
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ४६२ वी यादी 

 
महाराष्ट्र ववधानसभा 

  

ततसरे अधधवेशन, २०१८ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

लोणावळा (ता.मावळ, जि.पुणे) नगरपाललिा हद्दीतील वविास िामे  
परवानगीअभावी प्रलांबित असल्यािाित 

  

(१)  ५२५३९ (१७-०५-२०१६).   श्री.सांिय (िाळा) भेगड े (मावळ) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) लोणावळा (ता.मावळ, जि.पणेु) नगरपररषद हद्दीत नवीन बाींधकाम करताना सहा मी्र 
सामाससक अींतर ठेवणे बींधनकारक केल्याने लोणावळा, खींडाळ्यातील बाींधकामे परवानगीयया 
कात्रीत सापडली आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मा.उयच न्यायालयान े ददलेल्या ननणणयामळेु तसचे नेमलेल्या उयच स्तरीय 
ससमतीने सध्या बाींधकाम परवानग्या नाकारल्यामुळे नागरीकाींसमोरील अडचणी वाढणार असून 
ववकासकामाींमध्ये अनके अडचणी ननमाणण होणार आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, न्यायालयायया या ननणणयामळेु नगरपासलका प्रशासनान ेिबाबदारी नाकारली 
असल्यान े न्यायालयात दाद कोणी मागायची हा प्रश्न ननमाणण झाला आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, लोणावळा नगरपासलका हद्दीतील ववकास कामाींना परवानगी समळणेबाबत शासन 
कोणती कायणवाही करणार वा करीत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१८-०८-२०१८) : (१) ते (४) भागश: खरे आहे. मा. उयच न्यायालय मुींबई 
येथे दाखल िनदहत याचचका क्र.९३/२००७ मधील आदेशानुसार नगरपररषद हद्दीतील बाींधकाम 
परवानगीबाबत तज्ञ ससमती गठीत करण्यात आली आहे.  या ससमतीयया सशफारसी नींतर 
नगरपररषद हद्दीतील बाींधकाम परवानगी देणचेी कायणवाही नगरपररषदेमाफण त करण्यात येत.े 
सदर ससमतीने लोणावळा शहरायया मींिूर ववकास ननयींत्रण ननयमावलीतील तरतूद क्र.३६(१) 
मध्ये बहुमिली इमारतीींकरीता असलेली तरतूद ववचारात घेऊन  दद.१०/०८/२०१५ पासून 
नगरपररषद हद्दीतील बहूमिली इमारतीयया बाींधकामासाठी सवण बािुणे ६ मी. सामाससक अींतरे 
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सोडण्याबाबत आदेश ददलेले आहेत. लोणावळा नगरपररषदेयया मींिूर ववकास ननयींत्रण 
ननयमावलीत बहुमिली इमारतीची व्याख्या नमूद नसल्यान े तळ + १ मिल्याची इमारत 
देखील बहुमिली / ववशेष इमारत गदृहत धरुन आग प्रनतबींधक तरतूदी लागू करण्यात येत 
असल्यान े सदर ननयमातील त्रु् ी दरु करुन ही तरतूद १५ मी. पेक्षा िास्त उींचीयया 
इमारतीींकरीता लागू करणे बाबत नगरपररषदेने महाराषर प्रादेसशक ननयोिन व नगर रचना 
अचधननयम १९६६ चे कलम-३७ अन्वये फेरबदलाची कायणवाही करुन तसा प्रस्ताव 
दद.३१/०३/२०१७ रोिी शासनास सादर केलेला असून त्याबाबत अींनतम ननणणय घेण्याची कायणवाही 
शासनस्तरावर अींनतम ्प्यात आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही.  

___________ 
  

वरळी, मुांिई येथे पदपथावरून चालणाऱ्या एिा व्यक्तीला  
टँिरने ददलेल्या धडिेत त्याांचा झालेला मतृ्य ू

  

(२)  ८५४०२ (२३-०८-२०१७).   श्री.सुतनल लशांदे (वरळी) :   सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) डॉ.अॅनी बेझी्ं  मागण, वरळी, मुींबई येथे एम.एम.आर.डी.ए. कडून सुरु असलेल्या मेरोयया 
बेसशस्त कामामुळे पदपथावरून चालणाऱ्या डॉ.कमलेश रामनारायण ससींग याींना ्ँकरने ददलेल्या 
धडकेत त्याींचा ददैुवी झालेल्या मतृ्यूची तातडीने चौकशी करण्याची मागणी स्थाननक 
लोकप्रनतननधी याींनी माहे माचण, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननवेदनादवारे मा.मखु्यमींत्री 
महोदयाींकड ेकेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, तदनुषींगाने सदर व्यज्तीयया अपघाती मतृ्यूची शासनाकडून चौकशी करण्यात 
आली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले आहे आणण सदर प्रकरणात दोषी आढळून 
आलेल्या मेरोयया अचधकाऱ्याींवर शासनाकडून कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) असल्यास, मेरोची काम े सुरु असलेल्या भागात अपघात होव ू नयत े याकररता शासनान े
तातडीन ेकोणत्या आवश्यक उपाययोिना केल्या आहेत, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१७-०७-२०१८) : (१) होय, असे ननवेदन प्राप्त झाले आहे. 
(२) व (३) प्रश्नाधीन अपघात हा वरळी स्थानक बाींधकामायया नजिकयया अींतरावर झाला 
होता. या अपघाताची मुींबई मेरो रेल कॉपोरेशनयया अचधकारी व कीं त्रा्दाराींनी  
सल्लागारामाफण त चौकशी केली असता, सदर अपघातायया दठकाणी पदपथ पादचाऱ्याींसाठी 
पूणणवेळ मोकळा होता. हा अपघात मेरोयया कामकािामुळे झालेला नसल्याचे ददसून आले 
आहे.   
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(४) व (५) मेरोची कामे सुरु असलेल्या दठकाणी मुींबई मेरो रेल कॉपोरेशन व कीं त्रा्दार 
याींययाकडून पादचारी व वाहतूकीयया सुरक्षक्षततेयया दृष्ीने पुढील आवश्यक त्या खबरदारी व 
उपाययोिना करण्यात आलेल्या आहेत :- अ) बाींधकाम के्षत्रातील पदपथाींवर पादचाऱ्याींयया 
सुरक्षक्षत येण्या-िाण्यासाठी स्वतींत्र माचगणका सोडण्यात आली असून, काही दठकाणी रेलीींग करुन 
माचगणका सोडण्यात आल्या असून, काही दठकाणी रेलीींग माचगणकाही सोडण्यात आल्या आहेत.  
ब) मेरोचे बाींधकाम सुरु झाल्यानींतर रस्त्यायया दोन्ही बािूला पादाचाऱ्याींयया सुरक्षक्षत येण्या-
िाण्यासाठी स्वतींत्र माचगणका सोडण्यात आल्या आहेत. क) पादचारी तसेच वाहनचालक याींयया 
सुरके्षसाठी मेरो बाींधकामायया बॅररकेडस ्वर आवश्यक ते सचूना फलक, सुरक्षा सूचना, सुरक्षा 
चचन्हे, रोप लाइ्, ज्लींकसण लावण्यात आले असून, राफिकफक माशणल नेमण्यात आले आहेत. 

___________ 
  

मुांिई महानगर प्रदेश वविास प्राधधिरणाने िेलेला सन २०१६ त े२०३६ चा वविासाचा  
प्रारुप आराखडा  

(३)  ८५८९३ (२३-०८-२०१७).   श्री.मांगलप्रभात लोढा (मलिार दहल) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई महानगर प्रदेश ववकास प्राचधकरणाने सन २०१६ त े २०३६ चा ववकासाचा प्रारुप 
आराखडा तयार केला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरचा आराखडा मुींबई आणण आसपासयया भागायया दहताचा नसल्यान ेतो रद्द 
करण्याची मागणी ज्येषठ सामाजिक कायणकत,े नगर रचना अ्यासक याींनी माहे मे, २०१७ 
मध्ये वा त्या दरम्यान केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या आराखडयास हरकती व सूचना शासनास प्राप्त झाल्या होत्या का, त्याचे 
स्वरुप काय आहे, तसेच या आराखडयात कोणत्या त्रु्ी आढळून आल्या आहेत, 
(४) असल्यास, याबाबत शासनान ेकोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०१-०८-२०१८) : (१) होय. 
(२) अशा स्वरुपाची कोणतीही ववनींती मुींबई महानगर प्रदेश ववकास  प्राचधकरणास प्राप्त 
झालेली नसलेच ेमुींबई महानगर प्रदेश ववकास प्राचधकरणाने कळववलेले आहे.  
(३) व (४)  मुींबई महानगर प्रदेश ववकास प्राचधकरणाने ददनाींक १९/९/२०१६ रोिी प्रससध्द 
केलेल्या प्रारुप  प्रादेसशक योिनवेर सुमारे ६३,३०० इत्या हरकती/ सुचना प्राप्त झाल्या 
आहेत. प्राचधकरणास प्राप्त सुचना /हरकतीपैकी बहुताींश हरकती शहरी  भागासींदभाणत आल्या 
आहेत. िेथ ेप्रादेसशक योिनेयया िमीन वापर/ ववकास ननयींत्रण ननयमावलीयया तरतुदी लागू 
होत नाही. या व्यनतरी्त, प्रारुप प्रादेसशक योिनेतील प्रस्ताववत भूवापर व ववकास ननयींत्रण 
ननयमावलीतील काही तरतुदीींमध्ये बदल करण्याबाबत सूचना/हरकती प्राचधकरणास प्राप्त 
झाल्या आहेत. सदर प्राप्त सुचना/हरकतदाराींना ननयेािन ससमतीन े सुनावणी देऊन त्याींचा 
अहवाल मुींबई महानगर प्रदेश ववकास प्राचधकरणास सादर केला असून, सदरची प्रारुप प्रादेसशक 
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योिना मुींबई महानगर  ननयेािन ससमतीन ेशासनास ददनाींक २३/२/२०१८ रोिी मींिूरीकरीता 
सादर केली आहे. सदर प्रारुप प्रादेसशक योिनेवर सींचालक नगर रचना, महाराषर राज्य, पुणे 
याींचे असभप्राय मागववण्यात आले असून, सींचालक नगर रचना, महाराषर राज्य, पुणे याींचे 
असभप्राय प्राप्त झाल्यानींतर त्यावर उचचत ननणणय घेण्याची शासनाची भूसमका आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

मुांिई महानगरपाललिेला लमळणारे अनुदान आणण ववववध शासकिय  
िायाालयािडून भरला िाणारा िर प्रलांबित असल्यािाित 

  

(४)  ८७३२८ (२३-०८-२०१७).   श्रीमती तपृ्ती सावांत (वाांदे्र पूवा), श्री.अशोि पाटील (भाांडूप 
पजश्चम) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई महानगरपासलकेला शासनाकडून समळणारे अनुदान आणण ववववध शासफिककय 
कायाणलयाकडून भरला िाणारा कर या पो्ी महानगरपासलकेच ेत्बल ३५२३ को्ी रुपये अनके 
वषाणपासून देय आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शासनाकडून अनेक वषाांपासून प्रलींबबत असलेला रु.३५२३ को्ी ननधी 
महानगरपासलकेला न देण्याची कारणे काय आहेत, 
(३) असल्यास, सदर ननधी प्रलींबबत असल्यामळेु महानगरपासलकेमाफण त मुींबई शहर व 
उपनगरात सुरु असलेल्या व करावयायया नागरी प्रकल्पाींना सुरुवात करण्यासाठी आचथणक कोंडी 
ननमाणण झाली असल्याने सदर ननधी तात्काळ महानगरपासलकेला देण्यात यावा अस ेमागणी 
पत्र मुींबईयया महापौराींनी राज्यायया मा.मुख्यमींत्री याींना माहे एवप्रल, २०१७ मध्ये वा 
त्यादरम्यान पाठववले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, मुींबई वाढती लोकसींख्या आणण नागरी सुववधाींची मागणी यादृष्ीन े
महानगरपासलकेला ननयोिन करणे व ववववध प्रकल्प राबववणे सोयीस्कर व्हावे यासाठी 
शासनाकड े असलेला थफिककत ननधी अदा करण्याबाबत करावयायया ननणणयात्मक कायणवाहीची 
सदयःजस्थती काय आहे व फिककती कालावधीत पूणण ननधी महानगरपासलकेला देण्यात येणार  
आहे ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१४-०८-२०१८) : (१) व (२) राज्य शासनायया ववववध कायाणलयाींकडून 
बहृन्मुींबई महानगरपासलकेस प्राप्त होणारी सहाय्यक अनुदाने तसेच, मालमत्ता कर, पाणीपट्टी, 
मलनन:सारण आकार, शासनायया वतीन ेगोळा करण्यात आलेल्या ववववध कराींवरील व्ावायया 
रकमा इ. पो्ी महानगरपासलकेस िुल,ै २०१७ अखेरपयांत रु. ३८८२.९५ को्ी इतकी र्कम देय 
आहे. 
(३) सदर प्रकरणी मा.महापौर, बहृन्मुींबई महानगरपासलका याींनी ददनाींक १८.०३.२०१७ रोिी पत्र 
पाठववले आहे.  
(४) राज्य शासन व बहृन्मुींबई महानगरपासलका याींनी परस्पराींना देय असलेल्या रकमाींचे 
समायोिन ही ननरींतर चालणारी प्रफिकक्रया आहे. 

___________ 
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उल्हासनगर महानगरपाललिा (जि.ठाणे) हद्दीतील अनधधिृत िाांधिामे तनयलमत िरण्यािाित 
  

(५)  ८८८२८ (२३-०८-२०१७).   डॉ.िालािी किणीिर (अांिरनाथ) :  सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) उल्हासनगर महानगरपासलका (जि.ठाणे) हद्दीतील अनाचधकॄत बाींधकामे ननयसमत 
करण्यासाठी राज्य शासनाने Regularisation of unauthorized Development in the City of 

Ulhasnagar ordinance सन २००६ कायदा अजस्तत्वात आणल्यानींतर सदर कायदयाची 
अमींलबिावणी सन २०१० पासनू न झाल्याने उ्त पररसतातील नागररक अदयापपयणत मालकी 
ह्कापासनू वींचचत रादहल्यान े सदर पररसरात मोठ्या प्रमाणात अनचधकॄत बाींधकाम े झाली 
असल्याच ेननदशणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर बाींधकाम ननयसमत करण्यासाठी स्थाननक लोकप्रनतनीधीींकडून वारींवार 
मागणी होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उ्त पररसरातील नागरीकाींना तातडीने न्याय देण्याबाबत शासनस्तरावर 
कोणत्या उपाययोिना आणण कायणवाही करण्यात आली वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०१-०८-२०१८) : (१) अींशत: खरे आहे. 
(२) होय. 
(३) व (४)  उल्हासनगर शहरातील अनाचधकृत ववकासकाम े ननयमाचधन करणे अचधननयम-
२००६ मधील कलम ३(५) मधील तरतुदीनुसार  उल्हासनगर शहरायया वेगवेगळया भागासाठी 
वेगवेगळी पदननदेसशत अचधकारी ननयु्त करणेची तरतूद आहे. त्याअनुषींगान ेमहानगरपासलकेन े
शासनाकड े प्रस्ताव सादर केलेला असून सदर बाब पडताळण्यात येत आहे. त्याचप्रमाणे 
राज्यातील ननयोिन प्राचधकरणाींयया हद्दीमधील अनचधकृत बाींधकाम े प्रशमन आकार घेऊन 
प्रशसमत सींरचना म्हणून घोवषत करणेबाबतच े ववननयम ददनाींक ७/१०/२०१७ रोिीचे 
अचधसुचनेन्वये प्रससध्द केलेले आहेत. सदरच ेववननयम उल्हासनगर  महानगरपासलकेसही लागू 
राहतील. सदर ववननयमानुसार िी बाींधकाम ेप्रशसमत करता येव ूशकतील, अशा बाींधकामावर 
सदर ववननयमानुसार कायणवाही होऊ शकेल.  

___________ 
  

वसई-ववरार उपप्रदेशातील ववरार (पूवा-पजश्चम) ते नायगाव (पूवा-पजश्चम) या रेल्वेला  
समाांतर रस्ता वविलसत िरणेिाित 

(६)  ९१००६ (२३-०८-२०१७).   श्री.क्षितीि ठािूर (नालासोपारा), श्री.दहतेंद्र ठािूर (वसई), 
श्री.ववलास तरे (िोईसर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) वसई-ववरार उपप्रदेशातील ववरार (पूवण-पजश्चम) ते नायगाव (पूवण-पजश्चम) या रेल्वेला 
समाींतर रस्ता ववकससत करणेबाबतचा प्रस्ताव अींनतम मान्यतसेाठी मा.मुख्यमींत्री कायाणलयात 
प्रलींबबत आहे, हे खरे आहे काय, 
 



वव.स. ४६२ (6) 

(२) असल्यास, उपरो्त कामास अींनतम मान्यता देऊन व त्यासाठी लागणारा ननधी लवकरात 
लवकर उपल्ध करुन देण्याची मागणी माहे एवप्रल, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान स्थाननक 
लोकप्रनतननधीींनी मा. मुख्यमींत्री याींचेकड ेननवेदनादवारे केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उ्त मागणीयया अनुषींगान ेशासनान ेकोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२३-०८-२०१८) : (१) अशी बाब नाही. 
(२) होय. 
(३) व (४) मुींबई महानगर प्रदेश ववकास प्राचधकरणामाफण त मुींबई महानगर प्रदेशामध्ये 
ववस्तारीत मुींबई नागरी पायाभतू सुववधा प्रकल्पाींतगणत ववववध पायाभूत सुववधाींची कामे 
करण्यात येतात. त्याअनुषींगान ेवसई-ववरार उपप्रदेशातील ववरार (पवुण-पजश्चम) त ेनायगाींव (पुवण-
पजश्चम) या रेल्वेला समाींतर रस्ता ववकससत करण्याबाबतचा रु. २६०० को्ीचा प्रस्ताव वसई-
ववरार महानगरपासलकेकडून प्राचधकरणास प्राप्त झाला असून सदर प्रस्ताव  प्राचधकरणायया  
स्तरावर तपासण्यात येत आहे. 

