
 
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ३६४ वी यादी 

 
महाराष्ट्र ववधानसभा 

  

चौथे अधधवेशन, २०१७ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

म ांबई महानगरपालििेच् या मा यलमि शाांाांमधीि ववववध प्रिांिबत प्रश् नाांबाबत 
  

(१)  १५१७६ (०९-०४-२०१५).   अॅड.भीमराव धोंड े (आष्ट्टी) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबई महानगरपाललकेच् या मा यलमक ााांाींम ये ४९ अनुदाननत व ९४ ववनाअनुदाननत 
ााांाींम ये ववयायाथ याांसात् य याींच् या वयोमानानसुार गागा व से क लमांण् यासह लाषक, ललवपक, 
लापाई, ग्रींथपाल, प्रयोगााांा सहाय्यक, ववाेष लाषक याींच् या कर त गागा ररेे व ोोरे 
तरववेे, ववज्ञान व रूगोल प्रयोग ााांाींसात् आवश् यक सािहय य लमांेे, ाासन ननेणय, 
पकरपत्रकाींनुसार लमांेारे फायदे व सवलतीींचा लार, बींद केलेले सानुग्रह व रगा प्रवास रय ता 
इ. ववववो मागण् या गेली अनके वषप प्रलींतबत आहेत, हे खरे आहे काय, 

(२) असल् यास, सदरहू मागण् याींची पूतणता करण् याबाबत ाासनाकसून कोेती कायणवाही करण् यात 
आली वा येत आहे, 
(३) नसल् यास, ववलींबाची कारेे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१५-१०-२०१७) :(१), (२) व (३) बहृन्मुींबई महानगरपाललकेच्या मायलमक 
ााांाींमये ववयायाथयाांककरता वयोमानानसुार सेक लमांण्याककरता सुरु असलेली ननववदा प्रक्रिया 
अींनतम ्प्पप्पयात आहे. 
     ाैषणेक वषण २०१६-१७ च्या सींचमान्यतेनुसार अनुदाननत व ववनाअनुदाननत मायलमक 
ााांाींमोनू अनतकरत झालेले लाषक बहृन्मुींबई महानगरपाललकेच्या इींग्रगी मायमाच्या 
ााांाींमोून कामाच्या व्यवथेअींतगणत इींग्रगी मायमाचे लाषक ररतीची कायणवाही सुरु आहे. 
     लाषकेतर कमणचाऱयाींच्याबाबतीत आकृतीबींो तयार करण्याच ेकाम सुरु असल्यामुाें सन 
२०१६-१७ च्या सींचमान्यतेत ववाेष लाषक/लाषकेतर सींवगाणतील पदे दाणववण्यात आलेली 
नाहीत. 
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     प्रनतााांा ववाेष लाषक/लाषकेतर सींवगाणतील अनुजे्ञय पदे सींचमान्यतेत दाणववण्यात 
आल्यानींतर ललवपक, लापाई, ग्रींथपाल, प्रयोगााांा सहाय्यक, कामाच्या व्यवथेंतगणत ककरता 
ाासनाकसून सींचमान्यतेच्या प्रती प्राप्पत न झाल्यामाेुं लाषक, ललवपक, लापाई, ग्रींथपाल 
प्रयोगााांा सहाय्यक, ववाेष लाषक या सींवगाणतील करत पदे ररण्याची कायणवाही करण्यात 
येेार आहे. 
     सयाय:स्थतीत खागगी प्राथलमक अनुदानीत ााांाींमये अनतकरत झालेल्या ललवपक 
कामाच्या व्यवथेंतगणत मायलमक ााांाींमोनू कायणरत आहेत. 
     महानगरपाललकेच्या मायलमक ााांाींमोील ववज्ञान प्रयोगााांाींमये प्रयोगााांा 
सािहययाची खरेदी करण्यात आली असून तेथ ेरूगोल प्रयोगााांा अस्तयवात नाही. 
     वेांोवेांी ननगणलमत होेाऱया ाासन ननेणय पकरपत्रकान्वये महागाई रयता वाढ, लाषक 
सींवगाणककरता ननवसशे्रेी, वकरषत वेतनशे्रेी व लाषकेतर कमणचाऱयाींककरता कालबद पदोन्नतीचा 
ववाेष लाषक याींच्या करत पदाींची सींख्या ननस्श्चत होऊ ाकत नाही. तथावप सन २०१४-१५ 
ककरता ाासनाकसून सींचमान्यतचे्या प्रती प्राप्पत झाल्यानींतर सदर करत पदे ररण्याची 
कायणवाही बहृन्मुींबई महानगरपाललकेमाफण त करण्यात येईल. महानगरपाललकेच्या मायलमक 
ााांाींमोील ववज्ञान प्रयोगााांाींमये प्रयोगााांा सािहययाची खरेदी करण्यात आली असून 
महापाललका ााांाींमये रूगोल प्रयोगााांा अस्तयवात नाही. 
     ाासनाकसून वेांोवाेंी ननगणलमत होेाऱया पकरपत्रकान्वये महागाई रयता वाढ, लाषक 
सींवगाणककरता ननवसशे्रेी, वकरषत वेतनशे्रेी व लाषकेतर कमणचाऱयाींककरता कालबद पदोन्नतीचा 
अयायापयांत लार देण्यात आला असून, सन २०१७-१८ मये लाराथी कमणचाऱयाींची मािहती 
सींकलनाची कायणवाही सुरु आहे. 
     मायलमक लाषक/लाषकेतर कमणचाऱयाींना राज्य ाासनाची वेतनशे्रेी व मायलमक 
ााांा सींिहता लागू असल्यामुाें सानुग्रह व रगा प्रवास रयता अनुजे्ञय नाही. 

___________ 
 

वडगाव ब्र द्र ि (जि.प णे) येथे नदीच्या पात्रात ववठ्ठिवाडी ते वारिे रस्तत्यावर उभारिेल्या  
इमारतीम ाें नदीिा प राचा धोिा ननमााण झाल्याबाबत 

  

(२)  ३५४१२ (२०-०१-२०१६).   श्रीमती माध री लमसाां (पवाती), श्री.लभमराव तापिीर 
(खडिवासिा), श्री.वविय िााें (लशवािीनगर), श्री.योगेश टटाेंिर (हडपसर), श्री.िगदीश 
म ांीि (वडगाव शेरी) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पुेे वसगाव बुद्रकु (स्ग.पुेे) येथ े मुता नदीच्या पात्रात ववठ्ठलवासी ते वारग े रययावर 
उरारलेल्या इमारतीच्या ववरोोात हकरत लवादान े सहा मिहन्याींपवूी ननकाल देताना हा राग 
पूररेषेत येत असून तो काढून ्ाकण्याचे आदेा पुेे महानगरपाललकेला िदले आहेत, हे खरे 
आहे काय 
(२) असल्यास, ययामुाें महानगरपाललकेसह अन्य कुतल्याही सरकारी यींत्रेेला नदीपात्रात 
कोेतेही काम करताना पा्बींोारे ववरागाची परवानगी घ्यावी लागते, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ययाबाबत हकरत लवादाने िदलेल्या ननेणयानसुार ाासनाने कोेती कारवाई केली 
वा करण्यात येत आहे, 
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(४) असल्यास, यापुढे नदीपात्रागवां बाींोकाम े होऊ नयेत म्हेून कोेती उपाययोगना व 
कायणवाही करण्यात आली वा येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारेे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१५-१०-२०१७) :(१) व (२) मा.हकरत लवाद याींनी अगण ि.२/२०१३ व 
५२/२०१४ मये मुता नदीपात्रालगत ववठ्ठल मींदीर ते राषरीय महामागण ि. ४ पयाणत ब्लल्य ुलाईन 
मये येेाऱया अनधोकृत बाींोकामाबाबत योग्य ती कायदेाीर कायणवाही करेेबाबत आदेा 
िदले आहेत हे खरे आहे. 
(३) मुता नदीपात्रालगत स.नीं.च े सींदरणत गागेवर व ववकास आराखड्यावर ब्लल्य ू लाईन 
आखेीच ेकाम सुरु असून सदर आखेीच ेकाम पूेण झाल्यानींतर प्रययष ब्लल्यू लाईनमये 
येेाऱया इमारतीबाबत पुढील योग्य ती कायदेाीर कायणवाही करेेत येईल. 
     तसेच ववठ्ठल मींदीर ते राषरीय महामागण ि.४ दरम्यान मुता नदीपात्रालगत ब्लल्यू लाईन 
मोील २४.०० मी. सी.पी. रययामये ााम सुींदर सोसाय्ीची इमारत येत असल्याच े
ननदाणनास आल्यामुाें सदर सोसाय्ीला महाराषर महानगरपाललका अधोननयम कलम २६८ 
(बी) व (सी) ची नो्ीस िद. २०.०४.२०१३ अन्वये देण्यात आली आहे. सदर नो्ीस ववरुद 
सोसाय्ीन ेम ेिदवाेी न्यायाधोा (कननषत तर) याींच ेन्यायालयात िदवाेी दावा ८९९/२०१३ 
दाखल केला असून सदर दावा मे.को्ाणने फे्ाांला आहे. सदर म े को्ाणच े ननेणयाववरुद 
ाामसुींदर सोसाय्ी न े स्गल्हा न्यायालयात अपील ि.२१/२०१४, िद. ३.५.२०१४ रोगी दाखल 
केले असून सदर अवपलावर को्ाणत सुनावेी सुरु आहे. 
(४) पुेे महानगरपाललकेन े षेतत्रय कायाणलय ननहाय पदननदपलात अधोकारी याींची नेमेूक 
केलेली असनू ययाींचे माफण त अनधोकृत बाींोकामास नो्ीस  देऊन कारवाई करण्यात येते. 
(५) प्रश्न उया् ावत नाही. 

___________ 
  

िल्याण डोंिबविी महानगरपालििा (जि.ठाणे) हद्दीतीि नेनतविी ववभागातीि झोपडपट्टय्ा 
ननयलमत िरून माििी हक्ि लमांवण्यास होत असिेल्या वविांबाबाबत 

(३)  ४११६३ (१७-०५-२०१६).   श्री.स भाष भोईर (िल्याण ग्रामीण) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कल्याे सबितबवली महानगरपाललका (स्ग.ताेे) हद्दीतील नेनतवली ववरागातील गवांपास 
६० ते ७० वषाांपासून अस्तयवात असलेल्या झोपड्या ननयलमतपेे कर ररीत असनू ाासनाने 
या ितकाेी सावणगननक सोयी सुववोा उपलब्लो करून िदल्या आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, िदनाींक १५ म,े २०१५ रोगी वा ययासमुारास स्गल्हाधोकारी ताेे याींनी सदरची 
गागा ववमानतांाची असल्याचे कारे दाखवून ववमानतांाच्या हद्दी पया करून घेण्यात 
आल्या आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मागील अनेक वषाणपासून उ्या रािहलेल्या झोपड्याींना ननयलमत करण्याबाबत 
ाासनाने कोेती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे,  
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारेे काय आहेत ? 
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (२५-१०-२०१७) :(१) अींातः खरे आहे. 
     कल्याे सबितबवली महानगरपाललका षेत्रातील नेनतवली ववरागात ३० त े ४० वषाांपासनू 
झोपसपट्टया अस्तयवात आहेत. 
     सदर रागाचा महानगरपाललकेच्या बहृत नागरी षेत्रात समावाे झाल्यापासून नागकरकाींना 
महानगरपाललकेतफप  पाेीपुरवता, ाौचालय, िदवाबयती, पायवा्ा, ग्ारे इययादी मुलरतू 
सोयीसुववोा उपलब्लो करुन िदल्या आहेत. 
(२) रूलम अलरलेख, कल्याे कायाणलयाकसून मौगे नेनतवली, ता.कल्याे, स्ग.ताेे येथील सवप 
ि.११ + १२/३ + १२/४ + १२/५ ची हद्द कायम मोगेी करण्यात आली आहे. 
(३) गहृननमाणे ववरागाने उपलब्लो करुन िदलेल्या मािहतीनुसार, महाराषर झोपसपट्टी षेत्र 
(सुोारेा, ननमुणलन व पुनववणकास) अधोननयम, १९७१ च्या तरतूदी िद.३० नोव्हेंबर, १९८३ च्या 
अधोसूचनेन्वये कल्याे-सबितबवली महानगरपाललका षेत्राकरीता लागू करण्यात आल्या आहेत. 
तसेच गहृननमाणे ववराग, ाासन ननेणय िद.१६/०५/२०१५ अन्वये िद.०१/०१/२००० या अहणता 
िदनाींक रोगी अथवा ययापूवी अस्तयवात असलेल्या ाासकीय, ननमाासकीय व खागगी 
गलमनीवरील घोवषत, तसेच गेनाकृत झोपसीत सया प्रययष रहात असलेल्या 
झोपसीवालसयाींचा ननवारा सींरक्षषत करण्यात आला असनू, याबाबतची कायणपद्धती वविहत 
करण्यात आली आहे. 
(४) प्रश्न उया रवत नाही. 

___________ 
  

नवी म ांबई महानगरपालििेने लसडिोिड ेववववध सामाजिि उपक्रमासाठी  
भूखांड उपिब्ध होण्यािरीता िेिेल्या मागणीबाबत 

  

(४)  ४४१३५ (०३-०५-२०१६).   श्री.सांदीप नाईि (ऐरोिी) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नवी मुींबई महानगरपाललकेन े लससकोकस े ववववो सामास्गक उपिमासात् रखूींस लमांावेत 
याकरीता मागेी केली आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, एकूे क्रकती रूखींसाची मागेी करण्यात आली आहे, वा ययापैकी क्रकती रखूींस 
उपलब्लो करुन देण्यात आले आहेत, उवणकरत रूखींस उपलब्लो करुन देण्याबाबत काय कायणवाही 
करण्यात आली वा करण्यात येत आहे, 
(३) असल्यास, नवी मुींबईतील मिहला बचत ग्ाींनी मागेी केल्यापैकी ययाींना केवां दोनच 
रूखींस उपलब्लो करुन देण्यात आले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उवणकरत रूखींस उपलब्लो करुन देण्याबाबत काय कायणवाही करण्यात आली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारेे काय आहेत ? 
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (२५-१०-२०१७) :(१) हे खरे आहे. 
(२) नवी मुींबई महानगरपाललकेने ववववो नागरी सुववोा प्रयोगनाकरीता एकूे ४०१५ रूखींसाींची 
आरषेननहाय लससकोकस ेमागेी केली आहे. ययानुसार एकूे १५५ रखुींस लससकोन ेनवी मुींबई 
महानगरपाललकेस हताींतरीत केलेले आहेत. सयायस्थतीत लससकोमाफण त ३८६० रखुींसाींच े
हताींतरे प्रलींतबत आहे. सदर रुखींसाींमये लससकोच्या २०१० ववकास आराखड्यात आरक्षषत 
असलेले ववववो वापराच ेरुखींस आहेत. 
(३) होय. 
     नवी मुींबई महानगरपाललकेस मिहला सषमीकरे कें द्र या प्रयोगनासात् लससकोकसून 
घेसोली से्र ०६, रूखींस ि.१७, षेत्रफां २९५.८१ चौ.मी., तसचे कोपरखैरेे से्र १०, 
रूखींस ि.०९, षेत्रफां २९१.०८७ चौ.मी. अनुिमे िद.२३/०८/२०११ व िद.१४/०८/२०१३ रोगीच्या 
करारनाम्यान्वये हताींतरीत झाले आहेत. 
(४) नवी मुींबई महानगरपाललकेला ननयोगन प्राधोकरे म्हेून हताींतरीत रूखींसाींपकैी सुयोग्य 
रूखींसाींची ननवस लससकोच्या सींमतीने आवश्यक यया वापरासात् करता येईल, अस े लससकोन े
िद.१७/०६/२०१६ च्या पत्रान्वये नवी मुींबई महानगरपाललकेस कांववले आहे. 
(५) प्रश्न उया रवत नाही. 

