अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ४३४ वी यादी

महाराष्ट्र ववधानसभा
दस
ु रे अधधवेशन, २०१८
___________

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५०
___________

मुांबईत राबववण्यात येणाऱ्या रोप-वे प्रिल्पाबाबत
(१)

६५३८३ (१६-०१-२०१७).

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

श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरे गाव), श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मांब्र
ु ा िळवा), श्री.वैभव वपचड (अिोले),
श्री.पाांडुरां ग बरोरा (शहापूर), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड) :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मुींबईत येणाऱ्या प्रवाशाींच्या वाढत्या लोकसींख्येमुळे

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

होत असलेल्या

वाहतुकीच्या कोंडीतून

मागग काढण्यासाठी शासनाने बोरीवली ते ठाणे, घा्कोपर ते वाशी, वाशी ते बेलापूर व नेरळ ते
माथेरान असा रोप-वे प्रकल्प राबववण्याचा ननणगय घेतला आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास,

नवी मुींबईतील प्रचींड वर्ग ळीमुळे वाहतक
ु ीवर पडत असलेला ताण व वाहतुकीची

होत असलेली कोंडी यासाठी मुींबईतील रोप-वे प्रकल्पाप्रमाणेच नवी मुींबईत वाशी ते ऐरोली,

ऐरोली ते भाींडूप व घणसोली ते काींजुरमागग असा रोप-वे प्रकल्प राबववण्याच्या दृष्ीने सर्व्हे क्षण
करण्यात यावे हहणून स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी मा.मुख्यमींत्री महोर्याींना माहे ऑक््ोबर,
२०१६ मध्ये वा त्या र्रहयान लेखी ननवेर्न दर्ले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त ननवेर्नाच्या अनष
ु ींगाने सर्व्हे क्षण करण्यात आले आहे काय व त्यानस
ु ार
नवी मुींबईमध्ये रोप-वे प्रकल्प राबववण्याबाबत शासनाने ननणगय घेतला आहे काय,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०६-०६-२०१८) :(१), (२), (३) व (४) बोरीवली ते ठाणे व घा्कोपर ते
वाशी असे र्ोन रोप - वे प्रकल्प राबववण्याच्या अनुषींगाने प्रस्ताव मुींबई महानगर प्रर्े श ववकास
प्राधधकरणाच्या ववचाराधीन आहे .

___________

वव.स. ४३४ (2)
ठाणे महानगरपाशलिा हद्दीतील िळवा पारशसिनगर येधथल मलनन:सारण
प्रिल्पाचे िाम बांद िरुन इतरत्र स्थलाांतरीत िरण्याबाबत
(२)

८६५२० (२३-०८-२०१७).

श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा), श्री.जयांत पाटील (इस्लामपूर),

श्री.ददलीप वळसे-पाटील (आांबेगाव), श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरे गाव), श्री.पाांडुरां ग बरोरा (शहापरू ),

श्री.नरहरी झिरवाळ (ददांडोरी), श्री.राणाजगजीतशसांह पाटील (उस्मानाबाद), श्री.हसन मुश्रीफ
(िागल), श्री.सुरेश लाड (िजजत), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड) :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) ठाणे महानगरपाललका हद्दीतील कळवा पारलसकनगर येधथल मलनन:सारण प्रकल्पाचे काम
बींर् करुन सर्रचा प्रकल्प इतरत्र स्थलाींतरीत करण्याच्या मागणीसाठी येथील नागरीकाींनी
दर्नाींक १५ एवप्रल, २०१७ रोजी वा त्या सुमारास आींर्ोलन केले होते, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी नागरीकाींनी जजल्हाधधकारी, ठाणे, आयुक्त, ठाणे महानगरपाललका
याींचेकडे ननवेर्न दर्लेले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी सार्र केलेल्या मागण्याींचे थोडक्यात स्वरुप काय आहे व
त्यानुसार कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०५-०६-२०१८) : (१) हे खरे आहे .
(२) व (३) अशा प्रकारचे कोणतेही ननवेर्न आढळून आले नाही, असे ठाणे महानगरपाललकेने

कळववले आहे . तसेच अशा प्रकारचे ननवेर्न प्राप्त झाले असल्यास ननयमोधचत कायगवाही
करण्याच्या सच
ु ना जजल्हाधधकारी, ठाणे याींना र्े ण्यात आल्या आहे त.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
पण
ु े स्माटज शसटी डेव्हलपमेंट िॉपोरे शन शल. (पी.एस.सी.डी.सी.एल.) या िांपनीला
शासिीय दजाज दे ऊन िरामध्ये सवलत दे ण्याबाबत

(३)

८८७१८ (२३-०८-२०१७).

श्री.ववजय िाळे (शशवाजीनगर) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

स्मा्ग

लस्ी

योजनेंतगगत

“पुणे

स्मा्ग

लस्ी

सन्माननीय मुख्यमांत्री

डेर्व्हलपमें्

कॉपोरे शन

लल.

(पी.एस.सी.डी.सी.एल.) या कींपनीची स्थापना करण्यात आली आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सर्र कींपनीमध्ये शासनाचे ५१% भाग भाींडवल नसल्याने सर्र कींपनीला
खाजगी कींपनीचा र्जाग लमळाल्यामळ
ु े कॅगने शासकीय र्जाग र्े ण्यास आक्षेप नोंर्ववला आहे , हे
ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, शासकीय र्जाग न लमळाल्याने पी.एस.सी.डी.सी.एल. ह्या कींपनीच्या ३००० को्ी
रुपयाींच्या उलाढालीवर पुणेकराींना तब्बल ९०० को्ी रुपये कर भरावा लागणार असल्याचे
दर्सून येत,े हे ही खरे आहे काय,

वव.स. ४३४ (3)
(४) असल्यास, पी.एस.सी.डी.सी.एल. या कींपनीला शासकीय र्जाग र्े ऊन करामध्ये सवलत
र्े ण्याबाबतची मागणी पुणे महानगरपाललकेच्यावतीने शासनाकडे करण्यात आली, हे ही खरे
आहे काय,

(५) असल्यास, सर्र कींपनीला ववशेष र्जाग र्े ऊन करामध्ये सवलत लमळण्याबाबतचा प्रस्ताव
शासनाने केंद्र शासनाकडे मींजुरीसाठी पाठववण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत
आहे ,

(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०६-०६-२०१८) : (१) पुणे स्मा्ग लस्ी डेर्व्हलपमें् कॉपोरे शन लल. ची
स्थापना शासनाकडील शासन ननणगय क्र. स्मा्ग लस.२०१६/प्र.क्र.९४/नवव-२३ दर्नाींक १४ माचग,
२०१६ अन्वये झाली आहे .
(२) पुणे स्मा्ग लस्ी शहरी पातळीवर कींपनी कायर्ा २०१३ अींतगगत स्थापन झाली असून सर्र
कींपनी मध्ये महाराषर शासन व पण
ु े महानगरपाललकेचा ५०:५०% सहभाग आहे. ननयींत्रक

आणण लेखापरीक्षक याींनी त्याींच्याकडील पत्र क्र. ५०१/सी/५/३५-२०१६ दर्नाींक २५ माचग, २०१७
अन्वये

पुणे स्मा्ग

लस्ी ही शासककय कींपनी नसून खाजगी कींपनी असल्याचे पुणे

महानगरपाललकेला कळववले आहे.

(३) पण
ु े स्मा्ग लस्ी अींतगगत राबववण्यात येणाऱ्या योजना अींतगगतच्या उलाढालीींवर पण
ु ेकराींना
कोणताही कर भरावा लागणार नाही.

(४), (५) व (६) • याकामी पुणे ववशेष उद्देश वहनाने केंद्र शासनाच्या गह
ृ ननमागण व नागरी

ववकास मींत्रालय याींच्याकडे प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष करामध्ये सवलत लमळणे कामी दर्नाींक ०६
जुल,ै २०१७ रोजीच्या पत्रार्व्र्ारे ववनींती केली होती.

• सवग शहराींसाठी प्रानतननधीक असा प्रस्ताव केंद्र शासनाकडे दर्नाींक ०२ डडसेंबर, २०१७
रोजीच्या पत्रान्वये पाठववण्यात आला आहे.
___________
उल्हासनगर (जज.ठाणे) महानगरपाशलिेमधील सफाइज िामगाराांच्या समस्येबाबत
(४)

९०६१३ (२३-०८-२०१७).

श्री.गणपत

गायिवाड (िल्याण पव
ू )ज :

सन्माननीय

मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) उल्हासनगर (जज.ठाणे) महानगरपाललकेमध्ये मागील १५ वषाांपासन
ू कायगरत असणाऱ्या
३०५

कींत्रा्ी

सफाइग

कामगाींराना

अदयापयगत

सेवेत

समाववष्

करण्यात

आलेले

नसून

महानगरपाललकेच्या लोकसींख्येनुसार २५०० सफाइग कामगाराींची कामे १२५० कामगार करीत
असल्याचे ननर्शगनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणात सफाइग कामगाराींचे जीवनमान उचववण्याकररता महानगरपाललका
प्रशासनाने अदयापपयगत एकही योजना राबववली नाही, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, याबाबत शासनस्तरावर कोणती उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. ४३४ (4)
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०७-०६-२०१८) : (१) उल्हासनगर महानगरपाललकेच्या आस्थापनेवर एकूण
११९० सफाई कामगार कायगरत असून, महापाललका क्षेत्रातील साफसफाई कामासाठी खाजगी
कींपन्याींकडून ४१५ सफाई कामगाराींमाफगत स्वच्छतेचे काम करुन घेण्यात येत.े

(२) व (३) सफाई कामगाराींचे जीवनमान उीं चववण्याकररता उल्हासनगर महानगरपाललकेमाफगत
खालीलप्रमाणे कायगवाही करण्यात आली/येत आहे:• लाड-पागे सलमतीच्या लशफारशीनुसार सफाई कामगाराींच्या वारसाींना शासनाच्या धोरणानुसार
ननयुक्ती र्े ण्यात येत.े

• सफाई कामगार सेवेत असेपयांत महापाललका ननधीतन
ू बाींधण्यात आलेल्या सर्ननकाींचे भाडे
तत्वावर ननवासस्थान हहणून वा्प करण्यात येते.

• सफाई कामगाराींना सफाईसाठी लागणारे फावडा, झाडू, मास्क, गमबु्, रे नको्, चप्पल,
गणवेश, साबण, ्ॉवेल, कक्रम पावडर, हॅण्डग्लोज इत्यार्ी सादहत्य परु ववण्यात येते.

• शैक्षणणक अहगतेनुसार सफाई कामगार सींवगागतील कमगचाऱ्याींना पर्ोन्नती र्े ण्यात येते.

• सफाई कामगार सींवगागतील कमगचाऱ्याींना सफाई मक
ु ार्म, ललवपक, स्वच्छता ननरीक्षक या
पर्ावर प्रभारी ननयुक्ती र्े ण्यात आली आहे .

• सफाई कामगाराींची आरोग्य लशबबराींतगगत वेळोवेळी वैदयकीय तपासणी केली जाते.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
वपांपरी साांडस (ता.हवेली, जज.पुणे) येथील िचरा डेपोबाबत
(५)

९२३३१ (२३-०८-२०१७).

श्री.बाबुराव पाचणे (शशरुर) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील

(१) वपींपरी साींडस (ता.हवेली, जज.पुणे) येथील वन ववभागाची जागा शहरातील कचऱ्यावर
प्रकक्रया करण्यासाठी

महानगरपाललकेला उपलब्ध करून र्े ण्याची मादहती दर्नाींक ३ मे, २०१७

रोजी वा त्या सम
ु ारास जजल्हाधधकारी, पण
ु े याींनी दर्ली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, वपींपरी साींडस येथील कचरा डेपोला ववरोध करण्यासाठी सवग पक्षक्षय रस्ता रोको
दर्नाींक १९ मे, २०१७ रोजी वा त्या सुमारास करण्यात आला, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, वाडेबोल्हाई येथील पुरातन बोल्हाई माता मींदर्र पररसरात वन ववभागाच्या
जागेत हा कचरा डेपो होत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, वपींपरी साींडस येथील प्रस्तावीत कचरा डेपो महानगरपाललकेच्या हद्दीमध्ये
करण्याबाबत शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०७-०६-२०१८) : (१) हे खरे आहे .
(२), (३) व (४) वपींपरी साींडस प्रकल्पाववरोधात आींर्ोलन करण्याबाबतचे पत्र जजल्हाधधकारी, पुणे
याींना कचराडेपो ववरोधी सींघषग सलमतीने पाठववले होते.

वव.स. ४३४ (5)
वपींपरी साींडस येथे कचरा डेपो प्रस्ताववत नसन
ू कचऱ्यापासून ररननर्व्हॅबल एनजी प्रकल्प

होणार आहे.

सर्रचा प्रकल्प मौजे वपींपरी साींडस ता.हवेली, जज.पुणे येथील वन ग.न.४९३ मधील

१९.९० या क्षेत्रात होत असन
ू तो वाडेबोल्हाई येथील परु ातन बोल्हाई माता मींर्ीर पररसरापासन
ू
सुमारे ९ कक.मी. इतका र्रू आहे.

कचरा डेपो प्रकरणी जलमन उपलब्ध करुन घेण्याची बाब ववचाराधीन आहे .

(५) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
वसई-ववरार महानगरपाशलिा क्षेत्रातील अनधधिृत बाांधिामाांवर िारवाई िरण्याबाबत
(६)

९५०७७ (०१-०१-२०१८).

श्री.सुननल िेदार (सावनेर) :

श्री.शरददादा सोनावणे (जुन्नर), श्री.सरदार ताराशसांह (मुलुांड),

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) वसई-ववरार महानगरपाललकेच्या ४ सहाय्यक आयुक्ताींना अनधधकृत बाींधकामाींना सहकायग
करणे, आरक्षक्षत व नाववकास क्षेत्रामध्ये तसेच शासकीय व खाजगी भूखींडावर होत असलेल्या

अनधधकृत बाींधकामाींकडे हे तत
ग
केल्याबद्दल र्ोषी आढळलेल्या प्रभाग सलमतीच्या ४
ू : र्ल
ु क्ष
सहाय्यक आयुक्ताींना माहे ऑक््ोबर, २०१७ च्या शेव्च्या आठवडयात बडतफग करण्यात आले,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, हरीत लवार्ाचा ननणगय आल्यानींतर अनधधकृत बाींधकाम प्रकरणी कारवाई करीत

असल्याचे धचत्र ननमागण र्व्हावे हहणून या महानगरपाललकेतील फक्त ४ सहाय्यक आयुक्ताींवर
कारवाई करुन अन्य प्रभागात होत असलेल्या व झालेल्या बेकायर्े शीर बाींधकामाींना सहकायग
करणाऱ्या सहाय्यक आयुक्ताींववरुध्र् कोणतीच कारवाई न करण्याची कारणे काय आहे त,

(३) असल्यास, ववकास आराखडयातील तसेच नाववकास क्षेत्र व शासकीय भूखींडावर ज्या
र्व्यक्ती व सींस्थाींनी बेकायर्े शीर बाींधकामे केलेली आहे त अशा सवग बाींधकामाींववरुध्र् वसई-ववरार
महानगरपाललकेने कोणती र्ीं डात्मक वा ननषकासनाची कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) असल्यास, वसई-ववरार महानगरपाललका क्षेत्रातील ववकास आराखडयातील आरक्षक्षत भूखींड,

नाववकास क्षेत्रामध्ये तसेच शासकीय भूखींडावर बाींधकामे केलेल्या अनधधकृत बाींधकामाींची
खरे र्ी-ववक्री भववषयकाळात होऊ नये हहणून कोणती उपाययोजना करण्यात आली आहे वा
सींबींधीत भूखींडाींना होणारा पाणी, वीज पुरवठा तातडीने बींर् करण्यात आला आहे काय,

(५) असल्यास, या प्रकरणी चौकशी करण्यात आली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले

व त्यानुसार पुढे कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे नसल्यास, ववलींबाची कारणे
काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०५-०६-२०१८) : (१) वसई-ववरार शहर महानगरपाललकेने बेकायर्े शीर/
अनधधकृत बाींधकामाींवर कारवाई करण्यास जाणीवपूवक
ग हलगजीपणा, उर्ालसनता र्ाखववणाऱ्या

४ सहायक आयुक्ताींना दर्नाींक ३०.१०.२०१७ रोजी सेवेतून ननलींबबत करून त्याींची ववभागीय
चौकशी सुरु आहे .