___________ 
  

नेवासा नगरपांचायतीचा (जि.अहमदनगर) पांतप्रधान आवास योिनेच्या  
लाभाथींमध्ये समावेश िरण्यािाित 

  

(७)  ९२६३० (०४-०९-२०१७).   श्री.िाळासाहेि मुरिुटे (नेवासा) :   सन्माननीय गहृतनमााण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नेवासा (जि.अहमदनगर) नव्याने स्थापन झालेल्या नेवासा नगरपींचायतीचा पींतप्रधान 
आवास योिनेयया लाभाथींमध्ये समावशे करण्याबाबतच े ननवेदन स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी 
मा.गहृननमाणण मींत्री याींययाकड े ददनाींक ८ एवप्रल, २०१७ रोिी वा त्या सुमारास ददले, हे खरे 
आहे काय, 

(२) असल्यास, या ननवेदनानसुार शासनाने कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. प्रिाश महेता (१६-०७-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) कें द्र शासनान ेसवाांसाठी घरे या सींकल्पनेवर आधारीत प्रधानमींत्री आवास योिनचेी राज्यात 
प्रभावीपणे अींमलबिावणी करण्यायया दृष्ीने दद.१ डडसेंबर,२०१५ रोिी मींबत्रमींडळाने ददलेल्या 
मान्यतेनुसार दद.९ डडसेंबर,२०१५ रोिी शासन ननणणय ननगणसमत करण्यात आला आहे. 
आिसमतीस सदरहू योिनेत ३८२ शहराींचा समावेश करण्यात आला असून त्यामध्ये नेवासा, 
जि.अहमदनगर या नगरपररषदेचा समावशे आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
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नवी मुांिईतील लसडिो तनलमात घरे, वाणणज्यि िाांधिाम ेव भूखांड फ्री होल्ड िरताना 
पुनिाांधणीसाठी घातलेली ३० टक्िे अततररक्त वविास शुल्ि आिारणीची अट रद्द िरण्यािाित 
  

(८)  ९५०२९ (३०-१२-२०१७).   श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेल), श्री.समीर 
िुणावार (दहांगणघाट), अॅड.आलशष शेलार (वाांदे्र पजश्चम), श्री.अतुल भातखळिर (िाांददवली 
पूवा), श्रीमती मतनषा चौधरी (ददहसर), श्री.अलमत साटम (अांधेरी पजश्चम) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नवी मुींबई के्षत्रात मध्यम व अल्प उत्पन्न ग्ासाठी ससडकोने बाींधलेल्या गहृप्रकल्पातील 
सदननका तसचे वाणणजज्यक बाींधकामे ववकताना त्याचा ताबा कायमस्वरूपी न देता ६० वषाणयया 
लीिवर ददला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदननका व वाणणजज्यक बाींधकामाची सींपूणण र्कम सींबचधताींकडून घेऊन 
मालकी ह्क ससडकोकडचे असल्याने अशा सदननका वा बाींधकामाींचा ताबा कायमस्वरूपी 
समळावा म्हणून नवी मुींबईकर गत ४६ वषाांपासून ससडकोकड े पाठपुरावा करीत आहेत, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ससडकोन ेमाहे ऑगस््, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ससडको ववकससत िसमनी 
फ्री होल्ड करताींना त्यायया पुनबाांधणीसाठी ३० ््के शुल्काचा अनतरर्त भार लीिधारकाींवर 
्ाकण्याचा ननणणय घेऊन प्रस्ताव मींिुरीसाठी शासनाकड े सादर केला आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, ३० ््के अनतरर्त शुल्काची अ् रद्द करण्यात यावी असे ननवेदन स्थाननक 
लोकप्रनतननधीींनी मा.मुख्यमींत्री महोदयाींना माहे ऑगस््, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ददले 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, उ्त ननवेदनायया अनुषींगाने अनतरर्त ३० ््के शुल्क रद्द करण्याबाबत 
ननणणय घेण्यात आला आहे काय व त्याच ेथोड्यात स्वरूप काय आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०२-०८-२०१८) : (१) होय. 
     नवी मुींबई के्षत्रातील सींपाददत केलेल्या िसमनीतील भखूींड ६० वषाणयया भाडपेट्टा 
करारान्वये देण्याचे ससडकोचे प्रचसलत धोरण असून त्यानुसार रदहवास व वाणणजज्यक 
प्रयोिनाथण ननजश्चत केलेल्या दराने ससडकोमाफण त भूखींड भाडपेट्याने ववतरीत करण्यात 
येतात.     
(२) होय. 
(३), (४) व (५) नवी मुींबई येथील ससडकोयया मालकीयया भाडपेट्टयाने (सलि होल्ड) वा्प 
केलेल्या िसमनी भाडपेट्टामु्त (फिकफ्र होल्ड बेससस) स्वरुपात करण्यासींदभाणत ससडको सींचालक 
मींडळाने दद.११.८.२०१७ रोिीयया बैठकीत ठराव क्र.११९१२ मींिूर केला असून तो शासनास 
प्राप्त झाला आहे. तथावप, सदर प्रस्तावायया अनुषींगान ेआवश्यक असणारी अचधकची मादहती 
ससडकोकडून मागववण्यात आली असून त्यानींतर उ्त प्रकरणी उचचत ननणणय घेण्याचे ननयोिन 
आहे. 
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(६) प्रश्न उद् ावत नाही. 
___________ 

  
पुणे महानगरपाललिेन ेसन २००७ पासून आिपयांत ववववध ४८ प्रिल्प व योिनाांच्या यशस्वी 

अांमलििावणीसाठी सल्लागाराांची तनयुक्ती िेली असल्यािाित 
(९)  ९९५६७ (०३-०१-२०१८).   प्रा.(श्रीमती) मेधा िुलिणी (िोथरुड), श्री.वविय िाळे 
(लशवािीनगर), श्री.योगेश दटळेिर (हडपसर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) पुणे शहरायया ववकासायया दृष्ीने महानगरपासलकेने सन २००७ पासून आिपयांत  ववववध 
४८ प्रकल्प व योिनाींयया यशस्वी अींमलबिावणीसाठी सल्लागाराींची ननयु्ती केली असल्याच े
माहे सप् े्ंबर, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशणनास आले, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, उ्त प्रकल्पातील १८ प्रकल्प पाणीपुरवठा, उवणररत ३० प्रकल्प उड्डाणपूल 
उभारणे,भुयारी मागण बाींधणे, नदी सुधारणा सींदभाणत असून त्यापैकी २५ प्रकल्प ववववध 
कारणाींमळेु अपूणण असनूही या सल्लागाराींना महानगरपासलकेन े ४२ को्ी रुपयाींपेक्षा अचधक 
शुल्क अदा केले असल्याचे ननदशणनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, २५ हून अचधक अपूणण प्रकल्पाच े फिककीं मतीत कोट्यवधी रुपयाींची वाढ झाल्यान े
नागररकाींना व महानगरपासलकेला आचथणक भुदांड सोसावा लागत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सन २००७ पासून महानगरपासलकेने कोणकोणते प्रकल्प हाती घेतले व त्यातील 
फिककती प्रकल्पाींसाठी सल्लागार नेमण्यात आले, त्या प्रकल्पाींची नावे काय आहेत, 
प्रकल्पाींसाठीयया सल्लागाराींची नावे, प्रकल्प सुरु झाल्यापासनू झालेला खचण,सल्लागाराींना 
ददलेल्या रकमेची प्रकल्पननहाय मादहतीबरोबरच अपूणण प्रकल्पाींची सींपूणण मादहती समळावी तसेच 
सदर प्रकल्प पूणण करण्याबाबत शासन स्तरावर कोणती कायणवाही करण्यात आली वा येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१९-०५-२०१८) : (१) होय. 
(२) व (३) पाणीपुरवठा ववभागाकडील १८ प्रकल्प असून या प्रकल्पाींसाठी आिपावेतो र. रुपये 
१९.४९ को्ी इतकी फी सल्लागार याींना आदा केली आहे, 
     तसेच प्रकल्प ववभागाकडील ३० प्रकल्प असून या कामाींसाठी आिपावेतो र. रुपये २७.६६ 
को्ी इतकी फी तज्ञ सल्लागार याींना आदा केलेली आहे. 
     तथापी ननववदा अ्ी व शतीनुसार ठेकेदाराची कामाची प्रगती सींथ असल्यास ठेकेदारावर 
दींडात्मक कारवाई करणेत येत.े तसेच भाववाढ सूत्राचे इींडायसेस फिकफ्रि करणेची कारवाई करणेत 
येते. त्यामुळे प्रकल्पाचे खचाणमध्ये कोणतीही वाढ होत नाही. 
(४) व (५) पाणीपुरवठा ववभागाकडील १८ पकैी ०९ प्रकल्प पणूण झाले असून उवणररत ०९ 
प्रकल्पाींची कामे प्रगती पथावर आहेत. प्रकल्प ववभागाकडील ३० प्रकल्पाींपैकी १८ प्रकल्पाींची 
कामे पूणण झालेली असून १० प्रकल्पाींची कामे चालू असून १ प्रकल्पाचे काम भू सींपादना 
अभावी प्रलींबबत आहे व १ काम राषरीय रािमागण प्राधीकरण याींचेकड ेवगण करणेत आलेले आहे. 
प्रकल्पाींबाबतचा तपशील सोबत िोडला आहे. 
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अ.क्र. प्रकल्पाींचे नाव तज्ञ 
सल्लागाराचे 

नाव 

तज्ञ सल्लागार 
नेमणूक 
ददनाींक 

प्रकल्पावर 
झालेला 
खचण 

(को्ी) 

प्रकल्पासाठी 
सल्लागाराला 
ददलेली फी 
(लाख) 

प्रकल्पाची 
सदयजस्थती 

अपणूण कामे 
पणूणत्वाची 
ननयोजित 
तारीख 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ 
१ कात्रि 

स्वारगे् 
हडपसर या 
मागाणवरील 
पथदशी 
प्रकल्पाची 
कामे करणे. 

आय.एल.ॲन्ड 
एफ.एस.ददल्ली 

३०/०३/२००७ १२७.४८ १९२.९१ काम पणूण - 

२ िे.एन.एन.यु.
आर. एम. 
अींतगणत 
झोपडपट्टी 
धारकाींसाठी 
घरे बाींधणे. 
(बी.एस.य.ुपी.-
वारिे, 
हडपसर)-ओ्ा 
माके्-इनसस्ू 

मे. ओींकार 
असोससएट्स 

२५/०४/२००७ २६३.३० ७७०.०० काम पणूण - 

३ खडकी रेल्वे 
स््ेशन येथे 
पादचारी 
उड्डाणपलू 
बाींधणे 

मे.सी.व्ही.काींड 
कन्सल् ी्ं् 
प्रा.सल. 

२/११/२००७ १.६९ ७.१९ काम पणूण - 

४ नदी सुधारणा 
००३ 

नाईक 
इनव्हायणनमें् 
ररसचण सल.  

२६/०३/२००८ ९९.०० ४५.०० काम पणूण - 

५ नदी सुधारणा 
००४ 

नाईक 
इनव्हायणनमें् 
ररसचण सल.  
 

२६/०३/२००८ ९९.०० १४.३६ काम पणूण - 

६ धनकवडी 
उड्डाणपलू 

५६ फ १ मे. 
सी.व्ही.काींड 

०५/०५/२००८ ६२.९२ २१६.७७ काम पणूण - 

७ हडपसर 
गाडीतळ 
येथील 

मे.एस.एन. भोबे 
ॲन्ड असो. 
प्रा.सल., पणेु. 

०५/०५/२००८ ३०.०३ ९९.३० काम पणूण - 
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उड्डाणपलू. 
८ हडपसर 

हाींडेवाडी 
ससाणेनगर 
रेल्वे भुयारी 
मागण. 

मे.सी.व्ही.काींड 
कन्सल् ी्ं् प्रा. 
सल. 

०५/०५/२००८ २.८१ ५२.४२ प्रलींबबत भूसींपादन 
अभावी 
प्रलींबबत 

९ होळकर पलू ते 
चींद्रमाचौक 
रस्ता रुीं दीकरण 
करणे व 
उड्डाणपलू 
बाींधणे 

मे.सी.व्ही.काींड 
कन्सल् ी्ं् 
प्रा.सल. 

०५/०५/२००८ ८.१७ २५.०० काम पणूण - 

१० होळकर पलू 
बाींधणेमे. 
्े्नोिेम 
कन्सल् ी्ं् 
प्रा.सल. 

मे. ्े्नोिेम 
कन्सल् ी्ं् 
प्रा.सल. 

०६/०५/२००८ ६६.२० २४८.३५ काम पणूण - 

११ सींचेती 
हॉस्पी्ल 
िवळील रेल्वे 
फिकक.मी. 
१८९/११-१२ 
येथील रेल्वे 
उड्डाणपलू 
क्रमाींक १८९/३ 
रुीं दीकरण 
करणे 

मे. ववशाल 
ननसमणमी प्रा.सल. 

१३/५/२००८ १३.८१ ७५.०० काम पणूण - 

१२ चींद्रमा चौक ते 
होळकर  पलू 
या ॲप्रोच 
रस्त्याचे 
रुीं दीकरण 
करणे व इतर 
ववकसनाची 
कामे करणे. 

मे.सी.व्ही.काींड 
कन्सल् ी्ं् 
प्रा.सल. 

२३/०९/२०१० ७.२१ २१.५५ काम पणूण - 

१३ बींडगाडणन 
नजिक नवीन 
पलूाचे 
बाींधकाम 
करणे. 

मे. कॅशेक 
इींजिननअसण 
प्रा.सल. 

०४/०४/२००७ ३४.३५ ६४.०० काम पणूण - 
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१४ सावरकर भवन 
येथे पाफिककां ग 
ववकसीत 
करणे. 

मे. नवचगरे 
आणण नवचगरे 
आफिककण ्े्् 

१३/०७/२०११ १.५३ ३.५० काम पणूण - 

१५ मुींढवा स.नीं. 
८९ व ७१ 
दरम्यान पणेु 
सोलापरू रेल्वे 
लाईनवर २४.० 
मी.एच.सी.एम.
्ी. आर.साठी 
रेल्वे ओलाींडणी 
पलू बाींधणे. 

मे. कॅशेक 
इींजिननअसण 
प्रा.सल. 

२९/०९/२०१० २०.४८ ६२.५५   काम 
चालू 

 िनू २०१८ 
अखेर 

१६ साईबाबा 
मींददर, सातारा 
रोड येथे 
पादचारी 
भुयारी मागण 
बाींधणे. 

मे.एस.एन.भोबे 
ॲण्ड असो. 
प्रा.सल. 

२६/१०/२०१० ३.३३ ९.११ काम पणूण - 

१७ सशवािीनगर 
को्ाणिवळील 
भुयारी मागण. 

मे.ववश्वास 
कुलकणी 

२६/१०/२०१० २.६० ५.६२ काम पणूण - 

१८ बबबेवाडी 
िी्ं शन येथे 
पादचारी व 
वाहन भुयारी 
मागण बाींधणे 

मे.एस.एन.भोबे 
ॲण्ड असो. 
प्रा.सल. 

१४/१२/२०१० ६.६६ ७.०० काम पणूण - 

१९ कोंढवा 
रोडवरील 
लुल्लानगर 
चौकात 
उड्डाणपलू 
बाींधणे 

मे. कॅशेक 
इींजिननअसण 
प्रा.सल. 

२३/०२/२०११ २.८३ २३.३७   काम 
चालू 

मे २०१८ 
अखेर 
 

२० कसमन्स 
कॉलि 
िी्ं शन, वारिे 
रोड येथे 
उड्डाणपलू 
बाींधणे 
 

मे.सी.व्ही.काींड 
कन्सल् ी्ं् 
प्रा.सल. 

१७/८/२०११ २१.८४ १०५.७८   काम 
चालू 

  िानेवारी 
२०१८ अखेर 
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२१ अ) 
असभयाींबत्रकी 
महाववदयालय 
चौक ते पा्ील 
इस््े् 
दरम्यान 
उड्डाणपलू 
बाींधणे. (ब) 
उवणररत कामे 
करणे. 

मे. कॅशेक 
कन्सल् ी्ं् 

१७/८/२०११ ९४.२७ २१७.८२   काम 
चालू 

िानेवारी 
२०१८ अखेर 

२२. अलींकार 
्ॉकीि येथे 
रेल्वे 
उड्डाणपलू 
बाींधणे 
 

मे. ववशाल 
ननसमणमी प्रा.सल. 
 

१९/१२/२०११ ४.४४ २५.१५ .काम चालू  
 

ऑगस्् 
२०१८ अखेर 

२३ बालेवाडी 
स.नीं.४७/४ येथ े
मुळा नदीवर 
पलू बाींधणे 

मे.ए्स.सी.सी. १३/०८/२०१३ १५.७५ १३३.०२   काम 
चालू 

वप ींपरी 
चच ींचवड 
मनपा 
बािनेू एक 
स्पॅनचे 
काम 
भूसींपादना 
मुळे 
प्रलींबबत 
आहे. िागा 
ता्यात 
आल्यानींतर 
नव्याने 
ननवीदा 
काढणेत 
येणार आहे. 

२४ नवा पलू ते 
मनपा भवन 
पादचारी पलू 
बाींधणे 

इींजिननअसण 
ॲन्ड प्लॅनसण 

१५/०८/२०१३ ०.५० १.५४ काम पणूण - 

२५ मुींढवा येथील 
मुळा मुठा 
नदीवर नवीन 
पलू बाींधणे 

मे. स््ूप 
कन्सल् ी्ं् 
प्रा.सल. 

१९०८/२०१३ १४.८२ ४३.६२   काम 
चालू 

फेब्रवुारी 
२०१८ 
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२६ चाींदणी चौक 
कोथरुड येथे 
उड्डाणपलू 
बाींधणे 

मे. ए्स.सी.सी. 
इींजिननअसण 
ॲन्ड प्लॅनसण 

१९/०८/२०१३ - २५.१० राषरीय 
रािमागण 
प्राधीकरण 
याींचे कडे 
वगण 

राषरीय 
रािमागण 
प्राधीकरण 
याींचेकडे वगण 
 

२७ रािा सशवराय 
प्रनतषठाण,पौड 
रोड येथील 
भुयारी मागण 
बाींधणे 

मे. प्रसाद 
आफिककण ्े्् ॲण्ड 
्ाऊन प्लॅन्स 

१३/१२/२०१३ २.७७ २.०० काम पणूण - 

२८ पणेु शहरातील 
एकाजत्मक 
सायकल 
आराखडा 
तयार करणे 

मे. इनोव्हेद्व्ह 
रान्सपो ण् 
सोल्यशुन 

०३/१२/२०१५ - ६३.२५ काम पणूण - 

२९ मुळा-मुठा 
नदीकाठ 
ववकसनासाठी 
सववस्तर 
प्रकल्प 
अहवाल तयार 
करणे. 

मे.एच.सी.पी.डि
झाईन प्लॅनन ींग 
ॲन्ड मॅनेिमें् 
प्रा.सल. 
 

