अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ३१७ वी यादी

महाराष्ट्र ववधानसभा
ततसरे अधधवेशन, २०१७
___________

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५०
___________
मटण/धचिन सेंटर मधील टािाऊ िचरा जैववि िचरा म्हणून ोोवतत िरणेााात
(१)

८२२९

(०९-०४-२०१५).

श्री.सांजय

श्री.मांगलप्रभात लोढा (मलाार हहल) :
करतील काय :-

िेळिर

(ठाणे),

श्री.किसन

िथोरे

(मुरााड),

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा

(१) राज्यात रामामीआ ि आ रीरी गागात मोयाया रमामाआात काकायशा रीर म्आ, चचकन सें्र
चालविला जातात, ीा खरा िीा काय,
(२) असल्यास, मींक
ु ई रीरातील साींताक्रुझ, विलापाले, अींधारी, कुलाा, घा्कोपर, शा िनार, गोिींडी
या पररसरातील म्आाींच्या शक
ु ानातन रमाायाींचा ूनयोपयोगी अिराघ

घड्यािर ्ाकाला जात

असल्याना घार, चगधाडा चगरट्या घालत असल्याना विमानाींना मोयाया रमामाआात धोका ूनमााआ
झाल्याचा नक
ु ताच ूनशरानास िला िीा, ीा ीी खरा िीा काय,

(३) असल्यास, सशर चचकन/म्आ सें्र मध्या परुपषांाींची ीया कयोन ्ाकाऊ पशार्ा तार्ील
ग्ार िा

घड्यािर ्ाकयात यात असल्याना िरोयाचा रमान ूनमााआ झाला िीा , ीा ीी खरा

िीा काय,
(४) असल्यास, सशर ्ाकाि पशार्ा जैविक कचरा म्ीआन घोवघत कयोन याींची विल्ीा िा् तराच
रमाकारा करयाकाकत रासनाना कोआती कायािाीी काली िा करयात यात िीा ,
(५) नसल्यास, विलींकाची कारआा काय िीा त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२०-०६-२०१७) :(१) अींरत: खरा िीा.

(२) ि (३) मुींकई मीानगरपाललकाना कळविल्यानुसार साींताक्रझ, विलापाले, अींधारी, कुलाा,
घा्कोपर, शा िनार, गोिींडी सशर पररसर विमानतळ पररसराच्या जिळ असल्याना नागरी

ड्डान

रमााचधकरआाना ूनयुक्त कालाल्या जी.व्ीी.का. कींपनीच्या अचधकाऱयाींसोकत सींयुक्तररया पाीआी

करुन अनचधकृत शक
ु ानािर कारिाई करयात याता. साींताक्रुझ, विलापाले पररसरात एच/पिा

विगागात, विलापाले ि अींधारी पररसरात का/पआा विगागात, का/पश्चम विगागात, कुलाा पररसरात
एल विगागात, शा िनार ि गोिींडी पररसरात एन एम/पिा विगागात ३८७ झाकआाींसहीत कचरा
कींु ड्या परु वियात िलाल्या असन हशिसातन ३ िाळा ीा कचरा

चलयात यातो.

वि.स. ३१७ (2)
(४) जैि िैद्यकीय कचरा (व्यिस्र्ापन ि ीाताळआी) १९९८ ूनगालमत काला असन यामध्या
मागाशराक सचना हशलाल्या िीा त. (Schedule I-Category No.२)
(५) रमान

द््ाित नाीी.
___________

ठाणे महानगरपाललिा क्षेत्रातील मागासवगीय ववभागािरीता तनधी उपलब्ध िुनन दे ्याााात
(२)

१७९०२ (१०-०८-२०१५).

श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा), श्री.शलशिाांत लशांदे (िोरे गाव),

श्री.वैभव वपचड (अिोले), श्री.भास्िर जाधव (गह
ु ागर), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.पाांडुरां ग
ारोरा (शहापूर), श्री.जयांत पाटील (इस्लामपूर), श्री.हनुमांत डोळस (माळलशरस), प्रा.वताा
गायिवाड (धारावी) :

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) ठाआा मीानगरपाललका षांात्रातील मागासिगीय विगागाकरीता मागील तीन िघाापासन
मागासिगीय ूनधी

पलब्ध करुन हशला जात नसल्यारमाकरआी मागासिगीय नगरसािकाींनी

हशनाींक १९ मा, २०१५ रोजी ूनिाशन शा ऊन िमरआ

पोघआ करयाचा ारारा हशलाला िीा , ीा

खरा िीा काय,
(२) असल्यास, सशर रमाकरआी ितापयंत कोआता ूनआाय घातला ि यानस
ु ार पढ
ु ा कोआती
कायािाीी काली िा करयात यात िीा ,
(३)

असल्यास,

मागासिगीयाींच्या

क्त

रमाकरआी ितापयंत

समस्या

सोडवियासींशगाात

कायािाीी

अद्याप पुआा झालाली

ितापयंत

कोआती

नाीी तसाच

पाययोजना

काली

िा

करयात यात िीा ,
(४) नसल्यास, विलींकाची कारआा काय िीा त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१९-०६-२०१७) :(१) ीा खरा नाीी.
ठाआा

मीानगरपाललकातील

सािाजूनक

काींधकाम

विगागाकरीता

मागासिगीय

ूनधी

अींतगात मीापाललका फींडातन मीासगा ि स्र्ायी सलमतीना मींजरु कालाल्या अर्ासक
ीं ल्पीय
तरतुशीरमामाआा मागील ३ िघाात

पलब्ध करयात िलाला ूनधी खालीलरमामाआा िीा :-

िचर्ाक िघा

रुपया (को्ी)

२०१२-१३

३८.८६

२०१३-१४

५२.५१

२०१४-१५

६२.००

िरील रमामाआा ूनधी
(२) रमान

पलब्ध करयात िलाला िीा .

द््ाित नाीी.

(३) ठाआा मीानगरपाललका षांात्रातील ूनश्चत करयात िलाल्या मागासिगीय िस्याींमध्या
नागरीकाींना

पायागत

सोयीसुविधा

पलब्ध

करयाच्या

दृष्ीकोनातन

स्र्ापय

पाआीपुरिठा सींकींचधत कामा ि हशिाकती (विद्युत सींकींधी) ा. कामा करयात यातात.
(४) रमान

द््ाित नाीी.

___________

कामा,

वि.स. ३१७ (3)
राज्यातील महानगरपाललिेच्या शाळाांनी शालेय साहहत्याची
(३)

अद्याप तनववदाच प्रलसध्द न िे्याााात

२१२७४ (११-०८-२०१५).

श्री.रामचांद्र अवसरे (भांडारा) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील

(१) राज्यातील मीानगरपाललकातील राळा त लरकआा-या विद्यार्थयांना शरिघीरमामाआा यींशाीी
रालाय साहीयाची रमाूतषांा करािी लागत िीा , ीा खरा िीा काय,
(२) असल्यास, रालाय साहीयाची ूनविशा रमालसध्श करयासाठश लरषांआ मींडळाना महीन्या
गरापिी मींजरु ी हशलाली असतानाीी पाललका रमारासनाना अद्यापपयंत ूनविशा रमालसध्श कालाली
नाीी, ीा ीी खरा िीा काय,

(३) असल्यास, सशर ूनविशा रमाक्रक्रया अद्यापपयंत का काढयात िला नाीी, तसाच रालाय
विद्यार्थयांना साहीय कधीपयंत

पलब्ध करुन शा यात याआार िीा , याकाकतची चौकरी

करयात िली िीा काय,
(४) नसल्यास, विलींकाची कारआा काय िीा त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२१-०६-२०१७) :(१) ि (२) काीी मीानगरपाललकाींच्या काकतीत ीा अींरत:
खरा िीा .
(३) मीानगरपाललकातील राळा त लरकआाऱया विद्यार्थयांना रालाय साहीयाच्या ूनविशा रमाक्रक्रया
िियक कायािाीी पआा करुन विहीत िाळात रमालसध्श करयाकाकत, तसाच रालाय विद्यार्थयांना
साहीय विहीत िाळात लमळा ल याची क्ाषांाना काळजी घायाकाकत सिा मीानगरपाललकाींना
कळवियात िला िीा .
(४) रमान

द््ाित नाीी.

___________

राज्यातील अनेि शहराांमध्ये ानवव्यात आले्या मॉल व म्टीप्लेक्समध्ये
तनयमाचे सराासपणे उ्लांोन होत अस्याााात
(४)

२२१०६ (११-०८-२०१५).

श्री.सध
(नागपरू पजश्चम), श्री.िृष्ट्णा खोपडे
ु ािर दे शमख
ु

(नागपूर पूव)ा , श्री.वविास िांु भारे (नागपूर मध्य), श्री.सध
ु ािर िोहळे (नागपूर दक्षक्षण) :
सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील अनाक रीराींमध्या कनवियात िलाल्या मॉल ि मल््ीप्लाक्समध्या ूनयमाचा
सराासपआा

ल्लींघन ीोत िीा , ीा खरा िीा काय,

(२) असल्यास, या मॉल ि मश्ल््प्लाक्सनी नगरविकास विगाग ि आ अश्नरमन विगागाचा
ना ीरकत रमामाआपत्र रमााप्त करयासाठश कािळ सुरषांासींकधीच्या

पाययोजना काल्याचा िढळन

िला, ीा ीी खरा िीा काय,

(३) असल्यास, या हठकाआी एखाद्या िाळी िपतकालीन पररश्स्र्ती ूनमााआ झाल्यास
नागररकाींना सरु क्षषांतपआा काीा र ूनघयास सध्
ु शा अडचआ जाऊ रकता, ीा ीी खरा िीा काय,

(४) असल्यास, या मॉल ि मल््ीप्लाक्सची पाीआी काली असता यामध्या अनाक गोष्ीीं चा
सराासपआा

ल्लींघन करयात िल्याचा हशसन िला, ीा ीी खरा िीा काय,

वि.स. ३१७ (4)
(५) असल्यास, या मॉल ि मल््ीप्लाक्स ामारतीिर अश्नरमन ि नगरविकास विगागाकडन
कोआती कायािाीी करयात िली िा यात िीा ,
(६) नसल्यास, विलींकाची कारआा काय िीा त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२१-०६-२०१७) :(१), (२), (३) ि (४) ीा अींरत: खरा िीा .
(५) मॉल ि मल््ीप्लाक्स मध्या अनचधकृत काींधकाम िढळल्यास एम.िर.्ी.पी. १९६६ अन्िया
सींकींचधताींना नो्ीस कजािन कारिाई करयात याता. तसाच शरिघी अनुज्ञापन नुतनीकरआाच्या
िाळी नमन
ु ा “क” रमामाआपत्र घायात याता.
(६) रमान

द््ाित नाीी.

___________

राज्यात नळजोड अभय योजना िायााजववत िर्याााात
(५)

२९४९२ (२१-१२-२०१५).

डॉ.पतांगराव िदम (पलस
ू िडेगाव), श्री.अलमन पटे ल (मांा
ु ादे वी),

श्री.अब्दल
ु सत्तार (लस्लोड), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम) :
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

(१) राज्यात सीा महीन्याींपिी अनचधकृत नळजोडयाींना कर िकारआीखाली िआयासाठश

अगय योजना जाहीर करयात िली. परीं तु सशरील कामा करयासाठश पाआीपुरिठा विगागाकडा
कमाचारीच

पलब्ध नसल्याना अद्याप एकीी नळजोड अचधकृत झाला नसल्याचा हशनाींक ९

ऑगस््, २०१५ रोजी िा यासम
ु ारास ूनशरानास िला, ीा खरा िीा काय,

(२) असल्यास, यामळ
ु ा सशरील नळजोड अगय योजना कायााश्न्ित करयाकररता कोआती
कायािाीी काली िा करयात यात िीा ,

(३) नसल्यास, विलींकाची कारआा काय िीा त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२१-०६-२०१७) :(१) ि (२) रासन पररपत्रक, नगर विकास विगाग, हशनाींक
२९.१०.२०१५

अन्िया

याींच्याििर

ूनयमानुसार

राकवियाकाकत

नागरी

ूनशा र

गागातील

िियक

शा यात

िला

अनचधकृत

कायािाीी

िीा त.

नळ

जोडयाींचा

करयाकरीता
सशर

विराघ

पररपत्रकाींन्िया

िढािा
कालकध्श
हशलाल्या

घ्यािा

ि

कायाक्रम

सचनाींची

का्ा कोरपआा अींमलकजािआी करयाकाकत सिा नागरी स्र्ाूनक सींस्र्ाींना कळवियात िला
िीा .
(३) रमान

द््ाित नाीी.
___________
वसई-ववरार महानगरपाललिेच्या प्रभाग सलमती-ि चे सहा.आयक्
ु त
अनधधिृत ााधिामाांवर िारवाई िररत नस्याााात

(६)

३९६६० (१३-०५-२०१६).

श्री.ाळीराम लसरसिर (ााळापूर) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

वि.स. ३१७ (5)
(१) िसई-विरार रीर मीानगरपाललकाच्या रमागाग सलमती-क मधील सव्ीे क्रमाींक १९०, ५४,
१४३, ८१, १८६, १३२, १५२, २११, २१४, १७७, १८८ मधील अनचधकृत काींधकामािर कायािाीी

करयास ्ाळा्ाळ करीत असल्याचा ि िरीषठाींच्या सचनाींचा अिमान करीत असल्याचा
ियुक्त याींच्या ूनशा रान्िया

प-ियुक्त, िसई-विरार रीर मीानगरपाललका याींनी हशनाींक २२

एवरमाल, २०१५ मध्या एका लाखी पत्राद्िारा सीाय्यक ियुक्त रमागाग सलमती-क िसई-विरार रीर
मीानगरपाललका याींना कळविला िीा , ीा खरा िीा काय,

(२) असल्यास, सशरी सव्ीे क्रमाींकािरील अनचधकृत काींधकामािर ूनषकासनाची कायािाीी
करयास ीोआाऱया विलींकाची कारआा काय िीा त,

(३) असल्यास, मीाराषर मीानगरपाललका अचधूनयमातील कलम ४४८ ि कलम ४४८ (२) पो्
कलम (१) अन्िया सशर अनचधकृत काींधकामाींिर ूनषकासनाची कायािाीी करािी अरी मागआी

िसई-विरार रीर मीानगरपाललकाचा नगरसािक/ग्नाता याींनी हशनाींक १३ जुल,ै २०१५ मध्या िा
यासम
ु ारास ूनिाशनाद्िारा मा.मख्
ु यमींत्री मीोशयाींकडा काली, ीा ीी खरा िीा काय,

(४) असल्यास, सशर रमाकरआी चौकरी करुन पुढा कोआया स्िरुपाची कायािाीी काली िा
करयात यात िीा ,

(५) नसल्यास, विलींकाची कारआा काय िीा त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१९-०६-२०१७) :(१) ीोय, ीा खरा िीा .
(२) िसई विरार मीानगरपाललकाना रमागाग सलमती “क” मधील सव्ीे क्र. १९०, ५४, १४३, ८१,
१८६, १३२, १५२, २११, २१४, १७७, १८८ मध्या असआाऱया अनचधकृत काींधकामािर ूनषकासनाची
कारिाई काली असल्याचा ियुक्त, िसई विरार मीानगरपाललका याींनी कळविला िीा.
(३) ीोय.
(४)

परोक्त

विघयी

कताव्यकसर

करआाऱया

तकालीन

सींकींचधत

सीाय्यक

ियुक्ताींिर

ूनयमोचचत कारिाई करािी तसाच काला ल्या कारिाईचा अनुपालन अीिाल ताकाळ साशर
करािा असा ूनशे र ियुक्त, िसई-विरार रीर मीानगरपाललका याींना हशला िीा त.
(५) रमान

द््ाित नाीी.

___________

वसई-ववरार शहर महानगरपाललिेच्या आयुक्त/उपायुक्त याांच्या मांजरू ी लशवाय व्यावसातयि व
फेरीवा्याांना ना हरित परवाने हदले तसचे नवीन िर आिारणी िे्याााात

(७)

३९६६९ (१३-०५-२०१६).

