अताराांकित प्रश्नोत्तराांची २९२ वी यादी

महाराष्ट्र विधानसभा
पहहले अधधिेशन, २०१७
___________

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५०
___________

िोल्हापरू येलील री.ी्षेतेर म महालष्मी मांदीर ि पसरसराच्या वििास आरखड्याबाबत
(१)

१०८१ (२३-१२-२०१४)्

री.ी्राजेश षेतीरसागर (िोल्हापूर उत्तर), डॉ्सुजजत ममणचेिर

(हातिणांगले), री.ी्उल्हास पाटील (मशरोळ) :
करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांर मी पुढील गोष्ीींचा खुलासा

(१) कोल्हापर यीलील री.ी्षेतीर म महालष्मी मींरीर प पसरसराच्या वपकासाचा आराखडा नगरवपकास
वपभागाकडी सारर करण्यात आला आही , ही खरी आही काय,
(२) असल्यास, सररचा प्रस्तापाींस अयायापही नगरवपकास वपभागानी मींररी लरली नाही, ही ही
खरी आही काय,
(३) असल्यास, मींररी न री ण्याची कार ी काय आही त,
(४) असल्यास, या आराखड्यास मींररी री ऊन प्रत्यषेतात कामास की्हापासन सुवापात करण्यात
यी ार आही ?

री.ी् दे िेंद्र फडणिीस (३०-०३-२०१७) :(१), (२), (३) प (४) री.ी्महालष्मी मींरीर वपकास प्रकल्प
आराखडा प तीलथषेतीर म वपकास प्राधिकर ाचा सि
ु ारीत प्रस्ताप ननयोरन वपभागाच्या लरनाींक
४/६/२०१५

शासन

नन य
थ ातील तरतुरीनुसार आयुक्त, कोल्हापर

महानगरपाललका

याींनी

जरल्हाधिकारी, कोल्हापर याींच्या मार्थत वपभागीय आयुक्त, पु ी याींना लर् २५/८/२०१६ रोरी
सारर कीलीला आही ्

सरर प्रस्तापाची वपभागीय आयुक्त, पु ी याींचीकडन छाननी करण्यात यीत आही्
प्रस्ताप प्राप्त झाल्यापर ननयमानुसार पुढील कायथपाही करण्यात यीईल्
___________

वप्स् २९२ (2)
िोल्हापूर शहरातील रां िाळा तलािात ऑजससजनचे प्रमाण खेळते रहािे म्हणून
यािरीता खरे दी िरण्यात आलेल्या दोन बोटी गायब झाल्याबाबत

(२)

१०८९ (२३-१२-२०१४)्

री.ी्राजेश षेतीरसागर (िोल्हापूर उत्तर), डॉ्सुजजत ममणचेिर

(हातिणांगले), री.ी्उल्हास पाटील (मशरोळ) :
करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांर मी पुढील गोष्ीींचा खुलासा

(१) कोल्हापर शहरातील रीं काळा तलापात ऑजक्सरनची प्रमा

खीळती रहापी याकरीता रोन बो्ी

खरी री करण्यात आल्या होत्या, ही खरी आही काय,
(२) असल्यास, या बो्ी गायब झाल्याची माही नो्हें बर, २०१४ च्या सुमारास ननरशथनास आली,
ही खरी आही काय,

(३) तसीच या तलापाच्या रस
ु ऱ्या ्प्प्यातील वपकास कामीही मींर गतीनी सरू
ु आही त, ही ही खरी
आही काय,

(४) असल्यास, या सींरभाथत शासनानी चौकशी कीली आही काय,
(५) असल्यास, चौकशीनुसार पुढी को ती कारपाई कीली पा करण्यात यीत आही ?
री.ी् दे िेंद्र फडणिीस (१५-०३-२०१७) : (१) ही खरी आही ्
रीं काळा तालापातील रलशुध्रीकर

(एरीएशन) कामासाठी मरत कर ी करीता या बो्ी

खरी री करण्यात आल्या आही त्
(२) ही खरी नाही्

वपभागीय कायाथलयाच्या ताब्यात असलील्या रोन बो्ी पैकी एक बो् रवा
ु स्त कवान ती

पापरण्यात यीत आही ् रस
ु री बो् माही नो्हें बर, २०१४ च्या ररम्यान नारवा
ु स्त होती प ती

रवा
ु स्त करण्याची कायथपाही सुवा होती सध्या रोन्हीही बो्ी कोल्हापर महानगरपाललकीच्या
वपभागीय कायाथलय क्र् १ च्या ताब्यात प पापरात आही त्

(३) राषरीस सरोपर सींपिथन योरना ्प्पा (२) मध्यी प्रस्तावपत कीलीली काही महत्पाची कामी
मा्हसरत लपार, पु ी यीलील राखल याधचकी नींतर अमत
ृ अलभयाना अींतगथत प्रस्तावपत कीली
असन,

नगर

वपकास

वपभागामार्थत

शासन

नन य
थ

क्र्

अमत
ृ -२०१७/प्र्क्र्२७/नवप-३३

लर्८/२/२०१७ अन्पयी अमत
ृ योरनीस प्रशासकीय मींररी प्राप्त झाली आही ्
(४) प (५) प्रश्न उया्ापत नाही्

___________

अांबरनाल नगरपामलिा हद्दीतील मशिाजी चौि ते स्िामी समलच चौि या रस्त्याच्या िामाबाबत
(३)

७२५५ (०७-०४-२०१५)्

री.ी्किसन िलोरे (मुरबाड), री.ी्जजतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळिा) :

सन्माननीय मख्
ु यमांर मी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) अींबरनाल (जर्ठा ी) नगरपाललका हद्दीतील लशपारी चौक ती स्पामी समलथ चौक या

रस्त्याची काम णी ाऱ्या शींभु कन्स्रक्शन कींपनीच्या ठी कीरारानी सन २०११ मध्यी णीतलीली काम
आरतागायत प थ कीली नसल्यानी नगरपाललकीच्या सपथसािार

सभीत सरर ठी कीराराची

हकालपट्टी कवान अनामत रक्कम रप्त करण्याचा नन य
थ णीण्यात आला, ही खरी आही काय,

वप्स् २९२ (3)

(२) असल्यास, याबाबत सरर ठी कीरारापर को ती कारपाई करण्यात आली पा करण्यात यीत
आही ,
(३) नसल्यास, वपलींबाची कार ी काय आही त ?
री.ी् दे िेंद्र फडणिीस (२३-०३-२०१७) :(१) प (२) ही खरी आही्
शींभ कींन्रक्शन कींपनीनी सरर रस्त्याच्या एक

कामापैकी ५० ्क्की काम प थ कीली

आही ् ननवपरी तील अ्ी प शती नस
ु ार वपलहत कालापिीपीषेता रास्त कालापिी उल्न गील्यापरही
कींर मा्रार काम करीत नसल्यानी कींर मा् रद्द करण्यात आली आही ्

याबाबत कींर मा्रारानी भरलीली अनामत रक्कम रप्त करण्याचा नन य
थ
अींबरनाल
नगरपसरषरी च्या सपथसािार

सभीनी णीतला आही्

(३) प्रश्न उया्ापत नाही्
___________
िन्हान (जज्नागपूर) भागात जलशुध्दीिरण िेंद्राच्या उभारणीबाबत
(४)

९५३२ (०७-०४-२०१५)्

री.ी्डड मल्लीिाजन
ूच रे ड्डी (रामटे ि) :

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांर मी

(१) कन्हान (जर्नागपर) नरीची पा ी रवु षत झाल्यानी आरबारच्या पसरसरातील नागसरकाींच्या
आरोग्यास िोका ननमाथ

झाल्याची माही सडसेंबर, २०१४ मध्यी पा त्या ररम्यान ननरशथनास आली

आही , ही खरी आही काय,
(२) असल्यास, सरर भागात रलशुध्रीकर

केंद्राची माग ी तीलील नागसरकाींनी पारीं पार

सींबींधित अधिकाऱ्याींकडी कीली आही , ही ही खरी आही काय,
(३) असल्यास, सरर रलशुध्रीकर
आही ,

त्याींची

स्परूप

काय

आही ,

केंद्राच्या उभार ीबाबत शासनानी को ता नन य
थ णीतला
तसीच

सररच्या

केंद्राची

बाींिकाम

की्हापयंत

प थ

होण्याची अपीक्षषेतत आही ,
(४) नसल्यास, वपलींबाची कार ी काय आही त ?
री.ी् दे िेंद्र फडणिीस (०३-०४-२०१७) :(१), (२) प (३) नरीची पा ी रवु षत झाल्याची ननरशथनास
आली नसल्याची मुख्याधिकारी याींनी त्याींच्या अहपालात नमुर कीली आही ्
रलशुध्रीकर

केंद्राच्या उभार ीचा नन य
थ नगरपसरषरी नी णीतला असन त्या सींरभाथतील

प्रस्ताप ताींत्रर मक मींररीसाठी महाराषर रीपन प्राधिकर , ठा ी याींच्याकडी पाठवपण्यात आला
आही ्
(४) प्रश्न उया्ापत नाही्
___________

वप्स् २९२ (4)
तेल्हारा (जज्अिोला) येले जेष्ट् े नागसरिाांनी विरां गुळा िेंद्र उभारणीबाबत
(५)

१३५४८ (०७-०४-२०१५)्

री.ी्प्रिाश भारसािळे (अिोट) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांर मी

(१) तील्हारा (जर्अकोला) यीली रीषठ नागसरकाींनी वपरीं गुळा केंद्र उभार ी कसरता मुख्य अधिकारी

याींना स्लाननक लोकप्रनतननिी याींनी माही रानीपारी, २०१५ प त्यापपी तील्हारा तालक
ु ा रीषठ
नागसरक सींण्ना याींनी शासनाकडी लरनाींक २ सप््ें बर, २०१४ रोरी कषेत अधिकारी, नगर

वपकास वपभाग याींची पर म क्र् २०१४/प्र्क्र्२१७/पींरा-७/बाींिकाम अन्पयी उद्दीशन पर म ्यपहार कवान
रागीची माग ी कीली आही , ही खरी आही काय,
(२) असल्यास, उक्त प्रकर ी शासनानी चौकशी कवान को ती कायथपाही कीली पा करण्यात यीत
आही ,
(३) असल्यास, रीषठ नागसरक सींण्ना तील्हारा याींना वपरीं गुळा केंद्र उभार ीसाठी रागा
री ण्याबाबत को ती उपाययोरना कीली पा करण्यात यीत आही ,
(४) नसल्यास, वपलींबाची कार ी काय आही त ?
री.ी् दे िेंद्र फडणिीस (२१-०३-२०१७) :(१) होय्
(२) प (३) नगर पसरषरी नी गह
ृ ननमाथ

कॉलनी मिील खल
ु ी रागा वपरीं गुळा केंद्र बाींिकामाकरीता

ननजश्चत कीली आही ् ननवपरा प्रक्रक्रया सुवा आही ्
(४) प्रश्न उया्ापत नाही्

___________

राज्यातील वििास योजना आराखड्यासांदभाचतील नोटीस ि पसरपर मिे
(६)

१५१६२ (०८-०४-२०१५)्

मरा ीतच प्रमसध्द िरण्याबाबत

री.ी्लष्मण जगताप (धचांचिड) :

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांर मी

(१) मा्मुींबई उच्च न्यायालयानी लरनाींक ९ ऑक््ोबर, २०१२ रोरी (WRIT PETITION

NO.७५१३ OF २०११) वपकास योरना आराखड्यासींरभाथतील नो्ीस प पसरपर मकी मराठीत
प्रलसध्र कर ीकामी ननयम सींप थ राज्यासाठी लाग कर ीबाबत आरी शीत कीली आही , ही खरी आही
काय,
(२) असल्यास, सरर आरी शाची अींमलबराप ी करण्याबाबतची आरी श शासनाकडन ननगथलमत
करण्यात आली आही त काय,
(३) नसल्यास, सरर कायथपाही किीपयंत प थ हो ी अपीक्षषेतत आही प याबाबत हो ाऱ्या
वपलींबाची कार ी काय आही त ?
री.ी् दे िेंद्र फडणिीस (३१-०१-२०१७) :(१) होय्
(२) प (३) यासींरभाथत मा्उच्च न्यायालयानी लरलीला नन य
थ वपचारात णीपन, त्या अनुषींगानी
पुढील कायथपाही करण्याची शासनाची भुलमका आही ्
___________

वप्स् २९२ (5)
िेंद्र शासनाने किनाऱ्यािरील षेतेर माच्या वििासासा ी ३ िर्ाचपूिी अधधसुचना जाहहर िेल्याबाबत
(७)

१५८८१ (०७-०४-२०१५)्

री.ी्बसिराज पाटील (औसा) :

सन्माननीय मुख्यमांर मी पुढील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) केंद्र शासनानी क्रकनाऱ्यापरील षेतीर माच्या वपकासासाठी ३ पषाथपपी (२०११ मध्यी) अधिसुचना

रालहर कवानही त्यापर शासनानी को तीही कायथपाही कीली नसल्यानी मुींबईतील सीआरझीड
बाधित षेतीर माचा वपकास प प
थ ी रखडलीला आही , ही खरी आही काय,
(२) तसीच न्या अधिसचनीत तसीच मुींबईच्या वपकास ननयींर म

ननयमापलीत मोठया प्रमा ात

तर्ापत आही , ही ही खरी आही काय,

(३) असल्यास, वपवपि अ्ी मध्यी सींलरग्िता असल्यानी रलहपाशी न वपकासकामध्यी असलील्या
सींभ्रमामळ
ु ी सीआरझीड बाधित षेतीर माचा एकही प्रकल्प आतापयंत मागी लागलीला नाही, ही ही खरी
आही काय,

(४) असल्यास, केंद्राच्या अधिसचनीनुसार शासनानी २ पषाथच्या आत कोस््ल झोन मननर
ी में्
अनलॉसर्ी स्लापन कर ी आपश्यक होती तसीच कोस््ल झोन मननीरमें् प्लन नही शासनानी तयार
कर ी आपश्यक असताना या रोन्ही गोष्ीींकडी शासनानी रल
थ कीली रात आही, ही ही खरी आही
ु षेत
काय,

(५) असल्यास, केंद्र शासनाच्या अधिसुचनीनुसार कोस््ल झोन मननर
ी में् अनलॉसर्ी स्लापन
करण्यास वपलींब होण्याची कार ी काय आही त,

(६) केंद्र शासनाच्या सररह अधिसुचनीनुसार कोस््ल झोन मननर
ी में् अनलॉसर्ी वपनावपलींब

स्लापन कवान योग्य तो आराखडा तयार करण्याच्या ष्ष्ीनी शासनानी को ती कारपाई कीली पा
करण्यात यीत आही ?
री.ी् दे िेंद्र फडणिीस (२९-०३-२०१७) :(१) ती (३) अशी बाब नाही्
केंद्र शासन पयाथपर

प पनमींर मालयानी सीआरझीड षेतीर मामिील वपकासाच्या सींरभाथत लरनाींक

६्१्२०११ रोरी अधिसचना रालहर कीलीली आही् सररच्या अधिसचनीनुसार लरनाींक १९्२्९१
रोरी अींमलात असलील्या वपकास ननयींर म