वव.स. ४३४ (6)

(२) हे खरे नाही.
यापुवी

पर्ननर्े लशत

वसई-ववरार
अधधकारी

शहर
याींनी

महानगरपाललकेत
त्याींच्या

प्रभाग

र्ोन
सलमती

प्रभारी

सहाय्यक

क्षेत्रातील

आयुक्त

तथा

बेकायर्े शीर/अनधधकृत

बाींधकामाींवर कारवाई करण्यास जाणीवपूवक
ग हलगजीपणा, उर्ालसनता, दर्रीं गाई र्ाखववल्याचे

आढळून आल्यामुळे त्याींना सेवेतन
ू ननलींबबत करून त्याींची ववभागीय चौकशी सुरु करण्यात
आली आहे .

(३) जी बाींधकामे शासकीय अथवा ववकास आराखड्यातील आरक्षणाींच्या जागाींवर ववनापरवाना
झालेली आहे त. त्याबाबत महाराषर प्रार्े लशक ननयोजन व नगररचना अधधननयम, १९६६ चे
कलम ५२, ५३ व ५४ नुसार अनधधकृत बाींधकामाींना नो्ीसा र्े ण,े गुन्हा र्ाखल करणे तसेच
आवश्यक त्या दठकाणी ननषकासनाची कायगवाही केली जाते व करण्यात आलेली आहे.

महानगरपाललकेच्या सवगसाधारण ठराव क्र.१९, दर्नाींक २०.०२.२०१७ तसेच शासन ननणगय
दर्नाींक ०७.१०.२०१७ अन्वये मींजरू केलेल्या धोरणानस
ु ार जी अनधधकृत बाींधकामे ननयलमत

होण्यासारखी आहे त, त्या दठकाणी र्ीं डात्मक शुल्क व इतर शुल्क आकारून ननयलमत करण्यात
येतात.

(४) शासन पररपत्रक दर्नाींक ०३.०५.२०१८ मध्ये दर्लेल्या सच
ू नाींनस
ु ार कायगवाही करण्यात येत
आहे . अधधकृत बाींधकामाींची यार्ी महानगरपाललकेच्या सींकेतस्थळावर प्रलसध्र् करण्यात आलेली
आहे .

(५) हे खरे नाही.

___________

मांब
ु ईतील हजारो इमारतीांमध्ये अजननसरु क्षेचे (फायर सेफ्टी) ननयम मोडले जात असल्याबाबत
(७)

९५६७० (०१-०१-२०१८).

अॅड.पराग अळवणी (ववलेपाले), िॅप्टन आर.तशमल सेल्वन

(सायन-िोळीवाडा), श्री.नरें द्र महे ता (शमरा भाईंदर), अॅड.आशशष शेलार (वाांद्रे पजश्चम), श्री.नरें द्र
पवार (िल्याण पजश्चम) :

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मुींबईतील हजारो इमारतीींमध्ये अजग्नसुरक्षेचे (फायर सेफ््ी) ननयम मोडले जात असल्याचे
ननर्शगनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, मुींबईत महानगरपाललकेच्या अजग्नशमन र्लाने तब्बल ८ हजार ८४० इमारतीींची

अजग्नसरु क्षेच्या दृष्ीने पाहणी केली असता यातील सम
ु ारे ४ हजार ५९२ इमारतीींनी फायर
सेफ््ी ननयमाींचे उल्लींघन केले असल्याचे ननर्शगनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास,

याबाबत

चौकशी

करण्यात

आली

आहे

काय,

चौकशीनुसार

मुींबईतील

इमारतीींमध्ये अदयावत अजग्नसुरक्षा यींत्रणा बसववण्यासाठी शासनाने कोणती उपाययोजना केली
वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. ४३४ (7)
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०२-०६-२०१८) : (१) व (२) दर्नाींक १ जानेवारी, २०१५ ते ३० नोर्व्हें बर
२०१७ या कालावधीत बह
ृ न्मुींबई महानगरपाललकेच्या हद्दीतील इमारतीींमधील अजग्नसुरक्षा

उपाययोजनाींची पाहणी केली असता, ४६४७ इमारतीींच्या अजग्नसुरक्षा उपाययोजनाींमध्ये त्रु्ी
असल्याचे बह
ु ई महानगरपाललकेच्या ननर्शगनास आले आहे .
ृ न्मींब

(३) व (४) सर्र ४६४७ इमारतीींना महाराषर आग प्रनतबींधक व जीवसींरक्षक उपाययोजना
अधधननयम २००६ अन्वये नो्ीस बजावून त्याींना ठराववक मुर्तीमध्ये त्रु्ीींची पत
ग ा करण्याचे
ु त
ननर्े श बह
ृ न्मुींबई महानगरपाललकेमाफगत र्े ण्यात आले.
सर्र

इमारतीींपैकी

४६३७

इमारतीींनी

उपाययोजनाींच्या त्रु्ीींची पुतत
ग ा केली आहे.
ज्या

१०

इमारतीींनी

त्रु्ीींची

पुतत
ग ा

त्याींना

केली

दर्लेल्या

नाही

त्या

मुर्तीत

अजग्नसरु क्षा

इमारतीींववरोधात

महानगरपाललकेमाफगत ख्ले र्ाखल करण्यात आले आहे त.

बह
ृ न्मुींबई

___________
िुळगाव बदलापूर (जज.ठाणे) नगरपररषद हद्दीतील शासिीय जशमनीवरील
अनतक्रमणे ननष्ट्िाशसत िरण्याबाबत

(८)

९५७२९ (३०-१२-२०१७).

श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा) :

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

कुळगाव

बर्लापूर

(जज.ठाणे)

नगरपररषर्

हद्दीतील

शासकीय

जलमनीवर

असणारी

अनतक्रमणे ननषकालसत करून या जलमनी नगरपररषर्े च्या ताब्यात घेतल्या नसल्याचे माहे
ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये वा त्या र्रहयानच्या कालावधीमध्ये ननर्शगनास आले आहे , हे खरे आहे
काय,
(२) असल्यास,नगरपाललका हद्दीतील शासकीय जलमनीवरील अनतक्रमणे ननषकालसत करून
जलमनी ताब्यात घेण्याबाबत नगरपाललकेस कोणत्या अडचणी येत आहे त,
(३) असल्यास, शासकीय जलमनीवरील अनतक्रमणे कधीपयांत ननषकालसत करून जलमनी
ताब्यात घेण्यात येणार आहे त तसेच अनतक्रमणे न ह्ववणाऱ्या

नगरपररषर्े च्या सबींधधत

अधधकाऱ्याींवर कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत आहे ,
(४) नसल्यास,ववलींबाची कारणे काय आहे त

?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०१-०६-२०१८) : (१) व (२) हे खरे नाही.
तथावप नगरपररषर् मींजूर ववकास योजनेत आरक्षणाखालील जलमनी नगरपररषर्े च्या

ताब्यात र्े ण्याकररता महसूल ववभागाकडे कुळगाव बर्लापूर नगरपररषर्े माफगत प्रस्ताव सार्र
करण्यात आला आहे .

सर्र आरक्षणाखालील शासकीय जलमनी सदयजस्थतीत अनतक्रमणरहीत आहे त.
(३) व (४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________

वव.स. ४३४ (8)
िुळगाव बदलापूर (जज.ठाणे) नगरपररषद हद्दीतील मौजे बेलवली येथील रे ल्वे फाटिा जवळील
स्मशानभम
ू ीची सांरक्षण शभांत तोडून बेिायदे शीरपणे रस्ता िरून दे ण्यात आल्याबाबत

(९)

९५७४१ (०१-०१-२०१८).

श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा) :

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

(१) कुळगाव बर्लापूर (जज.ठाणे) नगरपररषर् हद्दीतील मौजे बेलवली येथील रे ल्वे फा्का

जवळील स्मशानभम
ू ीची सींरक्षण लभींत तोडून ववकासकाच्या दहतासाठी बेकायर्े शीरपणे रस्ता
करून र्े ण्यात आल्याचे माहे ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये वा त्या र्रहयानच्या कालावधीमध्ये
ननर्शगनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीअींती काय ननर्शनागस आले
तद नुसार बेकायर्े शीरपणे ववकासकाच्या फायदयासाठी स्मशानभम
ू ीची सींरक्षण लभींत तोडून
रस्ता करणाऱ्या नगरपररषर्े च्या सबींधधत अधधकाऱ्याींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत
आहे .
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०१-०६-२०१८) : (१) हे खरे नाही.
कुळगाव बर्लापूर नगरपररषर्े च्या अहवालानुसार मौजे बेलवली येथे स.नीं.५२ च्या

स्मशानभम
ू ीच्या लभींतीला बाधा न येऊ र्े ता ववदयमान ६.० मी. रूींर्ीच्या रस्त्यापासून खाजगी

जलमनीतूनच पोच रस्ता र्शगवन
ू स.नीं ५०/१ व ५१/१ येथील इमारतीला बाींधकाम परवानगी
र्े ण्यात आली आहे .
(२)

अशी

प्रकारचे

कोणतेही

बेकायर्े शीर

बाींधकाम

नगरपररषर्े च्या अहवालात नमूर् केले आहे.

झाले

नसल्याचे

कुळगाव

बर्लापूर

(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
िोल्हापूर शहरातील मािेट मधील गाळे धारिाांना िरण्यात आलेली भाडेवाढ
(१०)

९६१४४ (०१-०१-२०१८).

श्री.अमल महाडीि (िोल्हापूर दक्षक्षण) :

सन्माननीय

मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) कोल्हापूर शहरातील माके् मधील गाळे धारकाींना करण्यात आलेली भाडेवाढ ही माके्ची
सदयजस्थती, दठकाण व घसारा याचा ववचार न करता करण्यात आल्याने

गोळे धारकाींमध्ये

प्रचींड असींतोष ननमागण झाल्याची बाब माहे ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये वा त्या र्रहयान ननर्शगनास
आली, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सर्र भाडेवाढीबाबत माके्मधील गाळे धारकाींची बाजू ववचारत घेवन
ू त्यावर
योग्य तो तोडगा काढण्याबाबत शासनाकडून कोणत्या उपाययोजना केल्या वा करण्यात येत
आहे त,

(३) नसल्यास, ववलींबनाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०१-०६-२०१८) :(१) व (२) अशा आशयाचे ननवेर्न शासनास प्राप्त झाले
आहे . प्राप्त ननवेर्नाच्या अनुषग
ीं ाने आयुक्त,कोल्हापूर महानगरपाललका याींचेकडून अहवाल
मागववण्यात आला आहे .

(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
िोल्हापूर शहरात आय.आर.बी.िांपनीच्या वतीने राबववण्यात येणारे
रस्ते प्रिल्प अधजवट जस्थतीत असल्याबाबत

(११)

९७९९७ (३०-१२-२०१७).

श्री.राजेश क्षीरसागर (िोल्हापरू उत्तर) :

सन्माननीय

मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) कोल्हापूर शहरात आय.आर.बी. कींपनीच्या वतीने राबववण्यात येणारे रस्ते प्रकल्प अधगव्
जस्थतीत असल्यामळ
ु े छो्े -मोठे अपघात होऊन अनेक ननषपापाींचे बळी गेले आहेत, हे खरे आहे
काय,
(२)

असल्यास, अधगव्

कामाचे

वसल
ू

करण्यात

आलेले

२५

को्ी

रुपयाींचे

डडपॉणझ्

जजल्हाधधकारी कायागलयाकडे पडून आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीनुसार पुढे कोणती कायगवाही
केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०१-०६-२०१८) : (१) कोल्हापरू महानगरपाललकेकडून प्राप्त अहवालानस
ु ार
शहरात आय.आर.बी. कींपनीच्या वतीने राबववण्यात येणारे रस्ते प्रकल्प अधगव् जस्थतीत
आहे त, ही वस्तूजस्थती आहे .

(२) व (३) कोल्हापूर शहर एकाजत्मक रस्ते प्रकल्पाींतगगतची कामे अपूणग असल्याने ती पुणग

करून घेण्यासाठी आय.आर.बी. कींपनीची रू.२५ को्ीची बँक हमी जजल्हाधधकारी, कोल्हापरू
याींच्याकडे जमा आहे .

• सर्र बँक हमीस दर्.१३.०२.२०१९ पयांत मुर्तवाढ र्े ण्याबाबत महाराषर राज्य रस्ते ववकास
महामींडळास महानगरपाललकेमाफगत कळववण्यात आले आहे.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
शसांदखेडराजा तालि
ु ा तसेच शहरातील पररसरात उघडयावर होत
असलेली माांस ववक्री बांद िरण्याबाबत

(१२)

९८६५६ (३०-१२-२०१७).

डॉ.शशशिाांत खेडि
े र (शसांदखेड राजा) :

मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय
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(१) लसींर्खेडराजा तालुका तसेच शहरातील पररसरात उघडयावर होत असलेली माींस ववक्री बींर्
करण्यात यावी या प्रमुख मागणीसाठी महाराषर राज्य वारकरी महामींडळाच्या वतीने नायब
तहलसलर्ार याींना माहे ऑक््ोंबर, २०१७ मध्ये वा त्या र्रहयान ननवेर्न सार्र करण्यात आले
आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सर्र ननवेर्नानस
ु ार शासन स्तरावर कोणती कायगवाही करण्यात आली वा येत
आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०२-०६-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे . दर्.०४.१०.२०१७ रोजी असे
ननवेर्न सार्र करण्यात आले आहे.
(२) ननवेर्नाच्या अनुषींगाने शहरातील माींस ववक्रेत्याींशी चचाग करून त्याींना पयागयी जागा
र्े णेबाबत नगरपररषर् लसींर्खेडराजा याींचेकडून कायगवाही करण्यात येत आहे .
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
पुणे जजल््यामध्ये पांतप्रधान आवास योजने सदहत घरिूल योजनेबाबत
(१३)

९९०७२ (३०-१२-२०१७).

