अताराांकित प्रश्नोत्तराांची २९९ वी यादी

महाराष्ट्र ववधानसभा
ततसरे अधधवेशन, २०१७
___________

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५०
___________

मांब
ु ईतील पश्श्चम उपनगरातील वाहति
ु िोंडीवर मागग िाढण्यासाठी नररमन पॉइांट ते पश्श्चम
उपनगरातील मालाड-िाांददवली सागरी मागग तयार िरण्याबाबत

(१)

६०४९ (०६-०४-२०१५).

श्री.अश्ित पवार (बारामती), श्री.हनुमांत डोळस (माळशशरस),

श्री.श्ितेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा), श्री.अवधूत तटिरे (श्रीवधगन), श्री.भास्िर िाधव (गुहागर),

श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.राणािगिीतशसांह पाटील (उस्मानाबाद),
श्री.सांिय

पोतनीस

(िशलना), श्री.राहुल िगताप (श्रीगोंदा), श्री.पाांडुरां ग बरोरा (शहापरू ),
श्री.योगेश (बापू) घोलप (दे वळाली), श्री.सभ
ु ाष साबणे (दे गलूर), श्री.अिय चौधरी (शशवडी),
श्री.सांिय िेळिर (ठाणे), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.राधािृष्ट्ण ववेे-पाटील (शशडी) :
सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मुींबईतील वाहतूक कोंडीवर मागग काढण्यासा न नमरमनल पंट ् तप पचिमचम नपनगरातील

मालाड - काींदिवली या 36 ककमी चा सागरी मागग तयार करण्याचा रस्ताव सासनाया
ववचाराधीन आहप , हप खरप आहप काय,

(२) असल्यास, या 10 हजार को्ी रुपयाया रस्कल्पासा न सासनानप सल्लागाराींची नपमकूक
कपली आहप , हप ही खरप आहप काय,

(३) असल्यास, या रस्कल्पास कद्द य पयागवरक मींरालालयानप मींजूरी दिली आहप काय,

(४) असल्यास, या रस्करकी सासनानप ननकगय घपतला आहप काय, अद्यापही यासींिर्ागत ननकगय
घपतला नसल्यास, याबाबतची सद्यःचििती काय आहप ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२५-०१-२०१७) : (१) होय.
सिर रस्कल्पाची कायगवाही बह
ृ न्मुींबई महानगरपाललकपकडून सुरु आहप .

(२) बह
ू करकपत आलपली आहप .
ृ न्मुींबई महानगरपाललकपकडून सल्लागाराची नपमकक
(३) कद्

सासन पयागवरक व वनमींरालालयाकडील दिनाींक ३०.१२.२०१५ रोजीया अधधसूचनपनस
ु ार

दिनाींक ६.१.२०११ रोजीया सीआरझपड अधधसच
ू नपमधील तरति
ू ीींमध्यप सध
ु ारकाींना मींजरू ी दिलपली

आहप . त्याअनुषींगानप को्ल रोडचा रस्ताव महाराषर को्ल झोन मॅनपजमद्् ॲिामर्ीकडप
मींजूरीसा न बह
ृ न्मुींबई महानगरपाललकपकडून सािर करण्यात आलपला आहप .

वव.स. २९९ (2)
(४) रस्मनाधीन को्ल रोडचा ववतत
ृ रस्ारुप रस्कल्प अहवाल हा बह
ृ न्मुींबई महानगरपाललकपनप
महानगरपाललकपया सींकपत िळावर जनतपया सूचना/हरकतीसा न २५ जून, २०१५ रोजी
नपलब्ध कपलपला होता.
करण्यात

सिर रत्याया रस्ारुप रस्कल्प अहवालामध्यप पयागवरकीय दृचिष्कोनातन
ू मल्
ू यमापन
आलपलप

आहप .

पूकग

रस्कल्पाचप

पुनववगलोकनासा न

बह
ृ न्मुींबई

महानगरपाललकपनप

सल्लागाराची नपमकूक कपलपली आहप . या रस्करकी रस्ाप्त झालपल्या तक्रारीचप अवलोकन करकप व

नागमरकाया सूचना/हरकती ववचारात घपवून रस्कल्पाचप पुढील तपसीलवार अींिाजपरालक/आराखडप
बह
ु ई महानगरपाललकपनप तयार करकप अलर्रस्पत आहप .
ृ न्मींब

___________

शहरी गरीबाांना घरे दे ण्यािररता नव्या स्वरूपपातील रािीव आवास योिना लागू िरण्याबाबत
(२)

७४४९ (०६-०७-२०१५).

श्री.बसवराि पाटील (औसा), श्री.गोवधगन शमाग (अिोला पश्श्चम),

श्री.समीर िुणावार (दहांगणघाट), डॉ.सांिय िुटे (िळगाव िामोद), श्री.बाबरु ाव पाचणे (शशरुर),
श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेल), श्री.राि पुरोदहत (िुलाबा), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.वविय
वडेट्टीवार (ब्रम्हपूरी), अॅड.यशोमती ठािूर (ततवसा), श्रीमती तनमगला गाववत (इगतपूरी),

डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.अशमन पटे ल (मुांबादे वी), श्री.अब्दल
ु
सत्तार (शसल्लोड), श्री.नसीम ेान (चाांददवली), डॉ.पतांगराव िदम (पलस
िडेगाव) :
ू
सन्माननीय गह
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :ृ तनमागण मांत्री पढ
(१) कद्

सासनानप सन २०१४ मध्यप सहरी गरीबाींना घरप िप ण्याकमरता नव्या वरूपपातील राजीव

आवास योजना लागू कपली असून यामध्यप ५ लाखाींपपक्षा जात लोकवती असलपल्या

सहरामधील झोपडपट्टी वालसयाींना घरप िप ण्याचप ननचिमचत कपल्यानस
ु ार रायातील ४६ लहानमो या सहराची योजनपकमरता ननवड कपली होती, हप खरप आहप काय,

(२) असल्यास, रायातील सिरहू ४६ सहराींमधील झोपडपट्टी वालसयाींचप सव्हे क्षक कपल्यावर २२
लाख झोपडपट्टयातील नागमरकाींना घरप िप ण्याचप ननचिमचत करण्यात आलप आहप , हप ही खरप आहप
काय,
(३) असल्यास, रायातील ४६ सहरामधील २२ लाख झोपडपट्टी वालसयाींना घरप िप ण्याया राजीव
गाींधी योजनपकमरता कद्

सासनानप ननचिमचत कपलपली घराची ककीं मत अधधक असल्यानप सासनावर

२७ हजार को्ीींचा तर कद्

सासनावर ५४ हजार को्ीचा र्ार पडकार आहप , हप ही खरप आहप

काय,
(४)

असल्यास,

झोपडपट्टीवालसयाींना

सासनानप

या

घरप

िप ण्याचप

योजनद्तगगत

रायातील

ननचिमचत

कपल्यानींतर

४६

सहरामधील

आजलमतीस

२२

ूकूक

लाख
ककती

झोपडट्टीवालसयाींना राजीव गाींधी योजनद्तगगत घरप िप ण्यात आली आहप व अद्यापी ककती जकाींना
घरप िप कप बाकी आहप ,
(५) असल्यास, नवगमरत लार्ािींना राजीव गाींधी योजनद्तगगत घरप िप ण्याया दृष्ीनप सासनानप
कोकती कारवाई कपली वा करण्यात यपत आहप ?

वव.स. २९९ (3)
श्री. प्रिाश महे ता (०४-०५-२०१७) : (१), (२), (३), (४) व (५) कद्

सासनानप सहरी र्ागासा न

राजीव आवास योजना घोषका कपली असन
ू दि.२ जून, २०११ रोजी ३ लाख व त्यापपक्षा जात

लोकसींख्या असलपल्या सहराींसा न लागू करण्यात आली. तसपच दि.२७.९.२०१३ रोजी या
योजनपया अींमलबजावकीया िस
ु ऱ्या ्प्प्याची घोषका करण्यात यपऊन त्यामध्यप ३ लाख व
त्यापपक्षा जात लोकसींख्या असलपल्या २४ सहराींमध्यप या योजनपची अींमलबजावकी करण्यास
मान्यता दिली होती. माराल, राय सासनानप ३ लाखापपक्षा कमी लोकसींख्या असलपल्या सहराींचा
समावपस करुन ४६ सहराींचा रस्ताव कद्

सासनास दि.१२.९.२०१३ या परालान्वयप पा ववण्यात

आला होता. रायातील ४६ सहराींचा समावपस राजीव आवास योजनपअींतगगत करण्यास कद्
सासनानप सींमती िसगववली. तिावप, राजीव आवास योजनपया रायातील अींमलबजावकीबाबत
सवगसमावपसक ननकगय होऊ सकला नाही. तद्नींतर कद्

सासनानप दि.१९.५.२०१५ रोजीया

परालान्वयप राजीव आवास योजना बींि करण्यात यपत असल्याचप कळववलप आहप .
___________
सोलापूर शहरातील िचरा उचलणाऱ्या समीषा ा िस्रक्शन िांपनीचे
महानगरपाशलिेने दे यिे थिववल्याबाबत

(३)

१०९५३ (०७-०४-२०१६).

िुमारी प्रणणती शशांदे (सोलापूर शहर मध्य) :

सन्माननीय

मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) सोलापरू सहरातील कचरा नचलकाऱ्या समीक्षा कन्रक्सन कींपनीचप महानगरपाललकपनप माहप

डडसद्बर, २०१३ पासून तब्बल ३ को्ी ८१ लाख ८६ हजार रुपयप िकववलप आहप त, त्यामुळप
समीक्षा कन्रक्सन कींपनी आधिगक अडचकीत आली आहप , हप खरप आहप काय,

(२) असल्यास, समीक्षा कन्रक्सन कींपनीची िकलपली िप यकप िप ण्यासींिर्ागत सासनानप चशकसी
करुन कोकती कायगवाही कपली वा करण्यात यपत आहप ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारकप काय आहप त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१२-०४-२०१७) : (१) व (२) सासनानप दिनाींक २१.११.२०१६ या परालान्वयप
आयुक्त, सोलापूर महानगरपाललका याींना सोलापूर महानगरपाललका तरावर सुरु असलपली

ननवविा रस्कक्रयाबाबत रस्चललत ननयमानस
ु ार कायगवाही करण्याबाबत व सवग िप यकाींची ननयमानरु
ु प
तपासकी करुन तसपच करारनाम्यातील अ्ी व सती ववचारात घपवून त्यानस
ु ार रक्कम अिा
करण्याची कायगवाही करण्याबाबत ननिे स दिलप आहप त.
(३) रस्मन नद््ावत नाही.
___________
औरां गाबाद महानगरपाशलिेच्या सन १९९१ च्या वविास आराेयायानस
ु ार पणठण रोड ते नाथ
व्हॅली मागे सातारा-दे वळाईला िाणारा ३६ शमटर रुां दीचा रस्ता प्रस्ताववत असल्याबाबत

(४)

१३२५४ (०८-०४-२०१५).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.प्रशाांत बांब (गांगापूर) :

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील

वव.स. २९९ (4)
(१) औरीं गाबाि महानगरपाललकपया सन १९९१ या ववकास आराखययानुसार पै क रोड तप नाि

व्हॅली मागे सातारा-िप वळाईला जाकारा ३६ मी्र रुीं िीचा रता रस्ताववत आहप, हा रता डबड
बायपासला पयागयी मागग म्हकून आहप , सन २००४ मध्यप नाबाडग अींतगगत सिर रता ववकलसत
करण्याचप

असन
ू औरीं गाबाि महानगरपाललकपया नाकतेपकामळ
ु प ककीं वा काही जकाींचप दहतसींबींध

जपण्यासा न या रत्याकडप िल
ग
करण्यात आलप, पमरकामी, या रत्यात यपत असलपल्या
ु क्ष

सासकीय जलमनीवर अनतक्रमक झालप, या रत्यासा न महानगरपाललकपचा नगररचना ववर्ाग
अनतक्रमक होण्यास व तहलसल कायागलय औरीं गाबाि जबाबिार आहप , हप खरप आहप काय,
(२) असल्यास, या रस्करकात सासनानप चशकसी सलमती नपमन
ू महानगरपाललकपया सींबींधधत
अधधकाऱ्याींवर कोकती कारवाई कपली वा करण्यात यपत आहप ,

(३) असल्यास, असासकीय जमीन सींपािीत झाली नसल्यानप सासकीय जलमनीवरील अनतक्रमक
ह्ववण्यासा न सासनानप कोकती कारवाई कपली वा करण्यात यपत आहप ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारकप काय आहप त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०३-०४-२०१७) : (१), (२), (३) व (४) औरीं गाबाि महानगरपाललकपया
१९९१ या ववकास आराखययानस
ु ार पै क रोड तप नाि व्हॅली हा ३६.०० मी.रुीं ि ववकास योजना

रता रस्ताववत आहप . या रत्यानप बाधधत होकाऱ्या स.क्र.१०, मशजप काींचनवाडी या जलमनीवर
अनधधकृत बाींधकामप झालपली आहप त. माराल सिर जलमन इनाम जमीन असन
ती जमीन
ू
महानगरपाललकपकडप

हताींतरीत

झालपली

नाही.

सिर

जलमनीवरील

अनधधकृत

बाींधकामप

ह्ववण्यासा न चिजल्हाधधकारी, औरीं गाबाि याींया सहकायागनप कायगवाही करावी, असी सूचना
आयुक्त, महानगरपाललका औरीं गाबाि याींना िप ण्यात आल्या आहप त.
___________

वांिारी ेाण िामगार सहिारी मिूर सांस्था तुभ,े नवी मुांबई या
सांस्थेची दगडेाण पव
ग त िरण्याबाबत
ू व

(५)

१७९९९ (११-०८-२०१५).

श्री.सुधािर भालेराव (उदगीर), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड),

श्री.गणपत गायिवाड (िल्याण पूव)ग :
करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा

(१) वींजारी खाक कामगार सहकारी मजूर सींिा तुर्,े नवी मुींबई या सींिपची नवी मुींबई तुर्े
आणक बोनसरी यपिील सासनाकडून रद्द करण्यात आलपली िगडखाक पव
ग त सुरूप करण्यात यावी
ू व

असी मागकी लोकरस्नतननधीींनी दिनाींक २५ मप, २०१५ रोजी वा त्या सुमारास मा.रायमींराली,
नगरववकास, रस्धान सधचव, नगरववकास ववर्ाग याींयाकडप ननवपिनाद्वारप कपली आहप , हप खरप
आहप काय,
(२) असल्यास, सिरहू सींिपमधील पिाधधकारी हप र््क्या ववमक्
ु त जमातीतील असन
ू सींिपतील
पिाधधकारी व कमगचारी अलसक्षक्षत आहप , हप ही खरप आहप काय,
(३) असल्यास, त्याींया अलसक्षक्षतपकामुळप त्याींनी वरील िोन्ही द काकावरील र्ाडप तत्वावर
आरूससी प्लॅ न बसववण्यासा न रस्कास इींचिजननअरीींग, रस्ा.लल.या कींपनीस दिला होता, हप ही खरप
आहप काय,

वव.स. २९९ (5)
(४) असल्यास, या रस्करकाची सासनानप चशकसी कपली आहप काय व लोकरस्नतननधीींया मागकी
सींिर्ागत सासनानप कोकता ननकगय घपतला व त्या अनुषींगानप पुढप कोकती कारवाई कपली आहप ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारकप काय आहप त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२१-०४-२०१७) : (१) होय.
(२), (३) व (४) मप.वींजारी खाक कामगार सहकारी मींजूर सींिा, तुर्े याींना लसडकोकडून मशजप
तुर्े सव्हे क्र.३८७ व बोनसरी सव्हे क्र. २०३ यामधील ूकूक ५२,६५० चश.मी. क्षपरालात िगडखाक
व क्रसर चालववण्यासा न दि.१.१०.२००६ तप ३०.९.२०१६ या कालावधीसा न रस्वपस परवाना
करारान्वयप िप ण्यात आला होता.
मप.वींजारी खाक कामगार सहकारी मजूर सींिा याींनी मशजप तुर्े यपिील मींजूर ५२६५०

चश.मी. क्षपरालापैकी ६००० चश.मी. क्षपराल ननयमबाह्यमरत्या व बपकायिप सीरमरत्या परपर मप.रस्कास
इींचिजननयसग ॲन्ड इन्रा रस्ोजपक््स ् रस्ा.लल.चद् बूर मुींबई-७१ याींना र्ाययानप दिली असल्याचप

ननिसगनास आल्यानप सिर सींिपचा रस्वपस परवाना दि.६.८.२०१४ चप परालान्वयप रद्द करण्यात
आला.
तिावप, मशजप बोनसरी सव्हे क्र. २०३ मधील क्षपराल िगडखाक व क्रसरसा न रस्तुत

सींिपसा न वपगळ्यानप मींजूर झाल्यानप तसपच सिर िगडखाक व क्रसन यासा न र्ूपषृ र्ाडप व
पयागवरक अधधर्ाराया रकमा सींिपनप दि.३०.९.२०१६ या कालावधी पावपतो लसडकोकडप जमा

कपलप असल्यानप सींिपनप कपलपल्या ववनींतीनुसार बोनसरी यपिील क्षपरालातील िप ण्यात आलपला परवाना
लसडकोया दि.३०.५.२०१६ या परालान्वयप पुवव
ग त सुरु

प वण्यात आला. चालू असलपल्या

िगडखाक व क्रसर याींस माचग, २०१७ अखपरपयंत तात्पुरती परवानगी िप ण्यात आलपली आहप .
(५) रस्मन नद््ावत नाही.

