अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ५३० वी यादी

महाराष्ट्र ववधानसभा
पहहले अधधवेशन, २०१९
___________

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५०
___________

बह
ृ नममांबईत २००० नांतरच्या पोपयायामये वातव्य िरणा्या नािकरिाांना १५ वर्ााच्या
भाडेपट्टय
् ाने घरे दे ण्याबाबत

(१)
शहर),

६४२८ (७-५-२०१५) : श्री.सनम नल प्रभू (हदांडोशी), श्री.अममत ववलासराव दे शमख
(लातूर
म
श्री.मांिेश

िमडाळिर

(िमलाा),

अॅड.वारीस

पठाण

(भायखळा),

श्री.प्रिाश

(मािाठाणे) : सन्माननीय िह
ृ ननमााण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

समवे

(१) बह
ृ न्मुींबईत २००० नींतरच्या पोपयायामये सातव्य कराा-या नागररकाींना १५ सर्ााच्या

भाडेपट्टय
् ाने घरे दे ण्याचा रनााय सासनाने माहे नानेसारी, २०१५ च्या रतसया वडसडयात
घेतला वहे , हे खरे वहे काय,

(२) असल्यास, सासन याबाबत कोाती कायासाही केली सा करण्यात येत वहे ,
(३) नसल्यास, वसलींबाची काराे काय वहे ?
श्री. प्रिाश महे ता (०१-०२-२०१९) : (१) स (२) हे खरे नाही, महाराषर पोपडपट्टी (सध
ु ारा,
रनमल
ुा न

स

पुनवसाकास),

भोगस्याखालील

१९७१

नममनीचा

मधील

भाडेपट्टा

तरतूदीनुसार

ममळण्याच्या

पात्र

पोपडपट्टीधारकाींना

दृष्ीने

गह
ृ रनमााा

तयाींच्या

वसभागाच्या

दद.१०.७.२००२ च्या सासन रनाायामये दद.१६.७.२०१६ स ३.१.२०१७ च्या सासन रनाायान्सये
सुधाराा करण्यात वल्या वहे त. मात्र, पोपडपट्टी पुनसासन प्राधधकरा अस्ततसात असलेल्या
सहाराींना (मींब
ु ई, डााे, पा
ु े स वपींपरी-धचींचसड) सदर तरतद
ु ी लागू नाहीत.
(३) प्रश्न उद्ासत

नाही.

___________
ममांबईतील शहरातील जमनया बी.डी.डी. चाळीांच्या दरु
म तीसाठीच्या ननधीबाबत
(२)

११४०५ (७-५-२०१५) : श्री.सरम े श लाड (िजात), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.अवधत
ू

तटिरे (श्रीवधान), श्री.जजतेंद्र आव्हाड (ममांब्रा िळवा), श्री.हदलीप वळसे-पाटील (आांबेिाव) :
सन्माननीय िह
ृ ननमााण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

वस.स. ५३० (2)
(१) मुींबईतील सहरातील नुन्या बी.डी.डी. चाळीींच्या दरु
ु तीसाडाचा रनधी हाडाने न सापरता तो
एक सर्ाानत
ीं र सासानरनक बाींधकाम वसभागाकडे परत पाडवसल्याचे माहे नानेसारी, २०१५ मये
रनदसानास वले, हे खरे वहे काय,
(२) असल्यास, हा रनधी बी.डी.डी.च्या दरु
ु तीकररता न सापरण्याची काराे काय वहे त,

(३) असल्यास, बी.डी.डी.चाळीची दरु
ु ती हाडा करीत नसतानाही सदर रनधी का स्सकारण्यात
वला,

(४) नसल्यास, वसलींबाची काराे काय वहे त ?

श्री. प्रिाश महे ता (०१-०२-२०१९) : (१), (२) स (३) सन २००९-१० या वधथाक सर्ाात मींब
ु ई स

मुींबई उपनगर स्नल्हयातील पोपडीपट्टीसामसयाींना वसवसध पायभूत सुवसधा पुरवसण्यासाडा सासन
रनााय, दद.३०.७.२००९ अन्सये रु.९० को्ी रनधी हाडा प्राधधकराास उपलब्ध करुन दे ण्यात
वला होता. सदर रनधीपैकी

बी.डी.डी. चाळीच्या दे खभाल स दरु
ु ती सासानरनक बाींधकाम

वसभागाकडून उपलब्ध होाारा नाधी कमी पडत असल्याने अतयींत तातडीची दे खभाल स
दरु
ु तीची कामे हाती घेाे वसश्यक असल्याने सासन पत्र, दद.४.३.२०१४ अन्सये रु.१०.००
इतका रनधी हाडा प्राधधकराास उपलब्ध करुन दे ण्यात वला होता. हाडाच्या मुींबई इमारत
दरु
ु ती स पुनरा चना मींडळाने दद.५.५.२०१५ अन्सये सदर रनधीचा वसरनयोग करण्यात वला
नसल्याने अखधचात रनधी सासानरनक बाींधकाम वसभागास सगा करण्याबाबत कळवसले.

वसतत वसभाग, सासन रनााय, रर.२५.८.२०१५ अन्सये वसतररत केलेल्या अनद
ु ानापैकी

अखधचात रनधीबाबतची कायाप्रााली रनगाममत करण्यात वली वहे . तयानुसार नी कामे सुरु
नाहीत तयाचा रनधी तातकाळ सासनास नमा करण्याबाबत ददलेल्या सुचनेनस
ु ार सदर अखधचात
रनधी सासनास नमा करण्याबाबत सासन मान्यतेने हाडा प्राधधकराास कळवसण्यात वले
वहे .
(४) प्रश्न उद्ासत

नाही.
___________
ममांबईतील पोपडपट्टयाांमधील वविासिामे िरण्याबाबत

(३)

१८१६५ (१६-९-२०१५) : श्री.हदलीप वळसे-पाटील (आांबेिाव), श्री.राणाजिजीतमसांह पाटील

(उमानाबाद), श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मांब्र
म ा िळवा), श्री.सत्यजीत पाटील-सरुडिर (शाहूवाडी),
श्री.पाांडमरां ि बरोरा (शहापूर), श्री.भािर जाधव (िमहािर), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.अवधूत
तटिरे (श्रीवधान), श्री.वैभव वपचड (अिोले), श्री.समरेश लाड (िजात), श्री.मिरां द जाधव-पाटील

(वाई), श्री.राहमल मोटे (पराांडा), श्री.हनममांत डोळस (माळमशरस) : सन्माननीय िह
ृ ननमााण मांत्री
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) मुींबईतील पोपडपट्टयाींमये सन २०१४-२०१५ या सर्ाासाडा रु.४५ को्ीींची वसकास कामे
करण्याचा रनााय सासनाने घेतला वहे , हे खरे वहे काय,

(२) असल्यास, मींब
ु ईतील कोाकोातया भागातील पोपडपट्टयाींचा समासेस या योननेत करण्याींत
येाार वहे , तसेच वसकास कामाींमये कोाकोातया कामाचा समासेस करण्यात वला वहे .

वस.स. ५३० (3)
(३) असल्यास, वतापयंत कोाकोातया पोपडपट्टीचे वसकास वराखडे स नकासे तयार
करण्यात वले वहे त,
(४) नसल्यास, वसलींबाची काराे काय वहे त ?
श्री. प्रिाश महे ता (०१-०२-२०१९) : (१), (२) स (३) मुख्य अधधकारी, मुींबई पोपडपट्टी सुधार
मींडळ याींच्या अहसालानुसार, सासन रनााय, दद.३१.३.२०१५ अन्सये सन २०१४-१५ या

सर्ााकररता रु.४५ को्ी रनधी मींनरू करण्यात वला होता. सदर वदे स सर्ााअखेर रनगाममत
पाल्याने प्रतयक्ष रनधी तया वधथाक सर्ाात हाडाकडे नमा न पाल्याने नल
ु ,ै २०१५ च्या

अधधसेसनामये पुरसाी मागाीदसारे सन २०१५-१६ या वधथाक सर्ाात उपलब्ध पालेल्या रु.४५
को्ी रनधीपैकी ७० ्क्के रक्कम हानेच रु.३१.५० को्ी इतका रनधी हाडा प्राधधकराास
वसतररत करण्यात वला वहे .
सन २०१४-१५ मये एकुा रु.१२६.०० को्ी रनधी मींनूर करण्यात वला असून

तयापैकी रु.११२.५० को्ी इतका रनधी हाडास वसतररत करण्यात वला वहे .

हाडा

प्राधधकराास वसतररत करण्यात वलेल्या एकुा रु.११२.५० को्ी पैकी रु.१०९.२४ को्ी खचा
पाला वहे . मुींबई स मुींबई उपनगर क्षेत्रात वससेर्तसाने पोपडपट्टयाींचा समासेस सदर योननेत
करण्यात वला वहे . सदर योननेत वससेर्तसाने मींब
ु ई स मींब
ु ई उपनगर क्षेत्रातील पोपडपट्टी
भागात मल
नागरी सुवसधा पुरवसण्याच्या कामाींचा (उदा. अींतगात रते,
ु भूत स पायाभत
ू
पायसा्ा, पाण्याचे नळ, ददसाबतती, सासानरनक सौचालय, ग्ारे इ.) समासेस करण्यात वलेला

वहे . हाडाच्या सुधार मींडळामार्ात मुलभूत स पायाभूत सुवसधाींच्या कामाींची अींदानपत्रके तयार
करण्यात येतात.

(४) प्रश्न उद्ासत

नाही.

___________

ममांबईतील वरळी िोळीवायायातील सममारे साडेचार एिर
पकरसर पोपडपट्टी क्षेत्र घोर्ीत िेल्याबाबत

(४)

४४०२१ (०२-०६-२०१६).

श्री.सांजय पोतनीस (िमलना), श्री.सनम नल प्रभू (हदांडोशी),

श्री.समननल राऊत (ववक्रोळी), श्री.समननल मशांदे (वरळी), श्री.मांिेश िमडाळिर (िमलाा), श्री.वैभव
नाईि (िमडाळ), श्री.अशोि पाटील (भाांडूप पजश्चम), श्री.अजय चौधरी (मशवडी) :

सन्माननीय

िह
ृ ननमााण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मुींबईतील सरळी कोळीसायायातील सुमारे साडेचार एकर पररसर पोपडपट्टी क्षेत्र घोर्ीत
करण्याचा रनााय घेतला वहे , हे खरे वहे काय,

(२) असल्यास, पोपडपट्टी पन
ु वसाकास प्राधधकरााने सरळी कोळीसाडयाबाबतचा मसर्ारस अहसाल

दफ्तरी दाखल करुन सरळी कोळीसाडयातील पारीं पारीक मच्छामार, थारनक भूममपुत्र याींना
वसश्सासात घेसून सरळी कोळीसाडयाचा वसकास करण्यासाडा तातडीने ससासमासेसक धोरा

वखण्याचे वदे स बह
ृ न्मुींबई महानगरपामलकेस दे ण्याची वसनींती मा. मुख्यमींत्री महोदयाींना
लोकप्ररतरनधी याींनी माहे नानेसारी, २०१६ च्या दस
ु या वडसयायात सा तया सुमारास
रनसेदनादसारे केली वहे , हे खरे वहे काय,

लेखी

वस.स. ५३० (4)
(३)

असल्यास,

मुींबईतील

कोळीसाडयामधील

घराींच्या पुनवसाकासाबाबत

वसकास

रनयींत्रा

रनयमासलीत काहीही तरतूद नसन
ू मुींबई सहर स उपनगराच्या नव्या वसकास वराखडयातही
कोळीसाडयाींची दखल घेण्यात वलेली नाही, हे ही खरे वहे काय,

(४) असल्यास, उक्त प्रकराी पोपडपट्टीतील कोळी समानासी सींबींधधत वसवसध सींघ्नाींनी
वसरोध केल्याने सासनाने हा रनााय मागे घेतला वहे , हे ही खरे वहे काय,
(५)

असल्यास,

यासींदभाात

वसरोध

करााया

पोपडपट्टीधारकाींनी

स

वसवसध

सींघ्नाींनी

कोाकोातया मागण्या केल्या वहे त स तयाींच्या मागण्यासींदभाात सासनाने कोाती कारसाई
केली सा करण्यात येत वहे,
(६) नसल्यास, वसलींबाची काराे काय वहे त ?
श्री. प्रिाश महे ता (०१-०२-२०१९) : (१) हे खरे नाही.
(२) स (३) नगर वसकास वसभाग, सासन अधधसुचना दद.८.०५.२०१८ दसारे बह
ृ न्मुींबई वसकास
रनयींत्रा रनयमासली-२०३४ सासनाने मींनूरी ददली असून सदर रनयमासलीतील वसरनयम ३३(१६)

मये गासडाा/कोळीसाडा/वददसासी पाडा क्षेत्राच्या पन
ीं ी तरतद
ु वसाकासासींबध
ू करण्यात वली
वहे . गासडाा/कोळीसाडा/वददसासी

पाडा

क्षेत्राच्या

सीमा/हद्दी

महसूल

वसभागाने

रनस्श्चत

करासयाच्या असून महसल
ू वसभागाने असा हद्दी रनस्श्चत केल्यानींतर सदर क्षेत्रासाडा सतींत्र
वसरनयम करण्याचे सींकस्ल्पत वहे.

(४) सदर प्रकराी पोपडपट्टी पुनसासन प्राधधकरााने सुनासाी घेसून प्रकरा दप्तरीदाखल केलेले
वहे .

(५) मसमाींकन स वससेर् वसकास ससलती सींदभाात मागण्या असन
ू याबाबत महसूल स सन
वसभाग तसेच नगर वसकास वसभागाकडे कायासाही सुरु वहे .
(६) प्रश्न उद्ासत

नाही.

___________

राज्यात इमारत बाांधिामाबाबत परवानिीसाठी एि खखड़िी योजना समरु िरणेबाबत
(५)

५०५१९ (२०-५-२०१६) :

श्री.योिेश हटळे िर (हडपसर) : सन्माननीय मख्
म यमांत्री पुढील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यात इमारत बाींधकामासाडा परसानगी दे ण्यासाडा वसवसध ११९ परसानग्या घ्याव्या
लागत वहे त, हे खरे वहे काय,
(२) असल्यास, इमारत बाींधकामासाडा वसश्यक परसानग्याींची सींख्या कमी करून एक खखडकी
योनना सरु
ु करण्याचा रनााय सासनाने ददनाींक २ नानेसारी, २०१६ रोनी सा तया सम
ु ारास
घेतला वहे , हे ही खरे वहे काय,

(३) असल्यास, इमारत बाींधकामासाडा वसश्यक परसानग्याींची सींख्या कमी करून एक खखडकी
योनना सुरु करण्यासाडा सासन वसचाराधीन वहे काय,

(४) असल्यास, इमारत बाींधकामासाडा वसश्यक परसानग्याींची सींख्या कमी करून एक खखडकी
योनना सुरु करण्याबाबत सासनाने कोाती कायासाही केली सा करण्यात येत वहे ,
(५) नसल्यास वसलींबाची काराे काय वहे त?

वस.स. ५३० (5)
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०१-०२-२०१९) : (१ ते ४) महाराषर प्रादे मसक रनयोनन स नगर रचना
अधधरनयम, १९६६ च्या तरतुदीनस
ु ार प्रादे मसक योनना क्षेत्रात कलम १८ नुसार स्नल्हाधधकारी
तर वसकास योनना क्षेत्रात कलम ४५ नुसार रनयोनन प्राधधकरााचे वयुक्त/मुख्याधधकारी/
मख्
ु य कायाकारी अधधकारी याींना वसकास परसानगी मींनरु कराेचे अधधकार वहे त.

वसश्यक कागदपत्राींबाबत सींबींधधत वसकास रनयींत्रा रनयमासलीत नमूद केलेले वहे.
राज्यातील

याींचेकडील
वाण्याच्या

महानगरपामलका

इमारतीींच्या

/

बाींधकामासाडा

दृष्ीकोनातन
ु

नगरपररर्दा

लागााया

सासनतरासर

एक

स

वसवसध
सींगाकीय

सींबींधधत

रनयोनन

परसानगी

यानर्
ु ींगाने

प्राधधकराे

प्रकराात

वज्ञासली

(portal)

सुसुत्रता
स

या

प्रयोननासाडा Building Plan Management System तयार कराेचा रनााय सासनाने घेसुन
या सींदभाात दद.१६/३/२०१७ रोनी सासन रनााय रनगाममत केलेला वहे .

या प्राालीचा सापर

करुन राज्यातील नगरपररर्दाींच्या क्षेत्रातील तसेच “ड” सगा महानगरपामलकाींच्या क्षेत्रातील
बाींधकाम परसानगी स अनुर्ींगीक कामकान ऑनलाईन पदतीने सरु
ु करण्यात वले वहे .

या

पदतीमये नागरीकाींनी सातवु ससारद / ला.इींस्नरनअर याींचेमार्ात ऑनलाईन अना केल्यानींतर
थारनक प्राधधकरााच्या तरासरील वसश्यक नाहरकत दाखले या प्राालीदसारे उपलब्ध करुन
घेण्यात येत असल्याने वसश्यक परसानग्याींची / दाखल्याींची सींख्या कमी पालेली वहे .
(५) प्रश्न उद्ासत

नाही.

___________
करअल इटे ट िायद्याच्या अांमलबजावणीसाठी ननयम तयार िरताांना शासनाने वविासिाांना
अनमिूल अशा ५२ तरतूदीांचा ननयमात समावेश िेल्याबाबत
(६) ७४११९ (२०-०४-२०१७) श्री.अजय चौधरी (मशवडी), श्री.अममत ववलासराव दे शममख (लातूर
शहर), श्री.राधािृष्ट्ण ववखे-पाटील (मशडी), श्री.चांद्रदीप नरिे (िरवीर), श्री.सत्यजीत पाटील-

सरुडिर (शाहूवाडी), श्री.ववजय वडेट्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.अममन पटे ल (ममांबादे वी), श्री.समननल
िेदार (सावनेर), श्री.अमर िाळे (आवी), श्री.प्रिाश फातपेिर (चें बूर), श्री.प्रिाश समवे
(मािाठाणे), श्री.समननल राऊत (ववक्रोळी), श्री.मांिेश िमडाळिर (िमलाा), श्री.किशोर पाटील

(पाचोरा), श्री.अननल िदम (ननफाड), श्री.नसीम खान (चाांहदवली), श्री.योिेश (बापू) घोलप
(दे वळाली), श्री.सनम नल मशांदे (वरळी) : सन्माननीय िह
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा
ृ ननमााण मांत्री पढ
करतील काय :-

(१) वसकासकाींसर सचक वान
ू ग्राहकाींना वपले हक्क दे ऊ कराा-या केंद्रीय ररअल इ्े ्

कायदयाच्या अींमलबनासाीसाडा रनयम तयार करताींना सासनाने वसकासकाींना अनुकूल असा
५२ तरतूदीींचा रनयमात समासेस केल्याची धक्कादायक बाब मुींबई ग्राहक पींचायतीने हरकती स
सूचनाव्दारे सासनाच्या रनदसानास वाली वहे , हे खरे वहे काय,

(२) असल्यास, सदर रनयम तयार करताींना तरतद
ू ी तसाच डे सल्या तर तयाचा र्ायदा
वसकासकाींना ममळाार असल्याने या चूका तातडीने दरु
ु त कराव्यात असी मागाी ग्राहक

पींचायत सममतीने माहे नानेसारी, २०१७ मये सा तया दरयान सासनाकडे केली वहे , हे ही
खरे वहे काय,

वस.स. ५३० (6)
(३) असल्यास, यासींदभाात सासनाने कोाती कायासाही केली सा करण्यात येत वहे ,
(४) नसल्यास, वसलींबाची काराे काय वहे त ?
श्री. प्रिाश महे ता (३१-०१-२०१९) : (१) स (२)
पींचायतीने हरकत नोंदवसली होती, ही बाब खरी वहे .

