अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ३२५ वी यादी

महाराष्ट्र ववधानसभा
ततसरे अधधवेशन, २०१७
___________

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५०
___________

चें बूर (मांबई) येथील ठक्िर बा् ा िनलनी
(१)

२१३७२ (१४-०८-२०१५).

सरसरात ४७ टक्िे

लोिाांना टीबीची लागण झाल्याबाबत

श्रीमती मतनषा चौधरी (दहहसर) :

सन्माननीय मख्यमांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) चें बूर (मुींबई) येथील ठक्कर बा्पा कनलनी पसरसरात ४७ ्क्के लोकाींना ्ीबीची लाग

झाल्याची ्क्कादायायक बाब मे्केप दींयदायया या सीं ्नेने केलेल्या सवेक्षणा ातन
ू मा े ्रिल,
२०१५ मध्ये वेका त्या दायरम्यान ननदायर्शनास आले,

े खरे आ े काय,

(२) असल्यास, र्ासनाने याची चौकर्ी केली आ े काय,
(३) असल्यास, चौकर्ीचे ननषकर्षश काय आ े त वेक त्याअनुर्षींगाने सदायर पसरसरातील नागसरकाींना
या आजारावेकर योग्य षर्ष्ोपचार ममळण्यासाठश र्ासनाने को ती उपाययोजना कर ार आ े
वेका करण्यात येत आ े ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२९-०६-२०१७) :(१) चें बूर येथील ठक्कर बा्पा कनलनी येथे मे्केप
दींड्या या सींथेने सवेक्षणा
लाग

ेतल्याचे वेक त्यामध्ये या पसरसरात ४७ % लोकाींना षणायरोगाची

झाल्याचे वेकत्ृ त यदायनाींक २५ ्रिल, २०१५ रोजीच्या ्मर्यन ्ज या वेकत्ृ तपत्रात िमसध्दाय

झाले

ोते.

(२) सदायर सर्व् ्

ा खाजगी र्व्यावेकसानयकाींद्वेकारा करण्यात आला असून, सदायर ू सींथेने षणायरोगाचे
ननदायान करण्यासाठश केलेल्या चाचण्या या केंद्र र्ासनाने सूचचत केलेल्या ननदायान पध्दायती
मागशदायर्शक तत्वेकानुसार नसल्याने सदायर सींथेने िमसध्दाय केलेला अ वेकाल ्ा्य ्रता ये ार
ना ी.
(३)

सदायर

पसरसरातील

नागसरकाींना

या

आजारावेकर

योग्य

षर्ष्ोपचार

ममळण्यासाठश

म ानगरपामलकेमार्शत पुढीलिमा े काय्रवेका ी करण्यात आली आ े :

४ सूक्ष्मदायर्ी केंद्रे , ७ आरोग्य केंद्रे , १२ ्न्स ् केंद्रे , १ अर्ासकीय सींथा, ड्रग रे झझ्ीं ्

षणायरोगाच्या २ ियोगर्ाळा वेक ड्रग रे झझ्ीं ् षणायरोगाचे १ उपचार केंद्र या सेवेकासुरवेक्ा
उपलब्् करुन दाये ण्यात आल्या आ े त.
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सु्ारीत राषरीय षणायरोग ननयींत्र



कायशक्रमाींतगशत सन २०१४ वेक २०१५ मध्ये अनक्र
ु मे १९५

वेक १०६ रुग् ाींवेकर षणायरोगाचे उपचार करण्यात आले आ े त.

ठक्करबा्पा कनलनी येथील आरोग्य केंद्रातील वेकैद्यकीय, ननमवेकैद्यकीय वेक षणायरोग



कायशक्रमातील षणाेत्रीय कमशचाऱयाींमार्शत

रो री जाऊन षणायाचे लषणा

असलेले रुग्

र्ो्ण्यात आले.
खाजगी, वेकैद्यकीय, र्व्यावेकसानयक, अर्ासकीय सींथा याींना षणायरोगाबाब िमर्षणा



दाये ण्यात

आले आ े.
षर्ष्ोपचार वेक तपास ीसाठश ित्येक षणायरोग रुग् ाचा पाठपरु वेकास करण्यात आला आ े .



षणायरोग रवेकभागाच्या कमशचाऱयाींमाशत वेकेळोवेकेळी पसरसरातील लोकाींची सभा



ेऊन त्याींना

माय ती दाये ण्यात आली.
सींर्नयत रुग् ाींना जवेकळील म ानगरपामलकेच्या दायवेकाखान्यात पाठरवेकण्यात येते. तेथे त्याींची



रवेकनामल्
ू य तपास ी

ोते. त्यातन
ू षणायरोगाचा रुग्

आढळल्यास त्याला आरोग्य केंद्रात

पथनाट्याद्वेकारे , रुग्

मेळावेके, पो्सश, माय ती पत्रत्रकेद्वेकारा जनजागत
ृ ी करण्यात आली

षर्ष्े सुरु केली जातात.


आ े.

___________

अांबरनाथ नगर ाललिेच्या (जि.ठाणे) महहला आणण बालिल्याण सलमतीने समािातील वांधचत
व दललक्षीत असलेल्या अनेि महहलाांना शासनाच्या योिनाां ासन
ू वांधचत ठे वलेल्याबाबत
(२)

३०४७८ (२१-०१-२०१६).

िळवा) :

श्रीमती हदव िा चव्हाण (बागलाण), श्री.जितेंद्र आव्हाड (मांब्रा

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) अींबरनाथ नगरपामलकेच्या (जज.ठा े) मय ला आझ

बालकल्या

सममतीने समाजातील

वेकींचचत वेक दायल
श ीत असलेल्या अनेक मय लाींना र्ासनाच्या योजनाींपासून वेकींचचत ठे वेकलेले आ े ,
ु षणा

े

खरे आ े काय,

(२) असल्यास, गेल्या पाच वेकर्षाशत तरतूदाय केलेल्या रक्कमेपैकी १० ्क्के नन्ीचा वेकापर दाये खील
केला नसल्याने अमलक्ेच ननदायर्शनास आले आ े ,

े

ी खरे आ े काय,

(३) असल्यास, या िकर ी र्ासनाने चौकर्ी केली आ े काय वेक त्यात काय आढळून आले वेक
को ती कारवेकाई केली वेका करण्यात येत आ े ,
(४)

नसल्यास, रवेकलींबाची कार े काय आ े त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०३-०७-२०१७) :(१) वेक (२) लेखामर्र्षाशच्या मभन्नतेमुळे अथशसींकल्पातील
तरतुदाय खचश

ोऊ र्कली ना ी. असे अींबरनाथ नगरपसरर्षदाये ने कळरवेकले आ े .

तथारप, सद्यजथतीत नगरपसरर्षदाये ने सन २०१७-१८ च्या अथशसक
ीं ल्पात मय ला वेक

बालकल्या ाच्या योजना राबरवेकण्याकरीता तरतूदाय केली असून या योजने अींतगशत करावेकयाच्या
कामाची ननरवेकदाया िक्रक्रया अींनतम ्््यात आ े .
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(३)

सदायर

िकर ी

जजल् ाच्कारी,

ठा े

मय ला
याींना

वेक

बालकल्या

चौकर्ी

करून

योजनेची
सींबींच्त

तरतदाय
ू

अखचचशत

अच्कारी/कमशचारी

रा ील्याबाबत
याींच्या

रवेकरुध्दाय

ननयमानुसार आवेकश्यक कारवेकाई करण्याचे सूचचत करण्यात आले आ े .
(४) िश्न उद््ावेकत ना ी.

___________
मांबई येथे स्वगीय गो ीनाथिी मड
ां े याांचे स्मारि उभारण्याबाबत
(३)

३८९०४ (२१-०१-२०१६).

अॅड.भीमराव धोंडे (आष्ट्टी) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील

मुींबई येथे वेकगीय गोपीनाथजी मुीं्े याींचे मारक उभारण्याची माग ी मा.लोकिनतनन्ी

याींनी र्ासनाक्े केली आ े ,

े खरे आ े काय,

(२) असल्यास, सदायर िकर ी र्ासनाने को ती कायशवेका ी केली वेका करण्यात येत आ े ,
(३) नसल्यास, रवेकलींबाची कार े काय आ े त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०१-०७-२०१७) :(१)

े खरे ना ी.

(२) सदायर िकर ी ब ृ न्मुींबई म ानगरपामलकेमार्शत कायशवेका ी करण्यात आलेली ना ी.
(३) िश्न उद््ावेकत ना ी.

___________
उल्हासनगर ४ व ५ (जि.ठाणे) येथील अनधधिृत बाांधिामाांवर मालमत्ता
िरा ोटी द् ट शास्ती वसूल िरण्यात येत असल्याबाबत

(४)

४०५८९ (१३-०५-२०१६).

डन.बालािी किणीिर (अांबरनाथ) :

सन्माननीय मख्यमांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

उल् ासनगर ४ वेक ५ (जज.ठा े) येथील अनच्कृत बाीं्कामाींवेकर मालमत्ता करापो्ी दाय्ु प्

र्ाती वेकसल
ू करण्यात येत असल्यामळ
ु े तेथील नागरीकाींमध्ये असींतोर्षाचे वेकातावेकर

ननमाश

झाले आ े , तसेच अनच्कृत बाीं्कामे ननयमाच्न करण्यासाठश जजल् ाच्कारी, ठा े याींचे

जागी उप सचचवेक दायजाशच्या अच्काऱयाची ननयुक्ती करण्याबाबत उल् ासनगर म ानगरपामलकेने
म ासेभेत ठरावेक पासरत केला
(२)

ोता,

े खरे आ े काय,

असल्यास, जोपयंत को ता ी नन य
श

ोत ना ी तो पयंत दाय्ु प् र्ाती करापो्ी वेकसल
ू

करण्यात येऊ नये तसेच या अन्यायकारक नन य
श ाबाबत र्ासनाने को ती उपाययोजना केली
आ े,
(३)

असल्यास, दाय्ु प् र्ाती थचगतीबाबत मा.मु्यमींत्री याींचक
े ्े यदायनाींक १८/०८/२०१५ रोजी

लोकिनतननच्ींनी ननवेकेदायन दाये ऊन ी याबात को तीच कायशवेका ी न

ोण्याची कार े काय आ े त ?
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श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०१-०७-२०१७) :(१) मुींबई िाींनतक म ानगरपामलका अच्ननयम, १९४९

म्ील नवेकीन कलम २६७ अ म्ील तरतुदायीनुसार, को ती ी र्व्यक्ती को त्या ी दमारतीचे
क्रकींवेका दमारतीच्या भागाचे अवेकै्सरत्या बाीं्काम करील क्रकींवेका पन
श ाीं्काम जोपयंत अवेकै्
ु ब
म्

ून रा ील तोपयंत दायरवेकर्षी, अर्ा दमारतीवेकर बसवेकण्यायोग्य असलेल्या मालमत्ता कराच्या

दाय्ु प्ी दतकी र्ाती भरण्यास ती र्व्यक्ती पात्र असेल.

उल् ासनगर म ानगरपामलका षणाेत्रातील अनच्कृत बाीं्कामे ननयमा्ीन करण्यासाठश

जजल् ाच्कारी, ठा े याींच्या जागी उप सचचवेक दायजाशच्या अच्काऱयाची ननयुक्ती करण्याबाबत
उल् ासनगर म ानगरपामलकेने यदायनाींक १७.१२.२०१३ रोजी ठरावेक मींजरु केला आ े .

(२) उल् ासनगर म ानगरपामलका षणाेत्रातील ज्या ममळकतीींवेकर “अवेकै् बाीं्काम र्ाती” रक्कम
आकार ी

करावेकयाची

ना ी

अर्ा

ममळकत्ारकाींनी

बाीं्काम

ननयमा्ीन

असल्याबाबत

खालीलिमा े पुरावेके सादायर कर े आवेकश्यक आ े :-

उल् ासनगर म ानगरपामलका नगररचना रवेकभाग क्रकींवेका अन्य सषणाम िाच्कर ामार्शत



जारी करण्या आलेली बाीं्काम परवेकानगी.
उल् ासनगर म ानगरपामलका षणाेत्रात “अनच्कृत रवेककासकामे ननयमा्ीन करण्याकसरता
आझ
तद्सींबींच्त क्रकींवेका तद्नुर्षींचगक बाबीींसाठश तरतुदाय करण्याकसरता अध्यादाये र् २००६”



अींतगशत बाीं्काम ननयमा्ीन करण्यासींदायभाशतील आदाये र्.

(३) उल् ासनगर म ानगरपामलका षणाेत्रातील मालमत्तेची मोज ी जोपयंत

ोत ना ी तोपयंत

दाय्ु प् आकार ी रद्द कर ेसाठश अर्ासकीय ितावेकास उल् ासनगर म ानगरपामलकेच्या यदायनाींक
०२.०७.२०१५ रोजीच्या ठरावेकान्वेकये मींजुरी दाये ण्यात आली आ े.
___________

मांबई शहरातील महालक्ष्मी रे सिोसलवर ग्रीन
(५)

४४०२३ (१३-०५-२०१६).

ािल उभारण्याबाबत

श्री.सदा सरवणिर (माहहम), श्री.सांिय

ोतनीस (िललना),

श्री.सतनल प्रभू (हदांडोशी), श्री.सतनल राऊत (ववक्रोळी), श्री.मनोहर भोईर (उरण), श्री.िणाल
ाटील (धळे ग्रामीण), श्री.अलमत झनि (सरसोड), श्री.आलसफ शेख (मालेगाांव मध्य), श्रीमती

त्ृ ती सावांत (वाांद्रे
(मालाड

व
ू )ल , श्री.सतनल लशांदे (वरळी), श्री.अलमन

टे ल (मांबादे वी), श्री.अस्लम शेख

जश्चम), श्री.अब्दल सत्तार (लसल्लोड), डन.सांतोष टारफे (िळमनरी), श्री.नसीम खान

(चाांहदवली), डन.बालािी किणीिर (अांबरनाथ), श्री.मांगेश िडाळिर (िलाल), श्री.अिय चौधरी
(लशवडी), श्री.सांग्राम थो टे (भोर) :
काय :-

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील

(१) मींब
ु ई येथील म ालक्ष्मी येथे १०० वेकर्ष् जन
ु ी असलेल्या रे सकोसश या ऐनत ामसक जागेवेकर
जागनतक दायजाशचे ्ीन पाकश उभारण्याबाबत सन २०१३ पासून नगरपामलका वेक लोकिनतनन्ी
र्ासनाक्े वेकारीं वेकार माग ी करीत असल्याचे ननदायर्शनास आले तसेच याबाबत युवेका सेना िमुख
याींनी ी यदायनाींक २२ जानेवेकारी, २०१६ रोजी वेका त्या सुमारास मा.मु्यमींत्रयाींची भे्
सादायर केला आ े ,

े खरे आ े काय,

ेवेकून ितावेक
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(२) असल्यास, सन २०१५ सींपून ी सदायर ू जागेवेकर जागनतक दायजाशचे उद्यान उभारण्याबाबत
र्ासनाने अद्यापी को ती ी कायशवेका ी केली नसल्याचे आढळून आले आ े , े ी खरे आ े
काय,

(३) िश्नोक्त भाग (१) बाबत र्ासनाने को ता नन य
श

ेतला आ े वेक त्यानुर्षींगाने पुढील

कायशवेका ीची सद्य:जथती काय आ े ,
(४) नसल्यास, रवेकलींबाची कार े काय आ े त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०१-०७-२०१७) :(१), (२), (३) वेक (४) म ालक्ष्मी येथील रे सकोसश असलेली
जागा

ी मुींबई र् राच्या म त्वेकाच्या यठका ी असल्यामुळे त्यायठका ी आींतरराषरीय दायजाशचे

सींकल्पना

उद्यान

रवेककमसत

करण्याची

आवेकश्यकता

असल्याबाबतचा

ठरावेक

ब ृ न्मींब
ु ई

म ानगरपामलकेच्या ग्नेत्याींच्या यदायनाींक १५ मे, २०१३ रोजीच्या बैठकीत मींजुर करण्यात आला
आ े.

मे.रनयल वेके्नश दींड्या ्र्श भुभागाच्या मक्त्याचे पुन् ा नुतनीकर

न करता सदायर

भुखीं्ावेकर आींतरराषरीय दायजाशचे उदाययान रवेककमसत करावेके अर्ी रवेकनींती मा.म ापौर याींनी ब ृ न्मुींबई
म ानगरपामलकेस पाठरवेकलेल्या यदायनाींक १५.०४.२०१३ च्या पत्रान्वेकये केली आ े .
___________

सावांतवाडी नगर सरषदे च्या (जि.लसांधदगल) अजननशामि िेंद्रासाठी िागा लमळणेबाबत
(६)

४४५७७ (०३-०५-२०१६).

श्री.वैभव नाईि (िडाळ) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्यमांत्री पढ
ु ील

(१) सावेकींतवेका्ी नगरपसरर्षदाये च्या (जज.मसीं्ुदायग
ु )श अजग्नर्ामक केंद्राचे काम जागेअभावेकी अनेक
वेकर्षाशपासून िलींत्रबत आ े,

े खरे आ े काय,

(२) असल्यास, सदायर अजग्नर्ामक केंद्राकसरता र्ासनाने ४० लाखाींचा नन्ी मींजरू केला असन
ू

नन्ीतून ितारवेकत अजग्नर्ामक केंद्र अद्याप झाले नसल्यामळ
ु े सदायर ू नन्ी मा े र्ेब्रुवेकारी
अखेरीस परत जाण्याची र्क्यता वेकतशरवेकली जात आ े , े ी खरे आ े काय,
(३) असल्यास, उक्त अजग्नर्ामक केंद्राकसरता जागा तात्काळ उपलब्् करुन रख्लेला िकल्प
ितावेकास नेण्याकसरता र्ासनाने को ती कायशवेका ी केली वेका करण्यात येत आ े ,
(४) नसल्यास, रवेकलींबाची कार े काय आ े त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०२-०७-२०१७) :(१) वेक (२)

ोय.

(३) वेक (४) सावेकींतवेका्ी र् र रवेककास आराखड्यात आरषणा

क्र.

५२

ी नगरपामलका

ियोजनाकरीता आरषणाीत असलेली जागा सरकारी मालकीची असून सदायर जागा ममळरवेकण्यासाठश
नगरपसरर्षदाय सन १९९८ पासन
ू ियत्नमर्ल

ोती.

याबाबत जजल् ाच्कारी, मसीं्ुदायग
ु श याींचे यदायनाींक ०६/०६/२०१७ रोजीच्या आदाये र्ान्वेकये सदायर

जागेवेकर नगरपसरर्षदाय उद्देर्ासाठश वेक अजग्नर्मन केंद्र बाीं्ण्यासाठश मींजूरी िा्त झालेली असून
त मसलदायार कायाशलयाक्ून यदायनाींक ०६/०६/२०१७ रोजीच्या आदाये र्ान्वेकये सदायर जागेचा ताबा
नगरपसरर्षदाये स दाये ण्यात आलेला आ े .
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आ े.

या अनुर्षींगाने पुढील कायशवेका ी सावेकींतवेका्ी नगरपसरर्षदाय याींच्याक्ून करण्याचे ननयोजजत
___________
णे महानगर ाललिा हद्दीतील नाल्याचा प्रवाह वळवणे व त्यावरील बाांधिामे/अततक्रमणे
याबाबतचा सखोल चौिशी अहवाल

(७)

४७१९४ (१७-०५-२०१६).

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) पु े म ानगरपामलका

श्री.राहूल िल (दौंड) :

द्दीतील नाल्याचा िवेका

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील

वेकळवेक े वेक त्यावेकरील बाीं्कामे/अनतक्रम े

याबाबत सखोल चौकर्ी करुन वेकयींपष् अ वेकाल सादायर करण्याबाबत आयुक्त, पु े
म ानगरपामलका याींना कळरवेकण्यात आले

ोते,

े खरे आ े काय,

(२) असल्यास, उक्त नमूदाय अ वेकालावेकर पु े म ानगरपामलकेने को ती ी कायशवेका ी केली
नसल्याने अ वेकाल मा े जानेवेकारी, २०१६ पयंत तयार
(३) असल्यास, पु े र् राच्या जुन्या

ोऊ र्कला ना ी,

द्दीतून वेका

े

ी खरे आ े काय,

ाऱया नाल्यावेकर अनतक्रम

कर ाऱया

रवेककासकाींवेकर र्ासनाने काय कायशवेका ी केली वेका करत आ े ,
(४) असल्यास, राज्यात अनच्कृत बाीं्कामे

ोऊ नयेत तसेच अनच्कृत बाीं्काम कर ाऱया

र्व्यवेकसानयकाींची बाीं्कामाचे दायत नोंदाय करण्याबाबत र्ासनाने काय कायशवेका ी केली वेका करण्यात
येत आ े ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२७-०६-२०१७) :(१)
(२) वेक (३) पु े म ानगरपामलका

ोय.