___________
मुांबईतील िोट्यावधीच्या भूेांडावरील लीि िरार सांपूनही िब्िा न सोडल्याबाबत
(६)

२८६२७ (२१-०१-२०१६).

श्री.राधािृष्ट्ण ववेे-पाटील (शशडी), श्री.वविय औटी (पारनेर),

श्री.अश्ित पवार (बारामती), श्री.श्ितेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा), श्री.वणभव वपचड (अिोले),
श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरे गाव), श्री.पाांडुरां ग बरोरा (शहापरू ), श्री.मिरां द िाधव-पाटील (वाई),
श्री.शरददादा सोनावणे (िुनर), श्री.नसीम ेान (चाांददवली), श्री.अशमन पटे ल (मुांबादे वी),
श्री.अस्लम शेे (मालाड पश्श्चम), श्री.अब्दल
ु सत्तार (शसल्लोड), श्री.अतनल िदम (तनफाड) :
सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मुींबईतील ताज हं्प ल, रप सकोसग, दहींि
ु िान पपरोललयम, ूलआयसी, नॅसनल इन्मयरु न्स, बॅक

ऑफ इींडडया, ्ाईम्स ऑफ इींडडया आणक सद्रल बँकसारख्या लीजधारकाींनी महापाललकपया
करोडो रुपयाींया २३४ र्ूखींडाचा कब्जा सोडण्यात न आल्याची बाब दि.११ ऑग्, २०१५ या
सुमारास ननिसगनास आलप आहप, हप खरप आहप काय,

(२) असल्यास, जलमनीचा कब्जा न सोडल्यामळ
ु प महानगरपाललकपचा करोडो रुपयाींचा महसूल
बड
ु त असन
ू , यातील बरप चसप र्ख
ू ींड १ रुपया इतक्या नाममाराल र्ाययानप १० तप ९९ वषागया
लीजवर िप ण्यात आलप होतप, हप ही खरप आहप काय,
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(३) असल्यास, लीज मुित सींपन
ू ५ तप १० वषे इतका कालावधी होऊन लीज धारकाींनी अ्ीचा

र्ींग कपल्याचप ननिसगनास आलप असल्यानप यासींिर्ागत मा.ववरोधी पक्षनपतप, ववधानसर्ा याींनी
मा.मुख्यमींराली याींना माहप ऑग्, २०१५ मध्यप पराल दिलप आहप , हप खरप आहप काय,

(४) असल्यास, सिर रस्करकी सासनानप कपलपल्या चशकसीचप ननषकषग काय आहप त त्यानस
ु ार लीज
धारकाींवर तसपच सींबींधधत अधधकाऱ्याींवर कोकती कारवाई कपली आहप वा करण्यात यपत आहप ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२५-०४-२०१७) : (१) हप खरप नाही.
बह
ु ई महानगरपाललकपनप मींब
ु ई सहरातील मक्त्यानप दिलपल्या मालमत्ताींपैकी २४२
ृ न्मींब

मालमत्ताींया मक्त्याींची मुित सींपुष्ात आलपली आहप. त्यानुषग
ीं ानप ताज हं्प ल, रप सकोसग,
दहींि
ु िान पपरोललयम, ूलआयसी, नॅसनल इन्मयुरन्स, बँक ऑफ इींडडया, ्ाईम्स ऑफ इींडडया

आणक सद्रल बँक हप त्यापैकी काही मक्तपिार असुन, त्याींया मक्ता नुतनीकरकाची कायगवाही
चालु आहप . सिर मक्तपिाराींनी र्ुखींडाचा कब्जा सोडलपला नसून, सिर र्ख
ू ींडाचा ताबा या
मक्तपिाराींकडपच आहप.

माराल महापाललका धोरकारस्माकप आरक्षकाचा रस्मन नद््ावल्यास ककीं वा र्ुर्ागावर

ननयमबाह्य घडामोडी आढळल्यास अिवा मक्तपिारानप सहकायग न कपल्यास र्र्
ु ागाचा ताबा घपता
यपऊ सकपल.

(२) हप खरप आहप .
मक्ता सींपुष्ात आलपलप बरप चसप र्ुखींड हप १ रुपया इतक्या नाममाराल र्ाययानप १० तप ९९

वषागया ललज वर िप ण्यात आलप होतप हप ही खरप आहप .

मक्ता नुतनीकरकाचप धोरक नव्यानप करण्यात यपत असुन धोरकानुसार मक्ता सींपुष्ात

आलपल्या र्ुर्ागाींचप मक्ता नुतनीकरकानींतर त्या त्या वषागया मु ाींक सुल्क लसध्िगकक

िराींनस
ु ार नव्यानप मक्ता र्ई
ु र्ाडप आकारण्यात यपकार असन
ू तप व्याजासह वसल
ु करण्यात
यपईल. त्यामुळप महानगरपाललकपचा महसुल बुडकार नाही.

(३) मा.ववरोधी पक्षपनपता, ववधानसर्ा याींनी मा.मुख्यमींराली याींना ऑग्, २०१५ मध्यप दिलपलप पराल
बह
ृ न्मुींबई महानगरपाललकपस रस्ाप्त झालपलप नाही.

तिावप, मा.ववरोधी पक्ष नपतप, ववधानसर्ा याींचप दिनाींक ०५ सप््द् बर, २०१५ रोजीचप पराल

बह
ृ न्मुींबई महानगरपाललकपस दिनाींक ०३ ऑक््ोबर, २०१५ रोजी रस्ाप्त झालप असून, सिर परालास
दिनाींक ०३ माचग, २०१६ रोजी महानगरपाललकपमाफगत नत्तर िप ण्यात आलप आहप.
(४) रस्मन नद््ावत नाही.
___________
िुळगाव बदलापूर नगरपाशलिा (श्ि.ठाणे) हद्दीतील भूेांडाची
मादहती नगरपाशलिेिडे उपलब्ध नसल्याबाबत

(७)

२९७८७ (२१-०१-२०१६).

श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.श्ितेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा),

श्री.सुरेश लाड (ििगत), श्री.सांिय िेळिर (ठाणे) :
खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा
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(१) कुळगाव बिलापूर (चिज. ाकप) नगरपाललका हद्दीतील सुमारप ११९ आरक्षक्षत र्ूखींडापैकी

जपमतपम ३० तप ४० र्ूखींडच नगरपाललकपया ताब्यात असून नवगमरत र्ूखींडाबद्दलची मादहती
नगरपललकपकडप नपलब्ध नसल्याची बाब माहप ऑग्, २०१५ मध्यप ननिसगनास आलप, हप खरप
आहप काय,
(२) असल्यास, याबाबत सासनानप चशकसी कपली आहप काय,
(३) असल्यास, चशकसीअींती काय

ननिसगनास

आलप, तिनुसार नवगमरत

आरक्षक्षत

र्ुखींड

नगरपाललकपया ताब्यात घपण्याबाबत व र्ूखींडाींची मादहती नपलब्ध होकपबाबत कोकती कायगवाही
करण्यात आली वा यपत आहप ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारकप कोकती आहप त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (३१-०३-२०१७) : (१), (२) व (३)
I. नगरपमरषि हद्दीत ११८ आरक्षक्षत जागा आहप त.
II. ४ आरक्षक्षत जागा ताब्यात आल्या असन
ू त्या जागा ववकलसत कपलपल्या आहप त.
III. २ आरक्षकप समावपसक आरक्षकातून ववकलसत होऊन ताब्यात आलपली आहप त.

IV. ३ जागपया आरक्षकाचप समावपसक आरक्षकासा न जागा मालकानप रस्ताव सािर कपला

असून सहायक सींचालक नगररचना याींया मींजूरीसा न रस्ताव सािर कपला आहप.

V. ९ आरक्षकप ही समावपसक आरक्षक ववकास पध्ितीनप ववकलसत करण्यासा न परवानगी

िप ण्यात आली आहप .
VI. ४० आरक्षकाींपैकी काही र्ूखींडाचप क्षपराल द्डीआरया बिल्यात नगरपाललकपया ताब्यात

आलपलप आहप .

तिावप सन २०१६-१७ या अींिाजपरालकात आरक्षक्षत र्ख
ू ींड सींपादित करण्यासा न

नगरपमरषिप नप िहा को्ीची तरति
ू कपली आहप.
(४) रस्मन नद््ावत नाही.

___________
शशव-प्रेरणा सहिारी गह
ू )ग , मांब
ु ई
ृ तनमागण सांस्था, िुरार श्व्हलेि मालाड (पव
येथील एसआरए योिनेबाबत

(८)

३३६३१ (२१-०१-२०१६).

श्री.सुतनल प्रभू (ददांडोशी) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय गह
ृ तनमागण मांत्री

(१) मींब
ु ई नपनगरातील मालाड (पव
ू )ग तानाजी नगर, रोड क्र.३ कुरार चिव्हलपज यपिील लसव-रस्परका
सहकारी गह
ू ही
ृ ननमागक सींिपया १५०० झोपडीधारकाींनी सन २००६ मध्यप सींमतीपरालकप िप वन
अद्याप ववकासकातफे ूसआयू योजना राबववकपबाबत कोकतीच कायगवाही करण्यात आली
नाही, हप खरप आहप काय,
(२)

असल्यास,

सिरहू ूसआरू योजनपस ९ वषे इतका ववलींब झाला असल्यानप
झोपडीधारकाींया मागकीनुसार रस्कल्पातील ववकासकाची ननयक्
ु ती त्वरीत रद्द करण्याया
दृष्ीनप कोकती कायगवाही करण्यात आली आहप ,

वव.स. २९९ (8)
(३)

असल्यास,

सिरहू झोपडीधारकाींचप ववनाववलींब पुनवगसन व्हावप याकरीता िाननक
लोकरस्नतननधीींनी मा. गह
ृ ननमागक मींराली याींना दिनाींक ४ माचग, २०१५ रोजी लपखी ननवपिन दिलप, हप
ही खरप आहप काय व त्यानस
ु ार सासनाकडून करण्यात आलपल्या कायगवाहीची सद्य:चििती काय
आहप ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारकप काय आहप त ?
श्री. प्रिाश महे ता (२९-०४-२०१७) : (१) मशजप मालाड, तालुका बोरीवली, मुींबई यपिील लसवरस्परका

सह.गह
ु वगसन योजनपचा रस्ताव
ृ .सींिा व इतर अन्य ११ गह
ृ ननमागक सींिाींया झोपडपट्टी पन

दि.५/९/२००६ रोजी रस्ाधधकरकास रस्ाप्त झाला होता. लसवरस्परका व इतर ३ सहकारी गह
ृ ननमागक
सींिाींचप मळ
पमरलसष् सक्षम रस्ाधधकारी याींनी दि.२२/८/२०११ रोजी ननगगलमत कपलप होतप.
ू
त्यामध्यप ूकूक १२५२ पैकी ५३१ झोपडीधारक पाराल िसगववण्यात आलप होतप.

सिर योजनपमध्यप ूकूक ३३६२ झोपडीधारक असून त्याींपक
ै ी १४४३ पाराल झोपडीधारक

आहप त. या योजनपतील ूकूक १२ पन
ु वगसन इमारतीींपैकी ४ पन
ु वगसन इमारतीींचप (४२९ सिननका)
बाींधकाम पूकग झालप असन
ू ूका इमारतीतील १२५ सिननकाींना दि.४/२/२०११ रोजी र्ोगव्ा

रस्माकपराल दिलपलप आहप . इतर सननकाींना र्ोगव्ा रस्माकपराल िप ण्याची कायगवाही सुरु आहप .

दि.१६/४/२०१६ रोजी ४ इमारतीींचप आराखडप (२५३७ सिननका) मींजूर करण्यात आलप असून
इमारती बाींधण्यासा न झोपयया तोडण्याची रस्कक्रया रस्त्यक्ष जागपवर सुरु करण्यात आलपली आहप .

या योजनपमधील ववकास आरखययातील रत्याचप आरक्षक मरअलाईन करण्यासा न व

नाला वळववण्याबाबत बह
ृ न्मुींबई महानगरपाललकपची अनुक्रमप दि.४/४/२०१६ व दि.१५/१२/२०१५

रोजी मींजूरी घपण्यात आली आहप . तसपच दि.३/९/२०१४ रोजी पयागवरक िाखला िप णखल रस्ाप्त
कपलपला आहप .

(२) ववकासकाची ननयक्
ु ती रद्द करण्याचा कोकताही रस्ताव रस्ाधधकरकाला रस्ाप्त झालपला
नसल्याचा झोपडपट्टी पुनवगसन रस्ाधधकरकाचा अहवाल आहप .

(३) िाननक लोकरस्नतननधीचप दि.४/३/२०१५ रोजीचप ननवपिन रस्ाप्त झाल्याचप आढळून यपत नाही.
(४) रस्मन नद््ावत नाही.

___________
सांगमनेर नगरपररषदे च्या (श्ि.अहमदनगर) हद्दीतील भस
ू ांपादनासाठी
शासनािडून तनधी शमळण्याबाबत

(९)

४२७१५ (०७-०५-२०१६).

श्री.भाऊसाहे ब िाांबळे (श्रीरामपरू ), श्री.अशमन पटे ल (मांब
ु ादे वी),

श्री.अस्लम शेे (मालाड पश्श्चम), श्री.अब्दल
ु सत्तार (शसल्लोड) :
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

(१) सींगमनपर (चिज.अहमिनगर) नगरपमरषि हद्दीतील र्ूसींपािनासा न अनपक कामप ननधी अर्ावी
रस्लींडबत असल्याचप माहप नोव्हद् बर, २०१५ िरम्यान ननिसगनास आलप आहप , हप खरप आहप काय,

(२) असल्यास, या नगरपमरषिप ला र्ूसींपािनासा न ननधी नपलब्ध करुन िप ण्याबाबत सासनानप
कोकती कायगवाही कपली वा करण्यात यपत आहप ,
(३) नसल्यास ववलींबाची कारकप काय आहप त ?

वव.स. २९९ (9)
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२१-०४-२०१७) : (१) माहप नोव्हद् बर, २०१५ पुवीपासन
ू र्ुसींपािनाबाबत
ननधी अर्ावी रस्करकप रस्लींडबत आहप त.

(२) व (३) मींजरू ववकास योजनपनुसार सींगमनपर नगरपमरषिप नप खाजगी जागपवरील ूकूक ६७

आरक्षकप ववकलसत करावयाची होती. त्यापैकी २ आरक्षकप नगर पमरषिप नप र्स
ू ींपािन करूपन
ववकलसत कपलपली आहप त.

र्ूसींपािन करुन आरक्षकप ववकलसत करण्यासा न नगर पमरषिप नप वननधीतून तसपच अन्य

रालोताव्िारप ननधी नर्ा करकप अपपक्षक्षत आहप .

___________
सांगमनेर नगरपररषदे च्या (श्ि.अहमदनगर) शाळाांसाठी शशषा ि वेतन व इतर आस्थापना
ेचग िरणे शक्य होत नसल्याबाबत
(१०)

४२९८९ (१७-०५-२०१६).

श्री.अस्लम

शेे

(िळमनुरी) :

(मालाड

श्री.भाऊसाहे ब िाांबळे (श्रीरामपूर), श्री.अशमन पटे ल (मुांबादे वी),

पश्श्चम),

श्री.अब्दल
ु

सत्तार

(शसल्लोड),

डॉ.सांतोष

टारफे

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) सींगमनपर नगरपमरषिप ची (चिज.अहमिनगर) आधिगक बाजू कमकूवत असल्यानप नगरपमरषि

साळाींसा न लसक्षक वपतन व इतर आिापना खचग करकप सक्य होत नसल्याचप माहप जानपवारी,
२०१६ िरम्यान ननिसगनास आलप आहप , हप खरप आहप काय,
(२) असल्यास, यपिील नगरपमरषि साळाींसा न लसक्षक व वपतन व इतर आिापना खचागचप १००
्क्कप वतींराल अनुिान िप ण्यासोबतच नगरपाललका लसक्षक मींडळास द्यावा लागकारा १० ्क्कप
दहसा रद्द करकपबाबत सासनानप कोकती कायगवाही कपली वा करण्यात यपत आहप ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारकप काय आहप त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२१-०४-२०१७) : (१) सींगमनपर नगरपमरषि ही “ब” वगग नगरपमरषि असून

सालपय लसक्षक ववर्ागाया सींगमनपर नगरपमरषिप स रस्ािलमक लसक्षकावरील मान्य बाबीींवरील
खचग र्ागववण्यासा न ९०्क्कप अनि
ु ान अनुज्ञपय आहप.