ननयमापलीनुसार वपकास ननयींत्रर मत होतो तलावप

सररच्या अधिसचनीमध्यी बह
ींु ई षेतीर माचा वपशीषत्पानी वपचार झालीला आही ् त्यानस
ु ार
ृ न्मब
मुींबईमिील िोकारायक इमारती, उपकर इमारती याींचा पुनवपथकास वपरयमान ननयमाींच्या
तरतरीप्रमा ी अनुज्ञीय आही ्

सीआरझीड षेतीर मामिील वपकासाची प्रस्ताप बह
ृ न्मुींबई महानगरपाललकीकडन कोस््ल झोन

मननीरमें्

ॲलॉसर्ीकडी

(MCZMA)

राखल

कीली

रातात

प

कोस््ल

झानी

मननीरमें्

ॲलॉसर्ीकडन त्यास मान्यता लरली राती्
(४) ती (६) अशी बाब नाही्
कोस््ल झोन मननीरमें् ॲलॉसर्ीची स्लापना लरनाींक १.४.२००२ पासन ननयलमत ३
पषाथसाठी करण्यात यीत असती् त्यानुसार यापपी लरनाींक ३१.१२.२००८, लरनाींक ६.३.२०१२ प
लरनाींक १३.४.२०१५ रोरी (२०११ पासन) ॲलॉसर्ीची स्लापना करण्यात आलीली आही ्

वप्स् २९२ (6)
महाराषर राज्यासाठीचा कोस््ल झोन मननर
ी में् प्लन न तयार करण्याची काम केंलद्रय
पयाथपर , पन प पातार ीय बरल मींर मालयानी प्राधिकृत कीलील्या आयआरएस, चीन्नई प
एन्सी्एस्सी्एम् कीरळ या सींस्लामार्थत प्रगतीपलापर आही ्
___________
िोल्हापूर जजल्हयातील मशरोली नगरपामलिेला मांजूरी ममळणेबाबत
(८)

३६९४४ (२१-०१-२०१६)्

डॉ्सुजजत ममणचेिर (हातिणांगले) :

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांर मी

(१) हुपरी नगरपाललकीला (जर् कोल्हापर) मा् मुख्यमींर मी याींनी माही ऑगस््, २०१५ मध्यी पा
त्या सम
ु ारास मींररी लरली आही, ही खरी आही काय,
(२) असल्यास, लशरोलीस नगरपाललकीचा रराथ लमळाला नाही, ही ही खरी आही काय,

(३) असल्यास, लशरोलीस नगरपाललकीचा रराथ लमळण्यासाठी शासनानी को ती कायथपाही कीली
पा करण्यात यीत आही ,
(४) असल्यास, याबाबत शासन की्हापयथत नन य
थ णी ार आही ,
(५) नसल्यास, वपलींबाची कार ी काय आही त ?
री.ी् दे िेंद्र फडणिीस (०३-०४-२०१७) :(१) प (२) जरल्हाधिकारी कोल्हापर याींच्या अहपालानस
ु ार
ही खरी नाही्

(३) प (४) कोल्हापर महानगर प्ररी श वपकास प्राधिकर

स्लापन करण्याची बाब वपचारािीन

असन त्यामध्यी लशरोली समावपष् आही ्
(५) प्रश्न उया्ापत नाही्
___________
ममरज (जज्साांगली) येलील हजरत ख्िाजा शमनाममरा (र्ह्) दर्गयाचचा वििास िरणेबाबत
(९)

४१५७५ (१३-०५-२०१६)्

री.ी्धनजांय (सुधीर) गाडगीळ (साांगली) :

सन्माननीय

मुख्यमांर मी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) लमरर (जर्साींगली) यीलील हररत ख्पारा शमनालमरा (र्ह्) रग्याथस शासनानी सन २०१११२ च्या अलथसींकल्पामध्यी वपकासाकरीता १०० को्ी वापयी री ण्याची आश्पासन लरली आही , ही खरी
आही काय,
(२) असल्यास, याररम्यान रग्याथस तीलथषेतीर माचाही रराथ री ण्यात आला आही , ही ही खरी आही काय,
(३) असल्यास, तीलथषेतीर म वपकास योरनीतींगत
थ क्रकती ननिीची तरतुर करण्यात आली आही ,

(४) असल्यास, महानगरपाललकीनी या रग्याथचा वपकास आराखडा मींररीकरीता शासनास सारर
करण्यात आला आही, ही ही खरी आही काय,
(५) असल्यास, सरर प्रकर ी शासनानी को ती कायथपाही कीली पा करण्यात यीत आही ,
(६) नसल्यास, वपलींबाची कार ी काय आही त ?

वप्स् २९२ (7)
री.ी् दे िेंद्र फडणिीस (१५-०३-२०१७) :(१), (२), (३), (४) प (५)

हररत ख्पारा शमनालशरा

रग्याथस तीलथषेतीर माचा रराथ री ण्याबाबतचा प्रस्ताप शासनास लर् ६/८/२०१३ रोरी साींगली लमरर
कुपपाड महानगरपाललकीकडन सारर करण्यात आला होता् याबाबत

जरल्हाधिकारी साींगली

याींना ननयोरन वपभागाच्या शासन नन य
थ क्रमाींक:तीषेतीवप-२०१५/प्र्क्र्६/का-१४४४ लर् ४ रन,
२०१५ मिील मागथरशथक सच
ु नीनस
ु ार र्ीरप्रस्ताप सारर करण्याबाबत लर् ७/३/२०१७ रोरीच्या
पर मान्पयी कळवपण्यात आली आही ्
(६) प्रश्न उया्ापत नाही्

___________

साांगली, ममरज ि िुपिाड महानगरपामलिेचा वििास
(१०)

आराखडयास अांततम मांजूरी न ममळाल्याबाबत

४१५९९ (१३-०५-२०१६)्

(खानापरू ) :

री.ी्धनजांय (सुधीर) गाडगीळ (साांगली), री.ी्अतनल बाबर

सन्माननीय मख्
ु यमांर मी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) साींगली, लमरर प कुपपाड महानगरपाललकीचा वपकास आराखडा मागील अनीक पषाथपासन
प्रलींत्रबत आही , ही खरी आही काय,

(२) असल्यास, यामुळी साींगली, लमरर प कुपपाड या नतन्ही शहराींचा वपकास होत नसल्याची
बाब समोर आली आही , ही ही खरी आही काय,

(३) असल्यास, हा वपकास आराखडा लपकरात लपकर मींरर ्हापा प मींरर होण्यापपी सींबींिीत
महानगरपाललका षेतीर मातील मा्वपिानसभा सरस्याींची बैठक णी ीबाबतची ननपीरन सींबींिीत
सरस्याींनी शासनास लरली आही , ही ही खरी आही काय,
(४) असल्यास, या वपकास आराखडया सींरभाथतील नागसरकाींच्या सपथ सचना प हरकती शासन
वपचारात णी ार आही काय,
(५) नसल्यास, वपलींबाची काय कार ी आही त ?
री.ी् दे िेंद्र फडणिीस (२०-०३-२०१७) :(१) प (२) शासनानी महाराषर प्रारी लशक ननयोरन प नगर
रचना अधिननयम १९६६ ची कलम ३१(१) अन्पयी साींगली-लमरर-कुपपाड महानगरपाललकीच्या
वपकास योरनीच्या भागश: षेतीर मास लर ०४/०४/२०१२ रोरीच्या अधिसचनीन्पयी मींररी लरली आही ्

तसीच उपथसरत पगळलील्या षेतीर मासाठीच्या वपकास योरनीस (E.P.) लर्०३/०३/२०१६ रोरीच्या
अधिसचनीन्पयी मींररी लरली आही ्
(३) ही खरी आही ्
(४) शासनानी

साींगली

–

लमरर

-

कुपपाड महानगरपाललकीच्या

वपकास

योरनीस

उक्त

अधिननयमातील तरतुरीनुसार आपश्यक ती सपथ पैिाननक कायथपाही पु थ झाल्यानींतर मींररी

लरलीली आही ् या वपकास आराखड्या सींरभाथतील नागसरकाींच्या वपहीत मुरतीत प्राप्त सचना प

हरकतीींचा गु पत्तीनस
ु ार वपचार करण्यात आलीला आही ् तसीच सरर सचना / हरकत िारकाींना
वपकास योरना ननयोरन सलमती समोर तसीच प्राधिकृत अधिकारी तला सहसींचालक नगर
रचना, पु ी वपभाग, पु ी याींचीसमोर सरतसर सुनाप ी री खील री ण्यात आली आही्
(५) लाग नाही्

___________

वप्स् २९२ (8)
मशडी (ता्राहता, जज्अहमदनगर) येले रुर्गणाला िचरा उचलण्यासा ी िापरल्या
जाणाऱ्या घांटा गाडीतून रुर्गणालयात उपचारासा ी नेण्यात आल्याबाबत
(११)

४५७८२ (१६-०५-२०१६)्

री.ी्पांिज भुजबळ (नाांदगाि) :

सन्माननीय मुख्यमांर मी

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) लशडी (ता्राहता, जर्अहमरनगर) यीली अनाल वाग् ाला लशडी नगरपींचायतीच्या कमथचाऱ्याींनी
कचरा उचलण्यासाठी पापरली रा ाऱ्या णीं्ा गाडीतन राहता यीधलल रामामी

वाग् ालयात

उपचारासाठी नीली असताींना तीली पोहोचण्यापपीच त्याचा मत्ृ य झाल्याची ण्ना लरनाींक २९
रानीपारी, २०१६ मध्यी पा त्यासम
ु ारास ननरशथनास आली, ही खरी आही काय,

(२) असल्यास, सरर प्रकर ी शासनानी चौकशी कीलीली आही काय, चौकशीत काय आढळन
आली आही तरनस
ु ार सींबींिीताींपर को ती कारपाई कीली पा करण्यात यीत आही ,
(३) नसल्यास, वपलींबाची कार ी काय आही त ?

री.ी् दे िेंद्र फडणिीस (०९-०२-२०१७) :(१) लर् २८ रानीपारी, २०१६ रोरी एक अनोळखी ्यक्ती
आरारी अपस्लीत लरसन आल्यानींतर सर्ाई ठी कीराराकडील िुर र्पार ी करण्यासाठीच्या
पाहनातन सरर वाग् ालयास रामामी
णोषीत कीली आही ्

वाग् ालय, राहता यीली नीली असता डॉक््ाराींनी त्यास मत
ृ

(२) उप वपभागीय अधिकारी, लशडी याींनी सारर कीलील्या अहपालानस
ु ार सर्ाई ठी कीरारानी सारर

कीलील्या स्पष्ीकर ानुसार सर्ाई ठी कीराराकडील कामगाराींकडन मानपतीच्या ष्ष्ीनी त्या
इसमास पैयायकीय मरत लमळापी या उद्दीशानी सरर ण्ना णडल्याची लरसन आली आही्
(३) प्रश्न उया्ापत नाही्

___________
परिडणाऱ्या घराांसा ी खाजगी भख
ू ांड सांपादन िेल्यानांतर त्या बदल्यात भख
ू ांडाच्या
षेतेर मफळानस
ु ार २२५ टसिे इतिा वििास हसि हस्ताांतर (टी्डी्आर्) दे ण्याबाबत

(१२) ४७१९२ (१७-०५-२०१६)्

री.ी्सदा सरिणिर (माहहम) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांर मी पुढील

(१) परपड ाऱ्या णराींसाठी पा अन्य कुठल्याही योरनाींसाठी खारगी भखींड सींपारन कील्यानींतर
त्या बरल्यात भखींडाच्या षेतीर मर्ळानुसार २२५ ्क्की इतका वपकास हक्क हस्ताींतर (्ी्डी्आर्)
री ण्याच्या शासनाच्या नन य
थ ाला आता शासनानी महसली उत्पारकाची स्पवाप लरली आही , ही खरी
आही काय,
(२) असल्यास, प्रस्तावपत गह
ृ ननमाथ

िोर

्ी्डी्आर् वपकास हक्क उपलब्ितीपर शासनानी

भर लरला आही , ही ही खरी आही काय,
(३) असल्यास, वपकासहक्क हस्ताींतर हा मुींबईतील ननपडक प बड्या वपकासकाींची असलीली
मक्तीरारी मोडीत

काढण्यासाठी शासनानी

्ी्डी्आर

ची

वपतर

पध्रतीनी करण्याचा नन य
थ णीतला आही , ही ही खरी आही काय,

ही

सींप प
थ ी

ऑनलाईन

वप्स् २९२ (9)
(४)

असल्यास,

वपकासहक्क

हस्ताींतराचा

रर

शासनानी

१००

्क्की

पाढवपल्यानी

मुींबईमध्यी णराींच्या क्रकमती प्रचींड पाढल्या असल्यानी वपकास हक्क हस्ताींतराच्या क्रकींमती काही
प्रमा ात कमी करण्याकसरता शासनानी काय कायथपाही कीली पा करण्यात यीत आही ,
(५) नसल्यास, वपलींबाची कार ी काय आही त ?
री.ी् दे िेंद्र फडणिीस (२९-०३-२०१७) :(१) प (२) शासन नगरवपकास वपभागाकडील लरनाींक
१६्११्२०१६

रोरीच्या

अधिसचनीन्पयी

बह
ृ न्मुींबई

वपकास

ननयींर म

ननयमापलीमिील

हस्ताींतर ीय वपकास हक्काच्या तरतरीमध्यी सि
ु ार ा मींरर कर ीत आलील्या आही त् मींरर

वपकास योरनीमिील सापथरननक प्रयोरनासाठी आरक्षषेतत असलील्या रलमनी, रलमन मालकाींनी
ननयीारन प्राधिक ास हस्ताींतर

कील्यानींतर त्याींना री य अस ारा हस्ताींतर ीय वपकास हक्क

हा हस्ताींतर कीलील्या आरक्षषेतत षेतीर माच्या, मुींबई

उपनगरामध्यी रप्ु प् प मुींबई बी् शहरामध्यी

अडीच प् अनज्ञ
ु ीय रहा ार आही ् केंद्र शासनानी, यापपीच्या भलम सींपारन अधिननयम १८९४
ननरलसत कवान नपीन भलमसींपारन, पुनपथसन प पुनपथसाहत करताना उधचत भरपाई लमळण्याचा
आण

पाररशथकतीचा हक्क अधिननयम, २०१३ अींमलात आ ल्यामुळी, सरर

अधिननयमाची

तरतरीनुसार रलमन मालकास उधचत मोबरला लमळण्याची ष्जष्कोनातन शासनाकडन परील
प्रमा ी नन य
थ णी ीत आलीला आही ् सरर नन य
थ हा मींरर वपकास योरनीमिील सपथ प्रकारच्या
आरषेत ाींना लाग आही ्
(३), (४) प (५) अशी बाब नाही्
सरर

प्रक्रक्रयीमध्यी

वपननयोगाची

सुलभता

प्रक्रक्रया

आ ण्याच्या

ऑनलाईन

ष्जष्कोनातन

प्र ालीमार्थत

महानगरपाललकीच्या स्तरापर वपचारिीन आही्

वपकास

करण्याच्या

हक्क

अनुषींगानी

हस्ताींतर ाची
बाब

प

बह
ृ न्मुींबई

___________
स्माटच सेिा सहिारी सांस्लेिडून िमचचाऱ्याांिर आधलचि अन्याय होत असल्याबाबत
(१३)

५३८७८ (२९-०८-२०१६)्

री.ी्मभमराि तापिीर (खडििासला) :

सन्माननीय िामगार

मांर मी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) पु ी महानगरपाललकीला वपवपि वपभागाींसाठी कमथचारी पुरवप ाऱ्या स्मा्थ सीपा सहकारी

सींस्लीकडन कमथचाऱ्याींपर आधलथक अन्याय होत असल्याची माही मी, २०१६ मध्यी पा त्याररम्यान
ननरशथनास आली, ही खरी आही काय,
(२) असल्यास, सरर सींस्लीकडन परपीिर युपकाींना क्रकमान पीतन काययायाचा भींग करून
पीठत्रबगार प्रमा ी राबपन णीतली राती, ही ही खरी आही काय,

(३) असल्यास, सरर कमथचाऱ्याींच्या पीतनातन सींस्लीसाठी काही ्क्की रक्कमही कापली रात
असल्याची ननरशथनास आली आही , ही ही खरी आही काय,
(४) असल्यास, या प्रकर ी शासनानी चौकशी कीली आही काय, त्यानुषींगानी को ती कारपाई
कीली पा करण्यात यीत आही ,

(५) नसल्यास, वपलींबाची कार ी काय आही त ?

