अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ४७८ वी यादी

महाराष्ट्र ववधानसभा
ततसरे अधधवेशन, २०१८
___________

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५०
___________

साांगली, ममरज व िुपवाड महानगरपामलिेमध्ये मोठया प्रमाणात झालेला गैरव्यवहार
(१)

८१३४४ (२१-०४-२०१७).

श्री.धनजांय (सुधीर) गाडगीळ (साांगली) : सन्माननीय मुख्यमांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) साींगली, ममरज व कुपवाड महानगरपामलकेमध्ये दिनाींक ३१ माचच २००८ ते ३१ माचच २०१५
या कालावधीमध्ये मोठया प्रमाणात गैरव्यवहार झाल्यामुळे स्थाननक लोकप्रनतननधी व काही
सामाजजक सींघ्नाींनी पत्र िे ऊन या कालावधीचे ववशेष लेखा पररक्षण करण्याबाबतची ववनींती
केली होती, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, शासनाने या प्रकरणाची गाींभीयाचने िखल घेऊन दिनाींक १२ जानेवारी, २०१६
रोजी

मा.सींचालक,

स्थाननक

ननधी

व लेखा

ववभाग,

कोकण भवन,

मुींबई

याींना

या

महानगरपामलकेचे सिर कालावधीमधील ववशेष लेखा पररक्षण करुन त्वरीत शासनास अहवाल
सािर करण्याच्या सुचना दिल्या आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबतची सद्यजस्थती काय आहे , तसेच ववशेष लेखापररक्षण करण्यात आले
आहे काय,
(४) असल्यास, हा ववशेष लेखापररक्षणाचा अहवाल अद्यापही शासनास सािर न करण्याची
कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०३-१०-२०१८) : (१) साींगली, ममरज व कुपवाड शहर महानगरपामलकेच्या

प्रशासकीय कामकाजाच्या अननयममततेबाबत चौकशी करण्याची तसेच दिनाींक ०१/०४/२००६ ते
३१/०३/२०१०

पयंतच्या

कालावधीतील

लेखयाींचे

ववशेष

लेखापररक्षण

करण्याची

मागणी

सामाजजक सींघ्ना, लोकप्रतीननधी व अन्य नागरीकाींकडून करण्यात आली, हे खरे आहे .
(२) हे खरे आहे ,

अशा प्रकारच्या सच
ू ना स्थाननक ननधी लेखा, याींना िे ण्यात आल्या आहे त.

(३) सन २०११-१२ ते सन २०१३-१४ या तीन आर्थचक वषांचे ववशेष लेखापररक्षण स्थाननक
ननधी लेखा, कोकण ववभाग, याींच्याकडून पूणच करण्यात आले असून सन २०१४-१५ चे
लेखापररक्षणाची कायचवाही सुरु आहे , असे महानगरपामलकेने कळववले आहे .

वव.स. ४७८ (2)
• सिर लेखापररक्षण तातडीने पण
ु च करण्याच्या सूचना सींचालक, स्थाननक ननधी लेखा याींना
िे ण्यात आल्या आहे त.

(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
पुणे शहरातील “ हाय िॅपेमसटी मास रान्झझट रुट” (एचसीएमटीआर) प्रिल्पाबाबत
(२)

९६८९१ (३०-१२-२०१७).

श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्री.ददलीप वळसे-पाटील (आांबेगाव),

श्री.अन्जत पवार (बारामती), श्री.न्जतेंद्र आव्हाड (मांब्र
ु ा िळवा), श्रीमती ददवपिा चव्हाण

(बागलाण), श्री.पाांडुरां ग बरोरा (शहापूर), श्री.वैभव वपचड (अिोले), श्री.मशरीषदादा चौधरी
(अमळनेर), श्री.गणपत गायिवाड (िल्याण पूव)व , श्री.राहूल िुल (दौंड), श्री.सांग्राम थोपटे
(भोर), श्री.शरददादा सोनावणे (जुझनर), श्री.जयांत पाटील (्लालामपूर), श्री.ववजय िाळे
(मशवाजीनगर) :

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) पुणे शहरातील वाहतुक सुरळीत व्हावी यासाठी शहरातील “हाय कॅपेमस्ी मास ट्राजन्झ्

रु्” (एचसीएम्ीआर) हा मागील ३० वषांपासून प्रलींबबत असलेल्या वतळ
ुच ाकार रस्त्याच्या
प्रकल्पास पण
ु े महानगरपामलकेने माहे सप््ें बर, २०१७ मध्ये वा त्या िरम्यानच्या शेव्च्या
आठवडयात मान्यता दिली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सुमारे ३६.६ ककलोमी्र लाींबीच्या रस्त्यासाठी बोपोडी,ववद्यापीठ चौक,सेनापती
बाप् रस्ता,पौंड फा्ा,कवे रस्ता,इ भागाचे भूसींपािन करण्यात येणार आहे , हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, (एचसीएम्ीआर–हाय कपॅमस्ी मास्् ट्रॅ झीस्् रू्) रस्त्याच्या कामाचा
भूसींपािनासाठी पेमें् ककीं वा बाींधा वापरा हस्ताींतररत करा ककीं वा कजचरोख उभे करण्याचे
अर्धकार पुणे महानगरपामलका आयुकताींना िे ण्यात आले आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, या प्रकल्पाचे कामासाठी ककती खचच येणार आहे तसेच सिर वतळ
ुच ाकार मागच
पण
ु े शहरातील कोणकोणत्या भागातन
ू जाणार असन
ू सिर रस्त्याचा प्रकल्प ककती कालावधीत
पूणच होणार आहे,

(५) असल्यास, सिर (एचसीएम्ीआर – हाय कपॅमस्ी मास्् ट्रॅ झीस्् रू्) प्रकल्प कायाचजन्वत
करण्याबाबत शासन स्तरावर कोणती कायचवाही करण्यात आली वा येत आहे ,
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१८-०९-२०१८) : (१), (२) व (३) • सिर प्रकल्पासाठी ताींत्रीक व आर्थचक
सल्लागार नेमणे, आर्थचक तरतूि उपलब्ध करणे यासाठी प्रस्ताव सािर करण्यास व आवश्यक

प्रशासकीय पूतत
च ा करण्याचे अर्धकार आयुकताींना प्रिान करण्यासाठी पुणे महानरपामलकेच्या
मख
ु यसभेने दि. २५.९.२०१७ रोजी मान्यता दिलेली आहे .

• या रस्त्यासाठी बापोडी, ववद्यापीठ चौक, सेनापती बाप् मागच, पौंड फा्ा, कवे रस्ता ई.
भागापैकी काही भागाचे भस
ू ींपािन करण्यात येणार आहे .
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(४) व (५) • या प्रकल्पासाठी अींिाजे खचच रु. ६,६४६ को्ी एवढा अपेक्षक्षत आहे .
“हाय कॅपेमस्ी मास ट्राजन्झ् रु्” या मागाचची आखणी बापोडी, पुणे ववद्यापीठ चौक,

सेनापती बाप् रस्ता, पौंड फा्ा, कवे रोड, ित्तवाडी, सारसबाग, स्वारगे्, नेहरुरस्ता,
लल्
ींु वा, वडगावशेरी, ववमाननगर चौक व ववश्ाींतवाडी या प्रमाणे
ु लानगर, वानवडी, रामवाडी, मढ
आहे .

सिर प्रकल्पास सुमारे ३ वषे इतका कालावधी लागणार आहे .

• या प्रकल्पाची आर्थचक सुसाध्यता तपासणीसाठी ट्रान्झकशन ॲडव्हायजरी कन्सल््ीं ् ननयुकती
करण्याची कायचवाही सरु
ु आहे .
(६) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
म्हाडा व एमएमआरडीए िॉलनी, जे प्लॉट, ववष्ट्णूनगर, वाशीनािा, चें बूर येथे असलेल्या
महानगरपामलिेच्या ्मारतीांची दरु
ु लाती िरण्याबाबत

(३)

१००६६६ (०३-०१-२०१८).

श्री.तुिाराम िाते (अणुशक्ती नगर) :

सन्माननीय

मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) म्हाडा व एमएमआरडीए कॉलनी, जे प्लॉ्, ववषणूनगर, वाशीनाका, चें बूर येथे असलेल्या
महानगरपामलकेच्या

इमारतीींची िरु
ु स्ती

करण्याबाबत

स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी

आयुकत,

महानगरपामलका याींना दिनाींक ३० ऑक्ोबर, २०१७ रोजी वा त्या सुमारास लेखी ननवेिन दिले,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, शासनाने याबाबत कोणती कायचवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१५-०९-२०१८) : (१) हे खरे आहे .
(२) व (३) एमएमआरडीए, मशवशाही पन
ु वचसन प्रकल्प तसेच झोपडपट्टी पन
ु वचसन प्रार्धकरण या
ववववध

सींस्थाींकडून

राबववण्यात

आलेल्या

प्रकल्पामध्ये

ननमाचण

झालेल्या

प्रकल्पग्रस्त

सिननकाींच्या इमारतीींचे हस्ताींतरण बह
ृ न्मुींबई महानगरपामलकेस सन २००४-०५ पासून ववभाग
पातळीवर करण्यात आले आहे.

सिर प्रकल्पग्रस्त इमारतीींच्या सींकुलातील काही इमारती या त्या-त्या प्रार्धकरणाच्या

प्रकल्पग्रस्ताींना वा्प करण्यात आल्या आहे त.
बह
ृ न्मुींबई

महानगरपामलकेच्या

हस्ताींतरीत झाल्या आहे त.

एम/पूवच

ववभागातील

८८

इमारती

महानगरपामलकेस

सिर ८८ इमारतीींमधील १० इमारतीींमध्ये सहकारी गह
ृ ननमाचण सींस्थाींची स्थापना

करण्यात आली असन
ू , सिर इमारतीींच्या एकवेळ िरु
ु स्तीसाठी महानगरपामलकेमाफचत िरु
ु स्ती

कामाचे अींिाजपत्रक तयार करुन ननवविा मागववण्याचे काम प्रगतीपथावर आहे . तसेच, सिर
इमारतीींच्या िरु
ु स्तीकररता महानगरपामलकेच्या सन २०१८-१९ च्या अथचसींकल्पामध्ये पुरेशा
ननधीची तरतूि करण्यात आली आहे .
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उवचररत ७८ इमारतीींमधील प्रकल्पबाधीताींना समुपिे शन िे ऊन सहकारी गह
ृ ननमाचण सींस्था

स्थापन करण्यासाठी प्रोत्साहीत करण्याचे काम महानगरपामलकेमाफचत सुरु करण्यात आले आहे .

तसेच, सिर कामासाठी महानगरपामलकेमाफचत समाज ववकास अर्धकाऱ्याची ननयुकती करण्यात
आली आहे .
सिर

प्रकल्पग्रस्त

इमारतीींमध्ये

सहकारी

गह
ृ ननमाचण

सींस्था

स्थापन

करण्यात

आल्यानींतर, या इमारतीींची एकवेळ सवचकष िरु
ु स्ती महानगरपामलकेमाफचत करण्यात येऊन,
सिर इमारती त्या सींस्थेस हस्ताींतरीत करण्याचे धोरण महानगरपामलकेमाफचत राबववण्यात
येणार आहे .
___________
नागपूर नगरपररषद वाडी क्षेत्रातील सवव भत
ु पुवव सैतनि याांना मालमत्ता िर माफ िरणेबाबत
(४)

१०१०८४ (०३-०१-२०१८).

श्री.सममर मेघे (दहांगणा) :

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील

(१) नागपूर नगरपररषि वाडी क्षेत्रातील सवच भुतपुवच सैननक याींना मालमत्ता कर (घर ्ॅ कस)

माफ करणेबाबत स्थाननक लोकप्रनतननधी याींनी दिनाींक १२ सप््ें बर, २०१७ रोजी वा त्या
सुमारास मा. मुखयमींत्री याींच्याकडे ननवेिनाद्वारे मागणी केली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, वाडी क्षेत्रातील सवच भुतपुवच सैननकाींना मालमत्ता कर (घर ्ॅ कस) माफ
करण्याबाबत शासनाने कोणती कायचवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१५-०९-२०१८) : (१) होय.

(२) नगर ववकास ववभागाच्या दि.०५.०४.२०१६ व ०७.०४.२०१६ रोजीच्या शासन ननणचयान्वये
सींरक्षण िलातील शौयच पिक धारकाींना व माजी सैननकाींच्या ववधवाींना त्याींच्या नावावर
असलेल्या मालमत्तेच्या मालमत्ता करातन
ु स्
ु िे ण्याचे ववहीत केले आहे . दि.०९.०१.२०१७
रोजीच्या

शासन

ननणचयान्वये

अवववादहत

शहीि

मालमत्ता करात सु् िे ण्याचे ववहीत केले आहे.

राज्यातील नागरी क्षेत्रातील माजी सैननकाींना

तपासण्यात येत आहे .

सैननकाींच्या

नामननिे मशत

मालमत्ताींना

मालमत्ता करातुन सु् िे ण्यासींिभाचत बाब

(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________

खडी- टें भा- वैतरणा (न्ज.ठाणे) या रलात्याच्या दरु
ु लातीबाबत
(५)

१०२२०७ (२१-१२-२०१७).

श्री.रुपेश म्हात्रे (मभवांडी पूव)व :

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील
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(१) खडी- ्ें भा-वैतरणा (जज.ठाणे) या रस्त्यावरील खड्डे बुझववण्याकररता ननवविा प्रकिया पूणच
होऊनही अद्यापपयंत कामास सरु
ु वात झाली नसल्याचे ननिशचनास आले आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, उकत कामास सरु
ु वात न होण्याची कारणे काय आहे,

(३) असल्यास, याबाबत चौकशी करून उकत कामास तातडीने सुरुवात करण्याबाबत
ववलींबास जबाबिार असणा-याींवर

तसेच

कारवाई करण्याबाबत शासनाने कोणती कायचवाही केली वा

करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१७-०९-२०१८) : (१) व (२) बह
ु स्ती व
ृ न्मुींबई महानगरपामलकेने रस्ते िरु
पुनपषुच ठीकरणाचा प्रस्ताव तयार करताींना खडी-्ें भा-वैतरणा (जज. ठाणे) या १९ कक.मी.

लाींबीच्या रस्त्यापैकी खराब अवस्थेतील अींिाजे ९ कक.मी. रस्त्याचे (खडी रे ल्वे स््े शन ते
बाधेचा पाडा अींिाजे २ कक.मी. व िहीगाींव ते ्ें भापाडा अींिाजे ७ कक.मी.) िरु
ु स्ती व
पुनपषुच ठीकरणाचे काम प्रस्ताववत करुन ननवविा प्रकिया पूणच करुन दिनाींक ०१.०१.२०१८ पासून
प्रत्यक्ष कामास सुरुवात करण्यात आली आहे .

सद्य:जस्थतीत खडी स््े शन ते बाधेचा पाडा या २ कक.मी. लाींबीच्या रस्त्याचे काम

जवळपास पण
ू च झाले आहे . तसेच वाहतक
ु सरु ळीत रहावी म्हणन
ू िहीगाींव ते ्ें भापाडा या

िरम्यानच्या रस्त्यावरील मोठया प्रमाणावर नािरु
ु स्त झालेल्या भागाची िरु
ु स्ती/पन
ु पषुच ठीकरणाचे
काम करण्यात आले असन
ू उवचररत काम पावसाळयानींतर पुन्हा सरु
ु करण्यात येणार आहे .

सिर रस्त्याच्या उवचररत १० कक.मी. रस्त्यापैकी बाधेचा पाडा ते िहीगाींव हा ६ कक.मी.

लाींबीचा रस्ता खराब झाला असून, सिर रस्त्याच्या िरु
ु स्तीच्या कामाची ननवविा ननवविा माचच
२०१८ मध्ये मागववण्यात आली होती. परीं तु सिर ननवविे स एकिा अपऱ्ु या प्रनतसािामळ
ु े व
िस
ु ऱ्याींिा शुन्य प्रनतसािामुळे नतसऱ्याींिा ननवविा मागववण्यासाठी महानगरपामलकेमाफचत प्रस्ताव
सािर करण्यात आला आहे .

िरम्यान या रस्त्यावरील वाहतुक सुरळीत होण्याच्या दृष्ीने सिर रस्त्यावर असणारे

मोठे खड्डे खडी व मातीने तात्परु त्या स्वरुपात बज
ु ववण्यात आले आहे त. सिर रस्त्याच्या
डाींबरीकरण व िरु
ु स्तीचे काम ननवविा प्रकिया पूणच झाल्यानींतर महानगरपामलकेमाफचत हाती
घेण्यात येणार आहे.

(३) सिर प्रकरणी बह
ृ न्मुींबई महानगरपामलकेमाफचत चौकशी करण्यात आलेली नाही.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
मुांबईतील बहुताांश सोसायटीमध्ये ओल्या िचऱ्यापासून खततनममवती
िरणारी यांत्रणा िायवन्झवत नसल्याबाबत
(६)

१०४९८४ (१८-०४-२०१८).

अॅड.आमशष शेलार (वाांद्रे पन्श्चम), अॅड.पराग अळवणी

(ववलेपाले), िॅप्टन आर.तममल सेल्वन (सायन-िोळीवाडा), श्रीमती मतनषा चौधरी (ददहसर),
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श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेल), श्री.योगेश सागर (चारिोप), श्री.नरें द्र
महे ता (ममरा भाईंदर), श्री.नरें द्र पवार (िल्याण पन्श्चम), श्रीमती मांदा म्हात्रे (बेलापूर) :
सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) सुका कचरा–ओला कचरा वगीकरण व ओल्या कचऱ्यापासून खत ननममचती महानगरपामलकेने
बींधनकारक केले असतानाही मुींबईतील केवळ १० ्कके सोसायटयाींनीच महानगरपामलकेची ही

सूचना अींमलात आणण्याचे माहे जानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिशचनास आले आहे ,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, ववववध कायद्याअींतगचत महानगरपामलकेच्या वॉडच कायाचलयाींनी सोसाय्ी तसेच
उपहारगह
ृ ाींना नो्ीसा पाठववल्या नींतरही कुठल्याच प्रकारची िखल घेण्यात आली नसल्याचे
समजते, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, महाराषट्र प्रिष
ू ण ननयींत्रण मींडळाकडून २० हजार चौ.मी हून अर्धक क्षेत्रफळ
असलेल्या सोसायटयाींना कचरा व्यवस्थापन सकतीचे केले असन
ू ते न केल्यास पयाचवरण
सींरक्षण कायद्याअींतगचत वीज व पाणी जोडणी तोडण्याची तरतूि असल्याचे समोर आले आहे,
हे ही, खरे आहे काय,
(४)

असल्यास,

या

कायद्यानस
ु ार

२०

हजार

चौ.मी.

सोसायटयाींवर कारवाई करण्यात आली वा येत आहे ,

हून

अर्धक

क्षेत्रफळाच्या

ककती

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१५-०९-२०१८) : (१) घन कचरा व्यवस्थापन ननयमावली २०१६ मधील
वववक्षक्षत तरतुिीींनुसार ५००० चौ.मी. व त्यापेक्षा जास्त क्षेत्र असणाऱ्या सींस्था व मालमत्ताींनी

कचऱ्याचे वगीकरण उगमस्थानी करावयाचे असून, वगीकरण केलेला सुका कचरा हा अर्धकृत
कचरा वेचक/अर्धकृत पुनचचिीकरण केंद्र ककीं वा महानगरपामलकेला द्यावयाचा आहे .