___________ 
  
राज्य शासनाच्या अयादेशान सार अपांग िल्याणासाठी लशक्षण, रोिगार यासह अन्य बाबीांसाठी 

तीन टक्िे ननधी नागरी भागात आरक्षक्षत ठेवणे आवश्यि असल्याबाबत 
(५)  ४९९३१ (२८-०४-२०१६).   डॉ.राहूि आहेर (चाांदवड) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कें द्र ाासनाच्या वतीने अपींग कल्याेासात् समान सींोी सींरषे सहराग कायदा सन 
१९९६ पासून लागू केला असून ययानींतर राज्य ाासनाच्या वतीने २८ ऑ्ोबर, २०१५ रोगी 
अयादेा ननगणलमत करीत लाषे, रोगगार यासह अन्य बाबीींसात् तीन ्के ननोी नागरी 
रागात आरक्षषत तेवेे आवश्यक आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, असे असतानाही सवणच ाासकीय ववरागाींनी यया ननेणयाकस े दलुणष केल्याच े
माहे फेब्रुवारी, २०१६ मये वा ययादरम्यान ननदाणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, अपींगाींना अनके सवलती या अयादेाामये नमूद असूनही नालाक 
स्गल््यातील महापाललका, नगर पकरषदाींसह सवणच थाननक वराज्य सींथाींच ेदलुणष झाल्याने 
अपींगाींवर अन्याय होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, या अयादेााची का्ेकोरपेे अींमलबगावेी करण्याबाबत ाासनाची रूलमका 
काय आहे ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२५-१०-२०१७) :(१) नगर ववकास ववरागान े िद.३०/१०/२०१० च्या ाासन 
पकरपत्रकान्वये सवण महानगरपाललका/ नगरपाललकाींना िदव्याींग व्यतीींसात् ३% ननोी राखीव 
तेवण्याचे कांववण्यात आले असून, सदर ननोी खचण करण्याकरीता िद.२८/१०/२०१५ च्या ाासन 
ननेणयान्वये सववतर मागणदाणक सूचना ननगणलमत केलेल्या आहेत. 
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(२) व (३) हे खरे नाही. 
(४) िदव्याींग व्यतीींकरीता राखीव ननोी इतरत्र न वांववण्याबाबत सवण महानगरपाललका तसेच 
आयुत तथा सींचालक, नगरपकरषद प्राासन सींचालनालय, वरांी, मुींबई याींना िद.३० एवप्रल, 
२०१६ च्या पत्रान्वये कांववण्यात आले आहे. तसेच अपींगाींच्या योगनेचा ननयमीत आढावा 
घेण्यासात् सवण ववरागीय आयुताींना िद.११/०७/२०१७ च्या बैतकीच्या इनतवयृतान्वये 
कांववण्यात आलेले आहे. 

___________ 
  

म ांबईतीि उड्डाणप िावरीि ५५२ मोबाइाि टॉवरपैिी २४० टॉवर अवधै असल्याबाबत 
  

(६)  ५८४४८ (२९-०८-२०१६).   श्री.सांिय साविारे (भ सावां) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबईतील उड्साेपुलावरील ५५२ मोबाइणल ्ॉवरपैकी २४० ्ॉवर अवैो असल्याची बाब 
मािहती अधोकारात मागववलेल्या मािहतीतून माहे म,े २०१६ मये वा ययादरम्यान ननदाणनास 
आली आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, उत बाबीींची चौकाी करण्यात आली आहे काय, चौकाीच्या अनु ु्षींगान ेअवोै 
मोबाईल ्ॉवर ह्ववण्याबाबत ाासन तातसीन ेकोेती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारेे काय आहेत ? 
 
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१२-१०-२०१७) :(१) बहृन्मुींबई महानगरपाललकेमाफण त बाींोण्यात आलेल्या 
उड्साेपूलाींवर मोबाईल ्ॉवसण आढाूंन आले नाहीत. 
     तथावप, एमएमआरसीए माफण त बाींोण्या आलेल्या व कालाींतराने महानगरपाललकेकस े
हताींतरीत करण्यात आलेल्या लालबाग व क्रकीं ग्ग सकण ल येथील उड्साेपुलावर मोबाईल ्ॉवर 
आढाूंन आले आहेत. 
(२) व (३) सदर मोबईल ्ॉवसणची तपासेी करुन ययावर ननयमानुसार उधचत कायणवाही 
करण्याबबतच्या सचूना बहृन्मुींबई महानगरपाललका व एमएमआरसीए याींना िदनाींक ०६.१०.२०१७ 
रोगीच्या पत्रान्वये देण्यात आल्या आहेत. 

___________ 
  

म ांबईचे नवननमााण िरण्यासाठी शासनान ेगहृननमााण धोरण िाटहर िेल्याबाबत 
  

(७)  ६५२१३ (१६-१२-२०१६).   श्री.हन मांत डोांस (माांलशरस), श्री.ियांत पाटीि (इस्तिामपूर), 
श्री.जितेंद्र आव्हाड (म ांब्रा िांवा), श्री.मिरांद िाधव-पाटीि (वाई), श्री.भास्तिर िाधव (ग हागर), 
श्री.हसन म श्रीफ (िागि), श्री.स रेश िाड (ििात), श्री.शलशिाांत लशांदे (िोरेगाव), श्री.पाांड रांग 
बरोरा (शहापूर), श्री.शामराव ऊफा  बाांासाहेब पाटीि (िराड उत्तर), श्री.राह ि िगताप 
(श्रीगोंदा), श्री.अजित पवार (बारामती), श्री.दत्तात्रय भरणे (इांदापूर), श्री.राणािगिीतलसांह 
पाटीि (उस्तमानाबाद), श्री.स रेश हाांवणिर (इचििरांिी) :   सन्माननीय गहृननमााण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) मुींबई ाहरातील मोसकांीस आलेल्या, गीेण झालेल्या चाांीींचा ववकास करण्यासात् व 
एकूेच मुींबईचे नवननमाणे करण्यासात् ाासनान ेगहृननमाणे ोोरे िदनाींक २ सप्प े्ंबर, २०१६ 
रोगी गािहर केले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, गािहर करण्यात आलेल्या गहृननमाणे ोोरेामाेुं मुींबईतील क्रकती गुन्या 
इमारतीींच्या पुनववणकासाचा प्रश्न मागी लागेार आहे, 
(३) असल्यास, सदर ोोरेाचे सवणसाोारे वरुप काय आहे व याबाबतची अींमलबगावेी 
केव्हापासून करण्यात येेार आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारेे काय आहेत ? 
  
श्री. प्रिाश महेता (२८-०९-२०१७) :(१) िदनाींक २ सप्प े्ंबर, २०१६ रोगी घा्कोपर, मुींबई येथे 
मा. मींत्री (गहृननमाणे) याींनी गहृननमाणे ोोरे गािहर केले आहे. 
(२) मुींबई उपनगर षेत्रातील व मुींबई बे् ाहरामोील तबगर उपकर ोोकादायक असलेल्या 
रासकेरुव्याप्पत इमारतीींच्या पुनववणकासासात् प्रोयसाहनायमक च्ई षेत्र ननदपााींक अनुजे्ञय 
करण्यासात् बहृन्मुींबई ववकास ननयींत्रे ननयमावलीमये नवीन ववननयम ३३ (७) (अे) अींतरूणत 
करेेचा ननेणय घेतलेला आहे. यासींदराणत नागरीकाींच्या सचूना / हरकती मागववेारी सूचना 
महाराषर प्रादेलाक व नगर रचना अधोननयम, १९६६ च ेकलम ३३ (१अेअे) अन्वये िदनाींक २ 
गानेवारी, २०१७ रोगी नगर ववकास ववरागाकसून प्रलसद करण्यात आलेली आहे. यासींदराणत 
वैोाननक कायणवाही पूेण झालेली असून लवकरच अींनतम अधोसचूना ननगणलमत करण्यात येत 
आहे.   
(३) िदनाींक २ सप्प े्ंबर, २०१६ रोगी घोवषत करण्यात आलेल्या गहृननमाणे ोोरेामये मुींबई 
उपनगरातील गुन्या व मोसकांीस आलेल्या रासतेयवावरील इमारतीींमोील रासकेरुच्या 
पुनवणसनाकरीता सदर इमारतीींच्या पुनववणकासामये प्रोयसाहनायमक च्ईषेत्र अनुजे्ञय करण्याची 
बाब अींतरूणत आहे. 
(४) प्रश्न उया रवत नाही. 

___________ 
  

िरीरोड रेल्व ेस्तथानि त ेसाईबाबा मागा या पररसरातीि मोनोरेि  
ववद्य त प रवठा िरणारा वीि वाहि रेि ननखांल्याबाबत 

(८)  ६५२३० (१३-०२-२०१७).   श्री.स ननि लशांदे (वरांी) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) करीरोस रेल्वे थानक ते साईबाबा मागण या पकरसरातील मोनोरेल ववयायुत पुरवता करेारा 
वीग वाहक रेल िदनाींक ०८ ऑ्ोबर, २०१६ रोगी ननखाूंन रययावर पसल्याची घ्ना घसली 
आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सदर प्रकरेी ाासनाकसून कोेती कारवाई करण्यात आली वा येत आहे, 
(३) तसेच, सदरहू मोनोरेलच्या सुरक्षषततेबाबत कोेती खबरदारीची उपाययोगना ाासनाकसून 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारेे काय आहेत ? 
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (२३-१०-२०१७) :(१), (२), (३) व (४) सदर ववग वाहक रेल (पॉवर 
कन्स्र रेल) हा रेल गाईसवे पासून अलग होवून वपअर कॅप वरती स्थर झाल्याच ेननदाणनास 
आले आहे. मात्र तो ननखाूंन रययावर पसला हे खरे नाही. तथावप, घसलेल्या घ्नचेी चौकाी 
करण्याकरीता मुींबई महानगर प्रदेा ववकास प्राधोकरेाकसून चौकाी सलमती नमेण्यात आली 
असून सदर सलमतीच्या अहवालानुसार कारवाई करण्यात येत आहे. सदर मागाणवर प्रवासी 
वाहतूक सुरु करण्याआोी सुरषा अलरयींययाकसून तपासेी करुन घेऊन प्रवााी वाहतकुीकरीता 
सुरषा प्रमाेपत्र लमांाल्यानींतरच मोनोरेल ्प्पपा-२ चा मागण प्रवााी वाहतुकीसात् खुला 
करण्यात येेार आहे. 

___________ 
  

लमठी नदी रां दीिरण अांतगात बाधधत झािेल्या झोपडपट्टीांच्या स्तथिाांतरणाबाबत 
  

(९)  ६५७७७ (१६-०१-२०१७).   श्री.सांिय पोतनीस (िलिना) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबईतील कुलाण कललना येथील लमत् नदी रुीं दीकरे अींतगणत क्रकमतनगर, कपासीयानगर 
येथील बाधोत झालेल्या झोपसपट्टीींच्या थलाींतरेाची कायणवाही सुरु आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, आतापयणत क्रकती बाधोत झोपसपट्टयाींच ेथलाींतरे करण्यात आले आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारेे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (३१-१०-२०१७) :(१) व (२) कुलाण (पस्श्चम) येथील क्रकमत नगर व 
नसीबुल्लाह कीं पाऊीं स येथील लमत् नदी रुीं दीकरेाींतगणत बाधोत झालेल्या झोपसपट्टीच्या 
थलाींतरेाची प्रक्रिया बहृन्मुींबई महानगरपाललकेमाफण त सुरु असून बाधोत झोपसीोारकाींची 
पात्र-अपात्रता ननस्श्चत झालेली आहे. 
     कपाडसया नगर येथील बाधोत झालेल्या एका बागुच्या झोपसपट्टीचे थलाींतरे झाले 
असून, दसुऱया बागुच्या झोपसपट्टीच्या थलाींतरेाची प्रक्रिया एमएमआरसीए माफण त सुरु आहे. 
(३) क्रकमत नगर येथील लमत् नदी रुीं दीकरेामये बाोीत होेाऱया झोपड्याींना बहृन्मुींबई 
महानगरपाललकेमाफण त ननषकासनाच्या नो्ीसा देण्यात आल्या होयया.  
     सदर नो्ीाीींववरोोात व लमत् नदी ववकास व सींरषे प्राधोकरेाच्या िदनाींक 
१९.०८.२००५ रोगीच्या ाासन ननेणयाववरोोात मा. उच्च न्यायालयात कर् याधचका िमाींक 
२५८६/२०१३ व ७१५/२०१५ दाखल झाल्या होयया. सदर कर् याधचका िदनाींक १७.०१.२०१७ रोगी 
ननकाली ननघाल्या आहेत. 
     तथावप, लमत् नदी रुीं दीकरे प्रकल्पामये बाधोत होेाऱया व्यतीींनी/ववश्वताींनी 
ययाींच्या खागगी गागेबद्दल नुकसान ररपाई लमांण्याककरता मा. उच्च न्यायालयात दाखल 
केलेल्या कर् याधचका िमाींक १४७०/२०१२, २३९८/२०१३ व २३९६/२०१३ मये मा. न्यायालयाने 
ननषकासनाववरुद थधगती आदेा िदले आहेत. 
     सदर प्रकरेे सया न्यायप्रववषत आहेत. 

___________ 
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बोटक्िब, उल्हासनगर – ३. (जि.ठाणे) येथीि सी.सी.टी.एस-१३०२२, शीट न.२८ ही िागा 
वविलसत िरण्याबाबतचा प्रस्तताव 

  

(१०)  ६६६२८ (१६-०१-२०१७).   श्रीमती ज्योती ििानी (उल्हासनगर) :   सन्माननीय 
म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) बो्लब, उल्हासनगर – ३. (स्ग.ताे)े येथील सी.सी.्ी.एस-१३०२२, ाी् न.२८ या 
गागेवरील ३० वषाणपूवीचा बोि्ींग तलाव बींद पसून तेथ े देखराली अरावी अनतिमे होत 
असल्यामाेुं उल्हासनगर महानगरपाललकेने तेथे बीओ्ी तयवावर बो्लब ववकलसत करण्याचा 
प्रताव (अहवाल) उल्हासनगर उपववरागीय अधोकारी तथा प्राासक उल्हासनगर ाहर वसाहत 
याींच्याकस ेिदनाींक  १६ म,े २०११ रोगी वा ययासमुारास सादर केला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उत प्रतावाच्या अनुषींगान ेउपववरागीय अधोकारी तथा प्राासक उल्हासनगर 
ाहर वसाहत याींच्या आदेाास अनसुरून उल्हासनगर महानगरपाललकेने उत गागेच्या 
मुल्याींकनाबाबत सहाय्यक सींचालक, नगररचना, ताेे याींना िदनाींक २८ ऑ्ोबर २०१४ रोगी 
वा ययासुमारास ववनींती पत्र िदले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उत ववनींती पत्राच्या अनुषींगान े वारींवार मरे पत्र े िदल्यावरही सहाय्यक 
सींचालक, नगररचना ताेे याींनी कायणवाही केलेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उत प्रश्नी थाननक लोकप्रनतननोीींनी मा. मुख्यमींत्री महोदयाींना िदनाींक २३ 
गून, २०१६ रोगी पत्र देऊन अवगत केले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, उपरोत ववषयी ाासनतरावरून काय कायणवाही करण्यात आली वा करण्यात 
येत आहे नसल्यास, ववलींबाची कारेे काय आहेत ? 
 
