
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ४७५ वी यादी 

 
महाराष्ट्र ववधानसभा 

  

ततसरे अधधवेशन, २०१८ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

घाटिोपर (प) म ांबई येथील ओम चैतन्य गगनधगरी महाराज गहृतनमााण सांस्थतेील 
अतनयममतता व गैरव्यवहाराबाबत 

  

(१)  ३५७३५ (२१-०१-२०१६).  श्री.भरतशेठ गोगावले (महाड) :   सन्माननीय गहृतनमााण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) घा्कोपर (प) मुींबई येथील ओम चैतन्य गगनगगरी महाराज गहृननमााण सींस्थेतील 
अननयममतता व गैरव्यवहाराबाबत शासन स्तरावर सुरु असलेली चौकशी पूणा झाली आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त चौकशीत दोषी आढळून आलेल्या दोषी अगिकारी/ववकासक याींच्यावर 
कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. प्रिाश महेता (२५-०९-२०१८) : (१) व (२) ओम चतैन्य गगनगगरी महाराज गहृननमााण 
सींस्थेतील ८५ झोपडीिारकाींनी सादर केलेल्या बोगस पुराव्याच्या प्रकरणी चौकशी पुणा करण्यात 
आली आहे. सदर ८५ झोपडीिारकाींना चौकशीअींती अपात्र ठरववण्यात आले आहे. त्यापैकी 
अववश्वसननय ववजदेयके सादर करणाऱ्या झोपडीिारकाींववरुध्द गुन्हा दाखल करण्याबाबत 
उपजजल्हागिकारी (अनत./ननषका.), घा्कोपर याींनी दद.४.७.२०१३ अन्वये वरीषठ पोलीस 
ननररक्षक, घा्कोपर याींना कळववण्यात आले. घा्कोपर पोलीस ठाणे येथ े पदहली खबर 
क्र.२२८/२०१६, दद.२८.४.२०१६ रोजी भा.द.वव. कलम ४६५, ४६७, ४६८, ४७०, ४७१, ४२० अन्वये 
एकुण ५९ झोपडीिारकाींवर गुन्हा दाखल झाला असून प्रकरण न्यायप्रववषठ आहे. 
सदर प्रकरणी महसूल व वन ववभाग, शासन आदेश, दद.६.९.२०११ अन्वये तत्कालीन 
उपजजल्हागिकारी (अनत./ननषका.), घा्कोपर याींना ननलींबबत करण्यात आले होत.े 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही.  
  

___________ 
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‘गमलच्छ वस्ती स धारणा िायाक्रमा’ अांतगात ददला गेलेला तनधी महानगरपामलिेिडून परस्पर 
वेगळ्याच िामाांसाठी वापरला जात असल्याबाबत 

  

(२)  ७४३८९ (२०-०४-२०१७).   श्री.मभमराव तापिीर (खडिवासला) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे महानगरपामलकेकडून ‘गमलच्छ वस्ती सुिारणा कायाक्रमा’अींतगात शसनाकडून ददला 
गेलेला ननिी परस्पर वेगळ्याच कामाींसाठी वापरला जात असल्याचा प्रकार माहे जानेवारी, 
२०१६ च्या पदहल्या आठवड्यात जजल्हा ननयोजन सममतीच्या बैठकीत ननदशानास आला, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकरणाची दाखल घेऊन या सवा प्रकरणाची ववशेष तपास पथकामार्ा त 
(एसआय्ी) चौकशी करण्यात येणार असल्याच े मा.राज्यमींत्री समाजकल्याण याींनी मादहती 
ददली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, शासनाकडून या योजनेअींतगात महानगरपामलकेस झोपडपट्टयाींमध्ये ववववि 
ववकासकामे करण्यासाठी ननिी उपलब्ि करून ददला जातो, परींतु तो ननिी झोपडपट्टयाींमध्ये न 
वापरता त्याच्या नावाखाली अन्य ववकासकामाींसाठी वापरला जातो व तो ननिी वापरताना 
आमदाराींना महानगरपामलकेकडून ववश्वासात घेतले जात नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाकडून कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?   
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१५-०९-२०१८) : (१), (२) (३) हे खरे नाही. 
     सन जानेवारी २०१६ च्या जजल्हा ननयोजन सममतीच्या  बैठकीत गमलच्छ वस्ती सुिारणा 
कायाक्रमा अींतगात शासनाकडून ददला गेलेला ननिी महापामलकेकडून परस्पर वेगळयाच 
कामासाठी वापरला जातो का याबाबत  ववचारणा झाली होती. 
     सदर प्रकरणाची ववशेष पथकामार्ा त चौकशी करण्यात येणार असल्याबाबतची मादहती 
मा. राज्यमींत्री याींनी सर्का ् हाऊस मिील ममद्ींगमध्ये ददली होती. 
     नागरी दमलत वस्ती अींतगातच्या  प्रशासकीय मान्याता ममळालेल्या कामावरच सदरचा 
ननिी आमदाराींना ववश्वासात घेऊन खचा करण्यात आलेला आहे.महानगरपमलकेकडून परस्पर 
ननिी वळववला गेला नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

मोहाडी नगरपांचायत (जज.भांडारा) डीपीआर बनववण्यास ववलांब होत असल्याबाबत 
  

(३)  १०३५६० (०३-०१-२०१८).   श्री.चरण वाघमारे (त मसर) : सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) मोहाडी नगरपींचायत (जज.भींडारा) डीपीआर बनववण्यास ववलींब होत असल्याबाबत स्थननक 
लोकप्रनतननिीींनी मा.मखु्यमींत्री याींना ददनाींक २६ जून, २०१७ ला ननवेदन ददले, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, शासनाने याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारण काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१५-०९-२०१८) : (१) होय. नगरपींचायतीसाठी आवश्यक डीपीआर केले 
नसल्याबाबत सदर तक्रार होती. 
(२) • मोहाडी नगरपींचायतीकरीता पींतप्रिान आवास योजनेचा डीपीआर करण्याची कायावाही सुरु 
आहे. 
• नगरपींचायतीकरीता पाणी पुरवठा योजनेचा प्रस्ताव (DPR) महाराषर जीवन प्रागिकरण, 
गोंददया याींच्यामार्ा त तयार करण्याबाबत कायावाही सुरु आहे. 
• शहराचा ववकास आराखडा व अन्य योजनाींच े डीपीआर तयार करुन सक्षम प्रागिकरण 
याींच्याकडून मींजूर करुन घेण्याबाबत मखु्यागिकारी, नगरपींचायत मोहाडी याींना ददनाींक ३१ 
ऑगस््, २०१८ रोजीच्या पत्रान्वये कळववले आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  
प णे शहरातील खाजगी भखूांडावरील झोपडपट्टी प नवासन योजना तात्िाळ सादर न िेल्यास 

भूखांड ताब्यात घेण्याच्या आदेशाच्या अांमलबजावणीबाबत 
  

(४)  १०४९३३ (०३-०४-२०१८).   श्री.मभमराव तापिीर (खडिवासला) : सन्माननीय गहृतनमााण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पुणे शहरात खाजगी भूखींडावर मोठ्या प्रमाणात झोपड्या असून या भूखींडिारकाींनी 
तात्काळ झोपडपट्ी पुनवासन योजना सादर न केल्यास भखूींड ताब्यात घेण्याच्या आदेशाची 
अींमलबजावणी होत नसल्याची बाब माहे जानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास 
आली आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, यासींदभाात दोन वषाापूवी मा.मुख्यमींत्री महोदय याींनी ननणायाची घोषणा केली 
असून पुणे शहरात र्कती भूखींडिारकाींकडून भूखींड ताब्यात घेण्यात आले आहेत, 
(३) असल्यास, सदर भूखींड ताब्यात घेण्यास ववलींब करणा-या सींबगित अगिकाऱ्याींवर व 
भूखींडिारकाींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. प्रिाश महेता (२४-०९-२०१८) : (१) व (२) हे खरे नाही, मुख्य कायाकारी अगिकारी, 
झोपडपट्ी पुनवासन प्रागिकरण, पुणे याींच्या अहवालानुसार, पुणे शहरातील खाजगी व सरकारी 
जागेवरील झोपडपट्याींबाबत नगर ववकास ववभाग ववशेष ननयमावली दद.११.०९.२०१४ च्या 
तरतुदीप्रमाण ेखाजगी जागेवरील जमीन मालकाींना ३ वषााच्या आत पुनवासन प्रस्ताव दाखल 
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करण्यासाठी पदहले प्राध्यान्य ददले जाते. सदर कालाविी सप् े्ंबर, २०१७ मध्ये सींपुष्ात 
आल्याने प्रागिकरणाने दद.१८.११.२०१७ रोजी जमीन मालकाींना ९० ददवसाींची नो्ीस जारी 
करुन  प्रत्यक्ष जागेवर जादहर प्रक्ने डकववण्यात आली आहेत. जमीन मालकाींनी ९० ददवसाींत 
पुनवासनाचा प्रस्ताव दाखल न केल्यास त्याींना असलेला प्रािान्याचा हक्क राहणार नसल्यान े
प्रागिकरणाकड े ज्या ववकासकाकडून सींपादनाचा प्रस्ताव दाखल झाला आहे, त्या प्रकरणी 
प्रागिकरणामार्ा त जमीन सींपादन करण्याची प्रर्कया सुरु करण्यात आली आहे.  
(३) प्रर्क्रया चालू असल्यान ेप्रश्न उद् ावत नाही 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

प णे पीएमपीएमएलिडून आय माान सांपलेली वाहने मागाावर वापरण्यात येत असल्याने 
वाहनाांच्या अपघातामध्ये सरासरीपके्षा द प्पट वाढ झाल्याबाबत 

  

(५)  १०५१०३ (१८-०४-२०१८).   श्री.मभमराव तापिीर (खडिवासला) : सन्माननीय म ख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे पीएमपीएमएलकडून आयुमाान सींपलेली वाहने मागाावर सोडली असल्याने वाहनाींच्या 
अपघातामध्ये सरासरीपेक्षा दपु्प् वाढ झाल्याचे माहे जानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, आयुमाान सींपलेल्या गाड्या मागाावर येत असल्याने प्रवाश्याींचा जीव िोक्यात 
येत असून याचा पीएमपीएमएल कामगार सींघ्नेही तीव्र ववरोि केला आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, पुणे पररवहन कायाालयाकडून जाहीर केलेल्या यादीमध्ये पुणे शहरात 
पीएमपीएमएल पींिरा वषाांपेक्षा अगिक आयुमाानाची पाचशे वाहन ेअसून त्यामध्ये सीएनजीच्या 
दीडशे वाहनाींचा समावेश आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, ही बाब दैनींददन प्रवास करणाऱ्या प्रवाश्याींच्या दृष्ीने घातक असून या सींदभाात 
शासनस्तरावर कोणती कायावाही करण्यात आली वा येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?    
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२१-०९-२०१८) : (१), (२), (३) व (४) • पीएमपीएमएलकड ेएकूण १२९२ 
बसेस असून यापकैी १२ वषाांच्या आतील १०३८ इतकी, १२ त े१४ वषे आयुमाानची २०७ इतकी 
वाहने व १५ वषे व त्यापुढील आयुमाान असलेली एकूण ४७ इतकी वाहने आहेत. १२ वषाा 
पुढील कोणत्याही बसचा माहे जानेवारी २०१८ मध्ये अपघात झालेला नाही. 
• पींिरा वषाापेक्षा अगिक आयुमाानाची ४७ इतकी वाहन ेआहेत. त्यातील ३६ बससे भींगारात 
काढण्यात आल्या असून १५ वषाापढुील एकही सीएनजी बस मागाावर वापरण्यात येत नाही. 
• उपलब्ि बससेची सींख्या ववचारात घेता त्यामध्ये वाढ करण्याच्या दृष्ीन े४०० सीएनजी व 
१०० डडझले बसेस ताफ्यात दाखल करण्याची प्रक्रीया राबववण्यात येत आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही.  

___________ 
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प णे शहरातील उड्डाणप लाांची िाम ेसांथ गतीने स रु असल्याबाबत 

  

(६)  १०५१९१ (१४-०४-२०१८).   श्री.मभमराव तापिीर (खडिवासला), श्रीमती माध री ममसाळ 
(पवाती) : सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे शहरातील उड्डाणपुलाींची काम ेसींथ गतीन ेसुरु असल्याची बाब माहे जानेवारी, २०१८ 
मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पुणे, खडकवासला अींतगात चाींदणी चौक उड्डाणपलुाचे काम मींजूर असताींना 
भूसींपादनाअभावी प्रकल्प प्रलींबबत असल्याचेही माहे जानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्या दरम्यान 
ननदशानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या पुलासाठी आवश्यक महानगरपामलका हद्दीत्तील ९५ ्क्के के्षत्र भूसींपादन 
प्रर्क्रया जलद गतीने होण्यासाठी ददनाींक ०४ माचा, २०१७ रोजी जा.क्र.१४९६ न े मा.आयुक्त, 
पुणे महानगरपामलका याींना लेखी पत्रव्यवहार केला असताींना आजतागायत कुठलीच कायावाही 
झाली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, चाींदणी चौक, कोथरुड, वारजे, डके्कन चौक, सींचेती इजस्पतळाजवळील पूल, 
स्वारगे् चौक, पौड मागा, कवे मागा, मसींहगड, एनआयबीएम मागा या दठकाणी सुरु असलेल्या 
उड्डाणपुलाींचे जवळपास साठ ्क्के काम अपूणा असून कीं त्रा्दाराींना वारींवार मुदतवाढ ददली 
जात असल्याचेही ननदशानास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, उक्त सवा उड्डाणपुलाींचे काम तातडीने पूणा होण्याच्या दृष्ीने आणण होत 
असलेल्या ववलींबामुळे पुलाच्या खचाामध्ये ददवसागणणक होणारी वाढ लक्षात घेता शासनाकडून 
कोणती कायावाही करण्यात आली वा येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२१-०९-२०१८) : (१) अींशतः खरे आहे.  
     पुणे शहरातील कममन्स कॉलेज व्यनतररक्त सवा उड्डाणपलुाींची काम ेमाहे जानेवारी २०१८ 
मध्ये योग्य गतीन ेचालू होती.  
     कममन्स कॉलेज चौकातील उड्डाणपुलाचे काम ददनाींक १७/०२/२०१८ रोजी पूणा होवून 
वाहतुकीस खलुा करणेत आला आहे.    
(२) होय. 
(३) हे खरे नाही.  
     भूसींपादनाची कायावाही पुणे महानगरपामलकेने सुरु केली आहे.  
(४) अमभयाींबत्रकी महाववदयालय चौक, स्वारगे् चौक या दठकाणची उड्डाणपूलाींची कामे 
जानेवारी २०१८ पूवी पूणा झाली असून सदरच े उड्डाणपूल वाहतकुीसाठी खुले करणेत आले 
आहेत. तसेच वारजे कममन्स कॉलेज चौक येथील उड्डाणपूलाच े काम ददनाींक १७/०२/२०१८ 
रोजी पूणा होवून हा पूल वाहतकुीस खुला करणेत आला. लुल्लानगर उड्डाणपूलाचे काम सुरू 
असून सप् े्ंबर २०१८ अखेर पूणा करणेचे ननयोजन आहे.   
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(५) उड्डाणपूलाींच्या कामामध्ये असणाऱ्या अडचणी (उदा. अनतक्रमण,े ववदयुत पोल, झाड े
काढणे इ.) तातडीने दरु करून उड्डाणपूलाींची कामे वेळेवर पूणा करणेसाठी प्रयत्न करणेत येत 
आहेत. 
(६) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

