अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ३९७ वी यादी

महाराष्ट्र ववधानसभा
पहहले अधधवेशन, २०१८
___________

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५०
___________
धचिलठाणा औद्योधिि वसाहतीतील मि
ु ांु दवाडी ववभािातील मुस्लीम िब्रस्तानाबाबत
(१)

४९०७६ (१७-०५-२०१६).

श्री.अतल
ु सावे (औरां िाबाद पव
ू )व :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री

(१) चचकलठाणा औद्योचगक वसाहतीत जालना रोड रीं दीकरण मोहहमेंअींतगगत मुकींु दवाडी

ववभागातील ग् नीं. ८० मधील मुस्लीम कब्रस्तान तोडण्यात येणार असल्याचे ननदर्गनास, हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर कब्रस्तानास र्ासनाने जालना रोडलगत १० गींठ
ु े जमीन हदली होती, हे
ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, कब्रस्तानासमोरील उड्डाणपूल व जालना रोडचे रीं दीकरण यामुळे कब्रस्तानाची
जागा जात असल्यामळ
ु े सदर कब्रस्थानास र्ासनाने पयागयी जागा उपलब्ध करन द्यावी अर्ी
मागणी स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी हदनाींक १९ ऑक््ोबर, २०१५ रोजी जजल्हाचधकारी औरीं गाबाद
याींना लेखी पत्राद्वारे केली होती, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, कब्रस्तानाला पयागयी जागा दे ण्याबाबत र्ासनाने काय कायगवाही केली वा
करण्यात येत आहे , तसेच त्याची सद्य:जस्थती काय आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०६-०२-२०१८) : (१), (२) व (३) हे खरे आहे .
मुकींू दवाडी ववभागातील मस्
ु लीम कब्रस्तानास पयागयी जागा ममळण्याबाबत स्थाननक

लोकप्रनतननधीींनी हद.१९.१०.२०१५ च्या ननवेदनाव्दारे जजल्हाचधकारी,औरीं गाबाद याींच्याकडे मागणी
केलेली आहे .
(४) मुकींू दवाडी ववभागातील मुस्लीम कब्रस्तानासाठी ग् क्र-४७२ व २१८
गायरान

जमीन

महानगरपामलकेस

हस्ताींतरीत

करण्याचा

प्रस्ताव

येथील १०.४१ आर

आयुक्त,

औरीं गाबाद

महानगरपामलकेने त्याींच्या हद.२२.१.२०१८ च्या पत्रान्वये जजल्हाचधकारी, औरीं गाबाद याींच्याकडे
सादर केलेला आहे . सदर प्रस्ताव मींजूर झाल्यानींतर पुढील कायगवाही महानगरपामलकेमार्गत
करण्यात येईल.

(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

वि.स. ३९७ (2)
राज्य ननवडणूि आयोिाला जनिणनेनुसार मािासविीयाांची अद्यावत
लोिसांख्या व आिडेवारी उपलब्ध िरून न हदल्याबाबत

(२)

५४४७८ (२३-०८-२०१६).

श्री.पांिज भुजबळ (नाांदिाव) :

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्य ननवडणूक आयोगाला मागासवगीयाींच्या २०११ च्या जनगणनेची लोकसींख्या उपलब्ध

न करन हदल्यामुळे माहे ऑक््ोबर, २०१६ ते माहे माचग, २०१७ या कालावधीत होणाऱ्या १०
महानगरपामलकाींसह

जजल्हा

पररषदा,

नगर

पररषद

इ.

जनगणनेनस
ु ार प्रभाग रचना केली जात आहे, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

राज्य

ननवडणूक

आयोगाला

ननवडणुकाींसाठी

२००१

जनगणनेबाबत मागासवगीयाींची

च्या

अद्यावत

लोकसींख्या व आकडेवारी उपलब्ध न करून हदल्याबाबत सींबींचधताींवर र्ासनामार्गत कोणती
कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (३०-०१-२०१८) : (१) माहे ऑक््ोबर, २०१६ ते माचग, २०१७ या कालावधीत
झालेल्या १० महानगरपामलकाींसह जजल्हा पररषद, नगरपररषद इ. स्थाननक स्वराज्य सींस्थाींच्या
सावगत्रत्रक

ननवडणुकीसाठीची

जमातीकरीताच्या
अींनतमररत्या

जागा

प्रमसध्द

प्रभाग

आरक्षित

झालेल्या

रचना
करण्याची

लोकसींख्येच्या

तसेच
कायगवाही

अनुसूचचत
सन

जाती

२००१

आकडेवारीच्या

व

च्या

आधारे

अनस
ु ूचचत

जनगणनेच्या

करण्यात

आली

असल्याबाबत राज्य ननवडणूक आयोगाने अहवाल सादर केला आहे .
(२) व (३) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

निरपाललिा लशक्षण मांडळाांच्या लशक्षिाांना लशक्षण ववभािािडून वेतन लमळणेबाबत
(३)

६७८६९ (१६-०१-२०१६).

श्री.सुरेश हाळवणिर (इचलिरां जी) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील नगरपामलका मर्िण मींडळाींच्या मर्िकाींच्या

सन्माननीय मुख्यमांत्री

वेतन अनुदानापो्ी र्ासनाच्या

मर्िण ववभागाकडून नगरपामलकाींना वगागनस
ु ार अ’,ब’,क’,अनुकमे ८०,९० व १००% अनुदान तर
उवगरीत अनुदान नगरववकास ववभागाकडून दे ण्यात येत,े हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, दोन्ही ववभागातील वेतनाची रक्कम एकाच वेळी ममळत नसल्याने नगरपमलका
मर्िकाींचे पगार दोन ्प्पप्पयात व अननयमीत होतात त्यामळ
ु े नगरववकास ववभागाकडील रक्कम

मर्िण ववभागाला वगग करून १०० ्क्के वेतन मर्िण ववभागाकडून दे ण्याची मागणी
राज्यातील ववववध मर्िकाींच्या सींघ्नाींनी तसेच लोकप्रनतननधीींनी माहे नोव्हें बर, २०१५ वा त्या
दरम्यान र्ासनाकडे केली आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, उक्त मागणीच्या अनष
ु ींगाने र्ासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत
आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे कोणती आहे त ?

वि.स. ३९७ (3)
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (३०-०१-२०१८) : (१) “अ”, व “ब” वगग नगरपररषदाींना प्राथममक
मर्िणावरील मान्य बाबीींसाठी अनुक्रमे ८०%, ९०% अनुदान र्ालेय मर्िण व क्रीडा
ववभागाकडून दे ण्यात येते. उवगररत अनद
ु ान सींबचधत नगरपररषदाींकडून दे ण्यात येते.
(२) या आर्याची ननवेदने प्राप्पत झालेली आहे त.

(३) नगरपररषदाींना सहायक अनुदान ववतररत करताना मर्िणावरील खचागकररता २०% व १०%

हहश्श्याची रक्कम नगरपररषद प्राथममक मर्िण र्ींड ककीं वा मर्िण मींडळाकडे सुपुदग करण्याच्या
सूचना दे ण्यात येतात.

सदर उवगररत अनद
ु ान नगर ववकास ववभागाकडून स्वतींत्रपणे अदा करण्यात येत

नसल्याने नगर ववकास ववभागाकडील रक्कम र्ालेय मर्िण व क्रीडा ववभागास वगग करण्याची
बाब ववचाराधीन नाही.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

मुांबई शहर व उपनिरातील िाांही भािातील रस्ते बाांधणीच्या
िामात ननिृष्ट्ट दजावचे साहहत्य वापरल्याबाबत

(४)

७५९९७ (२१-०४-२०१७).

साळवी (राजापूर) :

श्री.सुननल लशांदे (वरळी), अॅड.भीमराव धोंडे (आष्ट्टी), श्री.राजन

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मींब
ु ई र्हर व उपनगरातील काींही भागातील रस्ते बाींधणीच्या कामात ननकृष् दजागचे
साहहत्य ठे केदाराने वापरल्याबाबतची ऑनलाईन तक्रार एका स्वयींसव
े ी सींस्थेने पामलका आयुक्त
व पोलीस आयुक्त याींच्याकडे हदनाींक ०७ जानेवारी, २०१७ रोजी केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, मुींबई उपनगरातील अींधेरी के-पूवग ववभागातील डॉ.साींबरी जक्लनीक, चचगरोड,

मरोळ येथील रस्त्यावरील जन
ु े पेव्हरब्लॉक काढून त्या ऐवजी नवीन लाद्या बसववण्याच्या

कामामध्ये ननकृष् दजागचे काम कींत्रा्दाराने केले असून त्याबाबत तात्काळ पाहणी करन
कींत्रा्दारावर कारवाई करावी अर्ी मागणी तक्रारीत करण्यात आली आहे , हे ही खरे आहे
काय,
(३) असल्यास, तक्रारीच्या अनुषींगाने मुींबई र्हर व उपनगरातील ककती रस्त्याींची कामे ननकृष्

दजागचे साहहत्य वापरन करण्यात आल्याचे ननदर्गनास आले व त्यानष
ु ींगाने कायगवाहीची
सद्यःजस्थती काय आहे ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०३-०२-२०१८) : (१) व (२) हे खरे नाही.
बह
ु ई महानगरपामलकेच्या के/पव
ू ग ववभागामध्ये डॉ. साींबरी जक्लनीक येथे पायवा्ा व
ृ न्मींब

ड्रेनेज दर
ु स्तीचे काम महानगरपामलकेच्या ननकषानुसार समाधानकारकररत्या करण्यात आले
आहे .

(३) मुींबईतील रस्त्याींची कामे करण्याकररता आणलेल्या सवग साहहत्याींची महानगरपामलका तसेच
इतर मान्यताप्राप्पत प्रयोगर्ाळे त तपासणी केली जाते. सदर साहहत्य मानकाींसापेि नसल्यास ते
नाकारण्यात येते व पन
ु :श्च नवीन साहहत्य मानाींकाप्रमाणे घेण्यात येते.
___________

वि.स. ३९७ (4)
िुहािर (जज.रत्नाधिरी) येथील हॉटे ल, लॉजजांि व अन्य व्यावसानयिाांना
महसूल व निरपांचायतीने नोटीसा पाठववल्याबाबत

(५)

८०४४९ (१५-०४-२०१७).

श्री.सांतोष दानवे (भोिरदन) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील

(१) गुहागर (जज.रत्नाचगरी) येथील हॉ्े ल, लॉजजींग व अन्य व्यावसानयकाींना र्ासनाच्या महसूल
व नगरपींचायतीसारख्या यींत्रणेकडून अनेक कारणामुळे नो्ीसा पाठववल्या जात असल्याचे माहे
जानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्गनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त हॉ्े ल, लॉजजींग व अन्य व्यावसानयकाींना नो्ीसा पाठववण्याची कारणे
काय आहे,
(३) असल्यास, या नो्ीसा थाींबववण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत
आहे त,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (३०-०१-२०१८) : (१) नगरपींचायत गुहागर मार्गत तालुक्यातील हॉ्े ल,
लॉजजींग व अन्य व्यावसानयकाींना नो्ीसा पाठववण्यात आल्या आहे त, हे खरे आहे.

(२) व (३) नो्ीसा पाठववण्यात आलेले हॉ्े ल, लॉजजींग व अन्य व्यावसानयक हे त्याींच्या
व्यवसायामध्ये ननमागण होणारे साींडपाणी कोणतीही प्रक्रीया न करता नैसचगगक प्रवाहात व इतरत्र
सोडून प्रदष
ु णात भर ्ाकीत असल्याने महाराषर नगरपररषदा, नगर पींचायती व औद्योचगक
नगरी अचधननयम, १९६५ चे कलम २०० व २०८ अन्वये जलनन:स्सारणावर ननयींत्रण ठे वण्याच्या
दृष्ीकोनातून नगरपींचायत गुहागर प्रर्ासनाने सींबींचधताींना नो्ीसा बजावण्यात आल्या आहे त.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
अचलपूर निरपररषदे तील िमवचा-याांच्या सेवाननवत्ृ तीनांतर त्याांना लाभ दे ताना रोजांदारी
(६)

िमवचारी म्हणून िेलेल्या सेवेचा एिूण सेवेत समावेश िरण्याबाबत

८११७७ (२०-०४-२०१७).

श्री.ओमप्रिाश ऊफव बच्चू िडू (अचलपरू ), डॉ.अननल बोंडे

(मोशी), श्री.ववनायिराव जाधव-पाटील (अहमदपूर) :
खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा

(१) अचलपूर नगरपररषदे तील १८ रोजींदारी कमगचा-याींना सन २००१-०२ पासून सेवत
े ननयममत
करण्यात आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सेवेत ननयममत होण्यापव
ू ी १८ वषग या कमगचा-याींनी रोजींदारीवर काम केले होते,
हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या कमगचा-याींच्या सेवाननवत्ृ तीनींतर त्याींना लाभ दे ताना त्याींच्या १८ वषाांच्या
रोजींदारी कमगचारी म्हणून केलेल्या सेवेचा त्याींच्या एकूण सेवेत समावेर् करावा अर्ी मागणी
मा.लोकप्रनतननधीींनी सचचव, नगरववकास याींचक
े डे हदनाींक १८ जानेवारी, २०१७ वा त्या सम
ु ारास
केली, हे ही खरे आहे काय,

वि.स. ३९७ (5)
(४) असल्यास, अहमदनगर महानगरपामलकेच्या कमगचा-याींच्या प्रकरणात मा.उच्च न्यायालयाने

हदलेल्या आदे र्ानस
ु ार सदर प्रकरणीही या कमगचा-याींची सेवा ग्राह्य धरण्यात यावी अर्ीही
मागणी मा.लोकप्रनतननधीींनी केली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(५) असल्यास, या प्रकरणी र्ासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे नसल्यास,
ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२९-०१-२०१८) : (१) होय. एकवेळची ववर्ेष बाब म्हणून काही अ्ीींच्या
अधीन राहून सेवेत सामावून घेण्यास नगरपररषद प्रर्ासन सींचालनालयाच्या हद. २ मे, २००१
च्या आदे र्ान्वये मान्यता दे ण्यात आली आहे.
(२) हे खरे आहे .
(३) हे खरे आहे .
(४) व (५)

मा.लोकप्रनतननचधनी अर्ा प्रकारची मागणी केली हे खरे आहे . प्रश्नाींककत १८

रोजींदारी कमगचाऱ्याींना ननयममत करण्याबाबतच्या नगरपामलका प्रर्ासन सींचालनालयाचे हद. २

मे, २००१ च्या आदे र्ामधील अ् क्र. ८ मध्ये रोजींदारी कमगचाऱ्याींच्या मागील सेवा कोणत्याही
आचथगक अथवा सेवा ववषयक लाभासाठी ग्राह्य करण्यात येत नाही, हे स्पष् केले आहे .
तसेच

५.१.२०१७

मा. उच्च न्यायालय, औरीं गाबाद याींनी रर् याचचका क्र. ३३३३/१९९९ मधील हद.

आदे र्ामध्ये

अहमदनगर

महानगरपामलकेतील

रोजींदारी

कमगचाऱ्याींना

ननयममत

करण्यासींदभागत र्ासनाने उचचत ननणगय घेण्याबाबत आदे र् हदले आहे त. तथावप, ननयममत
केलेल्या

रोजींदारी

कमगचाऱ्याींच्या

सेवेचा/अध्याग

सेवेचा

त्याींच्या

एकूण

सेवेत

समावेर्

करण्याबाबत कोणतेही आदे र् हदलेले हदसून येत नाही. अर्ा प्रकारचा लाभ र्ासनाने अन्य
प्रकरणातही हदल्याचे हदसत नाही.

___________

वरळी (मुांबई) येथील अॅनी बेझट
ां मािाववरील आटाररया मॉल येथे
(७)

भुयारी मािव तयार िरण्याच्या िामाबाबत

८४८१० (२३-०८-२०१७).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.सुननल लशांदे (वरळी) :

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) वरळी (मुींबई) येथील अॅनी बेझ्
ीं मागागवरील आ्ाररया मॉल येथे भुयारी मागग तयार
करण्याचे काम र्ासनाने प्राधान्यक्रम व ननकष याींचे अनष
ु ींगाने हाती घेण्याचे ननयोजजत केले
आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदरहू कामाबाबतची सद्यजस्थती काय आहे तसेच सदरहू काम ककती
कालावधीत पण
ू ग होणे अपेक्षित आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०१-०२-२०१८) : (१) वरळी येथील ॲनी बेझ्
ीं मागागवरील ॲ्ाररया मॉल

येथे भुयारी मागग तयार करण्याचे काम बह
ृ न्मुींबई महानगरपामलका व सावगजननक बाींधकाम
ववभागामार्गत हाती घेण्यात आलेले नाही.
(२) व (३) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

वि.स. ३९७ (6)
िणिवली निरपांचायतीच्या (जज.लसांधुदि
ु )व पाकििंि आरक्षणाची जािा
वविास िरण्यासाठी वविासिाला हदल्याबाबत

(८)

८४८६४ (२३-०८-२०१७).

