अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ५३५ वी यादी

महाराष्ट्र ववधानसभा
पहहले अधधवेशन, २०१९
___________

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५०
___________

मांबईतील ऐततहाससि मांबई पोर्ट रस्र् (बीपीर्ी) बांदर येथील
झोपडपट्र्याांचे पनवटसन िरण्याबाबत
(१)

६५७५ (०७-०५-२०१५) श्री.सदा सरवणिर (माहहम), श्री.समीर िणावार (हहांगणघार्),

श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेल), श्री.बाबराव पाचणे (सशरुर), श्री.तिाराम िाते (अणशक्ती नगर):
सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मुींबईतील ऐततहाससक मुींबई पो्ट ट्रस्् (बीपी्ी) बींदर बींद करण्यात येणार आहे , हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, पो्ट ट्रस््च्या जसमनीवर असलेल्या झोपडपट््यातील नागररकाींच्या पुनवटसनाची
योजना काय आहे व मुींबई पो्ट ट्रस््च्या ताब्यातील जागा शासन सींपाददत करणार आहे काय,

(३) अद्याप बीपी्ीच्या ताब्यातील जागेबाबत तनणटय झाला नसल्यास त्यानष
ु ींगाने केंद्र व
शासनाने केलेल्या कायटवाहीची सद्य:स्स्िती काय आहे ?
श्री.

दे वेंद्र

फडणवीस

(०१-०२-२०१९)

:

(१) अपर

स्जल्हाधिकारी,

मुींबई

शहर

याींच्या

अहवालानस
ु ार, मींब
ु ईतील ऐततहाससक मींब
ु ई पो्ट ट्रस््मिील जसमनीचा भख
ू ींड हा बीपी्ीच्या

मालकीचा असून सदर जागेवर अततक्रमण तनषकासनाबाबत अपर स्जल्हाधिकारी, मुींबई शहर
या कायाटलयातील सक्षम प्राधिकाऱ्याची नेमणूक करण्यात आली नाही. तसेच, महाराषट्र

झोपडपट््ी (सु.तन. व पु.) अधितनयम, १९७१ चे कलम ३(झेड) २ अन्वये कोणतीही कायटवाही
उपस्जल्हाधिकारी (अतत./तनषका.) तिा सक्षम प्राधिकारी, कुलाबा याींच्या कायाटलयाने केली
नाही.

(२) सदर जागा केंद्र शासनाच्या मुींबई पो्ट ट्रस्् याींच्या मालकीची असल्याने पयाटयी सदतनका
उपलब्ि करुन दे ण्याचा प्रश्न उद्भाावत नाही.
(३) प्रश्न उद्भाावत नाही.
___________

वव.स. ५३५ (2)
बह
ृ नमांबई महानगरपासलिा क्षेत्रासह राज्यातील खाजगी प्राथसमि
शाळाांना अनदान समळण्याबाबत

(२)

७११२६ (६-०२-२०१७).

श्री.तिाराम िाते (अणशक्ती नगर), श्री.सांग्राम जगताप

(अहमदनगर शहर), श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मांब्रा िळवा) :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्यमांत्री पढ
ु ील

(१) बह
ु ई महानगरपासलका क्षेत्रातील ४३ खाजगी प्रािसमक शाळाींना अनद
ु ान समळण्याबाबत
ृ न्मींब
स्िातनक लोकप्रतततनिीनी ददनाींक १३ ऑक््ोबर, २०१६ रोजी वा त्या सुमारास मा. मुख्यमींत्री
याींना लेखी तनवेदन ददले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, राज्यातील खाजगी अनुदातनत शाळाींना वेतन व पेन्शनसाठी शासनामार्टत १००
्क्के अनद
ु ान दे ण्यात येते मात्र नगरपासलका आणण महानगरपासलका शाळाींना केवळ ५० ते ८०
्क्के अनुदान दे ण्यात येत,े हे ही खरे आहे काय

(३) असल्यास, प्रश्नोक्त भाग (१) व (२) बाबत शासनाने कोणती कायटवाही केली वा करण्यात
येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२१-०१-०२०१) : (१) हे खरे आहे .
(२), (३) व (४) बह
ृ न्मुींबई म.न.पा. क्षेत्रातील महानगरपासलका सींलस्ननत शाळा व खाजगी
व्यवस्िापनाकडून चालववण्यात येणाऱ्या खाजगी प्रािसमक अनद
ु ातनत शाळाींसाठी वेतन व

वेतनेतर अनुदानापो्ी केलेल्या खचाटवर शासनाकडून ५०% अनुदान शासनाच्या दराने अनुज्ञेय
केले जाते.

तसेच, महानगरपासलकेच्या शाळाींनाही ५०% अनुदान शासनाच्या दराने अनुज्ञय
े केले जाते.

महानगरपासलका व खाजगी शाळाींतील कमटचारी वींद
ृ ासाठी लागू असलेल्या तनवत्त
ृ ी वेतन
योजनाींसाठी शासनाकडून अनुदान दे ण्यात येत नाही.

बालकाींचा मोर्त व सक्तीच्या सशक्षणाचा अधिकार अधितनयम २००९ मिील कलम ३(१)

व कलम ९ तसेच महाराषट्र बालकाींचा मोर्त व सक्तीच्या सशक्षणाचा हक्क तनयम २०११
मिील

तनयम

४

मिील

तरतद
ु ीींच्या

अनुषींगाने

स्िातनक

स्वराज्य

सींस्िाींना

प्रािसमक

सशक्षणावरील मान्य बाबीवरील खचट भागववण्यासाठी अनुदानाचे पूवी ठरवून ददल्यानस
ु ार
खालीलप्रमाणे सूत्र ठे वण्यास मान्यता दे ण्यात आली आहे :•

अ वगट नगरपररषद

-

•

ब वगट नगरपररषद

•

क वगट नगरपररषद

-

•

महानगरपासलका

-

-

८०%

९०%
१००%
५०%
___________

वव.स. ५३५ (3)
मांबईत प्रधानमांत्री आवास योजनें तगटत म्हाडातफे िरण्यात येणाऱ्या गह
ृ नोंदणीच्या

सव्हे क्षणािररता खाजगी एजनसीद्वारे नागररिाांिडून पैसे आिारण्यात येत असल्याबाबत
(३) ७५५०९ (११-०२-२०१९) श्री.योगेश सागर (चारिोप), श्री.भारत भालिे (पांढरपूर), श्री.अस्लम

शेख (मालाड पजश्चम), श्री.असमत ववलासराव दे शमख (लातरू शहर), श्री.राधािृष्ट्ण ववखे-पार्ील
(सशडी), श्री.नसीम खान (चाांहदवली), श्री.चरण वाघमारे (तमसर), श्री.राजेंद्र पार्णी (िारां जा),

श्रीमती मतनषा चौधरी (दहहसर), श्री.सरे श (राजम
ू ामा) भोळे (जळगाव शहर) : सन्माननीय
गह
ृ तनमाटण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मुींबईत प्रिानमींत्री आवास योजनें तगटत म्हाडातर्े करण्यात येणारी गह
ृ नोंदणीचे सव्हे क्षण
मोर्त असतानाही काही खाजगी एजन्सी नागररकाींकडून पैसे घेत असल्याचे ददनाींक २
जानेवारी, २०१७ रोजी वा त्या सम
ु ारास तनदशटनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, घर दे ण्याचे आसमष दाखवून मुींबईतील अनेक दठकाणी अजाटची ववक्री होत आहे

व ऑनलाईन र्ॉमट भरण्यासाठी १०० ते ४०० रुपये आकारण्यात येतात असेही ददनाींक २
जानेवारी, २०१७ रोजी वा त्या सम
ु ारास तनदशटनास आले आहे ,

(३) असल्यास, नागररकाींची र्सवणूक होऊ नये यासाठी शासनाने कोणती कायटवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. प्रिाश महे ता (११-०२-२०१९) : (१) हे खरे नाही.
या प्रकरणी मादहती व सींचार तींत्रज्ञान कक्ष, महाराषट्र गह
ृ तनमाटण व

क्षेत्रववकास प्राधिकरण याींच्याकडे कोणत्याही तक्रारी प्राप्त झालेल्या नाहीत.

सदर सवेक्षणाकररता म्हाडातर्े कोणतीही खाजगी/अशासकीय सींस्िा अिवा

खाजगी ववकासक याींची नेमणक
केलेली नाही. तसेच या कामासाठी म्हाडाने कोणालाही
ू
प्रतततनिी, सल्लागार अिवा प्रॉप्ी एजीं् म्हणून नेमलेले नाही.
(२) व (३)

याबाबत म्हाडामार्टत म्हाडाच्या सींकेतस्िळावर PMAY या सलींक अींतगटत “सदर
सवेक्षणाकररता म्हाडातर्े कोणतीही खाजगी/अशासकीय सींस्िा अिवा खाजगी ववकासक याींची

नेमणूक केलेली नाही. तसेच या सवेक्षणात सहभागी होण्याकररता कोणतेही शुल्क कोणत्याही

प्रकारे आकारण्यात येणार नाही. सदतनकाींच्या सवेक्षणासाठी कोणालाही म्हाडाने प्रतततनिी,
सल्लागार अिवा प्रॉप्ी एजीं् म्हणून नेमलेले नाही. अजटदाराने कोणत्याही अशा व्यक्तीींशी

परस्पर व्यवहार करु नये. अशा प्रकारच्या व्यवहारास/र्सवणक
ु ीस म्हाडा जबाबदार राहणार
नाही.” अशा प्रकारची मादहती उपलब्ि करुन जनतेस अवगत करण्यात आले आहे .
(४) प्रश्न उद्भाावत नाही.
___________

वव.स. ५३५ (4)
नागपूर ववभागातील वधाट, गोंहदया, भांडारा, गडधचरोली, चांद्रपूर या जजल्हयाांमध्ये पात्र
अजननशमन अधधिाऱ्याांची तनयक्ती नसल्याबाबत

(४) ७७६३७ (२०-०४-२०१७) डॉ.समसलांद माने (नागपूर उत्तर) : सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नागपरू ववभागातील विाट, गोंददया, भींडारा, गडधचरोली, चींद्रपरू , या स्जल्हयामध्ये पात्र
अस्ननशमन अधिकाऱ्याींची तनयुक्ती नाही, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, पात्र अस्ननशमन अधिकारी ववदभाटतील पाच स्जल्हयात नसल्याने अनेक
अडचणी व मोठ्या समस्याींना सामोरे जाण्याच्या िोका तनमाटण झाला आहे , हे ही खरे आहे
काय,
(३) असल्यास, नागपरू शहरातील अस्ननशमन केंद्राचे प्रस्ताव शासनाकडे प्रलींबबत आहे त, हे ही
खरे आहे काय,

(४) असल्यास, मींजूर पदापैंकी र्क्त ११२ पदे अद्यापपयटत भरली गेली आहे त, हे ही खरे आहे
काय,

(५) असल्यास, सदर प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय चौकशीत काय आढळून
आले आहे ,

(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१५-०१-२०१९) : (१) अींशत: खरे आहे .
सेवाप्रवेश तनयमातील तरतद
े ील ररक्त पदे भरण्याबाबत
ू ीनस
ु ार अस्ननशमन सेवत

कायटवाही करण्यात येत आहे .
(२) हे खरे नाही.

ररक्त पदाींचा अततररक्त कायटभार दे ऊन आवश्यक कामकाज करण्यात येत आहे .
(३) नागपूर महानगरपासलकेशी सींबींधित अस्ननशमन केंद्राबाबत कोणताही प्रस्ताव शासन
स्तरावर प्रलींबबत नाही.

(४) व (५) नागपूर महानगरपासलकेच्या अस्ननशमन ववभागाच्या आकृतीबींिानुसार मींजूर ५५७
पदाींपैकी

१५२

पदे

कायटरत

असून,

आणखी

६७

पदे

महानगरपासलकेच्या स्तरावर सुरू आहे .
(६)

भरणेबाबतची

प्रक्रक्रया

नागपूर

प्रश्न उद्भाावत नाही.

___________
राज्यातील ’ि’ आणण ’ड’ महानगरपासलिाांसह सवट नगरपररषदा आणण नगरपांचायतीच्या
हद्दीतील मालमत्ताांचे जी.आय.एस.वर मॅवपांग िरुन त्यावर आधाररत मालमत्ता िराची
आिारणी िरण्याबाबत
(५)

८६६०६ (२३-०८-२०१७).

डॉ.राहूल पार्ील (परभणी) :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील

वव.स. ५३५ (5)
(१) राज्यातील ’क’ आणण ’ड’ महानगरपासलकाींसह सवट नगरपररषदा आणण नगरपींचायतीच्या
हद्दीतील

मालमत्ताींचे

जी.आय.एस.वर मॅवपींग

करुन

त्यावर आिाररत

मालमत्ता

कराची

आकारणी करण्याचा तनणटय शासनाने घेतला आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, राज्यातील क्रकती नागरी सींस्िामिील जवळपास क्रकती लक्ष मालमत्ताींचा अचक
ु

मालमत्ता कर जी.आय.एस.नुसार होणार आहे व त्यामळ
ु े क्रकती मालमत्ता कराच्या उत्पन्नात
वाढ होणार आहे ,

(३) असल्यास, तनणटयाच्या अनुषग
ीं ाने अींमलबजावणीची सद्यःस्स्िती काय आहे ,

(४) असल्यास, अद्याप अींमलबजावणीस सरु
ु वात झाली नसल्यास क्रकती कालाविी लागण्याचे
अपेक्षक्षत आहे ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१७-०१-२०१९) : (१) हे खरे आहे .
(२), (३) व (४) सदर प्रकरणी आयक्
ु त तिा सींचालक, नगर पररषद प्रशासन सींचालनालय
याींचेमार्टत कायटवाही करण्यात येत आहे .

___________
हपरी ( ता. हातिणांगले, जज. िोल्हापरू ) येथील सय
ू ट तलावामध्ये छत्रपती सशवाजी
महाराजाांचा पतळा बसववण्याबाबत

(६)

८८७२८ (१८-०८-२०१७) डॉ.सजजत समणचेिर (हातिणांगले) : सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) हुपरी ( ता. हातकणींगले, स्ज. कोल्हापूर ) येिील सूयट तलावामध्ये छत्रपती सशवाजी
महाराज याींचा भव्य पुतळा बसववणे व तलावाचे सश
ु ोसभकरण करण्याचा तनणटय ग्रामसभेने
घेतला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या तनणटयानस
ु ार छत्रपती सशवाजी महाराज याींचा

पत
ु ळा बसववण्यासह

तलावाचे सुशोसभकरण करण्याबाबत शासनाने कोणती कायटवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०८-०२-२०१९) : (१) व (२)
•

हुपरी येिील सय
ु ट तलावामध्ये छत्रपती सशवाजी महाराज याींचा पत
ु ळा बसववणेबाबत
तत्कालीन हुपरी ग्रामपींचायतीच्या ददनाींक २१/३/२०१७ च्या ग्रामसभेमध्ये तनणटय घेण्यात आला
होता. तिावप, त्याआिीच ददनाींक ३१/७/२०१५ रोजी हुपरी ग्रामपींचायतीचे नगरपररषदे त रुपाींतर
करण्याबाबतची प्रािसमक अधिसूचना काढून शासनाने आक्षेप मागववले होते.
•

आक्षेप ववचारात घेऊन, शासनाने अींततमत: ददनाींक ११/४/२०१७ रोजी हुपरी ग्रामपींचायतीचे
नगरपररषदे त रुपाींतर केले.
•

सुयट तलावामध्ये छत्रपती सशवाजी महाराज याींचा पुतळा बसववणे व सुशोसभकरण या

कामाला नगरपररषदे ची सींमती आवश्यक ठरते.

वव.स. ५३५ (6)
•

हुपरी नगरपररषदे ने ददनाींक २७/४/२०१८ रोजी ठराव क्रमाींक २१ अन्वये सुयट तलावाचे
प्रादे सशक पयट्न ववकास कायटक्रमाींतगटत सश
ु ोसभकरण करण्यासाठी अींदाजपत्रक तयार करुन
त्याबाबतचा

प्रस्ताव

सादर

करण्याचा

तनणटय

घेतला

आहे.

त्यानस
ु ार

सदरचा

प्रस्ताव

स्जल्हाधिकारी, कोल्हापूर याींच्याकडे ददनाींक २२ मे, २०१८ रोजी सादर करण्यात आला.
•

स्जल्हाधिकारी, कोल्हापूर याींनी ददनाींक १/१२/२०१८ रोजीच्या पत्रान्वये याबाबतचा प्रस्ताव

शासनाच्या पयट्न व साींस्कृततक ववभागाकडे सादर केला आहे .
(३) प्रश्न उद्भाावत नाही.

___________
नागपूर येथील हदक्षाभूसम प्रमाणे ताजबागला ‘अ’ वगट पयटर्न/ततथट स्थळाचा दजाट दे ण्याबाबत
(७)

९९९७५ (२६-१२-२०१७)

श्री.वविास िां भारे (नागपूर मध्य) :

सन्माननीय मख्यमांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नागपरू येिील ददक्षाभसू म प्रमाणे ताजबागला ‘अ’ वगट पयट्न/ततिट स्िळाचा दजाट त्वरीत
घोवषत करण्याची मागणीचा

प्रस्ताव व ठराव नगरववकास ववभाग व पयट्न साींस्कृततक

ववभाग याींच्याकडे ववभागीय आयक्
ु तामार्टत व स्जल्हाधिकारीमार्टत ददनाींक

११ ऑगस््,२०१४

रोजी वा त्यासम
ु ारास तनवेदनाद्वारे सादर केला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, ताजबाग हजरत ताजद्
ु दीन बाबा दगाट राषट्रीय व आींतरराषट्रीय स्तरावर लाखो
ववववि समाजातील भाववकाींचे श्रद्िास्िान असल्याने ददनाींक

१७ र्ेब्रुवारी,२००५ रोजी उपरोक्त

ततिटक्षेत्र महाराषट्र शासनाने ‘क’ ततिटक्षेत्र घोवषत केले परीं तू ‘अ’ क्रकींवा ‘ब’ ततिटक्षेत्र घोवषत
करण्यासाठी कोणीही मागणी केली नसल्याची बाब तनदशटनास आली, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय व चौकशीनुसार ताजबाग हजरत
ताजद्
ु दीन बाबा दनयाटस

‘अ’ ततिटक्षेत्राचा दजाट दे ण्याबाबत शासनाने कोणती कायटवाही केली वा

करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास,ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (११-०१-२०१९) : (१) याबाबत स्जल्हाधिकारी याींच्या प्रस्तावाची प्रत प्राप्त
करुन घेण्यात आली आहे .

