अताराांकित प्रश्नोत्तराांची २७६ वी यादी

महाराष्ट्र विधानसभा
पहहले अधधिेशन, २०१७
___________

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५०
___________

मांबई उपनगरातील बोररिली पि
ू व येथील जििलापाडा,
हायिेिर पादचारी पूल बाांधणेबाबत

(१)

३७३८ (२३-१२-२०१४).

श्री.प्रिाश सिे (मागाठाणे) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील

(१) मुींबई उपनगरातील बोररवली पूवव येथील जिवलापाडा, हायवेवर ओव्हर ब्रिि पादचारी पूल
बाींधणेबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या ववचाराधीन आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या प्रस्तावावर शासनाने ननणवय घेतला आहे काय, तयाींचे स्वरुप काय आहे ,
(३) असल्यास, या पररसरात मागोठाणे बस डेपो, ्ा्ा पॉवर हाऊस गणेश नगर या हायवेवर
अपघात होत असल्याने तेथे भुयारी पादचारी पूल बाींधण्याचाही प्रस्ताव शासनाच्या ववचाराधीन
आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, या सींदभावत शासनाने काय ननणवय घेतला आहे ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस (०२-०१-२०१७) :(१) हे खरे नाही. तथावप, बोरावली (पूव)व येथील दे वलापाडा
येथे बोरकर कींपाऊींड ते समपवण ब्रबल्डीींग पयवत पजचचम द्रत
ु गती महामागाववर पादचारी पूल
बाींधण्याचे प्रस्ताववत आहे .

(२) सदर प्रस्ताववत पादचारी पल
ू बाींधण्याकरीता सावविननक बाींधकाम ववभागाने ना-हरकत
प्रमाणपत्र प्राप्त झालेले आहे . परीं तु, दहहसर (पुव)व ते

अींधेरी (पूव)व पजचचम द्रत
ु गती मागव येथे

मेट्रो प्रस्ताववत असल्याने मुींबई महानगर प्रकल्प ववकास प्राधिकधकरण याींनी हदनाींक १५.०७.२०१५
रोिीच्या पत्रान्वये कळववले आहे.

मुींबई महानगर प्रकल्प ववकास प्राधिकधकरण ववभागाला ना-हरकत प्रमाणपत्र दे ण्याकरीता

कळववण्यात आले आहे . सदर ना-हरकत प्रमाणपत्र प्राप्त झाल्यानींतर सदर प्रस्ताववत पादचारी
पुल बाींधण्याबाबत महानगरपाललकेमार्वत पुढील कायववाही प्राधान्याने करण्यात येईल.

वव.स. २७६ (2)
(३) हे खरे नाही. याबाबतचा कोणताही प्रस्ताव महानगरपाललकेस प्राप्त झालेला नाही.
(४) प्रचन उद्ावत नाही.

___________

मांबई ि ठाणे महानगरपाललिेच्या शाळाांमध्ये विविध पदे ररक्त असल्याबाबत
(२)

५७७२ (०८-०३-२०१५).

श्री.िालीदास िोळां बिर (िडाळा), श्री.अलमन पटे ल (मांबादे िी),

श्री.अब्दल सत्तार (लसल्लोड), श्री.वििय िडेट्टीिार (ब्रम्हपूरी), श्री.अिय चौधरी (लशिडी),
प्रा.िर्ाव गायििाड (धारािी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), अॅड.यशोमती ठािूर (ततिसा),
अॅड.भीमराि धोंडे (आष्ट्टी) :

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मींब
ु ई महानगरपाललकेच्या ४९ अनद
ु ाननत, ९४ ववना अनद
ु ाननत अशा एकूण १४३

माध्यलमक शाळाींपक
ै ी १०५ पेक्षा अधिकधक शाळाींमध्ये मुख्याध्यापकाींची पदे ररक्त असून ती
तवररत भरण्यासाठी स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी हदनाींक ३ िानेवारी, २०१५ रोिी मा.शालेय
लशक्षण मींत्री याींना ननवेदन हदले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) तसेच ठाणे महानगरपाललका लशक्षण ववभागाच्या आर्ीई नस
ु ार महानगरपाललकेच्या ८
ग्ाींमधील शाळात १०८६ लशक्षक व मध्
ु याध्यापक आवचयक असताना आिपयंत १०४५ लशक्षक

मुख्याध्यापक काम कररत आहे त व ४१ लशक्षक कमी असल्याचे हदनाींक ३ र्ेिुवारी, २०१५
रोिी व तया सम
ु ारास ननदशवनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त लशक्षक व मुख्यध्यापकाींची पदे ररक्त असल्याने लशक्षणाची दरु ावस्था
झाली असल्याने ववदयार्थयांची गळती होत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, ववदयार्थयांची गळती रोखण्यासाठी व शैक्षणणक नुकसान होऊ नये याकररता
उक्त लशक्षक व मुख्याध्यापकाींची पदे तवररत भरण्यासाठी शासनाने कोणती कायववाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस (२८-०२-२०१७) :(१) मुींबई महानगरपाललकेच्या ४९ अनुदाननत, ९४ ववना
अनुदाननत

अशा

एकूण

१४३

माध्यलमक

शाळाींपैकी

१०५

पेक्षा

अधिकधक

शाळाींमध्ये

मुख्याध्यापकाींची पदे ररक्त, आहे त हे खरे आहे . परीं तु ररक्त पदे तवरीत भरण्यासाठी स्थाननक

लोकप्रनतननधीींनी हदनाींक ३ िानेवारी, २०१५ रोिी वा तयासम
ु ारास मा.शालेय लशक्षण मींत्री याींना
ननवेदन हदले आहे हे खरे नाही.

(२) हे अींशत: खरे आहे . ठाणे महानगरपाललकेच्या लशक्षण ववभागातील प्रतयक्षात सवव
माध्यमाींची एकूण ६४ लशक्षकाींची पदे ररक्त आहे त.
(३) हे खरे नाही.

(४) बह
ु ई महानगरपाललकेच्या शाळाींमधील मख्
ु याध्यापकाींच्या ररक्त पदी शाळे मधील
ृ न्मींब
शैक्षणणक अहवताधारक सेवाज्येषठ लशक्षकास मुख्याध्यापक पदावा कायवभार दे ण्यात आला आहे.

तसेच, न्यायालयाच्या ननणवयासापेक्षा अनुदाननत व ववनाअनुदाननत माध्यलमक शाळाींमधील
मुख्याध्यापकाींची

ररक्त

पदे

महानगरपाललकेमार्वत सरु
ु आहे.

पदोन्नतीने

भरणेबाबतची

कायववाही

बह
ृ न्मुींबई

वव.स. २७६ (3)
तसेच ठाणे महानगरपाललकेच्या उदव ू माध्यमाच्या ररक्त पदाींच्या मागणीचे पत्र ठाणे

महानगरपाललकेकडून सींचालक, लशक्षण सींचालनालय, पुणे व आयक्
ु त, महाराषट्र परीक्षा पररषद,

पण
ु े याींच्याकडे पाठववण्यात आले आहे . तसेच माध्यम ननहाय ३० सप््ें बर, २०१४ ची प्सींख्या

ननजचचती ववचारात घेऊन मुख्याध्यापक व लशक्षक याींचे समायोिन आणण ननयुक्तीबाबत ठाणे
महानगरपाललकेमार्वत ननयमानुसार कायववाही करण्यात येणार आहे .
(५) प्रचन उद्ावत नाही.

___________
िल्याण शहरातील धोिादायि इमारतीांबाबत

(३)

२१८०३ (११-०८-२०१५).

श्री.नरें द्र पिार (िल्याण पजश्चम) :

सन्माननीय मख्यमांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) कल्याण शहरातील धोकादायक इमारतीींवरील कारवाई केवळ नो्ीस बिावण्यापुरतीच
लसलमत राहहली असल्याने यींदाही या इमारतीींना धोका राहणार असल्याची धिकचन्हे ननदशवनास
आली आहे त, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, या इमारतीींना तोडण्याकररता आदे श लमळुनही कारवाई अभावी हे आदे श
कागदावरच असल्याचे वास्तवसमोर आले आहे , हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, प्रनतवषीप्रमाणे अनतधोकादायक इमारतीींना नो्ीस िारी करण्याचे आदे श
प्रशासनाकडून करण्यात आल्याचे समिते, हे खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी चौकशी करण्यात आली आहे काय, धोकादायक इमारतीींचा
पुनवववकास करण्याकररता शासनाकडून कोणतया उपाययोिना करण्यात आल्या आहे त वा येत
आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस (२२-०२-२०१७) :(१) व (२) हे खरे नाही.
(३)

कल्याण-डोंब्रबवली

महानगरपाललका

क्षेत्रातील

मोडकळीस

आलेल्या

धोकादायक

व

अनतधोकादायक इमारतीींच्या बाबतीत कायदे शीर प्रक्रियेचा भाग म्हणून महानगरपाललकेकडून
महाराषट्र महानगरपाललका अधिकधननयमाच्या कलम २६४ व २६५ नस
ु ार सींबींधिकधत बाींधकाम
मालकास क्रकींवा भागव्ाधारकास लेखी नो्ीसी बिावण्यात येतात.
(४)

व

(५)

मुींबई

महानगर

प्रदे शातील

बह
ृ न्मुींबई

महानगरपाललका

वगळून

इतर

महानगरपाललका/नगरपररषद क्षेत्रासाठी एकाजतमक व एकसमान ववकास ननयींत्रण ननयमावली
लागू करण्याच्या अनष
ु ींगाने शासनाने गठीत केलेल्या सलमतीने आपला अहवाल हद.३०/१०/२०१५
रोिी शासनास सादर केला आहे .
याअींतगवत
ननयमावलीमध्ये

कल्याण-डोंब्रबवली
धोकादायक

महानगरपाललकेचे

इमारतीींच्या

क्षेत्र

पुनवववकासाबाबतची

समाववष्
तरतूद

आहे .

समाववष्

सदर

करण्याचे

प्रस्ताववत असून, सदरच्या ववकास ननयींत्रण ननयमावलीचे प्ररुप प्रलसध्द करण्याची प्रक्रिया सुरु
आहे .

___________

वव.स. २७६ (4)
िाांहदिली (पूि)व येथील बानाडोंगरी सह. गह
ृ तनमावण झोपडपट्टी
(४)

पनिवसन योिना प्रलांबबत असल्याबाबत

२९१५० (२१-०१-२०१६).

श्री.अतल भातखळिर (िाांहदिली पि
ू )व :

सन्माननीय

गह
ृ तनमावण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) काींहदवली (पुव)व येथील बानडोंगरी सह. गह
ृ ननमावण झोपडपट्टी पुनववसन योिना

मागील

अनेक वषांपासन
ू प्रलींब्रबत आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, प्रकल्प उभारण्यास उशीर होत असल्याबाबतच्या रहहवाशाींकडून अनेक तिारी
केल्या आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर झोपडपट्टी पन
ु ववसन योिनेसाठी बनववलेल्या पररलशष् दोन मध्ये आणखी
एक दोन नावाींचा समावेश केल्याचे ननदशवनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, सदर झोपडपट्टी पन
ु ववसन योिना सींरक्षण खातयाचा िलमनीवर उभी राहत आहे ,
हे ही खरे आहे काय,

(५) असल्यास, सदर प्रकरणाची चौकशी केली आहे काय,
(६) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व तयानूसार दोषी ववकासकावर कोणती कारवाई
केली वा करण्यात येत आहे ,

(७) तसेच, सदर प्रकल्प पूणव होण्यासाठी कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(८) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. प्रिाश महे ता (१८-०२-२०१७) :(१) मौिे बाणडोंगरी मालाड, (पव
ू )व येथील न भ.ू ि.९अ,

९अ/१ ते ५७, १२३अ या लमळकतीवरील बाणडोंगरी एस.आर.ए. सह गह
ृ सींस्थेची झोपडपट्टी

पुनवववकास (एस.आर.डी.) योिना हद. ४/४/१९९६ रोिी सादर करण्यात आली होती. ननयींत्रक,

गललच्छ वस्ती, मुींबई उपनगर याींनी हद. २७/३/१९९६ अन्वये प्रमाणणत पररलशष्-२ नुसार
हद.२३/८/१९९६ रोिी आशयपत्र हदले होते. पररलशष्-२ मध्ये ६६७ पैकी ६४२ झोपडधारकाींना
पात्र करण्यात आले आहे . तदनींतर या योिनेस झोपडपट्टी पन
ु ववसन योिनेत (एस.आर.एस)
रुपाींतर करुन हद. १/९/२००३ रोिी आशयपत्र हदले होते. तयानींतर या सींस्थेची अींधेरी (पजचचम)

येथील साईश्रध्दा सह.गह
ृ सींस्थेच्या योिनेसोबत एकब्रत्रकरण करुन हद. ३१/८/२००५ व नींतर
हद. ५/४/२०१६ रोिी सुधाररत आशयपत्र दे ण्यात आले आहे .

बाणडोंगरी एस.आर.ए. सह. गह
ृ . सींस्थेच्या झो.प.ु योिनेतील ६४२ व एकब्रत्रकरण

केलेल्या साईश्रध्दायोिनेतील १०९ अशा एकूण ७५१ पुनववसन सदननकाींच्या यो योिनेत ३२८
झोपडीधारकाींना सदननकाींचे वा्प करण्यात आले आहे. उववररत ४२३ झोपडीधारकाींचे पुनववसन
इमारत ि. ९ मध्ये प्रस्ताववत असून तया इमारतीस हद. ९/८/२०१६ रोिी िोतयापयंतच्या
बाींधकामास परवानगी दे ण्यात आली असून काम प्रगतीपथावर आहे.

(२) या योिनेसींदभावत हद.२१/१०/२०१५ रोिीच्या तिार अिावनस
ु ार प्राधिकधकरणाने हद. ३०/८/२०१५

रोिी व हद. १४/६/२०१६ रोिी सन
ु ावणी घेतल्या आहे त. या सुनावणीमध्ये नव्याने बाींधण्यात

येणाऱ्या पुनववसन इमारतीमध्ये पररलशष्-२ मधील ३ लाभार्थयांना सदननका वा्प करण्याच्या

ववकासकास सुचना दे ण्यात आल्या असून सदननका वा्प होईपयंत लाभाथींना घरभाडे अदा
करण्याचे आदे श दे णखल दे ण्यात आले आहे त.
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(३) वर नमूद केल्याप्रमाणे हद. २७/३/१९९६ च्या प्रमाणणत पररलशष्-२ नुसार एकूण ६६७ पैकी
६४२ झोपड्या पात्र असून तयामध्ये २ नाींवाचा समावेश करण्यात आलेला नाही असा
उपजिल्हाधिकधकारी (अनत/ननषका) तथा सक्षम प्राधिकधकारी, मालाड याींचा अहवाल आहे.
(४)

सदर

झोपडपट्टी

पुनववसन

योिना

खािगी

िागेवर

राबववण्यात

येत

आहे

असा

प्राधिकधकरणाचा अहवाल आहे .

(५) व (६) प्रचन उद्ावत नाही.
(७) या योिनेतील पुनववसन बाकी असलेल्या झोपडीधारकाींचे पन
ु ववसन करण्यासाठी इमारत
ि.९ च्या बाींधकामास वर नमद
ू केल्याप्रमाणे परवानगी हदली असन
ू काम प्रगतीपथावर आहे .
(८) प्रचन उद्ावत नाही.

___________
िोल्हापरू जिल््यात बालमिरू ीच्या तनमल
व नासाठी व्यापि धाडसत्रे राबविण्याबाबत
(५)

२९२८५ (१२-०१-२०१६).

डॉ.पतांगराि िदम (पलस
ू िडेगाि), श्री.अस्लम शेख (मालाड

पजश्चम), श्री.अलमन पटे ल (मांबादे िी) :

सन्माननीय िामगार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा

करतील काय :-

(१) कोल्हापूर येथे बालमिूरी या अननष् प्रथेच्या उच्चा्नासाठी जिल््यातील धोकादायक

उदयोगाींमध्ये पॉके्स ् ननजचचत करुन व्यापक प्रमाणात धाडसत्रे राबवावीत अशी सच
ू ना

जिल्हाधिकधकारी, कोल्हापूर याींनी केली असल्याचे माहे सप््ें बर, २०१५ मध्ये वा तया दरम्यान
ननदशवनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, जिल्हाधिकधकारी, कोल्हापूर याींच्या सूचनेनुसार शासनाने जिल््यात बालमिूरीच्या
ननमल
ुव नासाठी व्यापक धाडसत्रे राबववण्याबाबत कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. सांभािी पाटील-तनलांगेिर (२७-०२-२०१७) :(१) अींशत: खरे आहे.