(२) व (३) रस्ािलमक लसक्षकावरील नवगमरत खचागचा र्ार नगरपमरषिप नप सासनाकडून ववववध
योजनाींतगगत रस्ाप्त होकाऱ्या ननधी व वनत्पन्नातन
ू करकप अपपक्षक्षत आहप .
___________

अमरावती व बडनेरा िररता महाराष्ट्र िीवन प्राधधिरणाने पाठववलेल्या
प्रस्तावास मांिूरी व तनधी दे ण्याबाबत
(११)

४९६६८ (२८-०४-२०१६).

श्री.रवव राणा (बडनेरा) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) महाराषर जीवन रस्ाधधकरक, अमरावती याींनी अमरावती व बडनपरा सहराची वाढलपली
लोकसींख्या ववचारात घपता रुपयप ४८२१.८९ चा अनपक महत्वाची कामप मींजरू करण्याचा रस्ताव
सासनाला पा ववला आहप , हप खरप आहप काय,
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(२) असल्यास, याबाबत मा. पाकीपुरव ा मींराली व सींबींधधत अधधकारी व िाननक लोकरस्नतननधी
याींची सींयुक्त बै क मींरालालयात झाली, हप ही खरप आहप काय,

(३) असल्यास, सिर रस्ताव सासनाकडून मींजूर होऊन ननधी सींबींधधत यींरालकपला पा ववण्याबाबत
िाननक लोकरस्नतननधी वपळोवपळी सासनाकडप पा परु ावा करत आहप त, हप ही खरप आहप काय,

(४) असल्यास, नक्त ननधी मींजूर करण्याबाबत सासनानप कोकती कायगवाही कपली वा करण्यात
यपत आहप ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारकप काय आहप त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०३-०१-२०१६) : (१) होय, हप खरप आहप .
(२) होय, हप खरप आहप .
(३), (४) व (५) कद्

सासन पुरकृत अमत
ृ योजनपअींतगगत अमरावती सहर वाढीव पाकीपुरव ा

योजनपस सासनानप रस्सासकीय मान्यता रस्िान कपली आहप. या योजनपमध्यप सिर रस्तावातील

सवग कामप समाववष् आहप त. या कामाची ननवविा रस्कक्रया पक
ू ग झाली असन
ू दि.१०.१०.२०१६
रोजी कामाचप कायागिपस िप ण्यात आलप आहप त. रस्त्यक्ष कामास सुरुवात करण्यात आली आहप .
___________

उरण तालक्
ु यातील िेएनपीटीचा सेझ स्पेशल एिॉनॉशमि झोन या प्रिल्पासाठी
१८ गावाांची िशमन सांपाददत िरण्यात आल्याबाबत

(१२)

५२३०९ (२७-०४-२०१६).

श्री.मनोहर भोईर (उरण) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) नरक तालुक्यातील जपूनपी्ीचा सपझ पपसल ूकंनंलमक झोन या रस्कल्पासा न १८
गावाींची जमीन गपली व िोन गावप वविावपत झाली आहप त, हप खरप आहप काय,

(२) असल्यास, जपूनपी्ी बींिरामध्यप चशिा ्लमगनल पो्ग ऑफ लसींगापूर ॲिंमर्ी होत आहप , हप
ही खरप आहप काय,

(३) असल्यास, काही गावाींचा मचििमार व्यवसायही बींि होकार आहप , हप ही खरप आहप काय,
(४) तसपच या रस्कल्पग्रताींना रस्ाधान्यानप नोकऱ्या व रोजगार िप ण्यासींिर्ागत सासनानप कोकती
कायगवाही कपली वा करण्यात यपत आहप ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारकप काय आहप त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०२-०२-२०१७) : (१) जवाहरलाल नपहरु पो्ग र् रस्कल्पासा न सासनानप
सन १९८४-८६ मध्यप नरक तालक
ु यातील १२ गावाींची जलमन सींपादित कपली होती तसपच सपवा व

हनुमान कोळीवाडा या गावाींचप पव
ग न करण्यात आलप आहप . या सींपादित जलमनीपैकी २७७ हप.
ु स
जमीन बींिरासी सींबींधधत ववसपष आधिगक क्षपरालासा न आरक्षक्षत आहप .

(२) जवाहरलाल नपहरु पो्ग र्नप पो्ग ऑफ लसींगापूर ऑिंमर्ीची नपकींपनी मप.र्ारत मुींबई
कीं्प नर ्लमगनल रस्ा.लल. याींयासी मप, २०१४ मध्यप कारार कपलपला आहप .
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(३) जवाहरलाल नपहरु पो्ग र्या जलमयागिपत नवीन चशिप ्लमगनल पो्ग होत आहप , त्यामुळप
मचििमारीया व्यवसायावर पमरकाम होण्याची सक्यता नाही.

(४) व (५) सिर कराराया पमरलसष् ११ मध्यप रस्कल्पात सामील होऊ इचििकाऱ्या
रस्कल्पाग्रताींना पारालतपनस
ु ार समावन
ू घपण्याची तरति
ू आहप.
___________

िल्याण-डोंबबवली (श्ि.ठाणे) महापाशलिा हद्दीत नव्या बाांधिामाांना
घालण्यात आलेल्या बांदीबाबत
(१३)

५४६८८ (२९-०८-२०१६).

डॉ.बालािी किणीिर (अांबरनाथ) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री

(१) कल्याक-डोंडबवली (चिज. ाकप) महापाललका हद्दीत नव्या बाींधकामाींना घालण्यात आलपली बींिी
मा.मुींबई नच न्यायालयानप दि.२५ ूवरस्ल, २०१६ रोजी न ववली आहप , हप खरप आहप काय,

(२) असल्यास, सिर बींिी न ववताींना मा.नच न्यायालयानप कोकत्या अ्ी व सती बींधनकारक
कपल्या आहप त,
(३) असल्यास, कल्याक-डोंडबवली महापाललकपनप मा.नच न्यायालयानप घातलपल्या अ्ी व
सतीया अींमलबजावकीबाबत कोकती कायगवाही कपली वा अींमलबजावकीची सद्यःचििती काय
आहप ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारकप काय आहप त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१३-०४-२०१७) : (१) होय, हप खरप आहप .
(२) जनदहत याधचका क्र.१८२/२००९ मध्यप मा.नच न्यायालयानप घनकचरा व्यविापनाबाबत
कल्याक-डोंडबवली महानगरपाललकपनप िर २ मदहन्याींनी रस्गती अहवाल रस्नतज्ञापरालाया वरुपात
मा.नच न्यायालयास सािर करण्याचप ननिे स दिलप आहप त.
(३)

मा.नच

न्यायालयाया

आिप सानुसार

महापाललकपनप

घनकचरा

व्यविापनाबाबत

दि.२०.६.२०१६, दिनाींक १२.८.२०१६ रोजी रस्नतज्ञापरालाया वरुपात रस्गती अहवाल मा.नच
न्यायालयात सािर कपला आहप.
दि.०७.१०.२०१६ रोजी सिर िावा राषरीय हमरत लवाि, पक
ु प याींयाकडप वगग करण्यात

आला असून, दि.०७.०१.२०१७ रोजी महानगरपाललकपनप रस्नतज्ञापराल िाखल कपलप आहप .

नागरी घनकचरा व्यविापनासा न महानगरपाललकपनप सववतर रस्कल्प अहवाल तयार

कपला असून, त्यास “वि र्ारत अलर्यान” अींतगगत राय सासनाची मींजूरी लमळाली आहप.
त्यानस
ु ार रस्कल्प अींमलबजावकीची कायगवाही महानगरपाललकपकडून सरु
ु असल्याचप आयक्
ु त,
कल्याक - डोंडबवली महानगरपाललका याींनी कळववलप आहप .
(४) रस्मन नद््ावत नाही.
___________

वव.स. २९९ (12)
एमएमआरडीएच्या माध्यमातन
ू १२ हिार घरे धगरणी िामगाराांना
उपलब्ध िरूपन दे ण्याबाबत

(१४)

५८८७१ (२९-०८-२०१६).

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

श्री.सुतनल शशांदे (वरळी) :

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) ूमूमआरडीूया माध्यमातून परवडकाऱ्या घराींया योजनपतील सम
ु ारप १२ हजार घरप

धगरकी कामगाराींसा न तातडीनप नपलब्ध करूपन िप ण्याचा रस्ताव सासनाया ववचाराधीन आहप , हप
खरप आहप काय;
(२) असल्यास, सिर घराींया बाबतीत तातडीनप आिप स काढण्याबाबत सासनाकडून कोकती
कायगवाही करण्यात आली वा यपत आहप ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारकप काय आहप त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२९-०५-२०१७) : (१) तप (३) सासनानप दिनाींक ४.३.२०१४ रोजी मुींबई
महानगर रस्िप स ववकास रस्ाधधकरकास त्याींचक
प डील र्ाडप तत्वावरील घरप योजनद्तगगत , ूकींिर ४
रस्कल्पामधील १६० चश.फु्ाया

िोन सिननका ूकडरालत करुन ३२० चश.फु्ाया १०७६८

सिननका धगरकी कामगाराींना नपलब्ध करुन िप कपबाबत आिप स दिलपलप आहप त. त्यापैकी ूका

रस्कल्पामधील ३२० चश. फु्ाया २४१७ सिननका मुींबई महानगर रस्िप स ववकास रस्ाधधकरकाकडून

नपलब्ध करुन िप कपत आलपल्या आहप त. त्याची सोडत म्हाडाकडून दिनाींक २.१२.२०१६ रोजी
काढलपली आहप.

___________
नाांदेड श्िल््यातील नगीना घाट येथील स्मशानभूमीचे िाम
तनिृष्ट्ट दिागचे झाल्याबाबत

(१५)

५९०५६ (२३-०८-२०१६).

िाधव-पाटील (अहमदपूर) :

श्री.प्रतापराव पाटील धचेलीिर (लोहा), श्री.ववनायिराव

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) नाींिपड चिजल्ह्यातील नगीनाघा् यपिील मसानर्ूमीचप काम अत्यींत ननकृष् िजागचप
झाल्यानप पावसाळ्यात

तपिप

मत्ृ यू

पावलपल्या

व्यक्तीींया

अींत्यववधधसा न

गैरसोय

होकार

असल्याचप नक
ु तपच माहप मप, २०१६ मध्यप वा त्यािरम्यान ननिसगनास आलप, हप खरप आहप काय,

(२) असल्यास, सिर मसानर्म
ू ीचप काम तात्काळ हाती घपण्यात यावप व ननकृष् काम
करकाऱ्या

प कपिाराींववरुध्ि कारवाई करण्यात यावी असी मागकीचप ननवपिन लसवसपना अवजड

वाहतूक सपनपतफे चिजल्हाधधकाऱ्याींना िप ण्यात आलप आहप, हप ही खरप आहप काय,

(३) असल्यास, या ननवपिनानस
ु ार मसानर्ूमीचप काम करण्याबाबत व ननकृष् िजागचप काम
करकाऱ्या

प कपिारावर कारवाई करण्याबाबत सासनानप कोकती कायगवाही कपली वा करण्यात यपत

आहप ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारकप काय आहप त ?

वव.स. २९९ (13)
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०९-०५-२०१७) : (१) हप असींत: खरप आहप.
नाींिपड चिजल्ह्यातील नगीनाघा् यपिील मसानर्ूमीचप काम ननकृष् झालपलप नाही,

तिावप सिर मसानर्ूमी मधील रस्पत जाळण्यासा नचप लोखींडी वपींजऱ्याची, गैररस्वत्ृ तीया

लोकाींकडून नासधस
झाली आहप. त्यामळ
ु
ु प पावसाळ्यात तपिप मत्ृ यू पावलपल्या व्यक्तीींया
अत्यींववधीसा न गैरसोय होत असल्याचप माहप मप, २०१६ मध्यप वा त्या िरम्यान ननिसगनास आलप
हप खरप आहप.
(२) हप खरप आहप .
(३) मसानर्म
ु ीया कामाचप करारातील अ्ीनस
ु ार सिरचप लोखींडी वपींजरप बसववण्याचप काम
महानगरपाललकपमाफगत कींराला्िाराींकडुन पुकग करुन घपण्यात यपकार आहप .
(४) रस्मन नद््ावत नाही.

___________
िराड (श्ि.सातारा) येथील िलशुध्दी िेंद्रात िाम िरणाऱ्या
िमगचाऱ्याांना सेवेत सामावून घेण्याबाबत

(१६)

६०५७१ (२९-०८-२०१६).

श्री.शामराव ऊफग बाळासाहे ब पाटील (िराड उत्तर) :

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) कराड (चिज.सातारा) यपिील जलसध्
ु िी कद् ात सन १९९३ पासन
ू काम करकाऱ्या कमगचाऱ्याींना
सपवपत

सामावून

घपण्याची

मागकी

मा.मुख्यमींराली

याींचक
प डप

कराड यपिील

लोकरस्नतननधीींनी

दि.२५/५/२०१६ रोजी वा त्यासुमारास कपली आहप , हप खरप आहप काय,

(२) असल्यास, नक्त मागकीया अनुषींगानप सासनानप कोकती कायगवाही कपली वा करण्यात यपत
आहप ,
(३)

नसल्यास, ववलींबाची कारकप काय आहप त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१२-०४-२०१७) : (१) व (२) कराड (चिज.सातारा) नगरपमरषिप तील

जलसुध्िीकरक कद् ात काम करकाऱ्या कमगचाऱ्याींना सपवपत सामावून घपण्याबाबत रायमींराली (नगर
ववकास) याींयाकडप दिनाींक १८.०५.२०१६ रोजी तक्रार रस्ाप्त झाली होती. सिर तक्रारीया
अनुषींगानप मुख्याधधकारी, नगरपमरषि कराड, चिज.सातारा याींना चिजल्हाधधकारी सातारा तसपच

आयुक्त तिा सींचालक, नगरपमरषि रस्सासन सींचालनालय, वरळी, मुींबई याींचम
प ाफगत सववतर
रस्ताव सािर करण्याया सूचना सासनाया दिनाींक १६.७.२०१६ या परालान्वयप िप ण्यात
आलपल्या आहप त.

(३) रस्मन नद््ावत नाही.
___________

वव.स. २९९ (14)
दे वळा नगरपांचयातीमध्ये (श्ि.नाशशि) पुणव
ग ेळ अधधिारी व िमगचारी
याांची नेमणूि िरण्याबाबत

(१७)

६०६७९ (२६-०८-२०१६).

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

डॉ.राहूल आहे र (चाांदवड) :

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील

(१) िप वळा ग्रामपींचायतीला (चिज.नालसक) वषगर्रापूवी नगरपींचातीचा िजाग लमळाला असला तरी

अद्यापही पुकव
ग पळ मख्
ु याधधकारी, इतर अधधकारी, कमगचारी, लपखापाल व अलर्यींत्याींची नपमकूक
झालपली नाही, हप खरप आहप काय,

(२) असल्यास, मुख्याधधकारी व इतर अधधकाऱ्याींची नपमकूक झाली नसल्यामुळप नागमरकाींची
कामप रस्लींडबत आहप त, हप ही खरप आहप काय,
(३)

असल्यास, िप वळा

नगरपींचायतीस पूकव
ग पळ

मुख्याधधकारी

व

कमगचाऱ्याींची

करण्याबाबत सासनानप कोकती कायगवाही कपली वा करण्यात यपत आहप ,

नपमकूक

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारकप काय आहप त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०६-०६-२०१७) : (१) दिनाींक २४ ऑग्, २०१६ या आिप सान्वयप
ननयलमत मुख्याधधकारी याींची ननयुक्त करण्यात आली आहप. रायतरीय सींवगागतील पिावरील
कमगचारी नपमकक
ू करण्यात आलपली नाही.
(२) हप खरप नाही.

(३) व (४) दिनाींक २४ ऑग्, २०१६ या आिप सान्वयप ननयलमत मख्
ु याधधकारी याींची ननयक्
ु ती

करण्यात आली आहप . दिनाींक ०५ जुल,ै २०१६ या आिप सानुसार िप वळा नगरपींचायतीसा न
कमगचाऱ्याींचा आकृतीबींध मींजूर करण्यात आला आहप . त्यानुसार कमगचारी नपमकक
ू ीबाबतची
कायगवाही सुरु आहप .

___________

इचलिरां िी शहरातील भुयारी गटार योिनेचे िाम िलदगतीने पुणग िरणेबाबत
(१८)

६१३९७ (२९-०८-२०१६).