म ांबईतील धारावी येथे म्हाडाने बाांधलेल्या बायोटॉयलेटच्या द रवस्थेबाबत 
  

(७)  १०५२५७ (०३-०४-२०१८).   अॅड.पराग अळवणी (ववलेपाले), िॅप्टन आर.तममल सेल्वन 
(सायन-िोळीवाडा), अॅड.आमशष शेलार (वाांदे्र पजश्चम), श्री.नरेंद्र पवार (िल्याण पजश्चम), 
श्री.नरेंद्र महेता (ममरा भाईंदर), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेल), श्री.सांजय िेळिर (ठाणे) :  
सन्माननीय गहृतनमााण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबईतील िारावी क्रॉस रोडवरील श्री गणेश ववदया मींददर प्राथममक शाळेत बसववण्यात 
आलेले लाखो रुपयाींच्या बायो्ॉयले्ची अवघ्या तीन वषाात दरुवस्था झाल्याच ेननदशानास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सदर बायो्ॉयले् म्हाडा प्रशासनान ेमाझी मुींबई ननमाल मुींबई अमभयानाअींतगात 
बाींिले असल्याचे ननदशानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, म्हाडाने लाखो रुपये खचा करुन शाळेला बायो्ॉयले् उपलब्ि करून ददले परींत ु
त्याला लागणाऱ्या इतर सुवविा उपलब्ि करून न ददल्यामुळे त्याींची दरुवस्था झाल्याच े
ननदशानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत चौकशी करण्यात आली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले व 
त्यानुसार बायो्ॉयले्च्या देखभालीसाठी शासनान ेकोणती कायावाही व उपाययोजना केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. प्रिाश महेता (२४-०९-२०१८) : (१) मुख्य अगिकारी, मुींबई झोपडपट्ी सुिार मींडळ याींच्या 
अहवालानसुार सदर बायो्ॉयले्ची दरुावस्था ही प्रामुख्याने सभोवतालच्या 
झोपडपट्ीवासीयाींकडून बायो्ॉयले्चा होत असलेला अनतवापर, मोडतोड तसेच योग्य त्या 
देखभाल व दरुुस्ती अभावी झाली आहे. 
(२) सदर बायो्ॉयले् दमलत वस्त्याींमिील शाळाींना पाणी पुरवठा व स्वच्छता सुवविा 
पुरववण्याकररता सन २०१२-१३ च्या ननिी अींतगात बाींिले आहे. 
(३) व (४) सदर जागी रु.५.७५ लक्ष ननिी खचा करुन आवश्यक सवा सुवविाींसह ४ आसनी 
बायो्ॉयले् बाींिण्यात आले. सदर बायो्ॉयले्चा ताबा श्री गणेश ववदया मींददर प्राथममक 
शाळा, सींत काकय्या ववकास सींस्थेस पुढील देखभाल व दरुुस्तीसाठी हस्ताींतरीत करण्यात 
आला आहे. बायो्ॉयले्ची देखभाल व इतर दरुुस्तीची सींपुणा जबाबदारी सदर सींस्थेची आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
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िोल्हापूर महानगरपामलिेच्या मालिीच्या इमारतीांमध्ये स मारे २१०० पेक्षा जास्त 
गाळेधारिाांिडून रेडीरेिनरप्रमाणे भाडवेाढ िरुन म दतवाढ िरण्याच्या तनणायाबाबत 

  

(८)  १०५७०२ (१८-०४-२०१८).   श्री.राजेश क्षीरसागर (िोल्हापरू उत्तर) :   सन्माननीय 
म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोल्हापूर महानगरपामलकेच्या मालकीच्या इमारतीमध्ये समुारे २१०० पेक्षा जास्त 
गाळेिारकाींकडून रेडीरेकनरप्रमाणे भाडवेाढ करण्याचा ननणाय कोल्हापूर महानगरपामलका 
प्रशासनाने घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, गाळेिारकाींना कोणतीही पूवासचूना न देता पूवीपेक्षा सुमारे पाचप् जास्त 
भाडवेाढ करण्यात आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत गाळेिारकाींनी मा. न्यायालयामध्ये यागचका दाखल केली आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, यामुळे कोल्हापूर महानगरपामलका प्रशासनाच े रु. १२ को्ीींच े उत्पन्न बुडले 
आहे, हे ही  खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, सदर भाडवेाढ रद्द र्कीं वा कमी करणेबाबत शासनान ेकोणती उपाययोजना केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२४-०९-२०१८) : (१) कोल्हापूर महानगरपामलकेच्या मालकीच्या माके् 
मिील ज्या गाळेिारकाींची मुदत सींपलेली आहे व ज्याींनी मुदतवाढ घेतलेली नाही. अशा 
गाळेिारकाींना डडसेंबर, २०१६ मध्ये चाल ु रेडी रेकनरवर भाड े भरुन मुदतवाढ घेण्याबाबत 
कोल्हापूर महानगरपामलकेमार्ा त कळववण्यात आले आहे. 
(२) व (३) कोल्हापूर महानगरपामलकेने मुदतवाढ सींपलेल्या गाळेिारकाींना चालु रेडी रेकनरदरान े
भाड ेभरण्याचे कळववल्यान ेअींदाज े२५० गाळेिारकाींनी या प्रकरणी न्यायालयात यागचका दाखल 
केली आहे, ही वस्तुजस्थती आहे. 
(४) गाळेिारकाींनी चाल ूरेडीरेकनर दरान ेभाड ेभरुन मुदवाढ घेतली नसल्यान ेसन २०१६-१७ व 
सन २०१७-१८ या दोन आगथाक वषाात कोल्हापूर महानगरपामलकेचे सुमारे १७ को्ीचे नुकसान 
झाले आहे, ही वस्तुजस्थती आहे. 
(५) व (६) सदर भाडवेाढ महाराषर महानगरपामलका अगिननयम, १९४९ मिील तरतुदीन्वये 
करण्यात आली असल्यान ेसदर भाडवेाढ कमी करणे र्कीं वा रद्द करण्याचा प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  
 

प णे महानगरपामलिेच्या अजननशमन ववभागािड ेशहरातील सोसायटयाां अथवा इमारतीांनी 
अजननशमनचे ना-हरित प्रमाणपत्र घेतले असल्याची मादहती नसल्याबाबत 

  

(९)  १०५८८५ (११-०४-२०१८).   श्री.मभमराव तापिीर (खडिवासला) :   सन्माननीय 
म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 



वव.स. ४७५ (8) 

(१) पुणे महानगरपामलकेच्या अजग्नशमन ववभागाकड ेशहरातील सोसायटयाीं अथवा इमारतीींनी 
अजग्नशमनचे ना-हरकत प्रमाणपत्र घेतले याची मादहतीच नसल्याची गींभीर बाब माहे जानेवारी, 
२०१८ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशानास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, महानगरपामलकेच्या अजग्नशमन ववभागाकडून शहरातील र्कती सोसायटयाींनी 
अथवा इमारतीींनी अजग्नशमन ना-हरकत प्रमाणपत्र घेतले याची मादहतीच नसल्याच ेननदशानास 
आले असनू त्याबाबत शहरातील एकाही इमारतीला अजग्नशमन ववभागाने नो्ीस पाठववलेली 
नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, महाराषर आग प्रनतबींिक व जीव सींरक्षण अगिननयम, २००६ अन्वये प्रत्येक 
इमारतीींना अजग्नशमन ववभागाकडून ना-हरकत प्रमाणपत्र घेणे बींिनकारक आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल्यास, इमारतीींचा आराखडा तयार झाल्यानींतर सींबींगित आर्का ्ेक्चर अजग्नशमन 
यींत्रणेकडून तशी प्राथममक परवानगी घेतो व काम पूणा झाल्यानींतर सींबींगित यींत्रणच ेअींनतम 
ना-हरकत प्रमाणपत्रच घेत नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, याबाबत शासनाकडून कोणती कायावाही करण्यात आली वा येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२९-०९-२०१८) : (१) हे खरे नाही.  
   ज्या इमारतीच्या बाींिकाम परवानगीसाठी अजग्नशान दलाच्या ना हरकत दाखल्याची 
मागणी केल्यानुसार खात्याकडून प्रथम प्राथममक ना हरकत प्रमाणपत्र व इमारतीमध्ये 
अजग्नसुरक्षा ववषयक उपाय योजनाींची पूताता केल्यानींतर अींनतम ना हरकत प्रमाणपत्र देण्यात 
येते. खात्याकडून देण्यात आलेल्या सवा प्राथममक वा अींनतम ना हरकत प्रमाणपत्राींच्या प्रती 
पुणे महानगरपामलकेच्या सींबींिीत ववभागाकड ेउपलब्ि आहेत. 
(२) पुणे महानगरपामलकेने शहरातील इमारतीींना ददलेल्या ना हरकत प्रमाणपत्राींच्या प्रती व 
त्याची मादहती महानगरपामलकेकड ेउपलब्ि असून, शहरामध्ये ज्या इमारतीमध्ये अजग्नशमन 
यींत्रणा उपलब्ि नाहीत र्कीं वा असणारी यींत्रणा/ यींत्रणेचा भाग बींद आहे अस े ननदशानास आले 
अशा इमारतीींना अजग्नशमन दलाचे वतीने महाराषर आग प्रनतबींिक व जीव सींरक्षण 
उपाययोजना अगिननयम २००६ च ेकलम ६ अन्वये नो्ीसा बजावल्या आहेत. 
(३) महाराषर आग प्रनतबींिक व जीव सींरक्षणउपाययोजना अगिननयम २००६  नुसार कोणत्याही 
इमारतीमध्ये त्या इमारतीच्या भोगवटयानुसार सदर अगिननयमात नमूद केलेली आवश्यक 
असणारी र्कमान अजग्नशमन यींत्रणा बसववणे, ती कायम कायााजन्वत व सुजस्थतीत ठेवणे 
आवश्यक आहे. तसचे अशी यींत्रणा केल्याच े ववदहत नमुन्यातील “अ” प्रमाणपत्र त्याचप्रमाणे 
केलेली यींत्रणा कायम सुजस्थतीत, कायााजन्वत असल्याच े “ब” प्रमाणपत्र लायसन्स प्राप्त 
अमभकरनाकडून प्राप्त करुन घेऊन त े प्रत्येक वषी जानेवारी व जुल ै या मदहन्याींमध्ये 
अजग्नशमन ववभागाकड ेसादर करणे बींिनकारक आहे. 
(४) इमारत उभारणी करणेसाठी आवश्यक असणारे अजग्नशमन ववभागाच ेप्राथममक ना हरकत 
प्रमाणपत्र प्राप्त झाल्यानींतर त्यानुसार इमारतीमध्ये अजग्नशमन यींत्रणा बसववल्याबाबत 



वव.स. ४७५ (9) 

अजग्नशमन ववभागाकडून अींनतम ना हरकत प्रमाणपत्र प्राप्त केल्यानींतरच बाींिकाम 
ववभागाकडून भोगव्ापत्र देण्यात येते. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(६) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

िोल्हापूर महानगरपामलिा प्रशासनाने बाांधिाम परवान्यासाठीच्या  
तनयमावलीची अमांलबजावणी िेली नसल्याबाबत 

  

(१०)  १०५९६९ (१८-०४-२०१८).   श्री.राजेश क्षीरसागर (िोल्हापूर उत्तर) :   सन्माननीय 
म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) शासनान े बाींिकाम परवान्यासाठी राज्यातील “ड” वगा महानगरपामलकाींसाठी ननयमावली 
तयार केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सुमारे एक वषााचा कालाविी उल्ूनही कोल्हापूर महानगरपामलका प्रशासनान े
या ननयमावलीची अमींलबजावणी केली नसल्याचे ननदशानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, कोल्हापूर महानगरपामलकेने शहरातील अींदाजे चार लाख चौ. रु्् के्षत्राच्या 
बाींिकामाींना ननणाय (परवानगी) ददलेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, यामुळे कोल्हापूर महानगरपामलकेचे रु. ३० को्ीींचे उत्पन्न बुडाले असल्याचेही 
ननदशानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, शासन ननयमावलीची अमींलबजावणी न करणाऱ्याींवर कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२४-०९-२०१८) : (१) होय. 
    दद.२०/०९/२०१६ रोजीच्या अगिसूचनेन्वये शासनाने बाींिकाम परवान्यासाठी “ड” वगा 
महानगरपामलकाींकरीता ववकास ननयींत्रण ननयमावली लागू करण्यात आली आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
    कोल्हापूर महानगरपामलकाींमार्ा त “ड” वगा ववकास ननयींत्रण ननयमावलीची अींमलबजावणी 
सुरु केलेली आहे. 
(३) “ड” वगा ववकास ननयींत्रण ननयमावलीचे मयााददत असलेल्या प्रस्ताववत बाींिकामाींना व 
ववकास कामाींना कोल्हापूर महानगरपामलकेमार्ा त परवानग्या देण्यात आले आहेत, असे 
कोल्हापूर महानगरपामलकेच्या अहवालात नमूद आहे. 
(४) कोल्हापूर शहरात “ड” वगा ववकास ननयींत्रण ननयमावलीची अींमलबजावणी करण्यात आली 
असून त्याींतगात वप्रमीयम आकारणीच्या दरात व द्.डी.आर. वापरात बदल झाल्यामूळे ववकास 
परवाना देणेकामीच ेउत्पन्न सन २०१६-१७ या आगथाक वषााच्या तलुनेत सन २०१७-१८ यामध्ये 
घ्ले आहे, ही वस्तुजस्थती आहे. 
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(५) कोल्हापूर महानगरपामलकाींमार्ा त “ड” वगा ववकास ननयींत्रण ननयमावलीची अींमलबजावणी 
सुरु केलेली आहे. 
(६) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  
ि ळगाव बदलापूर (जज.ठाणे) नगरपररषद हद्दीतील शासिीय जममनीवर अततक्रमण झाल्याबाबत 
  

(११)  १०६६३३ (१९-०४-२०१८). श्री.किसन िथोरे (म रबाड), श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), श्री.जजतेंद्र 
आव्हाड (म ांब्रा िळवा), श्री.बळीराम मसरसिार (बाळापूर), श्री.नरेंद्र पवार (िल्याण पजश्चम) :   
सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कुळगाव बदलापूर (जज.ठाणे) नगरपररषद हद्दीतील शासकीय जममनीवर अनतक्रमण 
झाल्याचे माहे जानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्या दरम्यानच्या कालाविीमध्ये ननदशानास आले, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, चौकशीअींती काय ननदशानास आले 
तदनुसार शासकीय जममनी नगरपररषदेच्या ताब्यात न घेता अनतक्रमण िारकाींना अभय 
देणाऱ्या नगरपररषदेच्या सबींगित अगिकाऱ्याींवर कोणती कारवाई करण्यात आली वा करण्यात 
येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१८-०९-२०१८) : (१) व (२) कुळगाींव बदलापूर नगरपररषद हद्दीतील 
जममनीवर माहे जानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यानच्या कालाविीमध्ये कोणतेही अनतक्रमण 
झालेले नाही, असे नगरपररषदेमार्ा त कळववण्यात आले आहे. 
• तथावप, याआिी नगरपररषद हद्दीतील शासकीय जममनीवर झालेल्या अनतक्रमणाबाबत 
कायावाही करण्याकरीता तहमसलदार, अींबरनाथ याींना महसलु व वन ववभागाच्या 
दद.१०/१०/२०१३ रोजीच्या शासन ननणायात ववहीत केलेल्या मागादशाक सुचनाींनुसार 
नगरपररषदेमार्ा त सहकाया करण्यात आले आहे. 
• कुळगाव बदलापूर शहराच्या मींजूर ववकास आराखड्यानुसार शासकीय जममनीवर असलेल्या 
आरक्षणातील जागा नगरपररषदेच्या ताब्यात देण्याकरीता कुळगाींव बदलापूर नगरपररषदेमार्ा त 
जजल्हागिकारी, ठाणे याींच्याकड ेप्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

ि ळगाव बदलापूर (जज.ठाणे) नगरपामलिा हद्दीतील अांध व अपांग िोटयातून 
व्यवसायािररता स्टॉल व जागेची िेलेली मागणी 

  

(१२)  १०६६३७ (१२-०४-२०१८).   श्री.किसन िथोरे (म रबाड), श्री.जजतेंद्र आव्हाड (म ांब्रा िळवा), 
श्री.सांजय िेळिर (ठाण)े, श्री.बळीराम मसरसिार (बाळापूर), श्री.नरेंद्र पवार (िल्याण 
पजश्चम) : सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) कुळगाव बदलापूर (जज.ठाणे) नगरपामलका हद्दीतील अींि व्यक्ती श्री.िनींजय नारखेड ेयाींनी 
सन २००३ पासून अींि व अपींग कोटयातनू व्यवसायाकररता स््ॉल व जागेची मागणी केली, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, चौकशीअींती काय ननदशानास आले, 
तदनुसार तत्कालीन मुख्यमींत्री महोदय याींचा आदेश असूनही श्री.नारखेड े याींना कायमस्वरूपी 
व्यवसायाकररता मागणी केलेली जागा न देणाऱ्या नगरपररषदेच्या सबींगित अगिकाऱ्याींवर 
कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१८-०९-२०१८) : (१) सन १९९१ मध्ये ददलेली परवानगी व वळेोवेळी 
ममळालेली मुदतवाढ अन्वये दरुध्वनी सेवा कें द्र चालववण्याकरीता जागेवर रस्त्याचे रुीं दीकरण व 
स्कायवॉक बाींिकाम प्रस्ताववत असल्यान ेश्री. नारखेड ेयाींनी उपरोक्त जागेऐवजी अींि व अपींग 
कोटयातनू व्यवसायाकरीता स््ॉलची मागणी केली, ही वस्तुजस्थती आहे. 
     अजादार श्री.नारखेड ेयाींना कुळगाींव बदलापूर स््ेशन जवळील जागेवर ्ेलीर्ोन बुथकरीता 
सन २००९ मध्ये परवानगी ददली असून सदर परवानगीस वळेोवेळी ववहीत ननयमानुसार 
मुदतवाढ देण्यात आली आहे. 
(२)  सन २००३ मध्ये रस्त्याींचे रुीं दीकरण व स्कायवॉक प्रस्ताववत असल्यान ेश्री. नारखेड ेयाींची 
्ेलीर्ोन बुथ जागेवरील बाींिकाम ननषकामसत करण्याबाबत नगरपररषदेने सुचना केली होती. 
श्री.नारखेड े याींच्या ववनींती अजाावर जजल्हागिकारी, ठाणे याींनी श्री.नारखेड े याींना मदत 
करण्याववषयी सचुना देण्यात आल्या होत्या. 
     दरम्यान श्री. नारखेड ेयाींना सन २००९ मध्ये ्ेलीर्ोन बथु चालववण्याकरीता उपलब्ि 
करुन देण्यात आलेल्या जागेच्या परवानगीस नुतनीकरण देण्यात आलेले आहे. या जागेवर 
नगरपररषदेच्या मींजुर ववकास योजनेनुसार नगरपररषदेची प्रशासकीय इमारतीचे बाींिकाम 
प्रस्ताववत असून इतर कोणत्याही व्यवसायीक वापराकरीता ही जागा अनुजे्ञय करता येणार 
नसल्याच ेकुळगाव बदलापूर नगरपररषदेमार्ा त कळववण्यात आले आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  
ि ळगाव बदलापूर (जज.ठाणे) येथ ेववजय व इमेज या जादहरात िां पन्याांनी जादहरात फलिासाठी 

