
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ३६८ वी यादी 

 
महाराष्ट्र ववधानसभा 

  

चौथे अधधवेशन, २०१७ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

राज्यात अपांग पुनववसन िायदयानुसार महानगरपालििाांच्या  
मािेटमधीि ३ टक्िे गाळे अपांगाांना देण्याबाबत 

  

(१)  ३६४० (२३-१२-२०१४).   श्री.ओमप्रिाश ऊर्व  बच्च ू िडू (अचिपूर) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज् यात ंपींगपुनवसनसन कायायानुसार मनानगरपाकलकाीं या  माके्मधील ३ ्क् के गा े 
ंपींगाींना ाेणे तसेच ंपींगाींची ाैनींदान नोंा करणे बींधनकारक ंसतानानी त् याची ंींमलबवावसणी 
नोत नानी, ने खरे आने काय, 
(२) ंसल् यास, या कायद्याची ंींमलबवावसणी तातडीने न केल् यास तीर आ आींाोलन कर याचा 
इशारा मा.लोकप्रतततनधीींनी दानाींक ७ वुल,ै २०१४ रोवी वसा त्या समुारास सचचवस, नगरववसकास 
याींना दाला, ने खरे आने काय, 
(३) ंसल् यास, यासींार्ानत काय कायनवसानी कर यात आली वसा येत आने ? 
  
श्री. देवेंद्र र्डणवीस (०२-११-२०१७) :(१) ने खरे नानी. 
(२) वस (३) शासकीय योवनाींनुसार वकमन वसा्प करताींना दावयाींग वयक्तीींना ववसदनत 
आरक्षणानुसार सवसलतीया ारान े वसा्पात प्राधान्य ाेयाबाबत दा.२८/१२/२००६ या शासन 
पररपत्रकान्वसये सवसन मनानगरपाकलका/नगरपाकलका याींना सूचना ाेयात आलेल्या आनेत. 
त्याचप्रमाणे दावयाींग बाींधवसाींची नोंा करयाबाबत दा.०४/१०/२०१३ या पररपत्रकान्वसये सवसन 
मनानगरपाकलका/नगरपाकलका/नगरपररषा याींना क ववसयात आले ंसून, त्याची का्ेकोरपणे 
ंींमलबवावसणी करयासाठीनी दा.२०/०८/२०१५ या पररपत्रकान्वसये सवसन सींबींचधताींना क ववसले 
आने. तसचे दावयाींग  वयक्तीींया योवनाींबाबत तनयकमतपणे आढावसा घेयाया सूचना सवसन 
ववसर्ागीय आयुक्त याींना ाेयात आलेल्या आनेत. 
  

___________ 
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क्रस्टि ई िां पनीच्या सांचाििान ेिरारातीि शती व अटीांचा भांग असल्याबाबत 
  

(२)  १८९९९ (११-०८-२०१५).   श्रीमती ज्योती ििानी (उल्हासनगर), श्री.रमशे िदम 
(मोहोळ), श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा) :   सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) उल्नासनगर मनानगरपाकलकेने (जव.ठाणे) सन २०१० मध्ये क्रस््ल ई कीं पनीला बी.ओ.्ी. 
तत्वसावसर कानी ं्ी वस शतीवसर कीं पनीच ेसींचालक श्री. रावा गेमनानी याींना खावगी बस सुरु 
करयास परवसानगी दाली नोती, ने खरे आने काय, 
(२) ंसल्यास, क्रस््ल ई कीं पनीया सींचालकाने करारातील शती वस ं्ीींचा र्ींग केल्याम ेु 
त्याींयाकडून खावगी बस चालववसयाचे बींा करयात आले वस त्याींना का या यााीत 
्ाकयाचा तनणनय सन २०१३ मध्ये वसा त्या ारम्यान उल्नासनगर मनानगरपाकलकेने घेतला 
आने, ने नी खरे आने काय, 
(३) ंसल्यास, बस थाींब्याकरीता घेतलेली उल्नासनगर - ५ येथील मनानगरपाकलकेची वागा 
कानी ंचधकारी वस ठेकेाार याींया सींगनमताने नडप करयाचा प्रयत्न करीत ंसल्याचे 
तनाशननास आले आने, ने नी खरे आने काय, 
(४) ंसल्यास, याबाबत तक्रार सींबींचधत लोकप्रतततनधीींनी दानाींक २० फेब्रुवसारी, २०१५ रोवी वसा 
त्यासुमारास मा. मुख्यमींत्री वस प्रधान सचचवस, नगरववसकास ववसर्ाग याींचेकड ेलेखी तनवसेानाद्वसारे 
केली ंसून सींबींचधताींववसरुध्ा शासनाने कोणती कायनवसानी केली वसा करयात येत आने, 
(५) नसल्यास, ववसलींबाची कारणे काय आनेत ? 
  
श्री. देवेंद्र र्डणवीस (०४-११-२०१७) :(१) ने खरे आने. 
(२) ने खरे आने. 
(३), (४) वस (५) रावा गेमनानी याींनी मा.उच न्यायालयात ााखल केलेल्या याचचका कमाींक 
७८६२/२०१४ मध्ये मा.न्यायालयाया दानाींक २४.०७.२०१७ रोवीया आाेशान्वसये सार 
वागेवसरील स्थचगती उठववसयात आली ंसून, उल्नासनगर मनानगरपाकलकेने सार वागा 
दानाींक ०२.०८.२०१७ रोवी ताब्यात घेतली आने. 
  

___________ 
  

मानखुदव, गोवांडी (मुांबई पूवव उपनगर) येथीि नागररिाांना त् याांच् या  
वास् तव् याच ेपुरावे ववतरीत िरण्याबाबत 

  

(३)  २२८५७ (११-०८-२०१५).   श्री.अबू आिमी (मानखूदव लशवािीनगर) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मानखुान, गोवसींडी (मुींबई पूवसन उपनगर) स् थातनक ववसर्ागातील तसेच ववसधानसर्ा के्षत्रातील 
नागररकाींना त् याीं या वसास् तव याच ेपोपडीधारक पुरावस े (फो्ोपास) तातडीन े  ववसतरीत कर याची 
मागणी स् थातनक वागरुक नागररक, सामाजवक कायनकत,े लोकप्रतततनधी तसेच ववसववसध रावकीय 
पक्षाींचे पााचधकारी याींनी मा.मुख् यमींत्री,  राज् यमींत्री (नगरववसकास), जवल् नाचधकारी (मुींबई पूवसन 
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उपनगरे), उपजवल् नाचधकारी ंतत/तनष का ववसर्ाग, चेंबूर, आयुक् त बहनन् मुींबई मनानगरपाकलका, 
ंततररक् त आयुक् त बहनन् मुींबई मनानगरपाकलका पूवसन उपनगरे आयुक् त (बह.मुीं.मनपा/पूवसन उपपगरे), 
सनाय्यक आयुक् त (मम/पूवसन बह.मुीं.मनपा) याीं याकड े माने वानवेसारी, २०१५ मध्ये वसा त् या 
ारम्यान लेखी तनवसेानाद्वसारे केला आने, ने खरे आने काय, 

(२) ंसल् यास, उक् त प्रकरणी माने म,े २०१५ ंखेर पयतं कोणती कायनवसानी पूणन कर यात 
आली वसा येत आने, 
(३) ंसल् यास, सारचे काम ककती कालावसधीत नाती घे यात येईल वसा येत आने, 
(४) नसल् यास, ववसलींबाची कारणे काय आनेत ? 
 
श्री. देवेंद्र र्डणवीस (०४-११-२०१७) :(१) ने खरे आने. 
(२), (३) वस (४) दानाींक २२.०७.२०१४ रोवीया शासन तनणनयानसुार वानेवसारी, २०१५ त े म,े 
२०१५ या कालावसधीत बहनन्मुींबई मनानगरपाकलकेया वागेवसरील मकूण ५३ पोपडीधारकाींना 
फो्ोपास ववसतरीत करयात आले आनेत. 

___________ 
  

नािासोपारा येथीि ( जि. ठाणे) हनुमाननगर मधीि २८ बेिायदा  
इमारती पाडण्यात आल्याबाबत 

(४)  ३९०५७ (२१-०१-२०१६).   श्री.सांिय साविारे (भसुावळ) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नालासोपारा येथील ( जव. ठाणे) ननमुाननगर मधील सवने नींबर ३२ मधील चार 
मवल्याींया २८ बकेायाा इमारती पाडयात आल्या आनेत, ने खरे आने काय, 
(२) ंसल्यास, चार-पाच वसषांपासनू शासकीय वकमनीवसर मोठ्या प्रमाणात चार मवली त्याींया 
२८ इमारती बाींधल्या ंसून त्यावसर शासनान ेकोणतीनी कारवसाई केली नानी, ने नी खरे आने 
काय, 
(३) ंसल्यास, त्या दठकाणी बकेायाा इमारती बाींधनू घरे ववसकून रदनवसाशाींची फसवसणूक 
केल्याप्रकरणी  ववसकासकाींवसर शासनाने कोणती कारवसाई केली वसा करयात येत आने, 
(४) नसल्यास, ववसलींबाची कारणे काय आनेत ? 
  
श्री. देवेंद्र र्डणवीस (०४-११-२०१७) :(१), (२) वस (३) वससई ववसरार शनर मनानगरपाकलकेन े
खालीलप्रमाण ेक ववसले आने:- 
 माने ऑक््ोबर, २०१५ मध्ये नालासोपाऱ्यातील ननुमाननगर येथील सवने नींबर ३२ मधील 
त मवला + ४ या ५ इमारती तनकसल वस मनानगरपाकलकेया  समन्वसयाने तनषकाकसत 
केल्या आनेत. 

 सारया ंनचधकह त इमारतीींया ववसकासकाींना मनानगरपाकलकेन ेMRTP ंींतगनत नो्ीसा 
दाल्या आनेत. 
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 उवसनरीत २३ इमारतीमध्ये नागररकाींचा रदनवसास ंसून सार प्रकरण न्याय प्रववसषठ ंसल्यान े
कायनवसानी स्थचगत करयात आली आने.  

(४) प्रश्न उद्् ावसत नानी. 
___________ 

 
मुांबईतीि सायन प्रततक्षानगर येथ ेववके्रत्याांवर अनधधिृत बाांधिाम  
मोहीमअेांतगवत महानगरपालििा प्रशासनाने िारवाई िेल्याबाबत 

  

(५)  ५२३९२ (१७-०५-२०१६).   श्री.गोपािदास अग्रवाि (गोंददया), श्री.अलमन पटेि 
(मुांबादेवी) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील सायन प्रततक्षानगर येथ ेर्ावी, मछी वस इतर छो्े -मोठे वयवससाय करणाऱ्या 
ववसके्रत्याींवसर ंनचधकह त बाींधकाम मोनीमेंींतगनत मनानगरपाकलका प्रशासनान े कारवसाई केली 
ंसल्याच ेमाने वानेवसारी, २०१६ मध्ये वसा त्या ारम्यान तनाशननास आले आने, ने खरे आने 
काय, 
(२) ंसल्यास, येथील ववसके्रत्याींसाठी वसेग े र्ावी माके् बाींधयाचे म्नाडान ेआश्वसासन दाले 
नोते, ने नी खरे आने काय, 
(३) ंसल्यास, सार आश्वसासनानसुार येथील ववसके्रत्याींसाठी वसेग े र्ावी माके् बाींधयाबाबत 
शासनाने कोणती कायनवसानी केली वसा करयात येत आने, 
(४)  नसल्यास, ववसलींबाची कारणे काय आनेत ? 
  
श्री. देवेंद्र र्डणवीस (०१-११-२०१७) :(१) बहनन्मुींबई मनानगरपाकलकेमाफन त सायन प्रततक्षानगर 
येथे रस्त ेवस रस्त्यालगतया नाल्यावसर ंसलेल्या ंनचधकह त ववसके्रत्याींवसर दानाींक ११.०१.२०१६ 
वस दानाींक १२.०१.२०१६ रोवी तनषकासनाची कारवसाई करयात आली आने. 
(२) ने खरे नानी. 
(३) वस (४) प्रश्न उद्् ावसत नानी. 

___________ 
  

नेहरु नगर (िुिाव) येथे नाल्याची सांरक्षि लभांत खचल्यान े 
५० घरे व दिुान ेिमीनदोस्त झाल्याबाबत 

  

(६)  ६२६४४ (२९-०८-२०१६).   श्री.गोपािदास अग्रवाि (गोंददया), श्री.राधािृष्ट् ण ववख-ेपाटीि 
(लशडी), श्री.अलमन पटेि (मुांबादेवी), श्री.अस्िम शेख (मािाड पजश्चम) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कुलान-नेनरुनगर(मुींबई) येथील नाल्याची सींरक्षक कर्ींत दानाींक २५ म,े २०१६ रोवी  वसा त्या 
सुमारास खचल्यान ेसुमारे ५० घरे वस ाकुाने वमीनाोस्त पाली, ने खरे आने काय, 
(२) ंसल्यास, या प्रकरणी शासनाने ंचधक चौकशी केली आने काय, चौकशीत काय आढ ून 
आले वस त्यानुसार नुकसानग्रस्ताींना कोणत्या स्वसरुपाची मात करयात आली वसा करयात येत 
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आने , 
(३) नसल्यास, ववसलींबाची कारणे काय आनेत ? 
  
श्री. देवेंद्र र्डणवीस (०३-११-२०१७) :(१), (२) वस (३) कुलान-नेनरु नगर येथील नाल्याची सींरक्षक 
कर्ींत सरकल्यामु े मकूण २२ बाींधकाम ेनाल्यामध्ये कोस ली आनेत. 
    सार ाघुन् नेत बाधीत पालेली ाकुाने ंतनवसासी गा े ंसल्याने तसचे सार घ्ना 
नैसचगनक आपत्तीमध्ये मोडत नसल्याने आचथनक मात ाेयात आलेली नानी. 

___________ 
  

िुिाव िलिना  (जि.मुांबई) येथीि िल्पना टॉिीि समोरीि लमठी  
नदीवरीि पुिाच ेबाांधिाम अपूणव असल्याबाबत 

  

(७)  ६५३५३ (१६-०१-२०१७).   श्री.सांिय पोतनीस (िलिना) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कुलान ककलना (जव.मुींबई) येथील कल्पना ्ॉकीव समोरील कमठी नाीवसरील पुलाच े काम 
ंपूणन ंसल्याचे नुकतेच माने सप् े्ंबर, २०१६ मध्ये वसा त्या ारम्यान तनाशननास आले आने, ने 
खरे आने काय, 

(२) ंसल्यास, सारनू पुलाचे काम ंधनवस् रानयामागील कारणे काय आनेत तसेच या 
कामाकररता ककती तनधीची तरतुा करयात आली आने वसा येत आने, 
(३) ंसल्यास, उक्त पुलाचे काम तातडीने पूणन करयाबाबत शासन स्तरावसर कोणती कायनवसानी 
करयात आली वसा येत आने, 
(४) नसल्यास, ववसलींबाची कारणे काय आनेत ? 
  
श्री. देवेंद्र र्डणवीस (०३-११-२०१७) :(१) ने खरे आने. 
(२), (३) वस (४) सार कामाकररता रु. १०.५७ को्ी ककीं मतीया तनववसाा मागववसयात आल्या 
ंसून, बहनन्मुींबई मनानगरपाकलकेया सन २०१७-१८ या ंथनसींकल्पामध्ये रु. ३ को्ी इतक्या 
तनधीची तरतूा करयात आली आने. 

