अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ३५५ वी यादी

महाराष्ट्र ववधानसभा
चौथे अधधवेशन, २०१७
___________

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५०
___________

मांबई शहरामध्ये एिात्त्मि वाहनतळ व्यवस्था ननमााण िरण्यासांदभाात मोिळया जागाांच्या
सध्याच्या धोरणाचे िोणतेही उल्लांघन न िरता वाहनतळ उभे िरण्याच्या योजनेबाबत
(१)

१२००० (०४-०४-२०१५).

श्री.अस्लम शेख (मालाड पत्श्चम) :

सन्माननीय मख्यमांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मुींबई शहरामध्ये दिवसेंदिवस वाहनाींची सींख्या वाढत असून एकात्ममक वाहनतळ व्यवस्था

ननमााण करण्यासींिर्ाात मोकळया जागाींच्या सध्याच्या धोरणाचे कोणतेही उल्लींघन न करता
वाहनतळ उर्े करण्याच्या योजनेबाबत मा. मुख्यमींत्री याींनी मब
ुीं ई शहरातील वाहतक
ु ीच्या
समस्येचा आढावा घेण्यासाठी दिनाींक १४ जानेवारी, २०१५ रोजी आयोत्जत केलेल्या बैठकीमध्ये
अप्पर मुख्य सचचव, पररवहन ववर्ाग याींना आिे श दिले आहे त, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, या योजनेचे स्वरुप काय आहे ,

(३) असल्यास, उक्त योजना तातडीने राबववण्याच्या दृष्ीने शासनाने कोणती उपाययोजना
केली वा करण्यात येत आहे ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (३०-०६-२०१७) : (१) मुींबई व ठाणे शहरातील वाहतूक समस्येबाबत चचाा
करण्याकररता

मा.मुख्यमींत्री

याींच्या

अध्यक्षतेखाली

दि.

१४.१.२०१५

रोजी

बैठक

गह
ृ

ववर्ागाकडून आयोत्जत करण्यात आली होती. सिर बैठकीमध्ये मुींबई शहरातील पार्किंगसाठी
स्वतींत्र व्यवस्था करणे या मुद्यावर मोकळ्या जागाींवरील धोरणाचे कोणतेही उल्लींघन न करता

(खेळाच्या मैिानाखाली पार्किंग लॉ् तयार करण्याची बाब तपासण्यात यावी) पयाायी व्यवस्थेचा
शोध घेण्यात यावा असे ननिे श मा.मुख्यमींत्री याींनी बह
ृ न्मुींबई महानगरपाललका व मुींबई
महानगर प्रिे श ववकास प्राचधकरण याींना दिलेले आहे त.

(२) व (३) मुींबई शहर व पररसरामधील वाहतूकीच्या समस्येच्या अनुषींगाने मा.मुींबई उच्च

न्यायालयाने जनदहत याचचका क्र.६२/२०१४ मध्ये दिलेल्या ननिे शानस
ु ार मा.मख्
ु य सचचव
याींचेकडेही सवा सींबींचधताींची दिनाींक ४.३.२०१५ रोजी बैठक पार पडलेली असून याबाबत मा.उच्च
न्यायालयाने

सुचववलेल्या

पयाायाींचाही

ववचार

करणेत

आलेला

आहे.

वाहनतळाींच्या

वव.स. ३५५ (2)
उपलब्धतेसाठी

मैिानाींच्या

खाली

वाहनतळ

उपलब्ध

होणेच्या

अनुषींगाने

बह
ृ न्मुींबई

महानगरपाललकेने याबाबतचे ववननयम बह
ु ाररत प्रारुप ववकास योजना शासनास
ृ न्मुींबईची सध
मींजूरीसाठी सािर करताना करावा, अशा सच
ू ना बह
ृ न्मुींबई महानगरपाललकेस िे णेत आलेल्या

आहे त. बह
ु ई महानगरपाललकेची सध
ु ाररत प्रारुप ववकास योजना शासनास सािर होणार
ृ न्मींब
आहे .

___________
मांबर्ात पनववािास योजनेत वविासिासह र्तर सांस्था एन.त्ज.ओ.
याांचा सहभाग समाववष्ट्ट िरणेबाबत
(२)

२४७४० (११-०८-२०१५).

श्री.प्रशाांत बांब (गांगापूर) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय गह
ृ ननमााण मांत्री

(१) मुींबई शहरासह इतरही शहरात पुनववाकासाचे काम केवळ ववकासक याींचे माध्यमातून
राबववले जाते परीं तु मींब
ु ईत ववकासक घाजीण्या शासनाने व महानगरपाललका याींचे धोरणामळ
ु े

पुनववाकासाच्या ४८५० योजना रखडल्या असून ७० लक्ष लोक झोपडयात राहतात, २५ लाख

जुन्या त्जणा इमारतीत १५ लक्ष म्हाडाच्या वसाहती, ६५ हजार गह
ृ ननमााण सींस्था या सवािंचा
ववकास केवळ ववकासकाचा समावेश आहे , हे खरे आहे ,

(२) असल्यास, या ववकास कामामध्ये इतर ववकासकाचा समावेश ज्या सींस्था बाींधकाम क्षेत्रात
नाववन्यपण
ु ा कामे करणाऱ्याचा समावेश करण्यात येणार आहे काय,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. प्रिाश महे ता (१९-०८-२०१७) : (१) व (२) मुींबई शहरामध्ये जुन्या जीणा उपकर प्राप्त
इमारतीींचा ववकास हा ववकास ननयींत्रण ननयमावलीतील कलम ३३(७) व ३३(९) मधील तरति
ु ी
अन्वये सोसाय्ी अथवा ववकासकाच्या मार्ात मुींबई िरु
ु स्ती व पुनरा चना मींडळाकडून ना

हरकत प्रमाणपत्र प्राप्त झाल्यानींतर केला जातो. तथावप, असा पुनववाकास योजनेत इतर सींस्था
एन.जी.ओ.

याींचा

सहर्ाग

समाववष्

करण्याबाबत

कोणतीही

ननयमावलीत नाही.

तरतूि

ववकास

ननयींत्रण

बह
ु ई ववकास ननयींत्रण ननयमावली १९९१ ववननयम ३३(१०) च्या तरति
ु ीनस
ु ार
ृ न्मींब

झो.पु.योजना राबववण्यात येते. यामधील तरतुिीनस
ु ार मालक/ ववकासक/ झोपडी वासीयाींच्या

सहकारी गह
ृ ननमााण सींस्था, म्हाडा, एमआयडीसी, एमएमआरडीए सारखी सावाजननक सींस्था
आणण एनजीओ याींना झो.पु. योजना राबववता येत.े

मींब
ु ई शहरातील म्हाडा वसाहतीींमधील जन्
ु या इमारतीींचा पन
ु ववाकास वव.नन.नन.३३(५)

अींतगात सींस्थाींना परवानगी िे ण्यात येते. पन
ु ववाकासासाठी ववकासक/ठे केिार याींची ननयुक्ती
सहकारी सींस्था कायद्याअींतगात सींस्थेमार्ात करण्यात येत.े
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________

वव.स. ३५५ (3)
ठाणे त्जल््यातील अनतधोिादायि आणण धोिादायि र्मारतीांबाबत
(३)

३०५२० (२१-०१-२०१६).

(शशडी) :

अॅड.िे.सी.पाडवी (अक्िलिवा), श्री.राधािृष्ट्ण ववखे-पाटील

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) ठाण्यातील श्रीकृषण ननवास इमारत दिनाींक ३ ऑगस््, २०१५ रोजी कोसळल्यानींतर

ठाण्याच्या त्जल्हाचधकाऱ्याींनी त्जल््यातील सवा महापाललका आयुक्त, मुख्याचधकाऱ्याींची तातडीने
बैठक घेऊन त्जल््यातील अनतधोकािायक आणण धोकािायक इमारतीवरील कारवाईबाबतचा

कृती आराखडा २४ तासात सािर करण्याचे आिे श दिनाींक ५ ऑगस््, २०१५ मध्ये वा मया
िरम्यान दिले असता, कल्याण-डोंबबवली वगळता अन्य महानगरपाललका व नगरपाललकाींनी
अहवाल सािर केला नाही, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, यासींिर्ाात चौकशी करण्यासाठी ववरोधी पक्षनेता, ववधानसर्ा याींनी माहे
ऑगस््, २०१५ च्या िरम्यान मा.मुख्यमींत्री याींना पत्र दिले आहे, हे खरे आहे काय,
(३) असल्यास, सिर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(४)

असल्यास,

चौकशीत

काय

आढळून

आले

व

चौकशी

अींती

ठाणे

त्जल््यातील

अनतधोकािायक आणण धोकािायक इमारतीींवरील कारवाईबाबतच्या कृती आराखड्याबाबत
कोणती उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (३१-०८-२०१७) : (१) व (२) सिर घ्नेनींतर ठाणे त्जल््यातील ठाणे,
कल्याण डोंबबवली व नवी मुींबई महानगरपाललकाींनी मयाींचे पररक्षेत्रातील धोकािायक व
अनतधोकािायक इमारतीींवर करावयाच्या कायावाहीबाबत कृती आराखड्याबाबत त्जल्हाचधकारी
कायाालयास कळववलेले आहे.

(३), (४) व (५) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

वरळी (मांबई) िोळीवाडा येथे ररांगरोडचे बाांधिामासाठी ननधी उपलब्ध िरुन दे णेबाबत
(४)

३२१४३ (२१-०१-२०१६).

श्री.सननल शशांदे (वरळी) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील

(१) वरळी (मींब
ु ई) कोळीवाडा येथे ये-जा करण्यासाठी सद्यत्स्थतीत एकमेव मागा उपलब्ध
असल्याने मोठया प्रमाणावर वाहतूक कोंडी होत असल्याने सिर दठकाणी ररींगरोड बाींधकाम
होणे अननवाया असल्याने ररींगरोडसाठी तातडीने ननधी उपलब्ध करुन िे ण्याची मागणी लेखी

ननवेिनाद्वारे मा.स्थाननक लोकप्रनतननधी याींचेकडून माहे जानेवारी, २०१५ पासून सातमयाने
मा.मख्
े डे करण्यात येत आहे, हे खरे आहे काय,
ु यमींत्री आणण पालकमींत्री, मींब
ु ई याींचक

(२) असल्यास, तद्ननुसार वरळी (मुींबई) कोळीवाडा येथे ररींगरोडचे बाींधकामासाठी तातडीने
ननधी उपलब्ध करुन िे ण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. ३५५ (4)
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२२-०९-२०१७) : (१) याबाबतचे ननवेिन प्राप्त झाले नाही.
(२) सद्य:त्स्थतीत वरळी कोळीवाडा येथे एकमेव जाणारा रस्ता असून सिर रस्मयाचे
महानगरपाललकेमार्ात वेळोवेळी परररक्षण करण्यात येते.

वरळी कोळीवाडा येथे सद्य:त्स्थतीत कोणताही ररींगरोड अत्स्तमवात नसन
ू सींपण
ू ा क्षेत्र हे

समुद्रापयिंत बाींधकामाींनी व्यापलेले आहे .
तसेच,

सिर

दठकाणी सद्य:त्स्थतीत

सन

१९९१ च्या

मींजूर

पन
ु रा चचत

ववकास

आराखड्यात तसेच, प्रारुप ववकास आराखडा २०३४ मध्ये कोणताही ररींगरोड प्रस्ताववत करण्यात
आलेला नाही.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

राज्यातील नगरपररषदे त िायारत शशक्षि व शशक्षिेत्तर िमाचाऱयाांना
रजा प्रवास सवलत (एल.टी.सी) लागू िरण्याबाबत
(५)

३६९९६ (२१-०१-२०१६).

श्री.सधािर दे शमख (नागपरू पत्श्चम), श्री.िृष्ट्णा खोपडे

(नागपूर पूव)ा , श्री.वविास िां भारे (नागपूर मध्य), श्री.सधािर िोहळे (नागपूर दक्षक्षण) :
सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील कोणकोणमया सींवगाातील कमाचाऱ्याींना रजा प्रवास सवलत (एल.्ी.सी) प्रमयक्षात
दिल्या जात आहे काय,
(२) असल्यास, राज्यातील नगरपररषिे त कायारत लशक्षक व लशक्षकेमतर कमाचाऱ्याींना पण रजा
प्रवास सवलत (एल.्ी.सी) लागू आहे काय,

(३) तसेच राज्यातील नगरपररषिे त कायारत लशक्षक व लशक्षकेमतर कमाचाऱ्याींना रजा प्रवास
सवलत (एल.्ी.सी) लागू करण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत
आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१९-०९-२०१७) : (१) शासन ननणाय, ववमत ववर्ाग दिनाींक १०.०६.२०१५
अन्वये राज्य शासकीय अचधकारी / कमाचाऱ्याींना रजा प्रवास सवलत अनज्ञ
ु ेय आहे . तसेच

महाराषर त्जल्हा पररषि व पींचायत सलममया अचधननयम १९६१ (सन १९६२ चा अचधननयम
क्र. ५) च्या कलम २४८ च्या परीं तुकान्वये प्रिान केलेले अचधकार व मयासींबध
ीं ातील इतर सवा
अचधकार याींचा वापर करुन, ज्या त्जल्हा पररषिाींच्या कमाचाऱ्याींना रजा प्रवास सवलत लागू
आहे , मयाींना ननणायातील तरतूिी योग्य र्ेरर्ाराींसह लागू करण्यात आल्या आहे त.

(२) राज्यातील नगरपररषिे त कायारत लशक्षक व लशक्षकेमतर कमाचाऱ्याींना रजा प्रवास सवलत
(एल.्ी.सी.) लागू नाही.

(३) राज्यातील नगरपररषिे त कायारत लशक्षक व लशक्षकेमतर कमाचाऱ्याींना रजा प्रवास सवलत
(एल.्ी.सी.) लागू करण्याची बाब सद्यत्स्थतीत ववचाराधीन नाही.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
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मानखदा -शशवाजी नगर मतदार सांघातील महानगरपाशलिा शाळे त ससज्य बालवाडी/ शशश
सांस्िार िेंद्र स्थावपत िरण्याबाबत
(६)

३९८१६ (१३-०५-२०१६).

श्री.अबू आजमी (मानखूदा शशवाजीनगर) :

सन्माननीय

मख्यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मुींबई उपनगर त्जल््याच्या ईशान्य मुींबई त्स्थत मानखुिा-लशवाजी नगर मतिार सींघातील
या दठकाणच्या महानगरपाललका शाळे त सुसज्य बालवाडी / लशशु सींस्कार केंद्रे स्थावपत

करण्याबाबतची मागणी स्थाननक लोकप्रनतननधी, नगरसेवक, पालकवगा, सेवार्ावी सींस्था याींनी
माहे जानेवारी, २०१६ वा मया िरम्यान उमतर पूवा उपनगर त्जल््यातील लशक्षणाअचधकारी,
महानगरपाललका

आयक्
ु त,

अनतररक्त

महानगरपाललका

आयक्
ु त

(पव
ू ा

उपनगरे )

तसेच

शासनाच्या नगरववकास ववर्ागाकडे याींना लेखी ननवेिनाद्वारे सािर केले आहे , हे खरे आहे
काय,
(२) असल्यास, सिर प्रकरणी शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१३-०९-२०१७) : (१) अशा प्रकारची ननवेिने बह
ृ न्मुींबई महानगरपाललकेस
प्राप्त झालेली नाहीत.

(२) व (३) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
प्रिल्पग्रस्ताांना साडेबारा टक्िे वविशसत जशमन म्हणून दे ण्यात आलेला भूखांड हा
सीआरझेड मध्ये येत असल्याबाबत

(७)

४१९२३ (२८-०४-२०१६).

श्री.सांजय साविारे (भसावळ), श्री.मनोहर भोईर (उरण) :

सन्माननीय मख्यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) उरणच्या जेएनपी्ी प्रकल्पग्रस्तासाठी र्ुींडे जवळील १११ हे क््रचा र्ख
ू ींड मींजूर करण्यात
आला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, प्रकल्पग्रस्ताींना साडेबारा ्क्के ववकलसत जलमन म्हणून िे ण्यात आलेला र्ूखींड
सीआरझेड मध्ये येत आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त बाब १ व २ नुसार चौकशी करण्यात आली आहे काय,

(४) असल्यास, चौकशीच्या अनुषग
ीं ाने उक्त र्ूखींड सीआरझेड मधन
ू वगळण्याबाबत शासनाने
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१३-०७-२०१७) : (१) होय.
(२) होय.
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(३), (४) व (५) जवाहरलाल नेहरु पो्ा रस्् करीता सींपादित करण्यात आलेल्या जलमनीच्या
जलमन मालकाींना १२.५० ्क्के योजनेअत
ीं गात जलमन ववतरीत करणेसाठी सुमारे १११ हे क््र
क्षेत्र उपलब्ध आहे व सिर योजनेची अींमलबजावणी होण्याअनुषींगाने लसडकोच्या सवा साधारण

ववकास ननयींत्रण ननयमावलीमध्ये पषु पक नोडसाठीच्या ननयमावलीच्या धतीवर २.०० च्ई क्षेत्र
ननिे शाींक अनुज्ञेय करण्याची तरति
ू समाववष् करण्याकरीता कलम ३७ (१) चे ननिे श द्यावेत

अशी ववनींती लसडकोने शासनास केली आहे . मयानुसार शासनाने लसडकोस दिनाींक २८/१०/२०१६
रोजी कलम ३७(१) चे ननिे शा दिले आहे त.

