अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ५६८ वी यादी

महाराष्ट्र ववधानसभा
पहहले अधधवेशन, २०१९
___________

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५०
___________

मांबई महानगरपाललिेसह राज्यातील सवन नागरी षेतेरातात अनधधित बाांधिामे िरणाया
व्यक्तीस तंां गवास व आधथनि दां डाची लशषेता िरण्याबाबत
(१)

६६८६

(०८-०३-२०१५).

श्री.गणपत

गायिवाड

(मरबाड), श्री.जितेंद्र आव्हाड (मांब्रा िळवा) :
करतील काय :-

(िल्याण

पूव)न ,

श्री.किसन

िथोरे

सन्माननीय मख्यमांराती पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा

(१) मुींबई महानगरपाललकेसह राज्यातील सव न नागरी षेतेरातात धनकृकत बाींृकामे करऱाया व ा

त्यास कारऱीतत णरऱाया यक्तीस कमीत कमी तीन मनहने व  सातीत सात तीन व ्न
तर
ु ीं गव ास आणऱ १० ते १५ हसार रपयाींच्या दीं डाची लिषेतेची तरतद
ु करण्यात आली आहे , परीं तु

उल्हासनगर आणऱ कल्याऱ-डोंबबव ली महानगरपाललका षेतेरातात रासरोसपऱे धनकृकत बाींृकामे
मोठ्या प्रमाऱात सुर धसुन यासींदतानत चौकिी करन सबाबदार धसऱायाींना कणोर िासन
हाव े याबाबत तरारार माुमुयमींराती याींचक
े डे  ानिकनक लोकप्रनिकतनिकनृीींनी केली आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) धसल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय,
(३)

धसल्यास,

धनकृकत

कल्याऱ-डोंबबव ली

बाींृकाम

सींदतानत

महानगरपाललका
कायद्याची

व 

उल्हासनगर

का्े कोरपऱे

महानगरपाललकेतील

धींमलबसाव ऱी

होण्यासाण

महानगरपाललका धकृकायाविरव रद तसेच सींबींकृताींविरव रद िासनाने कोऱती कारव ाई केली आहे
व ा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, विरव लींबाची कारऱे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०१-०३-२०१९) : (१) व  (२) उल्हासनगर आणऱ कल्याऱ-डोंबबव ली
महानगरपाललकेतील धनकृकत बाींृकामास सबाबदार धसऱाया धकृकायाींना कणोर िासन
हाव े याबाबतच्या तरारारी प्राप्त झाल्या धसन, सदर तरारारी सींबींकृत महानगरपाललकाींकडे
उकचत कायनव ाहीसाण पाणविरव ण्यात आल्या आहे त ही व तुस् ती आहेु

विरव ुसु ५६८ (2)
सन १९९८ मये मुींबई महानगरपाललका धकृनिकनयम १८८८ मये सुृारऱा करन

धनकृकत बाींृकाम करऱाया व  त्यास कारऱीतत णरऱाया यक्तीस कमीत कमी एक
मनहना व  सातीत सात तीन व ्े तुरींगव ास आणऱ कमीत कमी ५ हसार ते ५० हसार
दीं डाच्या लिषेतेची तरतद
ु करण्यात आल्याचे बहन्मींब
ु ई महानगरपाललकेमार्नत कळविरव ण्यात आले
आहे ु

(३) कल्याऱ-डोंबबव ली महानगरपाललका हद्दीतील धनकृकत बाींृकामाींव र प्रतागषेतेरात धकृकारी
त ा पदनिकनदे लित धकृकारी याींचम
े ार्नत दै नींनदन कारव ाई केली सातेु महापाललका हद्दीमये
होऱारे धनकृकत बाींृकामाबाबत नदनाींक २ माचन, २००९ रोसीच्या िासन निकनऱनयानस
ु ार व 
महापाललकेने

विरव नहत

केलेल्या

कायनप्रऱालीनुसार,

प्रतागषेतेरात

धकृकारी

त ा

पदनिकनदे लित

धकृकारी याींचम
े ार्नत महाराषर महानगरपाललका धकृनिकनयम १९४९ चे कलम २६० व  २६७ (१)
धन्व ये नो्ीस काढन सुनाव ऱीधींती धनकृकत बाींृकाम व खचानने विरव नहत मुदतीत काढऱेसाण
आदे ि बसाव ण्यात येतातु
त ाविरप,

धनकृकत

बाींृकामृारकाने

मद
ु तीत

बाींृकाम

काढन

न

घेतल्यास

धनकृकत बाींृकामृारकाव र महाराषर प्रादे लिक नगररचना धकृनिकनयम १९६६ आणऱ महाराषर
महानगरपाललका धकृनिकनयम १९४९ मृील कलमान्व ये गुन्हे दाखल करण्याची कायनव ाही
करण्यात येत धसल्याचे कल्याऱ-डोंबबव ली महानगरपाललकेमार्नत कळविरव ण्यात आले आहेु

उल्हासनगर महानगरपाललका षेतेरातात धनकृकत बाींृकामाव र कारव ाई करण्यासाण

प्रताग सलमती निकनहाय सहाय्यक आयुक्त याींची पदनिकनदे लित धकृकारी म्हऱन निकनयुक्ती
करण्यात आली आहे ु

उल्हासनगर महानगरपाललका षेतेरातात नदनाींक ०१.०१.२००९ पासन ३२३४ धनकृकत
बाींृकामे निकनषकालसत करण्यात आली आहे तु तसेच, धनकृकत बाींृकाम करऱारे समीन
मालक, विरव कासक, णे केदार याींचेविरव रद महाराषर प्रादे लिक व  नगररचना धकृनिकनयम १९६६
मृील तरतुदीन्व ये १०८ गुन्हे दाखल करण्यात आल्याचे उल्हासनगर महानगरपाललकेमार्नत
कळविरव ण्यात आले आहे ु

(४) प्रश्न उद््ाव त नाहीु
___________
मांरातालय, म्हाडा तसेच महानगरपाललिा िायानलयातील ४०० अधधिायाांनी सन २००८ मध्ये
ततंपती दशननासाठी एिा खािगी वविासिाांिडून ववमान प्रवास आणण पाहणचार घेतल्याबाबत
(२)

१०५६३ (०६-०४-२०१५).

श्री.बबनराव लशांदे (माढा), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.जितेंद्र

आव्हाड (मांब्रा िळवा) : सन्माननीय गहतनमानण मांराती पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) मींरातालय, म्हाडा तसेच महानगरपाललका कायानलयातील ४०० धकृकायाींनी सन २००८ मये
निकतरपती

दिननासाण

पाहुऱचार
घेतल्याप्रकरऱी महसल विरव तागामार्नत नदनाींक २५ माचन, २०१५ रोसी नो्ीस पाणविरव ण्यात आली
आहे , हे खरे आहे काय,

एका

खासगी

विरव कासकाींकडन

विरव मान

प्रव ास

आणऱ

विरव ुसु ५६८ (3)
(२) धसल्यास, सदर नो्ीिी धींती खासगी विरव कासकाींकडन विरव मान प्रव ास आणऱ पाहुऱचार
घेऱाया म्हाडा आणऱ महानगरपाललका धकृकायाींव र कोऱती कारव ाई केली व ा करण्यात येत
आहे ,
(३) नसल्यास, विरव लींबाची कारऱे काय आहे त ?
श्री. प्रिाश महे ता (१६-०३-२०१९) : (१), (२) व  (३) हे खरे नाहीु
त ाविरप, नदु११ु०४ु२००८ ते नदु१४ु०४ु२००८ या सुट्टीच्या कालाव ृीमये दक्षषेतऱ

तारतातील मदरु ाई,रामेश्व र व  बरातव ेंद्रम ये ील सहलीस गेल्यासींदतानत,

i) तत्कालीन धव र सकचव , महसल विरव ताग, श्रीुमाृव  काळे याींना नदु१९ु१०ु२०१२ रोसी ज्ञापन
बसाव ण्यात येव न त्याींचा खुलासा घेऊन त्याींना तोंडी समस दे ऊन विरव तागीय चौकिी प्रकरऱ
बींद करण्यात आले धसल्याचे महसल व  व न विरव तागाने कळविरव ले आहे ु

ii) तसेच, गहनिकनमानऱ विरव तागातील श्रीुधुकुसगताप, तत्काललन उप सकचव  व  तत्काललन कषेत
धकृकारी, श्रीुगोुबुमदने हे सेव ानिकनव त्त झाले आहे तु तर, श्रीुमोुगु आरसेव ाड, तत्काललन कषेत
धकृकारी याींना तोंडी समस दे ण्यात आली आहेु
iii) म्हाडा कायानलयातील ५१ धकृकारी/धलतयींते/कमनचारी याींनी सदर सहलीच्याव ेळी मुयालय

सोडण्याची परव ानगी घेतली नसल्याने त्याींच्याव र मुनाुसेु (लित व  धपील) निकनयम १९७९
च्या निकनयम ५ (१)(एक) नस
ु ार णपका णे व ण्याची कारव ाई करण्यात आली आहे ु
___________

मांबईतील लमठी नदीच्या ंां दीिरणात बाधीत लालेल्या लोपडीधारिाांचे पनवनसन िरण्याबाबत
(३)

२२५३३ (११-०८-२०१५).

श्री.योगेश सागर (चारिोप) :

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) मुींबईतील लमण

सन्माननीय मख्यमांराती पुढील

नदीच्या रीं दीकरऱात बाृीत झालेल्या झोपडीृारकाींना सन २००० चा

निकनक् लाव न पन
ु व नसन करण्यात आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) धसल्यास, मुींबईतील ओलिव रा नदी, व ाल्मा् नदी, व ाकोला नदी, पोयसर नदी आणऱ

दनहसर नदी या नदी काण ही धनेक झोपड्या आहे त त्या ही ह्व न या नद्याींचे रीं दीकरऱ
करण्यात येऱार काय,
(३) धसल्यास, रीं दीकरऱात येऱा-या या नदी काणच्या झोपडीृारकाींचे पुनव नसनही लमण
नदीच्या ृतरव र सन २००० पयंतचे निकनक् लाव न करण्यात येऱार आहे काय,
(४) नसल्यास, विरव लींबाची कारऱे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (११-०३-२०१९) : (१) हे खरे आहे ु
(२) मींब
ु ईतील परपररस् ती निकनव ारण्यासाण

बहन्मींब
ु ई महानगरपाललका राबविरव त धसलेल्या

बिम्ोव ॅड या महत्व ाच्या प्रकल्पाींतगनत मुींबईतील ओलिव रा, व ाल्ता्, व ाकोला, पोयसर आणऱ
दनहसर या नद्याींचे रीं दीकरऱ करण्यात येऱार आहेु

विरव ुसु ५६८ (4)
(३) व  (४) नदनाींक २२.०७.२०१४ रोसीच्या िासन निकनऱनयान्व ये, एखादी झोपडी नदनाींक
०१.०१.२००० ध व ा त्यापव र पासनची सींरषेतऱप्राप्त धसल्याचे णरविरव ण्याबाबत तसेच, त्यात
प्रत्यषेत राहऱाया झोपडीव ालसयाींचा निकनव ारा सींरक्षषेतत करण्याबाबत आदे ि दे ण्यात आले आहे तु
सदर िासन निकनऱनयानस
ु ार, बिम्ोव ॅड प्रकल्पासाण

तसेच, ओलिव रा, व ाल्ता्,

व ाकोला, पोयसर आणऱ दनहसर या नद्याींच्या काणाव र व सलेल्या व  सदर नद्याींच्या
रीं दीकरऱाने बाृीत झोपडीव ालसयाींच्या पुनव नसनास नदनाींक ०१.०१.२००० चे पारातता निकनक् लाव न

पारात झोपडीव ालसयाींचे पन
ु व नसन करण्यात येऱार धसल्याचे बहन्मुींबई महानगरपाललकेमार्नत
कळविरव ण्यात आले आहे ु

___________
माहूल चें बूर (मांबई) येथील ववनावापर ररक्त पडून असलेल्या सदतनिा महात्मा ज्योततबा फले
सहिारी सांस्थेस उपलब्ध िरून दे ण्याबाबत
(४)

२८९२३ (२१-०१-२०१६).

श्री.ओमप्रिाश ऊफन बच्चू िडू (अचलपरू ) :

सन्माननीय

गहतनमानण मांराती पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) झोपडपट्टी पन
े डील माहल चें बर मींब
ु व नसन प्राकृकरऱ याींचक
ु ई ये ील विरव नाव ापर ररक्त पडन

धसलेल्या १२६३१ सदनिकनकापैकी ४९०० सदनिकनका महात्मा ज्योनिकतबा र्ुले सहकारी सीं ेस

उपलब्ृ कूनन दे ण्याबाबत माुगहनिकनमानऱ मींराती याींनी नदनाींक १५ सुल,ै २०१५ रोसी व ा
त्यासुमारास आदे लित केले होते, हे खरे आहे काय,

(२) धसल्यास, याबाबत िासनाने कोऱती कायनव ाही केली व ा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, विरव लींबाची कारऱे काय आहे त ?
श्री. प्रिाश महे ता (०१-०३-२०१९) : (१) माुविरव ृानसता सदयाींच्या नदु१५ु०७ु२०१५ रोसीच्या
निकनव ेदनाव र माुमींराती (गहनिकनमानऱ) याींनी तात्काळ ४८ तासात कायनव ाही करण्याचे व  धडचऱ
धसल्यास प्रत्यषेत चचान करण्याचे निकनदे ि म
ु य कायनकारी धकृकारी, झोपडपट्टी पन
ु व नसन
प्राकृकरऱ याींना नदलेले होतेु

(२) माहल ये ील प्रकल्पातील सदनिकनका या बिम्ोव ाड व  इतर प्रकल्पबाकृत लोकाींना
 लाींतरीत करऱेसाण
मुींबई

प्रायोसीत आहे त, त्यामृील १७१५२ सदनिकनकाींपैकी १२६३१ सदनिकनका

महानगरपाललकेला

हताींतरीत

करण्यात

आलेल्या

आहेतु

उव नररत

सदनिकनकाींमृील

ककरकोळ काम पऱन न झाल्याने सदर सदनिकनका मींब
ु ई महानगरपाललकेला धद्याप हताींतरीत

केलेल्या नाहीतु सद्यस् तीत उक्त १२६३१ सदनिकनका बहन्मुींबई महानगरपाललकेच्या ताब्यात
आहे तु

नदनाींक ०४.०६.२००८ रोसीच्या तत्कालीन माननीय मुयमींराती महोदयाींच्या बैणकीत

णरल्यानस
ु ार लिव िाही पन
ु व नसन प्रकल्प लललम्े डकडन ११२८ सदनिकनकाींचा ताबा महात्मा र्ुले

सहकारी गहनिकनमानऱ सीं ेस दे ण्यात आलेला आहे ु तर उव नररत ५४ सदनिकनकाींचा ताबा तोगव ्ा
प्रमाऱपरात लमळाले नसल्याने दे ण्यात आला नाहीु
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त ाविरप ११२८ सदनिकनकाींचा ताबा दे ताना विरव नहत केलेल्या ध्ीींची पतनता केली नसल्याचे
व  सदर सदनिकनकाींचे बेकायदे िीरररत्या व ा्प केल्याचे निकनदिननास आल्याने यापुढे सदर सीं ेस

ऊव नररत सदनिकनकाींचे व ा्प करण्यात येऊ नये ककीं बहुना त्याींना यापव र व ा्प केलेल्या ११२८
सदनिकनका त्याींच्याकडन काढन घेण्याची कायनव ाही तात्काळ सुर कराव ीु तसेच, िासनाची
र्सव ऱक केल्याप्रकरऱी सीं ेच्या पदाकृकायाींव र र्ौसदारी कारव ाई तात्काळ करण्यात याव ी

धिा प्रताव ास माुमुयमींराती महोदयाींनी मान्यता नदलेली आहे ु त्यानु्ींगाने आव श्यक कायनव ाही
करण्याबाबत लिव िाही पन
ु व नसन प्रकल्प मयानु याींना कळविरव ण्यात आले आहेु
(३) प्रश्न उद््ाव त नाहीु

___________
मांबईजस्थत मानखदन-लशवािी नगर मतदार षेतेरातात ससज्य
समाििल्याण िेंद्र स्थावपत िरण्याबाबत
(५)

३५१९९ (०२-०१-२०१६).

श्री.अबू आिमी (मानखूदन लशवािीनगर) :

सन्माननीय

मख्यमांराती पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मुींबई उपनगर स्सल््याच्या ईिान्य मुींबईस् त मानखुदन-लिव ासी नगर मतदार सींघातील
महानगरपाललका षेतेरातात सुसज्य समासकल्याऱ केंद्रा बरोबरच मनहला बचत ग्ाींची केंद्रे

 ाविरपत करण्याबाबतची मागऱी  ानिकनक विरव ृानसता सदय, नगरसेव क, पालकव गन, सेव ाताव ी
सीं ा याींनी माहे सप््ें बर, २०१५ मये व ा त्यादरम्यान उत्तर पव न उपनगर स्सल््यातील
महापाललका विरव ताग धकृकारी, आयुक्त, धनिकतररक्त महानगरपाललका आयुक्त (पव न उपनगरे )
तसेच िासनाच्या मनहला व  बालकल्याऱ विरव तागाकडे लेखीनिकनव ेदनाद्व ारे सादर केली, हे खरे
आहे काय,
(२) धसल्यास, उक्त प्रकरऱी िासनाने प्राप्त धहव ालास धृीन राहन सखोल चौकिीधींती
कोऱती निकनऱानयक व  णोस कायनव ाही व ा उपाययोसना तातडीने कायानस्न्व त केली व ा करण्याचे
प्रताविरव त केले आहे ,
(३) नसल्यास, विरव लींबाची सव नसाृारऱ कारऱे कोऱती ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०१-०३-२०१९) : (१) धिा आियाचा  ानिकनक लोकप्रनिकतनिकनृीींचा प्रताव 
बहन्मुींबई महानगरपाललकेस प्राप्त झाला होताु

(२) सदर प्रकरऱी  ानिकनक लोकप्रनिकतनिकनृीींनी सुचविरव लेली प्रताविरव त सागा सागरी निकनव ारा
षेतेरातामये

येत

धसल्यामळ
ु े

सदर

प्रताव 

करता

महानगरपाललकेमार्नत कळविरव ण्यात आले आहे ु
(३) प्रश्न उद््ाव त नाहीु
___________

येऱे

िक्य

नसल्याचे

बहन्मींब
ु ई
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उल्हासनगर शहरातील िोणािन िांपनीला दे ण्यात आलेल्या पाणी योिनेचे पररषेतण िरण्याबाबत
(६)

३५६६५ (२०-०१-२०१६).