वप्स् २९२ (10)
री.ी् सांभाजी पाटील-तनलांगेिर (१५-०३-२०१७) :(१) ही अींशत: खरी आही ्
आधलथक अन्याय होत असल्याची बाब सप््ें बर, २०१६ मध्यी ननरशथनास आली्
(२) ही खरी आही ् ननरीषेत ाच्या पीळीस सींग क ऑपरी ्र प बक
ु ीींग क्लाकथ याींना माही रन २०१६
पासन पीतन अरा कीलीली न्हती् (सयाया नो्हें बर, २०१६ पयंतची पीतन अरा करण्यात आलीली
आही ्
(३) ही खरी नाही्
(४) सरर आस्लापनीस क्रकमान पीतन अधिननयम, १९४८, पीतन प्ररान अधिननयम, १९३६ प
कींर मा्ी कामगार अधिननयम, १९७० अींतगथत ननरीषेत

शीरी पासरत कीली आही त प काययायाच्या

तरतुरीनुसार स्मा्थ सीपा सहकारी सींस्लीवपवाध्र मा्प्रलमपगथ न्यायरीं डाधिकारी, लशपारीनगर
पु ी, यीली ख्ली राखल करण्यात आली आही त्
(५) प्रश्न उया्ापत नाही्

___________
िुळगाि-बदलापूर (जज् ाणे) नगरपामलिा षेतेर माची हद्दिाढ िरण्याबाबत
(१४)

५४५३४ (२९-०८-२०१६)्

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

री.ी्किसन िलोरे (मुरबाड) :

सन्माननीय मुख्यमांर मी पुढील

(१) कुळगाप-बरलापर (जर्ठा ी) यीलील नगरपाललका षेतीर माची हद्दपाढ करण्याबाबतचा प्रस्ताप
शासनाकडी मींरुरीसाठी पाठवपण्यात आल्याची माही रन, २०१६ पा त्या सुमारास ननरशथनास
आली, ही खरी आही काय,

(२) असल्यास, सरर हद्दपाढीच्या प्रस्तापास मींरुरी री ण्याबाबत शासनानी को ती कायथपाही कीली
पा करण्यात यीत आही्

(३) नसल्यास, वपलींबाची कार ी काय आही त ?
री.ी् दे िेंद्र फडणिीस (१५-०३-२०१७) :(१) ही खरी नाही्
कुळगाप बरलापर नगरपाललका षेतीर माची हद्दपाढ करण्याबाबतचा प्रस्ताप जरल्हाधिकारी

ठा ी याींचीकडन अयायाप प्राप्त झालीला नाही्
(२) प (३) प्रश्न उया्ापत नाही्

___________
िोल्हापुर जजल््याच्या वििास आराखड्याबाबत
(१५)

५५६७४ (२९-०८-२०१६)्

री.ी्सुरेश हाळिणिर (इचलिरां जी) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांर मी

(१) कोल्हापुर जरल्ायाचा पुढील २० पषांचा प्रारी लशक वपकास आराखडा तयार करण्याची काम
गत ९ पषांपासुन सुरू आही , ही खरी आही काय,

वप्स् २९२ (11)

(२) असल्यास, प्रारी लशक वपकास आराखडा नसल्यामुळी पयथ्न, नागरी वपकास प रामामी
भागाचा वपकास रखडला आही , ही ही खरी आही काय,

(३) असल्यास, सरर प्रारी लशक वपकास आराखडयाची सयायजस्लती काय आही ?
री.ी् दे िेंद्र फडणिीस (२०-०३-२०१७) :(१) ही खरी नाही् कोल्हापर प्ररी शाची प्रावाप प्रारी लशक
योरना तयार कर ीत आलीली असन महाराषर प्रारी लशक ननयोरन प नगर रचना अधिननयम
१९६६ ची कलम १६ (१) अन्पयी उक्त प्रावाप प्रारी लशक योरनीची सचना सरस्या सधचप,
कोल्हापर प्रारी लशक ननयोरन मींडळ, कोल्हापर याींनी लरनाींक १६ सप््ें बर, २०१६ रोरी प्रलसध्र
कीलीली आही् उक्त सचना महाराषर शासन रारपर म, भाग १ पु ी वपभागीय पुरप ी मध्यी
लरनाींक २२-२८, सप््ें बर, २०१६ रोरी प्रलसध्र करण्यात आली आही्
(२) ही खरी नाही्
(३) कोल्हापर प्ररी श षेतीर माकसरता प्रावाप प्रारी लशक योरनीची सचना प्रलसध्रीकर ानींतर प्राप्त
सचना प हरकतीींच्या अनुषींगानी सींबींधित सचना/हरकत िारकाींना प्रारी लशक योरना ननयोरन
सलमती मार्थत सरतसर सुनाप ी री ण्यात आलीली आही ् सरर सन
ु ाप ीअींती सवपस्तर छाननी
कवान प अधिननयमातील तरतरीनुसार आपश्यक ती सपथ पैिाननक कायथपाही प थ झाल्यानींतर
ननयोरन मींडळाकडन प्रावाप प्रारी लशक योरना शासनास मींररीकसरता सारर करण्यात यीईल्
___________
मुांबई महापामलिा आयुसताांच्या सधचिाला लाच घेताना पिडल्याबाबत
(१६)

५६९३५ (२६-०८-२०१६)्

री.ी्हसन मुरी.ीफ (िागल), री.ी्जजतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळिा),

री.ी्भास्िर जाधि (गह
ु ागर), री.ी्सरु े श लाड (िजचत) :
खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांर मी पढ
ु ील गोष्ीींचा

(१) मुींबई महापाललका आयुक्ताींच्या सधचपाला एका ठी कीराराकडन लाच णीताना रीं गीहात पकडली

असतानासुध्रा सरर सधचपास प्रभाग अधिकारी परी बढती री ण्यात आल्याची माही मी, २०१६
च्या चौथ्या आठपड्यात ननरशथनास आली, ही खरी आही काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकर ी शासनामार्थत चौकशी कीली आही काय, चौकशीनस
ु ार पुढी को ती
कायथपाही कीली पा करण्यात यीत आही

(३) नसल्यास, वपलींबाची कार ी काय आही त ?
री.ी् दे िेंद्र फडणिीस (१०-०२-२०१७) :(१) ही खरी नाही्
(२) प्रश्न उया्ापत नाही्
(३) प्रश्न उया्ापत नाही्
___________

वप्स् २९२ (12)
मरा िाड्यातील ३९ उद्योगाांनी सम
ु ारे २ लाख िामगाराांचा भविष्ट्य
तनिाचह तनधीची रसिम धगळां िृत िेल्याबाबत

(१७)

५८९९० (२९-०८-२०१६)्

जाधि-पाटील (अहमदपूर) :
काय :-

री.ी्प्रतापराि पाटील धचखलीिर (लोहा), री.ी्विनायिराि

सन्माननीय िामगार मांर मी पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील

(१) मराठपाड्यातील ३९ उयायोगाींनी सुमारी २ लाख कामगाराींची भवपषय ननपाथह ननिीची
(पीएर्) रक्कम धगळीं कृत कील्याची नुकतीच माही मी, २०१६ मध्यी ननरशथनास आली आही , ही खरी
आही काय,

(२) असल्यास, उक्त कींपन्याींना कमथचारी भवपषय ननपाथह ननिी कायाथलयानी (पीएर् ऑक्रर्स)
नो्ीसा बरापल्या आही त, ही ही खरी आही काय,
(३) असल्यास, सरर प्रकर ी शासन स्तरापर चौकशी कवान उक्त रोषी कींपन्याींपर को ती
कारपाई करण्यात आली पा यीत आही ,
(४) नसल्यास, वपलींबाची कार ी काय आही त ?
री.ी् सांभाजी पाटील-तनलांगेिर (२०-०३-२०१७) :(१) ही अींशत: खरी आही ्
१८ उयायोगाींची सुमारी १५०१२ कामगाराींची मी, २०१६ मलहन्याची भवपषय ननपाथह ननिीची

रक्कम प्राप्त झाली न्हती्

(२) कामगाराींची भवपषय ननपाथह ननिीची रक्कम केंद्र शासनाच्या षेतीत्रर मय भवपषय ननपाथह ननिी
आयक्
ु त, उप षेतीत्रर मय कायाथलय, औरीं गाबार याींनी कामगाराींची भवपषय ननपाथह ननिीची रक्कम
रमा करण्याची आरी श लरली आहीत्

(३) सरर रक्कम रमा न कील्यास केंद्र शासनामार्थत सींबींधिताींपर कमथचारी प्रकी थ उपबींि
अधिननयम १९५२ अींतगथत योग्य ती कायथपाही करण्यात यी ार आही्
(४) प्रश्न उया्ापत नाही्
___________
प्रेमसजन फोरजजन ॲण्ड स्पावपांग िांपनीमध्ये िाम िरणाऱ्या
िामगाराचा ममशनमध्ये अडिून मत्ृ यू झाल्याबाबत
(१८)

६१४३३ (२९-०८-२०१६)्

री.ीमती सीमाताई हहरे (नामशि पजश्चम) :

सन्माननीय

िामगार मांर मी पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) नालशक यीलील सातपरु औयायोधगक पसाहतीमध्यी प्रीलसरन र्ोरजरन ॲण्ड स्पावपींग
कींपनीमध्यी काम कर ाऱ्या भष

प्रमोर महारन (३२, रा् लसडको) याींचा कींपनीमध्यी सीपीत

असताींना लरनाींक २६ मी, २०१६ रोरी मलशनमध्यी अडकन मत्ृ य झाला आही, ही खरी आही काय,
(२)

असल्यास,

त्याींच्या

मत्ृ यमुळी

झालील्या

नुकसानीची

भरपाई

त्याींच्या

कु्ुींबीयाींना

री ण्याबाबत कींपनी प्रशासनानी कुठल्याही प्रकारची कायथपाही कीलीली नाही, ही ही खरी आही काय,

वप्स् २९२ (13)
(३) असल्यास, सररह कींपनीकडन नुकसान भरपाई री ण्याबाबत तसीच मत
ृ ्यक्तीच्या पारसास
कींपनीच्या सीपीत णी ीबाबत शासनानी को ती कायथपाही कीली पा करण्यात यीत आही ,
(४) नसल्यास, वपलींबाची कार ी काय आही त ?
री.ी् सांभाजी पाटील-तनलांगेिर (२०-०३-२०१७) :(१) होय, ही खरी आही्
(२) सरर मत
कामगाराच्या पत्नी प आईस राज्य कामगार वपमा योरना, नालशक
ृ
याींच्यामार्थत

नुकसान

भरपाई

म्ह न

ररमहा

पीन्शन

सुवा

करण्यात

आलीली

आही ्

्यपस्लापनानी मत
ु ह अनर
ु ान लरली नाही्
ृ कामगाराच्या पारसास सानराम

(३) मत
ृ कामगाराच्या पारसानी नोकरी करण्यास नकार लरल्याची ्यपस्लापनानी कळवपली आही ्
अपणाताप्रकर ी

्यपस्लापनावपवाध्र

नालशक

न्यायालयात

रोन

र्ौररारी

ख्ली

राखल

करण्यात आली आही त्
(४) प्रश्न उया्ापत नाही्
___________
शहरासह ग्रामीण भागात बालिामगार िायचरत असल्याबाबत
(१९)

६२१८३ (२९-०८-२०१६)्

िडेगाि) :

री.ी्बाळासाहे ब लोरात (सांगमनेर), डॉ्पतांगराि िदम (पलूस

सन्माननीय िामगार मांर मी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) शहरासह रामामी

भागातील प्रत्यी क रक
ु ान, हॉ्ी ल प अन्य कष्ाची कामी कील्या रा ाऱ्या

लठका ी बालकामगार कायथरत असल्याची माही मी, २०१६ मध्यी ननरशथनास आली, ही खरी आही
काय,

(२) असल्यास, शासनानी बालमररी रोखण्याबाबत कायरा कवान त्याची का्ी कोर अींमलबराप ी
करण्याबाबत को ती कायथपाही कीली पा करण्यात यीत आही ,
(३)

नसल्यास, वपलींबाची कार ी काय आही त ?