नगरपामलिा के्षत्रातील जागेवर अनधधिृतपणे व बिेायदेशीर अततक्रमण िेल्याबाबत 
(१३)  १०६८८५ (१२-०४-२०१८). श्री.किसन िथोरे (म रबाड), श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), श्री.नरेंद्र 
पवार (िल्याण पजश्चम), श्री.बळीराम मसरसिार (बाळापूर), श्री.जजतेंद्र आव्हाड (म ांब्रा 
िळवा) : सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कुळगाव बदलापूर (जज.ठाणे) नगरपमलका के्षत्रातील ववजय व इमेज या जादहरात कीं पन्याींनी 
शहरात अनगिकृतपणे व बेकायदेशीर जादहरात र्लकासाठी जागा हडप करून नगरपामलकेन े
ठरवून ददलेल्या अ्ी व शतींचा भींग केला असल्याचे माहे जानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्या 
दरम्यानच्या कालाविीमध्ये ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, चौकशीअींती काय ननदशनाास आले 
तदनुसार अनगिकृतपणे जागा हडप करून त्या दठकाणी बॅनर, होडडांग लावण्यासाठी फे्रम तयार 
करणाऱ्या ववजय व इमजे जादहरात कीं पन्याींवर तसेच त्याींना पाठीशी घालणाऱ्या सबींगित 
अगिकाऱ्याींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१८-०९-२०१८) : (१) ववजय व इमजे या जादहरात कीं पनीींनी नगरपामलका 
के्षत्रातील जागेवर अनागिकृतपणे व बेकायदेशीरपणे जादहरात र्लकासाठी जागा हडप केल्याच े
ननदशानास आलेले नाही, असे कुळगाींव बदलापूर नगरपररषदेच्या अहवालात नमूद केले आहे. 
(२) कुळगाींव बदलापूर नगरपररषदेच्या अहवालानुसार शहरात सुननजश्चत दठकाणी/जस्र् पोलवर 
जादहरातीकरीता ई-ननववदा प्रर्क्रयेदवारे पात्र ठरलेल्या इमेज माके्ीींग कीं पनीस ववशेष सभेच्या 
मींजुरीन्वये सन २०१७ ते सन २०२० या कालाविीकरीता करारनामा करुन कामाच े आदेश 
देण्यात आले आहेत. 
• तसेच नगरपररषद के्षत्रातील पूवा-पजश्चम स्काय वॉक मिील जादहरात कामाकरीता ई-
ननववदेदवारे पात्र मे. ववजय ॲडव्हा्ायझीींग या कीं पनीस सवा सािारण सभेच्या मींजुरीनींतर सन 
२०१८ ते २०२१ या कालाविीचा तीन वषााचा ठेका देण्यात आला आहे. खाजगी जागेवर 
जादहरातीकरीता ननयमानुसार शलु्क आकारुन खाजगी जागेच्या मालकाींच्या सींमतीनींतर 
जादहरात उभारण्याची परवानगी सींबींिीत कीं त्रा्दारास देण्यात आली आहे.  
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

िोल्हापूर शहरासह जजल््यामधील हेरीटेज वास्तूांिड ेद लाक्ष होत असल्याबाबत 
  

(१४)  १०७१९१ (१८-०४-२०१८).   श्री.राजेश क्षीरसागर (िोल्हापूर उत्तर) : सन्माननीय 
म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोल्हापूर शहरासह जजल््यामध्ये ७४ वास्तूींचा हेरी्ेजमध्ये समावेश करण्यात आला आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर हेरी्ेज वास्तू शासकीय कायाालये, खाजगी सींस्था याींच्या ताब्यात आहेत, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर वास्तूच ेजतन करण्यासाठी सममती स्थापन केली आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, जजल्हा प्रशासनाकडून या हेरी्ेज वास्तूींकड ेदलुाक्ष होत असल्यान ेया वास्तूींच े
अजस्तत्व िोक्यात आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, शासन याबाबत ननयमावली करून हेरी्ेज वास्तूींच ेजतन करण्याबाबत जजल्हा 
प्रशासनाला आदेश देणार आहे काय असल्यास, र्कती कालाविीत देणार आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (१८-०९-२०१८) : (१) होय, कोल्हापूर शहरातील ७४ वास्तूींचा हेरी्ेज 
स्थळाींमध्ये सन २०१२ मध्ये समावेश करण्यात आला आहे. 
(२) सन २०१२ मध्ये कोल्हापूर शहरात घोवषत करण्यात आलेल्या ७४ हेरी्ेज स्थळाींपैकी २१ 
शासकीय इमारती, १० सावाजननक / ननमसावाजननक इमारती, २३ सावाजननक रस््च्या इमारती 
व २० खाजगी वापराच्या इमारतीींचा समावेश आहे.  
(३) कोल्हापूर शहरातील हेरी्ेज वास्तूींच े जतन करण्याकरीता एवप्रल, २०१५ मध्ये हेरी्ेज 
कमम्ीची स्थापना करण्यात आली. 
(४) व (५) कोल्हापूर महानगरपामलका के्षत्रामिील ७४ हेरी्ेज स्थळाींकरीता सन २०१५ मध्ये 
स्थापन करण्यात आलेल्या हेरी्ेज कमम्ीच्या मागादशानानसुार या वास्तूींचे दरुुस्ती व जतन 
सींदभाात ननणाय घेतले जातात. 
     हेरी्ेज वास्तूचे जनत करण्याबाबत सन २०१२ मध्ये ननयमावली तयार करण्यात आली 
असून सन २०१६ मध्ये लागू करण्यात आलेल्या ववकास ननयींत्रण ननयमावलीमध्ये हेरी्ेज 
कॉन्झव्हेशन बाबत तरतुद करण्यात आली असून या ननयमावलीच्या आिारे हेरी्ेज वास्तूच े
जतन करण्यात येते. 
(६) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यात ई-लतनिंग प्रिल्पासाठी िाढण्यात आलेल्या तनववदेत गैरव्यवहार झाल्याबाबत 
  

(१५)  १०८५३३ (१७-०४-२०१८).   श्री.बाळासाहेब थोरात (सांगमनेर), श्री.अममन पटेल (म ांबादेवी), 
श्री.अस्लम शखे (मालाड पजश्चम), श्री.ि णाल पाटील (ध ळे ग्रामीण), अॅड.यशोमती ठािूर 
(ततवसा), प्रा.वषाा गायिवाड (धारावी), श्रीमती तनमाला गाववत (इगतपूरी), श्री.डी.पी.सावांत 
(नाांदेड उत्तर), डॉ.सांतोष टारफे (िळमन री), श्री.भारत भालिे (पांढरपूर), श्री.राह ल बोंदे्र 
(धचखली), श्री.हषावधान सपिाळ (ब लढाणा) : सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) राज्यात ई-लननांग प्रकल्पासाठी काढण्यात आलेल्या ननववदेत गैरव्यवहार झाल्याप्रकरणी 
चौकशी करण्याबाबत शासनान ेपणेु महानगरपामलकेस कळववले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत अहवाल शासनास प्राप्त झाला आहे काय, 
(३) असल्यास, त्याअनुषींगाने या प्रकरणी दोषी असलेल्याींवर कोणती कारवाई करण्यात आली 
वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२९-०९-२०१८) : (१), (२) व (३) • पुणे महानगरपामलकेच्या शाळाींतील ई-
लननांग प्रणाली, व्हच्युाअल क्लासरुम, डडजी्ल क्लासरुम व अडॅप््ीव्ह लननांग मॅनेजमें् 
मसस््ीम योजना राबववण्यासाठी बाबतच्या प्रकरणी चौकशी करण्याबाबत दद. २१/७/२०१७ च्या 
शासन पत्रान्वय कळववण्यात आले होते.  
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• पुणे महानगरपामलकेचा अहवाल प्राप्त झाला असून त्या अनषुींगाने दद. २३/८/२०१८ च्या 
शासन पत्रान्वये ननववदा प्रक्रीया अथवा खरेदी प्रक्रीया पारदशाक व स्पिाात्मक होण्याच्या 
दृष्ीकोनातून पुणे महानगरपामलकेने वेळोवळेी दक्षता घ्यावी, तसेच सममतीन े आढळलेल्या 
त्रु्ीींची का्ेकोर पूताता करावी अशा सूचना ददलेल्या आहेत.   
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

माणगाव (जज.रायगड) शहरातील प्रम ख रस्त्याांपैिी िचेरी  
रस्त्यावर दठिदठिाणी पडलेले खडड े 

  

(१६)  १०९९५७ (१८-०४-२०१८).   श्री.भरतशठे गोगावले (महाड) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) माणगाव (जज.रायगड) शहरातील प्रमखु रस्त्याींपकैी कचेरी रस्त्यावर दठकदठकाणी खडड े
पडल्याने वाहनचालकाींसह नागररकाींना त्रास सहन करावा लागत असल्याचे नुकतेच माहे 
जानेवरी,२०१८ मध्ये ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर रस्त्याच्या दरुुस्तीकररता ८० लाखाींचा ननिी मींजूर झाला आहे, हे खरे 
आहे, काय, 
(३) असल्यास, माणगाव नगरपींचायतीने या रस्त्याची २६ जानेवारीपयात दरुस्ती करावी अन्यथा 
बेमुदत उपोषण करण्याचा इशारा ग्रामस्थाींनी ददला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त रस्त्याची पाहणी शासनान ेकेली आहे काय,त्यात काय आढळून आले, 
(५) तदनुसार उपरोक्त रस्त्याींची दरुुस्ती तात्काळ करण्याबाबत शासन स्तरावर कोणती 
कायावाही करण्यात आली वा येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२४-०९-२०१८) : (१) व (२) माणगाव शहरातील कचेरी रस्त्याची सुलभ 
वाहतुक व रहदारीच्या दृष्ीन े दरुुस्ती करणे आवश्यक असल्यान े त्याकरीता रु. ७९.४४ लक्ष 
इतका ननिी नगरपींचायतीन ेमींजूर केला आहे, हे खरे आहे. 
(३) होय, अशा आशयाचे ननवेदन नगरपींचायतीस प्राप्त झाले आहे, ही वस्तुजस्थती आहे. 
(४) जजल्हागिकारी, रायगड याींनी सुलभ वाहतकुीच्या दृष्ीने सदर रस्त्याची दरुुस्ती व बाींिणी 
करणे आवश्यक आहे, असे त्याींच्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहेत. 
(५) कचेरी रस्त्याची दरुुस्ती व रुीं दीकरणाकरीता माणगाव नगरपररषदेमार्ा त सवासािारण 
सभेच्या मान्यतेनींतर रु.७९.४४ लक्ष इतका ननिी सावाजननक बाींिकाम ववभाग, महाड याींच्याकड े
माहे ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये वगा केला होता. सदर रस्त्याच ेकाम सावाजननक बाींिकाम ववभाग, 
महाड याींच्याकडून माहे एवप्रल, २०१८ मध्ये पुणा झालेले आहे. 
(६) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
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साांगली (जज.साांगली) महानगरपामलिा प्राथममि शाळेतील सेवातनवतृ्त मशक्षिाांना गत २० 
वषािंपासून सेवातनवतृ्ती वेतन वेळेत ममळत नसल्याबाबत 

  

(१७)  ११०२७३ (१९-०४-२०१८).   श्रीमती स मन पाटील (तासगाव - िवठेमहाांिाळ), श्रीमती 
सांध् यादेवी देसाई-ि पेिर (चांदगड), श्री.जयांत पाटील (इस्लामपूर) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) साींगली (जज.साींगली) महानगरपामलका प्राथममक शाळेतील सेवाननवतृ्त मशक्षकाींना गत २० 
वषाांपासून सेवाननवतृ्ती वेतन वळेेत ममळत नसल्याचे माहे जानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्या 
दरम्यान ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सेवाननवतृ्ती वेतन वेळेत ममळाव ेया मागणीसाठी ददनाींक २० जानेवारी, २०१८ 
रोजी वा त्या सुमारास प्राथममक मशक्षकाींनी महानगरपामलका मशक्षण मींडळाच्या कायाालयासमोर 
लाक्षणणक आींदोलन केले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, प्रश्न भाग (१) व (२) बाबत शासनामार्ा त चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व तदनुसार साींगली महानगरपामलका सेवेत असणाऱ्या मशक्षकाींना वेळेत 
सेवाननवतृ्ती वतेन ममळावे म्हणून शासनान ेकोणती उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१७-०९-२०१८) : (१) हे खरे नाही. 
     साींगली ममरज कूपवाड शहर महानगरपामलका प्राथममक शाळेतील सेवाननवतृ्त मशक्षकाींना 
सेवा ननवतृ्ती वेतन हे ५०% महानगरपामलका व ५०% राज्य शासनाकडून प्राप्त अनुदानातुन 
अदा करण्यात येते. 
• तथावप, सदरच ेप्राप्त होणारे अनुदान एकाच वळेी प्राप्त होत नाही. त्यामुळे, सन २०१३-१४ 
पयांत शासनाकडून व महानगरपामलकेकडून अनुदान प्राप्त झाल्यानींतर १००% प्रमाणे सेवा 
ननवतृ्ती वेतन सेवा ननवतृ्त मशक्षकाींना अदा करण्यात येत होते. 
• परींतु, सेवा ननवतृ्त मशक्षकाींच्या सींघ्नेशी झालेली चचाा व त्याींच्या प्रस्तावानुसार सन २०१४-
१५ या आथीक वषाापासून महानगरपामलकेचा दहस्सा ५०% व शासनाचा दहस्सा प्राप्त 
झाल्यानींतर ५०% अशा २ ्प्प्यात सेवा ननवतृ्ती वेतन अदा करण्यात येत आहे, असे 
महानगरपामलकेने कळववले आहे.    
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) साींगली ममरज कूपवाड शहर महानगरपामलकेच्या शाळेतील सेवाननवतृ्त मशक्षकाींच े सेवा 
ननवतृ्ती वेतन अदा करण्यासाठी ममळणाऱ्या अनुदानाची एकबत्रत रक्कम वेळेवर प्राप्त 
होण्यासाठी महानगरपामलकेमार्ा त आवश्यक ती कायावाही करण्यात येत आहे, असे 
महानगरपामलकेने कळववले आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
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प णे महानगरपामलिेत समाववष्ट्ट िरण्यात आलेल्या ११ गावाांमधून ममळणारा पैसा शहरात 
खचा न िरता या गावाांमध्येच िरण्याबाबत 

  

(१८)  ११०४७७ (१८-०४-२०१८).   श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.जयि मार गोरे (माण), श्री.राहूल 
ि ल (दौंड), श्री.शरददादा सोनावणे (ज न्नर) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) पुणे महानगरपामलकेत समाववष् करण्यात आलेल्या ११ गावाींमिून ममळणारा पसैा शहरात 
खचा न करता या गावाींमध्येच करावा अशी मागणी हवेली तालकुा कृती सममतीने ददनाींक २४ 
नोव्हेंबर, २०१७ रोजी वा त्यासुमारास केली आहे, हे खरे आहे काय 
(२) असल्यास, ११ गावाींचा यापूवीचा ५० को्ी रुपयाींचा ननिीही गावाींमध्येच ववकासकामाींसाठी 
वापरावा असेही सममतीने सचूववले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, शासनाने या मागणीची दखल घेवून कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२१-०९-२०१८) : (१), (२) व (३) • दद.४/१०/२०१७ च्या अगिसूचनेन्वये 
पुणे महानगरपामलकेच्या हद्दीमध्ये ११ ग्रामपींचायतीींच्या के्षत्राींचा समावेश करण्यात आला आहे. 
• पुणे महानगरपामलकेच्या हद्दीमध्ये समाववष् झालेल्या एकूण ११ ग्रामपींचायतीींचा जमा व 
खचाांचा प्राथममक अींदाज (दानयत्व ेववचारात न घेता) पाहाता एकूण अींदाज ेरक्कम रुपये १०.६७ 
को्ी सदर ग्रामपींचायतीींच्या बँकाींच्या खात्याींमिून पुणे महानगरपामलकेस प्राप्त होणे अपेक्षीत 
आहे. 
• तथावप प्रत्येक्षात मात्र आजतागायत र्क्त सुमारे रक्कम रुपये ४.४० को्ी इतकीच रक्कम 
प्राप्त झालेली आहे.  
• वरील प्रमाणे वस्तुजस्थती असली तरी अशा जमा होणाऱ्या रक्कमाींची वा् न पाहाता पुणे 
मनपाकडून आवश्यकती अथामशषाके तयार करण्यात आली आहेत. 
• सन २०१८-१९ च्या अींदाजपत्रकात सदर ११ गावाींकडून अत्यल्प ननिी प्राप्त झालेला असूनही 
ववकास कामाींसाठी समुारे एकूण रक्कम रुपये ९७.९० को्ीच्या तरतूदी करण्यात आलेल्या 
आहेत. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

