अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ४४० वी यादी

महाराष्ट्र ववधानसभा
दस
ु रे अधधवेशन, २०१८
___________

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५०
___________

नरीमन पॉईट ते मालाड मावे मार्ाापयंत िाही भार्ात भराव टािून रस्ता बाांधणेबाबत
(१)

२८८१ (२३-१२-२०१४).

श्री.सुननल प्रभू (ददांडोशी) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील

(१) बह
ृ न्मुींबईच्या पश्चचम दिशेस नरीमन पॉई् ते मालाड मार्वे मागाापयंत काही भागात भरार्व
्ाकून रस्ता बाींधणे तर काही भागात पूल आणण उन्नत मागा, काही भागात बोगिे याींचा

समार्वेश असलेला एकूण ३५.६ कक.मी. लाींबीचा ककनारा मक्
ु त मागााची शशफारस तत्कालीन

महानगरपाशलका आयुक्त, श्री.सुबोधकुमार याींच्या अध्यक्षतेखाली नेमण्यात आलेल्या सींयुक्त
ताींत्रिक सशमतीने शासनास सािर केला होता, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

या

प्रकल्पाींच्या

प्रततपूतीसींिभाात

केंद्र

शासनाने

सर्वातोपरी

करण्याच्यादृष्ीने लोकप्रतततनधी माहे नोव्हें बर, २०१४ मध्ये र्वा त्या िरम्यान
याींना तनर्वेिन दिले, हे ही खरे आहे काय,

सहकाया

मा.मुख्यमींिी

(३) असल्यास, या तनर्वेिनानस
ु ार शासनाने कोणती कायार्वाही केली र्वा करण्यात येत आहे ,
(४) असल्यास, केलेल्या कायार्वाहीचे स्र्वरुप काय आहे ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१३-०६-२०१८) : (१) होय.
(२) ते (४) १) प्रकल्पाच्या प्रततपूती सींिभाात कोस््ल रोडसारखे महत्तम सार्वाजतनक प्रकल्प
राबवर्वण्यास असलेल्या सीआरझेड तरतूिीींचा अडसर िरू व्हार्वा म्हणून केंद्र शासनाच्या
पयाार्वरण र्व र्वन मींिालयाने दिनाींक ३० डडसेंबर २०१५ रोजीच्या
तनयमामध्ये यापर्व
ू ीच सध
ु ारणा केलेली आहे .

अधधसूचनेन्र्वये सीआरझेडच्या

२) सिर प्रकल्पास मुींबई हेरर्े ज सींर्वधान सशमतीने दिनाींक २८.१०.२०१६ रोजी नाहरकत

प्रमाणपि दिलेले आहे .

३) कोस््ल रोडची िक्षक्षणेकडील वप्रन्सेस फ्लायओव्हर ते र्वरळी(end of Sea Link) र्व
उत्तरे कडील सी शलींकच्या बाींद्रा येथील ्ोकापासून काींदिर्वली जींक्शन शलींक रोड पयंतच्या भाग
अशी िोन भागामध्ये वर्वभागणी करण्यात आलेली आहे. त्यामधील िक्षक्षणेकडील भागाबाबत

वर्व.स. ४४० (2)
केंद्र शासनाच्या पयाार्वरण र्व र्वन मींिालयाने दिनाींक ११.०५.२०१७ रोजीचे पिान्र्वये मान्यता
दिलेली आहे . कोस््ल रोडच्या सिर भागासींिभाात तनवर्विा प्रकिया महानगरपाशलकेकडुन अींततम
्प्पप्पयामध्ये आहे .सिर कामास लर्वकरच सुरुर्वात होणार आहे.
___________
मुांबईतील पुरातन वास्तूांच्या सुरक्षेसाठी उपाययोजना सच
ु ववण्यासाठी स्पापन िेलेयया
उपसममतीने उपाययोजना सूचववयया नसययाबाबत

(२)

१९६६२ (३१-०७-२०१५).

श्री.सुननल प्रभू (ददांडोशी), श्री.सांजय पोतनीस (िमलना),

श्री.चांद्रिाांत सोनवणे (चोपडा), श्री.सुननल राऊत (ववक्रोळी) :
गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) मींिालयाला तीन र्वर्ाापूर्वी भीर्ण आग लागल्यानींतर मुींबई पुरातन र्वास्तू सींर्वधान
सशमतीच्या नेतत्ृ र्वाखाली मुींबईतील पुरातन र्वास्तूींच्या सुरक्षेसा उ उपाययोजना सुचवर्वण्यासा उ
एक उपसशमतीची स्थापना केली होती, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, तीन र्वर्ाानींतर सिर सशमतीने अद्यापही मींब
ु ईतील परु ातन र्वास्तींुच्या सरु क्षेसा उ
कोणत्याच उपाययोजना सूचर्वल्या नाहीत, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहे त र्व याबाबतची सद्यश्स्थती काय आहे ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१३-०६-२०१८) : (१) ते (३) हे खरे नाही. सिर बाबतीत मुींबई पुरातन

र्वास्तु सींर्वधान सशमतीच्या नेतत्ृ र्वाखाली कोणत्याही उपसशमतीची स्थापना करण्यात आलेली
नाही.

___________
मांब
ु ई शहरामध्ये इमारत बाांधिामािररता लार्णाऱ्या ववववध परवानगयाांबाबत

(३)

४४५७२ (०७-०५-२०१६).

श्री.वैभव नाईि (िुडाळ), श्री.र्णपत र्ायिवाड (िययाण पव
ू )ा ,

श्री.राहूल िुल (दौंड), श्री.अममन पटे ल (मुांबादे वी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पश्श्चम), श्री.अब्दल
ु
सत्तार (मसयलोड), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.नसीम खान (चाांददवली), प्रा.वषाा र्ायिवाड
(धारावी), श्री.ददलीप वळसे-पाटील (आांबेर्ाव), श्री.मशरीषदादा चौधरी (अमळनेर), श्रीमती तप्ृ ती
सावांत (वाांद्रे पव
ू )ा , श्री.िालीदास िोळां बिर (वडाळा) :
खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

(१) मींब
ु ई शहरामध्ये इमारत बाींधकामाींना लागणाऱ्या वर्ववर्वध परर्वानगयाींची सींख्या ११९ र्वरुन

५८ र्वर र्व या सींबींधीची कायापध्िती यासह इतर प्रमाणपिे सल
ु भीकरण १ र्वर्ाार्वरुन २
मदहन्यार्वर आणण्याचा तनणाय मब
ुीं ई महानगरपाशलकेने घेतला आहे , हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास, मुींबई महानगरपाशलकाच्या धतीर्वर राज्यातील सर्वा महानगरपाशलका

र्व

नगरपाशलका याींची ही कायापध्िती तनश्चचत करुन सर्वा मादहती ई-प्पलॅ ्फामार्वर आणण्याबाबत
शासनाने कोणती कायार्वाही केली र्वा करण्यात येत आहे , हे खरे आहे काय,

वर्व.स. ४४० (3)
(३) असल्यास, इमारत बाींधकामाच्या प्रस्तार्वाची छाननी सहाय्यक अशभयींता स्तरार्वर पुणा
करण्याचा तनणाय र्व आर्वचयकतेनुसार च्ईक्षेि तनिे शाींक (एफएसआय) सर्वलती वर्वर्यक
प्रस्तार्व याबाबतची प्रकिया कायाकारी अशभयींता याींच्या स्तरार्वर सुरु करण्यात येणार आहे , हे
ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, त्याची कारणे काय आहे त र्व यानुसार कायार्वाहीच्या अींमलबजार्वणी सद्य:श्स्थती
काय आहे ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१३-०६-२०१८) : (१) होय.
(२) राज्यातील १० लक्ष र्वा त्यापेक्षा जास्त लोकसींख्या असलेल्या महानगरपाशलकाींना तसेच
वर्वशेर् तनयोजन प्राधधकरणाींना बह
ृ न्मुींबई महानगरपाशलकेच्या धतीर्वर ऑन लाईन इमारत
परर्वाना प्रकिया अनुसरणेच्या सूचना िे णेत आलेल्या आहे त.

(३) र्व (४) यासींिभाात कमी र्व मध्यम जोखीम आधाररत इमारत परर्वानगी मींजूरीच्या
प्रकियेबाबत

शासनाने

बह
ु ई
ृ न्मींब

महानगरपाशलकेस महाराषर प्रािे शशक

अधधतनयम, १९६६ चे कलम १५४ अन्र्वये तनिे श दिलेले आहेत.
र्वास्तूवर्वशारि/सर्वेक्षक याींना तात्परु ते(Provisional)
असून प्रभाग पातळीर्वरील कतनष

र्व नगर रचना

त्यानुसार परर्वानाधारक

परर्वाना मींजूरीचे अधधकार िे णेत आलेले

स्तरार्वरील अधधकारी याींनी औपचाररक मान्यता तसेच

प्रारीं भ प्रमाणपि १० दिर्वसाचे मुितीत िे णेची तरतूि त्यामध्ये अींतभत
ूा आहे .
___________

मौजे-िाांदीवली (मुांबई) येपील सी.टी.एस.नां.१२८/ १ ते ९० या भख
ु ांडावर
ना.ज.ि.धा. अांतर्ात अटी व शतीचे भांर् िेययाबाबत

(४)

६९२७८ (१६-१२-२०१६).

श्री.जयप्रिाश मुांदडा (बसमत) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

(१) मौजे-काींिीर्वली (मींब
ु ई) येथील स.न. १६३/सी.्ी.एस.नीं. १२८ अे/१ ते ९० या भख
ू ींडार्वर
झालेल्या नागरी जमीन कमाल धारणा (युएलसी) अींतगात अपर श्जल्हाधधकारी, ना.ज.क.धा,

मुींबई उपनगर श्जल्हा, बाींद्रे या कायाालयातून शासन आिे श ि. युएलसी १०९४/५७२४ युएलसी/

दिनाींक २० ऑक््ोबर, १९८९ (एस आर ४२३/४.९.२०) या मूळ आिे शाच्या प्रतीची फक्त झेरॉक्स
प्रत असन
ू वर्वकास आराखडयाची प्रत उपलब्ध नसल्याने सिर प्रतीची मागणी केल्यास प्रत
दिली जात नाही, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, आिे शासोबत वर्वकास आराखडयात सींपूणा नकाशा अश्स्तर्वात नसतानाही मुींबई
महानगरपाशलकेने सिर वर्वकास आराखडा कोणत्या आधारे मींजूर केला आहे ,

(३) असल्यास, आराखडयात आजपयंत र्वेळीर्वेळी केलेले फेरफार/बिल बेकायिे शीर आहे त, हे
खरे आहे काय,
(४) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(५) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले त्या अनुर्ींगाने शासनाने कोणती कारर्वाई केली
आहे र्वा करण्यात येत आहे ,

(६) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहे त ?

वर्व.स. ४४० (4)
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१३-०६-२०१८) : (१) यासींिभाात दिनाींक २०.१०.८९ चे आिे श

गह
ृ तनमााण

वर्वभागाने पाररत केलेले असल्याचे श्जल्हाधधकारी र्व सक्षम प्राधधकारी (ना.क्षे.क.म), बह
ृ न्मुींबई
याींनी कळवर्वलेले आहे .

त्याींचे कायाालयीन सींधचकेमध्ये सिर आिे शाची छायाींककत प्रत उपलब्ध

आहे .
(२) महाराषर प्रािे शशक र्व नगर रचना अधधतनयम, १९६६ च्या तरतूिीनुसार तनयोजन
प्राधधकरणाकडून त्याींच्या अखत्याररमधील क्षेिाचे वर्वकास आराखडे तयार करुन शासनास
मींजूरीसा उ सािर केले जातात. शासनाकडून त्यास मींजूरी दिली जाते.

वर्वकास आराखडा तयार करताना प्रथमत: सर्वेक्षण करुन अश्स्तत्र्वात जमीन र्वापर

नकाशा तयार केला जातो.

त्यानींतर शहराची भवर्वषयामध्ये र्वाढणारी लोकसींख्या वर्वचारात

घेर्वून त्याप्रमाणे सोयी-सुवर्वधा याींचे तनयोजन करुन प्रस्तावर्वत जमीन र्वापर नकाशा म्हणजे
वर्वकास आराखडा तयार केला जातो.
प्रचनाधीन

न.भू.ि.

१२८

अींतभत
ूा

असलेल्या

प्रभाग

क्षेिाचा

वर्वकास

आराखडा

शासनाकडील दिनाींक ४.५.१९९३ च्या अधधसच
ू नेन्र्वये मींजरू करणेत आलेला असन
ू अींमलात
आहे .

(३) ते (६) बह
ृ न्मुींबई

वर्वकास तनयींिण तनयमार्वली, १९९१ च्या वर्वतनयम ११(४) च्या तरतूिीस

अधीन राहून जमीन मालकाच्या जागेत त्याच्या वर्वनींतीनुसार आरक्षणाचे स्थानाींतरण तसेच
रस्त्याच्या आखणीमध्ये बिल करण्याचे अधधकार महापाशलका आयक्
ु त याींना आहे त.
___________

राज्याच्या आांतरराष्ट्रीय ववत्तीय सेवा िेंद्राला (आयएफएससी) ‘ववशेष आधपाि क्षेत्र’
म्हणून ५० हे क्टरची अट मशपील िरण्याबाबत
(५)

७६०५८

(२०-०४-२०१७).

श्री.राधािृष्ट्ण

ववखे-पाटील

(मशडी),

श्री.ववजय

वडेट्टीवार

(ब्रम्हपूरी), श्री.सुननल िेदार (सावनेर), श्री.अमर िाळे (आवी), श्री.अममन पटे ल (मुांबादे वी),

श्री.अममत ववलासराव दे शमख
(लातूर शहर), श्री.बाळासाहे ब पोरात (सांर्मनेर), अॅड.यशोमती
ु
ठािूर (नतवसा), श्री.नसीम खान (चाांददवली), श्रीमती तप्ृ ती सावांत (वाांद्रे पूव)ा :

सन्माननीय

मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) बुले् रे न स्थानकासा उ र्वाींद्रे कुलाा सींकुलातील ०.९ हे क््र एर्वढी जागा भूपषृ ार्वर तर ४.५

हे क््र इतकी जागा भूशमगत लागणार असून रे ल्र्वेला एकिा जमीन दिल्यार्वर तेथे रे ल्र्वे कायिा

लागू होतो, त्यामळ
ु े रे ल्र्वे प्रकल्पालगतच्या जागेत बाींधकाम करण्यार्वर कायिे शीर तनबंध येत
असून शासनाच्या महाराषर नगररचना कायिा एसआर्ीपी त्या क्षेिासा उ लागू होत नाही,

त्यामुळे बुले् रे नमळ
ु े राज्याच्या आींतरराषरीय वर्वत्तीय सेर्वा केंद्राला (आयएफएससी) ‘वर्वशेर्
आधथाक क्षेि’ म्हणून केंद्र शासनाने ५० हे क््रची अ् शशथील करार्वी या राज्य शासनाच्या

मागणीस केंद्र शासनाने नकार दिल्यामळ
ु े आयएफएससी केंद्र धोक्यात आल्याची बाब
जानेर्वारी, २०१७ मध्ये र्वा त्या िरम्यान तनिशानास आले, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने अधधक चौकशी केली आहे काय.
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(३) असल्यास, चौकशीचे तनषकर्ा काय आहे त त्यानुसार आयएफएससी प्रकल्प तडीस
नेण्याच्या दृष्ीने शासनाने कोणते पयााय तनर्वडले आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१६-०५-२०१८) : (१) ते (३) वर्वशेर् आधथाक क्षेिाींच्या प्रस्तार्वाची छाननी
करण्याकररता
बै कीमध्ये

ग उत

असलेल्या

उच्चाधधकार

सशमतीच्या

दिनाींक

१०.२.२०१७

रल्याप्रमाणे मुींबई महानगर प्रिे श वर्वकास प्राधधकरण हे बाींद्रा-कुलाा

रोजीच्या
सींकुल येथे

इीं्रनॅशनल फायनानश्न्शयल सवर्वासेस सें्र वर्वशेर् आधथाक क्षेि स्थापन करणार आहे . सिरच्या

वर्वशेर् आधथाक क्षेिासा उ ककमान ५० हे क््र जशमनीची पूतत
ा ा झाली आहे . मुींबई महानगर प्रिे श
वर्वकास प्राधधकरणाची स्र्वत:ची ५२.२८ हे क््र जमीन आहे. प्रकल्पाची अींिाश्जत गुींतर्वणुक
१२०१४.०० को्ी असून मुींबई महानगर प्रिे श वर्वकास प्राधधकरण स्र्वत:च्या तनधीतून करणार
आहे . प्रकल्पासा उ लागणारी र्वीज र्व पाणी याची पूतत
ा ा झालेली असल्याबाबत चचाा झालेली

असन
ू सिर प्रस्तार्व औपचाररक मान्यतेसा उ केंद्र शासनाकडे शशफारस करणेस मींजरू ी िे णेत

आलेली आहे. त्यानुसार उद्योग, उजाा र्व कामगार वर्वभागाने दिनाींक २२.२.२०१७ रोजीच्या
पिान्र्वये सिर प्रस्तार्व केंद्र शासनास सािर केलेला आहे . सिर प्रस्तार्वास केंद्र शासनाची
मान्यता शमळालेनींतर राज्य शासनाकडून पुढील कायार्वाही सींकश्ल्पत आहे .
___________

मुांबई येपील इमारत क्र. १४५ एफ मशांदे चाळ, साने र्ुरुजी मार्ा,
इमारतीच्या पुनबांधणीची योजना

(६)

८४७९९ (२३-०८-२०१७).

