अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ५१८ वी यादी

महाराष्ट्र ववधानसभा
पहहले अधधवेशन, २०१९
___________

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५०
___________

मांबईमध्ये रे ल्वे प्रवासादरम्यान होणा-या अपघाताांबाबत
(१) ३२५४ (२३-१२-२०१४). श्री.योगेश सागर (चारिोप) : सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा
खुलासा करतील काय :-

(१) रे ल्वेने रवावास कर ा-या मुींबईकराींचा रे ल्वेच्या लालेल्या ववववअ घपताताींमध्ये माहे जानेवारी

ते ऑक््ोबर, २०१४ या १० महहन्याच्या कालावअीत २८९० ज ाींचा बळी गेला आहे , घसे
हिनाींक २१ नोव्हें बर, २०१४ रोजी वा त्यासम
ु ारास ननिर्शनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) घसल्यास, यामध्ये रे ल्वे ळ ळ ालाींाताना मत्् युमीखी पालेल्याींची सींयया जात आहे, हे ही
खरे आहे काय,

(३) घसल्यास, रवावार्ाींचे घपतात ्ाळण्यासा श र्ासनाने रे ल्वे रवार्ासनाकाे रवाताव पा वीन
ववववअ ह का ी पील बाींअ ,े भुयारी मागश बाींअ े यासा श रवायत्न केले आहे त काय,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१३-१२-२०१८) : (१), (२), (३) व (४) होय.
माहे जानेवारी ते डासेंबर, २०१४ या कालावअीत मुींबई उपनगरातील पश्चचम रे ल्वेच्या

ववववअ घपतातामध्ये सम
ु ारे १२०२ रवावार्ाींचे मत्् यी लाले आहे त. तसेच मींब
ु ई उपनगरातील मध्य

रे ल्वेच्या ववववअ घपतातामध्ये माहे जानेवारी ते ऑक््ोबर, २०१४ घखेर सम
ु ारे १८७२ रवावार्ाींचे

मत्् यी लाले घसीन याच कालावअीत सुमारे १०१६ रवावार्ाींचे रे ल्वे मार्गशका ालाींाताींना मत्् यी
लाले आहे त.

मींब
ु ई उपनगरीय रे ल्वेच्या मध्य रे ल्वेच्यावतीने रवावार्ाींचे घपतात होऊ नये व

रवावार्ाींनी रे ल्वे मार्गशका ालाींाी नये म्ह ीन रे ल्वे मागाशलगत कम्पाऊींा भभींत/सींरक्षक भभींत
बाींअण्यात आली आहे. याभर्वाय मध्य रे ल्वेच्या मुींबई उपनगरी रे ल्वेने
श्जने व

उ्ाा पीले, सरकते

बहुतेकत: रवात्येक थानकावर रवावार्ाींसा श भलफ्् उभारण्यात आल्या आहे त. तसेच
पश्चचम रे ल्वेने िे खखल रवावार्ाींचे घपतात ्ाळण्यासा श व रवावार्ाींच्या सुरक्षक्षततेसा श रवावार्ाींनी

रे ल्वे मार्गशका ालाींाी नये म्ह न
ी वारीं वार उद्तोष ा िे े, रे ल्वेवरील पल
ी ाींचा वापर कर ,े
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उड्ाा पीले, सरकते श्जने, रे ल्वेगााीला बाहे ळ न न ल्क े, अावती गााी न पका े याबाबत
रवात्येक

थानकावर

ध्वनीक्षेपकावळ न

ट्रे सपासीींगचा ववषय घभ्यासक्रमात

वाींरवार

उद्तोष ा

िे े.

राज्य

र्ासनाने

ॲन््ी

े व े यासारयया उपायाींचा समावेर् पश्चचम रे ल्वेकाीन

करण्यात आला आहे. तसेच, पश्चचम रे ल्वेच्या २८ थानकाींवर ८४ पािचाऱ्यासा श रे ल्वेवरील
पीले, ६ भय
ी ारी मागश बाींअण्यात आले आहे त. याभर्वाय रवावार्ाींसा श पीवश व पश्चचम मागाशवरील
रे ल्वे ळ ळ ालाींाण्यासा श राज्यर्ासन व बह
् न्मुींबई महानगरपाभलकेमार्शत २५ उड्ाा पीले व ४

भीयारी मागश बाींअण्यात आले आहे त. ११ नववन उड्ाा पीले व जुन्या उड्ाा पल
ु ाींची ळ ीं िी
वाढववण्याचे काम रवागतीपथावर घसन
ी सन २०१७-१८ मध्ये २४ उड्ाापल
ी े नव्याने बाींअण्याचे
पश्चचम रे ल्वेमार्शत रवाताववत आहे .

तसेच मुींबई रे ल्वे ववकास महामींाळामार्शत मुींबई नागरी

पररवहन रवाकल्प ्प्पा-२ घींतगशत १२ रे ल्वे थानकात रवावार्ाींनी रे ल्वे ळ ळ ालाींाी नये म्ह ीन
१२ थानकात पील, आकार्मार्गशका, सरकते श्जने, आर.सी.सी. भभींत यासारयया उपाययोजना

करण्यात आल्या आहे त. मुींबई नागरी पररवहन रवाकल्प ्प्पा-३ घींतगशत ३६ भागात रवावार्ाींनी
ळ ळ ालाींाी नये म्ह न
ी उपाययोजना करण्याच्या घनष
ु ींगाने कामे रवागतीपथावर आहे त.
___________
राज्यात आगीमध्ये जखमी व मत्ृ यूमखी पडणाऱ्या वपडडताांना व
वारसदाराांना निसान भरपाई व नोिरी दे ण्याबाबत

(२)

५५७७३ (२९-०८-२०१३) श्री.अस्लम शेख (मालाड पश्श्चम) प्रा.वषााग गायिवाड (धारावी),

श्री.िणाल पाटील (धळे ग्रामीण), श्री.अममन पटे ल (मांबादे वी), डॉ.सांतोषा टारफे (िळमनरी) :
सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यात आगीमध्ये जखमी वा मत्् यीमख
ु ी पा ाऱ्या वपाीताींसा श नुकसान भरपाईची तसेच
घश्ननर्मन घर्अकारी व जवानाींच्या वारसिाराींना घनुकींपा तत्त्वावर नोकरी िे ण्याची योजना
तात्काळ आखण्यात यावी घसे आिे र् मुींबई उच्च न्यायालयाने र्ासनास हिले घसल्याचे माहे
एवरवाल, २०१६ मध्ये वा त्या िरम्यान ननिर्शनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) तसेच, मुींबईतील मोठ्या ामारतीच्या आतील भागात घश्ननसुरक्षा व्यवथा बींअनकारक
करण्याबाबत कायद्यात बिल करण्याची सीचनाही उच्च न्यायालयाने केली आहे , हे ही खरे
आहे काय,

(३) घसल्यास, उक्त रवाकर ी र्ासनाने को ती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१४-१२-२०१८) : (१) हे खरे आहे .
(२) बह
् न्मुींबई महानगरपाभलका कायशक्षेत्रात २४ मी्र व त्यापेक्षा जात उीं चीच्या ामारतीींमअील

भोगव्ाअारकाींना महाराषट्र घश्ननरवानतबींअक व जीव सींरक्षक कायिा २००६ घन्वये घश्ननसरु क्षा
व्यवथेचे पालन कर े बींअनकारक आहे .
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(३) बह
् न्मुींबई महानगरपाभलका कायशक्षेत्रात महाराषट्र घश्ननरवानतबींअक व जीव सींरक्षक कायिा
२००६

घन्वये

ामारत

महानगरपाभलकेमार्शत एकी
(४) रवाचन उद्भ्ावत नाही.

तपास ीकररता

मुींबई

घश्ननर्मन

िलामध्ये

बह
् न्मुींबई

१३१ नामननिे भर्त घर्अकाऱ्याींची नेम ीक करण्यात आली आहे .
___________

चािण औद्योधगि प्राधधिरणाच्या प्रस्तावाबाबत
(३)

६०१४९ (२२-०८-२०१६) अॅड.गौतम चाबिस्वार (वपांपरी), श्री.महे श (दादा) लाांडगे (भोसरी),

श्री.राहूल िल (दौंड), श्री.शरददादा सोनावणे (जन्नर), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.अस्लम शेख
(मालाड पश्श्चम), श्री.अममन पटे ल (मांबादे वी), श्री.िणाल पाटील (धळे ग्रामीण) :
सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) खेा तालुक्यात मो या रवामा ात ववकभसत लालेल्या आख
म्ह ीन

उियास

आलेल्या

चाक

औद्योर्गक

क्षेत्रात

जागनतक तरावर “ऑ्ो हब”

वातींत्रप े

“चाक

आद्योर्गक

रवाार्अकर ” थापन करण्याचा रवाताव र्ासनाकाे मींजुरीच्या रवानतक्षेत आहे , हे खरे आहे काय,
(२) घसल्यास, र्ासनाने याबाबत चौकर्ी केली आहे काय,
(३) घसल्यास, चौकर्ीच्या घनष
ु ींगाने चाक

औद्योर्गक रवाार्अकर

थापन करण्यासा श

र्ासनाद्वारे को ती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२०-१२-२०१८) : (१) होय.
(२) व (३) याबाबत उद्योग ववभागाचे घभभरवााय तेण्यात आले. उद्योग ववभागाने महाराषट्र
नगरपररषिा, नगर पींचायती व औद्योर्गक नगरी घर्अननयम, १९६५ च्या ननयम-२ (१८ A)
मअील व्याययेत काही बिल सच
ी ववले घसीन त्या बिलाींसींिभाशत ववअी व न्याय ववभागाचे
घभभरवााय मागववण्यात आले आहे त.
(४) रवाचन उद्भ्ावत नाही.

___________

बनावट दस्ताऐवज तयार िरून भखांडाांची खरे दी िरून जनतेची
व शासनाची फसवणूि िेल्याबाबत
(४) ९३२९१ (०४-०९-२०१७) डॉ.शमशिाांत खेडि
े र (मसांदखेड राजा) : सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील
गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) श्री.मनोज लक्ष्म

वातमारे , रा.आनींि नगर, वााश क्र. १९ ववश्रामगह
् ासमोर, र्चखली,

(ता.र्चखली, श्ज.बल
ु ढा ा) याींनी मौजे येथील र्ेत स.नीं १६३/१ मअील जमीन मालक श्री सरु े र्
वामनआप्पा खबुतरे व सनतष वामनआप्पा खबुतरे रा.र्चखली याींनी गुीं े वारी आिे र् क्र.
१३३१/२९०-२००६, १३३६/२९२/२००५ व १३३७/२९३/२००५ या क्रमाींकाचे बनाव् िताऐवज तयार

करून बनाव् गुीं े वारी आिे र्ाच्या आअारे घनेक भख
ु ींााची खरे िी करून जनतेची व र्ासनाची
र्सव ीक केल्याचे नुकतेच माहे जीन, २०१७ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिर्शनास आले आहे , हे
खरे आहे काय,
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(२) घसल्यास, यासींिभाशत ववभागीय आयुक्त, घमरावती याींनी हिनाींक १५ माचश, २०१७ रोजी
पोभलस घर्अक्षक, बुलढा ा याींना पत्र पा वन
ी बनाव् िताऐवज तयार करून बनाव् गुीं े वारी

आिे र्ाच्या आअारे लालेली खरीिी रद्द करून यास जबाबिार घस ा-या व्यक्तीींवर कारवाई
करण्याचे आिे र् िे ऊनही घियापी को तीच कायशवाही लालेली नाही, हे ही खरे आहे काय,
(३) घसल्यास, सिर रवाकर ी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय,
(४) घसल्यास, चौकर्ीत काय आढळीन आले व तद्नस
ु ार र्ासनाने यारवाकर ी को ती कारवाईश
केली वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय आहे त

?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२०-१२-२०१८) : (१) मौजे र्चखली येथील सव्हे क्र. १६३/१ या जभमनीवर
जागा मालक श्री. सुरेर् वामनआप्पा खबुतरे व श्री. सनतष वामनआप्पा खबुतरे याींनी गुीं े वारी
घर्अननयमाींतगशत

घक्षक करून तेतलेल्या भख
ी ींााींचा घक्षक भर ा व नगर पररषि र्चखली

याींचे र्ल्
श : पाररत लालेले
ु क भर ा केलेले नसल्याने गींु े वारी ननयभमतीकर ाचे आिे र् पु त

नसतानाही सिर आिे र्ावर खरे िी लाली होती. मात्र, सिर आिे र्ावरील वाक्षरी, तत्कालीन
मुययार्अकारी तथा तहभसलिार श्री. सोळीं की याींची घसल्याबाबत त्याींनी रवानतज्ञालेख करून हिला
आहे . उक्त गुीं े वारी नतीची पुनब
श ाींअ ी करण्यात

आली व सुअाररत गुीं े वारी आिे र् पाररत

करण्यात येवन
ी उपरोक्त घननयभमतता ननकाली काढण्यात आली आहे .

(२) र्ासनाच्या मींजुरीनुसार नतीची पुनब
श ाींअ ी कळ न नन य
श तेण्यात आला आहे.
सबब, कमशचारी/घर्अकारी ककीं वा घन्य व्यक्तीींवर कारवाई

कर ेचा रवाचन उद्भ्ावत

नाही.
(३), (४) व (५) नाही, रवाचन उद्भ्ावत नाही.
___________
मांबई महानगरपामलिेच्या ववववध ववभाग िायागलयात व रुग्णालयाच्या हििाणी सरक्षा
रक्षिाांची भरती तसेच तलावाांच्या हििाणी सीसीटीव्ही बसववण्याबाबत

(५)

९८१०५ (०६-०१-२०१८).

श्री.सांजय िेळिर (िाणे), अॅड.आमशषा शेलार (वाांद्रे पश्श्चम),

अॅड.पराग अळवणी (ववलेपाले), श्रीमती मननषाा चौधरी (दहहसर), श्री.प्रशाांत िािूर (पनवेल),
िॅप्टन आर.तममल सेल्वन (सायन-िोळीवाडा), श्री.योगेश सागर (चारिोप) :

सन्माननीय

मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मुींबई महानगरपाभलकेच्या ववववअ ववभाग कायाशलयात व ळ न ालयाच्या ह का ी सुरक्षा
रक्षकाींच्या ९६८ जागा ररक्त घसन
श कररत
ी त्या भरण्याकररता महानगरपाभलका रवार्ासन िल
ु क्ष
घसल्याचे हिनाींक २८ ऑग्, २०१७ रोजी वा त्या सुमारास ननिर्शनास आले आहे, हे खरे
आहे काय,

(२) घसल्यास, मुींबईतील तलावाींच्या ह का ी सीसी्ीव्ही कॅमेरे व सुरक्षा रक्षक उपलब्अ
नसल्याने तेथे ये ाऱ्या – जा ाऱ्याींना घसुरक्षक्षत वा्त घसल्यामुळे ताताीने या ह का ी सुरक्षा
रक्षकाींची ननयुक्ती करावी घर्ी माग ी थाननक लोकरवानतननअीींनीकाीन करण्यात आली आहे ,
हे ही खरे आहे काय,
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(३) घसल्यास, उक्त माग ीनीसार सुरक्षा रक्षकाींच्या जागा भरण्याबाबत तसेच तलावाच्या
ह का ी सीसी्ीव्ही बसववण्याबाबत महानगरपाभलका रवार्ासनाने को ती कायशवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (११-१२-२०१८) : (१) बह
् न्मुींबई महानगरपाभलकेतील सुरक्षा रक्षकाींची १०२९
पिे ररक्त घसल्याचे बह
् न्मुींबई महानगरपाभलकेमार्शत कळववण्यात आले आहे.

(२) घर्ा रवाकारची माग ी थाननक लोकरवानतननअीींकाीन करण्यात आली आहे हे खरे आहे .

(३) व (४) बह
् न्मुींबई महानगरपाभलकेतील सुरक्षा रक्षकाींची ररक्त पिे भरण्याची कायशवाही
महानगरपाभलकेमार्शत सुळ  आहे.

बह
् न्मुींबई महानगरपाभलकेच्या घखत्यारीत घसलेले तलाव मध्य वैतर ा, तानसा,

तुलसी, ववहार, मोाकसागर या वपण्याच्या पाण्याच्या तलावाींच्या ह का ी महानगरपाभलकेच्या
सरु क्षा िलामार्शत सरु क्षा व्यवथा पव
ी ीपासन
ी िे ण्यात आली आहे .

सिर ह का ी महानगरपाभलकेमार्शत सी.सी.्ी.व्ही. कॅमेरे बसववण्यात आले आहे त.
___________

मौजे जच
ू ांद्र (ता.वसई,श्ज.पालघर) येथील स.नां.३६६/२ या जागेवर वविासिाने
अवैधरीत्या बाांधिाम सरु िेल्याबाबत

(६)

९९५०२ (२१-१२-२०१७).

श्री.हररषा वपांपळे (मनतगजापूर) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील

(१) मौजे जीचींद्र (ता.वसई, श्ज.पालतर) येथील श्रीमती िग
ु ाशबाई रामचींद्र पा्ील याींच्या
सीं.नीं.३६६/२ (जीना ३३१/२) या जागेवर ववकासकाने घवैअरीत्या बाींअकाम सुळ  केले घसल्याचे
ननिर्शनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) घसल्यास, उक्त रवाकर ी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय,
(३) घसल्यास, चौकर्ीत काय आढळीन आले व तद्नस
ु ार सिर जमीन हतगत कळ न
बाींअकाम कर ाऱ्या ववकासकावर कारवाई करण्याबाबत तसेच श्रीमती िग
ु ाशबाई रामचींद्र पा्ील
याींना उक्त जमीन परत करण्याबाबत र्ासनाने को ती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२०-१२-२०१८) : (१) मौजे जुचींद्र येथील श्रीमती िग
ु ाशबाई रामचींद्र पा्ील
याींचा सीं. नीं. ३६६/२ (जुना ३३१/२) या जागेवर ववकासक श्री. घरववींि ए.छे ाा व ातर याींनी
तत्कालीन ननयोजन व ववकास रवाार्अकर

भसाकोची व वसई ववरार र्हर महानगरपाभलकेची

परवानगी तेतली घसल्याचे वसई ववरार र्हर महानगरपाभलकेने कळववले आहे .
(२), (३) व (४) रवाचन उद्भ्ावत नाही.
___________
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सहारा ग्रप ॲन्ड िांपनीज (ता.वसई, श्ज.पालघर) याांनी मौजे राजावली
येथील जममनीवर अनधधिृतपणे रस्ते बनववल्याबाबत
(७)

१०२८७६

(२१-१२-२०१७) श्री.पास्िल

धनारे

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(डहाणू) : सन्माननीय

मख्यमांत्री

पुढील

(१) मौजे राजावली (ता.वसई, श्ज.पालतर) येथील स.नीं.५८/२, ५९/१, ६०, ७५/१ व ातर
व न
श ाची जमीन मे. सहारा ग्रुप ॲन्ा कींपनीज याींचे नाींवे िाखल घसीन उक्त कींपनीने सिर
जागेत ाी.पी.रोा घींतगशत घनर्अक्तप े रते बनववलेले आहे त, हे खरे आहे काय,
(२) घसल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय,

(३) घसल्यास, चौकर्ीचे ननषकषश काय आहे त व त्याघनष
ु ींगाने सींबींर्अत कींपनीवर र्ासनाने
को ती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय आहे त ?
श्री.दे वेंद्र फडणवीस (२९-१२-२०१८) : (१) • सिर ह का ी रते बाींअकाम, सींबर्अत ववकासकाींनी
केलेले आहे . सिर रते बाींअकामासा श ववकासकाने महानगरपाभलकेकाीन परवानगी तेतलेली
नाही.

• वसई ववरार र्हर महानगरपाभलकेने स.नीं.१११, हह.सीं.५ A पैकी या भमळकतीसा श १०१७०.००
चौ.मी. क्षेत्रातील जागेमध्ये बाींअकाम परवानगी हिलेली आहे . सिर जागेचा काही भाग २०.००
मी. ाी.पी.रोाने बार्अत आहे .
• उक्त बाींअकाम परवानगीसह लगतच्या सीं.नीं.५८/२, ५९/१, ६०, ७५/१ व ातर व न
श ाची जभमन
जोाीन या रवातावाचे जागेचे क्षेत्रर्ळ घींिाजे १६ लाख ६४ हजार ५०० चौ.मी. घसीन सिर
रवातावास महानगरपाभलकेने पयाशवर

ववभागाची परवानगी भमळ ेसा श र्ती व घ्ीवर

नाहरकत िाखला हिला आहे.

• सिरचे रते व रत्याखालील क्षेत्र ववकासक याींच्या मालकीचा आहे . सिर भमळकतीवर
ामारत बाींअकाम व एकत्रत्रकर

परवानगी भमळण्यासा श ववकासक याींनी घजश केला घसीन

ववकासकाने आवचयक कागिपत्राींची पुतत
श ा न केल्याने घजश रवालींत्रबत घसल्याचे वसई ववरार
र्हर महानगरपाभलका याींनी कळववले आहे .
(२), (३) व (४) रवाचन उद्भ्ावत नाही.
___________
मांबई शहारातील इमारतीचे बाांधिाम सरु िरण्यापूवी पजगन्य जलवाहहन्या
बाांधण्याची वविासिाांवर सक्ती िरण्याबाबत

(८)

१०४७६९ (१९-०४-२०१८).

