अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ५४४ वी यादी

महाराष्ट्र ववधानसभा
पहहले अधधवेशन, २०१९
___________

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५०
___________

सटाणा नगरपररषदे चा (जि.नाशशि) पांतप्रधान आवास योिनेत समावेश िरण्याबाबत
(१)

९५०५०

(३०-१२-२०१७).

श्रीमती

हदवपिा

चव्हाण

(बागलाण),

(बारामती), श्री.ियांत पाटील (इस्लामपूर), श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरे गाव) :

श्री.अजित

पवार

सन्माननीय

गह
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :ृ ननमााण मांत्री पढ

(१) स्ाणा नगरपररषदे चा (जि. नाशिक) पींतप्रधान आवास योिनेत समावेि माहे ऑक््ोबर,
२०१७ च्या ततसऱ्या आठवड्यात केला असल्याचे तनदिशनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

स्ाणा

नगरपररषद

हद्दीत

पूणक्ष
श मतेने

पींतप्रधान

आवास

योिना

राबववण्याररकता िासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. प्रिाश महे ता (११-०२-२०१९) : (१) होय, हे खरे आहे .

(२) प्रधानमींत्री आवास योिना (नागरी) अींतगशत नाशिक जिल््यातील स्ाणा िहराकररता
स्ाणा नगरपररषदे मार्शत आर्थशकदृष्या दब
श घ्कातील लाभार्थयाांव्दारे वैयजक्तक स्वरुपातील
ु ल

घरकुल बाींधण्यास अनुदान (BLC) या घ्काींतगशत ५८ लाभार्थयाांचे सववस्तर प्रकल्प अहवाल

(DPR) दद.२९.१०.२०१८ रोिी राज्य सक
ु ाणू अशभकरणास (म्हाडा) प्राप्त झालेले आहे त. सदर
प्रस्तावाींची म्हाडा मार्शत छाननी करण्यात येत आहे.
(३) प्रश्न उद्भवत नाही.
___________
दक्षिण मांबईतील धोिादायि इमारतीतील रहहवाश्याांसाठी सांक्रमण शशबबरे उभारण्याबाबत
(२)

१०३३४१ (१२-०२-२०१८).

श्री.सननल शशांदे (वरळी) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय गह
ृ ननमााण मांत्री

वव.स. ५४४ (2)
(१) दक्षक्षण मुींबईत सद्यजस्थतीत अनेक धोकादायक इमारती असून सदरहू इमारतीतील
रदहवाश्याींसाठी निीकच्या पररसरात सींक्रमण शिबबरे उपलब्ध नसल्याने हे रदहवािी दरू च्या

दठकाणच्या सींक्रमण शिबबरात िाण्यास नकार दे त असून धोकादायक इमारतीतच राहत
असल्याचे माहे ऑक््ोबर, २०१७ च्या अींततम आठवड्यात वा त्या दरम्यान तनदिशनास आले, हे
खरे आहे काय,
(२) असल्यास, दक्षक्षण मुींबईतील धोकादायक इमारतीतील रदहवाश्याींसाठी निीकच्या पररसरात

सींक्रमण शिबबरे उभारण्याबाबत िासनाकडून आितागायत कोणती कायशवाही करण्यात आली वा
येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. प्रिाश महे ता (०५-०२-२०१९) : (१) होय.
(२) व (३) म्हाडा प्रार्धकरणाकडून प्राप्त झालेल्या मादहतीनुसार मुींबई िहर ववभागाींतगशत

दक्षक्षण मींब
ु ई क्षेत्रात ३७२४ शिबबर सदतनका बाींधण्यात आल्या आहेत व १८७५ सींक्रमण शिबीर
सदतनकाींचे बाींधकाम प्रगतीपथावर आहे

___________
मांबईतील िन्या इमारतीमधील रहहवाशाांच्या ’’स्वयां पनववािासासाठी
एि खिडिी योिना सरु िरण्याबाबत
(३)

१०७१४५ (०३-०४-२०१८).

श्री.सननल राऊत (ववक्रोळी), श्रीमती दे वयानी फराांदे (नाशशि

मध्य), श्री.सांिय पोतनीस (िशलना), डॉ.बालािी किणीिर (अांबरनाथ), श्री.प्रिाश फातपेिर
(चें बूर), श्री.तिाराम िाते (अणशक्ती नगर), श्री.अननल बाबर (िानापूर), श्री.मांगलप्रभात लोढा
(मलबार हहल), श्री.प्रताप सरनाईि (ओवळा माजिवडा) :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय गह
ु ील
ृ ननमााण मांत्री पढ

(१) मींब
ु ईतील हिारो िन्
ु या इमारतीमधील लाखो रदहवािाींच्या ’’स्वयीं पन
ु ववशकासासाठी एक
खखडकी योिना’’ िासनाने आखली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर योिनेचे स्वरुप व तनकष काय आहेत, तसेच सदर तनणशयाची
अींमलबिावणी केव्हापासून करण्यात येणार आहे,

(३) असल्यास, सदर योिना नाशिक िहरासाठीही सरु
ु करण्याबाबत िासनाची भशू मका काय
आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. प्रिाश महे ता (०८-०२-२०१९) : (१) होय. मुींबईतील म्हाडा वसाहतीमधील इमारतीींचा

पन
ु ववशकास ववकास तनयींत्रण तनयमावली ३३ (५) अींतगशत सहकारी गह
ृ तनमाशण सींस्थाींनी स्वयीं
पुनववशकास करण्यास प्रोत्साहन शमळण्याकरीता म्हाडाच्या मुींबई गह
ृ तनमाशण व क्षेत्रववकास
मींडळाींतगशत स्वतींत्र कक्षाची तनशमशती करण्यात आली आहे .

वव.स. ५४४ (3)
(२)

सदर

कक्षामार्शत

पुनववशकासाबाबत

सहकारी

मागशदिशन

गह
ृ तनमाशण

करण्यात

येत

सींस्थेचे
आहे .

पदार्धकारी/सभासद

तसेच

सदर

कक्ष

याींना

स्वयीं

सींस्थाींच्या

स्वयीं

पुनववशकासाबाबतच्या प्रस्तावावर िलद गतीने कायशवाही करण्याकरीता समन्वयाचे कायश करत
आहे .

(३) नाशिक मींडळाच्या अखत्यारीतील वसाहतीींच्या रदहवािाींकडुन स्वयींपुनववशकास होणेबाबत
अद्याप कोणताही प्रस्ताव प्राप्त झालेला नाही. प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानींतर मुींबई मींडळाप्रमाणेच
नाशिक मींडळास योिना सुरु करण्याबाबत ववचार करण्यात येईल, असे म्हाडाने कळववले आहे .
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

___________
मांबईतील िलाा (पजश्चम) येथील किनारा हॉटे ल ला लागलेल्या
आगीचा प्राप्त झालेला अहवाल
(४)

१११२४८ (०७-०४-२०१८).

पजश्चम) :
(१)

अॅड.गौतम चाबिस्वार (वपांपरी), श्री.अशमत साटम (अांधेरी

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

मींब
ु ईतील कुलाश (पजश्चम) येथील ककनारा हॉ्े ल ला ददनाींक १६ ऑक््ोबर, २०१५ रोिी वा

त्यासुमारास लागलेल्या भीषण आगीमध्ये आठ िणाींचा झालेल्या मत्ृ युबाबत चौकिी सशमतीचा
अहवाल

अडीच

वषाशनींतर

प्राप्त

झाला

असल्याचे

माहे

िानेवारी,

२०१८

मध्ये

वा

त्यादरम्यान तनदिशनास आले, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सदर अहवालानस
ु ार उपहारगह
ृ ातील आग एचपीसीएल कींपनीच्या एलपीिी

शसींलेडरच्या सदोष मेन व्हॉलमळ
ु े तसेच रे ग्युले्रमधून गॅस गळती होत असल्यामळ
ु े लागली
होती, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय,
(४)

असल्यास,

सदर

चौकिीत

काय

आढळून

आले

व

तद्नुसार

राज्यातील

सवशच

उपहारगह
ृ ातील व रस्त्यावर अनर्धकृतपणे शसलेंडरचा वापर करुन खाद्यपदाथश बनववणाऱ्याींवर
िासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१२-०२-२०१९) : (१) कुलाश (पजश्चम) येथील ककनारा हॉ्े लला ददनाींक १६
ऑक््ोबर, २०१५ रोिी लागलेल्या आगीमध्ये आठ िणाींचा मत्ृ यू झाला ही वस्तुजस्थती आहे .

सदर प्रकरणाचा चौकिी अहवाल माहे िानेवारी, २०१७ मध्ये प्राप्त झाला असल्याचे

बह
ृ न्मुींबई महानगरपाशलकेमार्शत कळववण्यात आले आहे .

(२), (३) व (४) सदर प्रकरणी बह
ृ न्मुींबई महानगरपाशलकेमार्शत चौकिी करण्यात आली असून,
एचपीसीएल कींपनीच्या गॅस शसलेंडरच्या मख्
ु य िोडणीमधन
ू गॅसची गळती होऊन एल.पी. गॅस
िमा

झाला

व

तो

अज्ञात

दठणगीच्या

सींपकाशत

आल्याबाबतचे

महानगरपाशलकेच्या अजग्निमन ववभागामार्शत दे ण्यात आले आहे त.

अशभप्राय

बह
ृ न्मुींबई

वव.स. ५४४ (4)
सदर प्रकरणी एचपीसीएल कींपनीच्या सींबींर्धत अर्धकाऱ्याींववरुध्द तसेच सींबींर्धत गॅस
एिन्सीववरुध्द र्ौिदारी गुन्हा दाखल करण्याबाबत महानगरपाशलकेमार्शत एचपीसीएल कींपनीस
ददनाींक

०१.१२.२०१५ रोिीच्या पत्रान्वये कळववण्यात आले असून, त्याअनुषींगाने ववनोबा भावे

नगर पोलीस ठाणे, कुलाश येथे एर्.आय.आर. दाखल करण्यात आला आहे .

सदर प्रकरणी बह
ृ न्मुींबई महानगरपाशलकेमार्शत करण्यात आलेल्या चौकिीत खालील

अतनयशमतता आढळून आल्या आहे त:-

• सींबींर्धत स्वच्छता तनरीक्षकाींनी दर ३ मदहन्यातून एकदा आस्थापनेची पाहणी करणे
आवश्यक असताींना ती केली नाही.

• सदर आस्थापनेत गॅस शसलेंडर चुकीच्या िागेत (पो्मिल्याच्या बाल्कनीमध्ये) ठे वल्याबाबत

आक्षेप घेतला नाही व पो्मिल्याचा वापर स््ोअर रुमऐविी सजव्हश स रुम म्हणून करत
असल्याबाबत तनरीक्षण अहवालामध्ये उल्लेख केला नाही.
•

पो्माळयाचे

पो्मिल्यामध्ये

कोणतीही कारवाई केली नाही.

अनर्धकृतपणे

रुपाींतर

केल्याबाबत

हॉ्े लचालकाववरुध्द

सदर अतनयशमतताींच्या अनष
ु ींगाने बह
ृ न्मुींबई महानगरपाशलकेमार्शत खालीलप्रमाणे कारवाई

करण्यात आली/येत आहे :-

• एल ववभागातील दोन स्वच्छता तनरीक्षक आखण इमारत व कारखाने ववभागातील कतनषठ
अशभयींता व मक
ु ादम याींना तनलींबबत करुन त्याींचेववरुध्द खात्याींतगशत चौकिी करण्यात आली.

• सदर चौकिीअींती दोषशसध्दी झालेल्या दोन्ही स्वच्छता तनरीक्षकाींवर माहे एवप्रल २०१७ मध्ये
दीं डात्मक कारवाई करण्यात आली व त्याींचा तनलींबन कालावधी अक्षमावपत करण्यात आला.
• मुींबई महानगरपाशलका अर्धतनयम १८८८ च्या कलम ३९४ अन्वये एकूण २२०८ आस्थापनाींचे
तनरीक्षण करुन, १९८५ तपासणी अहवाल दे ण्यात आले आहे त.

• तसेच ११२ न्यायालयीन ख्ले दाखल करण्यात येऊन, ४५२ आस्थापनाींवर िप्तीची कारवाई
करण्यात आली.

• १ आस्थापनेवर तनषकासनाची कारवाई करण्यात आली असून, ५०३ गॅस शसलेंडर िप्त
करण्यात आले.

(५) प्रश्न उद्भवत नाही.
___________
म्हाडाच्या पणे मांडळाने हदलेल्या भूिांडाांवरील सांस्थाांनी भईभाडे भरले नसल्याबाबत
(५)

१११६०४ (०३-०४-२०१८).

श्री.वविय िाळे (शशवािीनगर) :

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय गह
ृ ननमााण

(१) म्हाडाच्या पुणे मींडळाने ददलेल्या भूखींडाींवर गह
ृ तनमाशण सींस्था, िाळा आखण कायाशलये

उभारण्यात आली असन
ू अिा अनेक सींस्थाींनी भई
ु भाडे भरले नसल्याने म्हाडाची कोट्यवधीींची

रक्कम थकीत असल्याचे माहे िानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्या दरम्यान तनदिशनास आले आहे ,
हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, उक्त सींस्थाींवर िासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. प्रिाश महे ता (१२-०२-२०१९) : (१) हे खरे नाही.
पुणे गह
ू ींड वा्पाचे वेळेस भाींडवलीकरण करुन व
ृ तनमाशण व क्षेत्रववकास मींडळाअींतगशत भख

सहकारी गह
ू
ृ तनमाशण सींस्थेचे अशभहस्ताींतरण करताना ३० वषाशचे भुईभाडे आगाऊ वसल

करण्यात आले. सद्यजस्थतीत मींडळाकडे एवप्रल,२०१७ ते माचश,२०१८ पयांत भुईभाडेची मागणी
रु.५२.३१ लक्ष एवढी होती. त्यापैकी मींडळाने िानेवारी,२०१८ अखेर रु.४१.४८ लक्ष एवढे वसल
ु
केलेले आहे . तसेच, माचश,२०१८ अखेर रु.५१.६० लक्ष एवढी वसल
ू ी केलेली आहे .
(२) व (३) प्रश्न उद्भवत नाही.

___________
मांबई महानगरपाशलिेतील अत्यावश्यि सेवेतील अजशनशमन िमाचारी व बेस्ट उपिमातील
५ हिार िमाचा-याांना ग्रॅच्यटी, भववष्ट्य ननवााह ननधी, रिेचा पगार व पेन्शन
गत २ वषाांपासून शमळाली नसल्याबाबत
(६)

११७९४३ (२३-०७-२०१८).

श्री.अस्लम शेि (मालाड पजश्चम), श्री.राधािृष्ट्ण वविे-पाटील

(शशडी), श्री.बाळासाहे ब थोरात (सांगमनेर), श्री.वविय वडेट्टीवार (ब्रम्हपरू ी), श्री.पथ्
ृ वीराि चव्हाण
(िराड दक्षिण), श्री.अशमन पटे ल (मांबादे वी), श्री.सननल िेदार (सावनेर), श्री.अमर िाळे (आवी),
श्री.िणाल पाटील (धळे ग्रामीण) :
काय :-

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील

(१) मुींबई महानगरपाशलकेतील अत्यावश्यक सेवत
े ील अजग्निमन कमशचारी व बेस्् उपकमातील
५ हिार कमशचा-याींना ग्रॅज्युइ्ी, भववषय तनवाशह तनधी, रिेचा पगार व पेन्िन गत
वषाांपासून

शमळाली

नसून

यासाठी

मा.मुख्यमींत्री

,

प्रधान

सर्चव,

नगरववकास

२

व

महानगरपाशलका आयक्
ु त याींच्याकडे ददनाींक २२ एवप्रल, २०१८ रोिी वा त्या सम
ु ारास वारीं वार
मागणी केली असुन िोपयशत कमशचा-याींची दे णी दे त नाहीत तोपयशत तनवासस्थाने सोडण्यात

येउु नयेत असे आदे ि महानगरपाशलकेने व बेस्् प्रिासनाने ददनाींक २१ एवप्रल, २०१८ रोिी वा
त्या सम
ु ारास काढले आहे त, हे खरे आहे काय काय,

(२) असल्यास, कमशचा-याींना त्याींची दे य रक्कम तातडीने दे ण्याच्या दृष्ीने िासनाने कोणती
कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२५-०१-२०१९) : (१) असे आदे ि आयुक्त, बह
ृ न्मुींबई महानगरपाशलका
याींनी ददली नसल्याचे बह
ु ई महानगरपाशलकेमार्शत कळववण्यात आले आहे .
ृ न्मींब
(२)

व

(३)

बह
ृ न्मुींबई

महानगरपाशलकेतील

अत्यावश्यक

सेवत
े ील

अजग्निमन

दलातील

अर्धकारी/कमशचारी याींना प्रततवषी दे ण्यात येणाऱ्या गणवेिाच्या अनुषींगाने सन २०११ च्या
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गणवेि प्रकरणात अर्धकारी/कमशचारी याींची चौकिी प्रकरणे प्रलींबबत असल्यामुळे, त्याींचे
अींिरािीकरण, उपदान व शिल्लक रिेचे वेतन रोखून ठे वण्यात येत होते.

तथावप सदर चौकिी प्रकरण हे सावशबत्रक व सदर प्रकरणाची तीव्रता लक्षात घेऊन वविेष

बाब म्हणन
कमशचाऱ्याींचे रोखण्यात आलेले उपदान व शिल्लक रिेचे वेतन ठोक रुपये
ू

२०,०००/- इतकी रक्कम प्रत्येक चौकिीच्या अींततम तनणशयासापेक्ष रोखून उवशररत रकमेचे
अर्धदान करण्यात आल्याचे महानगरपाशलकेमार्शत कळववण्यात आले आहे .

बेस्् उपक्रमातील सेवातनवत्ृ त कमशचाऱ्याींना त्याींची दे य रक्कम दे ण्याच्या दृष्ीने बेस््

प्रिासनामार्शत खालीलप्रमाणे कायशवाही करण्यात आली/येत आहे :•

सेवातनवत्ृ त

कमशचाऱ्याींना

त्याींच्या

९०%

भववषय

तनवाशह तनधी

रकमेचे

प्रदान

सेवा

समाप्तीनींतर दस
ु ऱ्या कामकािाददविी ई.सी.एस. द्वारे करण्यात येते. तसेच, उवशररत १०%
तनवाशह तनधी रकमेचे प्रदान कामकािाच्या वीस ददवसाींत करण्यात येते.

• सेवातनवत्ृ त कमशचाऱ्याींचे तनवत्ृ ती वेतन अिश त्याींच्याकडून प्राप्त झाल्यानींतर आवश्यक

कागदपत्राींसदहत आयक्
ु त, क्षेत्रीय भववषय तनवाशह तनधी, वाींद्रे येथील कायाशलयात तनवत्ृ तीवेतन
दावा तनप्ारा करण्याकररता पाठववण्यात येतात.

सबब बेस्् उपक्रमातील सेवा तनवत्ृ त कमशचाऱ्याींचे भववषय तनवाशह तनधी व तनवत्ृ ती

वेतनाचे दावे प्रलींबबत नसल्याचे बेस्् प्रिासनामार्शत कळववण्यात आले आहे.