री.ी् सांभाजी पाटील-तनलांगेिर (१७-०३-२०१७) :(१) ही खरी नाही्
(२) शासन नन य
थ लर् २५.४.२००६ प लरनाींक २.३.२००९ नस
ु ान ३५ जरल्ायाींमध्यी सींबींधित

जरल्ायाच्या जरल्हाधिकारी याींच्या अध्यषेततीखाली गठीत करण्यात आलील्या कृती रलालामार्थत
िाडसर माींची आयोरन कवान बाल कामगाराींची मुक्तता करण्यात यीती् बाल कामगाराींना कामापर
ठी प ाऱ्या मालकावपवाध्र सींबींधित पोलीस ठाण्यामध्यी क्रर्याथर नोंरवपली राती प पोलीसाींमार्थत
न्यायालयामध्यी ख्ली राखल कीली रातात्
(३) प्रश्न उया्ापत नाही्

___________

भांडारा नगरपसरर्दे च्या रस्ते ि नालीच्या बाांधिामातील अतनयममतता
(२०)

६३२७३ (२९-०८-२०१६)्

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

री.ी्रामचांद्र अिसरे (भांडारा) :

सन्माननीय मुख्यमांर मी पुढील

वप्स् २९२ (14)
(१) भींडारा शहरात युडी ६ एम्सी् योरनेंतगथत सन २०१४-२०१५ ररम्यान मुस्लीम लायब्ररी
चौक ती त्रर ममती चौक पयंत नाली बाींिकाम तसीच याच योरनेंतगथत रस्ती बाींिकाम करण्यात
आली, ही खरी आही काय,
(२) असल्यास, या रस्ती बाींिकामात मुरूम ऐपरी मातीचा उपयोग करण्यात आला असुन १
र्ु् खोराई कवान धगट्टी ्ाकण्याची अींरारपर मकात नमर असताींना प्रत्यषेतात ४ ती ६ इींच खोराई

करून धगट्टी प मातीचा भर ा करण्यात आला् तसीच नालीची बाींिकाम सुद्धा ररेरार
नसल्यामळ
ु ी नाली तु्न साींडपाण्याचा मोठा प्रश्न भवपषयात ननमाथ

होईल अशी तक्रार

लोकप्रनतननिीमार्थत शासनाकडी लरनाींक ११ रन, २०१५, ४ रल
ु ,ै २०१५, १९ ऑगस््, २०१५ प
२१ सडसेंबर, २०१५ या तारखाींना कीली आही , ही ही खरी आही काय,

(३) असल्यास, यासींबींिी चौकशी करण्यात यापी अशी माग ी करण्यात आली होती, ही ही खरी
आही काय,
(४) असल्यास, यासींबिी चौकशी करण्यात आली आही काय, चौकशीनस
ु ार को ती कायथपाही
करण्यात आली पा यीत आही ,

(५) नसल्यास, वपलींबाची कार ी काय आही त ?
री.ी् दे िेंद्र फडणिीस (०३-०४-२०१७) :(१) होय्
(२) होय्
(३) प (४) प्रश्नातील रस्ती बाींिकाम प नाली बाींिकामाच्या सींरभाथत शासक्रकय तींर म ननकीतन
महावपयायालय गडधचरोली या र मयस्ल सींस्लीमार्थत सरर कामाींची लीखापसरषेत

करण्यात आली

असन रोन्ही कामी समािानकारक असल्याचा अहपाल सरर सींस्लीनी लरला आही्
(५) प्रश्न उया्ापत नाही्
___________
उमरखाडी (मुांबई) येलील हन्ज हाउस या इमारतीच्या अनधधिृत बाांधिामाबाबत
(२१)

६३२९७ (२९-०८-२०१६)्

री.ी्सांदीपानराि भुमरे (पै ण) :

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांर मी

(१) मुींबई उपनगरातील डोंगरी भागातील उमरखाडी यीलील आनींरराप सुपे रस्त्यापर हन्र
हाउस ही इमारत तळ मरला प एक मरला अशा स्पवापात उभी आही , ही खरी आही काय,
(२) असल्यास, सरर रागा उयायानासाठी आरक्षषेतत असन भमाक्रर्याींनी सरर आरषेत

बरलली

असन पीळीत बाींिकाम न पाडल्यास स्लाननक रनतीला उयायानाला मुकापी लागील अशी तक्रार
अणखल डोंगरी रनरागत
ृ ी कृती सलमतीनी कीली आही, ही ही खरी आही काय,

(३) असल्यास, याबाबत शासनानी चौकशी कीली आही काय चौकशीनुसार को ती कायथपाही
करण्यात आली पा यीत आही ,

(४) नसल्यास, वपलींबाची कार ी काय आही त ?

वप्स् २९२ (15)
री.ी् दे िेंद्र फडणिीस (१०-०२-२०१७) :(१) ही खरी आही ्
(२) मींरर पुनरथ धचत वपकास आराखडा १९९१ तसीच वपकास ननयोरन आराखडा, २०३४ (मी,
२०१६ नस
ु ार) हन्र हाऊस (सपे नीं्१९९२) हा भख
ु ींड उयायानासाठी आरक्षषेतत आही ् सरर बाबतीत
को तीही आरषेत

अनधिकृत

बरलीली नाही्
बाींिकाम

सींरभाथत

अणखल

डोंगरी

महानगरपाललकीमध्यी तक्रार कीलीली आही्

रनरागत
ृ ी

कृती

सलमतीनी

(३) अनधिकृत बाींिकामापर बह
ृ न्मुींबई महानगरपाललकीमार्थत ननषकासनाची कारपाई करण्यात
आलीली आही ् तसीच महाराषर प्रारी लशक प नगररचना अधिननयम, १९६६ अन्पयी सींबींधिताींपर
स्लाननक पोललस ठाण्यात गुन्हा राखल करण्यात आला आही ्
(४) प्रश्न उया्ापत नाही्

___________
िणी (जज्यितमाळ) शहरात तीन तलािाांपैिी दोन तलािाांिर अततक्रमण
झाल्यामुळे एिमेि मशांगाडा तलाि मशल्लि असल्याबाबत
(२२)

६३९६७

(राळे गाि) :

(२४-०८-२०१६)्

री.ी्सांजजिरे ड्डी

बोदिुरिार

(िणी),

डॉ्अशोि

सन्माननीय मुख्यमांर मी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) प ी (जर्यपतमाळ) शहरात तीन तलापाींपैकी रोन तलापाींपर अनतक्रम
एकमीप लशींगाडा तलाप लशल्लक असन त्यापरही २० ्क्की अनतक्रम

उईिे

झाल्यामुळी

झाल्याची माही रन,

२०१६ मध्यी पा त्या ररम्यान ननरशथनास आली आही , ही खरी आही काय,
(२) असल्यास, या तलापाींमळ
ु ी शहरातील भगभाथतील पा ी पातळी कायम राखण्यास मरत होत
होती मार म आता लशल्लक असलील्या लशींगाडा तलापातही मोयाया प्रमा ात साींडपा ी रात
असल्यामळ
ु ी कृत्रर मम झरी आ्ली आही त, ही ही खरी आही काय,
(३) असल्यास, सररह लशींगाडा तलापाची अनतक्रम
शासन कायथपाही कर ार आही काय,

रोखन त्याची सौरयीकर

करण्याबाबत

(४) नसल्यास, वपलींबाची कार ी काय आही त ?
री.ी् दे िेंद्र फडणिीस (०३-०४-२०१७) :(१) मुख्याधिकारी, नगरपसरषर प ी, जर्यपतमाळ याींच्या
अहपालानस
ु ार लशींगाडा तलापापर २० ्क्की अनतक्रम

झाल्याची बाब खरी नाही्

(२) सरर तलापात काही प्रमा ात शहरातील साींडपा ी राती, मार म कृत्रर मम झरी आ्लीली नाहीत्
(३) या तलापाची खोलीकर

प सौंरयीकर

करण्यास नगरपसरषरनी अींरारपर मक तयार कीली

असन, प्रशासकीय मींररी प ताींत्रर मक मींररी प्राप्त करण्याची कायथपाही सुवा आही ्
(४) प्रश्न उया्ापत नाही्

___________

वप्स् २९२ (16)
तळे गाि दाभाडे येलील साांडपाणी गाितळ्यात सोडल्याने धोिादायि झाल्याबाबत
(२३)

६४४१३ (२६-०८-२०१६)्

री.ी्सांजय (बाळा) भेगडे (मािळ) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांर मी

(१) पु ी जरल्हयातील मापळ तालुक्यातील तळी गाप राभाडी शहरातील साींडपा ी गापतळ्यात
सोडल्यानी तळ्यातील पा ी प्ररवु षत झाली आही, ही खरी आही काय,

(२) असल्यास, तळ्याच्या कडीलाच पसलील्या भाई आळीतील शींभर कु्ुींत्रबयाींचा मजच्छमार
्यपसाय याच तळ्यातील पाण्यापर अपलींबन होता, ही ही खरी आही काय,

(३) असल्यास, तळ्यामध्यी रा ारी साींडपा ी रोखण्याबाबत महाराषर प्ररष

ननयींर म

मींडळानी

पीळोपीळी नगरपसरषरी स कळवपली आही , ही ही खरी आही काय,
(४) असल्यास, शासनानी सरर तळयाची प्ररष
ु

रोखण्याबाबत को ती कायथपाही कीली आही ,

री.ी् दे िेंद्र फडणिीस (०३-०४-२०१७) :(१),

(२),

(५) नसल्यास, वपलींबाची कार ी काय आही त ?
(३) प (४) तळी गाप-राभाडी शहरातील

गापतळयात सोडण्यात यी ा-या साींडपाण्याचा मागथ बरलन ती तळयाच्या कडीनी रा ा-या
ग्ारात सोडण्याबाबतची कायथपाही नगरपसरषरी मार्थत करण्यात यीत आही ्
(५) प्रश्न उया्ापत नाही्
___________
मांब
ु ई शहरात गह
ृ योजना राबविण्याबाबत
(२४)

६५०३४ (१०-०१-२०१६)्

री.ी्योगेश सागर (चारिोप) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय गह
ृ तनमाचण मांर मी

(१) मुींबई शहरात गह
ृ योरना राबपण्यासाठी म्हाडा मुींबईत रमीन वपकत णी ार आही त, ही खरी
आही काय,

(२) असल्यास, मुींबईत गह
ृ योरना राबवपण्यासाठी म्हाडाची उपनगरातील बोरीपली यीली २९,
गोरी गाप यीली ९, पाींद्रा यीली ४, कुलाथ यीली २१ प मुलुींड यीली ११ असी एक

७७ मोकळी भखींड

सरकाम्या अपस्लीत पडन असल्याची ननरशथनास आली आही , ही ही खरी आही काय,

(३) असल्यास, या भखींडापर म्हाडानी गह
ृ योरना राबवपल्यास हरारो णरी म्हाडाला वपक्रीसाठी
उपलब्ि होऊन मुींबईकराींची णराींची गरर भागवपली राप शकती, ही ही खरी आही काय,
(४) असल्यास, याबाबतची सयायजस्लती काय आही ?
री.ी् प्रिाश महे ता (२०-०३-२०१७) :(१) ही खरी नाही्
(२) मुींबई शहरामध्यी म्हाडाच्या सरक्त भुखींडाींपर म्हाडातर्े गहृ ननमाथ

योरना प्रस्तावपत

करण्यात आल्या आही त्

तसीच काही भुखींडाींपर महानगरपाललकीची आरषेत ी असन सरर आरषेत ाखालील भख
ु ींड

वपकास ननयींर म

ननयमापलीमिील तरतर
ु ीींच्या अिीन राहन वपकलसत करण्यात यीत आही त्
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(३) प (४) मुींबई शहरात असलीली रागीची कमतरता लषेतात णीता पसाहतीतील उपलब्ि

भुखींडाींचा रास्तीत रास्त उपयोग कवान परपड ाऱ्या णराींची ननलमथती करण्याच्या उद्दीशानी
मींब
ु ई गह
ृ ननमाथ

प षेतीर मवपकास मींडळाींतगथत प्रचललत वपननयमातील तरतर
ु ीनस
ु ार कायथपाही सवा
ु

आही ् त्यातन वपक्रीसाठी णरी उपलब्ि हो ार आही त्

___________
मुांबईत लेप्टोस्पायरोसीसच्या रुर्गणाांच्या सांख्येत िाढ झाल्याबाबत
(२५)

६५०४२ (१०-११-२०१६)्

(लातूर शहर) :

री.ी्योगेश सागर (चारिोप), री.ी्अममत विलासराि दे शमख
ु

सन्माननीय मख्
ु यमांर मी पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मींब
ु ईत लीप््ोस्पायरोसीसच्या १९ वाग् ाींची माही ऑगस््, २०१६ च्या पलहल्या आठपड्यात

नोंर झाली असन १०१ सींशनयत (लीप््ो) वाग् ाींना वाग् ालयात राखल करण्यात आली असन
लीप््ो पायरी सीस या आरारानी गोपींडी भागातील गैतमनगर या झोपडपट्टीत राह ाऱ्या एका १८
पषीय मलहलीचा लरनाींक ६ ऑगस््, २०१६ रोरी सायन वाग् ालयात ननिन झाली आही , ही खरी
आही काय,
(२) असल्यास, याबाबत शासनानी चौकशी कीली आही काय,
(३) असल्यास, मुींबईत पसरत असलीला लीप््ो आ्ोक्यात आ ण्यासाठी शासनानी को ती
उपाययोरना कीली पा करण्यात यीत आही ,

(४) नसल्यास, वपलींबाची कार ी काय आही त ?
री.ी् दे िेंद्र फडणिीस (१६-०२-२०१७) :(१) ही खरी आही ्
(२) शासनाच्या मागथरशथक सुचनाींनुसार बह
ृ न्मुींबई महानगरपाललकीच्या सपथरननक आरोग्य
खात्यामार्थत ताप वाग्

सपेषेत

प इतर प्रनतबींिक उपाययोरना राबवपण्यात यीत आही त्

(३) बह
ृ मुींबई महानगरपाललकीच्या सापथरननक आरोग्य खात्यामार्थत सालीच्या आराराच्या
प्रनतबींि प ननयींर म ासाठी शासनाकडन प्राप्त मागथरशथक सुचनाींनस
ु ार खालील उपाययोरना
राबवपण्यात यीतात :

पैयायकीय आरोग्य अधिकारी प त्याींच्या अखत्यासरतील कमथचाऱ्याींमार्थत तबील्याींच्या
परपान्याींची पाह ी करण्यात यीत्ी परपान्यापीषेता अनतसरक्त रनापराींची सींख्या असल्यास
रप्तीची

कारपाई

करण्यात

यीती्

अस्पच्छ

आढळलील्या

तबीला

मालकाींपर

महानगरपाललकीमार्थत कलम ३९४ अींतगथत कारपाई करण्यात यीत्ी


मींब
ु ई

तबीला मालकाींनी तबील्यामध्यी काम कर ाऱ्या कामगाराींची ननयलमतप ी नोर ीकृत
पैयायकीय अधिकाऱ्याींकडन तपास ी कवान णी ी बींिनकारक करण्यात आली आही ्



महानगरपाललकीच्या आरोग्य खात्यामार्थत प्रमा ीत कीलीली रींत नाशकी योग्य प्रमा ात
पापरण्याबाबत

तसीच

रनापराींची

मलमर म
ु

ननरंतक

कील्यानींतर

महानगरपाललकीच्या

नाल्यामध्यी सोडण्याबाबत महानगरपाललकीच्या सहाय्यक मुख्य परीपीषेतक याींच्याकडन
तपास ी करण्यात यीत्ी
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महानगरपाललकीमार्थत पा ी साठा कीलील्या रागाींची तपास ी कवान डासाींची पैरास
आढळन आल्यास डास ननयींर म



तबील्याला

पा ीपरु पठा

कारपाई करण्यात यीती्

रोड ी

आढळल्यास

पाईप

लाईनची

रोड ी

आढळल्यास

महानगरपाललकीच्या रल खात्यामार्थत कायरी शीर कारपाई करण्यात यीती्


तबीला मालकाींनी पशु पैयायकीय अधिकाऱ्याींमार्थत तबील्यातील रनापराींची ननयलमतप ी
तपास ी कवान णी ी बींिनकारक कीली आही्



पाळीप कुत्रयाींच्या परपान्याची नत
ु नीकर

करताना कुत्रयाच्या मालकाींनी त्याच्या कडील

पाळीप कुत्रयाींना लीप््ो स्पायरोलसस प्रनतबींिक लस री ण्याची बींिनकारक कीली आही ्

(४) प्रश्न उया्ापत नाही्

___________
जिाहरलाल नेहरू अबचन सरन्यए
ु बल ममशन अांतगचत बाांधलेल्या घराांबाबत
(२६)

६५०५५ (१०-११-२०१६)्

री.ी्योगेश सागर (चारिोप) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय गह
ृ तनमाचण मांर मी

