
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ४४७ वी यादी 
 

महाराष्ट्र ववधानसभा 
  

दसुरे अधधवेशन, २०१८ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

िल्याण-डोंबिवली (जि.ठाणे) महानगरपाललिा हद्दीतील िी.एस.य.ुपी योिनेतील गैरव्यवहार 
  

(१)  ६५६६० (१३-०२-२०१७).   श्री.किसन िथोरे (मुरिाड), श्री.नरेंद्र पवार (िल्याण पजश्चम), 
श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा), श्री.पाांडुरांग िरोरा (शहापूर) :   सन्माननीय गहृननमााण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कल्याण-डोंबिवली (जि.ठाण)े महानगरपाललका हद्दीतील पाथली येथ े सुरु असलेल्या 
िी.एस.यु.पी. योिनमेध्ये अवधै लाभाथींची ननवड करून गैरव्यवहार केल्याचे माहे ऑगस््, 
२०१६ मध्ये ननदशनाास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यािाित शासनान ेचौकशी केली आहे काय,चौकशीअींती काय ननदशनाास आले व 
त्यानुसार सींिींधधत अधधकाऱयाींवर  कोणती  कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींिाची कारणे कोणती आहेत ? 
  
श्री. प्रिाश महेता (०२-०७-२०१८) : (१) हे खरे नाही. 
(२) व (३) प्रश्न उद् ावत नाही.  

___________ 
  

मालेगाव महानगरपाललिेने वस्त्त्रोद्योग व्यवसायाशी सांलग्न असणा-या मिूर, िामगार, 
टेजननलशयन इ.साठी घरिुले उपलब्ध िरुन देणेिाित 

  

(२)  ७४६६९ (२०-०४-२०१७).   श्री.आलसफ शखे (मालेगाांव मध्य) :   सन्माननीय गहृननमााण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मालेगाींव महानगरपाललकेने वस्रोदयोग व्यवसायाशी सींलग्न असणा-या मिूर, कामगार, 
्ेजननलशयन इत्यादीसाठी शासन ननणायानुसार मौि ेम्हाळदे व सायने येथे लशल्लक असलेल्या 
िागेवर वा शहराच्या इतर कुठल्याही योग्य ररनत िागेवर घरकुल योिनेचा प्रस्ताव महासभेत 
ठराव क्र.२७ व ददनाींक २० सप् े्ंिर, २०१२ करण्यात येऊन शासनास सन २०१२ रोिी वा त्या 
सुमारास सादर केला आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदरहू कामगाराींसाठी घरकुले उपलब्ध करुन देणेिाित शासनान े कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. प्रिाश महेता (०२-०७-२०१८) : (१) व (२) मालेगाव येथील आयएचएसडीपी योिनेंतगात 
मौिे म्हाळदे येथ े११५२० व मौि ेसायन ेयेथे ४३२० असे एकुण १५८४० घरकुले िाींधण्यास कें द्र 
शासनाने मींिूरी ददलेली आहे.  सदर योिनेमध्ये मालेगाव शहरातील अल्पसींखयाींक व दाररद्रय 
रेषेखालील कु्ुींिीयाींच ेस्थलाींतर करणे व घरकुल देणे िाित तसेच शहर झोपडपट्टी मनुत करणे 
आयएचएसडीपी योिनेंतगात प्रस्ताववत आहे. 
     कें द्र सरकारने दद.३१.३.२०१७ रोिी आयएचएसडीपी योिना िींद केलेली आहे. त्यामुळे 
आता सदर योिनेंतगात घरकुले मींिूर करणे शनय नाही. आता कें द्र शासनान े प्रधानमींरी 
आवास योिना सुरु केलेली आहे.  त्यानुसार ज्या व्यनतीच े देशातील  कोणत्याही भागात 
पनके घर नाही, अशा कोणत्याही व्यनतीस  सदर योिनेंतगात  कें द्र शासनाकडून रु.१/१.५ लक्ष 
तर राज्य शासनाकडून रु.१ लक्ष इतके अनुदान देण्यात येते.  सदर योिनेच्या माध्यमातून 
यशवींतराव चव्हाण  मालक, कामगार, िॉिर, वारपर,सायिर युननयन मालेगाव या सींस्थेच्या 
सभासदाींना पारता ननकष पूणा करीत असल्यास  घरकुले उपलब्ध करुन देणे शनय आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  
राज्यात पांतप्रधान आवास योिनतेांगात घराांसाठी ववववध शहराांमधून सुमारे १२ लाखाहून अधधि 

अिा शासनास प्राप्त झाले असल्यािाित 
  

(३)  ८४९६८ (०१-०९-२०१७).   श्री.अलमन पटेल (मुांिादेवी), श्री.राधािृष्ट् ण ववख-ेपाटील (लशडी), 
श्री.अस्त्लम शखे (मालाड पजश्चम), श्री.िालीदास िोळांििर (वडाळा), प्रा.वर्ाा गायिवाड 
(धारावी), श्रीमती ननमाला गाववत (इगतपूरी), श्री.वविय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.अलमत 
ववलासराव देशमखु (लातूर शहर), डॉ.सांतोर् टारफे (िळमनुरी), अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा), 
श्री.िाळासाहेि थोरात (सांगमनेर), श्री.उन्मशे पाटील (चाळीसगाव), श्री.सांदीपानराव भुमरे 
(पैठण) :   सन्माननीय गहृननमााण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात पींतप्रधान आवास योिनेंतगात १४२ राज्यात ही योिना रािववण्यात येणार असून 
या योिनेंतगात एक लाख ११ हिार घरे मींिूर झाली आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, घराींसाठी ववववध शहराींमधून सुमारे १२ लाखाहून अधधक अिा शासनास प्राप्त 
झाले असल्याचे माहे िून, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशानास आले, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, पींतप्रधान आवास योिनेतींगात घरे िाींधण्यासाठी आवश्यक तो ननधी उभारण्यात 
आला आहे  काय तसचे सदर योिना कोणकोणत्या शहरामध्ये रािववण्यात येणार आहे, 
(४) असल्यास, सदर अिाांची छाननी करुन अिाधारकाींना घरे उपलब्ध करुन देण्यासाठी 
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. प्रिाश महेता (३०-०६-२०१८) : (१) अींशत: खरे आहे. 
     सदर योिना सदय:जस्थतीत राज्यातील एकूण ३८२ शहराींमध्ये रािववण्यात येत आहे. 
३,०८,७३८ घरकुलाींचा समावेश असलेल्या राज्यातील एकूण १५४ प्रकल्पाींना कें द्रीय मान्यता व 
सींननयींरण सलमतीन ेआिपयांत मान्यता ददलेली आहे. 
(२) प्रधानमींरी आवास योिना (नागरी) अींतगात एकूण ४ घ्काींतगात राज्यातील ववववध 
शहराींतून दद.२५.०६.२०१८ पयांत एकूण २४.९९ लाख अिा  कें द्र शासनाच्या PMAY-MIS ई-
पो ा्लवर प्राप्त झाले आहेत. 
(३) सदर योिनेंतगात घ्क क्र. १ साठी कें द्र शासनाच ेप्रती घरकूल  रु.१ लाख  आणण घ्क 
क्र.३ व घ्क क्र.४ साठी प्रती घरकूल रु.१.५० लाख अस ेअनुदान आहे. तसेच घ्क क्र.१, ३ 
व ४ साठी राज्य शासनाच े प्रती घरकुल रु.१ लाख  असे अनुदान आहे. यासाठी आवश्यक 
असणाऱया ननधीची तरतूद करण्यात आली आहे. 
(४) योिनेंतगात ननवड झालेल्या शहरातील महानगरपाललका/नगरपाललका/नगरपररषद 
याींच्याकडून घरकुलाींचे मागणी सवेक्षण, अिाांची छाननी, पार लाभार्थयाांचे प्रमाणणकरण 
करण्यात येत आहे.  पार लाभार्थयाांना योिनेंतगात घरे उपलब्ध करुन देण्यासाठी  
अींमलििावणी यींरणाींकडून सववस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्यात येतात. मींिूर झालेल्या 
प्रकल्पाींतील घरकुलाींची काम ेसुरु करण्यासींदभाांत  अींमलििावणी यींरणाींकडून  कायावाही प्रगती 
पथावर आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

मुांिईतील धगरणी िामगाराांना घरे लमळण्यािाित 
  

(४)  ८५९०२ (०१-०९-२०१७).   श्री.मांगलप्रभात लोढा (मलिार हहल) :   सन्माननीय 
गहृननमााण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींिईतील दीड लाखाींच्या आसपास असणा-या धगरणी कामगाराींना पुढील ककती वषाात घरे 
लमळणार आहेत तसेच शासनान ेयासाठी काही ननयोिनात्मक आराखडा तयार केला आहे काय, 
(२) असल्यास, घराींसाठी आरक्षण देण्याऐविी ज्या धगरण्याींच ेभूखींड घराींसाठी उपलब्ध झालेले 
नाहीत अशा कामगाराींना कशा प्रकारे घरे देण्यात येणार आहेत, 
(३) असल्यास, यािाित शासनान ेकाही ननणाय घेतला आहे काय व त्याच ेस्वरुप काय आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. प्रिाश महेता (२८-०६-२०१८) : (१), (२) व (३) िहृन्मुींिई ववकास ननयींरण ननयमावली 
१९९१ मधील सुधारीत ५८(१) ि नुसार मुींिईतील धगरण्याींची मोकळी िागा व लशल्लक च्ई 
के्षर याींच ेवा्प साधारणत : १/३ दहस्सा िहृन्मुींिई महानगरपाललका, म्हाडा व धगरणी मालक 
याींना प्रत्येकी देण्याची तरतुद आहे. म्हाडास उपलब्ध होणा-या िलमनीवर धगरणी कामगाराींसाठी 
२/३ गाळे व सींक्रमण सदननकाींसाठी १/३ गाळे िाींधण्याच ेप्रस्ताववत आहे. िहृन्मुींिईतील एकूण 
५८ धगरण्याींमध्ये ३२ खािगी धगरण्या, २५ एन्ीसीच्या धगरण्या व १ एमएस्ीसीची धगरणी 
याींचा समावेश आहे. 
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     ्प्पा-१ अींतगात िाींधण्याींत आलेल्या ६९४८ सदननकाींपैकी २३ सदननका सींयुनत महाराषर 
चळवळीतील हुतात्म्याींच्या वारसाींसाठी राखीव ठेवण्याींत आल्या आहेत.  धगरणी कामगाराींच्या 
सींकलीत करण्याींत आलेल्या मादहतीतून ६९२५ सदननकाींसाठी दद. २८.०६.२०१२ रोिी सोडत 
काढण्याींत आली. 
सेंच्युरी लमल, वेस््ना इींडडया लमल, ज्युिली लमल, भारत लमल, प्रकाश कॉ्न लमल व रुिी 
लमल या ६ धगरण्याींच्या धगरणी कामगाराींसाठी २६३४ व १२९६ सींक्रमण सदननका अशा एकूण 
३९३० सदननकाींची काम े प्रगतीपथावर आहेत.  त्यानुसार सदरहू ६ धगरण्याींमधील २६३४ 
सदननकाींचे ववतरण सोडत पध्दतीने ददनाींक ०९.०५.२०१६ रोिी काढण्याींत आली आहे. श्रीननवास 
लमल व िॉम्ि े डाईंग लमलच्या येथील धगरणीच्या िागेवरील गहृ योिनेच्या नकाशाींना मुींिई 
महानगरपाललकेकडून मींिूरी प्राप्त झाली असून सदरहू दठकाणी योिना प्रगतीपथावर आहे. 
     सवा धगरणी कामगाराींना िहृन्मुींिई के्षरामध्ये सदननका देणे शनय होणार नसल्याने 
सदननकाींसाठी इतरर िागा उपलब्ध करणेिाित कायावाही करण्यात येत आहे, मुींिई महानगर 
प्रदेश ववकास प्राधधकरणाकडील भाड े तत्वावरील सदननका धगरणी कामगाराींना देणेचा ननणाय 
घेण्यात आलेला आहे. त्यानुसार एकीं दर ११,५५९ सदननका उपलब्ध होणार आहेत. 
     मुींिई महानगर प्रदेश ववकास प्राधधकरणान े (MMRDA) १६० चौ.फु्ाच्या दोन 
सदननकाींच े एकबरकरण करुन एकीं दर १०,७६८ सदननका धगरणी कामगाराींसाठी उपलब्ध करुन 
दयाव्यात, असे नगर ववकास ववभागामाफा त महानगर आयुनत, मुींिई महानगर प्रदेश ववकास 
प्राधधकरण याींना दद. ४.३.२०१६ रोिीच्या परान े कळववण्यात आले आहे.  त्यानुसार मुींिई 
महानगर प्रदेश ववकास प्राधधकरणाने (MMRDA) मौि-ेकोन, ता. पनवले, जि. रायगड येथे 
िाींधलेल्या २४१७ (िोड घराींच्या) सदननकाींची सोडत दद.०२.१२.२०१६ रोिी म्हाडामाफा त 
काढण्यात आली. 
     तसेच धगरणी कामगाराींसाठी िास्तीत िास्त िलमन उपलब्ध होण्यासाठी धगरण्याींच्या 
मोकळ्या के्षराचे १/३ प्रमाणे वा्पाऐविी धगरण्याींच्या सींपूणा भखूींडाचे १/३ प्रमाणे वा्प व्हावे 
याकररता ववननयम ५८ मध्ये सधुारणा प्रस्ताववत केलेल्या आहेत. या सींदभाान े नागररकाींच्या 
सुचना / हरकती मागववणारी महाराषर प्रादेलशक व नगर रचना अधधननयम, १९६६ च्या कलम 
३७(१अेअे) खालील सचूना दद. ०७.०७.२०१७ रोिी प्रलसध्द करणेत आलेला आहे. यािाित 
वैधाननक कायावाही सुरु आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
 
िळमनुरी व वसमत (जि.हहांगोली) नगरपररर्द िमाचा-याांच्या वेतनासाठी असलेल्या सहाय्यि 

अनुदान योिनेमधील ननधी इतरत्र खचा िेल्यािाित 
  

(५)  ८९००६ (२३-०८-२०१७).   डॉ.सांतोर् टारफे (िळमनुरी), अडॅ.यशोमती ठािूर (नतवसा), 
प्रा.ववरेंद्र िगताप (धामणगाव रेल्वे), श्री.वविय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.अस्त्लम शखे (मालाड 
पजश्चम), श्री.अलमन पटेल (मुांिादेवी), श्री.तानािी मुटिुले (हहांगोली) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) कळमनुरी व वसमत (जि.दहींगोली) नगरपररषद कमाचा-याींच्या वेतनासाठी असलेल्या 
सहाय्यक अनुदान योिनेमधील ननधी तत्कालीन दठकाणी खचा केल्यामुळे नगरपररषद कमाचारी 
व सेवाननवतृ्त कमाचा-याींना मागील चार मदहन्याींपासून वेतन व ननवतृ्तीवेतन लमळाले 
नसल्यामळेु त्याींच्या उदरननवााहाचा गींभीर प्रश्न ननमााण झाला असल्याच े माहे माचा, २०१७ 
मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यासींदभाात शासनाने चौकशी करुन या प्रकरणी दोषी अधधका-याींवर कारवाई 
करण्यासोितच कमाचा-याींचे व सवेाननवतृ्ताींचे थकीत वेतन व ननवतृ्तीवेतन अदा करण्यािाित 
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे 
(३) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२६-०६-२०१८) : (१) व (२) कळमनुरी व वसमत नगरपररषदेस िादा 
सहायक अनुदान ववतरीत करण्यात आले होते. सदर िादा सहायक अनुदान सदर 
नगरपररषदाींनी ववववध ववकास कामाींसाठी खचा केलेले आहे. सदर अनतप्रदान झालेल्या 
अनुदानाची वसुली सुरू आहे. 
     कळमनुरी व वसमत नगरपररषदाींच्या कमाचाऱयाींचे थकीत वतेनािाित प्राप्त ननवेदनाच्या 
अनुषींगान े जिल्हाधधकारी, दहींगोली याींनी वसमत नगरपररषदेिाित दद.०१.०४.२०१७ रोिी व 
कळमनुरी नगरपररषदेिाित दद.०२.०७.२०१७ रोिी बरस्तरीय सलमती गठीत करण्यात आली 
आहे.  
     सदर चौकशी सलमतीींच्या अहवालानुसार पुढील कायावाही प्रस्ताववत आहे. तसेच, 
कमाचारी/ सेवाननवतृ्त कमाचारी याींचे थककत वतेन नगरपररषद फीं डातून अदा करण्यात येणार 
आहे.    
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

इचलिरांिी (जि.िोल्हापूर) येथील ियलभम झोपडपट्टी पुनवासन योिनेस प्राप्त ननधी व 
त्यावरील व्यािाचा रनिमेतनू याच झोपडपट्टीतील उवारीत घराांचे िाांधिाम िरण्यािाित 

  

(६)  ९०९२६ (०४-०९-२०१७).   श्री.सुरेश हाळवणिर (इचलिरांिी) :   सन्माननीय गहृननमााण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) इचलकरींिी (जि.कोल्हापूर) येथील ियलभम झोपडपट्टी पुनवासन योिनेसाठी सन २०११ 
पासून ्प्प्या्प्प्यान ेप्राप्त ननधी व त्यावरील व्यािाचा रनकमेतून याच झोपडपट्टीतील उवारीत 
घराींचे िाींधकाम करण्यासाठी इचलकरींिी नगरपररषद व स्थाननक लोकप्रनतननधी याींनी 
परवानगी देण्याची ववनींती मा.गहृननमााण मींरी याींच्याकड े माहे िून, २०१७ मध्ये वा त्या 
दरम्यान केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ननवेदनाच्या अनुषींगाने कोणती कायावाही करण्यात आली वा येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. प्रिाश महेता (०२-०७-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२)  IHSDP योिना दद.३१.०३.२०१७ रोिी िींद करण्यात आलेली आहे. कें द्र शासनाच्या ददशा 
ननदेशानुसार  नगरपररषदेकडील IHSDP अींतगात  अखधचात ननधी सव्याि परत करणे 
आवश्यक आहे. तसेच दद.३१.०३.२०१७ नींतर घरकुलाींचे िाींधकाम नगरपररषदेने स्वखचाान े
करण्यािाित देखील  कें द्र शासनाचे ननदेश आहेत. त्यामळेु असा  अखधचात ननधी वेगळया 
प्रयोिनासाठी परस्पर वापरणे ननयमानुकूल होणार नाही. त्यानुसार  इचलकरींिी 
नगरपररषदेकडील िीएसयुपी व आयएचएसडीपी योिनेच्या अनुषींगाने अखधचात ननधी सव्याि 
परत लमळववण्यािाित म्हाडाला दद.२९.०७.२०१७ रोिीच्या परान्वये कळववण्यात आले आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

मुांिई नालशि महामागा नां.३ राांिणोली गावािवळ उड्डाणपुल उभारण्यािाित 
  

(७)  ९३२०६ (२३-०८-२०१७).   श्री.शाांताराम मोरे (लभवांडी ग्रामीण) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  मुींिई नालशक महामागा नीं.३ राींिणोली गावािवळ उड्डाणपुल मींिूर झाला आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२)  असल्यास, सदरच्या पुलाच ेकाम कोणत्या कीं पनीला देण्यात आले आहे व या पलुाच्या 
कामास केव्हापासून सुरुवात करण्यात येणार आहे, 
(३) असल्यास, या पुलाकररता ककती खचा अपेक्षक्षत आहे व या पुलाकररता िलमन सींपाददत 
करण्यात आली आहे काय, 
(४) असल्यास, पुलाच्या िाींधकामािाित सदयःजस्थती काय आहे ?  
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०७-०७-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) सदर काम हे मे.सुप्रीम इन्रास्रनचर (इीं) लललम्ेड या कीं रा्ी कीं पनीस देण्यात आले असून 
ठेकेदारास दद. १० म,े २०१३ रोिी  कायाांरभ आदेश देण्यात आले आहेत. 
(३) व (४) राींिणोली उड्डाणपुलाकररता जस्लप/सेवा रस्त्यासह रु. ८३.६० को्ी इतका खचा 
अपेक्षक्षत असून या रस्त्याच्या कामाकररता मुींिई महानगरपाललका व मे. स््ेम वॉ्र 
डडस्रीब्युशन कीं पनी प्रा.लल. याींची िमीन सींपादीत करण्यात आली आहे. सदय:जस्थतीस 
उड्डाणपुलाच े४६% काम पुणा झाले असून रस्त्याचे ९०% काम पणूा झाले आहे. 
  