___________ 
  

नालशि वविास आराखडयावर  सचूना व हरिती मागववण्याबाबत 
  

(८)  ७४६६४ (२१-०४-२०१७).   श्रीमती तनमविा गाववत (इगतपूरी), श्री.अलमन पटेि (मुांबादेवी), 
श्री.अस्िम शेख (मािाड पजश्चम), श्री.योगेश (बापू) घोिप (देवळािी) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नाकशक ववसकास आराखडयाची ंचधसचूना शासनाया नगर ववसकास ववसर्ागान े तनगनकमत 
केली ंसल्याच ेमाने वानेवसारी, २०१७ मध्ये वसा त्या ारम्यान तनाशननास आले आने, ने खरे 
आने काय, 
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(२) ंसल्यास, या प्रकसध्ा केलेल्या ंींततम ववसकास आराखडयातील ववसववसध ७७ आरक्षणाींमध्ये 
सुधारणा केली ंसून त्यातील ३१ आरक्षणे वसग यात आली आनेत, ने नी खरे आने काय, 
(३) ंसल्यास, त्यात प्रामुख्याने बगीच,े प्राशननीय मैाान यासारखी सावसनवतनक आरक्षण े
वसग यात आली आनेत, ने नी खरे आने काय, 
(४) ंसल्यास, यामु े सार आराखडा वसााग्रस्त ठरणार ंसल्यान ेया ववसकास आराखडयावसर 
सूचना वस नरकती मागववसयाबाबत शासनान ेकोणती कायनवसानी केली वसा करयात येत आने 
(५) नसल्यास, ववसलींबाची कारणे काय आनेत ? 
 
श्री. देवेंद्र र्डणवीस (०७-११-२०१७) :(१) नोय. 
     शासनान े दा.०९.०१.२०१७ या ंचधसूचनांन्वसये र्ागश: ववसकास योवना मींवूर केली 
ंसून, र्ागश: ववसकास योवना पनुप्रनकसध्ा केलेली आने. 
(२), (३) वस (४) शासनान े र्ागश: मींवूर केलेल्या ववसकास योवनेमध्ये ७८ फेरबाल मींवूर 
करयात आलेले ंसनू वस पुनप्रनकसध्ा केलेल्या र्ागश: ववसकास योवनमेध्ये ७९ सारर्तु 
फेरबाल प्रस्ताववसत केलेले आनेत वस सारचे सारर्ुत फेरबालाया ंनुषींगाने वनतेया नरकती 
वस सूचना मागववसलेल्या ंसून प्राप्त पालेल्या नरकती सूचनाींना सुनावसणी ाेवसनू शासनास 
ंनवसाल साार करयासाठी  सनसींचालक नगर रचना नाकशक ववसर्ाग, नाकशक याींची तनयुक्ती 
केलेली आने. सारर्तू स्वसरुपाच े बाल (ईपी) मकुण ७९ ंसनू त्यावसर प्राप्त नोणाऱ् या 
नरकतााराना सनुावसणी ाेऊन तनयुक्त ंचधकारी याींचा ंनवसाल शासनास प्राप्त पाल्यानींतर 
गुणवसत्तेनुसार उक्त सारर्तू स्वसरुपाींया बालाींवसर ंींततम तनणनय घेयात येईल.          
(५) लागू नानी. 

___________ 
  

मुांबईत अनिे दठिाणच्या बस थाांब्यावर छप्पर नसल्याबाबत 
  

(९)  ७५५१६ (२१-०४-२०१७).   श्री.योगेश सागर (चारिोप) :   सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) बेस्् (बी.ई.मस.्ी)  तफे मुींबई, ठाणे, नवसी मुींबई, मीरा र्ाईंार ंशा ववसववसध र्ागात बस 
सेवसा चालववसली वात,े ने खरे आने काय, 
(२) ंसल्यास, प्रवसाशाींया सेवसेसाठी वस सुववसधेसाठी बस थाींब,े बस खाींबे पुरववसले वातात वस 
उपलब्ध ंसणाऱ्या वागेनुसार बस थाींब्याींना छप्पर पुरववसले वात,े ने नी खरे आने काय, 
(३) ंसल्यास, मुींबईत ंनके दठकाणया बस थाींब्यावसर छप्पर नसल्याने उन्नाळ्यात, 
पावससाळ्यात प्रवसाश्याींचे नाल नोत ंसल्याचे दानाींक २३ डडसेंबर, २०१६ रोवी वसा त्या समुारास 
तनाशननास आले आने, ने नी खरे आने काय, 
(४) ंसल्यास, सार दठकाणया बस थाींब्यावसर छप्पर बसवसून प्रवसाश्याींच ेनाल थाींबववसयासाठी 
शासनाने कोणती उपाययोवना केली वसा करयात येणार आने, 
(५) नसल्यास, ववसलींबाची कारणे काय आनेत ? 
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श्री. देवेंद्र र्डणवीस (०३-११-२०१७) :(१) वस (२) ने खरे आने. 
(३), (४) वस (५) मुींबईत कानी दठकाणी पापथावसरील वागेया ंनुपलब्धतेमु े तसेच कानी 
ताींत्रत्रक बाबीींमु े बस थाींब्याींवसर आश्रयस्थान उर्ारणे शक्य पालेले नानी. 
     तथावप, पुरेशी वागा उपलब्ध ंसलेल्या बसथाींब्याींवसर बस आश्रयस्थान उर्ारयाचे काम 
बेस्् प्रशासनामाफन त सुरु आने.  
     मुींबई लगतया शनराींमधील बेस्् उपक्रमाया बससेवसेच े बसथाींबे प्रामुख्यान े त्या 
शनरातील स्थातनक बससेवसाींसमवसते ाेयात आले ंसून, या बसथाींब्याींवसर बस आश्रयस्थान 
उर्ारणीच ेकाम स्थातनक मनानगरपाकलकाींमाफन त करयात येते. 

___________ 
 

उल्हासनगर महानगरपालििेिडून (जि.ठाणे) शहरातीि बेिायदा बाांधिामावरीि  
होत असिल्या िारवाईचा अहवाि शासनास तनयलमत पाठववण्याबाबत 

  

(१०)  ७६३७० (२०-०४-२०१७).   श्रीमती ज्योती ििानी (उल्हासनगर) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) उल्नासनगर (जव.ठाणे) मनानगरपाकलकेकडून शनरातील बेकायाा बाींधकामावसरील कारवसाईचा 
ार आठवसड्याचा ंनवसाल शासनास पाठववसला वातो, ने खरे आने काय, 
(२) ंसल्यास, मागील ाोन वसषानत उक्त ंनवसाल शासनास उल्नासनगर मनानगरपाकलकेकडून 
साार केला गेला नानी, ने नी खरे आने काय, 
(३) ंसल्यास, उक्त ंनवसाल शासनास साार केला वात नसल्याने उल्नासनगर शनरात 
बेकायाा बाींधकाम ेवसाढल्याच ेतनानशनास आले आने, ने नी खरे आने काय, 
(४) ंसल्यास, उल्नासनगर शनरातील बेकायाा बाींधकामाींवसर ंींकुश ठेवसयाया दृष्ीकोनातून 
उक्त ंनवसाल शासनास तनयकमतपणे प्राप्त नोयाकररता शासनस्तरावसरून काय कायनवसानी 
करयात आली वसा करयात येत आने, 
(५)  नसल्यास, ववसलींबाची कारणे काय आनेत ? 
 
श्री. देवेंद्र र्डणवीस (०३-११-२०१७) :(१), (२) वस (३) उल्नासनगर मनानगरपाकलका कायनके्षत्रात 
ंनचधकह त बाींधकाम े आढ ल्यानींतर सार बाींधकाम े  तनषकाकसत करयाची कायनवसानी 
मनानगरपाकलकेमाफन त वस ेोवस ेी करयात येत.े  
     तसेच, मनानगरपाकलकेमाफन त ंनचधकह त बाींधकाम े करणाऱ्याींवसर मम.आर.्ी.पी. 
कायद्याींतगनत गुन्ने ााखल करयात येतात.  
     सन २०१६ त ेमवप्रल २०१७ पयतं मनानगरपाकलकेमाफन त समुारे १८२ बाींधकाम ेतनषकाकसत 
करयात आली आनेत. 
(४) वस (५) बेकायाा बाींधकामावसरील कारवसाईचा ंनवसाल शासनास तनयकमतपणे पाठववसयाकररता 
आयुक्त, उल्नासनगर मनानगरपाकलका याींना दानाींक २९.०९.२०१७ रोवीया पत्रान्वसये सूचना 
ाेयात आल्या आनेत. 

___________ 
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मुांबईतीि झोपडपट्टीधारिाांना माििी हक्िाच ेउतारे देण्याबाबत 
  

(११)  ७७७६१ (१२-०४-२०१७).   श्री.गणपत गायिवाड (िल्याण पूवव) :   सन्माननीय 
गहृतनमावण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पींतप्रधान आवसास योवनेया ंमींलबवावसणीसाठी पोपडपट्टीधारकाींना मालकी नक्काच ेउतारे 
ाेयाबाबत शासनाने मुींबइन जवल्नाचधकारी कायानलयास तनाेश दाल्यानींतरनी उक्त 
कायानलयाकडून उतारे ाेयास ्ा ा्ा  करयात येत ंसल्याचे दानाींक १२ वानेवसारी, २०१७ 
रोवी वसा त्यासमुारास तनाशननास आले आने, ने खरे आने काय, 
 

(२) ंसल्यास, उक्त प्रकरणी मा.उच न्यायालयानेनी पोपडपट्टीधारकाींना मालकी नक्काचे 
उतारे ाेयाबाबत आाेश दाले आनेत, ने नी खरे आने काय, 
(३) ंसल्यास, सार पोपडपट्टीधारकाींना मालकी नक्काच ेउतारे तातडीने ाेयाबाबत शासनान े
कोणती कायनवसानी केली वसा करयात येत आने, 
(४) नसल्यास, ववसलींबाची कारणे काय आनेत ? 
  
श्री. प्रिाश महेता (०२-११-२०१७) :(१) ंशी मादनती जवल्नाचधकारी कायानलयाया ंकर्लेाात 
उपलब्ध नसल्याचे जवल्नाचधकारी, मुींबई शनर याींनी क ववसले आने. 
(२) वस (३) मा.उच न्यायालयान,े मा.सवसोच न्यायालयाया दा.२८.१.२०११ या सावसनवतनक 
वसापरातील वमीनी/ गायरान वमीनी इतर प्रयोवनाथन वसापरयावसर तनबधं घालयाबाबतचा 
तनणनय तसेच त्या सींार्ानतील शासनाया मनसूल ववसर्ागान े तनगनकमत केलेल्या दा.१२.७.२०११ 
चा शासन तनणनयाया ंनुषींगाने सत्वसर उचचत कायनवसानी करयाच ेआाेश दा.२३.६.२०१५ रोवी 
दाले आनेत. 
     त्याचप्रमाण,े पात्र पोपड्पट्टीवसाकसयाींना त्याींया र्ोगवसट्याखालील वकमन र्ाडपेट्टय्ावसर 
ाेउन त्याींच ेपुनवसनसन करयाबाबतया शासनाया दा. १०-०७-२००२ या शासन तनणनयामध्ये 
शासनाया दा. १६-७-२०१६ वस दा. ३-१-२०१७ या शासन तनणनयान्वसये कानी सुधारणा करयात 
आल्या आनेत. मात्र सार तरतुाी मुींबई, ठाणे, पुणे वस वपींपरी-चचींचवसड या शनराींना लागू नानीत. 
(४) प्रश्न उद्् ावसत नानी. 

___________ 
  

भाांडूप (प.) येथीि खखांडीपाडा, हनुमान नगर, राम नगर, गावदेवी टेिडी,  
तुळशेतपाडा व िािू टेिडी हा पररसर िठीण के्षत्र घोवित िरण्याबाबत 

  

(१२)  ७७८६६ (०६-०५-२०१७).   श्री.अशोि पाटीि (भाांडूप पजश्चम) :  सन्माननीय गहृतनमावण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) र्ाींडूप (प.), मुींबई-७८ मताार सींघातील रमाबाई नगर १, २, ३  खखींडीपाडा, ननुमान नगर, 
राम नगर, गावसाेवसी ्ेकडी, तु शेतपाडा वस काव ू ्ेकडी ह्या वससानती डोंगरा  र्ागात 
वससलेल्या ंसल्याने त्या बहनन्मुींबई ववसकास तनयींत्रण तनयमावसली १९९१ या ३३ (१०) पररकशष् 
क्र.४, कलम ३.१९ मधील तरतूाीनुसार सार के्षत्र कठीण के्षत्र घोवषत करयाबाबत 
मा.गहनतनमानण मींत्री याींया तनाेशानुसार त्या पररसरातील लोकप्रतततनधीींनी उपजवल्नाचधकारी 
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(पू.उ.), पोपडपट्टी पुनवसनसन प्राचधकरण, वसाींदे्र (पूवसन) मुींबई याींयाकड े दानाींक १३ सप् े्ंबर,२०१६ 
रोवी वसा त्या सुमारास पत्रावाारे मागणी केली आने, ने खरे आने काय, 
(२) ंसल्यास, मागणीया ंनुषींगाने उपजवल्नाचधकारी (प.ूउ.) याींनी वसरील वससानतीची सक्षम 
पानणी करुन आवसश्यक र्ूखींडाच े नर्कु्र, र्ूखींडाच े के्षत्रफ  तसेच सार र्ूखींडावसर ंसलेल्या 
पोपडीधारकाींची सींख्या तसेच सेप वसर वससानतीच ेस्थान ाशनवसून नकाशासन प्राचधकरणास साार 
करयाबाबत उपजवल्नाचधकारी (ंतत/तनषका) याींना दानाींक १२ वानेवसारी,२०१७ रोवी पत्रावाारे 
क ववसले आने, ने नी खरे आने काय, 
(३) ंसल्यास, उपजवल्नाचधकारी (ंतत/तनषका) याींनी आतापयतं काय कायनवसानी केली वस 
याबाबतची सववसस्तर मादनती प्राचधकरणाकड े पाठववसली आने वस याबाबत केलेल्या कायनवसानीची 
सद्यःजस्थती काय आने ? 
  
श्री. प्रिाश महेता (०२-११-२०१७) :(१) नोय, ने खरे आने. 
(२) नोय, ने खरे आने. 
(३) उपजवल्नाचधकारी (ंतत/तनषका) तथा सक्षम प्रचधकारी, र्ाींडूप याींनी प्रत्यक्ष स्थ पनाणी 
करून त्या आधारे न.र्ू.क्र. वस त्याखालील के्षत्र, पोपडीधारक याींची मादनती पोपडपट्टी पुनवसनसन 
प्राचधकरणाकड े साार केली आने.प्राचधकरणा माफन त सार ंनवसालाची ववसकास तनयींत्रण 
तनयमावसली मधील तरतूाीनुसार छाननी करून पुढील कायनवसानी करयात येणार आने. 

___________ 
  

मुांबई शहर व उपनगरातीि सांक्रमण लशबबरातीि पयावयी तनवासस्थाने मूळ रदहवाश्याांिडून 
ववित घेतिेल्या रदहवाश्याांच्या नावाने घरे िरण्याच ेधोरण 

(१३)  ७७९०६ (२१-०४-२०१७).   श्री.अशोि पाटीि (भाांडूप पजश्चम), श्री.मांगिप्रभात िोढा 
(मिबार दहि), श्री.सुतनि लशांदे (वरळी), श्री.सुभाि भोईर (िल्याण ग्रामीण), अॅड.भीमराव धोंड े
(आष्ट्टी), श्री.रािन साळवी (रािापूर), श्रीमती तपृ्ती सावांत (वाांदे्र पूवव) :   सन्माननीय 
गहृतनमावण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई शनर वस उपनगरातील सींक्रमण कशबीरातील पयानयी तनवसासस्थाने म ू रदनवसाश्याींकडून 
ववसकत घेतलेल्या रदनवसाश्याींया नावसाने करयाचे धोरण ठरववसयासाठी शासनाने मींत्रीमींड ाची 
उपसकमती तनयुक्त करयाचा तनणनय घेतला आने, ने खरे आने काय, 
(२) ंसल्यास, सार सकमतीच े सास्य कोण आनेत वस सकमतीचा ंनवसाल शासनास साार 
करावसयाची कालमयानाा काय आने, 
(३) ंसल्यास, शासन तनणनयाया ंनुषींगान े उपसकमतीचे कामकाव सुरु पाले नसल्यास, 
ववसलींबाची कारणे काय आनेत ? 
  