द्दीतील नाल्याचे सर्व् ् षणा ाचे काम िायमुर्व्

या खाजगी

सींथेक्ून करण्यात आले असन
त्याींच्या अ वेकालानस
ू
ु ार अींदायाजे ३६२.०० क्रक.मी. लाींबीचे
नाल्याींपैकी सुमारे १५ क्रक.मी. वेकर सींपू प
श े अ्थळे असून सुमारे ५० क्रक.मी. लाींबीवेकर अींर्त:
अ्थळे असल्याचे आढळून आले आ े .
िायमुर्व्

या सींथेने पु े र् रासाठश ्कू

२३ बेमसन्स ननजश्चत केलेली आ े त. त्यापैकी

४ बेमसन्स म्ील सम
ु ारे ५८५९४.८२ र.मी.ची कामे पु श झालेली आ े त. उवेकशरीत १९ बेमसन्सची
कामे नजजकच्या भरवेकषयकाळात ््या््याने
आवेकश्यक

तेथे

खोलीकर

वेक

मजबत
ु ीकर

ाती

ई.

ेण्यात ये ार आ े त. नाल्याचे रुीं दायीकर ,
कामे

पू श

वेक नषणामतेमध्ये वेकध्
ृ दायी झाली आ े . ज्या यठका ी नाल्याचा िवेका

करुन

त्या

बेमसन्सम्ील

बदायललेला आ े . त्या यठका ी

िायमुर्व्

सींथेनस
ु ार नाल्याचा का्छे दाय कायम ठे वेकुन नाल्याम्न
ू पा ी वेका ू न जाण्यासाठश
परु े र्ी वेका नषणामता ठे वेकन
नाले
रवेककसीत
क
े
ले
ल
े
आ
े
त
.
प
े
म
ानगरपामलकेक्ून याबाबत
ु
ु
वेकेळोवेकेळी उपाययोजना करण्यात येत आ े त.

(४) म ाराषर िादाये मर्क ननयोजन वेक नगररचना अच्ननयम १९६६ मध्ये अनाच्कृत बाीं्कामावेकर
कारवेकाई करण्याची तरतूदाय समारवेकष् आ े . त्यानस
ु ार वेकेळोवेकेळी कारवेकाई करण्यात येते.
___________
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मांबईतील खािगी सांस्थाांना हदलेली मैदाने ताब्यात घेण्याबाबत
(८)

५३८४४ (२६-०८-२०१६).

श्री.अजित

वार (बारामती), श्री.राणािगिीतलसांह

(उस्मानाबाद), श्री. ाांडरां ग बरोरा (शहा ूर), श्री.वैभव व चड (अिोले), श्री.हदली
(आांबेगाव),

श्री.हसन

मश्रीफ

(अक्िलिवा), श्री.अलमन

(िागल),

श्री.भास्िर

िाधव

(गहागर),

ाटील

वळसे- ाटील

अॅड.िे.सी. ाडवी

टे ल (मांबादे वी), श्री.वविय वडेट्टीवार (ब्रम्ह ूरी), श्री.वविय भाांबळे

(जिांतूर), श्री.जितेंद्र आव्हाड (मांब्रा िळवा), श्री.सरे श लाड (ििलत) :

सन्माननीय मख्यमांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मुींबईतील दाये खभालीसाठश खाजगी सींथाींना यदायलेली ६० मनोरीं जन मैदायाने र्ासनाने ताब्यात
ेतली असून उवेकशसरत १५६ मैदायाने ्््या्््याने ताब्यात

आ े,

े खरे आ े काय,

(२) असल्यास, अदाययापपयशत क्रकती मैदायाने ताब्यात
ताब्यात

ेण्याबाबतची कायशवेका ी पु श झाली

ेण्यात आली आ े त, उवेकशसरत मैदायाने केर्व् ा

ेण्यात ये ार आ े त,

(३) नसल्यास, रवेकलींबाची कार े काय आ े त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२४-०३-२०१७) :(१), (२) वेक (३) मा.म्
ु यमींत्री म ोदाययाींनी यदायलेल्या

आदाये र्ानुसार ब ृ न्मुींबई म ानगरपामलकेने दायत्तक तत्वेकावेकर यदायलेल्या २१६ भूखीं्ाींपक
ै ी १५८ भूखीं्
म ानगरपामलकेने ताब्यात

ेतले असून, उवेकशसरत ५८ भूखीं् परत

म ानगरपामलकेने ताब्यात

ेण्याची िक्रक्रया सुरु आ े .

ेतलेली उद्याने वेक मनोरीं जन मैदायाने को त्या ी सींथेस

दाये ण्यात आलेली नसन
ू , त्याींचे पसररषणा

सद्य:जथतीत म ानगरपामलकेमार्शत करण्यात येत

आ े.

तथारप, उद्याने वेक मनोरीं जन मैदायाने याींच्या पसररषणा ासाठशचे तात्पुरते ्ोर

ितारवेकत

असून त्यास म ानगरपामलकेच्या सु्ार सममतीने ड्सेंबर, २०१६ मध्ये मान्यता यदायली आ े .
परीं तु या तात्पुरत्या ्ोर ास म ानगरपामलकेची अद्यापी मान्यता ममळालेली ना ी.
प्रस्ताववत तात् रते

सररक्षण धोरण :

* सदायर कालावेक्ी दायत्तक तत्वेकावेकर मानण्यात ये ार ना ी.

* सदायर र्व्यवेकथा ११ मय ने क्रकींवेका दायत्तक ्ोर ाला मान्यता ममळे पयंत जे अगोदायर असेल
तेवेकढ्या कालावेक्ीसाठश रा ील.
* त्याअींतगशत भख
ू ीं् ११ मय न्याींसाठश केवेकळ पसररषणा ाकरीता सींथाींच्या ताब्यात दाये ण्यात
येतील.

* पसररषणा ासाठश दाये ण्यात ये ाऱया भूभागाींवेकर सवेकशसामान्य नागरीकाींना िवेकेर् वेक सवेकश सोयी
सुरवेक्ा नन:र्ुल्क दाये े बीं्नकारक असेल.

उद्याने वेक मनोरीं जन मैदायान दायत्तक तत्वेकावेकर दाये ण्याचे ्ोर

सवेकंकर्ष रवेकचार करुन पन
ु रवेकशलोक्रकत करण्यात येत आ े .
___________

म ानगरपामलकेमार्शत
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भाांडू

जश्चम (मांबई) येथील सीटीएस क्र.२८३, २८३/१ ते मौिे भाांड

एलबीएस

मागल या लमळितीच्या हठिाणी नैसधगलिसरत्या वाहत असलेल्या नाल्याला
अनधधिृतसरत्या वळववल्याबाबत

(९)

५४०७३ (२९-०८-२०१६).

श्री.अशोि

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

ाटील (भाांडू

जश्चम) :

सन्माननीय मख्यमांत्री

(१) भाीं्ूप पजश्चम (मुींबई) येथील सी्ी्स क्र.२८३, २८३/१ ते मौजे भाीं्ुप ्लबी्स मागश या

ममळकतीच्या यठका ी नैसचगशकसरत्या वेका त असलेल्या नाल्याला अनच्कृतसरत्या वेकळवेकन
ू
रवेककासक वेकतःच्या र्ायद्यासाठश कल्पतरु गा्शन रवेककमसत कसरत असल्याने त्याच्यावेकर

कारवेकाई करावेकी अर्ी माग ी थाननक लोकिनतनन्ीनी आयुक्त, मुींबई म ानगरपामलका
याींच्याक्े वेकारीं वेकार करुन ी को तीच कारवेकाई

ोत नसल्याने या िकर ी म ानगरपामलका

अच्कारी वेक रवेककासकावेकर कारवेकाई करण्याबाबत यदायनाींक १८ मे, २०१६ रोजी वेका त्या सुमारास
मा.म्
ु यमींत्रयाींना ननवेकेदायन यदायले आ े ,

े खरे आ े काय,

(२) असल्यास, ननवेकेदायनातील तक्रारीच्या अनुर्षींगाने र्ासनाने को ती कायशवेका ी केली वेका
करण्यात येत आ े ,

(३) नसल्यास, रवेकलींबाची कार े काय आ े त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०१-०७-२०१७) :(१)
(२) सदायर भूखीं्ाम्ून वेका

े खरे आ े .

ाऱया नाल्याची रुीं दायी २.०० मी. असन
ू , त्रब्रम्ोवेकॅ् सल्लागाराने

भाीं्ुप येथील पा लो् षणाेत्र क्र. ३०५ अन्वेकये अ्यासलेल्या वेक सादायर केलेल्या अ वेकालात सदायर
नाल्याचा अींतभाशवेक ना ी.
तसेच,

सदायर ू भख
ू ीं्ाचा पसरसर उीं चवेकट्यावेकर असल्याने वेक सत्र्ो्न सममतीच्या
मर्र्ारर्ीनस
ु ार सदायर नाला भरती वेक ओ ो्ी षणाेत्राने बाच्त नसल्यामळ
ु े त्याींच्या अच्क
रुीं दायीकर ाची आवेकश्यकता ना ी.

सदायर नाल्याच्या यठका ी रवेककासकाने दायोन तळ राींचे बाीं्काम ितारवेकत दमारत
आराखड्यात दायाखरवेकले असन
ू , तेथे म ानगरपामलकेचे वेका नतळ ितारवेकत आ े .

तसेच, दतर अ्च ीींचा रवेकचार करुन सद्य:जथतीतील नाल्याची भौगोमलकता वेक

पा लो् षणाेत्राचा अ्यास करुन त्याचिमा े सवेकश ताींत्रत्रक बाबीींचा रवेकचार करुन सदायर भख
ू ीं्ाच्या
वेकातुरवेकर्ारदायास सदायर नाला भख
ू ीं्ाच्या सीमेलगत वेकळरवेकण्याचे अमभिाय म ानगरपामलकेमार्शत
दाये ण्यात आले आ े त.

तथारप, पावेकसाळी पाण्याचा ननचरा नाला वेकळ ाच्या यठका ी जलदायगतीने
नाल्या ज्या यठका ी वेकळतो त्या यठका ची रुीं दायी ३.०० मी. दतकी ितारवेकत आ े .
(३) िश्न उद््ावेकत ना ी.
___________

ोण्यासाठश
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उल्हासनगर शहरात (जि.ठाणे) मोठ्या प्रमाणावर बोअरवेल खोदल्याने
ाण्याची
(१०)

५४९१० (२९-०८-२०१६).

ातळी खाली गेल्याबाबत

श्रीमती ज्योती िलानी (उल्हासनगर) :

सन्माननीय

मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) उल् ासनगर (जज.ठा े) येथे पा ी ्ीं चाईबाबत ‘र्ाश्वेकत उपाययोजना न करता’ पयाशयी
योजना म्

ून नगरपामलकेने ३५० च्या जवेकळपास बोअरवेकेल्स खोदायण्याचे उयद्दष् ठे वेकले आ े ,

े

खरे आ े काय,

(२) असल्यास, या ३५० बोअरवेकेल्स सोबतच कारखाने वेक
असलेली भरमसा् सीं्या आझ

रगत
ु ी बोअरवेकेल्सची आ्ीच

भूगभश चाच ी रवेकना नवेकीन बोअरवेकेल्सचे ख ने चालू

असल्यामळ
ु े जममनीतील पाण्याची पातळी ४०० र्ु् पयंत खोल जात असल्याचे ननदायर्शनास
आले आ े ,

े

ी खरे आ े काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त कार ाींनी उल् ासनगर वेक आसपासच्या पसरसरात भूकींपाचा र्ार मोठा
्ोका ननमाश

झाल्याचे ननदायर्शनास आले आ े ,

े

ी खरे आ े काय,

(४) असल्यास, र्ासनाने याबाबत को ती कायशवेका ी केली वेका करण्यात येत आ े ,
(५) नसल्यास, रवेकलींबाची कार े काय आ े त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०१-०७-२०१७) :(१) उल् ासनगर म ानगरपामलका षणाेत्रात रपण्याच्या
पाण्याचा पुरवेकठा म ाराषर षद्योचगक रवेककास म ामीं्ळक्ून ठोक वेकरुपात खरे दायी करुन
उल् ासनगर र् रात रवेकतरीत करण्यात येतो.

तथारप, नोर्व् ें बर, २०१५ पासून सदायरच्या पा ी पुरवेकठ्यात ४०% पयंत कपात करण्यात

आल्याने तसेच, तीव्र पा ी ्ीं चाई भासत असल्याने पयाशयी र्व्यवेकथा म्
र् रात ४०० बोअरवेकेल्स खोदायण्याचा नन य
श
(२) वेक (३) उल् ासनगर म ानगरपामलका

ेण्यात आला आ े.

द्दीत र्क्त

आल्या आ े त.

ून उल् ासनगर

रगुती वेकापरासाठश बोअरवेकेल्स खोदायण्यात

तसेच, म ानगरपामलका षणाेत्रात र्ात्रीय पध्दायतीने तपास ी करुन र्ासनाच्या मागशदायर्शक
तत्वेकानस
ु ार नवेकीन रवेकीं्न रवेकय री खोदायण्यात आल्या आ े त.
ना ी.

त्यामळ
ु े उल् ासनगर वेक आसपासच्या पसरसरात भूकींपाचा ्ोका ननमाश

झाला

े खरे

(४) वेक (५) िश्न उद््ावेकत ना ी.
___________
उल्हासनगर महानगर ाललिेच्या (जि.ठाणे) लशक्षण मांडळाचे िायाललय स्थांलातरण,
प्रभारी प्रशासन अधधिारी व सरक्त लेखा ाल
(११)

५४९८८ (२९-०८-२०१६).

दाबाबत

श्रीमती ज्योती िलानी (उल्हासनगर) :

मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय
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(१) उल् ासनगर म ानगरपामलकेच्या (जज.ठा े) मर्षणा

मीं्ळाचे तात्पुरते थालाींतरीत केलेले

कायाशलय पूवेकवेक
श त म ानगरपमलका दमारतीमध्ये थानाींतरीत न केल्यामुळे मर्षणा
वेकसरषठाींची

दाये खरे ख राय ली

ना ी वेक मर्षणा मीं्ळातील

मीं्ळावेकर

िर्ासन अच्कारी पदायावेकर िभारी

अच्कारी असल्यामळ
ु े तसेच तेथील लेखापालाचे पदाय सरक्त असल्यामुळे म ानगरपामलका
मर्षणा

मीं्ळाचा कारभार र्व्यवेकजथत न झाल्याबाबतचे पत्र थाननक लोकिनतनन्ीींनी यदायनाींक

१ जून, २०१६ रोजी म ानगरपामलका आयुक्ताींना यदायले आ े,

े खरे आ े काय,

ननयक्
ु त करण्याबाबत म ानगरपामलका िर्ासनाक्ून मर्षणा

सींचालनालय, पु े वेक उपसींचालक

(२) असल्यास, उल् ासनगर म ानगरपामलका मर्षणा

मीं्ळात पू वेक
श ेळ िर्ासन अच्कारी

मर्षणा , मुींबई याींना पत्र दाये ण्यात आली आ े त वेक सदायर बाब मा. सचचवेक मर्षणा
याींच्या ी ननदायर्शनास पत्राद्वेकारे आ ून दाये ण्यात आली आ े ,

े

वेक क्री्ा रवेकभाग

ी खरे आ े काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त मुद्याींबाबत को ती कायशवेका ी करण्यात आली वेका करण्यात येत आ े ,
(४) नसल्यास, रवेकलींबाची कर े काय आ े त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०१-०७-२०१७) :(१) सदायर िकर ी थाननक लोकिनतनन्ीींनी यदायनाींक
०१.०६.२०१६ रोजी आयुक्त, उल् ासनगर म ानगरपामलका याींना पत्र यदायले आ े .

(२), (३) वेक (४) यदायनाींक ०३.०५.२०१७ रोजी तत्कालीन आयुक्त, उल् ासनगर म ानगरपामलका
याींच्या आदाये र्ान्वेकये, म ानगरपामलकेचे मर्षणा

मीं्ळ कायाशलय म ानगरपामलकेच्या म्
ु य

दमारतीत थलाींतरीत करण्यात आले.
म ानगरपामलकेच्या मर्षणा

मीं्ळात पू वेक
श ेळ िर्ासन अच्कारी ना ी. तथारप, रवेकद्यमान

िर्ासन अच्कारी याींच्याक्े ठा े जजल् ा पसरर्षदाय येथे अनतसरक्त कायशभार असल्याने ते
उल् ासनगर म ानगरपामलकेच्या मर्षणा
मर्षणा

मीं्ळाचे कामकाज पू श करतात.

मीं्ळाच्या कायाशलयात २ यदायवेकस उपजथत रा ू न

यार्व्यनतसरक्त दायै नींयदायन िर्ासनावेकर ननयींत्र

पयशवेकेषणा ाची जबाबादायारी दाये ण्यात आली आ े .
उल् ासनगर म ानगरपामलका मर्षणा
म्
ु यालयात

असल्याने

आयक्
ु ताींचे

ठे वेकण्यासाठश उपायुक्त (मर्षणा ) याींचक
े ्े

मीं्ळाचे कायाशलय उल् ासनगर म ानगरपामलका

ननयींत्र

सवेकश

बाबीींवेकर

आ े.

म ानगरपामलकेचे कामकाज सुरळीतप े पार पा्ले जात आ े .
उल् ासनगर म ानगरपामलका मर्षणा

कर ेबाबत मर्षणा
येत आ े .

त्यामळ
ु े

उल् ासनगर

मीं्ळात पू वेक
श ळ
े
िर्ासन अच्कारी ननयुक्त

सींचालनालय, पु े वेक उपसींचालक, मर्षणा

याींच्याक्े पाठपुरावेका करण्यात

___________
िोल्हा ूरातील गावाांचा वविास आराखडा िेरळच्या धतीवर तयार िरण्याबाबत
(१२)

६०७३८

(इचलिरां िी) :

(२९-०८-२०१६).

श्री.उल्हास

ाटील

(लशरोळ),

श्री.सरे श

सन्माननीय मख्यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

हाळवणिर
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(१) कोल् ापूरातील गावेकाींचा रवेककास आराख्ा केरळच्या ्तीवेकर तयार करण्याबाबतचा ितावेक
र्ासनाच्या रवेकचारा्ीन आ े ,

े खरे आ े काय,

(२) असल्यास, उक्त रवेकचारा्ीन ितावेकानस
ू ार रवेककास आराख्ा तयार करण्यात आला आ े
काय, त्याचे वेकरुप काय आ े ,

(३) असल्यास, उक्त आराख्यावेकर केर्व् ापयशत अींमलबजावेक ी

ो े अपेक्षषणात आ े , नसल्यास,

त्याची कार े काय आ े त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (३०-०६-२०१७) :(१) वेक (२) कोल् ापरू िदाये र्ाची िारुप िादाये मर्क योजना

तयार कर ेत आलेली असन
ू म ाराषर िादाये मर्क ननयोजन वेक नगर रचना अच्ननयम १९६६ चे
कलम १६(१) अन्वेकये उक्त िारुप िादाये मर्क योजनेची सूचना सदायय सचचवेक, कोल् ापूर िादाये मर्क
ननयोजन मीं्ळ, कोल् ापूर याींचेक्ील पत्र क्र.उ सीं न र /िा यो को/ अच्सूचना - ३९५, यदायनाींक
१६ स््ें बर, २०१६ रोजी िमसध्दाय करण्यात आलेली आ े . उक्त सच
ू ना म ाराषर र्ासन राजपत्र,

भाग १-पु े रवेकभागीय पुरवेक ी मध्ये यदायनाींक २२-२८, स््ें बर, २०१६ रोजी िमसध्दाय करण्यात
आलेली आ े .