श्री.ाळीराम लसरसिर (ााळापूर) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

(१) िसई-विरार रीर मीानगरपाललकाचा ियक्
ु त- पायक्
ु त याींची मींजरी/स्िाषांरी न घाता

मीापाललका षांात्रातील व्यािसाूयक, फारीिाल्याींना ना ीरकत शाखल्याींचा िा्प तसाच निीन
मालमता

कराची

िकारआी

काल्यारमाकरआी

च्चस्तरीय

चौकरी

करुन

सींकींचधत

शोघी

िढळआाऱयाींिर कायािाीी करयाची मागआी एका राजकीय पषांाच्या पशाचधकाऱयाींना माीा एवरमाल,
२०१५ मध्या िा या सम
ु ारास एका सविस्तर ूनिाशनाद्िारा मा.मुख्यमींत्री याींचाकडा काली, ीा खरा
िीा काय,

वि.स. ३१७ (6)
(२) असल्यास, रासनाना या रमाकरआाची चौकरी काली िीा काय,
(३) असल्यास, चौकरीअींती काय ूनषपन्न झाला ि यानुघींगाना कोआकोआया व्यक्ती शोघी

िढळन िल्या ि याींच्यािर कोआया स्िरुपाची शीं डामक कायािाीी काली िा करयात यात
िीा ,
(४) नसल्यास, विलींकाची कारआा काय िीा त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१९-०६-२०१७) :(१) ीोय.
िसई-विरार रीर मीानगरपाललका स्र्ापनापिी नालासोपारा, निघर-मा आकपर ि िसई
या गतपिा नगरपररघश असताना फारीिाल्याींना व्यिसाय सुरु करयाकररता सिासाधारआ सगाची
मान्यता घाऊन फी िकारुन ना ीरकत शाखला िा्प करयात िलाला ीोता.
तद्नींतर मीानगरपाललकाची

स्र्ापना

झाल्यानींतर

तसाच फारीिाल्याींचा

व्यिसाय

ि

पश्जविकाचा साधन चाल राीािा याकररता मीानगरपाललकामाफात फारीिाल्याींच्या मागआीनस
ु ार

ना ीरकत शाखल्याचा नुतनीकरआ करुन शा यात िलाला िीा .

(२) ि (३) सशर रमाकरआी ियुक्त, िसई विरार रीर मीानगरपाललका याींना सखोल चौकरी

करुन चौकरीमध्या शोघी िढळलाल्या अचधकारी/कमाचाऱयाींिर ूनयमानुसार कायािाीी करयाच्या
सचना शा यात िल्या िीा त.
(४) रमान

द््ाित नाीी.
___________
वसई-ववरार शहर महानगरपाललिेने वविास िामे िरताना गौण खतनजाच्या
रक्िमा ाड
ु वन
ू अटी व शतींचा भांग िे्याााात

(८)

३९६७३ (१३-०५-२०१६).

श्री.ाळीराम लसरसिर (ााळापरू ) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री

(१) िसई-विरार रीर मीानगरपाललकाना िपल्या षांात्रात कोट्यिधी रुपयाींची विकासकामा
करताना गौआ खूनजाच्या (स्िामीिधन) रकमा कुडिन रासनाच्या मीसल ि िन विगागाच्या
अ्ी ि रतीचा गींग काल्यारमाकरआी

च्चस्तरीय चौकरी करुन सींकींचधत शोघी िढळआाऱयाींिर

कायािाीी करयाची मागआी एका राजकीय पषांाच्या पशाचधकाऱयाींना हशनाींक २२ एवरमाल, २०१५
मध्या िा या सम
ु ारास मा.मख्
ु यमींत्री मीोशयाींकडा काली, ीा खरा िीा काय,
(२) असल्यास, रासनाना या रमाकरआाची चौकरी काली िीा काय,

(३) असल्यास, चौकरी अींती काय ूनषपन्न झाला ि यानुघींगाना कोआकोआया व्यक्ती शोघी
िढळन िल्या ि याींच्यािर कोआया स्िरुपाची कायािाीी काली िा करयात यात िीा ,
(४) नसल्यास, विलींकाची कारआा काय िीा त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१९-०६-२०१७) :(१) ीोय, ीा खरा िीा .
िसई-विरार रळर मीानगरपाललकाना खालीलरमामाआा स्िालमिधनाची रक्कम रासनाकडा
गरआा कालाली िीा :-

वि.स. ३१७ (7)
िचर्ाक िघा

हशनाींक

धनाशा र रक्कम

धनाशा र सींख्या

२०.०२.२०१६

२,४६,१५,९७६

८

२०.०३.२०१५

१,९८,१५,७०२

९

२२.०३.२०१६

५१,०८०

२

०१.०४.२०१५ ता २८.०३.२०१६

-

३,९४,४४१

२

एवरमाल, २०१५ ता २०.०३.२०१६

२१.०३.२०१६

३,२०,९६१

२

२०१५-१६

२९.०३.२०१६

११,७०,४४३

१

२०१२-१३
२०१३-१४
२०१४-१५

३०.०३.२०१५

एवरमाल, २०१५ ता फाब्रुिारी, २०१६

(२) ि (३) सशर रमाकरआाच्या अनुघींगाना श्जल्ीाचधकारी, पालघर याींना चौकरी करुन चार
िठिड्यात अीिाल साशर करयाच्या सचना शा यात िल्या िीा त.
(४) रमान

द््ाित नाीी.
___________
वसई-ववरार शहर महानगरपाललिेच्या सभागह
ृ ाचा ाेिायदे शीरररत्या
वापर िुनन िांत्राटदाराांनी टें डर िाढ्याााात

(९)

३९६७६ (१३-०५-२०१६).

श्री.ाळीराम लसरसिर (ााळापूर) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

िसई-विरार

रीर

मीानगरपाललकाच्या

निघर-मा आकपर

सन्माननीय मुख्यमांत्री

यार्ील

षांात्रीय

कायाालयीन

ामारतीच्या ूतसऱया मजल्यािरील सगागी
ृ ात हशनाींक २० माचा, २०१५ रोजी रात्री ११

िाजताच्या सुमारास गुप्त कैठक घाऊन या कैठकीत कींत्रा्शार चचठ्ठय
् ा काढन ्ें डर घात
असल्याचा ूनशरानास िला, ीा खरा िीा काय,

(२) असल्यास, मीानगरपाललकाच्या सगागी
ृ ाचा रात्री कारात्री काकायशा रीर िापर करआाऱया

सींकींचधताींची चौकरी करुन याींच्यािर घुसघोरीचा गुन्ीा शाखल करयाची मागआी एका राजकीय
पषांाच्या पशाचधकाऱयाना हशनाींक २३ माचा, २०१५ रोजी एका लाखी ूनिाशनाद्िारा मा.मुख्यमींत्री,
तसाच मा.ियुक्त, िसई-विरार रीर मीानगरपाललका याींच्याकडा काली, ीा ीी खरा िीा काय,
(३) असल्यास, रासनाना या रमाकरआाची चौकरी काली िीा काय,

(४) असल्यास, चौकरीतन पुढा काय ूनषपन्न झाला ि यानुघींगाना या रमाकरआी कोआकोआया
व्यक्ती शोघी िढळन िल्या ि याींच्यािर कोआया स्िरुपाची कायािाीी काली िा करयात
यात िीा ,
(५) नसल्यास, विलींकाची कारआा काय िीा त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१९-०६-२०१७) :(१) ीा खरा नाीी.
(२) ीोय, असा ूनिाशन रमााप्त झाला िीा .

वि.स. ३१७ (8)
(३) िसई विरार रीर मीानगरपाललकाच्या सगागी
ृ ाचा काकायशा रीर िापर ीोऊ नया याकाकतची
शषांता घायाच्या सचना ियुक्त, िसई विरार रीर मीानगरपाललका याींना शा यात िल्या
िीा त.

(४) ि (५) रमान

द््ाित नाीी.
___________

मुांाइा महानगरपाललिेने दरू सांचार िांपवयाांना रस्त्याखालन
ू िेाल टाि्यासाठी आणण मोिळया
जागेवर ाेस स्टे शन व िक्ष उभार्यास परवानगी हद्याााात

(१०)

४०७२३ (१६-०५-२०१६).

श्री.िालीदास िोळां ािर (वडाळा) :

सन्माननीय मुख्यमांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मुींकाा मीानगरपाललकाना शरसींचार कींपन्याींना रस्याखालन काकल ्ाकयासाठश ि आ
मोकळया जागािर कास स््ा रन ि कषां

गारयास परिानगी हशलाली िीा , ीा खरा िीा काय,

(२) असल्यास, ररलायन्स जी.ओ ान्फोकॉम कींपनीला ११६० मोकळया जागाींिर कास स््ा रन
गारयासाठश पाललकाना परिानगी शा ताना काकल मायक्रो ्नाललींग पध्शतीना ्ाकािी अरी
मीानगरपाललकाना अ् घातली असतानाीी ररलायन्स जी.ओ. ान्फोकॉम कींपनीना या अ्ीचा
ल्लींघन कयोन रस्ता, पर्पर्ािर चर खोशन काकल ्ाकयाचा काम सुयो काला िीा ि ीा चर

िाळीस गरयात यात नसल्यामळ
ु ा काीी हठकाआी मोठमोठा खड्डा पडन पाशचाऱयाींना अनाक
गींगीर समस्याींना सामोरा जािा लागत िीा तसाच िाीतकीलाीी अडर्ळा ूनमााआ ीोत िीा , ीा ीी
खरा िीा काय,
(३) असल्यास, परळ, लरिडी, काींद्रा, खार, साींताकझ, अींधारी, काींहशिली, कोररिली, मानखुशा,

शा िनार िशी विगागामध्या अरा पध्शतीना ीजारो मी्र लाींकीचा चर खोशन काकल ्ाकयाचा
काम सयो
ु असन रस्याींची शरु िस्र्ा झाल्याना ीा काम ताकाळ र्ाींकवियात यािा ि रस्याींची

शश
ु ा रा करआाऱया ररलायन्स कींपनीिर कठोर कारिााा करयात यािी अरा िरयाींच्या मागआीचा
एक

ूनिाशन

मा.मुख्यमींत्री,

रमाधान

सचचि,

नगरविकास

विगाग,

ियुक्त,

की
ृ न्मुींकाा

मीानगरपाललका िशीकडा मीापाललकातील विरोधी पषां नाता शा िेंद्र िींकारकर याींनी माीा डडसेंकर,
२०१५ मध्या िा याशरम्यान हशला िीा , ीा ीी खरा िीा काय,
(४) असल्यास, सशरी ूनिाशनानुघग
ीं ाना रासनाना कोआती कारिााा काली िा करयात यात िीा ,
(५) नसल्यास, विलींकाची कारआा काय िीा त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२१-०६-२०१७) :(१) ीा खरा िीा .
केंद्र रासनाची मागाशराक तिा, राज्य रासनाच्या अचधसचनातील तरतश
ु ी ि की
ु ई
ृ न्मींक

मीानगरपाललकाच्या रस्ता चर मागाशराक तिा २०१५ ला अनुसयोन शरु सींचार कींपन्याींना
रस्याखालन काकल ्ाकयाकररता
परिानगी शा यात यात.ा
(२) ीा खरा नाीी.

मीानगरपाललकाच्या सींकींचधत

विगाग कायाालयाींमाफात

वि.स. ३१७ (9)
ररलायन्स श्जओ कींपनीला ११६० मोकळ्या जागाींपक
ै ी काीी हठकाआी कास स््ा रन
गारयासाठश तसाच मायक्रो / ओपन रें च या शोन पध्शतीना मीानगरपाललकामाफात परिानगी
शा यात िली िीा .
सशर परिान्याचा

ल्लींघन काल्यास की
ृ न्मुींकई मीानगरपाललकाच्या रस्ता चर मागाशराक

तिा - २०१५ ला अनुसरुन कायशा रीर कारिाई करयात याता.
(३) ि (४) ीा खरा नाीी.
तर्ावप,

मा.ररलायन्स

मीानगरवपालकाच्या
मीानगरपाललका

श्जओ

ान्फोकॉमच्या

“ए”

विगागातन

तक्रार

याींच्या

िशा रानुसार

सिा

रमााप्त

मायक्रो

रें चच्या

झाल्यानींतर

विगागातील

कामा

पध्शतीकाकत

ियक्
ु त,

की
ु ई
ृ न्मींक

र्ाींकवियात

िली

ि

मीानगरपाललकाच्या सिा सीाय्यक ियुक्ताींना, मा. ररलायन्स याींचाकडन योय चर शरु
ु स्ती
करुन घायाचा ि धोरआारमामाआा शीं डामक कारिाई करयाचा िशा र शा यात िला.
(५) रमान

द््ाित नाीी.
___________
ठाणे महानगरपाललिेचे मुांब्रा, हदवा प्रभाग सलमतीचे िायाालय स्थलाांतररत
िर्यास होत असले्या ववलांााााात

(११) ४१२३१ (१७-०५-२०१६).

श्री.सभ
ु ात भोईर (ि्याण ग्रामीण) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री

(१) ठाआा मीानगरपाललका षांात्रातील धोकाशायक ामारतीमध्या सुरु करयात िलाला मुींब्रा रमागाग
सलमतीचा कायाालय

तापुरया

स्िरुपात

मुींब्रा

यार्ील

अश्नरमन

ामारतीमध्या सुरु करयात िला िीा , ीा खरा िीा काय,

केंद्र

ि

की.एस.यु.पी.

(२) असल्यास, मींब्र
ु ा, हशिा रमागाग सलमतीचा कायाालय मींब्र
ु ा यार्ील शोस्ती सींकुलामध्या सुरु
करयासींशगााचा ूनशे र मा.मुख्यमींत्रयाींनी माीा

जल
ु ै, २०१५ मध्या िा याशरम्यान ठाआा

मीानगरपाललका ियुक्ताींना हशला ीोता, ीा ीी खरा िीा काय,

(३) असल्यास, सशर डींवपींग रामा ीं डचा िरषांआ ी्वियाकाकत स्र्ाूनक लोकरमाूतूनधीींनी हशनाींक
१२ डडसेंकर, २०१५ च्या पत्रान्िया मा.मख्
ु यमींत्रयाींकडा मागआी करयात िली िीा , ीा ीी खरा
िीा काय,

(४) असल्यास, सशर रमागाग सलमती कायाालय शोस्ती सींकुलामध्या सुरु करयात िला िीा , ीा
ीी खरा िीा काय,

(५) नसल्यास, विलींकाची कारआा काय िीा त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२१-०६-२०१७) :(१) ीा खरा िीा .
(२) ीा खरा नाीी.
(३) ीोय.
(४) ीा खरा नाीी.
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(५) मौजा मुींब्रा स.नीं. १२०/१/२/अ या जागािर रमागाग सलमती कायालयासाठश जागा

पलब्ध

व्ीािी याकररता कलम ३७ अन्िया फारकशलाचा रमास्ताि रासनस्तरािर विचाराधीन िीा .

क्त

िरषांआ कशलानींतर पढ
ु ील कायािाीी करयात याईल.

___________

पुणे शहराच्या वविास आराखडयाााात
(१२)

४२६२९ (१७-०५-२०१६).

श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.जयिुमार गोरे (माण), श्री.अलमन

पटे ल (मांा
ु ादे वी), श्री.िुणाल पाटील (धळ
ु े ग्रामीण), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्रीमती
तनमाला गाववत (इगतपूरी) :

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पआ
ु ा रीराचा विकास करयासाठश तसचा स्मा्ा लस्ीसाठश यार्ील मीानगरपाललकाना
साडातीन ीजार को्ी रुपयाींचा िराखडा तयार काला असल्याचा हशनाींक ३ डडसेंकर, २०१५ रोजी
िा यासुमारास ूनशरानास िला िीा , ीा खरा िीा काय,
(२) असल्यास,

परोक्त योजनासाठश ूनधी

गारयाकाकत रासनाना कोआती कायािाीी काली िा

करयात यात िीा ,
(३) नसल्यास, विलींकाची कारआा काय िीा त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२१-०६-२०१७) :(१) स्मा्ा लस्ी मागाशश्रक तिानुसार पुआा स्मा्ा लस्ीचा

रुपया २९३२ को्ी चा विकास िराखडा तयार काला असन सशर िराखडा मान्यतासाठश केंद्र
रासनास साशर करयात िला िीा .
(२) पुआा स्मा्ा लस्ी डाव्ीलपमें् कॉपोरा रन (PSSDCL) या विराघ

द्दार िीनासठश स्मा्ा

लस्ी योजना राकवियासाठश सन २०१९ पयंत विविध स्त्रोताींद्िारा रुपया १००० को्ी
ीोआार िीा.

िाररत

ूनधी

ीा केंद्र रासनाच्या अन्य

योजनाींमधन जलमनीची

पलब्ध

कमाई (Land

Monetization) अूतररक्त च्ई षांाात्र, पी.पी.की. कजा, कापोरा ् सोरल ररस्पॉन्सबकली्ीद्िारा
(Loan CSR) पुआा स्मा्ा लस्ी डाव्ीलपमें् कॉपोरा रन लललम्ा ड (PSSDCL) कींपनी माफात
गारयात याआार िीा .

(३) रमान

द््ाित नाीी.

___________

राज्यात महापाललिा ुनग्णालयासाठी भरीव तदतूद िर्याची मागणी
(१३) ४३४८९ (१७-०५-२०१६).

श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा) :

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यात मीापाललका ि आ रासकीय शिाखान्याच्या िरोय सािात िाढ काल्याना
सिासामान्य जनतास िरोय सािा परिडत नाीी, ीा खरा िीा काय,
(२) असल्यास, राज्यातील मीापाललका रुआालयाींना िरोय सािासाठश गरीि तरतश करयाची
मागआी राज्यातील अनाक स्तरातन ीोत िीा, ीा ीी खरा िीा काय,
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(३) असल्यास, मीापाललकाच्या रुआालयाींना गरीि तरतश करआाकाकत रासनाना कोआती
कायािाीी काली िा करयात यात िीा ,
(४) नसल्यास विलींकाची कारआा काय िीा त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२१-०६-२०१७) :(१) ि (२) ीा अींरत: खरा िीा .
(३) मीानगरपाललका या नागरी स्र्ाूनक सींस्र्ाींनी याींच्या विविध कामाकरीता िियक
असलाला ूनधी
(४) रमान

पनाचा स्त्रोत ूनमााआ करुन ि िाढिन

द््ाित नाीी.

