अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ४२३ वी यादी

महाराष्ट्र ववधानसभा
दस
ु रे अधधवेशन, २०१८
___________

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५०
___________

मुांबईतील शशवडी भागात क्रीडा सांिुलािररता भुखांड शमळणेबाबत
(१)

४२८१३ (०५-०५-२०१६).

श्री.अ य चरधरी (शशवडी), श्री.सुननल शशांदे (वरळी) :

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) परळ (मुींबई) डॉ.शिरोडकर हॉस्पी्ल िेजारी असलेल्या नरे पाकक मैदानावर क्रिडा सींकुल
उभारण्याच्या प्रस्तावास स्थाननक रहहवाशयाींनी व सींस्थाींनी ववरोध दिकववल्यामुळे सदर क्रिडा
सींकुल शिवडी ववधानसभा क्षेत्रातील मोकळया भख
ू ींडावर उभारण्यात यावा अिी मागणी
स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी हदनाींक ०३ डडसेंबर, २०१५ रोजी मा.मुख्यमींत्री याींच्याकडे केली आहे,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर प्रकरणी िासनाने कोणती कायकवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१५-०५-२०१८) : (१) हे खरे आहे .
(२) सदर प्रकरणी जजल्हाधधकारी, मुींबई िहर याींनी म्हाडा व बह
ृ न्मुींबई महानगरपाशलकेचे
अधधकारी याींना शिवडी क्षेत्रातील मोकळया भख
ू ींडाची उपलब्धता तपासण्याबाबत हदलेल्या
ननदे िानस
ु ार, हदनाींक १०.०२.२०१६ रोजीच्या जजल्हाधधकारी याींच्यासमवेत झालेल्या बैठकीत,
म्हाडा व महानगरपाशलकेचे अधधकारी याींनी शिवडी क्षेत्रातील मोकळया भूखींडाची उपलब्धता
होऊ िकत नसल्याचे स्पष् केले आहे .

तसेच, स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी हदनाींक १४.११.२०१५ रोजीच्या पत्रान्वये, परळ-शिवडी
महसल
ववभागातील भक
ु
ू र ि. १६३ (भाग) या शमळकतीवर क्रिडा सींकुल बाींधण्याकररता
जजल्हाधधकारी, मुींबई िहर याींना ववनींती केली होती.

तथावप, सदर शमळकत िासकीय जमीन नसून, ्ोका लॅ ड (खाजगी) असल्यामुळे, सदर

जागेची पाहणी करण्यात आली नसल्याचे महसुल ववभागामार्कत कळववण्यात आले आहे.
(३) प्रशन उद्ावत नाही.

___________

वव.स. ४२३ (2)
इचलिरां ी (ज .िोल्हापूर) येथील वाहतूि आराखड्याबाबत
(२)

६७१८३ (१६-०१-२०१७).

श्री.सत्य ीत पाटील-सरुडिर (शाहूवाडी) :
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय

(१) इचलकरीं जी (जज.कोल्हापरू ) िहरातील वाहतक
ू व्यवस्था सध
ु ारण्यासाठी वाहतक
ू सध
ु ारणा व
व्यवस्थापन आराखडा तयार करण्यात आला असून सदर आराखडा हा माहे जून, २०१३ मध्ये
मींजूर दे खील करण्यात आला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर आराखडयाची अींमलबजावणी न झाल्याने गेल्या ३ वर्ाकत ववववध
अपघाताींमध्ये सम
ु ारे ५१ जणाींचा बळी गेल्याचे ननदिकनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त वाहतक
आराखडा लवकरात लवकर कायाकजन्वत करण्यासाठी िासन
ू
कोणती कायकवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१७-०५-२०१८) : (१) होय.
(२) पोलीस अधधक्षक कायाकलय, कोल्हापूर याींच्या अहवालानस
ु ार इचलकरीं जी िहरातील वाढलेली

वाहनाींची सींख्या, बेजबाबदारपणे वाहन चालववणे, वेळ मयाकदेचे उल्लींघन इत्यादी कारणामुळे
सन २०१५ ते जानेवारी, २०१८ अखेर ववववध अपघातामध्ये ५३ जणाींचा बळी गेला आहे .

(३) व (४) इचलकरीं जी िहरातील वाहतक
व्यवस्था सध
सध
ु
ु ारण्यासाठी “वाहतक
ु
ु ारणा
व्यवस्थापन” सध
ु ाररत आराखडा तयार करण्यात आला असून त्याची १ महहन्याच्या कालावधी

करीता प्रायोधगक तत्वावर अींमलबजावणी करून त्यानुर्ींगाने जनतेच्या सच
ु ना / हरकती
मागववण्यात आल्या होत्या. त्यानुसार पोलीस अधधक्षक कायाकलयाने आराखडा अींनतम करून
मींजरू ीसाठी नगरपररर्द इचलकरीं जी याींना पाठववला. त्यावर नगरपररर्दे ने आराखडयाची छाननी
करून त्यास मान्यता दे ऊन हद.२१.०२.२०१८ रोजी पोलीस ननरीक्षक, िहर वाहतक
िाखा,
ू
इचलकरीं जी याींना पाठववला आहे .

___________

मर े मानोरी (ता.बोरीवली, ज .मांब
ु ई उपनगर) येथील अनधधिृत बाांधिाम पाडण्याबाबत
(३)

७०१०० (१६-०१-२०१७).

(अचलपूर) :

डॉ.अननल बोंडे (मोशी), श्री.ओमप्रिाश ऊफफ बच्चू िडू

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मौजे मानोरी (ता.बोरीवली, जज.मुींबई उपनगर) येथील सवे नीं. ६६/५ मधील सी. आर.

झेड.१ मधील जागेवरील अनधधकृत बाींधकाम पाडण्याऐवजी मब
ुीं ई महानगरपाशलका तसेच
एम.एम.आर.डी.ए चे अधधकारी या अनधधकृत बाींधकामास सींरक्षण दे त असल्याची तिार
लोकप्रनतननधीींनी प्रधान सधचव, नगरववकास ववभाग याींचक
े डे हदनाींक १५ जून, २०१६ रोजी केली
आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर अनधधकृत बाींधकाम पाडण्यासींदभाकत तसेच दोर्ी अधधका-याींवर कारवाई
करण्यासींदभाकत िासनाने कोणती कायकवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. ४२३ (3)
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१४-०५-२०१८) : (१) याबाबतची लोकप्रनतननधीींनी केलेली तिार प्राप्त
झाली होती ही वस्तुजस्थती आहे.

(२) व (३) सदर तिारीच्या अनुर्ींगाने सदर अनधधकृत बाींधकामास मुींबई महानगर प्रदे ि

ववकास प्राधधकरणामार्कत ५३ (१) (ए) एम.आर.्ी.पी. नस
ु ार नो्ीस बजावण्यात आल्याचे
बह
ृ न्मुींबई महानगरपाशलकेमार्कत कळववण्यात आले आहे .

त्यानस
ु ार सदर प्रकरणी पढ
ु ील कायकवाही बह
ृ न्मुींबई महानगरपाशलकेमार्कत करण्यात येत

आहे .

___________
िोल्हापूर ज ल्हयातील किल्ले पावनगडावरील तटबांदीवर िेलेले अनधधिृत बाांधिाम
(४)

७८४७४ (२१-०४-२०१७).

श्री.उल्हास पाटील (शशरोळ) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) कोल्हापूर जजल्हयातील क्रकल्ले पावनगडावरील त्बींदीवर अनधधकृत बाींधकाम करणाऱयाींवर

कारवाई करण्याची मागणी माहे डडसेंबर, २०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान सींबधधत अधधकाऱयाींकडे
शिवभक्ताींनी केली आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सदरचे अनधधकृत बाींधकाम तोडण्यात आले आहे काय, तसेच सींबधधताींवर
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (११-०५-२०१८) : (१) व (२) पन्हाळा नगरपररर्द हद्दीतील पावनगड येथील
खाजगी जागेत व त्बींदीवर बेकायदे िीर बाींधकाम सुरु होते. ही बाब ननदिकनास आल्यावर
सदरचे

बाींधकाम

काढून

घेण्याबाबत

सींबध
ीं ीताींना

अधधननयमातील

तरतुदीनुसार

पन्हाळा

नगरपररर्दे मार्कत हद. २६.१०.२०१६ रोजी नो्ीस दे ण्यात आली होती. दरम्यानच्या काळात

सदर बाींधकाम काढून ्ाकण्याबाबत स्वयींसेवी सींघ्ना, गड सींवधकन सशमती याींनी ननणकय
घेतल्याने कायदा व

सुव्यवस्थेचा प्रशन ननमाकण होऊ नये म्हणून सींबींधधत बाींधकाम मालकािी

चचाक करुन नगरपररर्दे मार्कत सदरचे बाींधकाम त्वरीत काढून ्ाकण्यात आले आहे .
(३) प्रशन उद्ावत नाही.

___________
भाांडूप, िाां ुरमागफ व नाहूर पररसरातील झोपडपट्टी पन
ु वफसनाची िामे सुरु िरण्याबाबत
(५)

८५३३९ (०१-०९-२०१७).

श्री.अशोि पाटील (भाांडूप पजश्चम) :

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय गह
ृ ननमाफण

(१) मुींबई िहर व उपनगरातील झोपडपट्टी पन
ु वकसनाचे भ-ू सवेक्षण अहवालासह झोपडपट्टी

पुनवकसन प्राधधकरणाने मींजूर केलेल्या ६७ मींजूर प्रस्तावाींपैकी क्रकती प्रस्ताव भाींडूप, काींजुरमागक,
नाहूर (मुींबई) या ववभागातील आहेत,

वव.स. ४२३ (4)

(२) असल्यास, सदर मींजूर प्रस्तावानुसार क्रकती झोपडपटयाींच्या पन
ु वकसनाची कामे सुरु झाली
आहे त व हे प्रकल्प कोणत्या ववकासकाींमार्कत राबववण्यात येत आहे त व ते क्रकती कालावधीत
पण
ु क करण्याचे बींधन ववकासकाींवर घालण्यात आले आहे ,

(३) असल्यास, भाींडूप, काींजुरमागक व नाहूर पररसरातील झोपडपट्टी पुनवकसनाचे प्रस्ताव
झोपडपट्टी पुनवकसन प्राधधकरणाने मींजूर केल्यानींतरही त्याींची कामे सुरु केली नसल्यास, त्याची
कारणे काय आहे त ?

श्री. प्रिाश महे ता (१८-०५-२०१८) : (१) बह
ृ न्मुींबई महानगरपाशलका एस ववभागा अींतगकत मौजे
भाींडूप, काींजूरमागक,नाहूर भागातील भौगोशलक माहहती प्रणाली (GIS) अहवालासह एकूण प्राप्त
प्रस्तावाींपैकी ५ प्रस्ताव मींजूर करण्यात आले आहे त.

त्यापैकी ४ प्रस्तावाींना आियपत्र (LOI)

दे ण्यात आले आहे..

(२) उपरोक्त ५ मींजरू प्रस्तावाींपक
ै ी ४ प्रस्तावाींना आियपत्र दे ण्यात आले असन
ू पन
ु वकसन
इमारतीचे आराखडे मींजूर करण्यात आले आहे त. सदर ४ प्रस्तावाींपक
ै ी ३ प्रस्तावास जोत्यापयंत
बाींधकाम परवानगी दे ण्याची बाब प्रगतीपथावर आहे

तसेच १ प्रस्तावासींदभाकत मालकी हक्काबाबतची बाब मा.उच्च न्यायालयात न्यायप्रववष्
आहे . या योजना खालीलप्रमाणे आहे त :१) साथकक एसआरए को.हौ.सो., ववकासक- मे.ननपूण ग्रूप.

२) सेवनहहल्स एसआरए को.हौसो. ववकासक- मे.नेक्झोन एनजी यु्ीली्ीज एलएलपी
३) गणपत माळी एसआरए को.हौ.सो. ववकासक- मे. अधधकारी इींजजननअरीींग प्रा.शल.
४) ववर सींभाजी एसआरए को.हौ.सो(ननयो)

ववकासक- मे. रीं जना बबल्डर डेव्हलपर

५) परु ो हाईटस एसआरए को.हौ.सो (ननयो.) ववकासक - मे. परु ो कन्स्रक्िन्स

सदर प्रकल्पाींना आियपत्र दे ताना प्रकल्पाच्या भ-ू क्षेत्रानुसार (४००० चौ.मी.पयंत) ३६

महहन्याच्या कालावधीत पुनवकसन घ्काचे काम पूणक करण्याची अ् समाववष् करण्यात आली
आहे , असा झोपडपट्टी पन
ु वकसन प्राधधकरणाचा अहवाल आहे .
(३) प्रशन उद्ावत नाही.

___________
पांतप्रधान आवास यो ना ‘ि’ वगफ नगरपररषद/नगरपांचायतीमध्ये राबववण्याबाबत
(६)

८७५४६ (०१-०९-२०१७).

श्री.राणा ग ीतशसांह पाटील (उस्मानाबाद) :

सन्माननीय

गह
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :ृ ननमाफण मांत्री पढ
(१)

गोरगरीब

जनतेस

वविेर्त:

खेड्या,

छोटया

िहराींसाठी

पींतप्रधान

आवास

योजना

राबववण्यात येत,े हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

सदरील

योजना

सदय:जस्थतीत

नगरपाशलकाींसाठीच लागू आहे , हे ही खरे आहे काय,

ग्रामपींचायत

व

केवळ

‘अ’

वगक
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(३) असल्यास, सदरील योजने मधून ‘क’ वगक नगरपररर्द / नगरपींचायत वींधचत राहत

असल्यामळ
ु े ही योजना ‘क’ वगक नगरपररर्द/ नगरपींचायतीस चालू करण्याबाबत िासनाने
कोणती कायकवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. प्रिाश महे ता (११-०५-२०१८) : (१), (२) व (३) प्रधानमींत्री आवास योजना (नागरी)
राज्यात राबववण्यासाठी िासनाने हद.९ डडसेंबर,२०१५ रोजी िासन ननणकय ननगकशमत केला
आहे . त्यानस
ु ार सदय:जस्थतीत राज्यातील एकूण ३८२ स्थाननक नागरी स्वराज्य सींस्थामध्ये
सदर

योजना

राबववण्यात

येत

आहे .

त्यामध्ये

राज्यातील

सवक

महानगरपाशलका,

सवक

नगरपाशलका तसेच बहुताींि “क”वगक नगरपररर्द/नगरपींचायतीींचा समावेि करण्यात आलेला
आहे .
(४) प्रशन उद्ावत नाही.

___________

इचलिरां ी नगरपाशलिा क्षेत्रातील घनिचरा प्रकक्रया प्रिल्पाबाबत
(७)

९०८३३ (२३-०८-२०१७).

श्री.सुरेश हाळवणिर (इचलिरां ी) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

(१) इचलकरीं जी नगरपाशलकेच्या क्षेत्रात जमा होणारा दररोजचा १३० ्न कचऱयावर प्रक्रिया
करण्यासाठी स्वच्छ भारत अशभयानअींतगकत घनकचरा प्रक्रिया करण्याच्या ३४.८० को्ीींच्या
प्रकल्पास नगरपररर्द सींचालनालय याींनी माहे डडसेंबर, २०१५ मध्ये वा त्या दरम्यान मींजुरी
हदली असन
ू सदरच्या प्रकल्पास ताींबत्रक मींजरु ी दे ण्याचा प्रस्ताव मागील वर्कभरापासन
ू प्रलींबबत
आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, साींगली व कल्याण डोंबबवली महानगरपाशलकेचे घनकचऱयाचे प्रकल्प अहवाल
तयार करणाऱया कन्सल््ीं ्नेच इचलकरीं जी नगरपाशलकेचा

प्रकल्प अहवाल तयार केला

असल्यामळ
ु े व या अहवालाला राषरीय हररत लवाद याींची मींजरु ी असल्यामळ
ु े या प्रकल्पास
तात्काळ ताींबत्रक मान्यता दे ण्याची मागणी स्थाननक लोकप्रनतननधी याींनी माहे जून, २०१७
मध्ये वा त्या दरम्यान केली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदरील प्रकल्पास ताींबत्रक मींजुरी दे ण्यास ववलींब होण्याची कारणे कोणती व
प्रकल्पास मींजुरी दे ण्याबाबत िासनाने कोणती कायकवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१९-०५-२०१८) : (१) इचलकींरजी नगरपररर्दे च्या घनकचरा व्यवस्थापन
प्रकल्पाच्या रू. २६.२१०१ को्ी रूपये क्रकींमतीच्या सववस्तर प्रकल्प अहवालास महाराषर जीवन

प्राधधकरणाकडून ताींबत्रक मान्यता शमळाली असन
ू , त्या अनर्
ु ींगाने मा. मख्
ु यसधचव याींच्या

अध्यक्षतेखालील उच्चाधधकार सशमतीने हदलेल्या मान्यतेनुसार हदनाींक १२ एवप्रल, २०१८ रोजी
त्यास प्रिासकीय मान्यता दे ण्यात आली आहे.
(२) हे अित: खरे आहे .
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पुणे ववभागातील नागरी स्थाननक स्वराज्य सींस्थाींचे घनकचरा व्यवस्थापनाचे सववस्तर

प्रकल्प अहवाल ्ा्ा कींन्सल््ीं न्सी इींजजननयसक या सींस्थेने बनववले आहे त. तर, कोकण

ववभागातील नागरी स्थाननक स्वराज्य सींस्थाींचे सववस्तर प्रकल्प अहवाल आय.सी.य.ू सी या
सींस्थेने बनववले आहे त. साींगली महानगरपाशलकेचा घनकचरा व्यवस्थापनाचा सववस्तर प्रकल्प

अहवाल इकोसेव्ह प्रा. शल. या सींस्थेने तयार केलेला असून त्यास राषरीय हररत लवादाची
मान्यता घेण्यात आली आहे .

(३) व (४) प्रशन उद्ावत नाही.

साांगली, शमर

___________

व िुपवाड शहर महानगरपाशलिा (ज .साांगली) क्षेत्रामध्ये बनावट बाांधिाम व
न्ममत्ृ युचे परवाने, दाखले दे णारी टोळी िायफरत असल्याबाबत

(८)

९१८४१ (२३-०८-२०१७).

श्री.धन ांय (सुधीर) गाडगीळ (साांगली) :

सन्माननीय

मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) साींगली, शमरज व कुपवाड िहर महानगरपाशलका (जज.साींगली) क्षेत्रामध्ये बनाव् बाींधकाम
व जन्ममत्ृ युचे परवाने, दाखले दे णारी ्ोळी कायकरत असल्याचे माहे एवप्रल, २०१७ मध्ये वा
त्या दरम्यान ननदिकनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, बनाव् प्रमाणपत्रे/दाखल्याींची अदयापपयंत क्रकती प्रकरणे ननदिकनास आली
आहे त,
(३) असल्यास, या प्रकरणाची चौकिी करण्यात आली आहे काय, चौकिीत काय आढळून
आले त्यानुसार दोर्ीींवर कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१४-०५-२०१८) : (१) अिा आियाची कोणतीही तिार महानगरपाशलका
प्रशनासनास प्राप्त झालेली नाही.