श्री.बाबुराव पाचणे (शशरुर) :

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय गह
ृ ननमाजण मांत्री

(१) पुणे जजल्ह्यामध्ये पींतप्रधान आवास योजनेसदहत घरकूल योजनेसाठी पात्र २३ हजार ३३०
लाभार्थयाांपैकी फक्त ९ हजार ३४९ लाभार्थयाांकडे स्वमालकीची जमीन आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, १३ हजार ९८१ घरकूल लाभाथी घरकूलापासून वींधचत राहणार आहे त, हे ही खरे
आहे काय,

(३) असल्यास, या बाबतीत शासकीय अधधकाऱ्याींनी तुकडेबींधी कायर्ा अ् लशथील करणे,

बीगर शेती अ् लशथील करणे, शासकीय जागेचे रे खाींकण करून लाभ र्े णेबाबत कुठलीही
कायवागही केली नाही, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, शासकीय जागेतील रदहवाश्याींना घरकूल योजनेचा लाभ लमळणेबाबत व
घरकूलासाठी तक
ु डे बींर्ी कायर्ा व बीगर शेती अ् लशथील करून तीन ते चार मजली इमारत
बाींधून घरकूल बाींधण्याबाबत शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. प्रिाश महे ता (०४-०६-२०१८) : (१) प्रधानमींत्री आवास योजना (नागरी) अींतगगत केंद्र
शासनाच्या PMAY-MIS प्रणालीवर पुणे शहरामधून योजनेतींगत
ग
४ घ्काींमध्ये घरकुल
मागणीबाबत खालीलप्रमाणे अजग केले आहे त :घ्क क्र.१ (ISSR) - ५८०१६
घ्क क्र.२ (CLSS) - ७६६५१
घ्क क्र.३

(AHP)- ५८४३९
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घ्क क्र.४ (BLC) - २४३४६
योजनेतींगत
ग घ्क क्र.१, ३ व ४ अींतगगत प्राप्त लाभार्थयाांच्या अजाांची पडताळणी आणण
पात्रता सींबींधधत महानगरपाललका/नगरपाललका/ नगरपररषर्/नगरपींचायत याींच्यामाफगत करण्यात
येते. घ्क क्र.४ अींतगगत आधथगकदृष्या र्ब
ग घ्कातील
ु ल

लाभार्थयाांर्व्र्ारे वैयजक्तक स्वरुपात

स्वत:च्या मालकीच्या जागेवर घर बाींधण्यासाठी पात्र लाभाथीस अनुर्ान र्े ण्यात येते. पुणे
जजल्हयातून घ्क क्रमाींक ४ अतींगत
ग

कोणताही प्रस्ताव अींमलबजावणी यींत्रणाकडून सुकाणू

अलभकरणास प्राप्त झालेला नाही.

(२) ज्या अजगर्ाराींकडे स्वत:च्या मालकीची जमीन नाही, ते अजगर्ार घ्क क्र.४ ऐवजी

घ्क

क्र.१,२ व ३ नुसार पात्र ठरल्यास या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात.

(३) व (४) याबाबत केंद्र शासनाच्या मागगर्शगक सूचना आणण त्याींस अनुसरुन राज्य शासनाने
ननगगलमत केलेल्या शासन ननणगयात कोणतीही तरतूर् नाही.
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

चािण नगरपररषदे च्या हद्दीतील गायरान जमीन म्हाडा प्राधधिरणािडे वगज न िरण्याबाबत
(१४)

१००३६५ (०१-०१-२०१८).

श्री.सुरेश गोरे (खेड आळां दी) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

पींतप्रधान

आवास

योजनेंतगगत

सवागसाठी

घरे

या

सन्माननीय मुख्यमांत्री

योजनेच्या

अनुषींगाने

चाकण

नगरपररषर्े च्या हद्दीतील गायरान जमीन हहाडा प्राधधकरणाकडे वगग करण्याबाबत शासनाने
नगरपररषर्े ला कळववले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, चाकण नगरपररषर् ही नवननलमगत नगरपररषर् असन
ू औदयोधगकदृष्या वेगाने
ववकलसत होणारे शहर असून १ लाखापेक्षा जास्त स्थलाींतररत लोकसींख्या शहरात असून
नागररकाींना

पायाभूत

सोयी

सवु वधा

ननमागण

करण्याच्या

दृष्ीने

ववकास

आराखड्याचे

कामाकररता मोठ्या जागेची कमतरता भासत असल्याने नगरपररषर्े च्या हद्दीतील जागा
हहाडासाठी वगग न करण्याबतची मागणी स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी दर्नाींक २१ जानेवारी, २०१७
वा त्या सुमारास मुख्य सधचव,महाराषर शासन याींचेकडे पत्रादवारे केली आहे , हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, स्थाननक लोकप्रनतननधीींच्या मागणीच्या अनुषींगाने नगरपररषर्े च्या हद्दीतील
जागा वगग न करण्याबाबत शासन स्तरावरून अदयापयांत काय कायगवाही करण्यात आली वा
येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०२-०६-२०१८) : (१) व (२) होय, हे खरे आहे.
(३) उक्त जागा हहाडा याींस प्रर्ान केली असल्याचे सींबींधधत लोकप्रनतननधीींना दर्.२६.०७.२०१७
रोजीच्या पत्रान्वये जजल्हाधधकारी, पुणे याींनी कळववले आहे.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

वव.स. ४३४ (12)
सोलापूर शहरात (जज.सोलापूर) मोठया प्रमाणात डेंगयुची साथ पसरली असल्याबाबत
(१५)

१०१७०४ (०३-०१-२०१८).

िुमारी प्रझणती शशांदे (सोलापूर शहर मध्य) :

सन्माननीय

मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) सोलापूर शहरात (जज.सोलापरू ) मोठया प्रमाणात डेंगयुची साथ पसरली असल्याचे माहे
नोर्व्हें बर, २०१७ मध्ये वा त्या र्रहयान ननर्शगनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सोलापरू महानगरपाललकेच्या आरोग्य ववभागाच्या आकडेवारीनूसार शहरात

एकाही रुग्णाचा डेंग्यूने मत्ृ यु झाला नाही अशी चक
ु ीची माहीती आरोग्य ववभागाने दर्ली असून
याबाबत कोणतीही जबाबर्ारी जस्वकारण्यास महानगरपाललका तयार नसल्याचा आरोप सोलापूर
येथील स्थाननक लोकप्रनतननधी याींनी केला आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सोलापूर शहरातील वाढत्या डेंगयुच्या प्रार्भ
ु ागवाला रोखण्यासाठी कोणती
कायगवाही करण्यात आली वा येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०१-०६-२०१८) : (१) व (२) हे अींशत: खरे आहे.
• सोलापरू शहरात माहे नोर्व्हें बर, २०१७ मध्ये ३५२ सींशयीत डेंग्यू रुग्ण आढळले असन
ू
त्यापैकी १५१ रुग्ण डेंग्यू पॉणझ्ीर्व्ह आढळून आले. सर्रचे सवग रुग्ण हॉजस्प्लमधून बरे झाले

आहे त. त्यामध्ये कोणताही रुग्ण डेंग्यू आजाराने मत्ृ यू झाला असल्याचे प्रयोग शाळे कडील
अहवालावरून दर्सून आलेले नाही.

(३) व (४) दर्.०६.११.२०१७ रोजी मा. पालकमींत्री याींनी घेतलेल्या आढावा बैठकीमध्ये र्े लेल्या
सच
ू नेनस
ु ार डेंग्यु बाधीत भागातील कीं्े नर सर्व्हे साठी अधधकचे ३० एम.पी.डब्ल्य.ू नेमण्यात
आले असून त्याींच्यामाफगत प्रत्येक घरोघरी भे्ी र्े ऊन पाणीसाठे तपासण्यात आले. तसेच
र्वु षत पाणीसाठे नष् करण्यात आले. जे पाणी साठे नष् करण्याजोगे नाहीत. त्यामध्ये

्े लमफॉसचे द्रावण ्ाकण्यात आले. त्यानुसार नोर्व्हें बर, २०१७ पासून डडसेंबर अखेर पयांत
८६,५५२ घराींचा कीं्े नर सर्व्हे पण
ू ग झाला आहे .

• डेंग्यूचा प्रार्भ
ु ागव रोखण्यासाठी मनपाकडून ववशेष मोदहम घेऊन डेंग्यू प्रभाववत दठकाणी

फवारणी व धुवारणी मोदहम हाती घेण्यात आली आहे . तसेच यासाठी जनजागत
ृ ी मोदहम
राबववण्यात येत आहे .

• लसर्व्हील हॉजस्प्लशी सींपकग साधून तेथे भरती होणाऱ्या रूग्णाींना आवश्यक त्या सुववधा
परु ववण्याबाबत शहरातील वैदयककय महाववदयालयाींना कळववण्यात आले आहे.
___________
मुांबई महानगरपाशलिेच्या टें डर प्रकक्रयेमध्ये पदाचा व पासवडजचा गैरवापर िरुन ठे िेदाराांशी
सांगनमत िरणा-या अशभयत्याांवर िारवाई िरण्याबाबत

(१६)

१०१७४३ (१२-०२-२०१८).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.राज पुरोदहत (िुलाबा) :

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील
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(१) मुींबई महानगरपाललकेच्या ्ें डर प्रकक्रयेमध्ये पर्ाचा व पासवडगचा गैरवापर करुन ठे केर्ाराींशी
अलभयींत्याींनी सींगनमत केल्याची

प्रकरणे ननर्शगनास आली आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, यासींर्भागत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले व
त्यानस
ु ार मींब
ु ई महानगरपाललकेच्या ्ें डर प्रकक्रयेमध्ये पर्ाचा व पासवडगचा गैरवापर करुन
ठे केर्ाराींशी सींगनमत करणा-या ककती अलभयत्याींवर कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) असल्यास, त्याचा तपशील काय आहे ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०४-०६-२०१८) : (१) हे खरे आहे .
(२) व (३) सर्र प्रकरणी बह
ुीं ई महानगरपाललकेमाफगत खात्याींतगगत चौकशी पूणग करण्यात
ृ न्मब
आली असून चौकशी अहवाल तयार करुन पुढील कायगवाही करण्यात येत आहे .
___________
वाशशम जजल्हयातील ररसोड (जज.वाशशम) येथील एिववरा व शुभश्री या
वविासिाांवर िारवाई िरण्याबाबत

(१७)

१०२१६१ (०३-०१-२०१८).

श्री.अशमत िनि (ररसोड) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) वालशम जजल्हयातील ररसोड (जज.वालशम) येथील एकववरा व शुभश्री या ववकासकाींनी साई
ग्रीन पाकग, गजानन महाराज रोड, गींगा माँ ववदयामींदर्र मागील रो-हाऊसधारकाींना आश्वासन

र्े ऊनही रस्ते,ववदयत
खाींब, साींडपाण्याची र्व्यवस्था, लहान मल
ु
ु ाींसाठी खेळण्यासाठी जागा,
मींदर्राची आरक्षक्षत जागा पुरववलेली नाही, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या पररसरात साींडपाण्याचे डबके साचत असून तेथे डासाींची पैर्ास व डुकराींचा
वावर होत असल्यामुळे येथील नागररकाींना आरोग्याच्या समस्या ननमागण

झाल्या आहे त, हे ही

खरे आहे काय,

(३) असल्यास, शासनाने चौकशी करुन सर्र ववकासकाकडून येथील नागररकाींना सवु वधा

पुरववण्याबाबत तसेच सर्र ववकासकाने रदहवाशाींची फसवणक
केल्याने त्याींच्यावर कारवाई
ू
करण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे,
(४) नसल्यस, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०२-०६-२०१८) : (१) हे अींशत: खरे आहे.
• ववषयाींकीत अलभन्यासामध्ये रस्ते, ववदयुत र्व्यवस्था, साींडपाण्याची र्व्यवस्था ठे वणे आवश्यक

असते. तसेच अलभन्यासाच्या क्षेत्रापैकी १० ्क्के खुली जागा सावगजननक वापरासाठी ठे वणे
आवश्यक आहे . तथावप मुलाींसाठी खेळण्याची जागा, मींदर्राची आरक्षक्षत जागा अशी कोणतीही
तरतर्
ु अलभन्यासात केली जात नाही.

• सर्र अलभन्यासामध्ये दर्.११.०५.२०१८ रोजी प्रत्यक्ष स्थळ पाहणी केली असता सींपूणग
अलभन्यासामध्ये रस्ते केल्याचे तसेच साींडपाण्याची र्व्यवस्था केल्याचे आढळून आले नाही.
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तथावप काही प्रमाणात रस्त्याचे खडीकरण / बी.बी.एम. करण्यात आल्याचे तसेच काही
दठकाणी ववदयुत खाींब उभे केले असल्याचे आढळून आले आहे.

(२) दर्.११.०५.२०१८ रोजी प्रत्यक्ष जागेच्या स्थळ ननररक्षणा वेळी जागेवर साींडपाण्याचे डपके
साचल्याचे अथवा तेथे डुकराींचा वावर होत असल्याचे ननर्शगनास आलेले नाही, असे नगरपररषर्
ररसोड याींनी कळववले आहे.
(३)

उक्त

प्रकरणी

न.प.ररसोड

याींनी

ववकासकाला

सींबींधधत

क्षेत्रास

भौनतक

पुरववण्याबाबत नो्ीस दर्ली आहे .

सुववधा

(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
ररसोड (जज.वाशशम) शहरातील महानांदा नगरी िॉलनीमधील नालीचे
बाांधिाम ननिृष्ट्ट िाले असल्याबाबत
(१८)

१०२८३८ (०३-०१-२०१८).

श्री.अशमत िनि (ररसोड) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) ररसोड

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील

(जज.वालशम) शहरातील महानींर्ा नगरी कॉलनीमधील नगरपररषर् प्रशासनाच्या

वतीने बाींधण्यात आलेल्या नालीचे बाींधकाम ननकृष् झाले असल्याचे माहे ऑक््ोबर, २०१७
मध्ये वा त्या र्रहयान ननर्शगनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या ननकृष् नालीमुळे साींडपाण्याचा ननचरा होत नसून या पररसरात र्ग
ग ी
ु ध
पसरुन व डासाींचा प्रार्गभ
ू ाव होऊन येथील नागररकाींचे आरोग्य धोक्यात आले आहे , हे ही खरे
आहे काय,

(३) असल्यास, शासनाने येथील साींडपाण्याचा ननचरा योग्यररतीने र्व्हावा यासाठी सर्र
नाल्याच्या र्रु
ु स्तीबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०२-०६-२०१८) : (१) व (२) अशा आशयाची तक्रार नगरपररषर्े स प्राप्त
झाली आहे , हे खरे आहे .
(३) ररसोड नगरपररषर् हद्दीतील महानींर्ा कॉलनी नगरी मधील सन २०१३-१४ मध्ये झालेले
नालीचे बाींधकाम सुजस्थतीत असुन केवळ तेथील घराींचे नालीमध्ये सोडलेले आऊ्ले् व
नालीचा तळ याींच्या उीं चीमध्ये तफावत असल्याने साींडपाण्याचा ननचरा होण्यास अडचण

ननमागण झाली असल्याचे नगरपररषर्, ररसोड याींनी कळववले आहे. याबाबत नाला खोलीकरण
करून पाण्याच्या ननचऱ्याबाबत र्व्यवस्था करण्यात येईल, असे नगरपररषर् ररसोड याींनी
त्याींच्या अहवालात नमूर् केले आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
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मौजे गोझखवरे (ता.वसई, जज.पालघर) शमठागराच्या मालिी जागेवर वविासिाांनी
अनतक्रमण िरुन रस्ता िेल्याबाबत
(१९)

१०२८७९ (०१-०१-२०१८).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.पास्िल धनारे (डहाणू) :

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) गाव मौजे गोणखवरे (ता.वसई, जज.पालघर) सर्व्हे नीं. ९०/१ ९/१२ दहस्सा नीं. ३ ते ५ व ७
या लमठागराच्या मालकी जागेवर राकेशकुमार व इतर ववकासकाींनी अनतक्रमण करुन रस्ता
केल्याबाबत माहे सप््ें बर, २०१७ मध्ये वा त्या र्रहयान ननर्शगनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यात आली आहे काय, चौकशीचे ननषकषग
काय आहे त व त्याअनुषींगाने या प्रकरणातील ववकासकाींवर शासनाने आतापयांत कोणती
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०५-०६-२०१८) : (१) मौजे-गोणखवरे येथील स.क्र. ९० ही लमळकत खाजगी
मालकीची असून सर्र जागेवर तत्कालीन ननयेाजन प्राधधकरण लसडको आणण वसई ववरार शहर
महानगरपाललकेने बाींधकाम परवानगी दर्लेली आहे असे महानगरपाललकेने कळववले आहे .

