अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ५२४ वी यादी

महाराष्ट्र ववधानसभा
पहहले अधधवेशन, २०१९
___________

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५०
___________

पन्हाळा नगरपररषद (जि.िोल्हापूर) येथील ससटी सवे नां.६३९, ६४० किडाांगणाच्या
आरक्षणामधून वगळल्याबाबत

(१) १४८०९ (२७-०१-२०१७) श्री.सत्यिीत पाटील-सरुडिर (शाहूवाडी) : सन्माननीय मुख्यमांत्री
पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) पन्हाळा ा नगरपषर द हद्दीतील सस्ी सर्वे नीं. ६३९, ६४० या जमीनी शासनाने पूर्वी सलजने
ददलेल्या ेहे त र्व यार्वेळा या लीज अ्ी शतीचा गींग लाला ेहे , हे खरे ेहे काय,

(२) असल्यास, पन्हाळा ा नगरपषर दे कलील सस.सीं.नीं. ३६९, ६४० या जमीनी पन्हाळा ा शहर
वर्वकास योजना (दस
ु री सुधारीत) मध्ये रिडालाींगसासा आ ेरषीतीत

े र्वलेल्या होया हे ही खरे

ेहे काय,

(३) असल्यास, ददनाींक २६ सप््ें बर, २०१३ या राजपरानानुसार या षीतेरानाचा मनमा गाग रदहर्वाशी
उपयोगासा आ ेरषीतीत करण्यात ेला ेहे , हे ही खरे ेहे काय,

(४) असल्यास, पन्हाळा ा येलील लामनक नागरीक, खेळा ालू तसेच येसा-या पयय्काींया
सोयीसा आ दस
ु रे कोसतेही नगरपषर द रिडकींर्वा शासन याींया मालकेचे रिडालाींगस नाही, हे ही खरे
ेहे काय,

(५) असल्यास, सदर सस.स.नीं.३६९, ६४० या जागा शासनाने एम.्ी.ली.सी. मार्यत दील ते दोन
को्ी रुपये खचय करुन पन्हाळ्यायाया िमतहाससक र्वैगर्वाला शोगेल असे दगली बाींधकाम करुन
उगारलेले गव्य ंीं्र वरिट्शन सें्र समोरच ेहे , हे ही खरे ेहे काय,
(६) असल्यास, सदर जसमनीपैके रिडालाींगसाया ेरषीतसातून र्वगळा लेल्या षीतेरानार्वर खाजगी
ंमारती, हॉ्े ल्स, दक
ु ाने ंयादीींचे बाींधकाम होण्याची शयता ेहे, हे ही खरे ेहे काय,
(७) असल्यास, पन्हाळा ा गलाचे िमतहाससक र्वैगर्व अबातधत

े र्वण्यासा आ पन्हाळा यातील लामनक

खेळा ालू नागषरक येसा-या पयय्काींची रिडालाींगसाची गरज पस
ू य करसेसा आ सदर षीतेरानातील रदहर्वाशी
उपयोगासा आ

ेरक्षषीतत

केलेल्या

जागेर्वर

करण्यावर्व यी काययर्वाही करसार ेहे काय?

नव्याने

रिडालाींगसाचे

ेरषीतस

शासन

नदद
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श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२२-०१-२०१९) : (१) जजल्हातधकारी याींनी सलज अ्ी/शतीया गींग लालेला
असल्याचे कळा वर्वलेले ेहे.
(२) पन्हाळा ा नगर पषर दे ने महाराषर रिटादे सशक मनयोजन र्व नगर रचना अतधमनयम १९६६
चे कलम ३० अन्र्वये दस
ु री सध
ु ाषरत रिटारुप वर्वकास योजना शासनास मान्यतेसा आ सादर

करतेर्वेळा ी सस्ी सव्हे नीं ६३९ र्व ६४० या जसमनी ेरषीतस ा.७-”खेळा ाचे मैदान” या
ेरषीतसामध्ये
(३)

पन्हाळा ा

े र्वण्याचे रिटतावर्वत होते.
नगर

पषर दे या

गागश:

षीतेरानाया वर्वकास

योजनेस

(SM)

शासनाने

दद.२६/०३/२०१३ रोजीया अतधसच
ू ने अन्र्वये मींजरू ी ददली असन
ू याचर्वेळा ी उर्वयषरत र्वगळा लेल्या

षीतेरानाची वर्वकास योजना (EP) शासनाने पुनरिट
य ससध्द केली होती. सदर पुनरिट
य ससध्दीकरसाींतग
य त
ई.पी. ३१ नुसार े. ा. ७ या ेरषीतसाखालील षीतेरानापैके दक्षषीतसेकलील बाजुची सस.स. नीं. ६३९

(पैके) र्व ६४० (पैके) जागा ेरषीतसातून र्वगळा ून सदर षीतेरान रदहर्वास वर्वगागात समावर्वष्
करण्याचे रिटतावर्वत होते र्व उर्वयषरत उतरे कलील षीतेरान

खेळा ाचे मैदान या ेरषीतसासा आ कायम

े र्वण्याचे रिटतावर्वत होते.
सदर र्वगळा लेल्या गागाची वर्वकास योजना (EP) शासनाकलील अतधसूचना ा. ्ीपीएस-

२११५/३८८/रिट.ा.१२७/ १५/ नवर्व-१३, दद.१५/०१/२०१६ नुसार अींमतमषरया मींजूर करण्यात ेली
असून मींजूर अतधसूचनेनस
ु ार रिटससध्द ई.पी पैके र्त
रदहर्वास वर्वगागात समावर्वष् करण्यात ेले ेहे र्व

सस.स.ा. ६३९ (पैके)

मधील षीतेरान

उर्वयषरत जागेर्वरील ेरषीतस कायम

े र्वण्यात ेले ेहे .
(४) होय.
(५) होय.
(६) सदर

षीतेरान जसमन

मालकास

तरतद
ू ीनुसार वर्वकससत करता येईल.
(७) शहरामध्ये

रिडालाींगसासा आ

वर्वकास
उपलब्ध

ेराखला/वर्वकास
होऊ

शकसा-या

मनयींरानस
षीतेरानाबाबत

मनयमार्वलीचे
पलताळा सी

करुन रिडालाींगसासा आ नव्याने षीतेरान ेरक्षषीतत करसे ेर्वश्यक असल्यास महाराषर रिटादे सशक
मनयोजन र्व नगर रचना अतधमनयम, १९६६ चे कलम ३७ खाली र्वैधामनक काययर्वाही पूसय करुन
नगर पषर द शासनास मींजरू ीसा आ रिटतार्व सादर करु शकेल.
___________

िोल्हापूर येथील (जि.िोल्हापूर) िळां बा तलावाच्या सुशोसभिरणाबाबत
(२) १८५६७ (१७-०८-२०१५) श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा),

श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापरू ) : सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा
खुलासा करतील काय :-

(१) कोल्हापूर येलील (जज.कोल्हापूर) कळा ीं बा तलार्वाया सुशोसगकरसाया कामाची रिटगती र्व

सद्यःजलती काय ेहे ,

(२) असल्यास, दोन र्व ायपासून या कामाची रिटरिडाया मनवर्वदा रिटरिडायेत अलकून पलली ेहे, हे ही
खरे ेहे काय,
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(३) असल्याय, यासींदगायत चौकशी करण्यात ेली ेहे काय र्व यात काय ेढळा ून ेले,

(४) असल्यास, सुशोसगकरसाया कामाला र्वरीत सुरुर्वात करण्याबाबत कोसती उपाययोजना
केली र्वा करण्यात येत ेहे,

(५) नसल्यास,वर्वलींबाची कारसे काय ेहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२१-०१-२०१९) : (१) कोल्हापरू महानगरपासलकेया अहर्वालानस
ु ार सदर

कामाची मनवर्वदा रिटरिडाया पूसय होऊन मनर्वल लालेल्या कींराना्दारास दद.२४/०९/२०१५ रोजी
कायायदेश दे ण्यात ेले ेहेत.
•

मींजूर रिटकल्प र्व मनवर्वदे नुसार तलार्वाया सगींतीचे बळा क्ीकरस करसे, लोवपींग लॉनर्व कीं्ूर

्े रेससींग करसे, कॅ्ल र्वॉसशींग एषरया, रिटर्वेशद्र्वार तयार करसे, रिटर्वेशासा आ ड्रॉप ऑप लोन तयार

करसे, लॅं ण्लकेप एषरयासा आ ंषरगेशन सस्ीम तयार करसे, तलार्वाया सगोर्वती लहान लल
ु पे

करसे, तलार्वाया सगोर्वती उीं च लल
ु पे करसे, तलार्वाया सगोर्वती उीं च लाले लार्वसे ही कामे
पूसय लालेली ेहे त.
•

ंतर कामाींपक
ै े तलार्वाया सगोर्वती र्वॉरिडकींग रॅ क र्व सायकल रॅ क तयार करसे, तलार्वास

वपतचींग करसे हे कामे सद्यजलतीत अपस
ू ायर्वलेत ेहे त.

(२) रिटलम मनवर्वदा रिटससध्दीस एकच मनवर्वदा ेली होती. यामळा 
ु े मनवर्वदे करीता पधाय होसे
गरजेचे असल्याने दस
ु ऱ्यार्वेळा ी मनवर्वदा रिटससध्द करुन यामार्यत कींराना्दाराची मनर्वल करण्यात
ेल्याची र्वतजु लती महानगरपासलकेने याींया अहर्वालात नमूद केली ेहे .

(३) र्व (४) रिटकल्पातील अपस
ू य रादहलेली कामे तातलीने सरु
ु करण्याया सच
ू ना ेय
ु त,
कोल्हापूर महानगरपासलका याींना दे ण्यात ेल्या ेहे त.
(५) रिटश्न उद्भर्वत नाही.

___________
बाांद्रा-िुलाा िॉम्प्लेक्स िवळ समठी नदीत पांवपांग स्टे शन
बाांधण्याचा प्रस्तावास मान्यता दे ण्याबाबत

(३) ४०००० (१७-०५-२०१६) अॅड.पराग अळवणी (ववलेपाले), अॅड.आसशष शेलार (वाांद्रे पजश्चम) :
सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) वर्वले पाले (पु), बामसर्वाला, चकाला येलील पार्वसाळा ी पाण्याचे पासी समुद्राया उलट्या
ददशेने बाींद्रा येले सम आ नदीपयंत र्वाहत जाते, हे खरे ेहे काय,

(२) असल्यास, साींतााूल (प)ु , खार (प)ु र्व बाींद्रा (प)ु येलील पार्वसाळा ी पाण्याचे पासी र्वाहून
नेसारे नालेसुध्दा बाींद्रा येले सम आ नदीत जोलले ेहे त, हे ही खरे ेहे काय,
(३) असल्यास, समुद्रात येसाऱ्या गरतीमुळा े येसारे पासी परत र्वाकोला नदीपयंत उल् येत,े हे
ही खरे ेहे काय,

(४) असल्यास, यामुळा े उपरोत द कासाहून र्वाहून जासाऱ्या पार्वसाळा ी पाण्याया रिटर्वाहास
अललळा ा होत असन
ू यामळा 
ु े अनेक द कासी पासी सा ू न नागषरकाींची गैरसोय होते, हे ही खरे
ेहे काय,
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(५) असल्यास, सदर रिटश्न सोलवर्वण्यासा आ बाींद्रा-कुलाय कॉप्लेस जर्वळा  सम आ नदीत पींवपींग
्े शन बाींधण्याचा रिटतार्वास मान्यता दे ण्याचे ेदे श शासन दे ईल काय,
(६) नसल्यास, वर्वलींबाचे कारसे काय ेहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (३०-०१-२०१९) : (१) वर्वलेपाले (पूर्व)य येलील पार्वसाळा ी पाण्याचे पासी
श्रध्दानींद नाला तसेच शारानी नगर नाला र्व पुढे र्वाकोला नदीतन
ू सम आ नदी र्व बामसर्वाला,

चकाला येलील पार्वसाळा ी पाण्याचे पासी मरोळा  नाला रिटसालीतन
ू सम आ नदी अशा पूर्वायपार
अजतर्वात असलेल्या नैसतगयक जलमन:सारस व्यर्वलेरिटमासे र्वाहत जाते.

(२) साींतााुल (प.ू ), खार (पू.) र्व बाींद्रा (पू.) येलील बहुताींश गागातील पार्वसाळा ी पाण्याचे पासी
र्वाकोला नदीतून र्वाहत जाऊन पुढे सम आ नदीस समळा ते.
(३) हे खरे ेहे .

(४) गरतीया र्वेळा ेस र्वाकोला नदी र्व सम आ नदीतील पाण्याची पातळा ी र्वाढल्याने या दोन्ही
नद्याींमध्ये मनचरा होसाऱ्या पजयन्य जलर्वादहन्या तसेच छो्े -मो े नाले याींमधन
ू र्वाहसाऱ्या
पार्वसाळा ी पाण्यास अललळा ा मनमायस होऊन काही सखल गागात सदर गरतीया र्वेळा ेपुरती
गैरसोय होण्याची शयता नाकारता येत नसल्याचे बह
ृ न्मुींबई महानगरपासलकेने कळा वर्वले ेहे .

(५) र्व (६) सम आ नदी सींदगायत तचतळा े ससमतीने सच
ु वर्वलेल्या अल्पकालीन र्व ददर्यकालीन
उपाययोजनाींया अनु ींगाने पढ
ु ील काययर्वाही करण्यात येत ेहे .
___________
चें बुर( मब
ुां ई) येथील एम पूवा ववभागाच्या हददीतील धोिादायि जस्थतीत
असलेल्या झोपडयाांचे सरु क्षक्षत स्थळी स्थलाांतर िरण्याबाबत

(४) ७११२१ (१६-०१-२०१७) श्री.ति
ु ाराम िाते (अणश
ु क्ती नगर) : सन्माननीय गह
ृ ननमााण मांत्री
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) चें बरु ( मींुबई) येलील एम पर्व
ू य वर्वगागाया हददीतील ददनर्वारी रोल येलील गौतमनगर,
पाींजरापोळा  तसेच र्वाशीनाका येलील ओम गसेश नगर, राहूल नगर, नागाबाबा नगर, सहयाद्री
नगर, अशोक नगर, गारतनगर बींजारापाला, हशु अलर्वासी नगर र्व एल यु गलकरी मागय येलील

वर्वषसू नगर ेणस गौतम नगर पाींजरापोळा  ददनर्वारी रोल या द कासी शासनाया जागेर्वरील
लदगरार्वर र्व लदगर उतारार्वर धोकादायक जलतीत असलेल्या लोपलयाींचे सरु क्षषीतत लळा ी

ललाींतर करार्वे याकषरता ददनाींक २७ मे, २०१६ रोजी र्वा यासुमारास मा.जजल्हातधकारी, मुींबई
उपगनर

याींयाकले

लामनक

लोकरिटमतमनधीींनी

परानव्यर्वहार

करुनही

अदयापी

कोसतीही

काययर्वाही लालेली नाही, हे खरे ेहे काय,
(२) असल्यास, उपरोत रिटकरसी काययर्वाही होण्यास वर्वलींब लागण्याची कारसे काय ेहे त
तसेच सदर रिटकरसी काययर्वाही होण्याबाबत शासन तरार्वर कोसती काययर्वाही करण्यात ेली
र्वा येत ेहे ,
(३) नसल्यास, वर्वलींबाची कारसे काय ेहे त ?
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श्री. प्रिाश महे ता (२९-०१-२०१९) : (१) र्व (२) उपजजल्हातधकारी (अमत./मनषका.), चें बूर-१ याींया
अहर्वालानस
ु ार, मौजे चें बूर, ता.कुलाय येलील एम/पूर्वय वर्वगागाया हद्दीतील ददनर्वारी रोल येलील
गौतमनगर, पाींजरापोळा  तसेच काशीनाका येलील ओम गसेश, राहूल नगर, नागाबाबा नगर,
सहयाद्री नगर, अशोक नगर, गारतनगर बींजारापाला, हशु अलर्वासी नगर र्व एल.य.ु गलकरी
मागय येलील वर्वषसू नगर ेणस गौतम नगर पाींजरापोळा  ददनर्वारी रोल र्वरील सर्वय गाग लदगर
उतारार्वर असून या द कासी शासकेय जसमनीर्वर मो या रिटमासार्वर अमतामस लाले ेहे त.
सदर द कासी तीव्र लदगर उतार र्व दा् लोकर्वती असल्याने

पार्वसाळा यात नैसतगयक

ेपतीमळा 
ु े दरल कोसळा ण्यासारयाया धोका उप्तन्न होऊ नये हसन
ू धोकादायक द कासी
असलेल्या लोपलीधारकाींना उपजजल्हातधकारी (अमत./मनषका.), चें बूर-१

या कायायलयामार्यत

दद.२९.५.२०१८ अन्र्वये जादहर नो्ीसा दे ण्यात ेल्या असून याींना सुरक्षषीतत द कासी जाण्याचे
ेर्वाहन करण्यात ेले ेहे .
(३) रिटश्न उद्भर्वत नाही.
___________
िळां बा ( जि.िोल्हापूर ) तलावाभोवतीचा पररसर नो डेव्हलमेंट
व सायलेंट झोन घोवषत िरण्याबाबत

(५) ७६६३६ (२०-०४-२०१७) श्री.रािेश क्षीरसागर (िोल्हापरू उत्तर) : सन्माननीय मख्
ु यमांत्री
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) कळा ीं बा (जज.कोल्हापरू ) उपनगरे र्व लगतया ग्रामीस जनतेया वपण्याया पाण्याचे मया
ु य
रानोत अससा-या कळा ीं बा तलार्वागोर्वती बाींधकामे होऊ नयेत, तलार्व रिटद ु समुत राहार्वा यासा आ
हे षीतेरान नो लेव्हलमें् र्व सायलें् लोन र्ोव त केले ेहे त, हे खरे ेहे काय,

(२) असल्यास, उत षीतेरान नो लेव्हलमें् र्व सायलें् लोन र्ोव त केले असताींनाही या षीतेरानात
दम
ु जली अर्वैध बाींधकामे मो या रिटमासात होत असल्याने तलार्वाया अजतर्वास धोका मनमायस
लाला ेहे , हे ही खरे ेहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली ेहे काय र्व चौकशीनुसार तलार्व पासलो्
षीतेरानात वर्वना परर्वाना बेकायदे शीर सुरु असलेली बाींधकामे ताकाळा  मनषकाससत करण्याबाबत
शासनाने कोसती काययर्वाही केली र्वा करण्यात येत ेहे ,
(४) नसल्यास,वर्वलींबाची कारसे काय ेहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२२-०१-२०१९) :(१) कोल्हापूर जजल्हा रिटदे श षीतेरानासा आ सुधाषरत रिटादे सशक
योजनेस

शासनाने

योजनेमध्ये
ेहे .

दद.

०४/०१/२०१८

रोजी

मींजूरी

ददली

असन
ू

उत

मींजूर

रिटादे सशक

करर्वीर नागरी सींकुलामध्ये कळा ीं बा तलार्व र्व लगत पषरसराचा समार्वेश होत

उत मींजर रिटादे सशक योजनेया रिटतार्वानस
य लील काही
ु ार कळा ीं बा तलार्वाचे दक्षषीतस-पर्व
ु क

षीतेरान शेती

तला ना वर्वकास वर्वगागामध्ये दशयवर्वण्यात ेलेले ेहे .

योजनेमध्ये सायलें् लोन असा वर्वगाग दशयवर्वण्यात ेलेला नाही.

