अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ३५९ वी यादी

महाराष्ट्र ववधानसभा
चौथे अधधवेशन, २०१७
___________

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५०
___________

मांबईतील इमारत बाांधिामासाठी महानगरपाललिा व अन्य ववववध
ववभागाच्या परवानगी लमळण्याबाबत
(१)

५७४४ (०८-०३-२०१५).

श्री.िालीदास िोळां बिर (वडाळा), श्री.अलमन पटे ल (मांबादे वी),

श्री.अब्दल सत्तार (लसललोड), प्रा.वर्ाा गायिवाड (धारावी), श्री.ववजय वडेट्टीवार (ब्रम्हपूरी) :
सन्माननीय मख्यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मुींबईतील इमारत बाींधकामासाठी महानगरपाललका व अन्य िविवध िवाागा्या ूक

४१

परवानग्या ूका मनहन्यात लमवायात यासाठी मुींबई महानगरपाललकेने रस्ताव तयार केयाचे
माहे जानेवारी, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्शनास आले, हे खरे आहे काय,
(२) असयास, या रस्तावामध्ये बाींधकाम स क
करयापवप पयाशवर
ु

व सीआरडे््या

परवानगीची गरज नस ,े रता, वक्ष
ृ छा् ी, इलेक्टरीकल व मेकलननकल आदी परवानग्या
महानगरपाललके्या खाजगी ूजन्सीक्न करयात ये ार आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असयास, उक्टत रस्तावास मींजरी दे यात आली आहे काय,
(४) नसयास, िवलींबाची कार े काय आहे त ?
श्री.

दे वेंद्र

फडणवीस

(०३-१०-२०१७)

:(१)

मुींबईतील

इमारत

बाींधकामाींसाठी

परवानग्या

दे याकररता बह
ृ न्मुींबई महानगरपाललके्या अींतगशत तसेच महानगरपाललके्या यनतररक्टत
िविवध परवानग्या रस्तावा्या अनुषींगाने घ्यावा लागतात.
यापैकी

साधार

२५

अलारस्ाय/

ना-हरकत

रस्मा पत्रे महानगरपाललके्या

अींतगशत

िवाागा्या आहे त.
इमारत बाींधकामाचा परवाना सल
ु ा करया्या अनुषींगाने तसेच, त्याकररता लाग ारा

कालावधी कमी करयाकररता बहृ न्मुींबई महानगरपाललकेने योजनाबध्द कायशक्रम हाती ेेतला

असन, त्याअनुषींगाने महानगरपाललके्या नदनाींक १८.०४.२०१५ रोजी्या पररपत्रकान्वये पुढील
कायशवाही स क
ु करयात आली आहे .

वि.स. ३५९ (2)
बह
ृ न्मुींबई महानगरपाललके्या अींतगशत ये ाऱ्या िवाागाींचे अलारस्ाय/ना-हरकत रस्मा पत्र

दे यात ये ाऱ्या १२ िवाागाींपक
ै ी १० िवाागाींचे अलारस्ाय/ ना-हरकत रस्मा पत्र ऑनलाईन
पध्दतीने दे याचे काम डाले असन, उवशररत िवाागाचे काम सु क आहे .

बह
ु ई महानगरपाललकेयनतररक्टत दे यात ये ाऱ्या १८ िवाागाींपैकी ूअरपो्श ॲथॉरर्ी
ृ न्मींब

ऑफ इींड्या (AAI), नलर्नल मोन्युमें् ॲथॉरर्ी (NMA), उ्च तरीय सलमती, हे रर्े ज
सलमती, महसुल िवााग, कामगार िवााग आण

िवद्युत िवााग इ. िवाागाचे अलारस्ाय/ ना-

हरकत रस्मा पत्र ऑनलाईन पध्दतीने दे याचे काम प श डालेले आहे .

(२), (३) व (४) याींत्रत्रकी/िवद्यत
रचना,
ु िवाागाचे अलारस्ाय, ाखीं्ामधील अींतगशत वाहतक
ु
अींतगशत अलान्यासातील रते, अींतगशत मलनन:सार
इत्यादी

बाबतचे

अलारस्ाय

योग्य

योजना, अींतगशत पजशन्य जलवानहनी

सलागाराक्न

महानगरपाललकेमध्ये

सादर

करयाचे

रस्तािवयात आले आहे .
तसेच, रस्तावा्या आवश्यकतेनुसार पयाशवर

व सागरी ककनारा क्षेत्र याबाबतचे ना-

हरकत रस्मा पत्र ेे े आवश्यक आहे .

___________
मांबई महानगरपाललिा शाळाांमधील ववद्यार्थयाांचे गळतीचे प्रमाण वर्ाानवर्वा वाअत असलयाबाबत
(२)

८८५९ (०७-०४-२०१५).

श्री.योगेश सागर (चारिोप) :

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील

(१) मुींबई महानगरपाललका र्ावाींची अत्यींत दयनीय असन र्ावाींमधील िवद्याथयाांचे गवतीचे
रस्मा

वषाशनव
ु षे वाढत असयाचे ननदर्शनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असयास, सन २००९-१० मध्ये ६७ हजार ४७७ िवद्याथयाांनी पनहली या वगाशत रस्वेर्
ेेतला, त्यापैकी ३९ हजार ६८८ ज ाींनी र्ावा सो्ली तर ूक

िवद्याथयाांपैकी २१ ्क्टके

िवद्याथप हे २०१३-१४ पयांत ५ वी पयांत पोहोच र्कले नाहीत, तसेच र्ावाींमधन १० वी
उत्ती ाांचे रस्मा ही कमी असयाचे ननदर्शनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असयास, मुींबई महानगरपाललके्या र्ावाींतील िवद्याथयाांची गवती थाींबिवयासाठी व
लर्क्ष ाचा दजाश सध
ु ारयासाठी र्ासनाने को ती उपाययोजना केली वा करयात येत आहे,
(४) नसयास, िवलींबाची कार े काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१५-१०-२०१७) :(१) हे खरे नाही.
(२) सन २००९-१० मधील सवश लर्क्षा अलायान वािषशक कायशयोजना व अींदाजपत्रकानुसार
बह
ृ न्मुींबई महानगरपाललके्या र्ावे तील इ. १ ली चा ूकु

प् ६८,६९४ होता व खाजगी

अनुदाननत व िवना अनुदाननतचा इ. १ ली चा प् १,२०,६१९ इतका होता.

सन २०१३-१४ मध्ये इ. १ ली चे सवश िवद्याथप इ. ५ वी मध्ये अस े अपेक्षक्षत होते.

तथािप

सन

२०१३-१४

महानगरपाललका र्ावे त

वािषशक

कायशयोजना

५३,७२६ िवद्याथप

र्ावाींमध्ये १,३५,०२२ लर्कत होते.

व

अींदाजपत्रकानुसार

व खाजगी अनुदाननत

इ.
व

५
िवना

वी

मध्ये,

अनुदाननत

वि.स. ३५९ (3)
सदर र्ावाींमधन १० वी उत्ती ाांचे वषशननहाय रस्मा
वषश

्क्टकेवारी (%)

२००९-१०

६०.०७

२०१०-११

६६.०३

२०११-१२

६३.६१

२०१२-१३

६४.२७

२०१३-१४

६२.१५

२०१४-१५

७२.४४

२०१५-१६

७७.२२

२०१६-२०१७

६८.९१

पुढीलरस्मा े आहे :-

(३) व (४) बह
ृ न्मुींबई महानगरपाललके्या र्ावाींतील िवद्याथयाांची गवती थाींबिवयासाठी व
लर्क्ष ाचा

दजाश

येतात.


सध
ु ार ासाठी महानगरपाललकेमाफशत

उपाययोजना

करयात

मोफत पाठ्यपुतके, २७ र्ालोपयोगी वत, मध्यान्ह ाोजन तसेच इ. ८ वी पासन
िवद्याथयाांना ्ल बचे िवतर



पढ
ु ीलरस्मा े

केले जाते.

ह्यअ
ुश ल क्टलास कम्या माध्यमातन र्ैक्षण क तालसकाींचे आयोजन क कन िवर्ेष
मागशदर्शन केले जाते.



ज्ञानरचना वादावर आधारीत र्ैक्षण क कामकाज हावे यासाठी िविवध कायाशर्ावाींचे,
रस्लर्क्ष ाींचे मागशदर्शन लर्त्रबराींचे आयोजन केले जाते.



माध्यलमक र्ावाींमध्ये इ. १० वी मध्ये लर्क ाऱ्या िवद्याथयाांसाठी िवर्ेष मागशदर्शन वगश
लर्त्रबराींचे आयोजन केले जाते.




गु वींत िवद्याथयाांना रस्ोत्साहनपर बक्षक्षस नदले जाते.

रस्ज्ञावान िवद्याथयाांचा र्ोध ेेऊन त्याींना गण त, ऑललम्म्पया्, िवज्ञान ऑललम्म्पया्,
इींग्रजी ऑललम्म्पया्, रस्ज्ञार्ोध परीक्षा, लर्षयवत्ृ ती परीक्षा तसेच अन्य आींतरराषरीय
परीक्षाींना

बसता

यावे

यासाठी

िवद्याथयाांची

र्ैक्षण क

तयारी

क कन

ेेयासाठी

अभ्यासक्रम व परीक्षाींचे ननयोजन केले आहे.


िवद्याथयाांना िवज्ञान क्षेत्रात  कची ननमाश

हावी यासाठी लमनी सायन्स लल बची ननलमशती

करयात आली आहे .


लर्क्ष

क्षेत्रामध्ये नयाने होत असलेया सकारात्मक आधुननक बदलाींची जा ीवजागत
ृ ी

करयासाठी रस्लर्क्षकाींसाठी िविवध रस्लर्क्ष ाींचे आयोजन केले आहे.


र्ावाींमध्ये

चाल ाऱ्या

आवश्यकतेनुसार

योग्य

र्ैक्षण क
व

कामकाजाची

समपशक

मागशदर्शन

मानहती

क कन

करयासाठी

ेेयासाठी

व

महानगरपाललके्या

लर्क्ष ाधधकाऱ्याींपासन ते िवााग ननरीक्षक (र्ावा) पयांत सवश अधधकारी वगश र्ावा ाे्ी
दे त असतात.
___________

वि.स. ३५९ (4)
मांबई महानगर प्रदे शाचा (एमएमआर) सधाररत आराखडा नसलयाबाबत
(३)

१४६५३ (०७-०४-२०१५).

अॅड.भीमराव धोंडे (आष्ट्टी) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) म्हा्ा्या कोक

सन्माननीय गह
ृ ननमााण मांत्री

मीं्वाला ूसआरू रस्ाधधकर ामाफशत ५०० को्ी  कपये दे याचा रस्ताव

र्ासना्या िवचाराधीन आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असयास, सदर ननधीमव
ींु ई महानगर रस्दे र्ात मोठ्या
ु े आगामी कावात मींब
ु ईलगत्या मब
रस्मा ात सामान्य नागरीकाींना परव् ाऱ्या ेराींची ननलमशती हो े र्क्टय हो ार आहे , हे ही खरे
आहे काय,
(३) असयास, गत तीन वषाशपासन रख्लेया रस्ादे लर्क आराखड्याअाावी मुींबई महानगर
क्षेत्रात गह
ृ ननमाश

रस्कपासाठी ननवासी क्षेत्रातील पुरेर्ी जमीन उपलब्ध न डायाने सदरह

ननधी िवनावापर प्न राहयाची र्क्टयता ननमाश

डाली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असयास, मुींबई महानगर रस्दे र्ा्या सध
ु ाररत आराखड्याचा मसुदा तयार क कन त्यास
तात्ीने मींजरी लमवयाबाबत र्ासनाक्न आजतागायत को ती कायशवाही करयात आली वा
येत आहे ,
(५) नसयास, िवलींबाची कार े काय आहे त ?
श्री. प्रिाश महे ता (१४-१०-२०१७) :(१) नाही. तथािप डोप्पट्टी पुनवशसन रस्ाधधकर ा्या
नद. १.१२.२०१४ रोजी सींपन्न डालेया बैठकीमध्ये डोप्पट्टी पुनवशसन रस्ाधधकर ाक्े लर्लक
असलेया ननधीपैकी  क. ५०० को्ी इतकी रक्टकम परव् ारी ेरे बाींधयासाठी म्हा्ाक्े
हताींतरीत

करावी,

असा

ठराव पारीत

करयात

आला

होता.

तथािप,

रस्ाधधकर ा्या

नद. १२.०८.२०१५ रोजी्या १४ या बैठकीमध्ये अगोदर्या ठरावाचा पुनिवशचार क कन सदरचा

 क. ५०० को्ी इतका ननधी म्हा्ाक्े हताींतरीत न करता तो ननधी त्याच उद्देर्ासाठी सींप त
श :
र्ासन वामीत्व असलेया लर्वर्ाही पुनवशसन रस्कप मयाशदीत याचेक्े वगश करया्या
रस्तावास

तत्वत:

मींजरी

दे यात

आली.

त्यानस
ु ार

डोप्पट्टी

पन
ु वशसन

रस्ाधधकर ा्या

रस्तावा्या अनुषींगाने म्दपक्षीय करार करयाबाबत र्ासनाची सहमती नद. २८.०१.२०१६ ्या
पत्रान्वये डोप्पट्टी पुनवशसन रस्ाधधकर
कविवयात आले आहे .

व लर्वर्ाही पुनवशसन रस्कप मयाशदीत याींना

(२) होय.
(३) व (४) र्ासन अधधसचना, नगर िवकास िवााग, क्रमाींक न्पीूस-१२१५/३११६/सीआर४१/१६सीआय्ीआर/यु्ी-१२ नद २८ फेब्रुवारी, २०१७ अन्वये मुींबई नवी मुींबई वगवता मुींबई
रस्दे र्ातील इतर महानगरपाललकाींसाठी रस्ा कप िवननयम नगर िवकास िवाागाक्न रस्लसध्द
करयात आले आहे त.
(५) रस्श्न उद्भ्ावत नाही.
___________

वि.स. ३५९ (5)
मांबई येथील वडाळा, िाांजूरमागा तसेच लभवांडी (जज.ठाणे) या पररसरात िाही
ठठिाणी स्माटा लसटी म्हणून वविलसत िरण्याबाबत

(४)

१४८८० (०८-०४-२०१५).

श्री.ठदलीप वळसे-पाटील (आांबेगाव), श्री.रमेश िदम (मोहोळ),

श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मांब्रा िळवा) :

सन्माननीय मख्यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील

काय :-

(१) मुींबई येथील व्ावा, काींजरमागश तसेच लावीं्ी (म्ज.ठा े) या पररसरात काही नठका ी

मा्श लस्ी म्ह न िवकलसत करयाचा नन य
श ूमूमआर्ीूचे आयुक्टत याींनी नदनाींक ६
जानेवारी, २०१५ रोजी वा त्या सम
ु ारास ेेतला आहे, हे खरे आहे काय,
(२) असयास, या मा्श लस्ीचे सवशसाधार

व कप काय आहे,

(३) असयास, ही योजना केहापासन कायाशन्वीत हो ार आहे ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०६-१०-२०१७) :(१) हे खरे नाही. तथािप, व्ावा येथे यापारी सींकुल
उाारयाचे रस्तािवत असन त्याकररता बह
ृ त योजना तयार करयासाठी सलागाराची नेम क
केली आहे . सलागारा्या सदर आराखड्यामध्ये मा्श लस्ी सींदााशतील काही े्क रस्तािवत
करयाचे िवचाराधीन आहे.
(२) मा्श लस्ी सींदााशतील कमाीं् सें्र आण

आय.सी.्ी.कॉरी्ोर रस्तािवत करयाचे

िवचाराधीन आहे .
(३) सदर आराख्ा तयार करावयाचे काम स क
ु असन त्यास र्ासनाची अींनतम मींजरु ी
लमवायानींतरच सदर योजना कायशम्न्वत होऊ र्केल.

___________
मांबई शहरातील रुग्णालयात डायलललसस िरण्याची सववधा अत्यांत िमी आलयाबाबत
(५)

१९८७२ (०४-०८-२०१५).

श्री.मांगलप्रभात लोअा (मलबार ठहल), श्री.अजय चौधरी

(लशवडी), श्री.सननल राऊत (ववक्रोळी), श्री.सांजय पोतनीस (िललना) :

सन्माननीय मख्यमांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) मुींबई र्हरात असलेया सम
ु ारे २५० ्ायलललसस केंद्रामध्ये र्हरातील सुमारे ९०००  कग् ाींवर
उपचार केले जातात हे खरे आहे काय,

(२) असयास, १ को्ी पेक्षा लोकसींख्या जात असलेया मब
ुीं ई र्हरातील  कग् ाींकररता
्ायलललसस ही सोय अत्यींत कमी आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असयास, ्ायललसेससाठी आवश्यक असलेया ्ायले डर ्ुबीींग ह्या उपकर ावरील ४४
्क्टके आकारयात ये ारा कर कमी करयाबाबत आण
सींख्या वाढिवयाबाबत र्ासनाची ालमका काय आहे ?

मुींबई र्हरात ्ायलललसस केंद्राची

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०३-१०-२०१७) :(१) मींब
ु ई र्हरात ूक

२२० ्ायलललसस केंद्र कायशरत

असन त्याद्वारे १०,२००  कग् ाींवर बह
ृ न्मुींबई महानगरपाललकेमाफशत ्ायलेलसस सु क आहे त.