श्री.सांजय पोतनीस (िमलना) :

सन्माननीय मख्यमांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मुींबई र्हरात बाींअण्यात ये ा-या ामारतीचे बाींअकाम पी श लाल्यावर पजशन्य जल वाहहनी

(storm water drain) बाींअण्यात येत घसल्याचे नुकतेच माहे जानेवारी, २०१८ मध्ये वा
त्यािरम्यान ननिर्शनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
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(२) घसल्यास, सिर ामारतीचे व ववर्ेषतः एसआरए योजनेखालील ामारतीचे बाींअकाम
करताींना त्याह का ी भर ी केली केली जाते व पजशन्य जल वाहहनीचे बाींअकाम हे ामारतीचे
बाींअकाम पी श लाल्यानींतरच करण्यात येत,े हे ही खरे आहे काय,

(३) घसल्यास,काही ामारतीचे बाींअकाम घनेक वषाांपासन
ी रवालींत्रबत घसन
ी ामारतीचे बाींअकाम
पी श लाल्यावर पजशन्य जलवाहहनीचे बाींअकाम ववकासक ताईताईने कररत घसीन घनेक ह का ी
पररसरातील जभमनीच्या पातळीनस
ु ार वाहहनीची जोा ी केलेली नाही

त्यामुळे पावसाच्या

पाण्याचा ननचरा योनयररतीने होत नसीन एकाच ह का ी पा ी तुींबुन राहीन आसपासच्या
भागात िग
ां ी पसळ न रहहवाचयाींच्या आरोनयावर परर ाम होत घसल्याचेही ननिर्शनास आले
ु अ
आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) घसल्यास, उपरोक्त समया ्ाळण्यासा श ामारतीचे बाींअकाम सुळ  करण्यापीवी पजशन्य
जल वाहहन्या (storm water drain) बाींअण्याची ववकासकाींवर सक्ती करण्याबाबत रवाताव
र्ासनाच्या ववचाराअीन आहे , हे ही खरे आहे काय,
(५)

घसल्यास,

यासींिभाशत

लोकरवानतननर्अनी

मा.मय
ु यमींत्री,

रवाअान

सर्चव,

नगरववकास,

महानगरपाभलका आयुक्त याींच्याकाे हिनाींक १६ नोव्हें बर, २०१७ रोजी वा त्या सम
ु ारास ननवेिन
िे ऊन माग ी िे खील केलेली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(६) घसल्यास, यासिीं भाशत र्ासन तरावर को ती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
नसल्यास, ववलींबाची कार े काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (११-१२-२०१८) : (१) हे खरे आहे .
(२) मींब
ु ई र्हरात लोपापट्टी पन
ु वशसन योजनेंतगशत ामारतीचे बाींअकाम करण्यासा श लोपापट्टी
पुनवशसन रवाार्अकर ाकाीन परवानगी िे ण्यात येते.

सिर रवाार्अकर ाने हिलेल्या ारािापत्र (एल.ा.आय.) सह महानगरपाभलकेच्या पजशन्य

जलवाहहन्या ववभागाकाे ववनींती केल्यास, सिर योजनेच्या ववकासकास घथवा वातुववर्ारिास
पजशन्य जलवाहहनीचे बाींअकाम करण्याबाबत घभभरवााय हिले जातात.
सुळ 

सिर योजनेतील ननयोश्जत ामारतीचे जोते/्ील््/तळतराच्या वरील भागाचे काम

करण्याबाबतचे

रवामा पत्र

िे ण्यापीवी

पजशन्य

जलवाहहन्या

ववभागाने

हिलेल्या

घभभरवाायानस
ु ार, पजशन्य जलवाहहनीचे बाींअकाम पी श करण्याबाबत ननिे र् िे ण्यात येतात.

सिर काम पी श लाल्यानींतर पजशन्य जलवाहहन्या ववभागाकाीन काम यथायोनय

लाल्याचे रवामा पत्र तेण्यात येत घसल्याचे लोपापट्टी पन
ु वशसन रवाार्अकर

ववभागामार्शत

कळववण्यात आले आहे .

(३) व (४) ज्या भख
ी ींाावर ामारतीचे बाींअकाम सुळ  आहे, त्या भख
ी ींाामअीन वाह ाऱ्या पजशन्य
जलवाहहनीची पी श बाींअ ी करे पयांत घश्तत्वात घसलेली पजशन्य जलवाहहनी कायाशश्न्वत

े वण्यासा श तसेच, पजशन्य जलवाहहनीमध्ये पा ी तुींब ,े िग
ां ी ये े या त्ना होऊन
ु अ

आजब
ु ाजच्
ी या रहहवार्ाींना त्रास हो ार नाही यादृष्ीने नतची सार्सर्ाई कर े, आवचयक
ाागाुजी

कर े

ात्यािी

सिर

योजनेच्या

महानगरपाभलकेमार्शत कळववण्यात आले आहे .

ववकासकाची

जबाबिारी

घसल्याचे

बह
् न्मुींबई
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(५) सिर रवाकर ी लोकरवानतननअीींनी हिनाींक १३.११.२०१७ रोजीच्या पत्रान्वये, ववकासकावर
ामारतीचे बाींअकाम सुळ  करण्यापीवी पजशन्य जलवाहहनीच्या बाींअकामाची सक्ती करण्याची
ववनींती केली होती हे खरे आहे .
(६) रवाचन उद्भ्ावत नाही.
___________
जेरबाई वाडडया रोड, मशवडी (मांबई) येथील मशवप्रसाद सहिारी गह
ृ ननमागण सांस्थेबाबत
(९)

१०५५६१ (०३-०४-२०१८).

श्री.मांगेश िडाळिर (िलाग) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय गह
ृ ननमागण मांत्री

(१) जेरबाई वाडाया रोा, भर्वाी (मुींबई) येथील भर्वरवासाि सहकारी गह
् ननमाश
ामारत क्र.११ मअील घननवासी गाळयाींचे ववतर

सींथेच्या

कर े व घॅन््पपहहल, वााळा येथील सींक्रम

भर्त्रबरातील ामारत क्र.६ ए, गाळा क्र.४१४ मअील तस
ु खोर व्यश्क्तला बाहे र काढण्याबाबत
माग ी कर ारे ननवेिन सहकारी गह
् ननमाश
रोजी मा.गह
् ननमाश

सींथेतील रहहवार्ाींनी हिनाींक १८ एवरवाल, २०१५

राज्यमींत्री याींना हिले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) घसल्यास, सिर ननवेिनावर मा.राज्य मींत्री याींनी महाव्यवथापक, भर्वर्ाही पन
ु वशसन

रवाकल्प याींना हिनाींक २० एवरवाल, २०१५ रोजी मींत्री कायाशलयीन नोंि क्र. १३७/२०१५ नुसार
तात्काळ घहवाल सािर करावा घसे आिे र्ही हिले आहे त, हे ही खरे आहे काय,
(३) घसल्यास, या रवाकर ीचा घहवाल गह
् ननमाश
हिला आहे काय,

राज्यमींत्री याींना भर्वर्ाही पुनवशसन रवाकल्पाने

(४) घसल्यास, त्यानुषींगाने पुढील कायशवाहीची सद्यःश्थती काय आहे वा घद्याप कायशवाही
घहवाल सािर करण्यात आला नसल्यास, ववलींबाची कार े काय आहे त?

श्री. प्रिाश महे ता (२७-१२-२०१८) : (१) व (२) होय, हे खरे आहे .
जेरबाई

वाडाया

रोा,

भर्वाी

येथील

लोपापट्टी

पुनवशसन

योजनेतील

लोपापट्टीवाभसयाींसा श तत्काभलन खाजगी ववकासकास म्हाााने ॲन््ाप हहल वााळा येथील
सींक्रम

सिननका उपलब्अ कळ न हिल्या होत्या. त्यातील एक सिननका श्री.गोपाळ आत्माराम

गवा कर याींना त्याींच्या व्यावसानयक वापराच्या लोपाीबद्दल सींक्रम
खाजगी ववकासकाकाीन उपलब्अ करण्यात आला होता.
(३) घहवाल घद्याप हिलेला नाही. सींक्रम

गाळा म्ह ीन तत्काभलन

भर्त्रबरातील ामारत क्र.६ ए, गाळा क्र.४१४ मअीन

श्री.गवा कर याींना ननषकाभसत करण्याची कायशवाही पी श होताच घहवाल ताताीने सािर
करण्यात येईल. घसे महाव्यवथापक, भर्वर्ाही पन
ु वशसन रवाकल्प मयाशहित याींनी कळववले
आहे .
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(४) सिर लोपापट्टी पुनवशसन योजनेमध्ये श्री.गवा कर याींना २४ चौ.र्ी् घननवासी लोपाीच्या
बिल्यात तेवढयाच क्षेत्रर्ळाच्या व्यावसानयक गाळयाचे ववतर

पत्र हि.७ र्ेब्रुवारी,२००१ रोजी

हिले. तथावप, श्री.गवा कर याींनी तो गाळा न श्वकारता १८० चौ.र्ी् गाळयाचा आग्रह कायम
े वला आहे . त्यामळ
ु े सींक्रम

भर्त्रबरातील िस
ु रा ननवासी सिननकेचा ताबा त्याींनी हिलेला नाही.

सिरही सिननका ररक्त करण्याकररता त्याींना वारीं वार नो्ीसा बजावण्यात आल्या. तद्नींतर
ननषकासनासा श ॲन््ाप हहल पोलीस
ाण्याकाीन घद्याप पोलीस बींिोबत होऊ र्कला
नसल्यामळ
ु े , त्याींना ननषकाभसत करण्याची कायशवाही करता आली नाही. त्याींच्या ननषकासन

कायशवाहीसा श पोलीस बींिोबत भमळण्यासा श पोलीस ्े र्नला पन्
ु हा ववनींती करण्यात आली
आहे .

___________
अांधेरी (मांबई) येथील भोरी िॉलनीतील मामन मांझिल इमारतीला आग लागल्याबाबत

(१०) १०५७०४

(०३-०४-२०१८) श्री.मांगेश

िडाळिर

(िलाग) : सन्माननीय

मख्यमांत्री

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

पुढील

(१) घींअेरी (मुींबई) भोरी कपलनीतील मामुन मींखलल ामारतीला हिनाींक ०४ जानेवारी, २०१८
रोजी मध्यरात्री भभष

आग लागली, हे खरे आहे काय,

(२) घसल्यास, सिर आगीत ककती लोकाींचा मत्् यु लाला आहे व ककती ज

गींभीर जखमी

लाले आहे त,

(३) तसेच, सिर आग लागण्याची कार े काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२१-१२-२०१८) : (१) व (२) घींअेरी येथील भोरी कपलनीतील मैमन
ु मींखलल

या ामारतीला हिनाींक ४ जानेवारी, २०१८ रोजी लागलेल्या आगीत ४ व्यक्ती मत
् व ५ व्यक्ती
जखमी लाल्या होत्या.

(३) सिर आग “सिोष ववद्यत
रवा ाली” मळ
ु
ु े लागली घसल्याचे महानगरपाभलकेमार्शत
कळववण्यात आले आहे .

___________

राज्यातील मांबई, नवी मांबई, िाणे, पणे, नागपूर या प्रमख शहराांमध्ये वविास िामाांच्या
आधथगि ननयोजनाचे आझण ववत्तीय खचागचे ननयोजन िरण्याबाबत

(११) १०५९७७ (१९-०४-२०१८) श्री.सननल िेदार (सावनेर), श्री.राधािृष्ट्ण ववखे-पाटील (मशडी),

श्री.ववजय वडेट्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.अमर िाळे (आवी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पश्श्चम),
अॅड.यशोमती िािूर (नतवसा), श्री.हषागवधगन सपिाळ (बलढाणा), डॉ.सांतोषा टारफे (िळमनरी),
श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर), श्री.अममन पटे ल (मांबादे वी), श्री.िालीदास िोळां बिर (वडाळा),
प्रा.वषााग गायिवाड (धारावी), श्री.नसीम खान (चाांहदवली), श्रीमती ननमगला गाववत (इगतपरू ी),
श्री.सांग्राम

थोपटे

(भोर),

श्री.बाळासाहे ब थोरात

(सांगमनेर),

श्री.भारत

भालिे

(पांढरपूर),

श्री.भाऊसाहे ब िाांबळे (श्रीरामपूर), श्री.िणाल पाटील (धळे ग्रामीण), श्री.अममत िनि (ररसोड),
श्री.मनोहर भोईर (उरण) : सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-
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(१) राज्यातील मुींबई, नवी मुींबई,

ा े, पु े, नागपीर या रवामुख र्हराींमध्ये ३ लाख ४१ हजार

४९०.९१ को्ी ळ पयाींची कामे सुळ  केली घसीन ववववअ ववकासकामाींमळ
ु े सद्यःश्थतीत राज्यावर
सुमारे ५ लाख ६५ हजार को्ीचे कजश लाले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) घसल्यास, बहुसींयय कामे कजश काढीन करण्यात येत घसल्याने भववषयात त्याचा परर ाम
राज्याच्या घथश व्यवथेवर हो ार आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) घसल्यास, या नव्याने होत घसलेल्या ववकास कामाींच्या आर्थशक ननयोजनाचे आख
ववश्त्तय खचाशचे ननयोजन करण्याबाबत र्ासनाने को ती कायशवाही केली वा करण्यात येत
आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (११-१२-२०१८) : (१) ववववअ ववकास काींमानमुळे सद्य:श्थती राज्यावर
सुमारे ५ लाख ६५ हजार को्ीचे कजश आहे , हे खरे नाही.
एकी

सन २०१८-१९ च्या घथशसींकल्पीय घींिाजानस
ु ार सन २०१८-१९ घखेर राज्यावरील

िानयत्व ळ . ४,६१,८०६.९५ को्ी हो े घपेक्षक्षत आहे .

(२), (३) व (४) मुींबई मेट्रो लाईन-३, नागपीर मेट्रो, पु े मेट्रो हे रवाकल्प केंद्र व राज्य र्ासनाचा

सींयुक्त सहभाग घसलेल्या कींपनीमार्शत राबववण्यात येत आहे त. या रवाकल्पाींसा श केंद्रर्ासनाने
कजश सहा्य तेतले आहे . यापैकी मींब
ु ई मेट्रो लाईन-३ करीता केंद्रर्ासनाने जायकाचे कजश तेतले
घसीन सिर कजश ३० वषाशत परतर्ेा करावयाचे आहे . याकरीता व्याजाचा िर १.४% आहे .
मुींबई महानगर रवािे र् क्षेत्रात मुींबई व

ा े येथे मेट्रो २ घ, २ ब, मेट्रो मागश ४, मेट्रो

मागश ५, मेट्रो मागश ६, मेट्रो मागश ७, मेट्रो मागश ९ व मुींबई ट्रान्स हाबशर भलींक (MTHL) हे

रवाकल्प मुींबई महानगर रवािे र् ववकास रवाार्अकर ामार्शत राबववण्यात येत आहे त. सिर
रवाकल्पाींचा एकी

खचश ळ . ७७,७३६ को्ी ातका आहे . या व्यनतररक्त ातर रवाकल्प ळ . ५५,०२५

को्ी घसे एकी

१,३२,७६१ को्ीचे रवाकल्प येत्या

सिर रवाकल्प राबववण्यासा श रवाार्अकर

आर्थशक दृष्या सक्षम घसल्याने राज्य र्ासनाच्या

नतजोरीवर याचा आर्थशक भार ये ार नाही.
समध्
् िी

महामागश

हा

५ ते ७ वषाशत राबववण्यात ये ार आहे त.

रवाकल्प

महाराषट्र

राज्य

रते

ववकास

महामींाळामार्शत

राबववण्यात येत आहे . सिर रवाकल्पाच्या भीसींपािनासा श राज्यातील एमएमआराीए, भसाको,

म्हााा, एसआरए व एमआयाीसी यासारयया सींथाींकाीन कजश वळ पात घथशसहा्य करण्यात
येत आहे .

महाराषट्र राज्य रते महामींाळ मयाश. याींचेमार्शत नागपरी -मींब
ु ई समद्ध
् ी महामागश,

मुींबई-पु े यर्वींतराव चव्हा

द्रत
ु गती मागाशची क्षमतावाढ कर े, वाींद्रे-वसोवा सी भलींक रवाकल्प,

ा े-तोाबींिर उन्नत मागश बाींअ े, सायन-पनवेल महामागाशवर

बाींअकाम कर े, भभवींाी-कल्या -भर्ळर्ा्ा रत्याचे ळ ीं िीकर
रवाकल्प

हाती

तेण्याचे

रवाताववत

आहे .

सिर

ा े खााीवर नतसऱ्या पल
ु ाचे

व उन्नत मागश बाींअ े, ात्यािी

रवाकल्पाींसा श

आर्थशक

सींथाींमार्शत कजश उभार ी कळ न महामींाळामार्शत करण्यात येत आहे .

ननयोजन

ववत्तीय
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घर्ा रवाकारे रवाचनाअीन रवाकल्प ववववअ सींथाीं/रवाार्अकर े याींच्याकाील ननअी व
कजाशची
ता

त्याींची जबाबिारी यावर राबववण्यात येत घसीन राज्याच्या घथशसींकल्पावर घनतररक्त

ये ार नाही, याची खबरिारी तेण्यात आली आहे .
___________

राज्यात मनोरां जनाच्या हििाणी अश्ग्नसरक्षा यांत्रणेची अमांलबजावणी िरण्याबाबत
(१२)

१०७१९४ (१९-०४-२०१८).

श्री.किसन िथोरे (मरबाड) :

श्री.सांजय िेळिर (िाणे), अॅड.आमशषा शेलार (वाांद्रे पश्श्चम),
सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यात मनोरीं जनाच्या ह का ी घश्ननसरु क्षेच्या यींत्र ेची का्े कोरप े तपास ी होत
नसल्याचे मुींबईत माहे डासेंबर, २०१७ मध्ये वा त्यािरम्यान कमला भमल पररसरातील
रे ्ोपबमध्ये लागलेल्या आगीच्या ित
श नेनींतर ननिर्शनास आले, हे खरे आहे काय,
ु ्
(२)

घसल्यास,

र्ासनाने

मनोरीं जाच्या

ह का ी

घश्ननसुरक्षा

यींत्र ेची

का्े कोरप े

घमींलबजाव ी करण्याकररता ननयमावली तयार केली आहे काय व त्याचे वरूप काय आहे ,
(३) घसल्यास, त्याची घमींलबजाव ी करण्याकररता को ती कायशवाही करण्यात आली वा येत
आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (११-१२-२०१८) : (१) व (२) हप्े ल, रे ्ोपब, मनोरीं जनाचे ह का , बेकरी,
मपल्स, वेगवेगळया आथापना ामारती, तळतरे , उत्तुींग ामारती ात्यािी ह का ी आगीची

ित
श ना होऊन जीववतहानी व ववत्तहानी होऊ नये म्ह ीन घश्ननसुरक्षा यींत्र ेची क ोरप े
ु ्

घींमलबजाव ी करण्याकररता बह् न्मुींबई महानगरपाभलकेमार्शत रवात्येक घश्ननर्मन केंद्रावर
वतींत्र घश्ननसरु क्षा पालन कक्षाची थापना करण्यात आली आहे.

सिर ननयमावलीच्या घनुषींगाने महानगरपाभलकेच्या आरोनय खाते, घनुज्ञापन खाते,

ामारत व कारखाने खाते तसेच आवचयकता भासल्यास पोलीस ववभागाच्या सहकायाशने मुींबई
महानगरपाभलका घर्अननयम १८८८ च्या कलम ३९०, ३९४, मुींबई रवाािे भर्क नगररचना
घर्अननयम १९६६ व महाराषट्र आग रवानतबींअक व जीवसींरक्ष

घर्अननयम २००६ घन्वये

कारवाई करण्यात येते.

(३) व (४) एखाद्या ह का ी आग रवानतबींअक उपाययोजनाींचे उल्लींतन लाल्याचे आढळल्यास
सींबींर्अत

भोगव्ाअारकास

ककीं वा

मालकास

महाराषट्र

घश्ननरवानतबींअक

व

जीव

सींरक्षक

उपाययोजना घर्अननयम २००६ च्या कलम ६ घन्वये आवचयक त्या उपाययोजना हाती
तेण्याबाबत ननिे र् िे ारी नो्ीस बजावण्यात येत.े
आग रवानतबींअक व जीव सींरक्षक उपाययोजनाींच्या घपयाशप्ततेमळ
ु े घर्ा जागेची ककीं वा

नतच्या भागाची श्थती, त्यातील व्यक्तीींना अोकािायक वा्त घसेल तेव्हा, तेथील लोकाींना
बाहे र जाण्यास साींगीन/काढीन सींबींर्अत ामारत, आथापना ात्यािी कलम ८(३) व ननयम ११(१)
नुसार सीलबींि करण्याची कारवाई करण्यात येते.