एकूा ५२ तरतद
ू ीसींदभाात मींब
ु ई ग्राहक

(३) उपरोक्त वसर्याबाबत प्राप्त पालेल्या ससाच हरकती /सूचना वसचारात घेऊन, वसधी स
न्याय वसभागाच्या सहमतीने पा
ू ा वसचाराअींती सासनाने एकूा ५ रनयम अधधसूधचत केले
वहे त.

(४) प्रश्न उद्ासत

नाही.
___________
रे रा िायद्याच्या अांमलबजावणीबाबत

(७) ७५२५५ (२१-०४-२०१७) श्री.सनम नल प्रभू (हदांडोशी) : सन्माननीय िह
ृ ननमााण मांत्री पुढील
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) केंद्र सासनाने सींमत केलेल्या बाींधकाम रनयमन वखा वसकास अधधरनयमात (रे रा)
सासनाने तयार केलेल्या सासन वसकास स रनयमासलीत सदरनका वरक्षााचे ४५ ्क्के सुल्क,

सदरनकेचे हप्ते भरण्यास वसलींब पाल्यास सात ददससाची ई-मेलदसारे नो्ीस दे सून करार रद्द
कराे वदी अनेक वसकासक धास्नाण्या तरतद
ु ी करून सासनाने ग्राहक ननतेसर अन्याय
केल्याची बाब रनदसानास वली, हे खरे वहे काय,

(२) असल्यास, सदरहू प्रकराी रे रा कायदयाच्या मल
ु भूत हे तूसी तडनोड करण्याचा अधधकार
कोाालाही नाही तसे सासन करू सकत नाही स तसे केल्यास नन वींदोलन उसळण्याचा
इसारा केंद्रीय गह
ृ रनमााा स सहर वसकास मींत्री महोदयाींनी ददनाींक १७ नानेसारी, २०१७ रोनी सा
तया सम
ु ारास सासनाला ददला, हे ही खरे वहे काय,
(३)

असल्यास,

केंद्रीय

मींत्रयाींचे

रनदे सानस
ु ार

मुळ

रे रा

कायदयाची

वहे

तसी

सींपूाःा

अींमलबनासाी करण्याबाबत अदयाप सासनाने कोाती कायासाही केली सा करण्यात येत वहे ,
(४) नसल्यास, वसलींबाची काराे काय वहे त?
श्री. प्रिाश महे ता (०२-०२-२०१९) : (१) हे खरे नाही.
(२) हे खरे वहे .

(३) स (४) थासर सींपदा (वसरनयमन स वसकास) अधधरनयम, २०१६ हा सींपूाा राज्यामये दद.

०१.०५.२०१७ पासून लागू करण्यात वला असून उपरोक्त अधधरनयमातील तरतुदीींनुसार खालील
५ प्रकारचे रनयम अधधसधू चत करण्यात वले वहेत:-

(अ) महाराषर थासर सींपदा रनयामक प्राधधकरा अधधकारी स कमाचारी (रनयुक्ती स
इतर सेसासती)रनयम, २०१७, १७.०४.२०१७

(ब) महाराषर थासर सींपदा रनयामक प्राधधकरा (सावर्ाक लेखा वससरापत्राचे नमुने
स सावर्ाक अहसाल) रनयम, २०१७, १८.०४.२०१७

वस.स. ५३० (7)
(क) महाराषर थासर सींपदा (वसरनयमन स वसकास) (व्यान साती, नुकसानभरपाई
स दे य दीं ड याींची ससूली तक्रारी स अपील इतयादी नमूने रनयम, २०१७,
१९.०४.२०१७

(ड) महाराषर थासर सींपदा अपील न्यायाधधकरा अधधकारी स कमाचारी (रनयक्
ु ती स
इतर सेसासती) रनयम, २०१७, २०.०४.२०१७

(इ) महाराषर थासर सींपदा (वसरनयमन स वसकास) (थासर सींपदा प्रकल्पाींची
नोंदाी, थासर सींपदा अमभकतयााची नोंदाी, व्यानदर वखा सींकेत
थळासर तयाचे प्रक्न) रनयम, २०१७, २१.०४.२०१७
तसेच, उपरोक्त अधधसूचनेतील (ड) मये खालील अधधसूचनेन्सये सुधाराा करण्यात करण्यात
वलेल्या वहे त:-

(क) महाराषर थासर सींपदा अपील न्यायाधधकरा अधधकारी स कमाचारी (रनयुक्ती
स इतर सेसासती) रनयम, २०१८, २९.११.२०१८

(ख) महाराषर थासर सींपदा अपील न्यायाधधकरा अधधकारी स कमाचारी (रनयक्
ु ती
स इतर सेसासती) (दस
ु री सध
ु ाराा) रनयम, २०१८, दद. २३.०१.२०१९
___________

ममांबईतील बाांधिाम व्यवसायातील िैरप्रिाराांना आळा घालण्याबरोबरच
घर खरे दीदाराांच्या हहताचे रक्षण िरण्याबाबत

(८)

८४७३७ (२१-०४-२०१७)

अॅड.वारीस पठाण (भायखळा) : सन्माननीय िह
ृ ननमााण मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मुींबईतील बाींधकाम व्यससायातील गैरप्रकाराींना वळा घालण्याबरोबरच घर खरे दीदाराींच्या
दहताचे रक्षा करण्यासाडा राज्यात वसवसध प्रकारे कायदे असले तरी या कायदयाींना न

नुमानता गत काही सर्ाात वसकासकाींनी घर खरे दीदाराींच्या केलेल्या र्ससाक
ू ीची एकूा १६
हनार प्रकराे प्रलींबबत असल्याची मादहती माहे सप््ें बर, २०१६ मये सा तया दरयान
रनदसानास वली, हे खरे वहे काय,

(२) असल्यास, वसकासकाींकडून र्ससाूकीच्या १६ हनार प्रकराे प्रलींबबत असल्याप्रकराी

सासनाने तातडीने रनााय घेऊन तयाींची अींमलबनासाी करुन वसकासकाींसर कोाती कारसाई
केली सा करण्यात येत वहे ,
(३)

नसल्यास, वसलींबाची काराे काय वहे त?

श्री. प्रिाश महे ता (०२-०२-२०१९) : (१)

अींसत: खरे वहे .

दद.०८.०३.२०१७ रोनी महारे रा प्राधधकरााची थापना पाल्यानींतर दद. ३१.०८.२०१८
रोनीपयंत एकूा ४०१४ तक्रारी प्राप्त पाल्याचे रनदसानास वले वहे .

(२) स (३) महारे रा प्राधधकरााकडे प्राप्त पालेल्या तक्रारीींबाबत रनयमानस
ु ार कारसाई करण्यात
येत असन
ु नानेसारी २०१९ अखेरच्या सदयस्थतीनुसार महारे रा प्राधधकरााकडे प्राप्त पालेल्या
एकूा ५६२३ तक्राींरीपैकी ३४५९ तक्रारी रनकाली काढण्यात वल्या वहे त.
___________

वस.स. ५३० (8)
लातूर, परभणी, चांद्रपूर महानिरपामलिेचे सहाय्यि अनमदान शासनाने बांद िेल्याबाबत
(९) ८६११९ (२३-०८-२०१७) श्री.अममत ववलासराव दे शमख
(लातूर शहर), श्री.राधािृष्ट्ण ववखेम
पाटील (मशडी) : सन्माननीय मख्
म यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) लातूर, परभाी, चींद्रपूर महानगरपामलकेचे सहाय्यक अनुदान सासनाने बींद केल्याने
महानगरपामलकेसमोर अनेक समया उभा ्ाकल्या असून कमाचायाींचे चार-चार मदहन्याींचे
पगार थकले वहे त, हे खरे वहे काय,

(२) असल्यास, या महापामलकाींना वधथाक सींक्ातून बाहे र काढण्यासाडा सासन मदत कराार
वहे काय,

(३) नसल्यास, वसलींबाची काराे काय वहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०१-०२-२०१९) : (१) अनुज्ञेय कालासधीनींतर सहायक अनुदान न
ममळाल्याने कमाचायाींचे पगार थकल्याची बाब खरी नाही.
(२)
• सासन रनााय दद.२५.०८.२०१४ नुसार लातूर, परभाी, चींद्रपूर या महानगरपामलका
स यापढ
ु े नव्याने रनमााा होााया महानगरपामलकाींना तया “अ” सगा नगरपररर्दा

वहे त असे समनून महानगरपामलका रनमााा पाल्यापासून पुढील सलग पाच सर्े
रनममातीनींतर प्ररतसर्ी १० ्क्के साढीसह १०० ्क्के सहायक अनुदान दे ण्याचा
रनााय घेण्यात वला होता.

• तदनुसार सींबींधधत महानगरपामलकाींना दद.०१.११.२०१२ ते दद.३१.१०.२०१७ या
कालासधीसाडाचे सहायक अनद
ु ान वसतरीतही करण्यात वले वहे .

• महानगरपामलकाींनी तयाींचा वथापना खचा महानगरपामलकेच्या सउतपन्नातून
भागवसाे अमभप्रेत वहे.

•

सासनामार्ात

महानगरपामलकाींना

वसवसध

वसकास

वसश्यकतेनस
ु ार रनधी उपलब्ध करुन दे ण्यात येतो.

(३) प्रश्न उद्ासत

योननाींसाडा

सेळोसेळी

नाही.

___________
अांधेरी (प) येथील म्हाडाच्या ननधीतन
ू बाांधण्यात आलेले बालवाडी, योिािेंद्र, समाजिल्याण
िेंद्र पाले रे सीडेंट असोमसएशन या सांथेच्या ताब्यातून सोडववण्याबाबत

(१०) ९१३८४ (०१-०९-२०१७) श्री.अममत साटम (अांधेरी पजश्चम) : सन्माननीय िह
ृ ननमााण मांत्री
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) अींधेरी (प) (मुींबई) नेहरु नगर येथील अण्ाा चाळीतील बालसाडी, नुहू ससोसा मलींक रोड
येथील योगा केंद्र, नेव्हीपीडी १३ सा रोडसरील समानकल्याा केंद्र, सायरलेस रोडसरील बालसाडी
हाडाच्या रनधीतून बाींधण्यात वले असल्याचे माहे नन
ू , २०१७ मये सा तया दरयान
रनदसानास वले वहे , हे खरे वहे काय,

वस.स. ५३० (9)
(२) असल्यास, सदर बालसाडी, योगाकेंद्र, समानकल्याा केद्र, या नागा वसलेपाले रे सीडें्
असोमसएसन या सींथेने सन २००९ या कालासधी पासून ताब्यात घेतले वहे त, हे ही खरे वहे
काय,

(३) असल्यास, सदर सींथाींबरोबर हाडाचा ककीं सा मींब
ु ई लम बोडााचा कुडल्याही प्रकारचा करार
पालेला नाही, हे ही खरे वहे काय,

(४) असल्यास, सदर बालसाडी, योगा केंद्र, समानकल्याा केंद्र सदर सींथेच्या ताब्यातून
सोडवसण्यासाडा सासनाने कोाती कायासाही केली सा करण्यात येत वहे ,
(५) नसल्यास, वसलींबाची काराे काय वहे त?
श्री. प्रिाश महे ता (०१-०२-२०१९) : (१) मुख्य अधधकारी, मुींबई पोपडपट्टी सुधार मींडळ याींच्या

अहसालानस
ु ार, अींधेरी (प) (मुींबई) नेहरु नगर येथील अण्ाा चाळमधील बालसाडी, नुहू ससोसा
मलींक रोड येथील योगा केंद्र, नेव्हीपीडी १३ व्या रोडसरील समानकल्याा केंद्र स्नल्हा रनयोनन
सममतीने उपलब्ध करुन ददलेल्या रनधीतन
ू हाडाच्या मींब
ु ई पोपडपट्टी सध
ु ार मींडळामार्ात
बाींधण्यात वले वहे . तर, सायरलेस रोडसरील बालसाडी मानी सींसद सदय याींच्या वसकास
रनधीतून सन १९९५-९६ साली मुींबई महानगरपामलकेमार्ात बाींधण्यात वले वहे .
(२) हे अींसत: खरे वहे .

(३) नह
ु ू ससोसा मलींक रोड येथील योगा केंद्राचा दे खभाल करारनामा वसलेपाले रे मसडेन््स

सेल्र्ेअर असोमसएसन या सींथेबरोबर सन २०१३ मये सुधार मींडळामार्ात करण्यात वलेला
वहे . सदर सींथेने मुदतसाढीची मागाी केली असून नेहरु नगर येथील अण्ाा चाळीमधील
बालसाडी, नोव्हीपीडी १३ सा रोड सरील समान कल्याा केंद्राचे दे खभाल करारनामा पाल्याचे
ददसून येत नाही.

(४) स्नल्हाधधकारी, मींब
ु ई उपनगरे याींनी सदर सातच
ु ा ताबा घेण्याबाबत कळवसल्यानस
ु ार नह
ु ू

लो्स वय हॉस्प्ल नसळील समानकल्याा केंद्राचा ताबा तसेच नुहू ससोसा मलींक रोड सरील
कपाससाडी नसळच्या योगा केंद्राचा ताबा दद.१६.१.२०१८ रोनी हाडाच्या मुींबई पोपडपट्टी सध
ु ार
मींडळामार्ात घेण्यात वला वहे . तसेच, नेहरु नगर वण्ााचाळ येथील समानकल्याा
केंद्रामये लहान मल
ु ाींचे बालसाडी सगा सरु
ु असल्याने सदर

केंद्राचा ताबा घेण्यात वला

नसल्याचे मुख्य अधधकारी, मुींबई पोपडपट्टी सुधार मींडळाने कळवसले वहे .
(५) प्रश्न उद्ासत

नाही.

___________

राज्यातील तालि
म ातरीय ग्रामपांचायतीना निरपांचायतीचा दजाा दे ण्याबाबत
(११) १०१४३३ (२६-१२-२०१७) श्री.उल्हास पाटील (मशरोळ), श्री.हसन ममश्रीफ (िािल) :
सन्माननीय मख्
म यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

राज्यातील

सुमारे

३५०

तालुका

तरासरील

ग्रामपींचायतीींना

नगरपींचायतीचा

दनाा

दे ण्याबाबतचे सन २०१४ मये सव्हे क्षा होऊन हरकती मागसून सवसतर प्रतास सासनाकडे
पाडवसण्यात वला वहे , हे खरे वहे काय,

वस.स. ५३० (10)
(२) असल्यास, या प्रतासासर अदयापही रनााय घेण्यात वलेला नाही, हे ही खरे वहे काय,
(३) असल्यास, याबाबत चौकसी केली वहे काय स चौकसीनुसार राज्यातील तालुकातरीय
ग्रामपींचायतीींना नगरपींचायतीचा दनाा दे ण्याबाबत सासनाने कोाती कायासाही केली सा करण्यात
येत वहे ,
(४) नसल्यास,वसलींबाची काराे काय वहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०१-०२-२०१९) : (१) अींसत: खरे वहे.
(२) हे खरे नाही.
(३)
•

राज्यातील

तालुका

मख्
ु यालयाच्या

दडकााी

असााया

१३८

ग्रामपींचायतीींचे

नगरपररर्द/नगरपींचायतीमये रूपाींतर करण्याबाबतचा रनााय सासनाने घेतला.
• दद. ०१.०३.२०१४ रोनी १३६ ग्रामपींचायतीींचे नगरपररर्द / नगरपींचायतीींमये
रूपाींतर करण्याबाबत प्राथममक उदघोर्ाा करण्यात वली.
•

तदनुसार,

अदयापपयंत

तालुका

मुख्यालयाच्या

दडकााी

असााया

१२३

ग्रामपींचायतीींचे रूपाींतर नगरपररर्द/ नरगपींचायतीींमये करण्यात वले वहे .
(४) प्रश्न उद्ासत

नाही.
___________

सन १९९३ पूवीच्या रोजांदारीवरील परां तम नांतर निरपकरर्द सेवेत सामावून घेतलेल्या िमाचा-

याांचे वारसास लाड िममटीच्या मशफारशीनस
म ार (वमशला) वारस हक्िाने सामावन
ू घेण्याबाबत
(१२) ११२४५३ (१८-०४-२०१८) श्री.किशोर पाटील (पाचोरा) : सन्माननीय ममख्यमांत्री पुढील
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) सन १९९३ पूसीच्या रोनींदारीसरील परीं तु नींतर नगरपररर्द सेसेत सामासन
ू घेतलेल्या

कमाचा-याींचे सारसास लाड कमम्ीच्या मसर्ारसीनुसार (समसला) सारस हक्काने सामासन
ू

घेण्याबाबत मा. नगरवसकास राज्यमींत्री तसेच प्रधान सधचस, नगरवसकास वसभाग याींच्याकडे
माहे र्ेब्रुसारी, २०१६ पासून लोकप्ररतरनधीींनी सारीं सार मागाी केली वहे , हे खरे काय,

(२) असल्यास, या मागाीनुसार सासनाने रनााय घेतला वहे काय, तयाचे सरुप काय वहे ,
(३) नसल्यास, वसलींबाची काराे काय वहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०१-०२-२०१९) : (१) स (२)
•

नगरपररर्द

कमाचारी

सींघ्ना

स

लोकप्ररतरनधीींकडून

प्राप्त

रनसेदनाींमये

याबाबतची मागाी केली वहे , हे खरे वहे .

• दद.१०.०३.१९९३ पूसीच्या रोनींदारी कमाचायाींच्या सेसा रनयममत करताना नगरपररर्द

प्रसासन सींचालनालयाने दद.२०.०४.२००१ स दद.१६.०५.२००५ अन्सये मागादसाक
ततसे/ अ्ी स सती वसदहत केल्या वहे त.

