
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची २७१ वी यादी 

 
महाराष्ट्र विधानसभा 

  

पहहले अधधिेशन, २०१७ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

वििास योजना आराखड्या सांदभाातील नोटीस पररपत्रिे मराठीत प्रससद्ध िरणे 
  

(१)  ३३८२ (१५-०१-२०१५).   श्री.लक्ष्मण जगताप (धचांचिड), प्रा.राम सशांदे (िजात जामखेड) :   
सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) मा.मुींबई उच्च न्यायालयाने (WRIT PETITION NO.७५१३ OF २०११) विकास योजना 
आराखड्या सींदर्ाातील नो्ीस पररपत्रके मराठीत प्रससद्ध करेेकामीचे िनयम सींपरेा रा्यासाठी 
लागु करेेबाबत ददनाींक ०९ ऑक््ोबर, २०१२ रोजी आदेसित केले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर आदेिाची अींमलबजािेी करेेकामी िासनाच्या ितीने आदेि िनगामीत 
करण्यात आले आहेत ककीं िा कस,े 
(३) नसल्यास, विलींबाची करेे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस (३१-०१-२०१७) : (१) होय. 
(२) ि (३) यासींदर्ाात मा.उच्च न्यायालयान े ददलेला िनेाय विचारात घेिरन, त्या अनुषींगान े
पुढील कायािाही करण्याची िासनाची र्ुसमका आहे. 

___________ 
  
मुांबई महानगरपासलिेतील क्रीडापटू िमाचाऱयाांसाठी असलेले क्रीडा भिन ताब्यात देण्याबाबत 

  

(२)  ६८१८ (०९-०४-२०१५).   श्री.प्रिाश फातपिेर (चेंबूर), अॅड.पराग अळिणी (विलेपाले), 
श्री.सुननल राऊत (विक्रोळी) :  सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :-  

(१) मुींबई महानगर पासलकेतील क्रीडाप र्  कमाचाऱयाींसाठी क्रीडा नपैुण्य दाखविता यािे म्ह रेन 
सन १९२६ मध्ये उर्ारण्यात आलेल्या क्रीडा र्िनात झालेल्या आर्थाक गैरव्यिहारामुळे त े
प्रिासनाच्या ताब्यात देण्याच ेआदेि न्यायालयान ेददले असताींनाही  क्रीडा र्िन ससमतीन ेया 
आदेिािर स्थर्गती समळविण्यासाठी सदरील प्रकरेी न्यायालयात नेले मात्र न्यायालयाकडरन 
ससमतीला ददलासा न समळाल्याने अखेर क्रीडा र्िन तात्काळ ताब्यात देण्याच े आदेि 
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प्रिासनाने ससमतीला ददले होत े तसेच क्रीडा र्िन ससमतीही बरखास्त करण्यात आली 
असतानाही क्रीडा र्िनाचा ताबा देण्यात आलेला नसरन ससमतीकडरन आर्थाक व्यिहार सुरु 
असल्याच ेमाहे जानेिारी, २०१५ मध्ये िा त्या दरम्यान िनदिानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) क्रीडा र्िनात झालेल् या आर्थाक गैरव्यिहारामळेु महानगरपासलकेच् या मु यालय समोरील 
मोक् याच् या दठकाेी असलेल्या क्रीडा र्िनाला ससल करण्याचा िनेाय िासनान ेघेतला आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत िासनान ेचौकिी केली आहे काय, असल्यास, चौकिीनुसार 
उक्त क्रीडा र्िन ताब्यात घेण्याकरीता पुढे कोेती कायािाही करण्यात आली िा येत 
आहे तसेच उक्त क्रीडा र्िनातील गैरव्यिहार प्रकरेी सींबींर्िताींिर कोेती कारिाई करण्यात 
आली िा येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारेे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस (०६-०२-२०१७) : (१) हे खरे नाही. बहृन्मुींबई महानगरपासलकेने ददनाींक 
२५.११.२०१४ रोजी पारीत केलेल्या आदेिानसुार सींबींर्ित बँकाींना ददनाींक १९.१२.२०१४ रोजी 
कक्रडार्िन ससमती बरखास्त झाल्याचे कळविण्यात आले होते ि तद्नींतर तत्कालीन 
आयुक्ताींच्या आदेिानुसार कक्रडार्िन महापासलकाप्रिासनाने ताब्यात घेतले असरन त्याच े
व्यिस्थापन ि बँकेचे सिा व्यिहार नव्याने िनयुक्त केलेल्या प्रिासनामार्ा त करण्यात येत 
आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) ि (४) बहृन्मुींबई महानगरपासलका कक्रडा र्िनातील गैरव्यिहारासींदर्ाात आयुक्त, बहृन्मुींबई 
महानगरपासलका याींच्या आदेिानुसार कक्रडार्िन प्रिासनान े ताब्यात घेतले असरन, त्याच े
व्यिस्थापन प्रिासक ससमतीकडरन होत आहे. 
    बरखास्त करण्यात आलेल्या व्यिस्थापन ससमतीच्या पदार्िकाऱयाींविरुध्द खात्याींतगात 
चौकिीची प्रकक्रया परेा झाली असरन, सदर चौकिीमध्ये श्री.मोहन िाींताराम पा्ील, विर्ाग 
िनरीक्षक (क.ि सीं. खाते) श्री. अविनाि आत्माराम दिुान,े हमाल (लो.द्.म.स. रुग्ेालय) ि 
श्री.श्रीकाींत मकुुीं द कामतकेर, सेिािनितृ्त लेखार्िकारी याींच्याविरोिात आरोप ससध्द झालेआहेत. 
     त्यापैकी श्री. मोहन िाींताराम पा्ील ि श्री.अविनाि आत्माराम दिुाने याींची प्रत्येकी 
एका िावषाक िेतनिाढ हींगामी स्िरुपात रोखण्यात  आली आहे. 
     तसेच श्री.श्रीकाींत मकुुीं द कामतेकर याींच ेमरळ िनितृ्तीिेतन रु. १०००/- प्रितमाह याप्रमाे े
पुढील एक िषााच्या कालाििीकरीता कमी करण्यात आले आहे. 

___________ 
  

मुांबई, मुलुांड (पूिा) स् टेशन ते नाणपेाडा गाांि, समठागर रोड त ेनाहूर रेल् िे, ते भाांडुप पूिा 
पयतंच् या दो ही समाांतर रस् त् याच ेिाम अयायाप अपूणा असल्याबाबत 

  

(३)  १२२७० (०९-०४-२०१५).   श्री.सांजय िदम (दापोली) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) मुींबई, मुलुींड (परिा) स् ्ेिन ते नाेेपाडा गाींि, समठागर रोड ते नाहरर रेल् ि ेते र्ाींडुप परिा 
पयतंच् या दोन् ही समाींतर रस् त् याच ेकाम अद्याप अपरेा आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, सदर रस् त् याींची िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत काय आढळरन 
आले ि तदनुसार सदर अपरेा असलेल् या रस् त् याींची कामे तातडीन ेकरेेबाबत िासनाने कोेती 
कायािाही केली िा करण् यात येत आहे, 
(३) अद्याप कोेतीच कायािाही केली नसल् यास, विलींबाची कारेे काय आहेत ? 

श्री. देिेंद्र फडणिीस (०८-०२-२०१७) : (१), (२) ि (३) मुलुींड (पुिा) रेल्िे स्थापनक ते नाेेपाडा 
गाींि याींच्यामध्ये महानगरपासलकेच्या “्ी” विर्ागाच्या सुिारीत मींजरर विकास आराखडा १९९१ 
नुसान १८.३० मी. रुीं दीचा विकास िनयोजन रस्ता असरन ताे परेापेे विकससत आहे. 
     र्ाींडुप (परिा) त े नाहरन (परिा) याींच्यामध्ये “एस” विर्ागाच्या सिुारीत मींजरर विकास 
आराखडा १९९१ नुसार १८.३० मी. रुदीचा विकास िनयोजन रस्ता असरन तो विकससत आहे. 
     नाहरर (परिा) ते मुलुींड (पिुा), समठागर र्ा्क, नाेेपाडा याींच्यामिील जागा मध्ये 
रेल्िेच्या मालकीची असरन, सदर जागा मध्ये रेल्िेच्या दैनींददन िापरामध्ये आहे. 
      बहृन्मुींबई महानगरपासलकेच्या “एस” ि “्ी” विर्ागाच्या सुिारीत मींजरर विकास 
आराखडा १९९१ नुसार सदर जागेमिरन कोेत्याही प्रकारचा रस्ता िनयोजजत नाही. त्यामळेु 
सद्य:जस्थतीत नाहरर रेल्िे स्थानक (परिा) त ेमुलुींड (परिा), समठागर र्ा्क येथे ६ क्रमाींकाच्या 
रेल्िे मागााच्या समाींतर रस्ता बाींिेे िक्य होेार नाही. 

___________ 
  

मौज ेबािधन बु. आणण बािधन खु., (ता.मुळशी) येथील रामनदीला  
िाही हठिाणी गटाराच ेस् िरुपप प्रा् त ााले असल्याबाबत 

  

(४)  १६१७२ (०८-०४-२०१६).   श्री.लक्ष्मण जगताप (धचांचिड) :   सन्माननीय मखु्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) मौजे बाििन ब.ु आणे बाििन ख.ु, (ता.मुळिी) येथील रामनदीला काही दठकाेी ग्राचे 
स् िरुप प्रा् त झाले असरन काही दठकाेी नदीच ेप्रिाहच गायब झाला असलयाचे माहे रे््ुिारी, 
२०१५ मध् ये उघड झाले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, नदीच् या दोन् ही बाजरने झालेल् या अितक्रमेामुहळे नदीला ्यायाचे स् िरुप प्रा् त 
झाले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, नदीपात्रातरन करण् यात आलेली बींद ग्ार योजना अनेक दठकाेी खराब 
झाल् याने मोयाया प्रमाेािर साींडपाेी समसळत असल् याने आरोग् याचा प्र न िनमााे झाला आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(४) असल् यास, ह्या प्रकरेी िासनान ेयािर कुठली उपाययोजना केली अथिा करण् यात येत 
आहे, 
(५) नसल् यास, विलींबाची कारेे काय आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस (१०-०१-२०१७) : (१) माहे रे््ुिारी, २०१५ दरम्यान मौजे बाििान बु. 
ता.मळुिी जज.पुेे येथील स.न.३३९ मध्ये गोयल गींगा डवे्हल्पसा पुे े याींनी प्रकल्पाचे बाींिकाम 
सुरु केले आहे. सदर बाींिकामचा पायाच ेखोदकाम सुरु असताींना त्या दठकाेी काही प्रमाेात 
राडारोडा पडलेला होता. सदर प्रकरेी तक्रार प्रा्त झाल्यानींतर जजल्हार्िकारी पुेे, िनिासी उप 
जजल्हार्िकारी पुेे ि उपविर्ागीय अर्िकारी मािळ-मुळिी उपविर्ाग पुेे याींनी सींबींर्ित 
विकासकास नो्ीस बजािली आहे. सदर नोद्सीच्या अनुषींगाने विकासकाने रामनदीमध्ये 
पडलेला राडारोडा सींपरेापेे काढलेला आहे. 
(२), (३), (४) ि (५) सदर नदीच्या दोन्ही बाजरने झालेली अितक्रमेे ि अनर्िकृत नि े
बाींिकामाबाबत मा.राषरीय हररत लिाद, पजचम विर्ाग, बेंच पुेे याींचेसमोर अजा क्रमाींक 
३९/२०१५ अन्िये दाखल दाव्यामध्ये ददलेल्या अींतररम आदेिानुसार विविि विर्ागामार्ा त 
कायािाही सुरु आहे. 

___________ 
  

िल् याण- सशळ महामागाालगत मौजे णखडिाळी येथ ेमहानगरपासलिेने हदलेल्या जागेिर 
आयआयटी, आयआयएम तसेच रसायन तांत्रज्ञान सांस्था उभारण्याबाबत 

  

(५)  १९९१९ (३०-०७-२०१५).   श्री.सुभाष भोईर (िल्याण ग्रामीण), श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), 
श्री.प्रताप सरनाईि (ओिळा माजजिडा), श्री.गणपत गायििाड (िल्याण पूिा) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) ठाे ेमहानगरपासलका हद्दीतील कल् याे-सिळ महामागाालगत मौजे णखडकाळी येथ े
आयआय्ी, आयआयएम तसेच रसायन तींत्रज्ञाान सींस् थेसार या मोयाया िासकीय सिक्षे 
सींस् थाींकरीता िैक्षणेक प्रयोजनासाठी सुमारे ३५० एकर जागा ठाेे महानगरपासलकेकडरन 
आरक्षक्षत करण् यात आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, सदर जागेिर उच् च िैक्षणेक सुवििा देण् यासाठी िासनाकडरन मींजररी देण् यात 
आली आहे काय, 
(३) असल् यास, सदर दठकाेी केव्हापयतं िैक्षणेक सुवििा उपलब् ि करुन देे ेअपेक्षक्षत आहे, 
(४) नसल् यास, विलींबाची कारेे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस (३१-०१-२०१७) : (१) मौजे णखडकाळी येथील सुमारे ११३.१२ हेक््र 
जागेिरील हरीत विर्ाग तसेच लो कॉस्् म्युिनससपल स्पो ा्स कॉम्पलेक्स हे आरक्षे िगळरन 
त्याऐिजी िैक्षणेक प्रयोजनाथा विकास योजनेमध्ये दिाविण्याची ि या आरक्षेाकरीता समुर्चत 
प्रार्िकरे ठाेे महानगरपासलका / रा्य िासन अस ेकरण्याचा िनेाय ठाेे महानगरपासलकेने 
घेऊन त्याकरीता महाराषर प्रादेसिक ि नगर रचना अर्ििनयम, १९६६ चे कलम ३७ च्या  
प्रस्तािाची िैिािनक कायािाही महानगरपासलकेकडरन करण्यात येत आहे. सदरचा रे्रबदल 
प्रस्ताि िासनास अद्याप मान्यतकेरीता सादर झालेला नाही. 
(२) प्रन उद्् ाित नाही. 
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(३) महानगरपासलकेडरन िासनास रे्रबदल प्रस्ताि सादर झाल्यानींतर आियक ती पुढील 
कायािाही िासनस्तरािरुन करण्यात येईल. 
(४) प्रन उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

असलबाग नगरपररषद (जज.रायगड) मध् ये िायारत असलेल्या िमाचाऱयाांबाबत 
  

(६)  २१७५० (११-०८-२०१५).   श्री.सुभाष उफा  पांडडतशेठ पाटील (असलबाग), श्री.धैयाशील पाटील 
(पेण), श्री.जीिा गावित (िळिण) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 

(१) असलबाग नगरपररषद (जज.रायगड) मध् ये गेली २२ िषे ८ कमाचारी सेिेत कायारत आहेत, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, नगरपररषदेमध्ये कायारत असलेल् या ८ कमाचा-याींची सेिा २२ िषे परेा होिरनही 
अद्यापपयतं त् याींच् या सेिा कायम न झाल् यान े प्रस् ताि मान् यतेसाठी िासनाच् या नगरविकास 
विर्ागाकड ेसादर करण्यात आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, २२ िषे कायारत असेा-या कमाचा-याींना कायम करण्याच् या प्रस् तािास 
नगरविकास विर्ागाकडरन विलींब होण् याची कारेे कोेती, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारेे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस (०२-०२-२०१७) : (१), (२) ि (३)  असलबाग नगरपररषदेने सन १९९३ 
मध्ये प्रादेसिक दयु्यम सेिा िनिड मींडळाकडरन ररक्त पदािर उमदेिाराींची मागेी केली होती. 
परींतु िनिड मींडळाकडरन िेळीच उमेदिार उपलब्ि झाले नसल्याने असलबाग नगरपररषदेने ठराि 
करुन सेिायोजन ि समाजकल्याे विर्ागाकडरन  यादी मागिरन एकर े आठ उमेदिाराींची नाका 
सलवपक ि सलपीक म्ह रेन तात्पररत्या स्िरुपात िनयुक्ती केली होती. 
     प्रादेसिक दयु्यम सेिा िनिड मींडळाकडरन उमेदिार उपलब्ि झाल्यानींतर सदर कमाचऱयाींनी 
औद्योर्गक न्यायालयान े िासन िनेायातील अ्ी ि िती पुेा करीत असतील तर त्याींना 
सामािरन घेण्याबाबतचे आदेि ददले. यानसुार आयुक्त, नगरपररषद सींचालनालय मुींबई याींनी 
िनयमानुसार समािेिनाचा प्रस्ताि अमान्य केला . 
     त्यानुसार सदर कमाचाऱयाींना सेिा समा्तीची नो्ीस देण्यात आली याबाबत सदर 
कमाचाऱयाींनी मा.उच्च न्यायालयात यार्चका दाखल केली. 
     सदर न्यायालयीन प्रकरेी मा.उच्च न्यायालयान े पुनाविलोकन अवपल अजााबाबत 
मुयार्िकारी, असलबाग ि िासनाने िनेाय घेण्याचे आदेि ददले आहेत. 
     या अनुषींगाने मुयार्िकारी याींना सुनािेी घेण्याचे िनदेि ददले असरन मा.उच्च 
न्यायालयाच्या आदेिानुसार या प्रकरेी सुनािेी घेण्याबाबत मा.रा्यमींत्री (नगर विकास) 
याींचेकड ेप्रस्तावित केले आहे. 
(४) प्रन उद्् ाित नाही. 