___________ 
  

मुांिई शहर व उपनगराांमध्ये हदव्यांगाांच्या स्त्वयांरोिगारासाठी  
शॉवपांग सेंटर उभारून देण्यािाित 

  

(८)  ९३९१८ (२३-०८-२०१७).   श्री.ओमप्रिाश ऊफा  िच्च ू िडू (अचलपूर) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) मुींिई शहर व उपनगराींमध्ये ददव्यींगाींच्या स्वयींरोिगारासाठी शॉवपींग सें्र उभारून देण्यात 
यावे अशी मागणी लोकप्रनतननधीींनी मा. मुखयमींरी तसचे प्रधान सधचव, नगरववकास याींचकेड े
ददनाींक ६ एवप्रल, २०१७ रोिी वा त्या समुारास केली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या सींदभाात कोणती कायावाही करण्यात आली वा येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१४-०५-२०१८) : (१) अशा प्रकारची मागणी लोकप्रनतननधीींनी ददनाींक 
१२.११.२०१७ रोिीच्या परान्वये केली होती ही वस्तुजस्थती आहे. 
(२) मींिूर पुनराधचत ववकास आराखडा १९९१ तसेच, प्रारुप ववकास आराखडा २०३४ मध्ये, 
ददव्याींगासाठी कोणतेही भखूींड आरक्षक्षत ठेवण्यात आले नसल्याच े िहृन्मुींिई 
महानगरपाललकेमाफा त कळववण्यात आले आहे.  
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

मुांिईमधील म्हाडा वसाहतीमधील नागररिाांना म्हाडािडून ३०० टनिे वाढीव  
सेवा शुल्ि अधधि व्याि आिारण्यात येत असल्यािाित 

  

(९)  ९६०५३ (३०-१२-२०१७).   श्री.सुननल राऊत (ववक्रोळी), श्री.अिय चौधरी (लशवडी) :   
सन्माननीय गहृननमााण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींिई शहर व उपनगरातील म्हाडाच्या वसाहतीमधील गहृननमााण सोसायटयाींकड ेमागील २० 
वषाापासून असलेल्या कोटयवधी रुपयाींच्या सेवा शुल्काच्या थकिाकीिाित म्हाडाने गहृननमााण 
सोसायटयाींना माहे सप् े्ंिर, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान नो्ीस ििावली आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, सेवा शुल्काच्या वसूलीिाित म्हाडाने ददनाींक १५ माचा, २०१७ रोिी वा त्या 
सुमारास ठराव करुन गत २० वषाापासूनची वसूली सुरु केली असली तरी शासकीय 
ननयमानुसार दोन वषाा पेक्षा अधधक िूनी थकिाकी वसूल करता येत नाही, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, मुींिईमधील म्हाडा वसाहतीमधील रदहवाशाींवर म्हाडाकडून ३०० ्नके वाढीव 
सेवा शुल्क अधधक व्याि आकारण्यात येत असल्याने सदरचा वाढीव सेवा शुल्क अधधक व्याि 
माफ करण्यासींदभाात मा. गहृननमााण मींरी याींनी कन्नमवार नगर, ्ागोर नगर या म्हाडा 
वसाहतीमधील रदहवाशी, स्थाननक लोकप्रनतननधी आणण म्हाडा प्राधधकरणाच ेसींिधधत अधधकारी 
याींची िैठक घेतली होती, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर िैठकीत वाढीव सेवा शुल्क अधधक व्याि माफ करण्याच े म्हाडा 
प्राधधकरणास ननदेश ददले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
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(५) असल्यास, वाढीव सेवा शुल्क अधधक व्याि माफ करण्यात आले आहे काय, 
(६) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. प्रिाश महेता (२८-०६-२०१८) : (१)  म्हाडाकडून प्राप्त अहवालानुसार, हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) ववक्रोळी (पूवा) येथील कन्नमवार नगर व ्ागोर नगर या म्हाडा वसाहतीतील 
रदहवाश्याींकडून थकीत सेवा शुल्क म्हणून आकारण्यात आलेली रनकम माफ करण्याच्या 
अनुषींगान े दद.२३.०५.२०१५ रोिी मा. मींरी, गहृननमााण याींच ेअध्यक्षतेखाली िैठकीच ेआयोिन 
करण्यात आले होते.      
(४) सदर िैठकीत सेवा शुल्कात वाढ करु नये तसेच पाण्याच्या थकिाकीवर व्याि न लावता 
मुद्दल रनकम भरण्यास सवलत देण्यात यावी अस ेननदेश देण्यात आले होते. 
(५) ववधानमींडळात अथासींकल्पीय अधधवेशन २०१८ मध्ये मा. मींरी, गहृननमााण याींनी म्हाडा 
वसाहतीच्या रदहवाश्याींकडून आकारण्यात आलेल्या वाढीव सेवाशुल्क / थकिाकी / व्याि या 
सींदभाात ददलेल्या आश्वासनाच्या अनुषींगाने शासनाने दद.२७.०३.२०१८ रोिीच्या 
शासनननणायान्वये ववधानमींडळ सदस्याींची सलमती गठीत केली आहे. सदर सलमतीचा अहवाल 
अदयाप अप्राप्त आहे.   
(६) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

मुांिईतील लोअर परळ भागातील उपिरप्राप्त वाणी व साहेिराव चाळीांचा  
पुनववािास िीडीडी चाळीांच्या धतीवर िरण्यािाित 

  

(१०)  ९८३८९ (३०-१२-२०१७).   श्री.मांगेश िुडाळिर (िुलाा) :   सन्माननीय गहृननमााण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींिईतील लोअर परळ भागातील ९७ वषा िुन्या असलेल्या उपकरप्राप्त वाणी व साहेिराव 
चाळीींचा पुनववाकास िीडीडी चाळीींच्या धतीवर करण्याचा प्रस्ताव गहृननमााण ववभागाच्या 
ववचाराधीन आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर चाळीतील रदहवाश्याींना ककती चौरस फु्ाच े घर मोफत देण्यात येणार 
आहे व या चाळीतील ५२३ कु्ुींिाींना सामावनू घेण्यािाितच्या आराखड्याच ेस्वरुप काय आहे, 
(३) असल्यास, सदर ववचाराधीन प्रस्तावावर ननणाय घेण्यास ककती कालावधीत लागेल व 
त्यानुषींगान ेसुरु असलेल्या कायावाहीची सदयःजस्थती काय आहे ? 
  
श्री. प्रिाश महेता (०६-०६-२०१८) : (१) नाही. 
    सदर चाळीींचा पनुववाकास हा िीडीडी चाळीच्या धतीवर करण्यात येत नसून, सदर चाळीींचा 
पुनववाकास हा ववकास ननयींरण ननयमावली ३३(७) अन्वये करण्यात येत आहे. 
(२) ववकास ननयींरण ननयमावली ३३(७) मधील तरतूदीींनुसार सदर चाळीतील पार रदहवाशाींना 
ककमान २७.८८ चौ.मी. (३०० चौ. फू्) िाींधकाम के्षरफळाच ेगाळे ववनामुल्य अनुजे्ञय आहेत. 
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(३) सदर चाळीच्या पनुराचनेच्या योिनेचे नकाशे महानगरपाललकेकड े दद.०३.०९.२०१६ 
मींिूरीसाठी रोिी पाठववण्यात आले आहेत. 

___________ 
  

म्हाडा सोडतीला िमी प्रनतसाद लमळाल्यािाित 
  

(११)  १००३८९ (३०-१२-२०१७).   श्री.िसवराि पाटील (औसा) :   सन्माननीय गहृननमााण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) म्हाडा सोडतीला गत ८ वषाांच्या तुलनेत यींदा सवाात कमी प्रनतसाद लमळाल्याची िाि माहे 
ऑन्ोिर, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशानास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ददनाींक २४ ऑन्ोिर, २०१७ या शेव्च्या ददवशी नोंदणीसह अिा भरण्याचा 
आकडा ७८ हिार ६७४ असून अत्यल्प आणण अल्प या मुखय ग्राहकाींसाठीच्या घराींचा आकडा 
कमी झाल्याने आणण खासगी ववकासकाप्रमाण े म्हाडाच्या घराींच्या ककीं मतीत वाढ केल्याने 
अथवा नो्िींदीच्या प्रभावान ेयींदा म्हाडा घराींसाठीच्या सोडतीचा प्रनतसाद कमी झाला आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, शासनाने या सींदभाात कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. प्रिाश महेता (२७-०६-२०१८) : (१)  हे खरे नाही. 
म्हाडाकडून प्राप्त अहवालानसुार सन २०१७ च्या मुींिई गहृननमााण व के्षरववकास मींडळाच्या 
सोडतीमध्ये ववववध उत्पन्न ग्ाकरीता एकूण ८१९ सदननका ववक्रीकररता उपलब्ध करुन 
देण्यात आल्या. सदर सोडतीतील सदननकाींकररता एकूण ६५,१२३ अिा प्राप्त झाले. सन २०१६ 
च्या सोडतीमध्ये एकूण ९७२  सदननकाींकररता एकूण १,३६,५९८ इतके अिा प्राप्त झाले होत.े 
मागील काही वषाांची सोडत पाहाता, सन २०१७ च्या सोडतीमध्ये अत्यल्प व अल्प उत्पन्न ग् 
या प्रवगााकररता सदननकाींची सींखया कमी असल्यान ेअत्यल्प व अल्प उत्पन्न ग्ातील िनतेस 
कमी सदननकाींचा पयााय उपलब्ध होता. मार, मध्यम उत्पन्न ग् व उच्च उत्पन्न ग्ाच्या 
सदननकाींस सरासरीपेक्षा उत्तम प्रनतसाद लमळाला आहे. 
(२) व (३)   सन २०१७ च्या सोडतीमध्ये प्रनतक्षा नगर सायन, मानखुदा, मागाठाणे िोरीवली, 
ववक्रोळी पु., चारकोप काींदीवली, लसध्दाथा नगर गोरेगाव, चाींददवली, ववनोिा भाव ेनगर, कुलाा 
आणण मालवणी, मालाड येथे एकूण २०० सदननका मींडळान ेवािवी ककीं मतीत उपलब्ध करुन 
ददलेली आहेत. 
     या सोडतीमधील फनत लोअर परेल येथील उच्च उत्पन्न ग्ाकरीताच्या सदननकाींच ेदर 
हे सन २०१६-१७ च्या रेडी रेकनर दराप्रमाणे एक को्ीच्या घरात सोडतीमाफा त उपलब्ध करुन 
देण्यात आले असुन तुींगा पवई येथील उच्च उत्पन्न ग्ाकरीताच्या सदननकाींची ववक्री ककीं मत 
योिनेवर प्रत्यक्ष झालेल्या िाींधकाम खचा गदृहत धरुन म्हाडाच्या धोरणानुसार ननजश्चत 
करण्यात आलेली आहे. मार सदर सदननकाींची ककीं मत िािारभाव / दर च्या तुलनते ३५ ते ४० 
्नके कमी आहे. 
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    म्हाडाकडून नववन तींरज्ञान (New Technology) वापरुन वािवी दरात व कमी वळेेत 
गररिाींसाठी परवडणारी घरे िाींधण्यात येतात. सदर िाींधण्यात आलेल्या सदननकाींच्या ककीं मती 
खािगी ववकासकाींपेक्षा ननजश्चतच कमी असतात. त्यामळेु म्हाडा सोडतीस कमी प्रनतसाद 
लमळाला अस ेम्हणता येणार नाही, असे उपाध्यक्ष तथा मुखय कायाकारी अधधकारी, महाराषर 
गहृननमााण व के्षरववकास प्राधधकरण याींनी त्याींच्या अहवालात नमूद केले आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

िुलाा (मुांिई) येथील ब्रम्हणवाडी पाईप रोड येथील लसराि रेलसडने्सी या इमारतीचे  
वविासि याांनी िेलेले अनधधिृत िाांधिाम 

  

(१२)  १०१८४५ (०३-०१-२०१८).   श्री.राि ुतोडसाम (अणी) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कुलाा (मुींिई) येथील ब्रम्हणवाडी पाईप रोड येथ ेसी्ीएस नीं.६७१/६७२ वर असलेल्या लसराि 
रेलसडने्सी या इमारतीला चार मिल्याचे िाींधकामाची परवानगी असताना ववकासक 
श्री.हकीमुद्दीन कुरेशी (ऊफा  पापा) िािू रकफक कुरेशी याींनी सहा मिल्याच ेअनधधकृत िाींधकाम 
केल्याच ेमाहे नोव्हेंिर, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उनत प्रकरणी चौकशी करण्यात आली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले 
आहे व सदरहू अनधधकृत िाींधकामावर शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१९-०६-२०१८) : (१) सीराि रेलसडने्सी ही इमारत कुलाा (पू) येथील 
ब्रम्हणवाडी पाईप रोड येथ ेसी्ीएस क्रमाींक ९५०/१ ते ५ कुलाा गाव या भखूींडावर जस्थत असून, 
सदर इमारतीस िहृन्मुींिई महानगरपाललकेमाफा त ददनाींक १६.१२.२०११ रोिी सींपूणा िाींधकाम 
प्रमाणपर व  ददनाींक २५.०४.२०१४ रोिी तळमिला अधधक सहा मिल्यापयांत अ्ी व 
शतींनुसार भोगव्ा प्रमाणपर देण्यात आले आहे. 
(२) सदर प्रकरणी िहृन्मुींिई महानगरपाललकेमाफा त चौकशी करण्यात आलेली नाही. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