श्री. प्रिाश महेता (०१-११-२०१७) :(१) नोय, ने खरे आने. 
     गहनतनमानण ववसर्ागात धोरण ठरववसयासाठी मींत्रीमींड  उपसकमती स्थापन करणेबाबत या 
ववसषयाया ंनुषींगान े दा. ०९ वानेवसारी, २०१७ रोवी शासन तनणनय तनगनकमत करयात आला 
आने. 
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(२) सार सकमतीचे सास्य खालीलप्रमाणे आनेत :- 
१ मा.मींत्री,गहनतनमानण ंध्यक्ष 
२ मा.श्री.दावसाकर रावसते, मींत्री पररवसनन, खार र्ूमी ववसकास सास्य 
३ मा.श्री.ववसनोा तावसड,े मींत्री, शालेय कशक्षण, क्रीडा वस युवसक कल्याण, 

उच वस तींत्र कशक्षण, मराठी र्ाषा, साींस्कह ततक कायन, ंल्पसींख्याींक 
ववसकास वस वसक्फ  

सास्य 

४ मा.श्री.रववसींद्र वसायकर, राज्यमींत्री, गहनतनमानण सास्य 
५ मा.श्रीमती ववसद्या ठाकूर, राज्यमींत्री, मदनला वस बालववसकास  सास्य 
६ मा.श्री.रववसींद्र ात्तात्रय चवनाण, राज्यमींत्री, बींारे, वसैद्यकीय कशक्षण, 

मादनती तींत्रज्ञान, ंन्न वस नागरी पुरवसठा आखण ग्रानक सींरक्षण  
सास्य 

     उपरोक्त शासन तनणनयातील तरतुाीनसुार ंशी  कोणतीनी कालमयानाा तनजश्चत 
करयात आलेली नानी. 
(३) प्रश्न उद्् ावसत नानी. 

___________ 
  

बुिढाणा जिल्हयातीि शेगाव वविास आराखडयाांतगवत बसववण्यात  
आिेिे नववन पथददवे बांद असल्याबाबत 

  

(१४)  ८०९२५ (२०-०४-२०१७).   डॉ.सांिय रायमुििर (मेहिर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) बुलढाणा जवल्नयातील शेगावस ववसकास आराखडयाींतगनत नवारो रुपये ककीं मतीचे बसववसयात 
आलेले नववसन पथदावसे बींा ंसल्याचे माने वानेवसारी, २०१७ मध्ये वसा त्या ारम्यान तनाशननास 
आले, ने खरे आने काय, 
(२) ंसल्यास, सारचे पथदावसे बींा ंसयाची कारणे काय आनेत वस त् यास वबाबाार 
ंसणाऱ् याींवसर कोणती कारवसाई केली वसा करयात येत आने, 
(३) नसल्यास, ववसलींबाची कारणे काय आनेत ?  
  
श्री. देवेंद्र र्डणवीस (०२-११-२०१७) :(१) वस (२) ंींशत: खरे आने 
     शेगाींवस ववसकास आराखडयाींतगनत नगरपररषाेया नद्दीत वस नद्दीबानेर सावसनवतनक बाींधकाम 
ववसर्ागामाफन त पथ दावसे लावसयात आले आनेत. त्यातील नगरपररषाेया नद्दीमध्ये लावसयात 
आलेले पथ दावसे चाल ू जस्थतीत ंसून, नगरपररषा नद्दीबानेरील पथ दावयाींना सींबींचधत ग्राम 
पींचायतीतफे ववसव पुरवसठा ाेयास नकार दाल्याम ेु कानी पथ दावसे बींा आनेत. तथावप, सार 
के्षत्र आता नगरपररषा नद्दीमध्ये समाववसष् पाले ंसून सार पथदावसे सुरू करयाची कायनवसानी 
नगरपररषाेमाफन त सुरू करयात आली आने. 
(३) प्रश्न उद्् ावसत नानी. 

___________ 
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शहरातीि हॉजस्पटिमधीि बायोमेडडिि वेस्टची नोंदणी महानगरपालििेिड ेिेिी नसल्याबाबत 
  

(१५)  ८०९४७ (२१-०४-२०१७).   प्रा.(श्रीमती) मेधा िुििणी (िोथरुड) :   सन्माननीय 
मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) शनरातील नॉजस्प्लमध्ये वमा नोणाऱ्या बायोमेडडकल वसेस््ची नोंाणी करणे बींधनकारक 
आने मात्र शनर आखण उपनगरातील आठ ते साडआेठ नवार डॉक््राींपैकी ंवसघ्या ाोन त े
ंडीच नवार डॉक््राींनी मनानगरपाकलका प्रशासनाकड ेमाने डडसेंबर, २०१६ मध्ये मध्ये वसा त्या  
ारम्यान नोंा केल्याच ेतनाशननास आले ने खरे आने काय, 
(२) ंसल्यास,सींबचधत डॉक््राींनी मनानगरपाकलका प्रशासनाने केलेल्या आवसाननाला ंपेक्षक्षत 
प्रततसाा दाला नानी, ने नी खरे आने काय, 
(३) ंसल्यास, डॉक््र बायोमेडडकल वसेस्् कचराकुीं डीतच ्ाकत ंसल्याने सवसनसामान्याींच े
आरोग्याच धोक्यात आल्याचे तनाशननास आले, ने नी खरे आने काय, 
(४) ंसल्यास, बायोमेडडकल वससे्् नोंाणी न केलेल्या डॉक््राींवसर काय कारवसाई केली वसा 
करयात येत आने, 
(५) नसल्यास, ववसलींबाची कारणे काय आनेत ? 
  
श्री. देवेंद्र र्डणवीस (०२-११-२०१७) :(१) वस (२) ने खरे नानी. 
     माने सप् े्ंबर, २०१७ ंखेर ४४७८ वसैद्यकीय आस्थापना वैवस वसैद्यकीय कचरा 
तनमुलननाया मध्यवसती सुववसधेचा लार् घेत आनेत. 
(३) रूग्णालये/ावसाखान/ेक्लीनीक मधील आरोग्यदृषट्या धोकााायक कचरा गो ा करयाकरीता 
कलर कोडनसुार वपवसळ्या आखण लाल रींगाया बायोडीगे्रबल वपशवया वसापरल्या वातात आखण 
त्याच ेवसवन का्ेकोरपणे नोयाच ेदृष्ीन ेरूग्णालये/ावसाखान/ेक्लीनीक याींना स्वसतींत्रपण ेबारकोड 
ाेयात आले आनेत. तसेच वैवसवसदै्यकीय कचऱ्याचे वसवनानसुार शलु्क तनजश्चत करयात आले 
ंसून त ेसींबींधीत रूग्णालये/ावसाखाने/जक्लनीक याींचेकडून आकारयात येत आने. 
(४) वे ावसाखाने/जक्लनीक सार सेवसेचा लार् घेत नानीत ंशा ावसाखान/ेजक्लनीक याींना पुणे 
मनपामाफन त राबववसयात येणाऱ्या वैवसवसैद्यकीय कचऱ्याचे ववसल्नेवसा्ीबाबतचे सेवसेत सनर्ागी 
नोणेकरीता प्रोत्सानीत केले वाते. तसेच ववसववसध वसैद्यकीय सींघ्ना, वनरल पॅ्रक््ीशनसन 
ंसोकसमशन, इींडीयन मेडीकल ंसोकसमशन याींच ेपााचधकाऱ्याींसमवसते बैठका घेयात येतात. 
(५) प्रश्न उद्् ावसत नानी. 

___________ 
  

मुांबईत खडीचा पुरवठा होऊनही रस्त्याांची िामे अपूणव असल्याबाबत 
  

(१६)  ८४८७३ (२३-०८-२०१७).   श्री.ियांत पाटीि (इस्िामपूर), श्री.ददिीप वळस-ेपाटीि 
(आांबेगाव), श्री.शलशिाांत लशांदे (िोरेगाव), श्रीमती ददवपिा चव्हाण (बागिाण), श्री.जितेंद्र 
आव्हाड (मुांब्रा िळवा), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.वैभव वपचड (अिोिे), श्री.राहुि िगताप 
(श्रीगोंदा) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) मुींबईत खडीचा पुरवसठा नोऊननी मुींबईतील रस्त्याींची कामे ंपूणन ंसल्याच े माने वून, 
२०१७ या पदनल्या आठवसड्यात तनाशननास आले, ने खरे आने काय, 
(२) ंसल्यास, उक्त प्रकरणी शासनामाफन त चौकशी केली आने काय, चौकशीत काय आढ ून 
आले वस तद्नूसार मुींबईतील रस्त्याींची काम ेपूणन करणेबाबत शासनाने कोणती कायनवसानी केली 
वसा करयात येत आनेत, 
(३) नसल्यास, ववसलींबाची कारणे काय आनेत ? 
 
श्री. देवेंद्र र्डणवीस (३१-१०-२०१७) :(१) ने खरे नानी. 
     मुींबईत खडीचा पुरवसठा साधारणत: मवप्रल २०१७ या पदनल्या आठवसडा त ेदानाींक ९ म,े 
२०१७ या कालावसधीत पूणनपणे ववसस्क ीत पाला नोता.  
     मुींबई ववसर्ागात येणारी बनुताींश खडी तसेच मुींबई ववसर्ागात येणारे डब्ल्यू. मम. मम., 
आर. मम. सी. वस ंस्फाल्् ने रस्ते बाींधणीच े सादनत्य बनुताींशी तुर्े वस नवसी मुींबई या 
ववसर्ागातून येत.े 
     तसेच, आर.मम.सी. वस ंस्फाल्् तयार करणारे मनानगरपाकलका मान्यताप्राप्त प्लाीं् 
दानाींक ९ म,े २०१७ नींतर सुरु पाल्यावसर रस्ते बाींधणीच ेसादनत्याचा पुरवसठा सुरु पाला. 
(२) वस (३) बहनन्मुींबई मनानगरपाकलकेमाफन त वून २०१७ पयतं रस्त्याींची कामे पूणन करयासाठी 
पुढीलप्रमाणे कायनवसानी करयात आली आने:- 

ववसर्ाग सुरु ंसलेली काम े पूणन पालेली काम े
शनरे १६२ ९९ 
पूवसन उपनगरे १८३ १२५ 
पजश्चम उपनगरे ४७० १६५ 

     रस्त्याींया तनववसाेंींतगनत ं्ी वस शतींनसुार रस्त्याींची कामे पूणन करयाचा कालावसधी 
सींपला नसून, पावससा यात सार काम ेस्थचगत ठेवसयात आली आनेत.  
     सार रस्त्याींची कामे पावससा यानींतर सुरु करयात येणार आनेत. 

___________ 
भाांडुप (प) येथीि नाहुर गावात सपुर स्पेशालिटी रुग्णािय उभारण्याबाबत 

  

(१७)  ८४८७७ (२३-०८-२०१७).   श्री.ियांत पाटीि (इस्िामपूर), श्री.शलशिाांत लशांदे (िोरेगाव), 
श्रीमती ददवपिा चव्हाण (बागिाण), श्री.नरहरी खझरवाळ (ददांडोरी), श्री.ददिीप वळस-ेपाटीि 
(आांबेगाव), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोिी), श्री.गणपत गायिवाड (िल्याण पूवव) :  सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) र्ाींडुप (प) येथील नानुर गावसात सुपर स्पेशाकल्ी रुग्णालय उर्ारयाची बाब शासनाया 
ववसचाराधीन आने, ने खरे आने काय, 
(२) ंसल्यास, त्यानुसार शासनान ेकोणती कायनवसानी केली वसा करयात येत आने, 
(३) नसल्यास, ववसलींबाची कारणे काय आनेत ? 
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श्री. देवेंद्र र्डणवीस (३१-१०-२०१७) :(१) ने खरे आने. 
(२) वस (३) सार र्ूखींडाया १०,५५६ चौ.मी. इतक्या के्षत्रफ ावसर सुपर स्पेशाकल्ी रुग्णालय 
उर्ारयाकररता मनानगरपाकलकेमाफन त वसास्तुशास्त्रज्ञ वस आरोग्य सल्लागार याींची तनयुक्ती 
करयात आली आने. 
     त्यानसुार सार र्खूींडावसर सुपर स्पेशाकल्ी रुग्णालयाच ेआराखड ेतयार करयात आले 
आनेत. सार आराखडयास ंींततम स्वसरुप ाेयाच े काम मनानगरपाकलकेमाफन त सुरु ंसून, 
तद्नींतर तनववसाा प्रकक्रया सुरु करयात येणार आने. 

___________ 
 

वपांपरी ववठ्ठिनगर येथीि झोपडपट्टी पुनववसन प्रिल्पाांच्या  
इमारतीतीि सदतनिाांच ेवाटप न झाल्याबाबत 

(१८)  ८४८८५ (२३-०८-२०१७).   अॅड.गौतम चाबुिस्वार (वपांपरी) :   सन्माननीय मखु्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) वपींपरी मनानगरपाकलकेने ववसठ्ठलनगर येथे पोपडपट्टी पुनवसनसन प्रकल्प ंींतगनत सार दठकाणी 
सात मवल्याींया सात इमारती बाींधल्या ंसून २१४ सातनकाींच ेवसा्प न पाल्यामु े त्याचा 
वसापर पोपडपट्टीवसासीय शौचालयाकररता करीत ंसल्याचे माने म,े २०१७ मध्ये वसा त्या ारम्यान 
तनाशननास आले, ने खरे आने काय, 

(२) ंसल्यास, स्वसछ र्ारत ंकर्यानाचे राज्यस्तरीय पथकाने या दठकाणी ाौरा केला ंसून 
ंनवसाल साार केला आने, ने खरे आने काय, 
(३) ंसल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आने काय, चौकशींींती शासनान े कोणती 
कायनवसानी केली वसा करयात येत आने, 
(४) नसल्यास, ववसलींबाची कारणे काय आनेत ? 
  
श्री. देवेंद्र र्डणवीस (०२-११-२०१७) :(१) ववसठ्ठलनगर पुनवसनसन योवनेंींतगनत मकूण १३ इमारती 
बाींधून तयार आनेत. त्यातील ११ इमारतीींचे वसा्प पूणन पाले आने वस लार्ाथी त्यामध्ये रानत 
आनेत. उवसनररत २ इमारती वसा्पासाठी कशल्लक ंसून वस ेोवसे ी लार्ार्थयांनी स्वसदनस्सा र्रलेला 
आने. तथापी कानी लार्ार्थयाकंडून स्वसदनस्सा र्रलेला नानी. सवसन लार्ार्थयाकंडून स्वसदनस्सा 
र्रला गेलेनींतर सातनकाींचे वसा्प करयाचे प्रयोवन आने. 
(२) वस (३) स्वसछ र्ारत ंकर्यानाया राज्यस्तररय पथकाने दा.१६/०५/१७ ते दा.१८/०५/१७ या 
कालावसधीत ाौरा केला आने.  
     या बाबत वपींपरी चचींचवसड मनानगरपाकलकेया  आरोग्य ववसर्ागामाफन त स्वसछता ातू 
नेमयात आले ंसून सींपूणन पररसर स्वसछ ठेवसयासाठी प्रयत्न करयात येत आने. 
(४) प्रश्न उद्् ावसत नानी. 

___________ 
  

पुणे महानगरपालििेच्या लमळित िर वसिुी भरणा िरण्यासाठी राबवविेल्या  
अभय योिनेच्या प्रबोधनात झािेिा गैरव्यवहार 

(१९)  ८५१९७ (२३-०८-२०१७).   श्री.लभमराव तापिीर (खडिवासिा) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) पुणे मनानगरपाकलकेया कम कत कर वससलुी र्रणा करयासाठी राबववसलेल्या ंर्य 
योवनेया प्रबोधनासाठी १५ ररक्षाींकररता तब्बल ४८,०६,०००/-  रुपये खचन करयात आल्याची 
बाब माने वून, २०१७ या पदनल्या आठवसड्यात तनाशननास आली, ने खरे आने काय, 

(२) ंसल्यास, सारनू ररक्षाींसाठी करयात आलेला लक्षावसधी खचन पानता यामध्ये मोठ्या 
प्रमाणात गैरवयवसनार पाल्याचे तनाशननास आले ंसताींना ठेकेााराींची त्रबले मनानगरपाकलका 
प्रशासनाने ंाा केली ंसनू शासनाने याबाबत काय कायनवसानी केली वसा करयात येत आने, 
(३) नसल्यास,  ववसलींबाचे कारणे काय आनेत ? 
श्री. देवेंद्र र्डणवीस (०२-११-२०१७) :(१) वस (२) कम कत कर वससूली वस र्रणा करयासाठी 
नागररकाींना प्रबोधन वस आवसानन करयासाठी पुणे मनानगरपाकलकेमाफन त रीतसर ऑनलाईन 
वानीर तनववसाा मागवसून र्ाडतेत्वसावसर १५ ररक्षा उपलब्ध करून घेयात आल्या नोत्या.  
     ररक्षा उपलब्ध करून घेणे तसेच वसाननचालक, इींधन, ंपघात, त्रबघाड ाेखर्ाल, ारुूस्ती, 
ध्वसनीके्षपण यींत्रणा, ई. खचानसाठी मकूण रू.४८,०६,०००/- या रक्कमपेैकी रू.२६,६४,९००/- चे त्रबल 
ंाा केले आने.  
(३) प्रश्न उद्् ावसत नानी. 