तसेच ओल्या कचऱ्यावर कींपोस््/बोयाममथेनेशन प्रकियेद्वारे ववल्हे वा् लावावी असे

ननिे श महानगरपामलकेमाफचत दिनाक १८.०७.२०१७ रोजीच्या पररपत्रकान्वये िे ण्यात आले
आहे त.
(२)

ववववध

कायद्याींतगचत

सोसाय्ी

तसेच

उपहारगह
ृ ाींना

नो्ीसा

पाठववल्यानींतर

महानगरपामलकेमाफचत खालीलप्रमाणे कारवाई करण्यात आली आहे :अ.मींब
ु ई महानगरपामलका अर्धननयम १८८८ च्या कलम ३६८ अन्वये करण्यात आलेली कारवाई
• ३२३२ सींस्थाींना नो्ीसा िे ण्यात आल्या आहे त.

• वेळ वाढवून िे ण्याकररता ५७६ सींस्थाींनी ववनींती केली आहे.

• नो्ीशीचे पालन न केलेल्या ११८९ सींस्थाींवर ख्ले िाखल करण्यात आले आहे त.
• ९ सींस्थाींवर एफ.आय.आर. िाखल करण्यात आला आहे .
ब. महाराषट्र प्रािे मशक ननयोजन आणण नगररचना कायिा कलम ५३(१) अन्वये करण्यात
आलेली कारवाई
• ४४७ सींस्थाींना नो्ीसा िे ण्यात आल्या आहे त.
• वेळ वाढवून िे ण्याकररता ६६ सींस्थाींनी ववनींती केली आहे .
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• नो्ीशीचे पालन न केलेल्या ९५ सींस्थाींवर ख्ले िाखल करण्यात आले आहे त.
• १६ सींस्थाींवर एफ.आय.आर. िाखल करण्यात आला आहे.
क. पयाचवरण सींरक्षण कायद्याींतगचत करण्यात आलेली कारवाई
• २३२ सींस्थाींना नो्ीसा दिल्याबाबत महाराषट्र प्रिष
ु ण ननयींत्रण मींडळाला कळववण्यात आले
आहे .

• वेळ वाढवून िे ण्याकररता ३४ सींस्थाींनी ववनींती केली आहे .

• नो्ीशीचे पालन न केलेल्या ३३ सींस्थाींवर ख्ले िाखल करण्यात आले आहे त.
• २ सींस्थाींवर एफ.आय.आर. िाखल करण्यात आला आहे .
बह
ृ न्मुींबई महानगरपामलकेच्या ननिे शाचे पालन न केलेल्या सींस्थाींवर रु. २,९२,००० इतका िीं ड

आकारण्यात आला आहे .

(३), (४) व (५) २० हजार चौ.मी. हून अर्धक क्षेत्रफळ असलेल्या सोसायटयाींना कचरा
व्यवस्थापन सकतीचे करण्यात आले असून, त्याींना महाराषट्र प्रिष
ु ण ननयींत्रण मींडळामाफचत
परवानगी िे ण्यात येत.े

तथावप, सिर सोसायटयाींनी महाराषट्र प्रिष
ु ण ननयींत्रण मींडळाच्या ननयमाींनुसार कायचवाही

केली असल्यामुळे अद्यावप कारवाई करण्यात आली नसल्याचे महाराषट्र प्रिष
ु ण ननयींत्रण
मींडळामाफचत कळववण्यात आले आहे .

___________
मुांबईतील दे वनार लामशानभूमीत गदव ल्
ु ल्याांिडून होत असलेल्या सरणाच्या चोरीबाबत
(७)

१०५०४७ (१२-०४-२०१८).

अॅड.पराग अळवणी (ववलेपाले), िॅप्टन आर.तममल सेल्वन

(सायन-िोळीवाडा), अॅड.आमशष शेलार (वाांद्रे पन्श्चम), श्री.नरें द्र पवार (िल्याण पन्श्चम),
श्री.नरें द्र महे ता (ममरा भाईंदर) : सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील
काय :-

(१) मींब
ु ईतील िे वनार येथील स्मशानभम
ू ीत अमली पिाथांचे सेवन करण्यासाठी गिच ल
ु े तेथील
सरणाची वविी करत असल्याचे माहे जानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्या िरम्यान ननिशचनास आले
आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, यामुळे आता या दठकाणी सातपैकी केवळ िोन पायसच सध्या वापरण्यालायक
असल्याचे ननिशचनास आले, हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उकत्त प्रकरणी स्मशानभम
ू ीतील कमचचाऱ्याींनी स्थाननक पोलीस स््े शन व
महानगरपामलका

अर्धकाऱ्याींकडे वारीं वार

तिार करूनही

ननिशचनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

याकडे

िल
च
करीत
ु क्ष

असल्याचे

(४) असल्यास, याबाबत चोकशी करण्यात आली आहे काय, चौकशीनुसार सावचजननक

मालमत्तेची चोरी करणाऱ्या गिच ल्
ु ल्याींवर कारवाई करण्यास चालढकल करणाऱ्या अर्धकाऱ्याींवर
शासन कोणती कारवाई करणार वा करीत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१७-०९-२०१८) : (१) हे खरे नाही.
(२) मुींबईतील िे वनार स्मशानभूमीमध्ये ६ पायसच अजस्तत्वात आहे त, त्यापैकी ४ पायसचची झीज
झाल्यामुळे अडचण ननमाचण होत होती. तथावप, सिर पायसचची िरु
ु स्ती करण्यात आली असन
ू ,
ते वापरण्यात येत आहे त.
(३) हे खरे नाही.
(४) सिर प्रकरणी बह
ृ न्मुींबई महानगरपामलकेमाफचत चौकशी करण्यात आलेली नाही.
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
मुांबई महानगरपामलिेतील अमभयांत्याांची ररक्त पदे भरण्याबाबत
(८)

१०५०४८ (१२-०४-२०१८).

अॅड.पराग अळवणी (ववलेपाले), िॅप्टन आर.तममल सेल्वन

(सायन-िोळीवाडा), अॅड.आमशष शेलार (वाांद्रे पन्श्चम), श्री.नरें द्र पवार (िल्याण पन्श्चम),
श्री.नरें द्र महे ता (ममरा भाईंदर) : सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील
काय :-

(१) मींब
ु ई महानगरपामलकेतील अमभयींत्याींची बहुताींश पिे ही ररकत असल्याचे माहे जानेवारी,
२०१८ मध्ये वा त्या िरम्यान ननिशचनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, यामध्ये रस्ते आणण बाींधकाम ही कामे पाहणाऱ्या नगर ववभागातील कननषठ
अमभयींत्याींच्या ८०० पैकी तब्बल २५० जागा ररकत असल्याचे ननिशचनास आले, हे ही खरे आहे
काय,
(३) असल्यास, रस्ते ववभागातील ररकत १६९ जागाींपैकी १२५ जागा भरण्याची मागणी मींजरू
होऊनही अद्याप ही ररकत जागा भरण्यात न आल्यचे ननिशचनास आले आहे , हे ही खरे आहे
काय,
(४) असल्यास, याबाबत चोकशी करण्यात आली आहे काय, चौकशीनुसार ररकत अमभयींत्याींच्या
जागा लवकरात लवकर भरून रस्ते ववकास बाींधकामाींच्या कामाला गती िे ण्याबाबत शासन
महानगरपामलकेला ननिे श िे णार आहे काय,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१५-०९-२०१८) : (१) व (२) बह
ृ न्मुींबई महानगरपामलकेतील ववववध
आस्थापनाींवरील अमभयींत्याींच्या पिाचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे : सींवगच
कननषठ अमभयींता (स्था)
िय्ु यम अमभयींता (स्था)

एकूण पिे

भरलेली पिे

ररकत पिे

८४२

५७८

२६४

१६६४

१४२३

२४१

(३), (४) व (५) बह
ृ न्मुींबई महानगरपामलकेच्या रस्ते ववभागात िय्ु यम अमभयींता (स्थापत्य)

सींवगाचची अनुसूर्चत व अनअनुसूर्चत अशी एकूण ३२१ पिे असून, त्यापैकी २८३ पिे भरली
आहे त व ३८ पिे ररकत आहे त.

वव.स. ४७८ (9)
तथावप, प्रमुख अमभयींता (रस्ते) याींच्या मागणीनुसार, अमभयींत्याींची १६० पिे समायोजन

करुन भरण्यास आयुकत, बह
ृ न्मुींबई महानगरपामलका याींची मींजुरी प्राप्त झाली असून पुढील
कायचवाही महानगरपामलकेमाफचत करण्यात येत आहे.

___________
सायन (मुांबई) येथे शौचालय िोसळुन दोन मदहला गांभीर जखमी झाल्याबाबत
(९)

१०५१३१ (१८-०४-२०१८).

श्री.अबू आजमी (मानखूदव मशवाजीनगर) :

सन्माननीय

मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मुींबईजस्थत सायन येथे अचानक शौचालय कोसळल्यामुळे िोन मदहला गींभीर जखमी
झाल्याची बाब दिनाींक १० जानेवारी, २०१८ रोजी वा त्यासुमारास ननिशचनास आली, हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, शौचालय बाींधल्यानींतर शौचालयाच्या िरु
ु स्तीची मागणी होत असतानाही
एकिाही शौचालयाची िरु
ु स्ती करण्यात आली नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उकत ववषयी सींबींर्धत अर्धकारी व कमचचारी याींच्यावर शासनाने केलेली व
कारवायाची कारवाई,
(४) नसल्यास, ववलींबनाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१५-०९-२०१८) : (१), (२) व (३) दिनाींक ८ जानेवारी, २०१८ रोजी सायन
येथे सावचजननक शौचालयाच्या िरु
ु स्तीचे काम सींस्था चालकामाफचत सुरु असताींना िोन मदहला
शौचालयाच्या सेफ््ीक ्ाकीमध्ये पाय घसरुन पडल्याने जखमी झाल्या होत्या ही वस्तजु स्थती
आहे .

सिर शौचालय वापराकररता तात्पुरत्या स्वरुपात बींि करण्यात आले होते व तसे

शौचालयाच्या िशचनी भागावर फलक लावण्यात आले होते.

तसेच, सिर घ्ना स्वत:च्या चक
ु ीने झाली असल्याचे सिर मदहलाींनी सींस्था चालकास

त्याींच्या लेखी खुलाशाद्वारा कळववले आहे असे बह
ृ न्मुींबई महानगरपामलकेमाफचत कळववण्यात
आले आहे . त्यामुळे सिर प्रकरणी अर्धकारी/कमचचारी याींच्यावर कारवाई करण्यात आलेली
नाही.

(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

वरळी येथील गणपतराव िदम मागव या रलात्याच्या रुां दीिरणातील प्रिल्पग्रलाताांचे पुनववसन
लाटार गॅरेज जवळील हाऊस फॉर डीसहाऊसच्या भूखांडावर िरण्याबाबत

(१०)

१०५१४७ (१४-०४-२०१८).

श्री.सुतनल मशांदे (वरळी), अॅड.भीमराव धोंडे (आष्ट्टी),

श्री.सांतोष दानवे (भोिरदन), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली) :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील

वव.स. ४७८ (10)
(१) वरळी येथील गणपतराव किम मागाचच्या ित
ु फाच जुन्या खाजगी चाळी (उपकर प्राप्त

इमारती) वसलेल्या असून यातील बहुताींश चाळी सद्यजस्थतीत जीणाचवस्थेत असून येथील
जुन्या चाळी, या चाळीतील रदहवाश्याींची सींखया आणण उपलब्ध जागा याचा ववचार करता या
चाळीींना शेड बँक उपलब्ध नसल्याने येथील रदहवाश्याींचे त्याच दठकाणी पन
ु वचसन होवन
ू
सद्यजस्थतीत प्रचींड वाहतक
ू कोंडी असलेला हा रस्ता रुीं िीकरण होणे अशकय आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, म्हाडाच्या माध्यमातून या दठकाणच्या सवच इमारती म्हाडा कायद्याींतगचत
सींपादित करून आणण मींब
या
ु ई महानगरपामलका आणण म्हाडा याींनी समन्वय साधन
ू

इमारतीतील रदहवाश्याींचे पुनवचसन याच पररसरातील गणपतराव किम मागच व वीर सींताजी लेन

िरम्यान असलेल्या मुींबई महानगरपामलकेच्या स््ार गॅरेज या सम
ु ारे १ एकर क्षेत्र असलेल्या
जागेवर करण्याची मागणी स्थाननक लोकप्रनतननधी याींनी माहे डडसेंबर, २०१७ च्या नतसऱ्या
आठवडयात वा त्या िरम्यान लेखी ननवेिनान्वये मा. मुखयमींत्री, याींचेकडे केली आहे , हे ही खरे
आहे काय,

(३) असल्यास, सिरहू ननवेिनातील मागणीच्या अनुषींगाने वरळी येथील गणपतराव किम मागच
या रस्त्याच्या रुीं िीकरणावेळी ित
ु फाच असलेल्या जन्
ु या खाजगी चाळीतील रदहवाश्याींचे पुनवचसन
स््ार

गॅरेज

जवळील

हाऊस

फॉर

डीसहाऊसच्या

भूखींडावर

करण्याबाबत

आजतागायत कोणता ननणचय घेण्यात आला वा येत आहे ,

शासनाकडून

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१७-०९-२०१८) : (१) ववकास ननयींत्रण ननयमावली २०३४ मधील कलम
३३(७) अथवा ३३(९) अन्वये सिर चाळीींचा पुनववचकास केल्यास, त्यामध्ये या पररसरातील

ननवासी आणण अननवासी रदहवाशाींचे त्याच दठकाणी पन
ु वचसन होऊन रस्ता रुीं िीकरण होऊ
शकेल असे बह
ृ न्मुींबई महानगरपामलकेमाफचत कळववण्यात आले आहे.

(२) अशा स्वरुपाचे लेखी ननवेिन स्थाननक लोकप्रनतननधीींकडून प्राप्त झाले आहे .

(३) व (४) गणपतराव किम मागाचच्या छे ि गल्लीतील (वीर सींताजी गल्ली) बह
ृ न्मुींबई

महानगरपामलकेच्या मालकीची स््ार गॅरेज नावाने ओळखली जाणारी ४०५९ चौ.मी. जागा
असून, सध्या त्यावर तळमजला + एक मजल्याचे बाींधकाम असलेले कमचचारी ननवासस्थानाची

इमारत आहे व मोकळया जागेत सींपूणच शहर ववभागातील कषचण करुन (towed) आणलेली
वाहने ठे वली जातात.

सिर जागेचे ववकास ननयोजन आराखडा २०३४ नुसार ववस्थावपताींसाठी गह
ृ ननमाचण आणण

महापामलकेचा िवाखाना असे आरक्षण आहे .

सिर भख
ू ींडावर पन
ु वचसनाकररता रस्ता रुीं िीकरण बार्धत ननवासी गाळे याींना पयाचयी जागा

बाींधण्याचे प्रयोजन शकय आहे . तथावप, अननवासी बार्धत गाळयाींना पयाचयी जागा उपलब्ध
होऊ शकणार नाही.
तसेच, प्रस्ताववत

रस्ता रुीं िीकरणामळ
ु े बार्धत

होऊ

शकणाऱ्या

रस्त्याच्या ित
ु फाच

असलेल्या अींिाजे ३५-४० चाळीींतील अननवासी व ननवासी भोगव्ािाराींचे महाराषट्र प्राींनतक आणण
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नगररचना अर्धननयम १९६६ अनस
ु ार कारवाई करुन पुनवचसन केल्यास कायिे शीर तरतुिीनुसार

अपील व िाखल होऊ शकणारे न्यायालयीन ख्ले यामळ
ु े सिर रस्ता रुीं िीकरणास अवास्तव
ववलींब लागू शकतो.

सिर पररसराचा ववकास ननयींत्रण ननयमावली २०३४ च्या कलम ३३(९) अन्वये पन
ु ववचकास

झाल्यास सिर जीणच चाळीींचा पुनववचकास आणण रस्ता रुीं िीकरण योग्य प्रकारे

होऊन

पररसरातील रदहवाींशाचे दहत चाींगल्या प्रकारे जपले जाईल आणण असा समूहपूणच पुनववचकास या
पररसराच्या सवांगीण ववकासाकररता फलिायी होईल.

___________
िाळबादे वी (मुांबई) पररसरातील नागररिाांच्या सुरक्षक्षततेसाठी तेथील सुवणव िाराधगराांनी
आपले व्यवसाय अझयत्र लाथलाांतररत िरण्याबाबत

(११)

१०५१५३ (१९-०४-२०१८).

श्री.सांजय पोतनीस (िमलना), श्री.सुरेश धानोरिर (वरोरा),

श्री.अजय चौधरी (मशवडी), श्री.अममत साटम (अांधेरी पन्श्चम), श्री.अतनल बाबर (खानापरू ),

श्री.प्रताप सरनाईि (ओवळा मान्जवडा), श्री.प्रिाश फातपेिर (चें बूर), श्री.ति
ु ाराम िाते
(अणुशक्ती

नगर),

मशवाजीनगर) :

श्री.मांगलप्रभात

लोढा

(मलबार

दहल),

श्री.अबू

आजमी

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(मानखूदव

(१) मुींबईतील काळबािे वी पररसरातील नागररकाींच्या अजग्न सुरक्षक्षततेसाठी तेथील सुवणच
कारागीराींनी आपले व्यवसाय अन्यत्र स्थलाींतरीत करावेत अशा सूचना मा.मख
ु यमींत्री याींनी
दिनाींक ०२ जानेवारी, २०१८ रोजी वा त्या सम
ु ारास दिल्या आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, कारार्गराींच्या भटया आणण धुराींच्या र्चमण्या याींनी आग लागू नये तसेच वाढते
प्रिष
ु ण रोखण्यासाठी त्या पररसरात अजग्न सुरक्षेचीही उपाययोजना नसल्याचे तिारिाराींनी
नमूि केले आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास,

मुींबािे वी

व

काळबािे वी

पररसरातील

झवेरी

बाजारमध्ये

झालेल्या

बॉम्बस्फो्ानींतरही सोन्याचे िार्गने घडववणाऱ्या व्यवसायावर काींहीच पररणाम झालेला नव्हता
असे असताींनाही मा.मख
ु यमींत्री याींनी महानगरपामलकेच्या अर्धका-याींना तिारीींची िखल घेऊन
ज्वेलसचची िक
ु ाने ह्ववण्याचे आिे श दिले आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, स्थाननक सुवणच कारार्गराींनी अन्यत्र व्यवसाय स्थलाींतरीत करण्यासींिभाचत
ववरोध िशचववला आहे , हे ही खरे आहे काय,

(५) असल्यास, सिर िक
ु ानिाराींना मींब
ु ईत इतरत्र स्थलाींतरीत करुन इतरत्र जागा िे ण्यात येणार

आहे व त्यानुषींगाने कायचवाहीची सद्यःजस्थती काय आहे , नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय
आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१७-०९-२०१८) : (१), (२) व (३) काळबािे वी भागात “घराच्या शेजारी
रसायनाचा वापर व अवैध र्चमणी लावल्याबाबत” या ववषयाबाबत प्राप्त तिारीच्या अनुषींगाने,
दिनाींक ८ जानेवारी, २०१८ रोजीच्या मींत्रालय लोकशाही दिनामध्ये सुनावणी घेण्यात आली
होती ही वस्तुजस्थती आहे.

