
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ५४८ वी यादी 

 
महाराष्ट्र ववधानसभा 

  

पहहले अधधवेशन, २०१९ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

 

बोररवली (पूवव) रेल् वे   ानिाांपासनू ननशनलपािव  हायवेपयवत वाहतिू िोंडी  
सोडववण्यािररता िायवॉि बाांधण्याबाबत 

 

(१) २४३३ (२७-०१-२०१५) श्री.प्रिाश सुव े (मागाठाणे) : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई उपनगरातील बोररवली (पूवव) रेल् व ेस् थानकापासून सींजय गाींधी राषरीय उद्यान 
महामागावपयतं वाहतकू कोंडी होत असून पादचा-याींना त्रास होत असल् याने या काका ी 
आकाशमार्गवका बाींधण् याची माग ी तथेील नागररकाींनी वारींवार सींबर्धत अर्धका-याींकड ेकेली, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, सदर काका ी आकाशमार्गवका बाींधण् यासींदभाावत शासनान े रन वय तेतला आहे 
काय, त् याचे स् वरुपप काय आहे, 
(३) नसल् यास, ववलींबाची कार े काय आहेत ? 
 

श्री. देवेंद्र फडणवीस (१८-०२-२०१९) : (१) मुींबई उपनगरातील सींजय गाींधी राषरीय 
उद्यानाजवळ ओमकारेश्वर मींकदर येथे पश्श्चम द्रतुगती महामागव ओलाींडण्याकररता पादचारी 
पूल बाींधण्याची माग ी स्थारनक लोकप्ररतरनधीींनी केली असल्याच े बनहन्मुींबई 
महानगरपाललकेमार्व त कळववण्यात आले आहे. 
(२) व (३) बोरीवली (पूवव) रेल्व ेस्थानकापासून पश्श्चम द्रतुगती महामागावपयतं महात्मा गाींधी 
रोड येथ ेआकाशमार्गवका बाींधण्याकररता बनहन्मुींबई महानगरपाललकेमार्व त सल्लागाराची नेम ुक 
करण्यात आली असनू, सववसाधार  आराखडा तयार करण्यात आला आहे. 
     सदर आकाशमार्गवकेचा पश्श्चमेकडील भााग पश्श्चम रेल्वेच्या अखत्यारीत येत असल्यान े
सववसाधार  आराखडा पश्श्चम रेल्वेला ना-हरकत प्रमा पत्राकररता कदनाींक ११.०१.२०१९ रोजी 
सादर करण्यात आला आहे. 
      तसेच, मुींबई महानगर प्रदेश ववकास प्रार्धकर ामार्व त सींजय गाींधी उद्यान येथ े
बाींधण्यात ये ारे मेरो स्थानक व बोरीवली स्थानक आकाशमार्गवकेद्वारा एकमेकाींना जोडण्यात 
ये ार आहे. 
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      सदर प्रकल्पाचा खचव बनहन्मुींबई महानगरपाललका व मुींबई महानगर प्रदेश ववकास 
प्रार्धकर  याींचेमार्व त करण्यात ये ार असून, याबाबतची पुढील कायववाही सुरुप असल्याचे 
महानगरपाललकेमार्व त कळववण्यात आले आहे.  

___________ 
 

 
मुांबई शहरामध्ये दमा, श् वसना्या वविाराांबरोबरच ्षयय रोगाची 

 मोठ्या प्रमाणात लागण होत असल्याबाबत 
 

 

(२)  ३१७६८ (२३-०२-२०१६)  श्री.मांगलप्रभात लोढा (मलबार हहल) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई शहरामध्ये दमा, श् वसनाच्या ववकाराींबरोबरच ्षयय रोगाची मो्या प्रमा ात लाग  
होत असल्याच ेमाहे ऑगस््, २०१५ ला रनदशवनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अशा असाध्य रोगाींपासून मुक्त होण्यापासनू शासनाने को को त्या 
उपाययोजना केल्या आहेत, 
(३) असल्यास, उपाययोजनाींच ेस्वरुपप काय आहे ? 
 

श्री. देवेंद्र फडणवीस (१८-०२-२०१९) :(१) हे खरे नाही. 
(२) व (३) बनहन्मुींबई महानगरपाललकेमार्व त ्षययरोगाला आळा तालण्यासााी ्षययरोग रनयींत्र  
कायवक्रमाींतगवत खालीलप्रमा े उपाययोजना करण्यात येत आहेत:- 
्षययरोग व औषध प्रततरोधी ्षययरोगा्या त्वरीत तनदानासाठी सुववधा उपलब्ध िरुन देणे 
     सींशरयत ्षययरुपग ाींची तपास ी करण्यासााी महानगरपाललकेच्या ५७ ्षययरोग 
र्चककत्सालये, १३४ मान्यताप्राप्त सुक्ष्मदशी कें दे्र, ४ कल्चर डीएस्ी प्रयोगशाळा, २० जीन 
एक्सप व् प्रयोगशाळा, ९ डीआर ्ी.बी. उपचार कें दे्र व ९३२ कम्युरन्ी डॉ् प्रोव्हायडसवद्वारे 
्षययरुपग ाींना मोर्त रनदान व औषधोपचार करण्यात येतात. 
प्रभावी उपचाराां्या उपलब्धतेसाठी सुधारणा िरणे 
•  ्ा्ा इश्न्स््ट्यू् ऑर् सोशल सायन्समार्व त ्ी.बी. च्या समुपदेशनासााी २७ समुपदेशक 
नेमण्यात आले आहेत. 
•  लशवडी ्ी.बी. रुपग ालयामध्ये ्षयय रुपग ाींसााी १००० व औषध प्ररतरोधी ्षयय रुपग ाींसााी 
२०० खा्ाींची सोय उपलब्ध आहे. 
•  बेडाक्युलीन कीं डीशनल ॲक्ससे कायवक्रम (बेडाक्युलीन अ्ीसापे्षय कायवक्रम) च्या अींतगवत 
बेडाक्युलीन हे नवीन औषध अ्ीसापे्षय उपलब्ध करण्यात आहे. हे औषध मुींबई ७ ववभाागातील 
१०० अत्यींत औषध प्ररतरोधी ्षययरुपग ाींसााी वापरण्यात ये ार आहे. 
इतर प्रिल्प 
•  मुींबईतील गोवींडी सारख्या ्षययरोगाचा अरतप्रादभुाावव असलेल्या ्ेषयत्रात एम.एस.एर्. या 
अशासकीय सींस्थेच्या समन्वयान ेऔषध प्ररतरोधी ्षययरुपग ाींसााी ववशेष कायवक्रम राबववण्यात 
ये ार आहे. 
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•  मुींबईतील ्षययरोगाबाबत अरतसींवेदनशील असलेल्या १२ ववभाागाींमध्ये अशासकीय सींस्थाींच्या 
मदतीने म,े २०१६ पासून तरोतरी भाे् देऊन सींशरयत ्षययरुपग ाींचे त्वरीत रनदान करण्यात येत 
आहे. 
•  सवोदय रुपग ालय, ता्कोपर या खाजगी रुपग ालयात औषध प्ररतरोधी ्षययरुपग ाींना 
बाह्यरुपग  व आींतररुपग  सेवा नव्याने उपलब्ध करुपन देण्यासााी नवीन उपचार कें द्र लवकरच 
सुरुप करण्यात ये ार आहे. 
•  ककरकोळ औषध ववके्रते याींच्यामार्व त सींशरयत ्षययरुपग ाींना रनदानासााी मागवदशवन कर े व 
औषधाींच्या दकुानाींमध्ये ्षययरोग सींदेशाची लभात्तीपत्रके व माकहतीपत्रके प्रदलशवत करण्यासााी 
त्याींच्या सहभाागाकररता माकहतीपर कायवशाळा तेण्यात आल्या आहेत.  

___________ 
 

राज्यातील नागरी भागामध्ये हररत शहर योजना लागू िरण्याबाबत 
 

(३)  ३६८८९ (२५-०२-२०१६)  डॉ.सुजजत ममणचेिर (हातिणांगले) :   सन्माननीय मखु्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील नागरी भाागामध्ये हररत शहर योजना लागू करण्याचा रन वय तेण्यात आला 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या योजनेची अींमलबजाव ी करण्याकररता शासनाने माहे ऑगस््, २०१५ मध्ये 
वा त्या दरम्यान नागरी सींस्थाींना तसे रनदेश कदले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या रनदेशानुसार कोल्हापूर महानगरपाललकेन ेकन रत आराखडा तयार केला आहे 
काय व त्याची अींमलबजाव ी कशा प्रकारे करण्यात ये ार आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१८-०२-२०१९) : (१) व (२) होय. 
(३) कें द्र शासन पुरस्कन त अमनत अलभायान अींतगवत सन २०१५-२०१६ या आर्थवक  वषावसााी  रुप. 
५१,०४,७३२/- रक्कमेस   प्रशासकीय  मींजूरी  झालेली  आहे. त्यानुसार  २८००  मोाी  झाड े
व २८०० लहान झाड े लाव े  कामी  मान्यता  झालेली  असून सदर कामाींची  रनववदा  
प्रकक्रया  राबवून काम पु व झालेले आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
 

ठाणे खाडीतून अांतगवत जलवाहतूि सेवा सुरु िरण्याबाबत 
 

(४)  ६७५८५ (२३-०१-२०१७)  अनड.िे.सी.पाडवी (अक्िलिुवा), श्री.ववजय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), 
डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.अलम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.िुणाल पाटील (धळेु 
ग्रामीण), श्री.अममन पटेल (मुांबादेवी), श्री.प्रताप सरनाईि (ओवळा माजजवडा), श्री.जजतेंद्र 
आव्हाड (मुांब्रा िळवा), श्री.अजजत पवार (बारामती), श्री.किसन ि ोरे (मुरबाड), 
श्री.राणाजगजीतमसांह पाटील (उमानाबाद), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.शाांताराम मोरे (मभवांडी 
ग्रामीण) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) ाा ,े नवी मुींबई, मुींबईसह येथील वाहतकू सेवेवरील ता  कमी करण्यासााी मुींबई 
नजीकच्या महापाललकाींतगवत जलवाहतूक सेवा सुरुप करण्याचा प्रस्ताव मींजुरीसााी कें द्रीय 
नौकानयन मींत्रालयाच्या सागरमाला या योजनतून करण्यासााी कें द्र शासनाकड ेमाहे सप् े्ंबर, 
२०१६ च्या रतसऱ्या आावड्यात पााववण्यात आला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, वसई-मीरा-भााईंदर-ाा े कोलशेत, तोडबींदर रोड, साकेत-कदवा, लभावींडी-कल्या  
असा जलवाहतूक मागव प्रस्ताववत करण्यात आला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, जलवाहतूक सवेा लवकरात लवकर सुरुप करण्याबाबत लोकप्ररतन श् धीींनी 
शासनाकड ेवळेोवळी माग ी केली आहे, हे ही खरे आहे काय 
(४) असल्यास, उक्त प्रस्ताव कें द्र शासनाकडून मींजूर करण्यात आला आहे काय तसेच    
जलवाहूक त्वरीत सुरुप करण्याच्यादृश्ष्ने शासनाने को ती कायववाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५)  नसल्यास, ववलींबाची कार े काय आहेत ? 

 
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१८-०२-२०१९) : (१), (२), (३) व (४) मुींबईच्या उपनगरीय रेल्वे सेवेवरील 
आण  रस्त्यावरील वाहतुकीचा ता  कमी करण्यासााी जलवाहतुक सेवा सुरू करण्यासााी 
खालील सववस्तर प्रकल्प अहवाल ाा े महानगरपाललकेतरे् तयार करण्यात आला आहे. 

 प्रथम ्प्पा:- जलवाहतकु मागव क्र.५३ कररता कोलशेत येथे मल््ीमोडल रान्सपो व् 
हब व ९ काका ी - वसई, लमराभााईंदर, तोडबींदर, नागला, काल्हेर, अींजूर कदवे, 
पारलसक, डोंबबवली (ााकूली) व  कल्या  या काका ी जेट्टी बाींध े आण  अनुषींर्गक 
सुववधा पुरववण्याचे प्रस्ताववत आहे. 

 द्ववतीय ्प्पा:- ाा  े - मुींबई दरम्यान १० काका ी (साकेत, कळवा, वव्ावा, 
मीाबींदर, ऐरोली, वाशी, रॉम्ब,े एललर्ीं ्ा, रे्रीव्हार्व , गे् वे ऑर् इींडडया) व ाा े - 
नवी मुींबई दरम्यान ८ काका ी (वाशी, नेरुपळ, बेलापूर, तळोजा, जुई गाव, पनवेल, 
जे.एन.पी.्ी. आण  मोरा) जेट्टी बाींध े आण  अनुषींर्गक सुववधा पुरववण्याचे 
प्रस्ताववत आहे. 

 उक्त सववस्तर प्रकल्प अहवालास भाारतीय अींतदेशीय जलमागव प्रार्धकर , कदल्ली 
याींनी मान्यता कदली आहे. जलमागव क्र. ५३ जवाहरलाल नेहरुप पो व् रस्् याींना 
रनकहत असल्यान,े सदर प्रकल्प अींमलबजाव ीसींदभाावत जवाहरलाल नेहरुप पो व् रस्् 
याींनी ाा े महानगरपाललकेशी सींपकव  साधून पुढील कायववाही करण्याचे रनदेशही कदले 
आहेत.  

 ाा े महानगरपाललकेन े कदनाींक ०६.१२.२०१८ च्या पत्रान्वये जवाहरलाल नेहरुप पो व् 
रस्् याींना आवश्यक पुढील कायववाही करण्याची ववनींती केली आहे. 

(५) प्रश्न उद्् ावत नाही.  
 

___________ 
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नवी मुांबईतील, खारघर ये ील हेक्स मसटी गहृ प्रिल्प ग्राहिाांनी  ापन 
 िेलेल्या सां ेस हताांतरीत िरण्याबाबत 

 

(५)  ७४२३९ (२०-०४-२०१७).   श्री.सुतनल प्रभू (हदांडोशी) :   सन्माननीय गहृतनमावण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नवी मुींबईतील, खारतर येथील, सीएसक्र. ९१,९४,९५ सह ६ भाूखींडावर राबववण्यात येत 
असलेल्या हेक्स लस्ी गनह प्रकल्पाच े बाींधकाम रखडल्यामुळे सदरहू भाखूींड ग्राहकाींनी स्थापन 
केलेल्या सींस्थेला हस्ताींतरीत करण्यात यावा अशी माग ी प्रकल्पाा्त गुींतव ूक केलेल्या 
ग्राहकाींच्या हेक्स  वल्डव वेल्रे्अर असोलसएशनन ेमा. मुख्यमींत्री महोदयाींना कदनाींक २१ जानेवारी, 
२०१७ रोजी वा त्या सुमारास कदलेल्या लेखी रनवेदनाद्वारे केली,  हे ही खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू प्रकल्पात, २,३४४ ग्राहकाींनी, गुींतव ूक केली असून यामध्ये त्याींची 
र्सव ूक झाली असल्यान,े सदरहू ग्राहकाींच्या वेल्रे्अर असोलसएशनला, गनह प्रकल्प 
राबववण्यासााी, भाूखींड हस्ताींतरीत करण्याबाबत शासनातरे् को ती कायववाही करण्यात आली 
वा येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय आहेत ? 
  
श्री. प्रिाश महेता (१३-०२-२०१९) : (१)   अशा प्रकारच े को तेही रनवेदन ई- ऑकर्स 
प्र ालीवर प्राप्त झाल्याचे आढळून आलेले नाही. 
(२) व (३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

मानीव अमभहताांतरण प्रकिया सोपी िरण्याबाबत 
  
 

(६)  ९१३१३ (०४-०९-२०१७) श्री.राहूल िुल (दौंड), श्री.शरददादा सोनावणे (जुन्नर), श्री.सांग्राम 
 ोपटे (भोर) : सन्माननीय गहृतनमावण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मानीव अलभाहस्ताींतर  प्रकक्रया सोपी करण्यासााी गनहरनमाव  ववभाागाने कदनाींक १४ जून, 
२०१६ रोजी पररपत्रक काढून आवश्यक कागदपत्राींची सींख्या कमी केली परींत ु माग ी 
केल्यानुसार रनयोजन प्रार्धकर ाने प्रमाण त केलेले बाींधकाम पू वत्व प्रमा पत्राची अ् कमी 
करण्यात आली नाही,हे ही खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मानीव अलभाहस्ताींतर  प्रकक्रया सोपी करण्यासााी बाींधकाम पू वत्व प्रमा पत्राची 
अ् काढून ्ाकण्याबाबत लोकप्रतीरनधीींनी कदनाींक १ एवप्रल, २०१७ रोजी वा त्या सुमारास 
रनवेदन कदले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, बाींधकाम पू वत्व प्रमा पत्राची अ् काढून ्ाकण्यासााी शासन कायववाही कररत 
आहे वा कर ार आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय आहेत ?  
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श्री. प्रिाश महेता (१३-०२-२०१९) : (१), (२) व (३) मानीव अलभाहस्ताींतर ासींदभाावत गनहरनमाव  
ववभाागामार्व त कद. १४.०६.२०१६ शासन रन वय रनगवलमत करण्यात आला होता.  
        तदनींतर कद. १८.०९.२०१७ च्या गनहरनमाव  ववभाागाच्या शासन रन वयान्वये बाींधकाम 
पू वत्व प्रमा पत्राची अ् कमी करण्यात आली होती.         
         कालाींतराने या ववभाागामार्व त रनगवलमत करण्यात आलेले, तसेच महसूल व वन 
ववभााग इ.मार्व त रनगवलमत करण्यात आलेले या पूवववचे सवव आदेश अर्धक्रलमत करून सहकार 
ववभाागाने कद. २२.०६.२०१८ च्या शासन रन वयान्वये मानीव अलभाहस्ताींतर ाबाबत नव्यान े
कायवपध्दती सुरनश्श्चत केलेली आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही.  