___________
अल्पसांख्याांि व मागासबहल नागरी क्षेत्राचा सवाांगीण नागरी वविास साधण्यासाठी अांतगात
सावाजननि शौचालय, शौचिूप याांच्या श्रेणीवाढ व ववस्ताररिरणािररता
आधथाि तरतूद िरण्याबाबत

(८)

४७८१० (१३-०५-२०१६).

श्री.अबू आजमी (मानखद
ू ा शशवाजीनगर) :

सन्माननीय

मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मुींबई उपनगर त्जल््यातील उमतर-पूवा या अल्पसींख्याींक व मागासबहुल नागरी क्षेत्राचा
सवािंगीण नागरी ववकास साधण्यासाठी अींतगात सावाजननक शौचालय, शौचकूप याींच्या श्रेणीवाढ
व

ववस्तारीकरणाकररता

र्रीव

आचथाक

तरतूि

करण्याबाबतची

मागणी

अल्पसींख्याींक

समाजातील प्रमख
ु ाींनी, समाजसेवकाींनी तसेच जनप्रनतननधीनी मा. मख्
ु यमींत्री (नगरववकास),
राज्यमींत्री (नगरववकास), मींत्री (अल्पसींख्याींक ववकास), राज्यमींत्री (अल्पसींख्याींक ववकास),
प्रधान सचचव (नगरववकास) तसेच महानगरपाललकेच्या सींबींचधत प्रशासनाचधकारी याींच्याकडे
माहे डडसेंबर, २०१५ मध्ये वा मया िरम्यान लेखी ननवेिनाद्वारे केलेली आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सिर प्रकरणी शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१६-०९-२०१७) : (१) हे खरे नाही.

(२) लशवाजी नगर, गोवींडी येथील अींतगात ववकलसत रस्मयाींवर २३० लम.मी., ३०० लम.मी. व
५०० लम.मी. व्यासाच्या मलनन:सारण वादहन्याींचे जाळे अत्स्तमवात असन
ू सिर दठकाणचा
मलप्रवाह हा घा्कोपर- मानखुिा ललींक रोडवरील १८०० लम.मी. व्यासाच्या मुख्य मलनन:सारण
वादहनीस जोडलेला आहे .

(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

भद्रावती (त्ज.चांद्रपूर) स्थाननि पाांडव वाडा ववश्विमाा नगरीतील श्रीनगरिडे जाणाऱया
सावाजननि रस्त्यावरील पलाच्या दरुस्तीबाबत

(९)

५१५९६ (२९-०४-२०१६).

श्री.सरे श धानोरिर (वरोरा) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील
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(१) र्द्रावती (त्ज.चींद्रपूर) स्थाननक पाींडव वाडा ववश्वकमाा नगरीतील माजी नगराध्यक्ष सुननल
नामोजवार याींच्या घरासमोरील श्रीनगरकडे जाणाऱ्या सावाजननक रस्मयावरील पूलाला मोठे

खड्डे पडल्याने वारीं वार येथे अपघात होत असल्याने या पुलाची िरु
ु स्ती करण्याची मागणी

स्थाननकाींनी सींबींचधत अचधकाऱ्याींकडे माहे जानेवारी, २०१६ मध्ये वा मया िरम्यान केली आहे ,
हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सिरच्या पुलाची िरु
ु स्ती तातडीने करण्यासींिर्ाात शासनाने कोणती कायावाही
केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१७-०६-२०१७) : (१) व (२) पाींडव वाडा ववश्वकमाा नगरीतील श्रीनगरकडे
जाणा-या सावाजननक रस्मयावरील पुलाच्या िरु
ु स्तीचे काम र्द्रावती नगरपररषितर्े

करण्यात

आले असून वाहतुक सुरळीत सुरु आहे .
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

शमठी नदीची स्वच्छता व सशोशभिरण िरण्याबाबत
(१०)

५४६०६

(वडाळा) :

(२६-०८-२०१६).

श्री.ननतेश

राणे

(िणिवली),

श्री.िालीदास

िोळां बिर

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मींब
ु ईतील नाल्याींचे स्वरूप आलेल्या लमठी निीची स्वच्छता व सश
ु ोलर्करण करून

नौकाववहाराचा आनींि लु्ण्याचे स्वप्नरीं जन मा.मुख्यमींञयाींनी नक
ु तेच केले असून निीपात्राचे
सुयोग्य ननयोजन करून मयातून जलवाहतक
ू च नव्हे तर रलशयातील सें् पी्साबगा सारखे
ववलोर्नीय पया्नस्थळ म्हणून लमठी निीचा ववकास करण्यासाठी पावले ्ाकली जाणार आहे त
असेही जाहीर करण्यात आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सिरहू प्रकल्पाच्या कामास प्रमयक्षात केव्हा सरू
ु वात करण्यात येणार आहे व
र्कती कालावधीत पूणा होइाल व मयासाठी एकूण र्कती रक्कम खचा करण्यात येणार आहे ,
(३) असल्यास, मुींबइात दिनाींक २६ जुल,ै २००५ रोजीच्या महाप्रलयानींतर लमठी निीच्या

पुनरूज्जीवनाचा ननणाय घेवून कामास प्रमयक्ष सुरूवात झाल्यानींतर तब्बल १० वषे लागूनही
१६०० को्ी रूपयाींहून अचधक खचािंच्या या प्रकल्पाचे काम पण
ू ा झालेले नाही, हे ही खरे आहे
काय,

(४) असल्यास, लमठी निीची स्वच्छता व सश
ु ोलर्करण करून निीचे पुनरूज्जीवन करण्याबाबत
कोणती कायावाही करण्यात आली वा येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१३-०९-२०१७) : (१), (२) व (३) मुींबईत दिनाींक २६ जल
ु ,ै २००५ रोजीच्या
महाप्रलयानींतर अशा प्रकारच्या पूर पररत्स्थतीच्या घ्नेची पन
ु रावमृ ती होऊ नये म्हणून
उपाययोजना सुचववण्यासाठी डॉ.माधव चचतळे याींच्या अध्यक्षतेखाली समयशोधक सलमतीची
स्थापना केली होती.
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डॉ.चचतळे सलमती, केंद्रीय जल व ववद्युत सींशोधन केंद्र. पण
ु े तसेच आय.आय.्ी. मुींबई

या सल्लागाराींनी सिर पररत्स्थती पुन्हा उद्भवू नये म्हणून सािर केलेल्या अहवालानस
ु ार लमठी
निी ववकास व सींरक्षण प्राचधकरणाची स्थापना करण्यात आली.

लमठी व निी ववकास प्रकल्पाच्या पदहल्या ्प्प्यात लमठी निीचे रुीं िीकरण व
खोलीकरणाचे काम १०० ्क्के पूणा झाले असून पदहल्या ्प्प्यात ३१.८८ को्ी रुपये खचा
झाला आहे .

लमठी निी ववकास प्रकल्पाच्या िस
ु ऱ्या १४.०४ र्क.मी. लाींबीच्या सींरक्षण लर्ींतीचे काम,

१.६८ र्क.मी. सेवा रस्मयाचे काम व ५ पल
ु ाींचे काम पण
ू ा झाले असन
ू सिर कामाींस रु. ६२७.९५
को्ी इतका खचा झाला आहे .

लमठी निी ववकास प्रकल्पासाठी अद्यापपयिंत सम
ु ारे ६५९.८३ को्ी रुपये खचा झाले असून

उवाररत कामाींसाठी सम
ु ारे ६११.६४ को्ी रुपये खचा अपेक्षक्षत आहे .

(४) व (५) लमठी निीची स्वच्छता व सुशोलर्करण करण्यासाठी आय.आय.्ी. ने सािर केलेल्या

अहवालानस
ु ार, लमठी निीत सोडण्यात येणारे साींडपाणी शक्य मया दठकाणाींहून मलनन:सारण
व्यवस्थेमध्ये वळववण्याची कायावाही सुरु आहे . याकरीता सींचालक (अ.से.व प्र.) याींच्या
अध्यक्षतेखाली अ्यास ग् स्थापन करण्यात आला आहे .

जे साींडपाणी मलनन:सारण व्यवस्थेमध्ये वळववता येणार नाही मयादठकाणी सल्लागाराींची
नेमणक
ू करुन मयाींच्यामार्ात डी.पी.आर. बनववण्याचे प्रस्ताववण्यात आले आहे.
लमठी

निी

प्रकल्पाच्या

उवाररत

कामास

प्रमख
ु

अडथळा

निीलगत

असलेल्या

अनतक्रमणाचा व प्रकल्पासाठी लागणाऱ्या लमठी निी लगतच्या खाजगी जागाींच्या र्ूसींपािनाचा
आहे .

लमठी निीलगत असलेल्या अनतक्रमणाींचे ननमालुन झाल्यानींतर तसेच लमठी लगतच्या

खाजगी

जलमनीींच्या

र्स
ू ींपािनाबाबत

मा.उच्च

न्यायालयात

प्रलींबबत

याचचका

क्रमाींक

१४७०/२०१२, २३९६/२०१३, २३९८/२०१३ मध्ये अींनतम करण्यात येणाऱ्या धोरणाींनुसार लमठी निी
प्रकल्पातील उवाररत सींरक्षण लर्ींतीचे व सेवा रस्मयाचे काम हाती घेण्यात येणार आहे.
___________
गरु-ता-गद्दी त्रत्रशताब्दी महोत्सवािररता नाांदेड महानगरपाशलिेला झोपडपट्टी
ननमल
ूा नासाठी बीएसयूपी योजना मांजूर िेल्याबाबत
(११)

५९३५५ (२९-०८-२०१६).

श्री.हे मांत पाटील (नाांदेड दक्षक्षण) :

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय गह
ृ ननमााण

(१) सन २००७ मध्ये पार पडलेल्या गरु
ु -ता-गद्दी बत्रशताब्िी महोमसवाच्या अनष
ु ींगाने केंद्र

शासनाने नाींिेड महानगरपाललकेला झोपडपट्टी ननमल
ूा नासाठी बीएसयप
ू ी ही योजना मींजूर करुन

यानुसार शहराच्या ववववध िललत वसाहतीमध्ये २७ हजार घरकुले बाींधून िे ण्याचा प्रस्ताव
महापाललकेतर्े सािर करुन याकररता को्यावधी रुपयाींचा ननधी िे ण्यात आला होता, हे खरे
आहे काय,

वव.स. ३५५ (9)
(२) असल्यास, ननधी उपलब्ध करुनही ननिे लशत मुितीत घरकुल बाींधणीचा ननत्श्चत आकडा

गाठण्यास अपयश आल्याने खचा न झालेले ४० को्ी रुपये तामकाळ परत करण्याचे आिे श
माहे माचा, २०१५ वा मया िरम्यान केंद्र शासनामार्ात िे ण्यात आले, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, सिरची योजना केंद्र शासनाच्या ननकषानस
ु ार राबववण्यात आली नाही, हे ही
खरे आहे काय,

(४) असल्यास, यास जबाबिार असणा-याींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत
आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. प्रिाश महे ता (०८-०९-२०१७) : (१) होय, अींशत: खरे आहे .
केंद्र पुरस्कृत बीएसयुपी योजनेंतगात नाींिेड शहराकररता २७९८५ घरकुलाींचे बाींधकाम व

मुलर्ूत सुववधा पुरववणे या कामासाठी रु.१११३.०० को्ी र्कीं मतीच्या ११ प्रकल्पास मींजुरी प्राप्त
होती.

(२) वस्त्रोद्योग मींत्रालय, नवी दिल्ली याींनी महानगरपाललकेस जागा हस्ताींतरण न केल्याने
एन्ीसी लमलच्या जागेवरील डीपीआर क्र.३ अींतगात एकूण ५१३६ घरकुलाींचा प्रकल्प रद्द

करण्यात आला होता. केंद्र शासनाच्या दि. १७.९.२०१५ च्या सुधारीत मींजुरीनुसार उद्देशाींक १०
प्रकल्पाींतगात २०९९३ घरकुलाींपयिंत लसलमत करण्यात आला होता. लसलमत घरकुलाींपक
ै ी १८०४०
घरकुले पूणा करण्यात आली असन
ू १७५९५ घरकुलाींचे वा्प िे खील करण्यात आले आहे . तर
७४८ इतकी घरकुले प्रगती पथावर आहे त.

अखचचात ननधी व्याजासह परत करण्याचे केंद्र शासनाचे ननिे श आहे त. मयानुसार रु.

४१.२६ को्ी ननधी परत करावयाचा आहे.

मींजरू घरकुले पण
ू ा करण्यासाठी सरु
ु वातीला माचा, २०१५ पयिंत मि
ु तवाढ िे ण्यात आली

होती. तद्नींतर केंदद्रय गह
ूा न मींत्रालयाने दि. १२ मे, २०१५
ृ ननमााण व शहरी िाररद्र्य ननमल

रोजीच्या कायाालयीन ज्ञापनान्वये या कायाक्रमातील माचा, २०१२ पयिंत मींजूर प्रकल्प पूणा
करण्यासाठी ३१ माचा, २०१७ पयिंत मुितवाढ दिली होती. सिरची वाढीव मुित िे खील सींपलेली
आहे .

(३), (४) व (५) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
मांबई महानगरपाशलिेच्या २४ वॉडा मध्ये ववतरीत िेलेला ननधी शौचालयाांच्या
सयोग्य ननयोजनअभावी वाया गेल्याबाबत
(१२)

६५०२५ (१०-११-२०१६).

श्री.योगेश सागर (चारिोप) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील

(१) मुींबई महानगरपाललकेच्या २४ वॉडा मध्ये ववतरीत झालेला रु. ३ को्ीचा ननधी सावाजननक

शौचालयाींच्या सुयोग्य ननयोजना अर्ावी वाया गेला असल्याचे दिनाींक २३ र्ेब्रुवारी, २०१६ रोजी
वा मयासम
ु ारास ननिशानास आले आहे , हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, सावाजननक शौचालयाींच्या ्ाकीमध्ये स्र्ो् होऊ नये यासाठी बायोसेफ््ी ्ँ क
बसववणे,

सॅने्री

नॅपकीनचा

कचरा

जाळण्यासाठी

ज्वलन

र््ृयाची

उर्ारणी

करणे,

बायो्ॉयले्समध्ये प्रगत बायोकल्चर पधतीतीचा वापर करण्यासाठी शौचालयावर सौरउजाा प्रकल्प
सुरु करणे यासाठी हा ननधी वापरणे शक्य होते, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सिर प्रकरणी शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०३-०८-२०१७) : (१), (२) व (३) सन २०१५-१६ मध्ये वस्ती स्वच्छता
कायाक्रमाींतगात शौचालये ताींबत्रक दृष्ीने अद्ययावत करण्यासाठी एकूण रु. ३ को्ी इतकी
रक्कम वगा करण्यात आली होती,

परीं तु सिर तरतुिीचा खचा ननरीं क असून मयाची कारणे पुढीलप्रमाणे आहे त:-

• शहर (परर-१) मध्ये काही ताींबत्रक बाबी व शौचालयाच्या िे खर्ाल व परररक्षणाकररता
स्थाननक सामात्जक सींस्थाींचा अर्ाव
• शहर (परर-२) मध्ये सॅप प्रणालीमध्ये ननधी हस्ताींतरीत करण्यात ननमााण झालेल्या ताींबत्रक
अडचणी
• पत्श्चम उपनगरे (परर-३, ४ व ७) मध्ये सॅप प्रणालीमध्ये ननधी वापरण्याचे प्राचधकार
घेण्यामध्ये ननमााण झालेल्या अडचणी
• पूवा उपनगरे (परर-५ व ६) मध्ये सॅप प्रणालीमध्ये ननधी वापरण्याचे प्राचधकार घेण्यामध्ये
ननमााण झालेल्या अडचणी
तथावप,

सन

२०१५-१६

मध्ये

तरतुि

केलेल्या

इतर

ननधीमधून

बह
ृ न्मुींबई

महानगरपाललकेच्या अनेक ववर्ागाींमध्ये शौचालय िरु
ु स्तीशी ननगडीत ववववध प्रकारची कामे
करण्यात आली आहे त.