(३) उक्त िारुप िादाये मर्क योजनेची सूचना िमसध्दायीकर ानींतर िा्त सूचना वेक

रकतीींच्या

अनुर्षींगाने सींबींच्त सूचना/ रकत ्ारकाींना िादाये मर्क योजना ननयोजन सममती मार्शत सरतसर

सन
ु ावेक ी दाये ण्यात आलेली आ े . सदायर सन
ु ावेक ी अींती सरवेकतर छाननी करुन वेक अच्ननयमातील
तरतूदायीनुसार आवेकश्यक ती सवेकश वेकै्ाननक कायशवेका ी पू श झाल्यानींतर िादाये मर्क योजना ननयोजन

मीं्ळाक्ून कोल् ापूर िदाये र् षणाेत्राकसरता िारुप िादाये मर्क योजना र्ासनास मींजूरीकसरता सादायर
करण्यात येईल.

___________

अिोला नगर सरषदे मधील अस्थायी लशक्षिाांना िायम िरण्याबाबत
(१३)

६२९३९ (२९-०८-२०१६).

िामोद) :

श्री.गोवधलन शमाल (अिोला

जश्चम), डन.सांिय िटे (िळगाव

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) अकोला नगरपसरर्षदायाींम्ील अथायी मर्षणाकाींना कायम करण्याबाबतचे अच्कार िादाये मर्क
सींचालक,

नगरपसरर्षदाय

िर्ासन

याींना

आदाये र्

१७/६/२००२ च्या नुसार िदायान करण्यात आलेले आ े ,

क्र.

निसीं-१०२०/न्र.क्र.७३/२००१/७

यदायनाींक

े खरे आ े काय,

(२) असल्यास, या आदाये र्ानुसार नगरपसरर्षदायाींम्ील सन १९९७-९८ या वेकर्षाशपासून सलग सेवेकेत
असलेल्या पात्र अथायी पदायाींना सेवेकेत सामावेकून

नसल्यास र्व्यपगत झालेली पदाये पुनजजशवेकीत करून
सध्
ु दाया पात्र अथायी मर्षणाकाींना सामावेकन
ू

ेण्यासाठश िथम सरक्त पदाये वेकापरावेकीत वेक
ेण्यात यावेकीत. परीं तु अर्ी पदाये वेकापरून

े े र्क्य नसल्यास त्याींना सामावेकून

ियोजनाथश आवेकश्यक तेवेकढ्याच िमा ात नवेकी पदाये ननमाश
मर्थील करून सामावेकून घ्यावेके असा नन य
श झालेला आ े ,

ेण्याच्या

े

करावेकी वेक अर्ा मर्षणाकाींना वेकय

ी खरे आ े काय,

(३) असल्यास, अकोला नगरपसरर्षदाये च्या अखत्यासरत येत असलेल्या वेक सन १९९७-९८ पासून
सलग सेवेकेत असलेल्या ७ अथायी कला मर्षणाकाींना नुकतेच कामावेकरून काढून ्ाकण्यात आले
आ े,

े

ी खरे आ े काय,
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(४) असल्यास, वेकरील आदाये र्ानुसार या मर्षणाकाींना कामावेकर पुन् ा

ेवेकून, त्याींना सेवेकेत कायम

करण्याबाबत को ती कायशवेका ी करण्यात आली वेका येत आ े,
(५) नसल्यास, रवेकलींबाची कार े काय आ े त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०२-०७-२०१७) :(१)
(२)

ोय.

ोय.

(३) मा.उच्च न्यायालयातील सर् याचचका क्र. ४३८/१९९९ मध्ये यदायलेल्या आदाये र्ानस
ु ार सदायर
कला मर्षणाक पात्र ठरत नसल्याने तसेच यदायनाींक २५/१०/२००० च्या पसरपत्राकानस
ु ार ी पात्र ठरत
नसल्याने, त्याींना कामावेकरून कमी करण्यात आले

ोते.

(४) वेक (५) असे असले तरी, मानवेकतेच्या दृष्ीकोनातून त्याींना अकोला म ानगरपामलकेमध्ये
“कननष् मलपीक” या पदायावेकर तात्पुरत्या वेकरुपात वेकेगवेकेगळ्या रवेकभागात मान्न तत्वेकावेकर

ेतले

असल्याचे, आयक्
ु त, अकोला म ानगरपामलका याींच्या अ वेकालात नमदाय
ू आ े.
___________

साांतािझ ( ूव)ल (मांबई) अॅव्हे ्य सोसायटी व साईनाथ सोसायटी येथील
नाल्यावरील

(१४)

६५३०१ (१६-०१-२०१७).

लाचे िाम अ ूणल असल्याबाबत

श्री.सांिय

ोतनीस (िललना) :

सन्माननीय मख्यमांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) साींताकुझ (पवेक
ू )श (मींब
ु ई) अॅर्व् े न्यु सोसाय्ी वेक साईनाथ सोसाय्ी येथील नाल्यावेकरील पल
ु ाचे
काम अपू श असल्याचे मा े स््ें बर, २०१६ मध्ये वेका त्या दायरम्यान ननदायर्शनास आले आ े ,

े

खरे आ े काय,

(२) असल्यास, सदायर ू पुलाचे काम अपू श रा ण्याची कार े काय आ े त तसेच याकसरता क्रकती
नन्ीची तरतुदाय करण्यात आली आ े वेक उक्त पुलाचे काम पू श करण्याबाबत को ती कायशवेका ी
केली वेका करण्यात येत आ े ,

(३) नसल्यास, रवेकलींबाची कार े काय आ े त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२९-०६-२०१७) :(१)

े खरे आ े .

(२) वेक (३) सन २००४ मध्ये सदायर पल
ु ाचे काम रवेककासक सागर ्ेर्व् ल्पसश याींनी सरु
ु केले

ोते.

तथारप, सन २००६ मध्ये साईनाथ सोसाय्ीने नगर यदायवेका ी न्यायालयात ्ल.सी.सु् क्रमाींक
४९३३ अन्वेकये दायावेका दायाखल केल्यामुळे सदायर पुलाचे काम थाींबले

ोते.

सदायर दायावेका साईनाथ सोसाय्ीने यदायनाींक १२.०१.२०११ रोजी मागे

न्यायालयाच्या यदायनाींक ०५.०४.२००७ च्या आदाये र्ानुसार नाल्याच्या
ितारवेकत रत्यासाठश जागा

ी म ापामलकेला

ताींतरीत करुन

ेतला तरी ी मा. उच्च
दायस
रवेककास
ु ऱया बाजस
ू

ेता आली नर्व् ती.

तसेच, साईनाथ सोसाय्ीच्या ताब्यात असलेली वेक ननयोजजत रत्यामध्ये बा्ीत
असलेली जागा सदायर सोसाय्ी

ताींतरीत करण्यास तयार नर्व् ती.

रवेक.स. ३२५ (13)
त्यामळ
ु े सदायर सींथेस यदायलेले भोगवेक्ा िमा पत्र रद्द का करण्यात येऊ नये अर्ा

आर्याचे पत्र म ानगरपामलकेमार्शत यदायनाींक ०१.०३.२०१६ रोजी दाये ण्यात येऊन मे, २०१६ मध्ये
बा्ीत जागा ताब्यात

ेण्यात आली वेक मे. सागर ्ेर्व् ल्पसश याींना म ानगरपामलकेमार्शत काम

सुरु करण्याचे ननदाय् र् दाये ण्यात आले.

परीं तु सागर ्ेर्व् ल्पसश याींना

रत्याम्ील

बा्ीत झा्े तो्ण्याची

परवेकानगी

न

ममळाल्यामळ
ु े तसेच पावेकसाळा सुरु झाल्यामुळे नाल्याची मभींत तो्ण्याची परवेकानगी ममळू
र्कली नर्व् ती.

तथारप, सदायर परवेकानग्या रवेककासकास ममळाल्या असन
ू , रवेककासकाने सदायर पल
ु ाच्या

उवेकशसरत ्का गाळयाचे बाकी राय लेले काम माचश २०१७ मध्ये सुरु करण्यात आले आ े .

सदायर पुलाचा पाया वेक कनलमचे काम पू श झाले असून लॅ बचे काम बाकी आ े वेक ते

लवेककरच पू श करण्यात ये ार आ े .

सदायर पल
ु ाच्या कामासाठश म ानगरपामलकेमार्शत को ती ी तरतदाय
ू करण्यात आली नसन
ू ,

रवेककासकामाच्या अ्ीनुसार सदायर पुलाचे काम
आ े.

े रवेककासक त्याींच्या वेकःखचाशने पू श करुन दाये त

___________
नवी मांबई येथे माथडी िामगाराांना हदलेल्या घराांबाबत
(१५)

६५५१७ (१६-०१-२०१७).

श्री.नरें द्र

वार (िल्याण

श्री.किसन िथोरे (मरबाड), श्री.जितेंद्र आव्हाड (मांब्रा िळवा),

जश्चम), श्री.धैयश
ल ील

ाटील ( ेण) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) नवेकी मुींबईतील मसम््लेक्स कनम्पलेक्स

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील

सोली येथे माथा्ी कामगाराींना यदायलेली ३०००

रे वेक ९६ दायक
ु ाने यामध्ये झालेल्या गैरर्व्यवेक ार िकर ी मस्कोने पोलीस चौकर्ी करून

दायोर्षीींवेकर कारवेकाई करण्याची माग ी र्ासनाक्े सन २००९ मध्ये केल्याचे ननदायर्नाशस आले,

े

खरे आ े काय,
(२) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आ े काय, चौकर्ीअींती काय ननदायर्नाशस आले
वेक तद्नुसार अवेकै् लाभाथी

ेऊन आचथशक गैरर्व्यवेक ार कर ाऱया दायोर्षीींवेकर र्ासनाने को ती

कारवेकाई केली वेका करण्यात येत आ े ,
(३) नसल्यास, रवेकलींबाची कार े काय आ े त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०१-०७-२०१७) :(१) वेक (२) मस्को म ामीं्ळाने सेक््र-७,
मुींबई येथे मसम््लेक्स ग ृ ननमाश

योजना २००१ अींतगशत ्कू

सोली, नवेकी

३१६८ सदायननका वेक ९६ र्व्यापारी

गाळे म ाराषर राज्य माथा्ी रान्पो्श वेक जनरल कामगार युननयन वेक न्यू सातारा समु ाच्या
श्री मसध्दायीरवेकनायक सोसाय्ीच्या सभासदायाींना वेका्प केले
वेक भाजीपाला कामगार कल्या
करण्यात आली

ोती.

ोते. या वेका्पाबद्दल नवेकी मींब
ु ई र्ळे

असोमस्र्नच्या अध्यषणााींक्ून यदाय.६.७.२००९ रोजी तक्रार
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यासींदायभाशत मस्कोक्ून यदाय.१२.११.२००९ रोजी िा्त झालेल्या अ वेकालामध्ये नमूदाय

केल्यानुसार म ाराषर राज्य माथा्ी रान्पो्श आझ

जनरल कामगार युननयनचे कायाशध्यषणा

याींनी वेकेळोवेकेळी िमाझ त केलेल्या माथा्ी कामगाराींच्या यादायीनस
ु ारच माथा्ी कामगाराींना
सदायननकाींचे वेका्प माथा्ी रान्पो्श आझ

जनरल कामगार युननयनमार्शत करण्यात आलेले

आ े.
(३) िश्न उद््ावेकत ना ी.

___________

िळां बोली (ता. नवेल, जि.रायगड)

सरसरात अविड वाहनाांना

ाकििंगसाठी िागा उ लब्ध ि दन दे ण्याबाबत
(१६)

६५६१४ (१६-०१-२०१७).

श्री.वविय

(िाांहदवली

िाळे

ूव)ल :

(लशवािीनगर),

श्री.प्रशाांत ठािूर ( नवेल), अॅड.आलशष शेलार (वाांद्रे
श्री.समीर

िणावार

(हहांगणघाट),

श्री.अतल

जश्चम),

भातखळिर

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) कळीं बोली (ता.पनवेकेल, जज.रायग्) पसरसरात अवेकज् वेका नाींना वेका नतळासाठश रवेकर्ेर्ष जागा
उपलब्् करण्याची माग ी मा.थाननक लोकिनतनन्ी याींनी मा े स््ें बर, २०१६ मध्ये वेका त्या
दायरम्यान मा.र्व्यवेकथापकीय सींचालक, मस्को मल. याींच्याक्े ननवेकेदायनार्व्दायारे केली आ े ,

े

खरे

आ े काय,
(२) असल्यास, उक्त पसरसरात पाक्रकंगसाठश जागा उपलब्् नसल्यामुळे दतरत्र मोकळया जागी
अवेकज् वेका नाींच्या

ो ाऱया पाक्रकंगमुळे मोठया िमा ात वेका तुकीची कों्ी

ोत आ े तसेच

बेकायदाये र्ीरसरत्या अवेकज् वेका नाींची पाक्रकंग कर ाऱया वेका न चालक वेक थाननक नागसरकाींमध्ये
सीं र्षश

ोऊन र्ाींततेचा भींग

ोत आ े ,

े

ी खरे आ े काय,

(३) असल्यास, र्ासनाने सदायर यठका ी अवेकज् वेका नाींना पाक्रकंगसाठश रवेकर्ेर्ष जागा उपलब््
करून दाये ण्याबाबत को ती कायशवेका ी केली वेका करीत आ े तसेच कायशवेका ीचे वेकरूप काय आ े ,
(४) नसल्यास, रवेकलींबाची कार े काय आ े त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०१-०७-२०१७) :(१), (२) वेक (३)

ोय. कळीं बोली पसरसरातील रक वेका नतळ

जानेवेकारी, २००९ पासून कायशरत असून त्याचे षणाेत्रर्ळ ६.४
उलाढाल आ े . कळीं बोली पसरसर

े क््र आझ

िती यदायवेकस १००० रक

ा तळोजा म ाराषर षद्योचगक रवेककास म ामीं्ळाला लागून

असल्याने तेथे मोठ्या िमा ात अवेकज् वेका नाींची वेका तक
ु

ोते. याकसरता, वेकतींत्र रक

वेका नतळाचा रवेककास करण्याची रवेकनींती मस्कोक्ून तळोजा ्मआय्ीसीला यदाय.२३.९.२०१६
रोजीच्या पत्रान्वेकये करण्यात आलेली आ े.

कळीं बोली पसरसरात मस्कोक्ून पाकींगसाठश खालीलिमा े तात्पुरती जागा उपलब््

करुन दाये ण्याची कायशवेका ी सुरु आ े :
अ. क्र.
१

थळ

्लन् नीं.५२, सेक््र-१७,
कळीं बोली

जागा

षणामता

उलाढाल

( े क््र)

(सीं्या)

(सीं्या)

२.४

८३

१६६
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२

रा्ाकृष

र्ू्लँ ्च्या

१.६

७०

१४०

३.५

१८४

३६८

मागे, कळीं बोली

३

्लन् नीं.२ वेक ३, सेक््र३, पनवेकेल(प.)

(४) िश्न उद््ावेकत ना ी.
___________
उल्हासनगर महा ाललिेत (जि.ठाणे) ३४७ इमारती धोिादायि व ३० इमारती
अततधोिादायि जस्थतीत असल्याबाबत
(१७)

६६५३६ (१६-०१-२०१७).

श्रीमती ज्योती िलानी (उल्हासनगर) :

सन्माननीय

मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

उल् ासनगर म ानगरपामलकेने (जज.ठा े) केलेल्या सवेक्षणा ात ३४७ दमारती ्ोकादायायक वेक

त्यापैकी ३० दमारती अनत्ोकादायायक जथतीत असुन अनत्ोकादायायक दमारती तो्ण्यात येत
असल्याचे म ानगरपामलका िर्ासनाने
दायरम्यान ननदायर्शनास आले आ े ,

ोरर्षत केले असल्याचे मा े मे, २०१६ मध्ये वेका त्या

े खरे आ े काय,

(२) असल्यास, ्ोकादायायक दमारतीवेकर कायशवेका ी केल्यानींतर क्रकींवेका ्खादायी दाय ु ्
श ना
दमारतीमध्ये रा
क्रकींवेका सींक्रम

्ल्यानींतर

ाऱया सदायननका्ारकाींच्या रा ण्याकसरता म ानगरपामलकेक्े पुनवेकशसन केंद्र

मर्त्रबराची र्व्यवेकथा नसल्याने मोठ्या िमा ात बाच्त झालेल्या वेक

ो ाऱया

सदायननका्ारकाींचा ननवेकाऱयाचा िश्न सो्रवेकण्याबाबत र्ासनाने काय उपाययोजना केली आ े ,
(३) नसल्यास, रवेकलींबाची कार े काय आ े त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०१-०७-२०१७) :(१)

े खरे आ े .

(२) उल् ासनगर म ानगरपामलका षणाेत्रातील ्ोकादायायक दमारतीींपक
ै ी ्खादायी दमारत कोसळून
दाय ु ्
श ना

्ल्यास, त्या दमारतीींम्ील रय वेकार्ाींची उल् ासनगर म ानगरपामलकेच्या सावेकशजननक

समाजमींयदायराींमध्ये तात्परु ता ननवेकारा उपलब्् करुन दाये ण्यात ये ार आ े .
(३) िश्न उद््ावेकत ना ी.

___________
उल्हासनगर महा ाललिेच्या (जि.ठाणे) रे न वाटर हावेजस्टां ग योिनेबाबत
(१८)

६६८८० (१६-०१-२०१७).

श्रीमती ज्योती िलानी (उल्हासनगर) :

सन्माननीय

मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) उल् ासनगर म ापामलका (जज.ठा े) िर्ासनाद्वेकारे रे न वेका्र

ावेक्ज्ीं ग या म त्वेकपू श

जलसुरषणाा योजनेबाबत को ती ी कायशवेका ी केलेली नसल्याचे यदायनाींक १ जुल,ै २०१६ रोजी वेका
त्यासुमारास ननदायर्शनास आले आ े,

े खरे आ े काय,
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(२) असल्यास, गत का ी वेकर्षाशतील अत्यल्प पावेकसामळ
ु े उल् ासनगर वेक पसरसरातील पाण्याचा
जममनीतील जलतर ४०० ते ५०० र्ु् खोल गेल्याचे ी ननदायर्शनास आले आ े,

े

ी खरे आ े

(३) असल्यास, पावेकसाळ्यापूवेकी उल् ासनगर म ापामलकेच्या सभाग ृ ात रे न वेका्र

ावेक्ज्ीं गची

काय,

माग ी झाली असता म ापामलका िर्ासनाक्ून पावेकसाळ्यात रे न वेका्र
करण्यात येईल असे आश्वेकासन यदायले

ोते,

े

ी खरे आ े काय,

ावेक्ज्ीं गचे काम सुरु

(४) असल्यास, उपरोक्त बाबतीत म ापामलका िर्ासनाने र्ासनाक्े अ वेकाल सादायर केला आ े
काय,
(५) असल्यास, र्ासन तरावेकरून उक्त बाबत को ती कायशवेका ी केली वेका करण्यात येत आ े ,
(६) नसल्यास, रवेकलींबाची कार े काय आ े त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०१-०७-२०१७) :(१)

े खरे ना ी.

उल् ासनगर म ानगरपामलकेक्ून ६ यठका ी रे न वेकन्र

ावेक्ज्ीं ग योजना राबरवेकण्यात

आली आ े .

(२) उल् ासनगर म ानगरपामलका

द्दीत र्क्त

आल्या आ े त.

रगुती वेकापरासाठश रवेकीं्न रवेकय री खोदायण्यात

र्ात्रीय पध्दायतीने तपास ी करुन र्ासनाच्या मागशदायर्शक तत्वेकानस
ु ार नवेकीन रवेकीं्न रवेकय री

खोदायण्यात आल्या आ े त.
(३)

े खरे आ े .

(४) वेक (५) उल् ासनगर म ानगरपामलका
र्ासनाच्या ननदाय् र्ानस
ु ार रे न वेकन्र
तसेच, म ानगरपामलका

द्दीतील दमारतीींना बाीं्काम परवेकाना दाये ताना

ावेक्ज्ीं ग कर े सक्तीचे करण्यात आले आ े .
द्दीत र्क्य तेथे रे न वेकन्र

ावेक्ज्ीं ग ितावेक वेकेळोवेकेळी

राबरवेकण्याचे ननयोजन आ े .
(६) िश्न उद््ावेकत ना ी.