वि.स. ३५९ (6)
(२) व (३) वाढती  कग् सींख्या लक्षात ेेऊन बह
ृ न्मुींबई महानगरपाललकेने सावशजननक व
ाागीदारी तत्वावर १. राजावा्ी  कग् ालय, ेा्कोपर, २. म.वा. दे साई  कग् ालय, माला्, ३.
लसध्दाथश  कग् ालय, गोरे गाींव, ४. ्ॉ. आींबे्कर  कग् ालय, काींदीवली व ५. र्ताब्दी  कग् ालय,
गोवीं्ी या नठका ी ्ायलललससची सिु वधा ननमाश

केली आहे.

के.ई.ूम.  कग् ालयात १७, नायर  कग् ालयात १५ व सायन  कग् ालयात १३ ्ायलललसस

यींत्रे आहे त.
तसेच, महानगरपाललकेमाफशत सावशजननक - खाजगी सहााग रस्ोत्साहन धोर ाींतगशत
मे.लर्वा आरोग्य सींजीवनी, मे. नामीनाथजी जैन फाऊीं्ेर्न म्हलेज मागाठा े व मे.
नामीनाथजी

जैन

फाऊीं्ेर्न

साईबाबा,

बोरीवली

या

३ सींथाींमाफशत

्ायलललसस

सें्र

चालिवयात येतात.
सदर नठका ी रस्नतमाह अींदाजे १८०० ते २२०० ्ायलललसस करयात येतात.
महानगरपाललके्या

अगरवाल

 कग् ालय,

मुलीं्,

ाााा

 कग् ालय,

वाींद्रे

(पवश),

म्ह.ून.दे साई  कग् ालय, साींताक्रुड (पवश) या ३  कग् ालयाींत ्ायलललसस सेवा करयाची
कायशवाही महानगरपाललकेमाफशत स क
ु आहे .

तसेच, ाााा  कग् ालय, वाींद्रे (पवश), म्ह.ून.दे साई  कग् ालय, साींताक्रुड (पवश), लसध्दाथश

 कग् ालय, ागवती  कग् ालय, राजावा्ी  कग् ालय, र्ताब्दी  कग् ालय (गोवीं्ी), महात्मा फुले
 कग् ालय, सींत मक्ट
ु ताबाई  कग् ालय व अगरवाल  कग् ालय (मल
ु ीं्) येथे स क
ु असलेया

अनतदक्षता िवाागासमवेत रस्त्येकी २ खा्ाींचे ्ायलललसस युनन् सु क करयाची कायशवाही
महानगरपाललकेमाफशत सु क आहे.

___________

दठहसर (मांबई) नदीच्या पनरुज्जीवनासाठी महानगरपाललिेने
तयार िेलेलया प्रिलप अहवालाबाबत
(६)

३८३१४ (२१-०१-२०१६).

(िललना) :

डॉ.शलशिाांत खेडि
े र (लसांदखेड राजा), श्री.सांजय पोतनीस

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) दनहसर (मुींबई) नदी्या पुन कज्जीवनासाठी मुींबई महानगरपाललकेने तयार केलेया १५०
को्ी  कपयाीं्या रस्कप अहवालातील सवश कामे रस्ाधान्याने प श करयाचे आदे र् मा. मुख्यमींत्री
याींनी नदनाींक १२ ऑक्ट्ोबर, २०१५ रोजी वा त्यासुमारास सींबींधधत अधधकाऱ्याींना नदले आहे त, हे
खरे आहे काय,

(२) असयास, सदर रस्कप अहवालातील कामाचे व कप काय आहे व सदर कामे तात्ीने
प श करयासाठी को को त्या उपाययोजना केया आहे त,
(३) नसयास, िवलींबाची कार े काय आहे त व याबाबची सद्य:म्थती काय आहे ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (११-१०-२०१७) :(१) दनहसर नदी्या सुर्ोलाकर ाचा ूकम्तत आराख्ा
तयार क कन त्या सींदााशतील आवश्यक परवानग्या ेेयाबाबत वन िवाागाने पढ
ु ाकार घ्यावा
तसेच, याबाबत आयुक्टत, बह
ृ न्मुींबई महानगरपाललका, महानगर आयुक्टत, मुींबई महानगर रस्दे र्
िवकास रस्ाधधकर , पयाशवर

िवााग आण

वन िवााग याींनी सींयुक्टतप े कायशवाही करयाचे

आदे र् नदनाींक १२ ऑक्ट्ोबर, २०१५ रोजी्या बैठकीत दे यात आले होते.

वि.स. ३५९ (7)
(२) व (३) दनहसर नदीचे पुन कज्जीवन व सुर्ोलाकर ाचे काम करयासाठी रस्कप अहवाल

तयार करयासाठी सलागाराींची नेम क अलायक्टती वारयाद्वारे करयाबाबतचा रस्ताव
तयार करयात आला असन, सलागाराने अींनतम रस्कप अहवाल सादर केयानींतर दनहसर
नदी्या पन
ु  कज्जीवन व सर्
ु ोलाकर ाचे काम ननिवदा मागवन स क
ु करयात ये ार आहे.

नदी्या दोन्ही तीराींवर सींरक्षक लाींती बाींध े, नदीकाठावरील डोपड्याींचे थलाींतर

पुनवशसन,

मलनन:सार

यवथापन

व

व परररक्ष , ेनकचरा यवथापन, मलनन:सार

वानहन्याीं्या जाळयाींचे ननयोजन व रस्त्यक्ष कामे कर े, नदी्या काठावर सुर्ोलाकर

कर े

इत्यादी कामे सदर रस्कपात रस्तािवत करयात आली आहे त.

सन २००५ ्या मुींबईतील परम्थतीनींतर नदी्या सींरक्षक लाींती बाींधयाची कामे

ननधी्या उपलब्धतेनुसार व नदी्या दोन्ही काठाींवरील डोपड्याींचे थलाींतर

होयासापेक्ष सु क असन, सद्य:म्थतीत ७०% बाींधकाम प श करयात आले आहे.

व पुनवशसन

___________

राज्याच्या प्रस्ताववत नव्या गह
ृ ननमााण धोरणाच्या अांनतम मसद्याबाबत
(७)

४७६८७ (०२-०६-२०१६).

श्री.राजेंद्र नजरधने (उमरखेड), श्रीमती दे वयानी फराांदे (नालशि

मध्य), श्री.सधािर िोहळे (नागपूर दक्षिण), डॉ.राहूल आहे र (चाांदवड), श्री.बाळासाहे ब सानप
(नालशि पूव)ा , श्री.योगेश सागर (चारिोप), श्री.सरे श (राजूमामा) भोळे (जळगाव शहर),
श्री.वविास िां भारे (नागपरू मध्य), श्री.सधािर दे शमख (नागपरू पजश्चम), श्रीमती मननर्ा
चौधरी (दठहसर) :

सन्माननीय गह
ृ ननमााण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्या्या रस्तािवत नया गह
ृ ननमाश

धोर ाचा अींनतम मसद
ु ा माहे जानेवारी २०१६

अखेरपयांत तयार क कन तो मींजरु ीसाठी मींत्रत्रमीं्वाला सादर करया्या सचना मा.मुख्यमींत्री
याींनी नगरिवकास िवाागाला नदया आहे त, हे खरे आहे काय,
(२) असयास, त्यानुसार राज्या्या रस्तािवत नया गह
ृ ननमाश
डाला आहे काय,

धोर ाचा अींनतम मसुदा तयार

(३) असयास, त्याचे व कप काय आहे ?
श्री. प्रिाश महे ता (२८-०९-२०१७) :(१) व (२) ेा्कोपर येथे नदनाींक २ सत्ें बर, २०१६ रोजी
डालेया जाहीर साेत मा. मींत्री (गह
ृ ननमाश ) याींनी ेोिषत केले आहे .

(३) नदनाींक २ सत्ें बर, २०१६ रोजी ेोिषत करयात आलेया गहृ ननमाश
उपनगरातील

जुन्या

व

मो्कवीस

आलेया

ाा्ेतत्वावरील

धोर ामध्ये मींब
ु ई

इमारतीींमधील

ाा्ेक क्या

पुनवशसनाकरीता सदर इमारतीीं्या पुनिवशकासामध्ये रस्ोत्साहनात्मक च्ईक्षेत्र अनुज्ञेय करयाची
बाब तसेच मुींबईतील म्हा्ा वसाहतीीं्या पन
ु िवशकासाबाबत सध
ु ाररत धोर , सींक्रम

लर्त्रबरे

तसेच मींब
ु ई उपनगरातील जन्
ु या व मो्कवीस आलेया इमारतीीं्या पन
ु िवशकासाबाबतचे निवन
धोर

इत्यादी मुद्दे समािवष् आहेत.

___________

वि.स. ३५९ (8)
नालशि शहरात गेलया एि ते दीड वर्ाापासून दोन ते अडीच हजार इमारती
पणात्वाच्या दाखलयापासन
ू वांधचत असलयाबाबत

(८)

४८७९२ (०७-०५-२०१६).

श्री.योगेश (बापू) घोलप (दे वळाली) :

सन्माननीय मख्यमांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) नालर्क र्हरात गेया ूक ते दी् वषाशपासन दोन ते अ्ीच हजार इमारती कपा्
क्षेत्रा्या अननयलमत बाींधकामामव
ु े प त्श वा्या दाखयापासन वींधचत आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असयास, यामुवे फ्लल ्चे बुककीं ग केलेया ग्राहकाींना वत:्या ेरापासन वींधचत राहयाची
वेव आली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असयास, कपा् क्षेत्र ननयलमत करयाबाबत र्ासनाने को ती कायशवाही केली वा
करयात येत आहे ,
(४) असयास, याबाबत नन य
श डाला असयास, त्याची अींमलबजाव ी केहापासन करयात
ये ार आहे
(५) नसयास, िवलींबाची कार े काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०४-१०-२०१७) :(१) होय.
(२) ाोगव्ा रस्मा पत्र असयालर्वाय सदननकाींचे खरे दीखत होत नाहीत. तथािप रस्ारीं ा
रस्मा पत्रा्या आधारे सदननका िवक्रीचा करारनामा (Agreement For Sale) होऊ र्कतो.
त्यामुवे मींजर नकार्ाचे आधारे ग्राहकाींना सदननका िवकत ेेयापासन बाधा नदसन येत नाही.
(३), (४) व (५) सद्यम्थतीत नालर्क र्हराकरीता सुधारीत िवकास योजना व िवकास ननयींत्र
ननयमावली र्ासनाने

नद.०९.०१.२०१७ रोजी

मींजर केली

असन

उक्टत

िवकास

ननयींत्र

ननयमावलीमध्ये अधधमय आका कन अनतररक्टत च्ई क्षेत्र ननदे र्ाींकाबाबत तरतद अींतात
ुश आहे .
सदर तरतदी्या अनुषींगाने आयुक्टत महानगरपाललका याींना कायशवाही करता येईल.
___________

पालघर जजलहा मख्यालयाची जागा वविसीत िरण्याबाबत
(९)

५३१४७ (१७-०५-२०१६).

श्री.क्षितीज ठािूर (नालासोपारा) :

सन्माननीय मख्यमांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पालेर म्जहा मुख्यालयाची जागा चाींगयारस्कारे ननयोजन क कन िवकसीत करयासाठी
मुींबई महानगर रस्दे र् िवकास रस्ाधधकर ाची (MMRDA) ननयुक्टती करयाबाबतची माग ी
तसेच (MMRDA)

ची

हद्द

्हा

पयांत

वाढिवयासाठी

सींबींधधताींचे

ननवेदन

थाननक

लोकरस्नतननधीींनी नदनाींक १८ नोहें बर, २०१५ रोजी वा त्यासम
ु ारास मा.मख्
ु यमींत्री याींचेक्े
दे यात आयाचे ननदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असयास, सदरह ननवेदनाद्वारे को त्या मागया करयात आया आहे त,
(३) असयास, या रस्कर ी र्ासनाने को ती कायशवाही केली वा करयात येत आहे ,
(४) नसयास, िवलींबाची कार े काय आहे ?

वि.स. ३५९ (9)
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२६-०९-२०१७) :(१) व (२) थाननक लोकरस्नतननधीींनी नदनाींक १८ नोहें बर,
२०१५ रोजी मा.मुख्यमींत्री याींना नदलेया ननवेदनामध्ये पालेर म्जहा मुख्यालयाची जागा
चाींगयारस्कारे

ननयोजन

क कन

िवकलसत

करयासाठी

मुींबई

महानगर

रस्दे र्

िवकास

रस्ाधधकर ाची (MMRDA) ननयक्ट
ु ती करयाबाबतची माग ी केली होती.

(३) व (४) यासींदााशत महसल व वन िवाागाने नदनाींक २९ जन, २०१६ ्या र्ासन
नन य
श ान्वये लस्को लल. नवी मुींबई माफशत र्ासकीय जमीन िवकलसत क कन नवननलमशत
पालेर म्जहा मुख्यालय तसेच नव नगर िवकालसत करयाबाबत नन य
श ेेतला आहे .
___________

िलाबा (मांबई) येथील सांक्रमण लशबीरातील रठहवाशाांसाठीच्या घराांबाबत
(१०)

६३०२५ (२९-०८-२०१६).

श्री.राज परोठहत (िलाबा) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) कुलाबा (मुींबई) येथील सींक्रम

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील

लर्बीरातील रनहवार्ाींसाठी म्हा्ाने बाींधलेया ७ मजली

इमारतीींमध्ये सुरक्षे्या कार ाींमव
ु े सींरख

िवाागाने (आमपने) ७ मजयापयांत वातयाची

परवानगी नाका कन केवव ३ मजयापयांत वातयाची परवानगी नदली आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असयास, सदर इमारतीींमधील ४ ते ७ मजयावरील सम
ु ारे ८० गावे वातया्या
परवानगी अाावी ररकामे असयाचेही ननदर्शनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असयास, सदर ८० गाळयाींचा ताबा लमविवयासाठी केंद्र र्ासना्या सींबींधधत िवाागाचे
ना-हरकत रस्मा पत्र लमव े आवश्यक असयाचेही ननदर्शनास आले, हे ही खरे आहे काय,
(४) असयास, त्यानसार र्ासनाने ना-हरकत रस्मा पत्र लमविवयाबाबत केंद्र र्ासनाक्े
पाठपुरावा केला आहे काय,

(५) नसयास, िवलींबाची कार े काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१०-१०-२०१७) :(१) उपाध्यक्ष तथा मख्
ु य कायशकारी अधधकारी याींचेक्न
रस्ातत अहवालाींनुसार, कफ परे ्, कुलाबा येथील ३० वषे जुन्या ६८८ सींक्रम

गाळयाीं्या

पुनबाांध ीचा नन य
श
म्हा्ा रस्ाधधकर ाने नद.०२.११.२००५ रोजी ेेतला होता व त्यानुसार
रस्त्येकी १८०.०० चौ.फु. गावे असलेया तव + ७ मजयाीं्या इमारती बाींधयाचा नन य
श

ेेयात आला होता. रस्थम ्ततयात बाींधकाम डालेया इमारत क्र.१-अ (तव+७ मजले) व
इमारत क्र. २-अ (तव+६ मजले) चे बाींधकाम प श डाले असन त्या इमारतीमधील
मजला इतक्टया बाींधकामास सींरक्ष

तव + ३

िवाागाने (आमप) परवानगी नदलेली आहे व त्यानुसार

मुींबई महानगर रस्दे र् िवकास रस्ाधधकर ाने ाोगव्ा रस्मा पत्र नदलेले आहे .
(२) वातया्या परवानगी अाावी सदर इमारतीींमधील ूक

७८ गावे ररक्टत आहे त.

(३) सदर इमारतीीं्या बाींधकामास मींब
ु ई महानगर रस्दे र् िवकास रस्ाधधकर ाने नद.२४.१२.२००८

व नद.१३.०७.२०१२ रोजी मान्यता नदली होती. तथािप, इमारतीींचे बाींधकाम पु श डायानींतर
मुींबई महानगर रस्ादे र् िवकास रस्ाधधकर ाने सींरक्ष
करयास

म्हा्ाला

कविवले.

त्यानुसार

सदर

िवाागाक्न ना हरकत रस्मा पत्र सादर

रस्कपालगत्या

नेही

आथापनेक्न

वि.स. ३५९ (10)
नद.२३.१०.२०१२ रोजी ना हरकत रस्मा पत्र दे यात आले असन सींरक्ष

िवाागाने त्याीं्या

नद.१८.०५.२०११ ्या पररपत्रकाचा आधार ेेऊन नद.१९.०१.२०१३ ्या पत्रान्वये ना हरकत
रस्मा पत्र दे यास नकार नदला आहे .
(४) मख्
ु य अधधकारी, मींब
ु ई गह
ृ ननमाश

व क्षेत्रिवकास मीं्व याीं्या अहवालानस
ु ार, तत्काललन

मा.मुख्यमींत्री महोदयाींनी त्याीं्या नद.१८.१०.२०१३ ्या पत्रान्वये मा.केंद्रीय मींत्री, सींरक्ष

याींना

या रस्कर ी लक्ष ेालयाबाबत केलेया िवनींतीनुसार आमपने त्याीं्या नद.२३.०८.२०१३ पत्रान्वये
तव + ३ मजयाीं्या इमारतीस ना हरकत रस्मा पत्र नदलेले आहे व सींक्रम

गाळयाीं्या

इमारतीसाठी उवशररत ४ मजयाींकरीता व पन
ु वशलसत गाळयाीं्या इमारतीसाठी उवशररत ३
मजयाीं्या बाींधकामाींना ना हरकत रस्मा पत्र ननगशलमत करयासाठी ाारत सरकार्या सींरक्ष
िवाागाक्े पाठपुरावा करयात येत आहे .
(५) रस्श्न उद्भ्ावत नाही.