वामशम (जज.वामशम) येथे स्थातनि बसस्थानिपासनू अिोल्यािड ेजाणा-या  
बस थाांब्याजवळील रस्त्याांची द रुस्ती िरण्याबाबत 

  

(१९)  ११०७४६ (१२-०४-२०१८).   श्री.अममत झनि (ररसोड) : सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) वामशम (जज.वामशम) येथ े स्थाननक बसस्थानकापासनू अकोलाकड े जाणा-या बस 
थाींब्याजवळील चौरु्लीवर अनके ददवसाींपासनू मोठया प्रमाणात जीव घेणे खड्ड े पडले 
असल्यान े या खड्डयाींमुळे येथ े वाहने उल्ून अपघाताींची शक्यता ननमााण झाली असलयाच े
ददनाींक ११ जानेवारी, २०१८ रोजी वा त्यासुमारास ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शासनाने सदरील रस्त्याींची तातडीने दरुुस्ती करण्याबाबत कोणती कायावाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२७-०९-२०१८) : (१) व (२) वामशम नगरपररषदेच्या स्थाननक बस 
स्थानकापासून  अकोल्याकड े जाणाऱ्या महामागााजवळ जानेवारी, २०१८ च्या दरम्यान  
रस्त्याला खड्ड े पडले होते, ही बाब खरी आहे. तथावप, नगरपररषदेने महाराषर नगरोत्थान 
महाअमभयाींनाींतगात सदर रस्त्याच ेकाम ददनाींक ८ रे्ब्रुवारी, २०१८ रोजी पूणा केले असून सदर 
रस्ता वाहतूकीस योग्य व सुरळीत झालेला आहे, तसेच अन्य जोड रस्त्यावरील पडलेले खड्ड े
बुजववण्यात आले आहेत, असे नगरपररषदेने कळववले आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

िणिवली (जज.मसांध द गा) नांगरपांचायतीने मत्स्यबाजारपेठेतील मटन,  
धचिन ववके्रत्याांना गाळे उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 

  

(२०)  ११०७६९ (१२-०४-२०१८).   श्री.वैभव नाईि (ि डाळ) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कणकवली (जज.मसींिुदगुा) शहरातील मजच्छमाराींसाठी मत्स्यव्यवसाय ववभागान ेकणकवली 
नगरपींचायतीस बाजारामध्ये गचकन, म्न वववके्रत्याींना गाळे देण्यात यावेत यासाठी व 
पाण्याच्या व्यवस्थेसाठी ननिी ददला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ननिी देण्यात आलेला असताींनाही मजच्छमाका ्मिील म्न, गचकन ववके्रत्याींना 
गाळे उपलब्ि करुन ददलेले नाहीत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मत्स्यव्यवसाय ववभागाला सदर ननिी परत गेल्यामळेु मजच्छमाका ्मध्ये म्न, 
गचकन ववके्रत्याींसाठी नगरपींचायतीन े स्वतःच्या ननिीतून गाळे उपलब्ि करुन दयावेत अशी 
मागणी स्थाननक ववके्रत्याींनी पींचायत सममती प्रशासनाकड े माहे जानेवारी, २०१८ मध्ये वा 
त्यापूवी अनेक वेळा ननवेदनाव्दारे केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर मागणीच्या अनुषींगाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१८-०९-२०१८) : (१) कणकवली नगरपींचायतीस आिुननक मत्स्य 
बाजारपेठ उभारण्यासाठी राषरीय मत्स्यकी ववकास महामींडळ याींच्या मींजुरी अन्वये रू.९९.८६ 
लक्ष इतक्या रक्कमेच ेअनुदान प्राप्त झाले आहे. सदरचे अनुदानाचा ववननयोग र्क्त मत्स्यकी 
व्यवसायाकरीता करणे बींिनकारक आहे. 
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(२) सदरच्या अनुदानाचा ववननयोग र्क्त मत्स्यकी व्यवसायाकरीता करणे बींिनकारक 
असल्यान ेहा ननिी मजच्छमाके्मिील म्न, गचकन ववके्रत्याींना गाळ्याींकरीता उपलब्ि करुन 
ददलेले नाहीत, ही वस्तुजस्थती आहे. 
(३) व (४) राषरीय मत्स्यकी ववकास महामींडळ याींच्या मींजुरी अन्वये प्राप्त रू.९९.८६ लक्ष 
इतक्या अनुदानाचा ववननयोग करून मच्छी माके् इमारतीचे बाींिकाम पूणा झाले आहे. 
     तथावप मजच्छमाके्मध्ये म्न, गचकन ववके्रत्याींसाठी नगरपींचायतीन ेस्वतःच्या ननिीतून 
गाळे उपलब्ि करुन दयावेत अशी मागणी स्थाननक ववके्रत्याींनी नगरपींचायतीकड े माहे 
जानेवारी, २०१८ केली आहे, ही वस्तुजस्थती आहे . 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  
 

िें द्र शासनाच्या घनिचरा व्यवस्थापन व हाताळणी अधधतनयम, २०१६ न सार िचऱ् याची 
ववल्हेवाट िरण्यािररता यांत्रणा उभारण्याबाबत 

  

(२१)  ११०९०२ (१८-०४-२०१८).   श्री.गणपत गायिवाड (िल्याण पूवा), श्री.नरेंद्र पवार 
(िल्याण पजश्चम) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) कें द्र शासनाच्या घनकचरा व्यवस्थापन व हाताळणी अगिननयम, २०१६ नुसार मोठी 
गहृसींकुले, शाळा, हॉ्ेल आणण शासकीय व्यवस्थापना त्याींच्याकड े जमा होणा-या कच-याींची 
ववल्हेवा् करण्याकररता यींत्रणा उभारण्याकररता देण्यात आलेली मुदत ददनाींक ३१ डडसेंबर, 
२०१७ रोजी सींपली तरी ठाण ेजजल्हयातील शकेडो सोसाय्या आणण हॉ्ेल, शाळा याींनी यींत्रणा 
उभारली नसल्याचे माहे जानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशानास आले, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, याबाबत प्रशासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२५-०९-२०१८) : (१) व (२) हे अशींत: खरे आहे.  
     कें द्र शासनाच्या घनकचरा व्यवस्थापन व हाताळणी अगिननयम, २०१६ नुसार तसेच 
स्वच्छ महाराषर अमभयान (नागरी) अींतगात  ठाणे जजल्हयातील नवी मुींबई, कल्याण-डोंबबवली, 
ठाणे, उल्हासनगर, मभवींडी-ननजामपूर, ममरा-भाईंदर, वसई-ववरार महानगरपामलकाींनी त्याींच्या 
के्षत्रातील मोठी गहृसींकुले, शाळा, हॉ्ेल आणण शासकीय व्यवस्थापना त्याींच्याकड े जमा 
होणाऱ्या कचऱ्याची ववल्हेवा् लावण्याकरीता यींत्रणा उभारण्याबाबत नो्ीस बजावण्यात आल्या 
आहेत. तसेच त्या अनुषींगान ेसदर यींत्रणा उभारण्यात येत आहे.  
     ठाणे महानगरपामलकेमार्ा त बजाववण्यात आलेल्या नो्ीस मध्ये कच-याींची ववल्हेवा् 
करण्याकररता यींत्रणा उभारण्यासींदभाात ददनाींक ३१ डडसेंबर, २०१७ रोजी पयांत मुदत देण्यात 
आली होती. सदर प्रर्क्रयेकरीता कोणते तींत्रज्ञान व यींत्रणा वापरण्यात यावी या सींदभाात ज्ञान 
नसल्याने महानगरपामलकेमार्ा त मागादशान ममळण्याबाबत गहृसींकुले, शाळा, हॉ्ेल आणण 
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शासकीय व्यवस्थापना याींनी ववनींती केली होती. त्या अनुषींगाने महानगरपामलकेने २ ददवसाच े
प्रदशान भरवून त्याबाबत जनजागतृी केली. सदयजस्थतीत महानगरपामलका के्षत्रात ८८ 
गहृसींकुलनाींनी कचऱ्यावर प्रर्क्रया करण्यास सरुूवात केली आहे. उवाररत गहृसींकुलनामध्ये देणखल 
सदर यींत्रणा उभारण्याची कायावाही सुरू आहे.  
(३) प्रश् न उद् ावत नाही. 

___________ 
 

लाांजा (जज.रत्नधगरी) नगरपांचायत हददीतील १७ प्रभागाांमध्ये खड्ड ेब जववण्याचे  
िाम तनिृष्ट्ट दजााचे िरण्यात आल्याबाबत 

  

(२२) १११३३८ (१९-०४-२०१८).   श्री.राजन साळवी (राजापूर) :  सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) लाींजा (जज.रत्नगगरी) नगरपींचायत हददीतील शहरामध्ये १७ प्रभागाींमध्ये पावसाळयात 
पडलेले खड्ड ेबुजववण्यासाठी नेमलेल्या ठेकेदाराकडून अनतशय ननकृष् दजााचे काम झाल्याच े
नुकतेच माहे जानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, उपरोक्त ननकृष् दजााच्या कामाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात 
काय आढळून आले, तदनुसार दोषी ठेकेदाराींववरुध्द शासनान े कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१८-०९-२०१८) : (१) हे खरे नाही. 
    तथावप, अशा आशयाची बातमी स्थाननक वतृ्तपत्रात प्रमसध्द झाल्याचे नगरपींचायतीमार्ा त 
कळववण्यात आले आहे. 
(२) लाींजा नगरपींचायत हददीतील शहराच्या १७ प्रभागामध्ये पावसाळ्यामळेु रस्त्यावर पडलेले 
खड्ड े बुजववण्याच्या कामाची प्रक्रीया प्रचलीत ननयमानुसार करण्यात आल्याची बाब 
नगरपररषदेने त्याींच्या अहवालात नमूद केली आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

िोल्हापूर महानगरपामलिेिडून आिारण्यात येणारा मालमत्ता  
िर हा खूप जास्त असल्याबाबत 

  

(२३)  १११५७८ (१२-०४-२०१८).   श्री.अमल महाडीि (िोल्हापूर दक्षक्षण) :   सन्माननीय 
म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोल्हापूर महानगरपामलकेकडून आकारण्यात येणारा मालमत्ता कर हा खूप जास्त 
असल्याची बाब माहे जानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशानास आली, हे खरे आहे 
काय, 
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(२) असल्यास, मालमत्ता कर जास्त असल्यान े मोठ-मोठे मॉल, तसेच उदयोगिींदे करणारे 
व्यापारी हे व्यवसाय करण्यासाठी येत नसल्यान े पररणामी महानगरपामलका हद्दीतील 
नागररकाींना अत्यािुननक सुवविाींचा लाभ न घेता न येणे, रोजगार उपलब्ि न होणे अशा 
अनेक बाबी ननदशानास येत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मालमत्ता कर दर हा मुींबई- पुणे महानगरपामलकासारखा आकरणेबाबत शासन 
ववचारिीन आहे काय, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२४-०९-२०१८) : (१) हे खरे नाही. 
• महाराषर महानगरपामलका अगिननयमातील तरतुदी व सुिारीत भाींडवली मुल्यविीत कर 
आकारणी पध्दतीनुसार कोल्हापरू शहरातील ममळकतीच्या मालमत्ता कराची आकारणी 
सदयजस्थतीत करण्यात येते. 
(२) हे खरे नाही. 
• स्व:वापरातील ममळकतीसाठी भाींडवलीमुल्यावर ०.२५ ्क्के दरान े व कुळवापरातील 
ममळकतीसाठी भाींडवलीमुल्यावरील ०.५० ्क्के दराने मालमत्ता कराची आकारणी करण्यात 
येते. 
(३) कोल्हापूर महानगरपामलका के्षत्रातील मालमत्ता कर आकारणीत सुसुत्रता आणण्यासाठी 
आवश्यक प्रयत्न महानगरपामलकेमार्ा त करण्यात येत आहेत. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  
िोल्हापूर महानगरपामलिेअांतगात फायर टॅक्स देण्यास व्यापाऱ्याांनी ववरोध िेला असल्याबाबत 

  

(२४)  ११२२७२ (१२-०४-२०१८).   श्री.स रेश हाळवणिर (इचलिरांजी) :   सन्माननीय 
म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोल्हापूर महापामलकेअींतगात व्यापारी गाळेिारक याींना व्यवसाय परवाना र्कीं वा नूतनीकरण 
दाखला देताना आग प्रनतबींिक व जीवसींरक्षक उपाययोजना त्याींच्या व्यवसायाच्या इमारतीमध्ये 
करणे बींिनकारक करण्यात आले असनू वावषाक साडसेात हजार रुपयाींपयांतची र्ी आकारली 
जात आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, आग ववरोिी उपकरण बसवून सदरचा र्ायर ्ॅक्स देण्यास व्यापाऱ्याींनी ववरोि 
केला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, आग ववरोिी उपकरण बसववलेल्या व्यापाऱ्याींचा र्ायर ्ॅक्स मार् र्कीं वा रद्द 
करण्याबाबत शासनाची भूममका काय आहे ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२४-०९-२०१८) : (१) महाराषर आग प्रनतबींिक जीव सींरक्षक उपाययोजना, 
२००६ नुसार व्यवसायिारकाींना व व्यवसाय के्षत्रात अजग्नशमन उपाययोजना करणे बींिनकारक 
असून दद.१९/०३/२०१८ रोजीच्या महासभेच्या ठरावान्वये कोल्हापूर महानगरपामलकेमार्ा त 



वव.स. ४७५ (21) 

व्यापारी गाळेिारक याींना नवीन परवाना/नुतनीकरण दाखला घेताना अजग्नशमन प्रनतबींिक 
उपाययोजना/आग ननयींत्रण सािनचे्या अनुषींगाने वाषीक शुल्क घेण्यात येत.े 
(२) व (३) कोल्हापूर महानगरपामलकेमार्ा त आकारण्यात येणाऱ्या र्ायर ्ॅक्स शुल्क ववषयी 
सुरुवातीस व्यापाऱ्याींनी र्करकोळ ववरोि दशाववला, ही वस्तुजस्थती आहे. तथावप, सदरच्या 
उपाययोजना करणे बींिनकारक असल्यान े त्याप्रमाण े सन २०१८-१९ मध्ये नवीन परवाना/ 
नुतनीकरण करताना व्यवसायिारकाींनी सदर शुल्क भरलेले आहे. 