___________
मांबईतील ब्रब्रटीशिालीन
(१९)

६८०८२ (१६-०१-२०१७).

लाांची दरूस्ती िरण्याबाबत

श्री.िालीदास िोळां बिर (वडाळा), श्री.अलमन

टे ल (मांबादे वी),

श्री.सांग्राम थो टे (भोर), डन.सांतोष टारफे (िळमनरी), श्री.आलसफ शेख (मालेगाांव मध्य),
श्री.िणाल
काय :-

ाटील (धळे ग्रामीण) :

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील

(१) मुींबईतील ३१४ पुलाींपक
ै ी का ी पूल त्रब्र्ीर्कालीन असल्याने त्याींची तात्ीने दायरू
ु ती
आवेकश्यक असल्याचे मा े ऑग्, २०१६ मध्ये वेका त्या दायरम्यान ननदायर्शनास आले आ े ,

ो े
े खरे

आ े काय,
(२) असल्यास, सन २०१४ मध्ये पुलाींच्या ्ाग्ुजीचा नन य
श
दायोन वेकर्षाशत को ती ी कायशवेका ी करण्यात आली ना ी,

े

ेण्यात येऊन अद्यापी त्यादृष्ीने

ी खरे आ े काय,

रवेक.स. ३२५ (17)
(३) असल्यास, र्ासनाने या पल
ु ाींचे रक्चरल ऑड्् करून दायरू
ु ती करण्याबाबत को ती
कायशवेका ी केली वेका करण्यात येत आ े ,

(४) नसल्यास, रवेकलींबाची कार े काय आ े त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२२-०६-२०१७) :(१) वेक (२) पुलाींच्या दायरु
ु तीचे काम

ी सातत्याने चाल ारी

िक्रक्रया असून, पुलाींच्या दायरु
ु तीची कामे म ानगरपामलकेमार्शत वेकेळोवेकेळी करण्यात येतात.

मुींबईतील त्रब्र्ीर्कालीन ब ु ताींर् पल
े रे ल्वेके रुळाींवेकरुन जातात. त्यामळ
ु
ु े रे ल्वेकेच्या
अखत्यारीतील पल
ाीं
च
ी
दाय
रु
ती
रे
ल्
वेके
िर्ासनामार्
श
त
वेक
म
ानगरपामलक
े
च्या
अखत्यारीतील
ु
ु
पुलाींची दायरु
ु ती म ानगरपामलका िर्ासनामार्शत करण्यात येते.
(३) वेक (४) ब ृ न्मुींबई म ानगरपामलकेमार्शत मुींबईच्या
माय तीस
उपनगरे

सूची बनवेकून, जथतीदायर्शक सवेक्षणा

द्दीतील २७४ पुलाींच्या रवेकतत
ृ

करण्याकसरता र् र, पजश्चम उपनगरे वेक पूवेकश

याींच्याकसरता तीन वेकेगवेकेगळया सल्लागाराींची ननयक्
ु ती करण्यात आली असन
ू ,

त्याअनुर्षींगाने काम सुरु आ े.

सदायर माय ती सींकमलत करुन वेकेळोवेकेळी पुलाींचे ननरीषणा

वेक आवेकश्यक त्या उपाययोजना

म ानगरपामलकेमार्शत करण्यात ये ार आ े त.

___________
वसई-ववरार शहर महा ाललिेतील अवैध िांत्राटी िामगाराांबाबत
(२०)

६९४९९ (१६-०१-२०१७).

श्री.अलमत साटम (अांधेरी

जश्चम) :

सन्माननीय मख्यमांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) वेकसई-रवेकरार र् र म ापामलकेत अवेकै् कींत्रा्ी कामगार दायाखवेकन
ू कींत्रा्दायाराींनी म ापामलकेची

र्सवेक ूक केली असून त्यामध्ये म ापामलकेचे अच्कारी ी सामील असल्याचे मा े ऑग़,
२०१६ मध्ये वेका त्या दायरम्यान ननदायर्शनास आले,

े खरे आ े काय,

(२) असल्यास, कुठली ी ननरवेकदाया िक्रक्रया न राबरवेकता वेक थायी सममती क्रकींवेका आयुक्ताींच्या

मींजूरीमर्वेकाय म ापामलकेच्या ५ कींत्रा्दायाराींपक
ै ी र्क़् अथवेकश ्ीं्रिायजेसला २५ कमशचारी
पुररवेकण्याची माग ी स ाय्यक आयुक्त श्री.सुवेक् याींनी केली आ े,

े

ी खरे आ े काय,

(३) असल्यास, अवेकै् कींत्रा्ी कामगाराींमळ
ु े म ापामलकेला गत ५ वेकर्षाशत सम
ु ारे २५० को्ी
रुपयाींचे नक
ु सान स न करावेके लागले आ े,

े

ी खरे आ े काय,

(४) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी करून सदायर गैरर्व्यवेक ार कर ाऱया कींत्रा्दायाराींवेकर वेक
म ापामलकेच्या अच्का-याींवेकर को ती कारवेकाई केली वेका करण्यात येत आ े ,
(५) नसल्यास, रवेकलींबाची कार े काय आ े त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२९-०६-२०१७) :(१) वेकसई रवेकरार र् र म ानगरपामलकेने ठे केदायाराींमार्शत

जात कमशचाऱयाींची भरती करुन म ानगरपामलकेची र्सवेक ूक केली आ े क्रकींवेका कसे याबाबत
सखोल चौकर्ी करुन अ वेकाल सादायर करण्याबाबत जजल् ाच्कारी, पाल र याींना यदायनाींक
१४.०७.२०१६ अन्वेकये िाच्कृत करण्यात आले

ोते.
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(२)

ोय.

(३) वेक (४)

वेकसई-रवेकरार र् र म ानगरपामलकेने ठे केदायाराींमार्शत जात कमशचारी भरती

केल्याबाबतचा जजल् ाच्कारी, पाल र याींचा अ वेकाल र्ासनास िा्त झाला असन
सदायर
ू
अ वेकाल र्ासन तरावेकर रवेकचारा्ीन आ े .
(५) िश्न उद््ावेकत ना ी.
णे येथील चाांदणी चौि
(२१)

७३९४६

(२०-०४-२०१७).

___________
ल व

सरसरात अततक्रमणाांमध्ये वाढ झाल्याबाबत

श्री.लभमराव

ता िीर

(खडिवासला) :

सन्माननीय

मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पु े येथील चाींदाय ी चौक पल
ु वेक पुलालगतच्या पसरसरात र्व्यावेकसानयक वेकरूपाच्या मोठ्या

अनतक्रम ामध्ये लषणा ीय वेकाढ झाल्याचे मा े जानेवेकारी, २०१७ मध्ये वेका त्या दायरम्यान
ननदायर्शनास आले आ े ,

े खरे आ े काय,

(२) तसेच याच भागातून राषरीय सुरषणाा अकादायमीक्े जा ाऱया रो्वेकर अनेक ज् वेका ने,

खासगी कींपन्याींच्या बस, खासगी ्ॅ क्सी उ्या केल्या जात असल्याने वेक सभोवेकतालच्या मोठ्या
अनतक्रम ाींमळ
ु े

ा रता ्ोकादायायक झाला आ े ,

े खरे आ े काय,

(३) असल्यास, याबाबत र्ासनतरावेकर को ती कायशवेका ी करण्यात आली वेका येत आ े ,
(४) नसल्यास, रवेकलींबाची कार े काय आ े त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०१-०७-२०१७) :(१), (२) वेक (३) अींर्त: खरे आ े .
पु े पेठ बावेक्न वेक कोथरु् येथील चाींदाय ी चौकात वेक चाींदाय ी चौकास येऊन ममळ ाऱया

्ी. पी. रत्यालगत सम
ु ारे २२ पत्रयाच्या

अनच्कृत र्ेड्सचे बाीं्काम झालेले

ोते. सदायर

अनच्कृत बाीं्कामाींना म ाराषर म ानगरपामलका अच्ननयमातील तरतुदायीन्वेकये नो्ीस दाये ण्यात
आलेल्या आ े त. सदायर अनच्कृत र्ेड्सवेकर यदाय. २६.५.२०१७ रोजी कारवेकाई करण्यात आली आ े .

राषरीय सुरषणाा अकादायमीक्े जा ाऱया रत्यावेकर उ्या करण्यात ये ाऱया ज् वेका नाींबाबत

कायशवेका ी कर ेसाठश पु े म ानगरपामलका मार्शत उप आयक्
ु त, वेका तक
ु रवेकभाग, पु े याींना
कळरवेकण्यात आले आ े .

(४) िश्न उद््ावेकत ना ी.

___________

मांबईतील बीडीडी चाळीतील रहहवाश्याांच्या ववववध मागण्याांबाबत
(२२)

७४०१४ (२०-०४-२०१७).

श्री.तनतेश राणे (िणिवली), श्री.अलमन

श्री.राधािृष्ट्ण ववखे- ाटील (लशडी), श्री.अस्लम शेख (मालाड

टे ल (मांबादे वी),

जश्चम), श्री.िालीदास िोळां बिर

(वडाळा), डन.सांतोष टारफे (िळमनरी), श्री.तिाराम िाते (अणशक्ती नगर), अॅड.वारीस
(भायखळा) :

सन्माननीय गह
ु ासा करतील काय :ृ तनमालण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल

(१) मुींबईतील बी्ी्ी चाळीतील रय वेकार्ाींना नवेकीन ग ृ ननमाश
षणाेत्रर्ळाची सदायननका मालकी

ठाण

्ोर ािमा े ५५६ चौ.र्ू्

क्काने वेक मोर्त ममळावेकी, पुनब
श ाीं् ीच्या कालावेक्ीमध्ये
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भा्ेकरूींना रा त्या रवेकभागात सींक्रम

मर्बीराची र्व्यवेकथा करावेकी, काळाचौकी आझ

थलाींतर न करता रा त्या यठका ी करावेकी,
बाीं्काम ३ ते ४ वेकर्षाशत पू श करावेके, या

वेक्ाला येथे

पुनब
श ाीं् ी योजनेमध्ये नवेकीन

दमारतीींचे

दमारतीम्ील सदायननकेचे लन्री पध्दायतीने रवेकतर

र्व् ावेके, पुनरश चचत दमारतीचे बाीं्काम १०० ्क्के आग आझ

भक
ू ीं प रवेकर ीत आझ

उत्कॄष्

दायजांचे असावेके, जर याच दमारती ३२ मजली उभारल्यास या दायोन दमारतीींम्ील १५० चौ.र्ू्ाचे
मोकळया जागेचे अींतर असावेके आदायी रवेकरवेक् मागण्यासींदायभाशतील ्क ननवेकेदायन जय भीम या

सीं ्नेच्यावेकतीने मा. मु्यमींत्री याींचेक्े मा े जानेवेकारी,२०१७ मध्ये वेका त्यासुमारास सादायर केले
आ े,

े

खरे आ े काय,

(२) असल्यास, सदायर ू मागण्याींबाबत र्ासनाने को ती कायशवेका ी केली वेका करण्यात येत आ े ,
(३) नसल्यास, रवेकलींबाची कार े काय आ े त ?
श्री. प्रिाश महे ता (०५-०७-२०१७) :(१) नमदाय
ु ननवेकेदायन जय भीम या सीं ्नेचे नसन
ु मीम भीम या सामाजजक सेवेका सींथेचे यदाय. ०६.०१.२०१७ रोजीचे आ े .

(२) बी.्ी.्ी. चाळीींच्या पुनरवेकशकासाकरीता ब ृ न्मुींबई रवेककास ननयींत्र

ननयमावेकलीमध्ये नरवेकन

रवेकननयम ३३ (९) (ब) र्ासनाच्या यदाय. २७.१२.२०१६ रोजीच्या अच्सूचनेन्वेकये अींतभत
ूश करण्यात

आलेला आ े . सदायर रवेकननयमाम्ील तरतुदायीनूसार ४६.४५ चौ. मी. (५०० चौ. र्ु्) दतक्या च्ई
षणाेत्रर्ळाचा गाळा दाये य आ े . पन
ु वेकशमसत दमारतीच्या दाये खभाल खचाशकरीता Corpus Fund

ननजश्चत करण्याबाबतचा ितावेक र्क्ती िदायत्त सममती, बी. ्ी. ्ी. चाळ पुनरवेकशकास याींना
सादायर करण्यात येत आ े. तसेच िकल्प अींमलबजावेक ी दायरम्यान सदायर िकल्पातील रय वेकार्ाींना
म् ा्ाने लगतच्या पसरसरात चगर ीच्या जागेवेकर नर्व्याने बाीं्लेल्या सींक्रम
थलाींतरीत केले जा ार आ े .

मर्त्रबरामध्ये

त्याचिमा े त्या रय वेकार्ाींचे पन
ु वेकशसन ते ज्या यठका ी सध्या

र ात आ े त त्याच यठका ी बाीं्ण्यात ये ाऱया पुनवेकशसन सदायननकाींमध्ये करण्यात ये ार आ े .

बी.्ी.्ी. चाळ पुनरवेकशकास िकल्प ्््या ्््याने राबरवेकण्यात ये ार असून िकल्प बाीं्काम ७
वेकर्षाशत पू श करण्याचे ननयोजजत आ े आझ

पुनवेकशसन दमारतीतील सदायननकेचे रवेकतर

म् ा्ाच्या

िचमलत ननयमावेकलीनुसार वेक पारदायर्शक पध्दायतीने केले जा ार आ े. सदायर दमारतीींचे बाीं्काम

आग, भक
ू ीं परो्क वेक दायज्दायार करण्यात ये ार असन
ू रवेकननयम ३३(९) (ब) नस
ु ार आवेकश्यक
सोयीसुरवेक्ा उपलब्् करुन दाये ण्यात ये ार आ े त. बी.्ी.्ी. चाळ पुनरवेकशकास िकल्पाबाबतचा

आवेकश्यक तपर्ील रय वेकार्ाींना उपलब्् करुन दाये ण्यात ये ार आ े असे उपाध्यषणा तथा मु्य
कायशकारी अच्कारी, म ाराषर ग ृ ननमाश

वेक षणाेत्ररवेककास िाच्कर

याींनी कळरवेकलेले आ े .

(३) िश्न उद््ावेकत ना ी .

___________
नवी मांबईतील लसडिोने शहराच्या ववववध भागात बाांधलेल्या
घराांच्या िामात गैरव्यवहार झाल्याबाबत
(२३)

७४२४२ (२०-०४-२०१७).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.सतनल प्रभू (हदांडोशी) :

सन्माननीय मख्यमांत्री पढ
ु ील

रवेक.स. ३२५ (20)
(१) नवेकी मुींबईतील मस्कोने र् राच्या रवेकरवेक् भागात बाीं्लेल्या सर्व्वेका लाख
्ी्सआर – ८७ योजनेतील
मध्ये ननदायर्शनास आले,

जारो

राींपैकी,

राींच्या कामात गैरर्व्यवेक ार झाल्याचे मा े जानेवेकारी २०१७

े खरे आ े काय,

(२) असल्यास, सदायर ू िकर ाची र्ासनाने चौकर्ी केली आ े काय, चौकर्ीत काय आढळून
आले त्यानुसार सींबीं्ीत अच्कारी वेक कमशचारी याींचेरवेकरूध्दाय को ती कारवेकाई करण्यात आली वेका
येत आ े ,

(३) नसल्यास, रवेकलींबाची कार े काय आ े त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०१-०७-२०१७) :(१)
योजना, १९८७ या योजनेंतगशत ्कू

े खरे ना ी. मस्को म ामीं्ळामार्शत माग ी सवेक्षणा
२२५८७ सदायननका बाीं्ण्यात आल्या असून सींग कीय

सो्तीद्वेकारे सदायननकाींचे वेका्प करण्यात आले असल्याने सदायर योजने अींतगशत गैरर्व्यवेक ार
झालेला ना ी.
(२) वेक (३) िश्न उद््ावेकत ना ी.
___________
िल्याण (जि.ठाणे) मध्ये १९ वषाल ासून आरक्षक्षत िागेवरील
(२४)

ाकििंगचा ताबा महा ाललिेला न

दे ता या िागेवर अनधधिृत बाांधिाम िेल्याबाबत

७४२६२ (२०-०४-२०१७).

श्री.नरें द्र

(ववले ाले), अॅड.आलशष शेलार (वाांद्रे

वार (िल्याण

जश्चम) :

खुलासा करतील काय :(१) कल्या

जश्चम), अॅड. राग अळवणी

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा

(जज.ठा े) येथील आरक्षषणात जागेवेकरील पाक्रकंगचा ताबा म ापामलकेला न दाये ता या

जागेमध्ये गेल्या १९ वेकर्षाशपासन
अच्कृत सोबत अनच्कृत बाीं्काम करून लाखो रुपये
ू
कमावेक ारा रवेककासक मायािसादाय पाीं्े याींची चौकर्ी सुरु असल्याचे ननदायर्शनास आले आ े ,

े

खरे आ े काय,

(२) असल्यास, सन १९९५ साली आरक्षषणात पाक्रकंगच्या भख
ू ीं्ावेकर रवेककास बाीं्कामाला सुरुवेकात

केली असता पढ
ु ील दायोन वेकर्षांत ४१०९.४० चौ.मी. दतका बाीं्ीवेक भख
ू ीं् पामलकेला सप
ु दाय
ू श
करण्याऐवेकजी सन २००३ मध्ये मललावेकाने र्क्त २४०४.७२ चा ताबा पामलकेला यदायला,

े

ी खरे

आ े काय,
(३) असल्यास, सदायर िकर ी चौकर्ी करून रवेककासकावेकर म ानगरपामलकेक्ून को ती
कारवेकाई करण्यात आली वेका येत आ े ,

(४) नसल्यास, रवेकलींबाची कार े काय आ े त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२९-०६-२०१७) :(१) अींर्तः खरे आ े .
कल्या -्ोंत्रबवेकली

म ानगरपामलकेने

रवेककासकास

रवेककासकाने म ानगरपामलकेस द्यावेकयाचे षणाेत्र

यदायलेल्या

बाीं्काम

परवेकानगीनस
ु ार

ताींतरीत न केल्याने वेक परवेकानगीनुसार

बाीं्काम न करता यामध्ये केलेल्या अींतगशत बदायलाच्या अनर्ष
ु ींगाने चौकर्ी करण्यात आली
आ े.

रवेक.स. ३२५ (21)
(२) अींर्तः खरे आ े .
कल्या -्ोंत्रबवेकली

म ानगरपामलकेस

वेका नतळासाठश

४१०९.४०

चौ.मी.

षणाेत्रापैकी

तळ रातील २६०४.७२ चौ.मी. बाीं्ीवेक षणाेत्र म ानगरपामलकेच्या ताब्यात यदायलेले आ े.
(३)

सदायर

िकर ाच्या

म ानगरपामलकेस

चौकर्ीनुसार

रवेककासकाने

पाक्रकंग

षणाेत्राचे

सींपू श

बाीं्काम

ताींतरीत न केल्याने, ज्या बाीं्कामास बाीं्काम पू त्श वेकाचा दायाखला िदायान

करण्यात आलेला ना ी, त्याचा वेकापर थाींबरवेकण्याबाबत नो्ीस बजावेकण्यात आली आ े . तसेच,
बाीं्कामास थचगती दाये ण्यात आली आ े.

तसेच, सदायर िकर ी म ाराषर िादाये मर्क वेक नगररचना अच्ननयम, १९६६ म्ील
तरतूदायीन्वेकये नो्ीस बजावेकून रवेककासकाक्ून खुलासा मागरवेकण्यात आला

ोता. सदायर खुलासा

समा्ानकारक नसल्याने म ानगरपामलकेने रवेककासक श्री.मायािसादाय पाीं्े याींच्यारवेकरुद्ध मा े
ऑक््ोबर, २०१६ रोजी गुन् ा दायाखल केला आ े .
(४) िश्न उद्भवेकत ना ी.

___________
मांबई शहर व उ नगरातील मोडिळीस आलेल्या हिारो खािगी इमारतीच्या
(२५)

७४५५९ (२१-०४-२०१७).