___________ 
 

धगरणी िामगाराांसाठी बाांधलेल्या घराां्या सोडतीमधील ज्या िामगाराांनी म्हाडािड ेसदतनिाांच े
पैसे वेळेवर भरले नाहीत त्याां्या घराांचा हक्ि म्हाडान ेिाढून घेतल्याबाबत 

 

(७)  १०५३०२ (०३-०४-२०१८)  श्री.मांगेश िुडाळिर (िुलाव) :   सन्माननीय गहृतनमावण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई शहरात सन २०१२ मध्ये म्हाडान े र्गर ी कामगाराींसााी बाींधलेल्या तराींच्या 
सोडतीमधील ज्या कामगाराींनी म्हाडाकड ेसदरनकाींचे पसै ेवेळेवर भारले नाहीत त्याींच्या तराींचा 
हक्क म्हाडाने काढून तेतला असल्याचे रनदशवनास आले आहे, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, म्हाडाने र्गर ी कामगाराींना कळववल्यानींतर सोडत लागलेल्या प  वेळेत पैस े
न भारलेल्या कामगाराींवर दींडात्मक कारवाई होऊ शकते परींत ू त्याींच्या तराींचा हक्क कहरावून 
तेता येत नाही, ती तरे सींबींर्धत कामगाराींनाच लमळाली पाकहजेत अशी माग ी कर ारे रनवेदन 
मुख्यार्धकारी, म्हाडा याींना राषरीय लमल मजदरू सींत व लोकप्ररतरनधीींनी वारींवार कदले आहे, हे 
ही खरे आहे काय,  
(३) असल्यास, सदर रनवेदनाच्या अनुषींगाने म्हाडाने को ता रन वय तेतला आहे व त्यानुषींगान े
अींमलबजाव ीची सद्यःश्स्थती काय आहे,  
(४) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय आहेत ? 
 

श्री. प्रिाश महेता (१३-०२-२०१९) : (१) व (२)   अींशत: खरे आहे.  
      र्गर ी कामगार कन ती सींत्नेने कद. २५.०७.२०१८ रोजी मुख्य कायवकारी अर्धकारी, 
म्हाडा प्रार्धकर  याींचे अध्य्षयतखेाली झालेल्या बैाकीमध्ये ज्या र्गर ी कामगाराींनी १०% 
रक्कमेचा भार ा केला आहे परींतु उववररत ९०% रक्कम ववकहत मुदतीत अदा करता आली नाही 
अशा र्गर ी कामगाराींना ६ मकहन्याींची ववलींब शुल्कासह भार ा करण्यासााी मुदतवाढ 
देण्याबाबत माग ी केली. 
(३) सदर माग ी मुख्य कायवकारी अर्धकारी, म्हाडा प्रार्धकर  याींनी मान्य करुपन अशा 
अजवदाराींनी कद. ३१.०८.२०१८ पयतं अजव सादर कर ेबाबत जाकहर रनवेदनही प्रलसध्द करण्यात 
आले. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही.  

___________  
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मसडिोने प्रिल्पग्रताांना मैदान, समाजमांहदर, व्यायामशाळा, उद्यान, ववरांगुळा िें द्र, 
अभ्यामसिा अशा सुववधा उपलब्ध िरून देण्याबाबत 

  

(८)  १०५३९५ (१२-०४-२०१८).   श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.जयांत पाटील (इलामपूर), 
श्री.शमशिाांत मशांदे (िोरेगाव), श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा), श्री.किसन ि ोरे (मुरबाड), 
श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  नवी मुींबई शहराची रनलमवती करताींना लसडको व एमआयडीसीने पररसरातील ग्रामस्थाींच्या 
जलमनी सींपाकदत केल्या आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, जलमन सींपाकदत करतेवेळी ग्रामस्थाींना मैदान, समाजमींकदर, व्यायामशाळा, 
उद्यान, ववरींगुळा कें द्र, अ्यालसका अशा सुववधा उपलब्ध करून देऊ अस ेआश्वालसत केले होत े
याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व त्यानुसार सुववधा उपलब्ध करून देण्याबाबत 
शासनस्तरावरून को ती कायववाही करण्यात आली वा येत आहे, 
(४)  नसल्यास, ववलींबाची कार े काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१२-०२-२०१९) : (१) होय. 
(२) व (३) ववरींगुळा कें द्राींसााी प्रकल्पग्रस्ताींच्या नोंद ीकन त सींस्थाींकडून वतवमानपत्रातील 
जाकहरातीद्वारे अजव मागवून त्याींच ेवा्प करण्याच ेधोर  लसडकोन ेारववले आहे.  
          तसेच नवी मुींबई प्रकल्पासााी सदर जलमनी सींपाकदत करतेवेळी प्रत्येक नोडमध्ये 
लसडकोमार्व त ग्रामस्थाींसााी मैदान, समाजमींकदर, व्यायामशाळा, उद्यान, मकहला मींडळ इ. 
सुववधा उपलब्ध करुपन देण्यात आल्या आहेत. 
          महाराषर औद्योर्गक ववकास महामींडळाकडूनही नवी मुींबई महानगरपाललकेस 
ग्रामस्थाींना मैदान, समाजमींकदर, व्ययामशाळा, उद्यान, ववरींगुळा कें द्र, अ्यालसका इ. 
साववजरनक सुववधा पुरववण्याकररता भाखुींडाींच ेवा्प नाममात्र दराने करण्यात आले आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही.  

___________ 
 

राजगहृ व ईशिृपा सहिारी गहृतनमावण सां ा (तनयोजजत) या मुांबई  
महानगरपामलिे्या सेवातनवासात वातव्यास असलेल्या सफाई  
िामगाराांना वत:्या मालिी हक्िाची घरे ममळण्याबाबत 

  

(९)  १२६७१३ (०५-१२-२०१८).   श्री.सुतनल मशांदे (वरळी), अनड.भीमराव धोंड े(आष्ट्टी), श्री.प्रिाश 
फातपेिर (चेंबूर), श्री.मांगेश िुडाळिर (िुलाव) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) महाराषर शासनाने राज्यातील महानगरपाललका / नगरपाललकेमधील सर्ाई कामगाराींच े
ववलशष् स्वरूपाचे काम ल्षयात तेवून ज्या सर्ाई कामगाराींची २५ वषे ककीं वा त्याहून अर्धक 
वषे सेवा झाली आहे अशा कामगाराींना सेवारनवनत्तीच्या वेळी ककीं वा सर्ाई कामगाराींचा सेवेत 
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मनत्यू झाल्यास अशा कामगाराींच्या पात्र वारसाींना महानगरपाललका / नगरपाललकेकडून मालकी 
हक्कान े २६९ चौ. रु्् च्ई ्ेषयत्राची सदरनका मोर्त देण्यासााी डॉ. बाबासाहेब आींबेडकर 
श्रमसार्ल्य आवास योजना राबववण्याचा रन वय शासनाने कदनाींक २२ ऑक््ोबर, २००८ रोजी 
वा त्या समुारास तेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कदनाींक १२ जनू, २०१५ रोजीच्या शासन रन वयानुसार महानगरपाललका/ 
नगरपाललका / नगरपींचायती याींच्या मालकीच्या जलमनीवर असलेल्या सध्याच्या 
सेवारनवासस्थानाींच्या काका ी सर्ाई कमवचाऱ्याींची सेवा रनवासस्थाने तसचे डॉ. बाबासाहेब 
आींबेडकर श्रम सार्ल्य योजनेच्या रनकषानुसार मोर्त सदरनका उपलब्ध करून देण्यासााी 
४.०० कमाल च्ई ्ेषयत्र रनदेशाींकाींच्या मयावदेत बाींधण्यात ये ाऱ्या सदरनकाींपैकी ५० % 
सदरनका सेवारनवासस्थान े म्ह ून व उववररत ५० % सदरनका डॉ. बाबसाहेब आींबेडकर श्रम 
सार्ल्य योजनेंतगवत सेवारनवनत्त सर्ाई कमवचाऱ्याींना ककीं वा सेवते असताना मनत्यु झालेल्या 
कमवचाऱ्याींच्या पात्र वारसाींना मालकी हक्काने मोर्त करून देण्याचे योश्जले आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, मुींबई महानगरपाललकेच्या मालकीच्या जलमनीींवर वरील शासन रन वयाची 
परर ामकारक अींमलबजाव ी करण्यासााी या शासन रन वयामधील तरतुदीींचा मुींबई 
महानगरपाललकेच्या ववकास रनयींत्र  रनयमावलीमध्ये अींतभाावव होण्याची रनताींत आवश्यकता 
असतानाही शासनाने कदनाींक ०८ मे, २०१५ रोजी जाहीर केलेल्या अर्धसूचनेनुसार लागू हो ाऱ्या 
मुींबईसााीच्या ववकास रनयींत्र  व प्रोत्साहन रनयमावली सन २०३४ मध्ये वरील शासन 
रन वयातील तरतुदीींचा को ताही अींतभाावव करण्यात आला नव्हता, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, राजगनह व ईशकन पा सहकारी गनहरनमाव  सींस्था (रनयोश्जत), महानगरपाललका 
वसाहत, डॉ. ई. मोजेस मागव, वरळी नाका, मुींबई या महानगरपाललकेच्या सेवारनवास्थानात 
वास्तव्यास असलेल्या महानगरपाललकेच्या सर्ाई कामगाराींना स्वत:च्या मालकी हक्काची तरे 
लमळण्याकररता मुींबई ववकास रनयींत्र  व प्रोत्साहन रनयमावली सन २०३४ मध्ये उपरोक्त 
शासन रन वयामधील तरतुदीींचा अींतभाावव करण्याची माग ी लेखी रनवेदनाद्वारे स्थारनक 
लोकप्ररतरनधी याींनी मा.मुख्यमींत्री महोदय याींच्याकड े माहे जुल,ै २०१८ च्या रतसऱ्या 
आावड्यात वा त्या दरम्यान केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, शासनान ेसदरहू रनवेदनातील माग ीच्या अनुषींगान ेमुींबई महानगरपाललकेच्या 
सर्ाई कामगाराींना स्वत:च्या मालकी हक्काची तरे लमळण्याकररता मुींबई ववकास रनयींत्र  व 
प्रोत्साहन रनयमावली सन २०३४ मध्ये उपरोक्त शासन रन वयामधील तरतुदीींचा अींतभाावव 
करण्याबाबत शासनाकडून को ती कायववाही करण्यात आली वा येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१५-०२-२०१९) : 
(१) व (२) होय हे खरे आहे. 
(३) ववकास रनयींत्र  व प्रोत्साहन रनयमावली-२०३४ मधील ववरनयम ३३(३)(A) मध्ये 
साववजरनक प्रार्धकर ाच्या जलमनीवर महापाललका तसेच इतर प्रार्धकर ाींच्या कमवचाऱ्याींच े
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रनवास्थान ववकलसत करण्यासींबींधी तरतुद अींतभावत करण्यात आली आहे. तर ववरनयम 
३३(३)(B) मध्ये खाजगी जलमनीवर शासकीय अथवा बनहन्मुींबई महानगरपाललकेच्या 
कमवचाऱ्याींसााी रनवासस्थान े ववकलसत करण्याची तरतूद अींतभाूवत असून त्यामधील उपखींड १ 
मधील शेव्च्या पररच्छेद (iii) मध्ये श्रमसार्ल्य योजनेच्या तत्वानुसार मालकी हक्काची तरे 
उपलब्ध करण्यासींबींधी तरतूद अींतभाुतं करण्यात आली आहे. 
(४) होय हे खरे आहे. 
(५) ववकास रनयींत्र  व प्रोत्साहन रनयमावली-२०३४मध्ये श्रमसार्ल्य योजनेच्या तत्वानुसार 
मालकी हक्काची तरे उपलब्ध करण्यासींबींधी तरतूद अींतभाुतं करण्यात आली आहे. 
(६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

ब्रम्हपूरी (जज.नाांदेड) ये ील पांदे िां न्रक्शन िां पनीला महानगरपामलिेने  
२ िोटी रुपयाांचा दांड ठोठावला असल्याबाबत 

  
 

(१०)  १२७०६३ (०४-१२-२०१८).   श्री.प्रतापराव पाटील धचखलीिर (लोहा) :  सन्माननीय 
गहृतनमावण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नाींदेड श्जल्हयात ब्रम्हपूरी भाागामध्ये बीएसयुपी योजनतेींगवत मींजूर झालेल्या पायाभातू 
सुववधा करुपन देण्यास ववलींब व वेळकाढू धोर  अवलींबबल्यामुळे महापाललकेन ेपींदे कीं न्स्रक्शन 
कीं पनीला सुमारे २ को्ी रुपपयाींचा दींड ाोाावला असल्याचे नुकतेच माहे ऑगस््, २०१८ मध्ये 
वा त्या दरम्यान रनदशवनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर सींबींर्धत एजन्सीकडून दींडाची रक्कम वसुल न करता स्थायी सलमतीच्या 
बैाकीत दींडाची रक्कम मार् करण्याचा रन वय तेण्यात आला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय,त्यात काय आढळून आले, 
तदनुसार शासन स्तरावर को ती कायववाही करण्यात आली वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय आहेत ? 
  
श्री. प्रिाश महेता (१५-०२-२०१९) (१)  व (२) हे खरे नाही. 
         बीएसयुपी योजनेंतगवत ब्रम्हपूरी भाागातील १६७८ तरकुलास कें द्र शासनाकडून कदनाींक 
२०.११.२०१२ रोजी मींजुरी प्रदान करण्यात आली होती. तद्नींतर लाभाार्थयांनी केलेल्या 
असहकायावमुळे सदर प्रकल्पातील ६१० तरे रद्द करुपन तो प्रकल्प १०६८ तरासााी लसलमत 
करण्यात आला होता. सद्य:श्स्थतीत १०६८ तरकुलाींचे काम पू व झाले असून, लाभााथी 
तरकुलाींमध्ये रहात आहेत. 
(३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
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नवी मुांबईत मसडिोन ेउभारलेल्या जेएन-१, जेएन-२ ्या धोिादायि झालेल्या 
 इमारतीतील घराांच ेहताांतरण िरता येणार नसल्याबाबत 

 

(११)  १२७३३६ (०६-१२-२०१८).   श्री.मनोहर भोईर (उरण) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नवी मुींबईत लसडकोन े उभाारलेल्या जेएन-१, जेएन-२ च्या धोकादायक झालेल्या आण  
पुनवववकासाची परवानगी देण्यात आलेल्या इमारतीतील तराींच े हस्ताींतर  करता ये ार 
नसल्याचा रन वय माहे, २०१८ मध्ये वा त्या दरम्यान तेण्यात आला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यामुळे धोकादायक इमारतीींचा पनुवववकासात अडच ी ये ार आहेत, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाची भाूलमका काय आहे ? 

श्री. देवेंद्र फडणवीस (१५-०२-२०१९) : (१), (२) व (३) लसडकोकडून अपा व्में्च्या धोकादायक 
इमारतीींच्या पुनवववकासाला  ना-हरकत प्रमा पत्र कदले जात आहे. सदर ना-हरकत 
प्रमा पत्रामध्ये पुनवववकासाच्या प्रकक्रयेमध्ये अपा व्में् धारकाींच्या हस्ताींतर ास, अपा व्में् 
धारकाच े रनधन झाल्यास वा्पाबाबतच्या हस्ताींतर ास अपवाद करुपन प्ररतबींध केलेला आहे. 
यामध्ये मूळ ववद्यमान अपा व्में् धारकाींना लाभा व्हावा हा उदे्दश आहे. 

___________ 
  

िोल्हापूर शहरात एलईडी हदवे बसववण्यात येणार असल्याबाबत 
 

(१२)  १२७५३१ (०४-१२-२०१८).   श्री.राजेश ्षयीरसागर (िोल्हापूर उत्तर) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोल्हापूर शहरात शासनाच्या योजनेप्रमा े सींपू व ककती काका ी आण  ककती वॅ् चे एलईडी 
कदवे बसववण्यात ये ार आहे याबाबतचा अहवाल तयार करण्याच ेआदेश माहे सप् े्ंबर, २०१८ 
मध्ये वा त्या दरम्यान कदले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरचा अहवाल सादर करण्यात आला आहे काय, 
(३) असल्यास, याकररता ककती खचव ये ार आहे व ककती कालावधीत हे काम पू व होण्याच े
शासनास अपेक्ष्षयत आहे ? 

श्री. देवेंद्र फडणवीस (१२-०२-२०१९) :(१) नगर ववकास ववभााग, शासन रन वय कद.०४ जून, 
२०१८ अन्वये नागरी स्थारनक स्वराज्य सींस्थाींनी उजाव बचतीसााी एल.ई.डी. पथकदवे 
बसववण्याकरीता ईईएसएलसोबत करारनामा करण्याबाबत सवव महानगरपाललका/ 
नगरपररषदा/नगरपींचायती याींना रनदेश कदले आहेत, हे खरे आहे. 
(२) व (३) एल.ई.डी. कदव्याींसााी ईईएसएलसोबत करारनामा कर े व त्याींच्या माध्यमातून 
उजाव बचत उपक्रम राबवव े तसेच शासन रन वयातील अनुषींगीक बाबीींच्या अनुषींगान ेकोल्हापूर 
महानगरपाललकेमार्व त कायववाही सरुुप असल्याचे कोल्हापूर महानगरपाललकेने कळववले आहे.  

___________  
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महाराष्ट्र शहर व औद्योधगि वविास महामांडळातफे (मसडिो) खारघर ये े बाांधण्यात  
आलेल्या गोल्फ िोसवमध्ये मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार झाल्याबाबत 

  

(१३)  १२७५३५ (०६-१२-२०१८)  अनड.आमशष शलेार (वाांदे्र पजश्चम), अनड.पराग अळवणी 
(ववलेपाले), श्री.किसन ि ोरे (मरुबाड), श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेल), 
श्री.सुतनल िेदार (सावनेर), श्री.राधािृष्ट् ण ववख-ेपाटील (मशडी), श्री.ववजय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), 
श्री.अलम शखे (मालाड पजश्चम), श्री.अमर िाळे (आवी), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर), 
डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्रीमती माधुरी ममसाळ (पववती) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) महाराषर शहर व औद्योर्गक ववकास महामींडळातरे् (लसडको) खारतर येथ े बाींधण्यात 
आलेल्या गोल्र् कोसवमध्ये मो्या प्रमा ात गैरव्यवहार झाला असून अर्धकारी-ाेकेदार आण  
प्रकल्पाचे सल्लागार याींच्या सींगनमतातून हा गैरव्यवहार झाला असल्याची बाब माहे जुल,ै 
२०१८ मध्ये वा त्या दरम्यान रनदशवनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरील सींपू व प्रकर ाची चौकशी करण्यात आली काय, चौकशीत काय 
आढळून आले व त्यानसुार या प्रकर ातील दोषीींवर को ती कारवाई केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय आहेत ? 

