अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ५०५ वी यादी

महाराष्ट्र ववधानसभा
ततसरे अधधवेशन, २०१८
___________

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५०
___________

औरां गाबाद जिल्ह्यातील िुटुांब िल्हयाण व नागरी हहवताप उपचार व तनमल
ु न यािररता
असलेल्हया िमाुचा-याांचे वेतन दे ण्याबाबत

(१)

२८९७० (१२-११-२०१८).

श्री.अतल
ु सावे (औरां गाबाद पूव)ु :

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

(१) औरीं गाबाद जिल्ह्यातील कु्ुींब कल्हयाण व नागरी हिवताप उपचार व ननमल
ु न याकररता

असलेल्हया कमुचा-याींचे वेतन दे ण्यासाठी ८ को्ी रुपयाींचे अनद
ु ान औरीं गाबाद मिानगरपाललकेला
शासनाकडून अद्यापपयंत लमळालेले नािी, िे खरे आिे काय,
(२)

असल्हयास, सदर अनुदान अद्याप उपलब्ध न िोण्याची कारणे काय आिे त,

(३) असल्हयास, योिनेतील कमुचा-याींचे वेतन थकीत रािू नये व कु्ुींब कल्हयाण व नागरी
हिवताप यासाठी लागणारे औषधे व साहितयाींची ्ीं चाई भासू नये म्िणन
ू शासनाने कोणती
ननणुयातमक कायुवािी केली वा करण्यात येत आिे ,
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (३०-११-०००२) : (१) व (२) औरीं गाबाद मिानगरपाललकेत कु्ुींब कल्हयाण
कायुक्रममाींतगुत अिधकारी व कमुचारी याीं्या वेतनापो्ी रु.४.४५ को्ी इतके सिाय्यक अनद
ु ान
तसेच नागरी हिवताप योिनेअींतगुत
पुणे याीं्याकडून प्रलींबबत आिे, असे

रु.७.९१ को्ी इतके अनुदान

सींचालक, आरोग्य सेवा,

औरीं गाबाद मिानगरपाललकेने कळववले आिे.

(३) सदर योिना बींद पडू नये अथवा तयामध्ये व्यतयय येऊ नये म्िणून या योिनेमध्ये
कायुरत

अिधकारी/

कमुचारी

याींचे

वेतन

मिानगरपाललका

उतपन्नातून तातपुरतया स्वरुपात अदा करीत आिे .
(४) प्रश्न उद््ावत नािी.

___________

आपल्हया

ननयलमत

मिसल
ू ी

वव.स. ५०५ (2)
रुस्तमिी समुहाच्या ररसायलेन्स ररअल्हटी प्रा..ल.ने २.५ इतिे चटई क्षेत्र अनुज्ञेय असताांना
प्रत्यक्षात ४.१४ इतिे चटई क्षेत्र वापरल्हयाबाबत

(२)

६०२९२ (३०-११-०००२).

श्रीमती तप्ृ ती सावांत (वाांद्रे पूव)ु :

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय गह
ृ तनमाुण

(१) वाींद्रे पूवु (मुींबई) येथील गाींधीनगरात रुस्तमिी समुिा्या ररसायलेन्स ररअल्ह्ी प्रा.लल.
याीं्या पन
ु ववुकासात २.५ इतके च्ईक्षेत्र अनज्ञ
ु ेय असताींना प्रतयक्षात ४.१४ इतके च्ई क्षेत्र
ववकासकाने वापरले याबाबत राषरीय िरीत प्रािधकरणाकडे श्री.अननल थरथरे याींनी तक्रमार केली
आिे , िे खरे आिे काय,
(२) असल्हयास, राषरीय िरीत प्रािधकरणाने रुस्तमिी आणण ओींकार ररअल्ह्सु ववरोधात
पयाुवरण उल्हलींघनाबाबत कारवाई करण्यात यावी असे आदे श शासनास हदले आिे त, िे िी खरे
आिे काय,
(३) असल्हयास, प्रािधकरणा्या आदे शा्या अनुषींगाने शासनाने कोणती कारवाई करण्यात आली
वा येत आिे ,

(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्री. प्रिाश महे ता (३०-११-०००२) : (१) म्िाडाकडून प्राप्त अिवालानुसार श्री. अननल थरथरे

याींनी पयाुवरण ववभागाने सींस्था / ववकासक याींना हदलेली मींिुरी व २.५ च.क्षे.नन. ्या वर
४.१४ च.क्षे.नन. पयंत बाींधकाम क्षेत्राळाकरीता्या मींिुरी्या ववरोधात तक्रमार केली आिे .

(२) अपील क्रम. ९/२०१४ व अपील क्रम. १४/२०१४ ्या आदे शान्वये ववकासकाने दाखल केलेली
मोशन ऑा ॲडलमशन १०८/२०१४ व १२५/२०१४ खाररि करुन राषरीय िररत लवादाने हद.
०४.०५.२०१६ रोिी आदे श पाररत केले आिे त व तक्रमारदार श्री. अननल थरथरे याींनी केलेली मुळ
अपील क्रम. ९/२०१४ व अपील क्रम. १४/२०१४ पुढील सुनावणीकरीता दाखल करुन घेण्यात आले
आिे असे उपाध्यक्ष, म्िाडा याींनी तयाीं्या अिवालान्वये कळववले आिे .

(३) व (४) राषरीय िररत लवादाकडे याबाबत्या तक्रमारीवर अद्याप सन
ु ावणी प्रलींबबत आिे ,
असे म्िाडाने कळववलेले आिे .

___________

िोल्हहापूर शहराच्या सुरक्षेसाठी राबववण्यात आलेल्हया सेफ .सटी
प्रिल्हपात गैरव्यवहार झाल्हयाबाबत

(३)

७१११४ (१७-१-२०१७).

श्री.चांद्रदीप नरिे (िरवीर) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील

(१) कोल्हिापूर शिरा्या सुरक्षेसाठी राबववण्यात आलेल्हया सेा लस्ी प्रकल्हपात मोठया प्रमाणात
गैरव्यविार झाल्हयाचे मािे सप््ें बर, २०१६ मध्ये ननदशुनास आले आिे , िे खरे आिे काय,

(२) असल्हयास, सदर गैरव्यविाराची राज्या्या लोकायुक्त ककीं वा ईडी सारख्या सींस्थाकडून
चौकशी करुन सींबींिधत दोषीींवर कारवाई करण्याबाबत सवु स्तरावरुन मागणी िोत आिे , िे िी
खरे आिे काय,

वव.स. ५०५ (3)
(३) असल्हयास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आिे काय, तयात काय आढळून आले व
तयानुसार कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत आिे ,
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आिे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०१-११-२०१८) : (१), (२) व (३) अशा आशया्या बातम्या स्थाननक
वतृ तपत्रामध्ये प्रलसध्द झाल्हया, िे खरे आिे .

• तयानुषींगाने कोल्हिापूर मिानगरपाललकेने सदर प्रकल्हपाचे डॉ. डी. वाय. पा्ील, कॉलेि ऑा
इींजिननअररींग, कोल्हिापरू याीं्या मााुत ताींबत्रक लेखापररक्षण करुन घेतले आिे . लेखापररक्षण
अिवालानस
ु ार प्रकल्हपाचे काम ताींबत्रकदृष्या योग्य असल्हयाचे मिानगरपाललकेने कळववले आिे .

• तसेच प्रकल्हपाचे ववशेष ताींबत्रक पररक्षणाची मागणी कोल्हिापूर मिानगरपाललके्या मिासभेत
केल्हयामुळे डॉ. ववठ्ठल बाींदल (आय.आय.्ी. मुींबई) याीं्यासि दोन सदस्याीं्या सलमतीमााुत

सदर प्रकल्हपाचे ववशेष ताींबत्रक पररक्षण करुन घेतले आिे. अिवालानुसार प्रकल्हपाचे काम
ननववदा अ्ी व शती प्रमाणे झाली असल्हयाचे कोल्हिापरू मिानगरपाललकेने कळववले आिे .
(४) प्रश्न उद््ावत नािी.

___________
‘सवाुसाठी ेरे ’ या योिनेसाठी शासनाला अर्ुसहाय्यपोटी िेंद्र शासनाने उपलब्ध
िरून हदलेला ३७९ िोटीचा तनधी ववनावापर पडून असल्हयाबाबत
(४)

७५३८१ (२१-०४-२०१७).

श्री.शरददादा सोनावणे (िुन्नर), श्री.अ.मन पटे ल (मुांबादे वी),

श्री.राधािृष्ट्ण ववेे-पाटील (.शडी), श्री.अस्लम शेे (मालाड पजश्चम), श्री.िालीदास िोळां बिर
(वडाळा), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.डी.एस.अहहरे (साक्री), श्री.भारत भालिे (पांढरपूर),
श्री.हषुवधुन सपिाळ (बल
ु ढाणा), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.ियांत पाटील (इस्लामपरू ),

श्री.अशोि पाटील (भाांडूप पजश्चम), श्री.हदलीप वळसे-पाटील (आांबेगाव), श्री.पाांडुरां ग बरोरा
(शहापूर), श्री.श.शिाांत .शांदे (िोरे गाव), श्री.वैभव वपचड (अिोले), श्री.राहूल िुल (दौंड), श्रीमती
सीमाताई हहरे (ना.शि पजश्चम), श्रीमती दे वयानी फराांदे (ना.शि मध्य), श्रीमती तनमुला
गाववत (इगतपूरी), श्री.अतुल भातेळिर (िाांहदवली पूव)ु , डॉ..म.लांद माने (नागपूर उत्तर),

अॅड.आ.शष शेलार (वाांद्रे पजश्चम), श्री.मनोहर भोईर (उरण), श्री.बाळासाहे ब र्ोरात (सांगमनेर),
श्रीमती सांगीता ठोंबरे (िेि), श्री.रािु तोडसाम (अणी) :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय गह
ृ तनमाुण मांत्री पुढील

(१) पींतप्रधाना्या ‘सवाुसाठी घरे ’ या योिनेसाठी शासनाला अथुसिाय्यपो्ी केंद्र शासनाने ३७९
को्ी रूपये उपलब्ध करून हदले असले तरीिी परवडणाऱ्या घराींची एकिी वी् उभी रािू न
शकल्हयाने िी रक्कम पडून आिे, िे खरे आिे काय,

(२) असल्हयास, मािे डडसेंबर, २०१६ अखेरपयंत एकूण १ लाख १० ििार घराींची ननलमुती सरू
ु

व्िावी अशी शासनाची इ्छा असतानािी आिलमतीस घरे बाींधण्या्या दषॄ ्ीने कोणतेिी काम
सुरू झालेले नािी, िे िी खरे आिे काय,

वव.स. ५०५ (4)
(३) असल्हयास, या योिनेंतगुत केवळ कागदावर १ लाख १० ििार घराींचा आराखडा तयार
करण्यात आला असून तयासाठी मुींबइु मिानगर प्रदे श पररसरातील कल्हयाण (५), वसइु (२),

ठाण्यासि किुत, खालापूर तसेच कोकणातील रायगड या हठकाणी प्रतयेकी १ अशा तऱ्िे ने ११
हठकाणाींची ननवड करण्यात आली असन
ू तयापैकी ३३ ििार ५१० घराींसाठी म्िाडा्या कोकण
गॄिननमाुण मींडळाने नतिोरीत खडखडा् असतानािी एकूण ३ ििार ६११ को्ी रुपयाीं्या
ननववदािी िाहिर केल्हया िोतया, िे िी खरे आिे काय

(४) असल्हयास, सदरिू योिनेसाठी केंद्र शासनाकडून प्राप्त झालेला ३७९ को्ी रुपयाींचा ननधी
पडून रािण्याची कारणे काय आिेत ?
श्री. प्रिाश महे ता (०३-११-२०१८) : (१) व (२) िे खरे नािी.
प्रधानमींत्री आवास योिना (शिरी) अींतगुत केंद्र शासनाने हद.२७.०९.२०१६ रोिी
राज्यातील १३ प्रकल्हपाींसाठी पहिला िप्ता म्िणून ववतरीत केलेल्हया रु.३७१.५८ को्ी इतक्या
ननधीपैकी अकोला मिानगरपाललकेस

रु.७.४४ को्ी, अमरावती मिानगरपाललकेस रु.३६.८८

को्ी तसेच कोकण मींडळास रु.१६४.९७६ को्ी

इतके अनुदान ववतरीत केले आिे . केंद्रीय

मान्यता व सींननयींत्रण सलमतीने आतापयंत राज्यातील २७३ प्रकल्हपाींतगुत ६,७१,६२२ (५,४८,१८८
EWS घरकुलाींना मान्यता हदली आिे ).

तयापैकी ३१,५८९ EWS घरकुलाींचे बाींधकाम सुरु

असन
ू २९६ घरकुलाींचे बाींधकाम पण
ू ु झाले आिे .

(३) ठाणे जिल्हियातील ७,रायगड जिल्हियातील २ व पालघर जिल्हियातील २ अशा ११
िलमनीींवर प्रधानमींत्री आवास योिना राबववण्यासाठी हद.२४.१०.२०१६ रोिी ननववदा मागववण्यात
आल्हया िोतया. तथावप, कािी कारणास्तव ठाणे जिल्हियातील ६ िलमनीींवर योिने्या ननववदा
नव्याने मागववण्यात आल्हया आिेत. सदर योिना अग्रीम अींशदान (Advance Contribution)
ततवावर राबववण्यात येत असन
ू , तयाकररता म्िाडा्या ननधीतन
ू (Seed Capital) रक्कम
उपलब्ध करुन दे ण्यात येणार आिे व उवुरीत रक्कम
करण्यात येणार आिे.

(४) प्रश्न उद््ावत नािी.

प्रगतीनुसार

लाभार्थयांकडून वसूल

___________

सातपुर (जि.ना.शि) येर्ील औद्योधगि वसाहतीमध्ये अग्नीशमन िेंद्र उभारण्याबाबत
(५)

७८१०८ (२०-०४-२०१७).

श्रीमती सीमाताई हहरे (ना.शि पजश्चम) :

सन्माननीय

मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) सातपुर (जि.नालशक) येथील औद्योिगक वसाितीमध्ये अग्नीशमन केंद्राची आवश्यकता

असल्हयाने या हठकाणी अग्नीशमन केंद्र मींिुर करण्याची मागणी स्थाननक लोकप्रनतननधी याींनी
हदनाींक २ मे, २०१६ रोिी ननवेदनाव्दारे केलेली आिे , िे खरे आिे काय,

(२) असल्हयास, सातपरु औद्योिगक वसाितीमध्ये अग्नीशमन केंद्र स्थावपत करण्याचे शासनाचे
ववचाराधीन आिे , िे िी खरे आिे काय,

(३) असल्हयास, तयानुषींगाने शासनाने कोणती कायुवािी केली वा करण्यात येत आिे ,
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आिे त ?

वव.स. ५०५ (5)
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (३१-१०-२०१८) : (१) िोय
(२)

व

(३)

सातपूर

औद्योिगक

वसाितीमधील

अग्नीशमन

केंद्र

औद्योिगक

ववकास

मिामींडळाने सन १९७९ मध्ये नालशक मिानगरपाललकेस िस्ताींतरीत केले असून सदर केंद्र
मिानगरपाललकेमााुत कायाुजन्वत आिे .
(४) प्रश्न उद््ावत नािी.
___________
राज्यातील नगरसेवि, जिल्हहा पररषद व पांचायत स.मती सदस्याांच्या
मानधनात वाढ िरण्याबाबत
(६)

८४८०८ (११-०८-२०१७).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.सुतनल .शांदे (वरळी) :

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील

(१) राज्यातील नगरसेवक, जिल्हिापररषद सदस्य आणण पींचायत सलमती सदस्य याीं्या
मानधनात वाढ करण्याबाबत्या प्रस्तावावर शासनाने ननणुय घेतला आिे काय,
(२) असल्हयास, सदर ननणुयाची अींमलबिावणी

तातकाळ करण्याबाबत शासनाने कोणती

कायुवािी केली वा करण्यात येत आिे ,
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (३१-१०-२०१८) : (१) व (२) ग्राम ववकास व िलसींधारण ववभागा्या
हदनाींक

२० नोव्िें बर, २०१२ रोिी्या आदे शान्वये अध्यक्ष/उपाध्यक्ष जिल्हिा

पररषद व

सभापती/उप सभापती, पींचायत सलमती व सभापती ववषय सलमती याीं्या मालसकमानधनात
वाढ करण्यात आली आिे . तसेच ग्राम ववकास व िल सींधारण ववभागा्या हदनाींक १४ माचु,
२०१३ रोिी्या शासन ननणुयान्वये जिल्हिा पररषद व पींचायत सलमती सदस्य याीं्या प्रवास
भतयात वाढ करण्यात आली आिे.

नगर ववकास ववभागा्या हदनाींक १५ िल
ु ,ै २०१७ रोिी्या शासन ननणुयान्वये

राज्यातील मिानगरपाललकाीं्या सदस्याीं्या मानधनामध्ये वाढ करण्यात आली आिे .
(३) प्रश्न उद््ावत नािी.
___________
राज्यातील महापा.लिाांच्या िमीनीवर वसलेल्हया अनधधिृत झोपडपटयाांवर
पात्र झोपडीधारिाांना वैयजतति स्वरुपात िमीनी दे ण्याबाबत

(७)

८९३०८ (२३-०८-२०१७).