___________
नररमन पॉईट (मांबई) येथील मनोरा आमदार ननवासाशेजारील
झोपडपट्टी पनवासन योजनेबाबत
(११)

६६८४८

(१६-०१-२०१७).

श्री.अलमत

घोडा

(पालघर),

श्रीमती

ठदवपिा

चव्हाण

(बागलाण), श्री.पाांडरां ग बरोरा (शहापूर), श्री.नरहरी झझरवाळ (ठदांडोरी), श्री.शामराव ऊफा
बाळासाहे ब पाटील (िराड उत्तर), श्री.ठदपि चव्हाण (फलटण) :
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय गह
ृ ननमााण

(१) नररमन पॉई् (मींब
ु ई) येथील मनोरा आमदार ननवासार्ेजारी समद्र
ु ापासन केवव १० ते २०
लम्र अींतरावर िवक्री करावया्या इमारतीचे काम सु क असयाची बाब र्ासना्या डोप्पट्टी
पुनवशसन रस्ाधधकर ाला (SRA) माहे ऑग्, २०१६ मध्ये ननदर्शनास आली आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असयास, समद्र
ु ककनारी हे बाींधकाम स क
ु असयाने महाराषर सागरी हद्द यवथापन
िवाागाने वेवोवेवी याबाबत आक्षेप उपम्थत केले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असयास, सीआरडे् मलिपींगबाबत चेन्नई येथील अ ा युननहशलस्ीतील इम्न्््य् ऑफ
ररमो् सेम्न्सींग याीं्याक्न १५ नदवसाींत नकार्े सादर करयाचे िवकासकाला साींगयात आले
होते, हे ही खरे आहे काय,
(४) असयास, सागरी हद्द यवथापन रस्ाधधकर ाने काम थाींबिवयाचे वेवोवेवी आदे र् नदले
असताींनाही थधगती आदे र् का उठिवयात आला याबाबत चौकर्ी करयात आली आहे काय,
(५) असयास, या रस्कर ी दोषी अस ाऱ्या अधधकाऱ्याींवर र्ासनाने को ती कायशवाही केली वा
करयात येत आहे , नसयास, िवलींबाची कार े काय आहे त ?
श्री. प्रिाश महे ता (०९-१०-२०१७) :(१) मुींबईमधील नररमन पॉईं्, बलकबे ररक्टलमेर्न कीम-३
येथील सी.ूस.क्र. १९८०, ाखीं् क्र. १५३ अे व १५० अे
गह
ृ ननमाश

महात्मा फुले

अे व बी या सहकारी

सींथेला रस्थम नद. १५/११/२००७ रोजी आर्यपत्र व त्यानींतर नद. २८/२/२००९

आण

वि.स. ३५९ (11)
नद.६/४/२०१०

रोजी

करम की्या

सुधारीत

मैदानाचे

आर्यपत्रे

आरक्ष

नदली

आहे . या

आहे त. यामधील
योजनेतील

िवक्री

ाखीं्

क्र.१५०अे

े्का्या

वर

इमारतीस

नद.१९/१/२०१३ रोजी जोत्यापयांत्या बाींधकामास परवानगी नदली आहे त्यानस
ु ार बाींधकाम सु क
आहे .

(२) आक्षेप उपम्थत केले होते हे खरे आहे .
(३) यासींदााशत महाराषर सागरी ककनारा यवथापन रस्ाधधकर ा्या नद. २३/१/२०१५ रोजी्या
९७ या बैठकीमध्ये Center for Earth Science Studies या सींथेने कापननक रे षा व
HTL Line ्या नदलेया नकार्ानस
ु ार योजने्या जागेवर Pillar उाारावे असे ननदे र् नदले

होते. सदरह ननदे र्ानुसार आवश्यक ती कायशवाही करयाची िवनींती उपरोक्टत सींथेस डोप्पट्टी

पुनवशसन रस्ाधधकर ामाफशत नद.२५/३/२०१५ रोजी्या पत्रान्वये करयात आली असन सदरह
पत्राची रस्त िवकासकास पाठपुरावा करयासाठी पाठिवयात आली आहे .
(४) पयाशवर

िवाागा्या अहवालानुसार केंनद्रय वने, पयाशवर

व वातावर ीय बदल मींत्रालय,

नवी नदली याींनी नद. १७/११/२००६ रोजी्या पत्रान्वये ा.क्र.१९८० (पैकी), फो्श , ा.क्र. १५३
(पैकी) बँकबे ररक्टलेमेर्न म्कम-III, नरीमन पॉईं्, मुींबई येथील डोप्पट्टी पुनवशसन योजना
रस्कपाला लस.आर.डे् अधधसुचना, १९९१ अींतगशत परवानगी दे यात आली आहे . सदर

डोप्पट्टी पुनवशसन योजना रस्कपाबाबत महाराषर सागरी ककनारा यवथापन रस्ाधधकर ाक्े
रस्ातत डालेया तक्रारी्या अनष
ीं ाने नद.१६/११/२०११ रोजी्या पत्रान्वये रस्कप रस्वतशकाला
ु ग
रस्कर ाचे ननराकर

होईपयांत बाींधकाम थाींबिवयाचे ननदे र् दे यात आले. सदर िवषय

महाराषर सागरी ककनारा क्षेत्र यवथापन रस्ाधधकर ा्या नद.१५ मे २०१२ व ३० जुलै २०१२
रोजी डालेया ७५ व ७६ या

बैठकीत िवचाराथश ेेयात आला होता. सदर बैठकीत डालेया

नन य
श ानुसार नद.१/१०/२०१२ रोजी्या पत्रान्वये पुनवशसन इमारतीचे बाींधकाम थाींबिवयाचे
ननदे र्

मागे

ेेयात

आले.

या

रस्कर ी

महाराषर

सागरी

ककनारा

क्षेत्र

यवथापन

रस्ाधधकर ा्या नद.२३ जानेवारी २०१५ रोजी डालेया ९७ या बैठकीत नद.१/१०/२०१२ रोजीचे
आदे र् हे सींप श डोप्पट्टी पुनवशसन योजना रस्कपाला लाग राहतील असा नन य
श ेेयात
आला. त्यानुसार

डोप्पट्टी

पुनवशसन

रस्ाधधकर ाने

नद.१७/४/२०१५

्या

पत्रान्वये

िवक्री

े्का्या इमारती्या बाींधकामावरील थधगती उठिवली आहे .
(५) रस्श्न उद्भ्ावत नाही.
___________
माझगाव (मांबई) येथील बांदिवाला इमारतीला लागलेली आग
(१२)

६७०१९ (१६-१२-२०१६).

श्री.राधािृष्ट्ण ववखे-पाटील (लशडी) :
काय :-

श्री.नसीम खान (चाांठदवली), श्री.अलमन पटे ल (मांबादे वी),
सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील

(१) माडगाव (मुींबई) येथील बींदक
ु वाला ह्या दम
ु जली जुन्या इमारतीला नदनाींक ७ सत्ें बर,
२०१६ रोजी वा त्या सम
ु ारास आग लागली, हे खरे आहे काय,
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(२) असयास, सदर आगीची चौकर्ी केली आहे काय,चौकर्ीत काय आढवन आले व
त्यानुसार इमारतीमधील रनहवार्ाींना र्ासनाने को ती मदत केली वा करयात येत आहे तसेच
सदर नागरीकाीं्या ननवाऱ्याची को ती पयाशयी यवथा करयात आली आहे ,
(३) नसयास, िवलींबाची कार े काय आहत ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१२-१०-२०१७) :(१) हे खरे आहे .
(२) सदर आगीची चौकर्ी केली असता, सदर आग “सदोष िवद्यत
ु रस् ाली” मुवे लागयाचे
आढवन आले.

तथािप, सदर े्ना ही नैसधगशक आपत्तीमध्ये मो्त नसयाने सदर े्नेमध्ये
डालेया जीिवत व िवत्त हानीबाबत को तीही मदत दे यात आलेली नाही.
(३) रस्श्न उद्भ्ावत नाही.
___________
िोलहापूर शहरात पाणीपरवठा िरणाऱ्या लशांगणापूर बांधाऱ्याचा भराव खचलयाबाबत
(१३)

६८८४७ (०६-०१-२०१७).

श्री.हसन मश्रीफ (िागल), श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मांब्रा िळवा),

श्री.भास्िर जाधव (गहागर), श्री.सरे श लाड (िजात), श्री.शामराव ऊफा बाळासाहे ब पाटील (िराड
उत्तर) :

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) कोहापर र्हराला पा ीपरु वठा कर ाऱ्या लर्ींग ापर बींधाऱ्याचा ाराव खचला असयाचे
माहे ऑग्, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्शनास आले, हे खरे आहे काय,
(२) असयास, सदर बींधाऱ्याची र्ासनाने पाह ी केली आहे काय,
(३) असयास, पाह ीचे ननषकषश काय आहे त व तद्नुसार सदर बींधाऱ्याची द क
ु ती करयाबाबत
र्ासनाने को ती कायशवाही केली वा करयात येत आहे ,
(४) नसयास, िवलींबाची कार े काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१०-१०-२०१७) :(१) हे खरे नाही.
• बींधारा ककीं वा ाराव खचला नसन बींधाऱ्या्या दक्षक्ष

बाजस लर्ींग ापर गावात ये ाऱ्या

्ाींबरी रत्यावर खड््ा प्याचे ननदर्शनास आले होते.
• सदर खड्ड्याची ्ाग्ुजी कोहापर महानगरपाललकेमाफशत करयात आली आहे.
(२), (३) व (४) रस्श्न उद्भ्ावत नाही.

___________
लोअर परळ येथील एनटीसी लमल िांपाउां डमधील टॉवरचे बाांधिाम
मध्यरात्रीनांतरही सरु असलयाबाबत
(१४)

७२०५५ (१६-०१-२०१७).

श्री.अशोि पाटील (भाांडूप पजश्चम) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्यमांत्री
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(१) लोअर परव येथील ून्ीसी लमल कींपाउीं ्मधील ्ॉवरचे बाींधकाम रात्री ७ ते सकावी ७ या
वेवेत कर ार नाही अर्ी हमी दे यासाठी उ्च न्यायालयाने माहे माचश, २०१६ मध्ये वा
त्यादरम्यान िवकासकाला आठवड्याची अींनतम मुदत नदली होती, हे खरे आहे काय,

(२) असयास, त्यानष
ु ींगाने अर्ी अ् महानगरपाललकेने िवकासकाला ेातलेली असतानाींही
मध्यरात्रीनींतरही

िवकासकाक्न

बाींधकाम

सु क

असयामुवे

पररसरातील

रनहवार्ाींना

ध्वनीरस्दष ाचा त्रास सहन करावा लागत आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असयास, उक्टत िवकासकावर र्ासनाने को ती कारवाई केली वा करयात येत आहे ,
(४) नसयास, िवलींबाची कार े काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०६-०९-२०१७) :(१) हे खरे नाही.
(२) व (३) सेनापती बाप् मागश येथील द पाकश या ननमाश ाधीन इमारतीचे बाींधकाम रात्री सु क
असया्या व त्यामुवे ध्वनीरस्दष
ु

होत असया्या तक्रारी थाननक पोलीस ठायास रस्ातत

डाया होत्या.

सदर तक्रारीस अनुस कन इमारती्या ठे केदाराींिवरोधात महाराषर पोलीस कायदा कलम ३३

(न्)/१३१ अन्वये कारवाई करयात आली आहे.
(४) रस्श्न उद्भ्ावत नाही.

___________
मांबई महानगरपाललिेची िामे िरणा-या िांत्राटदाराच्या प्रत्येि ठहशोबावर
सांगणिाद्वारे नजर ठे वण्यात येणार असलयाबाबत
(१५)

७३८४४ (२०-०४-२०१७).

अॅड.आलशर् शेलार (वाांद्रे पजश्चम), अॅड.पराग अळवणी

(ववलेपालवा), श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेल), श्री.अतल भातखळिर
(िाांठदवली पूव)ा :

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मींब
ु ई महानगरपाललकेची कामे कर ा-या कींत्रा्दारा्या रस्त्येक नहर्ोबावर सींग काद्वारे

नजर ठे वयात ये ार असन ननषकावजी व कामचक
ु ार कींत्रा्दाराींक्न त्याीं्या जमा

रक्टककमेतन आवश्यकक ती रक्टकम व दीं ् कापन ेेयात ये ार असयाचा नन य
श
महानगरपाललकेने ेेतयाचे माहे जानेवारी, २०१७ वा त्यादरम्यान ननदर्शनास आले आहे , हे
खरे आहे काय,
(२) असयास, सदर नन य
श ाची अींमलबजाव ी करयात आली आहे काय,
(३) असयास, आतापयांत ककती कींत्रा्दाराींक्न कींत्रा् ठे व रक्टकम ेेतली आहे ,
(४) नसयास, िवलींबाची कार े काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०३-१०-२०१७) :(१), (२), (३) व (४) बह
ु ई महानगरपाललकेची कामे
ृ न्मींब
कर ाऱ्या ननषकावजी व कामचुकार कींत्रा्दाराींक्न त्याीं्या जमा रकमेतन महानगरपाललके्या
रस्चललत पध्दतीनस
ु ार आवश्यक ती रक्टकम व दीं ् कापन ेेयात येत असतो. तथािप,
याबाबतचा धोर ात्मक नन य
श महानगरपाललकेमाफशत ेेयात आला आहे .
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बह
ृ न्मुींबई

महानगरपाललकेत

नोंद ीकृत

असलेया

कींत्रा्दाराींची

नोंद ीिवषयक

व

महानगरपाललकेत पार पा्त असलेया कामाींिवषयीची मानहती ूका युननक को् (UID) र्ी

जो्न ती महानगरपाललके्या सलप रस् ालीमध्ये उपलब्ध क कन दे याचे काम रस्गतीपथावर
आहे .
सदर रस्कपाींतगशत बह
ुीं ई महानगरपाललकेत कींत्रा्दाराींची असलेली नोंद ीिवषयक
ृ न्मब

मानहती तसेच, नोंद ीकृत कींत्रा्दार महानगरपाललकेत करीत असलेया कामाींसींबींधी िविवध
मानहती इत्यादी बाबीींची तपर्ीलवार मानहती अींतात
श करयाचे महानगरपाललकेमाफशत योम्जले
आहे .
सदर धोर ात्मक नन य
श ानस
ु ार सींग क रस् ालीमध्ये आवश्यक त्या सुधार ा करयाची

रस्कक्रया महानगरपाललकेमाफशत सु क असन, सदर रस् ाली कायाशम्न्वत डायानींतर या रस् ालीन्वये

कींत्रा्दाराींक्न दीं ्ाची ककती रक्टकम ेेयात आलेली आहे याबाबतची मानहती उपलब्ध हो ार
आहे .
___________
िोथरूड िेत्र (ता.हवेली, जज.पणे) सव्हवा नां.८७/७, अ” सतार चाळ,
आझादनगर येथील झोपडपट्टी पनवासन प्रिलपाबाबत
(१६)

७३९४३

(२०-०४-२०१७).

श्री.लभमराव

तापिीर

(खडिवासला) :

सन्माननीय

गह
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :ृ ननमााण मांत्री पढ

(१) कोथरू् क्षेत्र (ता.हवेली, म्ज.पु े) येथील सहे नीं.८७/७, अ” सुतार चाव, आडादनगर,
र्ासन

तरावर

डोप्पट्टी

म्ह न

मींजुर

असताींना

तेथील

रनहवासी

अनेक

वषाांपासन

पुनवशसना्या रस्नतक्षेत असयाचे माहे जानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्शनास आले,
हे खरे आहे काय,

(२) असयास, सदर नठका ी वातयास असलेया पात्र रनहवाश्याींचे डोप्पट्टी पुनवशसन
अींतगशत फो्ोपास ही काढले आहेत, हे ही खरे आहे काय,

(३) असयास, सदर नठका ी डोप्पट्टी पुनवशसन रस्कप राबिवयासाठी जात कालावधी
लागयाने तेथील रनहवाश्याीं्या रनहवासाचा गींाीर रस्श्न ननमाश

डाला आहे , हे ही खरे आहे

काय,
(४) असयास, यासींदााशत र्ासनाक्न को ती कायशवाही केली वा करयात येत आहे ,
(५) नसयास, िवलींबाची कार े काय आहे त ?
श्री. प्रिाश महे ता (०५-१०-२०१७) :(१) व (२) होय, हे खरे आहे . सदर योजनेची अींनतम पात्रता
यादी पररलर्ष्-२ सक्षम रस्ाधधकारी तथा उप आयुक्टत, िवााग क्र.१ पु े महानगरपाललका
याीं्याक्न २००९ मध्ये रस्लसध्द करयात आली आहे . त्यानस
ु ार ूक

४२ डोप्या असन

त्यात ४० पात्र आहे त. पु े महानगरपाललके्या १९८४ आदे र्ानुसार ही ेोिषत डोप्पट्टी असन
क्षेत्रफव २ हे. ७० आर ूवढे आहे .
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(३) व (४) सदर लमवकतीबाबत िवकासक याींनी मालकी हक्टक दर्शवन २१३०.७५ चौ.मी.
क्षेत्राबाबत रस्ताव सादर केला आहे .

सदर लमवकत पु े महानगरपाललके्या ताब्यात

असयाचे दतऐवज असयाने रस्तावास पु े महानगरपाललकेचे नाहरकत रस्मा पत्र डोप्पट्टी

पन
ु वशसन रस्ाधधकर ाने मागिवले आहे . तसेच, पु े महानगरपाललका याीं्या नद.१६.१२.२०१६
पत्रान्वये सदर क्षेत्राबाबत पु े महानगरपाललकेचे मालकी हक्टक रस्ातत करून ेे ेसाठी आवश्यक
ती कायशवाही महानगरपाललकेक्न करयात येत आहे असा डोप्पट्टी पुनवशसन

रस्ाधधकर ाचा

अहवाल आहे .