श्री. देवेंद्र फडणवीस (१५-०२-२०१९) : (१) व (२) हे खरे नाही. 
     लसडको सींचालक मींडळाच्या ाराव क्र.९७९५, कद.३०.०१.२००८ नुसार खारतर सेक््र-२२ 
येथे गोल्र् कोसवच्या प्रकल्पासााी अींदाजे रुप.२५ को्ी खचावस मान्यता देण्यात आली. 
वनत्तपत्राींमध्ये रनववदा देऊन प्राप्त झालेल्या रनववदाींपैकी मे. कॉन््ीनें्ल रे्अरवेज ही कीं पनी 
अहवता प्राप्त झाल्यानींतर गोल्र् कोसवच्या ववववध कामाींसााी सल्लागार म्ह ून रनयुक्त  
केलेल्या मे.ए.सी.इ.र्ाउीं डशेन च्या अहवाल व सल्ल्यानुसार म.े कॉन््ीनें्ल रे्अरवेज कीं पनीस 
काम प्रदान करण्यात आले आहे. 
     साववजरनक उपक्रम सलमतीच्या  कद.२२.०५.२०१८ रोजीच्या सा्षय मध्ये झालेल्या 
रन वयाच्या अनुषींगाने सदर कामाची चौकशी करण्याकररता लसडकोने कद.२८.०८.२०१८ रोजी 
द्ववसदस्यीय सलमती गाीत केली असून सलमतीचा चौकशी अहवाल लवकरच अपेक्ष्षयत आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

िोल्हापूर महानगरपामलिेतील अनेि पदे ररक्त असल्याबाबत 
  

(१४)  १२७५३७ (०५-१२-२०१८)  श्री.राजेश ्षयीरसागर (िोल्हापरू उत्तर) :  सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोल्हापूर महानगरपाललकेतील अनके पदे ररक्त असल्याचे माहे सप् े्ंबर, २०१८ मध्ये वा 
त्या दरम्यान रनदशवनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, कोल्हापूर नागरी ्ेषयत्र ववकास प्रार्धकर ासााी २७ पदाींना शासनान ेमींजूरी देऊन 
तसे नगरववकास ववभाागाकडून प्रार्धकर ाच्या मुख्य कायवकारी अर्धकारी याींना पत्र देऊनही 
अद्यापही ही पदे भारली नसल्याच ेरनदशवनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, कामकाजात कालबाहय ारलेली ६३६ पदे रद्द होऊन नव्यान े४१४ पदे रनमाव  
करण्यात येऊन याबाबतच्या प्रशासनान ेतयार केलेल्या आकन रतबींधास महासभाेन ेदोन वषावपूवी 
मान्यता देऊनही अद्यापही यासींदभाावत को तीच कायववाही केलेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदरील पदे ररक्त असण्याची कार े काय आहेत, तसेच सदर ररक्त पदे 
तातडीन ेभारण्याबाबत शासन को ती कायववाही कर ार वा कररत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय आहेत? 
 

श्री. देवेंद्र फडणवीस (१२-०२-२०१९) :(१)  महानगरपाललकेतील वगव-१ ते वगव-४ ची ११०८ पदे 
ररक्त असल्याची वस्तुश्स्थती कोल्हापूर महानगरपाललकेने कळववली आहे. 
(२) अशा आशयाच ेपत्र कोल्हापूर नागरी्ेषयत्र ववकास प्रार्धकर ास पााववण्यात आले होत,े हे 
खरे आहे. 
(३) कोल्हापूर महानगरपाललकेन े कालबाह्य ारलेली ६३६ पदे रद्द करुपन नव्याने ४१४ पदे 
रनमाव  करण्याचा प्रस्ताव महासभाेसमोर सादर करण्यात आला होता. 
•  तथावप, महासभानेे पदार्धकारी, ग्नेते, सींत्ना प्ररतरनधी व प्रशासनान े एकबत्रत 
बैाकीमध्ये चचाव करावी व सवव सींम्मतीने रे्रप्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना महासभाेन े
कदल्या आहेत. 
•  त्यानुषींगान े सदर प्रकर ी कायववाही सुरुप असल्याच े महानगरपाललकेच्या अहवालात नमूद 
आहे. 
(४) व (५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
 

वाडा तालुक्यातील वाडा-मभांवडी महामागाववर गाांधारे गावाजवळ अनधधिृत 
 डांजम्पांग ग्राऊां डवर शहरातील िचरा टािण्यात येत असल्याबाबत 

 

(१५)  १२८५९० (०६-१२-२०१८)  श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर) :  सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) वाडा तालुक्यातील वाडा-लभाींवडी महामागाववर गाींधारे गावाजवळ अनर्धकन त ्ेषयप भाूमीवर 
(डींपीींग ग्राऊीं ड) सींपू व शहरातील कचरा ्ाकण्यात येऊन त्याची शास्त्रोक्त पध्दतीने ववल्हेवा् 
लावण्यात येत नसल्यान ेपररसरातील नागररकाींना दगुधंीचा त्रास सहन करावा लागत आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, स्थारनक स्वराज्य सींस्था ्ेषयप भाूमीकररता जागा उपलब्ध करुपन देण्याकड े
दलुव्षय करीत असल्याने वाडा तालकु्यातील जनतेन े्ेषयप भाूमीसााी जागा उपलब्ध करुपन द्यावी 
म्ह ून शासनाकड ेमाग ी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, वाडा शहराला ्ेषयप भाूमीसााी जागा उपलब्ध करुपन देण्याबाबत को ती 
कायववाही करण्यात आली वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय आहेत ?  
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (१२-०२-२०१९) : (१) वाडा शहरातील नागरीकाींना कचऱ्याच्या दगुधंीचा 
त्रास होत असल्याबाबत को तेही लेखी तक्रार नगरपींचायतीकड े प्राप्त झालेली नाही, अस े
श्जल्हार्धकारी, पालतर याींच्या अहवालात नमूद आहे. 
•  वाडा शहरालगत असलेली खाजगी मालकीची गाींध्र े गावाजवळील ्ेषयप भाूमीची जागा 
खाजगी मालकान े कदलेल्या परवानगीनुसार ग्राम पींचायत काळापासून ्ेषयप भाूमीसााी 
वापरण्यात येत आहे. 
•  वाडा नगरपींचातीची स्थापना कद.०६/०४/२०१७ रोजी झाली असून सद्यश्स्थतीत सदर 
जागेचाच वापर नगरपींचायतीकडून ्ेषयप भाूमीसााी करण्यात येत आहे, ही वस्तुश्स्थती आहे. 
(२) अशा आशयाचे रनवेदन प्राप्त झाल्याच ेअलभालेख्यात आढळून येत नाही.    
(३) वाडा शहराकरीता ्ेषयप भाूमीसााी शासकीय जागा उपलब्धतेबाबत कायववाही सूरुप असल्याच े
श्जल्हार्धकारी, पालतर याींनी कळववले आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही.  
 

___________ 
  

मालवणी मालाड ( पजश्चम) मुांबई ये ील नागरी आरोग्य िें द्रात 
 त्वचा रोग तज्ञ तसेच औषध ेउपलब्ध िरुन देण्याबाबत 

  

(१६)  १२८६९६ (०६-१२-२०१८).   श्री.अलम शखे (मालाड पजश्चम), श्री.अममन पटेल 
(मुांबादेवी), श्री.नसीम खान (चाांहदवली), श्रीमती तनमवला गाववत (इगतपूरी), डॉ.सांतोष टारफे 
(िळमनुरी) :   सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) के.ई.एम नागरी आरोगय कें द्र, गे् नीं.६ माऊीं ् मेरी हायस्कुल समोर मालव ी मालाड  
(पश्श्चम) मुींबई येथील नागरी आरोगय कें द्रात त्वचा रोग तज्ञ उपलब्ध करुपन दे े, खाज, 
गजक व या रोगाच े रनमूलवन करण्यात यावे व रुपग ाींना औषधे उपलब्ध करुपन देण्यात यावी 
अशी स्थारनक लोकप्ररतरनधीींनी मा.आरोगय मींत्री, महानगरपाललका आयुक्त, महानगरपाललका 
उपायुक्त व प्रधान सर्चव, साववजरनक आरोगय ववभााग याींच्याकड ेकदनाींक २८ जुल,ै २०१८ व २ 
ऑगस््, २०१८ रोजी वा त्या सुमारास रनवेदानातून माग ी केली होती, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर रुपग ालयात डॉक््र व औषध ेउपलब्ध करुपन देण्याच्या दृश्ष्ने शासनाने 
को ती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय आहेत  ? 
   
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१६-०२-२०१९) : (१) अशा आशयाचे रनवेदन बनहन्मुींबई महानगरपाललकेस 
प्राप्त झाल्याचे महानगरपाललकेमार्व त कळववण्यात आले आहे. 
(२) त्वचेच्या बुरशीचा प्रादभुाावव झालेले कदडशेपे्षया जास्त रुपग  रोज के.ई.एम. रुपग ालयात 
उपचारासााी येतात. त्याकररता प्रभाावी औषध े लोकल खरेदी करुपन आरोगय कें द्राकड े
पााववण्यात आली होती व या औषधाींचा महानगरपाललकेच्या अनसुूची-२ मध्ये अींतभाावव 
करण्यात आला आहे. 
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     रुपग ाींना व त्याींच्या कु्ुींबबयाींना समुपदेशन पत्रकाने मागवदशवन करण्यात आले आहे. 
तसेच, मालव ी कें द्रातील सवव डॉक््राींना त्वचा रोगाच ेरनदान व औषध पध्दतीबाबत प्रलश्षय  
देण्यात आले आहे. त्यामळेु गजक व आजारान े त्रस्त असलेल्या रुपग ाींना पकहल्या तपास ीत 
अचूक रनदान व औषध ेलमळू शकतील असे बनहन्मुींबई महानगरपाललकेमार्व त कळववण्यात आले 
आहे.  
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

मुांबईतील राणीबागेत नववन वपांजरे उभारण्या्या हदलेल्या िां त्राटाबाबत 
  

(१७)  १२९१२६ (०६-१२-२०१८).   श्री.िालीदास िोळांबिर (वडाळा), श्री.राधािृष्ट् ण ववख-ेपाटील 
(मशडी), श्री.ववजय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.बाळासाहेब  ोरात (सांगमनेर), श्री.िुणाल पाटील 
(धुळे ग्रामीण), श्रीमती तनमवला गाववत (इगतपूरी), प्रा.वषाव गायिवाड (धारावी), श्री.अममन 
पटेल (मुांबादेवी), श्री.अलम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर), श्री.सुतनल 
िेदार (सावनेर), श्री.अमर िाळे (आवी) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील रा ीबागेत नवीन प्राण्याींसााी पारदशवक अस ारे आण  त्याींच्यासााी वातावर ात 
अनुकूल अस ारे वपींजरे उभाारण्यात ये ार असुन सदरहू वपींज-याींच्या बाींधकामात वादग्रस्त 
ारलेल्या हायव ेकन्स्रक्शनला पनु्हा एकदा कीं त्रा् देण्यात ये ार असल्याचा प्रस्ताव स्थायी 
सलमतीत मींजूर करण्यात आला असल्याच े माहे ऑगस््, २०१८ मध्ये वा त्या दरम्यान 
रनदशवनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकर ी शासन त्वरीत चौकशी करुपन आवश्यक कायववाही कर ार वा 
करीत आहे काय, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१६-०२-२०१९) : (१) व (२) हम्बो् पेंगवीन पक्ष्याींकररता दशवनीय गॅलरी 
उभाार ीच्या कामासींबींधी झालेल्या कदरींगाईबाबत मा. लोकायकु्त, मुींबई याींनी कदनाींक 
११.०८.२०१७ रोजी कदलेल्या आदेशानुसार, बनहन्मुींबई महानगरपाललकेचे अरतररक्त आयुक्त 
(शहर) याींच्या अध्य्षयतखेाली चौकशी करुपन, हम्बो् पेंगवीन क्षय उभाार ीच्या कामास 
झालेल्या ववलींबाबाबत मे. हायव े कन्स्रक्शन कीं पनीकडून उर्चत दींड वसुली करण्यात आली 
आहे. 
    तसचे, प्रा ीसींग्रहालयामध्ये ये ाऱ्या नवीन प्राण्याींसााी वातावर ास अनुकूल अस े १० 
नवीन वपींजरे बाींधण्याकररता लतुत्तम रनववदाकार मे. हायवे कन्स्रक्शन कीं पनी याींची स्थायी 
सलमतीच्या कदनाींक ०८.०८.२०१८ रोजीच्या ारावानुसार रनयुक्ती करण्यात आली असल्याचे 
बनहन्मुींबई महानगरपाललकेमार्व त कळववण्यात आले आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________  
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मुांबई महानगरपामलिा मश्षयण ववभागातील शाळाांचे लेखा परर्षयण (ऑडडट) हे 
 महानगरपामलिा मश्षयण ववभागािड ेउपलब्ध नसल्याबाबत 

  

(१८)  १२९१२९ (०६-१२-२०१८)  श्री.िालीदास िोळांबिर (वडाळा), श्री.राधािृष्ट् ण ववख-ेपाटील 
(मशडी), श्री.ववजय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.अममन पटेल (मुांबादेवी), श्री.अलम शेख (मालाड 
पजश्चम), श्री.िुणाल पाटील (धळेु ग्रामीण), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई महानगरपाललका लश्षय  ववभाागातील शाळाींच े लेखा परर्षय  (ऑडड्) हे 
महानगरपाललका लश्षय  ववभाागाकड े उपलब्ध नसल्याच े माहे ऑगस््, २०१८ मध्ये वा त्या 
दरम्यान रनदशवनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ववववध माध्यमाींच्या आण  बोडावच्या शाळा पालकाींची वेगवेगळया पध्दतीन े
शुल्कवाढीच्या तर कधी शै्षयण क साकहत्याच्या नाींवाखाली लू् करीत आहेत, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, वास्तववक बालकाींच्या सक्तीच्या आण  मोर्त लश्षय ाचा हक्क अर्धरनयम 
२००९ प्रमा  ेआण  शाळेला देण्यात ये ा-या नमुना २ च्या अ्ी व शती क्रमाींक १५ प्रमा े 
शाळा व्यवस्थापनान े श्जल्हा लश्षय ार्धकारी याींच्याकड ेदरवषी शाळेचे लेखा परी्षय  (ऑडड्) 
चा व्डव अकाऊीं ््ची मान्यता तेऊन रीतसर अकाऊीं ् स््े्में् सादर कर े अरनवायव आहे परींत ू
असे करण्यात येत नसल्यान ेसींबींर्धत महानगरपाललका शाळाींमध्ये ववदयार्थयांच्या पालकाींमध्ये 
रोष रनमाव  झाला आहे तरी याबाबत शासन को ती कायववाही कर ार वा करीत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय आहेत ? 

  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१२-०२-२०१९) : (१) बनहन्मुींबई महानगरपाललकेच्या लश्षय  ववभाागाचे 
लेखा परर्षय  हे महानगरपाकका मुख्य लेखापरी्षयक, स्थारनक रनधी लेखा परी्षया सींचालनालय, 
बेलापूर तसेच, प्रधान महालेखाकार (लेखापरी्षया-१) याींचेमार्व त वेळोवेळी केले जात असून, 
त्याबाबतचा अहवाल लश्षय  ववभाागाकड ेउपलब्ध असल्याचे महानगरपाललकेमार्व त कळववण्यात 
आले आहे.  
(२) खाजगी प्राथलमक शाळाींच्या शुल्कवाढीबाबत बनहन्मुींबई महानगरपाललकेस प्राप्त झालेले 
तक्रार अजव आवश्यक कायववाही करण्याकररता लश्षय  उपसींचालक, मुींबई ववभााग याींना 
पााववण्यात आले आहेत. 
(३) व (४) शाळा अनुदान सहाय्य सींकहता, १९६८ मधील रनयम क्र. १ अन्वये शाळाींना मान्यता 
देण्यासााी व बालकाींच्या सक्तीच्या आण  मोर्त लश्षय ाचा हक्क अर्धरनयम २००९ मधील 
रनयम क्रमाींक १५ अन्वये नमुना-२ अींतगवत मान्यता देण्यासााी शाळेच ेमागील तीन वषांच े
लेखा परर्षय  सादर कर े आवश्यक असून, त्यानुसार लेखापरर्षय  अहवाल सादर केले 
जातात. 
    यास्तव बनहन्मुींबई महानगरपाललका ्ेषयत्रातील सवव खाजगी शाळेतील व्यवस्थापक, 
मुख्याध्यापक आण  सर्चव याींना नमूद अर्धरनयमानुसार शाळेचा प्रत्येक वषावचा लेखापरर्षय  
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अहवाल उपलश्षय ार्धकारी याींना सादर करण्यासााी कदनाींक २५.०९.२०१८ रोजीच्या पत्रान्वये 
आदेश देण्यात आले आहेत. 
    तसेच, नमूद अर्धरनयमानुसार शाळेचा प्रत्येक वषावचा अहवाल सादर न कर ाऱ्या 
शाळाींची मान्यता रद्द करण्यासााी प्रस्ताववत ये ार असल्याच ेबनहन्मुींबई महानगरपाललकेमार्व त 
कळववण्यात आले आहे.   

