
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ३२८ वी यादी 

 
महाराष्ट्र ववधानसभा 

  

ततसरे अधधवेशन, २०१७ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

िल्याण-डोंबिवली महापाललिेत िरोडो रुपयाांचा टी.डी.आर.मध्ये गैरव्यवहार झाल्यािाित 
  

(१)  ५१२ (२३-१२-२०१४).   श्री.गणपत गायिवाड (िल्याण पूवव), श्री.किसन िथोरे 
(मुरिाड) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कल्याण-डोंबिवली महानगरपाललकेत करोडो रुपयाींचा ्ी.डी.आर.घो्ाळा झाल्याचे दिनाींक 
२६ ऑगस््, २०१३ वा त्या िरम्यान ननिर्शनास आला, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अनेक राखीव भूखींडावर िेकायिेर्ीर ्ी.डी.आर.मींजूर करुन महापाललका 
प्रर्ासनातील काही अधिकारी व नगरसेवकाींनी िेखील मोठ्या प्रमाणावर गैरव्यवहार केला आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ्ी.डी.आर.घो्ाळ्यािाित काय कारवाई करण्यात आली, 
(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१३-०७-२०१७) :(१) अर्ी िाि आढळून येत नाही. 
(२) अर्ी िाि आढळून येत नाही. आरक्षित भूखींडाचे हस्ताींतरणीय ववकास हक्क 
महानगरपाललकेच्या मींजूर ववकास ननयींत्रण ननयमावलीमिील पररलर्ष् “डब्लल्यू” मिील 
तरतुिीनुसार प्रिान करण्यात येतात. 
(३) व (४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
  

देहू तीथवके्षत्राच्या (जि.पुणे) वविासासाठी तनयोिनिध् द वविास आराखडा 
 रािववला िात असल्यािाित 

  

(२)  २१८३ (२३-१२-२०१४).   श्री.सांिय (िाळा) भेगडे (मावळ) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) पुणे जजल् ्यातील ती्शिेत्र िेहूच् या ववकासासा श र्ासनाच् या वतीने रािववला जात 
असलेल् या ववकास आराखडा हा स् ् ाननकाींना ववचारात न घेता तयार करण् यात आला आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ववकास आराखड्यात िेहूसा श रु.१४४ को्ीचा ननिी र्ासनाने दिला असून 
पदहल्या ्प् प् यात सुरु असलेली कामे ननिाशररत कालमयाशिेपेिा िरीच प्रलींबित आहेत, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, ववकास आराखड्यातील सवश कामाचे ननयोजन हे ववभागीय आयुक् त 
कायाशलयातून केले जात असल् याचे साींगण् यात येत असून कोणते काम सुरु आहे त् यासा श 
कोणते सादहत्य वापरले, सींिधित कामासा श ककती ननिीची तरतुि करण्यात आली, कामाचा 
ननिाशररत वेळ ककती तसेच त् याची सदय्जस््ती काय आहे ्त्यािी प्रश्नाींची मादहती उपलब्लि 
करुन िेण्यात येत नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, स् ् ाननक ग्रामस् ् ाींना प्रनतननिीत्व िे न सवंकष आणण ननयोजन ववकास 
आराखडा रािववण् यात यावा यािाित र्ासन स् तरावर कोणता ननणशय झाला आहे, 
(५) नसल् यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. देवेंद्र फडणवीस (१५-०७-२०१७) :- (१) हे खरे नाही. सवश सींिींधितास ववचारात घे न 
ववकास आराखडा मींजुर करण्यात आला आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
एकुण रक्कम रु. २२८.७२ को्ीचा ववकास आराखडा मींजुर करण्यात आला आहे. ववकास 
आराखड्यातील मींजूर ३२ कामाींपैकी १० कामे पुणश झाली आहेत, १४ कामे प्रगतीप्ावर असून, 
२ कामे ननवविा प्रकियेत आहेत. 
(३) हे खरे नाही. 
ववभागीय आयुक्त, पुणे याींचे कायाशलयाकडून आवश्यक ती मादहती वेळोवेळी िेण्यात येत आहे. 
(४) सवश सींिींधिताना ववचारात घे न ववकास आराखडा मींजूर करण्यात आला आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही.  

___________ 
  

मुांिईतील अनेि शासिीय व पाललिेच्या मालिीचे मोक्याच्या ठठिाणचे भुखांड रािकिय 
नेत्याांनी, त्याांच्या िाही सांसथाांनी व खािगी वविासिाांनी िळिावले असल्यािाित 

  

(३)  १३२४३ (०७-०४-२०१५).   श्री.प्रशाांत िांि (गांगापूर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींिईतील अनेक र्ासकीय व पाललकेच्या मालकीचे मोक्याच्या द काणचे भुखींड राजककय 
नेत्याींनी त्याींच्या काही सींस््ाींनी व खाजगी ववकासकाींनी िळकावले आहेत, काही भुखींडावर 
अनतिमण करुन ते्े हजारो झोपड्या उ्या रादहलेल्या असल्याचे माहे जानेवारी, २०१५ मध्ये 
वा त्या िरम्यान ननिर्शनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मुींिई ये्ील ककती एकर र्ासकीय व पाललकेच् या मालकीचे भुखींड आहेत, या 
र्ासकीय व मुींिई महानगरपाललकेच् या भुखींडावर अनतिमण करणा याींची र्ासनाने चीकर्ी 
करुन यािी प्रलसध् ि करणार आहे काय, 
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(३) असल्यास, र्ासकीय व पाललकेचे िळकावलेले व अनतिमण केलेले भुखींड र्ासन परत 
घेणार काय व िोषीींवर कोणती कायशवाही करण्यात येणार आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१२-०७-२०१७) : (१) िहृन्मुींिई महानगरपाललकेचे भूखींड राजकीय नेत्याींनी, 
त्याींच्या काही सींस््ाींनी ककींवा खाजगी बिल्डराींनी िळकावल्याचे ननिर्शनास आलेले नाही. 
     त्ावप, महापाललकेच्या काही जागाींवर अनतिमण झाले आहे. 
(२) महानगरपाललकेच्या मालमत्ता ववभागामार्श त ४१७७ भूखींड मक्त्याने िेण्यात आले असून, 
सिर भूखींडाींचे अींिाजे िेत्रर्ळ ६३,३७,१८१,६० ची.मी. एवढे आहे. 
     महानगरपाललकेच्या उदयान ववभागाच्या अखत्यारीत एकूण १०६८ भूखींड असून त्याींचे 
अींिाजे िेत्रर्ळ ५३,२६,४९२.२३ ची.मी. ्तके आहे. 
(३) व (४) सन ०१.०१.२००० नींतरच्या भूखींडावरील अनतिमणािाित महानगरपाललकेमार्श त 
वेळोवेळी कारवाई करण्यात येते. 
  

___________ 
  

साांगली लमरि िुपवाड महानगरपाललिा हद्दीतील श्री.मािंडेश् वर मांठदराची सांरक्षि लभत व 
 िुरुि पुणवपणे ढासळल्यािाित 

  

(४)  १४०९४ (०७-०४-२०१५).   डॉ.सुरेश (भाऊ) खाडे (लमरि) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) साींगली लमरज कुपवाड महानगरपाललका हद्दीतील लमरज र्हरातील ऐनतहालसक घा् व 
मींदिर सींस् ् ान काळात लमरजचे प्विशन सरकार याींनी िाींिला असून ये्ील री.ी.माकंडेश् वर 
मींदिराची सींरिक लभत व िुरुज पुणशपणे ढासळला असून सिरचे िरुस् तीचे काम ननिी अभावी 
िींि झाल् याचे माहे एवप्रल, २०१४ मध् ये वा त् या सुमारास ननिर्शनास आले, हे खरे आहे काय,  
(२) असल् यास, उक् त िेवस् ् ानच् या िरुुस् तीसा श ननिी उपलब्ल ि करण् याच् या ष्ष ्ीने कोणती 
कायशवाही केली वा करण् यात येत आहे व त् यानुसार आतापयंत या िरुुस् तीच् या कामासा श ककती 
ननिी उपलब्ल ि झाला आहे, 
(३) असल् यास, या मींदिराच् या सरींिक व िुरुजाचे काम केव् हापयंत पुणश होणे अपेक्षित आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१५-०७-२०१७) :(१) हे अर्ींत: खरे आहे. 
(२) व (३) र्ासन ननणशय दिनाींक २४/०८/२००४ अन्वये सन २०१७-२०१८ करीता राज्य ती्शिेत्र 
योजनेअींतगशत जजल्हा प्रर्ासनाचा प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानींतर आवश्यक ती पुढील कायशवाही 
करण्यात येईल. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
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साांगली जिल् ्यातील लमरि शहरामध् ये अत् यांत प्राचीन व िततहालसि  
असलेल् या हिरत वपर लमरासाहेि दगेिाित 

  

(५)  १४११५ (०७-०४-२०१५).   डॉ.सुरेश (भाऊ) खाडे (लमरि) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) साींगली जजल् ्यातील लमरज र्हरामध् ये अत् यींत प्राचीन व ऐनतहालसक असलेल् या हजरत 
वपर लमरासाहेि िगाशच् या िर्शनासा श िेर्-वविेर्ातील भाववक येत असतात, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, साींगली जजल् ्यातील लमरज र्हरामध् ये अत् यींत प्राचीन व ऐनतहालसक असलेल् या 
हजरत वपर लमरासाहेि िगाशस सन २०११-१२ चे अ्शसींकल् प सािर करताना मा.अ्शमींत्री याींनी 
लमरजेतील लमरासाहेि िगाशच्या सुर्ोलभकरणासा श सवशतोपरी ननिी िेण् याची घोषणा केली होती, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, नागपूर र्हरातील हजरत िाि ताजुदद्दन िगाशच् या पररसराचा ववकास आराखडा 
तयार केला व त् यास १३२.४९ को्ीच् या आराखड्यास प्रर्ासकीय मान् यता दिल्याप्रमाणे  
लमरजेतील लमरासाहेि िगाशच्या सुर्ोलभकरणासा श सवशतोपरी ननिी उपलब्लि करुन िेण्यािाित 
र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण् यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. देवेंद्र फडणवीस (१५-०७-२०१७) : (१) व (२) होय. 
(३) प्रािेलर्क पयश्न ववकास योजना सन २०१६-१७ अींतगशत लमरजेतील लमरासाहेि िर्गयाशच्या 
सुर्ोलभकरणासा श रु.१६८.५८ लि ्तक्या अींिाजपत्रकीय ककींमतीच्या कामास पयश्न व 
साींस्कृनतक कायश ववभाग,मींत्रालय, मुींिई याींच्या दि.०४/०१/२०१७ च्या र्ासन ननणशयानुसार 
प्रर्ासकीय मींजूरी  िेण्यात आली. तसेच जजल्हा वावषशक योजना सन २०१६-१७ पयश्न स््ळ 
ववकासासा श मुलभूत सुवविा या योजनेअींतगशत लमरज ये्ील हजरत पीर िगाश ये्ील 
नगरखाना पररसर मध्ये सी.सी.्ी.व्ही कॅमेरे व एल.ई.डी. सोलार लाई् िसववणेच्या कामास 
रु.१८.९२ लि ्तक्या अींिाजपत्रकीय ककींमतीच्या कामास प्रर्ासकीय मान्यता िेवून ननिी 
ववतरीत केला आहे. त्यापैकी  सी.सी.्ी.व्ही. कॅमेरे व एल.ई.डी.सोलार लाई्ची कामे पूणश 
झालेली असून उवशरीत कामाींची ननवविा प्रकिया करुन घेणेची कायशवाही सुरु आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

मालेगाांव (जि.नालशि) शहरात पायाभूत व इतर सुववधा पुरववण्यािाित 
  

(६)  १९५५३ (११-०८-२०१५).   श्री.आलसफ शेख (मालेगाांव मध्य), श्री.असलम शेख (मालाड 
पजश्चम), श्री.अलमन पटेल (मुांिादेवी) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) मालेगाींव (जज.नालर्क) र्हरात पायाभूत व ्तर सुवविा पुरववण्याकररता 
महानगरपाललकेकडे पयाशप्त उत्पन्नाचे सािन नसल्याने मो े प्रकल्प हाती घेताींना मनपा 
प्रर्ासनाला अडचणी ननमाशण होत आहे, यािाित स््ाननक लोकप्रनतननिीींनी दिनाींक ९ रे्बु्रवारी, 
२०१५ रोजी वा त्या सुमारास मा.मुख्यमींत्री व अ्श मींत्री याींना ननवेिन दिले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
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(२) असल्यास, सिरील ननवेिनात मालेगाींव र्हरातील ववकास कामाींसा श अ्शसींकजल्पय तरतूि 
उपलब्लि करण्याची मागणी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने ववकास कामाींसा श ननिीची पूतशता करण्यािाित 
काय कायशवाही वा उपाययोजना केली आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. देवेंद्र फडणवीस (०६-०७-२०१७) :(१)  व (२) होय. 
(३) र्ासन प्राप्त ववववि ननवेिनाींच्या अनुषींगाने मालेगाव महानगरपाललकेस ननिी ववतरीत 
करण्यात आला  आहे. सन २०१५-१६ मध्ये पायभुत सुवविेकरीता रु.५ को्ी, हद्दवाढ योजनेत 
रु.५.८२ को्ी, ववर्ेष अनुिान रु.५ को्ी  तसेच सवशसािारण रस्ता अनुिान रु.०.७५ को्ी 
ववतरीत केले आहेत. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
  
गोवांडी, ववभागातील सांपूणव पाांिरापोळ, स्याद्री नगर, अशोि नगर, राहूल नगर, नागािािा 
नगर एमएमआरडीए वसाहत, भारतनगर पररसरातील पाणी पुरवठ्याच् या समस येिाित 

  

(७)  १९६३७ (११-०८-२०१५).   श्री.तुिाराम िाते (अणुशक्ती नगर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) गोवींडी, ववभागातील सींपूणश पाींजरापोळ, स्याद्री नगर, अर्ोक नगर, राहूल नगर, 
नागािािा नगर एमएमआरडीए वसाहत, भारतनगर पररसरातील पाणी पुरवठ्याच् या 
समस् येिाित या ववषयावरील दिनाींक ५ मे, २०१५ रोजीचे ननवेिन अणुर्क् तीनगर, मुींिई ये्ील 
लोकप्रनतननिीींनी मा.मुख् यमींत्री याींना दिले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, सिर ननवेिनाच् या सींिभाशत कोणती कायशवाही करण् यात आली वा करण् यात येत 
आहे, 
(३) नसल् यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत तसेच याप्रकरणी कायशवाही केव् हा करण्यात येणार 
आहे ? 
  

श्री. देवेंद्र फडणवीस (०६-०७-२०१७) :(१) सिर प्रकरणी स््ाननक लोकप्रनतननिीींनी दिलेले पत्र 
महानगरपाललकेस दिनाींक २७.०७.२०१५ रोजी प्राप्त झाले आहे. 
(२) व (३) सिर ननवेिनाच्या अनुषींगाने महानगरपाललकेमार्श त पुढील कायशवाही करण्यात येत 
आहे :- 

  अर्ोक नगर, राहुल नगर, नागािािा नगर ये्ील पररसरातील पाणी पुरवठ्यात 
पुरेर्ी सुिारणा करण्यात आली आहे. 

  एमएमआरडीए वसाहतीकररता एमएमआरडीएमार्श त ्ाकण्यात आलेली ६०० लम.मी. 
व्यासाची सिोष जलवादहनी महानगरपाललकेमार्श त ििलण्यात ये न अींिाजे ६०० 
लम.मी व्यासाची व ९०० मी्र लाींिीची जलवादहनी िसववण्यात ये न पाणी पुरव ा 
सुरु करण्यत आली आहे. 
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  पाींजरापोळ पररसरातील पाणी पुरवठ्यात सुिारणा करण्यात आली आहे. 
  स्याद्रीनगर - ि हा पररसर उींचावर असून ते्े पाणी पुरवठ्याचे जाळे उपलब्लि 

नसल्यामुळे सहाय्यक र्ोषक ्ाकी व उिींचन कें द्र उभारणे, जलवादहन्याींची ववतरण 
व्यवस््ा करणे याकररता ताींबत्रक िािी तपासण्याचे काम पूणश झाले असून सिर 
कामे २ आ वड्यात पूणश हो न पाणी पुरव ा सुरु करण्यात येणार आहे. 