श्री.प्रिाश फातपेिर (चें बूर), श्री.सभ
ु ाष भोईर (िल्हयाण

ग्रामीण), श्री.तुिाराम िाते (अणश
ु तती नगर), श्री.मांगेश िुडाळिर (िुलाु), श्री.सुतनल राऊत
(ववक्रोळी), श्री.प्रताप सरनाईि (ओवळा माजिवडा), डॉ.बालािी किणीिर (अांबरनार्), श्री.प्रिाश
सव
ु े (मागाठाणे), श्री.किशोर पाटील (पाचोरा) :
खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय गह
ु ील गोष्ीींचा
ृ तनमाुण मांत्री पढ
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(१)

राज्यातील

मिापाललकाीं्या

िमीनीवर

वसलेल्हया

अनिधकृत

झोपडप्याींवर

पात्र

झोपडीधारकाींना तयाीं्या धारण क्षेत्रानुसार वैयजक्तक स्वरुपात िमीनी दे ण्याचा मितवपूणु
ननणुय हदनाींक ३१ मे, २०१७ रोिी वा तया सुमारास शासनाने घेतला आिे , िे खरे आिे काय,

(२) असल्हयास, या ननणुयाचे स्वरुप काय आिे व तयाची अींमलबिावणी कधीपासन
ू िोणार
आिे ,

(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्री. प्रिाश महे ता (०५-११-२०१८) : (१) व (२) मिाराषर झोपडपट्टी (सध
ु न व
ु ारण, ननमल
पुनववुकास) १९७१ मधील तरतूदीनुसार पात्र झोपडपट्टीधारकाींना तयाीं्या भोगव्याखालील
िलमनीचा भाडेपट्टा लमळण्या्या दृष्ीने शासन ननणुय, गि
ृ ननमाुण ववभाग, हद.१०.७.२००२

मध्ये शासन ननणुय, गि
ृ ननमाुण ववभाग, हद.१६.७.२०१६ व ३.१.२०१७ अन्वये सुधारणा
करण्यात आल्हया आिे त. मात्र सदर तरतुदी मुींबई, ठाणे, पुणे व वपींपरी-िचींचवड या शिराना
लागू नािीत.

(३) प्रश्न उद््ावत नािी.
___________
मौिा िाळाधोंडा (तेलीपाडा) (ता.उरण, जि.रायगड) येर्े अनधधिृत बाांधिाम
िरणा-या आरोपीांववरुध्द .सडिो दप्तरी पुरावे असल्हयाबाबत

(८)

९३०१० (२३-०८-२०१७).

पजश्चम),
(धारावी) :

श्री.अ.मन

पटे ल

श्री.आ.सफ शेे (मालेगाांव मध्य), श्री.अस्लम शेे (मालाड
(मब
ुां ादे वी),

श्री.नसीम

ेान

(चाांहदवली),

प्रा.वषाु

गायिवाड

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मौिा काळाधोंडा (तेलीपाडा) (ता.उरण, जि.रायगड) येथे अनािधकृत बाींधकाम करणा-या
आरोपीववरुध्द लसडकोकडे पुरावे असल्हयाचे मािे माचु, २०१७ मध्ये वा तया दरम्यान ननदशुनास
आले, िे खरे आिे काय,

(२) असल्हयास, यासींदभाुत आरोपी ननदोष सु्ल्हयानींतर अवपल प्रपोिल पाठववण्यास लसडको
प्रशासनाने ५९४ हदवस ववलींब लावला, िे िी खरे आिे काय,

(३) असल्हयास, यासींदभाुत ॲड. शलशकाींत पा्ील याींनी सींबींिधत ववभागाचे व्यवस्थापकीय
सींचालक याींना वारीं वार अिु दे ऊनिी तयावर कोणतीिी कायुवािी झाली नसल्हयाचे ननदशुनास
आले, िे िी खरे आिे काय,

(४) असल्हयास, यासींदभाुत शासनाने चौकशी केली आिे काय, चौकशीत काय आढळून आले व
तयानुसार सदर अनािधकृत बाींधकामे करणा-याींवर व या बाींधकामाींना अभय दे णा-या लसडको
प्रशासनातील दोषी अिधका-याींवर कोणती कायुवािी केली वा करण्यात येत आिे ,
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१५-११-२०१८) : (१), (२), (३) व (४) मौिे काळाधोंडा (तेलीपाडा),
ता.उरण, जि.रागयड येथील श्री.ककशोर िरी पा्ील याींनी सव्िे क्रम.२४/१ मध्ये िागेवर
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अनिधकृत बाींधकाम केल्हयाचे ननदशुनास आल्हयाने लसडकोने हद.२०/३/२००२ रोिी नो्ीस दे ऊन
श्री.ककशोर िरी पा्ील याीं्याववरुध्द उरण पोललस ठाण्यामध्ये एाआयआर दाखल केला िोता.

तथावप, या प्रकरणी श्री.पा्ील याींना मा.न्यायालयाने हद.१४/२/२००८ रोिी ननदोष मुक्त केले.

सदर ननणुयाववरुध्द मा.उ्च न्यायालयात दाखल केलेले ाौिदारी अवपल क्रम. ४५२/२०१०
ववलींबा्या कारणास्तव ाे्ाळले आिे . सदर अनिधकृत बाींधकाम गरिेपो्ी केल्हयाचे नमूद
करुन ते ननयमीत करण्यासाठी प्रकल्हपग्रस्त शेतकऱ्याने लसडकोस अिु केलेला असून तयावर
कायुवािी सुरु आिे .

तसेच सव्िे नीं.४४/५ मधील अनिधकृत बाींधकामाबाबत श्रीमती मींदा िरी पा्ील याींना

मिाराषर प्रादे लशक आणण नगर ननयोिन अिधननयम, १९६६ अींतगुत हद.२१/७/२०१७ रोिी

नो्ीस दे ण्यात आली आिे . तयावर प्रकल्हपग्रस्त शेतकऱ्याने १२.५% योिनेअींतगुत या भूखींडावर
लशल्हलक पात्रता लमळण्याबाबत अिु केला असन
तयावर प्रचललत शासन धोरणानुसार
ू
लसडकोमााुत कायुवािी करण्यात येत आिे .
(५) प्रश्न उद््ावत नािी.
___________
मांगळवेढा (जि.सोलापूर) शहरात सांत चोेोबा याांचे स्मारि उभारण्याबाबत
(९)

९३७५२ (०४-०९-२०१७).

श्री.भारत भालिे (पांढरपूर) :

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) मींगळवेढा (जि. सोलापूर) शिरात िगभर प्रलसद्ध असलेले श्री ववठ्ठल भक्त, थोर, मिान
सींत चोखोबा याींचे िन्मस्थळ आिे , िे खरे आिे काय,

(२) असल्हयास, या मींगळवेढा शिरात दललत समािातील थोर सींत आणण श्री ववठ्ठलाचे अलसम

भक्त म्िणन
ू ओळख असणारे सींत श्री चोखोबा याींचे अद्यापिी स्मारक ककीं वा स्मनृ तस्थळ
नसल्हयाचेिी आढळून येत आिे, िे िी खरे आिे काय,

(३) असल्हयास, श्री क्षेत्र पींढरपूर येथील श्री. ववठ्ठल मींहदरात सूध्दा,अद्यापिी या थोर मिान
सींताींचे स्मरण िे मींहदरा बािे र पायरीवरच िोत असल्हयाचे ननदशुनास येत आिे , िे िी खरे आिे
काय,
(४) असल्हयास, शासन या थोर मिान िगववख्यात दललत समािातील सींताींचे यथोिचत स्मारक
ककीं वा स्मनृ तस्थळ स्थापण्याबाबतची िनतेची व वारकरी,समाि याींची मागणीपुणु करणेसाठी
मींगळवेढा येथे िागा उपलब्ध करून सींत चोखोबा याींचे

स्मारक उभारण्याबाबत कोणती कायुवािी केली वा करण्यात येत आिे ,
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१२-११-२०१८) : (१) व (२) मींगळवेढा शिरात श्री ववठ्ठल भक्त, थोर
मिान सींत चोखोबा याींचे समाधीस्थळ आिे. तेथे तया पररसरात तयाींचे उिचत स्मारक व्िावे,
अशी मागणी सन्माननीय लोकप्रनतननधीींनी केली िोती.
(३) िोय.
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(४) याबाबत ववश्वस्त अध्यक्ष, श्री सींत चोखोबा समाधी रस््, मींगळवेढा याींनी मागणी
केल्हयानुसार सदर समाधी्या लगत्या लस्ी सव्िे नींबर २२९२, २२९३, २२९४, २२९५, २२८२ व
२२८३ या शासना्या / नगरपररषदे ्या िागा श्री सींत चोखोबाींचे भव्य स्मारक, साहितय, ग्रींथ
सींग्रािलय व सींशोधन केंद्र तसेच बािे रुन येणारे वारकऱ्याींसाठी भक्त ननवास यासाठी दे ण्यास्तव
ना-िरकत दाखला दे ण्यास ववशेष सवुसाधारण सभा ठराव क्रममाींक १६४५ हदनाींक ३१ माचु,
२०१५ अन्वये मींिूरी दे ण्यात आली आिे . तयाप्रमाणे हदनाींक २६ मे, २०१५ रोिी नगरपररषदे ने
ना-िरकत दाखला हदलेला आिे .
(५) प्रश्न उद््ावत नािी.
___________
मुांबईतील म्हाडाच्या झोपडपट्टी सध
ु ार मांडळामाफुत िरण्यात येणाऱ्या िामाांबाबत
(१०)

९४९५७ (४-९-२०१७).

श्री.योगेश सागर (चारिोप) :

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय गह
ृ तनमाुण मांत्री

(१) मुींबईतील झोपडपट्टी ववभागात नवीन शौचालये उभारणे व तयाींची दरु
ु स्ती करणे अशी

ववववध कामे आमदार, खासदार ननधीतन
ू म्िाडा्या झोपडपट्टी सध
ु ार मींडळामााुत करण्यात
येतात, िे खरे आिे काय,

(२) असल्हयास, या ननधीतून करण्यात येणारी कामे मींडळाचे अिधकारी व कींत्रा्दार याीं्या

सींगनमताने िोत असून बनाव् चाचणी प्रमाणपत्राींमााुत कींत्रा्दार आणण अिधकाऱ्याींनी सन
२०१२ मध्ये गैरव्यविार केल्हयाचे प्रकरण नक
ु तेच ननदशुनास आले आिे तयामळ
ु े झोपडपट्टी

सध
ु ार मींडळाचा िा ननधी बींद करण्यात येणार असल्हयाचे हदनाींक २९ ऑगस््, २०१७ रोिी वा
तया सम
ु ारास ननदशुनास आले आिे , िे िी खरे आिे काय,
(३) असल्हयास, याबाबतची सद्यजस्थती काय आिे ?

श्री. प्रिाश महे ता (११-१०-२०१८) : (१) व (२) मख्
ु य अिधकारी, मींब
ु ई झोपडपट्टी सध
ु ार
मींडळा्या

अिवालानुसार,

मुींबई

झोपडपट्टी

सुधार

मींडळामााुत

आमदार/खासदार

याींनी

सुचववलेल्हया व जिल्हिा ननयोिन सलमतीने मींिूरी हदलेल्हया ववववध ननधीतून कामे करण्यात
येतात. तसेच, झोपडपट्टी सुधार मींडळाचा ननधी बींद करण्यात येणार असल्हयाचे हद.२९.०८.२०१७
दरम्यान ननदशुनास आले नािी.

भारताचे ननयींत्रक व मिालेखापररक्षक याीं्या सन २०१२-१३ ्या लेखा पररक्षण
अिवालानस
ु ार

बनाव्

चाचणी

प्रमाणपत्राींबाबत

सींबींिधत

कींत्रा्दार

तसेच

अिधकाऱ्याींवर

कायुवािी करण्याचे ननदे श दे ण्यात आले असल्हयाने २० कींत्रा्दार, १७ मिरु सिकारी सींस्था

याींना काळया यादीत ्ाकण्यात आले आिे . तसेच, प्रािधकरणामााुत सींबींिधत अिधकाऱ्याींना
नो्ीसा बिावण्यात आल्हया असन
ू तयाबाबत पढ
ु ील कायुवािी प्रािधकरणामााुत करण्यात येत
आिे .

(३) प्रश्न उद््ावत नािी.
___________

वव.स. ५०५ (9)
ऐरोली क्षेत्रात आांतरराष्ट्रीय दत
ू ावासाच्या िायाुलयासाठी राेून ठे वण्यात
आलेल्हया िमीनीवर बहूउद्देशीय प्रिल्हप राबववण्याबाबत

(११)

९५२१९ (०१-०१-२०१८).

श्री.ियांत

पाटील

(इस्लामपरू ),

श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.अजित पवार (बारामती),
श्री.हदलीप

वळसे-पाटील

(आांबेगाव),

श्री.श.शिाांत

.शांदे

(िोरे गाव), श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा), श्री.वैभव वपचड (अिोले), श्री.पाांडुरां ग बरोरा
(शहापूर) :

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) ऐरोली क्षेत्रात आींतरराषरीय दत
ू ावासाची कायाुलये सुरु करण्या्या उद्देशाने लसडकोने सुमारे
२७ िे क््र िमीन राखून ठे वली िोती, िे खरे आिे काय,

(२) असल्हयास, लसडकोस ववववध दे शाींकडून प्रनतसाद न लमळाल्हयामुळे या िागेवर दस
ु रा
बिूउद्देशीय प्रकल्हप राबववण्याचा ननणुय लसडकोने घेतला आिे , िे िी खरे आिे काय,
(३) असल्हयास, उक्त बिुउद्देशीय प्रकल्हपाचे थोडक्यात स्वरूप काय आिे व तो राबववण्याबाबत
कोणती कायुवािी करण्यात आली वा येत आिे ,
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (३०-१०-२०१८) : (१), (२) व (३)

ऐरोली क्षेत्रातील सेक््र १०-ए येथील

सुमारे लसडको्या ताब्यातील ३५ िे क््र िमीन आींतरराषरीय दत
ू ावासाींची कायाुलये सुरु
करण्या्या अनुषींगाने राखून ठे वण्यात आली िोती.

तथावप, ववववध दे शाींकडून प्रनतसाद न लमळाल्हयाने सदरिू िलमनीवर असाधारण
स्वरुपाचा ववकास करुन लसडकोस मिसूल प्राप्त व्िावा यासाठी एक प्रनतकातमक (ICONIC)
वास्तू उभारण्याचा बिुउद्देशीय प्रकल्हप प्रस्ताववत करण्याची बाब लसडको्या ववचाराधीन आिे .
(४) प्रश्न उद््ावत नािी.
___________
अांधेरी (मुांबई) येर्ील वसोवा ेाडीमध्ये साचलेला गाळ िाढण्याबाबत
(१२)

९९८६० (०६-०१-२०१८).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

डॉ.भारती लव्हे िर (वसोवा) :

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील

(१) अींधेरी (मींब
ु ई) येथील वसोवा खाडीमध्ये मोठ्या प्रमाणात साचलेला गाळ न काढल्हयाने

तेथील स्थाननक म्छीमाराीं्या बो्ीींचे अपघात िोऊन नक
ु सान िोत असल्हयाचे मािे ऑक््ोबर,
२०१७ मध्ये वा तया दरम्यान ननदशुनास आले आिे , िे खरे आिे काय,

(२) असल्हयास, सदर गाळामुळे तेथील म्छीमाराींना म्छीमारी करणे अवघड िात असन
ू
मतसबीि उतपादनाला धोका ननमाुण िोऊन मासळी लमळण्याचे प्रमाण अतयींत कमी झालेले
आिे , िे िी खरे आिे काय,
(३) असल्हयास, वसोवा खाडीतील एकुण ५५ लाख क्यूबीक लम्र साचलेला गाळ लवकरात
लवकर काढण्याबाबत शासनाने कोणती उपाययोिनातमक कायुवािी केली वा करण्यात येत
आिे ,
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आिे त ?

वव.स. ५०५ (10)
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१२-१०-२०१८) : (१) िोय.
(२) िे खरे नािी.
(३) वसोवा खाडीत एकूण ८,८०,००० घनमी्र

गाळ काढणे आवश्यक आिे. सद्यःजस्थतीत

वसोवा येथील स्थाननक मज्छमार सोसाय्ी,लोकप्रनतननधी याीं्या मागणीनस
ु ार वसोवा खाडी
मुखािवळ नौकानयन मागाुतील गाळ काढण्यासाठी ई-ननववदा प्रकक्रमया राबवून वसोवा खाडीचे

मुखािवळ नौकानयन मागाुतील १,२८,५८६ घनमी्र एवढी गाळ उपसणी मािे माचु २०१८
मध्ये करण्यात आली आिे .
प्रमाणावर

वसोवा बींदरातन
ू

मोठ्या प्रमाणावर मासेमारी केली िाते. वसोवा खाडीत
मोठ्या
ा़

साचलेला गाळ काढण्यासाठी रु.३६.८१ को्ीचा प्रस्ताव सागरमाला योिनेअींतगुत

केंद्र शासना्या नौविन मींत्रालयाकडे, मिाराषर मेरी्ाईम बोडाुकडून हदनाींक ३१.०७.२०१७
रोिी्या पत्रान्वये ५० ्क्के ननधी प्राप्त करण्यासाठी
उवुररत ५० ्क्के ननधी प्राप्त

प्रस्ताव सादर करण्यात आला आिे .

करुन घेण्यासाठी मेरी्ाईम बोडाु्या हदनाींक ३१.०७.२०१७

रोिी्या पत्रान्वये आयक्
ु त, मतस्यव्यवसाय याीं्याकडे मागणी करण्यात आली आिे .
(४) प्रश्न उद््ावत नािी.

___________

ना.शि मध्य येर्ील ववववध पुलाांच्या िामाांना अर्ुसि
ां ल्हपात तनधीची तदतूद िरण्याबाबत
(१३)

१०४८६२ (१४-०४-२०१८).

श्रीमती दे वयानी फराांदे (ना.शि मध्य) :

सन्माननीय

मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) नालशक मध्य येथील ववववध पल
ीं ल्हपात ननधी दे णे कामी लशाारस
ु ाीं्या कामाींना अथुसक
मा. ववतत व ननयोिन मींत्री याींनी मा.सावुिननक बाींधकाम मींत्री याीं्याकडे हदनाींक १४
ाेब्रुवारी, २०१७ रोिी वा तया सुमारास केलेली आिे, िे खरे आिे काय,

(२) असल्हयास, तयानुसार प्रस्ताव तयार करण्यात येऊन ननधी दे ण्यात आलेला आिे , िे िी खरे
आिे काय,

(३) असल्हयास, सदर प्रस्तावाचे स्वरुप काय आिे व सदर प्रस्तावाबाबत शासनाने कोणती
कायुवािी केली वा करण्यात येत आिे ,
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१७-११-२०१८) : (१) िोय, िे खरे आिे .
(२) व (३) प्रस्तुत प्रकरणी प्रस्ताव सादर करण्याबाबत मिानगरपाललकेस ननदे श दे ण्यात
आलेले नसल्हयाने, तयाींचेमााुत सदर कामाचे प्रस्ताव सादर करण्यात आले नािीत व सदर
कामाींना ननधी उपलब्ध करून हदलेला नािी.
प्रस्ताववत करण्यात आलेली कामे िी, नालशक मिानगरपाललके्या िद्दीत व तयाीं्या
अींतगुत रस्तयावरील आिे त. िी कामे घेण्यासाठी नालशक मिानगरपाललका िे सक्षम प्रािधकरण
आिे .
(४) प्रश्न उद््ावत नािी.