३०/०१/२०१६ - १८३.८२   काम 
चालू 

मे २०१८ 

३० मुळा नदीवरील 
सशवािीनगर 
येथील डेंगळे 
पलूाची दरुुस्ती 
करणे व िनु्या 
पलुालगत 
नवीन पलू 
बाींधणे 
 

मे. ए्स.सी.सी. 
इींजिननअसण 
ॲन्ड प्लॅनसण 

०२/०६/२०१६ ४.१७ २२.००   काम 
चालू 

डडसेंबर 
२०१८ 
(अपणूण 
तरतुदीमुळे) 

    १०११.९६ 
को्ी 

२७६६.१० 
लाख 

  

___________ 
 

मुांिई उपनगरातील गटारे उघडी असल्यान ेमोठया प्रमाणात नागररिाांचे मतृ्यू झाल्यािाित 
  

(१०)  ९९६७६ (०३-०१-२०१८).   श्री.लशरीषदादा चौधरी (अमळनेर), श्री.गणपत गायिवाड 
(िल्याण पूवा), प्रा.वषाा गायिवाड (धारावी), श्री.राधािृष्ट् ण ववख-ेपाटील (लशडी), श्री.वविय 
वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्रीमती तनमाला गाववत (इगतपूरी), श्री.अलमन पटेल (मुांिादेवी), श्री.अस्लम 
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शेख (मालाड पजश्चम), श्री.नसीम खान (चाांददवली), श्री.आलसफ शखे (मालेगाांव मध्य), िुमारी 
प्रणणती लशांदे (सोलापूर शहर मध्य), अॅड.यशोमती ठािूर (ततवसा), श्री.िालीदास िोळांििर 
(वडाळा), श्री.अलमत ववलासराव देशमुख (लातूर शहर), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), 
श्री.ियिुमार गोरे (माण), श्री.हषावधान सपिाळ (िलुढाणा), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.िुणाल 
पाटील (धळेु ग्रामीण), अॅड.पराग अळवणी (ववलेपाले), िॅप्टन आर.तलमल सेल्वन (सायन-
िोळीवाडा), अॅड.आलशष शेलार (वाांदे्र पजश्चम), श्री.नरेंद्र महेता (लमरा भाईंदर), श्री.नरेंद्र पवार 
(िल्याण पजश्चम), श्री.अिू आिमी (मानखूदा लशवािीनगर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबई उपनगरातील ग्ारे उघडी असल्यान े माहे सप् े्ंबर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान 
झालेल्या पावसात ग्ारात पडून मोठया प्रमाणात नागररकाींचा मतृ्यू झाल्यायया घ्ना घडल्या, 
हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, एजल्फन्स््न येथे डॉ.दीपक अमरापुरकर याींचाही मॅनहोलमध्ये पडून मतृ्य ू
झाल्याच े ददनाींक १ सप् े्ंबर, २०१७ रोिी वा त्या सुमारास ननदशणनास आले, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, या दघुण् नेनींतर घ्ीत करण्यात आलेल्या चौकशी ससमतीन ेमॅनहोलयया आत 
सुरक्षािाळी बसववण्याची सशफारस केली असतानाही िल असभयींता ववभागाच े अचधकारी 
याबाबत गींभीर नसल्याच ेददसून येते, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, मुींबईतील मॅनहोल्सयया आत सुरक्षा िाळी लवकरात लवकर बसववण्याबाबत 
तसेच माहे सप् े्ंबर, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान ग्ारात पडून मतृ्यु झालेल्या मतृाींयया 
कु्ुींबबयाींना आचथणक मदत देण्याबाबत व सींबींचधत िबाबदार महानगरपासलका अचधकारी व 
कमणचाऱ्याींवर दींडात्मक वा प्रशासकीय कारवाई करण्याबाबत कोणती कायणवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१४-०८-२०१८) : (१) ददनाींक २९.०८.२०१७ रोिी मुींबई शहर व उपनगरात 
झालेल्या अनतवषृ्ीमुळे घडलेल्या ववववध घ्नाींमध्ये ११ नागररकाींचा मतृ्य ू झाला ही 
वस्तुजस्थती आहे.   
(२) बॉम्बे हॉजस्प्लचे डॉ. ददपक अमरापूरकर याींचा ददनाींक २९.०८.२०१७ रोिी एजल्फस््न येथ े
मॅनहोलमध्ये पडून मतृ्यू झाला होता.  
(३) व (४) सदर दघुण् ननेींतर गठीत करण्यात आलेल्या चौकशी ससमतीन ेकेलेल्या सशफारशीयया 
अनुषींगान,े महानगरपासलकेयया कमणचाऱ्याींव्यनतरर्त इतर इसमाींकडून हेतुपुरस्सर उघडण्यात 
येणाऱ्या मॅनहोलवरील झाकणामळेु अपघात होऊ नये याकररता मुींबई शहर ववभागातील पूर 
प्रवण दठकाणाींयया पिणन्य िलवादहन्याींयया मॅनहोलमध्ये सुरक्षा िाळया बसववण्याबाबतची 
कायणवाही बहृन्मुींबई महानगरपासलकेमाफण त सुरु आहे. 
    अनतवषृ्ीमळेु बाचधत झालेल्या नकुसानग्रस्ताींना खालीलप्रकारे मदत देण्यात आली आहे :- 
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• मुींबई उपनगरातील ४ मतृ व्य्तीींयया वारसास प्रत्येकी रु. ४ लाख इतके आचथणक सहाय्य 
देण्यात आले आहे. 
• इतर २ मतृ व्य्तीींयया वारसाींना, वारस तपासणीनींतर प्रत्येकी ४ लाख इतके आचथणक 
सहाय्य देण्यात येणार आहे. 
• उवणररत ३ मतृ व्य्तीींयया प्रकरणी चौकशी करुन पुढील कायणवाही जिल्हाचधकारी, मुींबई 
उपनगर याींचेमाफण त करण्यात येत आहे. 
• मुींबई शहरातील श्री. शमशम खान याींयया वारसाींना रु. ४ लाख इतके आचथणक सहाय्य 
देण्यात आले आहे. 
• डॉ. ददपक अमरापूरकर याींयया वारसाींनी कागदपत्राींची पूतणता न केल्यान ेरु. ४ लाख इतके 
आचथणक सहाय्य देता आले नाही. 
• घराींची पडझड झालेल्या एकूण ४६ पात्र कु्ुींबाींना प्रत्येकी रु. ३८००/- इतके सानुग्रह अनुदान 
वा्प करण्यात आले आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  
शासनाने मुांिई महानगरपाललिेत मुख्य लेखा पररिि या पदावर प्रतततनयुक्तीवर पाठववलेल्या 

अधधिाऱ्यान ेअधधिाराचा िेलेला गैरवापर  
  

(११)  १००१७९ (१२-०२-२०१८).   श्री.िसवराि पाटील (औसा) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) शासनान े वषणभरापूवी मुींबई महानगरपासलकेत मुख्य लेखा पररक्षक या पदावर 
प्रनतननयु्तीवर पाठववलेल्या अचधकाऱ्यान े स्वत:यया अचधकाराचा गैरवापर केल्यान े त्याींना 
ददनाींक ३ िुलैपासून परत शासनायया सेवते पाठववण्यात आल्याची बाब माहे िुल,ै २०१७ मध्ये 
वा त्या दरम्यान ननदशणनास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, त्या अचधकाऱ्याने स्वत:चे अचधकाराचा गैरवापर करुन कायाणलयीन सशस्तीचा व 
गोपनीयतेचा भींग केल्यान े त्याींना परत शासनायया सेवेत पाठववण्यात येत असल्याबाबतच े
ननवेदन अनतरर्त आयु्त याींनी स्थायी ससमतीत केले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, अशा प्रकारे कायाणलयीन सशस्तीचा व गोपनीयतेचा भींग करणाऱ्या 
अचधकाऱ्याींववरुद्ध कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१४-०८-२०१८) : (१) याबाबतचा प्रस्ताव शासनास सादर करण्यात आला 
होता. तथावप, मा.उयच न्यायालयायया ददनाींक २६.०७.२०१७ रोिीयया आदेशानुसार आणण 
महानगरपासलकेयया ददनाींक १८.०१.२०१८ रोिीयया ठरावानुसार श्री. सुरेश बनसोड े याींची 
महानगरपासलका मुख्य लेखा पररक्षक या पदावरील नेमणुक पुढे सरुु ठेवण्यात आली. 
(२) हे खरे आहे. 
 



वव.स. ४६२ (16) 

(३) सदर मुख्य लेखा पररक्षक याींययाबाबत सकृतदशणनी ननदशणनास आलेल्या गैरवतणणूकीबाबत 
ववत्त ववभागास कळववण्यात आले असून, पुढील कायणवाही सुरु आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यात नव्यान ेस्थापन झालेल्या नगरपरीषदाांमध ेतत्िालीन ग्रामपांचायातीच्या सवा 
िमाचाऱ्याांचा समावशे िरण्यािाित 

(१२)  १००३८३ (०१-०१-२०१८).   श्री.सुरेश गोरे (खेड आळांदी) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात नव्यान े स्थापन झालेल्या नगरपरीषदाींमध े तत्कालीन ग्रामपींचायातीयया सवण 
कमणचाऱ्याींचा समावेश न करता सरळ सेवेने भरतीयया ननकषानुसार समावेशनाचे आदेश 
काढल्यान े तसेच नगरपररषद कमणचाऱ्याींयया ववववध मागण्याींसींदभाणत मींत्रालयात ददनाींक १६ 
ऑगस््, २०१७ त े२४ ऑगस््, २०१७ वा त्या दरम्यान झालेल्या चचनेुसार अदयाप कुठलाच 
ननणणय न झाल्याने नगरपररषद कमणचारी समन्वय ससमती महाराषर राज्य याींयया वतीन े
ददनाींक ०८ ऑ््ोबर, २०१७ रोिी आळींदी येथ ेमळेावा आयोजित करण्यात आला, हे खरे आहे 
काय, 

(२) असल्यास, नवननसमणत नगरपररषदाींमधे तत्कालीन ग्रामपींचायत मध्ये कायणरत सवण 
कमणचाऱ्याींचे समावशेन करण्यासींदभाणत लेखी मागणी स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी ददनाींक २४ 
ऑ््ोबर, २०१७ रोिी वा त्या सुमारास मा.मुख्यमींत्री तसेच राज्यमींत्री, नगरववकास याींचेकड े
पत्रादवारे केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, नवननसमणत चाकण नगरपररषदयया मींिूर आकृतीबींधानुसार सवण तत्कालीन 
ग्रामपींचायत कमणचाऱ्याींच ेसमावेशन न झाल्यान ेमा.मुख्याचधकारी याींनी ददनाींक २४ िुल,ै २०१७ 
यया पत्रानुसार मा.प्रादेसशक सींचालक तथा ववभागीय आयु्त, पणेु याींचेकड े मागणी प्रस्ताव 
तसेच स्थाननक लोकप्रनतननधीींयया मागणीयया अनुषींगान े शासन स्तरावरून कोणती 
ननणणयात्मक कायणवाही करण्यात आली वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२७-०६-२०१८) : (१) असा मळेावा आयोजित करण्यात आल्याच ेशासनास 
ज्ञात नाही. 
(२) व (३) स्थाननक लोकप्रनतननधीींचे दद.२४.१०.२०१७ रोिीचे पत्र आढळून आले नाही.  तथावप, 
तत्कालीन ग्रामपींचायत चाकण येथील कमणचाऱ्याींच े चाकण नगरपररषदेमध्ये समावेशन 
करण्याचे ववभागीय आयु्त, पुणे याींयया कायाणलयाकडून दद.२३.०६.२०१७ रोिी आदेश पाररत 
केले आहेत.  
     तसेच, नवननसमणत नगरपींचायत/ नगरपररषदाींमध्ये तत्कालीन ग्रामपींचायतीयया 
कमणचाऱ्याींचे समावेशनासाठी ववदहत अ्ी व कायणपध्दतीमध्ये दद.३०.११.२०१७ रोिीयया शासन 
ननणणयान्वये सुधारणा केली आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
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उल्हासनगर (जि.ठाणे) येथ ेिांद असलेल्या सावाितनि  
 शौचालयावर अततक्रमण िेल्यािाित 

  

(१३)  १०१६३० (०३-०१-२०१८).   श्री.मधुिरराव चव्हाण (तळुिापूर) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) उल्हासनगर (जि.ठाणे) येथील बॅरेक क्रमाींक १२९१-९२ यया मागे श्री.धावरे याींनी सावणिननक 
बींद शौचालयावर अनतक्रमण करुन त्याच े बािूस खोली बाींधल्यान े स्थाननकाींना येण्या-
िाण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात त्रास सहन करावा लागत असनू येथील स्थाननक रदहवाशी व 
लोकप्रनतननधी याींनी मा.मुख्यमींत्री, जिल्हाचधकारी, ठाणे, आयु्त, उल्हासनगर महानगरपासलका 
तसेच वॉडण अचधकारी याींना ननवेदने ददल्याचे माहे ऑ््ोबर, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान 
ननदशणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर अनचधकृत बाींधकाम महानगरपासलकेन े वारींवार ननषकाससत करुनही 
श्री.धावारे व त्याींच े कु्ुींबबय परत तेथेच झोपडी उभारत असून त्यास हरकत घेतल्यास 
नागररकाींना धमकावत असल्याचेही ननदशणनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उ्त प्रकरणी शासनान ेचौकशी करुन श्री.धावरे याींययावर फौिदारी कारवाई 
करुन उ्त अनचधकृत बाींधकाम ननषकाससत करण्याबाबत काय कायणवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१४-०८-२०१८) : (१) व (२) हे खरे आहे.  
(३) सदर अनचधकृत बाींधकाम ननषकाससत करण्यायया अनुषींगाने उल्हासनगर 
महानगरपासलकेमाफण त खालीलप्रमाणे कायणवाही करण्यात आली/येत आहे:- 
• सदर झोपडी ददनाींक २९.०३.२०१६ रोिी पोलीस बींदोबस्तात ननषकाससत करण्यात आली होती. 
• सदर दठकाणी पुन्हा अनचधकृत बाींधकाम करण्यात आल्यामुळे सींबींचधताींवर महाराषर 
प्रादेसशक व नगररचना अचधननयम १९६६ यया कलम ५२,५३,५४ अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात 
आला आहे.  
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

नरखेड (जि.नागपूर) नगरपररषद येथे सन २००७ मध्ये IHSDP टप्पा-१ अांतगात ६८० 
घरिुलाांची योिना रािववण्यात आल्यािाित 

  

(१४)  १०२२९८ (०६-०१-२०१८).   डॉ.आलशष देशमखु (िाटोल) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नरखेड (जि.नागपूर) नगरपररषद येथे सन २००७ मध्ये कें द्र शासनाची IHSDP ्प्पा-१ 
अींतगणत ६८० घरकुलाींचे काम ननकृष् दिाणच े असल्याचे ननदशणनास आल्यावर तत्कालीन 
मुख्यमींत्री याींनी सन २०११ मध्ये सदर प्रकरणात सकुाणु ससमती गदठत करून चौकशीच े
आदेश ददले होत,े हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, या ससमतीदवारे अदयापपयांत कुठल्याही प्रकारची कायणवाही करण्यात आलेली 
नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उ्त प्रकरणी जिल्हाचधकारी, नागपूर याींनी प्रशासकीय अननयसमततेबाबतची 
उपववभागीय अचधकारी, का्ोल व ताींबत्रक तपासणीसाठी सावणिननक बाींधकाम ववभाग, नागपूर 
व म्हाडा नागपूरदवारे सींयु्तररतीने चौकशी केली, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपववभागीय अचधकारी, का्ोल याींयया अहवालामध्ये ब-याच प्रमाणात 
हेतुपरसस्पर अननयसमतता झाल्याचे तसेच म्हाडा, नागपूरयया ररपो ण्मध्ये अननयसमतता 
दशणववण्यात आलेली असून घरकुल दरुुस्ती व पाहणीकरीता एकूण रुपये ३,६७,२९,७४६/- प्रनत 
घरकुल रुपये ६५९५५.७८/  एवढा खचण दशणववण्यात आलेला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, नगरपररषद नरखेडकड ेIHSDP ्प्पा १, २, ३, अींतगणत रुपये १४,४४,७१,५८६/- 
इतके रुपये सशल्लक असनू सदर र्कमेतून लाभार्थयाांना त्याींचे घरकुल दरुस्तीकरीता  
परवानगी समळवून देण्यात यावी िेणेकरून ६८० लाभार्थयाांना न्याय समळेल तसचे सदर 
प्रकरणात दोषी असलेल्या तत्कालीन नगराध्यक्ष, नगरपररषद सदस्य, मुख्याचधकारी व सींबींचधत 
ताींबत्रक अचधकारी व कमणचारी याींययावर कारवाई करून लाभार्थयाांना न्याय समळवून देण्यासाठी 
शासनाकडून कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२७-०६-२०१८) : (१), (२), (३), (४) व (५) • नरखेड नगरपररषदेने 
कें द्रशासन पुरस्कृत एकाजत्मक झोपडपट्टी व ववकास कायणक्रमाींतगणत पदहल्या ्प्प्यात ४४४ 
घरकुलाींच ेबाींधकाम केले आहे. 
• सदर काम डीपीआर नुसार झाले नसल्याच ेतसचे योग्य त्या दिाणच ेझाले नसल्याच ेआढळून 
आल्यान ेया कामाची उपववभागीय अचधकारी, का्ोल, म्हाडा नागपूर व सावणिननक बाींधकाम 
ववभाग, नागपूर याींययामाफण त चौकशी करण्यात आली आहे. 
• चौकशीमध्ये आढळून आलेल्या अननयसमतताींबाबतचे ठराव मींिूर करणा-या तत्कासलन 
अध्यक्ष व नगरसेवकाींना १९६५ यया अचधननयमातील कलम ४२ व ५५ नुसार अपात्र का 
ठरववण्यात येऊ नये ? याबाबतयया कारणे दाखवा नो्ीसा देण्यात आल्या आहेत. पैकी 
कायणरत असलेल्या ५ नगरसेवकाींना दद.२९.११.२०१६ यया आदेशान्वये अनहण ठरववण्यात आले 
आहे.     
• अननयसमतताींना िबाबदार तत्कासलन मुख्याचधकारी व नगरपररषदेचे अन्य अचधकारी याींची 
िबाबदारी ननजश्चत करुन त्याींययाववरुध्दयया दोषारोपाची प्रारुप े पाठववण्यास जिल्हाचधकारी, 
नागपूर याींना कळववण्यात आले आहे. 
• बाींधण्यात आलेल्या ४३१ घरकुलाींयया दरुुस्ती व सुधारणेसाठी प्रनत घरकुल रु. ६५९५६ एवढा 
खचण अपेक्षक्षत असल्याची बाब अहवालात नमूद करण्यात आली आहे. या योिनेअींतगणत 
सशल्लक र्कमेतनू सदर खचण करण्यास मींिूरी देण्याचा प्रस्ताव शासनायया गहृननमाणण 
ववभागास सादर करण्यात आला आहे. 
(६) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
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मुांिई महानगरपाललिा हद्दीतील घराांच्या दरुुस्तीची परवानगी  
ऑनलाईन देण्याच्या प्रस्तावािाित 

  

(१५)  १०३३४३ (१२-०२-२०१८).   श्री.सुतनल लशांदे (वरळी) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबई महानगरपासलका हद्दीतील घराींयया दरुुस्तीची परवानगी ऑनलाईन देण्याचा प्रस्ताव 
शासनायया ववचाराधीन आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सदर प्रस्तावाचे थोड्यात स्वरूप काय आहे, 
(३) असल्यास, सदर प्रस्तावाची सदयजस्थती काय आहे, 
(४) असल्यास, सदर प्रस्तावाची अमींलबिावणी फिककती कालावधीत होणे अपेक्षक्षत आहे ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१४-०८-२०१८) : (१) मुींबई महानगरपासलका हद्दीतील घराींयया दरुुस्तीयया 
प्राप्त प्रस्तावाींना मुींबई महानगरपासलका अचधननयम १८८८ यया कलम ३४२ अन्वये ऑनलाईन 
प्रणालीमाफण त परवानगी देण्यात येते. 
(२), (३) व (४) ववकास ननयींत्रण ननयमावली १९९१ अन्वये आवश्यक असणारी कागदपत्र ेव 
मुींबई महानगरपासलका अचधननयम १८८८ यया कलम ३४२ अन्वये नो्ीस िोडून वास्तुववशारद 
फिककीं वा अनुज्ञापन सवेक्षक याींययामाफण त ऑडड्र प्रणालीमध्ये घरदरुुस्तीचा प्रस्ताव ऑनलाईन 
सादर करता येतो. 
     सदर प्रस्ताव ववकास ननयींत्रण ननयमावलीस अनसुरुन असल्यास गुणवत्तेप्रमाण त्यावर 
पुढील कायणवाही करण्यात येते व सदर प्रस्ताव मींिूर फिककीं वा नामींिूर करण्यात येतो. 