श्री.सुरेश हाळवणिर (इचलिरां िी) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

(१) इचलकरीं जी हप औद्योगीक सहर असल्यामळ
ु प पींचगींगा निीचप मो या रस्माकात रस्िष
ु क होत
आहप त्यामळ
ु प सहरातील साींडपाकी ननगगत करकपसा न र्ुयारी ग्ार योजनपचप काम जलिगतीनप
पुकग करावप असप आिप स मा. नच न्यायालयानप सन २०१२ मध्यप दिलप आहप त, हप खरप आहप
काय,

(२) असल्यास, कद्

सासनाया UIDSSMT योजनपअत
ीं गगत इचलकरीं जी सहरातील र्ुयारी ग्ार

योजनपचप ४० ्क्कप काम पक
नवगमरत काम पक
ु ग झालप असन
ू
ु ग होण्यासा न इचलकरीं जी
नगरपमरषिप नप सासनाकडून रु. २० को्ी इतकी रक्कम

ववसपष अनुिान म्हकुन िप ण्याची

मागकी मा. मुख्यमींराली याींयाकडप माहप माचग, २०१६ मध्यप कपली आहप , हप ही खरप आहप काय,

वव.स. २९९ (15)
(३) असल्यास, सिर अनुिान िप ण्याबाबत सासनानप कोकती कायगवाही कपली वा करण्यात यपत
आहप ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारकप काय आहप त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०३-०५-२०१७) : (१) होय, हप खरप आहप .
(२), (३) व (४)


कद्

सासन पुरकृत युआयडीूसूसूम्ी योजनपअत
ीं गगत इचलकरीं जी सहराया र्य
ु ारी

ग्ार रस्कल्पासा न अनज्ञ
ु पय कद्

व राय सासन दहमयाचा सवग ननधी (रु.६६.०८

को्ी) इचलकरीं जी नगरपमरषिप स ववतरीत कपला आहप .


याव्यवनतमरक्त

नागरी

िाननक

वराज

सींिा

दहमयाचा

ननधी

इचलकरीं जी

नगरपमरषिप नप नर्ारुन रस्कल्पाचप काम तात्काळ पूकग करकप अपपक्षक्षत आहप .
___________

अनुसूधचत िाती व िमातीच्या नगर सेवि पदाांच्या आरषा णाबाबत
(१९)

६२६१३ (२९-०८-२०१६).

श्री.अब्दल
सत्तार (शसल्लोड), श्री.राधािृष्ट्ण ववेे-पाटील
ु

(शशडी), श्री.अशमन पटे ल (मुांबादे वी), श्री.अस्लम शेे (मालाड पश्श्चम) :

सन्माननीय

मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) रायातील नागपरू , नालसक, वपींपरी धचींचवड, सोलापरू , अमरावती, लातरू , चीं परू व
अहमिनगर महानगरपाललका वगळता इतर १९ महानगरपाललकाींनी लोकसींख्यपया रस्माकात

अनुसूधचत जातीसा न १३ ्क्कप आरक्षकारस्माकप नगर सपवक पिाया ३३८ जागा राखीव
असताना कपवळ २६० जागा राखीव तर अनुसूधचत जमातीसा न ७ ्क्कप आरक्षकारस्माकप
१८२ जागा राखीव

प वकप आवमयक असताींना कपवळ ७० जागावरच आरक्षक

प वण्यात आल्याची

बाब माहप ूवरस्ल, २०१६ या िरम्यान ननिसगनास आली, हप खरप आहप काय,
(२) असल्यास, या रस्करकी सासनानप चशकसी कपली आहप काय, चशकसीत काय आढळून आलप व
त्यानुसार पुढप कोकती कायगवाही कपली वा करण्यात यपत आहप ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारकप काय आहप त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०६-०६-२०१७) : (१) मुींबई महानगरपाललका अधधननयम, १९८८ मध्यप
कलम ५(ू) तसपच महाराषर महानगरपाललका अधधननयम, १९४९ मधील कलम ५(३) मधील

तरतूिीींया आधारप रायातील २६ महानगरपाललकाींमध्यप अनुसूधचत जाती रस्वगागसा न ूकूक
२६८ व अनस
ु धू चत जमाती रस्वगागसा न ७१ जागा आरक्षक्षत करण्यात आल्याबाबत राय
ननवडकूक आयोगानप अहवाल सािर कपला आहप .
(२) व (३) रस्मन नद््ावत नाही.

___________

वव.स. २९९ (16)
वरळी (मुांबई) येथे ३३(७) अांतगगत ना-हरित प्रमाणपत्र घेवूनही वविासिाांनी
पुनववगिासाची िामे सुरु न िेल्याबाबत

(२०)

६२७९१ (२९-०८-२०१६).

श्री.सुतनल शशांदे (वरळी) :

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

वरळी

(मुींबई)

यपिील

हाजी

नमान

नगर,

सन्माननीय गह
ृ तनमागण मांत्री

नवीन

नगर

या

झोपडपट्टय
् ाया

पुनववगकासासींिर्ागत ३३(७) अींतगगत ना-हरकत रस्माकपराल घपवन
ू ही ववकासकाींनी पुनववगकासाची
कामप सुरु न कपल्याचप ननिसगनास आलप आहप, हप खरप आहप काय,

(२) असल्यास, सिरहू झोपडपट्टी पुनववगकासाची कामप तातडीनप मागी लावण्याबाबत सासनाकडून
कोकती कायगवाही करण्यात आली वा यपत आहप त,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारकप काय आहप त ?
श्री. प्रिाश महे ता (२१-०४-२०१७) : (१) मुींबई इमारत िरु
ु ती व पुनरग चना मींडळाद्वारप र्ूकर
पाहकी क्र. २४१ लोअर परप ल ववर्ाग, ना.म. जोसी मागग यपिील नमान हाजी गकी चाळ या

नपकररस्ाप्त इमारतीया ववकास ननयींरालक ननयमावली ३३(७) अींतगगतया पन
ु ववगकासाकरीता
दि.०४.०८.२००८ रोजी ना-हरकत रस्माकपराल रस्िान करण्यात यपऊनही ववकासक मप. नवकार

कन्रक्सन कीं. याींयाकडून पुनववगकासाचप काम अद्यापपयंत सुरु करण्यात आलपलप नाही. तर

नवीन नगर या नपकररस्ाप्त इमारतीचा ववकास ननयींरालक ननयमावली ३३(७) अींतगगत पुनववगकास
करण्याबाबतचा रस्ताव मींब
ु ई इमारत िरु
ु ती व पन
ु रग चना मींडळाकडप रस्ाप्त झालपला नाही.

(२) र्ूकर पाहकी क्र. २४१ लोअर परप ल ववर्ाग यपिील नमान हाजी गकी चाळ या नावानप
ओळखल्या जाकाऱ्या नपकर रस्ाप्त इमारतीींया पुनववगकासाची
नसल्याबाबत र्ाडपकरु / रदहवासी याींयाकडून रस्ाप्त

योजना कायागचिन्वत होत

झालपल्या तक्रारीया अनुषींगानप मुख्य

अधधकारी, मींब
ु ई इमारत िरु
ु ती व पन
ु रग चना मींडळ याींया तरावरुन ववकासक व र्ाडपकरु /

रदहवासी याींयासोबत सींयुक्त बै काींचप आयोजन करुन ववकासकास काम लवकरात लवकर

चालू करण्याबाबत ननिे स िप ऊनही तसपच ववकासकानप बै काींमध्यप सिरची योजना चालू
करण्याबाबत दिलपल्या आमवासनाचप पालन कपलपलप नाही. सबब, ववकासकावर बजावण्यात

आलपल्या कारकप िाखवा नो्ीसीस ववकासक कोकतपही वैद्य कारक िप ऊ न सकल्यामुळप र्ाडपकरु/
रदहवामयाींया

मागकीया

अनष
ु ींगानप

मींब
ु ई

इमारत

िरु
ु ती

व

पन
ु रग चना

मींडळाद्वारप

दि.२१.१०.२०१६ या परालाद्वारप ववकासकास रस्िान करण्यात आलपलप ना-हरकत रस्माकपराल रद्द
करण्यात आलप आहप .
(३) रस्मन नद््ावत नाही.
___________
मुांबईमध्ये भाडेिरूपांच्या िुया इमारतीांच्या पुनववगिासािररता
मॉडेल ॲग्रीमेंट ड्राफ्टची मागणी िेल्याबाबत

(२१)

६३७०१ (२९-०८-२०१६).

श्री.मांगलप्रभात लोढा (मलबार दहल) :

गह
ृ तनमागण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय

वव.स. २९९ (17)
(१) मुींबईमध्यप र्ाडपकरूपींया जुन्या व जजगर इमारतीींया पुनववगकासाकमरता र्ाडपकरूप आणक
ववकासक याींयामध्यप करार करण्यासा न मंडपल ॲग्रीमद्् ड्राफ््ची मागकी लोकरस्तीननधधींनी

मा. मुख्यमींराली याींना माहप मप, २०१६ मध्यप वा त्या िरम्यान समक्ष र्प्ून ननवपिनाद्वारप कपली
आहप , हप खरप आहप काय,

(२) असल्यास, सिर बाबतीत सासनानप कोकता ननकगय घपतला आहप ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारकप काय आहप त ?
श्री. प्रिाश महे ता (२४-०४-२०१७) : (१) होय.
(२) व (३) मा.आमिार श्री.मींगलरस्र्ात लोढा याींनी ववकासक व र्ाडपकरुीं या रस्ताववत सहकारी
गह
ृ ननमागक सींिपिरम्यान करावयाया कराराचा आिसग करार मसुिा राय सासनास सािर
कपला

आहप .

जुन्या

मोडकळीस

पुनववगकासाबाबतची सासनाची

आलपल्या

नपकररस्ाप्त

व म्हाडाची जबाबिारी

इमारतीमधील

ववचारात घपता

र्ाडपकरुीं या

सिर करारामधील

म्हाडाचाही समावपस करकप योग्य रादहल. याबाबत तसपच आिसग करार मसद्
ु याबाबत ववधी
सल्लागार म्हाडा याींचप अलर्रस्ाय घपवून सिर करारामुळप र्ाडपकरु / रदहवामयाींचप दहत कसप साधलप

जाईल याया कारकलममाींसपहसह रस्ताव सािर करण्याबाबत या ववर्ागाया दि.९.२.२०१७ या
परालाद्वारप नपाध्यक्ष तिा मुख्य कायगकारी अधधकारी, म्हाडा याींना सच
ू ना िप ण्यात आलपल्या

आहप त. त्यानस
ु ार म्हाडाकडून रस्ताव रस्ाप्त झाल्यानींतर सासन मान्यतपनप अिसग करार मसि
ू ा
अींतीम करण्याची कायगवाही करण्यात यपईल.
___________

िेएनपीटी प्रिल्पग्रस्त शेतिऱ्याांना साडेबारा टक्िे भे
ू ांडाचे ववतरण िरण्याबाबत
(२२)

६५१७० (१६-०१-२०१७).

श्री.मनोहर भोईर (उरण) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) जपूनपी्ी रस्कल्पग्रत (नरक) सपतकऱ्याींना िप साचप िोन वषागपव
ू ी साडपबारा ्क्कप र्ख
ू ींड
ववतरकाचप इरािा परालप िप ण्यात यपऊनही सपतकऱ्याींना अद्यापी र्ूखींड लमळालप नाही, हप खरप आहप
काय,

(२) असल्यास, यामुळप या रस्कल्पग्रताींनी दिनाींक १७ ऑग्, २०१६ रोजी सिर इरािापरालाींची
होळी कपली आहप , हप ही खरप आहप काय,

(३) असल्यास, या रस्कल्पग्रताींना साडपबारा ्क्कप र्ख
ू ींडाचप ववतरक अद्यापपयंत न होण्याची
कारकप काय आहप त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०५-०५-२०१७) : (१), (२) व (३) जपूनपी्ी रस्कल्पग्रत र्ूधारकाींना १२.५
्क्कप जमीन वा्प योजनपचा लार् िप कपबाबत सासन ननकगय क्र.लसआयडी-३२१०/रस्.क्र.४३०/नवव१०, दि.१४.८.२०१४ चप अनुषींगानप जपूनपी्ीकडून लार्ािींया याद्या अधधरस्माणकत करुन

डडसद्बर, २०१६ मध्यप रस्ाप्त झाल्या आहप त. त्यानींतर लसडको महामींडळामाफगत दि.२७.१२.२०१६
रोजी ूकूक २५ र्ख
ू ींड (क्षपराल ७२२५७ चश.मी.) आणक दि.१.३.२०१७ रोजी ३५ र्ूखींड (क्षपराल ३६५९
चश.मी.) सींगककीय सोडतीव्िारप इरादित करण्यात आलप आहप त. वा्पाची रस्कक्रया सुरु आहप.
___________

वव.स. २९९ (18)
सानपाडा सबवेची दरु वस्था झाल्याबाबत
(२३)

६५२०१ (१६-०१-२०१७).

श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.श्ितेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा),

श्री.पाांडुरां ग बरोरा (शहापूर), श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरे गाव) :
गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) सानपाडा पमरसरात लोकवती वाढल्यामुळप ूपीूमसी माके् ककीं वा वासीला जाण्यासा न
असलपल्या सबवपची अत्यींत िरु ाविा झाली आहप, हप खरप आहप काय,

(२) असल्यास, नक्त सबवप िरु
ु त करण्याबाबत नागमरकाींनी मागकी करूपनही लसडको त्याकडप
िल
ग करीत आहप, हप ही खरप आहप काय,
ु क्ष

(३) असल्यास, याबाबत सासनानप चशकसी कपली आहप काय,
(४) असल्यास, चशकसीत काय आढळून आलप आहप व त्यानस
ु ार सिर सबवप िरु
ु तीबाबत
कोकती कायगवाही करण्यात आली वा यपत आहप ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारकप काय आहप त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०५-०५-२०१७) : (१), (२), (३), (४) व (५) सन १९९३ मध्यप लसडकोनप
सानपाडा रप ल्वप िानक सींकुलाची ननलमगती कपली असून सानपाडा रप ल्वप िानक सींकुलात
पािचारी र्ुयारी मागग आणक सानपाडा नोडकडून सायन-पनवपल हायवपकडप यप-जा करण्याकमरता
वाहनाींसा न र्ुयारी मागग आहप त. लसडकोमाफगत सिर र्ुयारी मागांची ननयलमतपकप िरु
ु ती व
िप खरप ख करण्यात यपतप. या र्य
ु ारी मागांबाबत लसडकोकडप तक्रारी रस्ाप्त झालपल्या नाहीत.
___________

वाांद्रे (मुांबई) येथील स्वामी वववेिानांद तलावातील प्रदष
ू णाबाबत
(२४)

६५२८१ (१६-०१-२०१७).

अॅड.आशशष शेलार (वाांद्रे पश्श्चम), श्री.अतुल भातेळिर

(िाांददवली पव
ू )ग , श्रीमती मतनषा चौधरी (ददहसर), श्री.सांिय िेळिर (ठाणे), श्री.प्रशाांत ठािूर

(पनवेल), अॅड.िे.सी.पाडवी (अक्िलिुवा), डॉ.राहूल आहे र (चाांदवड), अॅड.यशोमती ठािूर
(ततवसा), श्री.अशमन पटे ल (मुांबादे वी) :
सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा
करतील काय :-

(१) वाीं प (मींब
ु ई) यपिील ूस.व्ही. मागागवरील वामी वववपकानींि तलाव रस्लसध्ि असन
ू पयग्क व

िाननक नागमरक यपिप मोठ्या रस्माकात यपत असल्यानप या तलावाया सुसोलर्करकासा न ४
को्ी

खचग

करण्यात

आला

परीं तु

सींबींधधत

प्लॅ चि्कया वत,ू कचरा, ननमागल्यामुळप

व्यविापनानप

तलावाकडप

िल
ग
ु क्ष

कपल्यानप

तलाव रस्िवू षत झाल्याचप दिनाींक ९ ऑग्, २०१६

रोजी वा त्यासम
ु ारास ननिसगनास आलप आहप, हप खरप आहप काय,

(२) असल्यास, तलावाचप रस्िष
ू क रोखण्याबाबत कोकती नपाययोजना कपली वा करण्यात यपत
आहप ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारकप काय आहप त ?

वव.स. २९९ (19)
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२९-०४-२०१७) : (१) सिर तलाव हा नतन्ही बाजूींनी मोकळा असल्यामुळप
तलावाया सपजारी राहकारप िाननक लोक व कचरा वपचकाऱ्या काही व्यक्ती सिर तलावात
मरकाम्या बा्ल्या व तत्सम वतु फपकत असतात.