___________

वव.स. ५०५ (11)
नवी मुांबईतील प्रिल्हपग्रस्ताांनी धारण िेलेल्हया क्षेत्राचे सव्हे क्षण िरण्याबाबत
(१४)

१०४९०१ (१२-०४-२०१८).

श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.ियांत पाटील (इस्लामपूर),

श्री.श.शिाांत .शांदे (िोरे गाव), श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा), श्री.किसन िर्ोरे (मुरबाड),
श्री.पाांडुरां ग बरोरा (शहापरू ), श्री.वैभव वपचड (अिोले) :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील

(१) नवी मींब
ु ईतील प्रकल्हपग्रस्ताीं्या ववववध प्रलींबबत मागण्याींबाबत प्रकल्हपग्रस्त ग्रामस्थाींनी
मािे माचु, २०१७ मध्ये वा तया दरम्यान आींदोलन केले िोते, िे खरे आिे काय,
(२)

असल्हयास, तयासींदभाुत स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी मा. मख्
ु यमींत्री, नगरववकास राज्यमींत्री,

ववधानसभा अध्यक्ष, ववधानपररषद सभापती मिोदयाींना ग्रामस्थाीं्या हिताींचा अींतभाुव असलेली
सवुसमावेशक योिना आणण्याकररता ननवेदने हदली आिे त, िे िी खरे आिे काय,

(३) असल्हयास, उक्त प्रकरणी हदनाींक १६ माचु, २०१७ रोिी वा तया सम
ु ारास झालेल्हया
बैठकीमध्ये प्रकल्हपग्रस्ताीं्या मागणीनुसार तयाींनी धारण केलेल्हया क्षेत्राचे सव्िे क्षण करण्याची
कायुवािी सुरु करू असे लेखी आश्वासन हदले आिे , िे िी खरे आिे काय,

(४) असल्हयास, लेखी आदे श दे ऊनिी अद्यापी सव्िे क्षण सुरु करण्यात आलेले नािी याबाबत

शासनाने चौकशी केली आिे काय, चौकशीत काय आढळून आले व तयानस
ु ार सव्िे क्षण
करण्याबाबत कोणती कायुवािी करण्यात आली वा येत आिे ,
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१५-११-२०१८) :(१) व (२) िोय.
(३) व (४) नवी मींब
ु ईतील ‘गावठाणे व ववस्ताररत गावठाणाींतील घरे व प्रकल्हपग्रस्ताीं्या
पुनवुसना्या प्रश्नाबाबत’ मा.सभापती, मिाराषर ववधानपररषद मिोदयाीं्या अध्यक्षतेखाली

हद.१६.०३.२०१७ रोिी मा. राज्यमींत्री (नगर ववकास) व लोकप्रनतननधीीं्या उपजस्थतीत बैठक
आयोजित करण्यात आली िोती. सदर बैठकीतील ननणुया्या अनुषींगाने नवी मुींबईमधील
प्रकल्हपग्रस्ताींनी गरिेपो्ी केलेल्हया बाींधकामाींचे ननयलमतीकरण करण्यासाठी तयाींनी धारण

केलेल्हया क्षेत्राचे सवेक्षण करण्याची कायुवािी जिल्हिािधकारी, रायगड याीं्या मदतीने लसडको,
नवी मुींबई याींनी सतवर सुरु करावी असे ननदे श शासन पत्र, हद.१६/०३/२०१७ अन्वये लसडकोस
दे ण्यात आले आिे त.

तयानुषींगाने लसडको्या हद.३०.०३.२०१७ रोिी सवु सींबींिधताींसमवेत आयोजित

केलेल्हया बैठकीत सव्िे क्षणाकररता कायुवािीबाबत सववस्तर सच
ू ना दे ण्यात आल्हया आणण

सवेक्षणाची िबाबदारी सींबींिधत जिल्हिािधकाऱ्याींनी पार पाडावी व तयाकररता लसडकोकडून
सवुतोपरी सिाय्य दे ण्यात येईल असे स्पष् करण्यात आले. सदर गरिेपो्ी केलेल्हया घराीं्या

सवेक्षणामध्ये बाींधकामाींची सद्य:जस्थती, िागेची मालकीसींदभाुतील कागदपत्रे, गावठाणा्या
सरिद्दीची खात्री करणे, बाींधकामाचा हदनाींक व सदर बाींधकाम वविीत हदनाींकापव
ू ीचे आिे ककीं वा
कसे इ. बाबीींचा समावेश करण्याचेिी ननदे श बैठकीमध्ये दे ण्यात आले असून सव्िे क्षणा्या

कामात सुसूत्रता व सींननयींत्रण ठे वण्याची िबाबदारी लसडकोकडे ठे वण्यात आली आिे . सदर
ननणुयास हद.१६.०२.२०१८ रोिी्या पत्रान्वये शासनाने कायोततर मींिरू ी केली आिे .
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(५) प्रश्न उद््ावत नािी.
___________
ेणसोली ते ऐरोली पामबीच मागाुचे िाम एमएमआरडीए अर्वा .सडिोमाफुत िरण्याबाबत
(१५)

१०५३१३ (१२-०४-२०१८).

श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.ियांत पाटील (इस्लामपूर),

श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा), श्री.श.शिाांत .शांदे (िोरे गाव), श्री.किसन िर्ोरे (मुरबाड),
श्री.वैभव वपचड (अिोले) :

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) नवी मुींबईिून मुींबईला लवकर पोिचता यावे तसेच शिरातील वाितक
ु ीची समस्या दरू
व्िावी व दोन्िी शिरातील व्यवसाय वाढावा यासाठी लसडकोने घणसोली ते ऐरोली पामबीच
मागाुचे काम िाती घेतले िोते, िे खरे आिे काय,
(२) असल्हयास, सदर मागाुचे काम सुरु असताींना खाराु्ी अडथळा आल्हयामुळे सदर मागाुचे
काम बींद करण्यात आले आिे , िे िी खरे आिे काय,

(३) असल्हयास, पामबीच मागाुचे काम नवी मुींबई मिानगरपाललकेने करावे असा ननणुय

नुकताच लसडकोने घेतला असल्हयाने नवी मुींबई मिानगरपाललकेवर आिथुक भार पडल्हयाने
ववकास कामावर याचा पररमाण िोईल म्िणन
ू सदर्या पामबीच मागाुचे काम एमएमआरडीए
अथवा लसडकोनेच करावे असे ननवेदन स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी मािे िुल,ै २०१७ मध्ये वा
तया दरम्यान मा. मुख्यमींत्री मिोदयाींना हदले आिे , िे िी खरे आिे काय,

(४) असल्हयास, उक्त ननवेदना्या अनुषींगाने कोणती कायुवािी करण्यात आली वा येत आिे ,
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आिे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (३१-१०-२०१८) : (१), (२), व (३) िे खरे आिे.
(४) • नवी मुींबई मिानगरपाललककेतील शिराअींतगुत वाितक
ु सक
ु र व िलद गतीने िोणेसाठी
(City Mobility Plan) अींतगुत १८ प्रकल्हप बनववण्या्या प्रस्तावास मािे िल
ु ,ै २०१८ मध्ये
मिासभेने मींिरू ी हदलेली आिे.

• लसडकोने बेलापूर ते ऐरोली या २१.१५ कक.मी. पामबीच मागाुवरील उवुररत १.९५ कक.मी.

लाींबीचा घणसोली ते ऐरोली पल
ू प्रस्ताववत केला असून सदरचे काम लसडको व नवी मुींबई
याींनी सींयक्
ु तीकररतया करण्या्या प्रस्तावास नवी मुींबई मिानगरपाललके्या मिासभेने मींिूरी
हदली असल्हयाचे मिानगरपाललकेने कळववले आिे .
(५) प्रश्न उद््ावत नािी.
___________
मुांबईजस्र्त अांधेरी पूवत
े ील शेर-ए-पांिाब प्लाांट, .सविववनायि
चाळीच्या शौचालयाांची दरु वस्र्ा झाल्हयाबाबत

(१६)

१०५५९५ (१९-०४-२०१८).

श्री.अबू आिमी (मानेद
ू ु .शवािीनगर) :

गह
ृ तनमाुण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय
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(१) मुींबई मधील अींधेरी पूवेतील शेर-ए-पींिाब प्लाीं्, लसवद्धववनायक चाळी्या शौचालयाींची
दरु वस्था झाल्हयामुळे ववभागातील १,५०० राहिवाशाींचे प्रचींड िाल िोत असल्हयाची बाब हदनाींक
११ िानेवारी, २०१८ रोिी वा तयासुमारास ननदशुनास आली, िे खरे आिे काय,

(२) असल्हयास, सदर ववभागातील शौचालयाींची दे खभाल समथु डेव्िलोपसुची असन
ू वारीं वार
नागररकाींनी दरु
ु स्तीचे ननवेदन मा. मुख्यमींत्री व आयुक्त, मुींबई मिानगरपाललका याींना मािे

नोव्िें बर, २०१७ मध्ये वा तया दरम्यान पासून वारीं वार दे वूनिी अद्याप दरु
ु स्ती करण्यात
आलेली नािी, िे िी खरे आिे काय,

(३) असल्हयास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आिे काय, तयात काय आढळून आले व
तयानुसार सींबींिधत ववकासकाींवर व अिधकाऱ्याींवर कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत आिे ,
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आिे त ?

श्री. प्रिाश महे ता (१३-११-२०१८) : (१) िे खरे नािी.
(२) सदर शौचालयाची दरु
ु स्ती ववकासकामााुत केलेली असन
ू शौचालयाची दे खभाल ववकासक
करीत असल्हयाचा झोपडपट्टी पुनव
ु सन प्रािधकरणाचा अिवाल आिे.
(३) व (४) प्रश्न उद््ावत नािी

___________
वाांद्रे (पूवु ) मुांबई येर्े आांतरराष्ट्रीय ववत्तीय सेवा िेंद्र उभारण्याचा
प्रस्ताव ववत्त ववभागािडे प्रलांबबत असल्हयाबाबत

(१७)

१०६१०० (०४-०४-२०१८).

श्री.अस्लम शेे (मालाड पजश्चम), प्रा.वषाु गायिवाड

(धारावी), श्री.नसीम ेान (चाांहदवली), अॅड.यशोमती ठािूर (ततवसा), प्रा.ववरें द्र िगताप
(धामणगाव रे ल्हवे), श्री.अ.मत ववलासराव दे शमे
(लातरू शहर), श्री.भारत भालिे (पांढरपरू ),
ु
श्री.बाळासाहे ब र्ोरात (सांगमनेर), श्री.वविय वडेट्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.अमर िाळे (आवी),
श्री.हषुवधुन सपिाळ (बुलढाणा), श्री.राहुल बोंद्रे (धचेली), श्री.सुतनल िेदार (सावनेर) :
सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) वाींद्रे (पूव)ु मुींबई येथे आींतरराषरीय ववततीय सेवा केंद्र उभारण्याचा प्रस्ताव ववतत
ववभागाकडे गत १ वषाुपासून प्रलींबबत आिे, िे खरे आिे काय,

(२) असल्हयास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आिे काय व तयानुसार ववततीय केंद्र स्थापन
करण्या्या दृष्ीने शासनाने कोणती कायुवािी केली वा करण्यात येत आिे ,
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (३१-१०-२०१८) : (१), (२) व (३)

ववशेष आिथुक क्षेत्र कायदा-२००५

अींतगुत स्थापन केलेल्हया ववशेष आिथुक क्षेत्रामध्ये (SEZ) या कलम १८(१) अन्वये िागनतक
ववततीय सेवा केंद्राची उभारणी करण्यास मान्यता दे ण्यात येते.

वाींद्रे-कुलाु सींकुलामध्ये

िागनतक ववततीय सेवा केंद्राीं्या उभारणी्या अनुषींगाने सदर प्रक्रमीयेवर दे खरे ख व समन्वय

याकररता शासनाने हदनाींक ३ डडसेंबर,२०१५ रोिी्या शासन ननणुयानुसार मा.ववतत राज्यमींत्री,
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भारत सरकार याीं्या अध्यक्षतेखाली कायुबलाची (Task Force) स्थापना केली आिे.

मुींबई

मिानगर प्रदे श ववकास प्रािधकरणाने िागनतक ववततीय सेवा केंद्र उभारणीसाठीचा आराखडा
(Master Plan) व अबुन डडझाईन मागुदशुक ततवे तयार

करण्यासाठी मे. ्ा्ा कन्सींल्ीींग

इींजिननयसु लल. व मे. ्ाऊन लॅ ण्ड कन्सींल्ीं ् (िााँगकााँग) याीं्या सींयक्
ु त उपक्रममासोबत हदनाींक
२७ डडसेंबर, २०१६ रोिी करारनामा केला आिे .

प्रािधकरणाने हदनाींक ६ िानेवारी,२०१७ रोिी्या पत्रान्वये वविीत नमुन्यात अिु

करुन ववकास आयुक्त, सीप्झ, ववशेष आिथुक क्षेत्र (SEZ), भारत सरकार याींना वाींद्रे-कुलाु
सींकुलामध्ये G-Text Block मध्ये ववशेष आिथुक क्षेत्र मान्य करुन तयावर िागनतक ववततीय
सेवा केंद्र स्थापन करण्यास मान्यता दे ण्यास ववनींती केली आिे .

ववशेष आिथुक क्षेत्र प्रस्तावाींची छाननी करण्याकररता मा.मींत्री (उद्योग) याीं्या
अध्यक्षतेखाली

स्थापन

केलेल्हया

उ्चािधकार

सलमती्या

हदनाींक

बैठकीमध्ये प्रािधकरणा्या वाींद्रे-कुलाु सींकुलामधील G-Text Block

१०.२.२०१७

रोिी्या

मध्ये ववशेष आिथुक क्षेत्र

(SEZ) प्रस्तावास मान्यता दे ण्यात आली आिे.
शासनाने

हदनाींक

२२.२.२०१७

रोिी्या

पत्रान्वये

प्रािधकरणा्या

वाींद्रे-कुलाु

सींकुलामधील G-Text Block मध्ये ववशेष आिथुक क्षेत्र प्रस्तावा्या मींिूरीसाठी सींचालक,
वाणणज्य ववभाग (ववशेष आिथुक क्षेत्र ववभाग, वाणणज्य व उद्योग, मींत्रालय) भारत सरकार
याीं्याकडे लशाारस केली आिे .
___________
मुांबई शहरामध्ये िाचेची आच्छादने असलेल्हया इमारतीांवर असलेल्हया बांदीबाबत
(१८)

१०७३९१ (१९-०४-२०१८).

डॉ.सतीश (अण्णासाहे ब) पाटील (एरां डोल), श्री.हनुमांत डोळस

(माळ.शरस), श्री.शामराव ऊफु बाळासाहे ब पाटील (िराड उत्तर), श्री.हदलीप वळसे-पाटील
(आांबेगाव), श्री.श.शिाांत .शांदे (िोरे गाव), श्री.रािेश टोपे (ेनसावांगी), श्री.पांिि भि
ु बळ

(नाांदगाव), श्रीमती सुमन पाटील (तासगाव - िवठे महाांिाळ), श्री.राहुल मोटे (पराांडा), श्री.राहुल
िगताप (श्रीगोंदा), श्री.हदपि चव्हाण (फलटण), श्री.वविय भाांबळे (जिांतूर), श्री.हसन मुश्रीफ

(िागल), श्रीमती सांध्यादे वी दे साई-िुपेिर (चांदगड), श्री.मिरां द िाधव-पाटील (वाई), श्रीमती
हदवपिा चव्हाण (बागलाण), श्री.दत्तात्रय भरणे (इांदापरू ), श्री..शरीषदादा चौधरी (अमळनेर),

श्री.ओमप्रिाश ऊफु बच्चू िडू (अचलपूर), श्री.चांद्रिाांत सोनवणे (चोपडा), श्री.अजित पवार
(बारामती), श्री.ियांत पाटील (इस्लामपूर), श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा), श्री.भास्िर िाधव

(गुहागर), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.वैभव वपचड (अिोले), श्री.पाांडुरां ग बरोरा (शहापूर),
श्री.सरु े श लाड (ििुत), श्री.राणािगिीत.सांह पाटील (उस्मानाबाद), श्री.ियदत्त क्षीरसागर
(बीड), श्री.प्रदीप नाईि (किनवट), श्री.सांिय िदम (दापोली) :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) मुींबई शिरामध्ये काचेची आ्छादने असलेल्हया इमारतीींमध्ये ५ वषाुपूवी मिानगरपाललकेने
बींदी घातली िोती, िे खरे आिे काय,
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(२) असल्हयास, मोठया प्रमाणात इमारती उ्या राित असून सदरिू इमारती काचाींची
आ्छादने केल्हयाचे प्रकार मुींबई शिरात वाढले असल्हयाबाबत मािे िानेवारी, २०१८ मध्ये वा
तया दरम्यान सामाजिक व रािकीय पक्षा्या कायुकतयांनी आयक्
ु त, मुींबई मिानगरपाललका
तसेच शासनाचे लेखी ननवेदनाद्वारे लक्ष वेधले आिे , िे िी खरे आिे काय,

(३) असल्हयास, याबाबत शासनाने कोणती कायुवािी केली वा करण्यात येत आिे ,
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०२-११-२०१८) : (१) िे खरे नािी.
(२) िे खरे आिे .
(३) काचेची आ्छादने असलेल्हया इमारतीकरीता अजग्न सुरक्षा उपाययोिनाींची ननयमावली
मिानगरपाललकेकडून तयार करण्यात आली असून तयाची अींमलबािावणी केली िात आिे .
(४) प्रश्न उद््ावत नािी.

___________
मार्ेरान (जि.रायगड) येर्ील दस्तरु ी ते पाांडे प्ले ग्राऊांड या साडेपाच किलोमीटरच्या रस्त्यावर
मातीचे (तले) ब्लॉि बसववण्यास पयाुवरण सांस्र्ािडून ववरोध होत असल्हयाबाबत

(१९)

१०९९०५ (२०-१०-२०१८).

