
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ३२१ वी यादी 

 
महाराष्ट्र ववधानसभा 

  

ततसरे अधधवेशन, २०१७ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

महानगर व नगरपालििा के्षत्रातीि शहरी गररबाांसाठी सुववण जयांती योजना िागू िेल्याबाबत 
  

(१)  १२३३३ (०७-०४-२०१५).   श्री.चांद्रिाांत सोनावण े (चोपडा) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) शासनाने महानगर व नगरपाललका के्षत्रातील शहरी गररबाींसाठी दिनाींक १ डिसेंबर, १९९७ 
पासून शहरी सुवर्ण जयींती योजना लागू करुन व् यक् तीगत व् यवसायासाठी ५० हजार रुपये कजण 
व २५ ्क् के सबलसिी िे याच् या रनर्णयात दिनाींक १ एप्रिल, २००९ रोजीपासून २ लाख रुपये 
कजण व २५ ्क् के सबलसिी ीशी सुरारर्ा केली ेहे, हे खरे ेहे काय, 
(२) ीसल् यास, मदहला बचत ग्ाींना दिनाींक १ डिसेंबर, १९९७ रोजीपासून २.५० लाख रुपये 
कजण व ५० ्क् के सबलसिी याम येही दिनाींक १ एप्रिल, २००९ पासनू ५ लाख रुपये कजण व ३५ 
्क् के सबलसिी ीशी सुरारर्ा केली ेहे, हे ही खरे ेहे काय, 
(३) ीसल् यास, दिनाींक १ डिसेंबर, १९९७ रोजीपासनू महानगर व नगरपाललकाींनी बँकाींकि ेलाखो 
िकररे् पाठप्रवली ीसून मींजूर िकरर्ासाठी सबलसिी वगण करुनही बँकाींनी व् यक् तीगत व 
सामुदहक (बचत ग्ाींना) कजण पुरवठा केलेला नाही व शासनाची सबलसिी बँका वापररत ेहेत, 
हे ही खरे ेहे काय, 
(४) ीसल् यास, ेतापयतं ककती व् यक्तक्तगत व बचत ग्ातील लााा् यांना कजण वा्प 
कर यात ेले ेहे व ककती िकररे् िलींबबत ेहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२६-०६-२०१७) :(१) हे खरे नाही. शहरी सुवर्ण जयींती योजनेीींतगणत 
लााा्यांला रु. ५०,०००/- पयतं ककीं मतीच्या िकल्पाला कजण िेयात येते. यामये १५ ्क्के 
ककीं वा कमाल रुपये ७५००/- मयाणिेपयतं ीनुिान ीनुजे्ञय होते. लााा्यांने स्वत:च्या दहस्सा 
म्हरू्न िकल्प ककीं मतीच्या ५% बीज ााींिवल गुींतवावयाचे होत,े ीसा ीहवाल ेयुक्त तथा 
सींचालक, नगरपररषि िशासन सींचालनालय याींनी सािर केला ेहे. 
(२) हे खरे नाही. मदहला बचत ग्ाींना व्यवसाय करयासाठी प्रवशेष िोत्साहन म्हरू्न      
रु.२,५०,०००/- पयतंचे कजण व िकल्प ककीं मतीच्या ५% एवढी रक्कम ग्ाचे बीज ााींिवल होत.े 
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(३) हे खरे नाही. दिनाींक २८.०८.२०१४ च्या शासन रनर्णयाने सुवर्ण जयींती शहरी रोजगार 
योजना बींि करयात ेलेली ेहे. त्यामुळे या योजनेीींतगणत बँकेकि े कोर्तीही िकररे् 
िलींबबत नाहीत 
(४) सवुर्ण जयींती शहरी रोजगार योजना बींि झाल्यान े या योजनेीींतगणत बँकेकि े कोर्तीही 
िकररे् िलींबबत नाहीत. 

___________ 
  

िुिाबा (मुांबई) येथीि खेळाचे मैदान, मनोरांजन मैदान, बाग, उद्याने  
खाजगी स् वयांसेवि सांस् थाांना दत् ति दे् याबाबत 

  

(२)  १५०९३ (०७-०४-२०१५).   श्री.राज पुरोहहत (िुिाबा), श्री.अतुि भातखळिर (िाांहदविी 
पूवव) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कुलाबा (मुींबई) येथील खेळाचे मैिान, मनोरींजन मैिान, बाग, उद्याने खाजगी स् वयींसेवक 
सींस् थाींना ित् तक िे याबाबतची योजना ेहे, हे खरे ेहे काय, 
(२) ीसल् यास, सिर योजनेीींतगणत उक् त मालमत् ता याींच ेखाजगीकरर् होर्ार ेहे काय, 
(३) ीसल् यास, त् याचा लाा सामान् य नागररकाींना ेेता येर्ार ेहे काय, 
(४) ीसल् यास, खेळाचे मैिान, मनोरींजन मैिान, बाग, उद्याने याींच् या प्रवकासाबाबत शासनाचे 
रोरर् काय ेहे, 
(५) नसल् यास, प्रवलींबाची काररे् काय ेहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२२-०६-२०१७) :(१) व (२) बहृन्मुींबई महानगरपाललकेच्या दिनाींक 
२२.०१.२००९ रोजीच्या पररपत्रकान्वये उद्यान,े मनोरींजन मैिाने, बाग इत्यािी ित्तक 
योजनेंतगणत खाजगी स्वयींसेवक सींस्थाींना िेयास स्थगगती ेहे. 
     त्यामळेु कुलाबा येथील खेळाच े मैिान, मनोरींजन मैिान, बाग, उद्याने खाजगी 
स्वयींसेवक सींस्थाींना ित्तक िेयाबाबतची योजना नाही. 
(३), (४) व (५) महानगरपाललकेने ताब्यात ेेतलेली उद्याने व मनोरींजन मैिान ेकोर्त्याही 
सींस्थेस िेयात ेलेली नसून, त्याींचे परररक्षर् सद्य:क्तस्थतीत महानगरपाललकेमाफतण त करयात 
येत ेहे. 
     तथाप्रप, उद्याने व मनोरींजन मैिान ेयाींच्या परररक्षर्ासाठी चे तात्पुरत ेरोरर् िस्ताप्रवत 
ीसून, त्यास महानगरपाललकेच्या सुरार सलमतीने डिसेंबर, २०१६ मये मान्यता दिली ेहे. 
परींतु या तात्पुरत्या रोरर्ास महानगरपाललकेची ीद्याप्रप मान्यता लमळालेली नाही. 
िस्ताप्रवत तात्पुरत ेपरररक्षर् रोरर् :- 
 सिर कालावरी ित्तक ित्त्वावर मानयात येर्ार नाही. 
 सिर व्यवस्था ११ मदहने ककीं वा ित्तक रोरर्ाला मान्यता लमळेपयतं ज े ीगोिर ीसेल 
तेवढ्या कालावरीसाठी राहील. 

 त्याीींतगणत ाूखींि ११ मदहनयाींसाठी केवळ परररक्षर्ाकरीता सींस्थाींच्या ताब्यात िेयात 
येथील. 
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 परररक्षर्ासाठी िेयात येर्ाऱ्या ाूाागाींवर सवणसामान्य नागरीकाींना िवेश व सवण सोयी 
सुप्रवरा रन:शुल्क िेरे् बींरनकारक ीसेल. 

     उद्यान े व मनोरींजन मैिाने ित्तक तत्त्वावर िेयाचे रोरर् महानगरपाललकेमाफतण त 
सवकंष प्रवचार करुन पनुप्रवणलोककत करयात येत ेहे. 

___________ 
  

राज् यात मैिा शु दीिरण प्रिल् पातीि िां त्रा ी िामगाराांना  
सुरक्षा साधने आणण सुरक्षा पुरवव्याबाबत 

  

(३)  १६६८२ (११-०८-२०१५).   श्री.भारत भाििे (पांढरपूर), श्री.अलमन प ेि (मुांबादेवी), 
डॉ.सांतोष  ारफे (िळमनुरी), श्री.ववजय िाळे (लशवाजीनगर), श्री.लभमराव तापिीर 
(खडिवासिा) :   सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) राज् यात मैला िकरर्ी शु िीकरर् िकल् पातील कीं त्रा्ी कामगाराींना सुरक्षा सारने ेणर् 
सुरक्षा पुरप्रवरे् ही महानगरपाललका िशासन तसचे सींबगरत ठेकेिाराची जबाबिारी ीसनूही 
िशासन ेणर् ठेकेिराींच् या गलथान काराारामुळे या कामगाराींच् या ेरोग् याचा ाीषर् िश् न 
रनमाणर् झाला ीसल् याच ेदिनाींक १८ म,े २०१५ रोजी वा त् या समुारास रनिशणनास ेले, हे खरे 
ेहे काय, 

(२) ीसल् यास, महापाललकेत ीनेक ठेकेिार हे कीं त्रा्ी कामगाराींची प्रपळवरू्क करीत 
ीसल् याच् या े्ना यापुवीही ेिल् या ेहेत, हे ही खरे ेहे काय, 
(३) ीसल्यास, उपरोक् त िकरर्ी कोर्त् याही सुप्रवराींच् या व् यरतररक् त चक् क मलैालम्ीत पा यात 
ेणर् गाळात काम करर्ाऱ् या कामगाराींना योग्य न् याय लमळ याबाबत शासनान े कोर्ती 
कायणवाही केली वा करयात येत ेहे, 
(४) नसल् यास, प्रवलींबाची काररे् काय ेहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२५-०६-२०१७) :(१) एकूर् २७ महानगरपाललकाींपैकी १९ 
महानगरपाललकाींकिून िाप्त ीहवालाच्या ेरारे हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) कामगाराींना सींबींगरत कीं त्रा्िारामाफतण त गर्वेश, हातमोज,े बु्, रेनको् इ. सादहत्य िरवषी 
उपल्ब्र करुन िेयात येत,े तसेच त्याींच्या सोयीसुप्रवराबाबत योग्यिकारे काळजी 
महानगरपाललकाींकिून ेेयात येत.े 
(४) िश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  
मुांबई शहरातीि बेरोजगाराांना सांधी उपिब्ध िरुन ववक्री स् ॉि उभार्यासाठी जागा दे्याबाबत 
  

(४)  २४९३१ (११-०८-२०१५).   श्री.तनतेश राण े(िणिविी) :   सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) मुींबई शहरातील बेरोजगाराींना सींरी उपलब्र करुन िेवून स्वस्त िराच ेविापाव प्रवक्री स््ॉल 
उाारयासाठी जागा िेयात ेलेली ेहे, त्याच रतीवर मुींबई शहरात गेली ीनके वष े
रनयलमतपरे् कायणरत ीसलेल्या वतृ्तपत्र प्रवके्रत्याींना ीशािकारच ेस््ॉल उपलब्र करुन द्यावेत 
तसेच चमणकार समाजातील बाींरवानाही रहिारीच्या कुठल्याही िकारचा ीिसर रनमाणर् होर्ार 
नाही. ीशा दठकार्ी स््ॉल उपलब्र करुन द्याव ेीशी मागर्ी तत्कालीन मुींबई ििेश ााजप 
ीयक्ष व लोकिरतरनरी याींनी दिनाींक १९ माचण, २००९ रोजी मुींबई महानगरपाललकेच े
तत्कालीन ेयुक्त िॉ.जयराज फता्क याींना सािर केलेल्या रनवेिनाद्वारे मागर्ी केलेली ेहे, 
हे खरे ेहे काय, 
(२) तसेच, मुींबई शहरात चमणकार, वतृ्तपत्र प्रवके्रत े ीशा कष्करी समाजाच्या ीिचर्ीचा 
गाींाीयाणने प्रवचार करुन त्यावर उपाययोजना कररे् ेवश्यक ीसल्यान े ेयुक्त बहृन्मुींबई 
महानगरपाललका याींना पाठप्रवलेल्या मागर्ीच्या ीनुषींगाने एक रनवेिन मा.मुख्यमींत्री, िरान 
सगचव, नगर प्रवकास प्रवााग ेिीींकिहेी त्यावेळी केलेली ेहे, हे ही खरे ेहे काय, 
(३) ीसल्यास, मुींबई शहर व उपनगरातील वतृ्तपत्र प्रवके्रत्याींना तसेच चमणकाराींना प्रवनाप्रवलींब 
कायमस्वरुपी स््ॉल उपलब्र करुन िेयाच्या दृष्ीन ेशासनाने कोर्ता रनर्णय ेेतला ेहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची काररे् काय ेहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२२-०६-२०१७) :(१) हे खरे ेहे. 
(२), (३) व (४) मुींबईतील वतृ्तपत्र प्रवके्रत्याींना स््ॉल लावू िेयास परवानगी िेयाबाबत 
रनवेिन िाप्त झाले ीसून, फेतरीवाला रोरर्ाींतगणत परवान े िेताींना वतृ्तपत्र प्रवके्रत्याींना स््ॉल 
लावू िेयासाठी िारान्य िेयाबाबतच्या सूचना बहृन्मुींबई महानगरपाललकेस िेयात ेल्या 
ेहेत. 

___________ 
  

मुांबईतीि लशवाजी पािव  येथीि, महापौर तनवासात, मा.लशवसेनाप्रमखु  
बाळासाहेब ठािरे याांच ेभव्य स्मारि उभारणेबाबत 

  

(५)  ४४२१० (०५-०५-२०१६).   श्री.सुतनि प्रभ ू (हदांडोशी), श्री.अलमत सा म (अांधेरी पश्श्चम), 
श्री.सुतनि लशांदे (वरळी) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबईतील लशवाजी पाकण  येथील महापौर रनवासात, मा.लशवसनेािमुख बाळासाहेब ठाकरे 
याींचे ाव्य स्मारक उााररे्बाबत मा.ेयुक्त, बहृन्मुींबई महापाललका याींना शासनान े यापूवी 
ेेतलेल्या रनर्णयाची ीींमलबजावर्ी करयाकरीता दिनाींक २१ जानेवारी, २०१६ रोजी लेखी पत्र 
पाठप्रवले, हे खरे ेहे काय, 

(२) ीसल्यास, सिरहू पत्रानुसार, मुींबई महापाललकेतफेत कोर्ती कायणवाही करयात ेली वा 
येत ेहे, 
(३) तसेच, याबाबत सद्य:क्तस्थती काय ेहे व ककती कालावरीत स्मारक उाारयाचे काम सुरु 
होवून पूर्ण होरे् ीपेक्षक्षत ेहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची काररे् काय ेहेत ? 
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (२२-०६-२०१७) :(१) हे खरे ेहे. 
(२), (३) व (४) स्वगीय बाळासाहेब ठाकरे याींचे ाव्य स्मारक उाारयाकररता, 
महानगरपाललकेच्या मींजुरीन े ेणर् राज्य शासनाच्या मान्यतेने, ेयुक्त, सोसाय्ी नोंिर्ी 
ीगररनयम, १८६० ीन्वये नोंिर्ी केलेल्या बाळासाहेब ठाकरे राषरीय स्मारक या सींस्थेला, 
दिवींगत बाळासाहेब ठाकरे याींच े स्मारक उाारयाच्या ियोजनासाठी, मादहम प्रवाागातील 
सी्ीएस/एफतपी क्रमाींक ५०१, ५०२ व १४९५ ही महानगरपाललकेच्या मालकीची स्थावर 
मालमत्ता, तीवर क्तस्थत ीसलेल्या सींरचनाींसह, एक रुपया नाममात्र ााड्याने ेणर् राज्य 
शासनाकिून रनक्तश्चत करयात येतील ीशा ी्ी शतींच्या ीगरनतेने पट्टय्ाने िेता येईल 
याबाबतच ेप्रवरेयक सन २०१७ च्या ीथणसींकल्पीय ीगरवेशनात सींमत करयात ेलेले ेहे. 
    तसचे, याबाबतची पुढील कायणवाही सुरु ेहे. 

___________ 
  

राज्यात एिईडी हदवे िाव्याबाबत 
  

(६)  ४७४७७ (१७-०५-२०१६).   श्री.अलमत सा म (अांधेरी पश्श्चम) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात एलईिी दिवे लावयाची ेोषर्ा माहे माचण, २०१५ मये वा त्या सुमारास मा. 
मुख्यमींत्री याींनी केली होती, हे खरे ेहे काय,   

(२) ीसल्यास, सिर िकरर्ी स्थारनक लोकिरतरनरी याींनी मुींबई महापाललका ेयुक्त याींच्या 
समवेत बैठक करुन रोरर् ेखले होते, हे ही खरे ेहे काय, 
(३) ीसल्यास, सिर िकरर्ी शासनाने कोर्ती कारवाई केली वा करयात येत ेहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची काररे् काय ेहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२५-०६-२०१७) :(१) हे खरे ेहे. 
(२) स्थारनक लोकिरतरनरी याींची ेयुक्त, बहृन्मुींबई महानगरपाललका याींच्या समवेत दिनाींक 
०९.०२.२०१५ रोजी बैठक झाली होती. सिर बठैक राज्यात एलईिी पथदिव े लावयाबाबत 
नव्हती. परींत ु ीींरेरी रेल्व े स्थानक पररसर सौंियी करर्ाचाच ााग म्हरू्न सिर पररसरात 
सुशोलात पथदिवे (Decorative Street Light) बसप्रवयाच्या मुद्याबाबत चचाण करयात 
ेली. 
(३) शासन पररपत्रक, नगर प्रवकास प्रवााग, दिनाींक ०४.१२.२०१५ ीन्वये महानगरपाललकाींच्या 
के्षत्रात एलईिीचा वापर िारान्यान ेकरयाबाबत रनिेश दिले ेहेत. 
(४) िश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

औरांगाबाद शहराचा सुधाररत आराखडा तयार िरताना शहरातीि जलमनदाराांचा फायदा व 
सववसामानयाांच्या वसाहतीांवर आरक्षण  ाि्यात आल्याबाबत 

  

(७)  ४९०८४ (१७-०५-२०१६).   श्री.अतिु सावे (औरांगाबाद पूवव) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) औरींगाबाि शहराचा सुराररत ेराखिा तयार करताना शहरातील जलमनिाराींचा फतायिा व 
सवणसामान्याींच्या वसाहतीींवर ेरक्षर् ्ाकयात ेल्याने सींबींगरत भ्रष् ीगरकाऱ्याींची चौकशी 
करावी ीशी मागर्ी लोकिरतरनरी व नगरसेवकाींनी महानगरपाललकेच े ेयुक्त नगररचना 
उपसींचालक याींचेकि े दिनाींक १३ जानेवारी, २०१६ रोजी रनवेिनाद्वारे केली ेहे, हे खरे ेहे 
काय, 
(२) ीसल्यास, याबाबत महानगरपाललका ेयुक्त उपसींचालक नगररचना याींनी चौकशी पूर्ण 
केली ेहे काय, त्यातील रनषकषण काय ेहेत, त्यानुषींगान ेशासनाने काय कायणवाही केली वा 
करयात येत ेहे, 
(३)  नसल्यास, प्रवलींबाची काररे् काय ेहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२७-०६-२०१७) :(१) व (२) दि. १३.०१.२०१६ रोजीच ेरनवेिन उपसींचालक, 
नगर रचना या कायाणलयास िाप्त झाले नाही. मात्र ीशा िकारच्या तक्रारी महानगरपाललका 
औींरगाबाि याींच्याकि े िाप् त झालेल्या ेहेत. या िकरर्ी मा.उच्च न्यायालय खींिपीठ 
औरींगाबाि येथे जवळ-जवळ १२ रर् यागचका िाखल झालेल्या ीसून त्यासींबींरी मा.उच्च 
न्यायालय, औरींगाबाि खींिपीठ याींनी िाखल रर् यागचकामरील, रर् यागचका क्र. १९८१/२०१६ 
व १९८२/२०१६ ेणर् इतर मये दि. ०५/०८/२०१६ रोजी रनर्णय पारीत केला ेहे. या 
ेिेशामये िारुप सुरारीत प्रवकास योजना, औरींगाबाि चे ीनुषींगाने महानगरपाललका 
औरींगाबाि याींनी दि. ०४/०२/२०१६ रोजी कलम २६ नसुार िलसिीकरर्ाची केलेली कायणवाही रद्द 
ठरवून, महाराषर िािेलशक व नगररचना ीगररनयम, १९६६ चे कलम २१ (४ क) ीन्वये 
ीगरकाऱ्याींची नेमरू्क करुन उवणररत पुढील कायणवाही करयाच ेेिेश पारीत केलेले ेहेत. या 
ेिेशाच्या प्रवरोरात मा.महापौर, औरींगाबाि महानगरपाललका याींनी मा.सवोच्च न्यायालय येथ े
िस्तुत यागचका िाखल केल्या ेहेत. त्यात ीद्याप ीींरतम रनर्णय झालेला नाही. सिर बाब 
ही न्यायिलसषठ ीसून पुढील कायणवाही कररे् उगचत होर्ार नाही. 
(३) लागू नाही. 