मुांिईतील इमारतीच्या गच्चीवर उपाहारगहृ सुरु िरण्याच्या योिनेिाित 
  

(१३)  १०२१९३ (०३-०१-२०१८).   श्री.िाळासाहेि थोरात (सांगमनेर), प्रा.वर्ाा गायिवाड 
(धारावी), श्रीमती ननमाला गाववत (इगतपूरी), श्री.अलमन पटेल (मुांिादेवी), श्री.अस्त्लम शखे 
(मालाड पजश्चम), श्री.नसीम खान (चाांहदवली) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
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(१) मुींिईतील इमारतीींच्या गच्चीवर उपहारगहृ सुरु करण्याच्या योिनेला ददनाींक १ नोव्हेंिर, 
२०१७ रोिी वा त्या सुमारास मान्यता देण्यात आलेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या योनिेच े स्वरुप काय आहे व त्याची अींमलििावणी केव्हापासून सुरु 
करण्यात येणार आहे, 
(३) असल्यास, उनत योिना कायााजन्वत करताना कोणत्या सुरक्षात्मक उपाययोिना आखण्यात 
आल्या आहेत वा येत आहेत, 
(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१९-०६-२०१८) : (१) हे खरे आहे.  
(२) ज्या व्यावसानयक मॉल, इमारत, वाणणज्य मॉल, ननवासी हॉ्ेल याींना अनुज्ञापन प्राप्त 
उपाहारगहृ अजस्तत्वात आहे अशा इमारतीींच्या खुल्या गच्चीवर सामानयक खुल्या गच्चीवर 
(आश्रय के्षराचा भाग सोडून) अ्ी व शतींच्या अधीन राहून खादयपदाथा पुरववणे असे या 
योिनेच ेस्वरुप आहे.  
(३) सदर योिना कायााजन्वत करताींना सुरक्षात्मक उपाययोिनेिाितच्या अ्ी व शती 
खालीलप्रमाण ेआहेत:- 
• भोगव्ा प्रमाणपर असलेल्या मींिूर इमारतीमधील खलु्या गच्ची/अींशत: खुली 
गच्ची/सामानयक खलुी गच्ची (आश्रय के्षराचा भाग सोडून) वर खानपान पुरववण्याकररता 
परवानगीसाठी ररतसर प्रस्ताव सींिींधधत ववभागाच्या वैदयकीय आरोग्य अधधकारी याींच्याकड े
सादर करावा. 
• वदहवा्दाराींना कोणताही उपद्रव होऊ नये याकररता खुल् या गच् चीवर/पॉके् गच् चीवर/ 
सामानयक गच् चीवर (आश्रय के्षराचा भाग सोडून) अन् नपदाथा सेवा पुरववण् याच् या प्रस् तावासाठी 
केवळ व् यवसानयक वाणणज् य इमारत/खानपान व राहण् याची सोय असणा-या ननवासी हॉ्ेलाींचाच 
ववचार करण् यात यावा. 
• गच्चीवर एल.पी.िी. गॅस ककीं वा इतर ज् वलनलशल साधन वापरुन खादयपदाथा/लशिवता व 
िनववता येणार नाहीत. फन त इींडनशन/मायक्रोवेव्ह आणण इलेन रीक नव्हनचा वापर करण् याची 
परवानगी देण्यात येईल.   
• अन् नपदाथा सेवा पुरववण्याकररता वापरावयाचे गच्चीके्षर कोणत्याही तात् पुरत् या/कायमस् वरुपी 
आवरणाने आच्छादलेले नसाव.े सदर खुल् या गच् चीवर पावसाळी छत/छरी/ताडपरी याींच ेआवरण 
उभारण् यास परवानगी देण् यात येणार नाही. गच् चीसाठी व आवरणासाठी कोणतीही साधन े
उभारता येणार नाहीत व गच्चीचा वापर सदासवाकाळ मोकळया आकाशाखाली असावा. 
• गच्चीच्या सदर वापरामुळे शिेारील इमारतीींना रास होणार नाही ककीं वा त् याींची तक्रार येणार 
नाही याची दक्षता घ् यावी. अशा प्रकारचा रास होत असल् यास, देण्यात आलेली परवानगी रद्द 
करण् यात येईल.   
• अन् नपदाथा पुरववण्याची वेळ ही पोललस कायदा आणण महानगरपाललका दकुान े आणण 
आस्थापना कायदा यातील तरतुदीींनुसार असेल.  
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• गच्चीवरील ववदयुत ददवे/रोषणाई आणण ध्वनीची तीव्रता ही सन १९८६ च्या पयाावरण सुरक्षा 
कायदयाच् या सींिींधधत तरतुदीच् या अधीन असावी. 
• अिादारास िहृन्मुींिई महानगरपाललका व त् याींचे अधधकारी याींस कोणताही धोका, तोडफोड, 
सुरक्षक्षतता, मालमत्ता, िीवीतहानी तसेच न्यायालयीन लढाई वगैरे पासून कोणतेही नकुसान 
होणार नाही असे हमीपर दस्तऐवि (Indemnity Bond) सादर करावे लागेल. 
• दघुा् ना ककीं वा अपघात ्ाळण्याकररता परवानाधारकाने योग्य ती सुरक्षक्षतता व दक्षतेसींदभाात 
उपाययोिना योिाव्यात आणण अशा कोणत् याही दघुा् नसे ककीं वा अपघातास परवानाधारक स्वतः 
ििािदार राहील. 
• गच् चीवर खादयसेवेच् या वापरासाठी परवाना ददलेल् या इमारतीच् या गच् चीच् या ककनाऱयापासून 
१० मी. पयांत कोणतीही रदहवासी इमारत असू नये.  
• िर गच् चीवर त्रक्षक लभींतीची उींची १.५ मी. पेक्षा कमी असेल तर ती िास् तीत िास् त उींची 
१.५ मी. पयांत िाळी ककीं वा उघडता येणाऱया काचेच् या तावदानाने अन् वयेच वाढवता येईल.  
• परवानाधारकाने ग्राहकाींना पुरववण्यात येणारे खादयपदाथा खाण्यास योग्य असल्यािाितची 
दक्षता घ्यावी. तसचे सदर अन्न आिुिािूच्या झाडावरुन पडणारी पान,े पक्षाींची ववष ठा, धूळ 
माशी यामुळे दवुषत होणार नाही यािाित दक्षता घ्यावी. 
• खुल् या गच् चीस खादय पुरवठा करण् याची परवानगी देण् यापूवी मुख य अजग्नशमन अधधकारी 
याींचेकडून ना-हरकत प्रमाणपर प्राप् त करणे अननवाया आहे व त् याींनी सुचववलेल् या सुरक्षक्षततेच् या 
िािीींिद्दलच् या अ्ीींची पूताता केली असल् याची खारी परवानगी देण् यापूवी करणे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

मुांिईतील बब्रटीशिालीन हायड्रांट नष्ट्ट होत असल्यािाित 
  

(१४)  १०३३१३ (१२-०२-२०१८).   श्री.सुननल लशांदे (वरळी) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींिईत कुठेही लागलेली आग तत्काळ वविाववण्यासाठी पाणी उपलब्ध व्हाव,े यासाठी 
बब्र्ीशाींच्या काळात भूलमगत हायड्री्ं ची करण्यात आलेली चाींगली व्यवस्था शहरातील झपाटयान े
होत असलेल्या ववकासकामाींमळेु नष् होत असल्याची गींभीर िाि माहे ऑन्ोिर, २०१७ च्या 
अींनतम आठवड्यात ननदशानास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मुींिईतील बब्र्ीशकालीन हायड्री्ं च े कायमस्वरूपी ितन करण्यािाित 
शासनाकडून कोणत्या उपाययोिना हाती घेण्यात आल्या आहेत वा येत आहेत, 
(३) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१५-०६-२०१८) : (१) हे खरे आहे. 
(२) पाण्याचा कमी दाि व खींडीत पाणी पुरवठा यामुळे सवाच हायड्री्ं  आपत्कालीन 
पररजस्थतीमध्ये उपयोगात येत नाहीत. म्हणून िहृन्मुींिई महानगरपाललकेमाफा त सावािननक 
इमारती व इतर दठकाणचे लमळून एकूण ११३१ हायड्री्ं  कायारत ठेवण्यात आले आहेत. 
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    तसेच, आपत्कालीन पररजस्थतीत अजग्नशमन दलाच े व महानगरपाललकेच े ्ँकसा भरुन 
देण्यासाठी मुींिईत सवादरू २४ तास पुरेशा दािाने पाणी उपलब्ध असलेल्या ५० दठकाणी ्ँकर 
भरणा कें दे्र कायारत ठेवण्यात आलेली आहेत. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

भुसावळ (जि.िळगाांव) नगरपररर्देच्या हद्दवाढीचा प्रस्त् ताव 
  

(१५)  १०४७५३ (०३-०४-२०१८).   श्री.सांिय साविारे (भुसावळ) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) भुसावळ (जि.िळगाींव) नगरपररषदेने हद्दवाढीचा प्रस् ताव सादर करुन िरीच वषे झाली 
असून अदयापी प्रस् तावास मान् यता शासनाकडून लमळालेली नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, शहरातील िळगाव रोड, साकेगाव लशवार, कीं डारी भाग, वरणगाव रोड व खडका 
लशवार या भागातील वाढीव ववस् तारीत भाग अदयापही नगरपररषदेला िोडला न गेल् यान े
नागरी सुववधा पासून िनतेला वींधचत रहावे लागत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, उनत प्रकरणी चौकशी करण् यात आली आहे काय, चौकशीच् या अनुषींगान े
हद्दवाढीचा प्रस् ताव मींिुर करण् यािाित शासनान ेकोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१३-०६-२०१८) : (१) होय.  
(२) व (३) भुसावळ नगरपररषदेच्या हद्दवाढीचा प्रस्ताव जिल्हाधधकारी, िळगाींव याींचेकडून 
अदयाप अप्राप्त आहे.  
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

म्हाडाच्या मुांिईतील ८९ वसाहतीमधील रहहवाशाांिडून घेण्यात येणाऱ्या सेवाशुल्िािाित 
  

(१६)  १०४९४६ (२९-०३-२०१८).   श्री.मांगेश िुडाळिर (िुलाा), श्री.सुननल लशांदे (वरळी), 
अॅड.भीमराव धोंड े (आष्ट्टी), श्री.सांतोर् दानवे (भोिरदन), श्री.िालीदास िोळांििर (वडाळा), 
श्री.अिय चौधरी (लशवडी), श्री.अलमत ववलासराव देशमखु (लातूर शहर), श्री.राधािृष्ट् ण ववख-े
पाटील (लशडी), श्री.िाळासाहेि थोरात (सांगमनेर), श्री.अलमन पटेल (मुांिादेवी), श्री.नसीम खान 
(चाांहदवली), श्री.अस्त्लम शेख (मालाड पजश्चम), प्रा.वर्ाा गायिवाड (धारावी), अॅड.यशोमती 
ठािूर (नतवसा), श्री.वविय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.अमर िाळे (आवी), डॉ.सांतोर् टारफे 
(िळमनुरी), श्री.त्र्यांििराव लभस े(लातूर ग्रामीण), श्री.िुणाल पाटील (धळेु ग्रामीण), श्री.सांग्राम 
थोपटे (भोर), श्री.भारत भालिे (पांढरपूर), श्री.अब् दलु सत्तार (लसल्लोड), श्री.आलसफ शेख 
(मालेगाांव मध्य), श्री.हर्ावधान सपिाळ (िुलढाणा), श्री.भाऊसाहेि िाांिळे (श्रीरामपूर), प्रा.ववरेंद्र 
िगताप (धामणगाव रेल्वे), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर), श्री.अलमत झनि (ररसोड), श्री.राहुल 
िोंदे्र (धचखली), िॅप्टन आर.तलमल सेल्वन (सायन-िोळीवाडा) :   सन्माननीय गहृननमााण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) म्हाडाच्या मुींिईत ८९ वसाहती असून त्यातील १ लाख ८३ हिार गाळेधारकाींकडून तब्िल 
३५० को्ी रुपयाींची थकिाकी िमा करण्याची नो्ीस म्हाडाने ििावल्याची िाि ददनाींक ५ 
िानेवारी, २०१८ रोिी वा त्यासुमारास ननदशानास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, वसाहतीमधील रदहवाश्याींकडून सेवाशुल्काच्या रुपात दरमहा रुपये १५५ रुपये 
आकारत असताींना त्यात म्हाडान ेवाढ करुन १०२७ रुपये सेवाशुल्क केला आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, या नवीन सेवाशुल्कामळेु रदहवाश्याींना माहे एवप्रल, १९८९ ते माचा, २०१८ 
पयांतची थकिाकी लमळून प्रत्येक रदहवाशाला १ लाख २ हिार ५८४ रुपये भरावे लागणार 
आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, १५५ रुपये सेवाशलु्कामध्ये एवढ्या मोठ्या प्रमाणात अचानक वाढ करण्याची 
कारणे काय आहेत तसचे या सेवाशुल्क वाढीतील १२.५ ्नके व्याि व ववलींिशुल्क माफ करणे 
तसेच रदहवाशाींनी समान १० हप्त्यामध्ये थकिाकीची रनकम भरावी असाही प्रस्ताव म्हाडा 
प्राधधकरणाच्या ववचाराधीन आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, त्यानुषींगान ेननणायाची सदयःजस्थती काय आहे ? 
  
श्री. प्रिाश महेता (२८-०६-२०१८) : (१)  म्हाडाकडून प्राप्त अहवालानुसार म्हाडाच्या मुींिईत 
एकूण ५६ वसाहती असून सुमारे २ लक्ष २० हिार गाळेधारक आहेत.  त्यापैकी ज्याींनी सन 
१९९८ नींतरच्या सुधाररत दराने थकिाकीचा भरणा केला नाही अशा गाळेधारकाींना म्हाडामाफा त 
सुमारे ४०० को्ी रुपयाची नो्ीस ििावण्यात आली आहे. 
(२) व (३) म्हाडाच्या मुींिईतील ५६ वसाहतीमधील रदहवाश्याींना सम प्रमाणात थकिाकीचा 
भरणा करावा लागणार नसून वसाहतननहाय थकिाकीची रनकम भरावी लागणार आहे. 
 सदरची रनकम ही म्हाडामाफा त झालेल्या सींिींधधत वसाहतीतील प्रत्यक्ष खचाावर आधाररत आहे 
असे मुखय अधधकारी, मुींिई मींडळ याींनी कळववले आहे. 
(४) हे खरे आहे. 
(५) वाढीव सेवा शुल्कावरील व्याि माफ करण्यािाित प्राधधकरणामाफा त  
दद.१६.०२.२०१८ रोिी ठराव घेण्यात आलेला आहे.  तथावप सदर ववषय शासनाने गठीत 
केलेल्या दद.२७.०३.२०१८ रोिी गठीत केलेल्या मा. ववधानमींडळ सदस्याींच्या सलमती समोर 
ववचाराधधन असून सलमतीच्या अींनतम ननणायाच्या अनुषींगान े वाढीव सेवा शुल्कावरील 
व्यािािाित पुढील कायावाही म्हाडाकडून करण्यात येईल. 
  

___________ 
  

पाांचगणी (जि.सातारा) नगरपररर्द हद्दीतील प्लॉटचे मालि  
मोिदल्यापासून वांधचत असल्यािाित 

  

(१७)  १०५०९७ (१२-०४-२०१८).   श्री.लभमराव तापिीर (खडिवासला) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) पाींचगणी (जि.सातारा) नगरपररषद हद्दीतील प्लॉ् क्र.४०७ सन १९६६ मध्ये उदयानाकररता 
आरक्षक्षत केल्यानींतर ५० वषाांपासून प्लॉ्च े मालक श्री.नारायण तकुाराम गाडकेर 
मोिदल्यापासून वींधचत असल्याची िाि माहे िानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान 
ननदशानास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, श्री.गाडकेर याींचे प्लॉ् आरक्षक्षत केल्यापासून त्याींनी त्याींच्या िागेचा मोिदला 
अथवा आरक्षण वगळण्यािाित वारींवार मागणी केली असता पाचगणी नगरपररषद या प्रकरणी 
ननणाय घेत नसल्याचे माहे डडसेंिर, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान मा.मुखयमींरी याींना लेखी 
ननवेदनादवारे कळववले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, श्री.गाडकेर याींना ५० वषाापूवी आरक्षक्षत केलेल्या िागेच्या िदल्यात अनुजे्ञय 
असलेले अनुदान लमळणेिाित शासनाकडून कोणती कायावाही करण्यात आली वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (११-०६-२०१८) : (१) त े (४) पाींचगणी धगररस्थान नगरपररषद हद्दीमधील 
्ी.पी.जस्कम नीं.३, फा.प्लॉ् नीं.४००, ४०१, ४०२, ४०७, ४०८, ४०९, ४१० व ४११ या िागा 
पाींचगणी शहर मींिूर पदहली सुधाररत ववकास योिना आराखडा १९८८ मध्ये आरक्षण क्र.१८ 
अन्वये सावािननक उदयान या आरक्षणाने िाधधत होत आहे. त्यानींतर सन २००२ ते २०२२ 
च्या मींिूर दसुरी सुधाररत ववकास योिना आराखडयामध्ये पुन्हा सदर िागेवर आरक्षण क्र.१ 
अन्वये सावािननक उदयान हे आरक्षण कायम ठेवण्यात आलेले आहे. यामध्ये अिादार याींच े
मालकीचे फा.प्लॉ् नीं.४०७ समावशे आहे.  
     सदर आरक्षणाखालील िागाींच्या भूसींपादनाची कायावाही उपववभागीय अधधकारी, वाई 
उपववभाग, वाई याींचे माफा त सुरु आहे. सदर प्रकरणी भूसींपादन कामी त्याींचेमाफा त भूसींपादन 
अधधननयम १८९४ च े कलम ६ नुसारची अधधसूचना दद. १५/०२/१९९४ रोिीच्या दैननक 
ग्रामोध्दार या स्थाननक वतृ्तपरात व दद. २४/०२/१९९४ रोिीचे महाराषर शासन रािपर पुरवणी 
भाग १, पषृठ क्र. ४२४ ते ४२६ वर प्रलसध्द झाली आहे.  उपववभागीय अधधकारी, वाई 
उपववभाग, वाई याींचेकडील पर क्र. भसून/ पाींचगणी/एस आर-१६/९२ कावव-१०५४/१२, 
दद.१७/०८/२०१२ अन्वये सींपादन करावयाच े िलमनीची अींदाजित नुकसान भरपाईची रनकम 
रु.२६,४६,२८,०००/- इतकी होत असलेिद्दल पाींचगणी नगरपररषदेस कळववले आहे. महाराषर 
प्रादेलशक व नगर रचना अधधननयम १९६६ व भसूींपादन अधधननयम, १८९४ मधील तरतुदीनुसार 
भूसींपादन अींदाजित मोिदला रकमेच्या ५०% इतकी रनकम कलम ६ चे अधधसूचना प्रलसध्द 
करणेपूवी व उवाररत रनकम कलम ११ खालील ननवाडा िाहीर करणेपूवी बिनव्यािी ठेव म्हणून 
जिल्हाधधकारी याींचेकड ेिमा करणेिाित कळववलेले आहे. सदर िागेची नुकसान भरपाई भरणा 
करणेसाठी नवव-६ (अ) योिनअेींतगात नगरपररषदेच्या अथासहाय मागणी प्रस्तावामध्ये 
भूसींपादनाची प्रकक्रया पूणा होवुन आरक्षणाखालील िागा नगरपररषदेच्या ताब्यात आलेली 
नसल्यान े शासनास नवव-६ (अ) योिनेअींतगात अनुदान देता आलेले नाही.  या प्रकरणात 
पाींचगणी धगररस्थान नगरपररषदेची आधथाक जस्थती समाधानकारक नसल्याने भूसींपादनाची 
नुकसान भरपाई रनकम नगरपररषदेने भूसींपादन अधधकारी याींचकेड े िमा केलेली नसल्यान े
सींिींधधत िमीन धारकास नकुसान भरपाई देता आलेली नाही.  