श्री.मनोहर भोईर (उरण) :

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) माथेरान (जि.रायगड) येथील दस्तुरी ते पाींडे प्ले ग्राऊींड या साडेपाच ककलोमी्र्या
रस्तयावर मातीचे (क्ले) ब्लॉक बसववणे याकररता पयाुवरण सींस्थाकडून ववरोध िोत असल्हयाचे
मािे डडसेंबर, २०१७ मध्ये वा तयादरम्यान ननदशुनास आले, िे खरे आिे काय,

(२) असल्हयास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आिे व तयात काय आढळून आले,

(३) असल्हयास, तयानुसार सदरचे काम तातडीने करण्याबाबत शासनाने कोणती कायुवािी केली
वा करण्यात येत आिे,

(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आिे त

?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०३-११-२०१८) : (१) िे खरे नािी.
(२), (३) व (४) माथेरान नगरपररषद िद्दीतील (इको सेन्सी्ीव्ि झोन) मध्ये सवु ववकास कामे
पयाुवरण व वन मींत्रालय याीं्या हदनाींक ४ ाेब्रव
ु ारी, २००३ ्या अिधसच
ू नेन्वये गठीत
सननयींत्रण सलमतीताे सन २०१३ मध्ये या कामास ततवत: मान्यता हदली आिे .
माथेरान सननयींत्रण सलमती बरखास्त झाली.

तदनींतर

सन २०१७ मध्ये माथेरान सननींत्रण सलमती

पुनश्च नव्याने स्थापन झाली व तया सलमतीने िरीत लवाद (एनिी्ी) न्यायािधकरणात
प्रािधकरणाने शपथपत्र दाखल करण्या्या अ्ीवर सदर्या ा़ कामास अींनतम मान्यता हदली.

तयाअनुषींगाने प्रािधकरणाने हदनाींक ३० िानेवारी, २०१८ रोिी राजषरय िरीत लवाद (एनिी्ी)

कडे शपथपत्र दाखल केल्हयानींतर माथेरान सननयींत्रण सलमतीने हदनाींक ७ एवप्रल, २०१८ ्या
बैठकीमध्ये काम सुरु करण्यास प्रािधकरणास आदे श हदले.

ततपुवी या कामाची प्रािधकरणताे
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दोन वेळेस ननववदा मागववण्यात आल्हया िोतया.

तथावप, कमी प्रनतसादामुळे व वैधाननक

मींिूरी करणास्तव िे काम िाती घेण्यात आलेले नव्िते.

सद्य:जस्थतीत दस्तुरी माथेरान (लशवािी चौक) पयंत ५.६ कक.मी. लाींबी्या (क्ले)

ब्लॉक रस्तयाची २०१७-२०१८ ्या दरसच
ू ीप्रमाणे ननववदा ननजश्चती्या अनष
ु ींगाने कायुवािी
प्रगतीत आिे. प्रतयक्षात काम पावसाळयानींतर सुरु करण्याचे ननयोिन आिे .
___________

नाांदेड जिल्हहयात पांतप्रधान आवास योिनेतांगत
ु ेरिुलाांच्या िामाबाबत
(२०)

११०१५३ (०३-०४-२०१८).

श्री.प्रतापराव पाटील धचेलीिर (लोहा) :

सन्माननीय

गह
ृ तनमाुण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) नाींदेड जिल्हियात पींतप्रधान आवास योिनेतींगत
ु दाखल झालेल्हया प्रस्ताींवापैकी गत वषी ११
ििार ७४७ प्रस्तावाींना मींिूरी दे ण्यात आली आिे, िे खरे आिे काय,

(२) असल्हयास, मींिूर प्रस्तावाींपक
ै ी ३६१ घरकुलाींचच
े काम पूणु झाले असल्हयाचे मािे िानेवारी,
२०१८ मध्ये वा तया दरम्यान ननदशुनास आले आिे , िे िी खरे आिे काय,

(३) असल्हयास, नाींदेड जिल्हियात सन २०१६-१७ मध्ये ११ ििार ५०७ घरकूल बाींधण्याचे उद्दीष्
प्रशासना्या वतीने दे ण्यात आले िोते, िे िी खरे आिे काय,

(४) असल्हयास, उवुररत घरकुलाींची कामे प्रलींबबत रािण्यामागची कारणे काय आिे त,

(५) असल्हयास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आिे काय, चौकशीत काय आढळून आिे,
तदनुसार शासनस्तरावर कोणती कायुवािी करण्यात आली वा येत आिे ,
(६) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आिे त ?

श्री. प्रिाश महे ता (०६-११-२०१८) : (१) व (२) नाींदेड जिल्हियातील लोिा, भोकर, ककनव्,
धमाुबाद व िदगाव या शिरातील घ्क क्रम.४ खाली ६ प्रकल्हपाींतगुत एकूण २५५४ घरकुलाीं्या
प्रस्तावास केंद्रीय मान्यता व सींननयींत्रण सलमतीची मान्यता प्राप्त झालेली आिे .

(३) प्रधानमींत्री आवास योिना (शिरी) अींतगुत नाींदेड जिल्हियासाठी ३४,८७९ घरकुले बाींधण्याचे
उहद्दष् ननजश्चत केले आिे .

(४), (५) व (६) प्रश्न उद््ावत नािी.
___________
पुण्यातील मुठा नदीच्या वविासाच्या धतीवर िल्हयाण येर्ील वालधन
ु ीचा
वविास िरण्याचा प्रस्ताव

(२१)

११०१६८ (१२-०४-२०१८).

(िल्हयाण पजश्चम) :

श्री.गणपत गायिवाड (िल्हयाण पूव)ु , श्री.नरें द्र पवार

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) पुण्यातील मुठा नदी्या ववकासा्या धतीवर कल्हयाण येथील वालधुनीचा ववकास करण्याचा
प्रस्ताव शासना्या ववचाराधीन आिे , िे खरे आिे काय,
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(२) असल्हयास, याकररता केंद्र शासनाकडून ननधीची मागणी करण्यात येणार आिे काय,

(३) असल्हयास, या प्रस्तावावर शासनाने ननणुय घेतला आिे काय व तयाचे स्वरुप काय आिे ,
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (३१-१०-२०१८) : (१) अशा प्रकारचा प्रस्ताव नगर ववकास ववभाग,
एम.एम.आर.डी.ए. अथवा पयाुवरण ववभागा्या ववचाराधीन नािी.
(२), (३) व (४) प्रश्न उद््ावत नािी.
___________
उस्मानाबाद जिल्हहयातील पांतप्रधान आवास योिनेबाबत
(२२)

११०८३८ (१८-०४-२०१८).

श्री.ज्ञानराि चौगुले (उमरगा) :

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय गह
ृ तनमाुण

(१) पींतप्रधान आवास योिनेअत
ीं गुत उस्मानाबाद जिल्हियातील उस्मानाबाद, तुळिापुर व
उमरगा या तीन नगरपाललकाींचा समावेश करण्यात आला िोता, िे खरे आिे काय,

(२) असल्हयास, या भागातील ििारो गररब कु्ुींबाींनी पक्के घर लमळे ल या अपेक्षेने अिु दाखल
केलेले िोते परीं तु यापैकी कोणतयािी लाभार्थयांना अदयापपयंत घर लमळालेले नािी, िे िी खरे
आिे काय,
(३)

उस्मानाबाद

जिल्हियातील पींतप्रधान

आवास

योिनेअींतगुत

घरासाठी

अिु

केलेल्हया

नागररकाींना व लाभार्थयांना पक्की घरी लमळण्याबाबत शासनाने कोणती कायुवािी केली वा
करण्यात येत आिे ,
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्री. प्रिाश महे ता (०६-११-२०१८) : (१) िोय, िे खरे आिे.
प्रधानमींत्री आवास योिनेमध्ये आिलमतीस ३८३ शिराींचा समावेश असन
ू , तयामध्ये

उस्मानाबाद, तुळिापूर व उमरगा या नगर पररषदे चा समावेश आिे.

(२) व (३) उस्मानाबाद व तुळिापूर नगर पररषदे कडे अनक्रम
ु मे ६३८२ व २९१५ अिु प्राप्त झाले

आिे त. तयानुसार उस्मानाबाद नगर पररषदे ने हद.२१.५.२०१७ रोिी एकूण ८३१ लाभार्थयांचा
सववस्तर प्रकल्हप अिवाल सादर केला िोता. तयामध्ये त्रु्ी आढळून आल्हयाने परत पाठववण्यात
आला

आिे .

उस्मानाबाद

नगर

पररषदे चा

सध
ु ारीत

नगरपररषदे चा प्रकल्हप अिवाल अद्यापिी अप्राप्त आिे .
अिवाल

प्रकल्हप

अिवाल

तसेच

तळ
ु िापरू

तर उमरगा नगरपररषदे चा BLC घ्काींतगुतचा ९६५ घरकुलाींचा सववस्तर प्रकल्हप

प्राप्त झाला असून, राज्यस्तरीय मान्यता व सींननयींत्रण सलमती्या मान्यतेने सदरचा

प्रस्ताव केंद्रीय मान्यता व सींननयींत्रण सलमती्या मान्यतेसाठी सादर करण्याची कायुवािी सरु
ु
आिे .

(४) प्रश्न उद््ावत नािी.
___________
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झोपडपट्टी पुनवुसन प्राधधिरणाने (एसआरए) पुणे आणण वपांपरी-धचांचवड शहरातील
झोपडीधारिाांच्या पात्रता तनजश्चतीचा िायुक्रम हाती ेेतला असल्हयाबाबत

(२३)

११३७३८ (१२-०४-२०१८).

श्री.योगेश हटळे िर (हडपसर) :

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

झोपडपट्टी पुनवुसन प्रािधकरणाने

सन्माननीय गह
ृ तनमाुण

(एसआरए) पुणे आणण वपींपरी-िचींचवड

शिरातील

झोपडीधारकाीं्या पात्रता ननजश्चतीचा कायुक्रमम िाती घेतला असन
झोपडप््याींचे िाय्े क
ू
तींत्रज्ञानाद्वारे बायोमेहरक सव्िे क्षणाचे काम सुरू िोणार असल्हयाची बाब हदनाींक २४ डडसेंबर,
२०१७ रोिी वा तया सुमारास ननदशुनास आली, िे खरे आिे काय,

(२) असल्हयास, मुींबईतील एसआरए प्रकल्हपाींसाठी लल-डार या कींपनी्या अद्ययावत तींत्रज्ञानाचा

वापर करण्यात आला िोता याच धतीवर पुण्यातील झोपडप््याींचे बायोमेहरक सव्िे क्षण िोणार
आिे , िे िी खरे आिे काय,

(३) असल्हयास, याबाबत शासनस्तरावर कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत आिे ,
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्री.

प्रिाश

महे ता

(०३-११-२०१८)

:

(१)

िोय,

िे

खरे

आिे . झोपडपट्टी

पन
ु वुसन

प्रािधकरणामााुत पुणे शिरातील झोपडपट्टयाीं्या सव्िे क्षणासाठी ऑनलाईन पध्दतीने प्रकक्रमया
राबवून नवननमाुण महिला बिुउद्देशीय सींस्था याींची नेमणूक करण्यात आली आिे
सदर सींस्थेला हद.१४.१२.२०१७ रोिी कायाुदेश दे ण्यात आला आिे .
(२) िोय, िे खरे आिे .
(३) व (४) प्रािधकरण स्तरावर कायुवािी सरू
ु असल्हयाने प्रश्न उद््ावत नािी.
___________

राज्यातील १४२ शहरात सवाांसाठी ेरे ही योिना तनयोजित वेळेत पूणु िरण्याबाबत
(२४)

११४१०६ (०३-०४-२०१८).

श्री.वविय भाांबळे (जिांतूर) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय गह
ृ तनमाुण मांत्री

(१) शासनाने हदनाींक ९ डडसेंबर, २०१५ पासून राज्यातील १४२ शिरात सवांसाठी घरे िी योिना
कायाुजन्वत केलेली आिे , िे खरे आिे काय,

(२) असल्हयास, मुींबई मिानगर प्रदे श प्रािधकरणा्या तीन प्रकल्हपातून ववकासकाींनी माघार
घेतली आिे , िे िी खरे आिे काय,

(३) असल्हयास, सदर योिना ननयोजित वेळेमध्ये पूणु करण्यासाठी शासनाताे कोणती
उपाययोिना करण्यात आली वा येत आिे,

(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्री. प्रिाश महे ता (३०-१०-२०१८) : (१) िोय, िे खरे आिे.
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(२) मुींबई मिानगर ववकास प्रािधकरणामााुत “सवांसाठी घरे ”
नािी.

परीं तु

शासना्या

आदे शान्वये

सन

२००८

पासून

िी योिना राबववण्यात येत
मुीं.म.प्र.वव.प्रािधकरणामााुत

भाडेततवावरील घरे िी योिना राबववण्यात येत आिे . या योिनेंतगुत प्रािधकरणाने मींिुरी
हदलेल्हया प्रकल्हपाींपक
ै ी रािलक्ष्मी डेव्िलपसु, गामा ररयालल्ी व एकदीं त िौलसींग या तीन

प्रकल्हपा्या ववकासकाींनी सन २०१५ नींतर भाडेततवावरील घरे योिनेंतगुत स्वत: माघार घेतली
आिे .
(३) प्रधानमींत्री आवास योिने्या प्रभावी अींमलबिावणीसाठी म्िाडाला अलभयान सींचालनालय
व सक
घोषीत करण्यात आलेले आिे . तसेच नगरपाललका आणण
ु ाणू अलभकरण म्िणन
ू

नगरपींचायतीींशी सींबींिधत मुद्याींबाबत नगरववकास ववभागा्या अिधपतयाखालील नगरपाललका
प्रशासन सींचालनालयास (DMA) सुकाणू अलभकरण म्िणून घोषीत करण्यात आलेले आिे .
तसेच सदर योिने्या
येत आिे त:-

अींमलबिावणीसाठी राज्य शासनामााुत पढ
ु ील उपाययोिना करण्यात

१) आिथुकदृष्या दब
ु घ्कातील व अल्हप उतपन्न ग्ातील लाभार्थयांसाठी्या मींिरू
ु ल

गि
ृ ननमाुण प्रकल्हपाींसाठी आवश्यक असलेली आणण ननबांध्यररतया वा्पासाठी उपलब्ध असलेली
शासकीय िमीन सींबींिधत जिल्हिािधका-याींकडून रु.१/- प्रती चौ.मी. या नाममात्र दराने सींबींिधत
अींमलबिावणी यींत्रणेस प्रदान/िस्ताींतरीत करण्यात येत आिे .
२)

आिथुकदृष्या

दब
ु
ु ल

घ्क

गि
ृ प्रकल्हपाींना मोिणी शुल्हकामध्ये ५०%

तसेच

अल्हप

उतपन्न

ग्ातील

लाभार्थयांसाठी्या

सवलत दे ण्याचा ननणुय घेण्यात आलेला आिे ,

३) योिनेअींतगुत आिथुकदृष्या दब
ु घ्क तसेच अल्हप उतपन्न ग्ातील लाभार्थयां्या
ु ल

सदननके्या केवळ पहिल्हया दस्ताला मुद्राींक शुल्हकातन
ू सवलत दे ण्यात आली असून तयासाठी
रु.१०००/-इतके मुद्राींक शुल्हक ननजश्चत करण्यात आले आिे ,

४) मिाराषर इमारत व इतर बाींधकाम कामगार कल्हयाणकारी मींडळाकडील नोंदणीकृत

कामगाराींकरीता “मिाराषर बाींधकाम कामगार आवास योिना” सुरु करण्यात आली असून
तयानुसार पात्र कामगाराींना केंद्र व राज्य सरकारकडून लमळणा-या अनुदाना व्यनतररक्त अिधक
सवलती दे ण्यात येत आिे त.
५)

योिनेअींतगुत

आिथुकदृष्या

दब
ु
ु ल

घ्क

तसेच

अल्हप

उतपन्न

ग्ातील

लाभार्थयांसाठी्या गि
ृ प्रकल्हपाींना ववकास शुल्हकातून सू् दे ण्याचा ननणुय घेण्यात आलेला आिे ,

६) सावुिननक-खािगी भागीदारी(PPP) ततवावरील प्रकल्हपाींना रहिवाशी क्षेत्रात२.५ च्ई

क्षेत्राळ ननदे शाींक (FSI) अनुज्ञेय करण्यात आलेला असून िरीत /ना-ववकास क्षेत्रातिी १.०
इतका च्ई क्षेत्राळ ननदे शाींक (FSI) अनुज्ञेय करण्यात आलेला आिे इ.

७) प्रधानमींत्री आवास योिनेस आणखी व्यापकता व गती येण्यासाठी सावुिननक-खािगी

भागीदारी (PPP) धोरणास पूरक असे, खािगी िमीन मालक व म्िाडा याीं्यातील सींयुक्त

भागीदारी्या (Joint Venture) माध्यमातून घरकुलाींची ननलमुती करण्यास राज्य मींत्रीमींडळाने
मान्यता हदलेली आिे .

(४) प्रश्न उद््ावत नािी.

___________
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बुलढाणा जिल्हहयातील अनुिांपाधारि उमेदवाराांसाठी तनबांध .शर्ील िरणेबाबत
(२५)

११५३२३ (०४-०४-२०१८).

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

श्री.राहुल बोंद्रे (धचेली) :

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) शासन ननणुय क्रममाक पदनन-२०१२/प्र क्रम१५/१२/ववततीय सध
ु ारणा-१, हदनाींक २२ माचु २०१२

नस
ु ार ३१ डडसेंबर २०११ पयंत्या अनक
ु ीं पा ततवावरील ननयक्
ु ती्या प्रनतक्षेत असलेल्हया
उमेदवाराींसाठी शासन ननणुय हदनाींक २२ माचु, २००० पासून ननबंध लशथील करण्यात आले
िोते, िे खरे आिे काय,

(२) असल्हयास, ग् क व ग् ड सवींगाुतील अनक
ु ीं प ततवावर नोकरी लमळण्यासाठी हदनाींक ३१
डडसेंबर, २०११ नींतरचे उमेदवार प्रनतक्षा यादीत असुन नगर पररषद,िचखली जिल्हिा बुलढाणा
येथील उमेदवाराींनी वेळोवेळी नगर ववकास ववभाग याीं्याकडे नोकरी लमळण्यासाठी अिु केले
आिे त, िे िी खरे आिे काय,
(३) असल्हयास,याबाबत शासनाने चौकशी केली आिे काय व तयानस
ु ार प्रनतक्षा यादीत

असलेल्हया अनुकींपधारक उमेदवाराींसाठी ननबंध लशथील करण्यासाठी शासनाने कोणती कायुवािी
केली वा करण्यात येत आिे ,

(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१४-११-२०१८) : (१) शासनाने हदनाींक २९/११/२०१० ्या शासन
ननणुयान्वये हदनाींक २२/८/२००५ नींतर्या अनक
ु ीं पा यादीतील उमेदवाराींवरील भरती ननबंध
कायम ठे वले िोते. तयानींतर शासनाने हदनाींक २२/३/२०१२ रोिी्या शासन ननणुयान्वये हदनाींक

३१/१२/२०११ पयंत्या अनुकींपा ततवावरील ननयुक्ती्या प्रनतक्षायादीत असलेल्हया उमेदवाराींसाठी
सदर ननबंध हदनाींक २२/३/२०१२ पासून लशिथल केले, िे खरे आिे .

