अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ४८४ वी यादी

महाराष्ट्र ववधानसभा
ततसरे अधधवेशन, २०१८
___________

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५०
___________

राज्यात “प्रधानमांत्री आवास” योजनेबाबत
(१)

४४९१७ (३०-११-०००२).

श्री.बाळासाहे ब थोरात (सांगमनेर), श्री.अस्लम शेख (मालाड

पश्श्चम), श्री.राहुल बोंद्रे (धचखली), श्री.अब्दल
ु सत्तार (लसललोड), श्री.रणधीर सावरिर (अिोला
पव
)
व
,
श्री.बळीराम
लसरसिार
(बाळाप
र
)
:
सन्माननीय गह
ू
ू
ु ील गोष्ीींचा
ृ तनमावण मांत्री पढ
खुलासा करतील काय :-

(१) महाराषर राज्यात “प्रधाानमीं्ी वाास” योजनेअींतगगत सन २०१२ पयंत साांना पराडणारी
एकूण २२ लाख घरे बाींधाण्यात येणार असन
ू माहे एप्रप्रल, २०१५ ते माचग, २०१७ पयंत पहहल्या
्प्पप्पयात भीं र भहराींमयेये ा भेा्याया ्प्पप्पयात माहे एप्रप्रल, २०१९ ते माचग, २०२१ पयंत

वणखी दोनभे भहराींमयेये ही योजना राबप्राण्यात येणार असल्याचे डडसेंबर, २०१५ मयेय ाा
त्या दरम्यान ननदभगनास वले वहे , हे खरे वहे काय,
(२) असल्यास, या महत्ााकाींक्षी योजनेयाया अींमलबजााणीसाठी भहराींची ननाड करणे, जागाींची
तरतूद करणे, प्राकासकाींची यादी करणे, प्पलान वखणी मींजुरी याबाबत भासनाने काही
उपाययोजना केली ाा करण्यात येत वहे,

(३) असल्यास, त्याचा तपभील काय वहे ,
(४) नसल्यास, प्रालींबाची कारणे काय वहे त ?
श्री. प्रिाश महे ता (१०-१०-२०१८) : (१) हे अींभत: खरे वहे .
सद्य:स्थितीत राज्यातील ३८२ भहराींमयेये प्रधाानमीं्ी वाास योजना राबप्राण्यात येत वहे .
तसेच सन २०२२ पयंत १९.४० लक्ष घरकुलाींची ननर्मगती करण्याचे उहिष् ननस्चचत करण्यात
वले वहे.

(२) ा (३) सदर योजना राज्यात राबप्राण्यासाठी भासनाने हद.९ डडसेंबर,२०१५ रोजी भासन
ननणगय ननगगर्मत केला वहे . योजनेंतगगत भहराींची ननाड केंद्र भासनामार्गत करण्यात ये त.े
योजनेंतगगत घराींयाया ननर्मगतीसाठी सींबींधधात अींमलबजााणी यीं्णाींना रु.१ चौ.मी. नाममा् दराने
भासकीय जमीन उपलब्धा करुन दे ण्याबाबत ननणगय घेण्यात वला वहे .
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तसेच प्रधाानमीं्ी वाास योजनेंतगगत वधिगकदृष्या दब
ग
घ्काींना ाा्प करण्यात
ु ल

येणाऱ्या ३० चौ.मी. पयंतयाया क्षे्ायाया सदननकाींयाया ाा्पायाया सींबींधाातील केाळ पहहल्या

दथत्याला मुद्राींक भुल्कात सालत दे ण्यात येऊन ते रु.१ हजार इतके ननस्चचत करण्याबाबत
वले असन
ग घ्काकरीता बाींधाण्यात येणाऱ्या गह
ू वधिगकदष्या दब
ु ल
ृ प्रकल्पास सींबींधधात सक्षम

प्राधधाकारी याींनी ननयमानुसार मान्यता हदल्यानींतर अभा साग प्रकरणामयेये मोजणी र्ी मयेये
प्रचर्लत मोजणी र्ी याया ५०% सालत दे ण्याचा ननणगय भासनाने घेतला वहे .
(४) प्रचन उद््ाात नाही.
___________
नवी मुांबईतील वाहतुिीवरील ताण िमी िरण्यासाठी िोस्टल रोड तयार िरणेबाबत
(२)

६५४३३ (०७-०२-२०१७).

श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.श्जतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा),

श्री.जयांत पाटील (इस्लामपूर), श्री.शलशिाांत लशांदे (िोरे गाव), श्री.वैभव वपचड (अिोले),
श्री.पाांडुरां ग बरोरा (शहापरू ), श्री.किसन िथोरे (मरु बाड) :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील

(१) प्रथताप्रात नाी मुींबई वींतरराषरीय प्रामानतळ, जेएनपी्ी बींदराचा प्राथतार, नैना क्षे्
यामुळे

प्राषयात दळणाळणाचा उद ाणारा प्रचन यासाठी ााभी-ठाणे ा पामबीच मागागला

समाींतर असा ााभी ते बेलापूर अभा दोन सागरी ककनारी मागागसींबधाीचे प्रथताा नाी मुींबई
महानगरपार्लकेने एमएमवरडीकडे सादर केले वहे त, हे खरे वहे काय,

(२) असल्यास, उक्त दोन मागागपक
ै ी पहहल्या ्प्पप्पयातील ााभी ते ऐरोली दरम्यानयाया कोथ्ल
रोडला एमएमवरडीए ने मान्यता दभगाली वहे , हे ही खरे वहे काय,

(३) असल्यास, या मागागचे काम अद्यापी सुरु करण्यात वले नसल्याची बाब माहे जानेाारी,
२०१७ मयेये ाा त्या दरम्यान ननदभगनास वली वहे , हे खरे वहे काय,

(४) असल्यास, ााभी-ठाणे ा पामबीच या पहहल्या मागागचे तसेच ााभी ते बेलापूर या दस
ु ऱ्या
मागागचे काम सुरु करण्याबाबत भासनथतराारून कोणती कायगााही करण्यात वली ाा येत
वहे ,

(५) नसल्यास, प्रालींबाची कारणे काय वहे त?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०८-१०-२०१८) : (१) हे खरे वहे .
(२), (३) ा (४) • ााभी ते ठाणे या पहहल्या ्प्पप्पयाचे १६.९ कक.मी. लाींबीयाया रथत्यायाया
प्रथताा एम.सी. झेड. एम. ए. याींचेकडे ना-हरकत पराानगी माधगतली होती. त्याअनुषींगाने
त्याींनी काही अ्ीार पराानगी दे ण्याचे मान्य केले वहे .

• सदर कामाचे डड. पी. वर. बनप्राला असून हे काम प्रादे र्भक थारूपाचे असल्याने सदरचा
प्रथताा एम.एम.वर.डी.ए. कडे पाठप्राला वहे .

• दस
ु ऱ्या ्प्पप्पयातील ााभी ते बेलापूर या कामाची व्याहायगता (Feasiability) तपासणे
वाचयक वहे.
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• सदरचा रथता वठ पदरी बनप्राण्याकरीता रू. ५०३८ को्ी इतका खचग अपेक्षक्षत वहे.
याबाबत

एम.एम.

वर. डी. ए.

कडे प्रथताा

अद्यापपयंत लेखी कळप्रालेले नाही.

सादर केला असून

एम.एम.वर.डी.ए.ने

(५) प्रचन उद््ाात नाही.
___________
उलहासनगर (श्ज.ठाणे) येथील पाणी पुरवठा योजनेबाबत
(३)

८८६२१ (२३-०८-२०१७).

श्रीमती ज्योती िलानी (उलहासनगर) :

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

(१) उल्हासनगर (स्ज.ठाणे) येिील सुमोर ३०० को्ी रूपयाींची पाणी पुराठा योजना ा़ पूणग
होऊनही नागररकाींयाया उपयोगी वली नसून या योजनेचे ाकग वडड्सुधा ा सींभायथपद असल्याचे
ननदभगनास वले वहे , हे खरे वहे काय,

(२) असल्यास, उक्त पाणीपुराठा योजना उल्हासनगराासीयाींना पाणी पुराठा करण्यास
अपयभी ठरली असून येिील जनतेचे पाण्यासाठी हाल होत असल्याचे माहे एप्रप्रल, २०१७ मयेये
ाा त्या दरम्यान ननदभगनास वले, हे ही खरे वहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी भासनाकडून कोणती कायगााही करण्यात वली ाा येत वहे ,
(४) नसल्यास, प्रालींबाची कारणे काय वहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०५-१०-२०१८) : (१), (२), (३) ा (४) • उल्हासनगर भहरासाठी सन
२००८ मयेये केंद्र भासन सहास्ययत “जााहरलाल नेहरु राषरीय पन
ु ननमागण अर् यान” अींतगगत
रु.१२७.६५ को्ी रुपयाींची पाणी परु ाठा योजना मींजूर करण्यात वली वहे.
•

सदर

योजना

प्रगतीपिाार

असताींना

या

योजनेअींतगगत

समाप्राष्

ागाकरीता योजना सुधाारीत करुन महापार्लकेयाया थायींननधाीतुन

नसलेल्या

काही

ननधाी उ ारुन रु.२५६.५४

को्ी रुपयाींची कामे पण
ु ग करण्यात वली वहे त.

• सदर योजनेयाया अनुषींगाने प्राप्पत तक्रारीयाया अनुषींगाने सदर प्रकल्पाची मुख्य अर् यींता,

महाराषर जीान प्राधधाकरण, कोकण याींचेमार्गत चौकभी करण्यात वली असून, सदर चौकभी
अहाालायाया अनुषींगाने पुढील ननणगय घेण्याची बाब भासनायाया प्राचाराधाीन वहे.
___________

उलहासनगर (श्ज.ठाणे) येथील नगरचनािार पद ररक्त असलयाबाबत
(४)

८८७५८ (२३-०८-२०१७).

श्रीमती ज्योती िलानी (उलहासनगर) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

(१) उल्हासनगर (स्ज.ठाणे) येिील नगरचनाकार श्री.करपे बेपत्ता झाल्यानींतर गत एक
ाषागपासून नगरचनाकार पद ररक्त वहे, हे खरे वहे काय,
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(२) असल्यास, पनाेलचे श्री.दे ा याींची येिे बदली केली असली तरी त्याींनी ही येिील पद ार
स्थाकारण्यास उदार्सनता दभगप्राली वहे , हे ही खरे वहे काय,
(३)

असल्यास,

उल्हासनगर

प्रारूप

प्राकास

वराखडा

प्रकक्रया

प्रगतीपिाार

असताींना

नगररचनाकार पद ररक्त असल्याने अनेक अडचणी ननमागण होऊ भकतात याची कल्पना
महानगरपार्लकेने भासनास हदली वहे , हे ही खरे वहे काय,
(४)

असल्यास,

ररक्त

नगरचनाकार

पदी

सक्षम

अधधाका-याींची

भासनाथतराारून कोणती कायगााही करण्यात वली ाा येत वहे ,

ननयुक्ती

करण्याबाबत

(५) नसल्यास, प्रालींबाची कारणे काय वहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१०-१०-२०१८) : (१), (२), (३), (४) ा (५) होय.
उल्हासनगर महानगरपार्लकेतील नगररचनाकार या भासकीय वथिापनेयाया पदाार
कायगरत असलेले श्री.सीं.ना.करपे हे हद.२०/८/२०१६ पासून बेपत्ता झाल्यामळ
ु े सदरहू पद ररक्त
होते. नगररचना सींचालनालयायाया हद.०६/०४/२०१७ रोजीयाया वदे भान्ाये श्री.श्री.प्रा.दे ा, नगर
रचनाकार याींची उल्हासनगर महानगरपार्लका येिे बदली करण्यात वली. तिाप्रप , ते सदर
पदाार रुजू न झाल्याने त्याींची
रचनाकार याींची

ूसााळ नगर पररषद येिे ा श्री.र्म.म.सोनााणी, नगर

नगर रचनाकार, उल्हासनगर महानगरपार्लका या पदाार नगर रचना वणण

मल्
ु य ननधाागरण सींचालनालयायाया हदनाींक २२/१२/२०१७ रोजीयाया वदे भान्ाये बदली करण्यात
वलेली असून श्री.सोनााणी हे सदर पदाार कायगरत वहे त.
___________

वसई-ववरार शहर महानगरपाललिेला दे य असलेलया अनुदानाबाबत
(५)

९०८७६ (२३-०८-२०१७).

श्री.ववलास तरे (बोईसर) :

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

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) ासई-प्रारार भहर महानगरपार्लकेला त्याींयाया प्राकास कामाींसाठी भासनाकडून रुपये
६,५३७.२० लक्ष एाढी अनुदानाची रक्कम येणे प्रलींबबत वहे , हे खरे वहे काय,

(२) असल्यास, उपरोक्त अप्राप्पत अनुदानाची रक्कम ासई-प्रारार भहर महानगरपार्लकेस

तातडीने दे ण्यात यााी अभा प्रकारचे ननाेदन थिाननक लोकप्रनतननधाीींनी हदनाींक २१ मे, २०१७
रोजी ाा त्या सुमारास मा. अिगम्
ीं ी याींना हदले वहे , हे ही खरे वहे काय,

(३) असल्यास, ासई-प्रारार भहर महानगरपार्लकेस दे य असलेल्या अनद
ु ानाबाबत भासनाने
कोणती कायगााही केली ाा करण्यात येत वहे ,

(४) नसल्यास, प्रालींबाची कारणे काय वहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०५-१०-२०१८) : (१) ा (२) मा.श्री.हहतेंद्र ठाकूर, प्राधाानस ा सदथय याींनी

ासई प्रारार भहर महानगरपार्लकेस भासनाकडून दे य असलेल्या रुपये ६५३७.२० लक्ष हदनाींक
२१.०५.२०१७ याया प्ान्ाये केली वहे .
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(३) ा (४) उपरोक्त दे य अनुदानापैकी रुपये २२६२.२० लक्ष इतके अनुदान महानगरपार्लकेस
प्राप्पत झाले असल्याचे ासई प्रारार भहर महानगरपार्लकेने कळप्राले वहे .
___________
मुांबईत डॉ.अमरापूरिर याांचा मॅनहोलमध्ये पडून झालेला मत्ृ यू
(६)

९४९६८ (१३-१०-२०१७).

श्री.योगेश सागर (चारिोप) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील

(१) मुींबईमयेये हदनाींक २९ ऑगथ्, २०१७ रोजी ाा त्या सम
ु ारास झालेल्या अनताषृ ्ीने
सगळीकडे पाणी तुींबले होते ा त्यात बॉम्बे रुग्णालयाचे डॉ. अमरापूरकर याींचा मॅनहोलमयेये
पडून मत्ृ यू झाला वहे, हे खरे वहे काय,

(२) असल्यास, सदर प्रकरणी मा.उयाच न्यायालयाने भासन ा महानगरपार्लका प्रभासनास
नो्ीस हदली असल्याचे हदनाींक ०२ सप्प्ें बर, २०१७ रोजी ाा त्यासुमारास

ननदभगनास वले

वहे , हे ही खरे वहे काय,

(३) असल्यास, सदर घ्ना मुींबई महानगरपार्लका प्रभासनायाया दल
ग
ा हलगजीपणामुळे
ु क्ष
घडली वहे , हे ही खरे वहे काय,

(४) असल्यास, या दघ
ग नेस कोण जबाबदार वहे तसेच सींबींधधात दोषीींप्रारुयेद
ु ्
करण्याबाबत ा

अभा दघ
ग ना
ु ्

प्राषयात घडू नये म्हणून

कारााई

उपाययोजना करण्याबाबत कोणती

कायगााही करण्यात वली ाा येत वहे ,

(५) नसल्यास, प्रालींबाची कारणे काय वहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०३-१०-२०१८) : (१) हदनाींक २९.०८.२०१७ रोजी मुींबई भहर ा उपनगरात
झालेल्या अनताषृ ्ीमुळे पररसर जलमय होऊन बॉम्बे हॉस्थप्लचे डॉ. हदपक अमरापूरकर याींचा
एस्ल्र्थ्न येिे मॅनहोलमयेये पडून मत्ृ यू झाला होता.

(२) सदर प्रकरणी मा. उयाच न्यायालयाने नो्ीस बजााली नसन
ू , मा. न्यायालयात जनहहत
दाखल करण्यात वली असल्याचे बह
ृ न्मुींबई महानगरपार्लकेमार्गत कळप्राण्यात वले वहे .

(३) थिाननक लोकाींनी मॅनहोल उघडून झाकण न बसप्राता सदर मॅनहोल उघडे सोडून
हदल्यामुळे सदर दघ
ग ना घडली असल्याचे महानगरपार्लकेने कळप्राले वहे .
ु ्

(४) ा (५) सदर दघ
ग नेस जबाबदार असणाऱ्या ६ थिाननक नागररकाींपैकी ५ नागररकाींना दादर
ु ्
पोलीस ठाणे याींचेमार्गत अ्क करण्यात असन
ू , त्याींना

ोईााडा येिील मा. अनतररक्त मख्
ु य

महानगर दीं डाधधाकारी न्यायालयाने प्रत्येकी रु.१५,०००/- रोख इतक्या जार्मनाार मुक्त केले
वहे .

सदर दघ
ग नेनत
ीं र गठीत करण्यात वलेल्या चौकभी सर्मतीने केलेल्या र्भर्ारभीयाया
ु ्

अनष
ु ींगाने, महानगरपार्लकेयाया कमगचाऱ्याींव्यनतररक्त इतर इसमाींकडून हे तप
ु रु थसर उघडण्यात

येणाऱ्या मॅनहोलारील झाकणामळ
ु े अपघात होऊ नये याकररता मुींबई भहर प्रा ागातील पूर

प्राण हठकाणाींयाया पजगन्य जलााहहन्याींयाया मॅनहोलमयेये सुरक्षा जाळया बसप्राण्याबाबतची
कायगााही बह
ृ न्मुींबई महानगरपार्लकेमार्गत सुरु वहे .
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मुींबई भहरात पजगन्य जलााहहन्याींार एकूण २८,६७२ मॅनहोल्स वहे त. पूरप्राण क्षे्ाींमयेये

सदर मॅनहोल्स उघडण्याची भक्यता असल्यामुळे महानगरपार्लकेमार्गत पहहल्या ्प्पप्पयामयेये
अनतधाोकादायक अभा १४२५ हठकाणी लोखींडी सुरक्षा जाळ्या बसप्राण्यात वल्या वहे त.
कोणत्या

हठकाणी

सरु क्षेयाया

दृष्ीने

जाळ्या

बसप्राणे

वाचयक

वहे

याबाबत

महानगरपार्लकेकडून तपासणी करण्यात येत असून मागील कामातील अनु ााारुन योग्य ते

बदल करुन उागररत हठकाणी लोखींडी सुरक्षा जाळ्या बसप्राण्याचा ननणगय घेण्यात येणार
असल्याचे बह
ृ न्मुींबई महानगरपार्लकेने कळप्राले वहे.
___________

पनवेल महानगरपाललिा हद्दीतील िळां बोली येथे लसडिोने तनमावण िेलेलया वसाहतीतील सेक्टर
(७)

४ इव येथील उद्यानाची दरु वस्था झालयाबाबत

९५०८१ (३०-१२-२०१७).

श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेल), श्री.समीर िुणावार (हहांगणघाट),

अॅड.आलशष शेलार (वाांद्रे पश्श्चम), श्री.अलमत साटम (अांधेरी पश्श्चम) :

सन्माननीय

मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पनाेल महानगरपार्लका हिीतील कळीं बोली येिे र्सडको र्ल. ने ननमागण केलेल्या
ासाहतीतील सेक््र ४ इग येिील उद्यानाची अनतभय दरु ाथिा झाली असल्याचे माहे ऑक््ोबर,
२०१७

मयेये ाा त्या दरम्यान ननदभगनास वले वहे , हे खरे वहे काय,

(२) असल्यास, उक्त उद्यानाची सींरक्षक र् त
ीं
ा कठडे तसेच प्राेभद्ाार तोडल्यामळ
ु े
उद्यानाचा ाापर ााहने पाककंग करण्यासाठी केला जात असल्यामुळे मुलाींना खेळण्यास

अडचणी ननमागण होत असून प्राजेची व्याथिा बींद असल्यामळ
ु े रा्ी उद्यानात मद्यपीींचा ााार
ााढला वहे , हे ही खरे वहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी रहहााचयाींनी उद्यानायाया झालेल्या दरु ाथिेबाबत ा अनैनतक
ाापराबाबत सींबींधधात र्सडको अधधाका-याींकडे तक्रार करूनसुयेदा दल
ग केले जात वहे ,
ु क्ष

हे ही

खरे वहे काय,

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी भासनाने चौकभी करून उद्यानाची दरु ाथिा दरु करण्याबाबत

तसेच याकडे दल
ग करणा-या सींबींधधात अधधाका-याींार कोणती कारााइग केली ाा करण्यात येत
ु क्ष
वहे ,

(५) नसल्यास, प्रालींबाची कारणे काय वहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०९-१०-२०१८) : (१), (२) ा (३) कींळबोली नोडमधाील सेक््र ४ ई येिील
ख
ीं , कठडे
ू ींड उद्यनासाठी नसन
ू कक्रडाींगणासाठी राखीा वहे. सदर कक्रडाींगणाची सींरक्षण र् त

ा प्राेभव्दार मोडकळीस वल्याने त्याींयाया दरु
ु थतीचे काम र्सडकोयाया कळीं बोली प्रा ागामार्गत
हाती घेण्यात वलेले वहे. त्यानष
ु ींगाने हद.१२.०३.२०१८ रोजी

कीं्ा्दाराची नेमणूक करण्यात

वली वहे . सदर दरु
ीं ा ााार इ.
ु थतीचे काम पूणग झाल्याार अनधधाकृत पाककंग, मद्यप्रपच
बाबीींार ननबंधा ठे ाणे भक्य होणार वहे.