(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

मोठा खाांदा गावातील (ता.पनवेल, त्ज.रायगड) नागररिाांच्या ववववध समस्याांबाबत
(१३)

६५४०५ (१६-०१-२०१७).

श्री.मनोहर भोईर (उरण) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील

(१) मोठा खाींिा गावातील (ता.पनवेल, त्ज.रायगड) नागररकाींनी मयाींच्या ववववध समस्याींचे
ननवेिन पनवेल नगरपाललका व लसडको याींना दिनाींक २१ जल
ु ,ै २०१६ रोजी वा मयासम
ु ारास
दिले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या ननवेिनात कोणकोणमया मागण्या केल्या आहे त व मया मागण्याींवर शासनाने
कोणता ननणाय घेतला आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१५-०९-२०१७) : (१) होय.
दिनाींक २२.०७.२०१६ रोजीचे ननवेिन लसडकोला प्राप्त झाले आहे .
(२) उक्त ननवेिनात मौजे-मोठा खाींिा (पनवेल) येथील नागररकाींनी खालीलप्रमाणे मागण्या
केल्या आहे त :• गावामध्ये वपण्याचे पाणी साठववणेकरीता पाण्याची ्ाकी बाींधणे.
• गावामध्ये वपण्याच्या पाण्याकरीता जी.आय.ए. (Grant In Aid) ची पाईपलाईन ्ाकणे.
• गावातील

गावठाणमध्ये

सीवर

(ड्रेनेज

लाईन)

मलनन:स्सारण

पाईपलाईन

लमळण्याबाबत.

्ाकून

उपरोक्त ननवेिनाच्या अनुषींगाने आयुक्त, पनवेल महानगरपाललका याींना ननयमोचचत

कायावाही करण्याबाबत कळववण्यात आले आहे .
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

राज्यातील महानगरपाशलिा क्षेत्रातील फेरीवाल्याांच्या योजनेस मांजूरी शमळण्याबाबात
(१४)

६५७५४ (१६-०१-२०१७).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.सननल प्रभू (ददांडोशी) :

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील

(१) मुींबईसह राज्यातील सवा महानगरपाललका व नगरपाललकाींमध्ये र्ेरीवाल्याींचे सींरक्षण व
ननयमन करणा-या योजनेच्या ननयमाींना नगर ववकास ववर्ागाने दिनाींक १५ ऑगस््, २०१६
रोजी वा मयासम
ु ारास अींनतम मींजरू ी दिली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त र्ेरीवाल्याींचे सींरक्षण व ननयमन करणा-या योजनेच्या ननयमाींचे थोडक्यात
स्वरुप काय आहे ,
(३) असल्यास, सवा महानगरपाललका व नगरपाललका क्षेत्रातील पिपथ र्ेरीवाला मुक्त
करण्याच्या दृष्ीने सिरहू योजनेत शासनाने कोणती तरति
ू केली आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१३-०९-२०१७) : (१) राज्य शासनाने दिनाींक ०३.०८.२०१६ रोजी महाराषर
पथ ववक्रेता (उपजीववका सींरक्षण व पथववक्री ववननयमन) (महाराषर) ननयम २०१६ प्रलसध्ि केले
आहे .
(२), (३) व (४) केंद्र शासनाने दिनाींक १ मे, २०१४ पासून पथववक्रेता (उपजीववका सींरक्षण
आणण पथववक्रीचे ववननयमन) अचधननयम २०१४ लागू केला आहे .

सिर अचधननयमातील कलम ३६(१) नुसार राज्य शासनाने महाराषर पथववक्रेता

(उपजीववका सींरक्षण व पथववक्री ववननयमन) (महाराषर) ननयम २०१६, दिनाींक ३ ऑगस््,

२०१६ रोजी ननयमावली व कलम ३८(१) नुसार दिनाींक ०९ जानेवारी, २०१७ रोजी पथववक्रेता
(उपजीववकेचे सींरक्षण व पथववक्री ववननयमन) २०१७ योजना प्रलसध्ि केली आहे.

सिर योजनेतील तरतुिीनुसार पुढील कायावाही स्थाननक स्वराज्य सींस्थाींमार्ात

करण्यात येत आहे.

___________

वव.स. ३५५ (12)
िशलना (साांताक्रझ) येथील हां सभ्रग्रा रोड रुां दीिरण प्रिल्पाबाबत
(१५)

६५७७८ (१६-०१-२०१७).

श्री.सांजय पोतनीस (िशलना) :

सन्माननीय मख्यमांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) कललना (साींताक्रुझ) येथील हीं सभ्रग्रा रोड रुीं िीकरण प्रकल्पातींगत
ा
बाचधत झालेल्या

झोपडीधारकाींना (आींबेडकरनगर) नववन शासन ननणायानुसार पात्रता ननत्श्चत करुन स्थलाींतरण
करण्यात येत आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, अद्यापपयिंत र्कती झोपडीधारकाींचे स्थलाींतरण करण्यात आले वा येत आहे,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०३-०८-२०१७) : (१) हे खरे आहे .
(२) साींताक्रुझ कललना येथील हसींर्ग्रा रोड रुीं िीकरण प्रकल्पाींतगात बाचधत झालेल्या पात्र

झोपडीधारकाींचे माहुल, चें बूर येथे पुनवासन करण्याचे ननत्श्चत झाले आहे .
अद्यापपयिंत उपत्जल्हाचधकारी (अनतक्रमण ननमल
ुा न) व सक्षम प्राचधकारी याींचेकडून प्राप्त
पररलशष्-२ नुसार २५० पैकी १४० झोपडीधारकाींना पात्र करण्यात आले असून, मयापैकी ११७
बाधीत झोपडीधारकाींसाठी सिननका वा्पाबाबत सोडत काढण्यात आली आहे .

उवाररत पात्र झोपडीधारकाींसाठी पयाायी सिननकाींची मागणी करण्यात आली आहे . तथावप,
प्रमयक्षात एकही बाधीत स्थलाींतरीत झालेले नसून, २० बाचधताींना पयाायी सिननका ववतरीत
करण्यात आल्या आहे त.

(३) अपात्र व अननणणात झोपडीधारकाींनी अप्पर त्जल्हाचधकारी (अनतक्रमण ननमल
ुा न), वाींद्रे (पूव)ा
याींच्याकडे अपील िाखल केले असून, प्रमयेक अवपलाची सन
ु ावणी पूणा झाल्यानींतर मयानुसार
पात्र झोपडीधारकाींची मादहती ्प्प्या्प्प्याने महानगरपाललकेकडे येत असून, पयाायी सिननका
िे ण्याची कायावाही पन
ु :श्च करावी लागत आहे.

तसेच, काही पयाायी सिननकाींची ताबा िे ण्यापूवी िरु
ु स्ती होणे र्कीं वा मया बिलून िे णे

आवश्यक असून मयासाठी महानगरपाललकेमार्ात कायावाही करण्यात येत आहे .
___________

िल्याण रे ल्वे स्थानि ते महापे रोड पयांतचा जलदगती मागा तयार िरण्याबाबत
(१६) ६७३८५ (१६-०१-२०१७).

श्री.सभाष भोईर (िल्याण ग्रामीण) :

सन्माननीय मख्यमांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) कल्याण रे ल्वे स्थानक ते महापे रोड पयिंतचा जलिगती मागा तयार करण्याचा प्रस्ताव
कल्याण डोंबबवली महानगरपाललकेने माहे ऑगस््, २०१६ वा मया िरम्यान तयार केला आहे , हे
खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

कल्याण-शीळ

महामागााला

समाींतर

असलेला

रस्ता

बी.आर.्ी.एस. प्रकल्पातून तयार करण्यात येणार आहे, हे ही खरे आहे काय,

अमत
ृ

योजनेच्या
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(३) असल्यास, सिर प्रकल्पाची सद्यत्स्थती काय आहे वा हा समाींतर रस्ता करण्यासाठी
शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२२-०९-२०१७) : (१) व (२) कल्याण रे ल्वे स्थानक ते महापे रोड पयिंतचा
जलिगती मागा तयार करण्याचे, तसेच कल्याण शीळ महामागााला समाींतर असलेला रस्ता
अमत
ृ

योजनेतून

बी.आर.्ी.एस.

प्रकल्पातून

तयार

करण्याचे

कल्याण-डोंबबवली

महानगरपाललका अथवा महाराषर राज्य रस्ते ववकास महामींडळाकडून प्रस्ताववत नाही.
(३) व (४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
मांबई महानगरपाशलिेतील वाढता गैरव्यवहार
(१७)

६७९४९ (१३-०२-२०१७).

श्री.अशमन पटे ल (मांबादे वी), श्री.ववजय वडेट्टीवार (ब्रम्हपरू ी),

प्रा.ववरें द्र जगताप (धामणगाव रे ल्वे), श्रीमती ननमाला गाववत (र्गतपूरी), श्री.बाळासाहे ब थोरात

(सांगमनेर), श्री.अस्लम शेख (मालाड पत्श्चम), श्री.िणाल पाटील (धळे ग्रामीण), डॉ.सांतोष
टारफे (िळमनरी) :

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मुींबई महानगरपाललका गैरव्यवहारात नींबर वन असल्याची मादहती एसीबीच्या अहवालातून
ननिशानास आली असल्याचे माहे सप््ें बर, २०१६ मध्ये वा मयािरम्यान ननिशानास आले, हे खरे
आहे काय,
(२) असल्यास, महानगरपाललकेतील भ्रष्ाचार रोखण्यासाठी शासनाने कोणती कायावाही केली
तसेच भ्रष्ाचार करणाऱ्या अचधकारी व कमाचाऱ्याींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत
आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१२-०९-२०१७) : (१) हे खरे आहे .
दिनाींक ०१.०१.२०१५ ते २१.१२.२०१६ या कालावधीत बह
ृ न्मुींबई महानगरपाललकेच्या

ववववध ववर्ागाींत एकूण ४१ गन्
ु हे नोंि करण्यात आले असन
ू , ५० अचधकारी/कमाचारी याींचेवर
लाचलुचपत प्रनतबींधक कायिा १९८८ मधील तरतुिीनुसार कारवाई करण्यात आली आहे .

(२) बह
ृ न्मुींबई महानगरपाललकेतील लाचलुचपत प्रकरणी गुन्हा नोंि झालेल्या अचधकारी /

कमाचारी याींच्याववरुध्ि महापाललकेमार्ात मुींबई महानगरपाललका ननयमावलीनस
ु ार ननलींबनाची
कारवाई करण्यात येते.

तसेच, न्यायालयाने िोषलसध्िी दिलेल्या महानगरपाललका अचधकारी / कमाचारी याींना
महानगरपाललका सेवेतन
ू काढून ्ाकणे अथवा बडतर्ा करण्याची कारवाई महापाललकेच्या सक्षम
अचधकाऱ्याच्या मींजुरीने करण्यात येते.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

वव.स. ३५५ (14)
पगडीच्या घराांवरील हस्ताांतरण शल्ि ननत्श्चत िरणेबाबत
(१८)

६९३४७ (१६-०१-२०१७).

श्री.सदा सरवणिर (मादहम) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय गह
ृ ननमााण मांत्री

(१) सिननका नोंिणी करताना सुमारे चाळीस लाख रुपये ववक्री र्कीं मतीच्या सिननकेवर
घरमालकाकडून २४ ्क्के प्रमाणे सुमारे १४ लाख ते २० लाख रुपये पयिंतची पगडी रक्कम

आकारली जाते याकडे मा.लोकप्रनतननधी व गरजू सिननका धारकाींनी सातमयाने शासनाचे लक्ष
वेधले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सिननका हस्ताींतरीत शुल्क तथा पगडी रक्कम घेण्याबाबतची तमवे शासनाने
अद्यापपयिंत ननत्श्चत केलेली नाही, हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास,

इच्छुक

सिननका

धारकाींच्या

घरमालकाकडून

होणाऱ्या

लु्ीस

पायबींि

बसण्याच्या दृष्ीने प्रश्नाधीन सिननका शुल्क ननत्श्चत करण्याच्या सींिर्ाात शासनाने कोणती
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ?

श्री. प्रिाश महे ता (१५-०९-२०१७) : (१) याबाबत या कायाासनाकडे अशाप्रकारचे कोणतेही
ननवेिन प्राप्त झालेले नाही. तथावप र्ाडेकरुना सींरक्षण लमळण्यासींिर्ाातील ननवेिने प्राप्त
झालेली आहे त.
(२) महाराषर र्ाडे ननयींत्रण अचधननयम १९९९ मधील कलम ५६ अन्वये (i) मध्ये र्ाडेकरु याने
मागणी केलेली वप्रलमयमची रक्कम कायिे शीरररमया अिा करुन या र्ाडेकरुचे हक्क अन्य
व्यक्तीस तबिील करता येतात, तर पो्कलम (ii) नुसार जागा मालक याींना वप्रलमयमची
मागणी करुन व कायिे शीरररमया वप्रलमयमची रक्कम स्वीकारुन जागेतील र्ाडेकरुचा अचधकार
तबिील करु शकतील अशी तरतूि करण्यात आलेली आहे .

शासनाने र्ाडेकरुीं चे अचधकार तबिील करावयाचे झाल्यास ते कायिे शीरररमया तबिील

व्हावेत व मयाबाबत होणारे व्यवहार पारिशाक पध्ितीने व्हावे, याबाबत प्रयमन केलेला आहे .
मयामळ
ु े शासनाने नवीन र्ाडेननयींत्रण कायिा पाररत केल्यापासन
ू पगडी अथवा वप्रलमयम िे ऊन
जागाींचे व्यवहार हे कायिे शीरररमया व वाजवी र्कीं मतीस होण्याकरीता आवश्यक असे कायद्याचे
पाठबळ ननमााण झाले आहे .
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

मौजे हनमानिोळीवाडा (ता.उरण, त्ज.रायगड) गावातील न्हावा-शेवा बांदरासाठी सांपाददत
िेलेल्या जशमनीच्या मोबदल्याबाबत
(१९)

६९९५३ (१६-१२-२०१६).

श्री.ववलास तरे (बोईसर), श्री.क्षक्षतीज ठािूर (नालासोपारा) :

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) मौजे

हनम
ु ानकोळीवाडा

(ता.उरण,

त्ज.रायगड)

गावातील

ग्रामस्थाींची

न्हावा-शेवा

(जवाहरलाल नेहरु बींिर) प्रकल्पासाठी सींपादित केलेल्या जलमनीचा व अन्य साधनसींपिे चा
मोबिला अद्यापी िे ण्यात आलेला नाही, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, या ववषयाबाबत ववधानपररषिे च्या ववनींती - अजा सलमतीच्या सकाराममक
लशर्ारशीीं वर िे खील अद्यापपयात कोणतीच कायावाही झालेली नाही, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, प्रकल्पग्रस्ताींना ववनाववलींब मोबिला िे ण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही
केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०६-०८-२०१७) : (१) हे खरे नाही. प्रकल्पासाठी सींपादित केलेल्या
जलमनीचा व अन्य साधनसींपिे चा मोबिला अिा करण्यात आलेला आहे .
(२) व (३) नवीन शेवा व हनुमान कोळीवाडा या गावाींच्या पुनवासनाबाबत ववर्ागीय आयुक्त,

कोकण, जे.एन.पी.्ी. व त्जल्हाचधकारी, रायगड याींचक
े डून प्राप्त अहवाल व ववनींती अजा
सलमतीसमोर झालेल्या चचेच्या अनुषींगाने दि. ८.११.२०१६ च्या पत्रान्वये पुढीलप्रमाणे ननिे श
दिले आहे त.

(अ) नवीन शेवा गावाच्या पुनवासनासाठी मयादठकाणी उपलब्ध असलेल्या जलमनीपैकी

जमीन लसडको महामींडळाने द्यावी.

(ब) हनम
ु ान कोळीवाडा गावाच्या पन
ु वासनासाठी जवाहरलाल नेहरु पो्ा रस्् याींनी

जमीन उपलब्ध करुन द्यावी व पुनवासनाची कायावाही करावी सध्याची जमीन जे.एन.पी.्ी. ने
ताब्यात घेऊन योग्य वापर करावा.

तसेच दि. १३.१.२०१७ च्या पत्रानस
ु ार जमीन उपलब्ध करुन िे ण्यासाठी जे.एन.पी.्ी. ला

कळववण्यात आले आहे .

(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
मालाड (पत्श्चम) येथे शाळे साठी राखीव असलेल्या जागेवर
िरण्यात आलेले अनधधिृत बाांधिाम

(२०)

७०५०४ (१६-०१-२०१७).