___________ 
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पुणे, पेठ िात्रि, स.नां.१३० त े१३३ मधील शासनाच्या ले-आऊट मधील १२ मी.डी.पी. 
(सुधाररत २४ मी.डी.पी.) रस्त्त्याच्या िामािाित 

  

(१८)  १०५०९८ (०३-०४-२०१८).   श्री.लभमराव तापिीर (खडिवासला) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे, पेठ कारि, स.नीं.१३० ते १३३ मधील शासनाच्या ले-आऊ् मधील दक्षक्षणोत्तर १२ 
मी.डी.पी.(सुधाररत २४ मी.डी.पी.) रस्त्याचे काम प्रलींबित असल्याची िाि माहे िानेवारी, २०१८ 
मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशानास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरच्या रस्त्याचे सव्हेक्षण महानगरपाललका प्रशासनाच्या पथ ववभागाकडून 
पूणा झालेले असून या सवेक्षणानुसार काही िाधधत होणाऱया इमारतीींच े पुनिाांधणीच े भवन 
ववभागाकडून पूवागणपरक ही झालेले असताींना मालमत्ता व व्यवस्थापन ववभागाच्या 
ववलींिामुळे रस्त्याचे काम प्रलींबित आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर रस्ता ववकलसत करण्याच्या ष्ष्ीन ेसींिींधधत प्रशासनाकडून आवश्यक ती 
कायावाही तातडीन ेहोत नसताींना शासनाकडून कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०२-०७-२०१८) : (१) होय. 
(२) प्रकरणी महानगरपाललकेच्या पथ ववभागामाफा त ननयोजित रस्त्याचे सव्हेक्षण पुणा करुन 
सदर सव्हेक्षणानुसार िाींधकाम ववकास ववभागाकडून ननयोजित रस्त्याची आखणी करुन घेण्यात 
आलेली आहे.  चेअरमन, पुणे जिल्हा दधु उत्पादक सींघ याींना सदर डी.पी. रस्त्याच े के्षर 
ताब्यात देणेिाित पुणे महानगरपाललकेने कळववलेले आहे. तसचे सदर लमळकतीमधील िाधधत 
होणा-या इमारतीचे पुनािाींधणीकरीता भवन ववभागाकडून प्रारुप पवुागणनपरक तयार करणेत 
आले आहे. तथावप रस्ता रुीं दीने िाधधत होणा-या इमारती नव्याने िाींधून देणेिाित 
महानगरपाललका स्तरावर धोरणात्म क ननणाय झालेला नाही. 
(३) व (४)  सदरची िाि महानगरपाललकेच्या कायाकके्षतील आहे. 
  

___________ 
  
मुांिई शहरामध्ये ररक्षा देखील िावू न शिणाऱ्या गल्लीतील दिुानाांना अजग्नशमन दलाच्या 

गाड्या िावू शितील असे ‘ना हरित प्रमाणपत्र’ देण्यात येत असल्यािाित 
  

(१९)  १०५३२८ (०३-०४-२०१८).   श्री.अलमत ववलासराव देशमखु (लातूर शहर), श्री.राधािृष्ट् ण 
ववखे-पाटील (लशडी), श्री.िाळासाहेि थोरात (सांगमनेर), श्री.अलमन पटेल (मुांिादेवी), श्री.नसीम 
खान (चाांहदवली), श्री.अस्त्लम शखे (मालाड पजश्चम), प्रा.वर्ाा गायिवाड (धारावी), अॅड.यशोमती 
ठािूर (नतवसा), श्री.वविय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.अमर िाळे (आवी), श्री.िुणाल पाटील (धळेु 
ग्रामीण), श्री.िालीदास िोळांििर (वडाळा), डॉ.सांतोर् टारफे (िळमनुरी), श्री.त्र्यांििराव लभस े
(लातूर ग्रामीण) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) मुींिई शहरामध्ये ररक्षा देखील िाव ून शकणाऱया गल्लीतील दकुानाींना अजग्नशमन दलाच्या 
गाड्या िाव ूशकतील अस े ‘ना हरकत प्रमाणपर’ देण्यात येत असल्याच ेमाहे िानेवारी,२०१८ 
मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ना हरकत प्रमाणपरावर नमूद केलेल्या िािीींची हॉ्ेल मालकाने पूताता केली 
की नाही याची पडताळणी करण्यासाठी देखील अजग्नशमन दलाचे अधधकारी िात नसल्याच े
ददसून आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मुींिई शहरामध्ये लागणाऱया आगीमुळे मोठ्या प्रमाणात जिवीत हानी होत आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर अ्ी पुणा न करू शकणाऱया दकुानाींना ‘ना हरकत प्रमाणपर’ देणाऱया 
अधधकाऱयाींवर शासन कोणती कायावाही करणार वा कररत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१३-०६-२०१८) : (१) हे खरे नाही. 
(२) िहृन्मुींिई महानगरपाललकेच्या अजग्नशमन दलामाफा त पूवी ना-हरकत प्रमाणपर ददल्यानींतर 
हॉ्ेल मालकाने त्यातील िािीींची पूताता केली आहे की नाही यािाित पडताळणी केल्यानींतरच 
परवाना नतुनीकरण ददले िात असे. सदर पडताळणी करण्याकररता वेगळा कक्ष नव्हता. 
      सदय:जस्थतीत महानगरपाललकेने हॉ्ेल, रेस््ोपि, मनोरींिनाचे दठकाण, िेकरी, मॉल्स, 
वेगवेगळया आस्थापना, इमारती, तळघरे, उत्तुींग इमारती इत्यादी दठकाणी आगीची दघुा् ना 
होऊन िीववतहानी व मालमत्तेच े नुकसान होऊ नये म्हणून अजग्नसुरक्षा यींरणेची कठोरपणे 
अींमलििावणी करण्याकररता प्रत्येक अजग्नशमन कें द्रावर स्वतींर अजग्नसुरक्षा पालन कक्षाची 
स्थापना करण्यात आली आहे.      
(३) भानु फरसाण मा ा् व कमला लमल येथ े लागलेल्या आगीत अनकु्रम े १२ कामगाराींचा 
होरपळून व १४ व्यनतीींचा गुदमरुन मतृ्य ूझाला आहे. 
(४) सदर अ्ी पूणा न करु शकणाऱया दकुानाींवर सुधारीत मुींिई महानगरपाललका अधधननयम 
१८८८ च्या कलम ३९०, ३९४, महाराषर प्रादेलशक नगररचना अधधननयम तसेच महाराषर आग 
प्रनतिींधक व िीव सींरक्षण अधधननयम २००० अन्वये कारवाई करण्यात येत.े 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यातील अ, ि, व ि वगा नगरपाललिाांमध्ये ऑनलाईन िाांधिाम परवानगी देण्यािाित 
  

(२०)  १०५९११ (१८-०४-२०१८).   श्री.सुरेश हाळवणिर (इचलिरांिी) :  सन्माननीय मखु्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील अ, ि, व क वगा नगरपाललकाींमध्ये ऑनलाईन िाींधकाम परवानगी देण्याचा 
प्रकल्प रािववण्याचा प्रयत्न आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकल्पाचे सवासाधारण स्वरूप काय आहे व या प्रकल्पाची अमींलििावणी 
केव्हापासून करण्यात येणार आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (१४-०६-२०१८) : (१), (२), (३) होय, कें द्र शासनाचे Ease of Doing 
Business अींतगात राज्य सरकारचा महत्वाकाींक्षी प्रकल्प म्हणून राज्यातील नगरपररषदा / 
महानगरपाललका व सिींधधत ननयोिन प्राधधकरणे याींच्याकडील इमारतीींच्या िाींधकामासाठी 
लागणाऱया ववववध परवानगी प्रकरणाींत एकसूरता आणण्याच्या ष्ष्ीकोनातून शासन स्तरावर 
एक सींगणकीय आज्ञावली (Portal) व या प्रयोिनासाठी ववभागाचे सींकेतस्थळ (Building 
Plan Management System) तयार करण्याचा ननणाय घेण्यात आलेला आहे. या ननणायास 
अनुसरुन शासन स्तरावरील सींगणकीय आज्ञावली व ववभागाचे सींकेतस्थळ ववकलसत 
करण्यासाठी सल्लागार सींस्था म्हणून KPMG Advisory Services Pvt. Ltd., 
Mahalaxmi, Mumbai या सींस्थेची ननयुनती करण्यात आलेली आहे. Maharashtra 
Information Technology Corporation (MIT) सींस्थेने Building Plan Management 
System सवा नगरपररषदाींना उपलब्ध करुन देण्याच े ठरवून त े काम n(Code) Solution 
Pvt. Ltd. या सींस्थेस देण्यात आलेले आहे. या सींस्थेने राज्यातील २२५ नगरपररषदाींना 
िाींधकाम परवानगी देण्याच्या प्रकक्रयेसाठी Building Plan Management System उपलब्ध 
करुन ददली आहे.  यापैकी ९० नगरपररषदाींच्या स्तरावर त्याचा प्रत्यक्ष वापर सुरु झाल्याच े
ननदशानास आल्यान े सवा नगरपररषदाींच्या स्तरावर या प्रणालीचा वापर करुन िाींधकाम 
परवानगी देणेिाित शासनान े दद.१०/०४/२०१८ रोिीच े परान्वये सवा नगरपररषदाींना सूचना 
ददलेल्या आहेत.   

___________ 
  

मुांिई अजग्नशमन यांत्रणेने िेलेल्या तपासणीत ४६४७ इमारतीतील  
अजग्नशमन यांत्रणा ननिामी असल्यािाित 

(२१)  १०६०३० (१४-०४-२०१८).   श्री.मांगलप्रभात लोढा (मलिार हहल), श्री.सुरेश हाळवणिर 
(इचलिरांिी), श्री.नरेंद्र महेता (लमरा भाईंदर), श्री.सांिय िेळिर (ठाणे), श्रीमती मननर्ा चौधरी 
(दहहसर), श्री.रािेंद्र निरधन े(उमरखेड), श्री.अलमत साटम (अांधेरी पजश्चम), श्रीमती मांदा म्हात्र े
(िेलापूर), अॅड.आलशर् शेलार (वाांदे्र पजश्चम), अॅड.पराग अळवणी (ववलेपाले), िॅप्टन आर.तलमल 
सेल्वन (सायन-िोळीवाडा), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेल), अॅड.गौतम चािुिस्त्वार (वपांपरी), श्री.डड 
मल्लीिािूान रेड्डी (रामटेि) : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  मुींिईतील साकीनाका येथील भान ुफरसाण आणण कमला लमल येथील पिला लागलेल्या 
आगीच्या घ्नानींतर मुींिईतील इमारतीमधील सुरक्षा ऐरणीवर आली असता काही मदहन्यापूवी 
अजग्नशमन यींरणेन े तपासलेल्या ४६४७ इमारतीतील अजग्नशमन यींरणा ननकामी असल्याची 
धनकादायक िाि माहे िानेवारी, २०१८ च्या पदहल्या आठवडयात ननदशानास आली आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, इमारतीतील अजग्नशमन यींरणेचे दर सहा मदहन्याींनी ऑडड् करुन सींिींधधत 
ववभागाकड ेमादहती िमा करण्याचे असतानाही अनके सोसाय्या याकड ेदलुाक्ष करतात, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, त्याअनुषींगान ेशासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (१९-०६-२०१८) : (१) ददनाींक १ िानेवारी, २०१५ त े३० नोव्हेंिर २०१७ या 
कालावधीत िहृन्मुींिई महानगरपाललकेच्या हद्दीतील इमारतीींमधील अजग्नसुरक्षा उपाययोिनाींची 
पाहणी केली असता, ४६४७ इमारतीींच्या अजग्नसुरक्षा उपाययोिनाींमध्ये रु्ी असल्याच े
िहृन्मुींिई महानगरपाललकेच्या ननदशानास आले आहे. 
(२), (३) व (४) सदर ४६४७ इमारतीींना महाराषर आग प्रनतिींधक व िीवसींरक्षक उपाययोिना 
अधधननयम २००६ अन्वये नो्ीस ििावून त्याींना ठराववक मुदतीमध्ये रु्ीींची पतुाता करण्याच े
ननदेश िहृन्मुींिई महानगरपाललकेमाफा त देण्यात आले. 
    सदर इमारतीींपैकी ४६३७ इमारतीींनी त्याींना ददलेल्या मुदतीत अजग्नसुरक्षा उपाययोिनाींच्या 
रु्ीींची पुताता केली आहे. 
    ज्या १० इमारतीींनी रु् ीींची पुताता केली नाही त्या इमारतीींववरोधात िहृन्मुींिई 
महानगरपाललकेमाफा त ख्ले दाखल करण्यात आले आहेत. 

___________ 
  

दादर (मुांिई) मधील अनतशय मोनयाच्या िागेवर असलेल्या  
कितीिर मािेटवर िारवाई िरण्यािाित 

  

(२२)  १०६२२२ (१९-०४-२०१८).   श्रीमती तपृ्ती सावांत (वाांदे्र पूवा) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींिई शहरात गत ६ मदहन्यात सातत्यान े लागणा-या आगीच्या घ्ना व या आगी 
वीिववण्यात अजग्नशमन दलाला िाण्यासाठी मागा नसल्याने आगीमध्ये मालमत्ता नष् होऊन 
झालेल्या करोडो रुपयाींचे नकुसान व िीववत हानी या घ्ना ्ाळण्यासाठी मुींिई 
महानगरपाललकेन ेसव्हेक्षण करुन धचींचोळ्या व दा्ीवा्ीन ेअसलेल्या कारखान,े दकुान ेयाींच्या 
अजग्नसुरके्षिाित आतापयांत कोणती उपाययोिना करण्यात आली वा अजग्नसुरक्षा ननयमावलीच े
पालन न करणा-या कारखान ेव दकुानदाराींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(२) असल्यास, दादर (मुींिई) मधील अनतशय मोनयाच्या िागेवर वसलेले ककतीकर माके्च े
अनतशय धचींचोळे असलेले प्रवेशव्दार व त्यावर दकुानदारान े केलेले अनतक्रमणे व माके्मध्ये 
असलेली दकुाने आतून तीन-तीन मिल्यापयांत अनधधकृतपणे वाढववलेली आहेत, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर माके्वर मुींिई महानगरपाललकेने व अजग्नशमन ववभागाने कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१९-०६-२०१८) : (१) िहृन्मुींिई महानगरपललकेने सवेक्षण करुन सधुाररत 
मुींिई महानगरपाललका अधधननयम १८८८ व महाराषर आग प्रनतिींधक व िीव सींरक्षक 
उपाययोिना अधधननयम २००६ नसुार मागील दोन मदहन्याींत िहृन्मुींिई महानगरपाललकेमाफा त 
कारवाई करण्यात आली आहे. 
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(२) ककतीकर माके् येथील धचींचोळ्या व दा्ीवा्ीन ेअसलेल्या दकुानाींच ेस्थळ ननरीक्षण करुन 
मुींिई महानगरपाललका अधधननयम १८८८ च्या कलम ३९० अन्वये ववनापरवाना ववदयुतशनतीचा 
वापर करत असलेल्या सदर दठकाणच्या दोन दकुानाींना ननरीक्षण अहवाल देण्यात आला असनू 
िहृन्मुींिई महानगरपाललकेमाफा त पुढील कारवाई करण्यात येत आहे.  
(३) ककतीकर माके्मधील प्रवेशदवार व दकुानाींसमोर िाींधकाम केलेल्या १२५ अनधधकृत न्ा 
व स््ॉल याींच्यावर महानगरपाललकेमाफा त ददनाींक १२ िानेवारी, २०१८ रोिी ननषकासन कारवाई 
करण्यात आलेली आहे.  
     तसेच, ककतीकर माके्मध्ये िुन्या अजस्तत्वात असलेल्या पननया िाींधकाम असलेल्या 
तीन मिली दकुानाींना मुींिई महानगरपाललका अधधननयम १८८८ च्या कलम ३५१ अन्वये 
नो्ीस ििाववण्यात आली असून, महानगरपाललकेमाफा त पुढील कारवाई करण्यात येत आहे.  
     सदर माके्मधील अनधधकृत िाींधकामाींवर िहृन्मुींिई महानगरपाललकेमाफा त कारवाई 
करण्यात आली असून, तेथील चहा ववके्रत्याींच्या दकुानाींमधील २ एलपीिी लसलेंडर िप्त 
करण्यात आले आहेत.   
(४) प्रश्न उद् ावत नाही.  

___________ 
  

वाांदे्र (पूवा) येथील (मुांिई) म्हाडा भवनाच्या तळमिल्यावर असलेल्या  
उपहारगहृात अजग्नसुरक्षा यांत्रणा नसल्यािाित 

  

(२३)  १०६३०९ (०३-०४-२०१८).   श्रीमती तपृ्ती सावांत (वाांदे्र पूवा) :   सन्माननीय गहृननमााण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) वाींदे्र (पूवा) येथील (मुींिई) म्हाडा भवनाच्या तळमिल्यावर असलेल्या उपहारगहृात 
कोणतीच अजग्नसुरक्षा यींरणा नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, म्हाडा प्राधधकरण व महानगरपाललका आरोग्य ववभागाने या प्रकरणी उपहारगहृ 
चालववणा-या मालकाींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) असल्यास, उनत उपहारगहृात अजग्नसुरक्षा यींरणा कायारत होण्यािाितची सदयःजस्थती काय 
आहे ? 
  
श्री. प्रिाश महेता (२८-०६-२०१८) : (१), (२) व (३) उपाध्यक्ष तथा मुखय कायाकारी अधधकारी 
याींचेकडून प्राप्त अहवालानुसार, म्हाडा उपहारगहृासाठी आग प्रनतिींधक फायर हायड्री्ं  यींरणा 
उपलिध आहे. 
     म्हाडा उपहारगहृात आग लागल्यास त्यास प्रनतिींध करणेसाठी उपहारगहृात एकूण ७ 
दठकाणी Fire Extinguishers लावण्यात आलेले आहेत. या व्यनतररनत रेतीच्या तीन िादल्या 
उपहारगहृात िसवीण्यात आलेल्या आहेत. तसेच गहृननमााण भवनात िुनी Fire Hydrant 
System कायारत असून म्हाडा उपहारगहृाच्या िवळ २० फु् (गाडान) अींतरावर व  २५ फु् 
(VIP lift) िवळ hydrant valve असून ते कायारत आहेत.  