___________ 
 

खोपोली (जज.रायगड) नगरपामलिे्या डॉ.बाबासाहेब आांबेडिर रूग्णालयात  
जुन्याच औषधाांचा वापर िेला जात असल्याबाबत 

  

(१९)  १२९१४७ (०६-१२-२०१८).   श्री.सुभाष उफव  पांडडतशेठ पाटील (अमलबाग) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) खोपोली (श्ज.रायगड) येथ े पावसाळयात अनेक आजाराींना सामोरे जाव ेलागत असल्यान े
शासकीय रूग ालयात अनेक प्रकारच्या औषधाींचा सााा अस े गरजेचे असून ती औषधे 
उपचारासााी आलेल्या रूग ाींसााी वापर े गरजेचे असताना नगरपाललकेच्या डॉ.बाबासाहेब 
आींबेडकर रुपग ालयात जुनी औषधे गरोदर मकहला व जलुाब होत असलेल्या रूग ाींना देण्यात 
आल्याचा प्रकार कदनाींक २४ ऑगस््, २०१८ रोजी वा त्या सुमारास रनदशवनास आला आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, गरोदरप ात मकहलाींना रक्त वाढीसााी गोळयाींचा वापर केला जातो त्या 
गोळयाींची मुदत कदनाींक २४ जुल,ै २०१८ रोजी वा त्या सुमारस सींपलेली असतानाही त्याचा 
वापर झालेला असल्याने खोपोलीच्या नगरसेववकाींनी वैद्यकीय अर्धकारी खोपोली नगरपाललका 
याींचेकड ेतक्रार केलेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या सींपू व प्रकर ाची चौकशी करण्यात आली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले व त्यानुसार पुढे को ती कारवाइव करण्यात आली वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१२-०२-२०१९) : (१) अशा प्रकारची त्ना तडली नसल्याची बाब खोपोली 
नगरपररषदेने कळववली आहे. 
(२) अशा आशयाची तक्रार नगरसवेकाींनी खोपोली नगरपररषदेकड ेकेली, ही वस्तुश्स्थती आहे. 
•  तथावप, सदर गोळयाींची मुदत सींपली असल्यान े सदर गोळयाींचा वापर करण्यात आलेला 
नाही. त्या गोळया डडस्पोज करण्यासााी स््ोर रुपममध्ये बाजूला ाेवण्यात आलेल्या होत्या, असे 
नगरपररषदेने त्याींच्या अहवालात नमूद केले आहे. 
(३) सदर प्रकर ाची नगरपररषदेमार्व त चौकशी करण्यात येत असनू वैद्यकीय अर्धकारी याींना 
कार े दाखवा नो्ीस देऊन त्याींच्याकडून खुलासा मागववण्यात आला असल्याचे नगरपररषदेन े
कळववले आहे 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________  
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रायगड जजल्हयात साडतेीन वषावत ४५ हजार ५९८ जणाांना  
श्वानदांश झाला असल्याबाबत 

  

(२०)  १२९५१६ (०६-१२-२०१८).   श्री.सुभाष उफव  पांडडतशेठ पाटील (अमलबाग) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) रायगड श्जल्हयात भा्क्या कुत्रयाींमुळे शहरवालसयाींना जीव मुाीत धरून रहावे लागत असून 
गत साडतेीन वषावत ४५ हजार ५९८ ज ाींना श्वानदींश झाला असनू श्वानदींशाचे प्रमा  दरवषी 
५० ्क्क्याींनी वाढत असल्याने रायगड श्जल्हयात गींभाीर समस्या रनमाव  झाली आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, श्वान रनबबवजीकर ासााी प्रत्येक कुत्रयामागे ७२७ रूपये खचव केले जातात 
म्ह जेच या कामात वषवभारात समुारे लाखाींचा खचव झाला असला तरीही आजलमतीस भा्क्या 
कुत्रयाींचा उपद्रव कमी झाला नसल्यामुळे श्वान रनबबवजीकर ासााी खचव करण्यात आलेले लाखो 
रूपये वाया जात आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरहू भा्क्या कुञयाींना परर ामकारकररत्या आळा तालण्याच्या दषॄ्ीने 
शासनाने को ती कारवाइव केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१८-०२-२०१९) : (१) रायगड श्जल्ह्यातील पे ,महाड, कजवत, पोलादपूर व 
माथेरान नगरपररषदाींच्या हद्दीमध्ये श्वानदींश झाल्याच्या त्ना तडल्या आहेत, हे खरे आहे. 
(२) कजवत नगरपररषदेने श्वानाींचे रनबबवजीकर ावर रू.२.८५ ल्षय इतकी रक्कम खचव केली आहे. 
•  रायगड श्जल्ह्यातील उववररत नगरपररषदाींकडून श्वानाींच ेरनबबवजीकर  व लसीकर  कायवक्रम 
राबववण्याच्या अनुषींगाने आवश्यक कायववाही सुरू असल्याचे सींबींर्धत नगरपररषदाींनी  कळववले 
आहे. 
(३) शासनाने कदनाींक ११/०८/२०१६ रोजीच्या शासन रन वयान्वये “कुत्रयाींची वाढती सींख्या 
मयावदीत ाेवण्यासााी, रेबीज रनमुवलनासााी आण  मनुषय-कुत्रा सींतषव ्ाळण्यासााी राज्यस्तरीय 
देखरेख सलमती” स्थापन केलेली आहे. 
•  रायगड श्जल्ह्यातील स्थारनक स्वराज्य सींस्थाींच्या हद्दीमधील श्वानाींच े रनबबवजीकर  व 
लसीकर  करण्याच्या अनुषींगान ेआवश्यक उपाययोजना करण्याबाबत श्जल्हार्धकारी, रायगड 
याींना सूचना देण्यात आल्या आहेत. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही.  

___________ 
 

िणिवली नगरपांचायत मुख्याधधिारी याांची खोटी सही िरून तिार 
 तनिाली िाढणाऱ्या नगरपांचायतीचे िायावलयीन अधी्षयि  

याांचे शासिीय सेवेतून तनलांबन िरण्याबाबत 
 

(२१)  १२९८६८ (०७-१२-२०१८).   श्री.भरतशठे गोगावले (महाड) :  सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) क कवली नगरपींचायतीचे मखु्यार्धकारी श्री.मनोज उककड े हे कदनाींक २२ जून २०१८ रोजी 
दीतवकालीन रजेवर गेले होते व कदनाींक २५ जून २०१८ रोजी श्जल्हार्धकारी लसींधुदगुव याींनी क कवली 
नगरपींचायतीचा अरतररक्त कायवभाार श्री.देवानींद ढेकळे याींचकेड े कदला होता व त्याींनी तो कदनाींक ३० 

जून २०१८ रोजी वा त्या समुारास स्वीकारला, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकर ी कायववाही करण्यासींदभाावत नगरववकास ववभाागाच्या अर्धकारी याींनी 
कदनाींक २२ जून, २०१८ रोजी मुख्यार्धकारी क कवली याींना पत्र पाावले होते व मुख्यार्धकारी 
क कवली याींच्या अनुपश्स्थतीत कायावलयीन अर्ध्षयक श्री. ववठ्ठल सा्म याींनी श्जल्हार्धकारी 
लसींधुदगुव ककीं वा श्जल्हा प्रशासन अर्धकारी याींची पूववपरवानगी न तेता अनर्धकन त बाींधकामाींना सींर्षय  

कदले आहे, हे ही खरे आहे काय, 

(३) असल्यास, कदनाींक ३० जून २०१८ रोजी वा त्या सुमारास श्री.देवानींद ढेकळे याींनी क कवली 
नगरपींचायतीचा कायवभाार स्वीकारलेला असताना मे.रनमाव  ररयले्सव कीं पनीने राषरीय 

महामागावलगत केलेल्या अनर्धकन त बाींधकामाची तक्रार रनकाली काढताना श्री.ववठ्ठल सा्म याींनी थे् 

क कवली नगरपींचायतीचे मुख्यार्धकारी म्ह ून स्वा्षयरी करून तक्रारदार श्री.प्रशाींत लाड याींची 
तक्रार रनकाली काढली, हे ही खरे आहे काय, 

(४) असल्यास, क कवली नगरपींचायतीचे कायावलयीन अधी्षयक श्री. ववठ्ठल गोववींद सा्म याींचे 
शासकीय सेवेतून रनलींबन करण्याबाबत श्री. प्रशाींत लाड याींनी कदनाींक १३ ऑगस््, २०१८ रोजी 
श्जल्हार्धकारी लसींधुदगुव याींचेकड े तक्रार केली होती व श्जल्हार्धकारी याींनी सींबींर्धत कमवचाऱ्यावर 
अद्यापपयतं को तीही कारवाई केलेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 

(५) असल्यास, कायावलयीन अधी्षयक याींच्यावर करण्यात ये ाऱ्या कारवाईची सद्यश्स्थती काय  
आहे ? 

  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१२-०२-२०१९) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) मुख्यार्धकारी, क कवली नगरपींचायत याींनी त्याींच्या कायावलयातील अर्ध्षयक याींना प्रदान 
केलेल्या अर्धकारान्वये त्याींनी शासनाशी पत्र व्यवहार केला आहे. तसेच सदर बाींधकामास 
तत्कालीन मुख्यार्धकारी याींनी बाींधकाम परवानगी कदली असल्यान े अर्ध्षयकाींनी अनर्धकन त 
बाींधकामाच े सींर्षय  केले, ही बाब खरी नसल्याच े नगरपींचायतीन ेआपल्या अहवालात नमूद 
केले आहे. 
(३) प्रभाारी मुख्यार्धकारी याींनी पदभाार श्स्वकारण्यापूवी कायावलयीन अर्ध्षयकाींनी श्री. प्रशाींत 
लाड याींच्या तक्रारीस उत्तर कदलेले आहे.  परींत,ू तक्रार अजव रनकाली काढला नसल्याची 
वस्तुश्स्थती नगरपींचायतीने कळववली आहे. 
(४)  व (५) अशा आशयाची तक्रार श्जल्हार्धकारी, लसींधुदगुव याींच्याकड े प्राप्त झाली होती. 
त्यानुषींगान े मुख्यार्धकारी याींच्या  प्राप्त अहवालावरुपन सदर तक्रारीमध्ये को तेही तर्थय 
नसल्याने सींबींर्धत कमवचारी याींच्यावर कारवाई करण्यात आली नसल्याच े श्जल्हा प्रशासन 
अर्धकारी, लसींधुदगुव याींनी कळववले आहे. 
  

___________ 
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खालापूर (जज.रायगड) तालुक्यातील शेडोली व खोपोली पररसरात 
 जलवाहहनीत अनमसडसदृश रसायन ममसळण्यात आल्याबाबत 

  

(२२)  १२९९६३ (०७-१२-२०१८) श्री.धैयवशील पाटील (पेण), श्री.सभुाष उफव  पांडडतशेठ पाटील 
(अमलबाग) :  सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  खालापूर (श्ज.रायगड) तालुक्यातील शेडोली व खोपोली पररसरात जलवाकहनीत कदनाींक २८ 
जुल,ै २०१८ रोजी वा त्या समुारास अॅलसडसदृश रसायन लमसळण्यात आल्याच ेरनदशवनास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२)  असल्यास, खोपोली शहरात पा ी पुरवाा कर ारी र्चींचवली-शडेोली ही प्रमुख जलवाकहनी 
असून या जलवाकहनीत अॅलसडसदृषय रसायनामळेु येथील नागररकाींचे आरोगय धोक्यात आले 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३)  असल्यास, उपरोक्त प्रकर ी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून 
आले व त्यानसुार को ती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४)  नसल्यास, ववलींबाची कार े काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१२-०२-२०१९) :(१) नगरपररषदेच्या अहवालानुसार खोपोली नगरपररषद 
हद्दीतील शेडवली भाागामधील मुख्य जलवाकहनीच्या दरुुपस्तीच ेकाम नगरपररषदेमार्व त सुरुप होते. 
•   कदनाींक २८ जुल,ै २०१८ रोजी सकाळी नगरपररषदेचे सींबींर्धत कमवचारी सदर काका ी काम 
करण्यास गेले असता, जलवाकहनीजवळील नाल्यात व शेत जलमनीत ॲलसड सदृश्य रसायन 
त्याींच्या रनदशवनास आले, ही वस्तशु्स्थती आहे. 
(२) व (३) कदनाींक २८ जुल,ै २०१८ रोजी जेव्हा सदर बाब रनदशवनास आली तेव्हा 
जलवाकहनीच्या दरुुपस्तीच े काम सुरुप असल्यान े सदर काका ी पा ीपुरवाा बींद होता. सदर 
जलवाकहनी नगरपररषदेमार्व त तातडीने दरुुपस्त करण्यात आली. 
•   तद्नींतर या काका ी असलेली २० मी्र लाींबीची जलवाकहनी बदलण्यात आली असल्यान े
नागरीकाींच्या आरोगयाचा प्रश्न रनमाव  झाला, अशी वस्तुश्स्थती नाही. 
•   उपरोक्त प्रकर ी अज्ञात इसमाववरुपध्द पोलीस ाा े, खोपोली येथे कदनाींक २८ जुल,ै २०१८ 
रोजी नगरपररषदेने गुन्हा दाखल केला आहे, असे नगरपररषदेच्या अहवालात नमूद आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

मसडिो्या १५ हजार घराां्या सोडतीमध्ये गोंधळ झाल्याबाबत 
  

(२३)  १२९९९५ (०७-१२-२०१८).   श्री.प्रिाश सुवे (मागाठाणे) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) लसडकोच्या १५ हजार तराींच्या सोडतीमध्ये गोंधळ झाल्याच्या तक्रारी ग्राहकाींकडून 
लसडकोकड ेमाहे ऑक््ोबर, २०१८ मध्ये वा त्या दरम्यान करण्यात आल्या आहेत, हे खरे आहे 
काय, 
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(२) असल्यास, ग्राहकाींकडून को को त्या तक्रारी करण्यात आल्या आहेत,  
(३) असल्यास, या तक्रारी रनवार ाथव को ती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१५-०२-२०१९) : 
(१), (२) व (३) होय, 
       माहे ऑक््ोबर, २०१८ मधील लसडकोच्या सोडतीमध्ये मखु्यत: एका अजवदारास एका 
पे्षया जास्त सदरनकाींचे वा्प करण्यात आल्याच्या तक्रारी प्राप्त झालेल्या आहेत. 
         तथावप, माहे ऑक््ोबर, २०१८ मधील सोडतीच्या योजना पुश्स्तकेमधील अ् 
क्र.४.११ मध्ये अजवदार त्याच्या उत्पन्न ग्ानुसार पात्र असलेल्या योजना सींकेतासााी अजव करुप 
शकतात. मात्र एकापे्षया जास्त पात्र योजना सींकेतासााी अजव करावयाचा झाल्यास प्रत्येक 
सींकेत क्रमाींकाींसााी स्वतींत्र अनामत रक्कमेसह वेगळा अजव भार े आवश्यक आहे. जर अजवदार 
एकापे्षया जास्त योजना सींकेत क्रमाींकामध्ये यशस्वी झालाच तर रनकाल जाहीर झाल्यानींतर १ 
मकहन्याच्या आत को त्याही एकाच योजना सींकेतासााी लसडकोकड ेपसींती कळव  ेआवश्यक 
आहे. त्यानुसार सींग कीय सोडतीमध्ये सरलमसळ पद्धतीचा वापर करुपन सोडतीचा रनकाल 
कद.०२.१०.२०१८ रोजी  जाहीर करण्यात आला आहे. सद्यश्स्थतीत, अजवदाराींकडून अजावबाबत 
दाखल केलेल्या माकहतीची छाननी लसडकोकडून सुरुप आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही.  

___________ 
  

उल्हासनगर (जज. ठाणे) ये ील खमेानी नाल्याच ेपाणी उल्हास  
नदीमध्ये सोडण्यात येत असल्याबाबत 

  

(२४)  १३०००३ (०७-१२-२०१८).   श्रीमती ज्योती िलानी (उल्हासनगर) :  सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) उल्हासनगर (श्ज. ाा े) येथील खेमानी नाल्याचे पा ी उल्हासनदीमध्ये सोडण्यात आल्याने 
व त्या काका ाहून एमआयडीसीमार्व त शहराला पा ी पुरवाा केला जातो, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, त्यामनळे दषुीत पाण्याने नागररकाींचे आरोगयावर परर ाम होत असल्यान े
शासनाने खमेानी नाल्याचा प्रवाह बदलून सेंचूरी कीं पनीजवळ मोाया ववहीरीत आ ून 
पींवपगव्दारे शाींतीनगर येथील कें द्रात सोडले तेथे पाण्यावर प्रक्रीया करुपन नींतर वालधूनी नदीत 
सोडण्याची योजना मींजूर करुपन सदर योजनेसााी शासनान े ३६ को्ी रुपपयाींचा रनधी मींजूर 
केला, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर योजनेचे काम अरतशय सींथ गतीने सुरुप असून त्याबाबत तत्कालीन 
आयुक्त याींनी कीं त्रा्दारावर ापका ाेवून रोज ५० हजार रुपपयाींचा दींड ाोाावला असून 
कीं त्रा्दाराने दींडाची रक्कम भारली नाही व कामसुध्दा अदयाप पू व केले नसल्यान ेनागररकाींना 
दवुषत पा ी प्यावे लागते ही बाब माहे ऑगस््, २०१८ मध्ये वा त्या दरम्यान रनदशवनास 
आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, सींबींर्धत ाेकेदारान ेयोजनेच ेकाम जलद गतीने करण्यासााी तसेच कीं त्रा्दाराला 
ाोाावलेल्या दींडाची रक्कम वसूल करण्याबाबत को ती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय आहेत ? 
 
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१८-०२-२०१९) : 
(१) व (२) उल्हासनगर महानगरपाललकेने स्वरनधीतून रुप. ३६ को्ीच्या योजनेंतगवत खेमानी 
नाला वळववण्याच ेकाम हाती तेतली असून, खेमानी नाल्याजवळ बींधारा बाींधून सींप आण  पींप 
हाऊसद्वारे ६०० लम.मी. व्यासाच्या उध्दर  वाकहनीतनू शाींतीनगर मलप्रकक्रया कें द्रात खेमानी 
नाल्याच ेसाींडपा ी आ ून त्यावर प्रकक्रया करुपन ववल्हेवा् लावली जात आहे.  
(३) व (४) खेमानी नाला वळववण्याच्या कामाकररता रनयोश्जत केलेली सींप व पींपगनहाच्या 
जागेची मालकी सेन्चुरी रेयॉन कीं पनीने उपलब्ध करुपन कदली असल्यान,े त्याअनुषींगाने जागा 
रनश्श्चत करुपन काम सुरुप करण्यास कालावधी लागला ही वस्तुश्स्थती आहे.  
    सदर कामासााी नेमण्यात आलेल्या कीं त्रा्दाराने डडसेंबर, २०१७ अखेरपयतं सींप आण  
पींपगनह तसेच १७०० मी्र उध्दर  वाकहनी अींबबकानगर नाल्यापयतं ्ाकून कायावश्न्वत 
करण्यात आली होती. त्यामुळे जानेवारी २०१८ पासून उल्हासनदीत लमसळ ारे खेमानी 
नाल्याच ेपा ी बींद करण्यात आले आहे.    
    तसेच, कदनाींक ०५.१२.२०१७ रोजी खेमानी नाल्याच ेसाींडपा ी वळववण्याचे काम जानेवारी 
२०१८ पयतं पू व न केल्यास रनववदेतील अ्ीनुसार प्ररतकदन रुप. ५०,०००/- इतका दींड 
आकारण्याचे प्रस्ताववत करण्यात आले होते.  
    तथावप, सदर कामाची प्रगती मा. सवोच्च न्यायालयातील रर् वप्ीशन क्रमाींक 
१०५८२/२०१७ मधील प्ररतज्ञापत्रानसुार होत असल्याने सींबींर्धत कीं त्रा्दारावर दींड आकारण्यात 
आला नसल्याचे उल्हासनगर महानगरपाललकेमार्व त कळववण्यात आले आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही.  

___________ 
  

िाांहदवली (पूवव) ठािूर जव्हलेज ये ील अजग्नशमन िें द्रासाठी आरषित्षयत असलेल्या  
भूखांडावर तात्पुरत्या वरुपाच ेममनी अजग्नशमन िें द्र बाांधण्याबाबत 

  

(२५)  १३००२६ (०७-१२-२०१८) श्री.प्रिाश सुव े (मागाठाणे) : सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) काींकदवली (पूवव) ााकूर श्व्हलेज येथील अश्गनशमन कें द्रासााी आरक्ष्षयत असलेल्या भाूखींडावर 
तात्पुरत्या स्वरुपपाच े लमनी अश्गनशम कें द्र बाींधण्याकररता स्थारनक लोकप्ररतरनधीींनी कदनाींक ३ 
म,े २०१७ रोजी वा त्या सुमारास मा.मुख्य कायवकारी अर्धकारी, अश्गनशमन दल, मुींबई 
याींचेकड ेलेखी रनवेदन कदले होत,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या रनवेदनानुसार अद्यापपयतं को तीच कायववाही न करण्याची कार े काय 
आहेत, 
(३) तसेच, याबाबतची सद्यःश्स्थती काय आहे ?  
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (१४-०२-२०१९) : (१) हे खरे आहे. 
(२) व (३) सद्य:श्स्थतीत काींकदवली (पूवव) ााकूर श्व्हलेज येथील अश्गनशमन कें द्रासााी 
आरक्ष्षयत असलेल्या भाखूींडावरील एका जागेत तात्पुरत्या स्वरुपपाचे लमनी अश्गनशमन कें द्र 
कदनाींक २२ एवप्रल, २०१८ पासून कायावश्न्वत करण्यात आल्याचे बनहन्मुींबई 
महानगरपाललकेमार्व त कळववण्यात आले आहे.  