___________

वव.स. ५१८ (12)
अमलबाग ते ववरार या मश्ल्टमॉडेल िॉररडोर प्रिल्पासािीच्या जममन खरे दी प्रकियेबाबत
(१३)

१०७७२२ (१८-०४-२०१८).

श्री.सरे श धानोरिर (वरोरा), श्री.हहतेंद्र िािूर (वसई),

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

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

घभलबाग

ते

ववरार

या

मश्ल््मपाेल

कपरराोर

या

रवाकल्पासा श

र्ासनाने

खासगी

वा्ाता्ीव्िारे थे् जमीन खरे िी करण्याची रवाकक्रया राबववण्यास सळ 
ु वात केली आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) घसल्यास, जमीनी सींपाहित करताींना जमीन मालकास ववचवासात तेऊन सध्याच्या
रे ाीरे कनरच्या घाीचप् जमीनीची ककीं मत िे ण्यात ये ार आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) घसल्यास, घभलबाग ते ववरार या यामअील ककती ककलोमी्रचे घींतर कमी वेळेत वाहनाींना
पार करता ये ार आहे व या रत्यावर सायकल व बससा श वतींत्र मार्गशका करण्यात ये ार
आहे काय,
(४) घसल्यास, र्ासनाने याबाबत को ती कायशवाही वा उपाययोजना केली वा करण्यात येत
आहे ,
(५) घसल्यास, कपरराोर रवाकल्पाच्या कामाची सद्यःश्थती काय आहे ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२६-१२-२०१८) : (१) होय.
(२), (३), (४) व (५) सिर रवाकल्पासा श जमीनीचा मोबिला महसील ववभाग, र्ासन नन य
श

हिनाींक १२.०५.२०१५ व महसील ववभाग, पररपत्रक हिनाींक २५.०१.२०१७ घन्वये रवािान करण्याचे
ननयोश्जत आहे . सिर रवाताववत ववरार ते घभलबाग १२६.४२ कक.मी.
वाहतुक

मार्गशकेकरीता

लाग ारा

रवावासाचा

घींिाश्जत

घवअी

हिा

लाींबीच्या बहुउद्देभर्य
तासाचा आहे . सिर

रत्यामध्ये बससा श वतींत्र मार्गशका ननयोश्जत घसीन सायकल करीता वतींत्र मार्गशकेचे
ननयोजन नाही. तथावप, सिर रत्यामध्ये गैर मो्र चभलत वाहतुकीकरीता वतींत्र मार्गशका
रवाताववत घसीन सिर मार्गशकेचा वापर सायकल वाहनाकरीता करण्याचे रवाताववत आहे.
सिर

रवागतीपथावर

रवाकल्पासा श

आहे.

ववववअ

आवचयक

परवाननया

परवाननया

तेण्याची

भमळाल्यानींतर

तसेच

व

भीसप
ीं ािनाची

भीसींपािनाची

रवाकक्रया

रवाकक्रया

पी श

लाल्यानींतरच सिर रवाकल्प मुींबई महानगर रवािे र् ववकास रवाार्अरक ामार्शत हाती तेण्याचे
ननयोश्जत आहे .

___________

भाांडूप (प.) न.भ.ि.७१/अ पासपोली श्व्हलेज, पवई या भख
ू ांडावर चॅलेट हॉटे ल प्रा.मल.च्या
मागे (रे ननसन पांचताराांकित हॉटे ल) िेलेल्या बाांधिामाबाबत

(१४)

१०७८८३ (१४-०४-२०१८).

श्री.अशोि पाटील (भाांडूप पश्श्चम) :

सन्माननीय

मख्यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) भाींाीप (प.) न.भ.ु क्र.७१/घ पासपोली श्व्हलेज, पवई या भीखींाावर चॅले् हप्े ल रवाा.भल. च्या

मागे (रे ननसन पींचताराींककत हप्े ल) केलेल्या बाींअकामामळ
ु े पवई, ता सा, तळ
ु र्ी तलावातीन

वव.स. ५१८ (13)
पा ी पुरव ा कर ाऱ्या जलवाहहन्याींना अोका घसल्याने सिर बाींअकाम ननषकासीत करावे घसे

तक्रार ननवेिन थाननक लोकरवानतननअीींनी मा.मुययमींत्री याींच्याकाे हि.१५ नोव्हें बर,२०१७ रोजी
वा त्या सम
ु ारास केले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) घसल्यास, मींब
ु ई उच्च न्यायालयाचे जलवाहहन्याींची सरु क्षक्षतता अोक्यात आ

ारे बाींअकामे

व लोपापट्या ननषकाभसत कराव्यात घसे आिे र् घसताींना मुींबई महानगरपाभलकेच्या एस
ववभागाच्या सक्षम घर्अकाऱ्याींनी कारवाई न करण्याची कार े काय आहे त,

(३) घसल्यास, मा.मुययमींत्री याींना हिलेल्या तक्रार ननवेिनाच्या घनुषींगाने चॅले् रवाा.भल.
हप्े लने केलेले बाींअकाम ननषकाभसत करण्याबाबतच्या कायशवाहीचे वळ प व सद्यःश्थती काय
आहे ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (११-१२-२०१८) : (१) घर्ा आर्याची तक्रार थाननक लोकरवानतननअीींनी
केली घसल्याचे बह
् न्मुींबई महानगरपाभलकेमार्शत कळववण्यात आले आहे .
(२) व (३) भाींाुप (प.) येथील न.भी.क्र.७१/घ, पासपोली श्व्हलेज, पवई येथील चॅले् हप्े ल
रवाा.भल. (रे ननसन पींचताराींककत हप्े ल) च्या मागील बाजस
ी घसलेल्या पवई, तानसा व तळ
ु र्ी
तलावामअीन

पा ी

पुरव ा

कर ाऱ्या

जलवाहहन्याींच्या

जवळील

भभींतीचे

व

पररसराचे

महानगरपाभलकेमार्शत हिनाींक १३.११.२०१७ व हिनाींक २४.०९.२०१८ रोजी थळननरीक्ष

केले

घसता, सींबींर्अत भभींतीचे व ातर ामारतीचे बाींअकाम हे भोगव्ा रवामा पत्रासोबत िे ण्यात
आलेल्या मींजरी आराखाा/नकार्ारवामा े केले घसल्याचे आढळीन आले आहे .

तसेच, रे ननसन्स हप्े लची हद्द व जलवाहहन्याींिरम्यान घनर्अक्त लोपाया आढळीन

आल्या नसल्याचे महानगरपाभलकेमार्शत कळववण्यात आले आहे.
___________

उल्हासनगर महानगरपामलिेच्या अनतिमण ववभागात िाम
िरणाऱ्या व्यक्तीने िेलेला आत्महत्येचा प्रयत्न

(१५)

१०८१७७ (१४-०४-२०१८).

श्री.अमर िाळे (आवी), श्री.सननल िेदार (सावनेर) :

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) उल्हासनगर महानगरपाभलकेच्या कर ववभागात व तद्नींतर घनतक्रम

ववभागात काम

कर ारे ियाराम ाोभाळे याींनी जनसींपकश घर्अकारी युवराज भिाने व महानगरपाभलका आयुक्त

राजेंद्र ननींबाळकर हे मानभसक छळ करीत घसन
ी हे तीपुरसर घन्याय करीत घसल्याबद्दल

सववतर र्चठ्ठी भलहीन महानगरपाभलका मय
ु यालयात कर्नायल हे द्रव्य वपऊन आत्महत्या
करण्याचा रवायत्न केल्याची बाब हिनाींक २ जानेवारी, २०१८ रोजी वा त्या सम
ु ारास ननिर्शनास
आली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) घसल्यास, यापीवी मालमत्ता कर ववभागात काम करीत घसताना श्री.भिाने याींनी
जातीवाचक भर्व्या िे ऊन वेळोवेळी घपमान केल्याबद्दल ियाराम ाोभाळे याींनी महानगरपाभलका

वव.स. ५१८ (14)
आयुक्त, पोलीस आयुक्त, उपायक्
ु त, घप्पर पो.आयुक्त ा.काे तक्रारी कळ नही न्याय भमळत

नसल्याने माझ्या आत्महत्येस महानगरपाभलका आयुक्त व युवराज भिाने हेच कार ीभीत
घसल्याबद्दल लेखी भलहहलेल्या र्चठ्ठीत घसलेल्या उल्लेखानस
ु ार जनसींपकश घर्अकारी व

महानगरपाभलका आयक्
ु त याींचेववरोअात आत्महत्येस रवावत्् त केल्याबद्दल को ती कारवाई
करण्यात आली वा येत आहे ,

(३) घसल्यास, घप्पर पोलीस आयुक्त, कल्या

याींनी युवराज भिाने याींच्यावर ॲट्रपभस्ी

घींतगशत गुन्हा िाखल करण्याचे आिे र् िे ऊनही, आयुक्त राजेंद्र ननींबाळकर याींनी को तीही
कारवाई न करता हे रवाकर

ननकाली काढण्याचे पत्र महानगरपाभलका आयक्
ु त याींनी पोलीस

खात्याला हिल्याची बाब र्चठ्ठीत नमीि करण्यात आली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) घसल्यास, या र्चठ्ठीत आत्महत्येपीवी नमीि केलेल्या बाबीींपैकी ककती गींभीर बाबीींचा तपास
पी श लाला आहे व या तपासाचे ननषकषश काय आहेत,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय आहे त ?
श्री.

दे वेंद्र

फडणवीस

(११-१२-२०१८)

:

(१)

उल्हासनगर

महानगरपाभलकेतील

कमशचारी

श्री.ियाराम ढोबाळे याींनी हिनाींक २ जानेवारी, २०१८ रोजी लायलपल नावाचे कर्नाईल वपऊन
आत्महत्या करण्याचा रवायत्न केला घसल्याचे महानगरपाभलकेमार्शत कळववण्यात आले आहे.
(२), (३) व (४) उल्हासनगर महानगरपाभलकेचे कमशचारी श्री. ियाराम ाोभाळे याींनी हिनाींक
०२.०१.२०१८ रोजी हिलेल्या कर्याशिीवळ न उल्हासनगर महानगरपाभलकेचे सहायक आयक्
ु त श्री.
युवराज भिाने याींचेववळ ध्ि मध्यवती पोलीस

ा ,े उल्हासनगर येथे गु. र. क्रमाींक २/२०१८,

भा.िीं .वव. ५०६ सह घनुसीर्चत जाती जमाती घत्याचार रवानतबींअक सुअार ा घर्अननयम २०१६ चे
कलम ३(१),(R),(S),(U) रवामा े गुन्हा िाखल करण्यात आला आहे.
(५) रवाचन उद्भ्ावत नाही.

___________

चें बूर (मांबई) येथील सहिार नगरातील धचत्रा हाऊमसांग सोसायटीने
स्वयां पनगवविास ननवडला असल्याबाबत

(१६) १०८३४१ (१८-०४-२०१८) श्री.अममत साटम (अांधेरी पश्श्चम) : सन्माननीय गह
ृ ननमागण मांत्री
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

मुींबईत

ववकासकाच्या

अोर ाचा

र््का

पुनवश वकास

कळ 

ाश्च्छ ाऱ्या

गह
् ननमाश

सोसायट्याींना बसत घसल्याने चेंबरी येथील सहकार नगरातील र्चत्रा हाऊभसींग सोसाय्ीने वयीं
पुनवश वकास ननवाला घसल्याचे माहे जानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्या िरम्यान ननिर्शनास आले
आहे , हे खरे आहे काय,

(२) घसल्यास, उक्त सोसाय्ीने वयीं पुनवश वकास ननवाल्यामळ
ु े रहहवार्ाींना १३०० चौरस
र्ु्ाींचे तर आख

रवात्येकी ३२ लाख ळ पयाींचा कापशस र्ींा भमळ ार आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) घसल्यास, या रवाकल्पाच्या माध्यमातीन सोसायट्याींच्या सियाींना मो श तरे , िजेिार काम,

घर्अक कापशस र्ींा, मेन्े न्स र्ी व घनतररक्त एर्एसआयच्या ववक्रीतीन भमळ ारा सवश नर्ा
गह
् ननमाश

सोसायट्याींना भमळ ार आहे, हे ही खरे आहे काय,
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(४) घसल्यास, ववकासकाचे अोर

पुनवश वकास कळ  ाश्च्छ ा-या गह
् ननमाश

कर ेबाबत र्ासनाने को ती उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे ,

सोसाय्याींना लागु

(५) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय आहे त ?
श्री. प्रिाश महे ता (१४-१२-२०१८) : (१) म्हाााच्या घहवालानस
ु ार चें बीर येथील सहकार
नगरातील र्चत्रा हौभसींग सोसाय्ीने वयीं पुनववशकासाचा रवाताव हि. ११.१०.२०१७ रोजी सािर
केलेला आहे. सिरही रवातावास म्हाााने हि. १६.०७.२०१८ रोजी मान्यता हिली घसीन
सींथेस हि. २५.०७.२०१८ रोजी िे कारपत्र जारी करण्यात आले आहे.

(२) रवातावासोबत सींथेने सािर केलेल्या सभासिाींचे सींमतीपत्रात नमुि केल्यानीसार सींथेच्या
रवात्येक सभासिाींस एकी

उपलब्अ हो ाऱ्या सिननकाींच्या च्ई क्षेत्रर्ळाच्या ३.५७% च्ई

क्षेत्रर्ळाची सिननका रवााप्त हो ार आहे .
(३) सींथा वयींपुनववशकास करत घसल्याने या रवाकल्पातीन हो ारा नर्ा सींथेस रवााप्त हो ार

घसन
सिर नफ्याच्या वा्पाबाबत सींथा नन य
श
तेईल. सींथेमार्शतच पन
ी
ु ववशकास होत
घसल्याने पुनववशकासाचा िजाश उत्तम राखण्याची खातरजमा सींथा वत: कळ  र्केल.

(४) सींथेने वयींपुनववशकास कर े ककीं वा ववकासकामार्शत पुनववशकास कर े याचे सवशवी
घर्अकार सींथेला घसतात. वयींपुनववशकास कळ  ाश्च्छ ाऱ्या गह
् ननमाश
३३(५) च्या सवश तरति
ु ी लागी आहेत. त्यामळ
ु े वेगळे अोर
(५) रवाचन उद्भ्ावत नाही.

सींथाींना वव.नन.नन.

करण्याची आवचयकता नाही.

___________

मांबई मधील म्हाडाच्या मास्टर मलस्ट मधील मळ िागदपत्राच्या नस्त्या गहाळ िाल्याबाबत

(१७) ११०६११ (०३-०४-२०१८) श्री.सननल राऊत (वविोळी) : सन्माननीय गह
ु ील
ृ ननमागण मांत्री पढ
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मींब
ु ईमअील वषाशनव
ु षे हक्काच्या तराींच्या रवानतक्षेत घसलेल्या रहहवार्ाींच्या मा्र भल्
मअील मुळ कागिपत्राच्या र्ायली म्हाााचे घर्अकारी व िलालाच्या सींगनमताने गहाळ केले
घसल्याचे ववक्रोळीच्या सींक्रम

भर्बीरातील रहहवार्ी श्री रववींद्र पाबरे कर याींनी खेरवााी पोलीस

ाण्यात तक्रार केली घसल्याची बाब हिनाींक २३ ऑग्, २०१७ रोजी वा त्या सम
ु ारास

ननिर्शनास आली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) घसल्यास, तक्रारीच्या घनष
ु ींगाने सिर रवाकर ी गुन्हा िाखल करून सींबींर्अत म्हााा
घर्अका-याींची चौकर्ी केली वा करण्यात येत आहे काय, त्याचा तपभर्ल काय आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय आहे त ?
श्री. प्रिाश महे ता (२०-१२-२०१८) : (१) होय. सिर आर्याचा तक्रार घजश खेरवााी पोलीस
ाण्यात रवााप्त लालेला आहे .
(२) व (३) सिर तक्रारीच्या घनुषग
ीं ाने या रवाकर ी रवाथम खबरी घहवाल (FIR) िाखल केलेला
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नसला तरी तक्रारीसींिभाशत सववतर चौकर्ी कळ न त्या बाबतचा चौकर्ी घहवाल सािर
करण्याबाबत खेरवााी पोभलस

ा े याींनी मुययार्अकारी, म्हााा, मुींबई तसेच मय
ु य िक्षता व

सुरक्षा घर्अकारी, म्हााा, मुींबई याींना हिनाींक २४.०८.२०१७ रोजीच्या पत्रान्वये कळववले आले
आहे .

जबाबिारी

त्याचरवामा े म्हाााच्या घहवालानुसार ववचाराअीन तक्रार घजाशची चौकर्ी कळ न
ननश्चचत

द्ववसियीय

सभमती

करण्यासींिभाशत
थापन

हि.

करण्यात

२९.०९.२०१७

आली

होती.

च्या

सिर

कायाशलयीन

सभमतीने

आिे र्ान्वये

त्याींचा

घहवाल

हि.०२.०१.२०१८ रोजी मय
ु य घर्अकारी याींना सािर केला घसन
ी त्यातील ननषकषाशनस
ु ार सन
१९९२ ते २०१० या कालावअी िरम्यान कायशरत घसलेल्या व सिर सींर्चका गहाळ होण्यास
जबाबिार

घसलेल्या

भमळकत

व्यवथापक

व

घन्य

सींबींर्अत

कमशचारी

याींच्यावर

हि.२०.०३.२०१८ रोजी कार े िाखवा नो्ीस बजावण्यात आली घसन
ी गहाळ सींर्चका पुनरश र्चत
करण्याची कायशवाही मींाळामार्शत सुळ  आहे .

___________
मभवांडी (श्ज.िाणे) तालक्यातील सागर िॉम्प्लेक्स िांपनीतील
रासायननि गोदामास लागलेली आग

(१८)

११०९६९

(१२-०४-२०१८)

श्री.हदलीप

वळसे-पाटील

(आांबेगाव),

श्री.जयांत

पाटील

(इस्लामपूर), श्री.शमशिाांत मशांदे (िोरे गाव), श्री.वैभव वपचड (अिोले), श्री.पाांडरां ग बरोरा
(शहापूर), श्रीमती हदवपिा चव्हाण (बागलाण) : सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा
करतील काय :-

(१) भभवींाी (श्ज. ा े) तालुक्यातील रासायननक पट्टय
् ातील ावळीच्या हद्दीत घसलेल्या सागर

कपम्प्लेक्समअील चेक पपईं् या कींपनीतील १६ गोिामाींना आग लागीन कोट्यवअी ळ पयाींचे
नुकसान लाल्याची त्ना माहे डासेंबर, २०१७ मध्ये वा त्या िरम्यान ताली, हे खरे आहे
काय,

(२) घसल्यास, उक्त रवाकर ी र्ासनामार्शत चौकर्ी केली आहे काय,
(३) घसल्यास, चौकर्ीत काय आढळीन आले व तद्नस
ु ार र्ासनाने को ती कायशवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१८-१२-२०१८) : (१) होय.
(२), (३) व (४) सिर ह का ी हिनाींक ०६ जानेवारी, २०१७ रोजी लागलेल्या आगीत सिर
गोिामात सा व क
ी घसलेल्या मालाचे मोठ्या रवामा ात नक
ु सान लाल्याचे आढळले. तथावप,
को त्याही रवाकारची श्जववत हानी लालेली नाही. मौजे ावळी, ता.भभवींाी, श्ज. ा े येथील
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रवाचनार्अन ह का ी घनर्अक्त बाींअकामाबाबत सव्हे नीं.९ व १४ वरील ववकास कर ारे श्री.र्ींकर

पवार (सागर ाेव्हलपसश) याींचेवर हिनाींक १४ जानेवारी, २०१०, व हिनाींक १७ ऑग्, २०१०
रोजी महाराषट्र रवाािे भर्क व नगर रचना घर्अननयम, १९६६ चे कलम ५३ (१) व कलम ५४
नस
ु ार हिनाींक २४ सप््ें बर, २०१० रोजी नारपोली पोलीस
आला आहे .

तसेच ववकासक याींना

ा े येथे गन्
ु हा िाखल करण्यात

हिनाींक १२.५.२०१६ रोजी घींनतम नो्ीस हिलेली घसीन पुढील

कायशवाही रवाार्अकर ाकाीन ननयोश्जत आहे .

