
 
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ४१९ वी यादी 

 
महाराष्ट्र ववधानसभा 

  

दसुरे अधधवेशन, २०१८ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

शासनाच् या ल् हास् तरीय िरप्रणाीीम् ये रारदशतिता ये याच् या ष्ष्ट्  ीने  
सांरूणत राज् यभर सवत ववभाांाांचे सांांणिकिरण िरयाााात 

  

(१)  १६५०२ (१६-०८-२०१५).   श्री.िुणाी रा ीी (धळेु ग्रामीण), श्री.अममन र ेी (मुांाादेवी), 
श्री.डी.एस.अहहरे (साक्रक), अॅड.िे.सी.राडवी (अक्िीिुवा), श्रीमती ननमतीा ांाववत (इांतरूरी), 
श्री.अस्ीम शखे (माीाड रलश्चम) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) धुळे जिल् ्यातील मालमां ताींचे नय याने सयहेक्षण करुन उपलब् ध मालमां ताींची माी हती 
सींगणकावर अपलोड करण् यात येत अस न लवकरच पाणी पटी ी व परपटी ी या बिलीींगसाठी 
सींगणकीकरण करण् यात येणार असल् याचे माहे मे, २०१५ मध्ये वा ांया दरम् यान दनदशनानास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, शनासना या जिल् हास् तरीय कर्रणणालीमध् ये पारदशनाकता येण् या या ष्ष ्ीने सींप णा 
राज् यभरर सवा िवभरागाींच ेसींगणकीकरण करण् या या ष्ष ्ीन ेशनासनाने कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, िवलींिाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०९-०४-२०१८) : (१) धळेु जिल््यातील नगरपररषदाींया मालमांताींच े
नययाने सयहेक्षण व सींगणकीकरण करण्यात आले नाही. 
(२) व (३) राज्यातील नगरपररषदा/नगरपींचायतीया हद्दीतील मालमांताींचे िी.आय.एस. 
्रणणालीवर आधाररत सयहेक्षण व मँिपींग नगरपररषद ्रणशनासन सींचालनालयामार्ा त करण्याचा 
दनणाय शनासनाने पेतलेला आहे. 

 
___________ 
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मावळ (ल्.रुणे) ताीुक्यतीी १९२ महसुीी ांावारैंिक १९ महसुीी ांावातीी  
ांावठाणाचा मस ी सर्व्हे िेीा असयाााात 

  

(२)  ३२८९६ (२३-१२-२०१५).   श्री.सा्ं य (ााळा) भेांड े (मावळ) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मावळ (जि.पुणे) तालुक्यतील १९२ महसलुी गावापैंकी आिपयतं १९ महसलुी गावातील 
गावठाणाचा सस्ी सयहे केला अस न िागामालकाींना भर मी असभरलेख कायाालयाकड न मालकी 
हक्कान े नकाशन े व उतारे देण्यात आले आहेत.तसेच ग्रामपींचायतीला िाींधकाम नोंदणीींचे 
अधधकार नसल्यान ेिाींधकाम ेथाींिली आहेत, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सन २०१० या वषाापासुन ग्रामपींचायतीया हद्दीत होणाऱ्या िाींधकामाची 
परवानगी ही जिल्हाधधकारी कायाालयाकड े असल्यामळेु िाींधकाम सुरु करु इजिणाऱ्या 
ग्रामस्थाींना िाींधकाम परवानगी समळण्यास अडचणी येत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, िाींधकाम परवानगी पेण्यासाठी ग्रामीण भरागात गावठाणात राहणाऱ्या 
नगररकाींसाठी सस्ी सयहे न झाल्याने तसेच मालकी हक्काचा उतारा व नकाशना न समळाल्यान े
भर समपुत्ाींना िाींधकाम परवान्यापास न वींचीत रहाव ेलागत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, ग्रामस्थाींकड न मागणी होत असल्यामळेु ग्रामपींचायतीींना िाींधकाम परवानगीच े
अधधकार देण्यािाित शनासन स्तरावर कोणता दनणाय झाला आहे काय, 
(५) नसल्यास, िवलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०९-०४-२०१८) : (१), (२), (३) व (४) जिल्हाधधकारी, पुणे याींनी 
महानगरपासलका/नगरपासलका हद्दीिाहेरील के्षत्ात िाींधकाम परवानगीिाित ी द.१०/०२/२०१० 
रोिीच े पररपत्क क्र.पमह/कािव/३८३/२०१०, दनगात केले आहे. ांयामध्ये अशना के्षत्ाकररता 
िाींधकाम परवानगी देण्याचे अधधकारी जिल्हाधधकारी, पुणे याींना होते. 
     शनासनाने महाराषर ्रणादेसशनक दनयोिन व नगर रचना अधधदनयम, १९६६ मध्ये ी दनाींक 
२७/१२/२०१४ रोिी सुधारणा केली आहे. ांयानुसार महाराषर ग्रामपींचायत अधधदनयम मधील 
कलम ५२ नसुार तसेच महाराषर ्रणादेसशनक दनयोिन व नगर रचना अधधदनयम, १९६६ चे 
कलम १८ नुसार गावठाण के्षत्ातील िाींधकाम परवानगी देण्याचे अधधकार ग्रामपींचायतीींना 
देण्यात आलेले आहेत. 
(५) ्रणश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

नवचैतन्य सोसाय ी, वार्े ्िातनािा येथ ेिोणतीही ररवानांी न घेता  
मोााईी  ॉवर ासववयात आयाााात 

  

(३)  ३३२५८ (११-०१-२०१६).   श्री.मभमराव तारिकर (खडिवासीा) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) खडकवासला मतदारसींपातील नवचैतन्य सोसाय्ी, वारिे िकातनाका मध्ये कोणतीही 
परवानगी न पेता मोिाईल ्ॉवर िसिवण्यात आला आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदर कीं पनीन े शनासनाया सींिींधधत खाांयाकड े मोिाईल ्ॉवर दनयमाजन्वत 
करण्याचा ्रणस्ताव सादर केलेला नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, शनासनाकड न निवन ्ॉवर परवाना व अजस्तांवातील ्ॉवर दनयमाजन्वत 
करण्यािाित दनयमावली ्रणससद्ध केली अस न ांयानुसार ी दनाींक ४ सप् े्ंिर, २०१४ ही ्ॉवर 
दनयमाजन्वत करण्यासाठी शनेव्ची मुदत ी दली होती, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, ी दलेल्या मुदतीत नवचैतन्य सोसाय्ी, वारिे िकातनाका येथे िसिवलेला ्ॉवर 
दनयमावलीतील तरतुदीनुसार दनयमाजन्वत करून पेतला नसतानाही शनासनाकड न सदर ्ॉवर 
काढण्यािाित कोणतीही कायावाही करण्यात आली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास सदरचा ्ॉवर काढण्यािाित शनासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(६) नसल्यास, िवलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०९-०४-२०१८) : (१) होय. 
(२), (३), (४) व (५) सदर मोिाईल ्ॉवर दनयमाजन्वत करणेसाठीचा ्रणस्ताव सींिींधधत 
कीं पन्याींनी िवी हत मुदतीनींतर ी द.०२/०१/२०१५ रोिी दाखल केलेला होता तथािप सदर ्रणस्तावात 
पुणे महानगरपासलकेन ेी द. ०४/०२/२०१५ रोिी त्ु्ी कळिवलेल्या आहेत. 
     या ्रणकरणातील (१) म.ेसले्युलर ऑपरे्र ऑर् इींडडया (२) इन्रास्रक्चर ्रणोयहायडसा 
असोससएश्न या दोन सींस्थाींनी मा.उच न्यायालयात याधचका क्र.२०४३/२०१४ व २०४७/२०१४ 
दाखल करुन ी द.४/३/२०१४च मोिाईल ्ॉवर दनयमावलीस आयहान ी दलेले अस न ांयामध्ये 
अजस्तांवातील ्ॉवरवर कोणतीही िवपीत कारवाई करु नये असे मा.उच न्यायालयान े
ी द.१२/०९/२०१४ रोिी आदेशन ी दलेले नसल्याने महानगरपासलकेस कारवाई करता आलेली नाही. 
(६) ्रणश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
  

माां्री ाु. (ता.हवेीी, ल्.रुणे) येथीी स. न. ३४ त े४०, ५७ ते ६०,  
व ६३ या के्षत्राचा रहहवासी ववभाांात समावेश िरणेााात 

  

(४)  ३४३८६ (२७-०१-२०१७).   श्री.योाेंश ह ळेिर (हडरसर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) माींिरी िु. (ता.हवेली, जि.पुणे) येथील स. न. ३४ त े४०, ५७ त े६०, व ६३ या के्षत्ाचा 
ी दनाींक ०७ ऑगस््, २००० या अधधसुचने नुसार री हवासी िवभरागात समावेशन केला होता, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरच ेके्षत्ाचा सन २००१ मध्ये शनेती व ना िवकास िवभरागात पुन्हा समावेशन 
केला म्हण न स्थादनक लोक्रणदतदनधीींनी शनेतकऱ्याींवर झालेला अन्याय द र करण्यासाठी हे के्षत् 
पुन्हा री हवासी िवभरागात समािवष् करावे अशनी मागणी माहे माचा, २०१५ मध्ये वा ांया 
दरम्यान शनासनाकड ेकेली होती, हे ही खरे आहे काय, 



िव.स. ४१९ (4) 

 
(३) असल्यास, वरील के्षत् री हवासी िवभरागात करण्यासाठी शनेतकऱ्याींना प णापणे शनुल्क मार्ी 
दयावी अशनी ही मागणी केली होती, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, या ्रणकरणी या मागणीवर शनासनान ेकोणती कायावाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, िवलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०९-०४-२०१८) : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) व (४) शनासनान े्रणादेसशनक योिनेमधील िसमन वापर रे्रिदलाया धोरणास मान्यता ी दली 
अस न ांयानुसार कायापध्दती व अधधकाराच े ्रणांयायोिन करण्या सींिींधी शनासन दनणाय ी द. 
०६/०५/२०१६ रोिी दनगासमत केला आहे. या धोरणानुसार अधधम ल्य आकारुन िसमन वापर 
िदल करण्याचे अधधकार िवभरागीय आयुक्त याींचे अध्यक्षतेखाली असलेल्या ससमतीस ्रणदान 
करण्यात आले आहेत. िसमन वापर िदल करण्यासींिींधी िवभरागीय स्तरावरील ससमतीकड े
सींिींधधताींनी अिा करणे अपेक्षक्षत आहे. 
(५) ्रणश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
  

राज्यात ज्येष्ट्ठ नाांररिाांना प्रवासी सेवेत सवीतीने प्रवास िरयासाठी  
तहमसीदाराांनी हदीेीे ओळखरत्र ग्राह्य धरयाााात 

  

(५)  ४८४३१ (१७-०५-२०१६).   श्री.प्रशाांत ठािूर (रनवेी), अॅड.आमशष शेीार (वाांदे्र रलश्चम), 
श्री.वव्य िाळे (मशवा्ीनांर), श्री.समीर िुणावार (हहांांणघा ), श्रीमती मननषा चौधरी 
(दहहसर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात ज्येषठ नागररकाींना महानगर के्षत् िवकास ्रणाधधकरण वाहत क के्षत्ात तहससल 
कायाालयात न समळणारे ज्येषठ नागररकाींचे ओळखपत् ्रणवासी सवलतीसाठी ग्रा्य धराव ेअशनी 
मागणी स्थादनक लोक्रणदतदनधीनी माहे िानेवारी, २०१६ मध्ये वा ांया दरम्यान मा.मुख्यमींत्ी, 
महाराषर राज्य याींयाकड ेदनवेदनादवारे केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त वाहत क के्षत्ात िीएस्ी, ्ीएम्ी,एनएमएम्ी व केडीएम्ी पररवहन 
सेवेत न ्रणवास करताना ्रणांयेक पररवहन सेवेच े ओळखपत् नसल्यामुळे ज्येषठ नागरीकाींना 
्रणवास सवलत समळत नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ज्येषठ नागररकाींना  ्रणवास करण्यासाठी तहसीलदाराींनी ी दलेले ्रणवास सवलत 
ओळखपत् ग्रा्य धरण् यासींदभराात शनासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) असल्यास, सदर कायावाहीच ेस्वरूप काय आहे, 
(५) नसल्यास, िवलींिाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (१०-०५-२०१८) : (१) हे खरे आहे. 
 (२), (३) व (४) िहृन्मुींिई िवदयतु पुरवठा आणण पररवहन उपक्रमाींतगात ६० वषाावरील ज्येषठ 
नागररकाींना दनयसमत ्रणवास भराड्यात कोणतीही सवलत देण्यात येत नाही. मात् माससक व 
त्ैमाससक िस पासेसमध्ये सवलत देण्यात येत.े या सवलतीकरीता ज्येषठ नागररकांव ससद्ध 
करणारे शनासनाचे कोणतेही ओळखपत् गा्य धरण्यात येते. 
• नवी मुींिई महानगरपासलका पररवहन उपक्रमाया िसेसमध न ्रणवास करणाऱ्या ६५ वष े
वयावरील ज्येषठ नागररकाींना वयाया पुराययासाठी शनाळेचा दाखला, िन्म तारखेचा दाखला, 
तहससलदाराींनी ी दलेला दाखला, वैदयकीय अधधकाऱ्याींनी ी दलेला दाखला, ज्येषठ नागररक 
ओळखपत् ककीं वा शनासनान े ी दलेला दाखला सादर केल्यानींतर, नवी मुींिई महानगरपासलका 
पररवहन उपक्रमाकड न ज्येषठ नागररकाींना ओळखपत् देण्यात येत.े हे ओळखपत् असणाऱ्या 
ज्येषठ नागररकाींना ्रणवास भराड्याया ७५ ्क्के सवलत देण्यात येते. 
• कल्याण-डोंबिवली, समरा-भराईंदर व वसई-िवरार या दतन्ही महानगरपासलकेया पररवहन 
उपक्रमाया िसेसमध न ्रणवास करणाऱ्या ज्येषठ नागररकाींनी तहससलदार दाखल्याययदतररक्त 
वयाचा पुरावा असलेले कोणतेही एक ओळखपत् सादर केल्यास ांयाींना ्रणवास भराड्यात ५० 
्क्के सवलत देण्यात येत.े 
• ठाणे महानगरपासलका पररवहन सेवेकड न ठाणे शनहरातील ज्येषठ नागररकाींना ओळखपत् 
देण्यात येते. या ओळखपत्ाया आधारे ज्येषठ नागररकाींना माससक पासाया भराड्यात २० 
्क्के सवलत देण्यात येत.े 
• तसेच राज्य पररवहन महामींडळाया साध्या व दनमआराम िसेसमध्ये ज्येषठ नागररकाींना 
्रणवासभराड्यात ५० ्क्के सवलत देण्यात येत.े      
(५) ्रणश्न उद भरवत नाही. 

___________ 
  

घारारुरी ाे ाीांत असीेया मच्छीमाराांना रयातयी र्व्यवसाय व अथतसहाय्य शासनाने 
देयाााात मच्छीमार व सांघ नाांनी िेीेीी माांणी 

  

(६)  ६५८६१ (२७-०१-२०१७).   श्री.अ्य चौधरी (मशवडी) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात होणा-या सशनवडी-न्हावा पलुामळेु पारापुरी िे्ालगत असलेल्या मिीमाराींचा 
मिीमारीचा ययवसाय िींद पडणार असल्यान ेांयाींयावर उपासमारीची वळे येऊ नये यासाठी 
सदर मिीमाराींना पयाायी ययवसाय व अथासहा्य शनासनान ेकराव ेअशनी मिीमार व ांयाींया 
सींप्नाींनी शनासनाकड ेतसेच उरणचे तहससलदार याींयाकड ेवारींवार मागणी केली आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर मागणीया अनुषींगाने शनासनाने चौकशनी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशनीअींती सदर मिीमाराींना पयाायी ययवसाय व अथासहा्य करण्यािाित 
शनासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, िवलींिाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (२०-०४-२०१८) : (१) मिीमार व ांयाींया सींप्नाींची दनवेदन े ्रणाप्त 
झाली आहेत, हे खरे आहे. 
(२), (३) व (४) मुींिई महानगर ्रणदेशन िवकास ्रणाधधकरणातरे् सशनवडी ते न्हावा या मुींिई 
पारिींदर ्रणकल्पाचे काम हाती पेण्यात आले अस न, सदर ्रणकल्पामुळे िाधधत होऊ शनकणारा 
मिीमारीचा ययवसाय लक्षात पेता, ्रणकल्पिाधधत मिीमाराींकरीता मिीमार नकुसान 
भररपाई धोरण तयार करण्यासाठी ्रणाधधकरणान े समन्वय ससमतीची दनयुक्ती केली आहे.  
मिीमार व ांयाींया सींप्ाींनी ी दलेली दनवेदने व ांयाींचेशनी झालेल्या चचेया अनुषींगाने सदर 
ससमतीने ्रणकल्पिाधधत मिीमाराींकरीता मिीमार नुकसान भररपाई धोरण तयार केले आहे. 
     ्रणकल्पामळेु िाधधत होऊ शनकणाऱ्या मिीमाराींचे ्रणाधधकरणामार्ा त सयहेक्षण करण्यात 
आले आहे.  ांयासाठी ्रणकल्पाया ्रणभरावके्षत्ातील २० गावाींमध्ये कॅम्प पेण्यात आले असता, 
सुमारे ४२६४ मिीमार कु्ुींिाींकड न माी हती ्रणाप्त झाली. या सयहेक्षणाया पी हल्या रे्रीमध्ये 
मांस्य िवभरागान े११९२ मिीमार कु्ुींिाींना  पात् ठरिवले आहे.  
     नुकसान भररपाईस पात् ठरलेल्या मिीमाराींना नुकसान भररपाईचे वा्प सहा्यक  
आयुक्त, मांस्यययवसाय, मुींिई उपनगरे याींयामार्ा त करण्यात  येणार अस न नुकसान 
भररपाईचा दनधी मांस्यययवसाय िवभरागाकड ेलवकर वगा करण्यात येत आहे. 
     उवाररत ३०४२ मिीमाराींची पात्ता िाननी चाल ु अस न, पात् मजिमाराींची यादी व 
माी हती मांस्यययवसाय िवभरागाकड ेमींि रीसाठी पाठिवण्यात येईल. 
     मुींिई पारिींदर ्रणकल्पाया सशनवडी ते न्हावा या समुद्रातील लाींिीमध्ये डोल / सस ्याींया 
मदतीने मासमेारी करणारे मिीमार (C-१ Category) याींच े सयहेक्षण मांस्य ययवसाय 
िवभरागासोित सींयुक्तीकररांया सुरु करण्यात आलेले अस न, या ग्ातील मिीमार 
कायमस्वरुपी िवस्थािपत होत अस न, ांयाींचे सयहेक्षण माचा, २०१८ अखेर पयतं प णा करुन सदर 
मिीमाराींची यादी व माी हती मांस्यययवसाय िवभरागाकड े्रणाधधकरणामार्ा त  मींि रीस्तव सादर 
करण्याचे दनयोजित आहे. 
     यामधील पात् मिीमाराींना दसुऱ्या रे्रीमध्ये नकुसान भररपाई अदा करण्याचे दनयोजित 
आहे. 