श्री.ननतेश राणे (िणिवली) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील

(१) कणकवली (जज.मसींधुदग
ु )ग नगरपींचायतीच्या पाककांग आरिणाची जागा खाजगी ववकासकाला

ववकास करण्यासाठी हदली जात असून मुख्याचधकाऱ्याींनी चुकीच्या पध्दतीने परवाना या हदल्या
आहे त, अर्ा आर्याच्या तक्रारी तेथील नागरीकाींनी तसेच लोकप्रनतननधीींनी मा.मुख्यमींत्री,

पालकमींत्री, मसींधद
ु ग
ु ग जजल्हा व जजल्हाचधकारी, मसींधद
ु ग
ु ग आहदें कडे मागील ६ महहन्याींपासन
ू
सातत्याने केल्या आहे त, हे खरे आहे काय
(२)

असल्यास, मुख्याचधकाऱ्याींनी पाककांग आरिणासाठी हदलेली जममन खोलग् भागात असन
ू

तेथे पाककांगची व्यवस्था केल्यास भववषयात ववपररत घ्ना घडण्याची र्क्यता नाकारता येत
नसल्याने उपनगराध्यिाींसह काही नगरसेवकाींनीही या पाककांगच्या जागेस ववरोध केला आहे , हे
ही खरे आहे काय
(३) असल्यास, हदल्ली येथे एका मॉलमध्ये घडलेल्या दघ
ु ्ग नेनींतर न्यायालयाने खोलग् भागात
पाककांग दे ण्यासाठी परवानगी न दे ण्याचे ननदे र् हदलेले असताना कणकवली नगरपींचायतीची
पाककांग आरिण जागा आर्ाच पध्दतीची असून मुख्याचधकाऱ्याींनी त्यास परवानगी दे वून
न्यायालयाच्या आदे र्ाचा भींग केला आहे , हे ही खरे आहे काय

(४) असल्यास, या सींपूणग प्रकरणाची सखोल चौकर्ी करण्यात आली आहे काय

चौकर्ीत काय आढळून आले व त्यानुसार पुढे कोणती कारवाइग करण्यात आली वा येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (३०-०१-२०१८) : (१) अर्ा आर्याच्या तक्रारी प्राप्पत झाल्या आहे त, हे खरे
आहे .
(२) कणकवली र्हर मींजूर ववकास आराखड्यात “पाककांग िेत्र” म्हणून ननजश्चत करण्यात

आलेले आरिण क्र. २६ हे िेत्र त्याची भौगोमलक पररजस्थती पाहता सरासरी भुपातळी पेिा
खोलग् व नैसचगेक उतारावर आहे . त्यामळ
ु े या पाककांग जागेस उपनगराध्यिाींसह काही
नगरसेवकाींनीही या पाककांगच्या जागेस ववरोध

केला आहे , हे खरे आहे .

(३) हे खरे नाही.
• कणकवली र्हर मींजूर ववकास आराखडा सन १९९९ पासून अींमलात असून त्याद्वारे
पाककांगसाठी

आरिण

िेत्र,

आरिण

क्र.२६

याववषयी

अद्याप

कोणतेही

परवानगी

नगरपींचायतीमार्गत दे ण्यात आली नसल्याचे मख्
ु याचधकारी, कणकवली नगरपींचायत याींनी
कळववले आहे.

(४) व (५) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________

वि.स. ३९७ (7)
पुणे शहराच्या वविास आराखड्याची अांमलबजावणी झाली नसल्याबाबत
(९)

८४९०६ (२३-०८-२०१७).

श्री.लभमराव तापिीर (खडिवासला) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

(१) पुणे र्हराच्या १९८७ च्या ववकास आराखड्याची मागील ३० वषागत २० ्क्के सुद्धा
अींमलबजावणी झाली नसल्याचे माहे जन
ू , २०१७ मध्ये ननदर्गनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, पुणे र्हरातील नागररक रस्ते, क्रीडाींगण, हॉजस्प्ल, र्ाळा, ववरीं गुळा केंद्र,
र्ौचालय, उद्यान, कचरा प्रकल्प इत्यादी सुववधाींपासून वींचचत असल्याचे ननदर्गनास आले, हे
ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त ववषयाबाबत महापामलका प्रर्ासन गींभीर नसून ववकास आराखड्याची
अींमलबजावणी करण्यास होत असलेला ववलींब पाहता र्ासनस्तरावर काय कायगवाही करण्यात
आली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१५-०१-२०१८) : (१) महानगरपामलकेने सादर केलेल्या तपर्ीलानुसार

जन्
ु या हद्दीच्या ववकास आराखड्यातील साधारणपणे २२% आरिणे तसेच रस्त्याच्या लाींबीनस
ु ार
६८.३०% रस्ते ववकमसत झालेले आहे त.
(२) प्रश्न उद््ावत नाही.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
मुांबई शहर व उपनिरातील म्हाडा वसाहतीच्या पुनववविासाच्या
फाईली म्हाडा प्रशासनािडे प्रलांबबत असल्याबाबत

(१०)

८४९१२ (०१-०९-२०१७).

श्री.मांिलप्रभात लोढा (मलबार हहल) :

सन्माननीय

िह
ृ ननमावण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) मींब
ु ई र्हर व उपनगरातील म्हाडा वसाहतीच्या पन
ु ववगकासातन
ू परवडणा-या घराींची मोठ्या
प्रमाणावर ननममगती व्हावी यासाठी म्हाडा प्रर्ासनाकडे प्रलींत्रबत असलेल्या पुनववगकास कामाच्या

र्ाईली तात्काळ ननकाली काढाव्यात असे आदे र् मा.मख्
ु यमींत्री याींनी म्हाडा प्रर्ासनाला हदले
आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, म्हाडा वसाहतीच्या पन
ु ववगकासाच्या ककती र्ाईली प्रलींत्रबत आहे त व त्या
प्रलींत्रबत रहाण्याची कारणे काय आहे त,
(३) असल्यास,

प्रलींत्रबत

असलेल्या र्ाईल्स

कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

तातडीने ननकाली काढण्याबाबत कोणती

वि.स. ३९७ (8)
श्री. प्रिाश महे ता (०६-०२-२०१८) : (१) उपाध्यि तथा मुख्य कायगकारी अचधकारी, महाराषर

गह
े डे
ु ार, मा.मख्
ु यमींत्री याींचक
ृ ननमागण व िेत्रववकास प्राचधकरण याींचेकडून प्राप्पत अहवालानस
वेळोवेळी होणाऱ्या बैठकाींमध्ये परवडणाऱ्या घराींची ननममगती व पन
ु ववगकास कामाच्या प्रस्तावाींचा
ननप्ारा जलद गतीने करण्याबाबत मा.मुख्यमींत्री ननदे मर्त करीत असतात. परीं तु मा.मुख्यमींत्री,
महाराषर र्ासन याींचे याबाबत लेखी आदे र् म्हाडास प्राप्पत नाही.

(२) व (३) बह
ृ न्मुींबई महानगरपामलका पररिेत्रातील म्हाडा वसाहतीच्या जुन्या इमारतीींचा

पुनववगकास वव.नन.नन. ३३(५) अींतगगत केला जातो. त्यानुसार सन १९९१ मध्ये वव.नन.नन. ३३(५)
अींतगगत म्हाडा अमभन्यासाकरीता १.२ च.िे.नन. लागू केला व त्यात वेळोवेळी सध
ु ारणा

करण्यात आल्या आहे त. वव.नन.नन. ३३(५) अींतगगत र्ासनाच्या नगर ववकास ववभागाच्या हद.
१४.११.२०१३ च्या र्ासन ननणगयामध्ये सध
ु ारणा करन हद.०५.०७.२०१७ रोजी जारी केलेल्या

अचधसुचनेनूसार हद. ११.११.२०१७ रोजीपयांत २२ नववन प्रस्ताव प्राप्पत झाले आहे त. सदर

प्रस्तावाींची प्राथममक छाननी करन िेत्रत्रय तपासणी सींबींचधत कायगकारी अमभयींता व सींबींचधत
ममळकत व्यवस्थापक कायागलयाकडून करण्यात येत आहे. या प्रस्तावामध्ये सहकारी गह
ृ ननमागण
सींस्थाना भाडेपट्टा करारावर हदलेल्या

भख
ू ींडामर्वाय मींजुर अमभन्यासानूसार उपववभाजजत

भूखींडामध्ये र्ु्कळ भूखींड ननमागण होतो. त्याचे सुधाररत धोरणानस
ू ार मींत्रीमींडळ उपसममतीच्या

मींजुरीनींतर सींस्थेस वा्प करण्यात येत.े तद्नींतर तपासणीनुसार पररपूणग प्रस्तावाींवर सत्वर
दे कारपत्र जारी करण्यात येत.े सहकारी गह
ृ ननमागण सींस्थाना दे कारपत्र जारी झाल्यानींतर

सींस्थाींनी त्यानूसार दे य रकमेचा भरणा करणे व अ्ी, र्तींची पूतत
ग ा करणे या बाबी पूणग

झाल्यानींतर ना हरकत प्रमाणपत्र जारी करण्याची कायगवाही करण्यात येते. सदरहू पध्दतीनस
ू ार
म्हाडामार्गत कायगवाही सुर असल्याने म्हाडा वसाहतीतील पुनववगकासाचे प्रस्ताव म्हाडाकडे
प्रलींत्रबत नाहीत, असे म्हाडाच्या अहवालात नमद
ू करण्यात आले आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
मुांबई महानिरपाललिेने लमठी नदीच्या सवांधन
व ासाठी िृती आराखडा तयार िेला असल्याबाबत
(११)

८५६९६ (२३-०८-२०१७).

श्री.सांजय पोतनीस (िललना), श्री.सांतोष दानवे (भोिरदन),

श्री.नसीम खान (चाांहदवली), अॅड.पराि अळवणी (ववलेपाले), अॅड.आलशष शेलार (वाांद्रे पजश्चम),
श्री.अतल
ु भातखळिर (िाांहदवली पूव)व :
करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा

(१) ममठी नदी रीं दीकरण व खोलीकरणाचे काम ९० ्क्के पूणग झाल्यानींतरही ममठी नदी

प्रदवू षत आहे व या नदीमध्ये जाणारे मलनन:स्सारण वाहहन्याींचे पाणी तसेच साींडपाणी अद्याप
पूणप
ग णे बींद करण्यात आलेले नाही, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, स्थाननक रहहवार्ाींकडून ममठी नदीच्या पात्रात कचरा आणण ्ाकाऊ वस्तू

र्ेकल्या जात असल्याने नदीत घाणीचे प्रमाण वाढले आहे व त्यातच अनतक्रमणामुळे या
प्रकल्पाचे काम १० वषाांनींतरही रखडले आहे , हे ही खरे आहे काय,

वि.स. ३९७ (9)
(३) असल्यास, ममठी नदीच्या सींवधगनासाठी महापामलकेने कृती आराखडयाचे काम हाती घेतले
आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, सदर कृती आराखडयामध्ये कोणकोणत्या कामाचा समावेर् आहे व त्याकररता
ककती ननधीची तरतूद करण्यात आली आहे,

(५) असल्यास, ममठी नदी रीं दीकरणाचे काम तातडीने करण्याबाबत र्ासन काय कायगवाही
करीत आहे वा करणार आहे ,
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०१-०२-२०१८) : (१) ममठी नदीमध्ये मलनन:सारण वाहहन्याींचे पाणी सोडले
जात नाही. तथावप, ममठी नदीच्या आजुबाजूच्या झोपडयाींमधील घरगुती साींडपाणी ममठी नदीत
प्रवाहहत होते ही वस्तुजस्थती आहे.
(२) हे खरे आहे .

(३) व (४) ममठी नदीतील प्रदष
ु ण कमी करण्याकररता बह
ृ न्मुींबई महानगरपामलकेमार्गत मे.

किर्मन प्रभू याींची सल्लागार म्हणून ननयुक्ती करण्यात आली असून, याकररता हदघग मुदतीची
व अल्प मुदतीची कामे प्रस्ताववत करण्यात आली आहे त.

(५) व (६) ममठी नदीच्या रीं दीकरणाच्या उवगररत भागापैकी दोन कामाींच्या ननववदा प्रकक्रया पूणग
झाल्या असन
ू , सदर कामाचे कायागदेर् बह
ु ई महानगरपामलकेमार्गत दे ण्यात आले आहे त.
ृ न्मींब

सदर कामापैकी १ ऑक््ोबर, २०१७ पासून सुर करण्यात आले असून, उवगररत काम सुर

करण्याची कायगवाही सुर आहे .

___________

िोल्हापरू जजल्हयातील िचरा प्रश्न सोडववण्याबाबत
(१२)

८६३२९ (२३-०८-२०१७).

श्री.राजेश क्षीरसािर (िोल्हापरू उत्तर) :

सन्माननीय

मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

कोल्हापूर जजल्हयातील कचराप्रश्नी ननरीचा अहवाल दे ऊन दोन महहने उल्ले तरी

र्हरातील कचरा प्रश्न जैसे थे आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, हररत लवादाने हदलेल्या हमीपत्रानुसार मुदतीत कचरा प्रश्न न सोडववल्यास
महानगरपामलका प्रर्ासनावर कायदे र्ीर कारवाई करण्यात आली आहे काय,
(३) असल्यास, याबाबतची सद्यःजस्थती काय आहे ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (३०-०१-२०१८) : (१) हे खरे नाही.
• ननरी सींस्थेच्या अहवालानुसार व मा.हररत लवादाने हदलेल्या आदे र्ानस
ु ार कोल्हापूर
महानगरपामलकेने ववकमसत केलेल्या भम
ू ीभरण जागेमध्ये कसबा बावडा येथील प्रकल्पामध्ये

साचलेले इन्ग म्े ररयल हलववण्याच्या कामास महानगरपामलकेमार्गत सुरवात करण्यात आली
आहे .

(२) व (३) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

वि.स. ३९७ (10)
िोल्हापूर महानिरपाललिेने शहरात नववन भव्य नाटयिह
ृ उभारण्याचा
५० िोटीांचा आराखडा तयार िेल्याबाबत

(१३)

८६३७६ (२३-०८-२०१७).

श्री.राजेश क्षीरसािर (िोल्हापरू उत्तर) :

सन्माननीय

मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) कोल्हापरू महानगरपामलकेने र्हरात नववन भव्य ना्यगहृ उभारण्याचा ५० को्ीींचा
आराखडा माहे मे, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान तयार केला आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सदरचे ना्यगह
ृ कोणत्या जागेत उभारण्यात येणार आहे,

(३) असल्यास, या आराखडयाचे थोडक्यात स्वरप काय आहे व सदरचे ना्यगह
ृ केव्हापयांत
उभारण्यात येणार आहे ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (३०-०१-२०१८) : (१) कोल्हापूर र्हरात नाट्यगह
ृ उभारण्याचा अींदाजीत
रपये ५०.०० को्ी रक्कमेचा आराखडा सल्लागारामार्गत महानगरपामलकेस सादर झाला आहे ,
हे खरे आहे.
(२) कोल्हापूर महानगरपामलका हद्दीतील र्ासकीय ववश्रामगह
ृ परीसरातील स.नीं. २०६/८९ या
जागेवर सदरचे नाट्यगह
ृ प्रस्तावीत आहे .

(३) प्रस्ताववत नाट्यगह
ृ ात २५०० बैठक िमतेचे सभागह
ृ , कॉन्र्रन्स हॉल, आ्ग गॅलरी,

रे कॉडीग स््ुडडयो, नाट्य प्रमर्िण सींस्था, गेस्् रम, उपहार गह
ृ , चारचाकी व दोन चाकी
वाहनाींसाठी पाकींग हब इत्यादी बाबीींचा समावेर् आहे .

• सदर नाट्यगह
ृ ासाठी प्रस्ताववत जागा ताब्यात घेण्याची कायगवाही महानगरपामलका स्तरावर
सुर आहे .

___________
िजवत (ता.िजवत, जज.रायिड) निरपररषद हद्दीतील िायवरत/माजी
सैननिाांना मालमत्ता िरातन
ू सट
ु लमळण्याबाबत

(१४)

८६७३० (२३-०८-२०१७).

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

श्री.अतल
भातखळिर (िाांहदवली पूव)व , अॅड.आलशष शेलार (वाांद्रे पजश्चम), श्रीमती मननषा
ु
चौधरी (दहहसर), श्री.अलमत साटम (अांधेरी पजश्चम) :
खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा

(१) कजगत (ता.कजगत, जज.रायगड) नगरपररषद हद्दीतील कायगरत/माजी सैननकाींना मालमत्ता
करातून सु् / मार्ी ममळण्याबाबत नगरपररषदे मार्गत केलेल्या ठरावास मींजूरी ममळावी अर्ी
मागणी स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी माहे एवप्रल, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान मा.मख्
ु यमींत्री
याींच्याकडे ननवेदनाद्वारे केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, केंहद्रय सींरिण खात्यामार्गत पररपत्रक क्रमाींक २५५०२/PC/AG/ps३ (d)३६७९
(pay

services)

हद.२४/०७/१९७९

अन्वये,

ग्रामपींचायत/नगरपररषद

िेत्राींत

वास्तव्य

करणाऱ्या माजी सैननकाींना सींबींचधत सींस्थाकडून आकारल्या जाणाऱ्या करातून मार्ी दे ण्यात
आली आहे , हे ही खरे आहे काय,

वि.स. ३९७ (11)
(३) असल्यास, केंद्र र्ासनाच्या सींरिण खात्याकडील पररपत्रकानस
ु ार दे र्ासाठी स्वत:चे प्राण
पणाला लावून लढणाऱ्या सैननकाींना तसेच माजी सैननकाींना ग्रामपींचायत, नगरपररषद व

महानगरपामलका हद्दीतील मालमत्ता करातन
ू स्
ू /मार्ी दे ण्याबाबत र्ासनाने कोणती कारवाइग
केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (३०-०१-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) व (३) • नगर ववकास ववभाग, र्ासन ननणगय हद.०५/०४/२०१६, हद.०७/०४/२०१६ व हद.
०९/०१/२०१७ अन्वये नागरी स्थाननक स्वराज्य सींस्थेच्या िेत्रात सींरिण दलातील र्ौयग पदक
धारक आणण माजी सैननकाींच्या

ववधवाींना मालमत्ता

करातून तसेच सींरिण दलातील

अवववाहीत र्हीद झालेल्या सैननकाींच्या नामननदे मर्त मालमत्ताींना करातून सू् दे ण्यात आली
आहे .