___________
मौजे राांजनोली (ता.मभवांडी, श्ज.िाणे) येथील खाजगी जममनीवर
अनतिमण िरुन रस्ता वापरल्याबाबत
(१९) ११२०३७ (१२-०४-२०१८) श्री.शाांताराम मोरे

(मभवांडी ग्रामीण) : सन्माननीय मख्यमांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) मौजे राींजनोली (ता.भभवींाी, श्ज. ा े) येथील खाजगी जभमनीवर घनतक्रम

कळ न रता

वापरल्याबाबत तेथील लोकरवानतननअीींनी हिनाींक १८ र्ेब्रुवारी, २०१७ रोजी वा त्यासम
ु ारास
मा.मुययमींत्री याींच्याकाे तक्रार व ननवेिन हिलेले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) घसल्यास, सव्हे नींबर.५३ व हह.नीं.१३ या खाजगी जभमनीवर ाको होम्स ्ाऊनभर्प
कींपनीने घनतक्रम

केलेले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) घसल्यास, उक्त रवाकर ी सिर कींपनीवर को ती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२६-१२-२०१८) : (१) होय.
(२) व (३) मुींबई महानगर रवािे र् ववकास रवाार्अकर ामार्शत मौ. राींजनोली, ता.भभवींाी. श्ज. ा े

येथील स.क्र. ३२, ३४, ३५, ३६, ३७, स.क्र. ४९ हह.नीं. १ ते ९, स.क्र. ५०, ५१, स.क्र. ५२ हह.नीं.
२, ४/२, स.क्र. ५३ हह.नीं.१घ, ८, १६, १८ या जभमनीींवर ववकासक मे. ाको होम्स ्ाऊनभर्प
रवाा. भल. / मे. ्ा्ा हाऊभसींग ाेव्हलपमें् कींपनी रवाा. भल. याींच्या भााेतत्त्वावरील तरे या
रवाकल्पास हि. २१.०५.२००९ रोजी लोकेर्न श्क्लघरन्स ् रवािान करण्यात आले व त्याघनुषींगाने
ववकासकास सिर रवाकल्पाकरीता हि.१९.०३.२०१० रोजी बाींअकाम रवाारीं भ रवामा पत्र रवािान
करण्यात आले आहे .
तसेच वरील जभमनीींवर हि. २७.०६.२०१२ रोजी सुअाररत बाींअकाम रवाारीं भ रवामा पत्र

रवािान करण्यात आले. तद्नींतर हि. ११.०७.२०१३ रोजी सिर रवाकल्पास सुअाररत लोकेर्न
श्क्लघरन्स ् रवािान करण्यात आले आहे . त्याघनुषींगाने मौ. राींजनोली, ता. भभवींाी. श्ज.

ा े

येथील स.क्र. ३२, ३४, ३५, ३६/घ/पै, ३६/ब, ३६/१, ३६/२, ३७/१, ३७/२, ३७/ब, ३७/क, ४९/१/१घ,
४९/१/१ब, ४९/१/२, ४९/२, ४९/३, ४९/४, ४९/५, ४९/६, ४९/७, ४९/८, ४९/९, ५०पै, ५१/१ पै व
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५३/१८ या जभमनीवर हि.२६.११.२०१३ रोजी सुअाररत बाींअकाम रवाारीं भ रवामा पत्र सिर रवाकल्पास
रवािान करण्यात आले आहे. वरील परवाननया भााेतत्त्वावरील तरे व भभवींाी पररसर घर्असीर्चत
क्षेत्रासा शच्या ववकास ननयींत्र
ववकासकास

रवािान

करण्यात

ननयमावलीच्या तरतुिीनुसार सिर जभमनीकरीता सींबींर्अत

आलेले

आहे त.

वर

नमि
ी

केलेल्या

बाींअकाम

रवाारीं भ

रवामा पत्रामध्ये मौ. राींजनोली, ता.भभवींाी. श्ज. ा े येथील स.नीं. ५३, हह.नीं. १३ या जभमनीचा
समावेर् नाही.
तथावप, ववकासकाने सिरच्या रवाकल्पाकरीता मौ. राींजनोली, ता. भभवींाी. श्ज.

ा े

येथील स.क्र. ५३/१३ या जभमनीवळ न पोहच रत्याकरीता नोंि ीक्त ‘Right of way’ चे

कागिपत्र रवाार्अकर ास सािर केले आहे व त्याघनुषींगाने ववकासकास मुींबई महानगर रवािे र्
ववकास रवाार्अकर ामार्शत वर नमीि केल्यारवामा ेचे बाींअकाम रवाारीं भ रवामा पत्र रवािान केले
आहे त.

(४) रवाचन उद्भ्ावत नाही.
___________
वाांद्रे (प.) येथील अांजमन इस्लामच्या महदना या इमारतीमधील उदग ू माध्यमाच्या
शाळे तील वगगखोल्याांमध्ये चार भाडेिरूांनी घसखोरी िेल्याबाबत

(२०) ११२२५६ (१९-०४-२०१८) श्री.सांतोषा दानवे (भोिरदन) : सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मुींबई मअील वाींद्रे (प.) येथील घींजुमन ालामच्या महिना या ामारतीमअील उिश ी
माध्यमाच्या र्ाळे तील वगशखोल्याींमध्ये चार भााेकरूींनी सन २००९ पासीन तुसखोरी केल्याचे
माहे जानेवारी, २०१८ च्या र्ेव्च्या आ वड्यात आढळीन आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) घसल्यास, सिरही भााेकरूींना बाहे र काढण्यासा श एच/पश्चचम ववभागाने ामारतीच्या
मालकार्ी पत्रव्यवहार करूनही मालक जम
ु ानत नसल्याचेही आढळीन आले, हे ही खरे आहे
काय,

(३) घसल्यास, सिर रवाकर ी वाींद्रे पोलीस

ाण्यात गुन्हा नोंिववण्यात आला आहे काय,

(४) घसल्यास, त्यानस
ु ार चौकर्ी करून सींबींर्अताींवर को त्या वरूपाची कारवाई करण्यात
आली वा येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय ाहत ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (११-१२-२०१८) : (१) वाींद्रे (पश्चचम) येथील घींजुमन ालामच्या महिना

या ामारतीमअील उिश ी माध्यमाच्या र्ाळे तील वगशखोल्याींमध्ये चार भााेकळ ीं नी तस
ु खोरी केल्याचे
सन २००९ मध्ये आढळीन आले आहे ही वतुश्थती आहे .

(२) सिर र्ाळे तील भााेकळ ीं ना बाहे र काढण्यासा श महानगरपाभलकेने घींजुमन ालाम ट्र्
याींचेर्ी पत्रव्यवहार केल्याचे बह
् न्मुींबई महानगरपाभलकेमार्शत कळववण्यात आले आहे.
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(३) सिर रवाकर ी बह
् न्मुींबई महानगरपाभलकेमार्शत तक्रार घजश रवााप्त लाला नसल्याने गुन्हा
नोंि करण्यात आला नाही.

(४) व (५) सिर रवाकर ी घींजुमन ालाम ट्र् याींचे वकीलामार्शत तुसखोरी कर ाऱ्या चार
भााेकळ ीं ना

हिनाींक

२३.४.२०१८

घन्वये

Eviction

notice

िे ण्यात

आल्याचे

महानगरपाभलकेमार्शत कळववण्यात आले आहे .
___________
मांबई शहरातील सांिमण मशबीराांची िालेली दरवस्था
(२१) ११२३६७ (०६-०४-२०१८) श्री.राज परोहहत (िलाबा) : सन्माननीय गह
ृ ननमागण मांत्री पुढील
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मुींबई र्हरातील सद्यश्थती उपलब्अ घसलेल्या सींक्रम
बाब ननिर्शनास आली आहे , हे खरे आहे काय,
(२) घसल्यास, सद्यश्थती सींक्रम

भर्बीराींची िरु वथा लाल्याची

भर्बीराींची सींयया ककती व त्यापैकी ररक्त ननवासी गाळे

ककती आहे त,
(३) घसल्यास, अोकािायक ामारतीींमअील रहहवार्ी सींक्रम

भर्बीरात जाण्यास नकार िे त

घसल्याची बाब ननिर्शनास आली आहे , हे ही खरे आहे काय,
(४) घसल्यास, त्याघनुषींगाने र्ासन उपाययोजना कर ार आहे काय,
(५) घसल्यास, सींक्रम

भर्बीरामध्ये मोठ्या रवामा ात तुसखोरी होत घसन
ी , सिर तुसखोरी

कर ाऱ्याींवर र्ासन को ती कायशवाही कर ार वा कररत आहे ,
(६) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय आहे त ?
श्री. प्रिाश महे ता (१५-१२-२०१८) : (१) घींर्त: खरे आहे.

(२) मींब
ु ई र्हर व मींब
ु ई उपनगरात मींब
ु ई ामारत िळ 
ु ती व पन
ु रश चना मींाळाच्या घखत्याररतील
एकी

३८ सींक्रम

भर्बीरे घसन
सिर सींक्रम
ी

सद्यश्थतीत त्यातील एकी

भर्बीरात २१९९४ सींक्रम

गाळे आहे.

२७३ गाळे ररक्त आहे त.

(३) मुींबई र्हरातील जुन्या अोकािायक उपकर रवााप्त ामारतीमअील बरे च भााेकरू हे कौ्ुींत्रबक
समया/र्ैक्षख क समया, सींक्रम
तसेच सींक्रम
सींक्रम

भर्बीरातील गाळयाींचे क्षेत्रर्ळ १८० चौ.र्ु्ाचे घसल्यामळ
ु े

भर्बीरे ही उपनगरात घसल्यामळ
ु े मुींबई र्हरामअील भााेकळ /रहहवार्ी सिर

भर्बीरात थलाींतर करण्यासा श ववरोअ िर्शववतात.

(४) मींाळाच्या घखत्याररमअील सींक्रम
घर्ा सींक्रम
होतील.
(५) सींक्रम
करण्यात येते.

भर्बीराींचे पुनववशकासाचे रवाताव ववचाराअीन आहे त.

भर्त्रबराींचा पन
ु ववशकास लाल्यावर भववषयात आ खी सींक्रम

गाळे उपलब्अ

भर्बीरातील तुसखोरी कर ाऱ्याींवर म्हााा घर्अननयमातील तरतीिीींनुसार कारवाई
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तथावप, घर्ा घनर्अक्त ताबा अारकाींबाबत करावयाच्या कायशवाहीची बाब र्ासनाच्या

ववचाराअीन आहे .

(६) रवाचन उद्भ्ावत नाही.

___________

िानजी िल्याणजी आझण िांपनी याांचे हे ल्थ लायसन्स नतनीिरणाबाबत
(२२) ११५२७१ (१९-०४-२०१८) श्री.योगेश सागर (चारिोप) : सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) काींहिवली (पश्चचम) येथील कानजी कल्या जी आख

कींपनी ही कींपनी सन १९४९ पासीन

खाद्यतेलाचा व्यापार करीत घसन
ी सिर कींपनीने हिनाींक २१ डासेंबर, २०१२ रोजी आरोनय
घर्अकारी आर/िक्षक्ष

ववभाग काींहिवली याींना कींपनीचे लायसन्स नत
ु नीकर

करण्यासा श घजश

केला होता, हे खरे आहे काय,

(२) घसल्यास, आरोनय घर्अकारी आर/िक्षक्ष

ववभाग याींनी सींबींर्अत कींपनीला हिनाींक २८

डासेंबर, २०१२ रोजी पत्र भलहीन सहा्यक घभभयींता, ामारत व कारखाने तसेच उपमुयय
घश्ननर्मन घर्अकारी याींचक
े ाीन घहवाल रवााप्त लाल्यानींतर नुतनीकर करण्यात येईल घसे
कळववले, हे ही खरे आहे काय,

(३) घसल्यास, आरोनय घर्अकारी आर/िक्षक्ष

ववभाग याींनी लायसन्स नुतनीकर

र्ी रक्कम

३ लाख ८० हजार २४४ ळ पये उभर्रा (महसल
ु ाच्या दृष्ीने) हिनाींक २४ नोव्हें बर, २०१४ रोजी
वीकारली, हे ही खरे आहे काय,

(४) घसल्यास, सिर कींपनीकाीन लायसन्स नत
ु नीकर
को तेही कार

रक्कम न वीकारण्याचे नेमके

नसताना रक्कम उभर्रा (महसुलाच्या दृष्ीने) वीकारली. (२०१३ आख

२०१४-लायसन्स र्ी ळ पये ७० हजार ६५० + कम्पोलीर्न र्ी ळ पये ७० हजार ६५० + ट्रे ा
रीर्ुलल चाजश ळ पये २ लाख ३८ हजार ९४४) एकी
आली, हे ही खरे आहे काय,

३ लाख ८० हजार २४४ वीकारण्यात

(५) घसल्यास, सिर रवाकर ी जनरवानतननअीींनी सह. महानगरपाभलका आयुक्त आर/ि याींना

हिनाींक २२ जीन, २०१५ तसेच उपायुक्त आरोनय ववभाग महानगरपाभलका याींना हिनाींक ०७
जीन, २०१७ व १३ सप््ें बर, २०१७ व २९ सप््ें बर, २०१७ रोजी पत्रे भलहहलेली आहे त, हे ही खरे
आहे काय,
(६)

घसल्यास,

कींपनीची

को तेही

चक
ी

नसताना

रवार्ासकीय

हिरीं गाईमळ
ु े

कींपनीकाीन

तेतलेली सिर रक्कम ळ पये ७० हजार ६५० परत करावी घथवा पुढील नीतनीकर

(१ एवरवाल

कम्पोलीर्न र्ीपो्ी ळ पये ७० हजार ६५० एवढी रक्कम तेण्यात आली आहे व घनतररक्त
२०१८ पासीन पुढे) समायोश्जत (घॅाज्) करण्यात यावी, हे ही खरे आहे काय,

(७) घसल्यास, सिर रवाकर ी र्ासनाने को ती कायशवाही वा उपाययोजना केली वा करण्यात
येत घहे, नसल्यास, ववलींबाची कार े काय आहे त ?
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श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१०-१२-२०१८) : (१), (२) व (३) हे खरे आहे .
(४) मे. कानजी कल्या जी आख
७६१४४४२३५
नत
ु नीकर

चे

हिनाींक

कींपनी याींनी आरोनय ववभागाच्या परवाना क्रमाींक

०१.०१.२०१३

ते

हिनाींक

३१.१२.२०१३

पयांतच्या

कालावअीसा श

करण्यासा श बह
ु ई महानगरपाभलकेकाे हिनाींक २१.१२.२०१२ रोजी घजश केला
् न्मींब

होता.

तथावप, महानगरपाभलकेच्या घश्ननर्मन ववभाग व ामारत व कारखाने ववभागाचे
घभभरवााय रवााप्त लाल्यानींतर सिर परवान्याचे नुतनीकर
कल्या जी आख

करण्यात येईल घसे मे. कानजी

कींपनी याींना महानगरपाभलकेमार्शत कळववण्यात आले.

तद्नींतर सिर कींपनीने आरोनय व वच्छता ववभागार्ी सींबींर्अत घ्ी व र्तींची
पीतत
श ा केल्यानींतर हिनाींक २४.११.२०१४ रोजी सन २०१३-१४ या कालावअीसा श ववहहत र्ुल्क व
कम्पोजीर्न र्ुल्क वसील कळ न परवाना क्रमाींक ७६१४४४२३५ चे नुतनीकर

करण्यात आले.

(५) हे खरे आहे .
(६)

सिर

रवाकर ी

मे.

कानजी

कल्या जी

आख

कींपनीला

कम्पोजीर्न

र्ी

चक
ु ीची

लावल्याबाबत थाननक लोकरवानतननअीींचे पत्र बह
् न्मुींबई महानगरपाभलकेस रवााप्त लाले ही
वतुश्थती आहे .

(७) सिर रवाकर ी बह
् न्मुींबई महानगरपाभलकेमार्शत चौकर्ी सुळ  करण्यात येत घसीन,

चौकर्ीघींती काढण्यात आलेल्या ननषकषाशनस
ु ार पढ
ु ील कायशवाही महानगरपाभलकेमार्शत करण्यात
ये ार आहे .

___________
उल्हासनगर (श्ज.िाणे) येथील सी.सी.टी.एस.-१३०२२ शीट नां. २८ या
जागेवरील बोटीांग तलाव वविमसत िरण्याबाबत
(२३)

११५३७० (१२-०४-२०१८).

श्रीमती ज्योती िलानी (उल्हासनगर) :

मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय

(१) उल्हासनगर (श्ज. ा े) येथील सी.सी.्ी.एस.-१३०२२ र्ी् नीं. २८ या जागेवर होत
घसलेल्या घनतक्रम ामुळे थाननक रवार्ासनाने बीा्ी तत्वावर बो् क्लब ववकसीत करण्याचा

राव मींजीर करण्यात आला परीं ती जागेच्या मुल्याींकनाघभावी सिर काम रवालींत्रबत घसल्याचे

थाननक लोकरवातीननर्अींनी र्ासनाच्या ननिर्शनास आ न
ी हिले होते, हे खरे आहे काय,

(२) घसल्यास, सिर जागेचे मल्
ु याींकन करून भमळ ेबाबतची पढ
ु ील कायशवाही उल्हासनगर
महानगरपाभलकेमार्शत सुळ  घसल्याचे ननिर्शनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) घसल्यास, एक वषाशचा कालावअी होऊनही सींबींर्अत कायाशलयाकाीन को तीच कायशवाही
करण्यात आलेली नाही, हे ही खरे आहे काय,

(४) घसल्यास, उक्त रवाकर ी चौकर्ीत करण्यात आली आहे काय, त्यानस
ी ार को ती कायशवाही
केली वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कार

काय आहे त ?

वव.स. ५१८ (22)
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (११-१२-२०१८) : (१) जागेच्या मील्याींकनाघभावी बो्क्लब ववकभसत

करण्याचे काम रवालींत्रबत घसल्याचे थाननक लोकरवानतननअीींनी हिनाींक २३०६.२०१६ व हिनाींक
१४.०३.२०१७ रोजीच्या पत्राींन्वये ननिर्शनास आ ीन हिले आहे .
(२) हे खरे आहे .

(३), (४) व (५) उल्हासनगर (श्ज. ा े) येथील सी.सी.्ी.एस.-१३०२२ र्ी् नीं. २८ या जागेचा
मालकी हक्क उल्हासनगर महानगरपाभलकेकाे कर ेबाबत उपववभागीय घर्अकारी, उल्हासनगर
याींचेकाे महानगरपाभलकेमार्शत हिनाींक २८ माचश, २०१८ रोजी रवाताव सािर करण्यात आला
आहे .

___________
माहल (मांबई) येथील महानगरपामलिेच्या ताब्यातील इमारतीांमधील
घराांची परस्पर वविी िाल्याबाबत

(२४) ११६५६९ (०३-०८-२०१८) श्री.नसीम खान (चाांहदवली) : सन्माननीय मख्यमांत्री पढ
ु ील
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मींब
ु ईतील रते, रे ल्वे व घन्य ववकास रवाकल्पामळ
ु े बार्अत हो ाऱ्या लोपापट्टी अारकाींसा श

चें बीरच्या माहील पररसरातील महानगरपाभलकेच्या ताब्यातील ४६ ामारतीींमअील सुमारे २००
तराींची परपर ववक्री पाभलका घर्अकाऱ्याींच्या सींगनमताने बनाव् ितऐवज कळ न करण्यात
आल्याची बाब माहे जानेवारी, २०१८ मध्ये ननिर्शनास आली, हे खरे आहे काय,
(२) घसल्यास, या रवाकर ी आरसीएर् पोलीस
करण्यात आलेली नाही, हे ही खरे आहे काय,

ाण्यात गुन्हा िाखल होऊन को तीच कारवाई

(३) घसल्यास, या रवाकर ी नगरववकास ववभागाने घर्अक चौकर्ी केली आहे काय,चौकर्ीत
काय आढळीन आले व त्यानुसार या रवाकर ी जबाबिार घस ाऱ्या सींबींर्अताींवर को ती कारवाई
केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (११-१२-२०१८) : (१) सिर रवाकर ी रवााप्त तक्रारीींच्या घनुषींगाने बह
् न्मुींबई
महानगरपाभलकेमार्शत तपास ी केली घसता, २०० तराींची ववक्री लाल्याची बाब खरी नसल्याचे
आढळीन आले आहे .

तथावप, सिर तपास ीत ११ तस
ु खोराींनी रवात्यक्ष तस
ु खोरी केल्याचे बह
ु ई
् न्मींब

महानगरपाभलकेच्या ननिर्शनास आले आहे .
तसेच,

“पाभलकेच्या

तराींची

परपर

ववक्री”

घर्ा

आर्याची

बातमी

हिनाींक

२४.०१.२०१८ रोजीच्या वत्् तपत्रात रवाभसध्ि लाली होती.

(२), (३) व (४) सिर रवाकर ी बह
ु ई महानगरपाभलकेमार्शत खालीलरवामा े कारवाई करण्यात
् न्मींब
आली घसल्याचे महानगरपाभलकेने कळववले आहे :-

• तुसखोरी केलेल्या १८ तुसखोराींना ताकीि िे ऊन आर.सी.एर्. पोलीस
कारवाई कळ न एकी

ाण्याच्या मितीने

१८ सिननका ररकाम्या कळ न ताब्यात तेण्यात आल्या आहे त.

