
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ५२० वी यादी 

 
महाराष्ट्र ववधानसभा 

  

पहहले अधधवेशन, २०१९ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

म ांबई महानगरपाललिेच्या बाांधिाम ववभागामध्ये होत असलेली लाचखोरी 
  
 

(१) ३०२५४ (२१-०१-२०१६) श्री.नसीम खान (चाांहदवली), श्री.अलमन पटेल (म ांबादेवी), श्री.अस्लम 
शेख (मालाड पश्श्चम) : सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  राज्य भरातील बाींधकामासाठी येणाऱ्या अनावश्यक खचााचा एका नामाींककत सींस्थेने सर्व्हे 
केला असता त्यामध्ये बाींधकाम प्रकल्प पूणा होईपयतं र्व्यावसाययकाला एकूण पर स््वेअर फू् 
८०० रुपयाींची लाच द्यावी लागत असल्याच ेयनषपन्न झाल्याने माहे ऑ््ोबर, २०१५ मध्ये वा 
त्यादरम्यान यनदर्ानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, महापाललकेच्या बाींधकाम ववभागामध्ये ददवसेंददवस लाचखोरीमध्ये वाढ होत 
असून बाींधकाम र्व्यवसायीक हवालददल झाले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, महापाललकेच्या बाींधकाम ववभागामध्ये वाढणारी लाचखोरी रोखण्यासाठी कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१५-०१-२०१९) : (१), (२), (३) व (४) हे खरे नाही. 
 

___________ 
  

ववक्रोळी (पूवव) रेल्व ेस्टेशन जवळील नामदेव पाटणे मागावच्या रां दीिरणाबाबत 
  
 

(२) ५७३९८ (२९-०८-२०१६) श्री.स ननल राऊत (ववक्रोळी) : सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ववक्रोळी (पूवा) मुींबई, रेल्वे स््ेर्न जवळील नामदेव पा्णे मागा हा पूवी २० फु्ाींचा होता. 
सन २००५ मध्ये रेल्वे प्रर्ासनाने पाचवी व सहावी लाईन ्ाकल्यामुळे हा रस्ता फ्त ५ 
फु्ाींचा रादहलेला आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, येथील पुनवासीत झोपडीधारकाींनी पुन्हा येथ ेझोपड्या वसववल्यामुळे हा रस्ता 
जास्तच अरुीं द झाला आहे, त्यामळेु येथ ेअपघात झाल्यास अग्ननर्मन ककीं वा रुनणवादहका जाऊ 
र्कत नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, रस्ता रुीं दीकरणाची जबाबदारी एम.एम.आर.डी.ए., महापाललका व रेल्वे प्रर्ासन 
एकमेकाींकड ेढकलत असुन, सदरचा रस्ता रुीं दीकरण करण्याची मागणी स्थायनक लोकप्रयतयनधी 
अनेक वर्ाापासनू करीत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदरचा रस्ता रुीं दीकरण करण्याबाबत र्ासनान े कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१०-०१-२०१९) : (१) व (२) ववक्रोळी (पूवा) येथील रेल्वे स््ेर्नजवळील 
नामदेव पा्ण ेया मागाावर रेल्व ेप्रर्ासनान ेरेल्वेची ५ व ६ वी रेल्वे लाईन ्ाकण्यासाठी सदर 
मागााच ेभूसींपादन केले आहे. 
     तसेच, सन २००० साली अग्स्तत्वात असलेला नामदेव पा्ण ेमागा रेल्वेच्या ५ वी व ६ 
वी लाईन ्ाकण्याच्या प्रकल्पामध्ये पूणात: समाववष् झाल्याचे सन २००० ते २०१६ च्या 
गुगलच्या नकार्ावरुन स्पष् ददसून येते असे बहृन्मुींबई महानगरपाललकेमाफा त कळववण्यात 
आले आहे. 
(३), (४) व (५) सदर बाब ही रेल्वे प्रर्ासनार्ी सींबींधधत आहे. 
  

___________ 
  

म ांबईत झोपडपट्टी प नववसन योजनेंतगवत सदननिा बेिायदा हस् ताांत रत िरय यात ्ल्याबाबत 
  

(३)  ७६२४७ (२१-०४-२०१७).   डॉ.भारती लव्हेिर (वसोवा), श्री.सांजय िेळिर (ठाणे) :   
सन्माननीय गहृननमावण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईत झोपडपट्टी पुनवासन योजनेंतगात ववतररत केलेल् या ८६ हजार ४२९ सदयनकाींच्या 
करण्यात आलेल्या सर्व्हेक्षणामध्ये १२ हजार ४६० सदयनका मुळ मालकाच् या ता यात नसून या 
सदयनका बेकायदा हस् ताींतररत करण् यात आल् याची मादहती ददनाींक १६ जानेवारी, २०१७ रोजी 
वा त् यासुमारास यनदर्ानास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरणाची चौकर्ी करण् यात आली आहे काय, चौकर्ीत काय आढळून 
आले व त्यानसूार दोर्ी आढळणा-याींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. प्रिाश महेता (२९-१२-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) एकूण ८६,४२९ सदयनकाींच्या सवेक्षणाच े कामकाज पूणा झालेले असून १३,१४४ 
सदयनकाींमध्ये अनधधकृतपणे वास्तर्व्य करीत असल्याचे झोपडपट्टी पुनवासन प्राधधकरणाच्या 
यनदर्ानास आलेले आहे. अनधधकृतपणे वास्तर्व्य करीत असलेल्या र्व्यग््तींववरुध्द महाराषर 
झोपडपट्टी के्षत्र (सुधारणा, यनमूालन व पुनववाकास) अधधयनयम, १९७१ च्या कलम ३(ई) प्रमाणे 
एकूण १२,१०६ सदयनकाधारकाींच्या यनषकासनाच्या कायावाहीसाठी सींबींधधत सक्षम प्राधधकारी 
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याींचेकड े प्रस्ताव पाठववण्यात आलेले आहेत. उवाररत १,०३८ अनधधकृत सदयनकाधारकाींच्या  
यनषकासनाच्या प्रस्तावावर नाननीचे कामकाज सुरु आहे. 

सक्षम प्राधधकारी याींनी महाराषर झोपडपट्टी के्षत्र (सुधारणा, यनमूालन व पुनववाकास) 
अधधयनयम, १९७१ च्या कलम ३(ई) अन्वये २,८३९ प्रकरणाींमध्ये यनषकासनाचे आदेर् यनगालमत 
केलेले आहेत. १,२७० प्रकरणाींमध्ये सनुावणी सुरु आहे. ११० प्रकरणे सुनावणी होऊन 
यनणायासाठी प्रलींबबत आहेत. तसचे २४९ प्रकरणाींमध्ये यनषकासनाची कायावाही पूणा झालेली 
आहे  असा झोपडपट्टी पुनवासन प्राधधकरणाचा अहवाल आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही.  

___________ 
  

नागरी स्थाननि सांस्थाांच्या साववजननि प रातन वस्त ांच्या सांवधवनासाठ  सहायि अन दान 
 ही योजना शासनािडून बांद िरययात ्ल्याबाबत 

  

(४) ९६१४६ (३०-१२-२०१७) श्री.अमल महाडीि (िोल्हापूर दक्षिण) : सन्माननीय म ख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कोल्हापूर महानगरपाललका के्षत्रातील सींध्यामठ व रींकाळा ्ॉवर याींचे जतन व सींवधान 
करणे, रींकाळा ्ॉवर धुण्याची चावी जतन व सींवधान करणे, पींचगींगा घा् पररसर जतन व 
सींवधान करणे अर्ा ववववध महत्वाच्या कामाींचा रू.४८.०२ लक्ष चा प्रस्ताव नागरी स्थायनक 
सींस्थाींच्या सावाजयनक पुरातन वस्तुींच्या सींवधानासाठी सहायक अनुदान या योजनेंतगात 
मान्यतेसाठी ग्जल्हा यनयोजन सलमती, कोल्हापूर याींचेकड ेप्रलींबबत असल्याची बाब यनदर्ानास 
आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, नागरी स्थायनक सींस्थाींच्या सावाजयनक पुरातन वस्तुींच्या सींवधानासाठी सहायक 
अनुदान ही योजना र्ासनाकडून बींद करण्यात आली, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरहू योजना बींद केल्यान े पुरातन काळातील वस्तूींचे सींवधान व जतन 
करण्यासाठी खुप मोठी समस्या यनमााण झाली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदरहू बींद करण्यात आलेली योजना पूवाववत करणेबाबत र्ासनान े कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (११-०१-२०१९) : (१) व (२) सन २०१६-१७ मध्ये नागरी स्वराज्य 
सींस्थाच्या सावाजयनक पुरातन वास्तूींच्या सींवधानासाठी सहायक अनुदान या योजनेसाठी 
सवासाधारण ग्जल्हा वावर्ाक योजने अींतगात रु. ४८.०२ लाखाची तरतूद करण्यात आली होती. 
तथावप सदर यनधी पुनववायनयोजनार्व्दारे इतर योजनाींना उपलध करून देण्यात आला आहे. 

सन २०१७-१८ पासून यनयोजन ववभागाच्या पत्र क्र.डडएपी-१०१६/प्र.क्र.२९३/का.१४८१ 
दद.१.१२.२०१६ नुसार सदरची योजना सवासाधारण ग्जल्हा वावर्ाक योजनेतून वगळण्यात आलेली 
आहे. त्यामुळे सदर योजनअेींतगात प्रस्ताव प्रलींबबत असणचेा प्रश्न उद्् ावत नाही. 
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(३) “महानगरपाललका के्षत्रात मुलभूत सोयीसुववधाींच्या ववकास” योजनेअींतगात प्राप्त यनधीमधून 
सावाजयनक पुरातन वास्तूींच्या सींवधानासाठी यनधी अनुजे्ञय आहे. 
(४) व (५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
 

___________ 
  
म ांबई महानगरपाललिा तसेच राज्यातील इतर ववभाग, पाललिा व नगर प रषदा येथील सफाई 

िामगार राहत असलेले त्याांचे ननवासस्थान त्याांच्या नावावर िरययाबाबत 
  
 

(५)  ९७४१९ (३०-१२-२०१७).   श्री.भाऊसाहेब िाांबळे (श्रीरामपूर), श्री.अलमन पटेल (म ांबादेवी), 
श्री.अस्लम शेख (मालाड पश्श्चम) :  सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) मुींबई महानगरपाललका तसेच राज्यातील इतर ववभाग, पाललका व नगर पररर्दा येथील 
मागील ३५ वर्ांपासून महापाललकेच्या घरात राहणा-या सफाई कामगाराींना र्ासन सन १९८६-
८७ मध्ये सदर सेवायनवासस्थान भाड ेपध्दतीन ेत्याींच्या नावे करण्याचा यनणाय घेण्यात येऊनही 
अद्यापी या यनणायाची अींमलबजावणी करण्यात आली नसल्याचे माहे ऑ््ोबर, २०१७ मध्ये 
वा त्या दरम्यान आढळून आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सन १९८६-८७ च्या र्ासन यनणायानुसार सदरहू सफाई कामगार राहत असलेले 
यनवासस्थान त्याींच्या नावावर करण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१६-०१-२०१९) : (१) व (२) सन १९८६-८७ मध्ये यनगालमत ववववध र्ासन 
यनणायात सफाई कामगाराींना त ेराहत असलेली घरे भाड-ेखरेदी पध्दतीने ववकत घेण्याची सींधी 
उपलध करून देण्याची योजना होती. सदर योजनेस त्यावेळेस कामगाराींमाफा त अपेक्षक्षत 
प्रयतसाद न लमळाल्यामुळे सदर योजनेची पररपुणा अींमलबजावणी करता आली नाही, ही 
वस्तुग्स्थती आहे. 

तथापी, नगर ववकास ववभागाच्या ददनाींक २२.१०.२००८ रोजीच्या र्ासन यनणायान्वये 
डॉ. बाबासाहेब आींबेडकर श्रमसाफल्य आवास योजन ेअींतगात महानगरपाललका/ नगरपररर्देमध्ये 
कायारत असलेल्या सफाई कामगाराींना त्याींची सेवा ववचारात घेवनू मोफत सदयनका त्याींच्या 
नावे उपलध करून देण्यात येत.े  

राज्यातील बहुताींर् महानगरपाललका/ नगरपररर्देमध्ये  सफाई कामगाराींना        
डॉ. बाबासाहेब आींबेडकर श्रमसाफल्य आवास योजनेंतगात सदयनका उपलध करून देण्याची 
कायावाही करण्यात येते. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
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उल्हासनगर (श्ज.ठाणे) येथील वालध नी नदी श ध्दीिरण व प नश्जवववत िरययाबाबत 
  

(६)  ९८९६२ (०१-०१-२०१८).   श्रीमती ज्योती िलानी (उल्हासनगर) :   सन्माननीय 
म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) उल्हासनगर (ग्ज.ठाणे) येथील केअर फाऊीं डरे्न या सेवाभावी सींस्थेने वालधुनी नदी प्रदरु्ण 
मु्त करण्याबाबत.सी.ई.्ी.पी. ॅ्ंक,केलमकल कफलडरे्न लावण्याचे तसेच GIPR ॅ्ंकची क्षमता 
वाढवून पुराचे पाणी वालधूनी नदीत वळववणे, मल अवरूध्द नदी वाहती ठेवनू ,र्ुध्द जल 
प्रवाहान ेवालधूनी नदी पुनग्जाववत करण्याच ेयनवेदन हजारो बुध्दीग्जवी नागररकाींच्या स्वाक्षरीन े
ददनाींक ३० जून, २०१७ रोजी वा त्या सुमारास मा.मुख्यमींत्री याींना ददले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, उ्त यनवेदनाबाबत र्ासन स्तरावरून कोणती कायावाही करण्यात आली वा 
येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१०-०१-२०१९) : (१) हे खरे आहे.  
(२) व (३) वालधुनी नदी र्ुध्दीकरण व पुनग्जाववत करण्यासाठी उल्हासनगर महानगरपाललका 
के्षत्रात यनमााण होणारे साींडपाणी वालधनुी नदीमध्ये लमसळण्यापवूी एकबत्रत करुन नदीच्या 
कडनेे मलवादहन्याींद्वारे गोळा करुन वडोल व र्ाींतीनगर येथ े (२०.७२ + ३१.२६) द.ल.ली. 
क्षमतेचे मलर्ुध्दीकरण कें द्र अमतृ योजनेंतगात मींजूर करण्यात आले असून, काम प्रगतीपथावर 
आहे.  

ववठ्ठलवाडी झोनकररता ८.०० द.ल.ली. प्रयतददन क्षमतनेे मलर्ुध्दीकरण कें द्र बाींधणे व 
खडगेोळवली नाला अडववणेचे काम मींजूर करण्यात आले असून यनववदा प्रकक्रया सुरु आहे.  

अींबबका नाल्याच े साींडपाणी नसैधगाक पध्दतीने प्रक्रीया करणेकररता NEERI 
सींस्थेमाफा त यनववदा मागववण्यात आली असून पुढील यनववदा कायावाही सुरु आहे.  

___________ 
  

महाराष्ट्र स्थावर मालमत्ता ननयामि प्राधधिरणासाठ  अवपलेट  
प्राधधिरण स्थापन िरययाबाबत 

  

(७) १०४८१५ (२७-०३-२०१८) श्री.अजय चौधरी (लशवडी), अॅड.भीमराव धोंड े(्ष्ट्टी), श्री.स ननल 
लशांदे (वरळी), श्री.सांतोष दानव े (भोिरदन), श्री.वैभव नाईि (ि डाळ), श्री.मांगेश ि डाळिर 
(ि लाव), श्रीमती तपृ्ती सावांत (वाांदे्र पूवव) : सन्माननीय गहृननमावण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) कें द्रीय स्थावर मालमत्ता (ररएल इस््े्) कायद्याप्रमाण े ’महारेरा’ म्हणजेच महाराषर 
स्थावर मालमत्ता यनयामक प्राधधकरण स्थापन केले असून त्याबाबतचे 'अपीले् प्राधधकरण' 
यनमााण करण्याचा प्रस्ताव र्ासनाच्या ववचाराधीन आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदर प्राधधकरणाची जबाबदारी महाराषर महसलू न्यायाधधकरणाकड े देण्यात 
येणार आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रस्तावाच्या अनुर्ींगाने उ्त अपीले् प्राधधकरण स्थापन करण्याबाबत 
र्ासनाने कोणती कायावाही केली आहे तसेच सदर प्राधधकरण ककती कालावधीत स्थापन होण े
अपेक्षीत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. प्रिाश महेता (१६-०१-२०१९) : (१), (२) व (३) दद.०८.५.२०१८  च्या र्ासन यनणायान्वये 
महाराषर स्थावर सींपदा अवपलीय न्यायाधधकरण गठीत करण्यात आले असुन दद.२४.१२.२०१८ 
रोजीपासून  कायााग्न्वत झालेले आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

म ांबई उपनगरातील म्हाडा वसाहतीतील ५० वषव ज न्या जीणव  
झालेल्या मलननिःसारण वाहहन्याांबाबत 

  

(८) १०५३३७ (१९-०४-२०१८) श्री.मांगेश ि डाळिर (ि लाव) : सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबई उपनगरातील कुलाा नेहरुनगर भागात म्हाडाच्या असलेल्या वसाहतीमधील 
मलयनिःसारण  जोडण्या, नळपाणी पुरवठा जोडण्या व पजान्य वादहन्या ५० वर्ाापुवीच्या असून 
अनेक दठकाणी नादरुुस्त होऊन वाहत असल्यान ेपररसरात रोगराई वाढल्यान ेमहानगरपाललकेन े
या जीणा झालेल्या वादहन्या तात्काळ काढून त्यादठकाणी नवीन वादहन्या ्ाकणे अत्यावश्यक 
असल्यान े स्थायनक लोकप्रयतयनधीींनी मा.मुख्यमींत्री, आयु्त, मुींबई महानगरपाललका व 
ववभागीय सक्षम अधधकारी (महानगरपाललका) याींना प्रत्यक्ष भे्ून यनवेदने व पत्रर्व्यवहार करुन 
मागणी केलेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मुींबई महानगरपाललका व म्हाडाच े अधधकारी एकमेकाींवर जबाबदारी ढकलत 
असल्याच्या तक्रारीही यनवेदनात करण्यात आल्या आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, तक्रार यनवेदनाच्या अनुर्ींगाने आवश्यक ती कायावाही व त्यानुर्ींगान े
अींमलबजावणी याबाबतची सद्यिःग्स्थती काय आहे वा यासाठी अजनू ककती कालावधी लागणार 
आहे ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०५-०१-२०१९) : (१) कुलाा नेहरुनगर भागात म्हाडा प्राधधकरणामाफा त 
्ाकण्यात आलेल्या मलयन:सारण वादहनीच ेवधृ्दीकरण करण्यासाठी स्थायनक लोकप्रयतयनधीींनी 
आयु्त, बहृन्मुींबई महानगरपाललका याींना यनवेदन व पत्रर्व्यवहार करुन मागणी केली 
असल्याच ेमहानगरपाललकेमाफा त कळववण्यात आले आहे. 
(२) कुलाा नेहरुनगर भागातील म्हाडाच्या वसाहतीतील जुन्या इमारतीींचा  पुनववाकासाचा ववचार 
करुन तेथील मागणीसापेक्ष पाण्याचा पुरवठा वाढावा याकररता म्हाडा प्राधधकरणाने 
जलवादहन्याींचे सक्षमीकरण करुन नवीन जलववतरण जाळे महानगरपाललकेस सन २००७ मध्ये 
हस्ताींतरीत केले. 
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सदर दठकाणी पुनववाकलसत होणाऱ्या इमारतीींना नवीन जलववतरण जाळयातून 
जलजोडण्या देण्यात येतात. 