___________ 
  

मुांबई शहरातीि समुद्रकिना-यावरीि सुरके्षतेबाबत 
  

(२०)  ८५२०९ (२३-०८-२०१७).   श्री.मांगिप्रभात िोढा (मिबार दहि), अॅड.पराग अळवणी 
(वविेपािे), श्री.अतुि भातखळिर (िाांददविी पूवव), अॅड.आलशि शेिार (वाांदे्र पजश्चम) :   
सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई शनरातील समुद्रककना-यावसर पयन् क सेल्फी काढयासाठी वात ंसताींना ंनेक घ्ना 
घडत ंसल्याने त्या दठकाणी सरुक्षा रक्षक नेमयाची मागणी माने म,े २०१७ मध्ये वसा त्या 
ारम्यान सना.आयुक्त, मुींबई मनानगरपाकलका याींयाकड ेकेली आने, ने खरे आने काय, 
(२) ंसल्यास, मुींबईतील आक्सा बीच या दठकाणी येणाऱ्या शकेडो पयन् काींया सुरके्षसाठी 
केवस  आठ वीवसरक्षक तनैात ंसल्याचेनी तनाशननास आले आने, नेनी खरे आने काय, 
(३) ंसल्यास, यामु े या दठकाणी पयन् काींचा बुडून महत्य ूनोयाया प्रमाणात दावससेंदावसस वसाढ 
नोत ंसल्याच ेसमोर आले आने, नेनी खरे आने काय, 
(४) ंसल्यास, पयन् काींना आवसरताना सार वीवसरक्षकाींना कठीण वात ंसून आक्सा बीच या 
दठकाणी पयन् काींया सुरके्षया दृष्ीने वीवसरक्षकाींची तनयुक्ती करयाकररता शासन काय 
कायनवसानी करणार आने, 
(५) तसेच, प्रश्न र्ाग (१) मधील मागणीनुसार सुरक्षा रक्षकाींची नमेणूक करयाबाबत कोणती 
कायनवसानी केली वसा करयात येत आने, 
(६) नसल्यास, ववसलींबाची कारणे काय आनेत ?  
  
श्री. देवेंद्र र्डणवीस (०६-११-२०१७) :(१) सार दठकाणी सुरक्षा रक्षक नेमयाची मागणी करणारे 
कोणतेनी पत्र बहनन्मुींबई मनानगरपाकलकेस प्राप्त पालेले नानी. 
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(२) मुींबईतील आक्सा बीच या दठकाणी पयन् काींया सुरके्षसाठी बहनन्मुींबई मनानगरपाकलकेमाफन त 
९ वीवसरक्षक तैनात ठेवसयात आले आनेत. 
(३) ने खरे नानी. 
(४), (५) वस (६) मुींबईतील समुद्र ककनाऱ्याींवसर वीवसरक्षकाींया सेवसा परुववसयासाठी बाह्य सींस्थाींची 
नेमणुक करयाकररता मनानगरपाकलकेमाफन त ई-तनववसाा सूचना सावसनवतनक वादनरातीद्वसारे 
प्रसारीत करयात आली आने.  

___________ 
 

 मुांबई छत्रपती लशवािी महाराि टलमवनि रेल्वे स्थानिािवळीि  
सोमाणी मागावच ेरुां दीिरण िरण्याबाबत 

  

(२१)  ८५३८७ (२३-०८-२०१७).   श्री.राधािृष्ट् ण ववख-ेपाटीि (लशडी), श्री.वविय वडटे्टीवार 
(ब्रम्हपूरी), श्री.अलमन पटेि (मुांबादेवी), श्री.सुतनि िेदार (सावनेर), श्री.अमर िाळे (आवी), 
श्री.हिववधवन सपिाळ (बुिढाणा), श्री.अब् दिु सत्तार (लसल्िोड), डॉ.सांतोि टाररे् (िळमनुरी) :   
सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई छत्रपती कशवसावी मनाराव ्कमननल रेल्वसे स्थानकात (सीमस्ीमम) उतरणारे लाखो 
प्रवसासी स्थानकाववस  ंसलेल्या कॅवप्ल चचत्रप्गहनालगत ंसलेल्या नवारीमल सोमाणी 
मागानवसरुन फॅशन स्री्, चचनगे्, नररमन पॉईं् वस आसपासया र्ागात पायी चालत वात 
ंसून नररमन पॉईं्, मींत्रालय येथून छत्रपती कशवसावी मनाराव ्कमननल मागे र्ायखळ्याया 
दाशेला वायासाठी लाखो वसाननचालक याच मागानचा वसापर करीत ंसल्याम ेु पााचारी वस 
वसानन याींची गाी नोत ंसल्यामु े  मुींबई मनानगरपाकलकेन े सोमाणी मागानच े रुीं ाीकरण 
करयाचा तनणनय घेतला नोता, ने खरे आने काय, 
(२) ंसल्यास, या मागानलगत ंसलेल्या आपाा मैाानात कानी शासकीय कायानलये ंसून या 
कायानलयासमोर ंसलेली मोक ी वागा, रस्ता रुीं ाीकरणाया आड येत ंसल्याने सारची वागा 
मनानगरपाकलकेला नस्ताींतररत करावसी ंशी ववसनींती मुींबई मनानगरपाकलकेने शासनाकड े माने 
मवप्रल-मे, २०१७ वसा त्या ारम्यान केली नोती, नेनी खरे आने काय, 
(३) ंसल्यास, आपाा मैाानातील शासकीय कायानलयासमोरील मोक ी वागा मुींबई 
मनानगरपाकलकेला न कम ाल्याम ेु तसेच बॉम्बे जवमखाना आखण आपाा मैाानाचा कानी र्ाग 
रस्त्यासाठी ाेयास शासनाकडून प्रचींड ववसलींब पाल्यामु े रस्ता रुीं ाीकरणाच ेकाम रद्द करयात 
आले, ने नी खरे आने काय, 
(४) ंसल्यास, रस्ता रुीं ाीकरण न पाल्यामु े उपलब्ध ंसलेल्या ंरुीं ा रस्त्यावसरुन चालताना 
लोकाींची प्रचींड गाी नोत ंसल्यामु े लोकाींमध्ये ंसींतोष पसरला ंसून रस्त्याच े रुीं ाीकरण 
तातडीन ेकरयाया दृष्ीने शासनाने कोणती कायनवसानी केली वसा करयात येत आने, 
(५) नसल्यास, ववसलींबचाची कारणे काय आनेत ? 
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श्री. देवेंद्र र्डणवीस (०१-११-२०१७) :(१) वस (२) ने खरे आने. 
(३), (४) वस (५) सार वागा जवल्नाचधकारी, मुींबई शनर याींचेकडून बहनन्मुींबई मनानगरपाकलकेस 
नस्ताींतरीत न पाल्यामु े नवारीमल सोमाणी मागानया रुीं ाीकरणाचे काम रद्द करयाच े
मनानगरपाकलकेमाफन त प्रस्ताववसत करयात आले आने. 

___________ 
  

रघुवांशी लमि, िोअर परेि (मुांबई) या धगरणीच्या िागेवर  
तनयमबाह्य बाांधिाम िरण्यात आल्याबाबत 

  

(२२)  ८५५४६ (२३-०८-२०१७).   श्री.सुतनि लशांदे (वरळी) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) रघुवसींशी कमल, लोंर पर  (मुींबई) या चगरणीया वागेवसर तनयमबाह्य बाींधकाम करयात 
आले ंसून ववसनापरवसानगी इमारती वस नॉ्ेल्स उर्ारयात आले ंसल्याची गींर्ीर बाब माने 
वून, २०१७ या पदनल्या आठवसड्यात तनाशननास आली आने, ने खरे आने काय, 

(२) ंसल्यास, सारनू चगरणीमधील तलावस, र्ोंगे याींना नेरी्ेव ावान ंसतानानी ती नामशेष 
करयात आली ंसून सारनू चगरणीमध्ये करयात आलेल्या बाींधकामामु े येचथल ऐततनाकसक 
तलावसाच ेंजस्तत्वस ाेखील नष् नोत आने, ने नी खरे आने काय, 
(३) ंसल्यास, सारनू चगरणीया वागेवसर सुरु ंसलेल्या बाींधकामातील ंतनयकमततेची 
शासनाने चौकशी केली आने काय, चौकशीत काय आढ ून आले आने त्यानुसार सार 
प्रकरणातील ाोषीींवसर शासनाकडून आवतागायत कोणती कारवसाई करयात आली वसा येत आने, 
(४) नसल्यास, ववसलींबाची कारणे काय आनेत ? 
  
श्री. देवेंद्र र्डणवीस (०१-११-२०१७) : (१) वस (२) ने खरे नानी. 
(३) लोंर परेल येथील रघुवसींशी कमल पररसरात सद्य:जस्थतीत कोणत्यानी प्रकारच ेंनचधकह त 
बाींधकाम सुरु नसून, ंनचधकह त बाींधकामाींवसर बहनन्मुींबई मनानगरपाकलकेमाफन त मुींबई 
मनानगरपाकलका ंचधतनयम, १८८८ ंींतगनत वस ेोवसे ी तनषकासनाची कारवसाई करयात येत.े 
(४) प्रश्न उद्् ावसत नानी. 

___________ 
  

मुांबई महानगरपालििेच्या शाळाांमधीि ववद्यार्थयाांना धचक्िीचा पुरवठा िरण्याबाबत 
  

(२३)  ८५५७० (२३-०८-२०१७).   श्री.योगेश सागर (चारिोप) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई मनानगरपाकलकेया शा ाींमधील ववसद्यार्थयांना सन २००७ पासून सुगींधी ाधु दाले 
वात नोते त् यामु े ववसद्यार्थयांया पो्ात म म णे, उलट्या नोयाचा त्रास नोत ंसल्यामु े 
ाधुाचे वसा्प बींा करयात आले वस या सुगींधी ाधुाला पयानय म्नणून ववसद्यार्थयांना चचक्की 
ाेयाचा तनणनय घेयात आला आने, ने खरे आने काय, 
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(२) ंसल्यास, मकाच वस ेी मनानगरपाकलकेया साडचेार लाख ववसद्यार्थयांना चचक्की पुरवस ू
शकेल ंसा कीं त्रा्ाार कम त नसल्याने नी चचक्की वसषनर्रात ववसद्यार्थयांना कम ू शकली नानी 
ंसे दानाींक १० मवप्रल, २०१७ रोवी  वसा त्या समुारास तनाशननास आले आने, ने नी खरे आने 
काय, 
(३) ंसल्यास, मनानगरपाकलकेतील ववसद्यार्थयांना चचक्की कम यासाठी शासनान े कोणती 
कायनवसानी केली वसा करयात येत आने, 
(४) नसल्यास, ववसलींबाची कारणे काय आनेत ? 
 
श्री. देवेंद्र र्डणवीस (०६-११-२०१७) :(१) ने खरे आने. 
(२), (३) वस (४) सुगींधी ाधुाला परुक आनार म्नणून चचक्कीचा पुरवसठा करयाकररता बहनन्मुींबई 
मनानगरपाकलकेमाफन त मान्यताप्राप्त ाेकारााराकडून चार वसे ा ई-तनववसाा मागववसयात आल्या 
नोत्या.  
     तथावप, पुरेसा प्रततसाा न कम णे, ई.मम.डी. न र्रणे, तनववसाेतील नमुा कागापत्र ेसाार 
न करणे इत्यााी कारणाींमु े सार तनववसाा रद्दबातल पाल्या.  
     बहनन्मुींबई मनानगरपाकलकेया शा ेतील ववसद्यार्थयांना चचक्कीऐवसवी पुरक आनार म्नणून 
र्ावलेले चण/ेशेंगााणे ववसद्यार्थयानंा ाेयाबाबत स्वसतींत्र प्रस्तावस मनानगरपाकलकेया ववसचाराधीन 
आने. 

___________ 
  

महिीनगर-गांगाधाम (जि.पुणे) पररसरात ओढे नाल्याांची ददशा  
वळवून व नािे बुिवून गहृप्रिल्प सुरु असल्याबाबत 

  

(२४)  ८५५९१ (२३-०८-२०१७).   श्री.लभमराव तापिीर (खडिवासिा) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मनषीनगर-गींगाधाम (जव.पुणे) पररसरात ्ेकड्याींवसरून नसैचगनकरीत्या वसानणारे ंनके ओढे 
नाल्याींची दाशा वस वसून वस नाले बवुवसून गहनप्रकल्प सरुू ंसल्याची बाब माने वून, २०१७ मध्ये 
वसा त्या ारम्यान तनाशननास आली आने, ने  खरे आने काय, 
(२) ंसल्यास, त्यामु े र्ववसषयात मोठ्या प्रमाणात पाऊस पाला तर पूरसदृश पररजस्थती 
तनमानण नोऊन मा ीणसारख्या घ्नेची पुनरावसहत्ती नोऊ शकत,े ने नी खरे आने काय, 
(३) ंसल्यास, मनषीनगर-गींगाधाम चौकात आईमाता मींदाराया मागील बावून े येणाऱ्या 
कल्वन न्रपासून तनघालेला नाला बाींधकाम वयावससातयकान े ताब्यात घेतलेला ंसल्याचेनी 
तनाशननास, ने नी खरे आने काय, 
(४) ंसल्यास, उक्त बाब ंततशय गींर्ीर स्वसरुपाची ंसून याकड ेमनानगरपाकलका प्रशासनाच े
ालुनक्ष नोत ंसताींना शासनस्तरावसरून काय कारवसाई करयात आली वसा  येत आने, 
(५) नसल्यास, ववसलींबाची कारणे काय आनेत ? 
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श्री. देवेंद्र र्डणवीस (०२-११-२०१७) :(१), (२), (३) वस (४) ंींशत: खरे आने. 
     ववसकास तनयींत्रण तनयमावसलीतील तरतुाीनसुार नाला वस ववसयात आला आने. तथावप, 
कोणतानी नाला बुववसयात आला नानी.  
     पुणे पेठ त्रबबवसेवसाडी स.नीं.५७८/२, या कम कती मधून पावससा ी पायाचा प्रवसान सुर ीत 
नोयासाठी कम कती मधनू चर करून पायाचा प्रवसान सुर ीत करयात आलेला आने.  
     ववसकासकाने नाला ववसककसत न केल्याने ववसकासकाला स््ॉप वसकन  नोद्स ाेयात आली 
आने. 
(५) प्रश्न उद्् ावसत नानी. 

___________ 
 

पनवेि महानगरपालििेत ववलिन िरण्यात आिेल्या २३ ग्रामपांचायतीचे  
िमवचारी वेतनापासून वांधचत असल्याबाबत 

  

(२५)  ८६१४० (२३-०८-२०१७).   श्री.मनोहर भोईर (उरण) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नवस तनवसानचचत पनवसले मनानगरपाकलकेत २३ ग्रामपींचायतीींचे ववसकलनीकरण करयात आले 
आने, ने खरे आने काय, 
(२) ंसल्यास, या २३ ग्रामपींचायतीमधील कमनचा-याींना मागील कानी मदनन्याींपासून 
वसेतनापासनू वसींचचत ठेवसयात आले आने, ने खरे आने काय, 
(३) ंसल्यास, कामगाराींना पगार न ाेयाची कारणे काय आनेत तसेच कमनचा-याींना तात्का  
पगार ंाा करयाबाबत कोणती कायनवसानी केली वसा करयात येत आने, 
(४) नसल्यास, ववसलींबाची कारणे काय आनेत ? 
  