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

श्री.सुननल मशांदे (वरळी) :

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील

(१) मुींबई येथील इमारत ि. १४५ एफ शशींिे चाळ, साने गुरुजी मागा, इमारतीच्या पुनबांधणीची
योजना व्यर्वहाया होण्याच्या दृष्ीने लगतच्या करमणक
ु ीच्या मैिानाच्या आरक्षण बिलाचा
प्रस्तार्व बह
ृ न्मुींबई महानगरपाशलकेद्र्वारे शासनास सािर केलेला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सिरहू प्रस्तार्वार्वर शासनाकडून कोणती कायार्वाही करण्यात आली र्वा येत आहे ,
(३) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१३-०६-२०१८) : (१) ते (३) बह
ृ न्मुींबई महानगरपाशलकेकडून असा प्रस्तार्व

शासनास सािर झालेला आहे. सिर प्रस्तार्व पररपूणा नसल्याने र्व प्रस्तार्वानस
ु ार बाधधत

होणाऱ्या जशमन मालकाींना र्वैयक्तीक नो्ीसा िे र्वून त्याींचे म्हणणे ऐकूण घेणेची प्रकिया
महापाशलकेने पार पाडलेली नसल्याने त्याबाबत त्याींना दिनाींक २०.०९.२०१६ रोजीचे पिान्र्वये
पत
ा ा करणेस कळवर्वलेले असन
ू त
ू महानगरपाशलकेकडून त्या सींिभााने कायार्वाही सरु
ु आहे .
___________
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दादर (मुांबई) येपील इांद ू ममलच्या जार्ेवरील भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आांबेडिर
याांच्या स्मारिाच्या िामाबाबत

(७)

८६२५८ (२३-०८-२०१७).
डॉ.राहूल पाटील (परभणी), श्री.अममत ववलासराव दे शमुख
(लातरू शहर), श्री.राधािृष्ट्ण ववखे-पाटील (मशडी), अॅड.भीमराव धोंडे (आष्ट्टी), श्री.भाऊसाहे ब
िाांबळे (श्रीरामपूर), प्रा.वषाा र्ायिवाड (धारावी), श्री.अममन पटे ल (मुांबादे वी), श्रीमती ननमाला
र्ाववत (इर्तपूरी), श्री.नसीम खान (चाांददवली), श्री.सुननल मशांदे (वरळी), श्री.अजय चौधरी
(मशवडी), श्रीमती तप्ृ ती सावांत (वाांद्रे पूव)ा :
करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा

(१) मुींबईतील इींि ू शमल पररसरात डॉ.बाबासाहे ब आींबेडकर याींचे आींतरराषरीय ख्यातीचे स्मारक
उभारण्याबाबत शासनाने तनणाय घेतला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सिर स्मारकासा उ लागणारी १२.५ एकर जमीन राज्य शासनाकडे हस्ताींतररत
करण्याबाबतची अधधसूचना केंद्र शासनाने दिनाींक ५ जानेर्वारी, २०१७ रोजी तनगाशमत करुन
त्याबाबतच्या आिे शाची प्रत मा.केंद्रीय र्वस्िोद्योग मींिी याींनी दिनाींक १८ माचा, २०१७ रोजी र्वा
त्या सुमारास मा.मुख्यमींिी महोियाींकडे सुपूिा केली असल्याने

र्व त्याबाबतचे तनर्वेिन

मा.मख्
ु यमींिी महोियाींनी वर्वधानसभागह
ृ ात केले आहे , हे ही खरे आहे काय.

(३) असल्यास, सिर स्मारकाींसा उ प्रत्यक्षात ककती जमीन हस्ताींतररत करण्यात आली आहे र्व
ककती एकर जमीनीर्वर स्मारक उभारण्यात येणार आहे ,
(४) असल्यास, स्मारकाचे पुढील काम सुरु करण्याचे दृष्ीने शासनाने कोणती कायार्वाही केली
र्वा करण्यात येत आहे , त्याबाबतची सद्य:श्स्थती काय आहे ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१६-०५-२०१८) : (१) होय.
(२) र्व (३) शासन नगरवर्वकास वर्वभागाकडून दिनाींक २१.११.२०१६ रोजीच्या अधधसूचनेन्र्वये इींि ू
शमलच्या क्षेिापैकी सीआरझेड क्षेिाचे बाहे रील क्षेि प्रस्तावर्वत स्मारकासा उ आरक्षक्षत करणेत

आले. सीआरझेड क्षेिाचे सींिभाात केंद्र शासनाच्या पयाार्वरण, र्वन र्व र्वातार्वरणीय बिल
मींिालयाने

सीआरझेड अधधसूचना-२०११ मध्ये दिनाींक २३.१२.२०१६ रोजीच्या अधधसूचनेन्र्वये

सुधारणा केलेनींतर शासन नगरवर्वकास वर्वभागाकडून दिनाींक ५.१.२०१७ रोजीच्या अधधसूचनेन्र्वये

सीआरझेडने बाधधत होणारे क्षेिही प्रस्तावर्वत स्मारकासा उ आरक्षक्षत करणेत आले. एकींिर इींि ू
शमलचे सींपूणा क्षेि प्रस्तावर्वत स्मारकासा उ आरक्षक्षत झालेले आहे .

राषरीय र्वस्िोद्योग महामींडळाकडून दिनाींक २५.३.२०१७ रोजी इींि ू शमलच्या सींपण
ू ा

जागेचा

४८४१४.८३ चौ.मी. क्षेिाचा ताबा राज्य शासनास िे णेत आलेला आहे . सिर शमळकत,

शमळकतपत्रिकेर्वर महाराषर शासनाचे नाींर्वे झालेली आहे . याबाबतचे तनर्वेिन मा.मुख्यमींिी
महोिय याींनी वर्वधानसभेमध्ये केलेले आहे.

(४) मा.मींिी (सामाश्जक न्याय आणण वर्वशेर् सहाय्य) याींच्या अध्यक्षतेखालील एकसिस्यीय
सशमतीने स्मारकाच्या आराखडयाची सींकल्पना अींततम केलेली असन
ू त्यास शासनाची तत्र्वत:
मान्यता िे णेत आलेली आहे .

त्यानुसार अींततम नकाशे तसेच अींिाजपिक तयार करुन तनवर्विा

मागवर्वणेची कायार्वाही करणेबाबत महानगर आयुक्त, मुींबई महानगर प्रिे श वर्वकास प्राधधकरण
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याींना दिनाींक १३.४.२०१७ रोजीचे पिान्र्वये आिे श िे णेत आलेले आहे त. मुींबई महानगर प्रिे श
वर्वकास प्राधधकरणामाफात तनवर्विा मागवर्वण्यात आलेल्या आहे त.
___________
राज्यातील खोती जममनी पुन्हा ताब्यात घेण्याबाबत
(८)

९१६२६ (०४-०९-२०१७).

श्री.अशोि पाटील (भाांडूप पश्श्चम) :

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय र्ह
ृ ननमााण

(१) राज्यात Salsette Estate (Land Revenue Exemption Abolition) Act, १९५१, च्या अन्र्वये
राज्यातील खोती जशमनी शासकीय झाल्यानींतर राज्यातील खोती जशमनी सरकारी जमा
झाल्याची कायार्वाही शासनाने केल्यानींतर सींबधधत जशमनधारकाींनी मा.उच्च न्यायालयात िाखल
केलेल्या सु् ि.४८१/१९५३ र्व ८३१/१९५४ मध्ये झालेल्या समझोता करारा प्रमाणे (Consent
Term) कायद्याच्या तरतुिीनुसार केलेल्या जशमनी पुन्हा भाींडूप गार्व, नाहर गार्व, भाींडूप इस््े ्
(मुींबई उपनगरे ) येथील खोताींच्या नार्वे शासनाने िाखल केल्यानींतर सिर जशमनीर्वरील

झोपडयाींचे झोपडपट्टी पुनर्वासन प्राधधकरणाींतगात पुनवर्वाकास करण्याचे खोती जशमनधारकाींशी
सींगनमत करुन त्यार्वर पन
ु र्वासन इमारतीचा प्रकल्प राबर्वन
ू त्याचे बाींधकाम पण
ू ा होण्याची र्वेळ
आल्यार्वर

त्यार्वर

खोती

जशमनीधारकाींनी

आक्षेप

सद्यःश्स्थतीत अपूणाार्वस्थेत आहेत,

घेतल्याने

ककती

पुनर्वासनाची

कामे

(२) असल्यास, खोती जमीन खोतिाराींनी शासनाची परर्वानगी न घेता झोपडपट्टी पुनर्वासन
प्राधधकरण अींतगात झोपडपटयाींचा पन
ु वर्वाकास करण्यास परस्पर खाजगी वर्वकासकास दिल्यामळ
ु े
झोपडपट्टी पुनर्वासन प्राधधकरणाने त्याला आक्षेप घेतला आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, त्यामुळे शासनाच्या जशमनीचा अपहार होऊन शासनाचा महसल
ू बुडत असल्याने

या प्रकरणी पुनवर्वाचार करुन सिर जशमनी पुन्हा ताब्यात घेण्याबाबत काय कायार्वाही करण्यात
आली र्वा येत आहे ,

(४) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. प्रिाश महे ता (१३-०६-२०१८) : (१) प्रचनाींककत कारणाींमळ
ु े मुींबई उपनगरातील एस

वर्वभागाींतगात भाींडूपगाींर्व, नाहूरगाींर्व, भाींडूप इस््े ् या भागातील खोती जशमनीर्वर झोपडपट्टी
पन
ु र्वासन योजना अपण
ू ाार्वस्थेत रादहल्याचे ककीं र्वा झोपडपट्टी पन
ु र्वासन प्राधधकरणाने स्थधगती
आिे श दिल्याचे आढळून येत नसल्याचा झोपडपट्टी पन
ु र्वासन प्राधधकरणाचा अहर्वाल आहे .
(२), (३) र्व (४) प्रचन उद््ार्वत नाही.

___________
िजात (श्ज.रायर्ड) तालक्
ु यातील िजात चौि या रस्त्याांची झालेली दरु वस्पा
(९)

९५२०५ (३०-१२-२०१७).

अॅड.आमशष शेलार (वाांद्रे पश्श्चम), श्रीमती मननषा चौधरी

(ददहसर), श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेल), श्री.सुरेश लाड (िजात),
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श्री.पाांडुरां र् बरोरा (शहापूर), श्री.वैभव वपचड (अिोले), श्री.श्जतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा),
श्री.योर्ेश सार्र (चारिोप) : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) कजात तालुक्यातील (श्ज.रायगड) कजात चौक या रस्त्याींची िरु र्वस्था होऊन रस्त्याींमध्ये
मो -मो े

खडडे पडले असल्याने दिनाींक १७ ऑक््ोबर, २०१७ रोजी र्वा त्या सुमारास

तनिशानास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त रस्त्याच्या िरु
ु स्तीसा उ एमएमआरडीएने मागील २ र्वर्ाापूर्वी कोटयर्वधी
रुपये खचा केले होते, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत स्थातनक लोकप्रतततनधीींनी तसेच जनतेनी र्वारीं र्वार तिारी करुनसुध्िा
कोणतीच कायार्वाही केली नाही, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, चौकशीनस
ू ार रस्याच्या कामात गैरव्यर्वहार करणा-या िोर्ी अधधका-याींर्वर
कोणती कारर्वाई करण्यात आली र्वा येत आहे ,

(५) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१३-०६-२०१८) : (१) होय, अींशत: खरे आहे.
(२) कजात ते चौक र्व कजात ते हाळफा्ा या २०.५४ कक. मी. यारस्त्याच्या रुीं िीकरण र्व
मजबूतीकरणसा उ एकूण रुपये ८४ को्ी इतक्या खचााचे काम माहे , डडसेंबर, २०१४ मध्ये मुींबई

महानगर प्रिे श वर्वकास प्राधधकरणाने हाती घेतले होते. सिर काम एवप्रल, २०१५ मध्ये पूणा
झाले या रस्त्याचा िोर्िातयत्र्वाचा कालार्वधी माहे एवप्रल, २०१७ मध्ये सींपुष्ात आल्याने, सिर
रस्ता एवप्रल, २०१७ रोजी सार्वाजतनक बाींधकाम वर्वभागास हस्ताींतरीत करण्यात आला आहे .
(३)

सार्वाजतनक

बाींधकाम

वर्वभागामाफात

या

रस्त्यार्वर

तात्परु ती

र्व

तातडीने

िरु
ु स्ती

करण्याकरीता रु. २८.०० लक्ष ककमतीच्या कामास श्व्िर्वावर्ाक िे खभाल र्व िरु
ु स्ती (खडडे भरणे)
अींतगात मींजूरी िे ण्यात आली असून, पार्वसाळयामध्ये र्व पार्वसाळयानींतर सिर रस्त्यार्वरील
खडडे

सार्वाजतनक

बाींधकाम

वर्वभागामाफात

भरण्यात

आले

रस्त्यार्वरील र्वाहतक
ू सरु ळीत सरु
ु आहे .

असून,

सद्य:श्स्थतीत

सिर

(४) र्व (५) रस्त्याींर्वर पडलेल्या खडडयाींची कारणशमींमासा शोधण्याकरीता श्व्ह.जे.्ी.आय. या
सींस्थेची नेमणूक एमएमआरडीए माफात करण्यात आलेली आहे
___________

िाांददवली (प.) येपील शाळे च्या खोयया वापराववना पडून असययाबाबत
(१०)

९६२५२ (३०-१२-२०१७).

श्री.िालीदास िोळां बिर (वडाळा), श्री.अममन पटे ल (मुांबादे वी),

श्री.अस्लम शेख (मालाड पश्श्चम) :
करतील काय :-

सन्माननीय र्ह
ृ ननमााण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा

(१) काींदिर्वली (प.) (मुींबई) येथील आर.डी. वर्वद्यामींिीर, के महार्वीर

हायस्कुलच्या रस््ीींच्या

बेजबाबिारपणामुळे वर्वकासकाने शाळे सा उ बाींधून दिलेल्या पत्र्याच्या खोल्या र्वापरावर्वना पडून
असल्याचे माहे ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये र्वा त्या िरम्यान तनिशानास आले, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, यामुळे वर्वद्यार्थयांचे शशक्षण धोक्यात आले आहे, हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, वर्वकासक आणी रस््ी या िोघाींच्या र्वािामळ
ु े येथील झोपडपट्टी पुनर्वासन
प्रकल्पही प्रलींत्रबत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, शासनाने या प्रकरणात हस्तक्षेप करुन येथील एसआरए योजनेला गती
िे ण्याबाबत र्व सिर शाळे च्या र्वगाखोल्या वर्वियार्थयांसा उ उपलब्ध करुन िे ण्याबाबत कोणती
कायार्वाही केली र्वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. प्रिाश महे ता (१३-०६-२०१८) : (१) होय. हे खरे आहे . वर्वकासकाींनी तात्परु ते स्र्वरुपात

शाळे सा उ सींिमण शशबीर उपलब्ध केलेले आहे. तथावप, शाळे चे व्यर्वस्थापन सिरहू जागेचा
र्वापर करीत नसल्याचा झोपडपट्टी पुनर्वासन प्राधधकरणाचा अहर्वाल आहे .
(२) हे खरे नाही. महार्वीर एज्यक
ु े शन र्वेल्फेअर सोसाय्ी याींनी आर.डी. वर्वद्यामींदिर प्राथशमक

शाळा या नार्वाने इींग्रजी माध्यमाची अनधधकृत शाळा सुरु केली आहे . या शाळे च्या इयत्ता १
ली ते ४ थी च्या र्वगांना, महानगरपाशलकेची कोणतीही परर्वानगी नाही, तसेच शासनाचीही
मान्यता नाही. त्यामळ
ु े महानगरपाशलका, शशक्षण वर्वभाग याींनी दि.२१/११/२०१७ रोजी सिरहू
शाळा ८ दिर्वसाींच्या आत तात्काळ बींि करुन वर्वद्यार्थयांचे समायोजन नजीकच्या शाळे मध्ये
करण्याबाबत सुचनापि बजार्वलेले आहे .
(३) होय, हे खरे आहे .

(४) सक्षम प्राधधकारी तथा सहाय्यक आयुक्त, आर/िक्षक्षण वर्वभाग, मुींबई महानगरपाशलका
याींनी

सिरहू झोपडीधारकाींवर्वरुध्ि महाराषर झोपडपट्टी (सुधारणा,तनमूल
ा न र्व पुनर्वासन)
अधधतनयम १९७१ चे कलम ३३ र्व ३८ नुसार दि.१०/१०/२०१७ रोजी सिरहू झोपडी ७ दिर्वसात

ररक्त करण्यास आिे शीत केलेले आहे . सिर बाब सक्षम प्राधधकारी याींच्या स्तरार्वर चालू
असल्याचा झोपडपट्टी पन
ु र्वासन प्राधधकरणाचा अहर्वाल आहे .
(५) प्रचन उद््ार्वत नाही.

___________
मांब
ु ई शहरात झोपडपट्टी पन
ु वासन प्राधधिरणाांतर्ात ओमशवरा येपील िदम चाळ पन
ु वासनामध्ये
१८ अपात्र झोपडीधारिाांना घरे दे ण्यात आययाबाबत

(११)

९७०३१ (३०-१२-२०१७).

श्री.अबू आजमी (मानखूदा मशवाजीनर्र) :

सन्माननीय

र्ह
ृ ननमााण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

मुींबई

शहरात

झोपडपट्टी

पुनर्वासन

प्राधधकरणाींतगात

ओशशर्वरा

येथील

किम

चाळ

पुनर्वासनामध्ये १८ अपाि झोपडीधारकाींना घरे िे ण्यात आल्याची बाब दिनाींक ८ ऑक््ोबर,
२०१७ रोजी र्वा त्या सुमारास तनिशानास आली आहे , हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

सिर

प्रकरणी

सींबींधधत

प्राधधकरणाच्या

आस्थापनेर्वरील

प्रतततनयक्
ु तीर्वर

असलेल्या उप-श्जल्हाधधकारी, तहसीलिारसह अन्य अधधकारी सहभागी असल्याची बाब समोर
आली आहे , हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, सींबींधधत अधधकाऱ्याींर्वर कोणती प्रशासकीय र्वा िीं डात्मक कारर्वाई करण्यात आली
र्वा येत आहे ,
(४) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. प्रिाश महे ता (१३-०६-२०१८) : (१) हे खरे नाही. मौजे ओशशर्वरा, तालुका अींधेरी येथील
किम

चाळ

सहकारी

गह
ृ तनमााण

सींस्थेच्या

मळ
ू

पररशशष्-२

मध्ये

अपाि

असलेल्या

झोपडीधारकाींपैकी १८ झोपडीधारक महाराषर झोपडपट्टी क्षेि (स.ु तन. र्व पु.) अधधतनयम १९७१
मधील कलम ३५(१) अन्र्वये अवपलामध्ये पाि झाल्याने

सिर पाि झोपडीधारकाींना झोपडपट्टी

पुनर्वासन प्राधधकरणाकडून दि.२१.८.२०१६ रोजी सितनका र्वा्प करण्यात आल्या आहे त.
(२), (३) र्व (४) प्रचन उद््ार्वत नाही.

___________
पण
ु े शहर आणण पररसरात मार्ील आठ मदहन्याांत ८ ते १० हजार
झाडाांची सांख्या िमी झाययाबाबत

(१२)

१००४४९ (०१-०१-२०१८).