(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
िोल्हापूर शहरात मोठया िह
ृ प्रिल्पाच्या बाांधिाम परवान्यासाठी पयाववरणाचा
दाखला घेणे बांधनिारि िरण्यात आल्याबाबत

(१५)

८६९५१ (२३-०८-२०१७).

डॉ.सुजजत लमणचेिर (हातिणांिले) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री

(१) कोल्हापूर र्हरात मोठया गह
ृ प्रकल्पाच्या बाींधकाम परवान्यासाठी पयागवरणाचा दाखला घेणे
बींधनकारक करण्यात आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याकररता महानगरपामलकेने ननयमावली तयार केली आहे काय व त्याचे स्वरप
काय आहे,

(३) असल्यास, ननयमावलीची अींमलबजावणी केव्हापासून करण्यात येणार आहे ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२९-०१-२०१८) : (१) होय.
(२) व (३) र्ासन ननणगय नगर ववकास ववभाग हद.१३/०४/२०१७ अन्वये महानगरपामलका
हद्दीतील ५००० चौ.मी. पेिा जास्त बाींधकाम िेत्र असणाऱ्या प्रकल्पाींना पयागवरण ववषयक
नाहरकत दाखला घेणे बींधनकारक आहे .
• उक्त र्ासन ननणगयात नमूद ननयमावलीचे का्े कोरपणे पालन करण्याकरीता कोल्हापूर
महानगरपामलकेमध्ये सहा सदस्यीय स्वतींत्र पयागवरण कि स्थापन करण्यात आला आहे .

• सदर किामार्गत पयागवरण ननयमावलीच्या अींमलबजावणीची कायगवाही करण्याची तजवीज
ठे वली आहे .
___________

वि.स. ३९७ (12)
मुांबई महानिरपाललिा क्षेत्रातील ९३८ रस्ते खड्डेमुक्त िरण्याबाबत
(१६)

८८०७७ (२३-०८-२०१७).

श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.अतुल भातखळिर (िाांहदवली

पूव)व , श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), श्री.शामराव ऊफव बाळासाहे ब पाटील (िराड उत्तर), श्री.हदपि
चव्हाण (फलटण) :

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मींब
ु ई महानगरपामलका िेत्रातील ९३८ रस्ते खड्डेमक्
ु त करण्याचा ननणगय र्ासनाने माहे
एवप्रल, २०१७ च्या नतसऱ्या आठवड्यात घेतला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, त्यानुसार र्ासनाने आतापयांत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०१-०२-२०१८) : (१), (२) व (३) बह
ु ई महानगरपामलका हद्दीतील
ृ न्मींब
रस्त्याींवरील खड्डयाींचे प्रमाण अत्यल्प रहावे याकररता बह
ृ न्मुींबई महानगरपामलकेमार्गत माहहती
सींकमलत करन ९३८ रस्त्याींची यादी तयार करण्यात आली होती.

तद्नींतर पावसाळयानींतर एकूण ५८२ रस्त्याींची प्राधान्यसच
ू ी-२ अींतगगत सुधारीत यादी

तयार करण्यात येऊन, त्यापैकी ११० कामे पावसाळयापूवी पूणग झाली होती व उवगररत ४७२
कामाींपक
ै ी आजपयांत १२१ कामे पण
ू ग झाली असन
ू , उवगररत कामे प्रगतीपथावर आहे त.
___________

हहांिणघाट (जज.वधाव) निरपररषदे तील २७२ रोजांदारी तत्वावरील िमवचाऱयाांचे समायोजन
जजल््यातील नव्याने स्थापन झालेल्या निरपांचायतीमध्ये िरणेबाबत
(१७)

८८५१७ (२३-०८-२०१७).

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

श्री.प्रभुदास लभलावेिर (मेळघाट), डॉ.अशोि उईिे (राळे िाव) :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) हहींगणघा् (जज.वधाग) नगरपररषदे तील २७२ रोजींदारी तत्वावरील कमगचाऱ्याींचे समायोजन
जजल्ह्यातील नव्याने स्थापन झालेल्या नगरपींचायतीमध्ये करणेबाबतचे ननवेदन मा.स्थाननक
लोकप्रनतननधी याींनी माहे सप्प्ें बर, २०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान र्ासनास सादर केले आहे , हे
खरे आहे काय,
(२) असल्यास, हदनाींक ५ जुल,ै २०१६ रोजी र्ासनाच्या नगरववकास ववभागाकडून नवननममगत
नगरपररषद नगरपींचायतीमध्ये २७२ रोजींदारी तत्वावर काम करणा-या कमगचा-याचे समावेर्
करणेबाबत र्ासन ननणगय ननगगममत झाला आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास,

ननगगममत

र्ासन

ननणगयानस
ु ार

समावेर्ानास

अहताग

प्राप्पत

असणा-या

हहींगणघा् नगरपररषदे तील कमगच-याींचे समावेर्न होणे बींधनकारक होते, हे ही खरे आहे काय,
(४) असल्यास, हहींगणघा् नगरपररषदे तील २७२ कमगच-याींचे समावेर्न होणेसाठी र्ासन
स्तरावर कोणती कायगवाही करण्यात आली वा येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वि.स. ३९७ (13)
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (३०-०१-२०१८) : (१) होय.
(२), (३) व (४) हद.५ जुलै २०१६ रोजीचा र्ासन ननणगय २७२ रोजींदारी तत्वावर काम करणाऱ्या

कमगचाऱ्याींच्या समोवर् करण्याबाबत नाही. या र्ासन ननणगयानस
ु ार राज्यातील तालक
ु ा
मुख्यालयाच्या हठकाणी नव्याने स्थापन करण्यात आलेल्या नगरपररषदा / नगरपींचायती या

नागरी स्थाननक सींस्थातील पदाींच्या आकृतीबींधास मान्यता दे ण्यात आलेली असून नव्याने
ननमागण करण्यात आलेली पदे भरण्याची प्रकक्रया खालीलप्रमाणे नमद
ू केली आहे :-

• ग्रामपींचायतीचे नगरपररषद/नगरपींचायतीमध्ये रूपाींतर करण्याबाबत प्राथममक अचधसूचना

ननगगममत करण्याच्या हदनाींकापव
ू ी सींबींचधत ग्रामपींचायतीमध्ये ननयममत स्वरूपात कायगरत
असणाऱ्या व नगरपररषदा/नगरपींचायतीमध्ये समावेर् करण्यासाठी अहगता प्राप्पत ग्रामपींचायत
कमगचाऱ्याींच्या समावेर्नाने.
• ववभागीय िेत्रातील नगरपररषदा/नगरपींचायतीमध्ये मींजूर आकृतीबींधापेिा जास्त कायगरत
असलेल्या अनतररक्त ठरलेल्या अहगताप्राप्पत कमगचाऱ्याींच्या समावेर्नाने.

• अनतत्वात असलेल्या नगरपररषद/ नगरपींचायतीमध्ये रोजींदारी तत्वावर कायगरत असणाऱ्या व
समावेर्न अहगता प्राप्पत असणाऱ्या कमगचाऱ्याींच्या नेमणुकीने.

सींबींचधत नव्याने स्थापन नगरपींचायतीमधील भूतपूवग ग्रामपींचायत कमगचारी याींच्या

समावेर्नाची प्रकक्रया सूरू आहे . त्याींनतर उपरोक्त र्ासन ननणगयातील वरीलप्रमाणे नमुद
प्राथम्य क्रमाींकनस
ु ार समावेर्नाची कायगवाही करणे अपेक्षित आहे . त्याबाबत सींबींचधत ववभागीय
आयुक्त हे उपरोक्त नमुद क्रमानुसार समावेर्न कायगवाही पूणग झाल्यानींतर सदर रोजींदारी

तत्वावरील काम करणाऱ्या कमगचाऱ्याींचे ववहहतररत्या ननयमानुसार समावेर्नाची कायगवाही करू
र्कतील.

(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

उल्हासनिर (जज.ठाणे) येथील शहाड फाटि ते महानिरपाललिा मािावच्या िामाबाबत
(१८)

८८६५६ (२३-०८-२०१७).

श्रीमती ज्योती िलानी (उल्हासनिर) :

सन्माननीय

मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) उल्हासनगर (जज.ठाणे) येथील र्हाड र्ा्क ते महानगरपामलका मागाग च्या कामाच्या
पूणत
ग ेची ननववदे नुसार कालमयागदा सींपून एक वषागपेिा जास्त कालावधी लो्ून गेल्यावरही
अद्यापही सदर काम अपण
ू ग अवस्थेत असन
ू हे काम अत्यींत चधम्या गतीने चालू आहे , हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, सदर प्रकरणी सींबींचधत कींत्रा्दाराववरूध्द पोलीस स््े र्नला गुन्हा नोंदववला
आला आहे काय,

(३) असल्यास, पोलीस स््े र्नला नोंदववलेंल्या गुन्हयाबाबत पाठपुरावा करण्यात आला आहे
काय,
(४)
होत

असल्यास, अद्यापही उक्त मागागचे काम सींथगतीने सुर असून रहदारीस प्रचींड अडथळा
असल्याने

सींबींचधत

कींत्रा्दारास

काळया

यादीत

्ाकण्याची

महानरपामलकेकडे करण्यात आली आहे , हे ही खरे आहे काय,

मर्र्ारस

उल्हासनगर

वि.स. ३९७ (14)
(५) असल्यास, र्ासनाकडून उक्त कींत्रा्दारास काळया यादीत ्ाकण्याबाबत व उक्त मागागचे

काम पयागयी कींत्रा्दाराकडून जलद गतीने पूणग करन घेवन
ू रहदारीची समस्या सोडववण्याबाबत
कोणती कायगवाही करण्यात आली वा येत आहे ,
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२९-०१-२०१८) : (१) उल्हासनगर येथील र्हाड र्ा्क ते महानगरपामलका
मागागचे ९०% काम पूणग झाले असून, उवगररत काम १० हदवसाींत पूणग होणार असल्याचे
उल्हासनगर महानगरपामलकेमार्गत कळववण्यात आले आहे.

(२) व (३) सदर कामास प्रत्यिात सुरवात झाल्यानींतर, अपघात होऊ नये याकररता बॅरेकेह्ींग

लावण्याकररता कींत्रा्दारास वारीं वार कळवून सुध्दा कींत्रा्दारामार्गत बॅरेकेह्ींग लावण्यात आले
नाहीत.

त्यामळ
ु े सदर कींत्रा्दाराींववरध्द हदनाींक १२.०७.२०१६ रोजी पोलीस स््े र्नला गन्
ु हा

नोंदववण्यात आला होता.

(४) सदर कींत्रा्दारास काळया यादीत ्ाकण्याबाबतचा ववषय उल्हासनगर महानगरपामलकेच्या
महासभेत चचचगला गेला होता.
तथावप, त्यावर कोणताही ठराव अथवा ननणगय झालेला नाही.
(५) व (६) सदर मागागचे ९०% काम पण
ू ग झाले असन
ू , उवगररत काम १० हदवसाींत पण
ू ग होणार
असल्याचे उल्हासनगर महानगरपामलकेमार्गत कळववण्यात आले आहे .
___________
तलासरी निरपांचायत हद्दीत सत
ु ारपाडा, पाटीलपाडा, वविासपाडा
येथे होत असलेली अनधधिृत बाांधिामे

(१९)

८८८७५ (२३-०८-२०१७).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.पास्िल धनारे (डहाणू) :

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) तलासरी नगरपींचायत हद्दीत सुतारपाडा, पा्ीलपाडा, ववकासपाडा येथे नगररचना ववभागाचे

आवश्यक परवाना या न घेता आरसीसी गाळे , इमारतीचे अनचधकृत बाींधकामे राजरोसपणे सुर
असल्याचे माहे मे, २०१७ वा त्या दरम्यान ननदर्गनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर जमीन आहदवासीच्या नावे असन
ू जागेला अकृवषक परवानगी नसन
ू उक्त
प्रकरणी नगरपींचायत जाणीवपूवक
ग दल
ग करीत असल्याचा आरोप ग्रामस्थाींनी केल्याचे हदनाींक
ु ि
२३ व २४ मे,२०१७ रोजी वा त्या सुमारास ननदर्गनास आलेले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास,सदर प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केलेली आहे काय तसेच सदर अनचधकृत
बाींधकामावर कारवाई करण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास,ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (३०-०१-२०१८) : (१) व (२) अर्ा आर्याच्या तक्रारी तलासरी
नगरपींचायत प्रर्ासनास प्राप्पत झाल्या आहे त, हे खरे आहे .

वि.स. ३९७ (15)
(३) प्राप्पत तक्रारीींच्या अनुषींगाने तलासरी नगरपींचायतीमार्गत स्थळपाहणी केली असता प्रथम
दर्गनी अनचधकृत बाींधकामे सुर असल्याचे ननदर्गनास आल्याने अनचधकृत बाींधकाम धारकाींना

महाराषर नगरपररषदा, नगर पींचायती व औद्योचगक नगरी अचधननयम, १९६५ चे कलम १८९
अन्वये नगरपींचायतीमार्गत नो्ीसा बजावण्यात आल्या आहे त.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
मालाड (पव
ू )व भािातील पीएपी योजनेतील िाळा लशधावाटप
िायावलयासाठी उपलब्ध िरुन दे णब
े ाबत

(२०)

८९१३९ (२३-०८-२०१७).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.सुननल प्रभू (हदांडोशी) :

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) मुींबई उपनगर मालाड (पूव)ग भागातील लाखो नागरीकाींना प्रर्ासकीय कामासाठी मालाड
रे ल्वे स्थानक पजश्चमेकडील एस.व्ही.रोड येथील दरू अींतरावरील मर्धावा्प कायागलयात जावे
लागत

असल्याने

नागरीकाींची

गैरसोय

होत

असून

मुींबई

महानगरपामलकेच्या

पीएपी

(प्रकल्पग्रस्त) योजनेअींतगगत मालाड (पव
ू )ग भागातील बाींधकाम प्रकल्पात दोन हजार चौ.र्ु्
िेत्राचा गाळा मर्धावा्प कायागलयासाठी उपलब्ध करन दे ण्यात यावा या मागणीसाठी स्थाननक

लोकप्रनतनीधीींनी मा. मुख्यमींत्री व आयुक्त, मुींबई महानगरपामलका याींना हदनाींक ०१ मे, २०१७
रोजी वा त्या सुमारास लेखी ननवेदन हदले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदरहू ननवेदनाच्या अनष
ु ींगाने अद्याप र्ासन तथा महानगरपामलकेने मालाड
(पूव)ग भागात पीएपी (प्रकल्पग्रस्त) योजनेअींतगगत दोन हजार चौ.र्ु् िेत्राचा गाळा उपलब्ध
करन दे णेबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२९-०१-२०१८) : (१) हे खरे आहे .
(२)

व

(३)

मर्धावा्प

कायागलयासाठी

जागा

उपलब्ध

करन

दे णे

ही

बह
ृ न्मुींबई

महानगरपामलकेची जबाबदारी नसल्याचे बह
ृ न्मुींबई महानगरपामलकेमार्गत कळववण्यात आले
आहे .

___________

पालघर जजल्हयातील वसई-ववरार शहरात मलेररया, डेंग्यु, क्षयरोि, टायफाईड आणण डायरीया
या साथीच्या रोिाांनी नािररिाांचे झालेले मत्ृ यू

(२१)

८९४०५

(िुलाबा) :

(१२-०८-२०१७).

श्री.वविास

िांु भारे

(नािपूर

मध्य),

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.राज

पुरोहहत

(१) पालघर जजल्हयातील वसई-ववरार र्हरात मलेररया, डेंा यु, ियरोग, ्ायर्ाईड आणण

डायरीया या साथीच्या रोगाींनी गत पाच वषाांत तब्बल १७५ जणाींचे मत्ृ यू झाल्याची माहहती
माहे एवप्रल २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्गनास आली आहे , हे खरे आहे काय
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(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी आरोा य ववभागाने या पररसरात साथीचे रोग ननयींत्रात
आणण्याकरीता कोणती
(३)

उपाययोजना केली आहे ,

नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (३०-०१-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) वसई-ववरार र्हर महानगरपामलकेने साथीचे रोग ननयींत्रण करण्यासाठी पुढीलप्रमाणे
कायगवाही केली आहे :-

 वसई-ववरार र्हर महानगरपामलका कायगिेत्रात महानगरपामलकेची २ रा णालये, १ माताबाल
सींगोपन केंद्र, २१ नागरी प्राथममक आरोा य केंद्रे व ९ दवाखाने कायगरत असुन यामार्गत
नागरीकाींना आरोा य ववषयक सेवा पुरववण्यात येतात.