वव.स. ४७८ (12)
सिर लोकशाही दिनाच्या सन
ु ावणीवेळी बह
ृ न्मुींबई महानगरपामलकेस खालीलप्रमाणे ननिे श

िे ण्यात आले आहे त :-

• सिर रदहवासी भागात सुवणचकार कारागीर व्यावसानयकाींच्या असलेल्या अनर्धकृत र्चमण्या
व अवैध रसायनाींचा वापर बींि करण्यासींिभाचत गैरवापरकत्यांना अवैध कारखाने बींि करण्याची
ननयमानुसार कालावधी नमूि करुन नो्ीस द्यावी.

• या प्रकरणी या भागातील सव
ु णचकार कारागीराींना त्याींच्या व्यवसायाकररता पयाचयी जागा

उपलब्ध करुन िे ण्याबाबत आयक
ु ताींनी सींबींर्धताींबरोबर बैठक घेऊन त्याचा अहवाल सािर
करावा.

(४) व (५) यानुषींगाने शासन स्तरावर बैठक ननयोजजत आहे .
___________

पुण्यामध्ये नव्याने समाववष्ट्ट गावाांमधील िामाांच्या तनयोजनािडे
महानगरपामलिा प्रशासनाचे दल
व होत असल्याबाबत
ु क्ष

(१२)

१०५१९८ (१२-०४-२०१८).

श्री.मभमराव तापिीर (खडिवासला) :

सन्माननीय

मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

पुण्यामध्ये

नव्याने

समाववष्

गावाींमधील

कामाींच्या

ननयोजनाकडे

महानगरपामलका

प्रशासनाचे िल
च
होत असन
कचरा, साींडपाणी व्यवस्थापन होत नसल्याने नागररकाींचे
ु क्ष
ू

सावचजननक आरोग्य धोकयात आले असल्याची गींभीर बाब माहे जानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्या
िरम्यान ननिशचनास आले, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, नव्याने समाववष् गावाींमधील नागरी समस्याींमध्ये दिवसेंदिवस वाढ होत असन
ू
कचरा ननयममतपणे उचलला जात नाही, रस्ते स्वच्छ केले जात नाहीत, साींडपाण्याचे
व्यवस्थापन नसल्यामुळे ते उघड्यावरूनच वाहत असल्याने नागररकाींचे आरोग्य धोकयात येत

असताींना महानगरपामलका प्रशासनाकडून काहीच कायचवाही होत नसल्याचेही ननिशचनास आले,
हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, समाववष् गावाींमधील कामाींच्या ननयोजनाकडे महानगरपामलका प्रशासन िल
च
ु क्ष
करीत असल्याचे ववसजीत ग्रामपींचायतीींच्या (मशवणे, उत्तमनगर, धायरी व इतर) माजी
पिार्धका-याींकडून ननवेिन मा.मख
ु यमींत्री याींना िे ण्यात आले असन
ू नागरी सुववधा िे ण्याबाबत
मागणी केली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, नव्याने समाववष् गावाींमधील कामाींच्या ननयोजनाच्या दृष्ीने महानगरपामलका
प्रशासनाकडून कारवाई होत नसताींना शासनाकडून कोणती कायचवाही करण्यात आली वा येत
आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२१-०९-२०१८) : (१), (२), (३) व (४) • दि.४.१०.२०१७ रोजीच्या
अर्धसूचनेव्िारे पुणे महानगरपामलकेत नव्याने फुरुसुींगीसह ११ गावाींचा समावेश करण्यात
आलेला आहे .
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• सन २०१७-१८ या आर्थचक वषाचत पुणे महानगरपामलकेत समाववष् झालेल्या सींबींधीत ११
गावाींसाठी सिर आर्थचक वषाचत तरतूि उपलब्ध नसल्याने मोठी ववकासकामे हाती घेता आली
नाहीत, ही वस्तुजस्थती आहे .

• तथावप, सन २०१७-१८ या आर्थचक वषाचसाठी पण
ु े महानगरपामलकेने नव्याने समाववष्

झालेल्या ११ गावाींसाठी वगीकरणाव्िारे आवश्यक ननधी उपलब्ध केला आहे . त्यामधून या
गावातील िे खभाल िरु
ु स्ती, ववद्युत िे यके अिायगी अशी कामे करण्यात आली आहे , असे पुणे
महानगरपामलकेने कळववले आहे .

• तसेच सन २०१८-१९ या आर्थचक वषाचसाठी नव्याने समाववष् झालेल्या

११ गावाींसाठी

मुलभूत सोयी सुववधा उपलब्ध करुन िे ण्यासाठी आवश्यक तरतूि करण्यात आली आहे .

• सिर ननधीतून रस्ते, पायाभत
ू सुववधा, घनकचरा व्यवस्थापन, जलशुध्िीकरण यींत्रणा,

साींडपाणी व्यवस्थापन ववषयक कामे, आरोग्य व इतर अनुषींगीक ववकास कामे करण्याचे
प्रस्ताववत आहे. पथ ववभागामाफचत सन २०१८-१९ या आर्थचक वषाचमध्ये समाववष् नववन

प्रत्येक गावाींतील रस्ते ववकसनासाठी रककम रु. १७३ लक्षची तरति
ू उपलब्ध करण्यात आलेली
असून ्ें डर प्रकिया कायचवाही चालू आहे .
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

नामशि महानगरपामलिेच्या क्षेत्रातील अनधधिृत हॉटे ल व उपहारगह
ृ ाांवर िारवाई िरण्याबाबत
(१३)

१०५२०५ (०३-०४-२०१८).

श्रीमती दे वयानी फराांदे (नामशि मध्य) : सन्माननीय

मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) नामशक महानगरपामलकेच्या क्षेत्रातील अनर्धकृत हॉ्े ल व उपहारगह
ृ े याींच्यावर नो्ीसा
बजावून कारवाई करण्यात येत आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, नामशक महानगरपामलकेने ्े रेस व पाककंग मधील ककती व कोणत्या हॉ्े ल व
उपहारगह
ृ ाींवर कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०१-०९-२०१८) : (१) होय.
(२) नामशक महानगरपामलकेमाफचत राबववण्यात आलेल्या ववशेष तपासणी मोदहमेत ्े रेस व
पाककंग/बेसमें्मध्ये ५६ अनर्धकृत हॉ्े लचा वापर आढळून आलेला आहे .
महाराषट्र

महानगरपामलका

अर्धननयमातील

तरतुिीनस
ु ार

महानगरपामलकेमाफचत सींबींर्धताींना नो्ीसा बजावण्यात आल्या आहेत.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________

कारवाई

करणेकामी
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मुांबई महानगरपामलिेंतगवत बेलाट उपक्रमातून तनवत्ृ त झालेल्या िमवचा-याांना
ग्रॅच्यु्टी व ्तर तनवत्ृ ती लाभ ममळाला नसल्याबाबत

(१४)

१०५७७० (१२-०४-२०१८).

श्री.अतल
भातखळिर (िाांददवली पूव)व :
ु

सन्माननीय

मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मुींबई महानगरपामलकेंतगचत बेस्् उपिमामाफचत माहे नोव्हें बर, २०१६ ते जानेवारी, २०१८

पयंत बेस्् उपिमातून ननवत्ृ त झालेल्या कमचचारी/अर्धकारी याींना ग्रॅच्युइ्ी व इतर ननवत्ृ ती
लाभ ममळाला नसल्याचे माहे जानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्या िरम्यान ननिशचनास आले, हे खरे
आहे काय,
(२) असल्यास, यामध्ये सम
ु ारे १५०० ननवत्ृ त कमचचारी / अर्धकारी असून त्याींची थकीत रककम
अींिाजे १ को्ी ७५ लाख असल्याचेही ननिशचनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, काही ननवत्ृ त कमचचारी न्यायालयात िे खील गेले असून त्याींना १० ्कके पेनल््ी
चाजेस लावून ननवत्ृ ती लाभ द्यावा असे न्यायालयाने ननिे श दिल्याचे ही ननिशचनास आले
आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, अद्यापपयंत ग्रॅच्यइ
ु ्ी व इतर ननवत्ृ ती लाभ न ममळण्याची नेमकी कारणे काय
आहे त,

(५) असल्यास, उकत कमचचाऱ्याींना लवकरात लवकर ग्रॅच्युइ्ी व इतर ननवत्ृ ती लाभ
ममळण्याबाबत शासनाने कोणती कायचवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१७-०९-२०१८) : (१) हे खरे आहे .
(२) बेस्् उपिमातून माहे नोव्हें बर, २०१६ ते जानेवारी, २०१८ या कालावधीत ३०५५

अर्धकारी/कमचचारी ननवत्ृ त झाले असन
ू , त्याींची थकीत रककम अींिाजे रु. २५३.४५ को्ी इतकी
आहे .

(३) हे खरे आहे .
तथावप, सिर प्रकरणी मा. औद्योर्गक न्यायालयाच्या आिे शाववरुध्ि बेस्् उपिमाने मा.
उच्च न्यायालयात अपील िाखल केले असन
ू , सिर प्रकरण न्यायप्रववषठ आहे .

(४) बेस्् उपिमाच्या बबक् आर्थचक पररजस्थतीमुळे कमचचाऱ्याींच्या ग्रॅच्यइ्ी व इतर ननवत्ृ ती
लाभ इत्यािी िे यकाींचे प्रिान करणे शकय झाले नाही.

(५) व (६) बह
ृ न्मुींबई महानगरपामलकेच्या ननिे शानुसार बेस्् उपिमाची आर्थचक तू् कमी
करण्याकररता आवश्यक त्या उपाययोजना करण्यात येत आहे त.
___________
मुांबई शहर व उपनगरातील मागील पाच वषावमध्ये महानगरपामलिेच्या
शाळे तील ववद्याथी सांख्येमध्ये घट झाल्याबाबत

(१५)

१०६४२४ (१८-०४-२०१८).

श्रीमती मतनषा चौधरी (ददहसर), श्री.अममत साटम (अांधेरी

पन्श्चम), श्री.अममन पटे ल (मुांबादे वी), श्री.राधािृष्ट्ण ववखे-पाटील (मशडी), श्री.पथ्
ृ वीराज चव्हाण

वव.स. ४७८ (15)
(िराड दक्षक्षण), श्री.अलालम शेख (मालाड पन्श्चम), श्री.िालीदास िोळां बिर (वडाळा), श्री.नसीम
खान (चाांददवली), प्रा.वषाव गायिवाड (धारावी), श्री.अममत ववलासराव दे शमुख (लातूर शहर),

श्री.ववजय वडेट्टीवार (ब्रम्हपूरी), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्रीमती तनमवला गाववत (्गतपूरी),
श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर), श्री.अब्दल
ु सत्तार (मसल्लोड), श्री.हषववधवन सपिाळ (बल
ु ढाणा),
प्रा.ववरें द्र जगताप (धामणगाव रे ल्वे), श्री.अममत झनि (ररसोड), अॅड.यशोमती ठािूर (ततवसा),

श्री.िुणाल पाटील (धळ
ु े ग्रामीण), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.राहुल बोंद्रे (धचखली), श्री.सुतनल
िेदार (सावनेर), श्री.भारत भालिे (पांढरपूर), श्री.भाऊसाहे ब िाांबळे (श्रीरामपूर) :
सन्माननीय
मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मुींबई शहर व उपनगरातील मागील पाच वषाचमध्ये महानगरपामलकेच्या शाळे तील ववद्याथी
सींखया ४,३४,५२३ वरुन सन २०१६-१७ मध्ये ३,४३,६२१ एवढ्यावर आलेली आहे , हे खरे आहे
काय.
(२) असल्यास, शासनाने याची चौकशी केली आहे काय, चौकशीचे ननषकषच काय आहेत
(३) असल्यास, महानगरपामलकेच्या शाळे तील ववद्याथीची सींखया वाढववण्याबाबत तसेच
मशक्षणाचा िजाच सध
ु ारण्याबाबत कोणती कायचवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०४-०९-२०१८) : (१) बह
ृ न्मुींबई महानगरपामलकेच्या शाळे तील ववद्याथी
प्सींखया कमी झाल्याबाबतचा अहवाल प्रजा फाऊींडेशन या स्वयींसेवी सींस्थेचा अहवाल माहे
डडसेंबर २०१७ मध्ये प्रमसध्ि झाला होता ही वस्तजु स्थती आहे .

(२) व (३) बह
ृ न्मुींबई महानगरपामलकेने मुींबई पजब्लक स्कुल ही सींकल्पना राबववल्यामुळे
ववद्यार्थयांचा तसेच शाळाींचा िजाच वाढलेला आहे .

बह
ृ न्मुींबई महानगरपामलकेच्या शाळाींचा िजाच सुधारण्यासाठी व ववद्यार्थयांची गळती

थाींबववण्यासाठी महानगरपामलकेमाफचत खालीलप्रमाणे कायचवाही करण्यात आली/येत आहे : -

• मोफत पाठयपस्
ु तके, २७ शालोपयोगी वस्त,ू मध्यान्ह भोजन तसेच इ. ८ वी पासन
ू
ववद्यार्थयांना ्ॅ बचे ववतरण केले जाते.

• व्हच्युअ
च ल कलासरुमच्या माध्यमातून शैक्षणणक तामसकाींचे आयोजन करुन ववशेष मागचिशचन
केले जाते.

• ज्ञानरचना वािावर आधारीत शैक्षणणक कामकाज व्हावे यासाठी ववववध कायचशाळाींचे,
प्रमशक्षणाींचे, मागचिशचन मशबबराींचे आयोजन केले जाते.
• इयत्ता ६ वी ते ८ वी या वगांना हस्तकला, र्चत्रकला व सींगीत मशकववण्यासाठी तज्ञ मशक्षक
उपलब्ध आहे त.
• शाळा सध
ु ार प्रकल्पाींतगचत ५८ द्ववभावषक शाळाींमध्ये इयत्ता १ ली पासून माध्यमाच्या
भाषेबरोबर प्रथम भाषा इींग्रजी मशकववण्यात येत.े

• महानगरपामलकेच्या सवच मशक्षक, मुखयाध्यापक व ववभाग ननरीक्षक याींना इींग्रजीवर प्रभुत्व
येण्यासाठी बि्ीश काऊजन्सलमाफचत ववशेष प्रमशक्षण िे ण्यात येत आहे .
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• माध्यममक शाळाींमध्ये इ. १० वी मध्ये मशकणाऱ्या ववद्यार्थयांसाठी ववशेष मागचिशचन वगच
मशबबराींचे आयोजन केले जाते.
• गुणवींत ववद्यार्थयांना प्रोत्साहनपर बक्षक्षस दिले जाते.

• प्रज्ञावान ववद्यार्थयांचा शोध घेऊन त्याींना गणणत, ऑमलजम्पयाड, ववज्ञान ऑमलजम्पयाड,
इींग्रजी ऑमलजम्पयाड, प्रज्ञाशोध परीक्षा, मशषयवत्ृ ती परीक्षा तसेच अन्य आींतरराषट्रीय परीक्षाींना

बसता यावे यासाठी ववद्यार्थयांची शैक्षणणक तयारी करुन घेण्यासाठी अ्यासिम व परीक्षाींचे
ननयोजन केले आहे .
• महानगरपामलकेच्या सवच शाळाींमध्ये सींगणक प्रमशक्षण दिले जाते.
• इयत्ता १ ली ते ५ वी मधील ववद्यार्थयांना मशकववणाऱ्या मशक्षकाींना शारीररक मशक्षणाचे
सेवाींतगचत प्रात्यक्षक्षकाींसह ववशेष प्रमशक्षण दिले जाते.
• ववद्यार्थयांना ववज्ञान क्षेत्रात रुची ननमाचण व्हावी यासाठी ममनी सायन्स लॅ बची ननममचती
करण्यात आली आहे .
• मशक्षण क्षेत्रामध्ये नव्याने होत असलेल्या सकारात्मक आधनु नक बिलाींची जाणीवजागत
ृ ी
करण्यासाठी प्रमशक्षकाींसाठी ववववध प्रमशक्षणाींचे आयोजन केले जाते.

• शाळाींमध्ये चालणाऱ्या शैक्षणणक कामकाजाची मादहती करुन घेण्यासाठी व आवश्यकतेनस
ु ार
योग्य व समपचक मागचिशचन करण्यासाठी महानगरपामलकेच्या मशक्षणार्धकाऱ्याींपासून ते ववभाग
ननरीक्षक (शाळा) पयंत सवच अर्धकारी वगच शाळा भे्ी िे त असतात.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
मुांबईतील सी वॉडावतील जमुना या ्मारतीच्या टे रेसवर अवैध बाांधिाम िरुन
बेिायदे शीर गल्सव हॉलाटे ल चालववले जात असल्याबाबत

(१६)

१०७२८६ (१२-०४-२०१८).

श्री.शरददादा सोनावणे (जुझनर) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री

(१) मुींबईतील महानगरपामलका मुखय कायाचलय तसेच पोलीस आयुकतालयापासून हाकेच्या

अींतरावरील एल्ी मागाचवरील, सी वॉडाचतील जमुना या इमारतीच्या ्े रेसवर अवैध बाींधकाम
करुन बेकायिे शीर गल्सच हॉस््े ल मागील पाच वषांपासून चालववले जात असल्याबाबत पामलका
व पोलीस याींचेकडे नागररकाींनी वारीं वार तिारी करुनही या बेकायिे शीर गल्सच हॉस््े ल ववरोधात
तसेच

बाींधकामाववरोधात

कोणतीच

कारवाई

महानगरपामलकेच्या

सी

वॉडाचच्या

सहाय्यक

आयुकताींनी केली नसल्याची बाब दिनाींक २७ जुल,ै २०१७ रोजी वा त्या सुमारास ननिशचनास
आली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, एका वत्ृ तपत्राच्या वाताचहराने दिनाींक २८ जुल,ै २०१७ रोजी जस््ीं ग ऑपरे शन
केलेल्या घ्नेची छायार्चत्राींसह बातमी प्रमसध्ि करुनही सींबींर्धत अवैध गल्सच हॉस््े लवर
कोणतीच कारवाई न करण्याची कारणे काय आहे त,
(३) असल्यास, अवैध बाींधकाम करुन ननमाचण करण्यात आलेल्या १८ खोल्या, यामध्ये
राहणाऱ्या व्यकतीींकडून िरमहा १५ हजार रुपये वसुल करण्यात येणारे भाडे, अशा स्वरुपाच्या
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सी वॉडाचतील अनेक दठकाणी सुरु असलेली गल्सच हॉस््े ल या सवांववरुध्ि अनेक तिारी येऊनही
सी

वॉडाचच्या

सहाय्यक

आयुकताींनी

या

तिारीींकडे

हे तूत:

िल
च
ु क्ष

केल्याने

सी

वॉडाचत

बेकायिे शीरररत्या गल्सच हॉस््े ल तयार करुन जागा मालकाींनी को्यवधी रुपये कमववले , हे ही
खरे आहे काय,
(४) असल्यास, असींखय तिारी येऊनही कोणतीही कारवाई न करणाऱ्या सी वॉडाचच्या सहाय्यक
आयुकताींववरोधात महानगरपामलका आयुकताींनी कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१५-०९-२०१८) : (१) व (२) बह
ृ न्मुींबई महानगरपामलकेस दिनाींक
१०.०७.२०१७

रोजी

३०.१२.२०१७

रोजी

प्राप्त

झालेल्या

स्थळननरीक्षण

तिारीस

करण्यात

अनुसरुन

आले

असता,

महानगरपामलकेमाफचत
जमुना

इमारतीच्या

दिनाींक

४

र्थया

मजल्यावरील ्े रेसवर ५ खोल्या बाींधण्यात आल्या असल्याचे महानगरपामलकेच्या ननिशचनास
आले.
त्यानस
ु ार

सिर

प्रकरणी

महानगरपामलकेमाफचत

दिनाींक

०१.०१.२०१८

रोजी

मुींबई

महानगरपामलका अर्धननयम १८८८ च्या कलम ३५१ अन्वये नो्ीस बजावण्यात आली असून,
सिर अनर्धकृत बाींधकाम काढून ्ाकण्याबाबत दिनाींक १३.०३.२०१८ रोजी अींनतम आिे श
पाररत करण्यात आले आहे त.