(५) रस्श्न उद्भ्ावत नाही.
___________
खडिवासला (ता.हवेली, जज.पणे) धरणातून पणे शहरास पाणी परवठा
होताना पाण्याची गळती होत असलयाबाबत

(१७)

७४३९१

(१५-०४-२०१७).

श्री.लभमराव

तापिीर

(खडिवासला) :

सन्माननीय

मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) ख्कवासला (ता.हवेली, म्ज.पु े) धर ातन पु े र्हरास पा ी पुरवठा होताना सहे क्ष ात
पा ी गवतीचे रस्मा

३५ ते ४० ्क्टके असयाचे माहे जानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान

ननदर्शनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असयास, ख्कवासला धर

ते पवशती व ख्कवासला धर

ते वारजे जलर्ुद्धीकर

केंद्रापयांतचे पा ी गवती रोखयाचे काम सींथगतीने सु क आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असयास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय,

(४) असयास, तद्नुसार पा ी गवती थाींबिवयासाठी र्ासनाने को ती कायशवाही केली वा
करयात येत आहे ,

(५) नसयास, िवलींबाची कार े काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१७-१०-२०१७) :(१), (२), (३) व (४) अींर्त: खरे आहे .
ख्कवासला धर ातन लमव ारे पा ी र्हरामध्ये पा ी परु वठा करताना साधार प े

३५ ते ४० ्क्टके

ूवढे गवतीचे रस्मा

ख्कवासला धर

ते पवशती जलकेंद्रर्ुध्दीकर

जलर्ुध्दीकर

आहे . सदर गवतीचे रस्मा

कमी करयासाठी

केंद्र व ख्कवासला धर

ते वारजे

केंद्रापयांत बींद पाईपलाईन काम करयात आले आहे . तसेच सध्या पवशती

जलर्ुध्दीकर

केंद्र ते लषकर जलर्ुध्दीकर

गवतीचे रस्मा

कमी हो ार आहे.

केंद्रापयांत बींद नललकेचे काम रस्गतीपथावर आहे .

लर्वाय समान पा ीपुरवठा योजना मींजर डाली असन सदर योजना कायाशम्न्वत डायावर
िवतर

यवथेमधील नललका फु्न हो ारी पायाची गवती वेवोवेवी दै नींनदन दे खााल

द क
ु ती क कन थाींबिवली जाते.
(५) रस्श्न उद्भ्ावत नाही.

___________

वि.स. ३५९ (16)
दक्षिण मांबईतील िलाबा येथील राजवाडि स्रीटवरील रुपननिेतन
(शनीदे व) या इमारतीत िेलेले अनधधिृत बाांधिाम
(१८)

७४५४६ (२०-०४-२०१७).

श्री.सरदार तारालसांह (मलांड) :

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) दक्षक्ष

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील

मुींबईतील कुलाबा येथील राजवा्क री्वरील  कपननकेतन (र्नीदे व) ही इमारत

तव अधधक ूक मजला असताना ती द क
ु ती्या नावाखाली यन
ु ाय्े ् कन्रक्टर्नने तव

अधधक चार मजले बेकायदे र्ीर बाींधकाम केले असन सदर बेकायदे र्ीर बाींधकाम तात्ीने
जमीनदोत करयाबाबत मुींबई उ्च न्यायालयाने नदनाींक ८ ऑक्ट्ोबर, २०१६ रोजी वा त्या
सुमारास मुींबई महानगरपाललकेला आदे र् नदयाची बाब ननदर्शनास आली आहे, हे खरे आहे
काय,

(२) असयास, इमारत द क
ु ती्या नावाखाली हे चार मजली बाींधकाम िवकासकाने पैसे
कमिवया्या हे तन
ु े केले असयाचे ननदर्शनास आयानींतर महानगरपाललकेने सन २०१५ मध्ये

सदर बेकादे र्ीर बाींधकाम थाींबिवयाबाबत िवकासकाला वारीं वार नो्ीसा नदया होत्या, हे ही
खरे आहे काय,
(३) असयास, कुलाबा येथील मेहता हाऊस, हारमोसजी रो् या उपकर रस्ातत म्हा्ा्या
इमारतीत डब
ु ेर उमान कोराड्या व अणडडरु रे हमान या दोन िवकासकाींनी सन २०१३-१४
मध्ये ूका मजयाचे बेकायदे र्ीर बाींधकाम केयाचे ननदर्शनास आले, हे ही खरे आहे काय,

(४) असयास, महानगरपाललका कायदा कलम ५२/४३ अन्वये नो्ीस दे ऊन ूमआर्ीपी
ॲक्ट्नुसार कारवाई करयात यावी अर्ा महानगरपाललकेने अनेक वेवा नदलेया नो्ीसा,

तसेच माहे माचश २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान नगरिवकास राज्यमींत्री याींनी सदर अनधधकृत
बाींधकाम ननषकालसत करयात ये ार असयाबद्दल लेखी कबल
ु ी नदली, हे ही खरे आहे काय,

(५) असयास, र्ासन तरावर वेवोवेवी बेकायदे र्ीर बाींधकाम केयाचे ननदर्शनास येऊनही
महानगरपाललका व म्हा्ाचे अधधकारी हे तत: सदर बेकायदे र्ीर बाींधकाम ननषकालसत करयास
्ावा्ाव करीत असन अर्ा अधधकाऱ्याींिव कध्द को तीच कारवाई करयात न येयाची
सवशसाधार

कार े काय आहे त,

(६) नसयास, िवलींबाची कार े काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१०-१०-२०१७) :(१) सदर रस्कर ी मे. युनाय्े ् कन्रक्टर्न याींनी नदनाींक

२०.०९.२०१६ रोजी मा. उ्च न्यायालयात बी.सी.सी.सी. स्
ु क्रमाींक ३३५४/२०१४ अन्वये दाखल

केलेया अिपलावर पाररत केलेले “जैसे थे” आदे र् मा. न्यायालयाने नदनाींक २२.०९.२०१६ रोजी
रद्द केले.
मा.न्यायालया्या आदे र्ानस
ु ार बह
ृ न्मुींबई महानगरपाललकेमाफशत नदनाींक २३.०९.२०१६

रोजी सदर इमारतीवर ननषकासनाची कारवाई करयात आली. सदर ननषकासना्या कारवाई
दरम्यान तवमजला व ३ ऱ्या मजया्या लादी कोबा लल बचे ननषकासन करयात आले.

वि.स. ३५९ (17)
तथािप,

मा.उ्च

न्यायालया्या

आदे र्ािव कध्द

मे.

यन
ु ाय्े ्

कन्रक्टर्न

याींनी

मा.सवो्च न्यायालयात नदनाींक २६.०९.२०१६ रोजी ूस.ूल.पी. (लसहील) क्र. २९१२६/२०१६
अन्वये दाखल केलेया दायात मा.सवो्च न्यायालयाने ननषकासन कारवाईवर थधगती आदे र्
पाररत केले.
तद्नींतर नदनाींक ०३.०२.२०१७ रोजी मा. सवो्च न्यायालयाने मे. युनाय्े ् कन्रक्टर्न

याींनी दाखल केलेला दावा रद्द केला.

(२) सदर रस्कर ी नदनाींक २०.१०.२०१४ रोजी सदर इमारती्या ननषकासनाचे काम चाल
असयाचे आढवन आयाने, महानगरपाललकेमाफशत सदर अनधधकृत ननषकासनािव कध्द मींब
ु ई
महानगरपाललका अधधननयम १८८८ ्या कलम ३५४अ अन्वये नदनाींक २१.१०.२०१४ रोजी
मालक/ाोगव्ाधारक व मे. ू. ्ी. कॉपोरे र्न (कींत्रा्दार) याींना नो्ीस बजावयात आली.
सदर नो्ीर्ी्या िवरोधात पक्षकारामाफशत मा. नगर नदवा ी न्यायालयात बी.सी.सी.सी.
सु्

क्रमाींक

३३५४/२०१४

अन्वये

दाखल

केलेया

दायावर नदनाींक

१६.१२.२०१४

रोजी

मा.न्यायालयाने थधगती आदे र् पारीत केले.
सदर रस्कर

न्यायरस्िवषठ असताींना दे खील सदर नठका ी अनधधकृत बाींधकाम सु क

असयाने सींबींधधत मालक/ाोगव्ादार याींना महानगरपाललकेमाफशत मुींबई महानगरपाललका
अधधननयम १८८८ ्या कलम ३५४अ अन्वये नो्ीस बजावन सदर बाींधकाम थाींबिवयात आले.

(३) सदर रस्कर ी महानगरपाललकेमाफशत मींब
ु ई महानगरपाललका अधधननयम १८८८ ्या कलम
३५४अ अन्वये नदनाींक ०५.१२.२०१३ रोजी नो्ीस बजावयात आली.

सदर इमारती्या अनधधकृत ४ थया मजया्या ननषकासनाचे काम महानगरपाललकेमाफशत

ननयुक्टत करयात आलेया कींत्रा्दारामाफशत सु क आहे.

तसेच, सदर इमारतीतील ४ थया मजयावरील खोली क्रमाींक ३१ येथील ाा्ेक कने मा.

नगर नदवा ी न्यायालयात दावा दाखल केला असन, सदर रस्कर
(४) हे खरे आहे .

न्यायरस्िवषठ आहे .

(५) व (६) कुलाबा येथील मेहता हाऊस, हारमोसजी रो् या उपकर रस्ातत इमारतीचे रस्कर
न्यायरस्िवषठ आहे .

तसेच, राजवा्कर री् येथील  कपननकेतन (र्ननदे व) ही तवमजला + ४ मजयाची
इमारत ननषकालसत करयाची कायशवाही महानगरपाललकेमाफशत सु क आहे .
___________

िोलहापूर महानगरपाललिेने शहरातील िचऱ्याच्या ननगातीिरणासाठी िसबा बावडयातील
लाईनबाजार पररसरानजीि सरु िेलेलया झम प्रिलपाबाबत

(१९)

७६६३५ (२१-०४-२०१७).

श्री.राजेश िीरसागर (िोलहापरू उत्तर) :

सन्माननीय

मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) कोहापर महानगरपाललकेने र्हरातील कचऱ्या्या ननगशतीकर ासाठी कसबा बाव्यातील
लाईनबाजार पररसरानजीक सु क केलेया डम
रस्कपाचा ठे का नदलेया कींपनीचे कमशचारी
ु
ननम्म्यातन रस्कप सो्न गेले आहे त, हे खरे आहे काय,

वि.स. ३५९ (18)
(२) असयास, सदर रस्कपाचे काम अधशव् म्थतीत सो्न गेयामुवे येथे कच-याचे नढग
वाढत चाललेले आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असयास, वाढलेया कचऱ्या्या नढगाऱ्याींना लाग ाऱ्या आगीमुवे बाहे र प् ारा धर, उग्र
वास व कचऱ्या्या दग
श ीमव
ु ध
ु े पररसरातील नागररकाींना श्वास ेे े कठी
नागररकाीं्या आरोग्यास गींाीर धोका ननमाश

होत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असलयास, रस्कपा्या नठका ावर को ाचेही ननयींत्र
अर्ी ओवख ननमाश

बनले असन

डाली आहे , हे ही खरे आहे काय,

नसयामुवे “बेवारस डम
ु रस्कप“

(५) असयास, उक्टत डम
ु रस्कपासींदााशत र्ासनाने को ती कायशवाही केली वा करयात येत
आहे ,

(६) नसयास, िवलींबाची कार े काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०४-१०-२०१७) :(१) हे खरे नाही.
ेनकचऱ्यावर रस्कक्रया करयासाठी नेमलेली डम
ु बायो फ्ी रस्ा. लल. ही कींपनी सन

२०१० मध्ये बींद डाली असुन, कोहापुर महानगरपाललकेने सदरचा रस्कप ्ीबीूफओ्ी
तत्वावर उाारयाकरीता ग्रीन ूनजप रस्ा. लल. मुींबई या सींथेची नेम क केली आहे .

(२) कोहापर महानगरपाललकेक्े सद्यम्थतीत दैंनींनदन कचरा िवहे वा्ीसाठी जागा उपलब्ध
नाही.
• याकामी र्ासनाने मींजर केलेया मौजे ्ोप ता.हातक ींगले येथील जागेबाबत सवो्च
न्यायालयात दावा रस्लींत्रबत आहे .
• यामुवे र्हरातील दै नींनदन उचलयात ये ारा कचरा जागे्या उपलब्धतेअाावी कसबा बाव्ा
येथील साई्वर ्ाकयात येत असयाने कचऱ्याचे नढग ननमाश

डाले आहेत.

(३) व (४) हे खरे नाही.
• आगीमुवे धर ननमाश

होऊन पररसरातील नागररकाींचे आरोग्य धोक्टयात आयाचे ककीं वा

को तीही हानी े्याचे ननदर्शनास आले नाही.
• कचऱ्या्या नढगामधुन ननमाश

हो ारे िविवध रस्कारचे गलसस
े
व उन्हा्या तीव्रतेमुवे

कचऱ्या्या नढगाींना आग लागया्या े्ना े्त असतात.

• आग ननयींत्रत्रत करयासाठी या नठका ी आगननयींत्रक उपाययोजने अींतगांत ूक वॉ्र रस्ेर्र
पींप व दोन पा ी ्ँ कर थायी व कपात उपलब्ध क कन दे यात आलेले असन आवश्यकतेनुसार
अम्ग्नर्मन िवाागातील फायर फाय्र वाहने वेवोवेवी उपलब्ध क कन दे यात येतात. याद्वारे
वेवीच आग ननयींत्र ात आ ली जाते.
(५) डम
ु रस्कपामधील इन्श म्े रीयलची िवहे वा्ीकरीता
याींची ३ हे क्ट्र जागा उपलब्ध डाली आहे .

कोहापरु र्ग
ु रलमल कसबा बाव्ा

• इन्श म्े ररयल्या वाहतुकीसाठी ननिवदा रस्कक्रयेअींती ठे केदार ननयक्ट
ु त करयात आले आहे त.
• सदरचे काम करारपत्र पु श होताच सु क करयात ये ार आहे .
(६) रस्श्न उद्भ्ावत नाही.

___________

वि.स. ३५९ (19)
मांबईत उां च इमारतीांना आगी लागण्याच्या घटनाांमध्ये ठदवसेंठदवस होत असलेली वाअ
(२०)

७६६९५ (२१-०४-२०१७).

श्री.सांजय पोतनीस (िललना) :

सन्माननीय मख्यमांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मींब
ु ईतील नररमन पॉई् येथील ूअर इींड्या इमारतीतील २२ या मजयाला नदनाींक २०
ड्सेंबर, २०१६ रोजी वा त्यासुमारास ाीष

आग लागली, हे खरे आहे काय,

(२) असयास, या े्नेची र्ासन तरावर चौकर्ी केली आहे काय, सदर आगीत ककती
म्जवीत व िवत्त हानी डाली असन त्यानुसार को त्या व कपाची मदत केली वा करयात येत
आहे ,

(३) नसयास, िवलींबाची कार े काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१०-१०-२०१७) :(१) हे खरे आहे .
(२) व (३) सदर आगीची चौकर्ी केली असता, सदर आग “सदोष िवद्युत रस् ाली” मुवे
लागयाचे आढवन आले.

सदर दे
श नेत को तीही जीिवत हानी डालेली नाही. तथािप, सदर आगीमध्ये दरवाजे,
ु ्

वायररींग, पीओपी, ्े बल, खु्याश, न् पॉय, र्ो पीस, कपा्े , फननशचर, सोफा, फ्रु् राली, पें्ीींग
व इतर ऑकफसमधील सानहत्य अधशव् व काही प प
श े जवन नक
ु सान डाले आहे .

सदर दे
श ना नैसधगशक आपत्तीमध्ये मो्त नसयाने सदर रस्कर ी मदत करयात
ु ्

आलेली नाही.

___________
शताब्दी रुग्णालयातील (गोवांडी) रामा वाडा, प्रसतीगह
ृ , सजजािल
व इतर वॉडा ससज्ज िरण्याबाबत

(२१)

७६७७७ (२१-०४-२०१७).

श्री.तिाराम िाते (अणशक्ती नगर) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्यमांत्री

(१) गोवीं्ी्या र्ताब्दी  कग् ालयातील रामा वा्श, रस्सुतीगह
ु ज्ज
ृ , सम्जशकल व वॉ्श सस

करयाकररता बैठक आयोम्जत करयाबाबतचे थाननक लोकरस्नतननधीींनी नदनाींक १९ सत्ें बर,
२०१६ रोजी वा त्यासुमारास अनत. आयुक्टत (प.उपनगरे ), मुींबई महानगरपाललका, मुींबई याींना
लेखी ननवेदन दे ऊनही को तीच कायशवाही केली नाही, हे खरे आहे काय,

(२) असयास, या ननवेदनानस
ु ार सदर बाबीसींदााशत बैठक अद्यापपयशत आयोम्जत न
करयाची कार े काय आहे त,

(३) असयास, यासींदााशत र्ासन तात्ीने बैठक ेे ेबाबत को ती कायशवाही केली वा
करयात येत आहे,
(४) नसयास, िवलींबाची कार े काय आहे त ?

वि.स. ३५९ (20)
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (११-१०-२०१७) :(१), (२), (३) व (४) गोवीं्ी्या र्ताब्दी  कग् ालयातील
रामा

वॉ्श,

रस्सुतीगह
ृ ,

महानगरपाललके्या

पीं.