तसेच स.क्र.९ ही लमळकत उप प्रर्े शाच्या मींजूर आराखड्यानुसार रदहवाशी क्षेत्रामध्ये

आहे . सर्र लमळकतीवर तत्कालीन ननयेाजन प्राधधकरण लसडको आणण वसई ववरार शहर
महानगरपाललकेने कोणतीही बाींधकाम परवानगी दर्लेली नाही असे महानगरपाललकेने कळववले
आहे .

तसेच मौजे गोणखवरे स.क्र. ९ या लमळकतीच्या ७/१२ उताऱ्यानुसार सर्र लमळकत

खाजगी आणण सरकारी (भारतीय रे ल्वे) असल्याचे दर्सून येत असल्याचे व स.क्र. ९ चे एकूण
१९ दहस्सा क्रमाींक असल्याचे वसई ववरार शहर महानगरपाललकेने कळववले आहे.

तसेच उपलब्ध ७/१२ उताऱ्यानुसार तक्रारीमध्ये नमुर् स.क्र. ९/१२ दह.नीं.३ ते ५ व ७ हे

नींबर अजस्तत्वात असल्याचे दर्सून येत नसल्याचे वसई ववरार शहर महानगरपाललकेने कळववले
आहे .

याप्रकरणी सवे क्र. ९/१२ दहस्सा नीं.३ ते ५ व ७ च्या सत्यतेववषयी शहाननशा
जजल्हाधधकारी, पालघर याींचेकडून करण्याबाबत तसेच सर्र सवे नींबर मधील रे ल्वेच्या
अखत्याररतील जागेत अनधधकृत बाींधकामे झाले असल्यास आवश्यक कायगवाही करण्याची
ववनींती रे ल्वे याींना करण्याच्या सूचना आयुक्त, वसई ववरार शहर महानगरपाललका याींना
र्े ण्यात आलेल्या आहे त.

(२) व (३) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________

वव.स. ४३४ (16)

पुणे अजननशमन दलातील आठ जणाांना

(२०)

१०४९३०

(१८-०४-२०१८).

(शशवाजीनगर) :

ननयमात शशधथलता ददल्याबाबत

श्री.शभमराव तापिीर

(खडिवासला),

श्री.ववजय

िाळे

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) पण
ु े अजग्नशमन र्लातील सवोच्च अशा ववभागीय अजग्नशमन अधधकारी अ्यासक्रमासाठी

अपात्र ठरल्याचा अलभप्राय नॅशनल फायर सजर्व्हगस कॉलेजने र्े ऊनही त्याींच्यासाठी ननयम
अननयलमतपणे लशधथल करण्यात आल्याचा गींभीर प्रकार माहे जानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्या
र्रहयान उघड झाला असल्याचे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, ववभागीय अधधकारी आणण सहायक ववभागीय अधधकाऱ्याींच्या लमळून तीन जागा

ररक्त असताना अजग्नशमन र्लाने आठ अधधकाऱ्याींना या अ्यासक्रमासाठी पाठववले असून
यातील र्ोन अधधकाऱ्याींनी सहा मदहन्याींचे प्रलशक्षण पूणग केले असल्याचे माहे जानेवारी, २०१८
मध्ये वा त्या र्रहयान ननर्शगनास आले, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, पुणे अजग्नशमन र्लातील प्रभाकर उम्रा्कर, राजेश जगताप, समीर शेख,
लशवाजी मेमाणे, सींजय राम्े के, प्रकाश मोरे आणण प्रमोर् सोनावणे या अधधकाऱ्याींची नावे

ववभागीय अजग्नशमन अधधकारी (डडजर्व्हजनल ऑकफसर) अ्यासक्रमासाठी ननजश्चत करण्यात
आली ही नावे नॅशनल फायर सजर्व्हगस कॉलेजने‘अपात्र’केली असताींना डडजर्व्हजनल ऑकफसर
पर्ासाठी जड वाहन चालववण्याचा परवाना व २ वषाांचा अनुभव आवश्यक असताींना पुणे
अजग्नशमन

र्लाने

या

अ्ी

राज्य

अजग्नशमन

सींचालनालयाकडून

लशधथल

करून

या

अधधकाऱ्याींची अ्यासक्रमासाठी ननवड केली, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, पुणे अजग्नशमक र्लातील आठ जणाींना ननयमात लशधथलता र्े ऊन थे्

डडजर्व्हजल ऑकफसर पर्ाच्या प्रलशक्षणासाठी पाठववण्याच्या गींभीर प्रकरणी शासनाकडून कोणती
कारवाई करण्यात आली वा येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०७-०६-२०१८) : (१), (२), (३) व (४) पुणे महानगरपाललका सेवा व सेवाींचे

वगीकरण ननयम २०१४ मधील तरतर्
ु ीींनस
ु ार सर्र ननयमाींना लशधथलता र्े ण्याबाबत पण
ु े
महानगरपललकेने सींचालक,महाराषर अजग्नशमन सींचालनालय, याींच्याकडे प्रस्ताव पाठववला
होता.
सींचालकाींनी

दर्लेले

मान्यतेनुसार

पुणे

महानगरपाललका

अजग्नशमन

र्लाकडील

अधधकाऱ्याींना नॅशनल फायर सजर्व्हगस कॉलेज, नागपूर याींच्याकडील ववभागीय अजग्नशमन
अधधकारी अ्यासक्रमासाठी प्रत्येक वेळी २ अधधकारी ककीं वा कॉलेज प्रवेश र्े ईल त्यानस
ु ार
पाठववण्यात येत आहे .

वव.स. ४३४ (17)
सर्रील सवग अधधकाऱ्याींकडे जड वाहन चालववण्याचा परवाना आहे. जरी खात्याकडे
ववभागीय अजग्नशमन अधधकारी आणण सहाय्यक ववभागीय अजग्नशमन अधधकाऱ्याींच्या लमळून
तीन जागा ररक्त असल्या तरी अधधकाऱ्याींना अजग्नशमन व बचाव कायागचे प्रलशक्षण र्े णे

आवश्यक असल्यामळ
ु े खात्याकडील अधधकाऱ्याींना सर्र प्रलशक्षणासाठी पाठववण्यात आलेले
आहे .

(५) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
मालाड पजश्चमेला (मुांबई) िचऱ्याच्या नावाखाली
खारफुटीची ित्तल होत असल्याबाबत

(२१)

१०५११६ (१८-०४-२०१८).

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

(ववलेपाले), िॅप्टन आर.तशमल सेल्वन (सायन-िोळीवाडा), श्रीमती मननषा चौधरी (ददहसर),
श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेल) :

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

(१) मालाड पजश्चम (मुींबई) येथे मीठ चौकीजवळ वसलेल्या गणेश नगर भागात रोज रात्री
कचरा जाळण्याचे काम होत असल्याचे ननर्शगनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, तेथील खारफु्ीही जाळून नष् करण्यात येत असल्याचेही ननर्शगनास आले
आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या पररसरातील हवेची गुणवत्ता अनेकर्ा वाई् ते अनतशय वाई् र्जागची होत

असून याबाबत वारीं वार तक्रार करूनही याकडे महानगरपाललकेचे अधधकारी र्ल
ग करीत आहे त,
ु क्ष
हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, अशा प्रकारे कचऱ्याच्या नावाखाली खारफु्ीची कत्तल करणाऱ्याींवर कोणती
कारवाई करण्यात आली वा येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०२-०६-२०१८) : (१) मालाड पजश्चम येथील गणेशनगर भागातील
झोपडयाींमध्ये काही दठकाणी ताींब्याच्या वायर जाळून ताींबे वेगळे करण्याचे काम सुरु होते ही
वस्तुजस्थती आहे .

(२) सर्र दठकाणी खारफु्ी नाही.

(३) व (४) अशा प्रकारच्या तक्रारी प्राप्त झाल्यानींतर बह
ु ई महानगरपाललकेमाफगत
ृ न्मींब
खालीलप्रमाणे कारवाई करण्यात आली/येत आहे:-

• सर्र दठकाणी र्ीं डात्मक कारवाई करण्यात आली आहे .
• ताींब्याच्या वायर जाळण्याचे प्रकार होत असलेल्या झोपडया तोडण्यात आल्या आहे त.
• सर्र पररसर ननरीक्षणाखाली ठे वण्यात आला आहे .
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________

वव.स. ४३४ (18)
मुांबईतील रस्त्याांच्या स्वच्छतेसाठी आयिॉल या
जांतुनाशिाचा अनतवापर होत असल्याबाबत

(२२)

१०५२५० (१८-०४-२०१८).

अॅड.पराग अळवणी (ववलेपाले), िॅप्टन आर.तशमल सेल्वन

(सायन-िोळीवाडा), अॅड.आशशष शेलार (वाांद्रे पजश्चम), श्री.नरें द्र महेता (शमरा भाईंदर), श्री.नरें द्र
पवार (िल्याण पजश्चम), श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), श्रीमती मननषा चौधरी (ददहसर), श्री.प्रशाांत
ठािूर (पनवेल) :

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मुींबई महानगरपाललकेच्या सी ववभाग कायागलयाच्या हद्दीतील पररसरामध्ये आयझॉल या

जींतुनाशकाच्या फवारणीमुळे रस्ते लालभडक दर्सु लागल्याचे माहे जानेवारी, २०१८ मध्ये वा
त्या र्रहयान ननर्शगनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, वाहनाींच्या रहर्ारीमुळे सर्र रस्त्यावरील धूळीने नागररकाींचे आरोग्य धोक्यात
आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, ही स्वच्छता मोहीम स्वच्छ भारत अलभयानाींतगगत करण्यात आलेल्या
स्वच्छतेची पाहणी करण्यासाठी येणाऱ्या केंद्रीय अधधकारी याींच्यासाठी करण्यात येत असल्याचे
ननर्शगनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,
(४) असल्यास, अशा प्रकारे नागररकाींच्या आरोग्याला धोका ननमागण करणाऱ्या स्वच्छता
मोहीमेला त्वररत थाींबववण्यासाठी शासन महानगरपाललकेला ननर्े श र्े णार काय,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.

दे वेंद्र

फडणवीस

(०२-०६-२०१८)

:

(१)

बह
ृ न्मुींबईच्या

महानगरपाललकेच्या

आरोग्य

ववभागामाफगत पररसरात र्ग
ां ी व रोगराई पसरु नये याकररता आयझॉल या पाींढऱ्या/लाल
ु ध
रीं गाच्या जींतन
ु ाशक पावडरचा वापर ननयलमतपणे करण्यात येतो.

परीं तु त्यामुळे रस्ते लालभडक दर्सत नसल्याचे बह
ृ न्मुींबई महानगरपाललकेने कळववले आहे .

तथावप, “रस्त्याींवर स्वच्छतेची लाली” अशा आशयाची बातमी दर्नाींक १८.०१.२०१८ रोजीच्या
लोकसत्ता वत्ृ तपत्रात प्रलसध्र् झाली होती ही वस्तजु स्थती आहे.

(२) सर्र जींतुनाशक पावडरच्या जींतुशमन क्षमतेच्या योग्य त्या तपासण्या मान्यताप्राप्त

प्रयोगशाळे त करण्यात आल्या असून, सर्र तपासणीत जींतुनाशक पावडरची जींतश
ु मन क्षमता
ननयमानुसार आहे .
तसेच,

महानगरपाललकेच्या

आरोग्य

ववभागाच्या

नागररकाींचे आरोग्य धोक्यात नसल्याचे दर्सन
ू आले आहे .

अहवालानुसार

सर्र

पररसरातील

(३), (४) व (५) बह
ृ न्मुींबई महानगरपाललकेच्या ववभागामध्ये ननयलमतपणे करण्यात येत
असलेल्या स्वच्छतेच्या कामाकररता आयझॉल या जींतुनाशक पावडरची फवारणी करण्यात येते.

त्यामळ
ु े स्वच्छता मोदहमेंतगगत स्वच्छतेची पाहणी करण्यासाठी येणाऱ्या केंद्रीय अधधकारी

याींच्यासाठी सर्र जींतन
ु ाशकाची फवारणी करण्यात आली ही बाब खरी नाही.
___________

वव.स. ४३४ (19)

मुांबई महानगरपाशलिा प्रशासनाच्या अन्यायामुळे िांत्राटी मदहला
सफाई िामगार याांनी आत्महत्या िेल्याबाबत

(२३)

१०५३०९ (१९-०४-२०१८).

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

ववखे-पाटील (शशडी), श्री.बाळासाहेब थोरात (सांगमनेर), श्री.अशमन पटे ल (मुांबादे वी), श्री.नसीम
खान (चाांददवली), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), प्रा.वषाज गायिवाड (धारावी), अॅड.यशोमती
ठािूर (नतवसा), श्री.ववजय वडेट्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.अमर िाळे (आवी), श्री.िुणाल पाटील (धळ
ु े

ग्रामीण), श्री.िालीदास िोळां बिर (वडाळा), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.त्र्यांबिराव शभसे
(लातरू ग्रामीण), डॉ.भारती लव्हे िर (वसोवा), श्री.नरें द्र महे ता (शमरा भाईंदर), श्री.नरें द्र पवार
(िल्याण पजश्चम), अॅड.पराग अळवणी (ववलेपाले), अॅड.आशशष शेलार (वाांद्रे पजश्चम), िॅप्टन
आर.तशमल सेल्वन (सायन-िोळीवाडा), श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेल),
अॅड.गौतम चाबि
ु स्वार (वपांपरी), श्रीमती मननषा चौधरी (ददहसर) :
पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

(१) मुींबई महानगरपाललका प्रशासनाच्या अन्यायामुळे अींधेरी के पजश्चम ववभागात काम

करणाऱ्या कींत्रा्ी मदहला सफाई कामगार सम
ु ती र्े वेंद्र याींनी आत्महत्या केल्याची घ्ना
दर्नाींक ४ जानेवारी, २०१८ रोजी वा त्यासुमारास घडली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, त्यामुळे कचरा वाहतुकीच्या कामगाराींनी सुमती याींचा मत
ृ र्े ह महानगरपाललका
मुख्यालयाच्या आवारात आणून दठय्या आींर्ोलन केल्याने तणावाचे वातावरण ननमागण झाले, हे
ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सर्र घ्नेची शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले
आहे व तदनस
ु ार सींबींधीत र्ोषीींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०७-०६-२०१८) : (१) बह
ु ई महानगरपाललकेच्या के/पजश्चम ववभागात
ृ न्मींब
कींत्रा्ी तत्वावर कायगरत असणाऱ्या सफाई कामगार श्रीमती सुमती र्े वेंद्र याींचा दर्नाींक
०२.०१.२०१८ रोजी मत्ृ यु झाला ही वस्तुजस्थती आहे .
(२) हे खरे आहे .

(३) मा.उच्च न्यायालयाने कचरा वाहतुक श्रलमक सींघ्नेच्या ६०% कामगाराींना अशासकीय
सींस्थाींमाफगत सफाईचे काम र्े ण्याबाबत आर्े श दर्ले आहे त.
बह
ृ न्मुींबई

महानगरपाललकेमाफगत

सफाई

कामाकरीता

अशासकीय

सींस्थाींची

ननववर्ा

प्रकक्रयेदवारे ६ मदहन्याींकरीता ननयुक्ती करण्यात येते व सर्र सींस्थाींमाफगत कींत्रा्ी सफाई
कामगार पुरववण्यात येतात.