___________ 
  
नवी मुांाईतीी नेरूळ येथीी डी.वाय.रा ीी रुग्णाीयाची नोंदणी रद्द िरयात आयाााात 

  

(७)  ८०४५७ (२१-०४-२०१७).   श्री.सांतोष दानवे (भोिरदन) :   सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नवी मुींिईतील नरेूळ येथील डी.वाय.पा्ील रुग्णालयाची नोंदणी रद्द केली असतानाही हे 
रुग्णालय सुरू ठेवण्यात आल्याने पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आल्याच े माहे 
नोयहेंिर, २०१६ मध्ये वा ांया दरम्यान दनदशनानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, िवनापरवाना काम करणा-या या रुग्णालयावर पढेु कोणती कारवाई करण्यात 
आली वा येत आहे, 
(३) नसल्यास, िवलींिाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (१०-०५-२०१८) : (१) व (२) िवनानोंदणी रूग्णालय चाल  असल्याच े
दनदशनानास आल्यान े नेरूळ येथील डॉ.डी.वाय.पा्ील रूग्णालय आणण ररसचा सें्र, या 
रूग्णालया िवरूध्द ी द. १५.११.२०१६ रोिी गुन्हा दाखल करण्यात आला, हे खरे आहे.  
   तथािप, रूग्णालयाने नोंदणीकरीता आवश्यक कागदपत् ेमहानगरपासलकेस सादर केल्यानींतर 
ी द.१५.११.२०१७ रोिी महापासलकेकड न सदर रूग्णालयास पुनानोंदणी देण्यात आलेली आहे. 
(३) ्रणश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

मुांाईतीी अत्यांत ्ुन्या व ्ीणत अवस्थेत असीेया उरिरप्राप्त इमारतीांच्या रुनववतिासाााात 
  

(८)  ८५८२६ (०१-०९-२०१७).   श्री.अ्य चौधरी (मशवडी), श्री.सदा सरवणिर (माहहम) :   
सन्माननीय ांहृननमातण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींिईतील अांयींत िुन्या व िीणा अवस्थते असलेल्या उपकर्रणाप्त इमारतीींया 
पुनिवाकासातील अडचणी सोडिवण्यासाठीचा ्रणस्ताव शनासनाया िवचाराधीन अस न 
पुनिवाकासािाित धोरणाांमक दनणाय पेण्यासाठी ी दनाींक २९ ऑक््ोिर, २०१६ रोिीया शनासन 
दनणायान्वये ससमती गठीत करण्यात आलेली आहे, 

(२) असल्यास, सन १९६८ मध्ये शनासनान े नेमलेल्या िेडेकर ससमतीया अ्यासग्ान े
उपकर्रणाप्त इमारतीया दरुुस्ती व पुनिांधणीिाित केलेल्या सशनर्ारशनीया अनुषींगान ेशनासनाची 
भर समका काय आहे, 
(३) असल्यास, सदयःजस्थतीत पनुिवाकास व दरुुस्ती यािाितच ेशनासनाच ेनवीन धोरण तयार 
होण्यास ककती कालावधी लागणार आहे वा ांयानुषींगाने सरुु असलेल्या कायावाहीची 
सदयःजस्थती काय आहे, 
(४) नसल्यास, िवलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. प्रिाश महेता (०५-०४-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) सन १९६८ मध्ये शनासनाने नेमलेल्या िेडकेर ससमतीया अ्यासग्ाया सशनर्ारशनीनुसार 
मुींिई शनहर िे्ावरील सुमारे १९६४२ इमारतीींया दरुुस्ती/ पुनिाधंणीची ििािदारी जस्वकारली व 
ती पार पाडण्याकरीता मुींिई परदरुस्ती व पनुराचना कायदा १९६९ मींि र करून ांयाअन्वये मुींिई 
परदरुुस्ती व पनुराचना मींडळाची स्थापना होऊन हे मींडळ सन १९७१ मध्ये कायारत झाले. 
ांयानुसार मुींिई शनहर िे्ावरील िुन्या उपकर्रणाप्त इमारतीींची दरुूस्ती व पुनिवाकास मुींिई 
इमारत दरुुस्ती व पनुराचना मींडळ याींचकेड न करण्यात येते. 
(३) शनासनाया ी दनाींक २९ ऑक््ोिर, २०१६ रोिीया शनासन दनणायान्वये ०८ िवधानसभरा/ 
िवधानपररषद सदस्याींया ससमतीची ी द.१९/०९/२०१७ रोिी झालेल्या िैठकीमधील चचेनुसार 
ससमतीतील सदस्याींनी शनासनास सशनर्ारसी सादर केल्या अस न ांयानुसार म्हाडाकड न िवकास 
दनयींत्ण दनयमावली ३३(७) व ३३(९) व तसेच म्हाड अधधदनयमात सुधारणा करण्यािाितचा 
्रणस्ताव शनासनास ्रणाप्त झाला आहे. ांयानुसार करावयाया सुधारणाींिाित ससमतीचा अींदतम 
अहवाल ्रणाप्त झाल्यानींतर पुढील कायावाही करण्यात येईल.  
(४) ्रणश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
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मुांाईतीी ्ुन्या चाळीतीी भाडिेरुां च्या रात्रतेााातची ररररत्रिे  
रूवतीक्षी प्रभावान ेीााूं िरयाााात 

  

(९)  ८५९६० (०१-०९-२०१७).   श्री.िाीीदास िोळांािर (वडाळा), श्री.अममन र ेी (मुांाादेवी), 
श्री.अस्ीम शेख (माीाड रलश्चम), प्रा.वषात ांायिवाड (धारावी) :   सन्माननीय ांहृननमातण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींिईतील िुन्या चाळीतील भराडकेरुीं या पात्तेिाित सन २०१० व २०१३ ची पररपत्के 
प वालक्षी ्रणभरावाने लाग  करण्यािाितचा शनासनाकड े ्रणलींबित ्रणस्तावाला म्हाडाया गहृदनमााण 
िवभरागाने सहमती दाखवली असल्याचे माहे ि न, २०१७ मध्ये वा ांया दरम्यान दनदशनानास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या ्रणस्तावावर दनणाय पेतल्यास ांयाचा र्ायदा दक्षक्षण मुींिईतील िवकासकाींना 
होणार अस न ांयाींना अनेक िुन्या ्रणकल्पात दपु्प् च्ई के्षत्र्ळ उपलब्ध होणार आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, यामळेु ्रणस्तावावर दनणाय होण्याप वी शनासनाने तज्ाींची, ग्राहक सींप्नाींची मत े
िवचारात पेण्यािाित कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, िवलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. प्रिाश महेता (०५-०४-२०१८) : (१) शनासन दनणाय ी द.१६.०८.२०१० व ी द.२२.०२.२०१३ हे 
ज्या ी दवसापास न दनगासमत झालेले आहेत, ांया ी दवसापास न अमलात येत असल्याने काही 
री हवाश्याींकड े ी द.१३.०३.१९९६ प वीची कागदपत् े अस नही अस े री हवाशनी ांयाींया न्याय 
हक्कापास न वींधचत राहत असल्याने असे री हवाशनी ययधथत होऊन म्हाडा व शनासनाकड े
एकसारखा पाठपुरावा कररत आहेत. तसचे न्यायालयाच े दरवाि े ठोठावत आहेत. यािािी 
िवचारात पेऊन म्हाडान ेसदरचे शनासन दनणाय पुवालक्षी ्रणभरावान ेलाग  करण्यािाितचा ्रणस्ताव 
शनासनास सादर केला आहे.  
(२) हे अींशनतः खरे आहे. 
सदरचे शनासन दनणाय प वालक्षी ्रणभरावान े लाग  केल्यास अशना अपात् री हवाश्याींना ांयाचा प णा 
र्ायदा होऊन ांयाींना ककमान ३०० चौ.र् ् च्ई के्षत्र्ळ असलेल्या सददनका ्रणाप्त होतील. 
िर योिना ही भराडकेरूीं या पुनवासनासाठी लागणारा च्ईके्षत् दनदेशनाींक + ५०/६०/७० ्क्के 
इतके ्रणोांसाहानाांमक च्ईके्षत् दनदेशनाींकानुसार अनुजे्य असले, तर ांयानुसार, ३०० र् ् च्ई 
के्षत्र्ळावरती िवकासकास ५०/६०/७० ्क्क्यापयतं ्रणोांसाहनाांमक च्ई के्षत्र्ळाचा लाभर 
होईल. 
(३) म्हाडाने सन २०१० व २०१३ मधील शनासन दनणाय प वालक्षी ्रणभरावान ेलाग  करण्यािाितचा 
सादर केलेल्या ्रणस्तावािाित कायावाही ्रणलींबित अस न शनासनाया िवचाराधीन आहे. 
(४) ्रणश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
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वार्े (ता.हवेीी, ल्.रुणे) येथीी आांतरराष्ट्रीय कक्रिे च्या मैदानातीी िाम रूणत नसताांना 
िां त्रा दारास देयिे अदा िरयात आयाााात 

  

(१०)  ८६३१३ (२३-०८-२०१७).   श्री.मभमराव तारिकर (खडिवासीा) :    सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) वारिे (ता.हवेली, जि.पुणे) येथील ित्पती सशनवािी महाराि आींतरराषरीय कक्रके्या 
मैदानाया कामाींची नगरिवकास िवभरागाकड न चौकशनी सुरु असताींना शनासनाया आदेशनाच े
उल्लींपन करून रु.१,०६,०६,५८८/- बिले अदा करण्यात आली असल्याची गींभरीर िाि माहे म,े 
२०१७ मध्ये वा ांया दरम्यान दनदशनानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सदर ी ठकाणी ्रणांयक्ष िागेवर झालेली कामे आणण अदा केलेली बिले यामध्ये 
मोठी तर्ावत आढळ न येत असल्याचे दनदशनानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरह  िाि अदतशनय गींभरीर स्वरुपाची अस न यामध्ये चौकशनी ्रणलींबित असताींना 
एवढ्या मोठ्या रकमेची देयके अदा करून शनासनाच ेआदेशन धाब्यावर िसिवले िात असताींना 
शनासनस्तरावर कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, िवलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१०-०४-२०१८) : (१), (२) व (३) चौकशनी ्रणलींबित असताींनाही रूपये 
१,०६,०६,५८८/- िीले अदा करण्यात आली असल्याची िाि दनदशनानास आली हे खरे आहे, 
     यािाित शनासन स्तरावर तपासणी सुरू अस न दनयमानुसार योग्य ती कायावाही करण्यात 
येत आहे.    
(४) ्रणश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

रनवेी महानांररामीिेचा स्मा त मस ी यो्नेत समावेश िरयाााात 
  

(११)  ८६४३४ (२३-०८-२०१७).   श्री.प्रशाांत ठािूर (रनवेी), श्री.समीर िुणावार (हहांांणघा ), 
अॅड.आमशष शेीार (वाांदे्र रलश्चम), श्री.अतुी भातखळिर (िाांहदवीी रूवत), श्रीमती मननषा 
चौधरी (दहहसर), श्री.अममत सा म (अांधेरी रलश्चम) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नययान े स्थापन झालेल्या पनवेल महानगरपासलकेमार्ा त पायाभर त सुिवधा पुरिवण्यासाठी 
पनवेल महानगरपासलकेचा स्मा ा् सस्ी योिनेत समावेशन करण्याची मागणी स्थादनक 
लोक्रणदतदनधीींनी माहे माचा, २०१७ मध्ये वा ांया दरम्यान मा.मखु्यमींत्ी याींयाकड े
दनवेदनादवारे केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त के्षत्ामध्ये दनयोिीत नवी मुींिइा आींतरराषरीय िवमानतळ येत अस न 
िेलाप र-तळोिा ते पनवेल मेरो रेल्वेचे काम ्रणगतीपथावर सुरू अस न उरण-पनवेल कॉररडॉर 
रेल्वे ्रणकल्प, सेि ्रणकल्प व रेल्वे ्समानलचेही काम सुरू अस न महानगरपासलकेच ेआधथाक 
स्त्ोत लक्षात पेता पायाभर त सुिवधा पुरिवणे अडचणीचे होणार आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उक्त ्रणकरणी शनासनाने चौकशनी करून महानगरपासलकेमार्ा त पायाभर त सुिवधा 
देण्याया ष्ष्ीने स्मा ा् सस्ी योिनेत समािवष् करणेिाित कोणती उपाययोिना केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, िवलींिाची कारणे काय आहेत ?  
 
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०३-०४-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) व (३) कें द्र शनासनाया स्मा ा् सस्ी असभरयानाींतगात राज्यातील ८ शनहराींची स्मा ा् सस्ी 
म्हण न दनवड केलेली आहे. यामध्ये पनवेल महानगरपासलकेचा समावेशन नाही. तथािप अमतृ 
असभरयान तसेच राज्य शनासनाया िविवध योिनाींमध न पनवेल शनहरामध्ये पायाभर त सुिवधाींची 
दनसमाती करणेसाठी पनवले महानगरपासलकेस राज्य शनासनामार्ा त सहकाया करण्यात येत आहे. 
(४) ्रणश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

महाराष्ट्र सुवणत् यांती नांरोत्थान महामभयानाांतांतत रा्ाुंरुनांर नांररररषदेतीी 
राणीरुरवठा यो्नेााात 

  

(१२)  ८८३७४ (२३-०८-२०१७).   श्री.सुरेश ांोरे (खेड आळांदी) :   सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नागरी स्थादनक स्वराज्य सींस्थाींया नागरी पायाभर त व सामाजिक सुिवधा दनमााण करणे 
व ांयाया िळक्ीकरणासाठी महाराषर सुवणाियींती नगरोांथान महासभरयानाींतगात रािगुरुनगर 
नगरपररषदेने ी दनाींक १२ सप् ्ेंिर, २०१४ रोिी वा ांया सुमारास पाणीपुरवठा योिनेचा ्रणस्ताव 
उप सींचालक, नगर ्रणशनासन सींचालनालयास सादर केला आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, रािगुरुनगर नगरपररषदेने सदर पाणीपुरवठा योिनेच े ताींबत्क मुल्याींकन 
महाराषर िीवन ्रणाधधकरण याींयामार्ा त तयार करून ताींबत्क मान्यतेसाठी मा.सींचालक 
(ताींबत्क), महाराषर िीवन ्रणाधधकरण याींचेकड ेपाठिवले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपसींचालक, नगरपररषद ्रणशनासन सींचालनालय याींया पत् क्र. नप्रणसीं/ 
नगरोांथान/२०१४/रािगुरुनगर पाप/ुसीं.७९६५/का.१३ ी दनाींक २८ ऑक््ोिर, २०१४ रोिी वा ांया 
सुमारास पत्ानुसार कळिवलेल्या त्ु्ी रािगुरुनगर नगरपररषदेने पत् क्र.२४५०/१६ ी दनाींक १५ 
नोयहेंिर, २०१६ नुसार त्ु्ीींची प ताता केली अस न सदरचा ्रणस्ताव ्रणशनासकीय तसेच िवांतीय 
मान्यतेची ्रणलींबित आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, रािगुरुनगर नगरपररषदेया पाणी पुरवठा योिनेया ्रणस्तावाया मान्यतेची 
सदय:जस्थती काय आहे तसेच सदर योिनेला शनासन स्तरावरून मान्यतसेाठी अि न ककती 
कालावधी लागणार आहे ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२४-०४-२०१८) : (१), (२), (३) व (४) • महाराषर सुवणा ियींती 
नगरोांथान महासभरयानाींतगात पाणी पुरवठा योिनचेा ्रणस्ताव रािगुरुनगर नगरपररषदेने  ी द.१५ 
नोयहेंिर, २०१६ या पत्ान्वये नगरपररषद ्रणशनासन सींचालनालयास सादर केला. 
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• महाराषर सुवणा ियींती नगरोांथान महासभरयानाया स्थायी आदेशनानुसार नगरपररषद ्रणशनासन 
सींचालनालयाने माहे रे्ब्रुवारी, २०१८ मध्ये शनासन मान्यतेसाठी सादर केला.  
• ांयानुसार, रु.१५.४८ को्ीींया रािगुरुनगर शनहर पाणी पुरवठा ्रणकल्पास शनासन दनणाय, 
ी द.२८ माचा, २०१८ अन्वये ्रणशनासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. 

___________ 
  

दादर (मुांाई) येथीी िािासाहेा ांाडांीळ माांातवरीी रुनववतिासात वविासि मे.आिृती 
डरे्व्हीरसत व बाडसत याांनी िेीेया रहहवाश्याांच्या फसवणुिकााात 

  

(१३)  ८८४२३ (०४-०९-२०१७).   श्री.सदा सरवणिर (माहहम) :   सन्माननीय ांहृननमातण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) दादर (मुींिई) येथील काकासाहेि गाडगीळ मागा दादर (पजश्चम) मुींिई २८ येथील 
पुनिवाकासात िवकासक मे.आकृती डयेहलपसा व बिल्डसा याींना सन २००४ मध्ये िव.दन.न. ३३(७) 
अींतगात ना-हरकत ्रणमाणपत् देण्यात आले होते, हे खरे आहे काय,   
(२) असल्यास, िवकासाकड न भराडकेरू / री हवाश्याींना पयाायी िागेसाठी िागा देऊन इमारत 
ररकामी करून पेण्यात आली होती परींत ुमागील ७ त े८ वषाापास न पयाायी िागेसाठी देण्यात 
येणारे भराडहेी िींद केले आहे, हे ही खरे आहे काय,   
(३) असल्यास, या ्रणकरणी शनासनामार्ा त चौकशनी केली आहे काय, चौकशनीत काय आढळ न व 
 तदनुसार पुनिवाकासाच े काम प णा करण्याकररता िवकासकािवरुद्ध कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, िवलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. प्रिाश महेता (२०-०४-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे. मुींिई इमारत दरुुस्ती व पुनराचना 
मींडळाने सदर मालमांतेया पुनिवाकासासाठी िव.दन.दन. ३३(७) मधील तरतुदीनुसार 
ी द.०५.०५.२००४ रोिीया पत्ान्वये मे.आकृती डयेहलपसा व बिल्डसा याींना ना-हरकत ्रणमाणपत् 
्रणदान केले आहे.  
(२) होय, हे खरे आहे. 
     िुन्या उपकर्रणाप्त इमारतीमध्ये एक ण (४५ दनवासी + ०३ अदनवासी) ४८ भराडकेरु/ 
री हवाशनी रहात होते. सदर इमारत धोकादायक असल्यामुळे सन २००१ साली इमारतीचा पी हला 
व दसुरा मिला तोडण्यात आला. एक ण २६ दनवासी भराडकेरु/री हवाश्याींना मींडळाया सींक्रमण 
सशनिीरात पयाायी िागा देण्यात आली. िवकासकाने ११ यया मिल्यापयतंचे काम प णा करुन, ते 
थाींििवण्यात आलेले आहे. सदय:जस्थतीत सदरचे काम िींद अवस्थेत आहे. मागील काही 
वषांपासुन भराडकेरु/री हवाश्याींचे भराड े िवकासक देत नसल्यािाितया तक्रारी ्रणाप्त झालेल्या 
आहेत.   
(३) मुख्य अधधकारी, दवुपु मींडळ याींनी काम सुरु करण्यािाित तसचे ्रणलींबित भराड ेदेण्यािाित 
िवकासकाींिरोिर अनके वळेा पत्ययवहार केला आहे. तसेच भराडकेरु/री हवाशनी व िवकासक याींची 
ी द.१०.०४.२०१४, ी द.१८.११.२०१४ व ी द.२३.०५.२०१६ रोिी सींयुक्त िैठका पेतलेल्या अस न,   
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ना-हरकत ्रणमाणपत्ातील अ्ीींचा प ताता न केल्यामुळे, िवकासकास कारणे दाखवा नो्ीस 
ििािवण्यात आलेली आहे. परींत  िवकासकाची आधथाक पररजस्थती व तदनींतर ांयाींच े दनधन 
झाल्यामुळे, पुनिवाकासाचे काम रखडले आहे, ही वस्तुजस्थती आहे. पुनिवाकासाच ेउवाररत काम 
िवकासकाचे भरागीदार याींनी ी द.२३.०५.२०१६ रोिी झालेल्या सींयुक्त िैठकीमध्ये सुरु करण्याची 
हमी देऊनही, काम सुरु होऊ शनकले नाही.  
     म्हाडान े अशनाच ्रणकारया िींद पडलेल्या पुनिवाकास ्रणकल्पासाठी धोरण दनजश्चत 
करण्यासाठी सिवस्तर ्रणस्ताव शनासनास  सादर झालेला आहे. सदर ्रणस्तावामध्ये ना-हरकत 
्रणमाणपत् रद्द करुन म्हाडान ेमालमांता म्हाड अधधदनयम १९७६ ्रणकरण ५ कलम ४१ मधील 
तरत दीनुसार भर सींपाी दत करुन, उवाररत काम प णा करण्याची तरत द केलेली आहे. सदर ्रणस्ताव 
शनासनाया िवचाराधीन आहे.  
(४) ्रणश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

माहीम (मुांाई) येथीी रांतप्रधान अनुदान प्रिराांतांतत ााांधयात  
आीेया इमारतीचा रुनववतिास िरणेााात 

(१४)  ८८४२४ (०४-०९-२०१७).   श्री.सदा सरवणिर (माहहम) :   सन्माननीय ांहृननमातण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) माहीम (मुींिई) येथील साई सदन मींगलमुती, गणेशन कृपा सखुशनाींती सींिीवनी ्रणसाद 
दांतकृपा ई. इमारती सन १९७० ते १९८० दरम्यान पींत्रणधान अनदुान ्रणल्कपाींतगात िाींधण्यात 
आल्या आहेत, हे खरे आहे काय,   

(२) असल्यास, सदर इमारतीचे िाींधकाम अांयींत दनकृष् दिााच ेअसल्याचे आढळ न आले आहे, 
हे ही खरे आहे काय,   
(३) असल्यास, सदर इमारतीींचा पुनिवाकास ताींबत्क अडचणीमुळे करणे शनक्य नसल्यामुळे 
िवशनेष िाि म्हण न शनासनान ेदनधी उपलब्ध करून दयावा अथवा िव. दन. मी. ३७(७) / ३३(१०) 
्रणमाणे स्वतींत् योिना करून पुनिवाकास करण्याची स्थादनकाींनी मागणी केली आहे, हे ही खरे 
आहे काय,  
(४) असल्यास, यािाित शनासन स्तरावर चौकशनी करण्यात आली आहे काय, चौकशनीत काय 
आढळ न आले तदनुसार कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे,  
(५) नसल्यास, िवलींिाची करणे काय आहेत ? 
  