श्री.राज परोदहत (िलाबा) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील

(१) मुींबईतील मालाड (पत्श्चम) येथे शाळे साठी राखीव असलेल्या जागेवर सन २००८ साली
अनचधकृत बाींधकाम करण्यात आले असुन सिर अनचधकृत बाींधकामाला

८ वषे पूणा

झाल्यानींतर सिर बाींधकाम पाडण्याचे आिे श दिींडोशी न्यायालयाने महापाललकेला दिले आहे ,
हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, महापाललकेला सिर बाींधकाम पाडायचे नसल्याने या प्रकरणातील कागिपत्रेच
गहाळ झाल्याची लेखी कबल
ु ी महापाललकेच्या पी/उमतर ववर्ाग कायाालयातील सहाय्यक

अलर्यींता याींनी दिली असल्याचे दिनाींक २८ ऑगस््, २०१६ रोजी वा मयासम
ु ारास ननिशानास
आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी चौकशी करण्यात आली आहे काय,

वव.स. ३५५ (16)
(४) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व मयानस
ु ार कोणती कायावाही करण्यात आली वा
येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.

दे वेंद्र

फडणवीस

(०३-०८-२०१७)

:

(१)

सिर

अनचधकृत

बाींधकामे,

बह
ृ न्मुींबई

महानगरपाललकेमार्ात दिनाींक ०८.०२.२००८, ११.०३.२००८ व १८.०३.२००८ रोजी नो्ीस िे ऊन
ननषकालसत करण्यात आली होती.
मयानींतर मयादठकाणी पन्
ु हा अनचधकृत बाींधकाम केल्याचे सन २०१४ मध्ये ननिशानास

आले होते.

(२) सहाय्यक अलर्यींता (इमारत आणण कारखाने), पी/उमतर ववर्ाग याींनी मादहती अचधकार
अजााच्या अनुषींगाने अशी मादहती दिली हे खरे आहे .

तथावप, महानगरपाललकेच्या अलर्लेखात मादहती उपलब्ध असूनही ती पुरववण्यात आली

नाही म्हणन
ू सींबींचधताववरुध्ि चौकशी प्रस्ताववत आहे .

(३), (४) व (५) सिर प्रकरणी सन २००८ मधील अनचधकृत बाींधकामाच्या अनुषींगाने सींबींचधत
कमाचाऱ्याींची महानगरपाललकेमार्ात चौकशी करण्यात आली असन
ू सींबींचधताींवर वेतनवाढ /
वेतनवाढी रोखणे तसेच िीं ड आकारण्याच्या लशक्षा बजावण्यात आल्या आहे त.
सिर

दठकाणी

सन

२०१४

मध्ये

आढळून

आलेल्या

अनचधकृत

बाींधकामाींना

महानगरपाललकेमार्ात मुींबई महानगरपाललका अचधननयम १८८८ च्या कलम ३५१ अन्वये
नो्ीसा बजावण्यात आल्या आहे त.

तथावप, सिर बाींधकामधारकाींनी सािर केलेले जनगणना प्रमाणपत्र पडताळण्याबाबत
त्जल्हाचधकारी (मुींबई उपनगरे ) याींच्यामार्ात ववनींती करण्यात आली आहे .
___________

मांबईतील अनेि भागाांमध्ये सावाजननि शौचालयाची िमतरता असल्याबाबत
(२१)

७२९३५ (१६-०१-२०१७).

अॅड.िे.सी.पाडवी (अक्िलिवा), डॉ.राहूल आहे र (चाांदवड),
अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा), श्री.अशमन पटे ल (मांबादे वी) :
सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील
गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मुींबईतील अनेक र्ागाींमध्ये सावाजननक शौचालयाची कमतरता असल्यामळ
ु े नागरीकाींना
आणण ववशेषत: मदहलाींकरीता महापाललकेच्या १४३ उद्यान व मैिानाींमध्ये शौचालयाींची सुववधा

उपलब्ध करुन िे ण्याबाबत शासन ववचाराधीन असल्याचे दिनाींक १७ ऑगस््, २०१६ रोजी वा
मयासम
ु ारास ननिशानास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सिरील उद्याने व मैिानात पे ॲंींड यूज या तमवावर शौचालये बाींधण्याची

परवानगी िे ण्यात आली असून सिरील शौचालये र्कती कालावधीत पूणा करण्यात येणार
आहे त,

(३) असल्यास, याबाबत शासनाने काय कायावाही केली वा करण्यात येणार आहे,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. ३५५ (17)
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१३-०९-२०१७) : (१) हे खरे आहे .
(२),

(३)

व

(४)

बह
ृ न्मुींबई

महानगरपाललकेमार्ात

१४३

उद्याने

व

मैिानाींपक
ै ी

उद्याने/मैिानाींत पे ॲण्ड यज
ु या तमवावर शौचालये बाींधण्यात आली आहे त.
८

दठकाणी

शौचालये

बाींधण्याचे

काम

प्रगतीपथावर

असन
ू ,

उवाररत

९९

३६

दठकाणी

शौचालयाींच्या बाींधकामासाठी महानगरपाललकेच्या उद्यान ववर्ागामार्ा त ना-हरकत िे ण्यात
आली आहे .
___________
नररमन पॉईंट येथील व्ही.व्ही.राव मागाावरील रस्त्याांच्या दतफाा वाहनतळावर वाहन उभी
िरण्यािरीता िांत्राटदाराांिडून पैसे घेतले जात असल्याबाबत
(२२)

७३९१९ (२०-०४-२०१७).

(वपांपरी) :

श्री.अशमत साटम (अांधेरी पत्श्चम), अॅड.गौतम चाबिस्वार

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मींब
ु ई शहरामध्ये कुलाबा, र्ो्ा पररसरामधील ३९ वाहनतळावर वाहने उर्ी करण्यास

कोणतेही शुल़् घेण्यास महापाललकेने मज्जाव केला असतानाींही ठे केिार वाहनचालकाींकडून

बेकायिा शुल़् वसुली कररत असल्याचे माहे जानेवारी, २०१७ वा मया िरम्यान ननिशानास
आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, नररमन पॉईं् येथील व्ही.व्ही.राव मागाावरील रस्मयाींच्या ित
ु र्ाा वाहनतळावर
वाहन

उर्ी

करण्याकरीता

कींत्रा्िाराींकडून

सराास

पैसे

माचगतले

जातात

याकडे

महानगरपाललकेच्या “ए” ववर्ाग कायाालयाने पूणप
ा णे िल
ा केले जात आहे , हे ही खरे आहे
ु क्ष
काय,
(३)

असल्यास,

महापाललकेने

सिर

वाहनतळाींसाठी

नव्याने

ननवविा

काढल्या

असता

कींत्रा्िाराींनी कमी िराने ननवविा र्रल्याने कींत्रा् न िे ण्याचा ननणाय घेण्यात आला, हे ही खरे
आहे काय,

(४) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीअींती बेकायिा शुल़् वसूली
करणाऱ्या

कींत्रा्िाराींवर

व

मयाींना

सहकाया

करणाऱ्या

महानगरपाललकेच्या

अचधकारी

व

कमाचाऱ्याींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१६-०९-२०१७) : (१) बह
ृ न्मुींबई महानगरपाललकेच्या “ए” ववर्ागातील ३५
नन:शुल्क वाहनतळाींवर “नन:शुल्क वाहनतळ” असे नमूि केलेले र्लक लावण्यात आलेले आहे त.

अशा नन:शल्
ु क वाहनतळाींवर कींत्रा्िार वसल
ु ी करीत नसन
ू काही असामात्जत तमव

वसुली करतात व अशा प्रकारच्या अनेक तक्रारी महानगरपाललकेस प्राप्त झाल्या असून,
वेळोवेळी

स्थाननक

पोलीस

स्थानकाींना

पत्रव्यवहार

लोकाींववरुध्ि कारवाई करण्याबाबत कळववले आहे .
(२) हे खरे नाही.

करुन

सिर

असामात्जक

तमवाच्या

वव.स. ३५५ (18)
नरीमन

पॉईं्मधील

व्ही.

व्ही. राव मागा या

दठकाणी

महानगरपाललकेमार्ात

कोणताही कींत्रा्िार ननयुक्त करण्यात आलेला नाही.

(३) व (४) सिर कींत्रा्िाराींनी र्कमान बोलीपेक्षा कमी िराने ननवविा र्रल्यामुळे मयाींना कींत्रा्
िे ण्यात आले नाही हे खरे आहे .

बेकायिा शुल्क वसुली होऊ नये याकररता महानगरपाललकेमार्ात खालीलप्रमाणे

उपाययोजना करण्यात येत आहे त:-

• सिर दठकाणी वाहनतळ नन:शुल्क असल्याबाबतचे र्लक लावण्यात आलेले आहे.

• स्थाननक पोलीस ठाणे याींना नन:शल्
ु क वाहनतळाींची मादहती िे ण्यात आलेली आहे .

• मररन ड्राईव्ह पोलीस ठाणे येथे अनचधकृतररमया शुल्क वसुली करणाऱ्याींवर गुन्हा िाखल
करण्यात आलेला आहे.

तसेच, महानगरपाललकेच्या नन:शुल्क वाहनतळावर कोणमयाही असामात्जक तमवाकडून

पार्किंग शुल्काची वसुली होणार नाही याची िक्षता घेण्याबाबत तसेच, याअनुषींगाने सुयोग्य
ननयोजन करण्याच्या सच
ू ना बह
ु ई महानगरपाललकेस िे ण्यात आल्या आहे त.
ृ न्मींब
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
िल्याण (त्ज.ठाणे) मधील दटटवाळा जवळील बल्याणी गावात स्वस्तात घर दे ण्याचे
आशमष दाखवन
ू पररसरातील रदहवाशाांची फसूवणूि िेल्याबाबत
(२३)

७४२५९ (२०-०४-२०१७).

श्री.नरें द्र पवार (िल्याण पत्श्चम), अॅड.पराग अळवणी

(ववलेपाले), अॅड.आशशष शेलार (वाांद्रे पत्श्चम) :
खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा

(१) कल्याण (त्ज.ठाणे) मधील द््वाळा जवळील बल्याणी गावात स्वस्तात घर िे तो असे
साींगून पररसरातील रदहवाशाींकडून लाखो रुपये जमा करून या र्ागातील रदहवासी व काँग्रेसचे
बल्याणी अध्यक्ष इब्राहीम माय्युलमया उर्ा मामू याने रदहवाशाींची र्सवणूक केल्याचे माहे जून,
२०१६ मध्ये वा मयािरम्यान ननिशानास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, मागील आठ वषािंपासून र्ूमार्र्याींनी मोठ्या प्रमाणात बेकायिा चाळी बाींधल्या

असन
ू या अनचधकृत बाींधकामाींना कल्याण डोंबबवली पाललकेचे अचधकारी, कमाचारी, वनववर्ाग
व अन्य शासकीय अचधकारी मोठया प्रमाणात हफ्ते वसल
ू करून सींरक्षण िे त आहे त, हे ही खरे
आहे काय,

(३) असल्यास, नागररकाींनी आपल्या सिर र्ख
ू ींडाची मोजणी करण्यासाठी र्ूलमअलर्लेख
कायाालयाकडे अजा करूनही अचधकारी िल
ा कररत
ु क्ष

असल्याने शासनाने याची चौकशी करुन

सींबींचधत िोषी अचधकारी व र्ूमार्र्याींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. ३५५ (19)
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (११-०८-२०१७) : (१) अींशतः खरे आहे .
कल्याण तालुक्यातील द््वाळा जवळील मौजे-बल्याणी गावात स्वस्तात घर िे तो

साींगून तेथील रदहवाशाींची र्सवणूक केल्याबाबत या र्ागातील रदहवासी मोहम्मि इब्रादहम
बच्चलु मया मज
ु ावर याींच्याववरुधती कल्याण तालक
ु ा पोलीस स््े शन, ठाणे ग्रामीण येथे र्ारतीय
िीं ड ववधान सींदहता, कलम ४२० व ४०६ अन्वये गुन्हा िाखल करण्यात आला आहे .
(२) हे खरे नाही.

माहे जून, २०१६ या कालावधीत अनचधकृतपणे सुरु असलेल्या ३ गाळे , ७ खोल्या व ५२

जोते असे एकूण ६२ बाींधकामाींवर महानगरपाललकेमार्ात ननषकासनाची कायावाही करण्यात

आली आहे . तसेच, वन ववर्ागाच्या मालकीच्या जलमनीवरील अनतक्रमणे व अनचधकृत

बाींधकामे ह्ववण्याची कायावाही स्वतींत्रररमया करण्यात येत असून याकामी महानगरपाललका व
पोलीस ववर्ागामार्ात योग्य ते सहकाया करण्यात येत आहे .

महानगरपाललकेमार्ात दि.०२ माचा, २००९ च्या शासन ननणायानुसार ननधााररत प्रर्क्रया

अवलींबन
ू अनचधकृत बाींधकामे ननषकालसत करण्याची कारवाई ननयलमत करण्यात येत.े

(३) श्री.नजीम अब्िल
ु अजीज रदहम याींच्या अजाानुसार दि.२४/०२/१९९८ रोजी मौजे-बल्याणी,

ता.कल्याण येथील स.नीं.९७/३ बाबत मोजणी करण्यात आली आहे. तद्नींतर सिर क्षेत्रामधील
हद्द कायम मोजणीबाबतचा कोणताही प्रस्ताव उपअचधक्षक, र्ूमी अलर्लेख, कल्याण याींच्याकडे
प्राप्त झालेला नाही.

(४) प्रश्न उद्र्वत नाही.
___________
मांबई उपनगरातील मानवी वस्ती व रस्त्याांच्या लगत असलेल्या गाई-म्हशीांच्या
गोठ्यामळे साथीच्या रोगाांचा प्रादभााव वाढल्याबाबत
(२४)

७४३०७ (२०-०४-२०१७).

श्री.मांगलप्रभात लोढा (मलबार दहल) :

सन्माननीय

मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मुींबई उपनगरातील मानवी वस्ती व रस्मयाींच्या लगत असलेल्या गाई-म्हशीींच्या गोठ्यातील

शेण-मलमुत्राचा रस्मयावर व नाल्याींमध्ये जाणारा राडारोडा यामुळे शहरामध्ये लेप््ोस्पायलसस
या साथीचा प्रािर्
ु ााव वाढल्यामळ
ु े महापाललकेने या गोठ्याींच्या ववरोधात पोलीसात तक्रार करुन
न्यायालयातही िावे िाखल केले आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, शासनाने सिर गोठे मुींबई शहराबाहे र नेण्यासाठीच्या केलेल्या योजनाींची गत १०
वषा अींमलबजावणी न होण्याची कारणे काय आहे त,

(३) असल्यास, सिर गाई-म्हशीींच्या गोठ्यामळ
ु े रदहवाशाींना लेप््ोस्पायलससचा वाढता धोका

लक्षात घेऊन शासन तातडीने कोणती उपाययोजना करणार आहे मयानुषींगाने सुरु असलेल्या
कायावाहीची सद्यःत्स्थती काय आहे ?

वव.स. ३५५ (20)
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (११-०९-२०१७) : (१) सिर प्रकरणी जनदहत मींच या अशासकीय सींस्थेने
मा. उच्च न्यायालय, मुींबई येथे जनदहत याचचका िाखल केली असून, सिर याचचका
न्यायप्रववषठ आहे .

(२) मा. न्यायालयाने मींब
ु ईतील सवा तबेले बह
ु ईच्या बाहे र िापचेरी येथे हलववण्याचे आिे श
ृ न्मींब
दिलेले आहे त.

तथावप, मुींबई व मुींबई उपनगरातील गुराींचे तबेले मुींबई बाहे र स्थलाींतरीत करण्यासाठी

तसेच गुराींचे तबेले मुींबई बाहे र स्थलाींतरीत न करण्यासाठी अशा िोन्ही प्रकारच्या ववववध

याचचका मा. उच्च न्यायालयात प्रलींबबत आहे त. मयामळ
ु े सिर प्रकरणी अींमलबजावणी करणे
शक्य झालेले नाही.

(३) बह
ृ न्मुींबईमध्ये तबेल्याींच्या अस्वच्छतेमुळे होणाऱ्या रोगराई सींिर्ाात तबेलेधारकाींववरुध्ि

मुींबई महानगरपाललका अचधननयम १८८८ च्या कलम ३९४(१), ३८१, ४१२(अ), २७९, ३६८ आणण
र्ारतीय िीं डसींदहता कलम २६९, २७० अन्वये जून २०१६ पासून कारवाई करण्यात आली आहे .
___________

मननिांडा सांघ, नेरुळ याांनी शसडिो आणण महानगरपाशलिेची ददशाभल
ू िरुन
र्मारत बाांधिाम िेल्याबाबत

(२५)

७५२२९ (२०-०४-२०१७).