करवीर तालुक्यात हद.२८/०१/२०१६ रोिी धाडसत्र आयोजित केले होते.

(२) करववर तालक्
ु यातील गाींधीनगर व सरनोबत पररसरातील ३ ववट्टभट्टय
् ा, २ हॉ्े ल आस्थापना
व १ इमारत बाींधकाम अशा एकूण ६ आस्थापनाींमध्ये हद.२८/१/२०१६ रोिी आयोजित
धाडसत्रात एकही आस्थापनेमध्ये बालकामगार काम करीत असल्याचे आढळून आले नाही.
(३) कायववाही करण्यात येत असल्याने प्रचन उद्ावत नाही.
___________
उल्हासनगर महानगरपाललिेची मैदाने घांटागाडी पाकििंगसाठी विनापरिाना िापरल्याबाबत
(६)

३९०९१ (२०-०१-२०१६).

श्रीमती ज्योती िलानी (उल्हासनगर) :

मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय
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(१) उल्हासनगर महानगरपाललकेची मैदाने घीं्ागाडी पाक्रकंगसाठी ववनापरवाना वापरल्या
प्रकरणी महानगरपाललकेने कोणाकव कींपनीला १ को्ी ८२ लाख रुपयाींचा दीं ड ठोठावला
असल्याची घ्ना हदनाींक २७-८-२०१५ रोिी ननदशवनास आली आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, पाक्रकंगसाठी उ्या केलेल्या गाड्या ह्ववणेसाठी आदे श महानगरपाललकेने हदले
असतानाही आदे शाकडे दल
व केले िात आहे, हे ही खरे आहे काय
ु क्ष

(३) असल्यास, कचरा उचलत नसल्यामुळे महानगरपाललकेने सींबधिकधत ठे केदारला काळ्या यादीत
्ाकले होते, हे ही खरे आहे काय

(४) असल्यास, सदर कींपनीच्या ववरुधात िकात नाक्यासमोर अनधिकधकृत सरीं क्षण लभींत
उभारल्या प्रकरणी महानगरपाललकेने एम आर ्ी-पी कायदा अन्वाये कारवाई करण्याची
मागणी लोकप्रनतननधी याींनी केली आहे, हे ही खरे आहे काय,
(५) असल्यास, सदर कायावलया समोर गाड्या उ्या राहत असल्याने वाहतक
ू ची कोंडी होवून

पररसरात दग
ं ी पसरत असल्याने नागरीकाींच्या आरोयायास धोका ननमावण झाला आहे , हे ही
ु ध
खरे आहे काय,

(६) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनामार्वत कोणती कारवाई करण्यात आली वा करण्यात
येणार आहे ,
(७) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस (१६-०२-२०१७) :(१) हे खरे आहे .
उल्हासनगर

महानगरपाललका

क्षेत्रात

घनकचरा

वाहतुकीचे

काम

करणारे

ठे केदार

मे.कोणाकव एन्व्हायरो प्रोिेक््स प्रा.लल. हे महापाललकेच्या िागेत घनकचरा वाहतक
ु ीची वाहन
उभी करत असल्याने तयाींना रु. २,०२,५९,२००/- इतक्या रकमेचा भरणा करणेबाबत हद.
१९.०९.२०१५ रोिीच्या पत्रान्वये कळववण्यात आले आहे.
(२) व (३) हे खरे नाही.
(४)

व

(५)

उल्हासनगर

महानगरपाललका

महासभेमध्ये

काही

महापाललका

सदस्याींनी

कोंडवाड्याच्या िागेत कींपनीने अनधिकधकृतपणे वाहने उभी केल्याची बाब ननदशवनास आणून
हदली होती. तथापी सदय:जस्थतीत कोंडवाडा
कोणतीही वाहने उभी केली िात नाही.

महानगरपाललकेच्या ताब्यात असन
ू तया हठकाणी

(६) व (७) प्रचन उद्ावत नाही.
___________
लमरा-भाईंदर (जि.ठाणे) महानगरपाललिा क्षेत्रातील १५८ धोिादायि इमारतीच्या दरुस्तीबाबत
(७)

४०८६५ (१७-०५-२०१६).

श्री.प्रताप सरनाईि (ओिळा माजििडा) :

सन्माननीय

मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) लमरा-भाईंदर (जि.ठाणे) महानगरपाललका क्षेत्रातील १५८ इमारती ३० वषावहून अधिकधक िुन्या
असल्याचे माहे , २०१५ मध्ये महानगरपाललकेकडून केलेल्या सवेक्षणामध्ये ननदे शनास आले
आहे , हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, सदर तपासणीनींतर २५ धोकादायक इमारतीींपक
ै ी ३ इमारती दरु
ु स्ती, २

इमारतीचे ननषकासन व ४ इमारती ररकाम्या करण्यात आल्या असून उववररत १६ इमारती
अदयापपयंत ररकामी करण्यात आल्या नाहीत, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर इमारती केव्हापयंत ररकाम्या करण्यात येणार आहे त, तसेच तेथे
असलेल्या नागरीकाींचे पुनववसन कोणतया हठकाणी करण्यात येणार आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे िेंद्र फडणिीस (२२-०२-२०१७) :(१) होय, हे खरे आहे .
(२) नाही.
माहे िून, २०१६ पयंत लमरा-भाईंदर महानगरपाललका क्षेत्रातील

१८ इमारती धोकादायक

असल्याचे आढळून आले आहे.

या १८ इमारतीपोकी ५ इमारतीींच्या बाबतीत प्रकरण न्याय प्रववष् आहे . उववररत १३

इमारतीींपैकी ५ इमारती महानगरपाललकेकडून ररकाम्या करण्यात आल्या असून ३ इमारती

तोडण्याचे काम सुरु आहे व २ इमारती सींपूणत
व : तोडण्यात आल्या आहे त. तर ३ इमारती
रहहवास व्याप्त असून तया ररकामी करण्याबाबतची कायववाही महानगरपाललका याींनी कळववले
आहे .

(३) मींब
ु ई महानगर प्रदे शातील (बह
ु ई महानगरपाललका वगळून) सवव महानगरपाललका /
ृ न्मींब
नगरपररषदाींसाठी सववसमावेशक व एकाजतमक ववकास ननयींत्रण ननयमावली तयार करण्याकररता
शासनाने ननयुक्त केलेल्या सलमतीने आपला अहवाल सादर केला आहे .
उक्त

अहवालानुसार महानगरपाललका

क्षेत्रासाठी

ननयमावलीच्या

प्रारुप

मसुदयाच्या

अनष
ु ींगाने सींचालक, नगररचना, महाराषट्र राज्य, पण
ु े याींचे अलभप्राय प्राप्त झाले आहे त.
तयानुसार सदर प्रारुप ननयमावलीवर ननणवय घेण्याची प्रक्रिया शासन स्तरावर सुरु आहे.
(४) प्रचन उद्ावत नाही.

___________

मीरा भाईंदर महानगरपाललिेच्या आरक्षणातील िागेिर झालेले अततक्रमण
(८)

४१४८५ (१७-०५-२०१६).

श्रीमती मतनर्ा चौधरी (दहहसर), श्री.विलास तरे (बोईसर) :

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मीरा भाईंदर महानगरपाललकेच्या १३ हिार चौ.मी. आरक्षणातील िागेवर
बाींधकामे होत असल्याची

बाब माहे िानेवारी, २०१६

बेकायदा

मध्ये वा तया दरम्यान ननदशवनास आले

आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, या पररसरात नागरीकाींसाठी माके्, उदयान व खेळाचे मैदान अशा सवु वधा
उपलब्ध करुन दयाव्यात अशी मागणी स्थाननक नागरीकाींकडून होत आहे , हे ही खरे आहे काय

(३) असल्यास, सदर प्रकरणी चौकशी करण्यात आली आहे काय, चौकशीच्या अनुषींगाने मीरा
भाईंदर महानगरपाललकेच्या आरक्षक्षत िागेवरील बेकायदा बाींधकामे ह्वून नागरीकाींना सुववधा
उपलब्ध होण्यासाठी शासन कायववाही करणार आहे वा करीत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. दे िेंद्र फडणिीस (२२-०२-२०१७) :(१) हे खरे नाही.
(२) होय.
(३) लमरा-भाईंदर शहराच्या ववकास योिनेंतगवत सावविननक वापराच्या ववववध आरक्षणाने
बाधिकधत िागा ववकास हक्क प्रमाणपत्रादवारे ताब्यात घेण्याची व तदनींतर आरक्षण ववकलसत
करण्याची

कायववाही

महानगरपाललकेकडून

महानगरपाललका याींनी कळववले आहे .

सुरु

असल्याचे

आयुक्त,

लमरा-भाईंदर

(४) प्रचन उद्ावत नाही.
___________
धळे जिल्हयातील िने धळे पररसरात साांडपाण्यामळे नागरीिाांचे
आरोग्य धोक्यात आले असल्याबाबत
(९)

४१५७० (०७-०५-२०१६).

श्री.िणाल पाटील (धळे ग्रामीण), श्री.डी.एस.अहहरे (साक्री),

श्री.आलसफ शेख (मालेगाांि मध्य), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.अलमन पटे ल
(मांबादे िी) :

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) धुळे जिल्हयातील िुने धुळे पररसरात साींडपाण्यामुळे नागरीकाींचे आरोयाय धोक्यात आले
असल्याचे माहे िानेवारी, २०१६ मध्ये वा तया दरम्यान ननदशवनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, साींडपाण्याची समस्या सोडववण्यासाठी शासनाने कोणती उपाययोिना केली वा
करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस (२२-०२-२०१७) :(१) िुने धळ
ु े पररसरात साींडपाण्यामुळे नागररकाींचे

आरोगय धोक्यात येत असल्याबाबत स्थाननक वतृ तपत्रात बातम्या प्रलसध्द झाल्या होतया.
तथावप, नागररकाींचे आरोयाय धोक्यात आल्याची कोणतीही बाब ननदशवनास आली नाही.

(२) व (३) धुळे शहरातील साींडपाण्याचे व्यवस्थापन करणेचे अनष
ु ींगाने भुयारी ग्ार प्रकल्प
केंद्र शासन पुरस्कृत अमत
ृ अलभयानाींतगवत राबववण्याचे धुळे महानगरपाललकेचे ननयोिन आहे .
___________
सांगमनेर नगरपररर्दे स (जि.नगर) शासिीय योिना मांिूर िरताना
भरािा लागणारा हहस्सा (लोििगवणी) रद्द िरण्याबाबत

(१०)

४२५६७ (०५-०५-२०१६).

श्री.भाऊसाहे ब िाांबळे (श्रीरामपूर), श्री.अलमन पटे ल (मांबादे िी),

श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.अब्दल सत्तार (लसल्लोड), श्री.बाळासाहे ब थोरात
(सांगमनेर) :

सन्माननीय मख्यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) सींगमनेर नगरपररषदे स (जि.नगर) शासकीय योिना मींिूर करताना भरावा लागणारा

हहस्सा (लोकवगवणी) रद्द करावा व अींदािपत्रकाप्रमाणे अनुदान लमळण्याबाबत स्थाननक
लोकप्रनतननधी याींनी सींबींधिकधताींकडे मागणी केल्याचे माहे िानेवारी, २०१६ मध्ये वा तयासुमारास
आढळून आले, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस (१८-०२-२०१७) :(१), (२) व (३) सींगमनेर नगरपररषदे स शासकीय योिना
मींिूर करताना भरावा लागणारा लोकहहस्सा मार् करणेबाबत वेळोवेळी तोंडी स्वरुपात मागणी

केली असली तरी शासनाच्या योिनेच्या ववजततय आकृतीबींधानस
ु ार नगरपररषद हहचयाचा ननधी
सींबींधिकधत नागरी स्थाननक स्वराज्य सींस्थेने उभा करणे िमप्राप्त आहे .
___________
भू-सिेक्षण माहहती अहिाल (जिओग्राफीि इन्फमेशन लसस्टीम)
सादर िरणे बांधनिारि िरण्यात आल्याबाबत

(११)

४२९०० (१७-०५-२०१६).

श्री.अिय चौधरी (लशिडी), श्री.अशोि पाटील (भाांडूप पजश्चम),

श्री.सतनल लशांदे (िरळी), श्री.अजित पिार (बारामती), श्री.शलशिाांत लशांदे (िोरे गाि), श्री.पाांडरां ग
बरोरा (शहापूर), श्री.हसन मश्रीफ (िागल), श्री.मिरां द िाधि-पाटील (िाई), श्री.शामराि ऊफव
बाळासाहे ब पाटील (िराड उत्तर), श्री.सरे श लाड (ििवत), श्री.जितेंद्र आव्हाड (मांब्रा िळिा),

श्री.राहल िगताप (श्रीगोंदा), श्री.िैभि नाईि (िडाळ), श्री.सतनल राऊत (विक्रोळी), श्री.प्रिाश
फातपेिर (चें बरू ), श्री.किसन िथोरे (मरबाड), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्रीमती तप्ृ ती सािांत
(िाांद्रे पूि)व , श्री.हदलीप िळसे-पाटील (आांबेगाि), श्री.ियांत पाटील (इस्लामपूर) :

सन्माननीय

गह
ृ तनमावण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) झोपडपट्टी पुनववसन योिनाींसाठी नव्याने सादर केल्या िाणाऱ्या प्रस्तावात यापुढे भ-ू
सवेक्षण

माहहती

अहवाल

(जिओग्रार्ीक

इन्र्मेशन

लसस््ीम)

सादर करणे बींधनकारक

असल्याचा ननणवय झोपडपट्टी पन
ु ववसन प्राधिकधकरणाने घेतला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या नव्या पध्दतीनुसार आतापयवत क्रकती झोपडपट्टी पुनववसन प्रस्ताव मींिूर
करण्यात आले आहे त वा क्रकती प्रस्तावात ववकासकाींनी भ-ू सवेक्षण माहहती अहवाल हदलेला
नाही, तयाची कारणे काय आहे त,

(३) असल्यास, भू-सवेक्षण अहवाल सादर करण्यास ्ाळा्ाळ करुन झोपू योिनाींना ववलींब
लावणाऱ्या ववकासकाींवर काय कारवाई करण्यात आली वा येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. प्रिाश महे ता (१८-०२-२०१७) :(१) होय.
(२) व (३) या नव्या पध्दतीनस
ु ार आतापयंत ६७ प्रस्ताव झोपडपट्टी पन
ु ववसन प्राधिकधकरणाने
मींिूर केले आहे त. भ-ू सवेक्षण माहहती अहवाल सादर न केल्यास नवीन प्रस्ताव जस्वकारण्यात
येत नाही.

(४) प्रचन उद्ावत नाही.
___________
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चायनीि फूडमध्ये बेिायदा िापरण्यात येणा-या अजिनोमोटोिरील बांदीबाबत
(१२)

४४४९४ (२८-०४-२०१६).

श्री.सतनल लशांदे (िरळी) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील

(१) मुींबईतील रस्तयाींवरील व उपहारगह
ृ ातून बेकायदा चायनीि र्ूड वविी करणा-याींवर मुींबई
महानगरपाललकेने बींदी घातली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, चायनीि र्ूडमध्ये वापरण्यात येणा-या अजिनोमो्ोवर बींदी घालण्याचे अधिकधकार
क्रकींवा महानगरपाललकेच्या ननयमात तरतूद नसल्याने सदर अजिनोमो्ोवरील बींदी घालण्यासाठी
महानगरपाललकेने अन्न सुरक्षा, अन्न व षषध प्रशासन आयुक्ताींकडे पत्राव्दारे मागणी केली
आहे , हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, चायनीि र्ूडमध्ये बेकायदा वापरण्यात येणा-या अजिनोमो्ोवरील बींदीबाबत
शासनाने आतापयंत कोणती ननणवयातमक कायववाही केली वा करण्यात येत आहे , कायववाहीची
सदयःजस्थती काय आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस (१६-०२-२०१७) :(१) हे खरे नाही.
तथावप, बह
ृ न्मुींबई महानगरपाललकेने, मुींबई शहरातील सवव हॉ्े ल्स व हातगाड्याींवर

बनववल्या िाणाऱ्या चायनीि खादयपदाथांमध्ये “अजिनोमो्ो” पावडर वापरण्यास राज्य
शासनामार्वत तातकाळ बींदी घालण्याबाबतचा ठराव हदनाींक २०.१०.२०१४ रोिी मींिूर केला आहे .
(२) हे खरे आहे .

