अताराांकित प्रश्नोत्तराांची २९८ वी यादी

महाराष्ट्र ववधानसभा
ततसरे अधधवेशन, २०१७
___________

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५०
___________

नागपूर शहरातील वविास योजनेअांतगगत गांठेवारी अधधतनयम, २००१ नसार
पािगचे आरक्षण असलेले ले आऊटस मक्त िेल्याबाबत

(१)

१३७९ (२३-१२-२०१४).
श्री.सधािर िोहळे (नागपरू दक्षक्षण), श्री.वविास िां भारे
(नागपरू मध्य), श्री.िृष्ट्णा खोपडे (नागपरू पव
ू )ग , श्री.सधािर दे शमख (नागपरू पश्श्चम),
डॉ.आशशष दे शमख (िाटोल) : सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खा ाुलासा ील ील
ीाय :-

(१) नागपूल शहला ील विीास योजनेअीं गग
आलक्षण असलेले ले आऊ्स मक्
ु
आले, हे ाले आहे ीाय,

गींठ
ु े िाली अधिननयम, २००१ नुसाल पाीगचा खे
ीेल्याचा खे दिनाींी १ नोव्हें बल, २०१४ लोजी ननिशगनास

(२) असल्यास, या ले आऊ्स मिील भा
ु ींडिालीाींना ननयमम ीीलण शुल्ीाचा खे मागणी पत्र
दिले आहे ीाय,

(३) असल्यास, तयाींना आीाललेल्या शुल्ीा
ीाय,

तया ले आऊ्स ् चा खा सींपूणग विीास होणाल आहे

(४) नसल्यास, शासनाद्िाले या ले आऊ्च्या विीासाीली ा जास् ीचा खा ननिी िे ण्या

येणाल

आहे ीाय,
(५)

सेचा ख नागपूल सि
ु ाल प्रन्यासद्िाले डडमाींड नो् दिली नसल्यास, विलींबाचा खी ीालणे

ीाय ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०७-०४-२०१७) : (१) होय. पाीगच्या आलक्षणाचा खे बाधि
भूाींडापैीी ५ भुाींडािलील आलक्षण िगळण्या
(२) जनदह

असलेल्या ९७

आले असल्याचा खे ननिशगनास आले.

याधचा खीा ४०/२०१३ िााल होण्यापूिी ननयमम ीीलणाचा खी ीायगिाही झालेल्या

भा
ू ींडिालीाींना ननयमम ीीलण शल्
ु ीाचा खे मागणीपत्र दिलेले आहे .
(३), (४) ि (५) िेगिेगळ्या ननिी ून
अपेक्षक्ष

सेचा ख नागपूल सुिाल प्रन्यास ननिी ून विीास होणे

असून नागपूल सुिाल प्रन्यास ीडून गुींठेिाली अमभन्यासामध्ये एीूण रु.२०० ीो्ी

ाचा खग प्रस् ावि

आहे .

___________

वि.स. २९८ (2)
पणे येथील रामवाडी पररसरातील िल्याणी नगर ते ववमानतळ रोड रस्तत्याच्या
भयारी मागागचे िाम प्रलांबबत असल्याबाबत
(२)

४२३३ (२४-१२-२०१४).

श्री.जगदीश मळीि (वडगाव शेरी) :

पुढील गोष्ीींचा खा ाुलासा ील ील ीाय :-

(१) पुणे येथील लामिाडी परलसला ील ील्याणी नगल

सन्माननीय मख्यमांत्री

े विमान ळ लोड ि नगल लोड

भुयाली मागागचा खे ीाम लाडलेले आहे , हे ाले आहे ीाय,
(२) असल्यास, उक्
आले ि

प्रीलणाचा खी शासनाने चा खौीशी ीेली आहे ीाय, चा खौीशी

द्नुसाल सिलच्या भय
ु ाली मागागचा खे ीाम लिीला

ीाय आढळून

लिील पण
ू ग होण्याबाब

शासनाने ीोण ी ीायगिाही ीेली िा ीलण्या

ये

(३) नसल्यास, विलींबाचा खी ीालणे ीाय आहे

ि याबाब चा खी सद्य:स्स्थ ी ीाय आहे

सिलहू भुयाली मागागचा खे ीाम अिगि् स्स्थ ी

आहे ,

असल्याचा खी नेमीी ीालणे ीाय आहे

सेचा ख

?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१५-०५-२०१७) : (१) होय.
(२) पुणे नगल लस्तयािलील जुन्या लामिाडी जीा नाीा चा खौीामध्ये ील्याणानगलीडून
विमान ळाीडे जाण्याीरल ा भुयाली एीेली मागागचा खे ीाम पुणग ीलण्या

आले आहे . प्रतयक्ष

ीाम मसध्िाथग नगल झोपडपट्टी ील नागरलीाींशी चा खचा खाग ि समन्िय सािुन पुणग ीाम
ीलण्या

आले आहे .

झोपडपट्टी ील

ीाही

लस् ारुीं िीीलण ीलण्यास हली

नागरलीाींनी

१९८७

च्या

मान्य

वेिून पुणे येथील न्यायालया

िााल ीेलेला आहे . तयामळ
ु े झोपडपट्टी सोडून उपलि जागे

डी.पी.

नीाशानस
ु ाल

महानगलपामलीेविरुध्ि िािा

ीाम ीलण्या

आले.

सेचा ख

विमान ळाीडे जा ाना उजिी बाजू म्हणजेचा ख पुिवेसस आगलिाल याचा खी ममळी

असून

महानगलपामलीेविरुध्ि िािा िााल ीेलेला आहे . िोन स्ि ींत्र िािे न्यायालया

िााल

असल्यामळ
ु े ि तयामध्ये मनाह हुीूम असल्याने तया बाजुचा खे ीाम अपेक्षक्ष
ीलण्यास ीायिे शील बािा ननमागण झालेली आहे.

ग ीने

जागामाली

याींनी

पण
ु े

येथील

न्यायालया

भस
ू ींपािन

प्ररियेयेस

आक्षेप

वेऊन

ील्याणीनगलीडून विमान ळाीडे जाणा-या या भय
ु ाली मागाग न
ू माहे ऑक््ोबल,

२०१४ मध्ये एीेली िाह ुी सुरु ीलणे
(३) प्रश्न उद््ाि

आली आहे .

नाही.

___________
स्तपािग या सेवाभावी सांस्तथेस िाांजरू मागग हररयाली गाव येथील
इमारती बाांधिाम िरण्याचे आदे श ददल्याबाबत

(३)

७९७२ (०७-०४-२०१५).

श्री.भरतशेठ गोगावले (महाड) :

पुढील गोष्ीींचा खा ाुलासा ील ील ीाय :-

सन्माननीय मख्यमांत्री

वि.स. २९८ (3)
(१) शासनाने प्रमसध्ि ीेलेला शासन ननणगय दि. १७ माचा खग, १९९८ च्या अनुषींगाने स्पाीग या
सेिाभािी सींस्थेस ीाींजूलमागग हरलयाली गाि येथील इमाल ी बाींिीाम ीलण्याचा खे आिे श
दिलेले आहे , हे ाले आहे ीाय,

(२) असल्यास, सन २००३ साली श्री.चा खींद्रशेाल आयुक्
इमाल ी ननयमम

ननवििा प्रमसध्ि ीरून ीाम िे ण्या
ी रियीींम

प्राधिीलणाने विीून योग्य

अस ाींना उक्

दठीाणी आठ

आले हो े ि तयाचा खा ्ी.डी.आल

िसुली ीेली हो ी, हे ही ाले आहे ीाय,

(३) असल्यास, सन २०१० मध्ये १२ िषवेस जुना शासन ननणगयाच्या आिाले स्पाीग या सींस्थेस
इमाल

बाींिण्याचा खे ीाम िे ण्या

आले हो े सिल इमाल ीचा खे ीाम स्पाीग या सींस्थेने पलस्पल

एीा ााजगी ठे ीेिालास विीून १०० ीो्ीचा खे नुीसान प्राधिीलणाचा खे ीेलेले आहे , हे ही ाले
आहे ीाय,

(४) असल्यास, याबाब

शासनाने चा खौीशी ीेली आहे ीाय ि तया

(५) नसल्यास, विलींबाचा खी ीालणे ीाय आहे

?

ीाय आढळून आले,

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२९-०५-२०१७) : (१) होय.
ीुलाग

े ठाणे िलम्यान प्रस् ावि

ीरुन ले ल्िे प्रिाशाींिल येणाला
प्रशासनाच्या सहाय्याने,

५ व्या ि ६ व्या ले ल्िे माधगगीेचा खे ीाम पूणग

ाण ीमी ीलण्याच्या दृष्ीीोना न
ू लाज्य शासनाने ले ल्िे

दिनाींी २७.३.१९९८ लोजी शासन ननणगय ननगगमम

ीरुन लाज्य

शासनाच्या मालीीच्या मौजे हरलयाली, ीाींजूलमागग (पूि)ग येथील न.भ.ू े. १२० ह्या
भूाींडािल सिलील ले ल्िे माधगगीेने बािी
झोपडपट्टी पुनिसगनाचा खे

होणाऱ्या प्रील्पग्रस् ाींचा खे पन
ु िसगन ीलण्याचा खे ीाम,

सेचा ख प्रील्पग्रस् ाींचा खे पुनिगसन ीलण्याचा खे ीाम ीलणाऱ्या मे. स्पाीग

या अशासीीय सेिाभािी सींस्थेस दिले.
(२) होय.

(३) नाही.
(४) ि (५) प्रश्न उद््ाि

नाही.
___________

पनवेल (श्ज.रायगड) नगरपररषदे ची सन २००९ रोजी मांजूर झालेली नगरवविास योजना
नगरपररषदे िडे हस्तताांतरीत िरण्याबाबत

(४)

८१७७ (०६-०७-२०१५).

श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेल), श्री.राज परोदहत (िलाबा),

श्री.समीर िणावार (दहांगणघाट), श्री.किसन िथोरे (मरबाड), श्री.बाबराव पाचणे (शशरुर) :
सन्माननीय मख्यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खा ाल
ु ासा ील ील ीाय :-

(१) पनिेल (स्ज.लायगड) नगलपरलषिे चा खी सन २००९ लोजी मींजूल झालेली नगलविीास योजना
नगलपरलषिे ीडे हस् ाीं ली

ीलण्यासाठी सींबींधि

विभागाला आिे श होण्यासींिभागचा खे ननिेिन

स्थाननी लोीप्रन ननिी याींनी मा.मुख्यमींत्री याींना माहे डडसेंबल, २०१४ मध्ये िा तया
सम
ु ालास दिले आहे, हे ाले आहे ीाय,

वि.स. २९८ (4)
(२) असल्यास, नगलविीास योजना नगलपरलषिे ीडे हस् ाीं ली
शहलाचा खा विीास होण्यास अनेी अडथळे ननमागण हो

न ीेल्यामुळे पनिेल

आहे , हे ही ाले आहे ीाय,

(३) असल्यास, पनिेल शहलाचा खा विीास होण्याच्या दृस्ष्ने नगलविीास योजना पनिेल
नगलपरलषिे ीडे हस् ाीं ली

होण्यासाठी शासनस् लािल ीोण ी ीायगिाही ीलण्या

(४) नसल्यास, विलींबाचा खी ीालणे ीाय आहे

ये

आहे ,

?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०३-०६-२०१७) : (१), (२) ि (३) नगल लचा खना योजना े. १ (प्रथम
फेलफाल) शासनाने दिनाींी ३१/८/२००९ च्या अधिसचा ख
ु नेन्िये मींजलू ीेली आहे. सिल नगल
लचा खना

योजनेचा खे

नीाशे

ि

स्ीीम

बुी

लोीप्रन ननिीीडून शासनास ननिेिन प्राप्
ि स्ीीम बुी अधिप्रमाणण

अधिप्रमाणण

ीलण्याअनुषींगाने

स्थाननी

झाले हो .े सिल नगल लचा खना योजनेचा खे नीाशे

ीरुन सींचा खाली, नगल लचा खना, महालाषर लाज्य, पुणे याींच्याीडे

दिनाींी १२/१/२०१६ च्या पत्रासोब

सिगसींबींधि ाींना वि ली

ीलण्यासाठी शासनाने पाठविले

आहे .
(४) प्रश्न उद््ाि

नाही.
___________

मांबईसह राज्यातील प्रमख पायाभत सववधा प्रिल्पाचे प्रस्ततावाबाबत
(५)

८३००

(ववक्रोळी) :

(०६-०४-२०१५).

श्री.हनमांत

डोळस

(माळशशरस),

श्री.सतनल

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खा ाुलासा ील ील ीाय :-

राऊत

(१) मुींबह ि लाज्या ील प्रमुा पायाभु

सुवििा प्रील्पाचा खे प्रस् ाि शासनाचा खे बऱ्याचा ख

(२) असल्यास, एीूण रियी ी प्रस् ाि प्रलींबब

आहे

िषागपासुन मींजुलीसाठी प्रलींबब

आहे , हे ाले आहे ीाय,

ि तयाींचा खी ीालणे ीाय आहे ,

(३) असल्यास, सिल प्रस् ािाींना मींजुली िे िून प्रील्प
ीोण ी ीायगिाही ीलणाल आहे ,
(४)

नसल्यास, विलींबाचा खी ीालणे ीाय आहे

ा डीने पुणग ीलणेबाब

शासन

?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२४-०५-२०१७) : (१), (२), (३) ि (४)


ीेंद्र शासन पुलस्ीृ
युआयजी अीं गग

जिाहललाल नेहरु लाषरीय नागली पुनननमागण अमभयानाच्या

१११ प्रील्पाींना ीेंद्र शासनाने मान्य ा

युआयडीएसएसएम्ी अीं गग

दिलेली असून

११० प्रील्पाींना ीेंद्र शासनाने मान्य ा दिलेली

आहे .


ीेंद्र शासन पुलस्ीृ
आले आहे.

जेएनएनयआ
ु लएम अमभयान माचा खग, २०१४ अाेल सींपुष्ा
___________

वि.स. २९८ (5)
सोलापूर श्जल्हयातील यांत्रमाग दटिून राहण्यासाठक िारखानदाराांना
रस्तते व पाणी याांच्या सवलती दे ण्याबाबत

(६)

८९४० (१०-०४-२०१५).

िमारी प्रणणती शशांदे (सोलापूर शहर मध्य) :

सन्माननीय

मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खा ाुलासा ील ील ीाय :-

(१) सोलापूल स्जल्हया ील यींत्रमाग द्ीून लाहण्यासाठी ीालाानिालाींना लस् े ि पाणी
याींच्या सिल ी िे ण्याबाब

ेथील लोीप्रन ननिी याींनी मा.आयुक्

महानगलपामलीा,

सोलापूल याींचा खी
े डे माहे जानेिाली, २०१५ मध्ये िा तया िलम्यान मागणी ीेली आहे , हे ाले
आहे ीाय,

(२) असल्यास, मागणीनुषींगाने ीालाानिालाींना लस् े ि पाणी
िे ण्याबाब

शासनाीडून ीोण ी

ा डीचा खी ीायगिाही ीेली िा ीलण्या

(३) नसल्यास, विलींबाचा खी ीालणे ीाय आहे

?

श्री.

(१)

दे वेंद्र

फडणवीस

(०५-०६-२०१७)

:

महानगलपामलीा

िसाह ीमध्ये लस् ,े पाणी इतयािी सुवििा पुलविण्या
(२) ि (३) प्रश्न उद््ाि

सेचा ख इ ल ीाही सिल ी
ये

आहे ,

हद्दी ील

औद्योधगी

ये ा .

नाही.

___________
इचलिरां जी माथाडी आणण असांरक्षक्षत िामगार मांडळाची स्तथापना होऊन मांडळािडे प्रत्यक्ष
हमाली व लेव्ही जमा िरण्याचे िामिाजाबाबत
(७)

११९६८ (०८-०४-२०१५).