___________ 
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मुांिईतील गोरेगाव पहाडी भागातील गहृननलमाती प्रिल्पासाठी म्हाडामध्ये पार पाडलेल्या 
ननववदापूवी िैठिीत िमी अनुभव असणा-या िां त्राटदाराांसाठी िदल िरण्यात आल्यािाित 

(२४)  १०६३९९ (०३-०४-२०१८).   श्री.िालीदास िोळांििर (वडाळा) :   सन्माननीय गहृननमााण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१)  मुींिईतील गोरेगाव पहाडी भागातील गहृननलमाती प्रकल्पासाठी म्हाडामध्ये पार पाडलेल्या 
ननववदापूवी िैठकीत १४ ऐविी ७ मिल्याींचा कामाींचा अनभुव असणा-या कीं रा्दाराींसाठी िदल 
करण्याच े सुचववण्यात आले असल्याचे ददनाींक १२ िानेवारी,२०१८  रोिी वा त्या सुमारास 
ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे  काय, 

(२)  असल्यास, सदर प्रस्ताववत िदल केल्यास अधधका-याींच्या खास कीं पनीलाच काम लमळेल 
आणण म्हाडाला मार नकुसान होईल, हे ही खरे आहे काय 
(३) असल्यास,  यामळेु सदर प्रस्ताववत िदल न करण्यािाित कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. प्रिाश महेता (२८-०६-२०१८) : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

मुांिई शहरातील वरळी,नायगाांव व ना.म.िोशी मागाावरील िी.डी.डी. 
चाळीांचा पुनववािास िरण्यािाित 

(२५)  १०६७४९ (०६-०४-२०१८).   श्री.शलशिाांत लशांदे (िोरेगाव), श्री.वैभव वपचड (अिोले), 
श्री.राहुल िगताप (श्रीगोंदा), श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा), श्रीमती सांध् यादेवी देसाई-िुपेिर 
(चांदगड), श्री.पाांडुरांग िरोरा (शहापूर), श्री.पांिि भुििळ (नाांदगाव), श्री.ियांत पाटील 
(इस्त्लामपूर), श्री.सुरेश लाड (ििात), श्री.दत्तात्रय भरणे (इांदापूर), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), 
श्री.हदपि चव्हाण (फलटण), श्रीमती सुमन पाटील (तासगाव - िवठेमहाांिाळ), श्री.मिरांद 
िाधव-पाटील (वाई), डॉ.सतीश (अण्णासाहेि) पाटील (एरांडोल), श्री.हनुमांत डोळस (माळलशरस), 
श्री.पथृ् वीराि चव्हाण (िराड दषक्षण), श्री.नसीम खान (चाांहदवली), श्री.िाळासाहेि थोरात 
(सांगमनेर), श्री.अलमन पटेल (मुांिादेवी), श्री.ियिुमार गोरे (माण), प्रा.वर्ाा गायिवाड (धारावी), 
श्री.अस्त्लम शखे (मालाड पजश्चम), अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा), श्री.अलमत ववलासराव देशमुख 
(लातूर शहर), श्री.राहुल मोटे (पराांडा), श्री.शामराव ऊफा  िाळासाहेि पाटील (िराड उत्तर), 
श्री.वविय भाांिळे (जिांतूर), श्री.रािेश टोप े (घनसावांगी), श्री.ियदत्त क्षीरसागर (िीड), श्रीमती 
हदवपिा चव्हाण (िागलाण), श्री.अि ू आिमी (मानखूदा लशवािीनगर), श्री.अजित पवार 
(िारामती), श्री.हदलीप वळस-ेपाटील (आांिेगाव), श्री.भास्त्िर िाधव (गुहागर), श्री.सांदीप नाईि 
(ऐरोली), श्री.राणािगिीतलसांह पाटील (उस्त्मानािाद), श्री.प्रदीप नाईि (किनवट), श्री.सांिय 
िदम (दापोली) :   सन्माननीय गहृननमााण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) मुींिई शहरातील वरळी, नायगाींव व ना.म.िोशी मागाावरील िी.डी.डी. चाळीींच्या पुनववाकास 
करण्यािाित मा.मखुयमींरी याींनी माहे एवप्रल, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान वरळी येथे 
भूमीपूिन केले होत,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पुनववाकास प्रकल्पामध्ये पारता ननकषाच्या अ्ीींमुळे िीडीडी चाळीतील तीन 
हिार कु्ुींिाींसमोर गहृसींक् ननमााण झाले असल्याची िाि ददनाींक २८ डडसेंिर, २०१७ रोिी वा 
त्यासुमारास ननदशानास आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३)  असल्यास, येथील िीडीडी चाळीींच्या पनुववाकासासाठी मींिूर करण्यात आलेल्या 
आराखड्यात ववकासकासाठी तब्िल १२ एफएसआय मींिूर करण्यात आले असून यामुळे 
मुींिईतील दळणवळण आणण इतर पायाभूत सुववधेवर प्रचींड ताण येणार असल्याच ेमत अनके 
नगररचनाकार तज्ञाींनी व्यनत केले आहे, हे ही  खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, आठ मदहन्याचा कालावधी होऊनसुध्दा अदयापी िी.डी.डी.चाळीींच्या 
पुनिाांधणीिाित कोणतीच कायावाही करण्यात आली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, िी.डी.डी. चाळीींचे काम पूणाक्षमतनेे सुरु करण्यािाित कोणती कायावाही 
करण्यात आली वा येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. प्रिाश महेता (२७-०६-२०१८) : (१) होय. 
(२) िीडीडी चाळीींच्या पनुववाकासासाठी लाभार्थयाांची पारता ननजश्चत करण्यासाठी दद. 
२४.०४.२०१८ रोिी शासनान े शासन ननणाय िारी केलेला आहे. सदर शासन ननणायानसुार 
िीडीडी चाळीींतील लाभार्थयाांची पारता ननजश्चत करण्यात येणार आहे. त्यानुसार कायावाही 
करण्यात येत आहे. 
(३) नायगाींव, ना.म.िोशी मागा व वरळी येथील िीडीडी चाळीींच्या प्रकल्प आराखड्यास 
शासनाची मींिूरी प्राप्त झाली असून, महानगरपाललकेच्या वाहतुक व ननयींरण ववभागाच्या 
अधधन राहून ननयोिन करण्यात आले आहे. तसेच नायगाींव व ना. म. िोशी मागा येथील 
पुनववाकास प्रकल्पासाठी पयाावरण मींिूरी प्राप्त झाली आहे. 
(४) नायगाींव व ना.म.िोशी मागा, लोअरपरेल येथील िीडीडी चाळीींच्या पुनिाांधणीिाित 
ठेकेदाराींची ननयुनती करण्यात आली असून, प्रकल्पिाींधकाम सुरु करण्याच े ष्ष्ीन ेआवश्यक 
कायावाही झाली आहे. शासनान े दद. २४.०४.२०१८ रोिी १९९६ च्या भाडदेारी अजस्तत्वासींिींधी 
अ् वगळयामळेु ना.म.िोशी मागाावरील पारता ननजश्चतीसींिींधी प्रकक्रया प्रगतीपथावर आहे. 
नायगाींव येथील भाडकेरुीं च्या ववरोधामळेु पारता ननजश्चती प्रकक्रयेमध्ये अडथळे ननमााण होत 
आहेत. नायगाींव व ना. म. िोशी मागा येथील पदहल्या ्प्प्यात पार गाळेधारकाींसाठी सींक्रमण 
लशबिरात सींक्रमण गाळे तयार आहेत. वरळी येथील ननववदा कायावाही प्रगतीपथावर आहे. 
(५) नायगाींव येथील भाडकेरुीं ची पारता ननजश्चती प्रकक्रया रािववण्याकरीता वेळोवळेी प्रयत्न 
करण्यात येत आहेत. 
(६) नायगाींव येथील लाभार्थयाांचा वाढीव मागण्याींमळेु ववरोध. 
  

___________ 
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घोटी (जि.नालशि) ग्रामपांचायतीच ेनगरवप रर्देत रुपाांतर िरण्यािाित 
  

(२६)  १०७६८२ (१२-०४-२०१८).   श्रीमती हदवपिा चव्हाण (िागलाण), श्रीमती सुमन पाटील 
(तासगाव - िवठेमहाांिाळ), श्री.पांिि भिुिळ (नाांदगाव) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) घो्ी (जि.नालशक) येथ े२५ हिारापेक्षा िास्त लोकसींखया असल्यान ेमुलभतू सुववधा देताना 
ग्रामपींचायतीकडून होणारी परवड याकररता तथेील नागररकाींनी तसेच लोकप्रनतननधीींनी 
मा.मुखयमींरी,प्रधान सधचव,नगरववकास याींच्याकड ेनगरपररषदेची मागणी  मागील २ वषाांपासून 
केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उनत प्रकरणी शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१३-०६-२०१८) : (१) अशा आशयाची मागणी केली िात आहे, हे खरे 
आहे. 
(२) जिल्हाधधकारी, नालशक याींच्याकडून मागववण्यात आलेला घो्ी ग्रामपींचायतीचे 
नगरपींचायतीमध्ये रुपाींतर करण्यािाितचा प्रस्ताव अदयाप अप्राप्त आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

िोल्हापूर प्रादेलशि वविास आराखड्याच्या अांमलििावणीिाित 
  

(२७)  १०७८५४ (११-०४-२०१८).   श्री.रािेश क्षीरसागर (िोल्हापूर उत्तर) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोल्हापूर जिल््याच्या ववकासासाठी माहे नोव्हेंिर, २०१७ मध्ये प्रादेलशक ववकास योिना 
मींिूर करण्यात आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या ववकास आराखड्यामध्ये १२४ गावाींसाठी २० ववकास कें दे्र प्रस्ताववत आहेत, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर ववकास योिनेत जिल््यामधील ३४३ ककलोमी्र लाींिीच्या रस्त्याींचे 
चौपदरीकरणाचा प्रस्ताव तसेच नवीन एमआयडीसी प्रस्ताववत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, या ववकास आराखड्यासींदभाात जिल््यातून ५ हिाराहून अधधक हरकती व 
सुचना घेतल्या आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, यािाित शासनाने कोणता ननणाय घेतला आहे व आराखड्याच्या 
अमींलििावणीकररता आवश्यक असणारा कालावधी ककती आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०२-०७-२०१८) : (१) कोल्हापूर जिल्हाची सुधाररत प्रादेलशक योिना 
शासनाने दद.०४/०१/२०१८ रोिीच्या अधधसूचनेदवारे मींिूर असून ती दद. ०१/०४/२०१८ पासून 
अींमलात आली आहे. 
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(२) मींिूर प्रादेलशक योिनेमध्ये  १२४ गाींवासाठी ५ नागरी सींकुले, ३ ग्रामीण सींकुले, ६ नागरी 
ववकास केदे्र  व ६ ग्रामीण ववकास सींकुले अशी एकूण  २० सींकुले आहेत.   
(३) मींिूर प्रादेलशक योिनेमध्ये  रस्त्याींचे चौपदरीकरणाचा कोणताही प्रस्ताव समाववष् नाही. 
तथावप जिल्हयातील ववववध वगीकृत रस्त ेयाींचे रुीं दीकरण प्रस्ताववत आहे.  तसेच कोल्हापूर 
नागरी सींकुलामध्ये २५० हे. के्षरावर पींचताराककीं त औदयोधगक वसाहत (एम.आय.डी.सी) 
प्रस्ताववत आहे.   
(४) कोल्हापूर जिल्हयाच ेप्रलसध्द प्रारुप प्रादेलशक योिनेच्या अनुषींगाने जिल्हयातून ५ हिाराहून 
अधधक हरकती व सुचना  प्राप्त झाल्या होत्या. 
(५) प्राप्त सचूना हरकतीच्या अनुषींगाने प्रादेलशक ननयोिन मींडळाने केलेल्या लशफारशीवर 
शासन स्तरावर छाननी सलमतीत ववचार ववननमय होऊन त्यानुसार प्रारुप प्रादेलशक योिनेमध्ये 
शासनान े आवश्यक त े िदल करुन सदर प्रादेलशक योिना शासनान े मींिूर  केलेली आहे. 
यानींतरही प्रलसध्द प्रारुप प्रादेलशक योिनेच े अनुषींगान े  ज्या सचूना/हरकतदाराींच्या तक्रारीचे 
योग्य ते ननराकारण झालेले नाही. अशा सवा नागरीकाींना सुनावणी देण्याकररता दद. 
०३/०४/२०१८ रोिीच्या शासन ननणायादवारे  बरसदस्यीय  सलमतीची स्थापना केली आहे.  या 
सींिींधधताींना सुनावणी देऊन मींिूर प्रादेलशक योिनमेध्ये आवश्यक ते िदल सचुववणेिाित सदर 
शासन ननयुनत सलमतीने  दद. ३०/०९/२०१८ पुवी शासनास प्रस्ताव सादर करण्याचा आहे. 
(६) ववलींि झालेला नाही. 
  

___________ 
  

अांधेरी पजश्चम (मुांिई) िूहू येथील एिॉल माांडीयाल शाळेस शासनाने शासिीय िागा 
भाडतेत्वावर हदल्यािाित 

  

(२८)  १०८११० (०३-०४-२०१८).   श्री.अलमत साटम (अांधेरी पजश्चम), अॅड.गौतम चािुिस्त्वार 
(वपांपरी) :   सन्माननीय गहृननमााण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अींधेरी पजश्चम (मुींिई) िूहू येथील एकॉल माींडीयाल शाळेला शासनान ेशाळा िाींधण्यासाठी  
शासकीय िागा भाडतेत्वावर ददलेली आहे, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, सदर शासकीय िागा शाळेसाठी भाडतेत्वावर देताना शासनान ेकाही अ्ी व 
शती ठेवण्यात आल्या होत्या काय, 
(३) असल्यास, सदर अ्ी व शतीचे उल्लघींन होत असून उल्लघींन सदर शाळेमध्ये आर्ीई 
अींतगात एकाही ववदयार्थयाांला प्रवशे देण्यात आलेला नाही तसचे गोरगरीि ववदयार्थयाांनासुध्दा 
प्रवेश देण्यात आलेला नसल्यान े शाळेच्या व्यवस्थापनावर कारवाई तसेच ददलेला शासकीय 
भूखींड परत घेण्यािाित शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. प्रिाश महेता (३०-०६-२०१८) : (१)  होय, हे खरे आहे. 
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     उपाध्यक्ष तथा मुखय कायाकारी अधधकारी याींच्या अहवालानुसार िे.व्ही.पी.डी. येथील 
प्लॉ् अकँर फाऊीं डशेन या सींस्थसे शैक्षणणक उपयोगाकरीता देण्यात आलेला आहे व सदर 
िागेवर अकँर फाऊीं डशेन या सींस्थनेे एकॉल माींडीयाल शाळा िाींधलेली आहे. 
(२) व (३) भाडपेट्टा करारनाम्यामध्ये अ् क्र.२ (v) मधील अ्ीनुसार ि.ेव्ही.पी.डी. 
वसाहतीतील स्थाननक रदहवाश्याींच्या पाल्याींना प्राधान्य देण्याचे नमूद आहे व अ् क्र. २ (w) 
मध्ये म्हाडातील कमाचाऱयाींच्या पाल्याींना सदर शाळेमध्ये एकूण ५ िागा प्रत्येक वगाात प्रती 
वषा राखीव ठेवण्याची अ् नमुद आहे. 
     भाडपेट्टा करारनाम्यामधील वरील दोन्ही अ्ी सींदभाात अदयापपयांत शाळेच्या ववरोधात 
कोणत्याही प्रकारची तक्रार म्हाडास प्राप्त झालेली नाही असे त्याींच्या अहवालात नमूद आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही.   

___________ 
  

पुणे येथील ररांगरोडच्या िामािाित 
  

(२९)  १०९०३१ (१८-०४-२०१८).   श्री.िगदीश मुळीि (वडगाव शेरी) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कें द्र शासनाच्या महत्वकाींक्षी भारतमाता प्रकल्पामध्ये पणेु महानगर के्षर ववकास 
प्राधधकरणाच्या ररींगरोडचा समावशे केला असून पदहल्या ्प्यात कारि ते नगर रस्त्याच्या 
दरम्यान ३४ ककमी लाींिीच्या ररींगरोडचे काम घेण्यात असल्याचे घोवषत करण्यात आले 
असल्याच ेमाहे िानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यािाित पीएमआरडीएने या प्रकल्पाच ेकीं पनी म्हणून कोणत्या कीं पनीला घोवषत 
केले आहे व हा प्रकल्प उभा करण्यासाठी कोणत्या कीं पनीची नेमणूक झाली आहे व त्या 
कीं पनीकडून प्रत्यक्षात कामास सुरुवात झाली आहे काय, 
(३) नसल्यास, ववलींिाची करणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०२-०७-२०१८) : (१) अींशतः खरे आहे.  
(२) या कामासाठी अदयाप  पुणे महानगर प्रदेश ववकास प्राधधकरणाकडून कोणत्याही कीं पनीची 
नेमणूक  केलेली नाही. ररींगरोड साठी लागणा-या ११० मी. इतनया रुीं दीसाठी आवश्यक िलमनी 
प्राधधकरणाच्या ताब्यात घेण्याची प्रकक्रया प्रगती पथावर आहे.   
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

इमारतीवरील िाही मिले िेिायदा असले तरी सांपूणा इमारत अनधधिृत न ठरववता 
महानगरपाललिेच्या मांिूर आराखड्यात िाांधलेल्या मिल्याांना नामामात्र दारात  