___________ 
  

मुांबईतीि दहहसर, ओलशवरा, पोयसर व लमठी या चार नद्याांमये  
सोड्यात येणाऱ् या साांडपा्याबाबत 

  

(८)  ५४१३२ (२६-०८-२०१६).   श्री.मांगिप्रभात िोढा (मिबार हहि) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील िदहसर, ओलशवरा, पोयसर व लमठी या चार नद्याींमये निीकाठी वसलेल्या 
वस्त्याींमरून, कारखान्याींमरून व इमारतीींमरून सोियात येर्ारे साींिपार्ी तसेच रासायनीक 
पायामळेु होर्ारे ििषुर् रोखयासाठी 'चेंज िॉ् ऑगण' या ऑनलाईन व्यासपीठाच्या 
मायमातून मा.मुख्यमींत्री याींच्याकि ेऑनलाईन यागचका दिनाींक १५ एप्रिल, २०१६ रोजी वा 
त्यासुमारास सािर करयात ेली ेहे, हे खरे ेहे काय, 
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(२) ीसल्यास, सिर ऑनलाईन यागचकेनुसार मुींबईतील चारही नद्या ििषुर्मुक्त करयाबाबत 
शासनाने कोर्ता रनर्णय ेेतला ेहे वा पयाणयी उपाययोजना केली ेहे, 
(३) नसल्यास, प्रवलींबाची काररे् काय ेहे ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२२-०६-२०१७) :(१) हे खरे ेहे. 
(२) व (३) मुींबईतील चारही नद्या ििषुर्मुक्त करयासाठी महानगरपाललकेमाफतण त पुढीलिमारे् 
कायणवाही करयात येत ेहे :- 
 महाराषर ििषुर् रनयींत्रर् मींिळामाफतण त िाप्त दिनाींक ११.१२.२०१३ रोजीच्या नो्ीशीनसुार 
लमठी निी व वाकोला निीमये होर्ाऱ्या ििषुर्ास िरतबींर करावयाच्या प्रवप्रवर कामाींच्या 
ीींमलबजावर्ीच्या ीनुषींगाने महापाललका उपायुक्त (परर-५) याींची नोिल ीगरकारी म्हरू्न 
रनयुक्ती करयात ेलेली ेहे. 

 सिर नद्याींमये ेरगुती साींिपार्ी व मलजलिवाह यामुळे होत ीसलेल्या ििषुर्ावर 
िरतबींर करयासाठी उपाययोजना सुचप्रवयाकररता ाारतीय िाद्योगगकी सींस्था, मुींबई याींची 
सल्लागार म्हरू्न रनयुक्ती करयात ेली ेहे. 

 सिर सींस्थेने स्थळपरीक्षर् करुन नाल्याचे पार्ी, िवाहाचे िमार् व प्रवप्रवर ििषुर् 
े्काींच्या मात्राींचे मुल्याींकन करुन ििषुर् रनमणलन / िरतबींराकररता राबवावयाच्या 
उपाययोजनाींचा ीहवाल सािर करयात ेला ेहे. 

 ीहवालाचे रनरीक्षर् करुन त्याची ीींमलबजावर्ी करयासाठी ी्यास ग्ाची रनयुक्ती 
करयात ेलेली ीसून त्यानुसार पुढील कायणवाही करयात येर्ार ेहे. 

___________ 
  

िातूरमये पाणी  ांचाईच्या िाळात नववन बाांधिामास परवानगी हदल्याबाबत 
  

(९)  ५७९६२ (२९-०८-२०१६).   श्री.जयप्रिाश मुांदडा (बसमत) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) लातूरमये पार्ी ी्ंचाई ीसल्यामुळे क्तजल्हागरकारी, लातूर व ेयुक्त, महानगरपाललका 
याींनी दिनाींक १ माचण, २०१६ पासनू शहरात नप्रवन बाींरकाम करयास परवानगी िेव ूनये ीसे 
पत्रक काढले ीसताींनाही दिनाींक १ माचण, २०१६ नींतर सहाय्यक नगररचनाकार याींनी ेिेशाचे 
पालन न करता बाींरकाम परवाने दिले ेहेत, हे खरे ेहे काय, 

(२) ीसल्यास, याबाबत तक्रार करयात ेली ेहे, हे ही खरे ेहे काय, 
(३) ीसल्यास, तक्रारीच्या ीनुषींगाने काय कारवाई करयात ेली वा करयात येत ेहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची काररे् काय ेहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२३-०६-२०१७) :(१) हे खरे ेहे. 
(२) हे खरे ेहे. 
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(३) िाप्त तक्रारीच्या ीनुषींगान ेतत्कालीन नगररचनाकार तथा सहायक नगररचनाकार याींच्या 
प्रवरुि प्रवाागीय चौकशी करुन, प्रवाागीय चौकशी ीहवालातील रनषकषाणच्या ेरारे 
सींबींगरताींप्रवरुि लशस्ताींगाची कारवाई लातूर शहर महानगरपाललका याींचेकिुन करयात येत 
ेहे.    
(४) िश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

मुांबई महापालििेच्या २७४ उडाणपिुाच्या बाांधिामाचे िेखापरीक्षण िर्याबाबत 
  

(१०)  ६५१८९ (१६-०१-२०१७).   डॉ.लमलिांद माने (नागपूर उत्तर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई महापाललकेने शहरातील २७४ पुलाच े तातिीन े बाींरकाम लेखापरीक्षर् करयाचा 
रनर्णय ेेतला ीसुन या उड्िार्पुलाींच्या लेखापरीक्षर्ाच्या सुमारे २ को्ी रूपयाींच्या खचाणला 
स्थायी सलमतीची मींजुरी लमळालेली ेहे, हे खरे ेहे काय, 
(२) ीसल्यास, मुींबई शहरातील काही पुलाींचा पुरेसा तपशील महानगरपाललकेच्या ताींबत्रक 
प्रवाागाकि े उपलब्र नाही, तसेच सिर पुलाींवर ीथवा लाींतीला लागून ीसलेल्या ीनगरकृत 
बाींरकामाबाबत शासनाने कोर्ता रनर्णय ेेतला वा ेेयात येत ेहे, 
(३) नसल्यास, प्रवलींबनाची काररे् काय ेहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२१-०६-२०१७) :(१) बहृन्मुींबई महानगरपाललकेच्या शहर, पक्तश्चम उपनगरे 
व पूवण उपनगरे प्रवाागातील सवण पुलाींची प्रवस्ततृ मादहतीसह सूची बनवून क्तस्थतीिशणक सवेक्षर् 
करयाकररता सुमारे िोन को्ी रुपयाींच्या खचाणला स्थायी सलमतीची मींजुरी लमळाली ेहे. 
(२) व (३) मुींबईतील काही पूल खूप जुन ेीसनू त े प्रवप्रवर शासकीय यींत्ररे्माफतण त बाींरयात 
ेलेले ेहेत. त्यामुळे क्तस्थतीिशणक सवेक्षर् करयाकररता लागर्ारी ेवश्यक मादहती 
सींकललत करुन वेळोवेळी पलुाींचे रनरीक्षर् कररे् व ेवश्यक त्या उपाययोजना करुन त्याींची 
महानगरपाललकेमाफतण त ीींमलबजावर्ी करयात येर्ार ेहे. 

___________ 
  

मुांबई महानगरपालििेच्या अधधिाऱ्याांवर िारवाई हो्याबाबत 
  

(११)  ६५२४४ (१६-०१-२०१७).   श्री.सुतनि लशांदे (वरळी) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई महानगरपाललकेच्या प्रवााग क्र.६५ मरील एका नगरसेप्रवकेच्या पतीने केलेले बेकायिा 
बाींरकाम पाियाचे ेिेश मा.मुींबई उच्च न्यायालयाने दिले ीसतानाही सिर बाींरकाम 
रनयलमत करयाच ेेिेश महानगरपाललकेच्या सींबींगरत ीगरकाऱ्याींनी काढले ीसल्याची बाब 
माहे ऑक््ोबर, २०१६ च्या रतसऱ्या ेठवड्यात वा त्या िरम्यान रनिशणनास ेली ेहे, हे 
खरे ेहे काय, 
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(२) ीसल्यास, सिर िकरर्ी शासनाकिून चौकशी करयात ेली ेहे काय, 
(३) ीसल्यास, सिर चौकशीत काय रनषपन्न झाले ेहे व त्यानसुार न्यायालयीन ेिेशाचा 
ीवमान करर्ाऱ्या सींबींगरत िोषी ीगरकाऱ्याींवर शासनाकिून कोर्ती कारवाई करयात ेली 
वा येत ेहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची काररे् काय ेहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२२-०६-२०१७) :(१) बहृन्मुींबई महानगरपाललकेच्या प्रवााग क्रमाींक ६५ च्या 
नगरसेप्रवकेच्या पतीने त्याींच्या प्रवलेपाले (पक्तश्चम), बजाज रोि येथील कुीं ज प्रवहार बींगल्यातील 
ीनगरकृत बाींरकाम रनयलमत कररे् तसेच, ीींतगणत वाढीव फेतरबिल व बींगल्याच्या 
तळमजल्यावरील मागील बाजू व पिेर / वाहनतळ या जागेत बँकेसाठी वापरातील बिल 
याबाबतचा िस्ताव म.े पाथण ेककण ्ेक्् कन्सल््न्् याींच्यामाफतण त दिनाींक २४.०६.२०१३ रोजी 
महानगरपाललकेस सािर केला. 
     महानगरपाललकेन े दिनाींक ०५.०५.२०१४ रोजी रनयलमतीकरर् वापरातील िस्ताप्रवत बँक 
म्हरू्न फेतरबिल, खुल्या जागेची उर्ीवा ेणर् तीन पाककंग जागेची कमतरता ीगरमुल्य 
ेकारुन सु् िेरे् इत्यािी सवलतीींना मान्यता दिली.  
     तद्नींतर वास्तुप्रवशारिान े वेळोवेळी सुरारर्ाींसह सािर केलेल्या ेराखियास 
महानगरपाललकेने मींजुरी दिली.  
     तथाप्रप, सुरारीत ेराखि ेमींजुर न करयाबाबत मा. उच्च न्यायालयान ेकोर्ताही मनाई 
ेिेश दिलेला नसल्याने रु. १२,०७,८६०/- रनयलमतीकरर् फती व इतर रक्कम ारुन सुरारीत 
ेराखियाच्या िस्तावास महानगरपाललकेने दिलेली मींजुरी मा.उच्च न्यायालयाच्या 
दि.१८.११.२०१६ रोजीच्या मौणखक ेिेशानुसार मागे ेेयात ेली ेहे व याबाबत जागेच े
मालक व वास्तुप्रवशारि याींना दिनाींक २१.१२.२०१६ रोजीच्या पत्रान्वये कळप्रवयात ेले ेहे.  
(२) सिर िकरर्ी महानगरपाललकेमाफतण त चौकशी करयात ेली ेहे. 
(३) कुीं जप्रवहार बींगल्यातील गॅरेजमरील ीनगरकृत बाींरकामाबाबत चौकशी करुन सािर केलेल्या 
ीहवालावर महानगरपाललकेमाफतण त सींबींगरत ीगरकाऱ्याींवर पुढीलिमारे् कारवाई करयात ेली 
ेहे :- 
• उपिमुख ीलायींता (इ.ि.) (प.उपनगरे) व सहाय्यक ेयुक्त (के/पक्तश्चम) याींना ीनकु्रमे 
दिनाींक १५.०४.२०१७ व १७.०४.२०१७ रोजी ीलालेणखत ताकीि ज्ञापन बजावयात ेले ेहे.  
• उपकायिा ीगरकारी याींची एक वेतनवाढ कायमस्वरुपी रोखयात ेली ेहे. 
(४) िश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  
मुांबईतीि सफाई िामगाराांच्या हक्िाच्या घराांच्या उभारणीमये होत असिेल्या वविांबाबाबत 

  

(१२)  ६५४४४ (१६-१२-२०१६).   अॅड.पराग अळवणी (वविेपािे), अॅड.आलशष शेिार (वाांदे्र 
पश्श्चम), श्री.नरेंद्र पवार (िल्याण पश्श्चम), श्री.जयप्रिाश मुांदडा (बसमत), श्री.लशरीषदादा 
चौधरी (अमळनेर), श्री.गणपत गायिवाड (िल्याण पूवव) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  



प्रव.स. ३२१ (10) 

(१) मुींबई महापाललकेतील सफताई कामगाराींच्या वसाहतीींसाठी महापाललकेने े्य योजना सुरु 
करयाची ेोषर्ा सहा वषांपूवी केली ीसून यासाठी तब्बल १८०० को्ी रुपये खचण करयात 
येर्ार ीसल्याच ेरनिशणनास ेले ेहे, हे खरे ेहे काय, 
(२) ीसल्यास, ६००० त े६५०० ेरे रनमाणर् करयाच ेिस्ताप्रवत ीसताींना गेल्या पाच वषांत 
केवळ िोनच वसाहतीींच्या पुनप्रवणकासाची योजना तयार केल्याचे समोर ेले ेहे, हे ही खरे 
ेहे काय, 
(३) ीसल्यास, उवणररत सफताई कमणचाऱ्याींच्या वसाहती पूर्णपरे् जीर्ण ीवस्थेत ीसून सिर 
कमणचारी हे ेपला जीव मुठीत ेेऊन जगत ीसल्याचे रनिशणनास ेले, हे ही खरे ेहे काय, 
(४) ीसल्यास, याबाबत चौकशी करयात ेली ेहे काय, 
(५) तसेच मुींबईकराींच्या सुदृढ ेरोग्यासाठी ेार्ीमये काम करर्ाऱ्या सफताई कामगाराींच्या 
हक्काच्या ेराींच्या उाारर्ीसाठी शासनाने काय उपाययोजना केली वा करयात येत ेहे, 
(६) नसल्यास, प्रवलींबाची काररे् काय ेहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२१-०६-२०१७) :(१), (२), (३), (४), (५) व (६) बहृन्मुींबई 
महानगरपाललकेतील सफताई कामगाराींच्या वसाहतीींसाठी बहृन्मुींबई महानगरपाललकेमाफतण त े्य 
योजना सुरु करयात ेली ेहे.  
     सिर योजनेंतगणत बहृन्मुींबई महानगरपाललकेतील सुमारे २८,००० सफताई कमणचाऱ्याींच्या 
वसाहतीींचा पुनप्रवणकास करुन सेवा कालावरीत सिरनका उपलब्र करुन िेरे् रनयोक्तजत ेहे. 
याकररता सद्य:क्तस्थतीत ३९ दठकार्ी ीसलेल्या सफताई कामगाराींच्या वसाहतीींचा प्रवकास 
रनयींत्रर् रनयमावलीनुसार कमाल ४ च्ईके्षत्र रनिेशाींक वापरुन महानगरपाललकेमाफतण त 
पुनप्रवणकास करावयाचे रनयोक्तजत ेहे. 
     राज्यातील नगरपाललकेतील / महानगरपाललकेतील ज्या सफताई कामगाराींची सेवा २५ वषे 
ककीं वा त्याहून ीगरक झाली ेहे ीशा सफताई कामगाराींना सेवारनवतृ्तीनींतर ककीं वा सफताई 
कामगाराींचा सेवेत ीसताींना मतृ्य ूझाल्यास, ीशा सफताई कामगाराींच्या पात्र वारसाींना मालकी 
तत्वावर २६९ चौ. फुत् च्ई के्षत्राच्या सिरनका मोफतत उपलब्र करुन िेयासाठी ४ या कमाल 
च्ईके्षत्र रनिेशाींकाच्या मयाणिेत बाींरयात येर्ाऱ्या सिरनकाींपैकी ५०% सिरनका 
सेवारनवासस्थान म्हरू्न व उवणररत ५०% सिरनका िॉ.बाबासाहेब ेींबेिकर ्मसाफतल्य 
योजनेंतगणत उपलब्र करुन िेयास दिनाींक १२ जून, २०१५ च्या शासन रनर्णयान्वये मान्यता 
िेयात ेली ेहे. 
     मुींबई शहर ेणर् उपनगरातील मींजुरीकररता सािर करयात ेलेल्या २५ वसाहतीींच्या 
िस्तावाींपैकी शहर प्रवाागातील एकूर् ७ वसाहतीींच्या पुनप्रवणकासाचे िस्ताव मींजुर करयात 
ेले ेहेत.  
     या ७ मींजूर िस्तावाींपकैी “ए” प्रवाागातील कोचीन स्री् येथे पुनप्रवणकासाच े काम सुरु 
झाले ेहे. तसेच, गौतम नगर व लसिाथण नगर येथील पुनप्रवणकास योजनेच्या रनप्रविा 
मागप्रवयाचे काम िगतीपथावर ेहे. उवणररत ४ दठकार्च्या पुनप्रवणकास योजनेच्या कामाच े
ीींिाजपत्रक बनप्रवयाच ेकाम सल्लागारामाफतण त िगतीपथावर ेहे. 
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     पूवण व पक्तश्चम उपनगरे येथील १९ वसाहतीींच्या पुनप्रवणकासाचे रनयोजन ेणर् ेराखि े
करयाकररता महानगरपाललका वास्तुशास्त्रज्ञ याींचेमाफतण त ७ दठकार्ी सल्लागाराची रनयुक्ती 
करयात ेली ीसनू, १२ दठकार्ी सल्लागाराची रनयुक्ती करयाचे काम िगतीपथावर ेहे.  
     सद्य:क्तस्थतीत महानगरपाललकेच्या ेन कचरा व्यवस्थापन खात्याच्या सफताई 
कामगाराींच्या इमारत िरुुस्ती कामाींकररता सन २०१६-१७ कररता एकूर् रु.३.९० को्ी व सन 
२०१७-१८ कररता एकूर् रु. ४८.३१ को्ी इतक्या रकमेची तरतूि करयात ेली ेहे. 