श्री.सरे श

हाळवणिर (इचलिरां जी) :

सन्माननीय

िामगार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खा ाल
ु ासा ील ील ीाय :-

(१) महालाषर शासनाच्या दिनाींी १३ फेब्रि
ु ाली, १९९२ च्या अधिसचा ख
ू नेद्िाले इचा खलीलीं जी
माथाडी आणण असींलक्षक्ष

ीामगाल मींडळाचा खी स्थापना होऊन मींडळाीडे प्रतयक्ष हमाली ि

लेव्ही जमा ीलण्याचा खे ीामीाज माहे ऑक््ोबल, १९९४ मध्ये िा तया सुमालास ननिशगनास
आले आहे , हे ाले आहे ीाय,
(२) असल्यास, उक्
रलक्

मींडळाीडे ननलीक्षी, मलवपी ि मशपाह इतयािी ीमगचा खाऱ्याींचा खी पिे

असल्याने मींडळाचा खे ीामीाज सरू
ु नाही, हे ही ाले आहे ीाय,

(३) असल्यास, मींडळाचा खे अस्स् ति नसल्यामुळे माथाडी मींडळाच्या ीायगक्षेत्रा
ीरून अनोंिी

माली ि ीामगालाींना नोंिी

ननलीक्षणे

ीरून वेण्याचा खे ीाम ठप्प आहे , हे ाले आहे

ीाय,
(४) असल्यास, उक्
आहे ?

मींडळाीडील ीमगचा खाऱ्याींचा खी पिे भलण्याबाब

शासनाचा खी भमू मीा ीाय

वि.स. २९८ (6)
श्री. सांभाजी पाटील-तनलांगेिर (०६-०६-२०१७) : (१) होय, हे ाले आहे .
(२) हे ाले नाही. ीालण दि. २८/२/१९९६ च्या शासनननणगयान्िये मींडळासाठी ननलीक्षी,
मलवपी ि मशपाह याींचा खे प्रतयेीी १ पि ननमागण ीलण्या
मींडळा

एी ननरलक्षी ीायगल

आहे . सिल ननरलक्षीामाफग

आलेले असन
ू सद्यस्स्थ ी

मींडळाचा खे ीामीाज ननयमम पणे

सुरु आहे .

(३) हे ाले नाही.
(४) शासनाने दिनाींी ४/१०/२०१२ लोजीच्या शासनननणगयान्िये मींडळा ील रलक्
भलण्यास मान्य ा दिली आहे. सद्यस्स्थ ी

याल ीलण्याचा खी बाब शासनाच्या विचा खालािीन असून िलम्यानच्या ीालाििी

स्िरुपा

पिे

माथाडी मींडळाींसाठी सेिाप्रिेश ननयमािली

बाह्य यींत्रणेद्िाले ीमगचा खाऱ्याींचा खी पिे भलण्याविषयी मींडळास ीळविले आहे.

ातपुलतया

___________
परभणी शहरातील मख्य चकिाांच्या दरुस्तती व दे खभाली अभावी दरावस्तथा झाल्याचे तसेच
मख्य चकिाांचे नामफलिच गायब झाल्याबाबत
(८)

१३६६३ (०७-०४-२०१५).

डॉ.राहूल पाटील (परभणी) :
पुढील गोष्ीींचा खा ाुलासा ील ील ीाय :-

सन्माननीय मख्यमांत्री

(१) पलभणी शहला ील मख्
ु य चा खौीाींच्या िरु
ु स् ी ि िे ाभाली अभािी िलु ािस्था झाल्याचा खे
सेचा ख मुख्य चा खौीाींचा खे नामफलीचा ख गायब झाल्याचा खे नुी ेचा ख माहे जानेिाली, २०१५ मध्ये

ननिशगनास आले आहे , हे ाले आहे ीाय,

(२) असल्यास, चा खौीाच्या सुशोमभीलणासाठी ननिीचा खी ीम ल ा असल्याचा खे ननिशगनास आले
आहे , हे ाले आहे ीाय,

(३) असल्यास, सिल िरु
ु स् ीच्या ीामाीरल ा
शासनस् लािल ीोण ी ीायगिाही ीलण्या

(४) नसल्यास, विलींबाचा खी ीालणे ीाय आहे

ातीाळ ननिी उपलि ीरुन िे ण्याबाब

आली िा ये

आहे ,

?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०५-०६-२०१७) : (१) हे ाले नाही.
(२), (३) ि (४) प्रश्न उद््ाि

नाही.
___________

पणे श्जल््यातील जेजरी येथे खांडोबाच्या दशगनासाठक आलेले भाववि िऱ्हा नदीच्या पात्रात
मल्हार सागर जलाशयात बडून मत्ृ यमखी पडल्याबाबत
(९)

१९२९३ (११-०८-२०१५).

श्री.बाबराव पाचणे (शशरुर) :

सन्माननीय मख्यमांत्री

पुढील गोष्ीींचा खा ाुलासा ील ील ीाय :-

(१) पुणे स्जल्ह्या ील जेजुली येथे ाींडोबाच्या िशगनासाठी आलेल्या ीऱ्हा निीच्या पात्रा
मल्हाल सागल जलाशया

मागील िहा िषाग

मतृ यम
ु ा
ु ी पडले आहे , हे ाले आहे ीाय,

रियीमान ५० पेक्षा अधिी भाविी बुडून

वि.स. २९८ (7)
(२) असल्यास, पा्बींिाले
याींच्याीडून निीपात्रा
ीलण्या

विभाग, जेजुली नगलपरलषि प्रशासन ि मा ड
ं
िे िस्थान

ीुठलीही स्िच्ा ागह
ृ े , स्नानगह
ृ े ि ीपडे बिलण्याचा खी व्यिस्था

आलेली नाही, हे ाले आहे ीाय,

(३) असल्यास, जेजुली येथे ीऱ्हा निी न लािल वा् व्यिस्था, ध्यान मींिील, अस्थी विसजगन
ीींु ड, मदहलाींसाठी स्नानगह
ृ े , स्िच्ा ागह
ृ े ननमागण ीलण्याबाब
ीायगिाही ीेली िा ीलण्या

ये

शासनस् लािरुन ीोण ी

आहे ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०९-०५-२०१७) : (१) अशा स्िरुपाच्या व्ना वड ा
(२) ि (३) स्जल्हाधिीाली, पुणे याींना याबाब

सिग सींबींिी

पा्बींिाले विभाग ि िे िस्थान समम ी याींचा खस
े ह सींयुक्
ीायगिाही ीलणेबाब

ीळविण्या

हे ाले आहे .

यींत्रणा जसे नगलपरलषि जेजूली,

बैठी आयोस्ज

ीरुन योग्य

ी

आले आहे .

___________
जळगावातील मेहरुण तलावाला गळती लागल्याने तलावातून शेिडो
शलटर पाणी वाहून जात असल्याबाबत

(१०) २५२६९ (१४-०८-२०१५).
(जळगाव शहर) :

(१) जळगािा ील मेहरुण
जा

श्री.उन्मेश पाटील (चाळीसगाव), श्री.सरे श (राजूमामा) भोळे

सन्माननीय मख्यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खा ाल
ु ासा ील ील ीाय :लािाला गळ ी लागल्याने

लािा ून शेीडो मल्ल पाणी िाहून
असून मशिाजी उद्यानच्या बाजूने हे पाणी शहलाीडे ये आहे, हे ाले आहे ीाय,

(२) असल्यास, तयामुळे िललोज हजालो मल्ल पाणी िाया जा

आहे , हे ही ाले आहे ीाय,

(३) असल्यास, या होणाऱ्या गळ ीमुळे सामास्जी िनीीलण विभागाचा खे ९ हे क््ल क्षेत्र
बािी

हो

असन
ू तयामळ
ु े हो

असलेल्या िलिलीमळ
ु े मळ
ु ीुजव्या लोगाचा खा प्रािग भ
ु ाि होऊन

सींपूणग नसगली नष् होण्याच्या मागागिल आहे , हे ही ाले आहे ीाय,
(४) असल्यास, उक्
ीली

लािाचा खी गळ ी थाींबविण्याबाब

स्थाननी प्रशासन ीाय ीायगिाही

आहे िा ीलणाल आहे ,

(५) नसल्यास, विलींबाचा खी ीालणे ीाय ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१६-०५-२०१७) : (१) होय, मेहरुण

लािाचा खे गळ ीचा खे पाणी मशिाजी

उद्याना ून मेहरुण स्मशान भम
ू ीजिळील, जळगाि शहलाीडे िाहून जाणाऱ्या नाल्यास
ममळून, नाल्यामाफग प्रिाही झाले हो े
(२) होय.

(३) नाही.
(४) सिल

लािाचा खी गळ ी थाींबविण्याीली ा महानगलपामलीेमाफग

ीायगिाही ीलण्या

आली आहे.

(५) प्रश्न उद््ाि

नाही.
___________

लोी सहभागा ून

वि.स. २९८ (8)
ओझर ग्रामपांचायतीचे रुपाांतर नगरपाशलिेत होण्याबाबत
(११)

२८५११ (२१-०१-२०१६).

श्री.अतनल िदम (तनफाड) :

पुढील गोष्ीींचा खा ाुलासा ील ील ीाय :-

(१) ओझल ग्रामपींचा खाय ीचा खे रुपाीं ल नगलपामलीे

होण्याबाब

सन्माननीय मख्यमांत्री

शासनाने दिनाींी १८ ऑगस््,

१९९८ साली उद्वोषणा प्रमसध्ि ीेली ि मा. उपविभागीय अधिीाली दिनाींी ३० नोव्हें बल,
१९९८ लोजी आलेल्या हली ी वििीग्राह्य नसल्याचा खे फे्ाळुन ह्या बाब

मा. स्जल्हाधिीाली,

नामशी याींनी शासनाला स्ियींस्पष् अहिाल दिलेला हो ा, हे ाले आहे ीाय,
(२) असल्यास, नगलपामलीेचा खे सिग ननीष ओझल ग्रामपींचा खाय
प्रशासीीय दिलीं गाहमुळे ओझल ग्रामपींचा खाय ीचा खे रुपाीं ल २६ िषाग

पण
ु ग ीली

अस ाींना ीेिळ

नगलपामलीे

होऊ शीले

नाही, हे ही ाले आहे ीाय,

(३) असल्यास, प्रशासीीय दिलीं गाहमुळे ओझल गाींिाच्या नागलीीाींना विीासा पासुन िलू
ठे िणाऱ्या प्रशासीीय अधिीाऱ्याींचा खी चा खौीशी ीलण्या
(४) असल्यास, चा खौीशी
ीलण्या

आली िा ये

आली आहे ीाय,

ीाय आढळून आले आहे, चा खौीशी

िोषीींिल ीोण ी ीालिाह

आहे ,

(५) असल्यास, ओझल ग्रामपींचा खाय ीचा खे रुपाीं ल नगलपामलीे
ीोण ी ीायगिाही ीेली िा ीलण्या

ये

ीलण्यासाठी शासन स् लािरून

आहे,

(६) नसल्यास, विलींबाचा खी ीोण ी ीालणे आहे

?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२१-०४-२०१७) : (१) होय.
(२) ि (३) ओझल नगलपामलीा स्थापन ीलण्याबाब
प्रमसध्ि

ीलण्या

आली

हो ी.

तयाअनुषींगाने

दि.१८.८.१९९८ अन्िये उिवोषणा

प्राप्

हली ीींचा खा

विचा खाल

ीरुन

तया

फे्ाळण्याच्या अमभप्रायासह दि.१०.३.१९९९ अन्िये स्जल्हाधिीाली याींनी शासनास प्रस् ाि
सािल ीेला हो ा.

ओझल ग्रामपींचा खाय ीचा खे रुपाीं ल नगलपामलीे

याधचा खीा िााल ीलण्या

न होण्याबाब

मा.उच्चा ख न्यायालया

आली हो ी. सिल याधचा खीा न्यायालयाने दि.१९.१२.२००७ लोजी

ाालीज ीेली आहे .
(४), (५) ि (६) ओझल ग्रामपींचा खाय ीचा खे रुपाीं ल नगलपामलीे
नामशी याींच्याीडून नव्याने प्राप्

ीलण्यासींिभाग

स्जल्हाधिीाली

प्रस् ाि विचा खालािीन आहे .
___________

मांबई, नवी मांबई येथील इमारत बाांधिामासाठक हररत मांजरू ी (ग्रीन नोड)
प्राप्त न िरताच उभारलेल्या बेिायदा इमारतीबाबत

(१२)

३००८४ (२१-१२-२०१५).

श्री.नसीम खान (चाांददवली), श्री.अशमन पटे ल (मांबादे वी),

श्री.अस्तलम शेख (मालाड पश्श्चम), श्री.अब्दल सत्तार (शसल्लोड) :
पुढील गोष्ीींचा खा ाुलासा ील ील ीाय :-

सन्माननीय मख्यमांत्री

वि.स. २९८ (9)
(१) ीेंद्रीय पयागिलण मींत्रालयाने हरल
जाली ीेलेले आिे श लाषरीय हरल
इमाल

मींजूलीमशिाय इमाल ीींच्या बाींिीामाींना मुभा िे

न्यायाधिीलणाने लद्द ठलविल्याने मुींबह, निी मुींबह येथील

बाींिीामासाठी बींिनीाली असलेली हरल

उभाललेल्या शेीडो इमाल ीचा खे भवि व्य िोक्या
ननिशगनास आले, हे ाले आहे ीाय,
(२) असल्यास, हरल

मींजलू ी (ग्रीन नोड) प्राप्

आल्याचा खे माहे ऑगस््, २०१५ च्यासुमालास

मींजुलीअभािी होणाऱ्या बेीायिा इमाल ीबाब

ीायगिाही ीेली िा ीलण्या

ये

न ील ाचा ख

शासनाने ीोण ी

आहे ,

(३) नसल्यास, विलींबाचा खी ीालणे ीाय आहे

?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२९-०५-२०१७) : (१), (२) ि (३) अशी बाब नाही.
२०,००० चा खौलस मी्ल पेक्षा जास्

बाींिीाम असलेल्या इमाल ीींना पयागिलणीय

अनम
ु ी वेणे बींिनीाली आहे . तयापेक्षा ीमी क्षेत्र असलेल्या इमाल ीींना पयागिलणीय
अनुम ी वेण्याचा खी आिश्यी ा नस े. पयागिलण विभागाचा खी अनम
ु ी न वे ा बाींिलेल्या
इमाल ी आढळून ये

नाही. तयामुळे पयागिलण विभागाच्या उक्

झालेले नाही, असे निी मुींबह महानगलपामलीेने स्पष् ीेलेले आहे .

अधिसूचा खनेचा खे उल्लींवन

___________

श्रीबाग मध्यवती ग्राहि मांडळाच्या रायगड बाजार या सहिारी ग्राहि भाांडाराची इमारत
बाांधिाम िरताना सीआरझेड उल्लांघन िेल्याबाबत
(१३)

३०४६१ (२१-१२-२०१५).

श्री.भरतशेठ गोगावले (महाड) :

सन्माननीय मख्यमांत्री

पुढील गोष्ीींचा खा ाुलासा ील ील ीाय :-

(१) अमलबाग (स्ज.लायगड) येथील श्रीबाग मध्यि ी ग्राही मींडळाच्या लायगड बाजाल या
सहीाली ग्राही भाींडालाचा खी इमाल

बाींिीाम ील ाना सीआलझेड उल्लींवन ीेल्याप्रीलणी

अमलबागाच्या नगलसेिीाींना िोषी ठलविण्या

आले आहे , हे ाले आहे ीाय,

(२) असल्यास, सिल प्रीलणी शासनाने साोल चा खौीशी ीेली आहे ीाय, तया
आढळून आले,

द्नस
ु ाल शासन स् लािल ीाय ीायगिाही ीलण्या

(३) नसल्यास, विलींबाचा खी ीालणे ीाय आहे

आली िा ये

ीाय
आहे ,

?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०४-०१-२०१७) : (१) हे ाले नाही.
सिल इमाल ीच्या बाींिीामास महालाषर ीोस््ल झोन ॲथोरल्ी ीडून दिनाींी

२३/११/२०१५ अन्िये मींजलू ी प्राप्
(२) ि (३) प्रश्न उद््ाि

झाली आहे .

नाही.
___________

वि.स. २९८ (10)
वसई-ववरार शहर महानगरपाशलिा क्षेत्रात मदहलाांसाठक स्तवच्छतागह
ृ ाांची स्तथापना िरणेबाबत
(१४)

३९६७०

(१३-०५-२०१६).