मींजूर रिटादे सशक
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(२ ते ४) उत षीतेरानात दम
ु जली अर्वैध बाींधकामे मो या रिटमासात होत असल्याची बाब
मनदशनायस ेलेली नाही.

सदर षीतेरानातील तलार्व पासलो् षीतेरानात वर्वना परर्वाना बेकायदे शीर सुरु असलेली बाींधकामे

ताकाळा 

मनषकाससत

करण्याबाबत

उपवर्वगागीय अतधकारी, करर्वीर रिडकींर्वा

कोसताही

रिटतार्व

जजल्हातधकारी

कायायलयास

रिडकींर्वा

तहससलदार करर्वीर याींचे कायायलयास रिटाप्त लालेला

नाही. तसेच मया
ु य काययकारी अतधकारी, कोल्हापूर वर्वकास रिटातधकरस, कोल्हापूर याींचेकले सदर
तलार्व पासलो् षीतेरानामधील अनातधकृत बाींधकामाबाबत कोसतीही ताार रिटाप्त लालेली नाही.
___________

उल्हासनगर येथील िल्याण-बदलापूर महामागााचे िाम
अत्यांत सांथ गतीने सुरू असल्याबाबत

(६) ८८६५४ (२३-०८-२०१७) श्रीमती ज्योती िलानी (उल्हासनगर) : सन्माननीय मुख्यमांत्री
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) उल्हासनगर र्वासीयाींना कल्यास-बदलापूर महामागायचे काम अयींत तधया गतीने चालू

असल्यामळा 
ु े अनेक समया र्व अलचसीींना सामोरे जार्वे लागत असल्याची बाब ददनाींक १७
एवरिटल, २०१७ रोजी र्वा या सुमारास मनदशयनास ेली ेहे , हे खरे ेहे काय,

(२) असल्यास, उत मागायया कामाबाबत ेणस बातधताींया वर्ववर्वध समयाींबाबत मा.
राज्यमींरानी, नगरवर्वकास याींया दालनात सींय
ु त बै क होर्वन
ू या बै केत मा. राज्यमींरानी
महोदयाींनी ददलेल्या मनदे शाींचे अद्यापही अनुपालन लालेले नाही, हे ही खरे ेहे काय,

(३) असल्यास, उत रिटकरसी उल्हासनगर येलील र्वाहतूक कदली र्व बातधताींया वर्ववर्वध समया
सोलवर्वण्याकरीता शासनतरार्वरून कोसती काययर्वाही करण्यात ेली र्वा येत ेहे ,
(४) नसल्यास, वर्वलींबाची कारसे काय ेहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२५-०१-२०१९) : (१) कल्यास-अींबरनाल रता रुीं दीकरसामध्ये बाधीत
लालेल्या दक
ु ानदाराींनी पयाययी जागाींकषरता मा. उच न्यायालयात यातचका दाखल केल्या
ेहे त.

सदर यातचका ामाींक २८११/२०१७ र्व ंतर यातचकाींमध्ये ददनाींक ०९.०३.२०१७ रोजीया

ेदे शान्र्वये, सदर रता रुीं दीकरसाया कामास लतगती ेदे श असन
ू , सदर लतगती ेदे श
उ वर्वण्याबाबतची काययर्वाही सुरु असल्याचे उल्हासनगर महानगरपासलकेने कळा वर्वले ेहे .

(२), (३) र्व (४) सदर रयाचे सीमाींकनानुसार एकूस ८२१ बाींधकामे बाधीत होत असन
ू ,

यापैके ८ बाधीत दक
ु ान चालकाींकले मालके हक असन
ू , ंतर सर्वय बाींधकामे अनतधकृत
ेहे त. तलावप, मालके हक असलेल्या दक
ु ानदाराींना ्ी.ली.ेर. रिडकींर्वा एर्.एस.ेय. या
माध्यमातन
ू मोबदला दे ण्यात येसार ेहे .

तसेच, उर्वयषरत बाधीत दक
ु ानदाराींचे पुनर्वयसन करण्याया अनु ींगाने जजल्हातधकारी

कायायलयाकले पा पुरार्वा करण्यात येत असल्याचे र्व मा. उच न्यायालयाचे लतगती ेदे श

उ ल्यानींतर, रता रुीं दीकरस लाल्यार्वर र्वाहतुक कदली सींपुष्ात येईल असे उल्हासनगर
महानगरपासलकेने कळा वर्वले ेहे .

__________
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खालापूर नगरपांचायतीचे प्रशासन सांचालनालयाच्या आिृतीबांधानस
ु ार ९५ टक्िे िमाचारी
शासनाने ठरवून हदलेल्या शैक्षणणि पात्रतेत बसत नसल्याबाबत

(७) ९०८९० (२३-०८-२०१७) श्री.भरतशेठ गोगावले (महाड) : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) खालापूर नगरपींचायतीचे रिटशासन सींचालनालयाया ेकृतीबींधानुसार ९५ ्के कमयचारी
शासनाने

रर्वून ददलेल्या शैषीतणसक पारानतेत बसत नसल्यामळा 
ु े सुमारे तेरा कमयचा-याींर्वर

बेरोजगारी येसार असल्याचे नक
ु तेच माहे जन
ू , २०१७ मध्ये र्वा या दरयान मनदशयनास ेले
ेहे , हे खरे ेहे काय,

(२) असल्यास, यासींदगायत कमयचा-याींनी मा.मुयायमींरानी याींयाकले मनर्वेदन सादर केले ेहे , हे ही
खरे ेहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत शासन तरार्वर कोसती काययर्वाही केली र्वा करण्यात येत ेहे ,
(४) नसल्यास, वर्वलींबाची कारसे काय ेहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१८-०१-२०१९) :(१)
रोजी लालेली ेहे.
•
•

खालापूर नगरपींचायतीची लापना दद.२६ जून,२०१५

गुतपूर्वय खालापूर ग्रामपींचायतीमध्ये एकूस १५ कमयचारी काययरत होते.

खालापरू नगरपींचायतीकेता मींजरू लालेल्या ेकृतीबींधानस
ु ार २ कमयचा-याींचे समार्वेशन

लाले असून उर्वयषरत १३ कमयचा-याींया शैषीतणसक अपारानतेमळा 
ु े समार्वेशन होऊ शकले नाही, ही
र्वतुजलती ेहे .

(२) अशा ेशयाचे मनर्वेदन रिटाप्त लाले ेहे , हे खरे ेहे .
(३) उर्वयषरत कमयचा-याींया समार्वेशनाया अनु ींगाने ेर्वश्यक ती काययर्वाही करण्याया सच
ू ना
ेयुत तला सींचालक, नगरपासलका रिटशासन सींचालनालय याींना दे ण्यात ेल्या ेहे त.
(४) रिटश्न उद्भर्वत नाही.

___________
मांब
ु ईतील सायन,िेइएम,िे.िे.रुग्णालयात मोठया प्रमाणात अस्वच्छता पसरली असल्याबाबत
(८) ९६२५७ (३०-१२-२०१७) श्री.िालीदास िोळां बिर (वडाळा), श्री.असमन पटे ल (मुांबादे वी),

श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम) : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील
काय :-

(१) मुींबईतील सायन,केंएम,जे.जे.रुग्सालयात मो या रिटमासात अर्वछता पसरली असल्याचे
माहे ऑ्ोबर, २०१७ मध्ये र्वा या दरयान मनदशयनास ेले, ेहे हे खरे ेहे काय,

(२) असल्यास, या अर्वछतेमळा 
ीं गय होर्वू शकतो, हे ही खरे ेहे
ु े येलील रुगसाींना जींतस
ू स
काय,

(३) असल्यास, यामुळा े शासनाने येलील सर्ाई कमयचा-याींची सींयाया र्वाढवर्वण्याबाबत कोसती
काययर्वाही केली र्वा करण्यात येत ेहे ?

(४) नसल्यास, वर्वलींबाची कारसे काय ेहे त ?

वर्व.स. ५२४ (8)
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२५-०१-२०१९) : (१), (२) र्व (३) सर्ाई कमयचाऱ्याींची षरत पदे गरण्याची
काययर्वाही सुरु असून, रुग्सालयाींया र्वछतेसा आ रिटयेक पाळा ीमध्ये सर्ाई कामगाराींची
नेमसुक करण्यात ेली ेहे.

तसेच, महानगरपासलकेमार्यत नेमसक
ु करण्यात ेलेल्या मे. बी.व्ही.जी. ंींडलया रिटा.सल.

या सींलेकले ऑग् २०१७ पासन
ू रुग्सालयाींया सार्सर्ाईची अमतषरत जबाबदारी दे ण्यात
ेली ेहे .

सद्य:जलतीत ऑग्, २०१८ पासून मे. कल्पतरु हॉजप्ॅ सल्ी ॲण्ल र्ॅससली्ी मॅनज
े में्

सवर्वयसेस रिटा.सल. या सींलेकले रुग्सालयाया सार्सर्ाईची अमतषरत जबाबदारी दे ण्यात
ेल्याचे बह
ृ न्मुींबई महानगरपासलकेमार्यत कळा वर्वण्यात ेले ेहे .
(४) रिटश्न उद्भर्वत नाही.

___________
िुलाा (मुांबई) येथील िापड गोदामाला आग लागल्याबाबत
(९) १००१५४

(०६-०१-२०१८) श्री.प्रिाश

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सुवे

(मागाठाणे) : सन्माननीय

मुख्यमांत्री

(१) कुलाय (मुींबई) येलील कापल गोदामाला ददनाींक २७ ऑ्ोबर, २०१७ रोजी
ेग लागली, हे खरे ेहे काय,

पुढील

र्वा यासुमारास

(२) असल्यास, या ेगीमळा 
ु े रिडकती नक
ु सान लाले ेहे,

(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली ेहे काय,
(४) असल्यास, चौकशीत काय ेढळा ून ेले र्व तद्नुसार ेग लागण्यास कारसीगूत अससायाींर्वर कोसती कारर्वाई करण्यात ेली र्वा येत ेहे ,
(५) नसल्यास, वर्वलींबाची कारसे काय ेहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२५-०१-२०१९) : (१) कुलाय (मुींबई) येलील कापल गोदामाला ददनाींक २८
ऑ्ोबर, २०१७ रोजी सकाळा ी ०९.०३ र्वाजता ेग लागली होती हे खरे ेहे .
(२) सदर ेगीत अींदाजे रुपये २.९६ लषीत ंतके नक
ु सान लाले ेहे .

(३) र्व (४) सदर रिटकरसी बह
ृ न्मुींबई महानगरपासलकेमार्यत चौकशी करण्यात ेली असून, सदर
ेग सदो
ेहे .

वर्वद्युत रिटसालीमळा 
ु े लागली असल्याचे महानगरपासलकेमार्यत कळा वर्वण्यात ेले

(५) रिटश्न उद्भर्वत नाही.
___________

वर्व.स. ५२४ (9)
माहहम (मुांबई) येथील मे.माईटी इांजिननयसा व िॉन्रक्टरचे वविासि व वास्तुववशारद
याांनी झोपडपट्टी पन
ु वासन योिनेत गैरव्यवहार िेल्याबाबत

(१०) १०१००५ (३०-१२-२०१७) श्री.अमर िाळे (आवी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम),
श्री.वविय वडेट्टीवार (ब्रम्पहपरू ी), अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा), श्री.सनु नल िेदार (सावनेर),

डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी) : सन्माननीय गह
ृ ननमााण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील
काय :-

(१) मादहम (मुींबई) येलील मे.माई्ी ंींजजमनयसय र्व कॉन्र्रचे वर्वकासक र्व र्वातुवर्वशारद याींनी

१३ लोपलया असताना वर्वकासकाींनी २८ बनार्व् लोपलया दाखर्वून लोपलपट्टी पुनर्वयसन

रिटातधकरसाकलून दे ण्यात ेलेले ेशयपरान (L.O.I) ेणस नकाशाकले दल
य करुन जातीचे
ु षीत
बेकायदा बाींधकाम केल्याचे ददनाींक १४ ऑग्, २०१७ रोजी र्वा या सुमारास मनदशयनास ेले
ेहे , हे खरे ेहे काय,

(२) असल्यास, शासनाने या रिटकरसी चौकशी केली ेहे काय, चौकशीत काय ेढळा ून ेले र्व
चौकशीनूसार कोसती काययर्वाही करण्यात ेली र्वा येत ेहे ,
(३) नसल्यास, वर्वलींबाची कारसे काय ेहे त ?

श्री. प्रिाश महे ता (३०-०१-२०१९) : (१) हे खरे नाही असा लोपलपट्टी पुनर्वयसन रिटातधकरसाचा
अहर्वाल ेहे .

(२) रिटश्न उद्भर्वत नाही.
(३) रिटश्न उद्भर्वत नाही.
___________
उल्हासनगर महानगरपासलिेमध्ये चार िमाचाऱयाांची बोगस भरती झाल्याबाबत
(११)

१०६५५०

(१९-०४-२०१८) डॉ.बालािी

किणीिर (अांबरनाथ),

श्री.अमर

िाळे

(आवी),

श्री.सुननल िेदार (सावनेर), श्री.ति
ु ाराम िाते (अणुशक्ती नगर), श्री.सुननल राऊत (वविोळी),

श्री.ियप्रिाश मांद
े र (ससांदखेड रािा) : सन्माननीय मख्
ु डा (बसमत), डॉ.शसशिाांत खेडि
ु यमांत्री
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) उल्हासनगर महानगरपासलकेचे ेय
ु त ेणस मया
ु यालय उपाय
ु त याींया नार्वाचे बनार्व्
सह्या र्व सशके र्वापरुन उल्हासनगर महानगरपासलकेत चार कमयचाऱ्याींची बोगस गरती
लाल्याचे माहे डलसेंबर, २०१७ या शेर्व्या े र्वड्यात मनदशयनास ेले ेहे , हे खरे ेहे
काय,
(२) असल्यास, या रिटकरसी चौकशी करुन सींबींतधताींर्वर कारर्वाई करार्वी अशी मागसी श्री.राजेंद्र
चौधरी या नगरसेर्वकाने मा.नगरवर्वकास राज्यमींरानी याींयाकले माहे जानेर्वारी, २०१८ मध्ये र्वा
या दरयान मनर्वेदनाव्दारे केली ेहे , हे ही खरे ेहे काय,
(३) असल्यास, याबाबत चौकशी करण्यात ेली ेहे काय, चौकशीचे मनषक य काय ेहे त र्व
तदनु ींगाने उत रिटकरसी सींबींतधत दो ीींर्वर कोसती कारर्वाई केली र्वा करण्यात येत ेहे ,
(४) नसल्यास, वर्वलींबाची कारसे काय ेहे त ?

वर्व.स. ५२४ (10)
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२५-०१-२०१९) : (१) उल्हासनगर महानगरपासलकेत बोगस गरती लाली हे
खरे नाही. तलावप, काही व्यतीींची र्सर्वसक
लाल्याचे मनदशयनास ेल्याचे उल्हासनगर
ू
महानगरपासलकेमार्यत कळा वर्वण्यात ेले ेहे .
(२) सदर मनर्वेदन रिटाप्त लाले हे खरे ेहे .
(३) र्सर्वसूक लालेल्या व्यतीींनी पोलीस तला उल्हासनगर महानगरपासलकेस कोसतीही लेखी
ताार केली नसल्याने महानगरपासलकेमार्यत चौकशी करण्यात ेली नसल्याचे उल्हासनगर
महानगरपासलकेमार्यत कळा वर्वण्यात ेले ेहे .
(४) रिटश्न उद्भर्वत नाही.
___________

राििीय नेत्याांच्या मालमत्ता ATM फायनान्स िांपन्याांचा शोध घेऊन उल्हासनगर
महानगरपासलिेने िर वसल
ु ी िेल्याबाबत
(१२)

१०९०८१

(१२-०४-२०१८) श्री.नरें द्र

पवार

(िल्याण

पजश्चम),

श्री.गणपत

गायिवाड

(िल्याण पूव)ा , श्री.किसन िथोरे (मुरबाड) : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा
करतील काय :-

(१) उल्हासनगर महानगरपासलकेने कर ेकारसे, रे कॉलयर्वर नसलेल्या बँक, राजकेय नेयाींया
मालमता, ATM, र्ायनान्स कींपन्याींचा कसन
शोध र्ेऊन अशाच मालमताींकलून ३
ू

मदहन्याींत १३ को्ीींचे उपन्न समळा ाले असून महानगरपासलकेया ्ागे् र्वरील मालमतेमुळा े
र्वसुली करण्यात ेली ेहे , हे खरे ेहे काय,

(२) असल्यास, महानगरपासलका रे कॉलयर्वर नसलेल्या ेणस नामपारान कर ेकारसीया
मालमता ्ागे्र्वर ेहे त, हे ही खरे ेहे काय,
(३) असल्यास, शासनाने उत मालमताींर्वर कोसती कारर्वाई केली र्वा करण्यात येत ेहे ,
(४) नसल्यास, वर्वलींबाची कारसे काय ेहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२५-०१-२०१९) : (१) हे खरे ेहे .
(२) मालमता करापासून र्वींतचत असलेल्या समळा कतीर्वर जी.ेय.एस. रिटसालीया माध्यमातून

कर ेकारसी करण्याची काययर्वाही सरु
ु असन
ू , याअनु ींगाने मनवर्वदा रिटरिडाया अींमतम ्प्प्यात
असल्याचे उल्हासनगर महानगरपासलकेमार्यत कळा वर्वण्यात ेले ेहे .

(३) उल्हासनगर महानगरपासलका षीतेरानात मनयसमतपसे कर ेकारसी सुरु असलेल्या परीं तु
समळा कतीया र्वापरकयायमध्ये बदल लाला ेहे अशा १२६ मालमताींर्वर सन २०१७-१८ मध्ये

सध
ु ारीत कर ेकारसी करण्यात ेली असल्याचे उल्हासनगर महानगरपासलकेने कळा वर्वले
ेहे .