सदर भागातील म्हाडाच्या वसाहतीत असलेल्या नादरुुस्त झालेल्या पजान्य 
जलवादहन्याींची दरुुस्ती व जीणा झालेल्या पजान्य जलवादहन्या बदलण्याचे काम वळेोवेळी 
करण्यात येत असल्याच ेमहानगरपाललकेमाफा त कळववण्यात आले आहे.  
(३) नेहरुनगर म्हाडा वसाहतीतील मलयन:सारण वादहनीच े वधृ्दीकरण करण्यासाठी आवश्यक 
असणारी र्कम रु. ३९.०३ को्ी भरण्याबाबत म्हाडा प्राधधकरणास कळववण्यात आले आहे. 

सदर र्कम महानगरपाललकेस हस्ताींतरीत केल्यानींतर त्यादठकाणी मलयन:सारण 
वादहनीचे वधृ्दीकरण करण्याचे काम बहृन्मुींबई महानगरपाललकेमाफा त हाती घेण्यात येणार आहे. 

___________ 
  

ए.एच.वाडडया रस्टच्या नाव ेअसलेल्या जमीनीवर मागील १०० ते १५० वषावपासनू  
रहात असलेल्या रहहवाश्याांच्या प नववविासाबाबत 

  

(९) १०५३६४ (१८-०४-२०१८) श्री.मांगेश ि डाळिर (ि लाव) : सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई उपनगरातील कुलाा ववधानसभा के्षत्रात ए.एच.वाडडया रस््च्या नावे असलेल्या 
जमीनीवर मागील १०० त े१५० वर्ाापासून रहात असलेल्या रदहवाश्याींच्या मोठ्या इमारती व 
बैठ्याचाळीींची जीणाावस्था झाली असून त्याींचा पुनववाकास करता येत नसल्यान ेवाडडया रस््ला 
ती जमीन र्ासनाच्या यनणायानसुार १०० भुभाड े भरुन रदहवाश्याींना लमळावी अर्ी मागणी 
रदहवाश्याींच्या वतीन े स्थायनक आमदाराींनी ददनाींक ०९ माचा, २०१७ रोजी वा त्यासुमारास 
यनवेदन देऊन मा.मखु्यमींत्री याींचकेड ेकेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ए.एच.वाडडया रस््च्या नाव े असलेल्या जमीनीवरील मोडकळीस आलेल्या 
इमारती व बैठ्याचाळीींचा पुनववाकास होण्याकररता यनवेदनातील मागणीच्या अनुर्ींगाने र्ासनान े
कोणता यनणाय घेतला आहे, 
(३) असल्यास, यनणायाचे स्वरुप काय आहे वा सुरु असलेल्या कायावाहीची सद्यिःग्स्थती काय 
आहे ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०४-०१-२०१९) : (१), (२) व (३) मुींबई उपनगरातील कुलाा ववधानसभा 
के्षत्रात ए.एच. वाडडया रस््च्या नावे असलेल्या भूखींडापैकी न.भु.क्र. २८१, २८१/१ ते ६ मौज े
कुलाा (भाग-४) या भखूींडावरील पुनववाकासाबाबतचा प्रस्ताव ऑनलाईन प्रणालीद्वारे बहृन्मुींबई 
महानगरपाललकेस प्राप्त झाला होता. 

तथावप, सदर प्रस्तावासोबत जोडलेले मालकी ह्क प्रमाणपत्र हे ए.एच. वाडडया 
रस््च्या नावे असून, सदर प्रस्ताव अन्य अजादारान ेदाखल केला होता. त्यामुळे सदर प्रस्ताव 
योनय त्या मालकी ह्काच्या दस्तावेजाअभावी नामींजुर करण्यात आल्याचे बहृन्मुींबई 
महानगरपाललकेमाफा त कळववण्यात आले आहे. 

___________ 
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गोरेगाांव (म ांबई) येथील कफल्म स्ट डडओमध्ये उभारययात ्लेल्या ववववध सेटच्या  
हठिाणी अग्नीस रक्षिततेच्या ननयमाांचे उल्लां न होत असल्याबाबत 

  

(१०) १०६४३९ (१९-०४-२०१८) श्रीमती मननषा चौधरी (दहहसर), श्री.अलमत साटम (अांधेरी 
पश्श्चम) : सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) गोरेगाींव (मुींबई) येथील कफल्म स््ुडडओमध्ये उभारण्यात आलेल्या ववववध से्च्या दठकाणी 
अननीसुरक्षक्षततेच्या यनयमाींचे उल्लींघन होत असल्याची बाब माहे जानेवारी, २०१८ मध्ये वा 
त्यादरम्यान यनदर्ानास आली, हे खरे आहे काय. 
(२) असल्यास, र्ासनाने या प्रकरणी चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत काय आढळून आले, 
त्यानूसार गोरेगाींव येथील स््ुडडओमधील अननीसुरक्षक्षततेच े उल्लींघन करणा-याींववरुध्द 
र्ासनाकडून कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१०-०१-२०१९) : (१) मुींबई गोरेगाींव येथील दादासाहेब फाळके धचत्रनगरी 
येथील कफल्म स््ुडडओमध्ये ववववध से् उभारण्याकररता बहृन्मुींबई महानगरपाललकेस कोणतेही 
अजा प्राप्त झाले नाही. 
  प्रमाणपत्र देण्यात आले नसल्याचे बहृन्मुींबई महानगरपाललकेमाफा त कळववण्यात आले आहे.  
(२) व (३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

िॉनविोड गॅलेक्सी हॉटेलच्या (अांधरेी पूवव) मालिान ेमहानगरपाललिा व अश्ग्नशमन  
ववभागाची िोणतीही परवानगी न  ेता अनधधिृत किचन बसववल्याबाबत 

  

(११) १०७९०५ (१९-०४-२०१८) श्री.अशोि पाटील (भाांडूप पश्श्चम) : सन्माननीय म ख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मेरो रेल्वे स््ेर्न रोड जवळ मरोळ नाका, अींधेरी-कुलाा मागा (अींधेरी पूवा) येथील 
न.भू.क्र.१६०२, सर्व्हे क्र.११५ वर असलेल्या ३६ खोल्याींच्या कॉनाकोड गॅले्सी हॉ्ेलच्या 
मालकाने हॉ्ेल जवळ असलेल्या ग्ाराच्या चेंबरवर मुींबई महानगरपाललका व अग्ननर्मन 
ववभागाची कोणतीही परवानगी न घेता अनधधकृत ककचन बसववले असल्याच्या तक्रारी भाींडूप 
(प.) येथील लोकप्रयतयनधीींनी ददनाींक २१ डडसेंबर, २०१७ रोजी वा त्यासमुारास मा.मुख्यमींत्री 
याींचेकड ेलेखी यनवेदनार्व्दारे केल्या आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ददनाींक २२ डडसेंबर, २०१७ रोजी आयु्त, महानगरपाललका व ददनाींक ०९ 
जानेवारी, २०१८ रोजी सहाय्यक आयु्त, के-पूवा ववभाग, अींधेरी याींच्याकड े ऑनलाईन 
कायापध्दतीनसुार तक्रारी केल्या आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मा.आयु्ताींनी ददनाींक ०१ जानेवारी, २०१८ रोजी सदर तक्रारीच्या अनुर्ींगान े
उपायु्त पररमींडल-३, महानगरपाललका याींनी कारवाई करावी अस ेआदेर् ददलेले असताींनाही 
अद्याप हॉ्ेल मालकावर कारवाई करुन अनधधकृत ककचन यनषकालसत करण्यात आलेले नाही, 
हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, हॉ्ेलमध्ये आग लागल्यास सदर अनधधकृत ककचनमुळे सुरक्षक्षतेसाठी 
अग्ननर्मन दलास पोहचण्यासाठी जागा नसताींनाही मालकाींवर कारवाई न करता त्याींना 
पाठीर्ी घालणाऱ् या सींबींधधत अधधकाऱ् याींची चौकर्ी करुन कारवाई करण्यात आली वा येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१०-०१-२०१९) : (१) मा.लोकप्रयतयनधीींनी ददनाींक २१ डडसेंबर, २०१७ रोजी 
लेखी यनवेदन ददले होते हे खरे आहे. 
(२) सदर ववर्याबाबतची ऑनलाईन तक्रार बहृन्मुींबई महानगरपाललकेस प्राप्त झाल्याच े
महानगरपाललकेमाफा त कळववण्यात आले आहे. 
(३) व (४) सदर आस्थापनचेी तपासणी बहृन्मुींबई महानगरपाललकेच्या आरोनय ववभागामाफा त 
करण्यात आली असून, अ्ी व यनयम भींगाबाबत मुींबई महानगरपाललका अधधयनयम १८८८ 
च्या कलम ३९४ अन्वये कारवाई करण्यात आली आहे. 

महानगरपाललकेच्या के/पूवा ववभागामाफा त ददनाींक १५.०२.२०१८ रोजी मुींबई 
महानगरपाललका अधधयनयम १८८८ च्या कलम ३५१ अन्वये नो्ीस बजावणी करण्यात आली 
असून, पुढील कारवाई करण्यात येत असल्याचे बहृन्मुींबई महानगरपाललकेमाफा त कळववण्यात 
आले आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  
म ांबईतील न रमन पााँईट ते िाांहदवली या सागरी महामागव ववस्ताराच्या अन षांगाने वप्रन्सेंट स्रीट 

फ्लाय ओव्हर ते वरळी या भाग-ए ि रता पयाववरण ववभागाच्या मान्यतेबाबत 
  

(१२) १०८६१४ (१७-०४-२०१८) श्री.बाळासाहेब थोरात (सांगमनेर), श्री.अलमन पटेल (म ांबादेवी), 
श्री.अस्लम शेख (मालाड पश्श्चम), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर), श्री.भारत भालिे (पांढरपूर), 
डॉ.सांतोष टारफे (िळमन री), श्री.ि णाल पाटील (ध ळे ग्रामीण), अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा), 
प्रा.वषाव गायिवाड (धारावी), श्रीमती ननमवला गाववत (इगतपूरी), श्री.राह ल बोंदे्र (धचखली), 
श्री.हषववधवन सपिाळ (ब लढाणा) : सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय 
:- 
(१) मुींबईतील नररमन पााँई् त ेकाींददवली या सागरी महागााच्या ववस्ताराच्या अनुर्ींगान ेवप्रन्सें् 
स्री् फ्लाय ओर्व्हर ते वरळी या भाग-एसाठी पयाावरण ववभागाची मान्यता प्राप्त झाली असून 
महानगरपाललकेकडून यनववदा प्रकक्रया अींयतम ्प्प्यात आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उ्त यनववदा प्रकक्रया ककती कालावधीत पूणा करण्यात येणार आहे व प्रत्यक्षात 
कामाला कधी सुरुवात करण्यात येणार आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०५-०१-२०१९) : (१) सदर यनववदा प्रकक्रया पूणा झाली असल्याचे बहृन्मुींबई 
महानगरपाललकेमाफा त कळववण्यात आले आहे. 
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(२) वप्रन्सेस स्री् फ्लायओर्व्हर ते बडोदा पॅलेस पयतंच्या कामास ददनाींक १३.१०.२०१८ पासून 
व बडोदा पॅलेस त ेवरळी पयतंच्या कामास ददनाींक १६.१०.२०१८ पासून सुरु करण्याचे कायाादेर् 
देण्यात आल्याच ेबहृन्मुींबई महानगरपाललकेमाफा त कळववण्यात आले आहे.     
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

िल्याण-डोंबबवली (श्ज.ठाणे) महानगरपाललिा  निचरा व्यवस्थापनेबाबत 
  

(१३)  १०९०८५ (११-०४-२०१८).   श्री.नरेंद्र पवार (िल्याण पश्श्चम), श्री.गणपत गायिवाड 
(िल्याण पूवव), श्री.किसन िथोरे (म रबाड) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) कल्याण डोंबबवली (ग्ज.ठाणे) महानगरपाललका घनकचरा र्व्यवस्थापनामध्ये अपयर्ी ठरत 
असल्याच ेयनदर्ानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, प्रस्ताववत ररींगरोड प्रकल्प यामळे बाधधत होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सौराषर एग्र्व्हरो प्रोजे्् प्रायर्व्हे् लललम्ेड या कीं पनीला आधारवाडी डग्म्पींग 
ग्राउीं ड बींद करण्याचा ठेका देण्यात आला असून तेथील सुमारे २०.०० लाख ्न कचरा कर्ा 
पद्धतीने उचलला जाईल याचा आराखडा तयार नसल्याने डग्म्पींग ग्राउीं ड बींद करण्याचे काम 
सींथ गतीन ेसुरु आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, ३२ कक.मी लाींबीच्या या प्रकल्पाला प्रस्ताववत खचा ८०० को्ी असून माहे म,े 
२०१८ पयतं कचऱ्याचा हा डोंगर ह्ववण्यात येईल अस ेसाींगण्यात येत आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(५) असल्यास, र्ासनाने याबाबत कोणती उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१६-०१-२०१९) : (१) हे खरे नाही. 
(२) प्रस्ताववत ररींगरोड प्रकल्पाचा २५० लम्र लाींबीचा भाग आधारवाडी के्षपणभमूीमध्ये बाधधत 
होत आहे, ही वस्तुग्स्थती आहे. 
(३) सौराषर एग्र्व्हरो प्रोजे् ् प्रायर्व्हे् लललम्ेड या कीं पनीन ेकामास फेब्रुवारी, २०१८ सुरूवात 
केली आहे. सींपूणा काम ३ वर्ाामध्ये पूणा करण्याचे प्रस्ताववत आहे. 
(४) प्रस्ताववत ररींगरोडचे काम एमएमआरडीए माफा त सुरू असनू आधारवाडी के्षपणभूमीस 
पयाायी र्व्यवस्था झाल्यानींतर आधारवाडी के्षपणभूमीमध्ये बाधधत होणाऱ्या ररींगरोडच्या भागातील 
कचरा ववलगीकरण करून जागा मोकळी करण्यात येणार आहे. 
(५) स्वच्न महाराषर अलभयान (नागरी) अींतगात कल्याण-डोंबबवली महानगरपाललकेचा रूपये 
११४.२३ को्ीचा घनकचरा र्व्यवस्थापनाच्या सववस्तर प्रकल्प अहवालास प्रर्ासकीय मान्यता 
देण्यात आली असून रूपये १९.१४ को्ीचा पदहला हप्ता ववतरीत करण्यात आलेला आहे.  
(६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
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म ांबईतील १०० वषे ज न्या उपिर प्राप्त इमारतीत अनधधिृत रत्या किचन उभारल्याबाबत 
  

(१४)  १०९२४५ (१९-०४-२०१८).   श्री.स ननल प्रभू (हदांडोशी) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील, पटे्ट बापूराव मागा, इमारत क्र. २०२/२२८ ददनाथ बबग्ल्डींग, या १०० वर्े जुन्या 
उपकर प्राप्त इमारतीतील श्री. जाफर भाई याींनी, ८ गोदामाच्या २ हजार चौ.फु् जागेत, 
स्वयींपाक घरासाठी (ककचन), इमारत मालकाची परवानगी न घेता परस्पर महानगरपाललकेचे 
‘डी’ वॉडा ववभागाच ेसहाय्यक महानगरपाललका आयु्त आणण अग्ननर्मन ववभागाचे सबींधधत 
अधधकारी याींचे बरोबर आधथाक सींगनमत करुन बेकायदा परवानगी लमळववल्या प्रकरणी चौकर्ी 
करुन कारवाई करण्याची मागणी लोकप्रयतनीधीींनी मा.मखु्यमींत्री, आयु्त, मुींबई 
महानगरपाललका याींना ददनाींक ९ जानेवारी, २०१८ रोजी वा त्यासुमारास ददलेल्या लेखी 
यनवेदनाद्वारे केली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू अवैध ककचन गहृामळेु २० वर्ाात चारवळेा आग लागण्याच्या घ्ना, 
अग्ननर्मन ववभागात लेखी नोंद असल्याने उ्त अवैध ककचनची परवानगी तत्काळ रद्द 
करण्याबाबत र्ासन तथा महानगरपाललकेतफे कोणती कायावाही करण्यात आली वा येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१०-०१-२०१९) : (१) याबाबतचे लोकप्रयतयनधीींच े ददनाींक ९ जानेवारी, 
२०१८ रोजीच ेलेखी यनवेदन बहृन्मुींबई महानगरपाललकेस प्राप्त झाले आहे. 
(२) सद्य:ग्स्थतीतील उपहारगहृासाठी वापरण्यात येणाऱ्या के्षत्रफळाची बहृन्मुींबई 
महानगरपाललकेन े मोजणी केली असता, परवान्यात नमूद असलेले ९३.९५ चौ.मी. इतके 
वापरात असल्याचे आढळून आले. 