___________ 
  

मुांबईतीि अनधधिृत बाांधिामाांच्या प्राप्त तक्रारीांबाबत 
  

(१३)  ६५४५० (१६-०१-२०१७).   अॅड.पराग अळवणी (वविेपािे), अॅड.आलशष शेिार (वाांदे्र 
पश्श्चम) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबईतील प्रवप्रवर नागरी समस्याींसाठी महानगरपाललकेच्या सींपकण  क्रमाींकावर येत ीसलेल्या 
तक्रारीींमये तब्बल ७० हजार तक्रारी या ीनगरकृत बाींरकामाींबाबत ेल्या ीसल्याच े
रनिशणनास ेले ेहेत, हे खरे ेहे काय, 

(२) ीसल्यास, या ीनगरकृत बाींरकामाींच्या तक्रारीपैकी ५० ्क्के तक्रारी या कुलाण, गोवींिी व 
चेंबूर पररसरातील ेहेत, हे ही खरे ेहे काय, 
(३) ीसल्यास, सिर ीनगरकृत बाींरकामाींबाबत चौकशी करयात ेली ेहे काय, चौकशीत 
काय ेढळुन ेले, त्यानुसार कोर्ती कारवाई करयात ेली वा येत ेहे, 
(४)  नसल्यास, प्रवलींबाची काररे् काय ेहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२१-०६-२०१७) :(१) दिनाींक ०१.०४.२०१६ ते दिनाींक ३१.०३.२०१७ या 
कालावरीत महानगरपाललकेच्या सींपकण  क्रमाींक १९१६ वर ीनगरकृत बाींरकामाबाबतच्या एकूर् 
५३,८९५ तक्रारी िाप्त झाल्या ेहेत. 
(२) सिर ीनगरकृत बाींरकामाींच्या तक्रारीींपकैी कुलाण, गोवींिी व चेंबूर येथील तक्रारीींची सींख्या 
ीनुक्रम े५२७३, १९११ व १७६७ ीशी ेहे.  
(३) ीनगरकृत बाींरकामाींप्रवरुि कायणवाही करयाकररता महानगरपाललकेमाफतण त सहाय्यक 
ीलायींता िजाणच े “पिरनिेलशत ीगरकारी” नेमयात ेले ीसून त्याींना मुींबई महानगरपाललका 
ीगररनयम १८८८ व महाराषर िािेलशक व नगररचना ीगररनयम १९६६ ीींतगणत ीनगरकृत 
बाींरकामास काररे् िाखवा नो्ीस िेर्े, कागिपत्र ेतपासर्े व ीींरतम ेिेश पाररत कररे् व 
रनषकासन कारवाई कररे् याबाबतचे ीगरकार व कतणव्य नमेून िेयात ेले ेहेत. 
     झोपिपट्टी पररसरामरील ीनगरकृत बाींरकामाींवर कायणवाही करयासाठी महानगरपाललका 
के्षत्रात “सहाय्यक ेयुक्त” ेणर् शासनाचे व खाजगी जागेवरील झोपिपट्टीमरील ीनगरकृत 
बाींरकामाींप्रवरुि कायणवाही करयाकररता “उपक्तजल्हागरकारी (ीरतक्रमर् रनषकासन)” याींची 
सक्षम िागरकारी म्हरू्न रनयुक्ती करयात ेली ेहे.  
     ीनगरकृत बाींरकामाींवर रनयींत्रर् ठेवयासाठी िाप्त तक्रारीींची सींगर्क िर्ालीमये नोंि 
ेेयात येऊन प्रवदहत कायिेशीर िकक्रयेनुसार कारवाई करयात येते. 
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     ीनगरकृत बाींरकामावर कारवाई करयासाठी हयगय करर्ाऱ्या ीगरकाऱ्याींप्रवरुि 
खातेरनहाय चौकशी करयात येऊन लशस्ताींगाची कारवाई करयात येते. 
     दिनाींक ०१.०४.२०१६ ते ३१.०३.२०१७ पयतंच्या ीनगरकृत बाींरकामाींना 
महानगरपाललकेमाफतण त नो्ीस िेऊन कारवाई करयात ेली ेहे.      
(४) िश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

ह िेश सोसाय ी जेव्हीपीडी स्िीम येथ ेवविासिान ेएफएसआयच ेउल्िांघन िेल्याबाबत 
  

(१४)  ६५९४३ (१६-०१-२०१७).   श्री.तनतेश राण े(िणिविी) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) प्रवलेपाले पक्तश्चम (मुींबई) येथील ह्केश सोसाय्ी जेव्हीपीिी स्कीम, जूहू प्लॉ् क्र.५८, 
सी्ीएस क्र.७२३, एनएस रोि क्र.७ या के्षत्रावर प्रवकास करताना प्रवकासकान ेमहानगरपाललकेन े
दिलेल्या परवानगीपेक्षा ीगरक म्हर्जे १, १०, ००० चौ. फूत् ऐवढ्या मोठया िमार्ावर 
एफतएसेयच ेउल्लींेन केले ेहे, हे खरे ेहे काय, 

(२) ीसल्यास, बेकायिेशीर व ीनगरकृत बाींरकामामळेु रुपये ५५ को्ीचा महसूल बुिाला 
ीसल्यान े प्रवकासक व ीनगरकृत बाींरकामाप्रवरुि तसेच सींबींरीत ीगरकारी याींच्याप्रवरुि 
कारवाइण करयात यावी ीशा ेशयाच्या मागर्ीचे रनवेिन इफततखेार ऐ शाह या सामाक्तजक व 
मादहती ीगरकार कायणकत्याणनी महानगरपाललकेचे सहाय्यक ीलायींता, बबक्तल्िींग िपोजल, 
पक्तश्चम उपनगरे बाींदे्र (प), कायणकारी ीलायींता,बबक्तल्िींग िपोजल पक्तश्चम उपनगरे, बाींद्रा याींना 
दिनाींक ७ डिसेंबर, २०१०, दिनाींक १४ डिसेंबर, २०१० व दिनाींक २२ फेतब्रुवारी, २०११ रोजी दिले 
ेहे, हे ही खरे ेहे काय, 
(३) ीसल्यास, प्रवकासकाप्रवरुि तक्रारी करूनही सींबींगरत ीगरकाऱ्याींनी कोर्तीही कारवाइण न 
केल्यामुळे ्ी.इफततखेार ऐ शाह याींनी मा.ेयुक्त महानगरपाललका याींच्याकि े दिनाींक २५ 
एप्रिल, २०११ रोजी रनवेिन सािर करून कारवाइण करयाची मागर्ी केली ेहे, हे ही खरे ेहे 
काय, 
(४) ीसल्यास, उक्त तक्रारीच्या ीनुषींगान े महापाललका िशासनान ेकेलेल्या कारवाईसींिााणत 
मादहती ीगरकारात ्ी.इफततेखार ऐ शाह याींनी मादहती मागप्रवली ीसता, बबक्तल्िींग िपोजल 
प्रवाागाने एमेयपी्ी ीॅक््च्या कलम ५३(१) नुसार दिनाींक १० फेतब्रुवारी, २०११ रोजी कारवाइण 
केली ीसे कळप्रवले परींतु ित्यक्षात त्यावळेी प्रवकासकाप्रवरोरात कोर्तीही कारवाइण करयात 
ेलेली नव्हती, हे ही खरे ेहे काय, 
(५) ीसल्यास, सिर िकरर्ी चौकशी करुन िोषीींप्रवरोरात तसचे प्रवकासकाच्या ीनगरकृत 
बाींरकामाप्रवरोरात कोर्ती कारवाइण करयात ेली वा येत ेहे, नसल्यास, प्रवलींबाची काररे् 
काय ेहेत ?       
  
 



प्रव.स. ३२१ (13) 

श्री. देवेंद्र फडणवीस (२१-०६-२०१७) :(१) हे खरे नाही. 
(२) व (३) सिर ीनगरकृत बाींरकाम व सींबींगरत ीगरकारी याींच्याप्रवरुि कारवाई 
करयाबाबतच े रनवेिन ्ी. इफ्तेखार ए. शाह याींनी महानगरपाललकेच े सहाय्यक ीलायींता 
(इमारत िस्ताव), पक्तश्चम उपनगरे, वाींदे्र याींना दिनाींक ०७ डिसेंबर, २०१०, १४ डिसेंबर, २०१० 
व २२ फेतब्रुवारी, २०११ रोजी दिले होते. तसचे, याबाबत ्ी. इफ्तखेार शाह याींनी दिनाींक २५ 
एप्रिल, २०११ रोजी ेयुक्त, बहृन्मुींबई महानगरपाललका याींना रनविेन दिले होत.े 
(४) व (५) ्ी.इफ्खार ए. शाह याींनी केलेल्या तक्रारीींच्या ीनुषींगान,े बहृन्मुींबई 
महानगरपाललकेमाफतण त ह्केश सोसाय्ी या इमारतीचे रनरीक्षर् करुन प्रवकासक / 
वास्तुप्रवशारि याींना दिनाींक १०.०१.२०११ रोजी एम.ेर.्ी.पी. कलम ५३(१) ीन्वये नो्ीस 
बजावयात ेली. प्रवकासकान े प्रवदहत मुितीत रनषकासन न केल्याने महानगरपाललकेन े
स्थारनक पोलीसाींच्या मितीन े दिनाींक २४.०३.२०११ रोजी सिर इमारतीतील वाढीव बाींरकाम 
रनषकालसत केले व उवणररत बाींरकाम ेर.सी.सी. कन्सल् ी्ं्च्या सल्ल्याने स्वत: काढून ेेर्ार 
ीसल्याच ेवास्तुप्रवशारिाने दिनाींक १९.०४.२०११ रोजीच्या पत्रान्वये कळप्रवले.  
     सिर तोिलेले बाींरकाम ाोगव्ारारकाींनी पुन:श्च केल्याची तक्रार िाप्त होताच सिर 
ाोगव्ारारकाींवर मुींबई महानगरपाललका ीगररनयम १८८८ च्या कलम ४८८ ीींतगणत नो्ीसा 
बजावयात ेल्या. सिर नो्ीसला प्रवकासकान े दिवार्ी न्यायालयात एल.सी.सु् क्रमाींक 
२०७३/२०११ ीन्वये ेव्हान दिल्यानींतर, मा. न्यायालयाने महानगरपाललकेच्या कारवाईस 
स्थगगती ेिेश दिले ेहेत. मा. न्यायालयाच्या ेिेशानुसार बहृन्मुींबई महानगरपाललकेमाफतण त 
पुढील योग्य ती कारवाई करयात येर्ार ेहे.  
     सिर इमारतीत ाोगव्ा िमार्पत्रालशवाय रहात ीसलेल्या सिरनकारारकाींवर मुींबई 
महानगरपाललका ीगररनयम १८८८ च्या कलम ३५३(ी) ीन्वये नो्ीस बजावयात ेली 
ीसून त्याींचेप्रवरुि प्रवलेपाले येथील मा.महानगर िींिागरकारी याींचे न्यायालयात क्रमाींक 
३९१८/एसएस/२०१४ ीन्वये िावा िाखल करयात ेला ेहे. सिर िकरर् न्यायिप्रवषठ ेहे. 

___________ 
  

मुांबई महापालििेने १५०० वकृ्ष तोड्याचा घेतिेिा तनणवय 
  

(१५)  ६६४६९ (१३-०२-२०१७).   श्री.राहुि जगताप (श्रीगोंदा), श्री.वैभव वपचड (अिोिे), 
श्री.श्जतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्रीमती हदवपिा चव्हाण 
(बागिाण), श्री.नरहरी णिरवाळ (हदांडोरी), श्री.राजेंद्र नजरधन े(उमरखेड), श्री.गणपत गायिवाड 
(िल्याण पूवव) :   सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) मुींबई महापाललकेन ेमुींबईक्तस्थत ीसलेल्या िोन बिया प्रवकासकाींसाठी १५०० वकृ्ष तोियाचा 
रनर्णय ेेतला ीसल्याच े माहे सप् े्ंबर, २०१६ च्या िसुऱ्या ेठवड्यात रनिशणनास ेले 
ेहे, हे खरे ेहे काय, 

(२) ीसल्यास, उक्त िकरर्ी शासनाने चौकशी केली ेहे काय, 
(३) ीसल्यास, चौकशीत काय ेढळून ेले व तद्नुसार पयाणवरर्ाची हानी होऊ नये म्हरू्न 
सिरचा रनर्णय रद्द कररे्बाबत शासनाने कोर्ती कायणवाही केली वा करयात येत ेहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची काररे् काय ेहेत ? 
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (२१-०६-२०१७) :(१) हे खरे नाही. 
(२), (३) व (४) िश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

नालशि महानगरपालििेच्या अश्ननशमन दिाबाबत 
  

(१६)  ६७६८१ (१६-१२-२०१६).   श्रीमती तनमविा गाववत (इगतपूरी), श्री.अस्िम शखे (मािाड 
पश्श्चम), श्री.अलमन प ेि (मुांबादेवी), डॉ.सांतोष  ारफे (िळमनुरी), श्री.िुणाि पा ीि (धळेु 
ग्रामीण), श्री.बाळासाहेब थोरात (सांगमनेर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) शासनान े दिनाींक ३० ऑक््ोबर, २०१४ रोजीच्या पररपत्रकानसुार १५ मी्र उींच इमारती 
तसेच हॉस्पी्ल, हॉ्ेल्स व ीन्य व्यावसारयक ेस्थापनाकिून एकाचवेळी ीक्तग्नशमन शुल्क 
ेेऊन त्यापुढे ित्येक सहा मदहन्याींच्या ीींतरावर ीग्नीिरतबींरक व्यवस्थेच्या ऑिी्चा ीहवाल 
घ्यावा ीस ेेिेश दिले ेहेत, हे खरे ेहे काय, 

(२) ीसल्यास, नालशक महानगरपाललकेच्या ीक्तग्नशमन िलान ेया ेिेशाला महासाेसमोर न 
ठेवताच िर सहा मदहन्याने नूतनीकरर् शुल्क ेेयाची िकक्रया सुरु ठेवली ेहे, हे ही खरे 
ेहे काय, 
(३) ीसल्यास, उपरोक्त िकरर्ाची शासनान े चौकशी केली ेहे काय, चौकशीीींती कोर्ती 
कायणवाही करयात ेली वा येत ेहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची काररे् काय ेहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२३-०६-२०१७) :(१) महाराषर ीक्तग्नशमन सवेा सींचालनालयान ेना-हरकत 
िाखले नुतनीकरर्ासींिााणत दि.३०.१०.२०१४ च्या पररपत्रकान्वये दिलेल्या सुचना 
सींचालनालयाच्या सींकेतस्थळावर िलसि केल्या ेहेत.    
(२) सिर पररपत्रकानुसार, नालशक महानगरपाललकेन ेजुल ै२०१६ पासून नुतनीकरर्ाची पित 
बींि केली ीसून, महानगरपाललकेने महासाेची मान्यता ेेतली ेहे. 
(३) िश्न उद्् ावत नाही. 
(४) िश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

मुांबई महानगरपालििेच् या पिुाांच्या िां त्रा ाबाबत 
  

(१७)  ६७८२३ (१६-०१-२०१७).   श्री.अस्िम शेख (मािाड पश्श्चम) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबई महानगरपाललकेच् या स् थायी सलमतीत मींजूर झालेल् या लशविास चापसी हॅकॉक पूल, 
यारी रोि व लोखींिवाला बॅक रोि जक् शन पूल, प्रवक्रोळी रेल् वे स् ्ेशन येथील लेव् हल क्रॉलसींग 
क्रमाींक १४ सी रेल् वे पूल व लमठी निीवरील राईाईव् ह इन गथए्र जवळील पलुाचे रुीं िीकरर् व 
पुनणबाींरर्ी या चार पुलाींची कीं त्रा्े उच् च न् यायालयाच् या ेिेशाने रद्द कर यात ेली ीसल् याच े
माहे ऑगस् ्, २०१६ मये वा त्यािरम् यान रनिशणनास ेले ेहे, हे खरे ेहे काय, 
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(२) ीसल् यास, या पलुाींच ेकीं त्रा् नव् यान ेकाढ याबाबत शासनान ेकोर्ती कायणवाही केली वा 
कर यात येत ेहे, 
(३) नसल् यास, प्रवलींबाची काररे् काय ेहेत ? 
 
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२१-०६-२०१७) :(१) हे खरे ेहे. 
(२) व (३) मा.उच्च न्यायालयान ेसिर कामाींचे कीं त्रा् रद्द करयाचे ेिेश पाररत केल्यानींतर, 
बहृन्मुींबई महानगरपाललकेमाफतण त पुनरनणप्रविा मागप्रवयाची िकक्रया सुरु करयात ेली होती. 
     तथाप्रप, महानगरपाललकेमाफतण त रनयुक्त केलेल्या ठेकेिाराींनी मा.उच्च न्यायालयाच्या 
ेिेशाप्रवरुि मा.सवोच्च न्यायालयात यागचका िाखल केली ेहे. 
     सिर िकरर् न्यायिप्रवषठ ीसून, मा.सवोच्च न्यायालयाच्या रनर्णयानुसार 
महानगरपाललकेमाफतण त पुढील कायणवाही करयात येईल. 