श्री. देवेंद्र फडणवीस (३१-१०-२०१७) :(१) सदर प्रताव िदनाींक ९ म,े २०११ रोगीच्या पत्रान्वये 
सादर करण्यात आला आहे. 
(२), (३), (४) व (५) हे खरे आहे.  
     बो्लब ववकलसत करण्यासात् असलेली उल्हासनगर येथील सी.सी.्ी.एस-१३०२२, ाी् 
नीं. २८ ही गागा ाासनाच्या मालकीची असल्याने, बो्लब ववकलसत करण्याच्या अनुषींगान े
गागेचे मुल्याींकन करुन लमांेेबाबतची पुढील कायणवाही उल्हासनगर महानगरपाललकेमाफण त सुरु 
आहे.  

___________ 
  

म ांबई महानगरपालििा के्षत्राांतगात येणाऱ्या मािमत्तेच्या नोंदीबाबत 
  

(११)  ६६७८३ (१६-०१-२०१७).   श्री.बाांासाहेब म रि टे (नेवासा) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) मुींबई महानगरपाललका हद्दीत येेाऱया मालमयतेच्या नबिदी व ाासनाकसील नबिदी यामये 
मोठ्या प्रमाेात तफावत आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, या तफावतीमाेुं झोपसपट्टी पुनवणसन यींत्रेा व कर वसुली यामये प्रचींस 
प्रमाेात आधथणक गैरव्यवहार होऊन ाासनाच ेनुकसान होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत ाासनाने चौकाी करुन कोेती कायणवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारेे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (३१-१०-२०१७) :(१), (२) व (३) मुींबई उपनगर स्गल््यातील गलमनीींबाबत 
वारसान ेतसेच नबिदेीकृत दतान ेनबिदी लमांकत पतत्रकेवर घेण्यात येतात. बाींोकामाबाबतच्या 
नबिदी लमांकत पतत्रकेवर घेण्यात येत नाहीत. 
     बहृन्मुींबई महानगरपाललकेकसून प्रययेक फ्लॅ् / लमांकत या बाींोकामाच्या नबिदी घेतल्या 
गातात. महानगरपाललकेमाफण त ययाींच े लमांकत नबिदवहीला, गी व्यती ययाितकाेी राहते 
ययाींची नावे घेतली गातात, ती महसुल अलरलेखाप्रमाेे असतील असे नाही. ययामुाें नबिदीमये 
तफावत अस ूाकत.े  
     तथावप, मुींबई महानगरपाललका हद्दीत येेाऱया मालमयतेच्या नबिदी व ाासनाकसील नबिदी 
यातील तफावतीबाबत कोेतीही लेखी तिार प्राप्पत झालेली नाही. 
     मुींबई महानगरपाललका कायणषेत्रातील सन २०१६-१७ मये ३,१७,०९७ इतया 
मालमयताींमोील एकूे २९,९१,५५४ एकक (गााें) करननोाणरीत असून, ययाींची कर आकारेी 
करण्यात आली आहे. 
(४) प्रश्न उया रवत नाही. 

___________ 
  

म ांबईतीि दटहसर-चारिोप-मानख दा या मेरो-२ प्रिल्पाची  
च िीच्या पदतीन ेआखणी िेल्याबाबत 

  

(१२)  ६७८०७ (१६-०१-२०१७).   श्री.अस्तिम शेख (मािाड पजश्चम), श्री.अलमन पटेि 
(म ांबादेवी) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील दिहसर-चारकोप-मानखुदण या मेरो-२ मागाणची चुकीच्या पदतीने आखेी 
केल्यामुाें ४ को्ी ७१ लाखाींचा खचण व्यथण गेल्याचे कॅगच्या अहवालात नमूद केल्याच ेमाहे 
ऑग्, २०१६ मये वा ययादरम्यान ननदाणनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उत प्रकरेी चौकाी करण्यात आली आहे काय,चौकाीत काय आढाूंन आले 
व ययानसुार सदर प्रकरेी दोषीींवर कोेती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारेे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२४-१०-२०१७) :(१) होय. 
(२) व (३) सवलदारामाफण त सदर प्रकल्पाबाबत प्राथलमक वरुपात करण्यात येेाऱया सवपषे, 
सींरेखन, तपाीलवार रेखाधचत्र े इययादी कामावर देखरेख करण्याककरता ननषेात मनुषयबांाची 
आवश्यकता असल्यान ेसवलत करारनाम्यानसुार वतींत्र अलरयींययाची नेमेूक मुींबई मेरो रेल 
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कॉपोरेान लल. व मुींबई मेरो ्ॉन्सपो ण् प्रा.लल. याींच्यामये करार करून  ननयुती  करण्यात 
आली होती. उत सींदराणत वतींत्र अलरयींययाने ऑ्ोबर २०११ ते गून २०१३ यादरम्यान 
पुरववलेल्या सेवेबदल्यात मानोन देेे हे सवलत करारनामा व वतींत्र अलरयींययाबरोबर 
झालेल्या करारानुसार बींोनकारक होत.े या प्रकरेी मा. महालेखापाल याींनी उपस्थत केलेल्या 
लेखा आषेपाच्या अनुषींगाने लोकलेखा सलमतीस पष्ीकरे सादर करण्यात आले आहे. 

___________ 
  

राज्यातीि महापालििाांनी अजननस रके्षसाठी तरतूद िेिेिा ननधी खचा िरण्याबाबत 
  

(१३)  ६९८५३ (१९-०१-२०१७).   श्री.बसवराि पाटीि (औसा) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील २६ पैकी ८ महापाललकाींनी (मुींबई, नवी मुींबई, पुेे, नालाक, औरींगाबाद, 
अमरावती, नागपूर) अस्ग्नसुरषा व्यवथेसात् २०१०-१५ च्या अथणसींकल्पात तरतूद केलेल्या 
ननोीपैकी फत २२% ननोी खचण केला अस े रारताच्या ननयींत्रक व महालेखापरीषकाींच्या 
(CAG) ववधोमींसांात माींसलेल्या अहवालात नमूद केले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, महापाललकाींनी अस्ग्नसुरषा व्यवथेसात् तरतूद केलेल्या ननोीचा इतरत्र कुते 
वापर केला आहे व ययाचा तपाील काय आहे, 
(३) असल्यास, महापाललकाींनी अस्ग्नसुरषेसात् तरतूद केलेल्या ननोीचा १००% खचण 
करण्याबाबत व महापाललकाींच्या अस्ग्नाामक दलाींचे वावषणक लेखापरीषे ननयलमत होण्याबाबत 
ाासनाने कोेती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे,  
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारेे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१२-१०-२०१७) :(१) होय 
(२) व (३) महापाललकाींनी अस्ग्नसुरषा व्यवथसेात् तरतूद केलेल्या ननोीचा इतरत्र वापर 
केलेला नाही. अस्ग्नामन दलाच्या वापरासात् खरेदी करावयाची वाहने व उपकरेे ही ववलाष् 
प्रकारची असल्यामुाें ती यवरीत उपलब्लो होत नाहीत. ययाींची मागेी अस्ग्नामन दलाच्या 
मागेी प्रमाेे करण्यात येते. ययामुाें एका आधथणक वषाणमये या वाहनाींची व उपकरेाींची 
खरेदी ाय होत नाही. ययामुाें दरवषी काही ननोी ववनावापर पसून राहतो व पुढील वषाणमये 
ययाकरीता तरतुद करण्यात येते. महानगरपाललकेचा लेखापकरषे ववराग दरवषी लेखापकरषे 
करुन अहवाल सादर करतात. 
(४) प्रश्न उया रवत नाही. 

___________ 
  

मािाड – मढ (म ांबई) या मागाातीि गनतरोधिाांची उांची िमी िरण्याबाबत 
  

(१४)  ७३४५१ (२४-०१-२०१७).   श्री.योगेश सागर (चारिोप) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) मालास – मढ (मुींबई) हा रता सुमारे १४ क्रकलोमी्र लाींबीचा असून मढ – मावप या 
पयण् नाच्या ितकाेी ये-गा करेाऱया प्रवााामाेुं या रययावर नेहमीच रहदारी असत ेययामुाें 
या रययावरून वेगान ेचालेाऱया वाहनाींना पायबींो घालण्यासात् रययावर ितकितकाेी उींच 
गतीरोोक बसववले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर रोसवर ितकितकाेी (मोते) गनतरोोक बसववले असल्यान ेवाहनाचा वेग 
क्रकतीही कमी असला तरी वाहन गती रोोकवरुन गाताना आदांत असल्यान े ययाचा त्रास 
गरोदर मिहला व ज्येषत नागकरक याींना होत असल्याने तेथील नागकरक त्रत आहेत, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर पकरसरातील असलेली मालवेी येथील महापाललकेची ााांा ररताना व 
सु्ताना मोत् गदी होत असल्याने या रययावर गनतरोोक बसववेे गरगेच ेअसताींनाही या 
रययावर कोतेही गनतरोोक नसल्यान ेयेथील नागकरकाींमये असींतोष पसरला आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल्यास, या प्रकरेी ाासनाने चौकाी केली आहे काय, 
(५) असल्यास, चौकाीच्या अनुषींगाने मालास-मढ या रययावरील गनतरोोकाची उींची कमी 
करण्याबाबत व ाााेंसमोर गनतरोोक लावण्याबाबत ाासनाने कोेती कायणवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारेे काय आहेत ? 
 
श्री. देवेंद्र फडणवीस (३१-१०-२०१७) :(१) हे खरे नाही. 
     मालास-मढ रययावरील गनतरोोकाींची उींची आय.आर.सी. च्या मानकानुसार तेवण्यात 
आलेली होती. तथावप, काही गनतरोोकाींचा उतार खचल्याच ेतथा काांपरयवे णझगल्याने काही 
गनतरोोकाींची उींची गात रासत आहे. 
(२) सदर प्रकरेी कोेतीही लेखी तिार बहृन्मुींबई महानगरपाललकेस प्राप्पत झालेली नाही. 
(३) व (४) मालवेी येथील महानगरपाललकेच्या ाााेंगवां मालास-मावप रोसवर गनतरोोक 
थाननक लोकाींच्या मागेीनसुार बसववण्यात आला आहे. 
    ययामुाें सदर प्रकरेी महानगरपाललकेमाफण त चौकाी करण्यात आलेली नाही. 
(५) व (६) मालास-मढ या मागाणची पाहेी करुन सदोष गनतरोोक ननस्श्चत करुन, ययाींची 
अनुषींधगक दरुुती बहृन्मुींबई महानगरपाललकेमाफण त करण्यात येत आहे. 

___________ 
  

म ांबई महानगरपालििेने स र िेिेिी शौचािय योिना पूणा क्षमतेन ेराबववण्याबाबत 
  

(१५)  ७३९०६ (२०-०४-२०१७).   श्री.ियांत पाटीि (इस्तिामपूर), श्री.शलशिाांत लशांदे (िोरेगाव), 
श्री.मिरांद िाधव-पाटीि (वाई), श्री.टदपि चव्हाण (फिटण), श्री.पाांड रांग बरोरा (शहापूर), 
श्री.राह ि मोटे (पराांडा), श्री.राणािगिीतलसांह पाटीि (उस्तमानाबाद), श्रीमती टदवपिा चव्हाण 
(बागिाण), डॉ.सतीश (अण्णासाहेब) पाटीि (एरांडोि), श्री.अजित पवार (बारामती), श्री.हसन 
म श्रीफ (िागि), श्री.किसन िथोरे (म रबाड), श्री.बांीराम लसरसिार (बाांापूर), श्री.नरेंद्र पवार 
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(िल्याण पजश्चम), श्री.सांिय िेांिर (ठाणे), श्री.शामराव ऊफा  बाांासाहेब पाटीि (िराड 
उत्तर), श्री.वैभव वपचड (अिोिे), श्री.राह ि िगताप (श्रीगोंदा) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबई महानगरपाललकेन े सुरु केलेली ाौचालय योगना ननोी असतानाही पूेण षमतेन े
राबववण्यात  येत नसल्याचे माहे गानेवारी, २०१७ च्या पिहल्या आतवड्यात ननदाणनास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सदर योगना पूेण षमतेन ेराबववण्याबाबत कोेती कायणवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(३)  नसल्यास, ववलींबाची कारेे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२३-१०-२०१७) :(१) व (२) हे खरे नाही.  
     बहृन् मुींबई महानगरपाललकेमाफण त राबववण्यात येेाऱया वती वच्छता ाौचालयाच्या 
कामाकरीता बहृन् मुींबई महानगरपाललकेच्या सन २०१६-१७ च्या अथणसींकल्पात रूपये १० को्ीची 
तरतूद करण्यात आलेली होती. ययापैकी रूपये ९ को्ी ६८ लाख इतकी रकम खचण करण्यात 
आली आहे. तसेच सन २०१७-१८ च्या अथणसींकल्पात रूपये ५ को्ीची तरतूद करण्यात आलेली 
असून माहे सप्प े्ंबर, २०१७ पयांत ययापैकी रूपये १.५० को्ी इतकी रकम खचण करण्यात 
आली आहे.  
     ययाचप्रमाेे बहृन्मुींबई महानगरपाललकेच्या ववराग तरावर देखील ाौचालयाींची बाींोकाम े
करण्यात येत असून, यासात् सन २०१७-१८ च्या अथणसींकल्पात रूपये ७५ को्ीची तरतूद 
करण्यात आली असनू ययापैकी १४.८४ को्ी रूपये खचण करण्यात आले आहेत. 
(३) प्रश्न उया रवत नाही. 

___________ 
  

प णे महानगरपालििेच्या लशक्षण मांडांाच्या तत्िािीन लशक्षण प्रम खाांनी  
१८ लशक्षिाांच्या ननय क्तीिा ननयमबाह्य मान्यता टदल्याबाबत 

  

(१६)  ७४१५५ (२०-०४-२०१७).   श्री.लभमराव तापिीर (खडिवासिा) :   सन्माननीय 
म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुेे महानगरपाललकेच्या लाषे मींसांाच्या तयकालीन लाषे प्रमुखाींनी लाषक ररतीवर 
बींदी असताींना १८ लाषकाींच्या ननयुतीला वैयस्तक ननयमबा्य मान्यता िदल्याच े माहे 
गानेवारी, २०१७ च्या दसुऱया आतवड्यात लाषे मींसांाच्या तत्रतरीय चौकाीमये ननदाणनास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२)  असल्यास, सदर लाषकाींना ाासनाकसून ननयलमतपेे वेतन सुरु असनू या प्रकरेी  
सींबींधोतावर कोेती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारेे काय आहेत ? 
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (२८-१०-२०१७) :(१), (२) व (३) होय हे खरे आहे. या प्रकरेी  ववरागीय 
लाषे उपसींचालक याींच्या तरावरुन चौकाी सलमती नेमण्यात आली होती. 
     सदर प्रकरेी सींबींोीत सवण कमणचाऱयाींची चौकाी सुरु करण्यात येत आहे. 