 डेंा यु व मलेररया - NVBDCP या राषरीय कायगक्रमामार्गत डेंा यु/मलेररया चा रा ण

आढळल्यास त्याींना औषधे दे ण्यात येतात.तसेच सींबींचधत पररसराचे सवेिण करन तापाचा
रा ण आढळल्यास रक्त तपासणी करण्यात येते. त्याचप्रमाणे महानगरपामलका कायगिेत्रात
दर १५ हदवसाींनी सावगजननक आरोा य ववभागाच्या कमगचाऱ्याींमार्गत र्ॉगीींग व स्प्रेईंग
करण्यात येते.

 डायरीया

-

IDCF

(Intensified

Diarrhoea

Control

Fortnight)

या

राषरीय

कायगक्रमामार्गत सवेिणामध्ये डायरीयाचे रा ण आढळल्यास रा णाला ORS, Zinc व
आवश्यक औषधे दे ण्यात येतात.
 ्ायर्ाईड - ्ायर्ाईड चा रा ण आढळल्यास सबींचधत कायगिेत्रामध्ये सवेिण करन रा णाला
महानगरपामलकेच्या नागरी प्राथममक आरोा य केंद्राींमार्गत आवश्यक औषधे पुरववण्यात येतात
व बालकाींसाठी ्ायर्ाईडची लस दे ण्यात येत.े
 ियरोग

-

राषरीय

सुधारीत

ियरोग

ननयींत्रण

कायगक्रम

अींतगगत

खाजगी

वैद्यकीय

व्यवसानयक व डॉट्स प्रोव्हाईडर याींची सभा, ियरोग रा णाींची सभा, तसेच सामाजजक
कायगकते

व

लहान

व्यवसानयक

याींना

मागगदर्गन

करण्यात

येते.

ियरोग

रा ण

व

एच.आय.व्ही. बाचधत रा ण याींना ववर्ेष समुपदे र्न करण्यासाठी TISS (Tata Institute of

Social Science) च्या माध्यमातन
ू समप
ु दे र्काची ननवड करण्यात आली आहे. ियरोग
रा ण अधगव् औषधी घेत असल्यास ियरोग कायगकते STS, STLS, DPS, TBHV,
समुपदे र्क हे रा णाींच्या घरोघरी भे् दे ऊन सदर रा णाींवर औषधोपचार केले जातात.

 महानगरपामलकेतर्े हॅन्डत्रबल्स, पोस््सग, बॅनसग याींचेमार्ेत नागरीकाींमध्ये जनजागत
ृ ी केली
जाते. तसेच लोकप्रनतननधीच्या ववर्ेष सहकायागने जनजागत
ृ ी केली जाते.

(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
िोल्हापूर शहरात मािील सहा वषािंपासून वक्ष
ृ िणनेचे सुरु असलेले िाम
(२२)

८९७२८ (२३-०८-२०१७).

(शाहूवाडी) :

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

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

वि.स. ३९७ (17)

(१) कोल्हापूर र्हरात मगील सहा वषाांपासून वि
ृ गणनेचे सुर असलेले काम पूणग झाले आहे
काय, असल्यास त्याचा अहवाल र्ासनास सादर केला आहे काय,

(२) असल्यस, वि
ू एकही
ृ प्राचधकरण सममतीची माहे जानेवारी, २०१७ वा त्या दरम्यान पासन
बैठक झालेली नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत काय आढळून आले,
त्यानूसार जबाबदार असणाऱ्याींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२९-०१-२०१८) : (१) कोल्हापूर र्हरातील वि
ृ गणना मे. सुवे इन्र्ो्े क व
्े रेकॉन इन्र्ो्े क प्रा. मल. मुींबई याींच्यामार्गत पूणग करण्यात आली आहे .
(२) हे खरे नाही.

• वि
ृ प्राचधकरण सममतीच्या हदनाींक १०/०६/२०१७ पयांत तीन बैठका झालेल्या आहे त.
(३) व (४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
िोल्हापरू ातील अांबाबाई मांदीर पररसराच्या वविास आराखडयाबाबत
(२३)

८९७४२ (२३-०८-२०१७).

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

(शाहूवाडी), श्री.राजेश क्षीरसािर (िोल्हापूर उत्तर) :
खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा

(१) कोल्हापूरातील अींबाबाई मींदीर पररसराच्या ववकास आराखडयास माहे जन
ू , २०१७ मध्ये वा
त्या दरम्यान झालेल्या उच्चाचधकार सममती बैठकीत मींजूरी दे ण्यात आली आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, या बैठकीत कोणत्या ववकास कामाींकरीता मींजरू ी दे ण्यात आली व सदरची कामे
ककती कालावधीत पूणग होण्याचे र्ासनास अपेक्षित आहे ,
(३) असल्यास, याबाबतची सद्यजस्थती काय आहे ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (३०-०१-२०१८) : (१) श्री. िेत्र महालक्ष्मी नतथगिेत्र ववकास आराखड्यातील

प्रथम ्प्पप्पयातील र.६५.०० को्ी (अचधकतम मयागदेत) कामाींची हद. ०९/०६/२०१७ रोजी
झालेल्या उच्चाचधकार सममतीच्या बैठकीत तत्वत: मर्र्ारस करण्यात आली आहे , हे खरे आहे .
(२) उच्चाचधकार

सममतीच्या मर्र्ारर्ीनस
ु ार आरखड्यातील प्रथम ्प्पप्पयात प्रामुख्याने पयग्न

ववषयक सुववधा, आपात्कालीन सुववधा, पाककांग सुववधा, घनकचरा व्यवस्थापन, सावगजननक
वाहतक
ू व्यवस्था इत्यादीचा समावेर् आहे .
•

मर्खर

सममतीच्या

अींनतम

मींजुरीनींतर

उपलब्धतेनुसार पूणग करण्याचे ननयोजन आहे .

दोन

वषागत

सदरहू

कामे

प्रत्यि

ननधीच्या

वि.स. ३९७ (18)
(३) प्रस्तूत प्रकरणी उच्चाचधकारी सममतीची मर्र्ारस र्ासन ननणगय ननयोजन ववभाग,

हद.०४/०६/२०१५ मधील मागगदर्गक सुचनेनुसार मर्खर सममतीच्या अींनतम मान्यतेसाठी सादर
करण्याची कायगवाही प्रस्ताववत आहे .

___________
डहाणू निरपररषदे त (जज.पालघर) जलमापि खरे दीत झालेला अपहार
(२४)

८९७७८ (२३-०८-२०१७).

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

श्री.पास्िल धनारे (डहाणू) :

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) डहाणू नगरपररषदे त जलमापक खरे दीतील अपहार प्रकरणी महाराषर जीवन प्राचधकरणाच्या

तीन अचधका-याींवर र्ौजदारी गन्
ु हे दाखल करण्यासाठी मजजप्रा, मींब
ु ई येथील कायागलयाने
परवानगी माचगतल्याचे हदनाींक १७ माचग, २०१७ रोजी वा त्या सुमारास ननदर्गनास आले आहे ,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या प्रकरणी चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत काय आढळून आले व

त्यानुसार सींबींचधत अचधका-याींवर र्ौजदारी गुन्हे दाखल करन कायदे र्ीर कारवाई करण्याबाबत
कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (३०-०१-२०१८) : (१) अर्ा आर्याचा प्रस्ताव डहाणू नगरपररषदे स प्राप्पत
झालेला नाही. तथावप, डहाणू नगरपररषदे ने जलमापक खरे दीत गैरव्यवहार केल्याबाबत
नगरपररषदे कडे तक्रारी प्राप्पत झाल्या आहे त, हे खरे आहे .
(२)

सदर

न्यायालयात

गैरव्यवहाराबाबत
याचचका

दाखल

तक्रारदाराने
केली

आहे .

मा.प्रथमवगग
सदर

न्यायदीं डाचधकारी,

याचचकेमध्ये

डहाणू

मा.न्यायालयाने

याींच्या
हदलेल्या

आदे र्ान्वये स्थाननक पोमलस स््े र्न, डहाणू याींच्यामार्गत चौकर्ी सुर आहे .
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
राज्यातील नाट्यिह
ु स्ती िरण्याबाबत
ृ ाांची दरू
(२५)

९०८१२ (२१-०८-२०१७).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.सुननल लशांदे (वरळी) :

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) राज्यातील मींब
ु ई व पण्
ु याबाहेरील तसेच ननमर्हरी भागातील नाट्यगह
ृ ाींची दरु वस्था

झाली

असल्याने त्याहठकाणी ना्य प्रयोग होत नाहीत, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले व
त्यानुसार राज्यातील नाट्यगह
ु स्ती करण्यासाठी कोणती कायगवाही केली वा करण्यात
ृ ाींची दर
येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वि.स. ३९७ (19)

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (३०-०१-२०१८) : (१) अींर्त: खरे आहे . ठाणे, बह
ृ न्मुींबई, जळगाव, साींगलीममरज-कुपवाड, कल्याण-डोंत्रबवली, नामर्क, कोल्हापरू , या महानगरपामलकेच्या अखत्याररतील
नाट्यगह
ु स्ती करण्यात आली आहे/ येत आहे.
ृ ाींची दर

औरीं गाबाद व अकोला महानगरपामलकेच्या अखत्याररतील नाट्यगह
ु स्ती करण्याची
ृ ाींची दर

बाब प्रस्ताववत आहे .
(२)

महानगरपामलकाींच्या

अखत्याररतील

नाट्यगह
ृ ाींची

दे खभाल

महानगरपामलकाींकडून कायगवाही करण्यात येत आहे .

दर
ु स्तीबाबत

सींबचधत

(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
धचपळूण निरपाललिेचा (जज.रत्नाधिरी) घनिचरा खत प्रकिया प्रिल्प बांद
होण्याची शक्यता ननमावण झाली असल्याबाबत

(२६)

९१५९५ (२३-०८-२०१७).

श्री.सदानांद चव्हाण (धचपळूण) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

(१) चचपळूण नगरपामलकेच्या (जज.रत्नाचगरी) घनकचरा खत प्रकक्रया प्रकल्पाचे बाींधकाम

ढासळलेले असून गॅस ननममगतीसाठी उभारण्यात आलेली ्ाकीही कोसळली असल्याने घनकचरा
प्रकक्रया प्रकल्प बींद होण्याची र्क्यता ननमागण झाली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर प्रकल्प नादर
ु स्तीमळ
ु े कचऱ्याची ववल्हे वा् वेळेत लावण्यात येत नसल्याने
आजूबाजूच्या पररसरात दग
ां ी पसरत आहे, हे ही खरे आहे काय,
ु ध

(३) असल्यास, सदर प्रकाराींमळ
ु े नागररकाींमध्ये सींतापाचे वातावरण असल्याने कचरा प्रकक्रया

प्रकल्पाची योा य सुधारणा करणे व पूवव
ग त सुरू करणेबाबत कोणती कायगवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (३०-०१-२०१८) : (१) चचपळूण नगरपरीषद हद्दीतील ओल्या कचऱ्यावर
प्रकक्रया करण्यासाठी सन २००८ मध्ये उभारण्यात आलेला प्रकल्प नादर
ु स्त झाला आहे , हे खरे
आहे .

(२) सदर प्रकल्प नादर
ु स्त असला तरी चचपळूण नगरपररषदे मार्गत ओल्या व सुका कचऱ्याची

योा य ववल्हे वा् लावण्यात येत असून ओल्या कचऱ्यासाठी कींपोस्् पी् तयार करण्यात आले
आहे .

• सक
ु ा कचरा भुमी भरावासाठी वापरण्यात येत असन
ू डींवपींग ग्राऊींडवर सतत जींतूनार्काची
र्वारणी करण्यात येत असल्याने दग
ां ीचा प्रादभ
ु ध
ु ागव ्ाळण्यासाठी खबरदारी घेण्यात येत आहे.

(३) बींद पडलेला घनकचरा प्रकल्प दर
ु स्त करन पुन्हा कायागजन्वत करण्याची कायगवाही
नगरपररषदे मार्गत सुर आहे .

वि.स. ३९७ (20)
• र्हरातील घनकचरा व्यवस्थापनासाठी तयार केलेल्या र. ३.४६ को्ी ककीं मतीच्या प्रकल्प
अहवालास हदनाींक १० नोव्हें बर, २०१७ रोजीच्या आदे र्ान्वये प्रर्ासकीय मान्यता दे ण्यात आली
आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
डहाणू (जज.पालघर) निरपररषद येथे िांिाटी खाडीलित
२०० मीटर क्षेत्रात बाांधिामे िेल्याबाबत

(२७)

९३०७४ (२३-०८-२०१७).

श्री.अलमत घोडा (पालघर) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) डहाणू (जज.पालघर) नगरपररषद येथे कींक्रा्ी खाडीलगत २०० मी्र िेत्रात बाींधकामे
केल्याचे माहे मे, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदर्गनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या इमारतीींना नगरपररषदे ने परवानगी हदली आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीनुसार पुढे कोणती कारवाई
केली वा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (३०-०१-२०१८) :(१), (२) व (३) • डहाणू नगरपररषद हद्दीत कींक्राडी नाला

असून त्यालगत बाींधकामे केलेले असून त्यातील काही बाींधकामे भूतपूवग ग्रामपींचायतीपासून
आहे त.

• कींक्राडी नाल्यालगत असलेल्या बाींधकामाबाबत सोसाय्ी र्ॉर र्ास्् जस््ीस, डहाणू याींनी

नगरपररषद व ववकासकाववरध्द मा. राषरीय हररत लवाद, पण
ु े येथे मळ
ु अजग क्र. ४८/२०१७
अन्वये दावा दाखल केला असून सद्यजस्थतीत प्रकरण न्यायप्रववष् आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

डहाणू (जज.पालघर) निरपाललिेला िचऱयाची ववल्हे वाट लावण्यासाठी
लशवाजीनिर येथे असलेले डांजम्पि ग्राऊांड अपुरे पडत असल्याबाबत

(२८)

९३४६१ (२३-०८-२०१७).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.पास्िल धनारे (डहाणू) :

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) डहाणू (जज.पालघर) नगरपामलकेला कचऱ्याची ववल्हे वा् लावण्यासाठी मर्वाजीनगर येथे
असलेले डींजम्पग ग्राऊींड अपुरे पडत आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनामार्गत चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत काय आढळून
आले व तद्नस
ू ार डहाणू नगरपामलकेच्या कचऱ्याची ववल्हे वा् लावण्यासाठी डींजम्पग ग्राऊींडची
उभारणी करणेबाबत र्ासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वि.स. ३९७ (21)
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (३०-०१-२०१८) : (१) व (२) डहाणू नगरपरजषदेचे कचऱ्याची ववल्हे वा्
लावण्यासाठी मर्वाजीनगर येथे डींजम्पग ग्राऊींड नाही.
• डहाणू नगरपररषद िेत्रात दररोज ननमागण होणाऱ्या सम
ु ारे १२ मे. ्न घनकचऱ्यापैकी ३ मे.
्न कचऱ्याची ववल्हे वा् सरावली व वडकुन येथील जागेवर र्ास्त्रोक्त पद्धतीने करण्यात येते.
उवगररत कचऱ्यावर जीवाणू प्रकक्रया करन
•

स्वच्छ

महाराषर

अमभयानातींगत
ग

खत ननमीती करण्यात येते.

घनकचरा

व्यवस्थापनाचा

धडक

कायगक्रम

डहाणू

नगरपररषदे ने हाती घेतला आहे . त्याअनुषींगाने एका खाजगी सल्लागार सींस्थेमार्गत सववस्तर

प्रकल्प अहवाल तयार करन घेण्यात आला असन
ू सदर प्रस्ताव ताींत्रत्रक मान्यतेसाठी महाराषर
जीवन प्राचधकरण, ठाणे याींच्याकडे ववचाराधीन आहे.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
राज्यातील महापाललिा रुग्णालयात मोठया प्रमाणात औषधाांचा तुटवडा असल्याबाबत
(२९)

९५१२६ (०१-०१-२०१८).