___________ 
  

िल्याण-डोंबबविी महानगरपालििा हद्दीतीि बल्याणी पररसरातीि अवैध बाांधिामे 
  

(१८)  ६९६८३ (१६-०१-२०१७).   श्री.सांजय पुराम (आमगाव), श्री.गणपत गायिवाड (िल्याण 
पूवव), श्री.नरेंद्र पवार (िल्याण पश्श्चम), अॅड.पराग अळवणी (वविेपािे), अॅड.आलशष शेिार 
(वाांदे्र पश्श्चम), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) कल्यार्-िोंबबवली महानगरपाललका हद्दीतील द््वाळा जवळच्या बल्यार्ी पररसरातील 
मयमवगीय लोकाींच्या ाखुींिावर ीवैरररत्या शकेिो चाळी स्थारनक माकफतयाींनी महापाललका 
ीगरकाऱ्याींशी सींगनमत करुन बाींरल्या ेहेत, हे खरे ेहे काय, 

(२) ीसल्यास, सिरची बकेायिा बाींरकामे काही कालावरीनींतर महापाललकाच तोित ीसल्याने 
सामान्य नागररकाींची लाखो रुपयाींची फतसवरू्क झाल्याच ेदिनाींक १० ऑक््ोबर, २०१६ रोजी वा 
त्यासुमारास रनिशणनास ेले, हे खरे ेहे काय, 
(३) ीसल्यास, उक्त िकरर्ी सींबींगरताींवर शासनाकिून कोर्ती कारवाई करयात ेली वा 
येत ेहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची काररे् काय ेहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२१-०६-२०१७) :(१) हे खरे नाही. 
(२) माहे ऑक््ोबर, २०१६ या कालावरीत बल्यार्ी पररसरातील ीनगरकृतपरे् सुरु ीसलेल्या 
३ गाळे, ७ खोल्या व ५२ जोते ीशा एकूर् ६२ ीनगरकृत बाींरकामाींवर महानगरपाललकेमाफतण त 
रनषकासनाची कारवाई करयात ेली ेहे. 
     तसेच बल्यार्ी पररसरातील नागररकाींकिून ीशािकारची कोर्तीही तक्रार 
महानगरपाललकेस िाप्त झालेली नाही. 
(३) व (४) िश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
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मुांबई महानगरपािीिेतीि देखभाि ववभागातीि १२ अलभयांत्याांना दोषी ठरववल्याबाबत 
  

(१९)  ७०५७७ (१६-०१-२०१७).   श्री.ववजय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.सुतनि िेदार (सावनेर), 
श्री.अमर िाळे (आवी) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबई महानगरपालीकेत सन २००५ ते २००९ या कालावरीत शहर प्रवाागातील ए, बी, सी, 
िी, जी िक्षक्षर् या वािाणत लाद्या बसप्रवर्े, पायवा्ा बाींरर् े यासह लाहनमोठे काम े
कीं त्रा्िाराींना िेयात ेले होत े परींतु सिर कीं त्रा्िाराींची िेयके थककत ठेवल्यािकरर्ी सन 
२०१२ मये महापालीकेन े िेखााल प्रवाागातील १२ ीलायींत्याींना िोषी ठरप्रवले होते, हे खरे 
ेहे काय, 

(२) ीसल्यास, सिर ीलायींता ेणर् कीं त्रा्िार याींनी सींगनमताने ीनेक काम े ीवैर व 
रनकृष् िजाणची केली ेहेत, हेही खरे ेहे काय, 
(३) ीसल्यास, या िकरर्ी चौकशी करयात ेली ेहे काय, 
(४) ीसल्यास, चौकशीत काय ेढळून ेले व त्यानसुार सींबींगरताींवर कोर्ती कारवाई केली 
वा करयात येत ेहे, 
(५) नसल्यास, प्रवलींबाची काररे् काय ेहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२१-०६-२०१७) :(१), (२) व (३) बहृन्मुींबई महानगरपाललकेच्या 
मलरन:सारर् िचालन े खात्यामाफतण त पार पािलेल्या मुींबई शहर, पूवण उपनगरे ेणर् पक्तश्चम 
उपनगरातील िरुुस्ती (remedial)  ेणर् सी.िब्ल्यू.सी. कामाींच्या सन २००५ त े २००९ या 
कालावरीतील थकीत िेयकाींच्या ीगरिानासींिााणत झालेल्या तथाकगथत ेो्ाळयाबाबत 
करयात ेलेल्या िाथलमक चौकशीत िोषी ेढळलेल्या प्रवप्रवर प्रवाागातील १२ ीलायींत्याींवर 
दिनाींक २१.१२.२०१२ रोजी ेरोपपत्र बजावून त्याींची महानगरपाललकेचे उपायुक्त (िक्षता) 
याींचेमाफतण त चौकशी करयात ेली. 
(४) सिर चौकशीत िोषी ेढळलेल्या ीलायींत्याींवर व फतसवरु्कीकररता जबाबिार ेढळलेल्या 
१७ कीं त्रा्िाराींवर महानगरपाललकेमाफतण त पुढीलिमारे् कारवाई करयात ेली ेहे:- 
• ३ तत्कालीन ीलायींता व २ सहाय्यक ीलायींता याींना वेतनवाढ रोखर्े व रोख रक्कमेचा िींि 
या लशक्षा करयात ेल्या. 
• ५ ीलायींते सेवारनवतृ्त झालेले ीसल्यान ेत्याींच्या िोषाींबाबत मुींबई महानगरपाललका रनवतृ्ती 
वेतन रनयम १९५३ (सुरारीत) मरील रनयम क्र. १४(ी) व १४(ब) मरील तरतुिीनुसार लशक्षा 
िेता ेली नाही. 
• २ ीलायींत्याींना िाथलमक चौकशीनींतर िोषमुक्त करयात ेले ेहे. 
• ९ कीं त्रा्िाराींना दि. १६.०३.२०१३ पासून ीनोंिर्ीकृत करयात ेले ेहे. 
• ४ कीं त्रा्िाराींना लाचलचुपत िरतबींरक खात्याकि े िलींबबत िकरर्ाच्या रनकालापयतं 
दि.१६.०३.२०१३ पासून बदहषकृत (debarred) करयात ेले ेहे. 
• उवणररत ४ कीं त्रा्िाराींची िेय रक्कम जप्त करयात ेली ेहे. 
(५) िश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
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भाांडूप (प) येथीि अरुां द रस्ते रुां दीिरण िर्याबाबत 

  

(२०)  ७०८०१ (१६-०१-२०१७).   श्री.अशोि पा ीि (भाांडूप पश्श्चम) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ााींिूप प्रवरानसाा मतिार सींेातील १० लाखाहून ीगरक लोकसींख्या, वाहनाींची व 
पािचाऱ् याींची विणळ यामळेु मतिार सींेातील जींगल-मींगलरोि (पवूीचा खोतरोि), ेर ेर 
पें्रोि व जनतामाके् रोि हे ीरुीं ि पित ेहेत, हे खरे ेहे काय, 

(२) ीसल्यास, सिर रस्त्याचे रुीं िीकरर् करयाचा िस्तावावर मुींबई महानगरपाललकेच्या ााींिूप 
प्रवाागाच्या ीरतररक्त ेयुक्त व सहायक ेयुक्त याींच्यासोबत वाींरवार बैठका ेेऊनही 
रनर्णयात्मक कायणवाही झालेली नाही, हे ही खरे ेहे काय, 
(३) ीसल्यास, या िकरर्ी स्थारनक लोकिरतरनरीींनी मा.मुख्यमींत्री याींना दिनाींक ०६ ऑगस््, 
२०१६ व ेयुक्त, महानगरपाललका याींना दिनाींक ०९ ऑगस््, २०१६ रोजी रनवेिनाव्िारे 
िस्ताव दिल्यानींतरही ेयुक्ताींनी दिनाींक २९ ऑगस््, २०१६ रोजी ेेतलेल्या बैठकीतही 
झालेल्या रनर्णयाच्या ीनुषींगाने रस्ता रुीं िीकरर्ाच्या कामाबाबत कोर्तीच कायणवाही सुरु केलेली 
नाही, हे ही खरे ेहे काय, 
(४) ीसल्यास, त्याची काररे् काय ेहेत व सिर रस्ता रुीं िीकरर्ाचे काम ककती कालावरीत 
पूर्ण करयात येर्ार ेहे ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२१-०६-२०१७) :(१) हे खरे ेहे.  
(२), (३) व (४) जींगल-मींगल रोि, ेर. ेर. पें् रोि व जनता माके् रोि या रस्त्याींच े
रुीं िीकरर् करयाच्या िस्तावावर महानगरपाललकेमाफतण त पुढीलिमारे् कायणवाही करयात येत 
ेहे:- 
जींगल-मींगल रोि 
• या रस्त्यास ७८’ मींजुर मागणरेषा ीसून, सिर रस्ता ाट्टीपािा, खोत रोि जींक्शन येथे ीरुीं ि 
ेहे. 
• सिर रस्त्याच्या रुीं िीकरर्ात मींजुर मागणरेषानसुार ०८ रदहवाशी व ३५ ीरनवासी ीस ेएकूर् 
४३ बाींरकामे बारीत ेहेत. 
• सिर रस्त्यावरील वाहतकु कोंिी ्ाळयासाठी िथम ्प्प्यात रस्ता १० मी. रुीं ि करयाच े
िस्ताप्रवत ीसून, त्यात एकूर् ११ बाींरकाम ेबारीत ेहेत. 
• सिर ११ बाींरकामाींची पात्रता रनक्तश्चत करयात येत ेहे. 
ेर.ेर.पें् रोि 
• या दठकार्ी रस्ता मींजूर मागाणरेषेनुसार रुीं िीकरर्ात एकूर् ६ बाींरकाम ेबारीत होत होती. 
• सिर बाींरकामे रनषकालसत करुन व पात्र बाींरकामाींना पयाणयी जागा िेऊन रस्ता रुीं िीकरर् 
करयात ेले ेहे. 
• तसेच, सिर दठकार्ी पजणन्य जलवादहनी व रस्ता बनप्रवयाचे काम सुरु ेहे. 
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जनता माके् रोि 
• सिर रस्त्यास १८.३० मी. मींजरू मागणरेषा ीसून, रस्ता रुीं िीकरर्ात ३७ रदहवाशी तसेच ५५ 
ीरनवासी ीशी एकूर् ९२ बाींरकामे बारीत ेहेत. 
• सिर दठकार्ी एस.ेर.ए. िागरकरर्ामाफतण त जनता माके् व जनतेश्वर को.ऑप.सहकारी 
गहृरनमाणर् सींस्था याींच्या पुनप्रवणकासासाठी दिनाींक ०३.०६.२०१६ रोजी एल.ओ.ेय. जारी 
करयात ेले ेहे. 
• सिर सोसाय्ी / प्रवकासकान े दिनाींक २३.११.२०१६ रोजीच्या पत्रान्वये, सिर रस्त्यावरील 
बारीत बाींरकामरारकाींना स्वखचाणने स्थलाींतरीत करयात येऊन रस्त्याचा बारीत ााग मोकळा 
करयात येईल ीसे कळप्रवले ेहे. 
• तसेच, सिर िस्ताप्रवत रुीं िीकरर्ात एकूर् १२ झाि ेबारीत ीसनू, सिर झाि ेतोियासाठी / 
स्थलाींतरीत करयासाठी वकृ्ष िागरकरर्ास िस्ताव सािर करयात ेला ेहे. 

___________ 
  
साविी (श्ज.चांद्रपूर) येथीि पाणी पुरवठा योजनेस नगरोत्थन योजनमेधून मांजूरी लमळ्याबाबत 
  

(२१)  ७१०३३ (१६-०१-२०१७).   श्री.ववजय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.सुतनि िेदार (सावनेर), 
श्री.अमर िाळे (आवी), श्री.अस्िम शखे (मािाड पश्श्चम), डॉ.सांतोष  ारफे (िळमनुरी) :   
सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सावली (क्तज.चींद्रपूर) येथील पार्ी पुरवठा योजना सन १९८९ ची ीसून कालबाह्य झालेली 
ीसल्यामळेु वारींवार बींि पिून नागररकाींना प्रपयाच्या पायापासून वींगचत राहावे लागत ेहे, हे 
खरे ेहे काय,  

(२) ीसल्यास, नागररकाींना ककमान िरिोई ४० लल्र पार्ी उपलब्र होयाकरीता सावली 
नगरपींचायतीने महाराषर जीवन िागरकरर्ामाफतण त १२ को्ी ८० लक्ष रुपयाींच्या ीींिाजपत्रकासह 
िस्ताव तयार करुन नगरोत्थान योजनेीींतगणत मींजूरी लमळयाकरीता दिनाींक २४ ऑक््ोबर, 
२०१६ रोजी ेयुक्त तथा सींचालक, नगरपाललका िशासन, वरळी, मुींबई याींच्याकि ेपाठप्रवयात 
ेला ेहे, हे ही खरे ेहे काय, 
(३) ीसल् यास, सिर िस्तावास नगरोत्थान योजनेतींगणत तातिीने मींजूरी लमळयाबाबत 
शासनाने कोर्ती कायणवाही केली वा करयात येत ेहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची काररे् काय ेहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२२-०६-२०१७) :(१) होय. 
(२), (३) व (४) महाराषर सवुर्ण जयींती नगरोत्थान महालायानाच्या सुरारीत स्थायी 
ेिेशानुसार सिर पार्ी पुरवठा योजनसे महाराषर जीवन िागरकरर्ाकिून पुवण ताींबत्रक 
मान्यता ेेऊन िस्ताव नगरपररषि िशासन सींचालनालयामाफतण त शासनास सािर कररे् 
ेवश्यक ेहे. त्याीनुषींगान ेसावली नगरपींचायतीमाफतण त सिर िकल्पास पूवण ताींबत्रक मान्यता 
ेेऊन िस्ताव सािर कररे् ीपेक्षक्षत ेहे. 

___________ 
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मुांबईमधीि बड्या उत्पादि िां पनयाांवर िारवाई िर्याबाबत 
  

(२२)  ७१५०१ (१६-०१-२०१७).   श्री.लशरीषदादा चौधरी (अमळनेर), श्री.गणपत गायिवाड 
(िल्याण पूवव) :   सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईमये गरे्शोत्सव ेणर् नवरात्रौत्सवाच्या िरम्यान बड्या उत्पािक कीं पन्या 
बेकायिेशीर होंिीग्जद्वारे जादहरात करीत ीसल्यान े त्याींच्यावर महाराषर प्रिव्हेशन ऑफत 
डिफेतसमें् ऑफत िॉप्ी ॲक्् ीींतगणत गुन्हे नोंिवुन कारवाई करयाचे ेिेश मा.न्यायालयाने 
दिल्याचे दिनाींक १७ ऑक््ोबर, २०१६ वा त्यासुमारास रनिशणनास ेले, हे खरे ेहे काय, 
(२) ीसल्यास, उक्त िकरर्ी शासनाकिून सिर कीं पन् यावर कोर्ती कारवाई करयात ेली 
वा येत ेहे, 
(३) नसल्यास, प्रवलींबाची काररे् काय ेहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२१-०६-२०१७) :(१), (२) व (३) मा.उच्च न्यायालयात िाखल जनदहत 
यागचका क्रमाींक ३७/२०१० व १५५/२०११ मये मा.न्यायालयान,े प्रवनापरवाना बॅनसण, पोस््सण 
ेढळून ेल्यास रनषकासनाची कारवाई करुन महाराषर प्रिव्हेन्शन ऑफत डिफेतसमें् ऑफत 
िॉप्ी ॲक्् ीींतगणत गुन्हे िाखल करयाचे ेिेश वेळोवेळी पाररत केले ीसून, दिनाींक 
३१.०१.२०१७ रोजी ीींरतम ेिेश दिले ेहेत. 
     मा. न्यायालयाच्या ेिेशानुसार बकेायिेशीर होिींग्जद्वारे जादहरात करीत ीसलेल्या 
कीं पन्याींवर महानगरपाललकेमाफतण त कारवाई करयात येत ेहे. 