सदरचे ककचन हे अवधै नसून, त्यास मुींबई महानगरपाललका अधधयनयम १८८८ च्या 
कलम ३९४ अन्वये परवानगी देण्यात आली आहे.  

मुींबई अग्ननर्मन दलात नर्व्यान े यनमााण करण्यात आलेल्या अग्ननसुरक्षा पालन 
कक्षामाफा त सींयु्त पाहणी करण्यात आली.  

सदर पाहणीदरम्यान आढळलेल्या त्रु्ीींबाबत भोगव्ादारास महाराषर आग सुरक्षा व 
जीवसींरक्षक उपाययोजना अधधयनयम २००६ मधील तरतुदीनुसार नो्ीस देण्यात आल्यानींतर, 
करण्यात आलेल्या फेरतपासणीनुसार भोगव्ादार याींनी त्रु्ीींची पुताता केल्याच े बहृन्मुींबई 
महानगरपाललकेमाफा त कळववण्यात आले आहे.  
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

नवी म ांबई ्ांतरराष्ट्रीय ववमानतळाच्या िामाि रता उल् व ेप रसरात स रू असलेल्या  
ब्लाश्स्टांग दरम्यान ६ िामगार गांभीर जखमी झाल्याबाबत  

  

(१५)  १०९९५० (१४-०४-२०१८).   श्री.भरतशठे गोगावले (महाड) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) नवी मुींबई आींतरराषरीय ववमानतळाच्या कामाकररता उल्व े पररसरात सरुू असलेल्या 
लाग्स् ी्ंग दरम्यान ६ कामगार गींभीर जखमी झाल्याची घ्ना माहे जानेवारी, २०१८ मध्ये वा 
त्यादरम्यान यनदर्ानास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, गींभीर जखमी झालेल्या कामगाराींना बेलापूर येथील अपोलो रूनणालयात दाखल 
करण्यात आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत र्ासनान ेचौकर्ी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकर्ीत काय आढळून आले व तद्नुसार जखमीींना आधथाक मदत देण्याबाबत 
र्ासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१७-०१-२०१९) : (१) व (२) हे खरे आहे. 
(३) व (४) नवी मुींबई ववमानतळाची पुनववाकासकाम ेसुरु असताींना उलव े ्ेकडी वरुन दगड 
घसरुन दद.०६.०१.२०१८ रोजी एक अपघात झाला होता. सदर अपघातामुळे जखमी 
होणाऱयाांमध्ये १ अलभयींता (लसडको), २ अलभयींते (CSJGVK), १ सुरक्षा अधधकारी, १ सुरक्षा 
पयावेक्षक व १ सर्व्हेअर (सवा CSJGVK) जखमी झाले होत.े सदर अपघातामळेु कोणताही 
कामगार जखमी झालेला नाही. 

अपघातानींतर जखमीींना अपोलो हॉग्स्प्ल, नवी मुींबई येथे दाखल करण्यात आले 
होते. उ्त ६ अधधकारी/ कमाचारी याींचेपकैी ४ अधधकारी/ कमाचारी ककरकोळ जखमी व २ 
अधधकारी गींभीर जखमी झाले होते.ककरकोळ जखमी झालेले अधधकारी/ कमाचारी हे 
प्रथोमपचारानींतर पुन्हा कामावर रुजू झाले आहेत. गींभीर जखमी झालेल्या २ अधधका-याींचा 
उपचाराचा खचा तसचे अपघातापासून ववश्राींतीच्या कालावधीपयतंच ेसींपूणा वेतन लसडको प्रर्ासन 
व सींबींधधत कीं त्रा्दार मे. सॅनजोस ग्जर्व्हीके प्रोजे्् ऍ ींड ्ेग््नकल सग्र्व्हासेस प्रा.लल. याींनी केला 
आहे. 

सदर अपघाताची ताींबत्रक सल्लागार म्हणून यनयु्त केलेल्या  कें द्रीय खनन एव 
इींधन अनुसींधान सींस्थान, धनबाद, झारखींड (CIMFR) या सींस्थेकडून चौकर्ी करण्यात आली 
आहे. सदर सींस्थेच्या दद.२७.०२.२०१८ रोजीच्या चौकर्ी अहवालानसुार, उलवे ्ेकडीचा वरील 
भाग हा अनधधकृत खोदकाम व नैसधगाक झीज झाल्यामुळे कमजोर झाल्याने लास््ीींग 
करताींना सदर उींचावरील अग्स्थर दगड खाली पडल्याने अपघात झाला असल्याच ेस्पष् झाले 
आहे. दरम्यान लास््ीींग करण्यापवुी व करतेवळेी आजुबाजुच्या गावाींना व र्व्य्तीींना कोणताही 
धोका होऊ नये, यासाठी लसडकोकडून सवा प्रकारची खबरदारी घेण्यात येत आहे.   
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

 
___________ 
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उल्हासनगर महानगरपाललिा लशिण मांडळ अांतगवत असलेल्या लसांधी माध्यमाच्या खाजगी 
अन दाननत प्राथलमि शाळाांच्या अनत रक्त लशििाांचे समायोजन िरणेबाबत 

  
 

(१६) ११०७९० (१८-०४-२०१८) श्रीमती ज्योती िलानी (उल्हासनगर) : सन्माननीय म ख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) उल्हासनगर महानगरपाललका लर्क्षण मींडळ अींतगात असलेल्या लसींधी माध्यमाच्या 
अनुदायनत खाजगी प्राथलमक र्ाळाींमध्ये अयतरी्त ठरवलेल्या लसींधी माध्यमाच्या लर्क्षकाींना 
दहींदी माध्यमाच्या र्ाळेत रर्त असलेल्या पदावर त्वररत समायोजन करण्याची अनुमती 
ददनाांक २ ऑगस््, २०१७ रोजी झालेल्या लोकप्रयतयनधी व सवा सींबींधधत लर्क्षण ववभागाच्या 
अधधकाऱ्याींना सूधचत केलेले असतानाही केवल कागदी पत्रर्व्यवहार अयतरर्त समायोजनाची 
कोणतीही कायावाही केलेली नसल्याचे व लर्क्षकाींना माहे जून, २०१७ पासून वेतन अदा 
नसल्यान े त्याींची  उपासमार होत असल्याच े स्थायनक लोकप्रयतयनधीींनी माहे डडसेंबर, २०१७ 
मध्ये वा त्यादरम्यान कळववले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उल्हासनगर महानगरपाललका लर्क्षण मींडळात बऱ्याच प्रमाणात गैरर्व्यवहार, 
अयनयलमतता असुन उल्हासनगर महानगरपाललकेच्या लर्क्षण मींडळाची “दप्तर तपासणी” 
बऱ्याच वर्ाा पासून झालेली नाही. त्यामळेु र्ासनाच्या लर्क्षण ववभागाच्या वररषठ 
अधधकाऱ्याकडून त्वररत दप्तर तपासणी करावी हे ही कळववले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत र्ासनान ेकोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाच ेकारणे काय आहेत ? 
  
 

श्री. देवेंद्र फडणवीस (१०-०१-२०१९) : (१) अर्ा आर्याच े यनवेदन प्राप्त झाले आहे हे खरे 
आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) व (४) उल्हासनगर महानगरपाललका दहींदी माध्यमाच्या र्ाळेत रर्त असलेल्या पदावर 
त्वररत समायोजन करण्याकररता महानगरपाललकेच्या लर्क्षण ववभागाची बबींदनूामावली कोंकण 
भवन, बेलापूर, नवी मुींबई याींचकेडून ददनाींक ३१.०५.२०१८ रोजी प्रमाणणत करण्यात आली 
असून, अनुर्ेर्ाला बाधा न येता रर्त पदावर समायोजन करण्याबाबतची पुढील कायावाही सुरु 
आहे. 

उल्हासनगर महानगरपाललका के्षत्रातील लसींधी माध्यमाच्या सवा र्व्यवस्थापनाच्या 
खाजगी अनुदायनत प्राथलमक र्ाळाींतील सवा लर्क्षकाींच े तसेच, अयतरर्त ठरववलेल्या सवा 
लर्क्षकाींचे वेतन, वेतन पथक ग्जल्हा पररर्द, ठाणे याींचेमाफा त अदा करण्यात येते. 

अयतरर्त ठरववलेल्या लर्क्षकाींचे मे, २०१८ पयतंचे वेतन ग्जल्हा पररर्द, ठाण े
याींचेमाफा त अदा करण्यात आल्याचे उल्हासनगर महानगरपाललकेमाफा त कळववण्यात आले आहे. 
  
 

___________ 
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उल्हासनगर (श्ज.ठाणे) येथील  निचरा व्यवस्थापन व डश्म्पांग ग्राउांडच्या समस्याांबाबत 
  

(१७) ११०८०४ (०३-०४-२०१८) श्रीमती ज्योती िलानी (उल्हासनगर) : सन्माननीय म ख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) उल्हासनगर (ग्ज.ठाणे) महानगरपाललकेने घनकचरा र्व्यवस्थापनाींतगात घनकचऱ्यापासून 
वीजयनलमाती, खतयनलमाती, घनकचरा डबेरीज पासून बब्र्स (वव्ा) बनववणे नागरी घन 
कचऱ्यातून वेगळे केलेले प्लाग्स््क पासून पायरोलाय्सीस तींत्रणान ेइींधन तयार करणे या तीन 
प्रकक्रया प्रकल्पाच्या स्वारस अलभर्व्य्ती मागववण्यात आल्याचे यनदर्ानास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२)  असल्यास, उल्हासनगर महानगरपाललकेने ददनाींक १० नोर्व्हेंबर, २०१७ रोजी ‘जो पयतं 
उल्हासनगर महानगरपाललकेसाठी नवीन जागा उपलध होत नाही तो पयतं घनकचऱ्यापासून 
वीज यनलमाती ककीं वा इतर कोणताही प्रकल्प राबववणे र््य होणार नाही’ असे स्थायनक 
लोकप्रतीयनधी याींना लेखी कळववले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उ्त बाब उल्हासनगर महानगरपाललका प्रर्सानने र्ासनाच्या यनदर्ानास 
आणून ददली आहे काय, 
(४) असल्यास, उ्त प्रकरणी र्ासनस्तरावरून कोणती कायावाही करण्यात आली वा येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची करणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१६-०१-२०१९) : (१), (२) व (३) हे, खरे आहे. 
(४) स्वच्न महाराषर अलभयान (नागरी) अींतगात उल्हासनगर र्हराच्या रूपये ३१.८८४८ को्ी 
ककीं मतीचा घनकचरा र्व्यवस्थापनाच्या सववस्तर प्रकल्प अहवालास र्ासनामाफा त प्रर्ासकीय 
मान्यता देण्यात आली आहे. त्यानुसार सदर प्रकल्पाकरीता कें द्र व राज्य र्ासनामाफा त रूपये 
९.२९९७ को्ी इतका यनधी ववतरीत करण्यात आल आहे. सदर प्रकल्पातींगात जुन्या साठलेल्या 
कचऱ्यावर बायोमाययनींग पध्दतीन ेप्रकक्रया करण्याकरीता सर्ता मान्यता देण्यात आली आहे.  
(५) प्रश् न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

महाराष्ट्र अश्ग्नस रिा अलभयान अांतगवत नगरप रषद िायावलय प रसरामध्ये अधगशमन िें द्र 
तसेच िां पाऊां ड वॉलच ेबाांधिाम िरणे या िामास प्रशासिीय मान्यता देययाबाबत 

  

(१८) ११२०४९ (१८-०४-२०१८) श्री.राजेंद्र नजरधन े (उमरखेड) : सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) महाराषर अग्ननसुरक्षा अलभयान अींतगात नगरपररर्द कायाालय पररसरामध्ये अधगर्मन कें द्र 
तसेच कीं पाऊीं ड वॉलच ेबाींधकाम करणे या कामास प्रर्ासकीय मान्यता देण्याबाबत नगरपररर्द 
कायाालय, उमरखेड (ग्ज.यवतमाळ) याींनी मा.सींचालक, महाराषर अग्ननर्मन सेवा सींचालनालय, 
मुींबई याींना ददनाींक २० नोर्व्हेंबर, २०१४ रोजीच्या सुमारास पत्रर्व्यवहार करुनही अद्यापपयतं 
कोणती कायावाही झालेली नाही, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (११-०१-२०१९) : (१) व (२) दद.३१ ऑगष् २००९ च्या र्ासन यनणायान्वये 
राज्यतील नगरपररर्दा व “ड” वगा महानगरपाललका मध्ये महाराषर अग्ननसुरक्षा अलभयान 
राबववण्यात येत आहे. 

महाराषर अग्ननसुरक्षा अलभयान अींतगात उमरखेड नगरपररर्द कायाालय पररसरामध्ये 
अग्ननर्मन कें द्र बाींधकाम करण्याबाबतचा प्रस्ताव आयु्त तथा सींचालक, नगरपररर्द प्रर्ासन 
सींचालनालय वरळी मुींबई याींनी दद.२६/१२/२०१८ रोजीच्या पत्रान्वये र्ासनास सादर केला आहे. 

उमरखेड नगरपररर्देस महाराषर अग्ननसुरक्षा अलभयानाअींतगात यनधी ववतरीत 
करण्याची बाब र्ासनाच्या ववचाराधधन आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

मथ रादास िां पाऊां ड लमलमधील सनेापती बापट मागव, म ांबई येथील  
अधधिृत गाळा ननष्ट्िासीत िरययात ्ल्याबाबत 

  

(१९)  ११६५८४ (२६-०७-२०१८).   श्री.स ननल लशांदे (वरळी) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मथुरादास कीं पाऊीं ड लमलमधील सेनापती बाप् मागा,मुींबई येथील अधधकृत गाळा अनधधकृत 
ठरवून ददनाींक २६ मार्च, २०१८ रोजी वा त्यासमुारास यनषकासनाची कारवाई करणाऱ्या मुींबई 
महानगरपाललकेच्या जी/दक्षक्षण ववभाग कायाालयाच्या इमारती व कारखान े ववभागाच्या 
अधधकाऱ्याींची सखोल चौकर्ी करून कारवाई करण्याची मागणी लेखी यनवेदनाद्वारे स्थायनक 
लोकप्रयतयनधी याींनी मा. मुख्यमींत्री महोदय याींचकेड ेकेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उ्त प्रकरणी र्ासनाकडून चौकर्ी करण्यात आली आहे काय, चौकर्ीत काय 
यनषपन्न झाले आहे आणण सदर प्रकरणातील मुींबई महानगरपाललकेच्या दोर्ी अधधकाऱ्याींवर 
र्ासनाकडून आजतागायत कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०४-०१-२०१९) :(१) हे खरे आहे. 
(२) सेनापती बाप् मागा येथील मथुरादास कीं पाऊीं ड लमलमधील कोणत्याही अधधकृत गाळयावर 
महानगरपाललकेमाफा त यनषकासन कारवाई करण्यात आली नसून, गाळयाबाहेरील अनधधकृत 
वाढीव बाींधकामे यनषकालसत करण्यात आली आहेत.  

त्यामुळे सदर प्रकरणी कोणतीही चौकर्ी करण्यात आली नसल्याच े
महानगरपाललकेमाफा त कळववण्यात आले आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
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जासई (ता.उरण, श्ज.रायगड) गावात राहणाऱ्या वपता-प त्राने गावालगत असलेल्या 
 लसडिोच्या मालिीची जलमन स्वत:ची असल्याचे भासवनू िेलेली फसवणूि 

  

(२०)  ११६६३३ (३०-०७-२०१८).   श्री.मनोहर भोईर (उरण) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) जासई (ता.उरण, ग्ज.रायगड) गावात राहणा-या वपता-पुत्राने गावालगत असलेल्या 
लसडकोच्या मालकीची जलमन स्वत:ची असल्याच े भासवून दोन वेगवेगळ्या कीं पन्याींना 
र्व्यावसाययक कामाकररता भाडतेत्वावर ददल्याचे माहे एवप्रल, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान 
यनदर्ानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या सींदभाात र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत काय आढळून आले व 
तद्नुसार पुढे कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०८-०१-२०१९) : (१) व (२) हे खरे आहे. 

मौ.जासई, ता.उरण, ग्ज.रायगड येथील लसडको महामींडळाच्या मालककची जमीन  
सर्व्हे क्रमाींक १०३/१८ के्षत्र ०-६२-० हे.आर व १०७/१ के्षत्र ०-१६-० हे.आर.न स्वत:ची असल्याच े
भासवून श्री.गोपी बाब ुम्हात्र ेव बाबु पाींडुरींग म्हात्र ेयाींनी  रॉयल कीं ्ेनर सर्व्हीससे व फास्् रॅक 
लर्पीींग ॲण्ड लॉजीस््ीक सर्व्हीससे या दोन वेगवेगळया कीं पन्याींना भाडतेत्वावर ददली आहे.  