सम्जशकल

वॉ्श

मदनमोहन

व

मालिवय

इतर

असलेले

र्ताब्दी

वॉ्श

 कग् ालय,

सुसज्ज

गोवीं्ी

करयाकररता
येथे

नदनाींक

२०.०९.२०१७ रोजी बैठक आयोम्जत करयात आली होती.
सदर बैठकीस थाननक लोकरस्नतननधीींसमवेत महानगरपाललकेचे सींबींधधत अधधकारी
उपम्थत होते.
सदर बैठकीतील नन य
श ा्या अनुषींगाने, गोवीं्ी्या र्ताब्दी  कग् ालयातील रॉमा वॉ्श,

रस्सत
ु ीगह
ु ज्ज करयाबाबत महानगरपाललकेमाफशत पढ
ु ील
ृ , सम्जशकल वॉ्श व इतर वॉ्श सस
कायशवाही करयात येत आहे .

सदर रस्कर ी नदनाींक २७.१०.२०१६ रोजी बैठक आयोम्जत करयात आली होती. तथािप
त्यादरम्यान नदवावी स

असयामुवे सदर बैठक रद्द क कन नदनाींक ती नदनाींक ०३.११.२०१६

रोजी आयोम्जत करयात आली होती. त्यावेवी थाननक लोकरस्नतननधी ूका आठव्याकररता
मींब
ु ई बाहे र असयामव
ु े सदर बैठक होऊ र्कली नाही.

___________

ठाणे शहरातील िळवा ते नवी मब
ां ईतील ऐरोली असा नवीन
रान्सहाबार लोिल मागा उभारण्याबाबत
(२२)

७६९२९ (२१-०४-२०१७).

श्री.सभार् भोईर (िलयाण ग्रामीण), श्री.प्रताप सरनाईि

(ओवळा माजजवडा), श्री.प्रिाश सववा (मागाठाणे), श्री.प्रिाश फातपवािर (चें बूर), श्री.शाांताराम मोरे
(लभवांडी ग्रामीण) :

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) ठा े र्हरातील कववा ते नवी मुींबईतील ऐरोली असा नवीन रान्सहाबशर लोकल मागश
र्ासना्या सहाय्याने उाारयात ये ार आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असयास, सदर कामाला अद्याप सु कवात डाली नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असयास, सदर लोकल मागश त्वररत प श होयासाठी र्ासनामाफशत को ती कायशवाही
करयात येत आहे ,

(४) नसयास, िवलींबाची कार े काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०५-१०-२०१७) :(१) होय.
(२), (३) व (४) मींब
ु ई नागरी पररवहन रस्कप ्तपा-३ अींतगशत ऐरोली-कववा उन्नत रे वे
छन्नमागाशस मान्यता दे यात आली असन सदर रस्कप केंद्र व राज्यर्ासना्या ५०:५० या
आधथशक सहााग तत्वावर राबिवयात येत आहे . सदर रस्कपाचे काम रे वे बो्ाश्या
मान्यतेनुसार मुींबई रे वे िवकास कॉपोरे र्न लललम्े ् याीं्यामाफशत हाती ेेयात येत असन
सदर रस्कपाचे काम माहे ऑक्ट्ोबर, २०१७ पासन स क
ु करयाचे ननयोम्जत आहे .
__________

वि.स. ३५९ (21)
ठाणे जजल्यातील िळवा आझण मांब्र्यातील खाडी किनाऱ्यावरील बाांधिामे पाडण्यात
आलयामळे बाधधत झालेलया नागररिाांच्या पनवासनाबाबत
(२३) ७६९५५ (१३-०४-२०१७).

श्री.सभार् भोईर (िलयाण ग्रामीण) :

सन्माननीय मख्यमांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) ठा े म्जह्यातील कववा आण

मुींब्र्यातील खा्ी ककनाऱ्यावरील बाींधकामे माहे ड्सेंबर,

२०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान पा्यात आली आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असयास, सदर कारवाईमध्ये बाधधत डालेया नागररकाीं्या पुनवशसनाबाबत र्ासनाने
को ती कायशवाही केली वा करयात येत आहे ,

(३) असयास, अद्यापपयांत ककती बाधधताींना र्ासनाक्न लाा दे यात आले आहे त,
(४) नसयास, िवलींबाची कार े काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०७-१०-२०१७) :(१) हे अींर्त: खरे आहे .
(२) व (३) उपरोक्टत कायशवाहीमध्ये बाधीत डालेया नागररकाीं्या पन
ु वशसनाबाबत खालीलरस्मा े
कायशवाही केलेली आहे:-

 ठा े महानगरपाललकेक्न धचतवसर मानपा्ा येथील दोती इींिपरीया रें ्ल इमारतीमध्ये
ूक

१८२ अनतक्रलमताींचे आण

बावकुम येथील कबुर रें ्ल म्कम मधील इमारतीमध्ये

ूक

१२१ अनतक्रलमताचे असे ूक

राहयाची सोय करयात आलेली आहे .

३०३ अनतक्रलमत बाधीताींची तात्पुरता व कपात

 तसेच नदनाींक २०.१२.२०१६ अन्वये मौजे खारी येथील ऑक्टरॉय नाका आ.क्र.२ व
आर.्ी.ओ. आरक्ष ामधील क्षेत्र लमवन ूक

३७५० चौ.मी. ाख
ु ीं् तसेच अन्यत्र उपलब्ध

हो ाऱ्या ाुखीं्ावर तलॉ्ीींग लेआऊ् तयार करून त्यामधील तलॉ् गावे बाींधकाम करयास
तात्पुरत्या व कपात उपलब्ध करून दे याचे आण

तद्नींतर सदर आर.्ी.ओ. आरक्ष ा्या

ाुखीं्ावर वरील आरक्ष ामध्ये फेरबदल डायानींतर ३० वषे ललजने दे याचे ननयोजन
करयात आले आहे .

(४) रस्श्न उद्भ्ावत नाही.
___________
भामा आसखेड प्रिलपासाठी आवश्यि असलेले भूसांपादनाचे िाम अपूणाावस्थेत असलयाबाबत
(२४)
शेरी) :

७७७७० (१५-०४-२०१७).

श्री.बाबराव पाचणवा (लशरुर), श्री.जगदीश मळीि (वडगाव

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पु े र्हराला पा ी परु वठा कर ाऱ्या योजेनेतील महत्त्वाचा ्तपा अस ारा ाामा आसखे्
रस्कपाचे सुमारे ५० ्क्टके काम माहे जानेवारी, २०१७ पयांत प श डाले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असयास, ाामा आसखे् धर ातन वषाशला २.६४ ्ीूमसी पा ी पु े र्हराला ेेयास
मींजुरी लमवालेली असन या रस्कपासाठी आवश्यक असलेले ासींपादनाचे काम अप श आहे , हे
ही खरे आहे काय,

वि.स. ३५९ (22)
(३) असयास,याबाबत चौकर्ी केली आहे काय व चौकर्ीत काय आढवन आले,
(४) असयास,चौकर्ीनुसार र्ासनाने को ती कायशवाही केली वा करयात येत आहे ,
(५) नसयास, िवलींबाची कार े काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२९-०९-२०१७) :(१) केंद्र र्ासन पुरकृत जेूनूनयुआरूच योजनेंतगशत

पु े र्हरास ाामा-आसखे् धर ातन पा ी पुरवठा करया्या  क.३८०.०० को्ी्या रस्कपास
सन २०१३ मध्ये मान्यता दे यात आली असन रस्कपास सुमारे ६० ्क्टके काम प श डाले
आहे , हे खरे आहे .

(२) हे अींर्त: खरे आहे .
(३) (४) व (५) ाामा आसखे् रस्कपग्रताीं्या मागयाीं्या अनुषग
ीं ाने थाननक नागररकाींक्न
होत

असलेया

िवरोधा्या

अनुषींगाने

तो्गा

काढयाबाबत

आवश्यक

कायशवाही

महानगरपाललका रस्र्ासनामाफशत करयात येत आहे.
___________

पु े

िोलहापूर महानगरपाललिेचे सभार् स्टोअसा हे विाशॉप स्थलाांतरीत िरुन सदर जागा
उद्योजिाांना लमळवून दे ण्याचा सरु असलेला प्रयत्न

(२५)

७८५१७ (२०-०४-२०१७).

श्री.राजेश िीरसागर (िोलहापरू उत्तर) :

सन्माननीय

मख्यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) कोहापर महानगरपाललकेचे सुााष ्ोअसश हे वकशर्ॉप बुध्दगा्शन येथे थलाींतररत क कन
सदर जागा बीओ्ी तत्वावर उद्योजकाींना लमववन दे याचा रस्यत्न सु क असयाचे माहे
सत्ें बर, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्शनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असयास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, त्यात काय आढवन आले,
चौकर्ीनस
ु ार पढ
ु े को ती कायशवाही केली वा करयात येत आहे ,
(३) नसयास, िवलींबाची कार े काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०४-१०-२०१७) :(१) कोहापर महानगरपाललके्या वाहनाींची द क
ु ती कर े
व वाहने ठे वयासाठी यींत्रर्ावा म्ह न आरक्षक्षत असलेले सा
ु ास ्ोअसश या नावाने असलेली
जागा महानगरपाललके्या पररवहन उपक्रमाक्े हताींतरीत क कन सदर जागेवर बीओ्ी
तत्वावर यापारी सींकुले उाारयासाठी महानगरपाललकेने ठराव केलेला आहे .
परीं त,ु अद्याप ठरावाची अींमलबजाव ी करयात आलेली नाही.

(२) व (३) रस्श्न उद्भ्ावत नाही.

___________

उलहासनगर महानगरपाललिा पररसरात थिीत मालमत्ताांवर महानगरपाललिा िारवाई िरीत
असताना िाही वविासि स्टे -ऑडारचा धाि दाखववत असलयाबाबत
(२६)

७८६२३ (२१-०४-२०१७).

श्री.सांतोर् दानवे (भोिरदन) :

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील

वि.स. ३५९ (23)
(१) उहासनगर महानगरपाललका पररसरात थकीत मालमत्ताींवर महानगरपाललका कारवाई
करीत असताना काही िवकासक ्े ऑ्शरचा धाक दाखिवत असन यातील काही ्े ऑ्शरसश
मुदतबाह्य असयाचा रस्कार माहे नोहें बर, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्शनास आला
आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असयास, या रस्कर ी िवकासक व महानगरपाललका अधधकारी सींगनमताने र्ासनाची
नदर्ााल करीत आहे त, हे ही खरे आहे काय,
(३) असयास, या रस्कर ी र्ासनाने चौकर्ी करून दोषी िवकासक व अधधकाऱ्याींिव कद्ध काय
कारवाई केली वा करयात येत आहे ,
(४) नसयास, िवलींबाची कार े काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (११-१०-२०१७) :(१), (२), (३) व (४) उहासनगर महानगरपाललका क्षेत्रात
अम्तत्वात असलेया लमवकतीींवर महाराषर महानगरपाललका अधधननयमातील तरतुदीींनुसार
मालमत्ता कर आकार ी व वसल
ु ी करयात येते.
तथािप,

बहुताींर् मालमत्ताींचे कर आकार ी
महानगरपाललकेस तक्रारी रस्ातत डालेया आहे त.

सींदााशत

वाद

असयाने

त्याबाबत

काही लमवकतीींचे कर आकार ी सींदााशत वाद असयाने न्यायालयात रस्कर े दाखल
करयात आली आहे त.
महानगरपाललकेमाफशत मा. न्यायालया्या नन य
श ानुसार वसल
ु ीची कायशवाही करयात येत

असन, जतती/अ्काव ी व लललावाची कायशवाही करयात येत आहे.
___________

लभवांडी-ननजामपरू महानगरपाललिेमध्ये सफाई िमाचाऱ्याांची ररक्त असलेली पदे
(२७) ७९६९३ (२०-०४-२०१७).

श्री.रुपेश म्हात्रे (लभवांडी पूव)ा :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील

(१) लावीं्ी-ननजामपर र्हर महानगरपाललकेमध्ये ५०० सफाई कमशचाऱ्याींची पदे ारयाची मींजरी
लमवयाबाबत थाननक लोकरस्नतननधी-लावीं्ी पवश याींनी मा.मुख्यमींत्री, नगरिवकास राज्यमींत्री

व सधचव-नगरिवकास याीं्याक्े नदनाींक ७ ऑक्ट्ोबर, २०१६ रोजी वा त्यासुमारास लेखी
ननवेदनादारे माग ी केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असयास, लावीं्ी-ननजामपर र्हर पररसरातील वाढत्या लोकसींख्येमव
ु े आरोग्यिवषयक
समया मोठया रस्मा ावर ननमाश

डाया असन याबाबत महानगरपाललकेने र्ासनाक्े नदनाींक

१२ मे, २०१४ रोजी रस्ताव पाठवनही अद्यापही को तीही कायशवाही करयात आली नाही, हे
ही खरे आहे काय,
(३) असयास, उक्टत रस्कर ी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत काय आढवन आले
व तद्नुसार सफाई कमशचाऱ्याींची ररक्टत पदे तात्ीने ारयाबाबत र्ासनाने को ती कायशवाही
केली वा करयात येत आहे ,

(४) नसयास, िवलींबाची कार े काय आहे त ?

वि.स. ३५९ (24)
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१२-१०-२०१७) :(१) हे खरे आहे .
(२) व (३) लावीं्ी ननजामपुर र्हर महानगरपाललकेचा नवीन आकृतीबींधा्या मान्यतेवेवी उक्टत
पदाींचा िवचार करयात ये ार आहे .
(४) रस्श्न उद्भ्ावत नाही.
___________
नागपर मधील झोपडपट्टीवासीयाांसाठी थेट भखांडाचा मालिी हक्ि दे ण्याबाबत
(२८)

८२८५९ (२०-०४-२०१७).

श्री.पर्थ
ृ वीराज चव्हाण (िराड दक्षिण) :

सन्माननीय

मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) नागपुर मधील डोप्पट्टीवासीयाींसाठी थे् ाख
श
ु ीं्ाचा मालकी हक्टक दे याचा नन य
र्ासनाने ेेतला असयाचे माहे जानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्शनास आले, हे
खरे आहे काय,
(२) असयास, सदर नन य
श मुींबई, ठा े, पु ,े िपींपरी-धचींचव् या र्हरानाींही लागु करयाबाबत
र्ासनाने को ती कायशवाही केली वा करयात येत आहे ,
(३) नसयास, िवलींबाची कार े काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०७-१०-२०१७) :(१), (२) व (३) नागपर सध
ु ार रस्न्यास्या मालकी्या

जागेवर वसलेया डोप्पट्टयाींमधील पात्र धारकाींना नागपर सध
ु ार रस्न्यासक्न पट्टे वा्प

करया्या दृष्ीने र्ासनाने नदनाींक २४/०८/२०१६ ्या र्ासन नन य
श ान्वये नागपर सध
ु ार
रस्न्यास जमीन िवननयोग ननयम १९८३ मधील ननयम २६ नस
ु ार र्ासनास असलेया
अधधकारात ननयम ५ (२) नुसार लर्थीलता नदलेली आहे.
___________

मांबई मेरो वन प्रा. लल.या िांपनीने एमएमआरडीएची परवानगी न घेता भाडेवाअ िेलयाबाबत
(२९)

८५४९४ (२३-०८-२०१७).

श्री.सरदार तारालसांह (मलांड) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील

(१) वसोवा, अींधेरी, ेा्कोपर या मागाशवर मेरो सेवा दे ाऱ्या मुींबई मेरो १ रस्ा. लल. या
कींपनीने न्यायालयात दरवा्ी िवरोधात ख्ला सु क असताना न्यायालय व ूमूमआर्ीूची

परवानगी न ेेता रस्वार्ाींना ५  कपयाींची ाा्ेवाढ केयाची बाब नदनाींक १२ जन, २०१७ रोजी वा
त्यासुमारास ननदर्शनास आली, हे खरे आहे काय,

(२) असयास, सदर ाा्ेवाढीला ूमूमआर्ीूने को ताही आक्षेप वा रस्नतबींध लाग केला
नाही, हे ही खरे आहे काय,
(३) असयास, ूमूमआर्ीू व मुींबई मेरो १ रस्ा. लल. याीं्यामध्ये ाा्ेवाढ सींदााशत करयात

आलेला करार व अ्ी र्तींचा ाींग मुींबई मेरो १ रस्ा.लल. ने केयाचे आढवन येवनही सींबींधधत
ाा्ेवाढीिवरोधात को तीही कारवाई ूमूमआर्ीूने न करयाची कार े काय आहे त,

वि.स. ३५९ (25)
(४) असयास, उक्टत रस्कर ी को ती कायशवाही केली वा करयात येत आहे ,
(५) नसयास, िवलींबाची कार े काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१२-१०-२०१७) :(१) मींब
ु ई मेरो वन याींनी नदनाींक १२ जन, २०१७ रोजी
सदर रस्कपा्या रस्वासी ये-जा फेरीमधील ाा्यामध्ये कुठलीही ाा्ेवाढ केलेली नसन फक्टत

मेरो चालिवयासाठी जो तो्ा होत होता तो कमी करयासाठी मालसक पास, रर्नश नतकक्,
मा्श का्श फेअर याीं्या सवलतीमध्ये े् केली आहे.
(२), (३), (४) व (५) सवलदाराने मेरो ॲक्ट्चा आधार ेेऊन सवलतीमध्ये फरक केलेला आहे.
मेरोसाठी मेरो ॲक्ट् लावला जाऊ नये याकरीता रस्ाधधकर ाचा केंद्र र्ासना्या र्हर िवकास
िवाागाबरोबर पत्र यवहार चाल आहे .
त्याचबरोबर सन २०१४ पासन

ाा्ेवाढीबाबत सवलतदारािव कद्ध मुींबई महानगर रस्दे र्

िवकास रस्ाधधकर / र्ासनाने न्यायालयात दावा दाखल केला असन सदर बाब न्याय रस्िवषठ
आहे .