OC (भोगवटा प्रमाणपत्र) देणेिाित 
  

(३०)  १०९०७१ (१८-०४-२०१८).   श्री.नरेंद्र पवार (िल्याण पजश्चम), श्री.गणपत गायिवाड 
(िल्याण पूवा), श्री.किसन िथोरे (मुरिाड) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
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(१) इमारतीवरील काही मिले िेकायदा असले तरी सींपूणा इमारत अनधधकृत न ठरववता 
पाललकेच्या मींिूर आराखड्यात िाींधलेल्या मिल्याींना नामामार दारात OC (भोगव्ा 
प्रमाणपर) देणे आणण महानगरपाललका हद्दीतील ददनाींक ३१ डडसेंिर, २०१५ पूवी उभी रादहलेली 
िेकायदा िाींधकामे दींड आकारून (प्रशमन शुल्क, कीं पाऊीं डड ींग चािेस) ननयलमत करण्यास 
सुरुवात केली आहे, दोन योिनाींमध्ये पारतेसाठी अिा करण्याच े महानगरपाललकेने आवाहन 
केले असल्याच ेननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, महानगरपाललकेची रीतसर परवानगी घेऊन उ्या रादहलेल्या असींखय इमातीींवर 
िेकायदा मिले उभारण्यात आल्याने पूणा इमारत िेकायदा ठरवून नतला OC ददली िात नाही, 
इमारतीला OC नसेल तर त्याचा डीम्ड कन्व्हेअन्स होत नाही त्यामुळे इमारतीचा पुनववाकासही 
शनय नाही OC लमळववण्यासाठी दींडात्मक रनकम प्रचींड असल्यामुळे त्यात अडथळे ननमााण 
होत आहेत,  हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, धोरणाच्या माध्यमातून सरसक् िाींधकामे ननयलमत होणार नसून केवळ 
खािगी भूखींडावर उभारलेली आणण आरक्षक्षत िागाींवर उभारलेली परींतु पयाायी िागा उपलब्ध 
असलेली िाींधकामेच ननयलमत होणार आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, यािाित शासन स्तरावर कोणती उपाययोिना केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०९-०७-२०१८) : (१) शासनाने महाराषर प्रादेलशक ननयोिन व नगर रचना 
अधधननयम, १९६६ च्या कलम ५२ (क) नुसार राज्यातील नागरी भागातील अनाधधकृत 
िाींधकाम े प्रशमन आकार लावनू  “प्रशलमत सींरचना” म्हणून घोवषत करण्यासाठी उनत 
अधधननयमाचे कलम १५८ (१) अन्वये शासन ननणाय दद. ०७/१०/२०१७  अन्वये  प्रलसध्द 
केलेला आहे. सदर शासन ननणायाप्रमाणे  काही महानगरपाललकानी /नगर पाललकाींनी त्याींच े
कायाक्षरामधील अनधधकृत िाींधकामे प्रशमन आकार लावून  ननयलमत करणेिाित सींिींधधत 
नागरीकाींनी  ववदहत कालावधीत अिा करणेिाित  िादहर आवाहन केलेले आहे. 
(२) अशी िाि शासनाच्या ननदशानास आलेली नाही. 
(३) व (४) खािगी िलमनीीं व्यनतररनत शासकीय िागेवरील तसचे सावािननक प्राधधकरणाींच्या 
मालकीच्या िागेवरील  अनाधधकृत िाींधकाम े देखील  सींिींधधत िलमन मालक प्राधधकरणाकडून 
ना हरकत प्रमाणपर घेण्याच ेअ्ीींवर व काही ववलशष् शतीना अधधन राहुन व  ववदहत प्रशमन 
आकार लावून  “प्रशलमत सींरचना” म्हणून घोवषत करण्याची तरतूद दद. ०७/१०/२०१७ रोिीच्या 
शासन ननणायादवारे करण्यात आलेली आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यात नगरपररर्दाांचा आिृतीिांध सुधारणे व ररनत् ा पदे भरण्यािाित 
  

(३१)  १०९१३३ (१८-०४-२०१८).   श्री.िाळासाहेि थोरात (सांगमनेर), श्री.अलमत ववलासराव 
देशमुख (लातूर शहर), श्री.अस्त्लम शखे (मालाड पजश्चम), श्री.अलमन पटेल (मुांिादेवी), प्रा.ववरेंद्र 
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िगताप (धामणगाव रेल्वे), श्री.हर्ावधान सपिाळ (िुलढाणा), श्री.राहुल िोंदे्र (धचखली), 
अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा), प्रा.वर्ाा गायिवाड (धारावी), श्रीमती ननमाला गाववत (इगतपूरी), 
श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर), श्री.वसांतराव चव्हाण (नायगाांव), श्री.िुणाल पाटील (धुळे 
ग्रामीण), डॉ.सांतोर् टारफे (िळमनुरी), श्री.भारत भालिे (पांढरपूर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात नगरपररषदाींचा आकृतीिींध सन २००५ मध्ये मींिरू झाला असनू अस्थायी 
पदावरील कमाचारी सेवाननवतृ्त झाल्यावर सदर पद ररनत होत,े हे खरे आहे काय, 
(२)  असल्यास, नगरपररषदाींच्या कमाचारी सींस्थेमध्ये मोठया प्रमाणावर घ् होते व त्याचा 
पररणाम नगरपररषदेच्या कामकािावर होतो, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, आकृतीिींध सधुारीत करणे व कमाचारी भरतीिाित शासनान े धोरण काय   
आहे ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२०-०६-२०१८) : (१) व (२) राज्यातील नगरपररषदाींचा आकृतीिींध सन 
२००५ मध्ये मींिूर झाला. सदर आकृतीिींधात स्थायी व अस्थायी पदे मींिूर केलेली आहेत. 
अस्थायी पदे ही सींिींधधत कमाचारी याींना नगरपररषदेत सामावनू घेण्यासाठी एक वळेची ववशेष 
िाि म्हणून मींिूर केली िातात. अस्थायी पदाींवरील कमाचारी सेवाननवतृ्त झाल्यावर सदर पद 
व्यपगत होते.  
     नगरपररषदेच्या कामकािासाठी स्थायी पदावरील कमाचारी कायारत आहेत. त्यामुळे 
कमाचारी सींखयेमध्ये मोठ्याप्रमाणावर घ् होऊन नगरपररषदेच्या कामकािावर पररणाम 
होण्याचा प्रश्न उद् ावत नाही.   
(३) दद.१२.०२.२०१८ च्या शासन ननणायान्वये राज्यातील नगरपररषदा / नगरपींचायतीींमधील 
राज्यस्तरीय सींवगा पदाींचा सुधारीत आकृतीिींध ननजश्चत करण्यात आला आहे.  
     महाराषर नगरपररषद राज्यस्तरीय सींवगाांतील कमाचाऱयाींची एकुण १८८९ ररनत पदे 
सरळसेवेने भरण्याकररता सींचालनालयान े दद.०७.०४.२०१८ रोिी   वतृ्तपरात िादहरात प्रलसध्द 
केलेली आहे. त्यानुसार, महापरीक्षा पो ा्ल या यींरणेमाफा त दद.१८.०५.२०१८ ते दद.२३.०५.२०१८ 
या कालावधीत पूवा परीक्षा आयोजित करण्यात आली आहे. 

___________ 
  

मालवणीतील महानगरपाललिेच्या शाळेची दरुवस्त्था झाली असल्यािाित 
  

(३२)  १०९४३८ (१८-०४-२०१८).   श्री.योगेश सागर (चारिोप) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मालवणी गे् क्र.७, मालाड (प), (मुींिई) येथे एमएचिी -१ आणण ३ क्रमाींकाच्या मुींिई 
महानगरपाललकेच्या दहींदी प्राथलमक शाळा असून या शाळेमध्ये सदर पररसरातील गरीि 
समािातील ववदयाथी लशक्षण घेत आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या शाळेची दरुवस्था झाली असनू येथे अनेक गैरसोयी आहेत, हे ही खरे आहे 
काय, 
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(३) असल्यास, सदर शाळेच्या दरुवस्थेिाित स्थाननकाींनी महानगरपाललका अधधकाऱयाींकड े
पाठपुरावा केला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, यािाित शासनान ेकोणती उपाययोिना केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ?  
 
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१९-०६-२०१८) : (१) हे खरे आहे. 
(२) सदर शाळेच ेिहृन्मुींिई महानगरपाललकेमाफा त सींरचनात्मक पररक्षण करण्यात आले आहे. 
सदर सींरचनात्मक पररक्षण अहवालानुसार सदर शाळा सी-३ प्रवगाात असून, शाळेच्या 
इमारतीची ककरकोळ दरुुस्ती आवश्यक आहे. 
(३) हे खरे आहे. 
(४) व (५) सदर शाळेच्या सींरचनात्मक पररक्षण अहवालानसुार आवश्यक त्या दरुुस्तीकररता 
महानगरपाललकेमाफा त प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागाराची ननयुनती करण्यात आली आहे.  
     त्यानुषींगाने ई-ननववदा प्रकक्रया पूणा सदर शालेय इमारतीची दरुुस्ती करण्यात येणार आहे. 

___________ 
  

पांतप्रधान ननवास योिना (शहरी) अांतगात शहरी भागातील गररिाांसाठी सवााधधि घराांचे 
िाांधिाम िरण्यात महाराष्ट्र हा सातव्या क्रमाांिावर असल्यािाित 

  

(३३)  १०९४५५ (०३-०४-२०१८).   श्री.गोवधान शमाा (अिोला पजश्चम) :   सन्माननीय 
गहृननमााण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पींतप्रधान ननवास योिना (शहरी) अींतगात शहरी भागातील गररिाींसाठी सवााधधक घराींच े
िाींधकाम करण्यात गुिरात राज्य प्रथम क्रमाींकावर असून महाराषर हा सातव्या क्रमाींकावर 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, महाराषरात शहरी भागातील गररिाींसाठी आतापयांत फनत २२,६९९ घराींची 
उभारणी करण्यात आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या योिनेला गती आणण्यािाित शासन कोणती कायावाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. प्रिाश महेता (०२-०७-२०१८) : (१) व (२)  हे खरे नाही. 
    प्रधानमींरी आवास योिना (नागरी) अींतगात घरकुलाींच े िाींधकाम करण्यािाित कोणतीही 
क्रमवारी ठरववण्यात/ववहीत करण्यात आलेली नाही. 
प्रधानमींरी आवास योिना (नागरी) अींतगात राज्यातील एकूण ३,०८,७३८ 
घरकुलाींचा(२,०४,५२९EWS) समावशे असलेल्या १५४ प्रकल्पाींना कें दद्रय मान्यता व सींननयींरण 
सलमतीने मान्यता ददलेली आहे. त्यापकैी ८५,३२६ (२९,८०५ EWS) घरकुलाींचे िाींधकाम 
सदय:जस्थतीत सुरु आहे. 
(३) सदर योिनलेा गती देण्यासाठी शासनाने खालील उपाययोिना केल्या आहेत :- 



वव.स. ४४७ (29) 

     १) शासकीय िलमनी रु.१/- प्रती चौ.मी.या नाममार दराने ववतरीत करण्यािाित 
दद. १९.०९.२०१६ चा शासन ननणाय ननगालमत करण्यात आला आहे. 
     २) मोिणी शुल्कात ५०% सवलत देण्यात आली आहे. 
     ३) आधथाकष्ष्या दिुाल घ्कातील व्यनतीींना /अल्प उत्पन्न ग्ातील लाभाथीना वा्प 
करण्यात येणा-या सदननकेसाठी केवळ पदहल्या दस्ताला मुद्राींक शुल्कातून सवलत देण्यात 
आली असून, रु.१०००/- इतके शुल्क ननजश्चत करण्यात आले आहे. 
     ४) शासनान े सावािननक भागीदारी (PPP) तत्वावरील योिना राज्यात अींमलििावणी 
करण्याकररता दद. ११.०१.२०१८ रोिी शासन ननणाय तसेच दद.२४.०१.२०१८ रोिी त्यािाितच्या 
मागादशाक सूचना ननगालमत केल्या आहेत. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

िमला लमल प्रिरणात अजग्नशमन अधधिारी ननलांबित आणण एिा अधधिाऱ्याला अटि 
झाल्याने अजग्नश्मन अधधिाऱ्याांनी सामूहहि रािीनामा देण्याचा इशारा हदल्यािाित 

  

(३४)  ११००४७ (१२-०४-२०१८).   श्री.अलमत ववलासराव देशमखु (लातूर शहर), प्रा.वर्ाा 
गायिवाड (धारावी), अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा), श्री.अलमन पटेल (मुांिादेवी), श्री.अस्त्लम शेख 
(मालाड पजश्चम), श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), डॉ.सांतोर् टारफे (िळमनुरी) :   
सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कमला लमल प्रकरणात एक अजग्नशमन अधधकारी ननलींबित आणण एका अधधकाऱयाला 
अ्क झाल्याने सामूदहक रािीनामा देण्याचा इशारा अजग्नशमन अधधकाऱयाींनी ददला असल्याच े
माहे िानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अजग्नशमन दलाने ना-हरकत प्रमाणपर देताना ननदशानास आणलेल्या रु्ीींची 
पूताता केली की नाही याची पाहणी न करताच आरोग्य ववभागातील अधधकारी परवाना देत 
असल्याची मादहती ननदशानास आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३)  असल्यास, उनत समस्याींचे ननराकरण करण्यासाठी शासनाने कोणत्या उपाययोिना केल्या 
वा करण्यात येत आहेत, 
(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१९-०६-२०१८) : (१) हे खरे आहे.  
(२) िहृन्मुींिई महानगरपाललकेच्या प्रचललत धोरणानसुार अजग्नप्रनतिींधक उपाययोिनाींची पतूाता 
झाल्यानींतर सावािननक आरोग्य ववभागाकडून परवाना देण्यात येतो. 
     अिादाराने महानगरपाललकेच्या सींकेतस्थळावर प्रदलशात केलेल्या अजग्नप्रनतिींधक 
उपाययोिनाींच्या अ्ी व शतींची पूताता केल्यानींतर अजग्नशमन दलाकडून सदर अ्ी-शतींच्या 
पूतातेचे प्रमाणपर प्राप्त करण्यात येते. 
(३) िहृन्मुींिई महानगरपाललकेच्या मुींिई अजग्नशमन दलाच्या प्रत्येक अजग्नशमन कें द्रावर 
“अजग्नसुरक्षा पालन कक्ष” स्थापन करण्यात आला आहे. 
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    सदर कक्षाकररता नामननदेलशत करण्यात आलेले अधधकारी हे महानगरपाललकेच्या सींिींधधत 
ववभाग कायाालयातील वैदयकीय अधधकारी, इमारत व कारखाने वररषठ अनुज्ञापन ननरीक्षक 
याींच्यासमवेत आस्थापनाींची सींयुनत तपासणी करुन रु्ी आढळल्यास त्यावर महाराषर आग 
प्रनतिींधक व िीव सींरक्षक उपाययोिना अधधननयम २००६ अन्वये कारवाई केली िात.े 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  
िल्याण–डोंबिवली (जि.ठाणे) महानगरपाललिेचे एलिीटी व २७ गावाांचा हद्दवाढ अनुदानापोटीची 

सुमारे ९५० िोटी रुपयाांचे अनुदान शासनािड ेथिीत असल्यािाित 
  

(३५)  ११०१५४ (१८-०४-२०१८).   श्री.गणपत गायिवाड (िल्याण पूवा), श्री.नरेंद्र पवार 
(िल्याण पजश्चम) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) कल्याण–डोंबिवली महापाललकेचे एलिी्ी व २७ गावाींचा हद्दवाढ अनुदानापो्ीची सुमारे ९५० 
को्ी रुपयाींचे अनुदान शासनाकड ेथकीत असल्याचे माहे डडसेंिर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशानास आले हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या थकीत अनुदानामुळे महानगरपाललकेला आधथाक फ्का िसत अनेक ववकास 
काम ेप्रलींबित आहेत हेही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरचे थकीत अनुदान तातडीन े महानगरपाललकेला देण्यािाित शासनान े
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१९-०६-२०१८) : (१) व (२) हे खरे नाही. 
      ननयमानुसार महानगरपललकेस स्थाननक सींस्था कराचे अनुदान ववतरीत करण्यात आले 
आहे. हद्दवाढ अनुदानािाित दद. २७.०६.२०१२ अन्वये ननकष ननजश्चत करण्यात आले असनू, 
त्यानुसार कायावाही करण्यात येत आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यातील सवा महानगरपाललिा वस्त्तू सेवा िर (िी.एस.टी.) लागू  
झाल्यापासून आधथाि अडचणीत आल्यािाित 

  

(३६)  ११०२९० (१८-०४-२०१८).   श्री.सांग्राम िगताप (अहमदनगर शहर) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील सवा महानगरपाललका वस्तू सेवा कर (िी.एस.्ी.) लागू झाल्यापासून आधथाक 
अडचणीत आल्या आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यािाित शासनाच ेननजश्चत धोरण काय आहे, 
(३) असल्यास, राज्यातील महानगरपाललकाींना त्याींच्या िाींधील खचाा इतके शासन अनुदान 
उपलब्ध करुन देणार आहे काय, 
(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (१९-०६-२०१८) : (१) नाही, हे खरे नाही. 
(२) व (३) महाराषर वस्त ुव सेवा कर (स्थाननक प्राधधकरणाींना भरपाई देण्यािाित) अधधननयम 
क्र. ४१ /२०१७ अन्वये राज्यातील महानगरपाललकाींना देय होणाऱया सहाय्यक अनुदानािाित 
शासनान ेननणाय घेतला आहे.  महानगरपाललकाींना सन २०१६-१७ मध्ये प्रत्यक्ष प्राप्त उत्पन्न 
आधारभूत मानून त्यावर दरवषी ८% वाढ गहृीत धरुन अनुदान पररगणीत करण्यात आले 
असून वस्त ूव सेवा करामुळे महानगरपाललकाींच्या उत्पन्नात येणारी तू् भरुन काढण्यासाठी 
सींिींधधत महानगरपाललकाींना माहे १ िुल,ै २०१७ पासून अनुदान देण्यात येत.े 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  
मुांिई महानगरपाललिेत ’’ आटोमटॅीि पाणी मीटर आणण बिलीांग लसस्त्टीम ’’ या योिनसेाठी 

खरेदी िेलेली मीटसा महानगरपाललिेच्या गोडावूनमध्ये धळुखात पडून असल्यािाित 
  

(३७)  ११०३५५ (१९-०४-२०१८).   श्री.प्रतापराव पाटील धचखलीिर (लोहा) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींिई महानगरपाललकेत चुकीचे ननयोिन आणण ठेकेदाराींच्या दहताच्या धोरणामुळे तब्िल 
१७ वषाानींतरही ’’आ्ोमॅ्ीक पाणी मी्र आणण बिलीींग लसस््ीम’’ या योिनसेाठी खरेदी केलेली 
१ को्ी २७ हिार मी्र पैकी ३४ हिार मी्र मी्सा महानगरपाललकेच्या गोडावूनमध्ये 
धुळखात पडून असल्याच ेमाहे डडसेंिर, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशानास आले, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरणी चौकशी कराण्यात आली आहे काय, त्यात काय आढळून आले व 
चौकशीनुसार पुढे कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१३-०६-२०१८) : (१) िहृन्मुींिई महानगरपाललका के्षरात िलमापक प्रकल्प 
पूणा स्वरुपी सुरु झाल्यानींतर झोपडपट्टीतील िलमापकाींना हानी/चोरी झाल्यािाितच्या तक्रारी 
प्राप्त झाल्या. 
     त्यामुळे िहृन्मुींिई महानगरपाललका के्षरातील झोपडपट्टी ववभागातील िलिोडण्या 
वगळल्यामुळे महानगरपाललकेमाफा त घेण्यात आलेल्या िलमापकाींपकैी माहे िून २०१७ मध्ये 
३३,९७७ िलमापके लशल्लक असल्याचे महानगरपाललकेमाफा त कळववण्यात आले आहे.  
(२) व (३) िहृन्मुींिई महानगरपाललकेच्या गोदामात एएमआर िलमापके लशल्लक असल्यामुींळे 
महानगरपाललकेच्या ८ अधधकारी/कमाचाऱयाींवर दोषारोपपर े ििावण्यात आली असून, 
महानगरपाललकेमाफा त पुढील कायावाही सुरु आहे. 
     िहृन्मुींिई महानगरपाललकेमाफा त ववववध ववभागाींत आिपयांत गरिेनुसार एकूण ८०२३ 
िलमापके िसववण्यात आली आहेत.  
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     तसेच, सदय:पररजस्थतीत महानगरपाललकेच्या गोडाऊनमध्ये १५ मीमी, २० मीमी व २५ 
मीमी आकाराची एकूण २५,९५४ िलमापके सुजस्थतीत असून, सदर िलमापके झोपडपट्टी 
ववभागातील िलिोडण्या वगळून इतर िलिोडण्याींवर आवश्यकतेनुसार िसववण्याच े काम 
महानगरपाललकेमाफा त करण्यात येत आहे. 
  