खादयपदाथांवर तसेच खादयापदाथांमध्ये लमसळण्यात येणाऱ्या कोणतयाही पदाथांवर बींदी
घालण्याची तरतूद अन्न, सुरक्षा व मानदे अधिकधननयम २००५ च्या अधिकधननयमात असल्याने,
सदर बींदीबाबत आयुक्त, अन्न सुरक्षा, अन्न व षषध प्रशासन याींना हदनाींक १८.११.२०१४
रोिीच्या पत्रान्वये कळववण्यात आले आहे .

(३) व (४) अन्न पदाथांत वापरण्यात येणाऱ्या अजिनोमो्ोचा वापर सरु क्षक्षत आहे क्रकींवा कसे
याबाबत सींशोधन करण्याबाबत अन्न सुरक्षा प्राधिकधकरण, नवी हदल्ली याींना कळववण्यात आले
आहे .

सदर बाब केंद्रीय प्राधिकधकरणाच्या अखतयारीतील आहे .
___________
राज्यातील विहीरीांचे पनविीिन िरण्याबाबत
(१३)

४४५११ (०५-०५-२०१६).

अॅड.आलशर् शेलार (िाांद्रे पजश्चम) :
काय :-

श्री.सांिय िेळिर (ठाणे), श्री.किसन िथोरे

(मरबाड),

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील

(१) राज्यासह मुींबई - ठाणे शहरात भववषयात भेडसवणारी पाणी ्ीं चाई दरु करण्यासाठी
शहरातील नैसधिकगक
व , कृब्रत्रम ववहीरीचे पुनि
व ीवन करण्याची मागणी होत आहे, हे खरे आहे काय,

वव.स. २७६ (11)

(२) असल्यास, सदयजस्थतीत ववहीरी स्वच्छ करुन तयातील पाणी वापरासाठी आणण्याबाबत
शासनाने कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस (१५-०२-२०१७) :(१) राज्यातील काही शहराींमध्ये भववषयात भेडसावणारी
पाणी ्ीं चाई दरू करण्यासाठी कृब्रत्रम ववहीरीींचे पुनरुज्िीवन करण्याची मागणी सींबींधिकधत
महानगरपाललकाींकडे होत आहे.

(२) व (३) शरामध्ये पाणी ्ीं चाईच्या काळात पाणी उपलब्ध करुन दे ण्याच्या अनुषींगाने
सावविननक ववहीरीची सार्सर्ाई व दे खभाल दरु
ु स्ती सींबींधिकधत महानगरपाललकेमार्वत करण्यात
येते.

___________
मांबई शहरातील दे िनार येथील तनिासस्थाने महानगरपाललिेच्या
िमवचाऱयाांना मालिी हक्िाने दे ण्याबाबत

(१४)

४५६१८ (१७-०५-२०१६).

श्री.तिाराम िाते (अणशक्ती नगर) :

सन्माननीय

मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) मुींबई शहरातील दे वनार येथे शासकीय िमीनीवर मुींबई महानगरपाललकेतर्े कमवचाऱ्याींसाठी
इमारती

(ई.एर्.िी.एच.)

बाींधण्यात

आलेल्या

असून

तयापैकी

एच

्ाईप

इमारतीत

ननवासस्थाने कमवचाऱ्याींच्या नावाने रोख रक्कम घेऊन करण्यात आली आहे त, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, उववररत ई.एर्.िी.मधील ननवासस्थाने मालकी हक्काने दे ण्याबाबत प्रस्ताव
महापाललकेच्या सभागह
ृ ात मींिूर होऊन मालमतता ववभागाने कमवचाऱ्याींच्या गह
ृ ननमावण सींस्थेस
अ्ी व शतीची पत
व ा करुन तयाींचे नावे करण्याबाबत मींिरू ी हदली आहे , हे ही खरे आहे काय,
ू त

(३) असल्यास, सदर प्रस्ताव डीएल ्ु एमएस सुधार सलमतीला सादर करावयाचा असतानाही

तो सादर न केल्याने सदरहू ननवासस्थाने महानगरपाललका कमवचाऱ्याींना हस्ताींतररत केली
नाहीत, हे ही खरे आहे काय,
(४) असल्यास, सदर ननवासस्थाने महापाललकेच्या कमवचाऱ्याींना तातडीने दे ण्याबाबत कोणती
कायववाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस (१६-०२-२०१७) :(१) हे खरे नाही.
दे वनार पशव
ु धगह
ू ववतरीत केलेल्या एच्ाईप इमारतीतील
ृ याींना सेवाननवासस्थान म्हणन

२० पैकी १६ कमवचाऱ्याींकडून सदननका मालकी ततवावर करण्यासाठी अनामत रक्कम म्हणून
रु. ९४५०/- इतक्या रकमेचा भरणा महानगरपाललकेस केल्याचे उपलब्ध कागदपत्राींवरुन आढळून
येते.

वव.स. २७६ (12)
परीं त,ु कमवचाऱ्याींनी महानगरपाललकेच्या एम/पूवव ववभागात अ्ी व शतीनुसार ववहहत

कालावधीत आवचयक असलेले करारपत्र करण्यात आलेले नाही.
(२) हे खरे नाही.

महानगरपाललका प्रशासनामार्वत ववववध धोरणातमक बाबीींबाबत ठराव सुधार सलमती/

महानगरपाललका

मींिूरीसाठी

सादर

अनम
ु ती

ततवारील

केले

िातात.

प्रशासनाने कोणताही प्रस्ताव सादर केलेला नव्हता.
अनुज्ञा

व

गाळे

परीं तु

मालकी

सदर

हक्क

प्रकरणी

ततवावर

महानगरपाललका

रुपातरीत

करण्यास

महानगरपाललकेने सींमत करावयाच्या अ्ी/शतीसापेक्षा तातपरु ती मींिरु ी दे ण्यासाठी व सहकारी

घर बाींधणी सींस्थाींच्या भाडेपट्टय
् ाचे ननयमन करणाऱ्या अ्ी सींबींधात आवचयक प्रस्ताव आयुक्त

बह
ृ न्मुींबई महानगरपालला याींनी सादर करावा असा ठराव महानगरपाललकेच्या सुधार सलमतीच्या
हदनाींक १०.८.१९८९ व ०१.०९.१९८९ च्या ठरावान्वये मींिूर करण्यात आला होता.

परीं त,ु सदर प्रस्ताव मान्य करण्यासारखा नसल्यामळ
ु े महानगरपाललका प्रशासनाकडून

असा ठराव प्रस्ताववण्यात आला नाही व सदर ठरावास वैधता प्राप्त झाली नाही.
(३) व (४) हे खरे नाही.

महानगरपाललकेकडे असलेली तु्पि
ुीं ी ननवासस्थाने व प्रनतक्षा यादीत असलेले अनेक

कमवचारी तसेच भववषयात कमवचाऱ्याींसाठी आवचयक असले ल्या ननवासस्थानाींचा ववचार करता

महानगरपाललकेकडे उपलब्ध असलेली कमवचारी ननवसस्थाने मालकी हक्काने दे णे शक्य नव्हते.
तयामुळे महानगरपाललकेच्या मींिूरीस्तव असा ठराव पाठववण्यात आला नाही.

कमवचारी सेवा ननवासस्थाने मालकी हक्काने दे ण्याबाबत महानगपाललकेचे कोणतेही धोरण

नसून अशी ननवासस्थाने मालकी हक्काने दे ण्याबाबत कमवचाऱ्याींनी महानगरपाललकेववरुध्द

केलेल्या ववववधिकध याींधिकचकाींमध्ये, सदर ननवास्थान मालकी हक्काने न दे ण्याची ठाम भलू मका
महानगरपाललकेने घेतली आहे.

तसेच शासनाच्या हदनाींक १२.११.१९९२ नुसार हदनाींक

२५.०३.१९९१ पयंत क्रकींवा ततपूवी

वा्प / ताबा दे ण्यात आलेले भभ
ू ाग सहकारी गह
ृ ननमावण सींस्था ववकाकलसत करु शकतात.

तयाअन्वये, कोणतयाही कमवचाऱ्याींच्या सहकारी गह
ृ ननमावण सींस्थेस मक्तयाने भूखींडाचे वा्प
करणे महानगरपाललकेकडून बींद करण्यात आले आहे.
(५) प्रचन उद्ावत नाही.

___________
नालशि शहरासह पररसरात स्िच्छ भारत अलभयानाांतगवत
७५ ब्लॅ ि स्पॉट असल्याची नोंद असल्याबाबत
(१५)

४६६३१ (२८-०४-२०१६).

श्री.योगेश (बापू) घोलप (दे िळाली) :

सन्माननीय मख्यमांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नालशक शहरासह पररसरात स्वच्छ भारत अलभयान राबवुनही ७५ ब्लॅ क स्पॉ् असल्याची
नोंद आरोयाय ववभागाने माहे िानेवारी २०१६ मध्ये वा तया दरम्यान केली आहे , हे खरे आहे
काय,
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(२)

असल्यास,

सदरचे

ब्लॅ क

स्पॉ्

ज्या

स्वच्छता

ननररक्षकाींच्या

क्षेत्रात

येतात

तया

ननररक्षकाींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) तसेच सदरचे ब्लॅ क स्पॉ् ह्ववण्याकररता शासनाने कोणती कायववाही केली वा करण्यात
येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस (२२-०२-२०१७) :(१) स्वच्छ भारत अलभयानाींतग्रत ७५ ब्लॅ क स्पॉ्
असल्याची नोंद नालशक महानगरपाललकेच्या आरोयाय ववभागाकडे नाही.
(२), (३) व (४) प्रचन उद्ावत नाही.

___________

मांबई उपनगर जिल््यातील अल्पसांख्याांि ि मागासबहल नागरी क्षेत्राचा सिािंगीण
नागरी वििास साधण्यासाठी भरीि आधथवि तरतद
ू िरण्याबाबत
(१६)

४७८११ (१३-०५-२०१६).

श्री.अबू आिमी (मानखूदव लशिािीनगर) :

सन्माननीय

मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मुींबई उपनगर जिल््यातील उततर पूवव या अल्पसींख्याींक व मागसबहुल नागरी क्षेत्राचा
सवांगीण नागरी ववकास साधण्यासाठी अींतगवत रस्ते, िोडरस्ते, मलननतसारण वाहहन्याींचे िाळे
ववस्तारण्याकररता भरीव आधिकथक
व
तरतूद करण्याबाबतची मागणी अल्पसींख्याींक समािातील
प्रमुखाींनी,

समािसेवकाींनी

तसेच

लोकप्रनतननधीनी

मा.मुख्यमींत्री

(नगरववकास), राज्यमींत्री

(नगरववकास), मा.अल्पसींख्याींक ववकास मींत्री, राज्यमींत्री (अल्पसींख्याींक ववकास), प्रधान सधिकचव
(नगरववकास) तसेच महानगरपाललकेच्या सींबींधिकधत प्रशासनाधिकधकारी याींच्याकडे माहे डडसेंबर,२०१५
मध्ये वा तया सुमारास लेखी ननवेदनादवारे केलेली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस (१६-०२-२०१७) :(१) हे खरे नाही.

(२) लशवािी नगर, गोवींडी येथील अींतगवत ववकसीत रस्तयाींवर २३० मी.मी., ३०० लम.मी., ४००
लम.मी. व ५०० लम.मी. व्यासाच्या मलनन:सारण वाहहन्याचे िाळे अजस्ततवात असून सदर

हठकाणचा मलप्रवाह हा घा्कोपर-मानखद
ु व ललींक रोडवरील १८०० लम.मी. व्यासाच्या मख्
ु य
मलनन:सारण वाहहनीस िोडलेला आहे .
(३) प्रचन उद्ावत नाही.

___________

िसई-विरार उपप्रदे शातील प्रस्तावित ररांग रुटला िैतरणा रे ल्िे स्थानिापासन
ू पालघर रे ल्िे
स्थानिापयिंत रे ल्िेला समाांतर रस्त्याच्या वििासाबाबत

(१७)

४८३४८ (०१-०५-२०१६).

ठािूर (नालासोपारा) :

श्री.विलास तरे (बोईसर), श्री.हहतेंद्र ठािूर (िसई), श्री.क्षक्षतीि

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

वव.स. २७६ (14)
(१) पालघर जिल्हयातील िनतेस वसई-ववरार उपप्रदे शातील प्रस्ताववत ररींग रु्ला वैतरणा रे ल्वे
स्थानकापासून पालघर रे ल्वे स्थानकापयंत रे ल्वेला समाींतर रस्तयाच्या ववकास झाल्यास सवव
सामान्य िनतेला तसेच अधिकधकारी कमवचाऱ्याींना पालघर मख्
ु यालयात येिा करणे सोईचे होईल
याबाबत

स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी

हदनाींक

१८ नोव्हें बर, २०१५ रोिी वा

मा.मुख्यमींत्री याींना ननवेदन दे ण्यात आले आहे हे खरे आहे काय,

तयासुमारास

(२) असल्यास, सदरहू मागणीबाबत शासनाने कोणता ननणवय घेतला आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस (२०-०२-२०१७) :(१) होय.
(२) व (३) सदर मागणी मुींबई महानगर प्रदे श ववकास प्राधिकधकरणाच्या स्तरावर तपासण्यात
येत आहे .

___________
परभणी शहर महानगरपाललिेचा सहा महहन्यापासून िोट्यािधीचा तनधी पडून असल्याबाबत
(१८)

४९२६४ (१६-०५-२०१६).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

डॉ.राहूल पाटील (परभणी) :

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील

(१) परभणी शहर महानगरपाललकेला गत सहा महहन्याच्या कालावधीत दललत उतथान योिनेचे
२ को्ी रुपये, दललत वस्ती सध
ु ार योिनेचे ६ को्ी ३६ लाख रुपये, नगरोतथान योिनेचे ३९
लक्ष रुपये, नाववन्यपूणव योिनेचे ३९ लक्ष रुपये, अनतवषृ ्ीचे ८५ लक्ष रुपये, प्राथलमक सोयी

सुववधाीं योिनेचे १ को्ी ९९ लक्ष रुपये, तेराव्या ववतत आयोगातील १३ को्ी ५० लक्ष रुपये,
युआयडीए पाणी पुरवठा योिनेतील २७ को्ी अदयापही पडून आहेत, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, तसेच सि
ु ल ववततीय योिनेंतगवत १८ लक्ष रुपये, १४ व्या ववतत आयोगाचे ८

को्ी ६८ लक्ष आणण स्वच्छ महाराषट्र अलभयानाींतगवत परभणी महानगरपाललकेला २ को्ी ७९
लक्ष रुपये, ननधी प्राप्त झाला आहे , हे ही खरे आहे काय

(३) असल्यास, मोठ्या प्रमाणावर ननधी महानगरपाललकेकडे ववनावापर पडून राहण्याचे कारणे
काय आहे त

(४) असल्यास, सदर ननधीचा वापर करण्यासाठी महानगरपाललकेने कोणती कायववाही केली वा
करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस (२२-०२-२०१७) :(१) हे अींशत: खरे आहे .
दललतोततर योिनेचे रुपये ३.१८ को्ी, दललत वस्ती सध
ु ार योिनेचे रु.४.२४ को्ी

नाववण्यपूणव योिनेचे रु.३२.४० लक्ष, अनतवषृ ्ी योिनेचे रु.३.६१ को्ी, प्राथलमक सोयी योिनेचे
रु.३९.११ लक्ष १३ व्या ववतत आयोगाचे रु.१३.५० को्ी व UIDSSMT योिनेचे रु.७५.०० लक्ष

इतका ननधी लशल्लक असन
ू तया ननधी अींतगवत ची कामे प्रगतीपथावर असन
ू तयावर लशल्लक
ननधी खचव होणार आहे. नगरोतथान योिनेअींतगवत सन २०१३ पासन
ू ननधी अप्राप्त आहे .
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(२) हे अींशत: खरे आहे .
सुिल ननमवल योिने अींतगवत रु.१८.०० लक्ष प्राप्त झालेला नाही. स्वच्छ महाराषट्र

अलभयाना अींतगवत परभणी शहर महानगरपाललकेला २.७९ को्ी रुपये ननधी प्राप्त झाला असन
ु

तो खचव झालेला आहे व १४ व्या ववतत आयोगाचा ननधी रु.८.६८ को्ी प्राप्त झाला असून

सदरचा ननधी स्वच्छ महाराषट्र अलभयान व UIDSSMT या योिनाींवर महानगरपाललकेकडुन
खचव करण्यात येणार आहे .

