
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ४८२ वी यादी 

 
महाराष्ट्र ववधानसभा 

  

ततसरे अधधवेशन, २०१८ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

मुांबईतील झोपडपट्टी पुनववसन योजनेअांतर्वत म् हाडाला पुनववसन र्ा े म् हणून िम णारी ररे 
अद्याप म् हाडािड ेह ताांतरीत िरय यात ीली नस याबाबत 

  

(१)  ९६५ (२३-१२-२०१४).   श्री.सतुनल राऊत (ववक्रो ी) :  सन्माननीय र्हृतनमावण मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनअेींतगवत म् हाडाला पनुर्वसन गा े म् हणूनन िम णूारी 
३००० घरे अद्याप झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणूाने म् हाडाकड ेह ताींतरीत केली नसय याच ेमाहे 
सप् ्ेंबर, २०१४ मध्ये र्ा त्यादरम्यान आढ नन आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असय यास, उक्त घरे म् हाडाकड े तातडीने ह ताींतरीत करण्याबाबत शासनाने कोणूती 
कायवर्ाही केली र्ा करण् यात येत आहे, 
(३) नसय यास, वर्लींबाची कारणेू काय आहेत ? 
  
श्री. प्रिाश महेता (११-१०-२०१८) : (१) हे खरे नसययाचा झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणूाचा 
अहर्ाल आहे.    
(२) र् (३) प्रश्न उद्् ार्त नाही. 

___________ 
  

राज्यात िमाल नार्री जमीन धारण िायदा (यूएलसी) जिमनीच्या  
वापरात रै्रव्यवहार झायाबाबत 

  

(२)  ७३९६३ (२०-०४-२०१७).   श्री.अलम शेख (मालाड पश्श्चम), श्री.नसीम खान (चाांददवली), 
श्री.सुतनल प्रभ ू(ददांडोशी), श्री.डी.एस.अदहरे (साक्री) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात युएलसी कायदा रद्द झाययानींतर, मुींबई, नागपनर, पुणेू, ठाणूे, नािशक, कोयहापनर, 
साींगली सह इतर महापािलकाींच्या हद्दीतील सदरहन कायदयातील कलम ३४ नुसार मोठया 
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प्रमाणूात अततररक्त ठरलेयया म्हाडा आणणू सींबींधित महापािलकाींकड े प्रत्यक्षात ककती जिमनी 
उपलब्ि आहेत आणणू या जिमनीर्र आधथवक दबुवल घ्काींसाठी ककती घरे बाींिण्यात आली 
याची सींपनणूव महहती नगरवर्कास खात्याकड ेउपलब्ि नसययाची बाब माहे डडसेंबर, २०१६ मध्ये 
र्ा त्यादरम्यान तनदशवनास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असययास, त्यामु े यनएलसी जिमनीच्या र्ापरात गैरव्यर्हार झाययाचा सींशय व्यक्त 
करण्यात येत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असययास, उक्त प्रकरणूी चौकशी करण्यात आली आहे काय, 
(४) असययास, चौकशीत काय आढ नन आले र् त्यानुसार सदरील युएलसी जिमनी प्रकरणूी 
गैरव्यर्हार झाला असययास दोषीींर्र कोणूती कारर्ाई केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(५) नसययास, वर्लींबाची कारणेू काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१६-१०-२०१८) : (१) र् (२) नाजकिा अधितनयमातील कलम १०(३) 
१०(५) अन्र्ये सींपाहदत करण्यात आलेयया आणणू कलम २० अन्र्ये गहृबाींिणूी, वर्शेष भनखींड 
वर्कास योजना, कृषी र् औद्योधगक प्रयोजनाथव सींपादनापासनन सु् देण्यात आलेयया जिमनीींना 
नाजकिा (तनरसन) अधितनयम १९९९ अन्र्ये सींरक्षणू देण्यात आले आहे. राज्य शासनान े
तनरसन अधितनयम १९९९ हा हद.२९.११.२००७ पासनन स्र्कृत केला आहे. 
     नाजकिा अधितनयम, १९७६ च्या कलम १०(३) १०(५) नुसार ताब्यात घेण्यात आलेले 
के्षत्र तसेच कलम २० खालील योजनेमिनन शासनास प्राप्त झालेले शासनदेय के्षत्र हे 
हद.०४.०५.२०१६ रोजीच्या शासन तनणूवयानुसार महाराषर गहृतनमावणू र् के्षत्र वर्कास प्राधिकरणू 
(म्हाडा) याींच्या अधिपत्याखालील वर्भागीय गहृतनमावणू मींड ास गहृतनमावणू योजना 
राबवर्ण्यासाठी देण्याच्या सुचना देण्यात आयया आहेत. उक्त सुचनाींच्या पाश्र्वभुमीर्र नागरी 
समुह कायावलयाकडील िम कतीच ेके्षत्रफ  इत्यादी बाबी वर्चारात घेऊन म्हाडा र् नागरी समुह 
कायावलयाच्या समन्र्यान ेकायवर्ाही अपेक्षक्षत आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ार्त नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ार्त नाही. 
(५) प्रश्न उद्् ार्त नाही. 

___________ 
  

मुांबई शहरात झोपडपट्टी पनूववसन योजना तात्िा  सादर न िेयास  
भूखांड ताब्यात रेययाचा रेतलेला तनणवय 

  

(३)  ७४१४१ (२०-०४-२०१७).   श्रीमती ददवपिा चव्हाण (बार्लाण), श्री.शिशिाांत िशांदे 
(िोरेर्ाव), श्री.मिरांद जाधव-पाटील (वाई), श्री.अतलु भातख िर (िाांददवली पूवव), श्री.सुतनल 
िशांदे (वर ी), श्री.ददलीप व स-ेपाटील (ीांबेर्ाव), श्री.पाांडुरांर् बरोरा (शहापूर), श्री.राजन सा वी 
(राजापूर), श्री.अशोि पाटील (भाांडूप पश्श्चम), श्री.अश्जत पवार (बारामती), श्री.राणाजर्जीतिसांह 
पाटील (उमानाबाद), श्री.वैभव वपचड (अिोले), श्री.सुतनल प्रभू (ददांडोशी), श्री.शरददादा 
सोनावणे (जुन्नर), श्री.सांजय साविारे (भुसाव ), अॅड.ीिशष शेलार (वाांदे्र पश्श्चम), अॅड.परार् 
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अ वणी (ववलेपाले), श्री.सांजय िे िर (ठाणे), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेल), श्री.अलम शेख 
(मालाड पश्श्चम), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.मांर्लप्रभात लोढा (मलबार दहल), श्री.हसन 
मुश्रीफ (िार्ल), श्री.दत्तात्रय भरणे (इांदापूर), अॅड.भीमराव धोंड े (ीष्ट्टी) :   सन्माननीय 
र्हृतनमावण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईत खाजगी भनखींडार्र मोठ्या प्रमाणूात झोपड्या असनन या भनखींड िारकाींनी तात्का  
झोपन योजना सदर न केययास त्याचे भनखींड ताब्यात घेण्याची कारर्ाई करु अशी घोषणूा 
मा.मुख्यमींत्री महोदयाींनी दोन र्षवपनर्ी केययाची बाब हदनाींक ०३ जानेर्ारी, २०१७ रोजी र्ा त्या 
सुमारास तनदशवनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असययास, सदर घोषणेूनुसार आतापयतं ककती भनखींडिारकाींनी झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना 
सादर केली आहे, 
(३) असययास, या भनखींडिारकाींकडनन भनखींड ताब्यात घेण्यात आले आहेत काय,  
(४) असययास, सदर भनखींड ताब्यात घेण्यास वर्लींब करणूा-या सींबधित अधिकाऱयाींर्र र् 
भनखींडिारकाींर्र कोणूती कारर्ाई केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(५) नसययास, वर्लींबाची कारणेू काय आहेत ? 
  
श्री. प्रिाश महेता (०२-०८-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे. मुख्य कायवकारी अधिकारी, 
झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणू याींनी प्रलींबबत योजनाचा व्यापक आढार्ा घेतला असनन महाराषर 
झोपडपट्टी (स.ुतन. र् पु.) अधितनयम, १९७१ चे कलम १३(२) अन्र्ये एकन णू १२२ झोपडपट्टी 
पुनर्वसन योजनाींच्या वर्कासकाींना नो्ीसा बजार्ण्यात येऊन त्याींचे म्हणूणेू माींडण्याची सींिी 
देण्यात आली असययाचा झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणूाचा अहर्ाल आहे. 
(२)  हे खरे नाही. झोपडपट्टी पनुर्वसन प्राधिकरणूाच्या १३ व्या बैठकीतील  ठरार्ानुसार जनन 
२०१५ मध्ये खाजगी र् र् िमावदाय सींथा याींच्या मालकीच्या जिमनीर्रील  झोपडपट्टी 
के्षत्राचा वर्कास करण्याकरीता नो्ीसा देण्यात आयया होत्या.  ऑक््ोबर २०१५ मध्ये 
र्तृ्तपत्रात जाहीर नो्ीसही प्रिसध्द करण्यात आली.   त्यानींतर सुमारे ४०७ एकर झोपडपट्टी 
पुनर्वसन योजना न दाखल झालेले के्षत्र  सींपादनासाठी तनस्श्चत करण्यात आला असनन सुमारे 
१४२ एकर के्षत्र सींपादनाची कायवर्ाही सुरु करण्यात आलेली आहे. 
(३) हदनाींक ३१ जानेर्ारी २०१७ पयतं महाराषर झोपडपट्टी (स.ुतन.र् पु.) अधितनयम, १९७१ चे 
कलम १३(२) अन्र्ये झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकयप रखडवर्णूाऱया एकन णू ५४ वर्कासकाींच्या 
तनयुक्त्या रद्द करण्यात आयया आहेत. 
(४) १२२ पैकी  ३८ वर्कासकाींनी त्याींचे खुलासे सादर केलेले आहेत.  कारर्ाई करण्यात येऊन 
योजनेतील तनयुक्ती रद्द करण्यात आलेले वर्कासक र् सींबींधित सहकारी गहृतनमावणू सींथा 
पुढीलप्रमाणेू आहेत. :- 
अ.क्र. सींथा वर्कासक 
१  अष्वर्नायक एसआरए स.ग.ृसीं.  -- एस.एस.व्ही. ररअल्सव 
२  जनता एसआरए स.ग.ृसीं    -- मे.एस.के. कॉपोरेशन 
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३ सींजीर्नी एसआरए स.ग.ृसीं   -- मे.र्ैभर् लक्ष्मी बबयडसव ॲन्ड डवे्हलपसव. 
४  न्यन साफयय एसआरए स.ग.ृसीं       -- मे.अमीकृपा  लॅन्ड डवे्हलपसव 
५ गणूेश नगर एसआरए स.ग.ृसीं    -- मे.िनश्री डवे्हलपसव 
६ जयहहींद गाींिीनगर एसआरए स.ग.ृसीं -- मे. हरी ओम डवे्हलपसव/ 

मे.वर्जय कमल प्रॉप्ीज प्रा.िल. 
७  श्री.गणेूशतनर्ास एसआरए स.ग.ृसीं. -- मे. डिम डवे्हलपसव 
८    सींजीर्नी र् इतर एसआरए स.ग.ृसीं. -- मे.एस.एस.व्ही डवे्हलपसव 
९  गणेूशनगर एसआरए स.ग.ृसीं. -- मे. साईिसध्दी डवे्हलपसव 
१० श्री.अष्वर्नायक एसआरए स.ग.ृसीं -- मे.गॅलक्सी इीं्रप्रायजेस 
११ र्क्रतुींड एसआरए स.ग.ृसीं   -- मे.आयडीएल बबयडसव ॲन्ड डवे्हलपसव 
१२ समता एसआरए स.ग.ृसीं. -- र्ैिही आकाश हौिसींग प्रा.िल. 
१३ अण्णूा- कासमनगर सह.ग.ृसींथा -- मे. के.एस.चमणूकर एीं्रप्राईजसे 
१४ साईिाम एसआरए स.ग.ृसीं -- मे. एस.एस.व्ही. डवे्हलपसव 
१५ डडर्ाईन मशी स.ग.ृसीं -- कुीं जन मेहता बबयडसव ॲन्ड डवे्हलपसव 
१६ गणेूशर्ाडी एसआरए स.ग.ृसीं -- मे.अींकीता बबयडसव ॲन्ड डवे्हलपसव 
१७ हनुमान नगर एसआरए स.ग.ृसीं -- मे.काींची बबयडसव ॲन्ड डवे्हलपसव 
१८ िशर्ाजी नगर एसआरए स.ग.ृसीं -- मे.वर्नायक ररअय्सव 
१९ श्री.िसध्दीवर्नायक सह.गहृ.सींथा -- यश बबयडसव ॲन्ड डवे्हलपसव 
२० भाई बींदरकर कफशरमेन्स सह.गहृ.सींथा -- मे. मॅझसन बबयडसव डवे्हलपसव 
२१ मौयाव एसआरए सह.गहृ.सींथा -- मे.म्हात्र ेआणणू असोिसए्स ्
२२ समता सह.गहृ.सींथा -- मे.डडसन्स इन्व्हे्में् ॲन्ड फायनान्स 

प्रा.िल. 
२३ अमनएकता सह.गहृ.सींथा -- मे.डडसन्स इन्व्हे्में् ॲन्ड  

फायनान्स प्रा.िल 
२४ मोतीलाल सह.गहृ.सींथा -- पींक्ती हाऊ. प्रा.िल. 
२५ एकवर्रा वर्हार सह.गहृ.सींथा -- मे. राम चींद्रा जी पा्ील 
२६ िशर्नेरी सह.गहृ.सींथा -- मे.सषृ्ी असोिशए्स ् बबयडसव ॲन्ड 

डवे्हलपसव 
२७ रामनारायणू िशर्नींदन सह. गहृ.सींथा -- मे.उमाइया  डवे्हलपसव 
२८ आउ् पो् एसआरए सह.गहृ.सींथा -- मे. वपरॅिमड डवे्हलपसव 
२९ रामबाग हनुमान नगर सह.गहृ.सींथा -- युनाय्ेड मॅक्स कीं न्रक्शन िल. 
३० पारस उपाध्याय सह.गहृ.सींथा -- मे.राज रीयय्सव 
३१ श्रमजीर्ी (एसआरए) सह.गहृ.सींथा -- मे.सषृ्ीराज इीं्रप्राईजेस 
३२ ककशोर ककरणू सह.गहृ.सींथा -- मे.कायलाकव  बबयडकॉनव प्रा.िल. 
३३ हरी ओम सह.गहृ.सींथा -- अिमकृपा लॅन्ड डवे्हलपसव 
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३४ गणूेश नगर सीएचएस -- मे.लकडार्ाला डवे्हलपसव 
३५
   

बी.सी.ॲन्ड ओ (पा व्)ब्लॉक, व्ही.पी नगर 
सीएचएस 

-- मे.िमहहरठक्कर ॲन्डअसोिसए्स ्

३६
  

जय भर्ानी र् इतर १४ सह.गहृ.सींथा -- मे.जी.एम.एस. र्ात ु आणणू 
बबयडसव प्रा.िल. 

३७ फ्लायओव्हर सह.गहृ.सींथा -- मे. लकी डवे्हलपसव 
३८ न्यन नर्रत्न र्क्रतुींड सह.गहृ.सींथा -- मे.माऊली साई डवे्हलपसव प्रा.िल. 
३९ श्री.साईकृपा सह.गहृ.सींथा -- मे.परेश र्ालीया ॲन्ड डवे्हलपसव 
४० आदशव सह.गहृ.सींथा -- मे.कुणूाल बबयडसव ॲन्ड डवे्हलपसव 
४१ जनता कययाणूकारी सह.गहृ.सींथा -- मे.िसध्दाथव बबयडसव ॲन्ड डवे्हलपसव 
४२ नर्शक्तीनगर सह.गहृ.सींथा -- मे.बीजेय ररअय्सव प्रा.िल. 
४३ साहहल सह.गहृ.सींथा -- मे.किकॉन इन्िारक्चर 
४४ चैतन्य सह.गहृ.सींथा -- मे.एन.एस.्ी ररअय्सव प्रा.िल 
४५ न्यन शाींततसेर्ा सह.गहृ.सींथा -- मे.िसध्दाथव बबयडसव ॲन्ड डवे्हलपसव 
४६ ग्रीन नशेमन सह.गहृ.सींथा -- मे.पोल्ार इन्िारक्चर प्रा.िल. 
४७ सन रे सह.गहृ.सींथा        -- मे.िमडास डवे्हलपसव प्रा.िल. 
४८ आनींद नगर सह.गहृ.सींथा     -- मे.अिभनी डवे्हलपसव 
४९ शुध्दोिन सह.गहृ.सींथा -- मे.ॲिमस्थ् कन्रक्शन आणणू 

इन्िारक्चर कीं . 
५० श्री.सम्रा् एसआरए सह. गहृ. सींथा -- मे.ॲिमस्थ् कन्रक्शन आणणू 

इन्िारक्चर कीं . 
५१ एकता एसआरए सह.गहृ. सींथा        -- मे.फॅ्कॅ् इन्िा प्रा.िल. 
५२ िशर् शींकर (एसआरए) सह.गहृ. सींथा   -- मे.अतनकेत बबयडसव ॲन्ड डवे्हलपसव 
५३ न्यन महवषव (एसआरए)सह.गहृ. सींथा    -- मन्थन बबयडसव ॲन्ड डवे्हलपसव 
५४ मुकुीं द नगर (एसआरए)सह.गहृ. सींथा -- मे.पँ्ागॉन प्रमो प्रा.िल. 

(५) प्रश्न उद्् ार्त नाही. 
___________ 

  
मुांबईतील प्रिपग्रताांसाठी झोपडपट्टी पुनववविासातून बाांधययात  

येणारी ररे महानर्रपािलिेला देययाबाबत 
  

(४)  ७४३०१ (२०-०४-२०१७).  श्री.मांर्लप्रभात लोढा (मलबार दहल) :   सन्माननीय र्हृतनमावण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई महानगरपािलकेच्या रते रुीं दीकरणू, बिम्ोर्डॅ, नाले आणणू जलर्ाहहन्याींच्या दरुुती 
कामामु े वर्थापवपत झालेयया प्रकयपग्रताींसाठी झोपडपट्टी पुनवर्वकासातनन बाींिण्यात येणूा-या 
घराींमिील १००० घरे महानगरपािलकेला देण्याचा तनणूवय झोपडपट्टी पुनवर्वकास प्राधिकरणूान े
माहे डडसेंबर, २०१६ मध्ये र्ा त्यादरम्यान घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असययास, सदर तनणूवयानसुार आतापयतं ककती घराींच ेहताींतरणू महानगरपािलकेस केले 
आहे र्ा त्यानुषींगाने सुरु असलेयया कायवर्ाहीची सद्यःस्थती काय आहे, 
(३) नसययास, वर्लींबाची कारणेू काय आहेत ? 
  
श्री. प्रिाश महेता (०३-०८-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) अद्याप पयवत एकन णू ७६ सदतनकाींचे बहृन्मुींबई महानगरपािलकेस हताींतरणू करण्यात 
आले आहे. उर्वररत सदतनका महानगरपािलकेस हताींतरीत करण्याकररता बहृन्मुींबई 
महानगरपािलकेने हद.२५.०१.२०१८ रोजी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणू याींना क वर्ले आहे.   
महापािलकेस उपलब्ि असलेयया एकन णू ७६ सदतनका प्रकयप िारकाींना वर्तरीत करण्याकरीता 
उपलब्ि करुन देण्यात आयया आहेत असा बहृन्मुींबई महानगरपािलकेचा अहर्ाल आहे. 
(३) प्रश् न उद्् ार्त नाही. 