तिावप, सिर तलावात ्ाकण्यात यपकारा तरीं गता कचरा हा वपळोवपळी सिर तलावाया

पमररक्षक कींराला्िारामाफगत काढण्यात यपतो.
(२) सिर तलावाचप रस्िष
ु क रोखण्याबाबत महानगरपाललकपमाफगत पुढीलरस्माकप कायगवाही करण्यात
यपत आहप :-

• सिर द काकी ४ सरु क्षा रक्षक नपमण्यात आलप आहप त.

• तलावाया आवारात ६ सी.सी.्ी.व्ही. कॅमपरप बसववण्यात आलप आहप त.

• तलावात “कचरा ्ाकू नयप” असप सच
ु ना फलक तलावाया पमरसरात लावण्याचप व तलावात
कचरा, मरकाम्या बा्ल्या व तत्सम वतु ्ाकल्यास सिर व्यक्तीवर िीं डात्मक कारवाई
करण्याचप रस्ताववलप आहप.
(३) रस्मन नद््ावत नाही.
___________
नागपरू महानगरपाशलिेत सफाई िामगाराांचा तनयक्
ु तीतील गणरव्यवहार
(२५)

६५५६९ (१६-०१-२०१७).

डॉ.शमशलांद माने (नागपरू उत्तर) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री

(१) नागपूर महानगरपाललकपया रस्सासन अधधकाऱ्याींनी लाड-पागप सलमतीया लसफारसीनुसार
सफाई कामगाराींया वारसाींया ननयुक्त्याींमध्यप

अवैध कागिपरालप सािर करूपन नोकरीमध्यप

सामावन
ू घपतलप आहप त, हप खरप आहप काय,

(२) असल्यास, लाड-पागप सलमतीया लसफारसीनुसार सफाई कामगाराींचा मत्ृ यू झाल्यास
वारसाला नोकरी लमळकप अपपक्षक्षत असताना असा वारसिाराींना नोकरी न िप ता ईतराींना नोकरी
िप ऊन गैरव्यवहार कपलपला आहप , हप ही खरप आहप काय,

(३) असल्यास, अनपक सफाई कामगाराींया ननयुक्तीया धारीका जाकीवपूवक
ग गहाळ करण्यात
आल्या आहप त, हप ही खरप आहप काय,

(४) असल्यास, सासनानप या रस्करकी चशकसी करुन गैरव्यवहार करकाऱ्याींवर कोकती कारवाई
कपली वा करण्यात यपत आहप ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारकप काय आहप त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१३-०४-२०१७) : (१) असप कपवळ ूक रस्करक आढळलप असून, खरी बाब
लक्षात यपताच सींबींधीत कमगचा-यास बडतफग करण्यात यपऊन फशजिारी तक्रार िाखल करण्यात
आलपली आहप .
(२) हप खरप नाही.
नमि
ू रस्करकात या सफाई कमगचाऱ्याींया नावप आवपिन करण्यात आलप होतप, ती

व्यक्ती अचितत्वात नसल्यानप व खोट्या वारसिारानप खो्ी व बनाव् कागिपरालप सािर कपल्यानप

वव.स. २९९ (20)
ननयमानुसार बडतफग करुन त्याींचप ववरुध्ि नागपूर महापाललकपकडून फशजिारी तक्रार िाखल
करण्यात आली आहप .

(३), (४) व (५) जाकीवपूवक
ग सींधचका गहाळ कपल्या, हप खरप नाही.

सफाई कामगाराया ननयक्
ीं ीया सम
ु ती सींबध
ु ारप २५०० पैकी कपवळ ३ धामरका गहाळ

असल्याची बाब ननिसगनास आलपली आहप . या धारीका सन १९७५ तप १९९५ ह्या िरम्यान
सपवाननवत्ृ त / मत
ृ झालपल्या सफाई कमगचा-याींया वारसाींया झालपल्या ननयुक्ती सींबींधीया

आहप त. सिर रस्करकी चशकसी करुन िोषी कमगचा-याींया ववरुध्ि ूफ.आय.आर. िाखल
करण्याबाबत सींबींधीत पोलीस ्प सनला तक्रार िाखल करण्यात आलपली आहप. असप आयक्
ु त,
नागपूर महानगरपाललका याींया अहवालात नमूि करण्यात आलप आहप .
___________

नागपूर शहरातील भोसलेिालीन वास्तुिडे शासनाचे दल
ग होत असल्याबाबत
ु षा 
(२६)

६५६२९ (१६-०१-२०१७).

डॉ.शमशलांद माने (नागपरू उत्तर) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

नागपूर

सहरातील

ववववध

र्ागाींमध्यप

र्ोसलपकालीन

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री
वातूया

िप खर्ालीकडप

महानगरपाललका रस्सासन व सासनाकडून िल
ग होत आहप, हप खरप आहप काय,
ु क्ष

(२) असल्यास, महानगरपाललकपनप र्ोसलपकालीन वातूींचा िप खर्ालीकरीता सासनाकडप रस्ताव
सािर कपला आहप काय,

(३) असल्यास, सिर वातूींचा िप खर्ालीकमरता सासनानप ननधी नपलब्ध कपला आहप काय,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारकप काय आहप त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१३-०४-२०१७) : (१), (२), (३) व (४) नागपरू सहरातील ववववध

र्ागाींमध्यप र्ोसलपकालीन सवग रस्कारया पुरातन वातूबाबतची सींपूकग अद्ययावत मादहती
नागपूर

महानगरपाललकपकडप

नपलब्ध

नाही.

तिावप,

सासन

अधधसूचनपनस
ु ार

नागपूर

महानगरपाललका क्षपरालाअींतगगत यपका-या हप मर्प ज वातू मध्यप ूकूक १५५ वातू व जागाींचा
समावपस असून, यात महानगरपाललकपया मालकीया ०३ व राय सासन व इतर ववर्ाग
याींया सींयक्
ु त मालकीया ०३ जागा ववननदिग ष् आहप त.

नवगमरत १४९ िळाींपैकी १६ जागा ह्या र्ोसलप िप विान र्, र्ोसलप को्ग ऑफ

वंडगस, र्ोसलप वपिसाळा खाजगी जागा, र्ोसलप पमरवार इ. या मालकीया िसगववल्या असून,
लसल्लक सवग १३२ जागा ककीं वा वातू ह्या खाजगी र्, ववववध सासकीय / ननमसासकीय

सींिा तसपच खाजगी मालकीया आहप त. ह्या सींपूकग मालमत्ताींया सींवधगनाची िप खर्ाल व

िरु
ु तीची जबाबिारी सींबींधीत मालकाची आहप . असप आयुक्त, नागपूर महानगरपाललका याींया
अहवालात नमूि करण्यात आलप आहप .

सिर ववववध र्ोसलपकालीन वातूपक
ै ी ूकही वातू राय सींरक्षक्षत मारक म्हकून

घोवषत कपलपली नसल्यानप त्याींची िप खर्ाल सासनाकडून करण्याचा रस्मन नद््ावत नाही.
___________

वव.स. २९९ (21)
मुांबईतील धगरणी िामगाराांच्या घराांबाबत
(२७)

६६२५१ (१६-०१-२०१७).

(उस्मानाबाद) :

श्री.श्ितेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा), श्री.राणािगिीतशसांह पाटील

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मींब
ु ईतील धगरकी कामगाराींना घरप िप कप व त्याींया समयाींवर ननकगय घपण्यासा न धगरकी
कामगार सींघ्ना व मा.मख्
ु य सधचव, महाराषर सासन याींचपसमवपत मींरालालयातील िालनामध्यप
दिनाींक १८ आक््ोबर, २०१६ रोजी बै क घपतली आहप , हप खरप आहप काय,

(२) असल्यास, नक्त रस्करकी धगरकी कामगाराींया समयाींचप िोडक्यात वरुप काय आहप
व तसपच धगरकी कामगाराींया मागण्याींवर ननकगय घपण्यासींिर्ागत कोकता पा पुरावा कपला वा
करण्यात यपत आहप ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारकप काय आहप त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२९-०५-२०१७) : (१) तप (३) दिनाींक १८.१०.२०१६ रोजी असा औपचामरक
बै कीचप आयोजन करण्यात आलपलप नव्हतप. धगरकी कामगाराींना मब
ींु ई महानगर रस्िप सामध्यप घरप

नपलब्ध करुन िप कपया कायगपध्िती सींिर्ागत मा.मुख्य सधचव याींचक
प डप दिनाींक २.३.२०१६ रोजी
यापूवी बै क पार पडलपली आहप . त्यामध्यप धगरकी कामगार सींघ्नाींचप रस्नतननधी नपचिित होतप.

मुींबई महानगर रस्िप स ववकास रस्ाधधकरकानप बाींधलपल्या व ववतरकासा न नपलब्ध

असलपल्या सिननका धगरकी कामगाराींना ववतरक करकपचा मुद्दा होता. यासींिर्ागत धगरकी
कामगाराींना ववतरीत करकपत यावयाया सिननकपची ककीं मत रु. ६.०० लक्ष सासनाकडून ननचिमचत
करकपत आलपली आहप . त्याचरस्माकप सिर सिननकाींची सोडत म्हाडाकडून काढकपत आलपली आहप .
___________

िुळगाव बदलापरू (श्ि.ठाणे) नगरपशलिा षा ेत्रातील िादहरात फलिाबाबत
(२८)

६६५५० (१६-०१-२०१७).

श्री.किसन िथोरे (मरु बाड), श्री.पाांडुरां ग बरोरा (शहापरू ),

श्री.श्ितेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा), श्री.नरें द्र पवार (िल्याण पश्श्चम) :
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

(१) कुळगाव बिलापूर (चिज. ाकप) नगरपाललका क्षपरालातील जादहरात फलक लावकाऱ्या कींपनीींची
मि
ु त ूक तप िीड वषागपव
ू ी सींपलपली आहप, हप खरप आहप काय,

(२) असल्यास, नगरपाललकपनप जादहरात फलक लावण्याची ननवविा राबववकप आवमयक असताना
तीन राबववल्यामळ
ु प नगरपाललका अधधकारी अनधधकृत होडडंग्जला पा नसी घालत असून
नगरपाललकपचप आधिगक नुकसान कमरत आहप त, हप ही खरप आहप काय,

(३) असल्यास, याबाबत सासनानप चशकसी कपली आहप काय, चशकसीअींती काय ननिसनागस आलप,
तद्नस
ु ार नगरपाललकपचप नक
ु सान करकाऱ्या व जादहरात फलक लावण्यास मर्
ु ा िप काऱ्या
नगरपाललकपया सींबींधधत अधधकाऱ्याींवर सासनानप कोकती कारवाई कपली वा करण्यात यपत आहप .
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारकप काय आहप त ?

वव.स. २९९ (22)
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१८-०४-२०१७) : (१) व (२) कुळगाव बिलापरू नगरपमरषिप नप सन २०१०-

२०१५ या पाच वषागकरीता जादहरात कींराला् िप ण्यात आलप होतप. सिर कींराला्ाची मुित
दि.०३/०४/२०१५ रोजी सींपली.

िरम्यानया कालावधीमध्यप ननवडकक
ू आचार सींदहता चालू झाल्यानप ननवविा रस्कक्रया

चालू करण्यात आली नाही.

तद्नींतर पुढील तीन वषागसा न वाढीव िरानप दि. ०५/११/२०१५ रोजी ननवविा रस्लसध्ि

करण्यात आली. परीं तू

पुरपसा रस्नतसाि न लमळाल्यानप तसपच ववववध ताींडरालक बाबीींमळ
ू प ूकुक

पाच वपळा ननवविा मागववण्यात यपऊन पाचव्याींिा

मप. इमपज ॲव्हग्ायणझींग व माकेद्ींग या

सींिपची ननवविा नगरपमरषिप नप तरतूि कपलपल्या ककीं मतीपपक्षा जात असल्यानप

नगरपमरषिप नप

मींजूरी िप ऊन त्यास कामाचप आिप सही िप ण्यात आलप आहप त.

सन २०१६-१७ तप २०१८-१९ या तीन वषागकरीता ूकुक रु. ३.४९ को्ी रक्कमपचा

िप ण्यात आला आहप. सन २०१५-१६( प का न दिलपला कालावधी) मध्यप

प का

कुळगाव बिलापूर

नगरपमरषिप माफगत होडडगग्ज करीता जादहरात परवानगी दिलपली होती. जादहरात कर सल्
ु काया

रुपात रु. ५.४० लक्ष इतक्या रक्कमपची वसूली करण्यात आलपली आहप त्यामुळप नगरपाललकपचप
नुकसान झालपलप नाही.

(३) व (४) या रस्करकी चिजल्हाधधकारी

ाकप याींना चशकसी करुन त्यामध्यप तथ्य आढळल्यास

सींबींधधताववरुध्ि ननयमानस
ु ार नधचत कारवाई करण्याचप ननिे स िप ण्यात आलप आहप त.
___________
वाशशम नगरपररषदे िडुन बेिायदे शीररत्या घरिूल योिनेचे
अिग भरुन घेतले िात असल्याबाबत

(२९)

६६६२३ (१६-०१-२०१७).

(१)

वालसम

डॉ.सांिय रायमुलिर (मेहिर) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :नगरपमरषिप कडून

(चिज.वालसम)

कु लीही

वकग

सन्माननीय मुख्यमांत्री
ऑडगर

नसताना

व

कोकत्याही सासकीय यींरालकपची परवानगी नसताना वालसम सहरात िोन वपगवपगळया द काकी
बपकायिप सीमरत्या घरकूल योजनपचप अजग र्रुन घपतलप जात असल्याचप माहप ऑक््ोबर, २०१६
मध्यप वा त्यािरम्यान ननिसगनास आलप, हप खरप आहप काय,

(२) असल्यास, याबाबत सासनानप चशकसी कपली आहप काय, त्यात काय आढळून आलप,
चशकसीनुसार िोषीींवर कोकती कारवाई कपली वा करण्यात यपत आहप
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारकप काय आहप त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१३-०४-२०१७) : (१) असी बाब वत्ृ तपरालामध्यप रस्लसध्ि झाली होती.

(२) वत्ृ तपरालात रस्लसध्ि झालपल्या बातमीनस
ु ार नगरपमरषिप माफगत पडताळकी कपली असता,
नगरपमरषिप कडप कोकाींही नागमरकाची असा वरुपाची तक्रार रस्ाप्त झाली नसल्याचप दिसून आलप.

तिापी, असी बाब घडु नयप यासा न िाननक वत्ृ तपरालातन
ु नागमरकाींमध्यप नगरपमरषिप माफगत
जनजागत
ृ ी करण्यात आली.
(३) रस्मन नद््ावत नाही.

___________

वव.स. २९९ (23)
पुणे शहरात िणववणववध्य उद्यानाचे आरषा ण (बीडीपी) असलेल्या
भूेांडावरील अनधधिृत बाांधिामाांबाबत

(३०)

६७३३८

(१६-०१-२०१७).

श्री.शभमराव

तापिीर

(ेडिवासला) :

सन्माननीय

मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) पुकप सहरात जैववैववध्य नद्यानाचप आरक्षक (बीडीपी) असलपल्या र्ूखींडावरील अनधधकृत
बाींधकामाींकडप िल
ग होत असल्याचप माहप ऑक््ोंबर, २०१६ िरम्यान ननिसगनास आलप, हप खरप
ु क्ष
आहप काय,

(२) असल्यास, महापाललका रस्सासनाकडून जैववैववध्य नद्यानाचप आरक्षक (बीडीपी) असलपल्या

र्ख
ू ींडावरील अनधधकृत बाींधकामाींवर कारवाई होत नसल्यानप बाींधकामात वाढ होत चालली आहप ,
हप ही खरप आहप काय,

(३) असल्यास, नक्त रस्करकी सासनानप कोकती कायगवाही कपली वा करण्यात यपत आहप,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारकप काय आहप त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (३१-०५-२०१७) : (१), (२) व (३) पुकप महानगरपाललकपमध्यप नववन
समाववष

झालपल्या गाींवामधील जैववैववध्य आक्षकाया जागपमध्यप अनधधकृत बाींधकामप होत

आहप त, ही बाब काही अींसी खरप आहप . तिावप, सिर अनधधकृत बाींधकामाबाबत पिननिे लसत

अधधका-याींमाफगत वपळोवपळी कारवाई करण्यात यपत असून सिरची बहुताींसी अनधधकृत बाींधकामप
पाडण्यात आली आहप त.
(४) रस्मन नद््ावत नाही.
___________
िल्याण डोंबबवली महानगरपाशलिा हद्दीतील िचऱ्याची ववल्हे वाट लावण्याबाबत
(३१)

६७३८९ (१६-०१-२०१७).