(४) रिटश्न उद्भर्वत नाही.
___________

वर्व.स. ५२४ (11)
आरोस ( ता.िुडाळ, जि.ससांधुदग
ु )ा येथील सवे नां.१२३ ’’ओस्रो प्रेस्टीि’’ वविासिाने हाऊससांग
प्रिल्पाची ’’महारे रा’’ अांतगात नोंदणी न िरता अवैधररत्या घराांची िाहहरात िेल्याबाबत

(१३) १०९९२२ (०६-०४-२०१८) श्री.वैभव नाईि (िुडाळ) : सन्माननीय गह
ृ ननमााण मांत्री पुढील
गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) ेरोस (ता.कुलाळा , जज.ससींधुदग
ु )य येलील सर्वे नीं.१२३ ’’ओरो रिटे्ीज’’ वर्वकासकाने हाऊससींग
रिटकल्पाची ’’महारे रा’’ अींतगयत नददसी न करता अर्वैधषरया र्राींची जादहरात करुन महारे रा

कायद्याचे कलम ३ (१) चे उल्लींर्न केल्यारिटकरसी चौकशी र्व यानु ींगाने कारर्वाई करण्याची
मागसी लामनक लोकरिटमतमनधीींनी अध्यषीत, महाराषर लार्वर सींपदा मनयामक रिटातधकरस
याींयाकले ददनाींक २३ जानेर्वारी, २०१८ रोजी र्वा या सुमारास मनर्वेदनाव्दारे केली ेहे , हे खरे
ेहे काय,

(२) असल्यास, कुलाळा  तालुयातील तसेच बाहे रील ग्राहकाींची र्सर्वसूक होऊ नये यासा आ
ेतापयंत कोसती काययर्वाही करण्यात ेली र्वा येत ेहे ,
(३) नसल्यास, वर्वलींबाची कारसे काय ेहे त ?
श्री. प्रिाश महे ता (२४-०१-२०१९) : (१) होय. हे खरे ेहे.
(२) या रिटकरसाची दद. १५.०२.२०१८ रोजी महाराषर लार्वर सींपदा मनयामक रिटातधकरसाकले
(महारे रा) सुनार्वसी र्ेण्यात ेली असन
ू सींबींतधत गह
ृ मनमायस रिटकल्पाची नददसी रद्द करण्याचे
ेदे श महारे राने ददले ेहे त.
(३) रिटश्न उद्भर्वत नाही.
___________

राज्यातील हररत पट्टयातील आरक्षक्षत वनिसमनी सांरक्षक्षत िरण्याबाबत
(१४) ११५२६६ (३१-०३-२०१८) प्रा.(श्रीमती) मेधा िुलिणी (िोथरुड) : सन्माननीय मख्
ु यमांत्री
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यात २६ महापासलका, २५६ नगरपासलकाींमध्ये वर्वकास ेराखड्यात मींजूर हषरत

पर्यातील ेरक्षषीतत र्वनजसमनी गहाळा  लाल्याचे माहे जानेर्वारी २०१८ मध्ये र्वा या दरयान
मनदशयनास ेले, हे खरे ेहे काय
(२) असल्यास, यामध्ये राखीर्व र्वने, सींरक्षषीतत र्वने, अगयारण्य, राषरीय उद्याने ेदीींचा
समार्वेश ेहे , परीं तु ददनाींक २९ मे, १९६७ या शासन मनसययानस
ु ार र्वनजसमनीचा र्वनेतर
कामाकषरता र्वापर करण्यासा आ राज्य मींरानीमींलळा ाची पूर्वप
य रर्वानगी अर्वश्य ेहे , हे ही खरे ेहे
काय

(३) असल्यास, ग्रीन लोन मधील र्वनजसमनीचे ेरषीतस बदलण्यासा आ नगरसेर्वक ेमसगेत
रिटतार्व माींलतात र्व हा रिटतार्व एक तत
ृ ीयाींश बहुमताने मींजूर होऊन जजल्हातधकारी, वर्वगागीय
ेय
त
जजल्हा
मनयोजन
ससमती
ते
मींरानालय असा रिटर्वास करून मान्यता समळा र्वार्वी लागत
ु
ेहे , हे ही खरे ेहे काय
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(४) असल्यास, याबाबत शासनाने ेढार्वा र्ेऊन र्वन जसमनीींना सींरषीतस समळा ार्वे याकषरता
कोसती काययर्वाही केली र्वा करण्यात येत ेहे ,
(५)

नसल्यास, वर्वलींबाची कारसे काय ेहे त?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२२-०१-२०१९) : (१) हे खरे नाही.
(२) कोसयाही असगलेखात, कोसायाही मालकेचे र्वन हसुन नदद असलेले षीतेरान जर र्वनेतर
कामासा आ र्वापरार्वयाचे असेल तर यासा आ र्वनसींर्वधयन अतधमनयम, १९८० अींतगयत केंद्र
शासनाची पुर्वय परर्वानगी घ्यार्वी लागते.
असून दद.

उत अतधमनयम दद. २५/०१/१९८० पासुन लागु लाला

२५/०१/१९८० पुर्वय कोसतीही र्वनजसमन मनर्वायसीकृत करसे, रिडकींर्वा

वर्वगागास/सींलेस दे ण्यासा आ

कोसयाही

मा. राज्यमींरानी मींलळा ाची पुर्वय परर्वानगी घ्यार्वी लागेल असे शासन

पषरपरानक ामाींक एर्एलली-१०७६/११०-र्-३, ददनाींक ०४/०८/१९७६ मध्ये मनदे श ददलेले ेहे त.

(३) अशी जलती ददसुन येत नाही. केंद्रीय पयय्न र्व र्वन वर्वगागाया परर्वानगी सशर्वाय असे
करसे शय नाही. तसेच

रिटादे सशक योजना रिडकींर्वा वर्वकास योजना तयार करतेर्वळा 
े ी

षीतेरानाया र्वापर केर्वळा  Forest Land

र्वन

(र्वन जमीन) हसून दशयवर्वसे बींधनकारक ेहे अशा

जसमनीर्वर र्वन वर्वगागाचे नाहरकत रिटमासपरान असल्यासशर्वाय कोसतेही ेरषीतस दशयवर्वण्यात
येऊ नये . या ेशयाचे मनदे श शासनाने

दद. २३/०८/२०१७ रोजी पाषरत केलेले ेहे त.

(४) रिटश्न उद्भर्वत नाही.
(५) रिटश्न उद्भर्वत नाही.
___________
उल्हासनगर (जि. ठाणे) येथील महानगरपासलिेचा िमाचारी
नावात बदल िरुन सेवेत िायम असल्याबाबत
(१५) ११५३७१ (१९-०४-२०१८) श्रीमती ज्योती िलानी (उल्हासनगर) : सन्माननीय मख्
ु यमांत्री
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) उल्हासनगर (जज.

ासे) येलील महानगरपासलकेया एका कमयचाऱ्याने गार्वाया नार्वात र्व

र्वतःया नार्वात बदल करून २० र्व ायपासून सेर्वेत कायम असल्याची बाब ददनाींक २० डलसेंबर,

२०१५ रोजी र्वा या सम
ु ारास मनदशयनास अल्यानींतरही सदर रिटकरसी कोसतीही कारर्वाई
करण्यात ेली नाही, हे खरे ेहे काय,

(२) असल्यास, सदर रिटकरसी शासनाने चौकशी करुन कोसती काययर्वाही केली तसेच
चौकशीनूसार सींबींतधत दो ी कमयचारी र्व अतधकारी याींयार्वर कोसती कारर्वाई केली र्वा करण्यात
येत ेहे ,

(३) नसल्यास, वर्वलींबाची कारस काय ेहे त ?
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श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२५-०१-२०१९) : (१) र्व (२) श्री. रमेश गानद
ु ास अढाींगळा े हे उल्हासनगर
महानगरपासलकेत सर्ाई कामगार या पदार्वर रोजींदारी तर्वार्वर काययरत होते. याींना ददनाींक
०२.११.१९९६ रोजीया ेदे शान्र्वये उल्हासनगर महानगरपासलकेने कायम केले होते.
तलावप, श्री. रमेश अढाींगळा े याींनी ददनाींक ११ जानेर्वारी, २००१ मधील शासन राजपरानात
श्री. राजेंद्र गानुदास अढाींगळा े असा बदल केल्याचे महानगरपासलकेया मनदशयनास ेले.

सदर रिटकरसी अमतषरत ेयुत, उल्हासनगर महानगरपासलका याींचेमार्यत रिटालसमक

चौकशी करण्यात ेली असून, उल्हासनगर महानगरपासलकेमार्यत काययरत असलेल्या श्री.
राजेंद्र अढाींगळा े याींचेर्वर गन्
ु हा ामाींक I११७/२०१८, कलम ४२०,४६७,४०६ गा.दीं .वर्व. अन्र्वये
ददनाींक ०२.०५.२०१८ रोजी गुन्हा दाखल करण्यात ेल्याचे महानगरपासलकेने कळा वर्वले ेहे.

श्री. राजेंद्र अढाींगळा े याींना ददनाींक २७.०७.२०१८ रोजीया ेदे शान्र्वये उल्हासनगर

महानगरपासलकेया सेर्वेतून मनलींबबत करण्यात ेले ेहे.
(३) रिटश्न उद्भर्वत नाही.

___________
मोरबे (नवी मुांबई) येथे सौर ऊिाा प्रिल्पाची उभारणी िेल्याबाबत
(१६)

११५६९०

(०४-०४-२०१८) श्री.अननल

िदम

(ननफाड) : सन्माननीय

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

मुख्यमांत्री

पुढील

(१) नर्वी मुींबई येले वर्वजेची बचत व्हार्वी, र्वत र्व पयायर्वरस पुरक वर्वद्यूत मनसमयती व्हार्वी या
उद्देशाने शासनाने मोरबे येले सौर ऊजाय रिटकल्पाची उगारसी केली ेहे , हे खरे ेहे काय.

(२) असल्यास, सदर रिटकल्पातन
रिडकती वर्वज मनसमयती करण्यात येते र्व कोसकोसया
ू
रिटयोजनासा आ र्वापरण्यात येते तसेच सदर रिटकल्पाला रिडकती खचय ेला र्व यापासून रिडकती
महसूल रिटाप्त होत ेहे,

(३) असल्यास, सदर रिटकल्पासा आ लालेला खचय र्व यापासन
ू समळा सारे उपन्न याचा वर्वचार

करता सदर रिटकल्पामुळा े शासनाला रिडकती नुकसान लाले ेहे र्व नुकसान गरपाई करीता
शासनाने कोसती काययर्वाही केली ेहे ,

(४) नसल्यास, वर्वलींबाची कारसे काय ेहे त?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२२-०१-२०१९) : (१) मोरबे धरस नर्वी मींब
ु ई महानगरपासलकेया
अखयाषरत ेहे . तलावप तेले सद्यजलतीत सौर ऊजाय रिटकल्पाची उगारसी केली नसल्याचे,
महानगरपासलकेने कळा वर्वले ेहे .
(२), (३) र्व (४) रिटश्न उद्भर्वत नाही.
___________
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मुांबई शहरातील सावािननि वाहति
ू िरणाऱया बेस्ट ला नवसांिीवनी दे ण्याबाबत
(१७) ११६७३५ (२३-०७-२०१८) श्री.अबू आिमी (मानखूदा सशवािीनगर), श्रीमती ननमाला गाववत

(इगतपूरी), प्रा.वषाा गायिवाड (धारावी), अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा), श्री.पथ्
ृ वीराि चव्हाण
(िराड दक्षक्षण), श्री.असमन पटे ल (मुांबादे वी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), डॉ.सांतोष टारफे
(िळमनुरी), श्री.नसीम खान (चाांहदवली), श्री.आससफ शेख (मालेगाांव मध्य), श्री.िुणाल पाटील

(धुळे ग्रामीण), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर), श्री.अमर िाळे (आवी), श्री.सुननल िेदार

(सावनेर), श्री.हषावधान सपिाळ (बुलढाणा) : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा
करतील काय :-

(१) मुींबईकराींचे र्वाहतुकेचे साधन असलेल्या बे् उपामार्वर खासगीकरसाचे सींक् ओढर्वले

असताना रिटर्वासी सींयायाही कमी होत असल्याचे माहे एवरिटल, २०१८ मध्ये र्वा या दरयान
मनदशयनास ेले ेहे , हे खरे ेहे काय,
(२) असल्यास, बे्मधील अतधकाऱ्याींचा मनमानी कारगार, अयोग्य मनवर्वदा रिटरिडाया यामळा 
ु े
११ मदहन्याींया काळा ात एकूस ६९० लाख रिटर्वाशाींनी बे्कले पा

रिडर्रवर्वल्याची बाब ददनाींक २

मे, २०१८ रोजी र्वा यासुमारास मनदशयनास ेली, हे ही खरे ेहे काय,

(३) असल्यास, मुींबई महानगरपासलकेया अखयारीत असलेल्या बे्मधून ५० लाख रिटर्वासी

रोज रिटर्वास करत होते मारान सध्या सुमारे २८ लाख रिटर्वाशाींची र्वाहतूक होत असल्याची बाब
मनदशयनास ेली ेहे , हे ही खरे ेहे काय,

(४) असल्यास, महानगरपासलका रिटशासनाने बे् सल्लागाराींया मनयुतीचा रिटतार्व बे्
ससमती समोर सादर केला असता यात बीएमसी अॅ् ेणस सीव्हीसी तर्वाचे उल्लींर्न
केल्याचे ददसून ेले ेहे, हे ही खरे ेहे काय,

(५) असल्यास, सदर रिटकरसी सार्वयजमनक र्वाहतक
ू व्यर्वला हा मींब
ु ईचा महर्वाचा गाग असन
ू
बे्ला नर्वसींजीर्वनी दे ण्याबाबत शासनातर्े कोसती उपाययोजना कारण्यात ेली र्वा येत
ेहे ,

(६) नसल्यास, वर्वलींबाची कारसे काय ेहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२५-०१-२०१९) : (१) र्व (२) बे् उपामाया रिटर्वासी सींयायेमध्ये गेल्या
काही र्व ांत खालील कारसाींमुळा े र्् लाली असल्याचे बे् रिटशासनामार्यत कळा वर्वण्यात ेले
ेहे :-

• रिटर्वाशाींया गरजेनस
य करे ल अशा समनी समली बससेर्वा उपलब्ध करुन दे से
ु ार याींना ेकव त
शय लालेले नाही.

• सन २००१ या तुलनेत मुींबईतील दच
ु ाके र्वाहनाींया सींयायेत सन २०१७ मध्ये ३००% ने
र्वाढ लाली ेहे.

• कार, ऑ्ोषरषीताया सींयायेमध्ये सध्
ु दा र्वाढ लाली ेहे.

• रिटर्वाशाींना याींया मनर्वासलानापासून रे ल्र्वे लानकापयंत षरषीता, ्ॅ सी, दच
ु ाके र्वाहने ले्
सेर्वा उपलब्ध करुन दे त असल्याने तसेच, रिटर्वाशाींया र्वाढलेल्या ायशतीमुळा े र्व बदलया

रिटाधान्यामामळा 
य करे ल अशी बससेर्वा र्व सुवर्वधा उपलब्ध करुन दे ता
ु े तसेच याींना ेकव त
ेलेली नाही.
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(३) बे् उपामाया बसगालयाींमधून रिटमतददन २८ लाख रिटर्वाशाींची र्वाहतुक केली जाते.

(४) बे् उपामातील सल्लागार मनयुतीचे रिटतार्व मुींबई महानगरपासलका अतधमनयम १८८८
मधील तरतुदीनुसार र्व सीव्हीसी तर्वाींचे पालन करुन सषीतम रिटातधकारी र्व रिटातधकरसाया
मान्यतेने दे ण्यात ेल्याचे बे् रिटशासनामार्यत कळा वर्वण्यात ेले ेहे .

(५) र्व (६) मुींबईतील र्वाहतुकेया साधनामींमध्ये होसारे बदल वर्वचारात र्ेऊन बे् उपामाने
बह
ृ न्मुींबई महानगरपासलकेया सहाय्याने बे् रिटर्वतयनामध्ये लर्वतचकता ेसण्याचे धोरस
जर्वकारले असन
ू , यानु ींगाने खालीलरिटमासे काययर्वाही करण्यात येत ेहे :-

• गवर्वषयात बे् उपामाया ताफ्यात गालेतर्वार्वर समनी ेणस समली तसेच र्वातानक
ु ू सलत
बसगालयाींचा समार्वेश करसे

• ेय्ीएमएस रिटकल्पाद्र्वारे ेधुमनक तींरानज्ञानाचा र्वापर करुन रिटर्वाशाींना बसलाींब्यार्वर येसाऱ्या
बसया ेगमन र्वेळा ेची मादहती तसेच बसमध्ये बसलानकाींची उद्र्ो सा ंयादी सारयाया
अतधकातधक सोयी-सुवर्वधा उपलब्ध करुन दे ण्यासा आ रिटयन करण्यात येत ेहे त.
___________

मुांबईतील झोपडपट्टी पुनवासन योिनेंतगात मांडईसाठी राखीव ठे वलेल्या िागाांबाबत
(१८) ११६७९० (२६-०७-२०१८) अॅड.पराग अळवणी (ववलेपाले), अॅड.आसशष शेलार (वाांद्रे पजश्चम),
िॅ्टन आर.तसमल सेल्वन (सायन-िोळीवाडा), श्री.नरें द्र महे ता (समरा भाईंदर), श्री.नरें द्र पवार
(िल्याण पजश्चम) : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मींब
ु ईतील लोपलपट्टी पन
ु र्वयसन योजनेंतगयत बाींधण्यात ेलेल्या ंमारतीींमध्ये मींलईसा आ

राखीर्व

े र्वलेल्या जागाींर्वर अद्यापपयंत महानगरपासलकेने मींलई सुरु केली नसल्याचे ददनाींक ११

एवरिटल, २०१८ रोजी र्वा यासुमारास मनदशयनास ेले ेहे, हे खरे ेहे काय,

(२) असल्यास, सदर मींलईसा आ उपलब्ध जागाींचा र्वाणसज्य र्वापर करसाऱ्या रिटकल्पबातधताींसा आ
दे ण्याची तरतूद असली तरी याींना मींलईमधील अनुज्ञेय व्यर्वसायच करण्याची अ् तसेच

मालके िर्वजी ‘परर्वाना’ तर्वार्वर गाळा े दे ण्यात येत असल्यामळा 
ु े रिटकल्पबातधत सदर द कासी
गाळा े र्ेत नसल्यामळा 
ु े या जागा षरकाया रहात असल्याचेही मनदशयनास ेले ेहे ,

हे ही खरे

ेहे काय,

(३) असल्यास, ह्या मींलईया दे खगालीसा आ सुरषीतारषीतक नसल्याने रारानीया र्वेळा ी काही
समाजकीं्क असामाजजक कृय करीत असल्याचेही ेढळा ून ेले ेहे , हे ही खरे ेहे काय,

(४) असल्यास, उत रिटकरसी चौकशी करून या द कासी मींलई िर्वजी ेर्वश्यक अन्य
कारसासा आ र्वापर करण्याबाबत शासन महानगरपासलकेला मनदे श दे सार ेहे काय,
(५) नसल्यास, वर्वलींबाची कारसे काय ेहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (३०-०१-२०१९) : (१) मींब
ु ईतील लोपलपट्टी पन
ु र्वयसन योजनेतील मींलई

ेरषीतस असलेल्या गूखींलार्वरील एकूस १४ मींलया बह
ृ न्मुींबई महानगरपासलकेकले हताींतरीत
करण्यात ेल्या असून, महानगरपासलकेया ददनाींक २८ माचय, २०१३ रोजीया

रार्वानुसार

सदर मींलयाींया बाींधीर्व सुवर्वधा षीतेरान वर्ववर्वध रिटकल्पबाधीत व्यतीींना वर्वतरीत करण्यात ेले
ेहे त.

वर्व.स. ५२४ (16)
तलावप काही रिटकल्पबाधीत व्यती वर्वतरीत करण्यात ेलेल्या जागेचा ताबा र्ेत
नाहीत तरी काही व्यती ताबा र्ेतल्यानींतरही तेले व्यर्वसाय सुरु करत नाहीत.
यामुळा े

काही

द कासी

मींलई

सुरु

लाली

नसल्याचे

मनदशयनास

येते

असे

महानगरपासलकेमार्यत कळा वर्वण्यात ेले ेहे .

(२) मुींबई महानगरपासलका अतधमनयम १८८८ या कलम ६१(ह) अन्र्वये महानगरपासलका
रिडकरकोळा  मींलई बाींधसे, याींचे पषररषीतस करसे र्व तेलील व्यर्वसायाचे मनयींरानस करसे हे
महानगरपासलकेचे ेर्वश्यक कतयव्य ेहे .
तसेच सदर मींलयाींमध्ये सदर कायद्यातील पषरसशष् “जज” मध्ये नमद
ू केलेले व्यर्वसाय

करसे अनुज्ञेय ेहे . यामुळा े रिटकल्पबाधीताींना गाळा े मालके तर्वार्वर दे से शय नसल्याचे
महानगरपासलकेने कळा वर्वले ेहे .
(३)

सदर

मींलया

ज्या

वर्वगागात

ेहे त

या

वर्वगागाया

सुरषीता

रषीतक

वर्वगागास

महानगरपासलका रिडकरकोळा  मींलईया बाींधीर्व सुवर्वधा षीतेरानाींचे सुरषीता करण्याची जबाबदारी दे ण्यात
ेली ेहे .