(१) महाराषरात रपाहरलाल नीहरू अबथन सरन्यए
ु बल लमशन (रीएनयआ
ु रएम) योरनी अींतगथत

बाींिलीली ८६ हरार ५१९ णरी सरकामी असल्याची लरनाींक २५ रन, २०१६ रोरी पा त्यासुमारास
ननरशथनास आली आही , ही खरी आही काय,

(२) असल्यास, सरर योरनी अींतगथत महाराषरात १ लाख ७६ हरार णराींना मींरुरी री ण्यात आली

होती त्यापैकी १ लाख २९ हरार णरी तयार झाली असन
ु त्यापैकी ८६ हरार ५१९ णरी सरकामी
पडन आही त, ही ही खरी आही काय,

(३) असल्यास, सरर णराींची लाभाली को

आही त प त्याींना ही णरी की्हा री ण्यात यी ार आही त

तसीच सरर णरी आतापयंत न री ण्याची कार ी काय आही त ?
री.ी् प्रिाश महे ता (०६-०३-२०१७) :(१) प (२) केंद्र शासनाच्या मागथरशथक सचनाींनुसार राज्यात
रपाहरलाल नीहवा राषरीय नागरी पुनवात्लान अलभयानाींतगथत शहरी गरीबाींना मुलभत गररा
पुरवप ी (BSUP) प एकाजत्मक गह
ृ ननमाथ

प झोपडपट्टी वपकास कायथक्रम (IHSDP) या

योरनाींची अींमलबराप ी लर् २५ रन, २००७ च्या शासन नन य
थ ानुसार करण्यात यीत आही ्
केंद्र शासनानी योरनेंतगथत एक

१,७५,०३२ णरकुलाींना मींररी री ण्यात आली होती् या

योरनीसींरभाथत मुख्य अलभयींता-२ सुका

अलभकर , म्हाडा याींच्याकडन प्राप्त झालील्या माही

रानीपारी, २०१७ च्या मालसक प्रगती अहपालनुसार णरकुलाींची सयाय:जस्लती खालीलप्रमा ी : योरना

मींरर णरकुली

पु थ / तयार

प्रगती पलापरील

वपतरीत णरकुली

णरकुली

णरकुली

BSUP

९७१४७

७८७३८

१३,४२२

६६,१३१

IHSDP

७७८८५

५८०९७

११,७१४

३३,१५७

एक

१,७५,०३२

१,३६,८३५

२५,१३६

९९,२८८

वप्स् २९२ (19)
उपरोक्त वपपर पर मातील आकडीपारीचा तपशील पहाता, तयार णरकुलाींपक
ै ी एक

३७५४७

(१३६८३५-९९२८८) इतकी णरकुली वपतरीत कर ी अयायाप लशल्लक आही त्

(३) केंद्र शासनाच्या मागथरशथक सचनाींनस
ु ार सपथ ननकषाींची पतथता कील्यानींतर सींबींधित

महानगरपाललका / नगरपाललकाींकडन लाभाली ननजश्चतीनींतर पार म लाभाथ्यांस णरकुलाची पा्प
करण्यात यीती् आतापयंत णरकुल वपतरीत न करण्याची कार ी सािार प ी खालीलप्रमा ी
आही त्

१) या ररम्यान लाभाथ्यांनी स्पखचाथनी पक्की णरी बाींिलीली आही त्
२) लाभाली स्लानाींतर

कवान अलपा राहती णर सोडन इतरर म राण्याची इच्छा नाही्

३) लाभाली लहस्सा प्राप्त न हो ी्
४) णरकुलाींची कामी प थ झाली आहीत् तलावप, बााय सुवपिाींची कामी अप थ आही त्
___________

िटारे ममल (ता्तुळजापूर, जज्उस्मानाबाद) बांद िरण्यात आल्याबाबत
(२७)

६५१४१

(१६-१२-२०१६)्

री.ी्राधािृष्ट्ण

विखे-पाटील

(मशडी),

री.ी्अब्दल
ु

(मसल्लोड), री.ी्मधुिरराि चव्हाण (तुळजापूर), री.ी्अममन पटे ल (मुांबादे िी) :

सत्तार

सन्माननीय

िामगार मांर मी पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) तुळरापर तालुक्यातील (जर्उस्मानाबार) तामलपाडी पसरसरातील ३५ पषाथपपी पासन चाल
असलीली क्ारी लमल माही सप््ें बर, २०१६ च्या सुमारास बींर करण्यात आली असल्यानी
लमलमध्यी काम कर ारी १५०० कामगार बीरोरगार झाली आही त, ही खरी आही काय,

(२) असल्यास, या प्रकर ी शासनानी अधिक चौकशी कीली आही काय,चौकशीत काय आढळन
आली प त्यानुसार बीकार झालील्या कामगाराींची उपासमार होऊ नयी म्ह न शासनानी को ती
कायथपाही कीली पा करण्यात यीत आही ,

(३) नसल्यास, वपलींबाची कार ी काय आही त ?
री.ी् सांभाजी पाटील-तनलांगेिर (२७-०३-२०१७) :(१) ही खरी नाही् कच्चा माल उपलब्ि होत

नसल्यानी प वपरीची रर पाढल्यामुळी मालक प कामगार प्रनतननिी याींच्यात बैठकीच्या

माध्यमातन आपापसात झालील्या तोंडी सहमतीनी लरनाींक १/९/२०१६ ती ९/११/२०१६ या
कालापिीत लमल तात्परु ती बींर ठी पण्यात आली होती् मार म सयाय:जस्लतीत सररह लमल पपथपत
सुवा आही ्

(२) होय, चौकशीअींती लमलमध्यी एक

२०४ कायम/हीं गामी कामगार असल्याची आढळन आली

आही ् तसीच लमलमिील उत्पारन प्रक्रक्रया पपथपत सुवा झाली असन सयाय:जस्लतीत
कामगारास कामापवान कमी करण्यात आली नसल्याचीही आढळन आली आही्
(३) प्रश्न उया्ापत नाही्
___________

को त्याही

वप्स् २९२ (20)
िुडूि
च ाडी (जज्सोलापूर) नगरपामलिेने शेतिऱ्याांना भाजी विक्रीिसरता हदलेल्या जागेबाबत
(२८)

६५३७० (१६-०१-२०१७)्

(उस्मानाबाद) :

री.ी्हनुमांत डोळस (माळमशरस), री.ी्राणाजगजीतमसांह पाटील

सन्माननीय मख्
ु यमांर मी पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) कुडप
थ ाडी (जर्सोलापर) यीली नगरपाललका प्रशासनानी शीतकऱ्याींना भारी वपक्रीसाठी रागा
नीमन लरल्यानींतर तीलील २५ ्यापाऱ्याींनी त्याींची रागा बळकापली असल्याची ननरशथनास आली
आही , ही खरी आही काय,
(२) असल्यास, याबाबतच्या तक्रारी माही ऑगस््, २०१६ पासन शासन, पोललस प नगरपाललका
प्रशासनाकडी कवानही को तीच कारपाई कीलीली नाही, ही ही खरी आही काय,
(३) असल्यास, याबाबत शासनानी चौकशी कीली आही काय, चौकशीत काय आढळन आली प
त्यानस
ु ार शासनानी को ती कारपाई कीली पा करण्यात यीत आही ?
री.ी् दे िेंद्र फडणिीस (०३-०४-२०१७) :(१) ही खरी नाही
(२) कुडप
थ ाडी शहरात भारी वपक्री कर ीसाठी यी ा-या शीतक-याींना नगरपाललकीची आझार मैरान

मध्यी भारी वपक्री कर ीकरीता स्पतींर म ्यपस्ला कर ीबाबत शीतकरी सींण्नीनी कुडप
थ ाडी
नगरपाललकीकडी अरथ राखल कीला होता् नगरपाललकीनी सपथसािार

सभा ठराप क्र्१५२ लरनाींक

२२.०९.२०१६ अन्पयी आझार मैरान यीली शीतक-याींना भारी वपक्रीसाठी बस ीकसरता रोन ओळी
उपलब्ि कवान लरलील्या आही त्
(३) प्रश्न उया्ापत नाही्
___________
िोल्हापूरच्या अांबाबाई मांहदराच्या आिारात भावििाांिसरता सोईसुविधा दे ण्याबाबत
(२९)

६५८३० (०९-०१-२०१७)्

(हातिणांगले) :

री.ी्सत्यजीत पाटील-सरुडिर (शाहूिाडी), डॉ्सुजजत ममणचेिर
सन्माननीय मख्
ु यमांर मी पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) कोल्हापुरातील अींबाबाई, री.ी्षेतीर म रोतीबा, न्य पनलीस, पन्हाळा आण

जरल्ायाला लमळालीली

ननसगाथची पररान यामळ
ु ी कोल्हापरकडी पयथ्काींची ररपषी गरी पाढत आही , ही खरी आही काय,

(२) असल्यास, कोल्हापरच्या अींबाबाई मींलरराच्या आपारातील भावपकाींकसरता स्पच्छतागह
ृ ,

मलहलाींसाठी स्पतींर म चीजरींग वाम नस ी, अपुरी पाक्रकंग , पाढती अनतक्रम ,ी लरशारशथक र्लकाींची

ररु पस्ला झाली आही तसीच कोल्हापर शहरात यार मी ननपासाची पाक्रकंगची सुवपिा नसल्यानी
शहरात पाक्रकंगची समस्याही

पाढत चालली आही , ही ही खरी आही काय,

(३) असल्यास, या सरीं भाथत पारीं पार भावपकाींनी तसीच स्लाननकाींनी तक्रार कवानही को तीच
कायथपाही करण्यात आलीली नाही, ही ही खरी आही काय,
(४) असल्यास,या प्रकर ी शासनानी चौकशी कीली आही काय प चौकशीनुसार पुढी को ती
कायथपाही कीली पा करण्यात यीत आही ,

(५) नसल्यास,वपलींबाची कार ी काय आही त ?

वप्स् २९२ (21)
री.ी् दे िेंद्र फडणिीस (२३-०३-२०१७) :(१) ही खरी आही ्
(२) प (३) ही खरी नाही्
सन २०१६-१७ मध्यी महालष्मी मींलरर पसरसरातील प्राींत ऑक्रर्य समोरील रागीमध्यी
पुवाषाींसाठी प मलहलाींसाठी प्रत्यीकी सहा अशी एक
आही त्

बारा स्पच्छतागह
ृ ी उभारण्यात आलीली

कोल्हापर महानगरपाललका षेतीर मामध्यी महालष्मी मींलरर पसरसरामध्यी सरस्पती ्ॉकीर,
वपयायापीठ हायस्कल प त्रबर
ीं चौक या लठका ी भावपक प पाक्रकंगची ्यपस्ला करण्यात आली
आही ्
सन २०१२-१३ मध्यी महापाललकीनी ९४ लठका ी, सन २०१३-१४ मध्यी एचडीएर्सी
बँकीमार्थत ५० लठका ी, सन २०१४-१५ मध्यी वपरशैप बनकीमार्थत ३० लठका ी प महापाललकीतर्े
१५७ लठका ी र्लक बसवपण्यात आलीली आही त्
कोल्हापर महानगरपाललकीच्या अनतक्रम
अनतक्रम

पलकामार्थत महालष्मी मींलरर पसरसरातील

कीलील्या र्ीरीपाल्याींना प वपक्रीत्याींना ह्वपण्याची कायथपाही प्रािान्यानी कीली रात

आही ्
(४) प (५) प्रश्न उया्ापत नाही

___________

िुरुां दिाड नगरपामलिेतील (जज्िोल्हापूर) सरसत पदाांबाबत
(३०)

६६४९६ (१६-०१-२०१७)्

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

री.ी्उल्हास पाटील (मशरोळ) :

सन्माननीय मुख्यमांर मी पुढील

(१) कुवाीं रपाड नगरपाललकीतील (जर्कोल्हापर) राज्य सींपगाथतील १४ पैकी ११ रागा प ललवपक
सींपगाथतील १० पैकी ९ रागा सरक्त असल्याची माही सप््ें बर, २०१६ मध्यी ननरशथनास आली, ही
खरी आही काय,
(२) असल्यास, सररची परी सरक्त असण्याची कार ी काय आही त,
(३) असल्यास, ही सरक्त परी तातडीनी भरण्यासींरभाथत शासनानी को ती कायथपाही कीली पा
करण्यात यीत आही ,
(४) नसल्यास, वपलींबाची कार ी काय आही त ?
री.ी् दे िेंद्र फडणिीस (०३-०४-२०१७) :(१)

होय्

(२) आस्लापना खचाथची ्क्कीपारी शासन िोर ानुसार रास्त असल्यानी सरक्त परी भरण्यात
आली नाहीत्

(३) याबाबत लरनाींक २५.०३.२०१७ च्या पर मान्पयी आयुक्त तला सींचालक, नगरपसरषर प्रशासन
सींचालनालय, परळी, मींब
ु ई याींना त्याींची स्तरापवान जरल्हाधिकारी कोल्हापर प मख्
ु याधिकारी,
नगरपसरषर कुवाीं रपाड, जर्कोल्हापर याींची बैठक आयोजरत कवान ननयमानुसार सरक्त पर भरती
कर ीबाबत सधचत करण्यात आली आही ्
(४) प्रश्न उया्ापत नाही्

___________

वप्स् २९२ (22)

(३१)

धगरणी िामगाराांसा ी २६०० घराांची सोडत िाढण्याबाबत

६६५९२ (१६-०१-२०१७)्

री.ी्अजय चौधरी (मशिडी) :

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय गह
ृ तनमाचण मांर मी

(१) धगर ी कामगाराींसाठी २६०० णराींची सोडत माही ऑगस््, २०१६ मध्यी एमएमआरडीएच्या

माध्यमातन काढण्याची णोष ा शासनानी कीली आही , ही खरी आही काय,
(२) असल्यास, तीन मलहन्याचा कालापिी उल्न गीला तरी अयायाप धगर ी कामगाराींच्या
णराींची सोडत काढण्यात आलीली नाही, ही ही खरी आही काय,
(३) असल्यास, शासनानी याबाबत को ती कायथपाही कीली पा करण्यात यीत आही ,
(४) नसल्यास, वपलींबाची कार ी काय आही त ?
री.ी् प्रिाश महे ता (०६-०३-२०१७) :(१), (२) प (३) मुींबई महानगर प्ररी श वपकास प्राधिकर

(MMRDA) याींनी मौरी कोन, ता्पनपील, जर्रायगड यीली बाींिलील्या (१६० चौ्र्ु् + १६० =
३२० चौ्र्ु) एक

२४१७ सरनक्रकाींची लर् ०२्१२्२०१६ रोरी म्हाडामार्थत सींग कीय सोडत

रीं गशाररा सभागह
ृ पाींरी (पजश्चम) मुींबई- ५२ यीली काढण्यात आलीली आही ्
(४) प्रश्न उया्ापत नाही्

(३२)

___________

पालघर नगरपसरर्दे च्या स्ियांरोजगार िायचक्रमाबाबत

६६९५२ (१६-०१-२०१७)्

री.ी्अममत घोडा (पालघर) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

पालणर

नगरपसरषरी नी

(ता्जर्पालणर)