श्री.सांजय साविारे (भसावळ), श्री.उदे शसांग पाडवी (शहादा) :

सन्माननीय मख्यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) नवी मुींबई येथील नेरुळ सेक््र २९, र्ूखींड क्र. १६ मधील ३०० मी्र र्ूखींडाचा वापर
केवळ मींदिरासाठीच करण्याची करारनाम्यात अ् असताना मींदिरासोबतच बहुउद्देशीय इमारत
बाींधल्याची बाब मादहतीच्या अचधकारात माहे जानेवारी, २०१७ मध्ये वा मयािरम्यान ननिशानास
आली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, मननकींडा सींघ, नेरुळ याींनी लसडको आणण महानगरपाललकेची दिशार्ूल करुन
इमारतीस बाींधकाम परवानगी लमळववली, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या अनुषींगाने िोषी
आढळणा-या व्यक्तीींववरुध्ि कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२१-०९-२०१७) : (१) हे खरे नाही.
(२) हे खरे नाही.
नवी मींब
ु ई नेरुळ, सेक््र क्र.२९ येथील र्ख
ू ींड क्र.१६ येथे ३५८.८८७ चौ.मी. क्षेत्रात मींदिर

वापराकरीता मे.नेरुळ श्री.मननकींडा सेवा सींघम याींना शासनाच्या गह
ृ ववर्ागाचा ना-हरकत
िाखला

व

लसडकोकडून

Aesthetic

View

सािर

करण्याच्या

अ्ीवर

जोमयापयिंतच्या

बाींधकामास नवी मुींबई महानगरपाललकेने दि.०७/०७/२०१४ रोजी परवानगी दिली होती.
तथावप,

उक्त

अ्ीींची

पुतत
ा ा

न

केल्याने

सिर

लमळण्याबाबतचा प्रस्ताव महानगरपाललकेने नामींजरू केला आहे .

सींस्थेचा

र्ोगव्ा

प्रमाणपत्र

वव.स. ३५५ (21)
सिर दठकाणी केलेले बाींधकाम हे करारनाम्यातील अ्ीनस
ु ार असून बहुउद्देशीय इमारत
बाींधण्यात आलेली नाही.
(३) व (४) प्रश्न उद्र्वत नाही.
___________
मांबई महानगरपाशलिेच्या सी वॉडा मधील बहसांख्य चाळी व र्मारती जीणा झाल्याबाबत
(२६)

७६१५७ (२०-०४-२०१७).

श्री.अशमन पटे ल (मांबादे वी), श्री.राधािृष्ट्ण ववखे-पाटील (शशडी),

श्री.अस्लम शेख (मालाड पत्श्चम), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरी), श्री.िालीदास िोळां बिर
(वडाळा) :

सन्माननीय मख्यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मुींबई महानगरपाललकेच्या सी वॉडा मधील बहुसींख्य चाळी व इमारती जीणा झाल्या असुन
मयापैकी ब-याच पुनववाकासाच्या प्रर्क्रयेत आहे त, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, शासन पुनववाकासाच्या धोरणात सातमयाने बिल करीत असल्याने या चाळी व

इमारतीींचा पन
ु ववाकास रखडल्याने या इमारती व चाळीमध्ये वास्तव्य करणा-या नागररकाींचे
जीवन धोक्यात आले आहे हे लक्षात घेता शासन मवरीत आवश्यक कायावाही करणार वा करीत
आहे काय,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१४-०९-२०१७) : (१) हे खरे आहे
(२)

व (३) अशी बाब नाही.
मा. सवोच्च न्यायालयाकडील

आिे शानस
ु ार मोकळी जागा ही जमीन पातळीवर

प्रस्ताववत करण्याचे तसेच र्ायर इींत्जनची

६.०० मी्र अींतर ठे वण्याचे ननिे श आहे त.

ये-जा सुलर् व्हावी म्हणून एका बाजूने र्कमान
मयामळ
ु े अरुीं ि र्ख
ू ींडाच्या

ववकासावर काही

प्रमाणात ननबिंध येत असले तरी उपकरप्राप्त इमारतीींच्या पुनववाकासाच्या ववननयम ३३(७) मध्ये

उपकरप्राप्त इमारतीचे र्ख
ू ींड एकबत्रत केल्यास, अशा एकबत्रत केलेल्या र्ूखींडाना अचधक
प्रोमसाहनाममक च्ई क्षेत्र ननिे शाींक िे णेची तरतूि आहे .

तसेच ववननयम ३३(९) च्या नागरी

नूतनीकरण योजनेच्या तरतूिीनुसार (Cluster Development) धोकािायक इमारतीींचा िे णखल
समह
ू ाअींतगात पन
ु ववाकास अनज्ञ
ु ेय आहे .

___________

खार पूवा (मांबई) पररसरातील जवाहरनगर दहांदी महानगरपाशलिा शाळा र्मारत
धोिादायि असल्याचे िारण दे त बांद िरण्यात आल्याबाबत

(२७)

७६७१० (२१-०४-२०१७).

श्री.सांजय पोतनीस (िशलना) :

सन्माननीय मख्यमांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) खार पूवा (मुींबई) पररसरातील जवाहरनगर दहींिी महापाललका शाळा इमारत धोकािायक

असल्याचे कारण िे त अचानक बींि करण्यात आल्याचे नुकतेच माहे जानेवारी, २०१७ मध्ये वा
मया िरम्यान ननिशानास आले आहे , हे खरे आहे काय,

वव.स. ३५५ (22)
(२) असल्यास, ववद्याथािंना अन्य शाळे त स्थलाींतर करताींना ववद्याथी /पालकाींना कोणतीही
पूवस
ा ूचना िे ण्यात आलेली नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सिर प्रकरणी शासनाने सखोल चौकशी केली आहे काय, मयात काय आढळून
आले, तद्नुसार शासन स्तरावर काय कायावाही करण्यात आली वा येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१४-०९-२०१७) : (१) सिर शाळा बींि करण्यात आलेली नसून
ववद्यार्थयािंच्या सरु क्षक्षततेच्या दृष्ीने शाळे पासन
५०० ते ७०० मी्र अींतरावर असणाऱ्या
ू
ननमालनगर मनपा शालेय इमारतीत सिर शाळा स्थलाींतरीत करण्यात आली आहे.

(२) सिर शाळे तील ववद्यार्थयािंना अन्य शाळे त स्थलाींतरीत करण्यापूवी दिनाींक २४.१२.२०१६
रोजीच्या पालकसर्ेत शाळा व्यवस्थापनामार्ात पूवा सूचना िे ण्यात आली होती.
(३) सिर प्रकरणी महानगरपाललकेमार्ात चौकशी करण्यात आलेली नाही.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
िल्याण-डोंत्रबवली (त्ज.ठाणे) महानगरपाशलिेमाफात होणाऱया रस्ता रुां दीिरणाच्या िामाबाबत
(२८)

७६९५९ (२१-०४-२०१७).

(िल्याण पव
ू )ा :
(१)

श्री.सभाष भोईर (िल्याण ग्रामीण), श्री.गणपत गायिवाड

सन्माननीय मख्यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

कल्याण-डोंबबवली

(त्ज.ठाणे)

महानगरपाललकेमार्ात

होणाऱ्या

रस्ता

रुीं िीकरणामध्ये

डोंबबवली पूवा र्ागातील मानपाडा रस्मयावरील र्डकेचौक ते आयकॉन रुग्णालय, द्ळक

रस्मयावरील मींजुनाथ शाळा ते घरडा सकाल रस्मयावरील एकूण ४२० बाींधकामे बाचधत होत
असल्याने महानगरपाललकेकडून नो्ीस पाठववण्यात आलेली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास सिर रस्ता रुीं िीकरणा मध्ये बाचधत होणाऱ्या नागररकाींना कोणमया स्वरूपाचा
मोबिला िे ण्यात आला वा येणार आहे ,
(३) असल्यास, महानगरपाललकेने उक्त प्रकरणी धोरण ननत्श्चत केले आहे काय,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२१-०९-२०१७) : (१) कल्याण-डोंबबवली महानगरपाललकेच्या मींजूर ववकास
योजनेमध्ये डोंबबवली पूवा र्ागातील मानपाडा रस्मयावरील र्डके रोड ते चार रस्ता व चार

रस्ता ते आयकॉन रुग्णालय हा रस्ता अनुक्रमे २१ व २४ मी. रुीं ि, तसेच द्ळक रस्मयावरील

मींजन
ु ाथ शाळा ते मशाल चौक व मशाल चौक ते घरडा सकालपयिंतचा रस्ता अनक्र
ु मे १८ व ३०
मी. इतका रुीं ि करण्याचे प्रस्ताववत आहे .

सिर रस्मयाच्या आखणीमध्ये साधारणपणे ९० बाींधकामे र्ागशः बाधीत होत असल्याने
बाधीत लमळकतधारकाींना महानगरपाललकेकडून नो्ीसा िे ण्यात आल्या आहे त.

(२) व (३) सिर रस्मयामध्ये बाधीत होणाऱ्या जमीन मालकास जलमनीच्या मोबिल्यात शासन
धोरणानस
ु ार व मींजरू ववकास ननयींत्रण ननयमावलीनस
ु ार हस्ताींतरणीय ववकास हक्क/च्ई क्षेत्र

वव.स. ३५५ (23)
स्वरुपामध्ये मोबिला िे ण्याबाबत, तसेच ववस्थावपताींच्या पुनवासनाबाबत गठीत करण्यात
येणाऱ्या पुनवासन सलमतीमार्ात आवश्यक कायावाही करण्याचे महानगरपाललकेचे धोरण आहे .
तथावप, उक्त रस्ते ववकास योजनेनुसार ववकसीत करण्याकरीताचे बाधीत क्षेत्र अद्याप
महानगरपाललकेच्या ताब्यात घेण्याबाबतची कायावाही करण्यात आलेली नाही.
(४) प्रश्न उद्र्वत नाही.

___________

नायर रुग्णालयातील न्यूत्क्लअर मेडडसीन ववभागातील ररया गामा िाऊांटर मशीन तीन
वषाांपासन
ू ववनावापर पडली असल्याबाबत

(२९)

७७५६६ (२१-०४-२०१७).

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

पत्श्चम), िॅप्टन आर.तशमल सेल्वन (सायन-िोळीवाडा), श्री.राजेंद्र पाटणी (िारां जा), श्रीमती
दे वयानी फराांदे (नाशशि मध्य), श्रीमती मननषा चौधरी (ददहसर) :

सन्माननीय मख्यमांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मींब
ु ई महानगरपाललकेकडून गरीब रुग्णाींना उपचार लमळावेत यासाठी लाखो रुपयाींची
नवनवीन मलशन्स खरे िी केली जातात मात्र या मलशन्सचा वापर रुग्णाींसाठी होत नसून ती

ववनावापर पडून राहत असल्याची धक्कािायक मादहती नायर रुग्णालयात माहे जानेवारी, २०१७
मध्ये वा मयािरम्यान ननिशानास आली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, नायर रुग्णालयातील न्यत्ू क्लअर मेडडसीन ववर्ागातील ररया गामा काऊीं्र ही
मशीन तब्बल तीन वषािंपासन
ू ववनावापर पडली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त मशीन अद्याप कायाात्न्वत न करण्याची कारणे काय आहे त,
(४) असल्यास, मशीन्स कायाात्न्वत करून रुग्णाींना उपचार िे ण्याबाबत शासनाने कोणती
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०६-०९-२०१७) : (१) “नायर रुग्णालयातील ते मशीन धूळ खातीं” अशा
आशयाची बातमी दिनाींक ०७.०१.२०१७ रोजीच्या पुण्यनगरी वमृ तपत्रामध्ये प्रलसध्ि झाली होती
ही वस्तत्ु स्थती आहे .

(२) व (३) नायर रुग्णालयाच्या न्युत्क्लअर मेडडसीन ववर्ागातील ररया गामा काऊीं्र मशीन
सन २०१३ मध्ये बसववण्यात आले होते.

सिर मशीन एवप्रल २०१६ पयिंत कायारत होते. तथावप, ताींबत्रक बबघाडामळ
ु े सिर

मशीन बींि पडले आहे .

सिर मशीनची िरु
ु स्तीची कायावाही महानगरपाललकेमार्ात सरु
ु आहे .

(४) व (५) सिर रुग्णालयातील रुग्णाींची गैरसोय होऊ नये याकररता थायरॉई् तपासणीची
सुववधा रुग्णालयाच्या आींतरस्त्राव ववर्ागात करण्यात आली आहे .

या ववर्ागात रुग्णाींना T३, T४, TS १७ व Hb/C या चाचण्या पव
ू ीच्या शुल्कात व

कमी वेळात दिल्या जातात.

___________

वव.स. ३५५ (24)
झणिाभािर िेंद्रावर मोठ्या प्रमाणात परवानगी नसलेले पदाथाांची ववक्री होत असल्याबाबत
(३०)

७८५२३ (२१-०४-२०१७).

श्रीमती मननषा चौधरी (ददहसर) :

सन्माननीय मख्यमांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) मुींबई शहर तसेच उपनगरामध्ये शासनाने गरीबाींसाठी सुरु केलेल्या झण
ु कार्ाकर केंद्रावर

झण
ु का र्ाकर लमळत नसुन मोठ्या प्रमाणात परवानगी नसलेले पिाथााची ववक्री होत
असल्याचे आढळून आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सिर मान्यताप्राप्त झण
ु कार्ाकर केंद्राच्या नावाखाली मोक्याच्या दठकाणी

असलेल्या सिर जागा र्ाडेतमवावर िे ण्यास ननबिंध असतानासुध्िा स््ॉलधारक र्ाडेतमवावर
झण
ु का र्ाकर केंद्र चालववण्यासाठी िे त असल्याचे ननिशानास आले, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, शासनाने उक्त प्रकरणी चौकशी वा पाहणी केली आहे काय, मयानस
ु ार िोषी
असलेल्या र्कती झण
ु का र्ाकर केंद्र धारकाींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०६-०९-२०१७) : (१), (२) व (३) सन १९९५ साली सुरु झालेल्या २४८
झण
ु का र्ाकर केंद्राींना बह
ु ई महानगरपाललकेमार्ात मींब
ु ई महानगरपाललका अचधननयम
ृ न्मींब

१८८८ च्या कलम ३९४ अन्वये खाद्यगह
ु का र्ाकर स््ॉल) या व्यवसायाचे अनुज्ञापत्र
ृ (झण
िे ण्यात आले होते.

दिनाींक २७ जून, २००० रोजीच्या अचधसूचनेनुसार झण
ु का र्ाकर योजना रद्द झाल्यानींतर,

बह
ु का र्ाकर केंद्राींचे अन्निाता आहार योजनेत रुपाींतर करण्याचा ननणाय
ृ न्मुींबईत झण
महानगरपाललकेने दिनाींक २५.०२.२००९ रोजी घेतला.

सिर अन्निाता आहार योजनेत बह
ु का र्ाकर केद्राींचे
ृ न्मुींबईतील एकूण १४९ झण

अन्निाता आहार केंद्रात रुपाींतर करण्यात आले असून, सिर अन्निाता आहार केंद्राींमध्ये सवा
प्रकारचे शाकाहारी/माींसाहारी खाद्यपिाथा ववक्री करण्यास परवानगी आहे .

बह
ु ईतील १९ झण
ु का र्ाकर केंद्रे बींि झाली असन
ू , उवाररत ८० झण
ु का र्ाकर
ृ न्मींब

केंद्राींववरुध्ि महानगरपाललकेमार्ात मुींबई महानगरपाललका अचधननयम १८८८ च्या कलम ३९४
अन्वये न्यायालयीन कारवाई करण्यात आली आहे .
(४) प्रश्न उद्र्वत नाही.
___________
महापाशलिेच्या प्राथशमि आणण माध्यशमि शाळाांचा दजाा वाढववण्याबाबत
(३१)

७८८६७ (२१-०४-२०१७).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

डॉ.भारती लव्हे िर (वसोवा) :

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील

(१) महापाललकेच्या प्राथलमक आणण माध्यलमक शाळाींचा िजाा घसरत असल्याचे ननिशानास
आले, हे खरे आहे काय,

वव.स. ३५५ (25)
(२) असल्यास, महापाललका शाळे त लशकणाऱ्या ववद्यार्थयािंना चाींगले व उमतम िजााचे लशक्षण
लमळावे यासाठी महापाललकेकडून िजाा वाढववण्यासाठी २४ ववर्ागातील शाळाींच्या इमारतीची
पथक तपासणी करण्यात येणार आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, तपासणी करण्यासाठी येणाऱ्या पथकात लशक्षणाचधकारी, सींबींचधत परीमींडळाचे
उपलशक्षणाचधकारी, सींबींचधत ववर्ागाचे प्रमुख अचधकारी (शाळा) आणण सींबींचधत इमारतीतील सवा
शाळाींचे ववर्ाग ननरीक्षक याींचा समावेश असणार आहे ,

(४) असल्यास, याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१४-०९-२०१७) : (१) हे खरे नाही.
(२), (३) व (४) महापाललका शाळात लशकणाऱ्या ववद्यार्थयािंना चाींगले व उमतम िजााचे लशक्षण
लमळावे यासाठी महापाललकेकडून िजाा वाढववण्यासाठी २४ ववर्ागातील शाळाींच्या इमारतीची
लेखी आिे श काढून पथक तपासणी घेण्यात आली आहे .