• माहे नोव्हें बर, २०१८ पासन
ू बेस्् प्रिासनाने तनधी उपलब्धतेनस
ु ार तनवत्ृ त कमशचाऱ्याींना
त्याींच्या दे य असलेल्या उपदानाच्या रकमेच्या एक तत
ृ ीयाींि रक्कम दे ण्यास सुरुवात केली आहे.

• िे सेवातनवत्ृ त कमशचारी वैद्यकीय उपचाराकररता अथवा त्याींच्या मुलाींच्या लग्नाकररता
उपदानाच्या दे य रकमेमधून मदत शमळावी म्हणून अिश करीत आहे त अिा कमशचाऱ्याींना
त्याींच्या उपदानाच्या दे य रकमेमधन
ू प्रत्येकी रु. २ लाख इतकी रक्कम प्रदान करण्यात येतात.
___________
सावदा नगरपररषद हद्दीत शमनी हायमास्ट इलेक्रीि पोल उभारण्याचे िाम
ईईएसएल योिनेतांगत
ा िरुन शमळणेबाबत
(७)

१२४५३४

(२७-०७-२०१८).

श्री.एिनाथराव

िडसे

(मक्ताईनगर) :

सन्माननीय

मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) सावदा नगरपररषदे च्या

हद्दीत िन
ु े पारीं पाररक पद्धतीचे पथददवे बदलन
ू नवीन पध्दतीचे

एलईडी पथददवे बसववणे व शमनी हायमास्् इलेक्रीक पोल उभारणे इ. कामे ईईएसएल

योिनेअत
ीं गशत करुन शमळणेबाबत लोकप्रतततनधीींनी ददनाींक २६ र्ेब्रुवारी, २०१८ व ददनाींक ६
माचश, २०१८ तनवेदनाव्दारे मा.मुख्यमींत्री याींच्याकडे मागणी केलेली आहे , हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

नवीन

पध्दतीचे

एलईडी

पथददवे

व

शमनी

हायमास््

उभारण्याबाबत िासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३)

नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

इलेक्रीक

पोल
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श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०८-०२-२०१९) : (१) अिा आियाचे तनवेदन प्राप्त झाले आहे , हे खरे
आहे .
(२)

सावदा

नगरपररषदे ने

दद.२६.०६.२०१८

रोिी

ईईएसएल

कींपनीसोबत

एल.ई.डी.

पथददव्याींबाबत करार केलेला असन
ू , ईईएसएल कींपनीने िहरात सवेक्षणाचे काम पण
ु श करुन
एल.ई.डी. लाई् लावण्याचे काम सुरु झाले आहे , असा जिल्हार्धकारी, िळगाव याींनी अहवाल
सादर केला आहे .

(३) प्रश्न उद्भवत नाही.

__________
पणे शहरातील डीपीसी अांतगात वविासिामे प्रलांबबत असल्याबाबत
(८)

१२६३९८ (२९-०७-२०१८).

प्रा.(श्रीमती) मेधा िलिणी (िोथरुड) :

सन्माननीय

मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) पण
ु े िहरातील ववकासकामे करण्यासाठी िासनाकडून (डीपीसी) तनधी मींिरू केला िात
असल्याचे माहे माचश, २०१८ मध्ये वा त्या दरम्यान तनदिशनास आले, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास, रस्ते,

व्यायामिाळाींसाठी

र्ू्पाथ

सादहत्य,

तयार

करणे,

सावशितनक

समािमींददर

वाचनालय,

बींधने,

उद्यानाींचा

व्यायामिाळा
ववकास

करणे

बाींधणे,
आदी

ववकासकामाला तनधी मींिूर करण्यापूवी सींबर्धत ववभागाकडून अशभप्राय ककीं वा ना हरकत
प्रमाणपत्र (NOC)घेतले

िाते, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, पुणे महानगरपाशलकेच्या अर्धकारी अशभप्राय ककीं वा ना हरकत प्रमाणपत्र वेळेत
दे त नसल्यामुळे ववकासकामे प्रलींबबत आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले,
त्यानस
ु ार कामामध्ये ववलींब करणाऱ्या सींबर्धत दोषी अर्धकाऱ्याींवर िासनाने कोणती कारवाई
केली वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास,ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१२-०२-२०१९) : (१)
(२)

हे खरे आहे .

हे खरे आहे .

(३) व (४)
• पुणे महानगरपाशलका कायशक्षेत्रात ववकास कामे करताींना िासनाकडून ददलेल्या मागशदिशक
सूचनाींचा अवलींब करून महापाशलकेच्या सींबींर्धत यींत्रणेकडून कायशवाही केली िाते.

• पण
ु े महानगरपाशलका कायशक्षेत्रात स्थातनक ववकास कायशक्रम अींतगशत ववकास कामे अन्य
यींत्रणा याींचेकडून राबववताींना प्रस्तावीत कामाींच्या िागेच्या मालकीहक्काची खातरिमा करणे,

ववकास आराखड्यािी सुसींगतता तपासणी यासाठी पुणे महानगरपाशलकेचे सींबींर्धत खात्याची ना
हरकत प्रमाणपत्र /अशभप्राय घेणे क्रमप्राप्त ठरते.
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• या सवश बाबीींमुळे तसेच अन्य ववभागाींिी समन्वय साधणे आवश्यक असल्यामुळे ववलींब लागू
िकतो.

(५) प्रश्न उद्भवत नाही.
___________
साांताक्रझ येथील वािोला शशवािी नगर रोड येथे शमठी नदीवर
असलेल्या पलाची अत्यांत दरवस्था झाल्याबाबत
(९)

१२६४३३ (०४-१२-२०१८).

श्री.सांिय पोतनीस (िशलना) :

सन्माननीय मख्यमांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) साींताक्रुझ येथील वाकोला शिवािी नगर रोड येथे शमठी नदीवर असलेल्या पल
ु ाची अत्यींत
दरु वस्था झाल्याचे नुकतेच माहे ऑगस््, २०१८ मध्ये वा त्या दरम्यान तनदिशनास आले आहे ,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त पुलावरुन वाहनाींची व पादचा-याींची ये-िा असल्याने तसेच दोन्ही बािुने
सींरक्षण कठडे तु्लेले असल्याने कोणत्याही क्षणी पुल कोसळून गींभीर दघ
श ना घडण्याची
ु ्
िक्यता वतशववली िात आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त पुलाच्या रुीं दीकरणाचे आखण पुनब
श ाींधणी कामासींदभाशत िासन स्तरावर
कोणती कायशवाही करण्यात आली वा येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१२-०२-२०१९) : (१) सदर पल
वाकोला नदीवरील िलवादहन्याींच्या
ू
दे खभालीसाठी असलेल्या रस्त्यावर असून, बह
ृ न्मुींबई महानगरपाशलकेमार्शत करण्यात आलेल्या
सवेक्षणात सदर पल
ु ाची अवस्था खराब झाल्याचे आढळून आले आहे .

(२) सदर पुलावरुन वाहनाींची वाहतुक बींद करण्याबाबत वररषठ वाहतुक पोलीस तनरीक्षक याींना
ददनाींक १७.०१.२०१९ रोिी कळववण्यात आल्याचे बह
ु ई महानगरपाशलकेने कळववले आहे.
ृ न्मींब

(३) व (४) सदर पुलाच्या पुनबाांधणीकररता महानगरपाशलकेमार्शत नेमणुक करण्यात आलेल्या
सल्लागाराकडून सवेक्षण पूणश करण्यात आले असून, आराखडा तयार करण्यात येत आहे .

तसेच, सदर पुलाच्या पन
ु बाांधणीची तनववदा प्रकक्रया लवकरच सुरु करण्यात येणार

असल्याचे बह
ु ई महानगरपाशलकेमार्शत कळववण्यात आले आहे .
ृ न्मींब
___________

अजशनशमन दलातील अप्रशशक्षित िमाचा्याांना प्रशशिण दे वून सिम िरण्याबाबत
(१०)

१२६४४१ (०४-१२-२०१८).

श्री.अशमत ववलासराव दे शमि (लातूर शहर), श्री.राधािृष्ट्ण

वविे-पाटील (शशडी), श्री.अशमन पटे ल (मांबादे वी), श्री.अस्लम शेि (मालाड पजश्चम), डॉ.सांतोष
टारफे (िळमनरी), श्री.नसीम िान (चाांहदवली), श्री.त्र्यांबिराव शभसे (लातूर ग्रामीण), श्रीमती
ननमाला गाववत (इगतपूरी), श्री.िालीदास िोळां बिर (वडाळा) :

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील

वव.स. ५४४ (9)
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) मुींबईतील कमला शमल आखण इतरत्र होणाऱ्या आगीच्या घ्ना ्ाळण्याच्या दृष्ीने
अजग्नसुरक्षेच्या ३४ अजग्निमन अर्धकाऱ्याींचे पथक नेमण्यात आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, अजग्निमन क्षेत्रातील केवळ सहा मदहन्याचा कोसश केलेल्या अर्धकाऱ्याींना
महाराषर अजग्नसुरक्षा तनयम, २००६ नुसार अजग्नसुरक्षा तपासणी करण्याचे अर्धकार नसल्याची
धक्कादायक मादहती पुढे आली, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सींबींर्धत कमशचाऱ्याींना प्रशिक्षण दे ण्याबाबत कोणती कायशवाही करण्यात आली वा
येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०२-०२-२०१९) : (१) मुींबईतील कमला शमल व इतरत्र होणाऱ्या आगीच्या
घ्ना ्ाळण्याच्या दृष्ीने बह
ुीं ई महानगरपाशलकेच्या इतर ववभागातील सींबींर्धत अर्धकारी
ृ न्मब

व अजग्निमन दलातील २४ अर्धकारी शमळून अजग्नसुरक्षा पालन कक्ष तयार करण्यात आला
आहे .

(२) व (३) महाराषर आग प्रततबींधक व िीव सींरक्षक उपाययोिना अर्धतनयम २००६ च्या
तरतुदीनुसार सदर अर्धकाऱ्याींना सींचालक, महाराषर अजग्निमन सेवा सींचालनालय याींचा
नामतनदे शित पाठयक्रम पूणश करणे आवश्यक आहे .

तथावप, मुींबई अजग्निमन दलातील अर्धकारी याींनी सींचालक, राषरीय अजग्निमन सेवा

महाववद्यालय, नागपरू याींचा “केंद्र अर्धकारी व तनदे िक” हा पाठयक्रम पण
ू श केला असून, सदर

पाठयक्रम हा नामतनदे शित पाठयक्रमापेक्षा उच्च दिाशचा असल्याचे महानगरपाशलकेमार्शत
कळववण्यात आले आहे .
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.
___________
िोगेश्वरी (मांबई) येथे मनोरां िन मैदान, रुशणालय आखण रस्त्यासाठी आरक्षित
असणा्या भूिांडाच्या गैरव्यवहाराबाबत
(११)

१२६४७६ (०५-१२-२०१८).

श्री.अशमत साटम (अांधेरी पजश्चम) :
काय :(१)

श्री.सांिय पोतनीस (िशलना), श्री.अमर िाळे (आवी),
सन्माननीय मख्यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील

मुींबईतील िोगेश्वरीमध्ये मनोरीं िन मैदान, रुग्णालय आखण रस्त्यासाठी आरक्षक्षत

असणाऱ्या ५०० को्ीींच्या भख
ू ींडाच्या गैरव्यवहाराप्रकरणी मींब
ु ई महानगरपाशलकेच्या ववकास
तनयोिन ववभागातील नऊ तर ववधी खात्यातील पाच अिा एकूण १८ िणाींवर ठपका ठे वण्यात
आला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, ववकास तनयोिन ववभागातील कायशकारी अशभयींता, सहाय्यक अशभयींता, दय्ु यम

अशभयींता याींच्यासह ववधी खात्यातील कायदा उपअर्धका-यावर तनलींबनाची कारवाई करण्यात

वव.स. ५४४ (10)
आल्याचे माहे सप््ें बर, २०१८ मध्ये वा त्या दरम्यान तनदिशनास आले आहे , हे ही खरे आहे
काय,
(३) असल्यास, उवशररत १४ िणाींची ववभागीय चौकिी करण्याचे आदे ि आयुक्ताींनी ददले आहे त,
हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी ववभागीय चौकिी पूणश झाली आहे काय, त्यात काय आढळून
आले, तदनुसार दोषीींववरुध्द कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०२-०२-२०१९) : (१) उपायुक्त (वविेष), बह
ृ न्मुींबई महानगरपाशलका याींनी
सादर केलेल्या अहवालाच्या आधारे , सदर प्रकरणी बह
ृ न्मुींबई महानगरपाशलकेच्या ववकास

तनयोिन ववभागातील १७ व ववधी ववभागातील ६ असे एकूण २३ अर्धकारी/कमशचारी
सकृतदिशनी िबाबदार असल्याचे आढळून आले आहे .

(२) सदर प्रकरणी ववकास तनयोिन ववभागातील १ कायशकारी अशभयींता, १ सहाय्यक अशभयींता,
१ दय्ु यम अशभयींता याींच्यासह ववधी ववभागामधील १ उप कायदा अर्धकारी याींना ददनाींक
२१.०८.२०१८ रोिी तनलींबबत करण्यात आल्याचे महानगरपाशलकेमार्शत कळववण्यात आले आहे .

(३), (४) व (५) सदर प्रकरणी सकृतदिशनी िबाबदार असलेल्या ववकास तनयोिन ववभागातील
१७ व ववधी ववभागातील ६ अिा एकूण २३ अर्धकारी/कमशचारी याींच्याववरुध्द खात्याींतगशत

सवांकष/सींक्षक्षप्त चौकिीची कायशवाही करण्याचे आदे ि आयुक्त, बह
ृ न्मुींबई महानगरपाशलका
याींनी ददले आहे त.

सदर खात्याींतगशत सवांकष/सींक्षक्षप्त चौकिी प्रकक्रया पूणश झाल्यानींतर, त्याअनुषींगाने

तनदिशनास येणाऱ्या दोषशसध्दीच्या प्रमाणानुसार सींबींर्धताींववरुध्द योग्य त्या शिक्षेची कारवाई
करण्यात येणार असल्याचे महानगरपाशलकेमार्शत कळववण्यात आले आहे .
___________
मांबई शहर व उपनगरातील झोपडपट्टी पनवासन योिनाांना मांिूरी दे ण्याबाबत
(१२)

१२६४८५ (०४-१२-२०१८).

श्री.मांगेश िडाळिर (िलाा), श्री.सननल शशांदे (वरळी),

श्री.ननतेश राणे (िणिवली), श्री.बसवराि पाटील (औसा) :
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय गह
ृ ननमााण मांत्री

(१) मुींबई झोपडपट्टीमुक्त करण्याचे प्रयत्न २२ वषाशपूवी सुरु करण्यात आल्यानींतरही केवळ
१.५० लाख झोपडपट्टी वाशसयाींचे पुनवशसन होऊ िकले असून झोपडपट्टी पुनवशसन योिना

तनयमावली बनववताना अडचणी दरू करण्याचा प्रयत्न केला िात नसल्याने मुींबईतील ६५ लाख
झोपडपट्टीवासीयाींच्या पुनवशसनाचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, झोपडपट्टी पन
ु वशसन प्रार्धकरणािी सींबींर्धत अर्धकारी तसेच या योिनेतील

ववकासक, वास्तुरचनाकार आदीींिी सल्लामसलत करून सुधाररत झोपडपट्टी पुनवशसन योिना
तनयमावली तयार करणे अपेक्षक्षत असतानाही त्याकडे दल
श झाले आहे , हे ही खरे आहे काय,
ु क्ष

वव.स. ५४४ (11)
(३) असल्यास, मुींबई िहर व उपनगरातील ककती झोपडपट्टी पुनवशसन योिनाींना मींिूरी दे ण्यात
आली आहे ,

(४) असल्यास, त्यापैकी ककती झोपडपट्टी योिनाींची कामे अद्याप सरु
ु झालेली नाहीत,

(५) असल्यास, त्याची कारणे काय आहे त व प्रलींबबत असलेल्या झोपडपट्टी पन
ु वशसन प्रकल्प
योिनेबाबत िबाबदार असणाऱ्या ववकासकाींववरुध्द कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत
आहे ,
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. प्रिाश महे ता (०८-०२-२०१९) : (१) व (२) हे खरे नाही.
मुींबई िहरातील झोपडपट्टयाींचा ववकास करणेकररता िासनाकडून मा.मुख्यमींत्री याींच्या

अध्यक्षतेखाली झोपडपट्टी पुनवशसन प्रार्धकरणाचे गठन केलेले आहे .

सदर प्रार्धकरणातर्े

महाराषर झोपडपट्टी अर्धतनयम, १९७१ अन्वये व बह
ृ न्मुींबई कररता सुधारीत ववकास तनयींत्रण

तनयमावलीच्या तनयम ३३(१०) नस
ु ार झोपडपट्टयाींच्या पन
ु वशसनाकररता सन १९९६ पासन
ू
परवानग्या दे ण्यात येतात.

झोपडपट्टी पुनवशसन योिनेमध्ये येणाऱ्या अडचणी ववचारात घेऊन िासनाने महाराषर

झोपडपट्टी क्षेत्र (स.ु तन.व.पु.) अर्धतनयम, १९७१ मध्ये सुधारणा केली असून त्याबाबत
दद.२६.०४.२०१८

रोिी

सदर

सध
ु ारणा

अर्धसर्ू चत

केली

आहे.

अर्धतनयमाींतील

सदर

सुधारणाींच्या अनुषींगाने तसेच बह
ृ न्मुींबई ववकास तनयींत्रण तनयमावली २०१४-२०३४ मध्ये
करण्यात

आलेल्या

सुधारणाींच्या

अनुषींगाने

झोपडपट्टी

पुनवशसन

योिनेसाठी

नव्याने

तनयमावली (३B) करण्याचे काम झोपडपट्टी पुनवशसन प्रार्धकरणाकडे व गह
ृ तनमाशण ववभागाकडे
सुरु आहे.

सदर सुधारणा करताना वास्तुरचनाकार/ ववकासक व अर्धकारी याींच्यािी वेळोवेळी

सल्लामसलत करण्यात येत आहे .

तसेच झो.पु. योिना राबववताना येणाऱ्या अडचणी प्रार्धकरणातर्े ववकासकासोबत

सींयुक्त बैठक घेऊन सोडववण्यात येतात.

(३) झोपडपट्टी पुनवशसन प्रार्धकरणाकडून १५६२ योिनाींना मींिूरी दे ण्यात आलेली असन
ू , सदर
योिनाींमध्ये ५०१२९१ झोपडपट्टीधारकाींचे पन
ु वशसन प्रस्ताववत केलेले आहे त.
सदतनका

करीता

भोगव्ा

प्रार्धकरणाचा अहवाल आहे .

प्रमाणपत्र

मींिूर

केलेले

आहे त,

असा

तसेच १,९९,७३७

झोपडपट्टी

पुनवशसन

(४) आिशमतीस ४३२ योिनाींची कामे प्रलींबबत असल्याचा झोपडपट्टी पुनवशसन
प्रार्धकरणाचा अहवाल आहे .