स्पयींरोरगार

सन्माननीय मुख्यमांर मी पुढील

कायथक्रमायापारी

१६

लाभाथ्यांना

पैयजक्तक ्यपसाय योरनीमिन लरलील्या णीं्ागाडयाची ३ मलहन्याींची री यकी नगरपसरषरी नी
लकवपल्यामुळी लाभाथ्यांनी बँकीकडन णीतलीली कराथची हप्ती भर ी अपणड रात असन त्यात

पाललकीनी प्रनतलरन वापयी ४६० कमी कील्यामुळी लाभाली रहु ीरी सींक्ात सापडली असन
लाभाथ्यांनी आपल्या गाडया लरनाींक ४ रल
ु ,ै २०१६ रोरीपासन
ु नगरपसरषरी च्या आपारातच
उ्या कील्या आही त, ही खरी आही काय,

(२) असल्यास, याबाबत शासनानी चौकशी कीली आही काय, त्यात काय आढळन आली,
तयानुसार लाभाथ्यांना कामाचा योग्य तो मोबरला लमळण्याकसरता को ती कायथपाही कीली पा
करण्यात यीत आही ,

(३) नसल्यास, वपलींबाची कार ी काय आही त ?
री.ी् दे िेंद्र फडणिीस (२३-०३-२०१७) :(१) प (२) रन, २०१६ ती ऑगस््, २०१६ या तीन
मलहन्याची त्रबली अरा करण्यात आलीली न्हती ही खरी आही ् तलावप, माही सप््ें बर, २०१६
पासन ती आरपयंत

लाभाथ्यांना कामाची सींप थ री यकी अरा करण्यात आलीली असन परील

लकीत रक्कम अरा करण्याबाबत नगरपसरषर पालणर, याींच्या प्रस्तापास जरल्हाधिकारी पालणर
याींचीकडन महाराषर नगरपसरषरा नगरपींचायती प औयायोधगक नगरी अधिननयम, १९६५ ची
कलम ३३७ कायोत्तर मींररी री ण्यात आलीली आही ्

वप्स् २९२ (23)
सयाय:जस्लती णीं्ागाडीमार्थत कचरा सींकलनाची काम सुरळीत प ी सुवा आही्

(३) प्रश्न उया्ापत नाही्

___________
िोल्हापूर शहर पाणीपुरि ा विभागातील मशांगणापूर चुांबखडी येलील पाण्याच्या टािीबाबत
(३३)

६७१८८ (१६-०१-२०१७)्

री.ी्सत्यजीत पाटील-सरुडिर (शाहूिाडी) :
मुख्यमांर मी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय

(१) कोल्हापर शहर पा ीपुरपठा वपभाग लशींग ापर चुींबखडी यीलील पाण्याची ्ाकी सम
ु ारी २५
लाख लल्र षेतमतीची असन उपनगरास ७० ्क्की पा ीपुरपठा या ्ाकीतन करण्यात यीतो, ही
खरी आही काय,

(२) असल्यास, सरर ्ाकीचा पसरसर हा णा , रस्ता, लरपाबत्ती, पहारी करी अशा अनीक
समस्याींनी रामासला आही , ही ही खरी आही काय,
(३) असल्यास, सरर पाण्याची ्ाकी सुजस्लतीत ठी पण्यासाठी शासनानी को ती कायथपाही कीली
पा करण्यात यीत आही ,

(४) नसल्यास, वपलींबाची कार ी काय आही त ?
री.ी् दे िेंद्र फडणिीस (२३-०३-२०१७) :(१) प (२) ही खरी नाही्
एक

चुींबखडी यीलील पाण्याची ्ाकी ९५ लाख लल्र षेतमतीची असन या ्ाकीतन शहरातील
४० ्क्की भागात पा ी परु पठा करण्यात यीतो्

सरर लठका ी रस्ता प लरपाबत्तीची सोय उपलब्ि असन लरपस- रार म लशफ्् मध्यी

कमथचारी कायथरत असतात्
(३)

सररची ्ाकी सुजस्लतीत असन कोल्हापर महानगरपाललका पा ी पुरपठा वपभागाकडन

पीळोपीळी री खभाल प रवा
ु स्ती करण्यात यीत्ी
(४) प्रश्न उया्ापत नाही्

___________
मुांबई शहरातील आरे तील आहदिासी पाड्यातील जनतेच्या पुनिचसनाबाबत
(३४)

६७२३२ (१६-०१-२०१७)्

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

री.ी्प्रिाश फातपेिर (चें बूर) :

सन्माननीय मुख्यमांर मी पुढील

(१) मींब
ु ई शहरातील आरी तील आलरपासी पाड्यातील रनतीची पन
ु पथसन होत नाही तोपयंत
तात्पुरत्या स्पवापात मलभत सोयीसुवपिा री ण्यासाठी हसरत लपाराकडन परपानगी णीण्यात यापी
प तीन आलरपासी पाड्याींच्या पुनपथसनासाठी सपेषेत

करण्याची ननरे श मुख्य सधचपाींनी

एमएमआरडीएच्या अधिकाऱ्याींना लरनाींक १७ ऑक््ोबर, २०१६ रोरी लरली आही त, ही खरी आही
काय,

वप्स् २९२ (24)
(२) असल्यास, या प्रकर ी एमएमआरडीएच्या अधिकाऱ्याींनी पुढी को ती कायथपाही कीली पा
करण्यात यीत आही ,

(३) नसल्यास, वपलींबाची कार ी काय आही त ?
री.ी् दे िेंद्र फडणिीस (१६-०३-२०१७) :(१) मुींबई शहरातील आरी यीलील आलरपासी पाड्यातील
रनतीची पुनस
थ न होत नाहीत तोपयंत तात्पुरत्या स्पवापात मलभत सोयीसुवपिा री ण्यासाठी हसरत
लपाराकडन परपानगी णीण्यात यापी आण

तीन आलरपासी पाड्याींच्या पुनपथसनासाठी सपेषेत

करण्याची ननरे श मा्मख्
ु य सधचप महोरयाींनी लरनाींक १७ ऑक््ोबर, २०१६ रोरीच्या बैठकीत

मुींबई महानगर प्ररी श वपकास प्राधिकर ाला लरल्याची सरर बैठकीच्या इनतपत्ृ तापवान लरसन यीत
नाही्

(२) प (३) प्रश्न उया्ापत नाही्
___________
मुांबई महापामलिेने लीजिर हदलेल्या भख
ू ांडािरील उपिर
प्राप्त इमारतीांचा पुनविचिास िरण्याबाबत

(३५)

६७४१७ (१६-१२-२०१६)्

री.ी्मांगेश िुडाळिर (िुलाच), री.ी्प्रिाश सुिे (मागा ाणे),

री.ी्प्रिाश फातपेिर (चें बरू ), री.ी्सदा सरिणिर (माहहम), री.ी्ति
ु ाराम िाते (अणश
ु सती
नगर) :

सन्माननीय मुख्यमांर मी पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मींब
ु ई महापाललकीनी पन्नास पषाथपपी लीरपर लरलील्या भखींडापरील सम
ु ारी तीन हरार
उपकरप्राप्त इमारतीींचा पुनवपथकास करण्याचा प्रस्ताप तयार कीला आही , ही खरी आही काय,

(२) असल्यास, सरर प्रस्तापापर नन य
थ णीतला असल्यास त्याची स्परूप काय आही प सररह
इमारतीत राह ाऱ्या भाडीकवाीं ना क्रकती चौरस र्ु्ाची णर लमळ ार आही ,

(३) असल्यास, झोपडपट्टीपालसयाींना पुनवपथकासासाठी चार एर््एस्आय् लरला रातो त्याप्रमा ी
उपकर प्राप्त इमारतीनाींही चार एर््एस्आय् री ण्याबाबत सलमती ननयुक्त करण्यात आली
आही , ही ही खरी आही काय,

(४) नसल्यास, वपलींबाची कार ी काय आही त ?
री.ी् दे िेंद्र फडणिीस (२९-०३-२०१७) :(१) प (२)
अशा प्रस्ताप बह
ृ न्मुींबई महानगरपाललकीनी तयार कीलीला नाही्
(३) प (४) अशी बाब नाही्
गह
ृ ननमाथ

मुींबई शहर प उपनगरातील उपकरप्राप्त प त्रबगर उपकरप्राप्त इमारती आण

महाराषर

प षेतीर मवपकास प्राधिकर ाशी सींबींधित इमारतीींशी ननगडीत िोर ात्मक नन य
थ

णीण्यासाठी शासनास सचना करण्यासाठी शासन गह
ृ ननमाथ

वपभागाकडील क्रमाींक वपमींका-

२०१६/प्र्क्र १४२/रप
थ ान्पयी सलमती
ु प-१ लरनाींक २९ ऑक््ोबर, २०१६ रोरीच्या शासन नन य
गठीत करण्यात आलीली आही ्

___________

वप्स् २९२ (25)
ाणे आणण ममरा-भाईंदर शहराांना जोडण्यासा ी खाडी समाांतर
असा बायपास रस्ता बाांधण्याबाबत
(३६)

६७७८२

(मुांबादे िी) :
(१)

(१६-१२-२०१६)्

री.ी्अस्लम

शेख

(मालाड

पजश्चम),

री.ी्अममन

सन्माननीय मुख्यमांर मी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

ठा ी आण

पटे ल

लमरा-भाईंरर शहराींना रो ाऱ्या णोडबींरर रस्त्यापर हो ारी पाहतक कोंडी

सोडवपण्यासाठी खाडी समाींतर असा बायपास रस्ता बाींिण्याकरीता ८० को्ी रूपयाींचा ननिी
मींरर करण्यात आल्याची माही ऑगस््, २०१६ मध्यी पा त्याररम्यान ननरशथनास आली, ही खरी
आही काय,
(२) असल्यास, भाईंरर ती ठा ी असा नपा खाडी समाींतर बायपास रस्त्याच्या कामाची
किीपासन सुरूपात कीली पा करण्यात यीत आही ,
(३) नसल्यास, वपलींबाची कार ी काय आही त ?
री.ी् दे िेंद्र फडणिीस (२७-०३-२०१७) :(१) होय्
(२) प (३) रैसलपाकथ ती णोडबींरर या ३० मी् वाीं रीच्या खाडी समाींतर बायपास रस्त्याच्या
कामासाठी सल्लागाराची ननयुक्ती कीली असन सयाय:जस्लती रलमनीचा स्हे , भशास्र मीय
सपेषेत , अींरारपर मक प वपस्तत
ृ प्रकल्प आराखडा तयार करण्याची काम अींनतम ्प्प्यात आही्
या

कामासाठी

लमरा-भाईंरर

महानगरपाललकीकडन

सीआरझीड

वपभागाच्या,

भसींपारन

प

आपश्यक लाग ाऱ्या इतर परपानग्या तसीच सीपा पालहन्याची स्ललाींतर प अनतक्रम ी ह्वप ी
इ् कामी लपकरात लपकर प थ कवान सरकामी रागा प्राधिकर ास हस्ताींतरीत करण्यासाठी
लमरा-भाईंरर महानगरपाललकीकडी पाठपुरापा सुवा असन त्याींच्यामार्थत याबाबत कायथपाही
प्रगतीपलापर आही ्

___________

राज्यात राष्ट्रीय उद्याने, अभयारण्य आणण िनसांज्ञेत येणाऱ्या सिच प्रिारच्या
जममनी या हसरतपट्टा (ग्रीन झोन) मध्ये येत असल्याबाबत
(३७)

६८०५६ (०९-०१-२०१७)्

अॅड्यशोमती

ािूर (ततिसा), री.ी्सांग्राम लोपटे (भोर),

री.ी्अममन पटे ल (मुांबादे िी), री.ी्अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), री.ी्िुणाल पाटील (धुळे
ग्रामीण) :

सन्माननीय मुख्यमांर मी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यात राषरीय उयायानी, अभयारण्य आण

पनसींज्ञीत यी ाऱ्या सपथ प्रकारच्या रलमनी या

हसरतपट्टा (रामीन झोन) मध्यी यीत असतात, ही खरी आही काय,
(२) असल्यास, शहरी भागातील लाखो ही क््र हसरत पट्याच्या रलमनी ननपासी पापर (यलो
झोन) मध्यी पसरपनतथत करण्यात आल्या आही त, ही ही खरी आही काय,
(३) असल्यास, या प्रकर ी शासनानी नन य
थ णीऊन स्लाननक स्पराज्य सींस्ला, राज्य प केंद्राची
परपानगी न णीता पनरलमनीींचा पनीत्तर कामासाठी पापर करण्याबाबत को ती कायथपाही कीली
पा करण्यात यीत आही ,
(४) नसल्यास, वपलींबाची कार ी काय आही त ?

वप्स् २९२ (26)
री.ी् दे िेंद्र फडणिीस (२९-०३-२०१७) :(१) भागश: खरी आही , राज्यात प्रारी लशक योरना/वपकास
योरना तयार करतीपीळी राषरीय उयायानी प अभयारण्य याखालील रलमनी अनुक्रमी राषरीय
उयायानी प अभयारण्य या नापानी रशथवपण्यात यीतात् तसीच पनसींज्ञत
ी यी ाऱ्या पन वपभागाच्या
रागा र्ॉरी स्् लँ ड म्ह न रशथवपण्यात यीतात्
(२) अशी जस्लती लरसन यीत नाही् केंद्रीय पयथ्न प पनवपभागाच्या परपानगी लशपाय असी
कर ी शक्य नाही्
(३) प्रश्न उया्ापत नाही्
(४) प्रश्न उया्ापत नाही्
___________
सरसोड (जज्िामशम) येलील नगरपसरर्द शाळे च्या इमारतीबाबत
(३८)

६८१७८ (१६-१२-२०१६)्

री.ी्अस्लम शेख (मालाड पजश्चम) :

री.ी्अममत झनि (सरसोड), री.ी्अममन पटे ल (मुांबादे िी),

काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांर मी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील

(१) सरसोड (जर्पालशम) यीलील नगरपसरषर शाळी च्या त्रब्र्ीशकालीन इमारतीची ररु ापस्ला झाली
असल्याची माही सप््ें बर, २०१६ मध्यी ननरशथनास आली आही , ही खरी आही काय,

(२) असल्यास, नगरपसरषर मल
ु ा-मल
ु ीींची शाळा एकाच लठका ी आ न सस
ु ज्र इमारत
उभारण्याचा प्रस्ताप शासनाच्या वपचारािीन आही , ही ही खरी आही काय,

(३) असल्यास, उक्त शाळी ची इमारत रवा
ु स्त करण्यासोबतच मुला-मुलीींची एकर म शाळा
उभारण्याबाबत शासनानी को ती कायथपाही कीली पा करण्यात यीत आही ,
(४) नसल्यास, वपलींबाची कार ी काय आही त ?
री.ी् दे िेंद्र फडणिीस (०३-०४-२०१७) :(१) (२) प (३) सरसोड नगर पसरषर षेतीर मामध्यी एका
इमारतीमध्यी