श्री.अलमन पटे ल (मुांबादे वी), श्री.राधािृष्ट्ण ववखे-पाटील (लशडी),

श्री.ववजय वडेट्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.िालीदास िोळां बिर

(वडाळा), श्री.नसीम खान (चाांहदवली), श्री.बाळासाहे ब थोरात (सांिमनेर), श्री.अमर िाळे (आवी),
डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरु ी), श्रीमती ननमवला िाववत (इितपरू ी), श्री.जयिुमार िोरे (माण),
श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर), अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा), श्री.हषववधवन सपिाळ (बुलढाणा),

श्री.अलमत ववलासराव दे शमुख (लातूर शहर), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.हसन मुश्रीफ

(िािल), श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा), श्री.िुणाल पाटील (धळ
ु े ग्रामीण), श्री.हनुमांत डोळस
(माळलशरस), श्री.हदपि चव्हाण (फलटण), अॅड.आलशष शेलार (वाांद्रे पजश्चम), अॅड.पराि
अळवणी (ववलेपाले), श्रीमती मननषा चौधरी (दहहसर), श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), श्री.प्रशाांत
ठािूर (पनवेल), िॅप्टन आर.तलमल सेल्वन (सायन-िोळीवाडा), श्री.मांिलप्रभात लोढा (मलबार

हहल), श्री.योिेश सािर (चारिोप), डॉ.अननल बोंडे (मोशी), श्री.ओमप्रिाश ऊफव बच्चू िडू
(अचलपूर), श्री.ववनायिराव जाधव-पाटील (अहमदपूर), श्री.राज पुरोहहत (िुलाबा), श्री.राहूल
िुल (दौंड), श्री.शरददादा सोनावणे (जन्
ु नर), श्री.शलशिाांत लशांदे (िोरे िाव), श्री.जयांत पाटील

(इस्लामपूर), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.मिरां द जाधव-पाटील (वाई), श्री.अजजत पवार

(बारामती), श्री.हदलीप वळसे-पाटील (आांबेिाव), श्रीमती हदवपिा चव्हाण (बािलाण), श्री.पाांडुरां ि
बरोरा (शहापूर), श्री.वैभव वपचड (अिोले), श्री.नरहरी णझरवाळ (हदांडोरी), श्री.राणाजिजीतलसांह

पाटील (उस्मानाबाद), डॉ.सतीश (अण्णासाहे ब) पाटील (एरां डोल), श्री.उदे लसांि पाडवी (शहादा),
श्री.सांजय साविारे (भस
ु ावळ), प्रा.वषाव िायिवाड (धारावी) :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील

(१) मींब
ु ईत पावसाळ्यात मोठया प्रमाणात डेंा य,ु मलेररया, लेप्प्ो, स्वाईन फ्लु सारख्या
आजाराींचा र्ैलाव झाला असताना आजाराींवर उपचार करण्यासाठी महानगरपामलका रा णालयात

औषधाींचा तु्वडा असल्याची बाब माहे ऑगस््, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदर्गनास
आली, हे खरे आहे काय,

वि.स. ३९७ (22)
(२) असल्यास, यामुळे रा णाींच्या उपचारासाठी सवगसामान्य जनतेवर नाहक आचथगक भुदांड पडत
आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, राज्यातील अनेक महापामलकाींच्या रा णालयाींतही हीच पररस्थती आहे रा णाींना
आरोा य सेवा बाहे रन घ्याव्या लागत आहे त,

हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, महानगरपामलका रा णालयात औषध पुरवठा करण्यास जाणीवपूवक
ग
ववलींब
करणा-या अचधका-याींची चौकर्ी

करन कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली, हे ही खरे

आहे काय,
(५) असल्यास, उक्त प्रकरणी महापामलका रा णाींलयातील रा णाींना वेळेवर उपचार ममळावेत
यासाठी औषधे सींपण्याची मुदत सींपण्या आधीच सहा महहने औषधे खरे दीचे प्रस्ताव तयार
करन रा णाींची गैरसाय ्ाळण्यासाठी कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१२-०२-२०१८) : (१) “पामलका रा णालयाींमध्ये औषधाींचा तु्वडा” अर्ा
आर्याची बातमी हदनाींक १७ ऑगस््, २०१७ रोजीच्या महाराषर ्ाईम्स या वत्ृ तपत्रात प्रमसध्द
झाली होती ही वस्तुजस्थती आहे.
(२) हे खरे नाही.

बह
ु ई महानगरपामलका रा णालय प्रर्ासनाकडून आवश्यक जीवरिक औषधे स्थाननक
ृ न्मींब

बाजारातून खरे दी करण्यात आली आहे त.
(३) हे खरे नाही.

(४) बह
ु ूचीचे
ृ न्मुींबई महानगरपामलकेच्या रा णालयाींत औषधाींचा पुरवठा करण्यासाठी अनस
कामकाजात ववलींब झाल्याप्रकरणी बह
ु ई महानगरपामलकेमार्गत चौकर्ीचे आदे र् दे ण्यात
ृ न्मींब
आले आहे त.

(५) मागील कालावधीच्या अनस
ु च
ू ीवरील कींत्रा्दाराींकडून अनुसूचीवरील औषधे त्याच दरात
खरे दी करण्याची कायगवाही बह
ुीं ई महानगरपामलकेमार्गत करण्यात आली आहे.
ृ न्मब

तसेच, महानगरपामलका रा णालयाींतील औषधाींच्या साठयाबाबत आवश्यक ती कायगवाही

करण्यात आली असन
ू , जीवरिक औषधाींचा परु े सा साठा उपलब्ध आहे .
(६) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
िाांहदवली (प) येथील डॉ. बाबासाहेब आांबेडिर (शताब्दी) रुग्णालयामधील असवु वधाांबाबत
(३०)

९५१७५ (०१-०१-२०१८).

श्री.अलमत ववलासराव दे शमख
(लातरू शहर), श्री.राधािृष्ट्ण
ु

ववखे-पाटील (लशडी), श्री.बाळासाहेब थोरात (सांिमनेर), श्री.अलमन पटे ल (मुांबादे वी), श्री.नसीम
खान (चाांहदवली), श्री.ववजय वडेट्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्रीमती मननषा चौधरी (दहहसर), श्री.अतुल

भातखळिर (िाांहदवली पूव)व , श्री.अलमत साटम (अांधेरी पजश्चम), अॅड.आलशष शेलार (वाांद्रे
पजश्चम) :

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

वि.स. ३९७ (23)
(१) काींहदवली (प) येथील डॉ. बाबासाहे ब आींबेडकर (र्ताब्दी) रा णालयामध्ये श्रीमती प्रममला
नेरळकर या महहला रा णाच्या डोळ्याला व श्रीमती र्ाींताबेन जाधव या महहला रा णाच्या
पायाला उीं दीराने चावा घेऊन रक्त बींबाळ केल्याची धक्कादायक घ्ना माहे सप्प्ें बर, २०१७
मध्ये वा त्या दरम्यान घडली, हे खरे आहे काय.
(२) असल्यास, सदर रा णालयामधील कमगचारी रा णाींकडे बेड र्ी्, ्ॉयले् पॉ् उपलब्ध करन
दे ण्यासाठी पैर्ाची मागणी कररत असल्याची बाब ननदर्गनास आली, हे ही खरे आहे काय.
(३) असल्यास, प्रश्न भाग (१) व (२) प्रकरणी चौकर्ी करण्यात आली आहे काय, चौकर्ीत
काय आढळून आले त्यानस
ु ार दोषी आढळणा-या कमगचारी व अचधकारी याींच्यावर र्ासनाने
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे .

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०१-०२-२०१८) : (१) बोरीवली येथील र्ताब्दी रा णालयात हदनाींक ३
ऑक््ोबर, २०१७ रोजी एका महहलेच्या डाव्या डोळयाला व हदनाींक ९ ऑक््ोबर, २०१७ एका
महहलेच्या उजव्या पायाला उीं दराने चावा घेतला ही वस्तुजस्थती आहे.

तथावप, रा ण महहलेच्या डोळयाला उीं दराने चावा घेतल्याने सदर महहलेचा डोळा ननकामी

झाला हे खरे नाही.
उीं दराने चावा घेतलेल्या महहलाींवर बह
ु ई महानगरपामलकेमार्गत त्वरीत औषधोपचार
ृ न्मींब

करन त्याींना घरी पाठववण्यात आले आहे . त्याींच्या जीववताला कोणताही धोका नाही.
(२) हे खरे नाही.
(३)

सदर

रा णालयात

उीं दीर

प्रनतबींधक

उपाययोजनाींच्या

अनुषींगाने

महानगरपामलकेमार्गत खालीलप्रमाणे कायगवाही करण्यात आली/येत आहे :-

बह
ृ न्मुींबई

• रा णालयाच्या पररसरात मुषक सींहारक औषध ्ाकण्यात आले आहे .
• आवश्यक त्या हठकाणी रॅ्गाडग लावण्यात आले आहे त.

• उीं दराींची त्रबळे बुजवून, उीं दीर पकडण्यासाठी वपींजरा व गोंदपट्टी लावण्यात आल्या आहे त.
• रा णालयाच्या णखडक्याींना जाळया बसववण्यात आल्या आहे त.

• रा णालयाच्या इमारतीचे कृत्रत्रम छत (र्ॉल मसमलींग) दर
ु स्त करण्यात आले आहे .

• कचरा व उरलेल्या अन्न पदाथाांची ववल्हे वा् योा य प्रकारे लावण्याबाबत समुपदे र्न करण्यात
आले आहे.

• भींगाराची ववल्हे वा् लावण्यात आली आहे .
• रा णालयाच्या पररसरातील झाडे-झड
ु पे कमी करण्यात आली आहेत.

• रा णालयाबाहे रील खाण्याच्या गाडयाींवर कारवाई करण्याची प्रकक्रया सुर आहे .

• रा णालयातील इमारत बाींधणाऱ्या कींत्रा्दारास ववववध उपाययोजनाींचा आढावा घेण्याबाबत
साींगण्यात आले आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________

वि.स. ३९७ (24)
िल्याण-डोंबबवली (जज.ठाणे) महानिरपाललिेत नव्याने समाववष्ट्ट
िेलेल्या २७ िावाांना नािरी सुववधा पुरववण्याबाबत
(३१)

९५२५१ (०३-०१-२०१८).

श्री.राधािृष्ट्ण ववखे-पाटील (लशडी), श्री.ववजय वडेट्टीवार

(ब्रम्हपरू ी), श्री.नसीम खान (चाांहदवली), श्री.अलमत ववलासराव दे शमख
ु (लातरू शहर), श्री.अलमन

पटे ल (मुांबादे वी), श्री.त्र्यांबिराव लभसे (लातूर ग्रामीण), श्री.सुननल िेदार (सावनेर), श्री.अमर
िाळे (आवी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.हषववधवन सपिाळ (बुलढाणा), डॉ.सांतोष
टारफे (िळमनुरी) :

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) कल्याण डोंत्रबवली (जज.ठाणे) महानगरपामलकेत र्ासनाने हदनाींक १ जन
ू , २०१५ रोजी २७
गावे समाववष् केल्यापासून या गावाींना नागरी सुववधाींचा अभाव असल्याने त्या गावातील

गावकऱ्याींनी हदनाींक १८ सप्प्ें बर, २०१७ रोजी वा त्या सम
ु ारास ५०० नागररकाींच्या सह्याींचे
ननवेदन महानगरपामलका मुख्यालयात दाखल केले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, कल्याण डोंत्रबवली महानगरपामलकेमध्ये समाववष् झाल्यापासून या २७

गावाींकडे नागरी सुववधा पुरववण्याकडे महानगरपामलका दल
ग करत असल्याने लोकवगगननतून
ु ि
नागरी समस्या सोडववण्यात येणार असून कर न भरण्याचा ननधागर तेथील नागररकाींनी केला
असन
ू गावाींना कल्याण डोंत्रबवली महानगरपामलकेतन
ू मक्
ु त करण्याची मागणी केली जात आहे ,
हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीचे ननषकषग काय आहे त,
त्यानुसार २७ गावातील नागररकाींना नागरी सुववधा तात्काळ पुरववण्याबाबत कोणती कायगवाही
केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०६-०२-२०१८) : (१) हद. १४.०५.२०१५ च्या अचधसूचनेन्वये २७ गावे हद.
१.०६.२०१५ पासून कल्याण-डोंत्रबवली महानगरपामलकेमध्ये समाववष् करण्यात आली होती. हद.

७.०९.२०१५ रोजी उक्त २७ गावाींसाठी नगरपररषद गहठत करण्यासाठी प्रारूप अचधसच
ू नेचा
मसुदा प्रमसध्द केला असून त्यावरील हरकती व सच
ू नाींवर कायगवाही सुरू आहे . हद.

१८.०९.२०१७ रोजी नागरी सुववधाींच्या अभावाबाबत ५०० सह्याींचे ननवेदन महानगरपामलकेत
दाखल केले अर्ी वस्तुजस्थती नाही.

(२) व (३) २७ गावाींचा समावेर् महापामलका िेत्रात केल्यापासन
ू महापामलकेने या गावातील
दै नींहदन सुववधा ( रस्ते, हदवा-बत्ती,पाणी, घनकचरा व्यवस्थापन) इत्यादी बाबीींवर लि केंद्रीत

करून दै नींहदन दे खभाल व दरू
ु स्ती हाती घेवून नागरीकाींना सुववधा उपलब्ध करून हदल्या
आहे त.

महानगरपामलकेने या िेत्रातील नागरीकाींकडून सन २०१७-१८ या आचथगक वषागकरीता

मालमत्ता कराची वसल
ु ी रू. ९४.५७ को्ी पैकी डडसेंबर,२०१७ पयांत रू. ९.७५ को्ी जमा केली
आहे .

स्वच्छ भारत अमभयान अींतगगत घनकचरा व्यवस्थापनासाठी रू.११४.२३ को्ीचा प्रकल्प
अहवाल मींजूर करण्यात आला आहे .

वि.स. ३९७ (25)
सदर २७ गावाींसाठी प्रस्ताववत अमत
ृ योजनेच्या अनुषींगाने सन २०४९ ची २७ गावाींची

लोकसींख्या व आवश्यक पाणी पुरवठा गह
ृ ीत धरून रू. १८०.८१ को्ीचा प्रस्ताव तयार

करण्यात आला आहे .

सदरची गावे महापामलका िेत्रात समाववष् केल्यानींतर या भागातील नागरी सुववधा

सुधारणे व ननयोजनबध्द ववकास करणेसाठी महापामलका व र्ासन स्तरावर प्रयत्न सुरू आहे त.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

मुांबई महानिरपाललिेमाफवत राबववण्यात येणाऱया स्वच्छ मुांबई प्रबोधन अलभयान योजनेबाबत
(३२)

९५६६८ (०१-०१-२०१८).

अॅड.पराि अळवणी (ववलेपाले), अॅड.आलशष शेलार (वाांद्रे

पजश्चम), िॅप्टन आर.तलमल सेल्वन (सायन-िोळीवाडा) :

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मुींबईतील झोपडपट्टय
् ा, गमलच्छ वस्त्याींमध्ये स्थाननक सहभागातून स्वच्छता करण्यासाठी

मुींबई महानगरपामलकेकडून स्वच्छ मुींबई प्रबोधन अमभयान योजना राबववली जात असल्याचे
ननदर्गनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या योजनेमध्ये झोपडपट्टीतील १५० कु्ुींबाींचा कचरा उचलण्यासाठी मींडळाच्या
एका कामगाराला सर्ाईच्या साहहत्यासह ५४०० रपये व रहहवाश्याींच्या प्रबोधनासाठी ६०० रपये
हदले जात असल्याचे आढळून आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, एवढ्या तु्पुींजी पगारामध्ये कामगाराला सर्ाई व प्रबोधन करणे र्क्य
नसल्यामळ
ु े ही योजना अपयर्ी ठरली असन
ू जनजागत
ृ ी मोहहमेसाठी हदला जाणारा ननधी वाया
जात असल्याचे ननदर्गनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, स्वच्छता व प्रबोधनासाठी आखण्यात आलेल्या योजनेचा पुनववगचार करून
स्वच्छतेच्या जनजागत
ृ ीसाठी एक वेगळी योजना राबववण्यासाठी र्ासन महानगरपामलकेला
ननदे र् दे णार आहे काय,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०३-०२-२०१८) : (१) होय, मुींबईतील झोपडपट्टय
् ा, गमलच्छ वस्त्याींमध्ये

स्थाननक सहभागातून स्वच्छता करण्यासाठी महापामलकेकडून “स्वच्छ मुींबई प्रबोधन अमभयान”
योजना राबववली जात असन
ू , याअींतगगत प्रबोधन, लोकसहभाग, जनजागत
ृ ी, वातावरण ननममगती
इत्यादी बाबीींकररता बह
ृ न्मुींबई महानगरपामलकेकडून ननधी हदला जातो.

(२) व (३) स्वच्छ मुींबई प्रबोधन अमभयानाींतगगत बह
ृ न्मुींबई महानगरपामलकेमार्गत ७५०
लोकसींख्या ककीं वा १५० कु्ुींबे म्हणजे एक “एकक” असे प्रमाण ठरववण्यात आले आहे.

बह
ृ न्मुींबई महानगरपामलका िेत्रात सावगजननक स्वच्छता राखण्यासाठी सींस्थेला लागणारे

साहहत्य व अवजारे याींची खरे दी, स्वयींसेवकाींसाठी सरु िा साधने, दै नींहदन स्वच्छता, पयगवेिण
आणण

व्यवस्थापन

खचग

याकररता

र.

५४००/-

प्रनत

एकक

प्रनतमाह

व

प्रबोधन

व

जनजागत
ृ ीसाठी र. ६००/- प्रनत एकक प्रनतमाह असे एकूण र. ६०००/- प्रनत एकक प्रनतमाह
इतके सहाय्य अनुदान स्वरपात दे ण्यात येत.े
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सदर

योजनेमध्ये

स्थाननक

स्वयींसेवी

सींस्थाींच्या

माध्यमातून

लोकसहभागासाठी

जनजागत
ृ ी करणे अपेक्षित आहे . याकररता सींस्था, स्थाननक जनतेतून स्वयींसेवक तयार करते
व लोकसहभागातन
ग ा करते.
ू योजनेच्या ध्येयाींची पत
ु त

सदर योजनेद्वारे गमलच्छ वस्त्याींमध्ये सार्सर्ाई राखली जात असल्यामुळे हदला

जाणारा ननधी वाया जात नाही.