तथावप, सिर नो्ीस व अींनतम आिे शास पक्षकाराने िमाींक ८४४/२०१८ अन्वये दिवाणी
न्यायालयात िावा िाखल केला असून, सिर प्रकरण न्यायप्रववषठ आहे .

सिर प्रकरणी मा. दिवाणी न्यायालयाच्या आिे शानुसार महानगरपामलकेमाफचत पुढील

कायचवाही करण्यात येणार आहे .

(३), (४) व (५) सिर इमारतीत दिनाींक २३.०५.२०१८ रोजी महानगरपामलकेमाफचत केलेल्या
पाहणीत खालीलप्रमाणे बाबी आढळून आल्याचे महानगरपामलकेमाफचत कळववण्यात आले आहे:• सिर दठकाणी लॉजजींगचा व्यवसाय चालत नसल्याचे आढळून आले.

• सिर दठकाणच्या खोल्या ६ मदहने ते १ वषाचपयंतच्या कालावधीसाठी भाडेतत्वावर दिल्या
आहे त.

• सिर खोल्या िै नींदिन तत्वावर दिल्या जात नाहीत.
• तेथे मुलीींचे हॉस््े ल असल्याचा बोडच, हॉस््े लचे नाव दिलेले नसून, सेवेसाठी कोणतेही
कमचचारी नेमलेले नाहीत.

• प्रत्येक खोलीला स्वतींत्र इलेकट्रीक मी्र असन
ू ते भाडेकरु भरतात.
___________

मुांबई उपनगरातील भाांडूप (प.) येथील महानगरपामलिेच्या एस
ववभागातील अनधधिृत बाांधिामाांबाबत

(१७)

१०७८९६ (१८-०४-२०१८).

श्री.अशोि पाटील (भाांडूप पन्श्चम) :

मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय
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(१) मुींबई उपनगरातील भाींडूप (प.) येथील महानगरपामलकेच्या एस ववभागातील अनर्धकृत
बाींधकामाींबाबत अनेक तिारी स्थाननक नागरीक व लोकप्रनतननधीींकडून एस ववभागातील

सहाय्यक अमभयींता (इमारत व कारखाने) याींच्याकडे करुनही कारवाई होत नसल्यामळ
ु े या

अनर्धकृत बाींधकामावर तातडीने कारवाई व्हावी यासाठी लोकप्रनतननधीींनी मा.मख
ु यमींत्री व
आयुकत, मुींबई महानगरपामलका याींच्याकडे तिार ननवेिने िे ऊन मागणी केली आहे , हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, उकत तिार ननवेिनात सिर अनर्धकृत बाींधकामाींना सींरक्षण िे ण्याऱ्या मुींबई
महानगरपामलकेच्या एस ववभागातील अर्धका-याींवर कारवाई करावी व अनर्धकृत बाींधकामे
ननषकामसत करावी अशीही मागणी केली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३)असल्यास, तिार ननवेिनातील मागणीच्या अनुषींगाने अनर्धकृत बाींधकाींना सींरक्षण िे णा-या
अर्धका-याींवर आतापयंत कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत आहे ,

(४) असल्यास, अनर्धकृत बाींधकामे ननषकामसत करण्याच्या कारवाईची सद्यःजस्थती काय आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१७-०९-२०१८) : (१) व (२) सिर प्रकरणी स्थाननक लोकप्रनतननधीींचे
दिनाींक १२.०१.२०१८ रोजीचे पत्र प्राप्त झाले आहे .
(३) व (४) बह
ु ई महानगरपामलका क्षेत्रात अनर्धकृत बाींधकामाींसींबींधी प्राप्त होणाऱ्या
ृ न्मींब
तिारीींच्या

अनुषींगाने

महानगरपामलकेमाफचत

स्थळननरीक्षण

करण्यात

येते

व

अनर्धकृत

बाींधकाम सुरु असल्यास ककीं वा अननयममतता आढळून आल्यास सिर अनर्धकृत बाींधकामाींवर

मुींबई महानगरपामलका अर्धननयम १८८८ व महाराषट्र प्रािे मशक व नगररचना अर्धननयम १९६६
अन्वये कारवाई करण्यात येते.

त्यामळ
ु े सिर प्रकरणी बह
ु ई महानगरपामलकेमाफचत अर्धकाऱ्याींवर कारवाई करण्यात
ृ न्मींब

आली नाही.

(५) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
शासनािडून वविास िामाांसाठी ममळालेला अनुदान तनधी नागपूर महानगरपामलिेच्या ववत्त
ववभागाने त्याच िामावर खचव न िरता ्तर िामाांवर खचव िेला असल्याबाबत

(१८)

१०७९६९ (१८-०४-२०१८).

श्री.वविास िांु भारे (नागपूर मध्य) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

(१) शासनाकडून ववकास कामाींसाठी ममळालेला अनुिान ननधी नागपूर महानगरपामलकेच्या
ववत्त ववभागाने त्याच कामावर खचच न करता इतर कामाींवर खचच केला असल्यामुळे

कींत्रा्िाराींची ५० को्ीींची बबले प्रलींबबत असल्याचे दिनाींक २ जानेवारी, २०१८ रोजी वा
त्यासुमारास समोर आले, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, त्यामुळे नागपूर शहरातील ववकास कामे प्रलींबबत आहे त, हे ही खरे आहे काय

(३) असल्यास, या प्रकरणी कींत्रा्िाराींनी ववचारणा केली असता ववत्त अर्धका-याींनी मादहती
िे ण्यास ्ाळा्ाळ केली, हे ही खरे आहे काय,
(४) असल्यास, या प्रकरणाची चौकशी करण्यात आली आहे काय, चौकशीनस
ू ार शासनाने
कोणती कायचवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१९-०९-२०१८) : (१) हे अींशत: खरे आहे.
(२) व (३) हे खरे नाही.
(४) व (५) प्रस्तुत प्रकरणी शासन अनुिानाची रककम अन्य प्रयोजनासाठी खचच केल्याचे

प्रथमिशचनी आयुकत, नागपूर महानगरपामलका याींच्या अहवालानस
ु ार दिसून येत असल्याने,
याबाबत आवश्यक तपासणी करुन, सींबींधीत जबाबिार अर्धकारी/कमचचारी याींच्या ववरुध्ि
ननयमानस
ु ार कारवाई करण्याबाबत आयक
ु त, नागपरू महानगरपामलका याींना ननिे श दिले आहे त.
___________
ठाणे शहरातील जवळपास ३१४ एिर जागेवरील मालमत्ता वादात अडिल्याबाबत
(१९)

१०९०८६ (१२-०४-२०१८).

श्री.नरें द्र पवार (िल्याण पन्श्चम), श्री.किसन िथोरे

(मुरबाड), श्री.गणपत गायिवाड (िल्याण पूव)व :
खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा

(१) ठाणे शहरातील नागररकीकरण िप्ु प्ीने वाढले असून मात्र शहरातील जवळपास ३१४ एकर
जागेवरील मालमत्ता वािात अडकल्याची धककािायक बाब ननिशचनास आली आहे , हे खरे आहे
काय,
(२) असल्यास, खाजगी मालकीची जागा आता केंद्र शासनाच्या मालकीची असली तरी यातील
बहुताींशी जममनीींवर खाजगी ववकसकाने ववकास कामे व अनतिमण केले असल्याने या
जममनीवर झालेल्या मालमत्ताींची मालकी वािात सापडली आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, या जागाींची िे खभाल The Provident Investment co.Ltd या मध्यप्रिे श
शासनाच्या माध्यमातन
ू करण्यात येत आहे , कींपनीच्या वतीने जे अर्धकारी या मालमत्तेची
िे खभाल करत होते त्याींच्याकडे सवच मालमत्ताींची यािी होती, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, शासनाने उकत प्रकरणी िोषी अर्धकाऱ्याींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यत
येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१९-०९-२०१८) : (१), (२) व (३) प्रोव्हीडेन्् इनव्हे स््में् कींपनी मल., ही
मध्य प्रिे श सरकारची अींगीकृत कींपनी असन
ु मुींबई व ठाणे येथील काही मालमत्ताींची उकत
कींपनीमाफचत िे खभाल करण्यात येत असल्याचे तसेच केंद्र शासनाने उकत सवच मालमत्ताींची
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यािी मध्य प्रिे श सरकारकडे मार्गतली असुन याप्रकरणी केंद्र शासन स्तरावर प्रकरण सुरु
असल्याने या मालमत्ताींसींिभाचत हकक हस्ताींतरण, इ. कोणतेही व्यवहार करण्यात येऊ नयेत
अशी ववनींती सर्चव, ववत्त ववभाग, मध्य प्रिे श शासन याींनी केली व त्यानुषींगाने सर्चव, ववत्त

ववभाग, मध्य प्रिे श याींचेकडून प्राप्त यािीतील तसेच प्रोव्हीडेन्् इनव्हे स््में् कींपनी मल.
याींच्या िे खभालीतील कोणत्याही मालमत्तेसींिभाचत ववकास परवानगी िरु
ु स्ती, हकक हस्ताींतरण,
इ. प्रस्तावास मान्यता िे ऊ नये, अशा सूचना ठाणे महानगरपामलका याींना दिनाींक १५.११.२०१७
च्या पत्रान्वये िे ण्यात आल्या आहेत, ही वस्तुजस्थती आहे .

तसेच याप्रकरणी मा.उच्च न्यायालयात यार्चका ि.३६/१९६३ प्रलींबबत असल्याचे व

केंद्रीय अन्वेषण ववभागामाफचत तपास सुरु असल्याचे ठाणे महानगरपामलकेने कळववले आहे.
(४) व (५) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
मांब
ु ईतील व्यापा-याांनी जिात िराचे सम
ु ारे ६६८ िोटी रुपये थकित ठे ऊन मांब
ु ई
महानगरपामलिेची आधथवि फसवण
ू ि िेल्याबाबत

(२०)

१०९६५१ (१२-०४-२०१८).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.सुतनल प्रभू (ददांडोशी) :

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील

(१) मुींबईमध्ये सन १९९२ पासून १ लाखाहून अर्धक प्रकरणात व्यापा-याींनी प्रत्यक्षात माल
ननयाचत न करताच मुींबईतच वविी करुन एन प्रपत्राींतगचत भरुन व जकातीत सु् ममळवून
जकात कराचे सुमारे ६६८ को्ी रुपये थककत ठे ऊन मुींबई महानगरपामलकेची आर्थचक फसवूणक
केल्याचे ननिशचनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सिरहू प्रकरणी जकात कर थकवून महानगरपामलकेची फसवणूक करणा-या
व्यापा-याींचा शोध घेऊन जकात कर वसूल करण्याच्या दृष्ीने अद्याप शासनातफे कोणती
कायचवाही करण्यात आली वा येत आहे ,

(३) असल्यास, सिर प्रकरणी व्यापाऱ्याींववरुध्ि पोलीसात तिार िाखल करुन त्याींना अ्क
करण्याच्या दृष्ीने कोणती कायचवाही करण्यात आली वा येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१७-०९-२०१८) : (१) मुींबईत आयात होणारा माल तात्काळ ननयाचतीच्या
हे तन
ू े, मींब
ु ई महानगरपामलका अर्धननयम १८८८ च्या कलम १९४(अ) व जकात ननयमावली
१९६५ अन्वये “एन” प्रपत्राींतगचत जकातीतन
ू सू् ममळण्यास पात्र आहे .
सिर सू् खालील अ्ीींसापेक्ष दिली जाते:-

• सिर माल आयातीच्या दिनाींकापासून १६८ तासाींत मुींबई बाहे र जाणे आवश्यक आहे.

• ननयाचत कायचकेंद्राच्या दठकाणी कायचरत महानगरपामलका कमचचाऱ्याींकडून ननयाचतीचा िाखला
घेणे आवश्यक आहे .

वरीलप्रमाणे िखल न घेतल्यास “एन” प्रपत्र अप्रमाणणत होते. सिर माल मुींबईत वापरला

असे समजून मागणीपत्र पाठववण्यात येत.े
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“एन”

प्रपत्राींतगचत

आयात

केलेला

माल

ववदहत

कालावधीत

ननयाचत

केल्याचा

समाधानकारक पुरावा सक्षम अर्धकाऱ्याींना सािर केल्यास पडताळणी शुल्क आकारुन “एन”
प्रपत्र मागणीपत्र बींि केले जाते अथवा अींतभत
ूच जकातीची रककम वसुल केली जाते.

जकात वसल
ु ी प्रकरणी सन १९९२ पासन
ू आतापयंत रु. २४७.४० को्ी अींतभत
ूच असलेली

२१,६९७ प्रकरणे बींि करण्यात आली असून, उवचररत ६६५ को्ी अींतभत
ूच असलेल्या १,००,९८०
प्रकरणाींचा ननप्ारा करण्याची कायचवाही बह
ृ न्मुींबई महानगरपामलकेमाफचत सुरु आहे .

(२) सिर प्रलींबबत “एन” प्रपत्र मागणीपत्रे बींि करण्याकररता व्यापाऱ्याींना स्मरणपत्रे पाठववणे
तसेच, मींब
ु ईजस्थत व्यापाऱ्याींच्या कायाचलयाींना भे्ी िे ऊन “एन” प्रपत्र मागणीपत्र बींि करण्याची
कायचवाही महानगरपामलकेमाफचत करण्यात येत आहे.

सन १९९२ ते सन २०११ पयंत ९०% प्रपत्र मागणीपत्रे बींि करण्यात आली आहे त.
(३) सिर प्रकरणी महानगरपामलकेमाफचत कसूरिाराववरुध्ि मुींबई महानगरपामलका अर्धननयम
१८८८ तसेच जकात ननयमावली १९६५ अींतगचत कारवाई करण्यात येते.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
पांढरपूर (न्ज.सोलापूर) येथे नगरोत्थान योजनेतन
ू व ततथवक्षेत्र वविास आराखड्यातून
शहरातील तीन प्रमख
ु रलात्याांची िामे सरू
ु असल्याबाबत

(२१)

१०९७९७ (१२-०४-२०१८).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

पींढरपरू

(जज.सोलापरू )

श्री.भारत भालिे (पांढरपरू ) :

येथील

नगरोत्थान

योजनेतन
ू

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील
आठ

तर

नतथचक्षेत्र

ववकास

आराखड्यातून पींढरपूर शहरातील तीन प्रमुख रस्त्याींची कामे सुरू असून यामध्ये नगरपामलका

व सावचजननक बाींधकाम ववभाग याींच्या ववलींबामळ
ु े कामे प्रलींबबत असल्याचे दिनाींक १९ सप््ें बर,
२०१७ रोजी वा त्या सुमारास ननिशचनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, पींढरपरू शहरातील ववववध रस्त्याींची कामे अपण
ू च असल्यामळ
ु े सींपण
ू च शहरामध्ये

धुळीचे साम्राज्य असून स्थाननक नागररकाींना व भाववकाींना या रस्त्यावरून जाताींना कसरत
करावी लागत असल्याचेही आढळून येत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, पींढरपूर शहरातील ववववध योजनेतून साकारण्यात येणाऱ्या रस्त्याींची कामे
तातडीने पूणच होणेबाबत सींबींर्धत नगरपामलका प्रशासन व सींबींर्धत बाींधकाम ववभाग हे
कोणत्या उपाययोजना करणार वा कररत आहे त,
(४)

नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१७-०९-२०१८) : (१), (२), (३) व (४) • पींढरपूर शहरात नतथचक्षेत्र ववकास

आराखडयाींतगचत सावचजननक बाींधकाम ववभागामाफचत ३ रस्त्याींची रुीं िीकरण व डाींबरीकरणाची
कामे सुरु असून, सिर रस्ते वाहतक
ू ीसाठी खुले आहे त.

• महाराषट्र राज्य सुवणचजींयती नगरोत्थान राज्यस्तर योजनेअींतगचत ८ रस्त्याींची कामे मींजूर
आहे त. यापैकी ५ रस्त्याींची कामे नगरपररषिे माफचत सुरु असन
ू , या रस्त्यापैकी ४ रस्ते

वव.स. ४७८ (22)
वाहतुकीसाठी खल
ु े आहे त.

२ रस्त्याींच्या कामाींमध्ये बिल करण्याच्या अनुषींगाने ताींबत्रक मींजूरी

घेण्याची कायचवाही सुरु आहे .

• या रस्त्याींची कामे सुरु असताींना नागररकाींना होणाऱ्या असुववधेबाबत नगरपररषिे च्या
स्तरावर वेळोवेळी उपाययोजना करण्यात येत असल्याचे नगरपररषि, पींढरपरू याींनी कळववले
आहे .

___________

उल्हासनगर (न्ज.ठाणे) महानगरपामलिेने थिबािी वसूलीसाठी सुरु िेलेल्या अभय योजनेबाबत
(२२)

११०१८० (०३-०४-२०१८).

(िल्याण पन्श्चम) :

श्री.गणपत गायिवाड (िल्याण पूव)व , श्री.नरें द्र पवार

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) उल्हासनगर (जज.ठाणे) महानगरपामलकेने थकबाकी वसल
ू ीसाठी सुरु केलेल्या अभय
योजनेला प्रनतसाि न िे णा-या थकबाकीिाराींच्या मालमत्त्ताींवर जप्ती आणून वसूली करण्याचा
ननणचय माहे डडसेंबर, २०१७ मध्ये वा त्या िरम्यान आयक
ु ताींनी घेतला आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, या ननणचयाची अींमलबजावणी कशा प्रकारे करण्यात येत आहे ,

(३) असल्यास, आतापयंत ककती थकबाकीिाराींवर कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१७-०९-२०१८) : (१) हे खरे आहे .
(२) उल्हासनगर महानगरपामलका क्षेत्रात मालमत्ता कर न भरणाऱ्या कसरु िाराींववरुध्ि महाराषट्र
महानगरपामलका अर्धननयम तसेच अर्धननयमाचे अनुसूची ड चे प्रकरण ८ (कराधान ननयम)

मधील तरतुिीनुसार ममळकतीची जप्ती/अ्कावणी करणे, मललावाद्वारे वविी करणे, मालमत्ता
महानगरपामलकेच्या ताब्यात घेणे इत्यािी प्रकारची कारवाई महानगरपामलकेमाफचत करण्यात
येते.
(३) उल्हासनगर महानगरपामलका क्षेत्रात मालमत्ता कर न भरणाऱ्या १९ कसुरिाराींच्या
मालमत्ता

महानगरपामलकेमाफचत

ताब्यात

घेण्यात

महानगरपामलकेचे फलक लावण्यात आले आहे त.