___________ 
  

पनवेल येथील खाांदा (श्ज.रायर्ड) वसाहतीत बाांधययात ीलेया हॉिसव  
झोनमधील टप-या ववनावापर पडून असयाबाबत 

  

(५)  ७४९८० (२०-०४-२०१७).   श्री.मनोहर भोईर (उरण) : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पनर्ेल येथील खाींदा (स्ज. रायगड) र्साहतीत बाींिण्यात आलेयया हॉकसव झोनमिील ्प-
या वर्नार्ापर पडनन असनन त्या ्प-यामध्ये फेरीर्ाययाींच े पुनर्वसन करण्याची मागणूी तेथील 
रहहर्ाश्याींनी महापािलका र् िसडकोकड ेमाहे डडसेंबर, २०१६ मध्ये र्ा त्यादरम्यान केली आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असययास, या मागणूीनुसार शासनाने कोणूता तनणूवय घेतला आहे र् त्याचे र्रुप काय 
आहे, 
(३) नसययास, वर्लींबाची कारणेू काय आहेत ?  
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (११-१०-२०१८) : (१) हॉकसव झोनमिील वर्नार्ापर पडनन असलेयया 
्पऱयाींमध्ये फेरीर्ाययाींचे पुनर्वसन करण्याची मागणूी तेथील रहहर्ाश्याींनी पनर्ेल 
महानगरपािलकेकड ेकेलेली आहे. तथावप, िसडकोच्या र्साहत वर्भागाकड ेया वर्षयाशी सींबींधित 
अजव प्राप्त झाययाचे हदसनन येत नाही. 
(२)  पनर्ेल वर्भागात िसडकोमाफव त नर्ीन र्साहत तनमावणू करण्यात येत असनन त्या हठकाणूी 
सर्व सुख सुवर्िाींसह र्साहती, बाजार, शा ा, दैतनक बाजार इ. वर्किसत करण्यात आले आहेत. 
हद.१४.१०.२०१६ रोजी पनर्ेल महानगरपािलका अस्तत्र्ात आययान ेिसडकोन ेवर्किसत केलेला 
पनर्ेल वर्भाग महानगरपािलकेच्या हद्दीत समावर्ष् करण्यात आला आहे.  पनर्ेल 
महानगरपािलका पररके्षत्रातील र्ा्प करण्यात आलेयया जागा र् र्ा्पाकररता असलेयया जागा 
पनर्ेल महानगरपािलकेस हताींतररत करण्याचा प्रतार् िसडको सींचालक मींड ान े
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हद.१२.०१.२०१७ रोजी मींजनर केला आहे. सद्यस्थतीत सामास्जक सुवर्िाींच ेभनखींड हताींतरणूाची 
प्रक्रीया सुरु असनन भनखींड हताींतरणूानींतर दैतनक बाजार र्ा्पाबाबतच े प्राधिकार पनर्ेल 
महानगरपािलकेकड ेराहणूार आहेत. 
(३) प्रश्न उद्् ार्त नाही. 

___________ 
  

एसीरएच्या रराांची खरेदी िरणाऱयाांवर तसेच सांक्रमण िशबीरात  
रुसखोरी िरणाऱयाांवर िारवाई िरययाबाबत 

  

(६)  ७६५८७ (२१-०४-२०१७).   श्री.राहुल जर्ताप (श्रीर्ोंदा), श्री.पाांडुरांर् बरोरा (शहापूर), 
श्री.राहुल मोटे (पराांडा), श्री.वैभव वपचड (अिोले), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), 
श्री.राणाजर्जीतिसांह पाटील (उमानाबाद) :   सन्माननीय र्हृतनमावण मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) एसआरए (झोपडपट्टी तनमुलवन) प्रकयपामध्ये मोफत िम ालेली सदतनका दहा र्षांपयवत 
वर्कता येत नसतानाही ती खरेदी करणूाऱयाींर्र तसेच म्हाडाच्या सींक्रमणू िशबीरात घुसखोरी 
करण्याऱयाींर्र कारर्ाई करण्याच ेआदेश मा.न्यायालयाने शासनास माहे जानेर्ारी, २०१७ च्या 
दसुऱया आठर्ड्यात हदले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असययास, तद्नुसार एसआरएच्या घराींची खरेदी करणूाऱयाींर्र तसेच सींक्रमणू िशबीरात 
घुसखोरी करणूाऱयाींर्र शासनाने कोणूती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(३) नसययास, वर्लींबाची कारणेू काय आहेत ? 
  
श्री. प्रिाश महेता (०३-०८-२०१८) : (१) होय. हे खरे आहे. 
(२) मा.उच्च न्यायालयाच्या हद.०५.०८.२०१५ च्या तनदेशानुसार झोपडपट्टी पनुर्वसन 
प्राधिकरणूाने वर्वर्ि योजनाींमाफव त २०१५ पयतं पनणूव केलेयया र् र्ा्प केलेयया गा याींचे 
सर्ेक्षणू केले.  
     सक्षम प्राधिकाऱयाींकडनन अशा सदतनकािारकाींनी कलम ३ ई चा भींग करुन व्यर्हार केला 
आहे ककीं र्ा कस,े याची सुनार्णूीद्र्ारे पडता णूी करुन कायवर्ाही केली जात आहे.  
तसेच, सींक्रमणू िशबीरातील घुसखोराींची खालीलप्रमाणेू ३ सींर्गव तयार करण्यात आले आहेत:- 
     अ)  मन  रहहर्ाशी ज्याींना सींक्रमणू िशबीरामध्ये थानाींतरणू करण्यात आले. 
     ब)   अशा प्रकारचे रहहर्ाशी ज्याींनी Power of attorney  ककीं र्ा तत्सम प्राधिकार 
पत्राद्र्ारे  मन  रहहर्ाशाींकडनन सींक्रमणू िशबीरातील गा याींचा हक्क घेतला आहे.  
     क) अशा प्रकारच े घसुखोर रहहर्ाशी ज्याींनी म्हाडाच्या सींक्रमणू िशबीरातील गा याींचा 
ताबा घेतला आहे इ. 
     र्रील प्रमाणूे ३ र्गवर्ारीतील घुसखोराींना तनयिमत करार्े र्ा सामार्नन घेण्यात यार्े ककीं र्ा 
कस,े याबाबतचे िोरणू सध्या शासनाच्या वर्चाराधिन आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ार्त नाही. 

___________ 
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अांधेरी (पूवव) येथील हबटाऊन सोलाररस या व्यावसातयि इमारतीतील के्षत्रफ ाचे झालेले 
उलांरन व अनधधिृत बाांधिामावर िारवाई िरययाबाबत 

  

(७)  ८४२९५ (२१-०४-२०१७).   श्री.रमेश लटिे (अांधेरी पूवव) :   सन्माननीय र्हृतनमावण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  अींिेरी (पनर्व) येथील हब्ाऊन सोलाररस या व्यार्सातयक इमारतीत 
elevation projection  A.H.U ., service area, refuge area इत्यादी  र्ापराकररता 
F.S.I. मध्ये सन् असलेयया के्षत्रफ ाचा प्रत्यक्ष च्ई के्षत्रात अनधिकृतररत्या समावर्ष् 
केययामु े १ लाख चौरस फु् के्षत्रफ ाच ेउयलींघन झाले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असययास, सदर इमारतीची बहृन्मुींबई महानगरपािलकेच्या के/पन वर्भागाने पाहणूी करून 
मोठ्या प्रमाणूार्र अनधिकृत बाींिकाम करून के्षत्रफ ाच े उयलींघन झाले असययाचे कायवकारी 
अिभयींता, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणू याींना क वर्ले होत,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असययास, सदर प्रकरणूी थातनक लोकप्रतततनिीींनी मखु्य कायवकारी अिभयींता, झोपडपट्टी 
पुनर्वसन प्राधिकरणू यास पत्र पाठर्नन त्र्ररत कारर्ाई करण्याची मागणूी केली होती र् त्या 
कारर्ाईकड ेआजपयतं झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणूाने दलुवक्ष केले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असययास, के्षत्रफ ाच ेउयलींघन झाले असययाच ेतनदशवनास आययानींतरही १०,११,१२ र् १३ 
या मजययाच े र्ाढीर् बाींिकाम करण्यास झोपडपट्टी  पुनर्वसन प्राधिकरणूान े कोणूत्या आिारे 
परर्ानगी हदली आहे, 
(५) असययास, सदर र्ाढीर् अनधिकृत बाींिकाम तनषकािसत करून के्षत्रफ ाचे झालेले उयलींघन 
याबाबत सींबींधित वर्कासक र् झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणूाच्या अधिकाऱयाींर्र शासन कोणूती 
कारर्ाई करणूार आहे, 
(६) नसययास, वर्लींबाची कारणेू काय आहेत ? 
  
श्री. प्रिाश महेता (०३-०८-२०१८) : (१) अींशत: खरे आहे.  
(२) हे खरे आहे. 
(३), (४) र् (५) हे खरे नाही. 
    सदर प्रकरणूी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणूान े हद.१७.११.२०१७ च्या पत्रान्र्ये 
वर्कासकार्र MRTP अधितनयमातील कलम ५३(१) अींतगवत नो्ीस बजार्ण्यात आली असनन 
पुढील कायवर्ाही चालन आहे. 
या योजनमेध्ये व्यार्सातयक इमारतीला हद.२१.०१.२०१६ रोजी पुढील बाींिकाम परर्ानगी 
देण्यात आलेली आहे. बहृन्मुींबई महानगरपािलकेकडनन हद.०८.०९.२०१६ रोजीच्या पत्रान्र्ये 
के्षत्रफ ाच े उयलींघन केययाच े तनदशवनास आययानींतर वर्क्री घ्काच्या बाींिकामास कोणूत्याही 
परर्ानग्या देण्यात आलेयया नाहीत असा प्राधिकरणूाचा अहर्ाल आहे. 
(६) प्रश्न उद्् ार्त नाही. 

___________ 
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अांधेरीतील जुहू-वसोवा िलांि रोडवरील िशवाजीनर्र (िपासवाडी) येथील  

झोपडपट्टी पुनववसन प्रिपाबाबत 
  

(८)  ८४७४७ (२१-०४-२०१७).   श्री.रुपेश म् हात्र े(िभवांडी पूवव) :   सन्माननीय र्हृतनमावण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अींिेरीतील जुहन-र्सोर्ा िलींक रोडर्रील िशर्ाजीनगर (कपासर्ाडी) येथील झोपडपट्टी पुनर्वसन 
प्रकयप गत दहा र्षावपासनन प्रलींबबत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असययास, सदर प्रलींबबत प्रकयपातील झोपडपट्टीर्ािसयाींना सींक्रमणू िशबीरात पाठर्नन 
तेथील जागा मोक ी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असययास, या मोकळ्या जागेर्र इमारती बाींिण्याऐर्जी या मोकळ्या जागेचा र्ापर दररोज 
सुमारे ३५ ते ४० र्ाहनाींच्या अनधिकृत पाककंगसाठी होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असययास, उक्त सर्व प्रकरणूी शासनान ेचौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढ नन 
आले र् तद्नुसार प्रकयप लर्कर पुणूव करण्यासाठी र् अनधिकृतपणेू र्ाहने पाककंग करणूाऱया 
वर्कासकाींर्र शासनान ेकोणूती कारर्ाई केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(५) नसययास, वर्लींबाची कारणेू काय आहेत ? 
  
श्री. प्रिाश महेता (२९-०८-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे. 
     सदर प्रकयपामध्ये एकन णू १०१० पात्र झोपडीिारकाींपैकी ७७७ झोपडीिारकाींना भोगर््ा 
प्रमाणूपत्र प्रदान करुन नर्ीन घराचा ताबा देण्यात आला आहे.   उर्वररत सदतनकाींचे काम 
गेली तीन र्षावपासनन प्रलींबबत आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
     र्र नमनद झोपडीिारकाींना ताबा देण्यात आययानींतर उर्वररत झोपडीिारकाींना पुनर्वसन 
करण्याचे अनुषींगाने पुढील इमारतीचे काम सुरु करण्याकरीता सींक्रमणू िशबीरात थलाींतर 
करुन जागा मोक ी करण्यात आली आहे. 
(३) सदर बाबतीत चौकशी केली असता मोकळ्या जागेर्र पाककंग केलेली र्ाहन े तेथील 
थातनक रहहर्ाश्याींची असययाच ेआढ नन आययाचा झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणूाचा अहर्ाल 
आहे.  
(४) सदर प्रकयप पनणूव करीत नसययाम ेु वर्कासकाच्या वर्रुध्द महाराषर झोपडपट्टी 
(सु.तन.र्.प.ु) अधितनयम, १९७१ मिील कलम १३(२) अन्र्ये कारर्ाई करण्यात आली आहे. 
त्यावर्रुध्द वर्कासकान े िशखर तक्रार तनर्ारणू सिमती (उच्च तररय सिमती) समोर दाखल 
केलेयया अवपलामध्ये  मुख्य कायवकारी अधिकारी, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणूा याींचे आदेश 
अींशत: कायम केले असनन त्यानुसार पुढील कायवर्ाही करण्यात येत असययाचा झोपडपट्टी 
पुनर्वसन प्राधिकरणूाचा अहर्ाल आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ार्त नाही. 

___________ 
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ब्राम्हणदेव सहिारी सांथेतील पदाधधिाऱयाांवर िारवाई िरणेबाबत 
  

(९)  ८४७७३ (२१-०४-२०१७).   डॉ.भारती लव्हेिर (वसोवा) :   सन्माननीय र्हृतनमावण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) माहहम (मुींबई) येथील िाम्हणूदेर् एस.आर.ए. सहकारी गहृतनमावणू सींथा मयावदीत 
सींथेतील चअेरमन/सेके्र्री याींनी श्री. सदानींद नागर्ेकर याींच्या गोडार्नन क्र.१ च्या भागदाखला 
र् मािसक बीलाच्या अजावला झो.प.ुप्रा/सतनस/कायावसन-१/्े.सी.३/६२३/सन २०१७ हदनाींक ३ माचव, 
२०१७ रोजी हदलेयया आदेशाचे उयलींघन केययाच े माहे माचव, २०१७ मध्ये र्ा त्या दरम्यान 
तनदशवनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असययास, महाराषर सहकारी सींथा अधितनयम सन १९६० च े कलम ७९(२)  नुसार 
श्री.ई्कर, सहाय्यक तनबींिक सहकारी सींथा मुींबई शहर झो.प.ुप्रा याींनी हदलेयया 
आदेशानषींगान ेचौकशी करण्याकररता गेलेयया श्री.डी.एस.र्ाघचौरे याींनाही गैरर्ागणूनक हदली र् 
सदर आदेश मान्य नसनन त्याप्रमाणूे कायवर्ाही करणूार नसययाचे सींथेच्या पदाधिकाऱयाींनी 
साींधगतले हे,ही खरे आहे काय, 
(३) असययास, सदर आदेशाच े उयलींघन करणूाऱया सींथाचालकाींवर्रुध्द शासन चौकशी करुन 
कारर्ाई र् गुन्हा दाखल करणूार आहे काय, 
(४) नसययास, वर्लींबाची कारणेू काय आहेत ? 
  
श्री. प्रिाश महेता (२९-०८-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) सदर प्रकरणूी महाराषर सहकारी सींथा अधितनयमान्र्ये झोपडपट्टी पनुर्वसन 
प्राधिकरणूाकडनन कायवर्ाही करण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ार्त नाही. 

___________ 
  

शासनाने सव्हेक्षण िरुन झोपडपट्टीवासीयाांची बायोमेदरि पात्रता तनश्श्चत  
िरययास सुरुवात िेली असयाबाबत 

  

(१०)  ८९८१० (०१-०९-२०१७).   श्री.ववजय िा े (िशवाजीनर्र) :   सन्माननीय र्हृतनमावण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सन २०२२ पयतं “सर्ांसाठी घरे” या मा.पींतप्रिान याींच्या घोषणेूला मनतव र्रूप देण्याच्या 
दृष्ीने शासनाने राज्यातील झोपडपट्टी पुनर्वसनाचा प्रश्न तातडीन े हाती घेतला आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असययास, शासनाने झोपडपट्टीर्ासीयाींची बायोमेहरक पात्रता तनस्श्चत करण्यास सुरुर्ात 
केली असनन सव्हेक्षणू पथक प्रत्येक झोपडपट्टीत जाऊन झोपडीला क्रमाींक देऊन कु्ुींबातील 
प्रत्येक व्यक्तीच े बायोमेहरक सव्हेक्षणू करीत आहे र् सींबींधित झोपडपट्टीचेही धचत्रीकरणू केले 
जात आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असययास, बेकायदा झोपडपट्टीर्ािसयाींना आ ा बसार्ा आणणू अधिकृत झोपडपट्टीर्ािसयाींना 
हक्काचे घर िम ार् ेहा यामागचा हेतन आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असययास, सव्हेक्षणूाचा र्ेग अत्यींत कमी असययाने सन २०२२ पयतं सर्ांसाठी घर या 
योजनेला कायावस्न्र्त होण्यास वर्लींब होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असययास, सदर झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेसाठी पररिशष् दोन ककीं र्ा पात्रता तनस्श्चत 
करताना या माहहतीचा उपयोग होणूार आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(६) असययास, सव्हेक्षणूाचा र्ेग र्ाढर्नन सन २०२२ पयतं सर्ासंाठी घरे ही योजना पनणूव 
करण्यासाठी शासनाने काय कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे, नसययास, वर्लींबाची करणेू 
काय आहेत ? 
  
श्री. प्रिाश महेता (१५-०६-२०१८) : (१) महाराषर झोपडपट्टी के्षत्र (स.ुतन.र् पु.) अधितनयम 
१९७१ मध्ये झालेयया सुिारणेूच्या पाश्र्वभनमीर्र झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेच्या माध्यमातनन 
अधिकाधिक घरे बाींिनन झोपडपट्टी पुनर्वसनाचा प्रश्न मागी लागणूार आहे.  
(२) होय. 
(३) होय. 
(४) हे खरे नाही. 
     झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणूामाफव त बहृन्मुींबई महानगरपािलका के्षत्रामिील एकन णू ३२५९ 
झोपडपट्टी क्ल्र मिील १९१६५५ झोपड्याींचे डोअर न् डोअर आतापयवत सर्ेक्षणू पनणूव 
करण्यात आले आहे.  त्याचबरोबर प्राधिकरणूाच्या ठाणूे महानगरपािलका के्षत्रामध्ये 
झोपडपट्टयाींचे सर्ेक्षणू सुरु करण्यात आले आहे. 
(५) झोपडीिारकाींच्या पात्रता तपासण्या व्यततररक्त झोपडपट्टयाींच े थान, के्षत्रफ , जिमनीची 
मालकी तनस्श्चत करण्यासाठी जणेेूकरुन झो.प.ु योजना मींजनर करण्यास या सर्ेक्षणूाचा फायदा 
होणूार आहे. 
(६) र्र नमनद केययाप्रमाणेू “सर्ांसाठी घरे” देण्याच्या िोरणूास अनुसरुन कायद्यामध्ये 
आर्श्यक सुिारणूा करण्यात आलेयया आहेत. त्याखेरीज प्राधिकरणूामाफव त सुरु असलेयया 
झोपडपट्टयाींच्या सर्ेक्षणू करण्याच्या कामाचा म.ुका.अ./झोपुप्रा  र्े ोर्े ी आढार्ा घेत आहेत. 
सक्षम प्राधिकाऱयाकड े पररिशष्-२ प्रमाणणूत करण्यासाठी पाठपुरार्ा सुरु आहे. प्राधिकरणूाच्या 
सींपनणूव कामकाजाच ेसींगणूकीकरणू करण्यात येत आहे. 