(५) CRZ ची बाींधने, प्रततबींधीत/ नाववकास क्षेत्राचा समावेि असल्याने काही योिना
कायाशन्वयीन होऊ िकलेल्या नाहीत. याशिवाय झोपडीधारकाींच्या सींस्थाींचे असहकायश,
न्यायालयीन प्रकरणे, ववकासकाींची आर्थशक सक्षमता, अपात्र/सींरक्षक्षत झोपडीधारकाींकडून
झोपड्याींच्या तनषकासनास ववरोध अिा बाबीींमुळे झोपडपट्टी पुनवशसन योिना प्रलींबबत
राहतात.

ववदहत कालावधीत झोपडपट्टी पुनवशसन योिना पूणश न केलेल्या ववकासकाींच्या
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ववरुध्द कलम १३(२) अींतगशत कारवाई करण्यात येत.े ५८ योिना सींदभाशत अिी कारवाई
करण्यात आली असन
ू नवीन ववकासक तनयक्
ु त करण्याची मभ
ू ा सींबींर्धत सींस्थाींना
दे ण्यात आली आहे असा झोपडपट्टी पुनवशसन प्रार्धकरणाचा अहवाल आहे .
(६)

प्रश्न उद्भवत नाही.

__________
महाराष्ट्र गह
ृ ननमााण व िेत्रवविास प्राधधिरणाने (म्हाडा) मांबईतील गह
ृ ननमााण सांस्थाांमधील
घराांच्या पनववािासाच्या प्रस्तावास मांिूरी दे ण्याबाबत

(१३)

१२६४९४ (०४-१२-२०१८).

श्री.मांगेश िडाळिर (िलाा), श्री.सननल शशांदे (वरळी) :

सन्माननीय गह
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :ृ ननमााण मांत्री पढ
(१) मुींबई ववकास आराखड्याला िासनाने मींिूरी ददल्यामुळे महाराषर गह
ृ तनमाशण व क्षेत्रववकास

प्रार्धकरणाने (म्हाडा) मींब
ु ईतील ककती हिार गह
ु ववशकासाचे
ृ तनमाशण सींस्थाींमधील घराींच्या पन
प्रस्ताव मींिूर केले आहे त,

(२) असल्यास, म्हाडा वसाहतीींच्या ववकासासाठी ववकासकाींनी गह
ृ साठा (हौऊशसींग स््ॉक)
दे ण्याचे धोरण रद्द केले आहे काय,

(३) असल्यास, ववकासकाींनी गह
ृ साठा दे ण्याचे धोरण रद्द करण्यात आल्याने त्याऐविी कोणती
नव्याने तरदत
ू केली आहे,

(४) असल्यास, उक्त तनणशयाच्या अनुषींगाने अींमलबिावणीची सद्यःजस्थती काय आहे ?
श्री. प्रिाश महे ता (०८-०२-२०१९) : (१) िासनाच्या वव.तन.तन. ३३(५) दद. ०८.१०.२०१३ व दद.
०३.०७.२०१७

च्या

र्ेरबदलाच्या

अर्धसच
ू नेनस
ु ार

९८

सहकारी

गह
ृ तनमाशण

सींस्थाींच्या

पुनववशकासाचे प्रस्ताव प्राप्त झाले असून यापैकी ४५ सहकारी गह
ृ तनमाशण सींस्थाींना अर्धमुल्य

आकारुन मींिुरी दे ण्यात आली असून ४ सहकारी गह
ृ तनमाशण सींस्थाींना गह
ृ साठा दहस्सेदारी
पध्दतीने मींिुरी दे ण्यात आल्या आहे त.

(२) हे खरे नाही. म्हाडा वसाहतीमधील सहकारी गह
ु ववशकासाकरीता
ृ तनमाशण सींस्थाींच्या पन

वव.तन.तन. ३३(५) अन्वये अर्धमुल्य आकारुन ककीं वा गह
ृ साठा (हौशसींग स््ॉक) दे ण्याचा पयाशय
सींस्थेस उपलब्ध आहे .

(३) पुनववशकासाकरीता सहकारी गहृ तनमाशण सींस्थेस अर्धमुल्य आकारुन ककीं वा गह
ृ साठा (हौशसींग
स््ॉक) दे ण्याचे दोन्ही पयाशप उपलब्ध आहे त.

(४) सहकारी गह
ु ववशकासाचे प्रस्ताव म्हाडाकडे प्राप्त होत असन
ू वव.तन.तन.
ृ तनमाशण सींस्थाींचे पन
३३(५) अन्वये पुनववशकासाकरीता सहकारी गह
ृ तनमाशण सींस्थाींकडून चाींगला प्रततसाद आहे, असे
मुींबई मींडळ, म्हाडाने कळववले आहे .

___________
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म्हाडास ववशेष प्राधधिरणाचा दिाा दे ण्यात आल्याबाबत
(१४)

१२६५२४ (०४-१२-२०१८).

श्री.अिय चौधरी (शशवडी) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय गह
ृ ननमााण मांत्री

(१) िासनाने म्हाडास वविेष प्रार्धकरणाचा दिाश ददला आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, वविेष प्रार्धकरणाचा दिाश ददल्यानींतर म्हाडाने ३२ िुन्या इमारतीींच्या
पन
ु ववशकासाच्या प्रस्तावास माहे ऑगस््, २०१८ मध्ये वा त्या दरम्यान मान्यता ददली आहे , हे
ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, म्हाडाकडे पुनववशकासाचे एकुण ककती प्रस्ताव मींिूरीसाठी आले आहे त व उवशररत
प्रस्ताव मींिूरीववना प्रलींबबत राहण्याची कारणे काय आहे त,

(४) असल्यास, उवशररत प्रस्तावास मींिूरी दे ण्याच्या अनुषींगाने कायशवाहीची सद्यःजस्थती काय
आहे ?

श्री. प्रिाश महे ता (०२-०२-२०१९) : (१) होय.
(२) म्हाडास तनयोिन प्रार्धकरणाचे अर्धकार प्राप्त झाल्यावर ऑगस््, २०१८ पयांत एकींदर ९०
प्रकल्पाींच्या प्रस्तावाींना मींिरू ी दे ण्यात आली आहे .

(३) व (४) म्हाडा अशभन्यासातील पुनववशकासािी सींबींर्धत सुमारे २०० प्रकल्पाींचे ववववध प्रस्ताव

प्राप्त झाले असून त्यापैकी १६० प्रकल्पाींना मींिूरी दे ण्यात आली आहे . उवशररत प्रस्तावाींची

छाननी ववववध स्तरावर सुरु असन
श ा होणे, दे य रकमेचा
ू अनेक प्रस्तावाींमध्ये कागदपत्राींची पूतत
भरणा करणे या बाबी प्रलींबबत असल्यामुळे मींिूरी दे ता येऊ िकली नाही. कागदपत्राींची पुतत
श ा

व आवश्यक त्या रक्कमेचा भरणा झाल्यावर उवशररत प्रस्तावाींना मींिरू ी दे ण्याबाबत कायशवाही
करण्यात येईल.

___________
मांबई महानगरपाशलिेतील मराठी शाळातील पटसांख्या वाढववण्याबाबत
(१५)

१२६५६९ (०५-१२-२०१८).

श्री.राधािृष्ट्ण वविे-पाटील (शशडी), श्री.वविय वडेट्टीवार

(ब्रम्हपूरी), श्री.नसीम िान (चाांहदवली), श्री.अशमत ववलासराव दे शमि (लातूर शहर), श्री.अशमन

पटे ल (मांबादे वी), श्री.त्र्यांबिराव शभसे (लातूर ग्रामीण), श्री.सननल िेदार (सावनेर), श्री.अमर
िाळे (आवी), श्री.अस्लम शेि (मालाड पजश्चम), श्री.हषावधान सपिाळ (बलढाणा), डॉ.सांतोष
टारफे (िळमनरी), श्री.मांगलप्रभात लोढा (मलबार हहल) :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्यमांत्री पढ
ु ील

(१) मुींबईतील महानगरपाशलका िाळाींमधील ववद्यार्थयाांची प्सींख्या दरवषी घसरत असल्याने

पाच वषाशत ५० िाळा बींद करण्यात आल्या असून यापैकी ३५ िाळा खािगी शिक्षण सींस्थाींना

चालववण्यासाठी दे ण्यात येणार असल्याचा तनणशय माहे ऑगस््, २०१८ मध्ये वा त्या दरम्यान
घेतला आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, मराठी िाळाींच्या ववलीनीकरणाचा प्रस्ताव आणून आर-दक्षक्षण ववभाग, महात्मा
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गाींधी मराठी िाळा, पी-दक्षक्षण उन्नत मराठी िाळा, के-पजश्चम मुद्रण कामगार मराठी िाळा,
एम-पजश्चम येथील डी.एन.नगर मराठी िाळा, एच-पजश्चम येथील वाींद्रे पे्ी् मराठी िाळा या
मराठी िाळाींमधील ववद्यार्थयाांची प्सींख्या पाच वषाशत िून्यावर आली तर याच मराठी

िाळाींबरोबर उदश ,ू तेलग,ू गि
ु रातील या िाळाींमधील ववद्यार्थयाांचे भववषयही अींधारात आहे , हे ही
खरे आहे काय,

(३) असल्यास, प्सींख्याच्या कारणास्तव वरील िाळा ववलीनीकरणाचा प्रस्ताव शिक्षण
सशमतीच्या मींिुरीसाठी दाखल केला आहे, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, या प्रकरणी िासनाने अर्धक चौकिी केली आहे काय, चौकिीत काय आढळून
आले व त्यानुसार मराठी िाळाींचे ववशलनीकरण होऊ नये तसेच मराठी िाळे तील प्सींख्या

वाढववण्यासाठी दिेदार शिक्षण दे ण्याच्या दृष्ीने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत
आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०२-०२-२०१९) : (१) बह
ृ न्मुींबई महानगरपाशलकेच्या प्सींख्या िून्य

झालेल्या मराठी िाळाींच्या ववलीनकरणाच्या ठरावास ददनाींक २७.०९.२०१८ रोिी शिक्षण
सशमतीची कायोत्तर मींिुरी शमळाल्याचे महानगरपाशलकेमार्शत कळववण्यात आले आहे.

(२) सदर िाळा िवळच्या िाळे त ववलीन झाल्या आहे त. त्यामळ
ु े त्या िाळाींमधील ववद्याथी
ववलीन झालेल्या िाळाींमधून शिक्षण घेत असल्याचे महानगरपाशलकेमार्शत कळववण्यात आले
आहे .
(३)

ववद्यार्थयाांची प्सींख्या

३० पेक्षा

कमी

झाल्याने ववलीनीकरणाचा

सशमतीच्या मींिुरीकररता सादर करण्यात आला आहे .
(४)

बह
ु ई
ृ न्मींब

महानगरपाशलकेच्या

िाळे तील

ववद्याथी

प्सींख्या

प्रस्ताव शिक्षण
वाढववण्यासाठी

महानगरपाशलकेमार्शत खालीलप्रमाणे उपाययोिना करण्यात आल्या/येत आहे त:• प्रत्येक मनपा िाळे तील शिक्षक प् नोंदणी पींधरवडयात घरोघरी िाऊन सवश माध्यमातील
िाळाींमध्ये ववद्यार्थयाांना दाखल करण्यास तनयोजित प्रयत्न करतात.

• पालक सभाींमध्ये/िाळा व्यवस्थापन सशमती सभाींमध्ये मातभ
ू शिक्षण घेण्यास प्रवत्ृ त
ृ ाषेतन
केले िाते.

• पालकाींचा इींग्रिी माध्यमाकडे वाढलेला कल लक्षात घेता, मराठी माध्यमाच्या िाळाींमधून
सेमी इींग्रिी अध्यापन सुरु करण्यात आले आहे .

• महानगरपाशलका िाळाींमधील ववद्यार्थयाांची गळती थाींबववण्यासाठी िैक्षखणक सादहत्य, व्या
इत्यादी २७ वस्तींच
ू े मोर्त वा्प, ववद्याथींनीींना उपजस्थती भत्ता (मद
ु तठे व), ववद्यार्थयाांना
मोर्त बस प्रवास, मोर्त पाठयपुस्तके, िालेय आरोग्य कायशक्रम इत्यादी तसेच िासनाने
तनदे शित

केलेले उपक्रम, िालेय

पोषण आहार, सींगणक

प्रशिक्षण, िाळा व्यवस्थापन

सशमतीमार्शत िनिागत
ृ ी राबववण्यात येत आहे.

• मनपा िाळाींचा दिाश उीं चावण्यासाठी व्हच्यअ
ुश ल क्लासरुम, िाळा सध
ु ार प्रकल्प, िाळाींतील
वाचनालये, िालेय इमारतीींची दरु
ु स्ती, दिोन्नती व पुनबाांधणी, प्राथशमक शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र
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याींसारख्या उपाययोिना सुरु करण्यात आल्या आहे त.
(५) प्रश्न उद्भवत नाही.

___________
मांबईमध्ये मोठ्या प्रमाणात साांडपाणी ववना प्रकक्रया समद्रात सोडले िात असल्याबाबत
(१६)

१२६६५२ (०५-१२-२०१८).

श्री.अशमत ववलासराव दे शमि (लातूर शहर), श्री.राधािृष्ट्ण

वविे-पाटील (शशडी), श्री.अशमन पटे ल (मांबादे वी), श्री.अस्लम शेि (मालाड पजश्चम), डॉ.सांतोष
टारफे (िळमनरी), श्री.नसीम िान (चाांहदवली), श्री.त्र्यांबिराव शभसे (लातरू ग्रामीण) :

(१) मुींबईमध्ये मोठ्या प्रमाणात समुद्रात कचरा र्ेकला िात असन
ू ववना प्रकक्रया साींडपाणीही

सोडले िात आहे हे गींभीर असून मुींबई महानगरपाशलका व िासनाला उक्त प्रकरणी कायशवाही

करावी लागेल असे न्यायालयाने स्पष् केल्याचे माहे िुल,ै २०१८ मध्ये वा त्या दरम्यान
तनदिशनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, महाराषर प्रदष
ू ण तनयींत्रण मींडळाच्या अभ्यास अहवालानस
ु ार दररोि मींब
ु ईतील
२ हिार ६७१ दिलक्ष शल्र साींडपाण्यापैकी २ हिार १६ दिलक्ष शल्र साींडपाण्यावर प्रकक्रया

केली िाते व उवशररत ६५५ दिलक्ष शल्र साींडपाणी योग्य प्रकक्रयेववनाच समुद्रात सोडले िाते,
हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, मररन ड्राईव्हवर ला्ाींबरोबर आलेली घाण व कचरा पाहता समद्र
ु ाच्या
प्रदष
ु णाला प्रततबींध करण्याबाबत कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१२-०२-२०१९) : (१) सदर प्रकरणी शस्ीिन सकशल र्ॉर सोिल वेल्र्ेअर
ॲण्ड एज्यक
ु े िन याींनी मा. उच्च न्यायालय, मींब
ु ई येथे िनदहत यार्चका क्रमाींक ३/२०१८ सादर
केली असून, सदर प्रकरण न्यायप्रववषठ आहे .

(२) नाल्यालगत अजस्तत्वात असलेल्या झोपडपट्टीतून तनमाशण होणारे साींडपाणी नाल्यावा्े
समुद्रात प्रवादहत होते.
सदर

साींडपाणी

मलतन:सारण

वादहन्याींमध्ये

वळववण्याचे

प्रस्ताववत

करण्यासाठी

महानगरपाशलकेने वेगवेगळया सल्लागाराींची नेमणुक केली असल्याचे महानगरपाशलकेमार्शत
कळववण्यात आले आहे .

(३) व (४) समुद्राच्या प्रदष
ु णाला प्रततबींध करण्याकररता बह
ृ न्मुींबई महानगरपाशलकेमार्शत
खालीलप्रमाणे कायशवाही करण्यात आली/येत आहे:-

• महानगरपाशलकेच्या “सी” ववभागातील मररन ड्राईव्हवर ला्ाींबरोबर आलेली घाण व िल
ु ै
मदहन्यामध्ये समुद्रातील भरतीच्या वेळेत वाहून र्ु्पाथ व रस्त्यावर िमा झालेला आलेला
कचरा मनुषयबळ व वाहनाींची व्यवस्था करुन उचलण्यात आला आहे .

• भरतीच्या वेळेत समुद्रत्ावरील िमा होणारा कचरा गोळा करुन त्याची रोि ववल्हे वा्
लावण्यात येते.
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• मुींबईतील ९ चौपाट्याींवर स्वच्छतेच्या सेवा अववरत पुरववण्यात येतात.

• नाल्यातून समुद्रात कचरा न िाण्यासाठी फ्लो्ीींग बम
ु बसववण्यात आले आहे त.
___________
िल्याण-डोंबबवली (जि.ठाणे) महानगरपाशलिेच्या सांियनगर येथील डजम्पांग ग्राउां डमळे
पररसरात डेंशयूचे अनेि रुशण आढळल्याबाबत
(१७)

१२६८८८ (०५-१२-२०१८).

श्री.मांगलप्रभात लोढा (मलबार हहल) :

सन्माननीय

मख्यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

कल्याण-डोंबबवली

(जि.ठाणे)

महानगरपाशलकेच्या

ई

प्रभाग

क्षेत्र

अींतगशत

येणा-या

सींियनगर येथील तनशमशत झालेल्या कच-याच्या डजम्पींग ग्राउीं डमळ
ु े या पररसरात डेंग्यच
ू े अनेक
रुग्ण माहे सप््ें बर, २०१८ मध्ये वा त्या दरम्यान आढळून आले आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या डजम्पींग ग्राउीं डच्या समस्येबाबत महानगरपाशलकेने कोणती कायशवाही केली
वा करण्यात येत आहे ,
(३) असल्यास, याबाबतची सद्यःजस्थती काय आहे ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (११-०२-२०१९) : (१), (२) व (३) •कल्याण-डोंबबवली महानगरपाशलका
क्षेत्रातील सींिय नगर येथील २७ गावातील कचरा घीं्ागाडीने िमा करून दररोि आधारवाडी
क्षेपणभूमीवर ्ाकला िातो.
•सदर दठकाणी कचरा उचलल्यानींतर दररोि बॉयोकल्चर द्रव्य व िींतूनािक र्वारणी करण्यात
येते.

•सींिय नगर येथे कचऱ्याच्या समस्येमुळे डेंग्यूचे आिार र्ैलावणार नाहीत याची दक्षता
महानगरपाशलकेकडून घेतली िाते.

•सदर पररसरात डजम्पींग ग्राउीं डमळ
ु े डेंग्यूचे रूग्ण आढळून आले नसल्याचे, कल्याण-डोंबबवली
महानगरपाशलकेने कळववले आहे .

___________
धगरणी िामगाराांचा घराांचा प्रश्न सोडववण्याबाबत
(१८)

१२६९२९

(०४-१२-२०१८).