___________ 
 

िनावटि राज्य मुक्त ववद्यापीठा्या (िेएसओय ू) अमभयाांत्रत्रिी पदवविा अभ्यासिमास  
प्रवेश घेऊन पदवविा प्राप्त िेलेल्या उमेदवाराांना मुांबई महानगरपामलिा  

अमभयाांत्रत्रिी सेवेमध्ये सामावून घेण्या्या तनणवयाबाबत 
  

(२६)  १३०१११ (०७-१२-२०१८).   श्री.तिुाराम िाते (अणुशक्ती नगर) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्याच्या नगर अलभायींता खात्याचे पररपत्रक क्र. नअ/८६५४/चौकशी कदनाींक २४ जुल,ै २०१३ 
रोजी प्रसनत होण्यापूवी कनाव्क राज्य मुक्त ववद्यापीााच्या (केएसओयू) अलभायाींबत्रकी पदववका 
अ्यासक्रमास प्रवेश तेऊन पदववका प्राप्त केलेल्या उमेदवाराींना मुींबई महानगरपाललका 
अलभायाींबत्रकी सेवेमध्ये सामावून तेण्याबाबत शासन रन वय ते ार आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनान ेको ता रन वय तेतला आहे व त्याचे स्वरुपप काय आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय आहेत ?  
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१२-०२-२०१९) : (१), (२) व (३) बनहन्मुींबई महानगरपाललकेच्या सध्याच्या 
रनदेलशत धोर ानुसार, महानगरपाललका सेवेत सरळसेवेन/ेखात्याींतगवत सरळसेवेन ेरनयुक्तीसााी 
अलभायाींबत्रकी पदवी/पदववका प्राप्त कर ाऱ्या ज्या उमेदवाराींनी/कमवचाऱ्याींनी अणखल भाारतीय 
तींत्रलश्षय  पररषद (AICTE)/तींत्र लश्षय  सींचालनालय (DTE) मान्यताप्राप्त ववद्यापीा ककीं वा 
शै्षयण क सींस्थेमधनू अलभायाींबत्रकी पदवी/पदववका प्राप्त केली आहे अशा कमवचाऱ्याींचा/ 
उमेदवाराींचा सरळसेवेने/ खात्याींतगवत सरळसेवेन े रनयुक्तीसााी ववचार करण्यात येईल असले 
बनहन्मुींबई महानगरपाललकेमार्व त कळववण्यात आले आहे.  

___________ 
 

मुांबईतील ८१६ नमसवग होम अनधधिृत असून त्यामध्ये अजग्नशमन यांत्रणा नसल्याबाबत 
  

(२७)  १३०११९ (०७-१२-२०१८).   श्री.जयप्रिाश मुांदडा (बसमत), डॉ.मममलांद मान े (नागपूर 
उत्तर), श्री.बाळासाहेब मुरिुटे (नेवासा), श्री.बसवराज पाटील (औसा), श्री.गणपत गायिवाड 
(िल्याण पूवव), श्री.नरेंद्र पवार (िल्याण पजश्चम), श्री.सांजय पोतनीस (िमलना) :   
सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील ८१६ नलसवग होम अनर्धकन त असून त्यात को तीही अश्गनशमन यींत्र ा 
नसल्याचे माहे सप् े्ंबर, २०१८ मध्ये वा त्या दरम्यान रनदशवनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
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(२) असल्यास, उक्त प्रकर ाींची चौकशी करण्यात आली आहे काय, तद्नुसार चौकशीत काय 
रनषपन्न झाले, 
(३)  असल्यास, अनर्धकन त नलसगं होमवर शासनाने को ती कारवाई केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१८-०२-२०१९) : (१) बनहन्मुींबई महानगरपाललका ्ेषयत्रातील नलसगं होम्स / 
रुपग ालयाींची बॉम्बे नलसगं होम रश्जस्रेशन ॲक्् १९४९ अन्वये महानगरपाललकेमार्व त नोंद ी 
केली जात.े 
     त्यानुसार महानगरपाललका ्ेषयत्रात १३७५ नलसगं होम्स असून, त्यापैकी १३३७ नलसगं 
होम्स नोंद ीकन त असून, ३८ नलसगं होम्स अनर्धकन त असल्याच े बनहन्मुींबई 
महानगरपाललकेमार्व त कळववण्यात आले आहे.     
(२) एखाद्या नलसगं होमबाबत तक्रार प्राप्त झाली असेल अथवा ना-हरकत प्रमा पत्राकररता 
अजव प्राप्त झाल्यास अशा नलसगं होमची तपास ी करण्यात येते. 
(३) सदर ३८ अनर्धकन त नलसगं होम्समध्ये अश्गनप्ररतबींधक उपाययोजना नसल्याचे आढळून 
आले असून, २८ नलसगं होम्सवर महानगरपाललकेमार्व त गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे व 
१० नलसगं होम्सना कार े दाखवा नो्ीस बजावण्यात आली आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही.   

___________ 
  

जवाहर ववद्यालय पाण्याची टािी ते अशोिनगर, ितूरबानगर,  
सहयाद्री नगर डी.पी.रोड बनववण्याबाबत 

  

(२८)  १३०१४२ (०७-१२-२०१८).   श्री.तिुाराम िाते (अणुशक्ती नगर) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) जवाहर ववद्यालय पाण्याची ्ाकी ते अशोकनगर, कस्तूरबानगर, सहयाद्री नगर डी.पी.रोड 
बनववण्याबाबत स्थारनक लोकप्ररतरनधीींनी कदनाींक १५ जून, २०१८ रोजी वा त्या सुमारास  
मा.मुख्यमींत्री याींना लेखी रनवेदन कदले होत,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या रनवेदनानसुार शासनान े को ता रन वय तेतला आहे काय, त्याचे स्वरुपप 
काय आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१८-०२-२०१९) : (१) अशा आशयाच े रनवेदन प्राप्त झाले आहे हे खरे 
आहे. 
(२) व (३) ववकास आराखडा २०३४ मध्ये सदर जागी जवाहर ववद्यालय त े पाण्याची ्ाकी 
दरम्यान १३.४० मी. रुपीं दीचा डी.पी. रस्ता व पाण्याची ्ाकी ते अशोक नगर, कस्तुरबा नगर, 
सह्याद्री नगर दरम्यान १८.३० मी. रुपीं दीचा डी. पी. रस्ता प्रस्ताववला आहे. 
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     त्यानुसार जवाहर ववद्यालय पाण्याची ्ाकी त ेअशोक नगर, कस्तुरबा नगर, सह्याद्री 
नगर दरम्यान १८.३० मी्र रुपीं दीचा रनयलमत रस्ता रेषेबाबतचा प्रस्ताव सादर करण्याबाबतची 
प्रकक्रया प्रगतीपथावर असल्याच ेबनहन्मुींबई महानगरपाललकेमार्व त कळववण्यात आले आहे.     
  

___________ 
 

िुलाबा (मुांबई) ये ील जनरल जगन्ना  भोसले मागाववरील अभ्यामसिा 
 मद्यपी आणण जुगा-याांचा अड्डा बनल्याबाबत 

 

(२९)  १३०२४६ (०७-१२-२०१८).   डॉ.मममलांद माने (नागपूर उत्तर) :   सन्माननीय मखु्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कुलाबा (मुींबई) येथील जनरल जगन्नाथ भाोसले मागाववरील अ्यालसका मद्यपी व जुगा-
याींचा अड्डा बनला असल्याच े माहे सप् े्ंबर,२०१८ मध्ये वा त्या दरम्यान रनदशवनास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२)  असल्यास, सन २०१२ मध्ये बाींधलेल्या अ्यालसकेकड ेमहानगरपाललकेने दलुव्षय केल्यामुळे 
या अ्यालसकेची दरुवस्था झाल्याचा आरोप स्थारनकाींनी केला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३)  असल्यास, उक्त अ्यालसकेची दरुुपस्ती करून तातडीन ेती वापरात आ ून तेथील मद्यपी 
व जुगा-याींवर कारवाई करण्याबाबत शासन को ती कायववाही कर ार वा कररत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय आहेत ?  
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१४-०२-२०१९) : 
(१), (२) व (३) कुलाबा येथील जनरल जगन्नाथ भाोसले मागाववरील अ्यालसका मद्यपी व 
जुगाऱ्याींच्या अड्डा बनला हे खरे नसून, सदर अ्यालसका ही सुश्स्थतीत असल्याचे बनहन्मुींबई 
महानगरपाललकेमार्व त कळववण्यात आले आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही.  

___________ 
 

 

म्हाडा प्राधधिरणामाफव त बाांधण्यात येणा-या इमारती बाांधिामाची एसआयटी (बाांधिाम 
तांज्ञामाफव त) माफव त रक्चरल ऑडीटसह चौिशी िरणेबाबत 

 

(३०)  १३०२६१ (०४-१२-२०१८).   श्री.सुतनल राऊत (वविोळी) :   सन्माननीय गहृतनमावण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) म्हाडा प्रार्धकर ामार्व त बाींधण्यात ये ा-या इमारती बाींधकामासााी म.े लशके कन्स् रक्शन 
या कीं त्रा्दाराची रनयुक्ती केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) अस्ल्यास, इमारत बाींधकामासााीचा दर प्ररत चै. रु्् रूपये ३,७००/- कदला आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर कीं त्रा्दारामार्व त बाींधण्यात ये ा-या इमारतीचे बाींधकाम हे अरतशय 
रनकन षा दजावच े असून त्याची एसआय्ी (बाींधकाम तींज्ञामार्व त) मार्व त स्रक् चरल ऑडी्सह 
चौकशी करण्याची माग ी लोकप्ररतरनधीींनी कदनाींक १३ ऑगस््, २०१८ रोजी वा त्या सुमारास 
केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, सदर कीं त्रा्दारामार्व त बाींधण्यात ये ा-या इमारतीच्या बाींधकामाची एसआय्ी 
(बाींधकाम तींज्ञामार्व त) मार्व त स्रक् चरल ऑडी्सह चौकशी करण्याबाबत शासनाने को ती 
कायववाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववींलबाची कार े काय आहेत ?    
  
श्री. प्रिाश महेता (१६-०२-२०१९) : (१)  होय. म.े बी. जी. लशके कन्स्रक्शन प्रा. लल. या 
कीं त्रा्दाराची (ाेकेदाराची) नेम ूक म्हाडान ेकेलेली आहे.  
(२) इमारतीच्या बाींधकामासााीचा दर सद्य:श्स्थतीत उींच इमारतीींना (तळमजला+२४ मजले) 
अींदाज ेरुप. २५३३/- प्ररत चौ. रु्् इतका येतो. 
(३) होय. 
(४) सदर कामात वापरण्यात ये ाऱ्या बाींधकाम साकहत्याची वेळोवेळी तपास ी करण्यात येत 
असून, तपास ी अहवालानुसार सवव साकहत्य आवश्यक मानकानसुार बरोबर असल्याच े कदसून 
येते. तसेच वेळोवेळी सदर कामावर द्षयता व गु रनयींत्र  / प्रार्धकर  ववभाागाकडुन पाह ी 
केलेली असून या ववभाागाकडून को तेही प्ररतकुल शेरे या कायावलयास प्राप्त झालेले नाहीत. 
यास्तव सदर कामाची एस.आय.्ी. अथवा अन्य को त्याही व्यक्ती/सींस्थेकडून पुनश्च: 
स्रक्चरल ऑडी् करण्याची आवश्यकता वा्त नाही अस ेम्हाडान ेत्याींच्या अहवालात कळववले 
आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही.  

___________ 
 

िोल्हापूर जजल्हयातील रांिाळा तलाव शुध्दीिरणासाठी प्रायोधगि तत्वावर 
 आयसीटी सां ेन ेपतौडी खाणीवर सुरु िेलेला प्रिल्प 

  

(३१)  १३०२९८ (०५-१२-२०१८).   श्री.चांद्रदीप नरिे (िरवीर), श्री.सत्यजीत पाटील-सरुडिर 
(शाहूवाडी) :   सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोल्हापूर श्जल्हयातील रींकाळा तलाव शुध्दीकर ासााी प्रायोर्गक तत्वावर आयसी्ी 
सींस्थेने पतौडी खा ीवर सुरुप केलेला प्रकल्प महानगरपाललकेचे सहकायव नसल्याने माहे जलु,ै 
२०१८ मध्ये वा त्या दरम्यान बींद करण्यात आला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, महानगरपाललकेने हा प्रकल्प बींद करण्याची कार े काय आहेत, 
(३) असल्यास, हा प्रकल्प सुरुप करण्याकररता शासनस्तरावरुपन को ती कायववाही करण्यात 
आली वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय आहेत ?  
 
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१२-०२-२०१९) : (१) कोल्हापूर महानगरपाललकेच्या हद्दीमध्ये असलेला 
रींकाळा तलाव जल शुध्दीकर ासााी सदर प्रकल्प सुरुप करण्यात आला होता. तथावप, जल 
शुध्दीकर  करण्याकरीता आवश्यक असलेली यींत्र सामुग्री चालववण्यासााी ववद्युत पुरवाा 
जोड ी नसल्यान े काही काळाकरीता प्रकल्प कायावश्न्वत करता आला नसल्याची वस्तुश्स्थती 
कोल्हापूर महानगरपाललकेन ेकळववली आहे. 
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(२) सद्यश्स्थतीत महानगरपाललकेने ववद्युत प्रवाह जोड ीकरीता आवश्यक केबल, तसेच 
यींत्रसमुग्रीकरीता शेड उपलब्ध करुपन कदले आहे. 
•  सद्या पाण्याची गु वत्ता काक असल्यान े आवश्यकतेनुसार प्रकल्प  चालववण्यात येत 
असल्याच ेमहानगरपाललकेच्या अहवाल नमूद आहे. 
(३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही.  

___________ 
 

नवी मुांबई शहरा्या तनममवती्या रहहवासी व वाणणज्य वरूपा्या मालमत्ताां्या  
नत्या मसडिो व्यव ापनािडून गहाळ झाल्याबाबत 

  

(३२)  १३०३०९ (०७-१२-२०१८).   श्री.सुतनल राऊत (वविोळी), श्री.धैयवशील पाटील (पेण), 
श्री.सभुाष उफव  पांडडतशेठ पाटील (अमलबाग), श्री.अजजत पवार (बारामती) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सन १०७० सालच्या सुमारास लसडकोन े नवी मुींबई शहराच्या रनलमवतीसााी कदता पासून 
बेलापूर, खारतर पासून पनवेल, उर  पयतं सुमारे १ लाख ३८ हजार वाण ज्य, रकहवासी व 
सामाश्जक यासकहत बहुउदे्दलशय इमारती उभाारल्या आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, लसडको व्यवस्थापनाकडून रकहवासी व वाण ज्य स्वरूपाच्या मालमत्ताींच्या 
सुमारे १८ हजार नस्त्या गहाळ झाल्या आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, माहे ऑगस्् २०१८ मध्ये वा त्या दरम्यान लसडको महामींडळाकडून एका 
सींस्थेमार्व त करण्यात आलेल्या सव्हे्षय ात समुारे २ हजार मालमत्ता ववक्रीववना पडून 
असल्याच ेरनदशवनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, शासन सदर प्रकर ी सींबींर्धत दोषीींवर को ती कारवाई कर ार वा कररत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१५-०२-२०१९) : (१) हे खरे आहे. 
       लसडको महामींडळाने ववववध ववभाागाींमध्ये बाींधलेल्या सदरनकाींची अद्ययावत माकहती 
तयार करण्याच्या अनुषींगाने सव्हे्षय  करण्यासााी  मे.ध्रुव कन्सल् ी्ंसी सश्व्हवसेस लल. या 
खाजगी सींस्थेची ई-रनववदेद्वारे कद.१९.१.२०१७ रोजी नेम ूक केली आहे. 
      सदर सींस्थेने सव्हे्षय ाचा अींतररम अहवाल लसडकोस जुल,ै२०१८ मध्ये सादर केला आहे. 
सदर सींस्थेन ेसादर केलेली माकहती व  लसडकोच्या ववववध ववभाागाींकडून उपलब्ध माकहती या 
अनुषींगाने छाननी सुरुप असून अींरतम अहवाल तयार करण्यात येत आहे. 
(२) व (३) अशी बाब नाही. 
रकहवासी व वाण ज्य स्वरुपपाच्या मालमत्ताींच्या गहाळ झालेल्या नस्त्या आण  ककती मालमत्ता 
ववक्रीववना पडून आहे याबाबत मे.ध्रुव कन्सल् ी्ंसी सश्व्हवसेस लल. या खाजगी सींस्थेमार्व त 
सव्हे्षय  करण्यात आले असून सव्हे्षय ाच्या अींरतम अहवालानींतर रनश्श्चत सींख्या ारववण्यात 
ये ार आहे. 
(४) व (५) प्रश्न उद्् ावत नाही.  