वस.स. ५३० (11)
•
•

सदर तरतुदीनुसार रोनींदारी वथापनेसरील ससा रनयुक्तया रनयममत करताना तया

व्यस्क्तच्या सेसारनसतृ ती/मतृ यन
ु ींतर सदर पद व्यपगत होते.

तसेच, पद व्यपगत होत असल्याने, कमाचायाींच्या सारसाींना अनुकींपा ततसाचा लाभ
अनज्ञ
ु ेय राहत नाही, असी तरतद
ू वहे .

• नगरपररर्द सींघ्नाींनी सासनाकडे केलेल्या रनसेदनातील याबाबतची मागाी तपासन
ू
रनयमोधचत कायासाही प्रतावसत वहे .

(३) प्रश्न उद्ासत

नाही.
___________

ममांबई शहरातील उपिरप्राप्त तसेच पािडी पदतीवरील इमारतीांचा रखडलेला पमनववािासाचा
’’महारे रा’’ िायद्यात समाववष्ट्ट िरण्याचा प्रताव

(१३) ११७०४७ (२३-०७-२०१८) श्री.अजय चौधरी (मशवडी) :
गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय िह
ृ ननमााण मांत्री पुढील

(१) मुींबई सहरातील उपकरप्राप्त तसेच पागडी पदतीसरील इमारतीींचा रखडलेला पुनवसाकासाचा
’’महारे रा’’ कायदयात समावसष् करण्याचा प्रतास सासनाच्या वसचाराधीन वहे , हे खरे वहे
काय,
(२) असल्यास, या प्रतासासर सासनाने रनााय घेतला वहे काय,
(३) नसल्यास, वसलींबाची काराे काय वहे त ?
श्री. प्रिाश महे ता (०१-०२-२०१९) : (१), (२), स (३) हाडा स एसवरए प्रकल्पाींना रे रा कायदा
लागू करण्याबाबतचा प्रतास सासनाच्या वसचाराधीन वहे .
तथावप, पागडी

पदतीसरील इमारतीींच्या

करण्याची बाब वसचाराधीन नाही.

पुनवसाकासाबाबत “रे रा”

कायदा

लागू

___________
पांतप्रधान आवास योजनेशी सस
म ांित पोपडीधारिाांना घरे दे ण्यासाठी
उच्चतरीय सममती थापन िरण्यात आल्याबाबत

(१४) ११७२९० (२३-०७-२०१८) श्री.मांिलप्रभात लोढा (मलबार हहल), श्री.सांदीपानराव भम
म रे

(पैठण), श्री.प्रताप सरनाईि (ओवळा माजजवडा), श्री.किशोर पाटील (पाचोरा), श्री.अननल बाबर
(खानापूर), श्री.सांजय पोतनीस (िमलना), श्री.प्रिाश फातपेिर (चें बूर), श्री.जयप्रिाश ममांदडा

(बसमत), श्री.प्रिाश समवे (मािाठाणे), श्री.तमिाराम िाते (अणश
म क्ती निर) : सन्माननीय
िह
ृ ननमााण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पींतप्रधान वसास योननेसी सुसींगत पोपडीधारकाींना घरे दे ण्यासाडा ददनाींक ०९ नानेसारी,
२०१८ रोनी सा तया सुमारास उच्चतरीय सममती थापन केली वहे , हे खरे वहे काय,

वस.स. ५३० (12)
(२) असल्यास, या सममतीला अहसाल सादर करण्यासाडा तीन मदहन्याींची मुदत ददली वहे , हे
ही खरे वहे काय,

(३) असल्यास, सदर सममतीचा अहसाल सासनास प्राप्त पाला वहे काय, या अहसालातील
मसर्ारसीींचे सरुप काय वहे स तयानर्
ु ींगाने पढ
ु े कोाती कायासाही केली सा करण्यात येत
वहे ,

(४) नसल्यास, वसलींबाची काराे काय वहे त ?
श्री. प्रिाश महे ता (०१-०२-२०१९) : (१) होय. तथावप, सदर सासन रनााय दद. १०.०१.२०१८ चा
वहे .
(२) होय.
(३) सदर सममतीचा अहसाल सासनास दद. २९.१०.२०१८ रोनी मुख्य कायाकारी अधधकारी,
पोपडपट्टी पुनसासन प्राधधकरा याींनी सादर केला वहे . बह
ृ न्मुींबई वसकास रनयींत्रा रनयमासली

२०१४ - २०३४ मये पात्र पोपडीधारकाींना २५ चौ.मी. (२६९ चौ.र्ु्) ऐसनी २७.८८ चौ.मी.
(३०० चौ.र्ु्) पुनसासन सदरनका दे ण्याची तरतूद करण्यात वली वहे . सदर तरतूदीनस
ु ार स
प्राप्त अहसालाची छाननी करून तपमसलासर सासन रनााय रनगाममत करण्याचा प्रतास
प्राधधकरा तरासर स गह
ृ रनमााा वसभाग तरासर सुरु वहे .
(४) प्रश्न उद्ासत

नाही.

___________
महारे रािडून िरण्यात आलेल्या अभ्यासाांतिात ममांबईसह राज्यात तब्बल २९३ अनधधिृत
िह
म असल्याबाबत
ृ प्रिल्पाचे िाम सरु

(१५) १२०९०० (२३-०७-२०१८) श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), अॅड.आमशर् शेलार (वाांद्रे पजश्चम),
डॉ.सांतोर् टारफे (िळमनमरी), श्री.अममन पटे ल (ममांबादे वी), श्रीमती ननमाला िाववत (इितपूरी),
श्री.अलम शेख (मालाड पजश्चम), प्रा.वर्ाा िायिवाड (धारावी), श्री.राजेंद्र पाटणी (िारां जा),
श्री.राज पमरोहहत (िमलाबा), श्री.नसीम खान (चाांहदवली), श्री.ववजय वडेट्टीवार (ब्रम्हपूरी),
श्री.अममत ववलासराव दे शमख
(लातरू शहर), श्री.बाळासाहे ब थोरात (सांिमनेर), श्रीमती मांदा
म
म्हात्रे

(बेलापूर),

श्री.अममत

साटम

(अांधेरी

पजश्चम),

श्री.योिेश

सािर

(चारिोप) :

सन्माननीय िह
ृ ननमााण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) मुींबईतील हाडा स पोपडपट्टी पन
ु सासन प्राधधकरााच्या पन
ु वसाकासाच्या योननाींतगात
वसकासकाींकडून र्ससाूक होत असल्याने हाडा स पोपडप््ी पुनसासन

योननेची कामे

महारे रा अींतगात वाण्यासाडा रनााय घेण्यात येाार असल्याचे मा.गह
ृ रनमााा मींत्री याींनी माहे
माचा, २०१८ मये सा तया दरयान वश्सासन ददले होते, हे खरे वहे काय,

(२) असल्यास, महारे राकडून करण्यात वलेल्या अ्यासाींतगात मब
ींु ईसह राज्यात सम
ु ारे २९३
अनधधकृत गह
ृ प्रकल्पाचे काम सुरु असल्याची मादहती महारे रा समोर माहे मे, २०१८ च्या
पदहल्या वडसयायात सा तया दरयान रनदसानास वली, हे ही खरे वहे काय,

वस.स. ५३० (13)
(३) असल्यास, महारे राने याची गींभीर दखल घेत या गह
ृ प्रकल्पा वसरोधी कारसाई करण्याचे
वदे स सींबधधत यींत्रााींना ददले वहे त, हे ही खरे वहे काय,

(४) असल्यास, ददनाींक १ मे, २०१७ पासून महारे रा कायदयाची राज्यात अमलींबनासाी सुरु
पाली तया नींतर ददनाींक ३० एवप्रल, २०१८ पयंत महारे राकडे ९०३८ तक्रारी प्राप्त पाल्या

असल्याचे माहे मे, २०१८ च्या पदहल्या वडसयायात सा तया दरयान रनदसानास वले वहे ,
हे ही खरे वहे काय,
(५) असल्यास, १७१० या तक्रारी असैध होतया, हे ही खरे वहे काय, तसेच उपरोक्त प्रकराी
सासनाने चौकसी केली वहे काय तदनस
ु ार कोाती कायासाही केली सा करण्यात येत वहे ,
(६) नसल्यास, वसलींबाची काराे काय वहे त ?
श्री. प्रिाश महे ता (०२-०२-२०१९) : (१) होय.
(२) वखा (३) होय.
महारे राकडे प्राप्त पालेल्या तक्रारीतील मादहतीनुसार एकूा २९३ प्रकल्प महारे राकडे

नोंदाी न पाल्याचे वढळून वले होते. तयापैकी ८५ प्रकल्पाींची मादहती सींबींधधत रनयोनन
प्राधधकरााकडे योग्य तया कायासाहीसाडा कळवसण्यात वली असून उसाररत प्रकरााींबाबत
कायासाही सुरु वहे .

(४) होय हे खरे वहे .
(५) प्राप्त पालेल्या तक्रारीींची सहारनसा करण्याची कायासाही महारे रा मार्ात सरु
ु वहे .
(६) प्रश्न उद्ासत

नाही.

___________
महारे रा प्राधधिरणाचे आदे श, ननिाल व पकरपत्रि मराठीत उपलब्ध िरण्याबाबत
(१६) १२३०५१ (२३-०७-२०१८) श्री.राहूल िमल (दौंड) : सन्माननीय िह
ृ ननमााण मांत्री पुढील
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) महारे रा प्राधधकरााचे रनकाल, वदे स वखा पररपत्रक केसळ इींग्रनी भार्ेत उपलब्ध केली
नात असल्याने मराडा माासाींची गैरसोय होत असन
ू ते मराडात उपलब्ध करून दे ण्याबाबत

ददनाींक ५ मे, २०१८ रोनी सा तया सुमारास काही नागररकाींनी ईमेलदसारे मा. मुख्यमींत्री तसेच
महारे रा प्राधधकरा याींना रनसेदन केले वहे , हे खरे वहे काय,

(२) असल्यास, सदर रनसेदनाच्या अनर्
ु ींगाने महारे रा प्राधधकरााचे रनकाल, वदे स वखा
पररपत्रक मराडा उपलब्ध करण्याबाबत सासनाने कोाती कायासाही केली सा करण्यात येत
वहे ,
(३) नसल्यास, वसलींबाची काराे काय वहे त ?

वस.स. ५३० (14)
श्री. प्रिाश महे ता (३१-०१-२०१९) : (१) नाही.
असा वसयाचे रनसेदन ई-मेलदसारे

प्राप्त पालेले नसल्याचे सींबींधधताींनी कळवसले वहे.

(२) स (३)
महारे रा प्राधधकरा तसेच अवपलीय न्यायाधधकरााचे कामकान हे अधा न्यारयक सरुपाचे
वहे . हे कामकान महाराषर रानभार्ा (सस्नात प्रयोनन) रनयम, १९६६ च्या रनयम २ च्या
पो्रनयम ४ मये मोडत असल्याने, याबाबतचे वदे स /रनकाल मराडा भार्ेमये दे ाे
बींधनकारक नाही असे अमभप्राय वसधी स न्याय वसभागाने ददल्यामुळे, याबाबत कायासाहीचा
प्रश्न उद्ासत

नाही.

___________
मालाड (पूव)ा येथील रता रुां दीिरणात बाधधत पालेल्या ८२ पापेडीधारिाांचे
एसआरए अांतिात पन
म वासन िरण्याबाबत

(१७) १२६४१९ (०४-१२-२०१८) श्री.सनम नल प्रभू (हदांडोशी) : सन्माननीय िह
ु ील
ृ ननमााण मांत्री पढ
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मींब
ु ई उपनगर मालाड (पस
ू )ा येथील साहतक
ू कोंडी समया सोडवसण्यासाडा मस्ल्लका हॉ्े ल

ते हुमेरा पाका-ददींडोसी या प्रलींबबत रता रूींदीकरााच्या वसकास कामात अडसर डरलेल्या बाधधत
८२ पोपडीधारकाींचे ददनाींक ०१ नानेसारी, २००० पयंतच्या पोपडयाींना सरीं क्षा दे ण्याच्या सासन
अधधरनयमानुसार नव्याने सव्हे क्षा स पररमसष्-२ ची कायासाही कराे स तयानींतर या

पोपडीधारकाींचे एसवरए योननेअत
ीं गात पन
ु सासन कराेबाबत एसवरए प्राधधकराातर्े अदयाप
कोातीच कायासाही करण्यात वली नसल्याची बाब रनदसानास वली वहे , हे खरे वहे काय,

(२) असल्यास, सन २००० च्या सासन कायदयानुसार बाधधत ८२ पोपडीधारकाींचे सव्हे क्षा स
पररमसष्-२ कराेबाबत प्राधधकराास लागत असलेल्या वसलींबाची काराे काय वहे त,

(३) असल्यास, मालाड (पूस)ा , भागात साहतूक कोंडीच्या समयेमुळे नागरीक स सालेय,
महावसदयालयात
रूींदीकराातील

वसदयार्थयांची

होत

८२ पोपडीधारकाींचे

असलेली

गैरसोय

सव्हे क्षा स

दरू

करण्यासाडा

पररमसष्-२ तातडीने

प्राधधकराातर्े कोाती कायासाही करण्यात वली सा येत वहे ,
(४)

असल्यास,

अदयापपयंत

एसवरए

सदयःस्थती काय वहे ?

प्राधधकराातर्े

करण्यात

सदरहू रता
करााच्या दृष्ीने

वलेल्या

कायासाहीची

श्री. प्रिाश महे ता (०१-०२-२०१९) : (१) हे खरे नाही. मौने ददींडोसी, ता.बोरीसली, न.भ.ू क्र.
१३४,१३४/१ते२५, १३५,१३५/१ते१२, १३६,१३६/१ ते १३८, १३७ स १३७/१ या ममळकतीसरील
वसकासक मे.बदह् एीं्रप्रायपेस प्रा. मल.
ननता

सेसक

सींघ

सहकारी

गह
ृ रनमााा

याींचेमार्ात राबवसण्यात येााया ददींडोसी पाडा
सींथेचे

मुळ

पररमसष्-२

अपर

स्नल्हाधधकारी

(अरतक्रमा) तथा रनयींत्रक याींनी SRD अींतगात दद.१८.४.१९९५ रोनी रनगाममत केलेले वहे.
सदर पररमसष्-२ मये एकूा १०५६ पोपडीधारकाींचा समासेस असन
ू तयापैकी ९५२ पोपडीधारक
पात्र वहे त.

वस.स. ५३० (15)
सदर
सदय:स्थतीत

प्रकराातील
नागेसर

पररमसष्-२

वढळून

येााया

प्रमााे

पात्र

असलेल्या

पोपडीधारकाींच्या

पोपडीधारकाींऐसनी

पात्रतेबाबत

हताींतरााच्या

अनुर्ींगाने पोपडपट्टी पुनसासन प्राधधकरााने सासनाकडून मागादसान मागवसले होते.

तयानुसार

सासनाने दद.१५.१०.२०१८ च्या पत्रान्सये पोपडपट्टी पन
ु सासन प्राधधकराास मागादसान केले वहे .

(२), (३) स (४) सासनाने केलेल्या मागादसानाच्या अनुर्ींगाने सदर प्रकराी सासन रनााय

दद.०२.०१.२०१२, दद. १६.५.२०१५ स दद.१६.५.२०१८ च्या तरतद
ु ीनुसार एकूा योननेतील
पोपडीधारकाींच्या यथास्थती

पात्रता

स ससुल्क

पुनसासनाकरीता

वसश्यक

योग्यतेनुसार

तपासाी/ पडताळाी करुन पोपडपट्टी पन
ु सासन प्राधधकरा स सक्षम प्राधधकारी याींच्या
समन्सयाने योग्य ती कायासाही करण्यात येत वहे .

___________
ममांबईतील रहहवाशाांच्या ५०० चौ.फूटाच्या घराांना महानिरपामलिेतफे
िरमाफी व ७०० चौ.फूटाच्या घराांना िर सवलत दे ण्याबाबत

(१८) १२६४६६ (०५-१२-२०१८) श्री.सांजय पोतनीस (िमलना), श्री.प्रिाश फातपेिर (चें बूर),
श्री.समननल मशांदे (वरळी) : सन्माननीय ममख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मुींबईतील रदहसासाींच्या ५०० चौ.र्ु्ाच्या घराींना महानगरपामलकेतर्े करमार्ी स ७००

चौ.र्ू्ाच्या घराींना कर ससलत दे ण्याचा मुींबई महानगरपामलकेचा डरास माहे नुल,ै २०१८ पयंत
सासनाच्या मान्यतेसाडा पाडवसण्यात वला नाही, हे खरे वहे काय,

(२) असल्यास, सदर डरास सासनाकडे पाडवसण्याची मागाी मींुबईतील एका रानकीय पक्षाच्या
वमदाराींनी ददनाींक ०६ ऑग्, २०१८ रोनी सा तयासुमारास मुींबई महानगरपामलकेच्या
वयुक्ताींकडे केली वहे, हे ही खरे वहे काय,

(३) असल्यास, यासींदभाात पुढे कोाती कायासाही करण्यात वली सा येत वहे ,
(४) नसल्यास, वसलींबाची काराे काय वहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१७-०१-२०१९) : (१) बह
ृ न्मुींबईतील ५०० ते ७०० चौ. र्ु्ापयंतच्या
सदरनकाींना मालमतता कर मार् करण्यासींदभाातील वसश्यकतेनुसार सुयोग्य प्रतास सासनास
सादर करण्याबाबत वयुक्त, बह
ृ न्मुींबई महानगरपामलका याींना ददनाींक ३० ऑक््ोबर, २०१८
रोनीच्या पत्रान्सये कळवसण्यात वले वहे .
(२) हे खरे वहे .
(३) स (४) बह
ृ न्मुींबईतील ५०० ते ७०० चौ. र्ु्ापयंतच्या सदरनकाींना मालमतता कर मार्
करण्याबाबतचा प्रतास प्रकक्रयाधीन असल्याचे महानगरपामलकेमार्ात कळवसण्यात वले वहे.
___________

वस.स. ५३० (16)
धिरणी िामिाराांचा घराांचा प्रश्न सोडववण्याबाबत
(१९) १२६७०३ (०४-१२-२०१८) श्री.अममन पटे ल (ममांबादे वी), श्री.राधािृष्ट्ण ववखे-पाटील (मशडी),
श्री.पथ्
ृ वीराज चव्हाण (िराड दषक्षण), श्री.ववजय वडेट्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.अलम शेख (मालाड
पजश्चम), श्री.िालीदास िोळां बिर (वडाळा), श्री.नसीम खान (चाांहदवली), श्री.अममत ववलासराव
दे शममख (लातूर शहर), डॉ.सांतोर् टारफे (िळमनमरी), प्रा.ववरें द्र जिताप (धामणिाव रे ल्वे),
श्री.जयिममार िोरे (माण), श्रीमती ननमाला िाववत (इितपूरी), श्री.भारत भालिे (पांढरपूर),

श्री.बसवराज पाटील (औसा), श्री.त्र्यांबिराव मभसे (लातूर ग्रामीण), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड
उत्तर), श्री.अमर िाळे (आवी), श्री.समननल िेदार (सावनेर), श्री.हर्ावधान सपिाळ (बल
म ढाणा) :
सन्माननीय िह
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :ृ ननमााण मांत्री पढ

(१) धगराी कामगाराींच्या घराींचा प्रश्न प्रलींबबत वहे , हे खरे वहे काय,
(२) असल्यास, सयोस
ृ द धगराी कामगार ग्रामीा भागात राहतात असल्याने कामगाराींना
घराींसाडा ये-ना करासी लागत वहे , हे ही खरे वहे काय,

(३) असल्यास, सासनाने धगराी कामगाराींच्या घराींचा प्रश्न तातडीने सोडवसण्याबाबत कोाती
कायासाही केली सा करण्यात येत वहे ,
(४) नसल्यास, वसलींबाची काराे काय वहे त ?
श्री. प्रिाश महे ता (०५-०१-२०१९) : (१) हे अींसत: खरे वहे .
(२) धगराी कामगार / सारस सोडतीत यससी पाल्यानींतर ते पात्र डरल्यानींतर तयाींना
सदरनकेच्या वसक्री ककीं मतीचा भराा करण्यासाडा तातपुरते दे कारपत्र समन्सयक यींत्राा हाून
रनयक्
ु त केलेल्या बँकेमार्ात पाडवसण्यात येत,े सदर तातपरु ते दे कारपत्र त्रयथ व्यस्क्तच्या
हातात नासू नये, यासाडा मळ
ु धगराी कामगार / सारस याींना उपस्थत रहासे लागते.