  

___________ 
  

मुांिईतील ताडदेव, गावदेवी, खेतवाडी, नेवपयन्सी रोड, मालाड, िुलाव या  
पररसरातील नागरी सेवा-सुववधाांिाित 

  

(८)  २००३९ (११-०८-२०१५).   अॅड.आलशष शेलार (वाांदे्र पजश्चम), अॅड.पराग अळवणी 
(ववलेपाले) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींिईतील ताडिेव, गाविेवी, खेतवाडी, नेवपयन्सी रोड, मालाड, कुलाश या पररसरातील नागरी 
सेवा-सुवविा पुढील ६ वषाशत कोलमडणार असून महानगरपाललकेच्या पाणी पुरव ा, 
मल:ननसारण, रस्ते आणण घनकचरा व्यवस््ापन या चारही नागरी सुवविा िोक्यात असल्याचे 
प्रजा र्ाीं डेर्न या सींस््ेने आपल्या अहवालात म्ह्ले आहे माहे एवप्रल , २०१५ च्या र्ेव्च्या 
आ वड्यात ननिर्शनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त ववभागातील नागरी सुवविाींिाित र्ासनाने िखल घेतली आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त नागरी सुवविा सुिारण्यािाित र्ासन काय कायशवाही करीत आहे वा 
करणार आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०६-०७-२०१७) :(१) मुींिईतील ताडिेव, गाविेवी, खेतवाडी, नेवपयन्सी रोड, 
मालाड, कुलाश या पररसरातील नागरी सेवा-सुवविा पुढील  ६ पयंत कोलमडणार असून 
महानगरपाललकेच्या पाणी पुरव ा, मल:ननसारण, रस्ते आणण घनकचरा  व्यवस््ापन या चारही 
नागरी सुवविा िोक्यात असल्यािाितचा प्रज्ञा र्ा ीं डेर्न या सींस््ेचा अहवाल वस्तुजस््तीस 
िरुन नाही. 
(२) व (३) सिर ववभागात नागरी सुवविाींची योर्गय ती िेखभाल व पुनिाशिणी करण्याचे काम 
महानगरपाललकेमार्श त वेळोवेळी करण्यात येते. 
     तसेच सिर पलसरातील आवश्यक त्या नागरी सेवा सुिारण्यािाित व अजस्तत्वात 
असलेल्या सुवविाींच्या िेखभालीच्या प्रकियेिाित महानगरपाललकेच्या सींिींधित ववभागाकडून 
िखल घे न कायशवाही करण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
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मुांिई अजननशामि दलामधील अधधिारी मुांिईमधील इमारतीस लागलेल्या आगीत 
 ितवव्यावर असताना वीर मरण आल्यािाित 

  

(९)  २५७४९ (१०-०८-२०१५).   अॅड.वारीस पठाण (भायखळा) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींिई अजर्गनर्ामक िलामध्ये कें द्र अधिकारी पिावर कायशरत असलेले री.ी.महेंद्र मिसुुिन 
िेसाई याींना दिनाींक ९ मे, २०१५ रोजी गोकुळ ननवासी, काळिािेवी, मुींिई ्मारतीस लागलेल्या 
आगीत कतशव्यावर असताना वीर मरण आल्याने त्याींची िायको, मुलाींच्या उिरननवाशहाच्या प्रश्न 
ननमाशण झाला व त्याच्या मालकीचे एक ही घर नसल्यामुळे कु्ुींबियाींना मुींिई 
महानगरपाललकेकडून अनुकीं पा तत्वावर अग्रहक्क िमाने कायमस्वरुपी घर िेण्याची मागणी 
ववववि सामाजजक  / कामगार सींघ्नाींचे पिाधिकारी तसेच लोकप्रनतननिी याींनी मा.मुख्यमींत्री, 
राज्यमींत्री (नगरववकास),  आयुक्त, मुींिई महानगरपाललका याींचेकडे लेखी स्वरुपात केली आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर प्रकरणी र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा प्रस्ताववत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१३-०७-२०१७) :(१) हे खरे आहे. 
(२) सिर प्रकरणी महानगरपाललकेमार्श त पुढीलप्रमाणे कायशवाही करण्यात आली आहे :- 

  दिवींगत री.ी.िेसाई याींच्या पत्नीला अनुकीं पा तत्वावर महानगरपाललकेमध्ये त्याींच्या 
रै्िणणक अहशतेनुसार ललवपक पिावर सामावून घेण्यात आले आहे. 

  दिवींगत री.ी.सींजय राणे याींच्या मुलाला महानगरपाललकेमध्ये सामावून घेण्यात आले 
आहे. 

  री.ी.सुनील नेसरीकर व री.ी.सुिीर अलमन याींच्या पाल्याींना अनुकीं पा तत्वावर नोकरी 
िेण्याची िाि त्याींच्या ववनींतीनुसार राखून  ेवण्यात आली आहे. 

  री.ी.महेंद्र िेवाई, री.ी.सींजय राणे, री.ी.सुनील नेसरीकर व री.ी.सुिीन अलमन या 
अधिकायाींना र्हीि िजाश िेण्यात आला असून त्याींना राषरपती अजर्गनर्मन सेवा 
र्ीयश पिक िे न गीरववण्यात आले आहे. 

  र्हीि अधिकायाींच्या िोन पाल्याींचा पिवीपयंतचा रै्िणणक खचश िेण्यासा श मुींिई 
अजर्गनर्मन िलाच्या सन २०१७-१८ या आध्शक वषाशपासून तरतूि करण्यात आली 
आहे. 

  री.ी.महेंद्र िेसाई, री.ी.नेसरीकर व री.ी.अमीन याींच्या कु्ुींबियाींना र्ासनातरे् 
ननवासस््ान िेण्याची पयाशयी व्यवस््ा होईपयशत ते सध्या राहत असलेल्या मुींिई 
अजर्गनर्मन िलाच्या सेवाननवासस््ानात राहण्यास परवानगी िेण्यात आली आहे. 
तसेच री.ी.सींजय राणे याींच्या कु्ुींबियाींनी त्याींना महानगरपाललकेमार्श त िेण्यात आले 
सेवाननवासस््ान स्वेच्छेने ररक्त केले आहे. 
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  र्हीर अधिकायाींच्या कु्ुींबियाींना अनुज्ञेय असलेल्या िेत्रर्ळाएवढे घर िेण्याची 
कायशवाही महानगरपाललकेच्या मालमत्ता ववभागामार्श त करण्यात येत आहे. 

(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
  

मुांिई महानगर प्रदेश वविास प्राधधिरणाची हद्द डहाणूपयंत वाढववणेिाित 
  

(१०)  २७३४२ (३१-०८-२०१५).   श्री.क्षक्षतीि ठािूर (नालासोपारा), श्री.ठहतेंद्र ठािूर (वसई), 
श्री.ववलास तरे (िोईसर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पालघर ते डहाणू हा ववभाग उपनगरी रेल्वे ववभाग म्हणून जाहीर झाला असून या 
मागाशवर उपनगरी रेल्वे वाहतुक सुरु झाल्याने या ववभागात स््लाींतरणाचे प्रमाण प्रचींड मोठ्या 
प्रमाणात वाढत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ्या ववभागातील ग्रामपींचायतीचे उत्पन्न अत्यींत अपुरे असल्याने मुळ स््ाननक 
जनतेच्या मागण्याींची पूतशता करणे अर्क्य होत असताना ्या वाढत्या स््लाींतरीताींचा वाढता 
िोजा ्या ग्रामपींचायतीना सहन करणे आध्शक ष्ष्या परवडणारे नाही ्याची र्ासनास 
जाणीव आहे काय, 
(३) असल्यास, स््ाननक मजच्छमार व आदिवासी िाींिवाना चाींगल्या िजाशच्या सुवविा उपलब्लि 
झाल्यास त्याींचा आध्शक स्तर उींचावण्यासा श मुींिई महानगर प्रिेर् ववकास प्राधिकरणाची हद्द 
डहाणूपयंत वाढवून िेण्यासा श मा.मुख्यमींत्री याींना दिनाींक २४ डडसेंिर, २०१४ रोजीच्या 
ननवेिनादवारे स््ाननक लोकप्रनतननिीींनी केलेल्या मागणीिाित र्ासनाने कोणती कायशवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींिाची  कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१३-०७-२०१७) :(१) व (२) सिर िेत्र हे मुींिई महानगर प्रिेर्ाच्या िाहेर 
जस््त आहे. मुींिई महानगर प्रिेर्ाची हद्द वाढवून पालघर व डहाणू या तालुक्याींचा समावेर् 
करण्यािाित मुींिई महानगर प्रिेर् ववकास प्राधिकरणाकडून प्रा्लमक अ्यास करण्यात आला 
आहे. सिर अ्यासामध्ये  ाणे व पालघर जजल््यातील तालुक्याची लोकसींख्या, प्रवासाचे 
वैलर्ष्ये व भूवापर या घ्काींचे तुलणात्मक ववश्लेषण केले असता मुींिई महानगर प्रिेर्ातील 
तालुके आणण पालघर व डहाणू तालुके व लोकसींख्या वैलर्ष्यानुसार पूणशपणश वेगळे  असल्याचे 
दिसून येते. सिर िोन्ही तालुके उपनगरीय रेल्वेने जोडले गेले असते तरी मुींिई महानगर 
प्रिेर्ाचा त्याींच्यावर प्रभाव दिसून येत नाही. पालघर व िोईसर ये्ील औदयोधगक िेत्र व 
रोजगाराच्या सींिीमुळे त्या पररसराचा ववकास होत असल्याचे दिसून येते. तसेच मुींिई महानगर 
प्रिेर् आणण पालघर र्हराींिरम्यानच्या िेत्रात खूपच कमी ववकास दिसून येतो. तसेच पालघर 
व डहाणू तालुक्याींमध्ये मुींिई महानगर प्रिेर्ाचा प्रभाव नसल्याचे दिसून येते. 
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(३) दि. २४/१२/२०१४ रोजीचे स््ाननक लोकप्रनतननिीींचे ननवेिन र्ासनास प्राप्त झाले असून 
ननवेिनात नमूि िाि र्ासनाच्या ववचारािीन आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
  
मुांिईतील राज्य आणण िें द्र शासन शासनाच्या अखत्यारीत येणाऱ्या ववववध प्राधधिरणाांच्या 

रसत्याांच्या देखभालीचे िाम मुांिई महानगरपाललिेिडे सोपववण्याचा घेतलेला तनणवय 
  

(११)  ३५३४६ (२१-०१-२०१६).   श्री.सदा सरवणिर (माठहम), श्री.सुतनल लशांदे (वरळी) :   
सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींिईतील राज्य आणण कें द्र र्ासन र्ासनाच्या अखत्यारीत येणाया ववववि प्राधिकरणाींच्या 
रस्त्याींच्या िेखभालीचे काम मुींिई महानगरपाललकेकडेच सोपववण्याचा ननणशय र्ासनाने घेतला 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, एमएमआरडीए आणण एमएमआरडीसी या प्राधिकरणाींच्या ववकास कामामुळे 
मुींिईतील रस्त्याींची झालेली िरुवस््ा व खड्डेमये रस्ते याींची िरुुस्ती करण्यासा श मुींिई 
महानगरपाललकेला येणाया खचांची पुतशता होण्यासा श सिर प्राधिकरणाींकडून ककती ननिी 
उपलब्लि करुन दिला जाणार आहे वा यािाित काय ननणशय घेण्यात आला आहे, 
(३) असल्यास, र्ासनाने घेतलेल्या ननणशयाच्या अनुषींगाने एमएमआरडीए, एमएमआरडीसी 
प्राधिकरणाने ननिी उपलब्लि करुन दिला नसल्यास र्ासन मुींिई महानगरपाललकेला ननिी 
उपलब्लि करुन िेणार आहे काय त्याअनुषींगाने ननणशयात्मक कायशवाहीचे स्वरुप काय आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०६-०७-२०१७) :(१) हे अींर्त: खरे आहे. 
      कें द्र र्ासनाने रस्ते महानगरपाललकेकडे हस्ताींतरीत केलेले नाहीत. त्ावप राज् य 
र्ासनाच्या अखत्यारीत असलेले काही रस्ते महानगरपाललकेकडे िेखभालीसा श हस्ताींरतीत 
करण्यात आलेले आहेत. 
(२) पजश्चम उपनगरातील अींिेरी-घा्कोपर जोडरस्ता एम.एम.आर.डी.ए. प्राधिकरणामार्श त दि. 
३१.०३.२०१५ रोजी “जसे आहे जे्े आहे तत्वावर” महानगरपाललकेकडे हस्ताींतरीत करण्यात 
आला आहे. 
     सिर जोडरस्त्यावरील चरी भरण्याकररता लागणारा रु. १३,८३,१०,०२९/- ्तका ननिी 
एम.एम.आर.डी.ए. प्राधिकरणामार्श त महानगरपाललकेकडे हस्ताींतरीत करण्यात आला आहे. 
तसेच, सिर जोडरस्त्याच्या पररिणाकररता लागणारा आवश्यक ननिी महापाललकेस उपलब्लि 
करुन िेण्याचे एम.एम.आर.डी.ए. प्राधिकरणामार्श त आश्वालसत करण्यात आले आहे. 
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     राज्य र्ासनाच्या प्राधिकरणामार्श त िेवविास लेन पासून एस.व्ही.रोड पयंतचा लल ींक रस्ता 
व सींगीतकार सुिीर र्डके पुलापासून पजश्चम द्रतुगती महामागाशपयंतचा एस.व्ही.रोड या 
रस्त्याींची कामे करुन महानगरपाललकेकडे हस्ताींतरीत करण्यात आले आहेत. 
(३) व (४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
  

टीडीआर, एफएसआय, भाडेपट्टयाने ठदलेल्या िलमनी आणण वविासक्षम िलमनीांचा  
वापर यातून चालू आधथवि वषावत शासनाच्या ततिोरीत तब्िल १२ हिार िोटी 

 रुपयाांची भर पडणार असल्यािाित 
  

(१२)  ३८००२ (२०-०१-२०१६).   श्री.उल्हास पाटील (लशरोळ) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ्ीडीआर, एर्एसआय, भाडेपट्टयाने दिलेल्या जलमनी आणण ववकासिम जलमनीींचा वापर 
यातून चालू आध्शक वषाशत र्ासनाच्या नतजोरीत तब्लिल १२ हजार को्ी रुपयाींची भर पडणार 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, महसूल, नगरववकास, मुद्राींक र्ुल्क, गहृननमाशण अर्ा वेगवेगळया खात्याींनी 
याकररता ननयमात करायच्या ििलामध्ये ववलींि होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, त्यानुषींगाने र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 

  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०५-०७-२०१७) :(१) हे अींर्त: खरे आहे. सन २०१५-१६ या ववत्तीय वषाशत 
वववविववकास ववषयक परवानगी िेताना  आकारावयाच्या अधिमुल्यादवारे रुपये ५००० को्ी 
जमा करण्याचे उदद्दष् नगर ववकास ववभागास िेण्यात आले होते. यास अनुसरुन र्ासनाने 
सिर आध्शक वषाशमध्ये ना-ववकास िेत्रामध्ये ववववि ववकास ववषयक परवानगी िेताींना / 
जागेचा वापर ििल करताींना  / ववववि वापराकररता अनतररक्त च्ई िेत्र ननिेर्ाींक मींजूर 
करताींना स््ाननक स्तरावर परवानगी िेण्याचा व अधिमूल्य आकारण्याचा ननणशय घेतला. 
यालर्वाय िहृन्मुींिई महानगरपाललकेसा श जमीन मालकाने खाजगी जागेवर सावशजननक 
वाहनतळ प्रकल्पाचे िाींिकाम करुन हस्ताींतरण केल्यास त्या अधिमूल्याचा भरणा करुन 
प्रोत्साहनात्मक च्ई िेत्र ननिेर्ाींक मींजूर करणे, अर्ा प्रकारच्या महसूल जमा होण्याच्या 
ष्ष्ीने चालू वावषशक िाजारमुल्य िर तक्त्यातील जलमनीच्या मुल्यावर आिारीत अधिमूल्य 
(Premium) आकारणी करणे, अधिमूल्याच्या ववदयमान िरात वाढ करुन परवानगी 
िेण्यासींिींिी सूचना / अधिसूचना ननगशलमत केल्या. त्यानुसार स््ाननक पातळीवर अधिमूल्य 
आकारुन परवानगी िेण्याची कायशवाही सुरु करण्यात आली आहे. यातून र्ासनाच्या महसूलात 
भरघोस स्वरुपाची वाढ होणार आहे. 
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(२) ही िाि खरी नाही. अ.ि. १ मध्ये नमूि केल्याप्रमाणे कायशवाही सुरु करण्यात आलेली  
आहे. 
(३) व (४) र्ासनातरे् मुद्दा ि. १ मध्ये नमूि केल्याप्रमाणे सन २०१५-१६ या वषाशपासून 
ववववि प्रकरणी अधिमूल्य आकारण्यासींिभाशत र्ासन ननणशय ननगशलमत केले असून त्यानुसार 
स््ाननक पातळीवर अधिमूल्य आकारुन परवानगी िेण्याची कायशवाही सुरु करण्यात आलेली 
आहे. 
  