___________ 
  
वडा ा-राटिोपर-मुलुांड-ततनहात नािा-िासारवडवली या मुांबई व ठाययाला जोडणारा मेरोमार्व-४ 

च्या बाांधिामास ठाययामध्ये सुरुवात झाली नसयाबाबत 
  

(११)  ८९९८९ (२३-०८-२०१७).   श्री.सभुाष भोईर (ियाण ग्रामीण), श्री.तुिाराम िाते 
(अणुशक्ती नर्र), श्री.प्रिाश फातपेिर (चेंबूर), श्री.प्रिाश सुव े(मार्ाठाणे), श्री.प्रताप सरनाईि 
(ओव ा माश्जवडा), डॉ.बालाजी किणीिर (अांबरनाथ), श्री.मांरे्श िुडा िर (िुलाव) :   
सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) र्डा ा-घा्कोपर-मुलुींड-ततनहात नाका- या मुींबई र् ठाण्याला जोडणूारा मेरोमागव-४ च्या 
बाींिकामास ठाण्यामध्ये सुरुर्ात झाली नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असययास, मेरोमागव-४ च्या बाींिकामास ठाण्यामध्ये सुरुर्ात झाली नसययाची कारणेू काय 
आहेत, 
(३) असययास, त ोजा त े कययाणूफा्ा मागे हदर्ा, डोंबबर्ली, कययाणू मेरो रेयर् े सुरु 
करण्याची मागणूी थातनक लोकप्रतततनिी गत दोन र्ष ेसातत्याने करीत आहेत, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असययास, र्रील दोन्ही मेरो रेयर्े कामास केव्हा सुरुर्ात होणूार असनन सदर प्रकयप ककती 
कालार्िीत पनणूव करण्यात येणूार आहे ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१५-१०-२०१८) : (१) नाही 
(२) (३) र् (४) मेरो मागव-४ प्रकयपाकररता सािारणू सयलागार, सवर्तर सींकयपधचत्र सयलागार 
याींची तनयुक्ती करण्यात आली आहे.  तसेच प्रकयपाच्या प्रणूालीच्या कामाींकरीता एिशयन 
इन्िारक्चर इनव्हे्में् बँकेकडनन कजव घेण्याची कायवर्ाही र् या कामाींची तनवर्दा प्रक्रीया 
प्रगतीपथार्र आहे.  सदर प्रकयप माहे जुल,ै २०२१ पयतं प्राधिकरणूामाफव त पनणूव करण्याच े
तनयोस्जत आहे. 
     मुींबई मेरो माधगवका-५ (ठाणू-ेिभर्ींडी-कययाणू) या माधगवकेचा वर्तार करुन कययाणू-
डोंबबर्ली-त ोजा (मेरो माधगवका १२) असा मेरो प्रकयप प्राधिकरणूामाफव त प्रतावर्त असनन या 
माधगवकेचा सवर्तर  प्रकयप अहर्ाल मे.हदयली मेरो रेल कापोरेशन िल. याींच्यामाफव त तयार 
करण्यात येत आहे.  सदर अहर्ाल माहे ऑग्, २०१८ पयतं पनणूव होणेू अपेक्षक्षत आहे. 

___________ 
  

साईधाम िो.ऑप.हौिसांर् सोसायटीच्या पदाधधिा-याांनी िोटयवधी रुपयाांचा  
ीधथवि रै्रव्यवहार िेयाबाबत 

(१२)  ९०३०२ (०१-०९-२०१७).   डॉ.सांतोष टारफे (ि मनुरी), श्री.अिमन पटेल (मुांबादेवी), 
प्रा.वषाव र्ायिवाड (धारावी), श्रीमती तनमवला र्ाववत (इर्तपूरी), श्री.अलम शेख (मालाड 
पश्श्चम) :   सन्माननीय र्हृतनमावण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) साईिाम को.ऑप.हौिसींग सोसाय्ीच ेरुम नींबर, २०७, २०८ सोसाय्ीच ेकायावलय रुम नींबर 
२०९ या आरक्षक्षत रुम परपर सोसाय्ीच्या पदाधिका-याींनी सींगनमतान े वर्कन न को्यर्िी 
रुपयाींचा आधथवक गैरव्यर्हार केयया प्रकरणूी हदनाींक ८ म,े २०१७ रोजी र्ा त्यासुमारास 
थातनक लोकप्रतततनिी, क मनरुी र् साईिाम को.ऑप.हौिसींग सोसाय्ीच ेसभासद भाऊरार् 
लोखींड े याींनी मा. गहृतनमावणू मींत्री याींना चौकशी करण्यासींदभावत तनर्ेदनाद्र्ारे मागणूी केली 
आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असययास, श्री. एस.ए. सुयवर्ींशी, सहकारी अधिकारी शे्रणूी-१ तथा प्राधिकृत अधिकारी 
झोपुप्रा, मुींबई र् श्री. डी. पी. पर्ार सहकारी अधिकारी शे्रणूी-२ तथा प्राधिकृत अधिकारी 
सहकार कक्ष झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकारी, मुींबई याींनी परपर वर्रोिी अहर्ाल शासनास 
सादर करुन तक्रारदाराची र् शासनाची हदशाभनल केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असययास, प्रश्न भाग १ र् २ नुसार उक्त घ्नेची शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
तद्नुसार शासनाने दोषीींवर्रोिात कोणूती कारर्ाई केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(४) नसययास, वर्लींबाची कारणेू काय आहेत ? 
  
श्री. प्रिाश महेता (०९-१०-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही.  अजवदार याींच्या तक्रारीमिील म ु मुद्दा सींथेमिील सोयी सुवर्िाींसाठी 
राखीर् सदतनका ब कावर्ण्यात आययाबाबत असनन झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणूाद्र्ारे 
प्राधिकृत दोन्ही अधिकाऱयाींच्या अहर्ालामध्ये सदर बाब खरी असययाचे आढ नन आले आहे.  
सार्वजतनक सोयी सुवर्िाींच्या सदतनकेत रहहर्ाशी असनन रहहर्ाशी व्यक्ती िभन्न असययाच े
दोन्ही अहर्ालात नमनद केले आहे.  दोन्ही प्राधिकृत अधिकारी याींनी केलेयया तपासणूीमध्ये 
कालार्िी गेला असययान ेरहहर्ास करणूाऱया व्यक्तीींमध्ये बदल झाला असार्ा.  तसेच दोन्ही 
प्राधिकृत अधिकारी याींनी र्तुस्थतीदशवक अहर्ाल सादर केला असययान े शासनाची अथर्ा 
तक्रारदार याींची हदशाभनल केली असे म्हणूणेू योग्य होणूार नाही असा झोपडपट्टी पुनर्वसन 
प्राधिकरणूाचा अहर्ाल आहे. 
(३) र् (४) प्रश्न उद्् ार्त नाही. 

___________ 
  
िुलाव र्ाांव, लाल बहादरु शात्री रोड, िुलाव (प) मुांबई येथील न.भु.ि ७०, ७१, ७१/१ ते २६२, 

७६, ७६/१ ते २७ झोपडपट्टी पुनववसन योजनेबाबत 
  

(१३)  ९३०४० (०४-०९-२०१७).   श्री.प्रतापराव पाटील धचखलीिर (लोहा) :   सन्माननीय 
र्हृतनमावण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कुलाव गाींर्, लाल बहादरु शात्री रोड, कुलाव (प) मुींबई येथील न.भु.क ७०, ७१, ७१/१ त े
२६२, ७६, ७६/१ त े २७ झोपडप््ी पुनवर्सन योजनेस थधगती देऊन कायदेशीर कारर्ाई 
करणेूबाबत हदनाींक ३१ म,े २०१७ रोजी र्ा त्यासमुारास लोकप्रतततनधिींनी मा.गहृतनमावणू 
मींत्रयाींकड ेपत्रव्यर्हार केला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असययास, उक्त योजनेत म ु मालमत्त्तािारक र् झोपडीिारक याींची नार् ेर्ग नन इतर 
बनार्् झोडीिारकाींचा समोर्श करण्यात आययाचे तनदशवनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असययास, बनार्् कागदपत्राच्या आिारे झोपडपट्टी पुनवर्सन प्रकयप राबवर्ण्यात आला 
आहे, हे ही खेर आहे काय, 
(४) असययास, सदर प्रकरणूी शासनाने चौकशी करुन पुनवर्सन योजनेस थधगती देर्नन दोषीींर्र 
कायदेशीर कारर्ाई करण्याबाबत कोणूती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(५) नसययास, वर्लींबाची कारणेू काय आहेत ? 
  
श्री. प्रिाश महेता (०९-१०-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) र् (३) हे खरे नाही. झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणूाकडनन प्राप्त अहर्ालानुसार बनार्् 
व्यक्ती अथर्ा बनार्् दतऐर्जाची बाब हदसनन येत नाही.  तसेच तत्कालीन भनमापकान े
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केलेयया सर्ेक्षणूाच्या दरम्यान प्रत्यक्ष र्ातव्य करणूाऱया झोपडीिारकाींनी सादर केलेयया 
पुराव्याींच्या पडता णूी अींती हद.३१.०३.२०१० रोजी अींतीम पररिशष्-२ पाररत करण्यात आले 
असययाच ेप्राधिकरणूाने क वर्ले आहे. 
(४) र् (५) प्रश्न उद्् ार्त नाही. 

___________ 
  
झोपडपट्टी पुनववसन योजनेत वविासिाची नमेणूि िरययाचा अधधिार शासनािड ेरेययाबाबत 

  

(१४)  ९४२५४ (०४-०९-२०१७).   श्री.सांतोष दानव े(भोिरदन) :   सन्माननीय र्हृतनमावण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनचे्या र्रूपात आमुलाग्र बदल करून सदरहन योजनेसाठी 
वर्कासकाची नमेणूनक करण्याचा अधिकार शासनाकड े घेण्याबाबतचा आणणू सदरहन योजनेत 
परर्डणूाऱया घराींची तनिमवती करण्याबाबतचा प्रतार् शासनाच्या वर्चारािीन आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असययास, सदरहन प्रतार्ाचे थोडक्यात र्रूप काय आहे तसेच सदरहन प्रतार्ार्र 
शासनास तनणूवय घेण्यास ककती कालार्िी लागण्याच ेअपेक्षक्षत आहे ? 
  
श्री. प्रिाश महेता (०९-१०-२०१८) : (१) र् (२) झोपडपट्टी पनुर्वसन योजनेतील वर्कासकाची 
तनयुक्ती सध्याच्या प्रचिलत पध्दतीनुसार झोपडीिारकाींच्या सहकारी गहृतनमावणू सींथकेडनन 
केली जात ेयामध्ये बदल करण्याचे अधिकार शासनाकड ेघेण्याबाबत ककीं र्ा झोपडपट्टी पुनर्वसन 
योजनेमध्ये परर्डणूाऱया घराींची तनिमवती करण्याबाबत कोणूताही प्रतार् शासन तरार्र 
वर्चाराधिन नाही. 

___________ 
  
वर ी (मुांबई) येथील मायानर्र-अचानि नर्र, श्जजामाता नर्र, वामी वववेिानांद नर्र, 

माता रमाबाई ीांबेडिर नर्र, प्रेमनर्र, िसद्धाथव नर्र येथील झोपडपट्टी  
पुनववविास योजनेबाबत 

  

(१५)  ९५०१६ (३०-१२-२०१७).   श्री.सुतनल िशांदे (वर ी) :   सन्माननीय र्हृतनमावण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनचेे प्रलींबबत असलेले प्रकयप तातडीने मागी लार्ण्यासाठी 
शासनाने केलेयया तरतुदीनुसार रहहर्ाश्याींनी जुन्या वर्कासकास काढनन ्ाकययास सींबधित 
वर्कासकास पुन्हा नमेता येणूार नाही, तीन महहन्याींच्या आत ७० ्क्के बहुमताने नर्ीन 
वर्कासक नेमार्याचा आहे तसचे ३ महहन्याींच्या आत नर्ीन वर्कासक नेमला नाही तर 
झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणू प्रकयप ताब्यात घेर्नन बाींिकामाची कायवर्ाही पनणूव करणूार, हे 
खरे आहे काय, 
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(२) असययास, र्र ी (मुींबई) येथील मायानगर-अचानक नगर, स्जजामाता नगर, र्ामी 
वर्र्ेकानींद नगर, माता रमाबाई आींबेडकर नगर, प्रेमनगर, िसद्धाथव नगर इत्यादी झोपडपट्टी 
पुनवर्वकासाचा योजना मागील अनेक र्षे प्रलींबबत असययाने सदर झोपडपट्टीतील रहहर्ाशाींर्र 
अन्याय होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असययास, सदरहन झोपडपट्टी पुनवर्वकासाच्या योजनेची कामे लर्करात लर्कर पनणूव 
करण्याबाबत शासनान ेकोणूती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(४) नसययास, वर्लींबाची कारणेू काय आहेत ? 
  
श्री. प्रिाश महेता (०२-०८-२०१८) : (१) हे खरे नाही. 
(२) र् (३) मायानगर-अचानक नगर झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेकरीता हद. १६.०६.१९९६ रोजी 
आशयपत्र र् सुिाररत आशयपत्र हद. २३.०२.२०११ रोजी हदलेले असनन मींजनर नकाश्याप्रमाणेू 
पुनर्वसन इमारत क्र. १,२ र् ३ अ बाींिनन २१९ झोपडपट्टी िारकाींची पुनर्वसन करण्यात आलेले 
आहे. स्जजामाता नगर, र्ामी वर्र्ेकानींद नगर, माता रमाबाई आींबेडकर नगर महाराषर 
शासनान ेझोपडपट्टी अधितनयम १९७१ च्या कलम ३-K(१) अन्र्ये हदलेयया तनदेशानुसार भकुर 
क्र. १७/४७ (भाग) लोअर पर  वर्भाग डॉ. ई मोझसे मागव, र्र ी, जी/दक्षक्षणू वर्भाग येथील 
जीर्नज्योत सहकारी गहृतनमावणू सींथा (तनयो.) श्री. र्ामी वर्र्ेकानींद सहकारी गहृतनमावणू 
सींथा (तनयो.) माता रमाबाई नगर सहकारी गहृतनमावणू सींथा (तनयो.) आणणू र्ीर स्जजामाता 
नगर सहकारी गहृतनमावणू सींथा (तनयो.) या झोपडपट्टी समहुाींचा एक सींघ पुनवर्वकास 
करण्याबाबत झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणूाच्या हद.३१.१२.२०१२ च्या पत्रान्र्ये वर्षयाींककत 
जिमनीर्रील आशय पत्र महानगरपािलकेला तनगविमत करण्यात आले आहे. 
     प्रमेनगर, िसध्दाथव नगर योजनेचा पुनवर्वकासासींदभावत मा. उच्च न्यायालय याींनी रर् 
वप्ीशन ३०१६/२०१४ अन्र्ये जसैथेे आदेश हदलेले आहेत. 
(४) प्रश्न उद्् ार्त नाही. 

___________ 
  

मुांबईतील म्हाडाच्या ५६ वसाहतीचा पुनववविास िरययाबाबत 
  

(१६)  ९५५८९ (३०-१२-२०१७).   श्री.मांर्लप्रभात लोढा (मलबार दहल), श्री.अजय चौधरी 
(िशवडी), श्रीमती तपृ्ती सावांत (वाांदे्र पूवव), श्री.अबू ीजमी (मानखूदव िशवाजीनर्र), श्री.अतलु 
भातख िर (िाांददवली पूवव) : सन्माननीय र्हृतनमावण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) मुींबईतील म्हाडाच्या ५६ र्साहतीमिील जुन्या इमारतीींचा पुनवर्वकास करण्याचा तनणूवय 
शासनाने घेतययानींतर ज्या सहकारी गहृतनमावणू सींथाींना म्हाडाने नाहरकत प्रमाणूपत्र े
पुनवर्वकासाबाबत हदले आहेत अशी ककती सोसायटयाींनी पनुवर्वकासाच ेकाम सुरु केले आहे, 
(२) असययास, म्हाडाने पुनवर्वकासाबाबतचे नाहरकत प्रमाणूपत्र देऊनही ज्या सोसायटयाींनी 
अद्याप पुनवर्वकासाच ेकाम सुरु केलेले नाही त्याींची नाहरकत प्रमाणूपत्र ेरद्द करण्याचाही तनणूवय 
म्हाडाने घेतला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असययास, म्हाडाच्या ५६ र्साहतीींचा पुनवर्वकास करण्याच्या दृष्ीने वर्कास तनयमार्लीतील 
फेरबदलानींतर म्हाडाकड े १३ सहकारी गहृतनमावणू सींथाींनी पुनवर्वकासाचे प्रतार् सादर केले 
आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असययास, सदर प्रतार्ाची छाननी करुन म्हाडाने आतापयतं ककती गहृतनमावणू सींथाींना 
देयकारपत्र हदली आहेत र् मुींबईतील बीडीडी चा ीींच्या पुनवर्वकासात ज्या प्रमाणेू म्हाडा नोडल 
एजन्सी म्हणूनन काम बघणूार आहे त्या प्रमाणेूच ५६ र्साहतीच्या पुनवर्वकासात म्हाडाला 
तनयोजन प्राधिकरणूाचा (प्लॅतनींग अथॉरर्ी) दजाव िम ार्ा असाही प्रतार् म्हाडाने शासनाकड े
सादर केला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असययास, त्यानुषींगान ेशासनाने काय तनणूवयात्मक कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(६) नसययास, वर्लींबाची कारणेू काय आहेत ? 
  
श्री. प्रिाश महेता (१९-१०-२०१८) : (१) उपाध्यक्ष तथा मुख्य कायवकारी अधिकारी, महाराषर 
गहृतनमावणू र् के्षत्रवर्कास प्राधिकरणू याींच्या अहर्ालानुसार अद्यापपयतं ६४० सहकारी 
गहृतनमावणू सींथाींनी पुनवर्वकासाच ेकाम सुरु केले आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) वर्.तन.तन. ३३(५) हद. ०३ जलुै २०१७ च्या फेरबदलाच्या अधिसुचनेननसार आजपयतं १०५ 
सहकारी गहृतनमावणू सींथाींनी पुनवर्वकासाचे प्रतार् सादर केलेले आहेत. 
(४) अद्यापपयतं ३६ सहकारी गहृतनमावणू सींथाींना देकार पत्र जारी करण्यात आलेले आहेत. 
५६ र्साहतीच्या पुनवर्वकासात म्हाडाला तनयोजन प्राधिकरणूाचा (प्लॅतनींग ॲथोरर्ी) दजाव 
िम ार्ा असा प्रतार् म्हाडाने हद. १५ म े२०१८ रोजी शासनाकड ेसादर केला होता. 
(५) नगर वर्कास वर्भागाच्या हद. २३ मे २०१८ रोजीच्या अधिसनचनेनुसार ५६ र्साहतीच्या 
पुनवर्वकासाकरीता म्हाडास तनयोजन प्राधिकरणूाचा (प्लॅतनींग ॲथोरर्ी) दजाव देण्यात आला आहे. 
(६) प्रश्न उद्् ार्त नाही. 

___________ 
  

राज्य शासनाच्या र्हृतनमावण ववभार्ाने तसेच झोपडपट्टी पुनववविास प्राधधिरणाने  
त्याांच्या योजनाांचा रेतलेला ीढावा 

  

(१७)  ९६१८२ (३०-१२-२०१७).   श्री.जयांत पाटील (इलामपूर), श्री.अश्जत पवार (बारामती), 
श्री.वैभव वपचड (अिोले), श्री.िशरीषदादा चौधरी (अम नेर), श्री.र्णपत र्ायिवाड (ियाण 
पूवव) :   सन्माननीय र्हृतनमावण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्य शासनाच्या गहृतनमावणू वर्भागान ेतसचे एसआरएन ेमाहे जानेर्ारी, २०१६ त ेजुल,ै 
२०१७ या का ातील एसआरए योजनाींचा आढार्ा माहे सप् े्ंबर, २०१७ मध्ये र्ा त्या दरम्यान 
घेतला होता, हे खरे आहे काय, 
(२) असययास, या आढाव्यात शासनास काय आढ नन आले आहे, त्यानुसार शासनाने कोणूती 
कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(३) नसययास, वर्लींबाची कारणेू काय आहेत ? 
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श्री. प्रिाश महेता (२७-०८-२०१८) : (१) हे खरे नाही. 
(२) प्रश्न उद्् ार्त नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ार्त नाही.    
  ___________ 

  
बोरा ा (ता.ररसोड,श्ज.वािशम) येथील अडो  प्रिपावरुन ररसोडिड ेजाणा-या जलवादहनीवर 

लावययात ीलेला व्हॉव्ह नादरुुत असयाबाबत 
(१८)  ९८८९९ (२६-१२-२०१७).   श्री.अिमत झनि (ररसोड) :   सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) बोरा ा (ता.ररसोड,स्ज.र्ािशम) येथील अडो  प्रकयपार्रुन ररसोडकड े जाणूा-या 
जलर्ाहहनीर्र लार्ण्यात आलेला व्हॉयव्ह नादरुुत असययामु े रोज लाखो िल्र पाणूी र्ाया 
जात असनन गार्ात पाण्याचा अपुरा पुरर्ठा होत असययाचे माहे ऑक््ोबर,२०१७ मध्ये र्ा 
त्यादरम्यान तनदशवनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असययास, सदर व्हॉयव्हची पाहणूी केली आहे काय र् पाहणूीत काय आढ नन आले, 
(३) असययास, त्यानुसार सदरहन व्हॉयव्हची तातडीन ेदरुुती करण्यासह या दरुुतीकड ेदलुवक्ष 
करणूा-या सींबींधित दोषीींर्र कारर्ाई करण्याबाबत शासनान ेकोणूती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसययास, वर्लींबाची कारणेू काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०६-१०-२०१८) : (१) ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये अशी घ्ना घडययाच ेहदसनन 
आले नाही. तथावप, जनन, २०१७ मध्ये ढोरखेडा येथे व्हॉयर् नादरुुत झाययाने ग ती झाली 
होती. सदर व्हॉयर् तातडीने कायमर्रुपी बींद करण्यात आला आहे.  
(२), (३) र् (४) प्रश्न उद्् ार्त नाही. 