___________ 
  

नवी म ांबईतीि प्रिल्पग्रस्तताांच्या मागण्याांबाबत 
  

(१७)  ७४४५७ (२१-०४-२०१७).   श्री.सांदीप नाईि (ऐरोिी), श्री.टदिीप वांस-ेपाटीि (आांबेगाव), 
श्री.शलशिाांत लशांदे (िोरेगाव), श्री.ियांत पाटीि (इस्तिामपूर), श्री.जितेंद्र आव्हाड (म ांब्रा िांवा), 
श्री.वैभव वपचड (अिोिे), श्री.पाांड रांग बरोरा (शहापूर), श्री.किसन िथोरे (म रबाड) :   
सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नवी मुींबईतील प्रकल्पग्रताींच्या ववयायाथयाांचे ववयायावेतन बींद करू नये, बेलापूर 
क्रकल्ल्याच्या सींवोणनासात् तोस कायणवाही करावी, प्रकल्पग्रताींच्या ाैषणेक सींथाींना देण्यात 
आलेल्या रखूींसाची मालकी सींबींधोत सींथाींना हताींतकरत करावी, ययाींच्या सींथेच्या ााांाींना 
बागूचा मोकांा रूखींस उपलब्लो करून यायावा इययादी मागण्याींची पूतणता लवकरात लवकर 
करण्यात यावी अस ेननवेदन मा. मुख्यमींत्री व व्यवथापकीय सींचालक याींना माहे ऑ्ोबर, 
२०१६ मये वा ययादरम्यान िदले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, उत मागण्याच्या पूतणतेबाबत ाासनतरावरून काय कायणवाही करण्यात आली 
वा येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारेे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०१-०९-२०१७) :(१), (२) होय. 
     नवी मुींबई प्रकल्पामये समाववष् गावाींतील प्रकल्पग्रताींच्या पाल्याींना (गे.एन.पी.्ी. 
राग वगांता) लाषेासात् मदत करण्यासात् (इ. ११ वी ते पदव्युयतर) ववयायावेतन योगना 
सन १९७२-१९७३ पासून राबववण्यात येत आहे. यामये ताेे तालुयातील २९ गाव ेसमाववष् 
असून सदर गाव े ही नवी मुींबई महानगरपाललकेमये येत असनू तेथील पायारूत सुववोा 
ववषयक बहुताींा बाबी, लससकोकसून नवी मुींबई महानगरपाललकेकस ेहताींतरीत करण्यात आल्या 
आहेत. सदर राग नवी मुींबई महानगरपाललकेच्या हद्दीमये असल्यान े व हताींतरीत झाला 
असल्यान,े सदर योगना पुढे चालू तेवावी क्रकीं वा कसे याबाबतची बाब सींचालक मींसांाच्या 
ववचाराोीन आहे. 
     बलेापूर क्रकल्ल्याच ेगतन व सींवोणन करून या गागेचा एक पयण् न थां म्हेून ववकास 
करेे यासात्च्या रू. ११ को्ीच्या प्रतावाचा लससकोच्या ‘मा ण् लस्ी प्रकल्पा’ अींतगणत 
समावेा केलेला आहे. सदर मा ण् लस्ी प्रकल्पाला लससको सींचालक मींसांाच्या िदनाींक 
०१/१२/२०१५ च्या बैतकीमये तराव ि. ११४९७ ला मींगुरी देण्यात आलेली आहे. तसेच, बेलापूर 
क्रकल्ल्याचा पयण् न थां म्हेून ववकास करण्यासात् म.ेक्रकमया, पुेे या सींमत्रींकाची नमेेूक 
करण्यात आलेली आहे. 
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     नवी मुींबई गमीन ववल्हेवा् अधोननयम (सोुारीत), २००८ प्रकरे ४, ववननयम ि. ११(i) 
अन्वये महामींसांामाफण त नवी मुींबईतील रखूींसाींच ेवा्प ६० वषाांच्या रासपेट्टयाने करण्यात येते. 
नवी मुींबई येथे ववववो सींकुलामये वेांोवेांी प्रचललत असलेल्या ोोरेान्वये सवणसाोारे 
नागरीकाींनी व प्रकल्पग्रत नागरीकाींनी थापन केलेल्या ाैषणेक सींथाींना ाालेय रखूींसाींच े
वा्प करण्यात आलेले आहे. सींचालक मींसांाचा तराव ि.११३७५ िद.२३.६.२०१५ च्या नवी मुींबई 
सुोाकरत रमूूल्य आकारेी आणे रूववननयोग, २०१५ ोोरेान्वये आरेणखत केलेले ाााेंलगतच े
ाालेय क्रिसा उपिमासात्च ेरूखींस १५ वषाांककरता रु.१०,०००/- प्रती वषण नूतनीकरे करण्याच्या 
अ्ीवर रासकेराराने वा्प करण्यात येतात. 
(३) प्रश्न उया रवत नाही. 

___________ 
 

प णे शहर व हद्दीतीि ववववध भागाांमये बसविेल्या महाप रष, व समािसेविाांच्या  
प तळयाांची स रक्षा आणण देखभाि होत नसल्याबाबत 

(१८)  ७४७४६ (२०-०४-२०१७).   श्री.लभमराव तापिीर (खडिवासिा) :   सन्माननीय 
म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पुेे ाहर व हद्दीतील ववववो रागाींमये बसवलेल्या महापुरुष व समागसेवकाींच्या 
पुतळयाींची सुरषा आणे देखराल होत नसल्याचे माहे गानेवारी, २०१७ मये वा ययादरम्यान 
ननदाणनास आले, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, ाहरातील गवांगवां ९० ्के पुतळयाींकस े प्राासनाचे दलुणष होत असून 
पुतळयाींरोवती साचलेली ोाूं, पकरसरातील अवच्छता, सुरषारषकाींचा अराव यामाेुं 
महानगरपाललका प्राासनाला पुतळयाच्या सुरषेववषयी गाींरीयण नसल्याचे िदसून येत आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरेी चौकाी करुन दोषीींववरुद कोेती कारवाई केली, तसेच  
पुतळयाींची सुरषा-देखरालीबाबत ाासनाकसून काय कायणवाही करण्यात आली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारेे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२८-१०-२०१७) :(१), (२) व (३) पुेे ाहरातील पुतांयाींच्या अवतीरोवती 
कायमची वच्छता तेवण्यासात् वेांोवाेंी सींबींोीत रागातील कमणचाऱयाींमाफण त वच्छता 
करण्यात येते. ययालावाय पुण्यनतथी व गयींती या िदवाी अस्ग्नामन ववरागाकसून पुताें 
वच्छ करण्यात येतात आणे आवश्यक वा्ल्यास रींगरींगो्ी केली गाते. 

पुतांयाींच्या ितकाेी प्रकाा व्यवथा करण्यात आली आहे. पुतांयाींगवां 
सुरषारषक व सी.सी.ि्व्ही यींत्रेा कायाणस्न्वत तेवे े असचेीच े आहे तथावप अनत दषता 
ितकाेी सुरषारषक व सी.सी.ि्व्ही यींत्रेा कायाणस्न्वत तेवली आहे. 

काही ितकाेी लरकाऱयाींचा वावर असून ययाींच्यावर कारवाई केली गात े ययामुाें 
पुतांया रोवती असेारी अवच्छता व ववववो गैरसोई होतात अस ेम्हेेे उधचत नाही. 
(४) प्रश्न उया रवत नाही. 

___________ 
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उरण (जि. रायगड) या शहरािा बाहयवांण रस्तता िरण्याबाबत 
  

(१९)  ७५४०८ (१२-०४-२०१७).   श्री.मनोहर भोईर (उरण) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) उरे (स्ग. रायगस) या ाहराच्या बाहयवांे रययाला महाराषर को्ल झोन मॅनेगमें् 
अ ॅथॉकर्ीने माहे डससेंबर, २०१६ मये वा ययादरम्यान मींगूरी िदली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर रययाच ेकाम क्रकती कालावोीत पूेण करण्यात येेार आहे, 
(३) असल्यास, सदर रययासात् क्रकती ननोीची तरतूद करण्यात आली आहे,. 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारेे काय आहेत ? 
 
श्री. देवेंद्र फडणवीस (११-०९-२०१७) :(१) उरे बायपास रययाच्या कामाच्या प्रतावास 
महाराषर सागरी क्रकनारपट्टी षेत्र व्यवथापन प्राधोकरे (MCZMA) याींनी िद.२.११.२०१६ व 
३.११.२०१६ रोगीच्या ११४ व्या बतैकीत सागरत्ीय ननयमन षेत्र (CRZ) नुसार सातण मींगूरी 
देऊन सदर प्रताव ्े् एन्व्हायरनमें् इींपॅ् अससेमें् अथॉकर्ी (SEIAA) कस े लाफारस 
केली आहे. 
(२) सदर रययासात् आवश्यक असलेल्या गलमनीपैकी ३० ्के गमीन लससकोच्या ताब्लयात 
असून उवणकरत ७० ्के गलमन लससकोकस े वगण करण्याककरता स्गल्हाधोकारी, रायगस याींना 
लससकोकसून कांववण्यात आले आहे. सदर रता सागरी क्रकनारी षेत्र व काींदांवन बाोीत 
षेत्रातून गात असल्यान े MCZMA, SEIAA, वन ववराग तसेच मा.उच्च न्यायालयाची 
परवानगी प्राप्पत झाल्यानींतर १८ मिहन्याींच्या कालावोीत सदर काम पूेण होेे अपेक्षषत आहे. 
(३) सदर कामाचा अींदास्गत खचण रु.४० को्ी इतका असून सन २०१७-१८ या वषाणच्या 
लससकोच्या अींदागपत्रकामये यासात् रु.१ को्ी इतकी तरतूद करण्यात आली आहे. 
(४) प्रश्न उया रवत नाही. 
  

___________ 
  

राज्यातीि प्रम ख शहरातीि रेल्वेस्तटेशन िगत महानगरपालििा हद्दीमधीि अनधधिृत 
फेरीवाल्याांम ाें नागररिाांची होत असिेिी गैरसोय 

  

(२०)  ७७५०८ (२१-०४-२०१७).   श्री.सांिय िेांिर (ठाणे), श्री.किसन िथोरे (म रबाड), 
अॅड.आलशष शेिार (वाांदे्र पजश्चम) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) राज्यातील प्रमखु ाहरातील रेल्वे्ेान लगत महानगरपाललका  हद्दीमोील अनधोकृत 
फेरीवाले िदवसेंिदवस वाढत असल्याने प्रवासी पादचारी नागकरक याींना सकाांी  व सायींकाांी 
अनेक समयाींना तबिस यायावे लागत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ताेे ाहरात सी.सी.्ी. व्ही. कॅमेरे, सुरषा रषकाची नेमेूक  करूनही 
फेरीवाल् याींचा उपद्रव कमी झाला नाही, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, या प्रकरेी कोके रेल्वे प्रवासी सींघ व नागरीकाींनी िदनाींक १५ गानेवारी, 
२०१७ रोगी वा ययासमुारास तिार करून याबाबत कारवाई करण्याची मागेी केली आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, थाननक प्राासन कारवाई करीत नसल्यान ेया प्रकरेाची चौकाी करण्याची 
 मागेी होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, ाासनाने याबाबत कोेती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारेे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (३१-१०-२०१७) :(१) व (२) हे अींात: खरे आहे. 
(३) व (४) ताेे रेल्वे ्ेान पकरसरातील फेरीवाल्याींसींदराणत नागकरकाींकसून वेांोवाेंी तिार 
प्राप्पत होत असतात हे खरे आहे. 
(५) व (६) बहृन्मुींबई महानगरपाललकेमाफण त सकाां-सींयाकाां सत्रात फेरीवाल्याींवर कारवाई 
करण्यात येत.े तसेच रेल्वेच्या सरुषा रषकाींसमवेत ्ेान पकरसरातील फेरीवाल्याींवर कारवाई 
करण्यात येते. 
     ताेे महानगरपाललकेमाफण त उपायुत दगाणचे अधोकारी याींचे अधोपययाखाली ववाेष 
ररारी पथक गत्त करुन ताे े रेल्वे ्ेान पकरसरातील फेरीवाल्याींवर दैनींिदन कारवाई 
करण्यात येते. 

___________ 
  

नवी म ांबईत स्तथाननि प्रिल्पग्रस्तत शेतिऱ् याांनी गरिेपोटी बाांधिेिे  
२० हिार घरे ननयलमत िरण्याबाबत 

(२१)  ७८८७४ (२१-०४-२०१७).   श्रीमती मांदा म्हात्र े (बेिापूर) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नवी मुींबईत थाननक प्रकल्पग्रत ाेतकऱ याींनी गरगेपो्ी बाींोलेली २० हगार घरे अधोकृत 
करुन घेण्यासींदराणत तसचे गावताेापासून २०० लम्र हद्दीतील घराींना मान्यता देण्यासींदराणत 
मा. मुख्यमींत्री महोदयाींनी ननदपा िदले होत,े हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, लससको व ाासनाकसून अधोसूचना क्रकीं वा ाासन ननेणय ननगणलमत केला 
ाासनाकसून ननघाला नसल्याने लससकोने बरीच घरे अनधोकृत तरववली आहेत, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, ाेतक-याींनी गरगपेो्ी बाींोलेली घरे ननयलमत करण्याबाबत ाासनाने कोेती 
तातसीची कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारेे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१३-१०-२०१७) :(१), (२) व (३) नागरी पुनरुयथान योगनेंतगणत (ल्र 
सवे्हलपमें्) मूां दा्ीवा्ीचे (गावताे)/ववतारीत दा्ीवा्ीच े (ववतारीत गावताे) षेत्राचा 
एकतत्रतपेे पुनववणकास अनुजे्ञय करण्याच्या अनुषींगाने नवी मुींबई महानगरपाललका तसेच 
लससकोच्या ववकास ननयींत्रे ननयमावलीमये वतींत्र ववननयम अींतरूणत करण्यासात् महाराषर 
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प्रादेलाक व नगर रचना अधोननयम, १९६६ चे कलम ३७(१अेअे) अन्वये िद.४.३.२०१४ रोगी 
दोन वतींत्र सूचना प्रलसद करण्यात आल्या होयया. यामये अनधोकृत बाींोकामे ववकासामये 
सामावून घेण्याबाबतची तरतूद आहे. तथावप, गनिहत याधचका ि.६१/२०१४ मये नागरी 
पुनरुयथान योगनेंतगणत आघात मूल्यमापन अहवाल तयार केल्यालावाय अींनतम अधोसूचना 
ननगणलमत करण्यास मा.उच्च न्यायालयाने प्रनतबींोायमक आदेा िदल्यामुाें अींनतम अधोसूचना 
ननगणलमत करता आलेली नव्हती. आता, याबाबतची पूतणता झाल्याने मा.उच्च न्यायालयान े
िद.९.६.२०१७ रोगी सदर गनिहत याधचका ननकाली काढलेली असल्याने अींनतम अधोसचूना 
ननगणलमत करण्याची कायणवाही सुरु आहे. 
     राज्यातील अनधोकृत बाींोकामावर आांा घालेे व ननयलमतीकरेाबाबतच्या ोोरेाला 
मींतत्रमींसां तसेच ववोीमींसांाने िदलेल्या मान्यतेनुसार महाराषर प्रादेलाक व नगर रचना 
अधोननयम, १९६६ च्या कलम ५२ व ५३ मये सुोारेा करण्यात आली असून िद.१५.४.२०१७ 
रोगी रागपत्रात प्रलसद करण्यात आली आहे. यया अनुषींगान े तयार करण्यात आलेली 
ननयमावली हरकती/सूचनाींसात् िद.२१.७.२०१७ रोगी प्रलसद करण्यात आली आहे. 
(४) प्रश्न उया रवत नाही. 

___________ 
  

चाांीसगाव (जि.िांगाांव) शहराच्या मयभागी वाहणा-या नततूर व डोंगरी  
नदीपात्रात िचरा साचल्याने झािेिे प्रदषूण 

  

(२२)  ८४१२९ (२०-०४-२०१७).   श्री.उन्मेश पाटीि (चाांीसगाव) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) चाांीसगाव (स्ग.गांगाींव) ाहराच्या मयरागी वाहेा-या नततूर व सबिगरी नदीपात्रात 
मोतया प्रमाेात कचरा साचनू रािहल्याने उत नयायाींना नाल्याचे वरुप प्राप्पत झाले असल्यान े
पकरसरातील नागकरकाींचे आरोग्य ोोयात आले आहे, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, याकस ेनगरपाललका प्राासनाचे दलुणष होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरेी ाासनान ेचौकाी केली आहे काय, ययात काय आढाूंन आले व 
ययानुषींगान े उत नदीपात्र वच्छतेबाबत  कोेती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे , 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारे काय आहेत? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२६-१०-२०१७) :(१) होय, सदर नदीपात्रात मोतया प्रमाेात कचरा 
साचलेला होता, ही वतुस्थती आहे. 
(२) व (३)  नगरपाललकेने लोक सहरागातून नदीपात्र वच्छ केले आहे. 
(४) प्रश्न उया् ावत नाही. 
  