___________ 
  

उल्हासनगर महानगरपाललिेचे अधधिारी युवराि भदाणे याांच्यािडे उत्पन्नापेक्षा  
िासत सांपत्ती असल्याने त्याांची चोिशी िरणेिाित 

  

(१३)  ३९०८९ (२३-०१-२०१६).   श्रीमती ज्योती िलानी (उल्हासनगर) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) उल्हासनगर महानगरपाललकेचे अधिकारी युवराज भिाणे याींच्याववरुध्ि उत्पन्नापेिा जास्त 
सींपत्ती असल्याने त्याींची ववभागीय चोकर्ी सुरु असल् याचे ननिर्शनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, सिरच्या चीकर्ीमध्ये अनधिकृत िाींिकामाींना सींरिण िेणे  तसेच मदहलाींर्ी 
गैरवतशन करणे  असे गींभीर आरोप असतानाही  महानगरपाललकेने व पोलीस ववभागाने 
कोणतीही कारवाई केली नसल्याने नागररकाींमध्ये नाराजीचे वातावरण पसरले आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, महानगरपाललकेच्या महासभा  राव क-५१- दिनाींक १५ जानेवारी २०१३ अन्वये 
री.ी. भिाणे याींना जनसींपकश  अधिकारी व्यनतररक्त कोणताही अनतररक्त कायशभार  िे  नये 
अर्ा  आिेर्ाचे उल्लींघन करून त्याींना अनतररक कायशभार दिला  असल्याने लोकप्रनतननिीींचा 
अवमान झाला असल्याचे ननिर्शनास आले आहे, हे ही खरे  आहे काय, 
(४) असल्यास, री.ी. भिाणे याींच्यावर महानगरपाललकेच्या वतीने कोणती कारवाई करण्यात येत 
नसल्याने  सिर प्रकरणी र्ासनाने चीकर्ी करुन कोणती कारवाई केली वा करण् यात   येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०६-०७-२०१७) :(१)  हे खरे नाही. त्ावप सिर प्रकरणी री.ी.युवराज भिाणे 
याींचेववरुध्ि मा.उच्च न्यायालय, मुींिई ये्े याधचका िमाींक १४५/२०१३ व ४५४/२०१५ िाखल 
करण्यात आल्या असून सिर प्रकरणे न्यायप्रववष  आहेत. 
(२) सिर प्रकरणी महानगरपाललकेमार्श त व पोलीस ववभागामार्श त कारवाई करण्यात आली 
आहे. 
(३) उल्हासनगर महानगरपाललकेचा  राव िमाींक ५१ हा अर्ासकीय  राव असून री.ी.भिाणे 
याींच्यासह ्तर ४ अधिकारी याींना ्तर अनतररक्त कायशभार िे  नये असा  राव होता. 
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      त्ावप, सिर  रावाच्या ववरोिात री.ी.भिाणे याींनी मा.उच्च न्यायालय, मुींिई ये्े 
याधचका िमाींक ३६८१/२०१५ िाखल केली आहे.  
     महानगरपाललका अधिकारी / कमशचारी सेवा व भती ननयमान्वये एकीकृत सींवगाशतील पिे 
आींतरपररवतशनीय असल्याने व री.ी.भिाणे याींचे पि एकीकृत सींवगाशतील असल्याने तसेच 
महानगरपाललकडे अधिकारी सींख्या कमी असल्याने त्याींना समकि पिाचा अधिभार िेण्यात 
आला आहे. 
(४) व (५) री.ी.युवराज भिाणे अनधिकृत िाींिकामािाित झालेल्या तिारीींच्या अनुषींगाने त्याींची 
२ वेळा ववभागीय चीकर्ी करण्यात ये न सिर प्रकरणी त्याींना िोषमुक्त करण्यात आले आहे. 
     सन २००४ मध्ये उल्हासनगर महानगरपाललकेतील काही मदहल कमशचायाींनी री.ी.भिाणे 
याींच्याववरोि गैरवतशनाचे आरोप केले होते. सिर प्रकरणी राज्य मदहला तिार ननवारण 
सलमतीने री.ी.भिाणे याींना िोषमुक्त केले आहे. 
     मदहलाींर्ी गैरवतशन करणे यासींिभाशत री.ी.भिाणे याींचेववरोिात उल्हासनगर ये्ील 
मध्यवती पोलीस स््ेर्न ये्े गु.र.िमाींक ६३/२०१४, भािींवव ३५४, ३२३ व गु.र. िमाींक 
६८०/२०१५ भािींवव ३५४ अन्वये गुन्हा नोंिववण्यात आला असून गु.र.िमाींक ६३/२०१४ मध्ये 
दिनाींक ९०.१२.२०१४ रोजी मा.न्यायालयात िोषारोपपत्र िाखल करण्यात आले आहे. सिर 
प्रकरणी न्यायप्रववष  आहे. तसेच, गु.र.िमाींक ६८०/२०१५ मध्ये री.ी.भिाणे याींना सीआरपीसी 
४१ (अ) प्रमाणे नो्ीस िेण्यात आली असून, सिर गुन््याींचा तपास सुरु आहे. 
  

___________ 
  

महानगरपाललिा आरोनय सेवा अांतगवतच्या रुनणालयात नॅशनल प्लाझ्मा सेन्टसव  
िायावजन्वत िरण्यािाित 

  

(१४)  ३९८३५ (१३-०५-२०१६).   श्री.अिू आिमी (मानखूदव लशवािीनगर) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) महानगरपाललका आरोर्गय सेवा अींतगशतच्या रुर्गणालयात वा वववाक्षितपणे महानगरपाललका 
सामान्य रुर्गणालयात, स्वाथ्य उपकें द्रात तसेच महानगरपाललका आरोर्गय सेवा अधिनस्त 
रुर्गणालयात नॅर्नल प्लाझ्मा  सेन््सश तातडीने कायाशजन्वत करण्यािाितची िाि तसेच खास 
करून उत्तर-पूवश मुींिई महानगरातील सिर प्लाझ्मा सेन््सश व ्युमन एम्िूलींसचे न परवडणारे 
िरपत्रक ववचारात घेता आरोर्गय सोयी-सुवविा प्रत्यावपशत करण्यािाितची मागणी स््ाननक 
जनतेने, लोकप्रनतननिीींनी मा. मुख्यमींत्री, मा. मींत्री (सावशजननक आरोर्गय, कु्ुींि व वैदयकीय 
लर्िण), मा. राज्यमींत्री (सावशजननक आरोर्गय व कु्ुींि कल्याण व वैदयकीय लर्िण), 
महासींचालक (सावशजननक आरोर्गय, कु्ुींि कल्याण व वैदयकीय लर्िण) तसेच त्याींच्या 
असलेल्या सींिींधित रुर्गणालयाच्या प्रमुखाींकडे महानगरपाललका प्रािेलर्क आरोर्गय त्ा वैदयकीय  
लर्िण अधिकारी याींच्या ननिर्शनास सिरची िाि माहे जानेवारी, २०१६ वा त्या सुमारास तसेच 
वैदयकीय िेत्रातील प्रमुखाींनी सींिींधित ्जस्पतळाींच्या अधिष ाता याींच्या ननिर्शनास आणली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, प्रश्नोक्त िाि (१) च्या अनुषींगाने राज्यातील वैदयकीय सींस््ाींचे प्रमुख, 
जनप्रनतननिी याींनी सिरची िाि र्ासनाच्या आरोर्गय त्ा वैदयकीय लर्िण ववभागाकडे लेखी 
स्वरुपात वा वेळोवेळी झालेल्या सावशजननक आरोर्गय त्ा वैदयकीय मेळाव्यात नोंिववली, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सिर प्रकरणी र्ासनाने कोणता िडककृती कायशिम आखण्याची कायशवाही केली 
वा िडक कृती कायशिम ग शत केला आहे तसेच  त्यानुसार कायशवाहीची अींमलिजावणी 
करण्यात आली वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१४-०७-२०१७) :(१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(४) राषरीय रक्तद्राव ववघ्न कें द्राचा मूळ प्रकल्प हा के.ई.एम. रुर्गणालयातील ७ व्या 
मजल्यावर कायाशजन्वत होता. 
    परींतु, अन्न व औषि प्रर्ासन याींच्या कायदयातील चाींगल्या उत्पािन पध्िती (GMP) 
प्रकल्पासा श आवश्यक असलेली जागा व अदययावत यींत्रसामग्री याींची पुतशता होत नसल्याने, 
सींपूणश प्रकल्प र्ताब्लिी रुर्गणालय, गोवींडी ये्े स््लाींतरीत करण्याचे  रले. 
     र्ताब्लिी रुर्गणालय, गोवींडी ये्ील सिर प्रकल्पाचे काम करण्याकररता ्नश की ननवविा 
मागववण्यात आल्या होत्या. त्ावप, दिलेल्या वेळेत कीं त्रा्िाराने काम पूणश न केल्याने नव्याने 
ननवविा मागववण्याची कायशवाही सुरु आहे. 
  

___________ 
  

मुांिईमध्ये असलेल्या अनेि धोिादायि इमारती पाडण्यापूवी इमारतीमधील  
रठहवाश्याांना चटई के्षत्राचे प्रमाणपत्र देण्यािाित 

  

(१५)  ४२८३५ (०५-०५-२०१६).   श्री.अिय चौधरी (लशवडी), श्री.अशोि पाटील (भाांडूप पजश्चम), 
श्री.सुतनल लशांदे (वरळी) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींिईमध्ये असलेल्या अनेक िोकािायक ्मारती पाडण्याची कायशवाही पूणश करण्यापूवी 
्मारतीमिील रदहवाश्याींना त्याींच्या सदय:जस््तीत असलेल्या च्ई िेत्राचे प्रमाणपत्र 
िेण्यािाित मुींिई महानगरपाललकेने तयार केलेल्या नव्या कायशपध्ितीची अींमलिजावणी 
राज्यातील अन्य महानगरपाललका आणण नगरपाललका िेत्रात लागू करण्याचा ननणशय र्ासनाने 
घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर नवीन कायशपध्ितीच्या अींमलिजावणीची सदय:जस््ती काय आहे व ककती 
महानगरपाललका व नगरपाललकाींनी ही कायशप्रणाली जस्वकारली आहे. 
(३) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (१३-०७-२०१७) :(१) व (२) र्ासन पररपत्रक नगर ववकास ववभाग     
दिनाींक ०५.११.२०१५ अन्वये जुन्या/ मोडकळीस आलेल्या ्मारतीिाित करावयाच्या 
कायशवाहीिाित मागशिर्शक सूचना िेण् यात आल्या आहेत. मुींिई महानगरपाललका अधिननयम, 
महाराषर महानगरपाललका अधिननयम, महाराषर नगरपररषिा, नगरपींचायती व औदयोधगक 
नगरी अधिननयम, १९६५ मिील तरतुिीनुसार नागरी स््ाननक सींस््ाींकडून कायशवाही करण्यात 
येते. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
  
भादवड (ता.लभवांडी,जि.ठाणे) येथील छत्रपती लशवािी महाराि क्रीडाांगणामध्ये ववद्युतीिरण व 

सुशोलभिरण िरण्यािररता ववशेष अनुदान मांिूर िरण्यािाितची िेलेली मागणी 
  

(१६)  ४८०३४ (०६-०५-२०१६).   श्री.रुपेश म् हात्रे (लभवांडी पूवव) :   सन्माननीय क्रीडा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) भािवड (ता.लभवींडी,जज. ाणे) ये्ील छत्रपती लर्वाजी महाराज िीडाींगण ये्े ववदयुतीकरण 
व सुर्ोलभकरण करण्याकररता ३ को्ी रुपयाींचे ववर्ेष अनुिान मींजूर करण्यािाितची मागणी 
ते्ील स््ाननक लोकप्रनतननिी, लभवींडी पूवश याींनी मा. िीडा व युवक कल्याण मींत्री,  प्रिान 
सधचव, नगरववकास याींच्याकडे माहे डडसेंिर, २०१५ मध्ये वा त्या िरम्यान लेखी ननवेिनादवारे 
केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर िीडाींगणाची िरुवस््ा झाली असून लभवींडी पररसरात जजल्हास्तरीय, 
तालुकास्तरीय िीडा स्पिाश आयोजजत करण्यासा श िीडाींगण असूनही ववदयुतीकरण भाडयाने 
करावे लागत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त िोन्ही प्रकरणािाितची चीकर्ी करण्यात आली आहे काय, चीकर्ीत काय 
आढळून आले व तदनुसार लभवींडी ये्ील छत्रपती लर्वाजी महाराज िीडाींगण ये्े 
ववदयुतीकरण व सुर्ोलभकरण करण्यासा श र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावडे (१३-०७-२०१७) : (१) होय हे खरे आहे. 
(२) व (३) सन २०१५-१६ करीता लभवींडी ननजामपूर महानगरपाललकेस र्ासन ननणशय दिनाींक ८ 
माचश, २०१६ अन्वये रक्कम रु.१० को्ी पायाभुत सुवविा करीता मींजुर करण्यात आले आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
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पुणे शहरातील ववठ्ठलवाडी ते वारिे या नदीपात्रालगतच्या पुररेषेमध्ये येणाऱ् या 
 १६ सोसायटयाांना महानगरपाललिेने नोटीसा ठदल्यािाित 

  

(१७)  ४८२२९ (०६-०५-२०१६).   श्रीमती माधरुी लमसाळ (पववती) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे र्हरातील ववठ्ठलवाडी ते वारजे या निीपात्रालगतच्या पुररेषेमध्ये येणा या १६ 
सोसाय्याींना महानगरपाललकेने नो्ीसा िजावल्यामुळे रदहवार्ाींमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले 
असल्याची िाि माहे जानेवारी २०१६ च्या िसु या आ वड्यात ननिर्शनास आली, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, पुणे महानगरपाललकेच्या ववकास आराखड्यात पा्िींिारे ववभागाने पूररेषा 
ननजश् चत केलेली नसताना, या रदहवार्ाींना नो्ीस िेण्यात आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३)  असल्यास, या प्रकरणी र्ासनाने कोणती कायशवाही केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(४)  नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०५-०७-२०१७) :(१) मे. हररत लवाि याींनी दि.१४/०१/२०१५ रोजी दिलेल्या 
आिेर्ानुसार ्मारतीच्या मींजुरीची कागिपत्रे सािर करणेिाित पुणे महानगरपाललकेने १२ 
सोसाय्याींना पत्र दिले आहे. 
(२) प्रस्तुत प्रकरणी मे.हररत लवाि याींचेकडे सािर केलेल्या पुररेषा िर्शववलेल्या नकार्ानुसार 
पुणे महानगरनपाललकेने सींिींधित सोसाय्याींना पत्र दिलेले आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
  

पुणे शहरातील िोथरूड भागात तनयोजित लशवसषृ्ट्टीचे िाम प्रलांबित असल्यािाित 
  

(१८)  ५०४२९ (१६-०५-२०१६).   श्री.लभमराव तापिीर (खडिवासला) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे र्हरातील को्रूड भागात ननयोजजत लर्वसषृ्ीचे काम अनेक वषांपासून प्रलींबित 
असल्याचे माहे डडसेंिरच्या २०१६ च्या नतसया आ वड्यात वा त्यािरम्यान ननिर्शनास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, लर्वसषृ्ीचे उभारणीच्या जागी प्रस्ताववत मेरो स््ानक ननयोजजत असल्याचेही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ननयोजजत लर्वसषृ्ी तसेच मेरो स््ानकासा श ककती जमीन ननजश्चत करण्यात 
आलेली आहे, 
(४) असल्यास, र्ासनाने यािाित र्ासनाने काय कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (०५-०७-२०१७) :(१) ते (५) पुणे महानगरपाललकेच्या मुळ हद्दीमिील मीजे 
को्रुड स.नीं. ९२+९३ या जागेचे िेत्र २८ एकर ५ गुीं े असून या जागेवर लर्वसषृ्ी रे्ज-१ 
ववकसीत करण्याचे पुणे महानगरपाललकेकडून प्रस्ताववत आहे. सिर जागेवर पुणे 
महानगरपाललकेकडून प्रारुप ववकास योजनेमध्ये CC-६  आरिण प्रस्ताववत करण्यात आले 
होते. तसेच याच जागेवर मेरो प्रकल्पातील मागीका ि. २ (वनाज ते रामवाडी) या मागाशतील 
डेपोसा श जागा मेरो प्रकल्प अहवालात  ननजश्चत केले असून सिर प्रकल्प अहवालास पुणे 
महानगरपाललकेच्या मुख्य सभेने दि. २७/०१/२०१० रोजी मान्यता दिलेली आहे. त्ावप प्रारुप 
ववकास योजनेस र्ासनाने दि. ०५/०१/२०१७ रोजी मींजूर िेताींना ई.पी. १३ अन्वये CC-६ 
आरिण वगळून त्याखालील जागा सावशजननक / ननय-सावशजननक ववभागात समाववष् करण्याचे 
प्रस्ताववत केले असल्याने सावशजननक / ननम-सावशजननक ववभागामध्ये लर्वसषृ्ीचा ववकास 
अनुज्ञेय हो  र्केल. 
     तसेच पुणे महानगरपाललकेच्या वाढीव  हद्दीमध्ये स.नीं. ९९+१०० ये्ील िीडीपी आरिीत 
लमळकतीपैकी ७५ एकर िेत्र लर्वसषृ्ी  रे्ज-२ म्हणून महानगरपाललकेस ववकसीत करावयाचे 
आहे. िीडीपी आरिणात महानगरपाललकेच्या / र्ासनाच्या मालकीच्या जागेत ऐनतहालसक 
सींग्रहालयासा श ४% मयाशिीत िाींिकाम अनुज्ञेय केलेले असल्याने ते्े लर्वसषृ्ी वापर अनुज्ञेय 
हो  र्केल. 
  

___________ 
  

राज्यात गोरगरीि िनतेने लाखो रुपये गुांतवून घेतलेली घरे अनधधिृत असल्याने  
नोटीसा देऊन तोडण्यात येत असल्यािाित 

  

(१९)  ५०९२५ (१६-०५-२०१६).   श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेल), अॅड.आलशष शेलार (वाांदे्र पजश्चम), 
श्री.समीर िुणावार (ठहांगणघाट), श्री.वविय िाळे (लशवािीनगर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात गोरगरीि जनतेने लाखो रुपये गुींतवून घेतलेली घरे अनधिकृत असल्याचे 
ननिर्शनास आल्यावर या ्मारती तोडण्याच्या नो्ीसा िेण्यात आल्या आहेत, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, नवी मुींिईतील अनधिकृत ्मारतीींना अधिकृत करण्याची िाि र्ासन 
ववचारिीन आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३)  असल्यास, मुींिई, पुणे व अन्य ्तर द काणाच्या अनधिकृत  ्मारतीींिाित र्ासनाची 
भूलमका काय आहे, 
(४) असल्यास, यापुढे अनधिकृत ्मारती िाींिल्याच जा  नये यासा श कोणती ििता घेण्यात 
येत आहे, 
(५) तसेच यापूवीच्या अनधिकृत ्मारतीतील नागररक िेघर हो  नये यासा श कोणते िोरण 
र्ासनाने आखले आहे, नसल्यास त्याची कारणे काय आहेत ?  
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (०५-०७-२०१७) :(१) ननयोजन प्राधिकरणाची परवानगी न घेता करण्यात 
आलेल्या िाींिकामािाित महाराषर प्रािेलर्क ननयोजन व नगर रचना अधिननयम, १९६६ च्या 
कलम ५२ व ५३ अन्वये नो्ीस िजावण्यात येते. 
(२), (३) व (४) महाराषर प्रािेलर्क ननयोजन व नगर रचना अधिननयमात सुिारणा 
करुन महाराषर अधिननयम ि. ३२/२०१७ पारती करण्यात आलेला असून यामिील तरतूिीनुसार 
दि. ३१/१२/२०१५ पुवीची अनधिकृत िाींिकामे कीं पा ीं डीींग चाजेस, सेवा सुवविा र्ुल्क तसेच 
वप्रलमयम आकारणी करुन कीं पा ीं डेड स्रक्चर म्हणून घोवषत करणेिाितची तरतुि करण्यात 
आलेली आहे. या दिनाींकानींतरही अनधिकृत िाींिकामे ननयलमत हो  र्कणार नसल्याने अर्ा 
स्वरुपाच्या िाींिकामावर उक्त अधिननयमातील तरतूिीनुसार ननयोजन प्राधिकारणाींनी कारवाई 
करणे िींिनकारक आहे. 
(५) उपरोक्त नमूि अधिननयमातील सुिारणाींच्या अनुषींगाने कलम १५८ अन्वये यािाितचे 
ननयम तयार करण्याची कायशवाही सुरु आहे. सिरचे ननयम तयार झाल्यानींतर त्यामिील 
तरतूिीनुसार दि. ३१/१२/२०१५ पुवीची िाींिकामे कीं पा ीं ड स्रक्चर म्हणून ननयलमत हो  
र्कतील. 
  