(३) सोडतीत यससी पालेले धगराी कामगार / सारस सयोस
ृ द असल्यास ककीं सा वनारी
असल्यास तयाींनी वसश्यक ते पुरासे सादर केल्यानींतर योग्य सा्ल्यास तयाींनी केलेल्या

वसनींतीसरुन सदर धगराी कामगार / सारस याींना तयाींच्या घरी नासन
ू वसतरााची कायासाही पा
ू ा
करण्यात येते.

(४) प्रश्न उद्ासत

नाही.
___________
वपांपरी धचांचवड नवनिर वविास प्राधधिरण बाधधत
शेति्याांना १२.५% परतावा ममळणेबाबत

(२०) १२७१३२ (०४-१२-२०१८) अॅड.िौतम चाबि
म वार (वपांपरी) : सन्माननीय ममख्यमांत्री पुढील
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) सन १९७२ ते १९८३ दरयान वपींपरी धचींचसड नसनगर वसकास प्राधधकरा सींपादीत
नमीनीच्या मोबदल्यापो्ी १२.५% (साडेबारा ्क्के) परतासा क्षेत्र सेतकयाींना दे ण्यासाडा मा.
मख्
ु यमींत्री याींना सेळोसेळी रनसेदन ददले वहे , हे खरे वहे काय,

वस.स. ५३० (17)
(२) असल्यास, सासनाने याबाबत चौकसी केली वहे काय, चौकसीच्या अनुर्ींगाने सासनाने
वपींपरी धचींचसड प्राधधकरााने सींपाददत केलेल्या सेतकयाींच्या नममनीचा १२.५% (साडेबारा
्क्के) परतासा दे ण्याबाबत कोाती कायासाही केली स करण्यात येत वहे ,
(३) नसल्यास, वसलींबाची काराे काय वहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (३१-०१-२०१९) : (१) स (२) सदर प्रकराी सेळोसेळी रनसेदने

प्राप्त पाली

वहे त, तथापी सदयस्थतीत सासन तरासर सन १९७२ ते सन १९८३ दरयान सींपाददत स
रनसेध ताबा ममळालेल्या नममनीच्या मोबदल्यात सदरहू नममन मालकाींना १२.५ ्क्के नममन
परताव्याबाबत सासनाचे धोरा नाही.
(३)

प्रश्न उद्ासत

नाही.
___________

ममांबई शहराला पाणी पमरवठा िरणा-या मभवांडीतील वाहहनयालित मोठया
प्रमाणावर अनधधिृत बाांधिामे व िोदामे असल्याबाबत

(२१) १२८४६५ (०६-१२-२०१८) श्री.अलम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.राधािृष्ट्ण ववखे-पाटील

(मशडी), श्री.पथ्
ृ वीराज चव्हाण (िराड दषक्षण), श्री.ववजय वडेट्टीवार (ब्रम्हपूरी), प्रा.वर्ाा िायिवाड
(धारावी), श्री.बाळासाहे ब थोरात (सांिमनेर), श्री.िमणाल पाटील (धळ
म े ग्रामीण), डॉ.सांतोर् टारफे
(िळमनमरी), श्री.हर्ावधान सपिाळ (बमलढाणा), श्री.समननल िेदार (सावनेर), श्री.अमर िाळे

(आवी), श्री.त्र्यांबिराव मभसे (लातूर ग्रामीण), अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा), श्रीमती ननमाला
िाववत (इितपूरी), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर), प्रा.ववरें द्र जिताप (धामणिाव रे ल्वे) :
सन्माननीय मख्
म यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मींब
नात असन
ु ई सहराला पााी परु सडा कराा-या नलसादहन्या मभसींडी सहरातन
ू
ू

मभसींडीतील नल सादहन्यालगत मोडया प्रमााासर अनधधकृत बाींधकामे स अनधधकृत गोदामे
असल्याचे माहे ऑग्, २०१८ च्या दस
ु या वडसडयात रनदसानास वले, हे खरे वहे काय,

(२) असल्यास, नलसादहनी लगत रतयासर खानगी नड साहतुकीमुळे मोड-मोडे खयाडे पडले
असन
ू साहतक
ू कोंडी तसेच सायु प्रदर्
ू ा रनमााा होत वहे, हे ही खरे वहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकराी सासनाने चौकसी केली वहे काय, चौकसीनूसार पुढे कोाती
कायासाही केली सा करण्यात येत वहे ,

(४) नसल्यास, वसलींबाची काराे काय वहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (३१-०१-२०१९) : (१), (२) स (३) मुींबई सहराला पााी पुरसडा कराा-या
नलसादहन्याची

लाींबी

कक.मी.इतकी वहे .

मभसींडी

रननामपरू

सहर

महानगरपामलका

कायाक्षेत्रात

अींदाने

१०

सदर नलसादहन्याींच्या सभोसताली मभसींडी रननामपुर सहर महानगरपामलका क्षेत्रात

अनधधकृत बाींधकामे सन वसभागाच्या नममनीसर वहे त.

वस.स. ५३० (18)
सासन पररपत्रक ददनाींक ०७.०९.२०१० नुसार अनधधकृत बाींधकामावसरुद रनयमोधचत

कारसाई करण्याबाबत मभसींडी रननामपुर सहर महानगरपामलकेने सन वसभागास कळवसले वहे .

सदर नलसादहन्या लगतचा रता बह
ृ न्मुींबई महानगरपामलकेच्या खानगी मालकीचा वहे .

सदर रतयासर बह
ृ न्मुींबई महानगरपामलकेच्या साहनाव्यतीररक्त इतर साहनाींस साहतुकीसाडा
परसानगी नाही. तयामळ
ु े सदर दडकााी साहतक
ु कोंडी होण्याचा प्रश्न उद्ासत

नाही असे

मभसींडी रननामपुर सहर महानगरपामलकेने कळवसले वहे.

तसेच मभसींडी रननामपुर सहर महानगरपामलकेच्या कायाक्षेत्रातील

अनधधकृत बाींधकामासर

नलसादहन्या लगतच्या

कायासाही करण्याबाबतच्या सच
ू ना वयुक्त, मभसींडी रननामपुर सहर

महानगरपामलका याींना ददल्या वहे त.
(४) प्रश्न उद्ासत

नाही.
___________

तासिाांव शहरात (जज. साांिली) निरपामलिेत ननववदा दाखल िरण्यासाठी एिा
ठे िेदारासोबत आलेल्या निरसेवि व ठे िेदार याांच्यात पालेला वाद
(२२) १२८६३० (०६-१२-२०१८)

श्रीमती सममन पाटील (तासिाव - िवठे महाांिाळ), श्री.जयांत

पाटील (इलामपूर), श्रीमती सांयादे वी दे साई-िमपेिर (चांदिड) : सन्माननीय ममख्यमांत्री पुढील
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) तासगाींस सहरातील (स्न. साींगली) सेगसेगळ्या १२ कामाींसाडा नगरपामलकेकडून साडेतीन
को्ी रुपयाींच्या रनवसदा मागवसण्यात वल्या तसेच ऑनलाईन रनवसदा दाखल करण्याची मुदत
सींपल्यानींतर रनवसदा दाखल करण्यासाडा एका डे केदारासोबत वलेल्या नगरसेसक स डे केदार
याींच्यात मारामारी पाली, हे खरे वहे काय,
(२) असल्यास, या सींदभाात चौकसी करण्यात वली वहे काय, तयात काय वढळून वले,
(३) असल्यास, या सींदभाात पुढे कोाती कायासाही करण्यात वली सा येत वहे ,
(४) नसल्यास, वसलींबाची काराे काय वहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (३०-०१-२०१९) : (१) असा प्रकारची कोातीही घ्ना नगरपररर्द
कायाालयामये घडलेली नाही, असे मख्
ु याधधकारी, तासगाींस नगरपररर्द याींनी कळवसले वहे .

तसेच असा सरुपाचा तक्रार अना अथसा दखलपात्र / अदखलपात्र गुन्हा तासगास पोलीस
डाण्यात दाखल नाही, असे पोलीस अधीक्षक, साींगली याींनी कळवसले वहे .
(२), (३) स (४) प्रश्न उद्ासत नाही.
___________

वस.स. ५३० (19)
मभवांडी ननजामपूर शहर महानिरपामलिा हद्दीतील िचरा उचलण्याच्या
ननववदा प्रकक्रयेत होत असलेली अननयममतता

(२३)

१२८६७९ (०६-१२-२०१८) श्री.महे श चौघमले (मभवांडी पजश्चम) : सन्माननीय ममख्यमांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मभसींडी रननामपूर महानगरपामलका हद्दीतील कचरा उचलण्याच्या रनवसदा प्रकक्रयेत होत

असलेल्या अरनयममतता स प्रसासनाच्या गैरकारभाराबाबत थारनक लोकप्ररतरनधी याींनी मा.
मुख्यमींत्री महोदय स वयुक्त, मभसींडी सहर महानगरपामलका याींच्याकडे

चौकसीची मागाी

माहे नल
ु ,ै २०१८ मये सा तया दरयान केली होती, हे खरे वहे काय,

(२) असल्यास, सदर दस
ु याींदा काढण्यात वलेल्या रनवसदाींमये ३ डे केदाराींनी प्ररतसाद ददला
असताना ती प्रकक्रया रद्द का करण्यात वली स रतसयाींदा रनवसदा प्रकक्रया काढण्याची काराे
कोाती,
(३) असल्यास, सन २०१७ - १८ साडा ही रनवसदा प्रकक्रया असताना हे वधथाक सर्ा
सींपल्यानींतर ददनाींक १२ नल
ु ,ै २०१८ रोनी पालेल्या महासभेच्या अनेंयायासर सदर वसर्य येाे
गरनेचे असताना तो वसर्य अनेंयायासर न वाता महापौर वखा प्रसासनातील अधधकायाींनी
मींनुरी दे ण्याची काराे काय वहे त,

(४) असल्यास, रनवसदा प्रकक्रयेतील वसलींब करााया स ज्या वधथाक सर्ााकररता रनवसदा काढाे
वसश्यक असताना सदर सर्ा सींपल्यानींतर महासभेत वसर्य मींनूर करााया दोर्ीींसर कोाती
कारसाई करण्यात वली सा येत वहे ,

(५) नसल्यास, वसलींबाची काराे काय वहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (३१-०१-२०१९) : (१) स (२) होय.


मभसींडी-रननामपरु सहर महानगरपामलकेने

नाले स ग्ार सर्ाईसाडा तीन सेळा

रनवसदा प्रमसद केली होती. तथावप, सदर रनवसदे स प्ररतसाद ममळाला नाही.


तथावप, मभसींडी महानगरपामलकेच्या थायी सममतीच्या ददनाींक ०४.०८.२०१८ च्या
डरासान्सये पाच सर्ांकरीता घनकचरा व्यसथापनासाडा रनवसदा प्रकक्रया करण्याचा
रनााय घेतला होता.
तथावप,

मभसींडी-रननामपरु

सहर

महानगरपामलकेसाडा

सासनतरासर

घनकचरा प्रकल्प अहसाल मींनूर होऊन कायासाही सुरु पाल्याने सदरच्या डरासान्सये
प्रमसद करण्यात वलेली रनवसदा रद्द करण्यात वली.


राज्य सासनाने कोका वसभागातील ससा थारनक सराज्य सींथाींसाडा सच्छ
महाराषर अमभयानाींतगात घनकचरा गोळा कराे स सात्रोक्त पदतीने वसल्हे सा्
लासाे याकरीता सवसतर प्रकल्प अहसाल करण्यासाडा ICUC Consultants Pvt.
Ltd. सींथेची नेमाुक केली वहे.



उपरोक्त सल्लागार सींथेने मभसींडी सहरासाडा घनकचरा प्रकल्प अहसाल तयार केला
वहे . सदर अहसालास महाराषर नीसन प्राधधकरा स सासनाची मींनूरी प्राप्त पाली
वहे .

वस.स. ५३० (20)


तदनुर्ींगाने

मभसींडी-रननामपूर

सहर

महानगरपामलका

तरासर

नव्याने

रनवसदा

राबवसण्याची कायासाही प्रतावसत वहे .
(३) सन २०१७-१८ या वधथाक सर्ााकरीताच्या रनवसदा अींरतम पाल्याच्या ददनाींकापासून १
सर्ााच्या कालासधीकरीता बोलवसण्यात येाार होती.
मभसींडी-रननामपुर सहर महानगरपामलकेने

प्राप्त रनवसदे च्या दराने येााया सावर्ाक

खचाास प्रसासकीय मान्यता ममळण्यासाडा महासभेकडे प्रतास सादर केला.
महासभेतील चचाा स लोकप्ररतरनधीींकडून प्राप्त तक्रारीच्या अनुर्ींगाने केलेल्या चौकसी

दरयान सदर दोन्ही रनवसदा एकाच रनवसदाकाराने भरल्याचे रनदसानास वल्याने रनवसदा
प्रकक्रया रद्द करण्यात वली वहे.
(४) स (५) प्रश्न उद्ासत

नाही.
___________

पांतप्रधान आवास योजनेअांतिात अपात्र पोपडपट्टीवामसयाांना घरे दे ण्यात येणार असल्याबाबत
(२४) १२८७८६ (०४-१२-२०१८) श्री.राज पमरोहहत (िमलाबा), श्री.बाळासाहे ब ममरिमटे (नेवासा),

श्री.िणपत िायिवाड (िल्याण पव
ू )ा , डॉ.बालाजी किणीिर (अांबरनाथ), श्री.नरें द्र पवार
(िल्याण पजश्चम) : सन्माननीय िह
ृ ननमााण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) सन २०११ पयंतच्या अपात्र पोपडपट्टीसामसयाींना पींतप्रधान वसास योननेअींतगात घरे
दे ण्यात येाार वहे त, हे खरे वहे काय,
(२)

असल्यास,

ददनाींक

१

नानेसारी,

२०००

ते

१

नानेसारी,

२०११

पयंतच्या

अपात्र

पोपडपट्टीधारकाींना एसवरए अींतगात घरे ममळतील पा ती ससुल्क असतील, हे ही खरे वहे
काय,

(३) असल्यास, बह
ु ई, डााे वखा वपींपरी धचींचसड महापामलकेच्या हद्दीतील पोपडपट्टी
ृ न्मींब

पुनसासन योननेतील (एसवरए) ससुल्क पुनसासनयोग्य पोपडीधारकाींच्या सदरनकेची ककीं मत

रनस्श्चत करण्याचे अधधकार पोपडपट्टी पुनसासन प्राधधकारााच्या मख्
ु य कायाकारी अधधका-याींना
दे ण्याचा रनााय गह
ृ रनमााा वसभागाने माहे सप््ें बर, २०१८ मये सा तया दरयान घेतला वहे ,
हे ही खरे वहे काय,

(४) असल्यास, उक्त योननेंतगात ददली नााारी घरे ककती कालासधीत तयार होाार वहे त स
कधीपयंत पोपडपट्टीधारकाींचे पुनसासन होाार वहे ?
श्री. प्रिाश महे ता (०१-०२-२०१९) : (१) होय.
(२) होय. ददनाींक १६.०५.२०१८ रोनी या सींबींधीचे सासन रनााय रनगाममत केले वहे त.
(३) होय. ददनाींक ०७.०९.२०१८ रोनी या सींबींधीचे रनकर् रनस्श्चत करुन रनकर्ानुसार पोपडपट्टी

पुनसासन योननेतील पुनसासन इमारतीमधील सदरनकाींची ककीं मत रनस्श्चतीचे अधधकार मुख्य
कायाकारी अधधकारी, पोपडपट्टी पन
ु सासन प्राधधकरा याींना दे ण्यात वले वहे त.

(४) योननारनहाय तया तया पोपडपट्टी पुनसासन योननेत ससुल्क पुनसासन सदरनका तयार
होताच ससुल्क पुनसासनास पात्र असाायाींना ती उपलब्ध करण्यात येतील.
___________

वस.स. ५३० (21)
िोळीबार खार-साांताक्रमप (पूव)ा येथील पमनवासन प्रिल्प प्रलांबबत असल्याबाबत
(२५) १२९६४२ (०४-१२-२०१८) डॉ.सांतोर् टारफे (िळमनरम ी) : सन्माननीय िह
ृ ननमााण मांत्री
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मुींबईतील गोळीबार खार-साींताक्रुप (पूस)ा येथील वसकासक मे.मससामलक व्हे न्चर प्रा.ली. च्या
सतीने ३ के अींतगात पन
ु सासन प्रकल्पाला सासनाकडून मींनूरी दे ण्यात वली वहे , हे खरे वहे
काय,

(२) असल्यास, हा प्रकल्प गत ९ सर्ाापासून प्रलींबबत असून पोपडीधारकाींना घरभाडे रनयममत
ददले नात नसन
ू अदयाप पन
ु सासन इमारत बाींधण्याचा प्रतास तयार केला नाही, हे ही खरे
वहे काय,

(३) असल्यास, सदर वसकासक प्रकल्प पुाा करण्यास असमाथ असल्याने येथील पोपडधारकाींनी

सदर प्रकल्पाची मींनूरी रद्द करुन सासनामार्ात ३ के प्रकल्प पूाा कराेबाबत ददनाींक १
नोव्हें बर, २०१७ रोनी सा तयासम
ु ारास मा.गह
ृ रनमााा मींत्री याींना वसनींती अना केला वहे , हे ही
खरे वहे काय,

(४) असल्यास, या वसनींती अनाानुसार सासनाने सदरील वसकासकासर कारसाई करुन सदर
प्रकल्पाचा वसकास करण्याबाबत कोाती कायासाही केली सा करण्यात येत वहे ,
(५) नसल्यास, वसलींबाची काराे काय वहे त ?
श्री. प्रिाश महे ता (०१-०२-२०१९) : (१) होय, हे खरे वहे.
(२) सदर पोपडपट्टी पुनसासन योननेत पोपडपट्टी पुनसासन प्राधधकरााने १९ पुनसासन
इमारतीींचे वराखडे मींनूर केले वहे त.