(४) महानगरपासलका रिडकरकोळा  मींलई या सार्वयजमनक उद्देशासा आ राखीर्व असलेल्या गूखींलार्वरील
बाींधीर्व षीतेरानात गख
ू ींल ज्या उद्देशासा आ राखीर्व ेहे यासा आ र्वापर करण्यास महानगरपासलका
बाींधील ेहे .

यामळा 
ु े सदर द कासी मींलईिर्वजी ेर्वश्यक अन्य कारसासा आ र्वापर करण्याबाबत

परर्वानगी दे ता येसार नसल्याचे महानगरपासलकेमार्यत कळा वर्वण्यात ेले ेहे.
(५) रिटश्न उद्भर्वत नाही.

___________
मुांबईतील ७०० चौ.फुटापयंत घराांना मालमत्ता िर माफ िरण्याबाबत
(१९) ११७१२३ (२८-०७-२०१८) श्री.सुननल प्रभू (हदांडोशी) : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा
खुलासा करतील काय :-

(१) मींब
ु ईतील ७०० चौ.र्ु्ापयंत र्राींना मालमता कर मार् करण्याबाबत शासनाने अनक
ु ू लता

दशयवर्वली असून यासींदगायत मुींबई महानगरपासलका ेयुताींनी र्वैधामनक काययर्वाही पूसय करुन
रिटतार्व

शासनाकले

पा वर्वण्याचे

मनदे श

मा.

मुयायमींरानी

महोदयाींनी,

ेयुत,

मुींबई

महानगरपासलका याींना माहे माचय, २०१८ मध्ये र्वा या दरयान ददले ेहे त , हे खरे ेहे
काय,

(२) असल्यास, मा. मया
ु यमींरानी महोदयाींया ेदे शानस
ु ार ेय
ु त, मींब
ु ई महानगरपासलका याींनी

७०० चौ.र्ु्ाींया र्राींना कर मार्े दे ण्याचा रिटतार्व महानगरपासलकेत मींजूर करुन शासनाकले
मान्यतेसा आ पा वर्वसेबाबत कोसती काययर्वाही केली र्वा करण्यात येत ेहे ,
(३) नसल्यास, वर्वलींबाची कारसे काय ेहे त ?

वर्व.स. ५२४ (17)
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१९-०१-२०१९) : (१), (२) र्व (३) बह
ुीं ईतील ५०० ते ७०० चौ.
ृ न्मब
र्ु्ापयंतया सदमनकाींना मालमता कर मार् करण्यासींदगायतील सुयोग्य रिटतार्व शासनास
सादर करण्याबाबत ेयुत, बह
ृ न्मुींबई महानगरपासलका याींना ददनाींक ३० ऑ्ोबर, २०१८
रोजीया परानान्र्वये कळा वर्वण्यात ेले ेहे .

___________
मुांबई महानगरपासलिेच्या िुलाबा पोटा तसेच िुलाा येथील एल ववभागात अनेि हठिाणी
बेिायदा इमारत बाांधिामे होत असल्याबाबत

(२०) ११७५६६ (२३-०७-२०१८) श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.नरें द्र पवार (िल्याण पजश्चम),
श्री.नरें द्र महे ता (समरा भाईंदर), श्री.बळीराम ससरसिार (बाळापरू ) : सन्माननीय मुख्यमांत्री
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मुींबई महानगरपासलकेया कुलाबा पो्य तसेच कुलाय येलील एल वर्वगागात अनेक द कासी

बेकायदा ंमारत बाींधकामे होत असल्याचे माहे एवरिटल, २०१८ मध्ये र्वा या दरयान
मनदशयनास ेले ेहे , हे खरे ेहे काय,
(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली ेहे काय, चौकशीअींती काय मनदशनायस ेले
तद्नुसार बेकायदा बाींधकामाींर्वर ेळा ा र्ालण्यासा आ कोसया उपाययोजना केल्या ेहे त तसेच
या

बेकायदा

बाींधकामाींना

अगय

दे साऱ्या

महानगरपासलकेया

अतधकाऱ्याींर्वर कोसती कारर्वाई करण्यात ेली र्वा येत ेहे .

सहा.ेयुत

र्व

रिटगाग

(३) नसल्यास, वर्वलींबाची कारसे काय ेहे त?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२५-०१-२०१९) : (१), (२) र्व (३) कुलाबा पो्य येले माहे एवरिटल, २०१८

मध्ये र्वा यादरयान नर्वीन ंमारतीचे बेकायदे शीर बाींधकाम ेढळा ून ेले नसल्याचे
बह
ृ न्मुींबई महानगरपासलकेमार्यत कळा वर्वण्यात ेले ेहे .

कुलाय “एल” वर्वगागात एकूस १६ रिटगाग येत असन
ू , सदर रिटगाग वर्वतत
ृ लोपलपट्टीने

व्यापलेला ेहे. सदर र्ोव त लोपलपट्टी षीतेरानामध्ये कारर्वाई करण्याबाबतचे अतधकार सषीतम

रिटातधकारी हसून सींबींतधत उपजजल्हातधकारी (अमत. मनषकासन) याींना ेहे त. तसेच, ददनाींक
२३.०५.२०१६

रोजीया

शासन मनसययानुसार,

हाला असगन्यासामधील गूखींलार्वर कारर्वाई

करण्याचे अतधकार मनयोजजत रिटातधकरस हसन
ू हाला रिटातधकरसास दे ण्यात ेले ेहे त.

उर्वयषरत द कासी मुींबई महानगरपासलका अतधमनयम १८८८ र्व महाराषर रिटादे सशक नगररचना

अतधमनयम १९६६ नुसार कारर्वाई करण्यात येते.
पोलीस

तसेच, अनतधकृत बाींधकाम करसारे मालक/ताबेदार र्व कींराना्दार याींयार्वर लामनक
ासे येले महाराषर रिटादे सशक नगररचना अतधमनयम १९६६ मधील वर्वदहत तरतुदीनुसार

गन्
ु हे दाखल करण्यात येतात.

___________

वर्व.स. ५२४ (18)
’बेस्ट’ पररवहन उपिमाअांतगात प्रवाशाांना नतिीट दे ण्यास
वापरण्यात येणाऱया रायमॅक्स मसशनबाबत
(२१) ११८१०७ (२४-०७-२०१८)

श्री.असमन पटे ल (मुांबादे वी), श्री.राधािृष्ट्ण ववखे-पाटील (सशडी),

श्री.पथ्
ृ वीराि चव्हाण (िराड दक्षक्षण), श्री.वविय वडेट्टीवार (ब्रम्पहपरू ी), श्री.िालीदास िोळां बिर
(वडाळा), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), प्रा.वषाा गायिवाड (धारावी), श्री.नसीम खान

(चाांहदवली), श्री.िुणाल पाटील (धळ
ु े ग्रामीण), श्री.बाळासाहे ब थोरात (सांगमनेर), डॉ.सांतोष टारफे

(िळमनुरी), श्रीमती ननमाला गाववत (इगतपूरी), श्री.अब्दल
ु सत्तार (ससल्लोड), श्री.डी.पी.सावांत

(नाांदेड उत्तर), श्री.अमर िाळे (आवी), श्री.आससफ शेख (मालेगाांव मध्य), श्री.असमत ववलासराव
दे शमख
ु (लातरू शहर), श्री.ियिुमार गोरे (माण), िुमारी प्रणणती सशांदे (सोलापरू शहर मध्य),
श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.सुननल िेदार (सावनेर), अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा), प्रा.ववरें द्र

िगताप (धामणगाव रे ल्वे), श्री.राहुल बोंद्रे (धचखली), श्री.हषावधान सपिाळ (बल
ु ढाणा),
श्री.असमत झनि (ररसोड), श्री.त्र्यांबिराव सभसे (लातूर ग्रामीण) : सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील
गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) ‘बे्’ पषरर्वहन उपामाअींतगयत रिटर्वाशाींना मतके् दे ण्यात येसाऱ्या रायमॅस मशीनपकीके ९०
्के मशीन बींद असुन कागदी मतरिडक्ाींची कमतरता असल्यामळा 
ु े

ही मतरिडक्े नेण्यासा आ

बॉस उपलब्ध असूनही कींल्रना ददले नसल्याचे ददनाींक १६ एवरिटल, २०१८ रोजी र्वा
यासुमारास मनदशयनास ेले, हे खरे ेहे काय,

(२) असल्यास, उत कारसातर्व बे् रिटशासनाचे नक
ु सान लाले, तसेच रायमॅस मशीनचा
करार दोन र्व ायपूर्वी सींपला असून नर्वीन मशीन ेसण्यासा आ अदयाप कोसताही करार लालेला
नसल्याने शासनाचे लाखो रुपयाींचे नुकसान लाले, हे ही खरे ेहे काय,
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली ेहे काय,
(४)

असल्यास,

चौकशीचे

मनषक य

काय

ेहे

र्व

यानस
ु ार

नर्वीन

रायमॅस

मशीन

ेसण्याबाबत शासनाने कोसती काययर्वाही केली र्वा करण्यात येत ेहे ,
(५) नसल्यास, वर्वलींबाची कारसे काय ेहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२५-०१-२०१९) : (१) पूर्वीरिटमासे मो या ेकाराचे मतरिडक् बॉस पुरेशा
रिटमासात उपलब्ध नसल्यामळा 
ु े ते बसर्वाहकाींना वर्वतरीत करण्यात ेले नसल्याचे बे्
रिटशासनामार्यत कळा वर्वण्यात ेले ेहे .

(२), (३) र्व (४) रायमॅस मसशनमधील बबर्ालामुळा े बसर्वाहकाींची गैरसोय होऊ नये याकषरता
पुरेशा रिटमासात पारीं पाषरक (कागदी) मतरिडक्ाींची व्यर्वला करण्यात ेली ेहे .

तसेच, वर्वद्यमान मसशन्सया दरु
ु तीबरोबरच मतरिडक् वर्वतरस, बसपास योजना याींकषरता

नॅशनल कॉमन मोबबली्ी कालय (NCMC) ही नर्वीन रिटसाली उपलब्ध करण्याची रिटरिडाया बे्
रिटशासनामार्यत सुरु करण्यात ेली ेहे.
(५) रिटश्न उद्भर्वत नाही.

___________

वर्व.स. ५२४ (19)
मुांबई महानगरपासलिेच्या दे वनार येथील डजम्पपांग ग्राऊांडला सांरक्षण सभांत उभारण्याबाबत
(२२) ११८१९३

(२६-०७-२०१८) श्री.असमत

साटम

(अांधेरी

पजश्चम) : सन्माननीय

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

मुख्यमांत्री

(१) मुींबई महानगरपासलकेया दे र्वनार येलील लजपींग ग्राऊींलला सींरषीतस सगींत उगारण्याचा
मनसयय र्ेतला असताना यासा आ लागसारी महाराषर सागरी षीतेरान मनयींरानस रिटातधकरसाची

परर्वानगी अद्याप समळा ाली नसल्याने सींरषीतस सगींतीचे काम रखलले असल्याचे माहे एवरिटल,
२०१८ मध्ये र्वा या दरयान मनदशयनास ेले ेहे , हे खरे ेहे काय,
(२) असल्यास, सदरहू सींरषीतस सगींतीया कामासा आ अद्यापही महाराषर सागरी षीतेरान मनयींरानस
रिटातधकरसाची परर्वानगी न समळा ण्याची कारसे काय ेहे त,
(३) असल्यास, तातलीने ही परर्वानगी दे ऊन काम सुरू करण्याबाबत शासनाने कोसती काययर्वाही
केली र्वा करण्यात येत ेहे ,

(४) नसल्यास, वर्वलींबाची कारसे काय ेहे त?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (३०-०१-२०१९) : (१) हे खरे ेहे .
(२) सदर द कासी सींरषीतक सगींत बाींधण्याया परर्वानगीबाबतचा रिटतार्व महाराषर सागरी षीतेरान
मनयींरानस रिटातधकरसास ऑ्ोबर २०१७ मध्ये सन २००५-०६ या एच्ीएच (HTL) नकाशाींया
ेधारार्वर सादर करण्यात ेला होता.
तलावप, सन २००५-०६ या सीेरलेल नकाशानस
ु ार सींरषीतक सगींतीचे मनयोजजत काम

गरती रे ेपासन
ू सागराया ददशेने असल्याने ददनाींक ०२.११.२०१८ रोजीया बै केत सदर
रिटतार्वास परर्वानगी समळा ाली नसल्याचे महानगरपासलकेने कळा वर्वले ेहे .
(३)

र्व

(४)

सन

२००५-०६

या

एच्ीएल

(HTL)

नकाशाींचे

महानगरपासलकेया

पूर्वय

उपनगरातील अद्ययार्वतीकरसाचे काम नोव्हें बर २०१८ या मतसऱ्या े र्वलयात पूसय लाले
ेहे . यानुसार सींरषीतस सगींत एच्ीएल (HTL) जसमनीकलील बाजस
ू येत ेहे .
तद्नींतर

महानगरपासलकेमार्यत

अद्ययार्वत

नकाशाींर्वर

ेधारीत

सींरषीतस

सगींत

बाींधण्याकषरता परर्वानगी रिटतार्व ददनाींक ०३.१२.२०१८ रोजी महाराषर सागरी षीतेरान मनयींरानस
रिटातधकरसास सादर करण्यात ेला असून, याबाबतची पुढील काययर्वाही सुरु असल्याचे
महानगरपासलकेमार्यत कळा वर्वण्यात ेले ेहे .

___________

परे ल (मुांबई) येथील िेईएम रुग्णालयात रुग्णाांच्या सेवेसाठी
असलेल्या औषध दि
ु ानातील गैरसोयीबाबत

(२३)

११८७३६

श्री.वविय

(२३-०७-२०१८) डॉ.सांतोष

वडेट्टीवार

(ब्रम्पहपूरी),

टारफे

श्री.नसीम

(िळमनुरी),
खान

श्री.असमन
(चाांहदवली),

(धचखली) : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

पटे ल

(मुांबादे वी),

श्री.राहुल

बोंद्रे

(१) परे ल (मुींबई) येलील केईएम रुग्सालयात रुग्साींया सेर्वस
े ा आ ददर्वस-रारान औ धाींचे दक
ु ान
उपलब्ध ेहे तसेच ंतर मेडलकल ्ोअरया तुलनेत ंले कमी दरात औ धे समळा त

असल्याने रुग्स र्व याींया नातेर्वाईकाींची नेहमीच गदी असते.मारान दक
ु ानाया णखलकेजर्वळा  उगे
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राहून औ धे र्ेसे रुग्स र्व याींया नातेर्वाईकाींना रानासदायक रत असल्याचे ददनाींक ११ मे,
२०१८ रोजी र्वा या सुमारास मनदशयनास ेले ेहे , हे खरे ेहे काय,

(२) असल्यास, सदरहू औ ध दक
ु ानाजर्वळा  उगे राहण्यासा आ व्यर्वजलत जागा नसल्याने
जलर्वादहनीर्वर उगे राहून रुग्साींना अलर्वा याया नातेर्वाईकाींना औ धे घ्यार्वी लागत असन
ु
कमी उीं ची असलेले नागषरक, ददव्याींग तसेच जेष

नागषरकाींना जीर्वर्ेसे

रत असुन सींबींतधत

रिटशासन याकले दल
य कषरत असल्याचे लषीतात र्ेता शासनाने याबाबत चौकशी करुन ेर्वश्यक
ु षीत
ती काययर्वाही करण्याबाबत कोसती उपाययोजना केली र्वा करीत ेहे ,
(३) नसल्यास, वर्वलींबाची कारसे काय ेहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१९-०१-२०१९) : (१) के.ई.एम. रुग्सालयातील बाह्य रुग्स वर्वगागात
रिटमतददन ६००० ते ७००० रुग्स तपासले जात असल्याने रुग्स र्व याींया नातेर्वाईकाींची नेहमीच
गदी असते.
ंतर मेडलकल ्ोअसयया तल
ु नेत के.ई.एम. रुग्सालयातील मेडलकल ्ोअरमध्ये छापील

रिडकींमतीर्वरील दराया १२.५०% ंतया सर्वलतीया दराने औ धे समळा त असल्याने, के.ई.एम.
रुग्सालयाव्यमतषरत परळा  वर्वगागातील ंतर रुग्सही येले औ ध र्ेण्यासा आ येतात.
यामुळा े सदर द कासी रुग्स र्व याींया नातेर्वाईकाींची गदी असते ही र्वतुजलती ेहे .

(२) के.ई.एम. रुग्सालयाची ंमारत परु ातन र्वारसा असल्याने सदर र्वातम
ु ध्ये बदल करसे
अशय असल्याचे महानगरपासलकेमार्यत कळा वर्वण्यात ेले ेहे.

सदर औ ध दक
ु ानाजर्वळा  व्यर्वजलत उगे राहण्यासा आ तापुरया र्वरुपात पायरी

बनवर्वण्यात ेली ेहे . तसेच कमी उीं ची असलेले नागषरक, ददव्याींग, ज्येष

नागषरक र्व

गरोदर जरानयाींकषरता र्वतींरान णखलके ेतील बाजूस उपलब्ध करुन दे ण्यात ेली ेहे.
(३) रिटश्न उद्भर्वत नाही.

___________
धोबीतलाव (मुांबई) येथील एपी मच्छी व मटण मांडई इमारत पाडण्यात आल्याबाबत
(२४) ११९९०७ (२९-०७-२०१८) श्री.नारायण िुचे (बदनापरू ), श्री.सांतोष दानवे (भोिरदन) :
सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मुींबईतील धोबीतलार्व येलील एपी मछआ म्स मींलई ंमारतीींया दरु
ु तीर्वर दोन र्व ांपूर्वी
महानगरपासलकेने दील को्ीहून अतधक रकम खचय केले र्व नींतर याच ंमारती धोकादायक
रर्वून जमीनदोत करण्यात ेल्या, हे खरे ेहे काय,

(२) असल्यास, सदरहू ंमारती दरु
ु तीनींतर पालण्यामागची कारसे काय,
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली ेहे काय, चौकशीनूसार कोसती काययर्वाही
केली र्वा करण्यात येत ेहे ,
(४)

नसल्यास, वर्वलींबाची कारसे काय ेहे त ?
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श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२९-०१-२०१९) : (१), (२) र्व (३) धोबीतलार्व येलील ए.पी. मछआ म्स
मींलई ही तळा मजला + एक या ंमारतीत जलत असून, मींलईचा काही गाग बाजूया तळा मजला
+ पाच या ंमारतीया तळा मजल्यार्वर जलत ेहे.

सदर द कासी माके् जलत असलेल्या गागाया दरु
ु तीर्वर कोसताही खचय करण्यात

ेला नसल्याचे बह
ृ न्मुींबई महानगरपासलकेमार्यत कळा वर्वण्यात ेले ेहे .

तलावप, सदर द कासी तळा मजला + पाच या महानगरपासलकेया मालमता वर्वगागाया

अखयारीतील ंमारतीत ३३ सदमनका असून, सदर सदमनकाींर्वर रिडकरकोळा  अींतगयत दरु
ु ती
करण्यात ेलेली ेहे . सदर दरु
ु तीया कामासा आ महानगरपासलकेमार्यत रु. ६६ लाख ंतका
खचय करण्यात ेला ेहे.