(२) व (३) साींगली शमरज कुपवाड िहर महानगरपाशलका क्षेत्रामध्ये बाींधकाम परवाने व जन्म-

मत्ृ युचे दाखले हे अधधकृत नोंदणी पद्धतीने नोंदणी िमाींक व हदनाींकासह वा्प करण्यात
येतात.

• अिा प्रकारची बनाव् प्रमाणपत्र/दाखले याींची प्रकरणे ननदिकनास आली नसल्याचे साींगली
शमरज कुपवाड िहर महानगरपाशलकेने कळववले आहे.
(४) प्रशन उद्ावत नाही.

___________

राज्यातील ररअल इस्टे ट ॲक्ट अजस्तत्वात आला असुन नोंदणीपूवफ त्याची
ाहहरात िरण्यास वविासिाांना प्रनतबांध िरण्यात आल्याबाबत

(९)

९२५७६ (०४-०९-२०१७).

श्री.सांग्राम थोपटे (भोर) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय गह
ृ ननमाफण मांत्री पुढील
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(१) राज्यातील ररअल इस््े ् ॲक्् हदनाींक १ मे, २०१७ रोजी पासन
ू अजस्तत्वात आला असुन
नोंदणीपूवक त्याची जाहहरात करण्यास ववकासकाींना प्रनतबींध करण्यात आला आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, रे रा हा कायदा केंद्र िासनाचा असन
ू क्रकत्येक राज्याींनी हीं गामी प्राधधकरण

यापूवीच तयार केले असून बाींधकाम व्यावसानयक व एजीं्कडून आलेले अजक स्वीकारायला
सुरुवात केली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, रे रा या कायदयाला समोर ठे ऊन प्रत्येक राज्याने आपआपले ननयम बनवायचे
आहे त तरी या कायदयाच्या अनर्
ीं ाने िासनाने ननयम बनववले आहे त, हे ही खरे आहे काय,
ु ग
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. प्रिाश महे ता (१९-०५-२०१८) : (१) व (२) होय, हे खरे आहे .
केंहद्रय

स्थावर

सींपदा

(ववननयमन

व

ववकास)

अधधननयम,

२०१६

हा

कायदा

हद.२६.०३.२०१६ रोजी पासन
ू अींमलात आला आहे . सदर अधधननयमातील तरतद
ु ीींच्या अनर्
ु ींगाने
राज्यात महाराषर स्थावर सींपदा ननयामक प्राधधकरणाची हद. ०८ माचक, २०१७ रोजी स्थापना

करण्यात आली असून, गह
ृ ननमाकण प्रकल्पाींच्या जाहहरातीमध्ये महारे राचा नोंदणी िमाींक प्रशसद्ध
करणे अननवायक करण्यात आले आहे .

(३) होय, राज्य िासनाने खालील ५ ननयम अधधसधू चत केले आहे त:-

(अ) असाधारण ि. ४८ (२१.०४.२०१७) महाराषर स्थावर सींपदा (ववननयमन व ववकास) (स्थावर
सींपदा प्रकल्पाींची नोंदणी, स्थावर सींपदा अशभकत्याकची नोंदणी, व्याजदर आणण सींकेत स्थळावर
त्याचे प्रक्न) ननयम, २०१७
(ब) असाधारण ि. ४२ (१७.०४.२०१७), महाराषर स्थावर सींपदा ननयामक प्राधधकरण अधधकारी
व कमकचारी (ननयक्
ु ती व इतर सेवािती) ननयम, २०१७

(क) असाधारण ि. ४६ (२०.०४.२०१७), महाराषर स्थावर सींपदा अपील न्यायाधधकरण अधधकारी
व कमकचारी (ननयुक्ती व इतर सेवािती) ननयम, २०१७

(ड) असाधारण ि. ४५ (१९.०४.२०१७), महाराषर स्थावर सींपदा (ववननयमन व ववकास) (व्याज
िास्ती, नक
ु सानभरपाई व दे य दीं ड याींची वसल
ू ी तिारी व अपील इत्यादी नमन
ू े ननयम, २०१७

(इ) असाधारण ि. ४३ (१७.०४.२०१७), महाराषर स्थावर सींपदा ननयामक प्राधधकरण (वावर्कक
लेखा वववरणपत्राचे नमुने व वावर्कक अहवाल) ननयम, २०१७
(४) प्रशन उद्ावत नाही.

___________
मुांबईतील शमठी नदीला प्रदष
ू णमुक्त िरण्याबाबत
(१०)

९४९३९ (१३-१०-२०१७).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.योगेश सागर (चारिोप) :

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) मुींबईतील शमठी नदीला प्रदर्
ू णमुक्त करण्यासाठी मुींबई महानगरपाशलकेने सन २००६ मध्ये

मुींबई आयआय्ीच्या मदतीने कृती अहवाल तयार केला होता व प्रदर्
ू ण ननयींत्रण मींडळाने सन

वव.स. ४२३ (8)
२०१३ मध्ये तो स्वीकारला पण ११ वर्ाकत कोणतीही कायकवाही झाली नाही असे ‘कॅग’ ने
अहवालात नमूद केले असल्याचे हदनाींक २१ ऑगस््, २०१७ रोजी वा त्या सुमारास ननदिकनास
आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, शमठी नदीत रोज २२ को्ी शल्र मलजल कोणतीही प्रक्रकया न करता सोडले
जात असल्याचे ‘कॅग’ ने स्थाननक सींस्थाींच्या लेखा परीक्षण अहवालात मुींबई महानगरपाशलकेवर
तािेरे ओढले असल्याचेही ननदिकनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, शमठी नदीचे खोलीकरण व सि
ु ोशभकरणाच्या कामासाठी मुींबई प्रदे ि ववकास
प्राधधकरणाने आतापयंत एक हजार ४०० को्ी खचक केले परीं तू मलजल प्रक्रकया केंद्र उभा
करण्यासाठी काहीही खचक करण्यात आलेला नाही, हे ही खरे आहे काय,
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाचे धोरण काय आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१५-०५-२०१८) : (१) याबाबत कॅगने ११ वर्ांत कोणतीही कायकवाही झाली
नसल्याचे नमूद केले आहे असे बहृ न्मुींबई महानगरपाशलकेमार्कत कळववण्यात आले आहे.
(२) शमठी नदीमध्ये मुख्य मलनन:सारण वाहहन्याींमधून कोणतेही मलजल जात नाही.

मात्र शमठी नदीच्या सभोवतालचा बराचसा भाग झोपडयाींनी व्यापलेला असून, सदर

झोपडयाींमधन
ू साींडपाण्याचा बबनपावसाळी प्रवाह ववववध नाल्याींदवारे शमठी नदीमध्ये प्रवाहीत
होतो ही वस्तुजस्थती आहे.

(३), (४) व (५) शमठी नदीचे खोलीकरण, रुीं दीकरण व सींरक्षक शभींत बाींधण्याचे काम ९५% पूणक
झाले आहे .

शमठी नदीच्या दोन्ही बाजूस सींरक्षक शभींतीलगत सेवा रस्त्याचा भाग झोपडयाींनी

अनतिशमत आहे . त्यामळ
ु े सदर हठकाणी मलनन:सारण वाहहनी ्ाकणे िक्य झालेले नाही.

मलजल प्रक्रिया केंद्र उभारण्यासाठी प्राथशमक तत्वावर अल्प मुदतीच्या कामाींमध्ये

खालील कामाींच्या ननववदा मागववण्यात आल्या आहे त :-

• क्रर्ल््र पाडा ते पाणी पुरवठा मलनन:सारण यानगह
ृ पवईपयंत मलनन:सारण वाहहनी ्ाकणे
व उदीं चन केंद्र उभारणे.

• पाणी पुरवठा मलनन:सारण यानगह
ृ पवई येथे सुमारे प्रनतहदन ८ दिलक्ष घ.शल. क्षमतेचा
मलजल प्रक्रिया सींयींत्र उभारणे.

___________
मांब
ु ईतील रहहवाश्याांना २४ तास पाणी परु वठा िरणेबाबत
(११)

९४९५८ (१३-१०-२०१७).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.योगेश सागर (चारिोप) :

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) मुींबईकराींना २४ तास पाणी परु वठा करण्याची घोर्णा यापूवी महानगरपाशलकेने व िासनाने
केली होती, हे खरे आहे काय,

वव.स. ४२३ (9)

(२) असल्यास, मुींबईकराींना २४ तास पाणी पुरवठा करणेबाबतच्या कामाचे कींत्रा् सन २०१४
मध्ये सुएझ एन्व्हायकमें् इींडडया या कींपनीला दे ण्यात आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, मींब
ु ईत २४ तास पाणी परु वठा सरु
ु झाल्यास लोक पाण्याचा साठ न करता
आवशयक तेवढे च पाणी वापरतील व पाण्याची गळती न होता पाणी वाया जाणार नाही, हे ही
खरे आहे काय,
(४) असल्यास, मुींबईकराींना २४ तास पाणी शमळणार आहे काय व केव्हा याबाबत िासनाने
कोणती उपाययोजना केली वा करण्यात येणार आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१४-०५-२०१८) : (१) हे खरे आहे .
(२) हे खरे आहे .
(३) मींब
ु ईस २४ तास पाणी परु वठा सरु
ु केल्यावर कालाींतराने पाणी परु वठा व्यवस्थेबाबत खात्री
झाल्यानींतर लोक पाण्याचा साठा करण्याची िक्यता कमी आहे .

तथावप, लोकाींनी पाणी का्कसरीने आवशयक तेवढे च वापरावे यासाठी नागररकाींचे
प्रबोधन करणे आवशयक आहे.
२४ तास पाणी परु वठयाकडे वा्चाल करण्यापव
ू ी आवशयक त्या सवक ताींबत्रक बाबीींची

पूतत
क ा करुन त्यानींतर २४ तास पाणी पुरवठा करण्याचे अींमलात आणण्याचे प्रस्ताववत

असल्यामळ
ु े सवक जलवाहहन्याींचे नकािे अदययावत करुन ते भौगोशलक माहहती प्रणालीवर घेणे,
गळती तपासण्यासाठी पूणक ने्वककचे सवेक्षण करणे व असलेल्या गळतीींची दरु
ु स्ती करणे या

सवक बाबीींची पूतत
क ा करुन त्यानींतर २४ तास पाणी पुरवठा करणार असल्यामळ
ु े गळतीचे प्रमाण
कमी/आ्ोक्यात राहणार आहे.
(४)

व

(५)

मुींबईकराींना

२४

तास

पाणी

करण्यासाठी

खालीलप्रमाणे उपाययोजना करण्यात आली/येत आहे :-

बह
ुीं ई
ृ न्मब

महानगरपाशलकेमार्कत

• जल ववतरण सुधारणा कायकिमाींतगकत सेवा उपलजब्धकार मे. सुएझ एन्व्हायरमें् इींडडया
प्रा.शल. याींची नेमणक
ु महानगरपाशलकेमार्कत नेमणक
ु करण्यात आली आहे.

• त्याींचेमार्कत महानगरपाशलकेच्या एच/पजशचम व ्ी ववभाग येथे पथदिी प्रकल्प राबववण्यात
येत आहे .
• या अींतगकत अजस्तत्वातील जलवाहहन्या, पाण्याचा दाब व भूभागाचा उीं च सखलपणा याबाबत
तपिीलवार ताींबत्रक अ्यास करुन दाब ननयींत्रक झडपा बसववण्याचे ननजशचत करण्यात आले
आहे .
• या झडपा बसववल्यानींतर पथदिी ववभागातील पाणी पुरवठयाबाबतचे ननषकर्क तपासून पाणी

पुरवठयाची व्याप्ती महानगरपाशलकेच्या इतर ववभागाींत वाढववण्याबाबत ननणकय घेण्यात येणार
आहे .

___________

वव.स. ४२३ (10)
मुांबईतील धोिादायि इमारतीांच्या पुनववफिासाबाबत
(१२)

९४९७१ (१३-१०-२०१७).

श्री.योगेश सागर (चारिोप) :

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मुींबई िहर आणण उपनगरात मोडकळीस आलेल्या इमारतीींची सींख्या जवळपास २ हजार

इतकी असल्याची माहहती मुींबई महानगरपाशलकेने हदनाींक ०२ सप््ें बर, २०१७ रोजी वा त्या
सम
ु ारास हदली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, मुींबईत कोणत्या पररसरात व क्रकती धोकादायक इमारती आहे त व तेथील

रहहवाशयाींच्या सुरक्षक्षततेसाठी िासनाने कोणती आवशयक उपाययोजना केली वा करण्यात येत
आहे ,

(३) असल्यास, सदर इमारतीींच्या पुनववककासाबाबत कायदयात सध
ु ारणा करण्यात येणार आहे ,
हे ही खरे आहे काय,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१०-०५-२०१८) : (१) मुींबई िहर आणण उपनगरात धोकादायक व
मोडकळीस आलेल्या सी-१ प्रवगाकतील एकूण ६४२ इमारती आढळून आल्या आहे त.

(२) सदर धोकादायक व मोडकळीस आलेल्या सी-१ इमारतीींपैकी मख्
ु यत: मुींबई िहरातील

मा्ुींगा/क्रकींग्जसककल/बी.पी.्ी. वसाहत या पररसरातील ६०, एर्/दक्षक्षण ववभागातील २८, वाींद्रे
(पजशचम) ववभागातील ४२, मालाड ववभागातील ४५, कुलाक ववभागातील ११४ व घा्कोपर
ववभागातील ६६ इमारती धोकादायक आढळून आल्या आहे त.

सदर इमारतीींपैकी २२ इमारती ननषकाशसत करण्यात आल्या असन
ू , १२० इमारती

ररकाम्या करण्यात आल्या आहे त.

(३) सदर इमारतीींच्या पुनववककासाबाबत मुींबई महानगरपाशलका अधधननयम १८८८ च्या कलम
३५४, ४९९ मध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे.
(४) प्रशन उद्ावत नाही.

___________

मुांबई महानगरपाशलिेच्या ननधीपैिी अपांग िल्याणासाठी राखीव
असलेल्या ननधीची माहहती शमळण्याबाबत

(१३)

९४९९४ (१३-११-२०१७).

श्री.अतल
भातखळिर (िाांहदवली पूव)फ :
ु

सन्माननीय

मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मींब
ु ई महानगरपाशलकेमध्ये मागील ३ आधथकक वर्ाकच्या एकूण अथकसींकल्पाच्या ननधीपैकी
अपींग कल्याणासाठी क्रकती ननधी राखीव होता, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास, सन

२०१५-१६,

२०१६-१७

व

२०१७-१८

या आधथकक

वर्ाककररता

कल्याणासाठी मींजूर ननधी क्रकती व त्यातील खचक झालेला व शिल्लक ननधी क्रकती आहे ,

अपींग

(३) असल्यास, खचक झालेला ननधी अपींगाींच्या कोणकोणत्या योजनाींसाठी वापरण्यात आला
आहे ?

वव.स. ४२३ (11)
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१४-०५-२०१८) : (१) व (२) बह
ृ न्मुींबई महानगरपाशलकेमध्ये अपींग
कल्याणासाठी सन २०१५-१६ मध्ये रु. ३७.६० को्ी, सन २०१६-१७ मध्ये रु. ३०.७८ को्ी व
सन २०१७-१८ मध्ये रु. ४१.९७ को्ी इतक्या ननधीची तरतूद करण्यात आली होती.

त्यापैकी, सन २०१५-१६ मध्ये रु. ६.६९ को्ी, सन २०१६-१७ मध्ये रु. ८.१७ को्ी व

सन २०१७-१८ मध्ये रु. ११.१२ को्ी इतका ननधी अपींग कल्याणासाठी खचक करण्यात आल्याचे
बह
ृ न्मुींबई महानगरपाशलकेमार्कत कळववण्यात आले आहे .

(३) सदर ननधी अपींगाींच्या खालील नमूद योजनाींसाठी वापरण्यात आला आहे:-

• महानगरपाशलकेची सवक कायाकलये, रुग्णालये, दवाखाने, बाजार, िाळा, पी.एस.सी. ब्लॉक
आणण स्मिानभूमी येथे हदव्याींगाींना अडथळायुक्त मागाककररता रॅम्प इत्यादी सुववधा पुरववणे
• मुींबईतील कुषठवपडडत हदव्याींग व्यक्तीींना आधथकक सहाय्य
• सवक सावकजननक िौचालयाींमध्ये सुववधा

• बह
ृ न्मुींबईतील पदपथाींचे बाींधकाम / पुनबांधकाम / सुधारणा आणण पदपथाचा भाग मोकळा
करुन रे शलींग बसववणे

• िारररीकदृष्या हदव्याींग महहला, पुरुर् व बालके, मुले याींना कृबत्रम अवयवासह एक आणण
अप्लायन्सेसह अथेह्स आणण प्रोस्थॅह्स पुरववणे

• िारररीकदृषटया हदव्याींग मागासवगीय लोकाींना कृबत्रम अवयव पुरववणे

• के.ई.एम. रुग्णालयातील अपींगालय रुग्णालयात दाखल केलेल्या रुग्णाींकररता तरतद
ू
• हदव्याींग महहला कमकचाऱयाींना मल
ु ाींच्या सींगोपनासाठी वविेर् भत्ता
• हदव्याींग कमकचाऱयाींना सहाय्यक तींत्र्ान/उपकरणे
• हदव्याींग व्यक्तीींना बसभाडयामध्ये १००% सू्
• हदव्याींग व्यक्तीींसाठी स्कू्र

• हदव्याींग नागररकाींना प्रशिक्षण
• हदव्याींग महहलाींसाठी स्वयींरोजगार
___________
मांब
ु ईतील सण्डहस्टफ रोड स्थानिा वळील १३६ वषे
(१४)

९५२३१ (०१-०१-२०१८).