तसेच प्राद्युत हदव्याींची व्याथिा करण्यायाया

अनष
ु ींगाने कीं्ा् हदलेले असन
ू सदर काम प्रगतीपिाार असन
ू हद.११.०३.२०१९ पयंत पण
ु ग
करण्याचे र्सडकोचे उहिष् वहे .
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(४) ा (५) प्रचन उद््ाात नाही.
___________
लभवांडी व वसई- ववरार महानगरपाललिेंतगवत भटक्या िुत्रयाांच्या हललयात
अनेि जण जखमी झालयाबाबत

(८)

९५६९१ (०१-०१-२०१८).

श्री.अलमत साटम (अांधेरी पश्श्चम), डॉ.लमललांद माने (नागपूर

उत्तर), श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), अॅड.आलशष शेलार (वाांद्रे पश्श्चम), श्री.किसन िथोरे
(मुरबाड), श्री.सुरेश (राजम
ू ामा) भोळे
(अललबाग) :

(जळगाव शहर), श्री.सभ
ु ाष उफव पांडडतशेठ पाटील

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

(१) र् ाींडी भहर महानगरपार्लका (स्ज.ठाणे) क्षे्ातील मागील नऊ महहन्याींपासून सुमारे ४
हजारहून अधधाक नागररकाींार ्क्या कुत्रयाींनी हल्या केल्याची बाब माहे सप्प्ें बर, २०१७ मयेये
ाा त्या दरम्यान ननदभगनास वली वहे , हे खरे वहे काय,
(२) असल्यास, र् ाींडी तालुक्यातील पडघा येिे

्क्या कुत्रयायाया हल्ल्यात एका ८ ाषागयाया

मुलाचा मत्ृ यू झाल्याची घ्ना हदनाींक १० ऑक््ोबर, २०१७ रोजी ाा त्या सुमारास घडली
वहे , हे ही खरे वहे काय,

(३) असल्यास, ासई-प्रारार भहर महानगरपार्लकेंतगगत येणा-या अनागळा येिे राहणारी अपूााग
ताींडल
े ही ८ ाषीय मुलगी समुद्रककनारी खेळत असताना १५ ते १६

्क्या कुत्रयाींनी नतयायाार

हल्ला केल्याची धाक्कादायक माहहती माहे सप्प्ें बर, २०१७ मयेये ाा त्या दरम्यान ननदभगनास
वली वहे , हे ही खरे वहे काय,
(४) असल्यास, र् ाींडी

ागात

्क्या कुत्रयाींनी हल्ला केलेल्या व्यस्क्तींमयेये ३०० हून अधधाक
भाळकरी ा कचरा ाेचणा-या मल
ु ाींचा समााेभ असून सात ाषांत ७ नागररकाींचा मत्ृ यू झाला
वहे , हे ही खरे वहे काय,

(५) असल्यास, गत ६ ाषांपासन
ू महानगरपार्लकेयाया वरोग्य प्रा ागाकडून ननबबगजीकरण
कायगक्रम ठप्पप असल्याने

्क्या कुत्रयाींची सींख्या बेसम
ु ार ााढली वहे , हे ही खरे वहे काय,

(६) असल्यास, उक्त प्रकरणी भासनाने काय कायगााही केली ाा करण्यात येत वहे , नसल्यास,
प्रालींबाची कारणे काय वहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०५-१०-२०१८) : (१) ा (२) र् ाींडी भहर पोलीस हिीत र्ेनागाींा येिे
हदनाींक १७.०९.२०१७ रोजी एका ८ ते ९ ाषागयाया मल
ु ाार

्क्या कुत्रयाींनी हल्ला करुन चााा

घेतला. सदर जखमी मल
ु ाार प्रािर्मक उपचार करुन र्सव्हील हॉस्थप्ल, ठाणे येिे घेऊन
जाताना त्याचा रथत्यात मत्ृ यु झाला.

सदर अकथमात मत्ृ यूची रस्ज.नीं.८७/१७, हदनाींक १७.०९.२०१७ रोजी सीवरपीसी कलम

१७४ अन्ाये नोंद करण्यात वली वहे .

पडघा येिे ८ ाषागयाया मुलाचा मत्ृ यु झाल्याबाबत तक्रार प्राप्पत नसल्याचे गह
ृ प्रा ागाने

कळप्राले वहे.
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(३) प्रारार (प.) येिील अनागळा समुद्र ककनारी एका ८ ाषीय मल
ु ीार खेळताना १५ ते १६
्क्या कुत्रयाींनी हल्ला करुन जखमी केले हे खरे वहे .

(४) र् ाींडी

ागात सुमारे ७ ाषागत एका ८ ते ९ ाषागयाया मुलाार कुत्रयाने हल्ला केल्याने मत्ृ यू

झाला असल्याची घ्ना घडल्याचे गह
ृ प्रा ागाने कळप्राले वहे .

(५) र् ाींडी ननजामपुर भहर ा ासई प्रारार भहर महानगरपार्लका याींनी खालीलप्रमाणे
कायगााही केली वहे :-

र् ाींडी ननजामपुर भहर महानगरपार्लकेने मे.ॲननमल ाेल्पेअर सोसाय्ी, अींबरनाि याींची

ननप्रादा मींजरु करुन ऑक््ोबर, २०१२ पयंत १८८६८ चाानाींना रे बबज प्रनतबींधाक लस हदली वहे .
तसेच र् ाींडी महानगरपार्लका क्षे्ात

प्रमाणात होत असून र् ाींडी भहरात

्क्या कुत्रयाींचे थिलाींतर मायग्रेभन मोठ्या

्के कु्े पकडून त्याींयायाार प्रजनन भथ्कक्रया करणे

त्याींना रे बबज प्रनतबींधाक लस दे णे यासाठी पुनचच साेक्षण करण्यात वले असून प्राहहत
कायगपयेदतीनस
ु ार ननप्रादा प्रकक्रया करण्याबाबत कायगााही करण्यात येत वहे .
ासई प्रारार भहर महानगरपार्लका हिीतील

कायदा,

१९६०

ा

पभु

जन्म

ननयीं्ण

्क्या कुत्रयाींार प्राणी क्लेभ प्रनतबींधाक

ननयमानस
ु ार

(कु्े),

२००१

या

ननबबगजीकरण केंद्र थिापन करण्यात वले असून हदनाींक १४.१०.२०११ पासून

कायद्यानस
ु ार

्क्या कुत्रयाींार

ननबबगजीकरण भथ्कक्रया करुन रॅबीज प्रनतबींधाक लस दे ण्यात येते. तसेच प्राणी प्रनतबींधाक
कायदा, २००१ अींतगगत मॉनन्ीअरीींग कर्म्ी थिापन करण्यात वली वहे .
(६) प्रचन उद््ाात नाही.
___________
बोराळा (ता.ररसोड, श्ज.वालशम) येथील बोराळा धरणावरुन जाणा-या पाईपलाईनच्या व्हॉलवच्या
गळतीमळ
ु े शेतीचे झालेले नि
ु सान
(९)

९८८९७ (२६-१२-२०१७).

श्री.अलमत झनि (ररसोड) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) बोराळा (ता.ररसोड, स्ज.ाार्भम) येिील बोराळा धारणाारुन जाणा-या पाईपलाईनयाया
व्हॉल्ाची गळती सुरु असल्यामुळे पररसरातील श्री.बबन र्म्करी ा इतर काही भेतक-याींयाया

भेत जर्मनीत पाणी साचून भेतजर्मनीचे मोठया प्रमाणात नक
ु सान झाल्याचे माहे सप्प्ें बर,
२०१७ मयेये ाा त्यादरम्यान ननदभगनास वले वहे , हे खरे वहे काय,

(२) असल्यास, सदर पाईपलाईनयाया व्हॉल्ाची पाहणी केली वहे काय ा त्यात काय वढळून
वले,

(३) असल्यास, त्यानुसार व्हॉल्ाची त्ारीत दरु
ु थती करण्यासह नुकसानग्रथत भेतक-याींना
नुकसान

रपाई दे ण्याबाबत भासनाने कोणती कायगााही केली ाा करण्यात येत वहे ,

(४) नसल्यास, प्रालींबाची कारणे काय वहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०५-१०-२०१८) : (१), (२) ा (३) सप्प्ें बर, २०१७ मयेये अभी घ्ना
घडल्याचे वढळून वले नाही.

मा् हदनाींक १५ जून, २०१७ रोजी अडोळ प्रकल्पापासून ३
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कक.मी. अींतराारील ढोरखेडा येिे व्हॉल्ा नादरु
ु थत

झाल्याबाबत नगरपररषदे स दरू येानीसींदेभ

प्राप्पत झाला होता. त्याचहदाभी सींयेयाकाळी सदर व्हॅाल्ाची दरु
ु थती करण्यात वली.

• तिाप्रप, हदनाींक १७ जून, २०१७ रोजी तो पुन्हा नादरु
ु थत झाल्याने तो कायमथारुपी बींद
करण्यात वला वहे .

• गळतीमुळे भेतजर्मनीचे कोणतेही नक
ु सान झालेले नाही ाा तभी मागणीही नगरपररषदे कडे
करण्यात वलेली नाही.

(४) प्रचन उद््ाात नाही.
___________
वडाळा (मुांबई) येथे बेस्टच्या आगारात झालेलया दसरा मेळाव्यात
बेस्ट िमवचाऱयाांनी िेलेले गैरवतवन

(१०)

१०००३४ (०१-०१-२०१८).

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

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) बेथ्याया ाडाळा (मींब
ु ई) वगारात झालेल्या दसरा मेळाव्यात बेथ् कमगचाऱ्याींनी अर् ने्ी

माधााी जुाेकर हहयायाार नो्ा उडप्राल्याची धाक्कादायक बाब माहे नोव्हें बर, २०१७ मयेये ाा
त्या दरम्यान ननदभगनास वली वहे , हे खरे वहे काय,

(२) असल्यास, बेथ् उपक्रम तो्यात असताना वणण ाेतन ाेळेार र्मळत नसताना कमगचायाींनी केलेला हा प्रकार सींताप वणणारा वहे , हे ही खरे वहे काय,
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणाची उयाचथतरीय चौकभी करण्यात वली वहे काय,
(४) असल्यास, त्यानुसार सींबींधधात अधधाकारी ा कमगचारी याींयायाार कोणती कारााई करण्यात
वली ाा येत वहे ,

(५) नसल्यास, प्रालींबाची कारणे काय वहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०३-१०-२०१८) : (१) हे खरे वहे .
(२) हे खरे वहे .
(३) ा (४) सदर प्रकरणी बेथ्याया १३ सेाकागग सदथयाींयाया प्रारोधाात बेथ् प्रभासनामार्गत
करण्यात वलेल्या खातेननहाय चौकभीत, त्याींचेार ठे ाण्यात वलेले वरोप र्सयेद झाल्याने, ७
सेाकागग सदथयाींना बडतर्ीची र्भक्षा सुनााण्यात वली वहे ा ६ सेाकागग सदथयाींना
ाेतनश्रेणी कमी करण्याची र्भक्षा दे ण्यात वली वहे .
(५) प्रचन उद््ाात नाही.

___________

नागरी िमाल जमीन धारणा िायद्याांतगवत न्यायमूती श्रीिृष्ट्णन याांच्या
अध्यितेखाली नेमलेलया सलमतीच्या अहवालाबाबत

(११)

१०३३०९ (०१-०१-२०१८).

श्री.सांतोष दानवे (भोिरदन) :
काय :-

अॅड.भीमराव धोंडे (आष्ट्टी), श्री.सतु नल लशांदे (वरळी),

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील
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(१) नागरी कमाल जमीन धाारणा कायद्याींतगगत जर्मनीयाया प्रचनाार न्यायमूती श्रीकृषणन
याींयाया अयेयक्षतेखाली भासनाने एक सर्मती गठीत केली वहे , हे खरे वहे काय,

(२) असल्यास, सदर सर्मतीचा अहााल भासनास प्राप्पत झाला वहे काय, तसेच सदर
सर्मतीयाया अहाालात नमद
ू केलेल्या र्भर्ारभीींचे िोडक्यात थारुप काय वहे ,

(३) असल्यास, सदर र्भर्ारभीींयाया अींमलबजााणीबाबतची सद्यस्थिती काय वहे ,
(४) असल्यास, सदरहू सर्मतीचा अहााल अद्याप प्राप्पत झाला नसल्यास, प्रालींबाची कारणे
काय वहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०४-१०-२०१८) : (१) होय, हे खरे वहे , श्री.बी.एन.श्रीकृषणा, सेााननात्ृ त

न्यायमुती, मा.साोयाच न्यायालय ा श्री.बी.एन.मणखजा, सेााननात्ृ त सधचा वरोग्य प्रा ाग
महाराषर भासन याींची स्व्दसदथयीय सर्मती हद.१६.०६.२०१७ रोजीयाया भासन ननणगयान्ाये
गठीत केली वहे .
(२) स्व्दसदथयीय सर्मतीने याबाबतचा अहााल अद्यापपयगत भासनास सादर केला नाही.
(३) ा (४) प्रचन उद््ाात नाही.
___________
लोअर परळ (मांब
ु ई) येथील िमला लमल िांपाऊांड मधील रे ड हाऊस
या इमारतीला लागलेली आग

(१२)

१०४७४५ (१४-०५-२०१८).

श्री.योगेश सागर (चारिोप) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

(१) लोअर परळ (मुींबई) येिील कमला र्मल कींपाऊींड मधाील रे ड हाऊस या इमारतीला हदनाींक
२८ डडसेंबर, २०१७ रोजी ाा त्या सुमारास मयेयरा्ी अचानक वग लागून लाखो रुपयाींचे
नुकसान झाले, हे खरे वहे काय,

(२) असल्यास, सदर वगीमयेये ननषपाप १४ जणाींचा मत्ृ यू झाला वहे , हे ही खरे वहे काय,

(३) असल्यास, सदर प्रकरणाची चौकभी करण्यात वली वहे काय, चौकभीत काय वढळून
वले, त्यानस
ू ार कोणती कायगााही केली ाा करण्यात येत वहे ,

(४) असल्यास, वगीमयेये मत
ृ झालेल्याींयाया नातेााईकाींना ा जखमीींना कोणती मदत दे ण्यात
वली वहे ,

(५) नसल्यास, प्रालींबाची कारणे काय वहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०३-१०-२०१८) : (१) ा (२) लोअर परळ येिील कमला र्मल
कींपाऊींडमधाील रे ड हाऊस या इमारतीतील ‘ान अबव्ह’ वणण ‘मोजोस बिथ्ो’ या दोन
रे थ्ोपबमयेये हदनाींक २९ डडसेंबर, २०१७ रोजी लागलेल्या

ीषण वगीत १४ जणाींचा मत्ृ यु

झाला असून, ५४ जण जखमी झाले वहे त ा अस्ग्नभमन दलाचा १ जाान जखमी झाला वहे
ही ाथतुस्थिती वहे .
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(३), (४) ा (५) बह
ग नेची
ु ्
ृ न्मुींबई महानगरपार्लकेयाया अस्ग्नभमन दलाने सदर वगीयाया दघ

चौकभी केली असता, सदर वग “वगीचे उडते ननखारे जळाऊ कापडाभी सींपकागत वल्यामुळे”
ा सदर वगीची सुरुाात ही “मोजोस बबथरो” रे थ्ॉरीं ्मयेये झाली असल्याचे ननषपन्न झाले.

सदर दघ
ग नेभी सींबींधधात मींब
ु ्
ु ई अस्ग्नभमन दलाचे सहाययक प्रा ागीय अस्ग्नभमन

अधधाकारी याींना महानगरपार्लकेयाया सेाेतन
ननलींबबत करण्यात वले असन
ू
ू , एक केंद्र
अधधाकारी याींना ना.म. जोभी मागग पोलीस ठाण्यामार्गत हदनाींक २०.०१.२०१८ रोजी अ्क
झाल्यानींतर ननलींबबत करण्यात वले वहे .
सदर प्रकरणी ना.म. जोभी मागग पोलीस ठोणे येिे ग.ु र.क्र. २९१/२०१८ कलम ३०४, ३३७,

३३८, २१६, २८५, १९७, १९८, ४७१, ४६६, ४६७, ३४

वला असून, १३ वरोपीींना अ्क करण्यात वली वहे .

ा.द.प्रा. अन्ाये गुन्हा दाखल करण्यात

सदर प्रकरणी वयुक्त, बह
ृ न्मुींबई महानगरपार्लका याींनी प्रािर्मक चौकभी करुन

अहााल भासनास सादर केला वहे .

सदर चौकभी अहाालामयेये बह
ु ई महानगरपार्लकेयाया प्राप्राधा खात्याींत कायगरत
ृ न्मींब

असलेल्या एकूण १२ अधधाकारी/कमगचारी याींयायाप्रारुयेद खात्याींतगगत सांकष चौकभी करण्याचे
वदे भ दे ण्यात वले असून, खात्याींतगगत चौकभीची कायगााही करण्यात येत वहे .
वहे .

सदर प्रकरणी अन्य कमगचाऱ्याींचा सह ाग ननस्चचत करण्यायाया दृष्ीने पुढील तपास सुरु
सदर घ्नेतील मत
ृ ाींयाया नातेााईकाींना ा जखमीींना वधिगक मदत दे ण्यात वलेली नाही.
___________
नालशि शहरातील गावठाणाचा वविास िरण्याबाबत

(१३)

१०५२०९ (०६-०४-२०१८).

श्रीमती दे वयानी फराांदे (नालशि मध्य) :

सन्माननीय

मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) नार्भक भहरातील गााठाणाचा प्राकास करण्यासाठी ४ एर्.एस.वय करण्याची मागणी

थिाननक लोकप्रनतननधाी याींनी हदनाींक २७ नोव्हें बर, २०१७ रोजी ाा त्या सुमारास मा.वयुक्त,
नार्भक महानगरपार्लका नार्भक ा हदनाींक २० डडसेंबर, २०१७ रोजी ाा त्या सुमारास मा.
मुख्यमीं्ी याींयायाकडे केलेली वहे , हे खरे वहे काय,

(२) असल्यास, सदर प्रकरणी गााठाणाचा प्राकास करण्यासाठी एर्.एस.वय ााढप्राण्याकररता
कोणती कायगााही करण्यात वली ाा येत वहे ,
(३) नसल्यास, प्रालींबाची कोणती कारणे वहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०९-१०-२०१८) : (१) होय.
(२) नार्भक महानगरपार्लकेने सूधााररत प्राकास योजना, प्राकास ननयीं्ण ा प्रोत्साहन

ननयमाालीसह महाराषर प्रादे र्भक नगर रचना अधधाननयम, १९६६ चे कलम ३० अन्ाये
भासनास मींजूरीसाठी सादर केली होती. सदर प्राकास ननयीं्ण ा प्रोत्साहन ननयमाालीत ननयम

क्र.४० अन्ाये क्लथ्र डेव्हे लपमें् ऑर् कोअर ऐरीयाची तरतद
ू ४ एर्.एस.वय. सह नार्भक
महानगरपार्लकेने प्रथतााीत केली होती.
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भासनाने उक्त सुधााररत प्राकास योजना, प्राकास ननयीं्ण ा प्रोत्साहन ननयमाालीसह

भासन अधधासुचना क्र.ह्पीएस-१११६/प्र.क्र.१४०(अ) /२०१६/नप्रा-९, हद.०९ जानेाारी २०१७ अन्ाये
मींजूर केली वहे .