श्री. प्रिाश महेता (२०-०४-२०१८) : (१) अींशनतः खरे आहे. 
     पींत्रणधान अनुदान ्रणकल्पाींतगात मुींिई शनहरातील िुन्या २३९ उपकर्रणाप्त इमारतीींया 
िागी ६६ नवीन इमारती सन १९८९ त े१९९४ या कालावधीत िाींधण्यात आल्या आहेत. यापैकी 
साई सदन इमारत सन १९९३ मध्ये व मींगलमतुी इमारत सन १९९१ मध्ये िाींधण्यात आल्या 
आहेत गणेशन कृपा(१९७८), सुखशनाींती(१९८४), सींिीवनी ्रणसाद(१९८५), दांतकृपा (१९९४) या 
इमारती पींत्रणधान अनुदान ्रणकल्पाींतगात िाींधण्यात आलेल्या नस न ांयाींची पनुराचनाही म्हाड 
अधधदनयम १९७६ या तरतुदीींनसुार करण्यात आलेली आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
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     तथािप, पींत्रणधान अनुदान ्रणकल्पाींतगात िाींधलेल्या इमारतीींया दरुुस्तीसाठी िवशनेष िाि 
म्हण न शनासनान े ी द.१८.११.२०१३ रोिीया पत्ान्वये दरवषी रुपये २५ को्ी (५ वषांसाठी) 
्रणाधधकरणाया अथासींकल्पात तरत द करून दरुुस्ती करण्याचे दनदेशन ी दले आहेत. ांया्रणमाणे 
आवश्यकतेनुसार या इमारतीींची दरुुस्ती/ देखभराल करण्यात येत आहे. ांयामुळे या इमारती 
सुजस्थतीत आहेत. तसेच गणेशनकृपा, सुखशनाींती, सींिीवनी ्रणसाद, दांतकृपा या इमारतीींची 
दनयसमतपणे देखभराल होत असल्याने ांयाही सुजस्थतीत आहेत. 
(३) होय, हे खरे आहे. अणखल मुींिई रािीव गाींधी दनवारा ्रणकल्प मध्यवती सहकारी गहृदनमााण 
सींप्नेया अध्यक्ष व सरधच्णीस याींनी या इमारतीींची पुनराचना करण्यािाित िविवध स्तरावर 
दनवेदने ी दली आहेत. 
(४) ी द.३१.०५.२०१७ रोिी शनासनाने ी दलेल्या आदेशनाींनुसार व तदनुषींगाने ्रणाधधकरणाया 
ी द.११.०७.२०१७ रोिीया िैठकीत ठरल्यानुसार ६६ इमारतीींपकैी २० इमारतीींची पुनराचना 
ांयालगतया भर सींपाी दत/ उपकर्रणाप्त इमारतीींची िव.दन.दन.३३(९) अींतगात करण्याच े ्रणयोिन 
आहे. उवाररत ४६ इमारतीींची पनुराचना िव.दन.दन.(९) अींतगात शनक्य नाही. तसेच िव.दन.दन.३३(७) 
मध्ये पींत्रणधान अनुदान ्रणकल्पाींतगात िाींधलेल्या इमारती व पुनराधचत इमारतीींचा पुनिवाकास 
करण्याची तरत द नसल्यान े या ४६ इमारतीींची पुनराचना िव.दन.दन.३३(७) मध्ये करणे शनक्य 
यहावे, यासाठी िव.दन.दन. ३३(७) मध्ये पींत्रणधान अनुदान ्रणकल्पाींतगात िाींधलेल्या इमारती व 
पुनराधचत इमारतीींचा अींतभरााव करण्याची सशनर्ारस ्रणारूप िवकास आराखडा २०३४ मध्ये 
मींडळाकड न ी दनाींक २८/०७/२०१६ रोिी करण्यात आली आहे. िवकास दनयींत्ण दनयमावलीतील 
३३ (७) मध्ये या्रणमाणे स्पष् तरत द झाल्यानींतर या ४६ इमारतीींया पुनराचनेिाित कायावाही 
करणे शनक्य होईल. 
(५) ्रणश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  
माीाड (रूवत), वामनराव र ैमाांत व ााणडोंांरी येथीी हदांडोशी रूीा खाीून य-ु नत रस्ता ानवून 

वाहतूिकसाठी उरीब्ध िरुन देयाााात 
  

(१५)  ८९९६२ (२३-०८-२०१७).   श्री.सुननी प्रभ ू (हदांडोशी) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मालाड (प वा), ्ाईम्स ऑर् इींडडया वामनराव पै मागा व िाणडोंगरी येथील नागरीकाींना 
रेल्वे स्थानकास िाण्यासाठी द र अींतरावरुन िावे लागत असल्याने ांयाींची होत असलेली 
गैरसोय द र करण्यासाठी ्ाईम्स ऑर् इींडडया िवळील ी दींडोशनी प ला खाल न य-ु्ना रस्ता 
िनव न वाहत कीसाठी उपलब्ध करुन देण्याकरीता सावािदनक िाींधकाम िवभरागान ेदनिवदा काढ न 
५० लाख दनधीची तरत द करुनही अदयाप सदरह  रस्ांयाच े िवकास काम सुरु करण्यात आले 
नाही, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, मुींिईतील सावािदनक िाींधकाम िवभरागान ेिाींधलेले सवा महामागा एमएमआरडीए 
्रणाधधकरणाला हस्ताींतरीत केले असल्याने सदरह  रस्ांयाचे काम एमएमआरडीए ्रणाधधकरणातरे् 
परवानगी पेव न सुरु करण्यात यावे अशनी मागणी लोक्रणदतनीधीींनी मा.मखु्यमींत्ी महोदयाींना 
ी दलेल्या लेखी दनवेदनादवारे केली, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, सदरह  दनवेदनाया अनुषींगान े उक्त मींि र रस्ांयाच े िाींधकाम ांवरीत सुरु 
करणेिाित एमएमआरडीए ्रणाधधकरणातरे् कोणती कायावाही करण्यात आली वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, िवलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०७-०५-२०१८) : (१) पजश्चम द्रतुगती महामागाावरील ्ाईम्स ऑर् इींडडया 
िवळील ी दींडोशनी प लाखाल न री यु-्नाच ेिाींधकामाकरीता सावािदनक िाींधकाम िवभरागामार्ा त 
सन २०१६-२०१७ मध्ये रु.३८ लाख इतका दनधी अथासींकल्पीत करण्यात आला. सावािदनक 
िाींधकाम िवभराग, शनासन दनणाय, ी दनाींक १३ एि्रणल, २०१७ अन्वये पजश्चम द्रतुगती मागा मुींिई 
महानगर ्रणदेशन िवकास ्रणाधधकरणाकड े ५ वषााकररता देखभराल व दरुुस्तीसाठी सावािदनक 
िाींधकाम िवभरागामार्ा त हस्ताींतरीत करण्यात आल्यानींतर मुींिई महानगर ्रणदेशन िवकास 
्रणाधधकरणाकड न ररतसर दनिवदा ्रणक्रीया पार पाडण्यात येऊन सदरचे काम प णा करण्यात आले. 
(२) होय. 
(३) व (४) सदय:जस्थतीत मुींिई महानगर ्रणदेशन िवकास ्रणाधधकरणामार्ा त सदरच ेकाम प णा 
झालेले अस न, वाहत क सुरळीतपणे सुरु आहे. 

___________ 
  

रनवेी महानांररामीिेस नुिसान ररतावा देयाााात 
  

(१६)  ९०६३४ (२३-०८-२०१७).   श्री.्यिुमार ांोरे (माण) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील एलिी्ी करातील त ् लक्षात पेऊन शनासनान े२५ महानगरपासलकाींना नुकसान 
परतावा देण्याच ेिाहीर केले असल्याचे माहे एि्रणल, २०१७ मध्ये वा ांया दरम्यान दनदशनानास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, एलिी्ी कर लादणा-या पनवेल महानगरपासलकेच ेनावच या यादीत नाही, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, शनासनाने या यादीत पनवेल महानगरपासलकेचे नाव दाखल करुन एलिी्ी 
करापो्ी िमा केलेले २२ को्ी रुपये सदर महानगरपासलकेला देण्यािाित कोणती कायावाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, िवलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२५-०४-२०१८) : (१) हे खरे आहे, शनासनान े ी दनाींक १ ऑगस््, २०१५ 
पास न ५० को्ीपेक्षा कमी आधथाक उलाढाल असलेल्या सवा ययापाऱ्याींना स्थादनक सींस्था कर 
भररण्यापास न स ् ी दलेली आहे. तथािप, महानगरपासलकाींना येणारी आधथाक त ् भररुन 
काढण्यासाठी शनासनाकड न सहा्यक अनुदान देण्याचा दनणाय पेण्यात आला आहे. ांया 
अनुषींगाने सींिींधधत महानगरपासलकाींना माहे ि न, २०१७ पयतं सहा्यक अनुदान देण्यात आले 
आहे. 
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(२) ते (४) पनवेल महानगरपासलका के्षत्ात ी द. १ िानेवारी, २०१७ पास न स्थादनक सींस्था कर 
लाग  करण्यात आला. सिि, पनवेल महानगरपासलकेस स्थादनक सींस्था करापास न उांपन्न 
्रणाप्त झाले आहे. 
     राज्यात स्थादनक सींस्था कर ्रणणाली रद्द होव न ी दनाक  ०१ िुल,ै २०१७ पास न महाराषर 
वस्त  व सेवा कर (स्थादनक ्रणाधधकरणाींना भररपाई देण्यािाित) अधधदनयम, २०१७ ची 
अींमलििावणी सुरू झाली आहे. ांयाअन्वये राज्यातील महानगरपासलकाींना अनुदान देण्यात येत 
आहे. पनवले महानगरपासलकेया िाितीत अनुदान देण्याची िाि शनासनाया िवचाराधीन आहे. 
  

___________ 
  
मनमाड शहरासाठी (ल्.नामशि) िरां्वण धरण राणी रुरवठा यो्नेचे सर्व्हेक्षण िरयाााात 
  

(१७)  ९१२२८ (२३-०८-२०१७).   श्री.रांि् भु्ाळ (नाांदांाव) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मनमाड शनहरासाठी (जि.नासशनक) करींिवण धरण पाणी पुरवठा योिनेचे सयहेक्षण 
करण्यािाितचा ठराव व कराराचा मसुदयासह मागणी मनमाड नगरपररषद मनमाडन े ी दनाींक 
१३ एि्रणल, २०१७ रोिी वा ांया सुमारास सींचालक, नगर पररषद सींचालनालय, मुींिई, सधचव, 
नगर िवकास िवभराग व सधचव, पाणी पुरवठा िवभराग, मींत्ालय, मुींिई याींयाकड ेकेलेली आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर योिनेच े सयहेक्षण करणेिाित शनासनान े कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, िवलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०३-०४-२०१८) : (१), (२) व (३) • मनमाड शनहरास करींिवन धरणात न 
पाणी पुरवठा करण्याया अनुषींगाने सयहेक्षण करुन तसा ्रणस्ताव नगरपररषदेया ठरावासह 
नगरपररषद ्रणशनासन सींचालनालयास एि्रणल, २०१७ मध्ये सादर केला आहे. 
• तथािप, सदर ्रणस्तावािाित नगरपररषद ्रणशनासन सींचालनालयान ेउपजस्थत केलेल्या मुदयाींचा 
खुलासा व ताींबत्क मान्यता अदयाप नगरपररषद ्रणशनासन सींचालनालयास अ्रणाप्त आहे. 
  

___________ 
  

अमळनेर शहरात अनतक्रमण ह ाव मोहीम स्थधांतीचा ननयमााह्य ठराव िेयाााात 
  

(१८)  ९१३३२ (२३-०८-२०१७).   श्री.मशरीषदादा चौधरी (अमळनेर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अमळनेरचे उपिवभरागीय अधधकारी व मुख्याधधकारी याींनी ी दनाींक ६ एि्रणल, २०१७ रोिी वा 
सुमारास अदतक्रमण ह्ाव मोहीम, िेकायदा िाींधकाम ह्िवण्यासाठी योिना तयार केली होती, 
हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उक्त ्रणकरणी नगराध्यक्षा याींनी ी दनाींक ३० माचा व ी दनाींक ०८ एि्रणल, २०१७ 
रोिी वा ांया सुमारास यािाितच े ्रणथमतः आदेशन ी दले अस न ांयान सार ी दनाींक १४ एि्रणल, 
२०१७ रोिी पोलीस िींदोिस्त पुरिवण्याची तििीि करण्यात आली होती, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, वास्तिवक कायदयाने व दनयमाने अदतक्रमण काढण्याची मोहीम अथवा 
कायावाही थाींििवण्यािाित ठराव करण्याचा कुठलाही अधधकार स्थायी ससमतीस नसताींनाही 
ी दनाींक ११ एि्रणल, २०१७ रोिी स्थायी ससमतीया सभरेत ही मोहीम स्थधगत करण्यासाठी 
िेकायदेशनीरपणे ठराव क्र.५७, िवषय क्र.५६ पेण्यात आला, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, अदतक्रमण ह्िवणे, मोहीम राििवणे ्रणशनासकीय िाि अस न मोहीम े िवरुध्द 
ठराव अथवा हस्तके्षप करण्याचा अधधकार नगरपररषद सदस्याींना नसताींनाही अमळनेर 
नगरपररषदेया नगराध्यक्षा व ांयाींचे सहकारी २२ नगरसेवक याींनी अधधकाराचा गैरवापर करुन 
महाराषर नगरपररषद, नगरपींचायती व औदयोधगक नागरी अधधदनयम १९६५ चे कलम ४४ (ई) 
चा भरींग केला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, उक्त ्रणकरणी कायदयाचे उल्लपींन केल्यािाितची तक्रार मा.लोक्रणदतदनधी, 
आपाडीच ेग्नेते ्रणिवण पाठक व इतर याींनी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(६) असल्यास, या ्रणकरणी चौकशनी करुन कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत आहे, 
नसल्यास, िवलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०७-०५-२०१८) : (१) होय. 
(२) पोलीस दनररक्षक, अमळनेर पोलीस स््ेशनन याींनी ी दनाींक १७.०४.२०१७ रोिी अमळनेर 
नगरपसलका हद्दीतील अदतक्रमण काढण्यासाठी पोलीस िींदोिस्त पुरिवण्यात येईल, असे 
मुख्याधधकारी, अमळनेर नगरपररषद याींना कळिवले होत.े 
(३) अमळनेर नगरपररषदेया स्थायी ससमतीने ठराव क्र. ५७ अन्वये स्थधगती ी दली आहे, हे 
खरे आहे.  
(४), (५) व (६) श्री.्रणिवणकुमार पाठक व इतर, अमळनेर याींनी अमळनेर नगरपररषदेया 
ी दनाींक ११.०४.२०१७ ठराव क्र. ५७, िवषय क्र. ५६ िाित नगराध्यक्षा व इतर २२ नगरसेवक 
याींचे िवरुध्द महाराषर नगरपररषद, नगरपींचायती व औदयोधगक नागरी अधधदनयम १९६५ च े
कलम ४४ (१) ई अन्वये जिल्हाधधकारी, िळगाव याींचेकड ेअिा दाखल केला. 
     जिल्हाधधकारी, िळगाव याींनी सुनावणीअींती ी दनाींक २९.०१.२०१८ या आदेशनान्वये 
नगराध्यक्षा व इतर २२ नगरसेवक याींना आदेशनाच े ी दनाींकापास न उवाररत पदावधीसाठी अनहा 
ठरिवले आहे. 

___________ 
  

म्हाडाने माीवणी, माीाड (मुांाई) येथे सन २०१५ म्ये आधथति िमिुवत घ िाांसाठी 
िाढीेया ीॅा री वव्ेत्याांना घराांचा तााा ममळयाााात 

  

(१९)  ९४९७५ (१३-१०-२०१७).   श्री.योाेंश साांर (चारिोर) :   सन्माननीय ांहृननमातण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) म्हाडाने मालवणी, मालाड (मुींिई) येथ ेसन २०१५ मध्ये आधथाक उांपन्न कमी असलेल्या 
प्काींसाठी लॅा्री काढली अस न यामध्ये सुमारे १७० कु्ुींिाींना पराींची लॅा्री लागली होती, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पराींची ककीं मत १८ लाख ६५ हिार अस न लॅा्री िविेांयाींनी कि े काढ न 
म्हाडामध्ये ही रक्कम भररून दोन वषे झाली आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, लॅा्री िविेांयाींच ेकमी उांपन्न अस न ांयाींया पगारात न किााचे हप्त ेकापले 
िात आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर कु्ुींिाींना पराींचा तािा केयहा समळणार आहे व यािाित शनासनाने कोणती 
उपाययोिना केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, िवलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. प्रिाश महेता (०४-०४-२०१८) : (१) उपाध्यक्ष तथा मुख्य कायाकारी अधधकारी, महाराषर 
गहृदनमााण व के्षत्िवकास ्रणाधधकरण याींचेकड न ्रणाप्त अहवालानुसार मुींिई मींडळाने सन म-े
२०१५ या सोडतीत इमारतीचे िाींधकाम सुरु असलेल्या मालवणी मालाड येथील एक ण २३२ 
अांयल्प उांपन्न ग्ातील सददनकाींची सोडती मार्ा त िवक्रीची िाी हरात ्रणससध्द केली. यापकैी 
एक ण २२४ यशनस्वी लाभराथी होत.े  
(२) हे खरे आहे. 
     सदरह  योिनेतील सददनकाची िवक्री ककीं मत रु.१८,६२,६३९/- इतकी अस न सोडतीतील 
यशनस्वी लाभरार्थयांपकैी काहीींनी िकेँचे किा काढ न सददनकेची िवक्री ककीं मत ऑगस्् २०१६ 
पास न मींडळास भररणा केलेली आहे. 
(३) शनासन धोरणानुसार आधथाक दिुाल उांपन्न ग्ाकरीता दनजश्चत करण्यात आलेल्या या 
उांपन्न ग्ाकरीताया मयाादेनुसार मुींिई मींडळान ेसन २०१५ चा सोडतीमार्ा त २३२ सददनका 
या आधथाक दिुाल उांपन्न ग्ाकरीता उपलब्ध करुन देण्यात आल्या. या आधथाक दिुाल उांपन्न 
ग्ात मोडणारे सोडतीतील यशनस्वी लाभरार्थयांस िँकेने किा मींि रीकरीता पात् करुन सददनकेया 
िवक्री ककीं मतीपो्ी भररावयाया रकमेस किा उपलब्ध करुन ी दलेले आहे. 
     या आधथाक दिुाल उांपन्न ग्ाया ्रणवगाातील सददनकेया िवक्री ककीं मतीपो्ी सोडतीतील 
यशनस्वी ज्या अिादाराींनी िँकेच ेकिा पेतले आहे, ांयाींचे किााचे हप्त ेकापले िात आहेत. 
(४) गोरेगाव िवभरागाने ०१.०९.२०१७ रोिी व ी द. १२.१०.२०१७ रोिी दोन्ही इमारतीस भरोगव्ा 
्रणमाणपत् ्रणाप्त झाल्याच े कळिवल्यानुसार सददनकेची तािा िवतरण ्रणकक्रया हाती पेऊन 
अदयापपयतं १४९ सददनकेचा तािापत्ाचे िवतरण करण्यात आलेपैकी १४५ लाभरार्थयानंी 
सददनकेचा ्रणांयक्ष तािा पेतला आहे. उवारीत सददनकाींया िवतरणाींची ्रणकक्रया ्रणगतीपथावर 
आहे. 
     यशनस्वी लाभरार्थयांनी भरोगव्ा ्रणमाणपत्ाअभरावी तािा समळाला नसताना िवलींिान े
भररलेल्या सददनकेया िवक्री रकमेवर वसुल करण्यात आलेले ययाि परतावा करणेिाित 
मागणी केली असता सदर िवषयी दोन्ही इमारती क्र. १ व २ याींना भरोगव्ा ्रणमाणपत् 
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समळणेप वी िवलींि रकमेवर ययाि आकारण्यात आले आहे, ांयाींना ययािाची रक्कम परत 
करावी. अशना ्रणस्तावास उपाध्यक्ष, म्हाडा याींनी ी द. ०२.११.२०१७ रोिी मान्यता ी दली अस न 
सींिींधधत लाभरार्थयांचे ययाि परतावा करण्याची ्रणकक्रया सुरु करण्यात आली अस न येांया 
कालावधीत भरोगव्ा ्रणमाणपत् समळाल्याआधीकरीता वसुल करण्यात आलेल्या िवलींि ययाि 
परतावा मींडळाकड न देण्यात येत आहे. 
(५) ्रणश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