तयापैकी ७ इमारतीींकरीता पुाा स ४ इमारतीींस अींसत:

भोगस्ा प्रमाापत्र रनगाममत पाले वहे . सदर पोपडपट्टी पुनसासन योननेतील एकूा १३२
रदहसासाींना घरभाडे ममळाले नसल्याबाबत पोपडपट्टी पन
ु सासन प्राधधकरााकडे प्राप्त पालेल्या
तक्रारीींसर

प्राधधकरााच्या तरासर सुनासाी घेऊन ११६ रदहसासाींना घरभाडे दे ण्याचा रनााय

पालेला वहे.

उसारीत १६ रदहसासाींच्या तक्रारीींसर सुनासाी सुरु असून तदनींतर कोातयाही

सभासदाची भाडे न ममळाल्याची तक्रार पोपडपट्टी पुनसासन प्राधधकरााकडे प्राप्त पालेली
नाही.

(३) खार साींताक्रुप नसाहर नगर गोळीबार पोपडपट्टी सींयुक्त कृती सममती याींचे सासनास
प्राप्त

पालेले

दद.२०.०२.२०१८

चे

रनसेदन

दद.२२.०३.२०१८

च्या

कायासाहीतस पोपडपट्टी पुनसासन प्राधधकराास पाडवसण्यात वले वहे .
(४) प्रश्न उद्ासत

नाही

(५) प्रश्न उद्ासत

नाही
___________

पत्रान्सये

योग्य

तया

वस.स. ५३० (22)
मािाठाणे येथील न.भू.क्र. २१५,२२१(पाटा ) ,२२३(पाटा ) ,२२५ ते २५८,२५९(पाटा ) २६(पाटा ) व्हीलेज
मािाठाणे, दे वीपाडा, बोकरवली,ममांबई येथील पोपडपट्टीधारिाांना नयाय ममळण्याबाबत

(२६) १३००२८ (०४-१२-२०१८) श्री.प्रिाश समवे (मािाठाणे) : सन्माननीय िह
ृ ननमााण मांत्री पुढील
गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मागाडााे येथील न.भ.ू क्र. २१५,२२१(पा्ा ), २२३(पा्ा ),२२५ ते २५८,२५९(पा्ा ) २६(पा्ा )
व्हीलेन मागाडााे, दे सीपाडा, बोररसली,मींब
ु ई येथील पोपडपट्टीधारकाींना न्याय ममळण्याकररता
थारनक लोकप्ररतरनधीींनी ददनाींक २९ सप््ें बर, २०१८ रोनी सा तया सुमारास मा. मुख्य
कायाकारी अधधकारी, नवसन प्रसासकीय भसन, साींद्रे, मुींबई याींना लेखी रनसेदन ददले होते, हे
खरे वहे काय,

(२) असल्यास, या रनसेदनानुसार अदयापपयंत कोातीच कायासाही न करण्याची काराे काय
वहे त,

(३) असल्यास, याबाबतची सदयःस्थती काय वहे ?
श्री. प्रिाश महे ता (०१-०२-२०१९) : (१) होय, हे खरे वहे.
(२) महाकाली एस.वर.ए. सह.गहृ .रन.सींथेतर्े ककीं सा अन्य सैयस्क्तक सभासदाींची भाडे न
ममळण्याबाबतची कोातीही तक्रार पोपडपट्टी पुनसासन प्राधधकराास प्राप्त पालेली नाही.
तसेच

वसकासकाींच्या

भागीदार

बदलण्याबाबत

पोपडपट्टी

पुनसासन

प्राधधकरााच्या

अमभलेखामये नोंद वढळत नाही तयामुळे कायासाहीचा प्रश्न उदभसत नाही, असा पोपडपट्टी
पुनसासन प्राधधकरााचा अहसाल वहे .
(३) प्रश्न उद्ासत

नाही

___________
ममांबईत असांख्य पमनववािास रखडलेल्या प्रिल्पातील ग्राहिाांना
महारे रातांित
ा सामावन
ू घेण्याबाबत

(२७) १३००८२ (०४-१२-२०१८) श्री.सांजय िेळिर (ठाणे) : सन्माननीय िह
ृ ननमााण मांत्री पुढील
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मुींबईत असींख्य पुनवसाकास प्रकल्पात वसकासकाने भाडे दे ाे बींद केल्याने सर्ाानुसर्े नव्या

घराींच्या प्रतीक्षा करीत असलेल्या लक्षासधी ग्राहकाींना महारे रा अींतगात ददलासा ममळे ल असी

ग्साही गह
ृ रनमााा खातयाचे अरतररक्त प्रधान सधचस याींनी ददल्याची बाब माहे सप््ें बर, २०१८
च्या दस
ु -या वडसयायात सा तया दरयान रनदसानास वली वहे , हे खरे वहे काय,

(२) असल्यास, पुनवसाकासाबाबतचा सासकीय प्रतास तयार असून पोपडपट्टी पुनसासन

योननेसह ससा पुनवा सकास प्रकल्पातील नुन्या रादहसासाींना ही महारे रा अींतगात सामासून घेण्यात
येाार वहे , हे ही खरे वहे काय,

(३) असल्यास, हाडा प्राधधकराात वखा ससानगर रनयोनन प्राधधकराातही एक खखडकी
योनना अींमलात येाार वहे , हे ही खरे वहे काय,

वस.स. ५३० (23)
(४) असल्यास, तया अनुर्ींगाने सासनाने कोाती चौकसी केली सा करण्यात येत वहे ,
(५) नसल्यास, वसलींबाची काराे काय वहे त ?

श्री. प्रिाश महे ता (०१-०२-२०१९) : (१), (२) ,(३), (४) स (५) हाडा तसेच पोपडपट्ट पन
ु सासन
प्रकल्पाींना रे रा कायदा लागू करण्याची बाब सासनाच्या वसचाराधीन वहे .
___________
वीर मरण आलेल्या मेजर िौतब
म राणे याांना श्रदाांजली वाहण्याच्या हदवशीच मीरा रोड येथील
निरसेविाने आपला वाढहदवस धम
म धडाक्यात साजरा िेल्याबाबत

(२८)

१३०५६५

(०५-१२-२०१८)

श्री.राणाजिजीतमसांह

पाटील

(उमानाबाद),

डॉ.सतीश

(अण्णासाहे ब) पाटील (एरां डोल), श्री.हनममांत डोळस (माळमशरस) : सन्माननीय ममख्यमांत्री पुढील
गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) कास्श्मरच्या गुरेन सेक््र मये घस
ु खोर दहसतसादयाींसी लढताना डााे स्नल््यातील मीरा

रोड येथे राहााया मेनर कौतब
ु प्रकास रााे याींना सीर मरा प्राप्त पाले वहे , हे खरे वहे
काय,

(२) असल्यास, मेनर रााे याींना सीर मरा प्राप्त पाल्यामुळे मीरा रोड पररसरातील सोकग्रत
नागरीकाींनी तयाींना श्रदाींनली साहण्याचा कायाक्रम सकाळी वयोस्नत केला असता तयाच

ददससी मीरा रोडच्या एका नगरसेसकाने तयाींचा साढददसस धम
ु धडाक्यात सानरा केला असन
ू या
कायाक्रमला नगरसेसकाींसह तेथील लोकप्ररतरनधीसुदा उपस्थत रादहले असन
डी.ने च्या
ू
तालासर नल्लोर्ात सानरा करण्यात वला, हे ही खरे वहे काय,

(३) असल्यास, यासींदभाात चौकसी करण्यात वली वहे काय, चौकसीत काय वढळून वले स
तदनूसार पुढे कोाती कायासाही केली सा करण्यात येत वहे ,
(४) नसल्यास, वसलींबाची काराे काय वहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०२-०२-२०१९) : (१) होय, हे खरे वहे .
(२) डााे ग्रामीा स्नल्हयातील कामसममरा पोलीस डाण्याचे अमभलेखासर अनादार श्री. कृषाा
छगनलाल गुप्ता, भाईंदर (प.) याींनी महाराषर सासनाचे वपले पो्ा लसर ई-मेलदसारे मेनर

कौतुब रााे याींना सीर मरा वले तया ददससी श्री. वनींद माींनरे कर, थारनक नगरसेसक
याींचा साढददसस तयाींच्या कायाकतयांनी पोलीस तथा प्रसासकीय कायाालयाची परसानगी न घेता
सासानरनक दडकााी माईक स

लाउड स्पकरचा सापर केल्याचे कारााने तक्रार अना प्राप्त

पाला, ही सतुस्थती वहे .
(३) सदर तक्रार अनााच्या चौकसीअींती गैरअनादार नगरसेसक स तयाींचे सहकारी याींनी पोलीस
तथा प्रसासकीय कायाालयाची परसानगी न घेता गैरअनादार याींचे साढददससाचे ददससी

वस.स. ५३० (24)
सासानरनक दडकााी माईक स लाउड स्पकरचा सापर केल्याचे रनदसानास वल्याने, सदर
प्रकराी तयाींचेवसरूद कामसममरा पोलीस डााे येथे पो. नॉ. रस्न. क्र. २२६/२०१८ स २२७/२०१८
मु. पो. अधधरनयम कायदा कलम ३३ (वर), ३(३), ३३(डब्लू)(१) अन्सये गुन्हा दाखल करून
कारसाई करण्यात वली असन
ू , मा. न्यायालयाकडून तयाींना प्रतयेकी रू. ५००/-

इतकी दीं डाची

मसक्षा करण्यात वली असल्याचे, पोलीस अधीक्षक, डााे ग्रामीा याींनी कळवसले वहे.
(४) प्रश्न उद्ासत

नाही.
___________

अक्िलिोट तीथाक्षेत्र (जज. सोलापरू ) शहरासह मैदिी, दध
म णी या तीनही निरपामलिाांचा
िारभार ममख्याधधिा्याांववना समरु असल्याबाबत

(२९) १३०५९६ (०५-१२-२०१८) श्री.हनममांत डोळस (माळमशरस) : सन्माननीय ममख्यमांत्री पुढील
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) अक्कलको् तीथाक्षेत्र (स्न. सोलापूर) सहरासह मैदगी, दध
ु ाी या तीनही नगरपामलकाींचा
कारभार मुख्याधधकायाींवसना सुरु असल्याची बाब माहे ऑग्, २०१८ मये सा तया दरयान
रनदसानास वली वहे , हे खरे वहे काय,

(२) असल्यास, सीन, पााी, रते, वरोग्य याबरोबरच वसवसध वसकासकामाींसर तयाचा पररााम
होत वहे , हे ही खरे वहे काय,
(३) असल्यास, उक्त प्रकराी सासनाने चौकसी केली वहे काय, चौकसीच्या अनुर्ींगाने

थारनक नागरीकाींची होाारी अडचा तसेच प्रलींबबत असले ली वसकासकामे पस
ा त सरु
ु स
ु
करण्याकररता सासनाने कोाती कायासाही सा उपाययोनना केली सा करण्यात येत वहे,
(४) नसल्यास, वसलींबाची काराे काय वहे त?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (३१-०१-२०१९) : (१) अींसत: खरे वहे .
•

मुख्याधधकारी, अक्कलको् नगरपररर्द, स्न.सोलापूर या पदासर श्री. प्रदीप डें गल याींची

ददनाींक ३१ मे, २०१७ रोनीच्या सासन वदे सान्सये रनयक्
ु ती करण्यात वली वहे. सबब ते पद
ऑग्, २०१८ मये ररक्त नव्हते.
•

मुख्याधधकारी, दध
ा ील
ु नी नगरपररर्द, स्न.सोलापूर या ररक्त असलेल्या पदासर श्री. धैयस

नाधस हे रुनू पालेले वहे त.
•

मख्
ु याधधकारी,

मैदगी

नगरपररर्द,

स्न.सोलापरू

हे

पद

सया

ररक्त

असन
ू

श्री.

एन.के.पा्ील, मुख्याधधकारी, मोहोळ नगरपररर्द याींच्याकडे तया पदाचा अरतररक्त कायाभार
सोपवसला वहे .
(२) स (३)
•

रतथाक्षेत्र अक्कलको्, मैदगी स दध
ु नी नगरपररर्दे मये सीन, पााीपुरसडा, वरोग्य स

वस.स. ५३० (25)
वसकास कामे रनयममतपाे सुरु वहे त. तसेच दध
ु ाी नगरपररर्दे मये पााी ्ीं चाई रनमााा

पाली वहे . तथावप, तयासाडा वसींधा वसदहरी घेण्याकरीता भूनल ससेक्षा याींच्या मदतीने
रनयोनन केले असून लसकरात लसकर पाण्याची ्ीं चाई रनसारा कराेची दक्षता घेण्याच्या

सच
ू ना मख्
ु याधधकारी याींना ददल्या असल्याचे स्नल्हा प्रसासन अधधकारी, सोलापरू याींनी
कळवसले वहे.

(४) प्रश्न उद्ासत

नाही.
___________

पोपडपट्टी पमनवासन योजनेंतिातच्या इमारतीांमये ३० हजार ५६४ रहहवाशाांचे
बेिायदा वातव्य असल्याबाबत

(३०) १३०६६२ (०४-१२-२०१८) श्री.बसवराज पाटील (औसा) : सन्माननीय िह
ृ ननमााण मांत्री
पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) उच्च न्यायालयाच्या वदे सानस
ु ार अरतररक्त स्नल्हाधधकायाींच्या अयक्षतेखालील सममतीने

केलेल्या पाहाीमधन
पोपडपट्टी पन
ू
ु सासन योननेंतगातच्या इमारतीींमये ३० हनार ५६४
रदहसासाींचे बेकायदा सातव्य असल्याचे रनदसानास वले वहे , हे खरे वहे काय,

(२) असल्यास, सदरहु बेकायदा सातव्य कराायाींवसरोधात सासनाने कोाती कारसाई केली सा
करण्यात येत वहे ,
(३) नसल्यास, वसलींबाची काराे काय वहे त ?
श्री. प्रिाश महे ता (०१-०२-२०१९) : (१) मा. उच्च न्यायालयातील याधचका क्र. ७५/२०१५ मये
मा. उच्च न्यायालयाच्या दद.१२.०९.२०१८ च्या वदे सामये या वसयाचा उल्लेख होता. तो
दद.३०.१०.२०१८ च्या वदे सान्सये दरु
ु त केला वहे.

(२) मा. उच्च न्यायालयातील याधचका क्र. १६८५/२०१४ मये मा. उच्च न्यायालयाने दद.
०५.०८.२०१५ रोनी ददलेल्या वदे सानस
ु ार पोपडपट्टी पुनसासन प्राधधकरााने सा्प केलेल्या

पुनसासन सदरनकाींचे ससेक्षा केले असता १३,५६४ पुनसासन सदरनकाींमये मूळ लाभाथी
पोपडीधारक राहात नसल्याचे वढळले वहे . प्राधधकरााने सदर मादहती सींबींधीत सक्षम

प्राधधकायाींकडे पूढील कायासाहीसाडा पाडवसली असून महाराषर पोपडपट्टी (सुधाराा, रनमल
ुा न स
पुनवसाकास)

अधधरनयम,

१९७१

च्या

कलम

३E

प्राधधकायाींकडून करण्यात येत वहे .
(३) प्रश्न उद्ासत

नाही.

___________

नुसारची

कारसाई

सींबींधीत

सक्षम

वस.स. ५३० (26)
िोल्हापूर नािरी क्षेत्र वविास प्राधधिरणाला ननधी उपलब्ध िरुन दे ण्याबाबत
(३१) १३०८१५

(०५-१२-२०१८)

श्री.चांद्रदीप

नरिे

(िरवीर),

श्री.सत्यजीत

पाटील-सरुडिर

(शाहूवाडी), श्री.राजेश क्षीरसािर (िोल्हापूर उत्तर) : सन्माननीय ममख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा
खल
ु ासा करतील काय :(१) कोल्हापूर सहराची हद्दसाढ नको हाून सहराचा सुरनयोस्नत वसकास करण्याकररता ’’
कोल्हापरू नागरी क्षेत्र वसकास प्राधधकरा ’’ ची थापना करण्यात वली, हे खरे वहे काय,
(२) असल्यास, या प्राधधकाराामार्ात कोाती कायासाही केली सा करण्यात येत वहे ,

(३) असल्यास, या प्राधधकरााने वसकासकामाींकररता गत मे मदहन्यात सासनाकडे १० को्ी
रुपयाींची मागाी केली होती, हे ही खरे वहे काय,
(४) असल्यास, सदरचा रनधी अदयापही प्राधधकरााला दे ण्यात वला नाही, हे ही खरे वहे
काय,
(५) असल्यास, या प्राधधकराामार्ात वतापयंत कोल्हापूर सहरात कोाकोाते प्रकल्प हाती
घेण्यात वले स तयाची सदयःस्थती काय वहे ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२५-०१-२०१९) : (१) होय. महाराषर सासन नगर वसकास वसभागाकडील
अधधसूचना दद. १६.०८.२०१७

अन्सये

सासनाने महाराषर

प्रादे मसक रनयोनन स नगर रचना

अधधरनयम १९६६ चे कलम ४२ ग नुसार कोल्हापूर महानगरपामलका पररसरातील ४२
गाींसासाडा क्षेत्र वसकास प्राधधकरााची थापना केली वहे .

(२) सदरहू क्षेत्राच्या सुरनयोनीत वसकासासाडा / वसकास साधाेसाडा उक्त अधधरनयमातील
तरतद
ु ीनस
ु ार नमीन वसकास स बाींधकाम या वसकास वसर्यक परसाना प्रकराात वसश्यक
कायासाही प्राधधकराामार्ात करण्यात येत वहे .

(३) स (४) कोल्हापूर नागरी क्षेत्र वसकास प्राधधकरााने तयाींचे वसकास कामकानाकररता रु.१०
को्ी बीन भाींडसल मागाी प्रतास दद.२३/०७/२०१८ अन्सये सासनाकडे मींनूरीसाडा सादर केला
वहे . सदर बाबतची कायासाही सासन तरासर सरु
ु वहे .