(२), (३) व (४) याबाबतच्या प्रस्तावाची शासन तनणटय दद.२४ ऑगस््, २००४ नुसार तपासणी
करण्यात येत आहे.

___________
भाांडूप (प.) येथील महानगरपासलिेच्या एस ववभागात झोपू प्राधधिरणाांतगटत वविासिाने ववना
परवाना झाडाांची ित्तल िेल्याबाबत

(८)

१०८००० (१९-०४-२०१८) श्री.अशोि पार्ील (भाांडूप पजश्चम) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्यमांत्री

वव.स. ५३५ (7)
(१) मुींबई उपनगरात पुनववटकासाच्या इमारत बाींिकामाच्या वेळी म्हाडाच्या झोपू प्राधिकरण व
खाजगी बाींिकाम करणा-या ववकासकाकडून वक्ष
ृ प्राधिकरणाकडे बाींिकामामध्ये अडिळे येणाया वक्ष
ृ ाींची तोड करण्याची परवानगी माधगतली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, परवानगी दे तेवेळी वक्ष
ृ प्राधिकरणाने १ झाडाच्या कापणीच्या मोबदल्यात २
झाडाींचे पुनरोपण करण्याच्या अ्ीवर परवानगी ददली, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, ववकासकाने कत्तल केलेल्या झाडाींच्या बदल्यात दोन वक्ष
ु रोपण व जतन
ृ ाींचे पन
केले क्रकींवा नाही याचे सव्हे क्षण केले जाते आहे काय,

(४) असल्यास, वक्ष
प्राधिकरणामार्टत कत्तल केलेल्या झाडाींच्या बदल्यात ववकासकाकडून
ृ
पुनरोपण व जतन केले जावे यासाठी सव्हे क्षण यींत्रणा उभारण्यात यावी व याबाबतचा अहवाल
प्राधिकरणाने

पयाटवरण

ववभागाकडे

सादर

करावा

अशी

मागणी

पयाटवरण

मींत्री

याींनी

मा.मुख्यमींत्री याींच्याकडे माहे जानेवारी, २०१८ मध्ये झालेल्या मींत्री मींडळाच्या बैठकीत
केल्यानींतर सदर मागणी मा.मख्
ु यमींत्री याींनी मान्य केली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(५) असल्यास, भाींडूप (प.) येिील महानगरपासलकेच्या एस ववभागात झोपडपट््ी पुनववटकासाचे
झोपू प्राधिकरणाींतगटत सुरु असलेल्या बाींिकामाच्या ववकासकाने ववना परवाना कत्तल केलेल्या

झाडाींबाबत स्िातनक लोकप्रतततनिीींनी ददनाींक १९ जानेवारी, २०१८ रोजी वा त्या सुमारास
मा.मुख्यमींत्री याींच्याकडे केलेल्या तक्रारीच्या अनुषींगाने कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत
आहे , नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१९-०१-२०१९) : (१) हे खरे आहे .
(२) हे खरे आहे .

(३) मे. क्रकींनज बबल्डसट आणण डेव्हलपसट याींना न.भू.क्र. ८७(भाग), ९७(भाग) भाींडूप गाव, भाींडूप
(पस्श्चम) या भूभागावरील १ वक्ष
ृ कापणे, ६ वक्ष
ृ पुनरोवपत करणे व उवटररत १ वक्ष
ृ आहे

तसाच ठे वण्यासाकररता वक्ष
प्राधिकरण ससमतीने परवानगी ददली असल्याचे बह
ृ
ृ न्मुींबई
महानगरपासलकेमार्टत कळववण्यात आले आहे .
(४) हे खरे आहे .
(५) सदर प्रकरणी स्िातनक लोकप्रतततनिीींच्या ददनाींक १९.०१.२०१८ रोजीच्या तक्रारीच्या
अनुषींगाने बह
ृ न्मुींबई महानगरपासलकेमार्टत स्िळपाहणी करण्यात आली असून, त्याबाबत
स्िातनक लोकप्रतततनिीींना कळववण्यात आले असल्याचे महानगरपासलकेमार्टत कळववण्यात
आले आहे.

सद्य:स्स्ितीत वक्ष
ृ प्राधिकरणाने ददलेल्या परवानगीनुसार, कापणी करण्यात आलेल्या १

वक्ष
लावण्यात आले आहे त व सदर भूभागावर ववकासकाने
ृ ाच्या बदल्यात नवीन ३ वक्ष
ृ
अधिकची २ झाडे लावली आहे त.

तसेच, पुनरोवपत करण्याकररता परवानगी दे ण्यात आलेल्या ६ वक्ष
ृ ाींपैकी ४ वक्ष
ृ पुनरोवपत

करण्यात आले असन
स्जवींत आहे व उवटररत ३ वक्ष
सुकलेली आहे त.
ू , त्यापैकी १ वक्ष
ृ
ृ

सुकलेल्या ३ वक्ष
ृ ाींकररता ववकासकामार्टत जमा करण्यात आलेली अनामत जप्त करण्याची
कारवाई महानगरपासलकेमार्टत सरु
ु आहे .

___________

वव.स. ५३५ (8)
अांबरनाथ नगरपासलिेला शौचालये बाांधणेसाठी हदलेल्या तनधीचा ववतनयोग होत नसल्याबाबत
(९)

१०९०८४ (१२-०४-२०१८).

श्री.नरें द्र पवार (िल्याण पजश्चम), श्री.गणपत गायिवाड

(िल्याण पूव)ट , श्री.किसन िथोरे (मरबाड) :
करतील काय :-

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा

(१) अींबरनाि नगरपासलकेला कचरा मक्
ु ती, भय
ु ारी ग्ार आणण हागणदारीमक्
ु त या कायटक्रमात
वैयस्क्तक शौचालये बाींिणे या गोष्ीसाठी ४.०० को्ी रुपये दे ऊन गौरववण्यात आले आहे , हे
खरे आहे काय,
(२) असल्यास, बक्षक्षसाींच्या ४ को्ी रुपयाींच्या रकमेचा ववनयोग करण्यासठी मे मदहन्यातच
शासनाने मागटदशटक तत्वे जारी केल्याचे तनदशटनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी दोषी असलेल्या अधिकाऱ्याींवर कोणती कारवाई करण्यात आली
वा येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१८-०१-२०१९) : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) नगरपररषदाींच्या सन्मानािट दे ण्यात येणाऱ्या तनिीच्या ववतनयोगाबाबतची कायटपध्दती
दद.२६/०५/२०१७ रोजीच्या शासन तनणटयान्वये ववहीत केली आहे , हे खरे आहे .
(३) व (४) प्रश्न उद्भाावत

नाही.
___________

िल्याण अांबरनाथ महामागट ववस्तारीिरण बाधधताांच्या पनवटसनाबाबत
(१०)

११०८०७ (१४-०४-२०१८) श्रीमती ज्योती िलानी (उल्हासनगर) :

सन्माननीय मख्यमांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) उल्हासनगर (स्ज.ठाणे) येिील इींददरा गाींिी भाजी माके् येिे पुनवटसन करणे व

प्रकल्पग्रस्त बाधिताींना ५० ्क्के बाधित क्षेत्र एवढे बाींिकाम करण्याची अनुमती कुरार पॅ्नट
प्रमाणे दे णे व ६७ तनवासी सदतनका िारकाींचे पुनवटसन करण्याची कायटवाही प्रािन्याने

करण्याबाबत आयक्
ु त, उल्हासनगर महानगरपासलका व उपववभागीय अधिकारी,उल्हासनगर

याींना मा.राज्यमींत्री नगरववकास याींच्या दालनात सवट सींबधिताींची ददनाींक २८ सप््ें बर, २०१६
रोजी वा त्या सुमारास बैठक होउन आदे श दे ण्यात आले होते, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त बैठकीस एक वषाटहून अधिक कालाविी उल्ूनही बैठकीतील आदे शानस
ु ार
कोणतीही कायटवाही करण्यात आलेली नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनस्तरावर कोणती उपाययोजना करण्यात आली वा येत
आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. ५३५ (9)
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१७-०१-२०१९) : (१), (२) व (३) कल्याण-अींबरनाि महामागट कामातील
ववलींबाची चौकशी करणे या ववषयाबाबत मा. राज्यमींत्री (नगर ववकास) याींच्या अध्यक्षतेखाली
ददनाींक २८ सप््ें बर, २०१६ रोजी बैठक आयोस्जत करण्यात आली होती.
सदर बैठकीत खालीलप्रमाणे तनदे श दे ण्यात आले आहे त:• कल्याण-अींबरनाि राज्य महामागाटच्या रुीं दीकरणाबाबतची कायटवाही मुींबई महानगर प्रदे श
ववकास प्राधिकरण याींनी तात्काळ पूणट करावी.

• रस्ता रुीं दीकरण प्रकल्पात पूणत
ट : बािीत (१०० ्क्के) प्रकल्पग्रस्ताींचे पुनवटसन इींददरा गाींिी
भाजी माके्, उल्हासनगर येिे करावे.

• अींशत: बािीत क्षेत्र (५० ्क्के) ८ प्रकल्पग्रस्ताींना बािीत क्षेत्राएवढे बाींिकाम करण्यास
अनुमती

तसेच

६७

तनवासी

सदतनकािारकाींचे

पुनवटसन

करण्याची

कायटवाही

उल्हासनगर महानगरपासलका याींनी प्रािम्याने करावी.

आयुक्त,

• उपववभागीय अधिकारी, उल्हासनगर याींचक
े डे प्रलींबबत असलेल्या प्रस्तावाबाबत उपववभागीय
अधिकारी, उल्हासनगर/स्जल्हाधिकारी, ठाणे याींचेकडे पाठपुरावा करुन पुढील कायटवाही तात्काळ
करण्याचे

सदर

आदे श

प्राप्त

करुन

घेण्याकररता

महानगरपासलका याींनी पाठपुरावा करावा.
•

आयुक्त,

उल्हासनगर

महानगरपासलका

याींनी

त्याींचक
े डे

सदर

रस्ता

आयुक्त,

उल्हासनगर

रुीं दीकरण

प्रकल्पामध्ये

प्रकल्पग्रस्ताींचे पन
ु :श्च सवेक्षण सात ददवसाींच्या आत करावे.

• उल्हासनगर शहरात अनधिकृत बाींिकामाींचे तनषकासन करण्याच्या अनुषींगाने जबाबदार
अधिकाऱ्याींची ्ीम तयार करुन मोदहम हाती घ्यावी.
(४) प्रश्न उद्भाावत नाही.

___________

राज्यातील अनेि महानगरपासलिा आणण नगरपासलिा व अनय प्राधधिरणाांच्या अजननशमन
दलात िांत्रार्ी पध्दतीने भरती िरण्याची पध्दत असल्याबाबत
(११) १११७७६ (१२-०४-२०१८)

श्री.सांजय पोतनीस (िसलना) : सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मुबई महानगरपासलका वगळून राज्यातील अनेक महानगरपासलका आणण नगरपासलका व

अन्य प्राधिकरणाींच्या अस्ननशमन दलात कींत्रा्ी पध्दतीने भरती करण्याची पध्दत असून ती
बींद करावी अशी महत्वपूणट मागणी कामगार सेनेने शासनाकडे माहे जानेवरी ,२०१८ मध्ये वा
त्या दरम्यान केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उपरोक्त मागणीनस
ु ार शासन स्तरावर कोणता तनणटय घेण्यात आला वा येत
आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१५-०१-२०१९) : (१) हे खरे आहे .
(२) सदर बाब तपासन
ू याबाबत तनयमोधचत कायटवाही करण्यात येत आहे .
(३) प्रश्न उद्भाावत नाही.

___________

वव.स. ५३५ (10)
मांबई शहर व उपनगरात खेळासाठी मोिळी जागा व मैदाने उपलब्ध नसल्याबाबत
(१२)

११२३९१ (०३-०४-२०१८)

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.राज परोहहत (िलाबा) : सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील

(१) मुींबई शहर व उपनगरात लहान मुलाींसाठी तसेच युवा वपढीसाठी पुरेशा प्रमाणात
खेळण्याची मोकळी जागा व मैदाने उपलब्ि नसल्याची

बाब माहे जन
ू , २०१७ च्या शेव्च्या

आठवड्यात वा त्या दरम्यान तनदशटनास आली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, शासनाच्या मोकळया जागेवर मोठ्या प्रमाणात अततक्रमण व खाजगीकरण
झाले आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, लहान मुले व युवा वपढीला खेळण्यासाठी जागा उपलब्ि नसल्याने मानससक व
शारररीक ववकासापासन
ू वींधचत रहावे लागत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, सदर मैदाने व मोकळया जागाींचा वापर व्यासातयकीकरणासाठी होत आहे , हे ही
खरे आहे काय,
(५) असल्यास, या अनुषींगाने शासनाने कोणती चौकशी केली वा करण्यात येत आहे ,
नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१७-०१-२०१९) : (१), (२), (३), (४) व (५)
बह
ृ न्मुींबई महानगरपासलका क्षेत्रातील जनतेसाठी महानगरपासलकेमार्टत २२९ उद्याने,

४३२ मनोरीं जन मैदाने, ३१९ मैदाने आणण २५ पाकट उपलब्ि करुन दे ण्यात आल्याचे
महानगरपासलकेने कळववले आहे .
तसेच, क्रक्रडा स्पिेचे आयोजन वाढववण्यासाठी व राज्यातील खेळाडून
ीं ा प्रोत्साहन

दे ण्यासाठी ददनाींक १८.०३.२०१३ रोजीच्या पररपत्रकात बह
ृ न्मुींबई महानगरपासलकेमार्टत सुिारणा
करण्यात आली असन
ू , ददनाींक १९.०१.२०१८ रोजीच्या पररपत्रकानुसार, ददनाींक १८.०३.२०१३
रोजीच्या

पररपत्रकाप्रमाणे,

महानगरपासलकेच्या

अखत्यारीतील

मैदानाींवर

क्रक्रडा

स्पिेच्या

वापराकररता एक ददवसासाठी रु. १०००/- इतके भाडे आकारणी करण्यात येत आहे.
___________
उल्हासनगर (जज.ठाणे) महानगरपासलिा सशक्षण मांडळ अांतगटत असलेल्या ससांधी माध्यमाच्या
सशक्षिाांना उल्हासनगर महानगरपासलिा हहांदी माध्यमाच्या शाळे त ररक्त असलेल्या पदावर
त्वररत समायोजन िरण्याबाबत
(१३)

११५७३८ (१२-०४-२०१८).

श्रीमती ज्योती िलानी (उल्हासनगर) :

सन्माननीय

मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

उल्हासनगर

(स्ज.ठाणे)

महानगरपासलका

सशक्षण

मींडळ

अींतगटत

असलेल्या

ससींिी

माध्यमाच्या अनुदातनत खाजगी प्रािसमक शाळाींमध्ये अततरीक्त ठरवलेल्या ससींिी माध्यमाच्या

सशक्षकाींना उल्हासनगर महानगरपासलका दहींदी माध्यमाच्या शाळे त ररक्त असलेल्या पदावर
त्वररत समायोजन करण्याबाबत ददनाींक

०२ ऑगस््, २०१७ रोजी झालेल्या लोकप्रतततनिी व

वव.स. ५३५ (11)
सवट सींबींधित सशक्षण ववभागाच्या अधिकाऱ्याींना सूधचत केलेले असतानाही केवल कागदी
पत्रव्यवहार अततररक्त समायोजनाची कोणतीही कायटवाही केलेली नसल्याचे व सशक्षकाींना माहे
जन
ू , २०१७

पासन
ू

वेतन

अदा

नसल्याने

त्याींची

उपासमार होत

असल्याचे

स्िातनक

लोकप्रतततनिी याींना माहे डडसेंबर, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान कळववले आहे , हे खरे आहे
काय,
(२) असल्यास, उल्हासनगर महानगरपासलका सशक्षण मींडळात बऱ्याच प्रमाणात गैरव्यवहार,
अतनयसमतता

होत

असल्याने

उल्हासनगर

महानगरपासलकेच्या

सशक्षण

मींडळाची

“दप्तर

तपासणी” शासनाच्या सशक्षण ववभागाच्या वररषठ अधिकाऱ्याकडून त्वररत करावी हे ही कळववले
आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, शासनाने याबाबत कोणती कायटवाही केली व करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१७-०१-२०१९) : (१) हे खरे आहे .
(२) ही बाब खरी नसल्याचे उल्हासनगर महानगरपासलकेमार्टत कळववण्यात आले आहे .
(३) व (४) उल्हासनगर महानगरपासलका दहींदी माध्यमाच्या शाळे त ररक्त असलेल्या पदावर
त्वररत समायोजन करण्याकररता महानगरपासलकेच्या सशक्षण ववभागाची बबींदन
ू ामावली कोंकण
भवन, बेलापूर, नवी मुींबई याींचक
े डून ददनाींक ३१.०५.२०१८ रोजी प्रमाणणत करण्यात आली

असून, अनुशेषाला बािा न येता ररक्त पदावर समायोजन करण्याबाबतची पुढील कायटवाही
करण्यात येत असल्याचे उल्हासनगर महानगरपासलकेने कळववले आहे .

उल्हासनगर महानगरपासलका क्षेत्रातील ससींिी माध्यमाच्या सवट व्यवस्िापनाच्या खाजगी
अनुदातनत प्रािसमक शाळाींतील सवट सशक्षकाींचे तसेच, अततररक्त ठरववलेल्या सवट सशक्षकाींचे
वेतन, वेतन पिक स्जल्हा पररषद, ठाणे याींचेमार्टत अदा करण्यात येते.