___________  
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खारघर ये ील सव्हे ि.१८३ मधील िोयना प्रिल्पग्रताांना हदलेली ९.८१ हेक्टर 
 जमीन अत्यल्प दराने वविासिाला वविल्याबाबत 

  

(३३) १३०४५३ (०८-१२-२०१८)  श्री.सुतनल राऊत (वविोळी), डॉ.बालाजी किणीिर (अांबरना ) :   
सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) खारतर येथील सव्हे क्र.१८३ मधील कोयना प्रकल्पग्रस्ताींना कदलेली ९.८१ हेक््र जमीन 
अत्यल्प दराने ववकासकाला ववकल्याप्रकर ी चौकशी करण्यासााी रनवनत्त्त न्यायाधीश 
श्री.ककशोर रोही याींची एक सदस्यीय सलमती रनयुक्त केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू सलमतीचा अहवाल शासनास प्राप्त झाला आहे काय, अहवालातील 
लशर्ारशीींचे स्वरुपप काय आहे व त्यानुषींगाने यासींदभाावत पुढे को ती कारवाई केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(३) तसेच सलमतीचा अहवाल प्राप्त झाला नसल्यास, ककती कालावधीत अहवाल प्राप्त हो  े
अपेक्ष्षयत आहे ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१५-०२-२०१९) : (१), (२) व (३)  होय खरे आहे. 
    मौजे ओव,े ता.पनवेल, श्ज.रायगड येथील सव्हे क्र.१८३ मधील नवी मुींबई प्रकल्पासााी 
अर्धसूर्चत केलेल्या तथावप, सींपाकदत न झालेल्या जमीन हस्ताींतर ाची चौकशी करण्याकरीता 
श्री.ककशोर जे. रोही, सेवारनवनत्त न्यायमूती, मा.उच्च न्यायालय, मुींबई याींची कद.२०.८.२०१८ 
रोजीच्या शासन रन वयान्वये रनयकु्ती करण्यात आली होती. तथावप, श्री.ककशोर जे.रोही याींनी 
वैद्यककय कार ास्तव सदरहू जबाबदारी श्स्वकारण्यास असमथवता दशवववली असल्याने त्याींची 
रनयुक्ती रद्द करुपन (कद.२०.०८.२०१८ रोजीचा शासन रन वय अर्धक्रलमत करुपन) त्याींच्याऐवजी 
श्री.आर.सी.चव्हा , सेवारनवनत्त न्यायमूती, मा.उच्च न्यायालय, मुींबई याींची कद.०३.१०.२०१८ 
रोजीच्या शासन रन वयाद्वारे रनयकु्ती करण्यात आली आहे. 
    सदर एकसदस्यीय सलमतीच्या कायवक्ेषयनुसार लसडको अर्धसूचीत ्ेषयत्रातील कोयना 
प्रकल्पग्रस्ताींना वा्प केलेल्या मौजे ओवे येथील सव्हे क्र.१८३ मधील जलमनीींच्या व्यवहाराची 
तसेच गत १५ वषावमध्ये या स्वरुपपाचे व्यवहार झालेल्या कोयना प्रकल्पग्रस्ताींना जमीन वा्प 
करण्यात आलेल्या अन्य प्रकर ाींची चौकशी करुपन ३ मकहन्याींत अहवाल सादर कर े आवश्यक 
आहे. तथावप, सदरच्या चौकशीचे स्वरुपप पाहता ववकहत कालावधीमध्ये चौकशी पू व हो े शक्य 
नसल्यान ेसदर सलमतीस तीन मकहन्याची मुदतवाढ देण्यात आली आहे.  

___________ 
 

चाांहदवली जव्हलेज (मुांबई) ये ील प्रभाग ि.१५० मधील भूखांडावर आधार िें द्र बाांधण्याबाबत 
  

(३४)  १३१३१० (०८-१२-२०१८).   श्री.सुधािर देशमुख (नागपूर पजश्चम), श्री.गणपत गायिवाड 
(िल्याण पूवव), श्री.नरेंद्र पवार (िल्याण पजश्चम), डॉ.मममलांद मान े (नागपूर उत्तर) :   
सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) चाींकदवली श्व्हलेज (मुींबई) येथील ५ ्क्के नागरी सुववधेकरीता आरक्ष्षयत असलेल्या प्रभााग 
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क्र.१५० मधील भाूखींडावर आधार कें द्र बाींधण्याचा प्रस्ताव ताींबत्रक आण  प्रशासकीय मींजुरी 
लमळत नसल्यान ेप्रलींबबत असल्याचे माहे सप् े्ंबर, २०१८ मध्ये वा त्या दरम्यान रनदशवनास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, गत ५ वषे हा प्रस्ताव महानगरपाललकड ेप्रलींबबत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरहू प्रस्तावाला अद्याप मान्यता न देण्याची कार े काय आहेत, 
(४) असल्यास, तातडीन ेया प्रस्तावाला मान्यता देण्याबाबत शासनाची भाूलमका काय आहे ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१८-०२-२०१९) : (१), (२), (३) व (४) सी्ीएस क्र. ३१/८/बी/१ श्व्हलेज 
तुींगा प्रभााग क्रमाींक १५० मधील भाूखींडावर आधार कें द्र बाींधण्याकररता बनहन्मुींबई 
महानगरपाललकेच्या सन २०१८-१९ च्या अथवसींकल्पात रुप. ३५ लाख इतक्या रकमेची तरतूद 
करण्यात आली असनू, पुढील प्रकक्रया सुरुप असल्याच ेमहानगरपाललकेने कळववले आहे.  
 

___________ 
 

ठाणे महानगरपामलिेने बीएसयुपी योजनेतून लाभार्थयाांना देण्यात आलेली 
 घरे लाभार्थयाांनी वविी िेल्याबाबत   

  

(३५)  १३१३२८ (०८-१२-२०१८) श्रीमती माधुरी ममसाळ (पववती), श्रीमती मांदा म्हात्र े (बेलापूर), 
अनड.आमशष शलेार (वाांदे्र पजश्चम), अनड.पराग अळवणी (ववलेपाले), श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), 
श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेल) :   सन्माननीय गहृतनमावण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) ाा े श्जल्हयात तुळशीधाम, लसध्दाथवनगर, खार्न, पडले गाव, ब्रह्माींड, कासारवडवली, 
्ेकडी बींगला येथ े ाा  ेमहानगरपाललकेन े ३ हजार ६०८ तरे बाींधली त्यापकैी ३ हजार ५४४ 
तराींचे वा्प बीएसयुपी योजनेतून लाभाार्थयांना करण्यात आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, काही लाभाार्थयांनी महानगरपाललकेची को तीही परवानगी न तेता बीएसयुपीची 
तरे परस्पर भााडयाने कदली व काही लाभाार्थयानंी तराींची ववक्री केल्याची माकहती कदनाींक २९ 
जुल,ै २०१८ रोजी वा त्या सुमारास रनदशवनास आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर बीएसयुपीची तरे भााडयान ेदे ा-या अथवा ववक ा-याींवर तातडीने कारवाई 
करण्याचे आदेश आयुक्त, ाा  ेमहानगरपाललका याींनी कदले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त आदेशानसूार बीएसयुपी योजनेचा गैरर्ायदा ते ा-याींवर कारवाई करण्यात 
आली आहे काय, 
(५)  नसल्यास, ववलींबाची कार े काय आहेत ? 
 
श्री. प्रिाश महेता (१५-०२-२०१९) : (१), (२), (३) व ४) होय, अींशत: खरे आहे 
        ाा े महानगरपाललकेकड े बी.एस.यु.पी. योजनेच्या ४ DPR अींतगवत एकू  ६५४९ 
तरकुलाींची योजना मींजूर आहे. त्यापैकी ५४५३ तरकुलाींच े बाींधकाम पू व झाले असून,४३३६ 
तरकुलाींच ेववतर  लाभाार्थयानंा करण्यात आले आहे. 
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      सदर योजनेतील सदरनका महानगरपाललकेची पूवव परवानगी न तेता लाभाार्थयानंी 
परस्पर भााडयाने देण्याच्या अथवा ववक्री केल्याच्या तोंडी तक्रारी प्राप्त झाल्याने, महापाललका 
आयुक्त याींनी भारारी पथक नमेून  कायववाही करण्याच े रनदेश कदले. त्यानुसार प्रत्य्षय 
सव्हे्षय ाअींती प्रथम ्प्प्यात ५४ लाभाार्थयांवर गुन्हे दाखल करण्यासााी सींबींर्धत पोलीस 
स्थानकास लेखी कळववण्यात आले आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही.  

___________ 
 

  ातनि वराज्य सां ाांना सन २०१४-१५ व सन २०१५-१६ मध्ये  
हदलेला िोटयवधीचा तनधी अखधचवत राहहल्याबाबत 

 

(३६)  १३१३४४ (०८-१२-२०१८)  श्री.परृ्थ वीराज चव्हाण (िराड दषित्षयण), श्री.बसवराज पाटील 
(औसा), अनड.यशोमती ठािूर (ततवसा), श्रीमती तनमवला गाववत (इगतपूरी), श्री.बाळासाहेब 
 ोरात (सांगमनेर), श्री.ववश्वजजत िदम (पलूस िडगेाव), श्री.जयिुमार गोरे (माण), प्रा.ववरेंद्र 
जगताप (धामणगाव रेल्वे), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.अलम शखे (मालाड पजश्चम), 
श्री.अममन पटेल (मुांबादेवी) :  सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील स्थारनक स्वराज्य सींस्थाींना सन २०१४-१५ व सन २०१५-१६ मध्ये उपलब्ध 
करुपन देण्यात आलेला को्यवधीचा रनधी अखर्चवत असून नगरववकास ववभाागान ेमाहे जनू, 
२०१८ पयवत रनधी खचावच ेआदेश कदल्यानींतरही हा रनधी खची करण्यात प्रशासनास अपयश 
आले असल्याचे माहे सप् े्ंबर, २०१८ मध्ये वा त्या दरम्यान रनदशवनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, राज्यातील नगरपाललकाींना कदनाींक ३१ डडसेंबर, २०१८ ची अींरतम मुदतवाढ 
नगरववकास ववभाागान ेकदली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबतचा तपशील काय आहे ? 
 

श्री. देवेंद्र फडणवीस (१६-०२-२०१९) : (१), (२) व (३) 
• कदनाींक १२ माचव, २०१८ च्या शासन रन वयाअन्वये २०१४-१५ व २०१५-१६ या ववत्तीय वषावत 
राज्यातील महानगरपाललका/ नगरपररषदा/ नगरपींचायती याींना नगर ववकास ववभाागामार्व त 
ववतरीत करण्यात आलेला व अखर्चवत असलेला रनधी खचव करण्यास कदनाींक ३० जून, २०१८ 
पयतं मुदत देण्यात आलेली होती.  
• कदनाींक ९ ऑगस््, २०१८ च्या शासन रन वयाअन्वये सन २०१४-१५ व २०१५-१६ या ववत्तीय 
वषावत राज्यातील महानगरपाललका/ नगरपररषदा/ नगरपींचायती याींना नगर ववकास 
ववभाागामार्व त ववतरीत करण्यात आलेला तथापी अद्याप अखर्चवत असलेल्या रनधीमधील 
ज्याकाका ी कदनाींक ३० जून, २०१८ पुवी कायावरींभा आदेश देण्यात आलेला आहे, असा रनधी 
खचव करण्यास कदनाींक ३१ डडसेंबर, २०१८ पयतं अींरतम मुदतवाढ देण्यात आलेली होती. 
• तथापी, कदनाींक १५ डडसेंबर, २०१८ च्या शासन रन वयाअन्वये सन २०१४-१५, सन २०१५-१६ 
व सन २०१६-१७ या ववत्तीय वषावत राज्यातील महानगरपाललका/ नगरपररषदा/ नगरपींचायती 
याींना नगर ववकास ववभाागामार्व त ववतरीत करण्यात आलेला व अद्याप अखर्चवत असलेला 
रनधी खचव करण्यास कदनाींक ३१ माचव, २०१९ पयतं अींतीम मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे. 

___________ 
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मुांबई महानगरपामलिा सांचामलत उदूव माध्यमातील उांमर रज्जब 
शाळा इांग्रजी शाळेत रूपाांतररत िरण्याबाबत 

 

(३७)  १३१४०८ (०८-१२-२०१८)  अनड.वारीस पठाण (भायखळा) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) भाायखळा (मुींबई) उींमर रज्जब रोड, मदनपुरा येथील मुींबई महानगरपाललका सींचाललत उदूव 
माध्यमातील उींमर रज्जब शाळा इींग्रजी शाळेत रूपाींतररत करण्याची माग ी स्थारनक 
लोकप्ररतरनधी याींनी मा. मींत्री (अल्पसींख्याक ववकास) याींच्याकड ेलेखी रनवेदनाद्वारे माहे जुल,ै 
२०१८ मध्ये वा त्या दरम्यान केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, इींग्रजी माध्यमाच्या कॉन्व्हें् शाळा प्रचींड डोनशेन, प्रवेश शुल्क आकारत 
असल्यान ेस्थारनक मध्यमवगीय/गरीब जनता आपल्या पाल्याींना सदरहू शाळाींत प्रवशे तेण्यास 
असमथव ारत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकर ी स्थारनक मलुाींच्या शै्षयण क भाववषयाच्या दृष्ीने शासनामार्व त 
को ती कायववाही करण्यात आली वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१८-०२-२०१९) : (१), (२) व (३) खाजगी सींस्थेमार्व त चालववण्यात येत 
असलेल्या शाळाींमध्ये ववद्यार्थयाकंडून आकारावयाच्या शुल्काबाबत कॅपी्ेशन र्ी ॲक््-१९८७, 
महाराषर शुल्क ववरनयमन अर्धरनयम २०११, तसेच, महाराषर राज्यातील शै्षयण क सींस्थाींकडून 
तेतल्या जा ाऱ्या शुल्काच े ववरनयमन करण्यासााी आण  त्याच्याशी सींबींर्धत व तद्नुषींर्गक 
बाबीींसााी तरतूद करण्याकररता अर्धरनयम अन्वये कायववाही करण्यात येते.  
      भाायखळा (मुींबई) येथील उमर रज्जब मागव मनपा उदूव शाळा बनहन्मुींबई 
महानगरपाललकेमार्व त चालववली जात असनू, सदर शाळेतील सवव ववद्यार्थयांना मोर्त लश्षय  
कदले जाते. त्याचप्रमा े महानगरपाललकेमार्व त पुरववले जा ारे सवव र्ायदे सदर शाळेतील 
ववद्यार्थयांना देण्यात येतात. 
    तसेच, शै्षयण क वषव २०१९-२० पासून सदर शाळेमध्ये महानगरपाललकेमार्व त मुींबई 
पश्ब्लक स्कूल शाळा सुरुप करण्याबाबतचा प्रस्ताव ववचाराधीन असल्याचे महानगरपाललकेन े
कळववले आहे.      
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही.  

___________ 
  

जव्हार शहरामधील (जज.पालघर)  डजम्पांग ग्राउां ड इतरत्र हलववण्याबाबत 
  

(३८)  १३१६३७ (०८-१२-२०१८).   श्री.हहतेंद्र ठािूर (वसई), श्री.ववलास तरे (बोईसर), श्री.षित्षयतीज 
ठािूर (नालासोपारा) :   सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) जव्हार तालुक्यातील (श्ज.पालतर) पयव् नस्थळाींसमोर कचरा ्ाकत असल्यामुळे पयव् काींना 
दगुधंीचा सामाना करावा लागतो तसेच पररसरातील नागररकाींचे आरोगयही धोक्यात आले आहे, 
हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदरचे डश्म्पींग ग्राऊीं ड जव्हार शहरातून इतरत्र हलवाव े या माग ीसााी 
स्थारनक लोकप्ररतरनधीींनी तसेच नागररकाींनी जव्हार नगरपररषदेवर वेळोवळेी मोचाव काढून 
डश्म्पींग ग्राऊीं ड ह्ववण्याबाबत वारींवार मागण्या केलेल्या आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकर ी शासनाने को ती उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे, 
(४)  नसल्यास, ववलींबाची कार े काय आहेत ? 

  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१२-०२-२०१९) :(१) अशी बाब नाही. 
•    नगरपररषद ्ेषयत्रात सााव ूक केलेल्या कचऱ्यापासून नागरीक व पयव् न याींना दगुधंीचा 
सामना करावा लाग ार नाही अथवा त्यापासून आरोगयास हानी पोहच ार नाही यासााी 
डींश्म्पींग ग्राऊीं डवरील कचऱ्यावर वळेोवेळी रनयमीतप े जींतूनाशकाची र्वार ी करण्यात येत,े 
असे नगरपररषदेने कळववले आहे.    
(२) अशा प्रकारची माग ी वारींवार होत आहे, हे खरे आहे. 
(३) ववकास आराखड्यातील आर्षय  क्र.४९ (कहींद ुस्मशानभाुमी) मधील १०० गुींाे जागेपैकी ६० 
गुींाे जागा तनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पासााी आर्षयीत करण्याच्या अनुषींगान े सदर 
आर्षय ामध्ये ककरकोळ बदलाची कायववाही नगरपररषद स्तरावर सुरुप असल्याचे नगरपररषदेने 
कळववले आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही.  

___________ 
 

िणिवली (ता.िणिवली, जज.मसांधुदगुव) शहरातील भाजीमािेट्या 
 इमारतीची बाांधिाम परवानगी रद्द िरण्याबाबत 

  

(३९)  १३१८३३ (०८-१२-२०१८)  श्री.तनतेश राणे (िणिवली) : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नगरपाललका ववकास रनयींत्र  रनयमावलीच ेकलम ६.६.२ नसुार रनयम क्रमाींक ६.२.६.१ 
अन्वये मान्य होऊ शक ाऱ्या बाींधकाम प्रस्तावासााी मखु्य अश्गनशामक अर्धकारी याींनी तो 
प्रस्ताव तपासला पाकहजे व त्याींनी नाहरकत पत्र कदल्यानींतर मखु्यार्धकारी याींनी इमारत 
परवाना द्यावयाचा असताना क कवली शहरातील (ता.क कवली, श्ज.लसींधुदगुव) आर्षय  
क्रमाींक २५ भााजीमाके् ववकलसत कर ाऱ्या सींबींर्धत ववकासकाने मखु्य अश्गनशामक अर्धकारी 
याींचेकडून नाहरकतपत्र प्राप्त केलेले नसताना मुख्यार्धकारी क कवली याींनी कदलेली बाींधकाम 
परवानगी ही अनर्धकन त व रनयमबाह्य ारत,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मुख्यार्धकारी क कवली याींनी कदलेल्या बाींधकाम परवानगीत प्रत्य्षय जागेवर 
बाींधकाम करत असताना सामालसक अींतराव्यरतररक्त भााजीमाके् इमारतीकरीता ६ मी्र 
रुपीं दीचा ववभाक्त पोचमागव सोडण्याचा व त्यामध्ये अन्य को त्याही प्रकारचे बाींधकाम अनुजे्ञय 
नसल्याचे नमूद केलेले असताना सींबींर्धत ववकासकाने ६ मी्र रुपीं दीचा पोचमागव सोडलेला नाही 
व बाींधकाम परवानगीतील अ्ी शतीचा भाींग केला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, सदर अनर्धकन त बाींधकाम तात्काळ रनषकालसत करण्यासींदभाावत स्थारनक 
लोकप्ररतरनधी याींनी कदनाींक १९ जुल,ै २०१८ रोजी वा त्या सुमारास मुख्यमींत्री व नगरववकास 
राज्यमींत्री याींचेकड ेतक्रार केली होती आण  सदर तक्रारीच्या अनुषींगाने नगरववकास ववभाागाच्या 
प्रधान सर्चवाींना अहवाल बनववण्याचे आदेश नगरववकास राज्यमींत्री याींनी कदले होत े तथावप 
अद्यापपयतं प्रधान सर्चवाींनी आपला अहवाल सादर केलेला नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकर ी su-moto यार्चका दाखल करून तेण्यासींदभाावत कदनाींक १ 
ऑगस््, २०१८ रोजी श्री.अनुपम काींबळी याींनी मुींबई उच्च न्यायालयाच्या मखु्य न्यायाधीशाींच े
ल्षय वेधले होत े व मा.उच्च न्यायालयान े कदनाींक १४ सप् े्ंबर, २०१८ रोजी पत्रान्वये 
श्जल्हार्धकारी, लसींधुदगुव याींना आवश्यक ती कायववाही करण्याच्या सुचना कदल्या होत्या तथावप 
अद्यापपयतं श्जल्हार्धकारी लसींधुदगुव याींनी वर नमूद प्रकर ी अनर्धकन त बाींधकाम रनषकालसत 
करण्यासींदभाावत को तीही कायववाही केलेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, मुख्यार्धकारी क कवली याींनी माहे ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये कदलेली रनयमबाह्य 
बाींधकाम परवानगी रद्द करून सदर अनर्धकन त बाींधकाम ककती कालावधीत रनषकालसत कर ार 
आहेत, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१२-०२-२०१९) :(१) सदर भााजीमाके् करीता प्रस्ताववत इमारतीच्या 
जोत्याचे ्ेषयत्र ५०० चौ.मी. पे्षया कमी आहे. त्यामुळे  रनयमानुसार अश्गनशामक ववभाागाकडील 
ना-हरकत प्रमा पत्राची आवश्यकता नसल्याने नगरपींचातीन ेकाही अ्ी व शतीच्या अर्धन  
राहून बाींधकाम परवानगी कदली असल्याचे नगरपींचायतीने कळववले आहे. 
(२) बाींधकाम परवानगी पुरक आदेश अ् क्र.७ नुसार तसचे ववकास करारपत्रातील अ् क्र.३४ 
नुसार ६ मी. पोच मागव कायम खुला ाेव े व सदर पोच मागावखालील ्ेषयत्र त्याच 
प्रयोजनाकरीता वापर े ववकासकास बींधनकारक राहील, असे नमूद करण्यात आले असल्याच े
नगरपींचायतीच्या अहवालात नमूद आहे. 
(३), (४) व (५) अशा आशयाच े पत्र स्थारनक लोकप्ररतरनधी याींच्यामार्व त प्राप्त झाले, ही 
वस्तुश्स्थती आहे. 
•  सदरहू प्रकर ी सवकंष अहवाल तातडीने सादर करण्याच्या सचूना श्जल्हार्धकारी, लसींधुदगुव 
याींना देण्यात आल्या आहेत. 
(६) प्रश्न उद्् ावत नाही.  