___________ 
  

नाांदेड शहरातीि स्वच्छतेच ेिाम िरणारी ए ुिडे िां पनी  
िामात अतनयलमता िररत असल्याबाबत 

  

(२३)  ७२१५७ (१३-०२-२०१७).   डॉ.तुषार राठोड (मुखेड) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नाींिेि वाेाळा महानगरपाललकेचा सन २०१६ मये शहर स्वच्छता ठेका ेेर्ारी ए्ुझिे 
कीं पनी करारािमार् ेकामे न करता ीरनयलमतता करीत ीसल्याने महानगरपाललकेने कीं पनीस 
ब्लॅक ललस््मये ्ाकून कीं पनीच े कीं त्रा् काढून ेेतले ीसूनही हीच कीं पनी शहर स्वच्छतेच े
काम करीत ीसून ीरनयलमतता व गैरव्यवहार करीत ीसल्याच ेरनिशणनास ेले ेहे, हे खरे 
ेहे काय, 

(२) ीसल्यास, उक्त िकरर्ी महानगरपाललकेने कीं पनीचा करार सींपुष्ात ेल्यावरही याच 
कीं पनीस शहर स्वच्छतेची कामे दिली व कीं पनीच्या ीरनयलमततकेि ेिलुणक्ष करून गैरव्यवहारास 
मित केली, हे ही खरे ेहे काय, 
(३) ीसल्यास, उक्त िकरर्ी शासनाने चौकशी करुन िोषीींवर कोर्ती कारवाई केली वा 
करयात येत ेहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची काररे् काय ेहेत ? 
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (२२-०६-२०१७) :(१) हे  खरे नाही. 
(२) व (३) नाींिेि वाेाळा शहर महानगरपाललका हद्दीतील कचरा गोळा कररे्, रस्ते साफतसफताई 
व नाले सफताई या कामाचे कीं त्रा् दि.०१/०४/२०१२ पासून तीन वषाणच्या कालावरीकररता ए ्ू 
झिे इन्रास््क्चर लल.गुरगाींव (हरीयार्ा) याींना दिलेले होते.सिर कीं त्रा्िाराची मुित 
३१/०३/२०१५ रोजी सींपल्यामुळे नवीन रनवीिा िकक्रया हाती ेेयात ेलेली होती.तथापी योग्य 
ितीसाि न लमळाल्यामुळे स्थायी सलमतीच्या मान्यतेने दि.०१/०४/२०१५ ते दि.२१/०३/२०१७ या 
कालीवरीकररता सींबींगरत कीं त्रा्िारास मुितवाढ िेयात ेलेली होती. 
     लोकिरतरनरी तसचे नागररकाींकिुन सिर कीं पनीच्या ीसमारानकारक कामाबाबतच्या 
तक्रारीच्या ीनुषींगाने ी्ी व शतीनुसार सींबींगरत कीं त्रा्िारावर िींिात्मक कारवाई करयात 
ेलेली ीसनु एप्रिल २०१२ त ेमाचण २०१७ या कालावरीत एकुर् रु.८७,१७,५८९/- इतका िींि 
वसूल करयात ेलेला ेहे. 
     सद्यक्तस्थतीत स्थायी सलमतीने सन्मत केलेल्या ठरावानसुार मनपा कमणचारी, कीं त्रा्ी 
वाहने व कामगाराच्या वतीने शहरातील साफतसफताईची कामे करुन ेेयात येत ेहेत.     
(४) िश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

उस्मानाबाद श्जल््यामधीि माजी सैतनिाांना सेवा पुरववणेबाबत 
  

(२४)  ७२२६३ (१३-०२-२०१७).   श्री.ज्ञानराज चौगुिे (उमरगा) :   सन्माननीय मखु्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) उस्मानाबाि क्तजल्ह्यामये माजी सैरनक/प्रवरवा/युि प्रवरवा ेिीींची सुमारे चार त े
सािचेार हजार कु्ूींब ेवास्तव्यास ीसून यावर ीवलींबबताींची सींख्या सुमारे १५,००० इतकी ेहे, 
हे खरे ेहे काय, 

(२) ीसल्यास, उस्मानाबाि क्तजल्ह्याच्या दठकार्ी त्याींच्यासाठी सी.एस.िी. कॅ्ीन, माजी 
सैरनक ीींशिायी स्वास््य योजना, मुलीींचे वसतीगहृ ेिीींसाठी कें द्र व महाराषर शासनाकिून 
मींजुरी ेली ीसुनही पुरेशी जागा उपलबर नसल्यामळेु उपरोक्त कु्ूींबाींना सिरच्या सेवा 
पुरप्रवरे् ीशक्य झाले ेहे, हे ही खरे ेहे काय, 
(३) ीसल्यास, उक्त िकरर्ी मौजे उस्मानाबाि (ता.क्तज.उस्मानाबाि) येथील सव्हे नीं.८ मरील 
के्षत्र १ हे ६२ ेर एवढी जागा मा.राज्यपाल याींच्या नावे क्तजल्हा सैरनक कल्यार् कायाणलय, 
उस्मानाबाि याींस हस्ताींतरर् करर्ेबाबत उमरगा-लोहारा येथील लोकिरतरनरीींनी दिनाींक १६ 
माचण, २०१६ रोजी वा त्यासमुारास लेखी रनवेिनाद्वारे प्रवनींती केली होती, हे ही खरे ेहे काय, 
(४) ीसल्यास, उक्त रनवेिनाच्या ीनुषींगान ेकोर्तीही कायणवाही करयात ेली नाही, हे ही 
खरे ेहे काय, 
(५) ीसल्यास, उक्त िकरर्ी शासनान ेकोर्ती कायणवाही केली वा करयात येत ेहे, 
(६) नसल्यास, प्रवलींबाची काररे् काय ेहेत ? 
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श्री. सांभाजी पा ीि-तनिांगेिर (१३-०४-२०१७) :(१) होय. 
(२) माजी सैरनकाींच्या कल्यार्ासाठी सी.एस.िी.कॅ्ीन, सुप्रवरा िेरे्बाबत स््ेशन मुख्यालय 
ीहमिनगर याींनी सी.एस.िी. कॅ्ीन चालप्रवरे्बाबत ीसमथणता िशणप्रवली ेहे. तथाप्रप याबाबत 
फेतर िस्ताव पाठवून प्रवनींती करयात ेलेली ेहे. 
     माजी सैरनक ीींशिायी स्वास् थ योजनेसाठी नगरपाललका उस्मानाबाि याींच ेीखत्याररतील 
इमारत कराराने ेेऊन ही सुप्रवरा माजी सैरनक/प्रवरवा व ीवलींबबताींना िेयात येत ेहे. 
(३) होय. 
(४) सैरनकी मुलीींच्या वसतीगहृासाठी उस्मानाबाि येथील सव ेनीं. ८ मरील १ हेक््र ६२ ेर 
जागा िेर्ेबाबत लोकिरतरनरीींच्या लशष्मींिळान े माचण, २०१६ मये तात्कालीन महसूल मींत्री 
याींच्याकि े पाठप्रवयात ेला होता. परींतु जागा लमळरे्बाबतचा मुळ िस्ताव मींत्रालयात 
लागलेल्या ेगीमये नष् झाल्यामुळे नप्रवन िस्ताव सािर करयात ेला ेहे. 
(५) मा.क्तजल्हागरकारी, तहलसलिार उस्मानाबाि, मुख्यागरकारी नगरपररषि व क्तजल्हा सैरनक 
कल्यार् ीगरकारी याींची बैठक ेयोक्तजत करयात ेली होती. सिर बठैकीत माजी सैरनक 
ीींशिायी स्वास्थ योजनेच्या जागेकरीता वेगळा िस्ताव व क्तजल्हा सैरनक कल्यार् ीगरकारी 
याींना मलुीींच्या वसतीगहृ, माजी सैरनक प्रव्ामगहृ, सी.एस.िी. कॅ ्ीन व ारतीपूवण िलशक्षर् 
कें द्र चालप्रवरे्साठी (सैरनक सींकुल) जागेकरीता वेगळा िस्ताव सािर कररे्बाबत सुगचत केले 
ेहे. 
(६) िश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

पुणे महानगरपालििेच्या माििीच्या लमळितीच ेभाड ेवसूि होत नसल्याबाबत 
  

(२५)  ७२७७१ (१३-०२-२०१७).   श्री.योगेश ह ळेिर (हडपसर) :   सन्माननीय मखु्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पुरे् महानगरपाललकेच्या मालकीच्या ाािोत्री दिलेल्या लमळकतीच े ााि े वसूल करू न 
शकलेल्या महापाललकेला सिर लमळकतीींवर झालेल्या ीरतक्रमर्ाची मादहतीही उपलब्र 
नसल्याच ेमाहे सप् े्ंबर, २०१६ च्या रतसऱ्या ेठवड्यात रनिशणनास ेले ेहे, हे खरे ेहे 
काय, 
(२) ीसल्यास, महापाललकेला ीरतक्रमर्ाबाबतची मादहती नसल्याने ीरतक्रमर्ाप्रवरुि कारवाई 
वारींवार पुढे ढकलली जात ेहे, हे ही खरे ेहे काय, 
(३) ीसल्यास, उक्त िकरर्ी शासनामाफतण त चौकशी करून कोर्ती कायणवाही करयात ेली 
वा करयात येत ेहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची काररे् काय ेहेत ? 
  

श्री. देवेंद्र फडणवीस (२८-०६-२०१७) :(१), (२) व (३) पुरे् महानगरपाललकेच्या मालकीच्या 
ाािपेट्टयान े दिलेल्या लमळकतीची रनयलमतपर् े जागा पाहर्ी करुन ीरतक्रमर् झाल्याच े
रनिशणनास ेल्यास ीरतक्रमर् काढयाप्रवषयी कारवाई वेळोवळेी करयात येते. तसेच 
महानगरपाललका जागेवरील ीरतक्रमर्ाबाबत िाप्त झालेल्या तक्रारीींच्या ीनुषींगानेिेखील 
रनयलमतपर्े कारवाई करयात येते. 
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     ीरतक्रमर् काढयासाठी महानगरपाललकेच्या प्रवप्रवर सींबींगरत खात्याच्या मितीन े व 
स्थारनक पोलीस बींिोबस्त ेेऊन ीरतक्रमर् काढयाची कारवाई रनयलमत करयात येते. 
(४) िश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

मुांबईत महहिाांसाठी मोफत शौचािये उपिब्ध िरून दे्याबाबत 
  

(२६)  ७३८१२ (२०-०४-२०१७).   अॅड.आलशष शेिार (वाांदे्र पश्श्चम) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईत मदहलाींसाठी मोफतत सावणजरनक शौचालयाींच्या मागर्ीसाठी ३२ समाक्तजक सींस्थाींनी 
सुरु केलेल्या राइ् ्ू पी या मोदहमेला सािपेाच वषाणपेक्षा ीगरक कालावरी नींतरही मुींबई 
महानगरपाललकेन ेयोग्य कायणवाही केली नसल्याच ेमाहे जानेवारी, २०१७ मये रनिशणनास ेले 
ेहे, हे खरे ेहे काय, 
(२) ीसल्यास, मींबई शहरात शौचालय सींस्थाचालकाींमाफतण त रनयमाींचे पालन करत नसून िोन 
हजाराींहून ीगरक सावणजरनक शौचालायामये मदहलाींसाठी मोफतत सपु्रवरा प्रवनामुल्य दिली जात 
नाही, हे खरे ेहे काय, 
(३) ीसल्यास, सिर िकरर्ी कोर्ती कारवाई करयात ेली वा येत ेहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची काररे् काय ेहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२१-०६-२०१७) :(१), (२), (३) व (४) सिर सींस्थेच्या िरतरनरीींसोबत 
वारींवार झालेल्या बैठकीच्या ीनषुींगाने त्याींनी सुचप्रवल्यािमार्,े महानगरपाललकेद्वारे सया 
ीक्तस्तत्वात ीसलेली शौचालये व ेवश्यकतनेुसार बाींरयात येर्ाऱ्या ित्येक शौचालयामये 
मदहलाींसाठी मुतारीची व्यवस्था प्रवनामुल्य कररे् ीरनवायण करयात ेले ेहे. तसेच, याबाबत 
महानगरपाललकेमाफतण त पररपत्रक रनगणलमत करुन प्रवााग कायाणलयाद्वारे सवण सींबींगरत िचालक 
सींस्थाींना सूचना िेयात ेल्या ेहेत. 
     बहृन्मुींबई महानगरपाललका पररके्षत्रात सया “पसैे द्या व वापरा” या तत्वावरील 
स्वच्छतागहृाींमये पुरुष व मदहलाींसाठी एकूर् १०,९१९ शौचकुप े उपलब्र करयात ेलेली 
ेहेत, त्यापैकी मदहलाींकररता ३७९२ एवढी शौचकुपे ेहेत. सिर स्वच्छतागहृाींमये 
मदहलाींकररता शौचकुप े/ मुतारीची वेगळी व्यवस्था ेहे व मुतारीची सुप्रवरा मोफतत ेहे.  
     तसेच, सिर शौचालयाींमये िैनींदिन परररक्षर् व स्वच्छता राखयाकररता २४ 
प्रवाागाींमये करनषठ ीवेक्षकाींची रनयुक्ती करयात ेलेली ेहे. सिर करनषठ 
ीवेक्षकामाफतण त शौचालयाींचे सींरनयींत्रर्ाचे काम पादहले जाते. 
     मुींबई शहर प्रवकास ेराखिा सन २०३४ मये नव्याने ीनके प्रवाागाींमये 
शौचालयाकररता मोकळया जागा ेरक्षक्षत करयात ेलेल्या ीसनू, त्याींच्या बाींरकामासाठी 
सन २०१७-१८ मये रु. २.८८ को्ीची तरतूि करयात ेली ेहे. 

___________ 
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मुांबई महानगरपालििेच्या िीजवरीि भूखांडाचे नुतणीिरण वा भूखांड ताब्यात घे्याबाबत 

  

(२७)  ७४१९९ (२०-०४-२०१७).   श्री.जयांत पा ीि (इस्िामपूर), श्री.शलशिाांत लशांदे (िोरेगाव), 
श्री.मिरांद जाधव-पा ीि (वाई), डॉ.सतीश (अ्णासाहेब) पा ीि (एरांडोि), श्री.हसन मुश्रीफ 
(िागि), श्री.सुतनि लशांदे (वरळी), श्री.राजन साळवी (राजापूर), श्री.अस्िम शेख (मािाड 
पश्श्चम), श्री.शामराव ऊफव  बाळासाहेब पा ीि (िराड उत्तर), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), 
श्री.राहुि मो े (पराांडा), श्री.राणाजगजीतलसांह पा ीि (उस्मानाबाद), श्री.वैभव वपचड (अिोिे), 
श्री.राहुि जगताप (श्रीगोंदा) :  सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबई महानगरपाललकेच्या मालकीच्या ४१७७ मालमत्ता ीसून त्यापैकी २३६ ाूखींिाचा 
ललजकरार सींपून २ ते ३ वषाणचा कालावरी होवूनही नूतर्ीकरर् न करता त्या मालमत्ताींवर 
उद्योग सुरु ेहेत, हे खरे ेहे काय, 

(२) ीसल्यास, उक्त िकरर्ी शासनामाफतण त चौकशी केली ेहे काय, चौकशीत काय ेढळून 
ेले व तद्नुसार सिर लीजवरील मालमत्ता कराच ेनुतर्ीकरर् वा ताबा ेेरे्बाबत शासनान े
कोर्ती कायणवाही केली वा करयात येत ेहे, 
(३) नसल्यास, प्रवलींबाची काररे् काय ेहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२०-०६-२०१७) :(१), (२) व (३) महानगरपाललकेने मक् त् याने दिलेल् या 
४१७७ मालमत्ताींपैकी २५५ मालमत् ताींची मुित सींपुष ्ात ेलेली ेहे.  
     मक्ता सींपुष्ात ेलेल्या २५५ मालमत्ताींपैकी १०३ मालमत् ता ीनुसचूी ‘िब् ल् यु’ ीींतगणत 
राज्य शासनाच्या मालकीच्या ेहेत. तसेच, ीनुसूची ‘व्ही’ ीींतगणत १७ मालमत् ता पोलीस 
प्रवाागास मक्त्यान ेिेयात ेल्या ेहेत व महापाललकेच् या १३५ मालमत् ता ेहेत.    
 मा.मींत्रीमींिळान े ेेतलेल्या रनर्णयानुसार, मक्ता नुतनीकरर्ाची कायणवाही करयाबाबत 

दिनाींक १५ माचण, २०१७ च्या शासन रनर्णयान्वये बहृन्मुींबई महानगरपाललकेस रनिेश 
िेयात ेले ेहेत.  

 मक् ता सींपुष ्ात ेलेल् या महानगरपाललकेच् या मालकीच् या मालमत् ताींच् या मक् ता 
नुतनीकरर्ाबाबत महानगरपाललकेने सन २००१-२००२ मये रनक्तश्चत केलेल्या रोरर्ानुसार 
मक्ता नतुनीकरर्ाची कायणवाही करयात येत.े  

 तथाप्रप, ीनगरकृत बाींरकाम े करयात ेलेल्या तसचे, मक्ता ी्ी व शतींचा ाींग 
झालेल्या महानगरपाललकेच्या मालमत्ताींच्या मक्त्याच े नुतनीकरर् करयाबाबत रोरर् 
रनक्तश्चत कर यात येत ीसून, त्यानुसार मक् ता कालावरी सींपुष ्ात ेलेल् या 
महानगरपाललकेच्या मालकीच्या १३५ ाुाागाींचे मक् ता नुतनीकरर् कर यात येर्ार ेहे.  

 तसेच, ीनुसुची ‘व् ही’ मरील १७ ाुाागाींच् या मक् ता नुतनीकरर्ाबाबत पुढील कायणवाही सुरु 
ेहे. 

  

___________ 
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िल्याण-डोंबबविी पालििा हद्दीतीि ह  वाळा माांडा येथीि  
रस्त्याांची दरुवस्था िािी असल्याबाबत 

(२८)  ७४२६६ (२१-०४-२०१७).   श्री.नरेंद्र पवार (िल्याण पश्श्चम), अॅड.पराग अळवणी 
(वविेपािे), अॅड.आलशष शिेार (वाांदे्र पश्श्चम) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) कल्यार्-िोंबबवली पाललका हद्दीतील द््वाळा माींिा येथील रस्त्याींची िरुवस्था झाली ीसून 
खड्ियामुळे सतत ीपेात होत ीसल्याच ेरनिशणनात ेले ेहे, हे खरे ेहे काय, 
(२) ीसल्यास, या िकरर्ाची चौकशी करयाचे ेिेश कल्यार् िोंबबवली पाललकेने सींबींगरताींना 
दिले ेहे, हे ही खरे ेहे काय, 
(३) ीसल्यास, िशासनाकिून कोर्ती उपाययोजना केली वा करयात येत ेहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची काररे् काय ेहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२१-०६-२०१७) :(१) ीींशतः खरे ेहे. 
     कल्यार्-िोंबबवली महानगरपाललका हद्दीतील द््वाळा माींिा येथील रस्त्याींची िरुवस्था 
झाल्याची बाब खरी ेहे. परींतु सिर रस्त्याींवर ीपेात होयासारखी पररक्तस्थती नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) माींिा-द््वाळा पररसरातील ५ रस्त्याींच े रुीं िीकरर्, लसमें्ीकरर्, िाींबरीकरर् व 
मजबूतीकरर्ाची काम े महानगरपाललकेमाफतण त हाती ेेयात ेली ीसून सिर काम े ीींरतम 
्प्प्यात व िगतीपथावर ेहेत. 
     तसेच, महानगरपाललकेच्या ‘ी’ िााग के्षत्राींतगणत रस्त्याींवरील खड्ि े िरुुस्तीसाठी सन 
२०१७-१८ या ेगथणक वषाणकरीता रु.१३४.९९ लक्ष इतक्या रकमचे ेिाकलन मींजूर झाले ीसनू 
त्याकरीताची रनप्रविा िकक्रया महानगरपाललकेमाफतण त सुरु ेहे. 
(४) िश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

िल्याण-डोंबबविी (श्ज.ठाणे) महापालििेच्या मािमत्ता िराच्या वसुिीतीि गैरव्यहार 
  

(२९)  ७४२६७ (२०-०४-२०१७).   श्री.नरेंद्र पवार (िल्याण पश्श्चम), अॅड.पराग अळवणी 
(वविेपािे), अॅड.आलशष शिेार (वाांदे्र पश्श्चम) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) कल्यार्-िोंबबवली महापाललकेच्या (क्तज.ठार्े) मालमत्ता कराच्या वसलुीतील गैरव्यवहार 
द््वाळा येथील रेलसिन्सी गहृरनमाणर् व रप्रवींद्र ेकेि या सोसायटयाींच्या रनिशणनास ेल्याच े
नुकतेच समोर ेले ेहे, हे खरे ेहे काय, 