(५) कोल्हापूर नागरी क्षेत्र वसकास प्राधधकराातर्े तयाींचे कायाक्षेत्रामये वसवसध वसकास कामे
करण्याचे रनयोनन असन
तयामये प्रामुख्याने नगर रचना योनना तयार कराे, तसेच
ू

प्राधधकरा हददीतील प्रतावसत रतयाींची वसकास कामे कराे, नदीसरील पूलाचे बाींधकामे
कराेचे रनयोनन वहे . या व्यरतररक्त

सरकारी मालकीच्या नममनी सासानरनक उपयोगासाडा

ताब्यात घेण्यात येाार असन
ू सदर नममनी

प्राधधकरााच्या ताब्यात वल्यानींतर तयाींचा

उपयोग बधगचा, मसानभूमम, कक्रडाींगा, बहुउद्देसीय सभागह
ृ , दसाखाना स प्रसूती गह
ृ ,
पींतप्रधान वसास योनना प्राथममक साळा या प्रयोननासाडा करण्यात येाार वहे. तसेच
प्राधधकराामार्ात काही गासाींसाडा
तयार करण्याचे
नुतनीकरा

काम हाती

कराे

वखा

एकास्तमक

पााीपुरसडा योनना स मलरन:सारा योनना

घेण्यात येाार वहे. तसेच अस्ततसातील पााी परु सडा योननेचे
सतींत्र

प्रादे मसक

प्राधधकराामार्ात हाती घेण्यात येाार वहे .

पााीपुरसडा

___________

योनना

तयार

कराेचे

काम

वस.स. ५३० (27)
राज्यातील निरपकरर्दा व निरपामलिाांतील िमाचा्याांच्या वारसाांना
अनमिांपातत्वावर शासिीय सेवेत समावून घेण्याबाबत
(३२) १३०९५६ (०८-१२-२०१८)
पनि

(करसोड),

श्री.िमणाल

श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.जयिममार िोरे (माण), श्री.अममत

पाटील

(धळ
म े

ग्रामीण),

ममख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.राहूल

िमल

(दौंड) : सन्माननीय

(१) सासकीय सेसेत असताींना कमाचारी अथसा अधधकारी ददसींगत पाल्यास ककीं सा गींभीर

वनार, अपघात यामुळे सासकीय सेसा करण्यास सैदयकीयदषु ्या कायम असमथा डरल्यास

तयाींच्या पाल्याींना अनक
े सामासन
ु ीं पाततसासर सासन सेसत
ू घेण्याबाबत सासन रनााय अकींपा १२१७/प्र.क.१०२/वड, ददनाींक २१ सप््ें बर २०१७ रनगाममत करण्यात वला वहे , हे खरे वहे
काय,
(२) असल्यास, नगरपररर्द स नगरपामलकाींतील कमाचायाींच्या सारसाींना अनुकींपाततसासर

सामासून घेण्याबाबतचा मा.उपसींचालक, नगरपररर्द प्रसासन सींचालनालय, सरळी मुींबई याींनी
नगरवसकास वसभागाकडे सादर केलेला प्रतास रनाायवसना अदयापयंतच सासनाकडेच प्रींलबबत

रादहल्याने नगरपररर्दा स नगरपामलका कमाचायाींचे पात्र स गरनू सारस सासकीय नोकरीपासून
सींधचत रादहले वहे त, हे ही खरे वहे काय,

(३) असल्यास, नगरपररर्द स नगरपामलकाींतील कमाचायाींचे सारसाींना अनक
ु ीं पाततसासर सामासन
ू
घेण्याबाबतचा

मा.

उपसींचालक, नगरपररर्द

प्रसासन

सींचालनालय,

सरळी,

मुींबई

याींनी

नगरवसकास वसभागाकडे सादर केलेला प्रतास प्रलींबबत राहण्याबाबतची काराे काय वहे त,
(४) असल्यास, उक्त रनाायासर केव्हापयातच रनााय होाे अपेक्षक्षत वहे ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०२-०२-२०१९) : (१), (२), (३) स (४)
• सासकीय सेसेतील अधधकारी / कमाचारी ददसींगत पाल्यास तयाींच्या सारसाींना अनक
ु ीं पा
ततसासर सासन सेसेत रनयुक्ती दे ण्यासाडा दद. २१ सप््ें बर, २०१७ रोनी सवसतर

सासन

रनााय सामान्य प्रसासन वसभागाने रनगाममत केला वहे..

• सदर सासन रनाायानस
ु ार वयक्
ु त तथा सींचालक, नगरपररर्द प्रसासन सींचालनालय, सरळी,

मुींबई याींच्या दद. २०.१०.२०१८ च्या पत्रान्सये नगरपररर्द स नगरपामलकाींतील कमाचायाींना

सारसाींना अनुकींपा रनयुक्ती योनने सींदभाातील सुधारीत सासन रनााय लागू कराेबाबतचा
प्रतास सासनास प्राप्त पालेला वहे .

• सदर प्रतासाचे अनुर्ींगाने सासन तरासर वसश्यक ती कायासाही सरू
ु वहे .
___________

श्रीक्षेत्र पांढरपूर येथील निरपामलिेचे यात्रा अनमदान सममारे
अडीच महहनयाांपासन
ू हदले नसल्याबाबत

(३३) १३१२२३

(०८-१२-२०१८) श्री.भारत

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

भालिे

(पांढरपरू ) : सन्माननीय

मख्
म यमांत्री

पढ
ु ील

वस.स. ५३० (28)
(१) श्रीक्षेत्र पींढरपूर येथील पींढरपरू नगरपामलकेचे यात्रा अनुदान सुमारे अडीच मदहन्याींपासून
सासनाने ददले नसल्याचे ददनाींक १४ ऑक््ोबर, २०१८ रोनी सा तया सुमारास रनदसानास वले
वहे , हे खरे वहे काय,

(२) असल्यास, सासनाने यात्रा अनद
ु ान थकवसल्यामळ
ु े नगरपामलका वधथाक सींक्ात वली

असून सींबींधधत प्रसासन, कमाचारी याींचे सुमारे २ मदहन्याींपासूनचे सेतन थकीत असल्याचेही
रनदसानास येत वहे , हे ही खरे वहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त अनुदान यात्रा सींपल्यानींतर दे ण्याचे अनज्ञ
ु ेय असताींनाही इतके ददसस
प्रलींबबत असल्याची काराे काय वहे त,

(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकराी सासनाने अनुदान लसकरात लसकर दे ण्याबाबत कोाती
उपाययोनना केली सा करण्यात येत वहे ,

(५) नसल्यास, वसलींबाची काराे काय वहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२८-०१-२०१९) : (१), ( २), (३), (४ )स (५)
• यात्राकर रद्द केल्यामुळे राज्यातील सात नगरपररर्दाींना यात्रकर अनुदान दे ण्यात येत.े

• तयानस
ु ार सन २०१८-१९ या वधथाक सर्ाात उपलब्ध रनधीनस
ु ार पींढरपरू नगरपररर्दे ला
रु.३.४७ को्ी यात्राकर अनुदान वसतरीत करण्यात वले वहे .
___________

वसई-ववरार महानिरपामलिेच्या वालीव प्रभाि सममती `जी’ ववभाि क्षेत्रातील धचांचोटी पकरसरात
औद्योधिि िाळे , चाळीांचे अनधधिृत बाांधिाम होत असल्याबाबत
(३४)

१३१३५३ (०८-१२-२०१८)

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.पािल धनारे (डहाणू) : सन्माननीय ममख्यमांत्री पुढील

(१) ससई-वसरार महानगरपामलकेच्या सालीस प्रभाग सममती `नी’ वसभाग क्षेत्रातील धचींचो्ी
पररसरात औदयोधगक गाळे , खोल्याींच्या चाळीींचे अनधधकृत बाींधकाम होत असल्याचे ददनाींक
०९ ऑक््ोबर, २०१८ रोनी सा तया सुमारास रनदसानास वले वहे, हे खरे वहे काय,

(२) असल्यास, सदर प्रकराी प्रभाग सममतीचे अधधकारी अपयसी डरत असन
ू अनधधकृत
बाींधकामास पक्षाच्या पदाधधकायाींकडून सींरक्षा ममळत असल्याने कोातीही कायासाही होत
नाही, हे ही खरे वहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकराी कारसाई करण्याबाबत कोाती कायासाही केली सा करण्यात येत
वहे ,
(४) नसल्यास, वसलींबाची काराे काय वहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२५-०१-२०१९) : (१), (२) स (३) ददनाींक १२.०९.२०१८ रोनी असा प्रकारची
तक्रार प्राप्त पाली वहे .

तथावप, ससई-वसरार सहर महानगरपामलकेने सालीस प्रभाग सममती “नी” वसभाग क्षेत्रातील

धचींचो्ी पररसरातील अनधधकृत बाींधकामाींसर खालील प्रमााे कायासाही केली वहे :-

वस.स. ५३० (29)


धचींचो्ी पररसरात अदयापपयंत ७८ सेळा रनषकासनाची मोदहम होती घेण्यात वली
वहे .



तसेच सुमारे २७० खोल्या, १३ गोडाऊन, ७२ गाळे , ६५२ स्प्लींथ रनषकामसत करण्यात
वले वहे त.



प्रभाग सममती “नी” अींतगात महाराषर प्रादे मसक नगररचना अधधरनयमान्सये १६५
नो्ीस स १६ र्ौनदारी गुन्हे दाखल करण्यात वले वहे त.



तसेच माहे ऑक््ोबर, २०१८ मये प्रभाग सममती “नी” मये सुमारे १.५० लाख

चौ. र्ु्ाची बाींधकामे रनषकामसत करण्यात वले असल्याचे ससई-वसरार सहर
महानगरपामलकेने कळवसले वहे .
(४) प्रश्न उद्ासत

नाही.
___________

ममरा-भाइंदर महानिरपामलिा पकरसरात बोिस िािदपत्राव्दारे
अनेि बेिायदा इमारती बाांधण्यात येत असल्याबाबत
(३५) १३१५७३ (०८-१२-२०१८) डॉ.बालाजी किणीिर (अांबरनाथ), श्री.सभ
म ार् भोईर (िल्याण

ग्रामीण), श्री.समरेश धानोरिर (वरोरा) : सन्माननीय मख्
म यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील
काय :-

(१) ममरा-भाइंदर महानगरपामलका पररसरात बोगस कागदपत्राव्दारे अनेक बेकायदा इमारती
बाींधण्यासाडा
वसकासकाने

ममरा-भाइंदर महानगरपामलका

मोनल्यास

परसानगी

दे ण्यात

अधधकायाींना प्रतयेक

येत

असल्याची

तक्रार

र्ु्ामागे

३००/-

ओसला-मास्नसडा

रुपये
या

वसधानसभा क्षेत्रातील लोकप्ररतरनधीींनी नगरवसकास वसभागाचे प्रधान सधचस याींच्याकडे माहे
ऑग्, २०१८ च्या सेसडच्या वडसयायात सा तया दरयान लेखी रनसेदनाव्दारे करुन या
गैरव्यसहाराची चौकसी करुन पारदसाक कारसाई करासी असी मागाी केली वहे , हे खरे वहे
काय,
(२) असल्यास, तक्रारीतील मागाीच्या अनुर्ींगाने नगरवसकास वसभागाने या प्रकराी चौकसी

केली वहे काय, चौकसीच्या अनुर्ींगाने बोगस कागदपत्रे स वधथाक दे साा-घेसाा करुन

बेकायदा अनधधकृत इमारतीचे बाींधकाम करााया वसकासक स सींबींधधत महानगरपामलकेच्या
अधधकायाींसर कोाती कारसाई करण्यात वली सा येत वहे ,
(३) नसल्यास, वसलींबाची काराे काय वहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०२-०२-२०१९) : (१) • मा. वसधानसभा सदय याींनी दद. १०.०९.२०१८
रोनीच्या पत्रान्सये

ममरा-भाईंदर महानगरपामलकेतील नगररचना वसभागाकडून पालेल्या वसवसध

वसर्याींसरील अरनयममतताबाबतची तक्रार सासनास प्राप्त पाली.

(२) • सदर तक्रारीच्या अनुर्ींगाने दद. १.१०.२०१८ च्या पत्रान्सये वयुक्त, ममरा-भाईंदर
महानगरपामलका याींचे सयींपष् अमभप्राय मागवसण्यात वले.

वस.स. ५३० (30)
• वयुक्त, ममरा-भाईंदर महानगरपामलका याींनी दद. १९.१०.२०१८ च्या पत्रान्सये याबाबतचा
अहसाल सासनास सादर केले वहे.

• ममरा-भाईंदर महानगरपामलकेमार्ात दे ण्यात वलेल्या परसानग्या ्या मींनूर वसकास रनयींत्रा

रनयमासलीनस
ु ार असल्याचे तसेच मा.वसधानसभा सदय याींनी तक्रारीत नमद
ू केलेल्या
वरोपानुसार सतुस्थती ददसून येत नसल्याचे, वयुक्ताींनी तयाींच्या अहसालात नमूद केले
वहे .

(३) प्रश्न उद्ासत

नाही.
___________

वसई-ववरार शहर महानिरपामलिेतील ववववध वविास िामाांसाठी
अनमशेर् अनमदानाची रक्िम ममळण्याबाबत
(३६) १३१६२५ (०८-१२-२०१८) श्री.हहतेंद्र ठािूर (वसई), श्री.ववलास तरे (बोईसर), श्री.षक्षतीज
ठािूर (नालासोपारा) : सन्माननीय मख्
म यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) वसवसध वसकास कामाींसाडा कोट्यसधी रुपयाींची अनुसेर् अनद
ु ानाची रक्कम तसरीत मींनूर

करण्याची

वसनींती

ससई-वसरार

सहर

महानगरपामलकेने

तसेच

थारनक

लोकप्ररतरनधीींनी

सासनाकडे केली वहे , हे खरे वहे काय,
(२) असल्यास, याबाबत कोाता रनााय घेण्यात वला वहे स तयाची पूतत
ा ा केव्हा होाार
वहे ,

(३) नसल्यास, वसलींबाची काराे काय वहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२५-०१-२०१९) : (१) मा.श्री.दहतेंद्र डाकूर, वसधानसभा सदय याींनी ससईवसरार सहर महानगरपामलकेस सासनाकडून दे य असलेल्या रु.६५३७.२० लाखाींची मागाी ददनाींक
२१.०५.२०१७ च्या पत्रान्सये केली वहे .

(२) उपरोक्त दे य अनुदानापैकी रु.२२६२.२० लक्ष इतके अनुदान महानगरपामलकेस प्राप्त पाले
असल्याचे ससई-वसरार सहर महानगरपामलकेने कळवसले वहे .
(३) प्रश्न उद्ासत

नाही.
___________
सूयाा व उसिाव जलवाहहनयाांचे मब
मां ई आयआयटीमाफात
रक्चरल व हायड्रॉमलि ऑडडट िरण्याबाबत

(३७) १३१६३२ (०८-१२-२०१८) श्री.हहतेंद्र ठािूर (वसई), श्री.ववलास तरे (बोईसर), श्री.षक्षतीज
ठािूर (नालासोपारा) : सन्माननीय ममख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) ससई-वसरार महानगरपामलकेला पााीपुरसडा करााया सूयाा स उसगास नलसादहन्याींचे मुींबई
वयवय्ीमार्ात

रक्चरल

स

हायड्रॉमलक

प्राधधकरााने घेतला वहे , हे खरे वहे काय,

ऑडड्

करण्याचा

रनााय

महाराषर

नीसन

वस.स. ५३० (31)
(२) असल्यास, उपरोक्त ऑडड्च्या कामासाडा अींदाने ककती खचा येाार वहे , सदर
ऑडड्नींतर

ससई-वसरार

महानगरपामलका

क्षेत्रात

योग्य

दाबाने

स

करण्याबाबत महाराषर नीसन प्राधधकरा कोाती उपाययोनना कराार वहे ,

पुरेसा

पााीपुरसडा

(३) नसल्यास, वसलींबाची काराे काय वहे त?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२५-०१-२०१९) : (१) स (२) सुयाा स उसगास मुख्य नलसादहन्याींचे
रक्चरल स हायड्रॉमलक ऑडड् भारतीय प्रादयोधगक सींथान, मुींबई (IIT)

मार्ात करण्याचा

रनााय ससई वसरार-सहर महानगरपामलकेने ददनाींक१६.०७.२०१८ रोनी घेतला वहे स याकरीता
भारतीय प्रादयोधगक सींथान, मुींबई (IIT)

याींना रुपये ४७,९०,००० अदा करण्यात वले

वहे त.

भारतीय प्रादयोधगक सींथान, मुींबई (IIT) याींचा अहसाल प्राप्त पाल्यानींतर याप्रकराी

रनयमोधचत कायासाही करण्यात येाार असल्याचे ससई-वसरार सहर महानगरपामलकेने कळवसले
वहे .
(३) प्रश्न उद्ासत

नाही.
___________

नामशि जजल््यातील सातपरम -अांबड औदयोधिि वसाहतीच्या अांतिात सवम वधाांबाबत
(३८) १३१७८८ (०६-१२-२०१८) श्रीमती सीमाताई हहरे (नामशि पजश्चम), श्री.योिेश (बाप)ू घोलप
(दे वळाली) : सन्माननीय ममख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नामसक स्नल््यात ४० सर्ाापस
ू ी उभारण्यात वलेल्या सातपरु -अींबड औदयोधगक ससाहतीतील

अींतगात सुवसधाींची दरु सथा पाल्याची बाब माहे ऑग्, २०१८ मये सा तयादरयान
रनदसानास वली वहे , हे खरे वहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकराी स्नल्हाधधकारी, नामसक याींनी घेतलेल्या पम
या वढासा
ु
बैडकीतील अधधकायाींनी स्नल्हाधधकारी याींना चक
ु ीची मादहती ददली वहे , हे ही खरे वहे काय,

(३) असल्यास, सातपुर-अींबड औदयोधगक ससाहतीस अींतगात सुवसधा उपलब्ध न पाल्याने
उदयोनकाींमये प्रसासनावसरोधात असींतोर् पसरलेला वहे , हे ही खरे वहे काय,

(४) असल्यास, सदर प्रकराी सासनाने चौकसी केली वहे काय, चौकसीच्या अनुर्ींगाने
औदयोधगक ससाहतीींना अींतगात सवु सधा उपलब्ध करण्याच्या दृष्ीने सासनाने कोाती कायासाही
केली सा करण्यात येत वहे ,
(५)

नसल्यास, वसलींबाची काराे काय वहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (३१-०१-२०१९) : (१) अींसत: खरे वहे .
(२) नाही.
(३) नाही.
(४) नामसक महानगरपामलकेमार्ात सातपूर स अींबड पररसरातील रते डाींबरीकरा करण्याचे
एकुा रु.२६ को्ीचे प्रतास तयार करण्यात वले असून, याबाबत महानगरपामलकेमार्ात

वस.स. ५३० (32)
रनवसदा प्रकक्रया सुरु वहे .