सदर योजना बींद करण्यात आली नाही. तसेच, सदर योजनेमध्ये उहद्दष्पूतीसाठी

कामगार पुरववण्याची सींकल्पना/तरतुद नसून, “एकक” या सींकल्पनेर्ी ननगडीत आहे .
आहे .

सदर योजनेचे पन
ु ववगलोकन करण्याची कायगवाही बह
ु ई महानगरपामलकेमार्गत सर
ु
ृ न्मींब

(४) व (५) सदर प्रकरणी बह
ृ न्मुींबई महानगरपामलकेमार्गत चौकर्ी करण्यात आलेली नाही.
___________
मांब
ु ईतील समद्र
ु किनाऱयाांवर जीवरक्षि तैनात िरण्याच्या िांत्राट दे ण्यासाठी
िाढलेल्या ननववदाांमध्ये झालेला िैरव्यवहार

(३३) ९५८३९ (०२-०१-२०१८).

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

िॅप्टन आर.तलमल सेल्वन (सायन-िोळीवाडा), अॅड.आलशष शेलार (वाांद्रे पजश्चम), श्री.अलमत
साटम (अांधेरी पजश्चम) : सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मुींबईमधील समुद्र ककनाऱ्याींवर जीवरिक तैनात करण्याचे कींत्रा् एका ववमर्ष् कींपनीला
दे ण्यासाठी ननववदाींमध्ये जाचक अ्ीींचा समावेर् करण्यात आल्याचे ननदर्गनास आले आहे , हे
खरे आहे काय,
(२) असल्यास, मागील तीन वषाांमध्ये तीन को्ी रपये उलाढाल असलेल्या कींपनीला या
ननववदा प्रकक्रयेत सहभागी होता येईल अर्ी अ् घातल्यामळ
ु े मींब
ु ईतील बहुताींर् जीवरिक
सींस्था ननववदा प्रकक्रयेतून अपात्र झाल्याचे कळते, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, जीवरिक सेवा परु ववणाऱ्या कींपनीने अथवा सींस्थेकडे कोणती उपकरणे असणे
आवश्यक आहे याचा उल्लेखही ननववदा प्रकक्रयेत न केल्याचे ननदर्गनास आले आहे , हे ही खरे
आहे काय,
(४) असल्यास, याबाबत चौकर्ी करून केवळ एका ववमर्ष् कींपनीच्या र्ायद्यासाठी ननववदा
काढणाऱ्या अचधकाऱ्याींवर र्ासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०१-०२-२०१८) : (१) जीवरिकाींसाठी एका कींपनीवरच जीव अर्ा आर्याचे
वत्ृ त माहे सप्प्ें बर, २०१७ रोजीच्या दै ननक लोकसत्ता या वतगमानपत्रात प्रमसध्द झाले होते ही
वस्तुजस्थती आहे .
(२)

बह
ृ न्मुींबई

महानगरपामलकेमार्गत

मुींबईतील

सहा

समुद्रककनाऱ्याींवर

जीवरिकाींच्या सेवा परु ववण्याकररता पररगणन करण्यात आलेल्या

तीन

वषाांकररता

र. ११.१७ को्ी इतक्या

अींदाजजत रकमेच्या ३०% म्हणजेच र. ३.३५ को्ी एवढी आचथगक उलाढाल आवश्यक
असण्याची अ् ई-ननववदे मध्ये समाववष् करण्यात आली होती.
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(३) व (४) जीवरिक सेवा पुरववणाऱ्या कींपनी अथवा सींस्थेमार्गत लाईर् जॅके्, रे स्क्यु ट्युब,
ररींग बॉईज, रे स्क्यु रोप, ररचाजेबल ्ॉचेस इत्यादी उपकरणे समुद्रककनाऱ्याींवर उपलब्ध करन
दे ण्याबाबतची अ् ई-ननववदा प्रकक्रयेत समाववष् करण्यात आली होती.
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
मुांबई महानिरपाललिेच्या शाळाांमधील ववद्यार्थयािंना टॅ ब लमळाले नसल्याबाबत
(३४)

९५८४४ (०१-०१-२०१८).

अॅड.पराि अळवणी (ववलेपाले), श्री.नरें द्र पवार (िल्याण

पजश्चम), अॅड.आलशष शेलार (वाांद्रे पजश्चम), श्री.नरें द्र महे ता (लमरा भाईंदर), िॅप्टन आर.तलमल
सेल्वन (सायन-िोळीवाडा), श्री.िालीदास िोळां बिर (वडाळा), श्री.अलमन पटे ल (मुांबादे वी),

श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.नसीम खान (चाांहदवली), श्रीमती ननमवला िाववत
(इितपूरी),

श्री.डी.पी.सावांत

(नाांदेड

उत्तर),

श्री.बाळासाहे ब

थोरात

(सांिमनेर),

श्री.ववजय

वडेट्टीवार (ब्रम्हपरू ी), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरु ी), श्री.िुणाल पाटील (धळ
ु े ग्रामीण), श्री.अमर
िाळे (आवी) :

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मींब
ु ई महानगरपामलकेच्या र्ाळाींमधील ववद्यार्थयाांना सन २०१७-१८ चे र्ैिणणक वषग सर
ु
होऊन तीन महहने उल्ूनही

्ॅ ब ममळत नसल्याचे माहे सप्प्ें बर, २०१७ मध्ये वा त्या

दरम्यान ननदर्गनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, ्ॅ बच्या खरे दीसाठी यींदाच्या अथगसींकल्पात प्राथममकसाठी पाच को्ी तर
माध्यममकसाठी २.८३ को्ी रपयाींची तरतद
ू करण्यात आल्याचे ननदर्गनास आले आहे , हे ही
खरे आहे काय,

(३) असल्यास, नववीच्या पाठ्यक्रमात सन २०१७-१८ या र्ैिणणक वषागसाठी बदल झाला
असल्याने ्ॅ ब खरे दीची ननववदा प्रकक्रया पूणग न झाल्याचे ननदर्गनास आले आहे , हे ही खरे आहे
काय,

(४) असल्यास, नववी व दहावीच्या ववद्यार्थयाांचे र्ैिणणक नक
ु सान रोखण्यासाठी ववद्यार्थयाांना
लवकरात लवकर ्ॅ ब उपलब्ध करून दे ण्याकररता र्ासन महानगरपामलकेला ननदे र् दे णार आहे
काय,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (३०-०१-२०१८) : (१) “्ॅ ब” ची प्रतीिाच अर्ा आर्याची बातमी हदनाींक
१७.११.२०१७ रोजीच्या महाराषर ्ाईम्स या वतगमानपत्रात प्रमसध्द झाली होती ही वस्तुजस्थती
आहे .

(२) हे खरे आहे .

(३), (४) व (५) सन २०१७-१८ या र्ैिणणक वषागमध्ये इयत्ता ९ वी च्या पाठयक्रमात बदल
झाल्यामुळे,

सदर

्ॅ बचा

वापर

महानगरपामलकेस र्क्य झाले नाही.

इयत्ता

९

वी

तील

ववद्यार्थयाांसाठी

करणे

बह
ृ न्मुींबई
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सन २०१७-१८ मध्ये इयत्ता ९ वी मधील ववद्यार्थयाांसाठी १८,०७८ ्ॅ ब खरे दीसाठी हदनाींक
०५.०७.२०१७ रोजी मागववण्यात आलेल्या ननववदे स हदनाींक ११.०९.२०१७ रोजी चार वेळा
मुदतवाढ हदल्यानींतर दोन ननववदाकाराींकडून प्रनतसाद ममळाला.

सदर ननववदा प्रकक्रया पूणग झाल्यानींतर बह
ृ न्मुींबई महानगरपामलकेमार्गत इयत्ता ९ वी

तील ववद्यार्थयाांना नवीन पाठयक्रम अींतभत
ूग असलेले ्ॅ ब उपलब्ध करन दे ण्यात येणार आहे त.

तसेच, सन २०१५-१६ व सन २०१६-१७ मध्ये बह
ृ न्मुींबई महानगरपामलकेमार्गत र्ालेय

ववद्यार्थयाांसाठी उपलब्ध करन दे ण्यात आलेल्या एकूण ४३,८४३ ्ॅ बमधील ३६०० मेमरी काडगस

र्ालेय ववद्यार्थयाांकडून गहाळ झालेली असल्याने ३६०० ्ॅ ब मेमरी काडगववना बींद अवस्थेत
पडून होते ही वस्तुजस्थती आहे.

सदर ३६०० मेमरी काडगस खरे दी करण्याची ननववदा प्रकक्रया सुर आहे .
___________

नालशि महानिरपाललिेमधील अनतिमण ननमल
ुव न उपायुक्त याांनी शहरातील फलि, स्वाित
िमान, घरिुल ननश्चीती, अनतिमण व हॉिसवझोनमध्ये अननयलमतता िेल्याबाबत

(३५)

९५९५९ (०२-०१-२०१८).

श्रीमती सीमाताई हहरे (नालशि पजश्चम) :

सन्माननीय

मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) नामर्क महानगरपामलकेमधील अनतक्रमण ननमल
ुग न उपायुक्त याींनी र्हरातील र्लक,
स्वागत कमान, घरकुल ननश्चीती, अनतक्रमण व हॉकसग झोनमध्ये अननयममतता केल्याचे माहे
जुल,ै २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदर्गनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास,

आयुक्त, महानगरपामलका याींनी उपायुक्त याींच्या अननयममततेबाबत चौकर्ी

सममती नेमलेली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या सममतीचा चौकर्ी अहवाल पूणग झाला आहे काय, चौकर्ीमध्ये

काय आढळून आले आहे, त्यानस
ु ार कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२०-०२-२०१८) : (१) अर्ा प्रकारची तक्रार नामर्क महानगरपामलकेस
हद.२०.६.२०१७ रोजी प्राप्पत झाली होती.
(२) याप्रकरणाची सखोल चौकर्ी करण्यासाठी नामर्क महानगरपामलका स्थायी सममती ठराव
क्र.२०६, हद.२३.०६.२०१७ अन्वये चौकर्ी सममती नेमण्यात आली आहे .
(३) सद्यजस्थतीत सदर चौकर्ी सममतीचे कामकाज पुणग झालेले नाही.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

वि.स. ३९७ (29)

िल्याण डोंबबवली (जज.ठाणे) महानिरपललिा हद्दीतील बेिायदा व अनधधिृत
इमारतीांवर िारवाई िरण्याबाबत

(३६)

९६०८३ (०२-०१-२०१८).

श्री.किसन िथोरे

(मरु बाड), श्री.सांजय िेळिर (ठाणे),

श्री.पाांडुरां ि बरोरा (शहापूर), श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा), श्री.सुभाष भोईर (िल्याण
ग्रामीण), श्री.शाांताराम मोरे (लभवांडी ग्रामीण), श्री.रुपेश म्हात्रे (लभवांडी पूव)व :

सन्माननीय

मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) कल्याण डोंत्रबवली (जज.ठाणे) महानगरपामलका िेत्रातील २७ गावाींमध्ये मोठ्या प्रमाणावर
अनचधकृत बाींधकामे होत असल्याची तक्रार हदनाींक १३ ऑक््ोबर, २०१७ रोजी वा त्या सुमारास
महानगरपामलकेकडे करण्यात आली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, नाींहदवली (पी.and ्ी.कॉलनी) येथे बेकायदा व अनचधकृत इमारती बाींधल्याचेही

माहे नोव्हें बर, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यानच्या कालावधीमध्ये ननदर्गनास आले आहे , हे ही
खरे आहे काय,
(३) असल्यास, येथील बेकायदा बाींधकामाला प्रभारी अचधकारी भारत पवार हे अभय दे त
असल्याप्रकरणी त्याींची चौकर्ी करण्याचे आदे र् पामलका आयक्
ु ताींनी उपायक्
ु ताींना माहे सप्प्ें बर,
२०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान हदले होते, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय,चौकर्ीअींती काय ननदर्नागस आले
तद्नुसार बेकायदे र्ीर व अनचधकृत बाींधकामाींना अभय दे णाऱ्या सवगच महानगरपामलकेच्या
प्रभाग अचधकाऱ्याींवर, बाींधकामाींवर, ववकासकावर व सींबींचधत महानगरपामलका नगररचनाकार
ववभागातील अचधकाऱ्याींवर कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत आहे .
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०६-०२-२०१८) : (१) कल्याण-डोंत्रबवली महानगरपामलका िेत्रातील २७
गावाींमधील अनचधकृत बाींधकामाबाबत महानगरपामलकेस वेळोवेळी तक्रारी प्राप्पत होत असतात.
(२) हे खरे आहे .

मौजे नाींहदवली पींचानींद येथील सव्हे क्र.५८/७ येथे कोणतीही परवानगी न घेता,

इमारतीच्या र्ाऊींडेर्नचे बाींधकाम सुर असल्याबाबत श्री.महें द्र पोप्लाल र्हा याींनी तक्रार

केली आहे . सदर तक्रारीच्या अनष
ु ींगाने महानगरपामलकेच्या पयगवेिकामार्गत पाहणी करन
सदरचे बाींधकाम पूणप
ग णे थाींबववण्यात आले आहे .

(३) व (४) प्रस्तुत प्रकरणी बेकायदा बाींधकामाींना अभय दे णाऱ्या प्रभारी अचधकारी श्री. भारत
पवार याींची चौकर्ी करण्याचे आदे र् आयुक्त, कल्याण-डोंत्रबवली महानगरपामलका याींनी हदले
असून, उक्त प्रकरणी ववभागीय चौकर्ी करण्याची प्रकक्रया सुरू आहे .
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

वि.स. ३९७ (30)
येवला (जज.नालशि) येथील मुक्तीभूमीला ‘ब’ विव तीथवक्षेत्राचा दजाव लमळण्याबाबत
(३७)

९६१०६ (३०-१२-२०१७).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.छिन भुजबळ (येवला) :

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) येवला (जज.नामर्क) येथील मक्
ु तीभूमीला ‘ब’ वगग तीथगिेत्राचा दजाग ममळण्यासाठी हदनाींक ७
नोव्हें बर, २०१७ रोजी वा त्या सम
ु ारास स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी र्ासनाकडे मागणी केली
आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर मुक्तीभूमीचा ‘ब’ वगग तीथगिेत्रात समावेर् करण्याची बाब नगरववकास

ववभागार्ी सींबींचधत असल्याने त्या ववभागास योा य ती कायगवाही करण्याबाबत पयग्न
ववभागाकडूनसुध्दा माहे ऑगस््, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान कळववण्यात आले आहे , हे ही
खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनामार्गत कोणती कायगवाही

केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (३१-०१-२०१८) :(१) व (२) हे खरे आहे .
(३) जजल्हाचधकारी, नामर्क याींना अहवाल सादर करण्याबाबत कळववण्यात आले आहे.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
घाटिोपर (मांब
व ना
ु ई) येथील साईलसध्दी इमारत िोसळून झालेली दघ
ु ट
(३८)

९६३१७ (०१-०१-२०१८).

श्रीमती हदवपिा चव्हाण (बािलाण), श्री.हसन मश्र
ु ीफ

(िािल), श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा), डॉ.सतीश (अण्णासाहे ब) पाटील (एरां डोल), श्री.राहुल
जिताप (श्रीिोंदा), श्री.हदपि चव्हाण (फलटण), श्री.सुननल लशांदे (वरळी) :
सन्माननीय
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मुींबईतील घा्कोपर येथील साईमसध्दी ही इमारत हदनाींक २५ जुल,ै २०१७ रोजी वा त्या
सुमारास कोसळली, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास, या दघ
ग नेत १७ जणाींचा मत्ृ यु होऊन १४ जण गींभीर जखमी झाले, हे ही खरे
ु ्

आहे काय,

(३) असल्यास, सदर दघ
ग नेच्या चौकर्ीसाठी मुींबई महानगरपामलका आयुक्त याींनी हदनाींक २६
ु ्
जुल,ै २०१७ रोजी वा त्या सुमारास एक सममती नेमली होती, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, सदरहू सममतीत कोणते अचधकारी समाववष् होते, सममतीचा अहवाल र्ासनास
प्राप्पत झाला आहे काय तसेच सममतीने सादर केलेल्या मर्र्ारर्ीींचे थोडक्यात स्वरूप काय आहे
व मर्र्ारर्ीींची तात्काळ अमींलबजावणी करण्याबाबत र्ासनाकडून कोणती कायगवाही करण्यात
आली वा येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वि.स. ३९७ (31)
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१२-०२-२०१८) : (१) व (२) घा्कोपर येथील साईमसध्दी इमारतीस
हदनाींक २५ जुल,ै २०१७ रोजी लागलेल्या आगीत १७ व्यक्तीींचा मत्ृ यु झाला असून, १३ व्यक्ती
व बचावकायागत मींब
ु ई अजा नर्मन दलाचे २ जवान जखमी झाले होते ही वस्तजु स्थती आहे .