श्री.जितेंद्र

आव्हाड

(मांब्रा

िळवा),

श्री.अजित

पवार

(बारामती), श्री.ियांत पाटील (इस्लामपूर), श्री.हदलीप वळसे-पाटील (आांबेगाव), श्री.छगन

भिबळ (येवला), श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरे गाव), श्री.हसन मश्रीफ (िागल), श्री.भास्िर िाधव
(गहागर), श्री.राणािगिीतशसांह पाटील (उस्मानाबाद), श्री.अस्लम शेि (मालाड पजश्चम),
श्री.पाांडरां ग बरोरा (शहापूर), श्री.नरहरी खझरवाळ (हदांडोरी), श्री.वैभव वपचड (अिोले), श्री.किसन
िथोरे (मरबाड), श्री.हनमांत डोळस (माळशशरस), श्री.सांिय िेळिर (ठाणे) :
गह
ृ ननमााण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय
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(१) मुींबईसह राज्यातील र्गरणी कामगाराींच्या प्रलींबबत मागण्याींवर तनणशय घेण्यासाठी कामगार
सींघषश सशमतीने दद.२६ िल
ु ,ै २०१८ रोिी मुींबईतील म्हाडा कायाशलयावर तसेच दद.२८ ऑगस््,
२०१८ रोिी वा त्या सुमारास मींत्रालयावर मोचाश काढून आींदोलन केले होते, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, घराींसाठी अिश भरलेल्या १ लाख ७५ हिार कामगाराींना घर शमळण्यासाठी
कालबद्ध कायशक्रम िाहीर करण्याची व सोडत लागलेल्या सुमारे ५ हिार ५१ कामगाराींना घराचा

ताबा त्वररत शमळावा अश्या मागण्या शिष्मींडळाने ददलेल्या तनवेदनात केल्या आहे त, हे ही
खरे आहे काय,
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी अद्याप कोणताही तनणशय घेतलेला नसल्यास, त्याची कारणे
काय आहे त तसेच वषाशनुवषे न्यायाच्या प्रततक्षेत असलेल्या र्गरणी कामगाराींच्या समस्या

सोडववण्यासींदभाशत कोणता पाठपुरावा केला वा करण्यात येत आहे व त्याची र्लतनषपत्ती काय
आहे ?

श्री. प्रिाश महे ता (०८-०२-२०१९) : (१) हे खरे नाही. दद. २६.०७.२०१८ रोिी म्हाडाच्या
कायाशलयात सींघषश सशमतीने मोचाश आयोजित केला होता. तथावप, दद. २५.०७.२०१८ रोिी
उपाध्यक्ष, म्हाडा याींच्यासमवेत झालेल्या बैठकीत चचेअींती र्गरणी कामगार कृती सींघ्नेचा

मोचाश स्थर्गत केल्याबाबत लेखी तनवेदन सादर केले. तसेच अपर मख्
ु य सर्चव, गह
ृ तनमाशण
याींना दद. २८.०८.२०१८ रोिी दद. २७.०८.२०१८ रोिीचे तनवेदन ददलेले आहे .

(२) र्गरणी कामगार कृती सींघ्नेच्या सदर दद.२७.०८.२०१८ रोिीच्या तनवेदनात १ लाख ७५
हिार र्गरणी कामगाराींनी म्हाडाकडे अिश भरले आहे त व या र्गरणी कामगाराींना घरे

शमळावीत, यासाठी कृती आराखडा तयार करुन कालबध्द कायशक्रम ठरवावा तसेच इतर
मद्द
ु याींबाबत ववनींती केलेली आहे .

(३) सींघ्नेच्या सदर दद.२७.०८.२०१८ रोिीच्या तनवेदनातील ववववध मुद्दयाींच्या अनुषींगाने
सींबींर्धत ववभागाींसोबत मा. मुख्य सर्चव महोदयाींच्या अध्यक्षतेखाली दद.०६.१०.२०१८ रोिी
बैठक झालेली असन
ु सदर बैठकीचे इततवत्ृ त दद.१९.१०.२०१८ रोिी तनगशशमत करण्यात आलेले
आहे .

___________
मालाड (मांबई) येथील वॉडाननहाय लोिसांख्या पाहता वॉडाचे ववभागीिरण िरण्याबाबत
(१९)

१२७०८५ (०५-१२-२०१८).

श्री.अतल भातिळिर (िाांहदवली पव
ू )ा :

सन्माननीय

मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मुींबईमध्ये वॉडशतनहाय लोकसींख्या पाहता सवाशर्धक लोकसींख्या मालाडमध्ये असल्याचे माहे

सप््ें बर, २०१८ मध्ये वा त्या दरम्यान तनदिशनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, कमी िागेवर खप
ू िास्त लोकसींख्या असल्यामळ
ु े येथील पयाशवरणावर त्याचा
गींभीर पररणाम होत असल्याचेही तनदिशनास येत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, एवढ्या मोठ्या प्रमाणात लोकसींख्या असण्याची नेमकी काय कारणे आहे त,
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(४) असल्यास, या वॉडशचे ववभागीकरण करण्याबाबत िासन कोणती उपाययोिना करणार वा
कररत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१२-०२-२०१९) : (१) सन २०११ मध्ये झालेल्या िनगणनेनुसार मालाड
पी/उत्तर ववभागाची लोकसींख्या ९,४३,३६६ इतकी असल्याचे महानगरपाशलकेमार्शत कळववण्यात
आले आहे.
(२), (३), (४) व (५) बह
ु ई महानगरपाशलकेतील ववभागाींचे आकारमान व लोकसींख्या
ृ न्मींब

याींमधील असमतोल ववचारात घेऊन, महानगरपाशलकेतील सवश ववभागाींच्या पुनरश चनेबाबतचा
प्रस्ताव महानगरपाशलकेच्या सवश रािकीय पक्षाींच्या ग्नेत्याींच्या बैठकीत मान्यतेसाठी सादर

करण्यात आला असता, सदर प्रस्तावावर प्राप्त झालेल्या सूचना ववचारात घेऊन धोरणात्मक
तनणशय घेण्याबाबतची कायशवाही महानगरपाशलका स्तरावर सुरु आहे .

तसेच, पी/उत्तर ववभागाचे ववभािन करुन, नवीन ववभाग कायाशलय पी/पव
ू श ववभाग या

नावाने व ववद्यमान पी/उत्तर ववभाग कायाशलय पी/पजश्चम ववभाग या नावाने सींबोधण्याचे
प्रस्ताववत असल्याचे महानगरपाशलकेमार्शत कळववण्यात आले आहे.
___________
पवना-इांद्रायणी या नदयाांना लागन
ू असलेल्या रे ड लाईन व ब्लल्य लाईन रद्द िरणेबाबत
(२०)

१२७२४४ (०५-१२-२०१८).

अॅड.गौतम चाबिस्वार (वपांपरी) :

सन्माननीय मख्यमांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) पुणे जिल्हातील वपींपरी-र्चींचवड िहरातून पवना-इींद्रायणी या नद्या असून सन २००६ पासून
िासनाने या दोन्ही नद्याींच्या बािूने रे ड लाईन व ब्ल्यु लाईन ्ाकलेली आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, सदर भागातील िेतकऱ्याींचे व नागररकाींचे रे ड लाईन व ब्ल्यु लाईनमुळे
नक
ु सान होत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, िासन सदर रे ड लाईन व ब्ल्यु लाईन रद्द करण्याबाबत कोणती कायशवाही केली
वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०४-०२-२०१९) : (१) ते (३) वपींपरी-र्चींचवड महानगरपाशलकेची हद्द वाढ
सन-१९९७ मध्ये झालेली असून िासनाने या क्षेत्राची भागि: ववकास योिना दद. १८.०८.२००९
रोिी

मींिूर केली असून सारभूत बदल हरकती/सूचना मागववण्यासाठी पुनप्र
श शसध्द केले होते.

या पुनप्र
श शसध्द केलेल्या

ई. पी. ८७ नुसार पा्बींधारे ववभागाकडून प्राप्त झालेल्या पूर रे षा

ववकास योिना नकािात दिशववण्यात आल्या आहे त.
योिना िासनाने

सदर वगळलेल्या भागाची ववकास

दद.०२/०३/२०१५ रोिी मींिूर केली असून त्यानुसार

नकािावर दिशववल्या आहे त.

पूररे षा ववकास योिना

वव.स. ५४४ (19)
वपींपरी-र्चींचवड महानगरपाशलकेच्या मळ
ु हद्दीत पा्बींधारे ववभागाकडून पूररे षा प्राप्त

करुन घेवून वपींपरी-र्चींचवड महानगरपाशलकेने महाराषर प्रादे शिक तनयोिन व नगर रचना
अर्धतनयम, १९६६ चे कलम ३७ अन्वये वैधातनक कायशवाही करुन तसा प्रस्ताव िासन

मान्येतसाठी सादर केला असता त्यास िासनाने दद. १८.०९.२०१७ रोिी मींिरू ी ददली असन
ू
त्यानुसार ववकास योिना नकािावर पूररे षा दिशववण्यात आल्या आहे त.

तनळया पूररे षेच्या

आत खुल्या स्वरुपाचे वापर िसे बगीचा, कक्रडाींगण, स्मिानभम
ू ी, Sewearge, Water
Supply

परू रे षेच्या

इ.

अनुज्ञेय करण्यात आलेले असन
ू

०.४५ मी.

तनळी पूररे षा

वर बाींधकाम अनज्ञ
ु ेय केलेले आहे .

ववभागाचा च्ई क्षेत्र तनदे िाींक त्या
अनुज्ञेय करणेत आलेला असल्याने

क्षेत्राबाहे र

ते लाल पूररे षा या मध्ये लाल

तनळी परू रे षा बाधीत ववकसनिील

लगत सींबर्धत िमीनधारकाचे भख
ू ींडात

िेतक-याींचे नुकसान होत नाही.

पररजस्थतीत सींभाव्य मनूषय हानी ्ाळणेसाठी

पूररे षा

नदीच्या पूर

आखलेल्या असल्याने त्या रद्द करणे िक्य

नाही. त्यामळ
ु े याबाबत िासनाकडून कायशवाही अपेक्षक्षत नाही.
(४) प्रश्न उद्भ्वत नाही.

___________
मांबईतील िाांहदवली पूवा व पजश्चम ववभागात अनधधिृत
मोबाईल टॉवर उभारण्यात आल्याबाबत

(२१)

१२७२६३ (०६-१२-२०१८).

श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरे गाव), श्री.अजित पवार (बारामती),

श्री.ियांत पाटील (इस्लामपूर), श्री.छगन भिबळ (येवला), श्री.जितेंद्र आव्हाड (मांब्रा िळवा),
श्री.रािेश टोपे (घनसावांगी), श्री.ियदत्त िीरसागर (बीड), श्री.हनमांत डोळस (माळशशरस),
श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्रीमती हदवपिा चव्हाण (बागलाण), श्री.हसन मश्रीफ (िागल),
श्री.राणािगिीतशसांह पाटील (उस्मानाबाद), श्री.शामराव ऊफा बाळासाहे ब पाटील (िराड उत्तर),
श्री.राहल िगताप (श्रीगोंदा), श्रीमती समन पाटील (तासगाव - िवठे महाांिाळ), श्री.प्रदीप नाईि
(किनवट), श्री.पाांडरां ग बरोरा (शहापूर), श्री.वैभव वपचड (अिोले), श्री.दत्तात्रय भरणे (इांदापूर),
श्री.मिरां द

िाधव-पाटील

(वाई),

श्री.वविय

भाांबळे

(जिांतूर),

श्री.भाऊसाहे ब

पाटील

-

धचिटगाांविर (वैिापरू ), श्री.सांग्राम िगताप (अहमदनगर शहर), श्री.सरे श लाड (ििात),

श्री.राहल मोटे (पराांडा), श्री.सांिय िदम (दापोली), श्री.पांिि भिबळ (नाांदगाव), डॉ.सतीश
(अण्णासाहे ब) पाटील (एरां डोल), श्री.मधसूदन िेंद्रे (गांगािेड), श्री.नरहरी खझरवाळ (हदांडोरी),
श्रीमती सांध्यादे वी दे साई-िपेिर (चांदगड) :
करतील काय :-

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा

(१) मुींबईतील काींददवली पूवश व पजश्चम ववभागात अनर्धकृत मोबाईल ्ॉवर उभे करण्यात
आले असन
ू तेथील रदहवािाींनी याबाबत तक्रार केल्यानींतर कारवाई करुनही पन्
ु हा मोबाईल
्ॉवर उभारण्यात येत असल्याचे माहे सप््ें बर, २०१८ मध्ये वा त्या दरम्यान तनदिशनास आले
आहे , हे खरे आहे काय,

वव.स. ५४४ (20)
(२) असल्यास, या पररसरात ककती मोबाईल ्ॉवर अनर्धकृत असल्याचे आढळून आले आहे व
त्याींचेववरुध्द कारवाई न करण्याची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१२-०२-२०१९) : (१) व (२) मींब
ु ई िहर व उपनगरामध्ये िशमनीवर तसेच,
ववववध इमारतीींच्या गच्चीवर उभारण्यात येणाऱ्या ककीं वा अनर्धकृतपणे उभारलेल्या मोबाईल
्ॉवसशच्या परवानगी / तनयशमतीकरणाची कायशवाही महानगरपाशलकेमार्शत करण्यात येत.े

काींददवली पूवश व पजश्चम ववभागात अनर्धकृत मोबाईल ्ॉवर उभारण्याबाबत बह
ृ न्मुींबई

महानगरपाशलकेस

तक्रारी

प्राप्त

झाल्यानींतर,

महानगरपाशलकेमार्शत

वेळोवेळी

तनषकासन

कारवाई करण्यात आली आहे .
ददनाींक २९.१०.२०१८ रोिी प्राप्त तक्रारीच्या अनुषींगाने महानगरपाशलकेमार्शत स्थळपाहणी

केली असता, तनषकाशसत केलेले मोबाईल ्ॉवसश हे सद्य:जस्थतीत तनषकाशसत अवस्थेत
असल्याचे

आढळून

आले

व

सदर

िागा

तनरीक्षणाखाली

ठे वण्यात

आल्याचे

महानगरपाशलकेमार्शत कळववण्यात आले आहे .
___________
मांबईतील अनधधिृत िाहहरात फलिाांवर िारवाई िरणेबाबत
(२२)

१२७३२५ (०६-१२-२०१८).

अॅड.पराग अळवणी (ववलेपाले), अॅड.आशशष शेलार (वाांद्रे

पजश्चम), िॅप्टन आर.तशमल सेल्वन (सायन-िोळीवाडा), श्री.नरें द्र महे ता (शमरा भाईंदर),
अॅड.भीमराव धोंडे (आष्ट्टी), श्री.सननल शशांदे (वरळी) :
खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा

(१) मुींबई िहर व उपनगरासह रे ल्वेच्या हद्दीत सुमारे १,१०० होर्डांग िुनी असून ती कधीही

कोसळून पुणे येथे नुकत्याच घडलेल्या दघ
श नेची पुनरावत्ृ ती होण्याची दा् िक्यता असल्याची
ु ्
बाब ददनाींक ११ ऑक््ोबर, २०१८ रोिी वा त्या सुमारास तनदिशनास आली आहे , हे खरे आहे
काय;

(२) असल्यास, मींब
ु ईतील अनेक इमारतीींच्या गच्चीींवर दे खील सींबर्धत ववभागाकडून कोणतीही
परवानगी न घेता होर्डांग लावण्यात आले असल्याने इमारतीींच्या बाींधकामास धोका तनमाशण
झाला आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाकडून चौकिी करण्यात आली आहे काय, चौकिीत काय

आढळून आले आहे त्यानस
ू ार मींब
ु ई िहर व उपनगरातील अनेक इमारतीींच्या गच्चीवर
असलेली

होडींग्िचे

स्रक्चरल

ऑर्ड्

करून

धोकादायक

असलेले

होर्डांग

तात्काळ

ह्ववण्याबाबत िासनाकडून कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१२-०२-२०१९) : (१) मींब
ु ई िहर व उपनगराींत १२७९ िादहरात र्लकाींना
िादहरात प्रदशिशत करण्याकररता बहृ न्मुींबई महानगरपाशलकेमार्शत परवानगी दे ण्यात आली आहे .

वव.स. ५४४ (21)
सदर िादहरातीींचे र्लक हे िादहरातीची मागशदिशक तत्वे २००८ चे तनकष पूणश करीत

असल्यास दर दोन वषाांनी त्याींचे नुतनीकरण करण्यात येत.े सदर नुतनीकरणाच्या वेळी
परवानाधारक अशभयींत्याने िादहरात र्लकाींचे लेखापरीक्षणाद्वारे ददलेले सींरचनात्मक स्थैयत
श ा
प्रमाणपत्र व ववमा प्रमाणपत्र घेण्यात येत.े

तसेच, मुींबई िहर व उपनगरातील रे ल्वेच्या हद्दीमध्ये, मध्य रे ल्वेच्या हद्दीत २०१ व

पजश्चम रे ल्वेच्या हद्दीत २२३ िादहरात र्लके असून, सदर प्रकरणी महानगरपाशलकेची

िादहरातीची मागशदिशक तत्वे लागू असावी याकररता मा. सवोच्च न्यायालयात एसएलपी क्र.
११८१८/२०१८ दाखल करण्यात आली असल्याचे महानगरपाशलकेमार्शत कळववण्यात आले आहे .
(२)

व

(३)

मुींबई

िहर

व उपनगरात

इमारतीच्या

गच्चीवर

नवीन

िादहरात

र्लक

उभारणीकररता परवानगी दे ण्यात येत नाही.
तसेच, ३० वषाांवरील िुन्या इमारतीींच्या गच्चीवर असलेल्या िादहरात र्लकाींचे

नुतनीकरण न करण्याचे धोरण असून, सदर प्रकरणी िादहरातदाराींनी मा. उच्च न्यायालयात
यार्चका क्र. २८६९/२०१४ दाखल केली असन
ू , सदर प्रकरण न्यायप्रववष् आहे .
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

___________
पनवेल (जि. रायगड) येथील िाळां दे पररसरात शसडिोने ओएनिीसीला
िमाचारी ननवासस्थाने उभारण्यासाठी हदलेल्या िागेबाबत
(२३)

१२७६३५ (०६-१२-२०१८).

श्री.अननल बाबर (िानापूर), श्री.सननल राऊत (ववक्रोळी) :

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पनवेल (जि. रायगड) येथील काळुींदे पररसरात शसडकोने सुमारे ३० वषाशपुवी ओएनिीसीला
कमशचारी तनवासस्थाने उभारण्यासाठी सुमारे ४७ हे क््र िागा ददली होती, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर िागेवर तनवासस्थाने न बाींधता ओएनिीसीने त्या िागेचा स्र्ो्के
ठे वण्यासाठी वापर केला आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, स्र्ो्के ठे वण्यासाठी शसडकोची तसेच पोलीस आयक्
ु ताींचीही परवानगी घेण्यात
आलेली नाही, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, या प्रकरणी चौकिी करण्यात आली आहे काय, चौकिीत काय आढळून आले
व त्यानस
ु ार पढ
ु े कोणती कायशवाही करण्यात आली वा येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१२-०२-२०१९) : (१) होय, शसडकोने मे.ओएनिीसीला काळुींद्रे, ता.पनवेल.
जि.रायगड येथे कमशचारी तनवासस्थाने उभारण्यासाठी ४,७४,१२० चौ.मी. चा भख
ू ींड वा्प केला
आहे .

(२), (३) व (४) मे.ओएनिीसी कींपनीला वा्प केलेल्या मौिा काळुींद्रे, ता.पनवेल येथील

भूखींडाच्या गे् नीं.५ िवळ बारुद स््ोअर व मॅंगनीि असल्याचे तनदिशनास आल आहे . सदर

वव.स. ५४४ (22)
साठ्यासाठी पोलीस आयुक्त, नवी मुींबई याींनी दद.१६.६.२०१७ च्या पत्रानुसार ना-हरकत
प्रमाणपत्र ददले आहे .