सर्र सफाई कामगाराींना अशासकीय सींस्थाींमाफगत

वेतन अर्ा करण्यात येते व

अशासकीय सींस्थाींनी सफाई कामगाराींच्या बँक खात्यात वेतन जमा केल्याची खातरजमा
केल्यानींतर त्याची प्रनतपूती बह
ुीं ई महानगरपाललकेमाफगत करण्यात येते.
ृ न्मब

वव.स. ४३४ (20)
श्रीमती सम
ु ती र्े वेंद्र या दर्नाींक १ जून, २०१७ ते दर्नाींक ३० नोर्व्हें बर, २०१७ या

कालावधीत “वप्रयाींका बेरोजगार सेवा सहकारी सींस्था मयागदर्त” या अशासकीय सींस्थेकडे व
दर्नाींक ०१.१२.२०१७ ते ०१.०१.२०१८ या कालावधीत “नगर ग्रामववकास

मींडळ” या अशासकीय

सींस्थेकडे कामावर होत्या.
त्याींनी केलेल्या कामाचे मागील ६ मदहन्याींचे वेतन त्याींना अशासकीय सींस्थाींमाफगत अर्ा
केल्याचे बँकेच्या वववरणपत्रावरुन दर्सून येते.

त्यामळ
ु े श्रीमती सम
ु ती र्े वेंद्र याींना काम र्े ण्यास नकार दर्ला अशी वस्तुजस्थती नाही.

(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
नागपूर महानगरपाशलिाांतगजत १४०० मोठ्या इमारतीांना आगीपासून धोिा असल्याबाबत
(२४)

१०५३६६ (१९-०४-२०१८).

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

श्री.बांटी भाांगडडया (धचमूर) :

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) नागपूर महानगरपाललकाींतगगत १४०० मोठ्या इमारतीींना आगीपासून धोका असल्याचे वत्ृ त
दर्नाींक २३ डडसेंबर, २०१७ रोजी वा त्या सम
ु ारास ननर्शगनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सर्र इमारतीींमधील बहुताींश इमारती या रे सीडेशीयल (ननवासी) हॉ्े ल हहणून
अजस्तत्वात असून या हॉ्े लमध्ये कोणतीही सरु क्षा यींत्रणा नसताींनाही हे सवग हॉ्े ल अदयाप
सुरु आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सर्र १४०० मोठ्या इमारतीींमध्ये नागपूर शहरातील नामवींत हॉ्े ल्स, मींगल

कायागलये व नामवींत उीं चीवरील हॉ्े ल याींचा समावेश असन
याींचा एकूण पररसर १५०
ू
चौ.मी.असतानाही याींनी फायरचे प्रमाणपत्र घेतलेले नाही, हे ही खरे आहे काय,
(४)

असल्यास,

सर्र

सवग

इमारतीींना

महाराषर

आग

प्रनतबींधक

व

जीव

सरीं क्षक

अधधननयमाींतगगत सवग ननयमाींचे का्े कोर पालन करण्याचे ननर्े शाींसह महानगरपाललकेकडे
उीं चीवरील हॉ्े ल वा इमारतीींवर आग ननयींत्रण प्रणाली अजस्तत्वात आहे काय,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०१-०६-२०१८) : (१) होय, असे वत्ृ त प्रलसध्र् झाले होते.
(२) हे खरे नाही.

(३) शहरातील १४०० इमारतीींपैकी ६३४ इमारतधारकाींनी अींनतम ना-हरकत प्रमाणपत्र घेतले
असून, इतर इमारतधारकाींनी प्रथम ना-हरकत घेतलेले आहे .
(४) व (५) नागपूर महानगरपाललकेकडे,

वेगवेगळ्या क्षमतेची २४ वाहने, ४२ मी्र उीं चीचे ्नग

्े बल लॅ डर, १५ मी्र हायड्रोलीक प्लॅ ्फामग उपलब्ध आहे . त्याच प्रमाणे ववभागाने स्वयींचलीत
अजग्नशमन प्रणाली यींत्रप्रणाली स्थापीत केलेली आहे .
___________

वव.स. ४३४ (21)
मुांबई महानगरपाशलिेतील अनधधिृत बाांधिामाांना अभय शमळवन
ू दे णा-या
पाशलिा अधधिा-याांची गुप्तचर ववभागामाफजत चौिशी िरण्याबाबत

(२५)

१०५४९७ (१९-०४-२०१८).

श्री.किसन िथोरे (मरु बाड) :

श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), अॅड.आशशष शेलार (वाांद्रे पजश्चम),
सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मुींबई महानगरपाललकेतील अधधका-याींना हाताशी धरून अनधधकृत बाींधकामे स्वतः

करणाऱ्या आणण इतराींच्या अनधधकृत बाींधकामाींना अभय लमळवन
ू र्े णा-या सखाराम शींकर
खोपडे उफग बालाशेठवर व त्याींस अभय र्े णा-या पाललका अधधका-याींची गुप्तचर ववभागामाफगत

चौकशी करून कारवाई करण्याची मागणी लोअर परळ रदहवाशी मींडळाने एका लेखी
ननवेर्नाींदवारे सन २०१८ मध्ये वा त्या र्रहयान सधचव, नगर ववकास ववभाग, मींत्रालय तसेच
आयुक्त, मुींबई महानगरपाललकेकडे करण्यात आली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या ननवेर्नानस
ु ार शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून
आले, चौकशी नुसार सींबधधताींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०२-०६-२०१८) : (१) लोअर परे ल, मींब
ु ई या ववभागातील अनधधकृत
बाींधकामासाठी नामचीन असलेले नेते श्री.सखाराम शींकर खोपडे (बाळा शेठ) याींनी उमी

इस््े ्मध्ये केलेल्या अनधधकृत बाींधकामापासून होणाऱ्या नाहक त्रासाबाबत या ववषयाबाबत
लोअर परे ल रदहवाशी मींडळ याींनी दर्नाींक ०१.०१.२०१८ रोजी केलेल्या तक्रारी नगर ववकास
ववभागास प्राप्त झाल्या आहे त ही वस्तुजस्थती आहे .

(२) व (३) सर्र तक्रारी पढ
ु ील आवश्यक त्या कायगवाहीसाठी बह
ु ई महानगरपाललकेकडे
ृ न्मींब
पाठववण्यात आल्या आहे त.

तसेच, सर्र तक्रारीींमध्ये नमूर् ववषयाच्या अनुषींगाने तात्काळ चौकशी करुन चौकशीचा

अहवाल शासनास उल््पाली पाठववण्याच्या सूचना दर्नाींक २८.०२.२०१८ रोजीच्या पत्रान्वये
बह
ु ई महानगरपाललकेस र्े ण्यात आल्या आहे त.
ृ न्मींब

___________

नागपूर येथील जजल्हा व सत्र न्यायालयाच्या इमारतीांमधील अजननशमन
यांत्राांचे ननररक्षण िरण्यात येणार असल्याबाबत

(२६)

१०७९७० (१८-०४-२०१८).

श्री.वविास िांु भारे (नागपूर मध्य) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

(१) नागपूर येथील जजल्हा व सत्र न्यायालयाच्या इमारतीींमधील अजग्नशमन यींत्राींचे ननररक्षण

करण्यात येणार असून त्या ननररक्षणात कायदयाचे उल्लींघन झाल्याचे आढळृन आल्यास

कारवाई केली जाणार असल्याची मादहती नागपूर मनपाचे मुख्य अजग्नशमन अधधकारी याींनी
दर्ल्याचे दर्नाींक २ जानेवारी, २०१८ रोजी वा त्या सम
ु ारास ननर्शगनास आली, हे खरे आहे
काय,

वव.स. ४३४ (22)
(२) असल्यास, अजग्नशमन यींत्रणाींचे ननररक्षण करण्यात आले आहे काय,
(३) असल्यास, ककती इमारतीींनी अजग्नशमन यींत्रणा बसववली व ककती इमारतीींनी कायदयाींचे
उल्लींघन केले आहे ,
(४) असल्यास, सर्र ननररक्षणात कायदयाींचे उल्लींघन केलेल्याींवर कोणती कारवाई केली वा
करण्यात येत आहे,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०१-०६-२०१८) : (१) होय.
(२) व (३) • न्याय मींदर्र, सुयोग इमारतीतील न्यायालय व जुने जजल्हा न्यायालय या
इमारतीींची अजग्न व जीवसुरक्षेच्या दृष्ीने तपासणी (Fire Audit) करुन दर्नाींक २६/११/२०१५
रोजी इमारतीत आवश्यक असलेल्या अजग्नशमन उपाययोजना व यींत्रणा लावण्याबाबत
सूचनापत्र ननगगलमत करण्यात आले होते.

• त्यानस
ु ार, या इमारतीच्या प्रत्येक माळ्यावर पयागप्त प्रथमोपचार अजग्नशमन यींत्रे (एकूण
३१६) बसववण्यात आलेली असून, ती कायगक्षम जस्थतीत आहे त. तसेच आणणबाणीच्या प्रसींगी
इमारतीतून सुखरुपपणे बाहे र पडण्याकररता एकूण ६ जीने उपलब्ध आहे त.

• यालशवाय अजग्नशमन ववभागाच्या सच
ू नेनुसार, या इमारतीमध्ये इतर आवश्यक अजग्नशमन
उपाययोजना

करण्याच्या

अनष
ीं ाने
ु ग

सावगजननक

बाींधकाम

ववभाग,

अींर्ाजपत्रक तयार करण्यात आलेले असून, पुढील कायगवाही सुरु आहे .

नागपरू

याींचेमाफगत

(४) व (५) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
िेडीएमसी मधील अनतवररष्ट्ठ अधधिाऱ्याांचे िरण्यात आलेले ननलांबन वा
बदली याचे पालन िरण्यात येत नसल्याबाबत
(२७)

१०८१६१ (१८-०४-२०१८).

श्री.सुननल िेदार (सावनेर) :

श्री.अमर िाळे

(आवी), श्री.सरदार ताराशसांह (मुलुांड),

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) केडीएमसीचे वार्ग्रस्त कर ननधागरक व सींकलक अननल लाड याींना ननलींबीत करण्यात
आल्याची घोषणा ववधीमींडळात नगरववकास राज्यमींत्री याींनी केल्यानींतरही अदयापी केडीएमसीचे
आयुक्त वेलरासू याींनी श्री.अननल लाड याींच्या ननलींबनाची कारवाई पूणग केली नसल्याची बाब
दर्नाींक ५ जानेवारी, २०१८ रोजी वा त्या सम
ु ारास ननर्शगनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, ननवत्ृ त सहसधचव ल.रा.खूपराव सलमतीने अननल लाड याींना र्ोषी ठरववल्यानींतर
तत्कालीन

सभापतीींनी

लाड

याींच्यावर

कारवाई

करण्याचे

आर्े श

र्े ऊनही

महानगरपाललका आयुक्त ई रववींद्रन याींना कारवाई न केल्याने अननल लाड

तत्कालीन

महानगरपाललका

सेवेत कायगरत असणे, सभापतीींनी आर्े श र्े ऊनही त्याची पत
ग ा न करणाऱ्या तत्कालीन
ु त
महानगरपाललका आयुक्त ई रववींद्रन याींनी हे तूत: कारवाईस केलेला ववलींब व शासनाच्या
आर्े शाकडे केलेले अक्षहय र्ल
ग
याबाबत र्ोषी ठरवून ई रववींद्रन याींचेकडे स्पष्ीकरण
ु क्ष
मागण्यात आले आहे काय,

वव.स. ४३४ (23)
(३) असल्यास, केडीएमसीचे उपायक्
ु त धनाजी तोरस्कर याींची बर्ली गडधचरोली येथे उपजजल्हा

ननवडणूक अधधकारी या पर्ावर करुन तातडीने तेथे रुजू होण्याचे आर्े श र्े ऊनही धनाजी
तोरस्कर हे अदयापी बर्लीच्या दठकाणी रुजू न झाल्याची बाब ननर्शगनास येऊनही शासनाच्या

नवीन ननयमानस
ु ार धनाजी तोरस्कर याींचेववरोधात कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत
आहे ,

(४) असल्यास, केडीएमसी मधील अनतवररषठ अधधकाऱ्याींचे करण्यात आलेले ननलींबन वा बर्ली
याचे पालन करण्यात न येण,े परीं तु कननषठ अधधकाऱ्याींना शासन ननयमानुसार लशक्षा करुन

त्याचे तातडीने करण्यात येणारे पालन हा शासकीय सेवत
े ील हे तत
ू : करण्यात येणारा भेर्भाव
जाणूनबुजून करणाऱ्या सींबींधीत अधधकाऱ्याींववरोधात काय कारवाई करण्यात आली वा येत आहे ,

(५) असल्यस, तोरस्कर व अननल लाड याींच्याबाबत शासनाने घेतलेल्या ननणगयाचे पालन
तातडीने न करणाऱ्या सींबध
ीं ीत अधधकाऱ्याीं ववरोधात कारवाईस हेतत
ू : ववलींब केल्याबद्दल काय
कारवाई करण्यात आली वा येत आहे ,

(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०४-०६-२०१८) : (१) व (२) • ववभागीय चौकशीत र्ोषी आढळून आलेले

कल्याण-डोंबबवली महानगरपाललकेचे श्री. अननल लाड, कर ननधागरक व कर सींकलक याींना
सेवेतन
ू ननलींबबत करण्याची घोषणा मा.राज्यमींत्री (नगर ववकास) याींनी ववधीमींडळाच्या २०१७
च्या दहवाळी अधधवेशनात केली होती.

• त्यानुसार श्री.लाड प्रभाग क्षेत्र अधधकारी/ सहायक आयुक्त याींना दर्.१२.०२.२०१८ रोजीच्या
आर्े शान्वये महापाललका सेवेतून ननलींबबत करण्यात आले आहे .

(३) • श्री.धनाजी तोरस्कर, उप आयुक्त, कल्याण-डोंबबवली महानगरपाललका याींच्या बर्लीचे
बर्लीचे आर्े श दर्.०५.०२.२०१८ रोजी महानगरपाललकेस प्राप्त झाले आहे त.

• श्री.तोरस्कर याींचे जागी अदयाप पयागयी अधधकारी उपलब्ध झालेला नाही. तथावप त्याींना
कल्याण-डोंबबवली महानगरपाललकेतून कायगमुक्त करण्याची कायगवाही सुरू आहे .

(४) • कल्याण-डोंबबवली महानगरपाललकेचे श्री.अननल लाड, कर ननधागरक व कर सींकलक याींना
दर्.०८.०२.२०१८ च्या आर्े शान्वये महापाललका सेवेतन
ू ननलींबबत करण्यात आले आहे.

•महानगरपाललकेच्या वररषठ व कननषठ अधधकाऱ्याींबाबत लशस्तभींगववषयक कारवाई करताना
भेर्भाव केला जातो अशी वस्तुजस्थती नाही.
(५) व (६) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
नागपूर (जज.नागपूर) शहरात अजननशामि िेंद्राची िमतरता असल्याबाबत
(२८)

१०८८३९ (१२-०४-२०१८).