___________ 
  

वाांदे्र (पूवव) येथील सी.टी.एस. क्र. ६२९ (भार्), सव्हव नां.३४१ (भार्) शासिीय  
वसाहतीमधील झोपडपट्टी पुनववसन योजनेबाबत 

(१९)  १००३५६ (०१-०१-२०१८).   श्रीमती तपृ्ती सावांत (वाांदे्र पूवव) :   सन्माननीय र्हृतनमावण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) र्ाींदे्र (पनर्व) येथील सी.्ी.एस. क्र. ६२९ (भाग), सव्हव नीं.३४१ (भाग) शासकीय र्साहतीमध्ये 
झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेंतगवत बालाजी शॉपककपर प्रीमायसेस को.ऑ.हौ.सोसाय्ीन े इमारत 
बाींिण्यासाठी सार्वजतनक बाींिकाम वर्भागाचे खो्े नाहरकत प्रमाणूपत्र सादर करुन 
दकुानदाराींना गा े वर्तरीत केले आहेत याबाबतच्या तक्रारी थातनक कायवकत ेर् नागररकाींनी 
झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणूाकड ेर् सार्वजतनक बाींिकाम वर्भाग तसेच स्जयहाधिकारी, मुींबई 
उपनगरे याींच्याकड ेसन २०१६ पासनन र्ारींर्ार केयया आहेत, हे खरे आहे काय, 
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(२) असययास, सदर तक्रारीच्या अनुषींगाने सुरु असलेयया कायवर्ाहीची सद्यःस्थती काय आहे, 
(३) नसययास, वर्लींबाची कारणेू काय आहेत ? 
  
श्री. प्रिाश महेता (०२-०८-२०१८) : (१) होय.  हे खरे आहे. 
(२) झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणूाने योजनेच्या वर्क्री घ्कास थधगती आदेश हदले आहेत.  
त्यासींबींिी आशापुरा बबयडसव आणणू डवे्हलपसव र् इतर याींनी मा.उच्च न्यायालयात रर् याधचका 
क्र.१२१३/२०१८ दाखल केली होती. सदर याधचकेर्र मा.उच्च न्यायालयाने हदलेयया आदेशानुसार 
झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणूान े हद.०५.०६.२०१८ रोजीच्या पत्रान्र्ये याधचकाकताव, सोसाय्ी  
र् सार्वजतनक बाींिकाम वर्भाग याींना सुनार्णूीची नो्ीस हदली होती. या प्रकरणूी मखु्य 
कायवकारी अधिकारी, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणू याींच्यासमोर हद.२२.०६.२०१८ रोजी 
सुनार्णूी ठेर्ण्यात आली असययाने दाखल केलेली याधचका मागे घेण्याची सींमती मा.उच्च 
न्यायालयान े हदलेली असनन सदर प्रकरणूात मुख्य कायवकारी अधिकारी, झोपडपट्टी पुनर्वसन 
प्राधिकरणू याींच्या तरार्र कायवर्ाही सुरु आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ार्त नाही. 

___________ 
  

ग्रामपांचायत दवलामेटी येथील रराच्या प्रततक्षेत असलेया १२० सभासांदाना  
न्याय िम ययाबाबत 

  

(२०)  १०११८० (३०-१२-२०१७).   श्री.सिमर मेरे (दहांर्णा) :   सन्माननीय र्हृतनमावण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ग्रामपींचायत दर्लामे्ी येथील घराच्या प्रततक्षेत असलेयया १२० सभासींदाना न्याय 
िम ण्याबाबत थातनक लोकप्रतततनिी याींनी हदनाींक २६ जनन, २०१७ रोजी र्ा त्या 
सुमारास अध्यक्ष, म्हाडा याींना तनर्ेदन हदले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असययास, सदर प्रकरणूी तनणूवय होर्ुनही अद्याप पार्ेतो बाींिकाम सुरु न करण्याची 
कारणेू काय आहेत, 
(३) असययास, सदर बाींिकाम सरुु करण्यास तनस्श्चत ककती कालार्िी लागणूार आहे, 
(४) असययास, शासनाने या प्रकरणूी कोणूती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(५) नसययास, वर्लींबाची कारणेू काय आहेत ? 
  
श्री. प्रिाश महेता (११-१०-२०१८) : (१) हे खरे आहे. 
(२), (३), (४) र् (५) नागपनर गहृतनमावणू र् के्षत्र वर्कास मींड ामाफव त १२० अयप उत्पन्न ग् 
भनखींड र्ा्प योजना तयार करण्यात आली होती. त्यानींतर नागपनर सुिार प्रन्यास याींच्यामाफव त 
अिभन्यासात सुिारणूा करण्यात आली. त्यानसुार १२० भनखींडाऐर्जी ८२ भनखींडच उक्त जागेर्र 
उपलब्ि झाले. त्यामु े ८२ भनखींड १२० भनखींडिारकाींना र्ा्प करण्याचा प्रश्न तनमावणू झाला र् 
त्यामु े सदर वर्षय प्रलींबबत राहीला. 
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     तथावप, भनखींडिारकाींना ११२.५ चौ.मी. ऐर्जी १०१.२५ चौ.मी. के्षत्रफ ाचा वर्कास 
कामासहीत भनखींड देण्याच ेप्रतावर्त असनन त्या अनुषींगाने महाराषर गहृतनमावणू र् के्षत्र वर्कास 
प्राधिकरणूामाफव त उधचत तनणूवय घेण्याबाबत कायवर्ाही सुरु आहे. 

___________ 
  

मुांबई म्हाडािडून अत्यप दरात भूखांड िम वून इमारती उभारणाऱया  
र्हृतनमावण सांथाांनी भुईभाड ेभरले नसयाबाबत 

  

(२१)  १०५१८२ (०३-०४-२०१८).   श्री.भािर जाधव (रु्हार्र), श्री.राहुल जर्ताप (श्रीर्ोंदा), 
श्री.हनुमांत डो स (मा िशरस), श्री.नरेंद्र महेता (िमरा भाईंदर), अॅड.परार् अ वणी (ववलेपाले), 
श्री.दत्तात्रय भरणे (इांदापूर), श्री.राधािृष्ट् ण ववख-ेपाटील (िशडी), श्री.ववजय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), 
श्री.नसीम खान (चाांददवली), श्री.अिमत ववलासराव देशमुख (लातरू शहर), श्री.अिमन पटेल 
(मुांबादेवी), श्री.त्र्यांबिराव िभस े(लातूर ग्रामीण), प्रा.वषाव र्ायिवाड (धारावी), श्री.सुतनल िेदार 
(सावनेर), श्री.अमर िा े (ीवी), श्री.अलम शेख (मालाड पश्श्चम), श्री.हषववधवन सपिा  
(बुलढाणा), डॉ.सांतोष टारफे (ि मनुरी), श्री.अब् दलु सत्तार (िसलोड), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), 
श्री.राहुल बोंदे्र (धचखली), श्री.भारत भालिे (पांढरपूर), श्री.मांर्लप्रभात लोढा (मलबार दहल), 
श्री.सुरेश हा वणिर (इचलिरांजी), श्री.शिशिाांत िशांदे (िोरेर्ाव), श्री.वभैव वपचड (अिोले), 
श्री.सुरेश लाड (िजवत), श्री.श्जतेंद्र ीव्हाड (मुांब्रा ि वा), श्री.पाांडुरांर् बरोरा (शहापूर), श्री.ददपि 
चव्हाण (फलटण), श्री.शामराव ऊफव  बा ासाहेब पाटील (िराड उत्तर), श्री.ववजय भाांब े 
(श्जांतूर), श्री.हसन मुश्रीफ (िार्ल), श्री.ददलीप व स-ेपाटील (ीांबेर्ाव), श्री.जयांत पाटील 
(इलामपूर), श्रीमती ददवपिा चव्हाण (बार्लाण), श्री.िशरीषदादा चौधरी (अम नेर), 
श्री.ओमप्रिाश ऊफव  बच्चू िडू (अचलपूर), श्री.चांद्रिाांत सोनवणे (चोपडा), श्री.अश्जत पवार 
(बारामती), श्री.राजेश टोप े (रनसावांर्ी), श्री.मिरांद जाधव-पाटील (वाई), श्री.राणाजर्जीतिसांह 
पाटील (उमानाबाद), श्री.जयदत्त क्षीरसार्र (बीड), श्रीमती सुमन पाटील (तासर्ाव - 
िवठेमहाांिा ), श्री.प्रदीप नाईि (किनवट), श्री.सांजय िदम (दापोली), श्री.सुरेश (राजूमामा) 
भो े (ज र्ाव शहर) :     सन्माननीय र्हृतनमावण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) मुींबई म्हाडाकडनन अत्ययप दरात भनखींड िम र्नन इमारती उभारणूाऱया गहृतनमावणू सींथाींनी 
तसेच िशक्षणूसींथाींनी भुईभाड ेभरलेले नाही अशा ककती गहृतनमावणू सींथा आहेत, 
(२) असययास, ज्या सींथाींनी भनखींडार्र बाींिकाम केलेले नाही तसेच भुईभाड े भरले नाही 
त्याींच्यार्र म्हाडान ेकोणूती कारर्ाई केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(३) असययास, ज्या गहृतनमावणू सींथा र् िशक्षणूसींथाींनी भुईभाड ेभरले नाही त्याींची नाींर्े काय 
आहेत, 
(४) असययास, ज्या सींथाींनी भनखींड घेतले आहेत र् गेयया १५ र्षावत बाींिकाम केले नाही 
अशा सींथाींकडनन भनखींड परत घेण्याबाबत कोणूती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(५) नसययास, वर्लींबाची कारणेू काय आहेत ? 
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श्री. प्रिाश महेता (१९-१०-२०१८) : (१) उपाध्यक्ष तथा मुख्य कायवकारी अधिकारी, महाराषर 
गहृतनमावणू र् के्षत्रवर्कास प्राधिकरणू याींच्याकडनन प्राप्त अहर्ालानुसार मुींबई म्हाडाकडनन 
अत्ययप दरात भनखींड िम र्नन पनणूवत: भनईभाड ेभरलेले नाहीत अशा २ गहृतनमावणू सींथा असनन 
अींशत: भनईभाड ेभरलेयया गहृतनमावणू सींथा १२ असनन िशक्षणू सींथा ३ आहेत.  
(२) ज्या गहृतनमावणू सींथा र् िशक्षणूसींथाींनी भुईभाड ेभरले नाही अशा सींथाींना व्याजासहीत 
थकीत भनईभाड े भरण्याबाबत क वर्ले आहे मात्र ज्या सींथेनी अद्यापपयतं भनईभाड े र् 
व्याजाची भरणूा केलेली नाही अशा सींथाींचा आर.आर.सी. चा प्रतार् स्जयहाधिकारी / मुींबई र् 
मुींबई उपनगरे याींच्याकड ेपाठवर्ण्यात आलेला आहे. ज्या सींथाींनी भनईभाड े रक्कमेचा अींशत: 
भरणूा केलेला आहे र् उर्वररत थकीत रक्कम व्याजासह भरणूा केलेले नाही अशा सींथेवर्रोिात 
सींथेचे लेखापररक्षणू करुन प्रशासक नेमण्याचा प्रतार् उपतनबींिक, म्हाडा याींच्याकड ेसादर 
केला आहे. तसेच आर.आर.सी. च्या माध्यमातनन सींथेच े बँक खात े गोठवर्ण्याची 
कायवर्ाहीदेखील प्रतावर्त आहे. 
(३) १. एक्सलन्सी सहकारी गहृतनमावणू सींथा, र्सोर्ा 
   २. गोयडन सॅन्डस सहकारी गहृतनमावणू सींथा, र्सोर्ा 
अींशत: भनईभाड ेरक्कम भरलेयया सींथा 
     गहृतनमावणू सींथा : १.िशर्ाींजली (केबीज) २.आकाशगींगा (यशोहदप) ३.ज्र्ले ४.श्री साई 
५.वर्घ्नहताव ६.महालक्ष्मी ७.िस्ीझन ८.पॉपीलॉन ९.पथृ्र्ीराज १०.महाराषर राज्य पोिलस 
कमवचारी ११. सागर दशवन १२. भद्रकाली 
     िशक्षणू सींथा : १.ह् क नगर एज्युकेशन सोसाय्ी २.महाराषर वर्द्या वर्कास मींड , 
३.जे ओ डडसुझा डॉिमक सॅर्ी कुल. 
(४) ज्या गहृतनमावणू सींथाींनी भनखींड घेतलेले आहेत र् गेयया १५ र्षावत भनखींडार्र बाींिकाम 
केलेले नाही अशा सींथाींकडनन परत भनखींड घेण्याबाबत कायवर्ाही करण्यात येत आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ार्त नाही. 

___________ 
  

अांधेरी (मुांबई) येथील अयणानर्र, िासमनर्र, ववठ्ठल-रुश्क्मणी या  
तीन सोसायटयाांच्या पुनववविासाबाबत 

  

(२२)  १०६००३ (०७-०४-२०१८).   डॉ.भारती लव्हेिर (वसोवा) :   सन्माननीय र्हृतनमावण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अींिेरी (मुींबई) येथील अण्णूानगर, कासमनगर, वर्ठ्ठल-रुस्क्मणूी या तीन सोसायटयाींच्या 
पुनवर्वकासासाठी वर्कासक म.ेके.एस. चमणूकर र् भागीदार एल अँड ्ी कीं पनीची एसआरए 
प्रकयपाींतगवत सन १९९९ मध्ये तनयुक्ती करण्यात आली होती, हे खरे आहे काय, 
(२) असययास, हदलेयया मुदतीत सभासदाींना घरे उपलब्ि करुन देण्यास म.े के.एस.चमणूकर 
अपयशी ठरययाने चमणूकर र् एल अँड ्ी कीं पनीला या प्रकयपातनन ह्वर्ण्यात आले आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
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(३) असययास, सदर कीं पनीचे बाऊीं ससव सींबींधित सोसायटयाींच्या पदाधिकाऱयाींना र् सभासदाींना 
िमकार्त असययाची तक्रार पोलीस आयुक्ताींकड ेकरण्यात आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असययास, या तक्रारीच्या अनुषींगाने शासनान ेउक्त कीं पन्याींर्र कोणूती कारर्ाई केली र्ा 
करण्यात येत आहे, 
(५) असययास, उक्त प्रकरणूी दोन्ही कीं पन्याींच ेराज्यातील सर्व प्रकयप त्र्रीत बींद करुन अन्य 
कीं पन्याींना देण्याबाबत शासन कोणूती कायवर्ाही करणूार र्ा कररत आहे,नसययास, वर्लींबाची 
कारणेू काय आहेत ? 
  
श्री. प्रिाश महेता (०२-०८-२०१८) : (१) अण्णूानगर, कासमनगर, वर्ठ्ठलरुस्क्मणूी या तीन 
सोसायटयाींच्या पुनवर्वकासासाठी वर्कासक मे. के. एस. चमणूकर याींची सन १९९९ मध्ये 
तनयुक्ती करण्यात आली होती. 
(२) महाराषर झोपडपट्टी कायदा (सु.तन.र्.पन.) अधितनयम १९७१ मिील कलम १३ (२) अन्र्ये 
वर्कासक मे. के. एस. चमणूकर याींची तनयुक्ती रद्द करण्यात आली आहे. 
(३) अींबोली पोलीसात तक्रार प्राप्त असनन तक्रार अजावतील अजवदार र् वर्रोिक याींच्यात 
झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेबाबत र्ाद आहेत.  त्याहठकाणूी कायदा र् सुव्यर्थेचा प्रश्न तनमावणू 
होऊ नये याकरीता सींबींधिताच्या अींबोली पोलीस ठाणूे येथ ेबैठका घेण्यात आयया आहेत. तसेच 
सींबधित अजवदार र् वर्रोिक याींना फौजदारी दींड प्रकक्रया सींहहता, १९७३ चे कलम १४९ अन्र्ये 
शाींततेचा भींग न करण्याबाबत नो्ीसा देण्यात आयया आहेत. सदर प्रकरणूात अींबोली पोलीस 
ठाणूे येथ े हद.२४.०४.२०१८ रोजी अदखलपात्र गुन्हा नोंद क्र. ११४५/२०१८, भादींवर् कलम ५०६ 
अन्र्ये नोंद करण्यात आलेला आहे, असा मुींबई पोलीसाींचा अहर्ाल आहे. 
(४) र् (५) िशखर तक्रार तनर्ारणू सिमतीने मुख्य कायवकारी अधिकारी, झोपडपट्टी पुनर्वसन 
प्राधिकरणू याींच े वर्कासक तनयुक्ती रद्द करण्याबाबतचे आदेश  कायम केले आहेत.  
वर्कासकान े सदर आदेशावर्रुध्द मा. उच्च न्यायालय मुींबई, येथ े दार्ा दाखल केला असनन 
प्रकरणू न्यायप्रवर्षठ आहे. 

___________ 
  
िरमा ा शहरातील (ता.िरमा ा, श्ज.सोलापूर) नर्रपािलिेच्या ’जयप्रिाश नारायण टाऊन 

हॉल’ या भव्य इमारतीची दरुवथा झायाबाबत 
  

(२३)  १०७२८४ (१८-०४-२०१८).  श्री.नारायण पाटील (िरमा ा) :  सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) करमा ा शहरातील (ता.करमा ा, स्ज.सोलापनर) नगरपािलकेच्या ’जयप्रकाश नारायणू ्ाऊन 
हॉल’ या भव्य इमारतीची अत्यींत दयनीय दरुर्था झाययान े दरुुती, नुतनीकरणू र् 
आिुतनकीकरणू यासाठी पुरेसा तनिी उपलब्ि करुन द्यार्ा अशी मागणूी थातनक 
लोकप्रतततनिीींनी हदनाींक २२ जानरे्ारी, २०१७ रोजी र्ा त्यासुमारास मा.मुख्यमींत्री याींचेकड ेकेली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असययास, सदर तनर्ेदन मा.मुख्यमींत्री याींनी सधचर्, नगरवर्कास वर्भाग याींचकेड े
कायवर्ाहीसाठी पाठवर्ले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असययास, सदर ्ाऊन हॉलच्या इमारतीच्या दरुुती, नुतनीकरणू र् आिुतनकीकरणूासाठी 
तनिी उपलब्ि करुन देण्याबाबत शासनाने कोणूती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे,  
त्यानुषींगान ेपुढील कायवर्ाहीची सद्यःस्थती काय आहे, 
(४) नसययास, वर्लींबाची कारणेू काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१२-१०-२०१८) : (१) र् (२) करमा ा शहरातील जयप्रकाश ्ाऊन हॉल च े
नुतनीकरणू र् आिुतनकीकरणूासाठी तनिी उपलब्घ करण्याबाबत थातनक लोकप्रतततनिीचे 
हद.२२.११.२०१७ चे तनर्ेदन प्राप्त झाले आहे, हे खरे आहे. 
(३) र् (४) • करमा ा शहरातील जयप्रकाश नारायणू ्ाऊन हॉल समुारे ३५ र्षांपनर्ी बाींिण्यात 
आले आहे.  
• सदर सभागहृ र्ापरणेू योग्य नसययान ेत ेपाडण्याचा ठरार् नगरपररषदेने केला असययाचा 
अहर्ाल मुख्याधिकारी, करमा ा याींनी सादर केला आहे. 