श्री.सभ
ु ाष भोईर (िल्याण ग्रामीण) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

(१) कल्याक डोंडबवली महानगरपाललका हद्दीतील आधारवाडी डचिम्पींग ग्रानीं ड बींि करण्यासा न
नपमण्यात आलपल्या

प कपिारानप काम बींि कपल्यामळ
ु प सहरातील नागमरकाींचप आरोग्य धोक्यात

आल्याचप माहप ऑक््ोबर, २०१६ मध्यप ननिसगनास आलप आहप , हप खरप आहप काय,

(२) असल्यास, सहरातील कचऱ्याची ववल्हप वा् लावण्याकमरता बारावप आणक मींि यपिील
सारालोक्त पद्धतीया घनकचरा व्यविापन रस्कक्रया कद् ाला िाननकाींनी ववरोध कपल्यानप सिर
रस्कल्प बींि करण्यात आला आहप , हप ही खरप आहप काय,
(३) असल्यास, कल्याक - डोंडबवली महापाललका हद्दीतील कचऱ्याची ववल्हप वा् लावण्याबाबत
महापाललका रस्सासनानप कोकती कायगवाही कपली वा करण्यात यपत आहप ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारकप काय आहप त ?

वव.स. २९९ (24)
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०५-०५-२०१७) : (१) व (२) हप खरप नाही,
(३) व (४) घनकचऱ्याची सारालोक्त पद्धतीनप ववल्हप वा् लागण्याकरीता महानगरपाललकपकडून

नागरी घनकचरा (व्यविापन व हाताळकी) ननयम, २०१६ नुसार पुढीलरस्माकप नपाययोजना
करण्यात यपत आहप त :-

• सहरातील कचऱ्याचप सक
ु ा व ओला कचरा असप वगीकरक करकप बींधनकारक करण्यात आलप
आहप .

• कचरा वपचका-या कामगाराींया वयींसपवी सींघ्नाींची रस्र्ागननहाय नपमकूक करण्यात आली
असन
ू त्याींयाकडून जनजागत
ु वात करण्यात आली आहप .
ृ ी व सवेक्षकाया कामास सरु

• नागरी घनकचरा व्यविापनासा न महानगरपाललकपकडून सववतर रस्कल्प अहवाल (१) तयार

करण्यात आला. महाराषर सुवकग जयींती नगरोत्िान योजनपमध्यप सहर्ागी होऊन वाहतूक व
सींकलन व्यविा अद्ययावत करण्यात आली. आवमयक याींडरालकी वाहनप घपण्यात आली.

• महाराषर रस्िष
ु क ननयींरालक मींडळ याींयाकडप महानगरपाललकपचा (सन २०१५-२०३५) या
कालावधीसा न घनकचरा व्यविापनाचा कृती आराखडा सािर कपला.

• घनकचऱ्यावर रस्कक्रया व ववल्हप वा् लागण्यासा न महानगरपाललकपनप सववतर रस्कल्प अहवाल
(२) तयार करुन त्यास वि र्ारत अलर्यानाअींतगगत माचग, २०१६ मध्यप मान्यता घपण्यात
आली.
• या अलर्यानाींतगगत मशजप नीं बडे, बारावप व माींडा यपिप ूकाचित्मक घनकचरा व्यविापन रस्कल्प
(कींपो्ीींग) व सारालोक्त र्रावर्ूमी बाींधण्याया कामाचा समावपस आहप. सद्यचिितीत या
रस्कल्पाींया ननवविा महानगरपाललकपया िायी सलमतीसमोर मान्यतपसा न सािर करण्यात
आल्या आहप त.

• महानगरपाललकपया सवगसाधारक सर्ा

राव क्र.७५, दि.२०/०८/२०१५ नुसार ूकूक १३

द काकी बायोगॅस रस्कल्प नर्ारण्यास मान्यता लमळाली आहप . त्यापैकी मशजप नीं बडे व मशजप
आयरप यपिील कामप सुरु आहप त.

आधारवाडी यपिील क्षपपकर्ूमी सारालोक्त पद्धतीनप बींि करण्याया कामाची ननवविा

चिवकृत करण्यात आली असून महानगरपाललकपया िायी सलमतीया मान्यतपसा न सािर
करण्यात आली आहप .

___________
नागपूर सुधार प्रयासच्या गणरिारभाराबाबत
(३२)

६७५५२ (०७-०२-२०१७).

श्री.अशमन पटे ल (मांब
ु ादे वी) :

श्री.सुतनल िेदार (सावनेर), श्री.राधािृष्ट्ण ववेे-पाटील (शशडी),

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

(१) नागपूर (पूव)ग लगतया र्ागात नागरी सुववधाींचा अर्ाव असल्यानप नागमरक रालत असून

वारीं वार तक्रारी करुनही रस्सासनानप िखल न घपतल्यामळ
ु प दिनाींक १० ऑग्, २०१६ रोजी
नागपूर सुधार रस्न्यास कायागलयावर मोचाग काढण्यात आला होता, हप खरप आहप काय,

(२) असल्यास, पूवग नागपूरात रत्याींची अविा डबक् असन
ू पावसाचप पाकी वाहून जाण्याची
व्यविा नसल्यानप पावसाचप पाकी रत्यावर व वत्याींमध्यप साचतप त्यामळ
ु प या र्ागात सी-वपज

वव.स. २९९ (25)
लाईन व पावसाळी नाला ्ाकण्याची आवमयकता असताना नागपूर सुधार रस्न्यासनप त्याकडप
िल
ग कपलप असून ववकास सुल्कात वाढ कपली आहप , हप ही खरप आहप काय,
ु क्ष

(३) असल्यास, या रस्करकी सासनानप चशकसी कपली आहप काय, चशकसीत काय आढळून आलप व
त्यानस
ु ार सींबींधधताींवर कोकती कारवाई कपली वा करण्यात यपत आहप ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारकप काय आहप त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१०-०४-२०१७) : (१) अींसत: खरप आहप .
दिनाींक १०/८/२०१६ रोजी असा मोचाग नागपरू सध
ु ार रस्न्यासया मख्
ु य कायागलयावर आला
होता.

(२), (३) व (४) पूवग नागपूरात ूकूक ६५७ अनधधकृत अलर्न्यास असून, त्यापैकी ३२२
अलर्न्यास मींजूर झालप आहप त. त्यामध्यप रु.८४.४८ को्ी ननधी रस्ाप्त झाला आहप . हा ननधी व

इतर ननधी लमळून ूकूक रु.११०.१६ को्ी इतका ननधी या र्ागात ववववध ववकासावर खचग
झाला आहप . यामध्यप रतप, पावसाळी पाण्याया वाहीका, मलवाहीका, वपण्याया पाण्याया
वाहीका, याींचा समावपस आहप .
यालसवाय अधधकृत व अनधधकृत अलर्न्यासामध्यप रस्त्यपकी रु.१००.०० को्ी इतका ननधी

नागपूर सुधार रस्न्यासया ननधीतन
ू खचग करण्यास परवानगी िप ण्यात आलपली आहप . त्यानुसार

पव
ू ग नागपरू ात मींजरू अलर्न्यासात रु.२०.०० को्ी व नामींजरू अलर्न्यासात रु.२०.०० को्ीची
कामप मींजूर झाली असून, ही कामप रस्गतीपिावर आहप त.

या अनधधकृत वत्यामध्यप ववकास कामप पूकग करण्यासा न नागपूर सुधार रस्न्यासद्वारप

रु.११२/- रस्ती चश.फू. रस्माकप मागकीपराल िप ण्यात यपत होतप. परीं तु दिनाींक २८/०९/२०१६ या
सासन ननकगयान्वयप सिरचा िर रु.५६/- रस्ती चश.फू. इतका करण्यात आलपला आहप .
___________

िल्याण-डोंबबवली महानगरपाशलिेच्या षा ेत्रातील अनधधिृत पाणी िोडणी व बाांधिामाबाबत
(३३)

६७६३२ (१६-०१-२०१७).

अॅड.िे.सी.पाडवी (अक्िलिुवा), श्री.राधािृष्ट्ण ववेे-पाटील

(शशडी), श्री.अशमन पटे ल (मुांबादे वी) :
काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील

(१) कल्याक-डोंडबवली महानगरपाललकपया क्षपरालातील ववसपषत: डोंडबवली पचिमचमपकडील “ह”
रस्र्ाग क्षपराल यपिील अनधधकृत बाींधकामप, अनधधकृत पाकी जोडकी याबाबत तपिील मदहला
नागमरकाींनी चिजल्हाधधकारी

ाकप, आयुक्त कोकक ववर्ाग याींचपकडप दिनाींक ४ जून, २०१६ रोजी

वा त्यासम
प डप सहा वपळा लपखी तक्रार करुनही
ु ारास तसपच रस्र्ाग क्षपराल अधधकारी डोंडबवली याींचक
त्याची िखल घपण्यात आली नाही, हप खरप आहप काय,

(२) असल्यास, नगर रचनाकार कल्याक-डोंडबवली महानगरपाललका याींचक
प डप दिनाींक २८ माचग,
२०१६ रोजी न्यू िप वकी ननवास, तीन िक
ु ानाचप गाळप व रत्याींवरील लर्तीींया सींिर्ागत तसपच

अनधधकृत नळजोडकीबाबत नपअलर्यींता पाकी पुरव ा ववर्ाग महानगरपाललका याींचपकडप दिनाींक
२५ ूवरस्ल, २०१६ रोजी लपखी तक्रारी करण्यात आल्या आहप त, हप खरप आहप काय,

वव.स. २९९ (26)
(३) असल्यास, नपरोक्त तक्रारीया अनुषींगानप कोकती कारवाई कपली वा करण्यात यपत आहप ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारकप काय आहप त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०६-०४-२०१७) : (१) हप खरप नाही,
कल्याक-डोंडबवली महानगरपाललकपस या सींिर्ागत रस्ाप्त झालपल्या तक्रारीींची िखल
महानगरपाललकपकडून घपण्यात आली आहप.

(२) या सींबींधात महानगरपाललकपचप “ह” रस्र्ाग क्षपराल अधधकारी, नप अलर्यींता (पाकी पुरव ा)
याींयाकडप तक्रार रस्ाप्त झाली होती.

(३) महानगरपाललकपचप “रस्र्ाग क्षपराल अधधकारी” तिा “पि ननिे लसत अधधकारी” याींनी सिर
लमळकतीमधील व्यावसानयक गाळ्याींवर कारवाई कपली आहप .
तर महानगरपाललकपया नप अलर्यींता (पाकी पुरव ा) याींयाकडून नळ जोडण्या खींडीत

करण्याची कारवाई करण्यात आली असल्याचप आयुक्त, कल्याक-डोंडबवली महानगरपाललका
याींनी कळववलप आहप .

(४) रस्मन नद््ावत नाही.
___________
मालेगाव महानगरपालीिेतील वॉडग नां. ३८ येथील वविास िामाांबाबत
(३४)

६७७९४ (१६-०१-२०१७).

श्री.आशसफ शेे (मालेगाांव मध्य), श्री.अशमन पटे ल (मुांबादे वी),

श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.अस्लम शेे (मालाड पश्श्चम), श्री.िुणाल पाटील (धळ
ु े ग्रामीण),
श्री.बाळासाहे ब थोरात (सांगमनेर) :
काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील

(१) मालपगाव महानगरपालीकपनप वंडग नीं. ३८ या वंडागतील ववववध ववकास कामाींची दिनाींक १४
माचग, २०१६ रोजी ननवविा काढली होती परीं तु सिर

ननवविप नस
ु ार ववकास कामप न करताच

त्याींची िप यकप अिा करण्यात आली असून त्यामुळप महापाललकपचप मो या रस्माकावर नक
ु सान
झालप असल्याचप माहप सप््द् बर, २०१६ मध्यप ननिसगनास आलप आहप , हप खरप आहप काय,

(२) असल्यास, यारस्करकी सासनानप चशकसी करुन पाललकपचप झालपलप नुकसान सींबींधधताींकडून
वसूल करकपबाबत कोकती कायगवाही कपली वा करण्यात यपत आहप ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारकप काय आहप त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०६-०५-२०१७) : (१) मालपगाव महानगरपाललकपया वंडग क्र.३८ मधील
ववववध ववकास कामाींसा न महानगरपाललकपमाफगत दिनाींक १४ माचग, २०१६ रोजी ननवविा
मागववली होती हप खरप आहप .
तिावप, कायागिपसारस्माकप झालपल्या कामाींची िप यकप अिा करण्यात आलपली असन
ू , ववकास

कामप न करताच िप यकप अिा करण्यात आली आहप , ही बाब खरी नाही.
(२) रस्मन नद््ावत नाही.
(३) रस्मन नद््ावत नाही.
___________

वव.स. २९९ (27)
अमरावती शहरातील मोिाट श्वानाांची सांख्या वाढल्याबाबत
(३५)

६७९३४ (१६-०१-२०१७).

अॅड.यशोमती ठािूर (ततवसा), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर),

श्री.अशमन पटे ल (मुांबादे वी), श्री.अस्लम शेे (मालाड पश्श्चम) :
पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

(१) अमरावती सहरातील मुख्य रत्याींसह गल्लीमध्यप मोका् मवानाींचा वावर मोठ्या रस्माकात

वाढला असून मवानिीं साया घ्नाींमध्यप सुध्िा वाढ झाली असल्याचप माहप जुल,ै २०१६, िरम्यान
ननिसगनास आलप, हप खरप आहप काय,

(२) असल्यास, मोका् मवानाची सींख्या आ्ोक्यात यावी यासा न त्याींची ननबीजीकरक
सरालकक्रया करण्याबाबत कोकती कायगवाही कपली वा करण्यात यपत आहप ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारकप काय आहप त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१०-०४-२०१७) : (१) अनतमरक्त चिजल्हा सल्यधचककत्सक, चिजल्हा सामान्य
रुग्कालय, अमरावती व महापाललका आरोग्य ववर्ाग याींचपकडून रस्ाप्त मादहतीनस
ु ार माहप जल
ु ,ै
२०१६ या कालावधीत ूकूक ४०३ लोकाींना र््कप मवान चावलप असल्याची नोंि झाली आहप.

(२) व (३) अमरावती महापाललकपनप ॲननमल बिग कींरोल (डंग्ज) रुल्स २००१ नुसार मवान
नत्पत्ती ननयींरालक नपक्रमाची कायगवाही युध्ि तरावर सुरु कपली आहप . त्यानस
ु ार सन २०१५-१६
मध्यप ५३८४ मोका् मवानाींचप ननडबगजीकरक तिा ॲन््ी रॅडबजचप ललसकरक पूकग करण्यात
आलपलप असन
ू , यासा न महापाललकपनप या कालावधीत रु.४०.२१ लक्ष इतका खचग कपलपला आहप .

तसपच कुरालप चावलप असता, जखमीींना नपचारासा न सासकीय रुग्कालय व महापाललका

रुग्कालयात ू.आर.व्ही.पी.लस पुरपसा रस्माकात नपलब्ध कपलपली आहप.
___________

वाशशम श्िल््यातील मालेगाव नगरपांचायतीमध्ये िमगचाऱ्याांचे समायोिन झाले नसल्याबाबत
(३६)

६८१५२ (१६-०१-२०१७).

श्री.अस्लम

शेे

(िळमनुरी) :

(मालाड

श्री.अशमत झनि (ररसोड), श्री.अशमन पटे ल (मुांबादे वी),

पश्श्चम),

श्री.बाळासाहे ब

थोरात

(सांगमनेर),

डॉ.सांतोष

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

टारफे

(१) वालसम चिजल्ह्यातील मालपगाव यपिप ग्रामपींचायतीचप रुपाींतर नगरपींचायतीमध्यप झालप असुन

कमगचाऱ्याींचप समायोजन नगरपींचायतीमध्यप झालप नसल्याचप माहप जून, २०१६ मध्यप ननिसगनास
आलप आहप , हप खरप आहप काय,

(२) असल्यास, सिर समायोजन करण्यात यावप तसपच नगर पींचायत कमगचारी म्हकून वपतन
लमळावप असी मागकी कमगचाऱ्याींनी मा.पालकमीं्याकडप कपली आहप , हप ही खरप आहप काय,

(३) असल्यास, या मागकीवर सासनानप ननकगय घपवन
ू सिर कमगचाऱ्याींचप समायोजन व पींचायत
कमगचारी म्हकून वपतन िप ण्याबाबत कोकती कायगवाही कपली वा करण्यात यपत आहप ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारकप काय आहप त ?

वव.स. २९९ (28)
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२६-०४-२०१७) : (१) होय.
(२) होय.
(३) रायातील तालक
ु ा मुख्यालयाया द काकी िापन करण्यात आलपल्या नगरपमरषि /
नगरपींचायतीया आिापनपवरील पिावर समावपसन करण्याचप अधधकार

सींचालक, नगरपमरषि

रस्सासन सींचालनालय, मुींबई याींनी ववर्ागीय आयुक्त याींना रस्िान कपलप असन
ू त्यानूसार
चिजल्हाधधकारी, वालसम याींनी दिनाींक ३०.०३.२०१७ अन्वयप ववर्ागीय आयुक्त तिा रस्ािप लसक
सींचालनालय, अमरावती याींना रस्ताव सािर कपला आहप . त्यानूसार कमगचारी समावपसन
करण्याची कायगवाही सरु
ु आहप .
(४) रस्मन नद््ावत नाही.