सन २०१६ मध्ये सींकुलातील सर्वय ंमारतीींचे पुन्हा सर्वेषीतस केले असता, सर्वय ंमारती सी-१

(मनषकासन करण्यायोग्य) श्रेसीत असल्याबाबतचा अहर्वाल दे ण्यात ेला.

सदर अहर्वालास अनस
ु रुन ३३ सदमनका असलेली तळा मजला + पाच ही ंमारत सन

२०१८ मध्ये मनषकाससत करण्यात ेली असल्याचे महानगरपासलकेने कळा वर्वले ेहे .
(४) रिटश्न उद्भर्वत नाही.
___________
पनवेल महानगरपासलिा हद्दीतील ससडिो प्रशासनाने वविससत िेलेल्या
िामोठा नोडमध्ये सोयी सुववधा उपलब्ध िरून दे ण्याबाबत

(२५) १२०९३३ (२९-०७-२०१८) श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेल), श्री.समीर िुणावार (हहांगणघाट),
अॅड.आसशष शेलार (वाांद्रे पजश्चम), श्रीमती मननषा चौधरी (दहहसर), श्री.असमत साटम (अांधेरी
पजश्चम) : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पनर्वेल महानगरपासलका हद्दीतील ससलको रिटशासनाने वर्वकससत केलेल्या कामो ा नोलमध्ये
मुलगूत सुवर्वधाींबरोबरच ेरोग्य केंद्र, सार्वयजमनक शौचालये, उद्याने ेणस मैदानाींची सुवर्वधा
उपलब्ध न केल्यामळा 
ु े नागषरकाींना अनेक अलचसीींना सामोरे जार्वे लागत असल्याचे माहे
मे, २०१८ मध्ये र्वा या दरयान मनदशयनास ेले ेहे , हे खरे ेहे काय,

(२) असल्यास, तीन लाखाया ेसपास लोकसींयाया असलेल्या कामो ा नोलमध्ये उत सवु र्वधा
उपलब्ध नसल्यामुळा े नागषरकाींना खारर्र येले जार्वे लागत ेहे , हे ही खरे ेहे काय,

(३) असल्यास, तेलील धोकादायक पुलाची तातलीने लागलूजी न केल्यास पुल खचण्याची सगती

नागषरकाींमध्ये मनमायस लाली असन
ू उत वर्वगागात ससलको रिटशासनाने लाखो रूपये खचय करून
दोन द कासी उगारलेल्या सार्वयजमनक शौचालयाींचे उद्र्ा्न न केल्यामळा 
ु े नादरु
ु त लाले
ेहे त, हे ही खरे ेहे काय,

(४) असल्यास, उत रिटकरसी शासनाने चौकशी करून कामो ा नोलमध्ये ेरोग्य केंद्र,
सार्वयजमनक शौचालये, उद्याने ेणस मैदानाींची सुवर्वधा तातलीने उपलब्ध करून दे ण्याबाबत
कोसती उपाययोजना र्वा काययर्वाही केली र्वा करण्यात येत ेहे ,
(५) नसल्यास, वर्वलींबाची कारसे काय ेहे त?
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श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२५-०१-२०१९) : (१)


कामो े नोल ससलकोने वर्वकससत करून नागरी सुवर्वधा उपलब्ध केलेल्या ेहे त.
यापैके र्नकचरा व्यर्वलापन र्व नागरी ेरोग्य सेर्वा पनर्वेल महानगरपासलकेमार्यत
ददनाींक ०१.०७.२०१८ पासून उपलब्ध करून दे ण्यात येत ेहे त.



ेरोग्य केंद्र सद्यजलतीत महानगरपासलकेमार्यत कायायजन्र्वत ेहे.



कामो े नोलमध्ये ससलको रिटशासनाने सार्वयजमनक शौचालय उगारले असून याची
दे खगाल सद्यजलतीत ससलकोमार्यत केले जाते.



कामो े नोल मधील उद्याने र्व मैदाने याींचे हताींतरस अद्याप ससलको मार्यत
वर्वकससत करण्यात ेले ेहे त.



ससलको रिटशासनाकलील कामो े नोलमध्ये र्वरील रिटमासे सुवर्वधा उपलब्ध केलेल्या
ेहे त.

(२) खारर्र र्व कामो े नोल र्वयींपस
ू य असन
ू ससलको रिटशासनाने याींचे लोकसींयायेनरु
ु प सवु र्वधा
उपलब्ध करून ददलेल्या ेहे त.

(३) कामो ा नोलमध्ये धोकादायक पल
ु असल्याबाबत कोसतीही ताार रिटाप्त नाही रिडकींर्वा तसे
मनदशयनास ेलेले नाही. तसेच सदर सार्वयजमनक शौचालयाींचा र्वापर सुरु ेहे .
(४) र्व ५) रिटश्न उद्भर्वत नाही.

___________
उल्हासनगर (जि. ठाणे) येथील स्थाननि स्वराज्य सांस्थाांची प्रशासिीय
द्तर तपासणी होत नसल्याबाबत
(२६) १२२३१४ (२९-०७-२०१८) श्रीमती ज्योती िलानी (उल्हासनगर) : सन्माननीय मख्
ु यमांत्री
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) उल्हासनगर (जज.

ासे) महानगरपासलकेतील बाींधकाम वर्वगाग, नगर रचना वर्वगाग, कर

वर्वगाग ेदद महर्वाया वर्वगागातील र्ायली चोरीला जासे, गहाळा  होसे असे रिटकार र्वारीं र्वार
होत ेहे त ही बाब माहे मे, २०१८ मध्ये र्वा या दरयान मनदशयनास ेली ेहे , हे खरे ेहे
काय,

(२) असल्यास, शासनाकलून दर तीन रिडकींर्वा पाच र्व ायतून लामनक र्वराज्य सींलाींची

रिटशासकेय दप्तर तपाससी होत नसल्याने र्ाईल गहाळा  होसे, र्ाईल चोरीला जासे, र्ायलीींचा
रिटर्वास मनयमानुसार न होसे, असगलेख कषीत नससे, बोगस कमयचारी २० र्व ायपासन
ू सेर्वेत अससे
ंयादी महर्वाया रिटशासकेय बाबीतील अमनयसमतता रिटकरसी शासनाकलून चौकशी करण्यात
ेली ेहे काय,

(३) असल्यास, शासनाने उत रिटकरसी कोसती काययर्वाही केली र्वा करण्यात येत ेहे ,
(४) नसल्यास, वर्वलींबाची कारस काय ेहे त ?
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श्री.

दे वेंद्र फडणवीस

(२५-०१-२०१९)

:

(१)

ददनाींक

१० मे,

२०१८

रोजी

उल्हासनगर

महानगरपासलकेया कायायलयातन
ू एक र्वीकृत नगरसेर्वक हे कायायलयात कोसीही उपलब्ध

नसताींना सींतचका याींया श्य मध्ये लपर्वून र्ेऊन जात असल्याची र््ना सी.सी.द्.व्ही.
कॅमेरामध्ये कैद लाल्याचे उल्हासनगर महानगरपासलकेमार्यत कळा वर्वण्यात ेले ेहे.

(२) र्व (३) उल्हासनगर महानगरपासलकेत असगलेख कषीत असून, सींतचका मनयमानुसार नददर्वून
े र्वल्या जातात.

तसेच, उल्हासनगर महानगरपासलकेत बोगस सर्ाई कमयचारी काययरत असल्याची ताार
रिटाप्त लाल्याने, सदर कमयचाऱ्यावर्वरुध्द मध्यर्वती पोलीस ्े शन येले गन्
ु हा नीं. I ११७/२०१८

गा.द.वर्व. कलम ४२०,४६७,४०६ अन्र्वये गुन्हा दाखल करण्यात ेला असून, सदर गुन्ह्यातील
चौकशीअींती रिटशासकेय कारर्वाई करण्यात येसार ेहे.

तसेच, सींतचका चोरी रिटकरसी सींबींतधताींवर्वरुध्द मध्यर्वती पोलीस ्े शन येले गुन्हा नीं. I

१३०/२०१८

गा.द.वर्व.

३८०

अन्र्वये

गुन्हा

दाखल

करण्यात

ेल्याचे

उल्हासनगर

महानगरपासलकेमार्यत कळा वर्वण्यात ेले ेहे .
(४) रिटश्न उद्भर्वत नाही.

___________
मुांबई महानगरपासलिा शाळे तील महत्त्वािाांक्षी टॅ ब योिना
अखेर बांद िरण्यात येत असल्याबाबत

(२७)

१२२५१४ (२९-०७-२०१८)

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

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मुींबई महानगरपासलका शाळा े तील े र्वी ते दहार्वीया वर्वद्यार्थयांना ेधुमनक युगात र्ेऊन

जाण्यासा आ तीन र्व ांपूर्वी साकारलेली महर्वाकाींषीती ्ॅ ब योजना अखेर बींद करण्याचा मनसयय
र्ेण्यात ेला असल्याचे माहे एवरिटल, २०१८ मध्ये र्वा या दरयान मनदशयनास ेले ेहे , हे
खरे ेहे काय,
(२)
(३)

असल्यास, सदरहू योजना बींद करण्याची कारसे काय ेहे त,
असल्यास, या योजनेर्वर लालेल्या खचायचा तपशील काय ेहे ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (३०-०१-२०१९) : (१) र्व (२) सदर योजना बींद करण्यात ेली नसन
ू , सन

२०१७-१८ मध्ये ंयता ९ र्वी वर्वद्यार्थयांना १८,०७८ ्ॅ बचे वर्वतरस करण्यात ेल्याचे बह
ृ न्मुींबई
महानगरपासलकेमार्यत कळा वर्वण्यात ेले ेहे .

(३) सदर ्ॅ बसा आ रु. १८.७० को्ी ंतका खचय करण्यात ेला ेहे.
___________

वर्व.स. ५२४ (24)
िाळबादे वी, झवेरी बािार या पररसरात सुवणा िारखान्याांतून बाहे र पडणा-या ववषारी
वायूांमुळे स्थाननि रहहवाशाांचे आरोग्य धोक्यात आल्याबाबत

(२८) १२२५१७ (२९-०७-२०१८) श्री.सांतोष दानवे (भोिरदन), श्री.नारायण िुचे (बदनापूर) :
सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) दक्षषीतस मुींबईतील काळा बादे र्वी, लर्वेरी बाजार या पषरसरात सुर्वसय र्लवर्वसारे कारखाने असून

या कारखान्याींर्वरील तचमसीतन
ींू ळा 
ू बाहे र पलसा-या वर्व ारी र्वायम
ु े लामनक रदहर्वाशाींचे ेरोग्य
धोयात ेल्याचे माहे मे, २०१८ मध्ये र्वा या दरयान मनदशयनास ेले ेहे , हे खरे ेहे
काय,
(२) असल्यास, या कारखान्याींमध्ये अकुशल कामगार अमत ज्र्वलनशील पदालय हाताळा तात,
तसेच बेकायदा सससलींलसयमुळा े या कारखान्याींमध्ये ेगीचा धोका सींगर्वतो, हे ही खरे ेहे काय,

(३) असल्यास, उत कारखान्याींर्वर महानगरपासलका रिटशासनाने चौकशी करून कारर्वाई केली
ेहे काय,
(४) नसल्यास, वर्वलींबाची कारसे काय ेहे त?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१९-०१-२०१९) : (१) दक्षषीतस मींब
ु ईतील काळा बादे र्वी, गल
ु ेश्र्वर पषरसरातील
सुर्वसयकाराींकलून करण्यात येसाऱ्या सोने शुध्दीकरसाया र्व पॉसलसशींगया व्यर्वसायाकषरता
र्वापरल्या जासाऱ्या जलद रसायने र्व यापासून मनमायस होसाऱ्या र्ातक र्वायु रिटद ु सासींदगायत
धुराींले र्व गट्टया मनषकासनाची कारर्वाई महानगरपासलकेमार्यत र्वारीं र्वार करण्यात येते.

(२) सुर्वसयकारागीराींचा व्यर्वसाय शासनाया अनुसूची “एम” मधील गाग-४ मध्ये अींतगत
ूय नाही.

यामळा 
ु े सदर व्यर्वसायावर्वरुध्द मींब
ु ई महानगरपासलका अतधमनयम १८८८ या कलम ३९४
अन्र्वये कारर्वाई करता येत नाही.

तलावप सदर व्यर्वसायाया अनु ींगाने लागसारे एलपीजी गॅस ससलेंलसय, ॲससल ंयादी

अनुसूची

“एम”

मधील

गाग

१

ते

३

याींया

दशयवर्वलेल्या

रिटमासाबाहे र

असल्यास,

सींबींतधताींवर्वरुध्द मींब
ु ई महानगरपासलका अतधमनयम १८८८ या कलम ३९४ अन्र्वये न्यायालयीन
दार्वे दाखल करण्यात येतात.

यानुसार ददनाींक १६.०५.२०१५ पासून १०४३ व्यती / ेलापनाींवर्वरुध्द न्यायालयीन दार्वे

दाखल करण्यात ेल्याचे बह
ृ न्मुींबई महानगरपासलकेने कळा वर्वले ेहे.

(३) र्वायु रिटद ु स करसाऱ्या ६०२ अनतधकृत धुराींल,े १८१ गट्टया र्व एलॉ् र्ॅनर्वर
महानगरपासलकेमार्यत मनषकासनाची कारर्वाई करण्यात ेली असन
ू , र्वारीं र्वार मनषकाससत
करण्यात

ेलेले

धुराींले

पुन्हा

लापन

करुन

पषरसरात

र्वायुरिटद ु स

मनमायस

करसाऱ्या

मालक/गाळा े धारक याींचेर्वर महाराषर रिटादे सशक नगररचना अतधमनयम १९६६ या कलम ५२ सह
४३ अन्र्वये कारर्वाई करण्यात ेली असल्याचे महानगरपासलकेमार्यत कळा वर्वण्यात ेले ेहे.
(४) रिटश्न उद्भर्वत नाही.
___________

वर्व.स. ५२४ (25)
मुांबईतील वाळिेश्वर येथील बाणगांगा तलाव पररसरात झाडाची
फाांदी अांगावर पडून वद्ध
ृ महहलेचा मत्ृ यु झाल्याबाबत

(२९) १२२८६२ (२९-०७-२०१८) डॉ.भारती लव्हे िर (वसोवा) : सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मींब
ु ईतील र्वाळा केश्र्वर येलील बासगींगा तलार्व पषरसरात लालाची र्ाींदी अींगार्वर पलून र्वद्ध
ृ

मदहलेचा मृ यु लाल्याची र््ना माहे जून, २०१८ मध्ये र्वा या दरयान मनदशयनास ेली
ेहे , हे खरे ेहे काय,

(२) असल्यास, मुींबईत पार्वसाळ्याया दरयान लाल कोसळा ून मृ यु होण्याचे रिटमास र्वाढले असून
अशा र््ना र्लू नये यासा आ महानगरपासलका रिटशासनाने कोसती उपाययोजना केली र्वा
करण्यात येत ेहे ,

(३) असल्यास, लाल कोसळा ून मृ यु पार्वलेल्या व्यतीींया कृ्ुींबबयाींना शासनाने ेतलयक मदत
ददली ेहे काय,

(४) नसल्यास, वर्वलींबाची कारसे काय ेहे त?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (३०-०१-२०१९) : (१) ददनाींक २८.०५.२०१८ रोजी र्वाळा केश्र्वर येलील
बासगींगा तलार्व पषरसरात लालाची र्ाींदी पलून एका र्वध्
ृ द मदहलेचा मृ यू लाला ही र्वतुजलती
ेहे .

(२) पार्वसाळा यात लाले, लालाींया र्ाींद्या पलून कोसयाही रिटकारची दर्
य ना र्लून जीवर्वत र्व
ु ्
वर्वतहानी होऊ नये याकषरता बह
ृ न्मुींबई महानगरपासलकेमार्यत खालीलरिटमासे उपाययोजना
करण्यात ेल्या ेहे त:-

• ९४,५३६ र्वषीत
ू , ७९१ धोकादायक र्वषीत
ृ ाींची शारानीय पध्दतीने छा्सी करण्यात ेली असन
ृ ाींची
कापसी करण्यात ेली ेहे .

• सतकयतेया दृष्ीने सार्वधानता बाळा गण्यासा आ र्वदय ळा ीया द कासी “धोकादायक र्वषीत
ृ ाींखाली
नागषरकाींनी लाींबू नये” अशा ेशयाचे र्लक लार्वण्यात ेले ेहेत.
• तसेच, र्वृ तपरानाींद्र्वारे जादहर ेर्वाहन दे खील करण्यात ेले ेहे .

(३) सदर लाल हे खाजगी मालमतेत असल्यामळा 
ु े मृ यू पार्वलेल्या व्यतीया कु्ुींबबयाींना
ेतलयक मदत दे ण्यात ेली नसल्याचे महानगरपासलकेमार्यत कळा वर्वण्यात ेले ेहे.
(४) रिटश्न उद्भर्वत नाही.

___________

अिोले (जि.अहमदनगर) शहरातील नगरपांचायत हद्दीमधील शाहुनगर व इांहदरानगर
भागातील नागरीिाांची घरे नावावर होणेबाबत
(३०)

१२४३०२

(३०-०७-२०१८)

श्री.वैभव

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

वपचड

(अिोले) : सन्माननीय

मुख्यमांत्री

पुढील

(१) अकोले (जज.अहमदनगर) शहरातील नगरपींचायत हद्दीमधील शाहुनगर र्व ंींददरानगर
गागातील नागरीकाींची र्रे नार्वार्वर होण्यासा आ र्रे मोजसीसा आचा रिटतार्व शासनाकले सादर
करण्यात ेलेला ेहे , हे खरे ेहे काय,
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(२) असल्यास, सदर नागरीकाींची र्रे कधीपयंत नार्वार्वर करण्यात येसार ेहे त,
(३) असल्यास, सदर नागरीकाींची र्रे नार्वार्वर होसेबाबत शासनाने कोसती काययर्वाही केली र्वा
करण्यात येत ेहे ,
(४) नसल्यास, वर्वलींबाची कारसे काय ेहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२४-०१-२०१९) : (१), (२), (३) अकोले (जज.अहमदनगर) शहरातील
नगरपींचायत हद्दीमधील शाहुनगर, ंींददरानगर गागातील ग् नींबर १५३/१ या षीतेरानार्वर ३४८
नागषरकाींनी रदहर्वासासा आ केलेले अमतासमत षीतेरान मींजरू करण्याबाबतचा रिटतार्व तयार
करण्याची काययर्वाही सुरु असल्याबाबत जजल्हातधकारी, अहमदनगर याींनी अहर्वाल सादर केला
ेहे .