(२) ीसल्यास, या िकरर्ाची चौकशी करयाच े ेिेश कल्यार्-िोंबबवली पाललका ेयुक्त 
याींनी सींबींगरताींना दिले ेहेत, हे ही खरे ेहे काय, 
(३) ीसल्यास, चौकशीत काय ेढळून ेले व त्यानसुार पुढे कोर्ती कारवाई करयात ेली 
वा येत ेहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची काररे् काय ेहेत ? 
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (२१-०६-२०१७) :(१) हे खरे नाही. 
    रेलसिन्सी गहृरनमाणर् या नावाची कोर्तीही इमारत कल्यार्-िोंबबवली महानगरपाललकेच्या 
िप्तरी ेढळून येत नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
    तथाप्रप, रप्रवींद्र ररजेन्सी या लमळकतीमरील करिात्याींनी जमा केलेल्या रकमाींबाबत चौकशी 
करयाचे रनिेश ेयुक्त, कल्यार्-िोंबबवली महानगरपाललका याींनी सींबींगरताींना दिले ेहेत. 
(३) ेयुक्त, कल्यार्-िोंबबवली महानगरपाललका याींनी दिलेल्या रनिेशानुसार िस्तुत िकरर्ाची 
चौकशी केली ीसता, रप्रवींद्र ररजेन्सी मरील २ सिरनकािाराींनी चुकून रप्रवींद्र ेकेि या 
लमळकतीवर कराचा ारर्ा केला ीसल्याच ेरनिशणनास ेले. 
    रप्रवींद्र ररजेन्सी मरील ज्या सिरनकािाराींनी त्याींच्या स्वतःच्या लमळकती ऐवजी ीन्य 
लमळकतीवर रक्कम ारर्ा केल्याची खातरजमा झाली ेहे. महानगरपाललकेने तेवढी रक्कम 
सन २०१७-१८ या ेगथणक वषाणच्या मालमत्ता कराच्या बबलात समायोक्तजत केली ेहे. 
(४) िश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

िल्याण डोंबबविी (श्ज.ठाणे) महापालििेतून २७ गावे वगळ्याबाबत 
  

(३०)  ७४५८१ (२०-०४-२०१७).   श्री.नरेंद्र पवार (िल्याण पश्श्चम), अॅड.पराग अळवणी 
(वविेपािे), अॅड.आलशष शिेार (वाांदे्र पश्श्चम) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) कल्यार्-िोंबबवली महापाललकेतून (क्तज.ठार्े) २७ गाव े वगळयाच े ेश्वासन िेऊनही 
शासनाने त ेपाळले नाही व पाललकेने रस्त ेरुीं िीकरर्ाची मोहीम हाती ेेतली ीसून कल्यार् 
लशळ मागाणलगतची बाींरकाम ेपाललकेने तोिली ेहेत ीस ेरनिशणनास ेले ेहे, हे खरे ेहे 
काय, 

(२) ीसल्यास, २७ गावे महापाललकेतून वगळली ीसल्याची िाथलमक सचूना दिनाींक ७ 
सप् े्ंबर, २०१५ ला शासनाने काढली ीसून त्यावेळी कोकर् प्रवाागीय ेयुक्ताींनी नागररकाींच्या 
हरकती व सूचनाींचा ीहवाल शासनाकि े सािर करयास प्रवलींब केला त्यामुळे शासनान े
महापाललका रनविरु्का पार पिल्यावरही २७ गाव ेवगळयाचा रनर्णय ेेतलेला नाही, हे ही खरे 
ेहे काय, 
(३) ीसल्यास, महापाललकेतून गावे वगळयाचा रनर्णय शासनाच्या प्रवचाररीन ीसताींना 
कल्यार् लशळ रोिवर ्ा्ा पावर नाक्यापासून लोढा रनळजे पयतं पोलीस बींिोबस्त तोिले 
ीसता बागरताींचे सवेक्षर् करूनही मुल्याींकन केले नाही, हे ही खरे ेहे काय, 
(४) ीसल्यास, शासनाच्या पुनवणसन कायद्यानुसार रेिी रेकनरच्या चारप् मोबिलाही जाहीर 
केलेला नाही, हे ही खरे ेहे काय, 
(५) ीसल्यास, रस्ते रुीं िीकरर्ाची मागर्ी ग्रामस्थाींनी केलेली नाही तरीही बबल्िराींच्या दहताच्या 
िकल्पाींसाठी रस्त े२४, ३० ेणर् ४५ मी्र रुीं िीकरर्ाच ेकाम पाललकेन ेहाती ेेतले ेहे, हे 
ही खरे ेहे काय, 
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(६) ीसल्यास, शासनाकिून याबाबत कोर्ती कारवाई केली वा करयात येत ेहे नसल्यास, 
प्रवलींबाची काररे् काय ेहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२२-०६-२०१७) :(१) महानगरपाललकेच्या प्रवकास योजनमेये कल्यार् लशळ 
रस्त्याींची रुीं िी ३०.०० मी्र िस्ताप्रवत ीसून त्यामरील बागरत बाींरकाम े महानगरपाललकेने 
माहे डिसेंबर, २०१६ मये रनषकासीत केली ेहेत, ही बाब खरी ेहे. 
     कल्यार्-िोंबबवली शहर महानगरपाललकेच्या के्षत्रातून २७ गावे वगळून या गावाींच्या 
के्षत्राकरीता नगरपररषि े्ीत करयाच्या दृष्ीन ेराज्य शासनान ेिाथलमक ीगरसूचना िलसध 
केली ेहे. या िाथलमक ीगरसचूनेच्या ीनुषींगान ेिाप्त होर्ाऱ्या हरकती व सूचनाींस ीनुसरुन 
ीहवाल सािर करयाबाबत प्रवाागीय ेयुक्त, कोकर् प्रवााग याींना सूगचत करयात ेले 
ेहे. 
(२) हे खरे नाही. 
     प्रवाागीय ेयुक्त, कोकर् प्रवााग याींच्याकि ेनागररकाींकिून िाप्त झालेल्या हरकती व 
सूचनाींवर सुनावर्ी ेेरे् िस्ताप्रवत ीसून, याबाबतचा ीहवाल िाप्त होताच त्या ीनुषींगान े
सारक-बारक प्रवचार करुन यथोगचत रनर्णय ेेता येईल. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) ीींशतः खरे ेहे. 
     महानगरपाललकेची ेगथणक क्तस्थती लक्षात ेेता, महानगरपाललका के्षत्रातील प्रवकास 
योजनेनुसार रस्त्याींकरीता जागाींच ेसींपािन केल्यानींतर सिर जागेच्या मोबिल्यात जमीनमालक 
याींनी ेवश्यक कागिपत्राींसह महानगरपाललकेकि े ीजण/िस्ताव िाखल केल्यास शासनाच्या 
रोरर्ानुसार हस्ताींतरर्ीय प्रवकास हक्क ििान करयाबाबतची ेवश्यक कायणवाही 
महानगरपाललकेकिून करयात येते. 
(५) हे खरे नाही. 
     तथाप्रप, महानगरपाललका के्षत्रामये ाप्रवषयात वाढ होर्ाऱ्या रहिारीच्या दृष्ीकोनातनू 
सिर रस्ता सद्यक्तस्थतीत प्रवकास योजनेतील िस्ताप्रवत रुीं िीनसुार म्हर्जेच ३०.०० मी्र रुीं ि 
कररे् ेवश्यक ीसल्याने त्यानुसार महानगरपाललकेकिून कायणवाही सुरु ेहे. परींतु सिर 
रस्ता ४५.०० मी्र रुीं ि करयाचे ीद्याप िस्ताप्रवत नाही. 
(६) िश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

िािबाग उड्डाणपुिाचे स्रक्चरि ऑडड  िर्याबाबत 
  

(३१)  ७४६१८ (२०-०४-२०१७).   श्री.अलमत वविासराव देशमुख (िातूर शहर), श्री.राधािृष्ट् ण 
ववखे-पा ीि (लशडी), श्री.सांजय पोतनीस (िलिना), श्री.डड मल्िीिाजूवन रेड्डी (राम ेि) :   
सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील लालबाग पुलाचे काम रनकृष् िजाणचे झाले ीसल्याने महापाललका ेयुक्ताींना 
उड्िार्पुलाच ेस्रक्चरल ऑडि् करयाच े रनिेश न्यायालयान े दिले ीसल्याच ेमाहे जानेवारी, 
२०१७ मये रनिशणनास ेले, हे खरे ेहे काय, 
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(२) ीसल्यास, उक्त िकरर्ी शासनाने कोर्ती कायणवाही केली वा करयात येत ेहे, 
(३) नसल्यास, प्रवलींबाची काररे् काय ेहेत ? 
 
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२१-०६-२०१७) :(१) लालबाग उड्िार्पुलाच ेस्रक्चरल ऑिी् करुन त्याचा 
ीहवाल मा. उच्च न्यायालयास सािर करयाच्या सूचना मा. उच्च न्यायालयान े बहृन्मुींबई 
महानगरपाललकेस दिल्या ेहेत हे खरे ेहे. 
(२) व (३) स्रक्चरल ऑडि्च्या ीहवालानसुार महानगरपाललकेमाफतण त सिर पुलाच्या ककरकोळ 
िरुुस्तीची कामे हाती ेेयात ेली ीसून, ीन्य िरुुस्तीची काम ेकरयासाठीची कायणपिती 
ठरप्रवयाचे काम सुरु ीसून, महानगरपाललकेमाफतण त याबाबतची पुढील कायणवाही िारान्यान े
करयात येत ेहे. 

___________ 
  

नवी मुांबईतीि तुभे व सानपाडा रेल्वे स् ेशनच्यामये असिेल्या प्रलसध  
जनता मािे िड ेजा्यासाठी स्िायवॉि बाांध्याबाबत 

  

(३२)  ७४८३९ (२०-०४-२०१७).   श्री.सांदीप नाईि (ऐरोिी), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड) :   
सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नवी मुींबईतील तुा ेव सानपािा रेल्वे स््ेशनच्यामये ीसलेल्या िलसध जनता माके्कि े
जायासाठी स्कायवॉक बाींरयाकररता रेल्वे प्रवाागाशी नवी मुींबई महापाललकेने करारनामा 
केला ेहे, हे खरे ेहे काय, 

(२) ीसल्यास, केव्हा तसेच त्यासाठी रेल्वे प्रवाागास ारावयाची रक्कम रु. ६,७४,६७,४५५ 
ारयात ेली ेहे, हे ही खरे ेहे काय, 
(३) ीसल्यास, सिर स्कायवॉकचे काम सुरु करयाबाबत शासन स्तरावरून काय कायणवाही 
करयात ेली वा येत ेहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची काररे् काय ेहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२१-०६-२०१७) :(१) होय, हे खरे ेहे. 
(२) नवी मुींबई महानगरपाललका के्षत्रातील ठारे्-बेलापूर रस्त्यावर तुाेनाका त े जनता 
माके्पयतं रेल्व े क्रॉलसींगवर पािचारी पुल (FOB) बाींरयाच े काम रेल्वे िशासनामाफतण त 
Deposit Term Basis वर करयात येर्ार ीसून, याबाबत नवी मुींबई महानगरपाललका व 
रेल्वे िशासन याींच्यामये दि.११/०७/२०१६ रोजी सामींजस्य करार (MOU) झाला ेहे. 
     तथाप्रप, सिर रक्कम महानगरपाललकेने ीद्याप रेल्वे िशासनाकि ेारर्ा केलेली नाही. 
(३) व (४) महानगरपाललका व रेल्वे िशासन याींच्यातील करारनाम्यानुसार रेल्वे िशासनाकि े
ारर्ा करावयाच्या रकमकेरीता सन २०१६-१७ च्या ीथणसींकल्पात पुरेशी तरतूि उपलब्र 
नव्हती. त्यामुळे पािचारी पूल (Sky Walk) या लेखालशषाणत पुनप्रवणरनयोजनान ेरनरीची तरतूि 
करयात ेली ेहे. 
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     रेल्वे िशासनान े जनता माके्, तुाे येथील पािचारी पलुाच्या ीींिाजपत्रकात प्रवद्युत 
व्यवस्था करयासींबींरीच्या कामासाठी रु.१०,०१,६४९/- इतक्या रकमेचा समावशे करुन सुरारीत 
रक्कम रु.६,८४,६९,१०४/- रेल्वे िशासनास ीिा करयाकरीता नवी मुींबई महानगरपाललकेला 
कळप्रवले ेहे. 
     त्यानसुार सिर रकमेस िशासकीय मींजुरी लमळयाचा सुरारीत िस्ताव 
महानगरपाललकेच्या सवणसारारर् साेपुढे सािर करयात ेला ेहे. सिर िस्तावास 
सवणसारारर् साेची मींजूरी िाप्त झाल्यानींतर उक्त रक्कम रेल्वे िशासनास ीिा करयाची 
महानगरपाललकेने तजवीज ठेवली ेहे. 

___________ 
  

मािेगाांव (श्ज.नालशि) येथीि सांस्थेने नेहरु रोजगार सें र शेल् र अिेो मोडशेन  
'बल्िी पत्रा' या योजनेबाबत 

  

(३३)  ७४९७१ (२०-०४-२०१७).   श्री.आलसफ शेख (मािेगाांव मय) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मालेगाींव (क्तज.नालशक) येथ े सन १९९१ ते १९९३ िरम्यान सींस्थेने नेहरु रोजगार सें्र 
शले््र ीेको मोिशेन 'बल्ली पत्रा' या योजन ेीींतगणत २५० लोकाींना रक्कम ४००० िमार् ेिरत 
ेर दिले, पींरतू सिर कजाणची रक्कम ेजपयणत व्याजामुळे वाढली ीसल्याने लााा्याणना ती 
रक्कम परत कररे् ीशक्य ीसल्याने सिरील योजनेवरील व्याज माफत कररे्बाबतचे रनवेिन 
स्थारनक लोकिरतरनरीनी मा.मखु्यमींत्रयाींना दिले ेहे, हे खरे ेहे काय, 

(२) ीसल्यास, उपरोक्त िकरर्ी शासनाने काय कायणवाही केली वा करयात येत ेहे, 
(३) नसल्यास, प्रवलींबाची काररे् काय ेहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२३-०६-२०१७) :(१) होय. 
(२) सिर योजनेसाठी हुिको किून रु.११७ लक्ष कजण व रु.३५ लक्ष ीनुिान (कें द्र व राज्य 
शासनाकिून) तत्काललन मालेगाव नगर पररषिेस िाप्त झाले होते. 
     सिर रकमेपकैी १२५४ लाााथींना रु.३००० कजण व रु.१०००/- ीनुिान यािमारे् वा्प 
करयात ेलेले होते. त्यापैकी २१३ लाााथींनी सींपुर्ण कजाणची रक्कम व्याजासह फेति केलेली 
ेहे. 
     उवणररत १०४१ लाााथींकि े कजण रु.३२,०४,०००/- व कजाणवरील व्याजाची लमळून एकूर् 
रु.३,८८,८२,०७७/- (दि.३१.३.२०१७ पयतं) येर्े बाकी ेहे. 
     सिर योजनेसाठी हुिको या सींस्थेकिून िाप्त सींपूर्ण कजाणची परतफेति 
महानगरपाललकेमाफतण त करयात ेली ेहे. 
     तसेच महासाा ठराव क्र.१९४, दि.०७.०३.२०१७ ीन्वये, लााा्यांकिून ित्येकी मुद्दल 
रु.३०००/- व व्याजाचे रु.३०००/- यािमारे् एकूर् रु.६०००/- वसूल करुन उवणररत व्याजाची 
रक्कम माफत करयाबाबत ठराव पाररत करयात ेलेला ेहे. 
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     ीशा िकारची व्याज माफतीची तरतूि महाराषर महानगरपाललका ीगररनयमात नाही. 
त्यामुळे महानगरपाललकेची ेगथणक पररक्तस्थती प्रवचारात ेेऊन, महानगरपाललकेने रनर्णय ेेर् े
ीपेक्षक्षत ेहे. त्यािमारे् ेयुक्त, मालेगाव महानगरपाललका याींना सूगचत करयात ेले 
ेहे. 
(३) िश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

मुांबईत ४ िाख शाळाबा्य मुिे असल्याच ेसवेक्षणातून आढळून आल्याबाबत 
  

(३४)  ७५१२० (२१-०४-२०१७).   डॉ.भारती िव्हेिर (वसोवा), श्रीमती मतनषा चौधरी (दहहसर), 
प्रा.वषाव गायिवाड (धारावी), अॅड.पराग अळवणी (वविेपािे), श्री.नरेंद्र पवार (िल्याण पश्श्चम), 
श्री.राज ु तोडसाम (अणी), श्री.अलमत सा म (अांधेरी पश्श्चम), श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), 
अॅड.गौतम चाबुिस्वार (वपांपरी), श्री.राजेंद्र नजरधने (उमरखेड) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई महानगरपाललकेने शहरात केलेल्या सवेक्षर्ात केवळ ४९० शाळाबाहय मुले ीसल्याचे 
माहे जानेवारी, २०१७ च्या सुमारास रनिशणनास ेले, हे खरे ेहे काय,  
(२) ीसल्यास, गेल्यावषी केलेल्या सवेक्षर्ात २ हजार ९२७ शाळाबाहय मुले ेढळून ेली 
होती, हे ही खरे ेहे काय,  
(३) ीसल्यास, राज्यात ४ लाख शाळाबाहय मुले ीसताींना मुींबई शहरामये फतक़् ४९० 
शाळाबाहय मुले ेहेत, हे ही खरे ेहे काय, 
(४) ीसल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली ेहे काय, चौकशीीींती शाळाबाहय ित्येक 
मुला-मुलीींना शाळाींमये िवशे िेरे्बाबत शासनाने कोर्ती कायणवाही केली वा करयात येत 
ेहे, 
(५) नसल्यास, प्रवलींबाची काररे् काय ेहेत ?  
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२१-०६-२०१७) :(१) हे खरे ेहे. 
(२) हे खरे ेहे. 
(३) व (४) मुींबई शहरातील शाळाबाह्य तसेच शाळेतून गळती झालेल्या ६ ते १४ वयोग्ातील 
बालकाींचे सवेक्षर् करुन ेढळलेल्या ४९० शाळाबाह्य मुलाींना महानगरपाललकेमाफतण त शाळेच्या 
मुख्य िवाहात िाखल करुन ेेयात ेले ेहे. 
(५) िश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

मुांबई महानगरपालििेची जिात तनरसीत िाल्यामुळे होणा-या  
महसूि हानीची प्रततपूती िर्याबाबत 