मुांाईतीी प्रिाश िॉ न ममी, हहांदसु्थान ममी, मधुसूदन ममी आणण क्राऊन ममीमधीी 
िामांाराांसाठी ि  ऑफ ड े ननलश्चत िरयाााात 

  

(२०)  ९५०४१ (३०-१२-२०१७).   श्री.सुननी मशांदे (वरळी) :   सन्माननीय ांहृननमातण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींिईतील ्रणकाशन कॉ्न समल, ी हींदसु्थान समल, मधुस दन समल आणण क्राऊन समलमधील 
कामगार तांकालीन सींपात सामील झाल्यान ेशनासनाया क् ऑर् डे्  मध्ये पात् होत नस न 
या कामगाराींसाठी ी दनाींक ०१ ऑक््ोिर, १९८१ ही क् ऑर् डे्  ठेव न ांयाींना पात् ठरिवण्यात 
यावे अशनी मागणी मा.लोक्रणदतदनधी आणण धगरणी कामगाराींनी माहे ऑगस््, २०१७ या 
दसुऱ्या आठवड्यात शनासनाकड ेकेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरह  मागणीया अनुषींगान े उपरोक्त धगरणीतील कामगाराींसाठी ी दनाींक ०१ 
ऑक््ोिर, १९८१ ही क् ऑर् डे्  दनजश्चत करण्यािाित शनासनाकड न आितागायत कोणता 
धोरणाांमक दनणाय पेण्यात आला वा येत आहे, 
(३) नसल्यास, िवलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. प्रिाश महेता (२६-०३-२०१८) : (१) मुख्य अधधकारी, मुींिई मींडळ याींयाकड न ्रणाप्त 
अहवालानसुार धगरणी कामगार कृती सींप्ना याींनी ी द. ३०.०६.२०१७ रोिीया पत्ान्वये “२९-
ब्रॅडिरी समल ही धगरणी सन १९८० साली िींद झाली. ांयामुळे या धगरणीमधील धगरणी 
कामगाराींना परे देताींना १ िानेवारी १९८० ही क् ऑर् डे्  मानावी. तसेच ४८ ्रणकाशन कॉ्न 
समल, ५२-श्रीदनवास समल, १८-मधुसुदन समल, ी हींदसु्थान ए/िी समल, क्रॉऊन समल, ी हींदसु्थान 
्रणोसेस, स््ॅन्डडा समल सशनवडी, स््ॅन्डडा समल ्रणभरादेवी, ससताराम समल, इांयादी धगरण्याींचे 
कामगार आधी सींपावर गेल्यान ेांयाींयासाठी ी द. ०१.१०.१९८१ ही क् ऑर् तारीख मानावी.” 
अशनी मागणी केलेली आहे. 
(२) सदरह  मागणीया अनुषींगान ेम्हाडान ेपाठिवलेल्या ्रणस्तावाया अनुसार उदयोग, ऊिाा व 
कामगार िवभरागाकड न असभर्रणाय पेऊन पुढील कायावाही करण्यात येत आहे.   
(३) ्रणश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
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नवी मुांाई ऐरोीी रररसरातीी वाहतूि िोंडी दरू िरयासाठी उन्नत माांत ााांधयाााात 
  

(२१)  ९५१२५ (३०-१२-२०१७).   श्री.सांदीर नाईि (ऐरोीी) :   सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ऐरोलीह न मुींिई व नवी मुींिईकड े दररोि हिारो वाहन े ये-िा करीत असतात ांयामुळे 
ऐरोली, माईनस्पेस आय.्ी.पाका , भरारत बििली या पररसरात ्रणचींड वाहतुकीची कोंडी होत,े हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, वाहतुकीची कोंडी द र होण्यासाठी सदरया ी ठकाणी उन्नत मागा िाींधण्यात 
यावा म्हण न स्थादनक लोक्रणदतदनधीींनी मा.मखु्यमींत्ी महोदयाींना माहे रे्ब्रुवारी, २०१७ मध्ये वा 
ांया दरम्यान दनवेदन ी दले आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त दनवेदनाया अनुषींगाने उन्नत मागाासाठी दनधी उपलब्ध करून 
देण्यािाित व उन्नत मागााच ेकाम सुरु करण्यािाित कोणती कायावाही करण्यात आली वा येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, िवलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०८-०५-२०१८) : (१), (२), (३) व (४) ्रणश्नाधधन ी ठकाणी वाहतुकीची कोंडी 
द र करण्यासाठी मा. लोक्रणदतदनधीींकड न उन्नत मागा िाींधण्यािाित मागणी होत आहे. तथािप, 
सदरचे काम ठाणे महानगरपासलकेया के्षत्ाींतगात येत आहे.  महापासलका के्षत्ाींतगात रस्ते / 
पुलाची काम े करण्याची ििािदारी सींिींधधत महानगरपासलकेची असल्यान े सदर काम ठाणे 
महानगरपासलकेमार्ा त होणे अपेक्षक्षत आहे.  
     मुींिई महानगर ्रणदेशन िवकास ्रणाधधकरणामार्ा त िवस्ताररत मुींिई पायाभर त सुिवधा 
्रणकल्पाींतगात मुींिई महानगर ्रणदेशनात िविवध पायाभर त सुिवधाींची कामे िवशनेषत:  रस्ते व 
पुलाची कामे हाती पेण्यात येतात.  ांयानुषींगाने ठाणे-िेलाप र रस्ांयावर पणसोली तडवळी 
उड्डाणपुल, सिवता केसमकल्स िींक्शननिवळ उड्डाणपुल, महाप े िींक्शननिवळ वाहनाींकरीता 
भर यारी मागा इ. कामे मुींिई महानगर ्रणदेशन िवकास ्रणाधधकरणामार्ा त हाती पेण्यात आली 
असनु सदर कामे प णाांवाया अींदतम ्प्प्यात आहेत. 
  

___________ 
  

मुांाई शहरातीी वाढते रेव ेअरघात िमी िरयाााात 
  

(२२)  ९५३३७ (०१-०१-२०१८).   श्री.अममत ववीासराव देशमुख (ीातूर शहर), श्री.राधािृष्ट् ण 
ववखे-रा ीी (मशडी), श्री.ााळासाहेा थोरात (सांांमनेर), श्री.अममन र ेी (मुांाादेवी), 
अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा), श्री.नसीम खान (चाांहदवीी), श्री.वव्य वडटे्टीवार (ब्रम्हरूरी) :   
सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींिई शनहराची लाईर्लाईन समिली िाणाऱ्या रेल्वे ्रणवासादरम्यान मागील १० मी हन्यात 
अडीच हिार ्रणवाशनाींचा रेल्वे अपपातामळेु माृंय  झाला असल्याची माी हती माहे ऑक््ोिर, 
२०१७ मध्ये वा ांया दरम्यान दनदशनानास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, ी दवसेंी दवस वाढते रेल्वे अपपात कमी करण्यािाित शनासनान ेकोणती कायावाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, िवलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०८-०५-२०१८) : (१) होय. 
(२) व (३) सन २०१५-१६ मध्ये अदत रेल्वे अपपात होणाऱ्या ी ठकाणाींची माी हती सींकसलत 
करुन ती ी ठकाणे व अपपात कमी केले िाण्यासाठी उपाययोिना असा अहवाल शनासन व रेल्वे 
्रणशनासनास मुींिई रेल्व े पोलीसाींकड न सादर करण्यात आला आहे. मुींिई रेल्व े पोलीसाींनी सन 
२०१७ मध्ये रेल्वे कायाके्षत्ातील सवा रेल्वे स्थानक पररसराची सींप णा पाहणी करुन स्थानक 
पररसरातील अनधधकृत ्रणवेशनमागा तसचे प्री ओलाींडण्याची ी ठकाणे दनजश्चत करुन त े िींद 
करण्याकामी ्रणयांन करण्यात येत आहेत. माहे िानेवारी २०१७ मध्ये २३८ इतके अनधधकृत 
्रणवेशनदवार होते व माहे िानेवारी, २०१८ मध्ये त े १३९ इतके राी हले आहेत. रेल्व े रॅक क्रॉस 
करण्याया काही ी ठकाणी कॉन्सर्ीना कॉईल लावण्यात आल्या आहेत. एम इींडडके्र ॲपदवारे 
जयहडीओ जक्लप्स ्रणसारण, शनाळा महािवदयालयीन िवदयाथी, ्रणवासी सींप्ना याींयात सुरक्षक्षत 
्रणवासािाित िनिागतृी केली िात आहे. रेल्वे अपपात कमी होण्यासींदभराात िनी हत याधचका 
५०/२००८ मा.मुींिई उच न्यायालयात न्याय्रणिवषठ आहे. 
     मध्य रेल्वेमार्ा त सन २०१६ ते आिपावतेो २३ रेल्वेवरील पादचारी पुल िाींधण्यात आले 
अस न २४ रेल्वेवरील पादचारी पलुाचे काम ्रणगतीपथावर अस न आणखी ३४ पादचारी पुल 
्रणस्तािवत आहेत, अजस्तांवात असलेल्या ०४ पादचारी पुलाींया िवस्तारीकरणाचे काम प णा झाले 
अस न १० पादचारी पलुाया िवस्तारीकरणाच े काम ्रणगतीपथावर आहे, ७४ सरकत े जिने  
सुरु  करण्यास  मान्यता  समळाली  अस न १४९ सरकत ेजिने सरुु करण्याची कायावाही मध्य 
रेल्वेमार्ा त सुरु आहे. तसेच मुींिई उपनगरीय स्थानकाींसाठी ३८ सलफ््ला मान्यता समळाली 
आहे. मध्य रेल्वेन े २७३ प्लॅ्र्ॉमाची लाींिी वाढिवण्याच े दनजश्चत केले आहे. ांयापकैी १८८ 
प्लॅ्र्ॉमाचे काम प णा झाले अस न ८५ प्लॅ्र्ॉमाचे काम ्रणगतीपथावर आहे. रेल्वे रुळ ओलाींडणे 
व रेल्वे डब्याींवरुन ्रणवास करणाऱ्या ्रणवाश्याींिवरुध्द दींडाांमक कायावाही मध्य रेल्वेमार्ा त 
सातांयान े करण्यात येत आहे. सन २०१७ मध्ये ९८३५ ्रणकरणे नोंदिवण्यात आली अस न 
रु.२१५९५७८/- इतका दींड वस ल करण्यात आला आहे. १६७ गुन्हेगाराींना गिाआड करण्यात 
आले आहे. १० रेल्वे स्थानकाींमध्ये आपांकालीन वैदयककय खोल्या सुरु आहेत सशनवाय १६ रेल्व े
स्थानकाींवर आपांकालीन खोल्या सुरु करण्यािाित कायावाही सुरु आहे. राज्यशनासनाया 
सहकायााने २२ स्थानकाींमध्ये ॲम्ब्युलन्सची ययवस्था करण्यात आली आहे. यासशनवाय आणखी 
३० स्थानकाींसाठी  ॲम्ब्युलन्सची ययवस्था करण्यािाित मध्य रेल्वेमार्ा त शनासनास िवनींती 
करण्यात आली आहे.    
     पजश्चम रेल्वेमार्ा त वाढते रेल्वे अपपात कमी करण्याया अनुषींगाने रेल्वे प्लॅ्र्ामाची 
उींची वाढिवण,े डोअर क्लोिर ससस््ममध्ये सुधारणेसाठी दनिवदा मागिवणे, वाढांया गदीवर 
उपाय म्हण न कायाालयीन वेळेत िदल करणे, ससग्नल यींत्णेत सुधारणा करणे तसेच १५ 
डब्याया उपनगरीय रेल्व ेगाडया सुरु करणे, चचागे् त ेिवरारसाठी ी दपाकालीन उपाय म्हण न 
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कम्युदनकेशनन िसे रेन कन्रोल (CBTC) ्रणणालीया ससग्नलीींगची ययवस्था ्रणस्तािवत केली 
आहे, अशना ्रणकारे उपाययोिना करण्यात आल्या आहेत. 

___________ 
  

अिोीा तहसीी िायातीयासमोरीी महानांररामीिेच्या शॉवरांां िॉम्प्ीेक्स मधीी एिा 
दिुानात ववषारी अमोननया वायूची ांळती झायाााात 

  

(२३)  ९५३८४ (३०-१२-२०१७).   श्री.रणधीर सावरिर (अिोीा रूवत) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अकोला तहसील कायाालयासमोरील महानगरपासलकेया शनॉिपींग कॉम्प्लेक्स मधील एका 
ऑर्से्या दकुानात िवषारी अमोदनया वाय ची गळती झाल्याची प्ना माहे िुल,ै २०१७ मध्ये 
वा ांया दरम्यानया शनेव्या आठवड्यात पडली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या वाय  गळतीमळेु नागररकाींना डोळयाींचे िवकार, अींधुक ी दसण्यासारखे ्रणकार, 
काहीींया अींगावर स ि आदी दनदशनानास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यसाय, िवषारी वाय चा ययवसायात उपयोग करण्यात येणाऱ्या उदयोग सम हाींना  
शनहरी िािार पेठ तसेच री हवासी वस्तीमध्ये ययवसाय करणे अथवा न करणेिाित शनासनाया 
काही मागादशनाक स चना आहेत काय, 
(४) असल्यास, स चना काय आहेत व ांयाची अींमलििवणी करण्यात येत आहे काय, 
(५) नसल्यास, ांयाची करणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०६-०४-२०१८) : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३), (४) व (५) यासाठी, पयाावरण िवभरागातींगात, उदयोगाींना िल (्रणदषुण, ्रणदतिींध व दनयींत्ण) 
कायदा १९७४ व हवा (्रणदषुण, ्रणदतिींध व दनयींत्ण) कायदा १९८१ तसेच पातक पनकचरा 
ययवस्थापन व हाताळणी दनयम २०१६ व पयाावरण कायदा, १९८६ हे कायदे अजस्तांवात अस न, 
ांयाची अींमलििावणी महाराषर पयाावरण दनयींत्ण मींडळाकड न केली िात.े 
  

___________ 
  

मुांाई येथीी वरळी ाी.डी.डी.चाळीांच्या रुनााांधणीााात 
  

(२४)  ९५४०४ (३०-१२-२०१७).   श्री.्यांत रा ीी (इस्ीामरूर), श्री.अल्त रवार (ाारामती), 
श्री.वैभव वरचड (अिोीे), श्रीमती सां् यादेवी देसाई-िुरेिर (चांदांड), श्री.ल्तेंद्र आर्व्हाड (मुांब्रा 
िळवा), श्री.हदरि चर्व्हाण (फी ण), श्री.शमशिाांत मशांदे (िोरेांाव), श्री.सांदीर नाईि (ऐरोीी), 
श्री.मिरांद ्ाधव-रा ीी (वाई), श्री.मांाेंश िुडाळिर (िुीात) :   सन्माननीय ांहृननमातण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींिई येथील वरळी िी.डी.डी.चाळीींया पुनिांधणीकरीता ी दनाींक १ ऑक््ोिर, २०१७ पयतं 
ककती िाींधकाम के्षत्ातील कीं पन्याींनी दनिवदा ्रणकक्रयेत भराग पेतला आहे, 
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(२) असल्यास, सशनवडी येथील िी.पी.्ी.या िागेवर असलेल्या या िी.डी.डी. चाळीींया 
पुनिवाकासािाित शनासनान े पेतलेल्या दनणायाया अनुषींगाने िी.पी.्ी.ची िमीन पुनिवाकास 
्रणकल्पासाठी समळावी यासाठी शनासनाने कें द्र शनासनाकड ेपाठिवलेल्या ्रणस्तावास कें द्र शनासनाने 
मींि री ी दली आहे काय वा ांयानुषींगाने कायावाहीची सदयःजस्थती काय आहे, 
(३) असल्यास, वरळी िी.डी.डी.चाळीया दनिवदा भररलेल्या कीं पनीपकैी ककती परदेशनी कीं पन्याींनी 
दनिवदा भररल्या आहेत व कोणांया िवकासकाला मान्यता देण्यात आली आहे, 
(४) असल्यास, पी हल्या ्प्प्यात वरळी येथील ५२ एकर िागेवर उ्या असलेल्या चाळीतील 
री हवाश्याींना ककती चौ.र् ्ाींया सददनका देण्यात येणार आहेत, 
(५) असल्यास, री हवाश्याींना देण्यात येणाऱ्या सददनका असलेल्या इमारती ककती मिली 
असणार आहेत, 
(६) अदयाप वरळी, नायगाींव, ना.म.िोशनी मागाावरील िी.डी.डी.चाळीींया दनिवदाींिाित  अींदतम 
दनणाय झाला नसल्यास, िवलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. प्रिाश महेता (२६-०३-२०१८) : (१) वरळी िीडीडी चाळीया पुनिवाकासासाठी मागिवण्यात 
आलेल्या िागदतक दनिवदा ्रणकरणी दनिवदा सादर करण्याची अींदतम तारीख २७.०७.२०१७ रोिी 
दपुारी १.०० वािेपयतं होती व कालावधीत तीन (३) दनिवदाकाराींनी दनिवदा सादर केल्या 
आहेत. 
(२) सशनवडी येथील िीडीडी चाळ पुनिवाकास ्रणकल्पािाित ससुाध्यता (Feasibility Report) 
अहवाल म्हाडान े ी द.१६.०२.२०१८ रोिी मुींिई िींदर न्यासास (Mumbai BPT) पुढील 
कायावाहीसाठी सादर केला आहे. 
(३) वरळी िीडीडी चाळीया पुनिवाकास ्रणकल्पािाित दतन्ही दनिवदेत दनिवदाकाराींमध्ये परदेशनी 
कीं पन्याींचा समावेशन आहे. दनिवदा जस्वकृती कायावाही ्रणगतीपथावर आहे. या ्रणकल्पासाठी 
िाींधकाम ठेकेदार दनिवदा जस्वकृतीनींतर दनजश्चत होईल. 
(४) वरळी िीडीडी चाळीतील पात् भराडकेरुींना िवकास दनयींत्ण दनयमावली ३३(९) (ि) मधील 
तरतुदीनुसार ५०० चौ. रु्. च्ई के्षत्र्ळाची पुनिवाकास सददनका िवनाम ल्य व मालकी तांवावर 
िवतरीत करण्यात येईल. 
(५) ्रणस्तािवत पुनवासन सददनका असलेल्या इमारती २३ मिल्यापयतं असतील. 
(६) ना.म.िोशनी मागा व नायगाींव िीडीडी चाळ पुनिवाकास ्रणकल्पासाठी िाींधकाम ठेकेदाराची 
दनयुक्ती ी द.२१.०४.२०१७ रोिीया कायाादेशनान्वये (work order) करण्यात आलेली आहे. वरळी 
िीडीडी चाळ पुनिवाकास ्रणकल्पािाित शनाप रिी पालनिी ॲण्ड कीं . ्रणा.सल. व इतर याींनी ताींबत्क 
कारणास्तव दनिवदा सादर करण्याया अनुषींगान े मा.उच न्यायालय, मुींिई येथे याधचका 
क्र.२०७०/२०१७ दाखल केली होती व ांयाींची िवनींती मा.न्यायालयान ेमान्य केली होती. मा.उच 
न्यायालयाया सदरह  आदेशनािवरुध्द म्हाडाकड न मा. सवोच न्यायालयात SLP No.२८५७०-
२०१७ अन्वये दावा दाखल करण्यात आला व सदर िाितीत मा. सवोच न्यायालयाने ी द. 
१२.०२.२०१८ रोिी, मा.उच न्यायालय, मुींिई याींनी ी द. २८.०९.२०१७ रोिी ी दलेले आदेशन 
रद्दिातल केले व तदनींतर पुढील दनिवदा ्रणकक्रया ्रणगतीपथावर आहे.  