सदयस्थतीत महानगरपामलकेमार्ात या भागातील रतयाींसरील खयाडे खडी मुरुमाने /

बीबीएमने भरण्यात वलेले वहे त.
(५) प्रश्न उद्ासत

नाही.
___________

मशवणे-खराडी रता, बालभारती-पौड रता आखण िवेनिरमधील
पाणांद रत्याची िामे प्रलांबबत असल्याबाबत
(३९) १३१८४७ (०५-१२-२०१८) श्री.मभमराव तापिीर (खडिवासला) : सन्माननीय मख्
म यमांत्री
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) कोथरूड-कसेनगर,मसींहगड रोड मधील साहतक
ु ीची कोंडी सोडवसण्यासाडा प्रतावसत असलेले

मससाे-खराडी रता, बालभारती-पौड रता वखा कसेनगरमधील पााींद रतयाची कामे प्रलींबबत
असल्याचे माहे ऑक््ोबर, २०१८ मये सा तया दरयान रनदसानास वले वहे , हे खरे वहे
काय,
(२) असल्यास, सींबींधधत प्रसासनाच्या दल
ा तेमुळे या रतयाींबाबतची कायासाही होऊ सकलेली
ु क्ष
नसल्याने नागररकाींना साहतक
ू कोंडीला सामोरे नासे लागत वहे, हे ही खरे वहे काय,

(३) असल्यास, कोथरूड-कसेनगर तसेच मसींहगड रतयासरील साहतूक कोंडी सोडवसण्यासाडा

महानगरपामलका प्रसासनाकडून नदीपात्रातन
ू नााारा मससाे-खराडी रता, बालभारती ते पौड

रता हे रते प्रतावसत करण्यात वले असून हे रते पूाा व्हासेत यासाडा साततयाने
पाडपुरासाही सुरु असून सेळोसेळी बैडका, पाहाी दौरे ही पाले वहे त परीं तु रतयाची कामे
अदयापपयंत सुरु पालेली नाहीत, हे ही खरे वहे काय,

(४) असल्यास, सदर रते पा
पाडपरु ासा सरु
ू ा करण्यासाडा अनेक सर्ांपासन
ू
ु असताींना
रतयाच्या कामाींमये प्रगती होत नसल्याने सदरहू रते पूाा करण्याबाबत होत असलेला
वसलींब लक्षात घेता सासनाकडून कोाती कायासाही करण्यात वली सा येत वहे ,
(५) नसल्यास, वसलींबाची काराे काय वहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (३१-०१-२०१९) : (१), (२), (३), स (४)
• प्रतुत तीनही रते वसकमसत करण्याची कायासाही वसवसध ्प्प्याींसर सुरु वहे , असे पुाे
महानगरपामलकेने कळवसले वहे .
•

कोथरुड-कसेनगर

तसेच

मसींहगड

रतयासरील

साहतूकीची

कोंडी

सोडवसण्यासाडा

महानगरपामलका प्रसासनाकडून वसश्यक कायासाही करण्यात येत वहे . सदय:स्थतीत सदर
रतयाचे सम
ु ारे ५० % काम पुाा पाले वहे .

• बालभारती पौंड रतयाचे कामाबाबतची कायासाही सुरु वहे . मा.उच्च न्यायालय, मुींबई याींनी
ददलेल्या वदे सानुसार तज्ञ सल्लागार नेमण्याची कायासाही पुाा पाली असून रॅ कर्क इपॅक््

्डी ॲन्ड इनसॉनामेन्् इपॅक्् ्डी करण्यासाडा कायाादेस दे ण्याची कायासाही सुरु असून,
तयाप्रमााे लसकरच कामास सरु
ु सात करण्यात येाार वहे .

वस.स. ५३० (33)
• सन २०१८-१९ या वधथाक सर्ाामये पााींद रतयाकररता रु. ६८.०० लाख तरतुद असन
ू तया
अनुर्ींगाने रनवसदा प्रकक्रया पूाा करण्यात वलेली वहे .
(५) प्रश्न उद्ासत

नाही.

___________
पमणे महानिरपामलिेत धायरी, उत्तमनिर, मशवणे या िावाांमधील नािकरि
ममलभूत-पायाभूत सोयी-समववधाांपासून वांधचत असल्याबाबत

(४०) १३१८५२ (०८-१२-२०१८) श्री.मभमराव तापिीर (खडिवासला) : सन्माननीय ममख्यमांत्री
पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) पुाे महानगरपामलकेत धायरी, उततमनगर, मससाे या गासाींचा समासेस होऊन ददनाींक ४
ऑक््ोबर, २०१८ रोनी सा तया सम
ु ारास एक सर्ा पा
ू ा होऊनही या गासाींमधील नागररक
पायाभूत-मुलभूत सुवसधाींपासून सींधचत असल्याचे रनदसानास वले वहे , हे खरे वहे काय,

(२) असल्यास, महानगरपामलकेच्या चालू अथासक
ीं ल्पात या गासाींसाडा १०० को्ी रुपयाींपेक्षा
अधधकचा रनधी उपलब्ध असूनही वतापयंत तयापैकी ०८ ्क्के रनधी दे खील खचा पालेला
नाही हे ही खरे वहे काय,

(३) असल्यास, पााीपरु सडा, ग्ार, बाींधकाम, पथ, मसक्षा, वसदयत
ु , घनकचरा असा वसवसध
वसभागाींसह

क्षेत्रीय

कायाालयाींमार्ात

या

ससा

गासाींत

वसवसध

सरूपाची

वसकासकामे

महानगरपामलकेच्या अधधकायाींच्या सींथ कारभारामुळे प्रलींबबत रादहली असून याबाबत पुाे
महानगरपामलका प्रसासनाकडे सारीं सार बैडका, लेखी पत्रव्यसहार केला असता अदयापही
कायासाही पाली नाही, हे ही खरे वहे काय,
(४) असल्यास, उक्त गासाींसाडा रनधी उपलब्ध असताींना अधधकायाींच्या रनषकाळनीपाामुळे
अतयासश्यक कामे पाली नसल्याने सासनाच्या सतीने कोाती कायासाही केली सा करण्यात येत
वहे ,
(५) नसल्यास, वसलींबाची काराे काय वहे त?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (३१-०१-२०१९) : (१), (२), स (३)
• पुाे सहरालगतच्या ११ गासाींचा समासेस दद.०४/१०/२०१८ च्या अधधसूचनेन्सये करण्यात
वला वहे .

• या कररता उपलब्ध रनधीमधन
ू सदर गासाींच्या समावसष् क्षेत्राींचे वसकास करण्याचे पा
ु े
महानगरपामलकेचे

रनयोनन

कायासाही सुरु वहे .

असून

पााीपुरसडा,

कचरा

व्यसथापन

याबाबत

वसश्यक

• उरुळी दे साची स र्ुरसुींगी या गासाींसाडा महाराषर नीसन प्राधधकराामार्ात योनना

राबवसण्यात येत वहे . सदर योनना सींथगतीने सुरु असल्याने या गासाींना ्ँ करमार्ात पााी
परु सीण्यात येत वहे. अन्य गासाींना स
ु दा पााी परु सडा करण्याचे रनयोनन वहे .
(४) प्रश्न उद्ासत

नाही.

(५) प्रश्न उद्ासत

नाही.

___________

वस.स. ५३० (34)
परभणी महानिरपामलिेत करक्त पदाांचा असलेला अनमशेर्
(४१) १३१९१२ (१०-१२-२०१८) श्री.सांदीपानराव भममरे (पैठण) : सन्माननीय ममख्यमांत्री पुढील
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) परभाी महानगरपामलकेस ररक्त पदाींचा अनस
ु ेर् मोडया प्रमााात वहे , हे खरे वहे काय,

(२) असल्यास, महानगरपामलकेत सहायक वयुक्त, उपसींचालक नगररचना, सहायक सींचालक
नगररचना स इतर महतसाची पदे ररक्त वहे त, हे ही खरे वहे काय,

(३) असल्यास, ररक्त पदाींच्या अनुसेर्ामळ
ु े प्रसासकीय यींत्राेसर ताा पडत असून यींत्राा
वसकळीत पाली वहे , हे ही खरे वहे काय,

(४) असल्यास, सदरची ररक्त पदे भरण्याबाबत सासन तरासर कोाती कायासाही करण्यात
वली सा येत वहे ,
(५) नसल्यास, वसलींबाची काराे काय वहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (११-०२-२०१९) : (१) स (२)
•

परभाी महानगरपामलकेत सहाय्यक वयुक्ताींची ६ पदे मींनरू असून, तयापैकी एक पद

प्ररतरनयुक्तीने भरण्यात वलेले वहे . उसाररत पदे ररक्त वहे त.
•

वकृतीबींधानुसार उप सींचालक,नगररचना हे पद मींनूर नसून सहाय्यक सींचालक

नगररचना हे पद ररक्त वहे . ही सतुस्थती वहे .

(३) महानगरपामलकेतील ररक्त पदाींचा अरतररक्त कायाभार अन्य अधधकायाींकडे सोपवसण्यात
वलेला वहे .
(४) सहाय्यक वयुक्त स इतर ररक्त पदाींसर अधधकारी उपलब्ध करुन दे ण्याची प्रकक्रया
करण्यात येत वहे.
(५) प्रश्न उद्ासत

नाही.
___________

सोलापूर शहरातील तक्षशील निर, िममठा नािा, माांि िारुडी वती, सेटलमेंट फ्री िॉलनी नां.६
तसेच इतर पोपडपट्टीमधील नािरीिाांना रमाई आवास योजनेचा लाभ ममळण्याबाबत

(४२) १३१९२४ (१०-१२-२०१८) िममारी प्रखणती मशांदे (सोलापरू शहर मय) : सन्माननीय
ममख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

सोलापूर सहरातील तक्षसील नगर, कुमडा नाका, माींग गारुडी सती, से्लमें् फ्री

कॉलनी नीं.६ तसेच इतर पोपडपट्टीमधील नागरीकाींचे नास रमाई वसास योननेमये समावसष्

करण्यात वलेले असन
ू ही सोलापरू महानगरपामलकेची कर पासती नसल्यामळ
ु े सदर नागरीकाींना
रमाई वसास योननेचा लाभ ममळत नाही, हे खरे वहे काय,

(२) असल्यास, उक्त दडकााच्या गोरगरीबाींना रमाई वसास योननेचा लाभ दे ण्यात यासा
यासाडा थारनक लोकप्ररतरनधीींनी मा.वयुक्त, सोलापूर महानगरपामलका याींना ददनाींक ३१
ऑग्, २०१८ रोनी सा तयासम
ु ारास रनसेदन ददले, हे ही खरे वहे काय,

वस.स. ५३० (35)
(३) असल्यास, उक्त दडकााच्या नागरीकाींना रमाई वसास योननेचा लाभ ममळण्याबाबत
कोाता रनााय घेण्यात वला सा येत वहे ,
(४)

नसल्यास, वसलींबाची काराे काय वहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (३०-०१-२०१९) : (१), (२) स (३)
•

याबाबतचे मा.लोकप्ररतरनधीींचे रनसेदन प्राप्त पाल्याचे ददसून वले नाही, असे सोलापूर

महानगरपामलकेने कळवसले वहे .
•

सोलापरू सहरातील वसवसध रते बाींधकाम करीत असताना बाधधत पालेल्या कु्ुींबाींना

तक्षसील नगर, कुमडा नाका, ्ीपी ३/२३ येथे रॅ न्पी् कॅपमये ३० सर्ााच्या कराराने २७५
चौ. र्ु्ाची घरे दे ण्यात वली वहे त.
•

या बाधीत कु्ुींबापैकी अधधकृतपाे राहााया ५० कु्ुींबाींना रमाई वसास योननेचा लाभ

ददला वहे .
•

या रॅ न्पी् कॅपमये २२ कु्ुींब हे मळ
भोगस्ाधारक नसन
ू
ू अनधधकृतपाे राहत

वहे त. तयाींच्या सत:च्या नासे कर वकाराी पासती नसल्याने तयाींना रमाई वसास योननेचा
लाभ दे ता वला नाही, असे महानगरपामलकेने कळवसले वहे .
(४) प्रश्न उद्ासत

नाही.
___________
जमहू (ममांबई) येथील प्रेमनिर पोडपट्टी पमनवासन योजनेबाबत

(४३) १३२००२ (०४-१२-२०१८) श्री.अमर िाळे (आवी) : सन्माननीय िह
ृ ननमााण मांत्री पुढील
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

मुींबईतील

नुहू

येथील

प्रेमनगर

पोडपट्टी

पुनसासन

योननेला

पोपडपट्टी

पुनसासन

प्राधधकरााचे मख्
ु य कायाकारी अधधकारी वसश्सास पा्ील याींनी पक
ु ते माप ददल्याप्रकराी
चौकसी सरू
ु असतानाच वता प्राधधकरााने रनयक्
ु त केलेल्या पोपडपट्टी पन
ु सासन सहकारी

गह
ृ रनमााा सींथेच्या रनसडाुक अधधका-याने वसकासकाला मदत होईल असी भूममका घेतल्याची
धक्कादायक बाब माहे सप््ें बर, २०१८ मये सा तया दरयान रनदसानास वली वहे , हे खरे
वहे काय,
(२) असल्यास, याबाबत येथील नागररकाींनी वक्षेप घेतला असन
ू यावसरोधात सहरनबींधक
याींच्याकडे अवपल केली वहे , हे ही खरे वहे काय,
(३)

असल्यास, उक्त प्रकराी चौकसी पूाा पाली वहे काय, चौकसीचे रनषकर्ा काय सा

तयानुसार नागररकाींना न्याय दे ण्याबाबत सासनाने कोाती कायासाही केली सा करण्यात येत
वहे ,

(४) नसल्यास, वसलींबाची काराे काय वहे त ?

वस.स. ५३० (36)
श्री. प्रिाश महे ता (०१-०२-२०१९) : (१) हे खरे नसल्याचा पोपडपट्टी पुनसासन प्राधधकरााचा
अहसाल वहे .

(२) हे खरे नाही.
(३) हे खरे नाही.
(४) प्रश्न उद्ासत

नाही.
___________
हहांिणघाट (जज.वधाा) निरपामलिेतील रोजांदारी िामिाराांना
वाढीव दराने वेतन ममळण्याबाबत

(४४) १३२५६० (१०-१२-२०१८) श्री.समीर िमणावार (हहांिणघाट) : सन्माननीय ममख्यमांत्री पुढील
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) दहींगाघा् (स्न.सधाा) नगरपामलकेत सन १९८२ ते १९९७ पयंत सेसेत लागलेले २२६
रोनींदारी कामगार असन
ू तयाींना ४३० रुपये रोनप्रमााे ककमान सेतन ममळते, हे खरे वहे काय,
(२) असल्यास, सदर मनुरीत कामगार वयुक्त, मुींबई याींच्या वदे साप्रमााे ददनाींक १
नानेसारी, २०१७ पासून प्ररतददन ११८ रुपये साढ करून ५४८ रुपये प्रतीददन करण्यात वले

वहे मात्र दहींगाघा् नगरपामलकेत साढीस मनरु ीच्या वदे साला एक सर्ा होऊनही नन्
ु याच
दराने कामगाराींना सेतन अदा केले नात असल्याने कमाचा-याींनी अनेक सेळा नगरपामलका
कायाालयापुढे धराे वींदोलन केले वहे , हे ही खरे वहे काय,
(३) असल्यास, सदरहू साढीस रोनींदारी अदयापही न दे ण्याची काराे काय वहे त,
(४) असल्यास, सदरहू कामगाराींना तातडीने ५४८ रुपये प्रतीददन रोनींदारी दे ण्याबाबत सासनाने
कोाती कायासाही केली सा करण्यात येत वहे ,
(५) नसल्यास, वसलींबाची काराे काय वहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (३०-०१-२०१९) : (१), (२), (३) स (४)
•

दहींगाघा् नगरपररर्दे तील रोनींदारी कमाचायाींना कामगार वयक्
ु त, मींब
ु ई याींच्या ददनाींक

६/२/२०१८ च्या अधधसूचनेनुसार सुधाररत ककमान सेतन रुपये ६८३/- प्ररतददसस प्रमााे अदा
करण्यात येते.
•

ककमान सेतनाच्या दरात प्ररतमाह रुपये ११८/- एसढी साढ नानेसारी, २०१७ पासून

करण्यात वली वहे . या साढीस र्रकाच्या रक्कमेपैकी प्ररत कमाचायास रुपये ३०,०००/प्रमााे रक्कम प्रदान पाली वहे .
(५) प्रश्न उद्ासत

नाही.
___________

वस.स. ५३० (37)
िोरपना (जज.चांद्रपूर) निरपांचायतीने पशमसांवधान ववभािाच्या भमखांडावर ननयमबहाय्य ननलेखखत
िायावाही िरुन सावाजननि मालमत्तेचे नमिसान िेल्याबाबत

(४५) १३२६८८

(१०-१२-२०१८)

अॅड.सांजय

धोटे

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(राजरू ा) : सन्माननीय

मख्
म यमांत्री

पढ
ु ील

(१) कोरपना (स्न.चींदपूर) नगरपींचायतीने पसस
ु ींसधान वसभागाच्या भुखींडातील कक्ष, कींपाउन्ड

सॉल, तसेच ग्रामसेसक रनसास, नुनी ईमारत, समान मींदीर, कायदे सीर प्रकक्रया पुाा न करता
रनयमबहाय्य रनलेखखत करण्याची कायासाही करुन सासानरनक मालमततेची हानी केल्याचे
रनदसानास वले, हे खरे वहे काय,
(२) असल्यास, उक्त नगरपींचायतीने पसुसींसधान वसभागाच्या भुखींडातून रता तयार केला वहे ,
हे ही खरे वहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकराी सासनाने चौकसी केली काय, चौकसीत काय वढळुन वले,
चौकसीच्या अनर्
ु ींगाने दोर्ीींसर कोाती कायासाही करण्यात वली सा येत वहे ,
(४) नसल्यास, वसलींबाची काराे काय वहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (३१-०१-२०१९) : (१), (२) (३) स (४)
•

नगरपींचायत कोरपना याींनी ददनाींक १४/११/२०१७ रोनी डरास क्रमाींक २० अन्सये,

नगरपींचायत क्षेत्रातील साडा क्र.१२ भासरास कारे कर ते वडसडी बानारापयंत नाााया
रतयामये असलेले पसुसींसधान दसाखान्याचे तार कींपाऊींड काढून रता काढण्यात यासा वखा
याबाबतची मादहती सींबींधीत कायाालयाला कळवसण्यात यासी, असा डरास ससाानम
ु ते मींनरू
करण्यात वला होता. तथावप, सासकीय मालमतता पाडण्यासींदभाात कोाताही लेखी वदे स
नगरपींचायतीकडून दे ण्यात वला नव्हता.
•