मा.मींब
ु ई उयाच न्यायालयामधाील जनहहत याधचका क्र. ६१/ २०१४ मधाील न्यायालयीन

वदे भ प्राचारात घेता समूह प्राकास योजनेतील (Cluster Development) ााढीा च्ई क्षे्

ननदे भाींक मींजूर करताना सदर ााढीा च्ई क्षे् ननदे भाींकामुळे तसेच भहरातील पाया ूत
सुप्राधााार होणाऱ्या पररणामासींद ागत वघात मूल्यमापन अहााल (Impact Assessment
Report)

तयार

करुन

त्याची

पडताळणी

करणे

वाचयक

वहे .

यासींद ागत

इतर

महानगरपार्लकेकडून तभी कायगााही झालेली वहे . ही बाब प्राचारात घेता उक्त ननयमाालीतील
ननयम क्र.४० अन्ाये क्लथ्र डेव्हे लपमें् ऑर् कोअर ऐरीयासाठी नार्भक महानगरपार्लकेने
प्रथताप्रात केलेली तरतूद थिधगत ठे ाण्यात वलेली होती.
त्याअनुषींगाने सदर योजनमयेये

दे ण्यात येणाऱ्या ााढीा च्ई क्षे् ननदे भाींकामुळे

भहरातील प्राद्यमान पाया त
ू सोयी सप्रु ाधाा याींयायाार होणारा पररणाम / वघात याींचा सागकष
अ्यास करुन वघात मूल्यमापन अहााल भासनास सादर करण्याबाबत हद.१३.०७.२०१८
रोजीयाया प्ान्ाये महानगरपार्लकेला कळप्राले वहे.
(३) प्रचन उद््ाात नाही.
___________
खारघर येथील सेंरल पािवमध्ये अनेि सुववधाांची िमतरता असलयाबाबत
(१४)

१०६१२९ (१९-०४-२०१८).

श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेल), श्री.समीर िुणावार (हहांगणघाट),

अॅड.आलशष शेलार (वाांद्रे पश्श्चम), श्री.अलमत साटम (अांधेरी पश्श्चम), श्री.अतुल भातखळिर
(िाांहदवली पव
ू )व , श्रीमती मतनषा चौधरी (दहहसर), श्री.सांतोष दानवे (भोिरदन) :

सन्माननीय

मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नाी मींब
ु इग र्सडको प्रभासनाने सम
ु ारे १०० एकर क्षे्ात उ ारलेल्या खारघर येिील सेंरल

पाकगमयेये अनेक सुप्राधााींयाया कमतरतेमुळे पयग्काींची तसेच नागररकाींची गैरसोय होत असल्याचे
माहे जानेाारी, २०१८ मयेये ाा त्या दरम्यान ननदभगनास वले वहे , हे खरे वहे काय,

(२) असल्यास, को्याधाी रूपये खचग करून उ ारलेल्या सेंरल पाकगची दरु ाथिा झाली असून
तु्लेली सींगीत ााद्ये, बींद असलेला र्ुडप्पलाझा, गे्ार असलेले अनधधाकॄत र्ेरीााले, बींद

असलेले कारीं ज,े त्
ु लेली खेळणी, नादरू
ु थत अाथिेत असलेले धाोकादायक प्राजेचे खाींब अभा

अनेक प्रकारयाया गैरसोयीमळ
ु े पयग्काींयाया ा नागररकाींयाया सुरक्षतेचा प्रचन ननमागण झाला वहे ,
हे ही खरे वहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी भासनाने चौकभी करून को्याधाी रूपये खचग करून उ ारलेल्या
सेंरल पाकगयाया कामात दल
ग
करणा-या सींबींधधात अधधाका-याींार कोणती कारााइग केली ाा
ु क्ष
करण्यात येत वहे ,

(४) नसल्यास, प्रालींबाची कारणे काय वहे त ?
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श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०९-१०-२०१८) : (१) ा (२) र्सडको महामींडळाकडून

लींडन येिील हाईड

पाकग ा न्युयॉकग येिील सेंरल पाकगयाया धातीार खारघर, नाी मुींबई येिे सुमारे ८० हे .
जर्मनीार सेंरल पाकग प्राकर्सत करण्यात येत वहे . सदर पाकग खारघर येिील सेक््र २३ ा
२४ या दोन ्प्पप्पयात प्रा ागला गेला वहे. सद्यस्थितीत, पहहल्या ्प्पप्पयात प्राकर्सत झालेला
पाकग सन २०१० मयेये नागररकाींसाठी खुला केला असन
ू पाकगयाया उ ारणीपासून दे ख ालीचा
साग खचग र्सडकोमार्गत करण्यात येत वहे .

सदर पाकगयाया एकींदरीत दे ख ाल ा दरु
ु थतीचे काम जानेाारी, २०१७ पासून मे.सषृ ्ी

कन्सल््न्् ॲन्ड डेव्हलपसग या कीं्ा्दारास दे ण्यात वले असन
ू त्या कामाींतगगत पाकगमधाील
लॉन ा गाडगनची सार्सर्ाई, भौचालयाची थायाछता, र्ुलझाडे, खेळणी, पाण्याचे पींप इ.ची
दे ख ाल ा दरु
ु थतीयाया कामाींचा समााेभ असून या बाबी ननयर्मतपणे पार पाडल्या जातात.

तसेच, सेंरल पाकगमयेये बोलाडग प्रकारचे ा प्राजेयाया खाींबाारील हदाे लााण्यात वले

असून प्राजेयाया खाींबाारील हदाे चालू स्थितीत असून त्याींयायामार्गत पुरेसा प्रकाभ उपलब्धा
होतो.

खारघर, सेक््र २३ मधाील प्राकर्सत ा सेक््र २४ मधाील ननयोस्जत अप्राकर्सत पाकग हा
“सींकल्पीत करुन बाींधाा ाापरा ा हथताींतरीत करा” या धातीार प्राकर्सत करण्यासींद ागतील
कामायाया ननप्रादा काढल्या असन
ू त्याअींतगगत पाकगमधाील साग नादरु
ु थत साधानाींची दरु
ु थती
करण्याचा समााेभ करण्यात वलेला वहे.
(३) ा (४) प्रचन उद््ाात नाही.

___________

मुांबई शहर व उपनगरामध्ये महानगरपाललिेच्या शाळाांमध्ये इयत्ता १ ली या
वगावत प्रवेश घेणा-या ववद्यार्थयाांची सांख्या िमी होत असलयाबाबत

(१५)

१०६४३१ (१२-०४-२०१८).

पश्श्चम) :

श्रीमती मतनषा चौधरी (दहहसर), श्री.अलमत साटम (अांधेरी

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मुींबई भहर ा उपनगरामयेये महानगरपार्लकेयाया भाळाींमयेये सन २००८-२००९ या ााप्रषक
ग
ाषागत इयत्ता १ ली या ागागत प्राेभ घेणा-या प्राद्यार्थयांची सींख्या ६३,३९२ होती, हे खरे वहे
काय.
(२) असल्यास, सन २०१६-१७ मयेये प्राेभ घेणा-या प्राद्यार्थयांची सींख्या ३२,२१८ झाली वहे , हे
ही खरे वहे काय.
(३) असल्यास, भासनाने याबाबत चौकभी केली वहे काय, चौकभीचे ननषकषग काय वहे त ा
त्याअनुषींगाने प्राद्यार्थयांची सींख्या कमी होण्याची कारणे काय वहेत,
(४) नसल्यास, प्रालींबाची कारणे काय वहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१७-०९-२०१८) : (१) ा २) साग र्भक्षा अर् यान ााप्रषक
ग कायगयोजना ा
अींदाजप्कानुसार सन २००८-०९ या ाषागत इयत्ता १ ली या ागागत प्राेभ घेणाऱ्या प्राद्यार्थयांची

सींख्या ६९,९०९ इतकी असून. सन २०१६-१७ या ाषागत प्राेभ घेणाऱ्या प्राद्यार्थयांची सींख्या
३३,४०७ इतकी वहे .
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(३) बह
ृ न्मुींबई महानगरपार्लका कायगक्षे्ात दे भातील साग राज्याींतून कु्ुींबाचे कामाननर्मत्त
थिलाींतर होते. काही हदासाींनी सदर कु्ुींबे मुलाींसह थिलाींतरीत होतात. त्यामुळे काही अींभी
मुलाींची सींख्या कमी होते.

तसेच वपल्या पाल्याने इींग्रजी मायेयमातन
ू र्भक्षण घ्यााे अभी पालकाींची मानर्सकता

असल्याने इींग्रजी मायेयमाकडे पालकाींचा कल ााढत चालला वहे.

तिाप्रप, बह
ृ न्मुींबई महानगरपार्लकेयाया भाळाींतील इतर मायेयमाींतील प्राद्यार्थयांची सींख्या

कमी होत असली तरी महानगरपार्लकेयाया मुींबई पस्ब्लक थकूलमधाील प्राद्यार्थयांची सींख्या
हदासेंहदास ााढत असल्याचे महानगरपार्लकेमार्गत कळप्राण्यात वले वहे .
(४) प्रचन उद््ाात नाही.
___________
िुळगाव बदलापूर (श्ज.ठाणे) नगरपललिेच्या नगररचना ववभागाने अश्ननशमन दलाची
यांत्रणा सिम नसताना १९ माळयाांच्या इमारतीस परवानगी हदलयाबाबत

(१६)

१०६६२९ (१९-०४-२०१८).

श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.सांजय िेळिर (ठाणे),

श्री.श्जतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा), श्री.बळीराम लसरसिार (बाळापूर), श्री.नरें द्र पवार (िलयाण
पश्श्चम) :

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) कुळगाा बदलापूर (स्ज.ठाणे) नगरपर्लकेयाया नगररचना प्रा ागाने अस्ग्नभमन दलाची
यीं्णा सक्षम नसताना १९ माळ्याींयाया इमारतीस पराानगी हदल्याचे माहे जानेाारी, २०१८
मयेये ाा त्या दरम्यानयाया कालााधाीमयेये ननदभगनास वले, हे खरे वहे काय,
(२) असल्यास, याबाबत भासनाने चौकभी केली वहे काय, चौकभीअींती काय ननदभगनास वले
तदनुसार १९ माळ्याींची इमारत बाींधाकाम पराानगी दे ण्यासाठी लागणाऱ्या अ्ी ा भती
कुळगाा बदलापरू नगरपार्लकेने पण
ू ग केल्या वहे त काय,

(३) असल्यास, १९ माळ्याची इमारत बाींधाकामास पराानगी दे णाऱ्या नगरपार्लकेयाया सबींधधात
अधधाकाऱ्याींार कोणती कारााई करण्यात वली ाा येत वहे ,
(४) नसल्यास, प्रालींबाची कारणे काय वहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०३-१०-२०१८) : (१) कुळगाा बदलापरू (स्ज.ठाणे) नगरपर्लकेयाया
नगररचना प्रा ागाने १९ माळ्याींयाया इमारतीस पराानगी हदली असल्याचे स्जल्हाधधाकारी, ठाणे
याींनी कळप्राले वहे .
(२) ा (३) ारील प्रमाणे पराानगी अनुज्ञेय करताना बाींधाकाम प्राषयक अ्ी ा भतीं, ा
बाींधाकामप्राषयक प्राकास ननयीं्ण ननयमाालीतील तरतद
ु ीचे पालन नगरपररषदे ने केली ककीं ाा
कसे याबाबत स्जल्हाधधाकारी, ठाणे याींयायाथतराारुन छाननी करुन ननयमानुसार कायगााही
करण्यायाया सूचना स्जल्हाधधाकारी, ठाणे याींना दे ण्यात वल्या वहे त.
(४) प्रचन उद््ाात नाही.

___________
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मुांबई महानगरपाललिेच्या “ए” वॉडावत सुरु असलेलया असांख्य बेिायदे शीर बाांधिामाबाबत
(१७)

१०७२६९

(िुलाबा) :

(१२-०४-२०१८).

श्री.शरददादा

सोनावणे

(जुन्नर),

श्री.राज

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

पुरोहहत

(१) मींब
ु ई महानगरपार्लकेयाया “ए” ाॉडागत सरु
ु असलेल्या असींख्य बेकायदे भीर बाींधाकामा
सींद ागत माहे ऑक््ोबर, २०१७ याया भेा्याया वठाडयात ाा त्या दरम्यान वयोस्जत केलेल्या
बैठकीमयेये ननदभगनास वले वहे , हे खरे वहे काय,
(२) असल्यास, सदर बेकायदे भीर बाींधाकामा प्रारोधाात तातडीने कारााई करणे वाचयक
असताींनाही ए ाॉडागचे सींबींधधात अधधाकारी या कारााईस हे तत
ू : अिगपण
ू ग प्रालींब करीत असल्याने
त्याींचेप्रारुयेद महानगरपार्लका प्रभासनाने कोणतीच कारााई न करण्याची कारणे काय वहे त,
(३) असल्यास, मॅजेथ्ीक वमदार ननाासा समोरील

गतर्सींग मागागारील मेरो हाऊसला दोन

ते तीन ाषागपूाी लागलेली वग त्यामयेये सदर इमारतीचा ६० ते ८० ्क्के

ाग जळून नष्

होणे या इमारतीयाया मालकाींनी अस्ग्नभमन दल, महानगरपार्लका, जे.एन.पी.्ी., स्जल्हाधधाकारी
इत्यादी कोणाचीही पराानगी न घेता इमारतीची केलेली पन
ग ाींधाणी ा त्यात केलेले ााढीा
ु ब
बाींधाकाम याप्रारोधाात लोकप्रनतननधाी, नागररक ा सामास्जक सींथिाींनी असींख्य तक्रारी करुनही
सदर बेकायदे भीर बाींधाकाम करणाऱ्या जागा मालका प्रारोधाात कोणतीच कारााई न करण्याची
कारणे काय वहे त,
(४) असल्यास, ए ाॉडागतील असींख्य बेकायदे भीर बाींधाकामाींकडे जागा मालकाींभी वधिगक

सींगनमत करुन सींबींधधात सहाययक वयक्
ग
करीत असल्याचे अनेक घ्नाींमधान
ु त दल
ु क्ष
ू
ननदभगनास येऊनही कतगव्यात कसूर ा बेजबाबदार ातगन केल्याबिल ए ाॉडगयाया सहाययक
वयुक्ताींप्रारुयेद प्रभासकीय ननयमानुसार कोणती कारााई करण्यात वली ाा येत वहे ,
(५) नसल्यास, प्रालींबाची कारणे काय वहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०३-१०-२०१८) : (१) बह
ृ न्मुींबई महानगरपार्लकेयाया “ए” ाॉडगमधाील

बेकायदे भीर बाींधाकामाींसींद ागत मा. उपस ापती, प्राधाानपररषद याींचे दालनात हदनाींक २५
ऑक््ोबर, २०१७ रोजी बैठक वयोस्जत करण्यात वली होती ही ाथतुस्थिती वहे .

(२), (३), (४) ा (५) बह
ृ न्मुींबई महानगरपार्लकेयाया “ए” ाॉडगमधाील मेरो हाऊस या इमारतीयाया

सी प्राग
ीं मधाील दस
ु ऱ्या मजल्याार प्रानापरााना कोबा लादी थलॅ बचे बाींधाकाम सरु
ु असल्याने ा
सदर इमारतीयाया नतसऱ्या मजल्याार प्रानापरााना र्ायबरयाया पत्रयाचे छप्पपर उ ारल्याने सदर

दोन्ही प्रकरणी मे. मेरो हाऊस प्रा. र्ल. याींना मुींबई महानगरपार्लका अधधाननयम १८८८ याया
कलम ३५४ए अन्ाये अनुक्रमे हदनाींक ०४.०२.२०१७ रोजी ा हदनाींक १५.०५.२०१७ रोजी नो्ीस
दे ण्यात वली. तद्नींतर सदर अनधधाकृत बाींधाकामे महानगरपार्लकेमार्गत ननषकार्सत करण्यात
वली.

सदर
उ ारल्याचे

इमारतीयाया

नतसऱ्या

महानगरपार्लकेस

मजल्याार

वढळून

हदनाींक

वल्याने,

सदर

२७.१०.२०१७
अनधधाकृत

रोजी
छप्पपर

पुन्हा
२४

छप्पपर
तासाींत

काढण्याकररता सींबींधधाताींस महानगरपार्लकेमार्गत हदनाींक २८.१०.२०१७ रोजीयाया प्ान्ाये वदे भ
दे ण्यात वले.
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तिाप्रप मे. मेरो हाऊस प्रा.र्ल. याींनी हदनाींक १५.०५.२०१७ रोजीची नो्ीस ा हदनाींक
२८.१०.२०१७ रोजीचे प्ाप्रारुयेद मा. हदााणी ा स् न्यायालय, मुींबई येिे बी.सी.सी.सी. क्रमाींक
२३९७/२०१७ अन्ाये दााा दाखल केला.

सदर प्रकरणी हदनाींक ०१.११.२०१७ रोजीयाया सन
ु ााणीत मा.न्यायालयाने, सदर बाबतीत

कोणतीही कारााई करु नये असे वदे भ हदले.

त्या दरम्यान मे. मेरो हाऊस प्रा.र्ल. याींनी मुींबई रथ् प्रारोधाात मा. उयाच न्यायालय,

मुींबई येिे दाखल केलेल्या रर् याधचका क्रमाींक ३१९९/२०१७ याया सुनााणी दरम्यान, मे. मेरो
हाऊस प्रा.र्ल. याींनी केलेली ककरकोळ डागडुजीबाबतची मागणी मान्य केली होती.

तद्नींतर हदनाींक २६.१२.२०१७ सदर जागेची महानगरपार्लकेमार्गत पाहणी करण्यात वली

असता, सदर इमारतीयाया सी प्राग
ीं मधाील दस
ु ऱ्या मजल्याार पूाी ननषकार्सत करण्यात
वलेल्या कोबा लादी थलॅ बची पन
ु बांधाणी सुरु असल्याचे वढळून वल्याने, सदर अनधधाकृत

बाींधाकाम २४ तासाींमयेये काढण्याकररता मे. मेरो हाऊस प्रा.र्ल. याींना हदनाींक २८.१२.२०१७
रोजीयाया प्ान्ाये वदे भ दे ण्यात वले.
तिाप्रप, पक्षकाराने सदर वदे भाप्रारुयेद मा. हदााणी ा स् न्यायालय, मुींबई येिे हदनाींक

२९.१२.२०१७ रोजी बी.सी.सी.सी. क्रमाींक २३९७/२०१७ अन्ाये दााा दाखल केला. त्यानस
ु ार सदर
प्रकरणी कोणतीही कारााई करु नये असे वदे भ हदले वहे त.

तद्नींतर सदर इमारतीयाया बी ा सी प्राग
ीं मधाील नतसऱ्या मजल्याार अनधधाकृतपणे

र्सपोरे क्स

र् त
ीं ीचे

बाींधाकाम/र्ेरर्ार

केल्याने,

मे.

मेरो

हाऊस

प्रा.र्ल.

याींना

महानगरपार्लकेमार्गत मुींबई महानगरपार्लका अधधाननयम १८८८ याया कलम ३५४ए अन्ाये
हदनाींक ०२.०२.२०१८ रोजी नो्ीस बजााण्यात वली.

सदर नो्ीभीप्रारुयेद पक्षकाराने मा. हदााणी ा स् न्यायालय, मुींबई येिे बी.सी.सी.सी.

क्रमाींक ३७७/२०१८ अन्ाये दाखल केलेल्या दाव्यात, हदनाींक ०९.०२.२०१८ रोजी मा.न्यायालयाने
थिधगती (Status-quo) वदे भ हदले वहे त.
सदर प्रकरण न्यायप्रप्राषठ असून, महानगरपार्लकेमार्गत मा.न्यायालयायाया वदे भानुसार

पुढील कायगााही करण्यात येणार वहे .

___________

वैतरणा (मोडिसागर) धरणामळ
ु े टें भा गाव प्रिलपग्रस्त म्हणून घोषीत
िरण्याची िेलेली मागणी

(१८)

१०७२९२ (१८-०४-२०१८).