___________
वरळी (मांबई) येथील झोपडपट्टी पनववािासाच्या योजनाांबाबत

(३०)

८५५०२ (३१-०७-२०१७).

श्री.सननल लशांदे (वरळी) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय गह
ृ ननमााण मांत्री

(१) वरवी (मींब
ु ई) येथील ्ॉ. ई. मोजेस रो्वरील म्जजामाता नगर, रमाबाई आींबे्कर नगर,

वामी िववेकानींद नगर इत्यादी नगराीं्या सींयुक्टत िवकासाकरीता महाराषर र्ासनाने ३ के
अींतगशत लोखीं्वाला इन्फ्रारक्टचर या िवकासकास दे वन सुमारे ५ वषाशपेक्षा अधधक कालावधी
लो्ला तरी आजतागायत या नगराीं्या पुनिवशकासाचे काम अनतर्य सींथ गतीने सु क आहे , हे
खरे आहे काय,

(२) असयास, सदर रस्कर ी र्ासनाक्न चौकर्ी करयात आली आहे काय, चौकर्ीत काय
आढवन आले आहे आण

सदर पन
ु िवशकास रस्कपातील अ्थवे दर करून पन
ु िवशकास रस्कपाचे

काम तात्ीने मागप लावयाबाबत र्ासनाक्न को ती उपाययोजना केली वा करयात येत
आहे ,
(३) नसयास, िवलींबाची कार े काय आहे त ?
श्री. प्रिाश महे ता (०३-०८-२०१७) :(१) वरवी येथील ाकर पहा ी क्र. १७/४७(पै) या मनपा्या
मालकी्या

ाखीं्ावर

वसलेया

डोप्पट्टीचा

पुनिवशकास

१९९१

्या

िवकास

ननयींत्र

ननयमावली ३३(१०) कलमाअींतगशत व महाराषर डोप्पट्टी क्षेत्र (स.ु नन.व प.ु ) अधधननयम, १९७१
मधील

३K

अींतगशत तरतुदीनस
ु ार महाराषर र्ासना्या मींजरीनींतर नद. ३१/१२/२०१२ रोजी्या

पत्रान्वये रस्थम आर्यपत्र दे यात आले.

(२) व (३) मा.मींत्री (गह
ृ ननमाश ) याींनी नद.३/१/२०१५ रोजी वरील कामास थधगती नदली
होती. र्ासन मान्यतेने गह
ृ ननमाश
उठिवयात आली आहे .

िवाागा्या नद.३०/१०/२०१५्या पत्रान्वये सदर थधगती

वि.स. ३५९ (26)
४०२९ डोपड्याींतील डोप्ीधारकाींची र्ासन नन य
श
नद.१६.०५.२०१६ अन्वये पात्रता
ननम्श्चत क कन पररलर्ष्-२ चे रस्ा कप सचना व हरकतीकरीता रस्दलर्शत करावयाचे असयाने,
पुन्हा नद.११.०७.२०१७ रोजी पासन उवशरीत साधार त: १३८३ डोप्ीधारकाींसोबत डोपड्याींचे
सवेक्ष

स क
ु करयात आले आहे, असा बह
ु ई महानगरपाललकेचा अहवाल आहे .
ृ न्मींब
___________

पणे महानगरपाललिेत हद्दीलगतच्या ३४ गावाांचा समावेश िरण्याबाबत
(३१)

८५८८८

(२३-०८-२०१७).

श्री.लभमराव

तापिीर

(खडिवासला) :

सन्माननीय

मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) पु े महानगरपाललकेत हद्दीलगत्या ३४ गावाींचा समािवष् करयाचा नन य
श मागील २०
वषाांपासन रस्लींत्रबत असयाचे माहे जन, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदर्शनास आले, हे खरे
आहे काय,
(२) असयास, ३४ गावाीं्या महानगरपाललकेत समावेर्ाबाबत मा.नगरिवकास राज्यमींत्री
याीं्यार्ी सींबींधधत लोकरस्नतननधी व अधधकाऱ्याीं्या समवेत डालेया बैठकीत मींत्री महोदयाींनी
अनक
ु ु लता दर्शिवली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असयास, पु े महानगरपाललका व म्जहापररषद याींनी ३४ गावाींचा महानगरपाललकेत

समावेर् करयासाठीचा ठराव र्ासनास सादर केला असन गावाीं्या समावेर्ामुवे नुकत्याच
पार

प्लेया

ग्रामपींचायत

ननव् ुकीत

गावाींनी

ननदर्शनास आले, हे ही खरे आहे काय,

ननव् ुकीवर

बनहषकार

्ाकयाचेही

(४) असयास, सदरह हद्दीलगत्या ३४ गावाींचा महानगरपाललकेत समावेर् करया्या दृष्ीने
र्ासनतरावर काय कायशवाही करयात आली वा करयात येत आहे ,
(५) नसयास, िवलींबाची कार े काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१७-१०-२०१७) :(१), (२), (३) व (४) पु े महानगरपाललके्या हद्दीलगतची
३४ गावे समािवष् करयाचा नन य
श र्ासना्या िवचाराधीन असन या रस्कर ी उधचत नन य
श
ेेया्या अनुषींगाने र्ासनतरावर वेवोवेवी बैठका सींपन्न डालेया आहे त. याबाबत मा.
उ्च न्यायालयात उद्भवलेया न्यायलयीन रस्कर ी मा. उ्च न्यायालयाने नदलेया आदे र्ा्या
अनष
ु ींगाने अींनतम कायशवाही करयाची रस्क्रीया स क
ु आहे.
आहे .

रस्तुत गावाींपक
ै ी काही गावाींनी ग्रामपींचायत ननव् काींवर बनहषकार ्ाकला होता हे खरे

(५) रस्श्न उद्भ्ावत नाही.
___________
पणे शहरातील राजीव गाांधी प्राणी सांग्रहालयाची दरवस्था झालयाबाबत
(३२)

८५८८९

(२३-०८-२०१७).

श्री.लभमराव

मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

तापिीर

(खडिवासला) :

सन्माननीय

वि.स. ३५९ (27)
(१) पु े र्हरातील राजीव गाींधी रस्ा ी सींग्रहालय हे पयश्काींसाठी सोयी-सुिवधाींचा अााव,
वषशारात २२ रस्ायाींचा डालेला मत्ृ य, रस्ायाींची दे खााल, वैद्यकीय उपचार, सुरक्षायवथा,
ननयोजनाचा अााव, रस्लींत्रबत िवकासकामे अर्ा समयाीं्या िववख्यात अ्कले असयाची बाब
माहे जन, २०१७ ्या पनहया आठवड्यात वा त्या दरम्यान ननदर्शनास आली, हे खरे आहे
काय,
(२) असयास, फक्टत अधधकाऱ्याीं्या अनाथेमव
ु े सन २०१६-१७ या वषाशत २२ रस्ायाींचा
सींर्यापद मत्ृ य सह दलु मशव पक्षाींची चोरी यासह िविवध िवकासकामाींचा आलेला कोट्यवधी
 कपयाींचा ननधी दस
ु ऱ्याींदा परत गेला असयाचेही ननदर्शनास आले, हे ही खरे आहे काय,

(३) असयास, दे र्ातील पनहया ७ रस्ा ी सींग्रहालयातील ूक म्ह न नावाजलेया राजीव
गाींधी रस्ा ी सींग्रहालयाची दरु वथा थाींबिवयासाठी र्ासनतरावर काय कायशवाही केली वा
करयात येत आहे ,

(४) नसयास, िवलींबाची कार े काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१७-१०-२०१७) :(१), (२) व (३) सन २०१६-१७ या कालावधीत राजीव
गाींधी रस्ा ी सींग्रहालयातील ूक

२१ रस्ायाींचा मत्ृ य डालेला आहे . या रस्ायाींचा मत्ृ यु वाधशक्टय,

वचशव वादातन रस्ायाींचे ूकमेकाींवर हो ारे हले रस्ायाीं्या सुतत अवथतेतील आजार ई.
कार ाींमव
ु े रस्ायाींचा मत्ृ य होतो.

नद. २६.०६.२०१६ रोजी राजीव गाींधी रस्ा ीसींग्रहालय याबाबत र्ींग
ृ ी जातीचे ूक ेुब्

चोरी डायाचे ननदर्शनास आले आहे .

ननयोजीत आराख्यातील िवकास कामापैकी मींजर ननधीतन इीं्रिरस््े र्न सें्र, रस्ा ी
सींग्रहालय अींतगशत रते नीलगाय खींदक ई. कामे प श डालेली आहे त. त्याचरस्मा े लसींह,
जींगली माींजराचे िपींजरे वा सपोद्यान ई. आराख्े मींजर करयात आलेले आहे त. तथापी
मा.राषरीय हररत लवादाचे अींनतम आदे र् रस्ातत डाले नसयाने ननयोम्जत िवकास कामाीं्या
जागेवरील डा्े काढली गेलेली नाहीत. त्यामव
ु े कामे रस्लींत्रबत आहे त.

रस्ा ी सींग्रहलयाची दरु ावथा होऊ नये याकररता पु े महानगरपाललकेक्न रस्ायाीं्या

वैद्यककय उपचारासाठी अधधकाऱ्याींची ननयुक्टती केली आहे . याकररता पर्ु  कग् ालय उपलब्ध
असन त्यामध्ये उपचाराकररता िविवध सुिवधा उपलब्ध केलेया आहे त. तसेच रस्ायाीं्या
सुरक्षेकररता सुरक्षारक्षकाींची नेम क केलेली आहे .
(४) रस्श्न उद्भ्ावत नाही.

___________
श्रीिेत्र तळजापूर नतथािेत्राच्या वविासाबाबत

(३३)

८७७३८ (२३-०८-२०१७).

श्री.राणाजगजीतलसांह पाटील (उस्मानाबाद) :

मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

श्रीक्षेत्र

तव
ु जापर

नतथशक्षेत्राचा

कायापाल्

हावा

यासाठी

र्ासनाने

सन्माननीय
र्हर

िवकास

रस्ाधधकर ाची थापना केली आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असयास, तवजापर िवकास रस्ाधधकर ा्या माध्यमातन तुवजापर र्हरात िविवध िवकास
कामे सु क आहे त, हे ही खरे आहे काय,

वि.स. ३५९ (28)
(३) असयास, याबाबत आतापयांत ककती ननधीची तरतद करयात आली आहे व ककती ननधी
रस्ातत डाला आहे व यात ककती िवकास कामे प श डाली आहे त,
(४) नसयास, िवलींबाची कार े काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१३-१०-२०१७) :(१) होय.
(२) होय.
(३) सन २०१६-१७ अखेर  क.२८०.७५ को्ी इतका ननधी िवतरीत करयात आला असन , मींजर
िविवध िवकास कामे अींनतम ्तयात आहे त.
(४) रस्श्न उद्भ्ावत नाही.

___________

पणे शहरातील बबबेवाडी पररसरात दवर्त पाणी परवठा होत असलयाबाबत
(३४) ८७७६४ (२३-०८-२०१७).

श्री.ठदपि चव्हाण (फलटण), श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मांब्रा िळवा),

श्री.नरहरी झझरवाळ (ठदांडोरी), श्री.राजेश टोपे (घनसावांगी), श्री.हसन मश्रीफ (िागल), श्रीमती
ठदवपिा चव्हाण (बागलाण), श्री.पाांडरां ग बरोरा (शहापूर), श्री.वैभव वपचड (अिोले), श्री.राहल
जगताप (श्रीगोंदा) :

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) पु े र्हरातील त्रबबेवा्ी पररसरात माहे ूिरस्ल, २०१७ ्या दस
ु ऱ्या आठवड्या वा त्या
दरम्यानपासन दिु षत पा ी पुरवठा होत आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असयास, उक्टत रस्कर ी र्ासनामाफशत चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत काय आढवन
आले व तद्नसार त्रबबेवा्ी पररसरातील नागरीकाींना व्छ र्ुध्द व पुरेसे पा ी लमवावे म्ह न
र्ासनाने को ती कायशवाही केली वा करयात येत आहे ,
(३) नसयास, िवलींबाची कार े काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१७-१०-२०१७) :(१) त्रबबवेवा्ी पररसरातील इींनदरानगर लोअर, औद्योधगक
वसाहत इींनदरानगर गल
ु ्े क्ी, आींबे्करनगर वसाहत चाव क्र. १७ माके्या्श, त्रबबवेवा्ी व

रस्ेमनगर वसाहत बौध्दिवहार माके्या्श, त्रबबवेवा्ी येथे दिु षत पा ीपुरवठा होत असया्या
तक्रारी रस्ातत डाया होत्या.

(२) इींनदरानगर लोअर यानठका ी पुवप्या जुन्या दोन इींच यासा्या व १ इींच यासा्या

लाईन कुजलेया अवथेत आढवन आयामुवे त्या सवश लाईन बदलन नयाने लाईन ्ाकन

नवीन नवजो् ी करयात आली आहे . तसेच औद्योधगक वसाहत इींनदरानगर, गुल्े क्ी येथे

जुन्या लाईन मधन दिु षत पा ीपरु वठा होत असयाने सदरची सींप श लाईन बदलन नयाने ४
इींच यासाची लाईन ्ाकयात आली आहे.

आींबे्करनगर वसाहत चाव क्र. १७ माके्या्श, त्रबबवेवा्ी येथे पा ीपुरवठयाची लाईन

ललकेज डायामव
ु े सदर लाईन नयाने ्ाकयात आली असन रस्ेमनगर वसाहत बौध्दिवहार

माके्या्श, त्रबबवेवा्ी येथे कनेक्टर्न ललकेजमव
ु े दष
ु ीत पा ीपुरवठा होत असयाचे ननदर्शनास
आले, सदर कनेक्टर्न बींद क कन लाईन वॉर् करयात आली आहे.
(३) रस्श्न उद्भ्ावत नाही.

___________

वि.स. ३५९ (29)
मेहिर नगरपररर्दे तील (जज.बलअाणा) राजीव गाांधी व्यापारी सांिलाचे िाम
शासनाची परवानगी न घेता िेलयाबाबत
(३५)

८७९८० (२३-०८-२०१७).

डॉ.सांजय रायमलिर (मेहिर) :

सन्माननीय मख्यमांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मेहकर नगरपररषदे ने (म्ज.बुलढा ा) राजीव गाींधी यापारी सींकुलाचे काम र्ासनाची
पवशमान्यता न ेेता केयाचे तसेच तत्काललन नगरपाललका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व मख्
ु याधधकारी
याींनी केलेला सामींजय करार हा अधधकारबाहय ठरत असयाचा ठपका नगरिवकास मींत्रालयाने
माहे मे, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ठे वला आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असयास, उक्टत रस्कर ी सींबधीं धत दोषीींवर को ती कारवाई केली वा करयात येत आहे ,
(३) नसयास, िवलींबाची कार े काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१७-१०-२०१७) :(१) व (२) होय, अींर्त: खरे आहे ,
मेहकर नगरपररषदे चे तत्कालीन अध्यक्ष व तत्काललन मख्
ु याधधकारी याींनी राजीव गाींधी

यापारी सींकुलाचे काम, िवकासकार्ी

सामींजय करार क कन र्ासनाची पवशमान्यता न ेेता

सु क केयाने व सदर कामास र्ासनाने मींजरी नाकारयाने,
नगराध्यक्ष श्री.कालसम िप क गववी याींना नगराध्यक्ष

नगरपररषदे चे तत्काललन

पदाव कन ३१ मे,२०१७ अन्वये अपात्र

ठरिवयात आले आहे .
तसेच, नगरपररषद सदय या नात्याने पदावधी्या उवशररत कावामध्ये नगरपररषद
सदय असयाचे चाल राहयासाठी त्याींना ननरहश ठरिवयात आले आहे .
त्याचरस्मा ,े ननरहशते्या आदे र्ा्या नदनाींकापासन ६ वषाश्या कालावधीसाठी नगरपररषद
सदय म्ह न ननव्ले जायासही ननरहश ठरिवयात आले आहे.

तसेच, तत्कालीन मख्
ु याधधकारी श्री.न्.बी.ेोलप याीं्यािव कध्द िवाागीय चौकर्ी स क
ु

करयात आली असन, सदर रस्कर ी सखोल चौकर्ी करयासाठी

रस्ादे लर्क िवाागीय चौकर्ी

अधधकारी याीं्यातरावर कायशवाही सु क आहे .
(३) रस्श्न उद्भ्ावत नाही.

___________

मध्य मांबई आझण नवी मांबईला जोडणारा रान्स हाबार
ललांिचा आराखडा तयार िरण्याबाबत
(३६)

८९१०४ (२३-०८-२०१७).

श्री.जयिमार गोरे (माण) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

मुींबईचा मध्य आण

सन्माननीय मख्यमांत्री पढ
ु ील

नवी मुींबईला १५ लमनन्ाींत जो् ारा रान्स हाबशर ललींकसाठी र्ासन

जपान इीं्रनलर्नल कापोरे र्न ूजन्सीक्न ८६०० को्ीचे कजश ेेयात ये ार असयाचे माहे
ूिरस्ल, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्शनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असयास, सदर सागरी सेतचा आराख्ा तयार करयाबाबत र्ासनाने को ती कायशवाही
केली वा करयात येत आहे ,
(३) नसयास, िवलींबाची कार े काय आहे त ?