___________ 
  

मुांबईतील ताडदेव, राटिोपर व िाांददवली येथील म्हाडाच्या  
पुनववसन प्रिपाांमध्ये झालेला रै्रव्यवहार 

(२४)  ११०३५० (०६-०४-२०१८).   श्री.नसीम खान (चाांददवली), श्री.पथृ् वीराज चव्हाण (िराड 
दक्षक्षण), श्री.बा ासाहेब थोरात (सांर्मनेर), श्री.ववजय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.अिमन पटेल 
(मुांबादेवी), प्रा.वषाव र्ायिवाड (धारावी) :  सन्माननीय र्हृतनमावण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) मुींबईतील ताडदेर् येथील एमपी िमल कीं पाऊीं ड झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकयपात तसेच 
घा्कोपर र् काींहदर्ली येथील समता नगर या हठकाणूच्या म्हाडाच्या पुनर्वसन प्रकयपाींमध्ये 
मोठया प्रमाणूात गैरव्यर्हार झाययाचे तनदशवनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असययास, उक्त प्रकरणूी चौकशी पनणूव झाली आहे काय, चौकशीत काय आढ नन आले, 
त्याननसार कोणूती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(३) नसययास, वर्लींबाची कारणेू काय आहेत ? 
  
श्री. प्रिाश महेता (२८-०९-२०१८) : (१) र् (२) हे खरे नाही. न.भन.क्र. ७२५ (पै)/१/७२५(पै) आणणू 
३/७२५ (पै) मलबार हहल येथील तनयोस्जत महाराषर नगर डी र्ॉडव तसेच जायफ र्ाडी आणणू 
जनता हहल झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेसींदभावत गहृतनमावणू वर्भागाच्या िाररकेतील प्रतार्ार्र  
चौकशी करण्यासाठी, महाराषर लोक आयुक्त र् उप लोक आयुक्त अधितनयम, १९७१ मिील 
कलम १७(३) नुसार, मा.राज्यपाल महोदयाींनी मा.लोक आयुक्त याींना सदर प्रकरणू तनदेिशत 
केले असनन मा. लोक आयुक्त याींचेकड ेसदर चौकशीची कायवर्ाही सरुु आहे. 
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समतानगर, काींहदर्ली (पनर्व) येथील वर्कास तनयींत्रणू तनयमार्ली ३३ (५) अींतगवत सुरु 
असलेयया पुनवर्वकास प्रकयपाबाबत उच्चतररय सिमतीद्र्ारे  चौकशी सुरु आहे. तसेच 
पींतनगर, घा्कोपर येथील सींक्रमणू िशबीराच्या  लगत असलेयया सर्व झोपडपट्टयाींचे भनखींड हे 
वर्ना वर्कास के्षत्रात बाधित असययाने अवर्कसनक्षम (Non Buildable) आहेत त्यामु े सदर 
०७ झोपडपट्टया र् पींतनगर, घा्कोपर येथील न.भन.क्र.१९४ (भाग) र्रील म्हाडाच्या मालकीची 
सींक्रमणू िशबीरे िम नन एकबत्रत पुनवर्वकास करण्याचा वर्.तन.तन. ३३(१०) नुसार करण्याचा 
प्रतार् शासनाच्या वर्चाराधिन होता.  त्यानुसार सदरहन सींक्रमणू िशबीरे र् पररसरातील ०७ 
झोपडपट्टयाींचा एकबत्रत पुनवर्वकास वर्.तन.तन.३३(१४) ऐर्जी ३३(१०) मध्ये रुपाींतररत करुन 
शासनाने शासन तनणूवय झोपयुो-१२०३/प्र.क्र.२४१/२०१६/झोपस-ु१, हद.०६.०१.२०१७ अनुसार 
मान्यता हदली आहे. हे आदेश कोणूत्याही वर्कासकाचा नामतनदेश करुन काढण्यात आलेले 
नाहीत.  तसेच या एकबत्रत योजनेत अद्याप कोणूत्याही वर्कासकाचा प्रतार् दाखल झालेला 
नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ार्त नाही. 

___________ 
  

हदर्ाांव नर्रपािलिेत (श्ज.नाांदेड) पांतप्रधान ीवास ररिूल योजनेच े 
दोन हजार अजव एि वषावपासून प्रलांबबत असयाबाबत 

(२५)  ११०३६१ (१२-०४-२०१८).   श्री.प्रतापराव पाटील धचखलीिर (लोहा) :   सन्माननीय 
र्हृतनमावण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) हदगाींर् नगरपािलकेत (स्ज.नाींदेड) पींतप्रिान आर्ास घरकन ल योजनेचे दोन हजार अजव एक 
र्षावपासनन प्रलींबबत असययाचे माहे डडसेंबर, २०१७ मध्ये र्ा त्या दरम्यान तनदशवनास आले, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असययास, सदरचे अजव प्रलींबबत असण्याची कारणेू का आहेत, 
(३) असययास, लाभाथ्यांना घरकन ल योजनेचा लाभ तातडीने देण्याबाबत शासन कोणूती 
कायवर्ाही करणूार र्ा कररत आहे, 
(४) नसययास, वर्लींबाची कारणेू काय आहेत ? 
  
श्री. प्रिाश महेता (१९-१०-२०१८) : (१), (२) र् (३) प्रिानमींत्री आर्ास योजनेंतगवत हदगाींर् 
नगरपररषदेमाफव त २२२७ अजव लाभाथ्यांना वर्तरीत करण्यात आले होते. त्यापकैी १५४६ अजव 
लाभाथ्यांकडनन प्राप्त झाले आहेत. हदगाींर् नगरपररषदेने हद.२३.६.२०१७ रोजी घ्क क्रमाींक ४ 
खाली छाननी करुन एकन णू ६०८ घरकुलाचा सवर्तर प्रकयप अहर्ाल म्हाडास सादर केला 
होता, सदर अहर्ालात त्रु्ी आढ नन आययान,े हदगाींर् नगरपररषदेने सुिाररत सवर्तर प्रकयप 
अहर्ाल हदनाींक ०४.०४.२०१८ रोजी म्हाडास फेरसादर केला. 
    हद्गार् नगरपररषदेने प्रिानमींत्री आर्ास योजनेंतगवत घ्क क्रमाींक ४ खाली  सादर 
केलेयया ६०८ घरकुलाच्या सिुाररत सवर्तर प्रकयप अहर्ालास कें द्रीय मान्यता र् सतनयींत्रणू 
सिमतीच्या  हदनाींक २७.०४.२०१८ रोजीच्या ३३ व्या बैठकीत मान्यता प्राप्त झाली असनन, 
त्याअनुषींगान ेपुढील कायवर्ाही चालन  आहे. 
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(४) प्रश्न उद्् ार्त नाही. 
___________ 

  
पुणे येथे वच्ततार्हृाअभावी एिा मदहलेचा मतृ्यू झायाबाबत 

  

(२६)  ११०४७९ (१२-०४-२०१८).   श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.जयिुमार र्ोरे (माण), श्री.भारत 
भालिे (पांढरपूर), श्री.सुरेश र्ोरे (खेड ी ांदी) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुण्यातील कात्रज पररसरात हदनाींक ०१ जानेर्ारी, २०१८ रोजी र्च्छतागहृाअभार्ी 
सौ.अतनता र्ामन नाकाड ेयाींचा तु् लेयया वर्जेच्या ताराींचा िक्का लागनन मतृ्यन झाला आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असययास, आ ींदी शहरात तीथवके्षत्र वर्कास आराखड्यातनन वर्किसत करण्यात आलेली 
र्च्छतागहेृ देखभाल दरुुती अभार्ी कुलुपबींद असययान े नागररकाींना त्याींचा र्ापर करणेू 
अर्घड झाले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असययास, कोटयर्िी रुपये खचव करून बाींिण्यात आलेली र्च्छतागहेृ बींद पडनन 
असययान े त्याींचा र्ापर करणेू शक्य होत नसययान े सदर र्च्छतागहेृ नगरपररषदेमाफव त 
तत्का  सुरु करण्याबाबत कोणूती उपाययोजना करण्यात आली र्ा येत आहे, 
(४) असययास, पुण्यासाख्या प्रगत शहरात र्च्छता गहृाअभार्ी मतृ्यन पार्लेयया महहलेच्या 
कु न् ींबाला आधथवक मदत देण्याबाबत तसेच उक्त हठकाणूी तातडीन ेर्च्छतागहृ बाींिण्याबाबत 
शासनाने कोणूती तातडीची कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे 
(५) नसययास, वर्लींबाची कारणेू काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२०-१०-२०१८) : (१), (२), (३) र् (४) • श्रीमती अतनता नाकाड ेया कात्रज 
पी.एम.पी.एल, पुणेू, गणेूश पाकव  जर् नन जाणूाऱया रत्याच्या कडलेा एका गाडीच्या आडोश्याला 
गेयया असता त्याींचा वर्जेचा िक्का लागनन मतृ्यन झाला ही र्तनस्थती आहे. 
• तथापी सदर महहलेच ेअपघाती तनिन झालेयया थ ापासनन अींदाज े३०० मी. परीघात चार 
शौचालयाची व्यर्था पुणेू महानगरपािलकेने केलेली आहे. 
• आ ींदी नगर पररषद हद्दीमध्ये शासनाच्या ततथवके्षत्र वर्कास आराखड्याींतगवत एकन णू २० 
शौचालयाची बाींिकामे पुणूव करण्यात आलेली आहेत. 
• आ ींदी शहरात होणूाऱया कातत वकी र् आषाढी यात्रा सन २०१७-१८ च्या दरम्यान शहरातील 
नगरपररषदेच्या अखत्यारीत असलेली सर्व शौचालयाच्या देखभाल दरुुतीच्या अनुषींगान ेर्ावषवक 
तनवर्दा प्रिसध्द करुन कीं त्रा्दारामाफव त दरुुतीची कामे यात्रा कालार्िीपुर्ी पुणूव करण्यात 
आलेली आहेत. सदरची शौचालये र्ापरण्या योग्य ठेर्ण्यात आलेली आहेत. 
• तसेच शासनाच्या ततथवके्षत्र वर्कास आराखड्याींतगवत के गार् चौक, र्डगार् रोड, र्ाय 
जींक्शन या हठकाणूी बाींिण्यात आलेली सलुभ शौचालये सुस्थतीत असनन मे. सुलभ 
इीं्रनॅशनल याींच्या माफव त तनयमीत साफसफाई केली जात.े 
(५) प्रश्न उद्् ार्त नाही. 

___________ 
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सदरु्रु नर्र या झोपडपट्टी पनुववसन योजनेमधील प्रिपग्रत सदतनिा  
वविासिान ेवविून शासनाची फसवणूि िेयाबाबत 

  

(२७)  ११२४११ (०३-०४-२०१८).   श्री.प्रिाश सुवे (मार्ाठाणे) :   सन्माननीय र्हृतनमावण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सदगुरु नगर, मागाठाणू,े बोररर्ली (पनर्व) मुींबई या झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेमिील 
प्रकयपग्रत सदतनका वर्कासकाने वर्कन न शासनाची फसर्णूनक केययामु े गुन्हा दाखल 
करणेूबाबत थातनक लोकप्रतततनिीींनी हदनाींक १४ ऑक््ोबर, २०१७ रोजी र्ा त्या सुमारास 
मुख्य कायवकारी अधिकारी, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणू, बाींद्रा, मुींबई याींच्याकड ेलेखी तक्रार 
केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असययास, सदर तनर्ेदनानुसार कोणूती कारर्ाई केली र्ा करण्यात येत आहे र् केलेयया 
कारर्ाईच ेर्रुप काय आहे, 
(३) नसययास, वर्लींबाची कारणेू काय आहेत ? 
  
श्री. प्रिाश महेता (२७-०८-२०१८) : (१) थातनक लोकप्रतततनिी हद.१४ ऑक््ोबर, २०१७ 
रोजीच्या सुमारास मुख्य कायवकारी अधिकारी, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणू, मुींबई याींच्याकड े
लेखी तक्रार केली होती. सदर तनर्ेदनामध्ये वर्कासकार्र गुन्हा दाखल करण्याबाबतचा 
कोणूताही उयलेख केलेला नाही. 
(२) झोपडपट्टी पनुर्वसन प्राधिकरणूाने त्याींच्या  हद.२७.१०.२०१७ च्या पत्रान्र्ये सींबींधित 
कागदपत्र ेमा.श्री.प्रकाश सुर्,े वर्.स.स. याींना पाठवर्ली आहेत. 
(३) प्रश्न उद्् ार्त नाही. 

___________ 
  

राज्यातील अपांर्ाांच्या ३ टक्िे तनधी ीणण ३ टक्िे र्ा े वाटपाबाबत 
  

(२८)  ११४१४१ (२३-०४-२०१८).   श्री.ओमप्रिाश ऊफव  बच्चू िडू (अचलपूर), श्री.िशरीषदादा 
चौधरी (अम नेर), श्री.ववनायिराव जाधव-पाटील (अहमदपूर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील  अपींगाींच्या  ३ ्क्के  तनिी आणणू ३ ्क्के  गा े र्ा्पाबाबत थातनक 
लोकप्रतततनिी याींच्या अन्नत्याग आींदोलनातनिमत्त मा.मुख्यमींत्री, राज्यमींत्री, सामास्जक न्याय 
मींत्री, पालकमींत्री याींनी हदनाींक २४ ऑक््ोबर, २०१७ रोजी र्ा त्यासुमारास हदलेयया 
आश्र्ासनानुसार शासन तरार्र आढार्ा घेऊन तनिी उधचत आणणू योग्य कारणूाींकरता तसेच 
हदव्याींग्याींच्या व्यस्क्तगत कारणूाींसाठी खचव करण्याबाबतच े तनदेश मा.मुख्यमींत्री महोदय याींनी 
हदले होत,े हे खरे आहे काय, 
(२) असययास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या अनुषींगान े उक्त 
प्रकरणूी शासनाने अद्यापपयतं कोणूती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(३) नसययास, वर्लींबाची कारणेू काय आहेत ? 
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (१२-१०-२०१८) : (१) हे खरे आहे. 
(२) • महानगरपािलका/नगरपािलकाींमध्ये हदव्याींगाींसाठी ककमान ३ ्क्के तनिी राखीर् 
ठेर्ण्याच्या र् खचव करण्याच्या शासन तरार्रून हद.१४.११.२०१७ रोजीच्या पररपत्रकान्र्ये 
सनचना देण्यात आलेयया आहेत.  
• तद्नींतर कें द्र शासनाच्या Persons With Disabilities Act, २०१६ नुसार सर्व 
महानगरपािलका/ नगरपािलकाींमध्ये अपींगाींसाठी ५% तनिी राखीर् ठेर्ण्याचा हद. १०.०५.२०१८ 
च्या पररपत्रकान्र्ये तनणूवय घेण्यात आलेला आहे. 
• सर्व महानगरपािलकाींच्या हदव्याींगासाठीच्या ३ ्क्के तनिीचा आढार्ा मींत्रालय तरार्र नगर 
वर्कास वर्भागामाफव त हद.१७.०३.२०१८ र् हद. १.०९.२०१८ रोजी घेण्यात आलेला आहे. 
• नगरपािलकाींचा हदव्याींगाच्या ३ ्क्के तनिीचा तनयिमत आढार्ा घेण्याबाबत सींचालक, 
नगरपररषद प्रशासन सींचालनालय याींना हद. १४.११.२०१७ च्या पररपत्रकान्र्ये सनचना देण्यात 
आलेयया आहेत. 
(३) प्रश्न उद्् ार्त नाही. 

___________ 
  

िभवांडी महानर्रपािलिेच्या नार्ाव येथील ीरक्षक्षत जारे्वर अततक्रमण  
िरुन बाांधलेया जारे्वरील र्ोदामाांना लार्लेली ीर् 

  

(२९)  ११४४९२ (१२-०४-२०१८).   श्री.ददपि चव्हाण (फलटण) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) िभर्ींडी येथील र्न वर्भाग र् िभर्ींडी महानगरपािलकेच्या नागार् येथील आरक्षक्षत जागेर्र 
बेकायदा अततक्रमणू करुन बाींिलेयया जागेर्रील गोदामाींना हदनाींक १ फेिुर्ारी, २०१८ रोजी र्ा 
त्या सुमारास आग लागनन आगीमध्ये २३ गोदाम ेर् ६ झोपडया ज नन भमसात झायया, हे 
खरे आहे काय, 
(२)  असययास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढ नन आले र् सदर 
आगीमु े ककती नुकसान आले आहे तसेच सदर आग लागण्याची कारणेू काय आहेत, 
(३) असययास, आगीमु े नुकसान झालेयया नकुसानग्रताींना शासनाने कोणूती मदत केली र्ा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसययास, वर्लींबाची कारणेू काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२१-०९-२०१८) : (१) होय, हे अशींत: खरे आहे. हदनाींक ३१.०१.२०१८ रोजी 
आग लागुन आगीमध्ये १५ भींगाराचे गोडार्नन र् ६  खोयया ज नन भमसात झायया असययाच े
िभर्ींडी तनजामपुर शहर महानगरपािलका याींनी क वर्ले आहे. 
(२), (३) र् (४) िभर्ींडी तनजामपुर शहर महानगरपािलकेने सदर हठकाणूी अनधिकृतररत्या 
उभारलेयया पत्राशेड असलेयया दकुान िारकाींना बाींिकाम परर्ानगीचे र् मालकी हक्काच े
कागदपत्र ेसादर करण्याबाबत नो्ीस बजावर्ण्यात आली  असययाच ेक वर्ले आहे. 
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     तथावप, उपरोक्त दघुव् नेसारखे प्रकार पुन्हा उद्भर्न नये याबाबत दक्षता घेण्याच्या सनचना 
आयुक्त, िभर्ींडी तनजामपुर शहर महानगरपािलका याींना देण्यात आयया आहेत. 

___________ 
  

पुणे महानर्रपािलिेिड ेमहा मेरोने मार्णी िेलेया जार्ाांबाबत 
  

(३०)  ११४८३३ (१८-०४-२०१८).   प्रा.(श्रीमती) मेधा िुलिणी (िोथरुड) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) महामेरोकडनन महानगरपािलकेकड े मेरोच्या ्ेशन, माहहती कें द्र, पाककंग आहदींसाठी 
शहरातील वर्वर्ि जागाींसाठी प्रतार् पाठर्ण्यात आले असनन महानगरपािलकेकडनन मात्र 
आत्तापयतं माधगतलेयया जागाींपकैी फक्त दोनच जागा उपलब्ि करून हदयया असययाच ेमाहे 
जानेर्ारी,२०१८ मध्ये र्ा त्या दरम्यान तनदशवनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असययास, मेरोला भाडतेत्त्र्ार्र हदलेयया जागाींसाठीही जादा दर आकारण्यात येत असनन 
महानगरपािलकेकडनन एक प्रकारे महामेरोची लु्च करण्यात येत असययाच े तनदशवनास आले 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असययास, मेरोच्या डब्याची प्रततकृती र् प्रकयपाची माहहती कें द्र उभारण्यासाठी ३ गुींठे 
जागा आर्श्यक असनन शहरातील पेशर्े पाकव  येथील जागा माधगतली असता महानगरपािलकेन े
मात्र १ गुींठाच जागा देण्याची तयारी दाखर्ली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असययास, याबाबत चौकशी केली आहे काय,त्यात काय आढ नन आले, त्यानुसार शासनान े
कोणूती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(५) नसययास, वर्लींबाची कारणेू काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१५-१०-२०१८) : (१) अींशत: खरे आहे. 
       महामेरोन े पुणेू मनपाकड े मागणूी केलेयया जागाींपकैी माहहती कें द्र उभारण्यासाठी 
आनींदनगर येथील फु्पाथची जागा, आणणू मेरो डपेो आणणू ्ेशन कररता आर्श्यक असणूारी 
र्ारगे् पाणूीपुरर्ठा येथील २८,००० चौमी जागा आणणू कोथरूड कचरा डपेोची २८ एकर ५ 
गुींठे जागेचा ताबा महामेरोस देणेूत आलेला आहे. 
(२) नाही. 
(३), (४) र् (५) पुणेू मेरो प्रकयपाचे माहहती कें द्र उभारण्यासाठी ५ गुींठे (५०० चौ.मी.) जागा 
आर्श्यक असययान ेमींजनर केलेली पेशर् ेपाकव  येथील १ गुींठा (१०० चौ.मी.) जागेचा फेरवर्चार 
करुन ५ गुींठे (५०० चौ.मी.) जागा मींजनर करण्याच्या अनुषींगान ेमहाराषर मेरो रेल कॉपोरेशनन े
पुणेू महानगर पािलकेकड ेवर्नींती केली होती. पेशर् ेपाकव  येथील अपुऱया जागेमु े सदरची जागा 
रद्द करुन सींभाजी उद्यान येथील २ गुींठे जागा, मेरोच्या डब्याची प्रततकृती र् प्रकयपाची 
माहहती कें द्र उभारण्यासाठी पणेुू महानगरपािलकेमाफव त महाराषर मेरो रेल कॉपोरेशन 
(महामेरो), पुणेू याींना उपलब्ि करुन देण्यात आली आहे. 
  