श्री.पथ्
ृ वीरा

न
ु ा हॅिााँि पल
ु ाच्या बाांधिामाबाबत

श्री.अशमन पटे ल (मांब
ु ादे वी), श्री.राधािृष्ट्ण ववखे-पाटील (शशडी),

चहाहाण (िराड दषक्षण), श्री.वव य वडेट्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.अस्लम शेख (मालाड

पजश्चम), श्री.िालीदास िोळां बिर (वडाळा), श्री.नसीम खान (चाांहदवली), श्री.अशमत ववलासराव
दे शमुख (लातूर शहर), श्री.अमर िाळे (आवी), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्रीमती ननमफला
गाववत (इगतपरू ी), श्री. यिुमार गोरे (माण), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.हषफवधफन सपिाळ
(बुलढाणा), अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा), श्री.िुणाल पाटील (धळ
ु े ग्रामीण) :

सन्माननीय

मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मुींबईतील सण्डहस््क रोड स्थानकाजवळील १३६ वर्े जुना असा हॅकााँक पल
ु पाडून दीड
वर्ाकपेक्षा जास्त काळ उल्ूनही सदरील पुलाचे बाींधकाम प्रलींबबत असल्याचे माहे सप््ें बर,
२०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदिकनास आले, हे खरे आहे काय,

वव.स. ४२३ (12)
(२) असल्यास, हॅकााँक पुल पाडल्यानींतर आतापयंत २५ जणाींचा रे ल्वे रुळ ओलाींडताना मत्ृ यू
झाला आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, हॅकााँक पुल हा स्थाननकाींच्या दृष्ीने महत्वाचा असल्याने सदरील पल
ु तातडीने
उभारण्याबाबत कोणती कायकवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१४-०५-२०१८) : (१) सदर पुलाच्या पन
ु बांधणीची बाब मा. सवोच्च

न्यायालय व मा. उच्च न्यायालय येथे न्यायप्रववषठ असल्यामळ
ु े प्रत्यक्षात सप््ें बर २०१७ पयंत
सदर पुलाचे काम सुरु करण्यात आले नाही ही वस्तुजस्थती आहे.

(२) सॅण्डहस््क रोड स्थानक पररसरात रे ल्वे लाईन िॉस करताींना जानेवारी २०१७ मध्ये एकूण

२१ इसमाींचा मत्ृ यु झाला आहे त्यापैकी हॅकॉक पुल ज्या हठकाणी तोडला आहे त्याहठकाणी रे ल्वे
लाईन िॉस करताींना ४ इसमाींचा मत्ृ यु झाला आहे.

(३) व (४) सदर प्रकरणी मा. सवोच्च न्यायालयाच्या हदनाींक १० नोव्हें बर, २०१७ रोजीच्या
आदे िानुसार बह
ृ न्मुींबई महानगरपाशलकेमार्कत ननववदा मागवून कींत्रा्दाराची नेमणुक करण्यात
आली असून, हदनाींक १२.०२.२०१८ रोजी कायाकदेि दे ण्यात आला आहे .
___________

नवी मुांबई पररसरातील वाहति
ु ीची िोंडी सोडववण्यासाठी ववक्रोळी-िोपरखैरणे
दरम्यान खाडीपूल उभारण्याबाबत

(१५)

९५४८० (३०-१२-२०१७).

श्री.ज तेंद्र आहाहाड (मुांब्रा िळवा), श्री.अज त पवार (बारामती),

श्री. यांत पाटील (इस्लामपूर), श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरे गाव), श्री.राणा ग ीतशसांह पाटील
(उस्मानाबाद), श्री.किसन िथोरे

(मरु बाड), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.पाांडुरां ग बरोरा

(शहापूर), श्री.वैभव वपचड (अिोले), श्रीमती हदवपिा चहाहाण (बागलाण) :
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

सन्माननीय

नवी मुींबई पररसरातील वाहतुकीची कोंडी सोडववण्यासाठी महत्वपुणक ठरणा-या वविोळी-

कोपरखैरणे दरम्यान खाडीपल
ू उभारण्यात येणार आहे , हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास, सदर प्रकरणी घेतलेल्या ननणकयाचे थोडक्यात स्वरुप काय आहे व त्यानुसार

कोणती कायकवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३)

नसल्यास, त्याची सवकसाधारण कारणे काय आहे त तसेच पररसरातील वाहतक
ु ीची कोंडी

सोडववण्याच्यादृष्ीने महत्वपूणक ठरणा-या वविोळी-कोपरखैरणे खाडीपूलाची उभारणी लवकरात
लवकर करण्यासींदभाकत आतापयंत िासनाने कोणती कायकवाही केली वा करण्यात येत आहे ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०७-०४-२०१८) : (१), (२) व (३)

मींब
ु ई महानगर प्रदे ि ववकास

प्राधधकरणाने वविोळी ते कोपरखैराणे या पुलाकरीता सुसाध्यता अहवाल तयार करण्याकरीता
ननयुक्त केलेल्या मे.एन.पी. बिजीींग या सल्लागाराकडून सदर पुलाकरीता अींनतम अहवाल माहे
नोव्हें बर २०१७ मध्ये प्राप्त झाला आहे .

वव.स. ४२३ (13)
सदर पुलाकरीता आवशयक त्या परवानग्या, जसे की, पयाकवरणववर्यक / सीआरझेड

ववर्यक मान्यता इ.

प्राप्त होणे आवशयक आहे . त्याचप्रमाणे सदर पुलाच्या मुींबई व नवी

मुींबई बाजक
ू डील ववक्रकरण व्यवस्थेसहीत सदर पुलाकरीता सववस्तर प्रकल्प अहवाल तयार

करण्याकरीता सल्लागाराची ननयुक्ती करण्याचे मींब
ु ई महानगर प्रदे ि ववकास प्राधधकरणामार्कत
ननयोजजत आहे . सदर पुलाचा सववस्तर प्रकल्प अहवाल अींनतम झाल्यानींतर बह
ृ न्मुींबई
महानगरपाशलका, नवी मुींबई महानगरपाशलका, मुींबई वाहतूक पोलीस, नवी मुींबई वाहतक
ू
पोलीस,

शसडको,

महाराषर

औदयोधगक

ववकास

महामींडळ

इत्यादीींकडून

आवशयक

ती

परवानगी/सहमती प्राप्त झाल्यानींतर मींब
ु ई महानगर प्रदे ि ववकास प्राधधकरणाच्या स्तरावर
पुढील कायकवाही करण्याचे ननयोजजत आहे .

___________

मुांबई,ठाणे व राज्यातील वत्ृ तपत्र ववक्रेत्याांच्या मागण्याांबाबत
(१६)

९५५६० (०१-०१-२०१८).

श्री.शशशिाांत

शशांदे

(िोरे गाव),

श्री.ज तेंद्र आहाहाड (मांब्र
ु ा िळवा), श्री.अज त पवार (बारामती),
श्री. यांत

पाटील

(इस्लामपूर),

श्रीमती

हदवपिा

चहाहाण

(बागलाण), श्री.राणा ग ीतशसांह पाटील (उस्मानाबाद), श्री.वैभव वपचड (अिोले), श्री.किसन
िथोरे (मुरबाड) :

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मुींबई, ठाणे व राज्यातील वत्ृ तपत्र वविेत्याींना सींरक्षण शमळावे तसेच त्याींच्या न्याय्य
मागण्याींवर ननणकय घेतला जावा याकररता मुींबई-ठाणे वविेता सींघाने हदनाींक २४ ऑक््ोबर,
२०१७ रोजी वा त्या सुमारास मा.मुख्यमींत्री याींचेकडे ननवेदनाव्दारे मागण्या केल्या आहे त, हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी सादर केलेल्या मागण्याींचे थोडक्यात स्वरुप काय आहे व
त्यानुसार कोणता ननणकय घेतला वा घेण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१५-०५-२०१८) : (१) सदर वत्ृ तपत्र वविेत्याींना स््ॉल शमळण्यासींदभाकत
राज्य िासनाकडे ननवेदन प्राप्त झाले आहे .

(२) केंद्र िासनाने केलेल्या पथवविेता (उपजीववका सींरक्षण आणण पथवविी ववननयमन)
अधधननयम, २०१४ मधील तरतुदीनुसार राज्य िासनाने पथवविेता (उपजीववकेचे सींरक्षण व
पथवविी ववननयमन) (महाराषर) योजना, २०१७ प्रशसध्द केली आहे .

सदर योजनेतील तरतुदीनुसार रहहवािाींची क्रकमान गैरसोय होईल अिाप्रकारे वविी प्रक्षेत्रे

ननजशचत करणे आवशयक आहे. तसेच ववशिष् प्रयोजनाींसाठी समवपकत केलेली वविी प्रक्षेत्रे
ननजशचत करण्याबाबतही तरतुद आहे .

सदर तरतद
ु ीच्या अनर्
ु ींगाने वत्ृ तपत्र वविेत्याींसाठी ववशिष् वविी प्रक्षेत्रे ननजशचत

करण्याची कायकवाही महानगरपाशलकाींना करता येत.े
(३) प्रशन उद्ावत नाही.

___________

वव.स. ४२३ (14)
चाांहदवली (मुांबई) येथील सांघषफ नगर मधील िृष्ट्णा बबझनेस पािफ या उत्तुांग
इमारतीचा भाग िोसळल्याने झालेला अपघात

(१७)

९५७४२ (०१-०१-२०१८).

श्री.अबू आ मी (मानखूदफ शशवा ीनगर) :

सन्माननीय

मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) चाींहदवली (मुींबई) येथील सींघर्क नगर मधील कृषणा बबझनेस पाकक या उत्तुींग इमारतीचा
भाग कोसळल्याने एक ठार तर दोन जण जखमी झाल्याची घ्ना हदनाींक २७ ऑगस््, २०१७
वा त्या सम
ु ारास घडली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, घडलेल्या घ्नेबद्दल चौकिी केली आहे काय, चौकिीनूसार उक्त घ्नेतील
मत
ृ ाींच्या नातेवाईकाींना व जखमीींना कोणती मदत केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१९-०५-२०१८) : (१) चाींहदवली (मुींबई) सींघर्क नगर मधील क्रिस््ल
बबझनेस पाकक या इमारतीचा काही भाग कोसळून ६ व्यक्ती ठार व ३ व्यक्ती जखमी
झाल्याची घ्ना हदनाींक २६.०८.२०१७ रोजी घडली होती ही वस्तुजस्थती आहे.

(२) सदर प्रकरणी साकीनाका पोलीस स््े िन याींचेमार्कत गन्
ु हा दाखल करण्यात आला आहे .

सदर घ्नेतील मत
ृ ाींच्या नातेवाईकाींना व जखमीींना मुख्यमींत्री सहायता ननधीतून

अथकसहाय्य दे ण्यात आले नाही.
(३) प्रशन उद्ावत नाही.

___________
मुांबईतील ८६ तलावाांपैिी ६६ तलाव नष्ट्ट होण्याच्या मागाफवर असल्याबाबत
(१८)

९५८४२ (३०-१२-२०१७).

अॅड.पराग अळवणी (ववलेपाले), श्री.अशमत साटम (अांधेरी

पजश्चम), िॅप्टन आर.तशमल सेल्वन (सायन-िोळीवाडा), श्री.नरें द्र पवार (िल्याण पजश्चम),
श्री.नरें द्र महे ता (शमरा भाईंदर), अॅड.आशशष शेलार (वाांद्रे पजश्चम), श्री.बाळासाहे ब मुरिुटे

(नेवासा), श्री.सुरेश (रा ूमामा) भोळे ( ळगाव शहर), श्रीमती मननषा चरधरी (दहहसर),
श्री.सुधािर दे शमख
ु (नागपूर पजश्चम), श्री.योगेश सागर (चारिोप) :
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

(१) मुींबईतील अजस्तत्वात असलेल्या ८६ तलावाींपैकी जवळ जवळ ६६ तलाव नष् होण्याच्या
मागाकवर असल्याचे वॉचडॉग र्ाऊींडेिन सींस्थेच्या अहवालातून आढळून आले आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, यामध्ये सम
क णे नष् झाल्याचे तसेच २० तलावाींचे अजस्तत्व
ु ारे ८ तलाव पण
ू प
शिल्लक असल्याचे या अहवालातन
ू ननदिकनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या तलावाींच्या हठकाणी अनतिमण होऊन इमारती बाींधल्या जात असल्याचेही
ननदिकनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

वव.स. ४२३ (15)
(४) असल्यास, याबाबत चौकिी करून मुींबईतील तलावाींचे पुनजीवन करण्यासाठी िासन
कोणती उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१५-०५-२०१८) : (१) व २) सदर प्रकरणी वॉचडॉग र्ाऊींडेिन सींस्थेचा
कोणताही अहवाल प्राप्त झाला नसल्याचे बह
ृ न्मुींबई महानगरपाशलकेमार्कत कळववण्यात आले
आहे .

(३) व (४) बह
ु ई महानगरपाशलका क्षेत्रातील महानगरपाशलकेच्या ताब्यातील तलावाच्या
ृ न्मींब

हठकाणी कोणत्याही प्रकारचे अनतिमण झाले नसल्याचे तसेच सदर तलाव सुजस्थतीत
असल्याचे महानगरपाशलकेमार्कत कळववण्यात आले आहे .

तथावप, पी/उत्तर ववभागातील एरीं गळ गाव येथील एका तलावात अनधधकृतररत्या भरणी

झाल्याची तिार प्राप्त झाल्यानींतर, सदर प्रकरणी महाराषर प्रादे शिक ननयोजन व नगररचना
अधधननयम १९६६ कलम ५३(१) अन्वये कारवाई करण्यात आली आहे .
सदय:जस्थतीत सदर प्रकरण एल.सी.सु् िमाींक १०८३/२०१७ अन्वये न्यायप्रववषठ आहे .

(५) प्रशन उद्ावत नाही.

___________
मुांबईत महानगरपाशलिा शाळाांमध्ये सुरक्षा यांत्रणा अजस्तत्वात नसल्याबाबत
(१९)

९६२५५ (३०-१२-२०१७).

श्री.िालीदास िोळां बिर (वडाळा), श्री.अशमन पटे ल (मुांबादे वी),

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

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील

(१) मुींबईत महानगरपाशलका िाळाींमध्ये सुरक्षा यींत्रणा अजस्तत्वात नसल्याची बाब माहे
ऑगस््, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदिकनास आली, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

यामळ
ु े महानगरपाशलकेच्या

सवक

िाळाींत

सीसी्ीव्ही

लावण्याची

तसेच

सुरक्षारक्षकाींची पाशलसाींकडून पडताळणी व्हावी अिी मागणी करण्यात आली आहे , हे ही खरे
आहे काय,

(३) असल्यास, या मागणीची दखल घेऊन िासनाने महानगरपाशलकेच्या िाळाींत सीसी्ीव्ही
बसववण्यासोबत सुरक्षारक्षक ननयुक्ती करण्याबाबत कोणती कायकवाही केली वा करण्यात येत
आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१५-०५-२०१८) : (१) “पाशलकेच्या िाळाींची सुरक्षा वाऱयावर” अिा
आियाची बातमी हदनाींक ०५.०८.२०१७ रोजीच्या वत्ृ तपत्रात प्रशसध्द झाली होती ही वस्तजु स्थती
आहे .

(२) हे खरे आहे .

वव.स. ४२३ (16)
(३) बह
ृ न्मुींबई महानगरपाशलकेच्या िाळाींमध्ये सीसी्ीव्ही बसववणे व सुरक्षा रक्षकाींची ननयुक्ती
करण्याबाबत महानगरपाशलकेमार्कत खालीलप्रमाणे कायकवाही करण्यात आली/येत आहे : -

• मा.उच्च न्यायालयातील याधचका िमाींक २९४७/२००१ मधील आदे िानुसार, सन २००९ पासून
िाळा इमारतीींसाठी स्वच्छता, सरु क्षा आणण िाळाींमधील ववदयत
ु साधने/उपकरणे व सभोवतालचा
पररसराची स्वच्छता याकररता बाह्य कींत्रा्दाराींची ननयुक्ती करण्यात आली आहे.
•

सी.सी.्ी.व्ही.

कॅमेरे

बसववण्याकररता

सन

२०१८-१९

च्या

अथकसींकल्पामध्ये

प्रस्ताववण्यात आली आहे .

तरतुद

(४) प्रशन उद्ावत नाही.
___________
वेंगुले (ता.वेंगुलाफ, ज .शसांधुदग
ु )फ िॅम्प गाडफन मधील टॉय रे न ववनावापर पडून असल्याबाबत
(२०)

९६३१२ (०१-०१-२०१८).

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

श्री.वैभव नाईि (िुडाळ) :

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) वेंगुले (ता.वेंगुलाक, जज.शसींधुदग
ु )क कॅम्प गाडकन मध्ये िहरातील लहान मुलाींसाठी बत्रकोणी

गाडकन करून त्यामध्ये सन २००९ मध्ये िासनाने १४ लाख रुपये खचन
ूक उभारण्यात आलेली
्ॉय रे न मागील ८ वर्क ताींबत्रक बबघाड झाल्या कारणाने ववनावापर पडून आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, त्याची कारणे काय आहे त व ्ॉय रे न चे काम करणाऱया कींत्रा्दारावर कारवाई
करण्याबाबत तसेच ्ॉय रे न पुन्हा सुजस्थतीत आणण्याबाबत िासनाने कोणती कायकवाही केली
वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१४-०५-२०१८) : (१) सन २००९ मध्ये वेंगुलाक कॅम्प गाडकनमध्ये उभारण्यात
आलेल्या ्ॉय रे नमध्ये ताींबत्रक बबघाड उद्धभवल्याने सदर रे न सदयजस्थतीत बींद आहे , हे खरे
आहे .

(२) ्ॉय रे नमध्ये वारीं वार ताींबत्रक बबघाड ननमाकण होत असल्याने दरु
ु स्तीचे काम होऊनही ्ॉय
रे न पुन्हा बींद पडल्याने सींबींधधत कींत्रा्दाराची दे यके अदा करण्यात आलेली नाही.

(३) ्ॉय रे न दे खभाल व दरु
ु स्तीचा खचक लक्षात घेता ्ॉय रे न सुरु ठे वणेकरीता ननणकय
नगरपररर्द स्तरावर करण्यात येत आहे .