प्रा.(श्रीमती) मेधा िुलिणी (िोपरुड) :

सन्माननीय

मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) पुणे शहर आणण पररसरात मागील आ

मदहन्याींत ८ ते १० हजार झाडाींची सींख्या कमी

झाल्याचे माहे नोव्हें बर, २०१७ मध्ये र्वा त्या िरम्यान तनिशानास आले हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, उद्यान वर्वभागाने प्रततबींधात्मक आिे श िे ऊन सींबधधताींर्वर फौजिारी कारर्वाई
करण्याचा इशारा िे ऊनही र्वक्ष
ु े महानगरपाशलका आयक्
ु ताींच्या
ृ सशमतीची परर्वानगी न घेता पण
अधधकारात र्वक्ष
ृ तोड केल्याचेही तनिशानास आले, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, बेकायिे शीर झाडाींची तोड करणाऱ्या िोर्ी व्यक्तीींर्वर र्व सींबधधत अधधकाऱ्याींर्वर
शासन स्तरार्वर काय कारर्वाई करण्यात आली र्वा येत आहे ,
(४) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१३-०६-२०१८) : (१) र्व (२) पुणे शहर र्व पररसरातील शहरातील र्वक्ष
ृ ाींचा
वर्वस्तार कमी करणे, र्वक्ष
ा णे काढणे, बाींधकाम पूणत्ा र्व र्व ना-हरकत प्रमाणपि िे णे या
ृ पूणप
बाबी र्वक्ष
ृ अधधकारी, पुणे महानगरपाशलका याींच्या माफात करण्यात येतात.

याकरीता मा. उच्च न्यायालयाच्या आिे शानस
ु ार र्वक्ष
ृ तज्ञ सशमती गद त केलेल आहे .

त्यानुसार र्वेळोर्वेळी र्वक्ष
ृ तोड र्व अन्य तद्सींबींधीत बाबीींसा उ तनयींिण
येते.

े र्वण्यात येत.े

अनाधधकृत र्वक्ष
ृ तोड होऊ नये याकरीता पुणे महानगरपाशलेकडून र्वेळोर्वेळी िक्षता घेण्यात
शासन तनणाय दिनाींक ११.७.२०१७ नस
सींख्येपेक्षा कमी र्वक्ष
असणाऱ्या
ु ार २५ र्वक्ष
ृ
ृ

प्रकरणामध्ये महापाशलका आयुक्ताींना र्वक्ष
ृ तोडीसा उ परर्वानगी िे ण्याचे अधधकार सुपुता करण्यात
आलेले आहे त.
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पुणे महानगरपाशलकेकडून अर्वैध र्वक्ष
ृ तोड होऊ नये या अनुर्ींगाने र्वेळोर्वेळी आढार्वा

घेण्यात येत असन
ू िोर्ी व्यक्तीींवर्वरुध्ि कायद्यातील तरतूिीस अनुसरुन कारर्वाई करण्यात
येते.

अर्वैध र्वक्ष
ु हे िाखल केल्याने न्यायालयात िार्वे िाखल
ृ तोडीबाबत एकूण ५३८ प्रकरणी गन्

झाले आहे त.

(३) प्रचन उद््ार्वत नाही.
(४) प्रचन उद््ार्वत नाही.
___________
र्ह
ु वासन
ृ ननमााण ववभार्ाने घेतलेयया आढाव्यात ४२ वविासिाांनी पन
योजनेतील इमारती बाांधण्याबाबत दल
ा िेययाबाबत
ु क्ष

(१३)

१०३५१८ (३०-१२-२०१७).

श्री.भाऊसाहे ब िाांबळे (श्रीरामपूर), श्री.राधािृष्ट्ण ववखे-पाटील

(मशडी), श्री.ववजय वडेट्टीवार (ब्रम्हपरू ी), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर), श्री.अममन पटे ल
(मुांबादे वी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पश्श्चम), श्री.नसीम खान (चाांददवली), श्री.जयिुमार र्ोरे

(माण), प्रा.वषाा र्ायिवाड (धारावी), श्रीमती ननमाला र्ाववत (इर्तपूरी), अॅड.यशोमती ठािूर
(नतवसा) :

सन्माननीय र्ह
ृ ननमााण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) झोपडपट्टी पुनर्वासन योजनाींचा माहे जानेर्वारी, २०१६ ते जून, २०१७ या कालार्वधीत

गह
ृ तनमााण वर्वभागाने घेतलेल्या आढाव्यात ७० ्क्के झोपडीधारकाींची सींमती असतानाही ४२
वर्वकासकाींनी पुनर्वासन योजनेतील इमारती बाींधण्यास िल
ा
केल्याची बाब माहे ऑक््ोबर,
ु क्ष
२०१७ मध्ये र्वा त्या िरम्यान तनिशानास आली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीअींती िोर्ी आढळून
आलेल्या वर्वकासकाींची नार्वे काय आहे त र्व त्याींच्यार्वर कोणती कायार्वाही केली र्वा करण्यात येत
आहे ,
(३) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. प्रिाश महे ता (१३-०६-२०१८) : (१) र्व (२) मुख्य कायाकारी अधधकारी, झोपडपट्टी पुनर्वासन
प्राधधकरण

याींनी

प्रलींत्रबत

योजनाींचा

व्यापक

आढार्वा

घेतला

असन
ू

त्यानस
ु ार महाराषर

झोपडपट्टी (स.ु तन.र्व पु.) अधधतनयम, १९७१ चे कलम १३(२) अन्र्वये एकूण १२२ झो.पु.
योजनाींच्या

वर्वकासकाींना

नो्ीस

बजार्वन
ू

खल
ु ासा

मागवर्वण्यात

आला

होता. त्यापैकी

समाधानकारक खुलासा सािर न केलेल्या वर्वकासकावर्वरुध्ि सन
ु ार्वणीची प्रकिया पूणा करण्यात

येऊन माहे जून, २०१७ अखेर महाराषर झोपडपट्टी (सु.तन.र्व पु.) अधधतनयम, १९७१ चे कलम
१३(२) अन्र्वये एस.आर.ए. प्रकल्प रखडवर्वणाऱ्या ४२ वर्वकासकाींच्या तनयुक्त्या रकरण करण्यात

आल्या आहे त. त्यानींतर जल
ु ,ै २०१७ ते नोव्हें बर, २०१७ या कालार्वधीत १२ वर्वकासकाींच्या
तनयुक्त्या रकरण करण्यात आल्यामळ
ु े एकूण ५४ वर्वकासकाींची तनयुक्ती रकरण करण्यात आली आहे.
अ.ि

सींस्था

वर्वकासक

१

अष्वर्वनायक एसआरए स.ग.ृ सीं.

एस.एस.व्ही. ररअल्सा
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२
३
४
५
६
७
८
९
१०
११
१२
१३
१४
१५
१६
१७
१८
१९
२०
२१
२२
२३
२४
२५
२६
२७
२८
२९

जनता एसआरए स.ग.ृ सीं

मे.एस.के. कॉपोरे शन

न्यू साफल्य एसआरए स.ग.ृ सीं

मे.अमीकृपा लॅ न्ड डेव्हलपसा

जयदहींि गाींधीनगर एसआरए स.ग.ृ सीं

मे.हरी ओम डेव्हलपसा/मे.वर्वजय कमल प्रॉप्ीज

श्री.गणेशतनर्वास एसआरए स.ग.ृ सीं.

मे. डिम डेव्हलपसा

गणेशनगर एसआरए स.ग.ृ सीं.

मे. साईशसध्िी डेव्हलपसा

र्वितुींड एसआरए स.ग.ृ सीं

मे. आयडीएल त्रबल्डसा ॲन्ड डेव्हलपसा

अण्णा- कासमनगर सह.ग.ृ सींस्था

मे. के.एस. चमणकर एीं्रप्राईजेस

डडर्वाईन मशी स.ग.ृ सीं

कींु जन मेहता त्रबल्डसा ॲन्ड डेव्हलपसा

हनम
ु ान नगर एसआरए स.ग.ृ सीं

मे.काींची त्रबल्डसा ॲन्ड डेव्हलपसा

श्री. शसध्िीवर्वनायक सह.गह
ृ .सींस्था

यश त्रबल्डसा ॲन्ड डेव्हलपसा

सींजीर्वनी एसआरए स.ग.ृ सीं

मे.र्वैभर्व लक्ष्मी त्रबल्डसा ॲन्ड डेव्हलपसा.

गणेश नगर एसआरए स.ग.ृ सीं

मे.धनश्री डेव्हलपसा
प्रा.शल.

सींजीर्वनी र्व इतर एसआरए स.ग.ृ सीं.

मे.एस.एस.व्ही डेव्हलपसा

श्री.अष्वर्वनायक एसआरए स.ग.ृ सीं

मे.गॅलक्सी इीं्रप्रायजेस

समता एसआरए स.ग.ृ सीं.

र्वैधही आकार हौशसींग प्रा.शल.

साईधाम एसआरए स.ग.ृ सीं

मे. एस.एस.व्ही. डेव्हलपसा

गणेशर्वाडी एसआरए स.ग.ृ सीं

मे.अींकीता त्रबल्डसा ॲन्ड डेव्हलपसा

शशर्वाजी नगर एसआरए स.ग.ृ सीं
भाई

सींस्था

बींिरकर

कफशरमेन्स

सह.

मे.वर्वनायक ररअल््सा
गह
ृ .

मौयाा एसआरए सह.गह
ृ .सींस्था

मे. मॅझसन त्रबल्डसा डेव्हलपसा
मे.म्हािे आणण असोशसए्स ्

समता सह.गह
ृ .सींस्था

मे.डडसन्स

अमनएकता सह.गह
ृ .सींस्था

मे.डडसन्स इन्व्हे स््में ् ॲन्ड फायनान्स प्रा.शल

एकवर्वरा वर्वहार सह.गह
ृ .सींस्था

मे. राम चींद्रा जी पा्ील

रामनारायण शशर्वनींिन सह.गह
ृ .सींस्था

मे.उमाइया डेव्हलपसा

प्रा.शल.

इन्व्हे स््में ्

ॲन्ड

फायनान्स

मोतीलाल सह.गह
ृ .सींस्था

पींक्ती हाऊ. प्रा.शल.

शशर्वनेरी सह.गह
ृ .सींस्था

मे.सषृ ्ी असोशशए्स ् त्रबल्डसा ॲन्ड डेव्हलपसा

आउ् पोस्् एसआरए सह.गह
ृ .सींस्था

मे. वपरॅशमड डेव्हलपसा

पारस उपाध्याय सह.गह
ृ .सींस्था

मे.राज रीयल््सा

रामबाग हनम
ु ान नगर सह.गह
ृ .सींस्था

यन
ु ाय्े ड मॅक्स कींन्स्रक्शन शल.

श्रमजीर्वी (एसआरए) सह.गह
ृ .सींस्था

मे.सषृ ्ीराज इीं्रप्राईजेस

हरी ओम सह.गह
ृ .सींस्था

मे.अशमकृपा लॅ न्ड डेव्हलपसा

३५

बी.सी.ॲन्ड ओ (पा्ा) ब्लॉक, व्ही.पी

मे.शमदहर

३६

जय भर्वानी र्व इतर १४ सह.गह
ृ .सींस्था

मे.जी.एम.एस. र्वास्तु आणण त्रबल्डसा प्रा.शल.

३०
३१
३२
३३
३४

३७

ककशोर ककरण सह.गह
ृ .सींस्था
गणेश नगर सीएचएस
नगर सीएचएस

फ्लायओव्हर सह.गह
ृ .सींस्था

मे.स्कायलाका त्रबल्डकॉना प्रा.शल.
मे.लकडार्वाला डेव्हलपसा

क्कर ॲन्ड असोशसए्स ्

मे. लकी डेव्हलपसा
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३८
३९
४०
४१
४२
४३

न्यू नर्वरत्न र्वितुींड सह.गह
ृ .सींस्था

मे.माऊली साई डेव्हलपसा प्रा.शल.

आिशा सह.गह
ृ .सींस्था

मे.कुणाल त्रबल्डसा ॲन्ड डेव्हलपसा

नर्वशक्तीनगर सह.गह
ृ .सींस्था

मे.बीजेय ररअल््सा प्रा.शल.

चैतन्य सह.गह
ृ .सींस्था

मे.एन.एस.्ी ररअल््सा प्रा.शल

ग्रीन नशेमन सह.गह
ृ .सींस्था

मे.पोलस््ार इन्िास्रक्चर प्रा.शल.

आनींि नगर सह.गह
ृ .सींस्था

मे.अशभनी डेव्हलपसा

श्री.साईकृपा सह.गह
ृ .सींस्था

मे.परे श र्वालीया ॲन्ड डेव्हलपसा

जनता कल्याणकारी सह.गह
ृ .सींस्था

मे.शसध्िाथा त्रबल्डसा ॲन्ड डेव्हलपसा

सादहल सह.गह
ृ .सींस्था

मे.किस्कॉन इन्िास्रक्चर

न्यू शाींततसेर्वा सह.गह
ृ .सींस्था

मे.शसध्िाथा त्रबल्डसा ॲन्ड डेव्हलपसा

सन रे सह.गह
ृ .सींस्था

मे.शमडास डेव्हलपसा प्रा.शल.

शुध्िोधन सह.गह
ृ .सींस्था

मे.ॲशमश्स्थ् कन्स्रक्शन आणण इन्िास्रक्चर

५०

श्री.सम्रा् एसआरए सह.गह
ृ .सींस्था

मे.ॲशमश्स्थ् कन्स्रक्शन आणण इन्िास्रक्चर

५१

एकता एसआरए सह.गह
ृ .सींस्था

मे.फॅ्कॅ् इन्िा प्रा.शल.

न्यू महवर्ा (एसआरए) सह. गह
ृ . सींस्था

मन्थन त्रबल्डसा ॲन्ड डेव्हलपसा

४४
४५
४६
४७
४८
४९

५२
५३
५४

कीं.
कीं.

शशर्व शींकर (एसआरए) सह.गह
ृ .सींस्था

मे.अतनकेत त्रबल्डसा ॲन्ड डेव्हलपसा

मुकींु ि नगर (एसआरए) सह.गह
ृ .सींस्था

मे.पँ्ागॉन प्रमो प्रा.शल.

(३) प्रचन उद््ार्वत नाही.

___________
मांब
ु ईच्या ताडदे व येपील एम.पी.मील िांपाऊांड झोपडपट्टी पन
ु वासन योजनेत झालेला र्ैरव्यवहार
(१४)

१०३५२२ (३०-१२-२०१७).

श्री.भाऊसाहे ब िाांबळे (श्रीरामपूर), श्री.राधािृष्ट्ण ववखे-पाटील

(मशडी), श्री.ववजय वडेट्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर), श्री.अममन पटे ल
(मुांबादे वी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पश्श्चम), श्री.नसीम खान (चाांददवली), श्री.जयिुमार र्ोरे

(माण), प्रा.वषाा र्ायिवाड (धारावी), श्रीमती ननमाला र्ाववत (इर्तपूरी), अॅड.यशोमती ठािूर
(नतवसा), श्री.अमर िाळे (आवी), श्री.सनु नल िेदार (सावनेर), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरु ी) :
सन्माननीय र्ह
ृ ननमााण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मींब
ु ईच्या एम.पी. शमल कींपाऊींडच्या सर्वे नीं.७२५ पा्ा १ ते ६ मध्ये जायफळर्वाडी आणण

जनता ह्या दहल हे तीन एसआरए प्रकल्पातील १८०० झोपडयातील १६५० रदहर्वाचयाींना सात
मजल्याच्या ९ इमारतीमध्ये २२५ चौ.फू्ाींची घरे िे ण्यात आली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, एसआरए योजनेत वर्वकासक झोपडपट्टीर्वासीयाींसा उ श्जतकी जागा मोफत बाींधून
िे तो त्याच्या तल
ू नेत शमळणारी जागा खल्
ु या बाजारात वर्वकण्याची त्याला परर्वानगी शमळते, हे
ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, एमपी शमल कींपाऊींड च्या वर्वकासकाने जुन्या तनयमानुसार प्रत्येक फ्लॉ्

२२५

चौ.फू. क्षेिफळाचा बाींधल्याने त्याला त्यानुसार एफ.एस.आय. शमळणार असताना सन २००६
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तनणायानुसार प्रत्येक रदहर्वाशाला २२५ चौ.फू्ा ऐर्वजी २६९ चौ.फू् जागा िे ण्याचा तनयम झाला
आहे , हे ही खरे आहे काय,
(४)

असल्यास,

असे

असताना

वर्वकासकाला

नव्या

तनयमानस
ु ार

अधधकचा

एफएसआय

शमळवर्वण्यासा उ रदहर्वाशाींची अधधक क्षेिफळाची मागणी नसताना रदहर्वाशाींच्या र्वा्णीची जागा
र्वडाळा येथील प्रकल्प बाींधण्यासा उ र्वापरण्याचा पयााय गह
ृ तनमााण वर्वभागाने डीसी रुलकडे लक्ष

र्वेधून सिरचा प्रस्तार्व नाकारला असतानाही प्रस्तार्व मींजूर केल्याने ३००० करोड रुपयाींचा
गैरव्यर्वहार झाल्याची बाब माहे ऑगस््, २०१७ मध्ये तनिशानास आली, हे ही खरे आहे काय,

(५) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले र्व
त्यानुसार सींबींधधताींर्वर कोणती कारर्वाई केली र्वा करण्यात येत आहे,
(६) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. प्रिाश महे ता (१३-०६-२०१८) : (१) सिर अशभन्यासामध्ये ०९ पुनर्वासन घ्काच्या

इमारतीमध्ये एकूण २३३४ झोपडपट्टी धारकाींपक
ै ी २२१३ पाि झोपडपट्टी धारकाींना २२५
चौ.फू्च्या सितनका वर्वतरीत करण्यात आल्या आहे त.

(२) वर्वकास तनयींिण तनयमार्वली १९९१ च्या तनयम ३३(१०) मधील पररशशष्-४ च्या खींडीका
ि.३.३ नुसार मुींबई शहर क्षेिामध्ये १० चौ.मी. पुनर्वासन घ्काकरीता ७.५ चौ.मी. वर्विी घ्क

बाींधण्याकरीता वर्वकासकास परर्वानगी िे ण्यात येते. त्यानस
ु ार वर्वकासकास परर्वानगया िे ण्यात
आलेल्या आहे त, असा झोपडपट्टी पुनर्वासन प्राधधकरणाचा अहर्वाल आहे .