श्री.सुधािर िोहळे

मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(नागपूर दक्षक्षण) :

सन्माननीय

(१) नागपूर (जज.नागपूर) शहरात वाढती लोकसींख्या व एकींर्रीत शहराचा ववस्तार पाहता
यादठकाणी अजग्नशामक केंद्राची कमतरता असल्याची बाब ननर्ग शनास आली, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, १३ नवीन अजग्नशामक केंद्राींचा तसेच नववन ८५२ पर्ाींचा प्रस्ताव तयार असुन
त्याची आवश्यकता असल्याची बाब ननर्ग शनास आली, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, नागपूर ववभागात नाहरकत प्रमाणपत्र र्े ण्याकररता र्ोनच अधधकारी कायगरत
असन
ू अधधकाऱ्याची गरज असल्याची बाब ननर्ग शनास आली, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०१-०६-२०१८) : (१) होय.
(२) होय.
(३) होय.
(४) व (५) याअनुषींगाने, ्प्प्या्प्प्याने पर् भरती करण्यासींर्भागत कायगवाही सुरु असल्याचे,
आयुक्त, नागपूर महानगरपाललका याींच्या अहवालात नमूर् करण्यात आले आहे .
___________
पुणे शहराला पाणी पुरवठा िरणाऱ्या भामा आसखेड प्रिल्पाचे
िाम सांथ गतीने सुरु असल्याबाबत

(२९)

१०९०१९ (१९-०४-२०१८).

श्री.जगदीश मळ
ु ीि (वडगाव शेरी) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री

(१) पण
ु े शहराला पाणीपरु वठा करणाऱ्या भामा आसखेड प्रकल्पाचे काम सींथ गतीने सरु
ु आहे

याबाबत सींबींधधत ववभाग व कींत्रा्र्ार आणण लोकप्रनतननधीींची वारीं वार बैठक होऊनसुद्धा
याबाबत कोणतीही कायगवाही होत नसल्याचे ननर्शगनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सींबींधधत कींत्रा्र्ारावर काम वेळेत पूणग न केल्यामुळे शासनाकडून कोणती
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०५-०६-२०१८) : (१), (२) व (३) • केंद्र शासन पुरस्कृत जेएनएनयुआरएच
योजनेंतगगत पुणे शहरास भामा-आसखेड धरणातून पाणी पुरवठा करण्याच्या रु.३८०.००
को्ीच्या प्रकल्पास सन २०१३ मध्ये मान्यता र्े ण्यात आली आहे .

• भामा आसखेड प्रकल्पग्रस्ताींच्या मागण्याींच्या अनुषींगाने स्थाननक नागररकाींकडून काम बींर्

पाडले जात असल्याने प्रकल्पाच्या काही उपाींगाींची कामे बींर् असल्याचा अहवाल पुणे
महानगरपाललकेने सार्र केला आहे .

• प्रकल्पग्रस्ताींच्या मागण्याींच्या अनुषींगाने स्थाननक नागररकाींकडून काम बींर् पाडले जात

असल्याने प्रकल्पाच्या कामास ववलींब होत असल्याचा अहवाल पण
ु े महानगरपाललकेने सार्र
केला आहे .
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• सर्र मागण्याींबाबत तोडगा काढण्याच्या अनुषींगाने ववववध स्तरावर बैठका घेऊन आवश्यक
कायगवाही पुणे महानगरपाललका प्रशासनामाफगत करण्यात येत आहे.
___________

अिोला महानगरपाशलिा िमजचा-याांच्या जीपीएफ फांडाची रक्िम महानगरपाशलिा
फांडात मुख्य लेखा पररक्षि तथा उपायुक्त याांनी वळती िेल्याबाबत
(३०)

१०९४६८ (१८-०४-२०१८).

श्री.गोवधजन शमाज (अिोला पजश्चम) :

सन्माननीय

मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) अकोला महानगरपाललका कमगचा-याींच्या जीपीएफ फींडाची रक्कम महानगरपाललका फींडात
मुख्य लेखा पररक्षक तथा उपायुक्त याींनी वळती केल्याची तक्रार अकोला हयुननलसपल मजर्रू
युननयनने आयुक्ताींकडे केल्याची बाब माहे डडसेंबर, २०१७ मध्ये वा त्या र्रहयान ननर्शगनास
आली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, तक्रारीनुसार सर्रहू प्रकरणी चौकशी करण्यात आली आहे काय,
(३) असल्यास, चौकशीचे ननषकषग काय आहे त व त्यानुसार सींबींधीत र्ोषीींववरुद्ध कोणती कारवाई
करण्यात आली वा येत आहे ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०१-०६-२०१८) : (१) होय. अशी तक्रार अकोला महानगरपाललकेकडे
दर्नाींक २७/१२/२०१७ रोजी प्राप्त झालेली आहे .

(२) व (३) प्रस्तुत प्रकरणात तक्रार अजागत नमूर् १७ कमगचा-याींनी केलेल्या केलेल्या
ववनींतीनुसार, त्याींच्या थकीत ६ र्व्या वेतन आयोगाच्या रकमा, ररतसर मान्यता घेऊन भववषय
ननवागह ननधीच्या खात्यात जमा केलेल्या होत्या.
परीं तु

त्यानींतर

याबाबत

महासभेमध्ये

उपजस्थत

सर्स्याींकडून

याप्रकरणी

आक्षेप

नोंर्ववण्यात आल्यामळ
ु े , सर्रच्या रकमा दर्नाींक ०७/११/२०१७ रोजी महानगरपाललकेच्या ननधीत
जमा केलेल्या आहे त.

महापाललकेच्या आधथगक उत्पन्नात जसजसी वाढ होईल, त्यानुसार ्प्प्या्प्प्याने अशा

थकीत रकमा र्े ण्याचे प्रशासकीय पातळीवर ननश्चीत करण्यात आलेले आहे .

असे आयुक्त, अकोला महानगरपाललका याींच्या अहवालात नमूर् करण्यात आलेले आहे .
___________
पण
ज ेणी सेविाांसाठी बाांधण्यात
ु े महानगरपाशलिेच्या चतथ
ु श्र
आलेल्या पुनव
ज शसत इमारतीची दरु वस्था िाल्याबाबत

(३१)

१०९९०० (१८-०४-२०१८).

श्रीमती माधुरी शमसाळ (पवजती), श्री.शभमराव तापिीर

(खडिवासला) : सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

वव.स. ४३४ (26)
(१) पुणे महानगरपाललकेच्या चतथ
ग ेणी सेवकाींसाठी गींज पेठ येथील लोकशादहर अण्णाभाऊ
ु श्र

साठे नगर महानगरपाललका कॉलनी नीं.-६ बी.ओ.्ी. तत्वावर बाींधण्यात आलेल्या पुनव
ग लसत
इमारतीची र्रु वस्था झाल्याची बाब माहे जानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्या र्रहयान ननर्शगनास
आली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले

तदनुसार सर्र पुनव
ग लसत इमारतीींच्या र्रू
ु स्ती व र्े खभाल करण्याबाबत शासनाने कोणती
कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०७-०६-२०१८) : (१) व (२) सर्र दठकाणी वेळोवेळी करण्यात येणाऱ्या
जागापाहणीमध्ये ड्रेनज
े चे डाउन्े क पाईपची मोडतोड

झाल्याचे ननर्शगनास आली होती. त्यामुळे

पाणी वाहून पाककांग मध्ये साठले होते. ही वस्तुजस्थती आहे.
सर्र दठकाणच्या र्े खभाल र्रु
ु स्तीच्या कामाींबाबत पण
ु े महानगरपाललकेतील क्षेत्रीय
कायागलयाींना कळववले आहे. त्याींच्याकडून र्रु
ु स्तीची कायमस्वरुपी उपाययोजना करण्यात येत
आहे .

(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
मालवण (जज.शसांधुदग
ु )ज नगरपाशलिेच्या भुयारी गटार योजनेच्या
िामात गैरव्यवहार िाल्याबाबत

(३२)

१०९९१३ (१९-०४-२०१८).

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

श्री.वैभव नाईि (िुडाळ) :

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) मालवण नगरपाललकेच्या (जज.लसींधुर्ग
ु )ग माध्यमातून राबववण्यात येत असलेल्या भुयारी
ग्ार योजनेच्या बींर् पडलेल्या उवगररत कामासाठी वैलशष्यपण
ू ग योजनेंतगगत ३ को्ी रुपयाींचा
ननधी शासनाने मींजूर करुन लसींधुर्ग
ु ग जजल्हाधधका-याींकडे वगग केला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, नगरपाललकेच्या या भुयारी ग्ार योजनेच्या पूवीच्या कामात गैरर्व्यवहार

झाल्याच्या तक्रारीही नगरपाललका प्रशासन व जजल्हाधधकारी लसींधर्
ु ग
ु ग याींच्याकडे ग्रामस्थाींनी
केल्या आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, भय
ु ारी ग्ार योजनेच्या उवगररत काम ककती कालावधीत पण
ु ग करण्यात येणार

आहे व तक्रारीच्या अनुषींगाने झालेल्या गैरर्व्यवहारातील जबाबर्ार असणाऱ्याींववरुध्र् कोणती
कारवाई करण्यात आली वा येत आहे ,

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

दे वेंद्र

फडणवीस

(०५-०६-२०१८)

:

(१) •

केंद्र

शासन

पुरस्कृत

जेएनएनयुआरएम

अलभयानातील युआडीएसएसएम्ी या उपअलभयानाींतगगत मालवण शहराकररता रु.१८.८४ को्ी
ननधीचा भुयारी प्रकल्प मींजूर आहे.

वव.स. ४३४ (27)

• सर्र प्रकल्पातील उवगररत कामाींसह राज्य शासनाच्या वैलशष्यपूणग योजनेंतगगत गॅप फडीींग
हहणून रु.३.०० को्ी ननधी जजल्हाधधकारी कायागलयाकडे नोर्व्हें बर, २०१७ मध्ये वगग करण्यात
आले आहे त, हे खरे आहे .

(२) • जेएनएनयआ
ु रएम योजनेच्या स्थायी आर्े शानुसार प्रकल्पाींतगगत पूणग झालेल्या कामाची
त्रयस्थ सींस्थेकडून तपासणी करण्यात आली आहे .

• तसेच प्रकल्पाची कामे सुरु असताना प्रकल्पाचे सादहत्य, वाहतुक व रस्ता पुवव
ग त करण्याच्या
अनष
ु ींगाने नागररकाींकडून नगरपररषर्े स तक्रारी प्राप्त झाल्याचा अहवाल मख्
ु याधधकारी, मालवण
नगरपररषर् व जजल्हाधधकारी, लसींधुर्ग
ु ग याींनी सार्र केला आहे .

(३) व (४) • त्रयस्थ सींस्थेकडून तपासणीमध्ये कोणत्याही त्रु्ी अथवा ताींबत्रक अननयलमतता
आढळून आली नसल्याचे मालवण नगरपररषर्े ने कळववले आहे.

• नागररकाींकडून प्राप्त तक्रारीींचे ननरसन नगरपररषर् प्रशासनाकडून करण्यात आल्याचा
अहवाल मख्
ु याधधकारी, मालवण नगरपररषर् व जजल्हाधधकारी, लसींधर्
ु ग
ु ग याींनी सार्र केला
आहे .

• प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेला केंद्र व राज्य शासनाचा सींपूणग दहस्सा नगरपररषर्े स ववतरीत

करण्यात आला असून माहे जून, २०१८ पयांत प्रकल्पाचे काम पूणग करण्यात येईल, असे
मालवण नगरपररषर्े ने कळववले आहे .

___________
िल्याण-डोंबबवली महानगरपाशलिेच्या स्माटज शसटी प्रिल्पाांगत
ज िल्याण रे ल्वेस्थानि पररसराचा
वविास िरण्यािररता राज्य पररवहन ववभागाने अद्यापही सहमती ददली नसल्याबाबत
(३३)

११०१५९ (१८-०४-२०१८).

(िल्याण पजश्चम) :

श्री.गणपत गायिवाड (िल्याण पव
ू )ज , श्री.नरें द्र पवार

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) कल्याण-डोंबबवली महानगरपाललकेच्या स्मा्ग लस्ी प्रकल्पाींगत
ग
कल्याण रे ल्वेस्थानक
पररसराचा ववकास करण्याकररता राज्य पररवहन

ववभागाने अदयापही सहमती दर्ली नाही, हे

खरे आहे काय,

(२) असल्यास, पररवहन ववभागाने सहमती न र्े ण्याची कारणे काय आहे त,
(३) असल्यास, या प्रकल्पाला तातडीने पररवहन ववभागाची सहमती र्े ण्याबाबत शासन कोणती
कायगवाही करीत आहे ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (३१-०५-२०१८) : (१) हे खरे नाही .
• कल्याण-डोंबबवली महापाललकेच्या स्मा्ग लस्ी प्रकल्पाींतगगत कल्याण रे ल्वेस्थानक पररसराचा
ववकास करण्याकररता राज्य पररवहन ववभागाने ना हरकत प्रमाणपत्र दर्ले आहे .
(२) व (३) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________

वव.स. ४३४ (28)
िल्याण-डोंबबवली (जज.ठाणे) मधील रुनणालयाांची नोंदणी व नुतनीिरण शुल्ि वाढववण्याच्या
प्रस्तावावर फेरववचार िरण्यािररता उपसशमती नेमण्याबाबत

(३४)

११०१६१ (१२-०४-२०१८).

(िल्याण पजश्चम) :
(१)

कल्याण-डोंबबवली

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

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(जज.ठाणे)

मधील

रुग्णालयाींची

नोंर्णी

व

नुतनीकरण

शुल्क

वाढववण्याच्या प्रस्तावावर फेरववचार करण्याकररता उपसलमती माहे डडसेंबर, २०१७ मध्ये वा त्या
र्रहयान नेमण्यात आली आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सर्र उपसलमतीने आपला अहवाल सार्र केला आहे काय,
(३) असल्यास, सर्र उपसलमतीच्या ननणगयाचे थोडक्यात स्वरुप काय आहे ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०४-०६-२०१८) : (१) व (२) • कल्याण-डोंबबवली महानगरपाललकेच्या दर्.
१८.११.२०१७ च्या गोषवाऱ्यानुसार बॉहबे नलसांग होम रजजस्रे शन ॲक््, १९४९ अींतगगत नोंर्णी/
नत
ु नीकरणासाठी नवीन र्राने नोंर्णी शल्
ु क आकारणेस मींजरू ी र्े णेबाबत कल्याण-डोंबबवली

महानगरपाललका सवगसाधारण सभा ठराव क्र. ०८, दर्. १५.१२.२०१७ अन्वये तर्थग सलमती
ननयुक्त केलेली आहे .

• सर्र सलमतीने दर्. ०८.०१.२०१८ रोजी बैठक घेऊन रूग्णालयाच्या नोंर्णी व नुतनीकरण
शुल्क वाढववण्यासींर्भागत सवगसाधारण सभेस मींजूरीची लशफारस केली आहे .

(३) तर्थग सलमतीने सन २०१८-१९ पासन
ू कल्याण-डोंबबवली महानगरपाललका क्षेत्रात खाजगी व
धमागर्ाय रूग्णालयाींची नोंर्णी व नुतनीकरण करण्यात येणाऱ्या

रूग्णालयाींकडून नोंर्णी व

नुतनीकरण शुल्कात वाढीची लशफारस केलेली असून त्यानुसार महासभेत ठराव मींजूर करून
नर्व्या र्राने रूग्णालय नोंर्णी व नुतनीकरण आकारण्यात यावी याबाबत अलभप्राय दर्ले
असल्याचे महानगरपाललकेने कळववले आहे .
___________

िल्याण-डोंबबवली (जज.ठाणे) महानगरपाशलिा हद्दीसह २७ गावाांतील
बेिायदा बाांधिामे जशमनदोस्त िरण्याबाबत
(३५)

११०१८९ (०३-०४-२०१८).