अततररक्त ठरववलेल्या सशक्षकाींचे मे, २०१८ पयंतचे वेतन स्जल्हा पररषद, ठाणे
याींचेमार्टत अदा करण्यात आल्याचे उल्हासनगर महानगरपासलकेमार्टत कळववण्यात आले आहे .
___________

जोगेश्वरी (पूव)ट , मांबई येथील िब्रस्तानसाठी राखीव असलेल्या प्लॉर्वर अततक्रमण िरून
रे नॉल्र् वाहन िांपनीचे

(१४)

११६५७५ (०३-०८-२०१८)

शोरूम बाांधण्यात आल्याबाबत

अॅड.वारीस पठाण (भायखळा) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील

(१) जोगेश्वरी (पूव)ट मुींबई येिील जोगेश्वरी-ववक्रोली सलींक रोडच्या जवळ कब्रस्तानसाठी राखीव

असलेल्या प्लॉ्वर अततक्रमण करून त्यावर रे नॉल्् वाहन कींपनीचे शोरूम बाींिल्याची तक्रार
स्िातनक नागररक, ववववि सामास्जक, िासमटक सींघ्नाींचे पदाधिकारी, लोकप्रतततनिी

याींनी

मा.मुख्यमींत्री, मा.राज्यमींत्री (नगरववकास) मा.मींत्री (अल्पसींख्याक ववकास), महानगरपासलका
आयुक्त, बम
ृ पा, मा. स्जल्हाधिकारी, मुींबई उपनगर याींचेकडे लेखी स्वरूपात माहे र्ेब्रुवारी,
२०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान ददली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर प्रकरणी चौकशी करण्यात आली आहे काय, चौकशीअींती दोषीींवर

वव.स. ५३५ (12)
शासनामार्टत कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१७-०१-२०१९) :

(१), (२) व (३) सदर अनधिकृत बाींिकामावर ददनाींक ०८.०९.२००३ व ददनाींक २३.१२.२०१३

रोजी मुींबई महानगरपासलका अधितनयम १८८८ च्या कलम ३५४(अ) अन्वये नो्ीस बजावून
महानगरपासलकेमार्टत तनषकासनाची कारवाई करण्यात आली आहे .

तसेच, महानगरपासलकेमार्टत सदर बाींिकामावर मींब
ु ई महानगरपासलका अधितनयम १८८८

च्या कलम ३५१ अन्वये नो्ीस बजावण्यात आली असून, पुढील कायटवाही तनयमानुसार
करण्यात येणार असल्याचे बह
ुीं ई महानगरपासलकेमार्टत कळववण्यात आले आहे.
ृ न्मब
___________
िलाट (मांबई) येथील समठी नदीवर सांरक्षि सभांत बाांधणे व सशोसभिरणाची िामे िरण्याबाबत
(१५)

११६६७३ (२३-०७-२०१८).

श्री.तनतेश राणे (िणिवली) :

सन्माननीय मख्यमांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) समठी नदीचे ददनाींक २६ जल
ु ै, २००५ रोजीच्या पुरानींतर रुीं दीकरण करणे आणण सरीं क्षण

सभींत बाींिण्याचा तनणटय झाला असून समठी नदीची रुीं दी वाढववताना नदीच्या बाजूने सींरक्षक

सभींत बाींिणे, नदी पात्रातील लोकाींचे पुनवटसन करणे अशा उपाययोजना आखण्याचे ठरले व

त्यासाठी एमएमआयडीएची तनयक्
ु ती करण्यात आली व कालाींतराने सन २०१४ सालानींतर
नदीचे काम बह
ृ न्मुींबई महानगरपासलकेकडे सोपववण्यात आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

मात्र

४

वषट उल्ूनही

कुलाट

येिील

समठी

नदीवर

सींरक्षक

सभींत

व

सुशोसभकरणाची कामे आजपयंत झालेली नाहीत, हे ही खरे आहे त काय,

(३) असल्यास, सींरक्षक सभींत बाींिण्यास व अन्य तनश्चीत केलेली कामे आजसमतीस न
होण्याची सवटसािारण कारणे काय आहे त,
(४)

असल्यास, समठी नदीची गुणवत्ता सुिारण्यासाठी तसेच सींरक्षक सभींत ववनाववलींब

बाींिण्याच्या दृष्ीने शासनाने कोणती कायटवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१७-०१-२०१९) : (१) ददनाींक २९.०७.२०१५ रोजीच्या शासन तनणटयानुसार,
समठी नदी ववकास प्रकल्पाची प्रभावीपणे अींमलबजावणी करण्याकररता समठी नदीची दोन
भागाींत ववभागणी करण्यात आली आहे .
त्यानस
ु ार समठी नदीचा क्रर्ल््रपाडा, पवई ते सी.एस.्ी. पल
ू , कुलाट या दरम्यानचा ११

क्रक.मी. चा भाग बह
ू , सी.एस.्ी. पूल, कुलाट ते
ृ न्मुींबई महानगरपासलकेच्या अखत्यारीत असन
मादहम कॉजवे दरम्यानचा ६ क्रक.मी. चा भाग एमएमआरडीए च्या अखत्यारीत असल्याचे
महानगरपासलकेमार्टत कळववण्यात आले आहे .

वव.स. ५३५ (13)
(२) समठी नदीच्या कुलाट पररसरातील एकूण ७.६ क्रक.मी. लाींबीच्या सींरक्षक सभींतीच्या कामापैकी
५.६ क्रक.मी. एवढया लाींबीच्या सींरक्षक सभींत बाींिण्याचे काम पूणट झाले आहे.

(३) समठी नदी ववकास प्रकल्पातील अींतभत
ूट उवटररत कामे ही नदी क्रकनाऱ्यालगत असलेल्या
अततक्रमणे,

जागेचे

हस्ताींतरण

व

न्यायप्रववषठ

महानगरपासलकेमार्टत कळववण्यात आले आहे .

प्रकरणे

याींमुळे

प्रलींबबत

असल्याचे

(४) व (५) समठी नदीची गुणवत्ता सुिारण्यासाठी व सींरक्षक सभींत बाींिण्याच्या दृष्ीने बह
ृ न्मुींबई
महानगरपासलकेमार्टत खालीलप्रमाणे उपाययोजना करण्यात आल्या/येत आहे त:-

• समठी नदीच्या कुलाट येिील कुलाट-कसलना पल
ू ते सी.एस.्ी. पल
ू दरम्यानचा भाग वगळता
उवटररत नदीचे रुीं दीकरण जवळपास पूणट झाले आहे .

• महानगरपासलकेच्या अखत्यारीतील समठी नदीच्या सींरक्षक सभींतीच्या एकूण २१.५८८ क्रक.मी.
लाींबीपैकी १५.८४९ क्रक.मी. लाींबीच्या सींरक्षण सभींतीचे काम पूणट करण्यात आले आहे .

• कुलाट येिील क्राींतीनगर पल
ू ते ववमानतळ िावपट््ी पल
ू दरम्यान व कुलाट दहींद ू स्मशानभम
ू ी
लगतच्या समठी नदीच्या पूवट क्रकनारपट््ीवरील सेवारस्त्याींचे सुशोसभकरण करण्यात आले आहे.

• समठी नदी ववकास प्रकल्पातील बहुताींश कामे अततक्रमणाींमुळे बािीत असून, सदर अततक्रमण
तनमुल
ट नाचे काम महानगरपासलकेच्या सींबींधित ववभागामार्टत युध्दपातळीवर हाती घेण्यात आले
आहे .

• समठी नदीच्या पररसरातील झोपडया व कारखान्याींमळ
ु े तनमाटण होणारा बबनपावसाळी

जलप्रवाह तनरतनराळया नाल्याींद्वारे समठी नदीत प्रवादहत होऊन समठी नदी प्रदवु षत झाली आहे.
समठी नदीत होणाऱ्या प्रदष
ु णाचे तनमल
ुट न करण्याच्या उपाययोजना सुचववण्यासाठी सल्लागार मे.

क्रर्शमन प्रभू याींची नेमणुक करण्यात आल असून, त्याींनी ददघट मुदतीची व अल्प मुदतीची
कामे सच
ु ववली आहे त.

• अल्प मुदतीतील कामाींसाठी कींत्रा्दाराची नेमणुक करण्यात आली असून, सदर काम
प्रगतीपिावर आहे .

• ददघट मुदतीच्या कामाींचे अींदास्जत खचट, नकाशे व मसुदा तनववदा तयार करण्याची कामे
प्रगतीपिावर आहे त.

___________
मांबईतील महालक्ष्मी मांहदरात जाण्यासाठी पादचारी मागट तयार िरण्याबाबत
(१६)

११६७०९ (२६-०७-२०१८)

श्री.सतनल सशांदे (वरळी), अॅड.भीमराव धोंडे (आष्ट्र्ी), श्री.सांतोष

दानवे (भोिरदन) : सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मुींबईतील महालक्ष्मी मींददरात दशटनासाठी येणाऱ्या दे शी–ववदे शी भाववकाींची गदी ददवसेंददवस
वाढत असल्याने सद्यस्स्ितीत मींददरात जाण्यासाठी अत्यींत धचींचोळा मागट उपलब्ि असल्याने

भाववकाींची मोठ्या प्रमाणावर गैरसोय होत असून भववषयात मोठी दघ
ट ना होण्याची दा्
ु ्
शक्यता आहे , हे खरे आहे काय,

वव.स. ५३५ (14)
(२) असल्यास, सदर मींददरात प्रवेश करण्यासाठी अन्य रस्त्याची तनताींत आवश्यकता असल्याने
भुलाभाई

दे साई

मागाटवरील

आकृती

पाकट

इमारतीजवळून

समुद्रालगत

महालक्ष्मी

मींददरापयंतच्या पादचारी मागाटसाठी ४ मी्र रुीं दीचा रस्ता तयार करण्याबाबतची आग्रही
मागणी महालक्ष्मी मींददर व्यवस्िापन सन १९९६ पासन
ू आजसमतीपयंत शासनाकडे सातत्याने
करीत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदरहू रस्ता तयार करण्यासाठी केंद्र शासन, वन ववभाग व पयाटवरण
ववभागाची परवानगी आवश्यक आहे , हे ही खरे आहे काय,
(४) असल्यास, महालक्ष्मी मींददर व्यवस्िापनाने केलेल्या मागणीच्या अनुषींगाने मुींबईतील

भल
ु ाभाई दे साई मागाटवरील आकृती पाकट इमारती जवळून समद्र
ु ालगत महालक्ष्मी मींददरापयटत
पादचारी मागट तयार करण्याच्या दृष्ीने शासनाकडून कोणती कायटवाही करण्यात आली वा येत
आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१७-०१-२०१९) : (१) मुींबईतील महालक्ष्मी मींददरात जाण्यासाठी दोन मागट
उपलब्ि असन
ू , एक मागट वाहनाींकररता व दस
ु रा मागट पादऱ्याींकररता उपलब्ि असल्याचे
महानगरपासलकेमार्टत कळववण्यात आले आहे .

(२), (३), (४) व (५) महालक्ष्मी मींददर ते आकृती पाकट इमारतीपयंत समुद्रालगत पादचारी

पुलाच्या कामाकररता बह
ृ न्मुींबई महानगरपासलकेमार्टत ताींबत्रक सल्लागाराची तनयुक्ती करण्यात
आली होती.

तिावप, ववकास तनयोजन आराखडयात दशटववलेला चार मी्र रुीं दीचा रस्ता महालक्ष्मी
मींददराच्या मागील बाजूस ते आकृतीपाकट इमारतीच्या आवाराच्या सभींतीपयंत दशटववण्यात आला
आहे .

प्रस्ताववत रस्ता भुलाभाई दे साई मागाटपयंत जोडावयाचा असल्यास सदर रस्ता

आकृतीपाकट इमारतीच्या आवारामिन
जोडणे आवश्यक आहे. सध्या इमारत व कींपाऊींड
ू
वॉलच्या दरम्यानची जागा इमारतीच्या प्रवेशद्वारावर ६.२ मी्र असून, ती

पुढे ४.३० मी्र

पयंत कमी होत जात आहे . या उपलब्ि जागेत भाववकाींना प्रवेश ददल्यास सदर इमारतीतील

बाहे र पडणाऱ्या व आत येणाऱ्या गाडया आणण भाववकाींची रहदारी यामुळे चें गराचें गरी व
अपघात होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
करणे

यास्तव सदर दठकाणी आकृतीपाकटच्या कींपाऊींडमिून भाववकाींना रहदारीकररता रस्ता
ताींबत्रकदृष्या

उधचत

ठरत

नाही.

त्यामळ
ु े

सदर

प्रस्तावावर

बह
ृ न्मुींबई

महानगरपासलकेमार्टत अींमलबजावणी करणे शक्य झाले नसल्याचे महानगरपासलकेमार्टत
कळववण्यात आले आहे .
___________

वव.स. ५३५ (15)
कफतवाला रोड, एलकफस्र्न(मांबई) येथील इांडडया बल्स या खासगी िांपनीने पदपथावर
अनधधिृतररत्या ससमेंर्चा भराव र्ािून रँप बाांधल्याबाबत
(१७)

११७०४४ (२३-०७-२०१८).

श्री.अजय चौधरी (सशवडी) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील

(१) क्रर्तवाला रोड एलक्रर्स््न,मींब
ु ई येिील इींडडयाबल्
ु स या खासगी कींपनीने पदपिावर
अनधिकृतररत्या ससमें्चा भराव ्ाकून रँप बाींिन
ु पावसाळी पाणी वाहुन नेणारी ग्ार वाहीनी
बींद केली आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, याबाबत स्िातनक लोकप्रतततनिीींनी सहाय्यक आयक्
ु त, ग-दक्षक्षण ववभाग, मब
ुीं ई
महानगरपासलका याींच्याकडे ददनाींक ०१ जानेवारी, २०१६ रोजी व त्यानींतर वारीं वार तसेच
मा.मख्
ु यमींत्री याींना ददनाींक ०३ र्ेब्रव
ु ारी, २०१६ रोजी वा त्या सम
ु ारास लेखी तनवेदनाव्दारे
तक्रार करुनही अद्याप कोणतीच कारवाई करण्यात आलेली नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, २ वषाटपेक्षा जास्त कालाविी उल्ून गेला तरीही अद्याप कारवाई न करण्याची
कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१७-०१-२०१९) : (१) क्रर्तवाला रोड, एलक्रर्स््न (मुींबई) येिे ददनाींक
०१.०७.२०१६ रोजीच्या मींजरू नकाशानस
ु ार सींबींधित ववकासकामार्टत इींडडया बल
ु ववकासकाच्या
जागेवर प्रवेशद्वार बाींिण्यात आले आहे .

सदर रॅम्प पदपिावर नसल्याने, ससमें्चा भराव ्ाकून पावसाळी पाणी वाहून नेणारी
ग्ार वादहनी/पजटन्य जलवादहनी बींद केली नसल्याचे बह
ुीं ई महानगरपासलकेमार्टत
ृ न्मब
कळववण्यात आले आहे .
(२)

क्रर्तवाला

रस्त्याची

पदपिासह

दजोन्नती

करण्यात

आली

असल्याचे

महनगरपासलकेमार्टत कळववण्यात आले आहे .

बह
ु ई
ृ न्मींब

(३) प्रश्न उद्भाावत नाही.
___________
मांबई महानगरपासलिेच्या रुनणालय आणण दवाखानयाांमध्ये िेलेल्या अभ्यास ववश्लेषणात ३१
र्क्िे मांबईिर मानससिदृष्ट्र्या आजारी असल्याचा िाढलेला तनष्ट्िषट
(१८)

११७४१७ (२३-०७-२०१८) श्री.असमत ववलासराव दे शमख (लातूर शहर), श्री.राधािृष्ट्ण

ववखे-पार्ील (सशडी), श्री.असमन पर्े ल (मांबादे वी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.नसीम

खान (चाांहदवली), प्रा.वषाट गायिवाड (धारावी), श्री.त्र्यांबिराव सभसे (लातरू ग्रामीण), श्री.असमत
सार्म (अांधेरी पजश्चम) : सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मींब
ु ई महानगरपासलकेच्या रुनणालय आणण दवाखान्याींमध्ये दोन वषाटत केलेल्या अभयास

ववश्लेषणात ३१ ्क्के मुींबईकराींना मनोववकाराींशी सींबींधित आजार असल्याचे माहे एवप्रल, २०१८
मध्ये वा त्या दरम्यान तनदशटनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, त्यानींतर मिुमेह, रक्तदाब, श्वान दीं श, इत्यादी आजाराींचा समावेश आहे , हे ही
खरे आहे काय,

वव.स. ५३५ (16)
(३) असल्यास, उक्त आजार होवू नयेत व रुनणाींवर तातडीने उपचार करण्यासाठी शासनाने
कोणत्या उपाययोजना केल्या आहेत वा करीत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे कोणती आहे त?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१७-०१-२०१९) : (१) हे खरे आहे .
(२) बह
ृ न्मुींबई महानगरपासलकेच्या दवाखान्याींत माहे ऑक््ोबर २०१५ ते माहे सप््ें बर, २०१७

या कालाविीत एकूण रुनणाींपैकी २.७५% रुनणाींनी मुिमेह, २.३३% रुनणाींनी उच्च रक्तदाब व
१.०५% रुनणाींनी प्राणीदीं शसाठी उपचार घेतल्याचे महानगरपासलकेमार्टत कळववण्यात आले
आहे .
(३) सदर रुनणाींवर तातडीने उपचार करण्यासाठी बह
ृ न्मुींबई महानगरपासलकेमार्टत खालीलप्रमाणे
उपाययोजना करण्यात आल्या/येत आहे त:-

• महानगरपासलकेच्या सवट दवाखान्याींमध्ये तनदान, उपचार व सींदभट सेवा उपलब्ि करण्यात
आल्या आहे त.
• रुनणाींना आरोनयदायी शैलीचा अवलींब करण्यासाठी प्रोत्साहीत केले जाते.
• जनसामान्याींमध्ये आजाराींबाबत जनजागत
ृ ी व्हावी म्हणून आरोनय सशबबरे तसेच इतर
उपक्रम राबववण्यात येतात.

• आजारासींबि
ीं ीत गींत
ु ागींत
ु ीचे तनदान लवकर व्हावे यासाठी दवाखान्याींमध्ये ववशेष नेत्रतपासणी
उपक्रम राबववण्यात येतो.