___________ 
  

मुांिईतील मल:तनसारण वादहनीच्या सफाईसाठी खरेदी िरण्यात  
आलेल्या सात सक्शन मलशनिाित 

(१६)  १०५२५३ (१४-०४-२०१८).   अॅड.पराग अळवणी (ववलेपाले), िॅप्टन आर.तलमल सेल्वन 
(सायन-िोळीवाडा), अॅड.आलशष शेलार (वाांदे्र पजश्चम), श्री.नरेंद्र पवार (िल्याण पजश्चम), 
श्री.नरेंद्र महेता (लमरा भाईंदर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) मुींबईमधील मल:ननसारण वादहन्याींची सफाई करण्यासाठी दोन कीं पन्याींकडून समुारे पावणे 
दोन को्ी खचण करून वाहनाींवर बसववण्यात आलेल्या सात स्शन मशीन खरेदी करण्याचा 
ननणणय मुींबई महानगरपासलकेन े घेतला असल्याच ेमाहे डडसेंबर, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान 
ननदशणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सदर मशीनसयया देखभालीसाठी पुढील आठ वषण अींदािे ४० को्ी रुपये खचण 
करण्यात येणार असल्याचेही ननदशणनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, अशा प्रकारे कमी फिककीं मतीत खरेदी केलेल्या मशीन्सयया देखभालीवर दामदपु्ीन े
खचण करणाऱ्या अचधकाऱ्याींवर कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (१४-०८-२०१८) : (१) मुींबईतील मलनन:सारण वादहन्याींची सफाई 
करण्यासाठी, मुींबई शहराकरीता ४ व पूवण उपनगराकरीता ३ अशा रु. १.७२ को्ी फिककीं मतीयया 
एकूण ७ स्शन मसशनची खरेदी ई-ननववदा प्रफिकक्रयेदवारे करण्यासाठी महानगरपासलकेमाफण त 
माहे फेब्रुवारी, २०१८ मध्ये कायाणदेश देण्यात आले आहेत. 
(२), (३) व (४) सदर ७ मशीनयया प्रचालन व सवणसमावेक्षक परररक्षणाकरीता पुढील ८ 
वषाणमध्ये रु. ३२ को्ी इतका खचण येणार असून यामध्ये, यींत्रायया प्रचलनाकरीता लागणाऱ्या 
कमणचारी वगाणचा वेतन खचण, डडझेलचा खचण, यींत्रायया दरुुस्ती करीता लागणाऱ्या सुट्टया भागाचा 
खचण तसेच इतर सादहत्य व उपकरणे आणण सुरक्षततेची साधने, इत्यादीींकरीता लागणाऱ्या 
खचाणचा अींतभाणव आहे. 

___________ 
  

लभवांडी महानगरपाललिा आयुक्त याांनी िेिायदेशीरररत्या ददलेली पदोन्नती  
 
 

(१७)  १०५८७० (१८-०४-२०१८).   श्री.शरददादा सोनावणे (िुन्नर) :  सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सभवींडी महानगरपासलका आयु् त याींनी ददनाींक ३ िून, २०१६ रोिी बकेायदेशीर पदोन्नती 
ददलेल्या सवण अचधकाऱ्याींववरुध्द तातडीन े कारवाई करण्यात यावी असा लेखी आदेश 
मा.मुख्यमींत्री याींनी ददल्याची बाब ददनाींक २७ ऑ््ोबर, २०१७ रोिी वा त्यासमुारास 
ननदशणनास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, तत्कालीन महानगरपासलका आयु्त श्री.सशवमतुी नाईक व श्री.अययुत हाींगे 
याींनी बकेायदेशीरपणे ज्या कमणचारी व अचधकाऱ्याींना पदोन्नती ददल्याचे चौकशीत ननदशणनास 
आले, अशी पदोन्नती बेकायदेशीरपणे देणाऱ्या तत्कालीन महानगरपासलका आयु्त 
याींचेववरोधात कोणतीही कारवाई शासनाने न करण्याची कारणे काय आहेत, 
(३) असल्यास, लोकायु्त व नगरववकास ववभागाने त्याींययाकड ेआलेल्या ववववध तक्रारीनुसार 
तसेच महानगरपासलका आयु् त योगेश म्हसे याींनी केलेल्या चौकशीत ज्या कमणचारी व 
अचधकाऱ्याींना बेकायदेशीर पदोन्नती समळाली होती अशा सवण कमणचारी व अचधकाऱ्याींववरोधात 
कारवाई न करता काही ठराववक अचधकारी व कमणचारी याींचेववरोधात कारवाई करण्यात आली, 
हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, ज्या कमणचारी व अचधकाऱ्याींची पदोन्नती बकेायदेशीरपणे करण्यात आली होती, 
त्या सवण कमणचारी व अचधकाऱ्याींना पदोन्नतीनींतर शासकीय ननयमाप्रमाण े समळालेला आचथणक 
लाभ बकेायदेशीर ठरला असून त्याची वसुली शासन तातडीने करणार आहे काय, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२२-०६-२०१८) : (१), (२), (३) व (४) सभवींडी ननिामपुर शहर 
महानगरपासलका व शासनान ेसभवींडी ननिामपुर शहर महानगरपासलकेत झालेल्या पदोन्नतीयया 
अननयसमततेबाबत खालीलप्रमाणे कायणवाही केली आहे: - 
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 उपरो्त ववषयाींफिककत प्रकरणी मा.उप लोक आयु्त याींनी ददलेल्या ननदेशान्वये ववभागीय 
आयु्त, कोकण ववभाग याींना चौकशी अचधकारी म्हणुन प्राचधकृत करण्यात आले होते. 

 तदनुषींगाने ववभागीय आयु्त, कोकण ववभाग याींनी ददनाींक २७.०३.२०१५ अन्वये चौकशी 
अहवाल शासनास सादर केला होता. 

 सभवींडी ननिामपुर शहर महानगरपासलकेत झालेल्या पदोन्नतीयया अननयसमततेबाबत 
कायणवाही करण्याबाबत ववभागान ेददनाींक २४.१०.२०१६ रोिी पत्र ननगणसमत केले आहे. 

 सभवींडी ननिामपुर शहर महानगरपासलका याींनी ददनाींक ३०.११.२०१६ रोिी सींबचधत  
अचधकारी / कमणचाऱ्याींना ननलींबबत करुन त्याींययाववरुध्द ववभागीय चौकशी सुरू केली. 

 सींबींचधत अचधकारी / कमणचारी याींनी पदावनत न करण्याबाबत मा.उयच न्यायालयात याचचका 
दाखल केली. 

 मा.उयच न्यायालयान ेसदर अचधकारी कमणचारी याींना कारणे दाखवा नो्ीस बिावून त्याींचे 
म्हणने माींडण्याचे ननदेश सभवींडी ननिामपुर शहर महानगरपासलकेस ददले. 

 सभवींडी ननिामपुर शहर महानगरपासलकेन ेसींबचधत अचधकारी / कमणचारी याींना कारणे दाखवा 
नो्ीस बिावनू सुनावणी घेतली आहे. 

 सभवींडी ननिामपुर शहर महानगरपासलकेने सदर सुनावणी अींती २१ अचधकारी / कमणचारी 
याींना पदावनत केले आहे. तसचे त्याींना पदोन्नतीनींतर समळालेला आचथणक लाभ वसुल 
करण्याची महानगरपासलका स्तरावर कायणवाही सुरू आहे. 

(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 
___________ 

  
पनवेल महानगरपाललिा िेत्रातील स्मशानभूमीच्या सुरक्षिततेिाित  

  

(१८)  १०५८७९ (१२-०४-२०१८).   श्री.मनोहर भोईर (उरण) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पनवेल महानगरपासलका के्षत्राचे झपा्याने नागररकीकरण होत असल्यान े येथे सध्या 
अजस्तत्वात असलेल्या स्मशानभमूीयया सुरक्षक्षततेबाबत गींभीर समस्या ननमाणण झाली असनू 
याबाबत योग्य ती कायणवाही करण्यासींदभाणत माहे िानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्या दरम्यान 
महापासलका आयु्त तसेच कोकण ववभाग आयु्त याींना लेखी ननवेदन ददले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, या ननवेदनानुसार या स्मशानभूमीची पाहणी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले, 
(३) असल्यास, या स्मशानभूमीयया सुरक्षक्षततेबाबत तसचे अन्य सोयी-सुववधा पुरववण्यासींदभाणत 
कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२२-०६-२०१८) : (१), (२) व (३) होय. 
     पनवेल महानगरपासलकेयया के्षत्रातील स्मशानभूमी सुरक्षक्षततेबाबत खालीलप्रमाणे 
उपाययोिना करण्यात आल्या आहेत :- 
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 पनवेल महानगरपासलकेयया (पूवाणश्रमीयया नगरपररषद हद्दीतील) स्मशानभूमी येथ े
सुरक्षक्षततेबाबत ठेकेदारामाफण त कमणचाऱ्याींची व्यवस्था केलेली आहे. 

 स्वयछता व ववदयुत व्यवस्था ठेवण्यात येत.े 
 सुरक्षक्षततेयया दृष्ीकोणातून सी.सी. ्ीव्ही व अनुषींगीक उपाययोिना करण्यात येणार आहे. 
 िळीतायया नोंदी घेण्याकररता स्वयछता ननरीक्षकाींना िबाबदारी देण्यात आली आहे. 
 स्मशानभमूीची ननगा, दरुूस्तीदेखभाल करण्याकामी स्थळ पाहणी करुन अींदािपत्रक तयार 
करण्याचे काम सुरु आहे. 

(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
___________ 

  
मुांिई शहरातील ५० मराठी शाळाांसह एिूण ६३ खािगी ववनाअनुदातनत  

शाळाांना अनुदान लमळणार नसल्यािाित 
  

(१९)  १०६०५३ (१८-०४-२०१८).   श्री.मांगलप्रभात लोढा (मलिार दहल), श्री.वैभव नाईि 
(िुडाळ), डॉ.राहूल पाटील (परभणी), अॅड.आलशष शेलार (वाांदे्र पजश्चम), श्री.सांिय िेळिर 
(ठाणे), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेल), अॅड.पराग अळवणी (ववलेपाले), िॅप्टन आर.तलमल सेल्वन 
(सायन-िोळीवाडा), श्री.किसन िथोरे (मुरिाड), अॅड.भीमराव धोंड े (आष्ट्टी), श्री.सांतोष दानव े
(भोिरदन), श्री.अतुल भातखळिर (िाांददवली पूवा), श्री.अिय चौधरी (लशवडी), श्री.सुतनल प्रभू 
(ददांडोशी), श्री.अिू आिमी (मानखूदा लशवािीनगर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) प्राथसमक सशक्षण ही महापासलकेची िबाबदारी असताींना मुींबई शहरातील ५० मराठी 
शाळाींसह एकूण ६३ खािगी ववनाअनुदाननत शाळाींना अनुदान समळणार नसल्याचे पासलका 
प्रशासनाने माहे िानेवारी, २०१८ यया सुमारास सलणखत स्वरुपात देण्यात आले हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, मराठी शाळाींना उजिणतावस्था आणण्याकररता शासनाने कोणती कायणवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१४-०८-२०१८) : (१), (२) व (३) बहृन्मुींबई महानगरपासलकेस प्राथसमक 
सशक्षणासाठी शालेय सशक्षण ववभागायया ददनाींक ०३.०३.१९७६ व ददनाींक १७.१२.१९९४ रोिीयया 
शासन ननणणयानुसार प्रत्यक्ष खचाणयया ५०% इतकी र्कम अनुजे्ञय आहे. 
     त्यानसुार बहृन्मुींबई महानगरपासलकेस शालेय सशक्षण ववभागाकडून सन २०१६-१७ पयांत 
चौर्थया वेतन आयोगानुसार वेतन अनुदान प्राप्त होत आहे.   
     बहृन्मुींबई महानगरपासलकेन ेशालेय सशक्षण ववभागाकड ेप्राथसमक सशक्षणासाठी सन २००५ 
पयांत पाचव्या व सन २००६ नींतर सहाव्या वेतन आयोगानसुार वेतन अनुदानाची मागणी सादर 
केली आहे.  
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     तथावप, बहृन्मुींबई महानगरपासलका प्राथसमक सशक्षण ववभागातील सशक्षक/सशक्षकेतर 
कमणचाऱ्याींना पाचव्या व सहाव्या वेतन आयोगानुसार वेतनशे्रणी लागू करण्याबाबत ननणणय 
झाल्यानींतर आवश्यक ती कायणवाही करण्यात येईल असे शालेय सशक्षण ववभागाकडून 
कळववण्यात आले आहे. 

___________ 
  

मुांिई शहरातील "गेटवे ऑफ इांडडया" चे "भारतद्वार" अस ेनामिरण िरण्यािाित 
  

(२०)  १०६०८९ (१८-०४-२०१८).   श्री.मांगलप्रभात लोढा (मलिार दहल) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबई शहरातील "गे्वे ऑफ इींडडया" हे इींग्रिी रािव्ीचे व गुलामचगरीचे प्रनतक असून ते 
बदलून "भारतदवार" अस े नामकरण करण्याची मागणी मा.मुख्यमींत्री याींययाकड े
लोकप्रनतननधीनी ददनाींक १४ िुन, २०१७ रोिी वा त्यासुमारास केली आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, या मागणीसींदभाणत शासनान ेननणणय घेतला आहे काय, त्याचे स्वरूप काय आहे 
व तदनुसार शासनान ेकोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे,  
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१४-०८-२०१८) : (१) हे खरे आहे.  
(२) बहृन्मुींबई महानगरपासलकेयया अखत्यारीतील रस्त,े पुल, चौक, उदयाने याबाबत 
महानगरपासलकेयया धोरणानुसार नामकरण करण्यात येते. 
     तथावप, गे् वे ऑफ इींडडया ही वास्तु कें द्र शासनायया अखत्यारीत येते. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  
मुांिई शहर व उपनगरामध्ये महानगरपाललिेच्या शाळाांमध्ये सन २०१६-१७ मध्ये इयत्ता ५ वी 

व ८ वी मधील ववद्यार्थयाांना लमळणाऱ्या लशष्ट्यवतृ्तीमध्ये घट झाल्यािाित 
  

(२१)  १०६४३५ (१२-०४-२०१८).   श्रीमती मतनषा चौधरी (ददहसर), श्री.अलमत साटम (अांधेरी 
पजश्चम) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई शहर व उपनगरामध्ये महानगरपासलकेयया शाळाींमध्ये सन २०१६-१७ मध्ये इयत्ता ५ 
वी व ८ वी मधील ववदयार्थयाांना सशषयवतृ्ती देण्यात आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, महानगरपासलकेयया इयत्ता ५ वी मधील सशषयवतृ्ती समळणा-या ववदयार्थयाांची 
सींख्या १.६ ््के इतकी असून सशषयवतृ्ती समळणा-या खािगी शाळेतील ववदयार्थयाांची सींख्या 
११.०८ ््के इतकी आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, महनगरपासलकेयया इयत्ता ८ वी मध्ये सशषयवतृ्ती समळणा-या ववदयार्थयाांची 
सींख्या ०.६ ््के इतकी असून सशषयवतृ्ती समळणा-या खािगी शाळेतील ववदयार्थयाांची सींख्या 
१०.९ ््के इतकी आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, उ्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीयया अनुषींगान े
सशषयवतृ्तीत घ् होण्याची कारणे काय आहेत, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१४-०८-२०१८) : (१), (२) व (३) हे खरे आहे.  
(४) सशषयवतृ्ती परीक्षा ही ऐजयछक परीक्षा असून, सदर परीके्षत सहभाग घेणे हे पूणणत: 
पालकाींयया इयछेवर अवलींबनू आहे. 
     त्यामळेु सदर प्रकरणी बहृन्मुींबई महानगरपासलकेमाफण त चौकशी करण्यात आलेली नाही. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

चांदगड, लशरोळ, हातिणांगले, भुदरगड व शाहुवाडी (जि.िोल्हापूर) येथील मुख्यालयाच्या 
दठिाणी असलेल्या ग्रामपांचायतीांना नगरपांचायतीचा दिाा देण्यािाित 

  