आल्या

असून,

सिर

ममळकतीींवर

(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
भाांडूप (प.) क्षेत्रातील अनेि ववभागातील हजाराहून अधधि घरे , छोटे -मोठे व्यवसायीि दि
ु ाने,
रुग्णालये ्त्यादी नाला रुां दीिरणाच्या प्रलाताववत प्रिल्पामुळे बाधीत होणार असल्याबाबत
(२३)

११०७८२ (१८-०४-२०१८).

श्री.अशोि पाटील (भाांडूप पन्श्चम) :

मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय

वव.स. ४७८ (23)
(१) मुींबई उपनगरातील भाींडूप (प.) क्षेत्रातील महाराषट्रनगर, कोकणनगर, उत्कषचनगर, साईहील,
साईववहार यासह अनेक ववभागातील हजाराहून अर्धक घरे , छो्े -मोठे व्यवसायीक िक
ु ाने,
रुग्णालय इत्यािी नाला रुीं िीकरणाच्या प्रस्ताववत प्रकल्पामुळे बाधीत होणार आहे त, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, नाला रुीं िीकरणामुळे बार्धत होणा-या येथील नागरीकाींचे, व्यावसायीक गाळे
धारकाींच,े उद्योगधींद्याींचे व रुग्णालयाींचे पुनवचसन कोठे करण्यात येणार आहे ,

(३) असल्यास, सिर प्रकल्पामुळे बार्धत होणा-याींचे तेथील ववभागातच पुनवचसन करण्यात यावे

अशी मागणी स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी दिनाींक २५ जानेवारी, २०१८ रोजी वा त्या सम
ु ारास
मा.मुखयमींत्री महोियाींकडे व आयक
ु त, मुींबई महानगरपामलका याींच्याकडे केली आहे , हे ही खरे
आहे काय,

(४) असल्यास, मागणीच्या अनष
ु ींगाने कोणती ननणचयात्मक कायचवाही केली वा कायचवाहीची
सद्यःजस्थती काय आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१७-०९-२०१८) : (१) मुींबई उपनगरातील भाींडूप (प.) क्षेत्रातील वैभव नगर
नाला रुीं िीकरण प्रकल्पामुळे एकूण ९९२ गाळे व झोपडीधारक बाधीत होणार आहे त.
(२)

सिर

बाधीत

होणाऱ्या

नागररकाींच्या

महानगरपामलकेमाफचत सुरु आहे.

पन
ु वचसनाबाबतची

कायचवाही

बह
ु ई
ृ न्मींब

(३) हे खरे आहे .

(४) व (५) सिर प्रकरणी बह
ृ न्मुींबई महानगरपामलकेमाफचत बिमस््ोवॅड प्रकल्प धोरणाींतगचत
कायचवाही करण्यात येणार आहे .

___________
राजूरा (न्ज.चांद्रपूर) नगरपररषदे स थकित तनधी उपलब्ध िरून दे ण्याबाबत
(२४)

११०८७७ (१९-०४-२०१८).

श्री.अमर िाळे (आवी), श्री.ववजय वडेट्टीवार (ब्रम्हपूरी),

श्री.सुतनल िेदार (सावनेर), श्री.अलालम शेख (मालाड पन्श्चम), अॅड.यशोमती ठािूर (ततवसा),
श्री.हषववधवन

सपिाळ

(बल
ु ढाणा),

श्री.िुणाल

पाटील

(धळ
ु े

ग्रामीण),

डॉ.सांतोष

टारफे

(िळमनुरी), श्री.बाळासाहे ब थोरात (सांगमनेर), श्री.अममन पटे ल (मब
ुां ादे वी), श्री.अब्दल
ु सत्तार
(मसल्लोड), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर) :
करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा

(१) राजूरा (जज.चींद्रपूर) नगरपररषिे ची नागरी िमलतवस्ती सुधारणा योजना सन २०१३-१४ या

वषाचची ४८ लक्ष ५६ हजार, वैमशष् पुणच ववशेष ननधी सन २०१३-१४ या वषाचची ६१ लक्ष ७४
हजार, नगरोत्थन अनि
ु ान २०१४-१५ या वषाचची १ को्ी ३२ लक्ष २२ हजार, वैमशष् पण
ु च ववशेष

ननधी सन २०१४-१५ या वषाचची ९५ लक्ष ४१ हजार ही अखचीत रककम शासनाकडे थकीत
असून सिर रककम ममळण्याकरीता राजूरा नगरपररषिे नी वेळोवेळी मागणी केली असताींनासुध्िा
अद्यापही सिर थकीत रककम िे ण्यात आलेली नाही, हे खरे आहे काय,
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(२)

असल्यास, या प्रकरणी जजल्हार्धकारी चींद्रपूर याींनीसुध्िा सह सर्चव, नगरववकास ववभाग,

मुींबई याींना दिनाींक १२ जून, २०१७ रोजी पत्र पाठवून कळववले होते, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, सिर थकीत रककम ककती दिवसात उपलब्ध करून िे ण्यात येणार आहे ,

तसेच सिर रककम तातडीने उपलब्ध करुन िे ण्याबाबत शासनाने कोणती कायचवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,
(४)

नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१५-०९-२०१८) : (१) व (२) हे खरे नाही. नागरी िमलतवस्ती सध
ु ारणा
योजने अींतगचत ववत्तीय वषच सन २०१३-१४ या वषाचतील

४८.५६ लाख, वैमशष्यपूणच योजने

अींतगचत ववत्तीय वषच सन २०१३-१४ मध्ये ववतरीत केलेल्या ननधी पैकी रु.६१.७४ लाख, सन

२०१४-१५ मधील ववतरीत ननधी पैकी रु. ९५.४१ लाख इतका अखचीत ननधी असन
ु सिर ननधी
राजुरा नगरपररषिे कडे मशल्लक आहे . शासनाकडे थककत रककम िे णे नाही. नगरोत्थान

योतनेअींतगचत राजरू ा नगरपररषिे साठी राज्यस्तरीय योजनेतन
ू कोणतेही अनि
ु ान िे ण्याची बाब
प्रलींबबत नाही.
(३)

दिनाींक १२ माचच,२०१८ च्या शासन ननणचयानस
ु ार कायचवाही अपेक्षक्षत आहे .

शासनाकडे थककत रककम नसल्याने प्रश्न उद््ावत नाही.

(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
पुणे पररसरात लोिसांख्येच्या प्रमाणात पुरेशा नागरी सुववधा पुरववण्याबाबत
(२५)

१११४१२ (१२-०४-२०१८).

प्रा.वषाव गायिवाड (धारावी) :

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) पुणे पररसरात मशक्षण आणण रोजगाराच्या सींधीमुळे मोठया प्रमाणात ववकास व ववस्तार

होत असताना मात्र वाढत्या लोकसींखयेला परु े शा नागरी सवु वधा परु ववण्यास सवचच यींत्रणा कमी
पडत असल्याचे माहे जानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्या िरम्यान ननिशचनास आले, हे खरे आहे
काय,
(२) असल्यास, शासनाने येथील नागरीकाींना पुरेशा नागरी सुववधा पुरववण्यासाठी लोकसींखयेच्या

प्रमाणात ननधीची तरतूि करण्यासोबतच येथील कायिा व सुव्यवस्था अबार्धत ठे वण्याबाबत
कोणती कायचवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१८-०९-२०१८) : (१) व (२) • पुणे शहराच्या परीसरामध्ये मोठ्या
प्रमाणावर ववकास व ववस्तार होत असन
ू लोकसींखया वाढत आहे ही वस्तजु स्थती आहे . तथावप
पुणे महानगरपामलकेची वाढती हद्द व लोकसींखया ववचारात घेता पुणे शहरासाठी २४ x ७

पाणीपुरवठा करणेसाठी योजना हाती घेण्यात आली आहे .
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• तसेच पुणे महानगरपामलकेमाफचत ववकास योजनेतील ताब्यात आलेल्या रस्त्याींचे तातडीने
ववकसन करण्याचे काम करण्यात येत आहे . तसेच रस्त्याींच्या िे खभाल िरु
ु स्तीची कामे िे खील
ननयमीत करण्यात येत आहे त.

• आवश्यकतेनस
ु ार ववववध दठकाणी उड्डाणपल
ू , रस्ते, भय
ू ारी मागच, निीवरील पल
ु व बीआर्ी
मागच ववकसीत केले आहे त.

• साथीच्या आजारावर प्रनतबींधात्मक व उपचारात्मक कायचवाही करण्यात येत आहे.
(३) प्रश्नच उद््ावत नाही.
___________
मुांबईतील रलात्याांवर होणा-या अपघाताांच्या सांख्येत ददवसेंददवस वाढ होत असल्याबाबत
(२६)

११२२४२ (१२-०४-२०१८).

श्री.सांतोष दानवे (भोिरदन) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

(१) मुींबईतील रस्त्याींवर होणा-या अपघाताींच्या सींखयेत दिवसेंदिवस वाढ होत असल्याचे माहे
जानेवारी, २०१८ च्या शेव्च्या आठवड्यात ननिशचनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, आर्थचक कोंडीत सापडलेल्या पररवहन ववभागाच्या बेस्् बसेसही अपघातात
अव्वल असल्याचेही सन २०१६-१७ या वषाचतील आकडेवारीवरून ननिशचनास आले आहे , हे ही
खरे आहे काय,
(३) असल्यास, बेस्् बसच्या अपघातात २१ जणाींना आपले प्राण गमवावे लागले असन
ू ३८३
जण जखमी होऊन काही जणाींना कायमचे अपींगत्व आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उकत प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीनस
ु ार सिर अपघात
होऊ नयेत यासाठी शासन कोणती उपाययोजना करणार वा करीत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१५-०९-२०१८) : (१), (२) व (३) सन २०१६-१७ मध्ये बेस्् बसच्या
अपघातात एकूण २२ जणाींना प्राण गमवावे लागले असून, २६५ जण जखमी झाले आहे त.

तसेच सन २०१७-१८ मध्ये एकूण २१ जणाींना प्राण गमवावे लागले असून, १३० जण

जखमी झाले आहे त.

(४) बेस्् बसगाडयाींमुळे होणाऱ्या प्रत्येक अपघाताची बेस्् प्रशासनामाफचत खातेननहाय चौकशी

करण्यात येत असन
ू , चौकशीत िोषी आढळणाऱ्या कमचचाऱ्याींवर सेवाववननयमानस
ु ार कारवाई
करण्यात येते.

अपघात घडू नयेत याकररता बसचालकाींना बेस्् उपिमाच्या सेवेत िाखल करुन घेताींना

सुरक्षक्षत बसचालकाकररता आवश्यक असलेले प्रमशक्षण पुरेशा कालावधीकररता िे ण्यात येते.

तसेच, बस उपिमाच्या सेवेतील बसचालकाींना ठराववक कालावधीने समप
ु िे शन आणण

प्रमशक्षण सातत्याने िे ण्यात येत.े
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

वव.स. ४७८ (26)
िुलाबा (मुांबई) येथील झोपडपटयाांमध्ये सुमारे ६० हजाराहुन अधधि लोिवलाती असलेल्या
पररसरात नागररिाांना पुरेसा पाणी पुरवठा होत नसल्याबाबत
(२७)

११२३६८ (१२-०४-२०१८).

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

श्री.राज पुरोदहत (िुलाबा) :

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) कुलाबा (मुींबई) येथील १३ हुन अर्धक झोपडपटयाींमध्ये सुमारे ६० हजाराहुन अर्धक
लोकवस्ती असलेल्या पररसरात नागररकाींना परु े सा पाणी परु वठा होत नसल्याची बाब माहे जन
ु ,
२०१७ च्या नतसऱ्या आठवड्यात वा त्या िरम्यान ननिशचनास आली आहे , हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

या

दठकाणी

जुन्या

जलवादहन्या

व

पाण्याच्या

्ाकया

िरु
ु स्ती

तसेच

झोपडपटयामध्ये दठकदठकाणी जलसाठा अींतगचत पाण्याच्या ्ाकया बाींधून िे ण्याबाबतची मागणी
नागररकाींकडून

सतत

होत

असल्याची

बाब

ननिशचनास

आली

व

त्याबाबत

स्थाननक

लोकप्रनतननधी अथचसक
ीं ल्पामध्ये मागणी केली आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, या पररसरात मोठ्या प्रमाणात अनर्धकृत पाण्याचा व्यापार कररत असलेल्या
्ँ कर माकफया याींची सींखया मोठ्या प्रमाणात असल्याची बाब ननिशचनास आली आहे , हे ही खरे
आहे काय,
(४) असल्यास, त्या अनष
ु ींगाने शासनाने कोणती कायचवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१७-०९-२०१८) : (१) हे खरे आहे .
(२) सिर दठकाणी शोषण ्ाकयाींबाबत कोणताही अजच बह
ुीं ई महानगरपामलकेस प्राप्त
ृ न्मब
झालेला नाही.

(३) सिर पररसरात ्ँ कर माकफया नसल्याचे बह
ृ न्मुींबई महानगरपामलकेमाफचत कळववण्यात
आले आहे.

(४) कुलाबा प्रभागातील झोपडपट्टी पररसरास पाणी पुरवठा करणाऱ्या ६०० मममी. व्यासाच्या

जलवादहनीवरील भमू मगत गळत्या बह
ु स्त करण्यात आल्या
ृ न्मींुबई महानगरपामलकेमाफचत िरु
असून, त्या पररसरातील जलप्रवाहात वाढ झाली आहे .
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
मांब
ु ई शहरातील साांलािृतति व ऐततहामसि वारसा असलेल्या दादर, भल
ु ेश्वर व ्तर
दठिाणचे िबुतर खाने बांद िरण्याबाबत

(२८)

११२३७५ (१२-०४-२०१८).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.राज पुरोदहत (िुलाबा) :

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) मुींबई शहरातील साींस्कृनतक व ऐनतहामसक वारसा असलेल्या िािर, भुलेश्वर व इतर

दठकाणचे कबुतर खाने बींि करण्याची मागणी होत असल्याचे माहे जन
ू ,२०१७ च्या िस
ु ऱ्या
आठवड्यात वा त्या िरम्यान ननिशचनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

वव.स. ४७८ (27)
(२) असल्यास, कबुतर खान्यामुळे पररसरात कबुतरामळ
ु े आजार पसरत असल्यास वा शारररीक
नुकसान होत असल्याच्या तिारी येत असल्याची बाब ननिशचनास आली आहे , हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, उकत प्रकरणी तींज्ञाींमाफचत सममती नेमून शासन अहवाल सािर करणार आहे ,
(४) असल्यास, या अनुषींगाने शासनाने कोणती कायचवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०५-०९-२०१८) : (१) व (२) हे खरे नाही.
(३), (४) व (५) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
िुलाबा (मुांबई) येथील ठािूरद्वार धगरगाव न्लाथत फणसवाडी येथील शगुन डेव्हलपसव
वविासिामाफवत सरु
ु असलेल्या ्मारतीच्या पन
ु ववविासाबाबत

(२९)

११२३७७ (१२-०४-२०१८).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.राज पुरोदहत (िुलाबा) :

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) कुलाबा (मुींबई) येथील ठाकूरद्वार र्गरगाव जस्थत फणसवाडी येथील शगुन डेव्हलपसच या

ववकासकामाफचत कापरे श्वर मागच येथील रदहवासी इमारत मागील

४ ते ५ वषाचपासून

पन
ु ववचकासाच्या प्रनतक्षेत असल्याची बाब माहे जन
ू , २०१७ च्या शेव्च्या आठवड्यात वा त्या
िरम्यान ननिशचनास आली आहे , हे खरे आहे काय,
(२)
(३)

असल्यास, उकत पुनवच वकासाबाबतचे काम सद्या बींि आहे, हे ही खरे आहे काय,
असल्यास,

येथील

रदहवासी

धोकािायक

इमारतीत

राहत असल्याने सिर इमारत

कोसळण्याची शकयता आहे , हे ही खरे आहे काय,
(४) असल्यास, उकत प्रकरणी शासनाने कोणती कायचवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५)

नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१७-०९-२०१८) : (१) व (२) भुलेश्वर डडव्हीजन येथील भूकर िमाींक २२५५
येथील

इमारतीच्या

पन
ु ववचकासाबाबत

महानगरपामलकेमाफचत

दिनाींक

३०.०८.२०१२

रोजी

अमान्यतेची सूचना (आय.ओ.डी.) िे ण्यात आली असून, आरीं भ प्रमाणपत्र दिनाींक २८.०५.२०१५
रोजी िे ण्यात आले आहे .

(३), (४) व (५) सिर भूकर िमाींक २२५५ वरील सवच जुन्या इमारती ररकत करुन ननषकामसत
करण्यात आल्या आहे त.

ववकासकाने सिर भख
ू ींडासोबत १७ भूभाग एकबत्रत करुन ववकास ननयींत्रण ननयमावली

३३(९) अन्वये समूह पुनववचकास प्रस्ताव उच्च स्तरीय सममतीची मान्यता ममळण्याकररता सािर
केला आहे .

___________

वव.स. ४७८ (28)
गोिुलदास तेजपाल शासिीय रुग्णालयात (जी.टी. हॉलापीटल) महानगरपामलिेमाफवत
पुरेसा पाणी पुरवठा होत नसल्याबाबत

(३०)

११२४२२ (१२-०४-२०१८).

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

श्री.राज पुरोदहत (िुलाबा) :

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) गोकुलिास तेजपाल शासकीय रुग्णालयात (जी.्ी. हॉस्पी्ल) मागील ५-६ मदहने
महानगरपामलकेमाफचत परु े सा पाणी परु वठा होत नसल्याने कमचचारी व रुग्णाींना त्रास होणे,
ननयममत पाणीपुरवठा होत नसल्याने रुग्णालयातील शस्त्रकिया रद्द करावी लागणे तसेच

रुग्णाींचे व त्याींच्या नातेवाईकाींचे हाल होत असल्याबाबत पत्रव्यवहार करुनसुध्िा अद्याप
कायचवाही न झाल्याबाबतचे ननवेिन स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी (कुलाबा) मा. पालकमींत्री, मुींबई
शहर याींना दिनाींक १५ जानेवारी, २०१८ रोजी वा त्या सुमारास दिले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सिर ननवेिनानूसार शासनाने कोणती कायचवाही केली वा करण्यात येत आहे व
त्याचे स्वरुप काय आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१७-०९-२०१८) : (१) सिर प्रकरणी बह
ु ई महानगरपामलकेस ननवेिन
ृ न्मींब
प्राप्त झाले नसल्याचे महानगरपामलकेमाफचत कळववण्यात आले आहे.

(२) व (३) गोकुळिास तेजपाल शासकीय रुग्णालयास बह
ृ न्मुींबई महानगरपामलकेमाफचत त्याींच्या
गरजेनुसार १ लाख ७० हजार मल्र एवढा पुरेसा पाणी पुरवठा होत आहे .
तथावप,

सिर

रुग्णालयाचा

अींतगचत

ववस्तार

व

रुग्णाींची

सींखया

वाढल्यामुळे

सद्य:जस्थतीत असलेला पाणी परु वठा अपरु ा पडत असल्याचे प्रनतपािन सिर रुग्णालयाच्या

अर्धक्षकाींनी केल्यामुळे, तेथे अजस्तत्वात असलेल्या जलवादहनीचा व्यास वाढववण्यासाठी
ऑनलाईन अजच करण्याबाबत रुग्णालयाच्या अर्धक्षकाींस दिनाींक १९.०४.२०१८ रोजी पत्रान्वये
कळववण्यात आले आहे .
सिर

प्रकरणी

गोकुळिास

तेजपाल

रुग्णालयामाफचत

ऑनलाईन

महानगरपामलकेस अद्यावप प्राप्त झालेला नाही.