(४) प्रश्न उद्भाावत नाही.
___________
मांबईच्या लोिसांख्येचा ववचार िरता पाच मांबईिराांमागे एिच वक्ष
ृ असल्याबाबत
(१९)

११७९०२ (२३-०७-२०१८)

श्रीमती असमता चव्हाण (भोिर), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर),

श्रीमती तनमटला गाववत (इगतपरू ी), श्री.असमन पर्े ल (मांबादे वी), श्री.िणाल पार्ील (धळे

ग्रामीण), श्री.नसीम खान (चाांहदवली) : सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील
काय :-

(१) मुींबई महानगरपासलका, महाराषट्र प्रदष
ू ण तनयींत्रण मींडळ आणण शासन मुींबई पयाटवरणाच्या

दृष्ीने दठकठाक असल्याचे साींगत असले तरी मींब
ु ईच्या लोकसींख्येचा ववचार करता पाच

मुींबईकराींमागे एकच वक्ष
ु ारास तनदशटनास
ृ असल्याचे ददनाींक ८ मे, २०१८ रोजी वा त्या सम
आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने कोणती कायटवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१७-०१-२०१९) : (१) बह
गणनेनस
ु ार
ृ न्मुींबई महानगरपासलकेच्या वक्ष
ृ
२९,७५,२८३ वक्ष
ृ ाींची नोंद करण्यात आली असल्याचे महानगरपासलकेमार्टत कळववण्यात आले
आहे .

वव.स. ५३५ (17)
(२) सदर प्रकरणी बह
ृ न्मुींबई महानगरपासलकेमार्टत खालीलप्रमाणे कायटवाही करण्यात आली/येत
आहे :-

• पयाटवरणाच्या दृष्ीने शहरातील झाडाींची सींख्या वाढावी याकररता दरवषी वक्ष
ृ लागवडीचा
कायटक्रम राबववण्यात येतो.

• शहरातील दहरवळीचे प्रमाण वाढववण्याकररता महानगरपासलकेच्या अखत्यारीतील उद्याने,
मैदाने, मनोरीं जन मैदाने, रस्ता दभ
ु ाजक वाहतूक बे्े या दठकाणी ववववि प्रकारची झाडे
लावण्यात येतात व त्याचे परररक्षण करण्यात येते.

• सन २०१८ मध्ये शासनाच्या १३ को्ी वक्ष
ु ै ते ३१
ृ लागवडीच्या ववशेष कायटक्रमाींतगटत १ जल
जुलै या कालाविीत १०,१०३ इतके वक्ष
ृ लावण्यात आले आहे त.
(३) प्रश्न उद्भाावत नाही.

___________

बोररवली (मांबई) येथील गोराई-मनोरी येथे अजननशमन िेंद्रासाठी
जागा उपलब्ध िरुन दे ण्याबाबत
(२०)

११७९४७ (२६-०७-२०१८)

श्रीमती मतनषा चौधरी (दहहसर), श्री.अतल भातखळिर

(िाांहदवली पूव)ट : सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मुींबई बोररवली येिील गोराई-मनोरी येिे मोठ्या प्रमाणावर लोकवस्ती असून, त्या

पररसरात स्िातनक नागररकाींकडून शासनाकडे अस्ननशमन केंद्रासाठी जागा उपलब्ि करुन
दे ण्याची मागणी सातत्याने करण्यात येत आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, शासनाने याची चौकशी वा पाहणी केली आहे काय,
(३) असल्यास, सदर पररसरात वाढती नागररकाींची लोकसींख्या पाहता र्ायर बब्रगेडसाठी
तात्काळ जागा उपलब्ि करुन दे ण्यासाठी शासन कोणती कायटवाही वा उपाययोजना करणार वा
कररत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१७-०१-२०१९) : (१) हे खरे आहे .
(२) सदर प्रकरणी आयुक्त, बह
ृ न्मुींबई महानगरपासलका याींच्या दालनात ददनाींक ३०.०७.२०१८
रोजी बैठक आयोस्जत करण्यात आली होती.

तसेच, आयुक्त, बह
ृ न्मुींबई महानगरपासलका याींनी ददनाींक ०७.०८.२०१८ रोजी सींबींधित

ववभागाच्या अधिकाऱ्याींसमवेत गोराई गावाचा पाहणी दौरा केला होता.

(३) व (४) मींजरू ववकास आराखडयानस
ु ार, मौजे गोराई व मनोरीमध्ये अस्ननशमन दलाकररता
कोणताही भख
ू ींड आरक्षक्षत ठे वण्यात आला नाही.

तिावप, गोराई गावातील एस्सेल वल्डट पररसरात र्ायर इींस्जनची व्यवस्िा तसेच

अस्ननशमन दलाच्या अधिकाऱ्याींकररता चौकीचे प्रयोजनासींदभाटत प्रस्ताव सादर करण्याची
कायटवाही सरु
ु असन
ू , सदर पररसरात एस्सेल वल्डटच्या मालकीच्या जागेत, एस्सेल वल्डटकडून
र्ायर बब्रगेडसाठी जागा उपलब्ि करुन दे ण्यात येणार असल्याचे महानगरपासलकेमार्टत
कळववण्यात आले आहे .

___________

वव.स. ५३५ (18)
अांबोजवाडी (मालवणी,मालाड (प ) मांबई ) येथील झोपडपट्र्ीवाससयाांना
प्राथसमि सोयी-सववधा परववण्याबाबत
(२१)

११८०८९ (२३-०७-२०१८)

श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.राधािृष्ट्ण ववखे-पार्ील

(सशडी), श्री.ववजय वडेट्र्ीवार (ब्रम्हपरू ी), श्री.बाळासाहे ब थोरात (सांगमनेर), श्री.सतनल िेदार
(सावनेर), श्रीमती तनमटला गाववत (इगतपूरी), श्री.असमन पर्े ल (मांबादे वी), श्री.िणाल पार्ील
(धळे ग्रामीण), श्री.अमर िाळे (आवी), श्री.पथ्
ृ वीराज चव्हाण (िराड दषक्षण), श्री.नसीम खान
(चाांहदवली), श्री.आससफ शेख (मालेगाांव मध्य) :
खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा

(१) अींबोजवाडी (मालवणी, मालाड (प) मींब
ु ई ) येिे झोपडपट््ी गत २० वषांपासन
ू अस्स्तत्वात
असून सदरच्या झोपडपट््ीतील रदहवाशाींना पाणी, वीज व शौचालय या सारख्या प्रािसमक
सोयी सुवविा समळत नाहीत व त्या झोपडीिारकाींना वपण्याचे पाणी ३५ सल्रचे कॅन ५० रुपये
दे ऊन ववकत घ्यावे लागत आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, झोपडीिारकाींना प्रािसमक सोयी सुवविा उपलब्ि करुन दे ण्याच्या दृष्ीने
शासनाने कोणती कायटवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३)

नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१४-०१-२०१९) : (१), (२) व (३) अींबोजवाडी ही झोपडपट््ी गसलच्छ
वस्ती घोवषत झाल्यानींतर त्यादठकाणी प्रािसमक सुवविा उपलब्ि करुन दे ण्यात येतील असे
बह
ृ न्मुींबई महानगरपासलकेमार्टत कळववण्यात आले आहे .

तिावप, सदर दठकाणी स्वच्छ भारत असभयानाींतगटत महानगरपासलकेमार्टत १६५ आसनी

शौचकुपे बाींिण्यात आली आहे त व ३२० शौचकुपे प्रस्ताववत आहेत.

ददनाींक ०१.०१.२००० नींतरच्या झोपडयाींना पाणी पुरवठा करण्याचे िोरण आल्यानींतर,

सदर दठकाणी दररोज ्ँ करद्वारे ्ाक्याींमध्ये पाणी पुरवठा करण्यात येत आहे .

सदर पररसरात ६०० सम.मी. व्यासाच्या ५९५ मी्र, ४५० सम.मी. व्यासाच्या ४८० मी्र,

३०० सम.मी. व्यासाच्या ८२२ मी्र, २५० सम.मी. व्यासाच्या ८७५ मी्र व १५० सम.मी.
व्यासाच्या १३५२ मी्र नवीन जलवादहन्या ्ाकण्याचे काम सरु
ु असन
ू , सदर जलवादहन्या
पूणप
ट णे कायाटस्न्वत झाल्यानींतर अींबोजवाडी पररसरातील पाण्याची समस्या दरू करण्यात येईल
असे बह
ृ न्मुींबई महानगरपासलकेमार्टत कळववण्यात आले आहे .
___________

वव.स. ५३५ (19)
मांबई महानगरपासलिेची िायाटलये २१ हदवसाांत प्लॅ स्र्ीिमक्त िरण्याबाबत
(२२)

११८१५९ (२३-०७-२०१८)

श्री.असमन पर्े ल (मांबादे वी), श्री.राधािृष्ट्ण ववखे-पार्ील (सशडी),

श्री.ववजय वडेट्र्ीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.िालीदास िोळां बिर (वडाळा), श्री.अस्लम शेख (मालाड
पजश्चम), प्रा.वषाट गायिवाड (धारावी), श्री.नसीम खान (चाांहदवली), श्री.िणाल पार्ील (धळे

ग्रामीण), श्री.बाळासाहे ब थोरात (सांगमनेर), डॉ.सांतोष र्ारफे (िळमनरी), श्रीमती तनमटला
गाववत (इगतपूरी), श्री.अब्दल सत्तार (ससल्लोड), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर), श्री.अमर िाळे

(आवी), श्री.आससफ शेख (मालेगाांव मध्य), श्री.असमत ववलासराव दे शमख (लातूर शहर),
श्री.जयिमार गोरे (माण), िमारी प्रणणती सशांदे (सोलापूर शहर मध्य), श्री.सांग्राम थोपर्े (भोर),
श्री.सतनल िेदार (सावनेर), प्रा.ववरें द्र जगताप (धामणगाव रे ल्वे), श्री.राहल बोंद्रे (धचखली),

श्री.हषटवधटन सपिाळ (बलढाणा), श्री.असमत झनि (ररसोड), श्री.त्र्यांबिराव सभसे (लातूर
ग्रामीण) :

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मुींबई महानगरपासलकेची कायाटलये २१ ददवसाींत प्लॅ स््ीकमुक्त करण्याची मुदत आयुक्ताींनी
खातेप्रमख
ु व सहाय्यक आयुक्ताींना ददली असल्याचे ददनाींक १५ एवप्रल, २०१८ रोजी वा त्या
सुमारास तनदशटनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, मुींबईत दररोज ३८ लाख प्लॅ स््ीक बा्ल्याींचा वापर होत असल्याने एवढया
मोठया प्रमाणात जमा होत असलेल्या प्लॅ स््ीकची ववल्हे वा् लावण्याचे आव्हान मींब
ु ई

महानगरपासलकेपुढे असुन याबाबत कोणती आवश्यक उपाययोजना शासनाने केली वा करण्यात
येत आहे काय,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१७-०१-२०१९) : (१) हे खरे आहे .
(२) बह
ृ न्मुींबई महानगरपासलकेच्या घनकचरा व्यवस्िापन ववभागामार्टत उभारण्यात आलेल्या
३७ सक
ु ा कचरा वगीकरण केंद्राींमध्ये सींकसलत सक्
ु या कचऱ्याचे वगीकरण करुन, वगीकृत
केलेले प्लॅ स्स््क पुन:चक्रीकरण करण्यासाठी पाठववले जाते.

बींदी घातलेले प्लॅ स्स््क जमा करण्यासाठी बह
ृ न्मुींबई महानगरपासलकेतील ववभाग

कायाटलये व इतर ६१ दठकाणी १.१ घनमी्र क्षमतेचे डबे उपलब्ि करण्यात आले आहे त.

तसेच, ईपीआर (EPR) अींतगटत प्लॅ स्स््क तनमाटण करणाऱ्या काही मोठया कींपन्याींतर्े

स्वयींसेवी सींस्िाींमार्टत बह
ृ न्मुींबई महानगरपासलकेच्या ववववि ववभागाींत प्लॅ स्स््क कचरा
सींकलन

करुन

त्याची

ववल्हे वा्

लावण्यासाठी

महानगरपासलकेमार्टत कळववण्यात आले आहे .
(३) प्रश्न उद्भाावत नाही.
___________

प्रयत्न

करण्यात

येत

असल्याचे

वव.स. ५३५ (20)
मढ, मालाड (पजश्चम ) मांबई येथील भार्ी गावातील सव्हे नां. १२९ व १३४ (मौ, एरां गल ता,
बोररवली ) या जमीनीवरील जनया स्मशानभूमीचा वविास िरण्याबाबत
(२३)

११८१६८ (२६-०७-२०१८).

श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.राधािृष्ट्ण ववखे-पार्ील

(सशडी), श्री.ववजय वडेट्र्ीवार (ब्रम्हपरू ी), श्री.बाळासाहे ब थोरात (सांगमनेर), श्रीमती तनमटला
गाववत (इगतपूरी), श्री.िणाल पार्ील (धळे ग्रामीण), श्री.आससफ शेख (मालेगाांव मध्य),

श्री.नसीम खान (चाांहदवली), श्री.सतनल िेदार (सावनेर), श्री.अमर िाळे (आवी), श्री.िालीदास
िोळां बिर (वडाळा) :

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मढ, मालाड (पस्श्चम ) मुींबई येिील भा्ी गावातील सव्हे नीं. १२९ व १३४ (मौ, एरीं गल

ता, बोररवली ) या जमीनीवरील जुन्या स्मशानभूमीचा ववकास करण्यात यावा अशी मागणी
स्िातनक

नागररकाींनी

भा्ी

मस्च्छमार

सवोदय

सहकारी

सोसाय्ी

व

लोकप्रतततनिीींनी

मा.मख्
ु यमींत्री, मा.महसल
ू मींत्री, पयाटवरण मींत्री, अप्पर मख्
ु य सधचव, महसल
ू ववभाग, प्रिान
सधचव, पयाटवरण ववभाग याींच्याकडे

ददनाींक २३ र्ेब्रुवारी, २०१८ , २७ माचट, २०१८ व २६

र्ेब्रुवारी, २०१८ रोजी वा त्या सुमारास केली आहे, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास, स्मशानभूमीचा ववकास करण्याच्या दृष्ीने शासनाने कोणती कायटवाही केली

वा करण्यात येत आहे ,
(३)

नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१७-०१-२०१९) :(१) अशा आशयाचे तनवेदन प्राप्त झाले आहे हे खरे आहे.
(२) व (३) सदर स्मशानभम
ू ी ही खाजगी मालकीची असून, सदर स्मशानभूमीचा ववकास
करण्यासाठी स्मशानभम
ट ा झाल्यानींतर सदर स्मशानभूमीचा
ू ीच्या ट्रस््कडून कागदपत्राींची पत
ु त
ववकास करणे शक्य होईल असे महानगरपासलकेमार्टत कळववण्यात आले आहे.
___________
भायखळा (मांबई) येथील लालबाग उड्डाणपूलाची दरुस्ती िरण्याबाबत
(२४)

११८८७४

(२६-०७-२०१८).

श्री.िालीदास

िोळां बिर

(वडाळा),

श्री.असमन

पर्े ल

(मांबादे वी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), प्रा.वषाट गायिवाड (धारावी), श्री.नसीम खान
(चाांहदवली), श्रीमती तनमटला गाववत (इगतपूरी), अॅड.यशोमती ठािूर (ततवसा), डॉ.सांतोष र्ारफे
(िळमनरी), श्री.हषटवधटन सपिाळ (बलढाणा), श्री.िणाल पार्ील (धळे ग्रामीण), प्रा.ववरें द्र
जगताप (धामणगाव रे ल्वे), श्री.ववजय वडेट्र्ीवार (ब्रम्हपूरी) :
गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील

(१) भायखळा (मुींबई) येिील वीरमाता स्जजाबाई भोसले प्राणणसींग्रहालय आणण उद्यान (राणीची

बाग) ते परळ दरम्यान िोकादायक झालेल्या लालबाग उड्डाणपल
ू ाची दरु
ु स्ती करण्याचा तनणटय
शासनाने घेतला आहे , हे खरे आहे काय,

वव.स. ५३५ (21)
(२) असल्यास, यासाठी तनिीची तरतूद करण्यात आली आहे काय,
(३)

असल्यास, या उड्डाणपूलाची तातडीने दरु
ु स्ती करण्याबाबत शासनाने कोणती कायटवाही

केली वा करण्यात येत आहे ,
(४)

नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१७-०१-२०१९) : (१) व (२) भायखळा येिील वीरमाता स्जजाबाई भोसले
प्राणीसींग्रहालय आणण राणीची बाग ते परळ दरम्यान
करण्याचा

तनणटय

बह
ृ न्मुींबई

महानगरपासलकेने

लालबाग उड्डाणपुलाची दरु
ु स्ती

घेतला

असून,

सदर

कामासाठी

महानगरपासलकेमार्टत रु. २०.३६ को्ी इतक्या तनिीची तरतद
ू करण्यात आली असल्याचे
महानगरपासलकेने कळववले आहे .

(३) व (४) सदर पुलाच्या दरु
ु स्तीकररता कींत्रा्दाराची तनयुक्ती करण्यात आली असून, पुलाच्या
दरु
ु स्तीचे काम प्रगतीपिावर असल्याचे महानगरपासलकेमार्टत कळववण्यात आले आहे.
___________
मांबईतील अनधधिृत बाांधिामे तोडण्याबाबत
(२५)

११८९७५ (२८-०७-२०१८).

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

श्री.तनतेश राणे (िणिवली) : सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मींब
ु ईतील अनधिकृत बाींिकामे तोडण्यासाठी मींब
ु ई महानगरपासलकेने सन २०१६ मध्ये

एकूण १० को्ीींहून अधिक रुपये खचट करूनही बाींिकामे जशीच्या तशी उभी असल्याची
मादहती माहे मे, २०१८ मध्ये वा त्या दरम्यान तनदशटनास आली आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, माहे एवप्रल, २०१६ ते माचट, २०१७ या काळात महानगरपासलकेने १४२२६
अनधिकृत बाींिकामाींना नोद्सा बजावल्या होत्या मात्र त्यापैकी र्क्त १६२७ बाींिकामाींवर
कारवाई करण्यात आली, हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास,

अनधिकृत

बाींिकाम

तोडल्यानींतर

महानगरपासलकेने

सींबींधित

बाींिकाम

िारकाींकडून केवळ ८६ लाख ३२ हजार ७२६ रुपये शुल्क वसूल केले असून बेकायदा
बाींिकामाींमळ
ु े मुींबई महानगरपासलकेचा कोट्यविी रुपयाींचा महसल
ू बुडत असून बेकायदे शीर
बाींिकामाींसाठी

जबाबदार

असणाऱ्या

अधिकाऱ्याींना

तनलींबबत

करून

अनधिकृत

बाींिकामे

आ्ोक्यात आणण्याची मागणी आर्ीआय कायटकते आणण सामास्जक कायटकत्यांनी शासनाकडे
केली आहे , हे ही खरे आहे काय,
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी चौकशी करून बेकायदा बाींिकामाींना जबाबदार असणाऱ्या
अधिकाऱ्याींवर कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. ५३५ (22)
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१७-०१-२०१९) : (१) बह
ृ न्मुींबई महानगरपासलकेने माहे एवप्रल २०१६ ते
माचट २०१७ या कालाविीत महानगरपासलकेच्या २४ ववभाग कायाटलयाींतील एकूण १०,४८३
अनधिकृत बाींिकामे/अततक्रमणे तनषकाससत केली आहे त.