श्री.बळीराम

शसरसिर

मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खा ाुलासा ील ील ीाय :(१)

लाज्या ील

प्रतयेी

महानगलपामलीेने

तया-तया

(बाळापूर) :

शहलाच्या

सन्माननीय

गलजेनुसाल

मदहलाींच्या

सोहसाठी सािगजननी महातिाच्या दठीाणी स्िच्ा ागह
ृ ाींच्या उभालणीसह तयाींच्या िे ाभाल ि
िरु
ु स् ीचा खा आलााडा दिनाींी १९ जून पयं

याल ीलण्याचा खे आिे श मा.मुींबह उच्चा ख

न्यायालयाने दिले आहे , हे ाले आहे ीाय,

(२) असल्यास, िसह-विलाल शहल महानगलपामलीेने आपल्या क्षेत्रा ील मदहलाींचा खी िाढ ी
लोीसींख्या ि

ा डीचा खी गलज लक्षा

अींमलबजािणी ीली
िरु
ु स् ीचा खा

आलााडा

वे ा मा.मुींबह उच्चा ख न्यायालयाच्या आिे शाचा खी

तपल

मदहलाींसाठीच्या स्िच्ा ागह
ृ ाींच्या उभालणीचा खा ि तयाींच्या िे ााभाल
याल

ीलण्याचा खी

मागणी

िसह-विलाल

शहल

महानगलपामलीेचा खे

नगलसेिी याींनी दिनाींी २४ एवप्रल, २०१५ लोजी िा तयासुमालास मा.मुख्यमींत्री महोियाींीडे
सेचा ख आयक्
ु , िसह-विलाल शहल महागनलपामलीा याींच्याीडे ीेली, हे ाले आहे ीाय,

(३) असल्यास, िसह-विलाल महानगलपामलीा क्षेत्रा
ीलण्यासींिभाग

मदहलाींसाठी स्िच्ा ागह
ृ े स्थापन

ीोणतया स्िरुपाचा खी ीायगिाही ीेली िा ीलण्या

(४) नसल्यास, विलींबाचा खी ीालणे ीाय आहे

ये

आहे ,

?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०१-०६-२०१७) : (१) होय.
(२) होय.
(३) शहलाींमध्ये दठीदठीाणी सािगजननी ि पे ॲण्ड यूज
मदहलाींसाठी स्ि ींत्र व्यिस्था ीलणे

आलेली आहे .

तिािल शौचा खालय उभारुन पुरुष ि

सद्य:स्स्थ ीमध्ये २५ दठीाणी सािगजननी शौचा खालय उभालण्यास पलिानगी दिली

आहे .

सेचा ख ५ दठीाणी शौचा खालय बाींिण्याच्या ीामाचा खी सुरुिा

(४) प्रश्न उद््ाि

ीलण्या

आली आहे .

नाही.

___________
भाल व भोपर (ता.िल्याण, श्ज.ठाणे) गावाच्या डश््पांग ग्राऊांडचे आरक्षण हटववण्याबाबत
(१५)

४१२२९ (१७-०५-२०१६).

श्री.सभाष भोईर (िल्याण ग्रामीण) :

मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खा ाुलासा ील ील ीाय :(१)

भाल

ि

भोपल

( ा.ील्याण,

स्ज.ठाणे)

या

आलााड्यामध्ये डींवपग ग्राउीं डचा खे आलक्षण िााविण्या

गािा

सन्माननीय

एमएमआलडीएच्या

विीास

आले आहे , हे ाले आहे ीाय,

(२) असल्यास, सिल डींवपींग ग्राउीं डच्या आलक्षणाला िोन्ही गािा ील स्थाननी नागरलीाींनी
विलोि िशगविला आहे , हे ही ाले आहे ीाय,
(३) असल्यास, सिल डींवपींग ग्राउीं डचा खे आलक्षण ह्विण्याबाब

स्थाननी लोीप्र ीननिीींनी

दिनाींी १२ डडसेंबल, २०१५ च्या पत्रान्िये मा. मख्
ु यमींत्रयाींीडे मागणी ीेली आहे , हे ही ाले
आहे ीाय,

वि.स. २९८ (11)
(४) असल्यास, सिल डींवपींग ग्राउीं डचा खे आलक्षण ह्विण्याबाब
ीेली िा ीलण्या

ये

शासनाने ीोण ी ीायगिाही

आहे ,

(५) नसल्यास, विलींबाचा खी ीलणे ीाय आहे

?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०३-०६-२०१७) : (१) महालाषर प्रािे मशी ि नगल लचा खना अधिननयम
१९६६ चा खे ीलम २६ अन्िये प्रमसध्ि विीास योजनेमध्ये मौ.भाल, व्िालली, आडीिली, िािडी
ि िसाल या गािाींमिील सम
ु ाले २६५ हे क््ल क्षेत्र वनीचा खला व्यिस्थापन प्रील्पाीली ा
प्रस् ावि

हो े. मात्र शासनाने दिनाींी ११/३/२०१५ लोजी ीलम ३१(१) अन्िये प्रमसध्ि

ीेलेल्या सचा ख
ु नेमध्ये मौ.िािडी ि मौजे भाल येथील सुमाले १०० हे क््ल क्षेत्र वनीचा खला
व्यिस्थापन प्रील्पाीली ा प्रस् ावि
ीलण्याचा खे प्रस् ावि

आहे.

असून, उिगली

क्षेत्र लदहिास विभागा

समाविष्

(२) होय.
(३) होय.
(४) शासनाने दिनाींी ११/३/२०१५ लोजीच्या सुचा खनेद्िाले प्रमसध्ि ीेलेल्या फेलबिलािल उधचा ख
ननणगय वेण्याचा खी शासनाचा खी भूममीा आहे .
(५) प्रश्न उद््ाि

नाही.

___________
सांगमनेर नगरपररषदे च्या हद्दीतील अतनयशमत/अनधधिृत बाांधिामाांना
लावण्यात येणारी शास्तती िमी िरण्याबाबत

(१६)

४२८१४ (१३-०५-२०१६).

(मांबादे वी),

श्री.अस्तलम

शेख

श्री.भाऊसाहे ब

(मालाड

िाांबळे

पश्श्चम),

(श्रीरामपूर), श्री.अशमन

श्री.अब्दल

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खा ाुलासा ील ील ीाय :(१) सींगमनेल नगलपरलषिे च्या हद्दी ील अननयमम /अनधिीृ

सत्तार

पटे ल

(शसल्लोड) :

बाींिीामाींना वलपट्टीच्या िप्ु प्

एिढी शास् ी लािली जा े, तयामळ
ु े सामान्य नागलीीाींना प्रचा खींड आधथगी भाल सहन ीलािा

लागल्याने नागलीीाींमध्ये असीं ोष ननमागण झाला असल्याचा खे माहे जानेिाली, २०१६ मध्ये िा
िा तया िलम्यान ननिशगनास आले आहे , हे ाले आहे ीाय,
(२)

असल्यास,

सींगमनेल

नगलपरलषिे च्या

बाींिीामाींना शास् ी ीमी ीलण्याबाब

हद्दी ील

अननयमम

/

अनधिीृ

शासनाने ीोण ी ीायगिाही ीेली िा ीलण्या

ये

आहे ,
(३) नसल्यास, विलींबाचा खी ीालणे ीाय आहे

?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१९-०५-२०१७) : (१) महालाषर नगल परलषिा, नगल पींचा खाय ी ि
औद्योधगी नगली अधिननयम, १९६५ मिील दि. ४.१.२००८

च्या सुिालणे नुसाल ीलम

१८९ अ नस
ु ाल अिैि बाींिीामािल िलिषी अशा इमाल ीिल बसविण्यायोग्य असलेल्या
मालमत ा ीलाच्या िप्ु पट्टी एिढी शास् ी भलण्याचा खी

ल ुि विदह

ीेली आहे.मात्र असा ील

वि.स. २९८ (12)
ि शास् ी गोळा ीलणे याचा खा अथग सिल बाींिीाम विननयमम

झाल्याचा खे समज ा येणाल

नाही.
(२) ि (३) नगल परलषिा / नगल पींचा खाय ी हद्दी ील अिैि बाींिीामािलील शास् ी ीमी
ीलण्याबाब चा खा प्रस् ाि शासनाच्या विचा खालािीन नाही.
___________
िोल्हापूरातील शाहू जलतरण तलावाच्या गळतीबाबत
(१७)

४३०६३ (०३-०५-२०१६).

श्री.राजेश क्षीरसागर (िोल्हापरू उत्तर) :

सन्माननीय

मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खा ाुलासा ील ील ीाय :(१) ीोल्हापूला ील शाहू जल लण
िजागचा खा लाि बाींिल्यापासून गळ

लाि बाींिून १६ िषवेस पूणग झाली असून हा आीं ललाषरीय
असल्याने िल सहा

ासाींनी

लािािा ील पाणी सव्िा

लािाचा खी गळ ी थाींबविण्याीरल ा आ ापयं

१४ लाा ाचा खग होऊनही

फु्ाने ीमी हो ,े हे ाले आहे ीाय,
(२) असल्यास, या
अद्यापही या

लािाचा खी गळ ी सरु
ु आहे, हे ही ाले आहे ीाय,

(३) असल्यास, या ीामा

झालेल्या गैलव्यिहालाचा खी शासनाने चा खौीशी ीेली आहे ीाय,

चा खौीशीनुसाल पुढे ीोण ी ीालिाह ीेली िा ीलण्या
(४)

नसल्यास, विलींबाचा खी ीालणे ीाय आहे

ये

आहे ,

?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०६-०६-२०१७) : (१) ीाही प्रमाणा
(२) आयुक्
आिश्यी

ीोल्हापूल याींना याबाब

ी उपाययोजना ीलण्याबाब

(३) ि (४) प्रश्न उद््ाि

नाही.

गळ ी हो

आहे , हे ाले आहे.

व्यक् ीश: पाहणी ीरुन एीा मदहन्याच्या आ
सुधचा ख

ीलण्या

आले आहे.

___________
स्तमाटग शसटी योजनेंतगगत उपलब्ध होणारा रोजगार स्तथातनि भूमीपत्राांना शमळण्याबाबत
(१८)

(चें बरू ) :
(१)

४४९८०

ीेंद्राने

(०७-०५-२०१६).

श्री.सतनल

राऊत

(ववक्रोळी),

श्री.प्रिाश

सन्माननीय मख्यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खा ाल
ु ासा ील ील ीाय :“स्मा्ग

मस्ी”

महानगलपामलीेला एीा िषाग

योजनेसाठी

मुींबहचा खी

ननिड

ीेली

आहे

ि

फातपेिर
तयासाठी

१०० ीो्ी ममळणाल आहे , असल्यास, स्मा्ग मस्ीसाठी

ननिड झालेल्या लोअल पलळ आणण आसपासच्या परलसला

६० लाा लोजगालाचा खी सींिी

उपलि होणाल असल्याचा खी बाब माहे जानेिाली, २०१६ मध्ये िा तयािलम्यान ननिशगनास
आली आहे , हे ाले आहे ीाय,
(२) असल्यास, उपलि होणाला लोजगाल स्थाननी भम
ू ीपुत्राींना ममळण्याबाब
ीोण ा िोलणातमी ननणगय वे ला िा वेण्या
(३) नसल्यास, विलींबाचा खी ीालणे ीाय आहे

ये

?

आहे ,

शासनाने

वि.स. २९८ (13)
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०१-०६-२०१७) : (१) अद्याप ीेंद्र शासनाने स्मा्ग मस्ी योजने
अीं गग

मुींबहचा खी ननिड ीेली नाही पलीं ु स्मा्ग मस्ी चा खॅलेंजमध्ये सहभागी होण्याीली ा

लाज्य उच्चा खाधिीाल समम ीने मींब
ु हचा खी ननिड सींभाव्य स्मा्ग शहल म्हणन
ु इ ल ९ शहलाींसह
ीेली आहे .

(२) ि (३) प्रश्न उद््ाि

नाही.
___________

राज्यातील महापाशलिामध्ये आरक्षणाप्रमाणे अनसधू चत जातीच्या
नगरसेविाांच्या जागा आरक्षक्षत न ठे वल्याबाबत

(१९)

५२२०५ (१३-०५-२०१६).

डॉ.सतीश (अण्णासाहे ब) पाटील (एरां डोल) :

सन्माननीय

मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खा ाुलासा ील ील ीाय :(१) लाज्या ील २६ महापामलीाींमध्ये अनुसूधचा ख

जा ीसाठी १३ ्क्क्याींप्रमाणे ३३८ जागा

ठे िणे आिश्यी अस ाना नगलसेिीाींच्या ीेिळ २६० जागा लााीि ठे िण्या
फेब्रुिाली, २०१६ लोजीच्या िस
ु ऱ्या आठिड्या

आल्याचा खे माहे

ननिशगनास आले, हे ाले आहे ीाय,

(२) असल्यास, तयाचा खी ीालणे ीाय आहे ,
(३) असल्यास, लाज्या ील महापामलीे
आलक्षक्ष

ठे िणेबाब

१३ ्क्क्याींप्रमाणे ३३८ नगलसेिीाींच्या जागा

शासनाने ीोण ी ीायगिाही ीेली िा ीलण्या

(४) नसल्यास, विलींबाचा खी ीालणे ीाय आहे

ये

आहे ,

?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०६-०६-२०१७) : (१) मुींबह महानगलपामलीा अधिननयम, १९८८ मध्ये
ीलम ५(ए)

सेचा ख महालाषर महानगलपामलीा अधिननयम, १९४९ मिील ीलम ५(३) मिील

ल ि
ू ीींच्या आिाले लाज्या ील २६ महानगलपामलीाींमध्ये अनस
ु धू चा ख

२६८ जागा आलक्षक्ष

ीलण्या

आल्याबाब

आहे .
(२), (३) ि (४) प्रश्न उद््ाि

जा ी प्रिगागसाठी एीूण

लाज्य ननिडणूी आयोगाने अहिाल सािल ीेला

नाही.
___________

िलाबा-वाांद्रे-शसप्झ मेरो-३ प्रिल्पातील धगरगाव भागातील
प्रिल्पबाधधत रदहवाश्याांच्या पनवगसनाबाबत
(२०)

५४४३० (२९-०८-२०१६).

(वाांद्रे पव
ू )ग :

श्री.मांगलप्रभात लोढा (मलबार दहल), श्रीमती तप्ृ ती सावांत

सन्माननीय मख्यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खा ाल
ु ासा ील ील ीाय :-

(१) ीुलाबा-िाींद्रे-मसप्झ मेरो-३ प्रील्पा ील धगलगाि भागा ील प्रील्प बाधि
पुनिगसनाचा खा आलााडा मुींबह मेरो ले ल ीापोले शनने

याल ीेला आहे ीाय,

(२) असल्यास, सिल आलााड्यास लाज्य शासनाने मींजूली दिली आहे ीाय,

लदहिाश्याींच्या

वि.स. २९८ (14)
(३) असल्यास, आलााड्यानुसाल प्रील्पबाधि
सुवििा िे ण्या

लदहिाश्याींना रियी ी चा खौलस फु्ाींचा खे वल ि इ ल

येणाल आहे ,

(४) अद्याप सिल आलााड्यास लाज्य शासनाने मींजलू ी दिली नसल्यास, विलींबाचा खी ीालणे
ीाय आहे

?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०१-०६-२०१७) : (१), (२), (३) ि (४) प्रस् ु

प्रीलणी प्रील्पबाधि ाींचा खे

पुनिगसन बह
ृ न्मुींबह विीास ननयींत्रण ननयमािलीच्या विननयम ३३(७) चा खे
प्रस् ावि

असून तयाबाब चा खा आलााडा मुींबह मेरो ले ल ीॉपोले शन याींनी

आहे .