___________ 
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ाुीडाणा (ल्.ाुीडाणा) शहरातीी ना यांहृाचे ााांधिाम १५ वषाांरासनू प्रीांबात असयाााात 
  

(२५)  ९६४२० (०२-०१-२०१८).   श्री.हषतवधतन सरिाळ (ाीुढाणा), श्री.राधािृष्ट् ण ववख-ेरा ीी 
(मशडी), श्री.वव्य वडटे्टीवार (ब्रम्हरूरी) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) िुलडाणा शनहरातील मागील १५ वषांपासुन मींिुर असलेले ना्यगहृाचे िाींधकाम ्रणलींबित 
असल्याची िाि माहे ऑक््ोिर, २०१७ मध्ये वा ांया दरम्यान दनदशनानास आली आहे, हे खरे 
आहे काय, 

(२) असल्यास, सदर ना्यगहृ िाींधकामया अींदािपत्कात आवश्यक असलेल्या अनेक कामाींचा 
समावेशन नसल्याने तसेच ना्यगहृ िाींधकामाचा दनधी इतरत् वापरल्याने सदर ना्यगहृाच े
िाींधकाम ्रणलींबित आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त ्रणकरणी शनासनान ेचौकशनी केली आहे काय, चौकशनीत काय आढळ न 
आले, ांयान सार आवश्यक दनधी मींि र करुन िाींधकाम ांवरीत पुणा करण्यािाित शनासनाने 
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, िवलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०४-०४-२०१८) : (१) होय. 
(२) सामाजिक न्याय, साींस्कृदतक काया, कक्रडा व िवशनेष सहा्य िवभरागाया ी द.२७.०८.२००२ 
या शनासन दनणायान्वये िलुढाणा येथील नाट्यगहृाया िाींधकामासाठी रू.३,११,४४,३००/- 
एवढ्या रक्कमेया अींदािपत्कास ्रणशनासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. या योिनेया 
दनयमानुसार एक ण आवश्यक दनधीपैंकी ७५ ्क्के दनधी शनासनाया साींस्कृदतक काया िवभरागान े
तर २५ ्क्के दनधी नगरपररषदेने उपलब्ध करून दयावयाचा होता. साींस्कृदतक काया िवभरागान े
रू. २ को्ी एवढा दनधी आतापयतं उपलब्ध करून ी दला अस न नगरपररषदेने ांयाींया ी हश्याचा 
रू.७५ लाख एवढा दनधी उपलब्ध करून ी दला आहे. 
     सदर नाट्यगहृाच े िाींधकाम ६०% पेक्षा िास्त झाले अस न कीं त्ा्दाराने काम अप णा 
ठेवणे तसेच योिनेमध्ये पररजस्थतीनुरूप ्रणचसलत व नािवण्यप णा प्काींचा समावेशनन करणे 
आवश्यक असल्यान े सदर कामाचे कीं त्ा् रद्द करण्यात आले आहे व वास्तुिवशनारद याींया 
सल्ल्यानुसार सुधाररत अींदािपत्क तयार करण्यात आले अस न मान्यतेकररता महाराषर िीवन 
्रणाधधकरण याींयाकड ेपाठिवण्यात आले आहे. 
     सदर योिनेतील रू. ३०.०० लक्ष इतका दनधी आस्थापना खचाासाठी ताांपुरांया स्वरूपात 
वळती करण्यात आला होता. तथािप, सदर वळती केलेला दनधी योिनेया िकँ खाांयात पुन्हा 
िमा करण्यात आला आहे. 
(३) ी द.२७.०३.२००८ या सवासाधारण सभरेत श्री. िे. यही. कुलकणी ॲन्ड रें ड्स असोससएट्स, 
मलकाप र या कीं त्ा्दारास कायाारींभर आदेशन देण्याचा ठराव मींि र होऊन ांयानसुार कायाारींभर 
आदेशन ी द.२९.०३.२००८ रोिी देण्यात आला. सदर दनिवदा रू.२०७.८५ लक्ष एवढ्या ककीं मतीची 
होती. कीं त्ा्दारान े१२ मी हन्यात सदर काम प णा करणे आवश्यक होते. 
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     नगरपररषदेने ी द.३१.१०.२०१६ पयतं वेळोवेळी कीं त्ा्दाराया िवनींतीस अनुसरून काम 
प णा करण्यास मुदतवाढ ी दली. तथािप, ांयानींतरही कीं त्ा्दारान ेकाम प णा न केल्यान ेमुदतवाढ 
न देता सदर कीं त्ा् रद्द करण्याचा दनणाय ी द.१०.०३.२०१७ रोिीया सवासाधारण सभरेत पेण्यात 
आला. 
     कीं त्ा् रद्द करतानाच नगरपररषदेने, ्रणकल्प ययवस्थापकान ेसदर नाट्यगहृ अांयाधुदनक 
होण्याया ष्जष्ने सुचिवलेल्या १२ अदतररक्त कामाया िािीींनाही मींिुरी ी दली आणण सुधाररत 
्रणकल्प ककीं मतीनुसार नगरपररषदेने रू. ४.२३ को्ी एवढ्या रक्कमचेे निवन अींदािपत्क तयार 
केले अस न ताींबत्क मींि रीसाठी महाराषर िीवन ्रणाधधकरण िवभरागाकड े ी द.२०.०२.२०१८ रोिी  
्रणस्ताव सादर करण्यात आला आहे. 
(४) ्रणश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

म् हाडाने वविासि मे. षितक्षती्ा इन् रास् रक् चर याांना म् हाडाचे भाड े 
थिवव याने िाम ाांद िरयाची नो ीस ा्ावयाााात 

  

(२६)  ९६५९० (३०-१२-२०१७).   श्री.सां्य साविारे (भुसावळ) :   सन्माननीय ांहृननमातण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) भरायखळा िवभराग, ना.म.िोशनी मागा सय हे नीं. १९४४, १/१९४४ ते ५/१९४४  येथील लक्ष् मी 
बिल् डीींगचा पुनिवाकास करताना िवकासकाने िुने भराडकेरुीं  या इमारतीत १०४ वाढीव सददनका 
िाींधल् याची िाि माहे ऑक् ्ोिर, २०१७ मध्ये वा ांया दरम् यान दनदशनानास आली आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल् यास, िवकासकाने भराडकेरुीं ना ठेवलेल् या रान् झी् कॅम् प २ सी.पी.एम.िी. कॉलनी 
धारावी येथील इमारतीच ेभराडहेी म् हाडाला अदा केलेले नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, म् हाडाने िवकासक मे. क्षक्षतीिा इन् रास् रक् चर याींना भराड ेथकिवल् याने काम िींद 
करण्याची नो्ीसही ििावली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल् यास, उक्त ्रणकरणी चौकशनी करण् यात आली आहे काय, चौकशनी या अनुषींगान े
िवकासकावर कोणती कारवाई करण् यात आली वा येत आहे, 
(५) नसल् यास, िवलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. प्रिाश महेता (०५-०४-२०१८) : (१) िवकासक म.े क्षक्षतीिा इन्रास्रक्चर ्रणा. सल., याींनी 
िुन्या उपकर ्रणाप्त इमारतीमधील भराडकेरु/ री हवाश्याींया पुनवासनाथा ए, ए-१, िी, िी-१, सी, 
सी-१, डी आणण इ या िवींग िाींधलेल्या आहेत. यािाित िवकासकान े सदर पुनवासनाथा 
िाींधलेल्या इमारतीमध्ये अनुजे्य च्ईके्षत् दनदेशनाींकाच े उल्लींपन करुन वाढीव िाींधकाम 
केल्याया तक्रारी ्रणाधधकरणाचे मखु्य दक्षता व सुरक्षा अधधकारी, याींयाकड े्रणाप्त झाल्यामळेु, 
या्रणकरणी मुख्य वास्तुशनास्त्ज् व रचनाकार, ्रणाधधकरण याींयामार्ा त चौकशनी करण्याया 
सुचना म्हाडाया स्तरावरुन देण्यात आल्या होांया. ांयािाित मखु्य वास्तुशनास्त्ज् व रचनाकार, 
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्रणाधधकरण याींनी अींतरीम अहवाल सादर केला अस न, ांयाअनुषींगाने मींडळान े उपमखु्य 
असभरयींता/पररमींडळ-३, दवुपु मींडळ याींना ांयाींया पररमींडळातील कायाकारी असभरयींता, मुख्य 
वास्तुशनास्त्ज् व रचनाकार याींया कायाालयातील ०१ ्रणदतदनधी व कायाकारी असभरयींता, इमारत 
्रणस्ताव, (शनहर), मनपा याींची ससमती नमेुन, ांयाींयामार्ा त िवकासकान ेपुनािवकसीत केलेल्या 
इमारतीत च्ईके्षत् दनदेशनाींकाचे उल्लींपन, भराडकेरु/री हवाश्याींचे थकीत भराड,े कॉपसा र्ीं ड इांयादी 
िाित चौकशनी करुन अहवाल सादर करण्यास आदेसशनत केले आहे. सदर चौकशनी अहवाल 
अदयाप अ्रणाप्त आहे.   
(२) हे अींशनत: खरे आहे.  
     िवकासकान े िवतरीत केलेल्या सींक्रमण सशनबिरातील गाळयापो्ी देय असलेल्या 
थकिाकीपैकी मा.उच न्यायालयाया आदेशनानुसार रु.३.०६ करोड इतक्या रक्कमेचा भररणा 
िवकासकान े मुींिई इमारत दरुुस्ती व पनुराचना मींडळ याींचकेड े केला अस न िवकासकाकड े
रु.४४,७७,३५८/- एवढी रक्कम थकीत आहे. 
(३) हे खरे आहे.  
     िवकासक मे.क्षक्षतीिा इन्रास्रक्चर ्रणा.सल., याींनी ांयाींना िवतरीत केलेल्या सींक्रमण 
सशनिीरातील गाळयाींपो्ी म े २०१७ अखेर रुपये ३,१५,७९,०५५/- इतक्या रक्कमेची थकिाकी न 
भररल्यान,े ांयाींना ी द.२५.०५.२०१७ रोिीया पत्ान्वये काम िींद करण्याची नो्ीस (Stop Work 
Notice) ििािवलेली आहे.  
(४) िवकासकाने ी द.३१.०८.२०१७ पयतं रुपये ३.०६ करोड इतक्या रक्कमचेा भररणा उपमखु्य 
अधधकारी (सींक्रमण सशनिीर), दवुपु मींडळ याींयाकड े केलेला आहे. तथािप, सदर गाळयाींपो्ी 
नोयहेंिर २०१७ पयतं रुपये ४४,७७,३५८/- इतकी रक्कम देय अस न, ांयाींचा भररणा अदयापही 
िवकासकान े केलेला नाही. ांयामळेु मींडळाने ांयाींना ी द.२५.०५.२०१७ रोिीया पत्ान्वये ी दलेली 
काम िींद करण्याची नो्ीस (Stop Work Notice) उठिवण्यात आलेली आहे. 
(५) ्रणश्न उद् ावत नाही.  
  

___________ 
  

मभवांडीसह डोंबावीी, ियाण, उहासनांर, अांारनाथ इत्यादी राज्यातीी अनिे 
महानांररामीिेत स्वच्छता अमभयान असफी झायाााात 

  

(२७)  ९६६२६ (३०-१२-२०१७).   श्रीमती ननमतीा ांाववत (इांतरूरी), श्री.अममन र ेी 
(मुांाादेवी), श्री.अस्ीम शखे (माीाड रलश्चम) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ठाणे जिल्हयातील सभरवींडीसह डोंबिवली, कल्याण, उल्हासनगर, अींिरनाथ इांयादी 
राज्यातील अनेक महानगरपासलकाींत कें द्र शनासनाया स्विता असभरयान असर्ल झाल्याच े
ी दनाींक ९ सप् े्ंिर, २०१७ रोिी वा ांया सुमारास दनदशनानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अनेक शनहरातील महानगरपासलका िवभरागात साथीचे आिार रै्लाव  नयेत 
यासाठी औषध र्वारणीकड े दलुाक्ष होत आहे तसेच पीं्ागाडयाही कर्रकत नसणे, स्विता 
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मोी हम राििवण्याकररता कमाचाऱ् याींची दनयुक्ती करुनही शनहरे गसलि िनली असल्यान े
नागररकाींचे आरोग्याला धोका दनमााण झाला आहे हे लक्षात पेता शनासन ांवरीत आवश्यक 
कायावाही करणार वा करीत आहे काय, 
(३) नसल्यास, िवलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०३-०४-२०१८) : (१) राज्याया नागरी भरागात स्वि भरारत असभरयान 
असर्ल झाल्याच ेी दनाींक ९ सप् े्ंिर, २०१७ रोिी वा ांया सुमारास दनदशनानास आलेले नाही. 
(२) • राज्यातील शनहराींमध्ये साथीया आिाराींचा ्रणाद भरााव होऊ नये म्हण न, नागरी स्थादनक 
स्वराज्य सींस्थाींमार्ा त दनयसमतपणे औषधाींची र्वारणी करण्यात येत आहे.   
• देशनातील सवा शनहरे स्वि करण्यासाठी “स्वि भरारत असभरयान (नागरी)” राििवण्यात येत 
आहे. या असभरयानातींगात राज्याचा नागरी भराग १ ऑक््ोंिर, २०१७ रोिी हागणदारी मुक्त 
पोिषत करण्यात आला आहे.  
• राज्यातील शनहराींमध्ये दनमााण होणाऱ्या कचऱ्याचे, दनसमातीया िागीच िवलगीकरण (at 
source segregation) करण्यासाठी “कचरा लाख मोलाचा” हीमोी हम १ म,े २०१७ पास न 
राज्यात राििवण्यात येत आहे. 
• पनकचरा ययवस्थापनातींगात राज्यातील सवा शनहराींच ेसिवस्तर ्रणकल्प अहवाल तयार करून 
ांयानुसार अींमलििावणी करण्यात येत आहे.  
(३) ्रणश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

िळमनुरी (ल्.हहांांोीी) नांररामीिेच्यावतीने शहरात राणीरुरवठा यो्नेतांांतत  
नवीन राईरीाईनाीा ्ोडणी देयाााात 

  

(२८)  ९६९७२ (०१-०१-२०१८).   डॉ.सांतोष  ारफे (िळमनुरी), श्री.अममन र ेी (मुांाादेवी), 
श्री.अस्ीम शखे (माीाड रलश्चम), श्री.िुणाी रा ीी (धळेु ग्रामीण), श्रीमती ननमतीा ांाववत 
(इांतरूरी), श्री.वव्य वडटे्टीवार (ब्रम्हरूरी), श्री.अमर िाळे (आवी) :   सन्माननीय मखु्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कळमनुरी (जि.ी हींगोली) नगरपासलकेयावतीने शनहरात पाणीपरुवठा योिनेतींगात  नवीन 
पाईप लाईनाला िोडणी देण्यासाठी कीं त्ा्दाराची दनयुक्ती केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरील कीं त्ा्दाराया मनमानी कारभरारामळेु पावती भररुनही नागररकाींना 
नळिोडणी ी दली िात नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, यासींदभराात शनासनाने चौकशनी करुन सींिींधीत कीं त्ा्दारावर कारवाई करुन नवीन 
कीं त्ा्दाराची दनयुक्ती करुन येथील नागरीकाींना तातडीन े नळिोडणी देण्यािाित कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, िवलींिाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (०३-०४-२०१८) : (१) हे खरे नाही. 
     कळमनुरी (जि.ी हींगोली) नगरपासलकेयावतीन े शनहरात पाणीपुरवठा योिनेतींगात नवीन 
पाईप लाईनाला िोडणी देण्यासाठी कीं त्ा्दाराची दनयुक्ती करण्यात आलेली नाही. तथािप, 
परवानाधारक प्लींिरला नळ िोडणीसाठी ठरव न ी दलेल्या दरानसुार खोदकाम व नळिोडणी 
साी हांय इांयादीिाितच ेशनुल्क पेव न लाभरार्थयांना नळिोडणी करुन देण्याया स चना कळमनुरी 
(जि.ी हींगोली) नगरपासलकेमार्ा त देण्यात आल्या आहेत.                                 
(२) हे खरे नाही. 
     कळमनुरी नगरपररषदेने याप वी व चाल  वषाामध्ये असे एक ण ३६८४ लाभरार्थयांना पावती 
भररुन नळ िोडणी करुन देण्यात आली अस न, ांयात कोणतेही आके्षप ्रणाप्त झालेले नाहीत. 
(३) नगरपररषदेया आस्थापनवेर निवन नळिोडणी करण्याकरीता प्लींिरची दनयुक्ती 
करण्यािाितची कायावाही नगरपररषदेमार्ा त ्रणगती पथावर असल्यािाित जिल्हाधधकारी, 
ी हींगोली याींनी अहवाल सादर केला आहे. 
(४) ्रणश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

अमरावती शहरास सुरळीत राणी रुरवठा िरयाााात 
  

(२९)  ९७२१२ (३०-१२-२०१७).   अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा), प्रा.ववरेंद्र ्ांतार (धामणांाव 
रेवे), श्री.वव्य वडटे्टीवार (ब्रम्हरूरी), श्री.अममन र ेी (मुांाादेवी), श्री.अस्ीम शखे (माीाड 
रलश्चम) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अमरावती जिल्हयात अप्पर वधाा धरणात मुकलि पाणी अस नसुध्दा िीवन ्रणाधधकरणाया 
दनयोिनाअभरावी शनहरात पाणी कपात करण्यात आली असल्याच ेमाहे ऑक््ोिर, २०१७ मध्ये 
वा ांया दरम्यान दनदशनानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शनहराच ेिवस्तारीत पाणी पुरवठयाच ेदनयोिन करण्यात आले नाही, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, सींिींधीत दोषी असणा-या अधधका-याींवर कोणती कारवाई केली तसेच 
अमरावतीत पाणी पुरवठा सुरळीत करण्यािाित कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, िवलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१०-०४-२०१८) : (१) • अमरावती शनहरासाठी वधाा धरण स्त्ोत्ात न 
अजस्तांवातील पाणी पुरवठा योिना सन १९९४ मध्ये कायााजन्वत करण्यात आली आहे. 
• सदर योिनेच ेसींकल्पन २०१६ ची अमरावती शनहराची लोकसींख्या व १२० सल्र ्रणदतमाणसी 
पाणी पुरवठा अशनी करण्यात आली होती. 
• तथािप, अमरावती शनहराची वाढलेली लोकसींख्या, शनहराची भरौगोसलक पररजस्थती िवचारात 
पेऊ अजस्तांवातील पाणी पुरवठा ययवस्थेयदारे दनयसमत व योग्य दािान े यहावा यासाठी एक 
ी दवस आड पाणी पुरवठा करण्यात येत असल्याचा अहवाल महाराषर िीवन ्रणाधधकरणान े
सादर केला आहे. 
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(२), (३) व (४) • अमरावती शनहराची वाढलेल्या लोकसींख्येस १३५ सल्र ्रणदतमाणसी पाणी 
पुरवठा करणे व शनहराची भरौगोसलक पररजस्थती िवचारात पेऊन कें द्र शनासन पुरस्कृत अमतृ 
असभरयानाींतगात ि न, २०१६ मध्ये रु.११४.९४ को्ी ककमींतीचा पाणी पुरवठा ्रणकल्प मींि र 
करण्यात आला आहे. 
• सदर ्रणकल्पात ६१.०० द.ल.ली क्षमतेचे िलशनुध्दीकरण कें द्र, ११ पाण्याया ्ाक्या, नवीन 
पींपीग स््ेशनन, िुन्या पाईप लाईन िदलणे व नवीन भरागाकरीता वाढीव िवतरण पाईप लाईन 
्ाकणे या कामाींचा समावेशन आहे. 
• ्रणस्तुत ्रणकल्प ऑक््ोिर, २०१८ पयतं प णा करण्याच े दनयोिन अस न ्रणकल्प प णा 
झाल्यानींतर सींप णा अमरावती शनहरास दनयसमत, वेळेत व पुरेश्या दािाने पाणी पुरवठा होईल 
असा अहवाल महाराषर िीवन ्रणाधधकरणाने सादर केला आहे. 