(२२)  १०७२०३ (१४-०४-२०१८).   श्रीमती सांध् यादेवी देसाई-िुपेिर (चांदगड), श्री.ियांत पाटील 
(इस्लामपूर), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्रीमती सुमन पाटील (तासगाव - िवठेमहाांिाळ) : 
सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) शासनाने सन २०१४ मध्ये काढलेल्या आदेशानसुार राज्यातील तालु्यायया मुख्यालयी 
असलेल्या ग्रामपींचायतीींना नगरपींचायतीचा दिाण देण्याबाबत कोल्हापूर जिल्हयातील चींदगड, 
सशरोळ, हातकणींगले, भुदरगड व शाहुवाडी येथील मुख्यालयायया दठकाणी असलेल्या 
ग्रामपींचायतीींना नगरपींचायतीचा दिाण देण्याबाबतचा प्रस्ताव जिल्हाचधकारी, कोल्हापूर याींनी 
शासनाकड ेपाठववला आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, उ्त प्रस्तावायया सींदभाणत शासनान ेकोणता ननणणय घेतला आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत  ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२५-०६-२०१८) : (१) व (२) होय, हे खरे आहे, 
• तालुका मुख्यालये असलेल्या ग्रामपींचायतीींचे नगरपींचायत / नगरपररषदेत रुपाींतर करण्याचा 
शासनाने सन २०१४ मध्ये ननणणय घेतला होता. 
• सदर ननणणयानसुार या प्रफिकक्रयेचा पदहला ्प्पा म्हणून राज्यातील १३६ ग्रामपींचायतीींचे 
नगरपींचायत / नगरपररषदेत रुपाींतर करण्यायया प्राथसमक अचधसूचना शासनान े ननगणसमत 
केल् या व त्यावर सींबींचधताच े आके्षप मागववण्यात आले.  या १३६ ग्रामपींचायतीत चींदगड, 
सशरोळ, हातकणींगले, भूदरगड व शाहूवाडी ग्रामपींचायतीींचा समावेश होता. 
• प्राप्त झालेले आके्षप ववचारात घेऊन ग्रामववकास ववभागायया सहमतीन े वरील १३६ 
ग्रामपींचायतीपैकी १२३ ग्रामपींचायतीयया नगरपींचायत/नगरपररषदेत रुपाींतर करण्यायया अींनतम 
अचधसूचना शासनान े ननगणसमत  केल्या आहेत.  त्यात सशरोळ ग्रामपींचायतीचा समावेश असून 
दद.०३.०२.२०१८ रोिी सशरोळ नगरपररषद अजस्तत्वात आली आहे. 
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• प्राथसमक अचधसूचना ननगणसमत झालेल्या तथावप, अदयाप अींनतम अचधसूचना ननगणसमत न 
झालेल्या १३ ग्रामपींचायती असून त्यात चींदगड, हातकणींगले, भूदरगड व शाहुवाडी 
ग्रामपींचायतीींचा समावेश आहे. 
• नव्याने ननमाणण करण्यात आलेल्या १२३ नगरपींचायती / नगरपररषदा स्थापन करण्यात 
आल्यानींतर त्याींयया के्षत्रातील नागररकाींना कायणक्षम, लोकासभमुख व प्रभावी प्रशासन उपल्ध 
होण्यायया दृष्ीन ेलाभ झाला व कसे याचे मुल्यमापन करण्यात येत आहे.  
• सदर मुल्यमापनानींतर मींत्रीमींडळायया ददनाींक १८ ऑ््ोबर, २०१६ यया बैठकीनुसार स्थापन 
करण्यात आलेल्या मींत्रीमींडळ-उपससमतीसमोर चींदगड, हातकणींगले, भूदरगड व शाहुवाडी याींचे 
प्रस्ताव ववचाराथण ठेवून योग्य तो ननणणय घेण्यात येईल. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

मुांिइातील धारावी पररसरातील अभ्युदय िँिेपासून मादहम फाटिापयांत उभारण्यात आलेला 
स्िायवॉि मादहम रेल्वे स्थानिाला िोडण्यािाित 

  

(२३)  १०७९०७ (१२-०४-२०१८).   श्री.िालीदास िोळांििर (वडाळा) :   सन्माननीय गहृतनमााण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) म्हाडाने मध्य मुींबइणतील धारावी पररसरातील अ्युदय बँकेपासून मादहम फा्कापयांत 
उभारण्यात आलेला स्कायवॉक मादहम रेल्वे स््ेशनला िोडण्यात आलेला नसल्यामुळे रेल्व े
स्थानकाकड ेिाणाऱ् या नागरीकाींची गैरसोय होत असल्यान ेसदरहू स्कायवॉक पुढे मादहम रेल्व े
स््ेशनला िोडण्यात यावा अशी मागणी मागील ३ वषाणपासून तेथील नागररकाींनी 
मा.गॄहननमाणणमींत्री, मा.मुख्यमींत्री आदीींकड ेकेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू मागणीबाबत शासनान ेकोणता ननणणय घेतला व घेण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. प्रिाश महेता (२७-०८-२०१८) : (१) व (२) उपाध्यक्ष तथा मुख्य कायणकारी अचधकारी, 
म्हाडा याींचेकडून प्राप्त अहवालानसुार धारावी मुींबई-१७ या ववधानसभा मतदार सींघातील मादहम 
रेल्वे स्थानक त े धारावी से््र-३ येथील अ्युदय बँकेपयांत स्कायवॉक बाींधण्यासाठी मुींबई 
महानगर प्रदेश ववकास प्राचधकरणाकडून रु.१४.१२ को्ी इतका ननधी म्हाडास उपल्ध करुन 
देण्यात आला होता. प्रकल्पायया सवेक्षणानुसार सदर स्कायवॉकच ेकाम योग्य ती उपयु्तता 
होण्यासाठी एकुण रु.३४ को्ी इत्या ननधीची आवश्यकता होती. सदर स्कायवॉकच े काम 
ननधीयया उपल्धतेनसुार दोन ्प्प्यात करणे क्रमप्राप्त होत.े त्यानुसार स्कायवॉक ्प्पा १ 
मध्ये प्राप्त ननधी रु.१४.१२ को्ी मधून २९४ सम. लाींबीयया स्कायवॉकच ेकाम पुणण करण्यात 
आले असून, सदर स्कायवॉक बहृनमुींबई महानगरपासलका याींचकेड े हस्ताींतरीत करण्याची 
कायणवाही म्हाडा प्राचधकरणाकड ेसरुु आहे. 
     धारावी मुींबई-१७ या ववधानसभा मतदार सींघातील मादहम रेल्वे स्थानक ते धारावी 
से््र-३ येथील अ्युदय बँकेपयांत स्कायवॉक ्प्पा-२ यया कामामध्ये मादहम रेल्व े
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स्थानकातील रेल्वेयया पदचारी पुलास िोडणे, रेल्वेवरील पुवण पजश्चम ददशेला िोडणारा 
महानगरपासलकेचा पदचारी पूल िोडणे इत्यादी कामाचा समावेश आहे. स्कायवॉक ्प्पा-२ 
कररता मुींबई महानगर प्रदेश ववकास प्राचधकरणान े दद.२१.१२.२०१७ रोिी म्हाडा 
रु.१५,००,२६,२१५/- इत्या ननधीस मींिूरी ददली आहे. त्यानसुार स्कायवॉक ्प्पा-२ यया 
कामास ननवीदा कायणवाही प्रगतीपथावर आहे. धारावी मुींबई-१७ या ववधानसभा मतदार सींघातील 
मादहम रेल्व ेस्थानक त ेधारावी से््र-३ येथील अ्युदय बँकेपयांत स्कायवॉक ्प्पा-२ यया 
कामामध्ये सदयजस्थतीत ्प्पा-१ मध्ये बाींधलेला स्कायवॉक मादहम रेल्वेस्थानकाला िोडण्याच े
काम अींतभूणत आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  
सोलापूरच्या सम्राट चौिातील सोलापूर महानगरपाललिेच्या पररवहन खात्याच्या िसगाडयाांच्या 

डपेोला आग लागून ७ गाडया िळून खाि झाल्यािाित 
  

(२४)  १०७९५४ (१८-०४-२०१८).   श्री.नरेंद्र महेता (लमरा भाईंदर), अॅड.पराग अळवणी 
(ववलेपाले) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सोलापूरयया सम्रा् चौकातील सोलापूर महानगरपासलकेयया पररवहन खात्यायया बसगाड्या 
ठेवलेल्या डपेोला ददनाींक १ िानेवारी, २०१८ रोिी रात्री अचानकपण ेआग लागल्यान े७ गाड्या 
िळून खाक झाल्याची घ्ना घडली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उ्त प्रकरणी शासनाकडून चौकशी करण्यात आली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीचे ननषकषण काय आहेत व त्यानुसार पुढे कोणती कायणवाही करण्यात 
आली वा येत आहे ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२२-०६-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) व (३) यासींदभाणत दद.०१.०१.२०१८ रोिी सुरक्षा रक्षक म्हणून सेवेत असलेले श्री.श्रीकाींत 
सातपुत ेयाींना कतणव्यात कसूर केल्यामुळे त्याींययावर ननलींबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. 
तसेच त्याींययाववरुध्द ववभागीय चौकशीची कायणवाही सुरु करण्यात येत आहे. 
     दद.०१.०१.२०१८ रोिी अज्ञात व्य्ती ववरुध्द िोडभावी पेठ पोलीस स््ेशन येथ े
एफ.आय.आर अन्वये गुन्हा दाखल केला आहे. त्यानुषींगान े या प्रकरणी पोलीस तपास सुरु 
आहे. 

___________ 
  

चाांदरु रेल्वे व नाांदगाव खांडशे्वर शहरातील (जि.अमरावती) पाणी टांचाई  
तनवारणााथा िैठि घेणेिाित 

  

(२५)  १०८७४७ (१२-०४-२०१८).   प्रा.ववरेंद्र िगताप (धामणगाव रेल्वे), अॅड.यशोमती ठािूर 
(ततवसा), श्री.राहुल िोंदे्र (धचखली) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
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(१) चाींदरु रेल्व े व नाींदगाव खींडशे्वर शहरातील (जि.अमरावती) पाणी ी्ंचाई ननवारणाणथण 
आवश्यक उपाययोिना व मींिुरी व कामे करणेसींबींधी बैठक घेणेबाबत स्थाननक लोकप्रनतननधी 
याींनी ददनाींक ९ िानेवारी, २०१८ रोिी वा त्यासुमारास पत्रान् वये जिल्हाचधकारी, अमरावती 
याींना लेखी कळववले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, याबाबत शासनान ेकोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२२-०६-२०१८) : (१)  होय, हे खरे आहे. 
(२) सन्माननीय लोकप्रनतननधीींयया ववनींतीनुसार जिल्हाचधकारी याींनी दद.१६.०२.२०१८ रोिी 
बैठक बोलावली होती. सदर  बैठकीस सन्माननीय लोकप्रनतनीधी व सींबींचधत अचधकारी 
उपजस्थत होते. यात चचाण होऊन भववषयकालीन उपाययोिना ननजश्चत करण्यात आल्या आहेत. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

मुांिई महानगरपाललिेच्या पररिेत्रातील आरोग्य सेवविाांच्या समस्याांिाित 
  

(२६)  १०८८६० (१८-०४-२०१८).   िॅप्टन आर.तलमल सेल्वन (सायन-िोळीवाडा), अॅड.आलशष 
शेलार (वाांदे्र पजश्चम), श्री.सांिय िेळिर (ठाणे), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेल) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई महानगरपासलकेयया पररके्षत्रात एकूण ४ हिार आरोग्य सेववकाींयया समस्याींवर 
प्रशासनाकडून अदयाप कोणतीही कायणवाही केली िात नसल्याची बाब ददनाींक ३ िानेवारी, 
२०१८ रोिी वा त्यासुमारास ननदशणनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर आरोग्य सेववकाींयया समस्या सोडववण्याबाबत शासनाकडून कोणती 
कायणवाही करण्यात आली वा येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?    
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१४-०८-२०१८) : (१), (२) व (३) बहृन्मुींबई महानगरपासलकेयया 
अखत्यारीत एकूण ३७०० आरोग्य सेववका कायणरत असून, महापासलका आरोग्य सेवा कमणचारी 
सींघ्ना, मुींबई याींनी ददनाींक २९.०६.२०१७ रोिी मदहला आरोग्य सेववकाींयया फिककमान 
वेतनाबाबतची प्रकरणे मा. उयच न्यायालय/कामगार न्यायालय/्दयोचगक न्यायालयात 
प्रलींबबत असल्याबाबत लेखी ननवेदन सादर केल्याचे कामगार आयु्त याींनी कळववले आहे.    
• फिककमान वेतन अचधननयम, १९४८ यया कलम २० अन्वये आरोग्य सेववकाींना फिककमान वेतन 
समळत नसल्याप्रकरणी कामगार आयु्त याींचकेड े२२१८ आरोग्य सेववकाींच े१७ दाव ेवसुलीसाठी 
दाखल करण्यात आले आहेत. सदर प्रकरणी वसुली अचधकारी याींचसेमोर सनुावणी सुरु आहे.  
• ववववध आरोग्य कें द्रातील आरोग्य सेववकाींयया वतीने फिककमान वतेन तसेच घरभाड ेभत्ता व 
प्रसुती लाभ समळण्यासाठी सींयु्त तक्रार दाखल करण्यात आलेली आहे.  
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• त्यानुसार सींबींचधत के्षत्रीय कामगार अचधकारी याींययामाफण त व्यवस्थापनास कारणे दाखवा 
नो्ीस बिावण्यात आली आहे.  
     सदय:जस्थतीत सदर प्रकरण न्यायप्रववषठ आहे. 

___________ 
  

ठाण्यातील हररतनवास सिा ल भागातील धगरीराि हाईट्स या २६ मिली 
इमारतीला लागलेल्या आगीिाित 

  

(२७)  १०९०६२ (१२-०४-२०१८).   श्री.अलमत ववलासराव देशमखु (लातूर शहर), श्री.िाळासाहेि 
थोरात (सांगमनेर), प्रा.वषाा गायिवाड (धारावी), अॅड.यशोमती ठािूर (ततवसा), श्री.अमर िाळे 
(आवी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.नसीम खान (चाांददवली), डॉ.सांतोष टारफे 
(िळमनुरी), श्री.अलमन पटेल (मुांिादेवी), श्री.िुणाल पाटील (धळेु ग्रामीण) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ठाण्यातील हररननवास सकण ल भागातील चगरीराि हाईट्स या २६ मिली इमारतीला आग 
लागली असता अजग्नशमन दलायया पथकाने आणण आपत्ती व्यवस्थापन ववभागाने १५० 
रदहवाशाींना सुखरुप बाहेर काढल्याचे ननदशणनास आले, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, अजग्नशमन दलायया गाडीला ननमळुत्या रस्त्यामुळे इमारतीयया तळापयांत 
िाणेदेखील कदठण झाले होते, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सतत लागणाऱ्या आगीला आणण त्यामध्ये होणाऱ्या जिवीतहानीबाबत शासन 
कोणत्या उपाययोिना करणार वा कररत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२२-०६-२०१८) : (१), (२) व (३) • ददनाींक १९.०१.२०१८ रोिी चगरीराि 
हाई्यया चौर्थया मिल्यावरील इले्रीक ड््मध्ये शा ण्सकी्मळेु आग लागली ही वस्तुजस्थती 
आहे. 
• अजग्नशमन दलाने तातडीने कायणवाही करुन सदर आग एका तासायया आत ववझवली तसेच 
सवण रदहवाशाींना सुरक्षक्षत बाहेर काढले. 
• यामध्ये कोणतीही जिवीत हानी झालेली नाही. तसेच कोणीही िखमी झालेले नाही. 
इले्रीक ड्् व्यनतरी्त इतर कोणतीही ववत्तीय हानी झालेली नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

मालाड (प) येथील मालवणी गेट क्रमाांि ८ येथील महानगरपाललिा शाळेची  
दरुवस्था झाली असल्यािाित 

  

(२८)  १०९५४५ (१८-०४-२०१८).   श्री.योगेश सागर (चारिोप) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) मुींबई महानगरपासलकेयया अनेक शाळाींची दरुवस्था झाली असुन मालाड (प) येथील 
मालवणी गे् क्रमाींक ८ येथील महानगरपासलका शाळेयया इमारतीयया छतावरील प्लॅस््र 
कोसळत असल्यान े ववदयाथाांयया िीवाला धोका ननमाणण झाल्याचे नुकतेच ननदशणनास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, ही शाळा महानगरपासलकेयया ‘पी’ उत्तर ववभागात येत असून येथे उदुण, इींग्रिी, 
तसमळ, गुिराती माध्यमायया दोन मिली शाळेत सुमारे ३ हिार ववदयाथी सशकत आहेत, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, शाळेयया इमारतीची दरुवस्था झाल्यामुळे येथील सशक्षक, सशक्षकेत्तर कमणचारी 
आणण सुमारे ३ हिार ववदयाथी याींचे िीव धो्यात आले आहेत, 
(४) असल्यास, उ्त् ा प्रकरणी शासनाने कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१४-०८-२०१८) : (१) मालाड (पजश्चम) येथील मालवणी गे् क्रमाींक ८ 
येथील महानगरपासलका शाळेची दरुावस्था झाली हे खरे आहे.  
(२) हे खरे आहे. 
(३) सदर शाळेयया इमारतीची दरुवस्था झाल्याच े बहृन्मुींबई महानगरपासलकेयया ननदशणनास 
आल्यावर, सदर शाळेचे त्वरीत सींरचनात्मक पररक्षण करुन घेण्यात आले व पररक्षण 
अहवालानसुार तात्काळ ववदयाथी, सशक्षक व सशक्षकेतर कमणचारी याींना निीकयया 
महानगरपासलका शाळेत स्थलाींतरीत करण्यात आले.  
(४) व (५) ददनाींक ३१.०३.२०१८ रोिी दरुवस्था झालेल्या शाळेच े ननषकासन करण्यात आले 
असून, सदर िागी नवीन शालेय इमारत बाींधण्याचे काम बहृन्मुींबई महानगरपासलकेमाफण त 
प्रस्ताववत करण्यात आले आहे. 