श्रीमती ज्योती िलानी (उल्हासनगर) :

सन्माननीय

मख्यमांराती पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) उल्हासनगर महानगरपाललकेत पाऱी विरव तरऱ योसनेव र रपये २७५ को्ीींपेषेता सात खचन
कूननही नागररकाींना मुबलक पाऱी लमळत नसन तसेच ९० ्क्के काम होऊनही पाऱी ्ीं चाई

कायम धसलेल्या कोऱाकन कींपनीला दे ण्यात आलेल्या पाऱी योसनेचे पररषेतऱ करण्याची
मागऱी माुलोकप्रनिकतनिकनृीींनी महानगरपाललकेच्या महासतेत केले धसल्याची नदनाींक ९ सल
ु ,ै
२०१५ रोसी व ा त्यासुमारास निकनदिननास आली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) धसल्यास, सदर योसनेव र २७५ को्ीपेषेता सात खचन होऊनही नागररकाींना कमी प्रमाऱात
पाऱी लमळत धसल्याने नागररकाींमये नारासीचे व ाताव रऱ निकनमानऱ होत आहे , हे ही खरे आहे
काय,
(३) धसल्यास, सदर योसनेचे काम पऱन होऊनही पाऱी ्ीं चाई कायम धसल्याने यामये
मोठ्या प्रमाऱाव र गैरयव हार झाला धसल्याचा आरोपही माुलोकप्रनिकतनिकनकृींनी केले आहे , हे ही
खरे आहे काय,
(४)

धसल्यास, सदर योसना राबविरव ण्यासाण

व ीस व  ्े ललर्ोनचे खाींब ह्विरव ण्याबाबत

योसनेतील सलव ानहन्या व ळविरव ण्याचा आरोपही माु लोकप्रनिकतनिकनृीींनी केला धसल्याचे निकनदिननास
आले आहे ,
(५) धसल्यास, सबींकृत णे केदार सुमारे १० ते १५ हसार घेऊन धनकृकतपऱे पाण्याची लाईन
दे त धसल्याचेही निकनदिननास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(६) धसल्यास, उक्त प्रकरऱी िासनाने कोऱती कायनव ाही केली व ा करण्यात येत आहे ,
(७) नसल्यास, विरव लींबाची कारऱे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०२-०४-२०१९) : (१)

ते (७) • उल्हासनगर िहरासाण सन २००८ मये

केंद्र िासन सहास्य्यत “सव ाहरलाल नेहर राषरीय पन
ु निकनमानऱ धलतयान” धींतगनत रु१२७.६५
को्ी रपयाींची पाऱी पुरव णा योसना मींसर करण्यात आली आहे ु
• सदर

योसना

प्रगतीप ाव र

धसताींना

या

योसनेधींतगनत

समाविरव ष्

नसलेल्या

काही

तागाकरीता योसना सुृारीत करन रु२५८.२५ को्ीचे काम मेुकोऱाकन इींन्रारक्चर या
कींपनीस दे ण्यात आलेु
आहे तु
आहे ु

या योसनेधींतगनत रु२५६.५४ को्ी रपयाींची कामे पुऱन करण्यात आली

योसना सृ
ु ारीत झाल्याने योसनेचा व ाढीव  खचन महापाललकेमार्नत करण्यात आला

• सदर योसनेच्या धनु्ींगाने प्राप्त तरारारीच्या धनु्ींगाने सदर प्रकल्पाची मुय धलतयींता,
महाराषर सीव न प्राकृकरऱ,कोकऱ याींचम
े ार्नत चौकिी करण्यात आलीु

• सदर योसनेची आतापयंत पऱ
ु न झालेली कामे समाृानकारक व  विरव हीत निकनक्ानस
ु ार झाली
आहे तु तसेच कामे न करता बबल धदा केल्याबाबतचा आषेतेप उकचत नसल्याचे चौकिीधींती

निकनषपन्न झाले आहेु तसेच चौकिी सलमतीने केलेल्या सुचनाींनुसार िहरास सुरळीत व  पुरेसा
पाऱीपुरव णा होण्याच्या धनु्ींगाने आव श्यक सुृारऱात्मक उपाययोसनाींची पुतत
न ा करऱे बाबत
उल्हासनगर महानगरपाललकेस दे ण्यात आलेल्या आहे तु
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• सदर योसना राबविरव ण्यासाण

व ीस व  ्े ललर्ोनचे काम खाींब ह्विरव ऱे व  योसनेतील

सलव ानहन्या व ळविरव ण्याचा आरोप माु लोकप्रनिकतनिकनृीींनी केल्याची बाब निकनदिननास आलेली
नसल्याचे उल्हासनगर महानगरपाललकेने कळविरव ले आहे ु
• सींबकृत णे केदार धनकृकतपऱे पाण्याची लाईन दे त धसल्याची बाब निकनदिननास आलेली
नसल्याचे आयुक्त, उल्हासनगर महानगरपाललका याींनी कळविरव लेले आहे ु
___________

िेंद्र शासनाने महानगरपाललिेच्या माध्यमातन
ू “राष्ट्रीय नागरी उपिीवीिा अलभयान”
योिना सं िेली असल्याबाबत

(७)

३६३४१ (२२-१२-२०१५).

श्री.सधािर दे शमख (नागपूर पजश्चम), श्री.िष्ट्णा खोपडे

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

(१) राज्यात केंद्र िासनाकडन विरव विरव ृ कसन योसना साहीर करण्यात आल्या धसन त्याचा
लाताींपासन दाररद्र्य रे ्ेखालील घ्काींना व ींकचत राहाव े लागत धसल्याबाबतची बाब माहे
ऑक््ोबर, २०१५ मये व ा त्यादरम्यान निकनदिननास आली, हे खरे आहे काय,
(२) धसल्यास, केंद्र िासनाने महानगरपाललकेच्या मायमातन “राषरीय नागरी उपसीव ीका
धलतयान”

योसना

सुर केली धसन

या योसनेधींतगनत

२ लषेत रपयाींचे

कसन विरव विरव ृ

यव सायाकरीता नदले साऱार होतेुपरीं तु योसनेतील गरीब लातार्थयांना मारात या योसनेपासन
व ींकचत णे व ण्यात आले, हे ही खरे आहे काय,

(३) धसल्यास, या योसनेधींतगत महानगरपाललकेमार्नत आलेले प्रताव  निकनकाली काढण्याचे
आदे ि राषरीयकत बँकाना धसतानासुदा सदर प्रताव  निकनकाली काढण्यास विरव लींब करीत आहे ,
हे खरे आहे काय,
(४)

धसल्यास, या योसनेच्या लाता रना सींबींृीत कागदपराताची पुतत
न ा करन सदर प्रताव 

बँकेला पाणव न आण मनहन्याचा कालाव ृी होऊनस
ु दा धद्यापपयंत सदर प्रकरऱ निकनकाली
काढण्यात आले नाही, हे ही खरे आहे काय,

(५) धसल्यस, या योसनेच्या कसनव ा्पामये दल
न व  नदरीं गाई करऱाया राषरीयकत बॅंकाींना
ु षेत
निकनदे ि नदले व ा दे ण्यात येऱार आहे त काय,

(६) नसल्यास, विरव लींबाची कारऱे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०५-०३-२०१९) : (१) व  (२) केंद्र िासन

पुरकत

नदनदयाळ धींत्योदय

योसना-राषरीय नागरी उपस्सव ीका धलतयान राज्यात नदनाींक २८ु०८ु२०१४ पासन राबविरव ण्यात
येत धसन िासन निकनऱनयातील तरतदी नुसार पारात लातृारकाींना लात दे ण्यात येतोु
(३) व  (४) व  (५) हे खरे नाहीु
(६) प्रश्न उद््ाव त नाहीु
___________

विरव ुसु ५६८ (8)
मांबईच्या पूवन व पजश्चम सागरी किनारपट्टीच्या षेतेरातात वाढ होत असल्याबाबत
(८)

३८४८५ (२१-०६-२०१६).

श्री.सतनल लशांदे (वरळी) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्यमांराती पुढील

(१) मींब
ु ईच्या पव न व  पस्श्चम सागरी ककनारपट्टीने धनरार
ु मे ३०० मी्र ते ३० मी्रपयंत मानव ी

व तीत धनिकतरारमऱ केल्याची बाब माहे नोहें बर, २०१५ मये व ा त्यादरम्यान निकनदिननास आली
आहे , हे खरे आहे काय,
(२) धसल्यास, सदर प्रकरऱाची गींतीर दखल घेऊन िासनाने तज्ञाींची सलमती नेमली आहे , हे
ही खरे आहे काय,
(३) धसल्यास, तविरव षयात मींब
ु ईच्या पव न व  पस्श्चम सागरी ककनारपट्टीचे मानव ी व तीतील
धनिकतरारमऱ रोखण्यासाण िासनाने कोऱती कायनव ाही केली व ा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, विरव लींबाची कारऱे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०५-०३-२०१९) : (१) हे खरे नसल्याचे बहन्मुींबई महानगरपाललकेमार्नत
कळविरव ण्यात आले आहे ु

(२), (३) व  (४) ककनारपट्टयाींचे सींरषेतऱ व  सींव ृनन करण्यासाण त्याचप्रमाऱे ककनारी प्रदे िात
व ातयास धसऱाया मस्च्िमार आणऱ धन्य  ानिकनक सनसमद
ु ायाींना उपसीविरव केची सुरषेता

प्रदान करण्यासाण व  सागनिकतक तापमानव ाढीमळ
ु े समद्र
ु ाच्या पातळीत होऱारी व ाढ विरव चारात

घेऊन िाश्व त पदतीने विरव कासाला प्रोत्साहन दे ण्यासाण केंद्र सरकारच्या पयानव रऱ, व ने व 
व ाताव रऱीय बदल मींरातालयाने नदनाींक ६ सानेव ारी, २०११ रोसी नव ीन ककनारी षेतेरात निकनयींरातऱ
पट्टा धकृसचना सारी केली आहे ु
तसेच, मींब
ु ईचे महत्व  लषेतात घेता, मींब
ु ईचे ककनारपट्टे प्राम
ु याने मळ रनहव ािाींच्या

व साहती त्याचप्रमाऱे, मुींबई िहरातील ककनारालगतच्या झोपडपट्टया व  मोडकळीस आलेल्या

इमारतीींचा पुनविरव क
न ास/पुननिकनम
न ानऱ करण्याची गरस लषेतात घेऊन, सदर धकृसचनेतील धनुच्िे द
८ धप धनुच्िे द (पाच) धन्व ये तरतद करण्यात आली आहेु

नव ीन धकृसचनेद्व ारे ककनारा षेतेरात यव  ापन आराखडा (१:४०००) केंद्र िासनाच्या

मान्यताप्राप्त सीं क
े डन बनव न घेऱे धनिकनव ायन धसन, महानगरपाललकेने इस्न््ट्य् ऑर्
ररमो् सेललींग, धण्ऱा युनिकनहलसन्ी चेन्नई याींचेकडन आराखडा तयार केला धसन, सदर प्रारप

आराखड्याव र महाराषर ककनारी षेतेरात यव  ापन प्राकृकरऱ याींचेमार्नत सचना व  हरकती
मागविरव ण्याची प्रकरारया पऱन होताच सदर प्रारप आराखडा केंद्र िासनास सादर करण्यात येऱार
धसल्याचे बहन्मींब
ु ई महानगरपाललकेने कळविरव ले आहेु

___________

मांबर्न शहरातील उपिर प्राप्त िन्या व मोडिळीस आलेल्या र्मारतीांमधील
रहहवाश्याांसाठी ववमा योिना राबववण्याबाबत
(९)

४०५५०

(१३-०५-२०१६).

श्री.मांगलप्रभात

लोढा

गहतनमानण मांराती पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(मलबार

हहल) :

सन्माननीय

विरव ुसु ५६८ (9)
(१) मुींबइन िहरातील उपकर प्राप्त सुन्या व  मोडकळीस आलेल्या इमारतीींमृील रनहव ाश्याींचा
इमारत कोसळन मॄत्य तसेच सखमी झाल्यास त्याींना ककमान ५ लाख ूनपये तरपाइन लमळाव ी
यासाण विरव मा योसना राबविरव ण्याचा निकनऱनय ३ व ्ानपव र घेण्यात आला होता, हे खरे आहे काय,

(२) धसल्यास, सीव  मण
ु त घेव न आसलमतीस ८९० उपकर इमारतीींत राहऱा-या रनहव ािाींसाण
म्हाडाने धद्याप विरव मा योसना राबविरव लेली नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) धसल्यास, मुींबइन िहरातील उपकरप्राप्त सुन्या व  मोडकळीस आलेल्या इमारतीींतील
रनहव ाश्याींसाण

विरव नाविरव लींब विरव मा योसना राबविरव ण्याच्या दषॄ ्ीने िासनाने कोऱती कायनव ाही

केली व ा करण्यात येत आहे ,

(४) धसल्यास, मुींबइन िहरातील उपकर प्राप्त सुन्या व  मोडकळीस आलेल्या सदरह इमारतीींत
राहऱा-या लाखो रनहव ाश्याींसाण धद्यापी विरव मा योसना न राबविरव ण्याची सव नसाृारऱ कारऱे
काय आहे त ?
श्री. प्रिाश महे ता (२८-०२-२०१९) : (१) होय, हे खरे आहेु
(२) हे खरे नाहीु
महाराषर गहनिकनमानऱ व  षेतेरातविरव कास प्राकृकरऱाचा णराव  रारु६६५७ नदु०८ु०५ु२०१४
धन्व ये उपकर प्राप्त इमारतीत राहऱाया रनहव ाश्याींसाण म्हाडाने रपये १०ु०० को्ी गुींतव ऱक
करण्याकरीता व  सदर गींत
ु व ऱकीव र प्राप्त होऱारे यास निकनृीमये समा कूनन सदर निकनृीस

“मुींबई इमारत दर
ु ती व  पुनरन चना विरव मा निकनृी” या लि्नकाखाली णे व ण्यास मान्यता दे ण्यात
आली आहे ु

या धनु्ींगाने मत यक्तीस रपये ५ लाख, गींतीर सखमी झालेल्या यक्तीस रपये

५० हसार आणऱ ककरकोळ सखमी झालेल्या यक्तीस रपये २५ हसार दे ण्याची तरतद आहे ु
(३) व  (४) प्रश्न उद््ाव त नाहीु
___________
मांबई शहरामधील शासनाची फसवणूि िरणाया वविासिाांवर
एम.आर.टी.पी अांतगनत गन्हा दाखल िरण्याबाबत

(१०)

४४७७९ (१३-०५-२०१६).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.प्रिाश फातपेिर (चें बरू ) :

सन्माननीय मख्यमांराती पढ
ु ील

(१) मींब
ु ई िहरामये मागील ३ ते ४ व ्ानमये उतारण्यात आलेल्या ९०% इमारतीींना १००

रपयाींच्या ्ॅ म्प पेपरव र खरे दी खताची नोंदऱी करन दे ऊन विरव कासकाींनी ग्राहकाींना फ्लॅ ्
विरव कन िासनाची र्सव ऱक करन करोडो रपयाींचे नक
ु सान करऱाया तसेच धव ैृररत्या खरे दी
विरव रारी खताींची नोंदऱी करन र्सव ऱक करऱाया विरव कासकाींव र एमुआरु्ीुपीु धींतगनत गुन्हा

दाखल करन त्याींना काळया यादीत ्ाकऱार धसल्याचे नदनाींक ११ सानेव ारी, २०१६ रोसी व ा
त्यासुमारास महानगरपाललका आयुक्ताींनी सानहर केल्याचे निकनदिननास आले आहे , हे खरे आहे
काय,

विरव ुसु ५६८ (10)
(२) धसल्यास, विरव कासकाींव र एमुआरु्ीुपीु धींतगनत गुन्हा दाखल केल्यानींतर पुढील कारव ाई
ककती कालाव ृी मये करण्यात येऱार आहे ,

(३) नसल्यास, विरव लींबाची कारऱे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०१-०३-२०१९) : (१), (२) व  (३) महाराषर मुद्राींक धकृनिकननिकनयम कलम
९(ध) धन्व ये, राज्य िासनाने धकृसचनेद्व ारे धकृसुकचत केलेल्या सींलेखाव र आकारऱी योग्य

मुद्राींक िुल्कात कमी ध व ा स्
ु दे ण्यात येतुे उदाुझोपडपट्टी पुनव नसन योसनेंतगनत पारात
झोपडीृारकाींचे पन
ु व नसनासींबींृी इत्यादी प्रकारचे दतऐव साव र रु१००/- मद्र
ु ाींक िल्
ु क आकारऱी
केली सातेु

त ाविरप, इमारत विरव कासकाींनी ग्राहकाींसोबत केलेल्या सदनिकनका विरव रारी कराराव र केव ळ
रु१००/- मुद्राींक िुल्क धदा करन दत नोंदऱी केल्याची बाब निकनदिननास आली नसल्याचे
महसल विरव तागामार्नत कळविरव ण्यात आले आहे ु

___________
चें बूर (मांबई) येथील खािगी ंग्णालयात लसीिरणानांतर बालिाचा लालेला मत्यू
(११)

५३४०५ (११-०५-२०१६).

(लशडी), श्री.अलमन पटे ल (मांबादे वी) :
काय :-

प्रा.वर्ान गायिवाड (धारावी), श्री.राधािष्ट्ण ववखे-पाटील
सन्माननीय मख्यमांराती पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील

(१) चें बर (मुींबई) ये ील खासगी रग्ऱालयात धडीच व ्ानच्या बालकाला नदनाींक ५ सानेव ारी,

२०१६ रोसी एचआयबीची लस ्ोचण्यात आली धसता त्याचा दस
ु या नदव िी नदनाींक ६
सानेव ारी, २०१६ रोसी व ा त्यासुमारास मत्य झाल्याची घ्ना घडली, हे खरे आहे काय,
(२) धसल्यास, याप्रकरऱी िासनाने कोऱती चौकिी केली आहे ,

(३) धसल्यास, चौकिीत काय आढळन आले व  त्यानुसार सींबींकृताींव र कोऱती कायनव ाही केली
व ा करण्यात येत आहे ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१८-०३-२०१९) : (१) हे खरे आहे ु
(२) सदर प्रकरऱी बहन्मुींबई महानगरपाललकेमार्नत खालीलप्रमाऱे कायनव ाही करण्यात आली
आहे :-

• महानगरपाललकेच्या व ैद्यकीय धकृकायाींनी सदर खासगी रग्ऱालयात साऊन पाहऱी केलीु
• “लसीकरऱानींतर घडऱाया विरव परीत प्रनिकतकरारया” (एईएर्आय) साण केंद्र िासनाने नदलेल्या
मागनदिनक तत्व ानस
ु ार धहव ाल बनव न विरव नहत व ेळेत राज्य िासनाच्या लसीकरऱ विरव तागाकडे
पाणविरव ण्यात आलाु

• घ्ना घडलेल्या लसीकरऱ सरातात व ापरण्यात आलेल्या सींबींकृत लसीचे उपलब्ृ नमन
ु े

तपासऱीसाण सहाय्यक आरोग्य धकृकारी याींचेमार्नत केंद्रीय औ्ृी प्रयोगिाळा, कसौली ये े
िीतसाखळीमये पाणविरव ण्यात आले, परीं तु लसीचे नमन
ु े धपुया प्रमाऱात धसल्यामळ
ु े धहव ाल
प्राप्त झाला नाहीु

विरव ुसु ५६८ (11)
• नदनाींक ०६.०२.२०१६ रोसी सदर बालकाचे िव विरव च्िे दन सेुसेु रग्ऱालयात करण्यात आले व 
विरव सेरा आणऱ न्श्यु नमुना कलीना ये ील र्ॉरे न्सीक प्रयोगिाळोत पाणविरव ण्यात आलाु
(३) सदर प्रकरऱी खालीलप्रमाऱे निकनषक्न काढण्यात आले:-

• नदनाींक १४.०६.२०१६ रोसी विरव तारीत लस्ोचऱी या विरव तागामार्नत व  नदनाींक ०६.०१.२०१८
रोसी राज्यतरीय “लसीकरऱानींतर घडऱाया विरव परीत प्रनिकतकरारया” (एईएर्आय) साण च्या विरव िे्
तज्ञाींच्या सलमतीमये, सदर बालकाचा मत्य आकस्मत धसन, त्याचा लसीकरऱािी दािननिकनक
सींबींृ नदसन येत नाही धसा निकनषक्न काढण्यात आलाु
•

नदनाींक

०६.०२.२०१६

रोसीच्या

िव विरव च्िे दन

धहव ालात,

“General

and

specific

chemical testing does not reveal any chemical poison” धसे नमद केले आहे ु
• सदर िव विरव च्िे दनाचा धींनिकतम “मत्य निकनषक्न” धहव ाल प्राप्त झाला धसन, मत्यचे कारऱ
“Pneumonia (natural)” धसे नमद केले आहे ु
___________
म्हाडाच्या सांक्रमण लशबीरातील गाळे घसखोराांनी अततक्रमण िंन बळिावल्याबाबत
(१२)

६३०३० (२९-०८-२०१६).