लसडको महामींडळाच्या दक्षता ववभागाकड े प्राप्त तक्रारीच्या अनुर्ींगाने केलेल्या 
चौकर्ी अींती लसडको महामींडळाच्या जमीनीची खो्ी कागदपत्र े तयार करुन लसडको 
महामींडळाची फसवणुक केल्याच े यनषपण्ण झाल्यानींतर सींबींधधताींववरुद्ध प्रथम खबर अहवाल 
(F.I.R) क्र.५५, दद.१९.०३.२०१८ रोजी उरण पोलीस स््ेर्न येथे दाखल करण्यात आला आहे. 
त्यानुसार भा.द.वव. कलम ४२०,४६५,४६७,४६८, ३४ प्रमाणे सींबींधधताींवर गुन्हे दाखल असून 
गुन््याचा तपास चाल ूआहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

अांधेरी प वव (म ांबई) रामबाग येथील वविास ्राखड्यामध्ये येत असलेली 
  रे व द िान ेमहानगरपाललिेने पाडल्याबाबत 

  

(२१) ११६९०६ (२६-०७-२०१८) श्री.अबू ्जमी (मानखूदव लशवाजीनगर) : सन्माननीय म ख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अींधेरी पुवा (मुींबई) येथील रामबाग येथे १३ घरे व १७ दकुान ेमहानगरपाललकेन े ववकास 
आराखड्यामध्ये येत असल्याने तोडण्यात आली असून त्या घराींतील नागररक रस्त्यावर राहत 
असून त्याींच्या कु्ुींबबयाींचे प्रचींड हाल होत असल्याची बाब ददनाींक २८ एवप्रल, २०१८ रोजी वा 
त्यासुमारास यनदर्ानास आली, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, महानगरपाललकेन े रदहवार्ाींच्या पुनवासनासाठी कोणतीही उपाययोजना केली 
नसल्याचेही यनदर्ानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, र्ासनातफे उ्त प्रकरणी कोणती उपाययोजना करण्यात आली वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०४-०१-२०१९) : (१), (२) व (३) अींधेरी (पूवा), रामबाग येथील ३० 
झोपडया महानगरपाललकेच्या ववकास आराखडयामध्ये येत असल्याकारणान े सींबींधधत 
एमएमआरसी, एसआरए, सीईओ याींच्याकडून महानगरपाललकेस यनषकासनाच े आदेर् प्राप्त 
झाले होत.े 
      त्यानुसार ददनाींक ०१.०१.२००० च्या यनयमानसुार तेथील झोपडीधारकाींची पात्रता यादी 
तयार करुन, पात्र १७ घरे व १३ दकुाने याींना पयाायी घरे व गाळे देण् यात आल्याच ेबहृन्मुींबई 
महानगरपाललकेमाफा त कळववण्यात आले आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

साांताकू्रझ पूवव (म ांबई) येथील नवरत्न प नववसन प्रिल्पातील सांक्रमण लशबबराच्या 
 जागी ननयोश्जत असलेला रस्ता अद्यापही प्रलांबबत असल्याबाबत 

  
 

(२२) ११६९१९ (२६-०७-२०१८) अॅड.पराग अळवणी (ववलेपाले), अॅड.्लशष शेलार (वाांदे्र पश्श्चम), 
िॅप्टन ्र.तलमल सेल्वन (सायन-िोळीवाडा), श्री.नरेंद्र महेता (लमरा भाईंदर), श्री.नरेंद्र पवार 
(िल्याण पश्श्चम) : सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) साींताकू्रझ पूवा (मुींबई) येथील नवरत्न पुनवासन प्रकल्प सन २०१२ मध्ये पूणा झाला असून 
तेथील सींक्रमण लर्बबराच्या जागी यनयोग्जत असलेला रस्ता अद्यापही प्रलींबबत असल्याचे 
यनदर्ानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर पुनवासन प्रकल्पातील काही रदहवाश्याींच े स्थलाींतर बाकी असल्यामुळे 
यनयोग्जत असलेल्या रस्त्याच ेकाम प्रलींबबत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर सींक्रमण लर्बबराच्या जागी यनयोग्जत रस्ता करण्याच्या दृष्ीने र्ासनाने 
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०४-०१-२०१९) : (१), (२), (३) व (४) साींताकु्रझ (पूवा) येथील नवरत्न 
सहकारी गहृयनमााण सींस्थेच्या पनुवासन प्रकल्पाींतगात ३ पुनवालसत इमारतीींच े बाींधकाम पूणा 
झाले असून, महानगरपाललकेच्या ददनाींक ०४.१०.२००० रोजीच्या आयओडी पत्रातील अ् क्रमाींक 
२४ नुसार, यनयोग्जत रस्ता ववकासकाने महानगरपाललकेला बाींधून देणे बींधनकारक आहे. 
तथावप सदर यनयोग्जत रस्ता ववकासकाने बाींधून महानगरपाललकेस अद्यावप हस्ताींतरीत केलेला 
नाही. 
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सदर यनयोग्जत रस्त्यावर एकूण ९ अनधधकृत बाींधकाम/ेझोपड्या अग्स्तत्वात असून, 
सदर बाींधकामाींना महाराषर झोपडपट्टी (सुधारणा यनमुालन व पुनववाकास) अधधयनयम १९९१ चे 
कलम ३ Z (४) अन्वये ददनाींक २२.०६.२०१८ रोजी नो्ीसा बजावण्यात आल्या आहेत.  

सदर प्रकरणी प्रत्यक्षात सुनावणी घेऊन यनयमानुसार पुढील कारवाई करण्यात येत 
असून, सदर झोपडया ह्ववल्यानींतर झोपडपट्टी पुनववाकास प्राधधकरणास सदर यनयोग्जत रस्ता 
ववकासकामाफा त बाींधण्याकररता कळववण्यात येणार असल्याचे बहृन्मुींबई महानगरपाललकेमाफा त 
कळववण्यात आले आहे. 
  

___________ 
  

म ांबई उपनगरातील अांधेरी (प) येथे अनधधिृतपणे लसलेंडरचा वापर होत असल्याबाबत 
  

(२३)  ११६९५६ (२७-०७-२०१८).   श्री.अलमत साटम (अांधेरी पश्श्चम) :  सन्माननीय म ख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबई उपनगरातील अींधेरी (प) येथील र्व्हीएम रोड, लमठीबाई कॉलेज समोर, कुपर 
रुनणालय, अींधेरी स््ेर्न, जेर्व्हीपीडी माके् रोड नीं. ५, एन दत्ता ॲप्रोच रोड, सीझर रोड, चार 
बींगला, सात बींगला या दठकाणी मा.मुींबई उच्च न्यायालयाच्या आदेर्ाववरुध्द रस्त्यावर 
फेरीवाले व खाद्य पदाथांच्या गाडया मोठ्या प्रमाणात अनधधकृतपणे लसलेंडरचा वापर करून 
खाद्यपदाथा बनवून ववक्री करीत असल्याचे माहे म,े २०१८ मध्ये वा त् या दरम्यान यनदर्ानास 
आले आहे, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, सदर अनधधकृतपणे असणाऱ्या खाद्यपदार्थयांच्या गाडया व फेरीवाल्याबाबत 
स्थायनक लोकप्रयतयनधीींकडून मुींबई महानगरपाललकेला अनेक तक्रारीीं प्राप्त झाल्या आहेत, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर तक्रारीींवर महानगरपाललकेकडून कोणत्या प्रकारची कारवाई करण्यात आली 
वा येत आहे, 
(४) असल्यास, महानगरपाललकेकडून कारवाई केल्यानींतरही सदर दठकाणी पून्हा सदर फेरीवाले 
व खाद्यपदाथांच्या गाडया अनधधकृतपणे लसलेंडरचा वापर करून खाद्यपदार्ाांर्ी ववक्री करीत 
आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, सदर दठकाणी कायमस्वरुपी फेरीवाले व खाद्यपदाथांच्या गाडयाांना बींदी 
करणेबाबत तसेच कारवाई करण्यामध्ये कुचराई करणा-या महानगरपाललकेतील अधधकारी व 
कमाचाऱयाांवर र्ासनान ेकोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०४-०१-२०१९) : (१) अींधेरी (पग्श्चम) येथील र्व्ही.एस. रोड, लमठीबाई 
महाववद्यालयासमोर, कुपर रुनणालय, जे.र्व्ही.पी.डी. माके् रोड नीं.५ येथ ेमहानगरपाललकेमाफा त 
चक्राींककत पध्दतीने प्रयतबींधात्मक गस्त घालण्यात येत.े 
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तसेच, अींधेरी रेल्वे स्थानक (पग्श्चम) येथ े२ अयतक्रमण यनमूालन वाहन उभे करुन 
१५० मी्रचा पररसर फेरीवाला मु् त ठेवण्यात येतो. 

एन. दत्ता एप्रोच रोड, लसझर रोड, चार बींगला, सात बींगला या रोडवर 
महानगरपाललकेमाफा त यनयलमतपणे यनषकासन कारवाई करण्यात येते. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) माहे जानेवारी, २०१८ ते म,े २०१८ पयतं २५९ लसलेंडसा व १०३ अनधधकृत चारचाकी 
हातगाडया, खाद्यपदाथा बनवून ववक्री करणारे २३२६ फेरीवाले, इतर ४०५३ तसचे एकूण ६७४१ 
फेरीवाल्याींवर बहृन्मुींबई महानगरपाललकेमाफा त कारवाई करुन रु. ७.२० लाख इतका दींड वसूल 
करण्यात आला आहे. 

तसेच, भा.दीं.वव. कलम २८५ अन्वये एकूण २७ अनधधकृत फेरीवाल्याींववरुध्द प्रथम 
खबरी अहवाल (एफ.आय.आर.) दाखल करण्यासाठी ववववध पोलीस ठाण्याींना कळववण्यात 
आल्याच ेमहानगरपाललकेमाफा त कळववण्यात आले आहे. 
(४) सदर दठकाणी फेरीवाले व खाद्य पदाथा ववक्री करणारे फेरीवाले पुन:श्च आढळल्यास 
महानगरपाललकेमाफा त पुन्हा कारवाई करण्यात येत.े 
(५) व (६) अनधधकृत फेरीवाल्याींबाबत कायमस्वरुपी उपाययोजना करण्यासाठी तसेच त्याींच े
पुनवासन करण्यासाठी त्याींचे स्थलाींतर करुन यनयमन करण्यासाठी पररमींडळीय स्तरावर नगर 
पथववके्रता सलमती स्थापन करण्याबाबतची कायावाही सुरु असल्याच े महानगरपाललकेमाफा त 
कळववण्यात आले आहे.    

___________ 
  

जयलभमनगर झोपडपट्टी (गोरेगाांव, म ांबई) प नववसन योजनेतील  
लाभार्थयाांना  रे व  रभाड ेदेययाबाबत 

 
(२४)  ११७८२५ (२३-०७-२०१८).   श्री.अस्लम शेख (मालाड पश्श्चम), श्री.राधािृष्ट् ण ववख-ेपाटील 
(लशडी), श्री.ववजय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.स ननल िेदार (सावनेर), श्री.अमर िाळे (्वी), 
श्री.अलमन पटेल (म ांबादेवी) :   सन्माननीय गहृननमावण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
 

(१) जयलभमनगर, गोरेगाींव, मुींबई या झोपडपट्टीचे पनुवासनाच े काम ॲ्लाींद्का या 
ववकासकाला सन २००८ मध्ये देण्यात आले असून ववकासकान े लाभार्थयानंा घरे व भाड े
तातडीन े देण्यात यावीत अर्ी मागणी लोकप्रयतयनधीींनी व स्थायनक रदहवार्ाींनी ददनाींक २० 
फेब्रुवारी, २०१८ रोजी वा त्यासुमारास मुख्य कायाकारी अधधकारी, झोपडपट्टी पुनवासन 
प्राधधकरण, मुींबई याींच्याकड ेकेली आहे, हे खरे आहे काय, 
 

(२) असल्यास, त्या अनुर्ींगाने र्ासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. प्रिाश महेता (२९-१२-२०१८) : (१) व (२) जयलभमनगर, गोरेगाींव येथील झोपडपट्टी 
पुनवासन योजना कायाान्वीत न करणे मे.ॲ्लाींद्का ववकासकामाफा त भाड ेन देण,े याबाबतच े
मा.लोकप्रयतयनधीींच े दद.१९.०२.२०१८ च े यनवेदन झोपडपट्टी पुनवासन प्राधधकरणास प्राप्त झाले 
आहे. झोपडपट्टी पुनवासन प्राधधकरणाने त्याींच्या कायाालयातील अलभलेखाींची तपासणी  केली 
असता, जयलभमनगर गोरेगाींव, मुींबई येथे ववकासक ॲ्लाींद्का याींचे नाव ेकोणतीही झोपडपट्टी 
योजना स्वीकृत झाल्याच े आढळून येत नाही असे सींबींधधत मा.लोकप्रयतयनधी याींना 
दद.३०.१०.२०१८ च्या पत्रान्वये कळववले आहे असा झोपडपट्टी पुनवासन प्राधधकरणाचा अहवाल 
आहे.   
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

म ांबई महानगरपाललिेने ओला व स िा िचऱ्याच ेवगीिरण िरययाच्या हदलेल्या सूचनाांबाबत 
  

(२५)  ११७८६४ (२९-०७-२०१८).   श्री.मांगलप्रभात लोढा (मलबार हहल) :   सन्माननीय 
म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई महानगरपाललकेने ओला व सकुा कच-याींचे वगीकरण करण्याच्या सूचना र्हरातील व 
उपनगरातील हॉ्ेल र्व्यावसाययकाींना ददलेल्या असताींना हॉ्ेलमधील ओला कचरा डींग्म्पग 
ग्राऊीं डवर आणला जात असल्याच ेमाहे एवप्रल, २०१८ मध्ये वा त्या दरम्यान यनदर्ानास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मुींबई महानगरपाललकेने ओला व सकुा कच-याचे वगीकरण करण्याच्या तसेच 
त्या कच-याची ववल्हेवा् लावण्याच्या सूचना ददलेल्या असताींना लहान हॉ्ेल र्व्यावसाययकाींना 
जागेचा प्रश्न यनमााण होत असून प्रभागस्तरावर कम्पोग्स् ी्ंगसाठी जागाही उपलध नाही, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, र्हरातील कच-याची समस्या सोडववण्याकररता तसचे कच-यापासून खतयनलमाती 
करण्याकररता हॉ्ेल र्व्यावसाययक, रदहवार्ी कॉलनी याींना र्ासनाच्या माध्यमातून काही 
अनुदान देण्याबाबत र्ासन ववचार करणार आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत र्ासनाची भूलमका काय आहे ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१६-०१-२०१९) : (१) • घन कचरा र्व्यवस्थापन यनयमावली, २०१६ मधील 
ववववक्षक्षत तरतूदीींनुसार सवा हॉ्ेल आणण रेस््ॉरीं्नी कचऱ्याचे वगीकरण उगमस्थानी करावयाच े
वगीकरण केलेला सुका कचरा हा अधधकृत कचरा वेचक/अधधकृत पुनचाक्रीकरण कें द्र ककीं वा 
महानगरपाललकेला द्यायचा आहे. तसेच ओल्या कचऱ्यावर उगमस्थानी खालीलप्रमाणे म्हणजेच 
कीं पोस््/बायो-लमथेनेर्न प्रकक्रयेर्व्दारे ववल्हेवा् लावण ेबींधनकारक आहे.  
• त्याप्रमाणे अस े यनदेर् आयु्त, बहृन्मुींबई महानगरपाललका याींच्या ददनाींक १८/७/२०१८ 
रोजीच्या पररपत्रकान्वये देण्यात आले आहेत. 
• सदर पररपत्रकाची अींमलबजावणी न करणाऱ्या हॉ्ेल व रेस््ॉरीं्वर महानगरपाललकेर्व्दारे दींड 
आकारण्यात येतो, असे बहृन् मुींबई महानगरपाललकेमाफा त कळववण्यात आले आहे.  
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(२) लहान हॉ्ेल र्व्यावसाययकाींनी एकबत्रतपणे प्रभागस्तरावर कीं पोग्स् ी्ंगसाठी जागेची मागणी 
केल्यास व महानगरपाललकेकड े त्याकरीता जागा उपलध असल्यास सदर जागा 
महानगरपाललकेमाफा त उपलध करून देण्याबाबत ववचार करण्यात येईल, अस े बहृन् मुींबई 
महानगरपाललकेमाफा त कळववण्यात आले आहे. 
(३) व (४) घन कचरा र्व्यवस्थापन यनयम २०१६ मधील तरतुदी नसुार हॉ्ेल, रदहवार्ी कॉलनी 
येथे दररोज सरासरी १०० ककलो पेक्षा जास्त कचरा यनमााण होत असेल तर त्याींनी सदर कचरा 
यनलमातीच्या जागीच कचऱ्याची र्ास्त्रो्त पध्दतीन ेववल्हेवा् लावणे बींधनकारक आहे. त्यामुळे 
याकरीता  हॉ्ेल र्व्यावसाययक, रदहवार्ी कॉलनी याींना र्ासनाच्या माध्यमातून कोणतेही 
अनुदान देण्याची बाब र्ासनाच्या ववचाराधीन नाही. 