___________ 
  

वाांदे्र (पूवव) मुांबई ये ील चेतना िॉलेज्या पदप ावरील अततिमणाबाबत 
  

(४०)  १३२०३३ (१०-१२-२०१८).   श्री.प्रशाांत बांब (गांगापूर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) बनहन्मुींबई महानगरपाललकेच्या हद्दीतील पदपथावरील अरतक्रम े काढण्यात येऊ नये अस े
आदेश शासनाने बनहन्मुींबई महानगरपाललकेला कदले आहेत, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, वाींदे्र (पूवव) मुींबई येथील चतेना कॉलेजच्या पदपथावरील अनर्धकन त 
अरतक्रम ाबाबत माहे जानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्या दरम्यान वा त्यानींतर या ववभाागाच्या 
वाडव ऑकर्सर याींचकेड ेतक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मा. न्यायालयाचे पदपथावरील अरतक्रम ाींबाबत काय रनदेश आहेत, 
(४) असल्यास, वाींदे्र (पूवव), मुींबई येथील चेतना कॉलेजच्या पदपथावरील अरतक्रम ाबाबत या 
ववभाागातील वाडव ऑकर्सर याींनी मा. न्यायालयाच ेरनदेश ल्षयात तेता को ती कायववाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(५) असल्यास, वाींदे्र (पूवव), मुींबई येथील चेतना कॉलेजच्या पदपथावरील अरतक्रम ाबाबत या 
ववभाागातील वॉडव ऑकर्सर याींनी को तीही कायववाही केली नसल्यास सींबींर्धत वॉडव ऑकर्सर 
याींचेववरुपद्ध को ती कारवाई करण्यात आली वा येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१८-०२-२०१९) : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) मा. उच्च न्यायालयान ेववववध जनकहत यार्चकाींमध्ये कायद्याच्या ववकहत पध्दतीचा वापर 
करुपन पदपथावरील अरतक्रम  काढण्यास आदेलशत केले आहे. 
(४) व (५) चेतना कॉलेज लगतच्या पदपथावरील सुमारे ४० अनर्धकन त दकुाने/झोपडयाींवर 
कदनाींक ३०.१२.२०१६, २९.०३.२०१७, २८.०४.२०१७, ०५.०२.२०१८ व कदनाींक १२.११.२०१८ रोजी 
रनषकासन कारवाई करण्यात आली आहे. 
      तसेच, सदर पदपथ दैनींकदन रनरर्षय ाखाली ाेवण्यात आला असल्याचे बनहन्मुींबई 
महानगरपाललकेमार्व त कळववण्यात आले आहे. 
(६) प्रश्न उद्् ावत नाही.   

___________ 
  

िल्याण (ता.जज.ठाणे) ये ील त्रबलाव िॉलेज पररसरातील इांहदरानगर ये ील बीएसयूपी 
योजनेतील घरे बाधधत िुटुांबाांना उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 

  

(४१)  १३२८१४ (०४-१२-२०१८).   श्री.डी.एस.अहहरे (सािी) :   सन्माननीय गहृतनमावण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कल्या  (ता.श्ज.ाा े) येथील बबलाव कॉलेज पररसरातील इींकदरानगर झोपडपट्टी सन २०१० 
मध्ये बीएसयूपी योजनेत समाववष् करण्यात आली असुन या प्रकल्पात ३३० कु्ूींबे बाधीत 
झाली असुन यापकैी १४७ कु्ूींबाना दोन वषावपूवी प्रत्य्षय तरे लमळाली मात्र १८३ कु्ूींबे 
अदयापही तराींच्या प्ररत्षयेत असल्याचे माहे ऑगस््, २०१८ मध्ये वा त्या दरम्यान रनदशवनास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त १८३ कु्ूींबाींना तरे उपलब्ध करुपन देण्याबाबत शासनान ेको ती कायववाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय आहेत ? 
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श्री. प्रिाश महेता (१५-०२-२०१९) : (१) हे खरे  नाही. कें द्र शासनाच्या बी.एस.यु.पी. 
योजनेंतगवत इींकदरानगर कल्या  (प.) येथील सव्हे्षय ात ३७६ झोपडीधारक होते. इनसी्ू 
बाींधकामामळेु ३३२ झोपडीधारक बाधीत झाले असून, त्यामध्ये २९९ झोपडीधारक व ३३ 
दकुानाचा समावेश आहे. ३३२ झोपडीधारकाींपैकी  २२९ झोपडपट्टीधारकाींना सबळ पुराव्याच्या 
आधारे लाभााथी म्ह ून तोवषत केले असून, २२९ झोपडीधारकाींपैकी लाभााथी कहस्सा जमा 
केलेल्या १८१ झोपडीधारकाींना सदरनका ववतरीत करण्यात आल्या आहेत. उववररत ४८ पात्र 
लाभार्थयातं २८ गाळेधारकाींचा समावेश असून,त्याींना गाळे वा्पाची कायववाही सुरुप आहे. तसेच 
लाभााथी कहस्सा जमा केल्यावर २० पात्र लाभाार्थयानंा सदरनका वा्पाची कायववाही केली जा ार 
आहे.  

(२)  सदर योजना कें द्र शासनान े बींद केली असली, तरी लाभााथी रनवडी सींदभाावत तक्रारीच े
रनराकर  करण्यासााी महानगरपाललकेने केलेल्या ारावान्वये अपात्र ारलेल्या १४७ 
झोपडीधारकाींच्या कागदपत्राींची पुनश्च: छाननी करण्याकररता कदनाींक १२.०९.२०१८ च्या 
आदेशान्वये उप आयुक्त याींच्या अध्य्षयतेखाली लाभााथी रनवड सलमती पुनवगाीत केलेली 
असून, सदर सलमतीचे पुरावे तपास ीचे कामकाज सुरुप आहे. 
(३)प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

मे. ओरा इन्रारक्चर प्रा. मल.िां पनीने (ता.िुडाळ, जज.मसांधुदगूव) मसांधुदगुवनगरी नवनगर 
वविास प्राधधिरणा्या शासिीय जागेतून अनधधिृतरीत्या पोचमागव तयार िेल्याबाबत 

  

(४२)  १३२८२५ (१०-१२-२०१८) श्री.भरतशेठ गोगावले (महाड) : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) म.े ओरा इन्रास्रक्चर प्रा. लल.कीं पनीला लसींधुदगुवनगरी नवनगर ववकास प्रार्धकर  (ता.कुडाळ, 

श्ज.लसींधुदगुव) ्ेषयत्रातील वाण श्ज्यक भाूखींड क्रमाींक ८२/१ मध्ये कदनाींक १३ म,े २०१६ रोजी वा त्या 
सुमारास बाींधकाम करण्यासााी परवानगी देण्यात आली व त्यावळेी मींजूर केलेल्या नकाशात ओरोस-

जाधववाडी लगत १५ मी्रचा पोचमागव दशवववण्यात आला होता, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सींबींर्धत ववकासकाने पुल व लशवाजी पुतळा याींच्या मधोमध लसींधुदगुवनगरी नवनगर 
ववकास प्रार्धकर ाच्या शासकीय जागेतून अनर्धकन तरीत्या आपल्या लमळकतीसााी पोचमागव तयार 
केलेला आहे, हे ही खरे आहे काय, 

(३) असल्यास, अनर्धकन तरीत्या पोचमागव तयार केलेली लसींधुदगुवनगरी नवनगर ववकास प्रार्धकर ाची 
जागा ही रर्षया स्थानकासााी प्रस्ताववत असून प्रादेलशक पररवहन कायावलयान े त्यासींदभाावत 

प्रार्धकर ाशी पत्रव्यवहार देखील केलेला आहे आण  सींबींर्धत ववकासकाने आपल्या लमळकतीकड े

जाण्यासााी याच जागेतून अनर्धकन तरीत्या पोचमागव तयार केल्यान े रर्षयास्थानकाच्या प्रस्ताववत 

जागेमध्ये अडथळा रनमाव  झालेला आहे, हे ही खरे आहे काय, 

(४) असल्यास, म.े ओरा इन्रास्रक्चर प्रा. लल. कीं पनीन े आपल्या लमळकतीकड े जाण्यासााी 
अनर्धकन तरीत्या तयार केलेला हा पोचमागव तात्काळ बींद करून रर्षया स्थानकासााी प्रस्ताववत 
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असलेली प्रार्धकर ाच्या मालकीची जागा तात्काळ मोकळी करण्याबाबत श्री. अनुपम काींबळी याींनी 
श्जल्हार्धकारी लसींधुदगुव याींचेकड ेमाहे ऑक््ोबर, २०१८ मध्ये वा त्या दरम्यान तक्रार केली होती, हे ही 
खरे आहे काय, 

(५) असल्यास, सदर तक्रारीच्या अनुषींगाने अनर्धकन तरीत्या तयार केलेला पोचमागव बींद करून 

लसींधुदगुवनगरी नवनगर ववकास प्रार्धकर ाच्या मालकीची जागा ककती कालावधीत मोकळी करण्यात 

ये ार आहे, 

(६) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय आहेत ? 

  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१८-०२-२०१९) :(१) लसींधुदगुवनगरी नवनगर ववकास प्रार्धकर  ्ेषयत्रातील 
वाण श्ज्यक भाूखींड क्रमाींक ८२/१ मधील ्ेषयत्र ९३८२ चौ.मी. इतका भाूखींड म.े ओरा इन्रास्रक्चर 
प्रा. लल. ाा  ेयाींना ९९ वषावच्या भााड ेकरार तत्वावर मींजूर करण्यात आला आहे. 
•  सदर भाूखींडावर बाींधकाम करण्यासााी कीं पनीने अजव केला असता कद.१३/०५/२०१६ रोजीच्या 
आदेशान्वये बाींधकाम परवानगी कदली असल्याची वस्तुश्स्थती लसींधुदगुवनगरी नवनगर ववकास 
प्रार्धकर ाने कळववली आले. 
(२) सदर भाूखींडावर इमारतीच े बाींधकाम सुरुप असल्यान े तसचे इमारतीकड े जाण्या-येण्यासााी 
अन्य मागव नसल्यान े कीं पनीन े तात्पुरत्या स्वरुपपात रस्ता तयार केल्याच े प्रार्धकर ाच्या 
अहवालात नमूद आहे. 
(३) सदर भाूखींडालगत असलेली खुली जागा रर्षया स्थानकासााी दे ेबाबत प्रार्धकर ाच्या 
बैाकीत ारववण्यात आले असल्याचे व यानुषींगान े पररवहन कायावलयाशी पत्र व्यवहार केला 
असल्याची वस्तुश्स्थती प्रार्धकर ाने कळववली आहे. 
(४) व (५) अशा आशयाची तक्रार प्रार्धकर ास प्राप्त झाली, हे खरे आहे. 
•  प्राप्त तक्रारीच्या अनुषींगान े सदर जागेची पहा ी करुपन वस्तुश्स्थतीदशवक अहवाल सादर 
करण्याच्या सचूना प्रार्धकर ामार्व त तहलसलदार, कुडाळ याींना कदले आहेत. अहवाल प्राप्त 
झाल्यानींतर आवश्यक ती कायववाही कर ार असल्याच ेप्रार्धकर ान ेकळववले आहे. 
(६) प्रश्न उद्् ावत नाही.  

___________ 
  

राज्यातील  ातनि वराज्य सां ाां्या हद्दीत वषवभरात जमा होणाऱ्या  
िचऱ्याची शोत्रोक्त पध्दतीन ेववल्हेवाट लावण्याबाबत 

  

(४३)  १३३१९३ (१०-१२-२०१८).   प्रा.वषाव गायिवाड (धारावी) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील स्थारनक स्वराज्य सींस्थाींच्या हदीत वषवभारात जमा हो ाऱ्या सुमारे ८३ लाख 
्न कचऱ्याची ववल्हेवा् लावण्यासााी सुमारे २ हजार ८४० को्ी रुपपये खचव करण्यात येतात, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ८३ लाख ्नाींपैकी केवळ ३२ लाख ्न कचऱ्यावरच प्रकक्रया केली जात आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, राज्यातील कचाऱ्याची शोस्त्रोक्त पध्दतीने शींभार ्क् के ववल्हेवा् लावण्याबाबत 
शासनाने को ती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय आहेत ? 
 

श्री. देवेंद्र फडणवीस (१५-०२-२०१९) : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
      महाराषर प्रदषु  रनयींत्र  मींडळाच्या सन २०१७-१८ च्या वावषवक अहवालानुसार 
राज्यातील नागरी स्थारनक स्वराज्य सींस्थाींच्या हद्दीत वषवभारात सुमारे ८३ लाख ्न कचरा 
रनमाव  होत आहे. 
(२) सदर कचऱ्यापकैी ४५ लाख ्न कचऱ्यावर नागरी स्थारनक स्वराज्य सींस्थाींमार्व त प्रकक्रया 
करण्यात येत आहे. 
(३) स्वच्छ भाारत अलभायान (नागरी) अींतगवत शहराींमध्ये रनमाव  हो ाऱ्या १००% कचऱ्याच े
रनलमवतीच्या जागीच ओला व सकुा कचरा अस े ववलर्गकर  कर े, ओल्या (ववघ्ज्ज्ञ्नशील) 
कचऱ्यावर शास्त्रोक्त पध्दतीने प्रक्रीया कर े व सुक्या कचऱ्याच े पुन्हा ववववध त्काींमध्ये 
वगीकर  करून तो पुन्ह:प्रक्रीयेसााी पाावव े या तत्वावर आधाररत राज्यातील सवव शहराींच े
तनकचरा व्यवस्थापनाच े सववस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्यात येत आहेत. त्यानुसार, 
आता पयतं राज्यातील २५४ शहराींचे रुप.२६५३.०२ को्ी एवढ्या रकमेचे तनकचरा व्यवस्थापन 
प्रकल्प मींजूर करण्यात आले आहेत.  
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही.  

___________ 
 

उल्हासनगर (जज. ठाणे) महानगरपामलिेत घनिचरा व्यव ापनचेी  
समया तनमावण झाली असल्याबाबत 

 

(४४)  १३३२८२ (१०-१२-२०१८)  श्रीमती ज्योती िलानी (उल्हासनगर) : सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) उल्हासनगर (श्ज. ाा े) महानगरपाललकेत तनकचरा व्यवस्थापनेची समस्या मोाया 
प्रमा ात रनमाव  झाली असून शहरातून रोज ४०० ्न पे्षया जास्त कचरा रनमाव  होतो व 
सदरचा तनकचरा उचलण्यासााी महानगरपाललका सींबींर्धत ाेकेदाराला दररोज ४ लाख ५० 
हजार रुपपये दर कदवसाला देत,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, स्थारनक प्रशासनाने काही वषावपूवी शाींतीनगर व खमेानी येथील रा ा खदान, 
काींबा येथील २५ हेक््रचा भाखूींड डम्पीींग ग्राउीं डसााी उपलब्ध करुपन कदला होता प  
रहीवाशाींच्या ववरोधानींतर उल्हासनगर कॅम्प नीं. ५ येथील मोकळया जागेत कचरा ्ाकण्यात 
येतो, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर पररसरात कचरा ्ाकण्यासााी जागा लशल्लक नसून धूर व दगुधंीमुळे 
नागरीकाींना श्वसनाचा त्रास, डोळे सुज े अशा गींभाीर आजाराींचा सामना करावा लागतो मात्र 
डम्पीींग ग्राउीं डच्या जागेबाबत शासनाकडून को तीही   कायववाही होत नसल्याचे माहे सप् े्ंबर, 
२०१८ मध्ये वा त्या दरम्यान रनदशवनास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकर ी शासनाकडून को ती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय आहेत ? 
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (१५-०२-२०१९) : (१) उल्हासनगर शहरातून दैनींकदन २०० मे. ्न ओला 
कचरा, १०६ मे. ्न सुका कचरा व ५४ मे. ्न माती/ खडीचा कचरा असा एकू  ३६० म.े ्न 
तनकचरा रनमाव  होतो. 
    सन २०१३-१४ पासून उल्हासनगर शहरातील दैनींकदन तनकचरा वाहतूक कामासााी 
सींबींर्धत ाेकेदार याींना प्ररतकदन रुप. ४.४६ लाख इतका खचव कदला जात असल्याचे उल्हासनगर 
महानगरपाललकेमार्व त कळववण्यात आले आहे. 
 