कन्या

शाळा,

एका

इमारतीमध्यी

उरथ

शाळा

प

स्हे

नीं्४४१

मिील

नगरपसरषरी च्या मालक्रकच्या इमारतीमध्यी खारगी शाळा भरत आही ् खारगी शाळा भर ारी
इमारत ही सींबींिीत सींस्ला चालकाकडन सरकामी कवान णीण्यासाठीची कायथपाही करण्यात यीत
आही प नगरपसरषरी च्या शाळा ज्या इमारतीमध्यी भरतात त्याची रवा
ु स्ती प्रस्तापीत करण्यात
यीत आही ्

(४) प्रश्न उया्ापत नाही्
___________
दादर येलील राधाबाई िॉटे ज या इमारतीच्या वििास िामाबाबत
(३९)

६९३१२ (१६-०१-२०१७)्

री.ी्सदा सरिणिर (माहहम) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय गह
ृ तनमाचण मांर मी

वप्स् २९२ (27)
(१) रारर यीलील रािाबाई कॉ्ी र या इमारतीच्या वपकासासाठी मी् योगीरार डी्हलपसथ गत ६
पषाथपासुन वपलींब लापत असल्यामळ
ु ी रलहपाश्याींना नाहक र मास सहन करापा लागत आही , ही खरी
आही काय,

(२) असल्यास, सरर वपकासकास बरलण्याबाबत प्रस्ताप कायथकारी अलभयींता (ग उत्तर) मुींबई
इमारत रवा
ु स्ती प पुनपथसन मींडळ याींनी शासनास मान्यतीसाठी पाठवपला आही , ही ही खरी आही
काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकर ी शासनाकडन को ती कायथपाही कीली पा करण्यात यीत आही ,
(४) नसल्यास, वपलींबाची कार ी काय आही त ?
री.ी् प्रिाश महे ता (१७-०३-२०१७) :(१) होय्
(२) प (३) मालहम वपभागातील वपकासकाींनी अिथप् अपस्लीत सोडलील्या इमारतीींच्या
भसींपारनाचा प त्याींच्या

पन
ु वपथकासाचा प्रस्ताप म्हाडा्रारी शासनास पाठवपण्यात आला असन

हा प्रश्न र्क्त मालहम मतरार सींणापरता मयाथलरत नसन मुींबई शहर बी्ापरील पुनवपथकास

रखडलील्या सपथच उपकरप्राप्त इमारतीींबाबत आही ् सबब, मुींबई शहर बी्ापरील अशा इमारतीींची
वपभागननहाय मालहती, या इमारतीींच्या भसींपारनाकसरता तसीच म्हाडा्रारी पुनवपथकासकसरता

यी ाऱ्या खचाथची मालहती, पुनवपथकास कालापिीत भाडीकवा/रलहपाश्याींच्या राहण्याच्या ष्ष्ीनी
सींक्रम

लशबीराींची उपलब्िता यासपथ बाबीींची मालहती म्हाडा्रारी प्राप्त कवान णीण्यात यीत

आही ् सरर मालहती प्राप्त झाल्यानींतर अशा मालमत्ताींच्या पुनवपथकासासींरभाथत करापयाच्या
कायथपाहीबाबतचा िोर ात्मक नन य
थ शासन स्तरापर णीण्याची कायथपाही करण्यात यीत आही ्
(४) प्रश्न उया्ापत नाही
___________
साांगली-ममरज-िुपिाड महानगरपामलिेमध्ये रोस्टर (बबांदन
ु ामािली)
नसतानाही नोिरभरती िेल्याबाबत

(४०)

७००८२ (१६-०१-२०१७)्

री.ी्धनजांय (सुधीर) गाडगीळ (साांगली) :

सन्माननीय

मख्
ु यमांर मी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) साींगली-लमरर-कुपपाड महानगरपाललकीमध्यी रोस््र (त्रबर
ीं न
ु ामापली) नसतानाही सन २००५
प २०११ मध्यी बीकायरा नोकरभरती कील्याची बाब माही सप््ें बर २०१६, मध्यी ननरशथनास आली
आही , ही खरी आही काय,
(२) असल्यास, याबाबतची पस्तुजस्लती काय आही तसीच त्रबरीं न
ु ामापली नस
ु ार को को ती परी
मींरर आही त प को को ती परी बीकायरी शीर भरण्यात आली आही त,

(३) असल्यास, शासनानी याबाबत चौकशी कवान सींबींिीत रोषीवपरोित को ती कारपाई कीली
पा करण्यात यीत आही ,
(४) नसल्यास, वपलींबाची कार ी काय आही त ?

वप्स् २९२ (28)
री.ी् दे िेंद्र फडणिीस (०५-०३-२०१७) :(१) ही खरी नाही्
(२) सन २००५ प सन २०११ मध्यी साींगली लमरर कुपपाड महानगरपाललकीत सरळसीपीनी नोकर
भरती झालीली नाही्

(३) प (४) प्रश्न उया्ापत नाही्
___________
साांगली-ममरज-िुपिाड महानगरपामलिेच्या रुर्गणालयाबाबत
(४१)

७००८४ (१६-०१-२०१७)्

री.ी्धनजांय (सध
ु ीर) गाडगीळ (साांगली) :

सन्माननीय

मुख्यमांर मी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) साींगली-लमरर-कुपपाड महानगरपाललकीच्या प्रसतीगह
ृ ामध्यी मलहलाींना डॉक््र नसल्याची

साींगन इतर खारगी प लस्हील वाग् ालयात पाठवपण्यात यीत असल्याची बाब माही सप््ें बर,
२०१६ मध्यी पा त्या ररम्यान ननरशथनास आली, ही खरी आही काय,
(२) असल्यास, राषरीय शहरी आरोग्य अलभयानाअींतगथत १० वाग् ालयी बाींि ी प्रस्तावपत असुन
ही वाग् ालयी बाींिण्यापपीच कमथचारी भरती करण्यात आली आही , ही ही खरी आही काय,

(३) असल्यास, महानगरपाललकीच्या वाग् ालयातील मशीन्स पापरावपना नारवा
ु स्त झाल्या आही त,
ही ही खरी आही काय,

(४) असल्यास, शासनानी उक्त प्रकर ी चौकशी कवान सींबींिीत रोषीवपवाध्र को ती कारपाई
कीली पा करण्यात यीत आही ,
(५) नसल्यास, वपलींबाची कार ी काय आही त ?
री.ी् दे िेंद्र फडणिीस (०५-०३-२०१७) :(१) प्रस्तुतीकरीता ॲडलम् झालील्या वाग् ाींमध्यी आई
क्रकींपा बाळाच्या जरवपताला
पा्ील,

शासकीय

वाग् ालय,

िोका असल्यास पुढील उपचाराकरीता परमभष
साींगली

यीली

प्रसुनतगह
ृ ाच्या

वाग् पालहकीनी

पसींतरारा

पाठवपली

राती्

को त्याही वाग् ाला खारगी वाग् ालयात पाठवपली रात नाही्

(२) राषरीय शहर आरोग्य अलभयानाींतगथत नवपन वाग् ालयाची बाींिकाम प थ होईपयंत
तात्पुरत्या स्पवापात महापाललकीच्या मालकीच्या इमारतीमध्यी वाग् ालय चाल कवान त्याकरीता
भरती करण्यात आलील्या कमथचाऱ्यामार्थत आरोग्य केंद्रात यी ाऱ्या वाग् ाींना पैयायकीय सीपा
री ण्यात यीत आही ्
(३) ही खरी नाही्
महापाललकीच्या वाग् ालयातील उपलब्ि मशीन्स पापरात प चाल अपस्लीत आही त्
(४) प (५) प्रश्न उया्ापत नाही्

___________

साांगली-ममरज-िुपिाड महानगरपामलिेच्या मालमत्ता नाममार म किां मतीत भाडयाने हदल्याबाबत
(४२)

७००९५ (१६-०१-२०१७)्

री.ी्धनजांय (सुधीर) गाडगीळ (साांगली) :

मुख्यमांर मी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय

वप्स् २९२ (29)
(१) साींगली-लमरर-कुपपाड महानगरपाललकीच्या हरारो मालमत्ता नाममार म क्रकींमतीत भाडयानी

लरल्यामुळी महानगरपाललकीची को्यपिी वापयाींची नुकसान होत असल्याची बाब माही ऑक््ोबर,
२०१६ मध्यी ननरशथनास आली, ही खरी आही काय,

(२) असल्यास, यामध्यी क्रकती प्रकारच्या प को को त्या मालमत्ता भाडयानी री ण्यात आल्या
आही त तसीच सरर मालमत्तापासन महानगरपाललकीस पावषथक क्रकती वापयी उत्पन्न लमळती,
(३) असल्यास, या मालमत्ताींची मुल्याींकन करण्याबाबतचा प्रस्ताप शासनाकडी प्रलींत्रबत आही , ही
ही खरी आही काय,

(४) असल्यास, शासनानी या मालमत्ताींची तात्काळ मल्
ु याींकन करण्याबाबत तला करार
नुतनीकर

कवान महानगरपाललकीच्या उत्पन्नामध्यी पाढ करण्याबाबत को ती कायथपाही कीली

पा करण्यात यीत आही ,
(५) नसल्यास, वपलींबाची कार ी काय आही त ?
री.ी् दे िेंद्र फडणिीस (३०-०३-२०१७) :(१) प (२) ही खरी नाही्
तत्कालीन नगरपाललका असताींना साींगली नगरपाललका प लमरर नगरपाललका याींनी
नगरपाललका काययायानुसार क्रीडा सींस्ला प सामाजरक सींस्लाींना ननजश्चत कीलील्या भाडयानी प
सषेतम प्राधिकर ाची मान्यता णीऊन खुल्या रागा, इमारती प गाळी भाड्यानी री त होती्

सन १९९८ ला महापाललका स्लापन झाल्यानींतर मींब
ु ई प्राींनतक महानगरपाललका अधिननयम

१९४९ च्या कलम ७९ (ड) नुसार चाल बारार भापाप्रमा ी सहाय्यक सींचालक नगररचना
याींचीकडन भाडी ननजश्चत कवान प महासभीच्या ठरपानी लमळकती भाड्यानी री ण्याची कायथपाही
करण्यात यीत आही्
(३) प

(४)

प (५) प्रश्न उया्ापत नाही्
___________
िोल्हापूर शहरातील अिैध बाांधिाम तनष्ट्िामसत िरण्याबाबत

(४३)

७११०९ (१६-०१-२०१७)्

री.ी्चांद्रदीप नरिे (िरिीर) :

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांर मी पुढील

(१) कोल्हापर शहरातील प्रमुख १२ नाल्याींचा मागथ पळवपण्यात आल्यामुळी तसीच नाल्याशीरारी
बाींिकामाना

परपानगी

लरल्यामळ
ु ी

आरब
ु ारच्या

इमारतीमध्यी

पा ी

राऊन

मोयाया

प्रमा ात वपत्त्त हानी झाली आही , ही खरी आही काय,
(२) असल्यास, नाल्याशीरारी अपैि बाींिकाम कवा नयी असा शासन ननयम असताींनाही
प्रशासनानी नाल्याशीरारी बाींिकामाींना मींररी लरलीली आही , ही ही खरी आही काय,
(३) असल्यास, सरर प्रकर ी शासनानी चौकशी कीली आही काय, असल्यास, त्यात काय
आढळन आली,
(४) असल्यास, कोल्हापर शहरातील नाल्याशीरारील अपैि बाींिकाम ननषकालसत करण्याबाबत
शासनानी को ती कारपाई कीली पा करण्यात यीत आही ,
(५) नसल्यास, वपलींबाची कार ी काय आही त ?

वप्स् २९२ (30)
री.ी् दे िेंद्र फडणिीस (२३-०३-२०१७) :(१) प (२) ही खरी नाही्
कोल्हापर शहरातील प्रमख
१२ नाल्याचा भाग पळवपण्यात आलीला नाही तसीच
ु

इमारतीमध्यी पा ी राऊन मोयाया प्रमा ात वपत्त हानी झाल्याची बाब ननरशथनास आलीली
नाही्
कोल्हापर शहराच्या मींरर वपकास ननयींर म
मींररी री ण्यात आलीली आही्
(३), (४) प (५) प्रश्न उया्ापत नाही्

ननयमापलीमिील तरतुरीनुसार बाींिकामाींना

___________

िोल्हापूर शहरातील प्रमख
ु लाांब पल्ल्याांच्या १५४ रस्त्याांपैिी ५९ रस्त्याांचे
सव्हे षेतण िरण्यात आल्याबाबत

(४४)

७१२०२ (१६-०१-२०१७)्

री.ी्चांद्रदीप नरिे (िरिीर) :

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांर मी पुढील

(१) कोल्हापर शहरातील प्रमुख लाींब पल्ल्याींच्या १५४ रस्त्याींपक
ै ी ५९ रस्त्याींची स्हे षेत
महानगरपाललकीकडन करण्यात आली आही , ही खरी आही काय,

नुकतीच

(२) असल्यास, सररह स्हे षेत ामध्यी क्रकती रस्ती नारवा
ु स्त असल्याची ननरशथनास आली आही ,

(३) असल्यास, तरनुसार रबाबरार अस ाऱ्या ठी कीराराींवपवाध्र को ती कारपाई करण्यात आली
आही पा यीत आही ,

(४) नसल्यास, वपलींबाची कार ी काय आही त ?
री.ी् दे िेंद्र फडणिीस (२३-०३-२०१७) :(१) कोल्हापर महानगरपाललकीतर्े एक
सपेषेत

परीषेत

६६ रस्त्याींची

करण्यात आली असन खराब झालील्या ३५ रस्त्याींची र मयस्त सींस्लीमार्थत ताींत्रर मक

करण्याची कायथपाही सुवा आही ्

(२) र मयस्त सींस्ला पालचींर अलभयाींत्रर मकी महावपयायालय, साींगली याींचीमार्थत १८ रस्त्याींची प
शासकीय अलभयाींत्रर मकी महावपयायालय, कराड याींची मार्थत १७ रस्त्याींची ताींत्रर मक परीषेत
करण्याची कायथपाही सुवा आही ्

पालचींर अलभयाींत्रर मकी महावपयायालय साींगली याींनी १४ रस्ती खराब प ४ रस्ती अल्प

प्रमा ात खराब झज्ञल्याचा अहपाल सारर कीला आही ्
शासकीय अलभयाींत्रर मकी महावपयायालय कराड याींचा अहपाल अयायापही प्राप्त झालीला
नाही्
(३) खराब झालीली रस्ती रोष रानयत्प कालापिीमिील असल्यानी ठी कीरारासमपीत झालील्या
करारानुसार

रस्ता

ताींत्रर मकष्षट्या

रवा
ु स्त

कवान

री ण्याची

रबाबरारी

सींबींधित

ठी कीराराची असल्यानी त्याींना रस्ता रवा
ु स्त कवान री ण्याबाबत नो्ीस री ण्यात आल्या आही त्
त्यानुसार सींबींधित ठी कीराराींना नो्ीस बरापण्यात आलील्या आही त् तसीच सरर ठी कीराराींच्या
अनामत रक्कमीतन र मयस्त सींस्लीची सल्लागार र्ी अरा करण्यात यी ार आही ्
(४) प्रश्न उया्ापत नाही्