___________ 
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मुांबईतील भाांडूप (प) येथील सावित्रीबाई फुले प्रसुती रुपग्णालयाचे  
सिासाधारण रुपग्णालयात रुपपाांतर िरण्याची मागणी 

  

(७)  २३०३२ (१४-०८-२०१५).   श्री.अशोि पाटील (भाांडूप पजश्चम) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबईतील र्ाींडरप (प) येथील सावित्रीबाई रु्ले प्रसुती रुग्ेालयाचे सिासािारे रुग्ेालयात 
रुपाींतर करण्याची मागेी स्थािनक लोकप्रितिनिीींनी त्याींच्या ददनाींक २७ जानेिारी, २०१५ 
रोजीच्या पत्रान्िये मा.मुयमींत्री (नगरविकास) याींचेकड ेकेला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यासींदर्ातं कोेती कायािाही करण्यात आली आहे, 
(३) अद्याप, कोेतीच कायािाही करण्यात आली नसल्यास विलींबाची कारेे काय आहेत िा 
कायािाहीची सद्यजस्थती काय आहे ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस (०८-०२-२०१७) : (१) हे खरे आहे. 
(२) सावित्रीबाई रु्ले प्रसुतीगहृ हे र्ाींडुप (पजचम) एस विर्ाग येथ े कायारत असरन, या 
रुग्ेालयात सध्या ४८ खा्ा (प्रसुतीविषयक ४३ ि बालकाींस ५) आहेत. या प्रसतुीगहृात 
प्रसुतीसींदर्ाातील ि १२ िषााखालील बालकाींसाठी लागेाऱया सुवििा उपलब्ि आहेत.   
     तसेच, परिा उपनगरातील प्रसुतीगहृाींसाठी सेंद्नल सें्र म्ह रेन या प्रसतुीगहृाची 
दजोन्नती करण्यात येऊन तेथ ेएस.एन.सी.यर. (निजात बालक वििेष दक्षता विर्ाग) च्या ५ 
खा्ा उपलब्ि करण्यात आल्या असरन, सध्या ४ बेबी  िॉमार आणे र्ो्ोथेरपी युिन् उपलब्ि 
करण्यात आले आहेत. 
     सावित्रीबाई रु्ले प्रसुतीगहृाच्या इमारतीच े बाींिकाम के्षत्रर्ळ १७२०.३८ चौ.मी. असरन 
र्ाींडरप ि आसपासच्या लोकसींयेचा विचार करता, र्ारतीय जन आरोग्य मानक 
मागादिानानसुार, कमीत कमी १६५ रुग्े खा्ाींच्या सिासािारे रुग्ेालयाची आियकता असर 
िकते ि त्यासाठी ककमान १३२०० चौ.मी. के्षत्रर्ळ बाींिकामची आियकता आहे. त्याची परताता 
सध्या अजस्तत्िात असलेल्या इमारतीत करुन घेेे िक्य नाही. 
     या सिा बाबीींचा विचार करता सदर प्रसुतीगहृातील सुिारीत सुवििाींचा िापर र्ाडुींप 
पररसरातील नागररकाींना समळत असल्यामळेु ि सदर पररसरातील सिासािारे रुग्ेालयाींच्या 
सुवििेची उपलब्िता पाहता, सदर प्रसुतीगहृाच ेसिासािारे रुग्ेालयात रुपाींतर करण्याबाबतची 
बाब आियकतेनुसार र्विषयात विचारात घेण्यात येईल. 
(३) प्रन उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

िोंढाळी ग्रामपांचायत (जज.नागपूर) ला नगरपांचायतचा दजाा देण्याबाबत 
  

(८)  २६९०६ (१७-०८-२०१५).   डॉ.आसशष देशमुख (िाटोल) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) कोंढाळी ग्रामपींचायत (जज.नागपरर) ही मोयाया के्षत्राची ि लोकसींयेची ग्रामपींचायत असरन 
सन २०१४ मध्ये येथील लोकसींया समुारे १५ हजार ८८४ मतदार सींया १० हजार २०१८ 
एिढी ककीं िा तत्सम आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या ग्रामपींचायतीची िाढती लोकसींया ि विस्तार तसेच येथील विकास कामाींची 
गरज लक्षात घेता या ग्रामपींचायतला नगरपींचायत चा दजाा देेेकरीता येथील नागरीक ि 
जनप्रितिनिीींची मागेी गेल्या काही िषाापासरन करण्यात येत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, महाराषर रा्य नगरपररषद, नरगपींचायत ि औद्योर्गक नागरी 
अर्ििनयमानुसार िासनाने या ग्रामपींचायतीचा दजाा िाढिरन नगरपींचायत करण्याबाबत कोेती 
कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारेे काय आहेत ? 
 

श्री. देिेंद्र फडणिीस (०९-०२-२०१७) : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) सदर प्रस्ताि िासनाच्या विचारार्िन आहे. 
(४) प्रन उद्् ाित नाही. 

___________ 
 

िोल्हापूर शहरातील इतर आठ नाल्यातील साांडपाणी िसबा बािडा आणण दधुाळी येथील 
साांडपाणी प्रकक्रया िें द्रात िळविण्यासाठी ननधी समळण्याबाबत 

 

(९)  ३४२९६ (२१-०१-२०१६).   डॉ.सुजजत समणचेिर (हातिणांगले) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कोल्हापरर िहरातील इतर आठ नाल्यातील साींडपाेी कसबा बािडा येथील साींडपाेी 
प्रकक्रया कें रातात आणे दिुाळी येथ ेकाम सुरु असलेल्या साींडपाेी प्रकक्रया कें रातात िळविण्यासाठी 
रुपये २१ को्ीचा िनिीचा प्रस्ताि िासनाकड ेदोन िषाापासरन प्रलींबबत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकरेी कोेती कायािाही करण्यात आली िा येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारेे काय आहेत ? 
 

श्री. देिेंद्र फडणिीस (३१-०१-२०१७) : (१), (२) ि (३) * महाराषर सुजल िनमाल 
असर्यानाींतगात पींचगींगा नदीच ेप्रदषुे रोखेेसाठी िहरासाठी १२ नाले साींडपाेी व्यिस्थपनचा 
रु. २२.५१ को्ी ककीं मतीचा प्रस्ताि पाेी पुरिठा ि स्िच्छता विर्ागाकड ेसादर करण्यात आला 
होता. 
 सदर प्रस्तािास पाेी पुरिठा ि स्िच्छता विर्ागाकडरन प्रिासकीस मान्यता प्रा्त न 

झालेने, कोल्हापरर महानगरपासलकेने सदर चा प्रस्ताि महाराषर सिुेा जयींती नगरोत्थान 
महासर्यानाींतगात नगरपररषद प्रिासन सींचालनालयास सादर केला होता. 

 सदर प्रस्तािाच्या अनुषींगाने त्रु्ीींची परताता करेेबाबत नगरपररषद प्रिासन सींचालनालयाने 
कोल्हापरर महानगरपासलकेस कळविलेले आहे. कोल्हापरर महानगरपासलकेकडरन अद्याप 
त्रु्ीींची पुताता करण्यात आली नाही. 

___________ 
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िाांहदिली (पूिा) येथील ठािूर सांिुल या मोठ्या घर सांिुल प्रिल्पासाठी access रोड  
(जाण्या-येण्यासाठी रस्ता) हा खाजगी असल्याबाबत 

  

(१०)  ४०४७७ (१३-०५-२०१६).   श्री.अतलु भातखळिर (िाांहदिली पूिा) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) काींददिली (परिा) येथील ठाकर र सींकुल या मोयाया घर सींकुल प्रकल्पासाठी access रोड 
(जाण्या-येण्यासाठी रस्ता) हा खाजगी असल्याच ेिनदिानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, त्यामुळे सदर रोडिर विजेचे ददिे बसिेे तसचे रस्त्यािर पडलेल्या खड्ड्याींची 
र्रेी करेे यासाठी अनके अडचेी येत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) तसेच, सदर गहृप्रकल्पासाठी असेारा िासकीय रोड हा झोपडपट्टयाींनी व्यापलेला 
असल्यान ेतो प्रिासनाला ताब्यात घेण्यास अनके अडचेी येत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर गहृ प्रकल्पाला access रोड समळण्याबाबत िासन कोेती उपाययोजना 
करेार आहे, 
(५) असल्यास, किीपयतं िासकीय access रोड िापरण्यास उपलब्ि होेार आहे, 
(६) नसल्यास, विलींबाची काय कारेे आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस (१०-०२-२०१७) : (१) हे खरे आहे. 
(२) सदर रस्ता खाजगी असल्यान ेतेथे विकासद्िारे सेिा-सुवििा देण्यात आल्या आहेत. 
(३) सदर गहृ प्रकल्पास पजचम राततुगती महामागाािरुन येण्या-जाण्यासाठी ९० रु्् डी.पी. रोड 
अजस्तत्िात आहे. 
     तसेच, सदर रस्ता झोपड्याींनी व्यापलेला नाही. 
(४), (५) ि (६) ददनाींक २७.०५.२०१६ रोजी नव्याने प्रकासित केलेल्या विकास िनयोजन 
आराखडा २०३४ मध्ये सदर access रोडची रुीं दी १८.३० मी. प्रस्तावित करण्यात आलेली 
असरन, त्याच्या जागी विकास िनयोजन रस्ता प्रस्तावित करण्यात आलेला आहे. 
     विकास िनयोजन आराखडा २०३४ ला मींजररी समळाल्यानींतर सध्या उपलब्ि असलेल्या 
access रोडचे रुीं दीकरे करण्यात येईल. 

___________ 
  

मुांबई महानगरपासलिा के्षत्रातील नालेसफाई घोटाळ्याबाबत 
  

(११)  ४१७५५ (१७-०५-२०१६).   श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.अतुल भातखळिर (िाांहदिली 
पूिा), श्री.इम्तीयाज सय्यद (औरांगाबाद मध्य), श्री.राधािृष्ट् ण विखे-पाटील (सशडी) :   
सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) मुींबई महानगरपासलका के्षत्रातील नालेसर्ाई घो्ाळा प्रकरेी ५ ठेकेदारािर कारिाई 
करण्यात आली, परींतु ५ ठेकेदाराींना पाठीिी घालेाऱया महानगरपासलकेच्या सींबींर्ित 
अर्िकाऱयाींिर कारिाई करण्यात आली नसल्याच ेमाहे जानेिारी, २०१६ मध्ये िा त्या दरम्यान 
िनदिानास आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदर प्रकरेी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत काय िनदिनाास 
आले, तद्नुसार नालेसर्ाई घो्ाळयात ठेकेदाराींना पाठीिी घालेाऱया महानगरपासलकेच्या 
सींबींर्ित अर्िकाऱयाींिर कोेती कारिाई करण्यात आली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारेे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस (०८-०२-२०१७) : (१) मुींबई महानगरपासलका के्षत्रातील नालेसर्ाई घो्ाळा 
प्रकरेी ५ ठेकेदाराींना बहृन्मुींबई महानगरपासलकेच े सींबींर्ित अर्िकारी पाठीिी घालत 
असल्याची बाब िनदिानास आलेली नाही. 
(२) बहृन्मुींबई महानगरपासलका के्षत्रात असलेल्या मोयाया नाल्याच्या सर्ाईसाठी सन २०१५-१६ 
ते सन २०१६-१७ या िषााकररता देण्यात आलेल्या ३२ कीं त्रा् कामात झालेल्या 
अिनयसमतताींबाबत सींबींर्ित नालेसर्ाई कीं त्रा्दार, व्ही.्ी.एस. कीं त्रा्दार ि िजनका्ा ठेकेदार 
तसेच सींबींर्ित कमाचारी ि अर्िकारी याींच्यािर कारिाई करण्यात येत आहे. 
(३) प्रन उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

ठाणे महापासलिा के्षत्रातील िळिा येथील पाणी व्यिस्था  
सुधारण्यासाठी मांजूर िरण्यात आलेला ननधी  

  

(१२)  ४१९४२ (१७-०५-२०१६).   श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळिा), श्री.शसशिाांत सशांदे 
(िोरेगाि), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्री.सुरेश लाड (िजात), 
श्री.जयांत पाटील (इस्लामपूर), श्री.असमत साटम (अांधेरी पजश्चम) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) ठाेे महापासलका के्षत्रातील कळिा येथील पाेी व्यिस्था सुिारण्यासाठी २६ को्ी रुपयाींचा 
िनिी माहे जानेिारी, २०१६ मध्ये िा त्या दरम्यान मींजरर करण्यात आला आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकरेी िासनाने काय कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारेे काय आहेत तसेच प्रकरेीची सद्य:जस्थती काय आहे ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस (०६-०१-२०१७) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) कळिा प्रर्ाग ससमतीअींतगात गुरुत्ििादहन्या, ऊध्िािादहन्या परुविेे, जलकुीं र् बाींिेेच्या 
कामासाठी ज.ेएन.एन.यु.आर.एम. अींतगात िनविदा प्रकक्रया परेा होऊन ददनाींक ११.०४.२०१६ 
रोजी कायाादेि देण्यात आलेला आहे. 
(३) प्रन उद्् ाित नाही. 

___________ 
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मानखुदा (मुांबई) येथील मातांग िुषीनगर भागात मुांबई महानगरपासलिेच्या स्िच्छ भारत 
योजनेअांतगात बाांधण्यात आलेल्या शौचालयाबाबत 

  

(१३)  ४२१३४ (१७-०५-२०१६).   श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.अब् दलु सत्तार 
(ससल्लोड) :   सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) मानखुदा (मुींबई) येथील मातींग कुषीनगर र्ागात मुींबई महानगरपासलकेच्या स्िच्छ र्ारत 
योजनेअींतगात एका खासगी कीं त्रा्दारामार्ा त बाींिण्यात आलेल्या िौचालयास मलिादहनीची 
सोय केली नसल्यान ेहे िौचालय दोन ददिसातच बींद करण्यात आले असल्याच ेमाहे जानेिारी, 
२०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान िनदिानास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकरेी िासनान ेचौकिी करुन सींबींर्ित कीं त्रा्दारािर कोेती कायािाही 
केली आहे िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारेे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस (०८-०२-२०१७) : (१) मानखुदा येथील मातींग कृषीनगर र्ागात बाींिण्यात 
आलेले िौचालय हे महानगरपासलकेच्या मानकाप्रमाेे बाींिण्यात आलेले आहे. 
       िौचालयाच्या मलकुीं डाच ेर्रुन िाहेारे पाेी जाण्यासाठी िौचालयाची जोडेी ्या 
पजान्य जलिादहनीला केली आहे ितची क्षमता पुरेिी नसल्यामुळे सदरचे िौचालय तात्पुरते बींद 
करण्यात आले आहे. 
       सदर दठकाेी महानगरपासलकेमार्ा त मलिन:सारे िादहनी ्ाकण्याचा प्रस्ताि असरन, 
सदर मलिन:सारे िादहनीचे काम परेा झाल्यानींतर िौचालय सुरु करण्यात येईल. 
(२) ि (३) प्रन उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

िाांहदिली पूिा (मुांबई) दामनूगर येथे ाोपडपट्टी पनुिासन योजना राबविण्याबाबत 
  

(१४)  ४४२११ (०७-०५-२०१६).   श्री.सुननल प्रभ ू (हदांडोशी) :   सन्माननीय गहृननमााण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) काींददिली परिा (मुींबई) दामरनगर येथे झोपडपट्ी पुनिासन योजना राबविण्याबाबत ददनाींक 
२४ डडसेंबर, २०१५ मध्ये िा त्या दरम्यान िासनाने घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकरेी िासनाने कोेती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारेे काय आहेत  ? 
  