श्री.पाांडुरां ग बरोरा (शहापूर), श्री.अश्जत पवार (बारामती),

श्री.जयांत पाटील (इस्लामपूर), श्री.शलशिाांत लशांदे (िोरे गाव), श्री.राहुल जगताप (श्रीगोंदा),
श्री.दत्तात्रय भरणे (इांदापूर), िॅप्टन आर.तलमल सेलवन (सायन-िोळीवाडा), अॅड.आलशष शेलार
(वाांद्रे पश्श्चम), अॅड.पराग अळवणी (ववलेपाले), श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), श्रीमती मतनषा
चौधरी (दहहसर), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेल) :
करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा

(१) ाैतरणा (मोडकसागर) धारणात ्ें ा गााातील नागरीकाींयाया जर्मनी ा घरे गेल्याने ्ें ा
गाा

प्रकल्पग्रथत

म्हणून

घोप्रषत

करण्याची

मागणी

स्जल्हाधधाकारी

याींचक
े डे

लोकप्रनतननधाी याींनी माहे डडसेंबर, २०१७ याया भेा्याया वठाडयात केली वहे काय,

भहापूरचे
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(२) असल्यास, मुींबई महानगरपार्लकेने ाैतरणा मोडकसागर धारणासाठी भहापूर तालुक्यातील
्ें ा गााातील थिाननक

ूर्मपु्ाींची ा भेतक-याींची भेकडो एकर जर्मन सींपाहदत केली परीं तु

त्याींना मुल त
ू सुप्राधाा दे ण्यात वल्या नाहीत, हे ही खरे वहे काय,

(३) असल्यास, उक्त मागणीयाया अनष
ु ींगाने भासनाने कोणती कायगााही केली ाा करण्यात येत
वहे ,

(४) नसल्यास, प्रालींबाची कारणे काय वहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०३-१०-२०१८) : (१) अभा प्रकारची मागणी थिाननक लोकप्रनतननधाीींनी
हदनाींक २५.१२.२०१७ रोजीयाया ननाेदनाद्ाारे केली वहे ही ाथतुस्थिती वहे.

(२) ा (३) मुींबई भहराला पाणी परु ाठा करण्यासाठी बह
ृ न्मुींबई महानगरपार्लकेने सन १९४७-४८
मण्से ाैतरणा-तानसा योजना हाती घेऊन सन १९५५ मयेये पूणग केली.

सदर योजनेत बह
ृ न्मुींबई महानगरपार्लकेने ाैतरणा जलाभय, पाणी ााहून नेणारा बोगदा,
स
ू ींपादन केले. त्यात ्ें ा गााातील एकाही

पाईपलाईन ा ्ें ा तानसा रथता याकररता
रहहााभास प्राथिाप्रपत होण्याची गरज

ासली नाही.

ाैतरणा जलाभयासाठी महानगरपार्लकेमार्गत ्ें ा गााातील एकूण १५७५ एकर १४ गुींठे

२ वणे इनाम ान जमीन ा १३५८ एकर भासकीय ान जमीन सींपाहदत करण्यात वली वहे .

पाणी ााहून नेणारा बोगदा ा पाईपलाईनसाठी बेलाड ा त्यापढ
ु ील गाााींची जमीन
सींपाहदत केली असून, त्यामयेये ्ें ा गााातील जर्मनीचा समााेभ नाही.
्ें ा गााातील खाजगी जमीन र्क्त रथत्यासाठी सींपाहदत करण्यात वली असन
ू ,

त्यासाठी त्याींना वधिगक मोबदला दे ण्यात वला असून, गााातील व्यक्तीींना बह
ृ न्मुींबई
महानगरपार्लकेत

नोकरी

दे ण्यात

वली

असल्याचे

कळप्राण्यात वले वहे .

बह
ृ न्मुींबई

महानगरपार्लकेमार्गत

्ें ा ग्रामपींचायतीला बह
ृ न्मुींबई महानगरपार्लकेमार्गत नळ जोडणी दे ऊन प्रपण्यायाया

पाण्यासह दााखाना ा भाळा इत्यादी सुप्राधाा उपलब्धा करुन दे ण्यात वल्या वहे त.

बह
ु थतीसाठी ताब्यात
ृ न्मुींबई महानगरपार्लकेने ्ें ा पररसरातील रथते दे ख ाल ा दरु

घेतले असन
ू , सदर रथत्याींची योग्य ती दे ख ाल करण्यात येते.
(४) प्रचन उद््ाात नाही.

___________
उलहासनगरच्या (श्ज.ठाणे) येथील श्जन्स पँट बनववणाऱया तसेच वॉश
िरणाऱया िारखान्याांवर छापा टािलयाबाबत
(१९)

१०८०८४ (१८-०४-२०१८).

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

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) उल्हासनगरयाया महानगरपार्लका वयुक्ताींयाया उपस्थितीत ाालधाुनी नदीयाया भेजारी
असणाऱ्या स्जन्स पँ् बनप्राणाऱ्या तसेच ाॉभ करणाऱ्या कारखान्याींार छापा ्ाकून अननल

रोहरा याींयाया सम्रा् अभोक नगर येिील कारखान्यात स्जन्स ाॉभचे काम सुरु असताना

प्रा.स. ४८४ (18)
रीं गेहाि पकडून लाखो रुपयाींचा माल हदनाींक ११ जानेाारी, २०१८ रोजी ाा त्या सुमारास
पकडला, हे खरे वहे काय,

(२) असल्यास, या एका छाप्पयात एकूण ककती रुपयाींचा माल जप्पत करण्यात वला ा सदर

प्रकरणी साोयाच न्यायालयायाया वदे भाची अींमलबजााणी न करणाऱ्या श्री.अननल रोहरा याींयाया
कारखान्याप्रारोधाात तसेच मालका प्रारोधाात भासनाचे र्सल तोडून बेकायदे भीरररत्या साोयाच
न्यायालयाचा वदे भ मोडून काम सुरु ठे ाल्याबिल कोणकोणत्या कलमाखाली कारााई करण्यात

वली ा अभी एकूण ककती व्यक्ती ा कारखान्याींप्रारोधाात कारााई करण्यात वली ाा येत
वहे ,

(३) असल्यास, ज्या कारखान्याींनी मा.साोयाच न्यायालयायाया वदे भानुसार लााण्यात वलेले
र्सल तोडून स्जन्स ाॉभचे काम पुन्हा सुरु केले होते अभा सींबधीं धात व्यक्ती ा कारखान्या
प्रारोधाात कारााई करण्याकरीता मा.साोयाच न्यायालयाने कोणती मागगदभगक तत्त्ाे ाा ननयम
महानगरपार्लकेला ठराून हदले वहे त तसेच मा.साोयाच न्यायालयाकडे झालेल्या अामान
प्रकरणी कोणत्या र्भक्षेची तरतद
ू वहे याबाबतचा खल
ु ासा माधगतला वहे काय,

(४) असल्यास, या सींबींधधात साग कारखान्याीं प्रारोधाात पयागारण ा नगरप्राकास प्रा ागायाया
प्रचर्लत नाीन कायद्यानस
ु ार कारााई करण्यात वली वहे काय,
(५) नसल्यास, प्रालींबाची कारणे काय वहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०३-१०-२०१८) : (१) हदनाींक ०९.०१.२०१८ रोजी श्री. हदलीप रोहरा याींयाया
कारखान्याार उल्हासनगर महानगरपार्लकेने धााड ्ाकून कारखाना सीलबींद केला होता.

तसेच, उल्हासनगर महानगरपार्लका क्षे्ात हदनाींक ११.०१.२०१८ रोजी स्जन्स ाॉभचे

काम करणारे ५ कारखाने सुरु असल्याचे वढळून वल्याने, सदर कारखाने सीलबींद करण्यात
वले होते.

(२) सदर कारााईत उल्हासनगर महानगरपार्लकेमार्गत सुमारे २००० स्जन्स पॅन्् जप्पत
करण्यात वल्या होत्या.
सदर

कारखानदाराींनी

भासनाचे

कोणतेही

सील

तोडलेले

उल्हासनगर महानगरपार्लकेमार्गत कारााई करण्यात वली नाही.

नसल्यामळ
ु े

त्याींयायाार

(३) सदर सीलबींद केलेल्या कारखान्यात त्याींचा माल पडून असल्याने, तो परत र्मळण्यासाठी
कारखानदाराींनी
कारखानदाराींनी

उल्हासनगर

हदनाींक

महानगरपार्लकेस

०१.०२.२०१८

रोजी

केलेल्या

प्रानींतीस

हमीप्

अनुसरुन,

सदर

र्लहून हदले. त्यामुळे उल्हासनगर
महानगरपार्लकेमार्गत हदनाींक २१.०२.२०१८ रोजी कारखान्याींचे सील उघडून दे ण्यात वले होते.
ाालधान
ु ी नदीत कारखान्याींमळ
ु े प्रदष
ु ण होऊ नये म्हणन
ू कारााई करणेसाठी मा. साोयाच

न्यायालयाने वदे भ हदले असल्याचे उल्हासनगर महानगरपार्लकेमार्गत कळप्राण्यात वले वहे .

(४) सदर जीन्स कारखानदाराींनी अनधधाकृतररत्या ाीज जोडणी घेऊन कारखाने सुरु ठे ाल्याने
महाराषर राज्य प्राद्युत प्रातरण कींपनीने सींबींधधात कारखानदाराींप्रारुयेद हदनाींक २२.०१.२०१८
रोजी थिाननक पोलीस थ्े भनमयेये गन्
ु हे दाखल करण्यात वले वहे त.
(५) प्रचन उद््ाात नाही.

___________

प्रा.स. ४८४ (19)
ठाणे श्जलहयातील पाललिेच्या शाळाांमध्ये मुख्याध्यापिाांची पदे ररक्त असलयाबाबत
(२०)

१०८५४३ (१८-०४-२०१८).

श्री.सुभाष उफव पांडडतशेठ पाटील (अललबाग) :

सन्माननीय

मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) ठाणे स्जल्हयातील हढसाळ कार ारामळ
पार्लकेयाया ८० ्क्के
ु े गत दोन ाषांपासन
ू
भाळाींमयेये मख्
ु यायेयापकाींची पदे ररक्त वहे त, हे खरे वहे काय,

(२) असल्यास, ठाणे स्जल्हयातील मुख्यायेयापकाींची नेमणूक न करण्याची कारणे काय वहे त
ा त्या अनुषींगाने कायगााहीची सद्य:स्थिती काय वहे , तसेच कायगााही पूणग होण्यास ककती
कालााधाी अपेक्षक्षत वहे ,

(३) नसल्यास, प्रालींबाची कारणे काय वहे त?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०५-१०-२०१८) : (१) ा २)

ठाणे स्जल््यामधाील महानगरपार्लका

तसेच

नगरपार्लकेतील मुख्यायेयापकायाया पदाींबाबतची ाथतुस्थिती खालीलप्रमाणे वहे,
मनपा

मींजुर पदे

कायगरत पदे

ररक्त पदे

९७

३८

५९

कल्याण-डोंबबाली

२२

१४

०८

नाी मुींबई

४८

२६

२२

र् ाींडी-ननजामपुर

७९

४८

३१

उल्हासनगर

१९

९

१०

मीरा- ाईंदर

१९

०९

१०

अींबरनाि

६

६

०

कुळगाा-बदलापुर

५

०

५

२९५

१५०

१४५

ठाणे

एकूण

तसेच ठाणे स्जल््यातील महानगरपार्लका ा

रण्याबाबत ननयमोधचत कायगााही सरू
ु वहे .
याबाबत

ननयमोधचत

कायगााही

नगरपार्लकेतील मख्
ु यायेयापकाींची पदे

करण्यायाया

महानगरपार्लका तसेच नगरपार्लकाींना दे ण्यात येत वहे .

सच
ू ना

ठाणे

स्जल््यातील

साग

(३) प्रचन उद््ाात नाही.
___________
िोलहापूर शहरातील दोन हजार स्क्वेअर फुटापयांतच्या प्रलांबबत
असलेलया बाांधिाम परवाननयाांबाबत

(२१)

१०८९२८ (०३-०४-२०१८).

श्री.राजेश िीरसागर (िोलहापूर उत्तर) :

सन्माननीय

मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) भासनाने दोन हजार थक्ाेअर र्ु्ापयंतयाया बाींधाकामाचे अधधाकार वककग्े क््, साेक्षक ा

इींस्जनीअर याींना दे ण्याचा ननणगय भासन ननणगयानुसार ननगगर्मत केला वहे , हे खरे वहे काय,

प्रा.स. ४८४ (20)
(२) असल्यास, कोल्हापूर महानगरपार्लका प्रभासनाकडून वजही सागच बाींधाकामाींचे परााने
नगररचना प्रा ागाकडून दे ण्यात येत असल्याने ननदभगनास वले वहे , हे ही खरे वहे काय,

(३) असल्यास, यामळ
ु े भहरात दोन हजार थक्ाेअर र्ु्ापयंतची अनेक बाींधाकामे पराानगीयाया
प्रतीक्षेत वहे त, हे ही खरे वहे काय,

(४) असल्यास, भासन ननणगयाची अींमलबजााणी करून दोन हजार थक्ाेअर र्ु्ापयंतचे
प्रलींबबत बाींधाकाम परााने ननकाली काढणेबाबत भासनाने कोल्हापूर महानगरपार्लकेस कोणत्या
सूचना हदल्या ाा दे णार वहे,

(५) असल्यास, भासन ननणगयाची अींमलबजााणी न करणाऱ्याींार भासन कोणती कायदे भीर
कारााई करणार ाा कररत वहे , नसल्यास, प्रालींबाची कारणे काय वहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०३-१०-२०१८) : (१) भासन ननणगय क्र. पीबीपी-४३१७/१०९/प्र.क्र.११/२०१७/
नप्रा-११, हद.२८/०८/२०१७ रोजीयाया वदे भान्ाये जोखीम वधाारीत इमारत पराानगी मींजुरी
प्रक्रीयेंतगगत १५० चौ.मी. ते २०० चौ.मी. पयंतयाया बाींधाकाम क्षे्ाींना वककग्े क््/ साेक्षक,
पराानाधाारक अर् यींते याींना प्रोव्हीजनल मींजुरी अधधाकार दे ण्याचा ननणगय घेण्यात वला वहे .

(२), (३) ा (४) ारील नमूद भासन ननणगयात प्राहीत कायगपयेदतीस अनुसरुन कोल्हापूर
महानगरपार्लकेमार्गत जाहहर प्रकह्करण ा प्रर्सयेदी करण्यात वली वहे.

बाींधाकाम पराानगी दे ताना या वदे भात नमद
ू मागगदभगक सच
ू नाींची अींमलबजााणी करुन

बाींधाकाम परााने दे ण्यात येत वहेत, असे महानगरपार्लकेने कळप्राले वहे .
(५) प्रचन उद््ाात नाही.
___________

डहाणू नगर पररषदे तील (श्ज.पालघर) तीथवम सांिुल बाांधिाम
परवानगीमध्ये गैरव्यवहार झालयाबाबत

(२२)

१०९७२८ (१८-०४-२०१८).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

श्री.पास्िल धनारे (डहाणू) :

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

डहाणू नगरपररषद क्षे्ातील तीिगम सींकुल बाींधाकाम करताना प्राकास ननयम,पयागारण ा

नदीपा्ालगतयाया बाींधाकामाचे ननयम डाालून

ोगा्ा प्रमाण् हदल्याचे हद.०८ जानेाारी, २०१८

रोजी ाा त्या सम
ु ारास ननदभगनास वलेले वहे, हे खरे वहे काय,

(२) असल्यास, सदर तीिगम सींकुल बाींधाकाम प्रकरणी साग ननयमाींचे उल्लींघन करुन डहाणू
नगरपररषदे ने

ोगा्ा प्रमाण् कोणत्या वधाारे हदले वहे ,

(३) असल्यास, सदर प्रकरणी भासनाने चौकभी केली ाा करण्यात येत वहे ,
(४) नसल्यास, प्रालींबाची कारणे काय वहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०३-१०-२०१८) :(१) स्जल्हाधधाकारी, पालघर याींयाया अहाालानुसार डहाणू
नगरपररषद क्षे्ातील तीिगम सींकुल या बाींधाकामास डडसेंबर, २०१५ मयेये डहाणू नगरपररषदे ने
ोगा्ा प्रमाणप् हदले वहे , हे खरे वहे .
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(२) नतिगम सींकुलायाया इमारतीचे बाींधाकाम पूणग झाल्याार डहाणू नगरपररषदे याया नगर

अर् यींत्याने बाींधाकामाची पहाणी करुन त्याींनी सादर केलेल्या अहाालायाया वधाारे डहाणू
नगरपररषदे ने उक्त

ोगा्ा प्रमाणप् हदल्याचे स्जल्हाधधाकारी, पालघर याींनी कळप्राले वहे .

(३) सदर प्रकरणी बाींधाकाम पराानगी दे ताना प्राकास ननयीं्ण ननयमाालीमधाील प्राहहत तरतद
ु ी
पयागारण ा नदी पा्ा लगतयाया बाींधाकामाचे साग प्रचर्लत अ्ी ा भती याींची तपासणी

नगरपररषदे ने केली ककीं ाा कसे याबाबत स्जल्हाधधाकारी, पालघर याींना सखोल चौकभी करुन
अहााल सादर करण्याचे सूधचत केले वहे .
(४) प्रचन उद््ाात नाही.

___________
उरण शहरात लसडिो –रे लवेचे उड्डाणपूलाचे खोदिाम सुरु असताांना उरण
शहराला पाणी पुरवठा िरणारी पाईपलाईन फुटलयाबाबत

(२३)

१०९८५३ (१२-०४-२०१८).

श्री.मनोहर भोईर (उरण) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील

(१) उरण भहरात र्सडको –रे ल्ाेचे उड्डाणपूलाचे खोदकाम सुरु असताींना उरण भहराला पाणी
पुराठा करणारी पाईपलाईन हदनाींक २६ डडसेंबर, २०१७ रोजी ाा त्या सुमारास र्ु्ली, हे खरे
वहे काय,
(२)

असल्यास, यामळ
ु े उरण भहराचा पाणी परु ाठा बींद झाला होता, हे ही खरे वहे काय,

(३) असल्यास, खोदकाम करताींना वाचयक ती खबरदारी न घेतल्याबाबत सींबधधात ठे केदाराींार
कोणती कारााई केली ाा करण्यात येत वहे ,
(४) नसल्यास, प्रालींबाची कारणे काय वहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०९-१०-२०१८) : (१) ा (२) प्रथताप्रात नेरुळ-उरण रे ल्ाे मागागारील उरण
रे ल्ाे

थिानकानजीकयाया

उड्डाणपुलाजाळ

अस्थतत्ाात

असलेल्या

कयायाया

रथत्यामयेये

हद.२४.१२.२०१७ रोजी पाईपलाईन र्ु्ली होती. सदर पाईपलाईन ही रे ल्ाे उड्डाणपुलायाया
खोदकामामुळे

र्ु्लेली

नाही.

तिाप्रप,

एम.वय.डी.सी.

ने

हद.२५.१२.२०१७

रोजी

सदर

पाईपलाईन दरु
ु थत केली वहे .

तसेच र्सडको महामींडळायाया हद.०७.११.२०१७, हद.१९.०१.२०१८ रोजीयाया प्ाींन्ाये र्सडको

महामींडळाकडून सदर पाईपलाईनची काळजी घेणेबाबत एम.वय.डी.सी. याींना कळप्राण्यात
वलेले वहे .

(३) सदर पाईपलाईन ही रे ल्ाे उड्डाणपल
ु ायाया खोदकामामळ
ु े र्ु्लेली नाही. तसेच र्सडकोयाया

ठे केदाराने सस्व्हगस रोडमयेये काम केलेले नाही त्यामुळे कायगााही करण्याचा प्रचन उद््ाात
नाही.

(४) प्रचन उद््ाात नाही.
___________

प्रा.स. ४८४ (22)
उलहासनगर महानगरपाललिेमध्ये (श्ज.ठाणे) वगव-१ ते वगव ४ चे
अधधिारी व िमवचा-याांच्या ररक्त पदाांबाबत
(२४)

११०७८९ (१८-०४-२०१८).

श्रीमती ज्योती िलानी (उलहासनगर) :

सन्माननीय

मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) उल्हासनगर महानगरपार्लकेयाया प्राप्राधा थतराारील ा प्रामख्
ु याने ागग १ ा २ या श्रेणीतील
अन्य महत्ााची पदे ररक्त असल्याने दै नींहदन ा महत्ााची कामे करताना प्रभासनास मोठ्या

प्रमाणात अडचणीींना सामोरे जााे लागत असल्यामुळे साग सींप्राधााननक ा मुल त
ू नागरी

सुप्राधााींची कामे पूणग करण्यास मोठ्या प्रमाणात अडचणी येत असल्याबाबत थिाननक
लोकप्रनतननधाी ा उल्हासनगर महानगरपार्लका वयुक्त याींनी भासनास कळप्राले वहे , हे खरे
वहे काय

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी भासनाने चौकभी केली वहे काय,
(३) असल्यास, भासनाने सदर प्रकरणी कोणती कायगााही केली ाा करण्यात येत वहे.
(४) नसल्यास, प्रालींबाची कारणे काय वहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०३-१०-२०१८) : (१) उल्हासनगर महानगरपार्लकेतील अधधाकारी ा
कमगचारी

याींची

पदे

मोठया

प्रमाणात

ररक्त

असल्याबाबत

लोकप्रनतननधाीींचे हदनाींक २८.०६.२०१८ रोजीचे प् प्राप्पत झाले वहे.
(२), (३) ा (४) सदर ररक्त पदे

या

प्राषयाारील

थिाननक

रण्यायाया अनुषींगाने कायगााही करण्यात येत वहे .
___________

सावनेर नगरपाललिेने (श्ज.नागपूर) िेलेलया जलमन गैरव्यवहाराची चौिशी िरण्याबाबत
(२५)

११०८६६ (१८-०४-२०१८).