___________

वप्स् २९२ (31)
म्हाडाच्या घराांच्या सोडतीत यशस्िी झालेल्या धगरणी िामगाराांना
घरे विक्रीस प्रित्ृ त िरणाऱ्या दलालाांबाबत
(४५)

७१३३४ (१६-०१-२०१७)्

री.ी्क्षषेततीज

ािूर (नालासोपारा), अॅड्आमशर् शेलार (िाांद्रे

पजश्चम), री.ी्अतल
ु भातखळिर (िाांहदिली पि
ू )च , री.ी्प्रशाांत
( ाणे) :

ािूर (पनिेल), री.ी्सांजय िेळिर

सन्माननीय गह
ृ तनमाचण मांर मी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) म्हाडाच्या णराींच्या सोडतीत यशस्पी झालील्या प णर लागलील्या धगर ी कामगाराींच्या णरी
राऊन रलाल प त्याींची मा सी सररहु णरी वपकण्यासाठी त्याींना मानलसक र मास री त आही
असल्याची लरनाींक ९ ऑगस््, २०१६ रोरी पा त्यासम
ु ारास ननरशथनास आली आही , ही खरी आही
काय,

(२) असल्यास, या णराींच्या सोडतीत पार म ठरलील्या धगर ी कामगाराींची र्ोन क्रमाींक, पत्ती इ्
मालहती या रलालाींना लमळाली असन सररची गोपननय मालहती रलाींलापयंत कशी पोहोचली
याची चौकशी शासनानी कीली आही काय,
(३) असल्यास, या चौकशीनुसार रबाबरार अस ाऱ्या प रोषी आढळन यी ाऱ्या सींबींधिताींवपरूध्र
को ती कारपाई करण्यात आली पा यीत आही ,

(४) नसल्यास, वपलींबाची कार ी काय आही त ?
री.ी् प्रिाश महे ता (२०-०३-२०१७) :(१) उपाध्यषेत, म्हाडा याींचीकडन प्राप्त अहपालानस
ु ार धगर ी
कामगार कृती सींण्ना याींच्याकडन लर् ०४/०८/२०१६ रोरी तक्रार प्राप्त झाली आही्

(२) प (३) सोडतील यशस्पी झालील्या धगर ी कामगाराींना णरी वपकण्यास प्रपत्ृ त कर ाऱ्या

रलालाींना आळा णालण्याबाबतची तक्रार धगर ी कामगार कृती सींण्ना याींच्याकडन लर्

०४/०८/२०१६ रोरी म्हाडा कायाथलयास प्राप्त झाली आही ् सररह तक्रारीच्या अनुषींगानी म्हाडा

कायाथलयामार्थत परीषठ पोलीस ननरीषेतक खीरपाडी पोलीस ठा ी, पाींद्री (पपथ) मुींबई - ५१ याींचीकडी
लर्

९/८/२०१६

रोरी

तक्रार

राखल

करण्यात

आली

असन

खीरपाडी

पोलीस

स््ी शननी

मागवपलील्या अनतसरक्त मालहतीनस
ु ार तक्रारीशी सींबींधित ७ अरथराराींची नापी खरी पाडी पोलीस

स््ी श्नाला म्हाडाच्या लर् ०६.१०.२०१६ च्या पर मानी कळवपण्यात आली आही त् त्याप्रमा ी खीरपाडी
पोलीस स््ी शन, पाींद्री याींचीमार्थत पढ
ु ील चौकशी सुवा आही्
(४) प्रश्न उया्ापत नाही्

___________
मुांबईतील मेरो-७ या प्रिल्पाबाबत
(४६)

७१३५७ (१६-०१-२०१७)्

री.ी्क्षषेततीज

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

ािूर (नालासोपारा) :

सन्माननीय मुख्यमांर मी

(१) मुींबईकराींना पाहतुकीच्या कोंडीतन सोडवपण्यासाठी प त्याींचा पीळ पाचवपण्यासाठी मुींबई
महानगर प्ररी श वपकास प्राधिकर ानी ‘मीरो ७’ या प्रकल्पाची कामास लरनाींक ७ ऑगस््, २०१६
रोरीपासन सवा
ु पात कीली आही , ही खरी आही काय,

वप्स् २९२ (32)
(२) असल्यास, प्रकल्प क्रकती कालापिीत प थ करण्यात यी ार आही प सररची काम ही वपलहत
कालापिीत प थ करण्याच्या ष्ष्ीनी शासनानी को त्या उपाययोरना कील्या पा करण्यात यीत
आही ,
(३) नसल्यास, वपलींबाची कार ी काय आही त ?
री.ी् दे िेंद्र फडणिीस (२७-०३-२०१७) :(१) होय्
(२) प (३) या प्रकल्पाची स्लापत्य कामी तीन भागामध्यी वपभागलीली आही त् सरर नतन्ही
भागातील कामी प्रगतीपलापर आहीत् सरर प्रकल्प सन २०१९ पयंत प थ हो ी अपीक्षषेतत आही्
___________
नाांदगाांि नगरपसरर्दे अांतगचत (जज्नामशि) शािांबरी नदीिर पूल बाांधण्याबाबत
(४७)

७१९७९ (१६-०१-२०१७)्

री.ी्पांिज भुजबळ (नाांदगाि) :

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांर मी

(१) नालशक जरल्ायातील नाींरगाींप नगरपसरषरी अींतगथत नगर पसरषरी च्या कायथषेतीर मात शाकींबरी
नरीपर स्मशानभमीकडी रा ा-या रस्त्यापर पल नसल्यामळ
ु ी पापसाळ्याच्या कालापिीत
स्मशानभमीत राण्यासाठी शहरातील नागसरकाींना अनीक अडच ीींना सामोरी रापी लागती, ही खरी
आही काय,
(२) असल्यास उपरोक्त रस्त्यापर पुलाची बाींिकाम करण्यासाठी शासनानी को ती कायथपाही
कीली पा करण्यात यीत आही,

(३) नसल्यास, वपलींबाची कार ी काय आही त ?
री.ी् दे िेंद्र फडणिीस (१५-०३-२०१७) :(१) होय्
(२) सररील पुलाच्या कामाकरीता अींरारपर मक तयार करण्यासींरभाथत नगरपसरषर स्तरापर
कायथपाही सवा
ु आही ्

(३) प्रश्न उया्ापत नाही्
___________
खेड तालस
ु यातील लोटे औद्योधगि िसाहतीमधील सवु प्रया िेममिल्स या िांपनीतील स्फोट
(४८)

७२५०४ (१६-०१-२०१७)्

री.ी्सदानांद चव्हाण (धचपळूण) :

सन्माननीय िामगार मांर मी

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) खीड तालक्
ु यातील (जर्रत्नाधगरी) लो्ी औयायोधगक पसाहतीमिील सुवप्रया कीलमकल्स या

कींपनीत लरनाींक २५ ऑक््ोबर, २०१६ रोरी पा त्यासुमारास स्र्ो् होऊन पाच कामगार गींभीर
रखमी होऊन त्यापैकी एकाचा मत्ृ य झाला आही, ही खरी आही काय,

(२) असल्यास, याच औयायोधगक पसाहतीमध्यी नींरारीप कीलमकल्स कींपनीत लरनाींक १५
ऑक््ोबर, २०१६ रोरी स्र्ो् होऊन एक कामगार मत
ृ झालीला आही , ही ही खरी आही काय,

वप्स् २९२ (33)
(३) असल्यास, सरर कारखान्याींतील स्र्ो्ाींची चौकशी करण्यात आली आही काय,
(४) असल्यास, चौकशीत काय आढळन आली प त्यानुसार शासनानी रोषीींपर को ती कारपाई

कीली पा करण्यात यीत आही तसीच उक्त कींपन्यामिील मत
ृ कामगाराींच्या कु्ुींत्रबयाींना प
रखमी झालील्याींना उपचार प नुकसान भरपाई री ण्याबाबत को ती कायथपाही कीली पा करण्यात
यीत आही ,

(५) नसल्यास, वपलींबाची कार ी काय आही त ?
री.ी् सांभाजी पाटील-तनलांगेिर (२०-०३-२०१७) :(१) ही अींशत: खरी आही ्
सुवप्रया कीलमकल्स या कींपनीत स्र्ो् झालीला नसन सुवप्रया लाईर्सायन्स लल् या

कारखान्यात सरॲक््रमध्यी फ्लन श र्ायरची ण्ना णडली् या ण्नीत पाच कामगार रखमी
झाली प उपचाराररम्यान त्यापैकी रोन कामगाराींचा मत्ृ य झाला आही्
(२) होय, ही खरी आही ्
(३) होय्
सरर रोन्ही ण्नाींची चौकशी करण्यात आली आही ्

(४) आपश्यक खबररारी न णीतल्यामुळी सरर ण्ना णडल्या आही त् रोन्ही कारखान्याींच्या

भोगप्ारार वपवाध्र मा्मुख्य न्याय रीं डाधिकारी, रत्नाधगरी याींची न्यायालयात ख्ली राखल
करण्यात आली आही ्
सुवप्रया

वा्८,७९,८००/-

लाईर्सायन्सच्या
प

रस
ु ऱ्या

्यपस्लापनानी

कामगारास

सरर

वा्७,२५,४८०/-

ण्नीतील
इतकी

एका

नुकसान

मत
ृ

कामगाराींस

भरपाईची

रक्कम

मा्आयुक्त, कामगार नक
ु सान भरपाई, रत्नाधगरी याींची न्यायालयात रमा कीलीली आही ्

या्यनतसरक्त ्यपस्लापनानी सरर रोन्ही मत
ु ह अनर
ु ान म्ह न
ृ कामगाराींच्या पारसाींना सानराम
अनुक्रमी वा्११,२०,२००/- प वा्१७,०४,५२०/- इतकी रक्कम अरा कीली आही ्

तर इतर तीन रखमी कामगाराींना प्रत्यीकी वा्५०००/- इतकी रक्म सानुरामह अनुरान

म्ह न लरली आही ् तसीच ्यपस्लापनानी कामगाराींच्या उपचाराचा खचथ कीला आही ् उपचारानींतर
तीन रखमी कामगार कामापर वार झालीली आही त्
नींरालरप कीलमकल्स प्रा्लल् ता्खीड जर्रत्नाधगरी च्या ्यपस्लापनानी सरर ण्नीतील मत
ृ

कामगाराच्या सींरभाथत नक
ु सान भरपाईची रक्कम वा्८,३९,८००/- मा्आयुक्त, कामगार नक
ु सान
भरपाई, रत्नाधगरी याींची न्यायालयात रमा कीली आही्
(५) प्रश्न उया्ापत नाही्
___________
अमरािती गह
ृ तनमाचण मांडळात झालेला गैरव्यिहार
(४९)

७२७५८

(१६-०१-२०१७)्

री.ी्रणधीर

सािरिर

गह
ृ तनमाचण मांर मी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) अमरापती गह
ृ ननमाथ

(अिोला

पूि)च :

सन्माननीय

मींडळात झालील्या गैर्यपहार प्रकर ी चौकशी आरी श लरलीली

असताींना सींबींधित वपभागाकडन मार म चौकशीसाठी वपलींब करण्यात यीत आही , ही खरी आही काय,

वप्स् २९२ (34)
(२) असल्यास, उक्त प्रकर ी महाराषर गह
ृ ननमाथ

प षेतीर म वपकास प्राधिकर

मुींबई, मुख्य

रषेतता प सुरषेता वपभागानी त्याींच्या वपभागाची मींर मालयीन अपर सधचप याींना पर म क्र् मुडपसअ
ु /
प्रा्/२०१५/कषेत-१/ ८५६ लरनाींक २० रल
ु ,ै २०१५ नस
ु ार वपलींबाबाबत कळवपली आही , ही ही खरी
आही काय,

(३) असल्यास, उक्त गैर्यपहार प्रकर ी शासनानी रोषी अधिकाऱ्याींपर को ती कारपाई कीली
पा करण्यात यीत आही ,
(४)

नसल्यास, वपलींबाची कार ी काय आही त ?

री.ी् प्रिाश महे ता (३१-०३-२०१७) : (१) प (२) मौरी बडनीरा, िार ी प प ी यीलील रलमनीपर
बााय

वपयायुतीकर ाच्या

गह
ृ ननमाथ

वपकास

षेतीर मवपकास प्राधिकर

कामासींरभाथतील

प्राप्त

तक्रारीच्या

अनुषींगानी

महाराषर

स्तरापवान प्रकर ाची चौकशी करण्यात आली असता सरर

कामी ही मींरर नकाशानस
ु ार ननयमाप्रमा ी प थ करण्यात आल्याची ननरशथनास आली्
मार म,

आली्

चौकशीमध्यी ननवपरी ची रालहरात साप्तालहक पर मात न लरलीबाबतची र मु्ी आढळन

परीं तु, सरर योरनाच्या कामाींच्या ननवपराींना लमळालीला प्रनतसार लषेतात णीऊन झालीली

अननयलमतता तत्काललन मुख्य अलभयींता-१, महाराषर गह
ृ ननमाथ

षेतीर मवपकास प्राधिकर

याींनी

लर्२१.११.२०११ रोरीच्या पर मान्पयी षेतमावपत कीलीली आही ्
तसीच

सररच्या

कामाची

गु पत्ता

समािानकारक

असल्यानी

ती

कामी

मी्

एल्सी्डी्ई्एस्एम कींपनीकडी हस्ताींतरीत करण्यात आली आही ्
(३) प्रश्न उया्ापत नाही्
(४) प्रश्न उया्ापत नाही्
___________
धचखली शहरातील (जज्बल
ु ढाणा) येलील जुना गोदरी रस्त्याचे
िाम दोन िर्ाचपासून बांद पडले असल्याबाबत

(५०)

७३१७४ (१६-०१-२०१७)्

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

री.ी्राहुल बोंद्रे (धचखली) :

सन्माननीय मुख्यमांर मी पुढील

(१) धचखली शहरातील (जर्बुलढा ा) प्रभाग ४ मध्यी असलील्या रन
ु ा गोररी रस्त्याींची काम गत
रोन पषाथपासन बींर पडली असन याबाबत पारीं पार तक्रारी प माग ी कवानही नगरपाललका

याकडी ही तपुरस्सरप ी रल
थ करीत असल्याची बाब माही ऑक््ोबर, २०१६ मध्यी ननरशथनास
ु षेत
आली, ही खरी आही काय,

(२) असल्यास, उक्त काम त्परीत मागी लापण्याबाबत शासनानी को ती कायथपाही कीली पा
करण्यात यीत आही ,
(३) नसल्यास, वपलींबाची कार ी काय आही त ?

वप्स् २९२ (35)
री.ी् दे िेंद्र फडणिीस (०३-०४-२०१७) : (१) जरल्हाधिकारी बुलढा ा याींच्या अहपालानुसार ही खरी
नाही्

(२) सन २०१५-१६ करीता धचखली नगरपसरषरी स वा्५०.०० लषेत सपथसािार
मींरर प वपतरीत करण्यात आली आही ्

रस्ता अनर
ु ान

(३) प्रश्न उया्ापत नाही्
___________

विधान भिन :

डॉ् अनांत िळसे

मुांबई्

प्रधान सधचि,
महाराष्ट्र विधानसभा्

_________________________
शासकीय मध्यपती मद्र
ु ालय, मींब
ु ई्