श्री. प्रिाश महेता (०४-०२-२०१७) : (१) हे खरे नाही. 
     तथावप, सन्माननीय सदस्याींनी सन २०१५ च्या दहिाळी अर्ििेिनामध्ये काींददिली, मुींबई 
येथील दामरनगर येथील झोपडपट्ीस लागलेल्या आगीसींदर्ाात उपजस्थत केलेल्या लक्षिेिी 
सुचनेसींदर्ाात ददनाींक २१/१२/२०१५ रोजी झोपडीिाससयाींच्या पुनिासनाबाबत वििानसर्ते िनिेदन 
केले होते. 
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(२) ि (३) दामरनगर येथील झोपडपट्ी सींजय गाींिी राषरीय उद्यानाच्या म्हेज े िन 
विर्ागाच्या जसमनीिर असरन सदर झोपड्या िनषकाससत करण्याच्या मा.मुींबई उच्च 
न्यायालयाच्या िनदेिानुसार उद्यानाच्या जसमनीिरील झोपडीिारकाींचे विकास िनयींत्रे 
िनयमािली, १९९१ वििनयम ३३(१०) पररसिष् IV उपकलम ३.११ च्या तरतुदीनसुार मौज े
चाींददिली येथे पुनिासन करण्यात येत आहे. 

___________ 
  

मुांबईतील परळ-सशिडी, एफ/दक्षक्षण विभागातील ६ इमारतीांच्या  
गहृननमााण प्रिल्पात ाालेला गैरव्यिहार 

  

(१५)  ४४२३० (१७-०५-२०१६).   श्री.सुननल प्रभ ू (हदांडोशी) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) मुींबईतील परळ-सििडी, एर्/दक्षक्षे विर्ागातील, सीएसक्र. १८० मिील अिोका गाडान या 
६ इमारतीच्या गहृिनमााे प्रकल्पात स्िच्छतागहृाच े५० चौ.रु्् च्ई के्षत्र िनिासी बाींिकामात 
समाविष् करुन, पासलका अर्ििनयमाींच े उल्लींघन करुन, सदर प्रकल्पात गैरप्रकार ि 
अिनयसमतता केल्याचा प्रकार ददनाींक १० जानेिारी, २०१६ रोजीच्या िनदिानास आला, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, यासींदर्ाात स्थािनक लोकप्रितिनिीींनी मा.मुयमींत्री, मा.आयकु्त, मुींबई 
महानगरपासलका याींना लेखी िनिदेन ददले आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, प्रन र्ाग १ बाबत िासनाने तथा महापासलकेने सदरहर विकासकाविरुध्द 
कोेती कायदेिीर कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(४)  नसल्यास, विलींबाची कारेे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस (१०-०२-२०१७) : (१) हे खरे नाही. 
     परळ-सििडी, एर्/दक्षक्षे विर्ागातील, सीएसक्र. १८० मिील अिोका गाडान या ६ 
इमारतीच्या गहृिनमााे प्रकल्पात स्िच्छतागहृाचे ५० चौ.रु्् च्ई के्षत्र िनिासी बाींिकामात 
समाविष् केलेले नसरन, सदर इमारतीमध्ये नोकराींकररता प्रत्येक मजल्यािर एक याप्रमाेे २.२ 
चौ.मी.ची. स्िच्छतागहेृ विकास िनयींत्रे िनयमािलीतील तरतुदीप्रमाेे महापासलकेमार्ा त 
नकािात मींजरर करण्यात आलेली आहेत. 
     सदर इमारतीस ददनाींक १५.०३.२०१२ रोजी र्ोगि्ा प्रमाेपत्र देण्यात आलेले आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) ि (४) प्रन उद्् ाित नाही. 

___________ 
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उल्हासनगर महानगरपासलिेमध्ये बनािट िागदपत्रे तयार िरुपन नोिरी समळविल्याबाबत 
  

(१६)  ४४४४२ (०३-०५-२०१६).   श्री.शरददादा सोनािणे (जुनर), श्री.सरदार ताराससांह 
(मुलुांड) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मध्यिती पोलीस ठाेे (उल्हासनगर) मध्ये सिला ररषपाला उजैनिाल ि सररता अरविींद 
बडगुजर (्ाक) या दोन मदहलाींच्या विरोिात बनाि् कागदपत्र े तयार करुन उल्हासनगर 
महानगरपासलकेमध्ये नोकरी समळविेेबाबतचा गुन्हा ददनाींक २८ नोव्हेंबर, २०१५ रोजी िा त्या 
सुमारास दाखल झाला, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत सररता अरविींद बडगुजर दहरे याींनी ददनाींक १८ जलु,ै २०१५ रोजी 
महानगरपासलका उपायुक्त याींना लेखी सविस्तर सलदहलेल्या पत्रानसुार तपास करण्यात आला 
आहे काय, असल्यास तपासामध्ये उल्हासनगर म.न.पा.तील तसेच कामगार सींघ्नातील ककती 
कमाचारी, व्यक्ती ि अर्िकारी दोषी आढळरन आले आहेत, 
(३) असल्यास, त्याींचेविरोिात काय कारिाई करण्यात आली िा करण्यात येत आहे या प्रकरेी 
उपायुक्त िनतीन कापडेीस याींनी केलेल्या चौकिीमध्ये दोषी आढळरन आलेल्या व्यक्तीींविरुध्द 
काय कारिाई करण्यात आली िा येत आहे दोषी आढळरन आलेल्या व्यक्तीींपैकी जे सेिािनितृ्त 
झाले आहेत, त्याींचेविरुध्द कारिाई न करण्याची सिासािारे कारेे काय आहेत, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारेे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस (१०-०२-२०१७) : (१) मध्यिती पोलीस ठाे े (उल्हासनगर) मध्ये सिला 
ररषपाला उजनैिाल ि सररता अरविींद बडगुजर (्ाक) या दोन मदहलाींच्या विरोिात बनाि् 
कागदपत्र ेतयार करुन उल्हासनगर महानगरपासलकेमध्ये नोकरी मळविेेबाबतचा गुन्हा ददनाींक 
२७ नोव्हेंबर, २०१५ रोजी दाखल झाला आहे. 
(२) सररता अरविींद बडगुजर (्ाक) याींनी ददनाींक १८ जुल,ै २०१५ रोजी उपायुक्त याींना पत्र 
ददलेले आहे. तथावप सदर प्रकरेी र्ौजदारी गुन्हा दाखल असल्यामुळे सिा कागदपत्र े ि 
सींर्चका ददनाींक ०१.०२.२०१६ रोजी मध्यिती पोसलस स््ेिन, उल्हासनगर येथे ददलेली आहेत. 
परींतु उपायुक्त याींचकेडरन स्ितींत्र तपास करण्यात आलेली नाही. 
(३) ि (४) प्रन उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

उल्हासनगर शहरातील पाणी टांचाईबाबत 
  

(१७)  ४५७१२ (१६-०५-२०१६).   श्रीमती योयोती िलानी (उल्हासनगर) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) उल्हासनगर िहरात तीव्र स्िरुपाची पाेी ी्ंचाई िनमााे झाली आहे, त्यामळेु 
नगरसेिकाींनी राजीनामा देे,े बोअरिेलचा पयााय िनमााे करेे, पाण्यासाठी आयकु्ताींच्या 
प्रर्ाग ससमत्यािनहाय बैठकी घेे ेइत्यादी उपाय करण्यात येऊनही पाेी प्रन आ्ोक्यात येत 
नसल् यामळेु नागररकाींमध्ये असींतोष िनमााे झाला आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, याबाबत िासनान ेचौकिी केली आहे काय, त्यानसुार तीव्र पाेी ी्ंचाई दरर 
करण्यासाठी कोेत्या उपाययोजना केल्या िा करण्यात येत आहेत, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारेे काय आहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस (०८-०२-२०१७) : (१) हे खरे आहे. सन २०१५ मध्ये पजान्यमान कमी 
झाल्यामुळे जलसींपदा विर्ागान ेउपलबि पाेी सायायाच े िनयोजन करुन उल्हासनगर िहरात 
ददनाींक १ नोव्हेंबर, २०१५ ते ३१ जुल,ै २०१६ पयतं सा्तादहक ३०% पाेी कपात लागर केली 
होती. त्यामुळे दर आठिड्याला २ ददिस पाेी पुरिठा बींद राहत होता. 
       रे््ुिारी, २०१६ मध्ये जलसींपदा विर्ागान े पुन्हा उपलब्ि पाेी सायायाचे िनयोजन 
करुन सा्तादहक ६० तास (२ १/२ ददिस) पाेी कपात लागर केली होती. 
       पाेी कपाती व्यितररक्त दैनींददन साडचेार ददिस पाेी पुरियायात २५% प्रितददन 
कपात लागर केली होती. त्यामळेु उल्हासनगर िहरात तीव्र पाेी ी्ंचयाई िनमााे झाली होती. 
(२) सदर पाेी ी्ंचाई दरर करण्यासाठी उल्हासनगर महानगरपासलकेमार्ा त खालीप्रमाेे 
उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत :- 

 पाेी पुरियायाच्या पयाायी व्यिस्थेसाठी िहरात असलेल्या अजस्तत्िातील विींिे 
विदहरीिरील हातपींप, विद्युतपींप याींची तातडीन ेदरुुस्त करण्याचे काम हाती घेण्यात 
आले. 

 आयुक्ताींनी पाेी ी्ंचाई सींदर्ाात प्रर्ाग ससमती िनहाय आढािा घेऊन, प्रत्येक प्रर्ाग 
ससमतीमध्ये ५० बोअरिेल घेण्याबाबत प्रस्तावित केल्यानुसार, एकर े ४ प्रर्ाग 
ससमतीमध्ये २०० बोअरिेल करेेबाबतचे काम िनविदा मागिरन ठेकेदारामार्ा त परेा 
करण्यात आले आहे. 

 प्रर्ाग िनहाय नगरसेिक िनिी, प्रर्ाग ससमती िनिी, ग्नेता िनिी ि इतर वििेष 
िनिीतरन प्रत्येक प्रर्ागात अितररक्त १५० बोअरिेल केलेल्या आहेत. 

(३) प्रन उद्् ाित नाही. 
___________ 

  
िल् याण-डोंबबिली महापासलिा के्षत्रातील मुांबई महानगर प्रदेश वििास प्राधिरणान े 

मांजूर िेलेला वििास आराखड्याबाबत 
  

(१८)  ४५७६४ (१७-०५-२०१६).   श्री.गणपत गायििाड (िल्याण पूिा), श्री.सुभाष भोईर 
(िल्याण ग्रामीण), डॉ.बालाजी किणीिर (अांबरनाथ), श्री.मांगलप्रभात लोढा (मलबार हहल), 
श्री.नरेंद्र पिार (िल्याण पजश्चम), श्री.योगेश सागर (चारिोप) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१)  कल् याे-डोंबबिली महापासलका के्षत्रातील नव्याने समाविष् करण्यात आलेल्या गािातील 
मुींबई महानगर प्रदेि विकास प्रार्िकरेाने या परीसराच्या विकासकाकररता ि स्थािनक 
जनतेला पायार्रत सुवििा उपलब्ि करुन देण्याकररता सिा घ्कातरन हरकती मागिरन, विकास 
आराखडा तयार केलेला असरन ही गाि े महापासलकेत समाविष् करण्यात आल्यामळेु मुींबई 
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महानगर प्रदेि विकास प्रािकरेाने मींजरर केलेला विकास आराखडा कल्याे-डोंबबिली 
महानगरपासलकेला हस्ताींतरीत करेेबाबतचे िनिेदन स्थािनक लोकप्रितिनिी याींनी ददनाींक ०५ 
डडसेंबर, २०१५ रोजी िा त्यासुमारास मा.मुयमींत्री याींना ददले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या आराखाडयात दाखविण्यात आलेल्या आरक्षेास लोकप्रितिनिी-स्थािनक 
लोकप्रितिनिी तसेच जजल्हापररषद सदस्य याींच्यासह ग्रामस्थानी विरोि दिाविला आहे, हे ही 
खरे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरेी िासनाने काय कायािाही केली िा करेार आहे, 
(४)  नसल्यास विलींबाची कारेे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस (३१-०१-२०१७) : (१) होय, सदरचे िनिेदन लोकप्रितिनिीींकडरन ददनाींक 
२/२/२०१६ च्या पत्रान्िये प्रा्त झाले आहे. 
(२) ि (३) २७ गािाींच्या िगळलेल्या र्ागाची विकास योजना महाराषर प्रादेसिक ि नगर रचना 
अर्ििनयम, १९६६ चे कलम ३१(१) मिील तरतरदीनसुार प्रससध्द करुन त्यािर हरकती / सुचना 
मागविण्यात आल्या होत्या. प्रा्त हरकती / सुचनाींिर सींबींर्िताींना सुनािेी देऊन िासनास 
अहिाल सादर करण्याकरीता सहसींचालक नगर रचना, कोके विर्ाग, निी मुींबई याींची 
अर्िकारी म्ह रेन िनयुक्ती करण्यात आली आहे. िनयुक्त अर्िकारी याींनी िासनास अहिाल 
सादर केला असरन, त्यािर सींचालक, नगर रचना, महाराषर रा्य, पुेे याींचे असर्प्राय प्रा्त 
झाले आहे. सदरचा अहिाल / असर्प्राय विचारात घेऊन सदर िगळलेल्या के्षत्रज्ञाच्या विकास 
योजनेिर उर्चत िनेाय घेण्याची िासनाची र्ुसमका आहे. 
(४) प्रन उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

परळ (मुांबई) येथील महात्मा गाांधी मेमोररयल रुपग्णालयाच्या  
तळमजल्यािर लागलेल्या आगीबाबत 

  

(१९)  ४५८१९ (१७-०५-२०१६).   श्री.आससफ शेख (मालेगाांि मध्य), प्रा.िषाा गायििाड 
(धारािी), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 

(१) मुींबईतील परळ येथील महात्मा गाींिी मेमोररयल रुग्ेालयाच्या तळमजल्यािर लागलेल्या 
आगीत र्ींगार खोलीतील सामान जळरे खाक झाले असल्याच ेमाहे जानेिारी, २०१६ दरम्यान 
िनदिानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत िासनान ेचौकिी केली आहे काय ि त्यानुसार काय कायािाही केली 
िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारेे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस (०८-०२-२०१७) : (१) हे खरे आहे. ददनाींक ४ जानेिारी, २०१६ रोजी  
महात्मा गाींिी ममेोररयल रुग्ेालयाच्या तळमजल्यािर आग लागली होती. 
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(२) सदर घ्नेची बहृन्मुींबई महानगरपासलकेच्या अजग्निमन दलामार्ा त चौकिी करण्यात 
आलीअसरन, सदर आग िुम्रपानाच्या जळत्या िस्तु िनषकाळजीपेे ्ाकल्यामळेु लागली 
असल्याच ेआढळरन आले. 
(३) प्रन उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

पुणे महापासलिेतील विविध विभागाांचे तब्बल ९६ ऑडडट अहिाल गायब ााल्याबाबत 
  

(२०)  ४८५४९ (१३-०५-२०१६).   श्रीमती माधुरी समसाळ (पिाती) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुेे महापासलकेतील विविि विर्ागाींच े तब्बल ९६ ऑडड् अहिाल गायब झाल्यान े
महापासलकेच े िींर्र को्ी रुपयाींचे नकुसान झाले असल्याची बाब माहे डडसेंबर, २०१५ च्या 
दसुऱ या आठिड्यात िनदिानास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, महापासलका प्रिासनाकडरन सन २००८ ते ०९ आणे २०१४ ते १५ या 
कालाििीत विविि विर्ागाींचे ९५७ ऑडड् अहिाल केले असरन त्यापैकी ३७६ अहिालात 
लेखापरीक्षे विर्ागाला आके्षपाहा बाबी आढळल्या आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास,याबाबत िासनाने कोेती कायािाही केली आहे िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारेे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस (०७-०२-२०१७) : (१) पुेे महानगरपासलकेच्या विविि विर्ागािी सींबींिीत 
ऑडी् अहिाल लेखापरीक्षे विर्ागाकड े उपलब्ि असरन, बाींिकाम विकास विर्ागामार्ा त 
अके्षपाींची पुताता करेेची कायािाही पुेे महानगरपासलकेमार्ा त चालर  आहे. 
(२) सन २००८-२००९ ते २०१४-२०१५ या कालाििीत पुेे महानगरपासलकेच्या बाींिकाम विकास 
विर्ागाच्या तपासेीत एकुे ९५७ आके्षप काढण्यात आले असरन, त्यानुसार िसरलपात्र रक्कम 
रुपये ५२.९६ को्ी आहे. 
(३) पुेे माहनगरपासलकेामार्ा त कायािाही सुरु आहे. 
(४) प्रन उद्् ाित नाही. 