___________ 
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म ांबई महानगरपालििेच्या आरोनय ववभागाने िोिप्रनतननधीांच्या रनणाांना व्हीआयपी रीटमेंट 
देण्याचे महानगरपालििेच्या रनणाियाांना आदेश देणारे पररपत्रि िाढल्याबाबत 

  

(२३)  ८५१६९ (२३-०८-२०१७).   श्री.अलमन पटेि (म ांबादेवी), श्री.राधािृष्ट् ण ववख-ेपाटीि (लशडी), 
श्री.पथृ् वीराि चव्हाण (िराड दक्षक्षण), श्रीमती ननमािा गाववत (इगतपूरी), डॉ.सांतोष टारफे 
(िांमन री), श्री.वविय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा) :   सन्माननीय 
म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई महानगरपाललकेच्या आरोग्य ववरागान ेलोकप्रनतननोीींच्या रुग्ेाींना व्हीआयपी री्में् 
देण्याचे महानगरपाललकेच्या रुग्ेालयाींना आदेा देेारे पकरपत्रक काढले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरील ननेणयामुाें खासगी रुग्ेालयाींचा खचण न परवसेारे गोरगरीब 
महानगरपाललका रुग्ेालयात मोतया प्रमाेात येत असल्यान े ययाींच्या रुग्ेसेवेवर पकरेाम 
होेार असल्यान ेसवणसामान्य रुग्ेाींमये नारागी पसरली आहे, हेही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ाासनाने सदर पकरपत्रक मागे घेण्याबाबत कोेती कायणवाही केली वा करण्यात 
येत आहे तसेच गोरगरीब रुग्ेाींना प्राोन्यान ेरुग्ेसेवा देण्याबाबत कोेती कायणवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास,  ववलींबाची कारे ेकाय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (३१-१०-२०१७) :(१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) सदर पकरपत्रक बहृन्मुींबई महानगरपाललकेमाफण त मागे घेण्यात आले असून, 
महानगरपाललकेच्या रुग्ेालयाींमये उपचाराींककरता येेाऱया रुग्ेाींना ययाींच्या आगारानुसार व 
आवश्यकतेनुसार वैयायकीय उपचार करण्यात येत आहेत. 
(४) प्रश्न उया रवत नाही. 

___________ 
  

नवी म ांबई महानगरपालििेचे िाटहरात व फेरीवािा धोरण  
शासनािड ेमांि रीिररता प्रिांिबत असल्याबाबत 

  

(२४)  ८५२५३ (२३-०८-२०१७).   श्री.सांदीप नाईि (ऐरोिी), श्री.ियांत पाटीि (इस्तिामपूर), 
श्री.शलशिाांत लशांदे (िोरेगाव), श्री.जितेंद्र आव्हाड (म ांब्रा िांवा), श्री.वैभव वपचड (अिोिे), 
श्री.पाांड रांग बरोरा (शहापूर), श्री.किसन िथोरे (म रबाड) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नवी मुींबई महानगरपाललकेच ेगािहरात व फेरीवाला ोोरे ाासनाकस ेमींगुरीककरता प्रलींतबत 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर ोोरेास ाासनाची मींगुरी प्राप्पत झाली आहे काय, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारेे काय आहेत ? 
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (१७-१०-२०१७) :(१) व (२) िद.२१ गनू, २०१४ रोगीच्या ाासन 
अधोसूचनेनुसार महाराषर महानगरपाललका [आकाा धचन्हे (काय साईन) व गािहरात प्रदलाणत 
करण्याचे ननयमन आणे ननयींत्रे] ननयम, २०१४ प्रारुप तयार केलेले असनू, सदर गािहरात 
ननयम अींनतलमकरेाबाबतची कायणवाही सुरु आहे. 
     कें द्र ाासनाच्या पदपथावरील वविेत े (उपस्गववका सींरषे व पदपथावरील वविी 
ववननयम) अधोननयम २०१४ मोील कलम ३६(१) नुसार ाासनाने िद.०३ ऑग्, २०१६ 
अन्वये पथवविेता (उपस्गववकेच े सींरषे व पथवविी ववननयमन) (महाराषर) ननयम, २०१७, 
तसेच उत अधोननयमातील कलम ३८(१) नुसार िद.०९ गानेवारी, २०१७ रोगी पथवविेता 
(उपस्गववकेचे सींरषे व पथवविी ववननयमन (महाराषर) योगना, २०१७ मींगूर केलेली आहे. 
(३) प्रश्न उया रवत नाही. 

___________ 
  

ध ाें महानगरपालििेच्या बािवाडी लशक्षक्षिा व मदतननसाांच ेपाच  
मटहन्यापासून वतेन थिीत असल्याबाबत 

(२५)  ८५५५९ (२३-०८-२०१७).   श्री.ि णाि पाटीि (ध ाें ग्रामीण), श्रीमती ननमािा गाववत 
(इगतपूरी) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ोुाें महानगरपाललकेच्या बालवासी लाक्षषका व मदतननसाींच ेपाच मिहन्यापासनू वतेन व 
वेतनातील फरक थकीत असल्याचे माहे एवप्रल,२०१७ वा यया दरम्यान ननदाणनास आले आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, महानगरपाललकेकसून बालवासया बींद करण्यात येत असून ययामुाें या 
लाषकाींवर व मदतननसाींवर बेरोगगारीची वेां येेार आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३)  असल्यास, बालवासया बींद करु नयेत व थकीत वेतन व फरक देण्यात यावे असे ननवेदन 
दालमनी बालवासी मदतनीस सींघ्नेतफप  आयुताींना देण्यात आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, या ननवेदनाची दखल घेऊन ाासनान ेबालवासया बींद न करेे व या बालवासी 
कमणचा-याींचे थकीत वेतन व वेतनातील फरक देण्याबाबत कोेती कायणवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारेे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२६-१०-२०१७) :(१) होय. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) होय. 
(४) महानगरपाललकेच्या ५१ बालवाड्याींपैकी प्रययष पाहेीत १० व ययापेषा कमी प्सींख्या 
असेाऱया बालवाड्या बींद करण्याचे महानगरपाललकेमाफण त प्रताववत आहे. 
     तसेच आधथणक तरतुदीला अनुसरुन बालवासी कमणचाऱयाींच ेमागील ०४ मिहन्याींच ेमानोन 
महानगरपाललकेमाफण त अदा करण्यात आलेले आहे. 
(५) प्रश्न उया रवत नाही. 

___________ 
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प णे शहरात ववववध सेवा प रववण्यासाठी रस्तते खोदाई िरण्यात येत असल्याबाबत 
  

(२६)  ८६३०६ (२३-०८-२०१७).   श्री.लभमराव तापिीर (खडिवासिा) :   सन्माननीय 
म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुेे ाहरात ववववो सेवा परुववण्यासात् खोदाई केलेले रत े पूवणवत करण्याचे कामाची 
मुदत िदनाींक ३१ म,े २०१७ रोगी वा यया सुमारास सींपली असताना अयायाप ाींरर क्रकलोमी्र 
लाींबीच े रत ेखोदलेले असनू बहुताींा ितकाेी मान्यता नसताना खोदाई सुरु असल्याच ेमाहे 
गून, २०१७ मये वा यया दरम्यान ननदाणनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरचे खोदलेल्या रययाींचा रासारोसा, माती, साींबर रययावर अताव्यत 
पसल्याने पावसाळयात ोोका सींरवतो, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, माहे एवप्रल, २०१७ नींतर रत े खोदाईला मान्यता देण्यात आली नसल्याचा 
दावा महानगरपाललका प्राासनाकसून करण्यात आला असला तरी ाहराच्या काही रागात रते 
खोदाई सुरूच असल्याचे िदसून येत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, यासींदराणत पुे ेकराींच्या सुरक्षषततेच्या दृष्ीने आणे बेकायदा खोदाई 
करेाऱयाींवर कारवाई करण्याबाबत ाासनतरावर काय कायणवाही करण्यात आली वा करण्यात 
येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारेे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२८-१०-२०१७) :(१) व (२)  महाराषर नॅचरल गॅस लल. कीं पनी,  महाराषर 
राज्य वीग ववतरे महामींसां व पुेे मा ण् लस्ी सवे्हलमें् कापोरेान याींना िद. ३१/०५/२०१७ 
अखेर सेवा वािहन्या ्ाकण्यासात् रत े खोदाई कामास करतसर मुदतवाढ देण्यात आलेली 
होती. िद.३१/०५/२०१७ पयांत सेवा वािहन्या ्ाकण्यासात् देण्यात आलेल्या परवानगीच्या 
अनुषींगाने रते खोदाई झालेल्या सवण कामाींचे करईन््े्में्ची कामे, रासारोसा उचलेेची 
कायणवाही िद. १०/०६/२०१७ पयांत (पावसाांा सुरु होण्यापुवी) पुेण करण्यात आलेली  आहेत. 
तदनींतर आतापयांत सेवा वािहन्या ्ाकेाऱया कीं पन्याींकसून कोेययाही रययावर खोदाई 
करण्यात आलेली नाही. 
(३) महाराषर नॅचरल गॅस लल. कीं पनी,  महाराषर राज्य वीग ववतरे महामींसां व पुेे मा ण् 
लस्ी सवे्हलमें् कापोरेान याींना िद. ३१/०५/२०१७ अखेर सेवा वािहन्या ्ाकण्यासात् रते 
खोदाई कामास करतसर मुदतवाढ देण्यात आलेली होती. तथापी पुेे महानगरपाललकेतफप  सुरु 
असलेल्या ववकास कामाींव्यनतकरत अन्य कोेययाही कीं पन्याींची रते खोदाईची काम े सुरु 
नाहीत. 
(४) परवानगी न घेता रते खोदाईची कामे केल्यास करतसर दींसायमक कारवाई व पोलीस तिार 
दाखल करण्यात येत.े 
(५) प्रश्न उया रवत  नाही. 

___________ 
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िांमन री (जि.टहांगोिी) येथीि महाराष्ट्र िीवन प्राधधिरणातांगात बाांधण्यात येणाऱ्या नवीन 
पाण्याच्या टािीच ेिाम ननिृष्ट्ट दिााचे असल्याबाबत 

  

(२७)  ८६५५१ (२३-०८-२०१७).   डॉ.सांतोष टारफे (िांमन री), श्री.वविय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), 
श्री.स ननि िेदार (सावनेर), श्री.अस्तिम शखे (मािाड पजश्चम), श्री.अमर िााें (आवी) :   
सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कांमनुरी (स्ग.िहींगोली) येथील महाराषर गीवन प्राधोकरेातींगणत बाींोण्यात येेाऱया नवीन 
पाण्याच्या ्ाकीचे काम ननकृष् दगाणचे असल्याचे तेथील ग्रामथाींनी िदनाींक १२ एवप्रल, २०१७ 
रोगी वा यया समुारास ननवेदनायावारे मा.मुख्यमींत्री याींच्या ननदाणनास आेून िदले आहे, हे खरे 
आहे काय, 

(२) असल्यास, उत घ्नेची चौकाी केली आहे काय तयानुसार सदरहू ्ाकीच्या कामाचा दगाण 
सुोारण्याककरता ाासनाने कोेती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारेे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०३-१०-२०१७) :(१) ाेख अय्युब ाेख खलील, कांमनुरी स्ग.िहींगोली याींनी 
अाा आायाचे ननवेदन स्गल्हाधोकारी, िहींगोली याींना िदले आहे, हे खरे आहे. 
(२) सदर ननवेदनात नमूद तिारीच्या अनुषींगान े कायणकारी अलरयींता, महाराषर गीवन 
प्राधोकरे, पररेी याींच्यामाफण त िदनाींक १५ गून, २०१७ रोगी चौकाी करण्यात आली.  
     चौकाी अहवालानुसार प्रययष घेण्यात आलेल्या चाचण्याींचे ननषकषण व कामाची रौनतक 
पाहेी करुन झालेल्या कामाचा दगाण चाींगला असल्याचे आढांले असल्याच े स्गल्हाधोकारी, 
िहींगोली याींनी कांववले आहे. 
(३) प्रश्न उया् ावत नाही. 

___________ 
  

िल्याण-डोंिबविी महानगरपालििा (जि.ठाणे) िायाके्षत्रात तब्बि  
१ हिाराहून अधधि इमारती धोिादायि असल्याबाबत 

  

(२८)  ८६८८९ (२३-०८-२०१७).   श्रीमती ननमािा गाववत (इगतपूरी), श्री.अलमन पटेि 
(म ांबादेवी) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कल्याे-सबितबवली महानगरपाललका (स्ग.ताेे) कायणषेत्रात तब्लबल १ हगाराहून अधोक 
इमारती ोोकादायक असनू यातील ४०० इमारती कोेययाही षेी कोसांतील अाा स्थतीत 
असल्याच ेननदाणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या ोोकादायक इमारतीींचा पुनववणकास करण्याबाबत ाासनान ेकोेती कायणवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारेे काय आहेत ? 
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (१७-१०-२०१७) :(१) व (२) कल्याे-सबितबवली महानगरपाललका 
पकरषेत्रातील सन २०१७-१८ या वषाणत एकूे ५३१ इमारती महाराषर महानगरपाललका 
अधोननयमातील कलम २६४ मोील तरतूदीनुसार ोोकादायक म्हेून घोवषत करण्यात आल्या 
आहेत. 
     या ोोकादायक इमारतीींची मािहती नागकरकाींच्या मािहतीकरीता महानगरपाललकेमाफण त 
िद.०५/०६/२०१७ रोगी वयृतपत्रात प्रलसद्ध करण्यात आली आहे. तसचे ोोकादायक इमारतीींमोील 
ननवासी/वाणेज्य वापर बींद करण्याबाबत नागकरकाींना गािहर आवाहन देखील करण्यात आले 
आहे. सदर इमारतीींचे रचरल ऑसी् करुन घेण्यासात् एकूे ११ रचरल अलरयींययाींची 
महानगरपाललकेच्या पॅनेलवर ननयुती करण्यात आलेली आहे. ोोकादायक व अनतोोकादायक 
इमारतीींच े रचरल ऑसी् करुन घेऊन वविहत केलेल्या S.O.P. नुसार सदरहू इमारतीींवर 
कारवाई प्रताववत करण्यात आलेली आहे. 
(३) प्रश्न उया रवत नाही. 