श्री.सुतनल िेदार (सावनेर), श्री.ववजय वडेट्टीवार (ब्रम्हपूरी),

श्री.अमर िाळे (आवी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पश्श्चम), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी),
श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर) :
काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील

(१) साानेर नगरपार्लकेने (स्ज.नागपूर) अकृषक पराानगी न घेता रहहाासी ाापरासाठी उपयोग

करणे, गुींठेाारी कायदयाचा बेकायदे भीरररत्या वधाार घेाून कुठलीही मौका चौकभी न करता
प्पलॉ्चे

ननयमीतीकरण

करणे,

हदनाींक

१/१/२००१

नींतरचे

प्पलॉ्

अधधाकार

नसींताना

ननयमीतकरण करणे, प्राकास भल्
ु क ासल
ू न करणे, साागजननक ाापरासाठी जागा न सोडणे
इत्यादी गीं ीर प्रकार करून जर्मन गैरव्याहार केला असल्याची तक्रार लोकप्रनतननधाीींनी हदनाींक

३० ऑक््ोबर, २०१७ रोजी ाा त्या सुमारास उपप्रा ागीय अधधाकारी साानेर याींयायाकडे केली
वहे , हे खरे वहे काय,

(२) असल्यास, या गीं ीर प्रकरणी भासनाने चौकभी केली वहे काय ा त्याचा तपर्भल काय
वहे , चौकभी अींती भासनाने सींबधधाताींार कोणती कायगााही केली ाा करण्यात येत वहे ,
(३) नसल्यास, प्रालींबाची कारणे काय वहे त ?

प्रा.स. ४८४ (23)
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०६-१०-२०१८) : (१) होय.
(२) उपप्रा ागीय अधधाकारी, साानेर याींनी याबाबत प्रािर्मक चौकभी करुन त्याींचा अहााल
स्जल्हाधधाकारी, नागपूर याींना सादर केला वहे.
नगरपररषद

साानेर

याींयायाकडून

ननयमाींचे

ख
ू ींड ननयमाधाीन करताना मुख्याधधाकारी,

उल्लींघन

झाल्याचे

प्रािर्मक

ननषकषग

सदर

अहाालात नमूद करण्यात वले वहे त. स्जल्हाधधाकारी, नागपूर याींना या अहाालाार सत्ार
कायगााही करण्यास कळप्राण्यात वले वहे.
(३) प्रचन उद््ाात नाही.
___________
पांढरपूर (श्ज.सोलापूर) येथील पांढरपूर शहरातील घनिचऱयाच्या
समस्येबाबत

(२६)

११०९३१ (१९-०४-२०१८).

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

श्री.भारत भालिे (पांढरपूर) :

(१) पींढरपूर (स्ज.सोलापूर) येिील श्रीक्षे् असणारे

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

पींढरपूर भहरामयेये धाुळ, दग
ं ी ा
ु धा

घनकचऱ्यायाया समथयाने प्राळखा घातला असन
त्यामळ
ू
ु े भहरातील नागररक मलेररया,

हहाताप, डेंग्यु अभा सािीींयाया जीाघेण्या वजाराींना बळी पडल्याचे हदनाींक १६ डडसेंबर, २०१७
रोजी ाा त्या सुमारास ननदभगनास वले वहे , हे खरे वहे काय,

(२) असल्यास, पींढरपूर नगरपार्लका प्रभासन ा वरोग्य प्रा ाग याींयाया दल
ग ामुळे ननषपाप
ु क्ष
नागररकाींना जीाघेण्या वजाराींना सामोरे जााे लागत असल्यामुळे नागररकाींनी अनेकदा
नगरपार्लका प्रभासनाकडे तक्रारी/ननाेदने दे ऊनही अद्याप याबाबत कोणतीच कायगााही केली
नसल्याचे वढळून वले वहे , हे ही खरे वहे काय,

(३) असल्यास, सींबींधधात नगरपार्लका प्रभासन याींना भासनाकडून भहरातील थायाछता ा
नागररकाींचे वरोग्य जोपासण्यासाठी उपाययोजना करण्याचे ननदे भ प्रभासनाकडून दे ण्यात वले
ाा दे ण्यात येणार वहे त,

(४) नसल्यास, प्रालींबाची कारणे काय वहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०६-१०-२०१८) : (१) पींढरपूर भहरात ११ डेंग्यू सींभनयत रुग्ण डडसेंबर,
२०१७ मयेये वढळून वले होते.
नाही.

तिाप्रप, तपासणीअींती त्याींना डेंग्यू झाल्याचे वढळून वले

(२) वरोग्यायाया अनुषींगाने नागररकाींयाया तक्रारी/ननाेदने नगरपररषदे स प्राप्पत होतात.
नागररकाींचे तक्रार रस्जथ्र नगरपररषदे कडे ठे ाले वहे .
तक्रारीचे ननाारण नगरपररषदे कडून केले जाते.

त्यासाठी

त्यामधाील नोंदीनुसार ननयर्मतपणे

(३) • नागररकाींचे वरोग्य जपण्यासाठी नगरपररषदे कडून डास अळी प्रनतबींधाक र्ाारणी,

कीं्े नर सव्हे क्षण अींतगगत घरोघरी जाऊन ्े र्मर्ॉसचे द्राण पाण्यायाया साठयामयेये ्ाकण्यात
वले होते, तसेच र्ॉधगींग मभीनने सींपूणग भहरामयेये धाुर र्ाारणी करण्यात येते.

प्रा.स. ४८४ (24)
• भहरातील थायाछतेयाया अनुषींगाने पींढरपूर येिील सव्हे नीं. १०० कींपोष् डेपो येिे ६ ्न
प्रनतहदन क्षमतेयाया ओल्या कचऱ्याार प्रकक्रया करुन गॅस तयार करणारा बायोगॅस प्रकल्पाचे

दरु
ु थतीचे काम माहे नोव्हें बर, २०१७ मयेये पूणग झाले असून सदर बायोगॅस प्रकल्प पुन्हा सुरु
करण्यात वला वहे .

• कासेगाा ग्रामपींचायत हिीतील कचरा डेपोमयेये कचऱ्याचे प्राड्रीं ो कींपोष्ीींग करुन अस्थताात
असलेल्या कचऱ्यापासून खत ननर्मगती सुरु केली वहे .

• सद्यस्थितीत पींढरपूर भहरात दै नींहदन ननमागण होणाऱ्या ओल्या कचऱ्याार प्रकक्रया करुन

बायोगॅस ननमागण करण्यात येत असन
ू प्पलास्थ्क, धाात,ू कागद इत्यादी थारुपातील सक
ु ा कचरा
हा

कचरााेचकामार्गत

पुनाागपराकररता

पाठप्राण्यात

येतो.

करण्यात येणाऱ्या कचऱ्याचे ९० % प्रालगीकरण करण्यात येते.

तसेच

नगरपररषदे कडून

गोळा

(४) प्रचन उद््ाात नाही.
___________
पांढरपूर (ता.पांढरपूर, श्ज.सोलापूर) शहरातील श्री ववठ्ठल रूश्क्मणी मांहदर पररसरात २ वषावपूवी
बसववलेले पेव्हीांग ब्लॉि तनिृष्ट्ट दजावचे असलयाबाबत

(२७)

१११२१४ (१२-०४-२०१८).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.भारत भालिे (पांढरपूर) :

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) पींढरपूर (ता.पींढरपूर, स्ज.सोलापूर) भहरातील श्री प्राठ्ठल रूस्क्मणी मींहदर पररसरात २
ाषागपूाी बसप्रालेले पेव्हीींग ब्लॉक ननकृष् असन
ू ते खराब झाल्यामुळे जागोजागी खड्डे पडले
वहे त ा त्यामळ
ु े नागररकाींची प्रचींड गैरसोय होत असल्याचे हदनाींक २१ डडसेंबर, २०१७ रोजी
ाा त्या सम
ु ारास ननदभगनास वले वहे, हे खरे वहे काय,

(२) असल्यास, नगरपार्लका प्रभासनाने सींबींधधात ठे केदाराला सदरील कामाचे दे ख ाल दरू
ु थती

कालााधाी सींपला नसल्यामळ
ु े खराब झालेली कामे तातडीने दरू
ु थती करण्याबाबत वदे भ दे णे
गरजेचे असताींनाही याबाबत अद्यापी कोणतीच कायगााही होत नसल्याचेही ननदभगनास येत
वहे , हे ही खरे वहे काय,

(३) असल्यास, अभा प्रकारे बेकायदा काम करणाऱ्या कीं्ा्दार ा यामयेये सह ागी असणारे
नगरपार्लका प्रभासन याींचे अधधाकारी याींयायाार भासनाने कोणती कायगााही केली ाा करण्यात
येत वहे ,
(४) नसल्यास, प्रालींबाची कारणे काय वहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०६-१०-२०१८) : (१) ा (२) • पेव्हीींग ब्लॉक बसप्राण्याची कामे हदनाींक
१२ सप्प्ें बर, २०१४ रोजी सुधााररत वराखडयाअींतगगत ननयोजन प्रा ागाने मींजूर केली होती.
साागजननक बाींधाकाम प्रा ागाकडून ही कामे करण्यात वली.

• हदनाींक १६ डडसेंबर, २०१७ रोजी ही कामे पींढरपूर नगरपररषदे स ागग करण्यात वली.

• पेव्हीींग ब्लॉक सुस्थितीत असल्याचे हदनाींक २८ जून, २०१८ रोजी साागजननक बाींधाकाम
प्रा ागाने केलेल्या पाहणीत वढळून वले.
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काही हठकाणी चें बर दरु
ु थती अिाा प्रपण्यायाया पाईपलाईनची दरु
ु थती यामळ
ु े पेव्हीींग

ब्लॉकची पातळी डडथ्बग झाली वहे , ही कामे ठे केदाराकडून दरु
ु थत करुन घेण्यात येत वहे त,
असे साागजननक बाींधाकाम प्रा ागाने कळप्राले वहे .

• सदर काम हदनाींक ३० ऑक््ोबर, २०१७ रोजी पण
ू ग झाले असन
ू या हदनाींकापासन
ू पढ
ु ील ३
ाषे ठे केदाराने दे ख ाल ा दरु
ु थती प्रानामुल्य कराायाची वहे .
(३) ा (४) प्रचन उद््ाात नाही.

___________
नवी मुांबई िेत्रातील िन्स्रक्शन िांपनीस लसडिो प्राधधिरणाने भख
ां हदलयाबाबत
ु ड
(२८)

११५५६१ (१२-०४-२०१८).

श्री.उन्मेश पाटील (चाळीसगाव) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

(१) पनाेल (स्ज.रायगड) क्षे्ातील इराईसा कन्थ्क्भन्स कींपनीस ा नाी मुींबई क्षे्ातील
इनॉरबब् मॉल ा मेस्थ् कन्थरक्भन कींपनीस र्सडको प्राधधाकरणाने
वहे काय,
(२) असल्यास, एकूण ककती ा कोणत्या प्रयोजनासाठी
क्षे्र्ळ ककती चौरस र्म्र वहे ,

ुखींड हदले वहे त, हे खरे

ख
ु ींड हदले वहे त तसेच

ख
ु ींडाचे एकूण

(३) असल्यास, र्सडकोने भेतक-याींकडून १२.५० ्क्के योजनेंतगगत घेतलेल्या सदर

ुखींडाचे

ाा्प कररत असताना अननयर्मतता वणण कायद्याचे उल्लींघन झाले वहे , हे ही खरे वहे
काय,

(४) असल्यास, या प्रकरणी भासनाने चौकभी केली वहे काय, त्यात काय वढळून वले ा
त्यानूसार सींबींधधात दोषी अधधाका-याींार भासनाने कोणती कारााई केली ाा करण्यात येत वहे ,
(५) नसल्यास, प्रालींबाची कारणे काय वहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०९-१०-२०१८) : (१) ा (२) होय.
मौजे ाानघाली येिील नाी मुींबई प्रकल्पासाठी श्री.जुगलककभोर हनुमानबक्ष मुींदरा ा

इतर याींयाया सींपाहदत करण्यात वलेल्या जर्मनीपो्ी त्याींना १२.५ ्क्के योजनेअींतगगत सीबीडीबेलापूर येिील सेक््र ३०-३१ मयेये र्सडकोमार्गत ५३२०० चौ.मी. क्षे्र्ळाचा
करण्यात वला होता.सदर
र्सडको

ा

प्राकासक

ख
ू ींड ाा्प

ूखींडाबाबत ाा्पदाराने केलेल्या प्रानींतीयाया अनुषींगाने ाा्पदार,

याींयाया

हद.११.०९.२००८ ा हद.०४.०५.२००९

दरम्यान

ब्पक्षीय

करार

रोजी करण्यात वले. सदर

(Tripartite

Agreement)

ख
ीं ाा्पदाराने माधगतलेल्या
ू ड

पराानगीनुसार मे. ईराइसा डेव्हलपसग प्रा.र्ल. याींचे नााे ननयमानुसार पूाग पराानगी ने
हथताींतरीत केला वहे.

तर, इनऑरबब् मॉल साठी
क्षे्र्ळाचा

ााभी नोडमधाील सेक््र ३०ए येिील ३०६२१.३५ चौ.मी.

ख
ू ींड रहहाास तिा ााणणस्ज्यक प्रयोजनािग ाा्प करण्यात वला वहे .

मेथ्ी कन्थरक्भन कींपनीस

नेरुळ, से-६० येिील

अींदाजे

३५.५० हे .वर. जमीन

अत्याधाुननक गोल्र्कोसग वणण ररअल इथ्े ् करण्याकररता ाा्प करण्यात वलेली वहे.
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(३) अभी बाब नाही.
इनऑरबब् मॉल ा मेथ्ी कन्थरक्भन कींपनीस र्सडको प्राधधाकरणाने साडेबारा ्क्के
योजनेंतगगत कोणताही

ूखींड हदलेला नाही.

तिाप्रप, मे. इराईसा डेव्हलपसग या कींपनीला श्री.जग
ु लककभोर हनम
ु ानबक्ष मींद
ु रा ा इतर

याींयाया सींपाहदत करण्यात वलेल्या जर्मनीपो्ी त्याींना १२.५ ्क्के योजनेअींतगगत सीबीडीबेलापूर येिील सेक््र ३०-३१ मयेये र्सडकोमार्गत ५३२०० चौ.मी. ननयमानस
ु ार
करण्यात वला वहे .

सदर १२.५% योजने अींतगगतयाया

ूखींड ाा्प

ख
ू ींडाा्पासींद ागत झालेल्या तक्रारी ा प्राधाीमींडळात

उपस्थित झालेल्या बाबीींारुन र्सडकोमार्गत ाा्पदार ा प्राकासक याींना

ूखींड रि का करण्यात

येाू नये, याबाबत माहे ऑक््ोबर,२०१४ मयेये कारणे दाखाा नो्ीस हदली होती. सदरहू
नो्ीसीप्रारोधाात प्राकासकाने मा. उयाच न्यायालयात रर् याधचका क्र.९२१२/२०१४ दाखल केली
वहे . सदर रर् याधचकेमधाील र्सव्हील ॲस्प्पलकेभन क्र.२११४१/२०१८ मयेये भासनायाया ातीने
हद.२८.०८.२०१८ रोजी भपिप् दाखल करण्यात वले असन
ू सदर बाब न्यायप्रप्राष् वहे .
(४) ा (५) प्रचन उद््ाात नाही.

___________
वाांद्रे (मांब
ु ई) येथील महानगरपाललिेच्या भाभा रुनणालयातील अनागोंदी िारभाराबाबत
(२९)

११६०५६ (१२-०४-२०१८).

श्री.सांतोष दानवे (भोिरदन), अॅड.भीमराव धोंडे (आष्ट्टी) :

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) ााींद्रे (मींब
ु ई) येिील महानगरपार्लकेयाया

ा ा रुग्णालयातील बेजबाबदार कार ारामळ
ु े

सागसामान्य रुग्णाींना वरोग्य सुप्राधाा र्मळत नसल्यायाया तक्रारी ााींराार प्रभासनाकडे करूनही

दखल घेण्यात येत नसल्याने वींदोलन करण्याचा इभारा थिाननक मुथलीम महहला वणण
रुग्णालयायाया दक्षता सर्मतीने हदला वहे , हे खरे वहे काय,

(२) असल्यास, सदर प्रकरणी भासनाकडून चौकभी करण्यात वली वहे काय, चौकभीत काय
ननषपन्न

झाले

वहे ,

तद्नुसार सदर रुग्णालयातील

रुग्ण सेाेचा

भासनाकडून कोणती कायगााही करण्यात वली ाा येत वहे ,

दजाग सुधाारण्यासाठी

(३) नसल्यास, प्रालींबाची कारणे काय वहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०३-१०-२०१८) : (१) “ ा ा हॉस्थप्लमयेये योग्य ती सोय नाही” अभा
वभयाची तक्रार
०३.०४.२०१७ रोजी
सदर

ारतीय मुथलीम महहला वींदोलन याींनी हदनाींक २६.१२.२०१६ ा हदनाींक
ा ा रुग्णालयास हदली होती.

तक्रारीींयाया

अनुषींगाने

वींदोलन

करण्याबाबत

हदनाींक

१७.०२.२०१८

रोजीयाया

ना ारत ्ाईम्स या ातगमानप्ात बातमी प्रर्सयेद झाली होती.
(२) सदर तक्रारीींमयेये उपस्थित केलेल्या मुियाींयाया अनुषींगाने बह
ृ न्मुींबई महानगरपार्लकेमार्गत
पूतत
ग ा करण्यात वली असून, सदर प्रकरणी बह
ृ न्मुींबई महानगरपार्लकेमार्गत चौकभी करण्यात
वलेली नाही.
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सदर रुग्णालयातील रुग्ण सेाेचा दजाग सधा
ु ारण्यासाठी बह
ृ न्मुींबई महानगरपार्लकेमार्गत

खालीलप्रमाणे कायगााही करण्यात वली/येत वहे:-

• सदर रुग्णालयात सद्य:स्थितीत ाैद्यकभाथ्, बालरोग, वय.पी.सी.यु.पी.य.ू , भल्यकक्रया,

अस्थिव्यींग, थ्ीरोग ा प्रसत
ु ीकक्ष, त्ाचा रोग, कान, नाक, घसा, ने्रोग, वय.सी.य,ु रॉमा
असे प्राप्राधा प्रा ाग रुग्णाींसाठी सरु
ु वहे त.

• या साग प्रा ागाींचे बा्यरुग्ण प्रा ाग सुरु वहे त.

• २४ तास अपघात प्रा ाग, १३ रुग्णभययचे वय.पी.सी.य.ु , १४ रुग्णभययेचे पी.यू., सी.्ी.
थकॅन सप्रु ाधाा, रक्तपेढी, ननदान सप्रु ाधाा, ३ पाळ्याींमयेये क्ष-ककरण तपासणी, ३ पाळ्याींमयेये

रक्त तपासणी, २४ तास सोनोग्रार्ी ा इतर सहाययक सेाा सुप्राधाा, २४ तास रुग्णााहहका, ३

पाळ्याींमयेये भाााहहनी सेाा, २४ भााींची क्षमता असलेले भाागह
ृ इत्यादी सेाा सुरळीतपणे
उपलब्धा करुन दे ण्यात येतात.

• गरीब रुग्णास भथ्कक्रया करणे गरजेचे असल्यास तसेच औषधााींची वाचयकता

ासल्यास,

त्यास रुग्णालयातील धामागदाय ननधाीतन
ू मदत करण्यात येते.

• सदर रुग्णालयाचे प्राथतारीकरण प्रथताप्रात असून, त्यामयेये एम.वर.वय., सी.्ी. थकॅन,
युरोलॉजी, काडीओलॉजी, डायर्लसीस, सी.व्ही.्ी.एस. या अद्ययाात सेाा-सुप्राधाा रुग्णाींना
पुरप्राण्यात येणार वहे त.
(३) प्रचन उद््ाात नाही.