(३) महानगरपाललकेत अधिकधकाऱ्याींची कमतरता असल्याने व या आधी ननयोिन न झाल्याने
ननधी महानगरपाललकेत पडून राहहले आहे .

(४) अींदािपत्रके तयार असून मींिरू ीस्तव सादर आहे त.
(५) प्रचन उद्ावत नाही.

___________
िरळी (मांबई) जस्थत लशिािीनगर झोपडपट्टीला रस्ता उपलब्ध िरुन दे ण्याबाबत
(१९)

५०१९२ (१७-०५-२०१६).

श्री.सतनल लशांदे (िरळी) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील

(१) वरळी (मुींबई) डॉ.ॲनी बेझ्
ीं मागव येथील लशवािीनगर झोपडपट्टीत सुमारे ४०० ते ५००
झोपडीधारक तयाींच्या कु्ुींब्रबयाींसह

मागील

४० वषावपासून वास्तव्य

करीत असून सदर

झोपडपट्टीत िाण्यास रस्ता उपलब्ध नसल्याने आपतकालीन पररजस्थतीत सदर झोपडवालसयाींना

तातडीने मदत परु ववणे शक्य नसल्याची गींभीर बाब माहे र्ेिव
ु ारी, २०१६ च्या पहहल्या
आठवड्यात वा तयादरम्यान ननदशवनास आली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणाची शासनाकडून चौकशी करण्यात आली आहे काय,

(३) असल्यास, चौकशीत काय ननषपन्न झाले आहे आणण लशवािीनगर झोपडपट्टीत भववषयात
आपतकालीन पररजस्थती ननमावण झाल्यास तातडीने मदत करण्यासाठी रस्ता उपलब्ध करुन
दे ण्याबाबत शासनाकडून आितागायत कोणती कायववाही करण्यात आली वा येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे िेंद्र फडणिीस (१६-०२-२०१७) :(१) डॉ.ॲनी बेझ् मागव, वरळी मुींबई येथील लशवािीनगर
वसाहत ही डोंगर उतारावर वसलेली असन
ू तयाींच्या लगतच्या िागेवर म्हाडा प्राधिकधकरणाच्या
वसाहती तसेच सासलमरा कॉलेि आहे .

भववषयात िर सदर वसाहतीींचा पुनवववकास म्हाडा प्राधिकधकरण करणार असल्यास

लशवािीनगर वसाहतीस रस्ता दे ण्याबाबत म्हाडाला कळववण्यात येईल.

(२) सदर प्रकरणी बह
ृ न्मुींबई महानगरपाललकेमार्वत चौकशी करण्यात आलेली नाही.
(३) व (४) प्रचन उद्ावत नाही.

___________

वव.स. २७६ (16)
ततिसा (जि.अमरािती) येथील स्थातनि ग्रामपांचायतीचे नगरपांचायतीमध्ये
रुपाांतरण होऊनही वििासिामे धीम्या गतीने सरु असल्याबाबत
(२०)

५०३८७ (०७-०५-२०१६).

अॅड.यशोमती ठािूर (ततिसा) :

सन्माननीय मख्यमांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नतवसा (जि.अमरावती) येथे स्थाननक ग्रामपींचायतीचे नगरपींचायतीमध्ये रुपाींतरण होऊन
नव्याने स्थावपत नतवसा नगरपींचायतीचे कामकाि सुरु झाले नसल्याने शहरातील नागरीकाींच्या
ववववध समस्या वाढत असल्याने ववकासकामे धीम्या गतीने सुरु असल्याचे माहे डडसेंबर, २०१५
मध्ये वा तयासुमारास ननदशवनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, नगरपचाींयत मुख्याधिकधकारी याींच्यावर मोशी व अमरावती येथील प्रशासकीय

सेवेचा भार असल्याने नतवसा नगरपींचायतीला तया सेवा दे ण्यास असमथव ठरत असल्याने
येथील नागरीकाींनी नतवसा नगरपींचायतीमध्ये कायमस्वरुपी मुख्याधिकधकारी दे ण्याची मागणी
सींबींधिकधताकडे होत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, प्रचन भाग १ व २ बाबत शासनाने कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत
आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस (२७-०२-२०१६) :(१) होय. नतवसा (जि.अमरावती) येथील ग्रामपींचायतीचे
हद.

०९.०४.२०१५

रोिी

नव्याने

नगर

पींचायत

मध्ये

रुपाींतर

झाले

असून,

नतवसा

(जि.अमरावती) येथे डडसेंबर, २०१५ मध्ये ननधी उपलब्धते अभावी ववकास कामाींना सरु
ु वात
करता येणे शक्य नव्हते.

तथावप, सदर नगरपींचायतीला ववकास कामाकरीता नगरोतथान, दललतेततर ननधी प्राप्त

झाला असून या ननधीमधून ववकास कामे सुरु होत आहे त.

(२) व (३) नगर पररषद, दयावपरू जि.अमरावती येथील कायावलय अधिकधक्षक याींचक
े डे नतवसा
येथील मुख्याधिकधकारी पदाचा अनतररक्त कायवभार दे ण्यात आलेला होता.

तसेच शासन आदे श हद.१७.१२.२०१६ अन्वये मुख्याधिकधकारी, नतवसा नगर पींचायत या

पदावर ननयलमत मुख्याधिकधकाऱ्याींची ननयुक्ती करण्यात आली आहे.
(४) प्रचन उद्ावत नाही.

___________

मांबई महानगरपाललिेतील समारे २८ हिार (िायम) सफाई िामगाराांसाठी
(२१)

डॉ.बाबासाहे ब आांबेडिर श्रम साफल्य आिास योिना राबविण्याबाबत

५३२८१ (१७-०५-२०१६).

अॅड.भीमराि धोंडे (आष्ट्टी) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील

(१) मींबई महानगरपाललकेतील सम
ु ारे २८ हिार (कायम) सर्ाई कामगाराींसाठी असलेली आश्रम

योिना रद्द करुन डॉ.बाबासाहे ब आींबेडकर श्रम सार्ल्य आवास योिना राबववण्याबाबची मागणी
सर्ाई कामगाराींकडून होत असल्याची बाब माहे माचव, २०१६ च्या पहहल्या सप्ताहात वा तया
सुमारास ननदशवनास आली आहे, हे खरे आहे काय,

वव.स. २७६ (17)
(२) असल्यास, सदरहू मागणीच्या अनुषींगाने या कामगाराींच्या घराींसाठी डॉ. बाबासाहे ब श्रम
सार्ल्य आवास योिना राबववण्याबाबत शासनाकडून आितागायत कोणती कायववाही करण्यात
आली वा येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस (१६-०२-२०१७) :(१) हे खरे आहे .
(२) व (३) सदर मागणीच्या अनुषींगाने हदनाींक २२.१०.२००८ रोिीच्या शासन पररपत्रकान्वये
बह
ु ई महानगरपाललकेच्या घन कचरा व्यवस्थापन खातयातील ज्या सर्ाई कामगाराींची सेवा
ृ न्मींब
२५ वषे क्रकींवा िास्त झालेली आहे

अशा कामगाराींना / वारसाींना सन २००९ मध्ये

एम.एम.आर.डी.ए. ब्रबल्डीींग ि. १०, आर. एन.ए. पाकव, वाशीनाका, चें बूर येथील ५० मोर्त
सदननकाींचे वा्प करण्यात आले आहे .

___________
मांबई महानगरपाललिेच्या सन २०१५ साली िेलेल्या नाले
सफाईच्या िामात ३६ िोटीचा झालेला गैरव्यिहार
(२२)

५३५५६ (०२-०७-२०१६).

श्री.राधािृष्ट्ण विखे-पाटील (लशडी) :

सन्माननीय मख्यमांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) सन २०१५ साली केलेल्या नाले सर्ाईच्या कामात झालेल्या घो्ाळ्याची मुींबई पोलीसाींच्या

आधिकथक
व गुन्हा शाखेने केलेल्या तपासात ३६ को्ी रुपयाींचा गैरव्यवहार झाल्याचे माहे िानेवारी,
२०१६ च्या सम
ु ारास ननदशवनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याच प्रकरणी महानगरपाललकेच्या अधिकधकाऱ्याींनी केलेल्या चौकशीमध्ये नाले
सर्ाईची कामे घेणारे कींत्रा्दार, गाळ उचलणारे वाहनचालक आणण कचऱ्याचे विन करणारे

कींत्रा्दार याींच्या सींगनमताने तब्बल १०० को्ी रुपयाींचा घो्ाळा केल्याचे िानेवारी, २०१६
मध्ये ननदशवनास आले, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने अधिकधक चौकशी केली आहे काय,चौकशीत काय आढळून
आले व तयानस
ु ार सींबींधिकधताींवर कोणती कारवाई केली आहे वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे िेंद्र फडणिीस (१६-०२-२०१७) :(१) हे खरे आहे .
(२) हे अींशत: खरे आहे .
(३) मींब
ु ई महानगरपाललकेच्या क्षेत्रात असलेल्या मोठ्या नाल्याच्या सर्ाईसाठी सन २०१५-१६
ते २०१६-१७ या कालावधीत दे ण्यात आलेल्या ३२ कींत्रा्ी कामातील अननयलमततेबाबत चौकशी
करण्यात आली.
चौकशीअींती १३ कमवचाऱ्याींना महानगरपाललकेच्या सेवेतून ननलींब्रबत करण्यात आले.

३ नालेसर्ाई कींत्रा्दार, १ व्ही.्ी.एम. कींत्रा्दार आणण ८ विनका्ा ठे केदार याींच्या

ववरुध्द आधिकथक
व गुन्हे ववभागाकडे गुन्हा दाखल केला आहे .

वव.स. २७६ (18)
सवव मोठ्या नाल्याींच्या ३२ कींत्रा्ासींबींधिकधत कमवचारी व अधिकधकारी याींचा सहभाग ननजचचत
करुन तयाींच्याववरुध्द खातयाींअींतगवत सवंकष चौकशीची कारवाई करण्यात येत आहे .
२४ नालेसर्ाई कींत्रा्दाराींना काळ्या यादीत ्ाकण्यासींदभावत कारणे दाखवा नो्ीस
महानगरपाललकेमार्वत बिावण्यात आली असून पुढील कायववाही प्रस्ताववत आहे .
(४) प्रचन उद्ावत नाही.

___________
मांबईतील िोस्टल रोडला िोळी बाांधिाांचा ि सामाजिि सांस्थाांचा असलेला विरोध
(२३)

५३५७२ (०२-०७-२०१६).

श्री.राधािृष्ट्ण विखे-पाटील (लशडी) :

सन्माननीय मख्यमांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

मुींबईतील वाहतक
ू कोंडीवर पयावय व िलद वाहतक
ू ीसाठी राज्य शासनाने महापाललकेच्या

माध्यमातून १२ हिार को्ी रुपयाींचा कोस््ल रोड करण्याचा शासनाने ननणवय घेतला असन
ू
हदनाींक ३१ डडसेंबर, २०१५ रोिी केंद्र शासनाने तयास मींिूरी हदली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, हा प्रकल्प केवळ श्रीमींताच्या वाहनाींसाठी व ववकासकाींच्या र्ायदयासाठीच
ननमावण केला असन
ू , तयास मींब
ु ईतील भम
ू ीपत्र
ू कोळी बाींधव व सामाजिक सींस्थाींनी ववरोध केला
आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत शासनाने अधिकधक चौकशी केली आहे काय व तयानस
ु ार काय कायववाही
केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास,

ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे िेंद्र फडणिीस (१७-०२-२०१७) :(१) अशी बाब नाही.

केंद्र शासन पयाववरण वनमींत्रालयाकडील हदनाींक ३०.१२.२०१५ रोिीच्या अधिकधसूचनेनुसार

हदनाींक ६.१.२०११ रोिीच्या सीआरझेड अधिकधसूचनेमधील तरतूदीींमधील सुधारणाींना मींिूरी
हदलेली आहे. तयानुसार अशा प्रकल्पाींचे बाींधकाम अनुज्ञेय झालेले आहे .

(२) प्रचनाधीन कोस््ल रोडचा ववस्तत
ृ प्रारुप प्रकल्प अहवाल हा बह
ृ न्मुींबई महानगरपाललकेने
महानगरपाललकेच्या सींकेत स्थळावर िनतेच्या सूचना/हरकतीसाठी २५ िून, २०१५ रोिी
उपलब्ध केलेला होता. तयावर अणखल महाराषट्र मजच्छमार कृती सलमतीने ववरोध दशवववलेला
आहे .

(३) व (४) सदर रस्तयाच्या प्रारुप प्रकल्प अहवालामध्ये पयाववरणीय ष्जष्कोनातून मूल्यमापन
करण्यात

आलेले

आहे .

पूणव

प्रकल्पाचे

पुनवववलोकनासाठी

बह
ृ न्मुींबई

महानगरपाललकेने

सल्लागाराची नेमणूक केलेली आहे . या प्रकरणी प्राप्त झालेल्या तिारीींचे अवलोकन करणे व

नागररकाच्या सूचना/हरकती ववचारात घेवून प्रकल्पाचे पुढील तपशीलवार अींदािपत्रक/आराखडे
बह
ु ई महानगरपाललकेने तयार करणे अलभप्रेत आहे .
ृ न्मींब

___________

वव.स. २७६ (19)
मांबई महानगरपाललिेत गेल्या पाच िर्ावत १९०० सफाई िामगाराांचा मत्ृ यू झाल्याबाबत
(२४)

५३६७८ (२६-०८-२०१६).

श्री.अतल भातखळिर (िाांहदिली पूि)व , अॅड.पराग अळिणी

(विलेपाले), श्री.अलमन पटे ल (मब
ां ादे िी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम) :

सन्माननीय

मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) मींब
ु ई महापाललकेत मागील पाच वषावत ्ी. बी., दमा व चवसन ववकाराने १९०० सर्ाई
कामगाराींचा मतृ यू झाल्याचे माहे एवप्रल, २०१६ मध्ये ननदशवनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, मुींबई महानगरपाललकेतर्े कामगाराींना हँडयालोव््ि, गमबू्, रे नको्, साबण इ.

साधने हदली िात असल्याचे कागदोपत्री ननदशवनास आले आहे , परीं तु प्रतयक्षात कमवचाऱ्याींना
यातील काहीच लमळत नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, कागदोपत्री हदसणारी साधनसामग्री प्रतयक्षात

लमळत

नसल्यामळ
ु े सदर

व्यवहाराची चौकशी करुन सर्ाई कामगाराींचे आरोयाय सध
ु ारणेसाठी कोणती उपाययोिना
करण्यात आली वा येत आहे त,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस (१६-०२-२०१७) :(१) हे खरे नाही. तथापी मब
ींु ई महापाललकेत गेल्या ५
वषावत ्ी.बी., दमा. चवासन ववकाराने सुमारे १०६० सर्ाई कामगाराींचा मतृ यू झाला आहे .

(२) सदर कामगाराींना दरवषी सरु क्षक्षत साधने दा. मास्क, हातमोिे, सेर््ी शूि, गमबु्,
रे नसु्, ररर्लेक््ीींग िॅके् इ. वस्तू कामगाराींना कामाच्या हठकाणी पुरववण्यात आली आहे.