सिर तपासणी पथकात लशक्षणाचधकारी, सींबींचधत पररमींडळाचे उपलशक्षणाचधकारी, सींबींचधत

ववर्ागाचे प्रमुख अचधकारी (शाळा) व सींबींचधत इमारतीतील सवा शाळाींचे ववर्ाग ननरीक्षक याींचा
समावेश होता.

(५) प्रश्न उद्र्वत नाही.
___________
मीरा-भाईदर महानगरपाशलिेतील (त्ज.ठाणे) महसूली गावाांमधील जशमन बळिववण्याचे
प्रिार भम
ू ाफीयाांिडून वाढल्याबाबत

(३२)

८०३७९ (२१-०४-२०१७).

श्री.शाांताराम मोरे (शभवांडी ग्रामीण) :

सन्माननीय मख्यमांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मीरा-र्ाईिर महानगरपाललकेतील (त्ज.ठाणे) महसूली गावे एममएआरडीए क्षेत्रात गेल्याने
तेथील नाले बुजववण्यात येऊन नाल्याची जलमन तसेच शेतजलमनी बळकाववण्याचे प्रकार
र्ूमार्ीयाींकडून वाढल्याचे माहे जानेवारी, २०१७ मध्ये वा मयािरम्यान ननिशानास आले, हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, याबाबत स्थाननक नागररकाींनी वारीं वार सींबचधत अचधकाऱ्याींकडे तक्रार करुनही
कोणतीच कारवाई करण्यात येत नाही, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, मयानस
ु ार पुढे कोणती कारवाई
केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२१-०९-२०१७) : (१) माहे जानेवारी, २०१७ च्या सम
ु ारास उक्त गावाींतील
नाले

बुजवून

तेथील

जलमन,

तसेच

शेतजलमन

बळकाववल्याचे

प्रकार

र्ूमार्ीयाींकडून

वाढल्याबाबतची कोणतीही तक्रार मयावेळी ननयोजन प्राचधकरण असलेल्या मींब
ु ई महानगर प्रिे श

वव.स. ३५५ (26)
ववकास प्राचधकरणास प्राप्त झालेली नाही. दि.१६/०३/२०१७ पासून या क्षेत्राचे ननयोजन
प्राचधकरण लमरा-र्ाईंिर महानगरपाललका असून मयाींच्याकडेही याबाबत तक्रार प्राप्त झालेली
नाही.

(२), (३) व (४) प्रश्न उद्र्वत नाही.
___________
मांबई महानगरपाशलिेने ववववध िामाांचे प्रस्ताव मांजूर िेल्याबाबत
(३३)

८०९७७ (२१-०४-२०१७).

दक्षक्षण) :

प्रा.वषाा गायिवाड (धारावी), श्री.पथ्
ृ वीराज चव्हाण (िराड

सन्माननीय मख्यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मुींबई महानगरपाललकेने ववववध कामाींचे तब्बल १२०० को्ी रुपयाींचे प्रस्ताव स्थायी

सलमतीच्या बैठकीत एका आठवडयात मींजूर केल्यानींतर िस
ु ऱ्या आठवडयात आणखी १५००
को्ी रुपयाींचे प्रस्ताव मागी लावण्यात आले आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सिर सलमतीच्या अवघ्या ९० लमनी्ाच्या बैठीकीत ९७ प्रस्ताव मींजरू करण्यात
आले आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, मींजूर करण्यात आलेल्या प्रस्तावात त्रु्ी राहण्याची शक्यता लक्षात घेता सिर
प्रस्तावाींची चौकशी करुन मयावर ननणाय घेणे आवश्यक असल्याने या मींजूर झालेल्या

प्रस्तावाच्या मींजूरीींचा र्ेरववचार करण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात
येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (११-०९-२०१७) : (१) बह
ृ न्मुींबई महानगरपाललका स्थायी सलमतीच्या

बध
ु वार दि. २१ डडसेंबर २०१६ रोजी र्रलेल्या सर्ेमध्ये अींिाजे रुपये ९८६ को्ी इतक्या कींत्रा्
रकमेचे प्रस्ताव मींजुर करण्यात आले. तसेच बुधवार, दि. २८ डडसेंबर २०१६ रोजी र्रलेल्या

सर्ेमध्ये (िोन तहकुब सर्ाींसदहत) अींिाजे रुपये १२३० को्ी इतक्या कींत्रा् रकमेचे प्रस्ताव
मींजूर झाले.

(२) व (३) बह
ृ न्मुींबई महानगरपाललका स्थायी सलमतीच्या बुधवार, दि. २१ डडसेंबर २०१६ रोजी
र्रलेली सर्ा, िप
ु ारी २.०० वाजता सरू
ु होऊन िप
ु ारी ३.२२ वाजता सींपली, आणण बध
ु वार

दि.२८ डडसेंबर २०१६ रोजी र्रलेली सर्ा, िप
ु ारी २.०० वाजता सरु
ु होऊन िप
ु ारी ४.०५ वाजता
सींपली. स्थायी सलमतीच्या सर्ाींचे कामकाज हे ननयमानुसार पार पाडले जाते.
(४) प्रश्न उद्र्वत नाही.

___________

मांबई उपनगरातील ददहसर पत्श्चमेिडील चार वषाापूवीच बाांधलेल्या
स्िॉयवॉिची डागडजी िरण्याबाबत

(३४)

८१५६१ (२१-०४-२०१७).

श्रीमती मननषा चौधरी (ददहसर) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्यमांत्री

वव.स. ३५५ (27)
(१) मुींबई उपनगरातील िदहसर पत्श्चमेकडील चार वषाापूवीच बाींधलेल्या स्कायवॉकचा स्लॅ ब

अींगावर पडून िोन ररक्षाचालक व पािचारी गींर्ीरररमया जखमी झाल्याची घ्ना दिनाींक ८
जानेवारी, २०१७ रोजी घडली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सिर स्कायवॉक हा नागरीकाींना चालण्यास धोकािायक असल्याने पोललसाींनी
बींि केला आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, या प्रकरणी सींबचीं धत स्कायवॉकची डागडुजी करण्यास ्ाळा्ाळ करणाऱ्या

ठे केिाराींवर तसेच अचधकाऱ्याींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे तसेच
मींब
ु ईतील अशा ३७ स्कायवॉकची डागडुजी करण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही वा
उपायोजना केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१४-०९-२०१७) : (१) हे खरे नाही.
मींब
ु ई महानगर प्रिे श ववकास प्राचधकरण याींच्या सच
ू नेद्वारे दिनाींक ०७.०२.२०१७

रोजी सींध्याकाळी उलशरा स्कायवॉकच्या पत्श्चमेकडील त्जन्याजवळील छो्ा र्ाग पडल्याची
घ्ना घडली होती.
परीं तु सिर िघ
ा नेत कोणीही जखमी झाल्याची नोंि झालेली नाही.
ु ्

(२) सिर स्कायवॉकच्या पत्श्चमेकडील त्जना पािचाऱ्याींच्या सरु क्षक्षततेच्या दृष्ीकोनातन
ू
महानगरपाललकेमार्ात बींि करण्यात आला आहे.

(३) व (४) सिर स्कायवॉक मुींबई महानगर प्रिे श ववकास प्राचधकरणामार्ात बाींधण्यात आला
असून तो दिनाींक २७.०४.२०१५ रोजी बह
ृ न्मुींबई महानगरपाललकेकडे हस्ताींतरीत करण्यात आला
आहे .

सिर स्कायवॉकवर खड्डे पडल्यामळ
ु े स्कायवॉकचे त्स्थतीिशाक सवेक्षण करुन पढ
ु ील

कायावाही महानगरपाललकेमार्ात करण्यात येत आहे.

___________
मांबई शहर व उपनगरातील म्हाडाच्या रात्न्झट र्मारतीांमध्ये
अनधधिृत िटां बे वास्तव्याला असल्याबाबत
(३५)

८४७६० (२१-०४-२०१७).

अॅड.वारीस पठाण (भायखळा) :

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय गह
ृ ननमााण

(१) मुींबई शहर व उपनगराींतील म्हाडाच्या रात्न्झ् इमारतीमध्ये जवळपास २३ हजार घरे

आहे त मयापैकी सम
ु ारे आठ ते नऊ हजार घराींमध्ये अनचधकृत कु्ूींबे वास्तव्याला असन
ू या

बेकायिा राहात असलेल्याींना कोणमयाही प्रकारे अचधकृत करण्याची तरतूि म्हाडा कायद्यात
नसल्याची बाब ननिशानास आली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, म्हाडाच्या घरातील घुसखोराींववरोधात म्हाडा कायद्याच्या तरतुिीींच्या अनुषींगाने
आजतागायत कोणती प्रशासकीय व िीं डाममक कारवाई करण्यात आली वा येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. ३५५ (28)
श्री. प्रिाश महे ता (०४-०८-२०१७) : (१) होय, हे खरे आहे.
(२) अनचधकृत/घुसखोर रदहवाशाींववरुध्ि म्हाड अचधननयम १९७६ चे कलम ९५ अ (३) अींतगात
वेळोवेळी ननषकासनाची तसेच इतर स्वरुपाची कायावाही करण्यात आली आहे .

(३) म्हाड अचधननयम, १९७६ चे कलम ९५ अ (३) अींतगात ननषकासन मोदहमा राबववताना अपरु े
मनुषयबळ, अपुरा पोलीस बींिोबस्त, शैक्षणणक तसेच धालमाक अशा ववववध अडचणीींमुळे सिर
कारवाई पुणप
ा णे सर्ल होऊ शकली नाही.

___________

मांबईतील मदनपरा या जागेत भूशमगत पाकिांग व अद्ययावत बाग बधगचा बनववण्याबाबत
(३६)

८४७६६ (२१-०४-२०१७).

अॅड.वारीस पठाण (भायखळा) :

सन्माननीय मख्यमांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मुींबईतील झल
ु ा मैिान, मिनपुरा या जागेत र्ूलमगत पार्किंग व अद्ययावत बाग बचगचा

बनववण्याच्या सींिर्ाात मींब
ु ई महानगरपाललकेतर्े ननयोत्जत आराखडयास / अींिाजपत्रकास

मींजूरी िे ऊन ननधी मींजूर करण्यात आल्याची बाब माहे जानेवारी, २०१७ वा मया िरम्यान
ननिशानास आली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सिरील प्रकल्पास लागून मिनपुरा, साींकली स्री् र्ागात ववकासकाींनी
उर्ारलेल्या जवळपास १२ ्ॉवसा मधील पार्किंगची जागा ववकासकाींनी चगळीं कृत केल्याबाबत
महानगरपाललकेने कोणतीही चौकशी वा कारवाई केली नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या र्ागातील ्ॉवसाची ननलमाती केलेल्या ववकासकाच्या हस्तकाींनी ्ॉवसा मधील
पार्किंग स्लॉ्चा गैरव्यवहार लपववण्याच्या हे तूने सिरील र्ूलमगत पार्किंगचा प्रस्ताव जनतेची
मागणी नसतानाही मींजूर केल्याचे ननिशानास आले, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनामार्ात कोणती कायावाही करण्यात आली वा येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१४-०९-२०१७) : (१) हे खरे आहे .
(२) सिर दठकाणच्या ्ॉवसामधील पार्किंगच्या जागेची तरतुि मींजुर करण्यात आलेल्या
नकाशानस
ववकासकाने कोणमयाही ्ॉवरमधील पार्किंगची जागा चगळीं कृत केलेली
ु ार असन
ू
नाही.

मयामुळे सिर प्रकरणी महानगरपाललकेमार्ात चौकशी करण्यात आलेली नाही.

(३) हे खरे नाही.

(४) व (५) प्रश्न उद्र्वत नाही.
___________

वव.स. ३५५ (29)
मांबईत्स्थत मदनपरा, भायखळा भागातील बांद पडलेल्या हे ररटे ज र्मारतीतील मक्ती फौज
म्यननसीपल दवाखान्याच्या ननयोत्जत पनववािासाबाबत
(३७)

८४७६८ (२१-०४-२०१७).

अॅड.वारीस पठाण (भायखळा) :

सन्माननीय मख्यमांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मुींबईत्स्थत मिनपुरा, र्ायखळा र्ागातील बींि पडलेल्या हे रर्े ज इमारतीतील मुक्ती र्ौज

म्युननसीपल िवाखान्याचे ननयोत्जत पुनववाकासासींिर्ाात मुींबई महानगरपाललकेतर्े आराखडा /
अींिाजपत्रकास मींजूरी िे ण्यात येऊन अल्पकालीन ननवविा काढण्यात आल्याची बाब माहे
जानेवारी, २०१७ वा मया िरम्यान ननिशानास आली, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

सिरील

िवाखान्यात

ववर्ागातील

गरीब

व

गरजू

मदहलाींना

लार्

पोहचववण्यासाठी प्रसत
ु ीगह
ृ सुरू करण्याचा ननणाय घेण्यात आला आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनामार्ात कोणती कायावाही करण्यात आली वा येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१४-०९-२०१७) : (१) र्ायखळा येथील मेघराज सेठी मागा येथील
मुक्तीर्ौज

म्युननलसपल

महानगरपाललकेमार्ात

िवाखान्याच्या

प्रचललत

पध्ितीने

मोठया
ननवविा

िरु
ु स्मया

कींत्रा्िाराला कायाािेश िे ण्यात आला आहे.

मागवून

व

जीणोध्िार
दिनाींक

करण्याकररता

२८.१२.२०१६

रोजी

तथावप, सिर कामाकररता अल्पकालीन ननवविा काढण्यात आलेली नाही.
(२) हे खरे नाही.
(३) व (४) प्रश्न उद्र्वत नाही.
___________
नवी मांबई पररसरात पाकिांगची समस्या ननमााण झाली असल्याबाबत
(३८)

८५३०५ (२३-०८-२०१७).

श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.जयांत पाटील (र्स्लामपूर),

श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरे गाव), श्री.त्जतेंद्र आव्हाड (मांब्रा िळवा), श्री.वैभव वपचड (अिोले),
श्री.किसन िथोरे (मरबाड) :
(१)

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

नवी मींब
ु ई ववर्ागातील औद्योचगक पट्टय
् ात मोठ्या प्रमाणावर ववववध कींपन्या उ्या

रादहल्या असन
ू मयाींनी पार्किंगचे वेळीच ननयोजन केले नसल्यामुळे रस्मयाच्या िोन्ही बाजल
ू ा
अवजड व इतर वाहने उर्ी करून ठे वली जातात, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, रस्मयाच्या ित
ू र्ाा वाहने उर्ी करण्यात येत असल्यामुळे शहरात पार्किंगची
गींर्ीर समस्या ननमााण झाली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, पार्किंगची समस्या िरू करण्याबाबत काय उपाययोजना करण्यात आली वा येत
आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. ३५५ (30)
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२१-०९-२०१७) : (१) व (२) अींशतः खरे आहे.
(३)

नवी

मुींबई

महानगरपाललका

क्षेत्रातील

पार्किंगची

समस्या

िरू

करण्याकरीता

महानगरपाललका व नवी मुींबई पोलीस वाहतक
ू ववर्ाग याींनी सींयक्
ु तपणे सवेक्षण करुन नवी
मींब
ु ई

महानगरपाललका

क्षेत्रातील

वाहतक
ू

समस्येवर

उपाययोजना

करण्याच्या

दृष्ीने

ववर्ागननहाय नो-पार्किंग, सम-ववषम पार्किंग व समाींतर पार्किंग क्षेत्र ननत्श्चत केलेले असून
मयाबाबत पोलीस उपआयुक्त (वाहतूक), नवी मुींबई पोलीस याींनी दि.१६/११/२०१६ रोजीच्या

अचधसूचनेद्वारे प्रलसधती केले आहे . मयानुसार नवी मुींबई महानगरपाललका व नवी मुींबई पोलीस
(वाहतक
ू ) ववर्ाग पार्किंग व वाहतक
ू ीचे ननयोजन व ननयमन करत आहे .
(४) प्रश्न उद्र्वत नाही.

___________

सेन्चरी शमल, लोअर परळ या शमलच्या पनववािासाबाबत
(३९)

८५५३७ (२९-०७-२०१७).