गा करआा िियक िीा .

___________

ठाणे महानगरपाललिा येथील ोनिचरा प्रि्पाााात
(१४)

४४५१८ (०७-०५-२०१६).

अॅड.आलशत शेलार (वाांद्रे पजश्चम) :

श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), श्री.किसन िथोरे (मुरााड),

काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील

(१) ठाआा मीानगरपाललका यार्ील घनकचरा रमाचींड मोठया रमामाआात ूनमााआ ीोत असन सशर
कचऱयाचा रास्त्रीय विल्ीा िा् लाियासाठश कोआतीीी यींत्रआा मीापाललकाकडा नाीी, ीा खरा िीा
काय,
(२) असल्यास, सशर रमाकरआी माीा माचा, २०१३ मध्या ठाआा मीानगरपाललकात ूनमााआ ीोआाऱया
घनकचऱयाची रमाक्रक्रया ान्सीनरा रन पध्शतीना करुन विशयुत रक्ती ूनमााआ करयास अनाक
महीन्यापिी मान्यता शा यात िली ीोती, ीा ीी खरा िीा काय,
(३) असल्यास,

क्त रमाकरआी रासनाना कोआती कायािाीी काली िा करयात यात िीा ,

(४) नसल्यास, विलींकाची कारआा काय िीा त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२१-०६-२०१७) :(१) अींरत: खरा िीा.
(२) ीोय.
(३) ठाआा मीानगरपाललकाना घनकचरा व्यिस्र्ापनासाठश खालीलरमामाआा कारिाई काली िीा .

* ठाआा मीानगरपाललकाकडा स्ित:च्या मालकीची षांापआगुमी नसल्यामुळा हशिा खडी यार्ील

मौजा साका, सिे क्र. ३८ मधील खाजगी जागामध्या जागा मालकाची िियक ती परिानगी
घाऊन सद्य:श्स्र्तीत खडी गाि, हशि यार्ा विल्ीा िा् करयात याता.
* सशर घनकचऱयािर सपा्ीकरआ करुन यािर शग
ं ी नारक ि जींतुनारकाींची फिारआी
ु ध
करयात याता ि िियकतानस
ु ार मातीचा गर शा याची कायािाई काली जाता.
* डायघर यार्ा िीज-ूनलमाती रमाकल्प

गारयाकररता मा.क्लीन ठाआा डाव्ीलपें् रमाा.लल. या

सींस्र्ाकरोकर हशनाींक ०६.०२.२०१६ रोजी करारनामा करयात िला िीा .

* डायघर क्रकींिा तळोजा घनकचरा रमाक्रक्रया रमाकल्पास िन विगागाच्या मान्यतानींतर या हठकाआी
कचऱयािर कींपोस््ीग कायोलमर्ान शोन पध्शतीना रमाक्रक्रया करयात याआार िीा .
* रीरातील प्लाश्स््करिर रमाक्रक्रया करुन ाींधन ूनलमातीसाठश मीासगाच्या मान्यतानींतर ूनविशा
मागियात िली िीा.
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* रीरात ूनमााआ ीोआाऱया ओल्या कचऱयातन २० ्न षांमताचा कायोलमर्ान गॅस रमाकल्प
करयात िला िीा. तसाच िुड पास्् ि गाडान पास्् पासन फ्युएल बब्रकाट्स कनवियाचा

रमाकल्प कोपरी यार्ा कायाान्िीत िीा . तसाच विविध हठकाआी २-२ ्न षांमताचा कींपोष्ीींग रमाकल्प
सुरु कालाला िीा त.

* रीरात ूनमााआ ीोआाऱया १२५ ्न डाब्रीजिर रमाक्रक्रया करुन पायिा्ा काींधयासाठश स्िारस्य
अलगव्यकती मागियात िली िीा .
* ठाआा मीानगरपाललका षांात्रात ूनमााल्य िागळा सींकलीत करुन यापासन २ हठकाआी कायोगॅस
ूनलमाती रमाकल्प सरु
ु करयात िला िीा.
(४) रमान

द््ाित नाीी.

___________

औरां गाााद शहरात टॉवर व इमारतीांवर मोााईल टॉवर उभार्यात आ्याााात
(१५)

४८९४४ (१७-०५-२०१६).

श्री.अतल
ु सावे (औरां गाााद पव
ू )ा , श्री.प्रशाांत ाांा (गांगापरू ) :

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) औरीं गाकाश रीरात असलाल्या ्ॉिर ि ामारतीींिर अनचधकृत मोकाईल ्ॉिर

गारयात

िला असल्याचा ूनशरानास िला, ीा खरा िीा काय,
(२)

असल्यास, सशर ्ॉिर

गारयास नगररचना विगागाना िा औरीं गाकाश मीानगरपाललकाना

परिानगी हशली िीा काय,
(३) असल्यास, क्रकती मोकाईल ्ॉिर
विना परिाना

गारयास परिानगी शा यात िली िीा ि क्रकती ्ॉिर

गारयात िला िीा त,

(४) असल्यास, अनचधकृत मोकाईल ्ॉिर

गारयाींिर रासनाना कोआती कायािाीी काली िा

करयात यात िीा ,

(५) नसल्यास, विलींकाची कारआा काय िीा त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१७-०६-२०१७) :(१) ीोय, ीा खरा िीा .
(२) मोकाईल ्ॉिर

गारयासींशगाातील मागाशराक तिा नगर विकास विगागाच्या हशनाींक

४/३/२०१४ च्या अचधसच
ु ना अन्िया ूनश्चत करयात िली असन, या मागाशराक तिाींनस
ु ार

औरीं गाकाश मीानगरपाललकातफे परिानगी शा याची कायािाीी हशनाींक १७.३.२०१६ पासन सुरु
िीा .

(३) ि (४) औरीं गाकाश रीरात एकआ ३८८ मोकाईल ्ॉिर िीात. मा. च्च न्यायालयाच्या
ूनशे रानस
ु ार औरीं गाकाश मीानगरपाललकाना शरु सींचार खायाच्य धतीिर धोरआ ूनश्चत करुन
मोकाईल ्ॉिरला परिानगी शा यासाठश ूनयमािली तयार कालाली िीा . यानुसार रमााप्त
झालाल्या विविध कींपन्याींच्या परिानगीकाकतच्या रमास्तािाींची तपासआी करुन

गारलाल्या

मोकाईल ्ॉिरकररता शीं डाची िकारआी करुन ीा ूनयलमत करयात यात अीा त, यानुसार
ितापयंत एकआ ८३ मोकाईल ्ॉिरला परिानगी शा यात िली िीा .
(५) रमान

द््ाित नाीी.

___________

वि.स. ३१७ (13)
नागपूर स्माटा लसटी योजनेसाठी फ्रावस सरिारिडून किती ववत्त
सहाय्य उपलब्ध होणार अस्याााात

(१६)

४९१५२ (०३-०५-२०१६).

(ासमत) :

डॉ.शलशिाांत खेडि
े र (लसांदखेड राजा), श्री.जयप्रिाश मुांदडा

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नागपरच्या स्मा्ा लस्ी योजनाला फ्रान्स विविध रमाकारा ताींबत्रक तज्ञाींचा सीकाया शा आार
असन यासाठश फ्रेंच सरकार ि राज्य रासनात हशनाींक २४ जानािारी, २०१६ रोजी सामींजस्य
करारािर स्िाषांऱया करयात िल्या, ीा खरा िीा काय,
(२) असल्यास, या सामींजस्य कराराचा स्िरुप काय िीा ि नागपर स्मा्ा लस्ी योजनासाठश
फ्रान्स सरकारकडन क्रकती वित सीाय्य

पलब्ध ीोआार िीा ,

(३) असल्यास, या योजनाची सद्य:श्स्र्ती काय िीा ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१९-०६-२०१७) :(१) ीोय.
(२) या सामींजस्य करारारमामाआा फ्रान्स सरकारचा Agence Francaise Development (AFD)
या

सींस्र्ामाफात

ताींत्रीक

सीकाया करआा

अपाक्षषांत

िीा .

या

करारामध्या

वित

करयाकाकत तरतश करयात िलाली नाीी.

पुरिठा

(३) फ्रान्स सरकारचा Agence Francaise Development (AFD) ना मीानगरपाललकास
स्मा्ा लस्ी रमास्ताि (SCP) तयार करयाकरीता ताींत्रीक सीकाया परु विला िीा . नागपर

रीराची स्मा्ा लस्ी मध्या शस
ु ऱया फारीत ूनिड झालाली िीा . तसाच या रमाकल्पाची
अींमलकजािआी सुरु िीा.

___________
वसई-ववरार उपप्रदे शाच्या तनयोजनाााात

(१७)

४९४०८ (१७-०५-२०१६).

श्री.ववलास तरे (ाोईसर) :
(१)

िसई-विरार

श्री.क्षक्षतीज ठािूर (नालासोपारा), श्री.हहतेंद्र ठािूर (वसई),

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

पररसरातील िाढता

औद्यौचगकीकरआ

ि

नागरीकरआ

लषांात

घाता

या

विगागासाठश सिा समािारक असा पायागत सुविधाींचा की
ृ त िराखडा (comprehensive

infrastructure master plan) तयार करयात यािा तसाच सशर विकासाकररता जपान
ाीं्रनॅरनल एजन्सी (JICA) जपान शा राकडन हशघामुशतीचा कजा िसई-विरार मीानगरपाललकास

पलब्ध करुन शा याकाकतची मागआी माीा नोव्ीें कर, २०१५ मध्या िा यासम
ु ारास स्र्ाूनक

लोकरमाूतूनधीींनी मा.मुख्यमींत्रयाींकडा कालाली िीा , ीा खरा िीा काय,

(२) तसाच या सींशगाातील एक रमास्ताि स्र्ायी सलमती, िसई-विरार मीानगरपाललकाना पाररत
कयोन रासनाकडा पाठविला िीा , ीा ीी खरा िीा काय,
(३) असल्यास, रासनाना िसई-विरारच्या ूनयोजनाच्या दृष्ीना विकासाचा कोआता कायाक्रम
ीाती घातला िीा िा घायात याआार िीा ,
(४) नसल्यास, विलींकाची कारआा काय िीा त ?

वि.स. ३१७ (14)
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१९-०६-२०१७) :(१) ीा खरा िीा .
(२) ीा खरा िीा .
सशरचा रमास्ताि स्र्ायी सलमतीचा नसन विराघ सिासाधारआ सगाचा िीा . तसाच सशरचा
रमास्ताि रासनाकडा विचाराधीन िीा .
(३) ि (४) रमान

द््ाित नाीी.

___________

भांडारा शहरातील पाणी प्रश्नावर झाले्या ाैठिीत ोेतले्या
तनणायाचा पाठपुरावा िर्याााात
(१८)

५२४६७ (२८-०४-२०१६).

श्री.राजेश िाशीवार (सािोली), श्री.चरण वाोमारे (तुमसर),

श्री.िृष्ट्णा गजाे (आरमोरी) : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) गींडारा (श्ज.गींडारा) रीरात याआाऱया शवघत पायाचा ूनचरा करआा िशी पाआी रमानािर
श्जल्ीाचधकाऱयाींच्या शालनात हशनाींक २० फाब्रुिारी, २०१६ रोजी िा यासुमारास सींकींधीत
अचधकाऱयाींसोकत कैठक घायात िली, ीा खरा िीा काय,

(२) असल्यास, सशर कैठकीत िैनगींगा नशीला शवघत करआाऱया नागनशीच्या घाआ पायािर
रमाक्रक्रया

करयासाठश

मा. च्च

न्यायालयाच्या

ूनशे राच्या

अींमलकजािआीसाठश

पाठपुरािा

करयात याआार असल्याचा ििासन श्जल्ीा रमारासनाकडन शा यात िला, ीा ीी खरा िीा
काय,

(३) असल्यास, श्जल्ीा रमारासनाना यासींकींधीत ितापयंत कोआती कायािाीी काली िा करयात
यात िीा ,
(४) नसल्यास, विलींकाची कारआा काय िीा त ?
श्री.

दे वेंद्र

फडणवीस

(१९-०६-२०१७)

:(१)

गींडारा

रीराच्या

समस्याींकाकत

सन्माननीय

लोकरमाूतूनधी याींच्यासोकत कैठक हश.२५ एवरमाल, २०१६ रोजी श्जल्ीाचधकारी कायाालयामाफात
ियोश्जत काली ीोती, ीा खरा िीा.
(२) तर्ावप, सशर कैठक तीकुक करयात िल्याचा श्जल्ीाचधकारी कायाालयाकडन कळवियात
िला िीा.
(३)

ि

(४)

मीालगयानाच्या

मा. च्च

विहीत

न्यायालयाच्या

िशा रानुसार

कायापध्शतीनुसार

मीाराषर

मलूनस्सारआ

सुिआा

रमाकल्पाचा

जयींती

नगरोर्ान

रमास्ताि

साशर

करआाकाकतच्या सचना गींडारा नगरपररघशा स शा यात िल्या िीा त. तर्ावप, सशर रमास्ताि
अद्याप रासनास अरमााप्त िीा .

___________

राज्यातील २२७ नगरपाललिा व २२ महानगरपाललिेतील प्रस्ताववत
आरक्षणे तातडीने भूसांपादीत िर्याााात
(१९)

५३२८२ (१७-०५-२०१६).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

अॅड.भीमराव धोंडे (आष्ट्टी) :

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील

वि.स. ३१७ (15)
(१) राज्यातील २२७ नगरपाललका ि २२ मीानगरपाललकातील रमास्तावित िरषांआा ३० िघााीन
अचधक काल लो्ला तरी िजतागायत गसींपाशीत झाली नसल्याची काक माीा माचा, २०१६
पहील्या िठिड्यात िा या सम
ु ारास ूनशरानास िली िीा, ीा खरा िीा काय,

(२) असल्यास, राज्यातील नगरपाललका ि मीानगरपाललकातील सशरी िरषांआा तातडीना
गसींपाशीत करयाकाकत रासनाकडन िजतागायत कोआती कायािाीी करयात िली िा यात
िीा ,
(३) नसल्यास, विलींकाची कारआा काय िीा त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२१-०६-२०१७) :(१) ीा अींरत: खरा िीा .
(२) सशरी िरषांआा सींपाहशत करयाकाकत रासनाना गसींपशान कायद्यान्िया सुधारआा काली
असन, विकास ीक्क ीस्ताींतरआाचा ूनयमात ि समािारक िरषांआाचा ूनयमात िरषांआाींचा
विकास सिर ीोयाच्या दृष्ीना फारकशल काला िीा त. विकास िराखडा अींमलकजािआी ीी
ूनरीं तर काक िीा .
(३) रमान

द््ाित नाीी.
___________

मांा
ु ईतील मनोरां जन मैदान आणण खेळाची मैदाने खाजगी सांस्थाांना दे ्यात आ्याााात
(२०)

५३५५५ (०२-०७-२०१६).

श्री.राधािृष्ट्ण ववखे-पाटील (लशडी) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

मुींकईतील मनोरीं जन मैशाना ि

खाळाची

मैशाना

सन्माननीय मुख्यमांत्री

खाजगी सींस्र्ाींना

शतक

तिािर

शा खगालीसाठश शा याच्या मुींकई मीानगरपाललकाच्या धोरआाला हशनाींक १९ जानािारी, २०१६ रोजी
िा यासम
ु ारास मा.मख्
ु यमींत्रयाींनी स्र्चगती हशली, ीा खरा िीा काय,

(२) असल्यास, मुींकईतील क्रकती, कोआता गखींड काव्ीापासन कोआाच्या ताब्यात िीा त ि याचा
षांात्रफळ ि यासाठश िकारयात याआारा गाडा क्रकती िीा ,
(३) असल्यास,

परोक्त मुींकई मीानगरपाललकाच्या धोरआाची रासनाना

चौकरी काली िीा

काय, चौकरीत काय िढळन िला ि यानस
ु ार रासनाना कोआती कायािाीी काली िा करयात
यात िीा ,

(४) नसल्यास, विलींकाची कारआा काय िीा त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२१-०६-२०१७) :(१), (२), (३) ि (४) मा.मख्
ु यमींत्री मीोशयाींनी हशलाल्या

िशा रानस
ै ी १५८ गखींड
ु ार की
ु ई मीानगरपाललकाना शतक तिािर हशलाल्या २१६ गखींडाींपक
ृ न्मींक
मीानगरपाललकाना ताब्यात घातला असन,

िाररत ५८ गखींड परत घायाची रमाक्रक्रया सुरु िीा .

मीानगरपाललकाना ताब्यात घातलाली

द्याना ि मनोरीं जन मैशाना कोआयाीी सींस्र्ास

शा यात िलाली नसन, याींचा परररषांआ सद्य:श्स्र्तीत मीानगरपाललकामाफात करयात यात
िीा .