___________ 
  

म रबाड (जज.ठाणे) येथील ब्रब्रटीशिालीन १२५ वषािंची ईमारतीला लागलेली आग 
  

(२५)  ११३८५२ (१२-०४-२०१८). श्री.पाांड रांग बरोरा (शहापूर), श्री.शमशिाांत मशांदे (िोरेगाव), 
श्री.राजेश टोप े (घनसावांगी), श्री.राह ल मोटे (पराांडा), श्री.राह ल जगताप (श्रीगोंदा) :   
सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुरबाड (जज.ठाण)े येथील बब्र्ीशकालीन १२५ वषाांच्या जुन्या इमारतीत ददनाींक ५ जानेवारी, 
२०१७ रोजी वा त्या सुमारास आग लागल्याची घ्ना घडली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त घ्नेची शासनामार्ा त चौकशी केली आहे काय,चौकशीत काय आढळून 
आले व तदनुसार शासनान ेपुढे कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२४-०९-२०१८) : (१) मुरबाड येथील हनमुान मींदीरासमोरील एका 
इमारतीला आग लागल्यान ेसदर इमारत पुणात: जळल्याची घ्ना घडल्याचे तहसील कायाालय, 
मुरबाड याींचेकडील अहवालात नमदू आहे. 
(२) पोमलस खाते मुरबाड याींचेकडील चौकशी अहवालानसुार सदरील आग ही इलेक्रीक वायरचे 
शॉ ा्सर्का ्मुळे लागली असल्याबाबतचे अहवालात नमूद आहे. 
      या घ्नेतील नुकसानग्रस्ताींना नैसगगाक आपत्ती ननिीमिनु नुकसान भरपाई देण्यात 
आली आहे, असे जजल्हागिकारी, ठाणे याींनी कळववले आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
 

प णे महानगरपामलिेमध्ये समाववष्ट्ट गावाांना आवश्यि मलूभूत  
सोयीस ववधा उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 

  

(२६)  ११४१२५ (०३-०४-२०१८).   श्रीमती माध री ममसाळ (पवाती) : सन्माननीय म ख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे महानगरपामलकेत समाववष् रु्रसुींगीसह इतर ११ गावाींमध्ये पाणी, कचरा 
व्यवस्थापन, पथददवे, ववववि प्रकारचे दाखले आदी समस्या असून या समस्याींकड े पुणे 
महानगरपामलका सातत् याने दलुाक्ष करीत असल्याची बाब माहे जानेवारी, २०१८ च्या दसुऱ् या 
आठवड्यात ननदशानास आली, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनामार्ा त चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून 
आले व त्यानसुार पुणे महानगरपामलकेमध्ये समाववष् गावाींना आवश्यक मूलभूत सोयीसुवविा 
उपलब्ि करुन देण्याबाबत शासनाने कोणत्या उपाययोजना केल्या वा करण्यात येत आहेत, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२१-०९-२०१८) :  (१), व (२) • दद.४.१०.२०१७ रोजीच्या अगिसूचनेव्दारे 
पुणे महानगरपामलकेत नव्यान ेरु्रूसुींगीसह ११ गावाींचा समावेश करण्यात आलेला आहे. 
• सन २०१७-१८ या आगथाक वषाात पुणे महानगरपामलकेत समाववष् झालेल्या सींबींिीत ११ 
गावाींसाठी सदर आगथाक वषाात तरतूद उपलब्ि नसल्यान ेमोठी ववकासकाम ेहाती घेता आली 
नाहीत, ही वस्तुजस्थती आहे.   
• तथावप, सन २०१७-१८ या आगथाक वषाासाठी पुणे महानगरपामलकेने नव्याने समाववष् 
झालेल्या ११ गावाींसाठी वगीकरणाव्दारे आवश्यक ननिी उपलब्ि केला आहे.  त्यामिून या 
गावातील देखभाल दरुूस्ती, ववदयुत देयके अदायगी अशी काम ेकरण्यात आली आहे, असे पुणे 
महानगरपामलकेने कळववले आहे.  
• तसेच सन २०१८-१९ या आगथाक वषाासाठी नव्याने समाववष् झालेल्या ११ गावाींसाठी 
मुलभूत सोयी सुवविा उपलब्ि करून देण्यासाठी आवश्यक तरतूद करण्यात आली आहे.   
• सदर ननिीतून रस्त,े पायाभतू सुवविा, घनकचरा व्यवस्थापन, जलशुध्दीकरण यींत्रणा, 
साींडपाणी व्यवस्थापन ववषयक काम,े आरोग्य व इतर अनुषींगीक ववकास काम े करण्याच े
प्रस्ताववत आहे. पथ ववभागामार्ा त सन २०१८-१९ या आगथाक वषाामध्ये समाववष् नववन 
प्रत्येक गावाींतील रस्ते ववकसनासाठी रक्कम रु. १७३ लक्षची तरतूद उपलब्ि करण्यात आलेली 
असून े्ंडर प्रर्क्रया कायावाही चाल ूआहे.   
(३) प्रश्न उद् ावत नाही.  

___________ 
  

राजापूर (जज.रत्नाधगरी) शहरातील धचांचबाांध ते िोंढेतडला जोडणा-या 
प लाच्या जोडरस्त्याचे िाम 

  

(२७)  ११४६१५ (१९-०४-२०१८).   श्री.सांतोष दानव े (भोिरदन) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राजापूर (जज.रत्नागगरी) शहरातील गचींचबाींि ते कोंढेतडला जोडणा-या पुलाच्या जोडरस्त्याचे 
काम अींदाजपत्रकीय तरतुदीनुसार होत नसल्याने सदर काम बींद ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले 
आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त रस्त्यासाठी नदीपात्रातील बेकायदा वाळू उपसा करून त्याचा वापर 
पुलाच्या बाींिकामासाठी केला जात आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी चौकशी करण्यात आली आहे काय, चौकशीचे ननषकषा काय 
आहेत व त्यानुसार दोषी कीं त्रा्दारावर शासनान ेकोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (२४-०९-२०१८) : (१) व (२) कीं त्रा्दारास ददलेल्या राजापूर शहरातील 
गचींचबाींि ते कोंढेतडला जोडणाऱ्या पुलाच्या जोडरस्त्याच्या कामाची नगरपररषद अमभयींता 
याींच्याकडून प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन पहाणी केली असता, कीं त्रा्दाराने अींदाजपत्रकात नमूद 
मुरुम ऐवजी वाळू वापरल्याच े तसेच कामाच्या गुणवत्तेमध्ये त्रु्ी आढळल्यान े सदरच ेकाम 
नगरपररषदेमार्ा त थाींबववण्यात आले होते, ही वस्तुजस्थती आहे. 
(३) सदर कामाच्या अनुषींगाने ननयुक्त आर्का ्ेक्् याींचा अहवाल व उप अमभयींता प्रिानमींत्री 
ग्राम सडक योजना, गचपळूण याींचा ्ेस्् ररपो ा् नगरपररषदेमार्ा त घेण्यात आला आहे. 
• तसेच सदर कामाचे थडा पा्ी ऑडी् करण्याकरीता नगरपररषदेमार्ा त पत्र व्यवहार करण्यात 
आला आहे. 
• नगरपररषद सभेच्या ठरावानुसार कीं त्रा्दाराकडून कामामध्ये काही ताींबत्रक त्रु्ी आढळल्यास 
त्या दरु करण्याच ेहमीपत्र घेऊन सदर पुलाच्या जोडरस्त्याचे बाींिकाम माहे एवप्रल, २०१८ मध्ये 
सुरु करण्यात आले आहे.  
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

पालघर नगरपररषदेने वविास िामाच्या तनववदा, ई-तनववदा िाढताना  
एिाच ठेिेदाराला सवा िाम ेददल्याबाबत 

  

(२८)  ११६२४२ (१२-०४-२०१८).   श्री.पास्िल धनारे (डहाणू) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पालघर नगरपररषदेने ववकास कामाच्या ननववदा, ई-ननववदा काढताना व इतर बाबीच्या 
मींजुरीसाठी सवासािारण सभा बोलववण्यात येते परींत ुएकाच ठेकेदाराला सवा १० को्ीींची कामे 
ददली असून ठेकेदाराच्या दहतासाठी शासनाचे ननयम डावलले असल्याचे ददनाींक २० जानेवारी, 
२०१८ रोजी वा त्या सुमारास ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर ननववदा प्रर्क्रया बेकायदा असल्याचेही ननदशानास आले आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर ननववदा प्रर्क्रया पुन्हा नव्यान ेघेतली जाणार आहे काय, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२४-०९-२०१८) : (१) हे खरे नाही. 
(२), (३) व (४) पालघर नगरपररषदेमार्ा त हाती घेण्यात आलेल्या ववकास कामाींची प्रक्रीया 
प्रचलीत ननयमानुसार राबववण्यात आल्याच े जजल्हागिकारी, पालघर याींनी त्याींच्या अहवालात 
नमूद केले आहे.  
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 
 

___________ 
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बांगळ रू-म ांबई बा्यवळण मागाावर वारज ेते ड क्िर खखांडीपयिंत सजव्हास  
रस्त्याचे िाम सांथ गतीने होत असल्याबाबत 

  

(२९)  ११६६९३ (२३-०७-२०१८).   श्री.मभमराव तापिीर (खडिवासला) :   सन्माननीय 
म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे, वारज,े बा्य़वळण मागाालगत वारज ेते डुक्कर णखींड या सजव्हास रस्त्याच ेकाम गत 
अनेक वषाांपासून सींथ गतीन ेसुरू असल्याच ेमाहे म,े २०१८ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशानास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, बींगळुरु-मुींबई बाहयवळण मागाावर सजव्हास रस्त्याच्या कामामळेु या रस्त्यावर 
अपघाताींमध्ये लक्षणीय वाढ झाली असनू अनके नागररकाींचे बळी गेल्याचे ननदशानास आले 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरहू रस्ता महानगरपामलकेच्या कायाके्षत्रात येत असून याबाबत ददनाींक २२ 
म,े २०१८ रोजी जा.क्र.२५८० न े मा.आयुक्त, पुणे महानगरपामलका याींना लेखी पत्रादवारे 
कळववले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले व 
त्यानुसार दोषीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
 
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२९-०९-२०१८) : (१) होय, पुणे वारजे बाहयवळण मागाालगत वारज ेत े
डुक्कर णखींडी या राषरीय महामागाामिील सजव्हास रस्त्याचे काम तसेच त्या लगतच्या पुणे 
महानगरपामलकेच्या १२ मी.डी.पी. रस्त्याचे काम ्प्प्या ्प्प्यान ेसरुु आहे. 
(२) बींगळूरु – मुींबइा बाहयवळण मागाावर सजव्हास रस्त्या लगत पणेु महानगरपामलकेचा १२ मी. 
डी.पी. रस्त्याचे काम अींदाजपत्रकात उपलब्ि होणा-या तरतूदीच्या अनुषींगाने ्प्प्या ्प्प्यान े
करण्यात आले आहे. याप्रमाणे आर.एम.डी. कॉलेज त ेलोढा हॉस्पी्ल व दहल व्हयू सोसाय्ी 
ते शले पेरोल पींपापयांत काम पणूा झालेले आहे. या पूणा झालेल्या पुणे महानगरपामलकेच्या 
सजव्हास रस्त्यावर अपघात झाल्याची मादहती उपलब्ि नाही, असे पुणे महानगरपामलकेन े
कळवीले आहे. 
(३) होय. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(५) वारजे  ते डुक्करणखींडीपयांत  राषरीय महामागाालगत व  त्याींच्या सजव्हास रस्त्याला लागून 
असलेल्या पुणे महानगरपामलकेचा १२ मी.डी.पी.रस्ता करणेकरीता अींदाजपत्रकात पुरेशी तरतूदी 
अभावी तसेच  मालमत्ता व्यवस्थापन ववभागामार्ा त रस्त्यासाठी भूसींपादन करुन जागा 
ताब्यात आल्यानींतर या दठकाणी पुणे महानगरपामलकेचा १२ मी. डी.पी.रस्ता करण्यात येत 
आहे. 

___________ 
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ध ळे महानगरपामलिेमध्ये नवीन िचरा डपेोसाठी जागा उपलब्ध िरण्याबाबत 
  

(३०)  ११७१२८ (२३-०७-२०१८).   श्री.ि णाल पाटील (ध ळे ग्रामीण), श्रीमती तनमाला गाववत 
(इगतपूरी), अॅड.यशोमती ठािूर (ततवसा), श्री.अमर िाळे (आवी), डॉ.सांतोष टारफे (िळमन री), 
श्री.अस्लम शखे (मालाड पजश्चम), श्री.अममन पटेल (म ांबादेवी), श्री.बाळासाहेब थोरात 
(सांगमनेर), श्री.भारत भालिे (पांढरपूर) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) िळेु महानगरपामलका प्रशासनाकड े कचरा डपेोत कचरा ्ाकण्यासाठी जागा मशल्लक 
नसल्याने कचरा डपेोसाठी नवीन जागेचा शोि सुरु केला असुन या जागेसाठी जजल्हा 
प्रशासनाकड े पाठपुरावा केला जात असुनही अदयाप जागेववषयी सकारात्मक ननणाय झाला 
नसल्याच ेमाहे माचा, २०१८ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, िुळे महानगरपामलका हद्दीत नव्यान ेदहा गावाचा समावेश झाला असनू कचरा 
डपेोसाठी जागा न ममळाल्यान े महानगरपामलकेला आहे त्याच जागेत कच-याची ववल्हेवा् 
लावावी लागत असुन या कच-याच े ववघ्न करणारा प्रकल् प नसल्यान े नागररकाींच्या 
आरोग्यावरही दषुपररणाम होत आहे यादृष्ीन ेशासनान ेकोणती कायावाही केली वा करीत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२१-०९-२०१८) : (१) हे खरे नाही. 

िुळे महानगरपामलकेन े कचरा डपेोसाठी जजल्हागिकारी याींचेकड े जागेची मागणी 
केलेली नाही. 
(२) िुळे महानगरपामलकेमार्ा त कचऱ्यापासून गाींडूळ खत व कीं पोस्् खत ननममाती प्रकल्प 
उभारण्यात आला असून, सदयजस्थतीत तो कायारत आहे. 
     तसेच, महानगरपामलकेचा घनकचरा व्यवस्थापन आराखडा मींजुर झाला असून, त्यातील 
बायोमायननींग प्रकल्पास शासनाच ेअनुदान देण्यात आले आहे. अजस्तत्वात असलेल्या कचऱ्याच े
बायोमायननींग केल्यानींतर ७० ते ८०% जागा पुन: उपयोगात येणार आहे. 
     हद्दवाढीनींतर नव्याने समाववष् झालेल्या गावाींच्या ननघणाऱ्या कचऱ्यासाठी सदयाच्या 
कचरा डपेोमध्ये पुरेशी जागा उपलब्ि आहे. त्यामळेु महानगरपामलकेस सदया जागेचा प्रश्न 
उद्भवणार नाही, असे िुळे महानगरपामलकेने कळववले आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

उरण (जज.रायगड) शहरातील नागरीिाांनी पाणीपट्टीची देयिे वळेोवेळी भरुनही महाराष्ट्र 
औद्योधगि वविास महामांडळाने २५ टक्िे पाणी िपात िेल्याबाबत 

  

(३१)  ११७२६६ (२८-०७-२०१८).   श्रीमती तपृ्ती सावांत (वाांदे्र पूवा) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) उरण शहरातील (जज.रायगड) नागरीकाींनी पाणीपट्ीची देयके वेळोवेळी भरुनही उरण 
नगरपररषदेने एमआयडीसीच े रुपये १३ को्ी न ददल्यान े महाराषर औदयोगगक ववकास 
महामींडळाने २५ ्क्के पाणी कपात केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उरण नगरपररषदेने रुपये १३ को्ी एमआयडीसीला अदा न करण्याची कारणे 
काय आहेत, 
(३) असल्यास, उरण शहरातील पाणी ी्ंचाई दरु होण्याच्या दृष्ीने उरण नगरपररषदेने कोणती 
पयाायी उपाययोजना केली आहे काय व र्कती कालाविीत एमआयडीसीची पाण्याची थकीत 
बबले देण्यात येणार आहेत, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. देवेंद्र फडणवीस (२५-०९-२०१८) : (१) महाराषर औदयोगगक ववकास महामींडळान े उरण 
शहराकरीता कोणतीही पाणी कपात केलेली नाही. 
• नगरपररषदेकड ेरु. ४.६९ को्ी इतक्या रक्कमेच्या पाणी बबलाची मुळ थकबाकी आहे. 
• तर, जलमापक नादरुुस्त असल्यामुळे आकारण्यात आलेली अनतररक्त रक्कम, मींजुर 
कोटयापेक्षा जास्त वापरलेल्या पाण्यासाठी आकारण्यात आलेली अनतररक्त रक्कम व मुदतीत  
भरणा न केल्यामुळे आकारण्यात आलेले ववलींब शुल्क या करीता महामींडळाने रु. ८.१४ को्ी 
इतकी रक्कम आकारलेली आहे. 
• मुळ थकबाकी व अनतररक्त रक्कम आणण ववलींब शुल्क अशी रु. १२.८३ को्ी इतकी 
थकबाकी नगरपररषदेकड ेआहे, ही वस्तुजस्थती आहे. 
(२) महाराषर औदयोगगक ववकास महामींडळाच े पाणी बबल, पाणी पुरवठा योजनेवरील 
आस्थापना खचा, ववदयुत खचा, देखभाल व दरुुस्ती इत्यादी खचााच्या तलुनेत नगरपररषदेकड े
जमा होणाऱ्या पाणी पट्ीच ेउत्पन्न र्ारच कमी आहे. त्यामुळे दरवषी अींदाजे रु.७०.०० लाख 
इतका तो्ा नगरपररषदेस सहन करावा लागतो, त्यामुळे इतर आवश्यक सेवा सुवविाींवरील 
खचा भागवून ्प्प्या ्प्प्यान े बबले अदा करण्यात येत आहेत, अस े नगरपररषदेने कळववले 
आहे. 
(३) सदयजस्थतीत उरण शहरामध्ये पाणी ी्ंचाई ननमााण झालेली नाही. तथावप, अशी शक्यता 
ननमााण झाल्यास मसडको प्रागिकरणाकडून पयाायी पाणी व्यवस्था करण्याच े नगरपररषदेचे 
ननयोजन आहे. 
• १४ व्या ववत्त आयोगाींतगात नगरपररषदेस ममळणाऱ्या अनुदानातून महाराषर औदयोगगक 
ववकास महामींडळाची पाणी बबले अदा करण्यासींदभाात नगरपररषदेचे ननयोजन आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  
प णे शहरातील महात्मा फ ले वाडा व क्राांती ज्योती साववत्रीबाई फ ले स्मारि याांना जोडणारा 