(िल्याण पजश्चम) :

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

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) कल्याण-डोंबबवली (जज.ठाणे)

महानगरपाललका हद्दीसह २७ गावाींत बेकायर्ा इमारती, चाळी

उभारणा-या भम
ू ाकफयाींची बाींधकामे ननजश्चत करुन ती बाींधकामे जलमनर्ोस्त करण्याचे आर्े श
आयुक्ताींनी माहे डडसेंबर, २०१७ मध्ये वा त्या र्रहयान दर्ले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या आर्े शानुसार आतापयांत ककती बेकायर्ा बाींधकामाींवर कारवाई केली वा
करण्यात येत आहे ,

(३) असल्यास, बेकायर्ा बाींधकाम करणा-या ववकासकाींवर व त्यास परवानगी र्े णा-या सींबींधधत
अधधकाऱ्याींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. ४३४ (29)
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०४-०६-२०१८) : (१) हे खरे आहे .
(२) •

आयुक्त,

कल्याण-डोंबबवली

महानगरपाललका

याींच्या

आर्े शानुसार

प्रभागक्षेत्र

कायागलयामाफगत एकुण ३०९ बेकायर्ा बाींधकामे व १३९ जोत्याींच्या बाींधकामावर ननषकासनाची
कारवाई करण्यात आली आहे .

• महानगरपाललका हद्दीमध्ये होणारे अनधधकृत बाींधकामाींवर महानगरपाललकेमाफगत ननयलमत
कारवाई करण्यात येते.

(३) बेकायर्ा बाींधकामे करणाऱ्या ववकासकाींवर महाराषर प्रार्े लशक नगररचना अधधननयम १९६६
अींतगगत आवश्यकतेनस
ु ार गन्
ु हे र्ाखल करण्याची कारवाई करण्यात येते.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
ठाणे-शभवांडी-िल्याणपयंत येणा-या मेरो रे ल्वेचा मागज खडिपाडा,
बबलाज िॉलेजमागे नेण्याबाबत िरण्यात आलेल्या मागणीबाबत
(३६)

११०५०४ (१८-०४-२०१८).

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

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

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा

(१) ठाणे-लभवींडी-कल्याणपयांत येणा-या मेरो रे ल्वेचा मागग खडकपाडा, बबलाग कॉलेजमागे
नेण्याची करण्यात आलेली मागणी एमएमआरडीएने फे्ाळल्याने तेथील स्थाननक नागररकाींनी
तीव्र नाराजी र्व्यक्त केल्याची बाब माहे जानेवारी, २०१८ च्या पदहल्या आठवडयात वा
त्यासम
ु ारास समोर आली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, कल्याण पजश्चमेतील नागररकाींच्या सोयीच्या दृष्ीने उपयुक्त असलेल्या
मागागवरुन मेरो नेण्यास एमएमआरडीएने नकार दर्ल्याच्या ननणगयाचा फेरववचार करण्यात
येणार आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत शासनाकडून कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०६-०६-२०१८) :(१), (२), (३) व (४) प्रस्ताववत मेरो मागागत लाल चौकी,
कल्याण मेरो आणण APMC कल्याण अशी तीन महत्वपूणग मेरो स्थानके प्रस्ताववत असून
सर्र स्थानके ही कल्याण पजश्चम पररसरास योग्य पद्धतीने बससेवा, ररक्षा/्ॅ क्सी इत्यार्ी

सेवेने जोडावयाचे असून सर्र पररसरातील नागरीक सहज आणण योग्य पद्धतीने मेरो
स्थानकापयांत पोहचू शकतील. सर्र मेरो प्रकल्प अहवालास दर्नाींक २४ ऑक््ोबर, २०१७ रोजी
मींबत्रमींडळाची मान्यता लमळाली असून या प्रकल्पाच्या अींमलबजावणीच्या कामासाठी
र्स्ताऐवज तयार करण्याचे
आहे .

ननववर्ा

काम मींब
ु ई महानगर प्रर्े श ववकास प्राधधकरणाच्या स्तरावर सरु
ु
___________

वव.स. ४३४ (30)
उमरखेड (जज.यवतमाळ) तालुक्यातील ढाणिी ग्रामपांचायतीला नगरपांचायतीचा दजाज
दे ण्यािररता महाराष्ट्र नगरपररषद, नगरपांचायती व औद्योधगि नगरी अधधननयम,
१९६५ मधील तरतूदीनस
ु ार स्वयांस्पष्ट्ट प्रस्ताव शासनास सादर िरण्याबाबत
(३७)

११०५२९ (१८-०४-२०१८).

श्री.राजेंद्र नजरधने (उमरखेड) :

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) उमरखेड (जज.यवतमाळ) तालक्
ु यातील ढाणकी ग्रामपींचायतीला नगरपींचायतीचा र्जाग

र्े ण्याकररता महाराषर नगरपररषर्, नगरपींचायती व औदयोधगक नगरी अधधननयम, १९६५
मधील तरतूर्ीनुसार स्वयींस्पष् प्रस्ताव शासनास सार्र करण्याबाबत जजल्हाधधकारी, यवतमाळ

याींना दर्नाींक २ जानेवारी, २०१८ रोजीच्या सुमारास नगरववकास ववभाग, मींत्रालय याींनी पत्र
दर्ले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सर्रचा प्रस्ताव शासनास सार्र केला आहे काय,
(३) असल्यास, या प्रस्तावाला शासनाने मान्यता दर्ली आहे काय, याबाबतची सदयःजस्थती
काय आहे ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०२-०६-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे ,
(२) व (३) यवतमाळ जजल्हयातील तालुका उमरखेडमधील ढाणकी या ग्रामपींचायतीचे

नगरपींचायत मध्ये रुपाींतर करण्याचा प्रस्ताव जजल्हाधधकारी, यवतमाळ याींच्याकडून शासनास
प्राप्त झाला असून प्रस्ताव मा.मींत्री (ववत्त) याींच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन झालेल्या मींबत्रमींडळ
उपसलमतीकडे प्रस्ताव सार्र करण्यात आला आहे .
___________

िल्याण (जज.ठाणे) शहरात अनधधिृत बाांधिामाववरोधात
एमआरटीपी िायद्याांतगजत िारवाई िरण्याबाबत

(३८)

११०९१३ (११-०४-२०१८).

(िल्याण पजश्चम) :

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

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

(१) कल्याण (जज.ठाणे) शहरात अनधधकृत बाींधकामाववरोधात एमआर्ीपी कायदयाींतगगत
कारवाई करण्याचे ननर्े श आयुक्ताींनी प्रभागक्षेत्र अधधकारी व नगररचनाकार याींना माहे डडसेंबर,
२०१७ मध्ये वा त्या र्रहयान दर्ले आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या ननर्े शानस
ु ार आतापयांत ककती अनधधकृत बाींधकामाींवर कारवाई केली वा
करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०४-०६-२०१८) : (१) हे खरे आहे .
(२) •

आयक्
ु त,

कल्याण-डोंबबवली

महानगरपाललका

याींच्या

आर्े शानस
ु ार

प्रभागक्षेत्र

कायागलयामाफगत एकुण ३०९ बेकायर्ा बाींधकामे व १३९ जोत्याींच्या बाींधकामावर ननषकासनाची
कारवाई करण्यात आली

आहे .

वव.स. ४३४ (31)
• महानगरपाललका हद्दीमध्ये होणारे अनधधकृत बाींधकामाींवर महानगरपाललकेमाफगत ननयलमत
कारवाई करण्यात येते.

(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
पुणे महानगरपाशलिेच्या चतुश्रग
ुं ी पाणीपुरवठा ववभागाने औांध
सवे नां.८६ येथील जागेवर टािी बाांधण्याबाबतचा प्रस्ताव

(३९)

१११६४८ (०३-०४-२०१८).

श्री.ववजय िाळे (शशवाजीनगर) :

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

(१) पुणे महानगरपाललका हद्दीतील औींध, पाषाण, खडकी, राजभवन, इींदर्रानगर, कस्तुरबा
वसाहत व चर्व्हाण नगर पररसरातील सुमारे ५ लाख नागररकाींना पाणीपुरवठा करण्यासाठी
महानगरपाललकेच्या चतुश्रग
ुां ी पाणीपुरवठा ववभागाने औींध सवे नीं.८६ येथील जागेवर ्ाकी

बाींधण्याबाबत प्रस्ताव सार्र केला असन
ू सर्र जागा पोलीस बबनतारी ववभागाच्या ताब्यातील
असल्याने ववभागाने ना हरकत प्रमाणपत्र न दर्ल्याने सर्र ्ाकीचे बाींधकाम बींर् करण्यात
आले आहे , हे ही खरे आहे काय,
(२) असल्यास, पोलीस बबनतारी सींर्ेश ववभागाच्या वतीने सर्र ५.२१ एकर क्षेत्रफळाची
मोकळ्या जागेच्या बर्ल्यात महानगरपाललकेच्या ताब्यातील पयागयी जागा र्े ण्याबाबत मागणी
केली आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, पुणे महानगरपाललकेच्या आयुक्ताने दर्नाींक ०८ फेब्रुवारी, २०१६ रोजी औींध
येथील सवे नीं.८६ येथील पोलीस बबनतारी ववभागाच्या जागेच्या बर्ल्यात बाणेर, बालेवाडी,

पाषाण व बावधन येथील महानगरपाललकेच्या ताब्यातील (अॅलमनन्ी स्पेस) मोकळ्या जागा
हस्ताींतररत करण्याबाबत तत्वता: मान्य केले आहे , हे ही खरे आहे काय,
(४) असल्यास, औींधच्या सवे नीं. ८६ च्या जागेच्या बर्ल्यात महानगरपाललकेच्या वतीने
पाषाण, बाणेर, बावधन व बालेवाडी पररसरातील एकूण २०९७७.१७ चौरस फु्ाची मोकळी जागा
हस्ताींतररत करण्यात अप्पर पोलीस महासींचालक, पोललस बबनतारी सींर्ेश ववभागाने दर्नाींक

२० जानेवारी, २०१७ च्या पत्राने मान्यता र्े ऊन जागेचा ताबा र्े ण्याची ववनींती केली, हे ही खरे
आहे काय,
(५) असल्यास, सर्र जागा महानगरपाललकेकडून हस्ताींतररत करण्यास ववलींब झाल्याने, ्ाकीचे
बाींधकाम न झाल्याने पररसरातील ५ लाख नागररकाींना पाणी ्ीं चाईला सामोरे जावे लागत
आहे , हे ही खरे आहे काय,
(६) असल्यास, स्थाननक लोकप्रनतननधी याींनी मा.मुख्यमींत्री, गह
ृ राज्यमींत्री (शहर), मुख्य सधचव,
महाराषर राज्य व आयुक्त, पुणे महानगरपाललका याींना वेळोवेळी पत्रर्व्यवहार करून पाण्याची
्ाकी बाींधण्याकररता जागा हस्ताींतररत करण्याबाबत मागणी केली, हे ही खरे आहे काय,

(७) असल्यास, सर्र जागा हस्ताींतररत करण्याबाबत शासन काय कायगवाही करणार वा कररत
आहे , नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. ४३४ (32)
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०७-०६-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) होय, खरे आहे .
(३) हे खरे आहे ,
(४) होय, अींशत: खरे आहे .
परीं त,ु पोलीस बबनतारी सींर्ेश ववभागाने पुणे महानगरपाललकेस हस्ताींतररत करावयाचे

क्षेत्र १८५६१ चौ.मी. इतकेच आहे.
(५) व (६) अींशत: खरे आहे .

(७) या प्रकरणी मा.मख्
ीं ीताींसमवेत बैठक झाली असन
ु यमींत्री महोर्याींकडे सवग सींबध
ू त्यास
अनुषींगाने बैठकीतील ननर्े श सींबींधीतानाीं इनतवत्ृ तार्व्र्ारे कळववण्यात आले आहे त.
___________

वपांपरी धचांचवड महानगरपाशलिेच्या अनतक्रमण ववभागाचे पथि पाहणीसाठी गेले
असता घर पाडणार या शभतीने एिा मदहलेने आत्महत्या िेल्याबाबत
(४०)

११२१९७ (१९-०४-२०१८).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.बाबुराव पाचणे (शशरुर) :

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) वपींपरी धचींचवड महानगरपाललकेच्या अनतक्रमण ववभागाचे पथक दर्नाींक २३ जानेवारी,
२०१८ रोजी वपींपळे गुरव पररसरातील एका अनधधकृत बाींधकामाची पाहणी करण्यासाठी गेले
होते, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, घर पाडणार या लभतीने त्या इमारतीच्या चौथ मजलवरुन उडी मारुन एका
मदहलेने आत्महत्या केली आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, या घ्नेने पररसरात तणावग्रस्त वातावरण झाले असन
मत
ू
ृ मदहलेल्या
नातेवाईकाींनी मत
ृ र्े ह ताब्यात घेतला नाही, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, शासनाने याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०७-०६-२०१८) : (१), (२), (३) व (४) मौजे वपींपळे गुरव पररसरातील

अनधधकृत बाींधकामावर दर्. १६/०१/२०१८ पासून ननषकासनाची कारवाई सुरु करणेत आली

होती. दर्. १६/०१/२०१८ ते दर्. २३/०१/२०१८ पयांत अनधधकृत बाींधकामे ननषकाषीत करणेची
कारवाई सलग करणेत आली. यापैकी एका अनधधकृत बाींधकामाची पाहणी करणेसाठी
अनतक्रमण ववभागाचे पथक गेले होते हे खरे आहे.

सर्र प्रकरणी घर पाडणार या लभतीने इमारतीच्या चौर्थया मजल्यावरुन उडी मारुन
मदहलेने आत्महत्या केली हे खरे आहे .
साींगवी पोललस स््े शन मध्ये सर्र मदहलेचे ववरुध्र् सरकारी कामात अडथळा आणून

आत्महत्येचा प्रयत्न केले बर्ल गन्
ु हा र्ाखल करणेत आला. व त्याबाबत पोलीसाींमाफगत चौकशी
सुरु आहे .

(५) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

वव.स. ४३४ (33)

ठाणे, मीरा-भाईंदर आझण वसई-ववरार क्षेत्रात एमएमआरडीएच्या अधधिाऱ्याांनी खोटे
िाम पडताळणी प्रमाणपत्र दे ऊन प्राधधिारणाची फसवणूि िेल्याबाबत
(४१)

११२३२३ (१९-०४-२०१८).

श्री.रुपेश म्हात्रे (शभवांडी पव
ू )ज :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री

(१) ठाणे, मीरा-भाईंर्र आणण वसई-ववरार क्षेत्रात एमएमआरडीएच्या अधधकाऱ्याींनी खो्े काम
पडताळणी प्रमाणपत्र र्े ऊन प्राधधकारणाची फसवणक
ू केली होती, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या अलभयींत्याकडे हजारो को्ीींची कामे प्राधधकारणाकडून सोपववण्यात आल्याचे
माहे जानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्या र्रहयान ननर्शगनास आले, हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीनुसार पुढे कोणती कारवाई
केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०६-०६-२०१८) : (१) होय.
(२), (३) व (४) सर्र प्रमाणपत्रावर मख्
ु य अलभयींता, शहरी स्थाननय ननकाय ननर्े शालय,

हररयाणा याींनी आक्षेप घेतल्यामळ
ु े त्याबाबतची चौकशी करण्यासाठी मुींबई महानगर प्रर्े श
ववकास प्राधधकरणाने प्राथलमक तपासणीसाठी दर्.१६ मे, २०१७ ते दर्.२ जानेवारी, २०१८ (७

मदहने) अखेर श्री. आनींर् कुमार पहल, अनत. मुख्य अलभयींता आणण श्री. प्रकाश केशवराव

वेणी, कायगकारी अलभयींता याींना ननलींबबत केले होते. प्राधधकरणाने दर्.१५/६/२०१७ रोजी चौकशी
अधधकारी याींची नेमणक
करुन ववभागीय चौकशी केली. सर्र प्रकरणी प्राथलमक सन
ू
ु ावणी
दर्.११/९/२०१७ रोजी घेण्यात आली आहे .