___________ 
  

राज्याच्या वविास तनयांत्रण तनयमावलीत झालेली िाांधिामे तनयलमत िरण्यािाित 
  

(२०)  ५३३१४ (१७-०५-२०१६).   श्री.राहूल िुल (दौंड) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्याच्या ववकास ननयींत्रण ननयमावलीत ककती तारखेपयंत झालेली िाींिकामे ननयलमत 
करण्यात येतील यािाित स्पष्ता नसल्याने यापुढे होणारी िेकायिा िाींिकामे सुद्धा ननयलमत 
हो  र्कतात ही िाि माचश, २०१६ वा त्या िरम्यान ननिर्शनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, िेकायिा िाींिकामे हो  नयेत यािाित र्ासनाचे स्पष् िोरण नाही, हेही खरे 
आहे काय, 
(३)  असल्यास, यािाित र्ासनाने ववकास ननयींत्रण ननयमावलीत ििल करण्यासा श काय 
कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०५-०७-२०१७) :(१) व (२) महाराषर प्रािेलर्क ननयोजन व नगर रचना 
अधिननयमात सुिारणा करुन महाराषर अधिननयम ि.३२/२०१७ पारीत करण्यात आलेला असून 
यामिील तरतूिीनुसार दि. ३१/१२/२०१५ पुवीची अनधिकृत िाींिकामे कीं पा ीं डीींग चाजेस, सेवा 
सुवविा र्ुल्क तसेच वप्रलमयम आकारणी करुन कीं पा ीं डेड स्रक्चर म्हणून घोलर्त करणेिाितची 
तरतुि करण्यात आलेली आहे. त्यामुळे या दिनाींकानींतरही अनधिकृत िाींिकामे ननयलमत हो  
र्कणार नाहीत. 
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(३) उपरोक्त नमूि नुसार अधिननयमात आवश्यक सुिारणा करण्यात आलेली असून उक्त 
अधिननयमातील कल १५८ अन्वये यािाितचे ननयम तयार करण्याची कायशवाही सुरु आहे. 
त्यामुळे ववकास ननयींत्रण ननयमावलीत  ििल करणेची आवश्यकता नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
  

िल्याण(जि. ठाणे) येथील अनेि वविास िामे एमएमआरडीएमाफव त  
िरण्यात येणार असल्यािाि 

  

(२१)  ५४४६९ (२९-०८-२०१६).   श्री.सुभाष भोईर (िल्याण ग्रामीण), डॉ.िालािी किणीिर 
(अांिरनाथ), श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा), श्री.शलशिाांत लशांदे (िोरेगाव), श्री.ियांत पाटील 
(इसलामपूर), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्री.ठदपि चव्हाण (फलटण), श्री.किसन िथोरे 
(मुरिाड) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) कल्याण-डोंबिवली महानगरपाललका (जज. ाणे) िेत्र आणण ३७ गावात कल्याण रर ींगरोड, 
मो ागाव माणकोली पूल, िगुाशडी पूल, िीकेसीच्या ितीवर ग्रो् सें्र आिी अनेक ववकास कामे 
एमएमआरडीएमार्श त करण्याचा ननणशय झालेला आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सिर कामे ककती कालाविीत पुणश करण्याचे ननयोजन करण्यात आले आहे व 
त्यानुषींगाने कायशवाहीची सदय्जस््ती काय आहे, 
(३) अदयाप ननयोजनाच्या अनुषींगाने ववकासकामे सुरु झाली नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय 
आहेत ? 

श्री. देवेंद्र फडणवीस (०५-०७-२०१७) : (१) होय. 
(२) (अ) कल्याण-डोंबिवली महानगरपाललका (जज. ाणे) िेत्रातील कल्याण रर ींग रोडसा श 
भूलमअधिग्रहणाची प्रकिया सुरु असून कल्याण डोंबिवली महानगरपाललकेमार्श त िेण्यात 
आलेल्या जलमनीच्या उपलब्लितेनुसार सिर रस्त्याचे कामे ७ भागामध्ये ववभागून ननवविा 
मागववण्याचे प्रस्ताववत आहे. सिर कामे मुींिई महानगर प्रिेर् ववकास प्राधिकरणामार्श त ३६ 
मदहने कालाविीमध्ये पूणश करण्याचे ननयोजजत आहे. 
(ि) मो ागाव-माणकोली पुलाच्या िाींिकामास दि. १४ माचश, २०१६ रोजी कायशिेर् िेण्यात आला 
आहे. सिर काम पूणश करण्याचा कालाविी पावसाळ्यासह ३६ मदहने असून हे काम 
प्रगतीप्ावर आहे. 
(क) िगुाशडी पुलाच्या िाींिकामास दि. १० माचश, २०१६ रोजी कायाशिेर् िेण्यात आला आहे व हे 
काम प्रगतीप्ावर असून २४ मदहने कालाविीमध्ये पूणश करण्याचे ननयोजजत आहे. 
(ड) िीकेसीच्या ितीवर ग्रो्  सें्रसा श  ाणे जजल््यातील  मीजे भोपर (भाग) सींिप,  
उसरघर (भाग), घाररवाली (भाग), मानगाींव (भाग), हेि ु् णे (भाग), कोळे, का्ई (भाग), 
ननळजे (भाग) व घेसर (भाग) या १० गावाींमिील अींिाजे १०८९ हे आर. िेत्राच्या प्रस्ताववत 
कल्याण ग्रो् सें्र ववकलसत करण्याच्या प्रस्तावास मुींिई महानगर प्रिेर् ववकास प्राधिकरणाने 
तत्वत: मान्यता दिलेली आहे व त्यानींतर र्ासनाने दि. ३०/०४/२०१६ रोजीच्या अधिसूचनेनुसार 
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या १० गावाींमिील सुमारे १०८९ हे ग्रो् सें्रच्या िेत्रासा श मुींिई महानगर प्रिेर् ववकास 
प्राधिकरणाची ववर्ेष ननयोजन प्राधिकरण म्हणून नेमणूक कायम  े न उवशररत िेत्रासा शची 
मुींिई महानगर प्रिेर् ववकास प्राधिकरणाची नेमणूक रद्द केली आहे. प्रस्ताववत कल्याण ग्रो् 
सें्रसा श सल्लागाराची नेमणूक करण्यासा शची ननवविा मागववली असून सल्लागाराची नेमणूक 
झाल्यावर ननयोजनाच्या ष्ष्ीने लागणाया सींपूणश िेत्राचे सवेिणे, प्रकल्प अहवाल ्. वर 
अींिाजे एक वषाशत कायशवाही करुन नगररचना पररयोजना तयार करण्याचे ननयोजजत आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
  

ठाणे महापाललिा के्षत्रातील सवव िायावलये एिाच इमारतीत सुरु िरण्यािाित 
  

(२२)  ५६०८४ (२६-०८-२०१६).   श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), 
श्री.शलशिाांत लशांदे (िोरेगाव), श्री.ठदपि चव्हाण (फलटण), श्री.पाांडुरांग िरोरा (शहापूर), 
श्री.ियांत पाटील (इसलामपूर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील   
काय :- 
  

(१)  ाणे महापाललका िेत्रातील मुींब्रा ये्ील ३७/१ अन्वये अींनतम करण्यात येणाया 
भूखींडावरील ्मारतीत मुींब्रा प्रभाग सलमती कायाशलय, साींस्कृनतक भवन व पररसरातील 
र्ासनाची सवश कायाशलये  सुरु करण्यासा श सवश सींिींधिताींची िै क घे न ननणशय घेण्यासा श 
स््ाननक लोकप्रनतननिीींनी दिनाींक ०७ मे, २०१६ रोजी मा.नगरववकास राज्यमींत्री याींचेकडे 
मागणी केलेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी चीकर्ी केलेली आहे काय, चीकर्ीत काय आढळून आले व 
त्यानुसार कोणती कायशवाही केली वा काण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१६-०७-२०१७) :(१) होय. 
(२) आयुक्त,  ाणे महानगरपाललका याींनी मी.मुींब्रा ये्ील जुना स.नीं. १०२/अ, नवीन 
स.नीं.१०२/१/अ आणण स.नीं.१३४ (भाग) या जलमनीपैकी सुमारे १७५५९ ची.मी. िेत्राची जलमन 
प्रभाग सलमती कायाशलय व कल्चरल सें्र या प्रमाणे आरक्षित करण्याचा व या आरिणाकररता 
१२.०० मी. रींिीचा रस्ता िर्शववण्याचा महाराषर प्रािेलर्क व नगर रचना अधिननयम , १९६६ चे 
कलम ३७ च्या प्रस्ताव र्ासनास दि. १४/११/२०१४ च्या पत्रान्वये सािर केला होता. सिरचा 
प्रस्ताव र्ासनाने काही अ्ीींसापेि कलम ३७(२) अन्व्ये दि. १५/१२/२०१६ च्या अधिसूचनेन्वये 
मींजूर केला आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
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मेरो रेल्वेच्या लशवािीनगर ते न्यायालयीन इमारत पररसरापयंतच्या वाढीव मागाविाित 
  

(२३)  ६२८६२ (२९-०८-२०१६). श्री.राहूल िुल (दौंड) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) लर्वाजीनगर, पुणे ते दहींजवडी, पुणे िरम्यान ्ाकण्यात येणाया मेरो रेल्वेच्या मागाशस 
लर्वाजीनगर ते न्यायालयीन ्मारत पररसरापयंत वाढववण्यास  पुणे महानगर प्रिेर् िेत्र 
ववकास प्राधिकरणाने (पीएमआरडीए) मींजुरी दिल्याचे ननिर्शनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पुणे र्हरातील मेरो रेल्वेच्या ववस्ताराचे स्वरूप कसे असणार आहे व त्याचा 
सवशसािारण तपर्ील काय असणार आहे ? 
  

श्री. देवेंद्र फडणवीस (१३-०७-२०१७) :(१) अींर्त: खरे आहे. 
(२) लर्वाजीनगर ते दहींजवाडी ये्ील या मेरोची लाींिी १७.०० कक.मी. ्तकी होती. दिल्ली मेरो 
रेल कॉपोरेर्न, दिल्ली याींनी सुचववल्याप्रमाणे लर्वाजीनगर ते दहींजवडी हा मेरो प्रकल्प पुणे 
र्हरातील प्रस्ताववत िोन मेरो मागांना जोडण्यासा श व दहींजवडी ये्ील मेगा पोललस सकश ल 
पयशत सुमारे २३.३ कक.मी. ्तक्या एकूण लाींिीसा श वाढवून प्रकल्पाची सुसाध्यता तपासून 
सववस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करणे सींिींिी दिनाींक १३/०५/२०१६ रोजीच्या प्राधिकरण सभेने 
 राव ि. ७२ अन्वये ननिेर् दिले होते. त्यानुसार दिनाींक ०४/११/२०१६ रोजी या प्रकल्पाचे 
ननयुक्त सल्लागार दिल्ली मेरो रेल कॉपोरेर्न लल. याींनी सािर केला आहे. सिर सववस्तर 
प्रकल्प अहवालास प्राधिकरणाने दिनाींक २८/१२/२०१६ रोजीच्या सभेत जस्वकृती दिली. सध्या 
दहींजवडी ते लर्वाजीनगर या मेरो प्रकल्पाच्या अींमलिजावणीसा श उदयोजकाींच्या पूवश 
पात्रतेसा श (RFQ) ननवविा राषरीय व आींतरराषरीय स्तरावर मागववल्या असून ननवविा सािर 
करणेचा अींनतम दिनाींक २२/०६/२०१७ पयंत आहे. 
  

___________ 
  

पुणे येथील प्रसतावीत रीांग रोडला ववरोध होत असल्यािाित 
  

(२४)  ६७२२८ (१६-०१-२०१७).   श्री.िािुराव पाचणे (लशरुर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे महानगर िेत्र ववकास प्राधिकरण आणण महाराषर राज्य ववकास महामींडळाच्या 
प्रस्तावीत रीींग रोडला अनेक द काणी ववरोि करण्यात आल्याचे दिनाींक ३ ऑक््ोिर, २०१६ 
रोजी ननिर्शनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, रर ींग रोडला होणाया ववरोिावरील हरकती व सूचनाींची सुनावणी दिनाींक ३ 
ऑक््ोिर, २०१६ रोजी पूणश करण्यात आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, प्रािेलर्क योजनेतील प्रस्ताववत रर ींग रोड व एम.एस.आर.डी.सी. ने आखणी 
केलेला अिशवतुशळाकार रर ींग रोड यापैकी योर्गय तो रर ींग रोड ननजश्चत करुन ग्रामस््ाींच्या 
हरकती, सूचना सोडववण्यािाित र्ासनाने अदयापी कु लाही ननणशय घेतला नाही, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल्यास, र्ासन यािाित कोणती कायशवाही करणार आहे ? 



वव.स. ३२८ (21) 

श्री. देवेंद्र फडणवीस (०७-०७-२०१७) : (१) पुणे जजल््याच्या मींजूर प्रािेलर्क योजनेत पुणे 
महानगरप्रिेर् ववकास प्राधिकरणाने सािर केलेल्या प्रस्तावानुसार वळण रस्त्याची रुीं िी ११० 
मी. पयंत वाढववणे तसेच महाराषर राज्य रस्ते ववकास महामींडळ याींनी सािर केलेल्या 
प्रस्तावानुसार ११० मी. रुीं ि रस्त्याची आखणी समाववष  करण्यासा श र्ासनाने महाराषर 
प्रािेलर्क ननयोजन व नगर रचना अधिननयम १९६६ चे कलम-२०(३) अन्वये दि.१४/०६/२०१६ 
रोजी सूचना प्रलसध्ि करुन यािाित प्राप्त होणाया सूचना हरकतीींच्या अनुषींगाने र्ासनास 
अहवाल सािर करणेसा श सह सींचालक, नगर रचना, पुणे ववभाग, पुणे याींची ननयुक्ती केलेली 
होती.  सिर प्रलसध्िीकरणानींतर ननयुक्त अधिकारी याींचेकडे यािाित एकुण २३४७ सूचना / 
हरकती प्राप्त झालेल्या होत्या.   
(२) उपरोक्त नमूि सूचना / हरकतिाराींना दि.२९/०८/२०१६ ते दि.२२/०९/२०१६ या कालाविीत 
सुनावणी िे न ननयुक्त अधिकारी याींनी त्याींचा अहवाल दि.१७/१०/२०१६ रोजी र्ासनास सािर 
केलेला आहे. 
(३) पुणे महानगरप्रिेर् ववकास प्राधिकरणाचा रर ींग रोड तसेच महाराषर रस्ते रोड ववकास 
महामींडळाचा ११० मी. रुीं िीचा रस्ता याप्रमाणे िोन रस्ते प्रस्ताववत असल्याने व काही भागात 
िोन्ही रस्त्याची आखणी जवळून जात असल्याने र्ासनाने या रे्रििलािाित दि.१७/०३/२०१७ 
रोजी केवळ पुणे महानगरप्रिेर् ववकास प्राधिकरणाचा रर ींग रोड मान्य करणेिाितची उक्त 
अधिननयमाच्या कलम-२०(४) अन्वयेची अधिसूचना ननगशलमत केलेली असून त्यामध्ये महाराषर 
रस्ते रोड ववकास महामींडळाचा प्रस्ताव प्रलींबित  ेवल्याचे नमूि केलेले आहे.  यानींतर या 
िोन्ही रस्त्याच्या आखणीतील पुनरावतृ्ती ्ाळण्यासा श तसेच सामाईक आखणी ककमान  े न 
रस्त्याच्या सुयोर्गय आखणीची र्ासनास लर्र्ारस करणेकामी दि.०५/०४/२०१७ रोजीच्या र्ासन 
ननणशयान्वये प्रिान सधचव (नवव-१) याींच्या अध्यितेखाली एक सलमती ग शत केलेली असून 
सिर सलमतीने सािर केलेल्या अहवालानुसार िोन्ही रस्त्याची पुनरावतृ्ती ्ाळण्यासा श उसे ते 
सोलू या सुमारे ३८ कक.मी. लाींिीतील महाराषर रस्ते रोड ववकास महामींडळाची आखणी 
वगळण्यात आली आहे.  तसेच सोरताप वाडी ते खेड लर्वापूर ही आखणी पुनश:रधचत करुन 
पुरींिर ये्ील प्रस्ताववत आींतरराषरीय ववमानतळासा श िेखील उपयुक्त  रेल याप्रमाणे अ्यास 
करुन उधचत प्रस्ताव सािर करणेिाित महाराषर रस्ते ववकास महामींडळास र्ासनाने सूचना 
दिलेल्या आहेत. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
  

मुांिईतील एमएमआरडीएच्या अखत्याररतील १२,५०० चौ.मीटरच्या भूखांडािाित 
  

(२५)  ७००३७ (१६-१२-२०१६).   श्री.नारायण पाटील (िरमाळा) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींिईतील एमएमआरडीएच्या अखत्याररतील १२,५०० ची.मी्रचा व्यावसानयक वापराचा 
भूखींड एमएमआरडीएने वविीस काढला आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सिर भूखींड हा मुींिई र्हर व मुींिई उपनगरातील कोणत्या ववभागातील आहे व 
वविीतून एमएमआरडीएला ककती हजार को्ी रुपये लमळणार आहेत, 
(३) असल्यास, सिर भूखींड कोणत्या व्यावसानयक िारकाींनी वा कीं पन्याींनी ववकत घेतला आहे 
व त्यावर कोणते उदयोग ववकलसत करण्यात येणार आहेत, 
(४) असल्यास, सिर भूखींडाच्या वविीतून लमळणाया उत्पन्नात एमएमआरडीए व्यनतररक्त 
आणखी कोणाचा आध्शक वा्ा असणार आहे व ककती प्रमाणात असणार आहे ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०५-०७-२०१७) :(१), (२), (३) व (४) मुींिई महानगर प्रिेर् ववकास 
प्राधिकरणाने वाींदे्र-कुलाश सींकुलाच्या “जी” ब्ललॉकमिील सी-६५ हा १२,४४६ ची.मी. िेत्रर्ळाचा व 
५०,००० ची. मी. एवढे कमाल िाींिकाम िेत्र अनुज्ञेय असलेल्या वाणणज्य वापराचा भूखींड 
वविीसा श वतशमानपत्रात दिनाींक ३०/०३/२०१६ रोजी जादहरात िे न ननवविा मागववल्या होत्या. 