सिल पुनिगसनास अडचा खणी ये

असल्याने विननमयाच्या ीाही

ल ूिीनस
ु ाल

याल ीेलेला

ल ूिीींमध्ये मशधथल ा

िे णेसाठी मींब
ु ह मेरो ले ल ीॉपोले शनने शासनाीडे सींिभग ीेला हो ा. शासनाने आयक्
ु
बह
ृ न्मुींबह महानगलपामलीा याींना विननयमामध्ये मशधथल ा िे णेबाब
नगल लचा खना अधिननयम, १९६६ चा खे ीलम १५४ (१) ाालील
लोजी ननिे श दिलेले आहे . प्रील्पबाधि
विदह

क्षेत्राच्या सिननीा िे णे अमभप्रे

महालाषर प्रािे मशी ि

ल ुिीनुसाल दिनाींी १.१२.२०१६

लदहिाशाींना विननयम ३३(७) चा खे

ल ूिीनस
ु ाल

आहे .
___________

ठाणे महानगरपाशलिा क्षेत्रामध्ये महत्वाच्या दठिाणी सीसीटीव्ही िॅमेरे बसववण्याबाबत
(२१)

५४८२८ (२६-०८-२०१६).

श्री.सभाष भोईर (िल्याण ग्रामीण) :

सन्माननीय

मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खा ाुलासा ील ील ीाय :(१) ठाणे महानगलपामलीा क्षेत्रामध्ये सुलक्षक्ष

ेच्या दृष्ीीोना न
महतिाच्या दठीाणी
ू

सीसी्ीव्ही ीॅमेले बसविण्याचा खा ननणगय माहे एवप्रल मध्ये वेण्या
ीाय,

आला आहे , हे ाले आहे

(२) असल्यास, महापामलीा हद्दी ील शीळ, दििा, िे साह, रलिलिूड पाीग या विभागामध्ये
सीसी्ीव्ही ीॅमेले बसविण्याचा खी मागणी स्थाननी लोीप्रन ननिीींनी ीेली आहे , हे ही ाले
आहे ीाय,

(३) असल्यास, महापामलीेच्या शीळ, दििा, िे साह, रलिलिूड पाीग विभागामध्ये रियी ी
सीसी्ीव्ही ीॅमेले बसविण्याचा खी आले आहे ,
(४) नसल्यास, विलींबाचा खी ीालणे ीाय आहे

?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०१-०६-२०१७) : (१) ठाणे महानगलपामलीा क्षेत्रामध्ये मोफ
सुवििा अीं गग

प्रतयेी प्रभाग समम ी अीं गग

माहे नोव्हें बल, २०१६ मध्ये वेण्या

िायफाय

४० सी.सी.्ी.व्ही. ीॅमेले बसिण्याचा खा ननणगय

आलेला आहे .

(२) हे ाले नाही.
(३) अद्यापपाि ो ठाणे महानगलपामलीा क्षेत्रा
आहे .
(४) लागू नाही.

२८१ सी.सी.्ी.व्ही. ीॅमेले बसविण्या

___________

आले

वि.स. २९८ (15)
धगरणी िामगार ज्या शमलच्या चाळीत राहात असतील तेथे घर दे णब
े ाबत
(२२)

५६६५० (२९-०८-२०१६).

श्री.अजय चकधरी (शशवडी) :

पुढील गोष्ीींचा खा ाुलासा ील ील ीाय :-

(१) धगलणी ीामगाल ज्या ममलच्या चा खाळी
लाहणाऱ्या इमाल ी

लाहा

सन्माननीय मख्यमांत्री

ेथे रियीींिा पुनविगीासा

असेल

उ्या

धगलणी ीामगालाींना वल िे ण्याचा खा लिािाने ननणगय दिलेला अस ानाही

एन्ीसीने अमान्य ीेला आहे , हे ाले आहे ीाय,
(२) असल्यास, एन्ीसीने सिल ननणगय अमान्य ीलण्याचा खी ीोण ी ीालणे शासनास
ीळविली आहे ,
(३) असल्यास,

धगलणी

ीामगालाींना

ीोण ी ीायगिाही ीेली िा ीलण्या

ये

लाहा

असेल
?

श्री.

(१)

फडणवीस

(२९-०५-२०१७)

वल

िे णेबाब

शासनाने

लिािाने

दिलेल्या

ननणगयाच्या

आहे ,

(४) नसल्यास, विलींबाचा खी ीालणे ीाय आहे
दे वेंद्र

ेथे

:

े

(४)

अींमलबजािणीस नीाल दिल्याचा खी बाब ाली नसल्याचा खे एन्ीसीने ीळविलेले आहे .
अशा चा खाळी

थावप

लहाणाऱ्या एन्ीसीच्या व्यिस्थापन ीमगचा खाऱ्याींच्या (Management cadre

employees) सींबींिा

वििाि न्यायप्रविष् असन
ू

े प्रलींबब

आहे .

___________

क्लस्तटर डेव्हलपमेंट योजनेची व्याप्ती वाढवण्याबाबत
(२३)

५७२२९ (२६-०८-२०१६).

श्री.प्रिाश फातपेिर (चें बूर), श्री.सांजय पोतनीस (िशलना),

श्री.सतनल राऊत (ववक्रोळी), श्री.मांगेश िडाळिर (िलाग), श्री.अशमन पटे ल (मांबादे वी),

श्री.ववजय वडेट्टीवार (ब्र्हपूरी), प्रा.ववरें द्र जगताप (धामणगाव रे ल्वे), श्रीमती तनमगला गाववत

(इगतपूरी), श्री.अस्तलम शेख (मालाड पश्श्चम), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरी), श्री.बाळासाहे ब
थोरात (सांगमनेर), श्री.मांगलप्रभात लोढा (मलबार दहल), श्री.अशोि पाटील (भाांडूप पश्श्चम),
श्रीमती तप्ृ ती सावांत (वाांद्रे पूव)ग :
ीाय :-

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खा ाुलासा ील ील

(१) क्लस््ल डेव्हलपमें् योजनेअीं गग

ीाही िषागपूिी शासनाने िक्षक्षण मुींबह ील चा खाळीींचा खा

पन
उपनगला
ु विगीास ीेला हो ा सिल योजनेचा खी व्याप् ी िाढिन
ू
इमाल ीींचा खा पुनविगीास क्लस््ल डेव्हलमें् योजनेअीं गग

लाडलेल्या जन्
ु या

ीलण्याचा खे विचा खालािीन असल्याचा खे

सू ोिाचा ख शासनाने दिनाींी २६ मे, २०१६ िा तया सुमालास ीेल्याचा खे ननिशगनास आले आहे ,
हे ाले आहे ीाय,

(२) असल्यास, या विीासाचा खा उपनगलाींिल होणाऱ्या परलणामाींचा खा अ्यास ीलण्याचा खे ीाम
“ननली” या सींस्थेिल सोपिले आहे , हे ही ाले आहे ीाय,
(३) असल्यास, सिलचा खे ीाम रियी ी ीालाििीमध्ये पूणग होणाल आहे ,
(४) नसल्यास, विलींबाचा खी ीालणे ीाय आहे

?

वि.स. २९८ (16)
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२९-०५-२०१७) : (१)

े (४) बह
ृ न्मुींबह महानगलपामलीेने उपनगलामध्ये

क्लस््ल डेव्हलपमें् योजना लाबविण्याच्या अनुषींगाने आवा
Assessment Report) ननली या सींस्थेीडून
ीेलेला आहे . सिल अहिाल विचा खाला

वेिून

मूल्यमापन अहिाल (Impact

याल ीरुन वे लेला असन
ू शासनास सािल
सेचा ख मा.उच्चा ख न्यायालयाीडील जनदह

याधचा खीा े.६१/२०१४ मध्ये मा.उच्चा ख न्यायालयाने दिलेले अीं रलम आिे श विचा खाला

वेिन
ू

शासनाने मा.उच्चा ख न्यायालयाचा खी मान्य ा वेण्याच्या पू ग ेसापेक्ष उपनगलासाठी नागली
नू नीीलण योजनेबाब

(क्लस््ल डेव्हलपमें्) ननणगय वे लेला आहे . मा.उच्चा ख न्यायालयाचा खी

मान्य ा वेणेच्या अनष
ु ींगाने पढ
ु ील ीायगिाही सरु
ु आहे .
___________

झरीजामणी नगरपांचायत (श्ज.यवतमाळ) येथील वविास िामाांबाबत
(२४)

६३९७४ (२९-०८-२०१६).

(राळे गाव) :

श्री.सांश्जवरे ड्डी

बोदिरवार (वणी), डॉ.अशोि

सन्माननीय मख्यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खा ाल
ु ासा ील ील ीाय :-

(१) झलीजामणी (स्ज.यि माळ) येथे नगलपींचा खाय
विीासीामे हा ी वेण्या

झाल्यापासन
ू

आली नसल्यामळ
ु े नागरलीाींमिून

े आजपयं

उईिे

ीोण ीही

ीव्र नालाजी व्यक्

हो

असल्याचा खे माहे जून, २०१६ मध्ये ननिशगनास आले आहे , हे ाले आहे ीाय,

(२) असल्यास, परलसला ील ग्ालाींचा खी स्िच्ा ा गेल्या अनेी ममहन्याींपासून ीलण्या
आलेली नसल्याने मोठया प्रमाणा
स्थाननी जन ेचा खे आलोग्य िोक्या
ीाय,

(३) असल्यास, शासनाने याबाब

वाणीचा खे साराजाज्य पसलले असन
लोगलाह पसरून
ू

येण्याचा खी भी ी ननमागण झाली आहे , हे ही ाले आहे
ीोण ी ीायगिाही ीेली िा ीलण्या

(४) नसल्यास, विलींबाचा खी ीालणे ीाय आहे

ये

आहे ,

?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१७-०४-२०१७) : (१) ि (२) १४ िा वित

आयोग ननिी अीं गग

वनीचा खला व्यिस्थापन ीलण्याीली ा झलीजामणी नगलपींचा खाय ीने ननवििा मागविल्या असून
सिल ननवििे स सभेचा खी मान्य ा ममळालेली असून प्रस् ाि प्रशासीीय मींजूलीीली ा असून
प्रस् ाि प्रशासीीय मींजलू ीीली ा स्जल्हाधिीाली, यि माळ याींचा खी
े डे पाठविण्या
आहे .

सेचा ख सिगसािालण लस् ा ननिी अीं गग

आलेला

विविि प्रभागामध्ये लस् ा ाडीीलण

सेचा ख

मसमें् लस्तयाचा खे ीाम चा खालू आहे .
(३) ि (४) प्रश्न उद््ाि

नाही.

___________
अण्णासाहे ब पाटील मागास वविास महामांडळातील िमगचाऱ्याांना
६ वा वेतन आयोग लागू िरण्याबाबत
(२५)

६४९९८ (१०-०१-२०१७).

श्री.योगेश सागर (चारिोप) :

वविास व उद्योजिता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खा ाल
ु ासा ील ील ीाय :-

सन्माननीय िकशल्य

वि.स. २९८ (17)
(१)

लाज्या ील

अण्णासाहे ब

पा्ील

महामींडळाने

पत्री

अपाम/िे नश्रेणी/०९

दि.

३१.०७.२००९ नुसाल महामींडळाला ६ िा िे न आयोग लागू ीलण्यास शासनाीडे मशफालस
ीेली हो ी, हे ाले आहे ीाय,
(२)

असल्यास,

महामींडळाच्या

दि.

१४.०८.२००६

लोजीच्या

२८

व्या

बैठीीमध्ये

महामींडळा ील श्री सींजय जािि याींना सहाय्यी या पिािल सामािून वेऊन तयाप्रमाणे
तयाींना िे न ि भत े ननस्श्चा ख

ीरून अिा ीलण्याबाब चा खा ठलाि वेण्या

आला असून सिल

ठलािानुसाल श्री सींजय जािि याींना तयाींचा खे जािी े. ३१७/१२ दि. २९.३.२०१२ नस
ु ाल िे न
ननश्चा खी ीचा खे ीायागलयीन आिे श दिले आहे , हे ही ाले आहे ीाय,

(३) असल्यास, सिल ीायागलयीन आिे शाचा खे पालन महामींडळाने ीेले नाही, हे ही ाले आहे
ीाय,
(४) असल्यास, महामींडळा

सहाय्यी या पिािल ीायगल

श्री सींजय जािि याींच्यापेक्षा जास्
(५) असल्यास, याबाब

असलेल्या ीींत्रा्ी ीमगचा खाऱ्याींना

िे न दिले जा े, हे ही ाले आहे ीाय,

शासनाने ीोण ी उपाययोजना ीेली िा ीलण्या

(६) नसल्यास, विलींबाचा खी ीालणे ीाय आहे

येणाल आहे ,

?

श्री. सांभाजी पाटील-तनलांगेिर (२१-०४-२०१७) : (१) हे ाले आहे.
(२) हे ाले आहे .
(३) हे ाले आहे .
(४) हे ाले नाही.
(५) प्रश्न उद््ाि

नाही.

(६) प्रश्न उद््ाि

नाही.
___________
पणे शहराचा स्तमाटग शसटी ्हणून वविास िरण्याबाबत

(२६)

६६३९२ (१६-०१-२०१७).

श्री.राहल जगताप (श्रीगोंदा), श्री.वैभव वपचड (अिोले),

श्री.श्जतेंद्र आव्हाड (मांब्रा िळवा), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.पाांडरां ग बरोरा (शहापरू ),

श्री.योगेश दटळे िर (हडपसर) : सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खा ाुलासा ील ील
ीाय :-

(१) पुणे शहलाचा खा स्मा्ग मस्ी म्हणून ीलण्या

येणाला विीास हा ीजग न ीाढ ा ीेंद्र ि

लाज्य शासनाच्या सहभागा ून ीलण्याचा खी मागणी मा.मख्
ु यमींत्री याींचा खेीडे पुणे महापामलीा
आयक्
ु ाींमाफग

माहे सप््ें बल, २०१६ मध्ये ीेली आहे , हे ाले आहे ीाय,

(२) असल्यास, उक्
ये

आहे ,

मागणीच्या अनुषींगाने शासनाने ीोण ी ीायगिाही ीेली िा ीलण्या

(३) नसल्यास, विलींबाचा खी ीालणे ीाय आहे

?

वि.स. २९८ (18)
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०३-०६-२०१७) : (१) नाही.
आयुक् , पुणे महानगलपामलीा याींनी तयाींच्या अहिाला

याबाब

ीोण ेही

ननिेिन शासनास सािल ीेले नसल्याचा खे नमि
ु ीेले आहे.
(२) ि (३) प्रश्न उद््ाि

नाही.

___________
राज्यातील माथाडी िामगाराच्याां ववववध समस्तयाांबाबत
(२७)

७०५३१

(१६-१२-२०१६).

िमारी

प्रणणती

शशांदे

(सोलापरू

सन्माननीय िामगार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खा ाुलासा ील ील ीाय :-

शहर

मध्य) :

(१) सोलापूल स्जल्ह्यासह लाज्या ील ीृषी उतपन्न बाजाल समम ीमिील ीष्ीली व्ी
असलेला माथाडी ीामगाल हा ीेंद्र ि लाज्य शासनाच्या अनेी योजनाींपासून िींधचा ख

असल्याचा खे माहे ऑक््ोबल, २०१६ मध्ये िा तयािलम्यान ननिशगनास आले, हे ाले आहे ीाय,
(२) असल्यास, या माथाडी ीामगालाींना वलीूल, वपिळे ले शन ीाडग ि मींजलू पेन्शन
योजनेचा खा लाभ ममळण्यासाठी अींमलबजािणी ीलण्याबाब
ीलण्या
(३)

ये

ीोण ी ीायगिाही ीेली िा

आहे ,

नसल्यास, विलींबाचा खी ीालणे ीाय आहे

?

श्री. सांभाजी पाटील-तनलांगेिर (२५-०४-२०१७) : (१) हे ाले नाही.
(२)

लाज्या ील

अस्स् तिा

नाही.

ीृवष

उतपन्न

बाजाल

समम ीमिील

माथाडी

ीामगालाींसाठी

थावप, शासनाच्या विविि विभागामिील लाबविण्या

योजना

येणाऱ्या वलीुल

योजनेच्या पात्र ेच्या ननीषाींचा खी पू ग ा ीलणाऱ्या माथाडी ीामगालाींना सिल योजनेचा खा लाभ
वे ा येहल.