वव.स. ५१८ (23)
• बनाव् कागिपत्राींच्या आअारे
आर.सी.एर्. पोलीस

तुसखोरी करण्याच्या रवायत्नात घसलेल्या ासमाींववळ ध्ि

ा े येथे हिनाींक १३.११.२०१७, २७.११.२०१७ व २१.१२.२०१७ रोजी तक्रारी

िाखल करण्यात आल्या घसीन, सिर रवाकर ी पोलीस तपास सुळ  आहे .
___________

मांबई महानगरपामलिेच्या ववववध ववभागाांना लागणा-या
वस्तूांची खरे दी दप्पट दराने िेल्याबाबत
(२५)

११६८५० (२६-०७-२०१८).

अॅड.आमशषा शेलार (वाांद्रे पश्श्चम), अॅड.पराग अळवणी

(ववलेपाले), श्री.प्रशाांत िािूर (पनवेल), िॅप्टन आर.तममल सेल्वन (सायन-िोळीवाडा), श्री.सांजय
िेळिर (िाणे), श्री.किसन िथोरे (मरबाड) :

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा

करतील काय :-

(१) मुींबई महानगरपाभलकेच्या ववववअ ववभागाींना लाग ारे र्लक, लाकााचे लहान ाायननींग
्े बल,

हात

घसलेल्या

आख

नसलेल्या

प्लाश््कच्या

लेखनासा श र्ळी घसलेली खुची, पाित्रा े-बी्

खुच्याां,

्े बल,

ववद्यार्थयाांसा श

े वण्याची र्ाताळे खरे िी करण्याचा नन य
श

महानगरपाभलकेने तेतला आहे , हे खरे आहे काय,
(२) घसल्यास, सिर वतींच्
ी या खरे िीसा श महानगरपाभलकेच्या मध्यवती खरे िी खात्याने
घींिाश्जत केलेले िर हे बाजारभावापेक्षा िप्ु प् घसल्याची बाब माहे एवरवाल, २०१८ मध्ये वा त्या
िरम्यान ननिर्शनास आली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) घसल्यास, सिर वतीींची खरे िी ही िप्ु प् िराने घसीनही मध्यवती खात्याने याचे कींत्रा्
सींबींर्अत कींत्रा्िाराींना िे ण्याचा नन य
श तेतला आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) घसल्यास, सिर वतीींची खरे िी ही जर बाजारभावापेक्षा जात िराने तेतली घसेल तर
त्याींची सींपी श चौकर्ी करण्यात आली आहे काय, चौकर्ीनीसार र्ासनाने पीढे को ता नन य
श
तेतला आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१०-१२-२०१८) : (१) हे खरे आहे .
(२), (३) व (४) घर्ा आर्याचे वत्् त हिनाींक ०६.०४.२०१८ रोजीच्या वत्् तपत्रामध्ये रवाभसध्ि लाले
होते. याबाबतची वतुश्थती पुढीलरवामा े :-

बह
् न्मुींबई महानगरपाभलकेमार्शत ब्लॅ क बोाश, नो्ीस बोाश, प्लॅ ्ीक चेघसश ात्यािी १०

बाबीींसा श ई-ननवविा रवाकक्रयेद्वारे हिनाींक २८.०८.२०१७ रोजी ननवविा मागववण्यात आली.
ननवविा

रवाकक्रयेचे

घींिाजपत्रक

हे

महानगरपाभलकेच्या

घश्तत्वात

घसलेल्या

िरपररपत्रकारवामा े ननश्चचत केले जातात. यानुसार सिरील १० बाबीींपैकी प्लॅ ्ीक चेघर ववथ
आम्सश व ्ुाीं् चेघरसश ववथ राईह्ींग पॅा या िोन बाबीींकरीता ववद्यमान िर पररपत्रक

उपलब्अ घसल्याने त्या बाबीींचे िरपररपत्रकातील िर जसेच्या तसे घींिाश्जत िराींसा श ववचारात
तेतलेले आहे त.

वव.स. ५१८ (24)
ब्लॅ क बोाश, नो्ीस बोाश व ाायननींग चेघसश

या तीन बाबीींचे िर ववद्यमान

िरपत्रकामध्ये नमीि नसल्याने, तथापी या बाबीींचे िर सन २०१४ ते २०१६ च्या िर
पररपत्रकामध्ये उपलब्अ घसल्याकार ाने त्याकरीता सिर बाबीींच्या िरावर रवानतवषी १०% वाढ
गह् हत अळ न त्याींची सरासरी काढीन घींिाश्जत िर ननश्चचत करण्यात आले.

ाायननग ्े बल मपल वुान, प्लॅ ्ीक चेघर वविाऊ् आम्सश, प्लॅ ्ीक ्ुल व

आईस बपक्स या चार बाबीींचे िर ववद्यमान तसेच मागील िर पररपत्रकात उपलब्अ नसल्याने
त्या बाबीींकरीता बाजार सवेक्ष

करून घींिाश्जत िर ननश्चचत करण्यात आले आहे त.

र्ी रॅक या बाबीींसा श यापव
ी ी माहे मे, २०१७ मध्ये मागववण्यात आलेल्या तथापी,

जीएस्ी र्ुल्क ननअाशरीत लाले नसल्याने रद्द लालेल्या ननवेिेतील लतुत्तम रवााप्त िर घींिाश्जत
िरासा श ववचारात तेतलेले

आहे त.

सिर वतीींची खरे िी ही बाजारभावापेक्षा िप्ु प् िराने घसल्याची बाब वतुश्थतीत

घनुसळ न नसीन, रवात्यक्षात वतुचे ननवविे त रवााप्त िर हे ननवविा घींिाश्जत िरापेक्षा कमी आहे ,

ज्या वतींच
ु े ननवविा रवााप्त िर घींिाश्जत िरापेक्षा जात आहेत ते वा्ाता्ी घींती कमी
करण्यात आले आहे त. तसेच आईस बपक्स या बाबीींचे िर घींिाश्जत िरापेक्षा जात घसल्याने
सिर बाब ननवविे तीन वगळण्यात आली आहे .

सिर रवाकर ी मध्यवती खरे िी खात्यामार्शत ई-ननवविा रवाकक्रयेद्वारे लतुत्तम िे कार

घस ाऱ्या परु व ािाराींर्ी वा्ाता्ीघींती रवााप्त लालेल्या िरास थायी सभमतीची हिनाींक
०७.०४.२०१८ रोजी मान्यता रवााप्त लाली आहे . तद्नींतर हिनाींक ०९.०५.२०१८ रोजी िर पररपत्रक
ननगशभमत करण्यात आले आहे.
(५) रवाचन उद्भ्ावत नाही.

___________
मांबई शहरामध्ये लेप्टोस्पायरोमससला आळा घालण्यासािी
शहरातील तबेल्याांवर िारवाई िरण्याबाबत
(२६) ११७०१४ (२९-०७-२०१८) श्री.अतल भातखळिर (िाांहदवली पव
ू )ग : सन्माननीय मख्यमांत्री
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मींब
ु ई र्हरामध्ये लेप््ोपायरोभससला आळा आ ण्यासा श आरोनय ववभागाने र्हरातील
तबेल्याींवर कारवाईची मोहीम हाती तेतल्याचे माहे एवरवाल, २०१८ मध्ये वा त्या िरम्यान
ननिर्शनास आले, हे खरे आहे काय,
(२) घसल्यास, मुींबई र्हरातील सवश तबेल्याींवर कारवाई कळ न र्हराबाहे र काढण्याचे आिे र् मा.
उच्च न्यायालयाने सन २००८ मध्ये हिले होते, हे ही खरे आहे काय,

(३) घसल्यास, मा.न्यायालयाचे आिे र् घसताींनाही मींब
ु ईमध्ये तबेले सळ 
ु घसण्याची नेमकी
काय कार े आहे त,

(४) घसल्यास, तबेलेमालक तबेल्याींमध्ये घवच्छता

े व े , मत
् जनावरे नाल्यामध्ये ्ाक ,े

तसेच घनर्अक्त जलजोा ी करत घसल्याचेही ननिर्शनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,
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(५) घसल्यास, मुींबईमध्ये ककती तबेले सुळ  आहे त तसेच सिर तबेले मा.न्यायालयाच्या
आिे र्ानुसार कअीपयांत मुींबई बाहेर हलववण्यात ये ार आहे त,
(६) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय आहे त ?
श्री.

दे वेंद्र

फडणवीस

(१०-१२-२०१८)

:

(१)

बह
् न्मुींबई

महानगरपाभलकेमार्शत

मुींबई

महानगरपाभलका क्षेत्रात लेप््ोपायरोभससला आळा तालण्याच्या घनुषींगाने तबेलेअारकाींववळ ध्ि
मुींबई महानगरपाभलका घर्अननयम १८८८ च्या कलम ३९४(१), ३८१, ४१२(घ), २७९, ३६८ व
पोलीसाींमार्शत कलम २६९, २७० भािीं वव घन्वये कारवाई करण्यात आली आहे .

(२) मुींबई र्हरातील सवश तबेले र्हराबाहे र हलववण्याचा नन य
श मा. उच्च न्यायालय, मुींबई
याींनी हिनाींक १८.१२.२००८ घन्वये हिला आहे.

(३) मा.उच्च न्यायालयाच्या आिे र्ास हि बपम्बे भमल्क रवाोायुससश घसोभसएर्न या सींत्नेने
मा.सवोच्च न्यायालयात आव्हान हिल्याने मा. न्यायालयाने सिर यार्चका घींनतम नन य
श ासा श
मा.उच्च न्यायालयाकाे वगश केली घसन
ी , सिर रवाकर
(४) तबेल्याींमध्ये घवच्छता

न्यायरवाववष

आहे .

े व े , मत
् जनावरे नाल्यामध्ये ्ाक े या कार ाींसा श बह
् न्मुींबई

महानगरपाभलकेमार्शत ४५० तबेल्याींवर मुींबई महानगरपाभलका घर्अननयम १८८८ च्या कलम
३८१

घन्वये

व

तबेल्याींमध्ये

घनर्अक्त

जलजोा ी

याकररता

३०

तबेल्याींवर

महानगरपाभलका घर्अननयम १८८८ च्या कलम २७९ घन्वये कारवाई करण्यात आली आहे .

मुींबई

(५) व (६) आयुक्त, िनु अव्यवसाय ववकास याींचक
े ाीन उपलब्अ माहहतीनुसार, सन २००७ च्या

सव्हे नुसार मुींबई व उपनगराींमध्ये ११३१ तबेले होते, त्यापैकी सुमारे ५०% तबेले सध्या सुळ 
आहे त.

मा.उच्च न्यायालयाच्या नन य
श ानींतर सिर तबेले मुींबईबाहे र हलववण्याची कायशवाही

तात्काळ करण्यात ये ार घसल्याचे आयक्
ु त, िनु अव्यवसाय ववकास याींचेमार्शत कळववण्यात
आले आहे.

___________

मांबई शहर व उपनगरात असलेल्या फटिळ भूखांडाांचे (टीट-बीट लॅ न्ड) ववतरण
अधधिार म्हाडा प्राधधिारणािडून िाढून घेतल्याबाबत

(२७) ११७३६० (२३-०७-२०१८) श्री.मांगेश िडाळिर (िलाग) : सन्माननीय गह
ृ ननमागण मांत्री पुढील
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मुींबई र्हर व उपनगरात घसलेल्या म्हाााच्या वसाहतीच्या पररसरातील छो्े छो्े र्ु्कळ
(्ी्-बी्

मा.गह
् ननमाश

लॅ न्ा)

भीखींा

ववतररत

करण्याचे

घर्अकार

म्हााा

रवाार्अकर ाकाीन

काढीन

मींत्री याींनी वतःकाे तेऊन उक्त भख
ी ींा ववतररत करण्यासा श सभमती नेमली

आहे , हे खरे आहे काय,

(२) घसल्यास, सिर भख
ी ींा ववतररत करण्याबाबत को ते ननकष आहे त व ककती र्ी्कळ
भीखींा ववतररत करावयाचे आहे त याची यािी म्हाााने उक्त सभमतीस हिली आहे , हे ही खरे
आहे काय,
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(३) घसल्यास, यािीतील रवातावाच्या घनुषींगाने सभमतीने को ता नन य
श तेतला आहे वा
त्यानुषींगाने नन य
श ात्मक कायशवाहीची सद्यःश्थती काय आहे ?
श्री. प्रिाश महेता (२७-११-२०१८) : (१) महाराषट्र गह
् ननमाश

च्या कलम १६४ (१) मअील तरतीिीनुसार,”महाराषट्र गह
् ननमाश

व क्षेत्रववकास घर्अननयम,१९७६
व क्षेत्रववकास रवाार्अकर ाच्या

घभभन्यासातील मीळ भीखींााचे क्षेत्र ४००० चौ.मी.पयांत घसल्यास त्यालगतच्या र्ु्कळ भीखींााचे
(Tit Bit Plot) ववतर

म्हााा रवाार्अकर ाने करावेत तसेच, मीळ भीखींााचे क्षेत्र ४००० चौ.मी.

हीन घर्अक घसल्यास त्यालगतच्या र्ु्कळ भख
करण्याचे घर्अकार म्हााा
ी ींााचे ववतर
घर्अननयम १९८२ मअील ववननयम १६ घन्वये गह त मींत्रीमींाळ उपसभमतीस राहतील. घसा
हि.२३.०५.२०१८ च्या र्ासन नन य
श ान्वये नन य
श तेण्यात आला आहे .
(२) व (३) र्ासनाने हि.१४.०७.२०१७ च्या पररपत्रकान्वये र्ी्कळ भीखींााचे वा्प रवाार्अकर

तरावळ न परपर न करता, यापीढे सवश र्ु्कळ भख
ी ींााचे वा्प करण्याचे रवाताव मींत्रीमींाळ
उपसभमतीच्या मान्यतेसा श सािर करण्याच्या सच
ु ना हिल्या होत्या. त्यानस
ु ार म्हाााकाीन
एकी

२५ रवाताव मींत्रीमींाळ उपसभमतीच्या मींजीरीकररता सािर करण्यात आले होते. तथावप,

हि.२३.०५.२०१८ च्या सुअाररत र्ासन नन य
श ाच्या घनुषींगाने सिरचे २५ रवाताव, म्हाााकाे परत
पा वीन आवचयक ते रवाताव

र्ासनाकाे पा ववण्याबाबत महाराषट्र गह
् ननमाश

व क्षेत्रववकास

रवाार्अकर , मींब
ु ई याींना सर्ु चत केले आहे .

___________
वरळी (मांबई) येथील ग्लोब ममल पॅसेज शाळा येथे वास्तव्य िरणाऱ्या सेवाननवत्ृ त
महानगरपामलिा िामगाराांना भईभाडे आिारून राहण्यास मांजरी दे ण्याबाबत

(२८) ११७४२७ (२९-०७-२०१८) श्री.सननल मशांदे (वरळी) : सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा
खुलासा करतील काय :-

(१) वरळी (मुींबई) येथील नलोब भमल पॅसेज र्ाळा येथे वातव्य कर ारे बहुताींर् रहहवासी हे
मींब
ु ई महानगरपाभलकेचे कामगार घसन
ी सन १९८० मध्ये वा त्या िरम्यान सिर ह का ी

गुन्हे गारी रवावत्् तीची मा से तसेच माथेकर्रू याींचा कब्जा घसल्याने तत्कालीन महानगरपाभलका

रवार्ासनातर्े सिरही ह का ी कामगाराींना तरे बाींअण्यास ववववअ रवाकारे परवाननया िे ण्यात
आल्या होती, हे खरे आहे काय,
(२) घसल्यास, या कामगाराींना भुईभााे आकारण्यात आले घसीन आजभमतीपयांत सिरही
भई
ु भााे हे कामगार भरत आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) घसल्यास, येथील काही कामगार सेवाननवत्् त होवीनही वातव्य करीत घसल्याने त्याींना
आजतागायत सेवाननवत्् तीचे लाभ िे ण्यात आलेले नसल्याने या कामगाराींच्या कु्ुींत्रबयाींवर
उपासमारीची वेळ आलेली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) घसल्यास, या सेवाननवत्् त कामगाराींना ही तरे ररक्त करण्यास साींर्गतले घसल्याने हे
कामगार बाींअव हवालहिल लाले आहे त,
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(५) घसल्यास, नलोब भमल पॅसज
े
र्ाळा येथे वातव्य कर ारे कामगार सन १९९५ च्या
पीवीपासीन या ह का ी राहत घसल्याने त्याींना कायमवरूपी भुईभााे आकारून तेथे राहण्यास
मींजुरी तसेच त्याींना ताताीने सेवाननवत्् तीचे सवश लाभ िे ण्याबाबत र्ासनाकाीन को ती
कायशवाही करण्यात आली वा येत आहे ,

(६) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (११-१२-२०१८) : (१) वरळी येथील नलोब भमल र्ाळा पररसरात
महापाभलका कमशचारी वातव्यास घसलेला भीभाग बह
् न्मुींबई महानगरपाभलकेच्या ववकास
ननयोजन आराखाा १९६७ मध्ये महानगरपाभलका ककरकोळ मींाई व महानगरपाभलका रवााथभमक
र्ाळा या कार ाींसा श आरक्षक्षत होता.
तद्नींतर सिर भीभाग ववकास ननयोजन आराखाा १९९१ मध्ये मनोरीं जन मैिान,

महानगरपाभलका रवााथभमक र्ाळा व ककरकोळ मींाई आख

तरे या कार ाींसा श आरक्षक्षत घसीन,

सिर आरक्षक्षत भीभागावर बह
ुीं ई महानगरपाभलकेच्या काही कमशचाऱ्याींनी घनतक्रम
् न्मब

कळ न

तरे बाींअली आहे त.

सिर रहहवार्ी बह
् न्मुींबई महानगरपाभलकेचे कमशचारी घसीन, सिर भीभागावर तरे

बाींअण्यासा श

त्याींना

को त्याही

रवाकारची

परवानगी

िे ण्यात

आलेली

नसल्याचे

महानगरपाभलकेमार्शत कळववण्यात आले आहे .
(२) सिर भभ
ी ागावर राहत घसलेल्या एकी
भुईभााे आकार ी केली जाते.

१२ कमशचाऱ्याींकाीन महानगरपाभलकेमार्शत ककरकोळ

सिर भुईभाायाची रक्कम घत्यल्प घसीन, त्याींच्या वेतनामअीन आजपयांत तरभााे

रक्कम (HRA) वजा करण्यात आलेली नाही.

(३) व (४) सिर १२ कमशचाऱ्याींपैकी ४ कमशचाऱ्याींनी सेवाननवत्् तीनींतर ररतसर जागेचा ताबा

सोाला घसन
ी , ६ कमशचाऱ्याींनी सेवाननवत्् तीनींतरही जागेचा ताबा सोालेला नाही व २ कमशचारी
सध्या बह
् न्मुींबई महानगरपाभलकेच्या सेवेत कायशरत आहे त.

(५) व (६) नलोब भमल पॅसेज र्ाळा येथे वातव्य कर ारे कामगार याींना कायमवळ पी
भुईभााे आकाळ न तेथे राहण्यास मींजुरी िे ेबाबत को तेही अोर
महानगरपाभलकेमार्शत कळववण्यात आले आहे .

नसल्याचे बह
् न्मुींबई

तथावप, बह
ु ार,
् न्मुींबई महानगरपाभलकेच्या हिनाींक ३०.१०.२०१० रोजीच्या पररपत्रकानस

सेवाननवत्् त कमशचाऱ्याींना रवाथम तीन महहन्याींपयांत ननवासी जागा

े वण्याची परवानगी िे ण्यात

आली आहे .

सेवाननवत्् तीनींतर जागेचा ताबा न सोालेल्या ६ कमशचाऱ्याींपक
ै ी ५ कमशचाऱ्याींचे

सेवाननवत्् तीचे िावे रवालींत्रबत

े वण्यात आले आहे त. तसेच, एका कमशचाऱ्याला मींजरी करण्यात

आलेले ननवत्् ती वेतनाचे लाभ रोखीन

े वण्याबाबतची पुढील कायशवाही महानगरपाभलकेमार्शत

सुळ  घसल्याचे महानगरपाभलकेने कळववले आहे.

___________

वव.स. ५१८ (28)
ओसी न ममळालेल्या इमारतीतील ग्राहिाने खरे दी िेलेल्या सदननिाांबाबत
महारे राने हदलेला ननणगय राज्यात लागू होण्याबाबत
(२९)

११८३६८ (२३-०७-२०१८).