सिर ननवविेची राखीव ककींमत रु. २,९५,८०० प्रनत ची.मी. म्हणजेच प्राधिकरणाला 
अींिाजे १४७९ को्ी एवढे ककमान उत्पन्न या भूखींडाच्या वविीतून अपेक्षित होते. परींतु 
िहृन्मुींिई िेत्रातील कचयाच्या ववल्हेवा्ीच्या अनुषींगाने अपेक्षित कायशवाही न झाल्याने मा. 
मुींिई उच्च न्यायालयाने नवीन ववकास परवानगी / आयओडी िेवू नये असे ओिर् दिनाींक २६-
२९ रे्बु्रवारी, २०१६ रोजी दिलेले आहेत. तसेच वाींदे्र-कुलाश सींकुलाच्या ववकास ननयींत्रण 
ननयमावलीमध्ये वाणणज्य वापराचे भूखींडामध्ये लमरी. वापराचे अनुषींगाने स्पष् तरतूि नसल्याने 
त्यािाित तरतूि होणेसा श प्राधिकरणाने ववकास ननयींत्रण ननयमावलीमध्ये रे्रििलाची 
कायशवाही महाराषर प्रािेलर्क व नगर रचना अधिननयम, १९६६ चे कलम ३७ खाली सुरू केलेली 
होती. त्याचा ववचार करून प्राधिकरणाने दिनाींक ०९/०८/२०१६ रोजी वतशमानपत्रामध्ये जादहरात 
िेवून ननवविा मागे घेतलेली आहे. 
  

___________ 
  

दठहसर पजश्चमेिडील सिायवॉिची झालेली दरुवसथा 
  

(२६)  ७१७८२ (१६-०१-२०१७).   श्रीमती मतनषा चौधरी (दठहसर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) िदहसर पजश्चम (मुींिई) ये्ील स्कायवॉकवर मो या प्रमाणावर खड्डे पडले असल्याचे माहे 
ऑक््ोिर, २०१६ मध्ये ननिर्शनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर खड्डयाींमुळे अपघात होण्याची र्क्यता ननमाशण झाली असून नागरीकाींना 
स्कायवॉकवरुन प्रवास करणे िोकािायक झाले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सिर स्कायवॉक वरील खड्डयाींची तातडीने िरुुस्ती करणेिाित र्ासनाने काय 
कायशवाही केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (१४-०७-२०१७) :(१) िदहसर पजश्चम ये्ील सींपूणश स्कायवॉकवर खड्डे 
पडले नसून, सिर स्कायवॉकच्या र्क्त पजश्चमेकडील जजन्याजवळ खड्डा पडल्याचे ऑक््ोिर 
२०१६ रोजी ननिर्शनास आले. 
(२), (३) व (४) नागररकाींच्या सुरिेकररता सिर स्कायवॉकचा पजश्चमेकडील जजना 
महानगरपाललकेतरे् िींि करण्यात आला असून महानगरपाललकेमार्श त पुढील कायशवाही करण्यात 
येत आहे. 
  

___________ 
  

एअरपोटव रनवे फनेल िाधीत रठहवाशी सांघटनेने िेलेल्या मागणीिाित 
  

(२७)  ७४३१२ (२०-०४-२०१७).   श्री.सरदार तारालस ांह (मुलुांड), श्री.अतुल भातखळिर (िाांठदवली 
पूवव) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ववश्वजीत लभडे, प्रनतननिी एअरपो्श रनवे र्नेल िािीत रदहवार्ी सींघ्ना याींनी दिनाींक ४ 
जानेवारी २०१७ रोजी वा त्या सुमारास मुींिई महानगरपाललकेडे प्रस्ताव सािर करुन 
उपनगरातील ्मारतीींना लमळणारा ्ीडीआर ककींवा झोपडपट्टी पुनवशसन योजनेतून ननमाशण 
झालेला ्ीडीआर अन्यत्र ववकण्यास जी सवलत दिली जाते तीच सवलत त्याींना दिल्यास 
मागील अनेक वषाशपासून प्रलींबित प्रश्न मागी लागणार आहे अर्ा स्वरुपाचे एक ननवेिन मुींिई 
महानगरपाललकेच्या सींिींिीत अधिकायाींना दिल्याची िाि ननिर्शनास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मुींिई व उपनगरातील खाजगी ्मारतीींसा श एक ्क्का च्ई िेत्र अधिक एक 
्क्का ्ीडीआर अधिक त्यावर र्ीं जीिल ०.७ अर्ा प्रकारे २.७ ्तके च्ई िेत्रर्ळ 
िाींिकामाकरीता मींजुर करण्यात येते, तोच न्याय एअरपो्श रनवे र्नेल िािीत रदहवार्ाींना 
िे न मागील अनेक वषे प्रलींबित असलेला पुनववशकासाचा प्रश्न तातडीने सोडवावा अर्ी मागणी 
रदहवार्ी सींघ्नेने यापूवीही मुींिई प्रर्ासन व नगरववकास ववभागाकडे वारींवार करुनही त्याींच्या 
मागणीचा ववचार न करण्याची कारणे काय आहेत, 
(३) असल्यास, मुींिई र्हरात व उपनगरात खाजगी ्मारतीींसा श व झोपडपट्टी पुनवशसन 
योजनाींकरीता ज्या प्रकारे ननयमात ििल करुन वाढीव एर्एसआय िे न रदहवार्ाींचे प्रश्न 
मागी लावण्यात येतात तोच न्याय एअरपो्श रनवे र्नेल िािीत नागररकाींना उपलब्लि का 
करुन िेण्यात आला नाही, 
(४) असल्यास, एअरपो्श रनवे र्नेल िािीत रदहवार्ी सींघ्नेने केलेल्या मागणीिद्दल 
भववषयात किीपयंत ननणशय घेण्यात येईल, 
(५)  नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१३-०७-२०१७) :(१) र्नेल िाधित रदहवार्ी सींघ्नेच्या मागण्याींिाित 
िहृन्मुींिई महानगरपाललकेच्या स्तरावर यापूवीच चचाश/िै क झालेली आहे. 
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 (२) ते (५) ववकास ननयींत्रण ननयमावलीच्या तरतूिीस अिीन राहून च्ई िेत्र 
वापरण्याची मुभा एअरपो्श र्नेल िेत्रासही लागू आहे.  त्याचप्रमाणे र्ासनाने दिनाींक १६ 
नोव्हेंिर २०१६ रोजीच्या अधिसूचनेन्वये िहृन्मुींिई ववकास ननयींत्रण ननयमावलीतील द्डीआर 
(हस्ताींतरणीय ववकास हक्क) च्या तरतूिी पूणशपणे सुिाररत केलेल्या आहे.  सिर तरतूिी 
अवलोकनात घेता एअरपो्श  रनवे र्नेल िेत्रािाित ववर्ेष तरतूिी  नाहीत.   ्तर िेत्राप्रमाणे 
सिर िेत्रामध्येही ववकास ननयींत्रण ननयमावलीच्या तरतूिी लागू रहाणार आहेत. 
       एअरपो्श र्नेल िेत्रामध्ये ्मारतीच्या उींचीवर मयाशिा येतात.  ववमानतळ 
प्राधिकरणाच्या नाहरकत िाखल्यानुसारच  ्मारतीच्या उींचीस परवानगी दिली जाते.   
त्यामध्ये लर्ध्लता िेणेचे अधिकार राज्य र्ासनास नाहीत.  यासींिभाशतील उल्लींघनािाित दि 
एअरिाफ्् (डडमॉललर्न व ऑिस्रक्र्न कॉज्ड िाय  बिल्डीींग ॲण्ड ट़्रीज) रुल्स १९९४ अींतगशत 
कारवाईचे  अधिकार कें द्र र्ासनाच्या लसव्हील एजव्हएर्न ववभागास आहेत.  त्यामुळे र्नेल 
िेत्रामध्ये ननयमामध्ये ििल करुन वाढीव च्ई िेत्र िेता येणार नाही.  

िहृन्मुींिई महानगरपाललकेने दिनाींक २७.५.२०१६ रोजी सुिाररत प्रारुप ववकास 
आराखडा ववकास ननयींत्रण ननयमावलीसह नागररकाींच्या सूचना/हरकतीसा श प्रलसध्ि केलेला 
आहे.  र्नेल िेत्रामिील रदहवाश्याींनी सिर िेत्रातील ववकासािाित महानगरपाललकेकडे 
सूचना/हरकती सािर केलेल्या आहेत.  सिर सूचना हकरतीींचा/ववचार करुन महानगरपाललकेने  
प्रारुप ववकास आराखडा र्ासनास मींजूरीसा श सािर केल्यानींतर एकीं िर गुणवत्तेनुसार 
र्ासनाकडून त्यावर अींनतम मींजूरी सींकजल्पत आहे. 
 

___________ 
  

राज्यातील शहराांची ’सवच्छ भारत अलभयानाांतगवत’ तनवड िरण्यािाित 
  

(२८)  ७४५६२ (२०-०४-२०१७).   श्री.मांगलप्रभात लोढा (मलिार ठहल), श्री.अिय चौधरी 
(लशवडी), श्रीमती तपृ्ती सावांत (वाांदे्र पूवव) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) राज्यात ’स्वच्छ भारत अलभयानाींतगशत’ कें द्र र्ासनाकडून ककती र्हराींची ननवड करण्यात 
आली आहे, 
(२) असल्यास, कें द्र र्ासनाकडून आतापयंत ककती ननिी र्ासनास प्राप्त झाला आहे व ककती 
र्हराींना कें द्राच्या ननकषावर आिाररत नामाींकने लमळाली आहेत, 
(३) अदयाप उक्त अलभयानाींतगशत ननिी प्राप्त झाला नसल्यास, त्याची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१२-०७-२०१७) :(१) व (२) कें द्र र्ासनामार्श त करण्यात येणाया स्वच्छ 
सवेिणासा श कें द्र र्ासनाने १ लाखापेिा जास्त लोकसींख्या असलेल्या िेर्ातील ५०० र्हराींची 
ननवड केली होती. यामध्ये राज्यातील ४४ र्हराींचा समावेर् करण्यात आला होता.   स्वच्छ 
भारत अलभयान (नागरी) राज्यातील सवश महानगरपाललका, नगरपररषिा व नगरपींचायती िेत्रात 
रािववण्यात येत आहे. 
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स्वच्छ भारत अलभयान (नागरी) अींतगशत कें द्र र्ासनाकडून आतापयंत राज्य 

र्ासनास वैयजक्तक र्ीचालय िाींिकामासा श व नागरी घनकचरा व्यवस््ापनासा श सुमारे रुपये 
३५७ को्ी एवढा ननिी प्राप्त झाला आहे. कें द्र र्ासनामार्श त करण्यात आलेल्या स्वच्छ 
सवेिण, २०१७ नुसार पदहल्या १०० र्हराींमध्ये राज्यातील ७ र्हराींचा समावेर् करण्यात 
आलेला आहे.  
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
  

मुांिइ व महानगरपाललिेमाफव त िोटयावधी रूपयाांचा तनधी खचव िरूनही रसत्याचे िाम  
तनिॄष्ट्ट दिावचे िरण्यात आल्यािाित 

  

(२९)  ७५२९३ (२१-०४-२०१७).   श्री.शरददादा सोनावणे (िुन्नर), श्री.िालीदास िोळांििर 
(वडाळा) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींि् श महानगरपाललकेमार्श त गत २ वषाशत को्याविी रूपयाींचा ननिी खचश करूनही ननकॄष् 
िजांच्या कामामुळे रस्त्याींवर जागोजागी खड्डे पडून वाहतूकीची कोंडी होत असून रस्त्याींच्या 
कामात गैरव्यवहार झाल्याप्रकरणी महापीराींनी आयुक्त, िॄहन्मुींि् श महानगरपाललका याींचेकडे 
तिार केल्यानींतर सन २०१६ मध्ये ननिर्शनास आलेल्या पदहल्या ्प्प्याचा अहवाल जादहर 
झाला असून तदनींतर ६ कीं त्रा्िाराींववरोिात एर्आयआर िाखल झाली असून पाललकेचे रस्ते 
ववभागाच्या व ििता ववभागाच्या चीर् ् ींजजननअरला अ्क झाली असून िसुया ्प्प्याचा 
अहवाल अदयापी जादहर करण्यात आलेला नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिरहू िसु या ्प्प्याचा अहवाल जादहर करण्यास ववलींि होण्याची कारणे काय 
आहेत, 
(३) असल्यास, िसुया ्प्प्याचा अहवाल ववनाववलींि जादहर करून अहवालातील 
लर्र्ारर्ीनुषींगाने िोषीींववरोिात कोणती कारवा् श केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१२-०७-२०१७) :(१) पदहल्या ्प्प्याच्या अनुषींगाने व प्रा्लमक चीकर्ीच्या 
अनुषींगाने कायशवाही करण्यात आलेली आहे. िसुया ्प्प्याची चीकर्ी प्रगतीप्ावर आहे.  
(२), (३) व (४) िसुया ्प्प्यामध्ये, चीकर्ी सलमतीच्या प्रा्लमक अहवालानुसार कीं त्रा्िाराींना 
महानगरपाललकेमार्श त कारणे िाखवा नो्ीस ननगशलमत करण्यात आलेल्या असून पुढील 
कायशवाही प्रगतीप्ावर आहे. 
  

___________ 
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दादर (मुांिई) येथे डॉ.िािासाहेि आांिेडिर याांच्या समारिासाठी इ ांद ूलमलची ११.४ एिर  
िागा शासनाने प्रसताववत िेली असल्यािाित 

  

(३०)  ७५६२८ (२१-०४-२०१७).   डॉ.िालािी किणीिर (अांिरनाथ), श्री.सुतनल लशांदे (वरळी), 
श्री.सुभाष उफव  पांडडतशेठ पाटील (अललिाग), प्रा.वषाव गायिवाड (धारावी), अॅड.भीमराव धोंडे 
(आष्ट्टी), श्री.धैयवशील पाटील (पेण), श्री.ठदलीप वळसे-पाटील (आांिेगाव), श्री.ियांत पाटील 
(इसलामपूर), श्री.पाांडुरांग िरोरा (शहापूर), श्री.शलशिाांत लशांदे (िोरेगाव), श्री.वैभव वपचड 
(अिोले) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) िािर (मुींिई) ये्े डॉ.िािासाहेि आींिेडकर याींच्या स्मारकासा श ् ींि ू लमलची ११.४ एकर 
जागा र्ासनाने प्रस्ताववत केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर ११.४ एकर जागेपैकी ५ एकर जागा सीआरझेड किात येत आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ६.४ एकर जागेव्यतीररक्त सीआरझेड किात येणाया उवशररत जागेवरील 
सीआरझेडचे आरिण उ ववण्यािाित र्ासनाने कें द्र र्ासनाच्या वने व पयाशवरण ववभागाकडे 
परवानगी लमळावी असा प्रस्ताव पा ववला आहे, हेही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सिर प्रस्तावास कें द्रीय वने व पयाशवरण मींत्रालयाने आरिण उ वून सिर जागा 
डॉ.िािासाहेि आींिेडकर स्मारकास दिली आहे काय वा यािाितच्या ननणशयात्मक कायशवाहीची 
सदय्जस््ती काय आहे ?   
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१३-०७-२०१७) : (१) ते (४) ् ींि ू लमलच्या एकीं िर ४.८४ हेक््र िेत्रावर 
भारतरत्न डॉ. िािासाहेि आींिेडर याींचे स्मारक प्रस्ताववत आहे. सिर ४.८४ हेक््र जागेपैकी 
सीआरझेड िाहेरील २.८३ हेक््र िेत्रासींिभाशत प्रस्ताववत स्मारकाच्या आरिणाच्या 
ननमाशणािाितची अधिसूचना दिनाींक २१.११.२०१६ रोजी ननगशलमत केलेली आहे. कें द्र र्ासनाच्या 
पयाशवरण व वनमींत्रालयाने प्रस्ताववत स्मारकाच्या अनुषींगाने सीआरझेडच्या अधिसूचनेमध्ये 
दिनाींक २३.११.२०१६ रोजी सुिारणा केल्यानींतर सीआरझेडने िाधित होणाया उवशररत २.०१ 
हेक््र िेत्रासींिभाशत दिनाींक ५.१.२०१७ रोजी आरिणाच्या ननमाशणािाित अधिसूचना ननगशलमत 
केलेली आहे. या सींिभाशतील कायशवाही पूणश झालेली आहे. 
  