मे.ओएनिीसी कपींनीला वा्प केलेल्या भूखींडाींचा ववकास ३० वषाशनींतरही केलेला

नसल्याने सदर भख
ू ींडाचा वा्प करारनामा रद्द करण्यासाठी व भख
ू ींड १ मदहन्याच्या

कालावधीत शसडकोला हस्ताींतरीत करण्याच्या अनुषींगाने दद.०६.०९.२०१७ रोिीच्या पत्रानुसार
कळववण्यात आले होते. परीं तु त्याववरोधात मे. ओएनिीसीने कींपनीने

मा. उच्च न्यायालय,

मुींबई येथे रर् यार्चका क्र.३१३८/२०१७ दाखल केली असून सद्यजस्थतीत प्रकरण न्यायप्रववषठ
आहे .

(५) प्रश्न उद्भवत नाही.
___________
दहहसर (मांबई) येथील नवा गाव इनामदार चाळीत राहणा्या भाडेिरुने
अनधधिृत दमिली बाांधिाम िेल्याबाबत
(२४)

१२७६७२ (०६-१२-२०१८).

श्री.जितेंद्र आव्हाड (मांब्रा िळवा) :
काय :-

श्री.ियांत पाटील (इस्लामपूर), श्री.किसन िथोरे (मरबाड),
सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील

(१) ददहसर (मींब
ु ई) येथील सव्हे नीं. १५२ भाग १ सी्ीएस नीं.८८० येथे नवा गाव इनामदार

चाळीत राहणाऱ्या भाडेकरुने चाळ मालकाची परवानगी न घेता दम
ु िली अनर्धकृत बाींधकाम

केल्याने तक्रार करुनसुध्दा महानगरपाशलका अर्धकारी दल
श करीत असल्याने चाळमालकाने
ु क्ष
महानगरपाशलका मुख्यालयासमोर आत्मदहन करण्याचा इिारा ददला असल्याची बाब माहे
ऑगस््, २०१८ च्या चौर्थया आठवड्यात तनदिशनास आली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याबाबत िासनामार्शत चौकिी करण्यात आली आहे काय, चौकिीत काय
आढळून आले व तद्नुसार सींबींर्धताींववरुध्द िासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत
आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१२-०२-२०१९) : (१), (२) व (३) ददहसर येथील सवे नीं. १५२ भाग १
सी्ीएस क्रमाींक ८८० येथील बाींधकामाबाबत बह
ृ न्मुींबई महानगरपाशलकेस प्राप्त तक्रारीींच्या

अनुषींगाने, सदर अनर्धकृत बाींधकामास मुींबई महानगरपाशलका अर्धतनयम १८८८ च्या कलम
३५१ अन्वये नो्ीस बिावली असन
ू , पुढील कायशवाही सुरु आहे.

तसेच, तक्रारदाराने माहे ऑगस््, २०१८ मध्ये आत्मदहनाचा इिारा ददला नसल्याचे

बह
ृ न्मुींबई महानगरपाशलकेमार्शत कळववण्यात आले आहे .
___________

वव.स. ५४४ (23)
मांबईत एिूण १० हिार शौचालयाांची दरवस्था झाल्याबाबत
(२५)

१२७८०७ (०६-१२-२०१८).

श्री.अशमन पटे ल (मांबादे वी), श्री.राधािृष्ट्ण वविे-पाटील

(शशडी), श्री.पथ्
ृ वीराि चव्हाण (िराड दक्षिण), श्री.वविय वडेट्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.अस्लम शेि
(मालाड पजश्चम), श्री.नसीम िान (चाांहदवली), श्री.अशमत ववलासराव दे शमि (लातरू शहर),

डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरी), श्री.िणाल पाटील (धळे ग्रामीण), प्रा.ववरें द्र िगताप (धामणगाव
रे ल्वे), श्रीमती ननमाला गाववत (इगतपूरी), श्री.भारत भालिे (पांढरपूर), श्री.बसवराि पाटील
(औसा), श्री.त्र्यांबिराव शभसे (लातूर ग्रामीण), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर), श्री.अमर िाळे

(आवी), श्री.सननल िेदार (सावनेर), श्री.हषावधान सपिाळ (बलढाणा), श्री.डी.एस.अहहरे (साक्री),
श्री.वसांतराव चव्हाण (नायगाांव) :
काय :(१)

सन्माननीय मख्यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील

मुींबईतील एकूण १० हिार िौचालयाींच्या दरु
ु स्तीची गरि असून त्याला ववलींब होत आहे

त्यामुळे मोडकळीस आलेली िौचालये अर्धक धोकादायक ठरत आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या िौचालयाच्या दरु
ु स्तीवर महानगरपाशलका व म्हाडाने सुमारे २१४ को्ी
रुपये खचश केले आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर दरु
ु स्तीच्या कामात मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार झाला आहे , हे ही खरे
आहे काय,

(४) असल्यास, या गैरव्यवहाराची िासनाने चौकिी करुन सींबींर्धत ठे केदार व अर्धकारी
याींच्यावर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१२-०२-२०१९) : (१) बह
ु ई महानगरपाशलकेमार्शत बाींधण्यात आलेल्या
ृ न्मींब

सुमारे १५५४ िौचालयाींची दरु
ु स्ती तनयशमतपणे करण्यात येत असल्याचे महानगरपाशलकेने
कळववले आहे.

(२) व (३) सदर िौचालयाींच्या दरु
ु स्तीकररता सन २०१७-१८ मध्ये रु. ७५.६८ को्ी इतक्या
रकमेची तरतूद करण्यात आली होती, त्यापैकी

रु. ५९.९४ को्ी इतकी रक्कम िौचालयाींच्या

दरु
ु स्तीवर खचश करण्यात आली आहे .

तसेच, सन २०१८-१९ मध्ये िौचालयाींच्या दरु
ु स्तीकररता रु. ९६.९२ को्ी इतक्या

रकमेची तरतूद करण्यात आली होती, त्यापैकी आतापयांत रु. २८.४५ को्ी इतकी रक्कम खचश
करण्यात आली आहे .

सदर दरु
ु स्ती करण्यात आलेली िौचालये

सजु स्थतीत असन
ू , ती नागररकाींकडून वापरण्यात

येत असल्याचे बह
ृ न्मुींबई महानगरपाशलकेमार्शत कळववण्यात आले आहे .
(४) व (५) प्रश्न उद्भवत नाही.

___________

वव.स. ५४४ (24)
परळ (मांबई) येथील िेईएम रुशणालयाची दरवस्था झाल्याबाबत
(२६)

१२७८२५ (०६-१२-२०१८).

श्री.योगेश सागर (चारिोप), प्रा.वषाा गायिवाड (धारावी) :

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) परळ (मुींबई) येथील केईएम रुग्णालयातील रक्तपेढीिवळच्या भागात तळ मिल्यावर
केइएम रुग्णालयाच्या सुमारे १८०० चौ. र्ु् िागेत िवागार असून हे बाींधकाम िुने झाल्याने
दठकदठकाणी गळती सरु
ु आहे तसेच िवागाराची दरु वस्था झाल्याचे ददनाींक २८ ऑगस््, २०१८
रोिी वा त्या सुमारास तनदिशनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(२) असल्यास, प्रिासनाच्या दल
श ामुळे तळमिल्यावर क्र. ४ िवळील शलप्् िेिारील स्लॅ ब
ु क्ष
कोसळून तीन कामगार िखमी झाल्याची घ्ना ददनाींक १९ ऑक््ोबर, २०१८ रोिी वा त्या
सुमारास घडली आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या िवागारात िवववच्छे दाचे काम करणारे डॉक््र आखण कमशचारी शभतीच्या
वातावरणात काम करीत असल्याचेही तनदिशनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,
(४) असल्यास, िवागारातील काही मत
ृ दे ह िागेअभावी व पुरेिा िवपे्या अभावी उघड्यावर
ठे वण्यात येत असल्याचेही तनदिशनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(५) असल्यास, उक्त प्रकरणी कोणती उपाययोिना केली वा करण्यात येत आहे ,
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.

दे वेंद्र

फडणवीस

(१२-०२-२०१९)

:

(१)

परळ

येथील

के.ई.एम.

रुग्णालयाच्या

तळमिल्यावरील िवागाराचे बाींधकाम िुने आहे हे खरे आहे .

तथावप, सदर िवागाराच्या इमारतीची सींरक्षणात्मक पररक्षण तपासणी करण्यात आली

असून,

तनयुक्त

करण्यात

आलेल्या

सल्लागाराींनी

सुचववलेल्या

शिर्ारिीींनुसार

मुख्य

दरु
ु स्तीसाठी अींदािपत्रक बनववण्याचे काम सुरु असल्याचे बह
ृ न्मुींबई महानगरपाशलकेमार्शत
कळववण्यात आले आहे .
(२) हे खरे आहे .
(३) सदर दठकाणी तात्पुरती डागडुिी करुन बाींधकाम सुरक्षक्षत केल्याचे महानगरपाशलकेने
कळववले आहे.

(४) हे खरे नाही.
(५) व (६) प्रश्न उद्भवत नाही.
___________
सायन रुशणालयातील (मांबई) ६२ शस्त्रकक्रया ववववध
िारणाांमळे पढे ढिलण्यात आल्याबाबत
(२७)

१२७८३९ (०६-१२-२०१८)

श्री.ननतेश राणे (िणिवली), श्री.अबू आिमी (मानिद
ू ा

शशवािीनगर), अॅड.वारीस पठाण (भायिळा), अॅड.भीमराव धोंडे (आष्ट्टी), श्री.सननल शशांदे
(वरळी), श्री.इम्तीयाि सय्यद (औरां गाबाद मध्य) : सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा

वव.स. ५४४ (25)
खुलासा करतील काय :(१)

मुींबई

महानगरपाशलकेच्या

सायन

रुग्णालयात

रुग्णाींना

लॉन्ड्रीतन
ू

कपडे धुवून

न

शमळाल्याने ददनाींक २४ सप््ें बर, २०१८ रोिी एकूण ४० िस्त्रकक्रया रद्द कराव्या लागण्याची वेळ
रुग्णालय प्रिासनावर ओढवली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, रुग्णालयातील गत पाच वषाशत ९ हिार ४२१ िस्त्रकक्रया करण्यात आल्या
असून मात्र यातील ६२ िस्त्रकक्रया ववववध कारणाींमळ
ु े पुढे ढकलण्यात आल्याची धक्कादायक

बाब मादहती अर्धकारातन
ू तनदिशनास आली असल्याचे ददनाींक ४ ऑक््ोबर, २०१८ रोिी वा
त्यासुमारास तनदिशनास आले, हे ही खरे आहे काय

(३) असल्यास, ददनाींक २४ सप््ें बर, २०१८ रोिी वा त्या सुमारास होणाऱ्या िस्त्रकक्रयाींसाठी
रुग्णाींना ३ मदहन्यापूवी तारखा दे ण्यात आल्या होत्या आता पुन्हा नवीन तारखा कधी
शमळतील ्याची मादहतीही प्रिासन दे त नसल्याचे रुग्णाींच्या नातेवाईकाींनी साींर्गतले आहे , हे
ही खरे आहे काय;
(४) असल्यास, िस्त्रकक्रयेदरम्यान सींसगश होऊ नये यासाठी रुग्णाींना स्वच्छ कपडे आवश्यक
असतात व ते न शमळाल्याने युरॉलािी, आथोपेडीक, न्यूरालॉिी आखण िनरल िस्त्रकक्रया
ववभागातील

४०

िस्त्रकक्रया

रद्द

कराव्या

लागल्या

तसेच

पुढे

ढकलण्यात

आलेल्या

िस्त्रकक्रयाींसाठी रुग्णालय प्रिासनाने वेगवेगळी कारणे ददली असून त्यात रक्ताचा तु्वडा,
रुग्ण अनकर्् असणे तसेच मनषु यबळाचा अभाव अिी ववववध कारणे दे ण्यात आली आहे त हे
ही खरे आहे काय;

(५) असल्यास, या सींपूणश प्रकरणाची चौकिी करण्यात आली आहे काय, चौकिीत काय
आढळून आले व त्यानुसार पुढे कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत आहे ,
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०२-०२-२०१९) : (१), (२), (३) व (४) सायन येथील लोकमान्य द्ळक
रुग्णालयात िल्यिस्त्रकक्रयागार ववभागातील ७ व मुत्ररोग िल्यिस्त्रकक्रयागार ववभागातील ८
अिा एकूण १५ िस्त्रकक्रया, त्या ववभागात िस्त्रकक्रयागार वस्त्रे महापाशलका ववद्युत धुलाई
केंद्राकडून वेळेवर धव
ु न
ू न शमळाल्याने रद्द कराव्या लागल्या ही वस्तजु स्थती आहे .

सदर रुग्णालयात दरवषी २५ ते २७ हिार छो्या व २४ ते २५ हिार मोठया िस्त्रकक्रया

करण्यात येतात.
सदर रुग्णालयात ददनाींक २४ सप््ें बर, २०१८ रोिी एकूण ५९ मोठया व १५ छो्या

िस्त्रकक्रयाींचे तनयोिन करण्यात आले होते, त्यापैकी ३५ मोठया व १५ छो्या िस्त्रकक्रया
ववदहत वेळेत पार पडल्या.

उवशररत २४ मोठया िस्त्रकक्रयाींपैकी २ रुग्ण रुग्णालयात दाखल झाले नाहीत. तसेच, त्या
ददविी तनयोजित करण्यात आलेल्या िस्त्रकक्रया लाींबल्यामुळे व वेळेच्या अभावामळ
ु े ७
िस्त्रकक्रया रद्द करण्यात आल्या.

िस्त्रकक्रयागार वस्त्राींअभावी रद्द झालेल्या १५ िस्त्रकक्रयाींपक
ै ी १३ िस्त्रकक्रया ददनाींक
२२.१०.२०१८ पयांत पार पाडण्यात आल्या आहे त व रुग्णालयात रुग्ण दाखल न झाल्यामळ
ु े

वव.स. ५४४ (26)
उवशररत दोन िस्त्रकक्रया प्रलींबबत आहे त.
(५) सदर प्रकरणी बह
ृ न्मुींबई महानगरपाशलकेमार्शत चौकिी करण्यात आलेली नाही.
(६) प्रश्न उद्भवत नाही.

___________
मांबईतील िेईएम रुशणालयात उपचारािररता आलेल्या रुशणाचा झालेला मत्ृ य
(२८)

१२८००६ (०६-१२-२०१८).

श्री.अबू आिमी (मानिूदा शशवािीनगर) :

सन्माननीय

मख्यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मींब
ु ईतील केईएम रुग्णालयात उपचारासाठी आलेल्या श्री.चाींदणे याींना दम लागत

असल्यामळ
ु े इसीिीद्वारे प्रकृती गींभीर असल्याचे तनदान झाल्यानींतरही अन्य वैद्यकीय
चाचण्या करण्याचा सल्ला दे ण्यात आला त्यानुसार चाचणीसाठी राींगेत उभे असताींना त्याींची

प्रकृती खालवल्याने कोसळून पडून िागीच मत्ृ यू झाल्याची बाब ददनाींक ४ ऑक््ोबर, २०१८
रोिी वा त्या सुमारास तनदिशनास आली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, डॉक््राींनी उपचारास ववलींब करुन तनषकाळिीपणा केल्याने श्री.चाींदणे याींचा
मत्ृ यू झाल्याचे तनदिशनास येत,े हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर प्रकरणी सींबींर्धत डॉक््राींवर कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत
आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१२-०२-२०१९) :
(१) व (२) सदर रुग्ण हे रक्तदाब व मधुमेहाचा िुना आिार असलेले रुग्ण होते. त्याींना दोन
ददवसाींपासून छातीत दख
ु न
ू दम लागत असल्यामुळे ते ददनाींक ०३.१०.२०१८ रोिी के.ई.एम.
रुग्णालयात आले होते.

सदर रुग्णाची तपासणी केल्यानींतर त्याींचा तात्काळ ईसीिी काढण्यात आला. सदर
ईसीिीमध्ये काही बदल िाणवल्यामुळे त्याींचा शसरीयल ईसीिी करुन घेणे आवश्यक होते.

तथावप, सदर रुग्णास राींगेत चक्कर आल्याचे त्याींच्या नातेवाईकाींनी कळववल्यानींतर, सदर

रुग्णास व्हे ण््ीले्रवर ठे ऊन त्याींचा रक्तदाब तनयींबत्रत करण्याचे सवश प्रयत्न करण्यात आले.
त्यानींतर चार तासानींतर त्याींचा मत्ृ यू झाल्याचे बह
ृ न्मुींबई महानगरपाशलकेमार्शत कळववण्यात
आले आहे.

(३) व (४) सदर रुग्णाच्या उपचारात कोणताही ववलींब अथवा तनषकाळिीपणा न झाल्यामळ
ु े
सींबींर्धताींवर कारवाई करण्याचा प्रश्न उद्भवत नसल्याचे महानगरपाशलकेमार्शत कळववण्यात आले
आहे .
___________

वव.स. ५४४ (27)
मांबई महानगरपाशलिेने प्रसतीगह
ृ सरु िरण्यासाठी ९ िािगी सांस्थाांना हदलेल्या िागाांबाबत
(२९)

१२८१७४ (०६-१२-२०१८).

श्री.सांिय साविारे (भसावळ) :

सन्माननीय मख्यमांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) सावशितनक खािगी सहभाग प्रोत्साहन धोरणाींतगशत प्रसुतीगह
ृ सुरु करण्यासाठी मुींबई
महानगरपाशलकेने खािगी सींस्थाींना िागा ददल्या आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, ९ सींस्थाींनी अ्ी व ितीचे उल्लींघन केल्याने महानगरपाशलकेने कारणे दाखवा
नो्ीस बिावल्याची बाब माहे सप््ें बर, २०१८ मध्ये वा त्या दरम्यान तनदिशनास आली आहे , हे
ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी चौकिी करण्यात आली आहे काय, चौकिीच्या अनुषींगाने
िासनाने कोणती दीं डात्मक कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०२-०२-२०१९) : (१) हे खरे आहे .
(२) हे खरे आहे .
(३) सदर प्रकरणी सध
ु ारीत सावशितनक-खािगी सहभाग प्रोत्साहन धोरण तयार करण्यात आले

असून, ज्या ददनाींकापासून कारणे दाखवा नो्ीस बिावण्यात आली आहे त्या ददनाींकापासून
पररगखणत केलेले प्रमाखणत माशसक भाडे दीं ड म्हणून आकारण्यात आले आहे.

तसेच, ज्या सींस्थाींनी अद्यापपयांत प्रमाखणत भाडयाची रक्कम भरलेली नाही अिा

सींस्थाींना कालमयाशदा तनधाशररत करण्यात आली असून, प्रमाखणत भाडयाची रक्कम न भरल्यास,

सींबींर्धत सींस्थेकडून िागा परत घेण्याची कायशवाही करण्यात येणार असल्याचे बह
ु ई
ृ न्मींब
महानगरपाशलकेमार्शत कळववण्यात आले आहे .
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.
___________
मनमाड (जि. नाशशि) शहरामध्ये गोसावी समािाच्या
दफनभूमीसाठी िागा उपलब्लध िरुन दे ण्याबाबत
(३०)

१२८७०७ (०६-१२-२०१८).