___________
माहीम (मुांबई) येथील हहांदज
ु ा रुनणालयाच्या बाजूला असलेलया स्टे ट्स
हॉटे लिडून होत असलेलया वीज चोरीबाबत

(३०)

११६३६४ (१२-०४-२०१८).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.सदा सरवणिर (माहहम) : सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील

(१) माहीम (मींब
ु ई) येिील हहींदज
ु ा रुग्णालयायाया बाजल
ू ा असलेल्या थ्े ्स रे थ्ॉरीं ्ची बेथ्याया

दक्षता प्रा ागाने पाहणी केली असता गत दहााषांपासून या रे थ्ॉरीं ्मयेये प्राजेची चोरी होत
असल्याने चार को्ी रुपयाींपेक्षा जाथत रक्कमेची ाीज चोरी झाली असल्याचे ननदभगनास वले
वहे , हे खरे वहे काय,
(२) असल्यास, बेथ्याया दक्षता प्रा ागाने सदर रे थ्ॉरीं ्चे मालक श्री. भेखर नारायण भेट्टी
याींयायाप्रारुधा 

माहीम

पोर्लस

ठाण्यात

तक्रार

केल्यानींतर

पोलीसाींनी

भेट्टी

याींयायाप्रारुधा 

एर्.वय.वर नोंदणी केली वहे , हे ही खरे वहे काय,
(३) असल्यास, या प्रकरणी चौकभी केली वहे काय,चौकभीत काय वढळून वले ा तदनस
ु ार
सदर ाीज चोरी प्रकरणी थ्े ्स रे थ्ॉरीं ्चे मालक श्री. भेखर नारायण भेट्टी याींयाया प्रारुधा 
कोणती कारााई केली ाा करण्यात येत वहे ,
(४) नसल्यास, प्रालींबाची करणे काय वहे त ?
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श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१७-०९-२०१८) : (१) माहहम (मुींबई) येिील थ्े ्स रे थ्ॉरीं ्ची बेथ्याया

दक्षता प्रा ागाने पाहणी केली असता सदर हठकाणी दहा ाषांपासन
ू ाीज चोरी होत असल्याचे
बेथ्याया ननदभगनास वले.

बेथ् उपक्रमाने सदर ाीज चोरी प्रकरणी रु. ४.५५ को्ी इतक्या रकमेचा प्रािर्मक दााा
केला वहे .
(२), (३) ा (४) सदर प्रकरणी माहहम पोलीस ठाणे येिे एर्.वय.वर. क्रमाींक १६/२०१७,
हदनाींक २०.०४.२०१७
वला वहे .
वहे .

ारतीय प्राद्युत कायदा २००३ कलम १३५ अन्ाये गुन्हा दाखल करण्यात

सदर प्रकरण मा.स् न्यायालय, मुींबई येिील न्यायालय क्रमाींक ३४ येिे न्यायप्रप्राषठ
___________
ठाणे शहरातील रे तीबांदर चौपाटी आणण रस्ता रुां दीिरणात बाधीत झालेलया
झाडाांची अटलाांटा िांपनीिडून ित्तल िरण्यात येत असलयाबाबत

(३१)

११६५५९ (०३-०८-२०१८).

श्री.नसीम खान (चाांहदवली) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

(१) ठाणे भहरातील रे तीबींदर चौपा्ी वणण रथता रुीं दीकरणात बाधाीत झालेल्या, पुन:रोपण
केलेल्या झाडाींचे अ्लाीं्ा कींपनीकडून ननयम डाालून कत्तल करण्यात येत असल्याची बाब
माहे जानेाारी, २०१८ मयेये ाा त्या दरम्यान ननदभगनास वली, हे खरे वहे काय,

(२) असल्यास, या प्रकरणी भासनाने चौकभी केली वहे काय, चौकभीयाया अनष
ु ींगाने सींबींधधात
प्राकासकाार कोणती कारााई करण्यात वली ाा येत वहे ,
(३) नसल्यास, प्रालींबाची कारणे काय वहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०५-१०-२०१८) : (१) हे खरे नाही.
ठाणे भहरातील रे तीबींदर चौपा्ी वणण रथता रुीं दीकरणात बाधधात झालेल्या झाडाींचे

पुन:रोप्रपत झाडे अ्लाीं्ा कपनीने तोडली नाहीत, असे ठाणे महानगरपार्लकेने कळप्राले वहे .
(२) ा (३) प्रचन उद््ाात नाही.

___________
साववजतनि प्रिलपाांमध्ये बाधधत होणा-या व्यश्क्तांचे पन
ु ववसन िरण्याऐवजी
एिरक्िमी रोख रक्िम दे ण्याच्या प्रस्तावाबाबत

(३२)

११६७२० (२३-०७-२०१८).

श्री.नारायण पाटील (िरमाळा), डॉ.राहूल पाटील (परभणी) :
सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यात प्राप्राधा हठकाणी प्राभेषतम महानगरपार्लका, नगरपार्लकाींयाया क्षे्ात राबप्राण्यात
येणा-या साागजननक प्रकल्पाींमयेये बाधधात होणा-या व्यस्क्तींचे पुनागसन करण्याऐाजी त्याींना
नुकसान

रपाईपा्ी एकरक्कमी रोख रक्कम दे ण्याचा प्रथताा भासनायाया प्राचाराधाीन वहे , हे

खरे वहे काय,

प्रा.स. ४८४ (29)
(२) असल्यास, सदर प्रथतााात कोणकोणत्या साागजननक प्रकल्पाींचा समााेभ वहे ,
(३) असल्यास, प्राचाराधाीन प्रथतााायाया अनुषींगाने भासनाने ननणगय घेतला वहे काय,
(४) नसल्यास, प्रालींबाची कारणे काय वहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०३-१०-२०१८) :(१), (२), (३) ा (४) नागरी

ागात, केंद्र ककीं ाा राज्य

भासनायाया ननकडीयाया प्रकल्पासाठी वाचयक असलेल्या भासकीय जमीनीार अनतक्रमण
असल्यास वणण असे अनतक्रमणधाारक भासनाने ाेळोाेळी ननस्चचीत केलेल्या ननकषानुसार

सींरक्षणास पा् असल्यास, त्याींना ननषकार्सत करताना, अनस
ु राायायाया कायगपयेदतीबाबत
मा.मीं्ीमींडळाने घेतलेल्या ननणगयानुसार अभा मागगदभगक सूचना भासन ननणगय, नगरप्राकास

प्रा ाग, क्र.चींमपा-२०१७/प्र.क्र.२३/नप्रा-२६ हदनाींक १३ जून, २०१८ अन्ाये ननगगर्मत करण्यात
वलेल्या वहे त.

___________
नायर रुनणालयातील (मुांबई) तनवासी वैद्यिीय अधधिाऱयाांची पोषणयुक्त
न्याहरी योजना बांद असलयाबाबत

(३३)

११७१९७ (२९-०७-२०१८).

(नागपूर पश्श्चम) :

डॉ.लमललांद माने (नागपूर उत्तर), श्री.सुधािर दे शमुख

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मींब
ु ई महानगरपार्लकेयाया अधधानथत नायर रुग्णालयातील ननाासी ाैद्यकीय अधधाकाऱ्याींची
पोषण युक्त न्याहरी योजना माहे सप्प्ें बर-२०१७ पासुन बींद असल्याची बाब माहे एप्रप्रल, २०१८
मयेये ाा त्या दरम्यान ननदभगनास वली वहे , हे खरे वहे काय,

(२) असल्यास, ई-ननाीदा प्राप्पत न झाल्याने सदर न्याहरी योजना बींद झाल्याची बाब
ननदभगनास वली वहे , हे ही खरे वहे काय,
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी मुींबई महानगरपार्लकेने उयाच दराने ननप्रादा मागप्राण्यास
हलचाली केल्या वहे त, हे ही खरे वहे काय,

(४) नसल्यास, प्रालींबाची कारणे काय वहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०३-१०-२०१८) : (१) बह
ु ई महानगरपार्लकेयाया नायर रुग्णालयामधाील
ृ न्मींब
ननाासी ाैद्यकीय अधधाकाऱ्याींकरीता असलेली “पोषणयुक्त न्याहारी योजना” माहे ऑक््ोबर,

२०१७ ते एप्रप्रल, २०१८ या कालााधाीत ठे केदाराकडून ताींब्क बाबीींची पुतत
ग ा न झाल्यामुळे बींद
होती.

(२) सदर योजना कायागस्न्ात करण्यासाठी महानगरपार्लकेमार्गत मागप्राण्यात वलेल्या ईननप्रादाींना प्रनतसाद र्मळाला नाही ही ाथतुस्थिती वहे.

(३) ा (४) सदर योजना कायागस्न्ात राहण्यासाठी सद्य:स्थितीत नायर रुग्णालयातील
उपहारगह
ृ ास सेाा पुरप्राणाऱ्या कीं्ा्दाराकडून ननाासी ाैद्यकीय अधधाकाऱ्याींकरीता “पोषणयुक्त
न्याहारी योजना” अींतगगत हदनाींक २३.०४.२०१८ पासून न्याहरीचा पुराठा करण्यात येत वहे.
___________

प्रा.स. ४८४ (30)
लभवांडी (श्ज.ठाणे) महानगरपाललिेतील नालेसफाईसाठी तनववदा ३ वेळा
िाढूनही ठे िेदाराांनी तनववदे िडे दल
व िेलयाबाबत
ु ि
(३४)

११७६२२ (२३-०७-२०१८).

श्री.किसन िथोरे

(मुरबाड), श्री.नरें द्र पवार (िलयाण

पश्श्चम), श्री.नरें द्र महे ता (लमरा भाईंदर), श्री.बळीराम लसरसिार (बाळापरू ) :

सन्माननीय

मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) र् ाींडी (स्ज.ठाणे) महानगरपार्लकेतील नालेसर्ाईसाठी १ को्ी २० लाख रुपयाींयाया ननप्रादा
३ ाेळा काढून ही ठे केदाराींनी ननप्रादे कडे दल
ग
केल्याचे माहे मे, २०१८ मयेये ाा त्या
ु क्ष
दरम्यानयाया कालााधाीमयेये ननदभगनास वले वहे , हे खरे वहे काय,

(२) असल्यास, याबाबत भासनाने चौकभी केली वहे काय, चौकभीअींती काय ननदभनागस वले
तद्नुसार तीन ाेळा ननप्रादा प्रकक्रयेस प्रनतसाद न र्मळण्याची सागसाधाारण कारणे काय
वहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (११-१०-२०१८) : (१) ा (२) र् ाींडी ननजामपुर भहर महानगरपार्लकेने
नाले ा ग्ार सर्ाईसाठी तीन ाेळा ननप्रादा प्रर्सयेद केली होती.

तिाप्रप, सदर ननप्रादे स

प्रनतसाद र्मळाला नाही.
सद्य:स्थितीमयेये र् ाींडी ननजामपुर भहर महानगरपार्लका क्षे्ातील नाले ा ग्ार

सर्ाईचे काम प्राना ननप्रादा र् ाींडी ननजामपुर भहर महानगरपार्लका थतराारुन करण्यात येत
असल्याचे वयुक्त, र् ाींडी ननजामपुर भहर महानगरपार्लकेने कळप्राले वहे .
___________

मुरबाड (श्ज.ठाणे) येथील व्यावसातयिाांिडून िोटयवधी रुपये घेऊन स्वतःच
(३५)

बाांधलेले २६३ गाळे नगरपांचायतीने बेिायदा ठरववलयाबाबत

११८०३७ (२८-०७-२०१८).

श्री.रुपेश म्हात्रे (लभवांडी पूव)व :

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

(१) मुरबाड (स्ज.ठाणे) येिील व्याासानयकाींकडून को्याधाी रुपये घेऊन थातमच बाींधालेले २६३
गाळे नगरपींचायतीने माहे मे, २०१८ मयेये ाा त्या दरम्यान बेकायदा ठरप्राले वहे त, हे खरे
वहे काय,
(२) असल्यास, याबाबत भासनाने चौकभी केली वहे काय, त्यात काय वढळून वले,
त्यानुसार पुढे कोणती कारााई केली ाा करण्यात येत वहे ,
(३) नसल्यास, प्रालींबाची कारणे काय वहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०३-१०-२०१८) : (१) ा (२) मुरबाड भहरातील मुख्य बाजारपेठ रथत्याार
दत
ु र्ाग असणाऱ्या ४० ाषाग पुाीपासूनयाया अींदाजीत २०० ्परी धाारकाींना रथता रुीं दीकरणायाया
कामादरम्यान नगरपींचायतीमार्गत नो्ीसा बजाप्राण्यात वल्या होत्या. रथता रुीं दीकरणानींतर

्परीधाारकाींनी रथता सोडून उागररत जागेत या ्पऱ्याींची पन
ु रग चना करुन बाींधाकाम केले वहे ,
ही ाथतुस्थिती वहे .

प्रा.स. ४८४ (31)
सींबींधधात

्परीधाारकाींनी

प्रानापराानगी

्पऱ्याींची

पुनरग चना

केल्याने

मुरबाड

नगरपींचायतीद्ाारे महाराषर प्रादे र्भक ा नगररचना अधधाननयम, १९६६ अन्ाये कायगााही सुरु
केली वहे .

(३) प्रचन उद््ाात नाही.
___________
नवीन पनवेल, खारघर, िळां बोली, िामोठे या लसडिो वसाहतीतील साांडपाणी पुनवावपर
आराखडयाच्या अांमलबजावणीबाबत

(३६)

१२१०३४ (२१-०६-२०१८).

श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेल), श्री.समीर िुणावार (हहांगणघाट),

अॅड.आलशष शेलार (वाांद्रे पश्श्चम), श्रीमती मतनषा चौधरी (दहहसर), श्री.अलमत साटम (अांधेरी
पश्श्चम) : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) नाीन पनाेल, खारघर, कळीं बोली, कामोठे या र्सडको ासाहतीतील साींडपाण्याार प्रकक्रया

करणाऱ्या चार मलनन:सारण केंद्रातन
बाहे र पडणा-या साींडपाण्याचा ाापर करण्याकरीता
ू

र्सडकोने.तयार केलेला २२० को्ी रूपयाींयाया वरखडयाची अींमलबजााणी न झाल्यामळ
ु े हजारो
र्ल्र पाणी खाडीत सोडले जात असल्याचे माहे मे, २०१८ मयेये ाा त्या दरम्यान ननदभगनास
वले वहे , हे खरे वहे काय,
(२) असल्यास, उक्त र्सडको ासाहतीतील ााढती लोकसींख्या ा पाण्याची मागणी लक्षात घेता
मलनन:सारण केंद्रातन
ू प्रकक्रया केलेल्या पाण्याचा उद्याने, बाींधाकाम, कारखाने वदी हठकाणी
ाापर केल्यास लाखो र्ल्र पाण्याची बचत होऊ भकते, हे ही खरे वहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी भासनाने चौकभी करून मलनन:सारण केंद्रातून प्रक्रीया केलेल्या
पाण्याचा ाापर करण्याकरीता र्सडको र्ल. याींनी तयार केलेल्या २२०

को्ी रूपयाींयाया

वराखडयाची अींमलबजााणी करण्याबाबत कोणती उपाययोजना ा कायगााही केली ाा करण्यात
येत वहे ,
(४) नसल्यास, प्रालींबाची कारणे काय वहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०७-०७-२०१८) : (१), (२) ा (३) र्सडको ासाहतीींतील साींडपाणी

ूर्मगत

मल:ननथसारण ााहहन्याींमार्गत एक् करुन त्याार केंद्रीय प्रदष
ु ण ननयीं्ण मींडळायाया नाीन
मानकाींनुसार प्रकक्रया करुन त्यातील मल ा प्रााह (पाणी) ाेगळे करून ते पाणी बबगर
प्रपण्यायाया ाापरासाठी अिाा नदी, नाले ा खाडी या नैसधगगक प्रााहाींमयेये प्रासस्जगत करण्यात
येते.
र्सडकोमार्गत खारघरमयेये मलननमसारण केंद्रातन
ू प्रकक्रया करून उपलब्धा होणारे पाणी

गोल्र् कोसग, सेंरल पाकग उद्यानासाठी ाापरण्यात येत वहे . र्सडको ासाहतीींमयेये कायागस्न्ात

असलेल्या मल:ननथसारण केंद्राींतील साींडपाण्याचा पुनाागपर करण्याकरीता र्सडकोने ऑक््ोबर,

२०१६ मयेये नेमलेल्या सल्लागाराने साींडपाण्यायाया पन
ु ाागपराचे सव्हे क्षण करुन रु.१९२.५७
को्ीींचा ताींब्क ा वधिगक अहााल सादर केला होता. तिाप्रप, सदर प्रकल्प वधिगकदृष्या
व्याहायग नसल्यामळ
ु े तो र्सडकोमार्गत हाती घेण्यात वला नाही.

प्रा.स. ४८४ (32)

उक्त सींद ीत क्षे् जसे नाीन पनाेल, कळीं बोली, खारघर ा कामोठे हद.२६/०९/२०१६
याया भासन ननणगयानुसार हद.०१/१०/२०१६ पासुन पनाेल महानगरपार्लका क्षे्ामयेये अींतग ूत
झालेली वहे .

त्यामळ
ु े या क्षे्ातील वाचयक व्याहायग उप ोक्त्यास प्रोत्साहनपर अनद
ु ान ा

इतर सालत दे णे ्या बाबतचा ननणगय पनाेल महानगपार्लकेयाया कायगक्षे्ात येतो. तसेच

त्यानुसार उप ोक्त्यास अभा प्रकारयाया हदलेल्या सेाच
े ी ासुली करण्याचा अधधाकार पनाेल
महानगरपार्लकेस वहे .

(४) प्रचन उद््ाात नाही.
___________
लभवांडी-तनजामपूर (श्ज.ठाणे) महानगरपाललिा हद्दीतील मौजे िामतघर
येथील सव्हे नां.१०३ मध्ये असलेले गाळे तोडलयाबाबत

(३७) १२१३०२ (२९-०७-२०१८).

श्री.महे श चौघुले (लभवांडी पश्श्चम) :

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

(१) र् ाींडी-ननजामपूर (स्ज.ठाणे) महानगरपार्लका हिीतील मौजे कामतघर येिील सव्हे नीं.
१०३ मयेये असलेले गाळे तोडल्याचे ननदभगनास वले वहे , हे खरे वहे काय,

(२) असल्यास, प्र ाग सर्मती क्र. ३ मधाील सव्हे नीं. १५८/१ पै काही बाींधाकाम र् ाींडीननजामपूर भहर महानगरपार्लका मींजुर प्राकास वरखडयानुसार असतानाही या सव्हे नींबर
मयेये एका बबल्डरसाठी रथता करण्यासाठी सव्हे नींबर १०३ मधाील गाळे धाारकाींना नो्ीस
बजााून सदर बाींधाकाम ननषकार्सत करण्यात वले, हे ही खरे वहे काय,

(३) असल्यास, या प्रकरणाची चौकभी करण्यात वली वहे काय, चौकभीनूसार पूढे कोणती
कारााई करण्यात वली ाा येत वहे ,

(४) नसल्यास, प्रालींबाची कारणे काय वहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०५-१०-२०१८) : (१), (२) ा (३) र् ाींडी महानगरपार्लकेने हदनाींक
११.०१.२०१८ रोजी महानगरपार्लकेतर्े मौजे-कामतघर सीं.नीं. १०३ मधाील ४ गाळे ननषकार्सत
केले परीं तु गाळे धाारकाींना दे ण्यात वलेल्या नो्ीसमयेये सव्हे क्र. १०३ ऐाजी साे क्र. १५८/१
नमद
ु करण्यात वले असल्याचे र् ाींडी ननजामपरु भहर महानगरपार्लका याींनी कळप्राले वहे .

उपरोक्त प्रकरणी अननयर्मतता झाली वहे ककीं ाा कसे, याबाबत र् ाींडी-ननजामपूर भहर

महानगरपार्लका

थतराार

चौकभी

करण्यात

येत

असून

चौकभीत

दोषी

वढळणाऱ्या

अधधाकाऱ्याींप्रारुयेद कारााई करण्यात येणार असल्याचे र् ाींडी ननजामपुर भहर महानगरपार्लकेने
कळप्राले वहे.

(४) प्रचन उद््ाात नाही.
___________

प्रा.स. ४८४ (33)
राज्यातील सैतनिाांच्या वारसाांना तसेच सीमा सुरिाबल व इतर तत्सम तनम लष्ट्िरी दलातील
सदस्य व त्याांच्या िुटुांबबयाांना दे ण्यात येणा-या अनुदानात वाढ िरण्याबाबत

(३८)

१२१७९७ (२८-०७-२०१८).