(२) िचखली (जि.बुलडाणा) नगरपररषदे त हदनाींक ३१ डडसेंबर, २०११ पूवी्या प्रनतक्षासूचीतील
सवु अनक
ु ीं पाधारक उमेदवाराींना ननयक्
ु तया दे ण्यात आल्हया आिे त. हदनाींक ३१ डडसेंबर, २०११
नींतर ४ अनुकींपाधारकाींचे अिु प्राप्त झाले आिे त.

(३) • शासन ननणुय, ववतत ववभाग, हदनाींक ३० िून, २०११ अन्वये हदनाींक ५ िून, २०१२
पासून ग् “क” आणण “ड” वगु सींवगाुतील पद भरतीस ननबंध उठववले आिे त.

• सद्य:जस्थतीत अनुकींपा ततवावरील ननयुक्ती्या प्रनतक्षायादीत असलेल्हया उमेदवाराींसाठी
ववतत ववभागाकडून कोणतेिी ववशेष ननबंध घालण्यात आलेले नािीत.

• हदनाींक ३१ डडसेंबर, २०११ नींतर्या ४ अनक
ु ीं पाधारकाींना ररक्त पदाअभावी ननयुक्ती दे णे
शक्य झालेले नािी. ररक्त पदाीं्या उपलब्धतेनुसार तयाींना ननयुक्तया दे ण्यात येतील.
(४) प्रश्न उद््ावत नािी.

___________
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नवी मुांबईत .सडिो तन.मुत िांडो.मतनय अांतगुतची वविासिामे
िरण्यास परवानगी .मळणेबाबत

(२६)

११६५८५ (२६-०७-२०१८).

श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली) :

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील

(१) नवी मुींबईत लसडको ननलमुत कींडोलमननय अींतगुतची ग्ारे , नाले, मलननःसारण, रस्ते,

इतयाींदी कामे करण्यास शासनाने मिानगरपाललकेस बींदी घातली आिे , िे खरे आिे काय,

(२) असल्हयास, कींडोलमननयअींतगुत सदरची कामे झाली नसल्हयाने तया पररसरात दग
ं ी पसरत
ु ध
असून नागररकाीं्या आरोग्याचा गींभीर प्रश्न ननमाुण झाला असून वारीं वार मलेररया, डेंगू
इतयादी आिाराने नागररक त्रस्त झाले आिे त याची शासनाने चौकशी केली आिे काय,

(३) असल्हयास, सदरची कामे करण्यास मिानगरपाललकेस घातलेली बींदी उठवावी म्िणून
स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी मा. मख्
ु यमींत्री मिोदयाींना व सिचव, नगरववकास ववभाग याींना मािे
ऑगस््, २०१७ मध्ये वा तया दरम्यान ननवेदन हदले आिे , िे खरे आिे काय,

(४) असल्हयास, उक्त ननवेदना्या अनष
ु ींगाने बींदी उठववण्याबाबत शासनस्तरावरून कोणती
कायुवािी करण्यात आली वा येत आिे ,

(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (३१-१०-२०१८) : (१) िे खरे आिे .
(२) नागररकाीं्या आरोग्याचा गींभीर प्रश्न ननमाुण झाला अशी वस्तजु स्थती नसल्हयाचे नवी मींब
ु ई
मिानगरपाललकेने कळववले आिे .
(३) िे खरे आिे .
(४) • हद. २६.०२.२००१ ्या शासन पररपत्रकातील तरतूदी ववचारात घेता, मिानगरपाललका
नगरसेवक स्वे्छा ननधीतन
घ्यावया्या कामासींदभाुत मागुदशुक ततवे वविीत करण्यात
ू
आलेली आिे त.

• कींडोलमननयम सारख्या खािगी सींस्थाींची/सिकारी सींस्थाींची/वैयजक्तक लाभधारकाींची कामे
नगरसेवकाीं्या स्थाननक ववकास कायुक्रममा्या मागुदशुक ततवात बसत नािीत.

• कींडोलमननयमा्या खािगी िागेत मलनन:सारण वाहिन्या व िलवाहिन्या बदलणे, पदपथ व
ग्ारे दरू
ु स्त करणे, तयाींची पन
ु बांधणी करणे तसेच पथहदवे बदलणे इ. ववकास कामे

मिानगरपाललका ननधीतून केल्हयास सावुिननक ननधीचा गैरवापर केल्हयाचा आक्षेप लेखा
पररक्षणाअींतगुत येण्याची शक्यता नाकारता येत नािी.

• तयाअनुषींगाने हद. २९.०५.२०१५ रोिी्या शासन पत्रान्वये नवी मुींबई मिानगरपाललका
क्षेत्रातील कींडोलमननयम अींतगुत कामास शासन मान्यता दे णे उिचत िोणार नसल्हयाचे आयक्
ु त,
नवी मुींबई मिानगरपाललका याींना कळववण्यात आलेले आिे .
(५) प्रश्न उद््ावत नािी.

___________
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पुणे येर्ील एस.बी.रोड भागात आयसीसी रे ड टॉवर इमारतीच्या मोिळ्या िागेत
(ररफ्यूि एररया) अनधधिृत बाांधिाम िेले असल्हयाबाबत

(२७)

११६६१२ (२६-०७-२०१८).

श्री..भमराव तापिीर (ेडिवासला) :

सन्माननीय

मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) पुणे येथील एस.बी.रोड भागात बाींधकाम व्यावसानयकाने उभारलेल्हया आयसीसी रे ड ्ॉवर
इमारती्या मोकळ्या िागेत (ररफ्यि
ू एररया) अनिधकृत बाींधकाम केले असल्हयाची बाब मािे
एवप्रल, २०१८ मध्ये वा तया दरम्यान ननदशुनास आली, िे खरे आिे काय,

(२) असल्हयास, तया हठकाणी शोभे्या काचा लावण्यात आल्हया असन
या अनिधकृत
ू
बाींधकामाला मिानगरपाललके्या अिधकाऱ्याींनी अभय हदले असल्हयामुळे भववषयात आयसीसी

रे ड ्ॉवर इमारतीमध्ये आग लागली तर ती ववझवणार कशी व तेथील बींहदस्ताींना बािे र
काढणार कसे असा प्रश्न उपजस्थत झाला असून इमारतीमधील ररफ्युि एररयामध्ये अशा प्रकारे

बेकायदा बाींधकाम िोत असताींना सींबींिधत ववभागाचे अिधकारी तयाकडे दल
ु करीत आिे त, िे
ु क्ष
िी खरे आिे काय,

(३) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आिे काय, चौकशीअींती काय आढळून
आले आणण तयानस
ु ार शासनाने सींबिधताींवर व तयाींना पाहठशी घालणा-या प्रशासनावर कोणती
कारवाई केली वा करण्यात येत आिे ,

(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२९-१०-२०१८) : (१) अशी बाब नािी.
(२) ररफ्यि
ु एररया बींदीस्त करण्यात आलेला नािी.
(३) प्रश्न उद््ावत नािी.
(४) प्रश्न उद््ावत नािी.
___________
मुांबईतील मेरो रे ल्हवेसाठी एमएमआरडीएने िोणतीही परवानगी न ेेता
रस्त्याचे ेोदिाम सुरु िेल्हयाबाबत

(२८)

११७४०३ (२३-०७-२०१८).

श्री.वैभव नाईि (िुडाळ), श्री.सुरेश धानोरिर (वरोरा),

श्री.ज्ञानराि चौगुले (उमरगा) : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मुींबईतील मेरो रे ल्हवेसाठी कोणतीिी परवानगी न घेता एमएमआरडीएने रस्तयाचे खोदकाम

सुरु केल्हयामळ
ु े मुींबई उ्च न्यायालयाने मेरो बाींधकामासाठी रस्ते खोदण्याचे आदे श तुम्िाला
कोणी हदले व परवानगी कशा्या आधारावर हदली गेली याची माहिती एमएमआरडीए व मेरो

प्रशासनाने मुींबई उ्च न्यायालयाला सादर करावी असे आदे श हदनाींक ०२ मे, २०१८ रोिी हदले
आिे त, िे खरे आिे काय,

(२) असल्हयास, रस्ते खोदण्यापूवी मुींबई मिानगरपाललका, पोलीस आणण शासनालािी याची पूवु
कल्हपना एमएमआरडीएने तथा मेरो प्रशासनाने हदली, िे िी खरे आिे काय,
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(३) असल्हयास, रस्ते खोदाईमुळे पादचारी व वािनाींची िोणारी कोंडी लक्षात घेऊन कोणती
पयाुयी उपाययोिना करण्यात आली वा येत आिे ,
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२५-१०-२०१८) : (१) िे खरे नािी.
(२) िोय.
(३) मुींबई मेरो मागाु्या बाींधकामासाठी रस्तयावर ९ मी्र रूींदी्या पट्टयात दोन्िी बािूने
बॅरीकेड लावण्यात आले असन
ू बॅरीकेड्या आतच खोदकाम करण्यात येत आिे . वाितक
ू ीची
गैरसोय िोऊ नये यासाठी सींपूणु मागाुवर बॅरीकेड न लावता, ्प्प्या्प्प्याने बॅरीकेड लाऊन
मेरो मागाुचे बाींधकाम करण्यात येत आिे . मेरो्या बाींधकामामुळे वाितुकीची गैरसोय कमी

िोण्या्या दृष्ीने वाितूक पोललसाींशी समन्वय साधून कामाचे ननयोिन करण्यात येत आिे .

तसेच रॅ काक डाव्िुिनसाठी अनेक उपाययोिना केल्हया आिे त. तयासाठी आवश्यक तेथे रॅ काक
वाडुन

नेमणे,

सच
ु ना

ालक

लावणे

आहद

उपायोिना

प्रािधकरणामााुत करण्यात आल्हया आिे त.

मींब
ु ई

मिानगर

प्रदे श

ववकास

(४) प्रश्न उद््ावत नािी.
___________
मुांबई शहर व उपनगरातील झोपडपट्टी पुनवुसन प्राधधिरणाने बाांधलेल्हया इमारतीमध्ये
प्रिल्हप बाधधताांसाठी राेीव असलेल्हया सदतनिाांबाबत

(२९)

११७४२२ (२३-०७-२०१८).

श्री.मांगेश िुडाळिर (िुलाु) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय गह
ृ तनमाुण मांत्री

(१) मुींबई शिर व उपनगरातील झोपडपट्टी पुनवुसन प्रािधकरणाने बाींधलेल्हया इमारतीमध्ये पात्र

झोपडपट्टीधारकाींव्यनतररक्त ववकासकाने प्रािधकरणास हदलेल्हया प्रकल्हप बािधताींसाठी राखीव
असलेल्हया सदननका या शासना्या कोण-कोणतया प्रकल्हपामळ
ु े बािधत िोणाऱ्या व्यजक्तींना
दे ण्यात आल्हया आिे त,

(२) असल्हयास, प्रकल्हपबािधताींना सदननका दे ण्याबाबतचे ननकष काय आिे त व ककती पीएपी्या
सदननका लशल्हलक आिे त,
(३) असल्हयास, पीएपी अींतगुत लशल्हलक असलेल्हया सदननका पात्र प्रकल्हप बािधताींना दे ण्याची
ककती प्रकरणे ननणुयासाठी प्रलींबबत आिे त व तयानष
ु ींगाींने कायुवािीची सद्यःजस्थती काय आिे ?
श्री.

प्रिाश

महे ता

(१७-११-२०१८)

:

(१) झोपडपट्टी

पुनवुसन

प्रािधकरणाद्वारे

पन
ु वुसन

योिनाींमधून प्राप्त िोणाऱ्या िास्ती्या पन
ु वुसन सदननका या प्रकल्हपबाधीत सदननका म्िणून
आवश्यक असणाऱ्या बि
ु ई मिानगरपाललका, मींब
ु ई मिानगर प्रदे श ववकास प्रािधकरण, मेरो
ृ न्मींब

प्रकल्हप इतयादी सींस्थाींना तयाीं्या प्रकल्हपामुळे बाधीत झालेल्हया झोपडीधारकाींना दे ण्यासाठी
सींबींिधत सींस्थाीं्या मागणीप्रमाणे सुपूदु केल्हया िातात.
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(२) व (३) बि
ृ न्मुींबई ववकास ननयींत्रण ननयमावली मधील कलम ३३ (१०) ्या पररलशष्-४
मधील मुद्दा क्रम.३.१२ नुसार झोपडपट्टी पुनवुसन प्रािधकरणा्या ववववध प्रकल्हपामधील तयार

िोणाऱ्या पी.ए.पी. सदननकाींचा वापर िा सींक्रममण लशबीर, झोपडपट्टी पुनवुसन प्रकल्हपातील
बाधीत व्यक्ती ककीं वा पदपथावरील झोपडीधारक ककीं वा अन्य झोपडपट्टीमधील झोपडीधारक
याीं्यासाठी करण्यात येतो.
सद्य:जस्थतीत झोपडपट्टी पुनवुसन प्रािधकरणाकडे ववलशष् प्रकल्हपासाठी िचन्िाींककत

नसलेल्हया ३७५ पी.ए.पी. सदननका लशल्हलक आिे त.

झोपडपट्टी पन
ु वुसन प्रािधकरण योिनेतील बािधत १०७ व्यक्तीींचे अिु पी.ए.पी.

सदननकाीं्या मागणीसाठी प्राप्त असून वा्पा्या कायुवािीत आिे त.

शासना्या सुधाररत

धोरणानुसार अींदािे ५०,००० प्रकल्हपबाधीत सदननका झोपडपट्टी पुनवुसन प्रािधकरणास लागणार
आिे त असा झोपडपट्टी पुनवुसन प्रािधकरणाचा अिवाल आिे .
___________

मुांबई महानगरपा.लिेच्या भायेळा येर्ील याांबत्रिी आणण ववद्युत ववभागातील सहाय्यि
अ.भयांत्यास लाचलूचपत प्रततबांधि ववभागाने अटि िेल्हयाबाबत

(३०)

११७६६९ (२५-०७-२०१८).

श्री.वविय औटी (पारनेर), श्री.अस्लम शेे (मालाड पजश्चम),

श्री.राधािृष्ट्ण ववेे-पाटील (.शडी), श्री.अ.मन पटे ल (मुांबादे वी), श्री.िुणाल पाटील (धुळे
ग्रामीण), श्री.वविय वडेट्टीवार (ब्रम्हपरू ी), श्री.बाळासाहे ब र्ोरात (सांगमनेर), श्री.सतु नल िेदार
(सावनेर), श्री.अमर िाळे

(आवी), श्रीमती तनमुला गाववत (इगतपूरी), श्री.नसीम ेान

(चाांहदवली), श्री.आ.सफ शेे (मालेगाांव मध्य), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी) :

सन्माननीय

मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मुींबई मिानगरपाललके्या भायखळा येथील याींबत्रकी आणण ववद्युत ववभागातील सिाय्यक
अलभयींता श्री.प्रमोद भोसले या अलभयींतयाला वॉ्र प्युरीाायरचे बबल मींिूर करण्यासाठी
कींत्रा्दाराकडून ५० ििाराची लाच घेताना हदनाींक २० एवप्रल, २०१८

रोिी वा तया सुमारास लाचलुचपत प्रनतबींधक ववभागाने पकडूनिी अद्याप तयाीं्यावर कोणतीच
कारवाई केलेली नािी, िे खरे आिे काय,

(२) असल्हयास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आिे काय, तयात काय आढळून आले व
तद्नुसार दोषीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आिे ,
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आिे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१९-११-२०१८) : (१), (२) व (३), आरोपी लोकसेवक प्रमोद भोसले याने
बील मींिूर करण्यासाठी रुपये ३ लाख लाचेची मागणी करून तडिोडी अींती ५० ििार
जस्वकारताींना हदनाींक १९.०४.२०१८ रोिी अ्क करण्यात आली. तयाीं्यावर भष्ाचार प्रनतबींध

अिधननयमातील तरतुदी नुसार गुन्िा दाखल करण्यात आला असून प्रकरणात पुढील तपास
करण्यात येत आिे.

___________

वव.स. ५०५ (25)
राज्यातील प्रमे
ु शहराांत नगररचना योिनाांची (टीपी स्िीम) अांमलबिावणी िरण्याबाबत
(३१)

११८८०६

(२३-०७-२०१८).

श्री.बाळासाहे ब

र्ोरात

(सांगमनेर),

प्रा.वषाु

गायिवाड

(धारावी), श्री.अस्लम शेे (मालाड पजश्चम), श्री.अ.मन पटे ल (मुांबादे वी), श्री.नसीम ेान

(चाांहदवली), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर), श्री.वसांतराव चव्हाण (नायगाांव), श्री.िुणाल पाटील
(धुळे ग्रामीण), श्री.ियिुमार गोरे (माण), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्रीमती तनमुला गाववत
(इगतपूरी), अॅड.यशोमती ठािूर (ततवसा), श्री.वविय वडेट्टीवार (ब्रम्हपूरी) :

सन्माननीय

मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील प्रमुख शिराींत नगररचना योिनाीं्या (्ीपी स्कीम) अींमलबिावणीस िोणारा

ववलींब ्ाळण्यासाठी राज्या्या नगररचना आणण मल्ह
ू यननधाुरण सींचालनालयाकडून ्ीपी
स्कीमसाठी नववन धोरण आखण्यात येत आिे , िे खरे आिे काय,

(२) असल्हयास, तयासाठी सींचालनालयाकडून पाच सदस्यीय ववचारग् (िथींक ्ॅ क) स्थापन
करण्यात आला आिे , िे िी खरे आिे काय,

(३) असल्हयास, सदर ववचार ग्ाने आपला अिवाल शासनास सादर केला आिे काय,
(४) असल्हयास, सदर अिवालात कोणतया नववन पध्दती दे ण्यात आल्हया आिे त,
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१६-१०-२०१८) : (१) अशी बाब नािी.
तथावप अिधननयमातील तरतद
ु ीींनस
ु ार नगर रचना योिना िलद गतीने तयार

करणेसाठी उपयुक्त मागुदशुक सूचना तयार करण्याची बाब नगर रचना सींचालनालया्या
स्तरावर ववचाराधीन आिे .