___________
लालबाग उड्डाणपुलावरील दरु
ु स्तीच्या िामावर ननयांत्रण ठे वण्यासाठी
आयआयटी बॉम्बईची ननयक्
ु ती िरण्याबाबत

(२१)

९६५१४ (०२-०१-२०१८).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.अ य चरधरी (शशवडी) :

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील
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(१) आयआय्ी बॉम्बईची माहे जन
ू , २०११ मध्ये वा त्या दरम्यान बाींधकाम केलेल्या लालबाग

उड्डाणपुलावरील खड्डे तसेच अधन
ू मधून पडणारे तडे व त्याींच्या दरु
ु स्तीच्या कामावर ननयींत्रण

ठे वण्यासाठी ननयुक्ती करण्याचे आदे ि मा.मुींबई उच्च न्यायालयाने मुींबई महानगरपाशलकेला
सन २०११ मध्ये वा त्या दरम्यान हदले होते, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उड्डाणपुलाच्या दरु
ु स्ती कामावर ननयींत्रण ठे वण्यासाठी दस
ु री यींत्रणा नेमण्याची

गरज नसून त्याऐजवी महानगरपाशलकेने स्थायी ताींबत्रक सल्लागार सशमतीकडे काम सोपवावे
असे िासनाने मान्य केल्याचे नगरववकास खात्याच्या उप सधचव याींनी महानगरपाशलकेला
कळववले आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, मा.मुींबई उच्च न्यायालयाने न्यायालयाच्या आदे िाचा अवमान करणाऱया
नगरववकास ववभागाच्या वररषठ अधधकाऱयाींवर हदनाींक २४ ऑगस््, २०१७ रोजी वा त्या
सुमारास तािेरे ओढले आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, लालबाग उड्डाणपल
ू ाला सातत्याने पडणारे तडे, खड्डे यामुळे वाहतक
ु ीस येणारे

अडथळे यामळ
ु े त्याींच्या दरु
ु स्तीसाठी आयआय्ी बॉम्बईची ननयक्
ु तीबाबत मींजरू ी न दे ण्याची
कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१५-०५-२०१८) : (१) लालबाग येथील उड्डाणपल
ु ाची सींरचनात्मक दरु
ु स्ती
करण्याकररता स्वतींत्रपणे ननववदा मागवून आय.आय.्ी. मुींबई सारख्या सक्षम सींस्थेच्या
दे खरे खीखाली काम करण्याचे ननदे ि मा. उच्च न्यायालयाने जनहहत याधचका िमाींक
१२६/२०१६ मध्ये हदले आहे त.
(२) हे खरे नाही.
(३) हे खरे नाही.
(४) मा.उच्च न्यायालयाच्या ननदे िानुसार लालबाग उड्डाणपुलाच्या सींरचनात्मक दरु
ु स्तीसाठी

आय.आय.्ी. बॉम्बे याींची ननयक्
ु ती करण्यात आली असून, सदर पुलाच्या दरु
ु स्तीबाबत
महानगरपाशलकेमार्कत खालीलप्रमाणे कायकवाही करण्यात येत आहे :-

• रे रोक्रर््ीींग स्कीम व अींदाजपत्रक तयार करण्याच्या कामासाठी सल्लागाराची ननयक्
ु ती
करण्यात आली आहे .

• रे रोक्रर््ीींग स्कीम प्राप्त झाल्यानींतर आय.आय.्ी. मुींबई याींचेमार्कत त्याची तपासणी

करण्यात येऊन ननववदा प्रक्रिया सुरु करण्यात येणार आहे. सदर दरु
ु स्तीचे काम हदनाींक २८
र्ेिुवारी, २०१९ पयंत पूणक होणे अपेक्षक्षत आहे .
___________

मुांबईमध्ये दे वनार, िाां ूर आणण मुलुांड िचराभूमीत िमी िचरा

ावा म्हणून सोसायट्या,

सांिुलाांनी स्वत:च स्वत:च्या ओल्या िचऱ्याची ववल्हे वाट लावण्याबाबत

(२२)

९६५२२ (३०-१२-२०१७).

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

ववखे-पाटील (शशडी), श्री.बाळासाहेब थोरात (सांगमनेर), श्री.अशमन पटे ल (मुांबादे वी), श्री.वव य
वडेट्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.नसीम खान (चाांहदवली) :
खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा
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(१) मींब
ु ईमध्ये दे वनार, काींजरू आणण मल
ु ींड
ु कचराभम
ू ीत कमी कचरा जावा म्हणन
ू दररोज

१०० क्रकलो कचरा ननमाकण होत असलेल्या सोसायटया, सींकुलाींनी हदनाींक २ ऑक््ोबरपासून
स्वत:च स्वत:च्या ओल्या कचऱयाची ववल्हे वा् लावावी, पाशलका कचरा उचलणार नाही असे

पाशलका आयुक्ताींनी आदे ि हदल्याचे व यानींतर मुदतवाढ हदल्याचे माहे सप््ें बर, २०१७ मध्ये
वा त्या दरम्यान ननदिकनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सींबींधधत कचराभूमीमध्ये िास्त्रोक्त पध्दतीने प्रक्रिया न करताच कचरा
्ाकण्यात येत असल्याने पररसरातील नागररकाींच्या आरोग्याचा प्रशनही गींभीर झाला आहे , हे
ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, महानगरपाशलकाींनी आणण सोसायटयाींनी स्वत:च्या कचऱयाची स्वत:च ववल्हे वा्
करावयाची असे महानगरपाशलकेने साींधगतले तर महानगरपाशलका सींबींधधत सोसायटयाींवर कर
कसा काय आकारु िकते असा प्रशन तेथील रहहवािाींवर पडला आहे , हे ही खरे आहे काय,
(४) असल्यास, िासन कचऱयाचा प्रशन कमी करण्यासींदभाकत कोणत्या उपाययोजना करीत आहे
वा करणार आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१५-०५-२०१८) : (१) केंद्र िासनाच्या पयाकवरण व वन मींत्रालयाच्या वतीने
एवप्रल

२०१६

मधील

“घन

कचरा

व्यवस्थापन

ननयमावली

२०१६”

मधील

ववववक्षक्षत

तरतुदीनुसार, ५००० चौ.मी. व त्यापेक्षा जास्त क्षेत्र असणाऱया सींस्था व मालमत्ताींनी कचऱयाचे

वगीकरण उगमस्थानी करावयाचे असन
ू , वगीकरण केलेला सक
ु ा कचरा हा अधधकृत कचरा
वेचक/अधधकृत पुन:चिीकरण केंद्र क्रकींवा महानगरपाशलकेला दयावयाचा आहे.
तसेच ओल्या कचऱयावर उगमस्थानी कींपोस््/बायोशमथेनेिन प्रक्रियेदवारे

ववल्हे वा्

लावणे बींधनकारक आहे .
(२) हे खरे नाही.
(३) बह
ु ई महानगरपाशलकेमार्कत सींबींधधत सोसायटयाींवर कचरा सींकलनाकररता कोणताही
ृ न्मींब
कर आकारण्यात येत नाही.

(४) व (५) बह
ृ न्मुींबई महानगरपाशलकेने दररोज १०० क्रकलोपेक्षा जास्त कचरा ननमाकण करणाऱया
गह
ृ सींकुलाींना

हदनाींक

२ ऑक््ोबरपासून

कचऱयाचे

उगमस्थानी

वगीकरण करुन

ओल्या

कचऱयावर प्रक्रिया करुन त्याची ववल्हे वा् कींपोस््/बायोशमथेनेिन प्रक्रियेदवारे कचरा ननमाकण

होणाऱया पररसरामध्ये लावावी असे आदे ि आयुक्त, बह
ृ न्मुींबई महानगरपाशलका याींनी हदले
आहे त.

___________
मांब
ु ई महानगरपाशलिेच्या मराठी शाळाांतील पटसांख्येत घट होत असल्याबाबत
(२३)

९६५७५ (०१-०१-२०१८).

श्रीमती हदवपिा चहाहाण (बागलाण), श्री.हनुमांत डोळस

(माळशशरस), श्री.शशरीषदादा चरधरी (अमळनेर), श्री.गणपत गायिवाड (िल्याण पूव)फ :
सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-
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(१) मुींबई महानगरपाशलकेच्या मराठी िाळाींतील प्सींख्येत घ् होत असल्याचे माहे ऑगस््,
२०१७ च्या नतसऱया आठवड्यात वा त्या दरम्यान ननदिकनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनामार्कत चौकिी केली आहे काय, चौकिीत काय आढळून
आले व तदनस
ु ार मींब
ु ई महानगरपाशलकेच्या मराठी िाळे तील प्सींख्येत घ् होऊ नये म्हणन
ू
िासनाने कोणती कायकवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१५-०५-२०१८) : (१) हे खरे आहे .
(२)

बह
ृ न्मुींबई

महानगरपाशलकेच्या

मराठी

िाळे तील

प्सींख्येत

घ् होऊ

नये

महानगरपाशलकेमार्कत खालीलप्रमाणे कायकवाही करण्यात आली/येत आहे :-

म्हणून

• प्रत्येक िाळे त िाळा व्यवस्थापन सशमतीच्या माध्यमातून िाळे च्या पररसरातील मालकाींचे
मराठी भार्ेववर्यी समुपदे िन केले जात आहे.

• मराठी िाळाींचा दजाक वाढववण्यासाठी १५७ मराठी िाळाींमध्ये “िाळा सध
ु ार प्रकल्प” हा
उपिम सुरु करण्यात आला आहे .

• सदर िाळाींमध्ये ्ानरचनावाद, अध्यापनिास्त्र पध्दती, ववदयाथी केंद्रीत व्यवसाय आधाररत
काडक, मराठी िाळे तील ववदयार्थयांना प्रेररत करण्यासाठी कववता, कथा वाचन, भार्ण, वक्तत्ृ व,
ननबींध स्पधाक इत्यादी कायकिमाींचे आयोजन केले जाते.

• ववववध माध्यमातून कला, क्रिडा, सींगीत, कायाकनुभव तसेच मराठी भार्ेत प्रथम िमाींक
शमळववणाऱया ववदयार्थयांना पाररतोवर्क दे ऊन प्रोत्साहन हदले जाते.

• प्रशसध्द लेखक/कवी वव.वा. शिरवाडकर ऊर्क कुसुमाग्रज याींच्या जन्महदनाननशमत्त मराठी
भार्ा पींधरवडा महानगरपाशलकेच्या सवक िाळाींमध्ये साजरा केला जातो.

• महानगरपाशलकेच्या अखत्यारीतील खाजगी अनद
ु ाननत मराठी िाळाींमध्ये मराठी भार्ा आणण
इींग्रजी भार्ा या समतुल्य आहे त याबाबत जनजागत
ृ ी िाळा व्यवस्थापन सशमती तसेच सींस्था,
िालेय व्यवस्थापन आणण स्वयींसव
े ी सींस्थाींमार्कत प्रयत्न सुरु आहे त.

• बहुताींि मराठी िाळाींमध्ये गळतीचे प्रमाण रोखण्यासाठी महानगरपाशलका व खाजगी िाळा
व्यवस्थापनाींनी सेमी इींग्रजीचे वगक सरु
ु केले आहे त.
(३) प्रशन उद्ावत नाही.

___________
पवई (मुांबई) येथील कफल्टरपाडा
(२४)

९७३४५ (३०-१२-२०१७).

वळील शमठी नदीवरील पुलाच्या बाांधिामाबाबत

श्री.सां य पोतनीस (िशलना), श्री.प्रताप सरनाईि (ओवळा

माज वडा), श्री. यप्रिाश मुांदडा (बसमत), श्री.प्रिाश फातपेिर (चें बूर), श्री.ति
ु ाराम िाते
(अणुशक्ती नगर) :

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) पवई (मुींबई) येथील क्रर्ल््रपाडा जवळील शमठी नदीवरील पल
ु ाचे बाींधकाम मागील तीन
वर्ांपासून प्रलींबबत आहे, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, सदर पुलाचे काम प्रलींबबत असल्यामळ
ु े नागररकाींना पावसाळ्यात जीव मुठीत
घेऊन नदी ओलाींडावी लागत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, वरील पल
ु ाचे काम प्रलींबबत असण्याची कारणे काय आहे त व सदर पल
ु ाचे काम
तातडीने पूणक करण्यासाठी कोणत्या उपाययोजना केल्या आहे त,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१४-०५-२०१८) :
(१) पवई येथील क्रर्ल््रपाडा जवळील शमठी नदीवरील मोरारजी नगर येथील पुलाचे काम पूणक
झाले असन
ू , जयभीम नगर येथील काम प्रलींबबत आहे ही वस्तुजस्थती आहे .

(२) मोरारजी नगर व जयभीम नगर येथील पादचारी पूल हे अींदाजे १०० मी्र अींतरावर
आहे त.

मोरारजी नगर येथील पल
ु ाचे काम पण
ू क झाल्यामळ
ु े नागररकाींना पावसाळयात पयाकयी

व्यवस्था उपलब्ध आहे .

(३) शमठी नदीलगत जयभीम नगर येथील वस्ती ही झोपडीव्याप्त असल्यामळ
ु े पादचारी पूल
बाींधण्यासाठी लागणारे बाींधकाम साहहत्य, यींत्रसामुग्री ने-आण करण्यासाठी पोहोच रस्ता

अजस्तत्वात नाही. तसेच, अनतिमण असल्यामळ
ु े पल
ु ाच्या कामासाठी पोहोच रस्ता बनववणे
िक्य होत नाही.

सदर अनतिमण ह्ववण्याची प्रक्रिया बह
ृ न्मुींबई महानगरपाशलकमार्कत सुरु असून,

अनतिमणे ननषकाशसत केल्यानींतर सदर पुलाचे बाींधकाम सुरु करण्यात येणार आहे.
(४) प्रशन उद्ावत नाही.

___________
मुांबईतील गोरे गाव (पूव)फ भागातील चार रस्त्याांच्या दरु
ु स्ती प्रस्तावास मान्यता दे ण्याबाबत
(२५)

९७५०९ (३०-१२-२०१७).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.सुननल प्रभू (हदांडोशी) :

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) गोरे गाव (पूव)क येथील गाडकन लोखींडवाला ते दे वकीबाई कींपाऊींड, लोखींडवाला ररक्षा स््ॅं ड ते
रत्नाधगरी उपहारगह
ृ क्रर्ल्मशस्ी मागक, वमाक लाईम डेपो ते दे वकीबाई कींपाऊींड, बत्रवेणी नगर ते
वसींत वेली या चार रस्त्याींचे दरु
ु स्ती काम करण्याबाबतचा प्रस्ताव मींब
ु ई महानगरपाशलकेने
िासनाच्या नगरववकास ववभागास सन २०१६ मध्ये सादर करुनही अदयाप त्यास िासनाने
मान्यता हदली नाही, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, उक्त चार रस्त्याींच्या दरु
ु स्ती कामाच्या प्रस्तावास मान्यता दे ण्याबाबत
िासनास लागत असलेल्या ववलींबाची सवकसाधारण कारणे काय आहेत ,

(३) असल्यास, उक्त प्रस्तावास िासनाने तत्काळ मान्यता दे ण्याच्या दृष्ीने कोणती कायकवाही
केली वा करण्यात येत आहे व याबाबतची सदयःजस्थती काय आहे ?

वव.स. ४२३ (21)

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१०-०५-२०१८) : (१) सदर प्रकरणी रस्त्याींच्या दरु
ु स्तीबाबत बह
ृ न्मुींबई
महानगरपाशलकेकडून िासनास कोणताही प्रस्ताव सादर करण्यात आलेला नाही.

(२) व (३) मींजरू ववकास ननयोजन आराखडा १९९१ नस
ु ार सदर रस्त्याींबाबत खालीलप्रमाणे
अशभप्राय आहे त :-

• गाडकन लोखींडवाला ते दे वकीबाई कींपाऊींडजवळील १८.३० मी. रुीं दीचा ववकास ननयोजन रस्ता
प्रस्ताववत आहे .
• लोखींडवाला ररक्षा स््ॅ ण्ड ते रत्नाधगरी उपाहारगह
ृ क्रर्ल्मशस्ी मागाकजवळील ३६.६० मी.
रुीं दीचा ववकास ननयोजन रस्ता प्रस्ताववत आहे .

• वमाक लाईम डेपो ते दे वकीबाई कींपाऊींडजवळील १८.३० मी. रुीं दीचा ववकास ननयोजन रस्ता
प्रस्ताववत आहे .
• बत्रवेणी नगर ते वसींत वेली मागाकजवळील १८.३० मी. रुीं दीचा ववकास ननयोजन रस्ता
प्रस्ताववत आहे .
___________
मुांबईतील नदी नाल्याांमधील िचरा समुद्रामध्येच टािला
(२६)

९९१२८ (०१-०१-२०१८).

ात असल्याबाबत

श्री.अशमत साटम (अांधेरी पजश्चम) :

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

(१) मुींबईतील नदी नाल्याींमधील कचरा समुद्रामध्येच ्ाकला जात असल्याचे माहे ऑक््ोबर,
२०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदिकनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर कचरा पावसाळयामध्ये समुद्रातून बाहे र र्ेकला जात असल्यामुळे
मुींबईतील सवक चौपा्याींवर सगळीकडे घाणीचे साम्राज्य पसरलेले असते, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, िासन व बह
ृ न्मुींबई महानगरपाशलका समुद्रामधे जेथे नदी व नाले येवून
शमळतात त्या ठीकाणी कचरा अडववण्यासाठी यींत्रणा उभारणार आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, अनहर्े ड सीवेज समुद्रामधे र्ेकला जावू नये यासाठी जेथे नदी व नाले येवून
शमळतात त्या हठकाणी कचरा अडववण्यासाठी सीवेज हर्में् प्लााँन्् बसववण्याबाबत िासनाने
कोणती कायकवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१०-०५-२०१८) : (१) हे खरे आहे .
(२) मुींबईतील सवक सागर क्रकनाऱयाींची सार्सर्ाई करण्याकररता व जमा झालेला कचरा

भरावभूमीपयंत वाहून नेण्याकररता बह
ृ न्मुींबई महानगरपाशलकेमार्कत चौपा्ीननहाय सवकसमावेिक
कींत्रा्दाराींची नेमणक
करण्यात
आली
आहे.
ु
सदर कींत्रा्दाराींमार्कत समुद्रक्रकनाऱयाींची दै नींहदन सार्सर्ाई करुन ते स्वच्छ ठे वले

जातात.
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(३) नदया व नाल्याींमधून येणारा तरीं गता कचरा समुद्रात अथवा खाडीमध्ये ववसजजकत

होण्यापूवी पातमख
ु ाच्या अलीकडे अडवला जाईल अिा रीतीने मुींबईतील दहहसर, पोईसर,
ओशिवरा

व

शमठी

या

नदया

तसेच

लव्हग्रोव्ह

व

ईलाक

या

नाल्याींच्या

पातमुखाींवर

महानगरपाशलकेमार्कत “फ्लोह्ींग रॅ ि बम
ु ” प्रायोधगक तत्वावर बसववण्यात येणार आहे.