नववलिासाबाबत

श्री.मांगलप्रभात लोढा (मलबार हहल), श्री.अस्लम शेख (मालाड

जश्चम), श्री.राधािृष्ट्ण ववखे- ाटील (लशडी), श्री.अलमन

टे ल (मांबादे वी), श्री.वविय वडेट्टीवार

(ब्रम्ह ूरी), श्री.सतनल िेदार (सावनेर), श्री.अमर िाळे (आवी), श्री.अलमत ववलासराव दे शमख
(लातूर शहर), श्रीमती त्ृ ती सावांत (वाांद्रे
(लशवडी), श्री.सांदी
(इस्लाम ूर),

नाईि (ऐरोली), श्री.जितेंद्र आव्हाड (मांब्रा िळवा), श्री.ियांत

श्री.किसन

(अिोले) :

ूव)ल , प्रा.वषाल गायिवाड (धारावी), श्री.अिय चौधरी

िथोरे

(मरबाड),

श्री. ाांडरां ग

बरोरा

(शहा ूर),

श्री.वैभव

सन्माननीय गह
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(१) मुींबई र् र वेक उपनगरातील मो्कळीस आलेल्या
र्ासनाने ्ोर

जाय र केले आ े ,

े खरे आ े काय,

ाटील

व चड

जारो खाजगी दमारतीच्या पन
ु वेकशसनाचे

(२) असल्यास, सदायर ्ोर ाचे वेकरुप काय आ े तसेच सदायर ्ोर ात असलेल्या अनेक जाचक
अ्ी आझ
ननमाश

अनतसरक्त रवेककास र्ुल्क अच्भार लादायन
ू र्ासनाने पुनरवेकशकासात अनेक अ्थळे

केल्याने उपनगरातील खाजगी दमारतीींचा पुनरवेकशकासात अ्थळा ननमाश

झाल्याने सदायर

पन
ु रवेकशकास योजनेस उपनगरातील खाजगी दमारतीींच्या रय वेकार्ी वेक मालकाींचा रवेकरो् असल्याची

बाब लेखी ननवेकेदायनार्व्दायारे मा े जानेवेकारी, २०१७ वेका त्यासम
ु ारास अनेक खाजगी दमारत मालकाींनी
मा.ग ृ ननमाश

मींत्री याींच्या ननदायर्शनास आ ली आ े ,

े

ी खरे आ े काय

(३) असल्यास, ननवेकेदायनातील रवेकरो्ाच्या अनुर्षींगाने र्ासनाने को ता पुननश न य
श

ेतला आ े वेका

कायशवेका ीची सद्यःजथती काय आ े ?

श्री. प्रिाश महे ता (३०-०६-२०१७) :(१) मा.मींत्री, ग ृ ननमाश

याींनी

ोरर्षत केलेल्या ग ृ ननमाश

्ोर ामध्ये मुींबई र् र वेक उपनगरातील खाजगी दमारतीींच्या पुनरवेकशकासाची बाब अींतभत
ुश आ े .

सदायर ्ोर ाच्या अनुर्षींगाने नगर रवेककास रवेकभागार्व्दायारे यदाय.२.१.२०१७ च्या सच
ू नेर्व्दायारे मुींबई र् र
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वेक उपनगरातील मो्कळीस आलेल्या भा्ेतत्वेकावेकरील दमारतीींच्या पुनरवेकशकासाकरीता ब ृ न्मुींबई
रवेककास ननयींत्र

ननयमावेकलीमध्ये नर्व्याने रवेकननयम ३३(७)(अे) अींतभत
ुश करण्याबाबतची सुचना

ननगशममत केली असन
ू सदायर सच
ु नेर्व्दायारे त्यासींदायभाशतील
आ े त.

रकती वेक सच
ु ना मागरवेकण्यात आल्या

(२) जानेवेकारी २०१७ वेका त्यासम
ु ारास मुींबई र् र वेक उपनगरातील खाजगी दमारतीींच्या
पुनरवेकशकासास
मा.ग ृ ननमाश

खाजगी

दमारतीच्या

रय वेकार्ाींनी

वेक

मालकाींनी

रवेकरो्

केल्याचे

ननवेकेदायन

मींत्री, याींचेक्े िा्त झालेले ना ी.

(३) ननवेकेदायन िा्त झाले नसल्याने त्यावेकर कायशवेका ीचा िश्न उद्भवेकत ना ी. यदाय.२.१.२०१७ च्या
सूचनेच्या अनुर्षींगाने िा्त

रकती वेक सुचना रवेकचारात

ेवेकून ब ृ न्मुींबई रवेककास ननयींत्र

ननयमावेकलीमध्ये रवेकननयम ३३(७)(अे) अींतभत
ुश करण्याबाबतची अींनतम अच्सूचना ननगशममत
करण्याची कायशवेका ी नगर रवेककास रवेकभागार्व्दायारे करण्यात येत आ े .
___________

नालशि शहरामध्ये मेरो स द िरणेबाबत
(२६)

७४५७३ (२०-०४-२०१७).

(नाांदगाव) :

श्रीमती सीमाताई हहरे (नालशि

जश्चम), श्री. ांिि भिबळ

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नामर्क र् रामध्ये मेरो सुरु करावेकी याकरीता नामर्क म ानगरपामलकेने नामर्क र् रातील
नागरी वेक ातक
रवेकर्षयक सवेकशकर्ष अ्यास अ वेकाल तयार करण्यासाठश तज्ञ सल्लागाराची
ु
ननयुक्ती केलेली आ े ,

े खरे आ े काय.

(२) असल्यास, या तज्ञ सल्लागाराने याबाबत अ्यास करुन तसा अ वेकाल म ापामलकेला सादायर
केला आ े काय.

(३) असल्यास, या अ वेकालानस
ु ार मेरो सरु
ु करण्याचे दृष्ीने काय कायशवेका ी करण्यात आली वेका
येत आ े ,

(४) नसल्यास, रवेकलींबाची कार े काय आ े त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०४-०७-२०१७) :(१)

ोय.

(२), (३) वेक (४) नामर्क म ानगरपामलकेने र् र वेका तक
रवेकर्षयक सवेकशकर्ष अ्यास करून
ू
वेका तूक आराख्ा करण्यासाठश तज्ञ सल्लागार (कन्सल्ीं ्) मे.अबशन मास रान्झी् कींपनी
मलमम्े ्, यदायल्ली याींची नेम ूक केलेली असून सदाययजथतीत काम िगतीत आ े.
___________
म्हाडाच्या ५६ वसाहतीांचा
(२७)

७४८९८ (२०-०४-२०१७).

श्री.अस्लम

शेख

(मालाड

श्री.अलमन
जश्चम),

नववलिास िरण्याबाबत

टे ल (मांबादे वी), श्री.राधािृष्ट्ण ववखे- ाटील (लशडी),

श्री.िालीदास

िोळां बिर

(वडाळा),

डन.सांतोष

(िळमनरी), श्री.मांगेश िडाळिर (िलाल), श्री.योगेश सागर (चारिो ), श्री.प्रता

टारफे

सरनाईि

(ओवळा माजिवडा), श्री.अतनल िदम (तनफाड), श्री.डी.एस.अहहरे (साक्री), प्रा.वषाल गायिवाड
(धारावी) :
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(१) मुींबदशतील म् ा्ाच्या असलेल्या ५६ वेकसा तीींचा पन
ु रवेकशकास रख्लेला असल्याने तो मागी
लागावेका म्

ून र्ासनाने यदायनाींक २ स््ें बर, २०१६ रोजी पींतनगर येथील ्का कायशक्रमात

मुींबदशसाठश नवेकीन ग ृ ननमाश

्ोर

जाय र केले आ े ,

े खरे आ े काय,

(२) असल्यास, म् ा्ा वेकसा तीींच्या पुनरवेकशकासाचे ्ोर
कालावेक्ी लो्लेला असताना ी त्याची अींमलबजावेक ी

जाय र करून सुमारे ३ मय न्याींचा

ोत नसल्याने म् ा्ा वेकाींद्रे, खेरनगर,

गाीं्ीनगर, ननमशलनगर पसरसरातील दमारतीींच्या रय वेकार्ाींनी म् ा्ा कायाशलयासमोर साखळी
उपोर्ष ाचा मागश अवेकलींत्रबला असल्याचे मा े ड्सेंबर, २०१६ मध्ये वेका त्यादायरम्यान ननदायर्शनास
आले,

े

ी खरे आ े काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त िकर ी म् ा्ा दमारतीतील रय वेकार्ी मर्ष्मीं्ळाने मा.ग ृ ननमाश
याींची भे्

मींत्री

ेतली असता सदायर भे्ीत आश्वेकासन दाये ऊन ी अद्यापपयंत को तीच कायशवेका ी

करण्यात आलेली ना ी,

े

ी खरे आ े काय,

(४) असल्यास, म् ा्ा दमारतीींच्या पुनरवेकशकासास रवेकलींब

ोण्याची कार े काय आ े त,

या म् ा्ाच्या दमारतीींचा पुनरवेकशकास करण्यासाठश को ती उपाययोजना करण्यात आली वेका येत
आ े,

(५) नसल्यास, रवेकलींबाची कार े काय आ े त ?
श्री. प्रिाश महे ता (०५-०७-२०१७) :(१)
(२)

े खरे आ े .

ोय.

(३) वेक (४) म् ा्ा वेकसा तीकरीता रवेकननयम ३३(५) मध्ये केवेकळ बाीं्ीवेक षणाेत्राचा पयाशय
ठे वेकल्यामुळे पुनरवेकशकासाची गती मींदायावेकली असल्याचे म् ा्ाच्या ननदायर्शनास आल्याने म् ा्ाने
सदायर

रवेकननयम

३३

(५)

मध्ये

का ी

सु्ार ा

करण्याबाबत

यदायनाींक

१५.०७.२०१६च्या

िाच्कर ाच्या बैठकीत ठरावेक क्र. ६७२३ मींजूर केला. तसेच यदायनाींक ०२.०९.२०१६ रोजी मा.
म्
ु यमींत्री म ोदाययाींच्या उपजथतीत

ा्कोपर येथे

ोरर्षत केलेल्या ग ृ ननमाश

्ोर ाच्या िथम

्््यात म् ा्ा वेकसा तीींच्या पुनरवेकशकासाबाबत गती येण्याकसरता रवेकननयम ३३ (५) मध्ये का ी
सु्ार ा करण्याचे ितारवेकत करण्याींत आले

ोते. तद्नींतर उपाध्यषणा, म् ा्ा याींनी यदायनाींक

०८.०९.२०१६ च्या पत्रान्वेकये र्ासनाक्े सदायर सु्ार ाींबाबत ितावेक सादायर केला

ोता.

उपाध्यषणा, म् ा्ा याींनी र्ासनाक्े सादायर केलेल्या ितावेकाच्या अनर्ष
ु ींगाने नगररवेककास रवेकभागाने
कायशवेका ी करुन यदायनाींक ५ जानेवेकारी, २०१७ रोजी म ाराषर िादाये मर्क वेक नगर रचना अच्ननयम,

१९६६ च्या कलम ३७ (१) (अेअे) अन्वेकये रवेकननयम ३३ (५) मध्ये सु्ार ा करण्याबाबत िारुप
सूचना िमसध्दाय करुन त्याद्वेकारा

रकती वेक सूचना मागरवेकण्याींत आलेल्या आ े त वेक तद्नींतर

त्याबाबत अींनतम अच्सूचना नगर रवेककास रवेकभागाक्ून ननगशममत करण्याींत ये ार आ े त.
(५) िश्न उद््ावेकत ना ी.

___________

्हावा-लशवडी सागरी सेतम
ू ळे स्थातनि मजच्िमार व्यवसाय धोक्यात येणार असल्याने
(२८)

मजच्िमाराांचे सवेक्षण ि दन वगलवारी ि दन निसान भर ाई दे ण्याबाबत

७४९७८ (२०-०४-२०१७).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.मनोहर भोईर (उरण) :

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील
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(१) न् ावेका-मर्वेक्ी सागरी सेतूमळ
ु े थाननक मजच्छमार र्व्यवेकसाय ्ोक्यात ये ार असन
ू मस्को
वेक ्म्मआर्ीने मजच्छमाराींचे सवेक्षणा

करुन वेकगशवेकारी करुन नक
ु सान भरपाई दाये ण्याचे मान्य

करुन ी अद्याप ी त्याींना नुकसान भरपाई दाये ण्यात आली ना ी,

े खरे आ े काय,

(२) असल्यास, याबाबत र्ासनाने को ती कायशवेका ी केली वेका करण्यात येत आ े ,
(३) नसल्यास, रवेकलींबाची कार े काय आ े त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०१-०७-२०१७)

:(१), (२)

वेक (३) मुींबई म ानगर िदाये र् रवेककास

िाच्कर ातर्् मर्वेक्ी ते न् ावेका या मुींबई पारबींदायर िकल्पाचे काम
सदायर िकल्पामळ
ु े बाच्त

ाती

ेण्यात आले आ े.

ोऊ र्क ारा मजच्छमारीचा र्व्यवेकसाय लषणाात

ेता िकल्पाबाच्त

मजच्छमाराींकसरता मजच्छमार नक
ु सान भरपाई ्ोर

तयार करण्यासाठश िाच्कर ाने समन्वेकय

सममती ननयुक्त केली आ े. मजच्छमार वेक त्याींच्या सीं ्नाींनी यदायलेली ननवेकेदायने वेक त्याींचेर्ी
झालेल्या

चच्च्या

नक
ु सानभरपाई ्ोर

अनुर्षींगाने

िाच्कर ातर्् सवेक्षणा

सदायर

सममतीने

िकल्पबाच्त

तयार केले आ े . िकल्पामळ
ु े बा्ीत
करण्यात आले

मजच्छमाराींकसरता

मजच्छमार

ोऊ र्क ाऱया मजच्छमाराींचे

आ े . मजच्छमाराींना नुकसानभरपाई दाये ण्याकसरता

मजच्छमाराींची पात्रता ठररवेकण्याकसरता सदायर सवेक्षणा ाची माय ती आयुक्त, मत्यर्व्यवेकसाय याींना
पाठरवेकण्यात

येत

आ े.

आयुक्त,

मत्यर्व्यवेकसाय

याींनी

मजच्छमाराींची

पात्रता

ननजश्चत

केल्यानींतर पात्र मजच्छमाराींना मजच्छमार नक
ु सानभरपाई ्ोर ानुसार नुकसानभरपाई दाये े
िाच्कर ातर्् ितारवेकत आ े .

___________

नवेल महानगर ाललिा हद्दीतील खाांदेश्वर तलावाचे लसडिो प्रशासनाने
(२९)

िेलेले सशोलभिरण तनिृष्ट्ट दिालचे असल्याबाबत

७५०७५ (२०-०४-२०१७).

श्री.अतल भातखळिर (िाांहदवली
चौधरी (दहहसर) :

श्री.प्रशाांत ठािूर ( नवेल), श्री.समीर िणावार (हहांगणघाट),
ूव)ल , अॅड.आलशष शेलार (वाांद्रे

जश्चम), श्रीमती मतनषा

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पनवेकेल म ानगरपामलका

द्दीतील खाींदायेश्वेकर तलावेकाचे मस्को िर्ासनाने लाखो रूपये खचश

करून केलेले सर्
ु ोमभकर ाचे काम ननकॄष् दायजाशचे असल्याचे मा े जानेवेकारी, २०१७ मध्ये वेका
त्या दायरम्यान ननदायर्शनास आले आ े ,

े खरे आ े काय,

(२) असल्यास, लाखो रूपये खचश केलेल्या सर्
ु ोमभकर ाच्या कामातील मो्क्या अवेकथेत
असलेले पेर्व् रब्लाँक, खचलेली सींरषणाक मभींत, बींदाय प्लेले कारीं जे वेक पथयदायवेके वेक मागील अनेक
वेकर्ष् तलावेकातील गाळ काढला न गेल्यामळ
ं ी पसरत आ े,
ु े मोठया िमा ात दायग
ु ्

े

ी खरे

आ े काय,

(३) असल्यास, उक्त बाब मस्को िर्ासनाच्या ननदायर्शनास आ न
ू सुद्धा को तीच कायशवेका ी
केली गेली ना ी,

े

ी खरे आ े काय,

रवेक.स. ३२५ (25)
(४) असल्यास, उक्त िकर ी र्ासनाने चौकर्ी करून सुर्ोमभकर ाच्या नावेकाखाली र्ासनाच्या
लाखो रूपयाचे नक
ु सान कर ाऱया ठे केदायार वेक मस्को अच्काऱयाींवेकर को ती कारवेकादश केली वेका
करण्यात येत आ े ,

(५) नसल्यास, रवेकलींबाची कार े काय आ े त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०१-०७-२०१७) :(१), (२) वेक (३) मस्कोने नैसचगशक जलसींपदाया सींवेक्शन
िकल्पाींतगशत नवेकीन पनवेकेल येथील खाींदायेश्वेकर तलावेकाच्या सम
ु ारे ४.१७

े क््र षणाेत्रावेकर थीम

पाकशची उभार ी केलेली आ े. सदायरचे काम सन २०१० मध्ये पू श करण्यात आले आ े.
सद्य:जथतीत का ी यठका ी क्रकरकोळ दायरु
ु तीची आवेकश्यकता असून दायरु
ु तीच्या कामाचे
अींदायाजपत्रक तयार करण्याची कायशवेका ी सुरु आ े.

तसेच, तलावेकातील गाळ काढण्याचे काम सन २०१० मध्ये करण्यात आले

ोते.

सद्य:जथतीत तलावेकातील गाळ काढण्याबाबतची ननरवेकदाया िक्रक्रया सरु
ु आ े.
(४) वेक (५) िश्न उद््ावेकत ना ी.

___________

स्टॅ ण्डटल चाटल डल मांबई मॅरेथननचे आयोिि प्रोिॅम इांटरनॅशनल लल.ने
बेिायदा बॅनर लावल्याबाबत

(३०)

७५२२५ (२०-०४-२०१७).

श्री.सांिय साविारे (भसावळ), श्री.उदे लसांग

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

ाडवी (शहादा) :

(१) ्ॅ ण्््श चा्श ्श मुींबई मॅरेथननचे आयोजक िोकॅम दीं्रनॅर्नल मल. ने बेकायदाया बॅनर लावेकले
म्

ून म ानगरपामलकेने त्याींना ५ को्ी ४८ लाख ३०

जार ६४३ रुपये दायीं ् ठोठावेकला,

े खरे

आ े काय,

(२) असल्यास, कींपनीने दायीं ्ापो्ी र्क्त २३ लाख रुपये भरले,

े

ी खरे आ े काय,

(३) असल्यास, उक्त िकर ाची चौकर्ी करण्यात आली आ े काय, चौकर्ीच्या अनुर्षींगाने
मर्ल्लक रक्कम आयोजकाींक्ून वेकसूल करण्याबाबत र्ासन को ती कारवेकाई कर ार वेका कसरत
आ े,

(४) नसल्यास, रवेकलींबाची कार े काय आ े त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०१-०७-२०१७) :(१), (२), (३) वेक (४) ्ॅ ण्््श चा्श ्श मुींबई मॅरेथननचे
आयोजक मे. िोकॅम दीं्रनॅर्नल मल. याींचक
े ्ून म ानगरपामलकेमार्शत जाय रात र्ुल्क म्
रु.३,५०,९५,५४५/- दतक्या रकमेची माग ी करण्यात आली

ोती.

ून

सदायर रकमेपैकी, मे. िोकॅम दीं्रनॅर्नल मल. याींचेक्ून त्याींनी भरलेले अनामत र्ुल्क

रु.७६,८०,२४०/- वेक जाय रात सुरषणाा ठे वेक म्

ून भर ा केलेली रु.२३ लाख दतकी रक्कम

वेकगळता रु.२,५१,१५,३०५/- दतकी रक्कम वेकसुल कर े बाकी आ े .

सदायर थकीत रक्कम मे. िोकॅम दीं्रनॅर्नल मल. भरत ना ीत तोपयंत पढ
ु ील को त्या ी

कायशक्रमाच्या आयोजनाकसरता ब ृ न्मुींबई म ानगरपामलकेमार्शत परवेकानगी दाये ण्यात ये ार ना ी.
___________
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नवी मांबई येथे स्माटल “बीिेसी“ उभारण्याबाबत
(३१)

७५२८१ (२०-०४-२०१७).