(२) बह
ृ न्मुींबई महानगरपासलकेमार्टत माहे एवप्रल २०१६ ते माचट २०१७ या कालाविीत
महानगरपासलकेच्या २४ ववभाग कायाटलयाींतील एकूण ५५२५ अनधिकृत बाींिकामाींना नो्ीसा
दे ऊन, त्यापैकी १७१६ अनधिकृत बाींिकामे महानगरपासलकेमार्टत तनषकाससत करण्यात आली
आहे त.

उवटररत अनधिकृत बाींिकामे कायदे शीर कायटवाही पण
ू ट झाल्यानींतर महानगरपासलकेमार्टत

तनषकाससत करण्यात येणार असल्याचे महानगरपासलकेने कळववले आहे .

(३), (४) व (५) मागील दोन वषांत कामात तनषकाळजीपणा, काम वेळेत न करणे, तनषकासन
कारवाईत ददरीं गाई करणे, तनषकासन कारवाईच्या सींदभाटत इतर कामात चालढकल करणे
इत्यादी कारणाींसाठी बह
ु ई महानगरपासलकेमार्टत खालीलप्रमाणे कारवाई करण्यात आली
ृ न्मींब
आहे :-

• ६ पदतनदे सशत अधिकारी/प्रभारी पदतनदे सशत अधिकारी याींच्यावर ठपका ठे वण्यात आला आहे.
• २२ पदतनदे सशत अधिकारी/प्रभारी पदतनदे सशत अधिकारी याींची पुढील दे य वेतनवाढ एक
वषाटकररता हीं गामी स्वरुपात रोखण्यात आली आहे .

• ३ पदतनदे सशत अधिकाऱ्याींना प्रत्येकी रुपये १०००/- इतका दीं ड ठोठावण्यात आला आहे.
• १ पदतनदे सशत अधिकाऱ्यास रुपये ५०००/- इतका दीं ड ठोठावण्यात आला आहे.
• १३ पदतनदे सशत अधिकारी याींची सींक्षक्षप्त चौकशी सुरु आहे .

• १ पदतनदे सशत अधिकारी, १ प्रभारी पदतनदे सशत अधिकारी व १ क्षेत्रीय अधिकारी याींना
तनलींबबत करण्यात आले असन
ू , त्याींची खात्याींतगटत चौकशी सरु
ु आहे .

• सी ववभागाचे सहाय्यक आयुक्त, पदतनदे सशत अधिकारी व क्षेत्रीय अधिकारी याींनी तनलींबबत
करण्यात आले असून त्याींची खात्याींतगटत चौकशी सुरु आहे.
___________
मांबई मधील गणपत पार्ीलनगर (बोररवली) येथील सवटसामानय नागररि
मलभूत सोयी -सववधाांपासून वांधचत असल्याबाबत

(२६)

१२००६५ (२९-०७-२०१८)

पजश्चम) :

श्रीमती मतनषा चौधरी (दहहसर), श्री.असमत सार्म (अांधेरी

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मींब
ु ई मिील गणपत पा्ीलनगर (बोररवली) येिील सवटसामान्य नागररकाींना पाणी, वीज,
शौचालय, ग्ारे , पायवा्ा यासारख्या मुलभूत सुवविाींपासून वींधचत रहावे लागत असल्याची
बाब माहे एवप्रल, २०१८ मध्ये वा त्या दरम्यान तनदशटनास आली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, गणपत पा्ील नगर येिे मोठ्या प्रमाणात ततवराींच्या झाींडाची कत्तल करुन
झोडपट््ी उभारण्यासाठी भराव ्ाकण्यात आला असल्याची बाब माहे एवप्रल , २०१८ मध्ये वा
त्या दरम्यान तनदशटनास आली, हे ही खरे आहे काय,

वव.स. ५३५ (23)
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी चौकशी वा पाहणी केली आहे काय, चौकशीच्या अनुषींगाने
गणपत पा्ील नगर या भागातील सवटसामान्य नागररकाींना मुलभूत सुवविा उपलब्ि करुन
दे ण्यासाठी शासनाने कोणती कायटवाही वा उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१७-०१-२०१९) : (१) सदर पररसर “ना-ववकास” व “सागरत्ीय प्रततबींधित
क्षेत्र” म्हणून आजुबाजूला काींदळवन आहे. तसेच सदर पररसर गसलच्छ वस्ती म्हणून अद्यावप
घोवषत करण्यात आलेला नाही.

त्यामुळे सदर दठकाणी शौचालय, ग्ारे , पायावा्ा याींसारख्या सुवविा ववकससत करणे

शक्य नसल्याचे बह
ृ न्मुींबई महानगरपासलकेमार्टत कळववण्यात आले आहे .
(२) हे खरे आहे .

(३) व (४) गणपत पा्ील नगर येिे झोपडपट््ी उभारण्यासाठी माहे एवप्रल, २०१८ मध्ये भराव
्ाकल्याप्रकरणी एक व माहे ऑगस्् २०१८ मध्ये वारीं वार अनधिकृत झोपडयाींचे बाींिकाम

करणारे तीन व्यक्तीींवर महाराषट्र प्रादे सशक नगररचना अधितनयम १९६६ च्या कलम ५२ स ४३
अन्वये एम.एच.बी. पोलीस ठाणे येिे गुन्हा नोंदववण्यात आला आहे.

गणपत पा्ील नगर येिे अनधिकृतपणे भरणी करणाऱ्या वाहनाींवर ददनाींक १३.०९.२०१७

ते ददनाींक ०४.०९.२०१८ या कालाविीत रु. ९१,०००/- इतका दीं ड आकारण्यात आला आहे .

गणपत पा्ील नगरच्या मागील बाजूस काींदळवन असल्याकारणाने त्याचे सींरक्षण

करण्यासाठी तेिील भरणीकाम व अनधिकृत झोपडयाींचे बाींिकाम यावर महानगरपासलकेमार्टत
तनयसमतपणे तनषकासनाची कारवाई करण्यात येते.

गणपत पा्ील नगर येिे एकूण १४ गल्ल्या असन
ू , तेिील ०१.०१.१९९५ च्या पव
ू ीच्या

झोपडीिारकाींना एकूण ३८ उभा नळखाींब जलजोडण्या दे ण्यात आल्या आहे त.
तसेच,

०१.०१.१९९५

नींतरच्या

झोपडीिारकाींना

सामास्जक

सींस्िाींमार्टत

दररोज

१९

्ॅ कसटद्वारे पाणी पुरवठा केला जातो व ०१.०१.२००० नींतरच्या झोपडीिारकाींना सािारणत: ५५
उभा नळखाींब जलजोडण्याींसाठी परवानगी प्रपत्रे दे ण्यात आली आहेत.

गणपत पा्ील नगर पररसरात महानगरपासलकेमार्टत मानवतावादी दृष्ीकोनातन
ू

आरोनय सुवविा व स्वच्छता सुवविा पुरववण्यात येतात.

सदर पररसरात डासाींचा व माशाींचा प्रादभ
ु ाटव रोखण्याकररता तनयसमत डास/अळीनाशक

औषिाींची र्वारणी व िुम्रर्वारणी करण्यात येत.े उीं दराींचा प्रादभ
ु ाटव रोखण्याकररता तनयसमत
उीं दीरनाशक औषिे वापरण्यात येतात.

गणपत पा्ील नगर पररसरातील पदपिावर तात्पुरती दहा शौचालये व गल्ली नीं. १०

मध्ये ११ आसनी व गल्ली नीं. ७ मध्ये २१ आसनी “पैसे द्या व वापरा” तत्वावरील

शौचालयाींची व्यवस्िा करण्यात आली आहे . तसेच, गल्ली नीं. १४ मध्ये Pre-Cast Bio
Toilet ची व्यवस्िा करण्यात आली आहे.
___________

वव.स. ५३५ (24)
मांबई महानगरपासलिा इलाट पांजम्पग स्र्े शनच्या दे खभाल व दरुस्तीचे िाम
िांत्रार्दारािडून िरुन घेण्यात येत असल्याबाबत
(२७)

१२१३२१ (२५-०७-२०१८)

प्रा.वषाट गायिवाड (धारावी), श्री.असमन पर्े ल (मांबादे वी) :

सन्माननीय मख्यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मुींबई महानगरपासलका इलाट पींस्म्पग स््े शनच्या दे खभाल व दरु
ु स्तीच्या कामाींसाठी सुमारे

रुपये ३९ को्ी खचट करणार असल्याचे ददनाींक ३० माचट, २०१८ रोजी वा त्या सुमारास
तनदशटनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, मुींबई महानगरपासलकेमध्ये ४५० अनभ
ु वी असभयींते असुनही महानगरपासलकेने
उभारलेल्या या ५ पस्म्पींग स््े शनची दे खभाल व दरु
ु स्तीचे काम कींत्रा्दाराींकडून करुन घेण्याने
महानगरपासलकेचे आधिटक नक
ु सान होत आहे हे लक्षात घेता शासन त्वरीत आवश्यक कायटवाही
करणार वा करीत आहे काय,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१७-०१-२०१९) : (१) हे खरे आहे .
(२) बह
ृ न्मुींबई महानगरपासलकेच्या उदीं चन केंद्राचे काम पावसाळयातील ५ मदहने उदीं चन केंद्राचे
अहोरात्र सुरु असते व उवटररत ७ मदहने सदर उदीं चन केंद्रे

वापरात नसल्यामुळे ती

चालववण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या असभयींता ते कामगाराींपयंत कमटचाऱ्याींची बारा मदहने

तनयक्
ु ती करणे योनय होणार नाही. त्यामळ
ु े सदर उदीं चन केंद्रे कींत्रा्दारामार्टत चालववण्याची
तरतूद करण्यात आली असल्याचे महानगरपासलकेने कळववले आहे .

पींवपींग स््े शनच्या दे खभाल व दरु
ु स्तीची कामे ही ववशेष कामे या सदरात मोडत

असल्याने ती कुशल कमटचारी वगाटकडून करुन घेणे गरजेचे आहे.

इलाट पींवपींग स््े शनच्या दे खभाल व दरु स्तीचे काम स्िायी ससमतीच्या मींजुरीनुसार ७

वषांच्या कालाविीसाठी रु. ३९ को्ी इतक्या क्रकींमतीत दे ण्यात आले आहे . यामध्ये पींवपींग

स््े शनचे प्रचलन व परररक्षण, महत्वाची उपकरणे जसे- डडझेल जनरे ्र, पींप, ग्रॅब, ववववि
ववद्युत पॅनेल्स इत्यादी उपकरणाींचा वावषटक दे खभाल व खचट, डडझेल आणण कमटचारी वगाटचे
वेतन इत्यादी बाबीींचा खचट समाववष् आहे .

सदर खचट पाहता, कमटचाऱ्याींवरील खचट हा एकूण खचाटपैकी जास्तीत जास्त २५% येतो.

तसेच सवाटत जास्त खचट हा पींप चालववण्यासाठी लागणाऱ्या डडझेलचा, याींबत्रकी व ववद्युत
सािनाींच्या परररक्षणाचा असल्याचे महानगरपासलकेमार्टत कळववण्यात आले आहे .
(३) प्रश्न उद्भाावत नाही.
___________

वव.स. ५३५ (25)
मालाड (मांबई) मालवणी येथील रस्त्याांची दरवस्था झाल्याबाबत
(२८)

१२१३२८ (२९-०७-२०१८).

प्रा.वषाट गायिवाड (धारावी), श्री.असमन पर्े ल (मांबादे वी) :

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मालाड (मुींबई) मालवणी येिील प्रभाग क्रमाींक ४८, नवीन कलेक््र कींपाऊींण्ड येिील

रस्त्याची दरु वस्िा झाली असल्याने साींडपाणी रस्त्यावर येत असून दग
ं ी पसरली असून तसेच
ु ि

गे् क्रमाींक ७ प्लॉ् ५०,५१,५२,६१,६४ येिील रस्त्याींची दरु वस्िा झाली असल्याचे माहे एवप्रल,
२०१८ मध्ये वा त्या दरम्यान तनदशटनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त कारणास्तव नागररकाींच्या आरोनयाला, जीवीताला िोका तनमाटण झाला
असल्याने त्याींनी अनेक तक्रारी करुनही मुींबई महानगरपासलका दल
ट करीत आहे हे लक्षात
ु क्ष
घेता शासन त्वरीत आवश्यक कायटवाही करणार वा करीत आहे काय,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१७-०१-२०१९) : (१) सदर रस्त्याची दे खभाल तिा तनगा बह
ृ न्मुींबई
महानगरपासलकेमार्टत वेळोवेळी करण्यात येत.े

बह
ृ न्मुींबई महानगरपासलकेमार्टत तनववदा मागवून कींत्रा्दाराची तनयुक्ती करण्यात आली

असून, सदर रस्त्याींची कामे हाती घेण्यात आली आहे त.

तसेच, सदर दठकाणची ग्ारे (नाले) यातील गाळ व कचरा पावसाळयापव
ू ी काढून दरवषी

स्वच्छ करण्यात येतात व गरजेनुसार वेळोवेळी सदर ग्ाराींची सार्सर्ाई करण्यात येत
असल्याचे महानगरपासलकेमार्टत कळववण्यात आले आहे .

(२) सदर दठकाणी स्वच्छ मुींबई प्रबोिन असभयानाींतगटत दै नींददन तत्वावर स्वच्छता केली जाते
व कचऱ्याचा तनप्ारा केला जातो.
(३) प्रश्न उद्भाावत नाही.

___________

मांबईतील शासनाने सात महहनयाांनांतर नव्याने तयार िेलेल्या यादीत ११० क्षेत्राचीच
नोंद िेली असल्याबाबत
(२९)

१२१३३१ (२६-०७-२०१८)

प्रा.वषाट गायिवाड (धारावी), श्री.असमन पर्े ल (मांबादे वी) :

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मींब
ु ईतील दीड हजाराींहून अधिक शाींतता क्षेत्र एका रात्रीत मोडीत काढल्यानींरत शासनाने
सात मदहन्याींनींतर नव्याने तयार केलेल्या यादीत केवळ ११० शाींतता क्षेत्राचीच नोंद केली
असल्याचे ददनाींक २१ एवप्रल, २०१८ रोजी वा त्या सुमारास तनदशटनास आले आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, उक्त यादीत सशवाजी पाकटसह, शीव रुनणालय, सें् झेववयसट महाववद्यालय
तसेच अन्यही महत्वाची दठकाणे या यादीतन
ू वगळण्यात आली असन
ु यामळ
ु े नागररक तसेच
रुनणाींना यामुळे मानससक तसेच शाररररक त्रास सहन करावा लागणार आहे हे लक्षात घेता
शासन त्वरीत याबाबत आवश्यक कायटवाही करणार वा करीत आह काय,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. ५३५ (26)
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१७-०१-२०१९) : (१) सदर ११० क्षेत्रे ददनाींक २९ नोव्हें बर, २०१७ रोजीच्या
अधिसूचनेद्वारे शाींतता क्षेत्रे म्हणून घोवषत करण्यात आली आहे त.
(२)

व

(३)

पढ
ु ील

्प्प्यातील

शाींतता

क्षेत्राींचे

तनस्श्चतीकरण

करण्याची

कायटवाही

महानगरपासलका स्तरावर सुरु असल्याचे बह
ृ न्मुींबई महानगरपासलकेमार्टत कळववण्यात आले
आहे .

___________
राज्यातील नगरपासलिा सशक्षण मांडळाांच्या सशक्षिाांना शालेय सशक्षण
ववभागािडून वेतन दे ण्याबाबत
(३०)

१२२००५ (३०-०७-२०१८)

श्री.सरे श हाळवणिर (इचलिरां जी) : सन्माननीय मख्यमांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील नगरपासलका सशक्षण मींडळाींच्या सशक्षकाींना शासनाकडून वेतन अनद
ु ानापो्ी
नगरपासलकाींच्या

अ’,ब’,क’,वगाटनुसार अनुकमे ८०,९० व १००% अनुदान शासनाच्या सशक्षण

ववभागाकडून तर उवटरीत अनुदान नगरववकास ववभागाकडून दे ण्यात येते, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, दोन्ही ववभागातील वेतनाची रक्कम एकाच वेळी समळत नसल्याने नगरपासलका
सशक्षकाींचे पगार दोन ्प्प्यात व अतनयमीत होत असल्याने नगरववकास ववभागाकडील रक्कम
सशक्षण ववभागाला वगट करून १०० ्क्के वेतन सशक्षण ववभागाकडून दे ण्याची मागणी

राज्यातील ववववि सशक्षक सींघ्नाींनी तसेच लोकप्रतततनिी याींनी माहे जानेवारी, २०१८ मध्ये वा
त्या दरम्यान केली आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, उक्त मागणीबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून
आले व त्यानस
ु ार कोणती कायटवाही करण्यात आली वा येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१८-०१-२०१९) : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) या आशयाची तनवेदने प्राप्त झाली आहे त.
(३) नगरपररषदाींना सहायक अनद
ु ान ववतररत करताना सशक्षणावरील खचाटकररता २० % व १०
% दहश्श्याची रक्कम नगरपररषद प्रािसमक सशक्षण र्ींड क्रकींवा सशक्षण मींडळाकडे सुपुदट
करण्याच्या सूचना दे ण्यात येतात.

सदर उवटररत अनुदान नगर ववकास ववभागाकडून स्वतींत्रपणे अदा करण्यात येत

नसल्याने नगर ववकास ववभागाकडील रक्कम शालेय सशक्षण व क्रक्रडा ववभागास वगट करण्याची
बाब ववचारािीन नाही.
तिावप, या

आशयाच्या

प्राप्त तनवेदनाच्या अनुषींगाने सींबींधिताींकडून असभप्राय

मागवून शालेय सशक्षण ववभागाच्या स्तरावर तपासणी करण्यात येत आहे .
(४) प्रश्न उद्भाावत नाही.