___________ 
  

म दखेड शहर व ताि क्यात (जि.नाांदेड) स सज्ि अजननशमन यांत्रणा िायााजन्वत होण्याबाबत 
  

(२९)  ८७३१२ (२३-०८-२०१७).   श्रीमती अलमता चव्हाण (भोिर) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुदखेस ाहर व तालुयात (स्ग.नाींदेस)  नैसधगणक आपयती क्रकीं वा अचानक आग लागल्यास 
ती ामववण्यासात्ची ससुज्ग यींत्रेा कायाणस्न्वत होण्यासात् वषाणनवुषप प्रनतषाच करावी लागत 
असल्याच ेमाहे एवप्रल, २०१७ रोगी वा यया दरम्यान ननदाणनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सयायस्थतीत ाहरासात् अस्ग्नामन यींत्रेेच ेकायाणलयाच ेबाींोकाम सुरु असून 
कमणचा-याींना ८ पदाींना ाासनतरावरुन मींगूरी प्राप्प त असून ाासनामाफण त अयायापपांत प्रतुत 
ितकाेी सदर पदे ररलीच नसल्याचे आढाूंन आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोत प्रकरेी अस्ग्नामन यींत्रेा कायाणस्न्वत होण्याबाबत ाासनाने कोेती 
कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारेे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२६-१०-२०१७) :(१) या आायाचे वयृत  थाननक वयृतपत्रात िदनाींक १८ 
एवप्रल २०१७ रोगी प्रलसद झाले आहे. 
(२) हे खरे आहे, मुदखेस नगरपकरषदेकसून पदे ररण्यासींदराणत कायणवाही सुरु आहे. 
(३) महाराषर कें द्र व अस्ग्नसुरषा अलरयान अींतगणत मुदखेस नगरपकरषदेकरीता १ अस्ग्नामन 
कें द्र व १ अस्ग्नामन वाहन मींगूर आहे. आयुत तथा सींचालक, नगरपकरषद प्राासन 
सींचालनालय याींच े माफण त सववतर प्रकल्प अहवालासह (DPR) प्रताव ाासनास सादर 
करण्याबाबत मुदखेस, नगरपकरषदेकसून कायणवाही सुरु आहे. 
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     अस्ग्नामन वाहन उपलब्लोतेबरोबरच पद ररती सींदराणत उधचत कायणवाही करण्यात येईल 
असे मुदखेस नगरपकरषदेने कांववले आहे. 
(४) प्रश्न उया रवत नाही. 

___________ 
  
हदगाव शहरात (जि.नाांदेड) श द पाण्याच्या नावाखािी पाणीववक्री िरण्यात येत असल् याबाबत 
  

(३०)  ८७६१८ (२३-०८-२०१७).   श्रीमती अलमता चव्हाण (भोिर) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) हदगाव ाहरात (स्ग.नाींदेस) ाुद पाण्याच्या नावाखाली क्रफल््र केलेले पाेी अस ेसाींगून 
लाखो लल्र पाेीवविी करण्याचा व्यवसाय वॉ्रप्पलाीं् व्यावसानयकाींनी सुरु केला असनू 
पाण्याच्या ाुदतेबाबत पाललका प्राासनाकसून कोेतीच परवानगी घेतली नसल्याचे िदनाींक 
२१ एवप्रल,२०१७ रोगी वा ययासुमारास ननदाणनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ाुद पाण्याच्या नावाखाली पाेीवविीचा व्यवसाय करेाऱ याींवर आगपयांत 
कोेतीच कायणवाही होत नसल्याच ेआढाूंन आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोत प्रकरेाची ाासनाने चौकाी केली आहे काय, चौकाीअींती ाुद 
पाण्याच्या नावाखाली पाण्याचा व्यवसाय करेाऱ या सींबींधोताींवर ाासनान ेकाय कायणवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारेे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०३-१०-२०१७) :(१) हदगाव नगरपकरषदेतींगणत दोन ितकाेी 
नगरपकरषदेच्या परवानगी ववना वॉ्र प्पलॅं् सुरु असल्याच ेआढाूंन आले. 
(२) व (३) ववना परवानगी वॉ्र प्पलँ्ला िदनाींक २७ एवप्रल, २०१७ रोगी नगरपकरषदेने नो्ीस 
िदली. सदर नो्ीसला कोेताही प्रनतसाद लमांाला नसल्याने नगरपकरषदेने सदर वाँ्र प्पलँ् 
िदनाींक १९ गुल,ै २०१७ रोगी लसल केलेले आहेत.  
(४) प्रश्न उया् ावत नाही. 

___________ 
  

म ांबई महानगरपालििेच्या ई-वॉडाातीि बीआयटी चाांीांच्या ववववध  
द रस्ततीच्या िामात गैरव्यवहार झाल्याबाबत 

  

(३१)  ८८०६५ (२३-०८-२०१७).   श्री.सांतोष दानवे (भोिरदन) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) मुींबई महानगरपाललकेच्या ई-वॉसाणतील बीआय्ी चाांीींच्या ववववो दरुुतीच्या कामात 
गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप थायी सलमतीच्या बैतकीत केला गेला व या गैरव्यवहाराची 
चौकाी लाचलुचपत प्रनतबींोक ववरागामाफण त करण्याची मागेी करण्यात आल्याच े माहे मे, 
२०१७ मये वा यया दरम्यान ननदाणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उत प्रकरेी चौकाी करण्याचे आदेा देण्यात आले आहेत काय, ययानुसार 
चौकाीच े ननषकषण काय व चौकाीनुसार सींबींधोत दोषी अधोका-याींवर काय कारवाई करण्यात 
आली वा येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारेे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (३१-१०-२०१७) :(१) बहृन्मुींबई महानगरपाललकेच्या िदनाींक २६.०५.२०१७ 
रोगीच्या थायी सलमतीच्या सरते “ई” ववरागातील तासवासी येथील बी.आय.्ी. चाांीींच्या 
दरुुतीच्या कामात गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप महापाललका सरागहृ नेते याींनी केला आहे. 
(२) सदर बी.आय.्ी. चाांीींवर क्रकरकोां दरुुतीची कामे बहृन्मुींबई महानगरपाललकेच्या सषम 
अधोकाऱयाींच्या मींगुरीने पूेण करण्यात आली आहेत. तसेच, सदर दरुुतीच्या कामाची तपासेी 
दषता ववरागामाफण त करण्यात आलेली आहे. 
     ययामाेुं सदर प्रकरेी महानगरपाललकेमाफण त चौकाी करण्यात आलेली नाही. 
(३) प्रश्न उया रवत नाही. 

___________ 
  

िल्याण-डोंिबविी महानगरपालििा (जि.ठाणे) पररके्षत्रातीि नागररिाांच्या  
दैनांटदन वपण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सोडववण्याबाबत 

  

(३२)  ८८२७५ (२३-०८-२०१७).   श्री.अबू आिमी (मानखूदा लशवािीनगर) :   सन्माननीय 
म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कल्याे-सबितबवली महानगरपाललका (स्ग.ताेे) पकरषेत्रातील नागकरकाींच्या दैनींिदन 
वपण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सोसववण्याच्या उद्दाेान ेसींबींधोत महानगरपाललका प्राासनाने अनुिम े
उल्हास व कााूं नदीपात्रातून तसचे आसपासच्या गावाींाी गोसेाऱया औयायोधगक वसाहतीतून 
थाननय नागकरकाींना व ाहरी रागातील रोगव्ादराींना ययाींच्या दैनींिदन पेय गलाची समया 
व साींसपाेी समया सोसववण्यासात् उत नदीपात्रातून प्रनतिदन ३१० दालष घन लल्र 
आणे चार दालष घन लल्र पाेी उचलण्याची परवानगी देण्याची मागेी थाननय 
सवणसामान्य नागकरक व गनप्रनतननोी, नागरी सींघ्ना याींनी मा.मुख्यमींत्री, मा.राज्यमींत्री 
(नगरववकास), मींत्री (गलसींोारे), मुख्य-सधचव, अनतकरत मुख्य-सधचव (नगरववकास), सधचव 
(गलसींोारे), महापाललका आयुत व आयुत कल्याे-सबितबवली महानगर षेत्रववकास 
प्राधोकरे तसेच ययाींच्या अधोनत नागरी सेवाींच े प्राधोकारी याींच्याकस े केल्याच े िदनाींक २७ 
एवप्रल, २०१७  रोगी वा यया सुमारास ननदाणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उत बाबतीत सींबींधोत प्राधोकाऱयाींकसून उत बाबीींवरील समयाींच्या 
ननराकरेाबाबत कतोर उपाययोगना गत्त करण्यासात् कोेती कायणवाही करण्यात आली वा 
करण्याचे प्रताववत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारेे काय आहेत ? 
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (१७-१०-२०१७) :(१) हे खरे आहे. 
(२) याबाबत सींबींधोत लघ ु पा्बींोारे ववरागाकस े कल्याे-सबितबवली महानगरपाललकेमाफण त 
पातपुरावा करण्यात येत आहे. 
(३) प्रश्न उया रवत नाही. 

___________ 
  

म ांबई शहरात १२ डायिीलसस िें दे्र स र िरण्याबाबत 
  

(३३)  ८८५४५ (२३-०८-२०१७).   श्री.सदा सरवणिर (माटहम) :  सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई ाहरात मूत्रवपींस ननकामी झालेल्या रूग्ेाींना सायललसीस उपचार यवकरत लमांण्यासात् 
महानगरपाललका प्राासनान ेववववो ितकाेी सायललसीसची १२ कें दे्र सुरु करण्याचा ननेणय माहे 
डससेंबर, २०१६ मये वा यया दरम्यान घेतला आहे, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, या कें द्रायावारे १९९ सायललसीस यींत्राच्या सहाय्याने ३५०/- रुपयाींहून कमी 
ाुल्कात रूग्ेाींना सेवा लमांेार असून ननवस झालेल्या सींथाींवर सायललसीस यींत्र बसववेे व 
ययाची देखराल दरुुती, मनुषयबां याींची व्यवथा करेे बींोनकारक केले आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास उत सायलललसस कें दे्र क्रकती कालावोीत कायाणन्वनयत करण्यात येेार आहेत, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारेे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (३१-१०-२०१७) :(१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) व (४) बहृन्मुींबई महानगरपाललकेमाफण त सावणगननक-खागगी सहराग प्रोयसाहन ोोरेाींतगणत 
३ सींथाींमये सायलललसस कें दे्र कायाणस्न्वत करण्यात आली आहेत. 
     तसेच, ८ ितकाेी ननववदा प्रक्रिया पूेण होऊन वतींत्र सायलललसस कें दे्र सुरु करण्याची 
कायणवाही सुरु आहे आणे २ ितकाेी सायलललसस कें दे्र सुरु करण्याच ेप्रताववत आहे. 

___________ 
  

पाांढरिवडा (जि.यवतमाां) येथीि शासिीय व ननमशासिीय िायााियािड े 
थिीत असिेल्या मािमत्तावर िप्तीची िायावाही िरण्याबाबत 

  

(३४)  ८८६४९ (२३-०८-२०१७).   श्री.राि  तोडसाम (अणी) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ाासनाच्या नगरववकास ववरागान े राज्यातील ाासकीय व ननमाासकीय कायाणलयाकस े
मागील पाच वषाांपासून थकीत असलेल्या मालमयतावर गप्पतीची कायणवाही करण्याच े आदेा 
थाननक वराज्य सींथाींना िदले आहेत, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, पाींढरकवसा (स्ग.यवतमाां) येथील ाासकीय व ननमाासकीय कायाणलयाींकस ेएक 
को्ी रुपये मालमयता कर थकीत आहे मात्र मुख्याधोकाऱ याींकसून ाासकीय कायाणलयावर 
कारवाई करण्यास ्ाांा्ाां होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उत प्रकरेी अयायापही कायणवाही न करण्याची कारेे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१८-१०-२०१७) :(१) महाराषर नगर पकरषदा, नगर पींचायती व औयायोधगक 
नगरी अधोननयम-१९६५ च ेकलम १५२ अन्वये थकीत मालमयता कर वसलुी करीता गप्पतीची 
कायणवाही करण्याच ेअधोकार नगरपकरषदेला आहेत. 
(२) व (३) हे खरे नाही. 
     पाींढरकवसा नगर पकरषद षेत्रातील ाासकीय व ननमाासकीय कायाणलयाकसील 
रु.३४४५७३०/-  थकीत मालमयता करापैकी सन २०१६-१७ मये रु.१५५३१६६/- मालमयता कर 
वसुली करण्यात आली आहे उवणरीत रु.१८९२५६४/- इतका  थकीत मालमयता कर ररेा 
करण्याबाबत पाींढरकवसा नगरपकरषदेकसून पातपुरावा सुरू आहे. यासींदराणत सींबींधोत 
कायाणलयाींनी ाासनाकसून ननोी प्राप्पत होताच कर ररेेची हमी िदल्यामुाें सींबींोीत कायाणलयास 
मुदत देण्यात आली आहे. 

___________ 
  

ह परी (ता.हातिणांगिे, जि.िोल्हापरू) येथीि आरक्षक्षत झािेिे भखूांडच नसल्याबाबत 
(३५)  ८८७४९ (२३-०८-२०१७).   डॉ.स जित लमणचेिर (हातिणांगिे) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) हुपरी (ता.हातकेींगले, स्ग.कोल्हापूर) येथील ब-याच रागात आरक्षषत केलेले रूखींसच 
नाहीत क्रकीं वा रूखींस आरक्षषत करण्यात आले नसल्याच ेमाहे म,े २०१७ मये वा यया दरम्यान 
ननदाणनास आले, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, नागकरकाींसात् बागबधगचे, साींकृनतक हॉल, ववरींगुांा कें द्र, बालकाींसात् खाें, 
व्यायाम ााांा आिद सुववोा करण्याककरता आरक्षषत करण्यात आलेले रखूींस बांकववण्यात 
आल्याच ेननदाणनास आले आहे,  हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत ाासनाने चौकाी केली आहे काय, चौकाीत काय आढाूंन आले, 
ययानुसार पुढे कोेती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारेे काय आहेत ? 
 

श्री. देवेंद्र फडणवीस (१८-१०-२०१७) :(१), (२) व (३) हे अींात: खरे आहे. 
       हुपरी नगरपकरषद िदनाींक ११.०४.२०१७ रोगी अस्तयवात आली असनू महाराषर 
प्रादेलाक ननयोगन अधोननयम, १९६६ अन्वये सदर नगरपकरषद षेत्राची ववकास योगना 
अयायाप तयार करण्यात आलेली नाही. ययामुाें सदर षेत्रामये नागरीकाींच्या सुववोाींसात् गागा 
सयाय:स्थतीत आरक्षषत करण्यात आलेल्या नाहीत. ययामुाें आरक्षषत रूखींस बांकाववण्याचा 
प्रश्न उया रवत नाही. 
(४) प्रश्न उया रवत नाही. 

___________ 
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 राि ेरघ िीबाबा स्तमारि (जि.नालशि) या टठिाणी येणाऱ्या पयाटि व यात्रिेरूां ना प रेशा नागरी 
व म िभूत सोई स ववधा उपिब्ध िरण्याबाबत 

  

(३६)  ८९२१५ (२३-०८-२०१७).   श्री.छगन भ िबां (येविा) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) येवला नगरपकरषद षेत्रातील (स्ग.नालाक) राग े रघुगीबाबा मारक या ितकाेी येेाऱया 
पयण् क व यात्रकेरूीं ना पुरेाा नागरी व मुलरूत सोई सुववोा उपलब्लो करण्यासात् ननोी 
लमांण्याची थाननक लोकप्रनतननोीींनी िदनाींक ४ माचण, २०१७ रोगी वा ययासुमारास ाासनाकस े
मागेी केलेली आहे , हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, प्रश्न राग (१) बाबत ाासनान ेकोेती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारेे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२६-१०-२०१७) :(१) हे खरे आहे. 
(२) येवला नगर पकरषद तरावर प्रताव तयार करण्यात येत असल्याबाबत स्गल्हाधोकारी, 
नालाक याींच्या कायाणलयान ेअहवाल सादर केला आहे. 
(३) प्रश्न उया् ावत नाही. 