श्री.ज्ञानराज चौगुले (उमरगा) :

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

(१) युयेदात युयेदजन्य पररस्थितीमयेये तसेच दे भातील सुरक्षासींबींधाी मोहहमेत, चकमकीत,
दे भाबाहे रील मोहहमेत धाारातीिी पडलेल्या राज्यातील सैननकाींयाया ाारसाींना तसेच सीमा

सुरक्षाबल ा इतर तत्सम ननम लषकरी दलातील सदथय ा त्याींयाया कु्ुींबबयाींना दे ण्यात
येणाऱ्या अनुदानात ााढ करण्याचा ननणगय भासनाने घेतला वहे , हे खरे वहे काय,

(२) असल्यास, सदर ननणगयाचे थारुप काय वहे ा तद्नस
ु ार अींमलबजााणी करण्याबाबत
भासनाने कोणती कायगााही केली ाा करण्यात येत वहे ,
(३) नसल्यास, प्रालींबाची कारणे काय वहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२१-०९-२०१८) : (१) ा (२) सामान्य प्रभासन प्रा ाग भासन ननणगय
क्रमाींक

मासैम २०१७/(प्र.क्र.३१०)/२०१७/२८, हदनाींक २७ माचग, २०१८ अन्ाये युयेदात युयेदजन्य

पररस्थितीमयेये तसेच दे भातील सुरक्षासींबींधाी मोहहमेत, चकमकीत, दे भाबाहे रील मोहहमेत
धाारातीिी पडलेल्या राज्यातील सैननकाींयाया /र्समा सुरक्षाबल ा इतर तत्सम ननम लषकरी
दलातील

जाानाींयाया प्राधााा/ अालींबबताींना

१०.००लाख
२५.०० लाख

इतक्या

यापूाी दे ण्यात येणाऱ्या रुपये ८.०० लाख ते

एकरकमी वधिगक सहायय /अनद
ु ानात ााढ करुन

इतके करण्याचा

सदर अनद
ु ान रुपये

ननणगय भासनाने घेतलेला वहे . हदनाींक १ जानेाारी,२०१८

पासून सदर ननणगयाची अींमलबजााणी करण्यात येत वहे .
(३) प्रचन उद््ाात नाही.

___________

नालशि शहरातील अनधधिृत बाांधिामाांची यादी सव्हे क्रमाांिासह
दय्ु यम तनबांधिाांना दे ण्याबाबत

(३९)

१२२३१९ (२५-०७-२०१८).

श्रीमती दे वयानी फराांदे (नालशि मध्य) :

सन्माननीय

मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) भासनाने अनधधाकृत बाींधाकाम असताींनाही याबाबतची माहहती लपाून ठे ाून अभा

मालमत्ताींची प्राक्री करुन नागरीकाींची र्साणूक करण्यायाया ााढत्या प्रमााााास वळा
घालण्यासाठी राज्यातील ननयोजन प्राधधाकरणाने वणण नागरी थिाननक थाराज्य सींथिाींनी

त्याींयाया हिीतील प्र ागननहाय अधधाकृत वणण अनधधाकृत बाींधाकामाींची यादी सव्हे क्रमाींक ा
प्राकासकाींयाया नााासह सींकेतथिळ तसेच ातगमानप्ात प्रर्सयेद करुन ही माहहती दयु यम
ननबींधाकाींना द्यााी असा वदे भ नगरप्राकास प्रा ागाने माहे मे, २०१८ मयेये ाा त्या दरम्यान
काढला वहे , हे खरे वहे काय,

प्रा.स. ४८४ (34)
(२) असल्यास, उक्त वदे भायाया अनुषींगाने नार्भक भहरामयेये तसेच ननयोजन प्राधधाकरणायाया
हिीसह नागरी थिाननक थाराज्य सींथिाींयाया हिीतील ककती अनधधाकृत बाींधाकामाींची सव्हे
क्रमाींकासह यादी दयु यम ननबींधाकाींना दे ण्यात वली वहे ,

(३) असल्यास, नार्भक महानगरपार्लकेत सदर माहहती सादर करण्यासाठी मद
ु तााढ दे ण्याची

मागणी थिाननक लोकप्रनतननधाी याींनी हदनाींक ३० मे, २०१८ रोजी ाा त्या सुमारास केलेली
वहे , हे ही खरे वहे काय,

(४) असल्यास, भासनायाया ननणगयात्मक वदे भायाया अनुषींगाने कोणती कायगााही केली ाा
करण्यात येत वहे ,

(५) नसल्यास, प्रालींबाची कारणे काय वहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०१-१०-२०१८) : (१) होय.
(२), (३) ा (४) भासन पररप्क, हदनाींक ०३/०५/२०१८ अन्ाये हदलेल्या सूचनाींनुसार, नार्भक

महानगरपार्लकेने तात्काळ कायगााही करुन वाचयक ती माहहती दयु यम ननबींधाक कायागलयास
सादर करााी, अभा सूचना नार्भक महानगरपार्लकेस दे ण्यात वल्या वहे त.
(५) प्रचन उद््ाात नाही.

___________
मुांबईत व राज्यात फेरीवाला धोरण राबववण्याबाबत
(४०)

१२२४५२ (२६-०७-२०१८).

श्री.नसीम खान (चाांहदवली), श्री.ववजय वडेट्टीवार (ब्रम्हपूरी),

श्री.अलमत ववलासराव दे शमख
(लातूर शहर), श्री.बाळासाहे ब थोरात (सांगमनेर), श्री.राजेश
ु
िीरसागर (िोलहापूर उत्तर), श्री.सुरेश (राजम
ू ामा) भोळे (जळगाव शहर) :

सन्माननीय

मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मुींबई महानगरपार्लकेने रे ल्ाे थिानक ा गदीयाया पररसरातील र्ेरीााले ह्प्राण्यासाठी
धाडाकेबाज मोहहम सरु
ु केली परीं तू काही महहने थिानकाींबाहे रचा पररसर र्ेरीाालामक्
ु त झाला

मा् पाच महहन्याींनींतर पुन्हा दादर, प्रालेपाले, कुलाग, गोरगाींा, बोरराली, सीएस्ी पररसरात
र्ेरीााल्याींनी अनतक्रमण केल्याचे माहे माचग, २०१८ मयेये ाा त्या दरम्यान ननदभगनास वले, हे
खरे वहे काय,
(२) असल्यास, राज्यातील साग महापार्लका वणण नगरपार्लका क्षे्ात र्ेरीााला धाोरणाची
तातडीने अींमलबजााणी करण्याचे वदे भ साोयाच न्यायालयाने चार ाषांपा
ू ी हदले वहेत, हे ही
खरे वहे काय,

(३) असल्यास, मुींबईत ा राज्यात र्ेरीााला धाोरण वखण्यात येणार असल्याचे भासनाने
जाहहर केले होते परीं तू त्याींची अींमलबजााणी करण्यात वलेली नाही, हे ही खरे वहे काय,

(४) असल्यास, र्ेरीााला धाोरण राबप्राण्यात न येण्यामागील कारणे काय वहे त तसेच सदर
धाोरण केव्हापयंत राबप्राण्यात येणार वहे ,
(५) नसल्यास, प्रालींबाची कारणे काय वहे त ?

प्रा.स. ४८४ (35)
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०३-१०-२०१८) : (१) “र्ेरीााल्याींचे पुन्हा बथतान” अभा वभयाची बातमी
हदनाींक १६.०३.२०१८ रोजीयाया थिाननक ात्ृ तप्ात प्रर्सयेद झाली होती ही ाथतुस्थिती वहे .
तिाप्रप,

०१.११.२०१७

मा.उयाच

रोजी

न्यायालयाने

हदलेल्या

रर्

याधचका

वदे भानस
ु ार,

क्रमाींक

बह
ु ई
ृ न्मींब

६५२/२०१७

मयेये

महानगरपार्लकेमार्गत

हदनाींक

साग

रे ल्ाे

थिानकाींपासून १५० मी्र अींतरापयंत “ना-र्ेरीााला क्षे्” असे र्लक लााण्यात वले वहे त.
तिाप्रप

काही

प्रमाणात

र्ेररााल्याींचा

या

पररसरात

ााार

असतो.

याथता

महानगरपार्लकेयाया २४ प्रा ागाींत दोन स्ाींमयेये र्ेरीााल्याींार ननषकासनाची कारााई करण्यात
येते.
(२), (३) ा (४) केंद्र भासनाने पदपि प्राक्रेते (उपजीप्राका सींरक्षण वणण पदपिाारील प्राक्रीचे
प्राननयमन) अधधाननयम, २०१४ लागू केलेला असून राज्य भासनाने, महाराषर पिप्राक्रेता

(उपजीप्राका सींरक्षण वणण पदपिाारील प्राक्रीचे प्राननयमन) (महाराषर) ननयम, २०१६ हदनाींक
३ ऑगथ्, २०१६ रोजी प्रर्सयेद केलेले वहे त.
तद्नींतर सदर अधधाननयमातील कलम ३८(१) मधाील तरतद
ु ीनस
ु ार राज्य भासनाने

पिप्राक्रेता (उपजीप्राकेचे सींरक्षण ा पिप्राक्री प्राननयम) (महाराषर) योजना, २०१७ हदनाींक ९
जानेाारी,

२०१७

रोजी

योजना

प्रर्सयेद

केली

वहे .

यानुषग
ीं ाने

र्ेरीााला

धाोरणायाया

अींमलबजााणीची कायगााही थिाननक थाराज्य सींथिाींमार्गत करण्यात येत वहे .
मा.उयाच

न्यायालयाने

हदलेल्या

वदे भानस
ु ार,

रे ल्ाे

थिानकाबाहे र

१५०

मी्रयाया

अींतरापयंत पदपि ा रथते मोकळे ठे ाण्याबाबत राज्यातील साग नागरी थिाननक थाराज्य
सींथिाींना सूचना दे ण्यात वल्या वहे त.
(५) प्रचन उद््ाात नाही.

___________
मुांबईतील अनेि सोसायटया आणण व्यावसातयि इमारती अश्ननशमन
यांत्रणा बसववण्यास टाळाटाळ िरीत असलयाबाबत

(४१)

१२२४६८ (२६-०७-२०१८).

श्री.नसीम खान (चाांहदवली), श्री.ववजय वडेट्टीवार (ब्रम्हपूरी),

श्री.अलमत ववलासराव दे शमुख (लातूर शहर), श्री.बाळासाहे ब थोरात (सांगमनेर) :

सन्माननीय

मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मुींबईत वगी लागण्याचा घ्नाींमयेये ााढत होत असताना मुींबईतील अनेक सोसाय्या
वणण व्याासानयक इमारती अस्ग्नभमन यीं्णा बसप्राण्यास ्ाळा्ाळ करीत असल्याचे माहे
एप्रप्रल, २०१८ मयेये ाा त्या दरम्यान ननदभगनास वले, हे खरे वहे काय,
(२) असल्यास, अस्ग्नभमन यीं्णा न बसप्राणा-या सोसाय्या ा व्याासानयक इमारतीींार
कारााई करण्यायाया दृस्ष्ने भासनाने कोणती कायगााही केली ाा करण्यात येत वहे ,
(३) नसल्यास, प्रालींबाची कारणे काय वहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०३-१०-२०१८) : (१) बह
ृ न्मुींबई महानगरपार्लकेयाया अस्ग्नभमन दलामार्गत
यादृस्याछकररत्या (Randomly) करण्यात वलेल्या तपासणीमयेये काही इमारती ा सोसाय्या

प्रा.स. ४८४ (36)
या, बसप्राण्यात वलेल्या अस्ग्नभमन यीं्णा सुस्थितीत ठे ाण्याकडे दल
ग करीत असल्याचे
ु क्ष
ननदभगनास वले वहे ही ाथतुस्थिती वहे.

(२) महाराषर वग प्रनतबींधाक ा जीा सींरक्षक उपाययोजना अधधाननयम, २००६ मधाील
तरतद
ू ीनस
ु ार

सोसाय्ी

अिाा

व्याासायीक

इमारतीींमयेये

सींबींधधात

इमारतीयाया

मालक/ ोगा्ादार याींनी अस्ग्नभमन यीं्णा बसप्राणे ा ती सुस्थितीत ठे ाणे वाचयक वहे .

सदर ननयमातील तरतुदीनस
ु ार इमारतीींमयेये बसप्राण्यात वलेली अस्ग्नभमन यीं्णा

सुस्थितीत असल्याबाबतचा अहााल र्ॉमग-बी थारुपात सींबींधधात मालक/ ोगा्ादार याींनी

प्रत्येक ाषी माहे जानेाारी ा जल
ु ै मयेये सींबींधधात अस्ग्नभमन कायागलयास सादर करणे
बींधानकारक वहे .

उपरोक्त बाबीींची पत
ग ा न केल्यास ककीं ाा ्ाळा्ाळ केल्यास अभा मालक/ ोगा्ादार
ु त

याींचेार महाराषर वग प्रनतबींधाक ा जीा सींरक्षक उपाययोजना अधधाननयम, २००६ अन्ाये
महानगरपार्लकेमार्गत कारााई करण्यात येत.े
तसेच सोसाय्ी, व्याासानयक इमारती याींचे मालक/

ोगा्ादार याींना अस्ग्नसरु क्षेचे

महत्ा समजप्राण्यासाठी महानगरपार्लकेयाया अस्ग्नभमन दलामार्गत जागत
ृ ी मोहहम घेण्यात
येते.

(३) प्रचन उद््ाात नाही.
___________
वसई (श्ज.पालघर) तालुक्यातील अनधधिृत बाांधिामाांवर िारवाई िरण्याबाबत
(४२)

१२२८०९ (२९-०७-२०१८).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.पास्िल धनारे (डहाणू) :

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) ासईतील पेल्हार येिे स.नीं.१४१, १७६, १७९ तुळीींज येिील स.नीं.५५ अ/२ अ, ५५ अ/२ ब,

५५ २ ब ा ५५/७ या ग्रामदे ाी दे ाथिान इनामागग-३ ४५ गुींठे जागेार भाळा, हॉ्े ल, सात
मजली ्ॉारचे तसेच ाालीा प्रा ाग येिील तलाठी सजा कामण, दे ादल येिे स.नीं. ४०,

हह.नीं.२, स.नीं. ४१ हह.नीं.१ ा स.नीं. ६७ या जागाींार अनधधाकृत बाींधाकाम झाल्याचे ननदभगनास
वले वहे , हे खरे वहे काय,

(२) असल्यास, सदर प्रकरणी भासनाने चौकभी केली वहे काय, चोकभीनूसार उक्त अनधधाकृत
बाींधाकाम ननषकार्सत करण्याबाबत कोणती कायगााही केली ाा करण्यात येत वहे ,
(३) नसल्यास, प्रालींबाची कारणे काय वहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०५-१०-२०१८) : (१) अींभत: खरे वहे .
(२) ासई प्रारार भहर महानगरपार्लकेने खालीलप्रमाणे कळप्राले वहे :पेल्हार येिे स.नीं.१४१,१७६,१७९ या र्मळकती मधाील अनधधाकृत बाींधाकाम हे सन २००६

मयेये तत्कालीन ग्रामपींचायत पेल्हार याींयाया कायगकाळात झाले असून सदर बाींधाकामास हदनाींक

२१.०३.२०१२ रोजी महाराषर प्रादे र्भक ा नगर रचना अधधाननयम, १९६६ मधाील तरतुदीनुसार
नो्ीस बजााण्यात वलेली वहे .

प्रा.स. ४८४ (37)
उक्त साे नींबर मधाील जागेचा ााद हा न्यायप्रप्राष् असल्याने मा.न्यायालयायाया
वदे भाप्रमाणे कायगााही करण्यात येणार असल्याचे ासई प्रारार भहर महानगरपार्लकेने
कळप्राले वहे.
तळ
ु ीींज येिे स.नीं.५५ अ/२ अ,५५ अ/२ ब,५५ २ ब, ा ५५/७ या ग्रामदे ाी दे ाथिान इनाम

ागग-३, ४५

गुींठे

जागेारील कृषणा

मोरु पा्ील दे भमख
ु

भैक्षणणक

सींथिा या भाळे स

स्जल्हाधधाकारी, ठाणे याींनी हदनाींक २०.०९.१९८९ रोजी जमीन बबनभेती ा तत्कार्लन तुळीींज
ग्रामपींचायतीने हदनाींक १८.०१.१९९० रोजी बाींधाकामाचा दाखला हदला वहे .

तसेच सदरयाया साे नींबर मयेये साई ककरण या सात मजली इमारतीस तत्कालीन
र्सडको प्राधधाकरणाने इमारत पुणत्ग ााचा दाखला हदनाींक १६.१०.१९९८ रोजी हदला.

या इमारतीतील तळ मजल्याार उत्सा हॉ्े लमयेये अनधधाकृत प्ाभेडचे सन २००६ मयेये

बाींधाकाम केले असुन त्यास तत्कालीन नालासोपारा नगरपररषदे ने कर वकारणी केली वहे ा
सदर गाळे धाारकास ासई प्रारार भहर महानगरपार्लकेने नो्ीस हदली वहे.

ाालीा प्रा ाग येिील तलाठी सजा कामण, दे ादळ येिे स.नीं.४०, हह.नीं.२, स.नीं.४१
हह.नीं.१ ा स.नीं.६७ या जागेार ६६ गाळयाींचे अनधधाकृत बाींधाकाम झाले असन
सदर
ू
बाींधाकामास हदनाींक ३०.०१.२०१६ रोजी महाराषर प्रादे र्भक ा नगर रचना अधधाननयम, १९६६

अींतगगत नो्ीस बजााण्यात वली असुन या प्रकरणी एक महहन्यात सबींधधाताींार गुन्हे दाखल
करण्यायाया सच
ू ना वयक्
ु त, ासई प्रारार भहर महानगरपार्लका याींना दे ण्यात वल्या वहे त.
(३) प्रचन उद््ाात नाही.

___________
िोलहापूर महानगरपाललिा अांतगवत िे.एम.टी. च्या सेवातनवत्ृ त िमवचाऱयाांच्या
ग्रॅच्यअ
ु टी व इतर दे य रक्िमेबाबत

(४३)

१२३३८५ (३०-०७-२०१८).

श्री.राजेश िीरसागर (िोलहापूर उत्तर) :

सन्माननीय

मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) कोल्हापूर महानगरपार्लका अींतगगत के.एम.्ी प्रा ागाकडे कायम र्लप्रपक, ड्रायव्हर, कींडक््र
म्हणून काम करीत असलेले सुमारे १५० कमगचारी सेाेतून ननात्ृ त झाले वहे त, हे खरे वहे
काय,

(२) असल्यास, सदर कमगचारी गत ६ ाषे सेााननात्ृ ती होऊन दे खील त्याींना ग्रॅयायुइ्ी, प्रॉव्हीडींड
र्ींड ा इतर दे य रक्कम प्रभासनाकडून अद्याप र्मळालेली नाही, हे ही खरे वहे काय,

(३) असल्यास, सेााननात्ृ त कमगचाऱ्याींची हक्काची रक्कम र्मळाून दे णेबाबत भासनाकडून
कोणत्या उपाययोजना करण्यात वल्या ाा येत वहे त,
(४) नसल्यास, प्रालींबाची कारणे काय वहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०३-१०-२०१८) : (१) कोल्हापूर महानगरपार्लका अींतगगत के.एम.्ी.
उपक्रमायाया सेाेतन
ू सम
ु ारे १५० प्राप्राधा पदाारील कमगचारी ननात्ृ त झाले वहे त, हे खरे वहे .

(२) के.एम.्ी. परराहन उपक्रमायाया सेाा ननात्ृ त झालेल्या कमगचाऱ्याींना ग्रॅयायइ
ु ्ी ा इतर दे य

प्रा.स. ४८४ (38)
रक्कमा ्प्पप्पया ्प्पप्पयाने अदा करण्याचे महानगरपार्लकेचे ननयोजन वहे .
(३) के.एम.्ी. परराहन उपक्रमाचा दै नींदीन खचग ा त्या तुलनेत महसुली उत्पन्न लक्षात घेता
होणारी तु्

रुन काढण्यासाठी महानगरपार्लकेयाया चालु वधिगक ाषागयाया अिगसींकल्पाद्ाारे

तरतद
ु करण्यात वली असन
ू त्यातन
ू सेााननात्ृ त कमगचाऱ्याींचे दे य रक्कमाींचे प्रातरण केले
जाणार असल्याचे महानगरपार्लकेने कळप्राले वहे .
(४) प्रचन उद््ाात नाही.

___________

वाडा तालक्
ु यात (श्ज.पालघर) पयावयी अननीशमन दलाची व्यवस्था िरण्याबाबत
(४४)

१२३६०३ (२५-०७-२०१८).