___________

वव.स. ५३५ (27)
उल्हासनगर (जज.ठाणे) येथील डॉ.बाबासाहे ब आांबेडिर अभ्याससिेमधील सोयी सववधेबाबत
(३१)

१२२०८१

(२९-०७-२०१८)

श्रीमती

ज्योती

िलानी

(उल्हासनगर) :

क्षेत्रर्ळ

पररसरात

सन्माननीय

मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

उल्हासनगर

(स्ज.

ठाणे) येिे

३०

हजार

गरीब,

मध्यमवगीय

ववद्यार्थयाटसाठी शासनाने साडे पाच को्ी रुपयाींचे अनद
ु ान उपलब्ि करून ददले असन
ू सदर
जागेवर डॉ. बाबासाहे ब आींबेडकर अभयाससकेचे बाींिकाम केले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर अभयाससकेत सवटसामान्य ववध्यार्थयांना एमपीएससी, यूपीएससी सारख्या
स्पिाट परीक्षेची तयारी करणे ह्या सास्त्वक ववचाराने सदर अभयाससकेची तनमाटती झालेली आहे ,
हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, सदर अभयाससकेत पाण्याची व्यवस्िा नाही, प्रसशक्षक्षत सशक्षकाींची नेमणक
ू
केलेली नाही, सींगणक, वायर्ाय, एसी, दरू ध्वनी आवश्यक कमटचारी अभयाससकेला साजेशी
पुस्तके नाहीत, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, सदरच्या सुवविा ववद्यार्थयांना समळणेसाठी प्रशासनाने कोणती कायटवाही केली
वा करण्यात येत आहे,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त?
श्री.

दे वेंद्र

फडणवीस

महानगरपासलका

शाळा

(१४-०१-२०१९)
क्रमाींक

८,

:
११

(१)
व

उल्हासनगर
२९

च्या

महानगरपासलका

पररसरात

गरीब,

क्षेत्रामध्ये

मध्यमवगीय

ववद्यार्थयांसाठी डॉ. बाबासाहे ब आींबेडकर अभयाससकेची (ग्रींिालय) इमारत उभारण्यात आली
आहे .
(२) हे खरे आहे .
(३), (४) व (५) सदर अभयाससकेत पाण्याची व्यवस्िा असून, सींगणक, वायर्ाय, एसी,

दरू ध्वनी, आवश्यक कमटचारी व अभयाससकेसाठी आवश्यक पुस्तके याबाबतची कायटवाही सुरु
असल्याचे उल्हासनगर महानगरपासलकेमार्टत कळववण्यात आले आहे .
___________
उल्हासनगर (जज.ठाणे) महानगरपासलिेच्या शाळाांमध्ये शासनामाफटत हदले
जाणारे साहहत्य व पोषण आहाराबाबत
(३२)

१२२३११

(२९-०७-२०१८)

श्रीमती

ज्योती

िलानी

(उल्हासनगर) :

सन्माननीय

मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) उल्हासनगर (स्ज.ठाणे) महानगरपासलकेच्या शाळाींमध्ये शासनामार्टत गरीब, होतकरू शालेय
ववद्यार्थयाटसाठी मोर्त पाठ्यपुस्तके, गणवेश, शालेय सादहत्य, बू्मोजे, धचक्की इत्यादी मोर्त

ददले जात असून सदरचे सादहत्य, पोषण आहार शालेय वषाटच्या सुरुवातीला न दे ता

ददवाळी/दसरा दरम्यान ददले जाते ही बाब माहे एवप्रल, २०१८ मध्ये वा त्या दरम्यान
तनदशटनास आली आहे , हे खरे आहे काय,

वव.स. ५३५ (28)
(२) असल्यास, सदर योजनेनुसार शालेय गरीब ववद्यार्थयांना उसशरा ददले जाणारे गणवेश,
पाठ्यपुस्तके इत्यादीमुळे ववद्यार्थयांचे शैक्षणणक नुकसान होत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, शासनाने याबाबत चौकशी केली आहे काय, चौकशीनस
ू ार दोषीींवर कारवाई
करुन ववद्यार्थयांना शैक्षणणक वषाटच्या सुरुवातीला सदर शालेय सादहत्य व पोषण आहार
उपलब्ि करुन दे ण्याबाबत कोणती उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारण काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१४-०१-२०१९) : (१) व (२) उल्हासनगर महानगरपासलका शाळाींमध्ये
गरीब, होतकरु शालेय ववद्यार्थयांसाठी दरवषी शाळा चालू होण्यापूवी मोर्त पाठ्यपुस्तके,

गणवेश, शालेय सादहत्य, बु्मोजे, धचक्की इत्यादी पुरववण्यात येते. त्यानुसार सन २०१७-१८

मध्ये ववद्यार्थयांना पाठ्यपुस्तके व पोषण आहाराचे वा्प शाळा सुरु झाल्याच्या पदहल्या
ददवसापासन
ू

तनयसमतपणे

करण्यात

आले

असल्याचे

उल्हासनगर

महानगरपासलकेमार्टत

कळववण्यात आले आहे .
परीं तु ववववि कल्याणकारी योजनाींमध्ये वस्तु स्वरुपात समळणाऱ्या लाभाींचे हस्ताींतर

रोख स्वरुपात िे् लाभार्थयांच्या बँक खात्यात करण्याच्या अनष
ु ींगाने मनपा शाळाींमिील
ववद्यार्थयांची बँक खाती उघडण्याबाबतची कायटवाही सुरु करण्यात आली होती. तिावप, सदर
ववद्यार्थयांकडून बँक खाती उघडण्याबाबत आवश्यक तेवढा प्रततसाद न समळाल्याने, सदर
शैक्षणणक सादहत्य व पुरक पोषण आहार ववद्यार्थयांना दे ण्याबाबत ई-तनववदा मागवून माहे
नोव्हें बर, २०१७ मध्ये शालेय सादहत्य व पुरक पोषण आहारा पुरवठा करण्यात आला.

(३) व ४) सदर प्रकरणी उल्हासनगर महानगरपासलकेमार्टत चौकशी करण्यात आलेली नाही.
तिावप, ववद्यार्थयांना शैक्षणणक वषाटच्या सुरुवातीला शालेय सादहत्य व पोषण आहार

उपलब्ि करुन दे ण्याबाबत उल्हासनगर महानगरपासलकेमार्टत खालीलप्रमाणे कायटवाही करण्यात
आली/येत आहे:-

• सवट शाळा व्यवस्िापन ससमतीच्या खात्याींची मादहती मागवून, सदर सादहत्य खरे दी
करण्याकररता लागणारी रक्कम सदर खात्याींमध्ये वगट करण्यात आली आहे.

• सदर शाळा व्यवस्िापन ससमतीमार्टत सवट मनपा शाळा ववद्यार्थयांना सदर रकमेचे ववतरण
करुन तसा अहवाल सादर करण्याची कायटवाही करण्यात येणार आहे.
___________
िलाट पजश्चमेिडील (मांबई उपनगर) समारे १५ उपहारगह
ू १७
ृ ाांिडे आरोनय परवाना नसन
उपहारगह
ृ ाांिडे अजननशमन दलाचे ना-हरित प्रमाणपत्र नसल्याबाबत

(३३)

१२२४४९ (२९-०७-२०१८).

श्री.सांतोष दानवे (भोिरदन) :

श्री.राज परोहहत (िलाबा), श्री.सशवाजीराव िडडटले (राहरी),

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) कुलाट पस्श्चमेकडील (मुींबई उपनगर) सुमारे १५ उपहारगह
ृ ाींकडे आरोनय परवाना नसुन
उपहारगह
ृ ाींकडे

अस्ननशमन

दलाचे

ना-हरकत

प्रमाणपत्र

अधिकारातून तनदशटनास आली आहे , हे खरे आहे काय,

नसल्याची

मादहती

१७

मादहतीच्या

वव.स. ५३५ (29)
(२) असल्यास, या प्रकरणाची चौकशी करण्यात आली आहे काय, चौकशीच्या अनुषींगाने
सींबींधित उपहारगह
ृ ाींवर कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१७-०१-२०१९) : (१) हे खरे आहे .
(२) व (३) सदर प्रकरणी ववववि हॉ्े ल्स, गेस्् हाऊसवर बह
ृ न्मुींबई महानगरपासलकेमार्टत
मुींबई महानगरपासलका अधितनयम १८८८ च्या कलम ३९४ अन्वये एकूण २२०८ आस्िापनाींचे
तनरीक्षण करुन १९८५ प्रकरणी तपासणी अहवाल, ११२ प्रकरणी न्यायालयीन ख्ले, ४५२
आस्िापनाींवर जप्तीची कारवाई व १ आस्िापनेवर तनषकासनाची कारवाई करण्यात आली आहे.
तसेच,

५०३

गॅस

ससलेंडसट

जप्त

करण्यात

आल्याचे

कळववण्यात आले आहे त.

बह
ींु ई
ृ न्मब

महानगरपासलकेमार्टत

___________
जोगेश्वरी (जज.मांबई उपनगर) पजश्चमेला असलेल्या महानगरपासलिेच्या ओसशवरा होमच्या
हलगजीपणामळे नवजात बालिाचा मत्ृ य झाल्याबाबत
(३४)

१२२८७० (२९-०७-२०१८)

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

डॉ.भारती लव्हे िर (वसोवा) : सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील

(१) जोगेश्वरी (स्ज.मुींबई उपनगर) पस्श्चमेला असलेल्या महानगरपासलकेच्या ओसशवरा होमच्या
हलगजीपणामळ
ु े ३० वषीय श्रीमती तनखत मसलक या मदहलेच्या नवजात बालकाचा माहे
र्ेब्रुवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान मत्ृ यु झाला, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीचे तनषकषट काय आहे त व
तद्नुसार सींबींधित अधिकारी व डॉक््राींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१७-०१-२०१९) : (१) जोगेश्वरी (पस्श्चम) येिील महानगरपासलकेच्या
ओसशवरा प्रसत
ु ीगह
ृ ात श्रीमती तनखत मसलक या मदहलेच्या नवजात बालकाचा ददनाींक
१२.०२.२०१८ रोजी मत्ृ यू झाला हे खरे आहे .

तिावप, सदर नवजात बालकाचा मत्ृ यू प्रसुतीगह
ृ ाच्या हलगजीपणामुळे हे खरे नसल्याचे

बह
ृ न्मुींबई महानगरपासलकेमार्टत कळववण्यात आले आहे .

(२) श्रीमती तनखत मसलक याींना प्रसत
ु ीआिी रक्तस्त्राव सरु
ु झाल्याने त्याींना ससझेररअन
शस्त्रक्रक्रयेची गरज होती. त्यावेळी भूलतज्ञ डॉक््राींशी तातडीने सींपकट न झाल्याने श्रीमती
मसलक याींना १०८ रुनणवादहकेतून कुपर रुनणालयात सींदसभटत करण्याचा तनणटय घेण्यात आला.

तिावप सदर रुनणवादहकेवर कायटरत डॉक््र उपलब्ि नसल्याने श्रीमती मसलक याींना कुपर

रुनणालयात नेण्यास ववलींब झाला व तेिे त्याींचे ससझेररअन करुनही नवजात बालकाचा मत्ृ यू
झाल्याचे महानगरपासलकेने कळववले आहे .

वव.स. ५३५ (30)
सदर प्रकरणी १०८ रुनणवादहकेवरील कायटरत डॉक््रला महानगरपासलकेमार्टत तनलींबबत
करण्यात आले आहे . तसेच, सदर रुनणालयात कायटरत असलेल्या वैद्यकीय अधिकारी (बींिपत्र)
याींना प्रिमदशटनी चौकशीनस
ु ार तनलींबनाचे आदे श दे ण्यात आले होते.

तिावप, खात्याींतगटत चौकशीमध्ये बींिपत्रीत वैद्यकीय अधिकाऱ्यावरील हलगजीपणाचे

आरोप ससध्द होत नसल्याने त्याींना सेवेत पुन:स्िावपत करण्यात आले आहे.
(३) प्रश्न उद्भाावत नाही.

___________
उल्हासनगर (जज.ठाणे) महानगरपासलिेने राष्ट्रीय उपक्रमाांतगटत कफफा फर्बॉल स्पधेचे चाांदीबाई
मैदानावर आयोजन न िरता दे यिे िाढल्याबाबत
(३५)

१२३१०२ (२९-०७-२०१८).

(िल्याण पजश्चम) :

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

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) उल्हासनगर (स्ज.ठाणे) महानगरपासलकेने राषट्रीय उपक्रमाींतगटत क्रर्र्ा र्ु्बॉल स्पिेचे
चाींदीबाई मैदानावर आयोजन न करता लाखो रुपयाींचे दे यके काढल्याचे तनदशटनास आले, हे खरे
आहे काय,
(२) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले,
चौकशीनुसार पुढे कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१४-०१-२०१९) : (१), (२) व (३) राषट्रीय उपक्रमाींतगटत क्रर्र्ा र्ु्बॉल

वल्डटकप स्पिाट २०१७ चा प्रसार/प्रचार मोठया प्रमाणावर होत असल्याने, र्ु्बॉल खेळाडूच
ीं ा
उत्साह लक्षात घेता, उल्हासनगर महानगरपासलका क्षेत्रातील व्ही.्ी.सी. मैदान, सेन्चुरी

हायस्कूल मैदान व चाींदीबाई कॉलेज मैदान या तीन मैदानाींवर र्ु्बॉल स्पिेचे आयोजन
करण्याकररता महानगरपासलकेमार्टत परवानगी दे ण्यात आली होती.

तिावप, चाींदीबाई कॉलेज मैदानावर पावसामुळे खूप मोठे जींगली गवत असल्याने सदर

मैदान र्ु्बॉल खेळण्याकररता योनय नव्हते. त्यामळ
ु े ददनाींक १५ व १६ सप््ें बर, २०१७ रोजी

सदर र्ु्बॉल स्पिाट व्ही.्ी.सी. मैदान व सेन्चुरी हायस्कूल मैदान या दोन दठकाणी पार
पाडण्यात आली.

चाींदीबाई कॉलेज मैदानावर र्ु्बॉल स्पिेचे प्रत्यक्ष आयोजन करण्यात न आल्यामुळे

त्याींना कोणतेही दे यक अदा करण्यात आले नसल्याचे उल्हासनगर महानगरपासलकेमार्टत
कळववण्यात आले आहे .
___________

वव.स. ५३५ (31)
दे वरुख नगरपांचायत (ता.सांगमेश्वर, जज.रत्नाधगरी) स्थापनेपासून
िायमस्वरुपी मख्याधधिारी िायटरत नसल्याबाबत

(३६)

१२३२०८ (२५-०७-२०१८).

श्री.सदानांद चव्हाण (धचपळूण) :

सन्माननीय मख्यमांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) दे वरुख

नगरपींचायत

(ता.सींगमेश्वर,

स्ज.रत्नाधगरी) स्िापनेपासन
ू

कायमस्वरुपी

मुख्याधिकारी कायटरत नसल्यामळ
ु े ववकासकामे व प्रशासकीय कामाींना ववलींब होत आहे , हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर नगरपींचायत येिे कायमस्वरुपी मुख्याधिकारी तनयुक्त होणेबाबत

स्िातनक लोकप्रतततनिीींनी शासनाकडे वारीं वार मागणी करूनही याकडे दल
ट होत आहे , हे ही
ु क्ष
खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर नगरपींचायतीला कायमस्वरुपी मख्
ु याधिकारी तनयुक्त करणेबाबत कोणती
कायटवाही केली वा करणेत येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१८-०१-२०१९) : (१) दे वरुख नगरपींचायतीच्या मख्
ु याधिकारी याींची
दद.३१/०५/२०१७ रोजी बदली झाल्यानींतर सदर नगरपींचायतीला कायमस्वरुपी मख्
ु याधिकाऱ्याची
तनयक्
ु ती झालेली नव्हती, ही वस्तस्ु स्िती आहे .
•

उक्त कालाविीत दे वरुख नगरपींचायतीमध्ये पुणव
ट ेळ मुख्याधिकारी कायटरत नसले तरी,

प्रशासकीय सोयीच्या दृष्ीने दे वरुख नगरपींचायतीचा अततररक्त कायटभार प्रिम मुख्याधिकारी,
धचपळूण व तद्नींतर मुख्याधिकारी, लाींजा याींच्याकडे सोपववण्यात आला होता. त्यामुळे
ववकासकामे व प्रशासकीय कामाींना ववलींब झाला, ही वस्तस्ु स्िती नाही.

(२) व (३) दद.१२ जून, २०१८ रोजीच्या शासन आदे शान्वये दे वरुख नगरपींचायत ररक्त

मुख्याधिकारी पदी शासनाने पण
ट ेळ मख्
ु व
ु याधिकारी याींची तनयक्
ु ती केलेली असून नवीन
मुख्याधिकारी दे वरुख नगरपींचायत येिे रुजू झाले आहे त.
(४) प्रश्न उद्भाावत नाही.

___________
उल्हासनगर (जज. ठाणे) महानगरपासलिेच्या शाळाांची दरवस्था झाल्याबाबत
(३७)

१२३६२८ (२६-०७-२०१८).

श्रीमती ज्योती िलानी (उल्हासनगर) :

सन्माननीय

मख्यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) महानगरपासलकाींचे सशक्षण मींडळ बरखास्त झालेले असन
महानगरपासलकेचा सींपूणट
ू
कायटभार आयुक्ताींकडून केला जात असताना सशक्षण ववभागाचे अींदाजपत्रक वेगळे जात असून
सशक्षण ववभागाची कोट्यविी रुपयाींच्या कामाची दे यके आयुक्त व उप आयुक्ताींच्या मींजुरीववना
पाररत केली जातात, हे खरे आहे काय,

वव.स. ५३५ (32)
(२) असल्यास, उल्हासनगर (स्ज.ठाणे) महानगरपासलकेच्या ववववि माध्यमाच्या २८ शाळा
आहे त तसेच सदर शाळाींसाठी सशक्षण ववभागाकडून ५० ते ६० को्ीची तरतूद केली जात
असताींना

उल्हासनगर

महानगरपासलकेच्या

शाळाींची

दरू वस्िा

झाली

असन
ू

पावसाळ्यात

ववध्यार्थयांना गळक्या वगट खोल्यामध्ये सशकववले जाते व शासनाकडून समळत असलेली
कोणतीही सुवविा वेळेवर समळत नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, शासनाने याबाबत चौकशी केली आहे काय, चौकशीनूसार कोणती कायटवाही
केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१४-०१-२०१९) : (१) उल्हासनगर महानगरपासलका सशक्षण मींडळ सन
२०१३ मध्ये बरखास्त झाल्याने, सशक्षण ववभागाचे सवट कामकाज आयुक्ताींच्या आदे शानुसार
करण्यात येते.