___________ 
  

ठाणे - लभवांडी - िल्याण दरम्यानच्या मेरोमागा - ५ प्रिल्पाच्या िामाबाबत 
  

(३७)  ८९९९२ (२३-०८-२०१७).   श्री.स भाष भोईर (िल्याण ग्रामीण), श्री.त िाराम िाते 
(अण शक्ती नगर), श्री.प्रताप सरनाईि (ओवांा माजिवडा), श्री.मांगेश ि डाांिर (ि िाा) :  
सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ताे े- लरवींसी - कल्याे दरम्यानच्या मेरोमागण-५  प्रकल्पाच्या कामाला ाासनान ेिदनाींक 
१९ ऑ्ोबर, २०१६ रोगी वा यया सुमारास मींगुरी िदली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या मेरो मागाणच्या बाींोकामास अयायापही सुरवात झालेली नाही, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, सदर कामास केव्हा सुरुवात होेार आहे व सदर काम वविहत वेाेंत पूेण 
करण्यासात् कोेती उपाययोगना केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारेे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२३-१०-२०१७) :(१), (२), (३) व (४) सदर प्रतावास िदनाींक १९ 
ऑ्ोबर, २०१६ च्या मुींबई महानगर प्रदेा ववकास प्राधोकरेाच्या बैतकीत मान्यता िदली 
आहे. सदर मेरो प्रकल्पाच्या अींमलबागावेीच्या मान्यतसेात्चा प्रताव ाासनास सादर केला 
असून ययास मींत्रीमींसांाची मान्यता घेण्यासात् प्रताव सादर करण्याची कायणवाही सुरू आहे. 
  

___________ 
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िल्याण-डोंिबविी महानगरपालििा (जि.ठाणे) के्षत्रातीि २७ गावाांमधीि  
िचऱ्याची ववल्हेवाट िावण्याबाबत 

  

(३८)  ८९९९६ (२३-०८-२०१७).   श्री.स भाष भोईर (िल्याण ग्रामीण) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कल्याे-सबितबवली (स्ग.ताेे) महानगरपाललका षेत्रातील २७ गावाींमये 
कचऱयाची  ववल्हेवा् लावण्यासात् सबितबवली औयायाधगक ननवासी ववरागात सोनारपासा 
रययालगत मोकळया रूखींसावर महानगरपाललकेकसून अनधोकृतकरयया कचऱयाची 
ववल्हेवा् लावली गात असल्याची बाब माहे मे, २०१७ मये वा ययादरम्यान ननदाणनास आली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत सबितबवली ननवासी ववरागातील नागकरकाींनी सदर कचऱयाची ववल्हेवा् 
लावण्यास तीव्र ववरोो करून प्रदषूे होत असल्याची गींरीर बाब ननदाणनास आेली आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत सोनारपासा येथ े कचरा न ्ाकण्याबाबत ाासनाने कोेता ननेणय 
घेतला आहे व कल्याे-सबितबवली महानगरपाललका षेत्रातील कचऱयाची ववल्हेवा् लावण्याबाबत 
ाासनाने कोेती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची करेे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१७-१०-२०१७) :(१) व (२) हे खरे नाही. 
     सोनारपासा रययालगत औयायोधगक ननवासात १०/ई प्ररागषेत्रात समाववष् असलेल्या 
१७ गावाींमोील कचरा घीं्ागासीयावारे सींकलन करुन गमा केला गातो. गमा करण्यात आलेला 
कचरा सींपसणयावारे आोारवासी षेपेरूमीवर दररोग नेवून ्ाकण्यात येत असल्यामाेुं प्रदषूे 
होत नाही. 
(३) सोनारपासा या ितकाेी कचरा कायमवरुपी ्ाकण्यात येत नाही. कल्याे-सबितबवली 
महानगरपाललकेतील कचऱयाच्या ववल्हेवा्ीबाबत ाासनाने वच्छ रारत अलरयान अींतगणत 
रु.११४ को्ीच्या प्रकल्प अहवालास मान्यता िदलेली असनू ययाअींतगणत ३ ितकाेी ाात्रोत 
ररावरुमी मींगूर असून अलरकययाांची नेमेूक केली आहे. सदरच ेकाम माहे म,े २०१८ पयांत 
पुेण होण्याची ायता आहे. 
(४) प्रश्न उया रवत नाही. 

___________ 
  
ठाणे महानगरपालििा हद्दीतीि वागाें इस्तटेट, सम्राट नगर मधीि रस्तता रां दीिरणामये बाधधत 

झािेल्या ि ट ांिबयाांची िायमस्तवरपी राहण्याची व्यवस्तथा िरण्याबाबत 
  

(३९)  ९०००२ (२३-०८-२०१७).   श्री.स भाष भोईर (िल्याण ग्रामीण) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) ताेे महानगरपाललका हद्दीतील वागाें  इ्े् सम्रा् नगर मोील रता रुीं दीकरेामये 
बाधोत झालेल्या ४३ कु्ुींतबयाींना मानपासा येथे रें्ल हौलसींग योगनमेये केवां २१ घरे देण्यात 
आल्याच ेिदनाींक ०८ म,े २०१७ रोगी वा यया सुमारास ननदाणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, मानपासा येथील रें्ल हौलसींग योगनेमये एकाच घरामये दोन कु्ुींब वातव्य 
करीत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, एक वषण पूेण होऊनही महानगरपाललकेने सदर कु्ुींतबयाींची राहण्याची कोेतीही 
कायमवरूपी व्यवथा केलेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर बाधोत असलेल्या कु्ुींतबयाींची कायमवरूपी राहण्याची व्यवथा 
करण्याबाबत महानगरपाललकेने कोेती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे. 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारेे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२४-१०-२०१७) :(१) व (२) सदर बाोीत रतारुीं दीकरेातील नसून तथेील 
नालापात्रातील अनतिलमत कु्ुींब े आहेत. सदर ५६ अनतिलमत कु्ुींबाींपैकी प्रथमता सींिमे 
लातबरातील/रेंन््ल इमारतीतील उपलब्लो असलेल्या ३५ व तयानींतर उवणकरत २१ कु्ुींतबयाींना 
प्रययेकी १ सदननका देऊन तायपुरते पुनवणसन करण्यात आले आहे. 
(३) व (४) ताेे महानगरपाललकेमाफण त ववकास आराखड्यामोील ननयोस्गत रययाने बाधोत व 
आरषेाने बाोीत असलेल्या कु्ुींतबयाींचे कायमवरूपी पुनवणसन BSUP/PAP प्रकल्पामोील 
उपलब्लो सदननकेमये ्प्पप्पया्प्पप्पयाने करण्यात येते. 
     नाला रुीं दीकरेामये अनतिलमताींचे अथवा नाला पात्रामये वसलेल्या अनतिलमताींच े
कायमवरुपी पुनवणसन ताेे महानगरपाललकेमाफण त करण्याचे ोोरे सया अस्तयवात नाही. 
(५) प्रश्न उया रवत नाही. 

___________ 
  

म ांबईत मांडया, द िान,े फेरीवाल्याांिडून ५० मायक्रॉनपेक्षा िमी िाडीच्या  
प्िाजस्तटि वपशव्याांचा वापर होत असल्याबाबत 

  

(४०)  ९०१४५ (२३-०८-२०१७).   श्री.नसीम खान (चाांटदविी) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईत मींसया, दकुान,े फेरीवाल्याींकसून ५० मायिॉनपेषा कमी गासीच्या प्पलास््क 
वपाव्याींचा वापर होत असून महानगरपाललकाींकसून कमी प्रमाेात कारवाई होत असल्याची 
बाब माहे एवप्रल-२०१७  वा यया दरम्यान ननदाणनास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, बींदी असलेल्या प्पलास््क वपाव्याींच्या वापरामुाें पयाणवरेावर मोतया प्रमाेात 
पकरेाम होत असल्यान े५० मायिॉनपेषा कमी गासीच्या प्पलास््क वपाव्याींचा वापरावर रोख 
लावण्यासात् कोेती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारेे काय आहेत ? 
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (३१-१०-२०१७) :(१) ५० मायिॉनपेषा कमी गासीच्या व ८ X १२ इींचापेषा 
कमी आकाराच्या प्पला्ीक वपाव्याींची वविी करेाऱया दकुानाींवर माहे गानेवारी २०१७ त ेगून 
२०१७ या कालावोीत २८६ व्यतीींवर महानगरपाललकेमाफण त कारवाई करण्यात आली आहे.  
     सदर कारवाईदरम्यान ययाींचेकसून २०४.५७० क्रक.गॅ्र. प्पला्ीक वपाव्या गप्पत करण्यात 
आल्या असून रु. १४,२५,०००/- इतका दींस वसूल करण्यात आला आहे. 
(२) व (३) ५० मायिॉनपेषा कमी गासीच्या प्पलास््क वपाव्याींच्या वापरावर बींदी असून या 
वपाव्याींच्या वापरावर रोख लावण्यासात्, कें द्रीय प्रदषुे ननयींत्रे बोसाणच्या पयाणवरे (सींरषे) 
अधोननयम १९८६, प्पलास््क कचरा व्यवथापन ननयम २०१६ तसचे महाराषर अववघ्नाील 
कचरा (ननयींत्रे) अधोननयम, २००६ मोील तरतुदीींनुसार महानगरपाललकेमाफण त वेांोवेांी 
कारवाई करण्यात येते. 

___________ 
  

औरांगाबाद महानगरपालििेतीि दलित वस्तती स धार योिनेतीि गैरव्यवहार 
  

(४१)  ९०५०६ (२३-०८-२०१७).   श्री.अत ि सावे (औरांगाबाद पूवा) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) औरींगाबाद महानगरपाललकेला दललत वती सुोार योगनेंतगणत १४ को्ी रूपायाींचा ननोी 
उपलब्लो  झाला आहे , हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या योगनेत २२६ वेगवेगांी ववकास काम ेकरण्यात येेार आहेत, हेही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, मगीतील तेकेदाराला काम ेलमांण्यासात् ही काम ेई- े्ंसर वर प्रकालात होऊन 
काही वेांातच ई- े्ंसर गायब झाले, हेही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, या प्रकरेी ाासनान ेचौकाी केली आहे काय ,ययात काय आढाूंन आले व 
ययानुसार सबींधोत दोषीींवर कोेती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारेे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२६-०९-२०१७) :(१) व (२) औरींगाबाद महानगरपाललकेला दललत वती 
सुोार योगनअेींतगणत सन २०१६-१७ मये १५.०० को्ी रुपयाींचा ननोी उपलब्लो करुन देण्यात 
आलेला आहे. या योगनेअींतगणत ६८ वेगवेगांी ववकास काम ेकरण्यात येेार आहेत. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) व (५) प्रश्न उया रवत नाही. 

___________ 
  

औरांगाबाद महानगरपालििा हद्दीतीि िचऱ् याचे िटडट झािे नसल्याबाबत 
  

(४२)  ९०५७७ (२३-०८-२०१७).   श्री.अत ि सावे (औरांगाबाद पूवा) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  



वि.स. ३६४ (32) 

(१) औरींगाबाद महानगरपाललका हद्दीत प्रययषात क्रकती कचरा आहे, कोेयया वासाणत क्रकती 
मगूर काम करतात या बाबतचा दैनींिदन अहवाल तयार करून ययाचे ऑडस् करण्यात येत े
परींतु महानगरपाललकेन े मागील २० वषाांपासनू ऑडस् केले नाही,  हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उत प्रकरेी ाासनाने चौकाी केली आहे काय, चौकाीत काय आढाूंन आले 
व ययानसुार सबींधोताींवर कोेती कारवाई करण्यात आली वा येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारेे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१७-१०-२०१७) :(१) हे खरे नाही. 
     औरींगाबाद ाहरातील सवण ९ झोन मये घरोघरी गाऊन कमणचाऱ याींमाफण त कचरा गोांा 
केला  गात असून, सींकललत केलेला कचरा मोतया वाहनाींमाफण त नारेगाींव कचरा सपेोमये  
नेण्यात येतो. सदर कचरा वाहतकुीचा दैनींिदन अहवाल हा नारेगाींव कचरा सपेोमये ननयुत 
केलेल्या  वच्छता ननकरषका माफण त प्राप्पत केला गातो. 
     गानेवारी, २०१६ पासून कच-याचे वगीकरे करण्यात येत असून ययामुाें नारेगाींव येथ े
गाेा-या  कचरा वाहतूक वाहनाींच्या फेऱयाींवर स्व्हसीयो कॅमेराव्दारे ननयींत्रे तेवण्यात येते. 
सुकाकचरा हा सेंरल नाका ाेड्सला पातवून ययावर प्रक्रिया करण्यासात् तो बाहेर पातववण्यात 
येतो. तसचे काही ननवसक प्ररागाींमये कीं पोस् ी्ंग व्दारे दैनींिदन गमा होेा-या ओल्या 
कचऱ यावर प्रक्रिया करण्यात येवून खत ननलमणती केली गात ेअस ेऔरींगाबाद महानगरपाललकेन े
कांववलेले आहे.    
(२) प्रश्न उया रवत नाही. 
(३) प्रश्न उया रवत नाही. 

___________ 
  

िल्याण-डोंिबविी महानगरपालििेतीि (जि.ठाणे) रूनणाियात  
आरोनय स ववधाांची िमतरता असल्याबाबत 

  

(४३)  ९०५८१ (२३-०८-२०१७).   श्री.गणपत गायिवाड (िल्याण पूवा) :   सन्माननीय 
म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कल्याे-सबितबवली महानगरपाललकेतील (स्ग.ताेे) रूग्ेालयात आरोग्य सुववोाींची कमतरता 
ननमाणे झाली असता महानगरपाललका रूग्ेालय व्यवथापनावर करोसो रूपये खचण करीत 
असल्याच ेननदाणनास आलेले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, उत प्रकरेी महानगरपाललका आरोग्य ववरागाची ाासनाकसून चौकाी 
करण्यात आली आहे काय, चौकाीत काय आढाूंन आले आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारेे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१७-१०-२०१७) :(१) हे खरे नाही. 
     कल्याे-सबितबवली महानगरपाललकेच्या दोन्ही रुग्ेालयात कायणरत ४६ वैयायकीय 
अधोकाऱयामाफण त महानगरपाललका षेत्रातील नागकरकाींना ववववो आरोग्य ववषयक सेवा उपलब्लो 
करुन देण्यात येतात. 
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     सदर दोन्ही रुग्ेालयाींच्या व्यवथापनावर महानगरपाललका आवश्यक व अनुजे्ञय खचण 
करीत असल्यान ेव्यवथापनावर करोसो रुपये खचण करीत असल्याची बाब खरी नाही. 
(२) व (३) प्रश्न उया रवत नाही. 

___________ 
  

उमरखेड नगरपररषदेच्या (जि.यवतमाां) घनिचरा सांििन  
िें द्रात आग िावल्याम ाें २०० झाड ेिांाल्याबाबत 

(४४)  ९०९४८ (२३-०८-२०१७).   डॉ.लमलिांद माने (नागपूर उत्तर) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) उमरखेस नगरपकरषदेच्या (स्ग.यवतमाां) घनकचरा सींकलन कें द्रात कचरा गाांण्यासात् 
अययींत बेगबाबदारपेाने आग लावल्यामुाें िहींद ू माानरूमीतील गवांपास २०० झास े
गांाल्याची बाब माहे एवप्रल, २०१७ मये वा ययादरम्यान ननदणानास आली आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, घनकचरा सींकलन कें द्राचे व्यवथापक व कमणचाऱयाींवर नगरपकरषद उमरखेस 
प्राासनाने ननलींबनाची कारवाई केली आहे काय, 
(३) असल्यास, आग लागलेल्या घ्नाथांी नगरपकरषदेचा एकही गवाबदार अधोकारी 
उपस्थत नव्हता, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, अींवदुींबर वषृ सींवोणन सलमतीने सदर प्रकरेाच्या सींदराणने तिार प्राासनाकस े
केली आहे, हेही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, ग्रामववकास खाययाने सदर प्रकरेाची गींरीर दखल घेतली आहे काय, 
नसल्यास ववलींबाची कारेे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१८-१०-२०१७) : (१) हे अींात: खरे आहे. 
   घनकचरा सींकलन कें द्रावर आग लावण्यात आली नसून अचानक आग लागल्याच ेआढाूंन 
आले. ययात १५ त े२० रोप ेगांाली आहेत. 
(२) प्रश्न उया रवत  नाही. 
(३) सदर घ्नेची सूचना नगरपकरषदेला लमांताच तायकाां अस्ग्नामन दल, सींबींधोत कमणचारी, 
मुख्याधोकारी, नगरपकरषद अयष व इतर कमणचारी घ्नाथांी उपस्थत होऊन आगीवर 
ननयींत्रे तेवण्यात आले आहे. 
(४) हे खरे नाही. 
(५) प्रश्न उया रवत नाही. 