श्री.सननल शशांदे (वरळी) :

सन्माननीय गह
ृ ननमााण मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) सेन्चुरी लमल, लोअर परळ या लमलच्या पुनववाकासात १७९८६ चौ.मी. जलमनीपैकी
१३०९१.९० चौ.मी. जलमनीचा ताबा म्हाडास प्राप्त झाला असन
ू उवाररत ४८८८.७८ चौ.मी.
जलमनीचा ताबा म्हाडास अद्यापही िे ण्यात आलेला नाही, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सिरहु जलमनीचा ताबा लमळे पयिंत सिर लमलमधील व्यावसानयक बाींधकामाींना
स्थचगती िे ण्याची आवश्यकता असतानाही सिर व्यावसानयक बाींधकामे आजलमतीपयिंत सुरु
आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सिरहू चगरणीच्या जागेवर सुरु असलेल्या बाींधकामातील अननयलमततेची
शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(४) असल्यास, सिरहू चौकशीत काय आढळून आले आहे मयानस
ु ार िोषीींवर कोणती कारवाई
करण्यात आली वा येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. प्रिाश महे ता (०१-०८-२०१७) : (१) व (२) होय, हे खरे आहे .
सुधाररत

ववकास

ननयींत्रण

ननयमावली

५८

(१)

(ब)

अींतगात

सेन्चुरी

्े क्स्ाईल लमलच्या मालकीचे तीन वेगवेगळे र्ूखींड असन
मयाचा एकात्ममक अलर्न्यास
ू
दि.१७.०३.२०११ अन्वये मींजूर केला आहे . सेन्चुरी ्े क्स्ाईल लमलकरीता श्री.नस्ली वाडीया
याींनी सम
ु ारे ४०१८०.४६ चौ.मी. इतकी जमीन र्ाडेतमवावर दिली आहे . मयाजलमनीचे क्षेत्र

वगळून उवाररत जलमनीवर अलर्न्यास मींजूर केला आहे . सिर मींजरू अलर्न्यासा पैंकी म्हाडास
एकूण १३०९१.९० चौ.लम. जलमनीचा ताबा प्राप्त झाला आहे .
सेन्चुरी ्े क्स्ाईल

लमलकरीता

श्री.नस्ली वाडीया याींनी सम
ु ारे ४०१८०.४६ चौ.मी.

इतकी जमीन र्ाडेतमवावर दिलेल्या जलमनी पैंकी उवाररत ४८८८.७८ चौ.मी. जलमनीचा ताबा

म्हाडास प्राप्त होणे लशल्लक आहे . मया ४०१८०.४६ चौ.मी. जलमनीवर कोणतेही व्यावसानयक
बाींधकाम सुरू नसल्याने मया बाींधकामाींना स्थचगती िे ण्यात आलेली नाही.

वव.स. ३५५ (31)
उपरोक्त र्ाडे तमवावरील जमीनीच्या क्षेत्रावरील ववकास ननयींत्रण ननयमावलीच्या
कलम ५८ नुसार िे य असलेले म्हाडा व बह
ृ न्मुींबई महानगरपाललका याींच्या दहश्याचे क्षेत्र
िे ण्यासींबींधी चगरणी कामगार ननवारा आणण कल्याण सींघाने जनहीत याचचका क्रमाींक ६४/ २०१४
उच्च न्यायालयात िाखल केली असन
ु सिर न्यायालयात प्रलींबबत आहे .
(३) प्रश्न उद्र्वत नाही.

(४) प्रश्न उद्र्वत नाही.
(५) प्रश्न उद्र्वत नाही.
___________
नागपूर महानगरपाशलिेच्या रूग्णालयामधील डॉक्टर, पररचाररि
व र्तर पदे ररक्त असल्याबाबत

(४०)

८६१२६ (२३-०८-२०१७).

श्री.सधािर दे शमख (नागपूर पत्श्चम) :

सन्माननीय

मख्यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) नागपूर महानगरपाललकेच्या रूग्णालयामधील डॉक््र, पररचाररक व इतर ८८ मींजुर
पिाींपैकी केवळ ५२ पिाींवरच पिननयुक्ती असल्यामुळे सामान्य रूग्णाींना उपचारापासुन वींचीत
राहावे लागत असल्याची बाब माहे एवप्रल, २०१७ वा मया िरम्यान ननिशानास आलेली आहे , हे
खरे आहे काय,
(२) असल्यास, गाींधीनगर येथील महानगरपाललकेच्या रूग्णालयातील पॅथोलॉजी ववर्ाग अनेक
वषािंपासून बींि असून इसीजी ्े क्नीलशयन नसल्यामळ
ु े इसीजी चतुथा श्रेणी कमाचारी काढत आहे
तसेच अनेक महमवाची उपकरणे तींत्रज्ञा अर्ावी बींि आहे त, हे ही खरे आहे ,

(३) असल्यास, सिर रूग्णालयात अनेक वषािंपासून एमबीबीएस डॉक््रची ननयुक्ती करण्यात
आलेली नाही, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, महानगरपाललकेंतगात येणाऱ्या रूग्णालयाींच्या पिानष
ु ेश मवरीत र्रण्यात येणार
आहे काय,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१४-०९-२०१७) : (१) ८८ मींजरू पिाींपक
ै ी ५२ पिावर कायारत कमाचायाींमार्ात

सामान्य

रुग्णाींना

आवश्यक

रुग्णसेवा

उपचारापासून वींचचत राहतो, ही बाब खरी नाही.

िे ण्यात

येत

असून,

कोणताही

रुग्ण

(२) अींशत: खरे आहे.

इींदिरा गाींधी रुग्णालय, गाींधीनगर, नागपरू येथे रे न्बो मॅडीनोव्हा या सींस्थेमार्ात

पॅथल
ॅ ॉजी सेवा िे णे सुरु होते. मागील १ वषाापासून, मयाींनी तपासणी िर वाढववण्याची मागणी

केल्यामुळे, सेवा खींडीत केली होती. मयाचवेळी राषरीय शहरी आरोग्य अलर्यानातींगत
ा पॅथल
ॅ ॉजी
सेवा सुरु आहे .

नव्याने रे न्बो मॅडीनोव्हा या सींस्थेने पॅथल
ा त सुरु करण्याबाबत सींमती
ॅ ॉजी सेवा पूवव

िशाववली आहे.

वव.स. ३५५ (32)
तसेच या रुग्णालयात ई.सी.जी. ्े क्नीलशयन उपलब्ध असून, मयाींच्यामार्ातच

ई.सी.जी. काढणे सुरु आहे .

िवाखान्यातील उपलब्ध उपकरणे व यींत्रसामुग्री सुरु असून तींत्रज्ञा अर्ावी बींि आहे ,

हे खरे नाही.

(३) सध्या इींदिरा गाींधी रुग्णालयात ७ एम.बी.बी.एस. डॉक््र कायारत आहे त.
(४) व (५) महानगरपाललकेचा आकृतीबींध शासनाच्या मींजुरीसाठी सािर करण्यात आलेला
असून, मींजूरीनींतर महापाललकेकडून पुढील कायावाही करणे अपेक्षीत आहे .
___________

नागपूर शहरातील अग्नीशमन ववभागात ५३४ िमाचाऱयाांची नवीन
मांजर पदे ररक्त असल्याबाबत

(४१)

८६१२७ (२३-०८-२०१७).

श्री.सधािर दे शमख (नागपूर पत्श्चम) :

सन्माननीय

मख्यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) नागपूर शहरातील अग्नीशमन ववर्ागात नवीन ५३४ कमाचाऱ्याींची मींजुर पिे ररक्त

असल्याने नवीन केंद्र ननलमातीला ववलींब होत असल्याचे, माहे मे, २०१७ वा मया िरम्यान
ननिशानास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, या ववर्ागामध्ये अग्नीशमन प्रमख
ु -१, अग्नीशमन उपप्रमख
ु -१, ववर्ागीय
अग्नीशमन अचधकारी-२, सहायक ववर्ागीय अचधकारी-४, अग्नीशमन केंद्र अचधकारी-९, सहायक
केंद्र अचधकारी-२५, अग्नीशमन उपकेंद्र अचधकारी २४, प्रमुख अग्नीशमन ववमोचक-३६, ड्रायव्हर-

ऑपरे ्र-१०५, वाहनचालक (िमकल)-१०, अग्नीशमन ववमोचक (रे सक्यु)-३०७, मेकॅननक कम
ड्रायव्हर-१, र्र््र कम ड्रायव्हर-९, इलेक्रीशयन-९ अशी एकूण ५३४ कमाचाऱ्याींच्या पिाींचा
समावेश आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, नागपूर शहरात लसव्हील लाईन मुख्य केंद्रासह ८ अग्नीशमन केंद्र कायारत
असून कमाचाऱ्याींच्या सेवाननवमृ तीमुळे हा र्ार ५ केंद्रातील कमाचाऱ्याींवर येणार आहे , हे ही खरे
आहे काय,

(४) असल्यास, शहराची वाढती लोकसींख्या लक्षात घेता नागरीकाींच्या सुरक्षेकरीता शासनाने

नवीन १३ केंद्रासाठी दिनाींक ३ मे, २०१६ रोजी अग्नीशमन ववर्ागाच्या ८८५ पिाींच्या
आकृतीबींध प्रस्तावास मींजुरी दिलेली आहे, हे ही खरे आहे काय,

(५) असल्यास, मींजुर प्रस्तावानुसार मवरीत पि र्रती करण्यात येणार आहे त काय,
(६) नसल्यास, ववलींबाची करण्याची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१४-०९-२०१७) : (१) अींशत: खरे आहे .
नागपूर महानगरपाललकेच्या कायारत

८ अत्ग्नशमन केंद्राकररता आवश्यक पि

सींख्येनुसार ररक्त पिाींची सींख्या ३७५ इतकी असून, ररक्त पिाींमुळे केंद्र ननलमातीला ववलींब होत
असल्याची बाब खरी नाही.

वव.स. ३५५ (33)
अग्नीशमन केंद्रासाठी आरक्षक्षत असलेल्या बत्रमुतीनगर येथील जागेवर अत्ग्नशमन

स्थानकाचे बाींधकाम सुरु असून, वाठोडा येथील स्थानकाच्या बाींधकामासाठी ननवविे ची कायावाही
सुरु आहे .

तसेच पाचपावली येथील जीणा स्थानकाच्या इमारतीचे पन
ा ाींधकाम प्रस्ताववत
ु ब

करण्यात आले असून, उवाररत २ स्थानकाींच्या जागेचा शोध सुरु आहे .
(२) यामध्ये

अग्नीशमन

केंद्र

प्रमुख-१,

अग्नीशमन

उपप्रमुख-१,

ववर्ागीय

अग्नीशमन

अचधकारी-२, सहायक ववर्ागीय अचधकारी-४, अग्नीशमन केंद्र अचधकारी-९, सहायक केंद्र
अचधकारी-२४, अग्नीशमन उपकेंद्र अचधकारी २४, प्रमख
अग्नीशमन ववमोचक-३६, ड्रायव्हरु

ऑपरे ्र-१०५, वाहनचालक (िमकल)-१०, अग्नीशमन ववमोचक (रे सक्यु)-३०७, मेकॅननक कम
ड्रायव्हर-१, र्र््र कम ड्रायव्हर-९, इलेक्रीशयन-१ अशी एकूण ५२१ कमाचा-याींच्या पिाींचा
समावेश आहे .

(३), (४), (५) व (६) अींशत: खरे आहे .
नागपरू महानगरपाललकेच्या अग्नीशमन सेवा ववर्ागाच्या आकृतीबींधास दि. ३ मे,

२०१६ रोजी मान्यता प्राप्त झालेली असून, या पिाींच्या सेवाप्रवेश ननयमाींना दिनाींक १२ मे,
२०१७ रोजी शासनाने मान्यता दिलेली आहे .

मयामुळे सध्या कायारत ८ अत्ग्नशमन केंद्रानुसार पिोन्नतीची पिे र्रण्यात आली

असन
ू , सरळसेवेने पि र्रतीच्या प्रर्क्रयेकररता आरक्षण त्स्थती मींजरू करुन पि र्रती प्रर्क्रया
करणे प्रस्ताववत आहे .

___________

अहमदनगर महानगरपाशलिेच्या िै. बाळासाहे ब दे शपाांडे रुग्णालयात दाखल झालेल्या मातेचा
डॉक्टराांच्या ननष्ट्िाळजीपणामळे अभािासह झालेला मत्ृ यू
(४२)

८६९०१ (२३-०८-२०१७).

श्री.ववजय औटी (पारनेर) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील

(१) अहमिनगर महानगरपाललकेच्या कै. बाळासाहे ब िे शपाींडे रुग्णालयात िाखल झालेल्या
श्रावणी रववींद्र ननकम याींचा डॉक््राींच्या ननषकाळजीपणामळ
ु े अर्ाकासह या मातेचा ममृ यू
झाल्याचे धक्कािायक घ्ना दिनाींक ११ जून, २०१७ रोजी वा मयासम
ु ारास ननिशानास आले, हे
खरे आहे काय,
(२)

असल्यास, सींबींचधत घ्नेला जवाबिार असणाऱ्या िोषी डॉक््राींववरुध्ि पोलीस ठाण्यात

गुन्हा िाखल केला आहे काय,
(३)

असल्यास, शासनाने या प्रकरणी चौकशी केली आहे काय व मयात काय आढळून आले व

मयानुसार िोषीींववरुध्ि काय कारवाई केली वा करण्यात येत आहे
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१३-०९-२०१७) : (१) अहमिनगर महानगरपाललकेच्या कै.बाळासाहे ब
िे शपाींडे रुग्णालयात श्रावणी ननकम ही मदहला प्रसुतीसाठी दि.०९.०६.२०१७ रोजी िाखल झाली
होती.

वव.स. ३५५ (34)
सिर

मदहलेच्या

बाळीं तपणामध्ये

गुींतागुींत

होत

असल्याचे

ननिशानास

आल्याने

दि.११.०६.२०१७ रोजी त्जल्हा सामान्य रुग्णालयात सींिलर्ात करण्यात आले.
तथावप,

सिर

मदहलेस

नातेवाईकाींनी

शहरातील

ॲपेक्स

हॉस्पी्ल

या

खाजगी

रुग्णालयात िाखल केले असता, तेथे तपासणी अींती सिर मदहलेस मत
ृ घोवषत करण्यात आले,
ही वस्तुत्स्थती आहे .

(२) याबाबत रुग्णाच्या नातेवाईकाींनी पोलीस स््े शनमध्ये तक्रार िाखल केली आहे .
(३) या प्रकरणी त्जल्हा शल्य चचर्कमसक, अहमिनगर याींचम
े ार्ात चौकशी करण्यात येत आहे .
(४) प्रश्न उद्र्वत नाही.

___________

मोरबे (ता.खालापूर, त्ज.रायगड) धरणातील पाणी अनधधिृतपणे
टँ िरद्वारे चोरी होत असल्याबाबत

(४३)

८८१९५ (२३-०८-२०१७).

श्री.सभाष उफा पांडडतशेठ पाटील (अशलबाग) :

सन्माननीय

मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मोरबे धरणातील (ता.खालापूर, त्ज.रायगड) पाणी नवी मब
ुीं ई तसेच पनवेल, उरण
पररसरातील गावाींना पुरवठा केला जात आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या धरणा लगतच्या पररसरात मोठ मोठे प्रकल्प सरू
ु असन
ू सींबींचधत ववर्ागाला
डावलून धनाढ्य प्रकल्प उर्ारणी करणाऱ्याींमार्ात अनचधकृतपणे पींपाद्वारे ्ँ करमध्ये पाणी
र्रून पाणी चोरी केली जात आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, अनचधकृतपणे पाणी चोरी करणाऱ्या प्रकल्प मालकाववरूध्ि सींबींचधत ववर्ागाने
गुन्हा िाखल केला आहे काय,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२१-०९-२०१७) : (१) व (२)
• मोरबे धरणातून नवी मुींबई महानगरपाललका क्षेत्रास तसेच जलवादहनी लगत असलेल्या
पनवेल तालक्
ु यातील आिई, सख
ु ापरू , ववचींब
ु े, चचखले, लशवकर, बोरले व तळे गाव या सात
गावाींना पाणी पुरवठा करण्यात येतो.

• धरणावर महानगरपाललकेची २४ तास सुरक्षा व्यवस्था कायारत असून जलवादहनीस २४ तास
गस्त घालण्यात येत.े अशाप्रकारे पाणी चोरी न होण्याची सवाप्रकारे िक्षता घेण्यात येत.े
•

तरीही

पाणी

चोरी

आढळून

आल्यास

मयावर

कडक

कारवाई

करण्याच्या

महानगरपाललकेमार्ात िे ण्यात आलेल्या आहे त.
(३) व (४) प्रश्न उद्र्वत नाही.