अ.ना.पु. ि ग्रा.सीं. विभागाीडून प्राप्

ीायगेमाीं गग

झालेल्या मादह ीनुसाल ीेंद्र शासनाच्या

गलीबाींना ीेंद्रस्थानी मानन
ू िारलद्र्यले षेाालील ीु्ुींबाींना सिल ीच्या िलाने

अन्निान्य पुलविण्याचा खी योजना लाज्या

दिनाींी १ जून, १९९७ पासन
ू सुरु ीलण्या

लाज्य शासनाने आयआलडीपीच्या १९९७-९८ च्या यािी

आली.

नाि समाविष् असलेल्या ि

रु. १५,०००/- रियीींिा तयापेक्षा ीमी िावषगी उतपन्न असलेल्या ीु्ुींबाींना वपिळ्या मशिापबत्रीा
िे ण्याचा खा ननणगय वे ला. या ननीषाींच्या आिाले वपिळ्या मशिापबत्रीा ममळण्यास पात्र

असलेली सिग ीु्ुींबे या योजनेचा खे लाभिाली अस ील, यास् ि, माथाडी ीामगालाींना
िेगळ्याने वपिळी मशिापबत्रीा वि ली
माथाडी ीायद्याीं गग

ीलण्याचा खा प्रश्न उद््ाि नाही.

माथाडी ीामगालाींच्या ील्याणाीरल ा विविि लाभ जसे

बोनस, भविषय ननिागह ननिी (पी.एफ), उपिान (ग्रॅज्यु्ी) अपवा
लेव्हीद्िाले (नोंिी

(३) प्रश्न उद््ाि

नुीसान भलपाह इतयािी

मालीाीडून वेऊन) दिले जा ा . पेन्शन योजनेचा खा समािेश नाही.
नाही.

___________

वि.स. २९८ (19)
मतीजापूर शहरातील परातन व जन्या असलेल्या नगर पररषदे च्या शाळाांची व
डॉ. बाबासाहे ब आांबेडिर सभागह
ृ ाची झालेली दरू वस्तथा

(२८)

७३९०२

(२१-०४-२०१७).

श्री.जयांत

पाटील

(िोरे गाव), श्री.मिरां द जाधव-पाटील (वाई) :

(इस्तलामपूर),

श्री.शशशिाांत

शशांदे

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खा

ाुलासा ील ील ीाय :-

(१) मु ीजापूल शहला ील इींदिला गाींिी नगलपामलीा शाळा, सावित्रीबाह फुले नगलपामलीा
शाळा, लाजीि गाींिी नगलपामलीा शाळा

सेचा ख उिग ू प्राथममी शाळा या शाळाींमध्ये असलेले

डॉ. बाबासाहे ब आींबेडील सभागह
ू शाळाींमध्ये वाणीचा खे साराजाज्य
ृ याींचा खी िलु िस्था झाली असन
ननमागण झाले आहे अशी

ेाल

थ
े ील ीायगीतयांनी मुख्याधिीाली, मु ीजापूल नगलपामलीा

याींचा खेीडे दिनाींी ०२ ऑगस्् २०१६ लोजी ीेली आहे , हे ाले आहे ीाय,
(२) असल्यास, या सींिभाग
ि

चा खौीशी ीलण्या

आली आहे ीाय, तया

ीाय आढळून आले

द्नूसाल डॉ. बाबासाहे ब आींबेडील सभागह
ु स् ी ीलण्याबाब
ृ ाचा खी िरु

ीेली िा ीलण्या

ये

आहे ,

(३) नसल्यास, विलींबाचा खी ीालणे ीाय आहे
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०८-०५-२०१७) : (१)
(२) या सींिभाग

ीोण ी उपाययोजना

?
ेाल ीेली हे ाले आहे.

मनु ज
ग ापलू नगलपरलषिे ने चा खौीशी ीेली असन
ू तयामध्ये ीोण ेही

थ्य

आढळुन आलेले नाही. डॉ.बाबासाहे ब आींबेडील सभागह
ग ापूल नगलपरलषिे ने
ु स् ी मुन ज
ृ ाचा खी िरु

या पुिीचा ख ीेलेली असून नगलपरलषिे च्या शाळाींमध्ये ीोणतयाही प्रीालचा खे वाणीचा खे साराजाज्य
नसुन शाळाींचा खी ि शाळा परलसलाींचा खी िललोज साफसफाह हो

आहे . तयाचा खप्रमाणे शाळाींचा खे

बाींिीाम नव्यानेचा ख झाले असन
ू ीोणतयाही प्रीाले िलु ािस्था झालेली नाही.
(३) प्रश्न उद््ाि

नाही.

___________

धळे शहरातील डॉ. बाबासाहे ब आांबेडिर िेंद्र हटववण्यास िेलेला ववरोध
(२९)

७३९९०

(२०-०४-२०१७).

श्री.हनमांत

डोळस

(माळशशरस),

श्री.शशशिाांत

शशांदे

(िोरे गाव), श्रीमती ददवपिा चव्हाण (बागलाण), श्री.ददपि चव्हाण (फलटण), श्री.पाांडरां ग
बरोरा

(शहापूर), श्री.राहल

मोटे

(पराांडा),

श्री.राणाजगजीतशसांह

पाटील

(उस्तमानाबाद),

श्री.मिरां द जाधव-पाटील (वाई), श्री.हसन मश्रीफ (िागल), श्री.जयांत पाटील (इस्तलामपूर),
डॉ.सतीश (अण्णासाहे ब) पाटील (एरां डोल) :
ाल
ु ासा ील ील ीाय :-

(१) िुळे शहला ील अन ेमणे ह्वि

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खा

अस ाना डॉ. बाबासाहे ब आींबेडील ीेंद्र ह्विण्याचा खी

ीालिाह सुरु अस ाना िमल ाींनी सिल ीेंद्र ह्विण्यास विलोि ीेल्याने सिल ीेंद्रािलील
ीालिाह स्थधग

ीलण्या

आली, हे ाले आहे ीाय,

(२) असल्यास, सिल ीेंद्राला मान्य ा िे िून सिल ीेंद्र न ह्विणेबाब
ीायगिाही ीेली िा ीलण्या

ये

आहे ,

(३) नसल्यास, विलींबाचा खी ीालणे ीाय आहे

?

शासनाने ीोण ी

वि.स. २९८ (20)
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०८-०५-२०१७) : (१) ि (२) िुळे शहला ील डॉ.बाबासाहे ब आींबेडील
अध्ययन ीेंद्राचा खी जागा ही लस्तयापैीी हो ी. दि.०४.०१.२०१७ लोजी ीायगीतयांनी

ीव्र विलोि

ीेल्यामळ
ु े महानगलपामलीेस सिलचा खे अन ेमण ीाढ ा आले नाही.

थावप, दि.१२.०१.२०१७ लोजी अध्ययन ीेंद्राच्या ीायगीतयांच्या सहम ीने सिल

अन ेमण ीाढण्या
(३) प्रश्न उद््ाि

आले आहे.
नाही.
___________

नाशशि येथील गोदावरी किनाऱ्यालगत सायिल रॅ ि बाांधण्याबाबत
(३०)

७४२४९ (२०-०४-२०१७).

श्रीमती सीमाताई दहरे (नाशशि पश्श्चम) :

सन्माननीय

मख्यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खा ाल
ु ासा ील ील ीाय :(१) नामशी येथील गोिािली रियीनाऱ्यालग

१६ रियी.मी. चा खा सायील रॅ ी बाींिण्याच्या

प्रस् ािास महापामलीेने मींजुली दिलेली असून सिलचा खा प्रस् ाि हा ननली या सींस्थेच्या
ननयमािलीमळ
ु े प्रलींबब

असल्याचा खे माहे डडसेंबल, २०१६ मध्ये ननिशगनास आले, हे ाले आहे

ीाय,

(२) असल्यास, सिल प्रस् ािास मींजलु ी िे ण्याचा खे दृष्ीने ीोण ी ीायगिाही ीेली िा ीलण्या
ये

आहे ,

(३) नसल्यास, विलींबाचा खी ीालणे ीाय आहे

?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०८-०५-२०१७) : (१) ि (२)
•

नामशी शहला ील गोिािली निी रियीनाऱ्यालग

बाींिण्याच्या प्रस् ावि
प्रमसध्ि ीलण्या
•
•

प्रस् ावि

९ रियी.मी. लाींबीचा खा सायील रॅ ी

ीामासाठी महासभेच्या मींजुलीनीं ल दिनाींी १०.०७.२०१६ लोजी

आलेल्या ननवििे स प्रन साि ममळालेला नाही.

सायील रॅ ी हा गोिािली निी

ीलािल पूलले षे

ये

आहे .

मा.उच्चा ख न्यायालयाच्या ननिवेस शानस
ु ाल पलु ले षे ील विीासाबाब , ननली या सींस्थेने

ाालीलप्रमाणे सूचा खना ीेल्या आहे .

१. निी रियीनाऱ्यािल मोठ्या प्रमाणा
ीाढून ्ाीु नये.

२. निी रियीनाली हरल

ाोिीाम ि भलाि ीरु नये ि झाडे-झड
ु पे

पट्टय
् ामध्ये सायील रॅ ी ीलाियाचा खा असल्यास तयाच्या

बाींिीामासाठी पाणी मुलण्यासाठी सुयोग्य बाींिीाम सादहतयाचा खा (permeable
materials) िापल ीलािा.
िलील सुचा खना विचा खाला
ननयमािली ील

ीलण्याचा खे प्रस् ावि
(३) प्रश्न उद््ाि

वेऊन ि नुीतयाचा ख मींजुल झालेल्या बाींिीाम विीास ननयींत्रण

ल ुिी विचा खाला

वेऊन सायील रॅ ी बाींिण्याबाब

आहे.

नाही.
___________

पुढील ीायगिाही

वि.स. २९८ (21)
धळे महापाशलिेच्या सफाई िमगचा-याांना गत दहा वषागपासून
गणवेश दे ण्यात आलेला नसल्याबाबत

(३१)

७४३६८ (२०-०४-२०१७).

श्री.िणाल पाटील (धळे

मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खा ाुलासा ील ील ीाय :(१) िुळे महापामलीेच्या सफाह ीमगचा खाऱ्याींना ग

ग्रामीण) :

सन्माननीय

िहा िषागपासन
ू गणिेश िे ण्या

आलेला

नाही, यामशिाय गमबू्, ले नीो्, ात्री, स्िे्ल, इ. सादहतयही ममळालेले नाही, हे ाले आहे
ीाय,

(२) असल्यास, ज्या सफाह ीमगचा खा-याींना वले िे ण्या

आली आहे

तयाींच्याीडून वलभाडे

िसूल ीरु नये असा आिे श सन २०१४ मध्ये झालेला अस ानाही महापामलीा भाडे िसूल
ीली

आहे , हे ही ाले आहे ीाय,

(३) असल्यास, सफाह ीमगचा खा-याींना आिश्यी सादहतय पुलविण्यासोब चा ख तयाींचा खे वलभाडे
िसूल न ीलण्याबाब

ीोण ी ीायगिाही ीेली िा ीलण्या

(४) नसल्यास, विलींबाचा खी ीालणे ीाय आहे

ये

आहे ,

?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२९-०५-२०१७) : (१) िुळे महानगलपामलीे ील सफाह ीमगचा खाऱ्याींना
सन २०११-१२ मध्ये गणिेश ि इ ल सादहतय िा्प ीलण्या
(२) शासन ननणगयानस
ु ाल २५ िषांपेक्षा जास्
ीमगचा खाऱ्याींचा खी,

े

लाह

असलेली

वले

ीमगचा खाऱ्याींीडून वलभाडे िसल
ू ीेले जा

तयाींच्या

(४) प्रश्न उद््ाि

प्रस् ावि

नािे

ीलण्या

आली

ि सेिाननितृ
आहे .

अशा

नाही.

(३) सफाह ीमगचा खाऱ्याींना सन २०१७-१८ या िषाग
महानगलपामलीेमाफग

आलेले आहे .

सेिा झालेल्या ीायगल

गणिेश ि इ ल सादहतय िा्प ीलण्याचा खे

आहे .

नाही.
___________

पणे महानगर पररवहन मांडळाच्या ताफ्यातील भाडेतत्वावरील
बसेसच्या भाडेदरात गैरव्यवहार झाल्याबाबत

(३२)

७४३९६ (२०-०४-२०१७).

श्री.शभमराव तापिीर (खडिवासला) :

मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खा ाुलासा ील ील ीाय :(१) पुणे महानगल परलिहन मींडळाच्या

सन्माननीय

ाफ्या ील भाडे तिािलील बसेसच्या भाडेिला

मोठा

गैलव्यिहाल झाल्याचा खी बाब माहे जानेिाली, २०१७ मध्ये ननिशगनास आली, हे ाले आहे ीाय,
(२) असल्यास, पीएमपीला सध्या बसेस पलु विणाऱ्या एीा ीींपनीने एसी बसेस ४८ रु. िलाने
िे ण्याचा खे ननवििे

असून िस
ु ऱ्या एीा ीींपनीने सुमाले ६१ रुपये रियीमी िलाने बसेस

पुलविण्याचा खे नमूि ीेले आहे तयामुळे एीूण भाडे तिािलील वे लेल्या आणण वे ल्या
जाणाऱ्या बसेस च्या व्यिहाला
हे ही ाले आहे ीाय,

मोठा गैलव्यिहाल झाल्याचा खी साशींी ा ननमागण झाली आहे ,

वि.स. २९८ (22)
(३) असल्यास, सध्या बसेससाठी पीएमपीला मोजािे लागणाले पैसे आणण एसी बसेसला
मोजािी लागणाली लक्ीम याचा खा विचा खाल ील ा भाडे तिािलील बसेसच्या व्यिहाला
गैलव्यिहाल झाल्याचा खे दिसन
ू ये
आली िा ये

असल्याने शासनाीडून याबाब

आहे ,

(४) नसल्यास, विलींबाचा खी ीालणे ीाय आहे

?

श्री.

(१),

दे वेंद्र

फडणवीस

(३१-०५-२०१७)

महामींडळाच्या आयम
ु ागन सींपलेल्या ि
विचा खाला

वेऊन

:

(२)

ि

ीाय ीायगिाही ीलण्या

(३)

पण
ु े

महानगल

परलिहन

ाफ्या न
ू बाि ीलाव्या लागणा-या बसेसचा खी सींख्या

भाडे तिािल ५५० िा ानी
ु ू मल

बीआल्ी बसेससाठी सन २०१६ मध्ये

ननवििा लाबविल्या होतया. तयानस
ु ाल मे, रन्झी् ऑपले शन्स इींडडया प्रा. मल. याींनी ीमी

ीमी प्र ी रियी. मी. िल रु.४७.०० एिढा दिलेला असल्याने सींचा खाली मींडळाच्या मान्य ेनस
ु ाल
बसेस उपलि चा ख
े ी प्ररियेया ीलण्या
चा खौथ्या ्प्या ील भाडे

आली हो ी.

तिा ील साध्या बसेसचा खा (इींिनासह) प्र ी रियी. मी.

सध्याचा खा िल महामींडळाीडे रु.४९.४९ इ ीा आहे .
भाडे तिािलील ५५० बीआल्ी बसेस िा ानी
ु ू मल
४७.०० (इींिन िगळून) असा प्राप्

झाला आहे .

ल नव्याने वेण्या

असून

या बसेसचा खा प्रन

ये

असलेल्या

रियी.मी. िल रु.

यामध्ये विविि अतयािुननी उिा. सीसी

द्व्ही प्रणाली, ननयोजनाततमी िेळपत्री सींगणी प्रणाली, स््ोअल ि िे ाभाल सींगणी

प्रणाली, ह द्रियी्ीींगला एीरुप ीलणाले व्हॅलीडे्ल, सुसज्ज आय्ीएमएस मसस््ीम इ.
सुवििा पुलविण्याचा खे बींिनीाली ीेले आहे .
उपलोक्

ीायगिाही ीेंद्र शासनाच्या असोमसएशन ऑफ लोड रान्सपो्ग अींडल्े रियीींग

या सींस्थेच्या माध्यमा न
ू ीेलेली असल्यामळ
ु े या भाडे तिािलील बसेसच्या व्यिहाला
गैलव्यिहाल झाला आहे ही बाब िस् ुस्स्थ ीस िरुन नाही.
(४) प्रश्न उद््ाि

नाही.

___________
धळे श्जल्हयातील पाांझरा नदी सशोशभिरणाच्या प्रस्ततावाबाबत
(३३)

७४४९४ (२०-०४-२०१७).