श्री. देवेंद्र र्डणवीस (०३-११-२०१७) :(१), (२) वस (३) दानाींक १ ऑक््ोबर, २०१६ रोवी  
पनवसेल  मनानगरपाकलका नवयान ेस्थावपत पाली ंसून पनवसेल मनानगरपाकलकेमध्ये नवयान े
समाववसष् पालेल्या ग्रामपींचायतीमधील कमनचाऱ्याींना पनवसेल मनानगरपाकलकेया आस्थापनेवसर 
सामावसून घेणेबाबत तनयमोचचत तनणनय घेयासाठी ववसर्ागीय आयुक्त, कोंकण ववसर्ाग याींचे 
ंध्यक्षतेखाली सकमती गठीत करयात आली आने. 
     उक्त गठीत सकमतीचा ंनवसाल प्राप्त पाल्यानींतर यथोचचत कायनवसानी करयात येणार 
आने. तसेच पनवसेल मनानगरपाकलकेने दानाींक ०१.१०.२०१६ ते दानाींक ३०.०९.२०१७ ंखेर 
पयतंचे वसतेन सींबींचधत ग्रामपींचायतमधील कायनरत ंसणाऱ्या कमनचाऱ्याींना ंाा करयात 
आलेले आने.  
(४) प्रश्न उद्् ावसत नानी. 

___________ 
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िोल्हापूर प्रादेलशि वविास आराखडयामधीि त्रुटी दरुुस्तीचे निाश ेउपिब्ध होत नसल्याबाबत 
  

(२६)  ८६२५२ (२३-०८-२०१७).   श्री.रािेश क्षीरसागर (िोल्हापरू उत्तर) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोल्नापूर प्रााेकशक ववसकास आराखडयामधील त्रु्ी ारुुस्तीचे नकाश ेउपलब्ध नोत नानीत, ने 
खरे आने काय, 
(२) ंसल्यास, याववसरोधात आींाोलन करयाचा इशारा माने मे, २०१७ वसा त्या ारम्यान 
ंसोकसमशन ऑफ आककन ्ेक््स ंँड इींजवतनंसन ंसोकसमशनन े दाला आने, ने नी खरे आने 
काय, 
(३) ंसल्यास, याबाबत शासनान ेकोणती कायनवसानी केली वसा करयात येत आने, 
(४)  नसल्यास, ववसलींबाची कारणे काय आनेत ? 
 
श्री. देवेंद्र र्डणवीस (०३-११-२०१७) :(१) प्रारुप प्रााेकशक योवना,कोल्नापूर प्राेश तनयोवन 
मींड ान ेदा. २२/०९/२०१६ रोवी प्रकसध्ा करुन त्याबाबत नागरीकाींया सूचना-नरकतीबाबत 
आवसश्यक ती वसधैातनक कायनवसानी पुणन करुन दा.३०/०३/२०१७ रोवीया पत्रान्वसये  शासनास 
मान्यतेसाठी साार केली आने. प्रााेकशक योवना शासनास मान्यतसेाठी साार करतेवसे ी सार 
योवनेमध्ये प्रााेकशक तनयोवन मींड ाने कानी धोरणात्मक तनणनय वस कानी कशफारशी 
सुचववसलेल्या ंसून त्यांनुषींगान े प्रकसध्ा प्रारुप प्रााेकशक योवनेया नकाशामध्ये कानी 
फेरबाल केले आनेत. सार प्रााेकशक योवनेची शासन स्तरावसर छाननी सुरु आने. प्रारुप 
प्रााेकशक योवना, कोल्नापूर प्राेश या प्रााेकशक योवनेस शासनाची ंींततम मान्यता प्राप्त 
पाल्यानींतर मींवूर प्रााेकशक योवनचेे ारुुस्त्या ाशनववसलेले ंचधप्रमाखणत नकाशे वनतेस उपलब्ध 
करुन ाेता येऊ शकतील. 
(२) उपसींचालक, नगर रचना, प्रााेकशक योवना कायानलय कोल्नापरू याींचेकड ेमे, २०१७ वस त्या 
ारम्यानचे कालावसधीत ंसोकसमशन ऑफ आककन ्ेक््स ॲड इींजवतनंसन याींनी आींाोलनासींार्ानत 
कोणतेनी पत्र साार केलेले दासून येत नानी. 
(३) वस (४) कोल्नापूर प्राेश प्रकसध्ा प्रारुप प्रााेकशक योवनेवसर सींचालक, नगर रचना, मनाराषर 
राज्य, पुणे याींचा ंनवसाल दा. १२/१०/२०१७ रोवी शासनास प्राप्त पालेला ंसनू सद्यजस्थतीत 
सार प्रााेकशक योवनेची शासन स्तरावसर छाननी सुरु आने.   

___________ 
  
पनवेि महानगरपालििा हद्दीतीि खारघर, िामोठे, िळांबोिी ववभागात लसडिो प्रशासनामार्व त 

गहृतनमावण सांस्थेस सामान्य दरान ेसुधाररत पाणी देयिे तनगवलमत िरण्याबाबत 
  

(२७)  ८६४४१ (२३-०८-२०१७).   श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेि), श्री.समीर िुणावार (दहांगणघाट), 
अॅड.आलशि शेिार (वाांदे्र पजश्चम), श्री.अतुि भातखळिर (िाांददविी पूवव), श्रीमती मतनिा 
चौधरी (ददहसर), श्री.अलमत साटम (अांधेरी पजश्चम) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
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 (१) पनवसेल मनानगरपाकलका नद्दीतील खारघर, कामोठे, क ींबोली ववसर्ागात कसडको 
प्रशासनामाफन त वसाखणज्य ारान ेपाणी पुरवसठा केला वात नसूनसुध्ाा ंनके गहनतनमानण सनकारी 
सींस्थाींना वसाखणज्य ारान े पाणी पुरवसठयाची आकारयात आलेली ाेयके रद्द करून सामान्य 
ाराने सुधाररत पाणी ाेयके तनगनकमत करयाची मागणी स्थातनक लोकप्रतततनधीींनी माने मे, 
२०१७ रोवी वसा त्या ारम्यान सनवयवसस्थापकीय सींचालक, कसडको कल., सीबीडी-बेलापूर 
याींयाकड ेतनवसेानाद्वसारे केली आने, ने खरे आने काय, 

(२) ंसल्यास, कसडको प्रशासनामाफन त उक्त ववसर्ागातील गहनतनमानण सींस्थेस वसाखणज्य ाराने 
पाणीपुरवसठा केला वातो ककीं वसा कसे याची खातरवमा न करता ंनके सींस्थाींया ववसनींती ंवानची 
ाखल न घेता वसाखणज्य ाराने पाणी ाेयके कसडको प्रशासनामाफन त आकारयात आली आनेत, ने 
नी खरे आने काय, 
(३) ंसल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून कसडको प्रशासनामाफन त गहनतनमानण 
सींस्थेस सामान्य ाराने सुधाररत पाणी ाेयके तनगनकमत करयाबाबत कोणती कायनवसानी केली वसा 
करयात येत आने, 
(४) नसल्यास, ववसलींबाची कारणे काय आनेत ? 
  
श्री. देवेंद्र र्डणवीस (३१-१०-२०१७) :(१) नोय. 
(२) कसडकोया धोरणानुसार व े र्ूखींडधारक/ ववसकासक प्रारींकर्क प्रमाणपत्र (CC) प्राप्त 
पाल्यानींतर बाींधकामाया वसापरासाठी न वोडणीची मागणी करतात, त्याींना कसडकोकडून 
कमीत कमी १५ कम.मी.वयासाची तात्पुरत्या स्वसरुपाची न वोडणी वसाखणज्य ारान ेाेयात येत,े 
तसेच कसडकोकडून र्ोगवस्ा प्रमाणपत्र (OC) प्राप्त पाल्यानींतर र्ूखींडधारकाींनी/ववसकासकाींनी 
मागणी केल्यानींतर कायमस्वसरुपी न वोडणी तनवसासी ारान े ाेयात येत.े पनवसेल 
मनानगरपाकलका नद्दीतील खारघर, कामोठे वस क ींबोली येथील कानी र्ूखींडधारक/ववसकासकाींनी 
बाींधकाम पूणन करुन र्ोगवस्ा प्रमाणपत्र प्राप्त न करता सातनकाधारकाींना ंवसैधररत्या 
सातनकेचा ताबा दाला वस वसाखणज्य प्रयोवनाथन प्राप्त करुन घेतलेली तात्पुरती न वोडणी 
कायम ठेवसली ंसल्यान ेवसाखणज्य ाराने त्रबले आकारयात आली आनेत. 
     पायार्ूत सुववसधा शुल्क र्रणा केल्यानींतर वस इमारतीस र्ोगवस्ा प्रमाणपत्र प्राप्त 
केल्यानींतर कायमस्वसरुपी न वोडणीसाठी कसडकोकडून तनवसासी ाराने पायाच े बील आकारले 
वाते. 
(३) वस (४) प्रश्न उद्् ावसत नानी. 

___________ 
  

बुिडाणा व मोताळा (जि.बुिडाणा) अांतगवत अनेि अिृिि प्रिरणे ना हरित प्रमाणपत्र े
नगररचनािार िायाविय, बुिडाणा याांचिेड ेप्रिांबबत असल् याबाबत 

  

(२८)  ८६५९७ (२३-०८-२०१७).   श्री.हिववधवन सपिाळ (बिुढाणा) :   सन्माननीय मखु्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) बुलडाणा वस मोता ा तालकुा (जव.बुलडाणा) ंींतगनत ंनेक ंकह षक प्रकरणे ना नरकत 
प्रमाणपत्र ेनगररचनाकार कायानलय, बुलडाणा याींचेकड ेप्रलींत्रबत ंसल् याची बाब दानाींक १३ वून, 
२०१७ रोवी वसा त् या सुमारास तनाशननास आली आने, ने खरे आने काय, 
(२) ंसल् यास, आचथनक लार्ासाठी ंकह षक बाबतच े ना नरकत प्रस् तावस नेतूपुरस्सर प्रलींत्रबत 
ठेवसले  वात ंसल् याचे तनाशननास आले, ने नी खरे आने काय, 
(३) ंसल् यास, उपरोक् त प्रकरणी शासनान ेचौकशी केली आने काय, चौकशीत काय तनष पन् न 
पाले तसेच ंकह षक प्रस् तावस बाबतचे ना नरकत प्रमाणपत्र त् वसररत ंाा करणे बाबत तथा सार 
प्रकरण नेतूपुरस्सर प्रलींत्रबत ठेवसणाऱ् याींवसर शासनान ेकाय कायनवसानी केली वसा कर यात येत आने, 
(४) नसल् यास, ववसलींबाची कारणे काय आनेत  ? 
 
श्री. देवेंद्र र्डणवीस (०२-११-२०१७) :(१) दानाींक १३ वून, २०१७ रोवी  वसा त्या सुमारास 
बुलडाणा तालुक्यातील तीन ंकह षक प्रकरणाींत छाननी शुल्काचा र्रणा न पाल्यामु े 
नानरकत/ंकर्प्राय क ववसलेला नवनता तर मोता ा तालुक्यातील मकनी ंकह षक प्रकरण 
प्रलींत्रबत नवनते. 
(२) नानी, ंशी बाब तनाशननास आलेली नानी. 
(३) वस (४) प्रश्न उद्् ावसत नानी. 

___________ 
  

िळमनुरी (जि.दहांगोिी) येथीि महाराष्ट्र िीवन प्राधधिरणाांतगवत सरुु  
असिेिे पाण्याच्या टािीचे िाम तनिृष्ट्ट असल्याबाबत 

  

(२९)  ८६८९९ (२१-०८-२०१७).   डॉ.सांतोि टाररे् (िळमनुरी), श्री.वविय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), 
श्री.सुतनि िेदार (सावनेर), श्री.अमर िाळे (आवी), श्री.अस्िम शेख (मािाड पजश्चम) :   
सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) क मनुरी (ता.जव.दनींगोली) येथील मनाराषर वीवसन प्राचधकरणातींगनत सुरु ंसलेले नवसीन 
पायाया ्ाकीच ेकाम तनकह ष् ावानचे ंसल्याचे तेथील ग्रामस्थाींनी दानाींक १२ मवप्रल, २०१७ 
रोवी वसा त्यासुमारास तनवसेानावाारे मा.मखु्यमींत्री याींया तनाशननास आणून दाले आने, ने खरे 
आने काय, 

(२) ंसल्यास, उक्त कामाबाबत शासनाने चौकशी केली आने काय, त्यात काय आढ ून आले 
वस त्यानुसार पायाया ्ाकीचे काम योग्य ररतीने नोयाकररता कोणती कायनवसानी केली तसेच 
सींबींचधताींवसर कोणती कारवसाई केली वसा करयात येत आने, 
(३) नसल्यास, ववसलींबाची कारणे काय आनेत ? 
  
श्री. देवेंद्र र्डणवीस (०१-११-२०१७) :(१) शेख ंय्युब शेख खलील, क मनुरी जव.दनींगोली याींनी 
ंशा आशयाचे तनवसेान जवल्नाचधकारी, दनींगोली याींना दाले आने, ने खरे आने. 
(२) सार तनवसेानात नमूा तक्रारीया ंनुषींगान े कायनकारी ंकर्यींता, मनाराषर वीवसन 
प्राचधकरण, परर्णी याींयामाफन त दानाींक १५ वून, २०१७ रोवी चौकशी करयात आली. 
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     चौकशी ंनवसालानुसार प्रत्यक्ष घेयात आलेल्या चाचयाींचे तनषकषन वस कामाची र्ौततक 
पानणी करुन पालेल्या कामाचा ावान चाींगला ंसल्याचे आढ ले ंसल्याच े जवल्नाचधकारी, 
दनींगोली याींनी क ववसले आने. 
(३) प्रश्न उद्् ावसत नानी. 

___________ 
  

श्रीगोंदा शहरातीि (जि.अहमदनगर) रस्त्याांची मोठया प्रमाणात दरुवस्था झाल्याबाबत 
  

(३०)  ८७७५० (२३-०८-२०१७).   श्री.राहुि िगताप (श्रीगोंदा) :  सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) श्रीगोंाा शनरातील (जव.ंनमानगर) रस्त्याींची मोठया प्रमाणात ारुवसस्था पाल्याचे माने 
मवप्रल, २०१७ मध्ये वसा त्या ारम्यान तनाशननास आले, ने खरे आने काय, 
(२) ंसल्यास, उक्त प्रकरणी शासनामाफन त पानणी केली आने काय, पानणीच े तनषकषन काय 
आनेत वस तद्नुसार सार रस्त्याची ारुुस्ती करणेबाबत शासनान े कोणती कायनवसानी केली वसा 
करयात येत आने, 
(३) नसल्यास, ववसलींबाची कारणे काय आनेत ? 
  
श्री. देवेंद्र र्डणवीस (०२-११-२०१७) :(१) श्रीगोंाा नगरपररषाेने UIDSSMT योवनेंतगनत पाणी 
पुरवसठा करयासाठी पाईपलाईनचे काम करयात आल्याम ेु रस्त्यावसर खड्ड ेपडलेले आनेत. नी 
वसस्तुजस्थती आने. 
(२) मनाराषर सुवसणन वयींती नगरोत्थान (राज्यस्तर) योवनेंतगनत १७ रस्त्याींचे काम नाती 
घेयात आले ंसून, त्यांींतगनत खड्ड े बवुववसयात आलेले आनेत. सार रस्त्याींची काम े
प्रगतीपथावसर आनेत.    
(३) प्रश्न उद्् ावसत नानी. 

___________ 
 

धारावी (मुांबई) येथीि महानगरपालििेच्या तमीळ शाळेची  
मोठया प्रमाणात दरुवस्था झािी असल्याबाबत 

  

(३१)  ८८०७३ (२३-०८-२०१७).   श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.अतुि भातखळिर (िाांददविी 
पूवव), श्री.सांिय िेळिर (ठाणे), श्री.ददपि चव्हाण (र्िटण) :   सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) धारावसी (मुींबई) येथील मनानगरपाकलकेया तमी  शा ेच े बाींधकाम करणे आवसश्यक 
ंसताना केवस  नतुनीकरण करयात येत ंसल्याचे माने मवप्रल, २०१७ या ततसऱ्या 
आठवसड्यात तनाशननास आले, ने खरे आने काय, 

(२) ंसल्यास, उक्त प्रकरणी शासनामाफन त सार शा ा इमारतीची पानणी केली आने काय, 
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(३) ंसल्यास, पानणीचे तनषकषन काय आनेत वस तद्नुसार सार शा ेचे केवस  नुतनीकरण न 
करता पुन्ना बाींधकाम करणेबाबत शासनाने कोणती कायनवसानी केली वसा करयात येत आने, 
(४) नसल्यास, ववसलींबाची कारणे काय आनेत ? 
  