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

(मशडी), श्री.ववजय वडेट्टीवार (ब्रम्हपरू ी), श्री.िालीदास िोळां बिर (वडाळा), श्री.अस्लम शेख

(मालाड पश्श्चम), प्रा.वषााग गायिवाड (धारावी), श्री.नसीम खान (चाांहदवली), श्री.िणाल पाटील
(धळे ग्रामीण), श्री.बाळासाहे ब थोरात (सांगमनेर), डॉ.सांतोषा टारफे (िळमनरी), श्रीमती ननमगला
गाववत (इगतपूरी), श्री.अब्दल सत्तार (मसल्लोड), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर), श्री.अमर िाळे

(आवी), श्री.आमसफ शेख (मालेगाांव मध्य), श्री.अममत ववलासराव दे शमख (लातूर शहर),

श्री.जयिमार गोरे (माण), िमारी प्रझणती मशांदे (सोलापूर शहर मध्य), श्री.सननल िेदार
(सावनेर), अॅड.यशोमती िािूर (नतवसा), प्रा.ववरें द्र जगताप (धामणगाव रे ल्वे), श्री.राहल बोंद्रे

(धचखली), श्री.हषागवधगन सपिाळ (बलढाणा), श्री.अममत िनि (ररसोड), श्री.त्र्यांबिराव मभसे
(लातूर ग्रामीण) :

सन्माननीय गह
ृ ननमागण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) ामारतीला ासी भमळाली नसेल आख

त्या ामारतीत सिननका खरे िी केलेल्या ग्राहकाने

तराचा ताबा तेतला नसेल तर ववकासक त्या ग्राहकाकाीन िे खभाल खचश तेऊ र्कत नसल्याचा

ननकाल महारे रा रवाार्अकर ाने हिला घसल्याचे हिनाींक २० एवरवाल, २०१८ रोजी वा त्या सम
ु ारास
ननिर्शनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) घसल्यास, महारे राच्या या नन य
श ामुळे ग्राहकाींना हिलासा भमळाला आहे तरी हा नन य
श
सींपी श राज्यात लागी होण्याबाबत र्ासन आवचयक कायशवाही कर ार वा करीत आहे काय,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय आहे त ?

श्री. प्रिाश महे ता (१५-१२-२०१८) : (१) खरे आहे .
आहे .

महारे रा तर्े हिनाींक २३ मे, २०१८ रोजी एका सुनाव ी िरम्यान घसा ननकाल हिला

(२) सिर आिे र्ास घनस
ु ळ न ववअी व न्याय ववभागाचे घभभरवााय तेऊन आवचयकता घसल्यास
याबाबत र्ासन तरावळ न आिे र् ननगशभमत करण्यात येतील.
(३) रवाचन उद्भ्ावत नाही.
___________
चें बरू (मांबई) येथील जलतरण तलाव सरु िरण्याबाबत
(३०) ११९८१२ (२३-०७-२०१८) श्री.प्रिाश फातपेिर (चें बरू ) : सन्माननीय मख्यमांत्री पढ
ु ील
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) चें बीर (मुींबई) येथील जलतर

तलावाच्या नुतनीकर ाचे काम माहे जानेवारी, २०१८ मध्ये

वा त्या िरम्यान पी श होऊनही हा जलतर
खरे आहे काय,

(२) घसल्यास, या जलतर

तलाव घद्यापही सुळ  करण्यात आलेला नाही, हे

तलावास मुींबई महानगरपाभलकेच्या जल घभभयींता ववभागाने पा ी

परु व ा करण्यास नकार हिला आहे , हे ही खरे आहे काय,

वव.स. ५१८ (29)
(३) घसल्यास, यामुळे या जलतर

तलावावर करण्यात आलेला १९ को्ी ळ पयाींचा खचश वाया

गेला आहे , हे ही खरे आहे काय,
(४) घसल्यास, सिरील जलतर
करण्यात येत आहे ,

तलाव सुळ  करण्याबाबत र्ासनाने को ती कायशवाही केली वा

(५) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (११-१२-२०१८) : (१) चें बीर येथील जलतर
्क्के कामे माहे जानेवारी २०१८ मध्ये पी श लालेली आहे त.

तलावाच्या नुतनीकर ाची ९८

सद्य:श्थतीत तलावाची चाच ी रवाकक्रया पी श करण्यात आली घसन
ी , जल रवाकक्रयेची

कामे महानगरपाभलकेमार्शत करण्यात येत आहे त.

(२) व (३) बह
् न्मुींबई महानगरपाभलकेच्या जल घभभयींता ववभागाकाीन जलतर

तलावाकरीता

जल जोा ी िे ण्यात आलेली आहे .
(४) व (५) रवाचन उद्भ्ावत नाही.

___________
िलाग (मांबई उपनगर) भागातील अनतधोिादायि इमारतीांमधील
रहहवाशाांना स्थलाांतररत िरण्याबाबत
(३१)

११९९०९ (२९-०७-२०१८).

श्री.नारायण िचे (बदनापूर), श्री.सांतोषा दानवे (भोिरदन) :

सन्माननीय मख्यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मुींबई महानगरपाभलकेने ६१९ घनतअोकािायक ामारतीींची यािी तयार केली घसीन सवाशर्अक

घनतअोकािायक ामारती कुलाश भागात घसीन या ामारतीींची सींयया ११० घसल्याचे माहे मे,
२०१८ मध्ये वा त्या िरम्यान ननिर्शनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) घसल्यास, सिरही घनतअोकािायक ामारतीींमअील रहहवार्ाींना थलाींतररत करण्याबाबत
महानगरपाभलका रवार्ासनाने को ती कायशवाही व उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२१-१२-२०१८) : (१) बह
् न्मुींबई महानगरपाभलकेमार्शत महानगरपाभलका
क्षेत्रातील घनतअोकािायक व मोाकळीस आलेल्या ामारतीींचे पावसाळयापव
ी ी सवेक्ष

करण्यात

येते.

त्यानुसार हिनाींक १५ मे, २०१८ पयांत महानगरपाभलकेस रवााप्त घहवालानुसार, सी-१

रवावगाशमअील घनतअोकािायक व मोाकळीस आलेल्या एकी

६१९ ामारती घसन
ी , कुलाश भागात

११० घनतअोकािायक ामारती घसल्याचे महानगरपाभलकेमार्शत कळववण्यात आले आहे.

(२) बह
ु ई महानगरपाभलकेची मालकी घसलेल्या ामारतीमअील भााेकळ /रहहवासी/कमशचारी
् न्मींब
याींचे महानगरपाभलकेमार्शत ातरत्र थलाींतर करण्यात येत.े

वव.स. ५१८ (30)
खाजगी

ामारतीमअील

रहहवार्ाींच्या

थलाींतराची

जबाबिारी

खाजगी

ामारत

मालकाची आहे .
मा.उच्च न्यायालय, मुींबई येथील िावा क्रमाींक ११३५/२०१४ मअील मागशिर्शक

तत्वानस
ु ार, महानगरपाभलकेच्या एल ववभागातील घनतअोकािायक ामारती ररक्त करण्यासा श

भोगव्ािाराींना नो्ीस िे ,े त्याींची जलजोा ी व ववद्युत जोा ी खींाीत कर े ात्यािी
कारवाई करण्यात आली आहे .
(३) रवाचन उद्भ्ावत नाही.
___________
मांबई महानगरपामलिेमध्ये बािडे खरे दीत िालेला गैरव्यवहार
(३२) १२१३८० (२९-०७-२०१८) श्री.मशवाजीराव िडडगले (राहरी), श्री.सांतोषा दानवे (भोिरदन),
श्री.नारायण िचे (बदनापूर) : सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) मुींबईतील कुलाबा पररसरामध्ये िोन वेगवेगळया ह का ी एकी

१६ व्हीआयपी बाकाे

बसववण्याचा नन य
श मुींबई महानगरपाभलकेने तेतला घसीन त्यासा श तब्बल ५ लाख १० हजार
८०० ळ पये खचश करण्यात ये ार घसल्याचे माहे एवरवाल, २०१८ मध्ये वा त्यािरम्यान
ननिर्शनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) घसल्यास, बाजारात ८ ते १० हजार ळ पयाींमध्ये भमळ ारे एक बाकाे सम
ु ारे ३२ हजार
ळ पयाींना खरे िी करण्याची कार े काय आहे त,

(३) घसल्यास, सिरही खरे िीमध्ये गैरव्यवहार लाला घसीन याबाबत चौकर्ी करण्याची माग ी
नागररकाींनी केली आहे , हे ही खरे आहे काय,
(४) घसल्यास, उक्त रवाकर ी चौकर्ी करण्यात आली आहे काय, चौकर्ीनुसार व्हीआयपी
बाकड्याींसा श महानगरपाभलकेचा िप्ु प् खचश कर ा-या घर्अका-याींवर को ती कारवाई करण्यात
आली वा येत आहे व सिरही खरे िी रवाकक्रया रद्द करण्यात आली आहे काय,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२१-१२-२०१८) : (१) व (२) थाननक नगरसेववका याींच्या माग ीनुसार
कुलाबा पररसरातील रवाभाग क्र. २२५ मध्ये १६ व्हीआयपी बाकाे िोन वेगवेगळया ह का ी
बसववण्यासा श बह
ी ी य.ु एस.आर. २०१३ च्या
् न्मुींबई महानगरपाभलकेमार्शत घर्अक्त िरसच
आअारे रवाताववत करण्यात आले होते.

पींरतु महानगरपाभलकेची यु.एस.आर. २०१८ ही नवीन िरसच
ी ी आल्याने सिर खरे िी

रवाकक्रया रद्द करण्यात आल्याचे महानगरपाभलकेमार्शत कळववण्यात आले आहे.
(३) हे खरे नाही.
(४)

व

(५)

सिर

ख्ररे िी

रवाकक्रया

रद्द

करण्यात

महानगरपाभलकेमार्शत चौकर्ी करण्यात आलेली नाही.
___________

आली

घसल्यामळ
ु े

बह
ु ई
् न्मींब

वव.स. ५१८ (31)
अिोला येथील रामदासपेि पोमलस िाण्यालगत असलेल्या
मातानगरात मसमलांडरचा स्फोट िाल्याबाबत
(३३)

१२२२१४ (२३-०७-२०१८).

श्री.प्रतापराव पाटील धचखलीिर (लोहा) :

सन्माननीय

मख्यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) घकोला येथील रामिासपे
र्ो्ामळ
ु े एकी

पोभलस

ाण्यालगत घसलेल्या मातानगरात भसभलींारच्या

५७ तरे जळीन खाक लाली घसीन येथील नुकसानग्रताींच्या २४४ तराींचा

रवाताव र्ासनाच्या नगरववकास मींत्रालयाकाे घभभरवाायासा श माहे एवरवाल, २०१८ मध्ये वा त्या
िरम्यान पा ववण्यात आला, हे खरे आहे काय,
(२) घसल्यास, या रवातावावर र्ासनाने नन य
श तेतला आहे काय, त्याचे वळ प काय आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२०-१२-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे. महानगरपाभलकेकाील हिनाींक

०३.०७.२०१८ रोजीच्या पत्रान्वये सिर रवाताव सींचालक, नगर रचना, महाराषट्र राज्य याींचे
मार्शत सािर केलेला आहे .
(२) सींचालक, नगर रचना, महाराषट्र राज्य,
(३) रवाचन उद्भ्ावत नाही.

याींचे घभभरवााय र्ासनास रवााप्त हो ेचे आहे त.

___________
नागपूर शहरातील राजभवनाच्या सरक्षक्षतेबाबत

(३४)

१२२५८४ (२९-०७-२०१८).

श्री.सधािर दे शमख (नागपूर पश्श्चम) :

मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

नागपरी

र्हरातील

राजभवनाच्या

आींतररक

व

बाह्य

सरु क्षेची

ववववअ

सन्माननीय
ववभागाच्या

घर्अकाऱ्याींनी पाह ी केली घसता ती सुरक्षेचा दृष्ीने अोकािायक घसल्याबाबतची गींभीर बाब
माहे माचश, २०१८ च्या र्ेव्च्या आ वड्यात ननिर्शनास आलेली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) घसल्यास, राजभवनाच्या पाह ी घहवालातीन िक्षक्ष ेकाे त्रबजलीनगर भागात सुरक्षा

भभींतीलगत कापाी पाल ्ाकलेल्या लोपाया, खा्ीकपुरा भागात राजभवनाच्या ्पवर ११ व १२
समोर सरीं क्षक भभींतीलगत रहहवार्ाींची पक्की तरे , महानगरपाभलकेच्या नगर भम
ी ापनाचे बींि
पालले कायाशलय, मुलीम लायब्ररी आिीचे बाींअकाम सींरक्ष

भभींतीपयांत पसरलेले आहे , हे ही

खरे आहे काय,
(३)

घसल्यास, राजभवनाच्या सुरक्षा

भभींतीलगत

बाींअलेले

महानगरपाभलकेचे

सावशजननक

र्ौचालय, पव
ी ेकाे का्ोलकाे जा ाऱ्या मागाशवर हनम
ु ान मींिीराच्या पज
ु ाऱ्याने घनतक्रम

घसुन त्या जागेवरून कु ालाही राजभवनात ये-जा कर े र्क्य आहे , हे ही खरे आहे काय,
(४)

घसल्यास,

राजभवनाच्या

परीसरात

वाढलेले

घनतक्रम

ववभागाकाुन ताताीची कायशवाही करण्यात आली आहे काय,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय आहे त ?

ह्ववण्याकरीता

केले

सींबींर्अत

वव.स. ५१८ (32)
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१७-१२-२०१८) : (१) सींवेिनर्ील ह का ाचे सुरक्षा सवेक्ष

ही ननत्याची

बाब घसीन, त्यानुसार आवचयक ती पोलीस सुरक्षा पुरववण्यात आलेली घसल्याचे, गह
्
ववभागाच्या घहवालात नमीि करण्यात आले आहे .

(२) सिरची बाब खरी घसन
ी , त्यानस
ु ार आवचयक ती कायशवाही करण्याबाबत, नागपरी पोलीस
ववभागाने, श्जल्हार्अकारी नागपीर, आयुक्त, नागपीर महानगरपाभलका याींना कळववण्यात आले
घसल्याचे, गह
् ववभागाच्या घहवालात नमीि करण्यात आलेले आहे .

(३), (४) व (५) • राजभवनाच्या सुरक्षा भभींतीलगतचे महानगरपाभलकेचे सावशजननक र्ौचालय
हिनाींक १३/०६/२०१८ रोजी तोाण्यात आलेले आहे.

• राजभवन ्पवर ११ व १२ च्या भभींतीलगत घसलेल्या रहहवार्ाींची जागा र्ासनाची घसीन, ती
भलजवर

हिलेली

घसल्याचे

उपलब्अ

कागिपत्रावळ न

हिसीन

येते.

राजभवन

सुरक्षेच्या

पाचवशभीमीवर सिरचे भलज समाप्त करण्याची बाब श्जल्हार्अकारी याींच्या ननिर्शनास आ ीन
हिल्याचे आयुक्त, नागपीर महानगरपाभलका याींच्या घहवालात नमीि करण्यात आलेले आहे.

• जमाबींिी ितऐवजानस
ु ार का्ोल रोा येथील र्ासकीय मालकीच्या जागेवर घसलेले हनम
ु ान
मींहिराबाबतचे रवाकर

मा.न्यायालयात यार्चका क्रमाींक आर.सी.एस.८६८/२००६ रवालींत्रबत घसीन,

यामध्ये मा.न्यायालयाने हिनाींक ०२/०७/२०१७ च्या आिे र्ानुसार थर्गती हिलेली आहे .

• महानगरपाभलकेकाीन हिनाींक १३/०६/२०१८ व हिनाींक १८/०६/२०१८ रोजी या पररसरातील
घथायी लोपड्या काढीन ्ाकण्यात आलेल्या आहे त. तसेच या पररसरात को त्याही रवाकारची
घनतक्रम े हो ार नाहीत याबाबत महापाभलका िक्षता तेत आहे.
___________

रबाळे एमआयडीसी पोमलस िाण्याजवळील मशवाजी फ्लोअर ममलिडून
ऐरोली टी जांक्शनिडे येण्यासािी भयारी मागग बाांधण्याबाबत

(३५)

१२६९११

(०५-१२-२०१८).

श्री.श्जतेंद्र

आव्हाड

(मांब्रा

िळवा),

श्री.अश्जत

पवार

(बारामती), श्री.जयांत पाटील (इस्लामपूर), श्री.हदलीप वळसे-पाटील (आांबेगाव), श्री.छगन

भजबळ (येवला), श्री.शमशिाांत मशांदे (िोरे गाव), श्री.हसन मश्रीफ (िागल), श्री.भास्िर जाधव
(गहागर), श्री.राणाजगजीतमसांह पाटील (उस्मानाबाद), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.अस्लम
शेख (मालाड पश्श्चम), श्री.पाांडरां ग बरोरा (शहापरू ), श्री.नरहरी झिरवाळ (हदांडोरी), श्री.वैभव
वपचड (अिोले), श्री.किसन िथोरे (मरबाड), श्री.हनमांत डोळस (माळमशरस) :

सन्माननीय

मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

ा े-बेलापीर मागाशवरील रबाळे येथील वाहतुक कोंाी सोाववण्यासा श रबाळे एमआयाीसी

पोभलस

ाण्याजवळील भर्वाजी फ्लोघर भमलकाीन ऐरोली ्ी जींक्र्नकाे येण्यासा श भुयारी

मागश बाींअण्याच्या रवातावावर नवी मींब
ु ई महानगरपाभलका तरावर सळ 
ु घसलेली कायशवाही पी श
लालेली आहे काय,

(२) घसल्यास, उक्त रवाकर ी चाकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत काय आढळीन आले व
त्यानुसार को ती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय आहे त ?

वव.स. ५१८ (33)
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०२-०१-२०१९) : (१) •

ा -े बेलापीर रत्यावरील भर्वाजी फ्लोघर

भमलकाीन ऐरोली ्ी-जींक्र्नकाे जाण्यासा श भीयारी मागश बाींअण्यासा श हि.२२.०२.२०१७ च्या
रावान्वये नवी मुींबई महानगरपाभलकेने मींजीरी हिलेली आहे .

• सिर रवाकर ी ननवविा रवाकक्रया पी श करून कींत्रा्िारास हि.१०.०८.२०१८ रोजी कायाशिेर् िे ण्यात
आले.

• सिर काम करताना हो ारी वाहतुक कोंाी ्ाळ ेसा श वाहतुकीचे ननयोजन कर ेसा श नवी
मुींबई वाहतुक र्ाखेस परवानगी िे ण्याची ववनींती केली आहे .

• सिर कामाच्या ह का ी एमआयाीसीची ९०० व ६०० मीमी व्यासाच्या पाण्याच्या २
जलवाहहन्या घसीन नागररकाींना पाण्याचा त्रास न होता जलवाहहनी व ातर सश्व्हशस यु्ीली्ी

थलाींतरीत करून वाहतुक ववभागाकाीन परवानगी भमळताच रवात्यक्ष कामास सुरूवात करण्यात
येईल, घसे नवी मुींबई महानगरनरपाभलकेने कळववले आहे.
(२) व (३) रवाचन उद्भ्ावत नाही.

___________
ववटा (श्ज.साांगली) येथील नेहरुनगरमध्ये नगरपररषादे ने बाांधलेल्या मटण
मािेटचे साांडपाणी उघडयावर सोडण्यात येत असल्याबाबत
(३६)

१२७०४६ (०५-१२-२०१८).

श्री.अननल बाबर (खानापूर) :

सन्माननीय मख्यमांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) वव्ा (श्ज.साींगली) येथील मध्यवती ह का ी घस ा-या नेहळ नगरमध्ये नगरपररषिे ने
बाींअलेल्या म्

माके्चे साींापा ी उतायावर साींाी नये, त्याची योनय ती व्यवथा करावी

घन्यथा बेमुित आींिोलन करण्याचा ार्ारा तेथील नागररकाींनी हिनाींक २५ ऑग्, २०१८ रोजी
वा त्या सम
ु ारास रवााींतघर्अकारी याींच्याकाे लेखी ननवेिनाद्वारे हिला आहे , हे खरे आहे काय,
(२) घसल्यास, या ननवेिनानस
ु ार र्ासनाने को ती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) घसल्यास, याबाबतची सद्यःश्थती काय आहे ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२०-१२-२०१८) : (१) होय.
(२) व (३) • तासगाव रोावरील खुल्या ग्ारीत म्न माके्चे साींापा ी सोाी नये, घर्ी
नागररकाींची माग ी आहे . सबब, आअी सिर ग्ार बींहित करण्याचे काम नगरपररषिे काीन
करण्यात येत आहे.

• म्न माके्चे काम घपी ाशवथेत घसन
ी म्न माके् घद्याप रवात्यक्षात सुळ  करण्यात
आलेले नाही.

• वरीलरवामा े बींहित ग्ारीचे काम पी श लाल्यानींतरच म्न माके् सुळ  करण्यात येईल, घसे
नगरपररषिे ने कळववले आहे .