श्री.राि परोहहत (िलाबा) :

सन्माननीय गहतनमानण मांराती

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) म्हाडाच्या मींब
ु ई इमारत दर
ु ती व  पन
ु रन चना मींडळाच्या धखत्याररत िहर व  उपनगरात ४०
सींरारमऱ लिबीरे आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) धसल्यास, म्हाडाच्या उपकरप्राप्त, ृोकादायक इमारतीींच्या पुनविरव क
न ास प्रकरारयेमुळे मळ
ु
रनहव ािी आपल्या हक्काच्या घरासाण

व ्ाननुव ्े प्रतीषेतेत धसन दस
ु रीकडे मारात म्हाडाच्या

सींरारमऱ लिबीरातील गाळे घुसखोराींनी धनिकतरारमऱ करन बळकाव ले धसल्याचे निकनदिननास आले
आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) धसल्यास, सींरारमऱ लिबीरातील घुसखोराींना कायमव रपी आळा घालण्यासाण म्हाडादारे

कारव ाईची मोनहम राबविरव ण्यात येऱार होती मारात या मोनहमेला धद्याप सुरव ात करण्यात आली
नाही, हे ही खरे आहे काय,

(४) धसल्यास, सींरारमऱ लिबीरातील घस
ु खोराींना कायमचा आळा घालण्यासींदतानत िासनाने
कोऱती कारव ाई केली व ा करण्यात येत आहे

(५) नसल्यास, विरव लींबाची कारऱे काय आहे त ?
श्री. प्रिाश महे ता (०५-०३-२०१९) : (१) व  (२) धींित: खरे आहेु
(३), (४) व  (५) सींरारमऱ लिबबरातील धपारात, धनकृकत रनहव ािाींना घस
ु खोराींना निकनयमाकुल
करण्याबाबत नदनाींक ४ु२ु२०१९ रोसी माुमींराती मींडळ बैणकीमये निकनऱनय घेण्यात आला धसन
त्याबाबत माुसव ोच्च न्यायालयाच्या आदे िास धनुसूनन कायनव ाही करण्याची बाब िासनाच्या
विरव चाराृीन आहे ु

___________

विरव ुसु ५६८ (12)
मांबई व उपनगरातील स्िायवॉिची दरवस्था लाल्याबाबत
(१३) ७१३९७ (१६-०१-२०१७).

श्री.आलसफ शेख (मालेगाांव मध्य), श्री.अलमन पटे ल (मांबादे वी),

श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम) :
काय :-

सन्माननीय मख्यमांराती पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील

(१) मुींबई व  उपनगरात मुींबई महानगर प्रदे ि विरव कास प्राकृकरऱाने नणकनणकाऱी कायव ॉक
बाींृले परीं तु त्याींच्या दे खताल दून
न केले धसल्याचे माहे सप््ें बर, २०१६
ु तीकडे धषेतम्य दल
ु षेत
मये व ा त्यादरम्यान निकनदिननास आले, हे खरे आहे काय,

(२) धसल्यास, मुयत्व े विरव द्याविरव हार, सायन आणऱ घा्कोपर ये ील कायव ॉकची दरु व  ा
झाली धसन
ु काही नणकाऱी लाद्या उखडल्या धसन नदव ाबत्तीची यव  ाही नसल्याचे आढळन
आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) धसल्यास, प्रश्न ताग २ बाबत िासनाने कोऱती कायनव ाही केली व ा करऱार आहे ,
(४) नसल्यास, विरव लींबाची कारऱे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१२-०४-२०१९) : (१) हे खरे नाहीु
(२) हे खरे आहे ु
(३)

व 

(४)

विरव द्याविरव हार,

घा्कोपर,

ताींडुप,

विरव रारोळी

ये ील

धस्तत्व ात

धसलेल्या

कायव ॉकच्या दर
ु ती करण्याबाबतची निकनविरव दा प्रकरारया पऱन झाली धसन, नदनाींक ०८.०३.२०१९
रोसी कायानदेि दे ण्यात आला धसल्याचे बहन्मींब
ु ई महानगरपाललकेमार्नत कळविरव ण्यात आले
आहे ु

___________
महहरावणी (ता.जि.नालशि) येथील सांहदप फाउां डेशन या सांस्थेिडून
तडिोड शल्ि वसल िरण्याबाबत

(१४)

७४२५१ (१२-०४-२०१७).

श्रीमती सीमाताई हहरे (नालशि पजश्चम) :

मख्यमांराती पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

सींनदप

केल्याप्रकरऱी

र्ाऊींडेिन,
उपविरव तागीय

मनहराव ऱी
धकृकारी,

(ताुस्सुनालिक)
नालिक

याींनी

या

सीं ेने

तहलसलदार,

सन्माननीय

धनकृकत
नालिक

बाींृकाम

याींना

सदर

सीं ेकडन तडसोड िुल्क व सुल करण्याबाबत नदनाींक १६ ऑग्, २०१२ रोसी व ा त्यासुमारास
आदे ि नदला, हे खरे आहे काय,

(२) धसल्यास, सदर आदे िाच्या धनु्ींगाने तहलसलदार, नालिक याींनी सदर सीं क
े डन िुल्क
व सल करण्याबाबत तसेच िुल्क व सुली करण्यास विरव लींब लाव ऱाया सींबींकृत धकृका-याींव र
कारव ाई करण्याबाबत िासनाने कोऱती कायनव ाही केली व ा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, विरव लींबाची कारऱे काय आहे त ?

विरव ुसु ५६८ (13)

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२६-०२-२०१९) : (१) होयु
(२) प्रतत प्रकरऱी सींनदप र्ाऊींडेिन मनहराव ऱी याींनी मयींतरीचे कालाव ृीमये सुृारीत

प्रारप विरव कास योसना िासनास मींसरीसाण सादर केलेली धसल्याने त्यामृील मींसरीनस
ु ार
त्याींनी केलेले बाींृकाम धनुज्ञेय कराव े धिी नदु३०/०८/२०१२ रोसी िासनास विरव नींती केली होतीु

त्याच्या विरव नींतीचा विरव चार करऱेत आला नसल्याने उपविरव तागीय धकृकारी, नालिक उपविरव ताग
याींचेकडील नदु२४/०८/२०१६ च्या परातान्व ये तहलसलदार नालिक याींना सीं ेकडन तडसोड
िल्
ु काची रक्कम व सल
ु करऱेबाबत कळविरव ण्यात आलेले होतेु त्याप्रमाऱे तहलसलदार, नालिक
याींनी सीं ेकडुन

तडसोड िुल्क

रक्कम रु४८,००,०००/- चलनाने िासकीय को्ागारात

नदु०५/०७/२०१७ रोसी तरऱा करन घेतली आहेु
(३) प्रश्न उद््ाव त नाहीु
___________
मांबई शहरातील सांक्रमण लशबीरामधील मूळ भाडेिंां चे राहत्या हठिाणी पनवनसन तसेच
सांक्रमण लशबीरात घसखोरी िरणायाांना पांतप्रधान आवास योिनेतून घरे दे ण्याबाबत

(१५)

७७१४८

(२१-०४-२०१७).

श्री.प्रिाश

फातपेिर

(चें बूर),

श्री.हदलीप

वळसे-पाटील

(आांबेगाव), श्री.पाांडरां ग बरोरा (शहापूर), श्री.प्रिाश सवे (मागाठाणे), श्री.अशोि पाटील (भाांडूप
पजश्चम), श्री.शलशिाांत लशांदे (िोरे गाव), श्री.शामराव ऊफन बाळासाहे ब पाटील (िराड उत्तर),

श्री.मांगेश िडाळिर (िलान), श्री.मांगलप्रभात लोढा (मलबार हहल), श्रीमती तप्ती सावांत (वाांद्रे
पूव)न , श्री.अजित पवार (बारामती), श्री.वैभव वपचड (अिोले), श्री.राणािगिीतलसांह पाटील
(उस्मानाबाद) :

सन्माननीय गहतनमानण मांराती पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मुींबईत सींरारमऱ लिबीरात राहऱाया मळ ताडेकरीं चे राहत्या नणकाऱी पन
ु व नसन तसेच

सींरारमऱ लिबीरात घस
ु खोरी करऱाया सुमारे ८ हसार ५०० कु्ुींबानाही पींतप्रृान आव ास

योसनेतन सदनिकनका दे ण्याचा निकनऱनय िासनाने माहे सानेव ारी, २०१७ मये व ा त्यादरम्यान
घेतला आहे , हे खरे आहे काय,
(२) धसल्यास, मुींबई िहर व  उपनगरातील झोपडपट्टय
ट ाींचे झोपडपट्टी पुनव नसन योसनेंतगनत
(एसआरए) बाींृण्यात आलेल्या इमारतीमृील घरे मळ झोपडपट्टीृारकाींस १० व ्न विरव कता येत
नाहीत व ा हताींतरऱ करता येत नाहीत, हे ही खरे आहे काय,

(३) धसल्यास, झोपडपट्टी पन
ु व नसन योसनेतील घरे त्याींनी मळ मालकाींकडन विरव कत घेतली
आहे त त्याींच्या नाव ाव र करण्यासाण

हताींतरऱ र्ी आकारन विरव कत घेऱा-या रनहव ाश्याींस

घराचा कायदािीर हक्क दे ण्याचा निकनऱनय िासनाच्या विरव चाराकृन आहे , हे ही खरे आहे काय,
(४) धसल्यास, त्याचे व रप काय आहे व  त्यानु्ींगाने पुढे कोऱती कायनव ाही केली व ा करण्यात
येत आहे ,

(५) नसल्यास, विरव लींबाची कारऱे काय आहे त ?

विरव ुसु ५६८ (14)
श्री. प्रिाश महे ता (०१-०२-२०१९) : (१) धींित: खरे आहेु
(२) महाराषर झोपडपट्टी षेतेरात (सुु निकनु व  पुु) धकृनिकनयम, १९७१ च्या कलम ३ ई मृील
तरतुदीनुसार सदनिकनका व ा्प करण्याच्या नदनाींकापासन १० व ्े कालाव ृीसाण

झोपडपट्टी

पन
ु व नसन योसनेंतगनत प्राप्त झालेल्या पन
ु व नसन सदनिकनकेचे हताींतरऱ/विरव रारी/बषेतीसपरात ध व ा
ताडेपट्टयाने दे ण्यास प्रनिकतबींृ आहे ु

(३), (४) व  (५) झोपडपट्टी पुनव नसन योसनेंतगनत प्राप्त झालेल्या पुनव नसन सदनिकनकाींच्या खरे दीविरव रारी

सींदतानत

माुमुींबई

उच्च

न्यायालयाच्या

आदे िाच्या

धनु्ींगाने

तसेच

माु

मींराती

(गहनिकनमानऱ) याींनी विरव ृानसतेत नदलेल्या आश्व ासनानस
ु ार िासन तराव रन कराव याच्या
कायनव ाहीसींबींृी ृोरऱ णरविरव ण्यासाण माुमींराती (गहनिकनमानऱ) याींच्या धयषेततेखाली िासन निकनऱनय
नदनाींक ०९ सानेव ारी, २०१७ धन्व ये मींरातीमींडळ उपसलमती गण त करण्यात आली आहे ु
___________
नालशिमधील लसडिो पररसर सहिारी गहतनमानण सांस्था समन्वय सलमतीने त्याांच्या
सदतनिाांची िागा मानीव हस्ताांतरणाद्वारे गहतनमानण सांस्थाांच्या नावे िरणेबाबत
(१६)

८५४३० (०१-०९-२०१७).

श्री.पांिि भिबळ (नाांदगाव) :

सन्माननीय मख्यमांराती

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) नालिकमृील लसडको पररसर सहकारी गहनिकनमानऱ सीं ा समन्व य सलमतीने त्याींच्या
सदनिकनकाींची सागा मानीव  हताींतरऱाद्व ारे गहनिकनमानऱ सीं ाींच्या नाव े करऱेबाबत माहे एविरप्रल,
२०१७ मये व ा त्या दरम्यान िासनाकडे मागऱी केलेली आहे , हे खरे आहे काय,
(२) धसल्यास, प्रश्न ताग (१) मृील सहकारी गहनिकनमानऱ सीं ा या नालिकमये लसडको
धस्तत्व ात येण्याआृी सहकारी सीं ा धकृनिकनयम, १९६० धन्व ये नोंदऱी करन धस्तत्व ात
आलेल्या आहे त, हे ही खरे आहे काय,
(३) धसल्यास, लसडकोने निकनविरव दा काढन विरव कलेले तखींड व  १२ु५० ्क्याने विरव कलेले तखींड सदर
लीसृारकाींनी इमारती बाींृन सदनिकनका विरव कल्या धसतील तर धिा इमारतीींबाबत मानीव 
हताींतरऱाचा आदे ि दे ऱे योग्य राहील धसे धलतप्राय माुसहनिकनबींृक (लसडको) नव ी मुींबई
याींनी त्याींच्या नदनाींक १० एविरप्रल, २०१४ रोसीच्या परातामये नदलेले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) धसल्यास, लसडको पररसर सहकारी गहनिकनमानऱ सीं ा नालिक याींनी सीं ेला त्याींची सागा
मालकी हक्काने दे ऱे आणऱ १/३ कमी नदलेल्या सागेचा बासारताव ाने मोबदला दे ण्याची
िासनाकडे मागऱी केलेली आहे , हे ही खरे आहे काय,
(५) धसल्यास, उक्त प्रकरऱी िासनाने कोऱती कायनव ाही केली व ा करण्यात येत आहे ,
(६) नसल्यास, विरव लींबाची कारऱे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (११-०३-२०१९) : (१), (२), (३) व  (४) हे खरे आहे ु
(५) नव ीन नालिक प्रकल्पात लसडकोने पुरेश्या मोकळ्या सलमनी, आरषेतऱे इु तरतद केली
धसल्याने सीं ाींना त्याींच्या सागेत मोकळ्या सागा णे व ण्याची आव श्यकता नाहीु त्यामळ
ु े
सीं ाच्या सींपानदत केलेल्या सागेच्या २/३ सागा ताडेपट्याने त्याींना व ा्प केलेली आहे ु

विरव ुसु ५६८ (15)
सींदतानकृन ११ नोंदऱीकत सहकारी गहनिकनमानऱ सीं ाींना िेसारग्-मागनलि्न ये े पुन
न ाविरपत
करण्यात आल्याने सदर सीं ाींच्या १/३ सागेस आसच्या बासारताव ाने मोबदला दे य नाहीु
तसेच ताडेपट्याव र नदलेल्या सागा व तींरात मालकी हक्कात रपाींतरऱ करण्याबाबत कोऱतीही
तरतद नसली तरी िासन परात नदु२०.१२.२०१८ धन्व ये लसडकोने ताडेपट्टयाने नदलेल्या सलमनीचा
कालाव ृी ९९ व ्ानपयंत व ाढविरव ण्यास व  एक रकमी हताींतर िुल्क आकारण्यास मान्यता नदली
आहे ु

(६) प्रश्न उद््ाव त नाहीु
___________
माथेरानचा (जि.रायगड) सधाररत वविास आराखडा, सब लोनल प्लॅ न व पयनटन
आराखडा तयार िरण्याबाबत
(१७)

८६१४३ (०४-०९-२०१७).

श्री.मनोहर भोईर (उरण) :

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्यमांराती पुढील

(१) सन २००३ मये सव ोच्च न्यायालयाच्या निकनदे िानींतर केंद्रीय व ने आणऱ पयानव रऱ
मींरातालयाने मा ेरान (स्सुरायगड) पयानव रऱदृष्या सींव ेदनिील षेतेरात म्हऱन सानहर करऱारी
धकृसचना प्रलसद केल्यापासन दोन व ्ानच्या आत सुृाररत विरव कास आराखडा, सब झोनल
प्लॅ न, पयन्न आराखडा तयार करण्याचे बींृन घालण्यात आले होते, हे खरे आहे काय,

(२) धसल्यास, धसे धसताींनाही १४ व ्े झाली तरी हे आराखडे मींसर करण्यात आले नाही, हे
ही खरे आहे काय,
(३) धसल्यास, सदर आराखडे मींसर करण्याबाबत िासनाने धद्यापपयंत कोऱती कायनव ाही
केली व ा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, विरव लींबाची कारऱे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०३-०४-२०१९) : (१) होयु
(२) व  (३) मा ेरान पयानव रऱदृष्या सींव ेदनिील षेतेरातासाण चा झोनल मा्र प्लॅ न केंद्र
िासनाच्या पयानव रऱ, व न व  हव ामान बदल मींरातालयाच्या सींव ेदनलिल षेतेरातासाण च्या तज्ञ
सलमतीने नदनाींक ३१/११/२०१८ रोसीच्या परातान्व ये मान्यता नदली धसन, राज्य िासनाने नदनाींक
६/१२/२०१८ रोसी

महाराषर प्रादे लिक व  नगर रचना धकृनिकनयमाींतगनत मींसरीची धकृसचना

निकनगनलमत केली आहे ु
(४) प्रश्न उद््ाव त नाहीु

___________

पाांढरिवडा (जि.यवतमाळ) वविास आरखड्यामध्ये शहरातील नागरी षेतेरातात असलेल्या नलल
शीट क्र.४ ए.बी.सी.डी हे सवन भखांड रहहवाशी म्हणून दाखववण्यात आल्याबाबत
(१८)

८८६३३ (२३-०८-२०१७).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.राि तोडसाम (अणी) :

सन्माननीय मख्यमांराती पुढील

विरव ुसु ५६८ (16)
(१)

पाींढरकव ड्याच्या

(स्सुयव तमाळ)

विरव कास

आरखड्यामये

िहरातील

नागरी

षेतेरातात

धसलेल्या नझल
ु िी् रारु४ एुबीुसीुडी हे सव न तुखींड रनहव ािी म्हऱन दाखविरव ण्यात आले धसन
या सागेत नागररकाींचे व ातय आहे , हे खरे आहे काय,

(२) धसल्यास, या नागररकाींना कायमव ूनपी पट्टे दे ण्यात याव े धसा णराव  नगरपरर्दे च्या
सव नसाृारऱ सतेत पाररत कूनन तो उपविरव तागीय धकृकायाींकडे पाणविरव ण्यात आला आहे , हे ही
खरे आहे काय,
(३) धसल्यास, सदरह प्रकरऱी िासनाने कोऱता निकनऱनय घेतला व ा घेण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, विरव लींबाची कारऱे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (११-०३-२०१९) : (१) व  (२) होयु
(३) व  (४) िासनाने महानगरपाललका व  नगरपाललका तसेच नगरपींचायत हद्दीमृील प्रृानमींराती
आव ास योसनेंतगनत लात लमळऱेस पारात णरत धसलेल्या निकनव ासी प्रयोसनासाण

धनिकतरारमऱ

केलेल्या धनिकतरारमऱ ृारकाींची धनिकतरारमऱे निकनयमानक
ु ु ल करऱेचा निकनऱनय घेतलेला आहे ु त्या

धनु्ींगाने, नदु१७ु११ु२०१८ रोसीचा िासन निकनऱनय पाररत केलेला धसन त्यानुसार या प्रकरऱी
पुढील कायनव ाही धलतप्रेत आहे ु त्याप्रमाऱे स्सल्हाकृकारी, यव तमाळ याींना कळविरव ऱेत आलेले
आहे ु

___________

चाांदरू रे ल्वे (जि.अमरावती) तालक्यातील ग्रामपांचायत येरड बा. येथील भाग क्रां.१ ओिारखडा
(पननवसन) मध्यम लाभार्थयाांना स्वच्छ भारत अलभयनाांतगनत वैयक्तीि
शौचालयाचा लाभ लमळण्याबाबत
(१९)

८८९०२ (११-०८-२०१७).