___________ 
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ततवसा (श्ज.अमरावती) नर्रपांचायतीमधील पाणी टांचाईसाठी तनधी उपलब्ध िरुन देणेबाबत 
  

(३१)  ११६०८६ (१२-०४-२०१८).   अॅड.यशोमती ठािूर (ततवसा) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ततर्सा (स्ज.अमरार्ती) नगरपींचायतीतिील पाणूी ी्ंचाईसाठी तनिी उपलब्ि करुन 
देणेूबाबत र् कृती आराखडयात समावर्षठ करणेूबाबत थातनक लोकप्रतततनिीींनी र्ारींर्ार 
शासनाकड े तनर्ेदन हदले असययाचे माहे फेिुर्ारी, २०१८ मध्ये र्ा त्या दरम्यान तनदशवनास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असययास, उक्त पररसरातील पाणूी ी्ंचाईसाठी तनिी उपलब्ि करुन देणूेबाबत शासन 
वर्लींब करीत असययाने नागररकाींची गैरसोय होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असययास, उक्त प्रकरणूी शासनाने कोणूती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(४) नसययास, वर्लींबाची कारणेू काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१२-१०-२०१८) : (१) होय, अशा आशयाचे तनर्ेदन थातनक 
लोकप्रतततनिीींनी स्जयहाधिकारी, अमरार्ती याींना हदले होते. 
(२) र् (३) • याबाबतचा नगरपींचायतीचा प्रतार् स्जयहाधिकारी कायावलयान े हदनाींक २७ 
नोव्हेंबर, २०१७ च्या पत्रान्र्ये वर्भागीय आयुक्त, अमरार्ती याींना सादर केला होता.  
• सदर प्रतार् पररपनणूव नव्हता. सबब, वर्भागीय आयुक्त कायावलयाने पाणूी पुरर्ठा र् 
र्च्छता वर्भागाच े शासन तनणूवय नमनद करुन त्यानुसार शहातनशा करुन पररपनणूव प्रतार् 
पाठवर्ण्यास स्जयहाधिकारी, अमरार्ती याींना डडसेंबर, २०१७ र् माचव, २०१८ मध्ये क वर्ले. 
• पनणूवर्े  पाणूी पुरर्ठा अिभयींता उपलब्ि नसययाने पररपनणूव प्रतार् लर्करच सादर करण्यात 
येईल, तोपयतं पाणूी ी्ंचाई तनर्ारणू कायवक्रमाींतगवत रुपये ६ लक्ष एर्ढी रक्कम तत्र्त: मान्य 
करार्ी, असे नगरपररषदेने वर्भागीय आयुक्ताींना क वर्ले होते. तथावप, पररपनणूव प्रतार्ाअभार्ी 
सदर बाब कृती आराखड्यात समावर्ष् केली गेली नसययाच ेहदसते. 
(४) प्रश्न उद्् ार्त नाही. 

___________ 
  

िभवांडी-तनजामपूर (श्ज.ठाणे) शहर महानर्रपािलिा िायवके्षत्रातील रत्याांची िामे 
एमएमीरडीएिडून तातडीने मांजरू िरणेबाबत 

  

(३२)  ११६३७२ (१२-०४-२०१८).   श्री.रुपेश म् हात्र े (िभवांडी पूवव) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) िभर्ींडी-तनजामपनर (स्ज.ठाणेू) शहर  महानगरपािलका कायवके्षत्रातील रत्याींची काम े
एमएमआरडीएकडनन तातडीन े मींजनर करणेूबाबत हदनाींक ११ नोव्हेंबर, २०१७ रोजी र्ा त्या 
सुमारास प्रिान सधचर्, नगरवर्कास वर्भाग याींना थातनक लोकप्रतततनिीींनी लेखी तनर्ेदन 
हदले, हे खरे आहे काय, 
(२) असययास, या तनर्ेदनानसुार पुढे कोणूती कायवर्ाही करण्यात आली र्ा येत आहे, 
(३) नसययास, वर्लींबाची कारणेू काय आहेत ?  
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (१०-१०-२०१८) : (१) होय, 
(२) र् (३) उक्त तनर्ेदन पुढील कायवर्ाहीतर् पाठवर्ण्यात आले आहे. थातनक 
लोकप्रतततनिीींच्या उक्त तनर्ेदनात २० रत्याींच्या कामाींची मागणूी करण्यात आली होती.  
यापैकी ७ कामाींना प्रशासकीय मींजनरी प्राप्त झाली असनन, त्यापैकी स्जथे िभर्ींडी – तनजामपनर 
महानगरपािलकेतफे मल:तनसारणू र्ाहहन्या ्ाकण्याचे काम जर् पास पनणूव झाले आहे. अशा 
२ रत्याींची तनवर्दा प्रक्रीया सुरु आहे.  उर्वररत ५ रत्याींची काम ेिभर्ींडी महानगरपािलकेमाफव त 
मल:तनसारणू र्ाहहन्याींची काम े पनणूव झाययानींतर हाती घेण्याच े प्रतावर्त आहे. उर्वररत १३ 
रत्याींचे प्रतार् प्राधिकरणूाच्या तरार्र तपासण्यात येत आहेत.  

___________ 
  

ववलेपाले पूवव (मुांबई) येथील अमोर एस.ीर.ए. प्रिपातील रै्रव्यवहाराबाबत 
  

(३३)  ११६९१५ (२१-०६-२०१८).   अॅड.परार् अ वणी (ववलेपाले), अॅड.ीिशष शेलार (वाांदे्र 
पश्श्चम), िॅप्टन ीर.तिमल सेवन (सायन-िो ीवाडा), श्री.नरेंद्र महेता (िमरा भाईंदर), 
श्री.नरेंद्र पवार (ियाण पश्श्चम) :   सन्माननीय र्हृतनमावण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१)  वर्लेपाले पनर्व (मुींबई) येथील िशर्ाजी नगर येथ े झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना 
राबवर्ण्यासाठी आर्श्यक सींख्याब  नसययामु े बोगस झोपडपट्टीिारकाींची नोंदणूी केययाच े
तनदशवनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असययास, सदर अमोघ एस. आर. ए. प्रकयपात वर्कासकान े गैरमागावचा अर्लींब करून 
मन  नकाशातही फेरफार केला असययाचे तनदशवनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असययास, या पुनर्वसन प्रकयपात १६ पी. ए. पी. गा े दाखवर्ण्यात आले असनन सदर 
गा े वर्क्री घ्काच्या इमारतीत वर्क्री केययाचेही तनदशवनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असययास, सदर प्रकरणूाची चौकशी करण्यात आली आहे काय, चौकशीनुसार दोषी 
वर्कासकार्र कोणूती कारर्ाई करण्यात आली र्ा येत आहे, 
(५) नसययास, वर्लींबाची कारणेू काय आहेत ? 
  
श्री. प्रिाश महेता (०९-०७-२०१८) : (१) हे खरे नाही. मौ. वर्लेपाले, ता. अींिेरी, न.भन.क्र. ४१०, 
४१०/१ त े ८ या िम कतीर्रील अमोघ सहा.गहृ. सींथेच े पररिशष्-२ अपर स्जयहाधिकारी 
(अतत/तनषका), पस्श्चम उपनगरे कायावलयाकडनन हद. ३१.०१.२००२ रोजी तनगविमत करण्यात 
आली असनन, सदर पररिशष ्-२ मध्ये एकन णू २५ झोपडीिारकाींचा समार्ेश आहे.  
(२) हे खरे नाही. प्रश्नाींककत सींथेचे सुिाररत पररिशष्-२ सधचर्, झोपडपट्टी पुनर्वसन 
प्राधिकरणू याींचेद्र्ारे पाररत करण्यात आले असनन पररिशष्-२ मिील बींद दशववर्ण्यात आलेयया 
६ झोपडीिारक र् नव्याने समावर्ष्करण्यात आलेले १० झोपडीिारक असे एकन णू १६ 
झोपडीिारकाींचे थ  पहाणूी अींती सिुाररत पररिशष्-२ र् सुिाररत नकाशा हद. २८.०५.२००२ 
पाररत करण्यात आला असययाचा  झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणूाचा अहर्ाल आहे.  
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(३) सदर योजनेमध्ये प्रकयपबाधित गा े नसययाचा झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणूाचा अहर्ाल 
आहे. 
(४) र् (५) प्रश्न उद्् ार्त नाही.  

___________ 
  

ठाणे महानर्रपािलिेच्या हद्दीमध्ये मार्ील ८ वषावमध्ये ९० हजार 
 नार्रीिाांना श्वानदांश झायाबाबत 

(३४)  ११७०३२ (२७-०७-२०१८).   डॉ.िमिलांद माने (नार्पूर उत्तर), श्री.सुधािर देशमुख 
(नार्पूर पश्श्चम), श्रीमती तनमवला र्ाववत (इर्तपूरी), श्री.अिमन पटेल (मुांबादेवी), श्री.िुणाल 
पाटील (ध ेु ग्रामीण), श्री.सभुाष भोईर (ियाण ग्रामीण) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ठाणूे महानगरपािलकेच्या हद्दीमध्ये मागील ८ र्षावमध्ये ९० हजार नागरीकाींना श्र्ानदींश 
झाययाची बाब माहे म,े २०१८ मध्ये र्ा त्या दरम्यान महानगरपािलकेच्या अहर्ालातुन 
तनदशवनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असययास, ठाणेू स्जयहयात भ्क्या कुत्रयाींनी गत र्षी सुमारे २ हजार ८५९ व्यक्तीींना 
चार्ा घेतययाचे तनदशवनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असययास, ठाणेू महानगरपािलकें तगवत कुत्रयाींच्या तनबबवजीकरणूात गैरव्यर्हार झाययाच े
ठाण्यातील नागररकाींनी महानगरपािलकेर्र आरोप केलेला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असययास, सदर प्रकरणूी तनबबवजीकरणू कामाच ेतनयोजन करणूाऱया सींबींधित अधिकाऱयाींर्र 
शासनाने जबाबदारी तनस्श्चत केली आहे काय, 
(५) नसययास, वर्लींबाची कारणेू काय आहेत ? 
 
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०५-१०-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) सन २०११ - १२ मध्ये स्जयहा रुग्णूालय, ठाणूे येथे २८०० उपस्जयहा रुग्णूालय, शहापुर 
येथे ८६४ र् ग्रामीणू रुग्णूालय, बदलापुर येथे ९६९ एर्ढ्या श्र्ानदींश रुग्णूाींनी औषिोपचार 
घेतलेला आहे र् सन २०१७-१८ मध्ये स्जयहा रुग्णूालय, ठाणूे येथ े३१०६ उपस्जयहा रुग्णूालय, 
शहापुर येथ े ९१२ र् ग्रामीणू रुग्णूालय, बदलापुर येथे १०९८ एर्ढ्या श्र्ानदींश रुग्णूाींनी 
औषिोपचार घेतलेला आहे.   
(३) र् (४) ठाणूे महानगरपािलका याींनी श्र्ान दींशापासनन नागरीकाींचे रक्षणू व्हार्े याकरीता 
खालील उपाययोजना केली आहे:- 
• कें द्र शासनाच्या पशुजन्य तनयींत्रणू (कुत्र)े तनयम २००१ अन्र्ये भ्क्या कुत्रयाींच्या प्रजनन 
प्रततबींिक शत्रकक्रया र् रेबीज प्रततबींिक लस देण्याच्या कायवक्रमाची सन २००४ पासनन 
अींमलबजार्णूी करण्यात येत आहे. आजतागायत ५८५३७ भ्क्या कुत्रयाींर्र शत्रकक्रया करण्यात 
आलेयया आहेत र् रेबीज लस देण्यात आलेयया आहेत. 
• ठाणूे महानगरपािलकेच्या आरोग्य कें द्र र् छत्रपती िशर्ाजी महाराज रुग्णूालय येथे ॲन््ी 
रेबीज लस तसेच इमोनोग्लोबबलीन लस उपलब्ि करण्यात आलेली असनन सर्व श्र्ानदींश 
रुग्णूाींना ॲन््ी रेबीज लस देण्यात येतात. 
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(५) प्रश्न उद्् ार्त नाही. 
___________ 

  
मुांबई, नािशि, पुययासह राज्यातील प्रमुख शहराांतील सन २०११ पयतंच्या झोपडयाांना 

िायदेशीर मान्यता देययाबाबत 
  

(३५)  ११७०५९ (२३-०७-२०१८).   श्री.नारायण पाटील (िरमा ा), श्री.अतनल िदम (तनफाड), 
श्रीमती देवयानी फराांदे (नािशि मध्य), श्री.अजय चौधरी (िशवडी), श्री.वैभव नाईि (िुडा ) :   
सन्माननीय र्हृतनमावण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई, नािशक, पुण्यासह राज्यातील प्रमुख शहराींतील सन २०११ पयतंच्या झोपड्याींना 
कायदेशीर मान्यता देण्याचा तसचे झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेंतगवत सींबींधित लाभाथींना ४०० 
चौ.फु्ाचे घर देण्याचा प्रतार् शासनाच्या वर्चारािीन आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असययास, उक्त वर्चारािीन प्रतार्ाच्या अनुषींगाने तनणूवय घेण्यात आला आहे काय, 
(३) असययास, तनणूवयाच्या अनुषींगाने कायवर्ाहीची सद्यःस्थती काय आहे ? 
  
श्री. प्रिाश महेता (२९-०८-२०१८) : (१), (२) र् (३) महाराष र झोपडपट्टी के्षत्र (स.ु तन. र् पु.) 
अधितनयम १९७१ मध्ये सुिारणूा करणूारे वर्िेयक  हहर्ा ी अधिर्ेशन २०१७ मध्ये पाररत 
करण्यात आले. त्याअनुषींगाने मा.राषरपती महोदयाींच्या मान्यतेने सदर अधितनयमान्र्ये 
सुिारणूा करण्यासींबिीची अधिसनचना हद. २६.०४.२०१८ रोजी प्रिसध्द करण्यात आली आहे. 
सदर अधितनयमातील तरतनदीनुसार हद.०१.०१.२०११ अथर्ा त्यापनर्ी पासननची झोपडी सशुयक 
पुनर्वसन योग्य असययाचे ठरवर्ण्याबाबत तसेच त्यात प्रत्यक्ष राहणूाऱया झोपडीर्ासीयाचा 
तनर्ारा तनस्श्चत करण्याबाबत अ्ी र् शती नमनद करणूारा शासन तनणूवय हद. १६.०५.२०१८ 
रोजी प्रिसध्द करण्यात आला आहे.  
    मुख्य कायवकारी अधिकारी, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणू, मुींबई याींच्या अध्यक्षतेखाली 
झोपडपट्टीिारकाींना अधिक आकारमानाची घरे देण्याच्या अनुषींगाने त्याचा मींजनर तथा चालन 
झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनाींर्र होणूारा पररणूाम अ्यासण्यासाठी हद.१०.१.२०१८ रोजी सिमती 
गठीत करण्यात आली आहे. सदर सिमतीचा अहर्ाल लर्करच अपेक्षक्षत आहे. 

___________ 
  

मुांबईतील सांसद सदय व ीमदार याांच्या तनधीतून झोपडपट्टी सुधार मांड ामाफव त  
िाम ेन िरताच देयिे िाढययात येत असयाबाबत 

  

(३६)  ११७२१८ (२३-०७-२०१८).   श्री.शिशिाांत िशांदे (िोरेर्ाव), श्री.अिमन पटेल (मुांबादेवी), 
श्री.राधािृष्ट् ण ववख-ेपाटील (िशडी), श्री.पथृ् वीराज चव्हाण (िराड दक्षक्षण), श्री.ववजय वडटे्टीवार 
(ब्रम्हपूरी), श्री.िालीदास िो ांबिर (वडा ा), श्री.अलम शखे (मालाड पश्श्चम), प्रा.वषाव 
र्ायिवाड (धारावी), श्री.नसीम खान (चाांददवली), श्री.िुणाल पाटील (ध ेु ग्रामीण), 
श्री.बा ासाहेब थोरात (सांर्मनेर), श्रीमती तनमवला र्ाववत (इर्तपूरी), श्री.अब् दलु सत्तार 
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(िसलोड), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर), श्री.अमर िा े (ीवी), श्री.ीिसफ शेख (मालेर्ाांव 
मध्य), श्री.अिमत ववलासराव देशमुख (लातूर शहर), श्री.जयिुमार र्ोरे (माण), िुमारी प्रणणती 
िशांदे (सोलापूर शहर मध्य), श्री.सतुनल िेदार (सावनेर), अॅड.यशोमती ठािूर (ततवसा), प्रा.ववरेंद्र 
जर्ताप (धामणर्ाव रेवे), श्री.राहुल बोंदे्र (धचखली), श्री.हषववधवन सपिा  (बलुढाणा), 
श्री.अिमत झनि (ररसोड), श्री.त्र्यांबिराव िभस े (लातूर ग्रामीण), श्री.शामराव ऊफव  बा ासाहेब 
पाटील (िराड उत्तर), श्री.हसन मुश्रीफ (िार्ल), श्रीमती ददवपिा चव्हाण (बार्लाण), 
श्री.दत्तात्रय भरणे (इांदापूर), श्री.अश्जत पवार (बारामती), श्री.जयांत पाटील (इलामपूर), 
श्री.श्जतेंद्र ीव्हाड (मुांब्रा ि वा), श्री.राजेश टोप े (रनसावांर्ी), श्री.भािर जाधव (रु्हार्र), 
श्री.राणाजर्जीतिसांह पाटील (उमानाबाद), श्री.राहुल जर्ताप (श्रीर्ोंदा), श्रीमती समुन पाटील 
(तासर्ाव - िवठेमहाांिा ), श्री.पाांडुरांर् बरोरा (शहापूर), श्री.वभैव वपचड (अिोले), श्री.मिरांद 
जाधव-पाटील (वाई), श्री.ववजय भाांब े (श्जांतूर), श्री.भाऊसाहेब पाटील - धचिटर्ाांविर 
(वैजापूर), श्री.सांग्राम जर्ताप (अहमदनर्र शहर), श्री.सुरेश लाड (िजवत), श्री.सांजय िदम 
(दापोली), श्री.हनुमांत डो स (मा िशरस), श्री.ददपि चव्हाण (फलटण), डॉ.सतीश (अयणासाहेब) 
पाटील (एरांडोल), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.नरेंद्र पवार (ियाण पश्श्चम), श्री.ब ीराम 
िसरसिार (बा ापूर), श्री.राजेंद्र पाटणी (िारांजा) :   सन्माननीय र्हृतनमावण मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबईतील सींसद सदय र् वर्िानसभा सदय याींच्या तनिीतनन को्यार्िी रुपयाींची कामे 
म्हाडाच्या अखत्याररत येणूाऱया झोपडपट्टी सुिार मींड ामाफव त केली जात असली तरी कामे न 
करताच देयकाींना मींजुरी िम त असययाबाबतच्या तक्रारी मुख्य कायवकारी अधिकारी याींच्याकड े
हदनाींक १६ एवप्रल, २०१८ रोजी र्ा त्यासमुारास प्राप्त झायया आहेत, हे खरे आहे काय, 

(२) असययास, वर्वर्ि लोकोपयोगी कामाींसाठी म्हाडाच्या झोपडपट्टी सिुार मींड ाकड े दरर्षी 
३०० त े ४०० को्ी रुपयाींचा तनिी स्जयहाधिका-याींमाफव त येतो यापैकी ककमान ६२% ्क्के 
रक्कम सींबींधित अधिकारी हडप करीत असययाचे तनदशनावस आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असययास, उक्त प्रकरणूी चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढ नन आले, 
त्याननसार कोणूती कारर्ाई केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(४) नसययास, वर्लींबाची कारणेू काय आहेत ? 
  