सूचना

___________

नवी मांबई महानगरपाशलिेतील सफाई िामगाराांच्या मागण्याांबाबत
(४४)

८९०५२ (२३-०८-२०१७).

(शशडी) :

श्री.भाऊसाहे ब िाांबळे (श्रीरामपरू ), श्री.राधािृष्ट्ण ववखे-पाटील

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

वव.स. ३५५ (35)
(१) नवी मुींबई महानगरपाललकेला स्वच्छ र्ारत अलर्यानामध्ये सन २०१६-१७ मध्ये राज्यात
प्रथम क्रमाींक लमळाल्याचे केंद्रीय नगरववकास मींत्री याींनी दिनाींक ४ मे, २०१७ रोजी वा मया
सुमारास जादहर केले, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

परु स्कारास

पात्र

होण्यासाठी

सर्ाईचे

काम

करणारे

नवी

मींब
ु ई

महानगरपाललकेच्या िोन हजार ९४० सर्ाई कमाचारी र्कमान वेतनापासून वींचचत आहे त, हे ही
खरे आहे काय,

(३) असल्यास, आपल्या मागण्याींच्या सींिर्ाात ९८ ठे केिाराच्या जाचातून सु्का करुन
घेण्यासाठी मागील वषार्रात २५ वेळा महानगरपाललकेसमोर आींिोलन केले तर माहे ऑक््ोबर,
२०१६ मध्ये चार दिवस काम बींि आींिोलन करुनही मयाींच्या मागण्याींकडे िल
ा करण्यात आले
ु क्ष
आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, सर्ाई कामगाराींच्या मागण्याींचे थोडक्यात स्वरुप काय आहे व सिर मागण्या
पूणा करण्याच्या दृष्ीने शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२१-०९-२०१७) : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) हे खरे नाही.
नवी मींब
ु ई महानगरपाललकेच्या सर्ाई कामगाराींना र्कमान वेतन अचधननयम, १९४८,

दि.२४/०२/२०१५ रोजीच्या अचधसच
ू नेनुसार र्कमान वेतन व वेतन ववमतलब्धी लागू करण्यास

महानगरपाललकेच्या सवासाधारण सर्ेने ठराव क्र.१२७२ अन्वये दि.१५/०२/२०१७ रोजी मींजूरी
दिली. तद्नींतर महानगरपाललकेच्या सवासाधारण सर्ा ठराव क्र.१६६८, दि.१९/०५/२०१७ अन्वये

कींत्रा्ी सर्ाई कामगाराींना माहे जून, २०१७ पासून र्कमान वेतन अिा करण्यासाठी मींजूरी
िे ण्यात आली. मयानष
ु ींगाने माहे जन
ू , २०१७ पासन
ू कींत्रा्ी सर्ाई कामगाराींना र्कमान वेतन
लागू करण्यात आले आहे .
(३)

व

(४)

कामगाराींच्या

सींघ्नेने

सर्ाई

कामगाराींना

र्कमान

वेतन

लमळण्यासाठी

दि.२२/०२/२०१६ रोजी आींिोलन केले. तर दि.२४/१०/२०१६ ते २७/१०/२०१६ या चार दिवसाींचे
काम बींि आींिोलन पक
ु ारले होते.

तथावप, सर्ाई कामगाराींना र्कमान वेतन लमळण्याबाबतच्या मागणीसींिर्ाात तोडगा

काढण्यासाठी नवी मुींबई महानगरपाललकेमार्ात त्रयस्थ सल्लागार सींस्थेची ननयुक्ती करण्यात

आली होती. सिर सल्लागार सींस्थेने केलेल्या लशर्ारशी व शासनाच्या उद्योग, ऊजाा व
कामगार ववर्ागाच्या दि.२४/०२/२०१५ रोजीच्या अचधसूचनेनुसार कींत्रा्ी कामगाराींना माहे जन
ू ,
२०१७ पासन
ू र्कमान वेतन लागू करण्यात आले आहे .
(५) प्रश्न उद्र्वत नाही.

___________
नाशशि शहरात शसांहस्थ िालावधीत बाांधण्यात आलेले घाट व त्यालगतची जागा
महानगरपाशलिेिडे हस्ताांतररत िरण्याबाबत

(४५)

८९२०० (२३-०८-२०१७).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.छगन भजबळ (येवला) :

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील

वव.स. ३५५ (36)
(१) नालशक शहरात लसींहस्थ कालावधीत बाींधण्यात आलेले घा् व मयालगतची जागा
महानगरपाललकेकडे हस्ताींतररत करण्यासाठी नालशक महानगरपाललकेने त्जल्हाचधकारी, नालशक
याींचेकडे प्रस्ताव पाठववलेला आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, घा् व मयालगतची जागा तसेच साधग्र
ु ाम व इतर मोकळ्या र्ख
ू ींडाींचा वापर
चौपा्ी, ववववध

प्रिशाने, सावाजननक

सर्ा-समारीं र्, र्ेत्स््वल,

क्रीडा

स्पधाा व तमसम

प्रयोजनासाठी केल्यास मयाद्वारे शहराच्या पया्नात वाढ होऊन महानगरपाललकेचे उमपन्न
वाढे ल अशी सूचना स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी दिनाींक १५ ऑक््ोबर, २०१५ रोजी वा मया
सम
ु ारास केली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१३-०९-२०१७) : (१) लसींहस्थ कालावधीत बाींधण्यात आलेले घा्
िे खर्ालीसाठी महानगरपाललकेकडे हस्ताींतरीत करण्यात आले आहे त.
तसेच, कन्नमवार पुल ते लक्ष्मीनारायण पुला िरम्यानच्या घा्ाची जागा ववकसनासाठी

महानगरपाललकेस वगा करण्याबाबत नालशक महानगरपाललकेने त्जल्हाचधकारी, नालशक याींचेकडे
दि.१२.०२.२०१६ अन्वये प्रस्ताव सािर केला आहे .
(२) होय.
(३) तसेच

लसींहस्थ

कींु र्मेळ्यासाठी

राखीव

ठे वण्यात

आलेल्या

३२५

एकर

जागेपैकी

महानगरपाललकेच्या मालकीच्या ५४ एकर जागा लसींहस्थ कालावधीव्यनतररक्त इतर कालावधीत
सावाजननक सर्ा, मेळावे, उमसव, प्रिशान, र्क्रडा स्पधाा, वाहनतळ, सकास, इमयािी साठी
वापरणेबाबत महानगरपाललकेमार्ात ननणाय घेण्यात आला आहे .
(४) प्रश्न उद्र्वत नाही.

___________

येवला (त्ज.नाशशि) शहरातील घनिचरा व्यवस्थापन प्रिल्पासाठी मांजरी शमळण्याबाबत
(४६)

८९२१६ (२३-०८-२०१७).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

येवला

शहरातील

श्री.छगन भजबळ (येवला) :

(त्ज.नालशक)

घनकचरा

व्यवस्थापन

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील
प्रकल्पासाठी

स्वच्छ

र्ारत

अलर्यानाींतगात नागरी कचरा (व्यवस्थापन व हाताळणी) ननयम सन २०१६ व केंद्र शासनाने
वेळोवेळी सुधाररत केलेले ननयम ववचारात घेवून शहराचा सववस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करुन

शासनाकडे मींजुरीसाठी प्रस्ताव सािर करण्याबाबत स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी दिनाींक ११ मे,
२०१७ रोजी वा मया सुमारास शासनाकडे मागणी केलेली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, प्रश्न र्ाग (१) बाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२२-०९-२०१७) : (१) व (२) स्वच्छ र्ारत अलर्यानातींगत
ा
येवला
(त्ज. नालशक) नगरपररषिे चा घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पाचा रूपये ४.४६ को्ी र्कीं मतीचा
सववस्तर प्रकल्प अहवाल मींजरू ीसाठी शासनास प्राप्त झाला होता. सिर प्रस्तावास मा. मख्
ु य

वव.स. ३५५ (37)
सचचव महोियाींच्या अध्यक्षतेखालील उच्चाचधकार सलमतीच्या बैठकीत मान्यता िे ण्यात आली
आहे .
यानींतर सिर प्रस्ताव केंद्र शासनाच्या मान्यतेस्तव व ननधी ववतरणाकरीता केंद्र
शासनास सािर करण्यात येत आहे .
(३) प्रश्न उद्र्वत नाही

___________

िोल्हापूर थेट पाईपलाईन पाणीपरवठा योजनेंतगात दठपिली येथील
पलाच्या बाांधिामाांमधील गैरव्यवहार

(४७)

८९२४६ (२३-०८-२०१७).

डॉ.सत्जत शमणचेिर (हातिणांगले) :

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

कोल्हापूर

थे्

पाईपलाईन

पाणीपुरवठा

योजनेंतगात

सन्माननीय मख्यमांत्री

दठपकुली

येथील

पुलाच्या

बाींधकामाींमधील गैरव्यवहाराचा अहवाल दिनाींक २१ मे, २०१७ रोजी वा मया सुमारास
मा.आयुक्ताींकडे सािर करण्यात आला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या अहवालात काय आढळून आले व मयानुसार पढ
ु े कोणती कारवाई केली वा
करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१६-०९-२०१७) : (१), (२) व (३)
• कोल्हापरू शहरात मींजरू असलेल्या काळम्मावाडी थे् पाईपलाईन योजनेंतगात दठपकुली

येथील पुलाच्या बाींधकामाचे अनुषग
ीं ाने ठे केिारास अिा केलेली जास्तीची रक्कम मयाींच्या पुढील
िे यकामधून वसूल करण्याचा प्रस्ताव दि.१८.५.२०१७ रोजी आयुक्त, कोल्हापूर महानगरपाललका
याींना सािर करण्यात आला आहे , हे खरे आहे .

• मयानुसार ठे केिारास अिा केलेली जास्तीची रक्कम मयाींच्या पढ
ु ील िे यकातून वजा करुन
कोल्हापरू महानगरपाललकेकडून वसल
ु करण्यात आली आहे .

• तसेच, जास्तीचे िे यक प्रस्ताववत केल्यामळ
ु े योजनेच्या सल्लागाराींकडून सिर कालावधीतील
अनतररक्त

प्रिान

रकमेवरील

व्याज

मयाींच्या

िे यकातून

वजा

करण्याचे

महानगरपाललका प्रशासनाने प्रस्ताववत केले आहे .
___________

कोल्हापूर

दे वडडया मॅटननाटी होम दवाखाना व शमनी माता नगरातील दवाखाना मागील
अनेि वषाापासन
ू बांद असल्याबाबत
(४८)

८९९२३ (२३-०८-२०१७).

श्री.ववजय रहाांगडाले (नतरोडा) :

सन्माननीय मख्यमांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नागपूर शहरातील महानगरपाललका अचधनस्त िे वडडया मॅ्नना्ी होम िवाखाना व लमनी
माता

नगरातील

िवाखाना

गेल्या

अनेक

वषाापासन
ू

बींि

असल्याचे

सिर

िवाखाना

बी.ओ.्ी.तमवावर चालववण्याचा प्रस्ताव असल्याचे दिनाींक १२ मे, २०१७ रोजी वा मया सम
ु ारास
ननिशानास आले, हे खरे आहे काय,

वव.स. ३५५ (38)
(२) असल्यास, सिर िवाखाना मल््ीस्पेशली्ी धतीवर चालववण्यात येणार, हे ही खरे आहे
काय,
(३) असल्यास, सिर िवाखाना कोणमया धतीवर चालववण्यात येणार मयाबाबत ननकष
ठरववण्यात आले आहे त काय,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०९-०९-२०१७) : (१) व (२) होय.
येथे राषरीय नागरी आरोग्य अलर्यान अींतगात कम्यनु न्ी हे ल्थ सें्र सरु
ु करण्याचे

प्रस्ताववत आहे .

(३) व (४) सिर िवाखाना बी.ओ.्ी. तमवावर चालववण्यास ननवविा काढण्यात आल्या होमया,
परीं तु

यास

प्रनतसाि

लमळाला

नसल्यामळ
ु े,

या

दठकाणी

राषरीय

नागरी

आरोग्य

अलर्यानाअींतगात कम्युनन्ी हे ल्थ सें्र नव्याने बाींधण्याकररता प्रर्क्रया सुरु करण्यात आली
आहे .

___________
औरां गाबाद महानगरपाशलिेच्या आनतक्रमण हटाव ववभागाने मोदहमेवर
जाण्यासाठी १५ हजार ५७५ रुपये घेतल्याबाबत
(४९)

९०६४८ (२३-०८-२०१७).

श्री.अतल सावे (औरां गाबाद पव
ू )ा :

सन्माननीय मख्यमांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) औरीं गाबाि महानगरपाललकेकडून सवा प्रसासकीय आधीकाऱ्याींसह प्रमुख पधाचधकाऱ्याींना
वाहन सुववधा पुरववण्यात येत,े हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, आनतक्रमण ह्ाव ववर्ागाकडे प्रशासकीय कामासाठी २ वाहने िे ण्यात आली
आहे त, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, तरीही अनतक्रमण ह्ाव ववर्ागाने मोदहमेवर जाण्यासाठी १५ हजार ५७५ रुपये
घेतले, हे ही खरे आहे काय,
(४) असल्यास, सबींचधताींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२१-०९-२०१७) : (१) हे खरे आहे .
(२) हे खरे आहे .
(३) हे खरे नाही.
महानगरपाललकेच्या अनतक्रमण ह्ाव ववर्ागाने मोदहमेवर जाण्यासाठी १५ हजार
५७५ रुपये घेतलेले नसल्याचे औरीं गाबाि महानगरपाललकेने कळववलेले आहे .
(४) प्रश्न उद्र्वत नाही.
(५) प्रश्न उद्र्वत नाही.
___________

वव.स. ३५५ (39)
िेंद्र शासनाच्या अमत
ृ योजनेमधील शहराांचा प्रांलत्रबत दहस्सा
स्थाननि स्वराज्य सांस्थाना वगा िरण्याबाबत

(५०)

९०९७५ (२३-०८-२०१७).

श्री.भारत भालिे (पांढरपरू ), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर) :

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) केंद्र शासनाच्या अमत
ृ योजनेमध्ये राज्यातील ४४ शहराींचा समावेश केला असला तरी

सींबचधत शहरातील ववववध योजनाींसाठी राज्य शासनाने मागील िोन वषाातील ननधीचा ५०
्क्के वा्ा उचलला नसल्याचे माहे एवप्रल, २०१७ वा मया िरम्यान ननिशानास आले आहे , हे
खरे आहे काय,
(२) असल्यास, केंद्र शासनाने ४०० को्ी रुपयाींचे अनुिान ववतरीत केले असताींना राज्याने
मयाींच्या दहस्सेचे ४७७ को्ी रुपयाींपेकी र्क्त २०९ को्ी ववतरीत केले आहे , हे ही खरे आहे
काय,
(३) असल्यास, सींबचधत शहराींचा प्रींलबबत दहस्सा तेथील स्थाननक स्वराज्य सींस्थाींना वगा
करण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१६-०९-२०१७) : (१) हे खरे नाही.
(२), (३) व (४) केंद्र शासनाने अमत
ृ अलर्यानाींतगात सन २०१५-१६ या वषााच्या मींजरू
आराखडयाच्या प्रथम हप्मयापो्ी ववतरीत केलेल्या १८२.९८ को्ी ननधीच्या प्रमाणात राज्य
शासन दहश्याचा रु.९१.४९ को्ी ननधी अलर्यान शहराींना ववतरीत केला आहे .
अमत
ृ अलर्यानाच्या सन २०१६-१७ व

सन २०१७-१८ या वषााच्या आराखडयापो्ी

केंद्र शासनाने अनक्र
ु मे रु.२३५.२० को्ी व रु.२८८.६३ को्ी ननधी राज्य शासनास ववतरीत केला
आहे .

दहश्याचा

केंद्र शासनाच्या सूचनेनस
ु ार केंद्र शासन दहश्याचा ननधी व मयाप्रमाणात राज्य शासन
अनुक्रमे

रु.११७.६१

सींचालनालयाकडे ववतरीत

को्ी

केला

व रु.१४४.३४

आहे .

अमत
ृ

को्ी

इतका

अलर्यानाींतगात

ननधी

मींजूर

राज्य

अलर्यान

प्रकल्पाींचे

कायाािेश

दिल्यानींतर प्रथम हप्मयाचा ननधी सींबींचधत अलर्यान शहराींना ववतरीत करण्यात येणार आहे .
___________

ववधान भवन :

डॉ. अनांत िळसे

नागपूर.

प्रधान सधचव,
महाराष्ट्र ववधानसभा.

_________________________
शासकीय मध्यवती मुद्रणालय, नागपूर.