रस्ता व लगतच्या ममळितीांच्या भूसांपादनाबाबत 
  

(३२)  ११७६०३ (२३-०७-२०१८).   श्री.छगन भ जबळ (येवला) : सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) पुणे शहरातील महात्मा रु्ले वाडा व क्राींती ज्योती साववत्रीबाई रु्ले स्मारक याींना जोडणारा 
रस्ता व लगतच्या ममळकतीींच ेभसूींपादन करण्यासाठी पुणे महानगरपामलकेने ववशेष भसूींपादन 
अगिकारी याींचकेड ेभसूींपादनापो्ी आवश्यक रक्कम जमा करूनही माहे म,े २०१८ मध्ये वा त्या 
दरम्यान पयांत सदर भसूींपादन झालेले नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, महात्मा रु्ले याींच्या राज्य सींरक्षक्षत स्मारकाच्या नुतनीकरणाचे सन २०१५ 
मध्ये सुरु झालेले काम लवकरात लवकर पूणा होण्यासाठी व या स्मारकाच्या ववस्तारासाठी 
लोकप्रनतननिीींनी ददनाींक ६ नोव्हेंबर, २०१७ रोजी वा त्यासुमारास शासनास ननवेदन ददलेले 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, पुणे शहरातील साववत्रीबाई रु्ले स्मारकातील मशल्पे व मभत्तीगचत्राींच्या कामाींच े
सन २०१४ मध्ये कायाारींभ आदेश देवूनही माहे म,े २०१८ पयांत हे काम अपूणाावस्थेत आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२९-०९-२०१८) : (१) पुणे महानगरपामलकेन े ववशेष भूसींपादन क्र. १५ 
याींचेकड ेदद. १६/७/१४ अखेर भूसींपादनासाठी रु. १४.२० को. इतकी रक्कम जमा केलेली आहे. 
तथावप अदयाप भूसींपादन झालेले नसून जजल्हागिकारी, पुणे याींच्याकड े सामाजजक ननिाारण 
अहवालावर प्रलींबबत आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) हे खरे आहे. 
(४) सींबींगित मशल्पकाराकडून आजपयांत १२ पुतळे व २५ म्युरल्सचे कास््ीींग करण्यात आले 
आहे. त्यापैकी २ पुतळे व २० म्युरल्स प्रत्यक्ष कामाचे जागेवर आणण्यात आली आहेत. १० 
पुतळयाींच े स््ुडडओमध्ये पॉमलमशींगचे काम सुरु आहे. सदरच े काम सुरु आहे. सदरच े काम 
कलाकुसरीच ेअसल्यामुळे कामास वेळ लागत आहे.  
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
 

िोल्हापूर महानगरपामलिेतील िचऱ्यातील िाही औषधाांची प नववाक्री होत असल्याबाबत 
  

(३३)  ११८२६७ (२८-०७-२०१८).   श्री.राजेश क्षीरसागर (िोल्हापूर उत्तर) :   सन्माननीय 
म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोल्हापूर महानगरपामलकेच्या यींत्रणेतून ज्या वैदयर्कय कच-याची ववल्हेवा् होणे अपेक्षक्षत 
आहे तो कचरा थे् स्कॅ्रप ववके्रत्याींकड े देण्यात येत असून यातील काही औषिाींची पुनववाक्री 
करण्यात आल्याचे माहे एवप्रल, २०१८ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशानास आले, हे खरे आहे 
काय, 
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(२) असल्यास, या प्रकरणी शासनान े चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले, 
चौकशीनुसार पुढे कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१७-०९-२०१८) : (१) व (२) हे खरे नाही. 
     कोल्हापूर शहरातील वैदयकीय व्यवसायामिून ननमााण होणाऱ् या जैव वैदयकीय कचऱ्याची 
ववल्हेवा् जैव वैदयकीय कचरा (व्यवस्थापन व हाताळणी) ननयम, २०१६ मिील तरतुदीनसुार 
करण्यात येत असल्याच ेकोल्हापूर महानगरपामलकेन ेकळववले आहे. 
• तथावप, माहे एवप्रल, २०१८ मध्ये भींगार ववकणाऱ्या व्यक्तीस तपोवन शाळेजवळील 
कचऱ्यामध्ये सलाईन बॉ्ल व ररकाम्या मसरीींज इ. सादहत्य आढळले, दह वस्तुजस्थती आहे. 
• परींतु, सदर बाबीची महानगरपामलकेमार्ा त तपासणी केली असता यामध्ये कोणत्याही प्रकारच े
औषिे व इतर सादहत्य ननदशानास आलेले नाही. 
• सदर घ्नेची ररतसर पोलीस र्र्यााद करण्यात आली असून ननदशानास आलेल्या जैव 
कचऱ्याची जैव वैदयकीय प्रकल्पामार्ा त ववल्हेवा् लावण्यात आली असल्याच ेमहानगरपामलकेने 
कळववले आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

मालेगाव (जज.नामशि) या ताल क्यातील पावरल म उद्योगास  
एल.बी.टी.ची रक्िम माफ िरण्याबाबत 

  

(३४)  ११९३६० (२३-०७-२०१८).   श्री.आमसफ शेख (मालेगाांव मध्य), श्री.अममन पटेल 
(म ांबादेवी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.अब् द ल सत्तार (मसल्लोड), श्री.नसीम खान 
(चाांददवली), प्रा.वषाा गायिवाड (धारावी), श्रीमती तनमाला गाववत (इगतपूरी), श्री.भारत भालिे 
(पांढरपूर), डॉ.सांतोष टारफे (िळमन री), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर) :   सन्माननीय 
म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मालेगाव (जज.नामशक) या तालुक्यातील पावरलुम उदयोगास ३ वषाांपासून मींदीच े साव् 
असल्यामळेु पावरलुमिारक आगथाक अडचणीत सापडले असल्यामुळे त्याींची एल.बी.्ी.ची 
रक्कम मार् करण्याबाबत मा.स्थाननक लोकप्रनतननिी याींनी मा. गहृराज्य मींत्री याींना ददनाींक 
२० रे्ब्रुवारी, २०१८ रोजी वा त्या सुमारास लेखी ननवेदन ददले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सदर ननवेदनावर शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२१-०९-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे, 
(२) या ननवेदनाच्या अनुषींगान े आयुक्त, मालेगाव महानगरपामलका याींच्याकडून अमभप्राय 
मागववण्यात आले आहेत. तसचे शासनाने दद. १ ऑगस््, २०१५ पासून रु ५० को्ीपेक्षा कमी 
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उलाढाल असलेल्या सवा व्यापाऱ्याींना स्थाननक सींस्था करातून सू् ददलेली होती. त्यामळेु सदर 
ननणायाचा लाभ मालेगाव महानगरपामलका के्षत्रातील पावरलुम व्यवसाईकाींना देखील झालेला 
आहे.  
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

िल्याण डोंब्रबवली (जज.ठाणे) के्षत्रातील स मारे ६९ हजार ९२० बाांधिामाांना  
सांरक्षण देण्यापासून वगळण्यात आल्याबाबत 

  

(३५)  ११९४५२ (२९-०७-२०१८).   श्री.स भाष भोईर (िल्याण ग्रामीण) :   सन्माननीय 
म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कल्याण डोंबबवली (जज.ठाणे) के्षत्रातील सुमारे ६९ हजार ९२० बाींिकामाींना सींरक्षण 
देण्यापासून वगळण्यात आल्याचे महानगरपामलका प्रशासनाकडून पत्रकादवारे ददनाींक ०७ एवप्रल, 
२०१८ रोजी वा त्या सुमारास स्पष् करण्यात आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, माहे डडसेंबर, २०१५ पयांत बाींिकामाींना अभय देण्याचे शासनान े जाहीर केले 
असताना कल्याण-डोंबबवली महानगरपामलका हद्दीतील बाींिकाम े वगळण्याची कारणे काय 
आहेत, 
(३) असल्यास, कल्याण डोंबबवली महानगरपामलकेत र्कती बाींिकाम े अनगिकृत आहेत व 
त्यापैकी र्कती बाींिकाम ेअगिकृत करण्याचे महानगरपामलकेच्या ववचारािीन आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२६-०९-२०१८) : (१) व (२) • ननयोजन प्रागिकरणाींच्या के्षत्रामिील 
दद.३१.१२.२०१५ पूवीची अनगिकृत बाींिकाम ेप्रशमन आकार लावून “प्रशममत सींरचना” म्हणून 
घोवषत करण्यासाठी शासन ननणाय दद. ०७.१०.२०१७ नुसार महाराषर प्रादेमशक व नगररचना 
अगिननयम १९६६ मिील कलम ५२क नुसार अगिननयमाच े कलम १५८(१) अन्वये केलेले 
ननयम प्रमसध्द करणेबाबत अगिसचूना ननगाममत केलेली आहे. 
• सदर अगिसूचनेमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे कल्याण-डोंबबवली महानगरपामलका के्षत्रातील 
नागररकाींकडून अजा मागववण्याकरीता दद.०६.०४.२०१८ रोजी महानगरपामलकेन े दैननक 
वतृ्तपत्रामध्ये सूचना प्रमसध्द केली. 
• सदर सचूनेमध्ये महानगरपामलका के्षत्रातील अनगिकृत बाींिकामाबाबत मा. उच्च न्यायालय, 
मुींबई याींचकेडील जनदहत यागचका क्र. १०/२००४ मिील मा. उच्च न्यायालय याींचे आदेशाच्या 
कके्षमिील ६९,९२० बाींिकामाींना उक्त तरतूदी लागू नसल्याचे नमूद केले आहे.  
• मा. उच्च न्यायालयाने दद. ३१.०१.२००८ रोजीच्या आदेशान्वये सदर जनदहत यागचकेमिील 
बाींिकामे मा. उच्च न्यायालयाच्या परवानगीमशवाय ननयममत करण्यास प्रनतबींि केलेले आहे. 
(३) • कल्याण-डोंबबवली महानगरपामलकेत १० प्रभागके्षत्र कायाालयात मा. उच्च न्यायालय 
मुींबई याींचेकडील जनदहत यागचका क्र. १०/२००४ मिील आदेशाप्रमाणे मा. उच्च न्यायालयाच े
माजी ननवतृ्त न्यायागिश मा. अग्यार याींची सममती ननयुक्त केली होती. 
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• सदर सममतीन े त्याींच्या अहवालात दद.०१.०८.१९८७ ते दद. २५.०५.२००७ या कालाविीत 
६८,८२३ बाींिकामे ववना परवानगी आहेत असा उल्लेख केला आहे. तथावप सदर बाींिकामाींना 
महानगरपामलका अगिननयमानुसार अनगिकृत घोवषत करण्याची कारवाई करण्यात आलेली 
नाही.  
• दद. २६.०५.२००७ ते दद. ३०.०६.२०१८ पयांत “अनगिकृत बाींिकामावरील कारवाईस बािा न 
येता” असा मशक्का मारून कर आकारणी केलेली ४५,६२६ बाींिकाम,े मुींबई महानगरप्रदेश 
ववकास प्रागिकरण याींचकेडून प्राप्त झालेली २२९ बाींिकाम,े प्रभागके्षत्र अगिकारी तथा 
पदननदेमशत अगिकारी याींनी कलम ४७८, २६०(२) अन्वये घोवषत केलेली ३३८० अनगिकृत 
बाींिकामे अशी एकूण १,१८,०५८ अनगिकृत बाींिकामे आहेत. 
• कल्याण-डोंबबवली महानगरपामलकेने प्रमसध्द केलेल्या सूचनेनसुार प्रशमन आकार लावून 
“प्रशममत सींरचना” म्हणून घोवषत करण्यासाठी १९ प्रस्ताव महानगरपामलकेकड ेप्राप्त झालेले 
आहेत. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

माथेरान (जज.रायगड) पयाटन स्थळी नगरपामलिेने उभारलेले जागतति  
दजााचे अविाश तनरीक्षण िें द्र बांद पडले असल्याबाबत 

  

(३६)  १२०२९३ (२९-०७-२०१८). श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेल), श्री.समीर ि णावार (दहांगणघाट), 
अॅड.आमशष शेलार (वाांदे्र पजश्चम), श्रीमती मतनषा चौधरी (ददहसर), श्री.अममत साटम (अांधेरी 
पजश्चम) : सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) माथेरान (जज.रायगड) पया् न स्थळी नगरपररषदेने ८० लाख खचााची तरतूद करून 
उभारलेले जागनतक दजााच ेअवकाश ननरीक्षण कें द्र बींद पडले असल्याचे माहे मे, २०१८ मध्ये 
वा त्या दरम्यान ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, माथेरान नगरपररषदेने अवकाश कें द्राच्या उभारणीस आलेल्या खचााची मोठी 
रक्कम ठेकेदाराला न ददल्यामळेु तसेच हींगामी कमाचाऱ् याींना ६ मदहन्याींपासून पगार न 
ददल्यामुळे सदर अवकाश ननरीक्षण कें द्र बींद पडले आहे, हे ही आहे काय, 
(३) असल्यास, २४०० रु्् उींचीवर असलेल्या माथेरान पया् न स्थळी अवकाश कें द्र बींद पडले 
असल्यामळेु अ्यास ूअवकाश ननरीक्षकाींना अडचणी ननमााण होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनान ेचौकशी करून उक्त अवकाश ननरीक्षण कें द्र तातडीने 
सुरू करण्याबाबत कोणती उपाययोजना व कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१७-०९-२०१८) : (१) माथेरान नगरपररषदेचे अवकाश ननरीक्षण कें द्र जून, 
२०१८ पयांत सुरु होते. पावसाळयातील ढगाळ हवामान व िुक्यामुळे दद.१०/०६/२०१८ नींतर 
दरवषीप्रमाण े अवकाश ननरीक्षण कें द्र नगरपररषदेमार्ा त बींद ठेवण्यात आले, ही वस्तुजस्थती 
आहे. 
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(२) आकाशगींगा प्रकल्प उभारणीचे कामापो्ी अदा करावयाची सींपुणा रु.७६.७० लक्ष इतकी 
रक्कम सींबींगित कीं त्रा्दारास माहे जुल,ै २०१८ अखेर अदा करण्यात आली असल्याच े
नगरपररषदेने कळववले आहे. 
(३) पावसाळ्यातील ढगाळ हवामान व िुक्यामुळे सदर अवकाश कें द्र मागील वषीप्रमाण े
यावषीसुध्दा बींद ठेवण्यात आले असल्याचे नगरपररषदेने त्याींच्या अहवालात नमूद केले आहे. 
(४) व (५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

श्री के्षत्र पांढरप र (जज.सोलापूर) येथील चांद्रभागा नदीपात्र शेवाळम क्त िरण्याबाबत 
  

(३७)  १२१०४९ (२५-०७-२०१८).   श्री.भारत भालिे (पांढरपूर) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) श्री के्षत्र पींढरपुर (जज.सोलापरू) येथील चींद्रभागा नदीपात्रात शेवाळ व दगुांिीयुक्त पाणी 
असल्यामळेु सवा भाववक व वारकरी याींची प्रचींड गैरसोय होत असल्याचे ददनाींक १९ म,े २०१८ 
रोजी वा त्या सुमारास ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, अगिक मास असल्यामुळे भाववकाींची पींढरपुर येथे गदी होत असताना व 
चींद्रभागा नदीपात्रत स्नान करण्याचा मदहमा असल्याने वारकऱ् याींकडून व पींढरपुर येथील 
स्थाननक रदहवाशाींकडून नदीपात्रातील शेवाळाचा बींदोबस्त नगरपामलका प्रशासनाने करावा व 
उजणी िरणातुन नदीमध्ये पाणी तातडीन ेसोडण्यात याव ेअशी मागणी करण्यात येत आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी स्थाननक नगरपामलका प्रशासन व शासनान ेकोणती कायावाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२७-०९-२०१८) : (१) होय हे खरे आहे. 
(२) व (३) • उजनी िरणातून सोलापूर शहर व भीमानदीवरील अन्य पाणी पुरवठा योजनाींसाठी 
असलेल्या आकजस्मक आरक्षणातनू पाणी भीमा नदीत सोडले जात.े या कालाविीतच चींद्रभागा 
नदीत पाणी वाहत े असते. अन्य वेळी पींढरपूरच्या वरील बाजूस नगरपररषदेकडून देखभाल 
होणारा पींढरपूर बींिारा, तर खालील बाजूस जलसींपदा ववभागाकडून देखभाल होणारा ववषणूपद 
(गोपाळपूर) बींिारा या दोन बींिाऱ्यामध्ये नदीपात्रात पाणी साठलेले असते. या साठलेल्या 
पाण्यातच भाववक स्नान करीत असतात. 
• चींद्रभागा नदीच्या र्कनाऱ्यावर मोठ्या प्रमाणावर श्राद्धवविीही होत असतात. येणाऱ्या 
भाववकाींची सींख्या मोठ्या प्रमाणात वाढल्यास नदीपात्रात ननमााल्य, प्रासाददक वस्त,ु जुने कपड े
्ाकण्याच ेप्रमाण साहजजकच वाढते. चींद्रभागा वाळवीं्ाचे (दगडीपूल ते ववप्रदत्त घा्) अींदाजजत 
के्षत्रर्ळ ८५ हजार चौरस रू्् आहे. तेथील नदीपात्रातील ननमााल्य, मशळे अन्न, अत्यींवविी 
सादहत्य इत्यादी उचलून स्वच्छता करण्याचे काम श्री ववठ्ठल रुजक्मणी मींददरे सममती, पींढरपूर 
याींच्याकडून नगरपररषदेच्या सहाय्याने केले जात.े  
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• वाळवीं् व त्याजवळील नदीपात्रातील कचरा उचलून ते स्वच्छ ठेवण्याच्या कामासाठी मींददर 
सममतीने ई-ननववदेदवारे खाजगी कीं पनीची ननयुक्ती केली असून या कीं पनीमार्ा त २ मशफ््मध्ये 
स्वच्छतेचे काम ददनाींक १५ एवप्रल, २०१८ पासून करण्यात येत आहे.  
• उजनीतनू पाणी सोडून ववषणूपद (गोपाळपूर) बींिाऱ्यात पाण्याचा साठा करण्याबाबत 
जलसींपदा ववभागाकडून िोरणाींनरुुप कायावाही होत असते. तथावप, दरम्यानच्या कालाविीत 
साठलेल्या पाण्यातील ननमााल्य, मशळे अन्न, शेवाळ, अींत्यवविी सादहत्य इत्यादी काढून 
चींद्रभागा नदीच ेपाणी स्वच्छ ठेवण्याबाबत पींढरपूर नगरपररषद व श्री ववठ्ठल रुजक्मणी मींददरे 
सममती याींच्याकडून वेळोवेळी कायावाही होत असते. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