अजच

बह
ु ई
ृ न्मींब

___________
डी. वाय. पाटील सांलाथेतील सुमारे १५० िामगाराांना बनावट रुग्ण म्हणून हाताांवर
बँडज
े लावन
ू उपचार सरू
ु असल्याचे भासववण्यात आल्याबाबत

(३१)

११३५८४ (१२-०४-२०१८).

श्री.योगेश दटळे िर (हडपसर) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

(१) येरवडा आणण पररसरात राहणाऱ्या गोरगरीब रुग्णाींवर मोफत औषधोपचार करता यावेत या
उद्देशाने पींधरा वषांपूवी बाींधण्यात आलेले राजीव गाींधी रुग्णालय चालववण्यासाठी डी. वाय.

पा्ील महाववद्यालयाबरोबर करार करण्यात आल्याची बाब माहे जानेवारी, २०१८ च्या पदहल्या
आठवड्यात वा त्या िरम्यान ननिशचनास आली, हे खारे आहे काय,

वव.स. ४७८ (29)
(२) असल्यास, डी.वाय.पा्ील सींस्थेतील सुमारे १५० कामगाराींना बनाव् रुग्ण म्हणून हाताींवर
बँडज
े लावन
ू उपचार सुरू असल्याचे भासववण्यात आले, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत शासन स्तरावर कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१९-०९-२०१८) : (१), (२) व (३) भारतरत्न राजीव गाींधी रुग्णालय
येरवडा, व डॉ.डी.वाय. पा्ील डें्ल स्कुल, चऱ्होली बु. याींच्यामध्ये मेडडकल ट्रे ननींग व इतर
पॅरामेडडकल कोसेससाठी ५ वषाचच्या कालावधीकररता दि. ६/३/२०१२ मध्ये करारनामा झालेला
आहे .
या कराराची मुित सींपल्यानींतर दि. १४/९/२०१७ रोजी पुन्हा करारनामा करण्यात आलेला

आहे . तथावप सिर करारनाम्यातील बाबीींची पूतत
च ा करण्यापूवीच सिर सींस्थेने रुग्णाींना िाखल
करुन घेतले होते. तसेच सींस्थेमाफचत उपचार सुरु करण्यात आले होते.

या सींिभाचत तिार प्राप्त झाल्यानींतर करारनाम्यातील अ्ीींची पत
च ा करण्याबाबत पण
ू त
ु े

महानगरपामलकेमाफचत लेखी ताकीि दिलेली आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
राज्यातील मुांबई महानगरपामलिेतील मागील दहा वषाांच्या िामाांची
महालेखापालामाफवत चौिशी िरण्याबाबत

(३२)

११४२८३

(१८-०४-२०१८).

(औरां गाबाद मध्य) :

अॅड.वारीस

पठाण

(भायखळा),

श्री.्म्तीयाज

सय्यद

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मुींबई महानगरपामलकेतील मगील िहा वषांच्या कामाींची कॅगमाफचत चौकशी करून
रस्त्यापासून खड्ड्यापयंत आणण नाल्यापासून कचऱ्यापयंत झालेला गैरव्यवहार ननिशचनास
आणण्याची मागणी अनेक लोकप्रनतननधी, जागरूक नागररक, ववववध सामाजजक व नागरी
सींघ्नाींच्या पिार्धकारी

याींनी मा. मुखयमींत्री, राज्यमींत्री

(नगरववकास)

याींच्याकडे माहे

जानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्या िरम्यान लेखी ननवेिनाद्वारे केली, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, मुींबई महानगरपामलका ही भ्रष्ाचारामळ
ु े आर्थचकदृषटया डबघाईला येऊन नवीन
अथचसींकल्पात ववकासकामाींकडे मोठ्या प्रमाणात िल
च करण्यात आले आहे , हे ही खरे आहे
ु क्ष
काय,

(३) असल्यास, महानगरपामलकेत सुरू असलेल्या ववववध पिाींच्या ऑनलाइन नोकरभरतीमध्ये

सुद्धा ननवड होणेसाठी उमेिवाराींकडून िलालाींमाफचत प्रत्येकी रु २ लाख लाच मार्गतली जात
आहे , हे ही खरे आहे काय

(४) असल्यास, उकत प्रकरणी शासनामाफचत चौकशीअींती कोणती प्रशासकीय व िीं डात्मक
कारवाई करण्यात आली वा येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१७-०९-२०१८) : (१) माहे जानेवारी २०१८ मध्ये वा त्यािरम्यान अशा
प्रकारची मागणी लेखी ननवेिनाद्वारे प्राप्त झाले नसल्याचे बह
ृ न्मुींबई महानगरपामलकेमाफचत
कळववण्यात आले आहे .
(२) हे खरे नाही.
(३) बह
ृ न्मुींबई महानगरपामलकेत ववववध पिाींसाठी सुरु असलेली ऑनलाईन भरती प्रकिया ही

पारिशचक पध्ितीने व यशस्वीररत्या पार पाडण्यात आली असून, सिर भरती प्रकियेत
िलालाींमाफचत कोणत्याही उमेिवाराकडून लाच मार्गतल्याबाबतची तिार महानगरपामलकेस
प्राप्त झाली नसल्याचे महानगरपामलकेमाफचत कळववण्यात आले आहे .

(४) सिर प्रकरणी बह
ृ न्मुींबई महानगरपामलकेमाफचत चौकशी करण्यात आलेली नाही.
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
मुांबईन्लाथत लोअर परे ल येथील झालेल्या दघ
व नेनांतर महानगरपामलिेिडून िरण्यात येत
ु ट
असलेल्या िारवाईत अधधिृत हॉटे ल चालिाांना त्रास होत असल्याबाबत

(३३)

११४६०३ (१२-०४-२०१८).

श्री.अबू आजमी (मानखूदव मशवाजीनगर) :

सन्माननीय

मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मुींबईजस्थत लोअर परे ल येथील झालेल्या िघ
च नेनींतर महानगरपामलकेकडून करण्यात येत
ु ्
असलेल्या कारवाईत अर्धकृत हॉ्े ल चालकाींना प्रशासनामाफचत त्रास िे ण्यात येत असल्याची
बाब दिनाींक २ जानेवारी, २०१८ रोजी वा त्यासम
ु ारास ननिशचनास आली आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, उकत प्रकरणी शासनाने िोषी असलेल्या अर्धकारी व कमचचाऱ्याींवर कोणती
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१७-०९-२०१८) : (१) व (२) लोअर परे ल सारखया िघ
च ना भववषयात उद्भवू
ु ्

नये या दृष्ीकोनातून बह
ृ न्मुींबई महानगरपामलका क्षेत्रात अनर्धकृतपणे चालववणाऱ्या हॉ्े ल व
उपहारगह
ृ ाींवर मुींबई महानगरपामलका अर्धननयम १८८८ च्या कलम ३९४ अन्वये कारवाई
करण्यात आली आहे .

सिर कारवाईिरम्यान अर्धकृत हॉ्े ल चालकाींना महानगरपामलकेमाफचत कोणताही त्रास

िे ण्यात आला नसल्याचे बह
ृ न्मुींबई महानगरपामलकेमाफचत कळववण्यात आले आहे .

सिर प्रकरणी बह
ृ न्मुींबई महानगरपामलकेमाफचत चौकशी करण्यात आली नाही.

(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
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मुांबई महानगरपामलिेने मादहती अधधिार िायवित्याांना िाळ्या यादीत टािल्याबाबत
(३४)

११४७१३ (१२-०४-२०१८).

श्री.पथ्
ृ वीराज चव्हाण (िराड दक्षक्षण) :

सन्माननीय

मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) बह
ृ न्मुींबई महानगरपामलकेने प्रजा फौंडेशन या सींघ्नेला बदहषकृत केले असून आणखी
सुमारे ७० मादहती अर्धकार कायचकत्यांची काळी यािी बनववण्याचे आिे श दिले आहेत, हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, बह
ृ न्मुींबई महानगरपामलकेची ही कृती अवैध असून त्यामुळे मादहतीच्या
अर्धकाराचे उल्लींघन होत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, प्रजा फौंडेशनवरील बींिी मागे घेऊन महानगरपामलकेच्या कारभाराची मादहती
सवचसामान्याींना अर्धक सक
ु रपणे उपलब्ध होण्यासाठी शासनातफे कोणती कारवाई करण्यात
आली वा येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१५-०९-२०१८) : (१) प्रजा फाऊींडेशन याींनी बह
ृ न्मुींबई महानगरपामलकेच्या
प्रनतमेस इजा पोहोचववण्याचा प्रयत्न केला असल्याने, सिर सींस्थेस तसेच त्या सींघ्नेतील

कमचचाऱ्याींना व प्रनतननधी याींना “अजस्वकायच व्यकती” (Persona Non-grata) म्हणून जाहीर
करण्याचे आिे श महानगरपामलकेमाफचत दिनाींक २१.१०.२०१७ रोजी िे ण्यात आले आहेत.

तथावप महानगरपामलकेमाफचत इतर कोणत्याही मादहती अर्धकारी कायचकत्यांची काळी
यािी बनववण्यात आलेली नाही.
(२) हे खरे नाही.
(३) व (४) बह
ृ न्मुींबई महानगरपामलकेच्या ववववध खात्याींशी सींबींर्धत मादहती जनतेस उपलब्ध
करुन

िे ण्याकररता,

उपलब्ध

असलेली

सींबींर्धत

मादहती

बह
ृ न्मुींबई

महानगरपामलकेच्या

www.mcgm.gov.in या सींकेत स्थळावर प्रसारीत करण्याचे आिे श महानगरपामलकेच्या सवच
ववभागाींस िे ण्यात आले आहे त.
___________
भायखळा ववभागातील सव्हे क्र.१४८२(पाटव ) या भख
ू ांडाचा वविास िरण्यासाठी मे.अतुल ॲण्ड
आिेड असोमसएट आणण मुांब्व महानगरपामलिा याांच्यामध्ये झालेला िरार

(३५)

११५३२९ (१२-०४-२०१८).

श्री.तनतेश राणे (िणिवली) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री

(१) मींब
ु इचतील भायखळा ववभागातील सव्हे ि.१४८२(पा्च ) या भख
ू ींडाचा ववकास करण्यासाठी
मे.अतुल ॲण्ड आकेड असोमसए् आणण मुींबइच महानगरपामलका याींच्यामध्ये दिनाींक ५ जून,
२०१२ रोजी वा त्या सुमारास एक सववस्तर करार झालेला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सिरहू करारानस
ु ार ववकासकाने मुींबइच महानगरपामलकेला पाच ्कके सुववधा
क्षेत्र (७०२.२९चौमी) मोफत हस्ताींतरीत करणे आणण त्या सुववधा क्षेत्राकडे जाणारा ६ मी्र
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रूींिीचा रस्ता बाींधन
ू िे ण्याची अ् ववकासकावर घालण्यात आली असतानाही आजममतीस सिरहू
करारानुषींगाने सुववधा क्षेत्राकडे जाणारा ६ मी्र रूींिीचा रस्ता अद्यापपयंत मोफत हस्ताींतरीत
केलेला नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, मे.अतल
ु ॲण्ड आकेड असोमसए् याींनी मींब
ु इच महानगरपामलकेबरोबर केलेल्या

कराराचे उल्लींघन झाल्याने या प्रकरणी सींबींर्धत ववकासकाींववरोधात ववनाववलींब कारवाइच
करण्यात यावी अशा आशयाींच्या मागणीचे एक ननवेिन बॄहन्मुींबइच महानगरपामलका आयुकताींना
दिनाींक २३ ऑगस््, २०१७ रोजी वा त्या सुमारास मा.लोकप्रनतननधी याींनी सुपूिच केले आहे , हे
ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, सिरहू ननवेिनानुषींगाने चौकशी करण्यात आली आहे काय,चौकशीत काय
आढळून आले,
(५) असल्यास, उकत प्रकरणी त्यानुसार कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१७-०९-२०१८) : (१) सिर प्रकरणी बह
ुीं ई महानगरपामलका आणण
ृ न्मब
ववकासक याींच्यामध्ये ५% सुववधा क्षेत्र हस्ताींतरीत करुन घेण्याच्या दिनाींक ०५.०३.२०१४
रोजीच्या ताबा पावतीनुसार ५% सुववधा क्षेत्राकडे जाणाऱ्या ६ मी्र वदहवा्ीच्या रस्त्याववषयी
दिनाींक ०४.०८.२०१२ अन्वये करार झाला आहे .

(२) सिर प्रकरणी ६ मी्र वदहवा्ीचा रस्ता ववकासकाने सुववधा क्षेत्राकडे जाण्यासाठी उपलब्ध
करणे

व

वविी

करारनाम्यात

तशी

नोंि

करणे

याबाबत

बह
ृ न्मुींबई

महानगरपामलकेने

वास्तुववशारिाला दिनाींक ०२.०३.२०१२ रोजीच्या पत्रान्वये कळववले आहे .

तसेच आराखडयात िशचववल्यानुसार माझगाींव रोड (मशविास चापसी मागच) येथील मुखय

प्रवेशद्वारापासन
ू ५% सवु वधा क्षेत्राकडे जात असल्याचे िशचववण्यात आले आहे.

(३) भायखळा ववभाग सव्हे िमाींक १४८२ येथील ५% सुववधा क्षेत्राकडे जाणारा ६ मी्र रुीं िीचा

स्वतींत्र रस्ता ठे वण्याबाबत महानगरपामलकेमाफचत ववकासकास दिनाींक ०६.०८.२०१६ व दिनाींक
०३.०२.२०१८ रोजीच्या पत्रान्वये कळववण्यात आले आहे.
तसेच,

सिर

सवु वधा

भख
ू ींडास

स्वतींत्र

मागच

व

सवु वधा

भख
ू ींडाची

मालकी

महानगरपामलकेच्या नावे करीत नाही तोपयंत ववकासकास पुढील कोणतीही ववकास परवानगी
व भोगव्ा प्रमाणपत्र िे ण्यात येऊ नये असे महानगरपामलकेचे कायचकारी अमभयींता (इमारत
प्रस्ताव) व कायचकारी अमभयींता (ववकास ननयोजन) शहर याींना कळववण्यात आले आहे.
तथावप, ५% सुववधा क्षेत्राच्या स्वतींत्र प्रवेशद्वारापासूनर ते ववकासकाने ववकमसत केलेल्या

इमारतीच्या मख
ु य प्रवेशद्वारापयंत ६ मी्र रुीं िीच्या सामाईक/सावचजननक रस्त्याचे मसमाींकन

बह
ृ न्मुींबई महानगरपामलकेने केले आहे . तसेच, सुववधा भूखींडाकडे जाणारा सावचजननक रस्ता
असा फलक लावण्यात आला आहे .

(४) व (५) सिर प्रकरणी बह
ृ न्मुींबई महानगरपामलकेमाफचत चौकशी करण्यात आलेली नाही.
(६) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

वव.स. ४७८ (33)
साववजतनि दठिाणे, उद्याने, मैदाने व मोिळया भूखांडावर धाममवि किां वा अझय िायवक्रमाांना
परवानगी न दे ण्याचे महानगरपामलिेचे धोरण असल्याबाबत

(३६)

११५३८६ (१२-०४-२०१८).

श्री.नारायण िुचे (बदनापूर), श्री.मशवाजीराव िर्डवले (राहुरी),
सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील

श्री.सांतोष दानवे (भोिरदन) :
काय :-

(१) सावचजननक दठकाणे, उद्याने, मैिाने व मोकळया भख
ू ींडावर धाममचक ककीं वा अन्य
कायचिमाींना

परवानगी

महानगरपामलकेच्या

न

डी

िे ण्याचे

ववभाग

धोरण

पामलका

कायाचलयाच्या

आयुकताींनी

हद्दीतील

आखले

्ोपीवाला

लेन

असतानाही

(ग्रँ्

रोड)

महानगरपामलकेच्या शाळे चा मोकळा भूखींड व लगतच्या मैिानामध्ये दिनाींक १५ ते २१
जानेवारी मध्ये वा त्या िरम्यान धाममचक कायचिमासाठी आयोजकाींना परवानगी दिली, हे खरे
आहे काय,
(२) असल्यास, डी ववभाग कायाचलयातील वैद्यकीय आरोग्य अर्धकाऱ्याींनी तेथील धाममचक
कायचिमास अ्ीसापेक्ष परवानगी दिली तसेच अजग्नशमन िलानेही ‘ना हरकत’ प्रमाणपत्र
दिलेले आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, महानगरपामलकेकडून दिलेल्या परवानगीमध्ये तेथे अन्न मशजववण्यास मनाइच
करण्यात आली आहे , मींडप स्थानकावरून सख
ु रूपपणे बाहे र पाडण्यासाठी स्वतींत्र मार्गचका
असावी अशीही अ् घालण्यात आली असतानाही या सवच अ्ीींकडे िल
च करुन तेथे अन्न
ु क्ष

मशजवण्यात आले इतकेच नव्हे तर ्ोपीवाला लेनमध्ये िा्ीिा्ीने इमारती उ्या असून शाळा
भूखींडावर

अन्न

मशजवताना

एखािी

िघ
च ना
ु ्

घडल्यास

कमला

ममलसारखया

िस
ु ऱ्या

अजग्नताींडवाची घ्ना घडू शकेल अशी मभती येथील नागरीकाींकडून व्यकत करण्यात आली
आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, या सींपूणच प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यात आली आहे काय, चौकशीत काय
आढळून आले व त्यानुसार पुढे सींबींर्धत िोषीींववरोधात कोणती कारवाइच करण्यात आली वा येत
आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१७-०९-२०१८) : (१) सिर दठकाणी दिनाींक ०३.०१.२०१८ ते दिनाींक
२६.०१.२०१८ या कालावधीमध्ये सवच मशक्षा अमभयानाींतगचत “बे्ी बचाव बे्ी पढाव” या
कायचिमाचे आयोजन करण्यात आले होते.
सिर कायचिमात वेगवेगळया साींस्कृनतक कायचिमाींचे आयोजन करण्यात आले होते.

(२) सिर कायचिम सवच मशक्षा अमभयानाींतगचत असल्यामुळे बह
ृ न्मुींबई महानगरपामलकेमाफचत
फकत या कायचिमास परवानगी िे ण्यात आली होती.
(३) हे खरे आहे .
(४) व (५) सींबींर्धत सींस्थेने ज्या कारणासाठी परवानगी घेतली होती तो कायचिम न करता
ननयमबाह्यररतीने धाममचक कायचिम करीत असल्याचे बह
ृ न्मुींबई महानगरपामलकेच्या ननिशचनास
आल्यावर, सिर कायचिम त्वरीत बींि करण्यात आला.

वव.स. ४७८ (34)
सिर दठकाणी अन्न मशजववत असल्याचे आढळून आल्याने ३ गॅस मसलेंडसच जप्त

करण्याची कारवाई महानगरपामलकेमाफचत करण्यात आली आहे .
___________

दक्षक्षण मुांब्वतील धगरगाव खाडीलिर रोड येथील सदामशव लेन व्होरा ्मारतीच्या
पुनववविासाबाबत

(३७)

११५३८७ (१२-०४-२०१८).