श्री. प्रिाश महेता (१२-१०-२०१८) : (१), (२) र् (३) मुख्य अधिकारी, झोपडपट्टी सुिार 
मींड ाच्या अहर्ालानसुार मा.खासदार, मा.आमदार याींच्या तसेच सौंदयीकरणू, नागरी दिलत 
र्ती सुिार योजना र् इतर तनिीतनन कायावन्र्यीन यींत्रणूा म्हणूनन म्हाडाच्या मुींबई झोपडपट्टी 
सुिार मींड ामाफव त वर्वर्ि प्रकारची कामे करण्यात येतात. या कामाींबाबत, काम ेन करताच 
देयके अदा केली जातात अशा प्रकारची तक्रार झोपडपट्टी सिुार मींड ाकड ेप्राप्त झालेली नाही. 
परींतु, हद.१६.४.२०१८ रोजीच्या र्तवमान पत्रात अशाप्रकारची बातमी आलेली आहे. तथावप या 
बातमीत देखील तथ्य आढ नन आलेले नसनन, वर्वर्ि लोकप्रतततनिीींनी सुचवर्लेली कामे 
प्रत्यक्षात पुणूव केययानींतरच देयक अदा करण्यात येत.े 
(४) प्रश्न उद्् ार्त नाही. 

___________ 
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ठाणे शहरात असलेले मध्यवती िारार्हृ अन्य दठिाणी थलाांतररत िरययाबाबत 
  

(३७)  ११७५९० (२३-०७-२०१८).   श्री.पाांडुरांर् बरोरा (शहापूर), श्री.शिशिाांत िशांदे (िोरेर्ाव) :   
सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ठाणेू शहरात मध्यर्ती हठकाणूी असलेयया मध्यर्ती कारागहृ अन्य हठकाणूी थालींतररत 
करुन त्याहठकाणूी पयव् न थ  वर्किसत करण्याचा प्रतार् ठाणू े महानगरपािलकेच्या 
महासभेन ेसींमत केला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असययास, असा तनणूवय घेण्याची कारणेू काय आहेत र् सदर प्रतार् अींततम मान्यतेसाठी 
शासनाला प्राप्त झाला आहे काय, असययास, केव्हा, 
(३) असययास, ठाणेू मध्यर्ती कारागहृाच े थलाींतर तनस्श्चत कोणूत्या हठकाणूी करण्यात 
येणूार आहे, 
(४) असययास, मध्यर्ती कारागहृाच्या जागेत वर्किसत करण्यात येणूाऱया पयव् न थ ाच े
सर्वसािारणू र्रुप काय आहे र् त्याहठकाणूी पयव् नाच्यादृष्ीन ेकोणूत्या सोईसुवर्िा उपलब्ि 
करुन देण्यात येणूार आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१२-१०-२०१८) : (१) ठाणू े महानगरपािलका हद्दीतील मध्यर्ती 
कारागहृाच्या र्ातनचे जतन र् सींर्िवन होऊन ठाण्याचा इततहास ठाणूेकराींसाठी स्जर्ींत 
करण्याकरीता उक्त हठकाणूी ऐततहािसक पयव् न कें द्र तयार करुन, र्ातींत्रय सैतनकाींच ेआणणू 
देशासाठी बिलदान देणूाऱया शहहदाींचे या हठकाणूी मारक करुन सर्वसामान्याींसाठी खलेु करार्े 
असा ठरार् ठाणूे महानगरपािलकेच्या महासभेन ेहदनाींक २८.०२.२०१८ रोजी पारीत केला आहे. 
(२) र् (३) सदर प्रतार् शासनास सादर करण्यात आला नसययाचे ठाणूे महानगरपािलकन े
क वर्ले आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ार्त नाही. 
 

___________ 
  

धचखली व खामर्ाांव (श्ज.बुलढाणा) नर्रपररषदेिररता वैिशष्ट्टपूणव योजनेंतर्वत वविास 
िामाांिररता ववतरीत झालेया तनधीबाबत 

  

(३८)  ११९४०८ (२८-०७-२०१८).   श्री.राहुल बोंदे्र (धचखली), श्री.ववजय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), 
प्रा.ववरेंद्र जर्ताप (धामणर्ाव रेवे), श्री.हषववधवन सपिा  (बुलढाणा), अॅड.यशोमती ठािूर 
(ततवसा) :  सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) धचखली र् खामगाींर् (स्ज.बलुढाणूा) नगरपररषदेकररता र्ैिशष्पनणूव योजनेअींतगवत वर्कास 
कामाींकररता सन २०१४-१५ पासनन वर्तरीत झालेयया तनिीची तपशीलर्ार माहहती देण्याबाबत 
मा.थातनक लोकप्रतततनिीींना प्रिान सधचर्, नगरवर्कास याींना हदनाींक ६ सप् े्ंबर, २०१६ रोजी 
र्ा त्यासुमारास लेखी पत्र हदले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असययास, मोठा कालार्िी उल न्नही मा.थातनक लोकप्रतततनिीींनी अदयाप माहहती 
देण्यात आलेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असययास, यासींदभावत शासनाने चौकशी करुन सदर माहहती थातनक लोकप्रततिीींना 
त्र्रीत उपलब्ि करुन देण्यासह माहहती देण्यास ्ा ा्ा  करणूा-या सींबधित अधिका-याींर्र 
कोणूती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(४) नसययास, वर्लींबाची कारणेू काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१२-१०-२०१८) : (१), (२) र् (३) • धचखली नगरपररषद र् खामगार् 
नगरपररषदेस शासन तनणूवय हद.२५/०८/२०१४ अन्र्ये रु.२.०१ को्ी मींजनर करण्यात आले होत े
र् यापैकी रु.१.२०६ को्ी (६०%) तनिी प्रत्यक्ष वर्तरीत करण्यात आला होता. 
• सदर नगरपररषदाींचा उर्वरीत रु.०.८०४ को्ी तनिी(४०%) वर्तरीत करण्याबाबत 
स्जयहाधिकारी, बुलढाणूा याींनी हद.२७/०५/२०१५ अन्र्ये शासनास वर्नींती केली होती. 
• स्जयहाधिकारी, बुलढाणूा याींच्या वर्नींतीच अनुषींगान ेककती तनिी वर्तरीत केला याची माहीती 
देण्याचे तनर्ेदन शासनास हद.०६/०९/२०१६ रोजी प्राप्त झाले होते.  
• प्रतुत प्रकरणूी सींबींधित नागरी थातनक र्राज्य सींथा याींनी काम े गुणूर्त्तेनुसार पुणूव 
झाययाची खातरजमा करुन उर्वरीत तनिी (४०%) र्त: भरणेू आर्श्यक आहे. त्याम ेु 
शासनतरार्रुन उर्वरीत तनिी उपलब्ि करुन देण्याचा प्रश्न उद्् ार्त नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ार्त नाही. 

___________ 
  
मरो  प्रसूततर्हृात (मुांबई) रुगणाांना औषधाच्या दिुानाच ेनाव, पत्ता ीणण मोबाईल क्रमाांि 

नमूद िेलेया िार्दावरच औषध ेिलहून देययात येत असयाबाबत 
  

(३९)  ११९९०० (२८-०७-२०१८).   श्री.नारायण िुचे (बदनापूर), श्री.सांतोष दानव े(भोिरदन) :   
सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबई महानगरपािलकेच्या मरो  प्रसनततगहृात रुग्णूाींना औषिाच्या दकुानाचे नार्, पत्ता 
आणणू मोबाईल क्रमाींक नमनद केलेयया कागदार्रच औषि े िलहनन ती रुग्णूाींच्या नातेर्ाईकाींना 
आणूण्यास साींधगतले जात असययाची बाब माहे म,े २०१८ मध्ये र्ा त्या दरम्यान तनदशवनास 
आली आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असययास, महानगरपािलका रुग्णूालयात नाममात्र शुयक घेऊन उपचार केले जातात तसचे 
औषिही वर्नामनयय हदले जात असतानाही महानगरपािलकेच्या या प्रसनतीगहृात रुग्णू र् रुग्णूाींच े
नातेर्ाईकाींचे हाल होत असययाचे तनदशवनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असययास, याबाबत चौकशी करून औषि दकुानाींची मक्तेदारी बींद करून सींबींधित डॉक््र 
र् औषि दकुानदार याींच्यार्र कारर्ाई करण्याबाबत कोणूती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसययास, वर्लींबाची कारणेू काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१२-१०-२०१८) : (१) बहृन्मुींबई महानगरपािलकेच्या मरो  प्रसुतीगहृात 
औषिाींचा साठा मुबलक असययान ेकोणूत्याही प्रकारची औषिे रुग्णूाींना बाहेरुन खरेदी करण्यास 
साींधगतले जात नाहीत.  
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      तसेच, मरो  प्रसुतीगहृात औषि तनरीक्षकाींनी अचानक हदलेयया भे्ीमध्ये कोणूत्याही 
औषि दकुानाचे प्रषठप्रत िम ाले नसययाचे बहृन्मुींबई महानगरपािलकेमाफव त क वर्ण्यात आले 
आहे.      
(२), (३) र् (४) प्रश्न उद्् ार्त नाही. 

___________ 
  

िसडिो प्राधधिरणाने साडबेारा टक्िे योजनेअांतर्वत द्रोणाधर्री येथे ददलेले 
भूखांड बदलून देययाबाबत 

  

(४०)  १२०२९८ (०७-०७-२०१८).   श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवले), श्री.समीर िुणावार (दहांर्णराट), 
अॅड.ीिशष शेलार (वाांदे्र पश्श्चम), श्रीमती मतनषा चौधरी (ददहसर), श्री.अिमत साटम (अांधेरी 
पश्श्चम) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) िसडको प्राधिकरणूान े वर्कासकामाच्या नार्ाखाली शेतक-याींच्या जिमनी सींपादीत करताना 
साडबेारा ्क्के योजनेअींतगवत द्रोणूाधगरी येथे अवर्कसीत हठकाणूी हदलेयया २६० भनखींडाचा 
अद्यापपयवत वर्कास होर्न शकला नसययाचे माहे म,े २०१८ मध्ये र्ा त्या दरम्यान तनदशवनास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असययास, िसडको प्रशासनाने प्रत्यक्षात जागेची पहाणूी न करता प्रकयपग्रताींना र्ा्प 
करण्यात आलेयया २६० भनखींडाींर्र खारपु्ी असययान ेभनखींडाचा वर्कास होर्न शकला नाही तसेच 
काही भनखींड अशा हठकाणूी देण्यात आले आहे त्याहठकाणूी रते, र्ीज र् पाण्याची सोय 
नसययाम ेु वर्कास करणेू अडचणूीचे होत असनन सदर भनखींड बदलनन द्यार्े अशी मागणूी 
प्रकयपग्रताींनी िसडको प्रशासनाकड ेकेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असययास, उक्त प्रकरणूी शासनाने चौकशी करून प्रकयपग्रताींना साडबेारा ्क्के योजनेतनन 
द्रोणूाधगरी येथे र्ा्प केलेले भनखींड तातडीने बदलनन देण्याबाबत कोणूती कायवर्ाही केली र्ा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसययास, वर्लींबाची कारणेू काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०९-०७-२०१८) : (१), (२) र् (३) द्रोणूाधगरी सके््र ४४ र् ६२ येथ,े तसेच 
िारणू तलार्ालगतच्या रत्याींर्र असलेयया २६० भखुींडाींच्या  वर्कासास चाणूजे गु्रप 
ग्रामपींचायत थातनक प्रकयपग्रत कृती सिमती र् इतर थातनकाींनी तीव्र वर्रोि दशववर्ला 
असनन त्याबदययात गरजेपो्ी बाींिलेली बाींिकाम े तनयिमत करणेू, एस. ई. झडे. रद्द करणेू, 
गार्ठाणू वर्तार करणेू, असींपाहदत जमीन र्ग णू ेइ. तनयमबाह्य मागण्या केयया असययान े
या हठकाणूची पायाभुत वर्कास कामे करणेू शक्य झाले नाही. 
     तसेच द्रोणूाधगरी नोड येथ े भरतीच े पाणूी गार् पररसरात िशरू नये याकररता िारणू 
तलार्ाींची तनिमवती केली असनन त्याहठकाणूी एफ. आर. पी. झडपा बसवर्ययामु े भरतीच ेपाणूी 
आत येत नाही. तथावप मच्छीमाराींकडनन मासेमारीसाठी र् ेोर्े ी या झडपा तोडण्यात येत 
असययाम ेु भरतीचे पाणूी आत येऊ लागले. पररणूामी त्याहठकाणूी काींद र्नाींची र्ाढ झाली 
असनन र्न कायदा र् मा. उच्च न्यायालयान ेसन २००५ मध्ये काींद र्नाींच्या ५० मी. पररघात 
वर्कासकामे करण्यास मनाई केली आहे. 
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      द्रोणूाधगरी नोडमिील खारफु्ीपासनन ५० मी. च्या बफर झोनमध्ये वर्कास कामे 
करण्यासाठी पयावर्रणू मींत्रालय र् मा. उच्च न्यायालयाची परर्ानगी घेण्याची कायवर्ाही 
िसडकोमाफव त सुरू असनन त्यानींतर भुखींड बदलनन न देता वर्कास काम े करण्यात येणूार 
आहेत.   
(४) प्रश्न उद्् ार्त नाही.  

___________ 
  

वसई-ववरारमधील(श्ज.पालरर) एिमेव पापडणखांड धरण िायमवरुपी बांद िरययाबाबत 
  

(४१)  १२०३४९ (२९-०७-२०१८).   श्री.ददलीप व स-ेपाटील (ीांबेर्ाव), श्री.श्जतेंद्र ीव्हाड (मुांब्रा 
ि वा), श्री.हनुमांत डो स (मा िशरस), श्री.दत्तात्रय भरणे (इांदापूर), श्री.पािल धनारे 
(डहाणू) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) र्सई-वर्रारमिील (स्ज.पालघर) एकमेर् पापडणखींड िरणू प्रदनवषत असययाने ते 
कायमर्रुपी बींद करण्याचा तनणूवय शासनान ेघेतला आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असययास, असययास, सदर िरणूाजर् नन बलेु् रेनचा मागव जाणूार असययाने हा तनणूवय 
घेण्यात आला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असययास, पापडणखींड िरणू बींद केययान ेतेथील नागररकाींना वपण्याच्या पाण्यासाठी त्रास 
सहन करार्ा लागणूार असययाने नागररकाींनी तीव्र वर्रोि केला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असययास, त्याबाबत शासनान ेकोणूती उपाययोजना केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(५) नसययास, वर्लींबाची कारणेू काय आहेत ? 
 
श्री. देवेंद्र फडणवीस (११-१०-२०१८) : (१) र्सई-वर्रार (स्ज.पालघर) येथील पापडणखींड िरणू 
प्रदनवषत झायया कारणूातर् बींद करण्याचा तनणूवय घेतला नसययाच े र्सई-वर्रार शहर 
महानगरपािलकेने क वर्ले आहे. 
(२) नाही. 
(३) पापडणखींड िरणूातनन माहे जुलै ते फेिुर्ारीपयतं १ द.ल.िल. प्रतीहदन पाणूी पुरर्ठा 
करण्यात येतो. 
     यार्षी हदनाींक २६.०६.२०१८ पासनन र्सई-वर्रार शहर महानगरपािलकेने उक्त िरणूातनन 
पाणूीपुरर्ठा सुरू केला आहे. 
(४) र् (५) प्रश्न उद्् ार्त नाही. 

___________ 
  
नािशि महानर्रपािलिेच्या बाांधीव िम िती व खुया जार्ा वाटपाच्या धोरण तनश्चीतीबाबत 

  

(४२)  १२०६६२ (२३-०७-२०१८).   श्रीमती सीमाताई दहरे (नािशि पश्श्चम) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) नािशक महानगरपािलकेच्या बाींिीर् िम कती र् खुयया जागा र्ा्पाच्या िोरणू 
तनश्चीतीबाबत महानगरपािलकेच्या र्तीन े नामनपा/आस्र्स/७७/२०१६ हदनाींक ९ जनन, २०१६ 
रोजी र्ा तया सुमारास प्रतार् शासनास सादर केलेला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असययास, सदरहु प्रतार्ाच्या अनुषींगान ेशासनान ेकोणूती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात 
येत आहे, 
(३) नसययास, वर्लींबाची कारणेू काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१९-१०-२०१८) : (१) होय. 
(२) सदर प्रतार् शासनाच्या वर्चारािीन आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ार्त नाही. 

___________ 
  

िभवांडी-तनजामपूर (श्ज.ठाणे) महानर्रपािलिा हद्दीतील तीनबत्ती िोटररे्ट येथील  
सवे नां. ९२९ मधील जार्ा मािेटसाठी सांपाददत िेयाबाबत 

  

(४३)  १२१२८९ (२९-०७-२०१८).   श्री.महेश चौरुले (िभवांडी पश्श्चम) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) िभर्ींडी-तनजामपनर (स्ज.ठाणेू) महानगरपािलका हद्दीतील तीनबत् ती को्रगे् येथील सव्हे नीं. 
९२९ मिील जागा माके्साठी सन १९९५ मध् ये सींपाहदत केली, हे खरे आहे काय, 
(२) असययास, महानगरपािलकेन ेसन १९९९ मध् ये २० रुपयाींच् या  ्ॅंप पेपरर्र त् याींना दकुान 
देण् याचे िलहनन हदले होत,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असय यास, अद्याप दकुान अथर्ा मोबदला न देण् याची कारणेू काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (११-१०-२०१८) : (१), (२) र् (३) हे खरे आहे. 
िभर्ींडी-तनजामपनर (स्ज.ठाणेू) महानगरपािलका हद्दीतील तीनबत् ती को्रगे् येथील माके्साठी 
जागा सींपाहदत करण्याबाबत िभर्ींडी-तनजामपनर शहर महानगरपािलकेने खालील प्रमाणेू क वर्ले 
आहे:- 
• िभर्ींडी-तनजामपनर शहर महानगरपािलका हद्दीतील मौज ेिभर्ींडी िस.स. ९२६ ते ९३१ आरक्षणू 
क्र.११ (जनने-५४) खालील जागा भुसींपादन अधितनयम, १८९४ अन्र्ये १९९८ मध्ये सींपादीत 
करण्यात आली आहे. 
• तत्कालीन िभर्ींडी-तनजामपनर नगरपररषदेस हदनाींक १०.१२.१९९८ रोजी जागेचा ताबा िम ाला 
आहे. 
• हदनाींक ११.१२.१९९८ रोजी आरक्षणू क्र.११ (जनने-५४) लगतच्या वर्कास योजना रत्यार्रील 
१२५ अततक्रमणूिारक, १४ भाडकेरूीं सह याींना तत्कालीन नगरपररषदेने माके्च बाींिकाम पनणूव 
झाययानींतर तनयमानुसार भाड ेआकारून गा ा देण्यात येईल असे रक्कम रु.२० च्या मुद्राींक 
पत्रार्र करार केला आहे, ही र्तुस्थती आहे. 
• उक्त जागेत अद्यापही माके् बाींिण्यात आलेले नाही. 