(ब्रम्हपूरी),

श्री.अलमन

पटे ल

प्रा.ववरें द्र िगताप (धामणगाव रे ल्वे), श्री.वविय वडेट्टीवार
(मांबादे वी),

श्री.नसीम

(िळमनरी), श्रीमती तनमनला गाववत (र्गतपूरी) :
खुलासा करतील काय :-

खान

(चाांहदवली),

डॉ.सांतोर्

टारफे

सन्माननीय मख्यमांराती पुढील गोष्ीींचा

(१) चाींदर रे ल्व े (स्सुधमराव ती) तालुक्यातील ग्रामपींचायत येरड बाु ये ील ताग रारु१
ओकारखडा (पुनव 
न सन) मयम लातार्थयांना व च्ि तारत धलतयनाींतगनत व ैयक्तीक िौचालयाचा
लात लमळण्याबाबत ग्रामपींचायत येरड बासार या गाव ातीतील ग्राम ाींनी ग्रामसतेत णराव 

घेव न ग्विरव कास धकृकारी, पींचायत सलमती चाींदर रे ल्व े याींना नदनाींक २१ डडसेंबर, २०१६ रोसी
व ा त्यासुमारास नदला आहे, हे खरे आहे काय,

(२) धसल्यास, सदर णराव ाच्या धनु्ींगाने िासनाने कोऱती कायनव ाही केली व ा करण्यात येत
आहे ,

(३) नसल्यास, विरव लींबाची कारऱे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१२-०४-२०१९) : (१) धसा णराव  नदु२१ु०६ु२०१६ रोसी विरव िे् ग्राम सतेत
मींसर होऊन तो ग्रामपींचायतीने ग् विरव कास धकृकारी, पींचायत सलमती चाींदरु रे ल्व े याींना
पाणविरव लेला आहे ु

विरव ुसु ५६८ (17)
(२) व  (३) • बेंबळा प्रकल्पाच्या बुडीत षेतेरातातील येरड बासार ग्रामपींचायतीच्या धींतगनत येरड
गाव ाचे त्याव ेळच्या नाींदगाव -खींडश्े व र गाव ालगत पन
ु व नसन करण्यात आले होतेु

• नदु०५.०४.२०१५ रोसी नाींदगाव - खींडश्े व र नगरपींचायत धस्तत्व ात आलीु तहलसलदार,
नाींदगाव – खींडश्े व र याींनी नदु२५.०१.२०१९ रोसीच्या परातान्व ये पन
ु व नलसत गाव णाऱ (ओींकारखेडा)
नगरपींचायत हद्दीत धसल्याने त्याचे नगरपींचायतीत समाव ेिन करण्याबाबत व  योसनाींचा लात
दे ण्याबाबत नगरपींचायत नाींदगाव -खींडश्े व र याींना कळविरव लेु
• नगरपींचायतीत पुनव नलसत गाव णाऱातील मालमत्ताींचे सव ेषेतऱ कूनन ते ील रनहव ािाींची
मालमत्ताृारक म्हऱन नोंद केली आहे ु

• ते े रनहव ास करीत धसलेल्या मालमत्ता ृारकाींना व ैयस्क्तक िौचालयाचा लात दे ण्याची
कायनव ाही प्रचललत योसनाींतगनत त्या योसनाींचे निकनक् लषेतात घेऊन करण्यात येत आहे , धसे
नगरपींचायतीने कळविरव ले आहे ु

___________

माहल (मांबई) येथे बाांधण्यात आलेल्या प्रिल्प र्मारतीमध्ये मलभत
ू सोयी-सववधा उपलब्ध
नसताांनाही प्रिल्पग्रस्ताांना स्थलाांतररत िरण्यात आल्याबाबत

(२०)

९१८९१ (०१-०९-२०१७).

श्री.सांिय पोतनीस (िललना), अॅड.भीमराव धोंडे (आष्ट्टी) :

सन्माननीय मख्यमांराती पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) माहुल (मुींबई) ये े बाींृण्यात आलेल्या प्रकल्प इमारतीमये पाऱी, व ीस, रते आनद
मुलतत सोयी-सुविरव ृा उपलब्ृ नसताींनाही प्रकल्पग्रताींना  लाींतररत करण्याचा निकनऱनय
नुकताच माहे सन, २०१७ मये व ा त्यादरम्यान घेण्यात आला आहे , हे खरे आहे काय,
(२)

धसल्यास,

त्यामळ
ु े

कोऱत्याही

पायातत

सविरु व ृ

नसतानाही

प्रकल्प

इमारतीमये

 लाींतररत करण्याच्या िासनाच्या निकनऱनयाविरव रोृात तीव्र पडसाद उम्ले आहे त, हे ही खरे
आहे काय,
(३) धसल्यास, कोऱकोऱत्या तागातील प्रकल्पग्रताींना माहल ये े  ींलातर करण्यात आले व ा
करण्यात येत आहे ,
(४) धसल्यास, सदरह प्रकल्प इमारतीींच्या दर
ु तीचे काम तातडीने हाती घेव न ते ील
रनहव ाश्याींना मुलतत सुविरव ृा तातडीने पुरविरव ण्याबाबत िासनाकडन कोऱती कायनव ाही करण्यात
आली व ा येत आहे ,

(५) नसल्यास, विरव लींबाची कारऱे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१८-०३-२०१९) : (१), (२) व  (३) बहन्मब
ींु ई महानगरपाललकेच्या सव न
विरव तागातील प्रकल्पग्रताींचे आव श्यकता व  उपलब्ृतेनुसार “माहुल प्रकल्पग्रत सींकुलात”
पुनव नसन करण्याचा निकनऱनय बहन्मब
ुीं ई महानगरपाललकेमार्नत घेण्यात आला आहे ही व तुस् ती
आहे ु

(४) व  (५) सदर इमारतीींतील रनहव ािाींना तातडीने मल
ु तत सविरु व ृा परु विरव ण्यासाण बहन्मींब
ु ई
महानगरपाललकेमार्नत खालीलप्रमाऱे कायनव ाही करण्यात येत/आली आहे :-

विरव ुसु ५६८ (18)
• सदर इमारतीींतील सदनिकनका बयाच कालाव ृीपयंत व ापरात नसल्यामुळे सदनिकनकाींचे व ा्प

केल्यानींतर निकनदिननास येऱाया ककरकोळ दर
ु तीची कामे उपलब्ृ करन दे ण्यात आलेल्या
पुरेिा निकनृीतन त्व रीत करण्यात येतातु

• सदर सींकुलामये पाऱी, व ीस, रते आनद मल
ु तत सविरु व ृा, आरक्षषेतत मनोरीं सन मैदान व 
धलतन्यास मनोरीं सन मैदान उपलब्ृ आहे तु

• ककरकोळ मींडई, प्रसुतीगह तसेच दव ाखाना, प्रा लमक व  मायलमक िाळा इत्यादी नागरी
सुविरव ृा उपलब्ृ करन दे ण्यात येऱार आहे तु

• नागररकाींच्या दै नींनदन तरारारीकररता परररषेतऱ, घनकचरा यव  ापन व  कक्क निकनयींरातऱ कषेत
विरव तागाचे षेतेरातीय कायानलय  ाविरपत करण्यात आले आहेु
___________
सावांतवाडी (जि.लसांधदग
ू )न येथे कक्रडाांगणासाठी राखीव असलेल्या
भख
ू ांडावर अनधधित भराव िेल्याबाबत

(२१)

९४९२३ (२१-०९-२०१७).

श्री.वविय वडेट्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.राधािष्ट्ण ववखे-पाटील

(लशडी), श्री.बाळासाहे ब थोरात (सांगमनेर), श्री.िालीदास िोळां बिर (वडाळा), श्री.सतनल िेदार
(सावनेर), श्री.अमर िाळे (आवी), श्रीमती तनमनला गाववत (र्गतपूरी), अॅड.यशोमती ठािूर
(ततवसा), श्री.अलमन पटे ल (मांबादे वी), श्री.नसीम खान (चाांहदवली), प्रा.वर्ान गायिवाड (धारावी),
श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर), डॉ.सांतोर् टारफे (िळमनरी), श्री.अब्दल सत्तार (लसल्लोड),
श्री.आलसफ शेख (मालेगाांव मध्य) :
काय :(१) साव ींतव ाडी (स्सुलसींृुदगन) िहरातील
करारडाींगऱासाण राखीव  धसलेल्या

सन्माननीय मख्यमांराती पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील
सेंरल उदन िाळे लगतच्या

सुना सहे नींु१८३ ये ील

तखींडाव र इस्म्तयास खानापरी, नालसर िेख, रर्ीक इिानहम

व  विरव कासक श्रीु सींतो् रासाराम कुलकऱर

याींच्याकडन

धनकृकतपऱे मातीचा तराव  केला

सात धसल्याचे माहे सानेव ारी, २०१७ मये व ा त्या दरम्यान निकनदिननास आले, हे खरे आहे
काय
(२) धसल्यास, मुयाकृकारी, नगरपरर्द साव ींतव ाडी याींनी

नदनाींक ३ मे, २०१७ रोसीच्या

परातान्व ये विरव कासक श्रीुसींतो् कुलकऱर व  इतर याींना नो्ीस नदल्या धसन तराव ामळ
ु े
नगरपरर्दे च्या मालकीच्या साव नसनिकनक रत्याचे व  ग्ाराींचे नक
ु सान होऊ नये धसे त्यात
नमद केले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) धसल्यास, उक्त नणकाऱी मातीचा तराव  घालण्यासाण ररतसर परव ानगी घेण्यात आली
नसल्याने सदर नणकाऱी मातीचा तराव  घालऱाया विरव कासकाव र िासनाने कोऱती

कारव ाई

केली व ा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, विरव लींबाची कारऱे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१४-०३-२०१९) : (१) धिा आियाची तरारार  ानिकनक नागरीकाींकडन
नगरपरर्दे स प्राप्त झाली होती, हे खरे आहेु

विरव ुसु ५६८ (19)
(२) प्राप्त तरारारीच्या धनु्ींगाने धिा आियाची नो्ीस विरव कासकास बसाव ण्यात आल्याची
व तुस् ती नगरपरर्दे ने कळविरव ली आहेु

(३) नो्ीस बसाव ल्यानींतर सदरह नणकाऱाची  ळ पहाऱी केली धसता, सींबींकृताींनी तराव ाची
पातळी कमी केल्याचे नगरपरर्दे च्या निकनदिननास आलेु
• तसेच, पाव साळ्याच्या नदव सात साव नसनिकनक रत्याचे, ग्ाराचे तसेच  ानिकनक रनहव ाश्याींच्या
घराचे

नुकसान

झाल्याबाबत

कोऱतीही

तरारार

नगरपरर्दे स

प्राप्त

झाली

नसल्याचे

नगरपरर्दे च्या धहव ालात नमद आहे ु
(४) प्रश्न उद््ाव त नाहीु
___________
मौिे हाईवे-हदवे (ता.लभवांडी, जि.ठाणे) येथे राष्ट्रीय महामागानलगत द बॉम्बे ढाबा
ततवराांची तोड िंन बाांधल्याबाबत
(२२)

९८६६६ (२६-१२-२०१७).

श्री.शाांताराम मोरे (लभवांडी ग्रामीण) :

सन्माननीय मख्यमांराती

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) मौसे हाइव े-नदव े (ताुलतव ींडी, स्सुणाऱे) ये े राषरीय महामागानलगत द बॉम्बे ढाबा निकतव राींची
तोड करन तराव  ्ाकन बाींृल्याचे माहे ऑक््ोबर, २०१७ मये व ा त्यादरम्यान निकनदिननास
आले, हे खरे आहे काय,
(२) धसल्यास, याबाबत  ानिकनकाींनी सींबकृत धकृकायाींकडे व ारीं व ार तरारारी केल्या आहे त, हे
ही खरे आहे काय,
(३) धसल्यास, धद्यापपयंत सदरील ढाब्याव र कोऱतीच कारव ाई करण्यात आली नाही, हे ही
खरे आहे काय,
(४) धसल्यास, सदर ढाब्याव र धद्यापपयंत कारव ाई न करण्याची कारऱे काय आहे त,
(५) धसल्यास, या प्रकरऱाची सद्यःस् ती काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (११-०३-२०१९) : (१) व  (२) हे खरे आहे ु सदर विरव ्याच्या धनु्ींगाने
लोकप्रनिकतनिकनृीींची तरारार माहे सप््ें बर, २०१८ रोसी प्राप्त झाली आहे ु

(३), (४) व  (५) सदरच्या हॉ्े ल बाींृकामास व  मातीचा तराव  ्ाकण्यास प्राकृकरऱाने
कुणल्याही प्रकारची परव ानगी नदलेली नाहीु प्राकृकरऱामार्नत महाराषर प्रादे लिक निकनयोसन व 
नगर रचना धकृनिकनयम, १९६६ च्या कलम ५३(१) धन्व ये सींबींकृत बाींृकामदार/विरव कासक याींना
नदु ०९ु०३ु२०१६ व  नदु १२ु०४ु२०१८ रोसी नो्ीस नदलेल्या आहेतु सदर सलमन ही तागि:
सीआरझेड ने बाृीत होत आहे ु तसेच उक्त धकृनिकनयमाच्या कलम ५२(क) धन्व ये महाराषर
नगर

रचना

(प्रिलमत

सींरचना)

निकनयम,

२०१७

(Maharashtra

Town

Planning

(Compounded Structure) Rule, २०१७) च्या तरतद
ु ीींनस
ु ार सींबींकृत बाींृकामदार /
विरव कासक याींनी सदरचे धनकृकत बाींृकाम प्रिलमत सींरचना म्हऱन घोविर्त करण्याकररता
प्राकृकरऱास

नदु २७ु०७ु२०१८ रोसी प्रताव  सादर केला आहेु प्राकृकरऱाने सींबींकृताींना नदु

०८ु०८ु२०१८ रोसी सीआरझेड बाबतचा ना हरकत दाखला सादर करण्याबाबत कळविरव ण्यात

विरव ुसु ५६८ (20)
आले आहेु तसेच रातु्ीची पुतत
न ा सींबींकृत बाींृकामदार / विरव कासक याींचेकडन केल्यानींतर

माुन्यायालयाच्या धींनिकतम निकनऱनयाच्या धकृन राहन प्राकृकरऱामार्नत धींनिकतम निकनऱनय घेण्यात
येईलु
___________
भांडारा शहरातील सी.सी.टी.व्ही. िॅमेरे बांद असल्याबाबत
(२३)

१०१९८२ (०६-०१-२०१८).

श्री.रामचांद्र अवसरे (भांडारा) :

सन्माननीय मख्यमांराती

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) तींडारा िहरात कायदा व  सुयव  ा णे व ण्याच्या दृष्ीकोनातन नणकनणकाऱी सीुसीु्ीुहीु
कॅमेरे बसविरव ण्यात आले आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) धसल्यास, बसविरव ण्यात आलेले सीुसीु्ीुहीु कॅमेरे काही मनहन्याींपासन बींद आहे त, हे ही
खरे आहे त काय,

(३) धसल्यास, तींडारा िहराच्या सुरषेतेच्या दृष्ीने सीुसीु्ीुहीु कॅमेरे दून
ु त करण्याबाबत
िासनाने कोऱती कायनव ाही केली व ा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, विरव लींबाची कारऱे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१४-०३-२०१९) : (१) होयु
(२) व  (३) • तींडारा िहरात खासगी षेतेरातात ४२८ कॅमेरे, साव नसनिकनक षेतेरातात ४११ कॅमेरे व 

सरकारी षेतेरातात १७६ कॅमेरे बसविरव ण्यात आले आहे तु साव नसनिकनक षेतेरातातील ४११ कॅमेराींपैकी ७३
कॅमेरे नगरपरर्दे ने सन २०१४-१५ मये बसविरव ले होतेु त्यापैकी ७० कॅमेरे नादर
ु त झाले
आहे तु

• सदर सीुसीु्ीुहीु कॅमेरे दर
ु त करण्यासाण धींदासपरातक तयार करन त्याआृारे ताींबरातक
मान्यता व  निकनविरव दा प्रकरारया राबव न कॅमेरे दर
ु तीचे काम करन घेण्यात येत धसल्याबाबत
नगरपरर्दे ने कळविरव ले आहे ु
(४) प्रश्न उद््ाव त नाहीु
___________
खालापरू (जि.रायगड) तालक्यातील महड गावाच्या हद्दीत गाांडूळ खत प्रिल्प उभारण्याबाबत
(२४)

१०४७५९ (०१-०४-२०१८).

श्री.मनोहर भोईर (उरण) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्यमांराती पढ
ु ील

(१) खालापर (स्सुरायगड) तालक्
ु यातील महड गाव ाच्या हद्दीत गाींडळ खत प्रकल्पासाण

उतारण्यात आलेले दोन िेड सया झड
ु पात हरविरव ले धसल्याचे माहे सानेव ारी, २०१८ मये व ा
त्यादरम्यान निकनदिननास आले, हे खरे आहे काय,

(२) धसल्यास, सदरील खत निकनलमनती प्रकल्प केव ळ कागदाव रच धसल्याचा ते ील नागररकाींनी
आरोप केला आहे , हे ही खरे आहे काय,

विरव ुसु ५६८ (21)
(३) धसल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय,
(४)

धसल्यास, चौकिीनुसार पुढे कोऱती कारव ाई केली व ा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, विरव लींबाची कारऱे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (११-०३-२०१९) : (१) तत्कालीन ग्रामपींचायत काळात महड ये ील गुरचरऱ

सागेमये उतारलेल्या गाींडळ खत प्रकल्पाचे िेड मोडकळीस आल्याची बाब  ळपहाऱीत
निकनदिननास आल्याची व तुस् ती नगरपींचायतीने कळविरव ली आहेु
(२)

धिा

आियाची

कोऱतीही

तरारार

नगरपरर्दे स

प्राप्त

झाली

नसल्याची

बाब

नगरपींचायतीच्या धहव ालात नमद आहे ु
(३) व  (४) नगरपींचायतीच्या प्रत्यषेत पहाऱीनींतर सद्यस् तीमये सदरह मोडकळीस आलेल्या
िेडची

दर
ु ती

व 

प्रकल्पाची

व च्िता

नगरपींचायतीमार्नत

करण्यात

आली

धसल्याचे

नगरपींचायतीने कळविरव ले आहे ु
(५) प्रश्न उद््ाव त नाहीु
___________
उल्हासनगर महानगरपाललिेत सहाय्यि नगररचनािार याांना बेिायदे शीर
पदोन्नती दे ण्यात आल्याबाबत
(२५)

१०६१०७ (१९-०४-२०१८).

श्री.वैभव नाईि (िडाळ), श्री.सरे श धानोरिर (वरोरा),

श्री.गणपत गायिवाड (िल्याण पूव)न , श्री.नरें द्र पवार (िल्याण पजश्चम), श्री.मांगेश िडाळिर
(िलान), डॉ.बालािी किणीिर (अांबरनाथ), श्रीमती तप्ती सावांत (वाांद्रे पूव)न :

सन्माननीय

मख्यमांराती पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) उल्हासनगर महानगरपाललकेत (स्सुणाऱे) विरव विरव ृ प्रकारचे गैरयव हाराचे आरोप धसलेले व 
तीन व ्ानपासन सहाय्यक नगररचनाकार म्हऱन काम केलेले तसेच सीएनसी पेरोल पींपासाण
परव ाना दे ण्याच्या मोबदल्यात लाच माकगतल्याचा णपका धसलेले आणऱ महानगरपाललकेने
नदनाींक १० एविरप्रल ते ०६ मे, २०१७ या कालाव ृीत सक्तीच्या रसेव र पाणविरव लेले तसेच या
रसेच्या कालाव ृीत तीन बाींृकाम परव ान्याव र स्या करऱारे धसे धनेक आरोप धसलेले
सहायक

नगररचनाकार

श्रीुलमलीींत

सोनाव ऱी

याींना

सहायक

नगररचनाकार

पदाव रन

नगररचनाकार या पदाव र नेमण्यात आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) धसल्यास, या प्रकरऱाची श्रीचौकिी हाव ी धिी मागऱी महानगरपाललका आयक्
ु ताींकडे
एका रासककय पषेताचे िहरप्रमुख श्रीुरासेंद्र चौृरी आणऱ महानगरपाललका नगरसेव काींनी केली
आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) धसल्यास, आरोप धसलेले सहाय्यक नगररचनाकार याींना नगररचनाकार या पदाव र
पदोन्नती दे ऊन नेमऱक करण्याची कारऱे काय आहे त याबाबत महानगरपाललका आयक्
ु ताींनी
चौकिी केली आहे काय, त्यानु्ींगाने कारव ाईचे निकनषक्न काय आहे त,
(४) नसल्यास, विरव लींबाची कारऱे काय आहे त ?