पांढरप र (जज.सोलाप र) येथील पांढरप र शहरातील सरगम चौि येथ ेप्रशासनाने रस्त्याची  
उांची वाढवली असल्याम ळे वाहत ि िोंडी होत असल्याबाबत 

  

(३८)  १२१२२५ (२९-०७-२०१८).   श्री.भारत भालिे (पांढरपूर) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पींढरपुर (जज.सोलापुर) येथील पींढरपुर शहरातील सरगम चौक येथे प्रशासनाने रस्त्याची 
उींची वाढवली असल्यामळेु पुलाची उींची कमी झाली नसल्याने दर दठकाणी एस्ी बससे व इतर 
मोठी वाहने पलुाखाली अडकत असल्यामुळे वारींवार वाहतुकीची कोंडी होत असल्याच ेननदशानास 
येत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणामुळे शहरातील नागररकाींना व वारकऱ्याींना वारींवार या 
रहदारीचा सामना करण्याबरोबर, पावसाळयात या रेल्वे पुलाखाली साचणाऱ्या पाण्याचा सामना 
करावा लागत असल्यामुळे प्रचींड त्रास होत असल्याचेही ननदशानास आले आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त पुलाची उींची वाढवून पावसाळयात साचणाऱ्या पाण्याबाबत 
कायमस्वरूपी उपाययोजना करणेबाबत रेल्वे प्रशासनाला व नगरपामलका प्रशासनाला अनेकदा 
मागणी करूनही अदयापही शासनाने कोणतीही उपाययोजना केली नसल्याच े ननदशानास आले 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त पुलाबाबत स्थाननक प्रशासनान े कायमस्वरूपी उपाययोजना 
करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२७-०९-२०१८) : (१), (२), (३) व (४) • पींढरपूर शहरातील सरगम गथए्र 
जवळील रेल्वे क्रॉमसींगच्या दठकाणी रेल्वे ववभागामार्ा त सन १९९८-९९ साली पलुाचे बाींिकाम 
करणेत आलेले होत.े सदर पुलाच ेरस्त्याची (Carriage Way) रुीं दी दोन्ही बाजसू प्रत्येकी ४ 
मी्र प्रमाणे एकूण ८ मी्र इतकी आहे. तसेच पलुाची उींची ३.९० मी्र इतकी आहे. 
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• सदरच्या पुलाचे बाींिकाम करताना पुलाखाली पावसाचे पाणी वाहून जाणेसाठी आवश्यक 
व्यवस्था न केल्यामळेु त्यावेळेपासून पावसाळ्याच्या ददवसात पूलाखाली काही प्रमाणात पाणी 
साचते. त्यामुळे वाहतुकीला अडचण होत आहे. सदर रेल्व ेपुलाखाली साठणारे पावसाच ेपाणी 
साठवून ठेवण्यासाठी सन २०१५-१६ मध्ये वाहतकुीस अडथळा होणार नाही, अशा पद्धतीन े
तात्पुरती व्यवस्था म्हणून पावसाच्या पाण्यासाठी २५ त े ३० हजार मल्र क्षमतेची साठवण 
्ाकी बाींिलेली आहे. पावसाळ्यात पडणारे पाणी सदरच्या ्ाकीत जमा होते नींतर ते पाणी 
इींजजनने उपसा करुन नजीकच्या नाल्यामध्ये सोडले जाते. 
• या दठकाणच्या रस्त्यावर मोठ्या प्रमाणात खड्ड े पडल्यामुळे सवा प्रकारच्या वाहतूकीस 
अडथळा येत होता. याकररता सवा खड्ड ेभरुन घेऊन डाींबरीकरणाचा एक थर देणेसाठी ददनाींक 
१८ मे, २०१८ अन्वये कामाचा आदेश (Work Order) देण्यात आला असून रस्त्याची उींची 
वाढणार नाही, याची काळजी घेण्यात आली असून काम करण्यापूवी रस्त्याची खोदाई करण्यात 
आली होती. सदरचे काम माहे जनू, २०१८ मध्ये पूणा झालेले आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
 

रायगड जजल््यातील अमलबाग सम द्रकिना-यावरील शौचालय पाडण्याचे  
आदेश पयाावरण ववभागान ेददले असल्याबाबत 

  

(३९)  १२१३८६ (२९-०७-२०१८).   श्री.सांतोष दानवे (भोिरदन), श्री.नारायण ि चे (बदनापूर) :   
सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) रायगड जजल््यातील अमलबाग समुद्रर्कना-यावरील शौचालय पाडण्याचे आदेश पयाावरण 
ववभागाने ददले असून हे बाींिकाम नगरपामलकेनेच केले असल्याची कबलुी अमलबाग 
नगरपामलकेने ददली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पयाावरण ववभागाच्या आदेशाप्रमाणे नगरपामलकेच्या सवा नगरसेवक, 
मुख्यागिकारी, ठेकेदार याींच्यावर गुन्हा दाखल करून हे बाींिकाम तात्काळ पाडण्याची तसेच 
शासकीय जागेत अनगिकृत बाींिकाम केल्याप्रकरणी नगरपररषद बरखास्त करून प्रशासक 
नेमण्याची मागणी सामाजजक कायाकते सींजय सावींत याींनी जजल्हागिकारी, रायगड याींच्याकड े
ननवेदनादवारे माहे म,े २०१८ मध्ये वा त्या दरम्यान केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त मागणीनसुार सदरहू प्रकरणी कोणती कायावाही करण्यात आली वा येत 
आहे, 
(४)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२५-०९-२०१८) : (१) हे, खरे आहे. 
(२) हे, अशींत: खरे आहे. 
     पयाावरण कायदयाचे उल्लींघन केल्यामुळे नगरपामलकेचे नगराध्यक्ष, सवा नगरसेवक, 
मुख्यागिकारी, याींच्यावर कायावाही करण्याची मागणी सामाजजक कायाकत े श्री. सींजय सावींत 
याींनी जजल्हागिकारी, रायगड याींनी पत्राव्दारे केली होती.  
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     सदर बाींिकाम हे स्वच्छ भारत अमभयान (नागरी) अींतगात केले आहे. कें द्र शासनाच्या 
नगर ववकास ववभागान ेदद. १० जून, २०१५ रोजीच्या पत्रान्वये ववववि प्रागिकरणाींकडून (रेल्वे, 
बींदरे, सी.आर.झडे, पयाावरण इ.) सामुदानयक/ सावाजननक शौचालय बाींिण्याकरीता ना-हरकत 
प्रमाणपत्राची आवश्यकता नसल्याचे स्पष् केले आहे. 
     त्यानसुार, पयाावरण ववभागाने रायगड जजल््यातील अमलबाग समुद्रर्कनाऱ्यावर शौचालय 
पाडण्याचे दद. २३/३/२०१८ रोजी ददलेले आदेश त्याींच्याच दद. १२/६/२०१८ रोजीींच्या पत्रान्वये 
मागे घेतले आहेत.       
(३) व (४) प्रश् न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

नामशि महानगरपामलिेन ेधोिादायि व अततधोिादायि इमारतीांच ेिेलेले सव्हेक्षण 
  

(४०)  १२२३३६ (२५-०७-२०१८).   श्रीमती देवयानी फराांदे (नामशि मध्य) :   सन्माननीय 
म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नामशक महानगरपामलकेन ेपावसाळ्यापूवी केलेल्या सव्हेक्षणात नामशकमिील र्कती इमारती 
िोकादायक व अनतिोकादायक असल्याचे आढळून आले आहे, 

(२) असल्यास, अनतिोकादायक इमारतीींबाबत कोणती ननणायात्मक उपाययोजना करण्यात 
आली वा येणार आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२१-०९-२०१८) : (१) नामशक महानगरपामलकेने पावसाळ्यापूवी केलेल्या 
सव्हेक्षणात ३४१ िोकादायक/मोडकळीस असलेल्या इमारती आढळून आल्या आहेत. 
(२) उक्त इमारतीींना “िोकादायक इमारती” घोषीत करणेबाबत वतृ्तपत्राींमध्ये जादहर प्रग्न 
प्रमसध्द करुन, नागरीकाींना सदरच्या इमारती त्वरीत मोकळ्या करण्याबाबत 
महानगरपामलकेमार्ा त आवाहन करण्यात आले आहे. 
     तसेच, सदर िोकादायक इमारीींमिील नागरीकाींना सुरक्षक्षत जागेत हलवुन उक्त इमारती 
ररकाम्या करुन घेण्याबाबत पोलीस ववभागास महानगरपामलकेमार्ा त कळववण्यात आले आहे. 
     तसेच, नगर ववकास ववभागाच्या ददनाींक ५/११/२०१५ च्या शासन पररपत्रकाप्रमाण,े सदर 
इमारतीींची वगावारी करण्याचे काम महानगरपामलकेमार्ा त सुरु आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

प णे व पररसरात शहरातील ३०% आयटी पािा  आखण टॉवरचा  
व्यावसातयि वापर स रू असल्याबाबत 

  

(४१)  १२२९४८ (२९-०७-२०१८).   श्री.ववजय िाळे (मशवाजीनगर) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) पुणे शहर आय्ी हब म्हणून ओळखले जावे यासाठी सन २०१५ च्या नव्या आय्ी 
िोरणानुसार शासनाच्या वतीने आय्ी पाका साठी ३ वाढीव एर्एसआय (च्ई ननदेशाींक) व 
महानगरपामलकेच्या ममळकत करामध्ये सवलत देण्याच ेिोरण जाहीर करण्यात आले होते, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पुणे व पररसरात शहरातील ३०% आय्ी पाका मध्ये पँचताराींर्कत हॉ्ेल, क्लब, 
मसाज पालार मनोरींजनाकरीता ववववि बार इ. कररता व्यावसानयक वापर सुरू असल्याच े
आढळून आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, पुणे महानगरपामलका आणण अन्य यींत्रणाींच्या दलुाक्षामुळे आय्ी पाका  आणण 
्ॉवरचा वापर ताराींर्कत हॉ्ेल्स, क्लबमध्ये करणाऱ्यावर दींडात्मक कारवाई व सवलत रद्द 
करण्यासाठी शासनातरे् कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत आहे, 
(४) असल्यास, आय्ीला चालना देण्याचे िोरणात अींमलबजावणीच्या पातळीवर अनेक त्रु्ी 
ननमााण झाल्यान े आय्ीच्या ववस्तारात अडथळे ननमााण होत असल्याचे व सवलतीच्या 
गैरवापराबाबत शासन स्तरावर िोरणात्मक ननणाय घेण्याबाबत कोणती कायावाही करण्यात 
आली वा येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२९-०९-२०१८) : (१), (२), (३) व (४) सन २०१५ च्या नव्या आय्ी 
िोरणानुसार आय्ी पाका साठी ३ इतक्या वाढीव एर्एसआय देण्याची तरतुद आहे.तसेच 
ममळकतकरात सवलत देण्याचे िोरण जाहीर करण्यात आले होत े हे खरे आहे. मींजूर नकाशा 
वापराव्यनतररक्त अन्य वापराबाबत पुणे महापामलकेकडून सव्हेक्षण करणेत आले आहे. तथावप 
आय ्ी व्यनतररक्त अन्य वापर सुरु असल्यास ममळकतकरात ददलेली सवलत काढून 
व्यावसानयक दरान ेकर आकारणी करण्यात येते. मान्य नकाशा व्यनतररक्त इमारतीचा वापर 
आढळून आल्यास महाराषर महानगरपामलका अगिननयम व एम.आर.्ी.पी.ॲक्् नसुार कारवाई 
करण्यात येत े
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
 

प णे महानगरपामलिेच्या रुनणालयाांमध्ये स्त्री रोग व प्रसूतततज्ञ नसल्याबाबत 
  

(४२)  १२३३६० (३०-०७-२०१८).   श्री.योगेश दटळेिर (हडपसर) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पुणे महानगरपामलकेच्या रुग्णालयाींकड े प्रसूतीसाठी मदहलाींचा ओढा असला तरी प्रत्यक्ष 
नोंदणी झालेल्याींपकैी केवळ ३५ ्क्के गभावतीींचीच प्रसूती करण्याची क्षमता या रुग्णालयाींमध्ये 
असून स्त्री रोग व प्रसूनततज्ज्ञ नसल्याची कारणे साींगून गभावतीींना ऐनवेळी खासगी 
रुग्णालयाींमध्ये पाठववण्यात येत असल्याची बाब माहे एवप्रल, २०१८ च्या चौथ्या आठवड्यात 
ननदशानास आली, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, याबाबत शासनान ेकोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२९-०९-२०१८) : (१) पुणे महानगरपामलकेच्या प्रसुनतगहृाींकड ेवावषाक सुमारे 
पींिरा हजार गरोदर मदहला नाव नोंदणी करतात व सुमारे सात हजार प्रसुनत पुणे 
महानगरपामलकेच्या रुग्णालयाींमध्ये होतात. 
     सध्या पुणे महानगरपामलकेच्या आस्थापनेवर वगा-२ पदावर कायारत असणाऱ्या वैदयर्कय 
अगिकाऱ्याींपैकी समुारे १८ वैदयर्कय अगिकारी स्त्रीरोग तज्ञ असनू त्याींच्या सेवा स्त्रीरोग तज्ञ 
म्हणूनच घेण्यात येत आहेत त्यामुळे स्त्रीरोग तज्ञ नसल्याची कारणे साींगुन गभावतीींना ऐनवेळी 
खाजगी रुग्णालयामध्ये पाठववण्यात येते हे खरे नाही. काही अपवादात्मक पररजस्थतीत गुींतागुींत 
ननमााण झाल्यास व ततृीय स्तरावरील उपचार आवश्यक असल्यास सरकारी रुग्णालयामध्ये 
सींदभीत करण्यात येते.  
(२) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  
पवाती, धायरी, आांबेगाव, िोथरुड, बाणेर, बावधन, िोंढवा, िात्रज (प णे शहर व उपनगर) या 

भागाांमध्ये टेिड्या फेाडून घरे उभारण्यात आली असल्याबाबत 
  

(४३)  १२३३६५ (३०-०७-२०१८).   श्री.योगेश दटळेिर (हडपसर), श्रीमती माध री ममसाळ 
(पवाती) : सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पुणे शहर व उपनगराींमध्ये अनगिकृतररत्या ्ेकडया र्ोडण्याचे काम सुरू असताना 
सींबींगिताींवर कारवाई करण्याकड ेमहानगरपामलका प्रशासन दलुाक्ष करीत असल्याची बाब माहे 
माचा, २०१८ च्या चौथ्या आठवड्यात ननदशानास आली, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, पवाती, बबबवेवाडी, िायरी, आींबेगाव, कोथरुड, बाणेर, बाविन, कोंढवा, कात्रज 
या भागाींमध्ये ्ेकड्या रे्ाडून घरे उभारण्यात आली आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनान ेकोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२९-०९-२०१८) : (१), (२) व (३) पवाती, बबबवेवाडी, िायरी, आींबेगाव, 
कोथरुड, बाणेर, बाविन, कोंढवा, कात्रज या भागाींमध्ये ्ेकड्या र्ोडून घरे उभारण्यात आली हे 
अींशत: खरे असून  असे प्रकार आढळल्यास, पुणे महानगर पामलकेकडून खालील कायावाही 
करण्यात येते.   
     सींबींगिताींना नो्ीसा देण्यात आलेल्या असून त्यानसुार सींबींिीताींवर कारवाई करणेत 
आलेली आहे. तसेच अनगिकृत बाींिकामावर कारवाई करुन अनगिकृत बाींिकामे पाडण्यात 
आलेली आहेत. सींबींिीतानाीं महानगरपामलका अगिननयम १९६६ चे कलम ४७८ (१) अन्वये 
नो्ीस देऊन कारवाई करण्यात आली आहे. तसचे दहींगणे खुदा येथील व्यक्तीींना एम.आर.्ी.पी. 
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कलम ५२ (अ) व ५३ (१) अन्वये नो्ीसा बजावणेत आलेल्या आहेत तसेच या अनुषींगान े
तहमसलदार, हवेली व वरीषठ पोमलस ननरीक्षक, सनमस्ी रोड पोमलस स््ेशन याींना पुढील 
कायावाहीसाठी कळववणेत आलेले आहे.बाविन खुदा येथील अथश्री सोसाय्ी समोरील ्ेकडीवर 
स.नीं. ६० येथे सुरु असलेल्या कामास एम.आर.्ी.पी. ॲक्् १९६६ चे कलम ५२ (अ) अन्वये व 
कलम ५३ (१) अन्वये नो्ीस दद. १२/०१/२०१८ रोजी देणेत येवून जागेवरील ्ेकडीर्ोडचे काम 
थाींबववण्यात आले आहे.  
     बाविन खुदा येथील अथश्री सोसाय्ी समोरील ्ेकडीवर  स.नीं. ६० येथे सुरु असलेल्या 
कामास एम.आर.्ी.पी. ॲक्् १९६६ वे कलम ५२ (अ) अन्वये सींबींगितावर दहींजवडी पोमलस 
स््ेशन येथ े अन्वये एर्.आय.आर. दाखल करणेत आलेला आहे. सींबींगिताींस पोमलस 
ववभागामार्ा त अ्क करुन पुढील गुन्हा करण्याबाबत कायावाही सुरु आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
 