(३), (४) व (५) सदर दघ
ग नेच्या चौकर्ीसाठी अनतररक्त आयुक्त (पूवग उपनगरे ), उप आयुक्त
ु ्
(सुधार) व सींचालक (अमभयाींत्रत्रकी सेवा व प्रकल्प) याींच्या चौकर्ी सममतीने चौकर्ी प्रकक्रया

पूणग करन त्याींचा अहवाल हदनाींक २२.०८.२०१७ रोजी आयुक्त, बह
ृ न्मुींबई महानगरपामलका
याींना सादर केला आहे.
सदर

अहवालातील

महानगरपामलकेच्या

चौकर्ी

सींबींचधत

सममतीने

ववभागामार्गत

केलेल्या
कायगवाही

मर्र्ारर्ीींच्या
करण्यात

येत

मर्र्ारर्ीींच्या अनुषींगाने पुढील कायगवाही सुर आहे.

अनष
ु ींगाने
असन
ू ,

बह
ु ई
ृ न्मींब

प्रर्ासकीय

___________

मुांबईतील येथील सायन किल्ल्याची दरु वस्था झाल्याबाबत
(३९)

९६३७४ (३०-१२-२०१७).

श्री.िालीदास िोळां बिर (वडाळा), श्री.अस्लम शेख (मालाड

पजश्चम), श्री.अलमन पटे ल (मब
ुां ादे वी), श्री.नसीम खान (चाांहदवली), श्री.ववजय वडेट्टीवार

(ब्रम्हपूरी), श्रीमती ननमवला िाववत (इितपूरी), श्री.बाळासाहे ब थोरात (सांिमनेर), डॉ.सांतोष
टारफे

(िळमनरु ी),

श्री.िुणाल

पाटील

(धळ
ु े

ग्रामीण),

श्री.योिेश

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

सािर

(चारिोप) :

मींब
ु ईतील सायन ककल्ल्याची सींरिक मभींत हठकहठकाणी कोसळली असन
ू ककल्ल्याच्या

आवारात मोठया प्रमाणात गदग ल
ु े असल्याचे तसेच अनैनतक धींदे सर
ु असल्याचे माहे सप्प्ें बर,
२०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदर्गनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सायन तलावाला सुरिा नसल्यामळ
ु े या तलावाचा वापर कचरा र्ेकण्यासाठी
तसेच आत्महत्येसाठी केला जात आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, र्ासनाने या ककल्ल्याच्या सींरिक मभींतीची दर
ु स्ती करण्यासोबतच सदर दोन्ही
हठकाणी सुरिारिक ननयुक्त करण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०१-०२-२०१८) : (१) सायन ककल्ल्याची सींरिक मभींत कोसळली आहे ही
वस्तुजस्थती आहे .

तथावप, गह
ु े व अनैनतक धींदे
ृ ववभागाकडून प्राप्पत माहहतीनुसार, सायन ककल्ल्यात गदग ल

सुर असल्याचे आढळून आले नाही.

(२) सायन तलावाच्या सभोवतालच्या पररसरात दारोदारी जाऊन कचरा गोळा करणे व वाहून
नेण्याची व्यवस्था बह
ु ई महानगरपामलकेमार्गत करण्यात आली आहे .
ृ न्मींब
सदर तलावाच्या पररसरात दोन हठकाणी सावगजननक कचराकींु डीची व्यवस्था करण्यात

आली आहे .

वि.स. ३९७ (32)

आहे .

सदर तलावात मागील दोन वषाांत एका व्यक्तीने आत्महत्या केली आहे ही वस्तुजस्थती

(३) व (४) सायन ककल्ल्याच्या सींरिणासाठी बह
ु ई महानगरपामलकेमार्गत खालीलप्रमाणे
ृ न्मींब
कायगवाही करण्यात येत आहे :-

• सदर ककल्ल्यातील सायन तलावाच्या तीन बाजस
ू सींरिक मभींत असून, उवगररत रस्त्याकडील
बाजूस सींरिक जाळी बसववण्यात आली आहे .

• सदर तलावाच्या दर्गनी भागावर तलावाच्या खोलीबाबत व तलावात उतरल्यास होणाऱ्या
दघ
ग नेबाबत सच
ु ्
ू ना र्लक लावण्यात आला आहे .
•

कोसळलेल्या

सींरिक

मभींतीची

दर
ु स्ती

करण्याची

कायगवाही

महानगरपामलकेचे सुरिारिक तीन पाळयाींमध्ये तैनात असतात.
___________

सुर

आहे .

तसेच,

माटुांिा (मांब
ु ई) टी.एच.िटाररया मािाववर माटुांिा बब्रजवरील खड्डे
महानिरपाललिेने चि् मातीने बज
ु ववले असल्याबाबत

(४०)

९६४३७ (०१-०१-२०१८).

श्री.िालीदास िोळां बिर (वडाळा), श्री.अस्लम शेख (मालाड

पजश्चम), श्री.अलमन पटे ल (मुांबादे वी), श्री.नसीम खान (चाांहदवली), श्रीमती ननमवला िाववत
(इितपूरी), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.िुणाल पाटील (धळ
ु े ग्रामीण), श्री.बाळासाहे ब
थोरात (सांिमनेर), श्री.ववजय वडेट्टीवार (ब्रम्हपरू ी), श्री.अमर िाळे (आवी) :

सन्माननीय

मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

मा्ुींगा (मुींबई) ्ी.एच.क्ाररया मागागवर मा्ुींगा त्रब्रजवरील खड्डे महानगरपामलकेने चक्क

मातीने बुजववले असल्याचे माहे सप्प्ें बर, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदर्गनास आले आहे ,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, यामुळे हा त्रब्रज दच
ु ाकीस्वाराींसाठी धोकादायक झाला आहे, हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, यासींदभागत र्ासनाने चौकर्ी करन सदर खड्डयाींचे कााँक्री्ीकरण करण्याबाबत
कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०१-०२-२०१८) : (१) मा्ुींगा (मुींबई) येथील ्ी.एच.क्ाररया मागागवरील
मा्ुींगा पल
ु ावरील खड्डे बह
ु ववण्यात आलेले नाहीत.
ृ न्मुींबई महानगरपामलकेमार्गत मातीने बज
(२) हे खरे नाही.

(३) व (४) सदर प्रकरणी बह
ृ न्मुींबई महानगरपामलकेमार्गत चौकर्ी करण्यात आलेली नाही.

मा्ुींगा येथील ्ी. एच. क्ाररया मागागवरील मा्ुींगा पल
ु ावरील पावसाळयात ननमागण

झालेले खड्डे ताींत्रत्रक कारणामुळे माजस््क अस्र्ाल््ने बुजववणे उचचत नसल्यामळ
ु े , बह
ृ न्मुींबई

महानगरपामलकेमार्गत तात्पुरत्या स्वरपात डाींबर ममचश्रत खडीच्या (Cold Mix) सहाय्याने
बज
ु ववण्यात आले होते.

वि.स. ३९७ (33)
पावसाळयानींतर सदर पुलावरील खड्डे माजस््क अस्र्ाल््ने व्यवजस्थतररत्या बुजववण्यात

आले आहे त.

___________
उस्मानाबाद (ता. उस्मानाबाद) येथील नाट्यिह
ृ ाच्या अपूणव िामाबाबत
(४१)

९६६१० (३०-१२-२०१७).

श्री.राणाजिजीतलसांह पाटील (उस्मानाबाद), श्री.अजजत पवार

(बारामती), श्री.शलशिाांत लशांदे (िोरे िाव), श्री.जयांत पाटील (इस्लामपूर) :

सन्माननीय

मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) उस्मानाबाद (ता.उस्मानाबाद) येथील नाट्यगह
ृ ाचे काम मागील वषी झाले आहे , हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, सदरहु नाट्यगह
ग ा झाली आहे काय,
ु सोयीच्या कामाींची पुतत
ृ ात सवग सख
(३) असल्यास, सदरहु नाट्यगह
ृ ाच्या Fire Fighter चे काम अद्याप अपूणग आहे, हे ही खरे
आहे काय,
(४)

असल्यास, सदरहु नाट्यगहृ ाची कोणकोणती कामे अपूणग राहहलेली आहे त, तसेच
नाट्यगह
ृ ाची कामे अपुणग राहहलेली असल्यास ते वापरण्यासाठी दे ण्याचे कारण काय आहे त,

(५) असल्यास, सदरहु नाट्यगह
ृ ाची कामे अधगव् असताना नाट्यगह
ृ वापरासाठी दे णाऱ्याींवर
र्ासन कोणती कायगवाही करणार वा कररत आहे ,
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (३१-०१-२०१८) : (१), (२) व (३) उस्मानाबाद येथील नाट्यगह
ृ ातील
अींतगगत सजाव्, र्ॉल्स मसमलींग, अकॉस््ीकल वकग, कारपे्, आसन व्यवस्था इत्यादी कामाींसह

स्थापत्य ववषयक बहुताींर् कामे पण
ू ग झाली आहे त.
(४) नाट्यगह
ृ ास ऑडीओ, जव्हज्युअल, वातानुकूलीन व अजा नर्मन यींत्रणा बसववण्याची कामे
अपूणग आहे त. सद्यजस्थतीत नाट्यगह
ृ इमारत वापरण्यास दे ण्यात येत नाही.
(५) व (६) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
उस्मानाबाद (जज.उस्मानाबाद) शहराला ननयलमत पाणीपुरवठा िरण्याबाबत
(४२)

९६६८१ (३०-१२-२०१७).

श्री.राणाजिजीतलसांह पाटील (उस्मानाबाद) :

सन्माननीय

मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

उस्मानाबाद (जज.उस्मानाबाद) र्हराला पाणीपुरवठा करणारी जजल्हयातील तेरणा व रईभर

हे धरण समाधानकारक पावसामळ
ु े १०० ्क्के भरले आहे तसेच उजनी जलार्य दे खील पूणग
भरण्याकडे वा्चाल चालू आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, पाणीपुरवठा करण्यासाठी मुबलक पाणी उपलब्ध असताना र्हरास दहा ते
पींधरा हदवसाला पाणीपुरवठा करण्यात येतो, हे ही खरे आहे काय,

वि.स. ३९७ (34)
(३) असल्यास, माहे नोव्हें बर, २०१६ पयांत पाणी पम्पीींग करन चार हदवसाला पाणीपुरवठा
केला जात होता तेवढे च पाणी आता पम्पीींग करन उपलब्ध होत असताना पाणीपुरवठा
करण्यास दहा ते पींधरा हदवसाचा कालावधी लागण्याची कारणे काय आहे त,

(४) असल्यास, उस्मानाबाद र्हराला ननयममत पाणीपुरवठा करण्यासाठी र्ासनाने कोणती
उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (३१-०१-२०१८) : (१) हे खरे आहे .
(२) उस्मानाबाद र्हराला रईभर मध्यम प्रकल्प, तेरणा धरण व उजनी उद्भव धरण या तीन
ववद्यमान स्त्रोतामार्गत ७० मल्र प्रनतमाणसी प्रनतहदन पाणीपुरवठा केला जातो.

उस्मानाबाद र्हरातील गावठाण भागास दर ४ हदवसाआड व इतर भागात अपुऱ्या

ववतरण व्यवस्थे अभावी दर ५ ते ६ हदवसाआड पाणी परु वठा करण्यात येतो, ही वस्तजु स्थती
आहे .

(३) रईभर व तेरणा उद्भव ते रईभर जलर्ुद्धीकरण केंद्रापयांतची ववतरण व्यवस्था सन १९८७८८ दरम्यान ्ाकलेली असून, माहे नोव्हें बर, २०१६ मध्ये ती सतत नादर
ु स्त झाल्याने पाणी

पुरवठ्यास जास्तीचा कालावधी लागत होता. सद्यजस्थतीत दर ५ ते ६ हदवसाला पाणी पुरवठा
करण्यात येतो.

(४) उस्मानाबाद र्हराला ननयममत पाणी पुरवठा करण्यासाठी केंद्र र्ासन पुरस्कृत अमत
ृ
अमभयानाींतगगत उस्मानाबाद र्हर पाणी पुरवठा योजनेचे काम प्रगतीपथावर आहे.
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
हहांिोली जजल्हयातील औांढा नािनाथ शहरातील रस्त्याांच्या दरु
ु स्तीबाबत
(४३)

९७००१ (३०-१२-२०१७).

डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.अलमन पटे ल (मुांबादे वी),

श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्रीमती ननमवला िाववत (इितपरू ी), श्री.िुणाल पाटील (धुळे
ग्रामीण), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर), श्री.ववजय वडेट्टीवार (ब्रम्हपरू ी), श्री.अमर िाळे
(आवी) :

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) हहींगोली जजल्हयातील नतथगिेत्र असलेल्या औींढा नागनाथ र्हरातील रस्त्याींची ननधी अभवी
दयनीय अवस्था झाली असून येथील रस्त्याींवर मोठ मोठे खडडे पडले असल्याची बाब माहे
जुल,ै २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदर्गनास आली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, नतथगिेत्र असल्याने तेथे मोठया प्रमाणात प्रवार्ी व नागरीक येत असल्याने
येथील दयनीय अवस्था झालेल्या रस्त्यावरन प्रवास करणे वाहनधारकाींना धोकादायक झाले
आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, र्ासनाने याची दखल घेऊन या रस्त्याींच्या दर
ु स्तीसाठी
दे ण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

ननधी उपलब्ध करन

वि.स. ३९७ (35)
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०६-०२-२०१८) : (१) व (२) हे खरे नाही.
औींढा नागनाथ नगरपींचायतीची स्थापना हदनाींक १५.०७.२०१५ रोजी झाली असन
ू

स्थापनेपासन
ू एकूण १.३५ कक.मी. रस्त्याचे बाींधकाम करण्यात आले आहे . ववववध योजनाींमधन
ू
सुमारे ४ कक.मी. रस्त्याींचे बाींधकाम करणे प्रस्ताववत आहे.

(३) र्ासन ननणगय हदनाींक २५.०१.२०१८ अन्वये “सवगसाधारण रस्ता अनुदान” अींतगगत औींढा
नागनाथ नगरपींचायतीकरीता र.२० लि इतका ननधी ववतरीत करण्यात आला आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

मुांबई महानिरपाललिेने सन २००९ िामिाराांच्या भरतीसाठी घेतलेल्या पररक्षेतील प्रनतक्षा
यादीतील उमेदवाराांना महानिरपाललिेत समावून घेण्याबाबत

(४४)

९७४२९ (३०-१२-२०१७).

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

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

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील

(१) मुींबई महानगरपामलकेने सन २००९ मध्ये कामगाराींच्या भरतीसाठी परीिा घेवून कोट्यवधी
रपये जमा करण्यात आले व १८,००० कामगाराींची प्रतीिा यादी तयार करन त्यातील केवळ

३९१६ उमेदवाराींना हदनाींक २४ जुल,ै २०११ रोजी वा त्या सम
ु ारास मुींबई महानगरपामलकेत
सामावन
े सामावन
घेण्यात आले
ू घेण्यात आले परीं तू उवगरीत उमेदवाराींना अद्यापी सेवत
ू

नसल्याने त्याींनी वारीं वार मोचे व आींदोलन काढल्याचे माहे ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये वा त्या
दरम्यान ननदर्गनास आले, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, उवगररत उमेदवाराींना त्वरीत मुींबई महानगरपामलकेत समावून घेण्याबाबत
र्ासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०६-०२-२०१८) : (१), (२) व (३) सन २००९ मध्ये

बह
ृ न्मुींबई

महानगरपामलकेतील कामगार / कि पररचर / आया / हमाल याींची ररक्त पदे भरण्यासाठी
सावगजननक वतगमानपत्रात जाहहरात दे ण्यात आली होती.

सदर जाहहरातीच्या अनुषींगाने प्राप्पत झालेल्या पात्र अजगदाराींची सन २०११ मध्ये र्ारीररक

चाचणी घेण्यात आली होती.

सदर र्ारीररक चाचणीमध्ये पात्र उमेदवाराींची लेखी परीिा घेण्यात येऊन, कमाल गुण व

वयाची ज्येषठता या ननवडीच्या ननकषानस
ु ार प्रवगगननहाय ननवडयादी प्रसारीत करण्यात आली
होती.

त्यानस
ु ार लेखी परीिेमध्ये ममळालेल्या कमाल गुण व वयाची ज्येषठतेनुसार प्रवगगननहाय

३९१६ उमेदवाराींना ननयुक्तीकररता ववववध खाते/ववभाग/रा णालयात पाठववण्यात आले आहे.

सदर पदाींच्या गुणवत्ता यादीची ववधीग्राह्यता सींपलेली असल्यामुळे उवगररत उमेदवाराींचा

ववचार करता येणे र्क्य नसल्याचे बह
ु ई महानगरपामलकेमार्गत कळववण्यात आले आहे.
ृ न्मींब
___________

वि.स. ३९७ (36)
मुांबईतील महानिरपाललिेच्या पी/उत्तर ववभािाचे ववभाजन िरण्याबाबत
(४५)

९७५०८ (३०-१२-२०१७).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.सुननल प्रभू (हदांडोशी) :

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) मुींबई पजश्चम उपनगरातील मालाड येथील १० लाख लोकसींख्या असलेल्या पी/उत्तर

ववभागाचे ववभाजन करण्याबाबत मा. मुख्यमींत्री, आयुक्त, मुींबई महानगरपामलका याींना सन
२०१५ पासून अद्यापपयांत सातत्याने अनेकवेळा लेखी ननवेदन दे ऊनही अद्याप याबाबत
र्ासनातर्े कोणतीच कायगवाही करण्यात आलेली नाही, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, वॉडग ववभाजनाबाबत र्ासन तथा महानगरपामलकेकडून करण्यात आलेल्या
ननणगयात्मक कायगवाहीची सद्यःजस्थती काय आहे ,

(३) असल्यास, सदरहू ववभाजनाची कायगवाही ककती कालावधीत पूणग करण्यात येणार आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१२-०२-२०१८) : (१) सदर प्रकरणी लोकप्रनतननधीींनी ननवेदने सादर केली
आहे त ही वस्तुजस्थती आहे .