___________ 
 

पनिेल शहराच्या सुधाररत ननयोजन आराखड्याबाबत 
  

(२१)  ४९३१३ (०५-०५-२०१६).   श्री.िासशराम पािरा (सशरपूर), श्री.असमन पटेल (मुांबादेिी), 
प्रा.िषाा गायििाड (धारािी), प्रा.विरेंद्र जगताप (धामणगाि रेल्िे), अॅड.यशोमती ठािूर 
(नतिसा), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), डॉ.विजयिुमार गािीत (नांदरुबार), श्री.अब् दलु सत्तार 
(ससल्लोड) :   सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) पनिेल िहराचा सुिाररत िनयोजन आराखडा (्ीपी स्कीम) मींजरर होऊन जिळपास तीन 
िषे होऊनही अद्यापपयतं सदरील योजना पनिेल नगरपररषदेकड ेहस्ताींतररत करण्यात आली 
नसल्याच ेमाहे डडसेंबर, २०१५ मध्ये िा त्यासमुारास िनदिानास आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उपरोक्त आराखड्याची र्ाईल नगरविकास विर्ागाकड ेप्रलींबबत आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, िाढत्या लोकसींयेचा ताे पनिेलच्या पायार्रत सुवििाींिर सध्या पडत असरन 
रस्ते, ग्ारे यासारया सुवििाींचा विस्तार आणे विकास करण्याबाबत िासनान ेकोेती 
कायािाही केली िा करेार आहे, 
(४)  नसल्यास, विलींबाची कारेे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस (३१-०१-२०१७) : (१) ि (२) नगर रचना योजना, पनिेल क्र. १ (प्रथम 
रे्रबदल) (अींितम) िासनाने दद. ३१/८/२००९ च्या अर्िसरचनेन्िये मींजरर केली आहे. मींजरर नगर 
रचना योजनेचे नकािे ि स्कीम बुक अर्िप्रमाणेत करेे प्रलींबबत होते. नगर विकास 
विर्ागाकडील सदर प्रकरेाची मरळ सींर्चका जरन, २०१२ मध्ये मींत्रालयाला लागलेल्या 
आगीमध्ये नष् झाली. त्यामळेु सींचालक, नगर रचना, महाराषर रा्य ,परेे याींचे 
कायाालयाकडरन आियक असर्लेखाच्या प्रती प्रा्त करुन घेऊन नगर रचना योजना पनिले क्र. 
१ (प्रथम रे्रबदल) (अींितम) च ेनकाि ि स्कीम बुक अर्िप्रमाणेत करुन दद. १२/१/२०१६ च्या 
पत्रान्िये सींचालक, नगर रचना, महाराषर रा्य, पुेे याींना पाठविण्यात आले आहे. 
(३) ि (४) पनिेल नगरपररषद के्षत्राची नगर रचना योजना विकास योजना मींजरर असरन 
पनिेल नगरपररषद (सध्याची महानगरपासलका) त्यानुसार िहराचा विकास करु िकते. 

___________ 
  

जायििाडी ते नक्षत्रिाडी (जज.औरांगाबाद) सांमातर जलिाहीनीचे िाम  
सांथ गतीन ेहोत असल्याबाबत 

  

(२२)  ४९९७१ (०४-०५-२०१६).   श्री.सांजय सशरसाट (औरांगाबाद पजश्चम) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) जायकिाडीच ेपाेी औरींगाबाद येथ ेआेण्यासाठी समाींतर जलिाहीिनच ेकाम सस्ी िॉ्र 
यु्ीली्ी कीं पनीला देण्यात आलेले आहे, सदर कीं पनीचे काम अिति सींथ गतीने चालर आहे 
सदरचे काम सन २०१७ पयतं पुे ा होेे अपेक्षक्षत आहे, जर हे काम विहीत िळेेत परेा झाले 
नाही तर औरींगाबादमध्ये पाण्याची मोठी अडचे िनमााे होईल, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर कीं पनीन ेसाडतेीन मदहन् यात केिळ ७ पाईपची जोडेी केलेली आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सींथ गतीन े काम होत रादहले तर १५ िषा काम होेार नाही ि ददलेल्या 
मुदतीत काम होेे अिक्य आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरेी सींबींर्ित कीं पनीविरुध्द िासनान ेकाय कारिाई केली िा करण्यात 
येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारेे काय आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस (०६-०२-२०१७) : (१) औरींगाबाद महानगरपासलकेन े सस्ी िा्र युद्सल्ी 
कीं पनी सोबत केलेल्या ॲग्रीमें्नसुार कराियाची योजनेची काम ेकीं पनीला ददनाींक ३१.०८.२०१७ 
पयतं परेा करेे बींिनकारक आहे. तथावप, कीं पनीमार्ा त आियक गतीन ेकामे झाली नाहीत, 
ही बाब खरी आहे. 
(२), (३), (४) ि (५) औरींगाबाद समाींतर जलिाहीनी प्रकल्पाची चौकिी करण्यासाठी सदस्य 
सर्चि, महाराषर जीिन प्रार्िकरे याींचे अध्यक्षतखेाली स्थापन केलेल्या बत्रसदस्यीय 
ससमतीच्या चौकिी अहिालाच्या अनुषींगान े सस्ी िॉ्र युद्सल्ी कीं पनीच्या कामाची गती 
समािानकारक नसल्यान ेऔरींगाबाद महानगरपासलकेने औरींगाबाद सस्ी िॉ्र युद्सल्ी कीं पनी 
सल. याींच ेसोबतचा करारनामा दद.०१.१०.२०१६ रोजी रद्द केला आहे. 
       सध्या पाेी पुरिठा विषयक सिा कामे औरींगाबाद महानगरपासलकेमार्ा त करण्यात 
येत आहेत. 

___________ 
 

सभिांडी (जज.ठाणे) शहर ि ग्रामीण पररसरात महाराष्ट्र जीिन प्राधधिरण आणण स् टेम याांनी 
मांजूर पाणी पुरिठ्याचे योग् य ननयोजन िेले नसल्याबाबत 

 

(२३)  ५१७६८ (२८-०४-२०१६).   श्री.शाांताराम मोरे (सभिांडी ग्रामीण) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सर्िींडी (जज.ठाेे) िहर ि ग्रामीे पररसरात महाराषर जीिन प्रार्िकरे आणे स् ्ेम 
प्रकल्प याींनी मींजरर पाेी पुरियायाचे योग् य िनयोजन केलेले नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, सदर िनयोजनाअर्ािी िहरातील डाईंग सार या औद्योर्गक ि व् यापारी के्षत्राला 
चोरुन पाेी पुरिठा होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, या प्रकरेी िासनाने चौकिी केली आहे काय, त्यानुषींगाने सींबींर्िताींिर कोेती 
कारिाई केली िा करण् यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारेे काय आहेत ? 
 

श्री. देिेंद्र फडणिीस (०६-०१-२०१७) : (१) सर्िींडी (जज.ठाेे) िहर ि ग्रामीे पररसरात 
महाराषर जीिन प्रार्िकरे याींनी सदर योजना १९८७ साली बाींिरन स््ेम िॉ्र डडस्रीब्युिन 
आणे इन्रास्रक्चर कीं पनी प्रा.सल.(परिीचे स््ेम प्रार्िकरे)  याींना सन २००१ मध्ये हस्ताींतरीत 
केलेले आहे. 
         सदर पाेी पुरिठा योजना तयार झाल्यापासरन िासनाच्या िनदेिानसुार पाण्याच े
िा्प / िनयोजन खालीलप्रमाे ेकेलेले आहे. 

महानगरपासलिा द.ल.ली./हदन 
सर्िींडी ७१.३० 
सर्िींडी ग्रामीे १०.७० 
ठाेे ११९.०० 
समरा-र्ाईंदर ८४ 
एिुण मांजूर पाणी पुरिठा २८५ 
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          सिाच र्ागिारकाींना िासनाने ठरिरन ददलेल्या िनकष विचारात घेऊन पाेी पुरिठा 
केला जातो. ददनाींक २६.०४.२०१६ रोजी स््ेमच ेअध्यक्ष, सींचालक मींडळ, स््ेम तथा आयुक्त, 
ठाेे महानगरपासलका याींनी स््ेममार्ा त पुरिठा करण्यात येेाऱया पाण्याच े रे्र िनयोजन 
करून खालील िनेाय घेण्यात आले. 
१) सर्िींडी महानगरपालीका - िाढीि ९ द.ल.ली./ददन. 
२) सर्िींडी ग्रामीे - िाढीि ३ द.ल.ली./ददन. 
(२) स््ेमच्या मुय जलिादहनीिरून झोनीींग पध्दतीन े सर्िींडी महानगपासलकेमार्ा त पाेी 
पुरिठा होतो. औद्योर्गक ि व्यापारी के्षत्राला स््ेममार्ा त पाेी पुरिठा करण्यात येत नाही. 
          महापासलका प्रिासनाकडरन अनार्िकृत नळ कनेक्िन जोडेी िारकाींिर कारिाई 
करेेकामी प्रर्ाग िनहाय स्ितींत्र विर्ागाची स्थापना करण्यात आलेली आहे. 
(३) ि (४) प्रन उद्् ाित नाही. 

___________ 
  
मुांबई महानगरपासलिा मुख्यलेखा परीक्षि पदाला १३ व्या वित्त आयोगाच्या सशफारशीसुनसार 

वित्त विभागातील सहसांचालि पदाचा दजााच ेअधधिारी ननयुक्ती िरणेबाबत 
  

(२४)  ५२३४५ (१३-०५-२०१६).   श्री.सांजय िेळिर (ठाणे) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) मुींबई महानगरपासलका मुयलेखा परीक्षक पदाला १३ व्या वित्त आयोगाच्या 
सिर्ारिीनसुार वित्त विर्ागातील सहसींचालक पदाचा दजााच े अर्िकारी िनयुक्ती करण्याचे 
पररपत्रक काढण्यात आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर पररपत्रकाच्या चुकीचा अथा लािरन येथील अितररक्त आयुक्त (प्रकल्प) 
याींनी २०१२ रोजी काढलेल्या पररपत्रकामुळे येथील किनषठ लेखा परीक्षा सहाय्यक याींच े
पदोन्नती नविन र्रती प्रकक्रया बींद पडली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, यामुळे महानगरपासलका मुयलेखा परीक्षक खात्यातील कामकाजािर विपरीत 
पररेाम झाला असरन सदर पररपत्रकाला स्थर्गती देण्याबाबत मागेी करण्यात येत आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत िासनान ेकाय कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारेे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस (०८-०२-२०१७) : (१) ि (२) हे खरे आहे. 
(३), (४) ि (५) हे खरे आहे. 
       सदर प्रकरेी म्युिनससपल मजदरर युिनयनन े मा.उच्च न्यायालय, मुींबई येथ े री् 
वप्ीिन क्रमाींक ३५९/२०१२ अनिये दाद मार्गतली. 
       सदर यार्चकेच्या सुनािेीदरम्यान महापासलकेच्याितीन,े सदर खात ेमोडीत काढेार 
नसल्याच ेस्पष्ीकरे मा.न्यायालयाला देण्यात आले आहे. 
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तसेच, महापासलकेत असेारी प्रचसलत लेखापरीक्षेाची पध्दत तसेच प्रिासकीय 
िनयींत्रेात कोेताही बदल करेार नसल्याच े प्रितज्ञाापत्र िासनाच्या ितीन े मा.न्यायालयात 
सादर करण्यात आले आहे. 
       श्री.एस.के. बनसोड ेयाींची महानगरपासलका मुय लेखा परीक्षक या पदािर िनयुक्ती 
करण्यात आली आहे. 

___________ 
  

मानखुदा येथ ेम्हाडान ेपांतप्रधान प्रिल्पाांतगात सन २००४ मध्ये बाांधलेल्या  
इमारतीांमधील घराांचा ताबा अयायाप पयतं न समळणेबाबत 

  

(२५)  ५३६८१ (२९-०८-२०१६).   श्री.अतुल भातखळिर (िाांहदिली पूिा), अॅड.आसशष शेलार 
(िाांदे्र पजश्चम) :   सन्माननीय गहृननमााण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :-  

(१) मानखुदा (मुींबई) येथ े म्हाडाने पींतप्रिान प्रकल्पाींतगात सन २००४ मध्ये बाींिलेल्या 
इमारतीींमिील सदिनकाींचा ताबा अद्याप पयतं समळाला नसल्याच े माहे जरन, २०१६ मध्ये 
िनदिानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर सदिनकाींची रक्कम विकासकान ेम्हाडाला र्रली नसल्यान ेसदिनकाींच्या 
मालकाींना ताबापत्र ददले नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, रदहिािाींना लिकरात लिकर ताबा समळेेबाबत िासन काय उपाययोजना 
करत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारेे काय आहेत ? 
  
श्री. प्रिाश महेता (१०-०२-२०१७) : (१) हे खरे नाही. 
(२) ि (३) उपाध्यक्ष, म्हाडा याींचेकडरन प्रा्त अहिालानुसार मानखुदा सव्हे क्र. १३८ मिील 
विखुरलेल्या एकर े ७७ सदिनकाींचे वितरे करण्याकरीता िनविदा मागविण्यात आल्या होत्या 
मे.बत्रमुती एीं्रप्रायझसे या उच्चतम िनविदा िारकास सदर ७७ सदिनकाींच ेतात्पुरत ेदेकार पत्र 
म्हाडाच्या दद. ०३.०९.२०१४ च्या पत्रान्िये देण्यात आलेले होत. विहीत कालाििीत केिळ २५% 
रक्कम र्रल्यान े ि िारींिार मुदतिाढ देऊनही परेा रक्कम र्रु न िकल्यान,े सदर सींस्थेस 
म्हाडाने दद. ११.०८.२०१६ रोजी केिळ २० गाळयाींच ेवितरेपत्र ददले आहे. 
     सद्य:जस्थतीत प्रकरे न्यायप्रविषठ असल्यामळेु उिाररत गाळयाींचे वितरेाची कायािाही 
स्थर्गत आहे. मा.उच्च न्यायालयाच्या आदेिानुसार पुढील कायािाही करण्यात येईल. 
(४) प्रन उद्् ाित नाही. 

___________ 
 

खालापूर तालुक्यातील (जज. रायगड) ६७ गािाांपिैी ११ गाि ेससडिोच्या  
नैना प्रिल्पात िगा िरण्याच्या ननणायाबाबत 

  

(२६)  ५३६८६ (२९-०८-२०१६).   श्री.मनोहर भोईर (उरण) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) खालापरर (जज.रायगड) तालुक्यातील ६७ गािाींपैकी ११ गािे पुन्हा ससडकोच्या नैना प्रकल्पात 
िगा करण्याचा िनेाय नगरविकास विर्ागाने माहे एवप्रल, २०१६ रोजी च्या समुारास घेतला 
आहे काय, 
(२) असल्यास, त्याची अींमलबजािेी केव्हापासरन करण्यात येेार आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारेे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस (३१-०१-२०१७) : (१) होय. 
(२) सदर िनेायाची अर्िसरचना िासनाने ददनाींक १८/३/२०१६ रोजी िनगासमत केलेली आहे. 
ससडकोने िर नमरद ११ गािाींसह नैनामिील एकर े २०१ गािाींचा प्रारुप विकास आराखड 
महाराषर प्रादेसिक ि नगर रचना अर्ििनयम,  १९६६ चे कलम २६ अन्िये ददनाींक ७/११/२०१६ 
रोजीप्रससध्द केला असरन उक्त अर्ििनयमाच्या तरतुदीनुसार पुढील कायािाही ससडकोच्या 
स्तरािर सुरु आहे सदर आराखडा ससडकोकडरन िासनास मींजररीसाठी सादर झाल्यािर िासन 
त्यािर गुेित्तेनुसार िनेाय घेईल. िासनाच्या मींजररीनींतर सदर विकास आराखड्याची 
अींमलबजािेी करता येईल. 
(३) प्रन उद्् ाित नाही. 