ठािूर (नालासोपारा) :

श्री.ववलास तरे (बोईसर), श्री.हहतेंद्र ठािूर (वसई), श्री.क्षितीज

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) ााडा तालुक्यातील (स्ज.पालघर) वबब्घर येिे असलेल्या सनभाईन या पुठ्ठय
् ाचे उत्पादन
करणाऱ्या कींपनीत हदनाींक १० मे, २०१८ रोजी ाा तया सुमारास पन
ु :चच वग लागली, हे खरे
वहे काय,

(२) असल्यास, ााडा तालुक्यात सुमारे एक हजाराींार कारखाने असूनदे खील या हठकाणी
अग्नीभमन दल नसल्यामुळे ासई, पालघर, र् ाींडी ा प्रारार येिून अस्ग्नभमन दलाची मदत
घ्यााी लागत वहे , हे ही खरे वहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत ााडा तालक्
ु यात पयागयी अग्नीभमन दलाची व्याथिा करण्यात येणार
वहे काय,

(४) नसल्यास, प्रालींबाची कारणे काय वहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०३-१०-२०१८) : (१) वबब्घर येिे अभा प्रकारयाया वगीची घ्ना
घडली, ही ाथतस्ु थिती वहे .

(२) ा (३) अस्ग्नप्रनतबींधाक उपाययोजनेसाठी नगरपींचायतीयाया लगतयाया इतर नगरपररषदाीं ा
महानगरपार्लकाींयाया अस्ग्नभमन दलाची मदत घेण्यात येते, असे नगरपींचायतीने कळप्राले
वहे .

• ााडा नगरपींचायत ही नाननर्मगत नगरपींचायत असन
अस्ग्नप्रनतबींधाक यीं्णा, सस
ू
ु ज्ज
अस्ग्नभमन दल तयार करणे इत्यादीबाबत कायगााही सूरु असल्याचे नगरपींचायतीने कळप्राले
वहे .

(४) प्रचन उद््ाात नाही.

___________

धचपळूण शहरामधील (श्ज.रत्नाधगरी) एलईडी हदवे बसववण्याच्या िामातील गैरव्यवहाराबाबत
(४५)

१२४११० (३०-०७-२०१८).

श्री.सदानांद चव्हाण (धचपळूण) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

सन्माननीय मुख्यमांत्री

धचपळूण भहरामधाील (स्ज.रत्नाधगरी) एल ई डी हदाे बसप्राण्यायाया कामाबाबत तक्रारी

प्रा.स. ४८४ (39)
प्राप्पत झालेल्या असून स्जल्हाधधाकारी, रत्नाधगरी याींनी सदर कामाची ्यथि पक्षातर्े तपासणी
करण्यायाया सूचना हदलेल्या असतानाींही
साग

काम पूणग होण्यापूाीच सींबधाीत ठे केदाराला उागरीत

दे यक ा अनामत रक्कमही अदा करण्यात वली असल्याचे माहे

मे, २०१८ मयेये ाा

त्या दरम्यान ननदभगनास वले वहे , हे खरे वहे काय,
(२) असल्यास, थिाननक लोकप्रनतननधाी ा नागररकाींनी सदर प्रकरणी चौकभी करण्याची मागणी
केली वहे , हे ही खरे वहे काय,
(३) असल्यास, तदनुषींगाने चौकभी करण्यात वली वहे काय, चौकभीत काय वढळून वले,
चौकभीनस
ू ार कोणती कायगााही केली ाा करण्यात येत वहे ,
(४) नसल्यास, प्रालींबाची कारणे काय वहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०३-१०-२०१८) : (१) अभा वभयायाया तक्रारी स्जल्हाधधाकारी, रत्नाधगरी
याींयायाकडे प्राप्पत झाल्या वहे त, ही ाथतुस्थिती वहे .

दरम्यान धचपळूण नगरपररषदे मार्गत नेमलेल्या ताींब्क सल्लागारायाया अहाालानस
ु ार

एल.ई.डी. बसप्राण्यायाया कामासाठी सींबींधधात ठे केदारास झालेल्या कामाची बबले अदा केल्याचे
धचपळूण नगरपररषदे ने कळप्राले वहे .
(२)

ा

(३)

धचपळूण

नगरपररषदे त

हाती

घेण्यात

वलेल्या

एल.ई.डी.

बसप्राण्यायाया

कामासींद ागत लोकप्रनतननधाी ा नागररकाींनी केलेल्या तक्रारीयाया अनष
ु ींगाने स्जल्हाधधाकारी,
रत्नाधगरी याींयायाकडून प्राप्पत चौकभी अहाालाार ननयमानस
ु ार कायगााही सुरु करण्यात वली
वहे .

(४) प्रचन उद््ाात नाही.
___________
चांबुखडी लशांगणापूर (िोलहापूर) येथील पांवपांग हाऊसशेजारील पाईपलाईनला
मोठी गळती होऊन हजारो ललटर पाणी वाया जात असलयाबाबत

(४६)

१२४४६८ (३०-०७-२०१८).

(शाहूवाडी) :

श्री.चांद्रदीप नरिे (िरवीर), श्री.सत्यजीत पाटील-सरुडिर

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) कोल्हापूर भहराला पाणी पुराठा करणाऱ्या चींबख
ीं हाऊसभेजारील
ु डी र्भींगणापूर येिील पींप्रपग
पाईपलाईनला मोठी गळती होऊन दररोज हजारो र्ल्र पाणी ााया जात असल्याचे माहे मे,
२०१८ मयेये ाा त्या दरम्यान ननदभगनास वले वहे , हे खरे वहे काय,

(२) असल्यास, सदरहू गळती होण्याची कारणे काय वहे त,
(३) असल्यास, ही गळती रोखण्याकरीता भासनाने कोणती कायगााही केली ाा करण्यात येत
वहे ,
(४) नसल्यास, प्रालींबाची कारणे काय वहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०३-१०-२०१८) :(१) चींबुखडी र्भींगणापूर येिील पींप्रपग
ीं हाऊसभेजारील

प्रा.स. ४८४ (40)
पाईपलाईनला माहे मे, २०१८ याया दरम्यान पाणी गळती झाल्याचे ननदभगनास वले, ही
ाथतुस्थिती वहे .

(२) बर्लींगा जलभुयेदीकरण केंद्रातून प्रक्रीया केलेले पाणी उयाच अचाभक्तीयाया तीन पींपाद्ाारे

चींबख
ु डी येिील मोठ्या ्ाकीमयेये घेऊन पढ
ु े प्रातरीत करण्यात येते, याकरीता ८०० मी.मी.
व्यासाची एक दाबनलीका ाापरात असून त्यास अन्य एक दाबनलीका जोडण्यात वली वहे .

प्राद्युत पुराठा खींडीत झाल्यामुळे ताींब्क कारणाथता या दाबनलीकेत ाॉ्र हॅमर ननमागण

होऊन तेिे गळती ननमागण झाली, ही ाथतुस्थिती वहे .

(३) ाॉ्र हॅमरमळ
ु े ननमागण झालेली गळती रोखण्याकरीता प्रािर्मक थतराार ाेल्डीींग, डागडुजी
करण्यात वली ा तद्नींतर ाेल्डीींग करुन त्याहठकाणी काँक्री् ब्लॉक ्ाकण्याचे काम
प्रगतीपिाार वहे .
(४) प्रचन उद््ाात नाही.
___________
वसई-ववरार शहर महानगरपाललिेने शासनािडे प्रलांबबत असलेलया
अनुदानाच्या अनुशेषाची मागणी िेलयाबाबत
(४७)

१२४८८३ (३०-०७-२०१८).

श्री.ववलास तरे (बोईसर) :

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

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) ासई-प्रारार भहर महानगरपार्लकेने भासनाकडे (प्रलींबबत असलेल्या) प्राप्राधा प्राकास
कामाींची अनुदानाींचा अनुज्ञेय र्मळण्याबाबत मागणी केली वहे , हे खरे वहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्राषयासींद ागत थिाननक लोकप्रनतननधाीींनी माहे ऑगथ्-सप्प्ें बर, २०१७
मयेये मा.मख्
ु यमीं्ी याींना लेखी प् दे ऊन एकब्त अनुदानाची रुपये ६५३७.२० लक्ष एाढी
अपेक्षक्षत असलेली रक्कम तातडीने उपलब्धा करुन दे ण्याबाबत मागणी केली वहे , हे ही खरे
वहे काय;
(३) असल्यास, त्याबाबत भासनाने कोणती उपाययोजना केली ाा करण्यात येत वहे ,
(४) नसल्यास, प्रालींबाची कारणे काय वहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०५-१०-२०१८) : (१) ा (२) मा.श्री.हहतेंद्र ठाकूर, प्राधाानस ा सदथय याींनी

ासई प्रारार भहर महानगरपार्लकेस भासनाकडून दे य असलेल्या रुपये ६५३७.२० लक्षची मागणी
हदनाींक २१.०५.२०१७ याया प्ान्ाये केली वहे.

(३) ा (४) उपरोक्त दे य अनुदानापैकी रुपये २२६२.२० लक्ष इतके अनुदान महानगरपार्लकेस
प्राप्पत झाले असल्याचे ासई प्रारार भहर महानगरपार्लकेने कळप्राले वहे .
___________

प्रा.स. ४८४ (41)
वसई-ववरार उपप्रदे शाचे वाढते औद्योधगिीिरण व नागरीिरण यािररता सवव समावेशि
पायाभूत सुववधाांचा बह
ृ त आराखडा तयार िरण्याबाबत
(४८)

१२४८८५ (२६-०७-२०१८).

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

श्री.ववलास तरे (बोईसर) : सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) ासई-प्रारार भहर महानगरपार्लकेने प्राभेष सागसाधाारण स ा घेऊन ासई-प्रारार उपप्रदे भाचे
ााढते औद्योधगकीकरण ा नागरीकरण लक्षात घेता या प्रा ागासाठी साग समााेभक असा
पाया ूत सुप्राधााींचा बह
ृ त वराखडा (comprehensive infrastructure master plan) तयार

करण्याबाबतचा ठराा पारीत करुन मा.मुख्यमीं्ी माहोदय याींयायाकडे पाठप्राला असुन सदर
प्रथताा भासनायाया प्राचाराधाीन वहे , हे खरे वहे काय,

(२) असल्यास, सदर प्रथताााची सद्यस्थिती काय वहे ,
(३) असल्यास, भासनाने वतापयंत या प्रकरणी कोणती कायगााही केली ाा करण्यात येत वहे ,
(४) नसल्यास, प्रालींबाची कारणे काय वहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०५-१०-२०१८) : (१) ासई-प्रारार उपप्रदे भाचे सागसमााेभक पाया ूत
सप्रु ाधाा ननमागण करण्यासाठीचा बह
ृ त वराखडा comprehensive infrastructure master
plan)

जपान इीं्रनॅभनल को-ओपरे भन एजन्सी (JICA)

या सींथिेमार्गत त्याींयाया खचागने

तयार करण्यास ा कजगननधाी उपलब्धा करुन दे ण्यास ासई प्रारार भहर महानगरपार्लकेयाया
सागसाधाारण स ेने हदनाींक ०३.०३.२०१४ अन्ाये मान्यता हदली वहे .
उक्त प्रथताा महानगरपार्लका अधधाननयमायाया कलम १०९ अन्ाये मींजुरीसाठी भासनाकडे

प्राप्पत झाला वहे.

(२), (३) ा (४) या प्रकरणी वयुक्त, ासई प्रारार भहर महानगरपार्लका याींचेकडून उक्त
प्रथतााायाया वाचयकतेसींद ागत अधधाक माहहती मागप्राण्यात वलेली वहे . माहहती प्राप्पत
झाल्यानींतर पुढील कायगााही करण्यात येईल.

___________

नालशि महानगरपाललिेत नगररचना ववभागात उपसांचालि पद ररक्त असलयाबाबत
(४९)

१२४९१९ (३०-०७-२०१८).

श्रीमती सीमाताई हहरे (नालशि पश्श्चम) : सन्माननीय

मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) नार्भक महानगरपार्लकेयाया नगररचना प्रा ागात सयेया सहाययक सींचालक नगररचना
असे पद वहे तिाप्रप मयेयींतरी भासनाने उपसींचालक, नगररचना पद मींजुर केलेले असून
अद्याप हे पद ररक्त वहे , हे खरे वहे काय,

(२) असल्यास, नार्भक भहराचा ााढता प्राथतार वणण कामकाजाचा ााढता व्याप पाहता
भहराकररता नार्भक महानगरपार्लकेत उपसींचालक नगररचना हे पद त्ाररत
वाचयकता वहे , हे ही खरे वहे काय,

रण्याची

प्रा.स. ४८४ (42)
(३) असल्यास, नगररचना उपसींचालक पद

रण्यासाठी भासन थतराारुन धाोरणात्मक ननणगय

घेण्यात येणार काय,
(४) नसल्यास, प्रालींबाची कारणे काय वहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१०-१०-२०१८) : (१) नार्भक महानगरपार्लकेयाया वथिापनेार हदनाींक
२८/०९/२०१० याया भासन ननणगयान्चये उप सींचालक, नगर रचना हे पद मींजूर करण्यात वले

वहे .सदर पद नगर रचना सींचालनालयातील सहायक सींचालक, नगर रचना या पदायाया
समकक्ष ाेतनश्रेणीतील वहे .
(२) नार्भक महानगरपार्लकामयेये सहायक सींचालक, नगर रचना हे भासकीय वथिापनेारील
एक पद मींजूर असून सदरहू पदाार सहायक सींचालक, नगर रचना पदाारील अधधाकाऱ्याींची
हदनाींक २२/०६/२०१८ पासून ननयुक्ती करण्यात वली वहे .
(३) ा (४) नार्भक महानगरपार्लकेमधाील

नगर रचना प्रा ागातील

उप सींचालक, नगर

रचना हे पद नगर रचना सींचालनालयायाया वथिापनेारील उप सींचालक पदायाया ाेतनश्रे णीत
वणण्याबाबत

तसेच

सदर

पद

अधधाकाऱ्यामधान
ू प्रनतननयुक्तीने

नगर

रचना

सींचालनालयायाया

उप

सींचालक

दजागयाया

रण्याकररता सेाा प्राेभ ननयमात वाचयक ती सधा
ु ारणा

झाल्यानींतर पद रती बाबतची कायगााही करण्यात येईल.
___________

िणिवली शहरात (ता.िणिवली श्ज.लसांधुदग
ु )व वविासिाने अश्ननशमि ववभागािडून ना
हरित प्रमाणपत्र न घेता बाांधिाम िेलयाबाबत

(५०)

१२५४३७ (३०-०७-२०१८). श्री.भरतशेठ गोगावले (महाड) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री

(१) कणकाली भहरात (ता.कणकाली स्ज.र्सींधाद
ु ग
ु )ग डीपी रोड नजीक सव्हे नींबर ३४२५, ३४२४,

३५९६ मयेये प्राकासक श्री गणेभ सोनू हणे याींनी तळमजला, पहहला मजला, दस
ु रा मजला असे
एकूण १२८४.३६ चौ.मी बाींधाकाम करुन दे खील अस्ग्नभमक प्रा ागाकडून ना हरकत दाखला
ककीं ाा पुाप
ग राानगी घेतलेली नाही, हे ही खरे वहे काय,

(२) असल्यास, राषरीय महामागागलगत सव्हे नीं २०७/४३ ब, सव्हे नीं २०७ ब १३, स.नीं २०४ ा
१० मयेये प्राकासक श्री रामचींद्र उचले ा इतर याींनी बाींधाकाम करताींना ा जोडरथत्यासाठी
राषरीय महामागग प्राधधाकरणाची कोणतीही पराागनी घेतलेली नसन
ू रथत्यायाया मयेयापासून ३७
मी्रयाया वत ााणणज्य प्रकारचे बाींधाकाम करुन पिककनारार ननयमाींचा

ींग केला वहे , हे ही

खरे वहे काय,
(३) असल्यास, एखादया इमारतीमयेये ााणणज्य प्रकारचे एकूण बाींधाकाम हे ५०० चौ.मी पेक्षा

जाथत असेल तर नगरपार्लका प्राकास ननयीं्ण ननयमाालीचे कलम ६.६.२ नस
ु ार ननयम
क्रमाींक ६.२.६.१ अन्ाये मान्य होऊ भकणा-या बाींधाकाम प्रथतााासाठी मुख्य अस्ग्नभमक
अधधाकारी याींनी तो प्रथताा तपासला पाहहजे ा त्याींनी ना हरकत प् हदल्यानींतर मुख्याधधाकारी

याींनी इमारत परााना द्याायाचा असताींना सींबींधधात प्राकासकाने एकूण १४७०.४० चौ.मी
ााणणज्य प्रकारचे

बाींधाकाम करुन दे खील अस्ग्नभमक प्रा ागाकडून ना हरकत दाखल ककाा

पूाप
ग राानगी घेतलेली नाही, हे ही खरे वहे काय,

प्रा.स. ४८४ (43)
(४) असल्यास, सींबींधधात प्राकासकाने मुख्य अस्ग्नभामक अधधाकारी याींचेकडून ना हरकत
प्रमाणप् प्राप्पत केलेले नसल्यामळ
ु े नगरपार्लका प्राकास ननयीं्ण ननयमाालीचे कलम ६.६.२

नुसार मुख्याधधाकारी कणकाली याींनी हदलेली बाींधाकाम पराानगी ही अनधधाकृत ा ननयमबाहय
ठरते, हे ही खरे वहे काय,

(५) असल्यास, सदर इमारतीींसाठी सींबींधधात प्राकासकाींनी अस्ग्नभमक प्रा ाग तसेच राषरीय
महामागग प्राधधाकरण याींचेकडून पराागनी घेतलेली नसल्यामळ
ु े सदर इमारतीला हदलेली
बाींधाकाम पराानगी ा

ोगा्ा प्रमाणप् रदद करुन सींबींधधात प्राकासकाने केलेले अनधधाकृत

बाींधाकाम ननषकार्सत करण्यासींद ागत श्री.प्रभाींत एकनाि लाड याींनी जन
ू , २०१८ मयेये
स्जल्हाधधाकारी र्सींधाुदग
े डे तक्रार केली होती, हे ही खेर वहे काय,
ु ग याींचक

(६) असल्यास, सदर तक्रारीयाया अनुषींगाने सींबींधधात अनधधाकृत बाींधाकामाबाबत कोणती
कायगााही करण्यात वली ाा येत वहे ,

(७) नसल्यास, प्रालींबाची कारणे काय वहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०३-१०-२०१८) : (१) सदर इमारत ही प्राभेष इमारत (भासकीय ककीं ाा
भैक्षणणक इमारत इ.) नसून ााणणज्य वणण रहहाास अभी र्मश्र ा सागसाधाारण प्रकारची

इमारत असल्याने प्राकासकाने अस्ग्नभमन प्रा ागाचा ना-हरकत दाखला नगरपररषदे स सादर
केला नाही, असे नगरपररषदे ने कळप्राले वहे .
(२) साागजननक बाींधाकाम प्रा ागायाया मागगदभगक सूचनेनुसार वाचयक असलेले प्राहहत अींतर
सोडले असल्याने पिककनारा ननयमाचा

ींग झालेला नाही, असे नगरपररषदे ने कळप्राले वहे .

(३) ा (४) नगरपार्लका प्राकास ननयीं्ण ननयमााली कलम, ६.६.२ हे प्राभेष इमारतीकरीता
लागू होत असून उक्त प्रकरणातील इमारत र्मश्र थारुपाची असल्याने, दे ण्यात वलेली
बाींधाकाम पराानगी अनधधाकृत ा ननयमबा्य ठरत नाही, असे स्जल्हा प्रभासन अधधाकारी,
र्सींधाुदग
ु ग याींनी कळप्राले वहे .

(५) ा (६) अभा वभयाची तक्रार स्जल्हाधधाकारी, र्सींधाुदग
ु ग याींयायाकडे प्राप्पत झाली वहे , असे
स्जल्हा प्रभासन अधधाकारी, र्सींधाुदग
ु ग याींनी कळप्राले वहे .

• सदर तक्रारीयाया अनष
ु ींगाने या प्रकरणी झालेले बाींधाकाम प्राहहत ननयम ा भासनायाया

प्रचर्लत ताींब्क अ्ी ा भती याींयाया अधधान राहून केल्याचे खातरजमा करुन ननयमानुसार
कायगााही करण्यायाया सूचना स्जल्हाधधाकारी, र्सींधाुदग
ु ग याींना दे ण्यात वल्या वहे त.
(७) प्रचन उद््ाात नाही.

___________

ववधान भवन :
मुांबई.

डॉ. अनांत िळसे
प्रधान सधचव,
महाराष्ट्र ववधानसभा.
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