श्रीमती हदवपिा चव्हाण (बागलाण), श्री.अजित पवार

(बारामती), श्री.हदलीप वळसे-पाटील (आांबेगाव), श्री.ियांत पाटील (इस्लामपूर), श्री.जितेंद्र
आव्हाड (मांब्रा िळवा), श्री.हनमांत डोळस (माळशशरस) :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्यमांत्री पढ
ु ील

(१) मनमाड (जि.नाशिक) िहरामधील एच.ए.के हायस्कूलमागील १५ गुींठे िागा गोसावी

समािाच्या दर्नभम
ू ीसाठी दे ण्यात यावी अिी मागणी गोसावी समाि सींस्थेच्या वतीने
िासनाकडे करण्यात आल्याचे ददनाींक २० ऑगस््, २०१८ रोिी वा त्यासुमारास तनदिशनास
आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, गत ७ वषाांपासन
ू गोसावी समािाकडून वारीं वार मागणी होऊनही गोसावी

वव.स. ५४४ (28)
समािासाठीच्या दर्नभम
ू ीचा प्रश्न अद्याप प्रलींबबत असण्याची कारणे काय आहे त,

(३) असल्यास, गोसावी समािाच्या दर्नभुमीसाठी तात्काळ िागा उपलब्ध करुन दे ण्याबाबत
िासनामार्शत कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०६-०२-२०१९) : (१) गोसावी समाि सींस्थेकडून दर्नभूमीसाठी िागा

उपलब्ध करुन दे ण्याबाबत मागणी होत आहे. एच. ए. के. हायस्कूलमधील िागे सींदभाशतही
दद.०६/०८/२०१८ च्या तनवेदनान्वये मागणी करण्यात आलेली आहे .

(२) व (३) मनमाड नगर पररषदे ने िासनाकडे मनमाड िहरासाठी ततसरी सुधाररत प्रारुप

ववकास योिना महाराषर प्रादे शिक तनयोिन व नगर रचना अर्धतनयम, १९६६ चे कलम ३०
अन्वये िासनास मींिुरीसाठी सादर करताना एम-१५ र्ेरबदलान्वये स.न. ६५ पै. या िासककय
िशमनीपैकी ३०००.०० चौ. मी. क्षेत्रावर नव्याने आ.क्र.५६ “ववरिैव शलींगायत समाि व गोसावी
समाि दर्नभम
ू ी” यासाठी आरक्षण प्रस्ताववत केलेले आहे .

िासनाने दद.२८/०२/२०१८ रोिीच्या अर्धसूचनेन्वये भागि: ववकास योिनेस मींिूरी प्रदान

केली आहे. मनमाड नगर पररषदे ने नव्याने प्रस्ताववत आ.क्र. ५६ हे सारभूत स्वरुपाचे र्ेरबदल

असल्याने त्याचा अींतभाशव पुनप्रशशसद्ध ववकास योिनेत (वगळलेल्या भागात) केला आहे व सदर
सारभत
ू र्ेदबदलाबाबत सच
ू ना प्रशसद्ध केली असन
ू त्यावर सच
ू ना / हरकती मागववण्यात

आलेल्या आहे त. प्राप्त हरकती / सूचनेवर सींबींर्धताींना सुनावणी दे वून अहवाल सादर
करण्यासाठी सह सींचालक नगर रचना, नाशिक ववभाग, नाशिक याींची “अर्धकारी” म्हणून
तनयुक्ती

केलेली

आहे.

िासन

तनयुक्त

अर्धकाऱ्याकडून

अहवाल

प्राप्त

झाल्यावर

अर्धतनयमान्वये ववदहत केलेल्या मुदतीत िासनाकडून पुनप्रशशसद्ध ववकास योिनेस मींिूरी प्रदान
करण्यात येईल.
(४)

प्रश्न उद्भवत नाही.
___________
मांबईसह राज्यात भटक्या ित्र्याांचे प्रमाण हदवसेंहदवस वाढत असल्याबाबत

(३१)

१२८७२४

(०५-१२-२०१८).

श्रीमती

समन

पाटील

(तासगाव

-

िवठे महाांिाळ),

श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरे गाव), श्री.अजित पवार (बारामती), श्री.ियांत पाटील (इस्लामपूर),
श्री.हदलीप

वळसे-पाटील

(आांबेगाव),

श्री.जितेंद्र

आव्हाड

(मांब्रा

िळवा),

श्री.रािेश

टोपे

(घनसावांगी), श्री.ियदत्त िीरसागर (बीड), श्री.हनमांत डोळस (माळशशरस), श्री.सांदीप नाईि
(ऐरोली), श्रीमती हदवपिा चव्हाण (बागलाण), श्री.हसन मश्रीफ (िागल), श्री.भास्िर िाधव
(गहागर), श्री.राणािगिीतशसांह पाटील (उस्मानाबाद), श्री.शामराव ऊफा बाळासाहे ब पाटील
(िराड उत्तर), श्री.राहल िगताप (श्रीगोंदा), श्री.प्रदीप नाईि (किनवट), श्री.पाांडरां ग बरोरा
(शहापूर), श्री.वैभव वपचड (अिोले), श्री.दत्तात्रय भरणे (इांदापूर), श्री.मिरां द िाधव-पाटील
(वाई), श्री.वविय भाांबळे (जिांतरू ), श्री.भाऊसाहे ब पाटील - धचिटगाांविर (वैिापरू ), श्री.सांग्राम
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िगताप (अहमदनगर शहर), श्री.सरे श लाड (ििात), श्री.राहल मोटे (पराांडा), श्री.सांिय िदम
(दापोली), श्री.हदपि चव्हाण (फलटण), श्री.पांिि भिबळ (नाांदगाव), डॉ.सतीश (अण्णासाहे ब)
पाटील (एरां डोल), श्री.मधसूदन िेंद्रे (गांगािेड), श्री.नरहरी खझरवाळ (हदांडोरी), श्रीमती सांध्यादे वी
दे साई-िपेिर (चांदगड) :

सन्माननीय मख्यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मुींबईसह राज्यात भ्क्या कुत्रयाींचे प्रमाण ददवसेंददवस वाढत असून िासनाने आतापयांत
भ्क्या कुत्रयाींना आळा घालण्यासाठी कोणतीही उपाययोिना केलेली नाही, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, मुींबईसह राज्यात अनेक दठकाणी लहान मल
ु ाींसह अनेक नागरीकाींवर भ्क्या
कुत्रयाींनी हल्ला केल्याच्या अनेक घ्ना घडत आहे त, हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास,

भ्क्या

कुत्रयाींचा

तात्काळ

बींदोबस्त

करण्यासींदभाशत

िासनाने

कोणती

उपाययोिना केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०७-०२-२०१९) : (१)
(२)
(३)

हे खरे नाही.

होय.
िासन तनणशय ददनाींक ११ नोव्हें बर, २०१६ अन्वये

समस्ये

करीता

प्राणी िन्म

तनयींत्रण - पयशवेक्षण सशमत्या

नसबींदी सींदभाशत सूचना सवश नागरी स्थातनक
तसेच िासन पररपत्रक

ददनाींक

२२

स्वराज्य

कुत्रयामळ
ु े
स्थापन

तनमाशण
करणे

होणाऱ्या
व

श्वान

सींस्थाींना ददलेल्या आहे त.

नोव्हें बर, २०१६ अन्वये The prevention

of cruelty of Animals Act व The Animal Birth Control (Dogs) Rules, २००१
का्े कोरपणे

अींमलबिावणी

करण्याची

ददल्या आहे त.
िासन पररपत्रक
स्थातनक

स्वराज्य

श्वानदीं िावरील
(४)

लस

सुचना

सवश

नागरी

ददनाींक ०५ नोव्हें बर, २०१६

सींस्थाींच्या

रुग्णालय

व

स्थातनक

अन्वये
प्राथशमक

ची

स्वराज्य सींस्थाींना

राज्यातील सवश
आरोग्य

मोर्त दे ण्याबाबत सच
ू ना ददल्या आहे त.

नागरी
केंद्रातुन

प्रश्न उदभवत नाही.

___________
मांबईतील अनदाननत व ववनाअनदाननत ४७८ शाळाांनी महानगरपाशलिेिडून
पनमाान्यतेची परवानगी घेतली नसल्याबाबत

(३२)

१२८७८४ (०६-१२-२०१८).

अॅड.आशशष शेलार (वाांद्रे पजश्चम) :
काय :-

श्री.राि परोहहत (िलाबा), श्री.सांिय िेळिर (ठाणे),
सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील

(१) मुींबईतील अनुदातनत व ववनाअनुदातनत ४७८ िाळाींनी महानगरपाशलकेकडून पुनमाशन्यतेची

परवानगी घेतली नसल्यामुळे त्याींची मान्यता रद्द होणार असल्याचे माहे मे, २०१८ मध्ये वा
त्या दरम्यान तनदिशनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, या िाळाींची चौकिी करण्यात आली आहे काय, चौकिीनस
ु ार या िाळाींना

मान्यता दे ऊन ववद्यार्थयाांचे िैक्षखणक नक
ु सान रोखण्याबाबत िासन कोणती कायशवाही करणार
वा कररत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१२-०२-२०१९) : (१), (२) व (३) मान्यता मुदतवाढ दे ण्यासाठी बालकाींचा

मोर्त व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अर्धतनयम, २००९ मधील अ्ी व ितींची पूतत
श ा न
केल्यामळ
ु े बह
ु ई महानगरपाशलका क्षेत्रातील अनद
ु ातनत ११९ व ववनाअनद
ु ातनत ४२७ अिा
ृ न्मींब

एकूण ५४६ िाळाींचे मान्यता मद
ु तवाढ दे ण्याबाबतचे प्रस्ताव कायाशजन्वत असून, सदर िाळा
तनयशमतपणे सुरु असल्याचे बह
ृ न्मुींबई महानगरपाशलकेमार्शत कळववण्यात आले आहे.
___________
श्रीगोंदे शहरात (जि.अहमदनगर) नगरोत्थान योिनेअांतगात रस्त्याांची िामे
ननिृष्ट्ट दिााची झाल्याबाबत
(३३)

१२८८२० (०६-१२-२०१८).

श्री.राहल िगताप (श्रीगोंदा) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील

(१) श्रीगोंदे िहरात (जि.अहमदनगर) नगरोत्थान योिनेंतगशत ३३ को्ी रुपयाींच्या खचाशतून १७
रस्त्याींची कामे सुरु करण्यात आली आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, रस्त्याींची कामे सुरु असताना माहे िून, २०१८ मध्ये वा त्या दरम्यान
रस्त्याला खड्डे पडल्याचा प्रकार तनदिशनास आल्यामळ
ु े तेथील सामाजिक कायशकत्याांनी
रस्त्याला सलाईन दे ऊन अनोख्या पध्दतीने आींदोलन सुरु केले, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, यासींदभाशत चौकिी करण्यात आली आहे काय, त्यात काय आढळून आले,

(४) असल्यास, तनकृष् दिाशचे काम करणाऱ्या सींबींर्धताींववरुध्द कोणती कारवाई केली वा
करण्यात येत आहे,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०६-०२-२०१९) : (१) (२), (३), (४) व (५)
• महाराषर सुवणश ियींती नगरोत्थान (राज्यस्तर) योिनेअींतगशत श्रीगोंदा िहरातील १७
रस्त्याींची कामे प्रगतीपथावर आहे त.

• िुन, २०१८ च्या दरम्यान िहरातील शसध्दाथशनगर ते िोधपूर मारुतीचौक या रस्त्यावर
खड्डा पडल्याचे तनदिशनास आल्यावर कींत्रा्दाराकडून सदर खड्डा बुिववण्यात आलेला आहे , हे
खरे आहे .

• या कामाचे थडशपा्ी ऑडी् कॉलेि ऑर् इींजितनरीींग, पुणे याींनी केलेले आहे . या

अहवालानस
ु ार सदर रस्त्याचे काम समाधान कारक व योग्य दिाशचे झाले असल्याचे
नगरपररषद, श्रीगोंदा याींनी कळववलेले आहे.

___________
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शसडिोने प्रशसध्द िेलेल्या िाहहरातीला मांबई ग्राहि पांचायतीने आिेप घेतल्याबाबत
(३४)

१२९४४८ (२९-१२-२०१८).

श्री.रुपेश म्हात्रे (शभवांडी पूव)ा :

सन्माननीय मख्यमांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

राज्यात घराींच्या लॉ्रीसींदभाशत शसडकोने प्रशसध्द केलेल्या िादहरातीला मुींबई ग्राहक

पींचायतीने माहे ऑगस््, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान आक्षेप घेतला आहे , हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास, मुींबई ग्राहक पींचायतीने कोणत्या मुद्दयाींवर आक्षेप घेतला आहे, त्यानुसार

िासनाने कोणता तनणशय घेतला आहे , त्याचे स्वरुप काय आहे ,
(३)

नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१२-०२-२०१९) : (१) व (२) मुींबई ग्राहक पींचायती कडून घराींच्या

लॉ्रीसींदभाशत शसडकोने प्रशसद्ध केलेल्या िादहरातीला ऑगस््,२०१८ मध्ये वा त्यासम
ु ारास
आक्षेप घेतल्याची बाब तनदिशनास आलेले नाही.
(३) प्रश्न उद्भवत नाही.
___________
मालेगाव (जि.नाशशि) महानगरपाशलिा बाांधिाम ववभागामाफात झालेल्या िामाांच्या
दे यिाांना स्थधगती दे ऊन सदर िामाांची चौिशी िरण्याबाबत
(३५)

१२९५४८ (०७-१२-२०१८).

श्री.आशसफ शेि (मालेगाांव मध्य), श्री.राधािृष्ट्ण वविे-पाटील

(शशडी), श्री.अशमन पटे ल (मांबादे वी), श्री.अस्लम शेि (मालाड पजश्चम), श्री.नसीम िान
(चाांहदवली), श्रीमती ननमाला गाववत (इगतपूरी), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर), श्री.िणाल
पाटील (धळे ग्रामीण), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरी), श्री.सननल िेदार (सावनेर), श्री.अमर िाळे
(आवी), श्री.भारत भालिे (पांढरपूर) :
काय :-

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील

(१) मालेगाव (जि.नाशिक) महानगरपाशलका बाींधकाम ववभागामार्शत झालेल्या कामाींच्या
दे यकाींना

स्थर्गती

दे ऊन

सदर

कामाींची

चौकिी

करण्याबाबतची

मागणी

स्थातनक

लोकप्रतततनधीींनी माहे ऑगस््, २०१८ मध्ये वा त्या दरम्यान प्रधान सर्चव, नगरववकास
ववभाग याींच्याकडे तनवेदनाद्वारे केली आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणाची चौकिी करण्यात आली आहे काय, अद्यापपयांत प्रत्यक्षात
ककती ववकासकामे करण्यात आली आहे त,
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी दोषी आढळून येणाऱ्या सींबींर्धताींवर िासनाने कोणती
कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०८-०२-२०१९) :(१) होय.
(२) व (३)

मा.ववधानसभा सदस्य

याींनी

पत्रात

नमुद केलेल्या

मुद्याींसींदभाशत

त्रयस्थ

यींत्रणेमार्शत सखोल चौकिी करुन, तद्नींतर प्रलींबबत बबले अदा करण्याबाबत तनयमानुसार
पढ
ु ील कायशवाही करण्याचे आयक्
ु त, मालेगाव महानगरपाशलका याींना ददनाींक २९ ऑगस््, २०१८
अन्वये कळववण्यात आले आहे .

सदरची १५६६ कामे ही रु.५ लक्ष पयांतच्या रकमेची आहे त. त्यापैकी रु.२ ते ५ लक्ष
रकमेच्या कामाींचे त्रयस्थ यींत्रणेमार्शत ताींबत्रक लेखापरीक्षण करण्यात आलेले असून, रु.२ लक्ष
रकमेच्या आतील कामाींचे ताींबत्रक लेखापररक्षण करण्यात आलेले नाही.

मा.लोकप्रतततनधी याींनी मागणी केल्यानस
ु ार सवशच एकूण १५६६ कामाींचे पुन:श्च त्रयस्थ

यींत्रणेमार्शत चौकिी करण्यासाठी महानगरपाशलकेमार्शत पाठपुरावा सुरु असून, चौकिी पुणश
झाल्याशिवाय दे यके अदा केली िाणार नाहीत, असे मालेगाव महानगरपाशलकेने कळववले आहे .
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.
___________
मालेगाव (जि.नाशशि) महानगरपाशलिा िायािेत्रात ववववध प्रभागाांमध्ये सवासाधारण
ननधीतून झालेल्या वविासिामाांची त्रयस्थ यांत्रणेिडून चौिशी होणेबाबत
(३६)

१२९५५२ (०७-१२-२०१८).

श्री.आशसफ शेि (मालेगाांव मध्य), श्री.राधािृष्ट्ण वविे-पाटील

(शशडी), श्री.वविय वडेट्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.अशमन पटे ल (मांबादे वी), श्री.अस्लम शेि (मालाड

पजश्चम), श्री.नसीम िान (चाांहदवली), श्रीमती ननमाला गाववत (इगतपूरी), डॉ.सांतोष टारफे

(िळमनरी), श्री.िणाल पाटील (धळे ग्रामीण), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर), श्री.सननल िेदार
(सावनेर), श्री.अमर िाळे (आवी), श्री.भारत भालिे (पांढरपूर) :
गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील

(१) मालेगाव (जि.नाशिक) महानगरपाशलका कायशक्षेत्रात ववववध प्रभागाींमध्ये मागील आर्थशक
वषाशतील सवशसाधारण तनधीतून बोगस ववकासकामे झाल्याचा सींिय व्यक्त होत असन
ू ३४
को्ी रुपये खचाशच्या सींियास्पद एक हिार ५६६ कामाींची चौकिी स्थातनक यींत्रणेकडून न
करता ती त्रयस्थ यींत्रणेकडून करण्यात यावी अिी मागणी स्थातनक लोकप्रतततनधी याींनी

नगरववकास ववभागाकडे माहे ऑगस््, २०१८ मध्ये वा त्या दरम्यान केल्याचे तनदिशनास आले,
हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सदर पथकाने कामाच्या दिाशची तपासणी केली असता त्यात काय आढळून
आले आहे , त्यानूसार दोषी आढळून येणा-या ठे केदाराींवर कोणत्या स्वरुपाची कारवाई करण्यात
आली वा येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०८-०२-२०१९) : (१) होय.
(२) मा.ववधानसभा सदस्य याींनी पत्रात नमुद केलेल्या मुद्याींसद
ीं भाशत त्रयस्थ यींत्रणेमार्शत
सखोल चौकिी करुन, तद्नींतर प्रलींबबत बबले अदा करण्याबाबत तनयमानुसार पुढील कायशवाही
करण्याचे आयक्
ु त, मालेगाव महानगरपाशलका याींना ददनाींक २९ ऑगस््, २०१८ अन्वये
कळववण्यात आले आहे .