___________ 
  

मििापूर (ता.शाह वाडी जि.िोल्हापूर) येथे वपण्याच्या पाण्यासाठी पािेश्वर  
धरणातून थेट पाईप िाईनद्वारे पाणी प रवठा िरण्याबाबत 

  

(४५)  ९२०६९ (२३-०८-२०१७).   श्री.सत्यिीत पाटीि-सरडिर (शाहूवाडी) :   सन्माननीय 
म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) मलकापूर (ता.ााहुवासी, स्ग.कोल्हापूर) येथे वपण्याच्या पाण्याची ी्ंचाई असल्याच े
ननदाणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, वपण्याच्या पाण्यासात् पालेश्वर ोरेातून थे् पाईप लाईनयावारे पाेी पुरवता 
योगनेसात् नगरपाललकेन े२ को्ी २१ लाख रुपयाींचा प्रताव सादर केला आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रतावानसुार मुख्य अलरयींता, पुेे याींनी या कामास ताींतत्रक मान्यता 
िदली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर पाेी पुरवता योगनेचे काम सुरु होेेबाबत ाासनाने कोेती कायणवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारेे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२३-१०-२०१७) :(१) मलकापूर ाहरास कसवी नदीमोून गॅकवेलव्दारे 
सयायस्थतीत पाेीपुरवता करण्यात येत असून दरवषी उन्हाांयात गानेवारी ते १५ गनू पयांत 
पाेी ी्ंचाई ननमाणे होत असल्याच ेमलकापूर नगरपकरषदेने कांववले आहे. 
(२), (३), (४) व (५) • महाराषर सुवेण गयींती नगरोयथान महालरयानाच्या थायी आदेाानसुार 
प्रकल्पाचा सववतर प्रकल्प अहवाल तयार करुन ययास सषम प्राधोकरेाची ताींतत्रक मान्यता 
घेऊन नगरपकरषद प्राासन सींचालनालयामाफण त ाासनास सादर करेे आवश्यक 
आहे.         
• ययानुसार मलकापूर नगरपकरषदेने महाराषर सुवेण गयींती नगरोयथान महालरयानाींतगणत 
पालेश्वर ोरेातून थे् पाईपलाईनव्दारे रु.२.०२ को्ीच्या पाेी पुरवता योगनेचा प्रताव 
सषम प्राधोकरेाची ताींतत्रक मान्यता घेऊन ाासनाकस े सादर केला आहे. सदर प्रताव 
ाासनाच्या ववचाराोीन आहे. 

___________ 
  

नाांदगाांव नगरपररषद हद्दीत (जि.नालशि) नगरपररषदेच्या माििीची  
िागा िब्रस्ततान म्हणून वापरण्यास लमांण्याबाबत 

(४६)  ९२४२९ (२३-०८-२०१७).   श्री.पांिि भ िबां (नाांदगाव) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नाींदगाींव नगरपकरषद हद्दीत (स्ग.नालाक) मुलीम समागासात् सयाय:स्थतीत कब्रतान 
म्हेून वापरण्यात येत असलेली गागा वाढयया लोकसींख्येमुाें अपरुी पसत असून ययामुाें पूवी 
दफन केलेल्या प्रेताींची हेांसाींस होत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, नाींदगाींव नगरपकरषद हद्दीत नगरपकरषदेच्या मालकीची सव्हप नींबर १६५/१ पकैी 
२ एकर गागा कब्रतान म्हेून वापरण्यास व ववकास करण्यास मींगुरी लमांण्याबाबत प्रताव 
नगरपकरषद नाींदगाींवने स्गल्हाधोकारी, नालाक याींच्या कायाणलयाकस े िदनाींक ५ डससेंबर,२०१५ 
रोगी व यया समुारास सादर केलेला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत ाासनान ेकोेती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारेे काय आहेत ?  
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (२६-१०-२०१७) :(१) नाींदगाव नगरपकरषद हद्दीतील कब्रतान वाढयया 
लोकसींख्येमुाें अपुरे पसत,े हे खरे आहे. 
(२) नाींदगाव नगरपकरषदेने सव्हप नींबर १६५/१ येथील गागा कब्रतान वापरासात्चा प्रताव 
मींगुरीतव िदनाींक १५ माचण, २०१७ रोगीच्या पत्रान्वये स्गल्हाधोकरी, नालाक कायाणलयास सादर 
केला आहे. 
(३) सदर गागेच ेसीमाींकन व हद्द कायम करण्यासात् मोगेीची कायणवाही उप अोीषक रूमी 
अलरलेख कायाणलयामाफण त सुरू आहे. 
(४) प्रश्न उया् ावत नाही. 

___________ 
  
िल्याण डोंिबविी महानगरपालििा (जि.ठाणे) के्षत्रातीि एस.टी.स्तथानि पररसर, रेल्वे स्तथानि 

पररसर व स्तिायवॉिवर फेरीवाल्याांनी अनतक्रमण िेिे असल्याबाबत 
(४७)  ९२७७२ (२३-०८-२०१७).   श्री.नरेंद्र पवार (िल्याण पजश्चम) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कल्याे सबितबवली महानगरपाललका (स्ग.ताेे) षेत्रातील एस.्ी.थानक पकरसर, रेल्वे 
थानक पकरसर व कायवॉकवर फेरीवाल्याींनी अनतिमे केले असून नागकरकाींना अनेक 
समयाींना तबिस यायावे लागत आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, कायवॉकवर गदुणल्याींचा वावर असल्यान े तेथून मिहलाींना गीव मुत्त ोरून 
गावे लागत,े  हेही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, नागकरकाींनी वारींवार तिार देऊनही प्राासनाकसून कोेतीही कारवाई केली गात 
नाही, हेही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, या प्रकरेी ाासनाने चौकाी केली आहे काय, चौकाीत काय आढाूंन आले व 
ययानुसार दोषीींवर कोेती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारेे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१७-१०-२०१७) :(१) व (२) अींातः हे खरे आहे. 
     प्रतुत प्रकरेी रेल्वे ्ेान पकरसरातील फेरीवाले व कायदा सुव्यवथा याींचे ननयोगन 
कल्याे-सबितबवली महानगरपाललका, पोलीस प्राासन व रेल्व े प्राासन याींच्यामाफण त दैनींिदन 
सींयुत कारवाई केली गाते. याकामी महानगरपाललकेन ेकायमवरुपी ववाेष पथक गत्त केले 
असून ययामये आवश्यक कमणचारी, पोलीस कमणचाऱयाींसह दोन सत्रामये ननयुत करण्यात 
आले आहेत. तसचे थाननक पोलीस व रेल्वे प्राासनाकसील पोलीसाींमाफण तही दैनींिदन कारवाई 
केली गात.े तसेच कायवॉक व रेल्वे पकरसरातील रययाींचे आणे प्रवासी सुववोेकरीता 
ननयोगन करण्यात आले आहे. 
(३) अनैनतक ोींदे व गदुणल्याींवर कारवाई करण्याबाबत महायमा फुले चौक, पोलीस ्ेान 
कल्याे (पस्श्चम) याींना वेांोवेांी लेखी वरुपात कांववण्यात आले असून ययाींच्यामाफण त सुद्धा 
अनधोकृत फेरीवाले, गदुणल्ले व इतर अनैनतक ोींदेवाल्याींवर कारवाई सुरु आहे. 
(४) व (५) प्रश्न उया रवत नाही. 

___________ 
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िल्याण-डोंिबविी महानगरपालििेतीि (जि.ठाणे) बीएसय पी योिनबेाबत 

  

(४८)  ९२७७५ (२३-०८-२०१७).   श्री.नरेंद्र पवार (िल्याण पजश्चम) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कल्याे सबितबवली महानगरपाललकेने (स्ग.ताेे) कें द्र ाासनाच्या बीएसयुपी योगनेतून 
ाहरातील गकरबाींसात् असीग हगार घरे बाींोली आहेत मात्र लाराथयाांची यादी अगूनही 
महानगरपाललकेने ननस्श्चत न केल्याने ही घरे पसून आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, बीएसयुपी योगनतेून महानगरपाललकेन ेचार प्रकल्प तयार केले होत ेययानुसार 
क्रकमान १७ ितकाेी ही योगना उरारण्याच ेकाम हाती घेतले व सुरुवातीला १३००० घरे लष 
तेवून प्रययषात ८१८१ घरे बाींोण्यात आली आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ाासनाने याबाबत कोेती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारेे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२५-१०-२०१७) :(१) अींातः खरे आहे. 
     कल्याे-सबितबवली महानगरपाललका षेत्रातील बी.एस.य.ुपी. योगनेच्या ननकषानुसार एकूे 
१४७८ पात्र लाराथी महानगरपाललकेच्या सवणसाोारे सरेच्या मान्यतेने ननस्श्चत केले आहेत. 
या पात्र लाराथयाांना सदननका ववतरीत करण्याची कायणवाही महानगरपाललकेमाफण त सुरु आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
     महानगरपाललकेन े बी.एस.यु.पी. योगनेंतगणत चार प्रकल्प अहवाल (DPR) तयार केले 
होते. ययानुषींगान े ननववदेप्रमाेे १७ पॅकेगनुसार ९ ितकाेी काम ेसुरु करण्यात आली असून, 
यामये १३४६९ सदननका बाींोण्याचे उद्दीष् होते. 
     परींत ूययानींतर ननरननराळया कारेातव सी.पी.आर. लसमीत करुन एकूे ८१८८ सदननका 
तयार करण्यात येत आहेत. ययापैकी २४६४ सदननका बाींोून पुेण झालेल्या आहेत, तर ४८०८ 
सदननका बाींोकामाच्या अींनतम ्प्पप्पयावर असून माहे ऑ्ोबर, २०१७ अखेर पूेण होेार 
आहेत. 
     अनतकरत मुख्य सधचव, गहृननमाणे ववराग याींनी िद.१९/०५/२०१७ रोगीच्या बैतकीत, 
अयायाप सुरु न झालेल्या उवणकरत ९१६ सदननकाींची काम े रद्द करण्याबाबत िदलेल्या 
ननदपाानुसार, सदर कामे रद्द करुन ययाींची रकम ाासनास परत करण्याची कायणवाही 
महानगरपाललकेमाफण त सुरु आहे. 
(३) व (४) प्रश्न उया रवत नाही. 

___________ 
  

ब्रम्हपूरी नगरपररषदेंतगात ( जि.चांद्रपूर) िोट तिाव सौंदयीिरणात  
िोटीांचा गैरव्यवहार झािा असल्याबाबत 

(४९)  ९२८४२ (२३-०८-२०१७).   श्री.डी.एस.अटहरे (साक्री), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर), 
श्री.त्र्यांबिराव लभसे (िातूर ग्रामीण), श्री.िािीदास िोांांबिर (वडाांा), श्री.अस्तिम शखे (मािाड 



वि.स. ३६४ (37) 

पजश्चम), श्री.अलमन पटेि (म ांबादेवी), प्रा.वषाा गायिवाड (धारावी), श्री.वविय वडटे्टीवार 
(ब्रम्हपूरी), अॅड.सांिय धोटे (रािूरा) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) ब्रम्हपूरी नगरपकरषदेंतगणत (स्ग.चींद्रपूर) को् तलाव सौंदयीकरेाचे काम पुगा कन्सरान 
या कीं पनीने केले असून कीं पनीने तलावाच ेकाम पूेण न करताच कोट्यवोीींचे काम कागदोपत्री 
दाखवून ाासनाची आधथणक फसवेूक केल्याचे माहे म,े २०१७ मये वा ययादरम्यान ननदाणनास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यासींदराणत ाासनाने उच्चतरीय चौकाी करुन सदर कीं पनीवर व मौका पाहेी 
न करता देयके मींगूर करेाऱया अधोकाऱयाींवर कोेती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३)  नसल्यास, ववलींबाची कारेे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१८-१०-२०१७) :(१) व (२) हे अींात: खरे आहे. 
     कीं त्रा्दारान े ननववदा अ्ीत १ मी्र गाां काढण्याची तरतदू असताींना ययापेषा गात 
खोदकाम केले व ज्यादा देयकाची मागेी केली, गे मींगूर करण्यात आलेले नाही. ययाववरूद्ध 
कीं त्रा्दाराने सत्र न्यायालयात दावा दाखल केला. कीं त्रा्दाराचा करारनामा देखील रद्द करण्यात 
आला आहे. गादा देयके मींगूर झाले नसल्याने अधोकाऱयाींवर कायणवाहीचा प्रश्न उया रवत नाही. 
(३) प्रश्न उया रवत नाही. 

___________ 
  

नालशि महानगरपालििेच्या अजननशमन ववभागातीि ररक्त पदे भरण्याबाबत 
  

(५०)  ९३०५१ (२३-०८-२०१७).   श्री.योगेश (बापू) घोिप (देवांािी), श्रीमती सीमाताई टहरे 
(नालशि पजश्चम) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नालाक ाहराच्या आपयती ननवारेाची गबाबदारी असलेल्या महानगरपाललकेच्या 
अस्ग्नामन ववरागावरच मनुषयबांाअरावी आपयती ओढवत असल्याचे माहे गून, २०१७ मये 
वा ययादरम्यान ननदाणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, नालाक ाहराचा ववतार व लोकसींख्येच्या तुलनेत अस्ग्नामन ववरागाकस े५१७ 
अधोकारी व कमणचाऱ याींची आवश्यकता असताींना गेमतेम १५७ कमणचाऱ याींची सींख्या आहे, हेही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, अस्ग्नामन ववराग अधोक सषम करण्यासात् अधोकारी/कमणचाऱ याींच े पदे 
ररण्याबाबत कोेयया उपाययोगना केल्या व करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारेे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२४-१०-२०१७) :(१) हे खरे नाही. 
(२) नालाक महानगरपाललकेच्या अस्ग्नामन ववरागात सयायस्थतीत ताींतत्रक व अताींतत्रक 
सींवगाणतील एकूे १५५ अधोकारी/कमणचारी कायणरत आहेत. 
 



वि.स. ३६४ (38) 

 
     महानगरपाललकेन े सादर केलेल्या आकृतीबींोात अस्ग्नामन ववरागासात् ताींतत्रक व 
अताींतत्रक सींवगाणतील एकूे ५४६ पदाींचा समावाे आहे. 
(३) िदनाींक ०४ म,े २००६ च्या ाासन ननेणयान्वये, महानगरपाललकाींसात् वविहत केलेल्या 
आथापना खचाणच्या मयाणदेपेषा नालाक महानगरपाललकेचा आथापना खचण गात असल्याने, 
महानगरपाललकेस सरांसेवेची करत असलेली पदे ररता येत नाही. 
(४) प्रश्न उया रवत नाही.   
  

___________ 
  
  
ववधान भवन :   डॉ. अनांत िांसे 
नागपूर.   प्रधान सधचव, 

महाराष्ट्र ववधानसभा. 

  
_________________________ 

ाासकीय मयवती मुद्रेालय, नागपूर. 