वि.स. ३१७ (16)
तर्ावप,

द्याना ि मनोरीं जन मैशाना याींच्या परररषांआासाठशचा तापुरता धोरआ रमास्तावित

असन, यास मीानगरपाललकाच्या सुधार सलमतीना डडसेंकर, २०१६ मध्या मान्यता हशली िीा .
परीं तु या तापरु या धोरआास मीानगरपाललकाची अद्यापी मान्यता लमळालाली नाीी.
प्रस्ताववत तात्पुरते परररक्षण धोरण :

* सशर कालािधी शतक तिािर मानयात याआार नाीी.

* सशर व्यिस्र्ा ११ महीना क्रकींिा शतक धोरआाला मान्यता लमळा पयंत जा अगोशर असाल
तािढ्या कालािधीसाठश राीील.
* याअींतगात गखींड ११ महीन्याींसाठश कािळ परररषांआाकरीता सींस्र्ाींच्या ताब्यात शा यात
यातील.
* परररषांआासाठश शा यात याआाऱया गगागाींिर सिासामान्य नागरीकाींना रमािार ि सिा सोयी
सुविधा ून:रुल्क शा आा कींधनकारक असाल.

द्याना ि मनोरीं जन मैशान शतक तिािर शा याचा धोरआ मीानगरपाललकामाफात

सिंकघ विचार करुन पन
ु विालोक्रकत करयात यात िीा .

___________

मुांाईतील पी/उत्तर ववभागातील नागरीिाांना मल
ु भूत सुववधाांचा अभाव अस्याााात
(२१)

५३७२५ (२९-०८-२०१६).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.सतु नल प्रभू (हदांडोशी) :

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील

(१) मींक
ु ईतील सन २०११ च्या जनगआनानस
ु ार सिााचधक १० लाख लोकसींख्या असलाल्या

मीापाललकाच्या पी/ तर विगागातील नागरीकाींना मुलगत नागरी सुविधाींचा सुरळीत पुरिठा

करयाकरीता पी/ तर विगाग कायाालयाच्या विगाजनास मान्यता शयािी अरी मागआी
लोकरमाूतनीधीींनी, मा.मुख्यमींत्री मीोशयाींना हशनाींक ०६ जन, २०१६ रोजी हशलाल्या लाखी
ूनिाशनाद्िारा काली िीा , ीा खरा िीा काय,

(२) असल्यास, सशरी ूनिाशनािर रासनातफे कोआती कायािाीी करयात िली िा यात िीा ,
(३) नसल्यास, विलींकाची कारआा काय िीा त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२१-०६-२०१७) :(१) ीा खरा िीा .
(२) पी/ तर विगागाच्या विगाजनाच्या कोआताीी रमास्ताि सद्य:श्स्र्तीत मीानगरपाललकाच्या
विचाराधीन नाीी.
(३) रमान

द््ाित नाीी.
___________
राज्यातील १० साांडपाणी प्रकिया प्रि्प ाांद अस्याााात

(२२)

५३९८५ (२९-०८-२०१६).

डॉ.लमललांद माने (नागपूर उत्तर) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

वि.स. ३१७ (17)

(१) राज्यातील ७० साींडपाआी रमाक्रक्रया रमाकल्पापैकी १० रमाकल्प स्र्ाूनक स्िराज्य सींस्र्ा याींच्या
शालसनतामळ
ु ा कींश िीा त, ीा खरा िीा काय,

(२) असल्यास, केंद्रीय रमाशघ
ु आ ूनयींत्रआ मींडळाना नशया, नाला अर्िा तलािामध्या रमाशवु घत पाआी
लमसळ नया यासाठश साींडपाआी रमाक्रक्रया रमाकल्प

गारयाची जकाकशारी रासन ि आ स्र्ानीक

स्िराज्य सींस्र्ाींना हशली िीा , ीा ीी खरा िीा काय,
(३) असल्यास,

क्त कींश पडलाला १० साींडपाआी रमाक्रक्रया रमाकल्प सुयो करआाकाकत कोआती

कायािाीी करयात िली िा यात िीा ,

(४) नसल्यास, विलींकाची कारआा काय िीा त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१९-०६-२०१७) :(१), (२), (३) ि (४) राज्यामध्या ूनमााआ झालाला १०
साींडपाआी रमाकल्प नागरी स्र्ाूनक सींस्र्ाींच्या

शासीनतामळ
ु ा कींश असल्याची काक अद्याप

रासनाच्या ूनशरानास िली नाीी. तर्ावप याकाकत ियुक्त तर्ा सींचालक, नगरपररषश
सींचालनालय याींना सविस्तर अीिाल साशर करआाकाकत सच
ु ना शा यात िल्या िीा त.
___________

वसई-ववरार, नालासोपारा (जज.ठाणे) या पररसरात तीव्र पाणीटां चाई तनमााण झा्याााात
(२३)

५५३२९ (२९-०८-२०१६).

श्री.आलसफ शेख (मालेगाांव मध्य) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

(१) िसई-विरार, नालासोपारा (श्ज.ठाआा) या पररसरात तीव्र पाआी्ीं चाई ूनमााआ झाल्याना
पायासाठश नागररकाींना ग्कींती करािी लागत असन याचा फायशा घात वपयाचा पाआी
पुरविआाऱया खासगी कींपन्या ि आ ्ँ कर चालकाींनी पायाच्या शरात िाढ काली असल्याचा माीा
एवरमाल, २०१६ मध्या िा यासम
ु ारास ूनशरानास िला िीा, ीा खरा िीा काय,
(२) असल्यास,

क्त रमाकरआी नागररकाींची ीोआारी गैरसोय शर करयाकररता रासनाना कोआती

कायािाीी काली िा करयात यात िीा ,
(३) नसल्यास, विलींकाची कारआा काय िीा त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२१-०६-२०१७) :(१) ि (२) ीा खरा नाीी.

िसई विरार रीर मीानगरपाललकाना पाआी ्ीं चाई शरु करयाकाकत खालीलरमामाआा

कायािाीी काली िीा :-

i. ्ीं चाई सदृय गागात मीानगरपाललकाच्या िावघाक मींजुर ठा काशारामाफात िियकतानुसार

्ँ करना पाआी पुरिठा कालाला िीा .

ii. िसई विरार रीर मीानगरपाललकाच्या षांात्रात कायमस्िरुपी पाआी ्ीं चाई शरु

करयाकरीता मीाराषर रासनाच्या नगरोर्ान योजनाअींतगात िाढीि १०० श.ल.लल. योजनाचा
काम रमागती पर्ािर िीा .
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iii. रासनाना अमत
योजनाअींतगात रुपया १३० को्ी क्रकींमतीची वितरआ व्यिस्र्ा
ृ

मजकतीकरआ रमाकल्प मींजुर काला असन याची ूनविशा रमाक्रक्रया सुरु िीा. तसाच या रमामाआा
योजनाींची कामा पआ
ु ा झाल्यानींतर मीानगरपाललका षांात्रातील पाआी परु ियायात सध
ु ारआा ीोआा
अपाक्षषांत िीा .
(३) रमान

द््ाित नाीी.

___________

मालेगाव (जज.वालशम) शहराला चािा धरणावुनन िायमस्वुनपी पाणी परु वठा िर्याााात
(२४)

५५४०१ (१०-०८-२०१६).

श्री.अलमत झनि (ररसोड), श्री.अलमन पटे ल (मांा
ु ादे वी),

डॉ.सांतोत टारफे (िळमनुरी) : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मालागाि (श्ज.िालरम) रीरामध्या पाआी ्ीं चाई ूनमााआ झाली असन सध्या रीराला पाआी
पुरिठा करआाऱया कुरळा धरआातील पाआीसाठा जिळपास महीनागर पुराल ातकाच लरल्लक
असल्याचा माीा फाब्रि
ु ारी, २०१६ मध्या िा याशरम्यान ूनशरानास िला िीा , ीा खरा िीा काय,
(२)

असल्यास,

यार्ा

शरिघी

ीोआारी

तीव्र

पाआी्ीं चाई

लषांात

घाता

चाका

धरआािरुन

कायमस्िरुपी पाआी पुरिठा योजना करयाची यार्ा मागआी िीा , ीा ीी खरा िीा काय,

(३) असल्यास, सशर मागआीिर रासनाना कोआती कायािाीी काली िा करयात यात िीा ,
(४) नसल्यास विलींकाची कारआा काय िीा त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१९-०६-२०१७) :(१) ीोय, ीा खरा िीा .
(२) ीोय, ीा खरा िीा .
(३) नगर पींचायत मालागाींि याींचा कडन सविस्तर रमाकल्प अीिाल तयार करआा कररता ूनविशा
काढयात िली िीा .
(४) रमान

द््ाित नाीी.

___________

िेंद्र शासनाने पु्याच्या स्माटा लसटी योजनेसाठी सुमारे १९४ िोटी ुनपयाांचा
तनधी शासनािडे वगा िे्याााात

(२५)

५५९६५ (२९-०८-२०१६).

श्री.नसीम खान (चाांहदवली), श्री.ववजय वडेट्टीवार (ब्रम्हपरू ी),

श्री.अलमन पटे ल (मुांाादे वी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम) :
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

(१) स्मा्ा लस्ी योजनाअींतगात केंद्र रासनाना पुआा स्मा्ा लस्ी योजनासाठशचा सुमारा १९४ को्ी

रुपयाींचा ूनधी रासनाकडा हशनाींक ६ एवरमाल, २०१६ रोजी िा या सम
ु ारास िगा कालाला असन
सशर ूनधी वितरीत करताना ७ हशिसाींच्या ित तो एसपीव्ीीच्या खायात जमा करयाची
सचना कालाली ीोती, ीा खरा िीा काय,
(२) असल्यास, रासनाना यानस
ु ार सशर ूनधी िगा करयाकररता विलींक लािलाला असन
यामुळा स्मा्ा लस्ी योजनाच्या कामात विलींक ीोत िीा , ीा ीी खरा िीा काय,
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(३) असल्यास, रासनाना याकाकत कोआती कायािाीी काली िा करयात यात िीा ,
(४) नसल्यास, विलींकाची कारआा काय िीा त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१९-०६-२०१७) :(१) ीोय.
(२) ि (३) सशर ूनधी राज्य रासनाच्या हीयासी सींकींचधत मीानगरपाललकास िगा करआा
िियक असल्याना वित विगागाच्या सीमतीना केंद्र हीस्सा रुपया १८६.०० को्ी ि राज्य
हीससा रुपया ९३.०० को्ी ि रमारासकीय ि कायाालयीन खचााकरीता केंद्र हीस्सा रुपया ८.००
को्ी िचर्ाक िघा सन २०१६-१७ मध्या पआ
ु ा स्मा्ा लस्ी डाव्ीलपमें् कॉपोरा रनला वितरीत
करयात िला िीा .
(४) रमान

द््ाित नाीी.

___________

ठाणे महापाललिा क्षेत्रामध्ये तज्ञ हायड्रोललि इांजजतनअरची तनयक्
ु ती िर्याााात
(२६)

५६०९४ (२६-८-२०१६).

श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मांब्र
ु ा िळवा), श्री.हसन मश्र
ु ीफ (िागल),

श्री.शलशिाांत लशांदे (िोरे गाव), श्री.हदपि चव्हाण (फलटण), श्री.किसन िथोरे
श्री.पाांडुरां ग ारोरा (शहापूर), श्री.जयांत पाटील (इस्लामपूर) :

(मुरााड),

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) ठाआा मीापाललका षांात्रामध्या पाआी वितरआामध्या गोंधळ ूनमााआ झालाला असन काीी
गागात

तीव्र

साधयासाठश

पाआी्ीं चाई
तज्ज्ञ

जाआित

ीायड्रोललक

असल्याना
ाींश्जूनअरची

पाआी

ूनयोजन

ूनयुक्ती

ि

वितरआात

करयासाठश

समन्िय

लोकरमाूतूनधीींनी

मा.मुख्यमींत्री याींचाकडा हशनाींक २० एवरमाल, २०१६ रोजी िा या सम
ु ारास ूनिाशनाद्िारा मागआी
कालाली िीा , ीा खरा िीा काय,
(२) असल्यास

क्त रमाकरआी चौकरी कालाली िीा काय, चौकरीत काय िढळन िला ि

यानुसार कोआती कायािाीी काली िा करयात यात िीा ,
(३) नसल्यास, विलींकाची कारआा काय िीा त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१९-०६-२०१७) :(१) ीोय ीा खरा िीा .
(२)

ठाआा

मीानगरपाललकाना

याकाकत

चौकरी

काली

नसन

मीानगरपाललकाना

याकाकत

खालीलरमामाआा कळविला िीा .
 मागील िघी सरासरीपाषांा कमी पाऊस झाल्याना सुमारा २०% ता ४०% ातकी पाआी कपात
लाग करयात िली ीोती.

 ठाआा रीरातील

ीं चािरील ि वितरआ व्यिस्र्ाच्या राि्च्या ्ोकाकडील गागास पाआी ्ीं चाई

जाआित ीोती यासाठश पाआी ूनयोजन ि वितरआ करुन पाआी पुरियायामध्या सस
ु त्रता
िआयात िली.

 तर्ावप पाआी कपातीमुळा काीी गागात पाआी ्ीं चाई जाआित ीोती.

 सध्या पाआी कपात नसल्यामुळा पाआी पुरिठा सुरळीतपआा सुरु िीा.
(३) रमान

द््ाित नाीी.

___________

वि.स. ३१७ (20)
ठाणे शहरात सुमारे १ लाख ३६ हजार ७७० ााांधिामे ाेिायदे शीर अस्याााात
(२७)

६२६०८ (२६-०८-२०१६).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.सांजय परु ाम (आमगाव) :

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील

(१) ठाआा रीरात सन २०११-१२ ता २०१५-१६ पयंत सुमारा १ लाख ३६ ीजार ७७० काींधकामा
अनचधकृत असल्याचा हशनाींक १५ जन, २०१६ रोजी िा यासुमारास ूनशरानास िला िीा, ीा
खरा िीा काय,

(२) असल्यास, अरा अनचधकृत काींधकामाींमळ
ु ा ठाआा रीरातील क्रकती कु्ुींका काधीत झाली िीा त
ि मीसुल विगागाचा क्रकती रकमाचा नुकसान झाला िीा ,
(३) असल्यास,

क्त रमाकरआी काकायशा काींधकामाींकडन क्रकती रक्कम शीं ड म्ीआन िसुल

करयात िली तसाच याकाकत कोआ कोआया रमााचधकरआाला जकाकशार धरयात िला िीा
ि आ सींकींचधताींिर कोआती कारिाई करयात िली िा यात िीा ,
(४) नसल्यास, विलींकाची कारआा काय िीा त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१९-०६-२०१७) :(१) ीा खरा नाीी.

(२) अनचधकृत काींधकाम असलाल्या ामारतीींमध्या राीत असलाल्या कु्ुींकाची माहीती ठाआा
मीापाललकाकडा सद्य:श्स्र्तीतमध्या
कळविला िीा.

पलब्ध नसल्याचा ियुक्त, ठाआा मीानगरपाललका याींनी

(३) ठाआा मीानगरपाललका षांात्रातील सींकींचधत ूनयोजन रमााचधकरआाची कोआतीीी परिानगी न
घाता ज्या लमळकतीींचा हशनाींक ०४.०१.२००८ रोजी ि यानींतर काींधकाम झाला िीा अरा
लमळकतीींना मीाराषर मीानगरपाललका अचधूनयमाचा कलम २६७ (अ) अन्िया मालमता
कराच्या शप्ु प् ामती रक्कम रास्ती म्ीआन िकारयात याता.
सन २०११-१२ ता २०१५-१६ या िचर्ाक

िघाापयंत मीानगरपाललका षांात्रातील अरा

लमळकतीकडन खालीलरमामाआा िघा ूनीाय रास्ती िसल करयात िलाली िीा . :अ.क्र.

िचर्ाक िघा रास्तीची िसल रक्कम रुपया (को्ीमध्या)

(१)

२०११-१२

३.९१

(२)

२०१२-१३

७.३७

(३)

२०१३-१४

५.१८

(४)

२०१४-१५

६.९९

(५)

२०१५-१६

५.९५

(६)

२०१६-१७

३.७६

(४) रमान

द््ाित नाीी.

___________

मुांाईतील असांख्य इमारतीांमध्ये अजग्नसुरक्षा नस्याााात
(२८)

६५४४७ (१६-०१-२०१७).