मा.लोकप्रतततनधी याींनी मागणी केल्यानस
ु ार सवशच एकूण १५६६ कामाींचे पुन:श्च त्रयस्थ

यींत्रणेमार्शत चौकिी करण्यासाठी महानगरपाशलकेचा पाठपुरावा सुरु असून, चौकिी पुणश
झाल्याशिवाय दे यके अदा केली िाणार नाहीत, असे मालेगाव महानगरपाशलकेने कळववले आहे .
(३) प्रश्न उद्भवत नाही.
___________
मांबईतील गोळीबार साांताक्रझ (पव
ू )ा येथील झोपडपट्टी पनवासन योिनेबाबत
(३७)

१२९६४१ (०४-१२-२०१८).

डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरी) :

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय गह
ृ ननमााण

(१) मींब
श सन २००८ व
ु ईतील गोळीबार साींताक्रुझ (पव
ू )श येथे झोपडप््ी पन
ु वशसन योिनेतींगत
सन २००९ साली ररक्त झालेल्या पात्र झोपडीधारकाींना प्रार्धकरण पररपत्रक क्र.१६२ नुसार
पुनवशसन इमारतीत सदतनका वा्पात प्राधान्य दे ण्यात आलेले नाही, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सन २०१० साली ररक्त केलेल्या झोपडीधारकाींना ववकासक मे.शिवाशलक व्हे न्चर
व प्रार्धकरणातील अर्धकारी याींनी सींगनताने पन
ु वशसन इमारतीत सदतनका वा्प केली आहे , हे
ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या ववरोधात खार-साींताक्रुझ (पूव)श िवाहर नगर, गोळीबार झोपड््ी सींयुक्त
कृती सशमती याींनी मा.अप्पर मख्
ु य सर्चव, गह
ृ तनमाशण ववभाग याींना ददनाींक १६ ऑगस््,
२०१८ रोिी वा त्यासुमारास लेखी तनवेदन ददले आहे , हे ही खेर आहे काय,

(४) असल्यास, या तनवेदनानस
ु ार या बेकायदा सदतनका वा्पाबाबत चौकिी करुन सदर
ववकासक व सींबींर्धत अर्धकारी याींच्यावर कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. प्रिाश महे ता (०१-०२-२०१९) : (१) व (२)
प्रार्धकरणाचा अहवाल आहे .

हे खरे नाही, असा झोपडपट्टी पन
ु वशसन

(३) खार साींताक्रुझ िवाहर नगर गोळीबार झोपडपट्टी सींयुक्त कृती सशमती याींचे िासनास
प्राप्त झालेले दद.२०.०२.२०१८ चे तनवेदन दद.२२.०३.२०१८ च्या पत्रान्वये
कायशवाहीस्तव झोपडपट्टी पुनवशसन प्रार्धकरणास पाठववण्यात आले आहे .
(४) प्रश्न उद्भवत नाही
(५) प्रश्न उद्भवत नाही
___________

योग्य त्या पुढील
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मांबईतील नागररिाांना आरोशयाच्या चाांगल्या सेवा दे ण्यास महानगरपाशलिा
िचिामी ठरल्याचा ठपिा ठे वल्याबाबत़
(३८)

१२९९७७ (०७-१२-२०१८).

श्री.प्रिाश सवे (मागाठाणे) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्यमांत्री पढ
ु ील

(१) मींब
केलेल्या सव्हे क्षण आखण
ु ईतील प्रिा र्ाऊींडेिनने हीं सा ररसचशच्या माध्यमातन
ू
मादहतीच्या अर्धकाराद्वारे तयार केलेल्या अहवालात मुींबईकराींना आरोग्याच्या चाींगल्या सेवा

दे ण्यास मुींबई महानगरपाशलका कमकुवत ठरल्याचा ठपका माहे ऑक््ोबर, २०१८ मध्ये वा त्या
दरम्यान ठे वण्यात आला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदरील अहवाल महानगरपाशलका प्रिासनाला तसेच िासनाकडे सादर केला
आहे काय,
(३) असल्यास, कोणकोणत्या बाबी नमूद करण्यात आल्या आहेत व सदर अहवालानस
ु ार
िासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१२-०२-२०१९) : (१) व (२) मुींबईतील प्रिा र्ाऊींडेिनने हीं सा ररसचशच्या

माध्यमातून अवैध पध्दतीने सवेक्षण केले असन
ू , मादहतीच्या अर्धकाराद्वारे चक
ु ीचा अहवाल
तयार केला असल्याचे बह
ृ न्मुींबई महानगरपाशलकेने कळववले आहे .

सदर अहवाल व त्याचे तनषकषश बह
ृ न्मुींबई महानगरपाशलकेने अमान्य ठरववले असून,

सदर सींस्थेस आयक्
ु त, बह
ु ई महानगरपाशलका याींनी “अमान्य सींस्था” (Persona Nonृ न्मींब
grata) असे घोवषत केले आहे .

(३) प्रिा र्ाऊींडेिन या सींस्थेने, महापाशलका िाळे तील ववद्यार्थयाांचे कुपोषण ठरववताींना अगोदर
उीं ची व विन असे तनकष लावले आहे त. तसेच, नींतरच्या वषी वय व विन असे तनकष लावले
आहे त. त्यामळ
ु े एकूण कुपोवषत ववद्याथी याींची तल
ु ना होऊ िकत नाही.

तसेच, क्षयरुग्ण आखण डेंग्यु रुग्णाींच्या बाबतीतही सदर बाब आढळून आली आहे .

त्यामळ
ु े प्रिा र्ाऊींडेिन या सींस्थेने या आकडेवारीची अवैज्ञातनक तुलना करुन अत्यींत

चुकीचे तनषकषश काढले असल्याचे बह
ृ न्मुींबई महानगरपाशलकेने कळववले आहे .
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

___________
पांडडत मदन मोहन मालवीय शताब्लदी रुशणालयाच्या प्रस्ताववत नववन रुशणालय
व वैदयकिय महाववदयालयाबाबत
(३९)

१३०११७ (०७-१२-२०१८).

श्री.तिाराम िाते (अणशक्ती नगर) :

सन्माननीय

मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) पींर्डत मदन मोहन मालवीय िताब्दी रुग्णालय, गोवींडी, मींब
ु ई या रुग्णालयाचे प्रस्ताववत
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नवीन रुग्णालय व वैद्यककय महाववद्यालयाबाबत स्थातनक लोकप्रतततनधीींनी ददनाींक ६ एवप्रल,
२०१८ रोिी वा त्या सम
ु ारास मा.आयुक्त, बह
ृ न्मुींबई महानगरपाशलका, मुींबई याींना लेखी
तनवेदन ददले होते, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या तनवेदनानस
ु ार िासनाने कोणता तनणशय घेतला आहे व त्याचे स्वरुप काय
आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१२-०२-२०१९) :
(१) हे खरे आहे .
(२)

व

(३)

सध्या

अजस्तत्वात

असलेल्या

पींर्डत

मदन

मोहन

मालवीय

िताब्दी

रुग्णालयािेिारील मोकळया िागेत पदहल्या ्प्प्यात नवीन रुग्णालयाची ५८० रुग्णिय्याींची
इमारत उभारणीचे काम प्रगतीपथावर आहे .
तसेच, वैद्यकीय महाववद्यालय उभारण्यासाठी ५०० रुग्णिय्येचे सस
ु ज्ि रुग्णालय व

कमीतकमी १० एकर क्षेत्रर्ळाची िागा उपलब्ध असणे आवश्यक असून, सद्य:जस्थतीत पींर्डत
मदन मोहन मालवीय िताब्दी रुग्णालयाच्या आवारात ८.३१ एकर िागा उपलब्ध आहे . सदर

रुग्णालयालगत असलेली २ एकर िागा हस्तगत केल्यानींतर वैद्यकीय महाववद्यालय सुरु
करण्याची कायशवाही करण्यात येणार असल्याचे बह
ु ई महानगरपाशलकेमार्शत कळववण्यात
ृ न्मींब
आले आहे.

___________
मांबई महानगरपाशलिेच्या माहहम येथील प्रस्तनतगह
ृ ातील तळमिल्यावरील
ररफिी िागेचा अनधधिृतपणे वापर होत असल्याबाबत

(४०)

१३०१७७ (०८-१२-२०१८).

श्री.ियप्रिाश मांदडा (बसमत) :

सन्माननीय मख्यमांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

मुींबई महानगरपाशलकेच्या मादहम येथील प्रस्तुततगह
ृ ातील तळमिल्यावरील ररर्ुिी िागा

सींबींर्धत अर्धकाऱ्याींकडून जस्कल्ड लॅ ब (अद्ययावत रे तनींग सें्र) बाींधण्यासाठी अनर्धकृतपणे
बळकावली असल्याचे माहे िल
ु ,ै २०१८ मध्ये वा त्या दरम्यान तनदिशनास आले आहे , हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, सदरहू प्रस्तुततगह
ृ ात मदहन्याला साधारण दीड हिार मदहला उपचार घेत
असतात, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, उक्त प्रस्तुततगह
ृ ाची िागा जस्कल्ड लॅ बला दे ण्यास नागररकाींचा ववरोध असून
उक्त प्रकरणाची चौकिी करण्यात आली आहे काय, तद्नुसार चौकिीत काय तनषपन्न झाले,
चौकिीनस
ू ार दोषीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. ५४४ (36)
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१२-०२-२०१९) : (१) बह
ृ न्मुींबई महानगरपाशलकेच्या मादहम येथील
प्रसुतीगह
ृ ातील तळमिल्यावरील िागा जस्कल्स लॅ बसाठी वापरण्यात येणार होती.

सदर जस्कल्स लॅ ब हे एक प्रशिक्षण केंद्र असन
ू , त्यामध्ये महानगरपाशलकेच्या डॉक््र,

नशसांग स््ार् व इतर स््ार् इत्यादीींना अद्ययावत प्रात्यक्षक्षक/प्रशिक्षण दे ण्यात येणार आहे .
(२) सदर प्रसुतीगह
ृ ात मदहन्याला सरासरी ७०० ते ८०० मदहला उपचार घेत असतात.

(३) व (४) सदर स्कील लॅ बबाबत स्थातनक लोकप्रतततनधीींनी बह
ृ न्मुींबई महानगरपाशलकेच्या

सावशितनक आरोग्य सशमतीमध्ये हरकतीचा मुद्दा उपजस्थत करुन, सदर जस्कल लॅ बला ववरोध
असल्याचे कळववले आहे .

त्यानुसार सदर प्रसुतीगह
ु करण्याचे प्रस्ताववत केले
ृ ात जस्कल लॅ ब सुरु न करता इतरत्र सरु

असल्याचे महानगरपाशलकेमार्शत कळववण्यात आले आहे .
___________

मांगळवेढा (जि.सोलापूर) येथील नगरपाशलिा मख्याधधिारी
याांच्या िायापध्दतीची चौिशी िरण्याबाबत

(४१)

१३१२३९ (०८-१२-२०१८).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.भारत भालिे (पांढरपूर) :

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील

(१) मींगळवेढा (जि.सोलापूर) येथील मींनगरपाशलका मुख्यार्धकारी याींच्या कामकािाला कीं्ाळून

व सततच्या गैरहिेरीबाबत नगराध्यक्षा, मींगळवेढा याींनी जिल्हार्धकारी, सोलापूर याींच्याकडे
तक्रार केल्याचे ददनाींक २८ सप््ें बर, २०१८ रोिी वा त्या सम
ु ारास तनदिशनास आले आहे, हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, मुख्यार्धकारी याींच्या कायशपध्दतीची चौकिी करून त्याींची तात्काळ बदली
करावी अिीही मागणी करण्यात आल्याचे तनदिशनास येत आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, याबाबत िासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०६-०२-२०१९) :(१) होय, अिी तक्रार करण्यात आली आहे.
(२) व (३)
•

तत्काशलन मख्
ु यार्धकारी, मींगळवेढा याींच्याबाबतच्या तक्रारीींच्या अनष
ु ींगाने त्याींची अन्यत्र

बदली करण्यात आली आहे . मुख्यार्धकारी, मींगळवेढा या पदावर अन्य अर्धकाऱ्याची तनयुक्ती
करण्यात आली आहे .
•

तत्काशलन मुख्यार्धकारी याींच्या ववरुद्धच्या प्राप्त तक्रारीींच्या अनुषींगाने जिल्हार्धकारी,

सोलापूर याींच्या स्तरावरुन उपववभागीय अर्धकारी, मींगळवेढा याींच्यामार्शत चौकिी करण्यात
येत आहे .
•

िासन स्तरावर प्राप्त तक्रारीींच्या अनुषींगानेदेखील तत्काशलन मुख्यार्धकारी, मींगळवेढा

याींची आयुक्त तथा सींचालक, नगरपररषद प्रिासन सींचालनालय, वरळी, मुींबई याींच्या

वव.स. ५४४ (37)
स्तरावरुन प्राथशमक चौकिी करण्यात येत आहे.
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.
___________
पणे शहरातील महानगरपाशलिेच्या नालेसफाई, रस्ते व िचरा
वाहतिीमध्ये गैरव्यवहार झाल्याबाबत
(४२)

१३१८५१ (०५-१२-२०१८).

श्री.शभमराव तापिीर (िडिवासला) : सन्माननीय मख्यमांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) पुणे िहरातील महानगरपाशलकेच्या नालेसर्ाई, रस्ते व कचरा वाहतुकीत मोठया प्रमाणात
गैरव्यवहार झाल्याप्रकरणी मा.मख्
ु यमींत्री महोदय याींनी कामाींचे स्वरूप व तपशिल, अवलींबलेली

कायशपध्दती, दे यक अदायगीची पध्दत, नोंदी याचा स्वींयस्पष् अहवाल सादर करण्याबाबतचा
आदे ि महानगरपाशलका प्रिासनास ददला होता, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, मा.मुख्यमींत्री याींच्या आदे िाची अींमलबिावणी करण्याच्या दृष्ीने कोणती
कारवाई करण्यात आली वा येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०६-०२-२०१९) : (१)

अिा आियाचे िासन पत्र महानगरपाशलका

प्रिासनास ददले आहे , हे खरे आहे.
(२)

व (३) याबाबत पण
ु े महानगरपाशलकेकडून अहवाल प्राप्त झाल्यानींतर पढ
ु ील योग्य ती

कायशवाही करण्याचे प्रयोिन आहे.

___________
पणे येथील आरक्षित भि
ू ांडाांचा वविास िरून ववववध गह
ृ योिनामध्ये
बाांधलेल्या एि हिार सदननिा ववनावापर पडून असल्याबाबत

(४३)

१३१८५७

(शशवािीनगर) :

(०८-१२-२०१८).

श्री.शभमराव तापिीर

(िडिवासला),

श्री.वविय

िाळे

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) पुणे येथील आरक्षक्षत भूखींडाींचा ववकास करून ववववध गह
ृ योिनाींमध्ये बाींधलेल्या एक
हिार सदतनका गत काही वषाांपासून ववनावापर पडून असल्याची बाब माहे ऑक््ोबर, २०१८
मध्ये वा त्या दरम्यान तनदिशनास आली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, हडपसर औींध बोपोडी, धनकवडी, कोथरूड, कवेनगर, एरीं डवणे व िवळपासच्या
भागात ्या सदतनका असून त्याींचा ताबा महानगरपाशलका प्रिासनाकडे असताींना त्याकडील

दल
श तेमुळे यातील बहुतेक सदतनकाींची दरु वस्था झाली असून या सदतनकाींचा सुरक्षक्षततेच्या
ु क्ष
अभावी अनेकवेळा दरु
ु पयोग ही होताना ददसत आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास,

आर्थशकदृष्या

दब
श
ु ल

घ्कातील

नागररकाींसाठी,

ववस्थावपताींसाठी

तसेच

वव.स. ५४४ (38)
महानगरपाशलकेच्या तत
ृ ीय, चतुथश श्रेणीतील कमशचाऱ्याींनी वेळोवेळी रीतसर मागणी करून व
पत्रव्यवहार करूनसद्ध
ु ा त्याींना त्या सदतनका ददल्या िात नाही, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाकडून कोणती कायशवाही करण्यात आली वा येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०६-०२-२०१९) : (१)

होय, महानगरपाशलका प्रकल्प बार्धत व रस्तारुीं दी

बार्धत रदहवाश्याींना वा्प करुन शिल्लक रादहलेल्या सदतनका प्रकल्प बार्धत ववस्थावपताींचे
पन
ु वशसन करावयाची मागणी सींबींर्धत ववभागाींकडून प्राप्त न झाल्याने पन
ु वशसना अभावी एकूण
८८८ सदतनका ववना वापर पडून असल्याची वस्तुजस्थती आहे.

(२) होय, सदतनकाींची अींि:त दरु वस्था झाली असून काही प्रमाणात सदतनकाींचा सुरक्षक्षततेच्या
अभावी दरु
ु पयोग होताना तनदिशनास आलेले आहे , असे तनदिशनास आल्यानींतर वेळोवेळी
कारवाई करणेत येत.े

(३) होय, ववकास तनयींत्रण तनयमावली मधील तनयम क्र. आर-७ या तरतद
ु ीनस
ु ार केवळ
प्रकल्पामुळे

ववस्थावपताींसाठी

सदतनका

दे ण्याची

कमशचाऱ्याींना सदतनका दे ता येणे िक्य नाही.

तरतूद

असल्याने

महानगरपाशलकेच्या

(४) प्रश्न उद्भवत नाही.
(५) प्रश्न उद्भवत नाही.
___________
शभवांडी महानगरपाशलिा िेत्रातील दररोि िमा होणारा िचरा शहरातून गोळा
िरुन डजम्पांग ग्रऊांडवर टािण्याबाबतचा प्रस्ताव

(४४)

१३२२१७ (१०-१२-२०१८).