___________

वव.स. ५१८ (34)
औरां गाबाद येथील समाांतर जलवाहहनीच्या प्रिल्पाबाबत
(३७)१२७२२६ (०६-१२-२०१८) श्री.प्रतापराव पाटील धचखलीिर (लोहा) : सन्माननीय मख्यमांत्री
पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) औरीं गाबाि येथील समाींतर जलवाहहनीच्या ३०० को्ी ळ पयाींच्या योजनेला महानगरपाभलकेने
माहे ऑग्, २००६ मध्ये वा त्या िरम्यान मींजुरी हिली होती, हे खरे आहे काय,

(२) घसल्यास, सद्यश्थतीमध्ये सिरची योजना १ हजार को्ी ळ पयाींवर पोहचलेली आहे , हे
ही खरे आहे काय,
(३) घसल्यास, ३०० को्ी ळ पयाींची योजना १ हजार को्ी ळ पयाींवर पोहचण्याची कार े काय
आहे त,
(४) घसल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय,त्यात काय आढळीन आले, त्यानीसार
को ती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१७-१२-२०१८) : (१), (२), (३), (४) व (५) • औरीं गाबाि र्हर वाढीव
पा ीपुरव ा या ळ .३५९.६७ को्ी ककमतीच्या योजनेला केंद्र र्ासन पुरक्त UIDSSMT
योजनेतीन जीन,२००९ मध्ये मान्यता भमळाली आहे .

• सन २००५-०६ च्या िरसच
ु ीनुसार ळ .३५९.६७ को्ीच्या रवातावाला सन २००९ मध्ये मान्यता
भमळाल्याने तसेच व्याप्तीमध्ये वाढ कळ न योजना PPP तत्वावर राबववण्याचा नन य
श
औरीं गाबाि महापाभलकेने तेतला.
• त्यानुसार योजनेची ककीं मत ळ .७९२.२० को्ी होती. डासेंबर,२०१० मध्ये सिर रवाकल्पाची
ननवविा घींनतम होऊन सन २०११ मध्ये कन्सेर्न ॲग्रीमें् लाले.

• तथावप, कन्सेर्नर याींनी र्ायनान्र्ीयल क्लोजर व माईल ्ोननुसार कामे न केल्यामळ
ु े व
करारनाम्यातील घ्ी व र्तीमध्ये घननयभमतता केल्यामळ
ु े हि.०१.१०.२०१६ रोजी सींबर्अत
सवलत अारकास ्भमशनेर्नची नो्ीस हिली आहे. त्यानींतर सिर योजनेचे सींचलन व िे खभाल
िळ 
ु ती औरीं गाबाि महापाभलकेमार्शत करण्यात येत आहे .
• सद्यश्थतीत सिर रवाकर

सवोच्च न्यायालय व आत्रबट्र
श े र्न घींतगशत आहे .
___________

औरां गाबाद शहरातील भूममगत गटार योजनेबाबत
(३८)

१२७३५२ (०६-१२-२०१८).

श्री.प्रतापराव पाटील धचखलीिर (लोहा) :

सन्माननीय

मख्यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) औरीं गाबाि र्हरात ५४४ ककलोभम्र लाींबीच्या भीभमगत ग्ार योजनेचे काम ८८ ्क्के पी श
लाले घसीन ननअी भमळत नसल्याचे कार

िे त गत चार महहन्याींपासीन कींत्रा्िार गायब

लाल्याचे माहे सप््ें बर, २०१८ मध्ये वा त्या िरम्यान ननिर्शनास आले, हे खरे आहे काय,

वव.स. ५१८ (35)
(२) घसल्यास, पुढील िहा वषे योजना कायाशश्न्वत लाल्यानींतर कींत्रा्िाराला काम कर े
बींअनकारक घसल्याचा करार करण्यात आला आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) घसल्यास, या रवाकर ी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीनस
ु ार पुढे को ती
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१७-१२-२०१८) : (१), (२), (३) व (४) • केंद्र र्ासन पुरक्त
युआयाीएसएसएम्ी योजने घींतगशत डासेंबर, २०१३ मध्ये औरीं गाबाि र्हर भीभमगत ग्ार
योजना मींजरी आहे.

• सिर रवाकल्पाच्या ननवविा रवाकक्रयेघींती जल
ु ,ै २०१४ मध्ये कामाचे कायाशिेर् िे ण्यात आले
आहे त.

• ननवविे चा भाग घसलेले ऑपरे र्न आख
कर े

बींअनकारक

आहे .

जल

में्ेनन्सचे काम पुढील १० वषश याच कींत्रा्िारास

नन:सार वाहीनी

कींत्रा्िाराकाीन िळ 
ु तीचे काम कळ न तेतले जाते.

नािरु त

लाल्याची

तक्रार

आल्यास

• पु श लालेल्या STP/SPS िैंनहिन िे खभाल िळ 
ु तीचे काम ननवविे तील घ्ी व र्तीनस
ु ार
कींत्रा्िार ननयभमतप े करीत घसल्याबाबत औरीं गाबाि महानगर पाभलकेने कळववले आहे .

• या योजनेचे काम ८८% पी श लाल्याचा घहवाल औरीं गाबाि महानगरपाभलकेने सािर केला
आहे .

___________
मीरा रोड (श्ज.िाणे) हाटिेश भागातील ग्रीनवूड गह
ृ सांिलातील
स्टमलिंग िोटग इमारतीला तडे गेल्याबाबत

(३९) १२७५०० (०६-१२-२०१८) श्री.किसन िथोरे (मरबाड), श्री.श्जतेंद्र आव्हाड (मांब्रा िळवा) :
सन्माननीय मख्यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) मीरा रोा (श्ज. ा े) हा्केर् भागात सन २००२ मध्ये उभारण्यात आलेल्या सात
ामारतीच्या ग्रीनवीा गह
् सींकुलातील ्भलांग को्श ामारतीला हिनाींक २८ ऑग्, २०१८ रोजी
वा त्या सुमारास ताे गेल्यामळ
ु े ट्रक्चरल ऑडा् कळ न ८२ बेतर लालेल्या कु्ुींत्रबयाींना
एमएमआराीच्या सिननकाींमध्ये थालाींतररत करण्याचे आिे र् मीरा-भाईंिर महानगरपाभलकेच्या
आयुक्ताींनी हिले, हे खरे आहे काय,

(२) घसल्यास, सिर सींकुलाला लागन
ी च लोढा ग्रप
ु मार्शत हो ाऱ्या बाींअकामाच्या पायभलींगचे
काम सुळ  घसल्याने ग्रीन वीा सींकुलाला हािरे बसत घसल्याचे आख
ननमाश

त्यातीन ामारतीला अोका

लाला घसल्याची तक्रार सोसाय्ीने तीन महहन्याींपीवी आयुक्त, मीरा भाईंिर

महानगरपाभलका, वररष

पोलीस ननररक्षक, कार्ीमीरा पोलीस

ा े याींच्याकाे केल्याचेही

ननिर्शनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) घसल्यास, उक्त रवाकर ी र्ासनामार्शत पाह ी करण्यात आली आहे काय, पाह ीचे
ननषकषश काय आहे त व त्यानुसार सींबींर्अताींववळ ध्ि र्ासनाने को ती कारवाई केली वा करण्यात
येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय आहे त ?
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श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०२-०१-२०१९) : (१) व (२) हे खरे आहे .
(३) • भमरा-भाईंिर महानगरपाभलका क्षेत्रातील हा्केर् भागात सन २००२ मध्ये उभारण्यात
आलेल्या ग्रीनवा
ी गह
् सींकुलातील ्भलांग को्श ामारतीला ताे गेले घसल्याचे ननिर्शनास
आल्यानींतर हि. २८.०८.२०१८ रोजी महानगरपाभलकेच्या घश्ननर्मन ववभागाने त्नाथळी
जाऊन

सिर

ामारत

ररकामी

केली.

तेथील

रहहवाचयाींना

महानगरपाभलकेच्या

सींक्रम

भर्बीरातील सिननकाींमध्ये थलाींतरीत करण्यात आलेले आहे .
• महानगरपाभलकेने सींबींअीत ववकासक मे. बेलीभसमो महावीर घसोभसएट्स ाेव्हलपसश रवाा. भल.
याींना पायभलींगचे कामासा श थर्गती आिे र् िे ण्यात आलेले आहे त.
• महानगरपाभलकेने ननयुक्त केलेल्या पॅनलवरील ट्रक्चरल ाींश्जननघर व आय. आय. ्ी.,
पवई याींचेमार्शत सींरचनात्मक तपास ी करून सिर ामारतीचा घहवाल रवााप्त केलेला आहे .

• सिर घहवालामध्ये चारही ामारती अोकािायक घसल्याचे ननषपन्न लाल्याने सिरील ामारती
अोकािायक तोवषत करण्यात आलेल्या आहे त.
•

सिरच्या

ामारतीचे

ववकासकाींमार्शत

पन
ु बाांअ ी

कर ेबाबत

बै का

तेतल्या

घसन
ी

पुनववशकासाबाबतचा रवाताव ववकासकामार्शत महानगरपाभलकेस सािर कर ेची कायशवाही सुरू
घसल्याचे महानगरपाभलकेने कळववले आहे .
(४) रवाचन उद्भ्ावत नाही.
___________
नागपूर सधार प्रन्यासच्या मालिीची जागा ननयमात बदल िरुन
ज्येष्ट्ि पशवैध प्रनतष्ट्िानला दे ण्यात आल्याबाबत

(४०) १२७८९७ (०६-१२-२०१८) श्री.सननल िेदार (सावनेर), श्री.राधािृष्ट्ण ववखे-पाटील (मशडी),

श्री.ववजय वडेट्टीवार (ब्रम्हपरू ी), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर), डॉ.सांतोषा टारफे (िळमनरी),
श्री.अमर िाळे (आवी) : सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) र्ासनाने नागपीर सुअार रवान्यासच्या मालकीची घसलेली करोाो रूपयाींची जमीन मौजा
भाम्ी खसरा क्रमाींक ८९/१, ८९/१, ९०/१ िी रवाोसेस सव्हशर को ऑप हाऊसीींग सोसाय्ी
घभभन्यातील क्षेत्र १०५४.१० चौ.मी. आख

मौजा भाम्ी खसरा क्रींमाक ८६ वालींबीनगर को

ऑप हाऊसीींग सोसाय्ी घभभन्यातील ९३३.१० चौ.मी. एकी

क्षेत्र १९८७.२० चौ.मी.या व्हे ्रनरी

हपश्प्लकररता राखीव घसलेल्या िोन्ही जागा नागपुर सअ
ु ार रवान्यासच्या ननयमात बिल
करून ववना ननवविा थे् ज्येष

पर्ुवैअ रवानतष ानला िे ण्यात आल्याची माहहती माहे ऑक््ोबर,

२०१८ मध्ये वा त्या िरम्यान ननिर्शनास आली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) घसल्यास, नागपरी र्हरात घसलेल्या या मोक्याच्या जभमनीची ककीं मत करोाो रूपयाींची
घसल्याने र्ासनाचे ५० को्ी ळ पयाींच्या वर नुकसान लाले आहे , हे ही खरे आहे काय

वव.स. ५१८ (37)
(३) घसल्यास, व्हे ्रनरी हपश्प्लकररता राखीव घसलेल्या िोन्ही जागा नागपुर सुअार
रवान्यासच्या ननयमात बिल करून ज्येष

पर्ुवैअ रवानतष ानला िे ण्याची कार े काय तसेच

ककती रक्कम आकारून व को ते ननयम आकाळ न सिर जभमन िे ण्यात आली आहे व त्याचा
तपभर्ल काय आहे ,
(४) घसल्यास, सिर जभमनीचे ननयमबाहय वा्प करण्यात आल्यारवाकर ी सींबर्अताींवर को ती
कायशवाही करण्यात आली वा येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०२-०१-२०१९) : (१) हे खरे नाही. सभापती, नागपीर सुअार रवान्यास

याींचेकाीन रवााप्त रवातावाच्या आअारे , मौजा भाम्ी (परसोाी) येथील ख.क्र.८९/१, ९०/१ व ९१/१

ह्या हि.रवाोसेस सव्हशर कप.ऑप.सोसाय्ी, नागपीर या सींथेच्या घभभन्यासातील १०५४.१० चौ.मी.
आख

मौजा भाम्ी, ख.क्र.८६, वावलींबीनगर कौ.ऑप हौभसींग सोसाय्ी घभभन्यासातील

९३३.१० चौ.मी. (एकी

क्षेत्र १९८७.२० चौ.मी.) या व्हे ्रनरी हपपी्लकररता आरक्षक्षत

घसलेल्या िोन्ही जागा “व्हे ्रनरी हपपी्ल, गोसेवा केंद्र, सींर्ोअन व रवाभर्क्ष
पर्ुसींवअशन ववषयक रवाभर्क्ष

वगश ा. चालववण्यासा श” ज्येष

केंद्र,

पर्व
ु ैद्य रवानतष ान, नागपीर या

सींथेला हताींतरीत करण्याच्या घनुषींगाने नागपीर सुअार रवान्यास जमीन ववननयोग ननयम,
१९८३ मअील तरति
श तेतला आहे .
ु ीनस
ु ार र्ासनाने नन य
(२)

हे खरे नाही.

(३) (४) व (५) उपरोक्त रवामा े वतुश्थती घसल्याने, यासा श नागपीर सुअार रवान्यासच्या

ननयमात बिल करण्यात आला आहे ही बाब खरी नसीन, सिरही जमीन घद्याप सींबींअीत
सींथेला वा्प लालेली नसल्याने, पुढील कायशवाही करण्याचा रवाचन उद्भ्ावत नाही.
___________
शहरातील सांगम चौि ते श्जल्हा सामान्य रुग्णालय हा रस्ता नादरुस्त िाल्याबाबत
(४१) १२८०४७ (०६-१२-२०१८) श्री.हषागवधगन सपिाळ (बलढाणा) : सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील
गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) बुलढा ा नगरपररषिे च्या घक्षम्य िल
श ामुळे बुलढा ा र्हरातील सींगम चौक ते श्जल्हा
ु क्ष

सामान्य ळ न ालय हा रता खड्ाेमय लाला घसीन वाहतुकीस घयोनय घसल्याचे हिनाींक ६
र्ेब्रुवारी, २०१८ रोजी वा त्या सुमारास ननिर्शनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) घसल्यास, उपरोक्त रवाकर ी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत काय आढळीन
आले,

(३) घसल्यास, बुलढा ा नगरपररषि हद्दीतील सींगम चौक ते श्जल्हा सामान्य ळ न ालय हा
रता ताताीने नीतनीकर

कर ेबाबत र्ासनाने को ती कायशवाही केली वा करण्यात येत

आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय आहे त ?
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श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२०-१२-२०१८) : (१) मुययार्अकारी, नगर पररषि बुलढा ा व रवा.नगर
घभभयींता याींनी केलेल्या तपास ीत सिर रता घींर्त: नािळ 
ु त घसल्याची बाब ननिर्शनास
आली आहे , हे खरे आहे .

(२) व (३) • बुलढा ा र्हरातील सींगम चौक ते श्जल्हा ळ न ालयाकाे जा ाऱ्या रत्यालगत
साींापा ी वाहीन जाण्यासा श व्यवथा नसल्यामळ
ु े रत्यावर पावसाचे पा ी साचीन राहते.
तसेच सिर रत्यावर सातत्याने जा वाहतीक होत घसल्यामुळे या रत्याचा ााींबरी पष् भाग
घींर्त: नािळ 
ु त लालेला आहे, हे खरे आहे .

• बुलढा ा नगरपररषिे करीता सन २०१७-१८ करीता “ववर्ेष रता घनुिान” ळ पये १ को्ी तर
सन २०१८-१९ सा श “सवशसाअार
केला आहे .

रता घनुिान” ळ पये ५० लाख एवढा ननअी र्ासनाने मींजीर

• सिर रत्याचे बाजन
ी े साींापा ी / पावसाचे पा ी वाहीन जाण्याच्या व्यवथेसह रत्याींचे
नुतनीकर ाचे कामाचा रवाताव मींजीरीसा श आगामी सवशसाअार सभेमध्ये े वण्यात येईल व
त्यानुसार पुढील कायशवाही करण्यात येईल, घसे नगरपररषिे ने कळववले आहे .
(४) रवाचन उद्भ्ावत नाही.

___________
नामशि शहरातील मागण्याांबाबत

(४२) १२८३२६ (०६-१२-२०१८) श्रीमती हदवपिा चव्हाण (बागलाण), श्री.अश्जत पवार (बारामती),
श्री.जयांत पाटील (इस्लामपूर), श्री.हदलीप वळसे-पाटील (आांबेगाव), श्री.श्जतेंद्र आव्हाड (मांब्रा
िळवा), श्री.हनमांत डोळस (माळमशरस) : सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा
करतील काय :-

(१) नाभर्क र्हरातील लोपापट्टयाींना नागरी सवु वअा परु वन
ी त्या घर्अक्त म्ह न
ी तोषीत

करण्यात याव्यात, जवाहरलाल नेहरू नागरी पुनळ त्थान ककीं वा रवाअानमींत्री आवास योजनेघींतगशत
तरकील योजना राबवावी, र्हीि भगतभसींग कपलीनी (भसाको) येथील बाींअण्यात आलेल्या
तरकुलाींचे काम ननक्ष

िजाशचे लाले घसीन त्याची चौकर्ी करावी व त्र्ो्ीत व ववअवा

महहलाींना िे खील तरकील योजनेचा लाभ भमळावा ात्यािी मागण्याींसा श हिनाींक १२ सप््ें बर,
२०१८ रोजी वा त्या सुमारास एका राजकीय पक्षाच्या कायशकत्याांनी नाभर्क महानगरपाभलकेच्या
आयुक्ताींना ननवेिन हिले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) घसल्यास, उक्त ननवेिनातील मागण्याींवर को ता नन य
श तेतला वा तेण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१७-१२-२०१८) : (१) व (२) होय.
नाभर्क

महानगरपाभलकेस

रवााप्त

लालेल्या

ननवेिनास

कायशवाही करण्यात आली घसल्याचे महानगरपाभलकेने कळववले आहे .
• नाभर्क महानगरपाभलका क्षेत्रात एकी

घनुसळ न

खालीलरवामा े

१५७ लोपापट्टय
ी , त्यापैकी ५७ लोपापट्टय
् ा घसन
् ा

तोवषत करण्यात आल्या आहे त. उवशररत लोपापट्टय
ु ार
् ा तोवषत करण्याबाबत ननयमानस
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रवाताववत आहे .
• सवश लोपापट्टय
ु भीत सुववअा पुरववण्यात आलेल्या आहे त.
् ाींना महानगरपाभलकेमार्शत मल

• जवाहरलाल नेहरू नागरी पुनळ त्थान घभभयान घींतगशत नाभर्क महानगरपाभलका क्षेत्रात
एकी

७४६० तरकुलाींचे बाींअकाम करण्यात आले घसन
ी , ६७८२ तरकुलाींचे वा्प करण्यात आले

आहे . उवशररत ६७८ तरकुलाींचे वा्प करण्याचे रवाताववत आहे .

• रवाअानमींत्री आवास योजनेची घींमलबजाव ी करण्यात येत घसीन, लोपापट्टी ननहाय सवेक्ष
व माग ी सवेक्ष

कायशवाही करण्यात आली आहे .

• र्हहि भगतभसींग नगर येथील लोपाीअारकाींना तरकुलाींचे वा्प करण्यात आले घसन
ी ,
यामध्ये त्र्ो्ीत व ववअवा महहलाींना लाभ िे ण्यात आलेला आहे .

• तरकुलाींची कामे सुळ  घसताींना त्रयथ सींथेमार्शत बाींअकाम व गु वत्ता तपास ी वेळोवेळी
करण्यात आलेली घसल्याने ननक्ष् िजाशचे काम लालेले नाही.
(३) रवाचन उद्भ्ावत नाही.

___________

मालेगाांव (ता.मालेगाांव, श्ज.नामशि) शहरातील रस्त्याांची िालेली दरू वस्था
(४३)

१२८७०३ (०६-१२-२०१८).

श्रीमती हदवपिा चव्हाण (बागलाण), श्री.अश्जत पवार

(बारामती), श्री.जयांत पाटील (इस्लामपरू ), श्री.श्जतेंद्र आव्हाड (मांब्रा िळवा), श्री.जयदत्त
क्षीरसागर (बीड), श्री.हनमांत डोळस (माळमशरस) :
खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा

(१) मालेगाींव (ता.मालेगाींव, श्ज.नाभर्क) र्हरातील कँम्परोा, मोसमपील ते ्े हरे चौर्ुली,

कपलेज ्पप ते रावळगाव नाका, मोसमपल
ते रामसेती या महत्वाच्या रत्याींसह ातर
ी
रत्याींवर मो या रवामा ात खड्ाे पाले घसल्याचे हिनाींक २४ ऑग्, २०१८ रोजी वा
त्यासुमारास ननिर्शनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) घसल्यास, महानगरपाभलकेच्या बाींअकाम ववभागाकाीन मात्र रता िळ 
श केले
ु तीकाे िल
ु क्ष
गेले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) घसल्यास, उक्त रवाकर ी चौकर्ी करण्यात आली आहे काय, चौकर्ीघींती काय आढळीन
आले व तद्नीसार मालेगाींव र्हरातील रते िळ 
ु त कर ेबाबत तसेच वाहतक
ी कोंाीची समया
सोाववण्याच्या दृष्ीने र्ासनामार्शत को ती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२१-१२-२०१८) : (१) मालेगाव महानगरपाभलका क्षेत्रातील कॅम्प रोा,

मोसमपील ते ्े हरे चौर्ुली, कपलेज ्पप ते रावळगाव नाका हे तीनही मुयय रते र्ासनाच्या
सावशजननक बाींअकाम ववभागाकाीन रता िभ
ु ाजकासह नव्याने करण्याचे रवाताववत आहे.