विरव ुसु ५६८ (22)
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०५-०३-२०१९) : (१) नाहीु श्रीुलमुमुसोनाव ऱी, नगर रचनाकार, याींनी
सहायक नगर रचनाकार म्हऱन काम केलेले नसन त्याींनी सीएनसी पेरोल पींपासाण परव ानगी
नदल्याचे

महानगरपाललकेच्या

धलतलेखाव रन

नदसन

आलेले

नाहीु

तसेच,

त्याींना

उक्त

कालाव ृीत सक्तीच्या रसेव रही पाणविरव ण्यात आलेले नाहीु यालिव ाय, श्रीुलमुमुसोनाव ऱी याींची
सहायक नगर रचनाकार पदाव रन नगर रचनाकार पदाव र पदोन्नती झालेली नाहीु
(२) होयु
(३) व  (४) श्रीुलमलीींद सोनाव ऱी, ी़ नगर रचनाकार याींची नदनाींक ११/१२/२०१७ च्या आदे िान्व ये
उल्हासनगर

महानगरपाललकेत

नदु२७/१२/२०१७ पासन

नगर

रचनाकार

पदाव र

बदली

करण्यात

आली

धसन

सदर पदाव र कायनरत आहे तु श्रीुसोनाव ऱी याींची नगररचनाकार पदाव र

पदोन्नती करण्यात आली नसल्याने चौकिी करण्याचा प्रश्न उद््ाव त नाहीु
___________
गोराई नां.२ बोररवली पजश्चम (मांबई) येथील म्हाडा वसाहतीतील प्रगती ररषेता स्टॅ ण्ड शेिारील
एिा बांगल्यात बेिायदे शीरररत्या १० दिानाांचे बाांधिाम िरण्यात आल्याबाबत
(२६)

१०६८६३

(िन्नर) :

(१४-०४-२०१८).

श्री.सरदार

तारालसांह

(मलांड),

श्री.शरददादा

सोनावणे

सन्माननीय मख्यमांराती पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) गोराई नींु२ बोररव ली पस्श्चम (मुींबई) ये ील म्हाडा व साहतीतील महानगरपाललकेच्या आर

मय विरव तागाच्या हद्दीत, प्रगती ररषेता ्ॅ ण्ड िेसारील एका बींगल्यात बेकायदे िीरररत्या १०
दक
ु ानाींचे बाींृकाम लमश्रा या तमाकर्याने केल्याने त्याींचेविरव रद एमआर्ीपी धींतगनत गुन्हा
दाखल करन या बेकायदे िीर बाींृकामाव र कारव ाई कराव ी धिी मागऱी  ानिकनक नागररकाींनी

आर मय विरव तागाचे पाललका धलतयींता, कनिकनषण धलतयींता तसेच महानगरपाललका आयुक्त,
म्हाडा इुकडे नदनाींक १ सानेव ारी, २०१८ रोसी व ा त्यासुमारास केल्याची बाब निकनदिननास आली,
हे खरे आहे काय,

(२) धसल्यास, या नणकाऱी महानगरपाललकेला दाखल केलेल्या प्लॅ नमये १० दक
ु ाने तसेच
धन्य बाींृकामाींचा समाव ेि व ा परव ानगी घेण्यात आली होती, हे ही खरे आहे काय,

(३) धसल्यास, रनहव ािी बींगल्यामये तळ मसल्याव र दक
ु ानाींचे बाींृकाम बेकायदे िीरररत्या
करण्याकरीता आर मय विरव तागाचे महानगरपाललका धलतयींता व  कनिकनषण धलतयींता याींनी
सहकायन करन केलेले धषेतम्य दल
न याबाबत त्याींचेव र कारव ाई करण्याबाबत कोऱती कायनव ाही
ु षेत
केली व ा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, विरव लींबाची कारऱे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०१-०३-२०१९) : (१) हे खरे आहे ु
(२) सदर बाींृकामाची परव ानगी घेण्यात आली नहतीु
(३)

सदरचे

धनकृकत

गाळे

बहन्मुींबई

महानगरपाललकेमार्नत

मुींबई

महानगरपाललका

धकृनिकनयम १८८८ च्या कलम ३५१ धन्व ये नो्ीस दे ऊन नदनाींक १३.०३.२०१८ रोसी निकनषकालसत
करण्यात आले होतेु

विरव ुसु ५६८ (23)
त ाविरप, सदर सागेव र महानगरपाललकेमार्नत  ळनिकनरीषेतऱ केले धसता, निकनषकालसत
केलेले बाींृकाम पन
ु :श्च सुर धसल्याचे महानगरपाललकेच्या निकनदिननास आलेु
त्यामुळे

सींबींकृत

गाळे ृारकाींव र

महाराषर

प्रादे लिक

निकनयोसन

व 

नगररचना

धकृनिकनयम १९६६ च्या कलम ५२,४३ धन्व ये सींबींकृत पोलीस णाऱे ये े गन्
ु हा नोंदविरव ण्यात
आला आहे ु

नदनाींक २३.०५.२०१८ पासन म्हाडाकडे निकनयोसन प्राकृकरऱाची सबाबदारी धसन,
त्यानुसार म्हाडाने नदनाींक ०६.०८.२०१८ रोसीच्या पररपरातकानुसार धनकृकत बाींृकामाींव र

कारव ाई करण्याचे आदे ि नदले धसन, त्यानस
ु ार धनकृकत बाींृकामाबाबत योग्य ती दषेतता
घेण्यात येत धसल्याचे म्हाडा प्राकृकरऱामार्नत कळविरव ण्यात आले आहे ु
(४) प्रश्न उद््ाव त नाहीु
___________
पालघर, ठाणे, रायगड या जिल्हयाांतून परवडणारी घरे बाांधण्यात येणार असल्याबाबत
(२७)

१०८३९४ (०६-०४-२०१८).

श्री.हहतेंद्र ठािूर (वसई) :
काय :-

श्री.क्षषेततीि ठािूर (नालासोपारा), श्री.ववलास तरे (बोईसर),

सन्माननीय गहतनमानण मांराती पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील

(१) केंद्र िासनाची सन २०२२ पयंत ‘सव ांसाण

घरे ’ ही महत्व ाकाींषेती योसना प्रताव ीपऱे

राबविरव ण्याचे िासनाने णरविरव ले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) धसल्यास, मींब
ु ईत घराींसाण

तखींड उपलब्ृ नसल्यामळ
ु े पालघर, णाऱे, रायगड या

स्सल््याींतन परव डऱारी घरे बाींृण्याचा िासन विरव चार करीत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) धसल्यास, सदरची योसना राबविरव ण्यासाण राज्याच्या ध स
न क
ीं ल्पात ककती तरतद करण्यात
आली आहे ,
(४) धसल्यास, उपरोक्त योसनेस धद्याप धींनिकतम रप दे ण्यात आले नसल्यास, विरव लींबाची
कारऱे काय आहे त ?
श्री. प्रिाश महे ता (२८-०२-२०१९) : (१) होय, हे खरे आहेु
केंद्र िासनाने सानहर केलेल्या प्रृानमींराती आव ास योसना (िहरी) ची राज्यात
प्रताव ीपऱे धींमलबसाव ऱी करण्यासाण

नदनाींक ०९ु१२ु२०१५ रोसी िासन निकनऱनय निकनगनलमत

करण्यात आलाु या योसनेमये आसलमतीस ३८५ िहराींचा समाव ेि आहे ु

(२) मुींबईसह राज्यात सव नरात िहरी तागात परव डऱारी घरे बाींृकास सदर योसनेधींतगनत
मान्यता दे ण्यात आलेली आहे ु

(३) सदर योसनेसाण ध स
न ींकल्पीय धींदास सन २०१८-१९
निकनृीची तरतद
ु केली आहे ु
(४) प्रश्न उद््ाव त नाहीु

___________

मये रु१०७५.५०

को्ी एव ढया

विरव ुसु ५६८ (24)
उल्हासनगर (जि.ठाणे) स्थातनि प्रशासनाने अांदािे ३० ते ३५ हिार मालमत्तेला
नाममारात िर आिारणी िेली असल्याबाबत
(२८)

११०८०९ (१८-०४-२०१८).

श्रीमती ज्योती िलानी (उल्हासनगर) :

सन्माननीय

मख्यमांराती पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) उल्हासनगर (स्सुणाऱे)  ानिकनक प्रिासनाने धींदासे ३० ते ३५ हसार मालमत्तेला नाममारात
कर

आकरऱी

केली

धसन

नयाने

त्याींची

करनिकनृानरऱा

करण्याची

मागऱी

 ानिकनक

लोकप्रनिकतनिकनृीींनी धनेकदा कूननही  ानिकनक प्रिासनाने कोऱतीही कायनव ाही केलेली नसल्याने
करनिकनृानरऱामये मोठ्या प्रमाऱात गैरयव हार झाल्याची बाब माहे ऑग्, २०१६ मये व ा
त्या दरम्यान निकनदिननास आली आहे , हे खरे आहे काय,
(२) धसल्यास, त्याबाबत िासनाने चौकिी कूनन कायनव ाही केली व ा करण्यात येऱार आहे
काय,
(३) नसल्यास, विरव लींबाची कारऱ काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०१-०३-२०१९) : (१) मालमत्ताींची पुन:पडताळऱी करऱेबाबत  ानिकनक
लोकप्रनिकतनिकनृीींनी परातयव हार केला धसल्याचे उल्हासनगर महानगरपाललकेमार्नत कळविरव ण्यात
आले आहेु
(२) व  (३) उल्हासनगर महानगरपाललका षेतेरातातील मालमत्ताींचे सीुआयुएसु मॅविरपग
ीं च्या आृारे
सव ेषेतऱ करन त्याआृारे करनिकनृानरऱ करण्यात याव े व  त्याआृारे केलेल्या कायनव ाहीबाबतचा
धहव ाल सादर करण्याचे निकनदे ि आयुक्त, उल्हासनगर महानगरपाललका याींना दे ण्यात आले
आहे तु

___________
मांबईतील िललना येथील ववमानतळ प्राधधिरणाच्या िागेवरील
लोपडयाांचे स्थलाांतरण िरण्याबाबत

(२९)

११२०५६ (१२-०४-२०१८).

श्री.सांिय पोतनीस (िललना) :

सन्माननीय मख्यमांराती

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) मींब
ु ईतील कललना ये ील विरव मानतळ प्राकृकरऱाच्या सागेव रील झोपडयाींचे  लाींतरऱ
करण्यासाण सहे षेतऱाचे काम पऱन झालेले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) धसल्यास, उक्त सागेव रील बाकृत पारात झोपडीृारकाींना विरव द्याविरव हार ये े  लाींतर
करण्यात येऱार आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) धसल्यास, उपरोक्त प्राकृकरऱाच्या सागेव रील झोपडयाींचे सहे षेतऱाचे काम पऱन झालेले
धसताींनाही धद्यापी  लाींतरऱाबाबत कायनव ाही सुर न करण्याची कारऱे काय आहे त,

(४) धसल्यास, याबाबत  ानिकनक लोकप्रनिकतनिकनकृींनी नदनाींक २६ सानेव ारी, २०१८ रोसी व ा
त्यासुमारास माुमहानगर आयुक्त, मुींबई महानगर प्रदे ि विरव कास प्राकृकरऱ, व ाींद्रे (पव न)

याींच्याकडे परातयव हार करन सदर बाब निकनदिननास आऱनही धद्याप कोऱतीच कायनव ाही
झालेली नाही, हे ही खरे आहे काय,

विरव ुसु ५६८ (25)
(५) धसल्यास, याबाबत िासनाने सखोल चौकिी केली आहे काय,त्यात काय आढळन आले,
(६) नसल्यास, विरव लींबाची कारऱे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०१-०३-२०१९) : (१) होय, कललना गाव दे व ी या (एमआयएएल) याींच्या
प्राृान्य सचीमृील झोपडपट्टीतील एकऱ २७९३ झोपडयाींचे सहे षेतऱाचे धींनिकतम पररलिष्-२
पारीत करण्यात आले आहे ु
(२) उक्त, सागेव रील पारात प्रकल्पबाकृताींचे पुनव नसन (एमआयएएल) कडन एमएमआरडीए ला
उपलब्ृ करन दे ण्यात येऱाया कुलान विरप्रलमयर कींपाऊींड ये ील सदनिकनकाींमये करण्याचे
प्रताविरव त आहे ु

(३) प्रकल्पबाकृताींच्या पन
ु व नसनासाण

आव श्यक धसऱाया सदनिकनका मुींबई आींतरराषरीय

विरव मानतळ प्राुललु याींच्याकडन मुींबई महानगर प्रदे ि विरव कास प्राकृकरऱास धद्याप प्राप्त
झालेल्या

नाहीतु

सुस् तीतील

सदनिकनका

मुींबई

महानगर

प्रदे ि

विरव कास

प्राकृकरऱाकडे

हताींतरीत झाल्यानींतर पारात प्रकल्पबाकृताींचे  लाींतर करण्यात येईलु
(४), (५) व  (६) मुींबई विरव मानतळाच्या विरव तारीकरऱामये बाकृत झालेल्या पारात झोपडीृारकाचे

हताींतरऱ कुलान विरप्रलमयर कींपाऊींड ये ील सदनिकनकाींमये करण्यापुव र या सदनिकनका एसु आरु एु

कडन एमआयएएलकडे व  एमआयएएलकडन मुींबई महानगर प्रदे ि विरव कास प्राकृकरऱाकडे
हताींतरीत केल्यानींतर सदनिकनका विरव तरऱाची कायनव ाही करण्यात येईलु
___________

वाशी (नवी मांबई) येथील सेक्टर १९ डी मधील पामबबच मागानलतच्या भख
ू ांडाबाबत
(३०)

११९४५९ (२९-०७-२०१८).

श्री.सतनल राऊत (ववक्रोळी) :

सन्माननीय मख्यमांराती

पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) व ािी (नव ी मुींबई) ये ील सेक््र १९ डी मृील पामबबच मागानलतचा तखींड लसडकोने नव ी
मुींबई महानगरपाललकेला मुयालयासाण

नदला होता मारात महानगरपाललका प्रिासनाने सन

२००५ मये हा तखींड मेु सतरा बबल्डरला धत्यींत कमी ककमींतीमये विरव कला आणऱ
विरव कासकाने बाींृकाम परव ानगीकडे दल
न करन पामबबच मागानच्या बासल
ु षेत
ु ा प्रव ेिदार काढले
धसल्याची बाब नदनाींक २८ एविरप्रल, २०१८ रोसी व ा त्या सम
ु ारास निकनदिननास आली, हे खरे आहे
काय,

(२) धसल्यास, लसडकोने महानगरपाललकेला मुयालयासाण

नदलेला तखींड धत्यींत कमी

ककमींतीत खासगी विरव कासकाला विरव कऱा-या महानगरपाललका प्रिासनाव र तसेच धनकृकत
प्रव ेिदार बाींृऱा-या विरव कासकाविरव ूनद िासनाने कोऱती कायनव ाही केली व ा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, विरव लींबाची कारऱे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२७-०२-२०१९) : (१) व  (२) • व ािी (नव ी मुींबई) ये ील सेक््र-१९ डी
मृील पामबबच मागानलगतचा तखींड लसडकोने नव ी मुींबई महानगरपाललकेला मुयालयासाण
नदला होताु
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• सन २००५ मये महानगरपाललका प्रिासनाने निकनविरव दा प्रकरारया राबव न लसडकोकडन १८.२८
को्ीत विरव कत घेतलेला सदर तखींड इमारतीसह ६१.५९ को्ीत मेु सतरा बबल्डरला चाल
बासारतव ापेषेता सात ककीं मतीत विरव कलाु
• नदु १०.०२.२००६ रोसी लसडकोने सदर तखींडाच्या व ापरामये (इमारती ऐव सी व ाणऱज्य
व ापर) बद्दल करण्यास परव ानगी नदलीु
• लसडको महामींडळाने नदु २१.१२.२००६ रोसी सदर तखींड मेु ओम हौलसींग कींपनी प्राु ललु
याींच्या नाव े करण्यास परव ानगी नदलीु
• मेु ओम हौलसींग कींपनी प्राु ललु याींच्या मेु सतरा प्रॉप्ी (इींडडया) ललु याींना त्याींच्यामये
विरव लीनीकरऱास माु उच्च न्यायालयाने परव ानगी नदल्यानींतर लसडकोने नदु २७.०३.२००८ रोसी
सदर तखींडाचे ताडेपट्टाृारक म्हऱन मेु सतरा प्रॉप्ी (इींडडया) ललु याींच्या नाव ाची लसडको
दफ्तरी नोंद घेतली, ही व तुस् ती आहेु

• सदर तखींडाव रील इमारतीस पामबबच मागानव ूनन (३८.०० मी्र ूनींद रता)

े् प्रव ेि

केल्याने सदरील प्रव ेि सींरषेतक लतींत बाींृन बींद करण्यासाण मेु सतरा प्रॉप्ीस (इींडीया) ललु
याींना नदु४.०६.२०१८ रोसीच्या परातान्व ये नव ी मुींबई महानगरपाललकेने कळविरव ले आहे ु

• त ाविरप, मेु सतरा प्रॉप्ीस (इींडडया) ललु याींनी नदलेल्या मुदतीत कायनव ाही न केल्याने
उपरोक्त नमद प्रव ेिमागन बींद करण्याबाबत महानगरपाललका तराव र कायनव ाही सुून आहे ु
(३) प्रश्न उद््ाव त नाहीु

___________
मांबई, ठाणेसह राज्यात अजिनोमोटो या घाति पदाथानच्या ववक्रीवर बांदी आणण्याबाबत
(३१)

१२०३११ (२९-०७-२०१८).

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

श्री.सतनल प्रभू (हदांडोशी) :

सन्माननीय मख्यमांराती पुढील

(१) मुींबई, णाऱेसह राज्यात धस्सनोमो्ा या घातक पदा ानने बनविरव लेले चायनीस धन्न पदा न
खाल्ल्यामळ
ु े िालेय, महाविरव द्यालयीन विरव द्या र व  नागरीकाींमये श्व सन विरव कार होऊन दम्याचा

धॅ्ॅक येण्याचे प्रमाऱ व ाढल्याचे निकनरीषेतऱ श्व सन विरव कार तज्ञाींनी नोंदविरव ल्याची ृक्कादायक
मानहती नदनाींक ०३ मे, २०१८ रोसी व ा त्यासुमारास निकनदिननास आली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) धसल्यास, मुींबईत महानगरपाललकेच्या चार रग्ऱालयामये सन २०१५-१७ या कालाव ृीत

८ हसार दम्याचे रग्ऱ आढळन येऱ,े तर १५ उपनगरीय रग्ऱालयामये ३२,१५८ रग्ऱाींनी
तसेच िो्या दव ाखान्यामये ५१,६०० रग्ऱाींनी दम्याव र औ्ृोपचार घेतल्याचे निकनदिननास
आले, हे ही खरे आहे काय,
(३) धसल्यास, धस्सनोमो्ो घातक पद ानच्या विरव रारीव र बींदी आऱऱे तसेच हे घातक द्रय
्ाकन चायनीस धन्न पदा न बनविरव ऱा-या र्ेरीव ाल्याींविरव रोृात िासनातर्े कारव ाई करण्याबाबत
कोऱती कायनव ाही करण्यात आली व ा येत आहे ,

(४) धसल्यास, श्व सन विरव कास तज्ञाींच्या धहव ालानुसार, मुींबईसह राज्यातील व ाढते दम्याचे
प्रमाऱ रोखण्यासाण कोऱकोऱत्या उपाययोसना िासनातर्े करण्यात आले व ा येत आहे त,
(५) नसल्यास, विरव लींबाची कारऱे काय आहे त ?
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श्री.