(३) सर्ाई कम्रचाऱ्याींकरीता तयाींच्या कु्ूींबाची गण
ु वतता वाढववण्याकरीता तयाींना प्रमख
ु कामगार
अधिकधकारी याींच्या खातयामार्वत २ हदवसाींचा प्रलशक्षणाचा कायविम राबववला िातो. तसेच

तयाींच्यासाठी ननवासी प्रलशक्षण कायविम, नागरी प्रलशक्षण केंद्र, बोरीवली या हठकाणी आयोजित
केले िातात. तयाचप्रमाणे कामगाराींची मोर्त वैदयकीय तपासणी करण्यात येते व ववववध
आिारपणासाठी

लागणारा

रुयाणालयात करण्यात येतो.

सींपण
ू व

वैदयकीय

खचव

महानगरपाललकेमार्वत

महानगरपाललका

सर्ाई कमवचाऱ्याींकरीता आरोयाय ग् ववमा योिनेंतगवत आरोयाय ववमा पॉललसी ही
युनाय्े ड इींडडया इन्शुरन्स कीं. लल. मार्वत आरोयाय सेवा पुरववण्यात येतात.
(४) प्रचन उद्ावत नाही.

___________

िेएनपीटीच्या साडेबारा टक्िे योिनेच्या भख
ू ांडािरील भरािाचे िाम बांद पाडल्याबाबत
(२५)

५३७५९ (२९-०८-२०१६).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.मनोहर भोईर (उरण) :

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील

(१) िेएनपी्ीच्या (ता.उरण, जि.रायगड) साडेबारा ्क्के योिनेच्या भूखींडावरील भरावाचे काम
चालू झालेले असताना व प्रकल्पग्रस्ताींना सहा महहन्यात ताबा दे णार असताना िासई
ग्रामस्थाींनी ववरोध दशववत हदनाींक ८ एवप्रल, २०१६ रोिी वा तया सम
ु ारास काम बींद पाडले
आहे , हे खरे आहे काय,

वव.स. २७६ (20)
(२) असल्यास, या ग्रामस्थाींच्या मागण्यासींदभावत शासनाने कोणता ननणवय घेतला आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस (२०-०२-२०१७) :(१) हे खरे नाही. सदर भरावाचे काम सुरु आहे .
(२) व (३) प्रचन उद्ावत नाही.

___________

िलाबा विभागात साांडपाण्यािर प्रकक्रया िरण्यासाठी उभारण्यात
येणा-या ३०० िोटीांच्या प्रिल्पाबाबत
(२६)

५३७७९ (२६-०८-२०१६).

(विलेपाले) :

श्री.अतल भातखळिर (िाांहदिली पूि)व , अॅड.पराग अळिणी

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मुींबई महानगरपाललकेतर्े साींडपाण्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी कुलाबा ववभागात उभारण्यात

येणारा रुपये ३०० को्ीींचा प्रकल्प काही ताींब्रत्रक अडचणी दाखवून प्रलींब्रबत ठे वल्याचे माहे मे,
२०१६ मध्ये ननदशवनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदरच्या साींडपाणी पन
व क्रिया प्रकल्पासाठी महानगरपाललकेने सन २००३ मध्ये
ु प्र

नेमलेल्या सल्लागार कींपनीने प्रकल्पाचे काम न करता र्ीच्या नावाखाली महानगरपाललकेकडून
१५० को्ी रुपये घेतले आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदरच्या प्रकल्पाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, तयानुसार साींडपाणी
पन
व क्रिया प्रकल्पाच्या व्यवहारासींदभावत कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
ु प्र
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे िेंद्र फडणिीस (१६-०२-२०१७) :(१) हे खरे नाही.
(२)

मुींबई मलनन:सारण प्रकल्प ्प्पा-२ मधील प्राधान्य कामाींमध्ये अींतभत
ूव असलेली मुींबई

शहरात ७ हठकाणी मलिल प्रक्रिया केंद्राची दिोन्नती व तसेच इतर कामे यासाठी सन २००७
मध्ये ५ वषांच्या कालावधीसाठी मॉ् मॅकडोनाल्ड - आर व्ही अँडरसन - मॉ् मॅकडोनाल्ड
इींडडया - पीएचई कन्सलीं्न्् कन्सोर्ीयम या सल्लागाराींची महानगरपाललकेमार्वत ननयक्
ु ती

करण्यात आली होती. तदनींतर सदर कालावधी ३ वषांसाठी वाढवून दे ण्यात आला होता.

सल्लागाराींनी केलेल्या कामाींच्या अनुषींगाने महानगरपाललकेमार्वत तयाींना रु. १४१.७७ को्ी
रकमेचे अधिकधदान करण्यात आले आहे .

(३) व (४) महालेखापालाींनी उपजस्थत केलेल्या आक्षेपाबाबत बह
ृ न्मुींबई महानगरपाललकेमार्वत

लेखापररक्षणामध्ये पैशाींचा दरु
ु पयोग होत असल्याबाबत ब्रत्रसदस्यीय सलमती नेमण्यात आली

आहे . या सलमतीचा अहवाल आल्यानींतर महापाललकेमार्वत पुढील आवचयक कायववाही करण्यात
येणार आहे .

मलिल प्रक्रिया केंद्राची प्रस्ताववत कामे ्प्पया्प्प्याने न करता शीघ्र गतीने होण्यासाठी
महापाललकेमार्वत तयाींचे एकत्रीकरण करण्यात आले असन
ू कमीत कमी िागेत बसण्यायोयाय
तींत्रज्ञानाचा वापर करुन व प्रदष
ु ण ननयींत्रक मींडळाच्या मानकानस
ु ार महापाललकेमार्वत प्रक्रिया
केंद्र उभारण्याचे प्रस्ताववले आहे .

___________

वव.स. २७६ (21)
मांबईतील िन्या इमारतीचा पनविविास िरताना रस्त्याांच्या रुां दीिरणासाठी
४.५ मीटर िागा सोडणे वििासिाांना बांधनिारि असल्याबाबत
(२७)

५४०७५ (२९-०८-२०१६).

श्री.अजित पिार (बारामती), श्री.िैभि वपचड (अिोले),

श्री.राहल मोटे (पराांडा), श्रीमती हदवपिा चव्हाण (बागलाण), श्री.सरे श लाड (ििवत), श्री.हसन
मश्रीफ (िागल), श्री.शलशिाांत लशांदे (िोरे गाि), श्री.जितेंद्र आव्हाड (मांब्रा िळिा), श्री.भास्िर
िाधि (गहागर), श्री.मिरां द िाधि-पाटील (िाई) :
खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा

(१) मुींबईतील िुन्या इमारतीींचा पुनवववकास करताना रस्तयाींच्या रुीं दीकरणासाठी ४.५ मी्र
िागा सोडणे ब्रबल्डराींना बींधनकारक करण्यात आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, मींब
ु ईतील लोअर परे ल, शींकरराव नरामपथ येथील श्रीननवास या िन्
ु या
इमारतीचा पुनवववकास करताना ववकासकाने याबाबत कोणतयाच ननयमावलीचे पालन केलेले
नाही असे ननदशवनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय

(३) असल्यास, याबाबत शासनाने सींबींधिकधत ववकासकावर कोणती कारवाई केली वा करण्यात
येत आहे,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस (१७-०२-२०१७) :(१) अशी बाब नाही.
मुींबई महानगरपाललका अधिकधननयम १८८८ अींतगवत प्रस्ताववत केलेल्या रस्तयाच्या रे षेने

एखादया भख
ू ींडामधील क्षेत्र बाधिकधत होत असेल तर असे क्षेत्र बह
ु ई महानगरपाललकेस
ृ न्मींब
हस्ताींतरण करणे आवचयक आहे .

(२) श्रीननवास लमल येथील चाळीींच्या पुनवववकासासाठीच्या इमारतीसमोरील शींकरराव नराम मागव
१३.४० मी. रस्तयाींच्या रे षेने बाधिकधत होत आहे. तयाप्रमाणे रस्तयाच्या रे षेने बाधिकधत होणारे क्षेत्र

सोडले असून ननयमानस
ु ार ४.५ मी्र मोकळी िागा सोडली आहे . सदर इमारतीस मुख्य
अजयानशमन अधिकधकारी याींनी ना-हरकत प्रमाणपत्र हदलेले आहे. तसेच भोगव्ा प्रमाणपत्रही
दे ण्यात आलेले आहे .
(३) व (४) प्रचन उद्ावत नाही.
___________
िल्याण महानगरपाललिेच्या स्िच्छतागह
ृ ाचा तनधीचा वििासिाने अपहार िेल्याबाबत
(२८)

५४३७२ (२९-०८-२०१६).

श्री.राधािृष्ट्ण विखे-पाटील (लशडी) :

सन्माननीय मख्यमांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

कल्याण महानगरपाललका प्रशासनाने िवाहरलाल नेहरु नागरी पुनरुतथान अलभयानातून

नागररकाींना सावविननक व खािगी शौचालये बाींधण्यासाठी प्रोतसाहन दे ऊन प्रतयेक खािगी
शौचालयासाठी पहहल्या ्प्प्यात १४ हिार व दस
ु ऱ्या ्प्प्यात १४ हिार असा एकूण २८ हिार
रुपयाींचा ननधी मींिरू केला होता, हे खरे आहे काय,

वव.स. २७६ (22)
(२) असल्यास, सदर मींिूर झालेल्या ननधीचा एम.िे.एीं्रप्रायिेस या ववकासकाने अपहार
केल्याचे ननदशवनास आले, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या भागातील महहलाींनी याबाबतची तिार बािारपेठ पोलीस स््े शनला करुनही
तयाची दखल घेण्यात आली नाही, हे ही खरे आहे काय,
(४) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, तयानुसार सींबींधिकधत ववकासक व
महानगरपाललका अधिकधकारी याींच्यावर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस (१७-०२-२०१७) :(१) अींशत: खरे आहे.
स्वच्छ महाराषट्र अलभयान (नागरी) अींतगवत कल्याण-डोंब्रबवली महानगरपाललकेमार्वत
वैयजक्तक घरगुती शौचालय बाींधकामासाठी प्रती लाभाथी एकूण रुपये २८,०००/- एवढे अनुदान
दे ण्यात येत.े लाभार्थयांने शौचालयाचे अधे बाींधकाम केल्यानींतर पहहल्या हप्तयाची रक्कम रुपये

१४,०००/- लाभार्थयांच्या बँक खातयात िमा केली िाते व बाींधकाम पूणव झाल्यानींतर दस
ु ऱ्या
हप्तयाची रक्कम रुपये १४,०००/- सींबींधिकधत लाभार्थयांच्या बँक खातयात िमा करण्यात येते.

(२) व (३) स्वच्छ महाराषट्र अलभयान (नागरी) अींतगवत वैयजक्तक घरगुती शौचालयाचे बाींधकाम
सींबींधिकधत लाभार्थयांने करावयाचे आहे . लाभार्थयांस वैयजक्तक घरगुती शौचालयाचे बाींधकाम
करण्यास अडचण येत असल्यास वप्रर्ॅब्रिके्े ड शौचालयाचा पयावय उपलब्ध करुन दे ण्यास्तव
एम.िे

इीं्रप्रायिेस

या

उतपादकाच्या

वप्रर्ॅब्रिके्े ड

शौचालयाचा

नमुना

महानगरपाललका

आवारात नागररकाींच्या माहहतीसाठी ठे वण्यात आला होता. लाभार्थयावने असे वप्रर्ॅब्रिके्े ड

शौचालय बसववण्याचा ननणवय घेतल्यास याबाबतचा आधिकथक
व
व्यवहार सींबींधिकधत लाभाथी व
सींबींधिकधत उतपादक याींच्यात होतो. यामध्ये कल्याण-डोंब्रबवली महानगरपाललकेचा कोणताही

सहभाग नाही. तयामुळे एम.िे इीं्रप्रायिेस याींनी महानगरपाललकेच्या ननधीचा अपहार
करण्याचा प्रचन उद्ावत नाही.

तथावप, काही लाभार्थयांनी मे.एम. िे. इीं्रप्रायिेस याींना परस्पर शौचालयाची बाींधकामे
हदली होती. तयापैकी काही लाभार्थयांनी बािारपेठ पोलीस ठाणे, कल्याण येथे मे. एम.िे.
इीं्रप्रायिेस याींच्या ववरुध्द हदनाींक १७/०२/२०१६ आणण २८/५/२०१६ रोिी तिार अिव दाखल
केली होती. सदर अिव पोलीस प्रशासनाने चौकशी करुन अनुिमे १९/०३/२०१६ आणण
११/०६/२०१६ रोिी ननकाली काढले आहे त.
(४) व (५) प्रचन उद्ावत नाही.
___________
मांबई येथील इांद ू लमलच्या िागेत डॉ.बाबासाहे ब आांबेडिर स्मारिाचे
भूमीपूिन होऊनही िागा शासनाच्या नािे न झाल्याबाबत

(२९)

५४५१२ (२६-०८-२०१६).

श्री.भास्िर िाधि (गहागर), श्री.तनतेश राणे (िणििली),

श्री.हर्विधवन सपिाळ (बलढाणा), श्री.वििय िडेट्टीिार (ब्रम्हपरू ी), श्री.अलमन पटे ल (मांबादे िी),
श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), डॉ.सांतोर् टारफे (िळमनरी), श्री.शलशिाांत लशांदे (िोरे गाि),
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श्री.जितेंद्र आव्हाड (मांब्रा िळिा), श्री.सरे श लाड (ििवत), श्री.मिरां द िाधि-पाटील (िाई),
श्री.िैभि वपचड (अिोले), श्री.मधसूदन िेंद्रे (गांगाखेड), श्री.पाांडरां ग बरोरा (शहापूर), श्री.हदपि
चव्हाण (फलटण), श्री.नानािी शामिळे (चांद्रपरू ), श्री.ियांत पाटील (इस्लामपरू ), श्री.सदा

सरिणिर (माहहम), श्री.िालीदास िोळां बिर (िडाळा), श्री.हदलीप िळसे-पाटील (आांबेगाि),
श्री.िीिा गावित (िळिण) :
(१) डॉ.बाबासाहे ब

आींबेडकर

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

याींच्या

स्मारकाचे

मा.पींतप्रधान

नरें द्र

मोदीच्या

हस्ते

माहे

ऑक््ोबर, २०१५ मध्ये वा तयासम
ु ारास इींद ू लमलच्या िागेत भूलमपूिन करण्यात आले, हे खरे
आहे काय

(२) असल्यास, डॉ.बाबासाहे ब आींबड
े कराच्या १२५ व्या ियींती ननलमतत हदनाींक १४ एवप्रल, २०१६
रोिीच स्मारकाींच्या कामास सुरूवात होइवल अशी अपेक्षा असताना प्रतयक्षात अदयाप सदर
िमीन शासनाच्या ताब्यात लमळालेली नसल्याने स्मारकाींचे काम प्रलींब्रबत आहे , हे ही खरे आहे
काय,
(३) असल्यास, इींद ू लमलची िलमन आिलमतीस शासनाकडे हस्ताींतरण न होण्याची सववसाधारण

कारणे काय आहे त, िलमन ताब्यात घेऊन स्मारकाींच्या कामास तातकाळ सरु
ु वात होण्याच्या
दषॄ ्ीने कोणती कारवाइव करण्यात आली वा येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस (१७-०२-२०१७) :(१) होय.
(२) सदर िागेवर काम करण्याची परवानगी आहे . मींब
ु ई महानगर ववकास प्राधिकधकरणाकडून
सदर िागेवरील िुनी बाींधकामे पाडून ्ाकण्यात येत आहे त.

(३) व (४) इींद ू लमलची िागा भारतरतन डॉ.बाबासाहे ब आींबेडकर याींच्या प्रस्ताववत स्मारकासाठी

राज्य शासनास हस्ताींतरण करणेस केंद्र शासनाने मींिूरी हदलेली आहे . याबाबत मा.वस्त्रमींत्री,
भारत सरकार याींनी हदनाींक ५.९.२०१६ रोिीचे पत्रान्वये राज्य शासनास कळववलेले आहे .

तयाप्रमाणे सदरची िागा ताब्यात दे णे व घेणेची अनुषींगाने राषट्रीय वस्त्रोदयोग महामींडळ व

मुींबई महानगर प्रदे श ववकास प्राधिकधकरणास हदनाींक २१.११.२०१६ रोिीचे पत्रान्वये राज्य
शासनाकडून सूचना दे णेत आलेल्या आहे त.