श्री.हसन मश्रीफ (िागल), श्री.ियांत

श्री.शलशिाांत लशांदे (िोरे गाव), श्री.मिरां द िाधव- ाटील (वाई) :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

ाटील (इस्लाम ूर),

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील

(१) मुींबईतील वेकाींद्रे-कुलाश सींकुलािमा े नवेकी मुींबई येथे मा्श 'बीकेसी' उभारण्याची बाब
र्ासनाच्या रवेकचारा्ीन आ े ,
(२)

े खरे आ े काय,

असल्यास, सदायर रवेकचारा्ीन बाबीवेकरील र्ासनाचा रवेकचार पू श झाला आ े काय, त्यानुसार

र्ासनाने आत्तापयंत को ती कायशवेका ी केली वेका करण्यात येत आ े ,
(३)

नसल्यास, रवेकलींबाची कार े काय आ े त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०१-०७-२०१७) :(१) वेक (२) नवेकी मुींबई येथील खार र नगरातील िभाग
क्र.२८, २९, ३१, ३२ वेक ३३ येथील सुमारे १३२

े क््र ्वेकढ्या षणाेत्रावेकर ‘नवेकी मुींबई कापोरे ् पाकश’

या नावेकाने बीकेसीच्या ्तीवेकर र्व्यावेकसानयक सींकुल उभारण्याचा ितावेक मस्को सींचालक
मीं्ळाने यदाय.२७.१.२०१६ रोजीच्या बैठकीत मींजूर केला आ े .
सदायर

िकल्पाबाबत

वेकतशमानपत्रात

२०.१.२०१७

रोजी

जाय रात

िकामर्त

करुन

सल्लागाराींक्ून ‘वेकारय अमभर्व्यक्ती ितावेक’ (ईओआय) आमींत्रत्रत केले असून पुढील
कायशवेका ी सरु
ु आ े.

(३) िश्न उद््ावेकत ना ी.
___________
्हावा-लशवडी मांबई रा्सहाबलर ललांि (एमटीएचएल) प्रिल् ाांतगलत येणा-या
प्रिल् ग्रस्ताांची
(३२)

७५४१२ (२१-०४-२०१७).

यालयी व्यवस्था िरण्याबाबत

श्री.मनोहर भोईर (उरण) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील

(१) न् ावेका-मर्वेक्ी मुींबई रान्स ाबशर मलींक (्म्ी्च्ल) िकल्पाींतगशत ये ा-या िकल्प्ताींची
पयाशयी र्व्यवेकथा न करताच त्याींची

२०१६ मध्ये वेका त्यादायरम्यान यदायली आ े ,

रे

्रवेकण्याची नो्ीस ्म्मआर्ी्ने मा े ड्सेंबर,

े खरे आ े काय,

(२) असल्यास, या िकल्प्ताींची पयाशयी र्व्यवेकथा न करण्याची कार े काय आ े त,
(३) असल्यास, सदायर िकल्प्ताींची पयाशयी र्व्यवेकथा केंर्व् ापयंत करण्यात ये ार आ े ,
(४) नसल्यास, रवेकलींबाची कार े काय आ े त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०१-०७-२०१७) :(१), (२), (३) वेक (४) न् ावेका-मर्वेक्ी मुींबई रान्स ाबशर मलींक
(्म्ी्च्ल) िकल्पात बाच्त

ो ाऱया िकल्प्ताींचे मळ
ू त: मर्वेक्ी येथन
ू जवेकळ असलेल्या

िाच्कर ाच्या भक्तीपाकश, वेक्ाळा येथील पुनवेकशसन वेकसा तीमध्ये पन
ु वेकशसन करण्याचे ननयोजन
केले आ े. मात्र का ी िकल्प्ताींनी केलेली मुींबई पो्श र्च्या जममनीवेकर जवेकळपासच
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पुनवेकशसन करण्याची माग ी रवेकचारात

ेऊन याबाबत अींनतम नन य
श वेक कायशवेका ी

ोईपयंत

त्याींचे िाच्कर ाच्या भक्तीपाकश, वेक्ाळा येथील वेकसा तीत तात्पुरते पुनवेकशसन करण्याचे
ितारवेकत असल्याबाबत मींब
ु ई म ानगर िदाये र् रवेककास िाच्कर ाच्या यदायनाींक १५.११.२०१६
रोजी िकल्प्ताींना दाये ण्यात आलेल्या नो्ीसेस मध्ये नमूदाय आ े . ज्या िकल्प्ताींना

भक्तीपाकश येथील पुनवेकशसन ितावेक मान्य आ े त्याींचे कायमवेकरुपी पुनवेकशसन भक्तीपाकश येथे
करण्यात येईल.

___________
िाळाचौिी येथील अभ्यदय नगर वसाहतीांच्या
(३३)

७५९१८

(वडाळा) :

(२१-०४-२०१७).

श्री.तनतेश

राणे

नलवविास प्रिल् ाबाबत

(िणिवली),

श्री.िालीदास

सन्माननीय गह
ृ तनमालण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मुींबदश र् ारातील सवेकांत मोठया समू

िोळां बिर

रवेककासाचा मान असलेल्या काळाचौकी येथील सुमारे

१३ ्करवेकर पसरलेल्या अ्युदायय नगर वेकसा तीींच्या पुनरश वेककास िकल्पाबाबत अींनतम रवेककासक
म्

ून रूतमजी समू ाची ननवेक् करण्यात आली आ े ,

े खरे आ े काय,

(२) असल्यास, सदायर ू रवेककासकाची ननवेक् ोवेकन
आजममतीस स ा मय न्याीं ू न अच्क
ू
कालावेक्ी झाला असताना ी आजममतीस अ्युदायय नगर पुनरश वेककासाच्या कामाबाबत सरू
ु वेकात
झालेली ना ी,

े

ी खरे आ े काय,

(३) असल्यास, सदायर ू पुनरवेकशकासाचे काम लवेककरात लवेककर सरु
ु करण्याबाबत र्ासनाक्ून
को ती कायशवेका ी करण्यात आली वेका येत आ ,
(४) नसल्यास, रवेकलींबाची कार े काय आ े त ?
श्री. प्रिाश महे ता (०५-०७-२०१७) :(१) वेक (२) अ्युदाययनगर काळाचौकी मुींबई येथील म् ा्ाच्या
वेकसा तीमध्ये ्कु

४८ दमारती असून त्यामध्ये ३४११ गाळे समारवेकषठ आ े त. अ्युदाययनगर

काळाचौकी वेकसा तीम्ील ४८ दमारतीपैकी ८ दमारतीींचे अमभ ताींतर
दमारतीींनी त्याींच्या पींजीकृत वेकतींत्र ग ृ ननमाश

झाले असन
ू ब ु ताींर्
सींथा थापन केलेल्या आ े त. र्ासन नन य
श

ननवेक् िक्रक्रया चालू असून, अद्यापपयंत ्कू

२६ दमारतीींच्या पन
ु रवेकशकासाकरीता मे. क्रक्ोन

Rustomjee Group) याींची रवेककासक म्

ून नेम ुक केलेली आ े असे उपननबीं्क /

यदाय. ०३.०१.२००९ अन्वेकये उपननबीं्क स कारी सींथा, म् ा्ा याींचे मागशदायर्शनाखाली रवेककासकाची
सरऍले्सश िा. मल. (M/s Keystone Realtors Pvt. Ltd. flagship company of the
स कारी सींथा / मुींबई मीं्ळ याींनी पत्रान्वेकये कळरवेकलेले आ े . तथारप,

रवेक.नन.नन. ३३ (५)

अींतगशत अ्युदायय नगर, काळाचौकी या वेकसा तीकरीताचा परीपू श ितावेक अद्यापपयंत म् ा्ा
कायाशलयाक्े सादायर झालेला ना ी असे उपाध्यषणा, म् ा्ा याींनी त्याींच्या अ वेकालात नमुदाय केले
आ े.

(३) िश्न उद््ावेकत ना ी.
(४) िश्न उद््ावेकत ना ी.
___________

रवेक.स. ३२५ (28)
मांबई महानगर ाललिेच्या ववभागातफे तनवत्ृ त लशक्षि आणण लशक्षिेत्तर
िमलचाऱयाांचे

(३४)

७६२९३ (२०-०४-२०१७).

े्शन रोखण्यात आल्याबाबत

श्री.योगेश सागर (चारिो ) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील

(१) मींब
ु ई म ानगरपामलकेच्या रवेकभागातर्् को ती ी कायदाये र्ीर अ्च

नसताना गत ६ वेकर्ष्

यदायनाींक २९ ड्सेंबर, २०१६ रोजी वेका त्या सम
ु ारास ननदायर्शनास आले आ े ,

े खरे आ े काय,

ननरननराळ्या कार ामळ
ु े ननवेकत्ृ त मर्षणाक आझ

मर्षणाकेत्तर कमशचाऱयाींचे पेन्र्न रोखल्याचे

(२) असल्यास, सींच मान्यतेमुळे सेवेका काळात अनतसरक्त ठरल्यानींतर नवेकीन र्ाळे त समायोजन
न झाल्याने
रुजू

ी अनेक मर्षणाकाींचे पेन्र्न रोखण्यात आले आ े तसेच का ी मर्षणाकाींनी सेवेकेत

ोताना बी्् आझ

बीपी्् पू श केले

ोते मात्र त्याींनी ्ी्् पू श न केल्याने त्याींची

पेन्र्न रोखण्यात आल्याचे ननदायर्शनास आले आ े ,

े

ी खरे आ े काय,

(३) असल्यास, मर्षणाकाींना पेन्र्न दाये ेबाबत र्ासनाने को ती उपाययोजना केली वेका करण्यात
ये ार आ े ,
(४) नसल्यास, रवेकलींबाची कार े काय आ े त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०१-०७-२०१७) :(१)
(२)

े खरे आ े .

े खरे आ े .

(३) वेक (४) ब ृ न्मुींबई म ानगरपामलका खाजगी िाथममक अनुदायाननत र्ाळाींतील कमशचाऱयाींना

ननवेकत्ृ ती वेकेतन योजना र्ासनाच्या मान्यतेने लागू केली असन
ू , ननवेकत्ृ ती वेकेतन ननयमावेकलीतील
तरतुदायीनुसार आवेकश्यक त्या बाबीींची पूतत
श ा करीत नसल्यामळ
ु े अनतसरक्त मर्षणाक आझ
मर्षणाकेतर कमशचाऱयाींचे पेन्र्न रोखण्यात आले आ े .

सदायर ननयमावेकलीत सु्ार ा करण्याबाबतच्या ्ोर ात्मक नन य
श ाचा ितावेक कायाशजन्वेकत

असून, त्यास म ानगरपामलकेच्या सषणाम िाच्कर ाची मींजुरी िा्त झाल्यानींतर अनतसरक्त
ठरलेल्या मर्षणाक / मर्षणाकेतर कमशचाऱयाींचे ननवेकत्ृ ती वेकेतन दायावेके ननकाली काढण्यात ये ार आ े त.
म ानगरपामलका सेवेकेत रुजू

ोताींना बी.्ङ आझ

बी.पी.्ङ पू श न केलेल्या श्रीमती

चारुमती मुदायमलयार याींनी मा. न्यायालयात याचचका दायाखल केली

ोती.

मा. न्यायालयाच्या आदाये र्ानस
ु ार श्रीमती मुदायमलयार याींना म ानगरपामलकेमार्शत ननवेकत्ृ ती

वेकेतनादायी र्ायदाये अदाया करण्यात आले आ े त.

त्यानुसार दतर बी.्ङ (क्रर्जीकल) मर्षणाकाींना ननवेकत्ृ ती वेकेतनादायी र्ायदाये अदाया करण्याचा

ितावेक म ानगरपामलकेच्या रवेकचारा्ीन आ े .

___________
आरे िनलनी येथे मेरो-३ प्रिल् ासाठी िारशेड उभारण्याबाबत
(३५)

७६६९० (२१-०४-२०१७).

श्री.सांिय

ोतनीस (िललना), श्री.अलमत साटम (अांधेरी

जश्चम), श्री.किसन िथोरे (मरबाड), श्री.बळीराम लसरसिर (बाळा ूर), श्री.अजित

वार

रवेक.स. ३२५ (29)
(बारामती), श्री.राणािगिीतलसांह
बरोरा

(शहा ूर),

श्री.हदली

ाटील (उस्मानाबाद), श्री.वैभव व चड (अिोले), श्री. ाांडरां ग
वळसे- ाटील

(आांबेगाव),

श्री.ियांत

श्री.शलशिाांत लशांदे (िोरे गाव), श्री. थ्
ृ वीराि चव्हाण (िराड दक्षक्षण) :

ाटील

(इस्लाम ूर),

सन्माननीय मख्यमांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मींब
ु ईतील आरे कनलनी येथे मेरो-३ िकल्पासाठश कारर्े् झाल्यास येथील ममठश नदायीचे

पा ी पावेकसाळयात चकाला पसरसर, मुींबई आींतरराषरीय रवेकमानतळ येथे मर्रुन पूरजथती
ननमाश

ोईल असा गींभीर उल्लेख कारर्े्ची जागा ननवेक्ण्यासाठश नेमलेल्या र्ासक्रकय

सममतीतील दायोन पयाशवेकर तज्ज्ञाींची त्याींच्या अ वेकालात केला असल्याचे मा े जानेवेकारी, २०१७
मध्ये वेका त्या दायरम्यान ननदायर्शनास आले,

े खरे आ े काय,

(२) असल्यास, तरी दाये खील र्ासनाने सदायर यठका ी कारर्े् उभारण्याचा नन य
श
पयाशवेकर तज्ज्ञाींच्या मताक्े र्ासनाने दायल
श केले आ े,
ु षणा

े

ी खरे आ े काय,

(३) असल्यास, कारर्े् उभारल्याने र्ेक्ो झा्ाींची मोठ्या िमा ात तो्
कारर्े्ला मुींबईतील नागरीकाींचा ी तीव्र रवेकरो् आ े ,

े

ेतल्याने

ो ार असल्याने या

ी खरे आ े काय,

(४) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आ े काय, चौकर्ीअींती मेरो-३ चे कारर्े् आरे
कनलनीमध्ये उभारल्यास मुींबईमध्ये ममठश नदायीचे पा ी पावेकसाळयात मर्र ार ना ी तसेच
झा्ाींची मोठ्या िमा ात तो्

ो ार ना ी याबाबत र्ासनाने को ती कायशवेका ी केली वेका

करण्यात येत आ े ,
(५) नसल्यास, रवेकलींबाची कार े काय आ े त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०१-०७-२०१७) :(१) अींर्त: खरे आ े.
(२) ना ी.
(३) अींर्त: खरे आ े.
(४) वेक (५) कार्ेपोचा स्
ु ारीत ितावेक-१ आराख्ा
जातीत

जात

झा्े

वेकाचवेकण्याच्या

दृष्ीने

वेक

ा तज्ञ सममतीच्या मर्र्ारसीनस
ु ार,

ब ृ न्मुींबई

म ानगरपामलकेच्या

पजशन्य

जलवेका ीन्या ननयोजन वेक सींर्ो्न रवेकभागाच्या (BRIMSTOWAD) िकल्पाच्या मींजुरीनुसार
बाीं्ल्या जा ार आ े .

___________
मांबई महानगर ाललिेच्या ववववध वाडलमध्ये चतथल श्रेणीतील सफाई िामगाराांच्या
बनावट उमेदवाराांची भरती िेल्याबाबत
(३६)

७६८०१ (२०-०४-२०१७).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.किसन िथोरे (मरबाड) :

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील

(१) मुींबई म ानगरपामलकेच्या रवेकरवेक् वेका्शमध्ये नोकर भरतीत चतुथश श्रे ीतील सर्ाई
कामगाराींच्या बनावेक् उमेदायवेकाराींची भरती केल्याने ता्दाये वेक पोमलसाींनी नत ाींना अ्क केल्याचे
मा े जानेवेकारी, २०१७ वेका त्या दायरम्यानच्या कालावेक्ीमध्ये ननदायर्शनास आले,

े खरे आ े काय,

रवेक.स. ३२५ (30)
(२) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आ े काय,चौकर्ीअींती काय ननदायर्नाशस आले
तद्नुसार

सर्ाई

कामगाराींच्या

जागी

बनावेक्

भरती

कर ाऱया

पामलकेच्या

सींबींच्त

अच्काऱयाींवेकर को ती कारवेकाई करण्यात आली वेका करण्यात येत आ े .
(३) नसल्यास, रवेकलींबाची कार े काय आ े त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०१-०७-२०१७) :(१)

े खरे आ े .

(२) वेक (३) सदायर अच्कारी / कमशचारी याींना अ्केच्या यदायनाींकापासून म ानगरपामलकेच्या

सेवेकेतन
ननलींत्रबत करण्यात आले असन
अच्कारी
ू
ू , त्याींचेरवेकरुध्दाय म ानगरपामलकेचे िमख
ु
(चौकर्ी) याींचेमार्शत चौकर्ी सुरु आ े .

___________

िो री (जि.ठाणे) येथील ४ लेनच्या उड्डाण ल
ू ाचे एमएमआरडीएतफे  दां दीिरण
िरण्यात येणार असल्याबाबत

(३७)

७७१३९ (२१-०४-२०१७).

श्री.प्रिाश फात ेिर (चें बूर), श्री.सभाष भोईर (िल्याण

ग्रामीण), श्री.सरे श धानोरिर (वरोरा), श्री.प्रता

सरनाईि (ओवळा माजिवडा) :

सन्माननीय

मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) कोपरी (जज.ठा े) येथील ४ लेनचा उड््ा पूल ८ लेनचा ्म्मआर्ी्तर्् करण्यात ये ार
आ े,

े खरे आ े काय,

(२) तसेच सदायर पल
ू रुीं दायीकर ाच्या कामास अद्याप सरु
ु वेकात झाली ना ी,

े

ी खरे आ े काय,

(३) असल्यास, सदायर काम िलींत्रबत रा ण्याची कार े काय आ े त,
(४) असल्यास, सदायर यठका ी
रुीं दायीकर

ोत असलेली वेका तुकीची कों्ी दायरू करण्यासाठश उक्त पुलाचे

त्वेकरीत करण्याबाबत र्ासनाची भूममका काय आ े ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०१-०७-२०१७) :(१) वेक (२)

ोय.

(३) वेक (४) रवेकर्षयाींकीत उड््ा पूलाचे स्
ु ारीत आराख्े तयार करण्याचे काम अींनतम ्््यात
असून त्यास रे ल्वेकेची मींजूरी

ेऊन पुढील ननरवेकदाया ननजश्चत करण्यात येईल.

नवी मांबईतील मे.भारत
(३८)

७७५१२ (२१-०४-२०१७).