___________ 
  

म्हाडाची दिुाने ववक्रकअभावी रडून असयाााात 
  

(३०)  ९७३३१ (३०-१२-२०१७).   डॉ.भारती ीर्व्हेिर (वसोवा), श्री.राहुी ्ांतार (श्रीांोंदा), 
श्री.राहूी िुी (दौंड), श्री.सांग्राम थोर े (भोर), श्री.सां्य िेळिर (ठाणे), श्री.रा् रुरोहहत 
(िुीााा) :   सन्माननीय ांहृननमातण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) म्हाडाने िविवध ्रणकल्पाींमध्ये दकुाने राखीव ठेवली अस न मुींिईतील मींडळाची गोरेगाव, 
मालवणी, पवई, िवरार, िोळीींि, ्रणदतक्षानगर आदी ी ठकाणी सुमारे ३०० दकुान ेआणण कोकण 
मींडळाची १२५ दकुान े तयार अस न ांयाींची सोडत िविवध कारणाींमुळे अडकली असल्याच े 
ी दनाींक २७ ऑगस््,२०१७ रोिी वा ांया सुमारास दनदशनानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मुींिई मींडळाने सन २०१० मध्ये दकुानाींया िवक्रीसाठी िाी हरात काढली परींत ु
ांयानींतर आिपयतं दकुानाींया िवक्रीकड ेदलुाक्ष केल्यामळेु मींडळाचे आधथाक नकुसान होत आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर दकुाने ही िवक्रीअभरावी पड न अस न यािाित म्हाडाने कोणता दनणाय 
पेतला आहे व ांयाच ेथोडक्यात स्वरुप काय, 
(४) नसल्यास, िवलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. प्रिाश महेता (२६-०३-२०१८) : (१) हे अींशनत: खरे आहे. उपाध्यक्ष तथा मुख्य कायाकारी 
अधधकारी, म्हाडा याींया अहवालानुसार, मुींिई मींडळाया िविवध वसाहतीत िस े सायन, 
माझगाींव, कुलाा, मानखुदा, मुलुींड, िोगेश्वरी, मालाड, गोरेगाींव, काींदीवली येथ ेएक ण २१३ दकुान े
िाींधण्यात आली आहेत. यापैकी १०८ दकुानाींना भरोगवा्ा ्रणमाणपत् ्रणाप्त झालेल्या दकुानी 
गाळयाींची िवक्री ई-सललावामार्ा त करणेिाितची कायावाही ्रणगतीपथावर आहे. तथािप, कोकण 
मींडळाींतगात िवरार िोळीींि ्रणकल्पामध्ये एक ण ५७ दकुाने िाींधण्यात आली आहेत व वेंगुलाा 
येथील ्रणकल्पामध्ये एक ण २० दकुाने िाींधण्यात येत आहेत. या दकुानी गाळयाींची िवक्रीींकरीता 
दनिवदाींची ्रणकक्रया कोकण मींडळातरे् ्रणगतीपथावर आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
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     मुींिई मींडळाया सन २०१० या दकुानाींया िवक्रीदनिवदाया िाी हरातीनींतर मुींिई 
मींडळाया िविवध वसाहतीत िाींधण्यात आलेल्या एक ण २१३ दकुानी गाळयाींपैकी भरोगवा्ा 
्रणमाणपत् ्रणाप्त १०८ दकुानाींची िवक्री करावयाया तारखेपयतं िवक्री ककीं मत ययािाच े
भराींडवलीकरण करण्यात येव न सदर दकुानाींची िवक्री ककीं मत सधुाररत करण्यात आलेली आहे. 
तसेच ई-सललावामार्ा त िवक्री करावयाया दकुाींनी गाळयाींची िवक्री करणेचे ्रणस्तािवत असल्यान े
मींडळाच ेआधथाक नुकसान होणार नाही. 
(३) मुींिई मींडळाने िाींधलेल्या भरोगवा्ा ्रणमाणपत् ्रणाप्त एक ण १०८ दकुानाींची ई सललावामार्ा त 
िवक्री करणेची कायावाही ्रणगतीपथावर अस न येांया कालावधीत सदरची िाी हरात ्रणससध्द 
करण्यात येत आहे. तथािप, कोकण मींडळाया िवरार िोळीि दकुानाींची िवक्री करणेची ्रणकक्रया 
चाल ुअस न वेंगुलाा योिनेतील इमारतीींच ेकाम ्रणगतीपथावर आहे. सदर काम प णा झाल्यावर 
दकुाींनाया िवक्री ्रणकक्रया कोकण मींडळायदारे करण्यात येईल. 
(४) ्रणश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

ााांाूंर नांर (ांोरेांाव रलश्चम) येथीी इनऑबात  मॉी्वळच म्हाडाच्या १५ एिराच्या  
्ााेंवर अत्यर ां ातीी ीोिाांना ररवडणारी घरे ााांध याााात 

  

(३१)  ९८११५ (३०-१२-२०१७).   श्री.सा्ं य िेळिर (ठाणे), अॅड.आमशष शेीार (वाांदे्र रलश्चम), 
अॅड.रराां अळवणी (ववीेराीे), श्री.प्रशाांत ठािूर (रनवीे), श्रीमती मननषा चौधरी (दहहसर), 
िॅप् न आर.तममी सेवन (सायन-िोळीवाडा), श्री.योाेंश साांर (चारिोर) :   सन्माननीय 
ांहृननमातण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) िाींग र नगर (गोरेगाव पजश्चम) येथील इनऑबिा्  मॉलिवळच म्हाडाया १५ एकराया 
िागेवर सुमारे ४ हिार परे िाींधण्यात येणार असल् याया योिनेकड े म्हाडाच े दलुाक्ष होत 
असल्याची िाि ी दनाींक ६ सप् े्ंिर, २०१७ रोिी वा ांया समुारास दनदशनानास आली आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, नागररकराींकड न परवडणा-या पराींची मागणी मोठया सींख्येन ेहोत अस न इतकी 
मोठी िागा उपलब्ध असताना या ी ठकाणी अांयल्प ग्ासाठी काही परे िाींधण्यास म्हाडा 
दलुाक्ष कररत असल्याच ेआढळ न आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरह  िागेत अांयल्प ग्ातील लोकाींना परवडणारी परे म्हाडा िाींधणार आहे 
काय, तसेच ांयासाठी म्हाडाने दनिवदा काढल्या आहेत काय, 
(४) नसल्यास, िवलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. प्रिाश महेता (२६-०३-२०१८) : (१) उपाध्यक्ष तथा मुख्य कायाकारी अधधकारी याींचेकड न 
्रणाप्त अहवालानसुार, हे खरे नाही. 
(२) व (३) ी दनाींक १७.०५.२०१६ रोिी गोरेगाव पोसलस व सशनस्त् पोसलस नायगाव याींच े
सींरक्षणाखाली िवषयाींककत िसमनीवरील अदतक्रमण दनषकाससत करण्यात आले व          



िव.स. ४१९ (30) 

ी द. १८.०५.२०१६ पास न भर खींडाया सभरोवताली सींरक्षक सभरींत िाींधण्याचे काम हाती पेण्यात 
आले अस न सवासामान्याींना परवडणारी िविवध उांपन्न ग्ाींसाठी परे िाींधण्यासाठी ी द. 
२७.११.२०१७ रोिी दनिवदा मागिवण्यात आली आहे अस ेम्हाडाया अहवालात नम द करण्यात 
आले आहे. 
(४) ्रणश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

नामशि महानांररामीिेत मशक्षण सममतीचे ांठण िरयाााात 
  

(३२)  ९८३४४ (०१-०१-२०१८).   श्री.योाेंश (ाारू) घोीर (देवळाीी) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नासशनक महानगरपासलकेत सशनक्षण ससमतीच ेगठण न केल्यामळेु महानगरपासलकेया शनाळा 
दनयींत्णी हन िनल्या अस न आवश्यक दनणायाअभरावी या शनाळाींमधील शनैक्षणणक दिाा अधधकच 
खालावला असल्याच ेमाहे ऑक््ोिर, २०१७ मध्ये वा ांया दरम्यान दनदशनानास आले, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, सशनक्षण मींडळाया स्थापनेसाठीचा ्रणस्ताव महानगरपासलकेन े शनासनाकड े
पाठिवला अस न तो अदयापही ्रणलींबित आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, यािाित शनासनान ेकोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, िवलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१६-०४-२०१८) : (१) हे खरे नाही. 
     िालकाींचा मोर्त व सक्तीया सशनक्षणाचा अधधकार अधधदनयम २००९ लाग  झाल्यापास न 
सशनक्षण मींडळे िरखास्त झाली असल्याने, महासभरेयदारे सशनक्षण ससमतीची दनवड केली िाते. 
ससमतीस ्रणशनासकीय व आधथाक अधधकार नसल्यान ेशनाळेया व िवदयाथी लाभराया योिना 
महानगरपासलकेया भराींडार िवभराग व लेखा िवभरागामार्ा त राििवण्यात येतात. 
(२) व (३) महाराषर महानगरपासलका अधधदनयमातील कलम ३१-अ, तसेच िालकाींचा मोर्त व 
सक्तीया सशनक्षणाचा अधधकार अधधदनयम २००९ मधील कलम ३(२)(ख) मधील तरतुदी 
िवचारात पेऊन महानगरपासलकेस सशनक्षण ससमती स्थापन करता येईल. 
     महासभरा ठराव क्रमाींक ६१, ी दनाींक २६/०५/२०१७ अन्वये, सशनक्षण ससमती ऐविी सशनक्षण 
मींडळ स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली असली तरी, सदर ठरावानुसार सशनक्षण मींडळास 
पुवी असलेले अधधकार ्रणाप्त होत नाहीत. सिि, महाराषर महानगरपासलका अधधदनयमातील 
तरतुदीनुसार महानगरपासलकेने सशनक्षण ससमती स्थापन करणे असभर्रणेत असल्यान,े ांया्रणमाण े
कायावाही करण्यािाित आयुक्त, नासशनक महानगरपासलका याींना कळिवण्यात आले आहे. 
(४) ्रणश्न उद् ावत नाही.      
  

___________ 
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क्राांतीवीर ीहू्ी साळव ेयाांचे स्मारि रुयात उभारयाााात 
  

(३३)  ९९०९६ (३०-१२-२०१७).   श्री.ाााुराव राचणे (मशरुर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) क्राींतीवीर लह िी साळवे याींच े स्मारक पुण्यात उभरारण्यात यावे यासाठी क्राींतीवीर लह िी 
साळवे स्मारक समीतीया वतीने ी दनाींक १२ सप् े्ंिर, २०१७ रोिी वा ांया सुमारास 
जिल्हाधधकारी कायलाय, पुणे वर मोचाा काढण्यात आला होता,  हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पुणे महानगरपासलकेने क्राींतीवीर लह िी साळवे याींया राषरीय स्मारकासाठी 
सींगमवाडी येथे सन २०१४ मध्ये साडपेाच एकर िागेवर आरक्षण ्ाकले होते,  हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, पुणे महानगरपासलकेने पुणे जिल्हाधधकारी कायाालयाला या िागेसाठी १६ को्ी 
५० लक्ष रूपये ी दले होत,े हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, भर सींपादन अधधकाऱ्याींनी भर सींपादनाची कायवााही वेळेत प णा न केल्यान ेसदरील 
िागा न्यायालयान ेिागा मालकाला ी दली, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, क्राींतीवीर लह िी साळवे याींचे पुण्यामधील स्मारक होण्यासाठी िागा देण् यािाित 
पुणे महानगरपासलकेन ेव शनासनान ेकोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, िवलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१३-०४-२०१८) : (१), (२), (३) व (४) क्राींतीवीर लह िी साळवे याींया 
स्मारकासाठी सींगमवाडी स.नीं. ५४ येथील मान्य िवकास आराखडा सन २०१७ नुसार MU & 
AG-२ हे आरक्षण असुन गॅझे् नसुार ांयाचे के्षत् १४९३० चौ.मी. आहे. 
     ी द. २८/११/२०१४ रोिी िवशनषे भर सम सींपादन अधधकारी क्र. १६, पुणे याींच ेमार्ा त दनवाडा 
िाी हर करण्यात आला अस न एक ण नुकसान भररपाई रु. १६,४६,९०,४४१/- एवढी रक्कम िवशनेष 
भर सम सींपादन अधधकारी क्र. १६ याींचेकड ेिमा करण्यात आली आहे. 
     मा.उच न्यायालयातील दावा क्र. ६२७७/२०१३ या ्रणकरणी  मा.उच न्यायालयान े   
ी द.०२/०५/२०१७ रोिी पारीत केलेल्या आदेशनानसुार दनवाडा ययपगत झाल्याचे दनणाय ी दला 
अस न िवशनेष भर सम सींपादन अधधकारी क्र.१६, पुणे याींयाकड न  मुदतीत दनवाडा िाी हर होऊ न 
शनकल्यामळेु सदरच ेभर सींपादन ्रणकरण रद्द झाले आहे. 
(५) व (६) जिल्हाधधकारी,  भर सींपादन शनाखा याींचेकड ेी द. ०४/१०/२०१० रोिी भर सींपादन ्रणस्ताव 
दाखल करण्यात येऊन ी द. २८/११/२०१४ रोिी िवशनेष भर सम सींपादन अधधकारी क्र.१६, पुणे याींच े
मार्ा त दनवाडा िाहीर करण्यात आला. सदर भर सींपादन ्रणस्तावास मा. उच न्यायालयात 
झालेल्या दनणायान सार दनवाडा ययपगत झालेला आहे. शनासनाचे मान्यतेसाठी िवकास योिना 
आराखडा सादर करण्यात आला आहे. सदरिवकास योिनेतील काही आरक्षणे व रस्ते याींस 
शनासनाची अदयाप मींिुरी समळालेली नाही. सींगमवाडी सीं.नीं. ५४ येथील आरक्षणही यामध्ये 
समािवषठ आहे. शनासनाची या आरक्षणाींना मान्यता समळाल्या नींतर भर सींपादनािाित आवश्यक 
कायावाही करण्यात येणार आहे. 

___________ 
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मानिोीी व रा्नोीी उड्डाणरुीाच्या (ता.मभवांडी ल्.ठाणे) िाम अरूणत असयाााात 
  

(३४)  ९९८३० (३०-१२-२०१७).   श्री.रुरेश म् हात्र े(मभवांडी रूवत) :  सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मानकोली व रािनोली उड्डाणपुल (ता.सभरवींडी जि.ठाणे) या कामािाित कायाारींभर आदेशन 
मागील २ वषााप वी दनप नही मे.सु्रणीम इन्रा कीं पनीकड न काम अदयापही प णा न झाल्यान े
चौकशनी करण्यािाितची मागणी स्थादनक लोक्रणदतदनधी याींनी मा.मुख्यमींत्ी याींयाकड ेी दनाींक 
१९ ऑक््ोिर, २०१६ रोिी वा ांया सुमारास लेखी दनवेदनायदारे केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या दोन्ही उड्डाणपुलाचे काम म दत सींप नही प णा न केल्यामुळे सवासामान्य 
नागररकाींना मोठया अडचणीींना सामोरे िावे लागत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त दोन्ही ्रणकरणी शनासनाने चौकशनी केली आहे काय, चौकशनीत काय 
आढळ न आले व तदनसुार उड्डाणप लाचे काम िवलींिाने करणाऱ्या कीं पनीिवरुध्द व ांयाींना 
सहकाया करणाऱ्या अधधकारी/कमाचारी याींयािवरुध्द शनासनाने कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, िवलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२१-०४-२०१८) : (१) होय. 
(२) सदर दोन उड्डाणपुलाींपैकी माणकोली येथील उड्डाणपुलाची चार पदरी माधगाका 
ी द.०८/०४/२०१७ रोिी मुींिई-नासशनक व नासशनक-मुींिई वाहत कीस खुली केली अस न या 
उड्डाणपुलावरुन मुींिई-नासशनक व नासशनक-मुींिई ी दशनेकडील वाहतुक सुरु करण्यात आली आहे. 
उवारीत चारपदरी पुलाचे काम ्रणगतीपथावर आहे. रािणोली येथील चारपदरी पुलाची कामे ी द. 
०१/०६/२०१८ पयतं तर रािणोली येथील पुलाया दसुऱ्या चारपदरी पुलाच ेकाम ी द.०१/१०/२०१८ 
पयतं मुींिई महानगर ्रणदेशन िवकास ्रणाधधकरणामार्ा त प णा करण्याचे दनयोजित आहे. 
(३) सदर काम प णा करण्याया ष्ष्ीने पाठपुरावा करण्यात येत अस न ांयानुषींगाने मुींिई 
महानगर ्रणदेशन िवकास ्रणाधधकरणामार्ा त कीं त्ा्दारास स चना देण्यात आल्या आहेत. 
(४) ्रणश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  
साांडरायावर रुनचतकक्रिरण िरुन त्याचा रुनवातरर महाराष्ट्र ्योयोधांि वविास महामांडळाच्या 

अखत्याररतीतीी उयोयोांधांयोयासाठी िरयाााात 
  

(३५)  १००२९० (०१-०१-२०१८).   श्री.मनोहर भोईर (उरण) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) साींडपाण्यावर पुनचाकक्रकरण करुन ांयाचा पनुवाापर महाराषर औदयोधगक िवकास 
महामींडळाया अखांयाररतीतील उदयोगधींदयासाठी करण्याकररता नवी मुींिई महानगरपासलकेन े
सादर केलेल्या ्रणकल्पास कें द्र शनासनाया अमतृ योिनेत माहे सप् े्ंिर, २०१७ मध्ये वा ांया 
दरम्यान मींि री ी दली आहे, हे खरे आहे काय, 



िव.स. ४१९ (33) 

(२) असल्यास, या योिनेची सुरुवात केयहापास न करण्यात येणार आहे, 
(३) असल्यास, यािाितची सदयःजस्थती काय आहे ?  
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२५-०१-२०१८) : (१) • कें द्र शनासन पुरस्कृत अमतृ असभरयानाींतगात नवी 
मुींिई शनहरातील ्रणकक्रयायकु्त साींडपाणी पुनचाक्रीकरण व पुनवाापर ्रणकल्पास माहे सप् े्ंिर, २०१७ 
मध्ये ्रणशनासकीय मान्यता देण्यात आली आहे, हे खरे आहे. 
• सदर ्रणकल्पातील ततृीय स्तरीय ्रणकक्रया केलेले पाणी महाराषर औदयोधगक िवकास 
महामींडळाया पररके्षत्ातील उदयोगाींना उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. 
(२) व (३) सदर ्रणकल्प दनिवदाधीन अस न दनिवदा ्रणकक्रया प णा झाल्यानींतर कामास सुरुवात 
होणार आहे. 