श्री.सांतोष दानवे (भोिरदन) :
काय :-

श्री.नारायण िुचे (बदनापूर), श्री.मशवाजीराव िर्डवले (राहुरी),
सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील

(१) िक्षक्षण मुींबइचतील र्गरगाव खाडीलकर रोड येथील सिामशव लेन व्होरा इमारतीच्या
पुनववचकासाचे काम थाींबववण्याचे आिे श बॄहन्मुींबइच महानगरपामलकेच्या कायचकारी अमभयींता
(इमारत प्रस्ताव) याींनी दिलेले असताना या इमारतीच्या पन
ु ववचकासाचे काम सुरूच असन
ू
महानगरपामलकेच्या डी ववभाग कायाचलयातील सींबींर्धत अर्धकारी ववकासक व ठे केिाराला
सींरक्षण िे त आहे त, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, व्होरा इमारतीच्या पन
ु ववचकासाचे काम सरू
ु असताना, दिनाींक २९ ऑगस््,
२०१७ रोजी येथील कानजी खेतशी चाळ व्होरा इमारतीींवर कोसळलेल्या िघ
च नेत १ व्यजकतचा
ु ्

मॄत्यू व ३ जण गींभीरररत्या जखमी झालेत तसेच तद्नींतर काम सुरू असताना अचानक
लोखींडी सुरक्षा परात कोसळून गाडयाचे मोठया प्रमाणात नुकसान झाल्याने या िोन्हीही
घ्नाींची गींभीर िखल घेत महानगरपामलकेच्या कायचकारी अमभयींता (इमारत प्रस्ताव) याींनी

ववकासक व ठे केिाराच्या हलगजीपणाबाबत दिनाींक १६ सप््ें बर, २०१७ रोजी वा त्यासम
ु ारास
नोद्स बजावत अ्ी व शतीची पूतत
च ा केल्यामशवाय कोणतेही काम न करण्याचे आिे शही
िे ण्यात आले होते, हे ही खरे आहे काय

(३) असल्यास, ववकासकाने व्होरा इमारतीचे काम ननयुकत केलेल्या स्ट्रकचरल इींजजननयर व
सरु क्षा अर्धकारी याींच्याकडून पडताळणी केल्यामशवाय चालू करण्यात येऊ नये सरु क्षक्षतता व
सावधर्गरीच्या

सवच

उपाययोजनाचे

का्े कोरपणे

पालन

करण्याबाबतही

स्पष्पणे नमूि केले आहे, हे ही खरे आहे काय

सिरहू

आिे शात

(४) असल्यास, व्होरा इमारतीच्या पुनववचकासाचे सुरू असलेल्या कामाबाबत डी ववभाग
महानगरपामलकेकडे नागरीकाींनी

सातत्याने तिारी

करूनही

त्याकडे िल
च
करणाऱ्या
ु क्ष

व

ववकासकाला पादठशी घालणाऱ्या सवच सींबींर्धत अर्धकाऱ्यावर त्वरीत कारवाई करण्याची मागणी
करणारे एक ननवेिन आयुकत बॄहन्मुींबइच महानगरपामलका याींना माहे डडसेंबर, २०१७ व जानेवारी
२०१८ मध्ये वा त्या िरम्यान सािर केले आहे , हे ही खरे आहे काय

(५) असल्यास, सिरहू ननवेिनातील मागणीनुसार कोणती कायचवाही करण्यात आली वा येत
आहे ,
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. ४७८ (35)
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१९-०९-२०१८) : (१) सिर इमारतीचे काम बहृ न्मुींबई महानगरपामलकेच्या
इमारत

प्रस्ताव

ववभागाच्या

परवानगीने

सुरु

असून,

महानगरपामलकेच्या

डी

ववभाग

कायाचलयातील सींबींर्धत अर्धकारी हे ववकासकाला व ठे केिाराला सींरक्षण िे तात ही बाब खरी
नसल्याचे बह
ु ई महानगरपामलकेने कळववले आहे.
ृ न्मींब

(२) व (३) सिर इमारतीच्या कामासींिभाचत सुरक्षक्षततेच्या उपाययोजना केल्यामशवाय काम
करण्यात येऊ नये असे पत्र बह
ृ न्मुींबई महानगरपामलकेचे कायचकारी अमभयींता (इमारत प्रस्ताव)
याींनी दिनाींक १६.०९.२०१७ रोजी दिले आहे .
(४)

व्होरा

इमारतीच्या

पन
ु ववचकासाच्या

कामासींिभाचत

नागररकाींचे

ननवेिन

महानगरपामलकेस प्राप्त झाले आहे .

बह
ु ई
ृ न्मींब

(५) सिर प्रकरणी व्होरा इमारतीचे वास्तुववशारि याींनी स्ट्रकचरल इींजजननअर व सुरक्षा

अर्धकारी याींचेकडून सिर इमारतीचे सींरचनात्मक तसेच सुरक्षक्षतता व सावधर्गरीच्या सवच
उपाययोजना केल्याबाबत अहवाल बह
ृ न्मुींबई महानगरपामलकेस सािर करण्यात आला असून,
उवचररत काम सरु
ु असल्याचे बह
ु ई महानगरपामलकेने कळववले आहे .
ृ न्मींब
(६) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
मांब
ु ई महानगरपामलिेमाफांत शहरात सायिल रॅ िसाठी ३२० िोटी रुपये
खचव िरण्यात येणार असल्याबाबत

(३८)

११६०३० (१२-०४-२०१८).

श्री.मशवाजीराव िर्डवले (राहुरी), श्री.सांतोष दानवे (भोिरदन),
श्री.नारायण िुचे (बदनापूर), श्री.नसीम खान (चाांददवली) :
सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मुींबईतील बेस्् आर्थचक सींक्ात असतानाही महानगरपामलकेमाफचत शहरात सायकल
ट्रॅ कसाठी ३२० को्ी रुपये खचच करण्यात येणार आहे त, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

सायकल

ट्रॅ कवर

को्यवधी

रुपये

खचच

करण्याऐवजी

बेस््

उपिम

वाचववण्यासाठी खचच करावा अशी ववववध स्तरातून मागणी होत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या प्रकरणी पुढे कोणता ननणचय घेतला आहे व याबाबतची सद्यःजस्थती काय
आहे ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१७-०९-२०१८) : (१) मींब
ु ई शहरात सायकल ट्रॅ कसाठी बह
ु ई
ृ न्मींब

महानगरपामलकेमाफचत अींिाजजत रु. ३२५.१६ को्ी खचच असन
ू , त्याअनुषींगाने सन २०१८-१९
च्या अथचसींकल्पात महानगरपामलकेमाफचत रु. १०० को्ी इतकया रकमेची तरतूि करण्यात
आली आहे .

(२) बह
ु ई महानगरपामलकेकडे उपलब्ध असलेल्या कागिपत्राींनस
ु ार महानगरपामलकेकडे अशा
ृ न्मींब
प्रकारचे मागणीवजा प्राप्त झाले नसल्याचे महानगरपामलकेमाफचत कळववण्यात आले आहे .
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________

वव.स. ४७८ (36)
िाांजूरमागव (प.) येथील हुमा मॉलमध्ये डेक्िन मचांट िो-ऑपरे दटव्ह बँि मलममटे ड व
मॅिडोनल्ड याांच्या व्यवलाथापिाांनी िेलेले अवैध बाांधिाम
(३९)

११६५७६ (२३-०५-२०१८).

श्री.सुरेश धानोरिर (वरोरा) :

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

(१) काींजूरमागच (प.) येथील एलबीएस रोड,मुींबई येथील हुमा मॉलमध्ये डेककन मचं् कोऑपरे द्व्ह बँक मल. व मॅकडोनल्डच्या व्यवस्थापकाींनी अवैध बाींधकाम सरु
ु केले असल्याबाबत
मा. सहा.अमभयींता (इमारत बाींधकाम व कारखाने) एस ववभाग याींना तसेच मा. सर्चव,
नगरववकास ववभाग याींना लोकप्रनतननधीींनी लेखी ननवेिन माहे जानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्या
िरम्यान दिले होते, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, उकत प्रकरणी चौकशी करण्यात आली आहे काय, चौकशीनुसार सींबींर्धत मॉल
मालकाींवर तसेच सींबींर्धत अर्धका-याींवर कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१७-०९-२०१८) : (१) हे खरे आहे .
(२) व (३) काींजूरमागच (प.) येथील हुमा मॉलमध्ये बह
ृ न्मुींबई महानगरपामलकेच्या अर्धकाऱ्याींनी
केलेल्या स्थळ ननरीक्षणात, सिर मॉलच्या तळमजला व पदहला मजला येथे ववना परवाना
अींतगचत बिलाचे काम सुरु असल्याचे आढळून आले.

त्यामळ
ु े सिर अनर्धकृत बाींधकामास महानगरपामलकेमाफचत दिनाींक ०९.०८.२०१७ रोजी

मुींबई महानगरपामलका अर्धननयम १८८८ च्या कलम ३५४-अ अन्वये काम थाींबववण्याबाबत
नो्ीस बजावण्यात आली. तद्नींतर दिनाींक १५.०१.२०१८ रोजी महानगरपामलकेमाफचत अींतगचत
मभींतीचे ननषकासन करण्यात आले.
तथावप पक्षकाराने सिर मॉलच्या तळमजला व पदहला मजला येथे अींतगचत फेरबिलाच्या
कामाचे ननयममतीकरण करण्याबाबतचा प्रस्ताव बह
ु ई महानगरपामलकेस सािर केला असन
ू ,
ृ न्मींब
त्यानुषींगाने महानगरपामलकेमाफचत पुढील कायचवाही करण्यात येत आहे .
___________

पण
ु े, मशवणे ते खराडी नदी िाठचा रलाता अपण
ू ाववलाथेत असल्याबाबत
(४०)

११६६४९ (२६-०७-२०१८).

श्री.मभमराव तापिीर (खडिवासला) :

सन्माननीय

मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पुण,े मशवणे ते खराडी निी काठचा रस्ता सात वषच उल्ून गेली तरी अपूणाचवस्थेत

असल्याची बाब माहे मे, २०१८ मध्ये वा त्या िरम्यान ननिशचनास आली आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, महानगरपामलकेच्या जुन्या हद्दीच्या ववकास आराखड्यात मशवणे ते खराडी हा
निीकाठचा रस्ता आरक्षक्षत करण्यात आला होता या रस्त्याचे काम महानगरपामलकेने हाती
घेतले असताींना मात्र गत सात वषाचत भूसींपािनाअभावी हा रस्ता अपूणव
च स्थेत आहे , हे ही खरे
आहे काय,
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(३) असल्यास, या रस्त्याचे काम रखडलेले असून त्यामुळे या रस्त्याच्या कामाला तब्बल
तीनवेळा मुितवाढ िे ण्याची नामुषक़ी महानगरपामलकेवर ओढावली असून पररणामी या
रस्त्याच्या खचाचत कोटयवधीींनी वाढ झाल्याचे ननिशचनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले व
त्यानुसार िोषीींवर
(५)

कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,

नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१९-०९-२०१८) : (१), (२), (३) व (४) • सिर रस्त्याचे काम दि.
२०/५/२०११ पासन
ू चालू आहे .

• ववकास योजना आराखड्यातील रस्ता रुीं िीतील जागा सींबींर्धत जममन मालकाकडून घेऊन
्प्प्या्प्प्याने ववकसीत करण्यात येत असून रस्ता रुीं िीतील जागेच्या उपलब्धते अभावी
सिरचे काम प्रलींबबत आहे .

• या रस्त्याच्या कामात तीन वेळा मि
ु तवाढ िे ण्यात आली आहे , ही वस्तस्
ु थीती आहे . सिर
कामाच्या एकूण १७.५० कक.मी. लाींबीपैकी आज अखेर ८.६२ कक.मी. लाींबीचे काम पूणच करण्यात
आले आहे. उवचरीत काम भूसींपािना अभावी प्रलींबीत आहे.
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
पुणे मािेट याडावजवळील डॉ.बाबासाहे ब आांबेडिर नगरामधील झोपडपट्टीला आग लागल्याबाबत
(४१)

११९५६४ (२९-०७-२०१८).

श्री.सुरेश धानोरिर (वरोरा), श्री.अतनल िदम (तनफाड) :

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पण
ु े माके् याडाचजवळील डॉ.बाबासाहे ब आींबेडकर नगरमध्ये असलेल्या झोपडपट्टीला दिनाींक

२१ एवप्रल, २०१८ रोजी वा त्यासुमारास आग लागून झोपडपट्टीतील घराींमधील रोख रककम
आणण मालमत्ता जळून खाक झाली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सिर झोपडपट्टीला लागलेल्या आगीत ककती जजववत व मालमत्तेची हानी झाली
आहे ,

(३) असल्यास, सिर झोपडपट्टीला आग लागण्याची कारणे काय आहे त, याबाबत शासनाने
चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले व त्या अनुषींगाने पुढे कोणती
कायचवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१९-०९-२०१८) : (१) पुणे शहरातील माके्याडच जवळील आींबेडकरनगर
झोपडपट्टीला दिनाींक २१.४.२०१८ रोजी भीषण आग लागून त्यामध्ये ७४ कु्ुींबीयाींच्या झोपड्या
जळाल्याचे ननिशचनास आले आहे .

(२) सिर आगीमध्ये कोणत्याही प्रकारची जीवीतहाणी झाली नसून अींिाजे ५० लक्ष रुपयाींचे
आर्थचक नक
ु सान झाले आहे .
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(३) सिर झोपडपट्टीतील घराींमध्ये इलेकट्रीक वायरीींग शॉ् सककच् झाल्यामुळे, घराींमध्ये स््ोव्ह
भडका झाल्याने, ज्वलनशील पिाथाचना आग लागल्याने वारीं वार अशा घ्ना घडत असल्याचे
ननिशचनास आले आहे . या झोपडीधारकाींना तात्पुरत्या ननवासाची सुववधा िे ण्यात आली आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
पुणे शहर पररसरात ४०० हून अधधि बेिायदा रुफ टॅ ाप हॉटे ल सुरु असल्याबाबत
(४२)

१२०३८९ (२९-०७-२०१८).

प्रा.(श्रीमती) मेधा िुलिणी (िोथरुड) :

सन्माननीय

मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) पुणे शहर पररसरात ४०० हून अर्धक बेकायिा रुफ ्ॅ ाप (्े रेस) हॉ्े ल फायर बिगेडची ना
हरकत परवानगीमशवाय सुरु असल्याचे माहे डडसेंबर, २०१७ मध्ये वा त्या िरम्यान ननिशचनास
आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याबाबत महानगरपामलका प्रशासन बेकायिा हॉ्े लवर कारवाई करण्यास ववलींब
करीत आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, हॉ्े ल्सला परवानगी िे ण्याचे पोमलसाींचे अर्धकार काढण्यात आले असून केवळ

२०० रुपये िीं डाची कायद्यात तरति
ू असल्याने बेकायिा हॉ्े ल व्यावसानयकाींवर पोलीस कारवाई
होत नसल्याचेही ननिशचनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उकत प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले,

त्यानुसार बेकायिा रुफ ्ॅ ाप हॉ्े ल व्यावसानयकाींवर कारवाई करण्यास ववलींब करणाऱ्या
सींबींर्धत अर्धकाऱ्याींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१९-०९-२०१८) : (१) व (२) • बाींधकाम ववकास ननयींत्रण ननयमावलीनस
ु ार
्े रेसवर रे स््ॉरीं ्/उपहारगह
ृ वापर अनुज्ञेय नाही. पुणे महानगरपामलकेमाफचत रुफ ्ॉप (्े रेस)
हॉ्े ल्ससाठी परवानगी दिली जात नाही. त्यामळ
ु े असा वापर अनर्धकृत आहे.

• महानगरपामलकेने केलेल्या पाहणीत महानगरपामलका हद्दीत रुफ ्ॉप वर ४२ हॉ्े ल्स
अनर्धकृतररत्या सरु
ु असल्याचे ननिशचनास आले.

• या सवच हॉ्े ल्सला नो्ीसा िे ण्यात आल्या. त्यापैकी ३६ ममळकतीतील अनर्धकृत रुफ ्ॉप
हॉ्े ल्सवर कारवाई करण्यात आली व १३१०३२ चौ.फु. इतके बाींधकाम ननषकामसत करण्यात
आले.

• या व्यनतररकत एकूण ६ रुफ ्ॉप ्े रेस हॉ्े ल धारकाींना को्ाचकडून स्थर्गती आिे श िे ण्यात
आले असून स्थर्गती आिे श उठववण्याची कायचवाही पुणे महानगरपामलकेमाफचत सुरु आहे .
स्थर्गती आिे श उठववल्यानींतर पढ
ु ील आवश्यकती कायचवाही करण्यात येईल.

(३) बेकायिे शीर हॉ्े ल्स सींिभाचत कारवाईची मुखय जाबाबिारी सींबींधीत नागरी स्थाननक
सींस्थेची आहे . तसेच अर्धननयमातील प्रचमलत तरतूिीनुसार पोलीसाींमाफचत िे खील कारवाई
करण्यात येते.
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(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
चांद्रपूर शहरातील मशवशांिर होडा िपांनीिडून एल.बी.टी च्या नावाने ग्राहिाांची व
महानगरपामलिेची फसवणूि झाल्याबाबत

(४३)

१२२०९० (३०-०७-२०१८).

(िाटोल) :

श्री.वविास िांु भारे (नागपूर मध्य), डॉ.आमशष दे शमुख

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) चींद्रपूर शहरातील मशवशींकर होडा कपींनीकडून सन २०१२ ते २०१७ या कालावधी एल.बी.्ी

च्या नावाने ग्राहकाींकडून ३ ्कके रककम वसल
करून ग्राहकाींची व महानगरपामलकेची
ु
फसवणूक केल्याची बाब दिनाींक २० एवप्रल, २०१८ रोजी वा त्या सुमारास ननिशचनास आली, हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय व त्यात काय आढळून आले,
चौकशीनस
ु ार उकत होडा कींपनीवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२१-०९-२०१८) : (१) नाही हे खरे नाही. तथावप, अशा आशयाची तिार
चींद्रपूर महानगरपामलकेस दिनाींक २६.०४.२०१८ रोजी प्राप्त झाली होती.

(२) • चींद्रपरू महानगरपामलका क्षेत्रात दि.०१.११.२०१२ पासन
ू स्थाननक सींस्था कर लागू झाला.
त्यानुसार दि. ०१.११.२०१२ ते दि.१०.०९.२०१३ या कालावधीत िोन चाकी वाहनाींवर स्थाननक
सींस्था कराचा िर ३ ्कके इतका होता.

• त्यानींतर दि.१.०९.२०१३ ते ३०.०६.२०१७ या कालावधीत िोन चाकी वाहनावरील स्थाननक
सींस्था कराचा ववहीत िर िोन ्कके इतका होता.
• चींद्रपूर शहरातील मशवशींकर होंडा कींपनीने वरील ववहीत िरानेच सिर कराची ग्राहकाींकडून
वसुली व ववदहत िरानेच महापामलकेकडे भरणा केला असून, ग्राहकाींची फसवणूक केली
नसल्याचे महानगरपामलकेच्या अहवालात नमुि आहे .

• तथावप, चींद्रपूर शहरातील मशवशींकर होंडा कींपनीने फसवणक
ू केल्याच्या तिारीच्या अनुषींगाने

मशवशींकर होंडा कींपनीचे लेखे मनापने ननयक
ु त केलेल्या सनिी लेखापालाकडून तपासले असता,

कींपनीकडून रु.१६,७७,५३८/- एवढे अनतरीकत िानयत्व ननघते. त्याच्या वसूलीची कायचवाही सुरू
आहे .