अिारीतीने अडवला गेलेला कचरा जे.सी.बी. अथवा पोकलेन मशिनच्या सहाय्याने काढला

जाऊन क्षेपणभूमीवर पाठववण्यात येणार आहे . त्यामुळे तरीं गता कचरा समुद्रात प्रवेि करु न
िकल्याने समुद्र क्रकनारे स्वच्छ राहण्यास मदत होईल.
(४)

सदय:जस्थतीत

बह
ु ई
ृ न्मींब

महानगरपाशलका

हद्दीत

भशू मगत

मलनन:सारण

वाहहन्या

अजस्तत्वात असून या मलनन:सारण वाहहन्याींच्या जाळयातून येणाऱया साींडपाण्यावर प्रक्रिया
करुन समुद्रात सोडण्यात येत.े

तसेच, खाजगी इमारती, गह
ृ ननमाकण सींस्था आस्थापना इत्यादीमधील साींडपाण्याची

प्रक्रिया सेफ््ीक ्ाँ क व मलजल प्रक्रिया सींयींत्रदवारे ववल्हे वा् लावली जाते.
(५) प्रशन उद्ावत नाही.
___________

मालाड (पूव)फ ववभागातील वाहतूि िोंडी समस्या सोडववण्यासाठी
हुमेरा पािफ ते हदांडोशी येथील रस्त्याचे रुां दीिरण िरण्याबाबत

(२७)

९९१४३ (०१-०१-२०१८).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.सनु नल प्रभू (हदांडोशी) :

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील

(१) मालाड (पूव)क ववभागातील वाहतूक कोंडी समस्या सोडववण्यासाठी हुमेरा पाकक ते हदींडोिी
दरम्यानच्या मजल्लका हॉ्े ल ते हदींडोिी बस डेपो येथील रस्त्याचे रुीं दीकरणाचे ववकास काम
तीन महहन्यात सुरु करण्याचे आशवासन माहे एवप्रल, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान दे वूनही
अदयाप िासनातर्े सदर काम सरु
ु करण्यात आले नाही, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त रस्ता रुीं दीकरणाचे काम सरु
ु करण्यास िासनास लागत असलेल्या
ववलींबाची कारणे काय आहे त,

(३) असल्यास, यासींदभाकत िासनाकडून करण्यात आलेल्या कायकवाहीची सदयःजस्थती काय आहे
व क्रकती कालावधीत सदरहू रस्ता रुीं दीकरणाचे काम सुरु होवून पूणक होणे अपेक्षक्षत आहे ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१५-०५-२०१८) : (१), (२) व (३) मालाड (पव
ू )क कुरार जव्हलेज येथील
ह्युमेरा पाकक ते ए.के. वैदय रस्ता रुीं दीकरणाकामी सदर हठकाणच्या ६० र्ु्ी प्रस्ताववत ववकास

ननयोजन रस्त्यामध्ये बाधीत (झोपडपट्टी) पुनवकसन प्रकल्पामळ
ु े बाधीत झोपडया वगळून एकूण
२१ बाींधकामाींची पात्रता यादी ननजशचत करण्यात आली आहे .

सदर २१ बाींधकामाींना लगतच्या मे. बहहष् एीं्रप्रायझेस या ववकासकामार्कत राबववण्यात
येणाऱया झोपडपट्टी पुनवकसन योजनेत समाववष् करण्यासाठी झोपडपट्टी पुनवकसन योजना याींना
पररशिष्ाची मूळ प्रत पाठववण्यात आली आहे.

वव.स. ४२३ (23)
त्याअनुर्ींगाने प्रस्ताववत ववकास ननयोजन रस्त्यावरील बाधीत झोपडया काढून सदर रस्ता

महानगरपाशलकेस हस्ताींतरीत करण्याबाबतची पुढील कायकवाही सुरु आहे .
___________

वाशशम ज ल्हयात साांडपाणी व घनिचरा हायवस्थापन नसल्याबाबत
(२८)

९९४८९ (३०-१२-२०१७).

श्री.अशमत झनि (ररसोड) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील

(१) वाशिम जजल्हयात साींडपाणी व घनकचरा व्यवस्थापन याबाबत कोणतेच ननयोजन
नसल्यामळ
ु े मोठया प्रमाणात डासाींचा प्रादक भ
ु ाव वाढला असून येथील नागररकाींना या डाींसामळ
ु े

साथीच्या रोगाची लागण होत असल्याचे माहे आक््ोबर, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान
ननदिकनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, पाईप लाइनदवारे करण्यात येणा-या पाणीपुरवठा वाहहन्या अनेक हठकाणी

नादरु
ु स्त अवस्थेत असल्यामुळे जींतू पाईपलाईनमध्ये जावून नागररकाींच्या आरोग्यास धोका
ननमाकण होत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, यामळ
ु े िासनाने येथे डास प्रनतबींध योजना राबववण्याबाबत व नादरु
ु स्त पाणी
पुरवठा वाहहन्या दरु
ु स्ती करण्याबाबत कोणती कायकवाही केली वा करण्यात येत आहे,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (११-०५-२०१८) : (१) असे ननदिकनास आले नाही.
वाशिम जजल्ह्यातील नगरपररर्द क्षेत्रामध्ये भशू मगत ग्ार योजनेदवारे साींडपाण्याची

व्यवस्था केलेली असून कुठे ही पाणी साचून रहात नाही. तसेच घनकचरा व्यवस्थापनाबाबत

घरोघरी जाऊन घीं्ा गाडीदवारे ओला व सक
ु ा कचरा ववलगीकरण करून गोळा केला जातो व
ननयशमत नाले सर्ाई करण्यात येत असून जींतूनािकाींची र्वारणी करण्यात येते.
(२) व (३) हे खरे नाही.

• वाशिम जजल्ह्यातील नगरपररर्द क्षेत्रात पाणीपुरवठा करणाऱया पाईपलाईनमध्ये गळती
आढळल्यास त्वरीत महाराषर जीवन प्राधधकरणाला कळववण्यात येते. सदर यींत्रणा त्वरीत
गळती दरू
ु स्त करून पाणीपुरवठा सुरळीत करण्यात येतो.

• वाशिम जजल्ह्यातील नगरपररर्द क्षेत्रात डासाींचा प्रादभ
ु ाकव होऊ नये म्हणून ननयशमत
नालेसर्ाई व धरू र्वारणी करण्यात येत.े

• दरम्यान वाशिम जजल्ह्यातील वाशिम नगरपररर्दे च्या रू.५.१७२९ को्ी क्रकींमतीच्या, कारीं जा
नगरपररर्दे च्या रू.५.७६२३

को्ी

क्रकींमतीच्या,

ररसोड

नगरपररर्दे च्या

रू.३.५३५५

को्ी

क्रकींमतीच्या घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पास प्रिासकीय मान्यता दे ण्यात आली. वाशिम

जजल्हयातील उवकररत नगरपररर्दाींच्या घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पाींना जन
ू , २०१८ पयंत
प्रिासकीय मान्यता दे ण्याचे प्रस्ताववत आहे .
(४) प्रशन उद्ावत नाही.
___________

वव.स. ४२३ (24)
मे.माँरोथााँन ग्रूप याांनी एसआरए प्रिल्पाचे िाम सुरु असताना महानगरपाशलिेच्या वक्ष
ृ
प्राधधिरणािडे नोंद असलेल्या वक्ष
ृ ाांची तोड िरण्यात येत असल्याबाबत

(२९)

९९६६० (०१-०१-२०१८).

श्री.अशोि पाटील (भाांडूप पजश्चम) :

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

(१) भाींडूप (प) गाव भाींडूप (ता.कुलाक) येथील भूमापक ि.१६६ (पें), न.भू.ि.-८७ (पै) या

शमळकतीवर मे. माँरेथााँन नेकस््जन ररयाशल्ी शल.याींनी नोंदणीकृत ववकास करारनामा हदनाींक

१९ नोव्हें बर, २०१६ रोजी वा त्या सम
ु ारास केला असून मे.माँरेथााँन ग्रूप याींना वर नमूद
शमळकतीचा ववकास करण्याचे हक्क प्राप्त झाले आहे त, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

मे.माँरोथााँन

ग्रूप याींचे

एसआरए

प्रकल्पाचे

काम

सुरु

असताना

महानगरपाशलकेच्या वक्ष
ृ प्राधधकरणाकडे नोंद असलेल्या वक्ष
ृ ाींची तोड करण्यात येत असल्याचे
हदनाींक २५ ऑक््ोबर, २०१७ रोजी वा त्या सुमारास ननदिकनास आले आहे , हे ही खर आहे
काय,

(३) असल्यास, सदर ववकासकावर सींबधधत ववभागाकडून कोणती कारवाई करण्यात आली आहे
वा केलेल्या कारवाईची सदयजस्थती काय आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१५-०५-२०१८) : (१) व (२) भाींडूप (प) गाव भाींडूप (ता.कुलाक) येथील
भूमापक ि. १६६ (पें), न.भू.ि.-८७ (पै) या शमळकतीवर झोपडपट्टी पुनवकसन योजनेंतगकत
प्रस्ताववत

इमारतीकररता

अजग्निमन

वाहनाच्या

आवागमनाच्या

माधगककेमध्ये

अडथळा

ठरणाऱया वक्ष
ु रोपण करण्याकररता परवानगी शमळणेबाबतचा प्रस्ताव मे. क्रकींग्ज
ृ ाींची कापणी/पन
बबल्डसक आणण डेव्हलपसक याींचेकडून प्राप्त झाला होता.

सदर प्रस्तावाच्या अनुर्ींगाने मे. क्रकींग्ज बबल्डसक आणण डेव्हलपसक याींना वक्ष
ृ प्राधधकरण

सशमतीच्या हदनाींक १६.११.२०१६ रोजीच्या ठरावानस
ु ार, अजग्निमन वाहनाच्या आवागमनाच्या

माधगककेमध्ये अडथळा करणारे १ वक्ष
ु रोवपत करणे व १ वक्ष
ृ कापणे, ६ वक्ष
ृ पन
ृ आहे तसेच
ठे वण्याकररता परवानगी दे ण्यात आली आहे .

(३) हदनाींक २५ ऑक््ोबर, २०१७ रोजी वा त्या सुमारास सदरहू जागेवर वक्ष
ृ तोड झाल्याबाबत
कोणतीही तिार प्राप्त झालेली नसल्याने, सदर प्रकरणी बह
ृ न्मुींबई महानगरपाशलकेमार्कत
कोणत्याही प्रकारची कारवाई करण्यात आलेली नाही.
(४) प्रशन उद्ावत नाही.
___________
पुणे शहरातील (ज .पुण)े

ल शुध्दीिरण िेंद्र चालववण्याचे िाम िाळ्या

यादीतील ठे िेदाराला दे ण्याबाबतचा प्रस्ताव

(३०)

१०००७१ (०३-०१-२०१८).

प्रा.(श्रीमती) मेधा िुलिणी (िोथरुड) :

मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय

वव.स. ४२३ (25)
(१) पुणे िहरातील (जज.पुणे) खडकवासला पाणी पींवपींग स््े िन, वारजे जलिुध्दीकरण व जुने
वारजे जलिुध्दीकरण केंद्र व गणपती माथा पींवपींग स््े िन तीन वर्ाकसाठी चालववणे व दे खभाल

दरु
ु स्तीचे काम जव्ह.ए.्े क. वाबाग कींपनीला दे ण्याचा प्रस्ताव महानगरपाशलकेमध्ये सादर
करण्यात आल्याचे माहे ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदिकनास आले, हे खरे आहे
काय,
(२) असल्यास, पुणे महानगरपाशलकेने सदर ठे केदाराचा प्रस्ताव सादर केला आहे त्या
ठे केदाराला

मैलापाणी

िुध्दीकरण

काम

असमाधानकारक

केल्यामळ
ु े

वपींपरी-धचींचवड

महानगरपाशलकेने १० वर्ाकसाठी ननववदा भरण्यास अपात्र ठरववले असल्याचेही ननदिकनास आले
आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास,

िहरातील

जलिध्
ु दीकरण

केंद्राच्या

कामासाठी

वपींपरी-धचींचवड

महानगरपाशलकेच्या काळ्या यादीतील ठे केदाराला काम दे ण्यासाठी पुणे महानगरपाशलकेकडून
कोणते ननकर् लावण्यात आले आहे त,

(४) असल्यास, याबाबत िासन स्तरावर कोणती कायकवाही करण्यात आली वा येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२१-०५-२०१८) : (१) होय खरे आहे.
(२) वपींपरी धचींचवड महानगरपाशलकेने सदर ठे केदारावर केलेली कारवाई मागे घेतील आहे.
(३) व (४) काळया यादीतील ठे केदारास पुणे महानगरपाशलकेमध्ये कोणत्याही ननववदाींमध्ये
सहभाग हदला जात नाही.
(५) प्रशन उद्ावत नाही.

___________

मुांबई महानगरपाशलिेच्या अखत्याररतील वैद्यकिय महाववद्यालय आणण रुगणाांलयातील
सहा. प्राध्यापिाांच्या आधथफि भत्त्याबाबत

(३१)

१००१५८ (०१-०१-२०१८).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.प्रिाश सुवे (मागाठाणे) :

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) मींब
ु ई महानगरपाशलकेच्या अखत्याररतील वैदयक्रकय महाववदयालय आणण रुग्णाींलयातील
सहा.प्राध्यापकाींच्या

आधथकक

भत्त्याबाबत

ठोस

धोरण

ठरववण्याचे

ननदे ि

मुींबई

उच्च

न्यायालयाने माहे ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान िासनास हदले आहे त, हे खरे आहे
काय,
(२) असल्यास, या ननदे िानुसार िासनाने धोरण ठरववले आहे काय,
(३) असल्यास, या धोरणाचे थोडक्यात स्वरुप काय आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१५-०५-२०१८)

: (१) सदर प्रकरणी मेडडकल

प्रोर्ेससक वेल्र्ेअर

असोशसएिनने मा.उच्च न्यायालय, मुींबई येथे दाखल केलेल्या याधचका िमाींक २८६०/२०१६

मध्ये मा.न्यायालयाने, डायनॅशमक ॲिुअडक कररअर प्रोग्रेिन योजना (DACP) बह
ृ न्मुींबई

वव.स. ४२३ (26)
महानगरपाशलकेतील

सहाय्यक

प्राध्यापक

सींवगाकतील

कमकचाऱयाींना

महानगरपाशलका धोरण ठरवू िकते असे असे नमूद केले आहे .

लागू

करण्याबाबत

(२) व (३) सदर प्रकरणी बह
ृ न्मुींबई महानगरपाशलकेमार्कत धोरण ठरववण्यात आलेले नाही.
तथावप,

महानगरपाशलकेतील

वैदयकीय/दीं त

महाववदयालयातील

अध्यापकाींचे

ननयत

वयोमानानुसार ननवत्ृ त होण्याचे वय ५८ वरुन ६२ वर्े करण्यात आले असल्याने, ते

पदोन्नतीपासून वींधचत राहू नये याकररता त्याींना दजाक पदोन्नती योजना लागू करण्यात आली
आहे .
सदर अध्यापकाींची ठराववक कालाींतराची सेवा पण
ू क झाल्यानींतर त्याींना वाढीव ॲकॅडेशमक

ग्रेड वेतनचा (AGP) र्ायदा दे ण्यात येतो.

सदर योजना बह
ृ न्मुींबई महानगरपाशलकेत हदनाींक १७.१२.२०११ पासून राबववण्यात येत

असून, ती केंद्र सरकारच्या डायनॅशमक ॲिुअडक कररअर प्रोग्रेिन योजनेिी शमळतीजुळती आहे.
(४) प्रशन उद्ावत नाही.

___________
मुांबई, िोल्हापूर, िल्याण-डोंबबवलीसह सात महानगरपाशलिाांमधील घनिचरा हायवस्थापनेबाबत
(३२)

१००२३६ (०१-०१-२०१८).

(शाहूवाडी) :

श्री.चांद्रदीप नरिे (िरवीर), श्री.सत्य ीत पाटील-सरुडिर

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मुींबई, कोल्हापूर, कल्याण-डोंबबवलीसह सात महानगरपाशलकाींमध्ये घनकचरा व्यवस्थापन
व्यवजस्थत झाले नसल्याचे नक
ु तेच माहे सप््ें बर, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदिकनास
आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, कचऱयाचे वगीकरण करण्यासाठी एकाही महानगरपाशलकेने वेगवेगळया रीं गाच्या
पे्या हदलेल्या नव्हत्या तर पुणे वगळता अन्य सगळयाच महानगरपाशलकाींकडून घनकचऱयाींची
वाहतूक उघडया वाहनातून केली जात असल्याचे कॅगच्या ननदिकनास आले आहे , हे ही खरे
आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत िासनाने सखोल चौकिी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले,
तदनुसार िासन स्तरावर कोणती कायकवाही करण्यात आली वा येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१९-०५-२०१८) : (१) हे खरे नाही.
(२)

ननयींत्रक

व

महालेखापररक्षक

(कॅग),

भारत

सरकार

याींनी

राज्यातील

ननवडक

महानगरपाशलका क्षेत्रातील नागरी घनकचरा व्यवस्थापनासींदभाकत कायकव्ययी लेखा पररक्षण
(परर्ॉमकन्स ऑडी्) केले असून त्याींच्या प्रारूप अहवालात सदर बाबीचा उल्लेख आहे .

(३) उपरोक्त कायकव्ययी लेखा पररक्षण (परर्ॉमकन्स ऑडी्) च्या प्रारूप अहवालाच्या अनर्
ु ींगाने
प्रधान महालेखाकार याींच्या कडील झालेल्या अींनतम बैठकीत (एक्झी् कॉन्र्रन्स) चचाक झाले ली
असून त्यानुर्ींगाने सींबींधधत महानगरपाशलकाींना आवशयक कायकवाही करण्यास्तव कळववण्यात
आलेले आहे .

वव.स. ४२३ (27)
घनकचरा व्यवस्थापन ननयम २०१६ नुसार स्वच्छ भारत अशभयानातींगत
क घनकचऱयाचे

१००% सींकलन, जागीच ववलगीकरण, वाहतूक व िास्त्रोक्त पध्दतीने प्रक्रिया करण्याबाबत
िासनाने वेळोवेळी मागकदिकक सूचना हदल्या आहे त.
(४) प्रशन उद्ावत नाही.

___________

मालवण (ज .शसांधुदग
ु )फ नगरपाशलिेमध्ये िायफरत असलेल्या सफाई िमफचाऱ्याांसाठी बाांगीवाडा
येथे उभारण्यात आलेले ननवासस्थान धोिादायि असल्याबाबत

(३३)

१००५२७ (०१-०१-२०१८).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

मालवण

(जज.शसींधद
ु ग
ु )क

श्री.वैभव नाईि (िुडाळ) :

नगरपाशलकेमध्ये

कायकरत

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील

असलेल्या

सर्ाई

कामगार

व

कमकचाऱयाींसाठी बाींगीवाडा येथे उभारण्यात आलेल्या दब
क
घ्क ननवासस्थान धोकादायक
ु ल
असल्याचे नुकतेच माहे ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदिकनास आले आहे , हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त ननवासस्थान तात्काळ खाली करण्याची नोह्स कमकचा-याींना बजावण्यात
आली आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, नगरपाशलकेच्या कमकचा-याींची ननवासाची पयाकयी व्यवस्था करण्यात आली
नसल्यामळ
ु े खोल्याींच्या िोधासाठी कमकचा-याींना वणवण करावी लागत आहे , हे ही खरे आहे
काय,

(४) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय,त्यात काय आढळूल आले, तदनस
ु ार
िासन स्तरावर कोणती कायकवाही करण्यात आली वा येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१४-०५-२०१८) : (१) मालवण नगरपररर्दे च्या हद्दीतील बाींगीवाडा येथील
सर्ाई कामगारासाठी असलेली दब
क
घ्क ननवासस्थान ही इमारत जीणक व धोकादायक
ु ल
बनल्याचे, पॉशल्े क्नीक कॉलेज, कोल्हापूर याींच्या स्रक्चरल ऑडी् तपासणी अींती
आले आहे , ही वस्तुजस्थती आहे .