___________ 
  

िें द्र शासनाच्या पदपथववके्रत ेअधधननयम सन २०१४ नुसार शासनान े 
पथववके्रता योिना िाहीर िेल्यािाित 

  

(३८)  ११०३६७ (१२-०४-२०१८).   श्री.नसीम खान (चाांहदवली), श्री.अस्त्लम शखे (मालाड 
पजश्चम), श्री.अलमन पटेल (मुांिादेवी), श्री.भारत भालिे (पांढरपरू), श्री.हर्ावधान सपिाळ 
(िुलढाणा) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कें द्र शासनाच्या पदपथववके्रते अधधननयम सन २०१४ नुसार शासनाने पथववके्रता योिना 
िाहीर केली होती त्यानूसार मुींिई महानगरपाललकेन ेमाहे िुल,ै २०१४ मध्ये वा त्या दरम्यान 
फेरीवाल् याींकडून नोंदणीसाठी अिा मागववले होत,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मुींिई शहरातील फेरीवाल्याींची नोंदणी पूणा झाली आहे काय, 
(३) असल्यास, नोंदणी झालेल्या फेरीवाल् याींना परवाना, ववके्रता गल् ली आणण मागणीनूसार 
िागा देण्यासाठी कोणती कायावाही करण्यात आली वा येत आहे, 
(४) नसल् यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१९-०६-२०१८) : (१) हे खरे आहे.  
(२), (३) व (४) माहे िुल ै२०१४ मध्ये करण्यात आलेल्या सवेक्षणाींतगात प्राप्त झालेल्या ९९, 
४३५ अिाांची छाननी करण्याची प्रकक्रया िहृन्मुींिई महानगरपाललकेमाफा त सुरु असून, ववक्री के्षर,े 
ना-ववक्री के्षर ेव प्रनतिींधधत ववक्री के्षर ेअदयावप अींनतमत: िादहर करण्यात आलेली नाहीत.  
  

___________ 
  
िल्याण-डोंबिवली (जि.ठाणे) महानगरपाललिेच्या लेखा पररक्षण ववभागातील ररनत पदाांिाित  

 
  

(३९)  ११०५०१ (१८-०४-२०१८).   श्री.नरेंद्र पवार (िल्याण पजश्चम), श्री.किसन िथोरे 
(मुरिाड), श्री.गणपत गायिवाड (िल्याण पूवा) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कल्याण-डोंबिवली (जि.ठाणे) महानगरपाललकेच्या लेखा पररक्षण ववभागाला 
मनुषयिळाअभावी कामकाि करावे लागत असून यािाित मखुय लेखा पररक्षक याींनी 
महापाललका प्रशासनाकड ेमनुषयिळ पुरववण्यािाित मागणी करुन देखील त्याकड ेदलुाक्ष कररत 
असल्याच ेमाहे िानेवारी, २०१८ च्या पदहल्या आठवडयात ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, लेखा ववभागात कमाचा-याींची पदे भरण्यािाित शासनान े कोणती  कायावाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(३)  नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१४-०६-२०१८) : (१) व (२) • कल्याण-डोंबिवली महानगरपाललकेची 
एकबरत आस्थापना सचूी मींिूर असल्यामळेु लेखा पररक्षण ववभागासाठी स्वतींरपणे पदे मींिूर 
नाहीत. 
• लेखापररक्षण ववभागात सध्या एकुण २८ कमाचारी कायारत आहेत. 
• महानगरपाललकेच्या लेखा पररक्षण ववभागाकडून कमाचाऱयाींच्या सवेाननतृ्तीमुळे ररनत होणाऱया 
पदावर कमाचारी उपलब्ध करून देण्यािाित मागणी करण्यात आलेली आहे. 
• महानगरपाललकेच्या आस्थापना खचाावर ननयींरण राहण्यासाठी िास्तीत िास्त ३५% एवढी 
खचा मयाादा ठेवण्यात आली आहे. 
• महानगरपाललकेचा सन २०१५-१६ मधील आस्थापना खचा ४४.१५%, सन २०१६.१७ मधील 
आस्थापना खचा ३८.२२% सन २०१७-१८ मधील आस्थापना खचा ३७.७८% इतका आहे. 
• सदयजस्थतीत सरळसेवा भरती व पदोन्नतीिाित शासन ननिांध असल्याने पदभरती करता 
येत नाही.  
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

हहांगोली जिल्हयातील औढा नागनाथ या नतथाके्षत्राचा वविासाच्या  
सुधारीत आराखडयास मांिूरीसह ननधी देण्यािाित 

  

(४०)  ११०७८० (०४-०४-२०१८).   डॉ.सांतोर् टारफे (िळमनुरी) :   सन्माननीय मखु्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) दहींगोली जिल्हयातील औढा नागनाथ या नतथाके्षराचा ववकासाच्या सुधारीत आराखडयास 
मींिूरी देवून ननधी उपलब्ध करुन देण्यािाित जिल्हाधधकारी, दहींगोली याींना ददनाींक १९ डडसेंिर, 
२०१७ रोिी वा त्यासुमारास ननदेश देण्यात आले होत,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर ननदेशानुसार सदरहू नतथाके्षराचा ववकास आराखडा मींिूर करुन ननधी 
देण्यािाित शासनान ेकोणती कायावाही केली वा करण्यात येत  आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१५-०६-२०१८) : (१) होय. हे खरे आहे. 
(२) औींढा नागनाथ या नतथाके्षराचा ववकास करण्यािाितचा प्रस्ताव शासनास प्राप्त झाला 
असून ननयोिन ववभागाच्या दद.०४.०६.२०१५ च्या शासन ननणायाच्या अनुषींगान ेआगामी वषाात 
ककती अनतररनत ननयत व्यय उपलब्ध होणार आहे. यािाितचा प्रस्ताव ननयोिन व ववत्त 
ववभागास सादर करण्यात आला आहे. त्याींच्या अलभप्रायानींतर उधचत कायावाही प्रस्ताववत आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
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औांरगािाद जिल्हयात दवुर्त वपण्याच्या पाण्याचा पुरवठा होत असल्यािाित 

  

(४१)  ११०७८४ (१९-०४-२०१८).   श्री.अब् दलु सत्तार (लसल्लोड) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) औींरगािाद जिल्हयात दवुषत वपण्याच्या पाण्याचा पुरवठा होत असल्यामुळे शहरात गॅस्रो 
िरोिरच इतर  ववववध साथीींमुळे नागररकाींचे आरोग्य धोनयात आले असल्याचे माहे िानेवारी, 
२०१८  मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय 
(२) असल्यास, नागररकाींना शुध्द वपण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करण्यािाित तसेच दवूषत 
वपण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करणा-या दोषीींवर कारवाई करण्यािाित शासनाने कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१३-०६-२०१८) : (१) हे खरे नाही.  
     औरींगािाद जिल्हयातील औरींगािाद महानगरपाललका तसेच सवा नगरपररषदाींच्या 
हद्दीमध्ये दवुषत वपण्याच्या पाण्याचा पुरवठा होवनू साथ रोगाींची लागण झाल्याच े माहे 
िानेवारी, २०१८ वा त्यादरम्यान ननदशानास आलेले नसल्याच े आयुनत, महानगरपाललका 
औरींगािाद व जिल्हा प्रशासन अधधकारी, औरींगािाद याींनी कळववले आहे. 
(२) व (३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

मुांिईतील िचरा उचलून ते डांजम्पांग ग्राऊां डवर वाहनाांद्वारे टािण्याच े 
िां त्राट िालावधी सांपुष्ट्टात आल्यािाित 

  

(४२)  ११२२८६ (१२-०४-२०१८).   श्री.सांतोर् दानव े (भोिरदन) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींिईतील कचरा उचलनू त ेडींजम्पींग ग्राऊीं डवर वाहनाींदवारे ्ाकण्यासाठी ववदयमान कीं रा् 
कालावधी सींपुष्ात आल्याचे माहे िानेवारी, २०१८ च्या शेव्च्या आठवड्यात ननदशानास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, नवीन कीं रा्ासाठीची ननववदा प्रकक्रया सुरू असल्याने िुन्या कीं रा्दाराींनाच ३० 
्नके वाढीव दरान े पुन्हा ६ मदहन्याींकरीता मुदत वाढवून देण्यात येणार असल्यामळेु 
महानगरपाललकेचे रुपयाींच ेनुकसान होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उनत प्रकरणी चौकशी करण्यात आली आहे काय, चौकशीनुसार तातडीन े
कीं रा्दाराची ननयुनती करून होणारे नुकसान ्ाळण्यािाित शासन कोणती कायावाही करणार 
वा कररत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (१९-०६-२०१८) : (१) हे खरे नाही. 
      सदर कामाचा कीं रा् कालावधी डडसेंिर २०१७ मध्ये सींपुष्ात येणार असल्यान,े नवीन 
ननववदाींचे काम ऑगस््, २०१६ मध्ये चाल ूकरण्यात आले होते. 
(२) िहृन्मुींिई महानगरपाललकेच्या २४ ववभागाींपैकी १७ ववभागाींमध्ये नवीन कीं रा्दाराची 
ननयुनती करण्यात आलेली आहे. 
     उवाररत ७ ववभागाींसाठीच्या ननववदा रद्द झाल्यामुळे नव्याने ननववदा मागववण्याची प्रकक्रया 
ददनाींक २७ एवप्रल, २०१८ रोिी सरुु करण्यात आली आहे. 
     नवीन कीं रा्ातील नवीन वाहने रस्त्यावर येण्यासाठी ६ मदहन्याींचा सुसज्िता कालावधी 
कीं रा्ात असल्यामुळे या कालावधीत कचरा उचलण्याचे काम थाींिून रादहल्यास नागररकाींच्या 
आरोग्याचा प्रश्न उद्भवू नये यासाठी िुन्या कीं रा्दाराींना मुदतवाढ देणे अननवाया झाले आहे.  
      याकररता सदर कीं रा्दाराींना वाढीव दरान े काम देण्यात आलेले नसून, कीं रा्दाराींना 
कीं रा् कालावधीच्या पाचव्या वषााच्या दरानचे काम करण्यासाठी िाध्य करण्यात आले आहे. 
(३) सदर प्रकरणी िहृन्मुींिई महानगरपाललकेमाफा त चौकशी करण्यात आलेली नाही. 
(४) ननववदा प्रकक्रयेत भाग घेतलेल्या ननववदाकाराींववरोधात तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. त्यामुळे 
सदर तक्रारीींची चौकशी करुन दोन कीं रा्दाराींना काळया यादीत ्ाकण्यासाठी नो्ीसा देण्यात 
आल्या. यामुळे प्राप्त ननववदा रद्द करुन नव्याने ननववदा मागववण्यात आल्या. 
     तक्रारी प्राप्त असणाऱया ककीं वा काळया यादीतील कीं रा्दाराींशी सींिींधधत असताींना 
ननववदाकाराींना हे काम देण्यात येऊ नये याची पूणापणे खारी करुन घेण्यासाठी एकापेक्षा िास्त 
वेळा ननववदा रद्द करुन नव्यान े ननववदा मागववण्यात आल्यामळेु सदर कामासाठी नवीन 
कीं रा्दार नेमण्यासाठी ववलींि होत आहे ही वस्तुजस्थती आहे. 

___________ 
  

िल्याण-डोंबिवली (जि.ठाणे) महानगरपाललिा हद्दीतील २७ गावाांतील  
रस्त्त्याांची दरुवस्त्था झाल्यािाित 

  

(४३)  ११२३३६ (१२-०४-२०१८).   श्री.रुपेश म् हात्र े (लभवांडी पूवा) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कल्याण-डोंबिवली (जि.ठाणे) महानगरपाललका हद्दीतील २७ गावाींतील रस्त्याींची दरुवस्था 
झाली असून या रस्त्याच्या कामावर ककती खचा झाला यािाितची मादहती मादहतीच्या 
अधधकारात देण्यास महानगरपाललका प्रशासन ्ाळा्ाळ करीत असल्याच ेमाहे िानेवारी,२०१८ 
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यािाित शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले, 
चौकशीनुसार पुढे कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१४-०६-२०१८) : (१) • श्री. सींपत तुळशीराम गायकवाड, दैननक िनतेचा 
महानायक, याींनी मादहती अधधकारा अींतगात “आय” व “इ” प्रभाग के्षर या २७ गावाच्या 
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प्रभागातील रस्त े देखभाल दरुूस्ती अींतगात देण्यात आलेल्या कायाादेशािाितची मादहती दद. 
२५.०१.२०१८ रोिीच्या अिाान्वये माधगतलेली आहे. 
• त्याअनुषींगाने अिादारास उपलब्ध करून दयावयाच्या मादहतीच्या एकूण २४३ छायाींककत 
प्रतीसाठी रनकम रू. १२४२/- चा भरणा कल्याण-डोंबिवली महानगरपाललकेच्या नागरी सुववधा 
कें द्रामध्ये करणेकामी दद. १७.०२.२०१८ रोिीच्या परान्वये कळववण्यात आलेले आहे. 
• सदर अिादार याींनी अदयापही शुल्क भरलेले नसल्यामुळे त्याींना मादहती उपलब्ध करून 
देण्यात आलेली नाही. 
• या व्यनतररनत अन्य कोणी रस्त्याींच्या कामावर ककती खचा झाला यािाितची मादहती, 
मादहतीच्या अधधकाराअींतगात मागीतली नसल्याच ेआयुनत, कल्याण-डोंबिवली महानगरपाललका 
याींनी कळववले आहे. 
(२) व (३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
  

िोररवली (मुांिई) प्रभाग क्र.२५ मधील ठािूर गाव येथील रस्त्त्याांची चौिशी िरण्यािाित 
  

(४४)  ११२४३० (०३-०४-२०१८).   श्री.प्रिाश सुवे (मागाठाणे) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) िोररवली (मुींिई) प्रभाग क्र.२५ मधील ठाकूर गाव येथील रस्त्याींची चौकशी करण्यािाित 
स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी ददनाींक ६ िून, २०१७ रोिी वा त्या सुमारास मा.अनतररनत 
महानगरपाललका आयुनत, महानगरपाललका उपायुनत (परर-७), आर/दक्षक्षण ववभाग कायाालय, 
काींददवली, सहा.आयुनत, आर/दक्षक्षण ववभाग कायाालय, मुींिई, प्रमुख अलभयींता (रस्ते), वरळी 
याींच्याकड ेलेखी तक्रार केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या ननवेदनानुसार कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, केलेल्या 
कायावाहीचे स्वरुप काय आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१९-०६-२०१८) : (१) ददनाींक ०६.०६.२०१७ रोिी स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी 
केलेली तक्रार िहृन्मुींिई महानगरपाललकेस प्राप्त झाली आहे. 
(२) सदर रस्त्यावरील अपूणा रादहलेल्या भागाच ेकाम महानगरपाललकेमाफा त तात्काळ करण्यात 
आले आहे. 
     तसेच, महालक्ष्मी उदयानासमोरील रस्त्यावर पाणी गळतीमुळे ननमााण झालेले खड्ड े
महानगरपाललकेमाफा त तात्काळ ििुवून त्यावर डाींिरीकरण करण्यात आले आहे. 
     सदर रस्ता सदया सुजस्थतीत आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
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नालशि रोड येथील बिटिो रुग्णालयातील समस्त्याांिाित 
  

(४५)  ११२५६१ (१८-०४-२०१८).   श्री.योगेश (िापू) घोलप (देवळाली) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नालशकरोडसह आिूिािूच्या तालुनयातून वैदयकीय उपचाराींसाठी हिारो रुग्णाींची नालशक 
रोड येथील बि्को रुग्णालयाला प्रथम पसींती आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, रुग्णालयास ववववध समस्याींनी घेरले असून महानगरपाललका प्रशासनासह 
स्थाननक वैदयकीय अधधकाऱ याींच े दलुाक्ष झाल्याचे नुकतेच ननदशानास आले आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, या रुग्णालयातील ववववध समस्या सोडववण्यासाठी कोणत्या उपाययोिना केल्या 
आहेत व यािाितची सदयःजस्थती काय आहे ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१८-०६-२०१८) : (१) होय. 
(२) हे खरे नाही. 
       नालशक महानगरपाललकेच्या बि्को रुग्णालयात शस्रकक्रयागहृ, प्रयोगशाळा ववभाग, 
रनतपेढी ववभाग, कु्ूींि ननयोिन, प्रसुती गहृ, पुरुष व स्री वॉडा, अनतदक्षता ववभाग, इमिान्सी 
एन.आय.सी.यू.कक्ष, िाल रुग्ण वॉडा, २०० खा्ाींचे आींतररुग्ण ववभाग व िा्य रुग्ण ववभाग 
कायारत आहेत. 
       तसेच, राषरीय कायाक्रमाींतगात कु्ूींि कल्याण शस्रकक्रया, माता िाल सींगोपन 
(लसीकरण), िननी सुरक्षा योिना, पल्स पोलीन, कुषठरोग, क्षयरोग, एड्स, मलेररया, डेंगू, 
स्वाईन फ्लू ववभाग कायारत असून, रुग्णालयाचे नुतनीकरण करण्यात येऊन अदयावत 
करण्यात आले आहे.  
     तसेच रुग्णालयात सवा वैदयकीय अधधकारी हे तत्परतेने सेवा देत आहेत. 
(३)  बि्को रुग्णालय हे सदयजस्थतीत २०० खा्ाींचे असून, उपचाराींसाठी येणाऱया हिारो 
रुग्णाींची पसींती लक्षात घेता, ५०० खा्ाींचे सुसज्ि व सवा आधुननक सोयीयुनत नवीन 
रुग्णालयाच ेकाम महानगरपाललकेमाफा त सुरु आहे.      