त्यापैकी कॅम्प रोावरील िभ
ु ाजकाचे काम पु श करण्यात आले आहे. तसेच मोसमपल
ी

ते ्े हरे चौर्ुली पयांतचे भागर्: काम पु श करण्यात आले घसन
ी , कपलेज ्पप ते रावळगाव
नाका पयांतचा रता नव्याने करण्यात आलेला आहे.

मोसमपील ते रामसेती पुल या रत्याची िळ 
ु ती महानगरपाभलकेमार्शत करण्यात
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आली आहे .
(२) व (३) महानगरपाभलकेने सन २०१८-१९ या आर्थशक वषाशत रते िळ 
ु तीसा श ळ .१.६० को्ी

रकमेची तरतीि केली घसीन, र्हरातील मुयय मागश िळ 
ु ती करण्याची वावषशक ननवविा मींजीर
केली आहे .

महानगरपाभलकेने र्हरातील मुयय रते सुश्थतीत

े वण्याची िक्षता तेतली घसन
ी ,

उक्त रत्याींवरील खड्ाे िळ 
ु ती ताताीने कळ न तेण्यात आलेली आहे.
रता

तसेच, महानगरपाभलका क्षेत्रातील मय
ु य रत्याींवरील वाहतक
ु ीची कोंाी सोाववण्यासा श

िभ
ु ाजक

करण्यात

येत

घसन
ी ,

रत्यावरील

िळ 
ु त

कर ेबाबत

घनतक्रम

काढण्याची

कायशवाही

महानगरपाभलकेमार्शत करण्यात येत आहे .
महानगरपाभलकेने

रते

तसेच

वाहतीक

कोंाीची

समया

सोाववण्याच्या दृष्ीने कायशवाही केली घसल्याने चौकर्ी करण्याचा रवाचन उद्भ्ावत नाही.
(४) रवाचन उद्भ्ावत नाही.
___________
नामशि महानगरपामलिेत लाखो रुपयाांची रक्िम दे ऊन बोगस
ननयक्ती प्रमाणपत्र ममळववल्याबाबत
(४४)

१२८८४६ (०६-१२-२०१८).

श्रीमती हदवपिा चव्हाण (बागलाण), श्री.अश्जत पवार

(बारामती), श्री.जयांत पाटील (इस्लामपूर), श्री.हदलीप वळसे-पाटील (आांबेगाव), श्री.श्जतेंद्र
आव्हाड (मांब्रा िळवा), श्री.जयदत्त क्षीरसागर (बीड), श्री.हनमांत डोळस (माळमशरस) :
सन्माननीय मख्यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) नाभर्क महानगरपाभलकेत भर्पाई ते लेखापालपयांत ववववअ पिाींवर ननयुक्तीसा श लाखो

ळ पयाींची रक्कम िे ऊन बोगस ननयुक्ती रवामा पत्र भमळालेल्या िहा कमशचाऱ्याींनी रवार्ासनाकाे

पत्र सुपुिश केले घसीन भरती रवाकर ातील वपाीताींची सींययाही ३५ वर गेली घसल्याचे हिनाींक ९
ऑग्, २०१८ रोजी वा त्यासम
ु ारास ननिर्शनास आले आहे, हे खरे आहे काय,
(२)

घसल्यास,

सिर

र्स वक
ी

कर ारी

व्यक्ती

ही

महानगरपाभलकेच्या

आथापना

ववभागातील कमशचारी घसीन हिनाींक ७ जुलैपासीन र्रार आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) घसल्यास, उक्त रवाकर ी र्ासनामार्शत चौकर्ी करण्यात आली आहे काय, चौकर्ीत काय
आढळीन आले व तद्नीसार सिर रवाकर ातील िोषी कमशचाऱ्यावर र्ासनामार्शत को ती कारवाई
केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२१-१२-२०१८) : (१) होय. यासींिभाशत नाभर्क महानगरपाभलकेकाे १३
तक्रारिाराींनी तक्रार केली आहे.
(२) व (३) • सिर रवाकर ातील कमशचारी हा नाभर्क महानगरपाभलकेच्या आथापना ववभागात
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भर्पाई पिावर कायशरत होता.
• सिर कमशचारी हि.०२/०७/२०१८ पासीन घनर्अक्तप े घनुपश्थत होता.

महानगरपाभलकेने सिर कमशचाऱ्यास हि.०१/०९/२०१८ पासीन ननलींत्रबत केले आहे .

• महानगरपाभलकेमार्शत सिर कमशचाऱ्याववळ ध्ि हि.१३/८/२०१८ घन्वये ववभागीय चौकर्ी
रवाताववत करण्यात आलेली घसीन, रवााथभमक चौकर्ीचे कामकाज पु श लालेले आहे .
• ववभागीय चौकर्ीचा घहवाल महानगरपाभलकेस घद्याप रवााप्त लालेला नाही.
(४) रवाचन उद्भ्ावत नाही.
___________
अमरावती येथील महानगरपामलिेच्या स्थाननि िरामध्ये (एलबबटी)
आधथगि गैरव्यवहार िाल्याबाबत
(४५) १३०३६० (०८-१२-२०१८) श्री.सांजय पराम (आमगाव) : सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील
गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) घमरावती येथील महानगरपाभलकेच्या थाननक करामध्ये (एलत्रब्ी) महानगरपाभलकेच्या
घर्अकारी व कमशचाऱ्याींनी आर्थशक गैरव्यवहार केल्याने त्याींची चौकर्ी कळ न सींबींर्अताींवर गुन्हा
िाखल करून र्ौजिारी कारवाई करण्याची माग ी महानगरपाभलकेच्या आयुक्ताींकाे तसेच

र्ासनाच्या सामान्य रवार्ासन ववभागाकाे हिनाींक २५ सप््ें बर, २०१८ रोजी व हिनाींक १
ऑक््ोबर, २०१८ रोजी वा त्या सम
ु ारास केली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) घसल्यास, सिर तक्रारीच्या घनुषींगाने र्ासनाने चौकर्ी करून को ता नन य
श तेतला वा

त्यानुसार सींबींर्अताींवर को ती रवार्ासकीय वा िीं ाात्मक कारवाई ग शत करण्यात आली वा येत
आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०२-०१-२०१९) : (१) घमरावती महानगरपाभलकेकाे घर्ी तक्रार रवााप्त
लालेली आहे .

(२) व (३) रवााप्त तक्रारीबाबत चौकर्ीघींती खालील वतुश्थती हिसीन येत घसल्याचे, आयुक्त
घमरावती महानगरपाभलका याींनी त्याींच्या घहवालात नमीि केले आहे .

• थाननक सींथा कर घर्अननयमाच्या कलम ३३ (७) नुसार कुलक ी ऑ्ोमोबाईल्स याींना

सन २०१२-२०१३ व सन २०१३-२०१४ कररता हिनाींक १५/०६/२०१५ व हिनाींक १८/०६/२०१५ रोजी
आवचयक ती नो्ीस पा ववण्यात आलेली होती.
• त्यानुसार सींबींअीत पक्षकाराने ववहहत मुितीत उपश्थत राहीन घथवा घन्य रवाकारे को तेही
पुरावे सािरही केले नाहीत, त्यामुळे या घर्अननयमातील कलम ३३ (५) नस
ु ार घसलेल्या
घर्अकारातींगत
श

उपलब्अ

घभभलेखाच्या

आअारे ,

एकतर्ी

कर

ननअाशर

कळ न,

हिनाींक

०७/०८/२०१८ रोजी आिे र् पाररत केलेले आहे त व त्यानुसार घजशिारास कळववण्यात आलेले
आहे .

• सिरचे आिे र् घजशिारास मान्य नसतील तर, घर्अननयमातील तरतुिीनुसार घजशिार या
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आिे र्ाववरोअात घपील िाखल कळ  र्कतो.
• या रवाकर ात लालेले कर ननअाशर

हे घर्अननयमातील तरतुिीनुसार लालेले घसीन, त्यानुसार

आकारण्यात आलेला कर हा सींबअ
ीं ीत पक्षकाराने थे् बँकेत भर ा भरावयाचा घसल्याने, या
आकार ीत गैरव्यवहार होण्याची र्क्यता नाही आख

तसे लाल्याचे हिसन
ी ही आलेले नाही.

___________
अहमदनगर शहरातील प्रस्ताववत असलेल्या डॉक्टर बाबासाहे ब
आांबेडिर याांच्या पण
ू ागिृती पतळ्याबाबत
(४६) १३१२१४ (०८-१२-२०१८) श्री.सांग्राम जगताप (अहमदनगर शहर) : सन्माननीय मख्यमांत्री
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) घहमिनगर र्हरातील रवाताववत घसलेल्या ापक््र बाबासाहे ब आींबेाकर याींच्या पी ाशक्ती
पुतळयासा श जागेची माग ी र्ासनाकाे गत घनेक वषाांपासीन रवालींत्रबत आहे , हे ही खरे आहे
काय,

(२) घसल्यास, याबाबत र्ासनाकाीन को ती उपाययोजना करण्यात आली वा येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१७-१२-२०१८) : (१) घहमिनगर र्हरातील ाप.बाबासाहे ब आींबेाकर याींच्या
घश्तत्वातील घअाशक्ती पत
ु ळयाची जागा ननयोजीत उड्ाा पल
ु ाने बाअीत होत घसल्याने,

घहमिनगर महानगरपाभलकेने श्जल्हार्अकारी, घहमिनगर याींच्याकाे हिनाींक २०/०७/२०१८
घन्वये, ाप.बाबासाहे ब आींबेाकर याींचा पी ाशक्ती पुतळा उभारण्यासा श जागेची माग ी केली
आहे .

(२) पुतळा बसववण्याबाबत महानगरपाभलकेच्या घींिाजपत्रकामध्ये तरतुि केलेली आहे , घसे
घहमिनगर महानगरपाभलकेने कळववले आहे .
(३) रवाचन उद्भ्ावत नाही.

___________
राज्यातील ननवड िालेल्या सवग शहरातील स्माटग मसटी योजना प्रभावीपणे सरु िरण्याबाबत
(४७) १३१४६० (०५-१२-२०१८) िमारी प्रझणती मशांदे (सोलापरू शहर मध्य) : सन्माननीय
मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) राज्यातील

ा ,े कल्या -ाोंत्रबवली, नाभर्क, सोलापरी , नागपरी , पु ,े वपींपरी-र्चींचवा,

औींरगाबाि, घमरावती, नवी मुींबई व मुींबई या घकरा र्हराींची मा्श भस्ी योजनेसा श ननवा
करण्यात आली, हे खरे आहे काय,

(२) घसल्यास, गत िोन वषाशत नागपीर व

ा े वगळता ातर ह का ी मा्श भस्ी योजना

कागिावरच घसल्याची बाब माहे सप््ें बर, २०१८ मध्ये वा त्या िरम्यान ननिर्शनास आली, हे
ही खरे आहे काय,
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(३) घसल्यास, उक्त योजना कायाशश्न्वत न होण्याची कार े काय आहे त,
(४) घसल्यास, ननवा लालेल्या सवश र्हरातील मा्श भस्ी योजना रवाभावीप े सुळ  करण्यासा श
को ती कायशवाही करण्यात आली वा येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२१-१२-२०१८) : (१) केंद्र र्ासनाने मा्श भस्ी योजना सन, जन
ी २०१५
मध्ये सुळ  केली घसीन मागील तीन वषाशत तीन ्प्प्यात राज्यातील पु ,े सोलापीर, नाभर्क,
कल्या -ाोंत्रबवली, औरीं गाबाि,

ा े, नागपीर, वपींपरी-र्चींचवा या आ

र्हराींची ननवा चॅलेंज

रवाकक्रयेद्वारा मा्श र्हर म्ह ीन ववकभसत कर ेकामी करण्यात आलेली आहे .
(२) व (३) • सद्यश्थतीत मा्श भस्ी योजनेघींतगशत वरील आ
२५३०३.७१ को्ी ातक्या ककमतीचे एकी

र्हराींमध्ये एकी

ळ पये

३६९ रवाकल्प राबववण्यात येत आहे त.

• सिर योजनेघींतगशत राबववण्यात ये ाऱ्या रवाकल्पाींपैकी एकी

ळ . १३५३.२५ को्ीचे ४६ रवाकल्प

पी श लाले आहे त, ळ पये ३७४५..९३ को्ी रूपयाींचे ८६ रवाकल्पाींचे कायाशिेर् काढण्यात आलेले
आहे त, तर एकी

७९७६.३२ रूपयाींचे ६९ रवाकल्प ननवविा रवाकक्रयेत घसीन एकी

रूपये १२२२८.२५

को्ीींच्या १६५ रवाकल्पाींचे सववतर रवाकल्प घहवाल तयार करण्यात आलेले आहे त.
(४) व (५) • मा्श भस्ी योजनेंतगशत रवाकल्पाींच्या रवागतीचा आढावा तेण्याकरीता गह
् ननमाश

व

र्हरी ववकास मींत्रालय, भारत सरकार तसेच राज्य र्ासनाकाीन वेळोवेळी आढावा तेण्यात
येतो.

• मा्श भस्ी योजनेंतगशत रवाकल्पाींच्या घींमलबजाव ीबाबतचे सवश ववत्तीय व रवार्ासककय
घर्अकार हे सींबींर्अत ववर्ेष उद्देर् वहनास िे ण्यात आलेले आहे त.
___________
नामशि महानगरपामलिेचे आयक्त याांनी पाणी मीटरची दरुस्ती ग्राहिाांिडूनच
िरुन घेण्याचा ननणगय घेतला असल्याबाबत

(४८) १३२१७० (१०-१२-२०१८) श्रीमती मांदा म्हात्रे (बेलापूर) : सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नाभर्क महानगरपाभलकेचे आयुक्त याींनी ग्राहकाींकाीनच पा ी मी्र िळ 
ु त कळ न तेण्याचा
नन य
श तेतला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) घसल्यास, पा ी मी्र बींि घसेल तर नो्ीस िे ऊन महहन्याभरात िळ 
ु ती करण्याची सींअी

हिली जा ार आहे त्यानींतरही मी्र बींि आढळले तर मात्र वापरातील घनतररक्त वाढ गह
् ीत

अळ न िप्ु प् पा ीपट्टी कर आकारली जा ार घसल्याची बाब माहे जुल,ै २०१८ च्या र्ेव्च्या
आ वायात वा त्या िरम्यान ननिर्शनास आली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) घसल्यास, उक्त रवाकर ी र्ासन को ती कायशवाही कर ार वा कररत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय आहे त ?
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श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१७-१२-२०१८) : (१) हे खरे नाही.
(२) सिर बाब महानगरपाभलकेच्या पा ीपट्टी आकार ी अोर ात घसीन, पा ी मी्र िळ 
ु ती

बद्दलच्या सच
ु ना यापव
ु ी पासन
ी च महानगरपाभलकेमार्शत ग्राहकाींना िे ण्यात ये ाऱ्या पा ी
त्रबलावर मागील पष् ावर छापलेल्या आहे त.

महानगरपाभलकेमार्शत हिनाींक २४/०५/२०१८ रोजी काढण्यात आलेल्या आिे र्ात सिर

सुचना पुन्हा नमुि केलेल्या आहे त.
(३) रवाचन उद्भ्ावत नाही.
(४) रवाचन उद्भ्ावत नाही.
___________
परे ल, मशवडी भूभाग ि.८४१ या जागेवर एम.बी.िन्स्रक्शन
या वविासिाने िेलेले अनतिमण

(४९) १३२५१२ (०४-१२-२०१८) श्री.अजय चौधरी (मशवडी) : सन्माननीय गह
ु ील
ृ ननमागण मांत्री पढ
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) परे ल, भर्वाी येथील भभ
ी ाग क्र.८४१ या र्ासकीय जागेवर एम.बी.कन्ट्रक्र्न या
ववकासकाने घनतक्रम

कळ न पत्रार्ेा बाींअल्यारवाकर ी भ्रष्ाचार ननमल
ुश न सभमतीच्या सियाने

हिनाींक १३ जानेवारी, २०१७ रोजी वा त्यासुमारास उपश्जल्हार्अकारी, कुलाबा ववभाग व
श्जल्हार्अकारी, मुींबई र्हर याींच्याकाे तक्रार करून सिर घनतक्रम

ननषकासीत करण्याबाबत

माग ी केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) घसल्यास, या रवाकर ी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीच्या घनुषींगाने सिरचे
घनर्अक्त

पत्रार्ेा

ननषकासीत

करून

घनतक्रम

कर ाऱ्या

ववकासकाववळ ध्ि

करण्याबाबत र्ासनाने को ती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

कारवाई

(३) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय आहे त ?
श्री. प्रिाश महे ता (२४-१२-२०१८) : (१) भीभाग क्र. ८४१, परे ल भर्वाी या जागेवर एम.बी.
कींट्रक्र्न या ववकासकाने घनतक्रम

कळ न पत्रार्ेा बाींअल्याबाबत श्री.बाळासाहे ब हे गाे याींची

तक्रार घपर श्जल्हार्अकारी (घनत./ननषका.), मुींबई र्हर याींच्या कायाशलयात रवााप्त लाली आहे .

(२) घपर श्जल्हार्अकारी (घनत./ननषका.), मींब
ु ई र्हर याींच्या घहवालानस
ु ार त्या कायाशलयातील
भीमापक व महसल
ननररक्षक याींच्यामार्शत हि.६.३.२०१८ व हि.३.११.२०१८ रोजी रवात्यक्ष
ी
थळपाह ी केली आहे. सिर थळपाह ीनुसार सिरचे पत्रे (पत्र्याचे कींु प ) न.भ.ी क्र.८४१ च्या

हद्दीत उभारल्याचे सक्तिर्शनी हिसीन येत नसन
ी न.भी.क्र. ८४१, परे ल भर्वाी या भीखींाावर
एम.बी. कींट्रक्र्न या ववकासकाने घनतक्रम

केल्याची बाब ननिर्शनास आली नाही.

(३) रवाचन उद्भ्ावत नाही.
___________
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नामशि महानगरपामलिेने बाांधलेल्या उड्डाणपलाांची दरवस्था िाल्याबाबत
(५०) १३३१५९ (१०-१२-२०१८) श्री.योगेश (बाप)ू घोलप (दे वळाली) : सन्माननीय मख्यमांत्री
पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नाभर्क महानगरपाभलकेने को्यवअी ळ पये खचश कळ न बाींअलेल्या उड्ाा पुलाींची िरु वथा
लाल्याचे माहे ऑक््ोबर, २०१८ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिर्शनास आले, हे खरे आहे काय,
(२) घसल्यास, या उड्ाा पीलाच्या िरु वथेची पाह ी र्ासनाने केली आहे काय,

(३) घसल्यास, या उड्ाा पीलाींची ताताीने िळ 
ु ती कर ेबाबत र्ासनाने को ती कायशवाही केली
वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१७-१२-२०१८) : (१), (२) व (३) घींर्त: खरे आहे .
• नाभर्क महानगरपाभलकेने नाभर्क रोा येथे रे ल्वे लाईनवर सम
ु ारे १५ वषाांपीवी उड्ाा पुल

बाींअलेला घसीन, सिर पुलाला ताा गेल्याची तक्रार थाननक नागरीकाींनी महानगरपाभलकेकाे
केली होती.

• त्याघनुषींगाने, महानगरपाभलकेने पुलाची पाह ी केली घसता पुलाच्या मीळ बाींअकामावेळी

त्यात वापरलेले Strip Seal Joint चे Elastometric Pad Socket काही ह का ी बाहे र
आल्याचे ननिर्शनास आले आहे .
• याबाबत महानगरपाभलकेने तज्ञ ताींत्रत्रक सल्लागार याींची ननयुक्ती कळ न त्याींचेमार्शत सींपी श
उड्ाा पल
ु ाची तपास ी करण्यात आली आहे .

• सिर तपास ीत उड्ाा पील सींरचनात्मक दृषट्या सक्षम व सुरक्षक्षत घसल्याचा घहवाल
सींथेने हिला आहे .

• सिर उड्ाा पल
ु ाच्या Strip Seal Joint चे काम, यारवाकारचे ववर्ेष काम कर ाऱ्या

सींथेमार्शत करण्याचे महानगरपाभलकेमार्शत रवाताववत घसन
ी , सिर सींथेच्या रवानतननअीींसमवेत
रवात्यक्ष पुलाची पाह ी करण्यात आलेली आहे .
(४) रवाचन उद्भ्ावत नाही.

___________

ववधान भवन :

श्जतें द्र भोळे

मांबई.

सधचव (िायगभार),
महाराष्ट्र ववधानसभा.

__________________________________________________________________
मुद्र पीवश सवश रवाकक्रया महाराषट्र ववअानमींाळ सर्चवालयाच्या सींग क यींत्र ेवर
मुद्र : र्ासकीय मध्यवती मुद्र ालय, मुींबई.
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