___________ 
  

मुांिई शहराप्रमाणे उपनगरातील िुन्या चाळी, इमारती व झोपडपट्ट्या  
याांचा पुनववविास िरण्यािाित 

  

(३१)  ७५८८१ (२०-०४-२०१७).   श्री.अिय चौधरी (लशवडी) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींिई र्हराप्रमाणे उपनगरातील जुन्या चाळी, ्मारती व झोपडपट्ट्या याींचा पुनववशकास 
क्लस््रमार्श त समुह ववकास करण्याचा ननणशय र्ासनाने घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सिर ननणशयाींतगशत पुनववशकासात रदहवार्ी भाडेकरुीं ना ककती चीरस रू्् च्ईिेत्र 
र्ळाची घरे िेण्यात येणार आहेत, 
(३) असल्यास, सिर योजनेची अींमलिजावणी सन २००० नींतरच्या झोपडपट्ट्याींनाही लागू 
करण्यात येणार आहे काय ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१३-०७-२०१७) : (१) मुींिई र्हरासा श लागू असलेल्या नागरी नूतनीकरण 
योजनेच्या (Cluster Development) तरतूिी मा. उच्च न्यायालयाचे अनुमती घेण्याच्या 
पूतशतेसापेि  मुींिई उपनगर िेत्रास लागू करण्याचा ननणशय र्ासनाने घेतलेला आहे.  
(२) यासींिभाशत मुींिई र्हरासा श लागू असलेल्या मींजूर ववननयमाच्या तरतूिीप्रमाणेच रदहवार्ी 
भोगव्िाराींना ककमान ३०० ची.रु्् िेत्राची सिननका लमळू र्केल. 
(३) यासींिभाशत मुींिई र्हरासा श लागू असलेल्या मींजूर ववननयमाच्या तरतूिीप्रमाणे नागरी 
नूतनीकरण योजनेंतगशत िाधित/समाववष्  होणा-या  १/१/२००० पूवीच्या पात्र झोपडपट्टी िेत्राचा 
ववकासही अनुज्ञेय आहे. 
  

___________ 
  

घोडिांदर (जि.ठाणे) मागाववरील गायमुख ते िशेळी (लभवांडी) टोलनाक्यापयंतच्या  
िा्यवळण रसत्याच्या िामािाित 

  

(३२)  ७६९२८ (२१-०४-२०१७).   श्री.सुभाष भोईर (िल्याण ग्रामीण), श्री.प्रताप सरनाईि 
(ओवळा माजिवडा), श्री.रुपेश म् हात्रे (लभवांडी पूवव), श्री.अतनल िदम (तनफाड), श्री.प्रिाश सुवे 
(मागाठाणे) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) घोडिींिर (जज. ाणे) मागाशवरील वाहनाींची कोंडी कमी करण्यासा श गायमुख ते कर्ेळी 
(लभवींडी) ्ोलनाक्यापयंतच्या १५ कक.मी. िा्यवळण रस्त्याला (िायपास रोड) सागरी िेत्र 
ककनारा व्यवस््ापन प्राधिकारणाने परवानगी दिली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर िा्यवळण रस्त्याचे (िायपास रोड) कामास केव्हा सुरवात होणार असून 
ककती कालाविीत ्या रस्त्याचे काम पूणश करण्यात येणार आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१३-०७-२०१७) : (१) होय. 
(२) व (३) सिर िा्यवळण रस्त्यासा श सवश आवश्यक परवानर्गया (उच्च न्यायालय, वन 
ववभाग, ्.) प्राप्त झाल्यानींतर व  ाणे महानगरपाललकेमार्श त भूसींपािन झाल्यानींतर 
ववषयाींकीत कामाचा सववस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्याचे काम मुींिई महानगर प्रिेर् 
ववकास प्राधिकरणामार्श त ननयोजजत आहे. सिर काम प्रत्यिात सुरु झाल्यानींतर पुणश होण्यास 
अींिाजे ३ वषांच्या कालाविीत पूणश होणे अपेक्षित आहे. 
  

___________ 
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िल्याण (जि. ठाणे) रेल्वेसथानि परीसरात वाहतुिोंडी, फेरीवाल्याांचा उच्छाद,  
िेिायदा ररक्षा सथानिाांचा ववळखा असल्यािाित 

  

(३३)  ७६९६५ (२०-०४-२०१७).   श्री.गणपत गायिवाड (िल्याण पूवव) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कल्याण (जज. ाणे) रेल्वेस््ानक परीसर सततची वाहतुकोंडी, रे्रीवाल्याींचा उच्छाि, 
िेकायिा ररिा स््ानकाींचा ववळखा आणण र्ासकीय यींत्रणाींमध्ये असलेल्या समन्वयाच्या 
अभावामुळे कल्याण परीसरातील नागररकाींच्या मनात र्ासनाववरूध्ि सींतापाची भावना 
असल्याचे दिनाींक २० जानेवारी, २०१७ वा त्या िरम्यान ननिर्शनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास उक्त प्रकरणी र्ासनाकडून कोणती उपाययोजना करण्यात आली वा येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. देवेंद्र फडणवीस (१३-०७-२०१७) :(१) कल्याण रेल्वे स््ानकाजवळ वाहतूक कोंडी होत 
असल्याची िाि खरी आहे. 

कल्याण रेल्वे स््ानक पररसरात रेल्वे स््ानक ते छाया ्ॉकीज व रेल्वे स््ानक 
महमि अली चीक, रेल्वे स््ानक ते जरीमरी नालापयंत अनधिकृतपणे िसलेल्या रे्रीवाल्याींवर 
महानगरपाललकेच्या रे्रीवाला ननमुशलन प्कामार्श त िैनींदिन िींडात्मक कारवाई केली जाते. 

तसेच कल्याण रेल्वे स््ानक पजश्चम पररसरातील वाहतूक कोंडी कमी करण्याच्या 
ष्ष्ीने ते्ील राज्य पररवहन मींडळाचे िस स््ानक स््लाींतरीत करुन, ती जागा वाहतूक 
व्यवस््ेकरीता तयार करण्यात आलेल्या स्मा्श लस्ी प्रकल्पाींतगशत हाती घ्यावयाच्या कामासा श 
उपलब्लि करुन िेण्याची ववनींती महानगरपाललकेने महाराषर राज्य मागश पररवहन महामींडळाकडे 
केली आहे. 
(२) कल्याण स््ेर्न पररसरात िररोज वाहतूक कोंडी सोडववण्याकरीता १ पोलीस अधिकारी व ६ 
पोलीस कमशचारी याींची वाहतूक ववभागाकडून नेमणूक करण्यात येते. 

तसेच, वाहतूक ननयमनाकरीता जािा राकर्क वॉडशन ननयुक्त करण्यास मान्यता 
िेण्याचा व त्याींच्या मानिनात वाढ करण्याचा प्रस्ताव वाहतूक ववभागाकडून महानगरपाललकेस 
प्राप्त झाला असून त्यािाितची पुढील कायशवाही महानगरपाललकेकडून प्रस्ताववत आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
  

नवीन प्रिल्पाांच्या सुरुवात होण्याच्या दरात आणण घराांच्या ववक्रीत घट झाल्यािाित 
  

(३४)  ७७२७४ (२१-०४-२०१७).   अॅड.पराग अळवणी (ववलेपाले), िॅप्टन आर.तलमल सेल्वन 
(सायन-िोळीवाडा), अॅड.आलशष शेलार (वाांदे्र पजश्चम) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींिईत सन २०१६ च्या िसुया सहामाहीत नवीन प्रकल्पाींच्या सुरुवात होण्याच्या िरात ५३ 
्क्क्याींची घ् आणण घराींच्या वविीत तब्लिल २६ ्क्क्याींची घ् झाल्याचे सवेिणातून 
ननिर्शनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सिर घ् मागील सात वषाशतील नीचाींकी घ् आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मुींिई र्हरात गहृननलमशती व गहृवविीचा िर वाढववण्यासा श र्ासनाचे नेमके 
िोरण काय आहे ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१३-०७-२०१७) : (१) व (२) यासींिभाशत ववभागाकडून सवेिण करण्यात 
आलेले नसून  ोस असे ननषकषश काढण्यात आलेले   नाहीत.  त्ावप िहृन्मुींिई 
महानगरपाललकेने दिलेला प्रकल्प मींजूरीचा तपर्ील ववचारात घेता  प्रकल्प मींजूरीमध्ये घ् 
झालेली दिसून येत आहे.  त्याचप्रमाणे नोंिणी महाननरीिक व मुद्राींक ननयींत्रक,महाराषर 
राज्य  याींचा अहवाल ववचारात घेता वविी िस्ताींमध्येही  घ् झालेली दिसून येत आहे, ही 
वस्तूजस््ती आहे. 
(३) प्रकल्प मींजूरीचा िर वाढणेसा श प्रकल्प मींजूरीची प्रकिया सुलभ करणे आवश्यक आहे.  
प्रकल्प मींजूरीची प्रकिया ऑन लाईन करण्यात आलेली आहे.  याकररता Ease of Doing 
Business च्या माध्यमातून िहृन्मुींिई महानगरपाललकेने  मींजूरीच्या प्रकियेमिील ४२ ्प्पे 
(procedures) कमी करुन त्याींची सींख्या ८ पयंत आणलेली आहे.  त्याचप्रमाणे िहृन्मुींिई 
महानगरपाललकेकडून नामींजूरीची प्रकरणे जास्त असल्याचे ननिर्शनास येत असल्याने अर्ी 
प्रकरणे कमी होण्याच्या िजुष्कोनातून िहृन्मुींिई महानगरपाललकेस सूचना िेण्यात आलेल्या 
आहेत. 
  

___________ 
  

िल्याण–लशळ महामागावलगतच्या आरक्षक्षत भुखांडावर महानगरपाललिा अनधधिॄतपणे  
प्रभाग िायावलय उभारत असल्यािाित 

  

(३५)  ७७४८२ (२१-०४-२०१७).   श्री.गणपत गायिवाड (िल्याण पूवव), श्री.सुभाष भोईर 
(िल्याण ग्रामीण) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कल्याण - डोंबिवली महानगरपाललका िेत्रातील कल्याण -  लर्ळर्ा्ा रस्त्यावरील ररजन्सी 
गहृसींकुलाजवळील ज्ञानेश्वर सोसाय्ीच्या िाींिकाम नकार्ामध्ये पाललकेने िवाखाना व 
िालवाडीचे आरिण  ेवलेले असतानािेखील सिर द काणी प्रभाग कायाशलय सुरु करणार 
असल्याचे माहे जानेवारी, २०१७ मध्ये ननिर्शनास आल्यानींतर  रदहवार्ाींनी मा. मुख्यमींत्रयाींकडे 
व नगरववकास सधचवाींकडे तिार केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर द काणी ज्येष  नागररक सींघाचे कायाशलय सुरु असून रदहवार्ाींनी सिर 
द काणी प्रभाग कायाशलयाऐवजी िालवाडी व रुर्गणालयाचे आरिण कायम  ेवण्याची मागणी 
केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, यािाित महानगरपाललकेने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (१३-०७-२०१७) :(१) व (२) अींर्त् खरे आहे. 
कल्याण-डोंबिवली महानगरपाललका िेत्रातील कल्याण-लर्ळर्ा्ा रस्त्यावरील ररजन्सी 

गहृसींकुलाजवळील ज्ञानेश्वर सोसाय्ीच्या िाींिकामास परवानगी प्रिान करतेवेळी भूखींडाचे िेत्र 
२ हेक््रपेिा जास्त असल्याने मींजूर ववकास ननयींत्रण ननयमावलीमिील ननयम ि.६४ नुसार 
सिरहू भुखींडावर िाींिकाम/रेखाींकन मींजूर केले व त्यामिील ३८९४.१३ ची.मी. िेत्र सोयीसुवविा 
िेत्र (ॲमेनन्ी स्पेस) म्हणून राखीव  ेवण्यात आले होते. 

परींतु, सिर भुखींडावर िवाखाना व िालवाडी हे आरिण महानगरपाललकेच्या ववकास 
योजनेमध्ये प्रस्ताववत नाही. त्ावप, सोयीसुवविा िेत्र म्हणून आरक्षित असलेल्या िेत्रावर 
िवाखाना व िालवाडी हा वापर रेखाींकन मींजूरी नकार्ावर िर्शववण्यात आला होता. 

सिि कल्याण-डोंबिवली महानगरपाललका िेत्रात नव्याने समाववष् करण्यात 
आलेल्या २७ गावाींकरीता महानगरपाललकेचे प्रभाग िेत्र कायाशलयासा श मोकळा भुखींड उपलब्लि 
झाला नाही. त्यामुळे २७ गावाींकरीता प्रभाग िेत्र कायाशलयाची ननकड लिात घेता, उक्त 
जागेचा महानगरपाललकेने  तािा घेवून मींजूर ववकास ननयींत्रण ननयमावलीतील ववननयम २४(१) 
मिील तरतूिीनुसार महानगरपाललका आयुक्त याींना असलेल्या अधिकाराींतगशत सावशजननक व 
व्यापक जनदहताकरीता सिर जागेचा वापर करण्याच्या ष्ष्ीने तात्पुरत्या स्वरुपात प्रभाग िेत्र 
कायाशलय सुरु करण्यात आले आहे. 

सिर द काणी सुरु असलेल्या ज्येष  नागररक सींघाच्या कायाशलयास महानगरपाललकेने 
कोणतीही परवानगी प्रिान केलेली नाही. 
(३) व (४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
  

िल्याण (जि.ठाणे) लसध्दाथवनगर मधील प्रिल्पिाांधीताचे पुनववसन िरण्यािाित 
  

(३६)  ७७४८३ (२१-०४-२०१७).   श्री.गणपत गायिवाड (िल्याण पूवव) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कल्याण (जज. ाणे) लसध्िा्शनगर मिील प्रकल्पिाींिीताचे तातडीने योर्गय पुनशवसनासा श 
महानगरपाललका आणण रेल्वे प्रर्ासनाकडे प्रयत्न करण्याची आवश्यकता असल्याचे परीसरातील 
नागररकाींकडून मागणी होत असल्याचे दिनाींक १३ जानेवारी, २०१७ वा त्या िरम्यान ननिशर्नास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी वषाशनुवषश घराींपासून वींधचत असणाया नागररकाींना तात्काळ 
न्याय िेण्यासा श र्ासनस्तरावर कोणत्या उपाययोजना सुरू आहेत व करण्यात येणार आहेत, 
(३) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१३-०७-२०१७) :(१) हे खरे आहे. 
(२) कल्याण-डोंबिवली महानगरपाललका िेत्रातील कल्याण (पूवश) राजरी.ी र्ाहू उदयान ते 
रमािाई आींिेडकर चीक (लसद्धा्शनगर) ये्ील रस्ता रुीं िीकरणात एकूण २५ िाधित 
िाींिकामिारकाींचे प्रस्ताव महानगरपाललकेस प्राप्त झाले आहेत. 
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सिर प्रस्तावाींनुसार महानगरपाललकेच्या दि.११/०८/२०१४ रोजी झालेल्या पुनवशसन 
सलमतीच्या िै कीमध्ये उक्त २५ िाधित िाींिकामिारकाींपैकी ५० ्क्के पेिा अधिक िाींिकाम 
िाधित झाले आहे, अर्ा १५ िाधिताींना महानगरपाललकेने पात्र  रववले आहे. त्यानुसार पुढील 
कायशवाही महानगरपाललकेमार्श त सुरु आहे. 

तर उवशररत १० िाधिताींचे िाींिकाम ५० ्क्के पेिा कमी िाधित होत असल्यामुळे 
महानगरपाललकेने त्याींना पुनवशसनासा श अपात्र  रववले आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
  

अांधेरी पूवव (मुांिई) नागदास रोड येथील इ ांठदरा नगरमध्ये रसता रुां दीिरणात अडथळा ठरणाऱ्या 
घराांवर महानगरपाललिेने नोटीस न देताच िारवाई िेल्यािाित 

  

(३७)  ७७५६१ (२१-०४-२०१७).   अॅड.पराग अळवणी (ववलेपाले), अॅड.आलशष शेलार (वाांदे्र 
पजश्चम), श्रीमती मतनषा चौधरी (दठहसर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) अींिेरी पूवश (मुींिई) नागिास रोड ये्ील ् ींदिरा नगरमध्ये रस्ता रुीं िीकरणात अड्ळा 
 रणाया घराींवर महानगरपाललकेने नो्ीस न िेताच कारवाई केली असल्याने ये्ील कु्ुींि 
रस्त्यावार आल्याचे माहे जानेवारी,२०१७ मध्ये ननिर्शनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, महानगरपाललकेच्या के.पूवश ववभागाने ये्ील ३० ते ४० घरे जमीनिोस्त 
केल्याने ऐन ्ींडीत उघड्यावर सींसार ्ा्ण्याची नामुषकी ये्ील रदहवार्ाींवर आली असून 
मुलािाळाींना घे न िायकाींना रस्त्यावर झोपावे लागत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी नो्ीस न िेताच कारवाई करणाया महानगरपाललका  चीकर्ी 
करण्यात आली आहे काय,त्यानुसार  अधिकायाींवर कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत 
आहे, 
(४) असल्यास, सिरहू कु्ुींिाींचे पुनवशसन करून त्याींना ननवारा िेण्यािाित र्ासन काय 
कायशवाही करणार वा कररत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१२-०७-२०१७) : (१) िहृन्मुींिई महानगरपाललकेच्या के / पूवश ववभाग 
कायाशलयातील प्रभाग िमाींक ७१ मध्ये ननकालसवाडी ् ींदिरानगर ये्े नाला व रस्तारुीं िीकरणाचे 
काम चालू असून सिर कामात िािीत झोपडीिारकाींना महानगरपाललकेमार्श त नो्ीस िेवून 
झोपडीिारकाींची प्रात्रता दिनाींक ०१.०१.१९९५ व दिनाींक ०१.०१.२००० प्रमाणे 
महानगरपाललकेमार्श त ननजश्चत करुन सािाींकीत पररलर्ष्-२ तयार करण्यात आले आहे. 
(२), (३) व (४) पात्र झोपडीिारकाींना महानगरपाललकेमार्श त उपलब्लि करुन दिलेल्या द काणी 
स््लाींतरीत करण्यासा श प्रस्ताव पत्र व तदनींतर वा्प पत्र ववतरीत करण्यात आले आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
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उरण (जि.रायगड) ििवत ते चौि येथील रसत्याचे लसमेंटिााँकक्रटिरणाचे  
िाम तनिृष्ट्ट झाल्यािाित 

  

(३८)  ७७९५३ (२१-०४-२०१७).   श्री.सुरेश लाड (ििवत), श्री.पाांडुरांग िरोरा (शहापूर) :   
सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) उरण (जज.रायगड) कजशत ते चीक ये्ील रस्त्याचे एम.एम.आर.डी.ए.च्या माध्यमातून 
लसमें्कााँकि्ीकरण करण्यात आले होते, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या रस्त्याचे लसमें्कााँकि्करणाचे काम ननकृष् झाल्याने अवघ्या वषशभरातच 
या रस्त्यावर खड्डे पडून त्याची िरुवस््ा झाली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, यािाितच्या तिारी स््ाननक लोकप्रनतननिी व जनतेनी एम.एम.आर.डी.ए, 
मुींिई कायाशलयाकडे तसेच र्ासनाकडे माहे जानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्या िरम्यान केल्या 
आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, तिारी करुनही अदयाप कोणतीच कायशवाही न करण्याची कारणे काय आहेत 
तसेच र्ासनाने सिर रस्ता त्वरीत िरुुस्त करण्यािाित कोणती कायशवाही करण्यात आली वा 
येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. देवेंद्र फडणवीस (१३-०७-२०१७) : (१) हे अर्ींत: खरे आहे. 
(२), (३), (४) व (५)  ववस्तारीत मुींिई नागरी पायाभूत सुवविा प्रकल्पाींतगशत सन २०१४ मध्ये 
कजशत ते चीक (राज्य महामागश ३५) या रस्त्याच्या एकूण ६.७ कक.मी. लाींिीपैकी १.१ कक.मी. 
रस्त्याचे लसमेन्् कॉकि्ीकरण मुींिई महानगर प्रिेर् ववकास प्राधिकरणामार्श त करण्यात आले 
आहे. सिर रस्त्याचे काम माहे मे, २०१५ मध्ये पूणश झाले असून सिर रस्ता वाहतुकीस 
सुजस््तीत आहे. 
  