___________ 
  

म ांबई शहरास गत दोन वषाांपासून दललत वस्ती स धारणेतांगवत 
 ननधी प्राप्त झाला नसल्याबाबत 

 
(२६) ११८१२८ (०२-०८-२०१८) श्री.स ननल लशांदे (वरळी) : सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) र्ासनाने मुींबई महानगरपाललकेस सन २०१५-१६ मध्ये वा त्या दरम्यान दललत वस्ती 
सुधारणा योजनेंतगात यनधी ददल्यानींतर गत दोन वर्ांपासून उ्त योजनेंतगात 
महानगरपाललकेस यनधी ददलेला नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मुींबई महानगरपाललका र्ासनाकडून प्राप्त झालेल्या दललत वस्ती सधुारणा 
योजनेच्या यनधीचा ववयनयोग करताना लोकप्रयतयनधीींनी सचुववलेल्या कामाींना प्राधान्य देत 
नसून उ्त यनधी स्लम बोडााकड ेसुपूदा करण्यात येत असल्याच ेयनदर्ानास आले आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन उ्त योजनेंतगात मुींबई र्हरास यनधी 
उपलध करुन देणे व उ्त यनधी मुींबई महानगरपाललकेऐवजी म्हाडाकड े सुपूदा करण्याचा 
यनणाय घेण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (११-०१-२०१९) : (१) • लोकर्ादहर अण्णा भाऊ साठे नागरी वस्ती सुधार 
योजनेअींतगात सन २०१६-१७  या आधथाक वर्ाात बहृन्मुींबई महानगरपाललका के्षत्रातील मुींबई 
र्हर ग्जल्हातील कायाके्षत्रासाठी रू.१५.०० लाख व मुींबई उपनगर ग्जल्हयातील कायाके्षत्रासाठी 
रु.२०.०१ को्ी इतका यनधी र्ासनस्तरावरून ववतरीत करण्यात आलेला आहे. 
• सन २०१७-२०१८ या आधथाक वर्ाापासनू या योजनेअींतगात ग्जल्हा यनयोजन व ववकास 
सलमतीमाफा त यनधी ववतरीत करण्यात येत असून सन २०१७-२०१८ या वर्ाात मुींबई र्हर 
ग्जल्हयासाठी रू.६.२२ को्ी व मुींबई उपनगर ग्जल्हयासाठी रू.३१.७६ को्ी इतका यनधी 
ववतरीत करण्यात आलेला आहे. 
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• सन २०१८-१९ या वर्ाासाठी मुींबई र्हर ग्जल्हयासाठी रू.४.००को्ी व मुींबई उपनगर 
ग्जल्हयासाठी रू.३२.७४ को्ी इतका यनधी मींजूर करण्यात आलेला आहे. 
(२), (३) व (४) • या योजनेअींतगात दद०५/०३/२००२ च्या र्ासन यनणाय व दद.१२/८/२०१५ च्या 
र्ासन र्ुध्दीपत्रकान्वये मा.पालकमींत्री महोदयाींच्या अध्यक्षतखेाली ग्जल्हास्तरीय सलमती गदठत 
करण्यात आलेली असून सदर सलमतीने सुचववल्याप्रमाणे कामे मुींबई झोपडप्ृी सुधार मींडळ, 
मुींबई माफा त करण्यात येतात. 

___________ 
  

म ांबई महानगरपाललिेच्या पाणी प रवठा ववभागान ेज न्या पाईपलाईन्स द रस्त िरययाबाबत 
  

(२७)  ११८८६२ (२९-०७-२०१८).   श्री.िालीदास िोळांबिर (वडाळा), श्री.ववजय वडटे्टीवार 
(ब्रम्हपूरी), श्री.अलमन पटेल (म ांबादेवी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पश्श्चम), प्रा.वषाव गायिवाड 
(धारावी), श्री.अलमत ववलासराव देशम ख (लातूर शहर), श्रीमती ननमवला गाववत (इगतपूरी), 
अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा), श्री.नसीम खान (चाांहदवली), श्री.अब् द ल सत्तार (लसल्लोड), 
डॉ.सांतोष टारफे (िळमन री), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर), श्री.ि णाल पाटील (ध ळे ग्रामीण), 
श्री.हषववधवन सपिाळ (ब लढाणा), श्री.वसांतराव चव्हाण (नायगाांव), श्री.बसवराज पाटील 
(औसा) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई महानगरपाललकेच्या पाणी पुरवठा ववभागाने जनुी पाईपलाईन्स दरुुस्त करणे वा 
नवीन पाईपलाईन्स ्ाकणे याकड ेदलुाक्ष केल्यामुळे नागररकाींना सतत अपुऱ्या पाणीपुरवठ्याला 
सामोरे जाव े लागून सन २०१७ मध्ये सींबींधधत ववभागान े आश्वासन ददल्यापकैी केवळ ५० 
््केच पाईपलाईन्स दरुुस्त केल्याची बाब ददनाींक १२ फेब्रुवारी, २०१८ रोजी वा त्यासुमारास 
यनदर्ानास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मुींबई व मुींबई उपनगरात प्रत्येक उन्हाळयात नागरीकाींना दवूर्त पाणी पुरवठा 
होत असतो व यामळेु नागरीकाींना ववववध साथीच्या रोगाींचा सामना करावा लागत असल्याच े
माहे म,े २०१८ मध्ये वा त्या दरम्यान आढळून आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सन २०१७ अखरेपयतं पाणी गळती व अनधधकृत वापरकत े रोखण्यासाठी 
सींबींधधत ववभागाने सुमारे ३८ ककमी पयतंच्या मुख्य जलवादहन्या नूतनीकरणाचे लक्ष्य ठेवलेले 
असताना फ्त ५० ््के पाईपलाईन्स दरुुस्तीचे काम झाल्यान े आजलमतीस दररोज ८३० 
दर्लक्ष ली्सा पाणी गळती होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, गत वर्ाातील १९ ककमीच्या मुख्य जलवादहन्या बदलण्याचे काम आणण नवीन 
वर्ाात आणखी ३५ ककमी पयतंच्या मुख्य जलवादहन्या बदलण्याच्या लक्ष्यपुतीसाठी सुमारे ५९ 
को्ी रुपयाींची तरतूद करण्यात आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, गत वर्ीची तरतूद आणण चालू आधथाक वर्ाात यनधीची तरतूद असतानाही पाणी 
पुरवठ्याच्या मुख्य जलवादहन्या नूतनीकरणाच े वा दरुुस्तीच े कामाच े ववभागानचे यनग्श्चत 
केलेले उदद्दष् पूणा होण्यामधील अडचणी काय आहेत आणण त्याबद्दल सींबींधधत ववभागान े
कोणती कायावाही केली व उन्हाळयात नागरीकाींना र्ुध्द पाणी परुवठा करण्याबाबत र्ासनान े
कोणती उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे, 
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(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०४-०१-२०१९) :(१), (२) व (३) बहृन्मुींबई महानगरपाललकेमाफा त अींतगात 
जलवादहन्या दरुुस्ती व गळती रोखण्याची काम े करण्यासाठी ववभागयनहाय कीं त्रा्दाराींची 
नेमणुक करण्यात आली असनू, नवीन जलवादहनी ्ाकण्यासाठी पररमींडळयनहाय कीं त्रा्दाराची 
नेमणुक करण्यात येते. 

सदर कीं त्रा्दाराींमाफा त एवप्रल २०१७ ते माचा २०१८ या कालावधीत एकूण ७९४७ 
गळती व दवुर्तीकरण रोखण्याची काम ेकरण्यात आली आहेत. 

माहे माचा, २०१८ पयतं ३२.२५ कक.मी. लाींबीच्या जलवादहन्याींची काम ेव अयतरर्त 
२.३१ कक.मी. लाींबीच्या जलवादहन्याींची काम ेअर्ी एकूण ३४.५६ कक.मी. लाींबीच्या जलवादहन्या 
बदलण्याची कामे पूणा करण्यात आली असून, ३५ कक.मी. लाींबीच्या जलवादहन्या बदलण्याची 
काम ेप्रगतीपथावर आहेत.        
(४), (५) व (६) नवीन वर्ाात प्रस्ताववत ३५ कक.मी. पयतंच्या मुख्य जलवादहन्या बदलण्याच्या 
कामासाठी रु.१०७ को्ी इत्या रकमेची तरतूद करण्यात आली असल्याच े बहृन्मुींबई 
महानगरपाललकेमाफा त कळववण्यात आले आहे. 

___________ 
  

िल्याण-डोंबबवली (श्ज.ठाणे) महानगरपाललिा िेत्रातील वविास िामाांबाबत 
  

(२८) ११९३५६ (२८-०७-२०१८) श्री.स भाष भोईर (िल्याण ग्रामीण) : सन्माननीय म ख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कल्याण-डोंबबवली (ग्ज.ठाण)े महानगरपाललका के्षत्रात ववकास कामासाठी महानगरपाललकेने 
व आधथाक गुींतवणूक करणाऱ्या कोररयन कीं पनीने दोन ववकास आराखड ेतयार केले आहेत, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, र्ासनान े त्यापकैी कोणत्या आराखड्यास मान्यता ददली वा देण्यात येणार 
आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१४-११-२०१८) : (१) नाही. 
(२) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(३) लागू नाही. 

___________ 
  
औरांगाबाद महानगरपाललिेतील शाखा अलभयांता व उप अलभयांता याांनी गैरव्यवहार िेल्याबाबत 
  

(२९)  १२२२५९ (२६-०७-२०१८).   श्री.इम्तीयाज सय्यद (औरांगाबाद मध्य) :   सन्माननीय 
म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) औरींगाबाद महानगरपाललका के्षत्रात सातारा व देवळाई या भागाींचा समावरे् झाल्यानींतर 
बाींधकाम परवानगी, लेआऊ् मींजुरी, गु्रप हाउलसींग परवानगी देताना महानगरपाललकेच्या 
सींबींधीत आधधकाऱ्याींनी यनयमाींच ेउल्लींघन करून गैरर्व्यवहार केला, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले व 
त्यानुसार सींबींधधत दोर्ीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) असल्यास, सींबींधधत अधधकाऱ्याींनी वरील प्रकरणी स्वत:चे नाव े भागादारीमध्ये 
नातेवाईकाींच्या नाव े ककीं वा बेनामी भखुींड जलमनी खरेदी केली असल्याने त्याींची र्ासन 
लाचलुचपत खात्याकडून चौकर्ी करणार काय तसेच वरील सवा चौकर्ी ककती ददवसात पूणा 
होईल, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०८-०१-२०१९) : (१), (२) व (३) • मौज े सातारा-देवळाई या के्षत्राचा 
औरींगाबाद महानगरपाललकेत समावेर् करण्यापूवी या के्षत्राकररता लसडको हे यनयोजन 
प्राधधकरण होत.े 
• सदर के्षत्राचा महानगरपाललकेत समावरे् झाल्यानींतर ववकास परवानगी देण्याबाबतच े
अधधकार औरींगाबाद महानगरपाललकेस प्राप्त झालेले आहेत. 
• त्यानुसार सातारा-देवळाई या भागाकररता महानगरपाललकेमाफा त ववकास परवानगी देण्याची 
कायावाही करण्यात येते. 
• महानगरपाललका के्षत्रात ववकास परवान े व भोगव्ा प्रमाणपत्र देण्याबाबत कोणताही 
गैरर्व्यवहार झालेला असल्याचे यनदर्ानास आलेले नसल्यामळेु याबाबत चौकर्ी करण्याची 
आवश्यकता नसल्याचे औरींगाबाद महानगरपाललकेने कळववलेले आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

प णे महानगरपाललिेच्या ्रोग्य ववभागातील  रक्त पदे भरययाबाबत 
  

(३०) १२३३६३ (२५-०७-२०१८) श्री.योगेश हटळेिर (हडपसर), प्रा.(श्रीमती) मेधा ि लिणी 
(िोथरड), श्री.ववजय िाळे (लशवाजीनगर), श्रीमती माध री लमसाळ (पववती) : सन्माननीय 
म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पुणे महानगरपाललकेच्या आरोनय ववभागात प्रथम शे्रणी अधधकाऱ्यापासून लर्पायापयतं ५९८ 
पदे वर्ाानुवर् े रर्त असून आरोनय प्रमखु पद गत ७ वर्ांपासून रर्त असून आरोनय 
ववभागाचे ४५ दवाखान,े १७ प्रसतूीगहेृ व १ साींसधगाक रुनणालय आहे यासाठी अींदाजे १६६३ 
मनुषय बळाची आवश्यकता असनू यापकैी केवळ ११४५ पदे भरली असून उरलेली पदे रर्त 
असल्याच ेमाहे डडसेंबर, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान यनदर्ानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, आरोनय ववभागाकडून आयु्ताींकड ेदर वर्ी भरतीबाबत प्रस्ताव देण्यात येतो 
मात्र आयु्ताींकडून पद भरतीबाबत ्ाळा्ाळ केली जात आहे, तसेच पदे रर्त असल्यामुळे 
र्हराच्या आरोनय ववर्यक कामावर पररणाम होत असल्याचेही यनदर्ानास आले आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत मा.मखु्यमींत्री महोदयाींनी अथासींकल्पीय अधधवेर्न २०१७ मध्ये 
लवकरच पदे भरण्यात येतील अस ेआश्वासन ददले होते, हे ही खरे आहे काय,  
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(४) असल्यास, या प्रकरणी र्ासनान े चौकर्ी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले, 
त्यानुसार आरोनय ववभागात रर्त पदे भरणेसाठी कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०८-०१-२०१९) : (१), (२), (३) व (४) • पुणे महानगरपाललकेतील मुख्य 
आरोनय अधधकारी हे पद दद. १९/०९/२०१८ च्या र्ासन आदेर्ान्वये प्रयतयनयु्तीन ेभरण्यात 
आलेले आहे. तसेच आरोनय ववभागातील अन्य काही पदे रर्त आहेत ही वस्तुग्स्थती आहे.  

सदरच्या रर्त पदाींपकैी सरळसेवचेी  पदे भरण्याच्या अनुर्ींगान े वेळोवेळी  जादहरात 
आली होती. तथावप उमेदवार उपलध होऊ र्कले नाहीत. 
• ववत्त ववभागाच्या दद. ०२/०६/२०१५ च्या र्ासन यनणायानुसार नामयनदेर्नाने/ सरळसेवेन ेपदे 
भरण्यास मयाादा घालण्यात आलेली आहे. त्यामळेु सद्य:ग्स्थतीत रर्त पदे भरणे अडचणीचे 
झाले आहे. 
• अत्यावश्यक पदाींना उपरो्त पदभरती मयाादेतून वगळण्याबाबत नगरववकास ववभागामाफा त 
ववत्तववभागास ववनींती केलेली आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

प णे महानगरपाललिेच्या रग्णालयातील साफसफाईचे िाम  
्ऊटसोसव िरययात येत असल्याबाबत 

  

(३१) १२६३७४ (२९-०७-२०१८) प्रा.(श्रीमती) मेधा ि लिणी (िोथरड) : सन्माननीय म ख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे महानगरपाललकेच्या रुनणालयातील साफसफाईच ेकाम आऊ्सोसा करण्यात येत असनू 
त्यावर लाखो रुपये खचा केले जात असल्याचे माहे जून, २०१८ मध्ये वा त्या दरम्यान 
यनदर्ानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ससून रुनणालयातील ११०० खा्ाींची क्षमता असून स्वच्नतेवरील दरमहा खचा 
अींदाज ेरुपये १२ लाख होत असनू महानगरपाललकेच्या कमला नेहरू रुनणालयातील केवळ ४०० 
खा्ाींची क्षमता असताना स्वच्नतेचा खचा दरमहा रुपये १७ लाख येत असल्याचे यनदर्ानास 
आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, महानगरपाललकेच्या अींतगात येणाऱ्या ५ रूनणालयामधील स्वच्नतेच्या कामावर 
एका मदहन्यात सुमारे रुपये ५१ लाख खचा होत असल्याचेही यनदर्ानास आले आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत र्ासन स्तरावर कोणती कायावाही करण्यात आली वा येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (०८-०१-२०१९) : (१) हे खरे आहे. 
(२) अींर्त: खरे आहे. 