___________ 
  
मुांबई मेरोिन प्रा. सलसमटेडने मुांबई महानगरपासलिेची १०० िोटीांची रक्िम थिविल्याबाबत 

  

(२७)  ५३७०२ (२६-०८-२०१६).   श्री.अतुल भातखळिर (िाांहदिली पूिा), अॅड.पराग अळिणी 
(विलेपाले), अॅड.आसशष शलेार (िाांदे्र पजश्चम) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 

(१) मुींबई मेरोिन प्रा. सलसम्ेडने मुींबई महानगरपासलकेची मालमत्ता कर ि जकातीची १०० 
को्ीींची रक्कम थकिल्याच ेमाहे एवप्रल, २०१६ मध्ये िनदिानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकरेी मेरोिन कीं पनी न्यायालयामध्ये गेली असता 
न्यायालयानेही त्याींचा दािा रे््ाळला असल्याच ेिनदिानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, थकीत करिसुली करण्याबाबत महानगरपासलकेन े कोेती कायािाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारेे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस (२१-११-२०१६) : (१) हे खरे नाही. तथावप, माहे एवप्रल २०१६ मध्ये म.े 
मुींबई मेरोिन प्रा.सल.याींची सिोच्च न्यायालयातील यार्चका क्रमाींक SLP ४८९०/२०१६ खारीज 
झाल्यानींतर बहृन्मुींबई महानगरपासलकेमार्ा त मुींबई मेरोिन याींच्यािर जरन, २०१६ मध्ये 
मालमत्ता कर ि जकात कराचे मागेीपत्र बजािण्यात आले आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
      सदर प्रकरेी मा.सिोच्च न्यायालयाच्या ददनाींक ०८.०४.२०१६ रोजीच्या आदेिानींतर 
सींबींर्ित कीं पनीने लघुिाद न्यायालयात दािा दाखल केला आहे. 
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(३) थकीत करिसुली करण्याबाबत बहृन्मुींबई महानगरपासलकेमार्ा त पुढीलप्रमाेे कायािाही 
करण्यात आली आहे. 

 मा.सिोच्च न्यायालयाच्या आदेिानींतर महानगरपासलकेतरे् मा.लघिुाद न्यायालयात 
कें व्हे् दाखल करण्यात आले. सदर दािा मा.न्यायालयात प्रलींबबत आहे. 

 सींबींर्ित कीं पनीच्या मालमत्तीची मोजदाद करुन मालमत्ताींची देयके बजािण्यात 
आली. 

 मे.मुींबई मेरोिन प्रा.सल.याींनी आयात केलेल्या मालाच े वििरे सादर न केल्यान 
विक्रीिर आयुक्त कायाालयाकडरन मे. मुींबई मेरोिन प्रा.सल.याींनी आयात केलेल्या 
मालाचे वििरे प्रा्त करुन घेऊन जकातीच्या िसुलीसाठी मागेीपत्र बजािण्यात 
आले. 

(४) प्रन उद्् ाित नाही. 
___________ 

 

साांगड,े बोले, बेलिली ि पालीखुदा (ता.पनिेल, जज.रायगड) येथील  
विरार-असलबाग या मल्टीमॉडले िॉरीडॉर महामागााबाबत 

 

(२८)  ५३९९६ (२९-०८-२०१६).   श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), श्री.समीर िुणािार (हहांगणघाट), 
श्री.अतलु भातखळिर (िाांहदिली पूिा), अॅड.आसशष शेलार (िाांदे्र पजश्चम), श्री.विजय िाळे 
(सशिाजीनगर) :   सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :-  

(१) मौज ेसाींगड,े बोले, बेलिली ि पालीखुदा (ता.पनिले, जज.रायगड) येथील एमएमआरडीएने 
निीन आराखड्यानुसार केलेल्या १२६ कक.मी. लाींबीच्या विरार-असलबाग या मल््ीमॉडले कॉरीडॉर 
महामागााचा सुिाररत विकास आराखड्यात समाििे करून प्रस्ताि मींजरर करािा अिी मागेी 
स्थािनक लोकप्रितिनिीींनी माहे एवप्रल, २०१६ मध्ये िा त्यासुमारास मा.मुय सर्चि, िहर 
विकास विर्ाग, महाराषर रा्य याींच्याकड ेिनिेदनाद्िारे केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ससडको ि एमएमआरडीए या विर्ागाींनी उक्त गािाींची सींयुक्त पहाेी करून 
िेतकऱयाींच े ि गािकऱयाींच े नुकसान होेार नाही याची दक्षता घेऊन एमएमआरडीए मार्ा त 
निीन आखेी करून सदर आराखडा ससडको/नैना कायाालयास सादर केला आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त कॉरीडॉर महामागाासाठी एमएमआरडीएन े केलेल्या निीन आराखड्याचा 
समािेि करून सिुाररत प्रस्ताि मींजुर करण्याबाबत िासनाने कोेती कायािाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(४) अद्याप कायािाही केली नसल्यास, विलींबाची कारेे काय आहेत ? 
 

श्री. देिेंद्र फडणिीस (३१-०१-२०१७) : (१) होय, अिा स्िरुपाचे िनिेदन िासनास प्रा्त झाले 
आहे. 
(२) ि (३) सदर प्रकरेी सींबींर्िताचे अहिाल मागविण्यात आले असरन सदरच ेअहिाल प्रा्त 
झाल्यानींतर याबाबत उर्चत कायािाही करण्यात येईल. 
(४) प्रन उद्् ाित नाही. 

___________ 
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मुांबई विमानतळाबाहेरच्या ाोपडपट्टटयाांच्या पनुिासनाचा प्रस्ताि 
 

(२९)  ५४२०६ (२९-०८-२०१६).   श्री.मांगलप्रभात लोढा (मलबार हहल), श्री.सांजय पोतनीस 
(िसलना), श्री.ननतेश राणे (िणििली), श्रीमती त्ृती सािांत (िाांदे्र पूिा), श्री.िालीदास 
िोळांबिर (िडाळा), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.सदा सरिणिर (माहहम) :   
सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) मुींबईत विमानतळाबाहेरच्या झोपडपट्टयाींचे पनुिासन करण्याबाबतच्या अनेक िषाापासरन 
रखडलेल्या प्रस्तािािर मा.मुयमींत्रयाींनी िनेाय घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मुींबइा विमानतळाच्या बाहेर असलेल्या १४ झोपडपट्याींचे पनुिासन करण्याच्या 
सींदर्ाात ददनाींक २९ एवप्रल, २०१६ रोजी मा.मुयमींत्रयाींच्या अध्यक्षतेखाली आढिा बैठक सींपन्न 
झाली, हे ही खरे आहे काय 
(३) असल्यास, सदरहर आढािा बैठकीत प्रामुयान े कोेकोेत्या मुदयाींिर विचार वििनयम 
करण्यात आला ि कोेकोेते िनेाय घेण्यात आले, 
(४) असल्यास, एकुे ककती झोपडपट्ीिारकाींच्या झोपड्याींचा पुनविाकास करण्यात येेार आहे 
ि हा प्रकल्प ककती कालाििीत झोपडपट्ी पुनविाकास प्रार्िकरे परेा करेार आहे, 
(५) असल्यास, मुींबइा विमानतळाच्या नजीकच्या सिा झोपडयाींच े विनाविलींब पुनिासन करून 
पात्र झोपडीिारकाींना आहे त्या दठकाेी सदिनका देण्याच्या दषॄ्ीन ेिासनान ेकोेती कायािाही 
केली िा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, विलींबाची कारेे काय आहेत ? 
 

श्री. देिेंद्र फडणिीस (२५-०१-२०१७) : (१) ि (२) मुींबई येथील घरगुती आणे आींतरराषरीय 
विमानतळाच े हद्दीतील झोपडीिारकाच े पुनिासन याविषयी मा.मुयमींत्री महोदय याींचे 
अध्यक्षतेखाली दद. २९/४/२०१६ रोजी बैठक सींपन्न झाली हे खरे आहे. 
(३) सदर बैठकीत झोपडपट्टयाींचा पुनिासनाबाबत झालेल्या चचते जोपयतं झोपडीिारकाींची 
पात्रतेची आकडिेारी िनजचत होत नाही तोपयतं पुढील कायािाही करता येत नाही, सबब, 
विमानतळ पररसरातील झोपड्याींचा सव्हे तातडीन ेकरण्याबाबत चचाा झाली. विमानतळार्ोिती 
३५ झोपडपट्टया असरन सव्हेक्षेासाठी त्याींपैकी १४ झोपडपट्या पदहल्या ््यात (Phase-I) 
मध्ये घेण्याबाबत ि सव्हेक्षेाच ेकाम त्िरेने पुेा करण्याबाबत चचाा झाली. 
(४) सींपरेा सव्हेक्षे झाल्यानींतरच ककती झोपड्यािारकाींचा पुनविाकास करािा लागेार आहे 
याींची आकडिेारी समळर िकेल. तसेच प्रकल्पास ककती कालाििी लागेल हे त्यानींतरच िनजचत 
करता येईल. 
(५) ि (६) छत्रपती सििाजी आींतरराषरीय विमानतळ मींजरर विकास िनयींत्रे िनयमािलीत 
झोपडपट्ी पुनिासनाबाबतचे नविन वििनयम ६८ समाविष् करण्यासाठी महाराषर प्रादेसिक ि 
नगर रचना अर्ििनयम, १९६६ चे कलम ३७ (१अेअे) अन्िये िासनान े दद.९/९/२०१४ रोजीच े
सरचनेनुसार रे्रबदल करेेबाबत िनदेि ददले होते. त्यानुसार कलम ३७ (१अेअे) खालील 
रे्रबदलासींबींिी िैिािनक कायािाही िनयुक्त अर्िकारी याींनी परेा केली असरन प्रस्तािािर अींितम 
िोरेात्मक िनेाय घेण्याच ेसींकजल्पत आहे. 

___________ 
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मेि इन इांडडयामाफा त मुांबईतील एस.आर.ए.प्रिल्प ननमााण िरण्याबाबत 
  

(३०)  ५४५३२ (२९-०८-२०१६).   श्री.भास्िर जाधि (गुहागर), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), 
श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळिा), डॉ.अननल बोंड े(मोशी), श्री.ननतेश 
राणे (िणििली), श्री.विनायिराि जाधि-पाटील (अहमदपूर), श्री.ओमप्रिाश ऊफा  बच्चू िडू 
(अचलपूर), श्री.जयांत पाटील (इस्लामपूर), श्री.सुरेश लाड (िजात) :   सन्माननीय गहृननमााण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) मुींबईतील झोपडपट्ी पुनिासन योजनसेाठी कॅनडा पेन्िन इन्व्हेस््में् बोडा अथापुरिठा 
करेार असल्याचा करार करण्यात आला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या करारातरन मुींबईतील ४ लाख झोपडपट्ी िासीयाींच्या पुनिासनाचा प्रस्ताि 
विकासकाींनी िासनास सादर केला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, कॅनडा िासनान े या प्रस्तािाींसाठी अथासहाय्य देण्यास नकार ददल्यामुळे हे 
झोपडपट्ी पुनिासन प्रकल्प रखडले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, कॅनडा िासनान ेकरार असतानाही अथासहाय्य देण्यास नकार देण्याची कारेे 
काय आहेत, 
(५) असल्यास, िासनान ेहा प्रकल्प पुेा करण्याबाबत कोेती कायािाही केली िा करण्यात येत 
आहे ? 
  
श्री. प्रिाश महेता (२१-११-२०१६) : (१) सद्य:जस्थतीत असा कोेताही करार रा्य 
िासनामार्ा त करण्यात आलेला नाही. 
(२), (३), (४) ि (५) प्रन उद्् ाित नाही. 

___________ 
 

िोल्हापूरामधील िेएमटी िमाचा-याांची अल्पबचत ि विम्याची रक्िम  
खात्यािर भरली गेली नसल्याबाबत 

  

(३१)  ५४६७० (२९-०८-२०१६).   श्री.राजेश क्षीरसागर (िोल्हापरू उत्तर) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) कोल्हापररामिील केएम्ी कमाचा-याींच्या पगारातरन कपात करण्यात येेारी अल्पबचत ि 
विम्याची रक्कम खात्यािर र्रली गेली नसल्याचे नुकतचे माहे मे, २०१६ मध्ये िा त्या 
सुमारास िनदिानास आले आहे, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, काही कमाचारी सिेािनितृ्त झाले असनु त्याींच्या अल्पबचत ि विम्याची मुदत 
सींपली तरीही प्रत्यक्षात कपात केलेली रक्कम कमाचा-याला समळालेली नाही, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरेी िासनाने चौकिी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, यास जबाबदार असेा-या अर्िकाऱयाींिर िासन स्तरािर काय कायािाही 
करण्यात आली िा येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारेे काय आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस (०२-०२-२०१७) : (१) ि (२) होय हे खरे आहे. 
     पररिहन उपक्रमातील कमाचाऱयाींच्या पगारातरन कपात करुन घेतलेली अल्पबचतीची 
रक्कम रु.१३,४१,४६१/- इतकी कमाचाऱयाींना देे े बाकी आहे. सदर अल्पचतीची रक्कम 
कमाचाऱयाींच्या पगारातरन कपात करुन घेेे डडसेंबर, २०१४ पासरन  बींद करण्यात आले आहे. 
     सेिािनितृ्त ि कायारत असलेल्या कमाचाऱयाींची बाकी असलेली अल्पबचत रक्कमचेी देेी 
जानेिारी, २०१७ पयतं ि विम्याची रक्कम माचा, २०१७ देण्याबाबतचे मादहपासलकेच े िनयोजन 
आहे. 
(३), (४) ि (५) प्रन उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