पजश्चम) :

अॅड.पराग अळवणी (ववलेपाले), अॅड.आलशत शेलार (वाांद्रे

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

वि.स. ३१७ (21)
(१) मुींकई अश्नरमन शलाना कालाल्या पाीआीत तब्कल ११४ ्ॉिर ि ामारतीींनी अनी
सुरषांाच्या ूनयमाींचा
(२)

असल्यास,

ल्लींघन काल्याचा ूनशरानास िला िीा , ीा खरा िीा काय,

ामारतीींमध्या

अनी

सुरषांा

कसवियाचा

िशा र

अश्नरमन

शलातफे

हशल्यानींतरीी अनाक गी
ृ ूनमााआ सींस्र्ा यास जुमानत नसल्याचाीी ूनशरानास िला िीा , ीा ीी
खरा िीा काय,

(३) असल्यास, असींख्य ामारतीींमध्या श्स्रमाींकलसा, फायर पींप, रायझर लसस््ीम, फायर अलामा ि
िग लागल्यानींतर तातडीना िशी शा आारी यींत्रआा ि आ ता चालिआारा मख्
ु य ूनयींत्रआ कषां कींश
असल्याचाीी ूनशरानास िला िीा, ीा ीी खरा िीा काय,

(४) असल्यास, याकाकत चौकरी करयात िली िीा काय,
(५) असल्यास, रासनाच्या िशा राची अमींलकजािआी न करआाऱयाींिर कारिाई कयोन सशरच्या
ामारतीींमध्या अश्नरमन यींत्रआा कसवियाकाकत रासनाना कोआती कायािाीी काली िा करयात
यात िीा ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२१-०६-२०१७) :(१) ीा खरा िीा .
(२) ीा खरा नाीी.
(३) ीा खरा िीा .
(४) सशर ११४ ामारतीींमधील अश्नरमन यींत्रआामध्या त्रु्ी िढळल्यामुळा सशर ामारतीींना
मीानगरपाललकामाफात नो्ीस कजाियात िली ीोती.

सशर ११४ ामारतीींनी त्र्
ु ीींची पताता करुन अश्नरमन यींत्रआा सश्ु स्र्तीत ठा िली िीा .

(५) मीाराषर िग रमाूतकींधक ि जीिसींरषांक अचधूनयम २००६ मधील कलम ३(३) नुसार
ामारतीींमधील अश्नरमन यींत्रआा सुश्स्र्तीत ठा ियाची जकाकशारी ीी गोगि्ाशार ि ामारतीचा
मालक

याींची

असन,

मीानगरपाललकाच्या

अश्नरमन

शलामाफात

ामारतीींची

यादृश्च्ित

(Randomly) तपासआी करयात याता ि मींक
ु ई मीानगरपाललका अचधूनयम १८८८ मधील
तरतुशीनुसार कारिाई करयात याता.

___________

िुलाा (मुांाई) येथील लालाहादरू शास्त्री मागाालगत उद्यानासाठी
आरक्षक्षत असले्या भख
ू ांडाााात

(२९)

६५५६३ (१६-०१-२०१७).

श्री.अतल
भातखळिर (िाांहदवली पूव)ा , श्री.प्रशाांत ठािूर
ु

(पनवेल), अॅड.आलशत शेलार (वाांद्रे पजश्चम) :
करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा

(१) कुलाा (मुींकई) यार्ील लालकीाशर रास्त्री मागाालगत
गखींडािर मॉल

द्यानासाठश िरक्षषांत असलाल्या

गारल्याचा ि मॉलच्या मागील काजची जागा

द्यानासाठश ठा िल्याचा माीा

ऑगस््, २०१६ मध्या ूनशरानास िला, ीा खरा िीा काय,
(२) असल्यास, सशर
ीोता मात्र सशर

द्यानाचा विकास कयोन ता मीापाललकाला ीस्ताींतरआ करआा अपाक्षषांत

द्यान विकास न करताच ीस्ताींतररत काला िीा , ीा ीी खरा िीा काय,

वि.स. ३१७ (22)
(३) असल्यास, याकाकत रासनाना चौकरी काली िीा काय, यानुसार सशर रमाकरआातील
शोघीींिर कोआती कारिाई काली िा करयात यात िीा ,
(४) नसल्यास, विलींकाची कारआा काय िीा त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२१-०६-२०१७) :(१) ि (२) ीा खरा नाीी.
लालकीाशर रास्त्री मागाालगत कुलाा यार्ील नगर गमापन क्रमाींक १२४ ए, १२४ की, १२४

सी, १२४ डी, १२४ ा ि १२४ एफ ीा गखींड सन १९९१ च्या विकास ूनयोजन मींजर
िराखडानस
ु ार

द्यानासाठश िरक्षषांत नसन तो औद्योचगक रमायोजनाकररता ीोता.

सशर गखींड औद्योचगक िापरामधन िा आज्य िापराकररता कशल करताींना विकास

ूनयींत्रआ ूनयमािली क्रमाींक ५७(४)(सी) नस
ु ार १० ्क्का अूतररक्त मनोरीं जन मैशान मोकळा
ठा िआा कींधनकारक िीा .

क्रफूनक्स मॉलच्या मागील काजस मनोरीं जन मैशानासाठश न.ग.क्र. १२४ सी ीा ९९७१.५०
षांात्रफळाचा गगाग हशनाींक १०.०९.२०१४ रोजी मीानगरपाललकाच्या “एल” विगागाकडा ीस्ताींतरीत
करयात िला िीा .
सशर जागात जायास िहीिा्ीचा रस्ता मोकळा सोडयात िला असन, सशर

द्यानाचा

विकास विकासकाना करआा विकास परिानगीनुसार अपाक्षषांत नाीी.

(३) सशर रमाकरआी मीानगरपाललकामाफात चौकरी करयात िलाली नाीी.
(४) रमान

(३०)

द््ाित नाीी.

___________
मुांाईत वाढत्या दै नांहदन दो
ा नाांााात
ु ट

६५५८९ (१६-०१-२०१७).

अॅड.पराग अळवणी (ववलेपाले), अॅड.आलशत शेलार (वाांद्रे

पजश्चम), श्री.नरें द्र पवार (ि्याण पजश्चम) :
करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा

(१) मुींकईमध्या गाल्या काीी महीन्यात रस्ता अपघात ि घरा , ामारती, झाडा पडुन तब्कल ८८२

शघ
ा ना झाल्या असन या विविध शघ
ा नाींमध्या नऊ जआाींचा मृ य झाला असन तीस जआ
ु ्
ु ्
जखमी झाल्याचा ूनशरानास िला िीा , ीा खरा िीा काय,

(२) असल्यास, सशर शघ
ा नाींची सींख्या पाीता मींक
ु ्
ु ईत शररोज विविध रमाकारच्या सरासरी २८
घ्ना घडत असल्याचा ूनशरानास िला िीा , ीा ीी खरा िीा काय,

(३) असल्यास, िाढया रीरीकरआाींमुळा िपकालीन, गौूतक ि रस्ता सुरक्षषांतता तसाच िग
रमाूतकींधक

पाययोजना कमी पडत असल्याचा ूनशरानास िला िीा , ीा ीी खरा िीा काय,

(४) असल्यास, मुींकईची लोकसींख्या पाीता िपकालीन सुरषांा व्यिस्र्ा िाढवियासाठश
कोआती कायािाीी काली िीा िा करयात यात िीा ,
(५)

नसल्यास, विलींकाची कारआा काय िीा त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२१-०६-२०१७) :(१) मींक
ु ईमध्या गाल्या एका िघाात रस्ता अपघात ि घरा ,
ामारती, झाडा पडन तब्कल २५८७ शघ
ा ना झाल्या असन, या विविध शघ
ा नाींमध्या ५३ जआाींचा
ु ्
ु ्
मृ यु झाला असन, १८१ जआ जखमी झाला िीा त.

वि.स. ३१७ (23)
(२) ीा खरा िीा .
(३) ीा खरा नाीी.
की
ु ई मीानगरपाललकाच्या अश्नरमन विगागामाफात पढ
ु ीलरमामाआा िगरमाूतकींधक
ृ न्मींक

पाययोजना करयात यातात :-

• सध्या अश्नरमन शलाकडा एकआ ५६ फायर ाींश्जन, ९००० ता १८,००० लल्र षांमताचा २८
पायाचा ्ँ कर, ३ फोम ्ें डर, तसाच ्ना ्ा कल लॅ डर, ीायड्रोललक प्लॅ ्फॉमा, रा स्क्य व्ीॅन,
िसन

पकरआ िाीन ा. िाीना असन ती ३४ अश्नरमन केंद्राींिर कायारत िीा त.

• पायाच्या साठयापासन िगीपयंत पाआी नायासाठश अश्नरमन शलाकडा लाई् पो्े कल पींप
ि ीायरमाारर पींप

पलब्ध िीा त.

• गरजानुसार मीानगरपाललकाचा ि खाजगी पायाचा ्ँ कसा याींची सुध्शा मशत घातली जाता.

• निीन ामारतीींना िराखडा मींजर करताींना ामारतीींना मीाराषर िग रमाूतकींधक ि
जीिसींरषांक

पाययोजना अचधूनयम २००६ ि विकास ूनयींत्रआ ूनयमािली १९९१ नस
ु ार,

पायाच्या ्ाक्या, फायर पींप ि रायझसा ायाशी ामारतीींना कसविआा कींधनकारक िीा .

(४) मुींकईतील िपकालीन सुरषांा व्यिस्र्ा िाढवियासाठश मीानगरपाललकामाफात पुढीलरमामाआा
कायािाीी करयात िली िीा:-

• मुख्य िपकालीन ूनयींत्रआ कषांामधील सींशारिीन ि समन्िय
• रीर िपती व्यिस्र्ान केंद्र यार्ील कॅकअप ूनयींत्रआ कषां
• २४ हठकाआी विगागीय ूनयींत्रआ कषां कायााश्न्ित
• विविध सीकारी यींत्रआाींची सुसज्जता
• नौशल

• गारतीय त्रषांक शल
• राषरीय िपती रमाूतसाश पर्क
• सींकातस्र्ळ
• मोकाईल ॲप
(५) रमान

द््ाित नाीी.
___________

उ्हासनगर महानगरपाललिेतील (जज.ठाणे) ााांधिाम परवानग्याांमधील अतनयलमतता
(३१)

६६५८८ (१६-०१-२०१७).

श्री.किसन िथोरे (मुरााड), श्री.पाांडुरां ग ारोरा (शहापूर),

श्री.नरें द्र पवार (ि्याण पजश्चम), श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा), श्रीमती ज्योती िलानी
(उ्हासनगर), श्री.गणपत गायिवाड (ि्याण पव
ू )ा :
खुलासा करतील काय :(१)

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

ल्ीासनगर मीानगरपाललकातील (श्ज.ठाआा) नगर रचनाकार श्री.सींजीि करपा याींनी माीा

जुलै - ऑगस््, २०१६ शरम्यानच्या कालािधीमध्या हशलाल्या सिा काींधकाम परिानयाींना हशनाींक
२७ ऑगस््, २०१६ रोजी झालाल्या मीासगात मीापौराींनी स्र्चगती िशा र हशला िीा , ीा खरा
िीा काय,

वि.स. ३१७ (24)
(२) असल्यास, याकाकत रासनाना चौकरी काली िीा काय,
(३) असल्यास, चौकरीअींती काय ूनशरनाास िला ि तद्नस
ु ार श्री.करपा ि ातर सींकींधीत
अचधकारी याींच्यािर कोआती कारिाई काली िा करयात यात िीा ,
(४) नसल्यास, विलींकाची कारआा कोआती िीा त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२१-०६-२०१७) :(१) ीा खरा िीा .
(२), (३) ि (४) सशर रमाकरआी
िीा .

ल्ीासनगर मीानगरपाललकामाफात चौकरीची कायािाीी सुरु
___________

मुांाई महापाललिेतील अग्नीरक्षि पदाच्या भरतीत झालेला गैरव्यवहार
(३२)

६८१९९ (१६-०१-२०१७).

श्रीमती सीमाताई हहरे (नालशि पजश्चम), श्री.राज पुरोहहत

(िुलााा), श्री.उवमेश पाटील (चाळीसगाव) :
करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा

(१) मुींकई मीापाललकाच्या अश्नरषांक पशाकररता हशनाींक १ सप््ें कर, २०१६ रोजी घायात
िलाल्या गरती रमाक्रक्रयात ओळखीच्या

माशिाराची ूनिड ीोयासाठश काीी अचधकाऱयाींनी

कागशपत्रात फारफार करुन गैरव्यिीार काला िीा , ीा खरा िीा काय,
(२) असल्यास, या फारफार रमाकरआी एका अचधका-याला ूनलींबकत करयात िला असल्याचा
हशनाींक २ सप््ें कर, २०१६ रोजी िा यासम
ु ारास ूनशरानास िला िीा , ीा ीी खरा िीा काय,
(३) असल्यास, सशर गरती रमाक्रक्रयाची चौकरी करयात िली िीा काय,

(४) असल्यास, चौकरीत काय िढळन िला िीा ि यानुसार सशर रमाकरआी शोघी िढळआायाींिर कोआती कारिाई करयात िली िा यात िीा ,
(५) नसल्यास, विलींकाची कारआा काय िीा त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२१-०६-२०१७) :(१) ीोय, ीा खरा िीा .
की
ु ई मीानगरपाललकाच्या अश्नरमन शलात अश्नरामक पशाकररता हशनाींक १
ृ न्मींक

सप््ें कर, २०१६ रोजी घायात िलाल्या गरती रमाक्रक्रयात ओळखीच्या

माशिाराची ूनिड

ीोयासाठश श्री.रोरन पींडीत कस्ता, सीाय्यक केंद्र अचधकारी याींनी कागशपत्रात फारफार काला
िीा ीी िस्तुश्स्र्ती िीा .
(२) ीोय, ीा खरा िीा .

सशर फारफार रमाकरआी श्री.रोरन पींडीत कस्ता याींना हशनाींक ०१.०९.२०१६ पासन की
ु ई
ृ न्मींक

मीानगरपाललकाच्या सािातन ूनलींबकत करयात िला िीा.

(३), (४) ि (५) सशर गरती रमाक्रक्रयाची मीानगरपाललकामाफात चौकरी करयात िलाली नाीी.
तर्ावप, सशर रमाकरआी ूनलींबकत अचधकारी श्री.रोरन कस्ता याींची मीानगरपाललकामाफात
खायाींतगात चौकरी करयात यात िीा .
___________

वि.स. ३१७ (25)
मुांाईतील भाडेतत्त्वावर हदले्या जलमनीााात
(३३)

६८२६४ (१६-१२-२०१६).

श्री.सांजय िेळिर (ठाणे) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) मुींकईतील गाडातिािर हशलाल्या जलमनीची गाडाकराराची मुशत सींपल्याना सशर जलमनी
काजार मल्
ु यारमामाआा िकारआी करुन ३० िघाासाठश ललजिर शा यात याआार िीा त, ीा खरा िीा
काय,

(२) असल्यास, याकाकतचा रासन ूनआाय झाला िीा , ीा ीी खरा िीा काय,
(३) असल्यास, सशर जलमनी रासनाना ताब्यात घातल्या िीा त काय,
(४) नसल्यास, विलींकाची कारआा काय िीा त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२१-०६-२०१७) :(१), (२), (३) ि (४) मीानगरपाललकाना मक्याना हशलाल्या
४१७७ मालमताींपैकी २५५ मालमताींची मुशत सींपुष्ात िलाली िीा .

मक्ता सींपुष्ात िलाल्या २५५ मालमताींपैकी १०३ मालमता अनुसची ‘डब्ल्य’ु अींतगात

राज्य रासनाच्या मालकीच्या िीा त. तसाच, अनुसची ‘व्ीी’ अींतगात १७ मालमता पोलीस
विगागास मक्याना शा यात िल्या िीा त ि मीापाललकाच्या १३५ मालमता िीा त.

• मा.मींत्रीमींडळाना घातलाल्या ूनआायानुसार, मक्ता नुतनीकरआाची कायािाीी करयाकाकत हशनाींक
१५ माचा, २०१७ च्या रासन ूनआायान्िया की
ृ न्मुींकई मीानगरपाललकास ूनशा र शा यात िला
िीा त.
•

मक्ता

सींपषु ्ात

िलाल्या

मीानगरपाललकाच्या

मालकीच्या

मालमताींच्या

मक्ता

नुतनीकरआाकाकत मीानगरपाललकाना सन २००१-२००२ मध्या ूनश्चत कालाल्या धोरआानस
ु ार
मक्ता नत
ु नीकरआाची कायािाीी करयात यात.ा

• तर्ावप, अनचधकृत काींधकामा करयात िलाल्या तसाच, मक्ता अ्ी ि रतींचा गींग झालाल्या

मीानगरपाललकाच्या मालमताींच्या मक्याचा नुतनीकरआ करयाकाकत धोरआ ूनश्चत करयात
यात असन, यानस
ु ार मक्ता कालािधी सींपषु ्ात िलाल्या मीानगरपाललकाच्या मालकीच्या १३५
गुगागाींचा मक्ता नुतनीकरआ करयात याआार िीा.

• तसाच, अनुसुची ‘व्ीी’ मधील १७ गुगागाींच्या मक्ता नत
ु नीकरआाकाकत पुढील कायािाीी सुरु
िीा .