सवव सींबींधिकधत व्यकती आणण सींस्था याींचश
े ी चचाव करुन प्रस्ताववत स्मारकाचा आराखडा

अींनतम करण्यासाठी मा.मींत्री (सामाजिक न्याय) याींचे अध्यक्षतेखाली ननयक्
ु त करणेत आलेल्या
एक सदस्यीय सलमतीने प्रस्ताववत स्मारकाचे सींकल्पना आराखडे अींनतम केलेले आहे त.
तयानुषींगाने आता पुढील कायववाही सींकजल्पत आहे.
___________
िल्याण-अांबरनाथ महामागव रुां दीिरण ि पनिवसनाबाबत
(३०)

५४५२९ (२६-०८-२०१६).

श्रीमती ज्योती िलानी (उल्हासनगर) :

मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय

(१) उल्हासनगर (जि. ठाणे) महानगरपाललका आयक्
ु ताींनी कल्याण-अींबरनाथ रस्तयाचे १०० र्ु्
रुीं दीकरणाचे काम पोलीस बींदोबस्तात १५ हदवसात पूणव केले, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, सदर रस्तयाचे रुीं दीकरण करताना सुमारे ८०० दक
ु ाने अींशतः बाधिकधत झाली
असून २५५ दक
ु ाने सींपूणव बाधिकधत झाल्याने या बाधिकधत दक
ु ानदाराींना बाींधकामाचे परवाने दे ताना
र्ार मोठ्या प्रमाणावर गैरव्यवहार झाल्याचे ननदशवनास आले, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, तयानुसार कोणती
कायववाही करण्यात आली वा येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस (१६-०२-२०१७) :(१) होय.
(२) हे खरे नाही.
कल्याण-अींबरनाथ १०० र्ु्ी रस्ता रुीं दीकरणामध्ये बाधीत झालेल्या बाींधकामधारकाींना

ननषकालसत झालेल्या बाींधकामाचे मोिमाप करुन पींचनामा दे ण्यात आलेले आहे . तयात
कोणतयाही प्रकारचा गैरव्यवहार झाल्याचे ननदशवनास आले नाही.
(३) व (४) प्रचन उद्ावत नाही.

___________

गोदािरी नदीच्या पूररे र्ेिरील बाांधिामािर तनबिंध घालण्याबाबत
(३१)

५४७४५ (१९-०८-२०१६).

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

श्री.सतनल प्रभू (हदांडोशी) :

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील

(१) नालशक येथील, गोदावरी नदीच्या पूररे षेवरील बाींधकामावर ननबंध घालण्याची लशर्ारस
‘नीरी’, या सींस्थेने केली असताींनाही, शासनाच्या उप ववभागीय आयुक्ताींच्या सलमतीने याकडे

दल
व केल्यामळ
ु क्ष
ु े , ववभागीय आयक्
ु ताींनी,केलेल्या कायववाहीचा अहवाल सादर करण्याचे ननदे श
मा.उच्च न्यायालय, मुींबई याींनी हदनाींक २१ एवप्रल, २०१६ रोिी हदले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, नदीचा प्रवाह सरु क्षक्षत होण्याच्या ष्ष्ीने ब्लु लाईन बरोबर लेड लाईन
लगतच्या बाींधकामाींना बींदी घालण्यात यावी याबाबत नीरी सींस्थेने केलेल्या लशर्ारषीची
अदयाप शासनाने अींमलबिावणी केली नाही, हे खरे आहे काय,
(३) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(४) असल्यास, चौकशीत काय आढळून व तया अनष
ु ींगाने गोदावरी नदीच्या, परू रे शेवरील
बाींधकामावर ननबंध घालण्याच्या ष्ष्ीने, शासनाने कोणती कायववाही

केली आहे वा करण्यात

येत आहे ,
(५) नसल्यास ववलींब व दल
व ाची कारणे काय आहे त ?
ु क्ष
श्री. दे िेंद्र फडणिीस (१६-०२-२०१७) :(१) होय.
(२), (३), (४) व (५) नीरी सींस्थेने केलेल्या लशर्ारशी लक्षात घेवून नालशक शहरासाठी

हद.०९.०१.२०१७ रोिी प्रारुप ववकास योिना मींिूर करताना उधिकचत तया तरतुदी अींतभत
ूव
करण्यात आलेल्या आहे त.

___________

वव.स. २७६ (25)

मांबईतील भेंडी बािाराच्या पनविविासाबाबत
(३२)

५५३१४

(२९-०८-२०१६).

श्री.आलसफ

(चाांहदिली), श्री.अलमन पटे ल (मब
ां ादे िी) :
करतील काय :-

शेख

(मालेगाांि

मध्य),

श्री.नसीम

खान

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा

(१) मुींबईतील भेंडी बािाराच्या समूह पुनवववकासाचे (क्लस््र डेव्हलपमें्) काम सैर्ी बुरहानी
ट्रस््ने हाती घेतल्याचे माहे मे, २०१६ मध्ये वा तया दरम्यान ननदशवनास आले, हे खरे आहे
काय,
(२) असल्यास, सदर प्रकल्पास शासनाने मान्यता हदली आहे काय,
(३) असल्यास, भेंडीबािार येथील इमारतीमध्ये राहणाऱ्या रहहवाचयाींच्या पुनववसनासाठी कोणती
कायववाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस (२२-०२-२०१७) :(१) सैर्ी बुऱ्हाणी अपललफ््में् ट्रस््मार्वत भेंडीबािार
मुींबई येथे राबजण्यात येत असल्याचे ववकास ननयींत्रण ननयमावली ३३(९) अन्वयेच्या समुह
पुनवववकास प्रकल्पास शासनाने हद. २२/७/२०११ रोिी ततवत: मान्यता हदलेली आहे.

तयाअनष
ु ींगाने सदर प्रस्तावास बह
ु ई महानगरपाललकेने हद. ११/०८/२०११ रोिी
ृ न्मींब

इरादापत्र दे ण्यात आले असून सदर इरादापत्राची ववधीग्राहयता हद.९/८/२०१७ पयंत वाढववण्यात

आली आहे . सदर पन
ु वववकास प्रकल्पाचा अलभन्यास आराखडा (layout) महापाललकेकडून हद.
२१/६/२०१६ रोिी मींिूर करण्यात आला आहे .

सदर प्रस्तावामधील ननयोजित ९ सेक््सवपक
ै ी सेक््र-३ व सेक््र १ वरील प्रस्ताववत

इमारतीकरीता अनि
ु मे हद. २३/०१/२०१५ व हद. ३०/४/२०१५ रोिी अमान्यतेची सच
ू ना
(आय.ओ.डी.) व अनुिमे हद. २६.६.२०१५ व हद. २८/८/२०१५ रोिी िोतयापयंतच्या बाींधकामाचे
प्रमाणपत्र (प्लीन्थ सी.सी) महापाललकेने हदले आहे .

(३) व (४) सदर सामुहहक ववकास प्रकल्पामधील मळ
ू ननवासी गाळे धारकाींना मे.एस.बी.य.ु ्ी.

मार्वत ई-ववभागातील अींिीरवाडी येथे ९५० व अननवासी गोळधारकाींना बी-ववभागातील मर्
ु द्दल

शॉवपींग, माींडवी, नूरबाग येथे २०० गाळ्याींचे सींिमण लशब्रबर बाींधण्यात आले आहे त. तसेच न्यु
हहींद

लमल

व

चुनाभट्टी

येथील

म्हाडाच्या

सींिमण

लशब्रबरात

अनुिमे

१०७४

व

४५४

गाळे धारकाींना स्थलाींतरीत करण्याचे प्रस्ताववले आहे . प्रस्ताववत सेक््र-१ च्या लगत, ६२
अननवासी गाळे धारकाींसाठी सींिमण लशब्रबर सक्ाम अधिकधकारी याींचे मान्यतेनींतर मींिूर करण्यात
आले आहे.

प्रकल्पातील, मूळ रहहवाशाींना सदर सींिमण लशब्रबरामध्ये प्रकल्पाच्या व्याप्तीनुसार

्प्या-्प्प्याने स्थलाींतरीत करण्याचे प्रस्ताववत आहे .

___________

वव.स. २७६ (26)

िल्याण-डोंबबिली महापाललिा क्षेत्रातील मािी सैतनिाांना मालमत्ता िरात सूट दे ण्याबाबत
(३३)

५५९०९ (२६-०८-२०१६).

अॅड.िे.सी.पाडिी (अक्िलििा), श्री.अलमन पटे ल (मांबादे िी) :

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) कल्याण-डोंब्रबवली महापाललका क्षेत्रातील मािी सैननकाींना मालमतता करात १०० ्क्के सू्
दयावी, अशी मागणी लोकप्रनतननधीींनी केली असता तयास हदनाींक २२ माचव, २०१० रोिीच्या
महापाललकेच्या महासभेने मींिूरी हदली असल्याचे माहे एवप्रल, २०१६ दरम्यान ननदशवनास आले
आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याबाबत पुढे कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस (२२-०२-२०१७) :(१) होय.
(२) सींरक्षण दलातील शौयव पदकधारक आणण मािी सैननकाींच्या ववधवाींना नागरी स्थाननक
स्वराज्य सींस्थेच्या क्षेत्रात तयाींच्या नावावर असलेल्या मालमततेच्या मालमतता करातून सू्
दे ण्याचा ननणवय राज्य शासनाने घेतला आहे .

तसेच सींरक्षण दलातील शहीद झालेल्या अवववाहहत सैननकाींच्या नागरी स्थाननक स्वराज्य
सींस्थेच्या क्षेत्रातील नामननदे लशत मालमतताींना मालमतता करातन
ू स्
ू दे ण्याचा ननणवय दे खील
राज्य शासनाने घेतला आहे .

उपरोक्तनुसार अशी मागणी प्राप्त झाल्यास सींबींधिकधताींना मालमतता करातन
ू सू् दे ण्यात

येत असल्याचे आयुक्त, कल्याण-डोंब्रबवली महानगरपाललका याींनी कळववले आहे.
(३) प्रचन उद्ावत नाही.

___________
मांबई छत्रपती लशिािी टलमवनस ि चचवगेट या दोन रे ल्िेस्थानिाांना िोडण्याबाबत
(३४)

हहल) :
(१)

५६४७६ (२६-०८-२०१६).

मुींबई

श्री.अिय चौधरी (लशिडी), श्री.मांगलप्रभात लोढा (मलबार

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :छत्रपती

लशवािी

्लमवनस

ते

चचवगे्

या

दोन रे ल्वेस्थानकाींना

एकमेकाींशी

िोडण्यासाठी केंद्रीय रे ल्वे मींत्रालयाने अींडरग्राऊींड ्नेल बनववण्याच्या घेतलेल्या ननणवयानस
ु ार
प्रस्ताव शासनास पाठववला आहे काय,

(२) असल्यास, सदर अींडरग्राउीं ड ्नेल प्रस्तावाचे स्वरुप काय आहे व क्रकती कालावधीत सदर
अींडरग्राउीं ड ्नेलच काम पुणव करण्याचे ननयोिन आहे तसेच या कामासाठी केंद्र शासन व
राज्य शासन याींचा क्रकती ्क्के ननधीचा सहभाग आहे ,

(३) अदयाप या प्रकरणी अींमलबिावणीस सरु
ु वात झाली नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय
आहे त ?

वव.स. २७६ (27)
श्री. दे िेंद्र फडणिीस (२०-०२-२०१७) :(१), (२) व (३) नाही. तथावप, मुींबई छत्रपती लशवािी
्लमवनस व चचवग् या दोन रे ल्वे स्थानकाींना मुींबई मेट्रो लाईन - ३ या भुयारी मेट्रो रे ल्वेदवारे
प्रवाशाींना िोडणी उपलब्ध होणार आहे .

___________
मांबईतील िाांद्रे िलाव िॉम्पलेक्समधील (बीिेसी) सायिल रॅ ि ि बस माधगविेबाबत
(३५)

५७७८९ (२९-०८-२०१६).

श्री.सधािर दे शमख (नागपूर पजश्चम), श्री.राि परोहहत

(िलाबा), श्री.गणपत गायििाड (िल्याण पि
ू )व :
खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

(१)मींब
ु ईतील वाींद्रे कुलाव कॉम्पलेक्समध्ये (बीकेसी) सायकल ट्रॅ कसाठी साडेसहा को्ी रुपयाींचा
ननधी व्यथव गेल्यानींतर आता बसकरीता नव्याने तयार करण्यात आलेल्या स्वतींत्र माधिकगक
व े साठी

एमएमआरडीएला १.२४ को्ी रुपये खचव आला असन
व े ची दे खभाल होत नसल्याची
ू या माधिकगक
बाब एवप्रल, २०१६ च्या शेव्च्या आठवड्यात ननदशवनास आली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सायकल ट्रॅ कचा वापर सध्या वाहने पाक्रकवगसाठी केला िात असून बस
माधिकगक
व े वरुन अदयापही बेस्् बसचा प्रवास होताना हदसत नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदरहू माधिकगक
व े ची दे खभाल न करण्याची कारणे काय आहे त,
(४) असल्यास, या बस माधिकगक
व े चा वापर सुरु करण्याबाबत शासनाची भलू मका काय आहे,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे िेंद्र फडणिीस (२०-०२-२०१७) :(१), (२), (३), (४) व (५) सदर माधिकगक
व े वरुन बेस्् बसेसचा
प्रवास हदनाींक ११ मे, २०१६ पासून पूणप
व णे करण्यात येत आहे.

बाींद्रा-कुलाव सींकुलमध्ये kerb side Bus Lane ही प्रथम ३ महहन्याच्या कालावधीकररता

प्रयोधिकगक ततवावर राबववण्यात आली. सदर बस माधिकगक
व े मुळे, बसचा सरारसी वेग वाढला असून,
प्रवासातील सरासरी वेळ हा ३३ लमनन्ाींवरुन १५ लमनन्े झाला आहे .
___________
मांबईतील नररमन पॉइांट ते िाांहदिली दरम्यानच्या सागरी मागावबाबत
(३६)

पूि)व :

५८७४७ (२९-०८-२०१६).

श्री.मांगेश िडाळिर (िलाव), श्री.गणपत गायििाड (िल्याण

सन्माननीय मख्यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मींब
ु ईतील नररमन पॉइीं् ते काींहदवली दरम्यानच्या सागरी मागावमध्ये मलबार हहल आणण
िुहू चौपा्ी या दोन हठकाणी बोगदयाींचा समावेश करण्यात आला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदरहू प्रकल्पासाठी एकूण क्रकती खचव अपेक्षक्षत आहे , तसेच सदर प्रकल्पाचे
काम केव्हा सुरु करण्यात येणार आहे ,
(३) तसेच या प्रकल्पाच्या अींमलबिावणीसाठी शासनाने कोणती कायववाही केली वा करण्यात
येत आहे ?

वव.स. २७६ (28)
श्री. दे िेंद्र फडणिीस (१७-०२-२०१७) :(१) होय.
(२) व (३) सदर प्रकल्पासाठी अींदािे १२००० को्ी खचव अपेक्षक्षत आहे . सदर प्रकल्पासाठी
केंद्रीय पयाववरण व वनमींत्रालय याींची परवानगी लमळावयाची आहे . तयासाठी बह
ु ई
ृ न्मींब
महानगरपाललकेकडून पाठपुरावा करणेत येत आहे. सदर मान्यता लमळाल्यानींतर ननववदा
प्रक्रियेबाबत कायववाही बह
ृ न्मुींबई महानगरपाललकेकडून अनुसरणेत येईल.
___________

मांबईतील िे.ई.एम रुग्णालयाची रोटो सेंटर म्हणन
ू तनिड झाल्याबाबत
(३७) ५८८६९ (२६-०८-२०१६).