मुांबईतील भोईिाडा गािाचा पुनविािास िरण्याबाबत 
  

(३२)  ५६४३९ (२९-०८-२०१६).   श्री.अजय चौधरी (सशिडी), श्री.िालीदास िोळांबिर 
(िडाळा) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) मुींबईतील र्ोईिाडा गािाचा पुनविाकास करण्याबाबत मुींबई महानगरपासलकेन े सन २००२ 
मध्ये विघ्नहताा बबल्डसा ॲण्ड प्रोजेक्् सल. कीं पनीिी करार केला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, १४ िषे झाली तरी र्ोईिाडा गािातील ७२१ र्ाडकेरुीं च्या घराचा पुनविाकास 
करण्याचे काम विघ्नहताा बबल्डसाने अद्याप केलेले नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, र्ोईिाडा गािाचा पुनविाकास ककती कालाििीत पुे ा करण्यात येेार आहे िा 
याबाबत कायािाहीची सद्य:जस्थती काय आहे ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस (२५-०१-२०१७) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) एर्/दक्षक्षे विर्ागातील परळ सििडी विर्ाग येथील “र्ोईिाडा गाि” म्ह रेन ्ळखल्या 
जाेाऱया िहर सव्हेक्षे क्र. २/६५८, ६७० ते ६८१, १/६८१, ६८२ ते ६८५, ७०३ ते ७०५, ७०७, 
७२४, ७२६, ७२७, १/७२७, ७२८, ७३० ते ७९३, ८३६, ८४८ आणे २२९ या र्रर्ागाच्या 
महापासलकेन े र्ाड्यान े ददलेल्या मालमत्ताींचा विकास िनयींत्रे िनयम ३३(९) अन्िये नागरी 
नुतनीकरे योजन ेअींतगात पुनविाकास करण्याचा प्रस्ताि आहे. 
       सदर योजनेस बहृन्मुींबई महानगरपासलकेची सुिार ससमती / स्थायी ससमती/ 
महानगरपासलका याींनी अनुक्रम े त्याींच्या ठराि क्र. २९८ दद.०२/०१/२००३, ठराि कर. ९६९, 
दद.०३/०२/२००३ ि ठराि क्र. ७४८, दद.06/02/2003 अन्िये मींजररी ददलेली आहे. सदर 
मींजररीनींतर उप प्रमुख असर्यींता (पी.आय.सेल) याींच्यामार्ा त दद.२८/०३/२००३ रोजी पत्र क्र. उप 
प्रमुख असर्यींता (पी.आय.सेल)/८६३४ अन्िये देकारपत्र (letter of Acceptance) िनगासमत 
करण्यात आलेले आहे. 
       महापासलकेकडील इरादापत्रातील अ्ीनुसार सींपरेा पुनविाकास योजना चार िषाामध्ये 
परेा करेे बींिनकारक असतानाही पुनविाकास योजना परेा झालेली नसल्याने िास्तुवििारद- मे. 
म्हात्र े आणे असोससए्स /विकासक-मे विघ्नहताा बबल्डसा आणे प्रोजेक्् प्रा.सल. याींना 
महापासलकेन े ददनाींक १०/४/२०१५ रोजीचे पत्रान्िये कारेे दाखिा नो्ीस बजािली. तसेच 
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इरादापत्रातील अ्ी अन्िये रु.५,२९,६०८/- प्रित आठिडा दींड आकारेी २००७ पासरन आकारुन 
विकासकास रु.२२,६१,४२,६१६/- इतक्या रकमचेा र्रेा महानगरपासलकेकड े१५ ददिसाींत र्रेा 
करण्याचे महापासलकेचे मागेी पत्र क्र. सआ/माल/२३४९३/प्र.अ.सगसृ-२ दद.१०/६/२०१५ 
िास्तुवििारद/उद्योजक याींना पाठविण्यात आले आहे. तसेच 
क्र.सआ/माल/५९३५/प्र.अ.सगसृीं/सोसा-२, ददनाींक २९/६/२०१५ अन्िये ३० ददिसाींच्या आत याबाबत 
त्याींचे म्हेेे सादर करेे अन्यथा आपली उद्योजक म्ह रेन केलेली िनयुक्ती रद्द करुन सदर 
प्रकल्प महापासलकेच्या ताब्यात घेण्याची कायािाही करयात येईल असे बहृन्मुींबई 
महानगरपासलकेकडरन कळविण्यात आलेला आहे. र्ोडिेाडा गाि येथे सुर असलेला सदर 
पुनविाकास प्रस्ताि महानगरपासलका आयुक्त याींच्या दद.३०/९/२०१५ रोजीच्या आदेिान्िये 
रद्दबातल करण्यात आलेली आहे. त्यानुसार कीं त्रा्दारास कळविण्यात आलेले आहे. 
       महानगरपासलकेने सदर पुनविाकास योजना परेा करण्यासाठी सुिाररत विकास िनयींत्रे 
िनयमािली वििनयम ३३(९) अन्िये दद.०६/०७/२०१६ रोजी ितामानपत्रात जादहराती देिरन िनविदा 
मागविली होती. परींतर याअगोदर कीं त्रा्दार म.े विघ्नहताा बबल्डसा ॲण्ड प्रोजेक््स प्रा.सल. ्याींच े
कीं त्रा् महानगरपासलकेन ेयाअगोदर रद्द केले होत े त्याींनी मा.उच्च न्यायालयाच े रर् वप्ीिन 
नीं. ७१४, २०१६ अन्िये यार्चका दाखल केली आहे. सदर यार्चकेमध्ये दद.०८/०७/२०१६ रोजी 
ददलेल्या आदेिान्िये महानगरपासलकेला आदेि ददल्याच्या ददनाींकापासरन दीड मदहन्याींपयतं 
कोेत्याही नविन कीं त्रा्दार नेमण्याबाबत मनाई होती. तसेच मा.उच्च न्यायालयाच्या िरील 
आदेिानुसार यार्चकाकताा मे. विघ्नहताा बबल्डसा ॲण्ड प्राजेक््स प्रा.सल. याींना ससजव्हल सर् 
(Civil Suit) दाखल करण्यासाठी दीड मदहन्याचा कालाििी ददला होता. त्यादरम्यान सदर 
यार्चकाकत्यांन े मा.उच्च न्यायालय (Notice of Motion No. ७४ of २०१६) नो्ीस ऑर् 
मोिन नीं. ७४ ऑर् २०१६ अस े दाखल केले ि न्यायालयाने दद.२२/८/२०१६ रोजी ददलेल्या 
आदेिान्िये 
       “In the meantime, the Corporation may process the tenders, but shall 
not proceed to accept any tender until further orders.” मा.उच्च न्यालायाच्या 
आदेिान्िये पुढील कारिाई बहृन्मुींबई महानगरपासलकेतरे् करण्यात येेार आहे. 
(३) सद्यजस्थती बहृन्मुींबई महानगरपासलकेचे उपप्रमुख असर्यींता (सुिार) या कायाालयामार्ा त 
मा.उच्च न्यायालयाच्या आदेिान्िये, मसरदा िनविदा तयार केली असरन िनविदाची ितामान 
पत्रात जादहरात देण्याची प्रकक्रया सुरु आहे. रर् वप्ीिन नीं.७१४/२०१६ मध्ये उच्च 
न्यायालयाच्या पुढील कारिाई तसेच सुिारीत िनविदेप्रमाेे प्रकल्प कालाििी बाींिकाम सुरु 
केल्याचा दाखला समळाल्यापासरन ५ िषाात परेा करण्याचा महानगरपासलकेचा इरादा आहे. 

___________ 
  

जुने नासशि पररसरातील डॉ.ााकिर हुसेन रुपग्णालयाांची अत्यांत दरुिस्था ााल्याबाबत 
  

(३३)  ५७३५२ (०७-१२-२०१६).   श्री.योगेश (बापू) घोलप (देिळाली) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) जुन ेनासिक पररसरातील डॉ.झाककर हुसेन रुग्ेालयाची अत्यींत दरुिस्था झाली असरन या 
रुग्ेालयाींची दरुुस्तीकररता तथेील ग्रामस्थाींनी िारींिार सींबींर्ित अर्िकाऱयाींकड े तक्रार करुनही 
कोेतीच दरुुस्ती करण्यात आली नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या रुग्ेालयाींची तातडीने दरुुस्ती करण्यासींदर्ाात िासनाने कोेती कायािाही 
केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारेे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस (०१-०२-२०१७) : (१) ि (२) हे खरे नाही. 
       डॉ.झाककर हुसेन रुग्ेालयाच्या दरुुस्तीची काम ेमहानगरपासलकेमार्ा त करण्यात आली 
आहेत. सन २०१५-१६ या कालाििीत रुग्ेालयातील पाण्याची लाईन दरुुस्ती, पाण्याची गळती, 
बाथरुम रींगकाम इ.कामे करण्यात आली आहेत. 
(३) प्रन उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

मुांबई येथील पिई तलािात सोडल्या जाणाऱया गटाराच्या दवुषत पाण्याबाबत 
  

(३४)  ५७३६१ (२९-०८-२०१६).   श्री.सुननल राऊत (विक्रोळी), अॅड.पराग अळिणी (विलेपाले), 
अॅड.आसशष शेलार (िाांदे्र पजश्चम), श्री.अतुल भातखळिर (िाांहदिली पूिा) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) मुींबई येथील पिई तलािात सोडल्या जाेाऱया ग्ाराच्या दवुषत पाण्यामुळे तलाि प्रदवुषत 
होत असुन तलािातील जलचर प्राेी नष् होत आहेत तसेच तलािातील पाण्यात घाेीचे 
साम्रा्य पसरले असरन पाेी दगुिंीयुक्त ि दहरिे झाले आहे पररेामी मािाींच्या अनेक जाती 
नष् झाल्या असरन दोन मगर मतृ्यरमुखी पडल्या आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२)  असल्यास, ही नैसर्गाक सींपत्ती जपे ेजरुरीची असल्यान े्लान्् ॲण्ड ॲिनमल िेल्रे्अर 
सोसाय्ी (पॉज) या सींस्थेन े पिई तलािास मगर पाका  घोषीत करण्याची मागेी केली 
असल्याची बाब माहे म,े २०१६ दरम्यान िनदिानास आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, तलाि स्िच्छ रहािा आणे जलचर प्राेी सुरक्षीत रहािेत म्ह रेन िासनान े
पिई तलािास मगर पाका  घोषीत करण्याबाबत कोेती कायािाही केली आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारेे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस (२२-११-२०१६) : (१) मुींबई येथील पिई तलािात सोडल्या जाेाऱ या 
ग्ाराच्या दसुित पाण्यामुळे तलाि प्रदवुषत होत आहे हे अींित: खरे आहे. 
     परींतु, सद्य:जस्थतीत पिई तलािाच्या पाण्याची गुेित्ता पाहता, सदर तलािातील मगर, 
मास े ककीं िा इतर जलचर प्राेी याींचे जीिन िोक्यात आहे अस े िा्त नाही ि कोेत्याही 
प्रकारचे जलचर मतृ्युमखुी पडल्याची नोंद बहृन्मुींबई महानगरपासलकेकड ेनाही. 
(२) ्लॅण्् ॲण्ड ॲिनमल िेल्रे्अर सोसाय्ी (पॉज) या सींस्थेन ेपिई तलािास “मगर पाका ” 
घोवषत करण्याची मागेी केली आहे हे खरे आहे. 
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(३) ि (४) सदर पिई तलाि स्िच्छ रहािा आणे जलचर प्राेी सुरक्षक्षत रहािेत म्ह रेन 
महानगरपासलकेमार्ा त पुढीलप्रमाेे कायािाही करण्यात येत आहे :- 

  पिई तलािातील पाण्यात िाढलेल्या जलपेी िनस्पती काढरन तलािाबाहेर 
काढण्याच ेकाम सुरु असरन, सदर काम ८०% परेाझाले आहे. 

  पिई तलािाच्या पररसरातील आददिींकराचाया मागाटरिर अजस्तत्िात असलेलया 
मलिन:सारे िादहन्याींमिरन िाहेारा मलप्रिाह पिई उदींचन कें रातात प्रिाहीत होतो. 
सदरचा मलप्रिाह उध्िा िादहनीद्िारे लालबहादरु िास्त्री मागाािरील १००० सम.मी 
व्यासाच्या गुरुत्ि मलिन:सारे िादहनीद्िारे िनषकाससत केला जातो. 

 पिई मलजल उदींचन कें रात त ेलालबहादरु िास्त्री मागाािरील गाींिीनगर जींक्िनपयात 
८०० सम.मी.व्यासाची गुरुत्ि मलिन:सारे िादहनी ्ाकण्याच े काम चरविरहीत 
पध्दतीने प्रगतीपथािर आहे. सदर काम एवप्रल, २०१७ मध्ये परेा करण्याचे योजजले 
आहे. 

 सदर मलिन:सारे िादहनी कायााजन्ित  झाल्यानींतर पिई येथील सिा मलप्रिाह 
गुरुत्ि िादहनीने लालबहादरर िास्त्री मागाािरील १००० सम.मी व्यासाच्या गुरुत्ि 
मलिन:सारे िादहनीस प्रिाहीत होेार आहे. 

सदर तलािास ‘’मगर पाका ’’ घोवषत करण्याच्या अनुषींगाने सिा िनयमाींचा अ्यासपरेा 
विचार करुन ि याबाबत तज्ञा सल्लागाराींची नमे रेक करण्याचा प्रस्ताि महानगरपासलकेमार्ा त 
सुरु आहे. 

___________ 
  

िडाळा (मुांबई) िोिरी आगार पररसरातील तब्बल ४८०० रहहिासी मागील १२ िषाापासून 
सुविधाविना सांक्रमण सशबबरात राहत असल्याबाबत 

  

(३५)  ५८०२० (२६-०८-२०१६).   श्री.योगेश सागर (चारिोप), श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील 
(सशडी), श्री.प्रताप सरनाईि (ओिळा माजजिडा) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) िडाळा (मुींबई) कोकरी आगार पररसरातील ४८०० रदहिासी गेल्या १२ िषाापासरन अनेक 
सुवििाविना सींक्रमे सिबबरातच राहत असल्याची बाब ददनाींक १० म,े २०१६ रोजी िा त्या 
दरम्यान िनदिानास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सींक्रमे सिबबरात त्याींना लाई्, पाेी, िौचालय अिा मुलर्ुत सुवििाींचीही 
िानिा असरन सींक्रमे सिबबराची दरुुस्ती, पाेी ि सुरळीत िीजपुरिठा समळािा ि लिकरात 
लिकर हक्काच ेघर समळािे असे िनिेदन िीर जीजामाता रदहिािी सींघाने गहृिनमााे रा्यमींत्री 
याींचेकड ेसादर केल्याचे िनदिानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय, त्यानुसार कोेती उपाययोजना 
केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारेे काय आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस (०१-०२-२०१७) :(१) नाही. 
(२) बहृन्मुींबई महानगरपासलका आणे सींबींर्ित सींस्थेमार्ा त विद्युत पुरिठा, पाेी पुरिठा, इ. 
मरलर्रत सुवििा पुरविण्यात येतात. िीर जजजामाता रदहिासी सींघ याींनी सींक्रमे सिबबरात 
मरलर्रत सुवििा पुरविण्याबाब आझाद मैदान येथे केलेल्या आींदोलनाच्या अनुषींगान े त्याींनी 
मा.रा्यमींत्री नगर विकास याींना िनिेदन सादर केले होत.े 
(३) ि (४) िीर जजजामाता रदहिासी सींघाच्या िनिेदनाच्या अनषुींगाने मा.रा्यमींत्री, नगर 
विकास याींनी दद.०९/०८/२०१६ रोजी सींबींिीताींची बैठक घेतली होती. सदर बैठकीमध्ये ्याींच्या 
िैयजक्तक तक्रारी आहेत त्याींच्यािी १५ ददिसाींत चचाा करुन िनरसन करण्यात यािे असा 
िनेाय झाला. त्यानुसार प्रार्िकरेाने अध्यक्ष, िीर जजजामाता रदहिासी सींघ याींना 
दद.१६/०९/२०१६ रोजीच्या पत्राद्िारे ्या व्यक्तीींच्या तक्रारी असतील त्याींनी याबाबत आियक 
कागदपत्र ेि मादहती प्रार्िकरेाकड ेदद.२३/०९/२०१६ पयतं सादर करािी अस ेकळविले आहे. या 
अनुषींगाने कोकरी आगार सींक्रमे  सिबबरातरन एकर े २६० तक्रारीींची तपासेी आणे िहानीिा 
सद्यजस्थतीत करण्यात येत आहे. 

___________ 
  

मालाड िाांहदिलीतील सांरक्षण विभागाच्या ७०० हून अधधि  
इमारतीांच्या रखडलेल्या वििासाबाबत 

  

(३६)  ५८१०३ (२९-०८-२०१६).   श्री.जयांत पाटील (इस्लामपूर), श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा 
िळिा), श्री.भास्िर जाधि (गुहागर), श्री.सुरेश लाड (िजात) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) आदिा गैरव्यिहारानींतर सींरक्षे विर्ागाने काढलेल्या आदेिामुळे मालाड काींददिलीतील 
सींरक्षे विर्ागाच्या डपेो (सी्डी) पररसरातील सुमारे ७०० हरन अर्िक जुन्या इमारतीचा 
विकास रखडला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरेी िासनामार्ा त चौकिी केली आहे काय तदनसुार मालाड ि 
काींददिली येथील जुन्या इमारतीींचा विकास व्हािा म्ह रेन कोेती कायािाही केली िा करण्यात 
येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारेे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस (३१-०१-२०१७) : (१) मालाड काींददिली सींरक्षे विर्ागाच्या डपेो (सस्डी) 
पररसरातील समुारे ६२ प्रस्ताि ना-हरकत प्रमाेपत्रासाठी विचारार्िन आहेत. 
(२) सदर प्रकरेी सींरक्षे विर्ागाने ददनाींक २१/१०/२०१६ रोजी इमारत बाींिकामाच्या सींदर्ाात 
दयाियाच्या ना-हरकत दाखल्याबाबत परीपत्रक िनगासमत केले असरन, सदर पररपत्रकाद्िारे 
ददलेल्या मागादिाक तत्िानुसार बाींिकाम परिानगी सींदर्ाात कायािाही करण्यात यािी, असे 
िासनाने ददनाींक ७/११/२०१६ च्या परीपत्रकान्िये सिा सींबींर्िताींना कळविले आहे. 
(३) प्रन उद्् ाित नाही. 

___________ 



वि.स. २७१ (29) 

मुांबई पोटा रस्टच्या अखत्याररत असलेल्या जसमनीिर  
परिडणारी घरे उपलब्ध िरुपन देण्याबाबत 

  

(३७)  ५८२०९ (२६-०८-२०१६).   श्री.पृ िीराज चव्हाण (िराड दक्षक्षण), श्री.असमन पटेल 
(मुांबादेिी), डॉ.पतांगराि िदम (पलूस िडगेाि), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) मुींबई पो ा् रस््च्या अखत्याररत असलेल्या जसमनीिर परिडेारी घरे उपलब्ि करुन 
देण्यात येतील अस ेमा. कें रातीय र्रपषृठ िाहतकु ि जहाज बाींिेी मींत्री याींनी साींर्गतले, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, यासींदर्ाातील जमीन िा प्रकल्प िनयोजन करण्याचा अर्िकार मुींबई 
महानगरपासलका ककीं िा रा्य िासनाला असेार आहे काय, 
(३) असल्यास, सींबींर्ित जसमनीिर िसलेल्या लोकाींच्या पनुिासनासाठी िासन कोेती कायािाही 
करेार आहे ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस (२५-०१-२०१७) : (१) मुींबई पो ा् रस््च्या जागिरील झोपडपट्ी आणे 
बी.डी.डी. चाळी बद्दल नविनीकरे ि पुनिासनाबद्दल मुींबई पो ा् रस्् याींचकेड े विचार चालर 
आहे. 
(२) ि (३) महाराषर प्रादेसिक ि नगर रचना अर्ििनयम, १९६६ अन्िये िनयोजन प्रार्िकरे 
म्ह रेन मुींबई महानगरपासलकेने प्रारुप विकास आराखडा २०३४ मध्ये मुींबई पो ा् रस््च्या 
अखत्याररत असलेल्या काही जसमनीिर “परिडेारी घराींच”े आरक्षे प्रस्तावित केले असरन 
अर्ििनयमातील तरतुदीनुसार विकास योजना सुिारीत करेेसींबींिी पुढील कायािाही 
महापासलकेच्या स्तरािर सुरु आहे. 
      सदर अरक्षक्षत जसमनीींच े सींपादन करताींना अथिा िासकीय जसमनीच े हस्ताींतरे 
सींबींर्ित प्रार्िकरेाकडरन केल्यानींतर सदर जसमनीिर िसलेल्या लोकाींचे पुनिासन, नविन 
र्रसींपादन अर्ििनयम, २०१३ नुसार करेे अपेक्षक्षत आहे. 