___________
वविोळी (मुांाई) येथील टागोर नगर भागातील मुस्लीम समाजाच्या िब्रस्थानाााात
(३४)

६८८६३ (१६-१२-२०१६).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.सुतनल राऊत (वविोळी) :

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) विक्रोळी (मींक
ु ई) यार्ील ्ागोर नगर गागात ि िसपासच्या पररसरात मस्
ु लीम समाजाची

६५ ता ७० ीजाराच्यािर लोकसींख्या असन शफनविधीसाठश कब्रस्र्ान नसल्यामळ
ु ा मुस्लीम
समाजाची मोयाया रमामाआात गैरसोय ीोत िीा, ीा खरा िीा काय,

वि.स. ३१७ (26)
(२) असल्यास, याच पररसरातील जुना सव्ीे क्र. १६९ नविन सव्ीे क्र. २७५ न.ग.क. ६५७ पा्ा
या गुखींडामधील मीापाललकाच्या डी.पी. प्लान रा कॉडानुसार सी् क्र. ा-१७
समाजाच्या कब्रस्तानकरीता िरषांीत असल्याना गख
ु ींड

ीी जागा मुस्लीम

पलब्ध कयोन शा याची मागआी

स्र्ाूनक लोकरमाूतूनधी मागील अनाक िघाापासन करीत असल्याची काक माीा सप््ें कर, २०१६
शरम्यान ूनशरानास िली िीा , ीा ीी खरा िीा काय,
(३) असल्यास, सशर गखींडाच्या मालकीचा ख्ला न्यायालयात न्यायरमाविषठ िीा काय,
असल्यास, क्रकती िघाापासन न्यायालयात रमालींबकत िीा ,
(४) असल्यास,

क्त रमाकरआी रासनाना कोआती कायािाीी काली िा करयात यात िीा ,

(५) नसल्यास, विलींकाची कारआा काय िीा त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२१-०६-२०१७) :(१), (२), (३), (४) ि (५) की
ृ न्मुींकई मीानगरपाललकाच्या

“एस” विगागाच्या सध
ु ारीत विकास मींजर विकास िराखडयानस
ु ार न.ग.क्र. ६५७ (पै), मौजा
काींजर यार्ील १७,३९९ चौ.मी. षांात्रफळाची जागा स्मरानगमीकररता िरक्षषांत असन सशर जागा
सागरी क्रकनारा षांात्र-१ ना काचधत िीा .
सशर गखींडाकाकत मा.

च्च न्यायालयात रर् वप्ीरन क्रमाींक ५७९२/९६ मध्या स्र्चगती

िशा र असन, सशर रमाकरआ मा. न्यायालयात सुनािआीसाठश रमालींबकत िीा. यामळ
ु ा सशर गखींड
मीानगरपाललकास ीस्ताींतरीत करता याआार नसल्याचा श्जल्ीाचधकारी, मींक
ु ई

पनगर श्जल्ीा

याींनी हशनाींक ०६.०१.२०१७ रोजीच्या पत्रान्िया कळविला िीा.
___________

माटुांगा येथील वयू इरा लमलच्या व्यवस्थापनािडे मालमत्ता िराची थिाािी अस्याााात
(३५)

६९०३५

(शहापरू ) :

(१६-०१-२०१७).

श्री.हदलीप

वळसे-पाटील

(आांाेगाव),

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

श्री.पाांडुरां ग

ारोरा

(१) मुींकईतील मा्ुींगा (पश्चम) सानापती काप् मागाािरील न्य ारा लमलच्या जागािर
व्यिस्र्ापनाकडन गत अनाक िघाापासन मालमता कराची र्ककाकी िीा , ीा खरा िीा काय,

(२) असल्यास, सशर लमलच्या जागािर एकआ क्रकती रॉवपींग मॉल्स ि कायाालया सुरु िीा त ि
याींची नाींिा काय िीा त तसाच सशर शक
ु ाना ि रॉपीींग मॉल्सला मीापाललकाना गुमास्ता परिाना
हशला िीा त काय,

(३) असल्यास, याकाकत रासनाना चौकरी काली िीा काय, यात काय िढळन िला िीा ,
(४) असल्यास, मालमता कराची र्कीत असलाली रक्कम िसल करयाकाकत रासनाना
कोआती कायािाीी काली िा करयात यात िीा ,
(५)

नसल्यास, विलींकाची कारआा काय िीा त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२१-०६-२०१७) :(१) गाींडिली मुल्याधाररत कररमाआाली सींशगाातील मा.

च्च

न्यायालयाच्या याचचका क्रमाींक २५९२/२०१३ मधील िशा रास अनुसरुन पषांकाराना हशनाींक

३१.०३.२०१७ पयंतचा रु. २.८६ को्ी ातक्या मालमता कराच्या रकमाचा गरआा की
ृ न्मुींकई
मीानगरपाललकाकडा काला िीा.

वि.स. ३१७ (27)
(२) ि (३) सशर लमलच्या जागािर एकआ ११ िस्र्ापना असन याींची नािा खालीलरमामाआा
िीा त :• रॉयल काकान ब्लॅ क रमाा.लल.
• जॉन्सन डाय िका रमाा.लल.
• बकग काझार युून् ऑफ फ्युचर रर्ा ल लल.
• ीोम ्ाऊन युून् ऑफ फ्युचर रर्ा ल लल.
• ा झोन युून् ऑफ फ्युचर रर्ा ल लल.
• १२० लमडडया कलाक््ीव्ी रमाा.लल.

• जॅक ान श कॉक्स कम्युूनकारन रमाा.लल.
• फाऊीं्न ीा ड ाीं्र्ा नमें् रमाा.लल.
• सुपरफ्लाय लमडडया रमाा.लल.
• न्यु ारा फॅब्रीक्स लल.
• कँक ऑफ कडोशा

परोक्त िस्र्ापनाींना मीानगरपाललकामाफात मीाराषर शक
ु ाना ि िस्र्ापना अचधूनयम

१९४८ कलम ७(१) अन्िया ि मीानगरपाललकाना िाळोिाळी रमासाररत कालाल्या पररपत्रकाींच्या
अधीन राीन शक
ु ाना ि िस्र्ापना नोंशआी रमामाआपत्र शा यात िलाली िीा त.

(४) सशर लमलच्या जागािरील मालमता कराच्या हशनाींक ३१.०३.२०१७ पयंतच्या रकमाचा
गरआा मीानगरपाललकाकडा करयात िला िीा.
(५) रमान

द््ाित नाीी.

___________

लशवडी (मुांाई) येथील महानगरपाललिेच्या क्षयरोग ुनग्णालयातील ुनग्णाांची सेवा
(३६)

िरणा-या िमाचा-याांना क्षयरोगाची लागण झा्याााात

६९५०३ (१६-०१-२०१७).

श्री.अलमत साटम (अांधेरी पजश्चम) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

(१) मुींकईतील लरिडी यार्ील मीानगरपाललकाच्या षांयरोग रुआालयातील रुआाींची सािा करआाया कमाचा-याींना षांयरोगाची लागआ झाली असल्याचा माीा ऑगस््, २०१६ मध्या ूनशरानास
िला, ीा खरा िीा काय,

(२) असल्यास, सशर रुआाींलयातील तब़्ल १७ कामगाराींना षांयरोगाची लागआ झाली असन
यापैकी ६ जआाींना शस
ु -याींशा सशर िजाराची लागआ झाली असन सन २००५ ता २०१६ या
कालािधीत ५० ीन अचधक कामगाराींचा षांयरोगामळ
ु ा मृ यु झाला िीा , ीा ीी खरा िीा काय,
(३)

असल्यास, सशर

रुआाींलयातील

कामगाराींना

षांयरोगाची

लागआ

ीोयापासन

कचाि

करआासाठश रासनाना कोआती कायािाीी काली िा करयात यात िीा ,
(४) नसल्यास, विलींकाची कारआा काय िीा त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२१-०६-२०१७) :(१) ि (२) लरिडी षांयरोग रुआालयात ऑगस््, २०१६ िा
याशरम्यान ९ कमाचाऱयाींना षांयरोगाची लागआ झाली असन, यापैकी २ कमाचाऱयाींना शस
ु ऱयाींशा
षांयरोगाची काधा झाली िीा ीी िस्तुश्स्र्ती िीा .

वि.स. ३१७ (28)

(३)

सन २००५ ता २०१६ या कालािधीत ५१ कामगाराींचा षांयरोगामुळा मृ यु झाला िीा .

सशर

रुआालयातील

कामगाराींना

षांयरोगाची

लागआ

ीोऊ

नया

यासाठश

मीानगरपाललकामाफात मा, २०११ पासन कमाचाऱयाींची िैद्यकीय तपासआी, तातडीना कल्चर
तपासआी, िींतररुआाींची िगािारी, मोफत

पचार, िायुविजन, कमाचाऱयाींना िठिडयातन शोन

िाळा रमालरषांआ ि समुपशा रन, सींरषांआ साधना, कमाचाऱयाींसाठश सकस िीार, कमाचाऱयाींसाठश

विराघ षांयरोग योजना, षांयरोग सींसगाूनयींत्रयआ कलम्ी, कमाचारी ि याींच्या कु्ुींबकयाींसाठश
काह्यरुआ सािा ि विनामुल्य औघध पुरिठा तसाच अूतनील क्रकरआाींची जींतुनारक रमाकार
पाययोजना या १२

पाययोजना अींमलात िआयात िल्या िीा त.

तसाच, सशर रुआालयातील कमाचाऱयाींना ९५-एन, प्लाश्स््क ॲरमान, ीॅडलोज, मास्क
ायाशी सींरषांक िस्त िियकतानुसार पुरविल्या जातात.
(४) रमान

द््ाित नाीी.

___________
भाांडूप (प.) येथील एल.ाी.एस.मागाावर मांगतराम पेरोलपांप ते शाांग्रीला िांपनी
पयंतच्या ३०.५० मी. रस्त्याच्या ुनां दीिरणाचे िाम

(३७)

७०८२९ (१६-०१-२०१७).

श्री.अशोि पाटील (भाांडूप पजश्चम) :

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

(१) गाींडप (प.) मुींकई यार्ील एल.की.एस.मागाािर मींगतराम पारोलपींप ता राींरामीला कींपनी
पयंतच्या ३०.५० मी. सीमारा घा असलाल्या रस्याच्या रुीं शीकरआाचा काम करयासाठश यात

असलाला अडर्ळा शर करयासाठश मीानगरपाललकामाफात सिेषांआ करुन याआाऱया अडर्ळ्यातील
ूनिासी

गाळा धारकाींना

गाळा धारकाींना

गाळा

अूनिासी

ूनषकालसत

गाळा धारक

करयाकाकत

ि

धालमाक

गाळा धारक

मीानगरपाललका

एसिर्ीपी अन्िया नो्ीसा कजािन एक िघााचा कालािधी

अरा

अचधूनयम

एकुआ

कलम

६२६
५६

ल्न गाला तरी सशर रस्याच्या

रुीं शीकरआाचा काम पआा झालाला नाीी, ीा खरा िीा काय,
(२) असल्यास, सशर मागाािरील एम.िर.व्ीी.लरींशा ता गाींडप स््ा रन मागााच्या पहील्या ्प्प्यात
घायात िलाल्या कामात अडर्ळा असलाल्या ४४ गाळा धारकाींपक
ै ी पआातः काचधत असलाल्या ि
अरींतः काचधत असलाल्या २२ गाळा धारकाींनी मीानगरपाललकास कागशपत्रा साशर करुनीी याींचा
स्र्लाींतर करयाचा काम पआा न ीोयाची कारआा काय िीा त,
(३) असल्यास, लालकीाशर रास्त्री (एल.की.एस.) मागाािरील अरुीं श रस्यामुळा पआा रस्याच्या

रुीं शीकरआाचा काम पआा व्ीािा यासाठश स्र्ाूनक िमशाराींनी मा.मुख्यमींत्री ि अूतररक्त ियुक्त,
पिा

पनगरा , मीानगरपाललका याींना सशर रस्याींिर ूनयलमत ीोआारी िाीतक
ु कोंडी, िाढया

लोकसींख्यामुळा पाशचारी ि रमािासी नागरीकाींना ीोआारा त्रास ि िाढता अपघात ्ाळािात यासाठश
सन २०१६ मध्या तक्रार पत्रा शा ऊनीी अद्याप कोआतीच कारिाई झालाली नाीी, ीा ीी खरा िीा
काय,
(४) असल्यास, सशर रस्याचा काम काव्ीापयंत पआा करयात याआार िीा ?

वि.स. ३१७ (29)
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२१-०६-२०१७) :(१) लालकीाशरु रास्त्री मागााच्या विक्रोळी स््ा रन रोड
मुलुींड

गोरा गाींि

पयंत

रस्ता

रुीं शीकरआात

एकआ

६२६

काींधकामा

काधीत

असन,

सशर

काींधकामधारकाींना मीानगरपाललकामाफात मीाराषर नगररचना अचधूनयम ५६ अन्िया नो्ीस
कजाियात िल्या ीोया ीा खरा िीा .
(२) एल.की.एस. मागााच्या एम.व्ीी.िर. लरींशा मागा ता गाींडुप स््ा रन रोड या ्प्प्यात २२
पआात: ि २२ अींरत: अरी एकआ ४४ काींधकामा काधीत िीा त.

सशर काींधकामाींची पात्रता ूनश्चती रमागतीपर्ािर असन, पात्रता ूनश्चतीनींतर पआात:
काधीत पात्र काींधकामधारकाींना स्र्लाींतरीत करयात याआार िीा . तसाच, अींरत: काधीत पात्र
काींधकामधारकाींना कुरार पॅ्नानुसार परिानगी शा यात याआार िीा .

(३) ि (४) लालकीाशरु रास्त्री मागााच्या िर.िर. पान्् जींक्रन तसाच शगाा रोड जींक्रन या
हठकाआी

पआापआा

काधीत

असलाल्या

१६

पात्र

काींधकामधारकाींचा

जींक्रनच्या हठकाआी रस्ता रुीं शीकरआ करयात िला िीा .

पुनिासन

करुन

शोन्ीी

लालकीाशरु रास्त्री मागााच्या गाींडुप श्व्ीलाज रोड ता गाींडुप स््ा रन मागा या ्प्प्यात

एकआ ६६ काधीत काींधकामधारकाींना मुींकई मीानगरपाललका अचधूनयम १८८८ च्या कलम ३५१
सी २९८ अन्िया नो्ीस कजाियात िल्या िीा त.

सशर काधीत काींधकामधारकाींनी मीानगरपाललकाकडा कागशपत्रा साशर काली असन, सशर
कागशपत्राींची िाननी सरु
ु असन, पात्रता ूनश्चतीचा काम मीानगरपाललकामाफात सरु
ु िीा .
___________
मुांाई महापाललिेच्या १२ ऊदा ू शाळे तील अ्पसांख्याि ववद्यार्थयांच्या
(३८)

७१०७५ (१६-०१-२०१७).

सांगणि खरे दी िर्याााात

श्री.सांजय साविारे (भस
ु ावळ) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) मींक
ु ई मीापाललकाच्या १२ ऊशा

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री

च्च माध्यलमक राळा तील अल्पसींख्याक विद्यार्थयांच्या

सींगआक रमायोगराळा साठश ि सींगआक खरा शीसाठश रासनाना मींजुर कालाला २७ लाख, १२ ीजार

रुपयाींचा ूनधी खचा न झाल्याना परत गाल्याची काक माीा सप््ें कर, २०१६ शरम्यान ूनशरानास
िली, ीा खरा िीा काय,
(२) असल्यास, लरषांआ

पसींचालकाींनी मीापाललकाच्या लरषांआाचधका-याींना िठ स्मरआपत्रा

पाठिनीी कोआतीीी कायािाीी करयात िली नाीी, ीा ीी खरा िीा काय,
(३) असल्यास, काक १ ि २ नसार चौकरी करयात िली िीा काय, चौकरीच्या अनुघग
ीं ाना
शोघी अचधकाऱयाींविरुध्श रासनाना कोआती कारिाई कली िा करयात यात िीा ,
(४) नसल्यास, विलींकाची कारआा काय िीा त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२१-०६-२०१७) :(१) ि (२) ीा खरा िीा.
(३) रमास्तुत रमाकरआी ियुक्त, की
ु ार खायाींतगात
ृ न्मुींकई मीानगरपाललका याींच्या िशा रानस
सींक्षषांप्त चौकरीची कारिाई करयात याऊन शोघी िढळन िलाल्या सींकींचधत अचधकाऱयाींिर
ठपका ठा ियात िला िीा.

वि.स. ३१७ (30)
(४) रमान

द््ाित नाीी.
___________
मुांाई महानगरपाललिेच्या िेईएम ुनग्णालयाााात

(३९)

७२५७१ (१६-०१-२०१७).

श्री.हतावधान सपिाळ (ाल
ु ढाणा), श्री.अलमन पटे ल (मुांाादे वी),

श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.डी.एस.अहहरे (सािी), अॅड.यशोमती ठािूर (ततवसा) :
सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मुींकई मीानगरपाललकाच्या काईएम रुआालयातील ऑपरा रन चर्ए्रच्या महीला डॉक््राींच्या
चें श्जींग रुममध्या एका कमाचा-याना िुपा मोकाईल कॅमारा ठा िल्याची काक माीा ऑगस््, २०१६
शरम्यान ूनशरानास िली िीा , ीा खरा िीा काय,

(२) असल्यास, या रमाकरआी रासनाना चौकरी करुन सशर शोघी कमाचा-यािर कोआती कारिाई
काली िा करयात यात िीा,
(३)

नसल्यास, विलींकाची कारआा काय िीा त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२१-०६-२०१७) :(१) ीा खरा िीा .
(२) सशर रमाकरआी सींकींचधत कमाचाऱयाविरुध्श गोईिाडा पोलीस ठाआा, मुींकई यार्ा गु.रश्ज. क्र.