श्री.सदा सरिणिर (माहहम) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील

(१) केंद्रीय आरोयाय ववभागाने मुींबईतील के.ई.एम. रुयाणालयाची ररझनल ऑरगॅन व ह्शू
ट्राींसप्लाीं्ेशन ऑगवनायझेशन म्हणन
ू ननवड केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास येथे रो्ो सें्रची ननवड होऊन मोठा कालावधी लो्ला असताना अदयापही रो्ो
सें्र सुरू करण्यात आले नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर रो्ो सें्रसाठी केंद्र शासनाने आधिकथक
व
मदत दे ण्याचा प्रस्ताव मान्य
करूनही अदयाप हदली नसुन केंहद्रय आरोयाय ववभागाने मींिूर केलेले अथवसहाय्य तातडीने
लमळावे म्हणून राज्य शासन व के.ई.एम. रुयाणालय साततयाने पाठपूरावा करीत आहे, हे ही
खरे आहे काय,

(४) असल्यास, सदर के.ई.एम. रो्ो सें्र मध्ये गरीब रुयाणाींना ह्रदय प्रतयारोपणाची शस्त्रिीया
मार्क दरात केली िाणार असून अवयव दानाची िनिागत
ु केंद्र बनण्याचा
ृ ी करण्याचे प्रमख
प्रचार शासन करणार आहे , हे ही खरे आहे काय,

(५) असल्यास, के.ई.एम. रुयाणालयातील रो्ो सें्र सुरु करण्याबाबत शासन कोणती कायववाही
करणार वा कररत आहे ,

(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस (२८-०२-२०१७) :(१) व (२) हे खरे आहे.
(३) आरोयाय सेवा सींचालनालय, मब
ुीं ई याींनी उपयोधिकगता प्रमाणपत्र सादर केलेले नसल्याने ननधी
उपलब्ध होऊ शकला नाही. तथावप, याबाबत पाठपरु ावा सरु
ु आहे .
(४) हे खरे नाही.

(५) व (६) के.ई.एम रुयाणालयातील रो्ो सें्र सुरु करण्याबाबत महानगरपालकेमार्वत कायववाही
सुरु आहे .

___________

िन्हान वपांपरी नगरपररर्द (जि.नागपूर) िररता िाढीि पाणी परिठा िरण्याबाबत
(३८)

५९१३४

(२६-०८-२०१६).

श्री.डड

मल्लीिािन
ूव

मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

रे ड्डी

(रामटे ि) :

सन्माननीय

वव.स. २७६ (29)

(१) कन्हान वपींपरी नगरपररषद (जि.नागपूर) कररता वाढीव पाणी पुरवठयाच्या प्रकल्प

अहवालास सव
ु णव ियींती नगरोतथान महाअलभयान अींतगवत मींिरु ी दे वन
ू ननधी उपलब्ध करुन
दे ण्याचे ननवेदन स्थाननक लोकप्रनतननधी याींनी माहे िुल,ै २०१५ रोिी वा तया सुमारास
शासनास हदले होते, हे खरे काय,

(२) असल्यास, उक्त ननवेदनाच्या अनुषींगाने शासनाने कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत
आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस (१५-०२-२०१७) :(१) महाराषट्र सुपणव ियींती नगरोतथान महालभयानाींतगवत
कन्हान वपींपरी नगरपररषदे च्या पाणी पुरवठा प्रकल्पास मान्यता दे णेबाबत मा.स्थाननक
लोकप्रनतननधी याींचे माचव, २०१६ चे ननवेदन शासनास प्राप्त झालेले आहे .

(२) व (३) कन्हान - वपींपरी नगरपररषदे चा पाणीपुरवठा प्रकल्प प्रस्ताव नगरपररषद प्रशासन

सींचालनालयाकडे प्राप्त झालेला असून सदर प्रस्तावाची ताींब्रत्रक छाननी करण्यासाठी प्रस्ताव
महाराषट्र िीवन प्राधिकधकरणाकडे पाठववण्यात आला आहे.
___________
ियश्रीलसांह चाळ, राममांहदर रोड, घासबािार (िालभट्ट रोड), गोरे गाि (पूि)व येथील रहहिाशाांना
मे. राईट चॅनेल िन्स्रक्शन प्रा.लल.या वििासिािडून फसिणूि िरण्यात आल्याबाबत

(३९)

५९४९० (२९-०८-२०१६).

(किनिट) :

श्री.प्रताप सरनाईि (ओिळा माजििडा), श्री.प्रदीप नाईि

सन्माननीय गह
ृ तनमावण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) ियश्रीलसींह चाळ, राममींहदर रोड, घासबािार (वालभट्ट रोड), गोरे गाव (पूव)व येथील
रहहवाशाींना मे. राई् चॅनेल कन्स्ट्रक्शन प्रा.लल. या ववकासकाने अप्पर तहलसलदार, ब्रबनशेती

बोरीवली १, उप जिल्हाधिकधकारी (अनतिमण/ननषकासन) मालाड, एसआरए च्या अधिकधकाऱ्याींशी
सींगनमत करुन र्सवणूक केल्याचे तसेच अींधेरी (पूव)व , मालाड (पजचचम), बोरीवली (पूव)व
येथील चाळधारकाींनाही उक्त ववकासकाने र्सववले असल्याचे ननदशवनास आले आहे , हे

खरे

आहे काय,
(२) असल्यास, याबाबत ियश्रीलसींह चाळ येथील रहहवाशाींनी मा.पींतप्रधान, मख्
ु यमींत्री, प्रधान
सधिकचव, गह
ृ ननमावण ववभाग, महापौर, मुींबई याींना माहे

र्ेिुवारी, २०१६ च्या शेव्च्या

आठवड्यात लेखी ननवेदन हदले असता तेथील रहहवाशाींना मे. राई् चॅनेल कन्स्ट्रक्शन प्रा.लल.
या ववकासकाने धमकावले होते, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, उक्त ननवेदनानुसार मे. राई् चॅनेल कन्स्ट्रक्शन प्रा.लल. या ववकासकावर तसेच
सींबींधिकधत अधिकधकारी याींच्यावर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. २७६ (30)
श्री. प्रिाश महे ता (१८-०२-२०१७) :(१) व (२) हे खरे नाही.
ियश्रीलसींह चाळ, राममींहदर रोड, घासबािार (वालभट्ट रोड),गोरे गाींव (पूव)व येथील िय

बिरीं ग एस.आर.ए. गह
ु ववसन योिनेच्या अनष
ु ींगाने श्री.रमेश
ृ ननमावण सींस्थेच्या झोपडपट्टी पन
सा.साबळे याींनी मुख्य प्रवतवक, िय बिरीं ग एस.आर.ए. गह
ृ ननमावण सींस्था या

नावाने हदलेले

हद. १९/२/२०१६ रोिीचे ननवेदन झोपडपट्टी पुनववसन प्राधिकधकरणाकडे उधिकचत कायववाहीसाठी

पाठववण्यात आले आहे. मात्र सदर सींस्थेचे “मुख्य प्रवतवक” श्री.रमेश सा.साबळे नसल्याचे
झोपडपट्टी पुनववसन प्राधिकधकरणाने कळववले आहे.

सदरहू योिनेच्या ववकासकाववरुध्द रहहवाचयाींकडून अींधेरी पोलीस ठाण्याच्या उपलब्ध
अलभलेखानस
ु ार कोणताही गन्
ु हा नोंदववण्यात आला नसल्याचा पोलीस ववभागाचा अहवाल आहे .
(३) सदरहू झोपडपट्टी पुनववसन योिनेबाबत प्राप्त झालेल्या तिारीच्या अनुषींगाने झोपडपट्टी
पुनववसन प्राधिकधकरण ववकासक मे.राई् चॅनेल कन्स्ट्रक्शन प्रा.लल. याींना पुनववसन घ्क
इमारतीचे बाींधकाम लवकरात लवकर पण
ू व करुन पात्र

झोपडीधारकाींना घराचा ताबा दे ण्याच्या

सुचना हदल्या आहे त. िय बिरीं ग सहकारी गह
ृ ननमावण सींस्थेचे मुख्य प्रवतवक श्री.अर्सरलसींग
सुरिबली

लसींग

याींन

सदर

सींस्थेची

कोणतीही

तिार

नसल्याचे

झोपडपट्टी

प्राधिकधकरणास कळववले आहे .

पुनववसन

(४) प्रचन उद्ावत नाही.
___________
उदगीर (जि.लातूर) येथे िायमस्िरुपी पाणी परिठा िरण्याबाबत
(४०)

५९७८५ (२६-०८-२०१६).

श्री.सधािर भालेराि (उदगीर) :

सन्माननीय मख्यमांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) उदगीर (जि.लातरू ) येथे कायमस्वरुपी पाणी परु वठा करणेसाठी अ्ल अमत
ृ योिनेअींतगवत
१२६ को्ी रुपये मींिूर करण्यात आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, वरील योिनेअींतगवत उदगीर शहरास कायमस्वरुपी पाणी पुरवठा करण्यात यावा
यासाठी महाराषट्र िीवन प्राधिकधकरणाच्या वतीने शासनाकडे पाणी परु वठा आरक्षण प्रस्ताव माहे
माचव, २०१६ मध्ये वा तयासम
ु ारास दाखल करण्यात आला आहे , हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, शासनाने वरील पाणी आरक्षण प्रस्तावावर कोणती कायववाही केली वा करण्यात
येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस (०८-०२-२०१७) :(१) केंद्र शासन परु स्कृत अमत
ृ अलभयानाींतगवत उदगीर
शहराच्या रु. १०६ को्ी क्रकींमतीच्या प्रस्तावास शासनाने मान्यता हदलेली आहे .

(२), (३) व (४) उदगीर शहरास उध्वव मानार (ललींबो्ी) प्रकल्पातून कायमस्वरुपी पाणीपुरवठा

करण्याच्या अनुषींगाने ६.९७ दशलक्षघन मी्र पाणी आरक्षण प्रस्तावास शासनाने हद. ०९
ऑगस््, २०१६ च्या शासन ननणवयान्वये मान्यता हदलेली आहे .
___________

वव.स. २७६ (31)
सेल नगरपाललिेने शौचालयाचे अनदान लाभार्थयािंना न हदल्याबाबत
(४१)

५९९२५ (२९-०८-२०१६).

डॉ.सांतोर् टारफे (िळमनरी), श्री.सभार् साबणे (दे गलूर),

डॉ.सांिय रायमलिर (मेहिर), श्री.प्रिाश आबबटिर (राधानगरी), श्री.अलमत घोडा (पालघर),
डॉ.शलशिाांत खेडि
े र (लसांदखेड रािा) :
करतील काय :-

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा

(१) स्वच्छ भारत अलभयाींनाींतगवत सेलू (जि.परभणी) शहरातील सुमारे ३२५० लाभार्थयांनी
शौचालये बाींधकाम करण्यासाठी नगरपाललकेकडे अिव दाखल केले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर लाभार्थयांपैकी ११०० लाभार्थयांना पहहला हप्ता रुपये ६०००/- आणण केवळ
३१ लाभार्थयांना दस
ु रा हप्ता रु.४०००/- दे ण्यात आला, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, शौचालय बाींधकामाचे अनद
ु ान लाभार्थयांना न हदल्यामळ
ु े अनेक लाभार्थयांनी
स्वत:च्या खचावने बाींधकाम पुणव केले असल्याची बाब माहे मे, २०१६ मध्ये ननदशवनास आली
आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, यासींदभावत शासनाने चौकशी करून सींबींधिकधत लाभार्थयांना तातडीने अनुदान
वा्प करण्याबाबत कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस (१५-०२-२०१७) :(१) हे अींशत: खरे आहे .
स्वच्छ भारत अलभयानातींगत
व वैयजक्तक घरगुती शौचालय बाींधकामाच्या अनुदानासाठी

सेलू नगरपररषदे कडे एकूण ३४६० अिव प्राप्त झाले आहे त.
(२) हे अींशत: खरे आहे .

सेलू नगरपररषदे मार्वत वैयजक्तक घरगुती शौचालय बाींधकामाकरीता पात्र लाभार्थयांपैकी

१७१० लाभार्थयांना रु.६०००/- प्रमाणे पहहला हप्ता व ८३ लाभार्थयांना रु.६०००/- प्रमाणे दस
ु रा
हप्ता ववतरीत करण्यात आला आहे .

(३) स्वच्छ भारत अलभयानाींतगवत वैयजक्तक घरगुती शौचालय बाींधकामासाठी पात्र लाभार्थयांचे
अिव मींिूर केल्यानींतर पहहल्या हप्तयाचा ननधी ववतरीत करण्यात येतो. शौचालयाचे बाींधकाम

पूणव झाल्यानींतर, अिवदार व शौचालयाचे बाींधकाम याींचा भौगोललक ्ॅ ग केलेला र्ो्ो स्वच्छ
भारत अलभयानाच्या एम.आय.एस व अपलोड केल्यानींतर दस
ु ऱ्या हप्तयाचा ननधी ववतरीत
करण्यात

येतो.

तयानस
ु ार

शौचालयाचे

बाींधकाम

पण
ू व

केलेल्या

लाभार्थयावस

नगरपररषदे मार्वत दस
ु ऱ्या हप्तयाचा ननधी ववतरीत करण्याची कायववाही सुरु आहे .
(४) व (५) प्रचन उद्ावत नाही.

सेलू

___________

खामगाि येथील नगरपररर्दें तगवत (UIDSSMT) पाणी परिठा
योिनेचे िामात झालेला गैरव्यिहार
(४२)

६०१०९ (२९-०८-२०१६).

अॅड.आिाश फां डिर (खामगाांि) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्यमांत्री

वव.स. २७६ (32)
(१) खामगाव (जि.बुलढाणा) येथील नगरपररषदे अींतगवत (UIDSSMT) पाणी पुरवठा योिनेचे

काम अतयींत ननकृष् दिावचे झाले असून मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार झाला असल्याने
याबाबत सींपण
ू व योिनेची उच्च स्तरीय चौकशी करणेबाबत हदलेल्या ननवेदनावर सदर योिनेची
सींचालक, नगरपररषद प्रशासन याींचेमार्वत चौकशी करण्याचे आदे श हदले होते, हे खरे आहे
काय,
(२) असल्यास, सदर प्रकल्पाच्या अनुषींगाने केलेल्या चौकशीचा अहवाल शासनास सादर
झालेला असून चौकशी अहवालाच्या अनुषींगाने कोणती कायववाही करण्यात आली वा येत आहे ,

(३) तसेच खामगाव (जि.बल
ु ढाणा) येथील नगरपररषदे अींतगवत (UIDSSMT) पाणी परु वठा
योिनेचे काम प्रलींब्रबत असल्यामळ
ु े ते महाराषट्र िीवन प्राधिकधकरणाकडे हस्ताींतरीत करण्यात
येणार होते, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, हस्ताींतरणाची कारवाई पूणव करून सदर योिनेचे काम तातकाळ सुरु करण्यात
येणार आहे काय, नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस (१५-०२-२०१७) :(१) होय, हे खरे आहे .
(२), (३) व (४) * खामगाींव, जि.बुलढाणा येथील नगरपररषदे अींतगवत असलेल्या पाणी पुरवठा

योिनेच्या प्रकल्पाचे काम उपरोक्त कालमयावदेत पूणव होण्यासाठी उववररत कामकािाकररता

महाराषट्र िीवन प्राधिकधकरणाची प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार म्हणन
ू काम करण्याबाबतच्या
सूचना दे ण्यात आल्या आहे त.

 तसेच मींिूर केलेल्या पाणीपुरवठा योिनेतील ननववदा प्रक्रिया व तयासींदभावत यापूवी

लेखापररक्षणात उपजस्थत आक्षेप याबाबत ववशेष लेखापरीक्षण सींचालक, स्थाननक ननधी
लेखा, नवी मींब
ु ई याींचेकडून करुन घेतले असन
ू तयाअनष
ु ींगाने कायववाही करण्यात येत
आहे .

___________

मीरा-भाईंदर महानगरपाललिेच्या िररष्ट्ठ अलभयांत्याांना डािलून आपल्या नातेिाईिाला

नगररचना विभागाचे सहायि नगर रचनािार या पदाचा अततररक्त पदभार हदल्याबाबत
(४३) ६०२३७ (२९-०८-२०१६).