श्री.िणाल पाटील (धळे

ग्रामीण) :

सन्माननीय

मख्यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खा ाल
ु ासा ील ील ीाय :-

(१) िुळे स्जल्हया ील पाींझला निी सुशोमभीलणासाठी महापामलीे फवेस लाज्य निी सींििगन
योजनें गग

२५२ ीो्ी ५८ लाा रुपयाींचा खा प्रस् ाि ीेंद्र शासनाीडे पाठिला हो ा, हे ाले

आहे ीाय,
(२) असल्यास, या प्रस् ािा ील

ाींबत्री त्रु्ीींसह निी सींििगन योजनें बग

ननिी उपलि

नसल्याने हा प्रस् ाि शासनाने नाीालला असल्याने निी सि
ु ालण्याचा खा प्रील्प प्रलींबब

आहे ,

हे ही ाले आहे ीाय,

(३) असल्यास, शासनाने या प्रस् ािािलील त्रु्ी िलू ीरुन ीेंद्राीडे फेलप्रस् ाि पाठिून
तयाचा खा पाठपुलािा ीलण्याबाब

ीोण ी ीायगिाही ीेली िा ीलण्या

(४) नसल्यास विलींबाचा खी ीालणे ीाय आहे

?

ये

आहे ,

वि.स. २९८ (23)

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२९-०५-२०१७) : (१) होय.
(२) िळ
ु े महानगलपामलीेचा खा रु.२५२.५८ ीो्ीींचा खा पाींझला निी सि
ु ाल प्रस् ाि पयागिलण
विभागामाफग
नसल्याने

ीेंद्र शासनास पाठविण्या

ो पल

ीलण्या

आला हो ा.

आला आहे.

(३) िुळे शहला ील मलनन:सालण प्रील्पाचा खा अम ृ
आलााड्या

समािेश ीलण्या

(४) प्रश्न उद््ाि

ये

थावप, सिल प्रस् ाि परलपूणग

अमभयानाच्या सन २०१७-१८ च्या

आहे .

नाही.
___________

नाशशि महानगरपाशलिेने सरु िेलेल्या घांटागाडी आदशग योजनेचा अयशस्तवी ठरल्याबाबत
(३४)

७४५६७ (२१-०४-२०१७).

फराांदे (नाशशि मध्य) :

श्रीमती सीमाताई दहरे (नाशशि पश्श्चम), श्रीमती दे वयानी

सन्माननीय मख्यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खा ाल
ु ासा ील ील ीाय :-

(१) नामशी महानगलपामलीेने माहे डडसेंबल, २०१६ मध्ये सुरु ीेलेल्या वीं्ागाडी आिशग
योजनेचा खा बोजिाला उडाल्याचा खी बाब माहे जानेिाली, २०१७ च्या सम
ु ालास ननिशगनास आली, हे
ाले आहे ीाय,

(२) असल्यास, या आिशग योजनेिल २०६ वीं्ागाडया ीायागन्िी
अस ाींना ीेिळ १६५ वीं्ागाडया ीायगल

आहे

ीलण्या

आलेल्या

ही बाब िे ाील ननिशगनास आलेली आहे , हे

ही ाले आहे ीाय,
(३) असल्यास, या योजनेचा खा बोजिाला उडाल्यामळ
ु े महानगलपामलीेचा खे आधथगी नुीसान
झालेले आहे , हे ही ाले आहे ीाय.

(४) असल्यास, या नी
ु सानीस जबाबिाल असणाऱ्या सींबधि ाींचा खी चा खौीशी ीलण्या
तयाींच्यािल ीालिाह ीलण्या

येऊन

येणाल आहे ीाय,

(५) नसल्यास, विलींबाचा खी ीालणे ीाय आहे

?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२९-०५-२०१७) : (१) हे ाले नाही.
(२) हे ाले नाही.
(३)

ननवििा

अ्ी

श ीनस
ु ाल

ीामीाज

मक् ेिालािल िीं डातमी ीायगिाही ीलण्या
(४) प्रश्न उद््ाि

नाही.

(५) प्रश्न उद््ाि

नाही.

न

ीेल्यास

ये े.

___________

महानगलपामलीेमाफग

सींबींधि

वि.स. २९८ (24)
नाशशि येथे मे.टे रॉिॉन इिोटे ि प्रा.शलशमटे ड या एजन्सीमाफगत वक्ष
ृ ाांची
गणना िरण्याचे िाम सांथ गतीने सरु असल्याबाबत

(३५)

७४६५८ (२०-०४-२०१७).

श्रीमती तनमगला गाववत (इगतपूरी), श्री.अशमन पटे ल

(मांबादे वी), श्री.अस्तलम शेख (मालाड पश्श्चम), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरी) :

सन्माननीय

मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खा ाुलासा ील ील ीाय :(१) नामशी येथे प्रन दिन िहा हजाल

ल प्रन माह अडीचा ख लाा िक्ष
ृ ाींचा खी गणना ीलण्याचा खा

िािा ीलणाऱ्या महापामलीेने ननयुक्
या एजन्सीमाफग

शहला

ीेलेल्या मुींबहच्या मे. ्े लॉीॉन इीो्े ी प्रा.मलमम्े ड

िक्ष
गणनेचा खे ीाम सींथग ीने सरु
िीड मदहन्या
ु असन
ू
ृ

पािणेिोन लाा िक्ष
ृ ाींचा खीचा ख गणना होिू शीली असल्याचा खे माहे जानेिाली, २०१७ मध्ये िा
तया िलम्यान ननिशगनास आले आहे , हे ाले आहे ीाय
(२) असल्यास, माहे जन
ू अाेल पयं

महापामलीेने सिल एजन्सीला सुमाले २५ लाा

िक्ष
ृ गणनेचा खे उिीष् दिले आहे, हे ही ाले आहे ीाय,

(३) असल्यास, या प्रीलणी शासनाने चा खौीशी ीरुन एजन्सीीडून ननिागरल
गणनेचा खे ीाम ीरुन वेण्याबाब

ीोण ी ीायगिाही ीेली िा ीलण्या

(४) नसल्यास, विलींबाचा खी ीालणे ीाय आहे

ये

आहे ,

िेळे

िक्ष
ृ

?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०६-०५-२०१७) : (१) ि (२) अींश : ाले आहे .
नामशी महानगलपामलीा क्षेत्रा ील अींिाजे २५ लक्ष िक्ष
ृ ाचा खी गणना ीलण्याचा खे ीाम

मे.्े लॉीॉन इीो्े ी प्रा.मल., मुींबह याींना िे ण्या
सिल ीाम दिनाींी २१.१२.२०१६

आजपयं

(३) सींबींधि

े २०.१२.२०१७ या ीालाििी

९.७८ लक्ष इ क्या िक्ष
ृ ाींचा खी गणना ीलण्या
एजन्सीमाफग

ीलण्या

ये

सिल ीाम अधिी िेगाने ीलण्याबाब
ीलण्या

आले आहे .

ये

असलेले िक्ष
ू ,
ृ गणनेचा खे ीाम प्रग ीपथािल असन
महानगलपामलीेमाफग

आहे.

(४) प्रश्न उद््ाि

आली आहे .

ीलाियाचा खे असून,

एजन्सीीडे पाठपुलािा

नाही.
___________

नाशशि येथे प्रधानमांत्री आवास योजनेच्या बनावट अजागची ववक्री िेली जात असल्याबाबत
(३६)

७४६६३ (२०-०४-२०१७).

श्रीमती तनमगला गाववत (इगतपूरी), श्री.अशमन पटे ल

(मांबादे वी), श्री.अस्तलम शेख (मालाड पश्श्चम), श्रीमती ददवपिा चव्हाण (बागलाण),

श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरे गाव), श्री.जयांत पाटील (इस्तलामपरू ), श्री.पाांडरां ग बरोरा (शहापरू ),
श्री.वैभव वपचड (अिोले) : सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खा ाुलासा ील ील ीाय :(१) नामशी येथे ीेंद्र शासनाच्या ि ीने लाबविण्या
ीामीाज महापामलीेमाफग

येणाऱ्या प्रिानमींत्री आिास योजनेचा खे

ीेले जाणाल असून तयासाठी झोपडीननहाय सिवेसक्षण ीेले जाणाल

असल्याचा खे माहे जानेिाली, २०१७ िलम्यान ननिशगनास आले, हे ाले आहे ीाय,

वि.स. २९८ (25)
(२) असल्यास, सिवेसक्षणापूिीचा ख या योजनेच्या बनाि् अजागचा खी विेी ५०
वेिून ीेली जा

े १०० रुपये शुल्ी

असल्याचा खा प्रीाल ननिशगनास आला आहे , हे ही ाले आहे ीाय,

(३) असल्यास, शासनाने या प्रीालाचा खी गींभील िाल वेिन
ू सींबधि ाींिल ीोण ी ीालिाह
ीेली िा ीलण्या

ये

आहे ,

(४) नसल्यास, विलींबाचा खी ीालणे ीाय आहे

?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२४-०५-२०१७) : (१) होय.
नामशी महानगलपामलीेमाफग

नामशी लोड, सा पलू , नामशी पस्श्चा खम, नामशी

पुि,ग नविन नामशी ि पींचा खि्ी विभागा ील झोपडीननहाय सव्हवेस क्षण ीलण्याबाब
दिनाींी ३१.१२.२०१६ ि ०४.०१.२०१७ लोजी ननगगमम

ीलण्या

ीायागिेश

आले आहे .

(२) हे ाले नाही.
(३) ि (४) प्रश्न उद््ाि

नाही.
___________

नाशशि महापाशलिेने तनवडलेल्या िांपन्यािडून उददष्ट्टपूतीसाठक वक्ष
ृ रोपणाच्या शास्तत्रीय
पध्दतीिडे दलगक्ष िेले जात असल्याबाबत

(३७)

७४६६५ (२०-०४-२०१७).

श्रीमती तनमगला गाववत (इगतपूरी), श्री.अशमन पटे ल

(मांबादे वी), श्री.अस्तलम शेख (मालाड पश्श्चम) :
ाुलासा ील ील ीाय :-

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खा

(१) नामशी येथे िहा फु्ाींचा खे २१ हजाल लोपे लागिडीचा खे उिीष् गाठण्यासाठी महापामलीेने

ननिडलेल्या ीींपन्याींीडून उदिष्पू ीसाठी िक्ष
ग
ीेले
ु क्ष
ृ लोपणाच्या शास्त्रीय पध्ि ीीडे िल
जा

असल्याचा खे माहे जानेिाली, २०१७ िलम्यान ननिशगनास आले, हे ाले आहे ीाय,

(२) असल्यास, उक्

प्रीलणी शासनाने चा खौीशी ीरुन शास्त्रीय दृष्या िक्ष
ृ लागिडीचा खी अ्

बींिनीाली ीलण्याबाब

ीोण ी ीायगिाही ीेली िा ीलण्या

(३) नसल्यास, विलींबाचा खी ीालणे ीाय आहे

ये

आहे ,

?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०६-०५-२०१७) : (१) हे ाले नाही.
मा.उच्चा ख न्यायालयाने नेमलेल्या
महानगलपामलीेमाफग
आली आहे .
ीलण्या

ज्ञ समम ीने मशफालस ीेल्यानुसाल, नामशी

िक्ष
ु ी ीलण्या
ृ ाींचा खी लागिड ीलण्यासाठी ााजगी एजन्सीचा खी ननयक्

सेचा ख सिल एजन्सीला शास्त्रीय दृष्या िक्ष
लागिड ीलण्याचा खे बींिनीाली
ृ

आले असून, लागिड ीेलेल्या िक्ष
ृ ाींचा खी िे ाभाल ननयमम पणे ीलण्या

सेचा ख सिल ीाम योग्य रल ीने ि ननिवेस शानुसाल सुरु आहे .

(२)

सिल

याींचा खेमाफग

िक्ष
ृ लोपणाच्या

सद्यस्स्थ ीबाब चा खे

सिवेसक्षण

प्रग ीपथािल आहे .

(३) प्रश्न उद््ाि

नाही.
___________

सामास्जी

ये

िनीीलण

आहे .

विभाग

वि.स. २९८ (26)
नाशशि महापाशलिेच्यावतीने शमळिती सवेक्षणासाठक दे ण्यात आलेल्या ठे िेदार िांपनीचे
िमगचारी िोणत्याही पूवत
ग यारीशशवाय शमळित सव्हे क्षण िरीत असल्याबाबत
(३८)

७४९२५ (२०-०४-२०१७).

श्रीमती तनमगला गाववत (इगतपूरी) :

मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खा ाुलासा ील ील ीाय :-

(१) नामशी महापामलीेच्या ि ीने ममळी ी सिवेसक्षणासाठी िे ण्या
ीींपनीचा खे

ीमगचा खाली

नागरलीाींीडेचा ख

ीोणतयाही

ममळी ीींचा खे

पुलािे

पूिग यालीमशिाय
माग

ममळी

असल्याचा खे

माहे

सन्माननीय

आलेल्या ठे ीेिाल

सव्हवेस क्षण
जानेिाली,

ीली
२०१७

असून

िलम्यान

ननिशगनास आले, हे ाले आहे ीाय,
(२) असल्यास, तयामुळे ज्या भागा
ेथील सिवेस ेमाींीचा ख मादह

नस ील

सव्हवेस क्षण ीलण्यासाठी हे ीमगचा खाली जा ा

तयाींना

ल सिवेसक्षणाचा खे ीाम ीसे होणाल असा प्रश्न ननमागण

झाला आहे , हे ही ाले आहे ीाय,
(३) असल्यास, या प्रीलणी शासनाने चा खौीशी ीरुन या ीमगचा खा-याींना पूिग यालीचा खे प्रमशक्षण
िे ण्याबाब

ीोण ी ीायगिाही ीेली िा ीलण्या

(४) नसल्यास, विलींबाचा खी ीालणे ीाय आहे

ये

आहे ,

?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०६-०५-२०१७) : (१) हे ाले नाही.
(२) ि (३) महानगलपामलीेच्या ि ीने ममळी ीींचा खे सव्हवेस क्षणासाठी ठे ीेिाल ीींपनीमाफग
ननयुक्

ीेलेले ीमगचा खाली हे अमभयाींबत्रीी / आय.्ी.आय. आले ाी या शैक्षणणी पात्र ेचा खे

आहे . सिल ीमगचा खाली ममळी ीींमिील चा ख्ह क्षेत्र मोजणे यासाठी सिल ममळी ीचा खे
बाींिीाम पलिानगी िााला, बाींिीाम पुणतग िाचा खा िााला इतयािी मादह ी प्राप्
सिल

सव्हवेस क्षणाचा खे

ीाम

पालिशी

होण्यासाठी

महानगलपामलीेीडे

ममळी ीींचा खी मादह ी तयाींना उपलि ीरुन दिलेली नाही.
याबाब

सिल ीमगचा खाऱ्याींना महानगलपामलीेमाफग

प्रतयक्ष सव्हवेस ीामीाजास सुरुिा
ममळी ी

ीलण्या

उपलि

प्रमशक्षण िे ण्या

आलेली आहे .

ील ा .
असलेली

आले असून,

सिल सव्हवेस क्षणाचा खा मुळ उद्देश हा बाींिीि ममळी ीींचा खे मोजमाप ीलणे, तयामध्ये
ीेलेले िाढीि बाींिीाम, िापला

आलेल्या नाही
(४) प्रश्न उद््ाि

बिल इतयािी ममळी ी ज्या ्ॅ क्स ने्मध्ये

तयाींचा खा समािेश ीलणे असा आहे.
नाही.
___________
िोल्हापरू वाशसयाांना शध्द आणण मबलि पाणी थेट
पाईपलाईनद्वारे उपलब्ध िरून दे ण्याबाबत

(३९)

७५१०६ (२०-०४-२०१७).