___________ 
  

नागपूर शहरात साथीच्या आिाराची गांभीर परीजसथती लक्षात घेता महानगरपाललिेला  
वाढीव तनधी उपलब्ध िरून देण्यािाित 

  

(३९)  ७८२३६ (२१-०४-२०१७).   श्री.सुधािर देशमुख (नागपूर पजश्चम) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नागपूर महानगरपाललकेदवारे स्वाईन पलु, डायरीया, कावीळ, मलेरीया व डेंर्गयु ्त्याींिी 
रोगाींवर ननयींत्रण व उपाययोजना करण्याकरीता वषाशला र्क्त २५ लि रूपयाच्या ननिीची 
तरतुि करण्यात येत असल्यािाित िाि माहे डडसेंिर, २०१६ िरम्यान ननिर्शनास आली आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या सा्ीच्या रोगाींच्या ननयींत्रणाकरीता महानगरपाललकेदवारा सन २०१३-१४  या 
वषाशपासुन प्रतीवषी २५ लि रूपयाींच्या ननिीची तरतुि करण्यात आली होती परींतु र्हराची 
दिवसेंदिवस वाढत असलेली लोकसींख्या लिात घेता हा ननिी सुध्िा अपुरा पडत आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, हा ननिी अपुरा पडत असल्यामुळे सन २०१३ ते सन २०१६ या कालाविीत 
अनेक रूर्गण सा्ीच्या आजारामुळे मृत्युमुखी पडले होते, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, नागपूर र्हरात सुरू असलेल्या सा्ीच्या आजाराची गींभीर परीजस््ती लिात 
घेता त्याच्या ननयींत्रण व उपाययोजनाकरीता र्ासनाकडुन नागपूर महानगरपाललकेला वाढीव 
ननिी उपलब्लि करून िेण्यात येणार आहे काय, 
(५) नसल्यास,  ववलींिाची कारणे  काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०७-०७-२०१७) :(१)  आध्शक वषश सन २०१६-२०१७ मध्ये मलेररया व डेंर्गयू 
रोगावर ननयींत्रण करण्याकररता रु.२५.०० लि व हैजा व ्तर सींिमक रोगावरील ननयींत्रणासा श 
रु.५.०० लि ्तकी तरतूि करण्यात आलेली आहे. 
(२)  होय. हे खरे आहे. 
(३) सन २०१३ ते सन २०१६  या कालाविीतील वस्तुजस््ती खालीलप्रमाणे आहे :- 
 

सन मृत्यू झालेल्या रुर्गणाींची सींख्या 
 डेंर्गयु स्वाईन फ्लु 

२०१३ ०१ ०३ 
२०१४ ०४ १० 
२०१५ ०२ ५५ 
२०१६ ०१ १३ 
एकूण :-   ०८ ८१ 

 

(४) व (५) नागपूर महानगरपाललकेस दहवताप व हत्तीरोग ववभागातील कमशचा-याींच्या 
वेतनासा श सहसींचालक, आरोर्गय सेवा (दह.ह. व ज.रो.), पुणे या कायाशलयामार्श त सहायक 
अनुिान दिले जाते. परींतु सा्ीच्या आजाराींचे ननयींत्रणाकररता नागपूर महानगरपाललकेकडून 
सहसींचालक, आरोर्गय सेवा (दह.ह.व ज.रो.), पुणे कायाशलयास प्रस्ताव सािर झालेला नाही. 

त्ावप, डेंर्गयु मलेररया सारख्या रोगाच्या ननयींत्रणाकररता महानगरपाललका स्वत:च्या 
र्ीं डातून खचश करीत असल्याचे, आयुक्त, नागपूर महानगरपाललका याींच्या अहवालात नमूि 
करण्यात आले आहे. 
  

___________ 
  

मुांिई आरे िॉलेनीत मेरो िारशेडसह तीन एफएसआयचा टॉवर उभारणार असल्यािाित 
  

(४०)  ७९१७४ (२१-०४-२०१७).   श्री.डड मल्लीिािूवन रेड्डी (रामटेि), श्री.शामराव ऊफव  
िाळासाहेि पाटील (िराड उत्तर), श्री.शलशिाांत लशांदे (िोरेगाव), श्री.पाांडुरांग िरोरा (शहापूर), 
श्री.राहुल मोटे (पराांडा), श्री.राणािगिीतलस ांह पाटील (उसमानािाद), श्री.मिरांद िाधव-पाटील 
(वाई), श्री.दत्तात्रय भरणे (इ ांदापूर), श्री.ठदलीप वळसे-पाटील (आांिेगाव) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) मुींिई आरे कॉलनीत मेरो कारर्ेडसह तीन एर्एसआयचा ्ॉवर उभारणार असल्याचे माहे 
जानेवारी, २०१७ च्या र्ेव्च्या आ वड्यात ननिर्शनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, आरे कॉलनीत व्यावसानयक िाींिकाम करून हजारो को्ी रुपये उभारण्याचे 
िोरण एमआरसीसी (महामींडळाचे) आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३)  असल्यास, या अनुषींगाने र्ासनामार्श त कोणती कायशवाही करण्यात आली वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 

  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१३-०७-२०१७) : (१) ते (४) कुलािा-िाींद्रा-सीप्झ या मेरो रेल्वे-३ मागाशच्या 
कार र्ेडसा श   आरे कॉलनी ये्े ३३ हेक््र जागा आरक्षित करणेचा ननणशय घेतलेला आहे.  
त्यासींिभाशत मींजूर ववकास योजनेमध्ये रे्रििलाची सूचना महाराषर प्रािेलर्क व नगर रचना 
अधिननयम, १९६६ चे कलम ३७(१अेअे) अन्वये नागररकाींच्या सूचना/हरकतीसा श        
दिनाींक २९.१२.२०१६ रोजी प्रलसध्ि करणेत आलेली आहे. यािाित वैिाननक कायशवाही सुरु आहे. 

एकीं िर आरक्षित करावयाच्या ३३ हेक््र जागेपैकी ३ हेक््र जागा ही प्रकल्पासा श 
येणा-या खचाशची प्रतीपूती व्हावी म्हणून मुींिई मेरो रेल्वे  कापोरेर्नकडून व्यावसानयक 
कारणासा श वापरणेचे प्रस्ताववत आहे. त्ावप  त्याकररता ३.०० च्ई िेत्र ननिेर्ाींक अनुज्ञेय 
रादहल अर्ा प्रकारचा  कोणताही ननणशय र्ासनाकडून घेणेत आलेला नाही 
  

___________ 
  

म्हाडा वसाहतीच्या पुनववविासासाठी शासनाने सुधाररत वविास  
तनयमावली िाठहर िेल्यािाित 

  

(४१)  ७९६७७ (२०-०४-२०१७).   श्री.मांगेश िुडाळिर (िुलाव) :   सन्माननीय गहृतनमावण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) म्हाडा वसाहतीच्या पुनववशकासासा श र्ासनाने सुिाररत ववकास ननयमावली माहे जानेवारी, 
२०१७ मध्ये जादहर केली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ववकासकाला २ हजार चीरस मी्रपयंतच्या भूखींडावरील वसाहतीींचा पुनववशकास 
करताींना म्हाडाला प्रीलमयम िेण्याची परवानगी सिर ननयमावलीत दिली असल्याने 
सवशसामान्याींसा श घरे लमळणार नसल्याने या िोरणाचा पुन्हा ववचार करावा अर्ी मागणी होत 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सुिाररत ववकास ननयमावलीला गहृननमाशण ववभागाच्या तीन पैकी िोन 
अधिका याींनी ववरोि केला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, ववरोि करण्याची कारणे काय आहेत व त्यानुषींगाने यासींिभाशत कोणत्या 
उपाययोजना केल्या आहेत, 
(५) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ?  
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श्री. प्रिाश महेता (०५-०७-२०१७) : (१) होय. 
नगरववकास ववभागाने दिनाींक ५ जानेवारी, २०१७ रोजी महाराषर प्रािेलर्क व नगर रचना 
अधिननयम, १९६६ च्या कलम ३७ (१) (अेअे) अन्वये ववननयम ३३ (५) मध्ये सुिारणा 
करण्यािाित प्रारुप सूचना प्रलसध्ि करुन त्याव्िारे हरकती व सूचना मागववण्याींत आलेल्या 
आहेत 
(२) सिर रे्र ििलाच्या सुचनेवर मागववण्यात आलेल्या हरकती व सुचनाींिाित उपसींचालक, 
नगर रचना ववभाग याींचेकडे सुनावणी घेण्यात येत आहे. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  
मालाड पजश्चम (मुांिई) रेल्वे सटेशन िाहेरील ईश्वरलाल पारेख रसता साईनाथ क्रॉस रोड व 

आनांद रसता येथे दिुानदाराांनी मोठ्या प्रमाणावर अनधधिृत िाांधिामे िेल्यािाित 
  

(४२)  ७९९२० (२१-०४-२०१७).   डॉ.अतनल िोंडे (मोशी) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मालाड पजश्चम (मुींिई) रेल्वे स््ेर्न िाहेरील ईश्वरलाल पारेख रस्ता, साईना् िॉस रोड व 
आनींि रस्ता ये्े िकुानिाराींनी मोठ्या प्रमाणावर अनधिकृत िाींिकामे करून रस्ता अडववला 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर अनधिकृत िाींिकामे पाडण्यासा श अनेक वेळा नो्ीस िेण्यात येवूनही 
महानगरपाललका अधिका-याींनी िाींिकाम पाडलेले नाहीत, हेही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, अनधिकृत िाींिकामामुळे या पररसरात नागररकाींना मो ा त्रास होत असून 
अपघाताींचे प्रमाण वाढले असतानाही कारवाई न करण्याची कारणे काय आहेत, 
(४) असल्यास, सिर अनधिकृत िाींिकामे तातडीने ह्ववण्यात यावी अर्ी मागणी सिर 
लोकप्रनतननिीींनी दिनाींक २९ जून, २०१६ वा त्या सुमारास मा. राज्यमींत्री, नगरववकास याींचेकडे 
 केली,  हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, या प्रकरणी र्ासनाने काय कारवाई केली वा करण्यात येत आहे नसल्यास, 
ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१२-०७-२०१७) : (१), (२) व (३) हे खरे नाही. 
(४) हे खरे आहे. 
(५) सिर रस्त्याींची सींपूणश स््ळिर्शक नकार्ा तसेच सीमाींकन ननजश्चतीनींतर खातरजमा 
करण्यात येणार आहे. 
    त्ावप, मींजुर ववकास आराखडयानुसार ईश्वरलाल पारेख रस्ता १८.३० मी., साईना् िॉस 
रोड १८.३० मी. आणण आनींि रोड १३.४० मी. रुीं िीचे आहेत. 
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    सिर रस्त्याींच्या िाजूला असलेल्या ९० रु््ी एस.व्ही. रोड रुीं िीकरणाचे काम हाती घेण्यात 
आले असून, सिर काम झाल्यानींतर ईश्वरलाल पारेख रस्ता, साईना् िॉस रोड व आनींि 
रस्ता या रस्त्याींचे काम महानगरपाललकेमार्श त तातडीने हाती घेण्यात येणार आहे. 
  

___________ 
  

मुांिईतील मनोरांिन मैदान आणण खेळाची मैदाने खािगी सांसथाांना देण्यात आल्यािाित 
  

(४३)  ८०९७१ (२१-०४-२०१७).   प्रा.वषाव गायिवाड (धारावी) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींिई ये्ील मुख्यमींत्रयाच्या आिेर्ानींतर ताब्लयात घेतलेली उदयाने व मनोरींजन मैिाने 
मजीतील जुन्याच सींस््ाना ित्तक िेण्याच्या िोरणाला महानगरपाललकेच्या सुिार सलमतीने 
मान्यता दिली असल्याचे माहे डडसेंिर, २०१६ िरम्यान ननिर्शनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय 
(२) असल्यास, र्ासनाच्या या िोरणामुळे सिर मैिाने व उदयाने ज्या सींस््ाना िेण्यात येणार 
आहेत त्या सींस््ाची नत्े मक्तेिारी ननमाशण होवून सामान्य नागररकाींना ते्े मज्जाव होण्याची 
र्क्यता आहे, हेही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, यामुळे र्ासनाने या िोरणाचा रे्रववचार करण्यािाित कोणती कायशवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२१-०६-२०१७) : (१), (२), (३) व (४) मा. मुख्यमींत्री महोियाींनी दिलेल्या 
आिेर्ानुसार िहृन्मुींिई महानगरपाललकेने ित्तक तत्वावर दिलेल्या २१६ भूखींडाींपैकी १५८ भूखींड 
महानगरपाललकेने ताब्लयात घेतले असून, उवशररत ५८ भूखींड परत घेण्याची प्रकिया सुरु आहे.  
     महानगरपाललकेने ताब्लयात घेतलेली उदयाने व मनोरींजन मैिाने कोणत्याही सींस््ेस 
िेण्यात आलेली नसून, त्याींचे परररिण सदय:जस््तीत महानगरपाललकेमार्श त करण्यात येत 
आहे. 
      त्ावप, उदयाने व मनोरींजन मैिाने याींच्या परररिणासा शचे तात्पुरते िोरण प्रस्ताववत 
असून, त्यास महानगरपाललकेच्या सुिार सलमतीने डडसेंिर, २०१६ मध्ये मान्यता दिली आहे. 
परींतु या तात्पुरत्या िोरणास  महानगरपाललकेची अदयावप मान्यता लमळालेली नाही.  
प्रस्ताववत तात्पुरते परररिण िोरण:- 
• सिर कालाविी ित्तक तत्त्वावर मानण्यात येणार नाही. 
• सिर व्यवस््ा ११ मदहने ककींवा ित्तक िोरणाला मान्यता लमळेपयंत जे अगोिर असेल 
तेवढ्या कालाविीसा श राहील. 
•  त्याअींतगशत भूखींड ११ मदहन्याींसा श केवळ परररिणाकरीता सींस््ाींच्या ताब्लयात िेण्यात 
येतील. 
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• परररिणासा श िेण्यात येणाया भूभागाींवर सवशसामान्य नागरीकाींना प्रवेर् व सवश सोयी 
सुवविा नन:र्ुल्क िेणे िींिनकारक असेल.  
   उदयाने व मनोरींजन मैिाने ित्तक तत्त्वावर िेण्याचे िोरण महानगरपाललकेमार्श त सवंकष 
ववचार करुन पुनववशलोककत करण्यात येत आहे. 
  