(३) नगर वर्वकास वर्वभागाच्या दि.१६.०४.२००८ च्या अधधसूचनेनुसार झोपडपट्टीर्वाशसयाींच्या
पुनर्वासन इमारत बाींधकाम च्ई क्षेिफळ २२५ चौ.फू् र्वरुन २६९ चौ.फू् करण्यास सन २००९
मध्ये परर्वानगी िे ण्यात आली आहे .

(४) हे खरे नाही. माि या प्रकरणी मा.लोकआयक्
ु त याींच्याकडे चौकशी सरु
ु आहे .
(५) प्रचन उद््ार्वत नाही.
(६) प्रचन उद््ार्वत नाही.
___________
मशवाजीनर्र (पुणे) पररसरातील अनधधिृत बाांधिामावर िारवाई िरण्याचे प्रशासिीय
लेखी आदे श तब्बल वीस वषांपासन
ा दडववययाबाबत
ू जाणीवपूवि

(१५)

१०५१०५ (१२-०४-२०१८).

श्री.मभमराव तापिीर (खडिवासला) :

सन्माननीय

मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) शशर्वाजीनगर (पुणे) पररसरातील अनधधकृत बाींधकामार्वर कारर्वाई करण्याचे प्रशासकीय
लेखी आिे श तब्बल र्वीस र्वर्ांपासन
ा िडवर्वल्याची गींभीर बाब माहे जानेर्वारी, २०१८
ू जाणीर्वपूर्वक
मध्ये र्वा त्या िरम्यान तनिशानास आली आहे, हे ही खरे आहे काय,

(२) असल्यास, पुणे येथील आप्े रस्त्यार्वरील अनधधकृत बाींधकामासींिभाात प्रभाकर र्वझे या
उच्चशशक्षक्षत ज्येष

नागररकाने महानगरपाशलकेकडे तिार नोंिवर्वल्या नींतर मागील र्वीस

र्वर्ांपासून त्याींचा कारर्वाई सींिभाात महानगरपाशलका प्रशासनाकडे पा पुरार्वा सुरु असताींना हे
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बाींधकाम अद्यापही जैस-े थे असन
ा
ू सींबींधधत बाींधकामार्वर कारर्वाई करण्याचे आिे शाकडे िल
ु क्ष
करण्यात येत असल्याचे त्याींच्याकडे असलेल्या कागिपिाींर्वरून पढ
ु े येत आहे, हे ही खरे आहे
काय,
(३)

असल्यास,

त्यामळ
ु े

अनधधकृत

बाींधकामाची

पा राखण

करण्यात

वर्वधी

वर्वभागाचा

सींशयास्पि कारभार कागिपिाींर्वरून तनिशानास येत आहे, हे ही खरे आहे काय,
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने कोणती कायार्वाही केली र्वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१३-०६-२०१८) : (१) र्व २) प्रस्तत
ु प्रकरणातील सींबींधधताना बाींधकामार्वर
कारर्वाई करणेसा उ कलम ४७८ (१) अन्र्वये नो्ीस बजावर्वणेत आली आहे त.

सिर प्रकरणातील एकाच कु्ुींबातील मालकी हक्का सींिभाात तिारी असून याबाबत

महानगरपाशलका आयुक्त याींचे स्तरार्वर सुनार्वणी होऊन तिारिार याींना र्वेळोर्वेळी कळवर्वणेत
आले आहे.

तसेच प्रस्तुत प्रकरणी मा.दिर्वाणी न्यायालय पुणे मालकी हक्क सींिभाात िार्वा ि.

४७४/२०११,१४५७/२०१२ र्व १८३/२०१५ र्व ९८१/२०१५ िार्वे सुरु आहे त. तसेच १८३/२०१५ या
िाव्यामध्ये स्थधगती आिे श आहे.

(३) र्व (४) मा.दिर्वाणी न्यायालयाच्या स्थधगती आिे शामुळे सिर शमळकतीर्वर कारर्वाई करण्यास

प्रततबींध असल्याने कारर्वाई करता आलेली नाही. यापर्व
ू ी सिर प्रकरणी मा.उच्च न्यायालयात
सिरची बाब न्यायप्रवर्वष् होती. त्यातील सर्वा िार्वे हे नक
ु तेच मे.भागर्वत को्ा शस.जज्ज शस.डी.
याींच्याकडे र्वगा झालेले असल्याने त्याींनी सिर प्रकरणी तडजोडीने सींबधधत िाव्यातील वर्वर्य
शम्वर्वण्याचा प्रयत्न केला. परीं तु त्याींना यश आलेले नाही.
(५) प्रचन उद््ार्वत नाही.

___________

िोरपणा (श्ज.चांद्रपूर) नर्रपांचायत अांतर्ात असलेयया पशु सांवधान श्जयहा पररषद
ववभार्ाच्या शासिीय मालमत्तेचे नुिसान झाययाबाबत

(१६)

१०५४४४ (१२-०४-२०१८).

श्री.समीर िुणावार (दहांर्णघाट) :
काय :-

श्री.बांटी भाांर्डडया (धचमूर), श्री.िृष्ट्णा र्जबे (आरमोरी),

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील

(१) कोरपणा (श्ज.चींद्रपूर) नगरपींचायत अींतगात असलेल्या पशु सींर्वधान श्जल्हा पररर्ि
वर्वभागाच्या शासकीय मालमत्ता जमीनिोस्त करताींना कोरपणा नगरपींचायत प्रशासनाने
सींबधधत वर्वभागाची कोणतीही मींजरु ी घेतलेली नाही, हे ही खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सिर शासकीय मालमत्तेला जमीनिोस्त करून रस्ता तयार करण्यात आला
आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, सिर शासकीय मालमत्तेचे नुकसान केल्या प्रकरणी तसेच शासकीय पशु
धचककत्सालय, सींरक्षण शभींत, र्वक्ष
ृ तोड करून नुकसान करणाऱ्या सींबींधधत प्रशासकीय अधधकारी
र्व कींिा्िार याींची सवर्वस्तर चौकशी करण्यात आली आहे , ही खरे आहे काय,
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(४) असल्यास, सिर प्रकरणी िोर्ीींर्वर कोणती कारर्वाई करण्यात आली र्वा येत आहे ,
(५) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१३-०६-२०१८) : (१), (२), (३), (४) र्व (५) • नगरपींचायत कोरपणा याींनी
दि.१४.११.२०१७ रोजी

रार्व ि.२० अन्र्वये, नगरपींचायत क्षेिातील र्वाडा ि.१२ भार्वरार्व कारे कर

ते आ र्वडी बाजारापयंत जाणाऱ्या रस्त्यामध्ये असलेले पशु सींर्वधान िर्वाखान्याचे तार कींपाऊड
काढून रस्ता काढण्यात यार्वा. तसेच, याबाबतची मादहती सींबींधधत कायाालयाला कळवर्वण्यात
यार्वी, असा

रार्व सर्वाानम
ु ते मींजूर करण्यात आला होता. तथावप, शासकीय मालमत्ता

पाडण्यासींिभाात कोणतीही लेखी आिे श नगरपींचायतकडून िे ण्यात आले नव्हते.

• िरम्यान, नगरपींचायत कायाालयाकडे पिव्यर्वहार तपासला असता त्यामध्ये कायाालय
अधधक्षक याींनी मुख्याधधकारी याींची मान्यता न घेता त्याींच्या स्तरार्वर श्जल्हा पशस
ु ींर्वधान

याींच्याकडे पिव्यर्वहार केल्याचे दिसन
ू आल्याने त्याींना मख्
ु याधधकारी, कोरपणा नगरपींचायत
याींनी कारणे िाखर्वा नो्ीस बजार्वण्यात आली आहे . तसेच, याबाबत सींबींधधत कमाचाऱ्याींर्वर

कारर्वाई करण्याची शशफारस नगरपींचायत, कोरपणा याींनी श्जल्हाधधकारी, चींद्रपूर याींच्याकडे
केली आहे .

___________
िोयहापूर महानर्रपामलिा आरोगय ववभार्ाने रस्ते सफाईसाठी
दोन श्स्ववपांर् मशीन (सफाई मशीन) घेतययाबाबत

(१७)

१०५७२८ (१८-०४-२०१८).

श्री.राजेश क्षीरसार्र (िोयहापूर उत्तर) :

सन्माननीय

मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) कोल्हापूर महानगरपाशलका आरोगय वर्वभागाने रस्ते सफाईसा उ २ र्वर्ांच्या भाडेकरारार्वर
िोन श्स्र्ववपींग मशीन (सफाई मशीन) घेतल्या आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सिर मशशनच्या िोन र्वर्ांच्या भाडयापो्ी प्रशासन रु.२.५० को्ी िे त
असल्याचेही तनिशानास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सफाईसा उ भाडेकरारार्वर घेतलेल्या िोन मशीनपैकी एकच मशीन प्रत्यक्षात
असल्याने गैरव्यहार होत असल्याचे तनिशानास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,
(४) असल्यास, सिर गैरव्यर्वहार करून कोल्हापरू महानगरपाशलका प्रशासनाची फसर्वणक
ू
करणाऱ्याींर्वर शासनाने कोणती कारर्वाई केली र्वा करणेत येत आहे ,
(५) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१४-०६-२०१८) : (१) कोल्हापरू महानगरपाशलका आरोगय वर्वभागाने २
र्वर्ााच्या भाडे तत्र्वार्वर रस्ते सफाईसा उ स्थायीसशमतीच्या मींजूरी अन्र्वये २ श्स्र्ववपींग मशीन
लार्वल्या आहे त, हे खरे आहे.
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(२)

रस्ते सफाईच्या कामाकरीता २ र्वर्ााच्या कालार्वधीसा उ भाडे तत्र्वार्वर रु.२.७५ को्ीचे

अींिाजपिक तयार केले असून तनवर्विा प्रकियेद्र्वारे र्वा्ाघा्ीनींतर प्रती कक.मी. रु.५२० या िरास
महानगरपाशलकेच्या स्थायी सशमतीची मींजूरी प्राप्पत असून त्यान्र्वये कामाचा

े का िे ण्यात आला

आहे .

(३) र्व (४) रस्ते सफाईच्या कामाकरीता लार्वण्यात आलेल्या २ श्स्र्ववपींग मशीनच्या सहाय्याने
सफाईचे कामकाज सुरु असल्याचे कोल्हापूर महानगरपाशलकेमाफात कळवर्वण्यात आले आहे .
(५) प्रचन उद््ार्वत नाही.

___________
तानसा जलवादहनी लर्तच्या झोपडीधारिाांना २२५ चौ.फुटाांची घरे न
दे ता २६९ चौ.फुटाांची घरे दे ण्याबाबत

(१८)

१०५७५०

(०६-०४-२०१८).

श्री.श्जतेंद्र

आव्हाड

(मुांब्रा

िळवा),

श्री.जयांत

पाटील

(इस्लामपरू ), श्री.ददलीप वळसे-पाटील (आांबेर्ाव), श्री.शमशिाांत मशांदे (िोरे र्ाव), श्री.पाांडुरां र्
बरोरा (शहापूर), श्री.भास्िर जाधव (र्ुहार्र), श्री.ददपि चव्हाण (फलटण), श्री.वैभव वपचड
(अिोले), श्री.हसन मुश्रीफ (िार्ल), श्री.राणाजर्जीतमसांह पाटील (उस्मानाबाद), श्री.सुरेश लाड

(िजात), श्री.किसन िपोरे (मुरबाड), श्रीमती ददवपिा चव्हाण (बार्लाण), श्री.राहुल जर्ताप
(श्रीर्ोंदा), श्री.दत्तात्रय भरणे (इांदापूर), श्रीमती सुमन पाटील (तासर्ाव - िवठे महाांिाळ) :
सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मुींबई महानगरपाशलकेने तानसा जलर्वादहनी लगतच्या झोपडीधारकाींना बाधधत

रर्वून २२५

चौ.फु्ाींची घरे न िे ता प्रकल्पबाधधताींना सन २००८ मध्ये घेतलेल्या तनणायानस
ु ार कायद्याने
ककमान २६९ चौ.फु्ाींची घरे िे ण्यात यार्वीत अन्यथा आमरण उपोर्ण करुन आींिोलन
करण्याचा इशारा लोकप्रतततनधीींनी दिनाींक २८ डडसेंबर, २०१७ रोजी तसेच र्वारीं र्वार दिला आहे , हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रचनी झोपडीधारकाींच्या मागण्याींचे थोडक्यात स्र्वरुप काय आहे र्व
त्यानुसार कोणता तनणाय घेतला र्वा घेण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०८-०६-२०१८) : (१) याबाबत स्थातनक लोकप्रतततनधीींनी बह
ृ न्मुींबई
महानगरपाशलकेस दिनाींक ३०.१२.२०१७ रोजीच्या पिान्र्वये कळवर्वले आहे .

(२) झोपडपट्टी पुनर्वासन प्राधधकरण/ एमएमआरडीए/खाजगी वर्वकासक/ एसपीपीएल याींच्याकडून
र्वेळोर्वेळी तत्कालीन धोरणानस
ु ार २२५ चौ. फु. क्षेिफळाच्या २५,७२८ र्व २६९ चौ. फु.
क्षेिफळाच्या १४७३ इतक्या पीएपी सितनका बह
ृ न्मुींबई महानगरपाशलकेस प्राप्पत झाल्या आहे त.

तानसा जलर्वादहनी लगतच्या बाधधताींची सींख्या साधारणत: १६,५८८ इतकी असन
ू ,

त्यापैकी ५८६२ प्रकल्पबाधधताींना २२५ चौ.फु. क्षेिफळाच्या सितनका माहुल येथे बह
ृ न्मुींबई
महानगरपाशलकेमाफात उपलब्ध करुन िे ण्यात आल्या आहे त.
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तानसा जलर्वादहनीलगतच्या बाधधताींची सींख्या मो या प्रमाणात महानगरपाशलकेस प्राप्पत
झालेल्या २२५ चौ.फु. क्षेिफळाच्या सितनका तानसा जलर्वादहनी लगतच्या बाधधताींना उपलब्ध
करुन िे ण्याचा तनणाय घेण्यात आला असून, तानसा जलर्वादहनीलगतच्या बाधधताींना मा. उच्च
न्यायालयाच्या आिे शानस
ु ार वर्वदहत कालार्वधीत स्थलाींतरीत करण्यात येणार आहे .
(३) प्रचन उद््ार्वत नाही.

___________
मौ.राणीसावरर्ाव (ता.र्ांर्ाखेड श्ज.परभणी) येपील पोलीस ठाण्याचा
प्रस्तावास मान्यता दे णेबाबत
(१९)

१०६२४७ (१२-०४-२०१८).

श्री.अस्लम शेख (मालाड पश्श्चम), श्री.राधािृष्ट्ण ववखे-पाटील

(मशडी), श्री.अममन पटे ल (मुांबादे वी), श्री.नसीम खान (चाांददवली), प्रा.वषाा र्ायिवाड (धारावी),
डॉ.सांतोष

टारफे

(िळमनुरी),

श्रीमती

ननमाला

र्ाववत

(बल
(लातरू शहर) :
ु ढाणा), श्री.अममत ववलासराव दे शमख
ु
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(इर्तपूरी),

श्री.हषावधान

सपिाळ

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील

(१) मौ.राणीसार्वरगार्व (ता.गींगाखेड श्ज.परभणी) येथील पोलीस

ाण्याचा प्रस्तार्व गत सहा

र्वर्ांपासून प्रलींत्रबत आहे, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, पोलीस

ाणे कायाान्र्वीत करण्याच्यादृष्ीने शासनाने कोणती कायार्वाही केली र्वा

करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०८-०६-२०१८) : (१) र्व (२) पोलीस अधीक्षक, परभणी याींच्या
आस्थापनेर्वरील वपींपळिरी पोलीस
राणीसार्वरगार्व पोलीस
६१,४९४

पिाींच्या

ाणे र्व पालम पोलीस

ाणे याींचे वर्वभाजन करुन नर्वीन

ाणे तनमााण करण्याची बाब राज्य पोलीस िलात तनमााण करार्वयाच्या

पितनशमातीच्या

चौर्थया

्प्पप्पयामध्ये

प्रस्तावर्वत

करण्यात

आली

आहे .

सद्यश्स्थतीत राज्य पोलीस िलातील पितनशमातीचा िस
ु रा ्प्पपा वर्वचाराधीन आहे.
(३) प्रचन उद््ार्वत नाही.

___________
मलिापूर पाांग्रा (ता.मसांदखेड राजा, श्ज.बुलढाणा) येपे पोलीस चौिी उभारण्याच्या मार्णीबाबत
(२०)

१०६९२२ (११-०४-२०१८).

डॉ.शमशिाांत खेडि
े र (मसांदखेड राजा) :

सन्माननीय

मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) मलकापूर पाींग्रा (ता.शसींिखेड राजा, श्ज.बुलढाणा) येथे चोरटयाींचा

प्रमाण र्वाढले असुन येथे

पोलीस चौकी उभारण्याची मागणी ग्रामस्थाींनी सींबधधत अधधका-याींकडे केली आहे , हे खरे आहे
काय,

वर्व.स. ४४० (19)
(२) असल्यास, या पोलीस चौकीकररता ग्रामपींचायत जागा िे ण्यास तयार आहे , हे ही खरे आहे
काय,
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने कोणती कायार्वाही केली र्वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१३-०६-२०१८) : (१), (२) र्व (३) मलकापूर पाींग्रा (ता.शसींिखेड राजा,

श्ज.बुलढाणा) येथील ग्रामस्थाींनी पोलीस अधीक्षक, बुलढाणा याींच्याकडे मलकापूर पाींग्रा येथे
पोलीस चौकी उभारणेबाबत तनर्वेिन सािर केले आहे . सिर तनर्वेिनामध्ये पोलीस चौकीकरीता
जागा

उलब्ध

करुन

िे णेबाबतचा

उल्लेख

करण्यात

आलेला

नाही

तसेच

सींबींधधत

ग्रामपींचायतीनेही जागेबाबत काही कळवर्वलेले नाही.तथावप मलकापरू पाींग्रा येथील ग्रामस्थाींनी

पोलीस चौकीबाबत केलेल्या मागणीच्या अनुर्ींगाने पोलीस अधीक्षक, बुलढाणा याींच्यामाफात
योगय ती कायार्वाही करण्यात येते आहे .
(४) प्रचन उद््ार्वत नाही.
___________
नार्पूर महानर्रपामलिेतील सांर्णि पासवडा चोरुन िर िमी िरणाऱ्या
अधधिाऱ्याांवर बडतफीची िारवाई िरण्याबाबत

(२१)

१०७०२३ (१९-०४-२०१८).