श्री.राजेश क्षीरसागर (िोल्हापूर उत्तर) :

मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खा ाुलासा ील ील ीाय :-

सन्माननीय

वि.स. २९८ (27)

(१) ीोल्हापूलिामसयाींना शुध्ि आणण मुबली पाणी थे् पाहपलाहनद्िाले उपलि ीरुन
िे ण्यासाठी योजनेचा खे थडग पा्ी ऑडड् झाल्यामशिाय रुपये २७८ ीो्ीींचा खा ननिी तिरल
ममळणाल नाही, हे ाले आहे ीाय,
(२) असल्यास, या योजनेचा खे ऑडड् ीलण्या
(३)

असल्यास,

ीेंद्राचा खा

अथगसींील्प

आले आहे ीाय,
लिील

असल्याने

ऑडड्

पोहचा खविण्याीरल ा शासनाने ीोण ी ीायगिाही ीेली िा ीलण्या
(४) नसल्यास, विलींबाचा खी ीालणे ीाय आहे

रलपो्ग

ा डीने

ीाळम्मािाडी

िलणा न
ू

ये

आहे ,

?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०२-०५-२०१७) : (१) होय, हे ाले आहे .
• ीेंद्र

शासन

पुलस्ीृ

युआयडीएसएसएम्ी

अमभयानाीं गग

ीोल्हापलू शहलास थे् पाहपलाहन योजनेच्या रु.४२५.४१ ीो्ी रियीींम ीच्या प्रील्पास

शासनाने मान्य ा दिली असून सिल प्रील्पासाठी ीेंद्र ि लाज्य शासन दहश्याचा खा एीूण
रु.१९१.४३ ीो्ी ननिी वि ली

ीेला आहे . पुढील उिगली

ननिीसाठी आिश्यी उपयोधग ा

प्रमाणपत्र ीेंद्र शासनास सािल ीेलेले आहे.

(२), (३) ि (४) • सिल योजनेचा खे थडग पा्ी

ाींबत्री ऑडी् ीरुन वेणे ीरल ा डडपा्ग मेन््

ऑफ मसव्हील इींस्जननअलीींग, गव्हगमेंन्् ीॉलेज ऑफ इींस्जननअलीींग, पण
ु े याींचा खी ननयक्
ु ी
ीलणे

आलेली आहे .

• तयाींचा खेीडून योजनेचा खे

ीन ्प्यामध्ये थडग पा्ी

ाींबत्री ऑडी् ीलणे

येणाल आहे.

• सिल योजनेमध्ये झालेल्या ीामाींचा खे पदहल्या ्प्याचा खे ऑडी् पूणग झाले असून तयाींचा खेीडून
पदहल्या ्प्याचा खा

ाींबत्री ऑडी् रलपो्ग ीोल्हापलू महानगलपामलीेस प्राप्

झाला आहे .

___________

धळे महापाशलिेत नववन िमगचाऱ्याांची भरती झाली नसल्याबाबत
(४०)

७५१३३ (२०-०४-२०१७).

श्री.िणाल पाटील (धळे

ग्रामीण) :

सन्माननीय

मख्यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खा ाल
ु ासा ील ील ीाय :(१) िुळे महापामलीे
सद्यस्स्थ ी

ीाही िषागपासून नविन ीमगचा खाऱ्याींचा खी भल ी झाली नसल्याने

सुमाले ८०० ीमगचा खा-याींचा खी पिे रलक्

असल्याचा खे माहे डडसेंबल, २०१६ िलम्यान

ननिशगनास आले, हे ाले आहे ीाय,

(२) असल्यास, िलिषी सािालणपणे ५० ीमगचा खाली सेिाननितृ

हो

आहे , हे ही ाले आहे

ीाय,
(३)

असल्यास, तयामळ
ु े येथे ीायगल

ाण लक्षा

िा ीलण्या

असलेले अधिीाली ि ीमगचा खाली याींच्यािलील ीामाचा खा

वे ा येथील आिश्यी ८५० पिे भलण्याबाब
ये

आहे ,

(४) नसल्यास, विलींबाचा खी ीालणे ीाय आहे

?

शासनाने ीोण ी ीायगिाही ीेली

वि.स. २९८ (28)
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२४-०५-२०१७) : (१) िुळे महानगलपामलीेच्या आस्थापनेिल पुिीचा खी
१४२४ पिे मींजुल असून, तयापैीी २५० पिे रलक्
सि
ु ारल

(२) िलिषी सािालण : विविि सींिगाग ील २०
(३) िुळे महानगलपामलीेच्या सुिारल
अद्ययाि

आहे .

आीृ ीबींिानस
ु ाल ८५० नविन पिाींना मींजलु ी िे ण्या

े ३० ीमगचा खाली सेिाननितृ

िुळे महानगलपामलीेचा खा आस्थापना ाचा खग हा विही
(४) प्रश्न उद््ाि

मयागिे

हो ा .

आीृ ीबींिानुसाल, सिग सींिगांचा खी बबींिन
ु ामािली

ीलण्याचा खी ीायगिाही महानगलपामलीेमाफग

आस्थापना ाचा खग विदह

आली आहे .

ीलण्या

ये

आहे .

सद्यस्स्थ ी

ीेलेल्या (३५%) मयागिेपेक्षा जास्

आहे .

आल्यानीं ल महानगलपामलीेस पिे भल ा ये ील.

नाही.
___________

मालेगाांव (ता.श्ज.नाशशि) येथील महानगरपाशलिा वॉडग नां. ३८ येथील
ववववध िामाांची दे यिे िाम न िरता अदा िेल्याबाबत
(४१)

७५३७२ (२०-०४-२०१७).

श्री.आशसफ शेख (मालेगाांव मध्य) :

सन्माननीय

मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खा ाुलासा ील ील ीाय :-

(१) मालेगाींि ( ा.स्ज.नामशी) येथील महानगलपामलीा िॉडग नीं. ३८ येथील विविि ीामाींचा खी
ननवििा दिनाींी १४.३.२०१६ लोजी ीाढण्या
ील ा िे यीे अिा ीलण्या

आली पलीं ू

िनीं ल या िॉडग मिील ीामे न

आल्याचा खे माहे डडसेंबल, २०१६ लोजी िा तया सुमालास ननिशगनास

आले आहे , हे ाले आहे ीाय,
(२) असल्यास, उक्
झाल्याचा खे लक्षा

ीालणास् ि मालेगाींि महानगलपामलीेचा खे मोठया प्रमाणा

नुीसान

वे ा सिलील ीामाचा खी साोल चा खौीशी ीरुन िोषावपीं ािल शासन आिश्यी

ीालिाह ीलणाल िा ीली

आहे ीाय,

(३) नसल्यास, विलींबाचा खी ीालणे ीाय आहे

?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०९-०५-२०१७) : (१) मालेगाि महानगलपामलीेच्या िॉडग े.३८ मिील
विविि विीास ीामाींसाठी महानगलपामलीेमाफग

दिनाींी १४ माचा खग, २०१६ लोजी ननवििा

मागविली हो ी हे ाले आहे .
थावप, ीायागिेशाप्रमाणे झालेल्या ीामाींचा खी िे यीे अिा ीलण्या
विीास ीामे न ील ाचा ख िे यीे अिा ीलण्या
(२) प्रश्न उद््ाि

नाही.

(३) प्रश्न उद््ाि

नाही.

आले ली असन
ू ,

आली आहे , ही बाब ाली नाही.

___________

मालेगाांव शहरात (ता.श्ज.नाशशि) उद्यान बनववण्याच्या िामाबाबत
(४२)

७५६२२ (२०-०४-२०१७).

श्री.आशसफ शेख (मालेगाांव मध्य) :

मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खा ाुलासा ील ील ीाय :-

सन्माननीय

वि.स. २९८ (29)
(१) मालेगाींि ( ा.स्ज.नामशी) येथे मालेगाींि शहला

उद्यान बनविण्याच्या ीामासींिभाग ील

प्रस् ाि प्रशासीीय मान्य ी
े रल ा शासनाीडे प्रलींबब

असल्याचा खे माहे जानेिाली, २०१७

मध्ये िा तया िलम्यान ननिशगनास आले आहे , हे ाले आहे ीाय,

उियानाच्या ीामासाठी सविस् ल प्रील्प अहिालाचा खी रियीींम

(२) असल्यास, उक्

ीो्ी इ ीी असून ननिी विना उियानाच्या ीामाींना सुरुिा
शासन याबाब

आिश्यी ीायगिाही ीलणाल िा ीली

(३) नसल्यास, विलींबाचा खी ीालणे ीाय आहे

हो

?

नगलोतथान महामभयान (स्जल्हास् ल) योजनेअीं गग
याल ीलण्या

वे ा

आहे ीाय,

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२४-०५-२०१७) : (१) मालेगाि शहला
प्रस् ाि

नाही हे लक्षा

रु ४

महालाषर सुिणग जयीं ी

उद्यान विीासाचा खे रु.४.७३ ीो्ी लीमेचा खे

आले असून, प्रशासीीय मान्य ेसाठी स्जल्हाधिीाली, नामशी

याींचा खेीडे सािल ीलण्या

आले आहे .

(२) सिल प्रस् ािाच्या मान्य न
े ीं ल पुढील ीायगिाही ीलण्याचा खे महानगलपामलीेमाफग
प्रस् ावि

आहे .

(३) प्रश्न उद््ाि

नाही.
___________

मे २०१५ मधील गव्हाणपाडा मलड
ां येथील ्हाडाच्या सोडतीतील
सदतनिाांचे बाांधिाम तातडीने पूणग िरुन ताबा दे ण्याबाबत
(४३)

७६०१५

(ववलेपाले),
पश्श्चम) :

(२१-०४-२०१७).

िॅप्टन

आर.तशमल

श्री.सांजय
सेल्वन

साविारे

(भसावळ),

(सायन-िोळीवाडा),

अॅड.पराग

अॅड.आशशष

अळवणी

शेलार

सन्माननीय गह
ु ील गोष्ीींचा खा ाल
ु ासा ील ील ीाय :ृ तनमागण मांत्री पढ

(वाांद्रे

(१) मुलुींड गव्हाणपाडा येथील सिननीाींसाठी माहे मे, २०१५ मध्ये सोड

ीाढण्या

आली

बल

३६७

विजेतया अजगिालाींना सींपूणग लक्ीम भरूनही वलाचा खा

आलेला नाही, हे

असून

बाींिीाम

अद्याप

अपूणागिस्थे

ाले आहे ीाय,

(२) असल्यास, तयामुळे एीा िषाग

असल्याने

सोड ी ील

ाबा म्हाडा फवेस िे ण्या

या वलाींच्या रियीींम ी सलासली ५ लाााींनी िाढल्या

आहे , हे ही ाले आहे ीाय,
(३) असल्यास, उक्

पेलणी चा खौीशी ीलण्या

अपूणग सिननीाींचा खे बाींिीाम
ीेली िा ीलण्या

ये

आहे ,

ा डीने पूणग ीरुन

(४) नसल्यास, विलींबाचा खी ीालणे ीाय आहे

आली आहे ीाय, चा खौीशीच्या अनुषींगाने

ाबा िे ण्यासाठी शासन ीोण ी ीायगिाही

?

श्री. प्रिाश महे ता (०६-०६-२०१७) : (१) मुींबह गह
ृ ननमागण ि क्षेत्रविीास मींडळाच्या
दि. ३१.०५.२०१५ लोजी
गव्हाणपाडा,

मुलुींड

ीाढण्या

(मुींबह)

येथील

आलेल्या सोड ीमिील सींीे
३६७

अजगिालाींपी
ै ी

३४३

े. ३१२ ि ३१३

अजगिाल

ीागिपत्राींच्या

वि.स. २९८ (30)
पड ाळणीअीं ी सिननीा ममळण्यासाठी पात्र झाले आहे . यापैीी सींीे
इमाल ीला दि. २५.०१.२०१७ लोजी भोगि्ा प्रमाणपत्र प्राप्
ेमाींीामिील पात्र अजगिालाींना सिननीेचा खी रियीींम
िे ण्या

झाले असून या सींीे

अिा ीलण्यासाठी

आलेले आहे .
सींीे

अद्यापपयं

सिननीा

अद्यापपयं

ातपलु े िे ीालपत्र

े. ३१३ मिील इमाल ीींचा खे बाींिीाम पूणग झाले आहे .

भोगि्ाप्रमाणपत्र प्राप्

अजगिालाींना

े. ३१२ मिील

वि लणाचा खे

झालेले नाही. तयामुळे सींीे

ातपुल े

िे ीालपत्र

दिले

थावप तयास

े. ३१३ मिील

नसल्यामळ
ु े

सिननीेचा खी लक्ीम भललेली नाही. भोगि्ा प्रमाणपत्र प्राप्

अजगिालाींनी
ीलण्यासाठी

बह
ृ न्मुींबह महानगलपामलीेीडे पाठपुलािा सुरु आहे असे उपाध्यक्ष, म्हाडा याींनी तयाींच्या
अहिाला

नमूि ीेले आहे.

(२) हे ाले नाही.

मींब
ु ह मींडळाच्या मे २०१५ मिील ीाढण्या

३१२ मिील

आली हो ी.

सिननीाींचा खी अींिास्ज
सुिारल

अींिास्ज

विेी रियीींम

वि ली

रियीींम

आलेल्या सोड ीच्या िेळी सींीे

रू.४६,६१,४००/- इ ीी ननस्श्चा ख

े.

ीलण्या

रु. ४७,९०,५०८/- इ ीी झालेली आहे .

म्हणजेचा ख सिलहू रियीींम रु. १,२९,१०८/- इ क्या लक्ीमेने िाढलेली आहे . सींीे
े. ३१३
ीं
मिील सिननीेचा खी सोड ीचा खे िेळी अींिास्ज विेी रियीम रु. २६,०१,१९२/- आहे . यामध्ये
अद्यापपयं

ीोण ीही िाढ झालेली नाही.

(३) प्रश्न उद््ाि

नाही.

(४) प्रश्न उद््ाि

नाही.
___________

अहमदनगर महानगरपाशलिेच्या १४ व्या ववत्त आयोगातील तन्मी रक्िम घनिचरा
व्यवस्तथापन व सावगजतनि स्तवच्छतेवर खचग िरण्यात येणार असल्याबाबत
(४४)

७६६१६ (२०-०४-२०१७).

श्री.ववजय औटी (पारनेर) :

पुढील गोष्ीींचा खा ाुलासा ील ील ीाय :(१)

अहमिनगल शहला ील

महानगलपामलीेच्या

ीचा खला

सन्माननीय मख्यमांत्री

सींीलनासाठी

१४

व्या

वित

आयोगा ील ननम्मी लक्ीम वनीचा खला व्यिस्थापन ि सािगजननी स्िच्ा ेिल ाचा खग ीरुन ७
ीो्ी लक्ीमे ून नव्या वीं्ा गाडयाींसह १५० ीचा खला ीीं्े नल ि अन्य सादहतय वेण्याबाब
दिनाींी २० डडसेंबल, २०१६ लोजी महानगलपामलीेच्या महासभे

अींन म ननणगय वेण्या

आला आहे , हे ाले आहे ीाय,
(२) असल्यास, नगल शहला
नेण्यासाठी सध्या ीायगल
सादहतयाींचा खी ाले िी ीलण्या

िललोज १२५ ्न ीचा खला बरु
ु डगाि ीचा खला डेपोपयं

िाहून
असलेली ५० िाहने अपूली असल्याने ७ ीो्ी न
ू नविन रियी ी
आली िा ये

(३) नसल्यास, विलींबाचा खी ीालणे ीाय आहे

आहे ,
?

वि.स. २९८ (31)
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०६-०५-२०१७) : (१) होय.
१४ व्या वित

आयोगाअीं गग

प्राप्

लीमेपैीी ५० ्क्ीे लक्ीम रु.६,७८,१३,४२५/-

इ ीी लक्ीम वनीचा खला व्यिस्थापन ि सािगजननी स्िच्ा ेिल ाचा खग ीलण्याच्या प्रस् ािास
महानगलपामलीा महासभेने दि.२२.१२.२०१६ लोजी मान्य ा दिली आहे .
(२) अहमिनगल महानगलपामलीा महासभा ठलाि े.३७, दि.२२.१२.२०१६ अन्िये मान्य ा
दिल्यानुसाल, गालबेज ीॉम्पॅक््ल-०३ नग, ्ा्ा-४०७-२० नग, रियफल े शौचा खालय-०२ नग,
जेसीबी मशीन-०१ नग, ्ा्ा-एसीह-१० नग, डींपल-०१ नग इतयािी िाहनाींसह ीचा खला
सींीलनासाठी आिश्यी तया सादहतयाचा खी ाले िी ीलण्याचा खी ीायगिाही महानगलपामलीेमाफग
सुरु आहे .