___________ 
  

राज्यातील ग्रामपांचायतीच्या हद्दीत नवीन िाांधिामाांना परवानगी देण्याचा  
अधधिार पूवावत ग्रामपांचायतीांना देण्यािाित 

  

(४६)  ११३३३३ (१९-०४-२०१८).   श्री.ननतेश राण े (िणिवली) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ग्रामपींचायत हद्दीतील िकेायदा िाींधकामाींना आळा घालण्यासाठी ग्रामपींचायतीच्या हद्दीतील 
नवीन िाींधकामाींना परवानगी देण्याचा अधधकार ग्रामपींचायतीींना देण्यािाित  अ्यास  
करण्यासाठी शासनान े नगरववकास ववभागाच्या सधचवाींच्या अध्यक्षतेखाली  महसूल व 
ग्रामववकास ववभागाच्या सधचवाींची एक सलमती  माहे नोव्हेंिर, २०१४ मध्ये वा त्या दरम्यान 
गठीत केली होती, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, ग्रामपींचायतीच्या हद्दीत सुरू असलेल्या िाींधकामावरील कर िुडववण्यासाठी 
िाींधकाम व्यावसानयक िाींधकाम पणूा झाल्यानींतरही सींिींधधत ग्रामपींचायतीींना त्याची मादहती देत 
नसल्यामळेु  ग्रामपींचायतीचा को्यवधी रूपयाींचा कर िुडत असल्याचे या सलमतीसोित 
झालेल्या िैठकीत ग्रामपींचायतीन े माींडले असून यामुळे ग्रामपींचायत हद्दीतील ग्रामस्थाींना 
मुलभूत सोयी सुववधा पुरववणेही अडचणीचे होत असल्याच े ननदशानास आले आहे, हे ही खरे 
आहे काय  
(३) असल्यास, सन २०१० पूवी ग्रामपींचायत हद्दीतील िाींधकामाींना परवाना देण्याचा अधधकार 
ग्रामपींचायतीींना देण्यात आलेला होता मार त्यानींतर सदरहू अधधकार  महसूल प्रशासनाकड े
देण्यात आल्यामुळे ग्रामपींचायतीकड ेत्यावेळी पासून िाींधकामाची नोंद केली िात नाही, हे ही 
खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, ग्रामपींचायत हद्दीतील िाींधकामाींना परवानगी देण्याचे अधधकार ग्रामपींचायतीींना 
देण्यािाितच्या सलमतीच्या अहवालावर शासनाने  कोणताही  ननणाय घेतला  नाही , हे ही खरे 
आहे काय,   
(५) असल्यास, उनत सलमतीच्या अहवालानुसार ग्रामपींचायत हद्दीतील िाींधकामाींना परवानगी 
देण्याचे अधधकार ग्रामपींचायतीींना देण्यािाित शासनान े कोणती कायावाही केली वा करण्यात 
येतआहे, 
(६) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (११-०६-२०१८) : (१) ते (६) राज्यातील ग्रालमण भागातील अनधधकृत 
िाींधकामािाित प्रभावीररत्या कायावाही करणे ककीं िहुना अनधधकृत िाींधकामे होऊ न देणे यासाठी 
उपाययोिना सुचववणे तसेच िाींधकामे व अकृवषक परवानगी प्रकक्रया सुलभ व कायदयाप्रमाणे 
करण्यासाठी सक्षम यींरणा ननमााण करणे याकरीता तसेच इतर अनुषींधगक िािीींचा सवाकष 
ववचार करुन याववषयी आखावयाची उपाययोिना व ठरवावयाच ेधोरण सूचववण्यासाठी प्रधान 
सधचव (नवव-१) समन्वयक असलेली उच्चस्तरीय सलमती शासनान े दद.०७/०९/२०१२ रोिी 
नेमली आहे. यािाित सदर सलमतीने दद.१५/०२/२०१३ रोिी शासनास सादर केलेल्या अहवालात 
केवळ गावठाणातील के्षराचे िाींधकाम परवानगीचे अधधकार ग्रामपींचायतीस देण्याची लशफारस 
केलेली आहे.  ग्रामपींचायत के्षरामध्ये गावठाण हद्दीच्या आतील िाींधकामाींना परवानगी देण्याच े
अधधकार शासनाने यापुवीच सन २०१४ चा महाराषर अधधननयम क्र.४३ अन्वये महाराषर 
ग्रामपींचायत अधधननयम तसचे महाराषर प्रादेलशक ननयोिन व नगर रचना अधधननयम,१९६६ 
यामध्ये दरुुस्त्या करुन सींिींधधत ग्रामपींचायतीस ददलेले आहेत. 
     सदयजस्थतीत राज्यातील सवा प्रादेलशक योिना मींिूर असून सदर प्रादेलशक योिना 
के्षरामधील ग्रामपींचायतीच्या कायाके्षरामध्ये गावठाण हद्दीिाहेरील के्षरामध्ये महाराषर प्रादेलशक 
ननयोिन व नगर रचना अधधननयमाअींतगात जिल्हाधधकारी कायाालयाकडून िाींधकाम परवानगी 
घेणे सींिींधधत िाींधकाम करु इजच्छणाऱया व्यनतीवर िींधनकारक आहे. 
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     ग्रामपींचायत हद्दीमधील करपार लमळकतीच्या नोंदी ग्रामपींचायतीकडील नमूना क्र.८ 
म्हणिेच कर आकारणी नोंदवही मध्ये करण्यािाित महाराषर ग्रामपींचायत अधधननयमाच े
कलम-१२४ व त्याअींतगात महाराषर ग्रामपींचायत कर व फी (शुल्क) ननयम १९६० मध्ये तरतूद 
असून त्यानुसार सदर इमारतीवर (अधधकृत/अनधधकृत) ग्रामपींचायतीस कर िसववण्याचा 
अधधकार आहे.  ग्रामपींचायतीचे अलभलेखातील नमूना क्र.८ म्हणिेच करआकारणी नोंदवहीमध्ये 
इमारतीची नोंद घेण्यासींदभाात व अशा लमळकतीवर कर आकारणी करुन वसलुी करणेिाित 
शासनाच्या ग्रामववकास व िलसींधारण ववभागान े दद.१८/०७/२०१६ रोिीच्या पररपरकादवारे 
जिल्हा पररषद कायाके्षरातील सवा सींिींधधत अधधकाऱयाींना सूचना ददल्या आहेत. 

___________ 
  

िाांदीवली (मुांिई) डॉ.िािासाहेि आांिेडिर महानगरपाललिा रुग्णालयात  
चुिीच्या शस्त्त्रकक्रयेमळेु रुग्णाचा हात वािडा झाल्याची घटना 

  

(४७)  ११३६०८ (१२-०४-२०१८).   डॉ.भारती लव्हेिर (वसोवा) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) काींदीवली (मुींिई) डॉ.िािासाहेि आींिेडकर महानगरपाललका रुग्णालयात चुकीच्या 
शस्रकक्रयेमुळे रुग्णाचा हात वाकडा झाल्याची घ्ना माहे नाव्हेंिर,२०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान 
ननदशानास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उनत प्रकरणी दोषी असलेल्या डॉन्राींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(३) नसल्यास ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१३-०६-२०१८) : (१) कु. अमन उमेश पाींड,े वय ६ वषे हा ददनाींक 
०९.०५.२०१६ रोिी त्याच्या राहत्या घरी ४ फु् उींचीवरुन पडल्यामुळे त्यास काींददवली येथील 
भारतरत्न डॉ. िािासाहेि आींिेडकर रुग्णालयात उपचाराकररता ददनाींक १६.०५.२०१६ रोिी 
दाखल करण्यात आले. त्यावळेी त्याच्या डाव्या मनग्ापासून कोपऱयापयांतच्या हाताची दोन 
हाड ेअजस्थभींग झाल्याचे ननदशानास आले. 
     त्यामुळे ददनाींक २४.०५.२०१६ रोिी सदर रुग्णाच्या डाव्या हाताची शस्रकक्रया करण्यात 
आली व ददनाींक २४.११.२०१६ रोिी सदर रुग्णाला पुन:तपासणीकररता िोलावले असता, रुग्णाच े
डाव्या हाताचे हाड अपेके्षप्रमाणे िळुले नसल्याच े ननदशानास आल्यामुळे त्यास पुन्हा डॉ. 
िािासाहेि आींिेडकर पाललका रुग्णालयात दाखल करण्यात आले.  
    ददनाींक २९.११.२०१६ रोिी सदर रुग्णाच्या आईच्या कमरेचे हाड प्रत्यारोपण करुन त्याच्या 
डाव्या हाताची शस्रकक्रया करण्यात आली.  
    तदनींतर ददनाींक १९.०१.२०१७ रोिी तपासणी दरम्यान रुग्णाच्या डाव्या हाताचे हाड 
अनतवधृ्दी व मनग्ाची हालचाल कमी झाल्याचे ननदशानास आले. त्यानींतर सदर रुग्णावर 
वेळोवेळी उपचार करण्यात आले. 
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    सदर रुग्णाच्या हातावर सधुारीत शस्रकक्रया करण्याची आवश्यकता असल्याने त्याच्या 
पालकाींचे समुपदेशन करण्यात आले व रुग्णाच्या पायाचे हाड प्रत्यारोपण वापरुन डाव्या 
हाताची सुधारीत शस्रकक्रया करण्यात आली. 
    तथावप, शस्रकक्रयेनींतर हाड अपेके्षप्रमाणे न िुळणे अशी अपवादात्मक पररजस्थती ननमााण 
होऊ शकते असे िहृन्मुींिई महानगरपाललकेमाफा त कळववण्यात आले आहे. 
(२) सदर रुग्णावर योग्य ते उपचार वेळोवेळी करण्यात आल्याने, िहृन्मुींिई 
महानगरपाललकेमाफा त सींिींधधत डॉन्राींवर कारवाई करण्यात आलेली नाही. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

वडगाांव ( जि.िोल्हापूर) शहराचा वविास आराखडा तयार िरण्यािाित 
  

(४८)  ११४००१ (१२-०४-२०१८).   डॉ.सुजित लमणचिेर (हातिणांगले) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) वडगाींव ( जि.कोल्हापूर ) शहराचा  ववकास आराखडा गत ४५ वषा  तयार करण्यात आला 
नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ववकास आराखडा तयार नसल्याने शहरात कुठेही मनमानी पध्दतीन ेिाींधकामे 
करण्यात येत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उनत प्रकरणी शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०२-०७-२०१८) : (१)  वडगाींव शहराचा ववकास आराखडा शासनाच्या नगर 
ववकास ववभागाकडील शासन ननणाय क्र. द्वपएस-२१८२/३००२/न.वव-७, दद. ३०/०८/१९८३ 
रोिीच्या अधधसूचनेदवारे  मींिूर  झाला असून  दद. १५/११/१९८३ पासून अींमलात आलेला 
आहे.  
     वडगाींव नगर पररषदेची ववकास योिना सुधाररत करणेसाठी  व त्यासाठी  िरुर इरादा 
िादहर करण्यासाठी तसेच नगर रचना अधधकारी म्हणून  सहायक सींचालक,नगर 
रचना,कोल्हापूर शाखा कायाालय,कोल्हापूर याींची  नेमणूक करण्यासाठी  वडगाींव नगर पररषदेने 
 कॉजन्सल सभा ठराव क्र. ६१, दद. ११/१०/२०१७ अन्वये ठराव पाररत केला असून त्यासींदभाात 
 िादहर सूचना महाराषर शासन रािपरामध्ये  दद. ०३-१३ डडसेंिर,२०१७ रोिी  प्रलसध्द 
करण्यात आलेली आहे.  याप्रमाण ेनगर पररषदेमाफा त  कायावाही सरुु  आहे.  
(२) व (३) हे खरे नाही. दद.३०/०८/१९८३ रोिीचा मींिूर ववकास  आराखडा सदयजस्थतीत देखील 
अजस्तत्वात आहे. तेसच अनाधधकृत िाींधकामाींवर कारवाई साठी वडगाव नगरपाललकेने ६ बि् 
ऑकफसर नमेलेले असून त्यािाित महाराषर प्रादेलशक ननयोिन व नगर रचना अधधननयम 
१९६६ मधील तरतूदीनसुार कारवाई करणेत येत.े   
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        सदयजस्थतीत वडगाींव नगर पररषदेची सुधाररत ववकास योिना नगर पररषदेकडून 
शासनास मींिूरीसाठी सादर करण्यात आलेली नाही. ती  नगर पररषदेकडून सादर झाल्यानींतर 
शासनाकडून मींिूरीची कायावाही करण्यात येईल. 
(४) ववलींि झालेला नाही. 

___________ 
  

चाळीसगाव नगरपररर्देत (जि.िळगाांव) पांतप्रधान आवास यािनेअांतगात  
५५०० हिार अिा दाखल झाल्यािाित 

  

(४९)  ११६१५८ (१२-०४-२०१८).   श्री.किशोर पाटील (पाचोरा) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) चाळीसगाव नगरपररषदेत ( जि. िळगाींव ) पींतप्रधान आवास यािनेअींतगात  ५५०० हिार 
अिा दाखल झाले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, आधथाकष्ष्या दिुाल आणण अल्प उत्पन्न घ्काींसाठी परवडणा-या घराींची 
ननलमाती या एकाच घ्कातून लाभ देण्याचे काम सुरु असल्याच ेमाहे िानेवारी, २०१८ मध्ये वा 
त्या दरम्यान ननदशानास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकक्रयेत वषाभरात शहरातील फनत ३८ अिादाराींना लाभ लमळाला, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल्यास, उनत प्रकरणी चौकशी करण्यात आली आहे काय,त्यानुसार पुढे कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१३-०६-२०१८) : (१) चाळीसगाींव नगरपररषदेत पींतप्रधान आवास 
योिनेंतगात ववववध घ्काींतगात एकूण ६०४८ अिा दाखल झालेले आहेत.  
(२) प्रधानमींरी आवास योिनेंतगात चारही घ्कननहाय घराींची ननलमाती करण्यािाित कायावाही 
सुरु आहे. 
(३) किा सींलग्न व्याि अनुदानाच्या माध्यमातून आधथाकष्ष्या दिुाल आणण अल्प उत्पन्न 
घ्काींसाठी परवडणाऱया घराींची ननलमाती करणाऱया घ्काींतगात सात िँकाींनी एकूण ६६ 
प्रकरणाींची छाननी करुन ही किा प्रकरणे मींिूरीसाठी त्याींच्या वररषठ कायाालयाकड ेपाठववली 
आहेत. 
(४) राषरीयकृत िँकाींच्या ननयम व ननकषानुसार अिादाराींकड ेआयकर वववरणपर नसल्यामळेु 
िँकाींकडून किा अनुदान ववतरण मींिूर होण्याच ेप्रमाण कमी असल्याच ेजिल्हाधधकारी, िळगाींव 
याींनी अहवालात नमुद केले आहे.   
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
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तळिाई टेिडी ते लसांहगड रस्त्ता िोगद्याचे िाम प्रलांबित असल्यािाित 
  

(५०)  ११६४९५ (१९-०४-२०१८).   प्रा.(श्रीमती) मेधा िुलिणी (िोथरुड) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  लसींहगड रस्त्यावरील ताण कमी करण्यासाठी, तसेच दक्षक्षण पुण्यातील  नागररकाींसाठी 
आखलेल्या  तळिाई ्ेकडी ते लसींहगड रस्ता िोगदयाचे काम  प्रलींबित असल्याचे माहे माचा, 
२०१८ मध्ये वा त्या दरम्यान  ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शहरातील ववकास आराखड्यामध्ये चार मी्रने  सदर िोगदा वाढवण्याचा 
शासनाने ननणाय घेतला तसेच या प्रकल्पाचा प्रस्ताव वन ववभागाकड े पाठववला असून सदर 
प्रस्ताव प्रलींबित आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उनत प्रकरणी शासनान े चौकशी केली आहे काय,त्यात काय आढळून आले, 
त्यानुसार शासनान े िोगदयाच्या काम सुरु करणेिाित  कोणती कायावाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०२-०७-२०१८) : (१) ते (३) पुणे शहराची मुळ हद्दीची वगळलेल्या के्षराची 
ववकास योिना शासनान ेदद.१७.०२.२०१८ रोिीच्या अधधसूचनेदवारे मींिूर केली असनू त्यामध्ये 
EPR -२५ अन्वये सदर िोगदयाची रुीं दी २० मी. ऐविी २४ मी. प्रस्ताववत करण्यात आलेली 
आहे. 
     या प्रकल्पाचा प्रस्ताव पणेु महानगरपाललकेडून वन ववभागाकड े पाठववण्यात आलेला 
नाही. 
     सदर िोगदा तयार करणेसाठी सल्लागार नेमणे व डीपीआर तयार करणे या कामासाठी 
पुणे महानगरपाललकेच्या सन-२०१८-१९ च्या अींदािपरकामध्ये रु.२.०० को्ी इतनया रनकमेची 
तरतूद करण्यात आली आहे. त्यानुसार पुणे महानगरपाललकेमाफा त कायावाही करण्यात येत 
आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

महाराष्ट्र ववधानसभा. 
  

__________________________________________________________________ 
मुद्रणपूवा सवा प्रकक्रया महाराषर ववधानमींडळ सधचवालयाच्या सींगणक यींरणेवर 

मुद्रण: शासकीय मध्यवती मुद्रणालय, नागपूर. 