श्री.रुपेश म्हात्रे (लभिांडी पूि)व :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

मीरा-भाईंदर

महानगरपाललकेच्या

(जि.ठाणे)

वररषठ

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील

अलभयींतयाींना

डावलून

आपल्या

नातेवाईकाला नगररचना ववभागाचे सहायक नगर रचनाकार या पदाचा अनतररक्त पदभार
हदल्याबाबतची तिार नगरववकास ववभागाचे सधिकचव याींच्याकडे माहे मे, २०१६ मध्ये व तया
सुमारास मािी आमदार व म्हाडाचे मािी अध्यक्ष याींनी केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर तिारीनुसार शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीनुसार पुढे कोणती
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. २७६ (33)
श्री. दे िेंद्र फडणिीस (२२-०२-२०१७) :(१) अशा आशयाचे ननवेदन शासनास प्राप्त झाल्याचे
आढळून येत नाही.

(२) व (३) प्रचन उद्ावत नाही.
___________
िल्याण-डोंबबिली महापाललिेने िै. प्रिाश पराांिपे स्पधाव परीक्षा िेंद्राची उभारणी िेल्याबाबत
(४४)

६०९४२ (२९-०८-२०१६).

श्री.गणपत गायििाड (िल्याण पूि)व :

सन्माननीय

मख्यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) कल्याण-डोंब्रबवली महापाललकेने ५ वषावपूवी कल्याणच्या मध्यवती भागात सम
ु ारे १ को्ी
रुपये खचव करुन कै. प्रकाश पराींिपे स्पधाव परीक्षा केंद्राची उभारणी केली होती, हे

खरे आहे

काय,
(२) असल्यास, महापाललका प्रशासनाच्या उदासीन धोरणामुळे सदर स्पधाव परीक्षा केंद्र बींद पडले
आहे , तयामळ
ु े शहरातील ववदयार्थयांची गैरसोय होत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर स्पधाव परीक्षा केंद्र तातडीने सुरु करण्यासाठी शासनाने कोणती कायववाही
केली वा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस (२२-०२-२०१७) :(१) कल्याण-डोंब्रबवली महानगरपाललका क्षेत्रातील कै.प्रकाश
पराींिपे स्पधाव पररक्षा प्रलशक्षण केंद्राच्या उभारणीसाठी महानगरपाललकेकडून रु.८५ लक्ष इतका
खचव करण्यात आला आहे.

(२) सदर प्रलशक्षण केंद्र चालववण्यासाठी महानगरपाललकेडून यशवींतराव चव्हाण महाराषट्र मुक्त

ववदयापीठ याींना भाडेततवावर दे ण्यात आले होते. मात्र प्रलशक्षणाचा हे तू साध्य होत नसल्याचे

महानगरपाललकेच्या ननदशवनास आल्याने माहे नोव्हें बर, २०१५ मध्ये सदर सींस्थेकडून िागा
ताब्यात घेण्यात आली आहे . तयामुळे ववदयार्थयांची गैरसोय होत असल्याची बाब खरी
असल्याचे आयुक्त, कल्याण-डोंब्रबवली महानगरपाललका याींनी कळववले आहे .
(३)

सदर

स्पधाव

पररक्षा

केंद्र

पन्
ु हा

सरु
ु

करण्याच्या

ष्ष्ीने

कल्याण-डोंब्रबवली

महानगरपाललकेकडून स्वारस्याच्या अलभव्यक्तीची सच
ू ना प्रलसध्द करण्यात आली असल्याचे
आयुक्त, कल्याण-डोंब्रबवली महानगरपाललका याींनी कळववले आहे .
(४) प्रचन उद्ावत नाही.

___________

पणे शहरात २२ पाळणाघरे उभारण्याची योिना िागदािरच राहहल्याबाबत
(४५)

६१३५९ (२४-०८-२०१६).

श्री.योगेश हटळे िर (हडपसर) :

सन्माननीय मख्यमांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) पुणे शहरात २२ पाळणाघरे उभारण्याची योिना कागदावरच राहहल्याची बाब माहे एवप्रल,
२०१६ च्या नतसऱ्या आठवड्यात ननदशवनास आली, हे खरे आहे काय,

वव.स. २७६ (34)

(२) तसेच, नागरीवस्ती ववभागाने प्रस्ताव तयार करून महहला व बालकल्याण सलमतीपुढे
माींडणे आवचयक होते, मात्र योयाय रीतीने पाठपरु ावा न केल्याने ही योिना रखडली, हे ही खरे
आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत शासनाने कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस (१५-०२-२०१७) :(१) अींशत: खरे आहे.
पुणे महानगरपाललकेमार्वत लशवािीनगर गावठाण, पुणे येथे पाळणाघर उपिम सुरु

आहे . पुणे शहरामध्ये अन्य हठकाणी सदर उपिम सुरु करणे करीता स्वारस्य अलभव्यक्ती
सूचना मागववणे करीता िाहहरात प्रलसध्द करणेत आली आहे .

(२) व (३) हे खरे नाही. पण
ु े महानगरपाललका, समाि ववकास ववभाग मार्वत पण
ु े शहरात

अन्य हठकाणी पाळणाघर उपिम सुरु करणे करीता महानगरपाललका स्तरावर कायववाही सुरु
आहे . याबाबत महहला बाल कल्याण सलमती, पुणे महानगरपाललकेची मान्यता प्रलींबीत आहे.
(४) प्रचन उद्ावत नाही.

___________
अमरािती शहरातील िाढीि पाणी परिठयाची िामे सरु िरणेबाबत
(४६)

६२४७२ (२९-०८-२०१६).

डॉ.सतनल दे शमख (अमरािती) :

सन्माननीय मख्यमांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) केंद्र शासन पुरस्कृत अमत
ृ योिने अींतगवत अमरावती शहरातील वाढीव पाणी पुरवठयाची
कामे मींिुर करण्यात आली असन
ू या करीता केंद्र शासन व राज्य शासनाचा प्रथम हप्तयाचा
ननधी दे ण्यात आला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, अमरावती महानगरपाललकेच्या नागरी क्षेत्रात होणारी वाढ व नागरीकाींची
पाण्याची आवचयकता लक्षात घेता या योिनेच्या प्रतयक्ष कामाला सुरवात करण्यात आली आहे
काय,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस (१५-०२-२०१७) :(१) केंद्र शासन पुरस्कृत अमत
ृ अलभयानाींतगवत अमरावती

शहराच्या रु.११४.३५ को्ी क्रकींमतीच्या पाणी पुरवठा प्रकल्पास शासनाने मान्यता हदलेली असुन
सदर प्रकल्पासाठी केंद्र व राज्य शासनाचा पहहल्या हप्तयाचा ननधी रु.१४.४७ को्ी ववतरीत
करण्यात आला आहे .
(२) व (३) सदर प्रकल्पाचे कायावदेश ऑक््ोबर, २०१६ मध्ये दे ण्यात आले असू प्रकल्पाचे काम
प्रगतीपथावर आहे .

___________

वव.स. २७६ (35)
मांबई महानगरपाललिेच्या साांडपाणी पनप्रकक्रया प्रिल्पाांबाबत
(४७)

६२६३८ (२६-०८-२०१६).

श्री.गोपालदास अग्रिाल (गोंहदया), श्री.राधािृष्ट्ण विखे-पाटील

(लशडी), श्री.अलमन पटे ल (मांबादे िी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम) :

सन्माननीय

मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) मींब
ु ई महानगरपाललकेच्या आठ साींडपाणी पन
ु प्रक्रिया प्रकल्पाींचा खचव राषट्रीय तसेच
आींतरराषट्रीय स्तरावरील साींडपाणी प्रकल्पाींच्या तुलनेत प्रचींड महागडा असल्याची बाब माहे मे,
२०१६ मध्ये ननदशवनास आली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, आींतरराषट्रीय प्रकल्पाींची माहहती न घेता महागड्या दराने कींत्रा्दाराींना र्ायदा
पोहचववण्याकररता या प्रकल्पाच्या ननववदा काढण्यात आल्या, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, पन
ु प्रक्रिया केलेल्या पाण्याचा कोणता वापर करणार आहे याबाबत ननजचचत

योिना महापाललकेकडे नसल्याने सध्यातरी हे पाणी ३ क्रक.मी. आत समुद्रात सोडण्याचे
ननजचचत करण्यात आल्याने सागरी पयाववरणाचा प्रचन ननमावण होणार आहे , हे ही खरे आहे
काय,
(४) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीनुसार कोणती कायववाही
केली वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस (१६-०२-२०१७) :(१) हे खरे नाही.
(२) हे खरे नाही.
(३) हे खरे नाही. मलिल प्रक्रिया केंद्राचे प्रस्ताववत कामे कमीत कमी िागेत बसण्यायोयाय
तींत्रज्ञानाचा वापर करुन व प्रदष
ु ण ननयींत्रक मींडळाच्या मानकाींनस
ु ार प्रस्ताववत आहे. प्रदष
ु ण
मींडळाच्या वेळोवेळी प्राप्त मानकाींनुसार कामे करण्याचे प्रस्ताववले असून तयामध्ये जव्दतीय
स्तरावरील प्रक्रिया ्प्प्या्प्याने करुन पन
ु प्रवक्रिया केलेल्या साींडपाण्याचे वापर वपण्याच्या

पाण्या व्यनतररक्त व षदयोधिकगक वापरासाठी करण्याचे प्रयोिन आहे . पुनप्रवक्रिया केलेल्या
पाण्याींच्या

वापराकरीता

प्रस्ताववत आहे .

बह
ृ त

(४) व (५) प्रचन उद्ावत नाही.

आराखडा

बनववण्यासाठी

सल्लागाराींची

नेमणूक

करण्याचे

___________

अांधेरी (मांबई) येथील मेडीिल दिानाला लागलेल्या आगीत ९ लोिाांचा मत्ृ यू झाल्याबाबत
(४८)

६४२२८ (२९-०८-२०१६).

श्री.वििय िडेट्टीिार (ब्रम्हपूरी) :

सन्माननीय मख्यमांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) अींधेरी (मुींबई) येथील मेडीकल दक
ु ानाला हदनाींक ३० िून, २०१६ रोिी पहा्े च्या सुमारास
आग लागल्याने यात एकाच पररवारातील ९ लोकाींचा घ्नास्थळी मतृ यू झाला असल्याची दद
ु े वी
घ्ना घडल्याचे हदनाींक ५ िन
ू , २०१६ रोिी वा तया सम
ु ारास ननदशवनास आले आहे , हे खरे
आहे काय,

वव.स. २७६ (36)
(२) असल्यास, अशा प्रकारचे अपघात रोखण्याबाबत शासनाने कोणती कायववाही केली वा
करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस (१६-०२-२०१७) :(१) हदनाींक ३० िून, २०१६ रोिी ननिाम लमस्त्री चाळ,
वायरलेस रोड, िुहू गल्ली, अींधेरी (पजचचम), मुींबई येथे ही दद
ु े वी घ्ना घडली, हे खरे आहे .
सदर आगीमध्ये मतृ य पावलेल्यामध्ये ३ पुरुष व ६ महहलाींचा समावेश होता.

(२) सदर दघ
व नाग्रस्त मेडीकलचे दक
घोवषत असलेल्या
ु ्
ु ान हे “गलीच्छ वस्ती” म्हणन
ू
भूखींडावर जस्थत

आहे .

अशा प्रकारच्या

अनधिकधकृत

बाींधकामावर

कायववाही

करण्याबाबत

महानगरपाललकेने उपजिल्हाधिकधकारी (अनतिमण/ननषकासन) याींना हदनाींक २७.९.२०१६ रोिी
कळववले आहे.
(३) प्रचन उद्ावत नाही.
___________
मांबईतील तबेल्याांचे स्थलाांतरण िरण्याबाबत
(४९)

६५००१ (१०-११-२०१६).

श्री.योगेश सागर (चारिोप) :

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील

(१) मुींबईत तब्बल १७०० गोठे –तबेले असन
ू तयातून लगतची ग्ारे , नाले व नदयामध्ये गाई–
म्हशीींचे मलमत्र
ू आणण अन्य कचरा ्ाकण्यात येतो, असे ननदशवनास आले आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास,

मुींबईच्या

उपनगरातील

तबेल्यातून

नाल्यात

शेण

पाणी

्ाकले

िाते.

शेणपाण्याची ववल्हे वा् लावणे व स्वच्छता राखणेबाबत महापाललकेने मुींबईतील तबेल्याींच्या
मालकाींना नो्ीसा हदल्या परीं तु तयाची अींमलबिावणी होत नसल्याचे
रोिी ननदशवनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

हदनाींक ४ िून, २०१६

(३) असल्यास, याबाबत उपाययोिना म्हणुन मुींबईतील सवव तबेले वसईिवळ हलववण्याचे
आदे श शासनाने यापूवी हदले होते, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, मुींबईतील तबेले मुींबईच्या बाहे र इतरत्र स्थलाींतरीत करणेबाबत कोणती
कायववाही केली वा करण्यात येत आहे ?

श्री. दे िेंद्र फडणिीस (१६-०२-२०१७) :(१) हे खरे नाही.
सदर तबेल्यातील गाई-म्हशीींचे मलमुत्र खत ननलमवतीसाठी पाठववण्यात येते. लशल्लक

कचरा वेळोवेळी महानगरपाललकेमार्वत सींकलीत करण्यात येत.े

(२) गाई-म्हशीींचे मलमत्र
ु नदी- नाल्यामध्ये सोडण्यात आल्याचे आढळल्यास सींबींधिकधत तबेला

धारक ववरुध्द मुींबई महानगरपाललका अधिकधननयमाती कलम ३९४ (१), ३८१, ४१२ (अ), २७९,
६९८ व भारतीय दीं ड सींहहता २६९, २७० अन्वये कायववाही करण्यात येते.

वव.स. २७६ (37)
(३) व (४) मुींबईतील तबेले बह
ृ न्मुींबईच्या बाहे र हलववण्याबाबत िनहहत मींच या अशासकीय

सींस्थेने मा.उच्च न्यायालय, मुींबई येथे याधिकचका दाखल केली आहे . मा.उच्च न्यायालयाने
अींतरीत आदे शान्वये मींब
ु ईतील सवव तबेले दापचेरी येथे हलववण्याबाबत अींतरीम आदे श हदले
असून, याधिकचका अींनतम आदे शाकरीता न्यायप्रववषठ आहे .
___________

मांबईतील रस्ते तनमावण िरण्याबाबत
(५०)

६५०३० (१०-११-२०१६).

श्री.योगेश सागर (चारिोप) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्यमांत्री पढ
ु ील

(१) मुींबईत रस्ते बनववताना नवीन ननकष ठरववण्यात आले आहे त व याला स््ँ डडींग ्े जक्नकल
अॅथोरी्ी

कलम्ीने

(एस्ीएसी)

मींिुरी

हदली

आहे ,

परीं तु

मुींबई

महापाललकेने

िुन्या

ननकषाप्रमाणे रस्तयाच्या ननववदा काढल्या असल्याचे हदनाींक २ र्ेिुवारी, २०१६ रोिी वा
तयासम
ु ारास ननदशवनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, नवीन ननकषाप्रमाणे रस्ते बनववल्यास २० ते २२ ्क्के रकमेची बचत होते.
उदा.िुन्या ननकषाप्रमाणे एका रस्तयासाठी १०० को्ी रुपये खचव येणार असेल तर हाच खचव
नवीन ननकषाप्रमाणे ७५ ते ८० को्ी रुपयापयवत येणार असल्याने महापाललकेने कोट्यवधी
रुपयाींची बचत करण्याबाबत कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस (१६-०२-२०१७) :(१) हे खरे नाही. मुींबई महानगरपाललेत रस्ते ववभागातील

ववववध ताींत्रीक समस्याींचे ननराकरण करण्यासाठी सन २००४ पासून स्थायी ताींत्रीक सल्लागार
सलमतीची (STAC) स्थापना केली असन
ू तयात तज्ञ व्यकतीींची नेमणक
ू करण्यात आली आहे .
सदर सलमतीने वेळोवेळी ननजचचत केलेल्या मागवदशवक ततवाप्रमाणेच मुींबई महागरपाललकेमार्वत
रस्ते ववकास कामे व दरु
ु स्तीची ननववदा काढण्यात येत आहे त.
(२) व (३) प्रचन उद्ावत नाही.

___________

विधान भिन :

डॉ. अनांत िळसे

मांबई.

प्रधान सधचि,
महाराष्ट्र विधानसभा.
_________________________
शासकीय मध्यवती मुद्रणालय, मुींबई.