ववमाननगर पररसरातील (प णे) महानगरपामलिा शाळेच्या आवारात बाांधिामासाठी खोदलेल्या 

खड्डयातील पाण्यात पडून दोन बालिाांचा झालेला मतृ्य  
  

(४४)  १२३३७८ (३०-०७-२०१८).   श्री.योगेश दटळेिर (हडपसर) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पुणे शहरातील ववमाननगर पररसरातील महानगरपामलका शाळेच्या आवारात बाींिकामासाठी 
खोदलेल्या खड्डयातील पाण्यात पडून दोन बालकाींचा मतृ्यू झाल्याची बाब माहे एवप्रल, २०१८ 
च्या चौथ्या आठवड्यात ननदशानास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, बाींिकाम करणाऱ्या ठेकेदाराच्या बेजबाबदारपणामळेु हा अपघात घडल्याचा 
आरोप स्थाननक नागररक करीत आहेत, हे ही खरे आहे काय 
(३) असल्यास, याबाबत शासनान ेकोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२९-०९-२०१८) : (१), (२) व (३) ददनाींक २९/४/२०१८ रोजी मातोश्री शाळा, 
रामनगर येरवडा, पुणे येथील वॉचमेन क्वा ा्र सहपार्कां गच्या कामाकररता खोदण्यात आलेल्या 
खड्यात पडून दोन मलुाींचा मतृ् यु झाला हे खरे आहे. 
     सदर शाळेमध्ये सी.सी.्ी.व्ही. कॅमेरे बसववण्यात आले असनू त्यामध्ये लोखींडी गे् बींद 
असताना गे्खालील मोकळया र््ीतून मलेु सरप्त जात असल्याचे सी.सी.्ी.व्ही. रु््ेजमध्ये 
स्पष् ददसत आहे. तसेच सुरक्षक्षततेच्या दृष्ीकोनातून आवश्यक ती खबरदारी पुणे मनपान े
घेतली असून सदर घ्ना अपघात स्वरुपाची असल्याच ेपुणे महानगरपामलकेने म्ह्ले आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
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महाराष्ट्रातील प्रमसद्ध सादहजत्यि ग. दद. माडगूळिर याांच्या स्मारिाच्या िामाबाबत 
  

(४५)  १२३९०२ (३०-०७-२०१८).   श्री.ववजय िाळे (मशवाजीनगर) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) महाराषरातील प्रमसद्ध सादहजत्यक ग. दद. माडगूळकर याींच े भव्य स्मारक पुणे शहरातील 
मशवाजीनगर मतदारसींघात मळूा मुठा नदीकाठाजवळील जागेवर करण्याचे पुणे 
महानगरपामलकेच्या वतीन ेजाहीर करण्यात आले होते, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, गत अकरा ते बारा वषाांपासनू सदर स्मारकाचे काम बींद असल्याचे ननदशानास 
आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ददनाींक १ ऑक््ोबर, २०१८ पासून ग. दद. माडगूळकर याींचे जन्मशताब्दी वषा 
सुरू होत असल्यान े त्याींच े स्मारक पूणा करण्याबाबत शासन स्तरावर कोणती कायावाही 
करण्यात आली वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
 

श्री. देवेंद्र फडणवीस (२९-०९-२०१८) : (१) व (२) ग.दद. माडगुळकर याींच्या स्मारकासाठी सन 
२००८-०९, २००९-१०, २०१०-११ या आगथाक वषाात पुणे महानगरपामलकेतरे् सदर कामासाठी 
तरतूद करण्यात आली होती. सदर तरतूदीमिनू नदीलगत सुमारे ४७५ र. मी लाींबीची सींरक्षक 
मभींत बाींिण्यात आली असून  स्मारक व उदयानासाठी आवश्यक खाजगी जागा व ववववि 
शासकीय ववभागाींच्या जागा अदयाप पुणे महानगरपामलकेकड े हस्ताींतररत झालेल्या नाहीत. 
त्यानुषींगान े महानगरपामलकेकडून जजल्हागिकारी, पुणे याींचेकड े पाठपुरवा करण्यात येत आहे. 
असे पुणे महानगरपामलकेन ेकळववले आहे. 
(३) वाकडवेाडी, मशवाजीनगर येथील मुळ जागा ताब्यात आली नसल्याने स्थायी सममती, पुणे 
महानगरपामलका याींच े मार्ा त पणेु महानगरपामलका हद्दीतील हडपसर औदयोगगक वसाहत 
येथील म्युननमसपल पपाज कररता ताब्यात असलेल्या जागेवर सदर स्मारक हस्ताींतररत 
करणेबाबत ववचारािीन आहे. 
(४) स्मारक सींदभाातील जागा शासन व खाजगी मालकीची असून हस्ताींतररत झालेली नाही. 
तसेच सदर जागा नदी लगत आहे व मान्य सुिाररत ववकास आराखड्यामध्ये RFD (River 
Development Front) आरक्षणाखाली असून बहुताींशी भाग हा रेड लाईन व ब्ल्यू लाईन ने 
बागित असल्यान ेजागेवर स्मारकाचे काम सुरु करता आले नाही. 

___________ 
  

तलासरी नगरपांचायत के्षत्रातील िचरा रस्त्यावर टािला जात असल्याबाबत 
  

(४६)  १२४६९३ (३०-०७-२०१८). श्री.पास्िल धनारे (डहाणू) : सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) तलासरी नगरपींचायत के्षत्रातील उचललेला कचरा रस्त्यावर ्ाकला जात असल्यान े पूणा 
रस्त्याची के्षपणभूमी रस्ता डजम्पींग ग्राउीं ड होऊन दगुांिीमळेु नागररकाींचे आरोग्य िोक्यात येत 
असल्याच े ददनाींक २१ म,े २०१८ रोजी वा त्या समुारास ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
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(२) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीनसूार कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२५-०९-२०१८) : (१) व (२) अशा आशयाच्या तोंडी तक्रारी नगरपींचायत 
प्रशासनास  प्राप्त झाल्या, हे खरे आहे. 
• प्राप्त तक्रारीच्या अनुषींगाने नगरपींचायतीमार्ा त पहाणी केली असता, रस्त्यावर कोणत्याही 
प्रकारचा कचरा ्ाकला नसल्याचे ननदशानास आले, असे नगरपररषदेने कळववले आहे. 
• तलासरी नगरपींचायत ही नव ननममात असून डींम्पीींग ग्राऊीं डच्या अनुपलब्िेतेमुळे नगरपींचायत 
के्षत्रातील उचलेला कचरा सदयजस्थतीत के्षत्रापासून दरू असलेल्या जागेवर ्ाकण्यात येतो. 
• कचऱ्याची दगुांिी येऊ नये म्हणून नगरपींचायतीमार्ा त औषि र्वारणी केली जात असल्याच े
नगरपींचायतीन ेकळववले आहे. 
• डींम्पीींग ग्राऊीं डच्या उपलब्ितेेसाठी नगरपींचायतीमार्ा त कायावाही सुरु असल्याच े
नगरपींचायतीन ेकळववले आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
 
राजापूर (जज.रत्नाधगरी) नगरपररषदेच्या ववश्रामगहृाची इमारत ववनावापर पडून असल्याबाबत 

  

(४७)  १२४८३९ (३०-०७-२०१८).   श्री.राजन साळवी (राजापूर) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राजापूर (जज.रत्नागगरी) नगरपररषदेच्या ववश्रामगहृामिून राजापूरच े ददवाणी न्यायालय 
स्वमालकीच्या जागेत स्थलाींतररत झाल्यानींतरही ववश्रामगहृाची इमारत ववनावापर पडून 
असल्याच ेनुकतचे माहे जून, २०१८ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 

(२) असल्यास, लाखो रुपये खचा करुन बाींिण्यात आलेल्या ववश्रामगहृ बींद जस्थतीत 
असण्यामागची कारणे काय आहेत, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले, 
तदनुसार कोणती कायावाही करण्यात आली वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१७-०९-२०१८) : (१) राजापूर नगरपररषद ववश्रामगहृाच्या इमारतीचा ताबा 
ददवाणी न्यायालय, राजापूर याींनी जुल,ै २०१७ अखेर सोडल्यानींतर ववश्रामगहृाच्या इमारतीची 
सदयजस्थती लक्षात घेता व इमारतीची डागडुजी अत्यावश्यक असल्याने सदर इमारत सदया 
ववनावापर ठेवण्यात आली आहे, ही वस्तुजस्थती आहे. 
(२) राजापूर नगरपररषदेची इमारत २० वषाापुवीची असून सदयजस्थतीत सदर इमारतीची दरुुस्ती 
करणे, इमारतीचे छत पजान्यप्रवण बनववणे, ववदयुत दरुुस्ती, बत्रसदस्यीय सममतीमार्ा त 
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इमारतीच्या भाड्याच े रे्रमुल्याींकन इत्यादी काम ेकरण्याकरीता इमारत सदया ववनावापर 
ठेवलेली आहे, असे नगरपररषदेने कळववले आहे. 
(३) वविानपररषद ननवडणूक आचारसींदहता सींपल्यानींतर ववश्रामगहृ इमारतीच्या दरुुस्तीच ेकाम 
प्रािान्याने करण्यात येणार असल्याचे नगरपररषदेने कळववले आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

प णे महानगरपामलिेच्या रुनणालयाच्या परवाना नूतनीिरणाबाबत 
  

(४८)  १२६३७५ (२९-०७-२०१८).   प्रा.(श्रीमती) मेधा ि लिणी (िोथरुड) :   सन्माननीय 
म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे महानगरपामलकेच्या आरोग्य ववभागातील मनुषयबळ अभावी परवाना नतूनीकरणाच्या 
प्रर्क्रयेस ववलींब होत असल्याचे माहे जून, २०१८ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशानास आले आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शहरातील २३९ रुग्णालये बींद पडण्याच्या मागाावर असून त्याचा पररणाम 
रुग्णालयात उपचार घेणाऱ्या सुमारे ३५०० हजार रुग्णाींवर होणार असल्याचेही ननदशानास आले 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासन स्तरावर कोणती कायावाही करण्यात आली वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?      
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२९-०९-२०१८) : (१), (२) व (३) पुणे महानगरपामलकेमध्ये सन २०१८ त े
२०२१ या कालाविीकररता खाजगी नमसांग होम/रुग्णालये याींचे नुतनीकरण करणेकररता 
जानेवारी २०१८ अखेर त ेआजतागायत एकूण ३५९ प्रकरणे दाखल झाली असून २३९ नमसांग 
होम/रुग्णालय याींना रजजस्रेशन सद ा्र्र्के् देण्यात आले आहे. उवाररत प्रकरणात त्रु्ी 
आढळल्याने सदर प्रकरणे प्रलींबीत आहेत. अजादाराींकडून कागदपत्राींची पूताता झाल्यास सदर 
प्रकरणे तातडीने ननकाली काढण्यात येणार आहेत. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

प णे महानगरपामलिेच्या ममळित िराच्या धोरणाला नागररिाांचा ववरोध असल्याबाबत 
  

(४९)  १२६३७७ (२९-०७-२०१८). प्रा.(श्रीमती) मेधा ि लिणी (िोथरुड) : सन्माननीय म ख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे महानगरपामलकेच्या ममळकत करासींदभाात वळेोवळेी काढण्यात आलेल्या परीपत्राकाींमुळे 
अमींलबजावणी ववषयी सींददग्िता ननमााण झाली असल्याचे माहे जून, २०१८ मध्ये वा त्या 
दरम्यान ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, महानगरपामलकेची परवानगी घेऊन बाींिकाम केलेल्या इमारतीचा भोगव्ा पत्र 
न घेता वापर केला जातो व सींबींगित बाींिकाम व्यवसानयक व ववकासक भोगव्ा पत्र घेत 
नाहीत त्यामळेु भोगव्ा पत्र न घेतलेल्या ममळकतिारकाींना नतप्प् कर आकारणीच्या नो्ीसा 
कर सींकलन ववभागातरे् पाठववले जात असल्याचे ननदशानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासन स्तरावर कोणती कायावाही करण्यात आली वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२९-०९-२०१८) : (१), (२) व (३) • महाराषर महानगरपामलका अगिननयम 
कलम २६७ अ नुसार पूवी बाींिकाम परवानगी घेतील आहे परींतु भोगव्ा पत्र घेतले नाही अशा 
ममळकतीस तीन प् करआकारणी करण्यात आली आहे हे खरे आहे. 
• मुख्य सभा,पुणे महानगरपामलका ठराव क्र. ६३९ दद. ११/२/२०१३ तसेच महापामलका आयुक्त 
याींचे कायाालयीन आदेश  ददनाींक २.०७.२०१५ नुसार वरीलप्रमाणे तीनप् करआकारणी केलेल्या 
ममळकतीींची करआकारणी बाींिकाम ववभागाचा अमभप्राय घेवून आकारणी ददनाींकापासून पूवालक्ष 
पध्दतीने एकप् करण्यात येत.े 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

प णे शहरातील बह उदे्दशीय नागरी स ववधा िें द्राच्या जागेबाबत 
  

(५०)  १२६३७८ (२९-०७-२०१८). प्रा.(श्रीमती) मेधा ि लिणी (िोथरुड) : सन्माननीय म ख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे शहरात ववववि भागात उभारण्यात आलेल्या बहुउदे्दशीय नागरी सुवविा कें द्राच्या जागा 
व सवा मालमत्ता ताब्यात घेण्याऐवजी महानगरपामलकेने त्याकड ेदलुाक्ष केले असल्याच ेमाहे 
जून, २०१८ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, बहुताींश सुवविा कें द्राचा वापर हा कचरा, राडारोडा, भींगार सामान तसचे दारूच्या 
बा्ल्या ्ाकण्यासाठी व्यावसानयकाींकडून होत असल्याचे ननदशानास आले आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३)  असल्यास, याबाबत शासन स्तरावर कोणती कायावाही करण्यात आली वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२९-०९-२०१८) : (१), (२) व (३) • पुणे महानगरपामलकेच्या बहुउदे्दशीय 
नागरी सुवविा कें द्राच्या जागा व सवा मालमत्ता ही पुणे महानगरपामलकेतील ववभागाींच्या व 
इतर शासकीय ववभागाींच्या प्रकल्पासाठी वापरण्याबाबतची पडताळणी करण्यात येत आहे. 
• मे. वींश इींन्र्ो्ेक प्रा.मल. या कीं पनी बरोबरचा च्या कामकाजाच्या करार सींपुष्ात आला 
आहे. भववषयामध्ये सदरच्या बहुउदे्दशीय नागरी सुवविा कें द्राच्या जागेमध्ये इतर प्रकल्प 
राबववता येतील याबाबतची तपासणी सुरु आहे.  
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• त्याबाबत या जागेमध्ये पुणे मनपाच्या घनकचरा व्यवस्थापना ववभागामार्ा त “बहुउदे्दशीय 
CSR प्रकल्पा अींतगात नागररकाींनी वापरलेल्या प्लाजस््क बा्ल्याींच ेक्रमशींग युनन् बसववण्याचा 
प्रकल्पाचा” प्रस्ताव आहे.  
• सदर प्रकल्पासाठी त्याींना जागेची आवश्यकता असून त्याकरीता तसचे इतर शासकीय 
ववभागातील प्रकल्पाींकरीता सदरची जागा उपलब्ि होणे बाबतची कायावाही सुरु आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  
  
ववधान भवन :   डॉ. अनांत िळसे 
म ांबई.   प्रधान सधचव, 

महाराष्ट्र ववधानसभा. 

  
__________________________________________________________________ 

मुद्रणपूवा सवा प्रर्क्रया महाराषर वविानमींडळ सगचवालयाच्या सींगणक यींत्रणेवर 
मुद्रण: शासकीय मध्यवती मुद्रणालय, मुींबई. 