(२) नािी. तथावप, सींचालनालयामध्ये सवुच मिततवा्या व धोरणातमक बाबीींवर ववचारववननमय करण्यासाठी सींचालनालया्या स्तरावर एक ववचारग् गठीत करण्यात आला आिे .
(३) ते (५) प्रश्न उद््ावत नािी.
___________
शहीद िवानाांसाठी शासनाने िाहीर िेलेल्हया २५ लाेाच्या
मदतीच्या तनणुयाच्या अांमलबिावणीबाबत

(३२)

१२०४६१ (२३-०७-२०१८).

श्री.छगन भि
ु बळ (येवला) :

सन्माननीय मािी सैतनिाांचे

िल्हयाण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) नागपूर येथे हदनाींक २१ डडसेंबर, २०१७ रोिी झालेल्हया सशस्र सेना ध्वि सोिळ्यादरम्यान

मा.मुख्यमींत्री मिोदय याींनी शिीद िवानाींसाठी शासनाताे २५ लाख रुपयाींची मदत दे ण्याची
घोषणा केलेली आिे , िे खरे आिे काय,

(२) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासन ननणुयात हदनाींक १ िानेवारी, २०१८ रोिी पासून

अींमलबिावणीची तारीख ्ाकण्यात आली असन
तयामळ
ू
ु े हदनाींक २३ डडसेंबर ला िम्मू
कजश्मरमध्ये शिीद झालेले मेिर श्री.प्राुल मोिरकर आणण हदनाींक ३० डडसेंबर ला अरुणाचल

वव.स. ५०५ (26)
प्रदे शात शिीद झालेले मेिर श्री.प्रसाद मिाडडक या वीराीं्या पतनीसि एकूण आठ िवानाींचे
कु्ुींबीय या मदतीपासून वींिचत राहिले आिे , िे िी खरे आिे काय,

(३) असल्हयास, शिीद िवानाींसाठी िािीर केलेल्हया २५ लाखा्या मदती्या शासन ननणुयाची
अींमलबिावणी हदनाींक २१ डडसेंबर २०१७ पासन
करून वींिचत आठ शिीद िवानाीं्या
ू

कु्ुींबबयाींना लाभ दे णेबाबत लोकप्रनतननधी याींनी हदनाींक ८ एवप्रल, २०१८ रोिी वा तयासम
ु ारास
मागणी केलेली आिे , िे िी खरे आिे काय,

(४) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनामााुत कोणती कायुवािी केली वा करण्यात येत आिे ,
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्री. सांभािी पाटील-तनलांगेिर (२२-११-२०१८) : (१), (२), (३), (४) मिाराषर राज्याचे शिीद
झालेल्हया

िवानाींसाठी

शासनामााुत

मदत

दे ण्याबाबत

शासनस्तरावर

तयानुसार मा. मींत्रीमींडळा्या मान्यतेनुसार हदनाींक १ िानेवारी, २०१८

करण्यात येत आिे. सींरक्षण मींत्रालया्या प्राप्त झालेल्हया अिवालानस
ु ार

ववचाराधीन

िोती.

पासून अींमलबिावणी
अरुणाचल प्रदे शात

शिीद झालेल्हया मेिर हदवींगत प्रसाद मिाडीक याींचा मतृ यु युध्दिन्य पररजस्थती व्यनतररक्त

अन्य कारणाींमुळे झाल्हयामुळे आिथुक मदत तयाींना अनुज्ञेय िोत नािी. शिीद वीर िवान श्री.
प्राुल्हल

मोिरकर याींचे मदतीचे प्रकरण प्राप्त िोताच तयाींना अनज्ञ
ु ेय रक्कमेची मदत दे ण्यात

आलेली आिे .

शिीद िवानाींसाठी २५ लाखा्या मदती्या शासन ननणुयाची पव
ू ोलक्षी प्रभावाने

अींमलबिावणी करणेबाबत लोकप्रनतननधीींनी शासनास ननवेदने सादर केली असून, तयानुसार

राज्यातील शिीद िवानाींना आिथुक मदती्या शासन ननणुयाची पूवल
ु क्षी प्रभावाने लागू
करणेबाबतचा प्रस्ताव शासना्या ववचाराधीन आिे .
(५) प्रश्न उद््ावत नािी.
___________
सोलापूर शहराला उिनी िलाशयातून पाणी पुरवठा िरण्यासाठी
दस
ु री समाांतर िलवाहहनी मांिरू िरण्याबाबत

(३३)

१२०४७१ (२३-०७-२०१८).

श्री.गणपतराव दे शमे
(साांगोले) :
ु

सन्माननीय

मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) सोलापूर शिराला उिनी िलाशयातून पाणी पुरवठा करण्यासाठी दस
ु री समाींतर िलवाहिनी
मींिूर करावी म्िणून सोलापूर मिानगरपाललकेने ६९२ को्ीींचा प्रस्ताव शासनाकडे सादर केला
िोता, िे खरे आिे काय,

(२) असल्हयास, शासनाने तयास मािे एवप्रल, २०१८ मध्ये वा तया दरम्यान मींिूर हदली आिे , िे
िी खरे आिे काय,

(३) असल्हयास, या योिनेसाठी शासन मिानगरपाललकेला ककती रक्कम अनुदान म्िणून दे णार
आिे ,

(४) असल्हयास, या समाींतर िलवाहिनेचे काम केव्िा सरु
ु िोणार आिे ?

वव.स. ५०५ (27)
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१४-११-२०१८) : (१) िोय, िे खरे आिे .
(२), (३) व (४) िोय.
तथावप,

आता

रुपये

४५०

को्ी

ककीं मतीचा

प्रकल्हप

स्मा्ु

लस्ी

योिनेतून

राबववण्याचा ननणुय घेण्यात आला असन
तयापैकी रुपये २०० को्ी ननधी स्मा्ु लस्ी
ू
अलभयानातन
ू व उवुररत रुपये २५० को्ी इतका ननधी NTPC द्वारे उपलब्ध िोणार आिे.
___________

उरणमध्ये िेएनपीटी बांदर असतानाही प्रशासनाने सीएसआर तनधीतन
ू
प्राप्त झालेला तनधी अन्यत्र ेचु िेल्हयाबाबत

(३४)

१२०४७७ (२३-०७-२०१८).

श्री.सभ
ु ाष उफु पांडडतशेठ पाटील (अ.लबाग) :

सन्माननीय

मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) उरण (जि.रायगड) येथील िेएनपी्ी बींदरासाठी उरण तालुक्यातील दोन गावे ववस्थावपत

झाली असून, इतर १८ प्रकल्हपग्रस्त गावात िेएनपी्ी प्रशासनाने कोणतयािी प्रकार्या मुलभूत
सोयीसूववधा पुरववलेल्हया नािीत, तसेच सन २०१६-१७ व २०१७-१८ मध्ये सीएसआर ननधीतून

प्राप्त झालेल्हया २१ को्ी रूपयाींचा ननधी उरण तालक
ु ा वगळून राज्यातील नागपरू , अमरावती,
नींदरू बार आदी १७ जिल्ह्याींसाठी हदला असल्हयाने उरण या प्रकल्हपग्रस्त तालुक्याींवर एक प्रकारे
अन्यायच झाला आिे, िे खरे आिे काय,

(२) असल्हयास, िेएनपी्ी बींदरामळ
ु े उरण तालुक्यात अनेक समस्या ननमाुण झालेल्हया असून,
िेएनपी्ीला सीएसआर ननधीतून प्राप्त झालेल्हया २१ को्ी रूपयाींमधून उरण तालुक्या्या
ववकासासाठी एकिी पैसा खचु न करण्याची सवुसाधारण कारणे काय आिे त,

(३) असल्हयास, िेएनपी्ी प्रकल्हपग्रस्त गावाींसाठी सदरिू ननधी न वापरता इतरत्र वापरल्हयामुळे
प्रकल्हपग्रस्ताींवर झालेल्हया अन्यायाववरोधात हदनाींक १७ मे २०१८ रोिी वा तया सुमारास
उरणमधील करळाा्ा येथे प्रकल्हपग्रस्ताींनी धरणे आींदोलन केले आिे , िे िी खरे आिे काय,
(४)

असल्हयास,

उरणमधील

स्थाननक

भम
ू ीपत्र
ू

व

प्रकल्हपग्रस्ताींवरील

करण्या्यादषॄ ्ीने शासनाने कोणती कायुवािी केली वा करण्यात येत आिे ,

अन्याय दरू

(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आिे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१७-१०-२०१८) : (१) व (२) िोय.
िे.एन.पी.्ी.
सी.एस.आर.ाींडाचा

िी

सींस्था

ववननयोग

केंद्र

शासना्या

लमननस्री

ऑा

अिधपतयाखाली
लशपीींग्या

कायुरत

मान्यतेने

असन
ू

केला

सदर
िातो.

सी.एस.आर.ाींडाचा ववननयोग िा मिाराषरातील दषु काळग्रस्त भागातील जिल्ह्याीं्या िलयुक्त

लशवार योिनेअींतगुत केला िातो. आतापयुन्त िे.एन.पी.्ी.ने नीं दरु बार, सोलापूर, उस्मानाबाद,
वालशम, िालना, यवतमाळ, औरीं गाबाद, पण
ु े, लातरू , वधाु, अमरावती, िळगाव इतयादी
जिल्ह्याींना सी.एस.आर.ाींड हदला आिे . तसेच कािी ाींड िा औरीं गाबाद व नागपूर जिल्ह्यातील

आरोग्यसेवाीं्या ववकासासाठी हदला आिे . सध्या लस.एस.आर. ाींडामधून उरण तालुक्यातील
खािगी खार िलमनीवरील बींधा-या्या नुतनीकरणासाठी तरतुद करण्यात आली आिे. तसेच

वव.स. ५०५ (28)
िे.एन.पी.्ी.्या

सी.एस.आर.ाींडामधून िनुमान कोळीवाडा येथील शाळे चे व स्मशानभूमीचे

नुतनीकरण करण्यात आले आिे . तयाचप्रमाणे नवीन शेवा येथील ग्ारा्या व रस्तया्या
कामाची ननववदा काढून सदर कामाचे कायाुदेश दे ण्यात आले आिे त.

याव्यनतररक्त िे.एन.पी.्ी.ववश्वस्त मींडळाने हदनाींक २७.०३.२०१८ ्या बैठकीमध्ये

सी.एस.आर. ाींडा्या सींदभाुत (१) िनुमान कोळीवाड्यामध्ये पाईपलाईनसाठी रुपये ४२.११
लक्ष, ाुींडे गावामध्ये पाईपलाईनसाठी रुपये १८.१६ लक्ष, सोनारी सावरखार व करळ गावामध्ये

अींतगुत रस्ते दरु
ु स्तीसाठी ४७.५० लक्ष व पाणिे गावामध्ये २ स्व्छतागि
ृ ासाठी २१.८० लक्ष
मींिरू केले आिे त. तसेच हदनाींक २६.०७.२०१८ रोिी्या बैठकीमध्ये िनम
ु ान कोळीवाडा,
िसखार, करळ, सोनारी, नवीन शेवा या गावाींसाठी पाणी पुरवठा व स्व्छता गि
ृ ाींसाठी

अनुक्रममे रुपये १४.८५ लक्ष , रुपये ११६.९९ लक्ष, रुपये १८२.९८ लक्ष, रुपये ५०.८५ लक्ष व
रुपये ७५.५२ लक्ष मींिूर केलेले आिे त.

िनुमान कोळीवाडा, िसखार, करळ, सोनारी व

नवीन शेवा या प्रकल्हपग्रस्त

गावाीं्या ववकासासाठी लसडको्या मदतीने ववकास आराखडा मींिरू केला आिे .
(३) िोय.

(४) िे.एन.पी.्ी. मााुत केल्हया िाणा-या PPP

प्रकल्हपाींतगुत Concession Agreement

मध्ये प्रकल्हपग्रस्त व्यक्तीींना प्राधान्य दे ण्याबाबत सूचना दे ण्यात आलेल्हया आिे त.
(५) प्रश्न उद््ावत नािी.

___________
ना.शि येर्ील सातपुर-अांबड औदयोधगि वसाहतीमध्ये नववन अजग्नशमन िेंद्र उभारण्याबाबत
(३५)

१२०६६३ (२३-०७-२०१८).

श्रीमती सीमाताई हहरे (ना.शि पजश्चम) :

सन्माननीय

मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) नालशक येथील सातपुर-अींबड औदयोिगक वसाितीमध्ये नववन अग्नीशमन केंद्र उभारण्यात

यावे अशा प्रकारची मागणी स्थाननक लोकवप्रनतननधी याींनी हदनाींक २ मे, २०१६ रोिी वा तया
सुमारास मा. मुख्यमींत्री याींचेकडे केलेली आिे , िे खरे आिे काय,

(२) असल्हयास, या मागणी्या अनुषींगाने अग्नीशमन केंद्र मींिुर िोण्या्या दृष्ीने शासनाने
कोणती कायुवािी केली वा करण्यात येत आिे ,

(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (३१-१०-२०१८) : (१) िोय.
(२) सातपरू येथील औद्यािगक वसाितीमधील अग्नीशमन केंद्र नालशक मिानगरपाललकेमााुत
चालववण्यात येत आिे . तसेच अींबड औद्योिगक वसाितीमधील अग्नीशमन केंद्राचे बाींधकाम

पुणु झाले असून, सदर अग्नीशमन केंद्र यासाठीची भरती प्रकक्रमया पूणु करून, कायाुजन्वत
करण्याचे प्रस्ताववत आिे.
(३) प्रश्न उद््ावत नािी.
___________

वव.स. ५०५ (29)
मेहिर (जि.बुलढाणा) नगरपा.लिेला िायमस्वरुपी मख्
ु याधधिारी नसल्हयाबाबत
(३६)

१२०६९१ (२९-०७-२०१८).

डॉ.सांिय रायमुलिर (मेहिर) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

(१) मेिकर (जि.बुलढाणा) नगरपाललकेला कायमस्वरुपी मुख्यािधकारी नसल्हयाने ववववध ववकास
कामे ठप्प झाल्हयाची बाब मािे मे, २०१८ मध्ये वा तया दरम्यान ननदशुनास आली, िे खरे आिे
काय,
(२)

असल्हयास, या नगरपाललकेला कायमस्वरुपी मुख्यािधकारी नसण्याची कारणे काय आिे त,

(३) असल्हयास, या नगरपाललकेला कायमस्वरुपी मुख्यािधकारी दे ण्याबाबत शासनाने कोणती
कायुवािी केली वा करण्यात येत आिे ,

(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१४-११-२०१८) : (१) अशी बाब ननदशुनास आली नािी.
(२) व (३) मुख्यािधकारी, नगरपररषद मेिकर या पदावर श्री. सि
ु ास िगताप याींची हदनाींक

१२/६/२०१८ ्या शासन आदे शान्वये ननयुक्ती करण्यात आली आिे . तथावप, सदर आदे शाववरुद्ध
श्री. िगताप याींनी मिाराषर प्रशासकीय न्यायािधकरण, नागपरू येथे मळ
अिु क्रममाींक
ु
४०२/२०१८ दाखल केला आिे . सदर प्रकरणी अद्याप अींनतम ननणुय झालेला नािी.
सध्या

मेिकर

नगरपररषदे ्या

मुख्यािधकारी

पदाचा

अनतररक्त

कायुभार

मुख्यािधकारी, िचखली नगरपररषद याीं्याकडे आिे .
(४) प्रश्न उद््ावत नािी.

___________
मांगळवेढा (ता.मांगळवेढा, जि.सोलापूर) नगरपररषद येर्े सुमारे २५
अधधिाऱ्याांची ववववध पदे ररतत असल्हयाबाबत

(३७)

१२१०५१ (२६-०७-२०१८).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.भारत भालिे (पांढरपरू ) :

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील

(१) मींगळवेढा (ता.मींगळवेढा, जि.सोलापरू ) नगरपररषद येथे सम
ु ारे २५ अिधकाऱ्याींची ववववध
पदे ररक्त असल्हयामुळे नागररकाींना योग्य तया सोई सुववधा लमळत नसल्हयाचे आढळून आले
आिे , िे खरे आिे काय,

(२) असल्हयास, उपरोक्त ररक्त पदे भरणेबाबत मींगळवेढा नगरपररषद प्रशासन याींनी शासनाकडे
अनेकदा ववनींती केल्हयाचेिी ननदशुनास येत आिे , िे िी खरे आिे काय,
(३) असल्हयास, मींगळवेढा नगरपररषदे तील २५ ररक्त पदे तातडीने भरणेबाबत शासनाने कोणती
कायुवािी केली वा करण्यात येत आिे ,
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आिे त ?

वव.स. ५०५ (30)
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१४-११-२०१८) : (१) • नगरपररषद मींगळवेढा याीं्या आकृतीबींधानुसार
राज्य सींवगाुतील १३ व राज्य सींवगु बा्य १६ अशी एकूण २९ पदे सद्य:जस्थतीत ररक्त
आिे त.

(२) व (३) • नगर ववकास ववभाग, शासन ननणुय हदनाींक ७ माचु, २०१७ अन्वये अजग्नशमन
सींवगु वगळता उवुररत राज्यसींवगाुतील पदे भरण्याकरीता मान्यता दे ण्यात आली आिे .
• तयानस
ु ार सरळसेवेची ररक्त पदे भरण्यासाठी हदनाींक ७ एवप्रल, २०१८ रोिी १८८९ पदाींसाठी
िाहिरात प्रलसद्ध करण्यात आली असून हदनाींक १८ ते २३ मे, २०१८ ्या दरम्यान पूवु पररक्षा
घेण्यात आली आिे . सदर पदभरतीची कायुवािी लवकरच पण
ू ु करण्यात येणार आिे.