दे वेंद्र

फडणवीस

(०२-०४-२०१९)

:

(१)

बहन्मुींबई

महानगरपाललकेच्या

केुईुएमु

रग्ऱालयातील श्व सनविरव कार कचककत्सा विरव तागात मे, २०१८ च्या सुमारास धस्सनोमो्ो या

घातक द्रयाद्व ारे बनविरव लेले चायनीस धन्नपदा न खाल्ल्यामळ
ु े श्व सनविरव कार होऊन दम्याचा
ॲ्ॅ क येऱाचे प्रमाऱ व ाढल्याचे नदसन आले नसल्याचे महानगरपाललकेमार्नत कळविरव ण्यात आले
आहे ु
(२) महानगरपाललकेच्या रग्ऱालयाींमये सन २०१५ ते २०१७ च्या दरम्यान दम्याच्या एकऱ
१८,०५३ रग्ऱाींची उपचारासाण

नोंद झाली धसन, १६ उपनगरीय रग्ऱालयाींमये दम्याच्या

२१,५४४ रग्ऱाींव र उपचार करण्यात आले आहे तु
(३) सींपऱन मुींबईमये धन्न व  औ्ृ प्रिासन विरव तागामार्नत करण्यात आलेल्या चायनीस
धन्न पदा न विरव रारी करऱाया आ ापनाींच्या तपासऱी मोनहमेत एकऱ ५६ तपासण्या करण्यात
आल्या धसन, उल्लींघन आढळलेल्या २६ प्रकरऱी रु१,४८,५००/- इतके तडसोड िुल्क व सल
करण्यात आले आहे ु

तसेच, धस्सनोमो्ो घातक नसन, धन्न सरु षेता व  मानके कायदा २००६ निकनयमन

३.१.११ नुसार खाद्यपदा ांमये सीुएमुपीु प्रमाऱे धस्सनोमो्ो ्ाकण्यास परव ानगी दे ण्यात
आली धसल्याचे व ैद्यकीय लिषेतऱ व  औ्ृी द्रये विरव तागामार्नत कळविरव ण्यात आले आहेु

(४) मुींबईतील दम्याचे प्रमाऱ रोखण्याकररता ध माच्या निकनदानाकररता र्ुप्र्ुसषेतमता चाचऱी,

योग्य धद्ययाव त औ्ृोपचार, रग्ऱलिषेतऱ व  पयानव रऱातील घ्काींचा ध्यास करन
त्यानुसार उपाययोसना व 

लोकलिषेतऱाकररता

दरदिनन सारया मायमातन आसार व 

उपायाींबद्दल मानहती दे ण्यात येते व  व ैद्यकीय राषरीय सननलमृन निकनषक्न प्रलसद केले सातातु
तसेच, महानगरपाललकेच्या १६ उपनगरीय रग्ऱालयाींमये श्व सनाच्या आसाराव र
मायलमक व रपाचे उपचार केले सातात व  या आसाराबाबत रग्ऱाींमये सनसागती केली
सातेु

(५) प्रश्न उद््ाव त नाहीु
___________
धारावी (मांबई) येथील महाराष्ट्र तनसगन उदयानाच्या नत
ू नीिरणाच्या नावाखाली
उद्यानाच्या मळ
ू सांरचनेला धोिा तनमानण लाल्याबाबत

(३२)

१२१३२९ (२९-०७-२०१८).

प्रा.वर्ान गायिवाड (धारावी), श्री.अलमन पटे ल (मांबादे वी) :

सन्माननीय मख्यमांराती पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) ृाराव ी (मुींबई) ये ील पन
न ास प्रकल्पात मानहमचे (महाराषर निकनसगन उदयान) समाविरव ष्
ु विरव क
करण्याचा व ाद काही नदव सापव रच िमला धसताींना सदरह उद्यानाच्या नतनीकरऱाच्या

नाव ाखाली उद्यानाच्या मळ सींरचनेला ृोका निकनमानऱ करण्याचा प्रयत्न होत धसल्याचा आरोप
पयानव रऱव ाद्याींनी केला धसल्याचे नदनाींक २९ माचन, २०१८ रोसी व ा त्यासम
ु ारास निकनदिननास
आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) धसल्यास, सदरह उद्यानात सया नतनीकरऱाचे काम सुर आहे एखादया सैव विरव विरव ृता
सपऱा-या उद्यानात लसमें्चा ककती व ापर कराव ा याला मयानदा आहे मारात सदर उद्यानात या

विरव ुसु ५६८ (28)
कामाकररता मोणया प्रमाऱात लसमें्चा व ापर होत आहे त्यामळ
ु े या उदयानाच्या नैसकगनक
रचनेला ृक्का लागत आहे हे लषेतात घेता िासन त्व रीत आव श्यक कायनव ाही करऱार व ा
करीत आहे काय,
(३) नसल्यास, विरव लींबाची कारऱे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०१-०३-२०१९) : (१) व  (२) उद्यानाच्या नतनीकरऱाच्या नाव ाखाली
उद्यानाच्या मळ
सींरचनेला ृोका निकनमानऱ करण्याचा प्रयत्न होत आहे धिी बाब नाहीु
ु

प्राकृकरऱामार्नत धस्तत्व ात धसलेल्या महाराषर निकनसगन उद्यान, ृाराव ी ये ील इमारतीचे व 
सींरषेतक साळीचे तसेच विरव विरव ृ प्रकारचे दर
ु ती व  डागडुसीचे काम हाती घेऊन पऱन करण्यात
आलेले आहे व  सदर कामे ही दर
ु ती व  डागडुसीची धसल्याने ये े मोठ्या प्रमाऱात लसमें्चा
व ापर केलेला नाहीु

(३) प्रश्न उद््ाव त नाहीु
___________
मांबईजस्थत दांखाना, रे रोड येथील बी.पी.टी. च्या िलमनीवरील लोपड्याांच्या पनवनसनाबाबत
(३३)

१२४४१५ (३०-०७-२०१८).

अॅड.वारीस पठाण (भायखळा) :

सन्माननीय गहतनमानण

मांराती पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) राज्यातील मुींबईस् त दारखाना, रे रोड ये ील बीुपीु्ीु च्या सलमनीव र सव ळपास १४०००
झोपड्याींव र कारव ाई करण्याआृी कागदपराताींच्या आृारे योग्य यींरातऱेमार्नत सहे षेतऱ कूनन
त्याींचे कायदे िीर पुनव नसन करण्याची मागऱी  ानिकनक लोकप्रनिकतनिकनृी, विरव विरव ृ सामास्सक,

ताडेकून व  झोपडपट्टी मींडळाींचे पदाकृकारी, सागूनक नागररकाींनी बीपी्ी चेधरमन तसेच
माुमुयमींराती (नगरविरव कास), माुराज्यमींराती (नगरविरव कास) याींचेकडे माहे मे, २०१८ मये व ा
त्यादरम्यान लेखी व ूनपात केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) धसल्यास, सदरह निकनव ेदनात नदनाींक २२ सल
ु ,ै २०१४ रोसी महाराषर िासन गहनिकनमानऱ
विरव तागाचा िासन निकनऱनय रार झोपुृो -१००१/प्ररार १२५/१४/झोपसु- १ चे आदे ि धनुसार
१/१/२००० ध व ा त्याआृी पासन झोपडे सींरषेतऱ प्राप्त होण्याचे निकनस्श्चत करऱे तसेच या
निकनऱनयाचे धृीन झोपड्याींना कायदे िीर सींरषेतऱ दे ण्याची मागऱी करण्यात आली आहे , हे ही
खरे आहे काय,
(३)

धसल्यास,

सदरह

प्रकरऱी

झोपडीृारकाींच्या

न्यायोकचत

मागण्याींसींदतानत

बीपी्ी

प्रिासनाकडे पाणपुराव ा म्हऱन िासनामार्नत कोऱती कायनव ाही केली व ा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, विरव लींबाची कारऱे काय आहे त ?

श्री. प्रिाश महे ता (०२-०४-२०१९) : (१) व  (२) होयु हे खरे आहे ु त ाविरप, सदर निकनव ेदन
नदु११ु१०ु२०१८ चे आहे ु
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(३) महाराषर झोपडपट्टी षेतेरात (सुु निकनुव  पुु) धकृनिकनयम, १९७१, मृील कलम ३Z(६) नुसार
सदर धकृनिकनयमाच्या तरतुदी केंद्र िासनाच्या सलमनीव रील झोपडपट्टयाींना लाग नाहीु केंद्र
िासनाच्या सलमनीव रील झोपड्याींचे पन
ु व नसन त्या विरव तागाने नाहरकत नदल्याव रच िक्य आहे ु

त्यानु्ींगाने मुींबई पो्न र् याींच्या सलमनीव रील झोपड्याींच्या पुनव नसनाबाबत धपर मुय
सकचव  (गहनिकनमानऱ) याींच्या धयषेततेखाली नदु १७ मे, २०१७ रोसी बैणक सींपन्न झालीु

सदर

बैणकीमये धपर मुय सकचव  (गहनिकनमानऱ) याींनी मुींबई पो्न र् याींच्या विरव विरव ृ नणकाऱी
धसऱाया

सलमनीव रील

झोपडपट्टीमृील

झोपडीृारकाींची

प्राकृकायाींमार्नत प्र म निकनस्श्चत करण्याबाबत मुींबई पो्न र् व 
मुींबई िहर याींना निकनदे ि दे ण्यात आलेु

पारातता/

धपारातता

सषेतम

धनिकतररक्त स्सल्हाकृकारी,

तसेच सदर झोपडपट्टयाींच्या पुनव नसनासाण मुींबई पो्न

र् व  लिव िाही पुनव नसन प्रकल्प याींच्याद्व ारे

सींयुक्त उपरारम राबव न विरव कासकाच्या

तलमकेमये पुनव नसनाचा प्रताव  झोपडपट्टी पुनव नसन प्राकृकरऱाकडे सादर करण्याचा पयानय
मींब
ु ई पो्न र्ने तपासन पहाव ा धसे निकनदे ि दे ण्याींत आले आहे तु
(४) प्रश्न उद््ाव त नाहीु

___________
घाटिोपर-वसोवा मेरो-१ मागानसाठी आलेल्या खचानच्या सांदभानतील िागदपराते दे ण्याची
एमएमआरडीएची मागणी मेरो िांपनीने नािारली असल्याबाबत
(३४)

१२६५०१ (०५-१२-२०१८).

श्री.प्रिाश फातपेिर (चें बूर), श्री.सतनल लशांदे (वरळी),

श्री.अतल भातखळिर (िाांहदवली पूव)न :
करतील काय :-

सन्माननीय मख्यमांराती पुढील गोष्ीींचा खुलासा

(१) मींब
ु ई िहरातील घा्कोपर-व सोव ा मेरो-१ मागानकररता झालेला खचन तसेच केलेली तरमसाण
निकतकी्व ाढ याबाबत एमएमआरडीएने मेरो कींपनीला कागदपराते दे ण्याबाबतची मागऱी केल्याचे
माहे ऑग्, २०१८ मये व ा त्यादरम्यान निकनदिननास आले, हे खरे आहे काय,
(२) धसल्यास, मेरो कींपनीने केलेल्या दायानस
ु ार मेरोच्या बाींृकामासाण चार हसार को्ी
रपयाींचा झालेला खचन एमएमआरडीएने धमान्य केला धसल्याचेही निकनदिननास येते, हे ही खरे
आहे काय,
(३) धसल्यास, घा्कोपर-व सोव ा मेरो-१ मागानकररता झालेल्या खचानबाबत िासनाने योग्य ती
मानहती मेरो कींपनीकडन मागव ली आहे काय,
(४) धसल्यास, मेरो कींपनीने केलेल्या तरमसाण निकतकी्व ाढीबाबत िासनाने कोऱती कायनव ाही
केली व ा करण्यात येत आहे ,
(५) धसल्यास, मुींबई िहरात इतर नणकाऱी चाल धसलेल्या मेरो प्रकल्पाबाबत धसा प्रश्न
उदतव  नये म्हऱन िासनाने कोऱती कायनव ाही केली व ा करण्यात येत आहे ,
(६) नसल्यास, विरव लींबाची कारऱे काय आहे त ?
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श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०५-०३-२०१९) : (१), (२) व  (३) होयु
(४) तारत सरकारने नदनाींक २८ नोहें बर, २०१८ रोसी नव ीन ताडे निकनृानरऱ सलमतीची  ापना
केलेली धसन पुढील कायनव ाही मुींबई महानगर प्रदे ि विरव कास प्राकृकरऱाच्या तराव र प्रगती
प ाव र आहेु

(५) मेरो लाईन-१ व  ३ यनिकतररक्त सव न मेरो लाईन्सची धींमलबसाव ऱी मुींबई महानगर प्रदे ि
विरव कास प्राकृकरऱामार्नत होत धसन प्राकृकरऱ हे मेरो रे ल्व े प्रिासन म्हऱन काम पाहत

आहे ु मेरो लाईन्सचे ताडेदर माु मींबरातमींडळाच्या मान्यतेने निकनस्श्चत करण्यात येऊन मेरो सुर
करण्यापव र विरव त्तीय यव हायनता तपासन गरस तासल्यास ताडेदरात आव श्यकतेनस
ु ार बदल
करण्याचे धकृकार प्राकृकरऱास नदले आहे तु
(६) प्रश्न उद््ाव त नाहीु
___________
म्हाडाच्या िोिण गहतनमानण व षेतेरातवविास मांडळाने िाहीर िेलेल्या सोडतीत आिी-मािी
आमदार व खासदार याांना अत्यल्प गटात घरे राखीव ठे वण्यात आल्याबाबत
(३५)

१२६६६९ (०४-१२-२०१८).

श्री.अलमत ववलासराव दे शमख (लातूर शहर), श्री.राधािष्ट्ण

ववखे-पाटील (लशडी), श्री.अलमन पटे ल (मांबादे वी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), डॉ.सांतोर्
टारफे (िळमनरी), श्री.नसीम खान (चाांहदवली), श्री.त्र्यांबिराव लभसे (लातूर ग्रामीण), श्रीमती
तनमनला गाववत (र्गतपरू ी) :
काय :-

सन्माननीय गहतनमानण मांराती पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील

(१) म्हाडाच्या कोकऱ गहनिकनमानऱ व  षेतेरातविरव कास मींडळाने साहीर केलेल्या सोडतीत आसी-मासी
आमदार व  खासदार धत्यल्प ग्ात मोडत नसल्याचे पष् धसतानाही एकऱ १७१ घरे राखीव 
णे व ली सात आहे त, हे खरे आहे काय,
(२) धसल्यास, मीरा रोड ये े मयम उत्पन्न ग्ाच्या घराची ककीं मत आण ते नऊ लाख रपये
धसताना तेव ढ्याच षेतेरातर्ळाच्या घराींची धत्यल्प उत्पन्न ग्ासाण ची ककीं मत १७ लाख रपये
धसल्याचे नदसन येत आहे, हे ही खरे आहे काय,
(३) धसल्यास, उक्त प्रकरऱी िासनाने कोऱती कायनव ाही केली व ा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, विरव लींबाची कारऱे काय आहे त ?
श्री. प्रिाश महे ता (२७-०२-२०१९) : (१) कोंकऱ गहनिकनमानऱ व  षेतेरातविरव कास मींडळाने महाराषर
गहनिकनमानऱ व  षेतेरातविरव कास (सलमनीचे व ा्प) निकनयम,१९८१ च्या निकनयम १३ (i) (७) मृील
तरतदीनुसार महाराषरातील मतदार सींघाचे प्रनिकतनिकनृीत्व  करऱारे सींसदे च,े विरव ृानसतेचे व 
विरव ृानपरर्दे चे आसी-मासी सदय याींच्या कररता एकऱ १७३ घरे राखीव  णे व ण्यात आली
होतीु
(२) कोंकऱ गहनिकनमानऱ व  षेतेरातविरव कास मींडळाच्या लमरा रोड ये ील मयम उत्पन्न ग्ातील ४
घरे सुमारे २२ व ्ानपव र बाींृलेली २% कोट्यातील होतीु ररक्त रानहलेल्या या घराींची ककीं मत
म्हाडाच्या ककीं मती ृोरऱानुसार सुृाररत करन सदर गाळे सुल,ै २०१८ मये सोडतीसाण
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महाराषर गहनिकनमानऱ व  षेतेरातविरव कास (सलमनीचे व ा्प)निकनयम,१९८१ च्या निकनयम १३ च्या परीं तुक
(C) मृील तरतदीनस
ु ार सव नसाृारऱ ग्ासाण व ळती करन सानहरात प्रलसद करण्यात आली
आहे ु

सदर ४ घराींची २२ व ्ानपव र विरव रारी ककीं मत रु१,४०,०००/-,रु१,९०,०००/-व  रु१,८५,०००/होतीु ररक्त रानहलेली घरे , सन २०१८ च्या सानहरातीमये समाविरव ष् केल्याने तत्काललन विरव रारी
ककीं मतीव र (Interest Capitalize) करन या घराींची ककीं मत सात ते नऊ लाख याप्रमाऱे
निकनस्श्चत करण्यात आली आहे ु
तसेच,सन २०१२ व  २०१६ सालातील धत्यल्प उत्पन्न ग्ातील (EWS) िासन
राखीव  कोट्यातील २% लिल्लक सदनिकनकाींची विरव रारी करण्याच्या दृष्ीने सन २०१८ च्या
सानहरातीमये समाविरव ष् करण्यात आलीु त्याधनु्ींगाने तत्कालीन विरव रारी ककीं मतीव र (Interest
Capitalize) करन

सदर सदनिकनकाींची विरव रारी ककीं मत १७ लाख ते १८ लाख याप्रमाऱे निकनस्श्चत

करण्यात आली आहे ु
(३) व  (४) प्रश्न उद््ाव त नाहीु
___________
नवी मांबई आांतरराष्ट्रीय ववमानतळाचे िाम सं असताना सपाटीिरणािररता
िेलेल्या स्फोटात घराांचे लालेले निसान
(३६)

१२७८४४ (०६-१२-२०१८).

श्री.अबू आिमी (मानखद
ू न लशवािीनगर) :

सन्माननीय

मख्यमांराती पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नव ी मींब
ु ईतील प्रताविरव त नव ी मींब
ु ई आींतरराषरीय विरव मानतळाचे काम सर
ु धसन त्याचाच
ताग म्हऱन र्ो् घडव न सपा्ीकरऱ करण्यात येत धसताींना र्ो्ात उलयातील १५ घराींचे
नुकसान झाले तर ते े स्सल्हापरर्द िाळे व र दगड पडले धसल्याची बाब नदनाींक ४ ऑक््ोबर,
२०१८ रोसी व ा त्यासुमारास निकनदिननास आली, हे खरे आहे काय,

(२) धसल्यास, गाव ापासन लाींब र्ो् करण्यात याव ेत धसे आदे ि धसताींनाही कींराता्दार
आदे िाचे पालन करत नसल्याचेही निकनदिननास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) धसल्यास, सदर प्रकरऱी कींराता्दाराविरव रोृात कोऱती प्रिासकीय कारव ाई करण्यात आली
व ा येत आहे ,
(४) नसल्यास, विरव लींबाची कारऱे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२८-०३-२०१९) : (१) हे खरे आहे ु
गाव ातील

ग्रामपींचायत उलव े याींनी नदु१०.१०.२०१८ रोसीच्या परातानस
ु ार ब्लास््ीं गच्या कामाींमुळे
घराींना

व  िाळे ला तडे गेल्याबाबत

तसेच

नदु८.१०.२०१८

रोसीच्या

परातान्व ये

ब्लास््ीं गमळ
ु े प्रा लमक िाळे च्या िताव र दगड पडन नक
ु सान झाल्याची बाब लसडको
महामींडळास निकनदिननास आऱली आहे ु
(२) हे खरे नाहीु
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(३) लसडकोने निकनयुक्त केलेल्या CIMFR, ताींबरातक सल्लागार याींच्या परव ानगीनस
ु ारच कींराता्दार
कींरोल

ब्लास््ीं ग

पडताळण्यासाण
धहव ालानस
ु ार
घ्ना ळी

करतातु

ब्लास््ीं गच्या

मेुएनुएमुआयुएुएलु
सदर

घ्नेदरम्यान

लसमोग्रार्

मिीन

कामामुळे

झालेल्या

(N.M.I.A.L.)