डॉ.मममलांद माने (नार्परू उत्तर) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री

(१) नागपरू महानगरपाशलकेच्या सहायक आयक्
ु ताच्या सींगणकाचा पासर्वडा चोरुन सक्करिरा
अश्गनशामक केंद्राचे प्रभारी याींनी सींपत्ती कराचे कमी करुन महानगरपाशलकेच्या महसुलाच्या
अपहार केल्याची बाब माहे जानेर्वारी, २०१८ मध्ये र्वा त्या िरम्यान तनिशानास आली आहे , हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या प्रकरणामध्ये महानगरपाशलकेचे अधधकारी समावर्वष् असल्याची बाब
तनिशानास आली आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, नागपूर शहरातील अनेक वर्वभागीय कायाालयामध्ये सींपत्ती कराच्या महसुलाचा
अधधकाऱ्याींमाफात अपहार केला आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, सिर प्रकरणाची शासनाने कोणती कायार्वाही केली र्वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०८-०६-२०१८) : (१) चौकशीअींती महानगरपाशलका नागपूर अींतगात
कतनष

तनरीक्षक याींचा “यज
ु र आयडी” र्व पासर्वडाचा र्वापर करुन मालमत्ता कराच्या एका

प्रकरणात सींगणकार्वर फेरफार करुन, कराची रक्कम कमी करण्यात आल्याची बाब तनिशानास
आलेली असल्याचे, आयुक्त, नागपूर महानगरपाशलका याींच्या अहर्वालात नमूि करण्यात आले
आहे .

(२) हे खरे नाही.
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(३) हे खरे नाही.
(४) र्व (५) प्रस्तुत प्रकरणात अप्रत्यक्षररत्या सींबींधीत असलेल्या िोन अधधका-याींना महाराषर
महानगरपाशलका अधधतनयमातील कलम ५६ अींतगात कायार्वाही करुन तनलींत्रबत करण्यात आलेले
आहे .
___________
अिोले नर्रपांचायतीस (श्ज.अहमदनर्र) पायाभूत नार्री सुववधा तसेचे रस्ते, र्टारी,
पाणीपरु वठा पाईप लाईनची पन
ु बांधणी िरणेसाठी ननधी ममळण्याबाबत

(२२)

१०७०८३ (१८-०४-२०१८).

श्री.वैभव वपचड (अिोले), श्री.राहुल जर्ताप (श्रीर्ोंदा),
श्री.दत्तात्रय भरणे (इांदापूर), श्री.पाांडुरां र् बरोरा (शहापूर) :
सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) अकोले नगरपींचायतीस (श्ज.अहमिनगर) पायाभूत नागरी सवु र्वधा तसेच रस्ते, ग्ारी,

पाणीपरु र्व ा पाईपलाईनची पन
ु बांधणी करण्यासा उ १५ को्ी रुपयाींचा तनधी शमळणेची मागणी
अकोले येथील लोकप्रतततनधीनी दिनाींक २१ ऑगस््, २०१७ रोजी र्वा त्या सुमारास केली आहे,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त मागणीच्या अनुर्ींगाने शासनाने आतापयंत कोणती कायार्वाही केली र्वा
करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१३-०६-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) शासन तनणाय ि.सरस्ता-२०१८/प्र.ि.१५/नवर्व-१६ दिनाींक २५ जानेर्वारी,२०१८ अन्र्वये रु.२०
लक्ष इतके रस्ता अनि
ु ान अकोले नगरपींचायतीस वर्वतरीत करण्यात आले आहे . तसेच शासन

तनणाय ि.ननपीं-२०१८/प्र.ि.१७/नवर्व-१६ दिनाींक २५ जानेर्वारी,२०१८ अन्र्वये नव्याने स्थापन
केलेल्या नगरपींचायतीना नागरी सुवर्वधा पुरवर्वण्यासा उ सहाय्य या योजनेअींतगात रु.२५ लक्ष
इतका तनधी वर्वतरीत करण्यात आल आहे .
(३) प्रचन उद््ार्वत नाही.
___________
मुांबइातील साांतािूझ (पूव)ा , मशवाजी नर्र येपील ३० वषे प्रलांबबत असलेली पुनववािास योजना
(२३)

१०७५९९ (०३-०४-२०१८).

श्री.िालीदास िोळां बिर (वडाळा) :

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय र्ह
ृ ननमााण

(१) मुींबइातील साींताकूझ (पूर्व)ा शशर्वाजी नगर येथील ३० र्वर्े प्रलींत्रबत असलेली पुनवर्वाकास
योजना २ र्वर्ाात खािीने पूणा करण्यासा उ झोपडपट्टी पूनर्वासन प्राधधकरणाने जादहरात िे र्वून
सक्षम वर्वकासाची नेमणक
ू करार्वी असे आिे श दिले आहे त, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, न्यायालयाने प्राधधकरणाला दिलेल्या आिे शात प्रमुख कोणकोणत्या बाबीींचा
उल्लेख करण्यात आला आहे ,

(३) असल्यास, सिरहू आिे शाची वर्वनावर्वलींब अींमलबजार्वणी होण्याच्या िषॄ ्ीने झोपडपट्टी
पुनर्वासन प्राधधकरणाने कोणती कायार्वाही केली र्वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. प्रिाश महे ता (१३-०६-२०१८) : (१) होय. हे खरे आहे.
(२) मा.सर्वोच्च न्यायालयातील याधचका ि.१८१२१/ २०१७ मध्ये दि.०४.०१.२०१८ रोजीच्या
आिे शा नुसार खालील मुकरणे/अ्ी

बींधनकारक आहे त.

१) वर्वकासक नेमणूकीबाबतची आर्वचयक कायार्वाही वर्वदहत र्वेळेत झोपडपट्टी पुनर्वासन

प्राधधकरणामाफात करण्यात यार्वी.

२) सिर योजनेच्या पन
ु र्वासन इमारतीचे बाींधकाम २ र्वर्ाात पण
ू ा करार्वयाचे आहे .

३) वर्वकासकास २०० करोड बँक गॅरीं्ी २ र्वर्ाात पुनर्वासन घ्क पूणा करार्वयाचे हमी

म्हणून झो.पु. प्राधधकरणास जमा करणे आर्वचयक राहील.

(३) मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या आिे शान्र्वये दि.२३.०१.२०१८ रोजी तनवर्विा सूचना (Tender

Notice) र्व दि.०१.०२.२०१८ रोजी तनवर्विा (Tender Document) झो.प.ु प्राधधकरणाच्या
अधधकृत सींकेत स्थळार्वर उपलब्ध करुन िे ण्यात आलेले आहे .
(४) प्रचन उद््ार्वत नाही.

___________
राज्यातील अनधधिृत होडडंगज हटववण्याबाबत
(२४)

१०७८८५ (१८-०४-२०१८).

श्री.राजु तोडसाम (अणी), श्री.उन्मेश पाटील (चाळीसर्ाव) :

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील अनधधकृत होडडंगज ह्वर्वण्याबाबत उच्च न्यायालयाने आिे श िे र्वूनही

अनेक

महानगरपाशलकाींनी या आिे शाची अद्याप अींमलबजार्वणी केली नसल्याचे दिनाींक १२ जानेर्वारी,
२०१८ रोजी र्वा त्यासुमारास तनिशानास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, शासनाकडून कोणतेच प्रयत्न केले गेले नसल्याने राज्यातील अनधधकृत
होडडागजा २३ फेब्रर्व
ु ारीपयंत ह्वर्वण्याचे आिे श उच्च न्यायालयाने दिलेले आहे त, हे ही खरे आहे
काय,
(३)

असल्यास,

त्यानूसार

आतापयंत

ककती

ह्वर्वण्यात आले आहे त,

महानगरपाशलकाींकडून

अनधधकृत

होडडंगज

(४) असल्यास, महानगरपाशलकाींकडून होडडंगज ह्वर्वण्यास वर्वलींब होत असल्यास त्याबाबत
शासनाने कोणता तनणाय घेतला र्वा घेण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१३-०६-२०१८) : (१), (२), (३) र्व (४) अनधधकृत होडडंगज, बॅनर र्व तत्सम

बाबीींर्वर कारर्वाई करण्याच्या अनर्
ु ींगाने मा. उच्च न्यायालयाने दि. ३१/१/२०१७ रोजी वर्वस्तत
ृ
आिे श दिलेले आहे त.

त्यास अनस
ु रुन सर्वा महानगरपाशलकाींना र्व सींबींधीत कायाालयाींना राज्य शासनामाफात

र्वेळोर्वेळी सूचना दिलेल्या असून सर्वा महानगरपाशलका र्व सींबींधीत कायाालयाींनी मा. उच्च

न्यायालयाच्या आिे शानुसार केलेल्या कायार्वाहीचा अहर्वाल मा. उच्च न्यायालयासमोर र्वेळोर्वेळी
सािर करण्यात आलेला आहे.
(५) प्रचन उद््ार्वत नाही.
___________
पन्हाळा (श्ज.िोयहापूर) धर्रीस्पान नर्रपररषदे त मुख्याधधिाऱ्याचे पद ररक्त असययाबाबत
(२५)

१०८०५४ (१८-०४-२०१८).

श्री.सत्यजीत पाटील-सरुडिर (शाहूवाडी) :

सन्माननीय

मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) पन्हाळा (श्ज.कोल्हापूर) हे एक ऐततहाशसक द काण असून िरर्वर्ी येथे लाखो पया्क भे्
िे त असतात, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, पन्हाळा धगरीस्थान नगरपररर्िे त मुख्याधधकाऱ्याचे पि ररक्त आहे , हे ही खरे
आहे काय,

(३) असल्यास, नगरपररर्िे ला कायाालय प्रमुख असणारा मुख्याधधकारी पिाचा अधधकारी
नसल्याने िै नींदिन कामकाजात अनेक अडचणी येत आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, पन्हाळा (श्ज.कोल्हापरू ) धगरीस्थान नगरपररर्िे त मख्
ु याधधकाऱ्याचे ररक्त पि
तातडीने भरण्याकररता कोणती कायार्वाही केली र्वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (११-०६-२०१८) : (१) र्व (२) हे खरे आहे .
(३) सिर पिाचा अततररक्त कायाभार तहशसलिार, पन्हाळा याींचक
े डे सोपवर्वण्यात आलेला आहे.
तसेच, तहशसलिार पन्हाळा हे मुख्यालयी राहत असल्याने नगरपररर्िे चे िै नींदिन कामकाज
सुरळीतपणे सुरू आहे .

(४) पन्हाळा धगरीस्थान नगरपररर्िे तील मुख्याधधकारी पि भरण्याची कायार्वाही करण्यात येत
आहे .

(५) प्रचन उद््ार्वत नाही.

___________

िोयहापूर महानर्रपामलिेच्या मदहला व बालिययाण ववभार्ामाफात शहरातील
महानर्रपामलिा शाळाांमध्ये बेंच खरे दी िरण्याचा प्रस्ताव

(२६)

१०८६७५ (१२-०४-२०१८).

श्री.राजेश क्षीरसार्र (िोयहापूर उत्तर) :

मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय
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(१)

कोल्हापूर

महानगरपाशलकेच्या

मदहला

र्व

बालकल्याण

वर्वभागामाफात

शहरातील

महानगरपाशलका शाळाींमध्ये सुमारे ५६ लाख रुपयाींचे बेंच खरे िी करण्याचा प्रस्तार्व करण्यात
आला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, प्रशासनाने सिर बेंच कळीं बा मध्यर्वती कारागह
ू खरे िी करण्याचा प्रस्तार्व
ृ ातन
सािर केला आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, आजतागायत सिर बेंच खरे िी करण्यात आलेली नाही, हे ही खरे आहे काय,
(४) असल्यास, सिर बेंच खरे िीबाबत शासनाने कोणती कायार्वाही केली र्वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१४-०६-२०१८) : (१) कोल्हापूर महानगरपाशलकेच्या मदहला र्व बालकल्याण
वर्वभागामाफात शहरातील महानगरपाशलका शाळाींकरीता रु. ४९.२४ लक्ष रुपयाींचा बेंच खरे िीचा
प्रस्तार्व कोल्हापूर महानगरपाशलकेकडे प्राप्पत झाला आहे , हे खरे आहे .

(२) कोल्हापरू महानगरपाशलका प्रशासनाने सिर बेंच खरे िीचा सध
ु ारीत प्रस्तार्व मध्यर्वती
कारागह
ृ , कळीं बा याींच्याकडून मागवर्वला आहे , हे खरे आहे.

(३) सन २०१७ मध्ये मान्यता शमळाल्यानुसार महानगरपाशलकाींच्या शाळाींकरीता बेंचपुरर्व ा

सींिभाात पुरर्व ािाराने माचा, २०१८ मध्ये बेंच पुरर्व ा करण्यास नकार दिल्याने बेंच खरे िी होऊ
शकलेली नाही, असे कोल्हापरू महानगरपाशलका याींनी कळवर्वले आहे.

(४) कोल्हापूर महानगरपाशलकेच्या शाळाींकरीता मागवर्वण्यात आलेल्या रु.४९.२४
सुधारीत

िरपिक/स्पेशसकफकेशन्स

नुसार

फेर

प्रस्तार्व

स्थायी

सशमतीच्या

लक्षच्या

मान्यतेकरीता

कोल्हापूर महानगरपाशलकास्तरार्वर कायार्वाही करण्यात येत आहे .
(५) प्रचन उद््ार्वत नाही.

___________
राज्यातील मार्ासवर्ीय अधधिारी-िमाचा-याांच्या पदोन्नतीतील
आरक्षण रद्द िरण्याच्या ननणायाबाबत
(२७)

१०९१०७ (२१-०४-२०१८).

श्री.बाळासाहे ब पोरात (सांर्मनेर), श्री.ववजय वडेट्टीवार

(ब्रम्हपरू ी), श्री.अममत ववलासराव दे शमख
ु (लातरू शहर), श्री.अममन पटे ल (मांब
ु ादे वी), श्री.अस्लम
शेख (मालाड पश्श्चम), श्री.नसीम खान (चाांददवली), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर), प्रा.ववरें द्र

जर्ताप (धामणर्ाव रे यवे), अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा), श्री.वसांतराव चव्हाण (नायर्ाांव),
प्रा.वषाा र्ायिवाड (धारावी), श्रीमती ननमाला र्ाववत (इर्तपूरी), श्री.भारत भालिे (पांढरपूर),

श्री.आमसफ शेख (मालेर्ाांव मध्य), श्री.अब्दल
ु सत्तार (मसयलोड), श्री.अममत झनि (ररसोड),
श्री.भाऊसाहे ब िाांबळे (श्रीरामपूर) :
काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील

(१) राज्यातील मागासर्वगीय अधधकारी-कमाचा-याींच्या पिोन्नतीतील आरक्षण रकरण करण्याचा
मा.उच्च

न्यायालयाच्या

तनणायार्वर

पुनवर्वाचार

करार्वा

का

या

न्यायालयाच्या घ्ना पी ाचा तनणाय प्रलींत्रबत आहे , हे खरे आहे काय,

मुद्द्यार्वर

मा.सर्वोच्च
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(२) असल्यास, असे असतानाच सामान्य प्रशासन वर्वभागाने मागासर्वगीय अधधकारी र्व
कमाचारी याींना पिार्वनत करण्याचा आिे श जारी केला असल्याचे माहे जानेर्वारी, २०१८ मध्ये
र्वा त्या िरम्यान तनिशानास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, यासींिभाात शासनाने चौकशी करुन सिर आिे श रकरण करण्यासोबतच सिर आिे श
जारी करणा-या अधधका-याींर्वर कारर्वाई करण्याबाबत कोणती कायार्वाही केली र्वा करण्यात येत
आहे ,
(४) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१८-०५-२०१८) : (१) होय.
(२), (३) र्व (४) मागासर्वगीय अधधकारी/कमाचारी याींना पिार्वनत करण्याचा कोणताही आिे श
सामान्य प्रशासन वर्वभागाकडून तनगाशमत करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे सींबींधधत वर्वभागाच्या
अधधकाऱ्याींर्वर कायार्वाही करण्याचा प्रचन उद््ार्वत नाही.

___________
मालेर्ाांव (ता.श्ज.नामशि) महानर्रपामलिा हद्दीत नवीन बसस्पानिाजवळील
उड्डाणपुलाच्या िामाबाबत
(२८) १०९५३६ (१९-०४-२०१८).

श्री.आमसफ शेख (मालेर्ाांव मध्य) :

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

(१) मालेगाींर्व (ता.श्ज.नाशशक) महानगरपाशलका हकरणीत नर्वीन बसस्थानकाजर्वळ उडडाणपुलाचे

काम महाराषर सर्व
ु णा जयींती अींतगात मींजरू झाले असन
ू उक्त कामाची तनवर्विा प्रिीया पण
ु ा
झालेली असून मक्तेिार याींनी कायाािेश िे ऊन बराच कालार्वधी झालेला असून सिरचे काम सुरु

करण्यात आले नसल्याचे माहे जानेर्वारी, २०१८ मध्ये र्वा त्या िरम्यान तनिशन
्ं ास आले आहे,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी चौकशी केली असता

मक्तेिारास काम सरु
ु करणेसा उ सींबींधधत

महानगरपाशलका बाींधकाम अशभयींता याींचक
े डून रुपरे र्ा शमळालेली नसुन तसेच पी.एम.सी कडून
स््ील डडझाईननीींग िे ण्यात आलेला नसल्याने पोल शशकफ्ीींगचे प्राकलन तयार करण्यात

आलेले नाही त्यामळ
ु े नागररकाींची गैरसोय होत असल्याने स्थातनक लोकप्रतततनधीनी आींिोलन
करण्याचा इशारा दिला आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त काम लर्वकरात लर्वकर पण
ू ा करण्याबाबत कोणती कायार्वाही केली र्वा
करण्यात येत आहे,

(४) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.

दे वेंद्र

फडणवीस

(१२-०६-२०१८)

:

(१)

•

महाराषर

सर्व
ु णा

जयींती

महाशभयानाींतगात मालेगार्व शहरात रु.२१.७२२५ को्ी तनधीचा उडडानपुल मींजूर आहे .

नगरोत्थान

• उडडानपुल कामासींिभाातील तनवर्विाप्रकियेअींती सप्प्ें बर, २०१७ मध्ये कायाािेश िे ण्यात आले
आहे त.
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•

े केिाराींने नोव्हें बर, २०१७ मध्ये कामाचे बारचा्ा सािर केले असून महानगरपाशलकेकडून

डडसेंबर, २०१७ मध्ये कामाची रुपरे र्ा

े केिारास िे ण्यात आली आहे .