(३) प्रश्न उद््ाि

नाही.
___________

अहमदनगर श्जल्हयातील श्रीगोंदा पाशलिा रस्तत्याांची िामे प्रलांबबत असल्याबाबत
(४५)

७६६२४ (२१-०४-२०१७).

श्री.राहल

मोटे

(पराांडा),

(उस्तमानाबाद) :

श्री.राहल जगताप (श्रीगोंदा), श्री.पाांडरां ग बरोरा (शहापूर),

श्री.वैभव

वपचड

(अिोले),

श्री.राणाजगजीतशसांह

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खा ाल
ु ासा ील ील ीाय :-

पाटील

(१) अहमिनगल स्जल्हया ील श्रीगोंिा पामलीा लस्तयासाठी ननिी उपलि असन
ू लस्तयाींचा खी
ीामे ीलण्या

आली नाही , हे ाले आहे ीाय,

(२) असल्यास, उक्
आढळून आले ि

ा डीने ीलणेबाब

प्रीलणी शासनामाफग

चा खौीशी ीेली आहे ीाय, चा खौीशी

द्नुसाल श्रीगोंिा पामलीा क्षेत्रा ील प्रलींबब

शासनाने ीोण ी ीायगिाही ीेली िा ीलण्या

(३) नसल्यास, विलींबाचा खी ीालणे ीाय आहे

ीाय

असलेल्या लस्तयाींचा खी ीामे
ये

आहे ,

?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२५-०५-२०१७) : (१) हे ाले नाही.
(२) ि (३) श्रीगोंिा नगल परलषि सन २०१५-१६ या आधथगी िषाग
वि रल

लस् ा ननिी अीं गग

ननिीमिन
ू लस्तयाचा खी ीामे पण
ू ग झाली असन
ू ननिी ाचा खग झालेला आहे .
विशेष लस् ा ननिी अीं गग

वि रल

जुल,ै २०१७ अाेल पूणग होण्याचा खे ननयोस्ज

ननिीमिून लस्तयाचा खी ीामे सरु
ु असून माहे ,

आहे .

महालाषर सुिणग जयीं ी नगलोतथान महाअमभयान (लाज्यस् ल) योजनें गग

न सली

फेलननवििा प्रमसध्ि ीरुन तयानुषग
ीं ाने प्ररियेया पूणग ीरुन लस्तयाच्या ीामासाठीचा खे ीायागलींभ
आिे श िे ण्या

आलेले आहे .

___________

वि.स. २९८ (32)

िोल्हापूर येथील थेट पाईपलाईन योजनेतील वाशी येथे तनिृष्ट्ट आणण तडे गेलेली स्तपायरल
वेल्डेड पाइप कफट िरुन त्यावर माती टािून बजववण्यात आल्याबाबत

(४६)

७६६३४ (२१-०४-२०१७).

श्री.राजेश क्षीरसागर (िोल्हापूर उत्तर) :

सन्माननीय

मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खा ाुलासा ील ील ीाय :-

(१) ीोल्हापूल येथील थे् पाहपलाहन योजनेच्या ीामा ून िाशी येथे ननीृष् आणण

डे

गेलेली १८०० मममलमी्ल व्यासाचा खी स्पायलल िेल्डेड पाइप रियफ् ीरून तयािल मा ी ्ाीून
बज
ु विण्या

आल्याचा खे माहे डडसेंबल, २०१६ मध्ये िा तया िलम्यान ननिशगनास आले, हे ाले

आहे ीाय,
(२) असल्यास, माजगाि येथे ाोिलेल्या चा खलीमध्ये धचा खाला चा ख मुलमाचा खा थल ्ाीून लेव्हल
न ील ाचा ख पाहप बसविल्याचा खेही ननिशगनास आले आहे , हे ही ाले आहे ीाय,
(३) असल्यास, अशा प्रीाले ननीृष् पाहप रियफ् ीेल्यामुळे भविषया

लेव्हल बिलून पुन्हा

गळ ी लागण्याचा खी शक्य ा आहे , हे ही ाले आहे ीाय,

(४) असल्यास, थे् पाहपलाहन योजनेचा खे ीाम ीलणाऱ्या है िलाबाि येथील जी.ीे इन् ा या
ीींपनीचा खा मनमानी ीालभालाचा खी शासनाने साोल चा खौीशी ीेली आहे ीाय, तया
आढळून आले,

(५) असल्यास,
िा ये

िनस
ु ाल िोषी ीींपनीविरुध्ि शासन स् लािल ीाय ीायगिाही ीलण्या

आहे , नसल्यास, विलींबाचा खी ीालणे ीाय आहे

ीाय
आली

?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०२-०५-२०१७) : (१) हे ाले नाही.
• ीेंद्र शासन पुलस्ीृ
ीोल्हापलू

शहलास

युआयडीएसएसएम्ी अमभयानाीं गग

थे्

पाहपलाहन

योजनेचा खे

गुरुतििादहनीचा खी एी पाहप ाोिाहचा खे चा खला

ीामा

मींजूल ीाळम्मािाडी िलणा ून

१८००

जोडणेसाठी उ लि

लागलेमुळे फु्लेचा खे नोव्हें बल २०१६ मध्ये ननिशगनास आले हो े.
• तयामुळे सिलचा खा पाहप बाजूला ीाढून ठे िणे
पाहप िापलण्या

आला आहे .

मममलमम्ल

व्यासाचा खी

अस ाना ीठीण िगड

येिून तया दठीाणी िस
ु ला सुस्स्थ ी ील

(२)
• सिल योजनेअीं गग
आली हो ी.

माजगाींि येथे मा ी ि मुरुम ममश्री

• तयािेळी जिळील ीॅनॉलचा खे पाणी सोडणे
पाणी साठले हो .े

• तयामुळे आिश्यी

जममनी ील ाोिाह ीलण्या

आलेमुळे ाोिाह ीलण्या

े डी-िॉ्रलींग ीरुन पाणी ीाढणे

येिून

आलेल्या चा खलीमध्ये

िनीं ल तयािल सोमलींग

ीरुन ि मुरुमाचा खा आिश्यी जाडीचा खा थल िे िून ि लेव्हल ीरुन पाहप बसविण्या
आहे .

आलेला

वि.स. २९८ (33)
(३) • योग्य प्रीाले सोमलींग/मुरुम बेंडीग ीरुन वेिून तयािल पाहप जोडणे
भविषया

ये

असल्याने

पाहपचा खी लेव्हल बिलून गळ ी उिभिणाल नसल्याचा खे ीोल्हापूल महानगलपामलीेने

ीळविले आहे.

(४) प्रश्न उद््ाि

नाही.

(५) प्रश्न उद््ाि

नाही.
___________

नाशशि महानगरपाशलिा क्षेत्रात अनधधिृतपणे उपहारगह
ृ सरु असल्याबाबत
(४७)

७७४९४ (२१-०४-२०१७).

दहरे (नाशशि पश्श्चम) :

श्रीमती दे वयानी फराांदे (नाशशि मध्य), श्रीमती सीमाताई

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खा ाुलासा ील ील ीाय :-

(१) नामशी महानगलपामलीा क्षेत्रा

अनधिीृ पणे ्े लेसिल, पारियींगच्या जागे

हॉ्े ल्स, ले स््ॉलीं ्, उपहालगह
ृ चा खालू आहे , हे ाले आहे ीाय,

(२) असल्यास, नामशी महानगलपामलीेच्या अधिीाऱ्याींीडे ह्याचा खी सविस् ल मादह ी
उपलि अस ानासुद्धा ीोणतयाही प्रीालचा खी ीायगिाही हो
(३) असल्यास, सींबधि

नाही, हे ही ाले आहे ीाय,

अधिीाऱ्याीं विरुद्ध ीोण ी ीालिाह ीलण्या

(४) नसल्यास, विलींबाचा खी ीालणे ीाय आहे

आली िा ये

आहे ,

?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०९-०५-२०१७) : (१) अींश : ाले आहे .
(२) अनधिीृ

िापल सुरु असलेल्या दठीाणी महालाषर महानगलपामलीा अधिननयमा ील

ल ूिीनुसाल, सींबींधि

सरु
ु ीलण्या

ममळी

िालीाींना महानगलपामलीेमाफग

नो्ीसा िे ऊन ीायगिाही

आली आहे .

(३) प्रश्न उद््ाि

नाही.

(४) प्रश्न उद््ाि

नाही.
___________

नागपूर शहरातील तनवासी भागात असलेल्या जनावराांच्या गोठ्यामळे
नागरीिाांचे आरोग्य धोक्यात येत असल्याबाबत

(४८)

७८१४७ (१३-०४-२०१७).

श्री.सधािर दे शमख (नागपरू पश्श्चम) :

मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खा ाुलासा ील ील ीाय :(१) नागपूल शहला ील ननिासी भागा

सन्माननीय

असलेल्या ११७० जनािलाींच्या गोठयामळ
ु े

सेचा ख

शहला ील ीाही गोपाली येण्या-जाण्याचा खा मागागिल रियीींिा सािगजननी जागेिल गायी-म्हशी
बाींि

असल्याने तयाचा खा त्रास पलीसला ील नागलीीाींच्या आलोग्यािल हो

अस ो, ही बाब

माहे जानेिाली, २०१७ िलम्यान ननिशागनास आली आहे , हे ाले आहे ीाय,
(२) असल्यास, यापैीी ११७० गोठ्याींचा खा त्रास लक्षा

वे ा, या जनािलाींसाठी भाींडि
े ाडी येथे

४६ एील जागेिल नींिग्राम प्रील्प उभालला जाणाल असुन
आहे पलीं ु तयाला अियापपयं

सा प्रस् ाि शासनाीडे पाठविला

मींजुली ममळाली नाही, हे ही ाले आहे ीाय,
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(३) असल्यास, या नींिग्राम प्रील्पाच्या प्रस् ािाला मींजुली ममळण्यासाठी शासनाने ीोण ी
ीायगिाही ीेली िा ीलण्या

ये

आहे ,

(४) नसल्यास, विलींबाचा खी ीालणे ीाय ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२३-०५-२०१७) : (१) नागपूल महानगलपामलीा हद्दीमध्ये एीूण ११००
जनािलाींचा खे गोठे असून,
रियीींिा प्राप्

सिलचा खी

बाब अींश : ाली आहे .

थावप, असे ननिशगनास आल्यास

ेालीनुसाल नागपूल महानगलपामलीेीडून ीायगिाही ीलण्या

(२) हे ाले नाही.

आयुक् , नागपूल महानगलपामलीा याींच्या अहिाला
(३) प्रश्न उद््ाि

ये .े

थावप, असा प्रस् ाि महापामलीा स् लािल विचा खालािीन असल्याचा खे,
नमूि ीलण्या

नाही.

(४) लागु नाही

आलेले आहे .

___________

येवला शहरातील (श्ज.नाशशि) शस.स.नां.३८०७ / ३८०८ आणण ३९०७ / ३९०८ मधील ९९
ववस्तथावपत व्यावसातयिाांचे पनवगसन िरण्याबाबत
(४९)

७८१६८ (२१-०४-२०१७).

श्री.पांिज भजबळ (नाांदगाव) :

सन्माननीय मख्यमांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खा ाल
ु ासा ील ील ीाय :-

(१) येिला शहला ील (स्ज.नामशी) मस.स.नीं. ३८०७/३८०८ आणण ३९०७/३९०८ मिील १६६
विस्थावप

व्यािसानयीाींचा खे पन
ु िगसन ीलण्यासाठी स्जल्हाधिीाली, नामशी याींनी दिनाींी ९

फेब्रुिाली, २०१५ लोजी शासनाीडे प्रस् ाि पाठविलेला आहे , हे ाले आहे ीाय,
(२) असल्यास, या विस्थावप

व्यािसानयीाींचा खे पुनिगसन ीलण्यासाठी येिले नगलपरलषिे ने

पाठविलेल्या प्रस् ािास मान्य ा िे ण्याचा खी स्थाननी लोीप्रन ननिीींनी मागणी ीेलेली आहे , हे
ही ाले आहे ीाय,
(३) असल्यास, शासनाने या विस्थावप
ीलण्याबाब

व्यािसानयीाींचा खे पुनिगसनाचा खा प्रस् ाि मींजूल

ीोण ी ीायगिाही ीेली िा ीलण्या

(४) नसल्यास, विलींबाचा खी ीालणे ीाय आहे

ये

आहे ,

?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२९-०५-२०१७) : (१) मा. उच्चा ख न्यायालयाच्या आिे शानुसाल ननषीासी
ीेलेल्या अन ेमण िालीाींना, िी
ु ान गाळे

वि लणाबाब चा खा प्रस् ाि

स्जल्हाधिीाली,

नामशी याींनी दि. ०९ फेब्रुिाली, २०१५ अन्िये सािल ीेला हो ा.
(२) होय.

(३) ि (४) प्रस् ु

प्रीलणी उपलि गाळयाींचा खे प्रचा खमल

याींच्या अध्यक्ष ेााली गठी

ीेलेल्या समम ी माफग

पध्ि ीनुसाल स्जल्हाधिीाली, नामशी
मललािाने वि लण ीलण्याबाब

दि. १३ मे, २०१५ लोजीच्या शासनपत्रान्िये स्जल्हाधिीाली, नामशी याींना ीळविले आहे .
___________

वि.स. २९८ (35)
नाशशि महापाशलिेच्या भाभानगरमधील दादासाहे ब गायिवाड सभागह
ृ ाचे
पीओपीचे खाांब िोसळून झालेला अपघात

(५०)

७८५७८ (२१-०४-२०१७).

श्रीमती ददवपिा चव्हाण (बागलाण), श्री.शशशिाांत शशांदे

(िोरे गाव), श्री.जयांत पाटील (इस्तलामपूर) :

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खा

ाुलासा ील ील ीाय :-

(१) नामशी महापामलीेच्या भाभानगलमिील िािासाहे ब गायीिाड सभागह
ृ ाचा खे पीओपीचा खे
ााींब ीोसळून झालेल्या अपवा ा
२०१७ च्या िस
ु ऱ्या आठिड्या

चा खौवे जण जामी झाल्याचा खी व्ना माहे जानेिाली,

ननिशगनास आली, हे ाले आहे ीाय,

(२) असल्यास, सिल व्नेचा खी शासनमाफग
आढळून आले ि

चा खौीशी ीेली आहे ीाय, चा खौीशी

द्नुसाल पुढे शासनाने ीोण ी ीायगिाही ीेली िा ीलण्या

(३) नसल्यास, विलींबाचा खी ीालणे ीाय आहे

ये

ीाय

आहे ,

?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०६-०५-२०१७) : (१) ि (२) हे ाले नाही.
नामशी महानगलपामलीेचा खे ीमगिील िािासाहे ब गायीिाड सभागह
ृ हे अिग ाुले

सभागह
ृ असून, तयामध्ये पीओपीचा खे ााींब अस्स् तिा

नाही .

या सभागह
ृ ाच्या ा ामध्ये असलेल्या पोीळी झाीण्यासाठी पीओपी मश्चा खे ाो्े

ाो्े भाग लािण्या

आलेले आहे . दि.०८.०१.२०१७ लोजी सभागह
ृ ा

ीायगेम चा खालु

अस ाींना आयोजीाींनी उभाललेल्या ध्िनी यींत्रणेच्या हािऱ्याने ा ाजिळील पीओपी मश्चा खे
ुीडे ााली पडले. याबाब

महानगलपामलीेच्या अधिीाऱ्याींनी ीेलेल्या पाहणीमध्ये ीोणीही

जामी झाल्याचा खे दिसून आले नाही.

पाहणीनीं ल सिल पीओपीचा खे उिगली

सभागह
ु आहे .
ृ ाचा खा ननयमम पणे िापल सरु
(३) प्रश्न उद््ाि

ाो्े मश् ीाढून वेण्या

आले असून,

नाही.

___________

ववधान भवन :

डॉ. अनांत िळसे

मांबई.

प्रधान सधचव,
महाराष्ट्र ववधानसभा.

_________________________
शासीीय मध्यि ी मुद्रणालय, मुींबह.