उल्हासनगर महानगरपासलका सशक्षण ववभागात शासनाचे

५०% व उल्हासनगर

महानगरपासलकेचे ५०% अनुदानानुसार वावषटक आधिटक अींदाजपत्रक तयार करण्यात येत.े
त्यामुळे सदर अींदाजपत्रक वेगळे ठे वण्यात येत.े

उल्हासनगर महानगरपासलकेच्या प्रत्येक कामाचे दे यक आयुक्त व उपायुक्त याींच्या

मींजरु ीने पाररत केले जातात.

(२) उल्हासनगर महानगरपासलका क्षेत्रात मनपाच्या ववववि माध्यमाच्या २५ शाळा कायटरत
असून, सदर शाळाींची दरु
ु स्ती व नवीन इमारतीकररता आयुक्ताींच्या मींजुरीने ठरावक्रक रक्कम
मींजुर करुन पुढील कायटवाही करण्यात येत.े

उल्हासनगर महानगरपासलकेच्या सवट शाळाींची दरु
ु स्ती झाली असल्याने, ववद्यार्थयांना

पावसाळयात गळक्या वगटखोल्याींमध्ये सशकववले जात नसल्याचे व शासनाकडून समळत

असलेल्या सवट सुवविा ववद्यार्थयांपयंत पोहोचववण्यात येत असल्याचे महानगरपासलकेमार्टत
कळववण्यात आले आहे .

(३) व (४) प्रश्न उद्भाावत

नाही.
___________

मक्ताईनगर (जज.जळगाांव) शहराच्या व्यवस्थापन प्रिल्पासाठी
तनधी उपलब्ध िरुन दे ण्याबाबत
(३८)

१२४०७७ (२५-०७-२०१८).

श्री.एिनाथराव खडसे (मक्ताईनगर) :

सन्माननीय

मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) मक्
ु ताईनगर (ता. मक्
ु ताईनगर, स्ज.जळगाव) या शहरात नगर पींचायत असल्याने या

शहराची नगरववकास ववभागाकडून नाबाडट अिटसहाय्यीत ग्रामीण पायाभत
ू ववकास तनिी-१९
(आर.आय.डी.एर्) अींतगटत तनवड करण्यात आली करण्यात आली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, मुक्ताईनगर शहरास साींडपाणी, भूमीगत ग्ारे , साींडपाणी पुनप्रटक्रक्रया प्रकल्प,

वव.स. ५३५ (33)
घनकचरा व साींडपाणी व्यवस्िापन प्रकल्पासाठी लागणारा तनिी उपलब्ि करण्यात आला आहे
काय,
(३) नसल्यास, त्याची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (११-०१-२०१९) : (१) व (२) व (३)
•

नाबाडट अिटसहाय्यीत ग्रामीण पायाभूत ववकास तनिी-१९ (आर.आय.डी.एर्) ही योजना

ग्रामीण भागाच्या पायाभूत ववकासासाठी पाणी पुरवठा व स्वच्छता ववभागाकडून राबववली
जाते.
•

मुक्ताईनगर

येिे

नगरपींचायतीची

स्िापना

झाली

असल्याने

या

योजनेअींतगटत

मुक्ताईनगर शहराची तनवड करण्यात आलेली नसल्याचे पाणी पुरवठा व स्वच्छता ववभागाने
कळववले आहे.
•

महाराषट्र सव
ीं गटत मक्
ु णट जयींती नगरोत्िान महाअसभयान योजनेअत
ु ताईनगर शहरास

साींडपाणी, भूमीगत ग्ारे , साींडपाणी पुनप्र
ट क्रक्रया प्रकल्प, घनकचरा व साींडपाणी व्यवस्िापन

प्रकल्पासाठी लागणारा तनिी उपलब्ि करण्याबाबतचा प्रस्ताव मुख्याधिकारी, मुक्ताईनगर

नगरपींचायत याींच्याकडून ववहीत मागाटने शासनास प्राप्त झाल्यास त्याबाबत ववचार करण्यात
येईल.

___________
डहाणू (जज.पालघर) नगरपररषदे मधील ररक्त पदे भरण्याबाबत
(३९)

१२४६७७ (३०-०७-२०१८) श्री.हहतेंद्र ठािूर (वसई), श्री.ववलास तरे (बोईसर), श्री.षक्षतीज

ठािूर (नालासोपारा) :

सन्माननीय मख्यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) डहाणू (स्ज.पालघर) नगरपररषदे मिील मुख्याधिकारी, डहाणूचे उपस्जल्हाधिकारी, डहाणू

आददवासी ववकास प्रकल्प अधिकारी, डहाणू ग् सशक्षणाधिकारी इ. पदे ररक्त असल्यामळ
ु े या
तालुक्याचा कारभार ठप्प झालेला असून नागररक व ववद्यार्थयांची मोठ्या प्रमाणावर गैरसोय
होत आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या अनुषींगाने शासनाने कोणती
कायटवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१५-०१-२०१९) : (१) हे खरे आहे .
• नगर ववकास ववभागाच्या दद.१२.०६.२०१८ च्या शासन आदे शान्वये श्री.ववजय द्वासे याींची
मख्
ु याधिकारी, डहाणू नगरपररषद, स्ज. पालघर या पदावर पदस्िापना करण्यात आली असन
ू ,
सदर पदी ते कायटरत आहे त.

• उपस्जल्हाधिकारी, डहाणू या पदावर सामान्य प्रशासन ववभागाने दद.२९.०९.२०१८ च्या
आदे शान्वये भा.प्र.से अधिकाऱ्याची तनयुक्ती केली आहे.

वव.स. ५३५ (34)
• प्रकल्प अधिकारी, एकास्त्मक आददवासी ववकास प्रकल्प, डहाण,ू स्ज.पालघर या पदाचा

अततररक्त कायटभार सामान्य प्रशासन ववभागाने त्याींच्या दद.२५.०४.२०१८ च्या आदे शान्वये
श्री.अस्जत कींु भार, भा.प्र.से. अधिकारी याींचेकडे सोपववला आहे.
•

डहाणू

ग्सशक्षणाधिकारी

या

पदाचा

अततररक्त

कायटभार

दद.२०.०७.२०१७ पासून सोपववण्यात आला आहे.

श्री.ववषणु

रावते

याींचेकडे

(२) व (३) प्रश्न उद्भाावत नाही.

___________
आणी ( जज.यवतमाळ) नगरपररषदे चे मख्याधधिारी याांच्या चौिशीबाबत
(४०)

१२८२५९ (०६-१२-२०१८).

श्री.राज तोडसाम (अणी) :

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील

(१) श्री.करणकुमार चव्हाण, मुख्याधिकारी, आणी नगरपररषद (स्ज.यवतमाळ) याींच्याववरुद्ि
अनेक तक्रारी आल्यामळ
ु े स्िातनक लोकप्रतततनिी याींनी प्रिान सधचव (नवव-२), नगरववकास

ववभाग, महाराषट्र शासन याींच्याकडे ददनाींक १४ ऑगस््, २०१८ रोजी वा त्या सुमारास तनवेदन
दे ऊन त्याींना तनलींबबत करण्याची मागणी केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त ववनींतीनुसार मुख्याधिकारी, आणी नगरपररषद याींची चौकशी करण्यात
आली आहे काय,

(३) असल्यास, चौकशीचे तनषकषट काय आहे त व त्यानुसार त्याींना तनलींबबत करण्याबाबत
कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१८-०१-२०१९) : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) व (३)
श्री. करणकुमार चव्हाण, मुख्याधिकारी, नगरपररषद आणी, स्ज.यवतमाळ याींचे ववरुद्ि

प्राप्त झालेल्या तक्रारीींच्या अनुषग
ीं ाने स्जल्हाधिकारी, यवतमाळ याींचेकडून शासनाने प्रािसमक
चौकशी अहवाल मागववला आहे . स्जल्हाधिकारी, यवतमाळ याींनी त्याींचे ददनाींक १५/१०/२०१८

रोजीच्या आदे शान्वये उपववभागीय अधिकारी, यवतमाळ (अध्यक्ष) व लेखाधिकारी, अींतगटत
लेखा पररक्षक ववभाग, यवतमाळ (खचट) (सदस्य) याींची चौकशी ससमती नेमली असून
ससमतीकडून तक्रारीींची चौकशी करण्यात येत आहे . सदर ससमतीचा अहवाल अद्याप प्राप्त
झाला नसल्याचे स्जल्हाधिकारी, यवतमाळ याींनी कळववले आहे .
(४) प्रश्न उद्भाावत नाही.
___________

वव.स. ५३५ (35)
राज्यात राखीव प्रभागातून तनवडून आल्यानांतर सहा महहनयात जात पडताळणी दाखला सादर
न िेलेल्या लोिप्रतततनधीांना अपात्र ठरववण्याच्या तनिालाबाबत

(४१)

१३०९५७

(०८-१२-२०१८).

श्री.सांग्राम

थोपर्े

(भोर),

श्री.जयिमार

गोरे

(माण),

श्री.असमत झनि (ररसोड), श्री.िणाल पार्ील (धळे

ग्रामीण), श्री.राहूल िल (दौंड) :
सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

राज्यात राखीव प्रभागातून तनवडून आल्यानींतर सहा मदहन्यात जात पडताळणी दाखला

सादर न केलेल्या स्िातनक स्वराज्य सींस्िाींमिील लोकप्रतततनिीींना अपात्र ठरववण्याचा सवोच्च
न्यायालयाने तनकाल ददला आहे, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास, या तनकालानुसार या लोकप्रतततनिीींना अपात्र ठरववण्याची कायटवाही करावी

असे पत्र राज्य तनवडणूक आयोगाने शासनाला पाठववले आहे, हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास, सवोच्च न्यायालयाच्या या तनकालाने हजारो लोकप्रतततनिीींचे सदस्यत्व रद्द

होणार आहे , हे ही खरे आहे काय,
(४)

असल्यास, शासनाने तनिाटरीत केलेला जात पडताळणी दाखला सादर न केलेल्या या

लोकप्रतततनिीींना हा दाखला सादर करण्यास मुदतवाढ दे ण्याबाबत कोणती कायटवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१५-०१-२०१९) : (१) व (२) हे खरे आहे .
(३)

व

(४)

मा.सवोच्च

न्यायालयाचा

तनणटय

व अध्यादे श

क्र.२०,

दद.२७.०९.२०१८

व

अधितनयमातील जात वैिता प्रमाणपत्र सादर करण्याबाबतच्या तरतुदीन्वये केलेली सुिारणा
यानुसार अपात्रतेबाबतचे प्रस्ताव तपासून तनयमोधचत कायटवाही करण्यात येत आहे .

तसेच, सदर अधितनयमात केलेल्या सुिारणेनुसार राखीव प्रभागातून तनवडून आलेल्या

लोकप्रतततनिीींना जात वैिता प्रमाणपत्र सादर करण्यास १२ मदहने इतका कालाविी ववदहत

करण्यात आला आहे . सदर कालाविी हा दद.०७.०४.२०१५ पासन
ू लागू झाल्याचे मानण्यात
येईल, अशी तरतूद करण्यात आली आहे.
(५) प्रश्न उद्भाावत नाही.

___________
राज्यातील नगरपररषदाांमध्ये िायटरत असलेल्या स्वच्छता तनरीक्षि याांचे राज्यसेवा सांवगाटत
समावेशन आणण ररक्त पदे भरण्याबाबत
(४२)

१३१५०९ (०८-१२-२०१८)

(िरवीर) :
(१)

श्री.सत्यजीत पार्ील-सरुडिर (शाहूवाडी), श्री.चांद्रदीप नरिे
सन्माननीय मख्यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

राज्यातील

नगरपररषदाींमध्ये

कायटरत

स्वच्छता

तनरीक्षक

याींचे

राज्यसेवा

समावेशन करणे आणण ररक्त पदे भरण्यास शासनाने मान्यता ददली आहे , हे खरे आहे

सींवगाटत
काय,

वव.स. ५३५ (36)
(२) असल्यास, सदर शासन तनणटयास १ वषट उल्ूनही कोणतीही कायटवाही झालेली नाही, हे ही
खरे आहे काय,

(३) असल्यास, शासनाकडून सरु
ु असलेले स्वच्छ सव्हे क्षण असभयान राबववण्यासाठी अडचणी
तनमाटण होत आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, राज्यातील स्वच्छता तनरीक्षक याींचे सींवगट समावेशन व ररक्त पदाींची भरती
करणेबाबत शासन कोणती कायटवाही करणार वा कररत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१६-०१-२०१९) : (१) व (२) राज्यस्तरीय सींवगाटमध्ये स्वच्छता तनरीक्षक
या पदाचा समावेश करण्यास दद.०७.०३.२०१७ च्या शासन तनणटयान्वये मान्यता दे ण्यात आली
आहे . त्यानुसार, महाराषट्र नगरपररषद स्वच्छता तनरीक्षक सेवा या सींवगाटची एकूण ६१९ ही
पदसींख्या दद.०७.०१.२०१९ च्या अधिसूचनेन्वये तनस्श्चत करण्यात आली आहे .
(३) हे खरे नाही.

(४) स्वच्छता तनरीक्षक सींवगाटतील पदे अधिसूधचत केली असून, सेवा प्रवेश तनयमानुसार ररक्त
पदाींसींदभाटत कायटवाही करण्यात येत आहे .
(५) प्रश्न उद्भाावत

नाही.
___________

असलबाग (जज.रायगड) नगरपररषदे स ववशेष अनदान उपलब्ध िरून दे ण्याबाबत
(४३)

१३२१०३ (१०-१२-२०१८)

श्री.सभाष उफट पांडडतशेठ पार्ील (असलबाग) :

सन्माननीय

मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) राज्यातील काही नगरपररषदाींना अत्यावश्यक कामाींची तनकड लक्षात घेवून वैसशष्पूणट

योजनेअत
ीं गटत ववशेष अनुदान उपलब्ि करून दे ण्याबाबतचे प्रस्ताव शासनाकडे प्राप्त झाले होते,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, शासन तनणटय नगरववकास ववभाग क्र.पूरक-२०१३/प्र.क्र.१०५/नवव-४, दद.२७
ऑगस्् २०१३ अन्वये रायगड स्जल्हयातील असलबाग नगरपररषदे स शासन तनणटय क्र.जीइटएन-

२०१३/प्र.क्र.२९५/नवव-१६, अनुसूची क्र.५ नुसार ७ लाख रूपयाींचा तनिी मींजूर करण्यात आले
होते, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर रक्कम असलबाग नगरपररषदे कडे वगट न करता त्या रक्कमेतन
ू मौजे
आवास येिील (१) मौजे आवास (ता.असलबाग, स्ज.रायगड) येिील ससद्िेश्वलर, खाींबळे श्र्वर,
सोमेश्र्वर व इतर गाव तलावामिून गाळ काढणे, सींरक्षक सभींत बाींिणे, सुशोसभकरण करणे,

प्रािसमक आरोनय केंद्र बाींिणे, नागेश्र्वर मींददर या तीिटक्षेत्राचा ववकास करणे व समुद्र
क्रकनाऱ्यावर िप
ू प्रततबींिक बींिारा बाींिणे अशी या ग्रामीण भागातील एकूण ४ कामाींसाठी

रू.७.०० लाख मींजूर करण्यात येवून कायाटस्न्वत यींत्रणा सावटजतनक बाींिकाम ववभाग व
एम.एम.आर.डी.ए. याींच्या अधिपत्याखाली रक्कम दे ण्यात आली आहे , हे ही खरे आहे काय,

वव.स. ५३५ (37)
(४) असल्यास, या गैरव्यवहारास जबाबदार असणाऱ्या यींत्रणेववरूद्ि शासनाकडून कोणती

कायटवाही करण्यात आली आहे तसेच तनयमानुसार ही रक्कम खचट करण्यात न आल्याने सदर
अखचीत रकमेबाबत शासनाकडून कोणता तनणटय घेण्यात आला वा येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१८-०१-२०१९) : (१), (२), (३), (४) व (५)
•राज्यातील नगरपररषदाींना “वैसशषट्यपूण”ट कामाींसाठी ववशेष अनुदान दे ण्यात येते.

•त्यानुसार सन २०१३-१४ या आधिटक वषाटत असलबाग नगरपररषदकररता मौजे आवास,

ता.असलबाग, स्ज.रायगड येिील चार ववकास कामाींकररता रु.५.२० को्ी तनिी मींजरू करण्यात
आला आहे .

•सदर ववकास कामाींपैकी तीन कामाींकररता प्रिम सावटजतनक बाींिकाम ववभाग व एका
कामाकररता एम.एम.आर.डी.ए. कायाटन्वयन यींत्रणा तनस्श्चत करण्यात आले होते.
•तिावप, तद्नींतर सदर चारही ववकास कामाींकररता एम.एम.आर.डी.ए. ला कायाटन्वयन यींत्रणा
करण्याचे तनस्श्चत झाल्याने प्रस्तत
ववकास कामाींचा तनिी एम.एम.आर.डी.ए. ला वगट
ु
करण्याबाबत स्जल्हाधिकारी याींना कळववण्यात आले.

•प्रस्तुत कामाींकररता एम.एम.आर.डी.ए. ने दद.२९.५.२०१७ अन्वये कायाटरींभ आदे श ददले आहे त.

•तिावप, गुरचरण जागेमध्ये बाींिकाम अनुज्ञेय नसल्याने तहससलदार, असलबाग याींनी कामास
“स्िधगती” ददली आहे .
•सदर

स्िधगती

आदे श

उठववण्याच्या

अनुषींगाने

सींबींधिताींकडे

असल्याचा अहवाल एम.एम.आर.डी. ए. ने सादर केला आहे .