कोऱतीही

बसविरव ण्यात

कींपनीकडन

स्सविरव तहानी
आले

नक
ु सानीची

धसन

व ा

सखमी

ब्लास््ीं ग

प्राप्त

सत्यता

झालेल्या

झालेले

नाहीतु

सल्लागार

याींच्या

निकनररषेतऱाखाली आहेु
(४) प्रश्न उद््ाव त नाहीु
___________
नालशि शहरातील गावठाण भागातील वविासासाठी समह वविास योिना राबववण्याबाबत
(३७)

१२८०२४ (०४-१२-२०१८).

श्री.छगन भिबळ (येवला) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नालिक मृील गाव णाऱ तागातील विरव कासासाण

सन्माननीय मख्यमांराती पुढील

समह
ु विरव कास योसना राबविरव ण्यासाण

नालिक महानगरपाललकेने गाव णाऱातील समह विरव कासाचा व तींरात प्रताव  तयार कूनन िासनास
सादर करण्याचा नदनाींक ८ र्ेिुव ारी, २०१८ रोसी व ा त्यासुमारास निकनऱनय घेतला आहे , हे खरे
आहे काय,

(२) धसल्यास, नालिक महानगरपाललकेकडन सदर प्रताव  िासनास प्राप्त झाला आहे काय,
(३) धसल्यास, नालिक िहराच्या गाव णाऱ तागातील विरव कासासाण

समह
ु विरव कास योसना

राबविरव ण्यासाण नदनाींक १० सप््ें बर, २०१८ रोसी व ा त्या सुमारास  ानिकनक लोकप्रनिकतनिकनृी याींनी
नालिक महानगरपाललकेव र मोचान काढन आयक्
ु त, नालिक महानगरपाललका याींना निकनव ेदन नदले
आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) धसल्यास, नालिक िहरातील गाव णाऱ तागातील विरव कासासाण

समह
ु विरव कास योसना

राबविरव ण्याकररता िासनाने कोऱती कायनव ाही केली व ा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, विरव लींबाची कारऱे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२२-०२-२०१९) : (१) होयु
(२) नाहीु
(३) होयु

(४) क्ल्र डेहलपमें् योसना राबविरव ऱेसाण त्यामृील धनुज्ञेय व ाढीव  च्ई षेतेरात निकनदे िाींक

मींसर करताना त्यामळ
ु े िहरातील पायातत सुविरव ृाींव र होऱाया पररऱामासींदतानत आघात
मल्
ु यमापन धहव ाल (Impact Assesment Report) तयार करऱेसाण

महानगरपाललकेस

िासनाकडन सचना दे ण्यात आलेल्या आहे तु त्यास धनुसरन महानगरपाललकेने या सींदतानत
नदु०४/०१/२०१९ रोसी दै निकनक व त्तपरातामये निकनविरव दा मागविरव ण्याची सचना प्रलसद केली आहेु
(५) लाग नाहीु
___________

विरव ुसु ५६८ (33)
गॅलक्सी स्टार फामान, अांधेरी (पूव)न या और्ध िपांनीला लागलेल्या भीर्ण आगीबाबत
(३८)

१२८५१५ (०७-१२-२०१८).

श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.राधािष्ट्ण ववखे-पाटील

(लशडी), श्री.वविय वडेट्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.पर्थवीराि चव्हाण (िराड दक्षषेतण), श्री.अलमत
ववलासराव दे शमख (लातरू शहर), अॅड.यशोमती ठािूर (ततवसा), श्रीमती तनमनला गाववत

(र्गतपूरी), डॉ.सांतोर् टारफे (िळमनरी), श्री.हर्नवधनन सपिाळ (बलढाणा), श्री.डी.पी.सावांत

(नाांदेड उत्तर), श्री.अमर िाळे (आवी), श्री.िणाल पाटील (धळे ग्रामीण), श्री.वसांतराव चव्हाण
(नायगाांव), श्री.बाळासाहे ब थोरात (सांगमनेर) :
खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्यमांराती पुढील गोष्ीींचा

(१) गॅलक्सी ्ार र्ामान, धींृेरी (पव न) सुना नागनदास रोड, मोगरा पाडा, मुींबई या औ्ृ
कींपनीला नदनाींक ११ सप््ें बर, २०१८ रोसी व ा त्यासम
ु ारास ती्ऱ आग लागली, हे खरे आहे
काय,

(२) धसल्यास, सदर आगीची चौकिी केली आहे काय, चौकिीत काय आढळन आले व 
तद्नुसार िासनाने कोऱती कारव ाई केली व ा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, विरव लींबाची कारऱे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१८-०३-२०१९) : (१) सुना नागरदास रोड, मोगरा पाडा, धींृेरी (पव न)

ये ील मृु इींडरीयल इ्े ् या इमारतीच्या दस
ु या मसल्याव रील गाळा रारमाींक २०३, २०४ व 

२०५ मृील गॅलक्सी ्ार र्ामान या औ्ृ विरव तरक कींपनीला नदनाींक ११ सप््ें बर, २०१८ रोसी
आग लागली होतीु
(२) सदर आगीची बहन्मींब
ु ई महानगरपाललकेच्या धस्ग्निमन दलामार्नत चौकिी केली धसता,
सदर आगीचे सींताय कारऱ “सदो् विरव द्युतप्रऱाली” धसल्याचे आढळन आलेु

सदर इमारतीतील याव सानिकयक गाळयाींच्या रचनेची महानगरपाललकेमार्नत तपासऱी

करन गॅलक्सी ्ार र्ामान याींना मुींबई महानगरपाललका धकृनिकनयम १८८८ च्या कलम ३५१
धन्व ये नो्ीस दे ण्यात आली आहे ु तसेच, मींब
ु ई महानगरपाललका धकृनिकनयम १८८८ च्या

कलम ३९४ धींतगनत निकनरीषेतऱ धहव ाल बसाव न न्यायालयीन कारव ाई करण्यात आली धसल्याचे
बहन्मुींबई महानगरपाललकेमार्नत कळविरव ण्यात आले आहे ु
(३) प्रश्न उद््ाव त नाहीु

___________
राज्यात अनेि वविासिाांनी महारे रा अांतगनत नोंदणी न िेल्याबाबत
(३९)

१२९७४२ (०४-१२-२०१८).

अॅड.यशोमती ठािूर (ततवसा) :

सन्माननीय गहतनमानण

मांराती पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यात धनेक विरव कासकाींनी त्याींच्या प्रकल्पाींची रे रा धींतगनत नोंदऱी केलेली नाही त्यामुळे
महाराषर रे रा धींतगनत (महाराषर  ाव र सींपदा निकनयम प्राकृकरऱ) केलेल्या तरारारीव र सुनाव ऱी
घेतली सात नाही, हे खरे आहे काय,

विरव ुसु ५६८ (34)

(२) धसल्यास, महारे रा धींतगनत नोंदऱी न केलेल्या प्रकल्पातील ग्राहकाला तरारार करण्यासाण
सषेतम यींरातऱा नेमण्याबाबत कोऱती कायनव ाही केली व ा करण्यात येत आहे ,
(३) धसल्यास, विरव कासकाींनी महारे रा धींतगनत नोंदऱी करण्याकररता ृोरऱ आखण्याबाबत
कोऱती कायनव ाही केली व ा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, विरव लींबाची कारऱे काय आहे त ?
श्री. प्रिाश महे ता (०५-०३-२०१९) : (१) हे खरे नाहीु
(२) याबाबतच महारे राकडे ऑनलाईन तरारार दाखल करण्याची सुविरव ृा धसुन आसधखेर

महारे राकडे धिा प्रकारच्या ३९१ प्राप्त झालेल्या तरारारीींपैकी महारे राने १७१ तरारारीींबाबत
कायनव ाही केली धसुन ८८ तरारारीबाबत आदे ि पारीत केले आहे त तर १३८ तरारारीींव र कायनव ाही
सुून आहे ु

(३) ऑनलाईन तरारार प्रऱालीव र प्राप्त झालेल्या तरारारीसींदतानत महारे रा प्राकृकरऱाकडे
सुनाव ऱी आयोस्सत केली साव न दोन्ही बासींचे म्हऱऱे ऐकन निकनयमानुसार निकनऱनय नदला सातोु
(४) प्रश्न उद््ाव त नाहीु

___________
शासिीय िलमनीवरील सहिारी गहतनमानण सांस्था महारे रा अांतगनत येत नसल्याबाबत
(४०)

१२९९८२ (०४-१२-२०१८).

श्री.प्रिाश सवे (मागाठाणे) :

सन्माननीय गहतनमानण मांराती

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) िासकीय सलमनीव रील सहकारी गहनिकनमानऱ सीं ा "महारे रा" धींतगनत येत नसल्याने
राज्यातील लाखो सीं ाींचा पन
न ास प्रलींबबत धसल्याचे माहे ऑक््ोबर, २०१८ मये व ा त्या
ु विरव क
दरम्यान निकनदिननास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) धसल्यास, िासकीय सलमनीव रील सहकारी गहनिकनमानऱ सीं ा "महारे रा" धींतगनत नसण्याची
कारऱे काय आहे त,
(३) धसल्यास, याबाबत िासनाची तलमका काय आहे ?
श्री. प्रिाश महे ता (२७-०२-२०१९) : (१) हे खरे नाहीु
(२) िासकीय समीनीव रील सहकारी गहनिकनमानऱ सीं ेच्या प्रकल्पामये खुल्या बासारामये
विरव रारीयुक्त घ्क नसल्यामुळे धिा प्रकल्पाींना महारे रा प्राकृकरऱाकडे प्रकल्प नोंदऱी करण्याची
आव श्यकता नाहीु

(३) िासकीय समीनीव रील सहकारी गहनिकनमानऱ सीं ेच्या प्रकल्पामये खुल्या बासारामये
सदनिकनका विरव रारीसाण

उपलब्ृ धसल्यास, धिा प्रकल्पाींना महारे रा प्राकृकारऱाकडे प्रकल्प

नोंदऱी करऱे बींृनकारक आहे ु
___________

विरव ुसु ५६८ (35)
गोरे गाव (मांबई) येथील आरे िॉलनीतील ववववध पाड्यात
सोयी सववधाांचा अभाव असल्याबाबत
(४१)

१३००३८ (३०-११-२०१८).

अॅड.पराग अळवणी (ववलेपाले), श्री.नरें द्र महे ता (लमरा

भाईंदर), अॅड.आलशर् शेलार (वाांद्रे पजश्चम), िॅप्टन आर.तलमल सेल्वन (सायन-िोळीवाडा) :
सन्माननीय मख्यमांराती पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) गोरे गाव  (मींब
ु ई) ये े आरे कॉलनीतील विरव विरव ृ पाड्यामृील सविरु व ृा धयिव ी झाली
धसल्याचे माहे ऑग्, २०१८ मये व ा त्यादरम्यान निकनदिननास आले, हे खरे आहे काय,

(२) धसल्यास, आरे दग्ु ृविरव कास विरव तागाकडन मल
ु तत सोयी सुविरव ृाींसाण परव ानगी लमळत

नसल्यामळ
ु े िेकडो आनदव ासीींना व ीस, पाऱी, तसेच विरव विरव ृ मुलतत सुविरव ृाींपासन व ींकचत रहाव े

लागत धसुन ये ील पायव ा्ाींव र बसविरव ण्यात आलेले सोलर यींरात दे खील धनेक मनहन्याींपासन
बींद धसल्याचे निकनदिननास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) धसल्यास, याबाबत चौकिी कूनन सदर आनदव ासी पाडयामये मल
ु तत सोयी सुविरव ृा
पुरविरव ण्यासाण िासन कोऱत्या उपाययोसना करऱार आहे ,
(४) नसल्यास, विरव लींबाची कारऱे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०८-०४-२०१९) : (१) व  (२) आरे कॉलनी ये ील एकऱ २७ आनदव ासी
पाड्याींपैकी २४ आनदव ासी पाडयाींना

पाऱी पुरव णयाची सोय उपलब्ृ आहे ु

उव नररत ३ आनदव ासी पाडयाींना
धसन,

सद्य:स् तीत

सदर

पाडयाींना

्
े पींपाद्व ारे पाऱी पुरव णा करण्याची कायनव ाही सुर

सव ळील

उपलब्ृ

सलव ानहनीव रन तात्परु ता पाऱी परु व णा करण्यात येत आहे ु
सींसय गाींृी राषरीय उद्यान ईको सेस्न्स्ीह

धसलेल्या

महानगरपाललकेच्या

झोन सींनिकनयींरातऱ सलमती व  आरे

प्रिासन याींच्या ना-हरकत प्रमाऱपरातासापेषेत बहन्मुींबई महानगरपाललकेच्या उपलब्ृ निकनृीतन

पायव ा्ा, िौचालय, समास मींनदर, िेड, सार्सर्ाई इत्यादी सोयी-सुविरव ृा उपलब्ृ करन
दे ण्यात आल्या आहे तु

तसेच, सदर नणकाऱी सन २०१०-११ या आक क
न व ्ानत महानगरपाललकेमार्नत सोलर
नदव े बसविरव ण्यात आले होतेु सदर सोलर नदयाींचा हमी दायीत्व  कालाव ृी सन २०१६ रोसी
सींपुष्ात आला धसन, सद्य:स् तीत सदर सोलर नदव े बींद धसल्याचे महानगरपाललकेमार्नत
कळविरव ण्यात आले आहे ु

(३) सींसय गाींृी राषरीय उद्यान ईको सेस्न्स्ीह
प्रमाऱपरातासापेषेत

आरे

कॉलनी

महानगरपाललकेमार्नत करण्यात येतातु

ये े

मुलतत

(४) प्रश्न उद््ाव त नाहीु
___________

झोन सींनिकनयींरातऱ सलमतीच्या ना-हरकत
सोयी-सुविरव ृाींची

कामे

बहन्मुींबई

विरव ुसु ५६८ (36)
अणशक्तीनगर येथील वाशीनािा, पाांिरापोळ, ववष्ट्णनगर या ववभागात
र्मारतीांवर ओपन शेड बाांधण्याबाबत
(४२)

१३०१४० (०४-१२-२०१८).

श्री.तिाराम िाते (अणशक्ती नगर) :

सन्माननीय

मख्यमांराती पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) धऱुिक्तीनगर ये ील व ािीनाका, पाींसरापोळ, विरव षऱुनगर या विरव तागात से प्लॉ्, म्हाडा
कॉलनी, कुकरे सा र्ेस-१ व  र्ेस-२, रॉक नहल्स धिा धनेक इमारतीींव र ओपन िेड

बाींृण्याबाबत  ानिकनक लोकप्रनिकतनिकनृीींनी नदनाींक १५ सन, २०१८ रोसी व ा त्यासुमारास
माुगहनिकनमानऱ राज्यमींराती याींना लेखी निकनव ेदन नदले होते, हे खरे आहे काय,

(२) धसल्यास, या निकनव ेदनानुसार िासनाने कोऱता निकनऱनय घेतला आहे काय व  त्याचे व रप
काय आहे,

(३) नसल्यास, विरव लींबाची कारऱे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१८-०३-२०१९) : (१) धिा आियाचे  ानिकनक लोकप्रनिकतनिकनृीींचे नदनाींक
१५.०६.२०१८

रोसीचे

निकनव ेदन

महानगरपाललकेने कळविरव ले आहे ु

बहन्मुींबई

महानगरपाललकेस

प्राप्त

झाले

धसल्याचे

(२) सदर नणकाऱी बहन्मुींबई महानगरपाललकेच्या धखत्यारीत धसलेल्या इमारतीींव र ओपन िेड
बाींृण्याबाबत महानगरपाललकेचे कोऱतेही ृोरऱ नसल्याने सदर इमारतीींव र ओपन िेड
बाींृण्याबाबत कायनव ाही करण्यात आली नसल्याचे महानगरपाललकेने कळविरव ले आहे ु
(३) प्रश्न उद््ाव त नाहीु

___________

पाांिरापोळ व सहयाद्रीनगर लभमटे िडी चें बूर येथे उद्यान वविलसत िरण्याबाबत
(४३)

१३०१४१ (०७-१२-२०१८).

श्री.तिाराम िाते (अणशक्ती नगर) :

सन्माननीय

मख्यमांराती पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पाींसरापोळ व  सहयाद्रीनगर लतम्े कडी चें बर ये े पव न मुक्त मागानच्या बोगदयाच्या व रच्या

बासस उद्यान विरव कलसत करण्याबाबत  ानिकनक लोकप्रनिकतनिकनृीींनी नदनाींक १५ सन, २०१८ रोसी
व ा त्या सम
ु ारास माुमुयमींराती याींना लेखी निकनव ेदन नदले होते, हे खरे आहे काय,

(२) धसल्यास, या निकनव ेदनानुसार िासनाने कोऱता निकनऱनय घेतला आहे व  त्याचे व रप काय
आहे ,

(३) नसल्यास, विरव लींबाची कारऱे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१८-०३-२०१९) : (१) हे खरे आहे ु
(२) व  (३) पाींसरापोळ ते स्याद्रीनगर लतम्े कडी, चें बर ये ील पव न मुक्त मागानच्या

बोगद्याच्या व रील सागा ही स्सल्हाकृकारी याींच्या धखत्यारीत येत धसल्यामळ
ु े सदर नणकाऱी
ग्रीन झोन विरव कलसत करण्याकररता ना-हरकत दे ण्याबाबत स्सल्हाकृकारी (मींब
ु ई उपनगरे ) याींना
कळविरव ण्यात आल्याचे बहन्मुींबई महानगरपाललकेने कळविरव ले आहेु
___________

विरव ुसु ५६८ (37)
िाांहदवली-पूवन (मांबई) द्रत
ू गती मागानवर महहांद्रा गेट व समता नगर पोलीस
ठाणे पररसरातील पदपथाांची दरवस्था लाली असल्याबाबत

(४४)

१३०३१२ (०८-१२-२०१८).

डॉ.लमललांद माने (नागपूर उत्तर) :

सन्माननीय मख्यमांराती

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) काींनदव ली-पव न (मुींबई) द्रतगती मागानव रील मनहींद्रा गे् व  समता नगर पोलीस णाऱे

पररसरातील पदप ाींची दरु व  ा झाली धसन रत्याव रील खड्ड्याींमुळे व ाहतक कोंडी होत
धसल्याने प्रव ािाींची गैरसोय होत धसल्याचे माहे सप््ें बर २०१८ मये व ा त्यादरम्यान
निकनदिननास आले, हे खरे आहे काय,
(२) धसल्यास, सदर मागानच्या दर
न करीत आहे त, हे ही खरे
ु तीकडे सींबींकृत धकृकारी दल
ु षेत
आहे काय,

(३) धसल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीनुसार उक्त रत्याची
दर
ु ती करण्याबाबत िासनाने कोऱती कायनव ाही केली व ा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, विरव लींबाची कारऱे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२५-०३-२०१९) : (१), (२),

(३) व  (४) पस्श्चम द्रत
ु गती महामागन

नदु१३/०४/२०१७ च्या िासन निकनऱनयान्व ये धव गरकत कूनन साव नसनिकनक बाींृकाम विरव तागाकडन
मुींबई महानगर प्रदे ि विरव कास प्राकृकरऱाकडे ५ व ्ांसाण हताींतरीत करण्यात आला आहेु

काींनदव ली पव न (मींब
ु ई) द्रत
ु गती महामागानव रील मनहींद्रा गे् व  समता नगर पोलीस णाऱे
पररसरातील बहुताींि पदप हे सुस् तीत आहे तु तसेच पाव साळ्यात पडऱाया सदर तागातील
रत्याव रील खड्डयाींच्या दून
ु तीसाण मींब
ु ई महानगर प्रदे ि विरव कास प्राकृकरऱामार्नत निकनयुक्त

कींराता्दाराींकडन व ेळोव ेळी रत्याींची दून
ु ती करण्यात आली धसन उषऱ लमश्रीत डाींबरीकरऱाने
सदर रत्याींची दून
कोंडी होऊन प्रव ािाींची
ु ती करण्यात आली आहे ु खड्डयाींमळ
ु े व ाहतक
ु
गैरसोय होऱार नाही यासाण

सदर रता मुींबई महानगर प्रदे ि विरव कास प्राकृकरऱामार्नत

व ाहतकीस सुस् तीत णे व ण्यात आला आहे ु

___________

डॉ.बाबासाहे ब आांबेडिर रोड,धचांचपोिळी (मांबई )येथील चैत्य बबल्डसन या वविासिाने
अतनयलमतता िेल्याबाबत
(४५)

१३१०४९

(बसमत) :

(०८-१२-२०१८).