___________ 
  

महालक्ष्मी गहृननमााण सांस्था िरळी, मुांबई येथील रहहिाशाांची  
वििासि ओमिार डवे्हलपसा याांनी फसिणूि िेल्याबाबत 

  

(३८)  ५८२३० (२९-०८-२०१६).   श्री.सुधािर देशमुख (नागपूर पजश्चम) :   सन्माननीय 
गहृननमााण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१)  िरळी मुींबई येथील पा. बिुकर मागा, सव्हे क्र. २८६ (पा ा्) १२६९ (पा ा्), ७९३ मिील 
रदहिािाींनी  महालक्ष्मी गहृ िनमााे  सींस्था (िनयोजजत) स्थापन करुन २१५९ झोपडीिारकाींना 
चाींगले घर समळािे याकररता ्मकार डवे्हलपसा याींचेसोबत बत्रपक्षीय करार केला असरन सदर 
्मकार डवे्हलपसानी या २१५९ रदहिािाींना घरे देण्याचे कबरल करुनही र्क्त ९०५ सर्ासदाींचेच 
पुनिासन केले आहे ि अन्य सर्ासदाींची र्सि रेक करीत आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल् यास, विकासक ्मकार डवे्हलपसाने सहायक िनबींिक याींच े मदतीने िनयोजजत 
सोसाय्ीमध्ये िनिडेुक प्रकक्रया राबिरन उिाररत सर्ासदाींना घरे समळण्यास अडथळे िनमााे 
करुन र्सि रेक केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, महालक्ष्मी गहृ िनमााे सींस्थेच्या २१५९ झोपडीिारकाींच्या र्सि रेकीबाबत 
िासनान ेचौकिी करुन सिा सर्ासदाींना घरे समळिरन देण्याबाबत कोेती कायािाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारेे काय आहेत ? 
  
श्री. प्रिाश महेता (०४-०२-२०१७) : (१) सव्हे क्र. २८६ (पा ा्), १२६९ (पा ा्), ७९३, पाींडर रींग 
बुिकर मागा, िरळी मुींबई या समळकतीिरील महालक्ष्मी सह.गहृ सींस्थेच्या योजनेत एकर े 
२१५७ झोपडीिारकाींपकैी १७४४ झोपडीिारक पात्र आहेत. या १७४४ पैकी ९०५ झोपडीिारकाींच े
पुनिासन झाले आहे.  उिाररत पात्र झोपडीिारकाींपैकी १९५ झोपडीिारकाींच्या सींमतीनुसार ६८ 
झोपडीिारकाींचे महानगरपासलकाींच े एर्-दक्षक्षे ि १२७ झोपडीिारकाींचे एर्-उत्तर प्रर्ागामध्ये 
पुनिासन करण्याच े प्रस्तावित आहे. एर्-दक्षक्षे प्रर्ागातील पनुिासन इमारतीच े (तळ+१६ 
मजले) बाींिकाम प्रगतीपथािर असरन एर्-उत्तर प्रर्ागातील इमारतीच े आराखड े (तळ+१७ 
मजले) मींजरर करण्यात आले आहेत. 
     तसेच िरळी येथे ४१८ गाळे तयार असरन त्यास र्ोगि्ा प्रमाेपत्र देण्याची कायािाही 
सुरु असरन २२६ गाळयाींना बाींिकाम परिानगी ददलेली आहे. ८३९ झोपडीिारकाींना र्ाड े देिरन 
र्रखींड ररकामा केलेला आहे. 
(२) सदर सहकारी गहृिनमााे सींस्थेिर दद. १७/९/२०१४ रोजी प्रिासकाची िनयुक्ती केली होती. 
महाराषर सहकारी सींस्था अर्ििनयम १९६० च्या तरतुदीनसुार िनिड रेक अर्िकारी िनयुक्त 
करुन तसचे १७१२ सर्ासदाींची मतदार यादी प्रससध्द करुन सींस्थेची दद.१७/६/२०१६ रोजी 
िनिड रेक घेतलेली आहे. िनिड रेक प्रकक्रयेमध्ये सर्ासदाींना घरे समळण्यामध्ये कोेतीही 
अडचे नाही. 
(३) उक्त क्र. १ मध्ये नमरद केल्याप्रमाेे या सहकारी गहृिनमााे सींस्थेतील पात्र 
झोपडीिारकाींचे पुनिासन करण्याची कायािाही सुरु आहे. 
(४) प्रन उद्् ाित नाही. 

___________ 
  
बहृमुांबई महानगरपासलिेमधील सफाई िामगाराांच्या अनिुां पातत्िािरील नोिर भरतीबाबत 

  

(३९)  ५८४६८ (२९-०८-२०१६).   श्री.असमत साटम (अांधेरी पजश्चम) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) बहृन्मुींबई महानगरपासलकेमध्ये सर्ाई कामगाराच्या अनुकीं पा नोकर र्रतीमध्ये मोठया 
प्रमाेात गैरव्यिहार झाला असल्याचे माहे मे, २०१६ च्या सुमारास िनदिानास आले, हे खरे 
आहे काय, 
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(२) असल्यास, या प्रकरेी महानगरपासलकेच्या डी आणे जी दक्षक्षे िाडामिील १३ जेाींना 
अ्क करण्यात आली असरन एकुे १५ आरोपीींना आतापयतं अ्क करण्यात आली आहे तसचे 
महानगरपासलकेतील आेखी काही कमाचारी ि अर्िकारी याींना अ्क होण्याची िक्यता आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर गैरव्यिहारामध्ये दोषी असेा-याींिर िासनाने कोेती कारिाई केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारेे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस (१०-०२-२०१७) : (१) बहृन्मुींबई महानगरपासलकेमध्ये सर्ाई कामगाराींच्या 
अनुकीं पा नोकर र्रतीमध्ये मोयाया प्रमाेात गैरव्यिहार झाला असल्याचे माहे नोव्हेंबर, २०१५ 
च्या सुमारास िनदिानास आले. 
(२) होय, आजतागायत एकुे २२ कमाचाऱयाींना अ्क करण्यात आली आहे. 
(३) सदर प्रकरेामध्ये अद्याप १९ कमाचाऱयाींना िनलींबीत करण्यात आले असरन ३ कमाचारी 
सेिािनितृ्त झाले आहेत. या प्रकरेी २२ कमाचाऱयाींची बहृन्मुींबई महानगरपासलकेमार्ा त 
प्राथसमक चौकिीची कायािाही सुरु आहे. 
(४) प्रन उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

बुलडाणा नगरपररषदेने ननिृष्ट् ट दजााचे ससमेंट रस् त् याांचे िाम िेल् याबाबत 
  

(४०)  ५९४८६ (२९-०८-२०१६).   श्री.हषािधान सपिाळ (बलुढाणा) :   सन्माननीय मखु्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) बुलडाेा नगरपररषदेने सन २०१४-१५ या कालाििीत ३६ रस्त्याींच्या कॉ ींकक्र्ीकरे कामािर 
सुमारे २ को्ी ५० लक्ष रुपये िनिी खचा केला असल्याचे माहे मे, २०१६ मध्ये िा त्यासुमारास 
िनदिानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर कामाींचा दजाा िनकृष् स्िरुपाचा असनु एक त ेददड िषााच्या कालाििीतच 
रस्ते िाहतुकीस अयोग्य ठरले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, नगरपररषदेने माहे म,े २०१६ च्या सुमारास याच ससमें् कॉ ींक्री्च्या रस्त्याींिर 
डाींबराचा थर ददल्याच ेिनदिानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरेी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीच्या अनुषींगान े
सींबींिीत अर्िकारी ि कीं त्रा्दार याींच्यािर कोेती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारेे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस (२४-०१-२०१७) : (१) ही िस्तुजस्थती आहे. 
(२) एकर े ३८ रस्त्याींच्या कामाींपकैी ्या रस्त्याींच्या कामात त्रु्ी आढळरन आलेल्या आहेत. 
त्या कामािी सींबींर्ित कीं त्रा्दाराींच्या देय रकमेतुन सुरक्षा रकमाींच्या ठेिी नगरपररषदेमार्ा त 
रोखरन ठेिण्यात आलेल्या आहेत. 
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(३) सदर रस्त्याच े काकँ्री्ीकरे सन २०१३ मध्ये करण्यात आले होत.े सदर रस्त्याच े
कॉक्री्ीकरेाचे काम सुरु असताना रस्त्याचे curing कालाििीमध्ये रस्त्यािरुन काही 
प्रमाेात िाहतकु झाल्यामुळे रस्त्याचा पषृ्र्ाग काही दठकाेी खराब झालेला होता. र्विषयात 
सदर रस्त्यािरुन होेारी जड िाहतरक लक्षात घेिरन रस्त्याची अर्िक दरुािस्था होिर नये. 
याकरीता बुलढाेा नगरपररषदेने ठराि क्र.२६ दद.०६/०२/२०१५ अन्िये या रस्त्यािर 
डाींबरीकरेाचा थर चढविण्याबाबतच्या घेतलेल्या िनेायानुसार सदर रस्त्याचे सन २०१६ मध्ये 
डाींबरीकरे पुेा करण्यात आले आहे. 
(४) ि (५) प्रन उद्् ाित नाही. 

___________ 
 

मुांबईतील िसलना येथील महानगरपासलिेचे िाचनालय बांद असल्याबाबत 
  

(४१)  ५९५५१ (२६-०८-२०१६).   श्री.प्रिाश आबबटिर (राधानगरी) :   सन्माननीय मखु्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबईतील कसलना येथ ेमहानगरपासलकेने लाखो रुपये खचुान बाींिलेल्या िाचनालयाची 
इमारत अन्य दसुऱयाच कामासाठी िापरण्यात आल्याच े माहे जरन, २०१६ मध्ये िनदिानास 
आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, महानगरपासलकेच े दोन मजली िाचनालय गत िषार्रापासरन बींद असल्यान े
सदरचे िाचनालय सिासामान्याींसाठी खलेु करण्याची मागेी स्थािनकाींकडरन होत आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरेी िासनाने कोेती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारेे काय आहेत ? 
 

श्री. देिेंद्र फडणिीस (१०-०२-२०१७) : (१) बहृन्मुींबई महानगरपासलकेने लाखो रुपये खचरान 
सािाजिनक िाचनालयासाठी कोेतीही इमारत बाींिलेली नाही. 
(२) हे अींित: खरे आहे. 
(३) ि (४) विकास िनयींत्रे िनयमािली १९९१ अींतगात महानगरपासलकेच्या अखत्यारीतील 
ग्रींथालय आणे दिाखान्यासाठी आरक्षक्षत असलेली विींडसर कीं पाउीं ड सी.एस.्ी.रोड कसलना 
साींताकु्रझ (परिा) मुींबई येथील एकर े २०५.०५ चौ.मी. के्षत्रर्ळाची जागा विकासकाकडरन 
महानगरपासलकेस प्रा्त झाली आहे. 
     तथावप, ग्रींथालयासाठी आरक्षक्षत असलेल्या जागेचा िापर महानगरपासलकेच्या 
सिक्षेार्िकारी कायाालयामार्ा त करण्यात येत आहे. 
     तसेच, बहृन्मुींबई महानगरपासलकेच्या अखत्याररतील बेनमार को.ऑ.हौ. सोसाय्ीच्या 
प्राींगेामिील सािाजिनक ग्रींथालयाची इमारत अत्यींत िोकादायक झाल्यामळेु र्विषयात होेारी 
जीवित ककीं िा वित्त हानी ्ाळण्यासाठी येथील ग्रींथालय कसलना येथील जागेत स्थलाींतरीत 
करुन पुन्हा कायारत करण्याची कायािाही महानगरपासलकेमार्ा त सुरु असरन, ग्रींथालय 
िाचनालयाची सुवििा सिासामान्याींसाठी लिकरच उपलब्ि करुन देण्यात येेार आहे. 

___________ 
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माणगाांि (जज.रायगड) येथील उतखेोल िाडीमध्ये व्यायामशाळेचे  
बेिायदेशीर बाांधिाम िेल्याबाबत 

  

(४२)  ६०१४७ (२६-०८-२०१६).   श्री.भरतशेठ गोगािले (महाड) :   सन्माननीय मखु्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) माेगाींि येथील (जज.रायगड) उतेखोल िाडीमध्ये समाज मींददराकररता आलेला समुारे पाच 
लाख रुपयाींचा िनिी िापरुन व्यायामिाळेचे बेकायदेिीर बाींिकाम त्याचप्रमाेे वपण्याच्या 
पाण्याच्या पाईपलाईनजिळ िौचालयाच्या बाींिलेल्या ्ाक्या तात्काळ तोडाव्यात या 
मागेीकररता माहे जरन, २०१६ मध्ये र्ाजपाचे नेते सर्चन कापडी याींनी बेमुदत उपोषे सुरु 
केले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, नकािामध्ये अथिा मींजरर ्लॅनमध्ये तरतरद नसताींनासुध्दा पाण्याच्या 
पाईपलाईन िेजारी अनर्िकृतपेे िौचालयासाठी ्ाकी बाींिण्यात आल्यामुळे वपण्याचे पाेी 
दवुषत होऊन नागररकाींचे आरोग्य िोक्यात आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरेी िासनान ेचौकिी केली आहे काय त्यात काय आढळरन आले ि 
त्यानुसार कोेती कायािाही करण्यात आली आहे िा येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारेे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस (०२-०२-२०१७) : (१) ि (२) होय, हे खरे आहे. 
       ददनाींक १/६/२०१६ रोजी श्री.सर्चन कापडी याींनी उपोषे सुरु केले होत े ि चचेअींती 
श्री.कापडी याींनी त्याच ददििी सींध्याकाळी उपोषे सोडले. तसचे सदर ्ाकी ददनाींक २/६/२०१६ 
रोजी काढण्यात आली आहे. 
(३) ि (४) प्रन उद्् ाित नाही. 