___________

ेरोललयम िन ोरे शन लल. िां नीवर िारवाई िरणेबाबत
श्री.सांिय िेळिर (ठाणे), श्री.किसन िथोरे (मरबाड) :

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नवेकी मुींबईतील मे.भारत पेरोमलयम कनपोरे र्न मल. कींपनीने सरू
ु केलेल्या सी्नजी आऊ्

ले् सें्र म ानगरपामलकेची वेक मस्कोची दाये यके यदायली नसल्याने सात मय न्याींपासून बींदाय आ े ,
े खरे आ े काय¸

रवेक.स. ३२५ (31)
(२) असल्यास, उपरोक्त सें्र बींदाय असल्याने सरषणाा सीं ्ना वेक नागसरकाींनी मा े जानेवेकारी,
२०१७ मध्ये वेका त्या दायरम्यान आींदायोलने केली आ े त,

े

ी खरे आ े काय,

(३) असल्यास, म ानगरपामलका वेक मस्को याींचे दाये यके दाये ण्यास रवेकलींब करून नागरीक वेक
वेका नचालकाींना मे.भारत पेरोमलयम कनपोरे र्न मल. कींपनी र्व्यवेकथापन वेकेठशस ्रीत आ े ,

े

ी खरे आ े काय,
(४) असल्यास, सदायर िकर ी सींबींच्त र्व्यवेकथापनावेकर र्ासनाद्वेकारे कारवेकाई करण्यात ये ार
आ े काय, असल्यास त्याचे वेकरुप काय,
(५) नसल्यास, रवेकलींबाची कार े काय आ े त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०१-०७-२०१७) :(१) मे.भारत पेरोमलयम कनपोरे र्न मल. याींना भूखीं् क्र.२,
से.१५, सी.बी.्ी. बेलापूर येथे भा्ेपट्टा करारान्वेकये वेका्प केलेल्या भूखीं्ावेकरील सी.्न.जी.
आऊ्ले् सें्रचे बाीं्काम यदाय.२०.४.२०१४ रोजी पू श करुन नवेकी मींब
ु ई म ानगरपामलकेक्ून
भोगवेक्ा िमा पत्र िा्त करुन

े े आवेकश्यक

ोते. तथारप, सदायर कींपनीने भोगवेक्ा िमा पत्र

िा्त न करताच सी.्न.जी. आऊ्ले् सें्र सुरु केलेले आ े .
मस्को म ामीं्ळाने

यदाय.२१.४.२०१४

ते

यदाय.२०.७.२०१६ या कालावेक्ीसाठश बाीं्काम

रवेकलींबापो्ी रु.५१,०९,७२०/- दतकी अनतसरक्त भा्ेपट्टय
् ाची रक्कम भरण्याकसरता यदाय.१३.७.२०१६
च्या पत्रान्वेकये मे. भारत पेरोमलयम कनपोरे र्न मल. कींपनीला कळरवेकले असन
ू अद्यापपयंत सदायर
रक्कम भर ा करण्यात आलेली ना ी. मस्कोक्ून “ना-दाये य िमा पत्र” िा्त करुन

ेण्यासाठश

सदायर रक्कमेचा भर ा कींपनीने कर े आवेकश्यक असन
ू त्यामर्वेकाय ननयमानुसार नवेकी मुींबई
म ानगरपामलका भोगवेक्ा िमा पत्र दाये ऊ र्क ार ना ी.
(२) वेक (३) ना ी.
(४) वेक (५) िश्न उद््ावेकत ना ी.
___________
मांबईतील भगवती  दनणालयात सोयी-सववधा व िमलचाऱयाांचा अभाव
तसेच म्हत्वाचे ववभाग बांद असल्याबाबत

(३९)

७७५६५ (२१-०४-२०१७).

अॅड. राग अळवणी (ववले ाले), अॅड.आलशष शेलार (वाांद्रे

जश्चम), श्री.योगेश सागर (चारिो ), श्री.चरण वाघमारे (तमसर) :

सन्माननीय मख्यमांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) मुींबई पजश्चम उपनगरातील वेकाढती लोकसीं्या लषणाात

ेऊन मुींबई म ानगरपामलकेने

बोरीवेकली येथील भगवेकती रुग् ालयाच्या नुतनीकर ात तब्बल २८ को्ीीं ू न अच्क रुपये खचश
करून ११ मजली रुग् ालय उभे केले आ े , े खरे आ े काय,
(२) असल्यास, दमारत तयार

ोऊन सद्ध
ु ा अद्याप येथे ब्ल् बँक, ्चआयर्व् ी चाच ी, िसत
ू ी

सुरवेक्ा, नेत्र चचक्रकत्सा तसेच सवेकाशत म त्वेकाचा अप ात रवेकभाग सुरु झालेला नसल्याचे ी
ननदायर्शनास आले आ े ,

े

ी खरे आ े काय,
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(३) असल्यास, स ा मय न्याींत केवेकळ ६५४ रुग् ाींवेकर उपचार करण्यात आल्याची माय ती मा े
ड्सेंबर, २०१६ च्या र्ेवेक्च्या आठवेकड्यात ननदायर्शनास आली आ े ,
(४)

असल्यास,

उक्त

रुग् ालयात

अवेकच्छता,

अपऱु या

अभावेकामुळे रुग् ाींना िनतषणाा करावेकी लागते वेक त्यामुळे रुग्
आ े त,
(५)

े

े

ी खरे आ े काय,

सोयी-सरु वेक्ा

वेक

कमशचाऱयाींच्या

खाजगी रुग् ालयाचा आ्ार

ेत

ी खरे आ े काय,

असल्यास,

भगवेकती

रुग् ालयात

तात्ीने

सवेकश सोयीसुरवेक्ा

उपलब््

करुन

पुरेसा

कमशचारीवेकगश दाये ऊन रुग् ाींना यदायलासा दाये ण्याबाबत तसेच सवेकश सुरवेक्ाींचे रवेकभाग सुरु करण्याबाबत
र्ासनाने का ती कायशवेका ी केली वेका करण्यात येत आ े ,
(६) नसल्यास, रवेकलींबाची कार े काय आ े त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०१-०७-२०१७) :(१) भगवेकती रुग् ालयाच्या पुनरवेकशकासाच्या पय ल्या
्््यात नमसंग रे ननींग सें्रकरीता ११ मजल्याींची दमारत बाीं्ण्यात आली असन
ू , सदायर
दमारतीकसरता म ानगरपामलकेमार्शत रुपये २८ को्ी दतका खचश करण्यात आला आ े .
(२)

े खरे आ े .

(३) भगवेकती नमसंग रे ननींग सें्र रुग् ालय सुरु झाल्यापासून ते यदायनाींक ३१.१२.२०१६ पयंत
वेकैद्यकीय उपचार
• बा्य रुग्

ेतलेल्या रुग् ाींची सीं्या पुढीलिमा े आ े :-

रवेकभागात तपासण्यात आलेले रुग्

– १७,३३१

• अनतदायषणाता वेकैद्यकीय सेवेका रवेकभागात तपासण्यात आलेले रुग्
• षणा-क्रकर

तपास ी केलेले रुग्

• ई.सी.जी. तपास ी केलेले रुग्
• आींतररुग्

– १४९२
– ४५३

रवेकभागात दायाखल झालेले रुग्

– ७३६

• पॅथनलनजी लॅ बमध्ये रक्ताची वेक दतर तपास ी केलेले रुग्
(४)

– ६८४५

– २२७३३

े खरे ना ी.

(५) वेक (६) नर्व्याने सुरु करण्यात आलेल्या ११० रुग् र्य्येच्या भगवेकती नमसंग रे ननींग सें्र
रुग् ालयाकसरता वेकसरषठ सींवेकगाशसाठश म ानगरपामलकेमार्शत १८१ पदाये नर्व्याने ननमाश

करण्यात

आली असन
ू , त्यापैकी ९४ पदाये भर त आली आ े त.

उवेकशसरत सरक्त पदाये भरण्याची कायशवेका ी म ानगरपामलकेमार्शत करण्यात येत आ े.
भगवेकती

रुग् ालयाच्या

पन
ु बां् ीच्या

२

ऱया

्््यात

्कू

८५२

रुग् र्य्येचे

अत्या्ुननक उच्चतरीय अनतरवेकर्ेर्ष रुग् ालय म ानगरपामलकेमार्शत ितारवेकत करण्यात आले
असन
ू , सदायर रुग् ालयात र्त्रक्रक्रया रवेकभाग, अजथर्व्यींग रवेकभाग, बालरुग्

रवेकभाग, माताबाल

सींगोपन रवेकभाग, िसुती रवेकभाग, अनतदायषणाता रवेकभाग, भौनतकोपचार रवेकभाग, दायीं त रवेकभाग, ह्रदायय
र्त्रक्रक्रया,

्लाज्क

सजशरी,

न्युरोलनजी,

न्युरोसजशरी,

नेफ्रोलनजी

(्ायमलमसस

सें्र),

का्ीओलनजी, आदायी अनतरवेकर्ेर्ष रवेकभाग म ानगरपामलकेमार्शत उपलब्् करुन दाये ण्यात ये ार
आ े त.
सदायर रुग् ालयाचा पन
ु रवेकशकास वेक पन
ु बां् ीकसरता ननरवेकदाया िक्रक्रया कायाशजन्वेकत आ े .
___________
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नवी मांबईतील बेला ूर येथील महानगर ाललिेचे  दनणालय अ ूणल अवस्थेत असल्याबाबत
(४०)

७८१३७ (२१-०४-२०१७).

श्रीमती मांदा म्हात्रे (बेला ूर) :

सन्माननीय मख्यमांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नवेकी मुींबईतील बेलापूर येथील म ानगरपामलकेच्या रुग् ालयात पसरपु श सोयीसुरवेक्ा ममळत
नसल्याचे मा े जानेवेकारी, २०१७ मध्ये वेका त्या दायरम्यान ननदायर्शनास आले,

े खरे आ े काय,

(२) असल्यास, याबाबत चौकर्ी करण्यात आली आ े काय, चौकर्ीच्या अनुर्षींगाने सदायर
रुग् ालय सवेकश सुरवेक्ेस
करण्यात येत आ े ,

तात्काळ सुरु करण्याबाबत र्ासनाने को ती कायशवेका ी केली वेका

(३) नसल्यास, रवेकलींबाची कार े काय आ े त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०४-०७-२०१७) :(१)
(२)

े खरे आ े .

ोय, चौकर्ी करण्यात आली आ े .
नवेकी मुींबई म ानगरपामलकेअींतगशत २२ नागरी आरोग्य केंद्र, ३ सावेकशजननक रुग् ालय वेक ३

माता बाल रुग् ालये कायशरत आ े त.

बेलापरू येथील माता बाल रुग् ालय

े मा े ऑग्, २०१४ पासन
ू सरु
ु करण्यात आले

आ े . सदायर रुग् ालयात सद्यजथतीत जनरल बा्यरुग्
त्रीरोग बा्यरुग्

रवेकभाग, यास

रवेकभाग, बालरोग बा्यरुग्

रवेकभाग,

ियोगर्ाळा, ICTC रवेकभाग दाये खील कायशरत आ े त.

माता बाल रुग् ालय, बेलापूर येथील ्क्स-रे वेक सोनो्ार्ी रवेकभाग, आींतररुग् ,

र्ात्रक्रक्रयाग ृ

वेक

उपलब््ता करुन

िसत
ु ीग ृ

यासाठश

लाग ाऱया

मनषु यबळाची

ननयक्
ु ती

वेक उपकर ाींची

ेण्याची कायशवेका ी म ानगरपामलकेक्ून करण्यात येत आ े .

(३) िश्न उद्भवेकत ना ी.

___________
टागोर नगर येथील म्हाडाने बाांधलेल्या सदतनिा महा ाललिा िमलचारी, िेंद्र शासनाचे
अस्था नावरील सी.बी.आय.
(४१)

७८६६१ (२०-०४-२०१७).

ोलीस िमलचारी याांच्या नावावर िरण्याबाबत

श्री.सतनल राऊत (ववक्रोळी) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय गह
ृ तनमालण मांत्री

(१) रवेकक्रोळी पूवेकश (मुींबई), ्ागोर नगर येथील म् ा्ाने सन १९६०-६२ साली बाीं्लेल्या २९६६
बैठश ननवेकासी सदायननका पैकी १२१ सदायननका तेथे रा त असलेल्या म ापामलका कमशचारी, केंद्र

र्ासनाचे अथापनावेकरील सी.बी.आय. पोलीस कमशचारी याीं च्या “जैसे थे जथतीमध्ये“ नावेकाींवेकर
करण्याचा सन १९८७ साली झालेला िर्ासक्रकय नन य
श आझ

म् ा्ाच्या यदायनाींक २१ ऑक््ोबर,

१९९२ रोजी झालेल्या ठरावेक क्र. ३०९७ बाब क्र. ११९/३ नुसार झालेला नन य
श िलींत्रबत असल्याने
सदायरचा िलींत्रबत असलेला ितावेक मींजुर करून पोलीस कमशचारी, म ापामलका कमशचारी याींना
न्याय दाये ण्याची माग ी थाननक लोकिनतनन्ीींनी केली आ े ,

े खरे आ े काय,
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(२) असल्यास, याबाबत र्ासनाने काय कायशवेका ी केली वेका करण्यात येत आ े ,
(३) नसल्यास, रवेकलींबाची कार े काय आ े त ?
श्री. प्रिाश महे ता (०५-०७-२०१७) :(१) वेक (२) पोमलस खात्यासाठश ्ागोर नगर, रवेकक्रोळी (पूवेक)श
येथे

रवेकतरीत करण्यात आलेली

१२१

गाळे

मालकीतत्वेकावेकर

ोण्याची माग ी थाननक

लोकिनतनन्ीींनी यदाय. २०.०६.२०१६ च्या पत्राने केली आ े.
्ागोर नगर, रवेकक्रोळी (पवेक
ू )श येथील मल
ू त: भा्े तत्वेकावेकर असलेले गमलच्छ वेकती

ननमल
ुश न योजनेअींतगशतचे २९६६ बैठे गाळे म् ा्ा िाच्कर ाने यदाय. २१.१०.१९९२ च्या ११९ र्व्या
बैठकीमध्ये ठरावेक क्र. ३०७७ अन्वेकये

“जसे आ े तसे” तत्वेकावेकर रवेकक्री योजने अींतगशत अच्कृत

तसेच अनच्कृत गाळे ्ारकाींना दाये ण्याचा नन य
श

ेण्यात आला. सदायर ू गाळ्याींपक
ै ी का ी गाळे
म ानगरपामलका, र्ासन वेक सावेकशजननक सींथा याींना दाये खील रवेकतरीत करण्यात आले आ े .
तथारप या िकर ी रवेकभागाची
ना

ना

रकत िमा पत्र

ेण्याची अ् असल्यामळ
ु े ज्या रवेकभागाने

रकत िमा पत्र यदायले त्या रवेकभागाच्या कमशचाऱयाींना रवेकक्री योजनेअींतगशत सामावेकून

ेण्यात

आले. मात्र स ाय्यक पोमलस आयुक्त (म्
ु यालय-३) पोमलस आयुक्त, ब ृ न्मुींबई याींनी यदाय.
०२.०३.२००२ च्या पत्राने पोमलस कमशचाऱयाींना रवेकतरीत केलेले ्ागोर नगर येथील १२१ गाळे
पोमलस

कमशचाऱयाींच्या

पोमलसाींच्या नावेके

नावेके

करण्यासींबीं्ी

रकत

ेतलेली

आ े

ोऊ र्कलेले ना ी.

त्यामळ
ु े

सदायरचे

गाळे

म् ा्ाने यदाय. ०७.०१.२०१७ रोजी मा े माचश २०१७ पयंतचे ्ागोर नगर वेक कन्नमवेकार नगर
येथील ्कू

२६४ गाळ्याींसाठश ्कू

रक्कम रु. ३,३९,२२,२६८/- च्या थकबाकीचा भर ा

करण्याबाबत कळरवेकले आ े. सद्य:जथतीत पोमलस रवेकभागाने थकबाकीचा भर ा केलेला ना ी.
सदायर ू रक्कमेचा भर ा केल्यानींतर पोमलस रवेकभागाच्या नावेके अमभ ताींतर
िक्रक्रया सुरु
करण्याचे ितारवेकत आ े असे म् ा्ा कायाशलयाने त्याींच्या अ वेकालात नमूदाय केले आ े .
(३) िश्न उद््ावेकत ना ी.

___________
मांबई शहर व औद्योधगि वविास महामांडळामध्ये िमलचाऱयाांना िायम िरण्याबाबत
(४२)

७८८६९ (२१-०४-२०१७).

श्रीमती मांदा म्हात्रे (बेला ूर) :

सन्माननीय मख्यमांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मुींबई र् र वेक षद्योचगक रवेककास म ामीं्ळामध्ये सन २००५ पासून अजग्नर्मन

रवेकभागामध्ये वेकेगवेकेगळया कालावेक्ीमध्ये कळीं बोली, नवेकीन पनवेकेल, ्ो ाचगरी, खार र र्ायर
्े र्न

येथे

कायशरत

न्यायालयाने आदाये र् यदायले

असलेल्या
ोते,

कमशचाऱयाींना

कायमवेकरुपी

करण्याबाबत

मा.कामगार

े खरे आ े काय,

(२) असल्यास, उक्त पदाये मींजुर ना ीत असे मस्को र्व्यवेकथापनाक्ून साींगण्यात आले आ े ,
ी खरे आ े काय,

े
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(३) असल्यास, मस्को मार्ंत नोकरभरती सुरु असून मस्को म ामीं्ळात रोजींदायारीवेकर काम
कर ा-या थाननक िकल्प्ताींना कायमवेकरुपी नोकरीत सामावेकून

ेण्याबाबत र्ासनाने

को ती कायशवेका ी केली वेका करण्यात येत आ े ,

(४) नसल्यास, रवेकलींबाची कार े काय आ े त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०१-०७-२०१७) :(१) मा.षद्योचगक न्यायालयाने सदायर कमशचाऱयाींना
मस्कोच्या यदाय.६.९.२००२ चे पसरपत्रकानुसार सोयीसुरवेक्ा वेक लाभ दाये ण्याचे आदाये र् यदायलेले आ े त.
त्यानस
ु ार कायशवेका ी करण्यात आलेली आ े.
(२) िश्न उद््ावेकत ना ी.

(३) मस्को म ामीं्ळात सवेकश पदाये भरण्यासाठश वेकतींत्र भरतीसूची तयार करण्यात आली असन
ू

सदायर सूचीतील ननयमाींिमा े भरतीिक्रक्रया केली जाते. तसेच र्ासनाने वेकेळोवेकेळी यदायलेल्या
ननदाये र्ानस
ु ार वेकगश-क वेक वेकगश-् पदायाींच्या भरतीिक्रक्रयेमध्ये िकल्प्ताींसाठश ०५ ्क्के आरषणा

ठे वेकण्यात येते. मस्को म ामीं्ळामध्ये रोजींदायारीवेकर काम कर ाऱया थाननक िकल्प्ताींना
नोकरीत कायमवेकरुपी सामावेकून

ेण्याबाबत मस्को म ामीं्ळाचे ्ोर

ना ी.

(४) िश्न उद््ावेकत ना ी.

___________
ठाणे जिल््यातील डोंब्रबवली व माणिोली रस्ता व ठाणे-िल्याण
रे ल्वे समाांतर रस्ता प्रिल् ाबाबत
(४३)

७८९२५ (२१-०४-२०१७).

श्री.प्रता

सरनाईि (ओवळा माजिवडा), श्री.सभाष भोईर

(िल्याण ग्रामीण), श्री.प्रिाश सवे (मागाठाणे), श्री.प्रिाश फात ि
े र (चें बूर) :

सन्माननीय

मख्यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) ठा े जजल््यातील ्ोंत्रबवेकली वेक मा कोली रता वेक ठा े-कल्या

रे ल्वेके समाींतर रता

िकल्पास ्म्मआर्ी्ने यदायनाींक २७ जून, २०१४ रोजी वेका त्या सुमारास झालेल्या बैठकीत
मींजूरी यदायली

ोती,

े खरे आ े काय,

(२) असल्यास, सदायर कामाींना अद्यापी सुरुवेकात झालेली ना ी,

े

ी खरे आ े काय,

(३) असल्यास, या कामासाठश क्रकती रक्कमेची तरतूदाय करण्यात आली वेका येत आ े ,
(४) नसल्यास, रवेकलींबाची कार े काय आ े त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०१-०७-२०१७) :(१), (२), (३) वेक (४)

ोय. ठा े जजल् यातील मा कोली

(मभवेकीं्ी) ते मो्ागावेक (्ोंत्रबवेकली) या ितारवेकत रत्याला मुींबई म ानगर िदाये र् रवेककास
िाच्कर ाच्या

सममतीने

मींजूरी

यदायली

असून

सद्यजथतीत

्ोंत्रबवेकली

येथील

मो्ागावेक

बाजक
ू ्ील ित्यषणा कामास मींब
ु ई म ानगर िदाये र् रवेककास िाच्कर ामार्शत सरु
ु वेकात करण्यात

आली आ े . काम पू त्श वेकाचा कालावेक्ी ३६ मय ने (पावेकसाळ्यास ीत) दतका असून सदायर
कामासाठश रु. २४५ को्ी दतकी तरतूदाय करण्यात आली आ े.
___________
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नवी मांबईतील िळां बोली शहरात आवास योिनेच्या माध्यमातून गसरबाांसाठी घरिल दे ण्यासाठी
२५०  द ये आिा दन ग्राहिाांना नोंदणी ि दन हदली िात असल्याबाबत

(४४)

७९२५० (२०-०४-२०१७).