२५३/२०१६, कलम ३५४(क) गा.श.वि. अन्िया हशनाींक १९.०८.२०१६ रोजी गुन्ीा शाखल करयात
िला िीा .

सशर कमाचाऱयास रमाार्लमक चौकरी ि न्यायालयीन चौकरी सापाषां अ्क झाल्याच्या
हशनाींक १९.०८.२०१६ पासन ूनलींबकत करयात िला िीा.
तसाच, सशर रमाकरआी का.ई.एम. रुआालयाच्या सीाय्यक सुरषांा अचधकाऱयाींमाफात

चौकरीची कायािाीी सुरु िीा .
(३) रमान

द््ाित नाीी.

___________

परळ येथील लशरोडिर मांडईच्या पुनववािासाााात
(४०)

७३८४१ (२१-०४-२०१७).

अॅड.आलशत शेलार (वाांद्रे पजश्चम) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

(१) परळ यार्ील १०० िघा जुन्या मीापाललकाच्या लररोडकर मींडईत १४३ अचधकृत गाळा धारक
असन िघागरात या मींडईचा पुनविाकास करयात याईल असा साींगन ीा पाडयात िला िीा , ीा
खरा िीा काय,

(२) असल्यास, सशर मींडईच्या पुनविाकासाकाकत गत २ िघाात कोआताीी ूनआाय घायात
िलाला नाीी, ीा ीी खरा िीा काय,
(३)

असल्यास,

सशर

पुनविाकासाकाकत कोआती

मींडईतील

गाळा धारकाींना

न्याय

लमळिन

पाययोजना करयात िली िा यात िीा ,

(४) नसल्यास, विलींकाची कारआा काय िीा त ?

शा यासाठश

मींडईच्या

वि.स. ३१७ (31)
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२१-०६-२०१७) :(१) परळ यार्ील लररोडकर मींडईची ामारत सींरचना
पररषांआाअींती धोकाशायक असल्याना ि कोसळयाची रक्यता असल्याना सशर ामारत सन
२०१५ मध्या पाडयात िली.
(२), (३) ि (४) सशर मींडईच्या पुनविाकासासाठशचा िराखडा मींजुरीसाठश साशर करयात िला
िीा त.

सशर िराखडा मींजर झाल्यानींतर सशर मींडईची निीन ामारत मीानगरपाललकाच्या
खचााना काींधयात याआार असन सिा अनुज्ञापत्रधारकाींना मीानगरपाललकामाफात सशर मींडईमध्या
पन
ु स्र्ाावपत करयात याआार िीा.

___________

तुमसर (जज.भांडारा) नगरपररतदे चे मुख्याधधिारी याांनी पदाचा
दुन
ु पयोग िरून गैरव्यवहार िे्याााात

(४१)

७५१०४ (२०-०४-२०१७).

श्री.चरण वाोमारे (तम
ु सर), श्री.ववजय रहाांगडाले (ततरोडा) :

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

तुमसर

(श्ज.गींडारा)

नगरपररघशा चा

मुख्याचधकारी

याींनी

पशाचा

शरु
ु पयोग

कयोन

नगरपररघशा च्या अनाक कामात कालाल्या गैरव्यिीाराची चौकरी कयोन मख्
ु याचधकारी याींना

ूनलींबकत करयाची मागआी स्र्ाूनक लोकरमाूतूनधीींनी मा.मख्
ु यमींत्री याींच्याकडा हशनाींक ०९
ऑगस््, २०१६ रोजी िा या सुमारास काली, ीा खरा िीा काय,
(२) असल्यास,

क्त रमाकरआी रासनाना कोआती कायािाीी काली िा करयात यात िीा ,

(३) नसल्यास, विलींकाची कारआा काय िीा त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२१-०६-२०१७) : (१) ीोय, ीा खरा िीा .
(२) मुख्याचधकारी, तुमसर नगरपररघश याींनी विविध रमारासकीय ि िचर्ाक काकीींमध्या
अूनयलमतता

काली

असल्याकाकत

श्जल्ीाचधकारी, गींडारा याींनी
साशर काला ीोता.

याींच्याविरुध्श

विगागीय

चौकरी

करयाचा

रमास्ताि

ियुक्त तर्ा सींचालक, नगरपररघश रमारासन सींचालनालय याींना

श्री.चींद्रराखर गुल्ीाआा (िगा-२) मधील मुख्याचधकारी असल्याना, मीाराषर नागरी सािा

(िताआक) ूनयम, १९७९ मधील ूनयम-१० अन्िया विगागीय चौकरी करयासाठश सींचालक,
नगरपाललका रमारासन सींचालनालय याींना रासनपत्र हश.७.४.२०१७ अन्िया कळवियात िला
असन, याकाकत याींच्यामाफात कारिाई
(३) रमान

द््ाित नाीी.

सुरु िीा .
___________

पवइा तलाव प्रदवु तत झाला अस्याााात
(४२)

७६१४३ (२१-०४-२०१७).

(जव
ु नर) :

श्री.िालीदास िोळां ािर (वडाळा), श्री.शरददादा सोनावणे

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

वि.स. ३१७ (32)
(१) पिा

पनगरातील सुमारा १२० जुन्या पिाा तलािात िजकाजच्या ाींडस्रीज, िजकाजच्या

िसाीतीतन, हीरानींशानी रा नासन्स िशीचा मलजल (साींडपाआी) मोठया रमामाआात मागील अनाक

िघाापासन सोडयात यात असल्यामळ
ं ीी यात
ु ा सशरी तलाि शवु घत झाला असन पायाला शग
ु ध
िीा , ीा खरा िीा काय,

(२) असल्यास, पिाा तलािात मागील अनाक िघाापासन सोडयात याआाऱया साींडपायामळ
ु ा पिाा
तलाि रमाशघ
ु ीत झाल्याची काक हशनाींक २१ डडसेंकर, २०१६ रोजी कीृ न्मुींकाा मीानगरपाललकाच्या
स्र्ायी सलमतीत

पश्स्र्त करयात िली असन या तलािात मलजल सोडआाऱया हीरानींशानी

िसाीत ि आ रा नासन्स या फााव्ी स््ार ीॉ्ा लिर कारिााा करयात यािी तसाच या रमाकरआाची
सखोल चौकरी कयोन यार्ील प्लॅ न कोआी ि कसा पास काला याचीीी चौकरीची मागआी सशरी
कैठकीत करयात िलाली िीा , ीा ीी खरा िीा काय,
(३) असल्यास, सशरी मागआीनुघग
ीं ाना पिाा तलाि रमाशघ
ु ीत करयासाठश कारआीगत असलाल्या
सिा सींकींचधताींविरोधात चौकरी करयात िली िीा काय,चौकरीत काय िढळन िला ि
यानुसार पुढा कोआती कारिााा करयात िली िा यात िीा ,
(४) नसल्यास, विलींकाची कारआा काय िीा त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२१-०६-२०१७) :(१) पिाा तलािात िजुकाजुच्या

शयोग ि िसाीतीमधन

साींडपाआी तसाच मलजल सोडयात याता ीा खरा नाीी.
तर्ावप,

पिई

तलािाच्या

िजुकाजच्या

पररसरातील

काीी

िसाीतीतील

साींडपाआी

अनचधकृतपआा पजान्य जलिाहीनीला जोडला असल्याना काीी रमामाआात मलजल पिई तलािात
याता ीी िस्तुश्स्र्ती िीा .

(२) साींडपायामळ
ु ा पिई तलाि रमाशवु घत झाल्याची काक हशनाींक २१ डडसेंकर, २०१६ रोजी
की
ृ न्मुींकई मीानगरपाललकाच्या स्र्ायी सलमतीत

पश्स्र्त करयात िली ीोती ीा खरा िीा.

(३) ि (४) हीरानींशानी िसाीतीतील साींडपायाचा ूनचरा तार्ील मलून:सारआ िाहीनीत ीोतो.
ीॉ्ा ल रा नासन्स यार्ा साींडपायाच्या रुध्शीकरआासाठश साींडपाआी सींयींत्र केंद्र

गारयात

िला िीा.

यामळ
ु ा हीरानींशानी िसाीत ि ीॉ्ा ल रा नासन्स याींच्यािर कारिाई करयात िलाली नाीी.

सशर पररसरातील साींडपायाची व्यिस्र्ा सुधारयासाठश की
ृ न्मुींकई मीानगरपाललकामाफात

खालील

पाययोजना करयात िल्या िीा त :-

• पिई मलजल

शीं चन केंद्र ता लाल कीाशर रास्त्री मागाािरील गाींधीनगर जींक्रनपयंत

मलून:सारआ िाहीनी ्ाकयाचा काम रमागतीपर्ािर िीा .
• सशर मलून:सारआ िाहीनी कायााश्न्ित झाल्यानींतर पिई यार्ील सिा मलरमािाी लाल कीाशर
रास्त्री मागाािरील १००० लम.मी. व्यासाच्या गुरुि मलून:सारआ िाहीनीद्िारा रमािाीीत ीोआार
िीा .

• तसाच, पिई तलाि पररसरातील ामारतीत साींडपाआी सींयींत्र केंद्रा

गारली िीा त क्रकींिा नाीीत,

तसाच ती योय रीतीना कायारत िीा त का ीा तपासन योय ती कायािाीी करयाकाकत
मीाराषर रमाशघ
ु आ ूनयींत्रआ मींडळाला हशनाींक ०७.०९.२०१६ रोजी कळवियात िला िीा.
___________

वि.स. ३१७ (33)
वाांद्रे-खार ललांि रोडवर होणा-या वाहतूि िोंडीवर उपाययोजना िर्याााात
(४३)

७६७०२ (२०-०४-२०१७).

श्री.सांजय पोतनीस (िललना) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) िाींद्रा-खार ललींक रोडिर ीोआा-या िाीतक कोंडीिर

सन्माननीय मुख्यमांत्री

पाययोजना करयासाठश मीापाललकाना

िराखडा तयार काला िीा , ीा खरा िीा काय,
(२) असल्यास, सशरी कामाकररता क्रकती ूनधीची तरतश करयात िली िा यात िीा ि सशर
कामाचा ठा का कोआास शा यात िला िीा ,
(३) तसाच सशर कामाची रमायषांात काव्ीापयात अींमलकजािआी

ीोआार िीा

ि याची

सिासाधारआ रुपरा घा काय िीा ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२१-०६-२०१७) :(१) िाींद्रा-खार ललींक रोडसाठश मीानगरपाललकामाफात
कोआताीी िराखडा तयार करयात िलाला नसन, सशर रस्यास २७.४५ मी. रुीं शीची ूनयलमत
रा घा मींजर करयात िलाली िीा .
(२) सशर रस्ता ीा पआा रुीं शीमध्या कीुताींर हठकाआी विकलसत झालाला असन, ज्या हठकाआी
रस्ता पआा रुीं शीचा नाीी या हठकाआी पआा रुीं शीचा रस्ता करयाचा रमास्तावियात िला िीा .
सशर रस्याचा रुीं शीकरआ तसाच रस्यालगतच्या पट्टया खराक झाल्यामुळा, िाींद्रा ्नार रोड

जींक्रनपासन ओलरिरापयंत १४ क्रक.मी. लाींकीच्या शोन्ीी काजच्या रस्यालगतच्या पट्टयाींची
शरु
ु स्ती करयाचा काम मीानगरपाललकामाफात ीाती घायात िला असन, ितापयंत ५०%
लाींकीच्या रस्यालगतच्या पट्टयाींच्या शरु
ु स्तीचा काम पआा करयात िला िीा.

सशर कामाचा ठा का मा. जा. कुमार-का.िर. (सींयुक्त गागीशार) याींना शा यात िला असन,

सशर कामाकररता रु. १६५.६१ को्ी (कींत्रा् मल्य) ातकी तरतश करयात िली िीा .
(३)

सशर

कामाचा

कालािधी

२४

महीना

(पािसाळा

िगळन)

ातका

असन,

मीानगरपाललकामाफात सशर कामाचा कायााशार हशनाींक ०८.०४.२०१५ रोजी शा यात िला िीा.
सशर काम एवरमाल, २०१८ पयंत पआा ीोआा अपाक्षषांत िीा.
___________
मानखुदा वाशी येथील जिात नाक्यावरील जिात चोरीााात
(४४)

७६७५८ (२०-०४-२०१७).

श्री.तुिाराम िाते (अणुशक्ती नगर) :

सन्माननीय

मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) अआर
ु क्ती विधानसगा मतशार सींघातील मानखश
ु ा िारी यार्ील जकात नाक्यािरील जकात

चोरीकाकत स्र्ाूनक लोकरमाूतूनधीींनी हशनाींक २१ जन, २०१६ रोजी िा या सुमारास
मा.नगरविकास राज्यमींत्री याींना ूनिाशन शा ऊनीी अद्यापपयात कोआतीच कारिाई काली नाीी, ीा
खरा िीा काय,
(२) असल्यास, या रमाकरआी रासनाना चौकरी न करयाची कारआा काय िीा त,
(३) नसल्यास, विलींकाची कारआा काय िीा त ?

वि.स. ३१७ (34)

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२१-०६-२०१७) :(१) अआुरक्ती विधानसगा मतशार सींघातील मानखुशा
िारी यार्ील जकात नाक्याकाकत स्र्ाूनक लोकरमाूतूनधीींनी मा. राज्यमींत्री (नगर विकास)

याींना हशनाींक २७ जानािारी, २०१६ रोजी हशलाला ूनिाशन की
ृ न्मुींकई मीानगरपाललकास रमााप्त
झाला िीा .

(२) सशर रमाकरआी की
ृ न्मुींकई मीानगरपाललकामाफात तपासआी करयात िली िीा .
की
ृ न्मुींकई मीानगरपाललकामाफात याकाकत करयात िलाल्या

पाययोजना खालीलरमामाआा

िीा त :-

• मुींकई-पनिाल मीामागा जकात नाक्यािरील जकात चुकिाचगरीला िळा घालयासाठश तीनीी
सत्रातील सींकींचधत अचधकारी ि कमाचारी याींना की
ृ न्मुींकई मीानगरपाललकामाफात सचना / िशा र
शा यात िला िीा त.

• जकातपात्र िाीन जकात चक
ु िन मींक
ु ईच्या हशराना पळन गाल्यास ताकडतोक जकात ूनयींत्रआ
कषां,

१००

नींकरिर

पोलीसाींना

क्रकींिा

पोलीस

ूनरीषांक,

ूनयींत्रआ

कषां

यार्ा

ताकडतोक

कळवियाचा िशा र सींकींचधत अचधकारी / कमाचारी याींना हशला िीा त.
• तसाच जकात चुकिन पळआाऱया िाीनाींचा रमािारद्िारािरील असलाल्या जीपच्या सीाय्याना
पाठलाग करुन पळन जाआारा िाीन परत िआुन ता जकात कुध्शीसींपशा कषां िा सत्ररमामुख
याींच्याकडा शीं डामक िसल
ु ीकररता ताब्यात शा याचा िशा र मीापाललकामाफात शा यात िला
िीा त.

• की
ृ न्मुींकई मीानगरपाललकामाफात रमारासन पातळीिर सुरषांा रषांकाींची पर्का तीनीी सत्रात
नामयात िलाली िीा त. तसाच हशनाींक २८.०८.१५ पासन जकात ्ास्क फोसाची ूनलमाती
करयात िली असन, ्ास्क फोसाची ूनलमाती झाल्यापासन
ु हशनाींक ३१.०१.२०१६ पयंत एकआ
२९४४ िाीना जकात िसुलीकररता अचधषांावपत करयात िली, यापैकी मुींकई- पनिाल जकात
नाका मीामागाािर एकआ ३३० िाीना जकात िसुलीकररता अचधषांावपत करयात िली.

• सशर ्ास्क फोसाच्या अींमलकजािआीनींतर मुींकई-पनिाल जकात नाक्याच्या जकात सींकलनात
सन २०१४-१५ या िचर्ाक िघााच्या तुलनात ६.९६% ातकी िाढ झालाली िीा.

• की
ु ई मीानगरपाललकातील जकात चोरी रमाकरआाींना िळा घालयाकररता जकात
ृ न्मींक
कुध्शीसींपशा कषांातील क्रफरता शषांता पर्क रस्यािर गस्त घालीत असता.

• की
ृ न्मुींकई मीानगरपाललकातफे ूनयींत्रआ कषांाची स्र्ापना करयात िली असन, जकात
चुकिन मुींकई ीद्दीत रमािार करआाऱया िाीनाचा क्रमाींक मुींकईच्या कोआयाीी नागररकाना ूनयींत्रआ
कषांाच्या २२६२१०५५ या शरध्िनी क्रमाींकािर कळविल्यास, सशर िाीनाचा क्रमाींक क्रफरया
शषांता पर्कास कळविला जातो ि ता िाीन अचधषांावपत करुन जकातीची अचधकतम शीं डासहीत
िसुली काली जाता.