(४) रिटश्न उदगर्वत नाही.
___________
अांबरनाथ तालुक्यातील वालधुनी नदीला पुनजिाववत िरुन
नदी पात्रातील अनतिमण रोखण्याबाबत

(३१) १२६३३२ (३०-०७-२०१८) श्री.गणपत गायिवाड (िल्याण पूव)ा : सन्माननीय मख्
ु यमांत्री
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) अींबरनाल तालुयातील र्वालधन
ु ी नदीया उगम लानापासुन ती पुनजजयवर्वत करसे र्व नदी

पारानात सुरू असलेल्या अनतधकॄत बाींधकामाींर्वर कारर्वांय करसेबाबत लामनक लोकरिटमतमनधीींनी

मा.जजल्हातधकारी, ासे याींना मनर्वेदन दे र्वुनही अद्याप यार्वर कोसतीही कारर्वांय केली गेली
नाही, हे खरे ेहे काय,

(२) असल्यास, शासन मनयमानुसार नदीपारान अमतामस करसाऱ्याींर्वर कोसती कारर्वांय करण्यात
ेली र्वा येत ेहे ,

(३) नसल्यास, वर्वलींबाची कारसे काय ेहे त?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१८-०१-२०१९) :(१) र्व (२) अशा ेशयाचे मनर्वेदन लामनक लोकरिटमतींकलून
जजल्हातधकारी कायायलयास रिटाप्त लालेले नाही, असे जजल्हातधकारी,
अहर्वालात नमूद केले ेहे.
•

तलावप,

जजल्हातधकारी,

यानु ींगाने

तपाससी

करुन

ेर्वश्यक

ासे याींना दे ण्यात ेल्या ेहे त.

(३) रिटश्न उद्भर्वत नाही.
___________

ती

ासे कायायलयाने याींया

काययर्वाही

करण्याया

सूचना
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पुणे महानगरपासलिेच्या आरोग्य ववभागात एिूण ५२१ पदे ररक्त असल्याबाबत
(३२) १२६३९० (२९-०७-२०१८)

प्रा.(श्रीमती) मेधा िुलिणी (िोथरुड) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

(१) पुसे महानगरपासलकेया ेरोग्य वर्वगागात तज्ज्ञ लॉ्र, र्वैद्यकेय अतधकारी, पषरचाषरका
र्व ंतर पदे समळा ून एकूस ५२१ पदे षरत असल्याची बाब माहे माचय, २०१८ या शेर्व्या
े र्वड्यात र्वा या दरयान मनदशयनास ेली, हे खरे ेहे काय,

(२) असल्यास, याबाबत शासनाने कोसती काययर्वाही केली र्वा करण्यात येत ेहे ,
(३) नसल्यास, वर्वलींबाची कारसे काय ेहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०८-०१-२०१९) : (१) र्व (२)
• पुसे महानगरपासलकेतील मुयाय ेरोग्य अतधकारी हे पद दद. १९/०९/२०१८ या शासन
ेदे शान्र्वये रिटमतमनयुतीने गरण्यात ेलेले ेहे . तसेच ेरोग्य वर्वगागातील अन्य काही पदे
षरत ेहे त ही र्वतुजलती ेहे .

सदरया षरत पदाींपैके सरळा सेर्वेची

पदे गरण्याया अनु ग
ीं ाने

र्वेळा ोर्वेळा ी

जादहरात

ेली होती. तलावप उमेदर्वार उपलब्ध होऊ शकले नाहीत.

• वर्वत वर्वगागाया दद. ०२/०६/२०१५ या शासन मनसययानुसार नाममनदे शनाने/ सरळा सेर्वेने पदे

गरण्यास मयायदा र्ालण्यात ेलेली ेहे . यामळा 
ु े सद्य:जलतीत षरत पदे गरसे अलचसीचे
लाले ेहे .

• अयार्वश्यक पदाींना उपरोत पदगरती मयायदेतून र्वगळा ण्याबाबत नगरवर्वकास वर्वगागामार्यत
वर्वतवर्वगागास वर्वनींती केलेली ेहे .
(३) रिटश्न उद्भर्वत नाही.
___________
नवी मांब
ु ई महानगरपासलिेच्या सवासाधारण सभेत १७६ िोटी रुपयाांच्या
प्रस्तावाांना मांिूरी दे ण्यात आल्याबाबत

(३३) १२६४२१ (०५-१२-२०१८) श्री.मनोहर भोईर (उरण) : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा
खुलासा करतील काय :-

(१) नर्वी मुींबई महानगरपासलकेया माहे सप््ें बर, २०१८ या मदहन्याया सर्वयसाधारस सगेत

गसेशोसर्व तयारीचे कारस दे त कोसतीही चचाय न करता अर्वघ्या दील तासात १७६ को्ीया
रिटतार्वाींना मींजरू ी दे ण्यात ेल्याचे मनदशयनास ेले ेहे , हे खरे ेहे काय,
(२)

असल्यास, हे रिटतार्व कोसकोसया वर्वगागाचे र्व कोसया कामाींचे होते,

(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली ेहे काय, यात काय ेढळा ून ेले,
(४) नसल्यास, वर्वलींबाची कारसे काय ेहे त ?
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श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२९-०१-२०१९) : (१) नर्वी मुींबई महानगरपासलकेया माहे सप््ें बर , २०१८

या सर्वयसाधारस सगेया प्लार्वरील वर्व य ा. ३ ते ६ ेणस तातलीचे कामकाज ा. ९६ ते
११९ महापौराींनी पुकारल्यानींतर सगागह
ृ नेता याींनी ाममनहाय वर्व य माींलले असता, यास
अनम
ु ोदन समळा ाल्यानींतर चचेची मागसी न लाल्यामळा 
ु े , सदर वर्व य मतास ्ाकले असता
सर्वायनुमते मींजूर लाल्याचे महापौराींनी जादहर केले, ही र्वतुजलती ेहे .
(२)



महानगरपासलकेया सर्वयसाधारस सगेया प्लार्वरील रिटतार्व हे शहर असगयींता
वर्वगाग,
ेहे त.



ेपकालीन व्यर्वलापन, वर्वषसद
ु ास गार्वे नाट्यगह
ृ या वर्वगागाशी सींबींधीत

तातलीचे कामकाज शहर असगयींता वर्वगाग, परर्वाना वर्वगाग र्व ेरोग्य वर्वगागाचे
रिटतार्व असल्याचे नर्वी मुींबई महानगरपासलकेने कळा वर्वले ेहे .

(३) र्व (४) रिटश्न उद्भर्वत नाही.

___________

ठाणे येथील नवीन रे ल्वे स्थानिाच्या ननसमातीबाबत
(३४) १२६७०६ (०४-१२-२०१८) श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा), श्री.अजित पवार (बारामती),
श्री.ियांत पाटील (इस्लामपूर), श्री.हदलीप वळसे-पाटील (आांबेगाव), श्री.छगन भुिबळ (येवला),
श्री.शसशिाांत

सशांदे

(िोरे गाव),

श्री.हसन

मश्र
ु ीफ

(िागल),

श्री.भास्िर

िाधव

(गह
ु ागर),

श्री.राणािगिीतससांह पाटील (उस्मानाबाद), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.अस्लम शेख (मालाड
पजश्चम), श्री.पाांडुरां ग बरोरा (शहापूर), श्री.नरहरी णझरवाळ (हदांडोरी), श्री.वैभव वपचड (अिोले),

श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.हनुमांत डोळस (माळसशरस) : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील
गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

ासे येलील नर्वीन रे ल्र्वे लानकाया मनसमयतीसा आ मनोरुग्सालयाची १४.८५ एकर जागा

ासे महापासलकेला हताींतरीत करण्यास मींरानीमींलळा ाने माहे जल
ु ,ै २०१८ मध्ये र्वा या दरयान

मींजुरी ददलेली ेहे , हे खरे ेहे काय,

(२) असल्यास, उत रिटकरसी र्ेतलेल्या मनसययाचे लोलयात र्वरुप काय ेहे र्व यानुसार
र्व ायनुर्व े रिटलींबबत असलेल्या नर्वीन रे ल्र्वे लानकाची मनसमयती लर्वकरात लर्वकर व्हार्वी याकषरता
कोसता पा पुरार्वा केला र्वा करण्यात येत ेहे ,
(३) नसल्यास, वर्वलींबाची कारसे काय ेहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (३१-०१-२०१९) : (१) र्व (२) होय, हे खरे ेहे.
रिटादे सशक मनोरुग्सालय,

ासे या रुग्सालयाची १४.८५ एकर जागा वर्वकसनाकरीता

हताींतर करण्याया रिटतार्वास मींरानीमींलळा ाने तर्वत: मान्यता ददली ेहे .
मींरानीमींलळा ाया

मनसययानुसार

रिटतार्वाची

तपाससी

करण्याकरीता

मुयाय

सतचर्वाींया

अध्यषीततेखाली ग आत ससमतीया अहर्वालानींतर पुढील काययर्वाही करण्यात येसार ेहे.
(३) रिटश्न उद्भर्वत नाही.

___________
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िल्याण-डोंबबवली (जि.ठाणे) महानगरपासलिा िायाक्षेत्रातील अनधधिृत बाांधिामाांबाबत
(३५) १२७१८४ (०५-१२-२०१८) श्री.सुरेश धानोरिर (वरोरा) : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील
गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

कल्यास-लदबबर्वली

(जज. ासे)

या

मा्य

सस्ीकले

र्वेगाने

र्वा्चाल

करसा-या

महानगरपासलका काययषीतेरानात ६८,६९० बाींधकामे अनतधकृत असल्याचा शासकेय अहर्वाल ेहे , हे
खरे ेहे काय,

(२) असल्यास, अनतधकृत बाींधकामे करसाऱ्याींर्वर ेतापयंत रिडकती गुन्हे दाखल करण्यात ेले

ेहे त, तसेच यापर्व
ु ी गन्
ु हे दाखल करण्यात ेलेल्या २११ ंमारतीींर्वरील अींमतम कारर्वाईचे
र्वरुप काय ेहे ,

(३) असल्यास, अनतधकृत बाींधकामे करसाऱ्याींर्वर गुन्हे दाखल करण्याबाबत कोसती काययर्वाही
केली र्वा करण्यात येत ेहे ,

(४) नसल्यास, वर्वलींबाची कारसे काय ेहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (३०-०१-२०१९) : (१), (२) र्व (३)


कल्यास-लदबबर्वली

महानगरपासलकेया

१०

रिटगागषीतेरानातील

अनतधकृत

बाींधकामासींदगायत मा. उच न्यायालय याींचक
े लील जनदहत यातचका ा. १०/२००४
या अनु ींगाने मा. उच न्यायालयाचे माजी मनर्वृ त न्यायाधीश मा. अग्यार याींची
ससमती मनयुती केली होती.


सदर ससमतीने दद. ०१.०८.१९८७ ते दद. २५.०५.२००७ पयंत ६८,८२३ बाींधकामे वर्वना
परर्वानगी असल्याचे अहर्वालात नमूद केले ेहे .



सदर बाींधकामाींना महानगरपासलका अतधमनयमानुसार अनतधकृत र्ोव त करसेची
कारर्वाई केलेली नाही.



यापैके काही बाींधकामे जुनी र्व काही गोगर्व्ा रिटमासपरान नसलेली र्व काही बाींधकामे
“अनतधकृत बाींधकामार्वरील कारर्वाईस बाधा न येता” असा सशका मारून कर
ेकारसी केलेली ेहे त.



दद. २६.०५.२००७ ते दद. ३०.०६.२०१८ पयंत “ अनतधकृत बाींधकामार्वरील कारर्वाईस

बाधा न येता” कर ेकारसी केलेली ४५,६२६ र्व मा. अग्यार ससमतीचे ६८,८२३ अशी
एकूस १,१४,४४९ बाींधकामे ेहे त.


कल्यास-लदबबर्वली महानगरपासलकेया १० रिटगागषीतेरानात “रिटगागषीतेरान अतधकारी तला
पदमनदे सशत अतधकारी” याींनी अनतधकृत बाींधकामा वर्वरूध्द महाराषर महानगरपासलका

अतधमनयम १९४९ मधील कलम ४७८ र्व २६०(२) अन्र्वये कायदे सशर रिटरिडाया पूसय
करून र्ोव त केलेली ३५७९ ंतके अनतधकृत बाींधकामे ेहे त.


मुींबई महानगर रिटदे श वर्वकास रिटातधकरस याींचेकलून रिटाप्त लालेली २२९ अशी एकूस
३८०८ अनतधकृत बाींधकामे ेहे त.



रिटगागषीतेरान अतधकारी तला पदमनदे सशत अतधकारी याींनी सन २०१० ते ेजसमतीस
अनतधकृत बाींधकामाींवर्वरूध्द महानगरपासलका अतधमनयम १९४९ मधील कलम ३९७

वर्व.स. ५२४ (30)
अन्र्वये अनतधकृत बाींधकामे करसाऱ्याींर्वर २४३ गुन्हे दाखल केलेली ेहे त. तसेच
१५,१३० अनतधकृत बाींधकामाींर्वर मनषकासनाची कारर्वाई करण्यात ेलेली ेहे .


कल्यास-लदबबर्वली

महानगरपासलकेया

रिटगागषीतेरान

कायायलयामार्यत

अनतधकृत

बाींधकामाींवर्वरूध्द मनरीं तर काययर्वाही करण्यात येत असन
ू , वर्वहीत कायदे सशर रिटरिडाया

पूसय करून अनतधकृत बाींधकामाींर्वर ्प्प्या-्प्प्याने मनयोजजत कृती ेराखड्यानस
ु ार
मनषकासन कारर्वाई करण्याची तजवर्वज

े र्वण्यात ेली असल्याचे, कल्यास-लदबबर्वली

महानगरपासलकेने कळा वर्वले ेहे .
(४) रिटश्न उद्भर्वत नाही.
___________
मुांबईतील झोपडीधारिाांना पाण्याचा िोटा वाढवून समळणेबाबत
(३६) १२७१८५ (०६-१२-२०१८) श्री.योगेश सागर (चारिोप) : सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील
गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मुींबई शहर र्व उपनगरातील ंमारतीमध्ये राहसाऱ्या रदहर्वाश्याींना रिटमतददन रिटमतमासशी १३५
सल्र पाण्याचा पुरर्व ा करण्यात येतो, हे खरे ेहे काय,

(२) असल्यास, सध्या मुींबईतील लोपलीधारकाींना रिटमतददन रिटमतमासशी ४५ सल्र पाण्याचा
परु र्व ा करण्यात येतो, हे ही खरे ेहे काय,

(३) असल्यास, जागमतक ेरोग्य सींर््नेया मानकानुसार रिटमतमासशी १८० सल्सय पाण्याचा
पुरर्व ा करसे गरजेचे ेहे , हे ही खरे ेहे काय,

(४) असल्यास, अनेक र्व ायपासून मुींबई शहर र्व उपनगरामध्ये समान पासी र्वा्प करण्याची
मागसी होत असून मुींबईसारयाया अींतरराषरीय शहरामध्ये २४ तास पासी पुरर्व ा करण्याची
मागसी होत ेहे तसेच ंमारतीत र्व लोपलपट्टीत राहसाऱ्या रदहर्वाशाींमध्ये गेदगार्व न करता
योग्य रिटमासात र्व समान पासी परु र्व ा करण्याची मागसी होत ेहे ,

(५) असल्यास, याबाबत शासनाने कोसती काययर्वाही केली र्वा करण्यात येत ेहे ,
(६) नसल्यास, वर्वलींबाची कारसे काय ेहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (३०-०१-२०१९) : (१), (२), (३) र्व (४)
जागमतक ेरोग्य सींर््नेया सींकेतलळा ार्वर उपलब्ध मादहतीनुसार, मुलगूत र्व

ेरोग्याया दृष्ीने ेर्वश्यक गरज गागवर्वण्यासा आ रिटमतमाससी ५० ते १०० ली्र पासी
लागते.

राषरीय मानकानस
ु ार, शहरी गागात सामामयक नळा खाींबाद्र्वारे पासी परु र्व ा करण्यात

येसाऱ्या द कासी दरलोई ४० ली्र रिटमतददन या रिटमासात पासी पुरर्व ा करण्याचे मनदे सशत केले
ेहे .

तलावप, मुींबईतील लोपलपट्टीर्वाससयाींना महानगरपासलकेमार्यत सामामयक नळा खाींबाद्र्वारे

रिटमतददन रिटमतमाससी ४५ ली्र पासी परु र्व ा करण्यात येतो.

वर्व.स. ५२४ (31)
लोपलपट्टी पुनर्वयसन योजनेअींतगयत हे लोपलपट्टीधारक ंमारतीींमध्ये रहार्वयास गेल्यार्वर

याींना महानगरपासलकेमार्यत रिटमतददन रिटमतमाससी १३५ ली्र पासी पुरर्व ा करण्यात येतो.

(५) सध्या शो स ्ाके असलेल्या ंमारतीींना बह
ृ न्मुींबई महानगरपासलकेमार्यत दरलोई १३५
ली्र रिटमतददन रिटमासे पासी परु र्व ा केला जात ेहे .
(६) रिटश्न उद्भर्वत नाही.

___________
सभवांडी शहरातील (जि.ठाणे) अवधचतपाडा या पररसरात रस्त्यावरील गटारात बसववलेली मोटार
सरु
ु िरण्यासाठी उतरलेल्या दोघाांचा झालेला मत्ृ यु
(३७) १२७४८१ (०६-१२-२०१८) श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.जितेंद्र

आव्हाड (मुांब्रा िळवा), श्री.शसशिाांत सशांदे (िोरे गाव), श्री.अजित पवार (बारामती), श्री.हदलीप
वळसे-पाटील (आांबेगाव), श्री.ियांत पाटील (इस्लामपूर), श्री.छगन भुिबळ (येवला), श्री.रािेश
टोपे (घनसावांगी), श्री.ियदत्त क्षीरसागर (बीड), श्री.हनम
ु ांत डोळस (माळसशरस), श्रीमती
हदवपिा

चव्हाण

(बागलाण),

श्री.हसन

मुश्रीफ

(िागल),

श्री.राणािगिीतससांह

पाटील

(उस्मानाबाद), श्री.शामराव ऊफा बाळासाहे ब पाटील (िराड उत्तर), श्री.राहुल िगताप (श्रीगोंदा),
श्रीमती सुमन पाटील (तासगाव - िवठे महाांिाळ), श्री.प्रदीप नाईि (किनवट), श्री.पाांडुरां ग बरोरा

(शहापरू ), श्री.वैभव वपचड (अिोले), श्री.दत्तात्रय भरणे (इांदापरू ), श्री.मिरां द िाधव-पाटील
(वाई), श्री.वविय भाांबळे (जिांतूर), श्री.भाऊसाहे ब पाटील - धचिटगाांविर (वैिापूर), श्री.सांग्राम

िगताप (अहमदनगर शहर), श्री.सुरेश लाड (ििात), श्री.राहुल मोटे (पराांडा), श्री.सांिय िदम
(दापोली), श्री.हदपि चव्हाण (फलटण), श्री.पांिि भुिबळ (नाांदगाव), डॉ.सतीश (अण्णासाहे ब)
पाटील (एरां डोल), श्री.मधुसूदन िेंद्रे (गांगाखेड), श्री.नरहरी णझरवाळ (हदांडोरी), श्रीमती ज्योती

िलानी (उल्हासनगर), श्रीमती सांध्यादे वी दे साई-िुपेिर (चांदगड) : सन्माननीय मख्
ु यमांत्री
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) सगर्वींली शहरातील (जज. ासे) अर्वतचतपाला या पषरसरात रयार्वरील ड्रेनेज लाईनया
चें बरमध्ये बसवर्वलेली मो्ार सुरु करण्यासा आ उतरलेल्या र्वलील ेणस मुलाचा गुदमरुन दद
ु ै र्वी
मृ यु लाल्याची र््ना ददनाींक ३१ ऑग्, २०१८ रोजी र्वा यासुमारास सुमारास र्लली, हे खरे
ेहे काय,

(२) असल्यास, उत रिटकरसी शासनामार्यत चौकशी करण्यात ेली ेहे काय, चौकशीत काय
ेढळा ून ेले र्व याअनुीं गाने सदर र््नेस जबाबदार अससाऱ्या अतधकाऱ्याींवर्वरुध्द शासनाने
कोसती कारर्वाई केली र्वा करण्यात येत ेहे ,

(३) असल्यास, मृ युमुखी पललेल्या व्यतीींया नातेर्वाईकाींना कोसया रिटकारची मदत करण्यात
ेली र्वा येत ेहे ,

(४) नसल्यास, वर्वलींबाची कारसे काय ेहे त?