(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________

वव.स. ४७८ (40)
िल्याण डोंबबवली (न्ज.ठाणे) महानगरपामलिा हद्दीतील ववद्युत खाांबावर
टािण्यात आलेल्या अनधधिॄत िेबलबाबत

(४४)

१२३१०५ (२९-०७-२०१८).

(िल्याण पन्श्चम) :
(१)

कल्याण

श्री.गणपत गायिवाड (िल्याण पूव)व , श्री.नरें द्र पवार

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

डोंबबवली

(जज.ठाणे)

महानगरपामलका

हद्दीमधील

ववद्युत

खाींबावर

केबलधारकाींकडुन अवैधररत्या केबल ्ाकण्यात येत असल्याने मोठया अपघाताला सामोरे जावे
लागण्याची शक्यता असल्याचे ननिशचनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याबाबत स्थाननक लोकप्रनतनीधी याींनी कल्याण डोंबबवली महानगरपामलका
प्रशानाकडे सन २०१३ पासन
ू वारीं वार पत्रव्यवहार करून पाठपरु ावा केला आहे , हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, सिर प्रकरणी महानगरपामलका प्रशासनातील काही अर्धकारी िल
च
करत
ु क्ष
असल्याने उकत िोंषीवर शासनाकडुन कोणती कारवाइच केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२१-०९-२०१८) : (१)कल्याण-डोंबबवली महानगरपामलका हद्दीमधील ववद्युत
खाींबावर केबलधारकाींकडून अवैधररत्या केबल ्ाकण्यात येतात, ही वस्तुजस्थती आहे .
(२) हे खरे आहे .
(३) •

कल्याण-डोंबबवली

महानगरपामलका

क्षेत्रात

जममनी

खालन
ू

जाणाऱ्या

केबल्स

्ाकण्याकररता ववववध कींपन्या/सींस्था याींचेकडून रस्ता खोिाईपो्ी ववदहत शुल्क आकारून
महानगरपामलकेकडून परवानगी दिली जाते. तथावप, उन्नत केबल्स ्ाकणेकररता अशा प्रकारची
परवानगी महानगरपामलकेकडून घेण्यात येत नाही.
•महानगरपामलकेच्या

ववद्यत
ु

पोलचा

आधार

घेऊन

्ाकण्यात

आलेल्या

केबल्सवर

महानगरपामलकेच्या अनर्धकृत बाींधकाम ननयींत्रण ववभागामाफचत ननयममत कायचवाही करण्यात
येत असल्याचे महानगरपामलकेने कळववले आहे.

•कल्याण-डोंबबवली महानगरपामलका क्षेत्रातील भुममगत व उन्नत केबलवर भाडे आकारणी
करणे

व त्याअनुषींगाने मालमत्ता कराची आकारणी करणे याकररता कल्याण-डोंबबवली

महानगरपामलकेच्या सवचसाधारण सभेने दि.०५.१२.२०१७ रोजी ठराव ि.६५ पारीत केलेला आहे .

त्याअनुषींगाने महानगरपामलकेच्या ववववध ववभागाींमाफचत भुममगत व उन्नत केबल वापरकत्याच
सींस्था/कींपन्या याींचक
े डून मादहती सींकलनाचे काम कर ननधाचरक व सींकलक ववभागामाफचत सुरू
आहे .

(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

औरां गाबाद महानगरपामलिेत टँ िरने होणाऱ्या पाणीपुरवठ्यात झालेला गैरव्यवहार
(४५)

१२३४१५ (३०-०७-२०१८).

श्री.अतुल सावे (औरां गाबाद पूव)व :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

वव.स. ४७८ (41)
(१) औरीं गाबाि महानगरपामलका हद्दीतील ज्या भागात नळाने पाणीपरु वठा केला जात नाही त्या
दठकाणी महानगरपामलकेतफे ्ँ कर पाठववले जातात, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास, महानगरपामलकेच्या पाणीपुरवठा ववभागाने कोणतीही ननवविा न काढता शेख

कींन्स्ट्रकशन या एजन्सीला काम दिले व कोणतीही मान्यता न घेता रुपये १ को्ी ७४ लाखाींचे
िे यके अिा करण्यात आले, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, पाण्याच्या ्ँ करसाठी जजल्हार्धकाऱ्याींनी ५ हजार मल्रच्या ्ँ करसाठी १४६० रु.
व १० हजार मल्रच्या ्ँ करसाठी २५६० रु. िर ननजश्चत केला असताींना महानगरपामलकेने मात्र
यासाठी अनि
ु मे १७९५ रुपये व ३१३० रु. हा वाढीव िर दिला, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास,या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले व
त्यानुसार सींबींर्धताींवर कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१५-०९-२०१८) : (१) औरीं गाबाि महानगरपामलका हदृीत ज्या भागात
नळाने पाणी पुरवठा केला जात नाही, अशा भागात सशुल्क ड्रम पध्ितीने ्ँ करद्वारे
पाणीपुरवठा केला जातो, ही वस्तुजस्थती आहे .
(२)

महानगरपामलकेमधील

सातारा-िे वळाई

या

भागाकररता

पाणीपरु वठा

करण्याबाबत

सवचसाधारण सभेची मान्यता घेवन
ु ननवविा काढण्यात आलेली होती. सातव्या वेळेच्या ननवविे स

स्थायी सममतीची मान्यता घेवुन मे.शेख कन्स्ट्रकशन्स औरीं गाबाि याींना दि.७.१०.२०१६ रोजी
कायाचिेश िे ण्यात आले. सिर कामाकररता रु. ७६,४८,८३५ /- इतका खचच झालेला आहे .

(३) सातारा िे वळाई पररसरासाठी ववदहत पध्ितीचा अवलींब करून ई-ननवविा प्रकियेद्वारे अींनतम
केलेल्या खालील िराने ्ँ करद्वारे पाणीपरु वठा करण्यात आलेला आहे .
अ) ५ हजार मल्र ्ँ करसाठी :-रू.१४५०/ब)१० हजार मल्र ्ँ करसाठी:-रू.२६७०/(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

नागपूर न्जल्हयातील महानगरपामलिेंतगवत मराठी शाळाांमधील मुलाांच्या
सांख्येत मोठया प्रमाणात घट झाल्याबाबत

(४६)

१२४८४१ (३०-०७-२०१८).

श्री.सुधािर िोहळे

मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(नागपूर दक्षक्षण) :

सन्माननीय

(१) नागपरू जजल्हयातील महानगरपामलकेंतगचत मराठी शाळाींमधील मल
ु ाींच्या सींखयेत मोठया
प्रमाणात घ् होत असल्याचे दिनाींक ५ मे, २०१८ रोजी वा त्या सम
ु ारास ननिशचनास आले, हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सिर मराठी शाळाींमधील मुलाींची सींखया वाढीच्या दृष्ीकोनातून शासनाने
कोणती उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. ४७८ (42)
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१५-०९-२०१८) : (१) नागरी क्षेत्रामध्ये पालकाींचा आपल्या पाल्याींना इींग्रजी
माध्यमाच्या शाळाींमध्ये ्ाकण्याचा मोठ्या प्रमाणात वाढलेला कल पहाता, मराठी माध्यमाच्या
शाळाींमधील प्सींखया कमी होत असल्याचे ननिशचनास येत आहे .
(२)

व

(३)

महानगरपामलकेच्या

मराठी

शाळाींमधील

मल
ु ाींची

सींखया

वाढावी

यासाठी,

महानगरपामलकेच्या मशक्षण ववभागाकडून ववद्यार्थयांना मोफत गणवेश, पाठ्यपुस्तक, इतर

शैक्षणणक सादहत्य वा्प करणे तसेच लाींब अींतरावरील ववद्यार्थयाचकररता मोफत बस सुववधा,
सायकल बँक योजनेअींतगचत सायकल उपलब्ध करुन िे ण,े यासाठी मशक्षकाींच्या कायचशाळे चे
आयोजन करणे इ. उपाययोजना करण्यात येत आहे त.
___________
चांद्रपूर शहराला पाणीपुरवठा िरणा-या िमवचाऱ्याांच्या प्रलांबबत समलायाांबाबत
(४७)

१२५१३१ (२५-०७-२०१८).

श्री.सुरेश धानोरिर (वरोरा) :

सन्माननीय मुख्यमांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

चींद्रपूर शहराला पाणीपुरवठा करणा-या कमचचाऱ्याींच्या अनेक समस्या प्रलींबबत असल्यामळ
ु े

त्याींनी दिनाींक २ मे, २०१८ पासन
ू सींपावर जाण्याचा ननणचय घेतला असन
ू चींद्रपरू शहराचे पाणी
बींि होणार आहे , हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास, पाण्याअभावी शहरामध्ये अनेक समस्याींना नागररकाींना सामोरे जावे लागणार

आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले व

त्यानस
ु ार शासनाने कोणती कायचवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४)

नसल्यास, त्याची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१९-०९-२०१८) : (१), (२), (३) व (४) • चींद्रपूर शहराला पाणीपुरवठा
करीत

असलेल्या

खाजगी

कींत्रा्िाराकडील

कमचचाऱ्याींनी

०२

मे

२०१८

जाण्याबाबत इशारा दिला होता. ही बाब खरी होती.

पासन
ू

सींपावर

• तथावप, त्याींच्या मागण्यासींिभाचत चचाच करुन त्याींना सींपावर न जाण्यापासून परावत्ृ त
केल्यामुळे असा सींप झालेला नाही.

• पररणामी चींद्रपूर शहराच्या पाणीपुरवठ्यावर पररणाम झालेला नाही.
___________

पुणे न्जल््यात भटक्या िुत्रयाांच्या सांख्येत झालेली वाढ
(४८)

१२५२०४ (३०-०७-२०१८).

श्री.सुरेश गोरे (खेड आळां दी) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

(१) पण
ु े पोलीस आयक
ु तालयातील अर्धकाऱ्याींसह कमचचाऱ्याींना वपसाळलेल्या भ्कया कुत्र्याने

चावा घेवून जखमी केल्याची घ्ना दिनाींक ३१ मे, २०१८ रोजी वा त्या सम
ु ारास घडली तसेच
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भ्कया कुत्र्याींनी केलेल्या हल्ल्यात वपींपरी र्चींचवड जवळील माण येथील ५ वषांच्या कु.सादहल
अन्सारी या बालकाचा मत्ृ यू झाल्याची घ्ना माहे माचच, २०१८ मध्ये घडली आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, भ्कया कुत्र्याींच्या हल्ल्यात लहान मल
ु े, मदहला, वध्
ृ ि याींच्या जीवाला धोका

ननमाचण होत असून अशा भ्कया कुत्र्याींची पुणे जजल्ह्यातील वाढलेली सींखया पाहता त्याींच्यावर
तत्काळ योग्य ती कारवाई करण्यात येत नसल्याने नागररकाींच्या आरोग्याला धोका ननमाचण
झाला आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, भ्कया कुत्र्याींच्या वाढलेल्या हल्ल्यामळ
ु े मत्ृ यू पावल्याींच्या तसेच जखमी
झाल्याच्या घ्ना रोखण्यासाठी शासनाने कोणती ननणचयात्मक उपाययोजना केली वा करण्यात
येत आहे ,
(४) असल्यास, भ्कया कुत्र्याींवर ननयींत्रण आणण्याबाबत अद्याप उपाययोजना करण्यात आली
नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१९-०९-२०१८) : (१), (२) व (३) • वपसाळलेल्या भ्कया कुत्र्याने पुणे

मनपा हद्दीतील पोमलस आयुकतालयातील अर्धकाऱ्याींसह कमचचाऱ्याींना चावा घेवन
जखमी
ू
करण्याची घ्ना दिनाींक ३१ मे, २०१८ रोजी घडली आहे हे खरे आहे.

• भ्कया कुत्र्याींच्या वाढलेल्या हल्ल्यामळ
ु े नागररक मत
ृ पावणे तसेच जखमी झाल्याच्या

घ्ना रोखण्यासाठी पुणे महानगरपामलकेच्या िोन डॉग पॉन्ड असून त्यामध्ये भ्कया व
मोका् कुत्र्याींची नसबींिी शस्त्रकिया व लसीकरण करण्याची कायचवाही ननवविा प्रकिया द्वारे

आलेल्या खाजगी सींस्थामाफचत करण्यात येत आहे . भ्कया व मोका् कुत्र्याींना पकडण्यासाठी
मनपाची व खाजगी सींस्थाची वाहने उपलब्ध आहे त.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
नागपूर महानगरपामलिेने शासन पररपत्रिाचे उल्लांघन िरुन मलवादहिेचे िांत्राट अभी
्ांन्जतनयररांग िापोरे शन प्रा.मल.ला ददल्याबाबत

(४९)

१२६३०८ (३०-०७-२०१८).

श्री.ओमप्रिाश ऊफव बच्चू िडू (अचलपरू ) :

सन्माननीय

मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नागपरू महानगरपामलकेने दिनाींक १९ ऑगस््, २०१७ रोजीच्या शासन पररपत्रकाचे उल्लींघन

करून अभी इींजीननयररींग कापोरे शन प्रा.ली कींपनीला नागपूर िक्षक्षण मतिार क्षेत्राींतगचत
दहींगणघा्ी पोइीं् ते नागोबा मींदिर चौक पयंत मलवादहकेचे तसेच िक्षक्षण पजश्चम मतिार
क्षेत्राींतगचत दहींगणघा्ी पोइीं् ते सहकार नगर घा् येथे पावसाळी वादहकेच्या बाींधकामाचे करार
केले आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, दिनाींक १९ ऑगस््, २०१७ रोजीच्या शासन पररपत्रकात दिनाींक २२ ऑगस््,
२०१७ पूवी ज्या ननवविा स्वीकृत करण्यात आल्या पण कायच आिे श िे ण्यात आलेले नाही अशा

सवच ननवविा रद्द कराव्यात व GST करामुळे कमी झालेल्या ककीं मती प्रमाणे नवीन ननवविा
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काढाव्यात असे आिे श असतानाही अभी इींजजननयररींग कापोरे शन प्रा.ली.कींपनीला अशा प्रकारची
सवलत िे ण्याची करणे काय आहेत,
(३) असल्यास, त्यामुळे शासनावर अनतररकत भर पडणार असल्याने उपरोकत प्रकरणी शासनाने
चौकशी करून शासनाचे पररपत्रकाचे उल्लींघन करणाऱ्या िोषी अर्धकाऱ्याींवर कोणती कायचवाही
केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१९-०९-२०१८) :(१)

ववदहत ताींबत्रक व प्रशासकीय मान्यतेनींतर तसेच

ववदहत ननवविा प्रकिया पूणच करुन दहींगणघा्ी पॉईं् ते नागोबा मींदिर या मलवादहकेच्या
कामाचे तसेच दहींगणघा्ी पाँईं् ते सहकार नगर या पजचन्य जलवादहनीच्या कामाचे कायाचिेश
आिे श दिनाींक ३१/०८/२०१७ रोजी नागपूर महानगरपामलकेने दिले आहे त, ही वस्तुजस्थती आहे .

(२), (३) व (४) या ननवविे तील करारानुसार कींत्रा्िार GST कराचा बोझा स्वत: वहन करणार
असल्याने, तसेच GST मळ
ु े फायिा झाल्यास तो सींपण
ू च फायिा नागपरू महानगरपामलकेला
वळती करण्यात येईल अशा प्रकारची लेखी हमी कींत्रा्िाराने दिनाींक १२/०६/२०१८ रोजी दिलेली

आहे . त्यामुळे या प्रकरणी ववत्तीय हानी झालेली नाही, असे नागपूर महानगरपामलकेने
कळववले आहे.

___________
िल्याण-डोंबबवली (जि.ठाणे) महानगरपामलिा क्षेत्रामध्ये नव्याने समाववष्ट्ट
िरण्यात आलेल्या २७ गावातील आरक्षक्षत भूखांडाबाबत
(५०)

१२६३३५ (०३-०८-२०१८).

श्री.गणपत गायिवाड (िल्याण पूव)व :

सन्माननीय

मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) कल्याण-डोंबबवली (जज.ठाणे) महानगरपामलका क्षेत्रामध्ये नव्याने समाववष् करण्यात

आलेल्या २७ गावातील शासनाने मींजरु केलेल्या कॄती आरखडयानस
ु ार असलेली आरक्षणे बार्धत

होवु नये या कररता स्थाननक लोकप्रनतननधीनी वारीं वार सच
ु ना व पत्रव्यवहार करूनही सिर
आरक्षीत भख
ु ींडावर अनतिमण होत आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सिर आरक्षणे वाचववण्याकररता कल्याण-डोंबबवली महानगरपामलकेने कोणती
कायचवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) असल्यास, सिर आरक्षाणावर अनतिमण होण्यास जबाबिार असणाऱ्या अर्धकाींऱ्यावर
कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२१-०९-२०१८) : (१), (२) व (३) • २७ गावाींच्या क्षेत्रासाठी शासनाने मींजरू
केलेल्या ववकास योजनेतील सेक्र १ ते ४ मध्ये

एकूण ५०५ आरक्षणे आहे त.
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• २७ गावाींमधील ववकास योजनेतील रस्ते व आरक्षणाींचा ववकास पूणच क्षमतेने करून ववकास
योजनेची अींमलबजावणी होणेकामी तसेच रस्ते व आरक्षणाींचे क्षेत्रावर अनर्धकृत बाींधकामे न
होणेस्तव ननयींत्रण ठे वण्यासाठी सिर ववकास योजनेतील रस्ते व आरक्षणाींच्या क्षेत्राचे सववस्तर

सव्हे क्षण व Demarcation करणेकररता खाजगी सींस्थेची नेमणक
करणेकररता ननवविा
ू
मागववण्यात आलेल्या असून, सिर ननवविा प्रकिया अींनतम ्प्प्यात आहे .

• कल्याण-डोंबबवली महानगरपामलका क्षेत्रातील अनर्धकृत बाींधकामाींवर प्रभागक्षेत्र अर्धकारी
तथा पिननिे मशत अर्धकारी याींचेमाफचत िै नींदिन कारवाई कण्यात येत असून, महाराषट्र
महानगरपामलका अर्धननयम, १९४९ चे कलम-२६० व १६७(१) अन्वये नो्ीस िे ऊन, सिरचे
बाींधकाम सन
ु ावणीअींती अनर्धकृत म्हणून घोवषत करण्यात येतात.

• अनर्धकृत बाींधकामाववरुद्ध महाराषट्र प्रािे मशक नगररचना अर्धननयम, १९६६ आणण महाराषट्र
महानगरपामलका अर्धननयम, १९४९ मधील कलमाींन्वये एकूण ५९ गुन्हे िाखल करण्यात आले
असून, सींबींर्धत िोषी अर्धकाऱ्याींवर प्रचमलत अर्धननयमातील तरतुिीनुसार कारवाई करण्याची
तजवीज ठे वण्यात आली आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________

ववधान भवन :
मुांबई.

डॉ. अनांत िळसे
प्रधान सधचव,
महाराष्ट्र ववधानसभा.

__________________________________________________________________
मद्र
ु णपव
ू च सवच प्रकिया महाराषट्र ववधानमींडळ सर्चवालयाच्या सींगणक यींत्रणेवर
मुद्रण: शासकीय मध्यवती मुद्रणालय, मुींबई.