ननदिकनास

(२) सदर इमारतीत राहणाऱया कमकचाऱयाींच्या जीवीताची सुरक्षा लक्षात घेता सदर इमारत
धोकादायक ठरल्याचे नगरपररर्दे मार्कत कळवन
ू तात्काळ ररकामी करण्यात आली आहे .

(३) सर्ाई कमकचाऱयाींना गैरसोय होऊ नये म्हणून नगरपररर्दे च्या समाजमींहदरात तसेच सर्ाई
कमकचाऱयाींच्या सोईनुसार अन्यत्र त्याींना पयाकयी ननवास व्यवस्था नगरपररर्दे मार्कत करण्यात
आली आहे .

(४) सदर इमारतीमधील रहहवाशयाींची गैरसोय तातडीने दरु करण्यासाठी दब
क घ्क इमारतीचे
ु ल
नवीन बाींधकाम करण्याकरीता सवकसमावेिक धोरणाींनस
ु ार खाजगी ववकासकामार्कत प्रस्ताव
मागववण्यात आले असून त्याची छाननी नगरपररर्द स्तरावर करण्यात येत आहे.
(५) प्रशन उद्ावत नाही.

___________

वव.स. ४२३ (28)
पांढरपूर (ज .सोलापूर) येथील नतथफक्षेत्र या हठिाणी असलेल्या बेशशस्त
वाहतुि हायवस्थेवर िारवाई िरण्याबाबत

(३४)

१०१३४९ (०३-०१-२०१८).

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

श्री.भारत भालिे (पांढरपूर) :

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) पींढरपूर (जज.सोलापूर) येथील नतथकक्षेत्र या हठकाणी बेशिस्त वाहतुक व्यवस्था याबाबतची

अींमलबजावणी, वाहन तळ, वाहतुक व्यवस्था, भर रस्त्यात होणारी वाहतुक वसुली याबाबत
मा.न्यायालयाने सींबींधधत नगरपाशलका व वाहतक
ु पोलीस प्रिासन याींना ननदे ि हदले असल्याचे
हदनाींक १२ सप््ें बर, २०१७ रोजी वा त्या सम
ु ारास ननदिकनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, पींढरपरू नगरपाशलका व वाहतक
ु ववभाग याींचेकडून पींढरपरू िहरातील बेशिस्त
वाहतुक व्यवस्था व भर रस्त्यात होणारी वाहनाींची वसल
ु ी बींद होवून शिस्त लावण्याबाबत
कोणती कायकवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१७-०५-२०१८) : (१) िहरातील या ननधाकरीत वाहनतळाव्यनतररक्त
रस्त्यावर उ्या असणाऱया व वाहतुकीस अडथळा ठरणाऱया वाहनाींवर कारवाई करण्याबाबतचे
मौणखक आदे ि मा. जजल्हा सत्र न्यायाधीि १, पींढरपूर याींनी पींढरपूर नगरपररर्द व पोशलस
प्रिासनास हदले होते.

(२) पींढरपरू नगरपररर्दे ने िहरात ववववध ११ हठकाणी पाक्रकंगची व्यवस्था केली आहे.

याहठकाणी सन २०१७-२०१८ या वर्ाकसाठी पाकींग र्ी वसुलीकररता हद.३१.०५.२०१७ रोजी ईननववदा प्रशसध्द करुन हद.०१.०८.२०१७ पासून या कामाचा आदे ि दे ण्यात आला आहे.
ननववदे तील अ् ि.५ नुसार िहरामध्ये भरणाऱया

४ यात्रेंच्यावेळी ननववदाधारकास कोणत्याही

प्रकारची वसल
ु ी करता येणार नाही व अ् ि.१४ नस
ु ार ननववदाधारकाने नेमलेले कमकचारी
याींच्याकडे गणवेर् व ओळखपत्र असणे आवशयक आहे .

तसेच, दरपत्रकाचा बोडक वाहनधारकाींना

हदसेल व वाचता येईल अिा हठकाणी लावला पाहहजे, वरील सूचनाींची अींमजबजावणी न
केल्यास ठे केदाराचा ठे का बींद करण्यात येईल, अिी तरतूद करण्यात आली आहे.

तसेच, नगरपाशलकेने ववहहत केलेल्या पाकींगच्या हठकाणीच पाकींग र्ी घेणे बींधनकारक

आहे . िहरात दिकनासाठी येणाऱया वाहन धारकासाठी रस्त्यावर वाहने पाकीग करु नयेत व
नगरपाशलकेने ववहहत केलेल्या पाकींगच्या हठकाणीच वाहने उभी करावीत. रस्त्यावर वाहने उभी
केल्यास कायदे िीर कारवाई केली जाईल, अिा प्रकारचे डडजी्ल बोडक नगरपररर्दे ने ववववध
हठकाणी लावलेले आहे त.
पींढरपरू िहर हद्दीमध्ये रस्त्यावर वाहने उभी केल्यास पोलीस ववभागामार्कत कायदे िीर

कारवाई केली जाते. यासाठी रहदारीस अडथळा ठरणाऱया वाहनाींवर कारवाई करण्यासाठी
नगरपररर्दे ने स्वननधीतून ४० जामर पोलीस ववभागाला उपलब्ध करुन हदले आहे त.
(३) प्रशन उद्ावत नाही.

___________

वव.स. ४२३ (29)
पांढरपूर (ज .सोलापूर) येथील नगरपाशलिा हद्दीतील झोपडपट्टीधारिाांना व पूर रे षेतील घराांना
प्रधानमांत्री आवा

(३५)

१०१३५४ (०३-०१-२०१८).

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

यो नेंतगफत घरिुल दे ण्याबाबत

श्री.भारत भालिे (पांढरपूर) :

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) पींढरपूर (जज.सोलापूर) येथील नगरपाशलका हद्दीतील झोपडपट्टीधारकाींना व पूर रे र्ेतील
घराींना प्रधानमींत्री आवास योजनेंतगकत घरकुल दे ण्याची मागणी येथील रहहवासी याींनी पींढरपूर

नगरपाशलका प्रिासनाकडे हदनाींक १० नोव्हें बर, २०१७ रोजी वा त्या सुमारास केली असल्याचे
ननदिकनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या झोपडपटया अधधननयम सन २००५ नुसार सींरक्षक्षत असून व पुर रे र्ेत

असणाऱया झोपड्याींमध्ये नदीचे पाणी शिरण्याचे प्रकार अनेक वेळा घडत असल्याचेही
ननदिकनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, या झोपडपट्टीतील नागररकाींना प्रधानमींत्री योजनेंतगकत घरे

शमळणेबाबत

नगरपाशलका प्रिासनाने कोणती कायकवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१७-०५-२०१८) : (१) हे खरे आहे .
(२) मागील दोन वर्ाकत असे ननदिकनास आले नाही. मात्र याआधी परू आला असता असे घडले
होते.

(३) केंद्र िासन व राज्य िासन याींच्या सींयक्
ु तववदयमाने प्रधानमींत्री आवास योजने अींतगकत
पींढरपूर

नगरपररर्दे मार्कत

४७६८

इतके

घरकुले

दे ण्याचे

उद्दीष्

ठे वण्यात

आले

आहे .

नगरपररर्दे ने िहरातील घोवर्त २२ व अघोवर्त १ अिा २३ झोपडपट्टय
ट ाींचे सवेक्षण व
लाभार्थयांची यादी ननजशचत करून

१ ते ४ घ्काींपैकी घ्क ि. १ व ३ साठी अनि
ु मे १२०४

व ११५२ अिा एकूण २३५६ घरे िहरातील स.नीं.१७/ब या नगरपररर्दे च्या मालकीच्या मोकळ्या

भूखड
ीं ावर बाींधणेस मींजूरी शमळण्यासाठी दोन सववस्तर प्रस्ताव हद. २३.११.२०१७ रोजी
जजल्हाधधकारी,

सोलापूर

याींच्यामार्कत

म्हाडा,

पुणे

याींच्याकडे सादर

केला

होता.

सदर

प्रस्तावाच्या छाननीनींतर राज्यस्तरीय मींजरू ी व सींननयींत्रण सशमतीच्या नवव्या बैठकीमध्ये

एकूण २०९२ घरकुलाींच्या प्रकल्प अहवालास मींजूरी दे ऊन केंद्रस्तरीय मींजूरी व सींननयींत्रण
सशमतीच्या मींजूरीसाठी प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता. सदर प्रस्तावास केंद्रस्तरीय मींजूरी

व सींननयींत्रण सशमतीची हद. २६.३.२०१८ रोजी मान्यता प्राप्त झाली आहे . यात पूररे र्ेतील
झोपडपट्टीतील नागररकाींचा समावेि आहे .
(४) प्रशन उद्ावत नाही.

___________

पांढरपूर (ज .सोलापूर) येथील नतथफक्षेत्राचा सवाांधगण वविास होण्यासाठी
(३६)

िॅनडा शासन ननधी दे णार असल्याबाबत

१०१३५६ (०३-०१-२०१८).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.भारत भालिे (पांढरपरू ) :

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील
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(१) पींढरपूर (जज.सोलापूर) येथील नतथकक्षेत्राचा सवांधगण ववकास होण्यासाठी कॅनडा िासन सुमारे

२ हजार को्ी रूपये ननधी दे णार असल्याचे हदनाींक ०४ ऑक््ोबर, २०१७ रोजी वा त्या
सुमारास ननदिेनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, पींढरपरू नतथकक्षेत्राचा ववकास करण्याकररता कॅनडा िासनाने जाहीर केलेला २
हजार को्ी ननधी हा कजक स्वरुपात असणार काय, तसेच यावरील व्याज क्रकती असणार
याबाबत िासनाने भूशमका स्पष् केली नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, पींढरपूर नतथकक्षेत्रातील ववकास कामाचा आराखडा प्रिासनाने वा िासनाने तयार
केला आहे काय तसेच कॅनडा िासनाकडून हा ननधी कधीपयंत शमळणार आहे ,

(४) असल्यास, पींढरपूर नतथकक्षेत्राचा कॅनडा िासनाकडून २ हजार को्ीींचा िहर ववकास ननधी
शमळणेबाबत स्थाननक प्रिासनाने कोणती कायकवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (११-०५-२०१८) : (१), (२), (३) व (४) पींढरपरू तीथकक्षेत्राला स्मा्क तीथकक्षेत्र

(Smart Pilgrimage) करण्यासाठी कॅनडा िासनाने स्वत:हून सहकायक दे वू केले आहे .
यासींदभाकत कॅनडा दे िाच्या मुींबईजस्थत वाणणज्य दत
ु ावास अधधकाऱयाींसोबत हद.२२.९.२०१७ रोजी
व हद.३.१०.२०१७ रोजी बैठका सींपन्न झाल्या आहे त. कॅनडा िासनाच्या त् व्यक्तीींमार्कत
सवेक्षण करून स्मा्क तीथकक्षेत्राबाबतचा प्रकल्प अहवाल तयार करून तो सादर करण्याबाबतचा

हद२२.९.२०१७ रोजीच्या बैठकीमध्ये कॅनडा िासनाकडून सादर करण्यात आलेला प्रस्ताव मान्य
करण्यात आला आहे . कॅनडा सरकार, मींदीर सशमती व नगरपररर्द याींच्यामध्ये अदयाप
कोणताही करार झालेला नाही.
(५) प्रशन उद्ावत नाही.
___________
साांगली, शमर

िुपवाड (ज .साांगली) महानगरपाशलिेने अथफसांिल्पामध्ये प्रनतवषी २५ % ननधी
घनिचरा हायवस्थापनावर खचफ िरण्याबाबत

(३७)

१०१४२७ (०१-०१-२०१८).

श्री.धन ांय (सुधीर) गाडगीळ (साांगली) :

सन्माननीय

मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) साींगली, शमरज कुपवाड (जज.साींगली) महानगरपाशलकेने अथकसक
ीं ल्पामध्ये प्रनतवर्ी २५ %
ननधी घनकचरा व्यवस्थापनावर खचक करण्याबाबत हररत न्यायालयाने सच
ु ना केलेल्या आहे त,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, आतापयंत क्रकती ननधी महानगरपाशलकेने घनकचरा व्यवस्थापनावर खचक केला
आहे ,
(३) तसेच, महानगरपाशलकेने हा ननधी इतर हठकाणी खचक केला असल्यास, या प्रकरणी चौकिी
करुन सींबींधीतावर कारवाई करण्यात येणार आहे काय,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१९-०५-२०१८) : (१) हे खरे नाही.
महाराषर प्रदर्
ू ण ननयींत्रण मींडळ, मुींबई याींच्या ननदे िाच्या अनुर्ींगाने साींगली-शमरज-

कुपवाड महानगरपाशलकेने साींडपाणी व्यवस्थापन व नागरी घनकचरा व्यवस्थापनासाठी प्रत्येक

वर्ी एकूण भाींडवली खचाकपैकी २५% ननधीची तरतद
ू करून सदर ननधी खचक करण्याबाबत
हदनाींक २५ र्ेिुवारी, २०१५ रोजी ठराव सींमत केलेला आहे .

मा.राषरीत हररत न्यायाधधकरण, खींडपीठ, पुणे याींनी अजक ि. ११५/२०१४ च्या अनुर्ींगाने

हदनाींक २६ माचक, २०१५ रोजीच्या सुनावणी दरम्यान साींगली, शमरज कुपवाड (जज.साींगली)
महानगरपाशलकेच्या उपरोक्त ठरावाचा केवळ उल्लेख केलेला आहे .

(२) उपरोक्त ठरावानस
ु ार साींगली-शमरज-कुपवाड महानगरपाशलकेने साींडपाणी व्यवस्थापन व

नागरी घनकचरा व्यवस्थापनासाठी प्रत्येक वर्ी एकूण भाींडवली खचाकपैकी २५% ननधीची तरतूद
केलेली आहे . त्यामध्ये घनकचरा व्यवस्थापनावर खालील प्रमाणे खचक झालेला आहे.
सन २०१५-१६

-

रुपये ११,९३,३३०

सन २०१६-१७

-

रूपये ४,६०,०१३

सन २०१७-१८

-

रूपये ७९,२१,७०७

(३) व (४) प्रशन उद्ावत नाही.
___________
मुांबई पजललि स्िूल सोबतच महानगरपाशलिेिडून चालववल्या

ाणाऱ्या

इांग्र ी माध्यमाांच्या शाळाांमध्ये शशक्षिाांची पदे ररक्त असल्याबाबत

(३८)

१०१८८० (०१-०१-२०१८).

श्री.नसीम खान (चाांहदवली), श्री.राधािृष्ट्ण ववखे-पाटील

(शशडी), प्रा.वषाफ गायिवाड (धारावी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.वव य वडेट्टीवार
(ब्रम्हपरू ी), श्री.अशमन पटे ल (मब
ांु ादे वी), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर), श्री.आशसफ शेख
(मालेगाांव मध्य), श्री.अलदल
ु सत्तार (शसल्लोड), श्री.अशमत ववलासराव दे शमुख (लातूर शहर),
श्री.त्र्यांबिराव शभसे (लातूर ग्रामीण), श्री.सुननल िेदार (सावनेर), श्री.अमर िाळे (आवी),
श्री.हषफवधफन सपिाळ (बुलढाणा), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.सुननल प्रभू (हदांडोशी) :
सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मुलाींच्या भववषयासाठी इींग्रजी माध्यमाींच्या िाळे त जाणाऱया ववदयार्थयांना उत्तम िाळाींचा
पयाकय दे ण्यासाठी मुींबई पजब्लक स्कूलमध्ये शिकणाऱया सुमारे २६ हजाराींहून अधधक ववदयाथी

असलेल्या िाळाींमध्ये ५९ ्क्के म्हणजे ९३३ शिक्षकाींची कमतरता भासत असन
ू , मींब
ु ई पजब्लक

सोबतच महानगरपाशलकेकडून चालववल्या जाणाऱया इींग्रजी माध्यमाींच्या िाळे तील ३५ हजार
ववदयाथी असलेल्या िाळाींमध्ये ४४३ म्हणजे ३५ ्क्के शिक्षकाींची आवशयकता असल्याची

माहहती मुींबई महानगरपाशलकेच्या शिक्षण सशमतीच्या सदस्याींनी माहे ऑगस््, २०१७ मध्ये वा
त्या दरम्यान हदली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, शिक्षकाींची अपूरी सींख्या असल्यामुळे ववदयार्थयांचे नुकसान होत आहे , हे ही
खरे आहे काय,

वव.स. ४२३ (32)
(३) असल्यास, या प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीचे ननषकर्क काय आहेत,
त्यानुसार पुरेसे शिक्षक उपलब्ध करुन दे ण्याच्या दृष्ीने िासनाने कोणती कायकवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१४-०५-२०१८) : (१) बह
ृ न्मुींबई महानगरपाशलकेच्या शिक्षण ववभागाकडून
इींग्रजी माध्यमाच्या िाळा व मुींबई पजब्लक स्कुल (इींग्रजी) िाळा चालववल्या जातात.

माहे सप््ें बर २०१७ च्या प्सींख्येनस
ु ार इींग्रजी माध्यमाच्या िाळाींमध्ये ३१५ शिक्षकाींची

आवशयकता असल्याचे व मुींबई पजब्लक स्कुल (इींग्रजी) िाळाींमध्ये २१० शिक्षकाींची आवशयकता
असल्याचे आढळून आल्याचे बह
ृ न्मुींबई महानगरपाशलकेमार्कत कळववण्यात आले आहे .

(२) ववदयार्थयांचे नुकसान होऊ नये याकररता माहे ऑगस्् २०१७ मध्ये, इतर माध्यमाींमध्ये
अनतररक्त

ठरलेल्या

उच्चशिक्षक्षत

शिक्षकाींचे

समायोजन

करण्यात आले आहे .

बह
ृ न्मुींबई

महानगरपाशलकेमार्कत

(३) व (४) बह
ृ न्मुींबई महानगरपाशलकेच्या शिक्षण ववभागामध्ये कायकरत असलेल्या शिक्षकाींचे

बबींदन
ु ामावली अदययावत करण्याचे काम प्रगतीपथावर असून, सदर काम पूणक झाल्यानींतर
महानगरपाशलकेमार्कत आवशयक असलेल्या प्रवगाकतील शिक्षकाींची भरती तातडीने करण्यात
येणार आहे .
___________
मुांबईच्या पवई तलावात भगवान गरतम बुध्दाांचा १२५ फुटाांचा पत
ु ळा उभारण्याबाबत
(३९)

१०१८९६ (०१-०१-२०१८).