___________
मोहपा नगरपररषदे च्या (श्ि.नागपरू ) मुख्याधधिाऱ्याांच्या गणरव्यवहाराची चौिशी िरण्याबाबत
(३७)

६८३१० (१६-०१-२०१७).

श्री.अमर िाळे (आवी) :

श्री.सतु नल िेदार (सावनेर), श्री.वविय वडेट्टीवार (ब्रम्हपरू ी),

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मोहपा नगरपमरषिप चप (चिज.नागपरू ) मख्
ु याधधकारी याींया ववरोधात लोकरस्नतननधी आणक

नगराध्यक्ष याींनी चिजल्हाधधकारी नागपूर याींयाकडप दिनाींक १७ ऑक््ोबर, २०१६ रोजी वा

त्यासुमारास लपखी ननवपिनासह रस्त्यक्ष र्प्ून तक्रार कपल्याींनतरही मुख्याधधकारी याींयावर
कायगवाही करण्यात आली नसल्याचप दिींनाक २३ ऑक््ोंबर, २०१६ रोजी वा त्यासम
ु ारास
ननिसगनास आलप, हप खरप आहप काय,

(२) असल्यास, या सींिर्ागत चशकसी करुन सींबधधत अधधकाऱ्यावर कोकती कायगवाही करण्यात
आली वा करण्यात यपत आहप ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारकप काय आहप त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (११-०४-२०१७) : (१), (२) व (३) दिनाींक ०६.०४.२०१७ रोजीया परालान्वयप
चिजल्हाधधकारी, नागपूर याींना मुख्याधधकारी, नगरपमरषि मोहपा, चिजल्हा नागपूर याींया
ववरोधात कपलपल्या तक्रारीबाबत चशकसी करुन नधचत कायगवाही करकपबाबतया सूचना िप ण्यात
आलपल्या आहप त.

___________
अचलपूर शहरासह तालुक्यातील आठवडी बािारातील होत असलेली अवणध माांसववक्री
(३८)

६८३२७ (१६-१२-२०१६).

प्रा.ववरें द्र िगताप (धामणगाव रे ल्वे), श्री.अस्लम शेे (मालाड

पश्श्चम), श्री.वविय वडेट्टीवार (ब्रम्हपूरी), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.अशमन पटे ल
(मुांबादे वी),

श्री.बाळासाहे ब

थोरात

(सांगमनेर),

श्रीमती

तनमगला

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

गाववत

(इगतपूरी) :

वव.स. २९९ (29)
(१) अचलपूर (चिज. अमरावती) सहरासह तालक्
ु यातील बहुताींस आ वडी बाजारात रस्ाण्याींची
वैद्यकीय तपासकी न करता नघडयावर माींस ववक्री होत असल्यानप तप खाकाऱ्याींना िध
ु रग
आजाराींना सामोरप जावप लागत असल्याचप माहप ऑग्, २०१६ िरम्यान ननिसगनास आलप आहप ,
हप खरप आहप काय,
(२) असल्यास, या रस्करकी सासनानप चशकसी करुन तपिील अवैध माींसववक्री िाींबववण्याबाबत
कोकती कायगवाही कपली वा करण्यात यपत आहप ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारकप काय आहप त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१३-०४-२०१७) : (१) अचलपूर नगरपमरषिप कडून रस्ाप्त अहवालानुसार

अचलपूर सहरातील आ वडी बाजारामध्यप नघययावर माींस ववक्री होत नाही, त्यामुळप िध
ु रग
आजाराींना सामोरप जावप लागल्याचप ननिसगनास आलप नाही.
(२) व (३) रस्मन नद््ावत नाही.
___________
मांब
ु ई महापाशलिेतील पाणी टँ िर गणरव्यवहार
(३९)

६९२४७ (१६-०१-२०१७).

श्री.वसांतराव चव्हाण (नायगाांव) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

(१) मुींबई महापाललकपया ून वंडगमधील काही सोसाय्याींमध्यप पाकी सा ववण्याची पयागयी

व्यविा नसतानाही पाललकपकडून सींबींधधताींना िररोज ्ँ करनप हजारो लल्र पाकी पुरववण्यात
आलप असल्याचप माहप ऑग्, २०१६ िरम्यान ननिसगनास आलप आहप , हप खरप आहप काय,

(२) असल्यास, काही सोसाय्याींना जलवादहनीतून ननयलमत पाकीपुरव ा होत असतानाही त्या
सोसाय्याींना ्ँ करव्िारप पाकीपूरव ा करण्यात आला आहप , हप ही खरप आहप काय,

(३) असल्यास, या रस्करकी सासनानप चशकसी करुन सिर पाकी गैरव्यवहार रस्करकी सींबींधधत
अधधकारी व पाकी माफीयाींवर कारवाई करुन खचग वसल
ू करण्याबाबत कोकती कायगवाही कपली
वा करण्यात यपत आहप ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारकप काय आहप त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०२-०६-२०१७) : (१) हप खरप नाही.
माहप ऑग्, २०१६ मध्यप या सोसाय्याींना खाजगी ्ँ करकडून पाकी परु व ा

करण्यात आला त्या सवग सोसायट्याींया आवारातील र्ूलमगत सोषक ्ाक्याींमध्यप पाकी
सा ववण्याची व्यविा आहप .
(२) हप खरप नाही.
ताींडरालक

महानगरपाललकपया “ून” ववर्ागातील काही सोसायट्याींमध्यप पाकी परु व ा व्यविपतील
अडचकीमुळप

कमी

पाकी

पुरव ा

झालपल्या

द काकी

रदहवासाींया

आवमयकतपचा ववचार करुन ्ँ करद्वारप पाकी पुरव ा करण्यात आला आहप .
(३) व (४) रस्मन नद््ावत नाही.

___________

पाण्याया

वव.स. २९९ (30)
पनवेल (श्ि.रायगड) येथील शसडिो हद्दीतील अनधधिृत बाांधिामाांबाबत
(४०)

६९२७० (१६-०१-२०१७).

श्री.वसांतराव चव्हाण (नायगाांव) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

(१) पनवपल (चिज.रायगड) यपिील लसडको हद्दीतील अनधधकृत बाींधकामाींना पैसप घपऊन सहकायग
करकाऱ्या लसडको अधधकाऱ्याींवर गुन्हप िाखल करण्याची मागकी बाींधकाम व्यवसानयकाींनी
पनवपल महानगरपाललकपकडप माहप ऑक््ोबर, २०१६ मध्यप कपली आहप , हप खरप आहप काय,

(२) असल्यास, यासींिर्ागत चशकसी करण्यात आली आहप काय, चशकसीनुसार सासनानप सींबींधीत
अधधकारी/कमगचारी याींचपववरुध्ि कोकती कारवाई कपली वा करण्यात यपत आहप ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारकप काय आहप त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०५-०५-२०१७) : (१) नाही.
(२) दि. १.१०.२०१६ रोजी पनवपल महानगरपाललकपची िापना करण्यात आली असून त्या
ववर्ागाकरीता ननयोजन रस्ाधधकरक म्हकन
ू महानगरपाललकपची ननयक्
ु ती करण्यात आलपली आहप.
त्या ववर्ागातील अनतक्रलमत/अनधधकृत बाींधकामप ननषकालसत करण्याचप महाराषर रस्ािप लसक
आणक नगर ननयोजन अधधननयम, १९६६ चप लसडको महामींडळाचप अधधकार सींपुष्ात आलप

आहप त. तसपच, पनवपल यपिील लसडको हद्दीतील अनधधकृत बाींधकामाींना पैसप घपऊन सहकायग
करकाऱ्या लसडको अधधकाऱ्याींवर गुन्हप िाखल करण्याया मागकीबाबत तक्रार रस्ाप्त नसल्यानप
चशकसी करण्यात आलपली नाही.
(३) ननरीं क
___________
उल्हासनगर महानगरपाशलिा हद्दीतील ८५५ अनधधिृत बाांधिामाांबाबत
(४१)

६९६२९ (२३-०१-२०१७).

श्री.गणपत गायिवाड (िल्याण पव
ू )ग :

मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

नल्हासनगर

महानगरपाललका

हद्दीतील

८५५

अनधधकृत

बाींधकामप

सन्माननीय
जमीनिोत

करण्याबाबतचा ननकगय मा. नच न्यायालयानप सन २००३ साली दिल्यानींतर सिरया
बाींधकामाींवर िीं डात्मक कारवाई करुन ननयलमत करण्याचप लसधिल धोरक वीकारलप तिावप सन
२००५ नींतर नल्लपणखत द काकाींवर ूकही नवीन बाींधकाम न करण्याचा आिप स धाब्यावर बसवून

सपकडो बाींधकामप नर्ारण्यात आल्याची बाब दिनाींक १३ ऑक््ोबर, २०१६ रोजी वा त्या सुमारास
ननिसगनास आली वा यपत आहप, हप खरप आहप काय,

(२) असल्यास, नक्त रस्करकी सासनतरावर कोकती तातडीची कायगवाही करण्यात आली वा
यपत आहप,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारकप काय आहप त ?

वव.स. २९९ (31)
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२९-०५-२०१७) : (१), (२) व (३) मा.नच न्यायालयानप याधचका क्रमाींक
१०५/२००३ अन्वयप नल्हासनगर महानगरपाललका हद्दीतील ८५५ अनधधकृत बाींधकामप ननयमाधीन
करण्याबाबतचा ननकगय दिला होता.

या अनष
ु ींगानप सन २००६ मध्यप नल्हासनगर महानगरपाललका क्षपरालातील अनधधकृत

बाींधकामप ननयमाधीन करण्याबाबतचा अध्यािप स पामरत करण्यात आला आहप. त्यानस
ु ार सिर
अनधधकृत बाींधकामप ननयमाधीन करण्याबाबतची कायगवाही चिजल्हाधधकारी तरावर सुरु आहप.

तसपच, नल्हासनगर महानगरपाललकपया हद्दीत आढळून आलपली अनधधकृत बाींधकामप

वपळोवपळी महानगरपाललकपमाफगत ननषकालसत करण्यात यपतात.
___________

िल्याण आांबबवली पररसरातील एन.आर.सी. िांपनीबाबत
(४२)

६९६३४ (१६-०१-२०१७).

श्री.गणपत गायिवाड (िल्याण पूव)ग :

सन्माननीय

िामगार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) कल्याक आींडबवली पमरसरातील ून.आर.सी. कींपनी ब-याच कालावधीपासून बींि कपलपली
असन
ू सिर कींपनीकडप हजारो कामगाराींची िप की िकीत असताना सींबींधधत कींपनीचप वमरष
अधधकारी सींगनमत करुन लाखो रुपयाींचप र्ींगार ववक्री करीत असल्याची
नागरीकाींया ननिसगनास आली असल्यानप

बाब पमरसरातील

नागरीकाींया मनात सींपाताची र्ावना ननमागक

झाल्याचप दिनाींक ५ ऑक््ोबर, २०१६ रोजी वा त्यासुमारास ननिसगनास आलप आहप , हप खरप आहप
काय,
(२)

असल्यास,

ून.आर.सी.कींपनीतील

कामगाराींची

िकीत

िप की

तातडीनप

िप ण्याबाबत

सासनाकडून कोकती कायगवाही करण्यात आली वा यपत आहप तसपच नक्त कींपनीतील र्ींगार
चोरीबाबत सासनानप कोकती कारवाई कपली वा करण्यात यपत आहप ,
(३)

नसल्यास, ववलींबाची कारकप काय आहप त ?

श्री.

सांभािी

पाटील-तनलांगेिर

(३१-०५-२०१७)

:

(१)

मप.

ून.आर.सी

कींपनीनप

दिनाींक

१५/११/२००९ पासून आिापनपत ्ाळप बींिी लागू कपलपली असून कींपनी सद्यचिितीत बींि
अविपत आहप.

तसपच कामगाराींया िकीत िप ण्यासींिर्ागतील वाि बीआयूफआर कडप रस्लींडबत

आहप .
िरम्यान कींपनीतील र्ींगार, ताींबप, लससप इत्यािी रकमध्यप र्रुन त्याची चोरी होत
असल्याची तक्रार श्रीमती फमरिा रकफक प ाक या कामगार पत्नीनप खडकापाडा पोलीस
कल्याक (प) यपिप िाखल कपली आहप .

ाकप

सिर तक्रारीस अनस
ु रुन कींपनीतील ूम.जी.सपख व रक

चालक याींचप ववरुध्ि खडकपाडा पोलीस

ाकप, यपिप गु.र.न.३१७/२०१६ अन्वयप र्ा.ि.वव.कलम

३७९, ३४ रस्माकप दिनाींक ३०/९/२०१६ रोजी गन्
ु हा िाखल कपला आहप .सिर गन्
ु हयाववरोधात
कारखाना व्यविापनानप मा.नच न्यायालय, मुींबई यपिप लसव्हील मर् वप्ीसन अजग क्रमाींक

३७३९/२०१६ िाखल कपला आहप . त्यावर मा.नच न्यायालयानप दि. २५/१०/२०१६ रोजी अींतमरम
आिप स िप वून सिरहू नोंि कपलपला ूफआयआर बपकायिप लसर असल्याचप नमुि कपलप असून रस्करक
सद्यचिितीत न्यायरस्ववष आहप .

वव.स. २९९ (32)
(२) कामगाराींची िकीत िप की िप ण्याबाबतचा वाि बीआयूफआर याींचपकडप रस्लींडबत असून त्याींनी

सिरहू कींपनी आजारी म्हकून घोवषत कपली आहप .
कींपनीया मालमत्तपची ववल्हप वा्
बीआयूफआर या सींमतीलसवाय करु नयप, असप आिप स बीआयूफआर नप दिनाींक १६/७/२००९
रोजी दिलप आहप त.

बीआयूफआर समोरील रस्करक लवकर ननकाली ननघावप व कामगाराींची

िकीत िप की लमळण्या सींिर्ागत बीआयूफआर याींना आिप लसत करावप , असी ववनींती याधचका
क्रमाींक ७५२२/२०१४ ही ूनआरसी मजिरू सींघ याींनी मा.नच न्यायालय, मुींबई यपिप िाखल
कपली असून सिर रस्करकी पुढील सुनावकी करीता रस्करक न्यायरस्ववष
िरम्यान कद्

सासनानप बीआयूफआर व

The Sick Industrial Companies

आहप .

ूूआयूफआर रद्द करण्याची तरति
ु असलपला

Repeal Act, २००३ अींमलात आकला असून

त्यानुषींगानप अिग मींरालालयानप दिनाींक १/१२/२०१६ रोजीया अधधसच
ू नपन्वयप सिरहू कायियाची
अींमलबजावकी सुरु कपली आहप . त्यामुळप बीआयूफआर या समोर सुरु असलपल्या रस्तुत
रस्करकाया सद्यचिितीववषयी कामगार आयुक्ताींमाफगत दिनाींक

३१/१/२०१७ रोजीया परालान्वयप

कींपनी व्यविापनास ववचारका कपलपली आहप .

तसपच सासनतरावर दिनाींक २८/३/२०१६ रोजी झालपल्या बै कीत दिलपल्या ननिप साींनुसार

कींपनी मालमत्ता

व र्ींगार चोरी रोखण्याची नपाययोजना करण्याबाबत कामगार आयुक्त याींचप

माफगत दिनाींक १/४/२०१६ रोजीया परालान्वयप पोलीस आयुक्त,

असन
ू कींपनी पमरसरात बी् मासगल क्रमाींक-१ तपास पिक

ाकप याींना कळववण्यात आलप

व इतर पपरोललींग गतीवर

असल्याचप पोलीसाींमाफगत कळववण्यात आलप आहप .
(३) रस्मन नद््ावत नाही.

___________
िल्याण डोंबबवली महानगरपाशलिेमध्ये समाववष्ट्ट िेलेल्या २७ गावातील शाळाांबाबत
(४३)

६९६३५ (१६-०१-२०१७).