___________ 
  

पनवेल (जि.रायगड) शहरात अनधधिृत मोिाईल टॉवसाची सांख्या वाढत असल्यािाित 
  

(२९)  १०९८२४ (१२-०४-२०१८).   श्री.मनोहर भोईर (उरण) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पनवेल (जि.रायगड) शहरात अनचधकृत मोबाईल ्ॉवसणयया सींख्येत वाढ झाल्याच े माहे 
डडसेंबर, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यामुळे महानगरपासलकेचा मोठया प्रमाणात मालमत्ता कर बुडत आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, शासनान ेअनचधकृत मोबाईल ्ॉवसणबाबत कोणती कारवाई केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (२२-०६-२०१८) : (१), (२) व (३) • पनवेल महानगरपासलकेची स्थापना 
ददनाींक ०१.१०.२०१६ रोिी झाली आहे. पुवीपासून ससडको व ग्रामपींचायत के्षत्रात मोबाईल ्ॉवर 
अजस्तत्वात होते. 
• पनवेल नगरपासलकेमध्ये समाववष् असणाऱ्या २८ मोबाईल ्ॉवर कीं पन्याींना मालमत्ता कर 
आकारण्यात येत होता. 
• पनवेल महानगरपासलकेन े अनचधकृत बाींधकामावर मालमत्ता कर वसुली करण्याबाबत 
खालीलप्रमाण ेकायणवाही केली आहे:- 
• पनवेल महानगरपासलका स्थापनेपुवीयया मोबाईल ्ॉवसणना महानगरपासलकेमाफण त 
कागदपत्राची पुतणता करण्याबाबत नो्ीसा बिावण्यात आलेल्या आहेत. सदर कागदपत्राची 
पुतणता झाल्यानींतर पुढील कायणवाही करण्यात येणार आहे. 
• पनवेल महानगरपासलकेन ेनव्याने समाववष् झालेल्या के्षत्रासाठी मोबाईल ्ावसणना मालमत्ता 
कराप्रमाण ेआकारणी करणे व ववहीत शुल्क व फी आकारणी बाबतयया प्रस्तावास महासभेन े
मींिुरी ददली आहे. 
• तसेच महानगरपासलकेन े सींबींचधत सोसाय्ीींना पत्रादवारे सुचचत करुन परवानगी बाबतची 
मागणीपत्र ेबिावली आहेत. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

वसई, गोखीवरे येथील पेरोल पांपास तनयमिाह्य परवानगी ददल्यािाित 
  

(३०)  ११०११३ (१८-०४-२०१८).   श्री.पास्िल धनारे (डहाणू), श्री.मांगेश िुडाळिर (िुलाा), 
श्री.सुरेश धानोरिर (वरोरा) :  सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) वसई, गोखीवरे येथील पेरोल पींपास ननयमबाह्य परवानगी ददल्याचे ददनाींक २९ डडसेंबर, 
२०१७ रोिी वा त्यासुमारास ननदशणनास आले, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर पेरोल पींपास ससडको व नगरववकास खात्याने परवानगी नाकारली होती, 
हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर पेरोल पींप मालकावर कारवाई केली िाणार आहे काय, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२२-०६-२०१८) : (१), (२), (३) व (४) सदर बाबतीत वसई-ववरार शहर 
महानगरपासलकेस ददनाींक ०४.०१.२०१६ रोिी तक्रार प्राप्त झालेली होती. वसई-ववरार शहर 
महानगरपासलकेने सींबींचधत पेरोल पींपावर खालीलप्रमाण ेकायणवाही केली आहे:- 
 सदर पेरोल पींपास महानगरपासलकेने ददनाींक २८.१२.२०१७ अन्वये स्थचगतीचे आदेश ददले 
होते. 

 तदनींतर सदर प्रस्तावाची परवानगी ददनाींक ०१.०२.२०१८ रोिी रद्द करुन 
महानगरपासलकेमाफण त महाराषर प्रादेसशक ननयोिन व नगररचना अचधननयम, १९६६ चे 
कलमान्वये कायणवाही करण्यात येत आहे. 
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     तसेच ह्या प्रस्तावाची लाचलूचपत प्रनतबींधक ववभागामाफण त स्वतींत्र चौकशी व कायणवाही 
सुरु आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

मुांिई महानगरपाललिेच्या वतीन ेमालमत् ता िराची वसूली सदतनिातनहाय िरण्याचा ठराव 
  

(३१)  ११०३७४ (०३-०४-२०१८).   श्री.नसीम खान (चाांददवली), श्री.अलमन पटेल (मुांिादेवी), 
श्री.अस्लम शखे (मालाड पजश्चम), श्री.भारत भालिे (पांढरपूर), श्री.हषावधान सपिाळ 
(िुलढाणा) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबई महानगरपासलकेयया वतीने मालमत् ता कराची वसूली सदननकाननहाय करण्याचा ठराव 
महानगरपासलमध्ये माहे िानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्या दरम् यान सींमत करण्यात आला, हे खरे 
आहे काय, 

(२) असल्यास, ओसी नसलेल्या इमारतीींमधूनही सदननकाननहाय हा मालमत् ता कर वसूली 
करण्यात येणार आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, त्याची अींमलबिावणी कधीपासनू सुरु करण्यात येणार आहे, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१४-०८-२०१८) : (१) बहृन्मुींबई महानगरपासलकेयया स्थायी ससमतीमध्ये 
सन २०१७-१८ यया अथणसींकल्पेवर झालेल्या चचेदरम्यान, मालमत्ता कराची आकारणी ही 
प्रत्येक गाळेधारकावर/सदननकाधारकावर स्वतींत्रपणे व्हावी असा मुद्दा उपजस्थत करण्यात आला 
होता. 
     त्यानसुार ददनाींक ०१.०४.२०१८ नवीन इमारतीींच े करननधाणरण करताींना त े प्रथम 
करननधाणरण ददनाींकापासूनच सदननकाननहाय/गाळेननहाय पध्दतीन े करण्यात याव े याकररता 
महानगरपासलका प्रशासनामाफण त ददनाींक ०६.०४.२०१८ अन्वये पररपत्रक िारी करण्यात आले 
आहे. 
(२), (३) व (४) मुींबई महानगरपासलका अचधननयम १८८८ यया कलम २०९(अ) अन्वये 
नोंदणीकृत सहकारी गहृननमाणण सींस्थाींयया इमारतीमधील गाळेधारक/सदननकाधारक याींना 
मालमत्ता कराची देयके स्वतींत्रपणे बिावण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. 
     इमारतीींमध्ये गाळेधारक/सदननकाधारक याींचे मालमत्ता कर भरण्याच े स्वतींत्र दानयत्व 
ननजश्चत करण्यात आले आहे. 
     तसेच, िुन्या करननधाणररत इमारतीींमध्ये त्याींयया अिाणसापेक्ष व मालमत्ता कराचा भरणा 
पूणण केल्यानसुार सदननकाननहाय देयके ननगणसमत करण्यात येतात. 
  

___________ 
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वसई तालुक्यातील रस्त्याची िाम ेमुांिई-महानगर प्रदेश प्राधधिरणामाफा त िरण्यािाित 
  

(३२)  ११०४०० (०३-०४-२०१८).   श्री.क्षितीि ठािूर (नालासोपारा), श्री.दहतेंद्र ठािूर (वसई), 
श्री.ववलास तरे (िोईसर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) वसई तालु्यातील मुींबई-महानगर प्रदेश प्राचधकरणामाफण त रस्त्यायया करावयायया 
कामासींबींधी स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी मा.मुख्यमींत्री याींचेकड ेददनाींक १३ एवप्रल, २०१७ रोिी वा 
त्या समुारास ननवेदनादवारे मागणी केली आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सदरहु ननवेदनातील प्रमुख मागण्या काय आहेत व त्या अनुषींगाने शासनान े
कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२३-०८-२०१८) : (१), (२) व (३) प्रश्नाधीन  ननवेदन प्राप्त झाले असून 
ननवेदनातील पजश्चम सागरी िोड रस्ता (सी-सलींक) नॉथण ए्स् े्ंन्शन वाींदे्र – ददहसर- ववरार  या 
रस्त्यायया मागणीयया अनुषींगान ेमुींबई महानगर प्रदेश ववकास प्राचधकरणामाफण त सुसाध्यता  
अ्यास सुरु आहे.  
     सध्या ददहसर त े समरा-भाईंदर मेरो प्रकल्पास मान्यता देण्याची बाब शासनायया 
ववचाराधीन आहे.  सदर ददहसर- समरा- भाईंदर मेरो माचगणकेचा ववरारपयांत ववस्तार करण्याच े
काम ननयोिन स्तरावर आहे. याबाबतचा सववस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्याकरीता 
प्राचधकरणामाफण त सल्लागार ननयु्त करण्यात येणार आहे. 

___________ 
  

िुरुां दवाड (जि.िोल्हापूर) येथील सांपूणा शहराच ेसाांडपाणी प्रकियेववना थेट आनवडी नदीत 
सोडण्यात येत असल्यािाित 

  

(३३)  ११०४७२ (१८-०४-२०१८).   श्री.उल्हास पाटील (लशरोळ) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कुरुीं दवाड (जि.कोल्हापूर) येथील सींपूणण शहराच ेसाींडपाणी प्रक्रीयेववना थे् आनवडी नदीत 
सोडण्यात येत असल्याबाबत तेथील नागररकाींनी सींबचधताकड ेतक्रार करुनही कोणतीच कारवाई 
करण्यात आली नाही हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत कोणतीच कारवाई न करण्याची कारणे काय आहेत, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व त्याअनुषींगान े उ्त घनकचरा प्रकल्प पूणण 
करण्यासाठी कोणती कायणवाही करण्यात आली वा येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२८-०६-२०१८) : (१) हे खरे नाही. 
     या सींदभाणत तक्रार प्राप्त झाल्याचे आढळून आले नाही. 
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(२) व (३) आनवडी ही नदी नसून सींस्थाींनकालीन काढण्यात आलेला नाला आहे. कुरुीं दवाड 
शहरात घरगुती वापरामुळे तयार होणारे १.१७ द.ल.सल. इतके साींडपाणी आनवडीमध्ये 
सोडण्यात येते. आनवडी नाल्यामध्ये बींधारा घालून सदर साींडपाणी अडववण्यात आले आहे. 
अडववण्यात आलेले साींडपाणी नाल्यालगत असणाऱ्या शेतीसाठी शेतकऱ्याींकडून व वव् भट्टीसाठी 
कारखनादाराींकडून वापरण्यात येते. 
(४) शासनाने दद.१०.११.२०१७ रोिीयया शासन ननणणयान्वये स्वयछ भारत असभयानाअींतगणत 
घनकचरा व्यवस्थापन (डी.पी.आर) मींिूर केला आहे व त्यानुसार कुरुीं दवाड नगरपररषदेअींतगणत 
घनकचरा व्यवस्थापनाबाबत कायणवाही करण्यात येत आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

दौंड नगरपररषद (जि.पुणे) हद्दीतील एस.आर.पी.एफ. च्या मालिीची िागा ववववध 
वविासिामाांसाठी नगरपररषद आणण पांचायत सलमती दौंड याांना देण्यािाित 

  

(३४)  ११०५८५ (१८-०४-२०१८).   श्री.राहूल िुल (दौंड) :   सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) दौंड नगरपररषद (जि.पुणे) हद्दीतील एस.आर.पी.एफ.यया मालकीची िागा नाट्यगहृ व 
क्रीडासींकुल बाींधकाम करण्यासाठी दौंड नगरपररषद आणण पींचायत ससमती याींना देण्याची 
मागणी स्थाननक लोकप्रनतननधीनी ददनाींक २१ िुल,ै २०१६ पासून त ेददनाींक २ िानेवारी, २०१८ 
पयांत वारींवार केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ददनाींक २३  ऑगस््, २०१६ रोिी वा त्यासमुारास मा.गहृराज्य मींत्री याींच े
अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत नाट्यगहृ व क्रीडासींकुल याचा आराखडा तयार करून त्याचा 
प्रस्ताव शासनास सादर करण्याच ेआदेश मुख्य असभयींता पोलीस गहृननमाणण वरा.रा.पो.बल ग् 
५ व ७ यया सामादेशाकाींना देण्यात आले होत,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उ्त कामाींसाठी िागा देण्याबाबत कोणती कायणवाही करण्यात आली वा येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२२-०६-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) व (३) एस.आर.पी.एफ. ला सदर िागेची आवश्यकता असल्याने त्यािागेऐविी कृषी 
ववभागेयया बीिगुणन प्रफिकक्रया कें द्राच िागेपैकी २ एकर िागा नाट्यगहृासाठी व ८ एकर िागा 
फिकक्रडा सींकुलासाठी उपल्ध करून देण्याचा ननणणय मा.मुख्यमींत्री याींयया अध्यक्षतेखाली 
दद.०३.०४.२०१८ रोिी सींपन्न झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. सदर ननणणय कृषी, 
पशुसींवधणन, दगु्ध ववकास व मत्स्य व्यवसाय ववभाग, महसूल व वन ववभाग व जिल्हाचधकारी, 
पुणे याींना कळववण्यात आला आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 



वव.स. ४६२ (34) 

मुांिई शहरात गच्चीवरील उपाहारगहृाांना मान्यता देण्यािाित 
(३५)  ११०९६१ (१८-०४-२०१८).   श्री.ददलीप वळस-ेपाटील (आांिेगाव), श्री.ियांत पाटील 
(इस्लामपूर), श्री.शलशिाांत लशांदे (िोरेगाव), श्री.पाांडुरांग िरोरा (शहापूर), श्री.वैभव वपचड 
(अिोले), श्री.रािेश टोपे (घनसावांगी), श्री.राहुल मोटे (पराांडा), श्री.राहुल िगताप (श्रीगोंदा) :   
सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबई शहरात गयचीवरील उपाहारगहृाींना मान्यता देण्याबाबतचे धोरण महानगरपासलकेने 
जस्वकारल्यानींतर मुींबई व उपनगरात फिककती हॉ्ेल आस्थापनाींनी उपाहारगहृ सुरु करण्यास 
परवानगी माचगतली होती त्यापकैी फिककती आस्थापनाींना परवानगी देण्यात आली आहे, 

(२) असल्यास, गयचीवरील उपाहारगहृाींना परवानगी कोणत्या अ्ी व शतींवर देण्यात आली 
आहे, 
(३) असल्यास, सदर हॉ्ेल आस्थापनाींनी गयचीवरील उपाहारगहेृ प्रत्यक्षात सुरु केली आहेत 
काय, 
(४) असल्यास, प्रश्न भाग (२) मध्ये नमूद केलेल्या अ्ी व शतींची अींमलबिावणी सींबींचधत 
हॉ्ेल आस्थापनाकडून का्ेकोरपणे केली िाते फिककीं वा काय याची पहाणी करण्यासाठी कोणती 
यींत्रणा ननमाणण करण्यात आली वा येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
 
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१४-०८-२०१८) : (१) मुींबई शहरात गयचीवरील उपाहारगहृाींना मान्यता 
देण्याबाबतच े धोरण महानगरपासलकेने जस्वकारल्यानींतर मुींबई व उपनगरात १५ हॉ्ेल 
आस्थापनाींकडून अिण प्राप्त झाले असून, त्यापैकी २ हॉ्ेल आस्थापनाींना अनतरर्त सेवा 
कक्षासाठी परवानगी देण्यात आली आहे.  
(२) गयचीवरील उपाहारगहृाींना खालील अ्ी व शतींवर परवानगी देण्यात आली आहे:- 
• भोगव्ा प्रमाणपत्र असलेल्या मींिूर इमारतीमधील खलु्या गयची/अींशत: खुली 
गयची/सामानयक खलुी गयची (आश्रय के्षत्राचा भाग सोडून) वर खानपान पुरववण्याकररता 
परवानगीसाठी ररतसर प्रस्ताव सींबींचधत ववभागायया वैदयकीय आरोग्य अचधकारी याींययाकड े
सादर करावा. 
• वदहवा्दाराींना कोणताही उपद्रव होऊ नये याकररता खुल् या गय चीवर/पॉके् गय चीवर/ 
सामानयक गय चीवर (आश्रय के्षत्राचा भाग सोडून) अन् नपदाथण सेवा पुरववण् याय या प्रस् तावासाठी 
केवळ व् यवसानयक वाणणज् य इमारत/खानपान व राहण् याची सोय असणा-या ननवासी हॉ्ेलाींचाच 
ववचार करण् यात यावा. 
• गयचीवर एल.पी.िी. गॅस फिककीं वा इतर ज् वलनसशल साधन वापरुन खादयपदाथण/सशिवता व 
बनववता येणार नाहीत. फ् त इींड्शन/मायक्रोवेव्ह आणण इले् रीक ओव्हनचा वापर करण् याची 
परवानगी देण्यात येईल.   
• अन् नपदाथण सेवा पुरववण्याकररता वापरावयाचे गयचीके्षत्र कोणत्याही तात् पुरत् या/कायमस् वरुपी 
आवरणाने आयछादलेले नसाव.े सदर खुल् या गय चीवर पावसाळी छत/छत्री/ताडपत्री याींच ेआवरण 
उभारण् यास परवानगी देण् यात येणार नाही. गय चीसाठी व आवरणासाठी कोणतीही साधन े
उभारता येणार नाहीत व गयचीचा वापर सदासवणकाळ मोकळया आकाशाखाली असावा. 
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• गयचीयया सदर वापरामुळे शिेारील इमारतीींना त्रास होणार नाही फिककीं वा त् याींची तक्रार येणार 
नाही याची दक्षता घ् यावी. अशा प्रकारचा त्रास होत असल् यास, देण्यात आलेली परवानगी रद्द 
करण् यात येईल.   
• अन् नपदाथण पुरववण्याची वेळ ही पोसलस कायदा आणण महानगरपासलका दकुान े आणण 
आस्थापना कायदा यातील तरतुदीींनुसार असेल.  
• गयचीवरील ववदयुत ददवे/रोषणाई आणण ध्वनीची तीव्रता ही सन १९८६ यया पयाणवरण सुरक्षा 
कायदयाय या सींबींचधत तरतुदीय या अधीन असावी. 
• अिणदारास बहृन्मुींबई महानगरपासलका व त् याींचे अचधकारी याींस कोणताही धोका, तोडफोड, 
सुरक्षक्षतता, मालमत्ता, िीवीतहानी तसेच न्यायालयीन लढाई वगैरे पासून कोणतेही नकुसान 
होणार नाही असे हमीपत्र दस्तऐवि (Indemnity Bond) सादर करावे लागेल. 
• दघुण् ना फिककीं वा अपघात ्ाळण्याकररता परवानाधारकाने योग्य ती सुरक्षक्षतता व दक्षतेसींदभाणत 
उपाययोिना योिाव्यात आणण अशा कोणत् याही दघुण् नसे फिककीं वा अपघातास परवानाधारक स्वतः 
िबाबदार राहील. 
• गय चीवर खादयसेवेय या वापरासाठी परवाना ददलेल् या इमारतीय या गय चीय या फिककनाऱ्यापासून 
१० मी. पयांत कोणतीही रदहवासी इमारत असू नये.  
• िर गय चीवर त्रक्षक सभींतीची उींची १.५ मी. पेक्षा कमी असेल तर ती िास् तीत िास् त उींची 
१.५ मी. पयांत िाळी फिककीं वा उघडता येणाऱ्या काचेय या तावदानाने अन् वयेच वाढवता येईल.  
• परवानाधारकाने ग्राहकाींना पुरववण्यात येणारे खादयपदाथण खाण्यास योग्य असल्याबाबतची 
दक्षता घ्यावी. तसचे सदर अन्न आिुबािूयया झाडावरुन पडणारी पान,े पक्षाींची ववष ठा, धूळ 
 माशी यामळेु दवुषत होणार नाही याबाबत दक्षता घ्यावी. 
• खुल् या गय चीस खादय पुरवठा करण् याची परवानगी देण् यापूवी मुख् य अजग्नशमन अचधकारी 
याींचेकडून ना-हरकत प्रमाणपत्र प्राप् त करणे अननवायण आहे. व त् याींनी सुचववलेल् या 
सुरक्षक्षततेय या बाबीींबद्दलय या अ्ीींची पूतणता केली असल् याची खात्री परवानगी देण् यापूवी करणे. 
(३) सदर २ हॉ्ेल आस्थापनाींनी गयचीवरील उपाहारगहेृ प्रत्यक्षात सुरु केली आहेत. 
(४) सदर अ्ी व शतींयया अींमलबिावणीसाठी महानगरपासलकेमाफण त ववभाग पातळीवर फायर 
कम्प्लायन्स सलेची स्थापना करण्यात आली असून, त्याअींतगणत आरोग्य व स्वयछतेयया 
दृष्ीकोनातून महानगरपासलकेयया आरोग्य ववभागातील कमणचारी व अजग्नप्रनतबींधक 
उपाययोिनाींयया अींमलबिावणी /पुतणतेबाबत अजग्नशमन दलातील अचधकारी तसेच इमारतीयया 
अनचधकृत बाींधकामाबाबतची पाहणी महानगरपासलकेयया इमारत व कारखाने ववभागामापुणत 
करण्यात येते. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
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पांढरपूर (ता.पांढरपूर, जि.सोलापूर) शहरातील पद्मावती गाडान व जििामाता उद्यानामध्ये 
मुलभूत सोई-सुववधा नसल्यािाित 