श्री.नसीम खान (चाांहदवली) :

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

(१) है द्राबादच्या हुसेन सागर तलावात भगवान गौतम बुध्दाींचा १२५ र्ु्ाींचा पुतळा आहे त्याच
धतीवर मींब
ु ईच्या पवई तलावातही भगवान गौतम बध्
ु दाींचा १२५ र्ु्ाींचा पत
ु ळा उभारण्यासाठी
तातडीने कायकवाही करण्यात येईल असे आशवासन तत्कालीन आयक्
ु त, महानगरपाशलका याींनी
माहे जन
ू , २०१४ मध्ये वा त्या दरम्यान हदले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी ३ वर्े पूणक होऊनही अदयाप मुींबई महानगरपाशलकेकडून जमीन
हस्ताींतरीत करण्याकरीता ववलींब होत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, िासन याबाबत चौकिी करुन जमीन हस्ताींतरणासाठी कोणती कायकवाही
करणार वा कररत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१५-०५-२०१८) : (१) पवई तलावात भगवान गौतम बध्
ु दाींचा पत
ु ळा
बसववण्याबाबतची व्यवहायकता तपासून इतर िासकीय खाते, पयाकवरण ववभाग, वन ववभाग,

पुरातन जतन ववभाग व वे् लॅ ण्ड ॲक्् इत्यादीींचे मत आजमावून तारतम्य अहवाल
बनववण्याचे प्रनतपादन आयुक्त, बह
ृ न्मुींबई महानगरपाशलका याींनी केले होते.

वव.स. ४२३ (33)
(२), (३) व (४) पवई तलाव हे ननवर्ध्द क्षेत्र प्रस्ताववत मुींबईच्या ववकास आराखडयामध्ये
पुरातत्व जतन वास्तुमध्ये दाखल करण्यात आले आहे .
मा.सवोच्च

न्यायालयातील

याधचका

िमाींक

एसएलपी

८५१९/२००६

मध्ये

हदनाींक

१८.०१.२०१३ रोजी, कोणत्याही सावकजननक वापर असलेल्या हठकाणी सावकजननक रस्त्यावर,
मुख्य रस्त्याच्या कडेच्या माधगककेवर कोणाचाही पुतळा उभारण्यासाठी तसेच राज्य सरकारने
पुढील आदे ि शमळे पयंत कोणतीही वास्तु बाींधकामासाठी परवानगी दे ऊ नये असे आदे शित केले
आहे .

तसेच,

सदर

आदे िाचे

का्े कोरपणे

पालन

केल्याची

खातरजमा

राज्याचे

सधचव/प्रिासन याींनी करावी असे आदे िात नमूद केले आहे .
___________
िल्याण-डोंबबवली (ज .ठाणे) महानगरपाशलिेने

मख्
ु य

प्त िेलेल्या मालमत्ता

वविण्याची नोटीस प्रशसध्दीस हदल्याबाबत
(४०)

१०४७५१ (०३-०४-२०१८).

श्री.सां य साविारे (भस
ु ावळ) :

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) कल्याण-डोंबबवली (जज.ठाणे) महानगरपाशलका याींनी हदनाींक २५ नोव्हें बर, २०१७ रोजी
दै .सकाळमध्ये प्रशसध्द केलेल्या जाहहरातीनूसार जप्त केलेल्या मालमत्ता ववकण्याची नो्ीस
प्रशसध्दीस हदली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, जाहहरातीच्या अनुर्ींगाने क्रकती मालमत्ता ववकून मालमत्ता कराची वसुली
करण्यात आली आहे ,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी चौकिी करण्यात आली आहे काय, चौकिीच्या अनुर्ींगाने
मालमत्ता कर वसुलीसाठी िासन कोणती कायकवाही करणार वा कररत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१०-०५-२०१८) : (१) हे खरे आहे .
(२) व (३) • ररलायन्स कींपनीच्या एकूण ३६ मोबाईल ्ॉवर शमळकतीकडून व्याजासह येणे
रक्कम

रु.१०.५२

हद.२५.११.२०१७

को्ी

रोजी

वसुली

करण्याकररता

जाहीर सूचना

दै .सकाळ,

जाहीर

शललावाने

दै .नविक्ती

व

वविी

दै .आपले

करण्याकररता

महानगर

या

वत्ृ तपत्रामध्ये प्रशसद्ध करण्यात आली. त्यानस
ु ार शललावाचा हद.०५.१२.२०१७ असा होता.

• मा.उच्च न्यायालयात रर् वप्ीिन ि १३८११/२०१७ दाखल असल्याने व हद.७.१२.२०१७
पयंत शललावास स्थधगती दे ण्यात आली असल्याने शललाव प्रक्रिया स्थधगत करण्यात आली.
• मा.उच्च न्यायालयाने हद.८.१२.२०१७ रोजी सदरचा दावा योग्य त्या खींडपीठाकडे वगक केला
असून, पुढील सुनावणी हद.१९.०७.२०१८ रोजी ठे वण्यात आली आहे .

• मा.उच्च न्यायालयाने कारवाईस स्थधगती हदल्याने व सदरचा स्थगन आदे ि आजशमतीसही
लागू असल्याने वसुलीची कारवाई करता आलेली नाही.
(४) प्रशन उद्ावत नाही.

___________

वव.स. ४२३ (34)
नवी मुांबई महानगरपाशलिा क्षेत्रातील अनधधिृत बाांधिामे,
अनतक्रमणाांवर िारवाई िरण्याबाबत

(४१)

१०४७९७ (१९-०४-२०१८).

अॅड.आशशष शेलार (वाांद्रे पजश्चम), श्री.सां य िेळिर (ठाणे),

श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेल), िॅप्टन आर.तशमल सेल्वन (सायन-िोळीवाडा), श्रीमती मांदा म्हात्रे
(बेलापूर) :

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नवी मींब
ु ई महानगरपाशलका क्षेत्रातील अनधधकृत बाींधकामे, अनतिमणाींवर कारवाई
करण्यात येत असून ज्या हॉ्े ल्स, लॉजजींग, बोडडंग याींनी अजग्निमन ववभागाचा ना हरकत

दाखला घेतलेला नाही त्याींचे पाणी व वीज पुरवठा खींडडत करण्याचे ननदे ि महानगरपाशलका
आयुक्ताींनी माहे जानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्या दरम्यान हदले असल्याचे ननदिकनास आले
आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, त्यानुसार क्रकती ववभागातील अनधधकृत बाींधकामे व अनतिमणाींवर कारवाई
करण्यात आलेली आहे ,

(३) असल्यास, अजग्निमन ववभागाचा ना हरकत दाखला क्रकती हॉ्े ल्स, लॉजजींग, बोडडंग याींनी
घेतला नाही व त्याींच्यावर कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१०-०५-२०१८) : (१) व (२) हे खरे आहे .
• नवी मुींबई महानगरपाशलका क्षेत्रात अनधधकृत बाींधकाम असल्याचे आढळून आल्याने १९९
व्यवसाय धारकाींना एमआर्ीपी ॲक््, १९६६ मधील कलम ५३(१) अन्वये नो्ीसा बजावून ८३
व्यवसाय धारकाींवर बाींधकाम ननषकासनाची कारवाई करण्यात आलेली आहे.
(३)

हॉ्े ल

व

लॉजजींग

व्यवसायाच्य

हठकाणी

ववभागस्तरावर

प्रत्यक्ष

तपासणी

करून

अजग्नसुरक्षक्षततेच्या दृष्ीकोनातुन एकूण ३३१ व्यवसाय धारकाींपक
ै ी २८ व्यवसाय धारकाींवर
महाराषर आग प्रनतबींधक व जीवसरीं क्षक उपाययोजना अधधननयम २००६ नुसार कायकवाही

करण्यात आलेली असन
ू त्यापैकी ११ व्यवसाय धारकाींवर अधधननयमातील नमन
ू ा क़़लम ८ (२)
व ननयम ११ (१) या

ननयमाखाली ववदयुत

महानगरपाशलकेने हदलेले आहे त.

व पाणीपुरवठा खींडीत करण्याचे आदे ि

(४) प्रशन उद्ावत नाही.

___________
मुांबई शहर व उपनगरातील सांक्रमण शशबबरातील पयाफयी ननवासस्थाने मूळ रहहवाश्याांिडून
ववित घेतलेल्या रहहवाश्याांच्या नावे िरण्यासाठी धोरण ठरववण्याबाबत

(४२)

१०५२३०

(०३-०४-२०१८).

श्री.सां य

साविारे

(भस
ु ावळ),

श्री.सांतोष

दानवे

(भोिरदन) : सन्माननीय गह
ृ ननमाफण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) मुींबई िहर व उपनगरातील सींिमण शिबबरातील पयाकयी ननवासस्थाने मूळ रहहवाशयाींकडून
ववकत घेतलेल्या रहहवाशयाींच्या नावे करण्यासाठी धोरण ठरववण्यासाठी हदनाींक ०९ जानेवारी,

वव.स. ४२३ (35)
२०१७ रोजीच्या िासन ननणकयान्वये मा.गह
ृ ननमाकण मींत्री याींच्या अध्यक्षतेखाली मींत्रीमींडळाची
उपसशमती ननयुक्त करण्यात आली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर उपसशमतीच्या आजतागायत क्रकती बैठका पार पडल्या आहे त,
(३) असल्यास, सदरहु उपसशमतीने आपला अहवाल िासनास सादर केला आहे काय,
(४) असल्यास, अहवालातील शिर्ारसीींचे थोडक्यात स्वरूप काय आहे आणण मुींबई िहर व
उपनगरातील सींिमण शिबबरातील पयाकयी ननवासस्थाने मूळ रहहवाशयाींकडून ववकत घेतलेल्या

रहहवाशयाींच्या नावे करण्याबाबत िासनाकडून कोणता धोरणात्मक ननणकय घेण्यात आला वा
येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. प्रिाश महे ता (१९-०५-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे.
(२) सदर सशमतीच्या आजतागायत हद. ०९.०३.२०१७ व हद. ०१.११.२०१७ रोजी अिा दोन
बैठका पार पडल्या आहे त.
(३) होय.
(४) सींिमण शिबीरातील अनधधकृत /घुसखोर रहहवािाींचे खालीलप्रमाणे तीन वगक तयार
करण्यात आलेले आहे त:-

अ) मळ
ू रहहवािी याींना सींिमण शिबीरामध्ये स्थानाींतरण करण्यात आले- वगक-१

ब) अिा प्रकारचे रहहवािी ज्याींनी Power of attorney क्रकींवा तत्सम प्राधधकार पत्रादवारे
मूळ रहहवािाींकडून सींिमण शिबीरातील गाळ्याींचा हक्क घेतला आहे . -वगक-२

क) अिाप्रकारचे घुसखोर रहहवािी ज्याींनी म्हाडाच्या सींिमण शिबीरातील गाळ्याींचा ताबा

घेतला आहे इ.-वगक-३

वरीलप्रमाणे ३ वगकवारीतील घस
ु खोराींना ननयशमत करावे वा सामावन
ू घेण्यात यावे क्रकींवा

कसे, याबाबतचे धोरण सध्या िासनाच्या ववचाराधीन आहे .
(५) प्रशन उद्ावत नाही.
___________
नवी मुांबई िोपरखैरणे पररसरात सुसज्

व सवफ सोयी-सुववधा

असलेले रुगणालय उभारण्याबाबत

(४३)

१०५४३८ (१८-०४-२०१८).

श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री. यांत पाटील (इस्लामपूर),

श्री.ज तेंद्र आहाहाड (मुांब्रा िळवा), श्री.वैभव वपचड (अिोले) :
गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) नवी मुींबईतील कोपरखैरणे येथील माता-बाल रुग्णालयाची इमारत अनतधोकादायक बनली
असल्याने सदर रुग्णालय सन २०१५ मध्ये बींद करण्यात आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, माता-बाल रुग्णालय बींद झाल्याने त्या सींपण
ू क पररसरातील नागररकाींना
और्धोपचारासाठी वािी येथील सींदभक रुग्णालयात जावे लागते, हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, वािी येथील रुग्णालयात रुग्णाींची सींख्या वाढल्याने हजारो रूग्णाींना वैदयकीय
उपचार शमळत नाहीत त्यामुळे कोपरखैरणे येथे सवक सोयी-सुववधाींनी सुसज्ज असे रुग्णालय
उभारण्यात यावे म्हणून स्थाननक लोकप्रनतननधीनी माहे डडसेंबर, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान
मा.मख्
ु यमींत्री महोदयाींना ननवेदन हदले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उक्त ननवेदनाच्या अनुर्ींगाने काणती कायकवाही करण्यात आली आहे वा येत
आहे ,

(५) नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१०-०५-२०१८) : (१) व (२) • सदर रुग्णालयाच्या इमारतीचे सींरचनात्मक
लेखा परीक्षण करून इमारत नादरू
ु स्त झाल्याचा व सावकजननक वापरास असुरक्षक्षत असल्याचा
अहवाल प्राप्त झाल्याने सन २०१५ मध्ये सदर रुग्णालय बींद करण्यात आले आहे .

• कोपरखैरणे येथे माथाडी हॉस्पी्ल व लायन्स क्लबचे हॉस्पी्ल रुग्णाींना अल्प दरात सेवा
परु ववतात. तसेच वािी येथे महानगरपाशलकेचे प्रथम सींदभीय रुग्णालय असन
ू रुग्णाींना मोठे
आजार, ऑपरे िन्ससाठी तेथे जावे लागते, ही वस्तुजस्थती आहे .
(३) हे खरे नाही.

(४) सदर रुग्णालयाच्या इमारत दरु
ु स्तीचा प्रस्ताव माहे र्ेिुवारी, २०१७ मध्ये महासभेसमोर
प्रिासकीय मान्यतेसाठी सादर केले असता, महासभेने सदरचा प्रस्ताव परत पाठववला. तदनींतर
ऑक््ोबर २०१७ मध्ये पुन्हा सादर केले असता, महासभेने सदर प्रस्ताव नामींजूर केला.
(५) प्रशन उद्ावत नाही.

___________
राज्यातील नगरपाशलिा क्षेत्रात १९९७ पासन
ू िायफरत असणारे प्रिल्प अधधिारी व समह
ू
सांघहटत याना नगरपररषदे च्या सेवत
े सामावून घेण्याबाबत

(४४)

१०७९७७ (१४-०४-२०१८).

डॉ.अननल बोंडे (मोशी) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील

(१) राज्यातील नगरपाशलका क्षेत्रात १९९७ पासून कायकरत असणारे प्रकल्प अधधकारी व समूह
सींघह्त याींना नगरपररर्दे च्या सेवेत सामावून घ्यावे अिी मागणी सदर लोकप्रनतननधीींनी
मा.मुख्यमींत्री याींचेकडे हदनाींक २ सप््ें बर, २०१७ रोजी वा त्या सुमारास केली, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, मागील १६ वर्ांपासून सुवणक जयींती िहरी रोजगार योजना, राज्य नागरी
उपजीववका अशभयान व सध्याची दीनदयाळ उपाध्याय अींत्योदय योजना या योजनेत सलग
काम करीत असतानाही या प्रकल्प अधधकारी व समूह सींघह्का याींना हदनाींक १२ मे, २०१७
पासन
ू वेतन दे णे बींद करण्यात आले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, हे प्रकल्प अधधकारी व समूह सींघह्का सन २००२ पासून मानधन तत्वावर

कींत्रा्ी पद्धतीने सलग सेवा दे त असतानाही त्याींना नगरपररर्द सेवेत सामावून न घेण्याची
कारणे काय आहे त,
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(४) असल्यास, िासनाने या प्रकरणी कोणती कायकवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (११-०५-२०१८) : (१) होय.
(२) हे खरे नाही. िासन ननणकय हद. १२ मे, २०१७ अन्वये राज्यातील २०६ िहरात राबववण्यात
येणारे राज्य नागरी उपजजववका अशभयान स्थधगत करुन केंद्र िासन पुरस्कृत हदनदयाळ
अींत्योदय

योजना-राषरीय

नागरी

उपजजववका

अशभयान

राबववण्यात

येत

आहे .

या

अशभयानाींतगकत कायकरत कींत्रा्ी कमकचारी याींना हद.१२ मे, २०१७ पासूनचे वेतन अदा करण्याच्या
सूचना सींबींधधत नागरी स्वराज्य सींस्थाींना हदल्या आहे त.

(३) सुवणक जयींती िहरी रोजगार योजनाींतगकत कायकरत समुह सींघ्क व सहायक प्रकल्प
अधधकारी याींचे समावेिन नागरी उपजजववका अशभयानात केले होते.
सहायक प्रकल्प अधधकारी याींची

सदर समुह सींघ्क व

हदनदयाळ अींत्योदय योजना- राषरीय नागरी उपजजववका

अशभयान अींतगकत कमकचारी याींची ननयुक्ती केंद्र िासनाच्या मागकदिकक सच
ू नाींनस
ु ार कींत्रा्ी
तत्वावर केलेली आहे.

तसेच सदर कमकचारी िासकीय सेवेत समावेिन करण्याची मागणी करु

िकणार नाहीत ही बाब स्पष्पणे िासन ननणकय हदनाींक २८.०८.२०१४ व हदनाींक ३१.१०.२०१७
मध्ये नमद
ू केलेली आहे .

(४) व (५) प्रशन उद्ावत नाही.
___________
डेंगयू, हहवताप (मलेररया) आदी साथीांच्या आ ाराांनी वषफभरात हठिहठिाणी
तलबल २१

(४५)

१०९०७६ (१८-०४-२०१८).

णाांचा मत्ृ यू झाल्याबाबत

श्री.नरें द्र पवार (िल्याण पजश्चम), श्री.किसन िथोरे

(मुरबाड), श्री.गणपत गायिवाड (िल्याण पूव)फ :
खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा

(१) डेंग्य,ू हहवताप (मलेररया) आदी साथीींच्या आजाराींनी वर्कभरात हठकहठकाणी तब्बल २१
जणाींचा मत्ृ यू झाल्याचे ननदिकनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, साथीच्या आजारामुळे दगावलेल्याींपैकी महानगरपाशलका क्षेत्रात १३ जणाींचा

समावेि होत असून त्यातील १० जण डेंग्यू आणण मलेररयाने मत्ृ यमुखी पडले आहे त, हे ही
खरे आहे काय,

(३) असल्यास, ठाणे महानगरपाशलकेसह कल्याण डोंबबवली, शभवींडी, मीरा-भाईंदर, उल्हासनगर
अींबरनाथ, क्रकिोर PHC बदलापूर, ्ें भा, पडघा, िेंद्रन
ू या हठकाणी डेंग्यूच्या साथीमध्ये ३२०
ववधचत्र तापाच्या रुग्णाींचा समावेि आढळून आला असून दहहवली पाडा येथे २ जणाींचा मत्ृ यू
झाला तसेच ठाणे कोपरी १ डेंग्यन
ू े व मानपाडा येथे १ मलेररयाने, तसेच कल्याण डोंबबवली
येथे १ डेंग्यन
ू े असे मत्ृ यू झाले आहे त, हे ही खरे आहे काय,
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(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासन स्तरावर कोणती उपाययोजना करण्यात आली वा येत
आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (११-०५-२०१८) : (१) अींित: खरे आहे .
सन २०१७ मध्ये डेंग्यू व हहवताप यामळ
ु े एकूण ८० जणाींचा मत्ृ यू झाला आहे .