___________ 
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ठाणे, पालरर श्जहयातील महापािलिाांच्या के्षत्रात अनधधिृत बाांधिामाांबाबत  
उच्चतरीय सिमती थापन िरययाबाबत 

  

(४४)  १२२०७४ (२९-०७-२०१८).   श्री.पािल धनारे (डहाणू) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) हररत र्सई सींथेन ेसन २००७ मध्ये दाखल केलेयया याधचकेर्रील सुणूार्णूीप्रसींगी हदनींक 
२८ जानेर्ारी, २००९ रोजी ठाणेू र् पालघर स्जयहयातील महापािलकाींच्या के्षत्रात अनधिकृत 
बाींिकामाींच्या गींभीर प्रश्नार्र न्यायालयान े उच्चतरीय सिमती थापन करण्याचे आदेश 
हदययानींतर माहे माचव, २००९ मध्ये र्ा त्या दरम्यान मुख्य सधचर्ाींच्या अध्यक्षतखेाली १४ 
सदयीय सिमती थापन करण्यात आली होती, हे खरे आहे काय, 

(२) असययास, या सिमतीने ठाणेू र् पालघर स्जयहयातील अनधिकृत बाींिकामे र् अनुषींधगक 
प्रश्नाींचा सखोल अ्यास करुन कायवर्ाहीचा अहर्ाल र्े ोर्े ी न्यायालयाला सादर केला होता, 
हे ही खरे आहे काय. 
(३) असययास, उक्त प्रकरणूी चौकशी करण्यात आली आहे काय, चौकशीचे तनषकषव काय 
आहेत र् त्याअनुषींगान ेर्ाढत्या अनधिकृत बाींिकामाींना तात्का  आ ा घालण्यासाठी शासनाने 
कोणूती कायवर्ाही र्ा उपाययोजना केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(४) नसययास, वर्लींबाची कारणेू काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (११-१०-२०१८) : (१) र् (२) होय. 
(३) सदर प्रकरणूी मा.उच्च न्यायालयाने राज्य शासन तसचे ठाणूे र् पालघर स्जयह्यातील 
महानगरपािलका याींना सनचना केययानुसार कायवर्ाही करण्यात येत आहे. 
     तद्नुषींगान े ठाणेू, िमरा-भाईंदर, नर्ी मुींबई महानगरपािलका के्षत्रातील अनधिकृत 
बाींिकाम / अततक्रमणू तनयींत्रणू र् तनमुवलन याकरीता पोलीस दलातील वर्वर्ि सींर्गावतील पदे 
तनमावणू करण्यात आली आहेत. 
     महाराषर महानगरपािलका अधितनयमातील कलम २६७ अींतगवत अनधिकृत बाींिकाम े
तनषकािसत करण्याकरीता प्रभाग तनहाय पदतनदेिशत अधिकारी घोवषत करण्यात आले आहेत. 
     ठाणेू महानगरपािलका के्षत्रातील अततक्रमणू र् अनधिकृत बाींिकामासींदभावतील प्रकरणेू 
चालवर्ण्यासाठी वर्शेष न्यायालय कायवरत आहेत. 
     जनहहत याधचका क्र. ३५/२००७, ३६/२००७, २५/२०१० तसेच रर् याधचका क्र. ३१०४/२०१३ 
अींतगवत मा. उच्च न्यायालयान ेहदलेयया तनदेशानुसार कायवर्ाही सुरू आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ार्त नाही. 

___________ 
  

पुणे शहरात व उपनर्रातील महानर्रपािलिेने ीरक्षक्षत िेलेया जार्ा  
अनधधिृतररत्या हतर्त िरययात ीयाबाबत 

  

(४५)  १२२९६० (२९-०७-२०१८).   श्री.ववजय िा े (िशवाजीनर्र) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) पुणेू शहरात र् उपनगरातील महानगरपािलकेने आरक्षक्षत केलेयया जागाींर्र कामाचे 
साहहत्याच े गोदाम,े कामगाराींना राहण्यासाठी झोपडपट्टय्ा, कायावलय उभारून महानगरपािलका 
ठेकेदार र् व्यार्सातयकाींनी या जागाींर्र कब्जा केला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असययास, शहरातील उपनगरामि ेर् िशर्ाजीनगर मतदार सींघातील अनेक आरक्षक्षत जागा 
र् पदपथार्र पुणेू महानगरपािलकेच्या ठेकेदाराींनी केलेयया बेकायदेशीर ताब्याबाबत भनमी 
स्जींदगी वर्भागामाफव त कायवर्ाही करण्यास ्ा ा्ा  केली जात असययाचेही तनदशवनास आले 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असययास, सदर कोटयर्िी रुपयाींची जागा ठेकेदार र् व्यर्सातयकाींच्या अततक्रमणूापासनन 
मुक्त करणेूबाबत शासनतरार्र कोणूती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(४) नसययास, वर्लींबाची कारणेू काय आहेत ? 
 
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१९-१०-२०१८) : (१), (२) र् (३) पथ वर्भागाकडनन तनवर्दा माफव त 
करण्यात येणूाऱया मोठ्या र्रुपाच्या कामासाठी ठेकेदार तात्पुरत्या र्रुपात साई् 
कायावलयासाठी र् इतर बाबीसाठी पदपथ र्ा रत्याच्या कडचेा काही भाग र्ापरतात र् काम 
पनणूव झाययानींतर काढनन ्ाकतात. सद्यस्थतीत पथ वर्भागामाफव त ठेकेदाराींनी काम पुणूव 
झाययानींतर कायावलये, गोदामे इ. साठीची मनपाच्या जागेर्र कब्जा केययाचे तनदशवनास येत 
नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ार्त नाही. 

___________ 
  
िें द्र शासनाच्या पांतप्रधान ीवास योजनेंतर्वत २५ लाख िुटुांबाांनी रराची मार्णी िेयाबाबत 

  

(४६)  १२३२०२ (२३-०७-२०१८).   श्री.सांजय िे िर (ठाणे) :   सन्माननीय र्हृतनमावण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) कें द्र शासनाच्या प्रत्येकाला घर या महत्र्ाकाींक्षी पींतप्रिान आर्ास योजनेंतगवत राज्यभरातनन 
२५ लाख कु्ुींबाींनी घराची मागणूी केली असययाची बाब माहे एवप्रल, २०१८ च्या पहहयया 
आठर्ड्यात तनदशवनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असययास, या योजनेसाठी खाजगी वर्कासकाकडनन मुींबई महानगर के्षत्रात एक लाख घरे 
बाींिण्याच ेप्रतार् म्हाडाला प्राप्त झाले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असययास, या योजनेंतगवत २ लाख २७ हजार घराींच्या प्रतार्ाला कें द्र शासनान ेमान्यता 
हदली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असययास, सन २०२२ पयतं १९ लाख घरे बाींिण्याच ेउहद्दष् राज्यात ठेर्ण्यात आले आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(५) असययास, या अनुषींगाने शासनाने कोणूती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(६) नसययास, वर्लींबाची कारणेू काय आहेत ? 
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श्री. प्रिाश महेता (१९-१०-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे. 
      कें द्र शासनाच्या  PMAY-MIS पो व्लर्रील  माहहतीनुसार  हद.३.८.२०१८ पयतं 
प्रिानमींत्री आर्ास योजना (शहरी) मध्ये चारही घ्काींतगवत राज्यातील एकन णू  २५,२९,४२८ 
कु्ुींबाींनी  मागणूीची नोंदणूी (Demand Servey) केलेली आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
     खाजगी वर्कासकाकडनन  मुींबई महानगर के्षत्रातींगवत खालील प्रमाणेू घरकुलाींच े प्रतार् 
प्राप्त  झाले असनन , सदरहन प्रतार्ास कें द्रीय मान्यता र् सींतनयींत्रणू सिमतीने तत्र्त: मान्यता 
हदलेली आहे. सदर अींमलबजार्णूी यींत्रणेूकडनन प्रकयपाींचे सवर्तर अहर्ाल तयार करुन 
मींजुरीसाठी पाठर्ण्याबाबतची कायवर्ाही चालन आहे. 
अ.क्र. दठिाण  ररिुलाांची सांख्या 
१ बदलापनर ४२०० 
२ डहाणून   ८०० 
३ खरोशी, पेणू ७००० 
४ खोपोली १२०० 
५ काींहदर्ली ५०४ 

             एिूण १३७०४ 
(३) हद.२३/८/२०१८ पयतं कें द्रीय मान्यता र् सींतनयींत्रणू सिमतीने राज्यातील एकन णू २७३ 
प्रकयपाींमध्ये   ६,७१,६२२ (५,४८,१८८ EWS) घरकुलाींना मान्यता हदलेली आहे. 
(४) हे खरे आहे. 
(५) प्रिानमींत्री आर्ास योजनेची राज्यात प्रभार्ीपणू ेअींमलबजार्णूी करण्यासाठी र् योजनलेा 
गती देण्यासाठी  राज्य शासनान े खालील सर्लती र् उपाययोजना केलेयया आहेत.  
   अ) शासकीय जिमनी रु.१ /-प्रती चौ.मी. या नाममात्र दरान ेशासकीय सींथाींना वर्तरीत 
करण्यासाठी हद.१९.०९.२०१६ रोजी शासन तनणूवय तनगविमत केला आहे. 
   ब) मोजणूी शुयकात  ५०% सर्लतीबाबत  आदेश तनगविमत केले आहेत. 
   क) आधथवक दृष्या दबुवल घ्क तसचे अयप उत्पन्न ग्ातील  लाभाथ्यांना र्ा्प 
करण्यात येणूाऱया ३० त े६० चौ.मी. के्षत्राच्या सदतनकेसाठी  केर्  पहहयया दताला  रु.१००० 
इतके मुद्राींक शुयक आकारण्याची अधिसनचना तनगविमत केली आहे. 
   ड) वर्कास शुयकामध्ये सर्लत देण्याबाबत मींबत्रमींड ाने तनणूवय घेतला आहे.  
   इ) सार्वजतनक खाजगी भागीदारी (PPP) तत्र्ानुसार जिमनीर्र खाजगी वर्कासकाच्या 
सहभागातनन परर्डणूाऱया घराींची तनिमवती करण्यासाठी हद.११.०१.२०१८ रोजी शासन तनणूवय 
तनगविमत करण्यात आला आहे.  
(६) प्रश्न उद्् ार्त नाही. 

___________ 
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जोहर नर्र (बलुढाणा शहर) नर्रपािलिेच्या दवाखान्यात औषधाांचा तनमावण झालेला तुटवडा 
  

(४७)  १२३३२२ (२९-०७-२०१८).   डॉ.शिशिाांत खेडिेर (िसांदखेड राजा) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) बुलढाणूा शहरातील जोहर नगरातील नगरपािलकेच्या दर्ाखान्यात औषिाींचा मुबलक साठा 
नसययान ेऔषिाींचा पुरर्ठा तातडीन ेकरण्याबाबत हदनाींक ७ म,े २०१८ रोजी र्ा त्या सुमारास 
दर्ाखान्यासमोर आींदोलन केले, हे खरे आहे काय, 
(२) असययास, या दर्ाखान्यात औषिाींचा साठा नसण्याची कारणेू काय आहेत, 
(३) असययास, या दर्ाखान्यात तातडीने औषिाींचा पुरर्ठा करण्याबाबत शासन कोणूती 
कायवर्ाही करणूार र्ा कररत आहे, 
(४) नसययास, वर्लींबाची कारणेू काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१२-१०-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) • बुलढाणूा शहरातील जोहर नगरातील रुग्णूालयाचे हताींतरणू हे नगरपररषदेला माहे 
डडसेंबर, २०१७ मध्ये आरोग्य वर्भाग, स्जयहा पररषदेकडनन करण्यात आले आहे. 
• तसेच औषि वर्तरणूासींबींिी असणूारे पद (फामाविस्) औषि तनमावता हे पद कीं त्रा्ी 
र्रुपात मींजनर असनन सदर पद हदनाींक ३० जुल,ै २०१८ पयतं ररक्त होत.े त्याम ेु औषिसाठा 
र् मागणूी होऊ शकली नाही. 
• सदर पदार्र हदनाींक ३१/७/२०१८ रोजी कीं त्रा्ी औषि तनमावता हे रुजन झाले आहेत. 
(३) औषिाच्या मागणूीबाबत नगरपािलकेने स्जयहा शयय धचककत्सक याींच्या तरार्र औषिी 
खरेदी ई-तनवर्दाींचे दरपत्रक मागर्नन मींजनर असलेयया फमवकडनन औषिसाठा पुरवर्ण्याबाबत 
पुरर्ठा आदेश हदनाींक १७ सप् े्ंबर, २०१८ रोजी देण्यात आलेले आहेत. 
(४) प्रश्न उद्् ार्त नाही. 

___________ 
  
मुक्ताईनर्र, भूसाव  व बोदवड (श्ज.ज र्ाांव) नर्रपररषदेस नवीन प्रशासिीय इमारतीच्या 

बाांधिामासाठी तनधी मांजूर िरययाबाबत 
  

(४८)  १२४०६५ (२६-०७-२०१८). श्री.एिनाथराव खडसे (मुक्ताईनर्र) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ज गाींर् स्जयह्यातील मुक्ताईनगर, भनसार्  र् बोदर्ड नगरपररषदेस नर्ीन प्रशासकीय 
इमारतीच्या बाींिकामासाठी तनिी मींजनर करण्याबाबत लोकप्रतततनिीींनी हदनाींक ९ माचव, २०१८ र् 
२८ म,े २०१८ रोजी र्ा त्या सुमारास तनर्ेदनाव्दारे मागणूी केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असययास, उक्त प्रकरणूी ककती तनिी मींजनर करण्यात आला आहे, 
(३) नसययास, वर्लींबाची कारणेू काय आहेत ? 
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (१२-१०-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) र् (३) • राज्य शासनाच्या “नव्यान े थापन केलेयया नगरपींचायतीना नागरी सुवर्िा 
पुरवर्ण्यासाठी सहाय्य” या योजनेअींतगवत सन २०१७-१८ या आधथवक र्षावत मुक्ताईनगर र् 
बोदर्ड नगरपींचायत याींना अनुक्रमे रु.५.०० को्ी र् रु.२.०० को्ी तनिी वर्तरीत करण्यात 
आला आहे. 
• भुसार्  नगरपररषदेला तनिी वर्तरणूासींदभावत आधथवक र्षव सन २०१८-१९ मध्ये तनिी 
वर्तरणूाच्या र्े ी वर्चार करण्यात येईल.  

___________ 
  
सावदा नर्रपािलिा (श्ज.ज र्ाांव) सांचिलत श्री.ी.र्ां.हायिुल व श्री.ना.र्ो.पाटील ितनष्ट्ठ 

महाववद्यालय या शा ाांसाठी ववशेष तनधी मांजूर िरणेबाबत 
(४९)  १२४५३५ (३०-०७-२०१८).   श्री.एिनाथराव खडसे (मुक्ताईनर्र) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सार्दा नगरपािलका (स्ज.ज गाींर्) सींचिलत श्री.आ.गीं.हायकुल र् श्री.ना.गो.पा्ील कतनषठ 
महावर्द्यालय या शा ेच्या थापनेस १०० र्षव पुणूव होत असययान े शताब्दी र्षव साजरे 
करण्याच्या तनिमत्तान ेसदर शा ेत र्ाचनालय, अद्ययार्त प्रयोग शा ा इत्यादी कामाींसाठी 
सुमारे २५० लक्ष खचव अपेक्षक्षत असनन सदर खचव नगरपािलका तनिी मिुन शक्य नसययाने 
शासनामाफव त वर्शेष तनिी नगरपररषदेस मींजनर करण्याबाबत मागणूी तेथील लोकप्रतततनिीींनी 
हदनाींक ६ माचव, २०१८ रोजी र्ा त्या सुमारास तनर्ेदनाव्दारे मा.मुख्यमींत्री याींच्याकड ेकेली आहे, 
हे खरे आहे काय, 

(२) असययास, उक्त प्रकरणूी कोणूती कायवर्ाही करण्यात आली र्ा येत आहे, 
(३) नसययास, वर्लींबाची कारणेू काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१२-१०-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे. सदर तनर्ेदन हदनाींक २ 
एवप्रल,२०१८ रोजी या वर्भागास प्राप्त झालेले आहे.  
(२) वर्त्तीय र्षव सन २०१८-१९ च्या अनुदान वर्तरणू करताना याबाबतचा उधचत तनणूवय 
करण्यात येईल. 
(३) प्रश्न उद्् ार्त नाही. 

___________ 
  

िणिवली शहरात (ता.िणिवली, श्ज.िसांधुदरु्व) म.ेतनमावण ररयलेटसव िां पनीने राष्ट्रीय 
महामार्ावलर्त अश्गनशामि ववभार्ािडून नाहरित दाखला न रेता िेलेले बाांधिाम 

  

(५०)  १२६३४८ (२९-०७-२०१८).   श्री.महेश चौरुले (िभवांडी पश्श्चम) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) कणूकर्ली शहरात (ता.कणूकर्ली, स्ज.िसींिुदगुव) राषरीय महामागावलगत िस्ी सव्हे नींबर 
१६०१ मध्ये म.ेतनमावणू ररयले्सव कीं पनीन े रत्याच्या मध्यबबींदनपासनन ३७ मी्रच्या आत 
तनर्ासी र् र्ाणणूज्य प्रकारचे बाींिकाम करून सार्वजतनक बाींिकाम वर्भागाच्या हदनाींक ९ माचव, 



वर्.स. ४८२ (43) 

२००१ च्या शासन तनणूवयातील अ्ी शतीचा र् पथककनारर्ती तनयमाींचा भींग केला, हे खरे आहे 
काय, 

(२) असययास, एखाद्या इमारतीमध्ये र्ाणणूज्य प्रकारचे एकन णू बाींिकाम हे ५०० चौ.मी. पेक्षा 
जात असले तर नगरपािलका वर्कास तनयींत्रणू तनयमार्लीच े कलम ६.६.२ नसुार तनयम 
क्रमाींक ६.२.६.१ अन्र्ये मान्य होऊ शकणूाऱया बाींिकाम प्रतार्ासाठी मुख्य अस्ग्नशामक 
अधिकारी याींनी तो प्रतार् तपासला पाहहजे र् त्याींनी ना-हरकतपत्र हदययानींतर मुख्याधिकारी 
याींनी इमारत परर्ाना द्यार्याचा असताना सींबींधित वर्कासकाने एकन णू ६३५.६५ चौ.मी. 
र्ाणणूज्य प्रकारचे बाींिकाम करून देखील अस्ग्नशामक वर्भागाकडनन नाहरकत दाखला ककीं र्ा 
पनर्वपरर्ानगी घेतलेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असययास, सींबींधित वर्कासकान े मुख्य अस्ग्नशामक अधिकारी याींचेकडनन नाहरकत पत्र 
प्राप्त केलेले नसययामु े नगरपािलका वर्कास तनयींत्रणू तनयमार्लीचे कलम ६.६.२ नसुार 
मुख्याधिकारी कणूकर्ली याींनी हदलेली परर्ानगी ही तनयमबाह्य ठरते, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असययास, सींबींधित वर्कासकान े केलेले अनधिकृत बाींिकाम तनषकािसत करण्यासींदभावत 
श्री.प्रशाींत एकनाथ लाड याींनी जनन २०१८ मध्ये स्जयहाधिकारी िसींिुदगुव याींचेकड ेतक्रार केली 
होती, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असययास, सदर तक्रारीच्या अनुषींगाने केलेयया कायवर्ाहीची सद्यस्थती काय आहे, 
नसययास, वर्लींबची कारणेू काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०३-१०-२०१८) : (१) कणूकर्ली िस्ी सव्हे नीं. १६०१ मध्ये झालेले 
इमारत बाींिकाम हे वर्शेष इमारत प्रकारात मोडत नसनन िमश्र र्रुपाच्या इमारत प्रकारात 
असययाने पथककनारर्रती तनयमाींचा भींग झालेला नाही, असे स्जयहाधिकारी, िसींिुदगुव याींच्या 
अहर्ालात नमनद केले आहे. 
(२) र् (३) नगरपािलका वर्कास तनयींत्रणू तनमार्ली कलम, ६.६.२ ही वर्शेष इमारतीकरीता 
लागन होत असनन उक्त प्रकरणूातील इमारत िमश्र र्रुपाची असययाने मुख्याधिकारी याींनी सदर 
प्रकरणूी बाींिकाम परर्ानगी हदली असययाच े स्जयहाधिकारी, िसींिुदगुव याींच्या अहर्ालानुसार 
तनदशवनास येत.े 
(४)  र् (५) अशा आशयाची तक्रार स्जयहाधिकारी, िसींिुदगुव याींच्याकड ेप्राप्त झाली आहे, हे खरे 
आहे. सदर प्रकरणूी झालेले बाींिकाम वर्हहत तनयम र् शासनाच्या प्रचिलत  ताींबत्रक अ्ी र् 
शती याींच्या अधिन राहनन केययाचे खातरजमा करुन तनयमानुसार कायवर्ाही करण्याच्या सनचना 
स्जयहाधिकारी, िसींिुदगुव याींना देण्यात आयया आहेत. 

___________ 
  
  

ववधान भवन :   डॉ. अनांत ि से 
मुांबई.   प्रधान सधचव, 

महाराष्ट्र ववधानसभा. 
  __________________________________________________________________ 
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