___________ 
  

मुांाई शहरातीी चेंाूर आणणि राा्ं रारोळ ्ोडरस्ता (रूवत मुक्त माांत) रस्ता (रक वे) 
ाोांयोयाच्या वरच्या ाा्ूस सांरक्षण मभांत व ्ाळी ीावयाााात 

  

(३६)  १००६५७ (३०-१२-२०१७).   श्री.तिुाराम िाते (अणुशक्ती नांर) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींिई शनहरातील चेंि र आणणक पाींिरापोळ िोडरस्ता (प वा मकु्त मागा) रस्ता (री वे) 
िोगदयाया वरया िाि स सींरक्षण सभरींत व िाळी लावण्यािाितचे दनवेदन स्थादनक 
लोक्रणदतदनधीींनी आयुक्त, एमएमआरडीए, िाींद्रा, मुींिईा याींना वारींवार लेखी दनवेदन देऊनही 
अदयापपयात यािाित कोणतीच कायावाही करण्यात आली नाही, हे खेर आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त ्रणकरणी कोणतीच कायावाही न करण्याची कारणे काय आहेत, 
(३) तसेच, उक्त ्रणकरणी कायावाही केली असल्यास ांयाच ेस्वरुप काय आहे ?  
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२१-०४-२०१८) :(१), (२) व (३) मुींिई महानगर ्रणदेशन िवकास 
्रणाधधकरणातरे् प वा मुक्त रस्ांयाचे िाींधकाम प णा करण्यात आले आहे. सदर ्रणकल्पात 
आणणक-पाींिरपोळ िोडरस्ता ्रणकल्पाींतगात दोन िोगदे िाींधण्यात आले आहेत. सदर ्रणकल्पाया 
सल्लागारास िोगदा व आसपासया भरागाची वाहतुकीया ष्ष्ीने तपासणी करण्यािाित स चना 
देण्यात आल्या होांया. ांयानसुार िोगदयाया चारही मुखावर पो ा्लची उभरारणी करण्यात आली 
अस न ांयाया पषृठभरागावर डोंगरावरुन काही पडल्यास ांयास अ्काव करण्याची तरत द 
करण्यात आली आहे. तसेच िोगदयाया िाहेरील उींच खोदकामाचा पषृठभराग दरड 
कोसळण्याया ष्ष्ीने ्रणदतिींधीत करण्यासाठी योग्य लाींिीचे िोल्् व शनॉ्क्री्ीींगया थराच े
आवरण पालण्यात येऊन अधधक सुरक्षक्षतता दनजश्चत करण्यासाठी मुींिई महानगर ्रणदेशन 
िवकास ्रणाधधकरणामार्ा त सुरक्षा िाळी िसिवण्यात आली आहे. 
  

___________ 
  



िव.स. ४१९ (34) 

मुांाई महानांर प्रदेश वविास प्राधधिरणामाफत त ााांधयात येणाऱ्या  
ववरार-अमीााां िॉररडॉर प्रिराााात 

  

(३७)  १०१६०३ (०१-०१-२०१८).   श्री.हहतेंद्र ठािूर (वसई), श्री.षितक्षती् ठािूर (नाीासोरारा), 
श्री.ववीास तरे (ाोईसर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) िागदतक िँकेया अथासहा्याने व मुींिई महानगर ्रणदेशन िवकास ्रणाधधकरणामार्ा त 
िाींधण्यात येणाऱ्या िवरार-असलिाग कॉररडॉर या १२६ कक.मी. लाींिीया ्रणकल्पास अींदतमत: 
मींिुरी देण्यात आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त ्रणकल्पाच ेकामास केयहापास न सुरुवात होणार आहे व ककती कालावधीत 
सदर ्रणकल्प प णा करण्यात येणार आहे, 
(३) तसेच उक्त ्रणकल्पासाठी एक ण ककती खचा येणार आहे ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२१-०४-२०१८) : (१), (२) व (३) िवरार-असलिाग या १२६ कक.मी. 
लाींिीया िहुउदे्दसशनय वाहत क माधगाकेस मुींिई महानगर ्रणदेशन िवकास ्रणाधधकरणाने ी दनाींक ६ 
माचा, २०१२ रोिी झालेल्या िैठकीत मान्यता ी दली आहे. सदर मान्यतेनुसार या ्रणकल्पासाठी 
रु.९३२६ को्ी खचा अपेक्षक्षत आहे. कें द्र शनासनाया वन पयाावरण िवभरागाची मान्यता व वन 
िवभरागाया दनयमावलीनुसार सदर ्रणकल्पासाठी ना हरकत ्रणमाणपत् ्रणाप्त करण्याया 
अनुषींगाने सल्लागाराची नेमण क करण्यात आली आहे.  तसेच ्रणकल्पासाठी भर सींपादनाची 
्रणकक्रया ्रणगतीपथावर आहे. आवश्यक परवानग्या ्रणाप्त झाल्यानींतर तसेच भर सींपादन प णा 
झाल्यानींतर सदर ्रणकल्प मुींिई महानगर ्रणदेशन िवकास ्रणाधधकरणामार्ा त हाती पेण्याच े
दनयोजित आहे. 

___________ 
  

ीोहारा (ल्.उस्मानाााद) शहरातीी नांररांचायतीमधीी ररक्त रदे भरयाााात 
  

(३८)  १०२४५१ (०१-०१-२०१८).   श्री.ज्ञानरा् चौाुंीे (उमरांा) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) लोहारा (जि.उस्मानािाद) शनहरातील नगरपींचायत स्थापन होऊन िवळपास ी दड वषाचंा 
कालावधी लो  ्नही या ी ठकाणी मुख्याधधकाऱ्याींसह प णावळे िाींधकाम असभरयींता, लेखापाल, 
स्विता दनरीक्षक, के्षत्िवकास अधधकारी, सशनपाई व सर्ाई कामगाराींया िागा अदयापही 
ररक्त आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, नगरपींचायती मधील ररक्त पदे भररणेिाित लोहारा शनहरातील लोक्रणदतदनधी 
याींनी िेमुदत उपोषण केले होत,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर ररक्त पदे भररणेिाित शनासनाकड न कोणती कायावाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, िवलींिाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (०५-०५-२०१८) : (१), (२) व (३) लोहारा (जि.उस्मानािाद) नगरपींचायती 
मधील ररक्त पदे भररणेिाित लोहारा शनहरातील लोक्रणदतदनधी याींनी िेमुदत उपोषण केले होत,े 
हे खरे आहे. 
     लोहारा नगरपींचायतीमधील मुख्याधधकाऱ्याचे ररक्त पद भररण्यात आलेले आहे. 
नगरपींचायतीमधील ग्रामपींचायत कमाचाऱ्याींचे समावशेननाच े अधधकार िवभरागीय आयुक्त तथा 
्रणादेसशनक सींचालक, नगरपररषद ्रणशनासन, औरींगािाद याींना ्रणदान करण्यात आलेले आहेत. 
ांयाींचेकड न समावेशननाची पुढील कायावाही सुरु आहे.  
     दरम्यानया काळात ४ स्विता कमाचारी मानधन तांवावर नेमण्यात आले आहेत. 
तसेच, राज्यातील नगरपररषद/नगरपींचायतीमधील ररक्त पदे सरळसेवेन े भररण्यासाठी 
सींचालनालयाकड न भररती ्रणकक्रया सुरु करण्यात आली आहे. तसचे, नगरपींचायतीतील ररक्त 
पदाींचे अदतररक्त कायाभरार अन्य नगरपररषदेतील कमाचाऱ्याींकड ेसोपिवण्यात आले आहेत.  
(४) ्रणश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

अमरावती (ल्.अमरावती) महानांररामीिेतफे वडद रररसरात  
स्मा त मस ी प्रिर रााववयाााात 

  

(३९)  १०२९४८ (०१-०१-२०१८).   श्री.रवव राणा (ाडनेरा) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अमरावती (जि.अमरावती) शनहराचा दनयोजित स्मा ा् सस्ीमध्ये सहभराग अस न 
दनयोिना्रणमाणे अमरावती महानगरपासलकेतरे् वडद पररसरात स्मा ा् सस्ी ्रणकल्प राििवण्याच े
दनजश्चत करण्यात आले अस न या ्रणकल्पाींतगात काम े करण्यासाठी ‘’वडद‘’ गावातील 
शनतेकऱ्याींनी आपल्या िसमनी देण्यास िवरोधी दशनािवला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास,  शनासन उक्त ्रणकरणी शनेतकऱ्याींना िास्तीत िास्त र्ायदा होईल याकररता 
कोणती कायावाही करणार वा कररत आहे, 
(३) असल्यास, वडद येथील शनतेकऱ्याींना िसमनी व परे देण्यासाठी शनासनाचे धोरण काय   
आहे ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१०-०४-२०१८) : (१), (२) व (३) • अमरावती महानगरपासलकेमार्ा त 
स्मा ा् सस्ी असभरयानात चौर्थया रे्रीमध्ये उक्त ्रणस्ताव समािवष् करण्यात आला नयहता. 
• ांयामुळे शनेतकऱ्याींया िमीन ्रणकल्पाकरीता अधधगहृीत करण्याचा ्रणश्न उद्भवला नाही. 
 

___________ 
  

रत्नाधांरी नांररररषदेत (ल्.रत्नाधांरी) शासनामाफत त महाराष्ट्र सुवणत ्यांती नांरोत्थान 
यो्ना रााववयात येत असयाााात 

(४०)  १०३४१७ (०३-०१-२०१८).   श्री.मशवा्ीराव िर्ड तीे (राहुरी), श्री.सांतोष दानव े(भोिरदन), 
श्री.नारायण िुचे (ादनारूर) :  सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) रांनाधगरी नगरपररषदेत (जि.रांनाधगरी) शनासनामार्ा त महाराषर सुवणा ियींती नगरोांथान 
योिनेंतगात रु.५४,४१,८९,७०३/- असताना शनासनातरे् रु.१७,५८,००,०००/- चा पी हला हप्ता नगर 
पररषदेकड े ी दनाींक ३ एि्रणल, २०१७ रोिी वा ांया सुमारास वगा करण्यात आला, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, सदर कामाकरीता कीं त्ा्दाराची नमेण क दनिवदा ्रणकक्रयेने ्रणांयक्ष पैस े
नगरपररषदेकड े वगा करण्यात आल्यापास न १०१ ी दवसाींमध्ये प णा करून वका  ऑडार देणे 
शनासनाया आदेशना्रणमाणे िींधनकारक आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, रांनाधगरी नगर पररषदेचे मुख्याधधकारी व सांताधारी पक्ष याींनी मे. अन्वी 
कन्स्रक्शनन साींगली याींना कागदपत् प णा करण्यासाठी दनयमिा्य मुदतवाढ ी दली अस न 
िेकायदेशनीररांया ठराव मींि र करून १६.८० ्क्के वाढीव रक्कम कीं त्ा्दारास ी दली आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त ्रणकरणी सींिींधधताींवर काय कारवाई करण्यात आली वा येत आहे, 
(५) नसल्यास, िवलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२४-०४-२०१८) : (१) • महाराषर सुवणा ियींती नगरोांथान महाअसभरयान 
योिनेंतगात रांनाधगरी नगरपररषदेया पाणी पुरवठा ्रणकल्पास ऑक््ोिर, २०१६ मध्ये 
्रणशनासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. 
• महाराषर सुवणा ियींती नगरोांथान महासभरयानाया स्थायी आदेशनानुसार राज्य शनासनाया 
ी हश्याचा पी हला हप्ांयाचा रु.१७.६५०८ को्ी दनधी माहे िानेवारी, २०१७ मध्ये रांनाधगरी 
नगरपररषदेस िवतरीत करण्यात आला आहे, हे खरे आहे. 
(२) ्रणकल्पातील राज्य शनासनाया ी हश्याया पी हला हप्ता िवतरीत केल्यानींतर एक 
मी हन्याया कालावधी दनिवदा काढणे व तीन मी हन्याया कालावधीत कायाादेशन देण ेव १०१ 
यया ी दवसाप वी कामाचा ्रणांयक्ष ्रणारींभर करणे िींधनकारक आहे. 
(३), (४) व (५) • सदर ्रणकल्पाया दनिवदा ्रणकक्रयेअींती ्रणाप्त लपुांतम दनिवदाकारास 
रांनाधगरी नगरपररषदेने कायाादेशन ी दले आहेत.  तथािप, यािाित ्रणाप्त झालेल्या तक्रारीया 
अनुषींगाने िवभरागीय आयुक्त, कोकण याींयाकड ेअपील दाखल केले आहे. 

___________ 
  
रुणे येथीी रीएमरीएमएी प्रशासनािडून ाेरो्ांार तरुणाांची फसवणूि िरयात आयाााात 
  

(४१)  १०३४५७ (०३-०१-२०१८).   श्री.सांग्राम थोर े (भोर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पुणे शनहरात (जि.पुणे) पुरेशना िस उपलब्ध नसतानाही केवळ महस ल िमा करण्यासाठी 
पीएमपीएमएल ्रणशनासनाने साडतेीन वषााप वी चालक, वाहक व अन्य पदाींसाठी भररती ्रणक्रीया 
राििवली होती, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, या भररतीया ्रणवेशन पररके्षया नावाखाली ्रणांयेक उमेदवाराींकड न ६०० रुपये 
पेतले होत,े हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, हिारो िेरोिगार तरुणाींना नोकरीचे आसमष दाखव न ांयाींयाकड न कोट्यवधी 
रुपयाींची ल ् पीएमपीएमएल ्रणशनासनाकड न केल्या्रणकरणी चौकशनी करुन कायावाही करण्यात 
आली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशनीत काय आढळ न आले व ांयानुसार या ्रणकरणातील दोषीींवर कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, िवलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१३-०४-२०१८) : (१) व (२) पुणे महानगर पररवहन महामींडळा मार्ा त 
कीं त्ा्ी कीं डक््र, कीं त्ा्ी  ड्राययहर पदाींची भररती  महाराषर नॉलेि कापोरेशनन सलसम्ेड 
(एमकेसीएल) याींच े माध्यमातुन करण्यासाठी िाी हरात ी द. ४/२/२०१४ रोिी वाृंतपत्ाींमध्ये 
्रणससध्द करुन भररती ्रणकक्रया रािवण्यात आली होती. 
     या भररती्रणकक्रयेमध्ये िाी हरातीनुसार खुल्या ्रणवगाातील उमेदवाराींसाठी पररक्षा शनुल्क रु. 
५००/- व मागासवगा उमेदवाराींसाठी र.रु. २५०/- परीक्षा शनुल्क दनजश्चत करण्यात आले होत.े 
सदर शनुल्क सींिींधधत उमेदवाराींनी मे. एमकेसीएल याींचेकड ेिमा केलेले होत.े 
(३) व (४) मे.एमकेसीएल याींचे माध्यमातुन करण्यात येणारी पुणे पररवहन महामींडळाया सदर 
भररती्रणकक्रया रद्द करण्यात आली अस न सदर भररती ्रणकक्रया रद्द झाल्यामळेु उमेदवाराींचे परीक्षा 
शनुल्क परतावा करण्यासाठी दैदनक वाृंतपत्ात, तसेच ांयाींया भ्रमणध्वनीवर लपुसींदेशन करुनही 
उमेदवाराींना ांयाींचे िँक तपसशनल मागिवण्यात आले होते. तपशनील ्रणाप्त होतील तसे ांयाींच े
परीक्षा शनुल्क परतावा करण्यात येत आहेत. 
(५) ्रणश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

अमळनेर शहरातीी अनतक्रमण ह ाव मोहीम स्थधांतीचा ननयमााह्य ठराव 
  

(४२)  १०४७४० (१२-०२-२०१८).   श्री.मशरीषदादा चौधरी (अमळनेर) :   सन्माननीय मखु्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अमळनेरच ेउपिवभरागीय अधधकारी व मुख्याधधकारी याींनी ी दनाींक ६ एि्रणल, २०१७ रोिी 
अदतक्रमण ह्ाव मोहीम व िेकायदा िाींधकाम ह्िवण्यासाठी योिना तयार केली होती, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त ्रणकरणी नगराध्यक्षा याींनी ी दनाींक ३० माचा व ०८ एि्रणल, २०१७ रोिी 
यािाितच े ्रणथमतः आदेशन ी दले अस न ांयानसुार ी दनाींक १४ एि्रणल, २०१७ रोिी वा ांया 
सुमारास पोलीस िींदोिस्त पुरिवण्याची तििीि करण्यात आली होती, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, कायदयान े व दनयमाने अदतक्रमण काढण्याची मोहीम अथवा कायावाही 
थाींििवण्यािाित ठराव करण्याचा कुठलाही अधधकार स्थायी ससमतीस नसताींनाही ी दनाींक ११ 
एि्रणल, २०१७ रोिी स्थायी ससमतीया सभरेत ही मोहीम स्थधगत करण्यासाठी िेकायदेशनीरपणे 
ठराव क्र.५७, िवषय क्र.५६ पेण्यात आला, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, अदतक्रमण ह्िवणे, मोहीम राििवणे ्रणशनासकीय िाि अस न मोहीम े िवरुध्द 
ठराव अथवा हस्तके्षप करण्याचा अधधकार नगरपररषद सदस्याींना नसताींनाही अमळनेर 
नगरपररषदेया नगराध्यक्षा व ांयाींचे सहकारी २२ नगरसेवक याींनी अधधकाराचा गैरवापर करुन 
महाराषर नगरपररषद, नगरपींचायती व औदयोधगक नागरी अधधदनयम १९६५ चे कलम ४४ (ई) 
चा भरींग केला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असलयास, उपरोक्त ्रणकरणी कायदयाींच े उल्लपींन केल्यािाितची तक्रार स्थादनक 
लोक्रणदतदनधी, समत् परीवार आपाडीच े ग्नेते ्रणिवण पाठक व इतर याींनी जिल्हाधधकारी, 
िळगाव याींयाकड ेकेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(६) असल्यास, या ्रणकरणाची सुनावणी पेऊन कारवाईिाितचा अींदतम दनकालावर 
जिल्हाधधकारी, िळगाव याींयामार्ा त अदयाप दनणाय ्रणलींबित ठेवण्याची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०३-०४-२०१८) : (१) होय. 
(२) पोलीस दनररक्षक, अमळनेर पोलीस स््ेशनन याींनी ी दनाींक १७.०४.२०१७ रोिी अमळनेर 
नगरपसलका हद्दीतील अदतक्रमण काढण्यासाठी पोलीस िींदोिस्त पुरिवण्यात येईल, असे 
मुख्याधधकारी, अमळनेर नगरपररषद याींना कळिवले होत.े 
(३) अमळनेर नगरपररषदेया स्थायी ससमतीने ठराव क्र. ५७ अन्वये स्थधगती ी दली आहे, हे 
खरे आहे. 
(४), (५) व (६)  श्री.्रणिवणकुमार पाठक व इतर, अमळनेर याींनी अमळनेर नगरपररषदेया 
ी दनाींक ११.०४.२०१७ ठराव क्र. ५७, िवषय क्र. ५६ िाित नगराध्यक्षा व इतर २२ नगरसेवक 
याींचे िवरुध्द महाराषर नगरपररषद, नगरपींचायती व औदयोधगक नागरी अधधदनयम १९६५ च े
कलम ४४ (१) ई अन्वये जिल्हाधधकारी, िळगाव याींचेकड ेअिा दाखल केला. 
जिल्हाधधकारी, िळगाव याींनी सनुावणीअींती ी दनाींक २९.०१.२०१८ या आदेशनान्वये नगराध्यक्षा 
व इतर २२ नगरसेवक याींना आदेशनाचे ी दनाींकापास न उवाररत पदावधीसाठी अनहा ठरिवले आहे. 