श्री. देवेंद्र र्डणवीस (०१-११-२०१७) :(१) वस (२) दानाींक २२.०६.२०१६ रोवीया “पुढारी” या 
ाैतनक वसहत्तपत्रात धारावसीत पाकलकेची शा ा ववसद्यार्थयांसाठी धोकााायक” ंशा आशयाची 
बातमी प्रकसध्ा पाली नोती. 
     तथावप, मनानगरपाकलकेमाफन त  वुल,ै २०१६ मध्ये करयात आलेल्या पानणीमध्ये सार 
कन्नडी चा  मनानगरपाकलका शा ेची तातडीन े ारुुस्ती करयाची गरव ंसल्याचे आढ ून 
आले आने.       
(३) वस (४) सार शा ेया पानणीया तनषकषाननुसार शा ेया इमारतीची ारुुस्ती, पुनवसनसन वस 
ावोन्नतीया कामासाठी मनानगरपाकलकेमाफन त कीं त्रा्ाारास दानाींक ०९.०१.२०१७ रोवी 
कायानाेश ाेयात आलेला आने.  
     सार इमारतीचे काम दानाींक ०१.०३.२०१७ पासून सरुु करयात आले ंसून, 
सद्य:जस्थतीत ९०% काम पूणन पाले आने. 

___________ 
  

ठाणे महानगरपालििा रुग्णाियातीि क्षयरोग ववभागातीि िरार तत्वावर िाम  
िरणाऱ् या िमवचाऱ्याांना समान वेतन िागू िरण्याबाबत 

  

(३२)  ८८२४५ (२३-०८-२०१७).   श्री.सांिय िेळिर (ठाणे), अॅड.आलशि शेिार (वाांदे्र पजश्चम), 
श्री.किसन िथोरे (मुरबाड) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ठाण े मनानगरपाकलका रुग्णालयात क्षयरोग ववसर्ागातील करार तत्वसावसर काम करणाऱ् या 
कमनचाऱ्याींना इतर मनानगरपाकलकेतील कमनचा-याींया वसेतनाया इतके वसेतन वस पोषक आनार 
वोखीम र्त्ता दाला वात नानी, ने खरे आने काय, 

(२) ंसल्यास, रुग्णालयात सी.बे.मन.म.म.्ी मशीनमु े ्ी.बी वस मम डी रुग्णाच ेाोन तासात 
तनाान नोत ंसल्याने रुग्णाींया सींख्येत वसाढत ंसून ंप-ुया मनुषयब ामु े सार 
कमनचाऱ् याींवसर ंचधक ताण पडून त्याींचे आरोग्य धोक्यात येत आने, ने नी खरे आने काय, 
(३) ंसल्यास, क्षयरोग,मम.डी.आर.,मक्स. डी आर मड्स बाचधत रुग्णाींया सततया सींपकानम ेु 
आवाराचा धोका तनमानण नोत ंसताना ंशा कमानचा-याींना वोखीम र्त्ता दाला वात नानी, ने 
नी खरे आने काय, 
(४) ंसल्यास, याबाबत शासन सींबींचधत कमनचा-याींना समान कामासाठी समान वसतेन लागू 
करणार आने काय, 
(५) नसल्यास, ववसलींबाची कारणे काय आनेत ? 
  
श्री. देवेंद्र र्डणवीस (०३-११-२०१७) :(१) ने खरे आने. 
(२), (३) वस (४) ने खरे नानी. 
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     कीं त्रा्ी पध्ातीन ेपयानप्त मनुषयब  उपलब्ध करयात आले आने. उक्त कमनचारी कीं त्रा्ी 
पध्ातीने कायनरत ंसल्याने त्याींना र्त्त ेंथवसा तनयकमत वसेतनशे्रणी ंनुजे्ञय नानी. 
(५) प्रश्न उद्् ावसत नानी 

___________ 
  

ठाणे महानगरपालििेची भाईंदरपाडा येथीि माििीची िागा मैदानासाठी आरक्षक्षत 
असताना अल्पदरात वविासिािा देण्याचा ठराव सांमत िरण्यात आल्याबाबत 

  

(३३)  ८८२४७ (२३-०८-२०१७).   श्री.सांिय िेळिर (ठाणे), अॅड.आलशि शेिार (वाांदे्र पजश्चम), 
श्री.किसन िथोरे (मुरबाड) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ठाणे मनानगरपाकलकेची र्ाईंारपाडा येथील मालकीची वागा मैाानासाठी आरक्षक्षत 
ंसताना ंल्पारात ववसकासकाला ाेयाचा ठरावस माने मे,२०१७ मध्ये वसा त्या ारम्यान सींमत 
केला आने, ने खरे आने काय, 
(२) ंसल्यास, सार वागा ाेयाबाबत ठरावसात ंतनयकमतता वस लोकप्रतततनधीींनी आके्षप 
नोंाववसलेला आने, ने नी खरे आने काय, 
(३) ंसल्यास, सार वागा नी माैानासाठीच आरक्षक्षत ठेवसावसी ंशी नागररकाींची मागणी आने, 
ने नी खरे आने काय, 
(४) ंसल्यास, शासन सार ठरावसास स्थचगती ाेऊन चौकशी करणार आने काय, 
(५) नसल्यास, ववसलींबाची कारणे काय आनेत ? 
  
श्री. देवेंद्र र्डणवीस (०३-११-२०१७) :(१), (२) वस (३) सारचा प्रस्तावस ठाण ेमनानगरपाकलकेया 
प्रशासनाने मनासर्ेसमोर ववसचाराथन ठेवसला नोता. परींत,ु चचान न पाल्याने तसेच 
प्रसारमाध्यमाींनी/लोकप्रतततनधीींनी सार प्रस्तावसास केलेला ववसरोध/तक्रारी ववसचारात घेता उक्त 
प्रस्तावस ठाण ेमनानगरपाकलकेया प्रशासनाने मागे घेतला आने. 
(४) वस (५) प्रश्न उद्् ावसत नानी. 

___________ 
 

मुांबई महानगरपालििा िमवचारी वसाहतमधीि बैठ्या चाळीतीि  
घरे माििी हक्ि तत्वावर देऊन पुनववविास िरण्याबाबत 

  

(३४)  ८८३४१ (२३-०८-२०१७).   अॅड.भीमराव धोंड े(आष्ट्टी) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई मनानगरपाकलकेया चेंबूर, ाेवसनार, घा्कोपर, बवसेनगर, ववसक्रो ी पाकन साई्, मालाड 
मालवसणी, गोरेगाींवस कम्ानगर येथील कमनचारी वससानतीमधील बठै्या चा ीतील घरे मालकी 
नक्क तत्वसावसर ाेऊन या कमनचारी वससानतीींचा पनुववसनकास करयास शासनाने दानाींक ०३ म,े 
२०१७ रोवी तनणनय घेतला, ने खरे आने काय, 
(२) ंसल्यास, सार मनानगरपाकलका कमनचारी वससानतीचा पुनववसनकासाचा आराखडा तयार 
करयात आला आने काय, 
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(३) ंसल्यास, पुनववसनकास कामाचे स्वसरुप काय आने वस ककती कालावसधीत ने काम पूणन 
करयात येणार आने, 
(४) नसल्यास, ववसलींबाची कारणे काय आनेत ? 
  
श्री. देवेंद्र र्डणवीस (०१-११-२०१७) :(१), (२), (३) वस (४) बहनन्मुींबई मनानगरपाकलकेया चेंबूर, 
ाेवसनार, घा्कोपर, बवसेनगर, ववसक्रो ी पाकन साई्, मालाड मालवसणी, गोरेगाींवस कमठानगर या 
मनानगरपाकलकेया कॉलनीमधील कलवन ॲड लायसन्स तत्वसावसर दालेल्या बैठया चा ी 
मालकी नक्क तत्वसावसर करयाबाबत दानाींक ०३ म,े २०१७ रोवीया बैठकीतील सुचनाींनुसार 
बहनन्मुींबई मनानगरपाकलकेमाफन त सवनेक्षण करयात येत आने. 
  

___________ 
  

 मुांबई म्हाडाच्या वतीन ेतात्पुरत्या वास्तव्यासाठी बाांधण्यात आिेल्या ३० सांक्रमण  
लशबबराांच्या िलमनीवर पांतप्रधान आवास योिना राबववण्याबाबत 

  

(३५)  ८८६९१ (०१-०९-२०१७).   श्री.राि ुतोडसाम (अणी), श्री.वविास िुां भारे (नागपूर मध्य), 
श्री.रणधीर सावरिर (अिोिा पूवव), श्री.राि पुरोदहत (िुिाबा) :   सन्माननीय गहृतनमावण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईत म्नाडाया वसतीने तात्पुरत्या वसास्तवयासाठी बाींधयात आलेल्या ३० सींक्रमण 
कशत्रबराींया वकमनीवसर पींतप्रधान आवसास योवना राबववसयासींबींधीचा प्रस्तावस शासनापुढे आने, ने 
खरे आने काय, 
(२) ंसल्यास, सींक्रमण कशत्रबरातील घुसखोराींना कानी ककीं मत आकारून त्या योवनेतील घरे 
ववसकत ाेयाच ेववसचारात आने, ने नी खरे आने काय, 
(३) ंसल्यास, उक्त प्रकरणी चौकशी करयात आली आने काय,चौकशीनुसार पात्र नागररकाींना 
घरे ाेऊन घसुखोराींवसर कारवसाई करयाबाबत शासन काय कारवसाई करीत आने वसा करणार आने, 
(४) नसल्यास, ववसलींबाची कारणे काय आनेत ? 
  
श्री. प्रिाश महेता (२५-१०-२०१७) :(१), (२) वस (३) पींतप्रधान आवसास योवनेंतगनत सींक्रमण 
कशबीराींचा पुनववसनकास करयाबाबतचा प्रस्तावस शासन स्तरावसर ववसचाराधीन आने.  
(४) प्रश्न उद्् ावसत नानी. 

___________ 
  
मुांबई पजश्चम उपनगरातीि गोरेगाव-मुिुांड लिांि रोड येथे बाांधण्यात येणाऱ्या पूिाचे  बाांधिाम  

इांददरा गाांधी सायन्स इजन्स्टटयुटपयांत ववस्ताररत  िरण्याबाबत 
  

(३६)  ८९१४२ (२३-०८-२०१७).   श्री.सुतनि प्रभ ू (ददांडोशी) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबई पजश्चम उपनगरात गोरेगावस-मुलुींड कलींक रोड, वनरल ंरुणकुमार वसैद्य मागानवसर 
ममममआरडीमतफे रत्नाचगरी वींक्शनवसर मोठा पुल बाींधयात येत ंसून सार पूल आरे 
र्ास्करपयनत नेयाच ेप्रस्ताववसत करयात आला आने, ने खरे आने काय, 
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(२) ंसल्यास, आरे र्ास्कर वींक्शन येते नोत ंसलेली वसानतूक कोंडी वस नागरीकाींची नोणारी 
गैरसोय ारू करयासाठी सारनू प्रस्ताववसत पूल इींदारा गाींधी सायन्स इजन्स्््यु् पयतं नेयात 
यावसा ंशी येथील स्थातनक लोकप्रतततनधी वस नागरीकाींनी मागणी केली आने, नेनी  खरे आने 
काय, 
(३) ंसल्यास, उक्त दठकाणी शासनातफे बाींधयात येत ंसलेल्या प्रस्ताववसत पूलाचे बाींधकाम 
आरे र्ास्कर वींक्शन पासून इींदारा गाींधी इजन्स्््यु्पयतं ववसस्ताररत करयाया दृष्ीन े
शासनातफे कोणती कायनवसानी करयात आली वसा येत आने,   
(४) ंसल्यास, सारनू पुलाचे ववसस्तारीकरण करयाकरीता शासनातफे करयात आलेल्या 
कायनवसानीची सद्यःजस्थती काय आने,  
(५) नसल्यास, ववसलींबाची कारणे काय आनेत ? 
 
श्री. देवेंद्र र्डणवीस (०१-११-२०१७) :(१) गोरेगाींवस-मुलुींड कलींक रोडवसरील सींवय गाींधी राषरीय 
उद्यानाखालून प्रस्ताववसत बोगद्याचे काम बहनन्मुींबई मनानगरपाकलकेमाफन त करयात येत आने. 
     सार बोगद्याचे काम पणून पाल्यानींतर सार रस्त्यावसरील र्ववसषयकालीन नोणाऱ्या 
वसानतुकीची वसाढ लक्षात घेता, प्रस्ताववसत केलेल्या दाघनकालीन उपायाींमध्ये रत्नाचगरी नॉ्ेल 
वींक्शन येथे उड्डाणपलु प्रस्ताववसत करयात आला आने.  
(२) ने खरे आने.  
(३), (४) वस (५) बहनन्मुींबई मनानगरपाकलकेमाफन त नेमणुक केलेल्या सल्लागारामाफन त स्थातनक 
लोकप्रतततनधीींनी सुचववसलेल्या मागणीचा ताींत्रत्रक ं्यास करुन त्याची वयवसनायनता पडता यात 
आली आने.  
     त्यानसुार सार सल्लागारास प्रस्ताववसत उड्डाणपुलाचा सामान्य वयवसस्था आराखडा तयार 
करयासाठी बहनन्मुींबई मनानगरपाकलकेमाफन त क ववसयात आलेले आने. 

___________ 
  

नवी मुांबईतीि खारघर येथीि भूलमपुत्र आददवासी बाांधवाांना वपण्याच्या 
पाण्यासाठी पायपीट िरावी िागत असल्याबाबत 

  

(३७)  ८९४२४ (२३-०८-२०१७).   श्री.वविास िुां भारे (नागपूर मध्य), श्री.राि पुरोदहत 
(िुिाबा) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नवसी मुींबईत स्मा न् कस्ी म्नणून खारघर नावसारूपाला येत ंसताना या दठकाणया 
र्ूकमपुत्र आदावसासी बाींधवसाींना वपयाया पायासाठी पायपी् करावसी लागत ंसल्याचे माने 
मवप्रल, २०१७ मध्ये वसा त्या ारम्यान तनाशननास आले आने, ने खरे आने काय, 
(२) ंसल्यास, गावसातील ववसदनरी कोरड्या पडल्या ंसून कसडको प्रशासन मात्र या आदावसासी 
पाड्याींकड ेालुनक्ष करीत आनेत, ने नी खरे आने काय, 
(३) ंसल्यास, उक्त आदावसासी पाड्याींना तातडीन े पाणीपुरवसठा करयाबाबत शासन काय 
कायनवसानी करणार वसा कररत आनेत, 
(४) नसल्यास, ववसलींबाची कारणे काय आनेत ? 
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श्री. देवेंद्र र्डणवीस (३१-१०-२०१७) :(१), (२) वस (३) ने खरे नानी. कसडको ंींतर्ूनत के्षत्रात 
खारघर वस लगतया पररसरातील १५ गावसे वस ३ आदावसासी पाड े येत ंसून या सवसन गावसाींना 
कसडकोया वल वसादननीतून ्ॅपीींग पॉईं् पयतं नोणारा पाणी पुरवसठा सद्यजस्थतीत 
वयवसजस्थतपणे सुरु आने. ारम्यान, दा.२६.९.२०१६ रोवीया शासन तनणनयानुसार नी गावस े
दा.१.१०.२०१६ पासून पनवसेल मनानगरपाकलका के्षत्रात ंींतर्ूनत पाली ंसल्याने सारनू पाणी 
पुरवसठा वयवसस्था पनवसेल मनानगरपाकलकेस नस्ताींतरीत करयाची कायनवसानी कसडकोमाफन त सुरु 
आने. 
(४) प्रश्न उद्् ावसत नानी. 