(२), (३) व (४) बह
ृ न्मुींबई महानगरपामलकेतील ववभागाींचे आकारमान व लोकसींख्या यामधील

असमतोल ववचारात घेऊन, महानगरपामलकेतील सवग ववभागाींच्या पुनरग चनेबाबतचा प्रस्ताव
ग्नेत्याींच्या बैठकीत सादर करण्यात आला असन
ू , मालाड येथील पी/उत्तर ववभागाचे
ववभाजन करण्याची बाब समाववष् आहे .

सदर प्रस्तावावर ग्नेत्याींनी उपजस्थत केलेले मुद्दे तसेच स्थाननक लोकप्रनतननधीींकडून

प्राप्पत झालेल्या सूचना ववचारात घेऊन, ग्नेत्याींमध्ये एकमत झाल्यानींतर ववभाजनाची पुढील
कायगवाही बह
ृ न्मुींबई महानगरपामलकेमार्गत करण्यात येणार आहे.
___________

िल्याण-डोंबबवली (जज.ठाणे) महानिरपाललिा प्रशासनािडून त्रयस्थ
सांस्थेने नोंदववलेल्या त्रुटीांची पुतत
व ा िेली जात नसल्याबाबत

(४६)

९९८८१ (०१-०१-२०१८).

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

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

(१) राज्य र्ासनाच्या सुवणगजयींती नगरोत्थान अमभयानातून कल्याण-डोंत्रबवली िेत्रात सुरू
असलेल्या कााँक्री् रस्त्याच्या दजागवर दे खरे ख ठे वण्यासाठी महानगरपामलकेने समींत्रक आणण थडग
पा्ी ऑडड्र (त्रयस्थ) नेमले आहेत, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, या त्रयस्थ सींस्थेसाठी २० लाख रपये मोजले जात आहे त परीं तु त्याींनी

नोंदववलेल्या त्रु्ीींची पुतत
ग ा महानगरपामलका प्रर्ासनाकडून केली जात नसल्याचे माहे नोव्हें बर,
२०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदर्गनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, त्रु्ीींची पूतत
ग ा केली जात नसल्याची कारणे काय आहे त,

वि.स. ३९७ (37)

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी चौकर्ी करण्यात आली आहे काय, चौकर्ीनस
ु ार सींबींचधत
कींत्रा्दार व पामलका अचधकारी-कमगचारी याींच्यावर काय कारवाई करण्यात आली तसेच
रस्त्याींचा दजाग सुधारण्याबाबत काय कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०५-०२-२०१८) : (१) • महाराषर सुवणग जयींती नगरोत्थान महामभयान

अींतगगत कल्याण-डोंत्रबवली महानगरपामलकेच्या रस्ते प्रकल्प ्प्पपा क्र.१ व २ कररता अनुक्रमे
र.१२३.७३२ को्ी व र.३०१.४४४५ को्ीच्या प्रकल्पाींस प्रर्ासकीय मींजरू ी दे ण्यात आली आहे .

• नगरोत्थान महामभयानाच्या स्थायी आदे र्ानुसार कामाींचे त्रयस्थ ताींत्रत्रक लेखापररिण करणे
आवश्यक आहे .

त्यानुसार महानगरपामलकेने इींडीयन रजजस््र ऑर् मर्पीींग या सींस्थेची

ननयुक्ती केली आहे .

• त्याचप्रमाणे ववर्ेष ताींत्रत्रक लेखा पररिक म्हणून जव्ह.जे.्ी.आय., मुींबई या सींस्थेची
महानगरपामलकेने ननयक्
ु ती केली आहे .

(२), (३), (४) व (५) • जव्ह.जे.्ी.आय., मुींबई याींनी केलेल्या पाहणीनुसार आवश्यक हठकाणी

कााँक्री्मध्ये कोअर क्ीींग करन त्याचे प्रयोगर्ाळे त तपासणी करन वेळोवेळी अहवाल दे णे,
कााँक्री् रस्त्याींच्या पॅनल
े ध्ये गेलेले तडयाींपैकी ६० ्क्के पेिा अचधक तडयाींमध्ये केममकल
वापरन दर
ु स्त करण्याची कायगवाही महानगरपामलकेकडून करण्यात आली आहे .

• तसेच केमीकल वापरन दर
ु स्तीचे उवगररत काम प्रगतीपथावर असन
ू मोठे तडे असलेले पॅनल्स
तोडून नव्याने करन घेण्यात येणार असल्याचे कल्याण-डोंत्रबवली महानगरपामलकेने कळववले
आहे .

• कामात आढळलेल्या त्रु्ीींमुळे ननववदा अ्ी व र्तीनुसार आवश्यक रक्कम ठे केदारास अदा न
करता रोखन
ू ठे वण्यात आली असन
ू उवगररत कामाींचीही योा य प्रकारे तपासणी व्हावी यासाठी
जव्ह.जे.्ी.आय., मुींबई सींस्थेस एक वषग मुदतवाढ दे ण्याचे कल्याण-डोंत्रबवली महागरपामलकेच्या
ववचाराधीन आहे .

___________
िल्याण डोंबबवली (जज.ठाणे) महानिरपाललिा घनिचरा
व्यवस्थापन िरण्यात अपयशी ठरल्याबाबत

(४७)

१०१२१८ (०१-०१-२०१८).

श्री.िणपत

मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

िायिवाड (िल्याण पूव)व :

सन्माननीय

(१) कल्याण डोंत्रबवली (जज.ठाणे) महानगरपामलका घनकचरा व्यवस्थापन करण्यात अपयर्ी
ठरल्याने हरीत लवादाने महानगरपामलका िेत्रात बाींधकाम बींदी केली आहे , हे खरे आहे काय,

वि.स. ३९७ (38)
(२) असल्यास, या प्रकरणी महानगरपामलका िेत्रातील वाढत्या लोकसींख्ये बरोबरच घनकचराही
वाढत असल्याने कल्याण डोंत्रबवली महानगरपामलका प्रर्ासन याबाबत व्यवस्थापन करण्यास
कुचराइग करीत असल्याचे ननदर्गनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाकडून महानगरपामलका प्रर्ासनास कोणते तातडीचे आदे र्
दे ण्यात आले आहे त,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०६-०२-२०१८) : (१) हे खरे नाही.
श्री. कौस्तुभ गोखले व इतर याींनी मा. उच्च न्यायालयात जनहहत याींचचका क्र.

१८२/२००९ दाखल केली होती. मा. उच्च न्यायालयाने प्रस्तुत जनहहत याचचकेच्या सन
ु ावणी
दरम्यान

नागरी

घनकचरा

ननयम

२०००

ची

अींमलबजावणी

करण्याचे

ननदे र्

हदले.

त्याअनष
ु ींगाने कल्याण-डोंत्रबवली महानगरपामलका िेत्रातील नवीन बाींधकाम परवानगीींवर हद.
१३.०४.२०१५ रोजी बींदी घातली होती.

तद्नींतर ववववध बाींधकाम ववकासकाींनी मा. उच्च न्यायालयात मसजव्हल ॲप्पलीकेर्न
दाखल करून बींदी उठववण्याची ववनींती केली होती. सदर याचचकेच्या हद. २५.०४.२०१६ रोजीच्या
सुनावणीमध्ये मा. उच्च न्यायालयाने बाींधकाम परवानगीला असलेले स्थचगती आदे र् उठववले.

मा. उच्च न्यायालयाने जनहहत याचचका क्र. १८२/२००९ मा. राषरीय हररत लवाद, पण
ु े याींचेकडे
पुढील सन
ु ावणीसाठी वगग केली.

(२) व (३) नागरी घनकचरा ननयम २००० अन्वये कचऱ्याचे सींकलन, वाहतुक आणण ववल्हे वा्
लावण्यासाठी राज्य सरकारने सव
ु णग जयींती नगरोत्थान योजने अींतगगत रू. ४३.७५ को्ीचा

सववस्तर प्रकल्प अहवाल सन २०१० मध्ये मींजरू केला. त्यानस
ु ार राज्य र्ासनाकडून १०.९३
को्ी इतके अनुदान ववतरीत करण्यात आले.

महापामलकेमार्गत स्वच्छ भारत अमभयान अींतगगत सववस्तर प्रकल्प अहवालास र्ासनाने

हद. २९.०३.२०१६ रोजी मान्यता हदली आहे .आधारवाडी िेपणभम
ू ी र्ास्त्रोक्त पध्दतीने कायम
स्वरूपी बींद करणेबाबत हद. १७.०४.२०१७ रोजी कायागदेर् दे ण्यात आले आहे त. ताींत्रत्रक बाबीींचे
काम पण
ू ग झाले असन
ू , प्पलॅ न्् उभारणीबाबत कायगवाही सरू
ु आहे .

महापामलका िेत्रात सक
ु ा व ओला कचरा वगीकरण तसेच स्वच्छतेबाबत व्यापक

जनजागत
ृ ी राबववण्यात येत आहे .

महापामलका िेत्रामधील घनकचऱ्यावर प्रकक्रया करून त्याद्वारे वीज ननममगती करण्याबाबत

हद. २६.१२.२०१७ रोजी राषरीय स्तरावर पीपीपी तत्वावर ई-ननववदा मागववण्यात आल्या आहे त.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

औरां िाबाद (जज.औरां िाबाद) महानिरपाललिाने फेरीवाले क्षेत्र घोवषत िेले नसल्याबाबत
(४८)

१०१५८८ (०३-०१-२०१८).

श्री.इम्तीयाज सय्यद (औरां िाबाद मध्य) :

मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय

वि.स. ३९७ (39)

(१) राज्य र्ासनाने महानगरपामलका औरीं गाबाद पररिेत्रासाठी र्ेरीवाला व्यवसायाचे (ववननयम
आधीर् उपववधी २००९) तयार केले असन
ू राज्यातील सवग महानगरपामलका, नगरपामलका याींना
अींमलबजावणी करण्याचे आदे र् हदले असताींनाही औरीं गाबाद महानगरपामलकाने अद्याप
र्ेरीवाले िेत्र घोवषत करून र्ासनाच्या आदे र्ाची अींमलबजावणी केली नाही, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास, गोरगरीब र्ेरीवाल्याींची

व्यावसाय करताना महानगरपामलका व पोलीस

प्रर्ासनाकडून वपवळणूक होते व हप्पतेखोरीचे प्रकार चालतात याबाबत र्ासन काय कायगवाही
करणार वा कररत आहे ,

(३) असल्यास, महानगरपामलका व पोमलस प्रर्ासन सींयुक्तपणे काम करून गोरगरीब
र्ेरीवाल्याींकररता र्हरातील सवग भागाींना उपलब्ध राहील असे र्ेरीवाला व्यावसायीक िेत्र
ननजश्चत करणार आहे काय,
(४) असल्यास, औरीं गाबाद महानगरपामलका िेत्रात असे र्ेरीवाला िेत्र कालमयागहदत ननजश्चत
करण्याचे आदे र् र्ासन महानगरपामलकेस दे णार आहे काय,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०६-०२-२०१८) : (१), (२), (३) व (४) राषरीय र्ेरीवाला धोरण
अींमलबजावणी

करण्याकररता

पथववक्रेता

(उपजजववका-सींरिण

व

पथ

ववक्री

ववननयम)

अचधननयम, २०१४ नुसार धोरण ठरववण्यात आलेले आहे. सदर अचधननयमातील ननयम, ११
मधील तरतूदीींनुसार नागरी स्थाननक सींस्थाींनी नगर पथववक्रेता सममती गहठत करणे आवश्यक
आहे . त्यानुसार औरीं गाबाद महानगरपामलकेने महानगरपामलका आयुक्त याींच्या अध्यितेखाली

नगरपथ ववक्रेता सममती गहठत केलेली आहे . सदर सममतीमध्ये व्यापारी सींघ, पणन सींघ व
अग्रणी बाँकेच्या प्रनतननधीींची ननयुक्ती करण्यात आलेली असून, सदर सममतीमार्गत र्ेरीवाला

व्यावसानयक िेत्र ननजश्चत करण्याची कायगवाही करण्यात येत असल्याचे आयुक्त, औरीं गाबाद
महानगरपामलका याींनी कळववलेले आहे .
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
बुलडाणा जजल्हयातील धचखली व खामिाांव निरपररषदे ला
वैलशष्ट्टयपूणव योजनेंतिवत ननधी लमळणेबाबत

(४९)

१०२०८२ (०१-०१-२०१८).

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

श्री.राहुल बोंद्रे (धचखली) :

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) बुलडाणा जजल्हयातील चचखली व खामगाींव नगरपररषदे ला नगरववकास ववभाग र्ासन

ननणगय हदनाींक २५ ऑगस््, २०१४ नस
ु ार वैमर्ष्यपण
ू ग योजनेंतगगत एकूण २०१.०० लि

रूपयाींची कामे मींजुर असून त्यापैकी १२०.६० लि रूपये ननधी कामानुसार ववतरीत करण्यात
आला, हे खरे आहे काय,

वि.स. ३९७ (40)
(२) असल्यास, मींजर ननधीपैकी उवगरीत ननधी रूपये ८०.४० लिची मागणी जजल्हाचधकारी,
बुलडाणा याींनी क्रमाींक न.वव.र्ा./डे-३ जावक क्रींमाक १२६७/२०५ हदनाींक २७ मे २०१५ नस
ु ार
प्रधान सचचव २, नगरववकास ववभाग मींत्रालय याींच्याकडे केली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदयजस्थतीत वरील कामापैकी काही कामे कींत्रा्दाराने १०० ्क्के पुणग केली
असून सदर कींत्रा्दार वेळोवेळी कामाच्या मोबदल्याची मागणी करीत असल्याने स्थाननक

लोकप्रनतननधी याींनी मा.मुख्यमींत्री याींना पत्राव्दारे ननवेदन करन तीन वेळा ननधीची मागणी
केल्याचे माहे नोव्हें बर, २०१७ मध्ये वा दरम्यान ननदग र्नास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, सींबींधीत कींत्रा्दराचे दे यके दे ण्यासींदभागत र्ासनाकडून काय कायगवाही करण्यात
आली वा येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०६-०२-२०१८) : (१) व (२) होय, हे खरे आहे .
(३) हदनाींक १६ नोव्हें बर,२०१५ च्या पत्रान्वये लोकप्रनतनीधी याींनी ननधी ववतरणाची मागणी
केली आहे .
(४) उपलब्ध ननधीच्या अनुषींगाने कायगवाही सुर आहे .
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
अमरावती (जज.अमरावती) महानिरपाललिेंतिवत छत्री तलावाचे
बाांधिाम सौंदयीिरण व इतर वविास िामे िरण्याबाबत
(५०)

१०३०४९ (०१-०१-२०१८).

श्री.रवव राणा (बडनेरा) :

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) अमरावती (जज.अमरावती) महानगरपामलकेंतगगत छत्री तलावाचे बाींधकाम सौंदयीकरण व

इतर ववकास कामे करण्यासाठी मींजुरीचा प्रस्ताव जजल्हाचधकारी, अमरावती याींचेकडून र्ासनाला

प्राप्पत झालेला आहे व त्या प्रस्तावमध्ये १०० को्ी रपयाींची मागणी नगर ववकास मींत्रालयाकडे
करण्यात आली असून मा.मुख्यमींत्री याींचे पत्रान्वये पहहला ्प्पपा ५० को्ी रपये र्ासनाकडून
अमरावती महानगरपामलकाला पाठववण्यात येणार आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, १०० को्ी रपये जर एक रकमी रक्कम हदल्यास छत्री तलावाचा लवकरात
लवकर ववकास होऊन पयग्काींसाठी खल
ु े करण्यात येईल, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०६-०२-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) होय.

वि.स. ३९७ (41)

(३) प्रथम ्प्पप्पयात र.२४.७० को्ीच्या कामास मींजूरी दे ऊन ववत्तीय वषग सन २०१५-१६ मध्ये

र.१२.३५ को्ी इतक्या र्ासन हहश्र्ाची रक्कम महापामलकेस जजल्हाचधकारी अमरावती याींच्या
मार्गत हद.८ माचग,२०१६ च्या र्ासन ननणगयान्वये ववतरीत करण्यात आली आहे . तद्नींतर या
कामाचे नव्याने सादरीकरण करण्यात आले आहे . त्यानुसार सध
ु ारीत कामाींच्या अनुषींगाने
कायगवाही प्रक्रीया करण्यात येत आहे .
(४) ववलींब झालेला नाही.
___________

ववधान भवन :

डॉ. अनांत िळसे

मुांबई.

प्रधान सधचव,
महाराष्ट्र ववधानसभा.

_________________________
र्ासकीय मध्यवती मुद्रणालय, मुींबई.