यासींदभाात ददनाींक २९/११/२०१७ रोनीच्या पत्रान्सये मुख्याधधकारी, नगरपींचायत कोरपना

याींनी पसस
ु ैदयकीय दसाखान्याची सींरक्षा मभींत पाडण्याचे वदे स तयाींनी ददले नसल्याचे तसेच
सदर

मभींत

पाडतेसेळी

नगरपींचायतीचा

कोाताही

कमाचारी

उपस्थत

नसल्याचे

स्नल्हा

पसुसींसधान अधधकारी याींना कळवसले वहे .
•

नगरपींचायतीने पसुसींसधान वसभागाच्या भूखींडातून कोाताही रता तयार करण्यात

वलेला नाही, असे मुख्याधधकारी, नगरपींचायत कोरपना याींनी कळवसले वहे .
•

दरयान तार कींपाऊींडच्या दडकााी प्रतयक्ष भे् ददली असता तेथील तार कींपाऊींड त्
ु लेले

नसल्याचे वढळून वले वहे . तसेच तेथे कोाताही रता अस्ततसात नसून तार कींपाऊींड
असल्याने तेथे कोातीही रहदारी होत नाही, असेदेखील मख्
ु याधधकारी, नगरपींचायत याींनी
कळवसले वहे.
•

दरयान नगरपींचायत कायाालयाकडील पत्रव्यसहार तपासला असता तयामये कायाालय

अधीक्षक याींनी मुख्याधधकारी याींची मान्यता न घेता, तयाींच्या तरासर स्नल्हा पसुसींसधान
अधधकारी याींचक
े डे पत्रव्यसहार केल्याचे ददसून वल्याने तयाींना मुख्याधधकारी याींनी काराे
दाखसा नो्ीस ददली वहे . तसेच याबाबत सींबध
ीं ीत कमाचायाींसर कारसाई करण्याची मसर्ारस
नगरपींचायत कोरपना याींनी स्नल्हाधधकारी, चींद्रपूर याींच्याकडे केली वहे .
___________

वस.स. ५३० (38)
जवाहरलाल नेहरु राष्ट्रीय नािरी पमनरुथान अमभयानाांतिात राजमरा
निरपामलिा क्षेत्रात घराांचे समरु िेलेले बाांधिाम

(४६) १३२७०० (१०-१२-२०१८) अॅड.सांजय धोटे (राजरू ा) : सन्माननीय मख्
म यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा
खुलासा करतील काय :-

(१) केंद्र सासनाच्या नसाहरलाल नेहरु राषरीय नागरी पुनरुथान अमभयानाींतगात रानुरा

नगरपामलका क्षेत्रात सन २००९ मये ७७ घराींना मींनुरी ममळाली तयानींतर बाींधकाम सुरु
केल्याचे रनदसानास वले वहे , हे खरे वहे काय,

(२) असल्यास, रनयमानुसार ज्याींची घरे सन २०१३ पुसी पाली वहे त तयाींना साढीस योननेतील
रनधीतुन (रनयोननातन
ू ) सगळण्यात वले, हे ही खरे वहे वय,

(३) असल्यास, १४७ लाभार्थयांना सादढस अनुदान अनुनपयंत नगर प्रसासनाने ददलेले नाही, हे
ही खरे वहे काय,

(४) असल्यास, उक्त प्रकराी सासनाने चौकसी केली काय, चौकसीत काय वढळुन वले, तया
अनुर्ींगाने कोाती उपाययोनना करण्यात वली सा येत वहे ,
(५) नसल्यास, वसलींबाची काराे काय वहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (३०-०१-२०१९) : (१) अींसत: खरे वहे .
एकास्तमक गह
ृ रनमााा स पोपडपट्टी वसकास कायाक्रमाींतगात (IHSDP) ही मींनूरी

होती स ही मींनूरी ७७७ घरकुलाींना होती.
(२), (३) स (४)
•

सदर योननेची धोरा रनस्श्चती स रनधी उपलब्धता सासनाच्या गह
ृ रनमााा वसभागाकडून

केली नाते. तया वसभागाच्या ददनाींक २८/१/२०१४ च्या सासन रनाायातील अ् क्रमाींक-२ नुसार,
ददनाींक ३१/३/२०१३ रोनी नी घरकुले पूाा पाली वहे त, तयाींना अरतररक्त अनुदान अनुज्ञेय
नाही. सबब, ददनाींक ३१/३/२०१३ च्या वधी बाींधन
ू पा
ू ा पालेल्या १४७ घरकुल लाभार्थयांना
साढीस अनुदान दे ाे सक्य पालेले नाही.
(५) प्रश्न उद्ासत

नाही.

___________

पमणे शहरातील जेववैववय उद्यानाांच्या आरक्षणावर मोठ्या प्रमाणात होत असलेले बाांधिाम
(४७) १३२७५७ (१०-१२-२०१८)

श्री.ववजय िाळे (मशवाजीनिर) : सन्माननीय मख्
म यमांत्री पुढील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

सासनाने

महानगरपामलकेच्या

हद्दीतील

्े कयायाींसर

स

डोंगरमार्थयासर

नेससैवसय

उदयानाींच्या वरक्षाासर (बीडीपी) केले, हे खरे वहे काय,
(२) असल्यास, पुाे सहरातील मसींहगड रतयासरील दहींगाे, दामोदर नगर,गींगाधम, कात्रन ,
पररसरातील बीडीपी वरक्षक्षत ्े कयाया र्ोडून मोडया प्रमाासर प्लॉद्ींग

करून वसक्री करण्यात

येत वहे , हे ही खरे वहे काय,

(३) असल्यास, सदर बीडीपी वरक्षक्षत नाममनीींसर प्लॉद्ींग वखा अनधधकृतपाे बेकायदे सीर
बाींधकाम सुरू वहे त, हे ही खरे वहे काय,

वस.स. ५३० (39)
(४) असल्यास, सदर बेकायदे सीर अनधधकृत बाींधकामासर कायासाही करण्याबाबत प्रसासन दल
ा
ु क्ष
कररत असल्याने भम
ू ाकर्या सदर प्लॉ् स फ्लॅ ् बेकायदे सीरररतया वसक्री करून नागररकाींची
र्ससाूक करीत असल्याचे रनदसानास वले वहे , हे ही खरे वहे काय,

(५) असल्यास, सक्षम यींत्राा नसल्याने सदर प्लॉद्ींग स बाींधकामाींसर कारसाई करण्यात येत
नाही, हे ही खरे वहे काय,
(६) असल्यास, बीडीपी वरक्षक्षत नममनीसर पुाे सहरातील मोठ्या प्रमााात होत असलेल्या

बाींधकामास अ्कास घालण्याकररता सुसज्न यींत्राा स पुरेसा कमाचारी रनयुक्त करण्याबाबत
सेच सदर ममळकतीच्या प्लॉ् स फ्लॅ ् च्या नव्याने नोंदी करण्यास प्ररतबींध करण्याबाबत
सासनतरासर कोाती कायासाही करण्यात वली सा येत वहे ,
(७) नसल्यास, वसलींबाची काराे काय वहे त?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (३१-०१-२०१९) : (१)
(२) (३)
या

(४) स

होय, हे खरे वहे .

(५)

पुाे महानगरपामलकेच्या मसींहगड रतयासरील दहींगाे, दामोदर नगर, गींगाधाम, कात्रन

भागातील

पाडण्याची

्े कयाया र्ोडून बाींधकामे

सुरु असलेल्या दडकााी

अनधधकृत

बाींधकामे

कारसाई करण्यात वली असून काही दडकााी सींबध
ीं ीत पोलीस ्े सनला पुढील

कायासाहीसाडा कळवसण्यात वले वहे .

(६) बी.डी.पी. वरक्षक्षत नममनीसर अनाधधकृत बाींधकाम होत असल्याचे रनदसानास वल्यास
तयाबाबत योग्य ती कायासाही तातकाळ करण्यात येते, असे पुाे महानगरपामलकेने कळवसले
वहे .

(७) प्रश्न उद्ासत

नाही.

___________

पमणे महानिरपामलिेच्या फमरसमांिी येथील िच्यावर प्रकक्रया िरून त्यापासून खत
आखण जळाऊ इांधन तयार िरण्याची ननववदा प्रकक्रया रद्द िरण्याबाबत

(४८) १३२८३४ (१०-१२-२०१८)

श्री.ववजय िाळे (मशवाजीनिर) : सन्माननीय मख्
म यमांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पा
ु े महानगरपामलकेच्या र्ुरसींग
ु ी येथील कचयासर प्रकक्रया करून तया पासन
ू खत वखा

नळाऊ इींधन तयार करण्यासाडा १००० ्न क्षमतेच्या हीं नर कींपनीला काम दे ण्यात वले होते,
हे खरे वहे काय,
(२) असल्यास, गत ३ सर्ांपासून सदर प्रकल्प पूाा क्षमतेने चालत नसल्याने कचरा डेपो लगत
वनममतीला सम
ु ारे ९ लाख ्न कचरा नमा पाला वहे , हे ही खरे वहे काय,

(३) असल्यास, सदर कचयाचे बायोमाईनीींग पद्धतीने वसल्हे सा् लासण्याकररता ९० को्ीींची
रनवसदा प्रकक्रया राबवसण्यात वली वहे , हे ही खरे वहे काय,
(४) असल्यास, सदर रनवसदे मधील अ्ी स सतीमये बायोमाईनीींग च्या कामाचे अनुभसाचा

पात्रता करता समासेस केला नसल्याने काही वसमसष् कींपन्याींना काम दे ण्याच्या हे तूने प्रसासन
स कींपनीच्या अधधकायाींनी वधथाक सींगनमताने रनवसदा प्रकक्रया राबवसली वहे , हे ही खरे वहे
काय,

वस.स. ५३० (40)
(५) असल्यास, सदर प्रकरााची चौकसी करून सदर रनवसदा रद्द करण्याबाबत सासनतरासर
कोाती कायासाही केली सा करण्यात येत वहे ,
(६) नसल्यास, वसलींबाची काराे काय वहे त?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (३१-०१-२०१९) : (१) होय, हे खरे वहे .
(२) होय, हे खरे वहे .
(३), (४) स (५)
• उरूळी-र्ुरसुींगी कचरा डेपो येथील मोठ्या प्रमााासर नमा होााया कचयाची वसल्हे सा्
लासण्यासाडा मा.राषरीय हरीत लसाद न्यायालयाने बायोमायरनींग प्रक्रीया कराेबाबत वदे स
ददले होते.
• तयास अनुसरून बी-२ पदतीने दद.२६.०७.२०१८ रोनी नादहरात दे ऊन रनवसदा प्रक्रीया
राबवसाेत वली.

• या रनवसदे त प्रतयक्ष ३ डे केदाराींनी सहभाग घेतला होता. तयापैकी र्क्त सेव्ह एनव्हायनामें्
या सींथेकडे बायोमायरनींगचा अनभ
ु स होता.
• मे.भूमी ग्रीन या सींथेकडे बायोमायरनींगचा अनुभस नव्हता तथावप रनवसदे तील अ्ीनुसार
१,०८,८२२ मे.्न इतका घनकचरा हाताळाी (प्रक्रीया) केली असल्याबाबतचा अनभ
ु स असल्याने
तसेच या

प्रकल्पाकरीता सदर कींपनीकडून ससाात कमी दर हानेच रू.६४६/- प्ररत मे.्न या

दराने रू.५८,१४,००,०००/- इतकी ्ें डर रक्कम प्राप्त पाल्याने सदर कींपनीची

मसर्ारस केली

असल्याचे पुाे महानगरपामलकेने कळवसले वहे.
• मे.भूमी ग्रीन एननी याींना कामाचे कायाादेस ददनाींक १/११/२०१८ रोनी दे ण्यात वलेले वहे त.
• उपरोक्त सतुस्थती स पुाे महानगरपामलकेचा अहसाल तपासला असता बायोमायरनींगच्या

कामाचा अनभ
ु स नसलेल्या सींथेस सदरच्या कामाचे कायाादेस दे ण्यात वलेले वहे त, ही
सतस्ु थती वहे .

• बायोमायरनींगच्या कामाचा अनभ
ु स नसलेल्या कींपनीस सदर कामाचे कायाादेस का दे ण्यात

वले याबाबत खल
ु ासा सादर करण्याचे वदे स वयुक्त, पुाे महानगरपामलका याींना दे ण्यात
वलेले वहे त.

सदर खल
ु ासा प्राप्त पाल्यानींतर याप्रकराी पढ
ु ील वसश्यक कायासाही

करण्याचे प्रायोनन वहे .

• बायोमायरनींग कामाची व्याप्ती वसचारात घेऊन नन
ु ा कचरा साडवसलेल्या नागेपैकी ककमान
९० ्क्के नागा पुनप्रााप्त करून घेण्याची नबाबदारी सींबींधीत थारनक सराज्य सींथेची राहील
असे धोरा दद.१३.११.२०१८ च्या सासन रनाायान्सये रनस्श्चत केले वहे .
(६) प्रश्न उद्ासत

नाही.
___________

वस.स. ५३० (41)
उमरखेड निरपकरर्दे मधील राज्य सांविााची करक्त पदे त्वकरत भरण्याबाबत
(४९) १३३५२३ (०५-१२-२०१८) श्री.राजेंद्र नजरधने (उमरखेड) : सन्माननीय ममख्यमांत्री पुढील
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) उमरखेड नगरपररर्द मधील राज्य सींसगााची ररक्त पदे तसररत भरण्याबाबत थारनक
लोकप्ररतरनधी याींनी ददनाींक ८ नल
ु ै, २०१८ रोनी सा तया सुमारास नगरवसकास राज्यमींत्री याींना
लेखी रनसेदन ददले होते, हे खरे वहे काय,

(२) असल्यास, या रनसेदनानुसार सदरची ररक्त पदे भरण्याबाबत सासनाने कोाती कायासाही
केली सा करण्यात येत वहे ,

(३) नसल्यास, वसलींबाची काराे काय वहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (३०-०१-२०१९) : (१) होय, हे खरे वहे .
(२) • उमरखेड नगरपररर्दे चा सध
ु ारीत वकृतीबींध ददनाींक १२/२/२०१८ रोनी मींनूर पाला वहे .
तयानुसार नगरपररर्दे त राज्य सींसगााची एकूा २६ पदे मींनूर वहे त.

• राज्य सींसगााची पदभरती प्रकक्रया वयुक्त तथा सींचालक, नगरपररर्द प्रसासन सींचालनालय,

सरळी, मींब
ु ई याींच्याकडून करण्यात वली असन
ू उमरखेड नगरपररर्दे करीता ५ पदे नक
ु तीच
उपलब्ध करुन दे ण्यात वली वहे त.
(३) प्रश्न उद्ासत

नाही.
___________
उदिीर (जज.लातरू ) निरपकरर्दे ची हद्दवाढ िरण्याबाबत

(५०)

१३४०११ (१०-१२-२०१८).

डॉ.समधािर भालेराव (उदिीर) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय ममख्यमांत्री

(१) उदगीर (स्न.लातूर) नगरपररर्दे ची थापना सन १९५३ मये होसून तयानींतर ६५ सर्ााच्या
कालखींडानींतरही या सहराची अदयाप हद्दसाढ पालेली नाही, हे खरे वहे काय,

(२) असल्यास, सहराची सन २०११ च्या ननगानेनुसार १०३५५० इतकी लोकसींख्या असून
सहराचे क्षेत्र ६७२ एसढे च असन
ू उदगीर सहराची सध
ु ारीत वसकास योनना माहे , एवप्रल २०१२

मये सा तया दरयान मींनुर केलेली असाे तसेच सयाची रादहसास सापराची घनता ६१३
व्यक्ती प्ररत हे क््र असाे स ससासाधारापाे सहराची हे क््र क्षमता २५० व्यक्ती प्ररत
होण्यासाडा

उदगीर

नगरपररर्दे ची

हद्दसाढ

करण्यासाडा

माहे

ऑग्,

१९८३

अन्सये

नगरपररर्दे ची हद्दसाढ करताना सींपुाा महसुली गासे समावसषड करण्याचे रनदे स असुनही उदगीर
सहराचे महसल
ु ी गासातील ससेमधील गासाींचा समासेस करूनही अदयाप सहराची हद्दसाढ पाली

नसल्यामळ
ु े थारनक लोकप्ररतरनधी याींनी माहे नल
ु ,ै २०१८ मये सा तया दरयान उदगीर
सहराची हद्दसाढ करण्यात यासी यासाडा सासनाकडे मागाी केली होती, हे ही खरे वहे काय,

(३) असल्यास, उदगीर सहराची हद्दसाढ करण्यासाडाच्या रनदे साचे सासनाचे वदे स सींबींधधत
प्रसासनाकडे प्रलींबबत वहे त, हे ही खरे वहे काय

वस.स. ५३० (42)
(४) असल्यास, स्नल्हाधधकारी, लातूर याींच्याकडे सेळोसेळी नगरपररर्दे ने प्रतास सादर करूनही
स्नल्हाधधकारी

कायाालयाने

सासनाकडे

कुडलाच

प्रतास

पाडवसण्यात

वला

नसल्याचेही

रनदसानास वले वहे , हे ही खरे वहे काय,

(५) असल्यास, उक्त प्रकराी सासनाने कोाती कायासाही केली सा करण्यात येत वहे ,
(६) नसल्यास, वसलींबाची कराे काय वहे त?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२४-०१-२०१९) : (१) स (२) हे खरे वहे .
(३), (४) स (५) स्नल्हाधधकारी, लातरू याींनी दद.२०.०७.२०१८ रोनीच्या पत्रान्सये सादर केलेल्या

प्रतासाच्या अनुर्ींगाने, उदगीर नगरपररर्दे च्या हद्दसाढीमुळे लोकसींख्येत ९% एसढी साढ होत

असताना १०९% इतक्या प्रमााात हद्दसाढ प्रतावसत केली असल्याने, प्रथम ्प्प्यात
सींयुस्क्तक हद्दसाढ प्रतावसत करुन र्ेरप्रतास सादर करण्याबाबत स्नल्हाधधकारी, लातूर याींना
कळवसण्यात वले वहे .

(६) प्रश्न उद्ासत नाही.
___________

ववधान भवन
ममांबई.

जजतें द्र भोळे
सधचव (िायाभार),
महाराष्ट्र ववधानसभा.

__________________________________________________________________
मुद्रापूसा ससा प्रकक्रया महाराषर वसधानमींडळ सधचसालयाच्या सींगाक यींत्राेसर
मुद्रा: सासकीय मयसती मुद्राालय, मुींबई.