  

(३६)  ११११११ (१२-०४-२०१८).   श्री.भारत भालिे (पांढरपूर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पींढरपूर (ता.पींढरपूर, जि.सोलापूर) शहरातील पद्मावती गाडणन व जििामाता उदयानामध्ये 
वीि, पाणी, लहान मुलाींचे खळेण्याचे सादहत्य व इतर मुलभूत सोई-सुववधा उपल्ध 
नसल्यामळेु नागररकाींची व लहान मुलाींची गैरसोय होत असल्याच े ननदशणनास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, स्थाननक नगरपासलका प्रशासन उपरो्त उदयान ववकससत करण्याबाबत तसेच 
देखभाल करण्यात अपयशी ठरल्याचेही ननदशणनास येऊनही व स्थाननक नागररकाींनी प्रशासनाला 
अनेक तक्रारी देऊनही अदयाप याबाबत कोणताही ववकास झाला नसल्याच े ननदशणनास येत 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरो्त उदयानाच े सुशोसभकरण व देखभाल दरुूस्ती तातडीने करणेसाठी 
शासनाने स्थाननक प्रशासनाला ननदेश देण्याची आवश्यकता असताींनाही अदयाप याबाबत 
कोणतीच कायणवाही होत नसल्याच ेननदशणनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, शासनाने याबाबत कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२२-०६-२०१८) : (१) वीि व पाणी या सुववधा उपल्ध आहेत. तथावप, 
काही खेळाच ेसादहत्य नादरुुस्त होते. ननधीयया उपल्धतेनुसार ते दरुुस्त करण्यात येत आहे. 
(२) स्थाननक नागररकाींयया कोणत्याही तक्रारी प्रशासनास प्राप्त झालेल्या नाहीत. 
(३) व (४) उपल्ध ननधी ववचारात घेऊन ्प्प्या्प्प्यान े उदयानाच े सुशोसभकरण व 
नूतनीकरण करण्याच ेनगरपररषदेचे ननयोिन आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  
िाळिादेवी येथील गोिुळ तनवास इमारतीच्या आगीत शहीद झालेल्या अजग्नशमन दलाच्या 

अधधिाऱ्याांच्या िुटुांबियाांना सवलती ददल्या िात नसल्यािाित 
  

(३७)  १११११४ (१२-०४-२०१८).   श्री.अलमत साटम (अांधेरी पजश्चम), श्री.िालीदास िोळांििर 
(वडाळा), श्रीमती मतनषा चौधरी (ददहसर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) मुींबईतील काळबादेवी येथील गोकुळ ननवास इमारतीयया आगीत शहीद झालेल्या 
अजग्नशमन दलायया अचधकाऱ्याींयया कु्ुींबीयाींना अिनूही सवलती ददल्या िात नसल्याच ेमाहे 
िानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशणनास आले, हे खरे आहे काय,  
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(२) असल्यास, मोफत घर, मुलाींयया सशक्षणाचा खचण तसेच कु्ुींबातील एका वारसाला नोकरी 
अशा सुववधा सदर कु्ुींबाींना समळणे अपेक्षक्षत होत,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, शहीदाींयया कु्ुींबाींना सुववधाींपासून वींचचत ठेवणाऱ्या अचधकाऱ्याींवर कारवाई 
करण्याची मागणी उपमहापौर याींनी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उ्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीअींती शहीद झालेल्या 
अजग्नशमन अचधकाऱ्याींयया कु्ुींबबयाींना सवलती देण्याबाबत शासनाने कोणती कायणवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१४-०८-२०१८) : (१) काळबादेवी येथील गोकुळ ननवास इमारतीला 
लागलेल्या आगीयया दघुण् नेत वीरमरण आलेल्या अजग्नशमन दलायया अचधकाऱ्याींना शहीद 
दिाण व शहीदाींना अनुजे्ञय असणाऱ्या सवलती आणण फायदे देण्याचा शासन ननणणय ददनाींक 
२२.०७.२०१६ रोिी ननगणसमत करण्यात आला आहे. 
(२), (३), (४) व (५) बहृन्मुींबई महानगरपासलकेमाफण त सदर चार शहीद अचधकाऱ्याींयया 
कु्ुींबबयाींना खालीलप्रमाणे सुववधा देण्यात आल्या/येत आहेत :-  
• सदर अचधकाऱ्याींना त्याींयया पदायया वगणवारीनसुार कायमस्वरुपी सदननका देण्याचा प्रस्ताव 
सादर करण्यात आला असनू, सदय:जस्थतीत िोपयांत सदननका उपल्ध होत नाही तोपयांत 
त्याींना अजग्नशमन दलायया सेवा ननवासस्थानात राहण्याची सुववधा देण्यात आली आहे. 
• श्री. एस. ड्ल्यू. राणे याींयया मुलाला कननषठ असभयींता पदावर व श्री. एम. एम. देसाई 
याींयया पत्नीला सलवपक पदावर नोकरी देण्यात आली आहे. 
• श्री. एस. िी. असमन याींयया एका अपत्याला सज्ञान झाल्यानींतर व श्री. एस. एच. नेसरीकर 
याींयया मुलाला अनुकीं पा तत्वावर नोकरी देण्याचा प्रस्ताव मींिुर करण्यात आला आहे. 
• सदर शहीद अचधकाऱ्याींयया कु्ुींबबयाींना मूत्यु नकुसान भरपाई, सशल्लक रिा रोखीकरणाची 
र्कम तात्काळ मदतीसह देण्यात आली आहे.  
• शहीद अचधकाऱ्याींयया कु्ुींबबयाींना सानुग्रह अनुदान देण्यासाठी प्रत्येकी रु. २५ लाख इत्या 
रकमेची तसेच, त्याींयया मुलाींयया पदवीपयांतयया सशक्षणासाठी रु. ३ लक्ष इत्या रकमेची 
तरतुद बहृन्मुींबई महानगरपासलकेयया सन २०१८-१९ यया  अथणसींकल्पात करण्यात आली आहे.  
• सदर अचधकारी मतृ झालेले नाहीत असे समिून या अचधकाऱ्याींना वेतन व पदोन्नतीचे सवण 
फायदे सेवाननवतृ्तीयया ददनाींकापयांत देण्याबाबतचा ननणणय घेण्यात आला आहे. 
• शहीद श्री. नेसरीकर व श्री. देसाई हे पदोन्नती के्षत्रात येत असल्याने, त्याींच े पदोन्नतीचे 
प्रस्ताव सादर करण्यात आले आहेत. 
• स्थायी ससमतीयया मींिुरीने सवेाननवतृ्ती पयांतयया वेतनाच ेअचधदान शहीद अचधकाऱ्याींयया 
वारसाींना देण्यात येणार आहे. 

___________ 
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पांढरपूर (ता.पांढरपूर, जि.सोलापूर) नगरपाललिें तगात चालववण्यात येणाऱ् या ओल्या िचऱ् यावर 
प्रकक्रया िरून गॅस तयार िरण्याचा प्रिल्प िांद असल्यािाित 

  

(३८)  ११११७१ (१२-०४-२०१८).   श्री.भारत भालिे (पांढरपूर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पींढरपूर (ता.पींढरपूर, जि.सोलापूर) नगरपासलका अींतगणत चालववण्यात येणाऱ् या ओल्या 
कचऱ् यावरील प्रफिकक्रया करून गॅस तयार करण्याचा प्रकल्प बींद असल्यामळेु पींढरपूर शहराचा 
हिारो ्न कचरा उघड्यावर ्ाकला िात असल्याच ेददनाींक ११ डडसेंबर, २०१७ रोिी वा त्या 
सुमारास ननदशणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरो्त प्रकरणी उघड्यावर कचरा पडून असल्यामुळे शहरातील नागररकाींच े
आरोग्य धो्यात येऊन ताप, थींडी, डेंग्यु यासारख् या साथीयया आिाराने नागरीक त्रस्त 
झाल्याचेही ननदशणनास येत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ओला कचऱ्यावर प्रफिकक्रया करून गॅस तयार करण्याचा प्रकल्प चालू करणेसाठी 
नगरपासलका प्रशासनाला वारींवार ववनींती करूनही नगरपासलका कचरा ववघ्न करणारी यींत्रणा 
उपल्ध करीत नसल्याच ेननदशणनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, शासनाने याबाबत स्थाननक प्रशासनास ननदेश ददले आहेत काय, त्यानुसार 
कोणती कायणवाही करण्यात आली वा येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२२-०६-२०१८) : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
     सदर प्रकल्प सन २०१४ यया अखेरपयांत कायाणजन्वत होता. तथावप, त्यानींतर तो नादरुुस्त 
झाला व दरुुस्तीची कायणवाही नोव्हेंबर, २०१७ मध्ये पूणण करुन प्रकल्प  पुन्हा सुरु करण्यात 
आला आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
     प्रकल्प बींद असताींना कचऱ्याचे दहप कीं पोष्ीींग करुन कचऱ्यापासून बायोमायननींग 
प्रफिकक्रयेदवारे खतननसमणतीची प्रफिकक्रया चाल ूकरण्यात आली होती. डेंग्यूचे सींशनयत रुग्ण आढळून 
आलेले असले तरी तपासणीअींती  त्याींना डेंग्य ूझाला नसल्याचे ननषपन्न झाले आहे. 
(३) सदर प्रकल्प सुरु करण्यात आला आहे. 
(४) व (५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

सोलापूर शहराची िें द्र शासनाच्या व युरोवपयन सरिारच्या सांयुक्त शाश्वत नागरी वविास 
योिनेसाठी तनवड झाल्यािाित 

  

(३९)  १११८९८ (१२-०४-२०१८).   िुमारी प्रणणती लशांदे (सोलापूर शहर मध्य) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) सोलापूर शहराची कें द्र शासनायया व युरोवपयन सरकारयया सींयु् त शाश्वत नागरी ववकास  
योिनेसाठी ननवड झाली असल्याचे ददनाींक १७ िानेवारी, २०१८ रोिी वा त्या सुमारास 
ननदशणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, युरोपातील शहर व भारतातील शहर याींचा सींयु्त अ्यास करुन आपले शहर 
ववकसीत करण्यासाठी प्रस्ताव देण्याबाबत सोलापूर महानगरपासलकेस युरोवपयन युननयनचे पत्र 
आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रस्तावानुसार शहरातील नागरी सुधारणाींचा अ्यास करण्याबाबत शासनाने 
कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२७-०६-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, यासींदभाणत युरोवपयन युननयनचे दद.२१.०९.२०१७ आणण दद.२०.१२.२०१७ रोिी 
महानगरपासलकेस पत्र आले होते. 
(३) सोलापूर महानगरपासलकेयया सवणसाधारण सभा ठराव क्र.७७ दद.११.०५.२०१८ अन्वये 
सामींिस्य करार करण्यास मींिूरी देण्यात आली. 
        त्यानुषींगाने सोलापूर महानगरपासलकेन े स्पेन देशातील मुसशणया या शहरासमवेत 
दद.२४.०५.२०१८ रोिी सामींिस्य करार केला आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  
तासगाव (जि.साांगली) नगरपररषदेिडे वविास िामाचा तनधी वापराववना पडून असल्यािाित 

  

(४०)  १११९०५ (१२-०४-२०१८).   श्रीमती समुन पाटील (तासगाव - िवठेमहाांिाळ), श्री.ियांत 
पाटील (इस्लामपूर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) तासगाव (जि.साींगली) नगरपररषदेकड े ववकास कामाींचा समुारे ३५० को्ीींचा मींिूर ननधी 
वापराववना पडून असल्याच ेमाहे िानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशणनास आले, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उ्त प्रकरणी शासनामाफण त चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून 
आले व तदनुसार तासगाींव नगरपररषदेस मींिूर झालेला ३५० को्ी रुपयाींचा ननधी वापरुन 
ववकासकामे पूणण क्षमतेने करणेबाबत शासनान ेकोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२२-०६-२०१८) : (१) व (२) अशी बाब नाही. 
     तासगाव नगरपररषदेस सन २०१४-१५ त े२०१६-१७ या तीन वषाणत वैसशषट्यपूणण, रस्ता 
अनुदान व ठोक अनुदान या योिनेअींतगणत एकूण रूपये २९ को्ी इतका ननधी ववतरीत 
करण्यात आला होता. यापैकी रूपये १२.८१ को्ी इतका ननधी खचण झाला असनू रूपये १६.१९ 
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को्ी इतका ननधी अखचचणक आहे. तथावप अखचचणक ननधी सींदभाणतील कामे प्रगती पथावर 
आहेत. शासनान े शासन ननणणय दद.१२.०३.२०१८ अन्वये अखचचणक ननधीबाबत सववस्तर 
मागणदशणक सूचना ददल्या आहेत. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

महानगरपाललिेच्या मालमत्तेच्या रिणासाठी सी.सी.टी.व्ही. िॅमेरे िसववण्यािाित 
  

(४१)  ११२४२८ (०३-०४-२०१८).   श्री.प्रिाश सुवे (मागाठाणे) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) महानगरपासलकेयया मालमत्तेयया रक्षणासाठी रस्ते, उदयान, शाळा, रुग्णालय आदद 
दठकाणी तसेच महानगरपासलकेयया शाळाींयया सुरक्षतेसाठी सी.सी.्ी.व्ही. कॅमेरे बसववण्याकररता 
स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी ददनाींक १३ सप् े्ंबर, २०१७ रोिी वा त्यासुमारास मा.आयु्त, मुींबई 
महानगरपसलका याींययाकड ेलेखी तक्रार केली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या ननवेदनानुसार कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे व केलेल्या 
कायणवाहीचे स्वरुप काय आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१४-०८-२०१८) : (१) हे खरे आहे. 
(२) व (३) बहृन्मुींबई महानगरपासलकेयया मालमत्तेयया रक्षणासाठी रस्त,े उदयाने, शाळा, 
रुग्णालये आदद दठकाणी सी.सी.्ी.व्ही. कॅमेरे बसववण्याबाबतचा प्रस्ताव महानगरपासलकेयया 
ददनाींक २६.१०.२०१७ रोिीयया सभते ववचारात घेण्यात आला.  
     तथावप, सी.सी.्ी.व्ही. यींत्रणा कायाणजन्वत करण्यायया प्रफिकक्रयेतून महानगरपासलकेयया 
अखत्यारीतील शाळा, उदयान,े मैदाने इत्यादी दठकाणी सदय:जस्थतीत वगळण्यात आली आहे व 
याबाबत स्थाननक लोकप्रनतननधीींना ददनाींक २२.११.२०१७ रोिीयया पत्रान्वये कळववण्यात आले 
आहे. 
     महानगरपासलकेयया के.ई.एम., सायन, नायर, कुपर इत्यादी प्रमखु रुग्णालयाींमध्ये 
सी.सी.्ी.व्ही. यींत्रणा कायाणजन्वत करण्यात आली असून, उवणररत सवण रुग्णालयाींमध्ये व 
प्रसुतीगहृाींमध्ये सी.सी.्ी.व्ही. यींत्रणा कायाणजन्वत करण्यायया अनुषींगाने पुढील कायणवाही सुरु 
आहे. 
     महानगरपासलका शालेय इमारतीमधनू ववदयाथी व सामग्रीयया सींरक्षणासाठी कीं त्रा्ी 
सुरक्षा कमणचाऱ्याींची नमेणूक करण्यात आली आहे. 
     शाळेतील ववदयाथी, सशक्षक असे मानव सींसाधन, शालेय पररसर, शालेय इमारत, 
साधनसामुग्री आदद भौनतक सुववधाींना असामाजिक तत्वाींपासून, समािकीं ्काींपासून सुरक्षक्षतता 
समळण्यास मदत होण्यायया दृष्ीने सी.सी.्ी.व्ही. कॅमेरे बसववण्याकररता महानगरपासलका 
शाळाींचे सवेक्षण पूणण झाले असनू, सन २०१८-१९ यया अथणसींकल्पात आचथणक तरतूद करण्यात 
आली आहे. 

___________ 
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उरूळी िाांचन (ता.हवेली, जि.पुणे) ग्रामपांचायतीस नगरपररषदेचा दिाा देणेिाित 
  

(४२)  ११३१९७ (१२-०४-२०१८).   श्री.िािुराव पाचणे (लशरुर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) उरूळी काींचन (ता.हवलेी, जि.पुणे) ग्रामपींचायत हद्दीतील वाढत नागरीकरणाला आवश्क 
सोईसुववधा पुरववण् यासाठी ग्रामपींचायतीस नगरपररषदेचा दिाण समळावा अशा मागणीचा ठराव 
ददनाींक १२ डडसेंबर, २०१७ रोिी वा त्यासुमारास ग्रामसभेत मींिूर करण्यात आला, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, उरूळी काींचन ग्रामपींचायतीने गत अनके वषाांपासून नगर पररषदेचा दिाण 
समळावा अशी मागणी अनेक ददवसाींपासून शासनाकड ेकेली असूनही कोणतीही कायणवाही झाली 
नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उरूळी काींचन गावाची लोकसींख्या ७० हिाराींपेक्षा िास्त व मतदाराींची सींख्या 
२४ अिाराींपेक्षा िास्त असल्याने ग्रामपींचायतीींना सुववधा पुरववणे अवघड झाले आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल्यास, उरूळी काींचन ग्रामपींचायतीस नगरपररषदेचा दिाण देणेबाबत शासनान ेकोणती 
कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२२-०६-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२), (३), (४) व (५) यासींदभाणत जिल्हाचधकारी, पुणे याींययाकडून महाराषर नगरपररषदा, 
नगरपींचायती व ्दयोचगक नगरी अचधननयम, १९६५ मधील ननकषाींची तपासणी करुन 
शासनास प्रस्ताव सादर करणे अपेक्षक्षत आहे. जिल्हाचधकारी, पुणे याींनी यासींदभाणत काही 
बाबीींचा तपशील ग्राम पींचायतीकडून मागववला आहे. अदयाप याबाबतचा प्रस्ताव शासनास 
प्राप्त झालेला नाही. 