• रमािारद्िाराजिळील कमाचाऱयाींच्या चुकीमुळा जर एखाद्या िाीनाना जकात चक
ु िन मुींकईत
रमािार काला ि आ ता िाीन पकडला गाला तर अरा कमाचाऱयाींिर खायामाफात कायशा रीर
कारिाई करयात याता.

वि.स. ३१७ (35)
• तसाच, जकातपात्र िाीना जकात चुकिन पळन जाऊ नयात ि जकातीचा

पन्न जास्तीत

जास्त िाढािा यासाठश जकात नाक्याींिर की
ृ न्मुींकई मीानगरपाललकामाफात सीसी्ीव्ीी कॅमारा
कसवियाचा काम रमागतीपर्ािर िीा .
(३) रमान

द््ाित नाीी.

___________

'ड' वगाातील महापाललिाांना सुवणाजयांती नगरोत्थान अलभयानातन
ू सुुन असले्या
वविासिामाांना वेग दे ्यासाठी तनधी वाढवन
ू दे ्याााात

(४५) ७६९५६ (२०-०४-२०१७).

श्री.सभ
ु ात भोईर (ि्याण ग्रामीण) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री

(१) रासनाच्या ूनयींत्रआाखाली असलाल्या ‘ड’ िगाातील मीापाललकाींना सुिआाजयींती नगरोर्ान
अलगयानातन सुरु असलाल्या विकासकामाींना िाग शा यासाठश ूनधी िाढिन शा याचा ूनआाय माीा
डडसेंकर, २०१६ मध्या घायात िला िीा , ीा खरा िीा काय,
(२)

असल्यास,

कल्याआ

डोंबकिली

‘क’

िगाात

मोडआाऱया

मीापाललकाना

‘ड’

िगाातील

मीापाललकाचा लाग लमळयाची मागआी करयात िली िीा , ीा ीी खरा िीा काय,
(३) असल्यास, अद्यापपयंत कोआकोआया मीापाललकाींना ूनधी मींजर ि क्रकती स्िरुपात
करयात िला िीा िा करयात यात िीा ,
(४) नसल्यास, विलींकाची कारआा काय िीा त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२२-०६-२०१७) :(१) मीाराषर सुिआाजयींती नगरोर्ान मीालगयान

राज्यातील “ड” िगा मीानगरपाललकाींमध्या सन २०१० पासन राकवियात यात िीा . तर्ावप
हशनाींक २१.०८.२०१४ च्या रासन ूनआायानस
ु ार “ड” िगा मीानगरपाललकाींसाठश असलाला ५०%
अनुशान िाढिन ७०% ातका अनश
ु ान

पलब्ध करुन शा याचा ूनआाय रासनाना घातलाला िीा .

(२) कल्याआ डोंबकिली मीानगरपाललका ीी “ड” िगा मीानगरपाललका असताना सशर रीरासाठश
एकआ

३

पायागत

सुविधाींचा

रमाकल्प

मींजर

कालाला

ीोता.

तशनींतर

कल्याआ

डोंबकिली

मीानगरपाललका ीी “क” िगा मीानगरपाललका झाल्यानींतर सुध्शा सशर रमाकल्पाींसाठश राज्य
रासनाना ७०% च्या रमामाआात अनश
ु ान

पलब्ध करुन हशलाला िीा.

(३) ि (४) मीाराषर सुिआाजयींती नगरोर्ान मीालगयानाींतगात कल्याआ-डोंबकिली, लमरा-गाईंशर,
लगिींडी, िसई-विरार,

ल्ीासनगर, अीमशनगर, धुळा, कोल्ीापर, सोलापर, साींगली-लमरज-

कुपिाड, नाींशाड-िाघाळा, लातर, अमरािती ि मालागाींि या रीराींच्या रु. २६०८ को्ी क्रकींमतीच्या
२४ पायागत सवु िधा रमाकल्पाींना रासनाना मान्यता हशली िीा.
___________

मुांाईतील ाहुसांख्य पाललिा शाळाांमध्ये इांटरनेट सेवा ाांद अस्याााात
(४६)

७७२७५ (२१-०४-२०१७).

अॅड.पराग अळवणी (ववलेपाले), िॅप्टन आर.तलमल से्वन

(सायन-िोळीवाडा), अॅड.आलशत शेलार (वाांद्रे पजश्चम) :
गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील

वि.स. ३१७ (36)

(१) मुींकईतील कीुसींख्य पाललका राळाींमध्या एम्ीएनएल ब्रॉडकॅंड कडन घायात िलाल्या
प्लॅ नच्या क्रकींमतीपाषांा अचधक बकल िल्याना लाखापाल विगागाना तारारा ओढल्याना ाीं्रना् सािा
सीा महीन्याींीन अचधक काळापासन कींश असल्याचा ूनशरानास िला िीा , ीा खरा िीा काय,
(२) असल्यास, ाीं्रना् सािा कींश असल्याना विद्यार्थयांना याच्यारी सींकींचधत िय.सी.्ी.
सारख्या विघयाचा अ्यास करआा गैरसोयीचा झाला िीा , ीा ीी खरा िीा काय,
(३) असल्यास, मुींकई मीानगर पाललकातील लरषांकाींनाीी रालार्ा ि ातर कामाींकररता ाीं्रना्ची

सवु िधा गरजाची असल्याना याींना सायकर कॅफामध्या जािा लागत असन ूनषकारआ पैसा खचा
करािा लागत िीा त, ीा ीी खरा िीा काय,

(४) असल्यास, मागील सीा महीन्याींपासन कींश पडलाली ाीं्रना् सवु िधा लिकरात लिकर सुरु
करयासाठश रासनाना काय कायािाीी काली िा करयात यात िीा ,
(५) नसल्यास, विलींकाची कारआा काय िीा त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२१-०६-२०१७) :(१) की
ृ न्मुींकई मीानगरपाललकाच्या ११५२ राळाींपैकी ५१०
राळाींमध्या ाीं्रना् सािा सुरु असन, ६३४ राळाींमध्या शा यकाची रक्कम विहीत मयााशापषांा जास्त
िल्याना ाीं्रना् सािा कींश िीा .

(२) मीापाललकाच्या १४९ माध्यलमक राळाींमधील विद्यार्थयांना िय.सी.्ी. या विघयाचा
अ्यासक्रम लरकविला जातो. या सिा राळाींमध्या
विद्यार्थयांना त्रास सीन करािा लागतो ीा खरा नाीी.

ाीं्रना् सािा सुरु असल्याना सशर

(३) ीा खरा नाीी.
की
ु ई मीानगरपाललकातील लरषांकाींना रालार्ा ि ातर कामाींकररता जिळच्या
ृ न्मींक

विगागीय कायाालयातील ए.की.एम. युून्मध्या ाीं्रना्ची सुविधा

पलब्ध करुन शा यात

िलाली िीा .

(४) कींश पडलाली ाीं्रना् सुविधा सुरु करयाकाकत मीानगरपाललकामाफात पुढीलरमामाआा
कायािाीी करयात यात िीा :-

• सिा रमारासकीय अचधकाऱयाींना शा यकाची र्कीत रक्कम गरयाच्या सचना शा यात िल्या
िीा त.
• शा यकाच्या शीं डाची रक्कम षांमावपत करयासींकध
ीं ी मीानगर ्ा ललफोन ूनगम लललम्ा ड
याींचाकडा पत्रव्यिीार करयात िला िीा.
• मीानगरपाललकाच्या राळाींमध्या अमयााहशत ाीं्रना् सािा असन, विहीत मयााशापाषांा जास्त
कॉल्स काल्याना शा यकाची रक्कम मयााशापाषांा जास्त िल्याचा ूनशरानास िला िीा. यामुळा
कॉल्सची सींख्या विहीत मयााशात ठा ियाकाकत सिा सींकींचधताींना सक्त सचना शा यात िल्या
असन, या सचनाींचा
याआार िीा .
(५) रमान

ल्लींघन झाल्यास यापुढा सींकींचधताींकडन जास्त रकमाची िसुली करयात

द््ाित नाीी.
___________

वि.स. ३१७ (37)
औरां गााादच्या जलवाहहनीचे िाम पूणा हो्यापूवीच ४० िोटी ुनपये खचा िर्यात आ्याााात
(४७)

७८६०५ (२१-०४-२०१७).

श्री.सांतोत दानवे (भोिरदन) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) औरीं गाकाशच्या पाआी योजनासाठश ४० को्ी रुपया खचााच्या जलिाहीनीचा काम पआा
ीोयापिीच सींपिल्याचा मीापाललकाच्या मख्
ु य लाखा परीषांकाींनी अीिालात ठपका ठा िल्याचा
माीा जानािारी, २०१७ मध्या ूनशरानास िला िीा , ीा खरा िीा काय,
(२) असल्यास,

क्त रमाकरआी चौकरी करयात िली िीा काय,चौकरीचा ूनषकघा काय िीा त

ि सशरी योजना पआा कयोन याचा नागररकाींना लाग लमळयाकरीता काय कायािाीी करयात
यात िीा ,
(३)

नसल्यास, विलींकाची कारआा काय िीा त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२१-०६-२०१७) :(१) ीा खरा नसलाकाकत अीिाल ियुक्त, औरीं गाकाश
मीानगरपाललका याींनी साशर काला िीा .
(२) ि (३) रमान

द््ाित नाीी.
___________

येवले (जज.नालशि) शहराला भुयारी गटार योजनेसाठी सुवणा जयांती
(४८)

नगरोत्थान महालभयान मधन
ू तनधी लमळ्याााात

७९००१ (२०-०४-२०१७).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.छगन भज
ु ाळ (येवला) :

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील

(१) यािला (श्ज.नालरक) रीराला गुयारी ग्ार योजनासाठश सुिआा जयींती नगरोर्ान मीालगयान

मधन ूनधी मींजुरीसाठश नगरपररघश रमारासन सींचालनालयाना हशनाींक २६ जन, २०१५ रोजी
रासनाकडा रमास्ताि साशर कालाला िीा , ीा खरा िीा काय,

(२) असल्यास, यािला रीरात गुयारी ग्ार योजना राकवियासाठश रासनामाफात कोआती
कायािाीी काली िा करयात यात िीा ,

(३) नसल्यास, विलींकाची कारआा काय िीा त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२२-०६-२०१७) :(१), (२) ि (३) • यािला नगरपररघशा चा गय
ु ारी ग्ार
रमाकल्प केंद्र रासनाच्या युियडीएसएसएम्ी या योजनाअींतगात केंद्ररासनाकडा साशर करयात
िला ीोता.

• तर्ावप सशर रमाकल्पास हशलाली मान्यता केंद्र रासनाना रद्द काल्याना यि
ु यडीएसएसएम्ी
योजनातन ूनधी

पलब्ध झाला नाीी.

• केंद्र रासनाकडन ूनधी लमळयापिीच नगरपररघशा ना सशर कामाची ूनविशा काढन काम सरु
ु
काला.

• सशर रमाकल्प सुिआा जयींती नगरोर्ान मीालगयानातन मींजुर करयाचा रमास्ताि नगरपररघश
रमारासन सींचालनालयाना रासनास साशर काला िीा .

वि.स. ३१७ (38)
• मात्र ीा रमाकल्प नव्याना मींजरु करताना पुन्ीा ूनविशा रमाक्रक्रया राकिािी लागआार असन
अगोशरच सुरु कालाल्या कामासाठश रासनाकडुन ूनधी अनुज्ञाय राीआार नाीी.
___________

महाराष्ट्र सुवणाजयांती नगरोत्थान अलभयानाांतगात दौंड नगरपररतदे ची २९.४२ िोटी ुनपयाांची
(४९)

योजना प्रस्ताववत िर्यात आली अस्याााात

७९९१८ (२०-०४-२०१७).

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

श्री.राहूल िुल (दौंड) :

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) मीाराषर सुिआाजयींती नगरोर्ान अलगयानाींतगात शनड नगरपररघशा ची २९.४२ को्ी रुपयाींची

योजना रमास्तावित करयात िली िीा , ीा खरा िीा काय,

(२) असल्यास, याकाकत मा.लोकरमातीूनधीींनी रमास्ताि साशर कयोन ूनिाशन हशला िीा , ीा ीी खरा
िीा काय,
(३) असल्यास, सशर योजना मींजर करयासाठश रासन स्तरािर काय कायािाीी करयात िली
िा यात िीा ,
(४) नसल्यास, विलींकाची करआा काय िीा त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२१-०६-२०१७) :(१) मीाराषर सि
ु आा जयींती नगरोर्ान मीालगयानाींतगात

शनड रीर पाआी पुरिठा योजनाची रु.२९.४२ को्ी क्रकींमतीची योजना राज्यस्तरीय नोडल
यींत्रआाकडा साशर कालाली िीा , ीा खरा िीा .
(२) ीोय ीा खरा िीा .
(३) ि (४) मीाराषर सुिआा जयींती नगरोर्ान मीालगयानाच्या सुधारीत स्र्ायी िशा रानुसार
मख्
ु य अलगयींता, मीाराषर जीिन रमााचधकरआ पआ
ु ा विगाग याींच्या पिा ताींबत्रक मान्यताना रमास्ताि
नगरपररघश रमारासन सींचालनालयामाफात रासनास साशर करआा अपाक्षषांत िीा .
___________
राजीव गाांधी जीवनदायी योजना नसले्या पाललिा ुनग्णालयातील गरीा ुनग्णाां ना धमाादाय
सांस्थाांिडून आणले्या तनधीतील िेवळ १५ ते २० हजार ुनपये उपचारासाठी
वापर्याची परवानगी दे त अस्याााात

(५०)

८२५८६ (२०-०४-२०१७).

(अिोला पजश्चम) :

श्रीमती दे वयानी फराांदे (नालशि मध्य), श्री.गोवधान शमाा

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राजीि गाींधी जीिनशायी योजना नसलाल्या पाललका रुआालयातील गरीक रुआ मीागड्या
पचारासाठश धमााशाय सींस्र्ाींकडन ूनधी जमितात ि

पचाराचा खचा क्रकतीीी मोठा असला

तरी धमााशाय सींस्र्ाींकडन जमा कयोन िआलाल्या ूनधीतील कािळ १५ ता २० ीजार रुपया
पचारासाठश िापरयाची परिानगी

पनगरातील काीी रुआालया शा त असल्यामुळा

िाररत खचा

जमा कयोन िआलाल्या ूनधीतन मींजर कयोन घायासाठश रुआाींच्या नातािाईकाींना गागा
रुआालयात फा-या माराव्या लागत असल्याचा माीा जानािारी, २०१७ मध्या ूनशरानास िला
िीा , ीा खरा िीा काय,

वि.स. ३१७ (39)
(२) असल्यास,

क्त रमाकारामळ
ु ा रुआाींना ि याींच्या नातािाईकाींना त्रास सीन करािा लागत

िीा , ीा ीी खरा िीा काय,

(३) असल्यास, रुआाींना धमााशाय सींस्र्ाींकडन िलाला पआा ूनधी िापराकाकत रासन कायािाीी
करआार िीा काय,
(४) नसल्यास, विलींकाची कारआा काय िीा त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२१-०६-२०१७) :(१) ि (२) ीा खरा नाीी.
(३)

पनगरीय रुआालयात राजीि गाींधी जीिनशायी िरोय योजनाअींतगात मान्यतारमााप्त २२

अश्स्र्व्यींग रस्त्रक्रक्रया पआापआा मोफत काल्या जातात. यासाठश रुआास कोआयाीी धमााशाय
सींस्र्ाींकडन ूनधी

पलब्ध करुन िआयास साींचगतला जात नाीी.

पनगरीय रुआालयाींतील गरीक ि गरज रुआाींना िियक असआारी ि िैद्यकीय
अचधकाऱयाींनी ललीन हशलाली औघधा मीानगरपाललकाच्या औघध अनस
ु चीमधन रुआालयाींमाफात
पुरविली जातात.

अश्स्र्व्यींग

रल्यक्रक्रयासाठश

मीानगरपाललकाच्या अनस
ु चीिर

रुआाींसाठश

िियक

असआारा

साहीय

(ाम्प्लाीं्स)

पलब्ध नसल्यामुळा सशर साहीय रुआाींना राजीि गाींधी

जीिनशायी िरोय योजनाच्या अींतगात अनुसचीतील कींत्रा्शाराींमाफात

पलब्ध करुन शा यात

याता. तर्ावप, यासाठश रुआाींना कोआताीी रल्
ु क िकारला जात नाीी.
तसाच, मीानगरपाललकाच्या रमामुख रुआालयाींमध्या

पचार घाआाऱया रुआाींना औघधोपचार

मोफत हशला जातो.
(४) रमान

द््ाित नाीी.
___________

ववधान भवन :

डॉ. अनांत िळसे

मुांाई.

प्रधान सधचव,
महाराष्ट्र ववधानसभा.

_________________________
रासकीय मध्यिती मुद्रआालय, मुींकई.