पाठपुरावा

करण्यात

येत

___________
पण्याला समळालेला स्मार्ट ससर्ी योजनेअांतगटत तनधी अखधचटत राहहल्याबाबत
(४४)

१३२८५५ (१०-१२-२०१८)

श्री.ववजय िाळे (सशवाजीनगर) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्यमांत्री

(१) स्मा्ट सस्ी योजनेअींतगटत केंद्राकडून समळालेल्या तनिीतील ७० ्क्के तनिी खचट झाला

असेल तरच या वषीचा तनिी ददला जाईल असे केंद्राकडून पण
ु े स्मा्ट सस्ी डेव्हलपमें्
कींपनीला कळववण्यात आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, पुण्याला समळालेल्या तनिीतील केवळ २५ ्क्केच तनिी खचट झाल्याने दरवषी
केंद्राकडून समळणारा १०० को्ी रुपयाींचा तनिी उपलब्ि होणार नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, पण्
ु याला सन २०१५ – १६ व सन २०१६ -१७ या वषाटत समळालेल्या तनिीपैकी
७० ्क्के तनिी अखधचटत रादहला आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, गत वषीपयंत र्क्त २५ ्क्केच तनिी खचट झाल्याने सन २०१८ – २०१९
वषीचा तनिी केंद्र शासनाकडून समळण्यास अडचण तनमाटण झाली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(५) असल्यास, स्मा्ट सस्ी साठीचा तनिी खचट करण्याच्या प्रक्रक्रयेबाबतची चौकशी करून
कारवाई करण्याबाबत कोणती कायटवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. ५३५ (38)
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०३-०१-२०१९) : (१) (२) (३) व (४)
• पुणे स्मा्ट सस्ी डेव्हलपमें् कॉपोरे शन सलसम्े ड या ववशेष उद्दे श वहनास केंद्र शासनाकडून
रु.१९६ को्ी, राज्य शासनाकडून रु.९८ को्ी तनिी ववतरीत करण्यात आला आहे . स्िातनक
स्वराज्य सींस्िेकडून रु. १०१ को्ी इतका तनिी उपलब्ि करण्यात आला आहे . अशा प्रकारे
एकूण रु.३९५ को्ी तनिी उपलब्ि करण्यात आला आहे .

• सदर प्राप्त तनिीमिून नोव्हें बर २०१८ अखेर पयंत रु. १०० को्ी इतका तनिी

खचट

करण्यात आला आहे .
(५) व (६)

• सदर ववशेष उद्दे श वहनास करामध्ये सवलत समळण्याबाबत राज्य शासनाकडून तनवेदने
पाठववण्यात आली होती.

• त्यासींदभाटत राज्य शासनाकडून केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा करण्यात येत आहे .
___________
उमरगा (जज.उस्मानाबाद) येथील स्मशानभम
ू ीच्या वविासिामासाठी तनधी मांजूर िरणेबाबत
(४५)

१३२८६७ (१०-१२-२०१८).

श्री.ज्ञानराज चौगले (उमरगा) :

सन्माननीय मख्यमांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

उमरगा

(स्ज.उस्मानाबाद)

‘क’

दजाटची

नगरपररषद

असून

उमरगा

शहरातील

४

स्मशानभम
ू ीच्या ववकासासाठी तनिी मींजरू करणेबाबत उमरगा-लोहारा येिील लोकप्रतततनिी

याींनी ददनाींक २८ ऑक््ोबर, २०१८ रोजी वा त्या सुमारास मा.मुख्यमींत्री, महाराषट्र राज्य याींना
लेखी तनवेदनाद्वारे ववनींती केली होती, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उमरगा शहरातील स्मशानभूमीच्या ववकासकामाींसाठी शासन तनिी मींजूर
करण्याबाबत कोणती कायटवाही करणार वा कररत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (११-०१-२०१९) : (१), (२) व (३)
•

उमरगा

शहरातील

४

स्मशानभम
ू ीच्या

ववकासासाठी

तनिी

मींजूर

करण्याबाबत

मा.लोकप्रतततनिीींचे दद. २८ ऑगस््, २०१८ चे तनवेदन प्राप्त झाले आहे , हे खरे आहे .
• ”वैसशषट्यपूण”ट योजनेंतगटत स्मशानभूमी ववकासासाठी सन २०१८-१९ या आधिटक वषाटकरीता
उमरगा नगरपररषद, स्ज.उस्मानाबाद साठी रू.२ को्ी तनिी ववतररत करण्यात आला आहे .

___________

वव.स. ५३५ (39)
नासशि जजल्हयातील सातपूर व अांबड पररसरातील मख्य रस्त्याांवर खड्डे पडल्याबाबत
(४६)

१३३१६३ (३०-११-२०१८).

श्री.योगेश (बापू) घोलप (दे वळाली) :

सन्माननीय

मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नासशक स्जल्हयातील सातपरू व अींबड पररसरातील मख्
ु य रस्त्याींवर मोठमोठे खड्डे
पडल्याचे माहे ऑगस््, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशटनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या रस्त्याींची तातडीने दरु
ु स्ती करण्याकररता शासनाने कोणती कायटवाही केली
वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे व कायटवाहीची सद्यःस्स्िती काय आहे ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२४-०१-२०१९) : (१) होय.
(२) नासशक महानगरपासलकेमार्टत सातपूर व अींबड पररसरातील रस्ते डाींबरीकरण करण्याचे
एकुण रु.२६ को्ीचे प्रस्ताव तयार करण्यात आले असून, याबाबत महानगरपासलकेमार्टत
तनववदा प्रक्रक्रया सुरु आहे .

सद्यस्स्ितीत महानगरपासलकेमार्टत या भागातील खड्डे खडी मुरुमाने / बीबीएमने

भरण्यात आलेले आहे त.

(३) प्रश्न उद्भाावत नाही.
___________
राज्यातील नगरपररषद िमटचा-याांना पवटलक्षी प्रभावाने पदोननती दे ण्याबाबत
(४७)

१३४०१८ (१०-१२-२०१८)

डॉ.सधािर भालेराव (उदगीर) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील

(१) राज्यातील वाढते नागरीककरण लक्षात घेता नगरपररषद कमटचा-याींचे सहा सींवगट तनमाटण
करण्याचा तनणटय नगरववकास ववभागाने घेतल्यानींतर ददनाींक ०१ जानेवारी, २००८ रोजी पासून
कमटचा-याींचे सींवग
ट ात समावेश करण्यात आले मात्र दरम्यानच्या काळात पदोन्नती प्रक्रीया व
पदोन्नतीबाबत

तनबंि

घातल्यानींतर

सींवग
ट ातील

जेषठ

कमटचा-याींची

पदोन्नती

प्रक्रीया

रखडल्यामुळे हजारो कमटचा-याींचे नुकसान झाले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, कमटचा-याींची होत असलेली कुचींबणा व त्यामळ
ु े नगरपररषद प्रशासनातील
कामावर होणा-या पररणामामुळे नागरीकाींच्या

मुलभूत सुवविेच्या कामकाजावरही पररणाम होत

असल्याचे शासनाच्या तनदे शनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सींवग
ट प्रक्रीयेमळ
ट क्षी प्रभावाने पदोन्नती
ु े सन २००६ पासूनच्या कमटचा-याींना पुवल
दे ण्याबाबत शासनाने कोणती कायटवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची करणे काय आहे त ?

वव.स. ५३५ (40)
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१५-०१-२०१९) : (१) व (२)

हे खरे नाही.

(३)
• राज्यातील नगरपररषदा/नगरपींचायतीचा कारभार सरु ळीत व सक्षमपणे चालववण्यासाठी

“महाराषट्र नगरपररषदा/नगरपींचायती व औद्योगीक नगरे राज्यसेवा (समावेशन, भरती व
सेवेच्या शती) तनयम २००६” नुसार ६ सींवगट स्िापन करण्यात आले आहे त.
•

या

सवट

सेवाींतगटत

राज्यस्तरीय

कमटचाऱ्याींच्या

सेवाशती

सींदभाटत

महाराषट्र

नगरपररषदा/नगरपींचायती व औद्योगीक नगरी राज्यसेवा (समावेशन, भरती व सेवेच्या शती)
(सि
ु ारणा) तनयम २०१७” ववदहत असन
ू , त्यानस
ु ार वररषठ सींवगाटमध्ये पदोन्नती दे ताना
तनम्नसींवगाटत क्रकमान ३ वषाटची अ् ववदहत करण्यात आली आहे.

• तसेच, शासनाच्या प्रचसलत िोरणानुसार माहे ऑक््ोबर, २०१८ मध्ये पात्र कमटचाऱ्याींना
पदोन्नती दे ण्यात आली आहे.
(४)

प्रश्न उद्भाावत नाही.
___________
अमरावती महानगरपासलिेमध्ये स्थातनि सांस्था िराची (एलबीर्ी) थिबािी
वसलीमध्ये अतनयसमतता झाल्याबाबत

(४८)

१३४७४४ (०५-१२-२०१८)

डॉ.सतनल दे शमख (अमरावती) :

सन्माननीय मख्यमांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) अमरावती महानगरपासलकेमध्ये स्िातनक सींस्िा कराची (एलबी्ी) िकबाकी वसुलीबाबत
कुळकणी ऑ्ो मोबाईलचे भागीदार श्री.तष
ु ार कुळकणी याींना सन २०१२-१३, २०१३-१४ या

वषाटची िकबाकी दीं डासह भरण्याबाबत नो्ीस ददली होती परीं तु सदर आधिटक वषाटचा स्िातनक
सींस्िाकराचा भरणा बॅकेच्या चलानद्वारे केल्याची लेखी तक्रार ददनाींक २५ सप््ें बर, २०१८ रोजी
वा त्या सम
ु ारास सामान्य प्रशासन ववभागाला सादर केलेली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, कराचा भरणा केल्यानींतरसुध्दा त्याची नोंद न होणे यामध्ये मोठी आधिटक
अतनयसमतता झाली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, यासींदभाटत चौकशी करुन सींबींधिताींवर कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत
आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०१-०१-२०१९) : (१) होय. अमरावती महानगरपासलकेकडे अशी तक्रार
प्राप्त झालेली आहे .
(२), (३) व (४) प्राप्त तक्रारीबाबत चौकशीअींती खालील वस्तुस्स्िती ददसून येत असल्याचे,
आयुक्त अमरावती महानगरपासलका याींनी त्याींच्या अहवालात नमूद केले आहे .
•

स्िातनक सींस्िा कर अधितनयमाच्या कलम ३३ (७) नस
ु ार कुलकणी ऑ्ोमोबाईल्स याींना

वव.स. ५३५ (41)
सन २०१२-२०१३ व सन २०१३-२०१४ कररता ददनाींक १५/०६/२०१५ व ददनाींक १८/०६/२०१५ रोजी
आवश्यक ती नो्ीस पाठववण्यात आलेली होती.
•

त्यानस
ीं ीत पक्षकाराने ववदहत मद
ु ार सींबि
ु तीत उपस्स्ित राहून अिवा अन्य प्रकारे कोणतेही
पुरावे सादरही केले नाहीत, त्यामुळे या अधितनयमातील कलम ३३ (५) नुसार असलेल्या
अधिकारातींगत
ट

उपलब्ि

असभलेखाच्या

आिारे ,

एकतर्ी

कर

तनिाटरण

करुन,

ददनाींक

०७/०८/२०१८ रोजी आदे श पाररत केलेले आहे त व त्यानुसार अजटदारास कळववण्यात आलेले
आहे .
•

सदरचे आदे श अजटदारास मान्य नसतील तर, अधितनयमातील तरतद
ु ीनस
ु ार अजटदार या

आदे शाववरोिात अपील दाखल करु शकतो.
•

या प्रकरणात झालेले कर तनिाटरण हे अधितनयमातील तरतुदीनुसार झालेले असून,

त्यानुसार आकारण्यात आलेला कर हा सींबींिीत पक्षकाराने िे् बँकेत भरणा भरावयाचा

असल्याने, या आकारणीत गैरव्यवहार होण्याची शक्यता नाही आणण तसे झाल्याचे ददसन
ू ही
आलेले नाही.

___________
अमरावती महानगरपासलिा क्षेत्रातील सिळी येथील िांपोस्र् डेपोमध्ये
िच-याला वारां वार लागणा-या आगीबाबत
(४९)

१३४७५१ (०५-१२-२०१८).

डॉ.सतनल दे शमख (अमरावती) :

सन्माननीय मख्यमांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) अमरावती महानगरपासलका क्षेत्रातील सुकळी येिील कींपोस्् डेपोमध्ये कच-याला वारीं वार

आग लागण्याचे प्रकार ददनाींक १२ ऑक््ोबर, २०१८ व २० ऑक््ोबर, २०१८ वा तद्नींतरही दोन
वेळा आग लागुन मोठ्या प्रमाणात प्रदष
ु ण होवून नागररकाींच्या स्जववतास िोका उत्पन्न होत
असल्याची बाब तनदशटनास आली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, यापुवीही अशाच प्रकारच्या आग लागणाच्या घ्नेच्या पाश्वटभुसमवर ददनाींक २८
माचट, २०१८ रोजी तत्कालीन आयुक्त याींनी बैठक घेवून स्वच्छता, पयाटवरण, बाींिकाम व
अननीशमन ववभागाला उपाययोजना करण्याचे तनदे श ददले होते, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त तनदे शानूसार कोणत्या उपाययोजना करण्यात आल्या वा येत आहे त,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०२-०१-२०१९) : (१) अमरावती महानगरपासलका क्षेत्रातील सक
ु ळी येिील
कींपोस्् डेपोमिील काींही भागातील कचऱ्याला आगी लागल्या आहे त तिावप, सदरच्या आगी

वेळीच तनयींत्रणात आणून, ववझवण्याची कायटवाही अमरावती महानगरपासलकेकडून करण्यात
आलेली आहे .

(२), (३) व (४) तत्कालीन आयक्
ु त, अमरावती महानगरपासलका याींनी ददनाींक २८/०३/२०१८
रोजीच्या बैठकीत ददलेल्या तनदे शानुसार खालीलप्रमाणे कायटवाही करण्यात आलेली आहे .:-

वव.स. ५३५ (42)
•
•

या दठकाणी जबाबदार आणण जेषठ स्वास्ि तनररक्षकाींची तनयुक्ती करण्यात आलेली आहे.

या दठकाणी लागणाऱ्या आगीसाठी अस्ननशमन ववभागाचे वाहन चोवीस तास कायाटन्वीत

आहे .
•

या

डेपोमध्ये

कचरा

वेचकामार्टत

लावण्यात

येणाऱ्या

आगीबाबत

सींबींिीत

कचरा

वेचकाववरुध्द र्ौजदारी तक्रारी नोंदववल्या आहे त.
•

आणीबाणीच्या प्रसींगात या दठकाणी तात्काळ पाणी उपलब्ि होण्यासाठी दोन कूपनसलका

उपलब्ि करुन ददलेल्या आहे त.
•
•

या दठकाणच्या कचरा वेचकाींना महानगरपासलकेकडून ओळखपत्रे ददलेली आहे त.

या डेपोतील कचऱ्यास आग लागू नये व प्रदष
ु ण होऊ नये यासाठी दर १५ ददवसातून

बायोकल्चरची र्वारणी करण्यात येत आहे .
•

यासशवाय स्वच्छ महाराषट्र असभयानातींगत
ट येिील कचऱ्यावर प्रक्रक्रया करण्याच्या अनुषींगाने

तनववदा प्रक्रक्रयेची कायटवाही सरु
करण्यात आल्याचे आयक्
ु
ु त, अमरावती मनपा याींच्या
अहवालात नमूद करण्यात आलेले आहे .

___________
अमरावती महानगरपासलिेमधील बाजार परवाना ववभागामध्ये
झालेल्या आधथटि अतनयसमततेबाबत
(५०) १३४७५२ (०५-१२-२०१८) डॉ.सतनल दे शमख (अमरावती) : सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) अमरावती महानगरपासलकेमिील बाजार परवाना ववभागामध्ये सन २०१६ ते २०१८
कालाविीमिील ववशेष लेखा पररक्षण अहवाल मुख्य लेखा पररक्षक याींनी ददनाींक ०४ ऑक््ोबर,

२०१८ रोजी आयक्
ु त, अमरावती महानगरपासलका याींना सादर केला असन
ू . यामध्ये २.३४ को्ी
रुपयाींची अतनयसमतता झाल्याचा ठपका ठे वण्यात आला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी दोषीींवर कोणती कारवाई करण्यात आली वा ये त आहे,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०२-०१-२०१९) : (१), (२) व (३)
•

अमरावती महानगरपासलकेच्या बाजार व परवाना ववभागाच्या सन २०१३-१४ ते २०१७-१८

या आधिटक वषाटच्या लेखापररक्षणामध्ये, पावती पुस्तकानुसार रकमा महानगरपासलका र्ींडात
जमा न करणे, रक्कम ववलींबाने जमा करणे, पावतीत खोडतोड करणे, मागणी रस्जस््रमध्ये
नोंदी न घेण,े वसुली कमी करणे, कींत्रा्ाची रक्कम व िक्रकत भाडयाची वसुली न करणे इ.
आक्षेप नोंदवन
ू अतनयसमतता झाल्याचा अहवाल मख्
ु य लेखापररक्षणक याींनी सादर केला आहे .
परीं तु २.३४ को्ीची अतनयसमतता झाल्याचे अहवालात नमूद नाही.

वव.स. ५३५ (43)
•

प्राप्त अहवालातील वस्तुस्स्ितीच्या आिारे , प्रिम दशटनी दोषी ददसून येत असलेल्या

महानगरपासलकेच्या

दोन

कतनषठ

सलपीकाींना

अनक्र
ु मे

ददनाींक

११/०६/२०१८

व

ददनाींक

०५/१०/२०१८ रोजी तनलींबबत करण्यात आलेले आहे .
•
आहे .
•

या दोघाींववरोिात दोषारोपपत्र बजावण्यात आले असून, पुढील प्रशासकीय कायटवाही सुरु
तसेच यातील एका कतनषठ सलपीका ववरुध्द ददनाींक १४/११/२०१८ रोजी सस्ी कोतवाली

पोलीस स््े शन मध्ये एर्आयआर ही दाखल करण्यात आलेला आहे.
•

प्रस्तत
ु प्रकरणात नक्की क्रकती रुपयाची अतनयसमतता झालेली आहे, याबाबतची पडताळणी

सुरु असल्याचे आयुक्त, अमरावती महानगरपासलका याींच्या अहवालात नमूद करण्यात आलेले
आहे .

___________

ववधान भवन :
मांबई.

जजतें द्र भोळे
सधचव (िायटभार),
महाराष्ट्र ववधानसभा.
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