वि.स. ३५९ (30)

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०५-१०-२०१७) :(१) मुींबई महानगर रस्दे र् िवकास रस्ाधधकर ातफे मुींबईतील
लर्व्ी ते नवी मुींबईतील धचले दरम्यान मुींबई पारबींदर रस्कपाची अींमलबजाव ी, जपान

इीं्रनलर्नल कोऑपरे र्न ूजन्सी - जायका (Japan International Cooperation Agency
- JICA) या जपानी र्ासन पुरकृत सींथेक्न कजश रस्ातत करून करयात येत आहे . सदर
रस्कपाची ूक

अींदाम्जत ककीं मत सुमारे  क. १७,८४३ को्ी इतकी असन त्यापैकी सम
ु ारे  क.

१५,१०० को्ी रकमेचे कजश दे याचे जायकाने मान्य केले आहे . या कजाशबाबत्या करारावर नद.
३१ माचश २०१७ रोजी वाक्षऱ्या करयात आया आहे त.
(२)

सदर रस्कपा्या बाींधकामाकरीता जल
ु ै २०१७ मध्ये ननिवदा रस्ातत डाया असन

कींत्रा्दाराींक्न रस्ातत ननिवदाींची ताींत्रत्रक छाननी प श करून ताींत्रत्रक छाननीचे ननषकषश
जायका्या सहमतीकरीता पाठिवले आहे त. ताींत्रत्रक छाननी्या ननषकषाांना जायकाची सहमती
रस्ातत डायानींतर कींत्रा्दाराचे आधथशक दे कार उे्याचे रस्तािवत आहे .
(३) रस्श्न उद्भ्ावत नाही.

___________

मांबईतील वडाळा ते जेिब सिाल या मोनोरे लच्या दसऱ्या टप्पप्पयाच्या िामाबाबत
(३७)

८९३२६ (२३-०८-२०१७).

श्री.प्रिाश फातपवािर (चें बूर), श्री.तिाराम िाते (अणशक्ती

नगर), श्री.मांगेश िडाळिर (िलाा), श्री.प्रताप सरनाईि (ओवळा माजजवडा) :

सन्माननीय

मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मुींबईतील व्ावा ते जेकब सकशल हा मोनोरे लचा दस
ु रा ्तपा प श डाला आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असयास, सदर ्ततयावर अद्यापी रस्वासी वाहतक सु क डालेली नाही, हे ही खरे आहे
काय,

(३) असयास, त्याची कार े काय आहे त व या मागाशवर रस्वासी वाहतक केहा सु क हो ार
आहे ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२३-१०-२०१७) :(१), (२) व (३) व्ावा ते सींत गा्गे महाराज चौक
(जेकब सकशल) हया मोनोरे ल्या दस
ु ऱ्या ्ततयाचे बाींधकाम प ाशत्वास आले असन रस् ाली जसे

की (लसग्नलीींग ॲन्् ्े लेकम्युननकेर्न लस्ीम, पॉवर सतलाय ॲन्् रल क्टर्न लस्ीम,

ूससीअे्ीू ॲन्् ूूफसी) इत्यादीीं्या थापनेचे काम सुद्धा प त्श वास आले असन सदर
माधगशकेवर चाच ी/तपास ीचे काम रस्गती पथावर आहे. मुींबई महानगर रस्दे र् िवकास

रस्ाधधकर ामाफशत व्ावा ते सींत गा्गे महाराज चौक (जेकब सकशल) या मोनोरे लचा दस
ु रा
्तपा माहे ड्सेंबर, २०१७ मध्ये रस्वासी वाहतकीस खुला होयाचे अपेक्षक्षत आहे .
___________

वि.स. ३५९ (31)
नागपूर शहरात अजग्नशामि िेंद्राची िमतरता असलयाबाबत
(३८)

८९६०८ (२३-०८-२०१७).

श्री.सधािर िोहळे

(नागपूर दक्षिण) :

मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय

(१) नागपर र्हरात वाढती लोकसींख्या व र्हराचा िवतार पाहता या नठका ी अम्ग्नर्ामक
केंद्राची कमतरता असयाची बाब ननदर्शनास आली आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असयास, १३ निवन अम्ग्नर्ामक केंद्राचा तसेच त्यानस
ु ार निवन ८५२ पदाींचा रस्ताव
तयार असयाची बाबही ननदर्शनास आली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असयास, नागपर िवाागात नाहरकत रस्मा पत्र दे याकरीता दोनच अधधकारी कायशरत
आहे त, हे ही खरे आहे काय,
(४) असयास, र्ासन याबाबत को ती कायशवाही कर ार वा कररत आहे ,
(५) नसयास, िवलींबाची कार े काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१४-०९-२०१७) :(१) अींर्त: खरे आहे.
अम्ग्नर्मन केंद्रासाठी आरक्षक्षत असलेया त्रत्रमुतपनगर येथील जागेवर अम्ग्नर्मन

थानकाचे बाींधकाम सु क असन, वाठो्ा येथील थानका्या बाींधकामासाठी ननिवदे ची कायशवाही
सु क आहे .

तसेच पाचपावली येथील जी श थानका्या इमारतीचे पन
ु बाांधकाम रस्तािवत करयात

आले असन, उवशररत २ थानकाीं्या जागेचा र्ोध स क
ु आहे .

(२) आकृतीबींधानुसार मींजर पदाींचा रस्ताव तयार असयाची बाब खरी आहे .
(३) हे खरे आहे .
(४)

व

(५) अम्ग्नसुरक्षा

सींबध
ीं ातील

नाहरकत

रस्मा पत्र

ननगशलमत

करयासींबींधाने

अधधननयमाींतगशत तपास ी कायश व दीं ्ात्मक कायशवाही करयाकररता, उप अम्ग्नर्मन
अधधकारी-१, िवाागीय अधधकारी-२, सहायक िवाागीय अम्ग्नर्मन अधधकारी-४, अम्ग्नर्मन
केंद्र अधधकारी-१५ याींना अधधकार आहे त.
उपरोक्टत पदाींपैकी पदोन्नतीकररता पात्र पदाींमध्ये पात्र अधधका-याींना पदोन्नती दे यात

आलेली आहे व सरवसेवा ारतीची पदे आरक्ष

म्थती मींजर क कन पद ारती रस्कक्रया कर े

रस्तािवत आहे .
___________
िलयाण पवामधील (जज.ठाणे) रस्ता रुां दीिरणातील बाधधताांच्या पनवासनाबाबत
(३९)

९०६१८ (२३-०८-२०१७).

श्री.गणपत गायिवाड (िलयाण पूव)ा :

सन्माननीय

मख्यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) कया

पवश (म्ज.ठा े) मधील आींबे्कर चौक ते महात्मा फुले चौक, ्बल ्ावर,

आनींदवा्ी येथील रता  कीं दीकर ात बाधधत डालेयाींचे सन २००१ पासन अद्यापपयशत
पुनवशसन डालेले नसयाचे ननदर्शनास आले, हे खरे आहे काय,

वि.स. ३५९ (32)
(२)

असयास,

याबाबत

लोकरस्नतननधीींनी

कया -्ोंत्रबवली

महानगरपाललकेस

सतत

पत्रयवहार करून पाठपुरायानींतरही महानगरपाललका रस्र्ासन नागरीकाीं्या पुनवशसनाबाबत
्ावा्ाव करीत आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३)

असयास,

याबाबत

उक्टत

नागरीकाीं्या

उपाययोजना केया वा करयात येत आहे त,

पन
ु वशसनासाठी

र्ासनतारावर

को त्या

(४) नसयास, िवलींबाची कार े काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२८-०९-२०१७) :(१) हे खरे नाही.
सदर रता  कीं दीकर ात बाधीत डालेया १२ कु्ुींबाीं्या पन
श डालेला
ु वशसनाचा नन य

असन त्यापैकी १० कु्ुींबाींचे बी.ूस.यु.पी. अींतगशत बाींधलेया सदननकाींमध्ये कया -्ोंत्रबवली
महानगरपाललकेमाफशत पन
ु वशसन करयात आलेले आहे .

उवशररत २ लाााथयाांपक
ै ी ूका कु्ुींबाने दे कार पत्र म्वकारले नाही, तर ूका कु्ुींबाने

लाााथप नहश्याचे पैसे ारलेले नाहीत. सदर बाबीींची पत
श ा डायानींतर सींबींधधताींना सदननका
ु त
िवतरीत केया जातील.
(२) हे खरे नाही.
(३) व (४) रस्श्न उद्भ्ावत नाही.
___________
पणे व वपांपरी धचांचवड शहरातन
ू धावणाऱ्या मेरोचे नाव
पणे वपांपरी धचांचवड मेरो असे िरण्याबाबत

(४०)

९०८९१ (२३-०८-२०१७).

श्री.शरददादा सोनावणे (जन्नर) :
काय :-

श्री.महे श (दादा) लाांडगे (भोसरी), श्री.राहूल िल (दौंड),
सन्माननीय मख्यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील

(१) पु े व िपींपरी धचींचव् र्हरातन आगामी कावात िविवध ाागातन अद्ययावत मेरो
धाव ार असन त्याचे काम जलद गतीने सुरू आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असयास, पु े व िपींपरी धचींचव् र्हरातन ही मेरो धाव ार असतानाही सदर्या

रस्कपाचे नाव पु े िपींपरी धचींचव् मेरो असे अस े आवश्यक असताना केवव पु े मेरो
म्ह न सदरील रस्कपाचे नामकर

केले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असयास, िपींपरी धचींचव् र्हरातील २५ लाख सामान्य जनतेची अम्मता जपयाकररता
सदर रस्कपाचे नाव िपींपरी धचींचव् र्हरातील लोकरस्नतननधीीं्या माग ीरस्मा े पु े िपींपरी
धचींचव् मेरो असे करयात ये ार आहे काय,
(४) नसयास, त्याची कार े काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१२-१०-२०१७) :(१) होय.
(२) पु े महानगर मेरो रे ल रस्कपाचा ्तपा-१ मधील माधगशका क्र.१ िपींपरी-धचींचव् ते वारगे्

व माधगशका क्र.२ वनाज ते रामवा्ी या दोन माधगशकाींना राज्य र्ासनाने नदनाींक २९.१०.२०१३ व

वि.स. ३५९ (33)
२३.१२.२०१६ रोजी्या र्ासन नन य
श ान्वये मान्यता नदली आहे. सदर दोन माधगशका्या
रस्कपास केंद्रर्ासनाने नदनाींक ०९.०१.२०१७ रोजी मान्यता नदली आहे. सदर माधगशकाींची
अींमलबजाव ी महाराषर मेरो रे ल कॉपोरे र्न लल. याीं्यामाफशत करयात येत आहे.
(३) व (४) सदर मेरो रे वे रस्कपा्या माधगशका क्र.१ मध्ये िपींपरी-धचींचव् ते वारगे् असे
नाव असयाने सदर नाव बदलयाचा रस्श्न उद्भ्ावत नाही.
___________
वसई-ववरार शहर महानगरपाललिेच्या वविास िामाांचा
“ववशेर् ननधी” अांतगात समावेश िरण्याबाबत
(४१)

९१००३ (२३-०८-२०१७).

श्री.ववलास तरे (बोईसर) :

श्री.क्षितीज ठािूर (नालासोपारा), श्री.ठहतेंद्र ठािूर (वसई),

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) वसई-िवरार र्हर महानगरपाललके्या िवकास कामाींचा “िवर्ेष ननधी” अींतगशत समावेर्
क कन ककमान १५ को्ी  कपयाींचा ननधी महानगरपाललकेक्े उपलब्ध क कन दे यात यावा अर्ी
माग ी माहे ूिरस्ल, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान थाननक लोकरस्नतननधीींनी मा.मुख्यमींत्री
याींचेक्े ननवेदनाद्वारे केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असयास, उक्टत माग ी्या अनुषींगाने र्ासनाने को ती कायशवाही केली वा करयात येत
आहे ,

(३) नसयास, िवलींबाची कार े काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०४-१०-२०१७) :(१) होय.
नदनाींक १३ ूिरस्ल,२०१७ रोजी ननवेदन रस्ातत डाले आहे.
(२) िवत्तीय वषाशचे अनद
ु ान िवतरीत करताना रस्चललत ननयमानुसार उपलब्ध अनद
ु ान व
माग ी िवचारात ेेवन अनुदान िवतर ाची कायशवाही करयात येईल.
(३) रस्श्न उद्भ्ावत नाही.

___________
दठहसर ववरार मेरो रे लवेसाठी सरु असलेलया पलाच्या िामाभाईंदर खाडीवर
मांजूर िेलेलया पलाच्या िामाचा समावेश िरण्याबाबत
(४२)

९१००८ (२३-०८-२०१७).

श्री.ववलास तरे (बोईसर) :

श्री.क्षितीज ठािूर (नालासोपारा), श्री.ठहतेंद्र ठािूर (वसई),

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) दनहसर िवरार मेरो रे वेसाठी सु क असलेया पुला्या कामात मब
ुीं ई महानगर रस्दे र् िवकास
रस्ाधधकर ाने ााईंदर खा्ीवर मींजर केलेया पुला्या कामाचा समावेर् करयाची माग ी

थाननक लोकरस्नतननधीींनी नदनाींक १३ ूिरस्ल, २०१७ रोजी वा त्यासम
ु ारास मा.मुख्यमींत्री
याींचेक्े लेखी पत्राद्वारे केली आहे , हे खरे आहे काय,

वि.स. ३५९ (34)
(२) असयास, उक्टत माग ी्या अनुषींगाने र्ासनाने को ती कायशवाही केली वा करयात
आली,

(३) नसयास, िवलींबाची कार े काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०५-१०-२०१७) :(१) होय.
(२) मुींबई महानगर िवकास रस्दे र् रस्ाधधकर

मुींबई महानगरामध्ये पररवहन यवथेमध्ये

सुधार ा करया्या उद्देर्ाने िविवध मेरो मागाांचे ननयोजन व अींमलबजाव ी करीत आहे ,
त्यास अनस
ु  कन रस्ाधधकर ाने दनहसर ते मीरा - ााईंदर मेरो मागाशचे सिवतर रस्कप अहवाल

तयार करयाचे काम हाती ेेतले आहे . सवांकष पररवहन अभ्यासा्या लर्फारर्ीनुसार मुींबई
महानगर रस्दे र्ासाठी सुमारे ४५० कक. मी. लाींबीचे मेरोचे जावे उाार े रस्तािवत असन वसईिवरार पररसरातील वाढती रस्वासी माग ी प श करयासाठी दनहसर - लमरारो् - माण कपर िवरार (२९.९ कक.मी.) मेरो मागश रस्तािवत आहे . तसेच, रस्तािवत मेरो रे वेसाठी लाग ाऱ्या
पल
ु ाचे

ननयोजन

बाींधकामासाठी

सवांकष पररवहन
लाग ाऱ्या

अभ्यासामध्ये

ननधी्या

उपलब्धतेनुसार तपास ी क कन
ननयोम्जत आहे .

रस्तािवत

रस्ाधान्यक्रमानुसार,

असन
ु ,

रस्तािवत

ननयोजनबध्द

आण

पल
ु ा्या

ननधी

मुींबई महानगर रस्दे र् िवकास रस्ाधधकर ामाफशत मींजुरी दे याचे

(३) रस्श्न उद्भ्ावत नाही.
___________
ठाणे हे लथ िेअर रुग्णालयाने एटीएम िाडाद्वारे बबलाची
रक्िम स्वीिारण्यास निार ठदलयाबाबत
(४३)

९१२८२ (२३-०८-२०१७).

श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.अलमत ववलासराव

दे शमख (लातूर शहर), श्री.राधािृष्ट्ण ववखे-पाटील (लशडी) :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील

(१) ठा े हे थ केअर  कग् ालयाने ू्ीूम का्शद्वारे रक्टकम वीकारयास नकार दे ऊन
 कग् ाचा मत
ृ दे ह अ्वन ठे वला असयाचे माहे , ूिरस्ल २०१७ वा त्या दरम्यान ननदर्शनास
आले, हे खरे आहे काय

(२) असयास,  कग् ालयाने दस
ु ऱ्या नदवर्ी सकावी रोख रक्टकम ारयानींतर मत
ृ दे ह ताब्यात
नदयाचे ननदर्शनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय

(३) असयास, उक्टत रस्कर ी र्ासनाने को त्या उपाययोजना व कायशवाही केली आहे ,
(४) नसयास, िवलींबाची कार े काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०६-१०-२०१७) :(१) हे खरे नाही.
(२), (३) व (४) रस्श्न उद्भ्ावत नाही.
___________

वि.स. ३५९ (35)
दक्षिण मांबईतील मेरो-३ प्रिलपाच्या सरु असलेलया िामाांमळे दादाभाई नौराजी मागाावरील
ऐनतहालसि वारस दजााच्या इमारतीांना धोिा ननमााण झालयाबाबत
(४४)

९२२०५

(२३-०८-२०१७).

श्री.एिनाथराव

खडसे

(मक्ताईनगर) :

सन्माननीय

मख्यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) दक्षक्ष

मुींबईतील मेरो-३ रस्कपा्या सु क असलेया कुलाबा-सीतड या कामामव
ु े दादाााई

नौरोजी मागाशवरील ऐनतहालसक वारस दजाश्या इमारतीींना धोका ननमाश

होत असयाबाबतचा

दावा हे रर्े ज लमल असोलर्ूर्नने माहे जन, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान केला आहे , हे खरे
आहे काय,
(२) असयास, या रस्कर ी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत काय ननषपन्न डाले
व त्यानस
ु ार को ती कायशवाही केली वा करयात येत आहे ,
(३) नसयास, िवलींबाची कार े काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०५-१०-२०१७) :(१) होय.
(२) व (३) मुींबई मेरो रे वेचे काम अर्ारस्कार्या कामाचा अना
ु व असलेया कींत्रा्दाराक्न

व आींतरराषरीय सलागारा्या ननगरा ीखाली करयात येत आहे . मेरो लाईन-३ ्या कामामुवे
दादाााई नौरोजी मागाशवरील ऐनतहालसक वारस दजाश्या इमारतीींना कुठयाही रस्कारचा धोका
ननमाश

हो ार नाही, याबाबत सींप श उपाययोजना करयात येत आहे त.
___________

नवी मांबईतील महानगरपाललिेच्या शाळे तील ववद्यार्थयाांना शालेय साठहत्य परवठा िरण्याबाबत
(४५)

९२६४८ (२३-०८-२०१७).