(३५)  ७५४७३ (२१-०४-२०१७).   श्रीमती तपृ्ती सावांत (वाांदे्र पूवव), श्री.सुतनि लशांदे (वरळी), 
श्री.अजय चौधरी (लशवडी), श्री.राजन साळवी (राजापूर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) मुींबई महानगरपाललकेची जीएस्ी लागू करताींना जकात रनरसीत झाल्यामुळे होर्ा-या 
महसूल हानीची िरतपूती कें द्र शासनामाफतण त शासन करर्ार ेहे, हे खरे ेहे काय, 
(२) ीसल्यास, ेतापयतं कें द्र शासनाकिून शासनास ककती रक्कम िाप्त झाली ेहे व सिर 
रक्कम शासनाने मुींबई महानगरपाललकेला दिली ेहे काय, 
(३) ीसल्यास, कें द्र शासनाकिून महसूल हानीच्या िरतपूतीकरता मुींबई महानगरपाललकेस 
लमळर्ारी रक्कम शासनास िाप्त झाली ेहे काय, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची काररे् काय ेहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२३-०६-२०१७) :(१) होय. 
(२)  व (३) ीद्याप वस्तू व सवेा कर ीगररनयम (GST) लागू झालेला नाही. त्यामळेु कें द्र 
शासनाकिून याबाबत हानीींची िरतपूती होयाचा िश्न उद्् ावत नाही.  
(४) िश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

महािक्ष्मी (मुांबई) येथ ेववजेच्या तारेिा अडििेल्या पक्षािा िाढताना  
जखमी िािेिे अश्ननशमन दिाच ेजवानाचा िािेिा मतृ्य ू

  

(३६)  ७६६१० (२०-०४-२०१७).   श्री.योगेश सागर (चारिोप) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) महालक्ष्मी (मुींबई) येथे प्रवजेच्या तारेला ीिकलेल्या पक्षाला काढताना जखमी झालेले 
ीक्तग्नशमन िलाचे जवान ्ी.राजेंद्र ाोजने (वय ३५ वषण) याींचा मतृ्यू झाला, हे खरे ेहे काय, 
(२) ीसल्यास, ्ी.ाोजने याींच्या पत्नीस नोकरी िेरे् तसेच त्याींची मतृ्यू पश्चात िेर्ी लवकर 
द्यावे ीशी त्याींच्या कु्ुींबबयाींची मागर्ी होती, हे ही खरे ेहे काय, 
(३) ीसल्यास, सिर िकरर्ी शासनाने कोर्ती उपाययोजना केली वा करयात येर्ार ेहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाचे काररे् काय ेहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२२-०६-२०१७) :(१) हे खरे ेहे. 
(२), (३) व (४) ्ी. ाोजन ेयाींच्या मतृ्युपश्चात त्याींच्या कु्ुींबबयाींस नुकसान ारपाई, तातिीची 
मित म्हरू्न रु. १५,९१,७५०/- इतक्या रकमेचे ीगरिान करयात ेले ेहे.   
     तसेच, दिवींगत ाोजने याींचे पत्नीस नोकरी िेर्ेबाबत महानगरपाललका िशासनामाफतण त 
कायणवाही करयात येत ेहे. 

___________ 
  

मुांबईतीि लभके्षिरी मिुाांसाठी लसननि शाळा सुरु िर्याबाबत 
  

(३७)  ७६६२८ (२१-०४-२०१७). श्री.राहुि जगताप (श्रीगोंदा), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), 
श्री.राहुि मो े (पराांडा), श्री.वैभव वपचड (अिोिे), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोिी), 
श्री.राणाजगजीतलसांह पा ीि (उस्मानाबाद) :  सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
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(१) मुींबईतील लाके्षकरी मलुाींसाठी लसग्नल शाळा सुरु करयाची बाब शासनाच्या प्रवचारारीन 
ेहे, हे खरे ेहे काय, 
(२) ीसल्यास, सिर प्रवचारारीन बाबीवरील शासनाचा रनर्णय पूर्ण झाला ेहे काय, 
(३) ीसल्यास, त्यानुसार शासनान ेेतापयतं कोर्ती कायणवाही केली वा करयात येत ेहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची काररे् काय ेहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२१-०६-२०१७) :(१) मुींबईतील लाक्षकरी मुलाींसाठी सवण प्रवद्या्यांना 
ित्येक लसग्नलपासून १ कक.मी. च्या ेत शाळा उपलब्र ेहे.  
     त्यामळेु सिर लाक्षकरी मुलाींसाठी लसग्नल शाळा सुरु करयाची बाब बहृन्मुींबई 
महानगरपाललकेच्या प्रवचारारीन नाही. 
(२), (३) व (४) िश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  
मुांबईतीि देवनार िचराभमूीमये िागत असिेल्या आगीसांदभावत उपाययोजना िर्याबाबत 

  

(३८)  ७६७६४ (२१-०४-२०१७).   श्री.तुिाराम िात े (अणुशक्ती नगर) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबईतील िेवनार कचरााूमीमये ेग लागू नये म्हरू्न उपाययोजना सुचप्रवयासह ीन्य 
काही बाबीींवर सल्ला िेयासाठी महानगरपाललकेने रनयुक्त केलेल्या सल्लागाराने मुित उल्ून 
गेल्यानींतरही ेपला ीहवाल सािर केला नाही, हे खरे ेहे काय, 

(२) ीसल्यास, सिरचा ीहवाल तीन मदहन्यात सािर करयाचे ेिेश दिले होते, हे ही खरे 
ेहे काय, 
(३) ीसल्यास, ीहवाल सािर करयास प्रवलींब लागयाची काररे् काय ेहेत व याबाबतची 
सद्यःक्तस्थती काय ेहे ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२१-०६-२०१७) :(१) व (२) िेवनार के्षपर्ाूमीच्या के्षत्राचा सींपूर्ण स््ेशन 
सवे िाप्त झाल्यानींतर ६० कामाींच्या दिवसाींत ीहवाल सािर करयाची मुित ेय.ेय.्ी., 
मुींबई याींना िेयात ेली होती. 
     ेय.ेय.्ी., मुींबई याींनी महानगरपाललकेस दिनाींक २७.१०.२०१६ रोजी ई-मेलद्वारे 
मसुिा ीहवाल सािर केला ीसून, दिनाींक ०४.०२.२०१७ रोजी ीींरतम ीहवाल सािर केला ेहे. 
(३) सिर कामाची व्याप्ती जास्त होती.  
     ेय.ेय.्ी., मुींबई याींनी त्याींच्या ीींरतम ीहवालामये काही मुद्दयाींचा समावेश 
करयाबाबत रनरी ही सींस्था ेय.ेय.्ी., मुींबई याींना पत्र व्यवहाराद्वारे कळप्रवल ीस े    
मा.उच्च न्यायालय, मुींबई याींच्या दिनाींक २९.०२.२०१६ रोजीच्या ेिेशानुसार स्थापन केलेल्या 
मॉरन्रीींग कलम्ीच्या दिनाींक १३.०२.२०१७ रोजीच्या साेतील चचेनसुार ठरप्रवयात ेले. 
  

___________ 
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िल्याण पश्श्चमेतीि (श्ज.ठाणे) जनुा रेतीबांदर रोड येथीि बेिायदा 
ित्तिखाना व अनधधिृत बाांधिाम ह वव्याबाबत 

  

(३९)  ७६७८९ (२०-०४-२०१७).   श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.बळीराम लसरसिर 
(बाळापूर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कल्यार् पक्तश्चमेतील (क्तज.ठारे्) जुना रेतीबींिर रोि येथील बेकायिा कत्तलखाना व 
ीनागरकृत बाींरकाम ह्प्रवयाचे ेिेश मुींबई उच्च न्यायालयान ेमाहे जानेवारी, २०१७ वा त्या 
िरम्यानच्या कालावरीमये रनिशणनास ेले, हे खरे ेहे काय, 

(२) ीसल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली ेहे काय, चौकशीीींती काय रनिशनाणस ेले 
तद्नुसार बकेायिेशीरपरे् सुरु ीसलेला कत्तलखाना बींि करून ीनगरकृत बाींरकामे रनष कालसत 
करयाच े उच्च न्यायालयाच ेेिेश न जुमानर्ाऱ्या सींबींगरत ीगरकाऱ्याींवर कोर्ती कारवाई 
करयात ेली वा करयात येत ेहे, 
(३) नसल्यास, प्रवलींबाची काररे् काय ेहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२१-०६-२०१७) :(१) हे खरे नाही. 
     िस्तुत िकरर्ी मा.उच्च न्यायालयात िाखल झालेल्या जनदहत यागचका क्र.१२५/२०१५ 
च्या ीनुषींगान े मा.उच्च न्यायालयाने दि.१४/०९/२०१६ च्या ेिेशान्वये तक्रारिारान े
महानगरपाललकेकि े रनवेिन दिल्यास त्याींची सुनावर्ी घ्यावी व गुर्वत्तेवर रनर्णय घ्यावा, 
ीसे रनिेश िेवून यागचका रनकाली काढली ेहे. 
     तत्पूवी, कल्यार्-िोंबबवली महानगरपाललकेने दि.०४/०३/२०१६ रोजीच्या पत्रान्वये सींबींगरत 
बाींरकामरारकाींस ीनगरकृत बाींरकाम ७ दिवसाींत काढून ेेयाबाबत नो्ीस दिल्यामुळे त्या 
दठकार्ी ीसलेला बकेायिा कत्तलखाना सींबींगरताींनी स्वतःहून बींि केला ेहे. 
     मा.उच्च न्यायालयाच्या उक्त ेिेशानुसार कल्यार्-िोंबबवली महानगरपाललकेन े
दि.२५/०४/२०१७ रोजी ेयोक्तजत केलेल्या सुनावर्ीस तक्रारिार ीनपुक्तस्थत होते. 
    तथाप्रप, िस्तुत िकरर्ी नैसगगणक न्यायाच्या तत्त्वानुसार तक्रारिार पुन्हा सुनावर्ी िेवून 
गुर्वत्तेवर रनर्णय ेेयाची कायणवाही महानगरपाललकेकिून िस्ताप्रवत ेहे. 
(२) व (३) िश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

िल्याण-डोंबबविी (श्ज.ठाणे) महानगरपालििेने लस ी पािव  उभार्याचा घेतिेिा तनणवय 
  

(४०)  ७६९५८ (२०-०४-२०१७).   श्री.सभुाष भोईर (िल्याण ग्रामीण) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कल्यार्-िोंबबवली महानगरपाललकेने (क्तज.ठार्े) लस्ी पाकण  उाारयाचा रनर्णय दिनाींक २५ 

डिसेंबर,२०१६ रोजी वा समुारास ेेतला ेहे, हे खरे ेहे काय, 
(२) ीसल्यास, सिर लस्ी पाकण  कोर्त्या दठकार्ी उाारयात येर्ार ेहे व त्यामये कोर् कोर्त्या 
सोयी सुप्रवरा पुरप्रवल्या जार्ार ेहेत, 
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(३) ीसल्यास, लस्ी पाकण च्या कामास सुरवात करयात ेली ेहे काय, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची काररे् काय ेहेत ? 

  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२२-०६-२०१७) :(१) हे खरे ेहे. 
     कल्यार्-िोंबबवली महानगरपाललकेच्या दि.२०/१२/२०१६ रोजीच्या सवणसारारर् साेत लस्ी 
पाकण  उाारयाचा रनर्णय ेेतला ेहे. 
(२) कल्यार्-िोंबबवली महानगरपाललकेच्या प्रवकास ेराखड्यातील ेरक्षर् क्र.१७४ ‘लस्ी पाकण ’ 
या जागेवर लस्ी पाकण  उाारयात येर्ार ेहे. 
     सिर लस्ी पाकण मये िामुख्याने पुढीलिमारे् सोयीसुप्रवरा पुरप्रवल्या जार्ार ेहेत:- 
 स्पो ण्स क्लब, 
 फुति को ण् ॲन्ि क्राफ्् क्तव्हलेज, 
 इीं्रप्रप्ीशन सें्र (७D गथए्र-१२ लसटस व क्ल्यूि ऑडि्ोररीम ररसेप्शन), 
 एक्तक्झबबशन सें्र ॲन्ि फतॉमणल गािणन, 
 लाई् ॲन्ि लेझर शो प्रवथ ऑक्तम्पगथए्सण नॅचरल पॉि, 
 बॅनक्वे् लॉन ॲन्ि इव्हन बाऊल, 
 जॉगसण रॅक ॲन्ि पाथवजे, 
 ्ॉय रेन, 
 गथम रेस््ॉरींटस, 
 गचल्राईने प्ले एररया, 
 वॉ्र साईि गािणन व इतर फॅतलसलल्ी इत्यािी. 

(३) सिर कामास ीद्याप सुरुवात करयात ेलेली नाही. 
     तथाप्रप, सिर कामाच्या िाकलनास ताींबत्रक, तसेच िशासकीय मान्यता िेयात ेली 
ेहे. सिर काम प्रवशेष स्वरुपाचे ीसल्याने रनप्रविेतील ी्ी-शती ीींरतम करुन रनप्रविा 
काढयाची कायणवाही महानगरपाललकेकिून सुरु ेहे. 
(४) िश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

पु्यातीि वाहतिू समस्या सोडवव्याबाबत 
  

(४१)  ७८५५६ (२१-०४-२०१७).   श्री.ववजय िाळे (लशवाजीनगर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुयातील वाढती लोकसींख्या प्रवचारात ेेता वाहतुकीचा िश्न दिवसेंदिवस ज्ील होत 
ीसल्यान ेत्याबाबत सेन्रल म्युरनलसपल प्लॅन तयार करयात ेला ेहे, हे खरे ेहे काय, 
(२) ीसल्यास, सिर प्लॅनची ीींमलबजावर्ी करुन पुयातील वाहतूक समस्या सोिप्रवयाच्या 
दृष्ीने शासनान ेकोर्ती उपाययोजना केली वा करयात येत ेहे, 
(३) नसल्यास, प्रवलींबाची काररे् काय ेहेत ? 
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (२०-०६-२०१७) :(१) वाहतुकीच्या िश्नाबाबत पुरे् महानगरपाललकेन े
“सवणकष वाहतूक ेराखिा” (कॉम्िेहेन्सीव्ह मोबेलल्ी प्लॅन) सी.एम.पी. सन २००८ साली तयार 
केलेला ेहे.  
(२) सिर ीहवालामये पुरे् शहराची ३० वषाणमये होर्ारी वाढ प्रवचारात ेेवून वाहतकू 
प्रवषयक कामाींचा िारान्यक्रम (ी) लेुमुितीची काम े (ब) मयम मुितीची काम े (क) िीेण 
मुितीची काम े ीसा रनक्तश्चत कररे्त ेलेला ेहे.  कें द्र व राज्य शासनाच्या प्रवप्रवर 
योजनाींतगणत कामाींसाठी लमळर्ारे ीनुिान, पुरे् महानगरपाललकेच्या ीींिाजपत्रकात उपलब्र 
होर्ारी तरतूि तसेच पी.पी.पी. रतीवर उपलब्र होर्ाऱ्या ेगथणक तरतुिीनुसार सी.एम.पी. 
ीहवालातील कामे करयात येत ेहेत.  
(३) िश्न उद्वावत नाही. 

___________ 
  

नालशि येथीि उद्यानामये गाांडुळ खत प्रिल्प तनमावण िर्याच्या तनणवयाबाबत 
  

(४२)  ७८५७७ (१४-०४-२०१७).   श्रीमती हदवपिा चव्हाण (बागिाण), श्री.शलशिाांत लशांदे 
(िोरेगाव), श्री.जयांत पा ीि (इस्िामपूर), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.वैभव वपचड 
(अिोिे) :   सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नालशक येथील उद्यानामये गाींिुळ खत रनलमणती िकल्प रनमाणर् करयाचा रनर्णय 
शासनाने माहे जानेवारी, २०१७ मये वा त्यािरम्यान ेेतला ेहे, हे खरे ेहे काय, 
(२) ीसल्यास, त्यानुसार शासनान ेकोर्ती कायणवाही केली वा करयात येत ेहे, 
(३) नसल्यास, प्रवलींबाची काररे् काय ेहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२२-०६-२०१७) :(१) होय.    
(२) नालशक महानगरपाललकेच्या सहाही प्रवाागातील महत्वाच्या उद्यानात 
महानगरपाललकेमाफतण त गाींिुळ खत िकल्प िायोगगक तत्वावर राबप्रवयात येत ेहे. 
(३) िश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

परभणी शहरात एिबी ी वसुिीसाठी नेमिेिी एजनसी रदद िर्याबाबत 
  

(४३)  ७९२८० (२१-०४-२०१७).   डॉ.राहूि पा ीि (परभणी) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) परार्ी शहरात एलबी्ी वसलुीसाठी नमेलेली एजन्सी रिि करावी या िमुख मागर्ीसाठी 
दिनाींक २६ जानेवारीपासून व्यापा-याींनी बमेुित बींि पुकारल्याचे नकुतेच माहे जानेवारी, २०१७ 
मये वा त्या सुमारास रनिशणनास ेले ेहे, हे खरे ेहे काय, 
(२) ीसल्यास, एलबी्ी एजन्सीच्या प्रवरोरात परार्ीतील व्यापा-याींनी सुरु केलेल्या 
ेींिोलनामुळे पाच दिवसाींत सुमारे २०० को्ी रुपयाींचा व्यवहार ठप्प झाला ेहे, हेही खरे 
ेहे काय, 
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(३) ीसल्यास, सिर िकरर्ी शासनाने कोर्ता रनर्णय ेेतला वा ेेयात येत ेहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची काररे् काय ेहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२३-०६-२०१७) :(१) होय, हे खरे ेहे. 
(२) परार्ी शहरातील व्यापाऱ्याींनी ेपली ेस्थापना दिनाींक २६ जानेवारी २०१७ पासून बींि 
ठेवयात ेली होती व शहरातील बहूताींश व्यवहार बींि होत.े 
(३) ेयुक्त, परार्ी महानगरपाललका याींनी नेमलेल्या एजन्सीन े केलेल्या स्थारनक सींस्था 
कराच्या रनराणरर्ानुसार करावयाच्या वसुलीस पुढील ेिेशापतं स्थगगती िेयाबाबत त्याींना 
कळप्रवयात ेले ीसून शासनामाफतण त लवकरच रनर्णय ेेयात येत ेहे. 
(४) िश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

नालशि शहरातीि जनुा नालशि पररसरात पाईपिाईन मधनू रक्तलमधश्रत  
पाणी पुरवठा होत असल्याबाबत 