डॉ.सांतोर्

टारफे

(िळमनरी),

श्री.ियप्रिाश

मांदडा

सन्माननीय मख्यमांराती पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) श्रीु श्रीृर आत्माराम माळगाींव कर सेषण नागररक व य व ्े ७८ व  त्याींच्या घरातील इतर
सात यक्ती कल्याऱदास व ाडी डॉु बाबासाहे ब आींबेडकर रोड, कचींचपोकळी मुींबई ये े सन १९६१
पव रपासन रहात धसनही माळगाींव कर याींना हक्काची सागा दे ण्यास ्ाळा्ाळ करऱाया चैत्य

बबल्डसन विरव कासकाविरव रद कारव ाई करण्याबाबत धन्य ा त्याींच्याव र होऱा-या धन्यायाविरव रद
कु्ीं बबयाींसनहत आत्महत्या करण्याबाबतचे निकनव ेदन माुमुयमींराती,

राज्य मानव ी हक्क आयोग

विरव ुसु ५६८ (38)
व  सहायक आयुक्त ई विरव ताग मुींबई महानगरपाललका याींच्याकडे नदनाींक २० ऑग्, २०१८

रोसी व ा त्यासुमारास तसेच माुराज्यमींराती गह (ग्रामीऱ) विरव त्त व  निकनयोसन, राज्यमींराती गह

(िहरे ) नगरविरव कास विरव ृी व  न्याय विरव ताग याींच्याकडे नदनाींक २९ ऑगष्, २०१८ रोसी व ा
त्यासम
ु ारास तसेच माुआयक्
ु त मींब
ु ई महानगरपाललका, पोलीस आयक्
ु त मींब
ु ई, सहाय्यक

प्रिासकीय यव  ापक ग्राहक सेव ा ई बीईएस्ी मुींबई सेरल याींच्याकडे नदनाींक ५ सप््ें बर,
२०१८ रोसी व ा त्यासुमारास नदले आहे , हे खरे आहे काय

(२) धसल्यास, श्रीुश्रीृर माळगाींव कर याींच्या निकनव ेदनानसार उक्त विरव कासकाव र कोऱती
कायनव ाही करण्यात आली व ा येत आहे ,
(३) नसल्यास, विरव लींबाची कारऱे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०२-०४-२०१९) : (१) धिा आियाचे नदनाींक ०५.०९.२०१८ रोसीचे निकनव ेदन
बहन्मुींबई महानगरपाललकेस प्राप्त झाले धसल्याचे महानगरपाललकेने कळविरव ले आहे ु

(२) सदर निकनव ेदनात श्रीु श्रीृर आत्माराम माळगाींव कर याींनी केलेल्या मच्िर विरव ्यक
तरारारीच्या धनु्ींगाने, महानगरपाललकेच्या कक्क निकनयींरातऱ धकृकारी याींचेमार्नत सींताय डास

उत्पत्ती नणकाऱाींव र कक्कनािक र्व ारऱी करण्यात आली धसन, त्याचे िुल्क मेु चैत्य
बबल्डसन याींच्याकडन व सल करण्यात आल्याचे महानगरपाललकेने कळविरव ले आहे ु

श्रीु माळगाींव कर याींचे व ीस मी्र  लाींतरीत करण्याबाबतच्या धसानस धनस
ु रन,

नव ीन व ीस मी्र योग्य नणकाऱी बसव न त्याींचा विरव द्युत पुरव णा सुरळीत करण्यात आल्याचे
बे् प्रिासनामार्नत कळविरव ण्यात आले आहेु
(३) प्रश्न उद््ाव त नाहीु
___________
मांबईच्या वरळी स्िीम नां.५२ व ५८ पैिी सन १९५० पासन
ू राहत असलेल्या रहहवाशाांना
शासनाच्या एसआरए प्रिल्पात समाववष्ट्ट िंन घेण्याबाबत

(४६)

१३१०७४ (०४-१२-२०१८).

श्री.ियप्रिाश मांदडा (बसमत) :

सन्माननीय गहतनमानण

मांराती पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) मुींबईच्या व रळी कीम नींु५२ व  ५८ पैकी सन १९५० पासन राहत धसलेल्या रनहव ािाींना
िासनाच्या

एसआरए

प्रकल्पात

समाविरव ष्

करन

घेण्याबाबत

ते ील

रनहव ािाींनी

तसेच

लोकप्रनिकतनीृीींनी माहे सानेव ारी, २०१७ मये व ा त्या दरम्यान माुम
ु यमींराती, गहनिकनमानऱ मींराती
तसेच राज्यमींराती, गहनिकनमानऱ याींना तसेच एसआरए कायानलयात लेखी निकनव ेदन नदले आहे , हे खरे
आहे काय,
(२) धसल्यास, उक्त निकनव ेदनाच्या धनु्ींगाने िासनाने ते ील रनहव ािाींना एसआरए योसनेमये
समाविरव ष् करण्याबाबत कोऱती कायनव ाही केली व ा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, विरव लींबाची कारऱे काय आहे त ?

विरव ुसु ५६८ (39)
श्री. प्रिाश महे ता (०२-०४-२०१९) : (१) माुलोकप्रनिकतनिकनृी ध व ा रनहव ाश्याींचे निकनव ेदन िासनास
प्राप्त झालेले नाहीु

त ाविरप, व रळी ये ील नुतु रारु २२४ (पै),२३६, २४६, २४७ आणऱ २४८ या

नुतुरारमाींकाव र कीम ५२ चा उल्लेख धसन, सदर लमळकतीव र झोपडपट्टी पुनव नसन षेतेरात
घोविर्त

करण्याकरीता

व ारसलेन

सहकारी

गहनिकनमानऱ

सीं ेकडन

झोपडपट्टी

पन
ु व नसन

प्राकृकरऱास नदु१९ु१ु२०१५ रोसी धसन प्राप्त झालेला आहे , धसा झोपडपट्टी पुनव नसन
प्राकृकरऱाचा धहव ाल आहे ु

(२) व ारसलेन एसुआरुएु सहुगहुसीं ेमये महाराषर झोपडपट्टी षेतेरात (सुु निकनु व  पुु)

धकृनिकनयमातील कलम ३(क) नस
ु ार सीं ेच्या प्रताव ाव र  ळ पाहऱी, सानहर सच
ु ना,
तद्नींतर हरकती प्राप्त झाल्यानींतर झोपडपट्टी पुनव नसन प्राकृकरऱामये

सुनाव ऱी घेण्यात आलेली आहेु झोपडपट्टी पुनव नसन षेतेरात घोविर्त करण्याची कायनव ाही झोपडपट्टी
पुनव नसन प्राकृकरऱाच्या तराव र चाल धसन, सद्य:स् तीत धींनिकतम निकनऱनय झालेला नाहीु
(३) प्रश्न उद््ाव त नाहीु

___________
मांगळवेढा शहरात (ता.मांगळवेढा, जि.सोलापूर) येथील श्रीसांत चोखामेळा याांच्या स्मारिाबाबत
(४७)

१३१२५५ (०८-१२-२०१८).

श्री.भारत भालिे (पांढरपूर), श्री.अस्लम शेख (मालाड

पजश्चम), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर), श्री.वविय वडेट्टीवार (ब्रम्हपूरी) :
मख्यमांराती पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

मींगळव ेढा

िहरात

(ताुमींगळव ेढा,

स्सुसोलापर)

ये ील

श्रीसींत

सन्माननीय

चोखामेळा

याींच्या

मारकाच्या दृष्ीने आराखडा तयार कूनन येत्या १५ नदव साच्या आत धहव ाल द्याव ा धसे
आदे ि स्सल्हाकृकारी, सोलापर याींनी  ानिकनक प्रिासनाला नदनाींक २८ सप््ें बर, २०१८ रोसी व ा
त्यासम
ु ारास नदले धसल्याचे निकनदिननास आले, हे खरे आहे काय,

(२) धसल्यास, श्रीसींत चोखामेळा मारक तातडीने  ापन होण्यासाण

सदर मारकाला

तातडीने निकनृी उपलब्ृ कूनन दे ऱार धसल्याचेही माुस्सल्हाकृकारी,सोलापर याींनी साींकगतले
धसल्याचे निकनदिननास येत आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) धसल्यास, उपरोक्त मारक  ापन करण्याबाबत  ानिकनक प्रिासनाने व  िासनाने
कोऱती कायनव ाही केली व ा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, विरव लींबाची कारऱे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२८-०३-२०१९) : (१), (२) व  (३) • होय, हे खरे आहे ु
• माुम
ु यमींराती महोदयाींच्या धयषेततेखाली नदु२४.०८.२०१८ रोसी सींपन्न झालेल्या लिखर
सलमतीच्या

बैणकीत

श्रीुसींत

चोखामेळा

याींच्या

समाृी

पररसराचे

नुतनीकरऱ

/

सौंदयरकरऱाकरीता विरव तागीय आयुक्त, पुऱे याींनी सव न सींबींकृत यींरातऱा व  पदाकृकारी याींची
सींयुक्त बैणक आयोस्सत कूनन प्रा लमक आराखडा निकनश्चीत कराव ा व  विरव हीत कायनपदतीने
प्रताव  िासनास मान्यतेतव  सादर कराव ा, धसा निकनऱनय झाला होताु

विरव ुसु ५६८ (40)
• त्यानुसार विरव तागीय आयुक्त, पुऱे याींनी सव न सींबींकृताींिी चचान कूनन स्सल्हाकृकारी, सोलापर
याींना प्रताव  सादर करण्याच्या सचना नदल्या होत्याु

• स्सल्हाकृकारी, सोलापर याींनी नदु२६.०९.२०१८ रोसी समाृी ळ व  पररसर विरव कासासाण
सींताय सागाींची पाहऱी कूनन आपला धहव ाल विरव तागीय आयक्
ु ताींना सादर केला आहे ु

• समाृी पररसर नुतनीकरऱ / सौंदयरकरऱाचा आराखडा व  सागेची निकनस्श्चती करण्याची
कायनव ाही विरव तागीय आयुक्त, पुऱे याींच्या तराव र सून
ु आहेु

• सदर आराखडा िासनास प्राप्त झाल्यानींतर त्यास मींसरी दे ण्याचा व  निकनृी उपलब्ृ कूनन
दे ण्याचा प्रश्न उद्भव ेलु
(४) प्रश्न उद््ाव त नाहीु
___________
मांबई शहरातील मेरो रे ल्वे वसई-ववरारपयांत नेण्याच्या योिनेबाबत
(४८)

१३१६६७ (१०-१२-२०१८).

श्री.हहतेंद्र ठािूर (वसई) :
(१)

श्री.क्षषेततीि ठािूर (नालासोपारा), श्री.ववलास तरे (बोईसर),

सन्माननीय मख्यमांराती पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

मुींबई िहरातील मेरो रे ल्व े व सई-विरव रारपयंत नेण्याच्या योसनेची आखऱी सुर धसल्याची

घो्ऱा माुमुयमींराती याींनी माहे ऑग्, २०१८ च्या पनहल्या आणव ड्यात केली आहे , हे खरे
आहे काय,

(२) धसल्यास, यासींदतानत  ानिकनक लोकप्रनिकतनिकनृीींनी म
ु यमींराती याींना नदनाींक १३ एविरप्रल, २०१७
रोसी व  तद्नींतर परात पाणव न व ेळोव ेळी पाणपुराव ा केलेला आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) धसल्यास, याबाबतचा धींनिकतम आराखडा तयार करण्यात आला आहे काय,

(४) धसल्यास, व सई-विरव रारपयंतच्या मेरो रे ल्व ेच्या कामास कृीपासन सुरव ात करण्यात येऱार
आहे व  त्याव रील धींदासीत खचन ककती होऱार आहे ,

(५) तसेच धद्याप धींनिकतम आराखडा तयार झाला नसल्यास, विरव लींबाची कारऱे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०५-०३-२०१९) : (१) व  (२) व सई-विरव रार पयंत मेरो रे ल्व ेची मागऱी आहे ,
हे खरे आहेु
(३) सदर मागऱीच्या धन्
ु ींगाने, मींब
ु ई महानगर प्रदे ि विरव कास प्राकृकरऱाने मेरो मागन-१३
(घोडबींदर बिस ते व सई विरव रार) चा सविरव तर प्रकल्प धहव ाल तयार करण्यासाण नदल्ली मेरो
रे ल

कॉपोरे िन

(DMRC)

याींची

सल्लागार

म्हऱन

प्रगतीप ाव र आहे ु

निकनयुक्ती

केली

धसन

सदर

काम

(४) सविरव तर प्रकल्प धहव ाल तयार करण्याचे काम प्रगतीप ाव र धसन धींनिकतम धहव ाल प्राप्त
झाल्यानींतर धींदास्सत खचानची मानहती उपलब्ृ होईलु
(५) सविरव तर प्रकल्प धहव ाल तयार करण्याची प्रकरारया सुर आहे ु
___________

विरव ुसु ५६८ (41)

माहीम (मांबई) रे ती बांदर येथील चौपाटीच्या सशोभीिरणाबाबत
(४९)

१३२६२८ (१०-१२-२०१८).

श्री. सदा सरवणिर (माहहम) : सन्माननीय मख्यमांराती

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मुींबई िहरामये कगरगाव  चौपा्ी व  दादर चौपा्ी या दोन चौपाट्या धसन त्यापैकी सद्य:
स् तीत दादर चौपा्ीची दरु व  ा झाली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) धसल्यास, माहीम रे तीबींदर ये ील चौपा्ीची मोठ्या प्रमाऱात दरु व  ा झालेली आहे, हे
ही खरे आहे काय,

(३) धसल्यास, सदर चौपा्ीव र गदन ल्
ु याचा व ाव र, तींगार स् तीतील व ाहने उती कूनन णे व ऱे

बेकायदा व खारव ाल्याींनी केलेले मोठ्या प्रमाऱात धनिकतरारमऱ आणऱ धव च्िता यामुळे एकऱच
चौपा्ीची दरु व  ा झालेली आहे, हे ही खरे आहे काय,

(४) धसल्यास, चौपा्ी िि
ु ोतीकरऱाकररता िासनाने काही निकनस्श्चत धसे ृोरऱ आखन
आक क
न तरतद केली आहे काय,

(५) नसल्यास, विरव लींबाची कारऱे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२८-०२-२०१९) : (१) व  (२) हे खरे नसल्याचे बहन्मुींबई महानगरपाललकेने
कळविरव ले आहेु

(३) सन २०१८ मये दादर चौपा्ी ये े एका गदन सेव ना रव र लिव ासी पाकन पोलीस णाऱे
याींचेमार्नत कारव ाई करण्यात आली आहेु
तसेच, सन २०१८ मये मानहम रे तीबींदर ये े एकऱ ५९ गुन््याींची नोंद धसन, त्यात

६६ गदन सेव ना र व  सन २०१९ मये १५ गुन््याींची नोंद धसन त्यात २६ गदन सेव ना ींव र
मानहम पोलीस णाऱे याींचम
े ार्नत कारव ाई करण्यात आली आहे ु

त ाविरप, कगरगाींव  चौपा्ी ये े गदन सेव ना ींचा व ाव र नदसन आला नसल्याचे धींमली

पोलीस उप आयुक्त, धींमली पदा न विरव रोृी कषेत, गुन्हे धन्व े्ऱ विरव ताग मुींबई याींचम
े ार्नत
कळविरव ण्यात आले आहे ु

बहन्मुींबई महानगरपाललकेच्या घनकचरा यव  ापन विरव तागामार्नत दादर-मानहम

चौपा्ीच्या व च्ितेसाण

व च्ितेसाण

कींराता्दाराची निकनयक्
ु ती करण्यात आली धसन, सदर

नणकाऱी व च्ितेचे काम निकनयलमतपऱे होत धसल्याचे महानगरपाललकेने कळविरव ले आहेु

(४) व  (५) मानहम चौपा्ी ये े ससाव ्ीचे प नदव े तसेच, लहान मुलाींसाण खेळण्याची साृने
व  यायामासाण साृनाींचा पुरव णा, उतारऱी, चाचऱी, कायानस्न्व त करऱे या कामाींसाण निकनविरव दा
मागविरव ण्यात आल्या धसन, त्याधन्
ु ींगाने पढ
ु ील कायनव ाही सर
ु धसल्याचे व  सदर कामासाण

महानगरपाललकेच्या सन २०१८-१९ च्या ध स
न ींकल्पात रु १.१६ को्ी इतक्या रकमेची तरतद
करण्यात आली धसल्याचे महानगरपाललकेने कळविरव ले आहे ु
___________

विरव ुसु ५६८ (42)
नालशि महानगर प्रदे श षेतेरात वविास प्राधधिरणाच्या िायानलयातील ररक्त पदाांबाबत
(५०)

१३३१६७ (१०-१२-२०१८).

श्री.योगेश (बापू) घोलप (दे वळाली) :

सन्माननीय

मख्यमांराती पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नालिक महानगर प्रदे ि षेतेरात विरव कास प्राकृकरऱाच्या कायानलयातील कमनचा-याींची ररक्त पदे ,
धकृका-याींव र धसलेला धनिकतररक्त कायनतार आणऱ नागररक व  उद्योसकाींनी दल
न केल्यामळ
ु षेत
ु े

या प्राकृकरऱाची पररस् ती बबक् झाली धसल्याचे माहे ऑक््ोबर, २०१८ मये व ा
त्यादरम्यान निकनदिननास आले, हे खरे आहे काय,
(२) धसल्यास, याबाबत िासनाने कोऱती कायनव ाही केली व ा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, विरव लींबाची कारऱे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०६-०३-२०१९) : (१), (२) व  (३) धिी बाब नाहीु नालिक महानगर प्रदे ि
विरव कास प्राकृकरऱाच्या कायनकारी सलमतीच्या नदनाींक १८ु०८ु२०१७ रोसीच्या बैणकीतील विरव ्य
रार ३ नस
ु ार नव निकनलमनत प्राकृकरऱाच्या दै ननदन कामाकासाव र पररऱाम होऊ नये यासाण

आव श्यक पदाींना मान्यता दे ण्यात आली धसन त्यापैकी काही पदाव र धकृकारी / कमनचारी
याींना धनिकतररक्त कायनतार दे ऊन कामकास सर
ु झालेले आहे ु
___________

ववधान भवन :
मांबई.

जितें द्र भोळे
सधचव (िायनभार),
महाराष्ट्र ववधानसभा.

__________________________________________________________________
मुद्रऱपव न सव न प्रकरारया महाराषर विरव ृानमींडळ सकचव ालयाच्या सींगऱक यींरातऱेव र
मुद्रऱ: िासकीय मयव तर मुद्रऱालय, मुींबईु