• पदभरतीअींती नगरपररषदाींमध्ये राज्यसींवगीय पदाींवर कमुचाऱ्याींना ननयुक्ती दे ण्याबाबत
कायुवािी करण्यात येईल. तसेच मींगळवेढा नगर पररषदे अींतगुत सींवगाुतील मींिूर ररक्त पदे
आवश्यकतेनुसार भरण्यात येतील.
(४) प्रश्न उद््ावत नािी.

___________
िूही (जि.नागपूर) नगरपांचायतीचे मुख्याधधिारी हे मुख्यालयी उपजस्र्त राहत नसल्हयाबाबत
(३८)

१२२१३५ (२९-०७-२०१८).

(नागपूर दक्षक्षण) :
(१)

कूिी

श्री.वविास िांु भारे (नागपूर मध्य), श्री.सुधािर िोहळे

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(जि.नागपूर)

नगरपींचायतीचे

मुख्यािधकारी

िे

मुख्यालयात

राित

नसून

नगरपींचायतीला ननयलमत सेवा दे त नसल्हयाचे हदनाींक २ िानेवारी, २०१८ रोिी वा तया
सम
ु ारास ननदशुनास आले, िे खरे आिे काय,

(२) असल्हयास, सींबींिधत अिधकारी िे मुख्यालयात न रािता शासना्या सोयी सुववधा व
घरभाडे याींचा ाायदा घेत असून शासनाची ासवणूक करीत आिेत, िे िी खरे आिे काय,

(३) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आिे काय, चौकशीत काय आढळून आले
व तयाअनष
ु ींगाने सींबींिधत मख्
ु यािधकारी याींचेववरुध्द कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत
आिे ,

(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (३०-१०-२०१८) : (१), (२) व (३) • सदर ववषयी “आपले सरकार” या
पो्ु लवर उमािी पन
ु व्कर याींनी हदनाींक २१ माचु, २०१८ व हदनाींक ५ एवप्रल, २०१८ रोिी
तक्रमार केली िोती.

• मुख्यािधकारी, नगरपींचायत कुिी, जि.नागपूर िे हदनाींक १६ ऑगस््, २०१६ पासून कायुरत
आिे त व ते सुरुवातीचे कािी महिने श्री. हदनेश लाींिेवार, वॉडु क्रम.७ कुिी याींचक
े डे भाडेततवावर
व नींतर वॉडु क्रम.९ येथील श्री. काींबळे याींचेकडे भाडेततवावर राित असल्हयाचे हदसन
ू येत.े

• हदनाींक १ सप््ें बर, २०१७ पासन
ू ते आिपयंत कुिी येथील स्थाननक रहिवासी श्री. मोतीराम
आतमाराम ठवकर याींचे घरी भाडेततवावर राित आिे त. तसेच श्री. ठवकर याींचेसोबत हदनाींक
३१/८/२०१७ रोिी ललव्ि लायसन्स करारनामा केलेला आिे .

वव.स. ५०५ (31)
(४) प्रश्न उद््ावत नािी.
___________
.सांदेवाही व सावली (जि.चांद्रपरू ) शहरातील ग्रामपांचायतीच्या िमुचाऱ्याांना
नगरपांचायतीच्या आस्र्ापनेत सामावून ेेण्याबाबत

(३९)

१२२८३१ (२५-०७-२०१८).

श्री.वविय वडेट्टीवार (ब्रम्हपूरी) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

(१) लसींदेवािी व सावली (जि.चींद्रपूर) शिरातील ग्रामपींचायत बरखास्त करून तया हठकाणी
नगरपींचायतीची स्थापना करण्यात आली आिे , िे खरे आिे काय,

(२) असल्हयास, लसींदेवािी व सावली ग्रामपींचायतीमध्ये काम करणाऱ्या ततकालीन ग्रामपींचायत
कमुचाऱ्याींना अद्यापिी नगरपींचायती्या आस्थापनाींवर घेण्यात आले नािी, िे िी खरे आिे
काय,
(३) असल्हयास, लसींदेवािी व सावली ग्रामपींचायतीमध्ये काम करणाऱ्या ततकालीन ग्रामपींचायत
कमुचाऱ्याींना नगरपींचायती्या आस्थापनावर घेण्याबाबत शासनाने कोणती कायुवािी केली वा
करण्यात येत आिे ,
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (३०-१०-२०१८) : (१) िोय, िे खरे आिे .
(२) व (३) • सावली नगरपींचायती्या आस्थापनेवर ग्रामपींचायतीमधील एका कमुचाऱ्याचे
समावेश करण्यात आले आिे.
• उवुररत कमुचाऱ्याीं्या समायोिनाचे प्रस्ताव ववभागीय आयुक्त, नागपूर याींना मान्यतेस्तव
सादर करण्यात आले आिे त.
(४) प्रश्न उद््ावत नािी.
___________
.सांदी रे ल्हवे (ता.सेल,ू जि.वधाु) येर्ील अततक्रमण तनष्ट्िा.सत िरण्याबाबत
(४०)

१२२८६५

(२९-०७-२०१८).

श्री.मधि
ु रराव

मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

चव्हाण

(तळ
ु िापरू ) :

सन्माननीय

(१) लसींदी रे ल्हवे (ता.सेल,ू जि.वधाु) येथील श्री.सुधाकर ववठोबािी वाघमारे याींनी घराची/दक
ु ानाचे
अनतक्रममण काढण्याबाबत नगर पररषद, लसींदी रे ल्हवेने सन २०१७ व २०१८ मध्ये वा तया
दरम्यान नो्ीस बिावली िोती, िे खरे आिे काय,
(२)

असल्हयास, उक्त अनतक्रममणाबाबत श्री.वाघमारे िे जिल्हिा सत्र न्यायालय, वधाु येथील

अपील क्रम.आसीए-०२९२/१२ नुसार नगर पररषदे ववरुध्द अनतक्रममणाबाबत असलेला दावा िरलेले
आिे त, िे िी खरे आिे काय,
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(३)

असल्हयास,

उक्त

अनतक्रममण

ननषकालसत

करण्याबाबत

स्थाननक

लोकप्रनतननधीींनी

मुख्यािधकारी, नगर पररषद, लसींदी रे ल्हवे याींना हदनाींक २ मे, २०१८ रोिी ननवेदन हदले असून
उक्त ननवेदना्या अनुषींगाने मुख्यािधकारी याींनी कुठलीिी कायुवािी केली नािी, िे िी खरे
आिे काय,

(४) असल्हयास, हदनाींक २ माचु, २००९ ्या नगर ववकास ववभागा्या शासन ननणुयानुसार
मुख्यािधकारी, नगर पररषद, लसींदी रे ल्हवे याीं्याववरुध्द कायुवािी करण्याबाबतचा ननवेदन

हदनाींक १४ मे, २०१८ ला आयुक्त तथा सींचालक, नगर पररषद प्रशासन सींचालनालय, वरळी,
मींब
ु ई याीं्याकडे लोकप्रनतनीधीींनी हदले आिे , िे िी खरे आिे काय,

(५) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन उक्त अनतक्रममण ननषकालसत करुन
मुख्यािधकारी, नगर पररषद, लसींदी रे ल्हवे याींचेवर कारवाई करण्याबाबत कोणती कायुवािी केली
वा करण्यात येत आिे ,

(६) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०३-११-२०१८) : (१) िोय.
(२) याबाबत मा.जिल्हिा सत्र न्यायालय, वधाु याींनी हदनाींक ३ मे, २०१२ रोिी्या ननणुयान्वये
अिुदार याींचा दावा ाे्ाळला आिे.
(३) हदनाींक २ मे, २०१८ रोिी असे ननवेदन प्राप्त नसल्हयाचे मख्
ु यािधकारी याींनी कळववले आिे .
(४) िोय.

(५) • या प्रकरणी नगरपररषदे ने सावुिननक रस्तया्या आड येणारा सज्िा पाडला आिे .
नगरपररषदे ची

िी

कृती

बेकायदे शीर

असल्हयाचा

श्री.

सुधाकर

वाघमारे

याींचा

दावा,

मा.न्यायालयाने ाे्ाळला आिे . मात्र तयाचवेळी श्री. वाघमारे याींनी केलेले बाींधकाम तयाीं्या
मालकी्या िागेत केल्हयाचे ननषकषु न्यायालयाने काढले आिे त.
• सज्ज्याचे अनतक्रममण काढले असल्हयाने मख्
ु यािधकारी याीं्याववरुद्ध कायुवािीचा प्रश्न उद््ावत
नािी.

(६) प्रश्न उद््ावत नािी.
___________
सोलापूर महानगरपा.लिा आरोगय ववभागाांतगुत रुग्ण िल्हयाण
स.मतीची स्र्ापना िरण्याबाबत

(४१)

१२२८८४ (२५-०७-२०१८).

िुमारी प्रणणती .शांदे (सोलापूर शहर मध्य) :

सन्माननीय

मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) सोलापूर मिानगरपाललका आरोगय ववभागातींगत
ु कायुरत असलेल्हया अनेक शिरी ककीं वा
नागरी प्राथलमक आरोग्य केंद्रामध्ये रुग्ण कल्हयाण सलमतीची स्थापना करण्यात आलेली नािी,
िे खरे आिे काय,
(२) असल्हयास, यामुळे सन २०१५ ते २०१७ या तीन वषाु्या कालावधीतील १४ केंद्राचा ७३
लाख ५० ििार रुपयाींचा ननधी शासनाकडे परत गेला आिे , िे िी खरे आिे काय,
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(३) असल्हयास, यामुळे शासनाने रुग्णाींना सुववधा दे ण्यासाठी सदर प्राथलमक आरोग्य केंद्राकडे
तातडीने रुग्ण कल्हयाण सलमतीींची स्थापना करण्याबाबत कोणती कायुवािी केली वा येत आिे ,
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (३०-१०-२०१८) : (१) िे खरे नािी.
(२) सन २०१५ ते २०१७ या कालावधीत कोणतािी ननधी प्राप्त झालेला नसल्हयामुळे शासनाकडे
परत िाण्याचा प्रश्न उद््ावत नािी.

(३) राषरीय शिरी आरोग्य अलभयान सोलापरू मिानगरपाललका अींतगुत १२ प्राथलमक नागरी
आरोग्य केंद्रस्तरावर रुग्ण कल्हयाण सलमती स्थापन करण्यात आली असून या केंद्राींना ननधी
प्राप्त िोण्याचा प्रस्ताव आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अलभयान सींचालक, राषरीय आरोग्य
अलभयान, मुींबई याींना पाठववण्यात आले आिे त. उवुररत २ केंद्रासींदभाुत रुग्ण कल्हयाण सलमती
स्थापण्याची प्रकक्रमया सुरु आिे .
(४) प्रश्न उद््ावत नािी.

___________
पुणे शहरात बारा वषाांमध्ये िेवळ ४६ झोपडपट्टय
ट ाांचे पुनवुसन झाल्हयाबाबत
(४२)

१२३३६९ (२५-०७-२०१८).

श्री.योगेश हटळे िर (हडपसर) :

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय गह
ृ तनमाुण

(१) पुणे शिरात झोपडपट्टी पन
ु वुसन योिनेसाठी एाएसआय कमी करावयाचा आणण दस
ु रीकडे
सदननकाींचे क्षेत्राळ वाढववण्याचा ननणुय घ्यायचा असे दिु े री ननणुय घेत झोपडपट्टीतील

नागररकाींची ासवणूक िोत असल्हयाची बाब मािे एवप्रल, २०१८ ्या नतसऱ्या आठवड्यात
ननदशुनास आली, िे खरे आिे काय,

(२) असल्हयास, पुणे शिरात बारा वषांमध्ये केवळ ४६ झोपडप््याींचे पुनवुसन झाले, िे िी खरे
आिे काय,

(३) असल्हयास, याबाबत शासनाने कोणती कायुवािी केली वा करण्यात येत आिे ,
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्री. प्रिाश महे ता (१९-११-२०१८) : (१) िे खरे नािी.
(२) व (३) झोपडपट्टी पुनवुसन प्रािधकरणामााुत ४६ योिनाींचे बाींधकाम पूणु िोऊन तयात

झोपडीधारकाींचे पुनवुसन झाले आिे . तसेच सध्या सुमारे ५२ योिनाींमध्ये १३००० पेक्षा िास्त
सदननकाींचे बाींधकाम केले िात आिे . झोपडपट्टी पन
ु वुसन प्रािधकरण, पण
ु े क्षेत्रातील झोपडपट्टी

पुनवुसन कायाुला गती लमळावी म्िणून ववववध प्रशासनीक व वैधाननक उपाययोिना करण्यात
आलेल्हया आिे त व येत आिे त. प्रािधकरणासाठी मुख्य कायुकारी अिधकारी या पदावर भारतीय

प्रशासकीय सेवेतील अिधका-याची पुणव
ु ेळ नेमणक
ू करण्यात आली आिे . झोपडपट्टी पन
ु वुसन

योिना राबववण्या्या अनुषींगाने नगर ववकास ववभागाने हदनाींक ११.०९.२०१४ रोिी नवीन
ननयमावली प्रलसध्द केली आिे , प्रािधकरणा्या सध
ु ारीत कमुचारी आकृतीबींधास मींिरू ी दे ण्यात
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आलेली आिे , तसेच, झोपडपट्टी धारकाींची पात्रता यादी बनववण्यासाठी सक्षम प्रािधकारी
अिधसूिचत

करण्यात

आले

आिे त. प्रािधकरणा्या

क्षेत्रातील

झोपडपट्टयाींचे

तींत्रज्ञानयुक्त

सवेक्षण दे खील करण्यात येत आिे . पुनवुसन कायाुसनास गती दे ण्या्या उद्देशाने शासनाने
१९७१ ्या झोपडपट्टी कायद्यात काळानरु
ु प आवश्यक तया दरु
ु स्तया केल्हया आिे त. सध
ु ाररत

झोपडपट्टी अिधननयमानुसार “सवुसाधारण झोपडपट्टी पन
ु वुसन योिना (ननयमावली)” सुधाररत
करण्याची कायुवािी शासन स्तरावर सुरू आिे.
(४) प्रश्न उद््ावत नािी.

___________
सोलापूर शहरातील हुतात्म्याांच्या तनवासस्र्ानाांची व स्मारिाांची झालेली दरु वस्र्ा
(४३)

१२३६०४ (२६-०७-२०१८).

िुमारी प्रणणती .शांदे (सोलापूर शहर मध्य) :

सन्माननीय

मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) सोलापूर शिरातील क्रमाींतीकारकाचे शिर म्िणून ओळखल्हया िाणाऱ्या िगन्नाथ लशींदे,
ककसन सारडा, मल्हलप्पा बनशेट्टी, कुबाुन िुसेन या चार िुतातम्याींची ननवासस्थान व स्मारकाींची
दरु वस्था झाली असन
ु िोत असल्हयाची बाब मािे मे, २०१८
ू स्थाननक प्रशासनाचे याकडे दल
ु क्ष
मध्ये वा तया दरम्यान ननदशुनास आली आिे , िे खरे आिे काय,

(२) असल्हयास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आिे काय, चौकशी्या अनुषींगाने उक्त
स्मारकाीं्या दरु
ु स्तीसाठी व ववकासासाठी कोणती कायुवािी करण्यात आली वा येत आिे,
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आिे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (३०-१०-२०१८) : (१) व (२) • चार िुतातम्याीं्या ननवासस्थानाींचा ताबा
तयाींचे वारसाींना दे ण्यात आला असल्हयाने मिानगरपाललकेकडून तयाची दरु
ु स्ती करण्याचा प्रश्न
उद््ावत नािी.

• मिानगरपाललका िद्दीत माकंडेय उद्यानात िुतातमा स्मारक असन
ू या स्मारकाची दे खभाल व
दरु
ु स्ती करणेसाठी शासनाने हदनाींक २७/३/२०१७ रोिी रुपये १०,८७,६८०/- इतका ननधी ववतरीत
केलेला असन
तयामध्ये िुतातमा स्मारकातील नवीन ारशी बसववणे, स्लायडीींग णखडकी
ू
बसववणे, ्ाईल्हस बसववणे, पेव्िर ब्लॉक बसववणे, िगलाव करणे, रीं गरीं गो्ी करणे, बाथरुम
दरु
ु स्ती करणे इतयादी कामे पूणु झालेली आिे त. तसेच लसललींग करणे व ववद्युतीकरण िी कामे
प्रगतीपथावर आिे त.

(३) प्रश्न उद््ावत नािी.

___________

ओम .सध्दीववनायि सह.गह
ृ सांस्र्ा ( तनयो) याांनी वविासिामाफुत सादर
िेलेल्हया झोपडपट्टी पन
ु वुसन योिनेच्या प्रस्तावाबाबत

(४४)

१२३६९६ (२३-०७-२०१८).