___________ 
  

ियाण-डोंबावीी (ल्.ठाणे) महानांररामीिा रररवहन  
ववभाांाच्या १३८ ासेसची दरुुस्ती िरयाााात 

  

(४३)  १०९०७३ (१९-०४-२०१८).   श्री.नरेंद्र रवार (ियाण रलश्चम), श्री.किसन िथोरे 
(मुरााड), श्री.ांणरत ांायिवाड (ियाण रूवत) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कल्याण डोंबिवली (जि.ठाणे) महानगरपासलका पररवहन उपक्रमाया िससेया दरुुस्तीच े
काम एका खािगी ठेकेदाराला देण्यात आले होत ेमात् ांयाचा ठेका सींपल्यान े नादरुुस्त िस 
िविवध ी ठकाणी ध ळ खात उ्या असल्याने ्रणवासी सुिवधाींपास न वींधचत अस न 
महानगरपासलकेचे लाखो रुपयाींच ेनुकसान होत आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, कल्याण डोंबिवली महानगरपासलका पररवहन िवभरागाया ताफ्यात एक ण २१८ 
िस अस न ांयातील ७० ते ८० िस धावत अस न १३८ िस दरुुस्तीसाठी उ्या आहेत, 
उपक्रमाया १०० िस दरुुस्तीचे काम शनाम्या सजयहास सें्र याींना ३ वषाासाठी ी दले होते परींत ु
४५ िस अांयींत नादरुुस्त अवस्थेत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त ्रणकरणी आयुक्ताींमार्ा त भ्रष् अधधकाऱ्याींवर कोणती कारवाई करण्यात 
आली वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, िवलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१०-०५-२०१८) : (१) व (२) • कल्याण-डोंबिवली महानगरपासलका 
उपक्रमाया ताफ्यातील १०० िससे “वािषाक देखभराल दरुूस्ती” अींतगात ्रणदत कक.मी. तांवावर 
मे. श्यामा शनाम सजयहास सें्र याींना ी द. २७.०८.२०१४ अन्वये ०३ वषे कालावधीकरीता 
दरुूस्तीसाठी देण्यात आलेल्या होांया. 
• सदरचा ठेका ी द. १०.०९.२०१७ रोिी सींपुष्ात आलेला आहे. 
• िसेसया वािषाक देखभराल व दरुूस्तीसाठी दनिवदेची कायावाही महानगरपासलकेमार्ा त सुरू 
आहे. 
• महानगरपासलका पररवहन उपक्रमाया ताफ्यात एक ण २१८ िससे अस न ांयापकैी ८५ िसेस 
मागास्थ करणेत येत आहेत.तसेच १३३ िसेस दरुूस्तीसाठी उ्या आहेत. 
• मे. श्यामा शनाम सजयहास सें्र याींना १०० िससे दरुूस्तीचे काम ०३ वषाासाठी देण्यात आले 
होते. ांयापैकी ५५ िस चाींगल्या जस्थतीत आहेत. 
• पररवहन ससमतीन े केलेल्या ठरावानुसार सवा १०० िसेसच ेथडा पा्ी इन्स्पेंक्शनन करण्याच े
दनजश्चत केले आहे. ांयापकैी ५० िसेसचे थडा पा्ी इन्स्पेंक्शनन करण्यात आले अस न उवाररत 
५० िसेसच ेथडा पा्ी इन्स्पेंक्शनन करण्याची कायावाही सुरू आहे. 
(३) सदर ्रणकरणी तांकालीन पररवहन ययवस्थापक याींचमेार्ा त ी द.१५.११.२०१७ अन्वये 
तांकालीन ्रण. कायाशनाळा ययवस्थापक याींना “कारणे दाखवा नो्ीस” ििावण्यात आलेली आहे. 
(४) ्रणश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

ररभणी शहरात मोठ्या प्रमाणात अनधधिृत ााांधिामे िरयात आीी असयाााात 
  

(४४)  १०९८४१ (१९-०४-२०१८).   डॉ.राहूी रा ीी (ररभणी) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) परभरणी शनहरात ी दनाींक ३१ डडसेंिर, २०१५ पयतं मोठ्या ्रणमाणात अनधधकृत िाींधकामे 
करण्यात आली आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर अनधधकृत िाींधकाम े दनयसमत करण्यािाित परभरणी महानगरपासलकेने 
दनणाय पेतला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, दनणायाया अनुषींगाने कायावाहीची सदयःजस्थती काय आहे ? 
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (०९-०५-२०१८) : (१) हे खरे आहे. 
(२) व (३) • महाराषर ्रणादेसशनक व नगर रचना अधधदनयम,१९६६ च े कलम ५२(क) नुसार 
ी द.३१.१२.२०१५ प वीची अनधधकृत िाींधकाम े्रणशनमन आकार लाव न “्रणशनसमत सींरचना” म्हण न 
पोिषत केली िातात. 
• यानुसार परभरणी शनहर महानगरपासलका हद्दीतील ी द.३१.१२.२०१५ प वीची अनधधकृत िाींधकाम े
“्रणशनसमत सींरचना” म्हण न दनयसमत करण्यासाठी स्थादनक वतामानपत्ात तसचे 
महानगरपासलकेया नोी ्स िोडाावर ्रणससध्दी देण्यात आलेली आहे. 
• या सींदभराात सींिींधधताींकड न ी द.३०.४.२०१८ पयतं अिा मागिवण्यात आलेले अस न ्रणाप्त होणा-
या अिाावर महानगरपासलकेकड न कायावाही करण्यात येत आहे. 

___________ 
  

्रांांाााद (ल्.्रांांाााद) महानांररामीिेने शहरातीी ाुंांठेवारी  
वसाहतीांना  ॅंिरन ेरणीरुरवठा िरयाााात 

  

(४५)  ११३४५५ (१९-०४-२०१८).   श्री.अतुी सावे (्रांांाााद रूवत) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) औरींगािाद (जि.औरींगािाद) महानगरपासलकेन े शनहरातील गुींठेवारी वसाहतीींना ॅ्ंकरन े
पणीपुरवठा करण्यासाठी माहे सप् े्ंिर, २०१७ मध्ये वा ांया दरम्यान ई-दनिवदा मागिवण्यात 
आल्या होांया, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या दनिवदेमध्ये एका कीं त्ा्दारान ेिोगस कागदपत् ेिोडली आहेत, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त ्रणकरणी सींिधीताींवर कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, िवलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०९-०५-२०१८) : (१) हे खरे आहे. 
(२) व (३) • औरींगािाद शनहरातील िविवध भरागात ज्या ी ठकाणी नळादवारे पाणीपुरवठा होत 
नाही ककीं वा कमी दािान े पाणीपरुवठा होतो अशना भरागातील नागररकाींना महानगरपासलकेतरे् 
्ँकरदवारे पाणीपुरवठा करण्यात येतो. 
• या कामाकररता मागिवण्यात आलेल्या दनिवदाींपैकी एक दनिवदाधारक मे.पवार वॉ्र 
सप्लायर याींनी पींचायत ससमती औरींगािाद याींया कायाालयाकडील सादर केलेले अनुभरव 
्रणमाणपत् िनाव् असल्याचे आढळ न आल्यामळेु ांयाींयािवरुध्द सस्ी चौक पोसलस 
स््ेशनन,औरींगािाद येथ ेगुन्हा दाखल करण्यात आलेला अस न पुढील तपास पोसलसखाांयामार्ा त 
सुरु असल्याच ेमहानगरपासलकेन ेकळिवले आहे. 
(४) ्रणश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
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नवी मुांाई के्षत्रातीी अनेि ऑके्रस् ा, ाार, ीॉ्सह हॉ ेीम्ये  
अलग्नशमन यांत्रणा उभारया नसयाााात 

  

(४६)  ११४३६४ (१२-०४-२०१८).   श्रीमती मांदा म्हात्र े (ाेीारूर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नवी मुींिई के्षत्ातील अनेक ऑके्रस््ा, िार, लॉिसह हॉ्ेलमध्ये अजग्नशनमन यींत्णा 
उभरारल्याचा परवाना तसेच आपांकालीन ्रणसींगासाठी उपाययोिना केली गेली नसल्याची िाि 
ी दनाींक ३१ डडसेंिर, २०१७ रोिी वा ांयासुमारास दनदशनानास आली आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, उक्त ्रणकरणी ऑके्रस््ा, िार, लॉिसह हॉ्ेलवर कोणती कारवाई करण्यात 
आली वा येत आहे, 
(३) नसल्यास, िवलींिाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१०-०५-२०१८) : (१) हे खरे आहे. 
(२) हॉ्ेल व लॉजिींग ययवसायाया ी ठकाणी िवभरागस्तरावर ्रणांयक्ष तपासणी करून 
अजग्नसुरक्षक्षततेया ष्ष्ीकोनातुन एक ण ३३१ ययवसाय धारकाींपकैी २८ ययवसाय धारकाींवर 
महाराषर आग ्रणदतिींधक व िीवसरींक्षक उपाययोिना अधधदनयम २००६ नुसार कायावाही 
करण्यात आलेली अस न ांयापकैी ११ ययवसाय धारकाींवर अधधदनयमातील नम ना कलम ८ (२) 
व दनयम ११ (१) या दनयमाखाली िवदयुत व पाणीपुरवठा खींडीत करण्याचे आदेशन ी दलेले 
आहेत, असे महापासलकेने कळिवले आहे. 
(३) ्रणश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

ीातूर शहारात आदेशाचा भांां िरुन तत्िाीीन सहाय्यि नांर रचनािार  
श्रीमती एस.एम.मशांदे याांनी ााांधिाम ररवान ेहदयाााात 

  

(४७)  ११४७२५ (१२-०४-२०१८).   श्री.्यप्रिाश मुांदडा (ासमत) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सन २०१४ मध्ये लात र शनहरात तीव्र पाणी ी्ंचाई असल्यामळेु तांकालीन जिल्हाधधकारी 
याींनी ी दनाींक १० रे्ब्रुवारी, २०१४ रोिी वा ांया सुमारास मा.आयकु्त, लात र महानगरपासलका 
याींना शनहरामध्ये नययाने िाींधकाम परवाने देव  नये अशना ्रणकारचे पत् ी दलेले होत,े हे खरे आहे 
काय, 

(२) असल्यास, तांकालीन सहा्यक नगर रचनाकार श्रीमती एस.एम.सशनींदे याींनी सदर आदेशन 
झगुारुन तब्िल ५५० िाींधकाम परवाने ी दले होत,े हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, यािाित चौकशनीकरीता श्री.ि.सी.हींगे याींची चौकशनी अधधकारी म्हण न दनयुक्ती 
करण्यात आली होती,  हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदरची चौकशनी करुन श्रीमती एस.एम.सशनींदे या दोषी असल्यािािातचा अहवाल 
चौकशनी अधधकारी याींनी ी दनाींक ी दनाींक १७ नोयहेंिर, २०१६ रोिी सादर केला आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
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(५) असल्यास, सदर अहवालािाित व िाींधकाम परवान्याींिाित कोणती कारवाई करण्यात 
आली वा येत आहे, 
(६) नसल्यास, िवलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१०-०५-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) होय, हे खरे आहे. 
(४) होय, हे खरे आहे. 
(५) • श्रीमती एस.एम.सशनींदे,तांकालीन नगर रचनाकार तथा सहा्यक नगर रचनाकार 
याींयावरील दोषारोप ससध्द झाल्यामुळे ांयाींयािवरुध्द सशनस्तभरींगाची कायावाही करुन ांयाींया 
दोन वािषाक वेतनवाढी कायमस्वरुपी रोख न ठेवण्याची सशनक्षा ांयाींयावर ििावण्यात आलेली 
आहे. 
• नागररकाींनी ररतसर परवानगी पेऊन पाणी ी्ंचाई समाप्त झाल्यानींतर वयैजक्तक किा मींि र 
करुन पेऊन िाींधकामे प णा केलेली आहेत. ांयामळे, ांया परवानग्या सींदभराात कोणतीही 
कायावाही करण्यात आलेली नसल्याचे लात र महानगरपासलकेन ेकळिवले आहे. 
(६) ्रणश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

ीातूर शहरातीी रथहदवे ाांद असयामुळे नाांररिाांची ाैंरसोय होत असयाााात 
  

(४८)  ११५४४२ (१२-०४-२०१८).   श्री.त्र्यांािराव मभस े (ीातूर ग्रामीण) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) लात र शनहरातील अनेक भरागातील पथी दवे िानेवारी त े आितागयात महानगरपासलकेन े
महािवतरण कीं पनीची बिले न भररल्याने िींद आहेत ांयामळेु शनहरातील अनेक भराग अींधारात 
असल्याच ेमाहे िानेवारी, २०१८ मध्ये वा ांया दरम्यान दनदशनानास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, महािवतरण कीं पनीची ककती रुपयाींची देयके लात र महानगरपासलकेकड े्रणलींबित 
आहेत व सदर देयके भररण्यािाित व खींडडत वीि पुरवठा प वावत सुरु करून नागररकाींची 
गैरसोय द र करण्यािाित महानगरपासलकेने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे. 
(३) नसल्यास, िवलींिाची कारणे काय आहेत ?  
 
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०९-०५-२०१८) : (१)अींशनत: खरे आहे. 
• लात र शनहरात ी द.४.१.२०१८ ते ी द.१७.१.२०१८ या ११ ी दवसाींया कालावधीसाठी ४०% 
पथी दवे िींद होते. तसचे ी द.६.२.२०१८ ते ी द.१६.३.२०१८ या कालावधीकररता शनहरातील ५०% 
पथी दवे िींद होते. 
• तथािप, तदनींतरया कालावधीत सवा पथी दवे आितागायत प वावत सुरु आहेत. 
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(२) • महाराषर राज्य वीि िवतरण कीं पनीची २००९ प वीची रु.१२६३.३२ लक्ष इतक्या रकमेची 
िवदयुत देयके ्रणलींबित आहेत. 
• लात र शनहर महानगरपासलकेने डडसेंिर, २०१७ व िानेवारी, २०१८ या पथी दययाींची िवदयुत 
पुरवठा देयके माहे माचा,२०१८ मध्ये अदा करुन शनहरातील पथी दव ेप वावत सुरु करण्यात आले 
आहेत. 
• महानगरपासलकेची आधथाक जस्थती अांयींत बिक् असल्यामुळे दनधीया उपलब्धतेनसुार 
२००९ प वीची पथी दययाींची ्रणलींबित िवदयुत देयके महानगरपासलकेमार्ा त अदा करण्यात येतील. 
(३) ्रणश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

ीातूर शहरात आयडीया िां रनीन ेववनाररवानांी िामे िेयाााात 
  

(४९)  ११५४४४ (१२-०४-२०१८).   श्री.त्र्यांािराव मभस े (ीातूर ग्रामीण) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) लात र शनहरात आयडीया कीं पनीने महानगरपासलकेची परवानगी नसतानाही रातोरात रस्ता 
खोदकाम करून केिल ्ाकल्यािाित महानगरपासलकेन ेसदर ्रणकरणी िववेकानींद चौक पोलीस 
ठाण्यात माहे िानेवारी, २०१८ मध्ये वा ांया दरम्यान तक्रार दाखल केली आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, सदर ्रणकरणी चौकशनी करण्यात आली आहे काय, 
(३) असल्यास, ककती कामे िवना परवानगी लात र शनहरात करण्यात आलेली अस न ांयािाित 
कोणती कायावाही करण्यात आली वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, िवलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०९-०५-२०१८) : (१), (२) व (३) • लात र शनहरात आयडीया सेक्युलर 
कीं पनीन े महाांमा िसवेश्वर चौक त े रािीव गाींधी चौक या रस्ांयावर कीती लॅण्ड त े सुयोग 
कॉलनीपयतं ी दनाींक १८.११.२०१७ ते १९.११.२०१७ या दरम्यान िवनापरवाना डाींिरी रस्ता 
खोदकाम करुन सावािदनक मालमांतेचे नुकसान केलेले आहे. 
• या कारणास्तव सींिींधधत कीं पनीिवरुध्द लात र शनहर महानगरपासलकेने िववेकानींद चौक पोसलस 
स््ेशनन, लात र येथे ी द.२६.१२.२०१७ रोिी तक्रार दाखल केलेली अस न पुढील कायावाही 
पोसलसाींमार्ा त करण्यात येत आहे. 
• लात र शनहरामध्ये रस्ता खोद न केिल ्ाकण्याच े वरील ्रणमाणे नम द एकच काम 
िवनापरवानगी झालेले आहे. 
(४) ्रणश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
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ियाण रलश्चमेिडीी मातॄअमी ाॄंहननमातण सांस्थेतीी १३२ िुां  ूांााची  
वविासि मे.अममशा शे सत याांनी िेीेीी फसवणूि 

  

(५०)  ११५४७७ (१२-०४-२०१८).   श्री.मशवा्ीराव िर्ड तीे (राहुरी), श्री.सांतोष दानव े(भोिरदन), 
श्री.नारायण िुचे (ादनारूर) :  सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कल्याण पजश्चमेकडील (जि.ठाणे) मातॄ अमी गॄहदनमााण सींस्थेतील १३२ कु्ुींिाींनी सदर 
इमारतीया िवकासक मे.असमशना शनेल््सा याींनी सींस्थेया काही भरागासह रस्ांयावर अदतक्रमण 
केले तसेच इतर सुिवधािाित आश्वासन देऊनही िवकासकान ेांया सुिवधा न देता री हवाशनाींची 
र्सवण क केल्यामुळे कल्याण-डोंबिवली महानगरपासलकेकड े मागील २ वषांपास न सातांयान े
तक्रारी करूनही ांयाची महानगरपासलका ्रणशनासनाकड न कोणतीही दखल न पेतल्यामळेु ी दनाींक 
२९ िानेवारी, २०१८ रोिी वा ांया सुमारास महानगरपासलकेवर धडक मोचाा काढ न एक 
सिवस्तर दनवेदन सादर केले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, मे.असमशना शनेल््साचे भरागीदार धगरीशन शनहा याींनी महानगरपासलकेकड ेसदरया 
इमारतीींच े प्लॅन सादर करताना मुख्य रस्ांयापास न एक ६० र् ् रूीं दीचा रस्ता,नाल्यावर ब्रीच 
िाींध न देणे आदीिाित स्पष् उल्लेख केलेला होता तसेच री हवाशनाींना सोलर ससजस््म, वॉ्र 
हावेी ्ींग, यहॉल कम्पाऊीं ड िाींध न देण्याचे आश्वासन ी दले होते व ांया सुिवधा िवकासकान े
ी दलेल्या नाहीत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरह  गॄहदनमााण सींस्थेतील सदस्याींनी महानगरपासलकेकड े िवकासकािवरूध्द 
वारींवार तक्रारी केलेल्या असतानाही महानगरपासलकेया सींिींधधत अधधकाऱ् याींनी ांयाची 
कोणतीही दखल न पेता ओसी व सीसी सी ा्कर्के् सींस्थचे े िाींधकाम अप णा शनाळेया 
अनधधकृत िाींधकामास एनओसी ी दलेली आहे, हे ही खरे आहे काय 
(४) असल्यास, या सींप णा ्रणकरणाची सखोल चौकशनी करण्यात आली आहे काय, चौकशनीत काय 
आढळ न आले व ांयानसुार सवासींिींधधत दोषीींिवरोधात कोणती कारवाइा करण्यात आली वा येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, िवलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१०-०५-२०१८) : (१) सींिींधधत िवकासक याींनी तक्रारीच े दनराकरण न 
केल्यामुळे सदर भर खींडावरील शनाळेचे िाींधकाम िींद न केल्यान ेी द. २९.०१.२०१८ रोिी मातअृमी 
को.ऑप. सोसाय्ी मेंिसा याींनी महापासलका कायाालयात येऊन ्रणांयक्ष दनवेदन सादर केले, ही 
वस्तुजस्थती आहे. 
(२) • सदर भर खींडा शनेिारी नाला असल्यान े ांयाच े पसलकड े िवकास योिनेचा ६० रु्् 
रस्ांयापयतं िोडरस्ता म्हण न नाल्यावर ५.०० मी. रूीं दीचा स्लॅि ्ाक न पुल िाींधण्यात आलेला 
आहे. 
• शनाळेकरीता देण्यात आलेल्या परवानगीत पुलाची रूीं दी ९.०० मी. इतकी दशनािवण्यात आलेली 
अस न ५.०० मी. रूीं द िागेवर पुल झालेला ी दस न येत नाही. 
• सदर इमारतीया तांकालीन परवानगीमध्ये सोलर ससस््ीम व वॉ्र हावेजस् ी्ंग या िािीची 
अ् लाग  नसल्याने ांयाची प ताता करणे िवकासकावर िींधनकारक करणे दनयमास धरून नाही. 
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(३) • कल्याण-डोंबिवली महानगरपासलका कायाालयात तक्रार ्रणाप्त झाल्यानींतर वेळोवेळी 
िवकासास तक्रारीच ेदनराकरण करणेसाठी महापासलकेमार्ा त कळिवण्यात आले आहे.  
• िवकासकाींिवरूध्द ्रणाप्त तक्रारीस अनुसरून सहायक सींचालक नगर रचना याींनी ी द. 
७.०२.२०१८ रोिी स्थळ पाहणी केली, ांयामध्ये हमीपत्ातील अ्ी व शनतींची प ताता न झाल्याच े
दनदशनानास आल्याने िवकासकास काम आहे ांया जस्थतीत िींद करणेकरीता ी द.०८.०२.२०१८ 
अन्वये महानगरपासलकेमार्ा त नो्ीस देण्यात आलेली आहे. 
(४) व (५) ्रणश्न उद् ावत नाही. 
  

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

महाराष्ट्र ववधानसभा. 

  
_________________________ 

मुद्रणरूवत सवत प्रकक्रया महाराष्ट्र ववधानमांडळ सधचवाीयाच्या सांांणि यांत्रणेवर 
मुद्रण: शासिकय म्यवती मुद्रणाीय, नाांरूर. 

 