___________ 
  

मुांिई महानगरपाललिेने आपले अधधिारी िमवचा-याांना अल्पदरात भाडेपटटयाने ठदलेल्या 
भुखांडावरील मोडिळीस आलेल्या इमारतीांच्या पुनववविासािाित 

  

(४४)  ८०९७९ (२०-०४-२०१७).   प्रा.वषाव गायिवाड (धारावी) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींिई महानगरपाललकेने आपले अधिकारी कमशचा-याींना अल्पिरात भाडेप््याने दिलेल्या 
भुखींडावरील मोडकळीस आलेल्या ्मारतीींच्या पुनशववकास योजनेला चालना िेण्यासा श 
प्रर्ासनाने नवीन िोरण आखले असून या िोरणाला सुिार सलमतीने मींजूरी दिली असल्याचे 
माहे डडसेंिर, २०१६ िरम्यान ननिर्शनास आले आहे हे खरे आहे काय 
(२) असल्यास, या िोरणाचे ्ोडक्यात स्वरुप काय आहे, 
(३) असल्यास, या िोरणाच्या अींमलिजावणीिाित र्ासनाने कोणती कायशवाही केली  वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१२-०७-२०१७) : (१) हे खरे आहे. 
(२) सिर िोरणाचे स्वरुप पुढीलप्रमाणे आहे:- 
• महापाललकेच्या सेवेत सलग ३ वषे सेवा कालाविी पूणश करणारे मानीव कायमत्व प्राप्त 
झालेले मनपा कमशचारी तसेच सेवाननवतृ्त महानगरपाललका कमशचायाींना सिस्यत्व िेण्यात 
येईल. 
• सिर कमशचायाच्या नावे मुींिई र्हरात मालकी हक्काचे ननवासस््ान नसावे. 
• ववकास हक्क हस्ताींतरणानुसार उपलब्लि होणाया सिननकाींचे सभासित्व िेण्यात येणारे 
१००% सभासि हे महापाललका कमशचारी असणे आवश्यक असल्याने प्रनतिायािी तयार 
करण्यात येणार नाही. 
• सदय:जस््तीत आकारल्या जाणाया रकमेचे मूल्य र्ारच कमी असल्यामुळे यापुढे नवीन 
सिस्याींना प्रनत सिस्य रु. २५,०००/- ्सारा रक्कम म्हणून आकारण्यात येतील. 
• वाढीव च्ईिेत्र व हस्ताींतरणीय ववकास हक्कमिून उपलब्लि होणाया सिननकाींचा लाभ 
घेण्याकररता सध्या अजस्तत्वात आलेले सभासि पुढे आल्यास त्याींना ्ी.डी.आर. चा लाभ 
लमळेल. 
• नवीन नामननिेलर्त सभासिाींस वरील िोरणाचा र्ायिा न लमळता त्याींना प्रचललत िोरणाचा 
र्ायिा लमळेल. 
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• एक रकमी अधिमुल्य घरगुती वापरासा श ५% िराने व व्यावसानयक वापरासा श १०% िराने 
आकारण्यात येईल. 
• वाढीव च्ईिेत्र ननिेर्ाींक / हस्ताींतरणीय ववकास हक्क उपलब्लि होणाया सिननकाींचा लाभ 
घेतलेल्या सिननकािारकाींस भुईभाडयाची आकारणी प्रचललत िोरणाप्रमाणे जुन्याच िराने 
म्हणजेच सिननकेचे वा्प करण्यास मींजुरी िेण्यात आलेल्या दिनाींकास प्रचललत असलेल्या 
लसध्िगणक िराच्या २५% च्या १५% िराने भुईभाडे आकारण्यात येईल. 
• महापाललका कमशचायाींना सिननका हस्ताींतरणाकररता सींस््ेस तािा प्रमाणपत्र प्राप्त 
झाल्यानींतर १५ वषे कालाविी अ्वा सेवाननवतृ्ती ही अ् कायम राहील.  
(३) व (४) महानगरपाललका प्रर्ासनाने सुिारीत िोरण सुिार सलमती व िहृन्मुींिई 
महानगरपाललकेच्या मान्यतेसा श सािर केले असून, या सुिारीत िोरणास सुिार सलमतीची 
मान्यता प्राप्त झाली आहे. 
    िहृन्मुींिई महानगरपाललकेच्या मान्यतेसा श सािर केलेला प्रस्ताव दिनाींक ०४.०५.२०१७ 
रोजी भरलेल्या महापाललकेच्या सभेत ववचारात घे न सिर प्रस्ताव तहकुि करण्यात आला 
आहे. 
     सिर प्रकरणी पुढील कायशवाही सुरु आहे. 
  

___________ 
  

मुिईतील नररमन पॉईट ते िाांदीवलीपयंत िोसटल रोड तयार िरण्यािाित 
  

(४५)  ८१३९१ (२०-०४-२०१७).   श्री.रािन साळवी (रािापूर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींिईतील नरीमन पॉ् ी्ं  ते िोरीवली या प्रस्ताववत कोस््ल रोडला अणखल महाराषर 
मच्छशमार कृती सलमती व ्तर काही सींस््ा, व्यक्तीींनी र्ासनाकडे हरकत नोंिवून ववरोि 
िर्शववला आहे, हे खरे आहे काय; 
(२) असल्यास, सिरहू हरकतीींची र्ासनाकडून चीकर्ी करण्यात आली वा येत आहे, 
(३) असल्यास, सिर चीकर्ीत काय आढळून आले व र्ासनाने यािाित तोडगा काढण्यािाित 
आजतागायत कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१३-०७-२०१७) : (१) ते ४) मुींिईच्या िररोजच्या वाहतूक कोंडीवरील उपाय 
म्हणून कोस््ल रोडचा नरीमन पॉईं् ते िोरीवली या ककनारी महामागाशचा पयाशय पुढे आलेला 
आहे.  सिर प्रकल्प िहृन्मुींिई महानगरपाललकेकडून रािववणेत येत आहे. 
      सिर प्रकल्पाचा ववस्ततृ प्रारुप अहवाल हा िहृन्मुींिई महानगरपाललकेने,  
महानगरपाललकेच्या  सींकेतस््ळावर जनतेच्या सुचना/हरकतीसा श दिनाींक २५ जून २०१५ रोजी 
उपलब्लि केलेला होता.  त्यावर अणखल महाराषर मजच्छमार कृती सलमती व ्तर काही सींस््ा, 
व्यक्तीनी  ववरोि िर्शववलेला आहे.  सिर रस्त्याच्या प्रारुप अहवालामध्ये पयाशवरणीय 
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ष्जष्कोनातून मूल्यमापन करण्यात आलेले आहे.  पूणश प्रारुप प्रकल्प अहवालाचे 
पुनववशलोकनासा श िहृन्मुींिई महानगरपाललकेने सल्लागाराची नेमणूक केलेली आहे.  या प्रकरणी 
प्राप्त झालेल्या तिारीींचे अवलोकन करुन  नागररकाींच्या सूचना/ हरकती ववचारात घेवून 
प्रकल्पाचे पुढील तपर्ीलवार अींिाजपत्रक आराखडे तयार करुन ककनारी महामागाशची 
अींमलिजावणी िहृन्मुींिई महानगरपाललकेकडून सींकजल्पत आहे. 
  

___________ 
  

िुलािा-वाांदे्र-लसप्झ या मुांिई महानगरातील भुयारी मागावच्या मेरो रेल्वेच्या िामािाित 
  

(४६)  ८१६४७ (२०-०४-२०१७).   श्री.अिू आिमी (मानखूदव लशवािीनगर) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कुलािा-वाींदे्र-लसप्झ या मुींिई महानगरातील भुयारी मागाशच्या मेरो रेल्वेचे ३३.५ कक.मी. 
मागाशचे माहे ऑक््ोिर, २०१६ पासून सुरु झालेल्या भीगोललक सवेिण व भूगभश तपासणीचे 
काम पूणश करून या मागाशतील अजस्तत्वातील ्मारतीींची सदयजस््ती व भूसींपािनाची 
कायशवाहीचे काम पूणश करण्यात आले आहे,  हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त भुयारी रेल्वेमागाशच्या कामास ककती खचश अपेक्षित आहे व कामाची 
सध्यजस््ती काय आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०५-०७-२०१७) :(१)सियजस््तीत मेरो स््ानकाचे िाींिकाम सुरू असून 
त्याचिरोिर ववववि प्रकारच्या भुगभश चाचण्या तसेच ्मारतीींच्या सियजस््तीचे सवेिणाचे काम 
प्रगातीप्ावर आहे.मेरो मागाशच्याजवळील ्मारतीचे सियजस््ती सवेिणाचे तसेच 
िेखरेखीचे/ननगरानीचे काम हे प्रकल्प रािवताना ववववि ्प्प्यामध्ये प्रकल्प सींपेपयंत व 
त्यानींतरसुध्िा करण्यात येणार आहे. 
(२) व (३) मेरो लाईन-३प्रकल्पासा श एकूण रू.२३१३६/-को्ी खचश अपेक्षित आहे. सिर 
प्रकल्पातील मेरो स््ानकाची कामे प्रगाती प्ावर आहेत. 
  

___________ 
  

औरांगािाद शहरातील लमटलमटा पररसरातील गट क्र. ८९, ९०, ९१, मधील मालमत्तेसाठी 
ठट.डी.आर.ची मागणी िरण्यात आली असल्यािाित 

  

(४७)  ८२३६५ (२१-०४-२०१७).   श्री.अतुल सावे (औरांगािाद पूवव) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) औरींगािाि र्हरातील लम्लम्ा पररसरातील ग् ि. ८९,९० व ९१ मिील सुमारे सव्वा 
पाच एकर िेत्रुळ मालमत्तेसा श द्.डी.आर. ची मागणी करण्यात आली होती त्या मालत्तेचे 
प्रकरण न्यायप्रववष् असताींना द्.डी.आर. िेण्यात आला आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, द्.डी.आर. लमळवण्यासा श िाखल करण्यात आलेल्या कागिपत्रामध्ये चालू 
वषाशचा नकार्ा होता, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मालमत्तेचे िनाव् िस्तऐवज िनवून द्.डी.आर. घेतला आहे, हे ही खरे आहे 
काय ? 
 
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०६-०७-२०१७) :  (१)  अींर्त: खरे आहे. लम्लम्ा ये्ील ग् ि. ८९, 
९० व ९१ अींतगशत २४.०० मी. रुीं ि ववकास  योजना रस्त्याने िािीत २.५२ हेक््र िेत्रासा श 
२०११ मध्ये द्.डी.आर प्रस्ताव िाखल झाला होता. या प्रकरणात न्यायालयीन प्रकरण सुरु 
असल्याचे त्याच वेळी ननिर्शनास आले होते. 
        प्रस्तावाची ताींबत्रक छाननी झाल्यानींतर मालकी हक्कािद्दल खात्री करण्यासा श 
महानगरपाललकेच्या वविी ववभागाकडे प्रकरण वगश केले असता, त्याींनी न्यायालयात वाि 
असल्याचा मात्र त्यात तडजोड झाल्याचा उल्लेख केला. त्यानुषींगाने सींिींधिताकडून सींपूणश 
कागिपत्रे मागवून ती सवश वविी ववभागामार्श त महापाललकेचे उच्च न्यायालयातील पॅनल वरील 
वविीज्ञाींकडे तपासाणीसा श पा ववण्यात आले असता, त्याींनी त्याींचा सखोल अ्यास करून  
द्.डी.आर स्वरुपात मोििला िेणेिाित अनुकूल अहवाल दिला. तसेच हे िेत्र ननववशवाि 
असल्याचे प्रमाणपत्रही दिले. त्यानींतर आवश्यक कायशवाही करून िाधित िेत्र महापाललकेच्या 
नावे करून घेण्यात आले. तसेच जागेचा तािा पावती करून ररतसर तािा घेण्यात आला. 
(२) प्रस्ताव सोित त्या वषाशचा नकार्ा व सातिारा उतारा िाखल करण्यात आला होता. 
(३) हे खरे नाही. 
  

___________ 
  

मुांिई महानगरपाललिेच्या शालेय पोषण आहार योिनेंतगवत ववद्यार्थयांना सेवा पुरववणाऱ्या 
मठहला िचत गटाांना तनधी प्राप्त झालेला नसल्यािाित 

  

(४८)  ८२३९८ (२०-०४-२०१७).   डॉ.भारती लव्हेिर (वसोवा) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींिई महानगरपाललकेच्या र्ालेय पोषण आहार योजनेंतगशत ववदयाथ्यांना सेवा पुरववणाया 
मदहला िचत ग्ाींना रै्िणणक वषश सन २०१६-२०१७ चा ननिी प्राप्त झालेला नाही, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, महानगरपाललकेच्या अनागोंिी कारभारामुळे गत १० मदहन्याींचे मदहला 
कामगाराींचे पगार ्कले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, यािाित र्ासनाने तात्काळ वेतन लमळणेिाित कोणती कायशवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (१२-०७-२०१७) : (१) व (२) र्ालेय पोषण आहार योजनेंतगशत सन २०१६-
१७ या वषाशसा श कें द्र र्ासन व राज्य र्ासनाकडून मींजूर केलेले अनुिान लर्िण उपसींचालक, 
मुींिई ववभाग याींच्याकडून अदयावप प्राप्त झाले नव्हते. 
     त्ावप, एवप्रल ते जुलै, २०१६ या कालाविीसा श मींजुर झालेल्या अनुिानाचे िनािेर् 
दिनाींक ०८.०५.२०१७ रोजी लर्िण उपसींचालक, मुींिई ववभाग याींच्याकडून प्राप्त झाले आहेत. 
     िहृन्मुींिई महानगरपाललका िेत्रामिील र्ाळाींतील ववदयाथ्यांना आहार पुरववणाया मदहला 
सींस््ा / मदहला िचत ग् / स्वयींसेवी सींस््ाींच्या सन २०१६-१७ च्या माहे एवप्रल ते जुलै, 
२०१६ पयंतच्या िेयकाींचे अधििान सन २०१५-१६ च्या लर्ल्लक रकमेतून करण्यात आले आहे.  
    तसेच, माहे ऑगस्् २०१६ ते रे्बु्रवारी २०१७ या कालाविीतील िेयकाींचे अधििान 
र्ासनाने नव्याने ववकलसत केलेल्या एम.डी.एम. (MDM) पो्शलवरील मादहतीनुसार माचश २०१७ 
पयंत करण्यात आले आहे.  
   तदनींतर प्राप्त झालेल्या िेयकाींचे अधििान करण्याची कायशवाही प्रा्लमक पडताळणी व 
लेखा पडताळणी झाल्यावर तात्काळ करण्यात येणार आहे.   
(३) व (४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
  

नायगाव (ता.वसई, जि. पालघर) पूवव-पजश्चम भागाला िोडणा-या  
उड्डाणपूलाचे िाांधिाम िरण्यािाित 

  

(४९)  ८४६६४ (२१-०४-२०१७).   श्री.ठहतेंद्र ठािूर (वसई), श्री.क्षक्षतीि ठािूर (नालासोपारा), 
श्री.ववलास तरे (िोईसर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१)  नायगाव (ता.वसई, जज. पालघर) पूवश-पजश्चम भागाला जोडणा-या उड्डाणपूलाचा गडशर 
कोसळल्याचे माहे जानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिर्शनास आले, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, उक्त पुलाच्या िसु-या एका गडशरला तडे गेल्याचे माहे रे्बु्रवारी, २०१७ च्या 
र्ेव्च्या आ वड्यात वा त्यासुमारास ननिर्शनास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चीकर्ी केली आहे काय,चीकर्ीचे ननषकषश काय आहेत 
व त्यानुसार उक्त द काणी नवीन  उड्डाणपुल िाींिण्यािाित र्ासनाने कोणती कायशवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. देवेंद्र फडणवीस (१३-०७-२०१७) :(१) व (२) होय. 
(३) व (४) माहे जानेवारी, २०१७ मध्ये एक गडशर जागेवर  ेवताींना जॅक रे्ल्युअर हो न 
अपघाताने खाली पडल्याचे ननिर्शनास आले असून त्यानुषींगाने भववषयात योर्गय ती काळजी 
घेण्याववषयी कामाच्या कीं त्रा्िारास मुींिई महानगर प्रिेर् ववकास प्राधिकरणामार्श त लेखी सूचीत 
केले आहे. 
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माहे रे्बु्रवारी, २०१७ मध्ये एका गडशरला ताण दिल्यानींतर ननरीिणामध्ये अनत 
ताणामुळे गडशरला तडे गेल्याचे ननिर्शनास आले असून सिर गडशर त्वरीत रद्द करण्यात आला 
आहे. उक्त् ा िोन्ही गडशर सल्लागारामार्श त रद्द करण्यात आले असून सिर िोन्ही गडशर 
कीं त्रा्िाराच्या खचाशने परत नव्यने करुन घेण्यात येत आहेत.   
  

___________ 
  

मुांिई शहरात रसत्याच्या दतुफाव २०० लमटरच्या अांतराने सरीट फायर हायडे्रण्ड िसववण्यािाित 
  

(५०)  ८४७६७ (२१-०४-२०१७).   अॅड.वारीस पठाण (भायखळा) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींिई र्हरात घन लोकसींख्या (िा्ीवा्ीने घरे / झोपडपट्टी)  असलेल्या भागाींतील 
रस्त्याच्या ितुर्ाश २०० लम्रच्या अींतराने स्री् र्ायर हायडे्रण्ड िसववण्यािाित ववभागातील 
ववववि सामाजजक / नागरी सींघ्नाींचे पिाधिकारी, जागरूक नागरीक, लोकप्रनतननिीींनी      
मा. मुख्यमींत्री, राज्यमींत्री(नगरववकास) याींचेकडे माहे डडसेंिर, २०१६ वा त्यािरम्यान लेखी 
ननवेिनाव्िारे मागणी केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कोणत्याही नैसधगशक वा मानवननलमशत आणीिाणीच्या काळात आगी सारख्या 
िघुश्नेवर ननयींत्रण आणण्याकामी  स्री् र्ायर हायडे्रण्ड नसल्याकारणाने अडचण ननमाशण होत 
असल्याचे ननषपन्न होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास,उक्त प्रकरणी र्ासनामार्श त कोणती कायशवाही करण्यात आली वा येत आहे , 
(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. देवेंद्र फडणवीस (१२-०७-२०१७) : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे अींर्त: खरे आहे. 
(३) मुींिई अजर्गनर्मन िलातरे् प्रत्येक अजर्गनर्मन कें द्राच्या हद्दीतील स्री् र्ायर डायडे्रण्डची 
िर ३ मदहन्याींनी तपासणी केली जाते व नािरुुस्ती र्ाय हायडे्रण्डची यािी पत्यासह सववस्तर 
अहवाल सींिींधित ववभागाकडे िरुुस्तीच्या पुढील कायशवाहीकरीता पा ववण्यात येतो. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

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

महाराष्ट्र ववधानसभा. 

  
________________________________________________________ 
मुद्रणपूवश सवश प्रकिया महाराषर वविानमींडळ सधचवालयाच्या सींगणक यींत्रणेवर 

मुद्रण: र्ासकीय मध्यवती मुद्रणालय, मुींिई. 