(२) सन २०१७ मध्ये राज्यातील सवक महानगरपाशलका अींतगकत डेंग्यू या आजाराने ३२ व
हहवतापामुळे ६ अिा ररतीने एकूण ३८ रुग्णाींचा मत्ृ यू झाला आहे .
(३) अींित: खरे आहे.

• ठाणे जजल्हयातील महानगरपाशलका क्षेत्रात डेंग्यूचे ३९१ रुग्ण आढळून आले त्यापैकी
कल्याण-डोंबबवली महानगरपाशलका क्षेत्रात १ जणाचा मत्ृ यू झाला आहे .

• उवकररत ठाणे जजल्ह्यातील क्षेत्रात डेंग्यच
अींबरनाथ
ू े ६१ रुग्ण आढळून आले असन
ू
नगरपाशलका क्षेत्रात २ जणाींचा मत्ृ यू झाला आहे .

• ठाणे जजल्हयात ववधचत्र तापाची कोणतीही साथ आढळून आलेली नाही.

• िेंद्रण
ु (दहीवली पाडा) ता. िहापूर येथे तापामुळे २ जणाींचा मत्ृ यू झाला तसेच ठाणे कोपरी

येथे १ सींियीत डेंग्यू आजाराने मत्ृ यू झाला तथावप मानपाडा येथे मलेररया मळ
ु े कोणाचाही
मत्ृ यू झालेला नाही.

(४) महानगरपाशलका व नगरपाशलकामार्कत खालील प्रनतबींधात्मक व उपचारात्मक उपाययोजना
करण्यात येतात.
• आरोग्य कमकचाऱयाींमार्कत ननयशमत ताप सवेक्षण
• साथरोगाचे दै नींहदन सवेक्षण

• की्कजन्य आजारासाठी की्किास्त्रीय सवेक्षण.
• उपचारासाठी आवशयक और्धाींची पुरेिी उपलब्धता.
• सावकजननक आरोग्य सींस्थींमध्ये उपचाराींची सुववधा.
• ननदानसाठी प्रयोगिाळा सवु वधा.
• आींतर ववभागीय समन्वय.

• क्रक्कजन्य आजारासाठी एकाजत्मक क्रक्क व्यवस्थापन.
• साथरोग व प्रनतबींधक व ननयींत्रणासाठी राज्यस्तरीय ताींबत्रक सशमतीची स्थापना.
• डासोत्पत्ती रोखण्यासाठी लोकसहभाग.
• साथरोग सींदभाकत जनतेचे आरोग्य शिक्षण.
• साथरोग उद्रे काचा प्रभावी व्यवस्थापनासाठी जजल्हा पातळीवर िीघ्र प्रनतसाद पथके कायकरत.
• राज्यात डेंग्यू ववर्ाणज
ू न्य तापाच्या ननदानासाठी ४० हठकाणी िासनमान्य सींस्था (सेंह्नल

सें्सक) कायकरत. (ठाणे जजल्हयासाठी सामान्य रुग्णालय, ठाणे) तर राषरीय ववर्ाणू वव्ान
सींस्था, पण
ु े येथेही ननदानाची व्यवस्था आहे.
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• डेंग्यू ननदान चाचणीसाठी खाजगी प्रयोगिाळा व रुग्णालये याींनी रु.६००/- पेक्षा जास्त िुल्क
आकारु नये यासाठी िासन ननणकय ननगकशमत.

• राषरीय डेंग्यू व हहवताप हदवस हे ववववध उपिमाींदवारे साजरा केले जातात.

• दरवर्ी जून (हहवताप ववरोधी) व जुलै (डेंग्यू ववरोधी) महहना म्हणून साजरा केला जातो.
• दरवर्ी ऑगस्् मध्ये िालेय डेंग्यू जागत
ृ ी मोहहम राबववण्यात येते.
(५) प्रशन उद्ावत नाही.

___________

राज्यातील बहुसांख्य नगरपाशलिा शशक्षण मांडळाच्या ननवडणूिा
मागील अनेि वषाांपासून प्रलांबबत असल्याबाबत
(४६)

१०९१५८ (१९-०४-२०१८).

श्री.बाळासाहे ब थोरात (सांगमनेर), श्री.अशमत ववलासराव

दे शमुख (लातूर शहर), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.अशमन पटे ल (मुांबादे वी),

श्री.नसीम खान (चाांहदवली), अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा), प्रा.वषाफ गायिवाड (धारावी), श्रीमती

ननमफला गाववत (इगतपूरी), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर), श्री.िुणाल पाटील (धळ
ु े ग्रामीण),
डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.हषफवधफन सपिाळ (बुलढाणा), श्री.राहुल बोंद्रे (धचखली) :
सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील बहुसींख्य नगरपाशलका शिक्षण मींडळाच्या ननवडणक
ू ा मागील अनेक वर्ांपासून
प्रलींबबत आहे त, हे खरे आहे काय,
(२)
आहे ,
(३)

असल्यास, नगरपाशलका शिक्षण मींडळाच्या ननवडणक
ु ा घेण्याबाबत िासनाचे धोरण काय
असल्यास,

मूळ

कायदयानुसार

लोकननयुक्त

शिक्षण

मींडळ

अजस्तत्वात

नसताींना

नगरपाशलकेच्या नगराध्यक्षाींकडे स्वाक्षरीचे अधधकार दे ण्याबाबत िासन ववचाराधीन आहे काय,
(४)

नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (११-०५-२०१८) : (१) व (२) मुींबई िहर प्राथशमक शिक्षण, महाराषर
प्राथशमक शिक्षण,है द्राबाद सक्तीचे प्राथशमक शिक्षण आणण मध्य प्रदे ि प्राथशमक शिक्षण
ननरसन अधधननयम, २०१३ नुसार उक्त अधधननयमान्वये यापुवी गठीत केलेली शिक्षण मींडळे

ववसकजजत करण्यात आली आहे त. सदर ननरसन अधधननयम लागू करतेवेळी जी शिक्षण मींडळे
गठीत झाली होती ती त्याींची मुदत सींपेपयंत कायकरत राहणार आहेत.

यामळ
ु े नगरपाशलका शिक्षण मींडळाच्या ननवडणूका घेण्याचा अथवा प्रलींबबत राहण्याचा

प्रशन उद्ावत नाही.

(३) व (४) िालेय शिक्षण ववभाग िासन ननणकय हदनाींक ३१.१२.२०१३ अन्वये महानगरपाशलका
आयक्
ु त व मख्
ु याधधकारी नगरपाशलका याींना ववववध िाळाींबाबत कायकवाही करता सक्षम
अधधकारी घोवर्त केले आहे .
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शिक्षण

ववर्यक

अधधकार

व

जबाबदाऱया

नगराध्यक्ष

याींना

दे ण्याबाबत

प्रस्ताव

िासनाच्या ववचाराधीन नाही.
___________
लाड-पागे सशमतीच्या शशफारशीवरुन नाांदेड महानगरपाशलिेत सफाई िामगार
पदाऐव ी शलवपि पदावर ननयुक्ती झाल्याबाबत
(४७)

११०१७९ (१९-०४-२०१८).

श्री.प्रतापराव पाटील धचखलीिर (लोहा) :

सन्माननीय

मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) लाड-पागे सशमतीच्या शिर्ारिीवरुन नाींदेड महानगरपाशलकेत सर्ाई कामगार पदाऐवजी
शलवपक पदावर ननयुक्ती झाल्याचे प्रकरण नुकतेच माहे जानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्या
दरम्यान ननदिकनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, लाड-पागे सशमतीच्या शिर्ारिीनुसार सर्ाई कामगाराींच्या सेवाननवत्ृ त्ती,

स्वेच्छाननवत्ृ त्ती, अपींगत्व क्रकींवा मत्ृ यूनींतर त्याींच्या वारसास थे् ननयुक्ती दे ण्याचे िासनाचे

धोरण असताींना सर्ाई कामगाराींच्या ररक्त झालेल्याच जागेवर ही ननयुक्ती करण्याची अ्
असताींना नाींदेड महानगरपाशलकेत सन २०१० मध्ये ९ जणाींना थे् शलवपक पदावर ननयुक्ती
हदल्याचे ननदिकनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, लाड-पागे सशमती शिर्ारिीच्या ननयक्
ु याींमध्ये अननयशमतता व गैरव्यवहार
झाल्याप्रकरणाची

सखोल

चौकिी

करुन

अवैधररत्या

ननयुक्त्या

करण्यास

जबाबदार

असणाऱयाववरुध्द कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(४)

नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त

?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०९-०५-२०१८) : (१) व (२) • लाड पागे सशमतीच्या शिर्ारिीवरुन सन
२००९ ते २०१० मध्ये नाींदेड-वाघाळा महानगरपाशलकेत ९ सर्ाई कामगाराींच्या वारसाींना शलवपक
पदावर ननयुक्त्या हदलेल्या आहे त.

• िासन पररपत्रक, सामाजजक न्याय व वविेर् सहाय्य ववभाग हदनाींक २१.१०.२०११ मधील
तरतद
ू ीनस
ु ार सींबींधधत ९ सर्ाई कामगाराींच्या वारसाींना सर्ाई कामगार ऐवजी शलवपक या
पदावर महानगरपाशलकेने ननयुक्ती हदलेली आहे .

(३) • या प्रकरणी करण्यात आलेल्या ननयुक्त्या ननयमानुसार झालेल्या आहे त क्रकींवा कसे
याबाबत मुख्य लेखापररक्षक, नाींदेड-वाघाळा महानगरपाशलका याींच्यामार्कत चौकिी करण्यात
आली.

• मुख्य लेखापररक्षक, नाींदेड-वाघाळा महानगरपाशलका याींनी सादर केलेल्या अहवालानुसार
प्रस्तुत प्रकरण सामान्य प्रिासन ववभागाकडे मागकदिकनाथक सादर करण्यात आलेली आहे .

• सामान्य प्रिासन ववभागाचे अशभप्राय प्राप्त झाल्यानींतर पुढील कायकवाही करण्यात येईल.
(४) प्रशन उद्ावत नाही.

___________

वव.स. ४२३ (41)
झोपडपट्टी पुनवफसन प्राधधिरणािडून झोपडपट्टीवासीयाांना २६९ चर.फुटा
ऐव ी ३०५ चर.फुटाांचे घर दे ण्याबाबत

(४८)

११०३८० (०३-०४-२०१८).

श्री.अशमन पटे ल (मांब
ु ादे वी) :
काय :-

श्री.नसीम खान (चाांहदवली), श्री.भारत भालिे (पांढरपूर),

सन्माननीय गह
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील
ृ ननमाफण मांत्री पढ

(१) पींतप्रधान आवास योजनेंतगकत सन २०२२ पयंत सवांसाठी घरे या योजनेिी राज्याचे धोरण
सुसींगत असावे यादृष्ीकोनातन
ू झोपडप््ी पुनवकसन प्राधधकरणाकडून झोपडपट्टीवासीयाींना २६९
चौ.र्ु्ा ऐवजी ३०५ चौ.र्ु्ाचे घर दे ण्याबाबत िासनाने मागववलेला व्यवहायक अहवाल माहे
ऑगस््, २०१७ च्या पहहल्या आठवडयात िासनाला प्राप्त झाला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, त्यानुसार झोपडपट्टीवासीयाींना ३०५ चौ.र्ु्ाचे घर दे ण्याबाबत अदयापयंत िासन
ननणकय जारी करण्यात आलेला नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, झोपडप््ी पुनवकसनाला प्रोत्साहन व उत्तेजन दे ऊन सदर योजनेची गती

वाढववण्यासाठी ३०५ चौ.र्ु्ाचे घर दे ण्याबाबतचा िासन ननणकय िीघ्रगतीने जारी करण्याबाबत
कोणती कायकवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. प्रिाश महे ता (१५-०५-२०१८) : (१) हे खरे नाही.
(२) व (३) केंद्र िासनाने प्रधानमींत्री आवास योजने अींतगकत ‘सवांसाठी घरे -२०२२’ हे धोरण
जाहीर केले आहे . सदर धोरणानस
क घ्काींना ३० चौ.मी. इतक्या च्ई
ु ार आधथककदृषटया दब
ु ल

क्षेत्राचे घर अनु्ेय करण्यात आले आहे . झोपडपट्टी पुनवकसन योजनेतील ननवासी सदननकाींच्या
सींदभाकत राज्य िासनाचे धोरण केंद्र िासनाच्या धोरणािी सस
ु ींगत असावे यासाठी राज्यातील
झोपडपट्टी

पन
ु वकसन

योजनेतील

पन
ु वकसन

सदननकाींच्या

अधधक

आकारमानाच्या

घराींच्या

अनुर्ींगाने ववशलेर्णात्मक अहवाल (Impact Analysis) तयार करण्यासाठी मुख्य कायककारी
अधधकारी याींच्या अध्यक्षतेखाली हद.१०.०१.२०१८ रोजी सशमती गठीत करण्यात आली आहे .

सदर सशमतीला अहवाल ३ महहन्यात िासनास सादर करण्याचे ननदे ि दे ण्यात आले होते.
सदर सशमतीला अहवाल सादर करण्यास १ महहन्याची मुदतवाढ दे ण्यात आली आहे .
(४) प्रशन उद्ावत नाही.

___________

राज्यातील नगरपाशलिा व महानगरपाशलिा अांतगफत िायफरत समुदाय
सांघटि याांचे मानधन वाढवून शमळण्याबाबत

(४९)

११४२०६ (१४-०४-२०१८).

श्री.समीर िुणावार (हहांगणघाट) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री

(१) राज्यातील नगरपाशलका व महानगरपाशलका अींतगकत कायकरत समुदाय सींघ्क याींचे

मानधन वाढवून शमळण्याबाबत स्थाननक लोकप्रनतननधी (हहींगणघा्) याींनी मा.मख्
ु यमींत्री याींना
ननवेदन दे ऊन मागणी केली आहे , हे खरे आहे काय,

वव.स. ४२३ (42)

(२) असल्यास, उक्त ननवेदनावर कोणती कायकवाही करण्यात आली वा येत आहे ,
(३) असल्यास, कायकवाहीचे थोडक्यात स्वरूप काय आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (११-०५-२०१८) : (१) या स्वरुपाचे ननवेदन

लोकप्रनतननधी (हहींगणघा्)

याींच्याकडून प्राप्त झाल्याचे आढळून येत नाही.

तथावप, पींडीत हदनदयाळ अींत्योदय योजना-राषरीय नागरी उपजीववका अशभयान अींतगकत

कायकरत समुदाय सींघ्क याींचे मानधन वाढववण्यासींदभाकत अन्य लोकप्रनतननधीींकडून ननवेदन
प्राप्त झाले आहे .

(२) व (३) प्राप्त ननवेदनासींदभाकत अशभयान सींचालक तथा आयक्
ु त नगर पररर्द प्रिासन
सींचालनालय याींचे अशभप्राय मागववले आहे त.

केंद्र िासनाच्या सध
क गठीत राज्य
ु ाररत मागकदिकक सच
ू ना ववचारात घेता अशभयानातींगत

व्यवस्थापन सशमतीच्या हदनाींक २८ डडसेंबर, २०१७ रोजीच्या बैठकीत समुदाय सींघ्क याींचे

मानधन रू.१०,०००/- वरून रु.१५,०००/- प्रमाणे वाढववले आहे . सदरील वाढ हदनाींक ०१
जानेवारी, २०१८ पासून लागू करण्यात आली आहे .
(४) प्रशन उद्ावत नाही.

___________
सन २०११ पयांतच्या झोपडीधारिाांना मुांबईत हक्िाची घरे शमळणेबाबत
(५०)

११५२०१ (१९-०४-२०१८).

श्री.योगेश सागर (चारिोप) :

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय गह
ृ ननमाफण मांत्री

(१) मुींबईतील सन २००० पयंतच्या झोपाडीधारकाींना हक्काची पक्की घरे दे ण्यात येतील असा
ननणकय िासनाने घेतला होता, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, झोपडीधारकाींकडून मोठ्या प्रमाणात मागणी होत असल्यामळ
ु े मुींबईमध्ये २०११
पयंतच्या सवक झोपडीधारकाींना हक्काची घरे दे ण्याचा ननणकय िासनाने घेतल्याचे हदनाींक १२
र्ेिुवारी, २०१८ रोजी वा त्या सुमारास ननदिकनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, मुींबईच्या ववववध भागामध्ये मागील ४० वर्ांपासून झोपडीधारक वास्तव्य करीत

आहे त व कु्ुींबे मोठी झाल्यामळ
ु े झोपडीवर पहहला व काही हठकाणी दस
ु रा मजला करून
झोपडीधारक दा्ीवा्ीने राहत आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, सन २०११ पयंतच्या झोपडीधारकाींना पक्की घरे दे ण्यासाठी िासनाने कोणती
कालमयाकदा ननजशचत केली आहे व १ व २ माळ्याच्या झोपड्याींबाबत िासनाचे कोणते धोरण
आहे ,
(५) असल्यास, झोपड्याींचा ववकास झाल्यानींतर पक्के घर ववकून झोपडीधारक परत नवीन
झोपड्यात राहण्यास जातात याबाबत िासनाचे धोरण काय आहे ?

वव.स. ४२३ (43)
श्री. प्रिाश महे ता (१५-०५-२०१८) : (१) होय. हे खरे आहे.
(२) होय. हे खरे आहे .
(३) व (४) अदयाप धोरण ननजशचत झालेले नाही.
(५) महाराषर झोपडपट्टी क्षेत्र (स.ु नन.व प)ु अधधननयम, १९७१ च्या कलम ३-ई मधील
तरतुदीनुसार झोपडपट्टी पुनवकसन योजनेखाली व्यक्तीींना गाळ्याींचे वा्प झाल्याच्या तारखेपासून
सुरु होणाऱया पहहल्या १० वर्ाकच्या कालावधीत ती गाळे धारक व्यक्ती वा्प झालेल्या गाळ्याचे
वविी, दे णगी, अदलाबदल, भाडेपट्टा यादवारे क्रकींवा अन्य
उक्त

१०

वर्ाकचा

कालावधी

समाप्त

झाल्यानींतर

प्रकारे हस्ताींतरण करणार नाही.

गाळे धारकाला

झोपडपट्टी

पन
ु वकसन

प्राधधकरणाच्या परवानगीने अिा गाळ्याचे ववहहत पध्दतीनस
ु ार हस्ताींतरण करता येईल अिी
तरतुद झोपडपट्टी पुनवकसन प्राधधकरणाच्या ननशमकतीपासून अजस्तत्वात आहे .
___________

ववधान भवन :

डॉ. अनांत िळसे

नागपूर.

प्रधान सधचव,
महाराष्ट्र ववधानसभा.

_________________________
मद्र
ु णपव
ू फ सवफ प्रकक्रया महाराष्ट्र ववधानमांडळ सधचवालयाच्या सांगणि यांत्रणेवर
मुद्रण: शासिीय मध्यवती मुद्रणालय, नागपूर.