श्रीमती मांदा म्हात्रे (बेलापूर) :

सन्माननीय मख्यमांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) र्ासना्या ननदे र्ानुसार महानगरपाललके्या र्ावे तील िवद्याथयाांना ग वेर् व र्ालेय
सानहत्याींचे वा्प करयात येते परीं तु मागील वषप काही ताींत्रत्रक कार ाींमव
ु े नवी मुींबईतील
महानगरपाललके्या र्ावे तील िवद्याथयाांना र्ालेय सानहत्य पुरिवयात आले नाही, हे खरे आहे
काय,

(२) असयास, मागील सींप श र्ैक्षण क वषश सींपयानींतरही रस्र्ासनाने अद्याप ताींत्रत्रक बाबीींची
पतशता केली नाही, हे ही खरे आहे काय,
(३) असयास, नवी मुींबईतील महानगरपाललके्या र्ावे तील िवद्याथयाांना र्ालेय सानहत्य
पुरवठा करयाबाबत काय उपाययोजना केली वा करयात येत आहे ,
(४) नसयास, िवलींबाची कार े काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२१-०९-२०१७) :(१) महाराषर र्ासन, ननयोजन िवााग, र्ासन नन य
श ,
नद.०५/१२/२०१६ नुसार र्ैक्षण क सानहत्य पालकाींनी खरे दी क कन त्याची रस्माण त दे यके सादर
केयानींतर खरे दी केलेया र्ैक्षण क सानहत्या्या रस्नतपुतपची रक्टकम िवद्याथप व पालकाीं्या
सींयक्ट
ु त बॅंक खात्यात थे् वगश करयाचे ननदे र् आहे त.

वि.स. ३५९ (36)
सदर ननदे र्ानुसार सन २०१६-१७ मध्ये नवी मुींबई महानगरपाललके्या र्ावाींतील १७९६८

िवद्याथयाां्या पालकाींनी र्ालेय सानहत्य खरे दी क कन त्याींची रस्माण त दे यके महानगरपाललकेस

सादर केली होती. सदर दे यकानस
ु ार र्ालेय सानहत्या्या रस्नतपुतपची  क.४,००,८९,९०१/- इतकी

रक्टकम िवद्याथप व पालक याीं्या सींयक्ट
ु त बॅंक खात्यामध्ये महानगरपाललकेमाफशत थे् वगश
करयात आलेली आहे.

(२) व (३) सन २०१७-१८ या र्ैक्षण क वषाशकरीता र्ैक्षण क सानहत्य खरे दी करयाबाबत
ननयोजन िवााग, र्ासन नन य
श , नद.०५/१२/२०१६ नुसार, तसेच महानगरपाललका थायी
सलमती्या

दरननम्श्चतीनस
ु ार

िवनहत

कायशपद्धतीचा

अवलींब

क कन

महानगरपाललकेमाफशत

कायशवाही करयात येत आहे .
(४) रस्श्न उद्भ्ावत नाही.

___________
िलयाण-डोंबबवली महानगरपाललिेत (जज.ठाणे) दरवर्ी ५०० पेिा अधधि
इमारतीांना धोिादायि जाहीर िरण्यात येत असलयाबाबत
(४६)

९२७७६ (२३-०८-२०१७).

श्री.नरें द्र पवार (िलयाण पजश्चम) :

सन्माननीय मख्यमांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) कया -्ोंत्रबवली महानगरपाललकेत (म्ज.ठा े) दरवषप ५०० पेक्षा अधधक इमारतीींना
धोकादायक जाहीर करून या मधील रनहवार्ाींना बेेर करून मालक व िवकासकाीं्या मागाशतील
अ्सर दर करयासाठी लोकाींना रत्यावर आ यात येत असयाचे ननदर्शनास आले आहे, हे
खरे आहे काय,

(२) असयास, इमारत धोकादायक जाहीर करताींना या इमारतीची आतन व बाहे रून पाह ी
करून अहवाल सादर करावा लागतो असे असताींना अधधकारी व ऑ्ी्र रस्त्यक्ष जागेवर न
जाताींना वातानुकुलीत इमारतीत बसन अहवाल तयार करतात, हे ही खरे आहे काय,

(३) असयास, तेथील ाा्ेकरू याींनी सींबींधधत िवषयाची तक्रार थाननक बाजारपेठ पोलीस
्े र्न येथे दे ऊनही को तीही कारवाई करयात आली नसयाचे ननदर्शनास आले आहे , हे खरे
आहे काय,
(४) असयास, र्ासन उक्टत रस्कर ी दोषीींवर को ती कारवाई कर ार वा कररत आहे ,
(५) नसयास, िवलींबाची कार े काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१२-१०-२०१७) :(१) कया -्ोंत्रबवली महानगरपाललका पररक्षेत्रातील
धोकादायक/अनतधोकादायक
करयात येत.े त्यामध्ये ूक

इमारतीींची

यादी

ननयमानस
ु ार

३२९ धोकादायक आण

रस्तीवषप

सवेक्ष ाअींती

२०२ अनतधोकादायक अर्ी ूक

रस्लसद्ध
५३१

इमारतीींचा समावेर् आहे . त्यामधील रनहवार्ाींना बेेर क कन मालक व िवकासकाीं्या मागाशतील
अ्सर दर करयासाठी लोकाींना रत्यावर आ यात येत असयाची बाब खरी नाही.
अनतधोकादायक

इमारतीींमध्ये

म्ह न महानगरपाललके्या दोन सींक्रम

राह ाऱ्या

रनहवाश्याींकरीता तात्पुरती

लर्बीराींची यवथा केली जाते.

राहयाची

सोय

वि.स. ३५९ (37)
(२) हे खरे नाही.
धोकादायक व अनतधोकादायक इमारतीींचे रक्टचरल ऑ्ी् क कन ेेयासाठी ूक
रक्टचरल

अलायींत्याींची

महानगरपाललके्या

पलनेलवर

ननयुक्टती

करयात

आलेली

११
आहे .

महानगरपाललके्या पलनल
े वरील रक्टचरल अलायींत्याींमाफशत इमारतीींचे रक्टचरल ऑ्ी् क कन
ेेऊन िवनहत कायशपद्धती अवलींबन र्ात्रोक्टत पद्धतीने आवश्यक चाचया प श क कन इमारती
धोकादायक म्ह न जानहर करयाची रस्कक्रया प श करयात येते.
(३) हे खरे नाही.
(४) व (५) रस्श्न उद्भ्ावत नाही.
___________
अांधेरी (पूव)ा येथील प्रनतमा िो.ऑप. हौ. सोसायटीच्या झोपडपट्टी पनवासन योजनेबाबत
(४७)

९३७५१ (२९-०७-२०१७).

श्री.रमेश लटिे (अांधेरी पूव)ा :

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय गह
ृ ननमााण मांत्री

(१) अींधेरी (पवश) येथील रस्नतमा को.ऑप. हौ. सोसाय्ी्या डोप्पट्टी पुनवशसन योजनेत ३३/१०
व ३३/१४-्ी चे ूकत्रीकर

करयास

खरे आहे काय,

डोप्पट्टी पन
ु वशसन रस्ाधधकर ाने मींजरु ी नदली होती, हे

(२) असयास, ३३/१४-्ी अींतगशत ७५ ूफ.ूस.आय्या P.A.P. सदननका बाींधन रस्ाधधकर ास
हताींतरीत करयाची अ् असतानाही आजपयांत िवकासकाने सदर P.A.P. हताींतरीत केले
नाहीत, हे ही खरे आहे काय,
(३) असयास, सदर P.A.P. हे िवकासकाने परपर िवकन डोप्पट्टी पन
ु वशसन रस्ाधधकर ाची
फसव क केली आहे, हे ही खरे आहे काय,

(४) असयास, के (पवश) िवाागात ३३/१४-्ी अींतगशत सु क असलेया इतर योजनेतील P.A.P.
हताींतरीत

न

डायामव
ु े

थाननक

लोकरस्नतननधीींनी

बैठकीद्वारे

राज्यमींत्री महोदयाीं्या ननदर्शनास आ ली होती, हे ही खरे आहे काय,

सदर

बाब गह
ृ ननमाश

(५) असयास, र्ासनाने सदर गैरयवहार कर ाऱ्या िवकासकावर को ती कारवाई केली वा
करयात येत आहे , नसयास, िवलींबाची कार े काय आहे त ?
श्री. प्रिाश महे ता (०३-०८-२०१७) :(१) रस्ाधधकर ाने बह
ृ न्मुींबई िवकास ननयींत्र
िवननयम ३३(१०) व ३३(१४) पररलर्ष्-४ खीं् ७.७ नस
ु ार सींयक्ट
ु तीकर

ननयमावलीतील

करयास मींजरी नदलेली

आहे .

(२) सदर डोप्पट्टी पुनवशसन योजनेमध्ये ०६ पुनवशसन सदननका, ०६ P.A.P. सदननका व ३१
कायमव कपी सींक्रम

सदननका (P.T.C.) रस्तािवत आहे त. िवकासकाने अद्यापपयांत सदर

P.T.C. सदननका हताींतरीत केया नाहीत.
(३) या योजनेतील मींजर आराख्यामध्ये दर्शिवयारस्मा े काही P.T.C. सदननकाींमध्ये
अनधधकृत रनहवासी राहत असन ९ या व १० या मजयावरील कायमव कपी सींक्रम
सदननकाींचे अद्याप बाींधकाम प श केलेले नाही.

वि.स. ३५९ (38)
(४) होय, हे खरे आहे .
(५) िवकासकाने वेवेवर कायमव कपी सींक्रम

सदननका हताींतरीत न केयाने िवकासकावर

ूमआर्ीपी अधधननयम १९६६ ्या कलम ५३(१) अींतगशत नो्ीस बजावयात आलेली आहे,
असा डोप्पट्टी पन
ु वशसन रस्ाधधकर ाचा अहवाल आहे .

___________

औरां गाबाद महानगरपाललिेतील अधधिारी व िमाचा-याांनी ननयमबाहय भरती िेलयाबाबत
(४८)

९४०२९ (२३-०८-२०१७).

श्री.अब्दल सत्तार (लसललोड), प्रा.वर्ाा गायिवाड (धारावी),

श्री.अलमन पटे ल (मांबादे वी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा),
श्रीमती ननमाला गाववत (इगतपूरी), श्री.जयिमार गोरे (माण) :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

औरीं गाबाद

महानगरपाललकेतील

तत्कालीन

आयुक्टत

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील
याींची

नदर्ााल

क कन

महानगरपाललकेतील अधधकारी व कमशचा-याींनी ननयमबाहय दोन कमशचा-याींची ारती केयाचे
माहे मे, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदर्शनास आले, हे खरे आहे काय,
(२) असयास, उक्टत गैरयवहारारस्कर ी महानगरपाललका आयुक्टत याींनी दोन्ही कमशचा-याींची
ननयुक्टती रद्द करयाचे आदे र् दे ऊनही सदर ननयुक्टती रद्द करयात आली नसयाचे ननदर्शनास
आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असयास, दै ननक वेतनावरील ३४ कमशचारी मत्ृ य पावले असन त्याीं्या कु्ीं त्रबयाींना दै ननक
वेतनावर महानगरपाललकेने नोकरीत सामावन ेेयाची माग ी सींबींधधत अधधका-याींक्े केली
आहे , हे ही खरे आहे काय,
(४) असयास, रस्श्न ााग २ व ३ बाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत काय
आढवन आले व त्यानुसार काय कायशवाही केली वा करयात येत आहे ,
(५) नसयास, िवलींबाची कार े काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२१-०९-२०१७) :(१) हे खरे आहे .
(२) हे खरे नाही.

आयक्ट
ु त, औरीं गाबाद महानगरपाललका याींनी सींबींधधत दोन्ही कमशचा-याीं्या सेवा नदनाींक

४.८.२०१७ ्या आदे र्ान्वये समातत केलेया आहे त.
(३) हे खरे नाही.
(४) व (५) हे खरे नाही.

___________
मांबई मेरो ३ प्रिलपाबाधधत आरे िॉलनीत रोपण िेलेली
५० झाडे मत
ृ झालयाबाबत
(४९)

९४१५२ (२३-०८-२०१७).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.चरण वाघमारे (तमसर) :

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील

वि.स. ३५९ (39)
(१) मुींबई मेरो ३ रस्कपाबाधधत आरे कॉलनीत १० फु्ी ५० रोप

केलेली डा्े लसींगापर

येथील वक्ष
ृ सींगोपन तज्ज्ञ नेमयावरही मत
ृ पावली, हे खरे आहे काय,

(२) असयास, नेमलेया िवर्ेष वक्ष
ृ सींगोपन तज्ज्ञ ूम.ूम.आर.सीक्न दरमहा  कपये २१
लाख ९४ हजार पगार लमवत असताींनाही १५ नदवसाींपासन हा सजशन कामावरच नाही, हे ही
खरे आहे काय,
(३) असयास, र्ासनाने याबाबत को ती कायशवाही केली वा करयात येत आहे ,
(४) नसयास, िवलींबाची कार े काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२६-०९-२०१७) :(१), (२), (३) व (४) मुींबई मेरो लाईन-३ रस्कपात २६
ाुमीगत थानका्या बाींधकामासाठी हो ाऱ्या वक्ष
रोप
ृ तो्ी्या मोबदयात नवीन वक्ष
ृ

करयाची अ् समािवष् आहे . आरे कॉलनी येथे बाींधकाम कींत्रा्दारादारे ८९५ नवीन
वक्ष
ृ ारोप

करयात आले असन पाह ी दरम्यान रोप

नाही. सदर रस्कपामध्ये वक्ष
ु रोप
ृ रोप / वक्ष
ृ पन

केलेले वक्ष
ृ मत
ृ डायाचे आढवले

या सींदााशत ननयक्ट
ु त केलेया वक्ष
ृ सींगोपन

तज्ञाची ाुलमका पु श वेव सहाागाची नसन मागशदर्शक वरूपाची आहे . वक्ष
ृ सींगोपन तज्ञाचे
आवश्यक त्यावेवेस मागशदर्शन ेेयात येत आहे.

___________
पणे शहरातील पथारी व्यावसानयिाांचे पनवासन िरण्याबाबत
(५०)

९४८५९ (२३-०८-२०१७).

प्रा.(श्रीमती) मेधा िलिणी (िोथरुड) :

सन्माननीय

मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) तत्कालीन केंद्र र्ासन आण

सवो्च न्यायालयाने आदे र् दे ऊन ही पु े र्हर व

उपनगरातील पथारी यवसानयकाींचे पुनवशसन करयात महानगरपाललका रस्र्ासनाला अपयर्
आले असयाचे माहे जन, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदर्शनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असयास, फेरीवाला सलमती थापन करूनही सलमतीची मागील पाच मनहन्यात ूकही
बैठक डाली नाही, हे ही खरे आहे काय,
(३) असयास, फेरीवाला याींचे पन
ु वशसनाला िवलींब हो े व त्यातन महानगरपाललका रस्र्ासनाचे

जा नबुजन दल
श अस े व त्याची अमींलबजाव ी न करता त्यावर कारवाई करयात न ये ,े
ु क्ष
हे ही खरे आहे काय,

(४) असयास, उक्टत रस्कर ी कारवाईस िवलींब कर ाऱ्या महानगरपाललका रस्र्ासनावर
र्ासनाने काय कारवाई केली वा करयात येत आहे ,
(५) नसयास, िवलींबाची कार े काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१७-१०-२०१७) :(१), (२) व (३) केंद्रर्ासन व सवो्च न्यायालया्या
आदे र्ानुसार तसेच पथ िवक्रेता अधधननयम २०१४ नुसार पु े र्हरात ूक
यावसानयकाींचे रस्त्येक जागेवर बायोमेनरक सहे क्ष

२८२८५ फेरीवाला

करयात आले असन त्यापैकी १४६७७

वि.स. ३५९ (40)
ूवढ्या फेरीवाला यवसानयकाींची सींग कीय नोंद करयात आली आहे . तसेच १४६७७
फेरीवायाींना नोंद ी रस्मा पत्राींचे वा्प करयात आले आहे . त्या अनुषींगाने पयाशयी तात्पुरत्या
पुनवशसना्या ूक

२८८ ननयोम्जत जागा म्ह न ननम्श्चत केया आहे त. त्या अनुषींगाने

फेरीवाला यावसानयकाींचे पन
ु वशसन करयाची कायशवाही स क
ु आहे . तथािप मागील ५ मनहन्यात
फेरीवाला सलमतीची ूकही बैठक डाली नाही, हे खरे आहे.
(४) रस्श्न उद्भ्ावत नाही.
(५) रस्श्न उद्भ्ावत नाही.
___________

ववधान भवन :

डॉ. अनांत िळसे

नागपूर.

प्रधान सधचव,
महाराष्ट्र ववधानसभा.

_________________________
र्ासकीय मध्यवतप मुद्र ालय, नागपर.