श्री.रािन साळवी (रािापूर) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय गह
ृ तनमाुण मांत्री
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(१) ओम लसध्दीववनायक सि.गि
ृ सींस्था (ननयो) प्रभादे वी, मुींबई याींनी ववकासकामााुत
झोपडपट्टी

पुनवुसन

योिनेंतगुत

भुसींपादन

प्रस्ताव

मान्यतेसाठी

शासनाकडे

ररतसर

कागदपत्राींसि हद ०३ माचु, २०१५ रोिी वा तया सुमारास सादर केला आिे , िे खरे आिे काय,

(२) असल्हयास, भस
ु ींपादनाची मागणी मान्य करुन मा.गि
ृ ननमाुण मींत्री याींनी या सिकारी

गि
ु ारास मींत्रालयात गि
ृ ननमाुण सींस्थेची नस्ती मािे ऑक््ोबर, २०१६ रोिी वा तया सम
ृ ननमाुण
ववभागाकडे पाठववली िोती, िे खरे आिे काय,

(३) असल्हयास, सदर सींस्थे्या ववकासकाने सींपूणु कागदपत्रे सादर केली असून मींत्रालयातील

अिधकाऱ्याींनी काींिी ताींबत्रक मद
ु दा उपजस्थत करुन िी नस्ती झोपडपट्टी पन
ु वुसन प्रािधकरण
याीं्याकडे अनेकवेळा पाठववली, िे िी खरे आिे काय,

(४) असल्हयास, सवु झोपडपट्टी पुनवुसन योिना तातडीने

पण
ु ु करण्याबाबत

शासनाने

धोरणातमक ननणुय घेतले असून ओम लसध्दीववनायक सि.गि
ृ सींस्थे्या मींिुरी प्रकरणात

मींत्रालयातील अिधकारी तसेच झोपडप््ी पुनवुसन प्रािधकरणातील उपजिल्हिािधकारी व
तिलसलदार याींनी सींगनमत करुन िे प्रकरण तीन वषां्या आसपास प्रलींबबत ठे वले आिे , िे िी
खरे आिे काय,
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्री. प्रिाश महे ता (०५-११-२०१८) : (१) िोय, िे खरे आिे.
(२), (३) व (४) ओम लसध्दीववनायक सिकारी गि
ृ ननमाुण सींस्थेसाठी मिाराषर झोपडपट्टी
(सु.नन. व पु.), अिधननयम १९७१ ्या कलम १४ (१) अन्वये एकूण १६२३.७६ चौ.लम.
भूसींपादनाचा प्रस्ताव मुख्य कायुकारी अिधकारी, झो.पु.प्रा. याींचेकडून शासनास प्राप्त झाला.
दरम्यान, िलमन मालक

कलकततावाला ्े प वक्सु याीं्या वतीने श्री.रमेश मखीिा याींचेकडून

प्राप्त तक्रमारीनस
े डून अिवाल मागववण्यात आला.
ु ार झोपडपट्टी पन
ु वुसन प्रािधकरण याींचक
तयानुसार, प्रािधकरणाने सदर लमळकत CRZ-II क्षेत्रात समाववष् असल्हयाचे कळववले. याबाबत
Maharashtra Coastal Zone Management Authority

(MCZMA) याीं्याकडून ना-

िरकत प्रमाणपत्रासि अिवाल सादर करण्याबाबत शासन पत्र, हद.२७.७.२०१७, हद.१५.६.२०१८ व

हद.१७.१०.२०१८ अन्वये प्रिधकरणास कळववले आिे. प्रािधकरणाकडून अिवाल अद्याप अप्राप्त

आिे . सदर अिवाल प्राप्त झाल्हयानींतर पुढील कायुवािी करण्याची तिवीि ठे वण्यात आली
आिे .

(५) प्रश्न उद््ावत नािी.
___________
मेळेाट (जि.अमरावती) येर्ील धारणी व धचेलदरा तालत
ु यातील
अनेि गावाांमध्ये अजग्नशमन वाहन नसल्हयाबाबत

(४५)

१२३९२९ (२६-०७-२०१८).

श्री.प्रभुदास .भलावेिर (मेळेाट) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

वव.स. ५०५ (36)
(१) मेळघा् (जि.अमरावती) येथील धारणी व िचखलदरा तालक्
ु यामधील अनेक गावाींमध्ये

आगी्या घ्ना सुरु असून तेथे अजग्नशमन वािन नसल्हयाने तालुक्यात आगीमळ
ु े नुकसान
िोत आिे , िे खरे आिे काय,

(२) असल्हयास, मेळघा्ातील अजग्नशमन वािनाचा प्रस्ताव शासनाकडे प्रलींबबत असल्हयाची बाब
हदनाींक २६ एवप्रल, २०१८ रोिी वा तयासम
ु ारास ननदशुनास आली आिे , िे िी खरे आिे काय,
(३) असल्हयास, सदर प्रस्ताव प्रलींबबत असण्याची कारणे काय आिे त,

(४) असल्हयास, मेळघा्ात अजग्नशमन वािन कधीपयंत उपलब्ध करुन दे ण्यात येणार आिे ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०३-११-२०१८) : (१), (२), (३) व (४) • िचखलदरा नगरपररषदे ने
अजग्नशमन वािन खरे दी करुन अजग्नशमन सेवा प्रस्थावपत केली आिे .
• धारणी नगरपींचायतीस अजग्नशमन वािन खरे दी व अजग्नशमन केंद्र बाींधणे यासाठीचा
प्रस्ताव पाठववण्यास मिाराषर अजग्नशमन सेवा सींचालनालयाने कळववले आिे. अद्याप
नगरपींचायतीकडून सदर प्रस्ताव सींचालनालयास प्राप्त झालेला नािी.

• सदर प्रस्ताव तातकाळ सींचालनालयास पाठववण्यास नगरपींचायत, धारणी याींना कळववण्यात
आले आिे.
___________
शेगाांव (जि.बल
ु ढाणा) नगरपा.लिा हद्दीत उपलब्ध असलेल्हया गाळ्याांपैिी िाही
गाळे मासे ववक्री िरणाऱ्या व्यवसातयिाांना मांिूर िरणेबाबत

(४६)

१२४५३७ (३०-०७-२०१८).

श्री.एिनार्राव ेडसे (मुतताईनगर) :

सन्माननीय

मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) शेगाींव (जि.बुलढाणा) नगरपाललका िद्दीत मासे ववक्रमी करण्यासाठी गाळे उपलब्ध करुन न

हदल्हयामुळे व आठवडीबािारात मासे ववक्रमी करण्यास बींदी घातल्हयामळ
ु े मासे ववक्रमी करणाऱ्याींना
दस
ु रा कोणतािी व्यवसाय उपलब्ध नसन
ू तयाींना आिथुक समस्याींना सामोरे िावे लागत आिे ,
िे खरे आिे काय,

(२) असल्हयास, नगरपाललके्या िद्दीतील ववकसीत करण्यात आलेल्हया भािी माके् व इतर
माके्पैकी १५ गाळे
आठवडेबािारातील

मासेमारी करणाऱ्या व्यवसायीकाींसाठी आरक्षक्षत करण्याबाबत ककीं वा

िवळ्या

पररसरात

मासे

ववक्रमीसाठी

ओ्े

बाींधुन

दे ण्याबाबत

मा.लोकप्रनतननधीींनी प्रधान सिचव, नगरववकास याीं्याकडे मागणी केली आिे , िे िी खरे आिे
काय,
(३) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाकडून कोणती कायुवािी करण्यात आली वा येत आिे ,
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आिे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (३०-१०-२०१८) : (१) • आठवडी बािारात मासेववक्रमीसाठी बींदी घालण्यात
आलेली नािी.
(२) िोय.

वव.स. ५०५ (37)
(३) • यासींदभाुत मा.राज्यमींत्री (नगर ववकास) याीं्या अध्यक्षतेखाली हदनाींक १५/११/२०१७ रोिी
बैठक आयोजित करण्यात आली िोती. बैठकीत मासे ववक्रमीसाठी १५ गाळे उपलब्ध करुन
दे ण्याचे ननदे श मा.राज्यमींत्री मिोदयाींनी हदले िोते.
• मिाराषर नगरपाललका अिधननयम, १९६५ नस
ु ार मासेववक्रमी धारकाींनी लललावात भाग घेऊन
दक
ु ान गाळे मालसक भाडेप्याने घेणे आवश्यक आिे. तयासाठी तयाींना लललावात भाग घेणे
आवश्यक आिे.

• शेगाींव नगरपाललका, जि.बुलढाणा िद्दीत मासे ववक्रमी करण्यासाठी गाळे उपलब्ध करुन

दे ण्यासाठी लललावाची प्रकक्रमया हदनाींक ७/५/२०१८ पासन
सरु
ू
ु केलेली आिे, तथावप, तयात
मासेववक्रमी धारकाींनी सिभाग घेतलेला नािी.

• शेगाींव नगरपाललका, जि.बुलढाणा िद्दीत मासे ववक्रमी करीता एकूण ६ गाळे तातपुरतया
स्वरुपात उपलब्ध करुन हदलेले आिे त.
(४) प्रश्न उद््ावत नािी.

___________

परभणी जिल्ह्यातील प्रधानमांत्री आवास योिनेच्या लाभार्थयाांच्या
(४७)

अनुदानातून ििु वसुली होत असल्हयाबाबत

१२४६४३ (२३-०७-२०१८).

श्री.वविय भाांबळे (जिांतूर) :

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय गह
ृ तनमाुण मांत्री

(१) परभणी जिल्ह्यातील प्रधानमींत्री आवास योिनेंतगुत लाभार्थयां्या खातयावर रक्कम िमा
केल्हयानींतर लाभार्थयां्या खातयातन
ू किाुची रक्कम वसल
ू करण्यात येत आिे , िे खरे आिे
काय,

(२) असल्हयास, लाभार्थयाुचे खातयातून परस्पर किाुची वसुली केल्हयास प्रधानमींत्री आवास
योिना पूणतु वास िाऊ शकणार नािी, िे िी खरे आिे काय,

(३) असल्हयास, लाभार्थयांचे परस्पर किाुची रक्कम वसल
करणाऱ्या बाँकेववरुद्ध शासनाने
ू
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आिे ,

(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्री. प्रिाश महे ता (०६-११-२०१८) : (१), (२), (३) व (४) िे खरे नािी. प्रधानमींत्री आवास
योिना (शिरी) घ्क क्रम.४

(BLC) अींतगुत परभणी जिल्ह्यातील जिींतूर येथील ७५०

घरकुलाींचा प्रकल्हप, सेलू येथील ४९० घरकुलाींचा प्रकल्हप आणण परभणी येथील ५०० घरकुलाीं्या
प्रकल्हपास केंहद्रय मान्यता व सननयींत्रण सलमतीने मान्यता हदलेली आिे .

तयापैकी परभणी येथील ५०० घरकुला्या प्रकल्हपास केंद्र शासना्या हिश्श्याचा

पहिल्हया िप्तयाचा रु.०.३९६ को्ी इतका ननधी सींबींधीत प्रािधकरणास ववतरीत करण्यासाठी

सुकाणू अलभकरण म्िणून म्िाडा, मुींबई याीं्याकडे पाठववण्यात आला आिे . जिींतूर व सेलू
येथील अनक्रम
ु मे ७५० व ४९० येथील घरकुलास केंद्र शासनाकडून अद्यापिी

ननधी प्राप्त

झालेला नािी. तयामुळे सदर प्रकल्हपातील ननधी लाभार्थयां्या खातयावर िमा झाला नसल्हयाने,
तयाीं्या खातयातून वसूल िोण्याचा प्रश्न उद््ावत नािी.
___________

वव.स. ५०५ (38)
धारणी (जि.अमरावती) शहरास पाणी पुरवठा िरणाऱ्या
योिनेच्या ववहहरीची दरु
ु स्ती िरण्याबाबत

(४८)

१२५०३६ (३०-०७-२०१८).

श्री.प्रभुदास .भलावेिर (मेळेाट) :

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

(१) धारणी (जि.अमरावती) शिरा्या पाणी पुरवठा करणायाु योिनेची वविीर खचल्हयाने

मािे

िन
ू , २०१८ मध्ये वा तया दरम्यान तीन हदवस शिराला पाणी परु वठा बींद िोता, िे खरे आिे
काय,

(२) असल्हयास, नगर पींचायत प्रशासनाला वविीर दरु
ु स्तीबाबत लेखी तक्रमार दे वून सुद्धा वविीर
दरु
ु स्ती केली नािी, िे िी खरे आिे काय,

(३) असल्हयास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आिे काय व तयानुसार सदर वविीरीची दरु
ु स्ती
करण्याबाबत शासनाने कोणती उपाययोिना केली वा करण्यात येत आिे ?
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (३०-१०-२०१८) : (१), (२) व (३) • या एकाच ववहिरीपासून सींपूणु शिरास

पाणी परु वठा िोत नािी. कारण नगरपींचायत धारणीकडे शिरात पाणी परु वठ्याचे एकूण १२
स्त्रोत आिे त. सदर ववहिर खचल्हयाने ाक्त या ववहिरीचे पाणी उपयोगात घेण्यात आले नािी.

या वॉडाुत पाणी पुरवठा करीता १ बोअर सुद्धा आिे. तया बोअरने तया प्रभागात पाणी पुरवठा
करण्याची व्यवस्था करण्यात आली आिे.

• नगरपींचायतीने सदर ववहिर दरु
ु स्ती करण्याकरीता सवुसाधारण सभा हदनाींक २ िन
ू , २०१८

रोिी ठराव क्रममाींक १८ नस
ु ार पाररत केला आिे व सदर ववहिर दरु
ु स्त करण्याकरीता ननववदा
कायुवािी पुणु झाली असन
ू हदनाींक १ ऑक््ोबर, २०१८ रोिी कायाुरींभ आदे श दे ण्यात आले
आिे त.

(४) प्रश्न उद््ावत नािी.
___________
अमरावती येर्ील छत्री तलाव सौदयीिरणाच्या िामासाठी ववशेष
बाब म्हणून तनधी मांिूर िरण्याबाबत
(४९)

१२५३९५ (३०-०७-२०१८).

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

श्री.रवव राणा (बडनेरा) :

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) अमरावती येथील छत्री तलाव सौदयाुीीकरणा्या कामासाठी जिल्हिािधकारी अमरावती याींचे
अध्यक्षतेखाली हदनाींक ११ िन
ू , २०१८ रोिी वा तया सम
ु ारास सलमतीची बैठक िोऊन या
बैठकीमध्ये मास््र प्लान ला मान्यता दे ण्यात आली, िे खरे आिे काय,

(२) असल्हयास, अमरावती शिराचा मितवपूणु प्रकल्हप असून अमरावती शिरा्या सौंदयाुत भर

पडणार म्िणून मितवपूणु अशा या प्रकल्हपाकररता १०० को्ी रु. शासनाने ववशेष बाब म्िणून
मींिूर करण्याबाबतची मागणी मा.लोकप्रनतननधीींनी केली आिे , िे िी खरे आिे काय,
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(३) असल्हयास, सदर प्रकरणी ननधी मींिूर करण्याबाबत कोणती कायुवािी केली वा करण्यात
येत आिे ,

(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२०-११-२०१८) : (१) अमरावती येथील छत्री तलाव सौंदयीकरण या
कामा्या नकाशे व आराखडयास अमरावती जिल्हिािधकारी याीं्या अध्यक्षतेखालील सलमतीने
हद.११ िून, २०१८ ्या बैठकीत मान्यता हदली असल्हयाचा अिवाल आयुक्त, अमरावती
मिानगरपाललका याींनी सादर केला आिे .
(२) िोय, िे खरे आिे .
(३) व (४) प्रथम ्प्प्यात रु.२४.७० को्ी्या कामास मींिूरी दे ऊन ववततीय वषु सन २०१५-१६
मध्ये रु.१२.३५ को्ी इतक्या शासन हिश्शाची रक्कम मिापाललकेस जिल्हिािधकारी अमरावती
याीं्या मााुत हद.८ माचु, २०१६ ्या शासन ननणुयान्वये ववतरीत करण्यात आली आिे .
___________
तारिली बांदर (ता.मालवण, जि..सांधुदरु ट ) येर्ील िेट्टीच्या बाांधिामाबाबत
(५०)

१२६२९१ (०३-०८-२०१८).

श्री.भरतशेठ गोगावले (महाड) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

(१) तारकली बींदर (ता.मालवण, जि.लसींधुदग
ु )ु येथे िेट्टीचे बाींधकाम व ववकासाची कामे या
कामाची ननववदा अींदािपत्रकीय दरा्या २४.९० ्क्के कमी दराने मींिूर करण्यात आली, िे खरे
आिे काय,

(२) असल्हयास, शासना्या ननववदा ननयमावलीनुसार एखाद्या ठे केदाराची िेव्िा अींदािपत्रकीय
दरापेक्षा २० ्क्के पेक्षा कमी दराने ननववदा स्वीकृत िोते तेव्िा एवढ्या कमी दराने तयाला

काम कसे परवडेल याचा खुलासा करणे आणण सींबींिधत कायाुलयाकडे सुधाररत अींदािपत्रक
सादर करत ते मींिरू करून घेणे बींधनकारक आिे , िे िी खरे आिे काय,

(३) असल्हयास, सदर कामाचा ठे का घेतलेल्हया मे. ननमाुण इन्रास्रक्चर या कींपनीने मिाराषर
मेरी्ाईम बोडाुकडे कोणतािी खल
ु ासा सादर केलेला नािी आणण सुधाररत अींदािपत्रक सादर
करून ते मींिूर करून घेतलेले नािी, िे िी खरे आिे काय,

(४) असल्हयास, वर नमूद प्रकरणी ननववदा ननयमावली प्रमाणे ठे केदाराचा खुलासा घेणे व
सध
ु ाररत अींदािपत्रक बनवणे बींधनकारक असताना तशा प्रकारची कोणतीिी कायुवािी न
करणा-या मिाराषर मेरी्ाईम बोडाु्या सींबींिधत अिधका-याींवर लशस्तभींगाची कारवाई करावी

अशा आशयाची तक्रमार कस्तुरीमग
ृ ााऊींडेशन्या वतीने मिाराषर मेरी्ाईम बोडाुचे मुख्य
कायुकारी अिधकारी आणण पररविन व बींदरे ववभागा्या प्रधान सिचवाींकडे मािे मे, २०१८
मध्ये वा तया दरम्यान केली िोती, िे िी खरे आिे काय,
(५) असल्हयास, सदर तक्रमारी्या अनुषींगाने अद्यापपयंत कोणती कायुवािी केली वा करण्यात
येत आिे

(६) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आिे त ?
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श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२३-१०-२०१८) : (१) िोय.
(२) व (३) शासन ननणुय सावुिननक बाींधकाम ववभाग हदनाींक १२.०४.२०१७ नुसार ठे केदाराने
१०% पेक्षा कमी दराने ननववदा भरलेली असल्हयास अनतररक्त सुरक्षा रक्कम जस्वकारली िाते व

ती रक्कम १० % पेक्षा िेवढी कमी असेल तेवढे ्क्के िास्त अनतररक्त सरु क्षा रक्कम
अनामत म्िणून ठे वली िाते व ती कामे व्यवजस्थतपणे पूणु केल्हयानींतरच कींत्रा्दारास परत
करण्यात येते. सदर काम २४.९० % कमी दराने असल्हयाने अनतररक्त सुरक्षा रक्कम िमा
करण्यात आली आिे . सदरचे काम हदनाींक १६.०५.२०१८ रोिी पूणु झाले आिे .
(४) िोय.
(५)

मे.ननमाुण

इन्रास्रक्चर

याींनी

सदर

काम

समाधानकारकपणे

पूणु

केले

असल्हयामळ
ु े ठे केदाराींकडून खुलासा मागववणे व सींबींिधत अिधका-याींवर लशस्तभींगाची कायुवािी
करण्याचा प्रश्न उद्धभवत नािी.
(६) प्रश्न उद््ावत नािी.
___________

ववधान भवन :
मांब
ु ई.

डॉ. अनांत िळसे
प्रधान सधचव,
महाराष्ट्र ववधानसभा.
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