पुणे महानगरपाललकेच्या कमला नेहरु रुनणालय येथील क्षमता ४०० खा्ाींची जरी 
असली तरी प्रत्यक्षात अींदाज ेके्षत्रफळ १७५७५० चौ.फू् के्षत्राची साफसफाई आऊ्सोसा पध्दतीन े
याींबत्रकीकरणासह जींतुनार्कार्व्दारे करण्यात येत.े हे काम याींबत्रकी पध्दतीचे असून या 
कामाअींतगात अनेक यींत्राचा वापर करण्यात येत असून  WHO (वल्डा हेल्थ ऑगानाझरे्न)  व 
आींतरराषरीय मानाींकनानुसार केलमकल्सचा वापर करण्यात येत आहे.  
(३) हे खरे आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

प णे शहरातील रग्णालयाांच्या प रसरातील अनतक्रमणाबाबत 
  

(३२) १२६३७९ (२९-०७-२०१८) प्रा.(श्रीमती) मेधा ि लिणी (िोथरड) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे र्हरातील वेगवेगळ्या खाजगी रुनणालयातील पररसरात बेकायदा खाद्यपदाथा, फळ 
ववक्रते याींनी गाड्या लावून अयतक्रमण केल्याच े माहे जनू, २०१८ मध्ये वा त्या दरम्यान 
यनदर्ानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ददनानाथ मींगेर्कर रुनणालय, सींजीवनी हॉग्स्प्ल, पुना हॉग्स्प्ल, के. ई. एम 
रुनणालय, जहाींगीर रुनणालय, रुबी हॉल ग््लयनक व ससून रुनणालयाच्या पररसरात अर्ा 
प्रकारच्या अयतक्रमणामुळे वाहतूक कोंडी होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, पुणे महानगरपाललकेकडून या अयतक्रमणाींवर कारवाई केल्यानींतर २ ददवसात 
दींडाची र्कम भरून पुन्हा अयतक्रमण केले जात असल्याचे यनदर्ानास आले आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत र्ासन स्तरावर कायमस्वरूपी कारवाई करण्यासींदभाात कोणती 
उपयोजना करण्यात आली वा येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०८-०१-२०१९) : (१) व (२) अींर्त: खरे आहे. 
(३) व (४) • अर्ा दठकाणच्या अनधधकृत र्व्यवसाययकाींवर महानगरपाललकेच े अयतक्रमण 
यनमुालन पथकाद्वारे दैनींददन कारवाया सातत्यान े करण्यात येवून त्याींच े माल/सादहत्य जप्त 
करण्यात येते.  
• परींतु सदरचे र्व्यवसाययक महानगरपालीकेकडील मान्य ररमुर्व्हल चाजेस भरुन त्याींच ेजप्त 
माल/सादहत्य सोडवनू घेवून पुन्हा त्याच दठकाणी र्व्यवसाय करताना आढळून येतात, ही बाब 
अींर्त: खरी आहे.  
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• तथावप अर्ा दठकाणाींवर पुन्हा पुन्हा अनधधकृतपणे र्व्यवसाय करणाऱ्या र्व्यवसाययकाींवर पुणे 
महानगरपाललकेमाफा त माल/सादहत्य जप्त करुन दींडात्मक कारवाई करण्यात येते.       
• र्हरातील र्ासकीय व खाजगी रुनणालयाींच्या दर्ानी भागातील प्रवेर्र्व्दाराजवळील नोंदणीकृत 
र्व्यवसाययकाींच ेइतरत्र वाहतकुीला व नागररकाींच्या रहदारीस अडथळा होणार नाही, याचा ववचार 
करुन त्याच पररसरातील जागेत तात्पुरत े पुनवासन करण्याची कायावाही चाल ू असनू, अर्ा 
दठकाणच्या अनधधकृत र्व्यवसाययकाींवर महानगरपाललकेच े अयतक्रमण यनमुालन पथकाद्वारे 
दैनींददन कारवाया सातत्याने करण्यात येतात.  
• तसेच रुनणालयाींच्या दर्ानी भागातील प्रवेर्द्वाराजवळ नर्व्यान े अयतक्रमण े होणार नाहीत, 
याबाबत दक्षता घेण्यात येत असून रुनणालयाींचा दर्ानीभाग अयतक्रमणमु्त राहील याबाबत 
यनयोजन करण्यात आले आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

नवी म ांबई महानगरपाललिेच्या माध्यलमि शाळेत ववषयननहाय  
लशििाांची ननय क्ती िरययाबाबत 

  

(३३) १२६४२२ (०४-१२-२०१८) श्री.मनोहर भोईर (उरण) : सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) नवी मुींबई महानगरपाललकेच्या माध्यलमक र्ाळेत ववर्ययनहाय लर्क्षकाींची कमतरता 
असल्याचे माहे सप् े्ंबर, २०१८ मध्ये वा त्या दरम्यान यनदर्ानास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, या र्ाळेतील लर्क्षकाींची कमतरता दरू करण्याकररता कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) असल्यास, या सींदभाातील सद्यिःग्स्थती काय आहे ?  
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०८-०१-२०१९) : (१) नवी मुींबई महानगरपाललका अींतगात एकूण १८ ववना 
अनुदायनत माध्यलमक र्ाळेत पदसींख्येनुसार अनुजे्ञय १३३ पदाींपैकी ११२ लर्क्षक कायारत असून 
२१ लर्क्षक कमी असल्याची वस्तुग्स्थती आहे. 
(२) व (३) • नवी मुींबई महानगरपाललकेच्या र्ाळेत रर्त असलेल्या जागी ठोक मानधनावर 
लर्क्षक यनयु्त करणेसाठी इच्नूक उमेदवाराींकडून माहे नोर्व्हेंबर, २०१८ मध्ये ऑनलाईन अजा 
मागववण्यात आलेले आहेत. 
• ऑनलाईन आवेदनपत्र सादर केलेल्या पात्र गुणवत्ताधारक उमेदवाराींचे प्रमाणपत्र ेव मादहतीची 
पडताळणी सुरू आहे. 
• पडताळणीअींती पात्र उमेदवाराींना यथालर्घ्र ठोक मानधनावर यनयु्ती आदेर् देण्यात येणार 
असल्याच,े नवी मुींबई महानगरपाललकेने कळववले आहे.  
  

___________ 
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म ांबई महापाललिेतील िायावलयामधून ४२ हॉटेल व्यपस्थापनाच्या  
परवाना असलेल्या नस्ती गहाळ झाल्याबाबत 

  

(३४) १२६८९७ (०५-१२-२०१८) श्री.अलमत साटम (अांधेरी पश्श्चम), श्री.प्रशाांत बांब (गांगापूर) :   
सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) बहृन्मुींबई महानगरपाललकेच्या अींधेरी (मुींबई) येथील के पग्श्चम वाडामधील ३००० फाईल्स 
गहाळ झाल्याची बाब नुकतीच यनदर्ानास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर गहाळ झालेल्या नस्त्याींमध्ये के-पग्श्चम वाडा मधील ४२ हॉ्ेल 
र्व्यवस्थापनाींचा परवाना आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत के-पग्श्चम वाडा येथील सहाय्यक आयु्त याींनी अींधेरी पग्श्चम येथील 
डी एन नगर पोललस स््ेर्नमध्ये तक्रार नोंदववली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीअींती दोर्ी असणाऱ्या 
अधधकाऱ्याींवर तसेच कमाचाऱ्याींवर र्ासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०४-०१-२०१९) : (१) बहृन्मुींबई महानगरपाललकेच्या के/पग्श्चम ववभाग 
कायाालयातून ४२ नस्त्या गहाळ झाल्याचे सन २०१५ च्या दरम्यान महानगरपाललकेच्या 
यनदर्ानास आले. 
(२) सदर गहाळ झालेल्या ४२ नस्त्याींपैकी ३४ नस्त्या उपाहारगहेृ, २ नस्त्या खाद्य पदाथा 
बनववणे व ववक्री करणे आणण उवाररत ६ नस्त्या या महानगरपाललकेच्या एक णखडकी 
योजेनेंतगात देण्यात आलेल्या परवान्याींबाबत आहेत.  
(३) सदर प्रकरणी बहृन्मुींबई महानगरपाललकेमाफा त डी. एन. नगर पोलीस ठाण े येथ े ददनाींक 
०३.०७.२०१५ रोजी दाखल करण्यात आली असल्याच ेमहानगरपाललकेने कळववले आहे. 
(४) व (५) सदर प्रकरणी बहृन्मुींबई महानगरपाललकेमाफा त ददनाींक ३१.१०.२०१८ पासून 
चौकर्ीची कायावाही सुरु करण्यात आली आहे. 

___________ 
  

दारावे (नवी म ांबई) येथील धोिादायि सेक्टर २३ मधील स्वप्न  
सािार या दोन मजली इमारतीचा स्लॅब िोसळल्याबाबत 

  

(३५)  १२६९४३ (०५-१२-२०१८).   श्री.ि णाल पाटील (ध ळे ग्रामीण), श्री.राधािृष्ट् ण ववख-ेपाटील 
(लशडी), श्री.ववजय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.अलमन पटेल (म ांबादेवी), श्री.अस्लम शेख (मालाड 
पश्श्चम), श्री.स ननल िेदार (सावनेर), श्री.अमर िाळे (्वी), श्रीमती ननमवला गाववत 
(इगतपूरी), अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा), प्रा.वषाव गायिवाड (धारावी), श्री.नसीम खान 
(चाांहदवली), डॉ.सांतोष टारफे (िळमन री), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर) :   सन्माननीय 
म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) नवी मुींबईतील दाराव े येथील धोकादायक से््र २३ मधील “स्वप्न साकार” या दोन 
मजली इमारतीचा स्लॅब कोसळल्याच्या दघुा् नेत यतघे जण जखमी झाल्याच े ददनाींक १ 
ऑगस््, २०१८ रोजी वा त्यासमुारास यनदर्ानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरील इमारत धोकादायक ग्स्थतीमध्ये असल्यान े येथील रदहवार्ाींनी 
इमारतीच ेस्र्चरल ऑडड् करुन इमारतीच्या पुनबांधणीसाठी प्रर्ासनाकड ेप्रस्ताव पाठववला 
परींतु प्रर्ासनाच्या ददरींगाईमुळे सदरील दघुा् ना घडली, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरो्त प्रकरणी दघुा् नेत जखमी झालेल्याींना तसचे इतरही नुकसान झालेल्या 
रदहवार्ाींना र्ासनान ेकोणत्या स्वरुपाची मदत केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०८-०१-२०१९) : (१) दारावे से््र २३ मधील “स्वप्न साकार” या दोन 
मजली इमारतीचा स्लॅब दद. १.०८.२०१८ रोजी कोसळून ३ र्व्य्ती ककरकोळ जखमी झाल्या, ही 
वस्तुग्स्थती आहे. 
(२)  व (३) • सदर इमारतीस नवी मुींबई महानगरपाललकेने दद.१३.०३.२००३ मध्ये भोगव्ा 
प्रमाणपत्र ददलेले आहे. 
• सदर इमारतीच्या बाींधकामास १५ वर्ाापेक्षा जास्त कालावधी झालेला असून, तेथील 
रदहवाश्याींनी नवी मुींबई महानगरपाललकेकड ेपुनबांधणीचा ववहीत नमुन्यात वास्तुववर्ारदामाफा त 
आवश्यक कागदपत्राींसह पररपूणा प्रस्ताव सादर केलेला नाही. 
• इमारत दघुा् नेमध्ये जखमी झालेल्या र्व्य्तीींवर खाजगी रूनणालयात उपचार करण्यात 
आलेले आहेत. 
• इमारत दघुा् नेमध्ये बाधीत झालेल्या कु्ूींबाींना महानगरपाललकेमाफा त तात्पुरत्या स्वरूपात 
यनवाराची व भोजनाची र्व्यवस्था करण्यात आली. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

वपांपरी-धचांचवड महानगरपाललिा प्रशासनाने खड्ड ेब जववययासाठ   
िोट्यवधी रपयाांचे िां त्राट हदल्याबाबत 

  

(३६) १२७४८९ (०६-१२-२०१८) अॅड.्लशष शेलार (वाांदे्र पश्श्चम), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेल), 
श्री.किसन िथोरे (म रबाड), अॅड.पराग अळवणी (ववलेपाले), श्रीमती माध री लमसाळ (पववती), 
श्रीमती मांदा म्हात्र े(बेलापूर) : सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) वपींपरी-धचींचवड महानगरपाललकेने र्हरातील एक खड्डा बुजवायला एकूण १८ हजार रुपये 
एवढा खचा केला असल्याची बाब माहे जुल,ै २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान यनदर्ानास आली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, र्हरातील रस्त्याींवर खड्ड े पडल्यास ठेकेदाराकडून दरुुस्त करून घेणे ककीं वा 
त्याींच्यावर दींडात्मक कायावाहीची तरतूद कामाच्या करारनाम्यात असतानाही वपींपरी-धचींचवड 
महानगरपाललका प्रर्ासनान े ठेकेदाराींवर कारवाई करण्याऐवजी महानगरपाललकेच्या यतजोरीतून 
खड्ड ेबुजववण्यासाठी को्यवधीच ेकीं त्रा् ददल्याच ेआढळून आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उ्त प्रकरणाची उच्च स्तरीय चौकर्ी करण्यात आली आहे काय,चौकर्ीच्या 
अनुर्ींगाने दोर्ी आढळणा-याींवर र्ासनान ेकोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (११-०१-२०१९) : (१), (२) व (३) • वपींपरी धचींचवड महानगरपाललकेने 
मागववलेल्या यनववदा क्र. ३१/१/२०१७-१८ या यनववदेतील यनववदा दराप्रमाणे जे् पाँचर 
मलर्नच्या सहाय्यान ेएक चौरस मी्र खड्डा बुजववण्यासाठी र.रु. ११६९ इतका खचा येतो.  
• महानगरपाललकेमाफा त ज्या रस्त्याींच्या कामाींचा दोर् यनवारण कालावधी सींपलेला आहे. अर्ा 
रस्त्याींवरील पावसाळ्याच्या काळात पडलेले खड्ड े जे् पाँचर मलर्नर्व्दारे बुजववणेच े काम 
करणेत येते. 
• वपींपरी धचींचवड महानगरपाललकेतील ज्या रस्त्याींच्या कामाींचा दोर् यनवारण कालावधी 
सींपलेला नाही. अर्ा रस्त्याींवर खड्ड ेपडल्यास महानगरपाललकेतील करारनाम्यातील अ्ी र्ती 
नुसार कायावाही करणेत येत.े 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

िल्याण-डोंबबवली महानगरपाललिेने द गावडी येथे बाांधा वापरा व हस्ताांतर 
 या तत्त्वावर रि टलमवनससाठ  िेलेला िरार 

(३७) १२७५७५ (०६-१२-२०१८) श्री.शरददादा सोनावणे (ज न्नर), श्री.सरदार तारालसांह (म ल ांड) :   
सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कल्याण-डोंबबवली महानगरपाललकेने दगुााडी येथे बाींधा वापरा व हस्ताींतर करा या तत्त्वावर 
६० वर्ााच्या रक ्लमानससाठी माहे ऑ््ोबर २०१८ च्या पदहल्या आठवडयात वा त्या सुमारास 
श्री.अयनल र्हा याींच्यार्ी केलेल्या करारामध्ये र्हा याींना घातलेल्या प्रमखु अ्ी कोणत्या 
आहेत, 
(२) असल्यास, श्री.अयनल र्हा याींनी करार झाल्यानींतर करारानसुार ललजवर घेतलेली जमीन 
परस्पर अन्य दोन खाजगी कीं पन्याींना ववकली तसेच लर्ल्लक जमीन ववकण्याबाबत 
वतामानपत्रात जादहरात देऊनही महानगरपाललकेच्या अधधकाऱ्याींनी या सवा गैरर्व्यवहाराकड े
हेतूत: केलेले अक्षम्य दलुाक्ष यामुळे महानगरपाललकेच्या मालकीची जागा खाजगी र्व्य्तीन े
परस्पर ववक्री करुनही महानगरपाललकेने श्री.अयनल र्हा याींचेववरुध्द पोलीसाींत कोणतीही तक्रार 
दाखल न करण्याची कारणे काय आहेत, 
(३) असल्यास, श्री.अयनल र्हा याींचेबरोबर केलेल्या करारातील अ्ी व र्तींचे पालन न 
केल्यामुळे सदर जागा तायात घेण्याबाबत कल्याण-डोंबबवली महानगरपाललकेतफे कोणती 
उपाययोजना करण्यात आली वा येत आहे, 
(४) असल्यास, कल्याण-डोंबबवली महानगरपाललकेने श्री.अयनल र्हा याींना ६० वर्ााच्या भाड े
कराराने ददलेली एकूण जागा ककती के्षत्रफळाची आहे, त्यापैकी ककती जागा व कोणाकोणाला 
श्री.अयनल र्हा याींनी परस्पर ववकली व सध्या अयनल र्हा याींच्या तायात असलेली एकूण 
जागा ककती आहे, 
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(५) असल्यास, सदर गैरर्व्यवहाराची चौकर्ी करण्यात येत आहे काय, चौकर्ी पूणा झाली 
असल्यास चौकर्ीचे यनषकर्ा काय आहेत, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०२-०१-२०१९) : (१) • सदर कामाचा मळू करार दद. ६.०७.२००५ रोजी 
करण्यात आलेला आहे. 
• करारातील अ्ी पुढीलप्रमाणे आहेत. 
     १) सदर कामाचा कन्सेर्न कालावधी ६० वर्ााचा आहे. 
     २) आरक्षण क्र. १०, रक ्लमानस अींतगात भखूींडाचे मोजमाप लसमाींकनानसुार पूणात: 
मोकळी ववकासकास हस्ताींतरीत करावी व ती २४००० चौ.मी. पेक्षा कमी नसावी. 
     ३) ववकासकाने पाककंग प्लाझा सारखी बाींधकाम ेदोन वर्ााच्या मुदतीत पूणा करावी. 
     ४) सदर बाींधीव के्षत्र भाडतेत्वावर देण्यासाठी बत्रपक्षीय करार करणे. 
     ५) इरादा पत्राच्या तारखेपासनू ववकासकाने दरमहा भाडपेा्ी रू.७,०४,०००/- 
महानगरपाललकेस अदा कराव ेव त्यात पाच वर्ाानींतर २% वाढ करावी. 
(२) • मळू म.ेएस.एम. असोलसए्स या कीं पनीतील भागीदार श्री. मॅर्थय ू जॉन कूीं धचयन हे 
कीं पनीतून यनवतृ्त झाल्यानींतर श्री. अयनल र्हा व सौ.लसमा र्हा याींच े समवते भागीदारी 
र्व्यवसाय सरुू केला. 
• या भागीदारीचा गैरफायदा घेऊन तसेच महापाललकेची फसवणूक करून पुन्हा दद. २.०९.२००९ 
रोजी भाड ेकरार केला. 
• तथावप ववकासकान ेपरस्पर ववक्री करार केल्याची र्ींका आल्यामुळे दद. २२.११.२०१६ व दद. 
१८.०८.२०१७ रोजीच्या पत्रान्वये सवा कराराच्या प्रती मागववण्यात आल्या, तथावप ववकासकान े
यास प्रयतसाद ददले नाही. 
• यनववदेतील अ्ी र्तीचा भींग केल्यान ेदद. २२.१२.२०१७ च्या पत्रान्वये त्याींना कारणे दाखवा 
नो्ीस बजावण्यात आली. 
• दद. १.०२.२०१८ रोजी प्रत्यक्ष सुनावणी घेऊन व सींधी देऊनही ववकासकान े वप्रलमयम न 
भरल्यामुळे दद. ८.०३.२०१८ रोजीच्या पत्रान्वये सदर करार खींडीत करण्यात आलेला आहे. 
(३) • सदर जागेबाबत मे. एस. एम. असोलसए्स याींनी मे. ग्जल्हा सत्र न्यायालयात दावा 
क्र.१७८/२०१८ दाखल केला असून त्याअींतगात मा. न्यायालयान े“जैस ेथे” आदेर् ददले आहेत. 
• प्रस्तुत प्रकरण न्यायप्रववषठ असून, न्यायालयीन प्रकक्रया सुरू आहे. 
(४) • कल्याण-डोंबबवली महानगरपाललकेने ्प्प्या्प्प्याने एकुण २८८३४ चौ. मी. जागा 
ववकासकाच्या तायात ददलेली आहे. 
• त्यापकैी १४०३१.३२ चौ. मी. बाींधकाम के्षत्र अनुजे्ञय केलेले आहे. 
     १) गोडाऊन ए व बी (तळ+१ मजला) 
     २) कमलर्ायल १ (तळ+७ मजले) 
     ३) कमलर्ायल २ (तळ+७ मजले) 
• उपरो्त नमूद बाींधकाम ेही आजलमतीस ववकासकाच्या तायात आहेत. 
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(५) कल्याण-डोंबबवली महानगरपाललकेतील सात बी.ओ.्ी. प्रकल्पाींमधील अयनयलमततेबाबतचा 
ववभागीय आयु्त, कोकण ववभाग याींचा चौकर्ी अहवाल र्ासनास प्राप्त झालेला असून, सदर 
चौकर्ी अहवालावर र्ासन स्तरावर पुढील कायावाही सुरू आहे.  
(६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