___________ 
 

ठाणे व मुिुांड रेल्व ेस्टेशन दरम्यान ववस्ताररत ठाणे रेल्वे  
स्टेशन उभारण्यात येणार असल्याबाबत 

  

(३८)  ८९४४४ (२३-०८-२०१७).   श्री.प्रिाश सुवे (मागाठाणे), श्री.तुिाराम िात े (अणुशक्ती 
नगर), श्री.प्रताप सरनाईि (ओवळा माजिवडा) :    सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) ठाणे वस मुलुींड रेल्वसे स््ेशन ारम्यान ववसस्ताररत ठाणे रेल्वसे स््ेशनसाठी शासकीय 
मनोरुग्णालयाया वागेचा वसापर करयात येणार आने, ने खरे आने काय, 

(२) ंसल्यास, सार नवसीन स्थानक ककती कालावसधीत उर्ारयात येणार आने, 
(३) ंसल्यास, नवसे स््ेशन उर्ारयासाठी आरक्षण बालणे, तनधीची तरतूा करणे इत्यााीबाबत 
शासनाने कोणती कायनवसानी केली वसा करयात येत आने, 
(४) नसल्यास, ववसलींबाची कारणे काय आनेत ? 
  
श्री. देवेंद्र र्डणवीस (०३-११-२०१७) :(१) नोय. 
(२) सार स्थानक उर्ारणे करीता ५ वसषन इतका कालावसधी ंपेक्षक्षत आने. 
(३) याप्रकरणी मींवुर ववसकास आराखड्यात मनाराषर प्रााेकशक वस नगर रचना १९६६ चे कलम 
३७ ंन्वसये फेरबाल करणेया प्रस्तावसास मनासर्ा ठरावस क्र.३९, दानाींक २०.०४.२०१७ ंन्वसये 
मींवुरी दाली आने. सार मींवुरीया ंनुषींगान ेफेरबालाबाबतची वसैधातनक कायनवसानी सुरु आने. 
सार प्रकल्पास स्मा न् कस्ी ंींतगनत तनधी मींवुर पाला आने. 
(४) प्रश्न उद्् ावसत नानी. 

___________ 
  

नायर रुग्णाियात रुग्णाांच्या नातवेाईिाांसाठी रुग्णाियाच्या आवारात 
 िायमस्वरुपी ववश्राांती िक्ष बनववण्याबाबत 

(३९)  ८९६३० (२३-०८-२०१७).   श्री.ियप्रिाश मुांदडा (बसमत) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नायर रुग्णालयात ककन रोगावसरील केमोथेरपी वस ंन्य उपचाराकरीता मुींबई बानेरुन येणाऱ्या 
रुग्णाींया सींख्येत दावससेंदावसस मोठया प्रमाणात वसाढ नोत आने, ने खरे आने काय, 
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(२) ंसल्यास, रुग्णासोबत येणाऱ्या नातेवसाईकाींना ववसश्राींतीसाठी नायर रुग्णालयाया आवसारात 
ववसश्राींती कक्ष नसल्याचे तनाशननास आले आने, ने नी खरे आने काय, 
(३) ंसल्यास, रुग्णाींया नातवेसाईकाींसाठी नायर रुग्णालयाया आवसारात ककीं वसा परीसरात 
कायमस्वसरुपी ववसश्राींती कक्ष बनववसयाबाबतचा प्रस्तावस शासनाया ववसचाराधीन आने काय, ने नी 
खरे आने काय, 
(४) नसल्यास, ववसलींबाची कारणे काय आनेत ? 
  
श्री. देवेंद्र र्डणवीस (०६-११-२०१७) :(१) ने खरे आने. 
(२) वस (३) ककन रोगावसरील केमोथेरपी उपचारासाठी रुग्णाींसोबत येणाऱ्या नातेवसाईकाींकररता 
नाममात्र र्ाड ेआकारुन ववसश्राींतीगहनाची सोय करयाकररता नायर रुग्णालयाया आवसारात ककीं वसा 
ववस पास मोक ी वागा उपलब्ध नानी. 
     तथावप, सार दठकाणी येणाऱ्या रुग्णाींया नातेवसाईकाींसाठी नाना पालकर स्महती सकमती 
(पर ) वस सींत गाडगेमनाराव सींस्था (र्ायख ा/ााार) याींचेमाफन त ववसश्राींतीची सोय करयात 
आली आने. 
(४) प्रश्न उद्् ावसत नानी.  

___________ 
  

िुिाव पजश्चम (मुांबई) येथीि महानगरपालििेच्या नऊ इमारतीांच ेचिुीचे स्रक्चरि  
ऑडडट िरुन वविासिाच्या र्ायदयासाठी धोिादायि ठरववल्याबाबत 

  

(४०)  ९००२७ (२३-०८-२०१७).   श्रीमती सीमाताई दहरे (नालशि पजश्चम) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कुलान पजश्चम (मुींबई) मॅच फॅक््री लेन, श्रीकह षण चौक येथील मनानगरपाकलकेया नऊ 
इमारती सुजस्थतीत ंसताींनानी मुींबई मनानगरपाकलकेने चुकीचे स्रक्चरल ऑडड् करुन 
ववसकासकाया फायायासाठी धोकााायक ठरववसल्याची गींर्ीर बाब दानाींक ०७ वून, २०१७ रोवी 
वसा त्या समुारास तनाशननास आली, ने खरे आने काय, 

(२) ंसल्यास, सारनू इमारती सुजस्थतीत ंसल्याने त्या पाडून नवसीन बाींधयास स्थातनक 
रदनवसाशाींनी सक्तीया स्थलाींतरणास तीर आ ववसरोध ाशनववसला आने, ने नी खरे आने काय, 
(३) ंसल्यास, उक्त इमारत सुजस्थतीत ंसतानानी मनानगरपाकलका प्रशासनान े धोकााायक 
ठरववसयाची सवसनसाधारण काय आनेत, 
(४) ंसल्यास, सार प्रकरणात सींबींधीत मनानगरपाकलका ंचधकारी ववसकासकाशी सींगनमत 
करुन सक्तीने पनुववसनकास प्रकल्प राबववसयाचा प्रयत्न करीत आनेत, ने नी खरे आने काय, 
(५) ंसल्यास, सार प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन स्थातनक रदनवसाशाींना योग्य न्याय 
ाेयाया दृष्ीने कोणती कायनवसानी केली आने तसेच चुकीच ेस्रक्चरल ऑडड् करुन इमारत 
धोकााायक ठरववसणा-या ववसकासक वस मनानगरपाकलका ंचधका-याींववसरुध्ा शासनान े कोणती 
कारवसाई केली वसा करयात येत आने, 
(६) नसल्यास, ववसलींबाची कारणे काय आनेत ? 
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श्री. देवेंद्र र्डणवीस (०६-११-२०१७) :(१), (२), (३) वस (४) कुलान येथील मॅच फॅक््री लेन, 
श्रीकह षण चौक येथील ३० वसषांपवूसी बाींधलेल्या बहनन्मुींबई मनानगरपाकलकेया मालकीया ५ 
इमारतीींमध्ये २८० र्ाडकेरु रानतात.  
     सार इमारतीींया सन २०१४ मध्ये मनानगरपाकलकेमाफन त करयात आलेल्या 
सींरचनात्मक पररक्षणाया ंनवसालामध्ये, सार इमारती या मोडक ीस आल्या ंसून त्यामध्ये 
मोठया प्रमाणावसर ारुुस्ती करणे गरवेचे ंसल्याचे सुचववसयात आले नोत.े 
     त्याम ेु सार इमारतीींया ारुुस्तीचे काम म.े पी. बी. कन्स्रक्शन याींना ाेयात आले 
नोते. तथावप सार इमारतीींमधील रदनवसाशाींकडून ववसरोध ाशनववसयात आल्यान,े ारुुस्तीचे काम 
नोऊ शकले नानी. 
     या ारम्यान ाोन ते ंडीच वसषाचंा कालावसधी उल्ून गेल्यामु े सन २०१६ मध्ये 
मनानगरपाकलकेमाफन त सार इमारतीींचे पुन्ना सींरचनात्मक परीक्षण करयात आले.  
     सार सींरचनात्मक पररक्षण ंनवसालाप्रमाणे, सार इमारतीींया ारुुस्तीची ककीं मत नी 
पुनबांधणीया ककीं मतीया ४५% वास्त ंसल्याकारणाने मनानगरपाकलकेया धोरणानुसार, 
सार इमारती तनषकाकसत करुन मनानगरपाकलकेमाफन त सार इमारतीींची पुनबांधणी करणे 
उचचत ठरेल ंसे सचुववसयात आले.   
(५) वस (६) सार इमारतीींमध्ये रानणाऱ्या रदनवसाशाींना मनानगरपाकलकेमाफन त मानुल येथ े
स्थलाींतरीत करयात येणार नोत.े  
     तथावप सार रदनवसाशाींनी मानुल येथे स्थलाींतरीत नोयास नकार ाशनववसला आने.  

___________ 
 

मुांबईतीि महानगरपालििा शाळाांना ददल्या िाणाऱ्या पोिण आहारासाठी  
सन २०१७-१८ सािासाठी तरतूद िेिी नसल्याबाबत 

  

(४१)  ९०१०२ (२३-०८-२०१७).   श्री.नसीम खान (चाांददविी) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील मनानगरपाकलका शा ाींना दाला वाणाऱ्या पोषण आनारासाठी सन २०१७-१८ 
सालासाठी तरतूा केली नसल्याच ेमाने मवप्रल, २०१७ वसा त्या ारम्यान तनाशननास आले, ने खरे 
आने काय, 
(२) ंसल्यास, मनानगरपाकलकेतील शा ाींना पोषण आनारासाठी तरतूा न करयामागील 
कारणे काय वस याबाबत चौकशी करयात आली आने काय, 
(३) ंसल्यास, चौकशीत काय आढ ून आले वस त्यानुसार शा ेतील ववसद्यार्थयांना पोषण आनार 
ाेयाबाबत कोणती कायनवसानी केली वसा करयात येत आने, 
(४) नसल्यास, ववसलींबाची कारणे काय आनेत ? 
  
श्री. देवेंद्र र्डणवीस (०१-११-२०१७) :(१) वस (२) शालेय पोषण आनार नी कें द्र शासन पुरस्कह त 
योवना ंसून, सार योवनेंतगनत ंन्न कशववसून ववसतरीत करयाकररता कें द्र शासन वस राज्य 
शासन याींयाकडून ६०:४० या प्रमाणात ंनुाान मींवूर केले वाते. 
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    सार योवनेंतगनत बहनन्मुींबई मनानगरपाकलकेमाफन त साार करयात आलेले सन २०१७-१८ 
चे वसावषनक कायनयोवना वस ंींाावपत्रक कशक्षण सींचालक याींचेमाफन त मींवुर करयात आले आने. 
(३) कशक्षण सींचालक याींया आाेशानुसार सन २०१७-१८ या वसषानसाठी दानाींक १५.०६.२०१७ 
पासून तनयकमतपणे आनार ववसतरण सुरु आने.  
(४) प्रश्न उद्् ावसत नानी. 

___________ 
  

उल्हासनगर (जि.ठाणे) मधीि वािधुनी नदी सार्सर्ाइवसाठी तनयकु्त  
िेिेल्या ठेिेदाराने िामामध्ये गैरव्यवहार िेल्याबाबत 

  

(४२)  ९०३२३ (२३-०८-२०१७).   श्री.गणपत गायिवाड (िल्याण पूवव) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) उल्नासनगर (जव.ठाणे) मधील वसालधुनी नाी साफसफाइनसाठी तनयुक्त केलेल्या का या 
यााीतील ठेकेाारान ेकरोडो रूपये घेऊन साफसफाइन कामामध्ये गैरवयवसनार केल्याच ेतनाशननास 
आले आने, ने खरे आने काय, 
(२) ंसल्यास, उक्त प्रकरणी मनानगरपाकलका प्रशासनातील ंचधकारी आखण ठेकेाार 
याींचेमध्ये सींगनमत ंसल्याचेनी तनाशननास आले आने, नेनी खरे आने काय, 
(३) ंसल्यास, या प्रकरणी चौकशी केली आने काय, चौकशीत काय आढ ून आले वस सार 
प्रकरणातील ाोषीींवसर कोणती कारवसाइन करयात आली वसा येत आने, 
(४) नसल्यास, ववसलींबाची कारणे काय आनेत ? 
  
श्री. देवेंद्र र्डणवीस (०६-११-२०१७) :(१) उल्नासनगर येथील वसालधनुी नाीया साफसफाईसाठी 
स्वसतींत्र ठेकेााराची नेमणुक करयात आलेली नानी. 
(२) प्रश्न उद्् ावसत नानी. 
(३) सार प्रकरणी उल्नासनगर मनानगरपाकलकेमाफन त चौकशी करयात आलेली नानी. 
(४) प्रश्न उद्् ावसत नानी. 

___________ 
  

िल्याण-डोंबबविी महानगरपालििेत (जि.ठाण)े नव्याने  
समाववष्ट्ट २७ गावाांतीि पाणी पुरवठ्याबाबत 

  

(४३)  ९०४०३ (२३-०८-२०१७).   श्री.गणपत गायिवाड (िल्याण पूवव) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कल्याण डोंत्रबवसली मनानगरपाकलकेत (जव.ठाणे) नवयान े समाववसष् २७ गावसाींतील 
पाणीपुरवसठा वसाढववसल्यानींतरनी पाणीपुरवसठा ंपुऱ्या ााबान े नोत ंसल्याने नागरीकाींमध्ये तीर आ 
सींतापाची र्ावसना तनमानण पाल्याच ेतनाशननास आले आने, ने खरे आने काय, 
(२) ंसल्यास, उक्त प्रकरणी नवयान े समाववसष् गावसाींतील नागरीकाींना तातडीने न्याय 
ाेयाबाबत शासनान ेकोणत्या उपाययोवना केल्या आनेत, 
(३) नसल्यास, ववसलींबाची कारणे काय आनेत ? 
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श्री. देवेंद्र र्डणवीस (२५-१०-२०१७) :(१) • कल्याण-डोंत्रबवसली मनानगरपाकलकेत वून, २०१५ 
मध्ये समाववसष् केलेल्या २७ गावसाींना मनाराषर औद्योचगक ववसकास मनामींड ामाफन त ३५ 
ा.ल.कल. पाणी पुरवसठा करयात येत नोत.े 
• तथावप, पपा्याने वसाढत ंसलेल्या नागरीकरणाम ेु सार गावसाींना ंपूरा पाणी पुरवसठा नोत 
नोते ंसे कल्याण-डोंत्रबवसली मनानगरपाकलकेने क ववसले आने. 
(२) वस (३) • मा.मींत्री, वलसींपाा याींया ंध्यक्षतखेाली माने सप् े्ंबर, २०१६ वस माने वुल,ै 
२०१७ मध्ये पालेल्या बैठकाींतील तनणनयानुसार सार गावसाींना मनाराषर औद्योचगक ववसकास 
मनामींड ामाफन त ंततररक्त पाणी पुरवसठा करयात आला आने. 
• सार गावसाींची सन २०४९ ची लोकसींख्या ववसचारात घेऊन कें द्र शासनाया ंमहत योवनेंतगनत 
रु.१८०.८१ को्ीया पाणी पुरवसठा योवनेस माने ऑगस्् २०१७ मध्ये मान्यता ाेयात आली 
आने. 
• सार योवनेची तनववसाा प्रकक्रया सुरु करयात आली ंसल्याच े कल्याण-डोंत्रबवसली 
मनानगरपाकलकेने क ववसले आने. 