(२) • प्रकल्पाचे नकाशे र्व आराखडे माहे फेब्रुर्वारी, २०१८ मध्ये

े केिारास उपलब्ध केल्याचे

मालेगार्व महानगरपाशलकेने कळवर्वले आहे .

• लोकप्रतततनधीींकडून अिोंलनाची लेखी सूचना प्राप्पत झाली असून अिोंलनापासून परार्वत
ृ

करण्याचे अनुर्ींगाने सींबींधधताींना पिव्यर्वहार करण्यात येत असल्याचा अहर्वाल मालेगार्व
महानगरपाशलकेने सािर केला आहे .

(३) र्व (४) • प्रकल्पाच्या कामासींिभाात पढ
ु ीलप्रमाणे कायार्वाही करण्यात येत आहे -

अ) उडडानपुलाच्या कॉलमचे लाईन आऊ् िे ऊन रायल वप् घेण्यात आले असन
ू

सश्व्हास रोडचे काम अींततम ्प्पप्पयात आहे .

आ) वर्वद्युत र्वादहन्या भूशमगत करणे, रस्त्यालगतच्या मालमत्ताींची मोजणी, राज्य

पररर्वहन मींडळाच्या बसेसेचे मागाात बिल करण्याच्या अनुर्ींगाने सींबींधधताींबरोबर पिव्यर्वहार

र्व

बै का घेण्यात येत असल्याचा अहर्वाल मालेगार्व महानगरपाशलकेने सािर केला आहे.
इ) उडडानपुलाच्या कामात अडथळा

सशमतीकडे सािर करण्यात आला आहे .

रणारी झाडे तोडण्याचा प्रस्तार्व र्वक्ष
ृ प्राधधकरण

___________

नार्परू महानर्रपामलिेस ववशेष अनद
ु ान दे ण्याबाबत
(२९)

१०९५९० (१२-०४-२०१८).

श्री.वविास िांु भारे (नार्पूर मध्य) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

(१) नागपूर महानगरपाशलकेला िर मदहन्याला आर्वचयक खचाासा उ ८५ को्ी रुपयाींची

आर्वचयकता असन
ू सध्या महानगरपाशलकेच्या ततजोरीत ६० ते ६५ को्ीींचाच महसूल जमा होत
असल्याचे माहे डडसेंबर, २०१७ मध्ये र्वा त्या िरम्यान तनिशानास आले आहे , हे खरे आहे
काय,
(२) असल्यास, शासनाकडून नागपरू महानगरपाशलकेस वर्वशेर् अनि
ु ान िे ण्याबाबत कोणती
कायार्वाही केली र्वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०८-०६-२०१८) :(१) सन २०१७-१८ मध्ये नागपूर महानगरपाशलकेस
महापाशलकेच्या तनव्र्वळ उत्पन्नापो्ी एकूण ११०३.०१ को्ी प्राप्पत झालेली असन
ू , त्याची
िरमहा सरासरी रु.९१.९१ को्ी इतकी येत आहे.

याशशर्वाय स्थातनक सींस्था कर / र्वस्तू र्व सेर्वाकर सहाय्यक अनुिानापो्ी रु.४२६.९५

को्ी इतका महसल
ू शासनाकडून प्राप्पत झालेला आहे .
(२)

र्व

(३)

महाराषर

महानगरपाशलका

अधधतनयमानस
ु ार,

महानगरपाशलकाींनी

आधथाक

स्र्वयींपूणत
ा ेच्या दृष्ीने स्र्वत:चे उत्पन्नाचे स्िोत स्र्वत: तनमााण करुन, त्याची कायाक्षमपणे
अींमलबजार्वणीच्या आधारे र्वसुली करुन, महापाशलका आधथाकदृष्या सक्षम करणे आर्वचयक
आहे .
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असे असले तरी, सन २०१७-२०१८ मध्ये एकूण रु.२८०.०२ को्ी इतकी रक्कम

शासनाकडून नागपूर महानगरपाशलका हकरणीतील वर्वकास कामाींसा उ वर्वतरीत करण्यात आलेली
आहे .

___________
डहाणू (श्ज.ठाणे) नर्रपररषद क्षेत्रातील मस्जीद जवळील तलावाचे
िाम ननिृष्ट्ट दाजाचे झाययाबाबत

(३०)

११०११७ (१९-०४-२०१८).

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

श्री.पास्िल धनारे (डहाणू) :

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) डहाणू (श्ज. ाणे) नगरपररर्ि क्षेिातील मस्जीि जर्वळील तलार्वाचे बाींधकाम तनकृष् िजााचे
झाल्याचे दिनाींक ०५ जानेर्वारी, २०१८ रोजी र्वा त्या सम
ु ारास तनिशानास आले आहे , हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, सिर बाींधकामा प्रकरणी शाखा अशभयींता र्व

े केिार जबाबिार आहे त, हे खरे

आहे काय,
(३) असल्यास, सिर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले
त्यानूसार कोणती कायार्वाही केली र्वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१४-०६-२०१८) : (१), (२) र्व (३) डहाणू नगरपररर्ि

क्षेिातील मस्जीि

जर्वळील तलार्वाचे बाींधकाम तनयमोधचत मानाींकानुसार झाले असून कामाची गुण तनयींिण
चाचणी ियस्थ लेखापररक्षकाकडून केली असल्याचे नगरपररर्िे च्या अहर्वालात नमूि करण्यात
आले आहे.

(४) प्रचन उद््ार्वत नाही.
___________
अहमदनर्र (श्ज.अहमदनर्र) महानर्रपामलिेतील मुलभूत सोयीसुववधा
योजनेंतर्ातची िामे अपूणाावस्पेत असययाबाबत

(३१)

११०१५१ (१८-०४-२०१८).

श्री.सांग्राम जर्ताप (अहमदनर्र शहर) :

सन्माननीय

मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) अहमिनगर (श्ज.अहमिनगर) महानगरपाशलकेला मल
ु भत
ू सोयीसवु र्वधा योजनें तगात वर्वकास
कामासा उ सन २०१३-१४ मध्ये ५ को्ी ४० लक्ष्य

रक्कम

िे ण्यात आली होती पण त्यातील

काही दहस्सा न दिल्याने काही कामे अधार्व् स्र्वरुपात बींि पडली आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, या कामासा उ तनधी र्वगा करण्याच्या दृष्ीने शासनाने कोणत्या उपाययोजना
केल्या आहे त काय,
(३) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१३-०६-२०१८) : (१) हे खरे नाही.
दिनाींक २ जानेर्वारी,२०१४ च्या शासन तनणायान्र्वये रु.२,७५४०,०००/- र्व दिनाींक १५
फेब्रुर्वारी,२०१४ च्या शासन तनणायान्र्वये रु.२,६८,६०,०००/- असे एकुण रु.५ को्ी ४४ लक्ष इतके
अनि
ु ान वर्वतरीत झाले आहे . म्हणजेच मींजरु अनि
ु ानातील कोणताही दहस्सा राखीर्व

े र्वलेला

नाही. सींपुणा अनुिान वर्वतरीत आहे .

(२) सींपूणा तनधी वर्वतरीत असल्याने कायार्वाही अपेक्षक्षत नाही.
(३) प्रचन उद््ार्वत नाही.

___________

एमएमआरडीए व मसडिोच्या माध्यमातून रायर्ड-ठाणे श्जयहयात
सुरु असलेयया मेरो रे यवेच्या प्रियपाबाबत

(३२)

११०१८६ (१२-०४-२०१८).

(िययाण पश्श्चम) :

श्री.र्णपत र्ायिवाड (िययाण पूव)ा , श्री.नरें द्र पवार

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) एमएमआरडीए र्व शसडकोच्या माध्यमातून रायगड- ाणे श्जल्हयात मेरो रे ल्र्वेचा सध्या सुरु

असलेल्या प्रकल्पाचा लाभ िदहसर मोरी, कल्याण फा्ामागे दिर्वा, डोंत्रबर्वली ते कल्याणपयंत
सरु
ु करण्याची मागणी स्थातनक लोकप्रतततनधीींनी माहे डडसेंबर, २०१७ मध्ये र्वा त्या िरम्यान
शासनाकडे केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या मागणीसींिभाात शासनाने तनणाय घेतला आहे काय, त्याचे स्र्वरुप काय आहे ,
(३) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१२-०६-२०१८) : (१) होय.
(२) र्व (३) कल्याण-डोंत्रबर्वली या शहराींतील र्वाढती लोकसींख्या र्व आजूबाजच
ू ा होणारा वर्वकास,

वर्वशेर् तनयोजन प्राधधकरण असलेल्या २७ गार्वाींचा वर्वकास आराखडा, कल्याण वर्वकास केंद्र र्व
नैना (NAINA) चे क्षेि तसेच कल्याण-डोंत्रबर्वली ही शहरे नर्वी मब
ुीं ई या शहराला जोडण्याची

तनकड लक्षात घेता, मुींबई महानगर प्रिे श वर्वकास प्राधधकारणाने मेरो मागा-५ ( ाणे- शभर्वींडीकल्याण) हा मेरो मागा वर्वस्ताररत करुन कल्याण ते तळोजा (डोंत्रबर्वली मागे) प्रस्तावर्वत केला
आहे . सिर मागााचा सवर्वस्तर प्रकल्प अहर्वाल तयार करण्यासा उ मेससा दिल्ली मेरो रे ल

कॉपोरे शन शलशम्े ड याींची सल्लागार म्हणन
ू तनयक्
ु ती करण्यात आली असन
ू सवर्वस्तर प्रकल्प

अहर्वाल तयार करण्याचे काम प्रगतीपथार्वर असून माहे ऑगस््, २०१८ पयंत पूणा होणे
अपेक्षक्षत आहे . कल्याण फा्ा, िदहसर मोरी इ. पररसरातील नागररकाींना सिर प्रस्तावर्वत
मेरोचा नक्कीच फायिा होणार आहे .
___________
िाांजुरमार्ा पूवा (मुांबई) येपील आरिेड अपा या र्ह
ृ प्रियपाच्या वविासिाने
ववनापरवाना खोदिाम िेययाबाबत

(३३)

११०५१५ (१९-०४-२०१८).

श्री.सुननल राऊत (ववक्रोळी) :

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

वर्व.स. ४४० (28)
(१) महानगरपाशलकेच्या प्रचशलत तनयमानुसार पार्वसाळयात गह
ृ वर्वकास प्रकल्पाचे खोिकाम

करता येत नाही असे असताींनाही मुींबईमधील काींजुर मागा पूर्वा येथील आरकेड अथा या गह
ृ
प्रकल्पाच्या वर्वकासकाने गह
ृ प्रकल्पालगत असलेल्या आकाशिीप चाळ झोपडपट्टीमध्ये अींतर न

े र्वता पार्वसाळयात खोिकाम केल्याने दिनाींक २५ जन
ू , २०१७ रोजी जमीन खचन
ू मो ा

अपघात झाला र्व त्यात काही झोपडया कोसळल्या आणण काही झोपडयाच्या शभींतीना तडे
जार्वून मो उ वर्वत्त हानी झाल्याने सिर वर्वकासकावर्वरूध्ि कारर्वाई करण्याची मागणी स्थातनक
लोकप्रतततनधी याींनी केली

असल्याची बाब माहे जानेर्वारी, २०१८ मध्ये र्वा त्या िरम्यान

तनिशानास आली आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, पार्वसाळयात परर्वानगी नसताींना आरकेड अथा या गह
ृ प्रकल्पाचे खोिकाम
करणा-या वर्वकासकावर्वरूध्ि शासनाने कोणती कारर्वाई केली र्वा करण्यात येत आहे ,
(३)

असल्यास,

पार्वसाळयात

खोिकाम

करणा-या

वर्वकासकास

पा उशी

घालणा-या

महानगरपाशलकेच्या सींबधधत अधधका-याींवर्वरूध्ि शासनाने कोणती कारर्वाई केली र्वा करण्यात
येत आहे ,
(४) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०८-०६-२०१८) : (१) दिनाींक २५.०६.२०१७ रोजीच्या मुसळधार पार्वसामळ
ु े

भख
ू ींडाच्या उत्तर-पर्व
ू ा दिशेकडील सींरक्षण शभींतीचा काही भाग कोसळला होता. त्यामळ
ु े लगतच्या
घरे /झोपडयाींना तडा/धोका तनमााण झाला होता ही र्वस्तुश्स्थती आहे.

तसेच स्थातनक लोकप्रततनीधीींनी आरकेड अथा गह
ृ प्रकल्पाच्या वर्वकासकावर्वरुध्ि कारर्वाई

करण्याची मागणी महानगरपाशलकेकडे केली.

(२) र्व (३) सिर वर्वकासकाने तळघराचे खोिकाम माहे ऑक््ोंबर, २०१६ ते मे, २०१७ या
कालार्वधीत पण
ू ा केले होते.
(४) प्रचन उद््ार्वत नाही.

___________
वैमशष्ट््यपण
ू ा योजनेंतर्ात सन २०१७-१८ या ववत्तीय वषाात दौंड नर्रपररषदे च्या प्रस्ताववत
िामाांना रु. ४.०० िोटी अनुदान नर्रपररषदे स मांजूर िरून ममळणेबाबत

(३४)

११०७३६ (१८-०४-२०१८).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.राहूल िुल (दौंड) :

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील

(१) र्वैशशषटयपूणा योजनेंतगात सन २०१७-१८ या वर्वत्तीय र्वर्ाात िौंड नगरपररर्िे च्या प्रस्तावर्वत

कामाींना रु. ४.०० को्ी अनुिान शमळणेबाबत मागणी स्थातनक लोकप्रतीतनधधनी दिनाींक ०८
जानेर्वारी, २०१८ रोजी र्वा त्या सम
ु ारास केली आहे, हे खरे आहे काय.

(२) असल्यास, उक्त अनि
ु ान िौंड नगरपररर्िे स शमळणेबाबत शासनस्तरार्वर काय कायार्वाही
करण्यात येत आहे र्वा येणार आहे ,

(३) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहे त ?

वर्व.स. ४४० (29)

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१३-०६-२०१८) : (१) होय हे खरे आहे .
(२) दिनाींक २६ माचा,२०१८ च्या शासन तनणायान्र्वये र्वैशशष्यपण
ू ा योजनेअींतगात रु.२ को्ी
इतका तनधी िौंड नगरपररर्िे स वर्वतरीत करण्यात आलेला आहे.
(३) प्रचन उद््ार्वत नाही.
___________
मसांदी रे यवे (श्ज.वधाा) येपील नर्रपररषदे च्या पाचही
शाळाांना र्ैस मसलेंडर पुरववण्याबाबत
(३५)

११०८२४ (१८-०४-२०१८).

श्री.समीर िुणावार (दहांर्णघाट) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

(१) शसींिी रे ल्र्वे (श्ज.र्वधाा) येथील नगरपररर्िे च्या पाचही शाळाींत णखचडी चुलीर्वर शशजर्वली जात
असल्याने येथील मदहलाींचे आरोगय धोक्यात आल्याचे माहे सप्प्ें बर, २०१७ मध्ये र्वा त्या
िरम्यान तनिशानास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, धरु ामळ
ु े मदहलाींना चर्वसनाचे वर्ववर्वध आजार होत असन
ू ही त्याींना शासन
उज्ज्र्वला योजनेअींतगात अनुिानार्वर गॅस शसशलींडरचे र्वा्प करण्यात येत नाही, हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, तातडीने या शाळाींना अनुिानार्वर गॅस शसशलींडर िे ण्याबाबत शासन कोणती
कायार्वाही करीत आहे र्वा करणार आहे ,

(४) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१३-०६-२०१८) : (१), (२), (३) र्व (४) शसींिी रे ल्र्वे, नगरपररर्िे तील ५
शाळाींमध्ये णखचडी चुलीर्वर शशजवर्वली जाते, हे खरे आहे . परीं त,ु णखचडी शशजर्वणाऱ्या मदहलाींचे
आरोगय धोक्यात आल्याचे आढळून आलेले नाही ककीं र्वा त्याबाबत नगरपररर्िे कडे तिार प्राप्पत
झालेली नाही.

िरम्यान नगरपररर्िे कडून

कायार्वाही करण्यात येत असल्याचे

रार्व घेऊन सिर शाळाींना गॅस शसींलेडर पुरवर्वण्याबाबतची
नगरपररर्िे ने कळवर्वले आहे .
___________

नार्पूर शहरातील सायबरटे ि िांपनीने िरवाढीबाबत
चुिीची नोंदी िेययाबाबत

(३६)

११०८७३ (१८-०४-२०१८).

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

श्री.अस्लम शेख (मालाड पश्श्चम), श्री.अमर िाळे (आवी), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी),
श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर) :
काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील

वर्व.स. ४४० (30)
(१) नागपूर शहरातील सायबर्े क कींपनीने मालमत्तेचा चुकीचा सव्हे करून करर्वाढीबाबत
चुकीची नोंिी केल्यामुळे शहरातील हजारो नागररकाींना िामिप्पु प् तर कु े ततप्पप् पट्टीने कर
लार्वून त्रबल पा वर्वल्यामूळे हजारो नागररकाींमध्ये शभतीचे र्व सींतापाचे र्वातारर्वण तनमााण झाले
आहे , हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

या

सर्वा

प्रकरणी

सायबर्े क

कींपनीचे

अधधकारी

र्व

कमाचारी

तसेच

महानगरपाशलकेचे कर आकारणी अधधकारी जबाबिार आहे त, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, या सर्वा प्रकरणाींची शासनाने उच्च स्तरीय अधधकाऱ्याींमाफात चौकशी केली आहे
काय र्व त्याचा तपशशल काय आहे ,
(४) असल्यास, या गींभीर प्रकरणी शासनाने सींबधधताींर्वर कोणती कायार्वाही केली र्वा करण्यात
येत आहे ,
(५) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०१-०६-२०१८) : (१) हे खरे नाही.
(२) हे खरे नाही.
(३), (४) र्व (५) महाराषर महानगरपाशलका अधधतनयमाचे प्रकरण ८ मधील कराधान तनयम
ि.९ नुसार आकारणी पुस्तक तयार करुन र्व कराधान तनयम ि.१३,१४ र्व १५ मधील
तरति
ु ीनस
ु ार, मालमत्तेच्या बाींधकामाचा प्रकार, क्षेिफळ, प्रयोजन, इमारतीचे र्वय इ. प्रकाराची

अत्याधुतनक तींिज्ञानाद्र्वारे मादहती सींकशलत करुन र्व त्याची पन
ा पासणी करुन, मालमत्ता
ु त

कराची आकारणी केली जात असल्याचे, आयुक्त, नागपूर महानगरपाशलका याींच्या अहर्वालात
नमूि करण्यात आलेले आहे .