(४४)  ७९२९७ (२१-०४-२०१७).   श्रीमती देवयानी फराांदे (नालशि मय), श्रीमती सीमाताई हहरे 
(नालशि पश्श्चम) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नालशक शहरातील जुना नालशक पररसरात दिनाींक २३ डिसेंबर, २०१६ रोजी महापाललकेच्या 
पाईपलाईन मरून रक्तलमग्त पार्ी पुरवठा होत ीसल्याच्या तक्रारी िाप्त झाल्या, हे खरे 
ेहे काय, 

(२) ीसल्यास, या पुवीही िोन त ेतीन वेळेस रक्त लमग्त पार्ी पुरवठा या पररसरात झाला 
ीसून िपु्रषत पायामळेुच काप्रवळीने एका तरुर्ीचा मतृ्यू झाला, हे ही खरे ेहे काय, 
(३) ीसल्यास, शासनाने िपु्रषत, रक्त लमग्त पार्ी पुरवठ्याबाबत काय उपाययोजना केली 
तसेच सींबींगरत महानगरपाललकेच्या ीगरकाऱ्याींवर काय कारवाई केली वा करर्ार ेहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची काररे् काय ेहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१९-०६-२०१७) :(१) होय. 
(२) महानगरपाललकेच्या पायाच्या पाईपलाईन वरुन काही नागररकाींचे नळ कनेक्शनची 
सव्हीस पाईपलाईन ग्ारीच्या चेंबरमरून गेलेले ेढळले. सिर पाईपलाईनच ेजी.ेय. पाईप 
खराब झाल्याने त्यातुन राईनेजेचे पार्ी व ीन्य े्क लमग्त लाल रींगाचे पायाचा 
पाईपलाईनमये लशरकाव झाला व त्यामुळे त्यावरील कनेक्शन रारकाींना माहे डिसेंबर २०१६ 
मये िोन वेळेस िपु्रषत पार्ी ेल्याचे रनिशणनास ेले. 
     मात्र िपु्रषत पायामुळे माहे डिसेंबर २०१६ ते फेतब्रुवारी २०१७ पयतं काप्रवळीच्या ेजारान े
मतृ्युची नोंि महानगरपाललकेत झालेली नाही. 
(३) व (४) िपु्रषत पायाची तक्रार िाप्त होताच ग्ारीतनू गेलेले नागररकाींचे सव्हीस कनेक्शन 
त्वरीत बींि करुन िपु्रषत पार्ीपुरवठा बींि करयात ेला. सद्यक्तस्थतीत त्या दठकार्ी स्वच्छ 
पार्ीपुरवठा करयात येत ेहे. सिर िकरर्ी तातिीन े उपाययोजना करयात ेल्यान े
सींबींगरत ीगरकाऱ्याींवर कारवाई करयाचा िश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
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मुांबई महानगरपालििा शौचववधी िाल्याचे पालििा प्रशासनान ेजाहीर िेिे असल्याबाबत  
 

(४५)  ७९४१४ (२१-०४-२०१७).   श्री.नसीम खान (चाांहदविी), श्री.पथृ् वीराज चव्हाण (िराड 
दक्षक्षण) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबई महानगरपाललका हागवर्िारीमुक्त झाल्याचे पाललका िशासनान े जाहीर केले ेहे 
तसे पत्रच मुींबई महानगरपाललका ेयुक्ताींनी राज्याच्या नगरप्रवकास खाते व शहरी ाागाच े
(स्वच्छ ाारत) ीलायानाच े राज्याच्या सींचालकाींना ललहून कळप्रवले ीसल्याचे माहे डिसेंबर, 
२०१६ रोजी वा त्या सुमारास रनिशणनास ेले ेहे, हे खरे ेहे काय, 

(२) ीसल्यास, स्वच्छ ाारत ीलायाींनातील रनकषानुसार हागवर्िारी होर्ा-या ाागात ५०० 
मी्र पररसरात सवणत्र शौचालये उपलब्र करुन िेर्े बींरनकारक होते पींरत ू मुींबईमरील 
पाललकेच्या २४ प्रवााग कायाणलयाच्या हद्दीमये ११८ दठकार्ी उेियावरच िात:प्रवरी करयात 
येत ीसनू यादठकार्ी शौचालयाची व्यवस्था नाही, हे ही खरे ेहे काय, 
(३) ीसल्यास, महानगरपाललका िशासन करीत ीसलेला िावा व खरी क्तस्थती यामये तफतावत 
ीसल्यान ेस्वच्छ ाारत ीलायाींनाची चौकशी करुन कारवाई करयात येर्ार ेहे काय, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची काररे् काय ेहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२२-०६-२०१७) :(१) हे खरे ेहे.  
(२), (३) व (४) • स्वच्छ ाारत ीलायानाच्या मागणिशणक सचूनाींनसुार मुींबई शहरातील सवण २४ 
प्रवाागाींत ५०० मी्र पररसरात सवणत्र सामुिारयक शौचालये उपलब्र करुन िेयात ेलेली 
ेहेत. 
• मुींबई शहर उेियावर शौचप्रवरीमुक्त करयासाठी तयार करयात ेलेल्या ११८ जागाींच्या 
यािीपैकी काही जागाींजवळ सामुिारयक शौचालयाची व्यवस्था करयात ेली ीसून, उवणररत 
जागाींजवळ िारान्यान े ीगरकची सामुिारयक शौचालयाची व्यवस्था करयात येत ेहे, 
तोपयतं ीशा दठकार्ी तात्पुरत्या स्वरुपात शौचालयाची व्यवस्था महानगरपाललकेमाफतण त 
करयात ेली ेहे. 
• स्वच्छ ाारत ीलायानाींतगणत मुींबई शहरामये १३२७ वयैक्तक्तक ेरगुती शौचालये, १९५१ 
सामुिारयक शौचकुपे तसेच ७९० सावणजरनक शौचकुपे ीसे एकूर् ४०६८ शौचकुपाींचे बाींरकाम 
पूर्ण झाले ीसल्याच ेमुींबई महानगरपाललकेने कळप्रवले ेहे. 
• बहृन्मुींबई महानगरपाललकेच्या जुन्या वापरात नसलेल्या ककीं वा कमी वापरात ीसलेल्या 
सामुिारयक शौचालयाींमरील १२७३ शौचालयाींमये वीज पुरवठा ेणर् १११८ शौचालयाींमये 
पार्ी पुरवठा इ. सुप्रवरा उपलब्र करुन िेयात ेल्या ीसून, त्यामुळे नागररकाींकिून सिर 
शौचालयाींचा रनयलमत वापर सुरु झाला ेहे. 
• शहरी प्रवकास मींत्रालय, ाारत सरकार याींच्या मागणिशणक तत्वानुसार, ५०० मी्रच्या 
ीींतरामये सामुिारयक शौचालयाची व्यवस्था कररे्, उेियावरील शौचप्रवरीस िरतबींर 
करयासाठी क्लीन-ीप माशणलची व्यवस्था कररे् इ. बाबीींची पूतणता करुन बहृन्मुींबई 
महानगरपाललकेने दिनाींक २९.१२.२०१६ रोजी मुींबई शहर उेियावर शौचप्रवरीमुक्त ेोप्रषत केले 
ेहे.  

___________ 
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िल्याण-डोंबबविी (श्ज.ठाणे) महापालििेच्या लशक्षण मांडळाने शािेय  

साहहत्य खरेदीत गैरव्यवहार िेल्याबाबत 
  

(४६)  ८०३८१ (२१-०४-२०१७).   श्री.शाांताराम मोरे (लभवांडी ग्रामीण), श्री.किसन िथोरे 
(मुरबाड), श्री.बळीराम लसरसिर (बाळापूर) :   सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
 (१) कल्यार्-िोंबबवली (क्तज.ठार्े) महापाललकेतील लशक्षर् मींिळान े सन २०१६ मये केलेल्या 
शालेय सादहत्य खरेिीत ६० लाख रुपयाींचा गैरव्यवहार केल्याच ेमाहे डिसेंबर, २०१६ वा त्या 
िरम्यानच्या कालावरीमये रनिशणनास ेले, हे खरे ेहे काय, 

(२) ीसल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली ेहे काय, चौकशीनुसार शालेय सादहत्य खरेिी 
मये गैरव्यवहार करर्ाऱ्या ठेकेिार व साापती याींच्यावर कोर्ती कारवाई केली वा करयात 
येत ेहे, 
(३) नसल्यास, प्रवलींबाची काररे् काय ेहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२२-०६-२०१७) :(१) हे खरे नाही. 
     सन २०१५-१६ व सन २०१६-१७ या िोन वषांकरीता कल्यार्-िोंबबवली महानगरपाललकेने 
शालेय सादहत्य खरेिीकरीता ई- े्ंिररींगद्वारे ऑनलाईन पधतीन े रनप्रविा मागप्रवल्या होत्या. 
िाप्त रनप्रविाींपैकी न्यूनतम रनप्रविारारक याींच्याशी झालेल्या वा्ाेा्ीीींती रनक्तश्चत केलेल्या 
िरास कल्यार्-िोंबबवली महानगरपाललका लशक्षर् मींिळाच्या दि.०६/०७/२०१५ च्या सवणसारारर् 
साेने मींजूरी दिली ेहे. 
     कल्यार्-िोंबबवली महानगरपाललकेच्या सवणसारारर् साेन े व लशक्षर् मींिळाने उक्त 
ठरावाद्वारे दिलेल्या मींजूरीनुसारच सन २०१६-१७ या शैक्षणर्क वषाणकरीता शालेय सादहत्य 
खरेिी केली ेहे. 
(२) व (३) िश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

गोरेगाव (श्ज.मुांबई) लसधाथवनगर येथीि पालििा शाळेतीि लशक्षिाांची पदे  
भर्याबाबत व वगवखोल्या उपिब्ध िरून दे्याबाबत 

  

(४७)  ८०४५३ (२१-०४-२०१७).   श्री.सांतोष दानवे (भोिरदन) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) गोरेगाव (मुींबई) लसधाथणनगर येथील पाललका शाळेत शैक्षणर्क वषण सींपत ेले तरी तब्बल 
११ लशक्षक कमी ीसल्याच ेमाहे जानेवारी, २०१७ मये रनिशणनास ेले ेहे, हे खरे ेहे 
काय, 
(२) तसेच या शाळेतील तळमजला खाजगी लशक्षर् सींस्थेला ााितेत्वावर दिल्यान े पाललका 
शाळेतील प्रवद्या्यांना ११ वगणखोल्याही कमी पित ेहेत, हे ही खरे ेहे काय, 
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(३) ीसल्यास, उक्त िकरर्ी चौकशी करयात ेली ेहे काय,चौकशीनुसार सिरहू शाळेतील 
लशक्षकाींची पिे ारयाबाबत व वगणखोल्या उपलब्र करून िेयाबाबत शासन काय कायणवाही 
करीत ेहे वा करर्ार ेहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची काररे् काय ेहेत ? 
 
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२१-०६-२०१७) :(१) व (२) हे खरे ेहे.  
(३) व (४) सिर िकरर्ी समायोजनाद्वारे मायलमक प्रवाागाकिून २ लशक्षक व ीनुिारनत 
प्रवाागाकिून ५ तसेच, महानगरपाललकेच्या पी/िक्षक्षर् प्रवाागातील २ ीस े एकूर् ९ लशक्षक 
उपलब्र झाले ेहेत. 
     तसेच, पुढील शैक्षणर्क वषाणकररता उवणररत ३ लशक्षकाींची पिे महानगरपाललकेमाफतण त 
ारयात येर्ार ेहेत.  
     मन्नास वैाव या सींस्थेस शैक्षणर्क उपक्रमाकररता ीनुज्ञा व ीनुज्ञापन तत्वावर वाप्रषणक 
ााितेत्वावर िेयात ेलेल्या एकूर् ११ वगणखोल्याींपकैी २ वगणखोल्या यापूवी ररक्त करयात 
ेल्या ेहेत. 
     उवणररत वगणखोल्या ्प्प्या्प्प्याने ररक्त करुन ेेयाची कायणवाही महानगरपाललकेमाफतण त 
िस्ताप्रवयात येर्ार ेहे.   

___________ 

  
नाांदेड शहराच्या ववववध भागातून १८ नाल्याांद्वारे येणारे दवूषत पाणी  

गोदावरीि नदीपात्रात सोडिे जात असल्याबाबत 
  

(४८)  ८०७२८ (२०-०४-२०१७).   श्री.प्रतापराव पा ीि धचखिीिर (िोहा) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नाींिेि शहराच्या प्रवप्रवर ाागातून १८ नाल्याींद्वारे येर्ारे िपू्रषत पार्ी गोिावरी निीपात्रात 
सोिले जात ीसल्याच ेमाहे जानेवारी, २०१७ च्या सुमारास रनिशणनास ेले, हे खरे ेहे काय, 

(२) ीसल्यास, याबाबत स्थारनक नागररकाींनी महापाललकेकि ेवारींवार तक्रार करुनही कोर्तीच 
कारवाई केली नाही, हेही खरे ेहे काय, 
(३) ीसल्यास, याबाबत शासनान ेकोर्ती कायणवाही केली वा करयात येत ेहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची काररे् काय ेहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२२-०६-२०१७) :(१) ीींशत: खरे ेहे. 
         १९ नाल्याींचे पार्ी निीत सोिलेले नसून, या १९ नाल्याींचे साींिपार्ी   
ीक्तस्त्तत्वातील  पाईपलाईन मये ेेऊन  ते  बोंढार मलशुिीकरर् कें द्रास जोियात ेलेले 
ेहे,तथापी मलवाहीनीमये गाळ साचून रादहल्यामुळे या मलवादहनीतून व नाल्याद्वारे गळती 
होत ेहे. 
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(२) व (३) सिर मलवादहनी िवाहीत करयासाठी ेवश्यक त्या बाबीींसह रु.५६ लक्ष ककीं मतीच े 
िरुूस्तीचे काम महानगरपाललकेमाफतण त हाती ेेयात ेलेले ेहेत.सिर काम पूर्ण झाल्यानींतर 
निीत जार्ारे नाल्याचे पार्ी पाईप लाईनद्वारे बोंढार मलशुिीकरर्  कें द्रात जाउन जल 
ििषुर् बींि होईल. 
(४) िश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

िल्याण-डोंबबविी (श्ज.ठाणे) महानगरपालििेच्या ग्रामीण ‘अ’ प्रभाग के्षत्रािा जोडणाऱ्या 
उल्हासनदीजवळीि वडविी रेल्वे फा िाजवळीि वडविी उड्डाणपूिाबाबत 

  

(४९)  ८१४३० (२१-०४-२०१७).   श्री.धैयवशीि पा ीि (पेण) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कल्यार्-िोंबबवली (क्तज.ठार्े) महानगरपाललकेच्या ग्रामीर् ‘ी’ िााग के्षत्राला जोिर्ाऱ्या 
उल्हासनिीजवळील विवली रेल्व े फता्काजवळील विवली उड्िार्पूलाच्या कामास सन २०१० 
मये मींजूर होवून पूलाच्या कामाचे ाूलमपूजन झाले ेहे, हे खरे ेहे काय, 

(२) ीसल्यास, रेल्वेने त्याींच्या ीखत्यारीतील पलूाचे काम पूर्ण केले तरीही कल्यार् - िोंबबवली 
महानगरपाललका िशासनाकिून सिरहू पूलाचे काम कासव गतीन े सुरू ीसल्याने मागील ६ 
वषांपासून काम िलींबबत ेहे, हे ही खरे ेहे काय,   
(३) ीसल्यास, कल्यार्-िोंबबवली महानगरपाललकेकिून सिरहू उड्िार्पूलाच्या कामास प्रवलींब 
होयाची काररे् काय ेहेत, 
(४) ीसल्यास, सिरहू पूलाच े काम लशघ्रगतीन े हाती ेेऊन लवकरात लवकर पूर्ण 
होयाच्यािषॄ्ीने शासनाने कोर्ती कायणवाही केली वा करयात येत ेहे, 
(५) नसल्यास, प्रवलींबाची काररे् काय ेहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२०-०६-२०१७) :(१) व (२) हे खरे ेहे. 
(३) सिर उड्िार्पूलाचे पोहोच रस्ते प्रवकास योजनेतील िस्ताप्रवत रस्त्याींवर रनयोक्तजत ीसून 
सिर जागा हस्ताींतरर्ीय प्रवकास हक्काींच्या मायमातून महानगरपाललकेच्या ताब्यात ेेयाच्या 
िकक्रयेतील प्रवलींबामळेु पोहोच रस्त्याच्या कामास प्रवलींब झाला. सद्यक्तस्थतीत जलमन 
मालकाींच्या सींमतीने पोहोच रस्त्याचे काम िगतीपथावर ेहे. 
(४) व (५) सिर िकल्पातील काही जागा जलमन मालकाच्या सहमतीन े सींपादित करयात 
ेल्या ीसून उवणररत जलमनीच्या ाूसींपािनासींिााणतील ीिचर्ी िरू करुन उड्िार्पूलाच ेकाम 
लवकरात लवकर पूर्ण करयाचे महानगरपाललकेचे रनयोजन ेहे. 

___________ 
  

अहमदनगर महानगरपालििेिा एिबी ी मधून लमळणारे अनुदान मागीि तीन महहने 
महानगरपालििेिा लमळािे नसल्याबाबत 

  

(५०)  ८३१२० (२०-०४-२०१७).   श्री.सांग्राम जगताप (अहमदनगर शहर) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) ीहमिनगर महानगरपाललकेला एलबी्ी मरून लमळर्ारे ीनुिान मागील तीन मदहने 
महानगरपाललकेला लमळाले नाही, हे खरे ेहे काय, 

(२) ीसल्यास, यामळेु कमणचाऱ्याींना उपासमारीला सामोरे जावे लागते व महानगरपाललका 
कमणचारी ेगथणक सींक्ात सापिले ेहेत, हे खरे ेहे काय, 
(३) ीसल्यास, याबाबत जबाबिार ीगरकाऱ्याींवर कोर्ती कायणवाही करयात येर्ार वा येत 
ेहे काय, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची काररे् काय ेहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२३-०६-२०१७) :(१) हे खरे नाही. 
     ीहमिनगर महानगरपाललकेस माहे जानेवारी २०१७ च े रु.५.१८ इतके ीनुिान व माहे 
फेतब्रवारी व माचण चे रु.११.५७ को्ी ीनुिान प्रवतरीत करयात ेले ेहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) व (४) िश्न उद्् ावत नाही.  

___________ 
  
  
ववधान भवन :   डॉ. अनांत िळसे 
मुांबई.   प्रधान सधचव, 

महाराष्ट्र ववधानसभा. 

  
_________________________ 
शासकीय मयवती मुद्रर्ालय, मुींबई. 