श्रीमती मांदा म्हात्रे (बेलापूर) :

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्यमांत्री

(१) शभवींडी महानगरपाशलका क्षेत्रातील दररोि िमा होणारा एकूण ३०० मेदरक ्न कचरा
िहरातून गोळा करुन डजम्पींग ग्रऊींडवर वाहतक
ु करण्यासाठी नालासोपारा येथील साई गणेि
इीं्रप्रयझेस या कींपनीने ददलेल्या दीड को्ी रुपयाींच्या प्रस्तावास महानगरपाशलका प्रिासनाने
मान्यता ददली असल्याची मादहती माहे िुल,ै २०१८ च्या िेव्च्या आठवडयात वा त्या
दरम्यान तनदिशनास आली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर नव्या प्रस्तावास पुढील मान्यता दे ण्यात आली आहे काय,
(३) असल्यास, त्यानस
ु ार पढ
ु े कोणती कायशवाही करण्यात आली वा येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२५-०१-२०१९) : (१), (२) व (३) हे खरे नाही.
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.
___________

वव.स. ५४४ (39)

गोंडवपपरी (जि.चांद्रपूर) नगरपांचायतीमधील वि
ृ लागवड व डस्टबीन
िरे दी ववक्री िामात लािो रुपये िचा िेल्याबाबत

(४५)

१३२७०६ (१०-१२-२०१८).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

अॅड.सांिय धोटे (रािरू ा) :

सन्माननीय मख्यमांत्री पढ
ु ील

(१) गोंडवपपरी (जि.चींद्रपरू ) नगरपींचायतीमधील वक्ष
ृ लागवड व डस््बीन खरे दी ववक्री कामात
लाखो रुपये खचश केल्याचे माहे सप््ें बर, २०१८ मध्ये वा त्या दरम्यान तनदिशनास आले, हे खरे
आहे काय,
(२) असल्यास, गोंडवपपरी नगरपींचायतीने पयाशवरण सींरक्षणाच्या नावावर तनधीचा अपव्यय
वक्ष
ृ लागवडीकरीता करुन िासनाची ददिाभुल केलेली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सहाय्य अनुदान योिनींतगशत २१ लक्ष रुपये दाखवन
ु २,२०० रुपये खचश करुन
िासनाच्या तनकषाचे पालन न करता तनयमबाहय पद्धतीने तनधी खचश केला आहे , हे ही खरे
आहे काय,
(४) असल्यास, िासनाने उक्त प्रकरणी चौकिी केली आहे काय,चौकिीअींती काय तनषपन्न
झाले, त्यानस
ू ार दोषीींवर कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०८-०२-२०१९) : (१)

अिा आियाचे वत्ृ त ददनाींक १४ सप््ें बर, २०१८

रोिीच्या “दै तनक पुण्यनगरी” या वतशमानपत्राच्या अींकात छापून आले होते, हे खरे आहे .
(२), (३) व (४)
•

गोंडवपींपरी नगरपररषदे ने वक्ष
ृ लागवड व त्याींच्या सींगोपनाकरीता अींदािपत्रकास सक्षम

प्रार्धकाऱ्याींची ताींबत्रक मान्यता तसेच प्रिासकीय मान्यता घेऊन खचश केला आहे .
•

ताींबत्रक मींिूरीनुसार मूळ कामाींची ककीं मत रुपये २१,३४,०८०/- इतकी होती. त्यामध्ये

आकजस्मक खचश व िी.एस.्ी. च्या रक्कमा शमळवन
ू रुपये २४,३२,८५१.२०/- एवढ्या रक्कमेच्या
अींदािपत्रकास महाराषर िीवन प्रार्धकरणाने ताींबत्रक मींिूरी ददली व नगरपररषदे ने प्रिासकीय
मींिूरी ददली.
•

तनववदा प्रकक्रया राबवून यिस्वी तनववदाकारास ददनाींक ४/७/२०१८ रोिी याबाबतचे

कायाशरींभ आदे ि दे ण्यात आले.
•

कायाशरींभ आदे ि व करारनाम्यानस
ु ार तनववदाकाराने ३ मदहन्यात ९५० रोपाींची लागवड

करणे आवश्यक होते. ददनाींक

५/९/२०१८

पयांत

त्याींनी

६६० रोपाींची लागवड केल्याचे

आढळल्याने ददनाींक ५/९/२०१८ रोिी मोिमापे नोंदवून ६६० रोप लागवडीचे रुपये ११,०५,६७४/-

एवढ्या रक्कमेचे दे यक तनववदाकारास ददनाींक ७/९/२०१८ रोिी प्रदान करण्यात आले. पूणश ९५०
रोपे लागवडीचे दे यक प्रदान करण्यात आलेले नाही.
•

उवशररत २९० रोपे ददनाींक ७/९/२०१८ ते ददनाींक १०/९/२०१८ पयांत लावण्यात आली आहे त.

अींततम दे यक प्रदान करण्यापूवी सवश ९५० रोपाींची पुन्हा तपासणी केली असता त्यामध्ये ३६
रोपे मत
ृ पावल्याचे आढळून आले आहे . तनववदे तील अ्ीनुसार नगरपररषदे ने तनववदाकारास

वव.स. ५४४ (40)
ददनाींक ३१/१०/२०१८ रोिी मत
ृ रोपाींचे पुन:रोपण करण्याबाबत कळववले होते. त्यानुसार सदर
३६ रोपाींचे पुन:रोपण करण्यात आले आहे . अद्याप २९० रोपे लागवडीची रक्कम तनववदाकारास
मींिूर करण्यात आलेली नाही.
(५) प्रश्न उद्भवत नाही.

___________
मांबईत म्हाडाच्या बहताांश िशमनीांवर अनतक्रमण झाल्याबाबत
(४६)

१३२७१९ (०४-१२-२०१८).

िॅप्टन आर.तशमल सेल्वन (सायन-िोळीवाडा), अॅड.पराग

अळवणी (ववलेपाले), अॅड.आशशष शेलार (वाांद्रे पजश्चम) :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय गह
ृ ननमााण मांत्री पुढील

(१) मींब
ु ईतील म्हाडाच्या बहुताींि िशमनीींवर अततक्रमण असल्यामळ
ु े म्हाडाला मागील तीन
वषाशत केवळ २५०० घरे च उभारता आल्याचे माहे ऑगस््, २०१८ मध्ये वा त्या दरम्यान
तनदिशनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, मुींबईत म्हाडाची िमीन ककती क्षेत्रर्ळ आहे याची मादहती दे खील म्हाडाकडे
उपलब्ध नसल्याचे तनदिशनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, िासनाने १ जिल्हार्धकारी, १ तहसीलदार, ५ नायब तहसीलदार अिी पदे गेली
ककत्येक वषश भरली नसल्यामुळे अततक्रमण ह्ववण्याच्या कामात ववलींब होत असल्याचे
आढळून आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, याबाबत चोकिी करून म्हाडाची ररक्त पदे लवकरात लवकर भरून म्हाडाच्या
िशमनीींवर असणारे अततक्रमण ह्वन
ू िास्तीची नवीन घरे उभारण्यासाठी िासन कोणती
उपाययोिना केली वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. प्रिाश महे ता (०८-०२-२०१९) : (१) हे खरे नाही.
(२) हे खरे नाही.

(३) व (४) सदरहू पदे भरण्याबाबत म्हाडाने महसूल ववभागास ववनींती केलेली आहे .
(५) प्रश्न उद्भवत नाही.
___________
मे.किां शि बबल्डसा ॲण्ड डेव्हलपसा हा वविासि पनववािासाच्या नावािाली चनाभट्टी
श्रमीि सहिार गह
ृ ननमााण सांस्थेचे अजस्तत्व नष्ट्ट िरीत असल्याबाबत
(४७)

१३२८५७ (०४-१२-२०१८).

श्री.सभाष साबणे (दे गलूर) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय गह
ृ ननमााण मांत्री

(१) मे.ककीं ग्ि बबल्डसश ॲण्ड डेव्हलपसश, नेहरुनगर, कुलाश, मुींबई हा ववकासक पन
ु वश वकासाच्या
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नावाखाली चुनाभट्टी श्रमीक सहकार गह
ृ तनमाशण सींस्था मयाशददत तसेच श्री.गुरुदत्त कृपा

सहकारी गह
ृ तनमाशण सींस्था मयाशददत, दहल रोड, सायन, चुनाभट्टी, मुींबई-२२ या दोन नोंदणीकृत
सहकारी गह
ृ तनमाशण सींस्था एकबत्रत करताना चुनाभट्टी श्रशमक सहकारी गह
ृ तनमाशण सींस्थेचे
अजस्तत्व नष् करीत असल्याप्रकरणी ववकासकावर कारवाई करण्यासाठी तेथील रदहवािाींनी
मा.गह
ृ तनमाशण मींत्री याींच्याकडे माहे ऑगस््, २०१८ मध्ये वा त्या दरम्यान तनवेदनाद्वारे
मागणी केली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणाची चौकिी करण्यात आली आहे काय, तद्नुसार चौकिीत काय
तनषपन्न झाले आहे ,

(३) असल्यास, उपरोक्त मागणीच्या अनुषींगाने िासनाने ववकासकावर कोणती कारवाई केली
वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. प्रिाश महे ता (०८-०२-२०१९) : (१) हे खरे नाही. सदरहू तनवेदन िासनास तसेच
उपतनबींधक, म्हाडा याींना प्राप्त झालेले नाही.
(२) प्रश्न उद्भवत नाही.
(३) प्रश्न उद्भवत नाही.
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.
___________
वाशशम नगरपररषदे च्या नगरोत्थान योिनेतून शहराांतगात रहदारीच्या
मख्य रस्त्याांच्या नतनीिरणाच्या िामाबाबत

(४८)

१३३३८१ (१०-१२-२०१८).

श्री.अशमत झनि (ररसोड), प्रा.ववरें द्र िगताप (धामणगाव

रे ल्वे), श्री.हषावधान सपिाळ (बलढाणा), अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा), श्रीमती ननमाला गाववत

(इगतपूरी), श्री.डी.एस.अहहरे (साक्री), श्री.िणाल पाटील (धळे ग्रामीण), श्री.अशमन पटे ल
(मांबादे वी), श्री.अस्लम शेि (मालाड पजश्चम), श्री.सननल िेदार (सावनेर), डॉ.सांतोष टारफे
(िळमनरी), श्री.त्र्यांबिराव शभसे (लातरू ग्रामीण), श्री.भारत भालिे (पांढरपरू ) :

सन्माननीय

मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) वाशिम नगरपररषदने नगरोत्थान योिनेतन
मींिरू ८१.५१ को्ी रुपयाींच्या तनधीतन
ू
ू
िहराींतगशत रहदारीच्या मुख्य रस्त्याींच्या नुतनीकरणाचे काम हाती घेतले आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, एकाच वेळी अनेक दठकाणचे मुख्य रस्ते खोदन
ू ठे वले असताना सवशच दठकाणी
कामातील ववलींबामळ
ु े नागरीकाींची गैरसोय होत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, खोदलेल्या रस्त्यावर “बोल्डर र्गट्टी” ्ाकण्यात आल्याने त्यावरुन वाहने
चालववणे अिक्य हात असल्याने िहरवाशसयाींमध्ये तीव्र सींताप व्यक्त होत आहे , हे ही खरे
आहे काय,
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(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन या कामाींना गती दे ण्याबाबत तसेच या
रस्त्याींच्या कामाींचा दिाश राखण्याबाबत कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०६-०२-२०१९) : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) (३) व (४)
•

िहरामधील मुख्य रस्त्याच्या दठकाणी रस्ता खोदन
ू आवश्यक सादहत्य वापरुन कामे पूणश

करण्यात येत आहे त. दरम्यान नागररकाींकररता िहरामधील इतर रस्त्याींचा वापर होत
असल्याने गैरसोय ्ाळली िात आहे .
•

िहरातील शिवािी चौकािवळील नाल्याच्या कामामळ
ु े रस्ता बींद असून त्यासाठी पयाशयी

वळण रस्त्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे.
•

तनववदा प्रकक्रया नुसार सदर रस्त्याींची कामे पूणश करण्याची मुदत कायाशदेिाचा ददनाींक

१२/७/२०१६ पासन
ू १५ मदहने (पावसाळा धरुन) इतकी होती. यासाठी नगरपररषदे ने वेळोवेळी

ठराव घेऊन ददनाींक ३०/११/२०१८ पयांत मुदतवाढ ददली आहे . तसेच कामे प्रगती पथावर
असल्याने सदर कामाींना ददनाींक २८/२/२०१९ पयांत मुदतवाढ दे ण्याचे नगरपररषदे चे तनयोिन
आहे , असे मख्
ु यार्धकारी याींनी कळववले आहे .
(५) प्रश्न उद्भवत नाही.

___________
दे शाचे सांरिण िरणारे मािी सैननि आखण त्याांच्या ववधवा याांना
मालमत्त्ता िर माफी िरण्याबाबत
(४९)

१३३४२७ (१०-१२-२०१८).

डॉ.शशशिाांत िेडि
े र (शसांदिेड रािा) :

सन्माननीय

मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) दे िाचे सींरक्षण करणारे मािी सैतनक आखण त्याींच्या ववधवा याींना मालमत्त्ता कर मार्ी
करण्याबाबत मािी सैतनक सींघ्ना याींनी ददनाींक १६ ऑक््ोबर, २०१८ रोिी वा त्या सम
ु ारास
मा.मुख्यार्धकारी, नगरपररषद, दे ऊळगावरािा याींना लेखी तनवेदन ददले आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, यासींदभाशत िासनाने कोणता तनणशय घेतला आहे व त्याचे स्वरुप काय आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (११-०२-२०१९) : (१)
(२)

मालमत्ता

प्रस्ताववत
(३)

करामध्ये

सु्

आहे . असे नगरपररषद

होय.

दे ण्याची

कायशवाही

दे ऊळगाींवरािा

दे ऊळगाींवरािा याींनी कळववले आहे .

प्रश्न उद्भवत नाही.
___________

नगरपररषदे मार्शत

वव.स. ५४४ (43)

शभवांडी ननिामपूर शहर (जि.ठाणे) महानगरपाशलिा हद्दीतील प्रभाग सशमती क्रमाांि ३ मधील
मौिे िामतघर येथील मे. एम.िे. वाय इन्रास्रक्चरचे भागीदार घनश्याम पटे ल
याांनी ननयमबाह्य बाांधिाम िेल्याबाबत
(५०) १३४७७७ (३०-०१-२०१९).

श्री.महे श चौघले (शभवांडी पजश्चम) :

सन्माननीय मख्यमांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) शभवींडी तनिामपूर िहर (जि.ठाणे) महानगरपाशलका हद्दीतील प्रभाग सशमती क्रमाींक ३
मधील मौिे कामतघर येथील सव्हे नीं. १०८/२, १०८/३, १०८/४, १७७/४ सदरील मालक धनािी

प्े ल व लालिी राघविी प्े ल रावरीया, ववकासक मे. एम.के. वाय इन्रास्रक्चरतर्े भागीदार
घनश्याम प्े ल हे

तनयमबा्य बाींधकाम करीत असल्याबाबत आयुक्त, महानगरपाशलका

याींच्याकडे माहे ऑगस््, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान तनवेदनाद्वारे स्थातनक लोकप्रतततनधी
याींनी तक्रार केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, िमीन मालक व ववकासक याींना सन २०१३- १४ ला परवानगी ददली असताना
सन २०१६ - १७ मध्ये अर्धकारी व ववकासक याींनी सींगनमताने ववकासकास ९ मिली इमारत
बाींधकामाची परवानगी ददली, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, परवानगीतील अ् क्र. १९ मध्ये १८ मी. रुीं द ववकास योिना रस्त्यावरील ११९
चौ. मी िागा नोंदणीकृत बींधपत्र क्र. ८२००/२०१३ ददनाींक २० सप््ें बर, २०१३ अन्वये ताबा
पावतीद्वारे शभवींडी तनिामपूर िहर महानगरपाशलकेकडे हस्ताींतररत करून महानगरपाशलकेच्या
भोगवा्दार

याींचे

नावे

७/१२

व

र्ेरर्ार

दाखल

करून

तो

दोन

मदहन्याच्या

आत

महानगरपाशलकेस सादर करणे आवश्यक असताना आितागायत ७/१२ व र्ेरर्ार दाखल
केलेला नाही, हे ही खरे आहे काय,
(४)

असल्यास, अ् क्र. २० नस
ु ार खुली िागा (आर. िी) ही इमारत वापर दाखवण्यापूवी

ववकशसत कारणे व ती कायम खल
ु ी करणे आवश्यक असताना तसेही झाले नाही, हे ही खरे
आहे काय,

(५) असल्यास, अ् क्र. २८ नुसार िहरातील वाढते प्रदष
ू ण ववचारात घेता ववकशसत भख
ू ींडावर
१०० चौ. मी क्षेत्रात ५ झाडे या प्रमाणे ६२२१ चौ. मी क्षेत्रात झाडे लावलेली व ते उद्यान
ववभागाचे प्रमाणपत्र ददलेले नसल्याने अिा प्रकारे परवानगीतील अ्ी व ितींचा भींग करीत
असन
ू

त्याींच्यावर

कारवाई

होणे

आवश्यक

असताना

महानगरपाशलका

अर्धकारी

याींनी

कोणत्याही प्रकारची कारवाई केली नाही, हे ही खरे आहे काय,
(६) असल्यास, उक्त प्रकरणी दोषी असणाऱ्या अर्धकारी याींच्यावर कोणती कारवाई केली वा
करण्यात येत आहे ,
(७) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०५-०२-२०१९) : (१) होय, हे खरे आहे. सदर तनवेदन ददनाींक १६.०७.२०१८
रोिी प्राप्त झाल्याचे आयुक्त, शभवींडी-तनिामपूर िहर महानगरपाशलका याींनी कळववले आहे .

वव.स. ५४४ (44)
(२) सदर सवे नींबरबाबत शभवींडी-तनिामपूर िहर महानगरपाशलकेने खालीलप्रमाणे वस्तुजस्थती
कळववली आहे :-

ददनाींक ०३.१०.२०१३ रोिी मौिे कामतघर येथील स.नीं.१०८/२, ३, ४ व स.नीं.१७७/४ या



िागेमध्ये २ रहीवासी इमारतीींना परवानगी दे ण्यात आली.
इमारत प्रकार-ए तळमिला (वाहनतळ) + पदहला मिला ते सहावा मिला + अींित:



सातवा मिला (रदहवास वापर).
इमारत प्रकार-बी तळमिला (वाहनतळ) + पदहला मिला ते सहावा मिला + अींित:



सातवा मिला (रदहवास वापर)


परवानगीधारक याींनी हस्ताींतरणीय ववकास हक्क क्षेत्र वापरण्याचे प्रस्ताववत केल्याने
इमारत प्रकार-ए तळमिला (वाहनतळ) + पदहला मिला ते नववा मिला (रदहवास
वापर) व इमारत प्रकार-बी तळमिला (वाहनतळ) + पदहला मिला ते नववा मिला
(रदहवास वापर) या दोन इमारतीींच्या बाींधकामास अ्ी व ितींना अर्धन राहून ददनाींक
०३.०८.२०१६ अन्वये सध
ु ारीत बाींधकाम परवानगी दे ण्यात आली आहे .



ददनाींक २६.०३.२०१८ रोिी मौिे कामतघर येथील स.नीं.१७७/५ मधील १२०० चौ.मी.
क्षेत्राचा अींतभाशव करून इमारत प्रकार-सी तळमिला (वाहनतळ) + पदहला मिला ते
ततसरा मिला + अींित: चौथा मिला (रदहवास वापर) या नवीन इमारतीसह या ववकास
प्रस्तावास सध
ु ारीत परवानगी दे ण्यात आली.

(३) ववकासकाने सदर १८ मी. रुीं द रस्त्याकरीता एकूण ११९ चौ.मी. क्षेत्र नोंदणीकृत
करारनाम्याद्वारे महानगरपाशलकेच्या ताब्यात ददले असून आवश्यक र्ेरर्ार जिल्हार्धकारी,
ठाणे याींचेकडील र्डिी्ाईल व ऑनलाईन प्रणालीतील ताींबत्रक कारणाींमुळे प्रलींबबत आहे.

(४) अद्याप इमारत वापर सुरु नसुन सदर ववकास प्रस्तावास वापर दाखला दे ण्यात आलेला
नाही. वापर दाखला दे ण्यापव
ु ी आवश्यक सवश बाबी तपासण्यात येणार आहे त.

(५) ववकासकाने ववकशसत भख
ु ींडावर आवश्यक झाडे लावल्याची खात्री शभवींडी-तनिामपूर िहर
महानगरपाशलकेने केली आहे.

(६) व (७) प्रश्न उद्भवत नाही.
___________

ववधान भवन :
मांबई.

जितें द्र भोळे
सधचव (िायाभार),
महाराष्ट्र ववधानसभा.

__________________________________________________________________
मद्र
ु णपव
ू श सवश प्रकक्रया महाराषर ववधानमींडळ सर्चवालयाच्या सींगणक यींत्रणेवर
मुद्रण: िासकीय मध्यवती मुद्रणालय, मुींबई.