___________ 
  

वसई-ववरार शहर महानगरपालििेमधीि बहुसांख्य उपायुक्ताांची पदे ररक्त असल्याबाबत 
  

(४४)  ९०९३७ (२३-०८-२०१७).   श्री.क्षक्षतीि ठािूर (नािासोपारा) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) वससई-ववसरार शनर मनानगरपाकलकेमधील बनुसींख्य उपायुक्ताींची पाे ाीघनका पासून ररक्त 
ंसून वसररषठ ंचधकाऱ्याींया कमतरतेमु े शनर प्रशासनाया कामकावावसर ववसपरीत पररणाम 
नोत आने नी बाब शासनाया तनाशननास आली आने, ने खरे आने काय, 
(२) ंसल्यास, स्थातनक लोकप्रतततनधीींनी वसे ोवसे ी मागणी करुन ाेखील शासनान ेंद्यापी 
सींबींचधत शासकीय ंचधकाऱ्याींना मनानगरपाकलकेया प्रतततनयुक्तीवसर पाठववसलेले नानी, ने नी 
खरे आने काय, 
(३) ंसल्यास, यासींार्ानत शासनाने कोणती कायनवसानी केली वसा करयात येत आने, 
(४) नसल्यास, ववसलींबाची कारणे काय आनेत ? 
  
श्री. देवेंद्र र्डणवीस (०३-११-२०१७) :(१) नोय. 
(२), (३) वस (४) वससई-ववसरार मनानगरपाकलकेतील उपायुक्ताींची पाे शासन स्तरावसरुन र्रयाची 
कायनवसानी करयात येत ंसनू, त्यासींार्ानत नगर ववसकास ववसर्ागाने दा.१४.०७.२०१७ या 
शासन आाेशान्वसये ववसववसध मनानगरपाकलकाींमधील उपायुक्ताींची ररक्त पाे प्रतततनयुक्तीने 
र्रयाया दृष्ीने वादनरात प्रकसद्ध केलेली आने. सार वादनरातीनुसार प्राप्त पालेले 
ंचधकाऱ्याींचे ंवानवसर छाननींींती ववसदनत प्रकक्रया ंवसलींबून वससई-ववसरार मनानगरपाकलकेमध्ये 
उपायुक्ताींया ररक्त पाावसर ंचधकाऱ्याींया प्रतततनयुक्तीने तनयकु्त्या करयाबाबत कायनवसानी 
करयात येत आने. 
  

___________ 
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बोरीविी (मुांबई) येथ ेदर्नभूमीसाठी िागा देणेबाबत 
  

(४५)  ९१३०४ (२३-०८-२०१७).   श्री.अस्िम शेख (मािाड पजश्चम) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) बोरीवसली (मुींबई) येथील ाौलतनगरमधील ाफनर्ूमीत महताेन ाफन करयासाठी वागा 
कशल्लक नसल्यान ेमहताेन मकावसर मक रचावस ेलागत ंसून ंनेकाा त ेवयवसजस्थत ाफन केले 
वात नसल्याचे दानाींक २४ मवप्रल, २०१७ रोवी वसा त्या सुमारास तनाशननास आले, ने खरे आने 
काय, 
(२) ंसल्यास, ाफनर्ूमीसाठी वागा ाेणेबाबत शासनस्तरावसरुन काय कायनवसानी केली वसा 
करयात येत आने, 
(३) नसल्यास, ववसलींबाची कारणे काय आनेत ? 
  
श्री. देवेंद्र र्डणवीस (३१-१०-२०१७) :(१) ने खरे नानी. 
(२) सार ववसर्ागातील नागररकाींना बहनन्मुींबई मनानगरपाकलकेमाफन त बोरीवसलीलगत ादनसर येथ े
दनींा ूस्मशानर्ूमीसाठी वागा उपलब्ध करुन ाेयात आली आने. 
(३) प्रश्न उद्् ावसत नानी. 

___________ 
  

बोरीविी (मुांबई) येथीि गोराई-मनोरी येथे अजग्नशमन  
िें द्रासाठी िागा उपिब्ध िरुन देण्याबाबत 

  

(४६)  ९१८१३ (२३-०८-२०१७).   श्रीमती मतनिा चौधरी (ददहसर) :   सन्माननीय मखु्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) बोरीवसली (मुींबई) येथील गोराई-मनोरी येथे मोठ्या प्रमाणावसर लोकवसस्ती ंसून त्या 
पररसरात स्थातनक नागररकाींकडून शासनाकड े ंजग्नशमन कें द्रासाठी वागा उपलब्ध करुन 
ाेयाची मागणी सातत्यान ेकरयात येत आने, ने खरे आने काय, 
(२) ंसल्यास, शासनाने याबाबत चौकशी वसा पानणी केली आने काय, 
(३) ंसल्यास, सार पररसरात वसाढती नागररकाींची लोकसींख्या पानता ंजग्नशमन कें द्रासाठी 
तात्का  वागा उपलब्ध करुन ाेयासाठी शासन कोणती कायनवसानी वसा उपाययोवना करणार 
आने, 
(४) नसल्यास, ववसलींबाची कारणे काय आनेत ? 
  
श्री. देवेंद्र र्डणवीस (०६-११-२०१७) :(१) ने खरे आने. 
(२) गोराई-मनोरी या पररसराची ंजग्नशमन कें द्र उर्ारयाया दृष्ीकोनातून मुींबई ंजग्नशमन 
ालाया वसररषठ ंचधकाऱ्याींमाफन त पानणी करयात आली आने. 
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(३) वस (४) गोराई-मनोरी येथ े कमनी फायर स््ेशन उर्ारयाकररता मनाराषर पयन् न ववसकास 
मनामींड  याींया मालकीची मोक ी वागा उपलब्ध करुन ाेयाची ववसनींती पयन् न ववसर्ागास 
करयात आली आने. 

___________ 
  
गोरेगाांव (पजश्चम) येथीि इमारतीसाठी अजग्नशमन दिाच ेअांततम ना हरित प्रमाणपत्र आखण 

आराखडा उपिब्ध नसताांना महानगरपालििेिडून ताबा प्रमाणपत्र देण्यात आल्याबाबत 
  

(४७)  ९२३०८ (२३-०८-२०१७).   श्रीमती मतनिा चौधरी (ददहसर) :   सन्माननीय मखु्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) गोरेगाींवस (पजश्चम) येथील ९० फु् रोडवसरील सी्ीमस क्रीं . १म/म/बी/२ येथील इमारतीसाठी 
ंजग्नशमन ालाचे ंींततम ना नरकत प्रमाणपत्र आखण आराखडा उपलब़् नसताींना 
मनानगरपाकलकेकडून ताबा प्रमाणपत्र ाेयात आले ंसल्याचे माने मे, २०१७ मध्ये वसा त्या 
ारम्यान तनाशननास आले, ने खरे आने काय, 
(२) ंसल्यास, मुींबई मनानगरपाकलकेया पजश्चम उपनगरे पी वसॉडन (इमारत प्रस्तावस) 
ववसर्ागाया रेकॉडनवसर ंसलेल्या इमारतीया कागापत्राया फाईलमध्ये ंजग्नशमन ालाच े
ंींततम ना नरकत प्रमाणपत्र नानी, ने नी खरे आने काय, 
(३) ंसल्यास, दानाींक ६ नोवनेंबर, २०१३ रोवी वसा त्या सुमारास सार इमारतीला 
मनानगरपाकलकेतील ंचधका-याींनी  ताबा प्रमाणपत्र दाले, ने नी खरे आने काय, 
(४) ंसल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आने काय, चौकशींींती मनानगरपाकलकेया 
ंचधका-याींवसर तसेच मादनती ंचधकारात सार इमारतीची मादनती मागवसली ंसता आपले नावस 
न ाेता कागापत्र े उपलब़् नसल्याची मादनती ाेणा-या पदनल्या ंवपलीय ंचधका-याींवसर 
शासनाने कोणती कारवसाई केली वसा करयात येत आने, 
(५) नसल्यास, ववसलींबाची कारणे काय आनेत ? 
  
श्री. देवेंद्र र्डणवीस (०६-११-२०१७) :(१), (२) वस (३) सार इमारतीस बहनन्मुींबई 
मनानगरपाकलकेया ंजग्नशमन ववसर्ागामाफन त दानाींक ०५.०३.२०१३ रोवी ंींततम ना-नरकत 
प्रमाणपत्र वस मनानगरपाकलकेया इमारत प्रस्तावस ववसर्ागामाफन त दानाींक ०६.११.२०१३ रोवी 
र्ोगवस्ा प्रमाणपत्र ाेयात आले आने. 
(४) सार प्रकरणी ंवनाारान ेमादनतीचा ंचधकार कायाा २००५ ंन्वसये साार केलेल्या ंवानस 
बहनन्मुींबई मनानगरपाकलकेमाफन त ंपेक्षक्षत वस सत्य मादनती तसचे कागापत्राींया प्रती उपलब्ध 
करुन ाेयात आल्या आनेत.  
(५) प्रश्न उद्् ावसत नानी. 
 

___________ 
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मुांबईिा पाणीपुरवठा िरणा-या वतैरणा धरणात रात्रीच्या वळेेस वविारी  

द्रव्याांचा वापर िरुन मासेमारी िरण्यात येत असल्याबाबत 
  

(४८)  ९३०४९ (२३-०८-२०१७).   श्री.योगेश (बापू) घोिप (देवळािी) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईला पाणीपुरवसठा करणा-या वसैतरणा धरणात रात्रीया वस ेेस ववसषारी द्रवयाींचा वसापर 
करुन मासेमारी केली वात ंसल्याच े दानाींक २३ वून, २०१७ रोवी वसा त्या समुारास 
तनाशननास आले आने, ने खरे आने काय, 
(२) ंसल्यास, या प्रकाराम ेु नागररकाींया आरोग्याला धोका तनमानण पाल्यामु े शासनाने 
याबाबतची चौकशी केली आने काय, त्यात काय आढ ून आले, त्यानुषींगाने सींबचधताींवसर 
कोणती कारवसाई केली वसा करयात येत आने, 
(३) नसल्यास, ववसलींबाची कारणे काय आनेत ? 
  
श्री. देवेंद्र र्डणवीस (०१-११-२०१७) :(१) उध्वसन वसैतरणा धरण येथे रात्रीया वसे ेस ववसषारी 
द्रवयाींचा वसापर करुन मासेमारी केली वात ंसल्याबाबतच ेवसहत्त दानाींक २३.०६.२०१७ रोवीया 
स्थातनक वसहत्तपत्रात आले नोते नी वसस्तुजस्थती आने. 
(२) दानाींक २७.०६.२०१७ रोवी उध्वसन वसैतरणा धरणातील पायाचे नमुने गो ा करुन तपासणी 
केली ंसता त्यात कुठल्यानी प्रकारची ववसषारी द्रवये आढ ून आली नानीत.   
     त्याम ेु सार प्रकरणी मनानगरपाकलकेमाफन त चौकशी करयात आली नानी.  
(३) प्रश्न उद्् ावसत नानी.  
  

___________ 
  

मुांबईत वविासि मोठया प्रमाणात अवैध बाांधिाम िरून  
नागररिाांची र्सवणूि िरीत असल्याबाबत 

  

(४९)  ९३४२३ (२३-०८-२०१७).   श्री.अस्िम शखे (मािाड पजश्चम), श्री.वविय वडटे्टीवार 
(ब्रम्हपूरी), श्री.सुतनि िेदार (सावनेर), श्री.अमर िाळे (आवी) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई मनानगरात ववसकासकाींनी ंचधका-याींया सींगनमताने मोठया प्रमाणात ंवसैध 
बाींधकाम करून सातनका लाखो करोडो रूपयाींना ववसकून नवारो नागररकाींची फसवसणूक केली 
ंसून माने मवप्रल, २०१६ ते मवप्रल, २०१७ या १३ मदनन्याींया कालावसधीमध्ये तब्बल ११ नवार 
४१३ ंनचधकह त बाींधकाम े मनानगरपाकलकेने पाडलेली ंसल्याची धक्कााायक मादनती माने 
वून, २०१७ रोवी वसा त्या ारम्यान तनाशननास आली आने, ने खरे आने काय, 
(२) ंसल्यास, या कायनवसानीत मोठ्या ववसकासकाींची ंवसधै बाींधकामे पाडयात आली नानीत, ने 
नी खरे आने काय, 
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(३)  ंसल्यास, मुींबई पररसरात ंचधका-याींया सींगनमताने ववसकासकाींकडून मोठया प्रमाणात 
ंवसैध बाींधकाम करयात आली आनेत ंशा ववसकासकाींवसर वस त्याींया बाींधकामाबाबत शासनान े
चौकशी करुन कोणती कायनवसानी केली वसा करयात येत आने, 
(४) नसल्यास, ववसलींबाची कारणे काय आनेत ? 
  
श्री. देवेंद्र र्डणवीस (०१-११-२०१७) :(१), (२), (३) वस (४) बहनन्मुींबई मनानगरपाकलकेमाफन त 
मवप्रल २०१६ त े मवप्रल २०१७ या कालावसधीमध्ये ३६६५ तनवसासी, २५०६ ंतनवसासी वस ५२५९ 
पोपडया ंशी मकूण ११,४३० ंनचधकह त बाींधकामे/ंततक्रमणे तनषकाकसत करयात आली 
आनेत. 
     ववसकासकाींनी ंनचधकह त बाींधकाम केल्याचे आढ ून आल्यास मनानगरपाकलकेमाफन त सार 
ंनचधकह त बाींधकामाींवसर कायाेशीर प्रकक्रया पूणन करुन कारवसाई करयात येत.े  

___________ 
  

पुणे शहरात ववववध भागातीि रस्त्यावर परवानगी नसताना अनधधिृतपणे 
व्यावसातयिाांना वापरासाठी िागा देण्यात असल्याबाबत 

(५०)  ९४८६० (२३-०८-२०१७).   प्रा.(श्रीमती) मेधा िुििणी (िोथरुड) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पुणे शनरात ववसववसध र्ागातील रस्त्यावसर परवसानगी नसताना ंनचधकह तपणे वयावससातयकाींना 
वसापरासाठी वागा ाेयात आल्याचे मनानगरपाकलका सवसनसाधारण सर्ेमध्ये माने वून,२०१७ वसा 
त्या ारम्यान तनाशननास आले, ने खरे आने काय, 

(२) ंसल्यास, शनरात २९ रस्त े नॉन कमकशनयल वस नॉन शॉवपींग आनेत ंसे ंसतानानी 
त्याींना परवसान ेाेयात आले आनेत,  ने नी खरे आने काय, 
(३) ंसल्यास, ज्या रस्त्याया र्ागात बाींधकाम वयवससातयकाींना परवसानगी ाेता येत नानी 
तरीनी याच रस्त्याया र्ागात ंनचधकह त ाकुाने ंसल्याचे तनाशननास आले आने, ने नी खरे 
काय, 
(४) ंसल्यास, ंनचधकह त ाकुानावसर वस तनयम डावसलून ाकुानाींना परवसानगी ाेणाऱ्या 
मनानगरपाकलका प्रशासनावसर शासनाने काय कारवसाई केली वसा करयात येत आने, 
(५) नसल्यास, ववसलींबाची कारणे काय आनेत ? 
  
श्री. देवेंद्र र्डणवीस (०२-११-२०१७) :(१), (२), (३) वस (४) पुणे पेठ येरवसडा, क स, धानोरी 
(वुनी नद्द) या कायनके्षत्रातील मान्य ववसकास आराखडा सन १९८७ मधील नॉन शॉवपींग, नॉन 
कमकशनं ल रस्त्यालगत ंसलेल्या कम कतीवसर शॉप्सकररता थे् ॲक्सेस ाशनवसून परवसानग्या 
ाेयात आलेल्या नानीत. सार रस्त्यालगत ंसलेल्या कम कतीवसर वयावससातयकाींना परवसानगी 
ाेता येत नानी. तरीनी याच रस्त्याया र्ागात ंनचधकह त ाकुान ेंसल्याचे तनाशननास आले 
आने. त्या ंनुषींगाने वसे ोवसे ी सवने करुन मनाराषर प्रााेकशक वस नगररचना ंचधतनयम १९६६ 
चे कलम ५३ (१) वस ५२ ंन्वसये नो्ीस बवावसून सींबींचधत गा ेधारकाींवसर फौवाारी स्वसरुपाची 
कारवसाई करयात आलेली आने. 
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     ारम्यानया का ात मान्य ववसकास आराखडा सन २०१७ सारचे रस्त ेनॉन शॉवपींग, नॉन 
कमकशनं ल मधून वसग यात आलेले आने. 
(५) प्रश्न उद्् ावसत नानी. 
 

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

महाराष्ट्र ववधानसभा. 
  

_________________________ 
शासकीय मध्यवसती मुद्रणालय, नागपूर. 