वर्व.स. ५२४ (32)
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२५-०१-२०१९) : (१) र्व (२) होय, हे खरे ेहे.
सगर्वींली महानगरपासलका षीतेरानातील अर्वतचतपाला येले ड्रेनेज चें बरचे लाकस उर्लून



दोन ंसम पासी चोरी करीत होते.

यार्वेळा ी मेन होलमध्ये ंलेरीकल मो्रमधील कचरा सार् करताना साींलपाण्यामध्ये



बुलून/ गुदमरून ददनाींक ३१.०८.२०१८ रोजी दोर्ाींचा मृ यू लाला.

सदर रिटकरसी तबेला मालक श्री.ेमतक अहमद मोमीन याींचेर्वर गारतीय दीं ल वर्वधान



सींदहता कलम ३०४ (अ) अन्र्वये, ददनाींक ३१.०८.२०१८ अन्र्वये गुन्हा दाखल करण्यात
ेला ेहे .
(३) नाही.
(४) रिटश्न उद्भर्वत नाही.
___________
उल्हासनगर (जि.ठाणे) महानगरपासलिेच्या शाळा ि.२१ मध्ये
पोषण आहारात उां दराची ववष्ट्ठा सापडल्याबाबत
(३८)

१२७६६७ (०६-१२-२०१८).

श्री.ियांत पाटील (इस्लामपूर), श्री.सभ
ु ाष उफा पांडडतशेठ

पाटील (असलबाग), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.असमन पटे ल (मुांबादे वी), डॉ.सांतोष
टारफे (िळमनरु ी), प्रा.वषाा गायिवाड (धारावी) :
खुलासा करतील काय :(१)

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

ासे जजल्हयातील उल्हासनगर महानगरपासलकेया शाळा ा ा.२१ मध्ये पो स ेहारात

उीं दराची वर्वष ा सापलल्याचे ददनाींक ३ ऑग्, २०१८ रोजी र्वा यासम
ु ारास मनदशयनास ेले, हे
खरे ेहे काय,

(२) असल्यास, सदरहू शाळा े त पुरवर्वल्या जासाऱ्या पो स ेहाराया दजायबाबत यापूर्वीही
अॅल.कल्पेश माने याींनी लेखी ताारी महानगरपासलका ेरोग्य अतधकारी, सशषीतस मींलळा 
ेददींकले केलेल्या ेहे त, हे ही खरे ेहे काय,

(३) असल्यास, ददनाींक २ ऑग्, २०१८ रोजी र्वा या सुमारास पो स ेहारात उीं दराची
वर्वष्ा सापलल्याने शाळा े या मुयायाध्यावपका श्रीमती र्व ाय खरानी याींनी सशषीतस मींलळा ाचे रिटशासन
अतधकारी श्री.गऊरार्व मोहीते याींयाकले लेखी ताार केली ेहे , हे ही खरे ेहे काय,

(४) असल्यास, सदरहू ताारीया अनु ींगाने चौकशी करण्यात ेली ेहे काय, चौकशीत काय
ेढळा ून ेले र्व यानुसार पुढे कोसती कारर्वांय करण्यात ेली र्वा येत ेहे ,
(५) नसल्यास, वर्वलींबाची कारसे काय ेहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२५-०१-२०१९) : (१) ददनाींक २ ऑग्, २०१८ रोजी उल्हासनगर
महानगरपासलका शाळा ा ामाींक २१ या दहींदी माध्यमाया शाळा े त शालेय पो स ेहारात
उीं दराची वर्वष ा ेढळा ून ेली हे खरे ेहे .
(२) हे खरे ेहे .

वर्व.स. ५२४ (33)
(३) हे खरे ेहे .
(४) सदर रिटकरसी उल्हासनगर महानगरपासलकेमार्यत चौकशी करण्यात ेली ेहे .
सदर शालेय पो स ेहाराची तपाससी पजब्लक हे ल्ल लॅ बोरे ्री, नर्वी मुींबई याींचेमार्यत

करण्यात ेली असन
ू , सदर पो स ेहार “माससाया खाण्याकषरता योग्य नाही” असा
अहर्वाल पजब्लक हे ल्ल लॅ बोरे ्री, नर्वी मुींबई याींनी ददला ेहे.

सदर रिटकरसी शालेय पो स ेहार पुरवर्वसाऱ्या मदहला मींलळा ाचे कींराना् उल्हासनगर

महानगरपासलकेमार्यत रद्द करण्यात ेले असून, यापुढे अशा रिटकारया र््ना र्लसार नाहीत
याबाबत उल्हासनगर महानगरपासलकेमार्यत सर्वयतोपरी काळा जी र्ेण्यात येत ेहे.
(५) रिटश्न उद्भर्वत नाही.
___________
भायखळा ववभाग ना.म.िोशी मागा सव्हे नां. १९४४, १/१९४४ ते ५/१९४४ येथील
लक्ष्मी बबल्डीांगच्या पुनववािासाबाबत
(३९) १२७८७७ (०४-१२-२०१८) श्री.सांिय साविारे (भुसावळ) : सन्माननीय गह
ृ ननमााण मांत्री
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) गायखळा ा वर्वगाग ना.म.जोशी मागय सव्हे नीं. १९४४, १/१९४४ ते ५/१९४४ येलील लक्ष्मी
बबल्लीींगचा

पुनवर्वयकास

करताना

वर्वकासकावर्वरुध्द

पुनर्वयसनासा आ

बाींधलेल्या

ंमारतीमध्ये

अनुज्ञेय च्ई षीतेरान मनदे शाींकाचे उल्लींर्न करुन र्वाढीर्व बाींधकाम केल्याया ताारी रिटतधकरसाचे
मया
ु य दषीतता र्व सरु षीता अतधकारी याींयाकले रिटाप्त लाल्या, हे खरे ेहे काय,

(२) असल्यास, उत र््नेची चौकशी करण्याचे ेदे श हालाया तरार्वर दे ण्यात ेले ेहे त,
हे ही खरे ेहे काय,
(३) असल्यास, चौकशीया अनु ग
ीं ाने मनषक य काय ेहे त र्व याअनु ींगाने दो ी ेढळा सा-या
व्यतीींर्वर शासनाने कोसती कारर्वाई केली र्वा करण्यात येत ेहे ,
(४) नसल्यास, वर्वलींबाची कारसे काय ेहे त?
श्री. प्रिाश महे ता (३०-०१-२०१९) : (१) होय, हे खरे ेहे.
(२) होय, हे ही खरे ेहे . मुयाय अतधकारी, मुींबई ंमारत दरु
ु ती र्व पुनरय चना मींलळा  याींनी,

उपमया
ु य असगयींता/ पषरमींलळा -३, दरु
ु ती र्व पन
ु रय चना मींलळा  याींना याींया पषरमींलळा ातील
काययकारी

असगयींता/ई-२

वर्वगाग,

र्व

ंतर

अतधकारी/

कमयचारी

याींची

ससमती

याींयामार्यत सदर रिटकरसी चौकशी करुन अहर्वाल सादर करण्यास ेदे सशत केले होते.

नेमन
ु ,

(३) र्व (४) उपमुयाय असगयींता/पषरमींलळा -३, दरु
ु ती र्व पुनरय चना मींलळा  याींनी दद.०१.०३.२०१८

रोजी अहर्वाल सादर केला असन
ू , सदर अहर्वालात वर्वकासकामार्यत उत योजनेत च्ई षीतेरान
मनदे शाींक (FSI) चे उल्लींर्न लालेले नसल्याचा मनषक य काढला ेहे . सबब या रिटकरसी
कोसार्वरही कारर्वाई करण्याचा रिटश्न उदगर्वत नाही.
___________
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नासशि येथील महािवव िालीदास िला मांहदराच्या भाड्यात
सुमारे ४ ते ५ पट वाढ िरण्यात आल्याबाबत
(४०) १२८३२८ (०६-१२-२०१८) श्रीमती हदवपिा चव्हाण (बागलाण), श्री.अजित पवार (बारामती),
श्री.ियांत पाटील (इस्लामपूर), श्री.शसशिाांत सशांदे (िोरे गाव), श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा),
श्री.हनुमांत डोळस (माळसशरस): सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय:(१)

नासशक येलील महाकवर्व कालीदास कला मींददराया गाड्यात सम
ु ारे ४ ते ५ प् र्वाढ

करण्यात ेली ेहे , हे खरे ेहे काय,
(२)

असल्यास, एर्वढ्या मोठ्या रिटमासात गालेर्वाल करण्याची कारसे काय अहे त,

(३) असल्यास, ही गालेर्वाढ रद्द करण्याबाबत तेलील नागरीकाींनी र्व नाट्यषीतेरानाशी सींबींधीत
असलेल्या व्यतीींनी ेयुत, नासशक महानगरपासलका याींची गे् र्ेऊन मागसी केली ेहे ,
हे ही खरे ेहे काय,
(४)

असल्यास, या मागसीींर्वर कोसता मनसयय र्ेतला र्व र्ेण्यात येत ेहे ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२४-०१-२०१९) : (१) र्व (२) अींशत: खरे ेहे .
नासशक येलील महाकर्वी कासलदास कलामींददर गाले दरात सन २००२ नींतर र्वाढ करण्यात
ेलेली नव्हती.
नक
ु तेच सदर कलामींददराचे नत
ु नीकरस करण्यात ेले असन
ू , अयाधमु नक ध्र्वनी यींरानसा,

रिटकाश योजना, सीसी्ीव्ही यींरानसा या सुवर्वधाींसह सुसज्ज ेरामदायक ेसनव्यर्वला करण्यात
ेलेली ेहे .

यामुळा े सदर व्यर्वलेया दे खगाल दरु
ु तीकरीता ेर्वश्यक दै नींददन खचायपैके काही

दहसा र्वसल
ू होण्याया दृष्ीने महानगरपासलकेमार्यत गालेर्वाढ करण्यात ेली ेहे .

सदर गालेर्वाढ ही मुयायर्वे व्यार्वसामयक रिटकारया ना्क, नृ य र्व गायनाया

काययामाींसा आया दरात करण्यात ेली ेहे.

तसेच, वर्वद्यार्थयांचे काययाम, जादच
ु े रिटयोग, शासकेय कायायलयाींया काययशाळा ा, ंयादी

रिटकारया काययामाींसा आया दरात अल्प रिटमासात गालेर्वाढ करण्यात ेलेली ेहे .

(३) र्व (४) नाट्यगह
ृ ात होसाऱ्या रीं गीत तालीम, बालनाट्य, हौशी ना्क र्व व्यार्वसामयक ना्क
अशा नाट्यरिटकारातील काययामाींसा आ शमनर्वार, रवर्वर्वार र्व सार्वयजमनक सट्ट
ु ीया ददर्वसाींसा आ
ेकारण्यात येसारे अमतषरत शुल्क महानगरपासलकेमार्यत कमी करण्यात ेले ेहे त.
___________
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सभवांडी शहर महानगरपासलिा सशक्षण ववभागात िायारत असणारी एि सशक्षक्षिा
ववना परवानगी १० वषे गैरहिर असल्याबाबत
(४१) १२८६२४ (०६-१२-२०१८) श्री.महे श चौघुले (सभवांडी पजश्चम) : सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) सगर्वींली शहर महानगरपासलका सशषीतस वर्वगागात काययरत अससाऱ्या एक सशक्षषीतका वर्वना
परर्वानगी

१०

र्व े

गैरहजर

असताना

मा.

ेयुताींची

परर्वानगी

न

र्ेता

रिटशासकेय

अतधकाऱ्याींनी परपर सेर्वेत रुजून करून र्ेतल्या रिटकरसी वर्वरोधी पषीतनेते सगर्वींली शहर
महानगरपासलका याींनी मा. ेय
ु त याींयाकले चौकशीची मागसी केली होती, हे खरे ेहे
काय,

(२) असल्यास, सदर सशक्षषीतका र्वषरष ाींची परर्वानगी न र्ेता दे शा बाहे र नोकरीस गेल्या
असल्याचेही मनदशयनास ेले, हे ही खरे ेहे काय,
(३) असल्यास, वर्वरोधी पषीतनेते सगर्वींली शहर महानगरपासलका याींनी मागसी केल्यानुसार
मा.ेयुत याींनी कोसती कारर्वाई केली र्वा करण्यात येत ेहे ,
(४) नसल्यास, वर्वलींबाची कारसे काय ेहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२५-०१-२०१९) : (१) हे खरे ेहे .
(२) र्व (३) सदर रिटकरसी चौकशी सुरू असून चौकशी अहर्वाल रिटाप्त लाल्यानींतर या रिटकरसी
ेर्वश्यक

मनयमोतचत

काययर्वाही

करण्यात

येसार

असल्याचे

सगर्वींली

महानगरपासलका याींनी कळा वर्वले ेहे .

मनजामपरु

शहर

(४) रिटश्न उद्भर्वत नाही.
___________
सभवांडी शहर महानगरपासलिा हद्दीत िीन्स िांपन्या
अनधधिृतररत्या चालू असल्याबाबत

(४२) १२८६८७ (०६-१२-२०१८) श्री.महे श चौघुले (सभवांडी पजश्चम) : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) सगर्वींली

शहर

महानगरपासलका

हद्दीत

कल्यास

रोल

पमानानगर

या

गागात

पन्ना

कींपाऊींल,शती कींपाऊींल र्व नारायस कींपाऊींल मध्ये १० ते १२ जीन्स कींपन्या अनतधकृतषरया
सुरु असून यासींदगायत लामनक नागषरक, लोकरिटमतमनधी याींनी ेयुत, महानगरपासलका

याींयाकले अनेक ताारी करूनसुद्धा अद्याप कारर्वाई करण्यात ेलेली नाही, हे खरे ेहे काय,

(२) असल्यास, मा. उच न्यायालयाया मनदे शानुसार लोकर्वतीमध्ये जीन्स कींपन्याींया
उपादनार्वर बींदी र्ातलेली असताना दे खील सगर्वींलीत अशा अनतधकृत कींपन्याींना सगर्वींली
महानगरपासलकेने बेकायदे शीरषरया मा.उच न्यायालयाचा अर्वमान करून परर्वानग्या ददल्या
ेहे त, हे ही खरे ेहे काय,
(३) असल्यास, मा. उच न्यायालयाचा अर्वमान केल्यारिटकरसी सींबींतधत अतधकारी याींयार्वर
मनलींबनाची कारर्वाई करण्याबाबत कोसती काययर्वाही केली र्वा करण्यात येत ेहे ,
(४)

नसल्यास, वर्वलींबाची कारसे काय ेहे त ?
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श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२५-०१-२०१९) : (१) हे अींशत: खरे ेहे.
सगर्वींली महानगरपासलकेया हद्दीत कल्यास रोल, पमानानगर या गागात जजन्स कींपन्याींचे
पन्ना कींपाऊींल, शती कींपाऊींल र्व नारायस कींपाऊींल मधील अनतधकृत जीन्स कारखान्याींची
र्वीज खींडलत करसेकरीता मे. ्ोरें न्् पॉर्वर कींपनीस कळा वर्वण्यात ेलेले ेहे.

तसेच महानगरपासलका र्व महाराषर रिटद ु स मनयींरानस मींलळा ाया सहाय्याने जीन्स

कारखाने ससलबींद करसेची काययर्वाही सूरू असल्याचे सगर्वींली मनजामपूर शहर महानगरपासलकेने
कळा वर्वले ेहे.

(२) सगर्वींली महानगरपासलका षीतेरानात महानगरपासलकेने

जीन्स र्वाँसशग कींपन्याींना परर्वानगी

ददलेली नाही.
(३) र्व (४) रिटश्न उद्भर्वत नाही.
___________
िल्याण-डोंबबवली महानगरपासलिेत समावेश िरण्यात आलेल्या
२७ गावाांच्या स्वतांत्र नगरपररषदे च्या मागणीबाबत
(४३) १२८७६१ (०५-१२-२०१८) श्री.पाांडुरां ग बरोरा (शहापूर), श्री.ियांत पाटील (इस्लामपूर) :
सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) कल्यास-लदबबर्वली महानगरपासलका षीतेरानालगतया २७ गार्वाींचा ददनाींक १ जन
ू , २०१५ रोजी

र्वा या सुमारास महानगरपासलकेत समार्वेश केला असन
ू या गार्वाींची र्वतींरान नगरपषर द ग आत

करण्यात येईल असे ेश्र्वासन याींना दे ण्यात येऊन तीन र्व े उल्ूनही अद्यापपयंत याबाबत
कोसताही मनसयय र्ेण्यात न ेल्याची बाब माहे सप््ें बर, २०१८ या पदहल्या े र्वड्यात
मनदशयनास ेली, हे खरे ेहे काय,
(२) असल्यास, याबाबत चौकशी करण्यात ेली ेहे काय, चौकशीत काय ेढळा ून ेले र्व
तद्नुसार सदर २७ गार्वाींची र्वतींरान नगरपासलकेया मागसीबाबत शासन कोसती काययर्वाही
करसार र्वा कषरत ेहे ,

(३) नसल्यास, वर्वलींबाची कारसे काय ेहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (३०-०१-२०१९) : (१) र्व (२)
•शासन अतधसूचना, दद. १४.०५.२०१५ अन्र्वये कल्यास-लदबबर्वली शहर महानगरपासलकेया बह
ृ त
नागरी षीतेरानात दद. ०१ जन
ू , २०१५ पासन
ू २७ गार्वाींचा समार्वेश करण्यात ेला ेहे .

•दद. ०७ सप््ें बर, २०१५ रोजी उत २७ गार्वाींसा आ नगरपषर द गद त करण्यासा आ रिटारूप
अतधसूचनेचा मसूदा रिटससध्द केला ेहे .

•सदर २७ गार्वाींची नगरपषर द लापन करण्यासा आ रिटाप्त हरकती र्व सूचनाींर्वर वर्वगागीय
ेय
ु त, कोकस वर्वगाग याींचे तरार्वर काययर्वाही सरू
ु ेहे .

•वर्वगागीय ेयुत, कोकस वर्वगाग याींचक
े लून अहर्वाल रिटाप्त लालेनींतर शासन तरार्वरून
पुढील ेर्वश्यक काययर्वाही करण्यात येईल.
(३) रिटश्न उद्भर्वत नाही.