स् माटव लसटी अांतगवत वॉटररंटां ट डवे् हलपमेंट प्रिल् पासाठ  खाडी किनारी 
असलेली िाांदळवन ेनष्ट्ट िेल्याबाबत 

  

(३८) १२८१७५ (०६-१२-२०१८) श्री.सांजय साविारे (भ सावळ) : सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) स् मा ा् लस्ी अींतगात वॉ्ररंटीं ् डरे्व् हलपमें् प्रकल् पासाठी खाडी ककनारी असलेले काींदळवन 
नष् केल् याप्रकरणी कासारवडवली पोलीस ठाण् यात पदहला गुन् हा नोंदवल् याची बाब माहे 
सप् ्ेंबर, २०१८ मध्ये वा त्या दरम् यान यनदर्ानास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, ठाणे महानगरपाललकेमाफा त खाडीककनारे ववकलसत करुन स् मा ा् लस्ी अींतगात 
वॉ्ररंटीं ् प्रकल् प राबववणा-या कीं त्रा्दाराींकडून यनयमाींची पायमल् ली होत असून पयाावरणाचा-
हास सुरु आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उ्त प्रकरणी चौकर्ी करण्यात आली आहे काय, चौकर्ीचे यनष कर्ा काय 
आहेत त् यानूसार र्ासनान ेअद्याप कोणती कायावाही केली वा करण् यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०३-०१-२०१९) : (१) ठाणे येथे काींदळवनाची झाड े भरावाखाली गाडली 
जाऊन पयाावरणाचा ऱ्हास केला जात असलेबाबत मींडळ अधधकारी बाळकुम, तहलसल ठाण े
याींनी ददनाींक १४.०९.२०१८ रोजी ठाणे स्मा ा् लस्ी लल. माफा त यनयु्त कीं त्रा्दार  मे. 
डी.र्व्ही.पी. इन्रंटा प्रोजे््स प्रा. लल. याींचे ववरुद्ध कासारवडवली पोललस ठाण्यात गुन्हा दाखल 
केला आला आहे. 
(२) सदर प्रकल्प आयकॉयनक प्रकल्प असल्या कारणान े याकामी म.े डी.र्व्ही.पी. इन्रंटा 
प्रोजे््स प्रा. लल. याींचेकडून जलमन सपा् करण्याच े काम सुरु करण्यात आले आहे, सदर 
काम करताना खाडी ककनारी असलेल्या काींदळवन सींरक्षक्षत करण्याच्या दृष्ीने बॅरीके्ीींग व 
सुचना फलक लावण्याच ेकाम कीं त्रा्दाराकडून करण्यात आलेले आहे. 
(३) व (४) उपरो्त दाखल गुन््याच्या अनुर्ींगान ेचौकर्ीची कायावाही सुरु आहे.  

___________ 
 

नागपूर महानगरपाललिेच्या महापौराांनी स्वत:च्या म लाला खाजगी  
सधचव या पदावर दाखवून अमे रिेला नेल्याबाबत 

  

(३९) १२८९३६ (०६-१२-२०१८)  डॉ.सतीश (अयणासाहेब) पाटील (एरांडोल), श्री.हन मांत डोळस 
(माळलशरस), श्री.हसन म श्रीफ (िागल), श्री.हदलीप वळस-ेपाटील (्ांबेगाव), श्री.जयांत पाटील 
(इस्लामपूर), श्री.शलशिाांत लशांदे (िोरेगाव), श्री.श्जतेंद्र ्व्हाड (म ांब्रा िळवा) : सन्माननीय 
म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) नागपूर महानगरपाललकेची आधथाक ग्स्थती डळमळीत असताना व यनधी नसल्यामुळे 
ववकासकामे थाींबली असताना नागपूर महानगरपाललकेच्या महापौराींनी स्वत:च्या मलुाला 
खाजगी सधचव या पदावर दाखवनू अमेररकेला महानगरपाललकेच्या खचााने घेऊन गेल्याची बाब 
ददनाींक १५ सप् े्ंबर, २०१८ रोजी वा त्या समुारास यनदर्ानास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, गत ११ मदहन्यात त्याींनी महानगरपाललकेच्या परै्ाने ११ ववदेर् दौरे केले 
आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, यासींदभाात चौकर्ी करण्यात आली आहे काय, त्यात काय आढळून आले व 
तद्नूसार पुढे कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०१-०१-२०१९) : (१), (२), (३) व (४) • आयु्त, नागपूर 
महानगरपाललका याींच्या प्राप्त अहवालानुसार, 
• महानगरपाललकेतफे ववद्यमान महापौराींच्या मुलाची खाजगी सधचव म्हणून नेमणूक केलेली 
नाही. 
• तसेच त्याींच्या सॅन रॅंटन्सीस्को येथील दौऱ्यासाठी त्याींचा तसेच त्याींच्या मुलाच्या दौऱ्यासाठी 
नागपूर महानगरपाललकेकडून कोणताही खचा करण्यात आलेला नाही. 
• नागपूर महानगरपाललकेच्या ववद्यमान महापौर याींनी मागील ददड वर्ाात एकूण ०६ ववदेर् 
दौरे केलेले असून, या दौऱ्याींचा खचा सींबींधीत आयोजक सींस्थाींनी केलेला आहे. 

___________ 
  

िात्रज (श्ज.प णे) ताल क्यातील राजीव गाांधी प्राणणसांग्रहालयाच्या तलावातील  
दवूषत पाययान ेप रसरात द गांधी पसरल्याबाबत 

  

(४०) १२९१५९ (०६-१२-२०१८) श्री.दत्तात्रय भरणे (इांदापूर) : सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कात्रज (ग्ज.पुणे) तालु्यातील राजीव गाींधी प्राणणसींग्रहालयाच्या तलावाचे दवूर्त पाणी 
बींधाऱ्यावरुन वाहत असल्यामळेु दगुधंी पसरुन पररसरातील नागररकाींच्या आरोनयाचा प्रश्न 
यनमााण झाल्याचे माहे ऑगस््, २०१८ च्या दसुऱ्या आठवडयात यनदर्ानास आले, हे खरे आहे 
काय, 
 
(२) असल्यास, यासींदभाात र्ासनामाफा त चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीचे यनषकर्ा काय 
आहेत व त्यानुसार सदरील तलावातील दवूर्त पाण्यामुळे रोगराई पसरु नये म्हणून र्ासनान े
कोणती उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (११-०१-२०१९) : (१) व (२) • कात्रज तालु्यातील (ग्जल्हा.पुणे) राजीव 
गाींधी प्राणी सींग्रहालयाच्या तलावाचे दवूर्त पाणी बींधाऱ्यावरून वाहत असल्यामुळे दगुधंी 
पसरलेली आहे हे अींर्तिः खरे आहे. 
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• पुणे महानगरपाललकेच्या मलयनिःसारण ववभागाकडून कात्रज चौक ते राजीव गाींधी प्राणी 
सींग्रहालय या दरम्यान ९०० लम.मी. र्व्यासाची मलवादहनी ववकलसत करण्यात आलेली आहे. 
• तथावप राजीव गाींधी प्राणी सींग्रहालयाच्या पररसरामधील सींतोर् नगर, जानकी नगर यामधील 
दक्षक्षणे कडील बाजूकडील भागात मलवादहनी अग्स्तत्वात नाही.  
• या दठकाणी मलवाहीनी ्ाकण्याच्या अनुर्ींगाने सदर कामाकररता आधथाक तरतूद उपलध 
करुन घेण्याची कायावाही सुरु आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

मालेगाांव (श्ज.नालशि) येथील महात्मा ज्योतीबा फ ले प तळा ते देवीचा  
मळा व ज ना ्ग्रा रोड पयांतच्या रस्त्याच्या िामाबाबत 

  

(४१) १२९५३४ (०६-१२-२०१८) श्री.्लसफ शखे (मालेगाांव मध्य), श्री.राधािृष्ट् ण ववख-ेपाटील 
(लशडी), श्री.ववजय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.अलमन पटेल (म ांबादेवी), श्री.अस्लम शेख (मालाड 
पश्श्चम), श्री.नसीम खान (चाांहदवली), श्रीमती ननमवला गाववत (इगतपूरी), श्री.ि णाल पाटील 
(ध ळे ग्रामीण), डॉ.सांतोष टारफे (िळमन री), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर), श्री.त्र्यांबिराव लभसे 
(लातूर ग्रामीण), श्री.भारत भालिे (पांढरपूर) : सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) मालेगाींव (ग्ज.नालर्क) येथील महात्मा ज्योतीबा फुले पुतळा त ेदेवीचा मळा व जुना आग्रा 
रोड पयतं रस्त्याच े काम राज्यस्तरीय सुवणाजयींती नगरोत्थान योजनेमधून करण्याबाबतची 
मागणी स्थायनक लोकप्रयतयनधीींनी मा.मुख्यमींत्री याींच्याकड ेमाहे ऑगस््, २०१८ मध्ये वा त्या 
दरम्यान यनवेदनाद्वारे केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरो्त प्रकरणी सदरील कामाींस र्ासनान ेमींजूरी ददली आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरील काम ेककती कालावधीत सुरु करण्यात येणार आहेत, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०१-०१-२०१९) : (१), (२), (३) व (४) • मालेगाींव (ग्ज.नालर्क) येथील 
महात्मा ज्योतीबा फुले पुतळा त े देवीच्या मळयापयतं व जुना आग्रारोडपयतं रस्त्याच ेकाम 
राज्यस्तरीय सुवणा जयींती नगरोत्थान योजनेमधुन  करण्याबाबत स्थायनक लोकप्रयतयनधीींच े
यनवेदन र्ासनास प्राप्त झाले आहे. 
• तथावप, सदर प्रकल्पाचा डीपीआर नगरपररर्द प्रर्ासन सींचालनालयामाफा त अद्यापपयतं 
र्ासनास प्राप्त झालेला नाही. 

___________ 
  

नागपूर शहरालगतच्या वविास ्राखडयात अांतभूवत रस्त्यावर ननवासी  
उपयोगासाठ  असलेल्या जागेवर िेलेले अनतक्रमण  

  

(४२) १२९७५६ (०७-१२-२०१८)  श्री.स धािर िोहळे (नागपूर दक्षिण) : सन्माननीय म ख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नागपूर र्हरालगतच्या ववकास आराखडयात अींतभुात रस्त्यावर यनवासी उपयोगासाठी 
असलेल्या जागेवर अयतक्रमण करण्यात आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उपरो्त अयतक्रमण ह्ववण्यासाठी नागपूर महानगरपाललका आणण र्ासन 
याींचा समन्वय नसल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, नागपूर ग्जल्हयाच्या दहींगणा तहलसलमध्ये माहे डडसेंबर, २०१५ ते जानेवारी 
२०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान मालसक अहवालात तफावत आढळुन आली आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, याबाबत र्ासनान ेकोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१६-०१-२०१९) : (१) नागपूर र्हरालगतच्या नागपूर महानगर प्रदेर् 
ववकास प्राधधकरणाकरीता ववकास योजना व ववकास यनयींत्रण यनयमावली र्ासनान े
दद.०५/०१/२०१८ रोजी मींजूर केली असून प्राधधकरणाने ववकास आराखड्यातील रस्त्याची आखणी 
करण्याकरीता एजन्सीची यनयु्ती केली असून त्याींचेमाफा त कामे सरुु आहेत. 

आखणीनसुार ववकास आराखड्यात अींतभूात असलेल्या र्ासककय/सावाजयनक रस्त्यावर 
अयतक्रमण आढळून आल्यास अयतक्रमण यनषकासनाची कायावाही नागपूर महानगर प्रदेर् 
ववकास प्राधधकणाकडून करण्यात येईल. 
(२) ग्जल्हा प्रर्ासनाकडून नागपूर महानगरपाललका व नागपूर महानगर प्रदेर् ववकास 
प्राधधकरण याींचरे्ी अयतक्रमण काढण्यासींदभाात समन्वयान ेकायावाही केली जाते. 
(३) तहलसलदार दहींगणा याींच ेअहवालानुसार महाराजस्व अलभयान अींतगात गाव नकार्े प्रमाणे 
अयतक्रमण बींदी झालेले पाींधन/र्ेत रस्ते/लर्वार रस्त े या बाबत माहे जानेवारी, २०१६ व 
फेब्रूवारी २०१६ च्या अहवालात अनावधानान ेललवपकीय चूक झालेली होती. ती माहे माचा २०१६ 
च्या मालसक अहवालात दरुुस्त करण्यात आलेली आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
 

िल्याण येथील ्धारवाडी डश्म्पांग ग्राऊां डवर वाहन ेये-जा िरययासाठ  तयार िरययात  
्लेला रस्ता महानगर गॅस िां पनीने पाईपलाईन टािययासाठ  खोदल्याबाबत 

  

(४३) १३०१५९ (०७-१२-२०१८) डॉ.लमललांद मान े(नागपूर उत्तर), श्री.बाळासाहेब म रि टे (नेवासा), 
श्री.गणपत गायिवाड (िल्याण पूवव), श्री.नरेंद्र पवार (िल्याण पश्श्चम), डॉ.बालाजी किणीिर 
(अांबरनाथ), श्री.स रेश (राजूमामा) भोळे (जळगाव शहर) : सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१)  कल्याण येथील आधारवाडी डग्म्पींग ग्राऊीं डवर वाहने ये-जा करण्यासाठी तयार करण्यात 
आलेला रस्ता वापरण्यापूवीच महानगर गॅस कीं पनीने पाईपलाईन ्ाकण्यासाठी खोदल्यान ेया 
रस्त्यावर केलेला ८० लाख रुपयाींचा खचा वाया गेल्याच े माहे सप् े्ंबर,२०१८ मध्ये वा त्या 
दरम्यान यनदर्ानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उ्त प्रकरणी चौकर्ी करण्यात आली आहे काय, चौकर्ीनुसार नवीन रस्त्या 
खोदण्याची परवानगी देण्याची कारणे काय आहेत, 
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(३) असल्यास, या रस्त्यावरील खचा वाया गेल्याने यास जबाबदार असणा-याींववरुद्ध कोणती 
कारवाई करण्यात आली वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०२-०१-२०१९) : (१), (२) व (३) • कल्याण-डोंबबवली महानगरपाललका 
के्षत्रातील आधारवाडी डग्म्पींग ग्राऊीं डवर पावसाळ्यात कचऱ्याची वाहने ये-जा करण्यासाठी पयाायी 
रस्ता तयार करण्यात आलेला आहे.  
• सदरचा रस्ता एमएमआरडीएच्या यनयोग्जत कल्याण ररींगरोडच्या रूपरेर्ेनुसार तयार करण्यात 
आलेला असनू, महानगर गॅस कीं पनीने एमएमआरडीएची मान्यता घेऊनच गॅस पाईपलाईनचे 
खोदकाम केले आहे. 
• सीएनजी गॅस पाईपलाईनचे काम ववदहत कालमयाादेत पूणा करावयाची असल्यान,े महानगर 
गॅस लल. याींना एमएमआरडीए याींनी दद. ०८.०८.२०१८ रोजी खोदाईची परवानगी ददली आहे. 
• गॅस पाईपलाईनचे काम पूणा झाल्यानींतर रस्ता पुवावत करून देण्याचे महानगर गॅस कीं पनीन े
देखील पत्र ददले आहे. त्यामुळे रस्त्यावर केलेला खचा वाया जाणार नसल्याच,े 
महानगरपाललकेने कळववले आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

वाांदे्र (पूवव) तसेच साांताक्र झ ्णण खार (पूवव) येथील सांरिण दलाच्या जागेवरील वास्तव्य 
िरीत असलेल्या रहहवाश्याांना त्याच जागेवर मालिी हक्िाची  रे देययाबाबत 

  