___________ 
  
पुणे शहरातील अशुद्ध पाणीपुरिठ्यामुळे प्रदषूण मांडळाला भरािा लागत असलेल्या िराबाबत 

  

(४३)  ६०८७३ (२९-०८-२०१६).   श्री.योगेश हटळेिर (हडपसर), श्री.विजय िाळे 
(सशिाजीनगर) :   सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :-  

(१) पुेे िहरातील साींडपाेी िदु्ध करण्यासाठी दर िषी ९ को्ी रुपयाींचा खचा केला जात 
असतानाही हे पाेी परेापेे िुद्ध न केल्यान ेमहापासलकेस दर िषी ५० लाख रुपयाींचा जल 
उपकर महाराषर रा्य प्रदषुे िनयींत्रे महामींडळाकड ेर्रािा लागत असल्याची बाब माहे जरन, 
२०१६ च्या पदहल्या आठिड्यात िनदिानास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, महापासलकेने िहरात उर्ारलेल्या दहा मैलापाेी प्रकल्पाींची क्षमता ५५४ 
एमएलडी प्रितददन असली तरी, हे प्रकल्प परेा क्षमतेन े चालत नसल्यान े दररोज केिळ ४४ 
्क्के एमएलडी पाण्याच ेिुद्धीकरे होत असल्याचे दाखविले जाते प्रत्यक्षात ४० ्क्केच म्हेज े
२८० ते ३४० एमएलडी पाेी िुद्धीकरे होत,े हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, याबाबत िासनान ेचौकिी केली आहे काय, त्यानसुार कोेती कायािाही केली 
िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारेे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस (०७-०२-२०१७) : (१) अींित: खरे आहे. 
       उपलब्ि िुध्दीकरे प्रकल्पान्िये पाेी िुध्द केले जात असरन, MPCB च्या 
िनयमानुसार अींदाजे दरिषी ४० लाख पयतं जल उपकर र्रण्यात येतो. 
(२) ि (३) हे खरे नाही. 
       एकुे ५५४ एमएलडी क्षमतेपैकी ४०० द.ल.ली. प्रितददन मैलापाण्यािर प्रकक्रया 
करण्यात येते. म्हेजे जिळ जिळ ७५ त े८०% पाेी िुध्दीकरे होते. तसेच पुेे िहरात 
िनमााे होेाऱया १००% मैला पाण्यािर प्रकक्रया करण्यासाठी सिाकि योजना तयार करण्यात 
आलेली असरन त्यािर पुढील कायािाही करण्यात येत आहे. 
(४) प्रन उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

उल् हासनगर महापासलिेने िल्याण-अांबरनाथ पासलिेच्या हद्दीतनू जाणाऱया रस्त्याच्या 
रुपां दीिरणाच ेिाम हाती घेतल्याबाबत 

  

(४४)  ६०९९९ (२६-०८-२०१६).   श्री.गणपत गायििाड (िल्याण पूिा) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) उल् हासनगर महापासलकेन े पाच मदहन्यापरिी कल्याे-अींबरनाथ पासलकेच्या हद्दीतरन 
जाेाऱया रस्त्याच्या १०० रु्् रुीं दीकरेाचे काम हाती घेतले होते, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यािेळी एक हजारपेक्षा अर्िक अितक्रमेे ह्विण्यात येऊन अितक्रमेात 
गेलेले के्षत्रर्ळ र्र ्ाकर न र्रुन काढण्याची मुर्ा महापासलका आयकु्त याींनी व्यापाऱयाींना ददली 
होती,हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर परिानगीचा गैरर्ायदा घेत िालिुनीत काही लोकाींनी दमुजली तर 
काहीींनी चार मजल्याच्या इमारतीचे बाींिकाम केले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, महापासलकेन ेया प्रकरेी सींबींिीताींिर कोेती कारिाई केली िा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारेे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस (१०-०२-२०१७) : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) कल्याे अींबरनाथ रस्त्याच्या रुीं दीकरेामध्ये बािीत झालेल्या बाींिकामिारकाींनी रस्ता 
रुीं दीकरेाचा गैरर्ायदा घेऊन रस्त्यासाठीच्या बार्ित बाींिकामाच्या मागील बाजरस िालिरनी 
नदी ककनारी अितक्रमे करुन र्राि ्ाकर न काही प्रमाेात िाढीि बाींिकाम केल्याच े
िनदिानास आले होते. 



वि.स. २७१ (35) 

(४) सदर िाढीि बाींिकामािर महानगरपासलकेमार्ा त िनषकासनाची कारिाई करण्यात आली 
आहे. तसचे सींबींर्िताींिर पोलीस ठाेेमध्ये महाराषर प्रादेसित ि नगररचना अर्ििनयम, १९६६ 
अींतगात गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. 
(५) प्रन उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

पुणे महापासलिेस शहरातील िचऱयािर प्रकक्रया िरण्यासाठी  
वपांपरी-साांडस येथील १९.५ हेक्टर जागा देण्याबाबत 

  

(४५)  ६१७९१ (२९-०८-२०१६).   श्री.विजय िाळे (सशिाजीनगर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) पुेे महापासलकेस िहरातील कचऱयािर प्रकक्रया करण्यासाठी िासनान ेवपींपरी-साींडस येथील 
१९.५ हेक््र जागा देण्यास मान्यता ददली आहे अस ेमाहे जरन, २०१६ च्या पदहल्या आठिड्यात 
िनदिानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, जागा ताब्यात घेण्याची प्रकक्रया प्रिासनाने सुरु केली असरन, लिकरात लिकर 
जागा हस्ताींतररत होण्याबाबत िासनाने कोेती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३)  नसल्यास, विलींबाची कारेे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस (०४-०२-२०१७) : (१) ि (२) 

 वपींपरी साींडस येथे िनविर्ागाकडरन १९.९० हेक््र जागा समळेेकरीता िन विर्ागाकड े
प्रस्ताि पाठविण्यात आला आहे. 

 या जागेच्या प्रस्तािाबाबत कें रात िासनाने तत्ित: सहमती दिाविली आहे. 
 जागेचा ताबा लिकरात लिकर समळण्याच्या दृष्ीकोनातरन पुेे महानगरपासलकेकडरन 

िन विर्ागाकड ेपाठपुरािा सुरु आहे. 
 या जागेच्या बदल्यात पयाायी िनीकरेासाठी मौ.तळुापुर येथील पयाायी जागा 

उपलबि करुन देण्याबाबत पुढील कायािाही सुरु आहे. 
(३) प्रन उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

अिर लेडी ऑफ रेमडी या चचा पररसरातील दफनभूसमचा अधाा भाग रस्ता  
रुपां दीिरणासाठी िापरला जाणार असल्याबाबत 

  

(४६)  ६२६४० (२६-०८-२०१६).   श्री.गोपालदास अग्रिाल (गोंहदया), श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील 
(सशडी), श्री.असमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) काींददिली (मुींबई) पोयसर एस.व्ही.रोड येथील चचाच्या िेजारी बाींिण्यात आलेल्या ३२ 
मजली ्ॉिरमध्ये जाण्यासाठी रस्ता नसल्या कारेाने हेरर्ेज दजाा प्रा्त झालेल्या अिर लेडी 
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ऑर् रेमडी या चचा पररसरात असलेल्या दर्न र्रसमचा अिाा र्ाग रस्ता रुीं दीकरेासाठी 
िापरला जाेार असल्याची नो्ीस माहे मे, २०१६ मध्ये देण्यात आल्यामळेु ्या समाजाची 
दर्नर्रमी आहे त्या समाजामध्ये तीव्र असींतोष पसरला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरेी िासनाने चौकिी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, त्यानुसार दर्नर्रमी िाचविण्याबाबत िासनाने कोेती कायािाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारेे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस (१०-०२-२०१७) : (१), (२), (३) ि (४) काींददिली (पजचम) 
एस.व्ही.रोडपासरन काींददिली परिकेड े वपजचत राततुगती मागाास जोडेारा ९० रु्् विकास 
िनयोजजत  रस्ता मींजरर विकास िनयोजन आराखड्यात  प्रस्तावित असरन स्थािनक 
लोकप्रितिनिीींच्या मागेीनुसार  रहदारीिर तोगडा कोढण्याकररता सदर रस्त्याच े रुीं ध्दीकरे 
करण्याचे प्रस्तावित करण्यात आलेले आहे. 
     त्यानुसार प्रथमत: एस.व्ही.रोड त ेपोयसर सब-िे रस्त्याचे रींदीकरे प्रस्तावित करण्यात 
आले आहे. सदर रुीं दीकरे सुकर होण्याकररता मुींबई महानगरपासलका अर्ििनयम, १८८८ च्या 
कलम २९७(१) (ब) अन्िये विकास िनयोजन रस्त्यास िनयसमत रस्ता रेषा मींजरर करण्यात 
आली आहे. 
     सदर मींजरर िनयसमत रस्ता रेषेनुसार अिर लेडी ऑर्  रेमडी चचाच्या अखत्याररतील 
र्ुखींडास मुींबई महानगरपासला अर्ििनयम, १८८८ च्या कलम २९९ अन्िये नो्ीस देण्यात आली 
होती. 
     सदर नो्ीिीविरोिात अिर लेडी ऑर् चचा याींनी मा.उच्च न्यायालयात यार्चका क्रमाींक 
११६२/२०१६ दाखल केली असरन, मा.न्यायालयान ेसदर नो्ीिीत असलेल्या अिर लेडी ऑर् 
चचाच्या अिरािीन क्रॉस (INRI Cross) ि दर्नर्ुमीची जागा हस्ताींतरीत करुन घेण्यात 
स्थर्गती देऊन उिाररत जागा हस्ताींतरीत करण्यातस हरकत नसल्याचे आदेसित केले आहे. 
     सदर नो्ीसमळेु अिरािीन क्रॉस (INRI Cross) दर्नर्रमीची जागा रस्ता 
रुीं दीकरेामध्ये बािीत होऊन महानगरपासलकेकड े हस्ताींतरीत करािी लागत असल्यामुळे 
समाजामध्ये नाराजी िनमााे झाली होती.तथावप महानगरपासलका प्रिासनामार्ा त सींबींर्ित अिर 
लेडी ऑर् चचाच्या प्रितिनिीींिी चचाा करुन त्यािर तोडगा काढण्यात येत आहे. 

___________ 
  

पैठण शहरातील ८ नाल्याांचे पाणी गोदािरी नदीत सोडल्याल्याबाबत 
  

(४७)  ६२९११ (२९-०८-२०१६).   श्री.सांदीपानराि भुमरे (पैठण) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) पैठे येथील गोदािरी नदीत आजरबाजरच े आठ नाले ि ग्ारीींच े पाेी सोडले 
जात असल्यामुळे तसेच पुढील र्ागात र्ाविक स्नान करीत असल्यामुळे पाेी दवुषत होत 
असुन सदर समस्या दरर करून हे पाेी एकबत्रतररत्या िहराबाहेर काढरन पुढील र्ागातील िेती 
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्सलताखाली आेण्याची योजना स्थािनक नागररक ससमतीने िासनास सादर केली आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर योजना अत्यींत कमी खचाात हजारो एकर ितेीला पाेी देेारी आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर योजनेच्या मींजुरीबाबत िासनान ेकोेता िनेाय घेतला आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारेे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस (०९-०२-२०१७) : (१) हे खरे नाही. 
(२), (३) ि (४) प्रन उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

शहराांसाठी एि एिबत्रिृत महानगरी पररिहन व्यिस्था प्राधधिरण स्थापन िरण्याबाबत 
  

(४८)  ६३८२० (२४-०८-२०१६).   श्री.प्रिाश आबबटिर (राधानगरी), श्री.सुननल सशांदे (िरळी), 
श्री.प्रिाश सुिे (मागाठाणे) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) रा्यातील १० लाखाहरन अर्िक लोकसींया असेाऱया िहराींसाठी एक एकबत्रकृत महानगरी 
पररिहन व्यिस्था प्रार्िकरे स्थापन कराि ेअिी सरचना राषरीय नागरी पररिहन व्यिस्थापन 
प्रार्िकरेाने िासनाला नकुतीच केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यासींदर्ाात िासनाने िनेाय घेतला आहे काय 
(३) असल्यास, िनेायाअींती त्याचे स्िरुप काय आहे ि त्यानुषींगाने पुढे कोेती कायािाही 
केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारेे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस (२८-१२-२०१६) : (१) होय. 
(२) िासन िनेाय ददनाींक ४ जानेिारी, २०१० अन्िये एकबत्रकृत मुींबई महानगर पररिहन 
प्रार्िकरेाींतगात (UMMTA) “कोअर कसम्ी” ची स्थापना करण्यात आली आहे. 
(३) ि (४) गहृ विर्ाग िासन िनेाय ददनाींक १२ रे््ुिारी, २००८ अन्िये मुींबई तसेच मुींबई 
उपनगरे ि पररसरातील सािाजिनक िाहतरक व्यिस्थेत चालना देेे, िाहतरक विषयक विविि 
समस्य सोडविण्याच्या दृष्ीन े िनेाय घेण्याकरीता एकककृत मुींबई महानगर पररिहन 
प्रार्िकरेाची (UMMTA) स्थापना केली आहे. 
      सदर प्रार्िकरेाचे अध्यक्ष मा.मुय सर्चि असरन विविि/कायाालयाींचे प्रमखु सदर 
प्रार्िकरेाचे सदस्य आहेत मुींबईच्या िाहतरक व्यिस्थेिी अनके सींस्था ि घ्क िनगडीत 
आहेत. अिा सींस्था ि घ्काींकडरन येेा-या सरचनाींचा अ्यास करुन अींितम िनेायास्ति एका  
“कोअर कसम्ीची” स्थापना करण्यात आलेली असरन त्या अनुषींगाने पुढील कायािाही करण्यात 
येत आहे. 

___________ 
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परळ (मुांबई) येथील िेईएम रुपग्णालयाच्या िसाहतीबाबत 
  

(४९)  ६५०१४ (१०-११-२०१६).   श्री.योगेश सागर (चारिोप) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) परळ (मुींबई) येथील केईएम रुग्ेालयाच्या िसाहतीत सिपाई चाळ, गॅरेज चाळ, क्लाका  
चाळ, ्ल्ड क्िा ा्सा अिा खरप जुन्या इमारती असरन येथ ेसािारेतः ४०० कमाचारी कु्ुींब े
राहत आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या िसाहती जुन्या झाल्यान ेिारींिार स्लॅब कोसळण्याच्या घ्ना होतात, तसेच 
िौचालये ि बाथरूम कॉमन असल्याने ते र्रून िाहतात त्यामुळे दगुिंी पसरुन डासाींची 
उत्पत्ती होऊन रोगराई पसरत,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, िनिासासाठी कमाचाऱयाींच्या पगाराच्या ३० ्क्के र्ाड ेआकारले जात असुनही 
िसाहतीची सार्सर्ाई डागडुजी केली जात नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर िसाहतीतील इमारती ि चाळीींची दरुुस्ती ि देखर्ाल करेेबाबत िासनान े
कोेती कायािाही केली आहे िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारेे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस (०६-०२-२०१७) : (१) परळ (मुींबई) येथील के.ई.एम. रुग्ेालयाच्या 
िसाहतीत सिपाई चाळ, गॅरेज चाळ, क्लाका  चाळ, ्ल्ड क्िा ा्सा अिा ९० िष ेपरिीच्या जुन्या 
इमारती असरन, येथे सािारेत: १०० कमाचारी कु्ुींबे िास्तव्यास आहेत. 
(२), (३) ि (४) हे खरे नाही. 
     सन २०१६-१७ मध्ये मान्सनु कालाििीत एकदा छताचे ्लास््र कोसळण्याची अकस्मात 
घ्ना घडली होती. त्यािेळी महानगरपासलकेमार्ा त युध्दपातळीिर उपाययोजना करुन कामाचा 
िनप्ारा करण्यात आला. 
     सदर कमाचारी िसाहतीत कॉमन िौचालये ि बाथरुमच्या सार्सर्ाईचे कामकाज 
महानगरपासलकेच्या सर्ाई कामगाराींमार्ा त िेळोिळेी करण्यात येते. तसेच, डासाींचा प्रादरु्ााि 
्ाळण्याकररता औषियुक्त िुर र्िारेी िेळोिेळी करण्यात येते. 
(५) प्रन उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

मुांबईत फेरीिाला धोरण आणण्याबाबत 
  

(५०)  ६५०४७ (१०-११-२०१६).   श्री.योगेश सागर (चारिोप) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) मुींबईतील रे्रीिाल्याींना सिस्त लािरन रस्ते ि पदपथ मोकळे करून नागररक ि िाहनाींची 
कोंडी रोखण्यासाठी मुींबईत रे्रीिाला िोरे आेण्याची घोषेा यापरिी िासनाने केली होती, हे 
खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, यापरिी महापासलकेने रे्रीिाल्याींचे सिेक्षे केले असुन मुींबईत सुमारे १ लाख 
रे्रीिाल्याींनी (रे्रीिाला िोरे) या योजनेत सहर्ागी होण्यासाठी अजाही केले होते, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर रे्रीिाला िोरे ठरविेेबाबत िासनान े कोेती कायािाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारेे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस (१०-०२-२०१७) : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) कें रात सरकारमार्ा त म,े २०१४ रोजी पदपथ विके्रत े (उपजीविका सींरक्षे आणे पथविक्री 
वििनयमन) अर्ििनयम, २०१४ लागर करण्यात आलेला आहे. सदर अर्ििनयमातील कलम ३६ 
(१) अन्िये रा्य िासनामार्ा त, पथविके्रता (उपजीविका सींरक्षे ि पथ विक्री वििनयमन) 
(महाराषर) िनयम, २०१६ ददनाींक ३ ऑगस््, २०१६ अन्िये िनयमािली प्रससध्द करण्यात 
आलेली आहे. तसेच कलम ३८(१) नुसार पथ विके्रता (उपजीविका सींरक्षे ि पथ विक्री 
वििनयमन) (महाराषर) योजना २०१७ आणे सदर योजनेच्या अींमलबजािेीबाबतच्या सरचना 
ददनाींक ०९ जानेिारी, २०१७ रोजी िासनामार्ा त प्रससध्द करण्यात आलेल्या आहेत. 
(४) प्रन उद्् ाित नाही. 

___________ 
  
  
विधान भिन :   डॉ. अनांत िळसे 
मुांबई.   प्रधान सधचि, 

महाराष्ट्र विधानसभा. 

  
_________________________ 
िासकीय मध्यिती मुरातेालय, मुींबई. 