___________

वर्व.स. ५२४ (37)
श्रीगोंदा (जि.अहमदनगर) येथील वडाळी रस्त्याांवरील प्राथसमि सशक्षि िॉलनीतील
मुरुमीिरण व पांतनगर रस्ता या िामाांमध्ये झालेला गैरव्यवहार
(४४) १२८८१९

(०६-१२-२०१८) श्री.राहुल
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

िगताप

(श्रीगोंदा) : सन्माननीय

मुख्यमांत्री

पुढील

(१) श्रीगददा (जज.अहमदनगर) येलील र्वलाळा ी रयाींर्वरील रिटालसमक सशषीतक कॉलनीतील
मुरुमीकरस र्व पींतनगर रता या कामाींमध्ये मो या रिटमासात गैरव्यर्वहार लाल्याची लेखी

ताार तेलील एका सामाजजक सींलेने मया
ु यातधकाऱ्याींकले माहे ऑग्, २०१८ मध्ये र्वा या
दरयान केली ेहे , हे खरे ेहे काय,

(२) असल्यास, यासींदगायत चौकशी करण्यात ेली ेहे काय, यात काय ेढळा ून ेले र्व
तद्नुसार सींबींतधत

े केदाराींवर्वरुध्द कोसती कारर्वाई केली र्वा करण्यात येत ेहे ,

(३) नसल्यास, वर्वलींबाची कारसे काय ेहे त?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२४-०१-२०१९) : (१) अशा ेशयाची ताार नगरपषर द रिटशासनास रिटाप्त
लाली ेहे , हे खरे ेहे .
(२) रिटाप्त ताारीया अनु ींगाने र्वलाळा ी र्व पींतनगर रयाींया कामातील सादहयाची जजल्हा
रिटयोगशाळा ा, सार्वयजमनक बाींधकाम वर्वगाग, अहमदनगर याींयामार्यत तपाससी करण्यात ेली

असून रिटाप्त चाचसी अहर्वालानुसार ताारीत कोसयाही रिटकारचे तर्थय ेढळा ून ेले नाही,
असे जजल्हातधकारी, अहमदनगर याींनी कळा वर्वले ेहे .
(३) रिटश्न उद्गर्वत नाही.
___________
येवला (ता.येवला, जि.नासशि) शहराला दवु षत पाण्याचा पुरवठा होत असल्याबाबत
(४५)

१२८८६२ (०६-१२-२०१८).

श्रीमती हदवपिा चव्हाण (बागलाण), श्री.अजित पवार

(बारामती), श्री.ियांत पाटील (इस्लामपूर), श्री.हदलीप वळसे-पाटील (आांबेगाव), श्री.जितेंद्र
आव्हाड (मांब्र
ां
डोळस (माळसशरस) :
ु ा िळवा), श्री.शसशिाांत सशांदे (िोरे गाव), श्री.हनम
ु त
सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) येर्वला (ता.येर्वला,जज.नासशक) शहराला अनेक ददर्वसाींपासून दवु त पाण्याचा पुरर्व ा होत

असल्याने लहान मल
ु े र्व अबालर्वध्
ृ दाींया ेरोग्याया रिटश्न मनमायस लाल्याचे ददनाींक ३
ऑग्, २०१८ रोजी र्वा यासम
ु ारास मनदशयनास ेले ेहे, हे खरे ेहे काय,

(२) असल्यास, पाण्याची तपाससी करुन येर्वला शहराला वपण्यायोग्य पाण्याचा पुरर्व ा करार्वा
अशी मागसी शहरर्वासीयाींनी मुयायातधकारी याींयाकले मनर्वेदनाद्र्वारे केली ेहे , हे ही खरे ेहे
काय,

(३) असल्यास, उत रिटकरसी शासनामार्यत चौकशी करण्यात ेली ेहे काय, चौकशीत काय
ेढळा ून

ेले

र्व

याअनु ींगाने

येर्वला

शहराला

वपण्यायोग्य

शासनामार्यत कोसती काययर्वाही केली र्वा करण्यात येत ेहे ,
(४) नसल्यास, वर्वलींबाची कारसे काय ेहे त ?

पासीपरु र्व ा

करण्याबाबत

वर्व.स. ५२४ (38)
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२४-०१-२०१९) : (१)

होय,

येर्वला शहरातील काही गागात रिडकरकोळा  रिटमासात गढूळा  पासी पुरर्व ा होत असल्याबाबत
ताार अजय रिटाप्त लाले होते.

(२) यासींदगायत मनर्वेदन रिटाप्त लालेले नाही. तलावप, याबाबत रिडकरकोळा  र्वरुपाचे अजय रिटाप्त
लाले असल्याचे जजल्हातधकारी, नासशक याींनी कळा वर्वले ेहे .
(३) सदर रिटकरसी येर्वला नगरपषर दे ने अतधक चौकशी केली असता, तलार्वाची पातळा ी कमी
लाल्याने पाण्यामध्ये मातीचे रिटमास अतधक होर्वन
ू पासी पुरर्व ा गढूळा  होत होता. याबाबत
नगरपषर दे कलून खालीलरिटमासे उपाययोजना करण्यात ेल्या ेहेत :

ेर्वतयन रिटाप्त लाल्याने पासी पातळा ीमध्ये र्वाढ लाली.



जलशुद्धीकरस केंद्र येले ॲलमचा लोस (तुर्ी) र्वाढवर्वण्यात ेला र्व शहरातील सर्वय
जलकींु ग धुर्वून र्वछ करण्यात ेले.



उत

उपाययोजना

केल्यानींतर

ऑग्

मदहन्यामध्ये

दद.१६.०८.२०१८

र्व

दद. २७.०८.२०१८ रोजी पासी नमन्
ु याची तपाससी केली असता, सर्वय नमन
ु े वपण्यास
योग्य असल्याचे ेढळा ून ेल्याबाबत जजल्हातधकारी, नासशक याींनी कळा वर्वले ेहे .

(४) रिटश्न उद्गर्वत नाही.

___________
मुांबईतील सॅण्डहस्टा रोड व भायखळा दरम्पयान असलेल्या हॅिॉि पल
ु ाच्या बाांधिामाबाबत
(४६) १२९२२० (०५-१२-२०१८) श्री.िालीदास िोळां बिर (वडाळा), श्री.असमन पटे ल (मुांबादे वी),
श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्रीमती ननमाला गाववत (इगतपरू ी), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड

उत्तर), श्री.िुणाल पाटील (धळ
ु े ग्रामीण), श्री.आससफ शेख (मालेगाांव मध्य), श्री.वविय
वडेट्टीवार (ब्रम्पहपूरी), श्री.बाळासाहेब थोरात (सांगमनेर), श्री.राधािृष्ट्ण ववखे-पाटील (सशडी) :
सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) मुींबई महानगगरपासलकेने दोन र्व ायपूर्वी

सॅण्लह्य रोल र्व गायखळा ा दरयान असलेल्या

हॅकॉक पुलाया बाींधकामासा आ कींराना्दार मनयुत केला असून नव्या पुलाया बाींधकामाचा
ेराखला

मुींबई

महानगरपासलकेने

तीन

र्वेळा ा

मध्य

रे ल्र्वेला

पा वर्वला

ेहे

मारान

या

ेराखलयाला मींजरु ी समळा ाली नसल्याने नागषरकाींची गैरसोय होत असल्याचे माहे ऑग्,
२०१८ मध्ये र्वा या दरयान मनदशयनास ेले ेहे , हे खरे ेहे काय,

(२) असल्यास, उत रिटकरसी नागषरकाींची होसारी गैरसोय दरू करण्याबाबत शासनाने केंद्र
शासनाकले पा पुरार्वा केला ेहे काय,

(३) नसल्यास, वर्वलींबाची कारसे काय ेहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (३०-०१-२०१९) : (१) हे खरे ेहे .
(२) र्व (३) बह
ृ न्मुींबई महानगरपासलकेने सदर पुलाचे सर्वय ेराखले ददनाींक २८.०६.२०१८ रोजी
मींजुरीकषरता रे ल्र्वे रिटशासनाकले पा वर्वले होते.

वर्व.स. ५२४ (39)
रे ल्र्वे रिटशासनाने यापैके पायाबाींधसीचा ेराखला ददनाींक २८.०९.२०१८ रोजी मींजूर केला

असून, पायाबाींधसीचे काम रिटगतीपलार्वर ेहे.

तसेच, ददनाींक ०७.१२.२०१८ रोजी रे ल्र्वेने सदर पुलाया उध्र्वयरचनेचा ेराखला

दरु
ु तीकषरता महानगरपासलकेकले परत पा वर्वला असन
ू , तो दरु
ु त करुन रे ल्र्वेकले मींजरु ीकषरता
पा वर्वण्याची काययर्वाही सुरु असल्याचे महानगरपासलकेमार्यत कळा वर्वण्यात ेले ेहे.
___________
महानगरपासलिेच्या शाळाांमध्ये सशक्षण घेणा-या ववद्याथ्यांना
सिस आहार म्पहणून अल्पोपाहार दे ण्याबाबत
(४७) १२९३५६ (०६-१२-२०१८) श्रीमती त्ृ ती सावांत (वाांद्रे पूव)ा : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) महानगरपासलकेया शाळा ाींमध्ये सशषीतस र्ेसा-या वर्वद्यार्थयांना सकस ेहार हसून

अल्पोपहार दे ण्यात यार्वा असा मनसयय शासनाने र्ेतला ेहे , हे खरे ेहे काय,

(२) असल्यास, नर्वी मुींबई महानगरपासलकेतील शाळा ाींमध्ये सशषीतस र्ेसाऱ्या ३७ हजार
वर्वद्यार्थयांना सकस अल्पोपहार न दे ता राजतगरा ेणस शेंगदाण्याची तचके दे ण्यात येते, हे
ही खरे ेहे काय,
(३) असल्यास, महानगरपासलका ेय
ु त याींनी या वर्वद्यार्थयांसा आ सकस अल्पोपहाराचा
रिटतार्व ेसून यामध्ये ंकॉन सींलेने अन्न समरान र्ाऊींलेशनमार्यत वर्वद्यार्थयांना े र्वड्यात
रिटयेक ददर्वशी र्वेगर्वेगळा े पदालय दे ण्यात येसार होते, हे ही खरे ेहे काय,

(४) असल्यास, सकस अल्पोपाहारा िजर्वी राजतगरा ेणस शेंगदासा तचकेचे र्वा्प करण्याची
कारसे काय ेहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२९-०१-२०१९) :(१), (२), (३) र्व (४)
• नर्वी मुींबई महानगनरपासलकेया सशषीतस वर्वगागाींतगयत बालर्वाली ते ंयता ८ र्वी या
वर्वद्यार्थयांना शेंगदासा तचके अलर्वा राजतगरा तचके दे ण्यात येत होती.

• सदर वर्वद्यार्थयांना रिटयेक ददर्वशी र्वेगर्वेगळा े पौजष्क ेहार परु र्व ा करसेसा आ मनवर्वदा
रिटरिडाया करसेबाबत महानगरपासलकेया महासगेपुढे रिटतार्व सादर करण्यात ेला.
• सदर महानगरपासलकेया महासगेने दद. २४.०७.२०१८,

रार्व ा. ४२० अन्र्वये उपमा, सशरा,

पोहे , दासलया- णखचली, उसळा , गोल पदालय या िर्वजी तचके हा पौजष्क ेहार दे ण्यास,
रिटशासकेय मींजूरी दे ण्यात ेली.

• सदर मींजरू रिटतार्वानस
ु ार मनवर्वदा रिटरिडाया काययरिटसालीत असल्यामळा 
ु े पर्व
ू ीया मींजरू

मनवर्वदे नुसार वर्वद्यार्थयांना शेंगदासा तचके पुरर्व ा केली जात असल्याचे महानगरपासलकेने
कळा वर्वले ेहे.

___________
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सभवांडी शहरात ( जि.ठाणे ) महानगरपासलिेची स्वत:ची क्षेपणभूमी नसून सि
ु ा आणण ओला
िचरा वेगवेगळा िरण्यासाठी िोणतीही उपाययोिना नसल्याबाबत

(४८) १२९५१२ (०६-१२-२०१८) श्री.रुपेश म्पहात्रे (सभवांडी पव
ू )ा : सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) सगर्वींली शहरात (जज. ासे) महानगरपासलकेची र्वतःची षीतेपसगूमी नसून
कचरा र्वेगर्वेगळा ा करण्यासा आ कोसतीही
कच-यासा आ

सुका ेणस ओला

ोस उपाययोजना नसताींना सगर्वींली महानगरपासलका

२१ को्ी रुपये खचय करसार असल्याचे माहे सप््ें बर, २०१८ मध्ये र्वा या

दरयान मनदशयनास ेले, हे खरे ेहे काय,
(२) असल्यास, या रिटकरसी शासनाने चौकशी केली ेहे काय, यात काय ेढळा ून
ेले,चौकशीनुसार पुढे कोसती कारर्वाई केली र्वा करण्यात येत ेहे ,
(३) नसल्यास, वर्वलींबाची कारसे काय ेहे त?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२५-०१-२०१९) : (१) महानगरपासलका काययषीतेरानात मनमायस होसाऱ्या
कचऱ्याचे सींकलन र्व र्वाहतक
य खचय येतो.
ु करसे कामी रु.१६,०६,९१,५२० ंतका र्वाव क

तलावप, कचऱ्याचे शून्य कचरा सींकल्पनेर्वर ेधारीत कचरा सींकलन र्व र्वाहतुक या

कामासा आ र्वाव क
य ई-मनवर्वदा मागवर्वण्यात ेल्या होया. याचा अींदाजपरानकेय र्वाव क
य खचय
रु.२३ को्ी, २८ लषीत ंतका होता. तलावप, सदर मनवर्वदा रद्द करून नव्याने मनवर्वदा रिटरिडाया
करण्यात येत ेहे.
(२) र्व (३) रिटश्न उद्भर्वत नाही.
___________
मुांबईतील भायखळा येथील वीरमाता िीिाबाई भोसले उद्यान
व प्राणणसांग्रहालयाचा ववस्तार िरण्याबाबत

(४९) १२९८६५ (०५-१२-२०१८) अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा) : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील
गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

मुींबईतील

गायखळा ा

येलील

र्वीरमाता जीजाबाई गोसले

उद्यान

र्व रिटाणससींग्रहालय

पषरसरालगत मर्तलाल ंींलरीज सलसम्े कलील २७ हजार २८४.३६ चौरस मी्रचा गख
ू ींल
महानगरपासलकेला हताींतरस करण्यात ेल्याचे माहे ऑग्, २०१८ मध्ये र्वा या दरयान
मनदशयनास ेले, हे खरे ेहे काय,
(२)

असल्यास,

सदरील

रासीबागेया

गूखींलार्वर

उद्यान

करण्यासा आ कोसती योजना ेखण्यात ेली र्वा येत ेहे ,
(३) नसल्यास, वर्वलींबाची कारसे काय ेहे त?

र्व

रिटाणससींग्रहालयाचा

वर्वतार
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श्री. दे वेंद्र फडणवीस (३१-०१-२०१९) : (१) मर्तलाल ंींलरीज सलसम्े लकलील २७ हजार
२८४.३६ चौरस मी्रचा गख
ू ींल बह
ृ न्मुींबई महानगरपासलकेस हताींतरीत करण्यात ेल्याबाबतचे
र्वृ त ददनाींक १७.०८.२०१८ रोजी लामनक र्वृ तपरानाींमध्ये रिटससध्द लाले होते.

सदर गख
ू ींल बह
ु ई महानगरपासलकेने ददनाींक १४.०९.२०१८ रोजी रिटयषीत ताब्यात
ृ न्मींब

र्ेतला असल्याचे बह
ृ न्मुींबई महानगरपासलकेमार्यत कळा वर्वण्यात ेले ेहे .

(२) र्व (३) र्वीरमाता जजजाबाई गोसले उद्यान र्व रिटासीसींग्रहालयाचे वर्वतारीकरस करण्याकषरता
रिटासीसींग्रहालयाया पषरसरातलगतया मर्तलाल समलया सम
ु ारे ६.७ एकर गूखींलार्वर जजरार्,
लेब्रा, पासर्ोला, तचींपाींली, जग्र्वार, सर्ेद ससींह ंयादी वर्ववर्वध वर्वदे शी रिटजातीींया रिटाण्याींकषरता
वपींजरे उगारुन नागषरकाींकषरता रिटदसशयत करण्यात येसार ेहे त.
याबाबतचा बह
ृ त ् ेराखला तयार करुन केंद्रीय रिटासीसींग्रहालय, नर्वी ददल्ली, पयायर्वरस,

र्वने ेणस तापमान बदल मींरानालय, गारत सरकार याींचक
े ले माहे नोव्हें बर, २०१८ मध्ये
मींजुरीकषरता पा वर्वण्यात ेल्याचे महानगरपासलकेमार्यत कळा वर्वण्यात ेले ेहे .
___________
ठाणे शहरातील राम गणेश गडिरी रां गायतन नाट्यगह
ु स्तीबाबत
ृ ाच्या दरु
(५०)

१२९९९९

(०७-१२-२०१८) श्री.सांिय

िेळिर

(ठाणे) : सन्माननीय

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

मुख्यमांत्री

पुढील

ासे शहरातील राम गसेश गलकरी रीं गायतनया नाट्यगह
ृ ार्वर दरर्व ी कोट्यर्वधी रुपय

खचय केले जात असतानाही ही र्वतू रिटेषीतकाींसा आ सुरक्षषीतत नसल्याची बाब माहे ऑग्, २०१८
या मतस-या े र्वड्यात र्वा या दरयान मनदशयनास ेली, हे खरे ेहे काय,

(२) असल्यास, मागील तीन र्व ायत गलकरी रीं गायतन नाट्यगह
ु तीसा आ ४ को्ी ४३
ृ ाया दरु
लाख

रुपय

खचय

केले

असतानाही

नव्याने

१६

को्ी

रुपयाया

खचायचा

रिटतार्व

महानगरपासलकेने तयार केला ेहे , हे ही खरे ेहे काय,
(३) असल्यास, या अनु ींगाने शासनाने कोसती काययर्वाही केली र्वा करण्यात येत ेहे ,
(४) नसल्यास, वर्वलींबाची कारसे काय ेहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२५-०१-२०१९) : (१) र्व (२)
रीं गायतन नाट्यगह
ु ती र्व दे खगालीकरीता
ृ ाया दरू

ासे महानगरपासलकेया मालकेचे गलकरी
ासे महानगरपासलकेचे दरर्व ी करण्यात

येसारी अलयसींकल्पीय तरतद
ु साधारस रुपये ५० लाख ंतके ेहे.

परीं तु नाट्यगह
ृ गळा त असल्याने छतार्वर रिटोफ्रेल्कस शी्चे लोम तयार करुन गळा ती

लाींबवर्वण्याकरीता र्व बरानमुती पुतळा याींची दरू
ु ती

ं. अनु ाींतगक कामाींकरीता मागील तीन र्व ायत

सन २०१४ ते १५ या कालार्वधीत रुपये ४.५६ को्ी ंतके रकम खचय करण्यात ेली ेहे.

उत ंमारत ४० र्व य जन
ु ी असून माहे नोव्हें बर, २०१७ मध्ये ंमारतीचे रचरल

ऑली् केले असता, उत ंमारत सी-२बी (ंमारत षरकामी न करता सींरचनामक दरु
ु ती
करसे) या रिटर्वगायत मोलत असून सदर ंमारत धोकादायक या श्रेसीतील ेढळा ली ेहे.
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ंमारत धोकादायक असल्याने सदर ंमारतीया नत
ु नीकरस र्व दरू
ु तीकरीता

ासे

महानगरपासलकेने रुपये १५.४६ को्ी ंतया खचायचा कचा ेराखला तयार केला ेहे .
परीं तू, अणखल गारतीय नाट्यपषर द,

ासे याींनी सदर द कासी नाट्यगह
ृ नव्याने

बाींधण्याची मागसी केल्यामळा 
ु े नत
ु नीकरस र्व दरू
ु तीचा रिटतार्व तत
ु य लतगत करण्यात
ेल्याचे

ासे महानगरपासलकेने कळा वर्वले ेहे.

(३) र्व (४) रिटश्न उद्भर्वत नाही.
___________

ववधान भवन :
मुांबई.

जितें द्र भोळे
सधचव (िायाभार),
महाराष्ट्र ववधानसभा.
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