___________

िामर्ार सांख्या ३०० पेक्षा िमी असलेयया आस्पापना बांद िरण्यासाठी राज्य शासनाची
परवानर्ी घेणे बांधनिारि राहणार नाही असा शासनाच्या ववचाराधीन असलेला प्रस्ताव
(३७)

१११०४४ (१२-०४-२०१८).

श्री.सुरेश र्ोरे (खेड आळां दी) :

सन्माननीय िामर्ार मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यात औद्योधगक वर्वर्वाि अधधतनयम १९४७ प्रमाणे ज्या आस्थापनेत १०० पेक्षा कामगार
सींख्या कमी आहे ती आस्थापना बींि करण्यासा उ राज्य सरकारची परर्वानगी लागत नाही
तसेच १०० पेक्षा जास्त पण ३०० पेक्षा कमी कामगार सींख्या असलेल्या आस्थापना बींि
करण्यासा उ मालकाला राज्य सरकारची परर्वानगी घ्यार्वी लागते अशी तरतूि करण्यात आलेली
आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त तरतुिीमधे बिल करून ३००

पेक्षा कमी कामगार सींख्या असलेल्या

आस्थापना बींि करण्यासा उ राज्य सरकारची परर्वानगी घेण्याची जरुरी राहणार नाही असा
बिल करण्याचा प्रस्तार्व शासनाच्या वर्वचाराधीन आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने कोणती कायार्वाही केली र्वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहे त ?

वर्व.स. ४४० (31)
श्री. सांभाजी पाटील-ननलांर्ेिर (१३-०६-२०१८) : (१) हे खरे नाही.
(२) हे खरे आहे .
(३) औद्योधगक वर्वर्वाि अधधतनयम, १९४७ मध्ये प्रस्तावर्वत करण्यात आलेल्या सुधारणाींच्या
अनर्
ु ींगाने कामगाराींर्वर बेरोजगारीची र्वेळ येर्वू नये ककीं र्वा त्याींच्यार्वर अन्याय होर्वू नये म्हणन
ू
सींबींधधत कामगार सींघ्ना याींचे समर्वेत प्रत्यक्ष चचाा करून र्व त्याींचे मत वर्वचारात घेऊन

पुढील कायार्वाही करण्यात येणार आहे . त्यामुळे यासींिभाात शासन स्तरार्वर अद्याप कोणताही
तनणाय घेण्यात आलेला नाही.
(४) प्रचन उद््ार्वत नाही.
___________
पांढरपूर (ता.पांढरपूर, श्ज.सोलापूर) शहरातील व उपनर्रातील मल:ननस्सारण िामाांसाठी भुयारी
र्टार योजना टप्पा क्र.३ अांतर्ात ननधी ममळण्याबाबत

(३८)

१११२०८ (१२-०४-२०१८).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.भारत भालिे (पांढरपरू ) :

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील

(१) पींढरपरू (ता.पींढरपरू , श्ज.सोलापरू ) शहरातील र्व उपनगरातील साींडपाणी मल:तनस्सारण

आिी कामाींसा उ भुयारी ग्ार योजना ्प्पपा ि.३ अींतगात सुमारे ६५ को्ी रूपये तनधी िे णार
असल्याचे दिनाींक २१ जानेर्वारी, २०१८ रोजी र्वा त्या सुमारास तनिशानास आले आहे, हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, शासनाने अद्यापही याबाबत पींढरपूर नगरपाशलका प्रशासन याींना तनधी मींजूरीचे

आिे श ककीं र्वा प्रत्यक्ष तनधी दिल्याचे आढळून येत नसल्यामळ
ु े प्रकल्पाचे काम अपूणाार्वस्थेत
असल्याचेही तनिशानास येत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, पींढरपूर नगरपाशलका प्रशासन याींना उपरोक्त योजनेचा ्प्पपा पूणा करणेसा उ
शासनाने ६५ को्ी रूपये तनधी तातडीने िे णेसा उ कोणती कायार्वाही केली र्वा करण्यात येत
आहे , हे ही खरे आहे काय,
(४) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१३-०६-२०१८) : (१), (२) र्व (३) • पींढरपूर शहरातील साींडपाणी

मल:तनस्सारण इत्यािी कामाींसा उ भुयारी ग्ारी योजना ्प्पपा ि.३ अींतगात महाराषर सुर्वणा
जयींती

नगरोत्र्थयान

महाअशभयान

योजनेच्या

कामास

दि.०७.०२.२०१८

रोजीच्या

शासन

तनणायान्र्वये रु.५९.७५ को्ी इतका तनधी मींजूर करण्यात आला आहे . त्यापैकी दि.२३.०२.२०१८
रोजीच्या शासन तनणायान्र्वये पदहल्या हप्पत्यात रु.१६.७६१ को्ी इतका तनधी उपलब्ध करुन
दिला आहे .
• त्यानस
ु ार पींढरपरू नगरपररर्िे कडून तनवर्विा प्रशसद्ध करुन दि.११.०४.२०१८ रोजी मे. णखलारी
इन्िा. प्रा. शल. मुींबई याींना कायाािेश िे ण्यात आला आहे .
(४) प्रचन उद््ार्वत नाही.

___________

वर्व.स. ४४० (32)
लाांजा (श्ज.रत्नधर्री) नर्रपांचायत हद्दीत १७ प्रभार्ाांमध्ये खड्डे बुजववण्यासाठी
नेमलेयया ठे िेदारािडून अनतशय ननिृष्ट्ट दजााची िामे झाययाबाबत

(३९)

१११३६१ (१९-०४-२०१८).

श्री.राजन साळवी (राजापूर) :

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

(१) लाींजा (श्ज.रत्नधगरी) नगरपींचायत हििीतील शहरामध्ये १७ प्रभागाींमध्ये पार्वसाळयात
पडलेले खडडे बज
ु वर्वण्यासा उ नेमलेल्या

े केिाराकडून अततशय तनकृष् िजााचर कामे झाल्याचे

नुकतेच माहे जानेर्वारी, २०१८ मध्ये र्वा त्या िरम्यान तनिशानास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उपरोक्त तनकृष् िजााच्या कामाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात
काय आढळून आले, तिनुसार िोर्ी

े केिारावर्वरुध्ि शासनाने कोणती कारर्वाई केली र्वा

करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१४-०६-२०१८) : (१) अशा आशयाची बातमी स्थातनक र्वत्ृ तपिात प्रशसध्ि
झाली असल्याचे नगरपररर्िे ने कळवर्वले आहे .
(२)

नगरपररर्िे कडून

प्राप्पत

अहार्वालानस
ु ार

नगरपररर्ि

हकरणीतील

खडडे

जाींभा

खडीने

भरणेकरीता अींिाजपिकात सार्वाजतनक बाींधकाम वर्वभागाच्या मान्यतेने र्व वर्वशेर् सर्वा साधारण
सभेच्या मान्यतेने मींजुरी िे ण्यात आली आहे. सिर कामाची ताींिीक तपासणी नगरपींचायत
अशभयींता कडून करण्यात आली आहे .
(३) प्रचन उद््ार्वत नाही.

___________
इचलिरां जी येपील नर्रपररषदे च्या इांददरा र्ाांधी मेमोररयल हॉस्पीटल
मधील ५४ िमाचाऱ्याांच्या सेवा िायम िरण्याबाबतचा प्रस्ताव
(४०)

१११५८९

(०३-०४-२०१८).

श्री.सुरेश

हाळवणिर

(इचलिरां जी) :

सन्माननीय

मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) इचलकरीं जी येथील नगरपररर्िे च्या इींदिरा गाींधी मेमोररयल हॉस्पी्ल शासनाकडे र्वगा
झाल्यानींतर ५४ कमाचाऱ्याींच्या इचलकरीं जी नगरपररर्िे ने कायम केलेल्या सेर्वेस नगरवर्वकास
वर्वभागाची मींजुरी नसल्यामुळे आरोगय वर्वभागाकडे समार्वेशनाची प्रकिया प्रलींत्रबत आहे , हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, मा.नगरवर्वकास राज्यमींिी याींनी दिनाींक २५ माचा, २०१७ रोजी झालेल्या
बै कीत सिर ५४ कमाचाऱ्याींची सेर्वा कायम करण्याबाबत प्रस्तार्वास मींजरु ी िे णेसींिभाात तनिे श
दिलेले आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सिर कमाचाऱ्याींची सेर्वा कायम करणेबाबत शासनाने कोणती कायार्वाही केली र्वा
करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहे त ?

वर्व.स. ४४० (33)
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१३-०६-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) यासींिभाात मा.राज्यमींिी (नगर वर्वकास) याींनी दि. २५.०३.२०१७ रोजीच्या बै कीमध्ये,
नगरपररर्ि सींचालनालय, मुींबई याींच्याकडून अशभप्राय प्राप्पत करुन घेऊन प्रस्तार्व सािर
करण्याचे तनिे श दिले.

(३) र्व (४) यासींिभाात नगरपररर्ि सींचालनालयाकडून शासनास प्रस्तार्व प्राप्पत झाला असून
प्रस्तार्वाची छाननी करण्यात येत आहे .

___________
अिोला महानर्रपामलिा प्रशासनाने बेिायदे शीरपणे ठराव िरुन मालमत्तेवर
सुधारीत व वाढीव दराने मालमत्ता िर लावययाबाबत
(४१)

१११७०७ (१९-०४-२०१८).

श्री.बळीराम मसरसिार (बाळापूर) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

(१) अकोला महानगरपाशलका प्रशासनाने दिनाींक ३ एवप्रल, २०१७ रोजी बेकायिे शीरपणे

रार्व

करुन महानगरपाशलका क्षेिातील सींपूणा मालमत्तेर्वर सुधारीत र्व र्वाढीर्व िराने मालमत्ता कर
लार्वण्यात आल्याच्या तिारी प्राप्पती झाल्या आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, बेकायिे शीरपणे लार्वण्यात आलेला मालमत्ता कर कमी करण्याबाबत सर्वाच
लोकप्रतततनधीींनी प्रशासनाकडे तिार केली आहे , हे खरे आहे काय,
(३) असल्यास, या

अन्यायकारक

मालमत्ता कर र्वाढ रकरण करण्याबाबत अथर्वा कमी

करण्याबाबत कोणती कायार्वाही करण्यात आली र्वा येत आहे ,
(४) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०८-०६-२०१८) : (१) होय. हे खरे आहे .
(२) नाही. हे खरे नाही.

(३) र्व (४) अकोला महानगरपाशलका सर्वासाधारण सभा

रार्व ि.०५ दिनाींक ०३/०४/२०१७

अन्र्वये मींजुरीनींतर आणण ररतसर वर्वहीत प्रकियेनींतर अकोला महानगरपाशलका हकरणीतील

मालमत्ताींना, जर्वळपास १५ र्वर्ाानींतर (मालमत्ता बाींधकाम प्रकार, बाींधकामाचे आयुषय,
प्रयोजन, बाींधकामाचे क्षेिफळ, बाींधकामाचे स्थान इ. बाबीच्या आधारे ) सुधाररत मालमत्ता
कराची आकारणी करण्यात आलेली होती.
सभा

परीं त,ु याबाबत प्राप्पत तिारीच्या अनर्
ु ींगाने, महानगरपाशलकेने वर्वचाराअींती सर्वासाधारण
रार्व ि.०६ दिनाींक १९/०८/२०१७ अन्र्वये सिरचे िर काींही प्रमाणात कमी केलेले आहे त.
___________
िोयहापरू शहरात पाणी अनधधिृतररत्या वापरले जात असययाबाबत

(४२)

१११७५३ (१८-०४-२०१८).

(शाहूवाडी) :

श्री.चांद्रदीप नरिे (िरवीर), श्री.सत्यजीत पाटील-सरुडिर

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

वर्व.स. ४४० (34)
(१) कोल्हापूर शहराला होणाऱ्या पाणीपुरर्व यातील गळती सुमारे ६९ ्क्के असून फक्त २९
्क्के पाण्याचेच त्रबलीींग होते तर ०.८९ ्क्के पाणी अनधधकृतररत्या र्वापरले जात असल्याचे
र्वॉ्र ऑडड्मधून नुकतेच तनिशानास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या ऑडड्नस
ु ार पाणी गळती रोखण्याकरीता तसेच अनधधकृतररत्या र्वापरले

जाणारे पाण्यार्वर कायमस्र्वरुपी कोणत्या उपाययोजना केल्या आहे त ककीं र्वा करण्यात येणार
आहे त,
(३) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१४-०६-२०१८) : (१) कोल्हापूर शहर पाणीपुरर्व ा योजनेच्या कामाकरीता
सल्लागार कींपनीकडून प्राप्पत झालेल्या जल लेखापररक्षण (Water Audit) अहर्वालात अशा
प्रकारची बाब नमुि आहे . तथापी, या बाबत फेरतपासणी र्व खातरजमा करुन फेर अहर्वाल

सािर करण्याच्या सुचना सींबधधत सल्लागार सींस्थेस महानगरपाशलकेमाफात िे ण्यात आले
आहे त.

(२) वर्ववर्वध पींप र्व पाण्याच्या ्ाक्यामधून तसेच वर्वतरण व्यर्वस्थेतील अन्य प्रकारे होणाऱ्या

पाणी गळतीस रोखण्यासा उ कायमस्र्वरुपी उपाययोजना करण्यात येत आहे . यात प्रामुख्याने
पाणी वर्वतरण व्यर्वस्थेतील पाणी पुरर्वठ्याचा िाब, वर्ववर्वध र्वॉल्र्वचे िे खभाल िरु
ु स्ती, मी्र
िे खभाल िरु
ु स्ती, गण
ु र्वत्तापण
ु ा साहीत्याद्र्वारे जन
ु े पाईपलाईन बिलणे, पाणीपरु र्वठ्याच्या
कमाचऱ्याींना पाणी तनयोजनाच्या अनुर्ींगाने प्रशशक्षण र्व पाणी का्कसरीने र्वापराकरीता
नागरीकाींचे प्रबोधन अशा प्रकारचे उपाय कोल्हापूर महानगरपाशलका राबवर्वत आहे .

कोल्हापूर शहराच्या मींजूर अमत
ु स्ती, जुनी वर्वतरण
ृ योजनेंतगात पाण्याच्या ्ाक्याची िरु

व्यर्वस्था र्व शुध्ि जल, मुख्य र्वाहीनी अींशत: बिलणे इत्यािी कामाींचा समार्वेश आहे. तसेच
कोल्हापरू शहरास पाणीपरु र्व ा करण्याकरीता काळम्मार्वाडी धरण उद्भर्वातन
पाणीपरु र्व ा
ू
योजनेचे काम हाती घेण्यात आले आहे .
(३) प्रचन उद््ार्वत नाही.
___________
मौजे दहडोशी (ता.भोर, श्ज.पुणे) येपे आऊट पोस्ट पोलीस चौिी ननरा दे वघर धरणाच्या बुडीत
क्षेत्रात र्ेययाने चौिीचे िामिाज बांद झाले असययाबाबत

(४३)

११२१४० (११-०४-२०१८).

िुल (दौंड) :

श्री.सांग्राम पोपटे (भोर), श्री.जयिुमार र्ोरे (माण), श्री.राहूल
सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मौजे दहडोशी (ता.भोर, श्ज.पुणे) येथे आऊ् पोस्् पोलीस चौकी तनरा िे र्वघर धरणाच्या
बुडीत क्षेिात गेल्याने चौकीचे कामकाज बींि झाले आहे , हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास, त्यामळ
ा र्व डोंगरी भागातील मौजे दहडोशी र्व त्या लगतच्या
ु े येथील िग
ु म

सुमारे २०-२५ गार्वाींतील स्थातनक रदहर्वाशाींना काही अींशी पया्काींकडून र्व चो-या, िरोडे,
मदहलाींची छे डछाड याला वर्वनाआधार सामोरे जार्वे लागत आहे , हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, येथे पुन्हा सिरील आऊ् पोस्् पोलीस चौकी कायााश्न्र्वत करार्वी यासा उ
दहडोशी ग्रामसभेने

रार्व करुन शासनास सािर केला आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, याद काणी भोर पोलीस स््े शन अींकीत आऊ् पोस्् पोलीस चौकी दहडोशी येथे
पर्व
ा त सरु
ू र्व
ु करण्याबाबत शासनाने कोणती कायार्वाही केली र्वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१२-०६-२०१८) : (१) मौजे दहडोशी (ता.भोर, श्ज.पुणे) येथील पोलीस
िरु क्षेि/ पोलीस चौकी तनरा िे र्वघर धरणाच्या बड
ु ीत क्षेिात गेल्याने सद्यश्स्थतीत सिर पोलीस
िरु क्षेि/पोलीस चौकीसा उ इमारत उपलब्ध नाही. तथावप सिर पोलीस िरु क्षेि/पोलीस चौकीचे
कामकाज भोर पोलीस

ाण्यामधून चालवर्वण्यात येत आहे . सिर भागातील कामकाज

करण्यासा उ पोलीस कमाचाऱ्याींची नेमणुक करण्यात आली आहे.

(२) सन २०१६ मध्ये चोरीचे ०२ र्व मदहलाींची छे डछाड याबाबत ०१ असे एकुण ०३ गुन्हे िाखल
झाले असन
ू सन २०१७ मध्ये र्व माहे २०१८ मध्ये चोरी, िरोडे र्व मदहलाींची छे डछाड असे प्रकार

घडलेले नाहीत. दहडोशी र्व त्या लगतच्या पररसरामध्ये पोलीसाींकडून सतकापणे ग्रस्त घालण्यात
येत असल्याने गुन्ह्याींर्वर प्रततबींध झालेला आहे.
(३) र्व (४)

मौजे दहडोशी (ता.भोर, श्ज.पुणे) येथे पोलीस िरु क्षेि/पोलीस चौकी कायााश्न्र्वत

करणेबाबत दहडोशी ग्रामसभेने

रार्व केला आहे . त्यानस
ु ार सिर पोलीस िरु क्षेि/पोलीस चौकी

पुर्वर्व
ा त सुरु करण्याच्या अनुर्ींगाने पयाायी जागेची व्यर्वस्था करण्याची कायार्वाही पोलीस
अधीक्षक, पुणे ग्रामीण र्व सींबींधधत पोलीस

ाणे याींच्या स्तरार्वरुन करण्यात येत आहे.

(५) प्रचन उद््ार्वत नाही.

___________
’’भौर्ोमलि मादहती प्रणाली’’ (जीआयएस) तांत्रज्ञानावर आधाररत मादहती सांिमलत िरण्यासाठी
ठाणे येपील ’’सायबरटे ि ’’ या िांपनीची ननववदा मांजूर िेययाबाबत
(४४)

११२९०० (०४-०४-२०१८).