(२) सन १९९६-९७ पूवी उल्हासनगर महानगरपाललकेमार्व त शाींतीनगर येथील जागेचा डींवप ींग 
ग्राऊीं ड म्ह ून वापर करण्यात येत होता.  
    तथावप, सदर जागेची कचरा सामावून तेण्याची ्षयमता सींपल्यानींतर सन १९९६-९७ पासून 
खेमानी येथील रा ा रेडड ींग कीं पनी जवळ, म्हारळ गाव जवळील खदानीत कचरा रनगवत 
करण्यात येत होता.  
    सदर डींवपींग ग्राऊीं डची कचरा सामावून तेण्याची ्षयमता सींपल्याने व पयावय उपलब्ध 
नसल्यामळेु कदनाींक ०३.१०.२०१६ पासून खडी मशीन, गायकवाड पाडा, उल्हासनगर कॅम्प नीं. ५ 
येथील पडीत खा ीत कचरा रनगवत करण्यात येत आहे. 
 

(३) उल्हासनगर कॅम्प नीं. ५ येथील खडी मशीन भाखूींडावर कचरा ्ाकण्यास बींद करण्याची 
माग ी स् थारनक नागररक उल्हासनगर महानगरपाललकेकड ेकरीत आहेत.  
     सदर भाखूींडाची कचरा सामावून तेण्याची ्षयमता अींदाज े२ वष ेइतकी असनू, सदर डींवपींग 
ग्राऊीं डवर दररोज २ पोकलेन व २ डोझर मशीनद्वारे कचऱ्याचे सपा्ीकर  करुपन बायोकल्चर 
पावडर व सोल्युशन ्ाकण्यात येत आहे. तसेच, बायोसॅरन्ायझरद्वारे प्रकक्रया करुपन 
दगुधंीनाशक व कचऱ्याचा थर कमी करण्याची प्रकक्रया करण्यात येत आहे.  
     कचरा रनलमवतीच्या काका ी कचरा ववलगीकर  आण  सुक्या कचऱ्यावर प्रकक्रया 
करण्याच्या कामास म.े कद आ व् ऑर् ललवीींग श्री श्री रुपरल डवे्हलपमें् प्रोग्राम रस््, बेंगळुरुप 
याींची १ वषावसााी अलभाकताव म्ह ून नेम ुक करण्यात आली आहे.  
    आजुबाजूच्या सींपू व पररसरात जींतुनाशक/ कक्कनाशक र्वार ी करण्यात येत असून, 
नागररकाींच्या आरोगयाच्या दृष्ीन े सदर पररसरात आरोगय तपास ी लशबीर राबववण्यात येत 
असते.  
     तसेच, उल्हासनगर महानगरपाललकेचा तनकचरा व्यवस्थापनाच्या सववस्तर प्रकल्प 
आराखडा मींजूर करण्यात आला आहे.  
 

(४) व (५) तनकचरा व्यवस्थापनासााी मौज ेउसा् ,े ता. अींबरनाथ, श्ज. ाा े येथील सव्हे 
नीं. ५०/१ एकू  ्ेषयत्र १२-५१-०० हेक््र सव्हे नीं. ६२ ्ेषयत्र १३-०१-०० हेक््र जागेपैकी ३० एकर 
सलग जागा अरतक्रम े व इतर अर्धकार वगळून नाममात्र दराने अथवा भाोगार्धकार 
मुल्यारकहत व महसुलमकु्त लमळण्याबाबत तसेच, सदर जलमनीचा आगाऊ ताबा 
महानगरपाललकेस लमळ ेबाबतची कायववाही सुरुप आहे. 
  

___________ 
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श्री. गुरू हावगी वामी मठ सां  ानाांस तत व ्ेषयत्राचा "ब" दजाव ममळणेबाबत 
  

(४५)  १३४००८ (०४-१२-२०१८)  डॉ.सुधािर भालेराव (उदगीर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) उदगीर (श्ज.लातूर) येथील पुरातनकालीन असलेले श्री. गुरू हावगीस् वामी मा सींस् थान येथ े
वषावतून तीन वेळा मोाया प्रमा ात यात्रा भारत ेया यात्रा महोत् सवासााी महाराष र, तेलींग ा , 
आींध्रप्रदेश व कनाव्क राज् यातून लाखो भााववक या काका ी येत असतात मात्र महोत् सवात 
ये ा-या भााववकाींची सुववधे अभाावी गैरसोय होत असल् यान ेयाकाका ी श्री. गुरू हावगीस् वामी 
मा सींस् थानास रतथव ्ेषयत्राचा "ब" दजाव लमळावा यासााी स् थारनक लोकप्ररतरनधीींनी माहे जुल,ै 
२०१८ मध्ये वा त्यादरम् यान माग ी केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, उक्त माग ीनुसार वैज्ञारनक ववकास महामींडळ याींच् या माध् यमातून ववकास 
रनधी व नागरी सुववधा देण्यासह या  रतथव्ेषयत्राला "ब" दजाव देण्याबाबत शासनान े को ती 
कायववाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल् यास, ववलींबाची कार े काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (३१-०१-२०१९) : (१) (२) (३)  
•श्री. गुरू हावगीस्वा मी मा सींस्थारनास तीथव्ेषयत्राचा दजाव देण्यासींदभाावत ववभाागीय आयुक्त, 
औरींगाबाद याींचा प्रस्ताव प्राप्त झाला आहे.  
•याबाबतच्या प्रस्तावाची शासन रन वय कद.२४ ऑगस््, २००४ नुसार तपास ी करण्यात येत 
आहे. 

___________ 
  
बहृन्मुांबई महानगरपामलिे्या अखत्याररत असलेल्या नायर रुग्णालयातील गैरिारभाराबाबत 

  

(४६)  १३४५२५ (०५-१२-२०१८).   श्री.रामचांद्र अवसरे (भांडारा) :  सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) बनहन्मुींबई महानगरपाललकेच्या अखत्याररत असलेल्या ववववध रुपग ालयाींमध्ये ववशेषत: 
डॉ.वा.ल.नायर रुपग ालयात लश्षय  ते ाऱ्या ववद्यार्थयानंा नाहक त्रास दे े, रुपग ाींना अपुरी 
वैद्यकीय सेवा दे  ेतसेच ववववध ववभाागाींच े ववभााग प्रमुख याींच्या गैरकारभााराबाबत आयकु्त, 
बनहन्मुींबई महानगरपाललका व नगरववकास ववभाागाकड ेमाहे नोव्हेंबर, २०१७ त ेजानेवारी, २०१८ 
मध्ये वा त्या दरम्यान तक्रारी केल्या असून महानगरपाललकेकडून चौकशीची कायववाही सुरुप 
आहे, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, तक्रारीच्या अनुषींगाने सुरुप असलेली चौकशीची सद्यश्स्थती काय आहे,  
चौकशीत काय आढळून आले व त्यानुषींगान े न्यायवैद्यक ववभाागाच्या प्रमुखाींवर को ती 
कायववाही करण्यात आली वा येत आहे,  
(३) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय आहेत ?  
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (१२-०२-२०१९) : (१) बनहन्मुींबई महानगरपाललकेच्या नायर रुपग ालयातील 
न्यायवैद्यक शास्त्र ववभाागातील गैरप्रकाराबाबत ववववध तक्रारी प्राप्त झाल्या असल्याच े
महानगरपाललकेमार्व त कळववण्यात आले आहे. 
(२) व (३) सदर प्रकर ी बनहन्मुींबई महानगरपाललकेमार्व त प्राथलमक चौकशी करण्यात येत 
असून, चौकशीचे कामकाज अींरतम ्प्प्यात असल्याच ेमहानगरपाललकेने कळववले आहे. 
  

___________ 
 

िल्याण (पूवव) (ता.िल्याण, जज. ठाणे) ये ील गावदेवी रोड, आदशव नगर 
 ये े मशानभुमीसाठी जागा राखीव ठेवली असल्याबाबत 

  

(४७)  १३४५२६ (०५-१२-२०१८).   श्री.रामचांद्र अवसरे (भांडारा) :   सन्माननीय मखु्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कल्या  (पूवव) (ता.कल्या , श्ज.ाा े) येथील गावदेवी रोड, आदशव नगर येथ े
महानगरपाललकेने गत ६ त े७ वषावपूवी स्मशानभामुीसााी जागा राखीव ाेवली असून त्याकरीता 
शासनाकडून रनधीही महानगरपाललकेस प्राप्त झाला होता, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, स्मशानभाुलमसााी राखीव असलेल्या व रनधी प्राप्त असूनसुध्दा काही 
ववकासकाींसााी तेथ ेमाहे सप् े्ंबर, २०१८ पयतं बाींधकाम केलेले नाही, हे ही खरे आहे काय,  
(३) असल्यास, गावदेवी रोड, आदशव नगर येथ े ववकासकाींनी बऱ्याच मो्या इमारती बाींधल्या 
असून महानगरपाललकेन े६-७ वषावपूवी करावयाच्या स्मशानभाुमीच्या बाींधकामास सुरुपवात केली 
आहे, हे ही खरे आहे काय,  
(४) असल्यास, सुरुप असलेले बाींधकाम बींद करुपन स्मशानभाुमी इतत्र हलववण्याबाबत तसेच 
उक्त प्रकर ी दोषी असलेल्या अर्धकाऱ्याींववरोधात को ती कारवाई केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (११-०२-२०१९) : (१) व (२) 
• कल्या  (पूवव) येथील गावदेवी रोड, आदशवनगर येथे आर्षय  क्र. ४४३ ही जागा 
स्मशानभामुीसााी राखीव आहे. 
• सदर स्मशानभाुमीसााी शासनाकडून महानगरपाललकेस रनधी देण्यात आलेला नाही, ही 
वस्तुश्स्थती आहे. 
(३) व (४)  
• गावदेवी रोड आदशवनगर या भाागात बऱ्याच मो्या इमारती बाींधलेल्या असून तेथील 
स्मशानभामुीच ेबाींधकाम झाले नाही, ही वस्तुश्स्थती आहे. 
• सदर स्मशानभाुमी इतरत्र हलववण्याबाबत को तीही कायववाही सुरू नसल्याच े
महानगरपाललकेने कळववले आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
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___________  
पुणे, बावधन बुद्रिु ये ील पुराणणक्स अत्रबताांत ेफेज-१ ए, फेज-१ बी बाांधिाम प्रिल्पाबाबत 

  

(४८)  १३४७६० (०५-१२-२०१८)  श्री.मभमराव तापिीर (खडिवासला) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पु े, बावधन बुद्रकु येथील पुराण क्स अबबताींते रे्ज-१ ए, रे्ज-१ बी या बाींधकाम 
प्रकल्पाकररता आवश्यक त ेसवव शासकीय परवान ेतेतले नसल्याच ेमाहे सप् े्ंबर, २०१८ मध्ये 
वा त्या दरम्यान रनदशवनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पु े, बावधन बदु्रकु येथील पुराण क्स अबबताींत े रे्ज-१ ए, रे्ज-१ बी या 
प्रकल्पाचे काम अींरतम ्प्प्यात असून माहे एवप्रल, २०१९ पयतं सदरनकाींचा ताबा देण्यात 
ये ार असल्याचेही रनदशवनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरचा प्रकल्प अनेक शासकीय परवानगयाींववना साकारत असताींना सींबींर्धत 
प्रशासनाचे त्याकड ेदलुव्षय होत असल्याचे रनदशवनास येत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर प्रकल्पासााी अरतशय महत्वाचे असलेले अश्गनशमन ववभाागाचे ना हरकत 
प्रमा पत्र तेतले नसल्याचेही रनदशवनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, सदर एनओसी देताना ती अरनयलमतप े कदली गेली असल्याचेही रनदशवनास 
आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(६) असल्यास, उक्त प्रकर ी चौकशी करून शासनाकडून को ती कायववाही करण्यात आली वा 
येत आहे, 
(७) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१२-०२-२०१९) : (१) ते (५)  हे खरे नाही.  सदर प्रकल्पास श्जल्हार्धकारी 
पु े याींनी  कद. ४/१/२०१३ व २०/८/२०१४ रोजी परवानगी कदलेली आहे.  सदर परवानगी पु े 
महानगर प्रदेश ववकास प्रार्धकर ाने कद.३०/८/२०१७ रोजी सुधाररत केलेली  आहे.  सदर 
प्रकल्पातील इमारतीींना पु े महानगरपाललकेच्या अश्गनशमन ववभाागाकडून  कद.१५/०१/२०१४ 
रोजीचे पत्र क्र. FB/४७७ अन्वये तात्पुरते (Provisional) र्ायर ववषयक ना-हरकत प्रमा पत्र 
प्राप्त असून कद.०८/१०/२०१८ रोजीच े पत्र क्र. FB/२७४८ अन्वये अींरतम र्ायर ववषयक ना-
हरकत प्रमा पत्र प्राप्त आहे.             
         उपरोक्त  ना -हरकत दाखला तसेच आवश्यक कागदपत्र े सादर केल्यानींतर  सदर 
प्रकल्पातील  १ ए व १ बी इमारतीस  प्रार्धकर ान ेकद.१९/१०/२०१८ रोजी भाोगव्ा प्रमा पत्र 
कदलेले आहे.  
(६) व (७) प्रश्न उद्् ावत नाही.  

___________ 
 

िवेनगर, पुणे ये े लेन नां.११, सव्हे नां.९ ये ील भूखांडातील वविास आराखड्यातील 
 रत्यावर अततिमण िरून इमारत बाांधण्यात आल्याबाबत 

  

(४९)  १३४७६२ (०५-१२-२०१८)  श्री.मभमराव तापिीर (खडिवासला) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
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पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कवेनगर (पु े) येथ े लेन नीं.११, सव्हे नीं.९ येथील भाूखींडातील ववकास आराखड्यातील 
रस्त्यावर अरतक्रम  करून इमारत बाींधून त्यातील सदरनकाींची ववक्री होत असल्याचे 
रनदशवनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, महानगरपाललकेचा डीपी रस्ता जवळपास बींद करण्यात आला असून त्यावर 
इमारतीच े बाींधकाम उभाारले असून याकड े सींबींर्धत अर्धकारी जा ीवपूववक दलुव्षय करीत 
असल्याचेही रनदशवनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकर ी शासनाने को ती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (३१-०१-२०१९) : (१)  व (२)  पु े, कवेनगर स.नीं.९ येथे मींजूर ववकास 
आराखड्यानुसार १२, १५ व ३६ मी. रस्ता रनयोश्जत आहे. तथावप सदर काका ी रनयोश्जत 
रस्ता रुपीं दी मध्ये को तेही बाींधकाम चालू नाही. तसेच कवेनगर स.नीं. ९ मधील लेन नीं. ११ 
येथे मान्य ववकास योजना आराखड्यानसुार को ताही रस्ता रनयोश्जत नाही अस,े पु े  
महानगरपाललकेने कळववले आहे. 
(३)  प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(४)  प्रश्न उद्् ावत नाही. 
 

___________ 
  

पुणे महानगरपामलिे्या शाळाांमधील ववद्या ाां्या गणवेश व शालेय साहहत्य  
तसेच खाऊ वाटपात गैरव्यवहार झाल्याबाबत 

  

(५०)  १३४७६३ (०५-१२-२०१८).   श्री.मभमराव तापिीर (खडिवासला) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पु े महानगरपाललकेच्या शाळाींमधील ववद्याथांच्या सन २०१७-२०१८ या वषावत ग वेश व 
शालेय साकहत्य, खाऊ वा्पात गैरव्यवहार झाल्याची बाब मे, २०१८ मध्ये वा त्या दरम्यान 
रनदशवनास आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, थे् हस्ताींतर योजनेत कीं त्रा्दारान ेशाळाींमधील ववद्याथांना वा्पामध्ये रनकन ष् 
शालेय साकहत्य व ग वेश पुरववल्याचे कदनाींक १६ म,े २०१८ रोजी वा त्या सुमारास रनदशवनास 
आली, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, पु े महानगरपाललकाींच्या शाळाींमध्ये ववद्यार्थयांना वा्प करण्यात ये ाऱ्या 
खाऊ वा्पात बबस्की् पुडा हा एमआरपीपे्षया अर्धक जास्त दराने खरेदी करून वा्प 
करण्यात आल्याचेही रनदशवनास आला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, या प्रकर ी शासनाने चौकशी केली आहे काय,चौकशीत काय आढळून आले व 
त्यानुसार दोषीींवर को ती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५)  नसल्यास, ववलींबाची कार े काय आहेत ?  
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (१२-०२-२०१९) : (१) व (२)   
• पु े महानगरपाललकेच्या शाळाींतील ववद्यार्थयांना ग वेश व इतर शै्षयण क साकहत्य थे् 
हस्ताींतर  योजनेंतगवत (डायरेक्् बेरनकर्् रान्सर्र) पुरववण्यात आले आहे. 
• यातील पुरवााधारकाींपकैी काही पुरवााधारकाींनी रनकन ष् दजावचे साकहत्य पुरववल्याबाबत 
तक्रार प्राप्त झाल्याने तपास ी केली असता, सदर दप्तराींची लशलाई रनकन ष् दजावची असल्याच े
रनदशवनास आले.   
• अशा प्रकर ी सींबींधीत पुरवाा धारकाींकडून ववद्यार्थयांना दप्तरे बदलून देण्याची कायववाही 
करण्यात आली आहे. 
• तसेच सदर पुरवााधारकाींचा पु े महानगरपाललकेच्या काळया याकदत समावशे करण्यात 
आला आहे.   
(३) व (४) 
• कद.०७.०१.२०१७ रोजी पु े महानगरपाललकेच्या शाळाींमध्ये बबश्स्क्चे पुड ेखरेदी करण्यासााी 
कायावदेश देण्यात आले होत.े यामध्ये छावपल ककीं मतीपे्षया जास्त दराने बबश्स्क् पुड्याींची 
खरेदीबाबत सदर कायावदेश झाले असल्याच ेरनदशवनास आले होते.   
• या प्रकर ी एमआरपीपे्षया जादा दराने कायावदेश देण्यास जबाबदार अस ाऱ्या 
अर्धकारी/कमवचाऱ्याींची खातेरनहाय चौकशी करण्याबाबत पु े महानगरपाललकेस कळववण्यात 
आलेले आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  
  
ववधान भवन :   जजतेंद्र भोळे 
मुांबई.   सधचव (िायवभार), 

महाराष्ट्र ववधानसभा. 

  
__________________________________________________________________ 

मुद्र पूवव सवव प्रकक्रया महाराषर ववधानमींडळ सर्चवालयाच्या सींग क यींत्र ेवर 
मुद्र : शासकीय मध्यवती मुद्र ालय, मुींबई. 