(४४)  १३०५२० (०४-१२-२०१८).   श्रीमती तपृ्ती सावांत (वाांदे्र पूवव) :   सन्माननीय गहृननमावण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) वाींदे्र (पूवा) तसचे साींताकु्रझ आणण खार (पूवा) येथील सींरक्षण दलाच्या जागेवरील वर्ाानूवर् े
वास्तर्व्य करीत असलेल्या रदहवाश्याींना त्याच जागेवर मालकी ह्काची घरे देण्याचा यनणाय 
र्ासनाने घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यनणायाची अींमलबजावणीची करण्यात आली आहे काय व याबाबतची 
सद्यिःग्स्थती काय आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. प्रिाश महेता (२९-१२-२०१८) : (१) व (२) सींरक्षण मींत्रालय, भारत सरकार याींनी  मुींबई 
येथील सींरक्षण ववभागाच्या झोपडपट्टीर्व्याप्त जलमनी वरील झोपडी- धारकाींचे बायोमेरीक 
सवेक्षण करण्यास परवानगी ददली आहे. त्यास अनुसरुन बायोमॅरीक सवेक्षणाचे काम सुरु 
करण्यात आले असून बायोमॅरीक सवेक्षण पूणा झाल्यानींतर सींरक्षण दलाच्या जागेवरील 
झोपडीधारकाींच्या In situ पुनवासनाबाबत कें द्र र्ासनार्ी ववचार ववयनमय करुन यथोधचत 
यनणाय घेण्यात येईल. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
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नागपूर (दक्षिण नागपूर) ववभागातील गजानन महाववद्यालय  
ते म्हाळगी नगर येथील लसमेंट रस्त्याबाबत 

  

(४५) १३०७६२ (०८-१२-२०१८) श्री.स धािर िोहळे (नागपूर दक्षिण) : सन्माननीय म ख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नागपूर (दक्षक्षण नागपूर) ववभागातील गजानन महाववद्यालय ते म्हाळगी नगर येथील 
लसमें्च्या रस्त्याचे बाींधकाम सुरु आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, लसमें्च्या रस्त्याचे बाींधकाम करताींना नागरीकाींच्या सुरके्षसाठी उपाययोजना 
तथा मोठे फलक, सुरक्षा दोरी, सुरक्षा ्ेप, कीं त्रा्दाराींची मादहती तथा महानगरपाललका 
अधधकारी याींची मादहती देणारे सचूना फलक लावण्यात आले नाहीत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, नागरीकाींसाठी मलुभुत असलेल्या मल:यनस्सारण करणाऱ्या वादहनीची योनय 
माींडणी न केल्यामळेु रस्याींवर पाणी साचून खडड ेपडलेले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, लसमें् रस्ते बाींधल्यावरही त्या रस्यावर खड्ड े पडले असल्यामुळे रस्त्यावर 
अपघात होत असुन यास कीं त्रा्दार व अधधकारी जबाबदार असल्याची तक्रार नागरीकाींनी 
आयु्त, महानगरपाललका तथा स्थायनक लोकप्रयतनीधीींकड ेकेली आहे, हे ही चारे आहे काय, 
(५) असल्यास, नागरीकाींचे जीवन धो्यात आणणाऱ्या कीं त्रा्दार तथा महानगरपाललका 
अधधकाऱ्याींवर कोणती कायावाही करण्यात आली वा येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०१-०१-२०१९) : (१) हे खरे आहे. 
(२), (३), (४), (५) व (६) आयु्त, नागपूर महानगरपाललका याींच्या प्राप्त अहवालानुसार 
• नागपूर र्हर लसमें् कॉकक्र् रस्ता प्रकल्प ्प्पा-२ अींतगात पॅकेज क्र.०८ मध्ये एकूण ०४ 
रस्त्याींचा समावरे् असून, या कामाचे कीं त्रा् मे.आर.पी.एस.इन्रंटा प्रोजे््स प्रा.लल. याींना 
देण्यात आलेले आहे. 
• या ०४ रस्त्यापकैी गजानन महाववद्यालय त े म्हाळगी नगर चौक पयतंच्या ९०० मी्र 
लाींबीच्या रस्त्याचे काम पूणात्वास आहे. 
• सदरच्या रस्त्याच ेकाम करताना, नर्व्याने मलयन:स्सारण वादहनीचे काम केलेले नाही, आणण 
अग्स्तत्वातील वादहनी देखील या कामामुळे बाधीत झालेली नाही. 
• या रस्त्यावरील अग्स्तत्वातील दोन्ही बाजूच्या पावसाळी नालीची आवश्यक सफाई व दरुुस्ती 
करण्यात आलेली असून, पावसाळी पाण्याचा यनचरा योनय होत असल्यान ेकुठेही पाणी साचून 
खड्ड े पडलेले नाही वा अर्ा आर्याची कोणतीही तक्रार नागपूर महानगरपाललकेकड े प्राप्त 
झालेली नाही. 
• सद्य:ग्स्थतीत, या रस्त्याच्या दोन्ही बाजून े वाहतकू सुरु असून, पावसाळी नाली स्वच्न 
करणे व फु्पाथ नुतणीकरणाचे काम अींयतम ्प्प्यात आहे. 
 

___________ 
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अिोला शहरातील महानगरपाललिेचे भूखांड भूमाकफयाांनी बळिववल्याबाबत 
 

(४६) १३१७८४ (०८-१२-२०१८) श्री.रणधीर सावरिर (अिोला पूवव) : सन्माननीय म ख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अकोला र्हरातील अकोला महानगरपाललकेच्या ह्काच ेभूखींड भूमाकफयाींनी बळकववल्याचे 
माहे माचा, २०१८ च्या चौर्थया आठवड्यात वा त्या दरम्यान यनदर्ानास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, अकोला र्हरातील कृर्ी उत्पन्न बाजार सलमती समोरील नाझलु र्ी् क्र. ३७ए 
व प्लॉ् क्र. ४ हा ४ हजार चौरस फु्ाचा महानगरपाललकेच्या मालकीचा भूखींड बळकववण्यात 
आल्याच ेयनदर्ानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, अकोला महानगरपाललकेच्या नगर रचना ववभागाच्या परवानगीने उपरो्त 
भूखींडाच्या ववक्रीचा र्व्यवहार करण्यात आल्याच ेयनदर्ानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४)  असल्यास, उ्त भखूींड गैरर्व्यवहारा प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली काय, चौकर्ीत काय 
आढळून आले, चौकर्ीअींती दोर्ी आढळून आलेल्या अधधकाऱ्याींवर कोणती कारवाई केली तसेच 
महानगरपाललकेकडून भखूींड तायात घेण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०१-०१-२०१९) : (१), (२), (३), (४) व (५) • अकोला महानगरपाललकेच्या 
मालकीचा नझलु लर्् क्र.३७-ए मधील भूखींड क्र.०४ हा श्री.रमरे्चींद्र रामगोपाल अग्रवाल याींना 
भाडपेट्टयाने ददलेला भखूींड महानगरपाललकेची कोणतीही परवानगी न घेता, श्री.अग्रवाल याींनी, 
श्री.र्खे नवेद र्खे इब्राहीम याींना ववक्री केल्याची बाब उपअधधक्षक, भूमी अलभलेख, अकोला 
याींच्या ददनाींक १७/१०/२०१७ च्या पत्रानुसार महानगरपाललकेच्या यनदर्ानास आलेली आहे. 
• त्यावर, महानगरपाललकेने उपग्स्थत केलेल्या आके्षपानुसार, या भूखींडाच्या मालमत्ता 
पत्रकावर असलेले र्ेख नावेद र्ेख इब्राहीम याींच े नावाची नोंद रद्द करुन, त्यावर 
महानगरपाललकेचे नाव समाववष् केले आहे. 
• तसेच सदरहू भूखींडाचा ताबाही ददनाींक १०/०९/२०१८ रोजी महानगरपाललकेने घेतलेला आहे. 
• तथावप, यामध्ये महानगरपाललकेची फसवणूक झाल्याच े ददसून येत असल्यान,े 
सींबींधधताींववरोधात महापाललकेकडून ददनाींक ०२/०२/२०१८ रोजी फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात 
आलेला आहे. 

___________ 
 

प णे, वारजे माळवाडी येथे पदपथावर असलेल्या ववद्य त खाांबाचा  
धक्िा लागून शाळिरी म लाचा झालेला मतृ्य ू

 

(४७) १३१८६२ (०८-१२-२०१८) श्री.लभमराव तापिीर (खडिवासला) : सन्माननीय म ख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे, वारजे माळवाडी येथ ेपदपथावर असलेल्या ववद्युत खाींबाचा ध्का लागून र्ाळकरी 
मुलाचा ददैुवी मतृ्यू झाल्याची घ्ना ददनाींक १८ ऑगस््, २०१८ रोजी वा त्यासमुारास घडली, 
हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, पुणे महानगरपाललकेच्या वतीने वारजे माळवाडी भागात पदपथावर बसववण्यात 
आलेल्या नवीन ववद्युत खाींबामुळे हा अपघात घडला असून सींबींधधत ठेकेदाराने ववद्युत खाींब 
बसववताना अधथगं सह आवश्यक त्या सुरके्षच्या उपाययोजना न केल्यान े व सींबींधधत 
अधधकाऱ्याींनी या प्रकाराची वळेेत दखल न घेतल्यान ेसदर अपघात घडला, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, महानगरपाललकेच्या सर्व्हेक्षणात ७६ हजार पथददर्व्याींच्या तपासणीत १० हजार 
पथददवे अधथगंलर्वाय सुरु असल्याची गींभीर बाब यनदर्ानास आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उ्त प्रकरणी चौकर्ी केली आहे काय, त्यात काय यनदर्ानास आले, त्यानुसार 
र्ासनाने दोर्ीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे तसचे अपघातग्रस्ताींना आधथाक 
मदत देण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (११-०१-२०१९) : (१), (२), (३) व (४) • वारजे कवेनगर के्षबत्रय 
कायाालयाच ेहद्दीत महानगरपाललकेच्या ८ मी. उींचीच्या जी.आय.ऑ््ोगोनल पोल जवळून दद. 
१८/०८/२०१८ रोजी कु. पुर्थवीराज चर्व्हाण, वय १२ वर्े याचा सायकल पाका  करताना अपघात 
झाल्याने त्याचा उपचारादरम्यान मतृ्यु झाला आहे हे खरे आहे. 
• अपघाताची बाब समोर आल्यानींतर पुणे महानगरपाललकेचे सींबींधीत अधधकारी व 
महाववतरणाचे अधधकारी याींनी अपघाताच्या जागेची सींयु्त तपासणी केली असून प्राप्त 
अहवालानसुार सदरचा अपघात ववजेमुळे झाला असल्याचे स्पष् झाले आहे. 
• या प्रकरणी सींबींधीत उप अलभयींता व कयनषठ अलभयींता, ववद्युत, पुणे महानगरपाललका याींची 
दोन वेतनवाढ रोखण्याची र्ास्ती पुणे महानगरपाललकेकडून करण्यात आली आहे. तसेच 
सींबींधीत ठेकेदारावरही कारवाईची प्रक्रीया सुरु आहे. 
• भववषयात अर्ा घ्ना घडू नये म्हणून पुणे महानगरपाललका ववद्युत ववभागाने सवा 
र्हरातील अींदाजे १ लाख पोलचे अधथगं तपासणी करुन अधथगं पट्टी नसलेल्या/चाेेरीला 
गेलेल्या अींदाज े१२,००० स्री् लाई् पोलला अधथगं नर्व्यान ेकरण्यात आलेले आहे. 
• अपघातग्रस्त कु्ुींबास पुणे महानगरपाललकेकडून आधथाक मदत देण्याची कायावाही पुणे 
महानगरपाललकेकडून करण्याचे काम सुरु आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

िल्याण-डोंबबवली महानगरपाललिा िेत्रात साथीच्या ्जाराांनी नागरीि त्रस्त झाल्याबाबत 
  

(४८) १३२१७७ (१०-१२-२०१८) श्री.गणपत गायिवाड (िल्याण पूवव), श्री.नरेंद्र पवार (िल्याण 
पश्श्चम), डॉ.बालाजी किणीिर (अांबरनाथ) : सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) कल्याण-डोंबबवली महानगरपाललका के्षत्रात गत मदहन्यापासनू साथीच्या आजाराींनी नागरीक 
त्रस्त झाले असून लेप््ोमुळे चार जणाींचा बळी गेल्याच े माहे सप् े्ंबर, २०१८ मध्ये वा त्या 
दरम्यान यनदर्ानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, या साथीच्या आजाराींवर तातडीची उपाययोजना म्हणून र्ासनाने कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०२-०१-२०१९) : (१) कल्याण-डोंबबवली महानगरपाललका के्षत्रात जानेवारी 
ते नोर्व्हेंबर २०१८ या दरम्यान सींर्यीत लेप््ो आजारान े ४ रूनणाींचा मतृ्य ु झाला, ही 
वस्तुग्स्थती आहे. 
(२) • सावाजयनक आरोनय ववभागामाफा त ठाणे ग्जल््यातील साथरोग व कक्कजन्य आजाराींचे 
रूनणाींच्या मतृ्यूच्या कारणाींचे सींर्ोधन करणेकरीता सलमती स्थापन केलेली आहे. 
• एका रूनणाचे मतृ्युबाबत सींर्ोधन सलमतीकड े प्रकरण सादर करण्यात आले असनू, 
त्याबाबतचा अहवाल अद्याप अप्राप्त आहे. 
• महानगरपाललका के्षत्रातील पुरग्रस्त भागात नागररकाींना पावसाळ्याच्या काळात 
डॉ्सीसाय्लीनच्या गोळ्याींचे वा्प करण्यात येते. सींर्यीत लेप््ो आजारान ेमतृ्यु झालेल्या 
पररसरात एकुण २४,२८६ इत्या गोळ्याींचे वा्प केले असल्याचे महापाललकेन ेकळववले आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
 

वपांपरी धचांचवड शहरास ननयलमत पाणीप रवठा िरययाबाबत 
  

(४९) १३२३२४ (१०-१२-२०१८) श्री.महेश (दादा) लाांडगे (भोसरी) : सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) वपींपरी धचींचवड (ग्ज.पुणे) र्हराला पाणीपुरवठा करणारे पवना धरण १०० ््के भरलेले 
असतानाही र्हरात यनयलमत पाणी पुरवठा होत नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे तसेच अयनयलमत 
पाणीपुरवठ्यास जबाबदार असणाऱ्या अधधकारी/कमाचारी याींचेवर आयु्त याींनी कोणती कारवाई 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१०-०१-२०१९) : (१) व (२) दद. ०१/१०/२०१८ ते दद. ३१/१०/२०१८ या 
कालावधीत दद. ०४/१०/२०१८ व दद. ०५/१०/२०१८ आणण दद. १२/१०/२०१८ ते दद. १७/१०/२०१८ 
या कालावधीत व दद. ३०/१०/२०१८ व दद. ३१/१०/२०१८ रोजी रावेत येथील बींधाऱ्यातील 
पाण्याची पातळी कमी झाल्यामळेु तसेच दद. १८/१०/२०१८ रोजी ववद्युत र्व्यवस्था खींडीत 
झाल्यान ेसदरच े११ ददवस र्हराचा पाणीपुरवठा ववस्कळीत झाला होता. असे आयु्त, वपींपरी 
धचींचवड महानगरपाललका याींनी कळववले आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
 



वव.स. ५२० (41) 

राज्यातील नगराध्यिाांना पूवीप्रमाणे असलेले अधधिार लमळययाबाबत 
  

(५०) १३२३५१ (१०-१२-२०१८) श्री.समीर ि णावार (हहांगण ाट), श्री.सांतोष दानव े (भोिरदन), 
श्री.गणपत गायिवाड (िल्याण पूवव), श्री.नरेंद्र पवार (िल्याण पश्श्चम) : सन्माननीय 
म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील नगराध्याक्षाींना पवूीप्रमाणे असलेले अधधकार लमळावेत या मागणीसाठी सवा 
नगराध्यक्ष सामुदाययक राजीनाम े देणार असल्याबाबतचा ठराव त्याींनी अींधेरी येथे झालेल्या 
राज्यस्तरीय नगराध्यक्षाींच्या पररर्देत एकमतान े मींजुर केल्याच े माहे सप् े्ंबर, २०१८ च्या 
पदहल्या आठवडयात यनदर्ानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उ्त राजीनामे स्वीकारण्याबाबत र्ासनाची भूलमका काय आहे, 
(३) असल्यास, नगराध्यक्षाींना पूवीप्रमाणे अधधकार देण्यात येणार आहेत काय, 
(४) असल्यास, उ्त प्रकरणी कोणती कायावाही करण्यात आली वा येत आहे, 
(५)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१५-०१-२०१९) : (१) याबाबत वतृ्तपत्रामध्ये बातम्या प्रलसद्ध झाल्याचे 
यनदर्ानास आले आहे.  
(२) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(३) व (४) महाराषर नगरपररर्दा, नगरपींचायती व औद्योधगक नगरी अधधयनयम, १९६५ याची 
सुधारणा अधधयनयम क्र.२५, दद.३१.०३.२०१८ अन्वये नगराध्यक्षाींना ववकास कामाींच्या प्रस्तावाींना 
ववत्तीय मींजूरी व सींववदा मींजूरी देण्याचे अधधकार प्रदान करण्यात आले आहेत. सदर ववत्तीय 
अधधकाराींच े प्रमाण यनग्श्चती दद.१४.०६.२०१८ रोजीच्या थे् नगराध्यक्ष (ववत्तीय अधधकार) 
यनयम, २०१८ च्या अधधसूचनेर्व्दारे ववदहत करण्यात आली आहे. तसेच, नगराध्यक्षाींना देण्यात 
आलेल्या ववत्तीय अधधकाराींसींदभाात दद.२७.०९.२०१८ रोजी स्पष्ीकरणात्मक र्ासन यनणाय 
देखील यनगालमत करण् यात आला आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  
  
ववधान भवन :   श्जतेंद्र भोळे 
म ांबई.     सधचव (िायवभार), 

  महाराष्ट्र ववधानसभा. 
__________________________________________________________________ 

मुद्रणपूवा सवा प्रकक्रया महाराषर ववधानमींडळ सधचवालयाच्या सींगणक यींत्रणेवर 
मुद्रण: र्ासकीय मध्यवती मुद्रणालय, मुींबई. 