डॉ.सांजय रायमुलिर (मेहिर) :

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

(१) मालमत्त्ता सर्वेक्षणाच्या अनर्
ु गान ’’भौगोशलक मादहती प्रणाली’’ (जीआयएस) तींिज्ञानार्वर
आधाररत मादहती सींकशलत करण्यासा उ सन २०१२ मध्ये
तनवर्विा ग्राहय धरुन

ाण्याच्या ’’सायबर्े क ’’या कींपनीची

िीड को्ी रुपयाींचे कींिा् िे ण्यात आले असून त्याबाबत

आलेल्या तनवर्विा प्रककयेत सिर कींपनी

तनकर्ात बसत नसली तरीही

राबवर्वण्यात

त्याच कींपनीला कींिा्

दिल्याचे माहे जानेर्वारी, २०१८ मध्ये र्वा त्या िरम्यान सािर केलेल्या चौकशी अहर्वाल स्पष्
करण्यात आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, या अहर्वालानस
ु ार सींबधधत कींपनीर्वर तसेच सींबधधत िोर्ी अधधका-याींर्वर सनाने
कोणती कारर्वाई केली र्वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे र्व याबाबतची सद्यःश्स्थती काय आहे ?
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श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०८-०६-२०१८) : (१) होय.
(२) र्व (३) चौकशी अहर्वालाच्या आधारे , वर्वर्याींककत कामाचा महानगरपाशलकेस उपयोग होईल
अचया पध्ितीने काम पूणा करुन द्यार्वे अथर्वा उक्त कामापो्ी महानगरपाशलकेतफे कींपनीस

अिा करण्यात आलेली सींपण
ू ा रक्कम परत करार्वी अशी नो्ीस दिनाींक १६/०२/२०१८ रोजी
सींबींधीत कींपनीस िे ण्यात आलेली होती.

तथावप, कींपनीने यास कोणताही प्रततसाि दिलेला नसल्याने, कींपनीबरोबर झालेल्या
करारातील तरतुिीनुसार, प्रस्तुत प्रकरणी लर्वाि तनयुक्त करण्याबाबत प्रशासकीय मान्यता
झालेली असन
ू , त्यानस
ु ार पढ
ु ील कायार्वाही सरु
ु आहे .

तनवर्विा प्रकियेच्या सुरुर्वातीपासून या कामाशी सींबध
ीं ीत अधधकारी / कमाचारी याींच्यार्वर

जबाबिारी तनश्चचत करुन, त्याींच्यावर्वरोधात वर्वभागीय चौकशी प्रस्तावर्वत करण्यात आलेली
आहे .
असे आयुक्त, अमरार्वती महानगरपाशलका याींच्या अहर्वालात नमूि आहे .
___________
नवननममात मुक्ताईनर्र व बोदवड (श्ज.जळर्ाांव) नर्रपांचायतीच्या हद्दीतील वैमशष्ट््यपूणा
िामाांसाठी ननधी मांजूर िरण्याबाबत

(४५)

११३१८३ (१८-०४-२०१८).

श्री.एिनापराव खडसे (मक्
ु ताईनर्र) :

सन्माननीय

मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नर्वतनशमात मक्
ु ताईनगर र्व बोिर्वड (श्ज.जळगाींर्व) नगरपींचायतीच्या हकरणीतील र्वैशशषटयपण
ू ा
कामाींसा उ तनधी मींजूर करण्याबाबत स्थातनक लोकप्रतततनधीींनी माहे जानेर्वारी, २०१८ मध्ये र्वा
त्या िरम्यान मा.मख्
ु यमींत्र्याींना तनर्वेिन िे ऊन मागणी केलेली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त मागणीच्या अनुर्ींगाने तनधी मींजूरीबाबत सींबींधधत वर्वभागाकडून कोणती
कायार्वाही करण्यात आली र्वा येत आहे ,

(३) असल्यास, सिर कामाींसा उ तनधी ककती कालार्वधीत उपलब्ध करुन िे ण्यात येणार आहे ,
(४) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१३-०६-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) र्व (३) शासन तनणाय ि.ननपीं-२०१८/प्र.ि.१७/नवर्व-१६ अन्र्वये मक्
ु ताईनगर नगरपींचायतीस
रु.५

को्ी

अनुिान

वर्वतरीत

करण्यात

आले

आहे.

तसेच

शासन

तनणाय

ि.ननपीं-

२०१८/प्र.ि.२८(३३)/नवर्व-१६ दिनाींक २२ फेब्रुर्वारी,२०१८ अन्र्वये बोिधर्वड नगरपींचायतीस रु.२
को्ी अनुिान हे “नव्याने स्थापन केलेल्या नगरपींचायतीना नागरी सुवर्वधा पुरवर्वण्यासा उ

सहाय्य” या योजनेअींतगात तनधी वर्वतरीत करण्यात आला आहे . सिरची कामे दिनाींक ३१
माचा,२०१९ पयात पण
ु ा होणे अपेक्षक्षत आहे .
(४) वर्वलींब झालेला नाही.

___________
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धचपळूण नर्रपररषदे ने (श्ज.रत्नाधर्री) भाजी मांडई इमारतीमधील व्यापारी
र्ाळे वाटपाबाबत िेलेली मललाव प्रकक्रया चुिीची असययाबाबत

(४६)

११३३७० (१९-०४-२०१८).

श्री.सदानांद चव्हाण (धचपळूण) :

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

धचपळूण

नगरपररर्िे ने

(श्ज.रत्नाधगरी)

भाजी

मींडई

सन्माननीय मुख्यमांत्री

इमारतीमधील

व्यापारी

गाळे

र्वा्पाबाबत केलेली शललार्व प्रकिया चुकीची असल्याच्या तिारी होत असून ती रकरण करणेबाबत
स्थातनक नागररकाींनी श्जल्हाधधकारी रत्नाधगरी याींचेकडे नो्ीसीद्र्वारे मागणी केली आहे , हे खरे
आहे काय,
(२) असल्यास, सिर शललार्व प्रकियेमळ
ु े नगरपररर्िे चे सम
ु ारे ५ को्ीहून अधधक नक
ु सान
होणार असल्याने या शललार्व प्रिीयेवर्वरुध्ि तिारी होत आहे त, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, याबाबत चौकशी करण्यात आली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले,
तिनुर्ींगाने कोणती कायार्वाही केली र्वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१४-०६-२०१८) : (१) धचपळूण नगरपररर्िे ने (श्ज.रत्नाधगरी) भाजी मींडई
इमारतीमधील

व्यापारी

गाळे

र्वा्पाबाबत

केलेली

शललार्व

प्रकिया

रकरण

करण्याबाबत

श्जल्हाधधकारी, रत्नाधगरी याींच्याकडे नो्ीशीद्र्वारे मागणी केली आहे , हे खरे आहे.
(२) र्व (३) अशा आशयाच्या तिारी श्जल्हाधधकारी, रत्नाधगरी याींच्याकडे करण्यात आल्या
आहे त, ही र्वस्तुश्स्थती आहे .

तथावप, श्जल्हाधधकारी, रत्नाधगरी तथा मुल्याींकन सशमती अध्यक्ष याींच्या सशमतीने

मींजूरी दिल्यानुसार र्व मख्
ु यसभेत प्राप्पत झालेल्या मींजुरी अन्र्वये भाजी मींडई इमारतीमधील
व्यापारी गाळे ई-शललार्व प्रिीया पण
ू ा करुन र्वा्प केल्याचे धचपळूण नगरपररर्िे ने कळवर्वले
आहे .

(४) प्रचन उद््ार्वत नाही.
___________
वडर्ाांव (श्ज. िोयहापरू ) शहरातील यादव िॉलनीतील िचरा प्रियपाबाबत
(४७)

११४०१७

(०३-०४-२०१८).

डॉ.सुश्जत

ममणचेिर

(हातिणांर्ले) :

सन्माननीय

मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) र्वडगाींर्व शहरातील (श्ज.कोल्हापूर) यािर्व कॉलनीतील नगरपररर्ि प्रशासनाकडून सुरु रण्यात
येणा-या कचरा प्रकल्पाच्या वर्वरोधात दिनाींक ७ डडसेंबर, २०१७ रोजी र्वा त्या सुमारास
नागररकाींनी र्वडगाींर्व नगरपररर्िे र्वर मूक मोचाा काढला, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी सािर केलेल्या तनर्वेिनानस
ु ार शासनाने कोणती कायार्वाही केली
र्वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहे त ?

वर्व.स. ४४० (38)
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१३-०६-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) नगरपररर्िे ने र्वडगार्व शहरातील यािर्व कॉलनीतील १०० ते १५० घरातील ओल्या
कचऱ्यार्वर २ कमाचाऱ्याींच्या सहाय्याने Bio decomposition culture

र्वापरुन शास्िोक्त

पध्ितीने प्रकिया करण्यात येणार असल्याचे नागररकाींना नगरपररर्िे ने अर्वगत केले आहे .
(३) प्रचन उद््ार्वत नाही.
___________
अमरावती (श्ज.अमरावती) शहराला पाणीपरु वठा िरणारी मख्
ु य जलवाहीनी
फूटून शहराचा पाणी पुरवठा खांडडत झाययाबाबत

(४८)

११५४२९ (१२-०४-२०१८).

डॉ.सुननल दे शमख
ु (अमरावती) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

(१) अमरार्वती (श्ज.अमरार्वती) शहराला पाणीपुरर्व ा करणारी मुख्य जलर्वाहीनी माहे ऑक््ोबर

पासून जानेर्वारी पयंत चार ते पाच र्वेळा फु्ून पूणा शहराचा पाणी पुरर्व ा ३ ते ४ दिर्वसाींपयंत
खींडीत झाला होता या प्रकरणी दिनाींक ३१ जानेर्वारी, २०१८ रोजी र्वा त्या सुमारास स्थातनक
नागरीक र्व माजी नगरसेर्वक श्री. प्रमोि पाींडे याींनी कायाकारी अशभयींता मजीप्रा याींना तनर्वेिन
दिले होते, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, दिनाींक ०१ फेब्रर्व
ु ारी, २०१८ रोजी र्वा त्या सुमारास या वर्वर्याशी सींबधधत
अधधक्षक अशभयींता कायाालय मजीप्रा,अमरार्वती येथे झालेल्या बै कीमध्ये सिर जलर्वाहीनीर्वर
अमत
ृ अशभयानाअींतगात सिोर् एअर व्हॉल लार्वण्यात आल्याचे तनिशानास आले, हे ही खरे
आहे काय,

(३) असल्यास, सिर एअर व्हॉल पुरर्वताींना ियस्थ यींिणेमाफात करण्यात येणाऱ्या परीक्षणात
प्रत्यक्ष भे्ीचा दिनाींक र्व प्रमाणपि तनगाशमत केल्याचा दिनाींक यामध्ये तफार्वत असून मो ा
गैरव्यर्वहार झालेला आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, सिोर् एअर व्हॉल परु र्व ा प्रकरणी सिर कींिा्िाराींर्वर कोणती कारर्वाई
करण्यात आली र्वा येत आहे ,

(५) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१४-०६-२०१८) : (१) हे अींशत: खरे आहे.
(२) दिनाींक ०१/०२/२०१८ रोजी झालेल्या बै कीत, एअर व्हॉल्र्व बाबत चचाा झाली परीं त,ु सिरचे
व्हॉल्र्व सिोर् आहे त ककीं र्वा कसे याबाबत तनषकर्ा काढलेला नाही.

(३) ियस्थ यींिणेमाफात करण्यात येणा-या पररक्षणात प्रत्यक्ष भे्ीचा दिनाींक र्व प्रमाणपि
तनगाशमत केल्याचा दिनाींक यामध्ये तफार्वत असल्याचे अींशत: खरे आहे. तथावप, एअर व्हॉल्र्व
सिोर् असल्याचे तनषकर्ा काढण्यात आलेले नसल्याने गैरव्यर्वहार झाला असे म्हणता येणार
नाही.
(४) र्व (५) एअर व्हॉल्र्व सिोर् असल्याचे प्रमाणणत झालेले नसल्याने कींिा्िारार्वर तत
ू ा
कायार्वाही करण्यात आलेली नाही.

वर्व.स. ४४० (39)
तथावप, तनवर्विे तील अ्ीनस
ु ार सिर कींिा्िारास या व्हॉल्र्व पो्ी केर्वळ ६०% अिायगी

करण्यात आली आहे र्व उर्वाररत रक्कम रोखण्यात आलेली असल्याचे, आयुक्त, अमरार्वती
महानगरपाशलका याींच्या अहर्वालात नमूि आहे .
___________

मालेर्ाव (श्ज.वामशम) शहराला चािातीपा प्रियपावरुन िुरळा धरणात
पाणी सोडण्याचा प्रश्न प्रलांबबत असययाबाबत

(४९)

११६००७ (१२-०४-२०१८).

श्री.अममत झनि (ररसोड) :

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) मालेगार्व (श्ज.र्वाशशम) शहराला चाकातीथा प्रकल्पार्वरुन कुरळा धरणात पाणी सोडण्याचा
प्रचन प्रलींत्रबत असल्याने २५ हजारापेक्षा अधधक लोकसींख्या असलेल्या मालेगार्व शहराचा पाणी

्ीं चाईच्या प्रचन गींभीर झाला असल्याचे माहे फेब्रुर्वारी, २०१८ मध्ये र्वा त्या िरम्यान तनिशानास
आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, मालेगार्व शहराची पाणी ्ीं चाईला प्रचन सोडवर्वण्याबाबत शासनाने कोणती
कायार्वाही केली र्वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१३-०६-२०१८) : (१), (२) र्व (३) होय, अशी बाब तनिा शनास आली होती.
िरम्यान मालेगार्व शहराकररता चाकाततथा ते कुरळा धरणापयंत तातडीची पाणी पुरर्व ा

योजना महाराषर जीर्वन प्राधधकरण, र्वाशशम याींच्यामाफात सरु
ु करण्यात आली असन
ू सध्या
शहरास प्रतत व्यक्ती २० शल्रप्रमाणे िररोज पाणी पुरर्व ा करण्यात येत आहे .
___________

घाटिोपर (मुांबई) येपील मसदटएस नां.१९४ अ ह्या भभ
ू ार्ावर क्राांतीज्योत र्ह
ृ ननमााण सांस्पेच्या
उवाररत झोपडीधारिाांना एसाआरअए योजनेत समाववष्ट्ट िरण्याबाबत

(५०)

११६११६ (०३-०४-२०१८).

श्री.सांजय िदम (दापोली) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय र्ह
ृ ननमााण मांत्री

(१) घा्कोपर (मुींबई) येथील शसद्एस नीं.१९४ अ ह्या भूभागार्वर िाींतीज्योत गह
ृ तनमााण
सींस्थेच्या

उर्वाररत

झोपडीधारकाींना

एसाआरअए

योजनेतींगत
ा

समार्वेश

करणे

बींधनकारक

असतानाही वर्वकासक आणण उपश्जल्हाधधकारी कायाालय, घा्कोपर याींच्या सींगनमताने त्याींना
समावर्वष् करुन घेतले जात नसल्याचे माहे जानेर्वारी, २०१८ मध्ये र्वा त्या िरम्यान तनिशानास
आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, मा.गह
ृ तनमााण मींिी याींनी दिनाींक २१ सप्प्ें बर, २०१७ रोजी एस.आर.ए.
कायाालयात बै क घेऊन िाींतीज्योत सींस्थेमध्ये उर्वाररत सम
ु ारे १७३ झोपडीधारकाींना या

योजनेत समावर्वष् करण्याचे आिे श िे ऊनही तसेच याबाबत मुख्यमींिी कायाालयाकडून आिे श
शमळूनही त्याची अद्याप अींमलबजार्वणी केलेली नसल्याचेही तनिशानास आले आहे , हे ही खरे
आहे काय,

वर्व.स. ४४० (40)
(३) असल्यास, या प्रकल्पाचे वर्वकासक आणण वर्वभागाचे अधधकारी याींनी एकत्रित सींगनमत
करुन झोपडीधारकाींना त्याींच्या घरापासुन र्वींधचत

े र्वले असल्याचे तनिशानास येत असून सर्वा

झोपडीधारकाींना योजनेत समार्वेश करत नाहीत तोपयंत वर्वकासकास सीसी िे णे अपेक्षक्षत
नसतानाही तो

दिला

गेला , हे

ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, शासनाने उक्त प्रकरणी चौकशी केली आहे काय, त्यात काय तनिशानास आले
त्यानुसार उर्वाररत सुमारे १७३ झोपडीधारकाींना योजनेत समावर्वष् करण्याबाबत र्व िलालाींर्वर
कारर्वाई करण्याबाबत शासनाने कोणती कायार्वाही केली र्वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. प्रिाश महे ता (१३-०६-२०१८) : (१) र्व (२) हे खरे नाही. उपश्जल्हाधधकारी (अतत/तनषका)
तथा सक्षम प्राधधकारी

घा्कोपर कायाालयाकडून िाींतीज्योत गह
ृ तनमााण सींस्थेचे अींततम

पररशशष्-II जाहीर नो्ीसद्र्वारे

दि.२३.४.२०१८ रोजी प्रशसध्ि करण्यात आले आहे.

सक्षम प्राधधकारी याींनी दि.२७.०२.२०१८ रोजी प्रारुप पररशशष्-२ प्रशसध्ि केलेले आहे .
(३) योजनेस दि.०४.१०.२०१६ रोजी आशयपि (LOI) र्व दि.१८.०५.२०१७ रोजी बाींधकाम
आरीं भप्रमाणपि (C.C) हे दि.२७.०५.२००५ रोजीच्या मळ
ु पररशशष्-२ च्या आधारे र्व वर्वकास

तनयींिण तनयमार्वली ३३(१०) च्या तरतुिीच्या आधारे तनयमानस
ु ार िे ण्यात आलेले आहे असा
झोपडपट्टी पन
ु र्वासन प्राधधकरणाचा अहर्वाल आहे .
(४) र्व (५) प्रचन उद््ार्वत नाही.

___________

ववधान भवन :
नार्पूर.

डॉ. अनांत िळसे
प्रधान सधचव,
महाराष्ट्र ववधानसभा.

__________________________________________________________________
मुद्रणपूवा सवा प्रकक्रया महाराष्ट्र ववधानमांडळ सधचवालयाच्या सांर्णि यांत्रणेवर
मद्र
ु ण: शासिीय मध्यवती मद्र
ु णालय, नार्परू .