श्री.गणपत गायिवाड (िल्याण पूव)ग :

सन्माननीय

मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) कल्याक डोंडबवली महानगरपाललकपमधून दिनाींक १२ जुल,ै २००२ रोजी २७ गावप वगळण्यात
यपऊन सिर गावाींचा कारर्ार ूम.ूम.आर.डी.ू.माफगत चालववला जात असताना पुनमच दिनाींक
१ जन
ू , २०१५ पासन
ू सिर गावप महापाललकपत समाववष् करण्याबाबतची अधधसच
ू ना सासनानप
जारी कपली, हप खरप आहप काय,

(२) असल्यास, सिर २७ गावातील २८ साळा चिजल्हा पमरषिप या अधधपत्याखाली यपत असल्यानप
इिा असतानाही नक्त २७ गावातील गरीब ववद्याथ्यांना लसक्षकाचा अधधकार कायद्यान्वयप
रस्ािलमक सोयीसवु वधा महापाललकपला िप ता यपत नसल्याचप दिनाींक १६ जल
ु ,ै २०१६ रोजी वा
त्यासुमारास ननिसगनास आलप आहप, हप ही खरप आहप काय,

(३) असल्यास, नक्त रस्करकी सासनाकडून कोकती कायगवाही करण्यात आली वा यपत आहप ,
असल्यास, कायगवाहीची सद्य:चििती काय आहप ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारकप काय आहप त ?
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श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०६-०४-२०१७) : (१) होय, हप खरप आहप ,
(२) व (३) सिर २७ गावाींतील २८ साळाींचप कल्याक-डोंडबवली महानगरपाललकपकडप अद्याप
समावपसन करण्यात आलपलप नाही.
या साळा सद्यचिितीत चिजल्हापमरषि,

ाकप याींया अखत्यारीत यपत असन
ू या साळाींना

त्याींयाकडून लसक्षकाचा अधधकार अधधननयमाींतगगत रस्ािलमक सोयीसुववधा पुरववण्यात यपत
असल्याचप, आयुक्त, कल्याक-डोंडबवली महानगरपाललका याींनी कळववलप आहप .
(४) रस्मन नद््ावत नाही.

___________
पुण्यातील डांश्म्पग ग्राऊांडच्या समस्येबाबत
(४४)

७०१६५ (१६-०१-२०१७).

श्री.वविय िाळे (शशवािीनगर) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

(१) पुण्यातील कचरा व्यविापन रस्कक्रयपची समया दिवसद्दिवस अधधक क नक होत असून
याबाबत पुण्यातील नागमरकाींमध्यप असींतोष पसरला असुन कचरा व्यविापन रस्कक्रया रस्कल्प
पक
ु प सहराया हद्दीबाहप र करण्याया दृष्ीनप तपिील नागमरकाींची मागकी आहप , हप खरप आहप काय,

(२) असल्यास, पुण्यातील डींचिम्पग ग्राऊींडचा रस्मन रदहवासाींया मागकीनींतरही सोडववला जात
नसल्यानप व जागोजागी कच-याचप ढीग पसरलप असल्यानप आरोग्याची समया ननमागक झाली
आहप , हप ही खरप आहप काय,
(३) असल्यास, नक्त समया सोडववण्याया दृष्ीनप सासनानप कोकती कायगवाही कपली वा
करण्यात यपत आहप ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारकप काय आहप त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (३१-०५-२०१७) : (१), (२) व (३) अींसत: खरप आहप .
पण्
ु यातील डींपीींग ग्राऊींडचा रस्मन सोडववण्याबाबत पक
ु प महानगरपाललकपकडून वपळो वपळी

रस्यत्न्ा करण्यात यपत असून, कचरा रस्कक्रया कद् ाींची क्षमता वाढववकप, जागा नपलब्ध करुन
घपकप,अधधकाधधक कच-यावर रस्कक्रया करण्याबाबत सातत्यानप पा पुरावा करण्यात यपत आहप.

ववक्रद्द त पध्ितीनप पुकप सहरात ववववध द काकी कच-याींवर रस्कक्रया कपली जात असून,

पण्
ु यातील ८५६ मप. ्न कच-यावर रस्कक्रया कपली जातप. आरोग्याचा रस्मन नद््ावकार नाही
याकरीता पुकप महानगरपाललकोकडून अधधकाधधक रस्यत्न करण्यात यपत आहप त.
(४) रस्मन नद््ावत नाही.

___________
रािगरु
ु नगर नगरपररषदे चा वविास आराेडा तयार िरण्याबाबत
(४५)

७१२२४ (१६-०१-२०१७).

श्री.सरु े श गोरे (ेेड आळां दी) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील
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(१) राजगुरुनगर (ता.खपड, चिज.पुकप) या नगरपमरषिप चा ववकास आराखडा अद्याप तयार

करण्यात न आल्यानप नगरपमरषि हद्दीतील जलमनी डबगरसपती करताना ३०% रक्कम बाींधकाम
व्यावसानयकाींकडून घपण्यात यपत,प हप खरप आहप काय,

(२) असल्यास, राजगरु
ु नगर नगरपमरषिप चा ववकास आराखडा तयार न करण्याची कारकप काय
आहप त तसपच ववकास आराखडा तयार करूपन कायागलय मींजुरीसा न ककती कालावधी लागकार
आहप ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारकप काय आहप त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०७-०६-२०१७) : (१) राजगुरूपनगर ही नव्यानप ग नत झालपली नगरपमरषि
असून नतया हद्दीचा ववकास आराखडा व ववकास ननयींरालक ननयमावली महाराषर रस्ािप लसक

ननयोजन व नगर रचना अधधननयम, १९६६ चप कलम २६ अन्वयप रस्लसध्ि झालपली नसल्यानप,
त्या क्षपरालास पुकप रस्िप साया मींजूर रस्ािप लसक योजनपतील तरतूिी/रस्ताव लागू आहप त. त्यानुसार
गाव ाकाींपासन
ू या वववक्षक्षत अींतरामधील सपती ववर्ागातील जलमनीींमध्यप रदहवास व इतर

अनुषींगीक वापर अनुज्ञपय करण्यासा न, सींबधधत जलमनीसा न बाजार मूल्य िर तक्त्यामध्यप
ववदहत कपलपल्या िराया ३०%

ूवढप अधधमूल्य आकारण्याववषयी तरतूि आहप. माराल, नव्यानप

ग नत नगरपमरषि हद्दीतील जलमनीींसा न हा िर ५%

ूवढा कमी करण्याचा तत्वत: ननकगय

सासनानप घपतलपला असन
ू त्याबाबतची सच
ू ना दि. १५/०३/२०१७ रोजी रस्लसध्ि कपली आहप . त्यावर
सासनाचा कलम २०(४) खालील अींनतम ननकगय अद्याप होकपचा आहप .

(२) राजगुरूपनगर नगरपमरषिप चा ववकास आराखडा तयार करकपच काम सुरूप असून, त्याकरीता

ननयुक्त नगर रचना अधधकारी तिा सहायक सींचालक, नगर रचना, पुकप साखा, पुकप याींनी
तयार कपलपल्या रस्ताववत जलमन वापर नकासाची रस्लसध्िपुवग िाननी झाली असून, सिरची
रस्ारूपप ववकास योजना नगरपमरषिप कडप हताींतरीत करूपन अधधननयमातील तरति
ू ीींनस
ु ार ववदहत
मुितीत जनतपया हरकती/सूचनाींसा न रस्लसध्ि करण्यात यपकार आहप .
(३) रस्मन नद््ावत नाही.

___________
ठाणे येथील छत्रपती शशवािी महाराि रूपग्णालयाबाबत
(४६)

७१४७८ (१६-०४-२०१७).

(िल्याण पूव)ग :
(१)

श्री.शशरीषदादा चौधरी (अमळनेर), श्री.गणपत गायिवाड

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

ाकप यपिील िरालपती लसवाजी महाराज रूपग्कालयात मागील ३ वषागत ऑपरप सन धिू्र

ननलमगती व नपकरकप खरप िी करण्यामध्यप करोडो रूपपयाींचा गैरव्यवहार झाला आहप , हप खरप आहप
काय,
(२) असल्यास, सिर रूपग्कालयात नपचारासा न यपकाऱ्या रूपग्काींना अनपक असुववधाींचा सामना
करावा लागत असुन रूपग्कालयातील वैद्यकीय अधधकाऱ्याींबाबतही असींख्य तक्रारी रस्ाप्त झाल्या
असल्याचप माहप ऑक््ोबरया पदहल्या आ वययामध्यप ननिसगनास आलप आहप , हप ही खरप आहप
काय,
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(३) असल्यास, नक्त रस्करकी सासनाकडून कोकती चशकसी करण्यात आली वा यपत आहप ,

(४) असल्यास, चशकसीत काय आढळून आलप व त्यानस
ु ार िोषीींवर कोकती कारवाई कपली वा
करण्यात यपत आहप ,
(५)

नसल्यास, ववलींबाची कारकप काय आहप त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०६-०६-२०१७) : (१) हप खरप नाही.
मागील ३ आधिगक वषागत कोकतीही ऑपरप सन धिू्र ननलमगती व नपकरकप खरप िी
करण्यात आलपली नाहीत.
(२) हप खरप नाही.
(३), (४) व (५) रस्मन नद््ावत नाही.
___________
पुणे महानगरपाशलिा शशषा ण मांडळाच्या शाळाांमधील सांगणि बांद असल्याबाबत
(४७)

७१७१२ (१६-०१-२०१७).

श्रीमती मेधा िुलिणी (िोथरुड) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री

(१) पक
ु प महानगरपाललका लसक्षक मींडळाया साळाींमधील ववद्याथ्यांसा न खरप िी कपलपलप ९५ %
सींगकक बींि असल्याची बाब माहप ऑक््ोबर, २०१६ मध्यप ननिसगनास आली आहप , हप खरप आहप
काय,
(२) असल्यास, सिर सींगकक बींि असल्यामळ
ु प ववद्याथ्यांचप सैक्षणकक नक
ु सान होत असल्याचप
ननिसगनास आलप आहप , हप ही खरप आहप काय,

(३) असल्यास, सिरहू सींगककाचा परु व ा करकाऱ्या कींराला्िारावर सासनानप कोकती कारवाई
कपली आहप वा करण्यात यपत आहप ,
(४)

नसल्यास, ववलींबाची कारकप काय आहप त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१३-०६-२०१७) : (१) व (२)

हप अींसत: खरप आहप .

पुकप महानगरपाललकपया लसक्षक मींडळामाफगत सींगकक कक्ष तयार करकप. नववन सींगकक

खरप िी करकप. ववद्याथ्यांना रस्लसक्षक िप ण्याकरीता लसक्षक नपलब्ध करुन िप कप. इत्यािी बाबीींचप
ननयोजन कपलप जातप. सद्य: ११८ इमारतीमधन
ू ११८ सींगकक कक्ष नपलब्ध आहप त.
ूकुक २००० सींगककाींपैकी

सन २००४ पासन
ू अचितत्वात असलपली

सम
ु ारप ७००

सींगकक सद्य:चिितीत बींि आहपत. सिर बींि सींगकक िरु
ु तीबाबतचप कायागिपस िप ण्यात आलप
असून सींगकक िरु
ु तीचप काम सुरु आहप .
(३) रस्मन नद््ावत नाही.
(४) रस्मन नद््ावत नाही.
___________
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औरां गाबाद महापाशलिेने सांपादीत िेलेल्या िमीनीबाबत
(४८)

७१७५८ (१६-०१-२०१७).

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

श्री.प्रशाांत बांब (गांगापूर) :

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) औरीं गाबाि महापाललकपनप कोट्यावधी रुपयाींचा मोबिला िप वून जमीनी सींपािीत कपल्या परीं तु

रस्त्यक्ष ताब्यात न घपतल्यामुळप अनपक मोकळ्या जागा र्-ु माफीयाींनी बळकावल्याचप ननिसगनास
आलप आहप , हप खरप आहप काय,

(२) असल्यास, अनपक नगरसपवकाींनी सींपािीत कपलपल्या जमीनीींचा ग.क्र. व स.क्र. सह तपलसल
िप वन
ू व या जमीनी ववकास आराखययात असल्याचा परु ावा िप वन
ु त्यावर आरक्षक असल्याचपही

िसगववलप परीं तु तक्रार करुनही अनतक्रमक ववरोधी पिकाकडून याबाबत कोकतीही कारवाई
करण्यात आलपली नाही, हप ही खरप आहप काय,
(३)

असल्यास,

नक्त

रस्करकी

सासनानप

सींबींधीत

अधधकारी

व

कमगचारी

तसपच

इतर

सींबींधीताींववरुध्ि कोकती कारवाई कपली वा करण्यात यपत आहप ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारकप काय आहप त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२३-०५-२०१७) : (१) व (२) हप खरप नाही.
तिावप, औरीं गाबाि महानगरपाललकपतफे र्ूसींपािनाची कायगवाही करतपवपळी सींपािीत

जलमन + मरतसर कागिपरालाींया आधारप महानगरपाललकपकडप हताींतमरत करुन घपतल्या जातात.
माराल िरम्यान हताींतमरत जमीनीवर कालाींतरानप अनतक्रमक झाल्याचप आढळल्यास त्यावर
ननयमानुसार तातडीनप कायिप सीर कायगवाही करण्यात यपतप.
(३) व (४) रस्मन नद््ावत नाही.

___________
दे साईगांि नगरपररषदे तील (श्ि.गडधचरोली) िेंद्र शासनाच्या एिाश्त्मि
गह
ृ तनमागण व झोपडपट्टी वविास योिनेबाबत

(४९)

७२३५८ (१६-०१-२०१७).

श्री.िृष्ट्णा गिबे (आरमोरी), श्री.रािेश िाशीवार (सािोली) :

सन्माननीय गह
ृ तनमागण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) िप साईगींज नगर पमरषिप त (चिज.गडधचरोली) कद्

सासनाया ूकाचित्मक गह
ृ ननमागक व

झोपडपट्टी ववकास कायगक्रमाअींतगगत सन २००९ मध्यप ककती घरकुल बाींधकामास मींजुरी रस्िान
करण्यात आली होती व त्याला ककती ननधी मींजुर करण्यात आला,

(२) असल्यास, आतापयंत ककती घरकुलाींची कामप पूकग झाली आहप व त्यावर ककती ननधी खचग
करण्यात आला आहप ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारकप काय आहप त ?

वव.स. २९९ (37)
श्री. प्रिाश महे ता (२४-०४-२०१७) : (१) िप साईगींज नगरपमरषिप तींगत
ग कद्

पुरकृत ूकाचित्मक

गह
ग सन २००९ मध्यप ूकूक ५०४ घरकुल बाींधकाम व
ृ ननमागक झोपडपट्टी ववकास कायगक्रमातींगत

र्शनतक सुववधपची ूकूक १७ ववलर्न्न कामासा न ूकूक रु.२०५.२२६ लक्ष ननधीया रस्तावास
मान्यता दिलपली आहप .

(२) सिर योजनपतील ५०४ घरकुल पैकी ४७१ घरकुलाचप बाींधकाम पूकग झालप असून ३२
घरकुलाींचप बाींधकाम अींनतम ्प्प्यात आहप . यासा न ूकूक ५६१.८७१ लक्ष खचग झालपला आहप
नवगरीत १ घरकुलाया जमीनीसींबध
ीं ी वाि असल्यामळ
ु प काम सुरु होऊ सकलप नाही.
(३) रस्मन नद््ावत नाही.

___________
पुणे शहरातील वडगाव शेरी भागात वाढीव भावाने पाणी ववक्री िरण्यात येत असल्याबाबत
(५०)

८०७०४ (२१-०४-२०१७).

श्री.िगदीश मुळीि (वडगाव शेरी) :

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

(१) पुकप सहरातील वडगाव सपरी र्ागातील काही र्ागाींमध्यप पाकी माकफया, ्ँ कर माकफया
जनतपस वाढीव र्ावानप पाकी ववक्री करीत असल्याचप ननिसगनास यपत आहप , हप खरप आहप काय,

(२) असल्यास, याबाबत पुकप महानगरपाललका ककीं वा सासनाकडून कोकती कायगवाही करण्यात
आली वा यपत आहप ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारकप काय आहप त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१३-०६-२०१७) : (१) व (२) वडगाींवसपरी

पींपीींग ्ँ कर र्रका कद्

यपिन
ू

नगर रोड वडगाींवसपरी क्षपडरालय कायागलया अींतगगत असका-या रस्र्ाग ३, ४ व ५ याद काकी

्ँ करद्वारप व गाव ाकातील काही र्ागात पींवपींगद्वारप पाकी पुरव ा कपला जातो. तपिप पुकप

महानगरपाललकपया िोन ्ँ करनप सुध्िा पाकी पुरव ा कपला जातो. या कद् ावरुन सुमारप १८ तप
२० खाजगी पास धारकाींना ्ँ कर र्रुन लमळण्यासा न परवानगी दिली आहप. असप सम
ु ारप ११० तप
१३० ्ँ कसगनप रस्नतदिनी पाकी पुरव ा कपला जातो. सिरया द काकी रस्त्यपक गाडीला GPS

System यींरालका बसववली असल्यानप फक्त महानगरपाललका हद्दीमध्यप पाकी पुरव ा कपला
जातो. त्यामुळप वाढीव र्ावानप पाकी ववक्री कपली जातप असी वतुचििती नाही.
(३) रस्मन नद््ावत नाही.

___________

ववधान भवन :

डॉ. अनांत िळसे

मांब
ु ई.

प्रधान सधचव,
_________________________
सासकीय मध्यवती मु कालय, मुींबई.

महाराष्ट्र ववधानसभा.