___________ 
  

मुांिई महानगरपाललिेच्या रुग्णालयाांमध्ये असलेल्या अपूऱ्या सुरिा व्यवस्थेचा  
त्रास रुग्ण व त्याांचे नातेवाईि याांना होत असल्यािाित 

  

(४३)  ११३३७३ (१८-०४-२०१८).   डॉ.भारती लव्हेिर (वसोवा) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईकराींना सेवा देणाऱ्या मुींबई महानगरपासलकेयया रुग्णालयाींमध्ये असलेल्या अपूऱ्या 
सुरक्षा व्यवस्थेचा त्रास रुग्ण व त्याींच े नातेवाईक  याींना होत असल्याची बाब माहे 
िानेवारी,२०१८ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशणनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास,मुींबई महानगरपासलकेयया सवण रुग्णालयात सी.सी.्ी.व्ही. कॅमेरे देखील 
बसववण्यात आलेले नाहीत, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास,मुींबई महानगरपासलकेयया सवण रुग्णालयाींत पुरेशी व कायणक्षम सुरक्षा व्यवस्था, 
सी.सी.्ी.व्ही. कॅमेरे तातडीन े बसववण्यासींदभाणत शासनान े कोणती कायणवाही व उपाययोिना 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१४-०८-२०१८) : (१) महाराषर राज्य सस्यरुर्ी कॉपोरेशन याींचेमाफण त 
बहृन्मुींबई महानगरपासलकेयया के.ई.एम. रुग् णालयात १४३, सायन रुग्णालय १३५ व नायर 
रुग्णालयात ९३ अनतरर्त सुरक्षा रक्षक नेमण्यात आले आहेत. 
    तसेच, सुरक्षा रक्षक मींडळ याींचेमाफण त के.ई.एम. रुग् णालयात ६४, सायन रुग्णालय ५८ व 
नायर रुग्णालयात १५ अनतरर्त सुरक्षा रक्षक नमेण्यात आले आहेत. 
(२), (३) व (४) बहृन्मुींबई महानगरपासलकेयया के.ई.एम., सायन, नायर व कुपर या 
रुग्णालयाींत सन २०१७ मध्ये सी.सी.्ी.व्ही. यींत्रणा कायाणजन्वत करण्यात आली असून, उवणररत 
रुग्णालये व प्रसुतीगहेृ येथ े सी.सी.्ी.व्ही. यींत्रणा कायाणजन्वत करण्यायया अनुषींगान े पुढील 
कायणवाही सुरु आहे. 

___________ 
  

मुांिई महानगरपाललिेच्या प्राथलमि व माध्यलमि शाळाांमध्ये आवश्यितेनुसार  
ध्वनीिेपण यांत्रणा िसववण्यािाित 

  

(४४)  ११३८८६ (१२-०४-२०१८).   श्री.पाांडुरांग िरोरा (शहापूर), श्री.दत्तात्रय भरणे (इांदापूर), 
डॉ.सतीश (अण्णासाहेि) पाटील (एरांडोल), श्री.सांिय िेळिर (ठाणे) :   सन्माननीय मखु्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई महानगरपासलकेयया प्राथसमक व माध्यसमक शाळाींमध्ये आवश्यकतेनुसार ध्वनीके्षपण 
यींत्रणा बसववण्याच े काम तीन कीं त्रा्दाराींना ववभागून देण्यात आले असून या कामासाठी 
िवळिवळ रु.१३.७१ को्ी इतका खचण येणार आहे आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या कामासाठी एकूण फिककती ननववदा प्राप्त झाल्या होत्या त्यापकैी िास्तीत 
िास्त व कमीत कमी फिककीं मतीयया ननववदा कोणत्या होत्या, उ्त कामासाठी ननयु्त केलेल्या 
कीं पन्याींची ननवड कोणत्या ननकषावर करण्यात आली आहे, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले 
आहे,त्यानूसार कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१४-०८-२०१८) : (१) हे खरे आहे. 
     सदर काम िलदगतीने होण्यासाठी बहृन्मुींबई महानगरपासलकेयया शाळा तीन ग्ाींमध्ये 
ववभागण्यात आल्या व प्रत्येक ग्ासाठी एक कीं त्रा्दार असे तीन कीं त्रा्दार नेमण्यात आले. 
(२) सदर कामासाठी प्रत्येक ग्ासाठी ५ ननववदा प्राप्त झाल्या, त्यापैकी १ ननववदा ताींबत्रक 
छाननीमध्ये अप्रनतसादात्मक ठरल्याने प्रत्येक ग्ासाठी ४ ननववदा प्रनतसादात्मक झाल्या. 
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     सदर प्रनतसादात्मक ननववदाकाराींयया आचथणक देकारानसुार प्रत्येक ग्ासाठी प्राप्त 
िास्तीत िास्त व कमीत कमी फिककीं मतीयया ननववदा खालीलप्रमाणे आहेत :-  
गट क्र. १  
• िास्तीत िास्त फिककीं मतीची ननववदा:- मे. हाय्ेक ऑडीओ ससस््ीम प्रा.सल.  
• कमीत कमी फिककीं मतीची ननववदा:- मे. स््ार रेडसण 
गट क्र. २ 
• िास्तीत िास्त फिककीं मतीची ननववदा:- मे. हाय्ेक ऑडीओ ससस््ीम प्रा.सल. 
• कमीत कमी फिककीं मतीची ननववदा:- मे. ससस््ीम आफिककण ्े्् ऍण्ड इींजिननअसण  
गट क्र. ३ 
• िास्तीत िास्त फिककीं मतीची ननववदा:- मे. स््ार रेडसण, मे. कॉम्ेक ्ॅली सो. प्रा.सल. व मे. 
ससस््ीम आफिककण ्े्् ऍण्ड इींजिननअसण 
• कमीत कमी फिककीं मतीची ननववदा:- मे. हाय्ेक ऑडीओ ससस््ीम प्रा.सल. 
     उ्त कामाींसाठी ननयु्त केलेल्या कीं पन्याींची ननवड   ही प्रत्येक ग्ातील लघतु्तम 
देकारायया आधारे ननववदेतील अ्ी व शतींनुसार करण्यात आली आहे. 
(३) सदर प्रकरणी बहृन्मुींबई महानगरपासलकेमाफण त चौकशी करण्यात आलेली नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

ठाणे येथील मुांब्रा पररसरातील नागरीिाांना भेडसावणाऱ्या पाणीटांचाईिाित 
  

(४५)  ११४०९५ (१२-०४-२०१८).   श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा), श्री.राणािगिीतलसांह 
पाटील (उस्मानािाद), श्री.सुरेश लाड (ििात), श्रीमती समुन पाटील (तासगाव - 
िवठेमहाांिाळ) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ठाणे येथील मुींब्रा पररसरातील नागरीकाींना भेडसावणाऱ्या पाणी ी्ंचाई ननवारणासाठी 
स्थाननक लोकप्रनतननधी तसेच महानगरपासलकेच े कायणकारी असभयींता व सवण सबींचधताींसमवते 
ददनाींक ०२ फेब्रुवारी, २०१८ रोिी वा त्यासुमारास मुींब्रा येथ ेबैठक घेतलेली होती, हे खरे आहे 
काय, 

(२) असल्यास, उ्त प्रकरणी घेतलेल्या ननणणयाच े थोड्यात स्वरुप काय आहे व त्यानुसार 
कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१७-०७-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) रेतीबींदर येथील असमत गाडणन हॉ्ेल शेिारील िलवादहनी मुख्य रस्त्यावर खाडीलगत 
तसेच भमूीगत असल्याने गॅस ्े्नीक वापरून रेतीबींदर येथील ८१३ सम.मी. व्यासायया 
िलवादहनीतून होणारी पाणी गळती शोधून पाणीपुरवठा सुरळीत करण्यात आला, असे ठाणे 
महानगरपासलका याींनी कळववले आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
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ठाणे महानगरपाललिेच्या िळवा येथील छत्रपती लशवािी महाराि  

रुग्णालयातील औषधाच ेदिुान िांद असल्यािाित 
  

(४६)  ११४६७९ (१२-०४-२०१८).   श्री.महेश चौघुले (लभवांडी पजश्चम) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ठाणे महानगरपासलकेयया कळवा येथील छत्रपती सशवािी महाराि रुग्णालयातील ्षधाच े
दकुान गत वषणभरापासून बींद असल्यान े रुग्ण व त्याींयया नातेवाईकाींच े प्रचींड हाल होत 
असल्याची बाब नकुतीच ननदशणनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, रुग्णाींयया नातेवाईकाींना बाहेरील ्षध दकुानातून ्षध घ्याव ेलागत असून 
ही दकुाने लहान असल्यान ेतातडीची शस्त्रफिकक्रयेवरील सादहत्य व इींिे्शन त्याींययाकड े समळत 
नसल्यान ेपरत त्याींना ठाणे येथे हेलपा्े माराव ेलागत असल्यान ेवेळ आणण पसैा वाया िात 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणी महानगरपासलका प्रशासनाकडून दखल घेतली िात नसल्यान े
त्याबाबत शासनाकडून कोणती कायणवाही करण्यात आली वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२२-०६-२०१८) : (१) ठाणे महानगरपासलकेयया कळवा येथील छत्रपती 
सशवािी महाराि रुग्णालयातील ्षधाींचे दकुान कीं त्रा्दाराने माहे २२ फेब्रुवारी, २०१६ रोिी 
सुरु केले व ननववदेनुसार सींपुणण माससक भाड ेप्रदान न करता TDS व सेवा कर विा करून 
उवणररत र्कम माससक भाड ेम्हणून नोव्हेंबर, २०१६ पयांत प्रदान केले आहे. 
     परींत,ु TDS व सेवा कर शासनायया सींबींचधत खात्यात भरल्याची कागदपत्र े वारींवार 
मागणी करूनही कीं त्रा्दाराने सादर केली नसल्याने ठाणे महापासलकेने सदर दकुान ददनाींक 
०१.०४.२०१७ रोिी सीलबींद केले आहे.   
     ठाणे महानगरपासलकेने कीं त्रा्दाराकडून एकुण रुपये १,०५,७८,४९३/- ची ददनाींक 
३१.१०.२०१७ रोिी थकबाकी असल्याचे कळववले आहे.  
(२) व (३) कीं त्रा्दाराने थकीत र्कम वसुल करण्याकरीता खालीलप्रमाणे कायणवाही केल्याच े
ठाणे महानगरपासलकेने कळववले आहे:- 
 कीं त्रा्दाराची ननववदा अनामत व सुरक्षा अनामत र्कम एकूण रुपये ४७,३०,०००/- िप्त 
करण्यात आले आहेत. 

 दकुानातील िप्त मालाची र्कम वसुल योग्य रकमेत समायोजित करण्यात येणार आहे. 
 दकुानायया रोख पे्ीतील रुपये ५०,३८०/- इतकी र्कम िप्त करण्यात आली आहे. 
 उवणरीत र्कम वसुल करण्याची कायणवाही सरुू आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
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वधाा शहरातील रामनगर पररसरातील भखुांड धारिाांच्या प्रलांबित  

लीि नुतनीिरण िरण्यािाित 
  

(४७)  ११४७२७ (१२-०४-२०१८).   डॉ.पांिि भोयर (वधाा) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) वधाण शहरातील रामनगर पररसरातील भखुींडधारकाींयया प्रलींबबत असलेल्या लीि नुतनीकरण 
करण्याबाबत शासनान ेपरवानगी ददली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर भुखींडधारकाींना स्थाननक प्रशासनादवारे लीि नुतनीकरण करारनामे करुन 
देण्यात आले नाहीत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास,  ह्या भखुींडधारकाींना अिूनपयांत हे भुखींड हस्ताींतरण/ववक्री करण्याची परवानगी 
समळालेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, लीि नुतनीकरणाकररता जिल्हा प्रशासनाकड ेकाही प्रस्ताव आले आहेत काय, 
त्यापैकी फिककती प्रकरणे ननकाली काढली आहेत, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२२-०६-२०१८) : (१) होय, दद.२६.०३.२०१५ यया शासन पत्रान्वये सन 
१९९१ त ेसन २०२१ या ३० वषाणयया कालावधीसाठी लीियया नुतनीकरणास मान्यता देण्यात 
आली आहे. 
(२), (३) व (४) • मूळ लीिकरार हे ७०७ भखूींड धारकाींसमवेत होत.े 
• तथावप, काही भूखींडधारकाींनी त्याींययाकडील भूखींडाच े तुकड े पाडून त्याचा भाग परस्पर, 
नगरपररषदेची मान्यता न घेता ववक्री केल्याने सदय:जस्थतीत एकूण भूखींडधारकाींची सींख्या 
वाढून १०५६ एवढी झाली. 
• १०५६ भूखींडधारकाींपैकी ६०७ भखूींड धारकाींनी लीि नूतनीकरणासाठीचे प्रस्ताव नगरपररषदेस 
सादर केलेले आहेत. त्यापैकी ३२१ भूखींडधारकाींकड े नोंदणीकृत दस्तऐवि (करार) असल्यान े
त्याींयया प्रकरणी लीि नूतनीकरण करार करण्यात आले आहेत. 
• २८६ भूखींडधारकानी (िे मूळ लीि धारक नाहीत) नोंदणीकृत दस्तऐवि (करार) सादर 
केलेली नाहीत त्याींना ते सादर करण्यास कळववण्यात आले असून, ते सादर झाल्यावर त्याींयया 
प्रकरणी लीि नूतनीकरणाबाबत कायणवाही करणे श्य होईल. 
• उवणररत ४४९ भूखींडधारकानी अदयाप कोणतीही कागदपत्र े सादर केलेली नाहीत. त्याींना 
तात्काळ नूतनीकरणासाठीचा प्रस्ताव नोंदणीकृत दस्तऐविासह (करारनामा) सादर करण्यास 
कळववण्यात आले आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
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सोलापूर शहरातील महानगरपाललिा लशिण मांडळाच्या शाळेतील खुल्या प्रवगाातील 
ववदयार्थयााना महानगरपाललिा तनधीतून गणवेश खरेदी िरण्यासाठी  

तनधी लमळाला नसल्यािाित 
  

(४८)  ११५४९२ (१२-०४-२०१८).   िुमारी प्रणणती लशांदे (सोलापूर शहर मध्य) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) महानगरपासलका सशक्षण मींडळायया शाळेत प्रववष् असलेल्या खुल्या प्रवगाणतील 
ववदयार्थयाणना महानगरपासलका ननधीतून गणवेश खरेदी करण्यासाठी ननधी देण्यात येतो परींतू 
सोलापूर शहरातील ववदयार्थयाांना अदयापपयणत गणवेश समळाला नसल्याची बाब माहे िानेवारी, 
२०१८ मध्ये वा दरम्यान ननदशणनास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी करुन कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२२-०६-२०१८) : (१), (२) व (३) हे खरे आहे. ननधी अभावी सन २०१७-१८ 
या शैक्षणणक वषाणत ववदयार्थयाांना गणवेश उपल्ध करुन देता आलेला नाही. 
     दरम्यान सन २०१८-१९ या शैक्षणणक वषाणत महानगरपासलका शाळेतील खुल्या प्रवगाणतील 
ववदयार्थयाांना गणवेश पुरववण्यासाठी आवश्यक ती कायणवाही करण्याबाबत आयु्त, सोलापूर 
महानगरपासलका याींनी आदेश ददले आहेत. त्यानुसार ववदयार्थयाांना गणवेश पुरववण्याबाबत 
आवश्यक ती कायणवाही महानगरपासलकेकडून करण्यात येत आहे. 

___________ 
  

सोलापूर (जि.सोलापूर) शहर वविासासाठी व महानगरपाललिेिाित तनणाय  
घेण्यासाठी िोअर िलमटी गठीत िरण्यािाित 

  

(४९)  ११५५०६ (१२-०४-२०१८).   िुमारी प्रणणती लशांदे (सोलापूर शहर मध्य) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सोलापूर (जि.सोलापूर) शहर ववकासासाठी व महानगरपासलकेबाबत ननणणय घेण्यासाठी 
कोअर कसम्ी गठीत करा अशी सूचना मा.मुख्यमींत्री याींनी माहे िानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्या 
दरम्यान केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सोलापूर शहर ववकासासाठी कोअर कसम्ी गठीत करण्यात आली आहे काय, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२२-०६-२०१८) : (१) अशी सूचना केल्याच ेददसून येत नाही. 
(२) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
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नवी मुांिई िेत्रातील लसडिो प्राधधिरणाने ववववध राज्याांना भखुांडाच ेवाटप िेल्यािाित 
  

(५०)  ११५६९४ (१२-०४-२०१८).   श्री.अतनल िदम (तनफाड) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नवी मुींबई के्षत्रातील ससडको प्राचधकरणाने ववववध राज्याींना भुखींडाच ेवा्प केले आहे, हे 
खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, भुखींडाचे वा्प ज्या प्रयोिनाकरीता केले आहे त्याच प्रयोिनासाठी भुखींडाचा 
वापर करण्यात आला आहे काय, 
(३) असल्यास, अशा फिककती राज्याींनी बेकायदेशीरपणे प्रयोिन बदलनू भुखींडाचा वापर केला आहे 
व त्याींययावर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) असल्यास सदर भखुींडाच ेवा्प करीत असताना अननयसमतता आणण कायदयाचे उल् लींघन 
झाले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले 
आणण त्यानुसार सींबींचधत दोषी अचधकाऱ्याींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०५-०७-२०१८) : (१), (२), (३), (४)  व (५) ससडको सींचाकल मींडळाचा 
ठराव क्र.५६१९, दद.६.५.१९९२ नुसार १५ राज्याींना अनतथीगहृ व इींपोररयम या प्रयोिनासाठी 
वाशी, नवी मुींबई येथील से््र ३० येथील भूखींडाींचे वा्प करण्यात आले आहे. त्यापैकी 
अरुणाचल प्रदेश राज्य शासनास वा्प केलेल्या भखूींडाचा वापर इतर प्रयोिनाथण केल्यान े
ससडकोने त्याींना कारणे दाखवा नो्ीस बिावनू दद.३१.१२.२०१५ यया आदेशानुसार करारनामा 
रद्द करण्याचा ननणणय घेतला होता. परींत ु याबाबत अरुणाचल प्रदेश याींनी मा. उयच 
न्यायालयात दाखल केलेली रर् याचचका क्र.२७३०/२०१६ मध्ये मा. न्यायालयाने कठोरतम 
कायणवाही न करण्याचे आदेश ददले आहेत. 
(६) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  
  

ववधान भवन :   डॉ. अनांत िळसे 
मुांिई.   प्रधान सधचव, 

महाराष्ट्र ववधानसभा. 
  
__________________________________________________________________ 
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