श्री.भरतशेठ गोगावले (महाड) :

सन्माननीय मख्यमांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) नवेकी मींब
गसरबाींसाठश
ु ईतील कळीं बोली र् रात आवेकास योजनेच्या माध्यमातन
ू

रकुल

दाये ण्यासाठश २५० रुपये आकारुन ्ा काींना नोंदाय ी करुन यदायली जात असल्याचे नुकतेच मा े
जानेवेकारी, २०१७ मध्ये वेका त्या सम
ु ारास ननदायर्शनास आले आ े,

े खरे आ े काय,

(२) असल्यास, उक्त अनच्कृतप े सुरु असलेली नोंदाय ी सींदायभाशत र्ासनाने सखोल चौकर्ी

केली आ े काय, त्यात काय आढळून आले वेक त्यानुसार सींबींच्ताींवेकर को ती कायशवेका ी केली वेका
करण्यात येत आ े ,

(३) नसल्यास, रवेकलींबाची कार े काय आ े त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२९-०६-२०१७) :(१)

े खरे ना ी.

अर्ा िकारची को ती ी तक्रार पनवेकेल म ानगरपामलकेस अद्यापपयंत िा्त झालेली
ना ी असे आयक्
ु त, पनवेकेल र् र म ानगरपामलका याींनी कळरवेकले आ े .
(२) वेक (३) िश्न उद््ावेकत ना ी.

___________
ववरार-डहाणू रे ल्वे मागालच्या चौ दरीिरणाबाबत
(४५)

८०५१९ (२१-०४-२०१७).

श्री.ववलास तरे (बोईसर) :

श्री.हहतेंद्र ठािूर (वसई), श्री.क्षक्षतीि ठािूर (नालासो ारा),

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मुींबई नागरी वेका तूक योजना-३ (MUTP) या योजनेस यदायनाींक ३० नोर्व् ें बर, २०१६ रोजी वेका
त्या सम
ु ारास केंद्र र्ासनाने मींजुरी यदायली आ े ,

े खरे आ े काय,

(२) असल्यास, उपरोक्त योजनेमध्ये रवेकरार-् ा ू रे ल्वेके मागाशच्या चौपदायरीकर
समावेकेर् आ े ,

े

योजनेचा

ी खरे आ े काय;

(३) असल्यास, रवेकरार-् ा ू रे ल्वेके मागाशच्या चौपदायरीकर ासाठश क्रकती खचश अपेक्षषणात आ े आझ

त्यासाठश जागतीक बँकेक्ून तसेच केंद्र वेक र्ासनाक्ून क्रकती रकमेचा भार उचलण्यात ये ार
आ े,

(४) असल्यास, रवेकरार-् ा ू रे ल्वेके मागाशचा चौपदायरीकर ाच्या िकल्पाचे काम क्रकती वेकर्षाशत पु श
करण्याचे उद्दीष् ठररवेकण्यात आले आ े ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०५-०७-२०१७) :(१) वेक (२)

ोय.

(३) वेक (४) पजश्चम रे ल्वेकेच्या रवेकरार-् ा ू रे ल्वेके मागाशच्या चौपदायरीकर ाचा पु त्श वेकाचा अींदायाजजत
खचश रु.३५७८ को्ी आ े. सदायर खचाशपैकी जागनतक बँकेक्ून रु.२६८४ को्ी दतके कजश ममळ े

अपेक्षषणात आ े . तथारप, जागनतक बँकेर्ी वेका्ा ा्ी केल्यानींतर कजाशची अींनतम रक्कम ननश्चत

रवेक.स. ३२५ (37)
ोईल. उवेकशरीत खचाशची रक्कम रे ल्वेके मींत्रालय वेक म ाराषर र्ासन ५०:५० या िमा ात सोस ार
आ े . र्ासनाच्या य श्श्याचा ५०% आचथशक स भाग मुींबई म ानगर िदाये र् रवेककास िाच्कर ाने
सोसण्याबाबत मींब
ु ई म ानगर िदाये र् रवेककास िाच्कर ास ननदाये र् दाये ण्यात आले आ े त सदायर
िकल्प ५ वेकर्षाशत पू श

ो े अपेक्षषणात आ े .

___________
मांबईत भयारी रे ल्वे स द िरण्याबाबत

(४६)

८०५२१ (२१-०४-२०१७).

श्री.ववलास तरे (बोईसर) :

श्री.हहतेंद्र ठािूर (वसई), श्री.क्षक्षतीि ठािूर (नालासो ारा),

सन्माननीय मख्यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मुींबईत भुयारी रे ल्वेके सुरु करण्याबाबत र्ासनाने केंद्र र्ासनार्ी का ी बोल ी केली आ े ,

े

खरे आ े काय,

(२) असल्यास, को त्या वेकरुपाची वेक त्याची र्लननषपती काय आ े ;
(३) असल्यास, सींकजल्पत योजनेचे थो्क्यात वेकरुप वेक अींदायाजजत खचश काय आ े वेक ती केर्व् ा
कायाशजन्वेकत

ोण्याची र्क्यता आ े ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०१-०७-२०१७) :(१)

ोय.

(२) केद्र र्ासनाने मुींबई मेरो लाईन – ३ (कुलाबा-वेकाींद्रे-मस्झ) िकल्पास यदाय. १८ जुल,ै २०१३
रोजीच्या पत्रान्वेकये मींजुरी यदायली वेक यदाय. १८ स््ें बर, २०१३ रोजीच्या अच्सुचने नूसार मेरो – ३
च्या माचगशकेला मान्यता यदायली.

(३) कुलाबा-वेकाींद्रे-मस्झ मेरो मागाशची लाींबी ३३.५ क्रकमी (सींपू त
श : भय
ु ारी) असन
ू ्कू
थानके (२६ भूयारी आझ

२७

१ जममनीवेकर) ितारवेकत आ े त. िकल्पामुळे नसरमन पनईं् आझ

वेकाींद्रे-कुलाश सींकुल यासार्या वेकाझ ज्य केंद्रासमवेकेत आींतरराज्यीय वेक आींतरराजषरय रवेकमानतळाींना
तसेच मरोळ षद्योचगक वेकसा त आझ

मस्झ याींसार्या भागाींना मेरो सेवेकन
े े जो्ले जा ार

आ े . काळबादाये वेकी, वेकरळी, िभादाये वेकी, रवेकमानतळ, मरोळ षद्योचगक वेकसा त आझ
याींसार्या रे ल्वेके सेवेकेने न जो्ल्या गेलेल्या भागाींना मेरो रे ल सेवेका उपलब््

मस्झ

ो ार आ े .

िकल्पाला यदायनाींक २७ जन
ू , २०१३ रोजी केंद्रीय मींत्रत्रमीं्ळाची मान्यता ममळाली. सदायर िकल्प
पू त्श वेकाची क्रकींमत रू. २३,१३६ को्ी आ े . िकल्पासाठश जपान आींतरराजषरय स कायश सींथा
(JICA) याींच्याक्ून रु. १३,२३५ को्ी रक्कम कजश वेकरुपात नन्ी उपलब््

ो ार असून

उवेकशसरत खचश केंद्र र्ासन वेक म ाराषर र्ासन / मींब
ु ई म ानगर िदाये र् रवेककास िाच्कर
याींच्याक्ून समभाग वेक दायय्ु यम कजश नन्ी वेकरुपात उपलब््

ो ार आ े . मुींबई मेरो रे ल

कनपोरे र्न मार्शत (केंद्र वेक राज्य र्ासनाचा सींयुक्त उपक्रम) राबरवेकण्यात ये ार आ े. सदायर
िकल्प २०२० पयंत पू श

ोण्याचा मानस आ े.

___________
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नाांदेड शहराच्या स्वच्ितेचे िाम ए.टू.झेड िां नीिडून िरण्यात येत असल्याबाबत
(४७)

८०७२१ (२१-०४-२०१७).

श्री.प्रता राव

ाटील धचखलीिर (लोहा) :

सन्माननीय

मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) नाींदाये् र् राच्या वेकच्छतेचे कामामध्ये सातत्याने कुचराई कर ा-या ् ्ू झे् या कींपनीला
काळया यादायीत ्ाकले आ े ,

े खरे आ े काय,

(२) असल्यास, याच कींपनीक्ून अद्याप ी र् र वेकच्छतेचे काम करण्यात येत आ े ,

े

ी

खरे आ े काय,

(३) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आ े काय, चौकर्ीत काय आढळून आले वेक
चौकर्ीनुसार पुढे को ती कारवेकाई केली वेका करण्यात येत आ े ,
(४) नसल्यास, रवेकलींबाची कार े काय आ े त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०३-०७-२०१७) :(१)

े खरे ना ी.

(२) वेक (३) नाींदाये् वेका ाळा र् र म ानगरपामलका

द्दीतील कचरा गोळा कर े, रते सार्सर्ाई

वेक नाले सर्ाई या कामाचे कींत्रा् यदाय.०१/०४/२०१२ पासून तीन वेकर्षाशच्या कालावेक्ीकसरता ् ्ू
झे्

दन्फ्रा्क्चर

मल.गरु गाींवेक

( रीया ा)

याींना

यदायलेले

ोते.सदायर

ाती

ेण्यात आलेली

३१/०३/२०१५ रोजी सींपल्यामुळे नवेकीन ननवेकीदाया िक्रक्रया

कींत्रा्दायाराची

मदाय
ु त

ोती.तथापी योग्य

ितीसादाय न ममळाल्यामुळे थायी सममतीच्या मान्यतेने यदाय.०१/०४/२०१५ ते यदाय.२१/०३/२०१७ या
कालीवेक्ीकसरता सींबींच्त कींत्रा्दायारास मुदायतवेकाढ दाये ण्यात आलेली

ोती.

लोकिनतनन्ी तसेच नागसरकाींक्ुन सदायर कींपनीच्या असमा्ानकारक कामाबाबतच्या

तक्रारीच्या अनुर्षींगाने अ्ी वेक र्तीनुसार सींबींच्त कींत्रा्दायारावेकर दायीं ्ात्मक कारवेकाई करण्यात
आलेली असन
ु ्रिल २०१२ ते माचश २०१७ या कालावेक्ीत ्कु

रु.८७,१७,५८९/- दतका दायीं ्

वेकसूल करण्यात आलेला आ े.

सद्यजथतीत थायी सममतीने सन्मत केलेल्या ठरावेकानस
ु ार मनपा कमशचारी, कींत्रा्ी

वेका ने वेक कामगाराच्या वेकतीने र् रातील सार्सर्ाईची कामे करुन

ेण्यात येत आ े त.

(४) िश्न उद््ावेकत ना ी.
___________
वेस्टनल एक्सप्रेस हायवे या प्रोिेक्ट मधील अडथळा आणणारे स्रक्चर तोडण्याबाबत
(४८)

८१०७० (२०-०४-२०१७).

श्री.प्रिाश सवे (मागाठाणे) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील

(१) मागोठा े मतदायार सीं ातील वेके्नश ्क्सिेस

ायवेके या िोजेक्् मध्ये पाकश आय्ी

नीं.२००, २०१, २०३ चे रो् बाई्ीींगमध्ये अ्थळा आ

ारे रक्चर ताब्तोब तो्ून सलग रो्

जो् ी करावेकी याकसरता थाननक लोकिनतनन्ीींनी यदायनाींक २१ नोंर्व् ें बर, २०१४ रोजी श्री.रवेकश्राम
पा्ील, सामाजजक कषणा िमख
ु , ्म्मआर्ी्, बाींद्रा याींना ्क लेखी ननवेकेदायन यदायले,
आ े काय,

े खरे
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(२) असल्यास, या ननवेकेदायनानस
ु ार र्ासनाने को ती कायशवेका ी केली वेका करण्यात येत आ े ,
(३) नसल्यास, रवेकलींबाची कार े काय आ े त
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०१-०७-२०१७) :(१)

?

ोय.

(२) वेक (३) िकर ाच्न ननषकासन करण्याची माग ी

ोत असलेल्या आय्ी क्र. २०० वेक २०१

क्ील झोप्ी्ारकाींचे िाच्कर ामार्शत पन
ु वेकशसन करण्यात आलेले आ े . तसेच आय्ी
क्र.२०३ क्ील बाीं्काम जागेवेकर असल्यामळ
ु े पुनवेकशसन करण्यात आलेले ना ी.

पजश्चम द्रत
ु गती म ामागाशचे काम उपलब्् जागेत िाच्कर ाद्वेकारे सन २००५ ते २००८

मध्ये पू श करण्यात आले आ े वेक सदायर रता सावेकशजननक बाीं्काम रवेकभागास

ताींतरीत

करण्यात आलेले असल्यामळ
ु े सावेकशजननक बाीं्काम रवेकभागास िकर ा्ीन बाीं्कामाच्या
ननषकासनाबाबत त्याींचे तरावेकरुन उचचत कायशवेका ी कर ेकामी िाच्कर ाच्या यदाय. ८.५.२०१५
रोजीच्या पत्राने कळरवेकण्यात आले आ े .
यानुर्षींगाने सावेकशजननक बाीं्काम रवेकभागाने यदायनाींक २६.१०.२०१५ रोजीच्या पत्राने पजश्चम

द्रत
ु गती म ामागाशच्या पूवेकश बाजुक्ील सेवेका रत्याच्या म्ोम् असलेली आय्ी क्र. २००, २०१
वेक त्यालगत असलेली ्कू
केल्याचे कळरवेकले आ े .

तीन अनतक्रम े यदायनाींक २६.१०.२०१५ रोजी पू प
श े ननषकामसत
___________

िळगाव नगर ाललिा (जि.ठाणे) क्षेत्रातील एमएमआरडीएमाफलत िेलेल्या रस्त्याांचे िाम
(४९)

८२६३९ (२०-०४-२०१७).

श्री.बळीराम लसरसिर (बाळा ूर) :

सन्माननीय मख्यमांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) कुळगावेक नगरपामलका (जज.ठा े) षणाेत्रातील कात्रप मर्रगावेक खरवेकई (सरींग रु्) या बा्य
वेकळ

रत्याचे ्म्मआर्ी्मार्शत केलेल्या रत्याींचे ्ाींबरीकर

अवेकघ्या ्कच वेकर्षाशच्या आत

खराब झाले असून रत्यावेकर मोठे -मोठे खड््े प्ल्याचे मा े जानेवेकारी, २०१७ वेका त्या
दायरम्यानच्या कालावेक्ीमध्ये ननदायर्शनास आले,

े खरे आ े काय,

(२) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आ े काय, चौकर्ीअींती काय ननदायर्नाशस आले
तद्नुसार सदायर काम कर ाऱया कींपनीवेकर वेक नगरपामलकेच्या सींबींच्त अमभयींता वेक अच्काऱयाींवेकर
को ती कारवेकाई करण्यात आली वेका करण्यात येत आ े ,
(३) नसल्यास, रवेकलींबाची कार े काय आ े त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०१-०७-२०१७) :(१), (२) वेक (३) सदायर रत्याचा का ी भाग अल्पिमा ात
षणाती्त झाला
काम

मींब
ु ई

ोता

म ानगर

े खरे आ े . सदायर रत्याच्या षणाती्त लाींबीच्या दाये खभाल दायरु
ु तीचे
िदाये र्

रवेककास

िाच्कर ामार्शत

कींत्रा्दायाराक्ून

सल्लागाराच्या

दाये खरे खेखाली पू श करण्यात आले आ े . सदायर रता सध्या सुजथतीत वेक वेका तुकीस सुरक्षषणात
आ े.

___________
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बह
े िायम िरण्याबाबत
ृ ्मांबई महानगर ाललिेतील लशक्षिसेविाांना सेवत
(५०)

८४७५४ (२१-०४-२०१७).

अॅड.वारीस

ठाण (भायखळा) :

सन्माननीय मख्यमांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) ब ृ न्मुींबई म ानगरपामलकेतर्् यदायनाींक १० जून, २०१३ रोजी वेकतशमानपत्रात यदायलेल्या ७५४
मर्षणाक पदायाींच्या सरक्त जागाींच्या भरतीच्या जाय राती अनुसार लाखो उमेदायवेकारातून उदायश ,ू य दाय
ीं ी वेक

्म.पी.्स. ७५४ उच्च गु वेकत्ता्ारक मर्षणाक सेवेककाींना ननवेक्ण्यात आले परीं तु ननयुक्तीच्या
वेकेळी ननयुक्ती पत्रामध्ये सन २००९ नींतर लागलेल्या मर्षणा

सेवेककाींना ्ी.ई.्ी.पसरषणाा उत्ती श

ो े अननवेकायश असल्याचे १३ र्ेब्रवेक
श ातील मजकुर ् ७ च्या आ्ारे
ु ारी, २०१३ च्या र्ासन नन य

नमूदाय करण्यात आले,

े खरे आ े काय,

(२) असल्यास, दायरम्यान यदायनाींक ६ माचश, २०१३ रोजी र्ासनाने र्ध्
ु दायीपत्रक काढून यदायनाींक १३
र्ेब्रुवेकारी, २०१३ च्या र्ासन नन य
श ातील मजकुर ् ७ जी वेकगळण्यात आला
अनुर्षींगाने या मर्षणा
काय,

सेवेककाींना ्ी.ई.्ी. लागू

ोत नसल्याचे साींगण्यात आले,

े

ोता त्या

ी खरे आ े

(३) असल्यास, यदायनाींक ८ जुल,ै २०१६ रोजी र्ासनाने र्ुध्दायीपत्रक काढून १३ र्ेब्रुवेकारी, २०१३
नींतर सेवेकेत रूजू झालेल्या सवेकश मर्षणाक सेवेककाींना ३ वेकर्षाशच्या सेवेका काळात ्ी.ई.्ी. बीं्नकारक
केल्याने कठश

पसरजथतीत तु्पुींज्या रू. ६०००/- िनत मा

मर्षणाक सेवेककाींना त्रास स न करावेका लागत आ े ,
(४)

असल्यास,

उपरोक्त

िकर ी

े

र्ासनामार्शत

करण्यासींदायभाशत को ता ्ोर ात्मक नन य
श

मोबदायल्यात काम कर ाऱया

ी खरे आ े काय,
या

मर्षणाकसेवेककाींना

सेवेकेत

कायम

ेण्यात आला वेका येत आ े ,

(५) नसल्यास, रवेकलींबाची कार े काय आ े त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०१-०७-२०१७) :(१)
(२)

े खरे आ े .

े खरे ना ी.
यदायनाींक २० ऑग्, २०१३ रोजी ननगशममत करण्यात आलेल्या र्ुध्दायीपत्रकात, यदायनाींक

१३ र्ेब्रुवेकारी, २०१३ रोजीच्या र्ासन नन य
श ातील पसरच्छे दाय क्रमाींक ७ मध्ये, “सध्या कायशरत
असलेल्या सवेकश िाथममक मर्षणाकाींनासध्
ु दाया दयत्ता १ ली ते ८ वेकी पयंत अच्ननयम २००९ म्ील
तरतुदायीिमा े यदाय. ३१.०३.२०१५ पयंत जाय रातीत नमूदाय र्ैषणाझ क वेक र्व्यावेकसानयक अ शता िा्त
कर े”

ा मजकूर वेकगळण्यात आला आ े.

(३) र्ासनाच्या यदायनाींक ३०.०६.२०१६ रोजीच्या पसरपत्रकान्वेकये, मर्षणाक पात्रता परीषणाा ३ सीं्ीत
उत्ती श न झाल्यास त्याींच्या सेवेका समा्त करण्यात यार्व्यात असे ननदाय् र् दाये ण्यात आलेले
आ े त.
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(४) वेक (५) मर्षणा

सेवेकक पदायावेकर ननयुक्त केलेल्या परीं तु मर्षणाक पात्रता परीषणाा उत्ती श न

झालेल्या मर्षणा सेवेककाींना सदायर परीषणाा उत्ती श
नन य
श म ानगरपामलकेमार्शत
र्ासनाच्या र्ालेय मर्षणा

ोण्याकसरता पुढील ्क र्ेवेक्ची सीं्ी दाये ण्याचा

ेण्यात आला असन
ू , सदायर ितावेक र्ासनाच्या मान्यतेसाठश

वेक क्रक्र्ा रवेकभाग याींच्याक्े यदायनाींक २७.०३.२०१७ रोजी पाठरवेकण्यात

आला आ े .
___________

ववधान भवन :

डन. अनांत िळसे

मांबई.

प्रधान सधचव,
महाराष्ट्र ववधानसभा.

_________________________
र्ासकीय मध्यवेकती मद्र
ु ालय, मींब
ु ई.