सर्र प्रकरणी

ववभागीय चौकशी अधधकाऱ्याींच्या

चौकशी अहवालानुसार श्री. आनींर् कुमार पहल, अनत. मुख्य अलभयींता आणण श्री. प्रकाश
केशवराव वेणी, कायगकारी अलभयींता याींचे वतगन महाराषर नागरी सेवा (वतगणूक) ननयम, १९७९
मधील ननयम ३(१) चे पो्कलम (एक) (र्ोन) (तीन) चे उल्लींघन केल्याचे लसध्र् झाले आहे .

महाराषर नागरी सेवा (लशस्त व अवपल) ननयम, १९७९ मधील ६(२) पो्कलम ननयम
(१) नुसार लशस्तभींग प्राधधकारी हहणून मुींबई महानगर प्रर्े श ववकास प्राधधकरणाने श्री. आनींर्
कुमार पहल, अनत. मख्
ु य अलभयींता याींना अधधक्षक अलभयींता या पर्ावर दर्.२ जानेवारी, २०१८
पासून पर्ावनत केले आहे .

श्री.पहल याींचेकडे ननलींबनापव
ू ी अनत.मख्
ु य अलभयींता या पर्ाचा स्वतींत्र कायगभार होता व

माधगल वषी सुमारे रु. १७६ को्ी खचागची कामे स्वतींत्रपणे त्याींचे अधधपत्याखाली होती.
पर्ावनती नींतर श्री. पहल याींना स्वतींत्र कायगभार र्े ण्यात आलेला नसुन ते मुख्य अलभयींता

याींचे अधधपत्याखाली सदयजस्थतीत उवगरीत सुमारे रु. ५० को्ी ककीं मतीची चालू कामे व इतर
प्रस्ताववत ननयोजन स्तरावरील कामे सोपववण्यात आली आहे त.
___________

वव.स. ४३४ (34)
शभवांडी तालि
ु ा (जज.ठाणे) एमएमआरडीएने मांजूर िेलेल्या िामाांची
आय.आय.टी. ववभागामाफजत चौिशी िरण्याबाबत

(४२)

११२३५३ (१२-०४-२०१८).

श्री.रुपेश म्हात्रे (शभवांडी पूव)ज :

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

(१) लभवींडी तालुका (जज. ठाणे) येथे एमएमआरडीएकडून सन २०१५-१६ पासून ते आजपयांत
अनेक महत्वाची रस्ते ववकास कामे हाती घेतली आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सर्र कामे कायागरींभ आर्े श र्े ऊन २ वषे उल्ूनही आजपयगत पूणग करण्यात
आली नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या ववभागातील कामाींबाबत एमएमआरडीएचे मख्
ु य अलभयींता (बाींधकाम) हे

ठराववक कींत्रा्र्ाराींना कामे करणेबाबत सींधी र्े ण्यात येत असल्यामुळे या ववभागातील कामे
गतीमान होत नसल्याबाबतचे अनेक तक्रारी शासनाकडे प्राप्त होत आहे त, हे ही खरे आहे
काय,
(४)

असल्यास, शासन उक्त प्रकरणी लभवींडीतील एमएमआरडीएने मींजूर केलेल्या कामाींची

आय.आय.्ी. ववभागामाफगत चौकशी करुन सींबधधत र्ोषीींवर कारवाई करणार आहे काय,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०६-०६-२०१८) : (१) होय.
(२), (३), (४) व (५)
कामे आहे त.

सन २०१५-२०१६ पासन
ू कायागरींभ आर्े श दर्ल्यानींतर २ वषग उल्लेली ४

यापैकी २ कामे ववदहत कालावधीत पूणग झालेली असून उवगररत र्ोन कामे मुींबई

महानगर प्रर्े श ववकास प्राधधकरणाच्या स्तरावर प्रगतीपथावर आहे त.
___________

बह
ृ न्मुांबई महानगरपाशलिेच्या अखत्याररत असलेल्या ववववध
रुनणालयाांमध्ये होत असलेला गैरिारभार

(४३)

११२६२४ (१९-०४-२०१८).

श्री.रामचांद्र अवसरे (भांडारा) :

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री

(१) बह
ृ न्मुींबई महानगरपाललकेच्या अखत्याररत असलेल्या ववववध रुग्णालयाींमध्ये ववशेषत: डॉ

वा.ल. नायर रुग्णालयात लशक्षण घेणाऱ्या ववदयार्थयाांना नाहक त्रास र्े ण,े रुग्णाींना अपुरी
वैदयकीय सेवा र्े णे

तसेच ववववध ववभागाींचे ववभाग प्रमख
ु याींच्या गैरकारभाराबाबत आयुक्त,

बह
ृ न्मुींबई महानगरपाललका व नगर ववकास ववभागाकडे माहे नोर्व्हें बर, २०१७ ते जानेवारी,
२०१८ या र्रहयान तक्रारी केल्या आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, न्यायवैदयक ववभागाचे प्रमख
ु हे सहकारी अधधकारी/ कमगचाऱ्याींना नाहक त्रास
र्े ऊन र्मबाजी करुन इतर ववभागाींच्या कामात ढवळाढवळ करणे, पोस््मा्ग म ववभागात
गैरप्रकार करणे तसेच महाववदयालयातील लशक्षण घेणाऱ्या ववदयार्थयाांना मर्त करणाऱ्या
प्रोफेसर व ववभाग प्रमुखाींच्या कामात अडचणी ननमागण करुन ववदयार्थयागचे
करण्याच्या धमक्या र्े त आहे त, हे ही खरे आहे काय,

कररअर खराब
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(३) असल्यास, न्यायवैदयक ववभागाचे प्रमुख हे डॉ वा.ल. नायर रुग्णालयाचे डडन होण्याकरीता
गैरमागागने महापाललकेवर र्बाब आणत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, शासनाने उक्त प्रकरणाची चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या अनुषींगाने
ववववध ववभागाींचे ववभाग प्रमख
ववशेषत: न्यायवैदयक ववभागाचे प्रमख
याींचेवर कोणती
ु
ु
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे .

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०२-०६-२०१८) : (१) व (२) बह
ु ई महानगरपाललकेच्या नायर
ृ न्मींब
रुग्णालयात न्यायवैदयक शास्त्र ववभाग प्रमुखाववरुध्र् तक्रार प्राप्त झाली आहे ही वस्तुजस्थती
आहे .

(३) व (४) सर्र प्रकरणी बह
ुीं ई महानगरपाललकेमाफगत प्राथलमक चौकशीची कायगवाही सुरु
ृ न्मब
आहे .

(५) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
अमळनेर नगरपाशलिेच्या महाराष्ट्र सुवणजजयांती नगरोथान
महाशभयानाांतगजत भय
ु ारी गटारीचे िामाबाबत

(४४)

११३२३१ (१८-०४-२०१८).

श्री.शशरीषदादा चौधरी (अमळनेर), श्री.ओमप्रिाश ऊफज बच्चू

िडू (अचलपूर), श्री.चांद्रिाांत सोनवणे (चोपडा) :
खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील गोष्ीींचा

(१) शासनाने दर्नाींक २४ नोर्व्हें बर, २०१५ च्या शासन ननणगयान्वये अमळनेर नगरपररषर्े च्या
रुपये ६६.७५ को्ीींच्या भूयारी ग्ार योजनेस प्रशासकीय मींजूरी दर्ली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, नगरपररषर्ने कींत्रा्र्ारास ननयमबाह्य पध्र्तीने पाईपच्या खरे र्ीपो्ी केलेल्या

प्रर्ानाची सींपण
ू ग वसल
ू ी तात्काळ करावी व या योजनेचे काम पण
ू ग ठे व तत्वावर महाराषर जीवन
प्राधधकरण

याींच्याकडे

अींमलबजावणीसाठी

ननधीसह

सोपवावे

असे

आर्े श

नगरववकास

ववभागामाफगत दर्नाींक १५ मे, २०१७ रोजीच्या पत्रान्वये र्े ण्यात आले होते, हे ही खरे आहे
काय,
(३) असल्यास, अमळनेर नगरपाललकेच्या महाराषर सुवणगजयींती नगरोथान महालभयानाींतगगत

भय
ु ारी ग्ाराचे काम करण्यास नगरपररषर् सक्षम नसल्याने महाराषर जीवन प्राधधकरणाकडे
ननधीसह वगग करणेबाबत व कायगवाहीस ववलींब करणा-या मुख्याधधकारी याींच्यावर कारवाई
करणेबाबतची मागणी स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी मा.मख्
ु यमींत्री महोर्याींना पत्रान्वये केली होती,
हे ही खरे आहे ,

(४) असल्यास, मा.मख्
ु यमींत्री महोर्याींनी दर्लेल्या आर्े शानस
ु ार दर्नाींक ०९ ऑगस््, २०१७ रोजी
मींत्रालयात झालेल्या बैठकीत महाराषर जीवन प्राधधकरणास तात्काळ करारनामा करून काम
सुरु करण्यास व कायगवाही करण्याचे आर्े श पाररत केले होते, हे ही खरे आहे काय,
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(५) असल्यास, उक्त प्रकरणी नगरववकास ववभागाकडून काय कायगवाही करण्यात आली वा येत
आहे ,

(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०४-०६-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) होय, हे खरे आहे .
(३) • भय
ु ारी ग्ार प्रकल्पाचे काम सरु
ु होण्यापव
ू ी अमळनेर नगरपररषर्े ने पाईप खरे र्ीची
प्रकक्रया केल्याची अननयलमतता झाली असल्याने सर्र प्रकल्प ननधीसह महाराषर जीवन

प्राधधकरणाकडे वगग करण्याबाबत तसेच, प्रकल्प महाराषर जीवन प्राधधकरणाकडे वगग करण्यास
ववलींब करणाऱ्या मख्
ु याधधकारी याींच्यावर कारवाई करण्याचे ननवेर्न लोकप्रनतननधीींनी शासनास
दर्ले आहे .

(४) होय, हे खरे आहे .
(५) व (६) • अमळनेर भुयारी ग्ार प्रकल्पाच्या कामाच्या अींमलबजावणीमध्ये झालेले अक्षहय
र्ल
ग
व शासनाच्या आर्े शाचे पालन न करणाऱ्या अमळनेर नगरपररषर्े च्या सींबींधधत
ु क्ष
मुख्याधधकाऱ्याींना ननलींबबत करण्यात आले असून त्याींची ववभागीय चौकशी करण्यात येत आहे .

• सर्र प्रकल्पाचे काम एवप्रल, २०१८ मध्ये महाराषर जीवन प्राधधकरणाकडे हस्ताींतरीत
करण्यात आले आहे .
___________
अजननशमन दलािडून मॉल, धथएटर, हॉटे ल, रे स्टॉरां ट, लॉज, दि
ु ाने आदी
व्यावसानयि आस्थापनाांच्या दर सहा मदहन्याांनी तपासण्या होऊन
त्याांच्या परवान्याचे नूतनीिरण होण्याबाबत
(४५)

११३५८९ (१२-०४-२०१८).

श्री.योगेश दटळे िर (हडपसर) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

(१) अजग्नशमन र्लाकडून मॉल, धथए्र, हॉ्े ल, रे स््ॉरीं ्, लॉज, र्क
ु ाने आर्ी र्व्यावसानयक
आस्थापनाींच्या र्र सहा मदहन्याींनी योग्य प्रकारे तपासण्या होऊन त्याींच्या परवान्याचे

नूतनीकरण होणे आवश्यक असताना मनुषयबळाअभावी व तपासणीचे अधधकार फक्त वररषठ

अधधकाऱ्याींकडेच असल्याने पण
ु े महानगरपाललका क्षेत्रात प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन तपासण्या होत
नसल्याची बाब दर्नाींक ३० डडसेंबर, २०१७ रोजी वा त्या सुमारास ननर्शगनास आली, हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, र्व्यावसानयक आस्थापनाींचे तपासण्या न होताच बहुताींश परवाने दर्ले जातात
तसेच र्लातील जवानाींच्या प्रलशक्षणाचा अभाव आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, याबाबत शासन स्तरावर कोणती कायगवाही करण्यात आली वा येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. ४३४ (37)
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०७-०६-२०१८) : (१), (२) व (३) र्व्यावसानयक आस्थापनाींना अजग्नशमन
र्लाच्या

वतीने

परवाना

र्े ण्यात

येत

नसून

त्या

जागेमध्ये

केलेल्या

आग

प्रनतबींधक

उपाययोजनाींच्या दृष्ीने र्व्यवसायाकररता ना हरकत प्रमाणपत्र र्े ण्यात येते
या आस्थापनाींच्या मालक व चालकाींनी अजग्नशमन र्लाकडे अजग केल्यास व सर्रील
आस्थापना ह्या १५ मी. पेक्षा कमी उीं ची असणाऱ्या असल्यास अशा आस्थापनाींचे अजग हे त्या
त्या पररसरामधील स््े शन ड्यु्ी ऑकफसर र्जागच्या अधधकाऱ्याींकडे वगग करण्यात येतात.

सींबींधधत अधधकारी हे त्या जागेची, तपासणी करुन केलेल्या उपाययोजना पुरेशा व चालू

जस्थतीत असतील तर त्या आस्थापनेस अजग्नसरु क्षेच्या दृष्ीने र्लाचे वतीने ना हरकत
प्रमाणपत्र र्े तात.

१५ मी उीं चीपेक्षा जास्त उीं ची असणाऱ्या मॉल, धथए्र, ताराींककत/अताराींककत हॉ्े ल, लॉज
याींचेसाठी ना हरकत प्रमाणपत्र र्े ण्यासाठी अजग्नशमन ववभागाकडील सहायक ववभागीय
अधधकारी, ववभागीय अजग्नशमन अधधकारी व मख्
ु य अजग्नशमन अधधकारी हे त्या जागेची,
तपासणी करून तसेच या सवग बाबीींची खात्री केल्यानींतरच या आस्थापनाींना अजग्नसरु क्षेच्या
दृष्ीने र्लाचे वतीने ना हरकत प्रमाणपत्र र्े ण्यात येत.े
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

वधाज शहरािररता अमत
ृ योजनेंतगजत अांडरग्राऊांड पाणीपरु वठा योजना राबववण्याबाबत
(४६)

११४६४२ (१२-०४-२०१८).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

डॉ.पांिज भोयर (वधाज) :

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) वधाग शहराकररता अमत
ृ योजनेंतगगत अींडरग्राऊींड पाणीपुरवठा योजनेच्या कामाकररता ४५
को्ी रुपये ननधी मींजूर झाला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सर्र कामाच्या गुणवत्तेकररता स्थाननक नागरीक, नगरसेवक, लोकप्रनतननधी
याींनी वारीं वार तक्रारी करुन र्े खील महाराषर जीवन प्राधधकरण व नगरपररषर् प्रशासनाने
सबींधधत कींत्रा्र्ारावर कोणती कायगवाही केलेली नाही, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०५-०६-२०१८) : (१) • केंद्र शासन परु स्कृत अमत
ृ अलभयानाींतगगत वधाग
शहराकररता रु.३५.२६ को्ी ननधीचा पाणीपुरवठा प्रकल्प मींजूर आहे.

(२), (३) व (४) • सर्र प्रकल्पासाठी कायागन्वयन यींत्रणा वधाग नगरपररषर् व प्रकल्प
र्व्यवस्थापन सल्लागार महाराषर जीवन प्राधधकरण आहे.
• प्रकल्पाबाबत लोकप्रनतननधीींकडून प्राप्त तक्रारीींची र्खल घेऊन कींत्रा्र्ारास योग्य त्या सच
ू ना
र्े ण्यात आल्याचा अहवाल महाराषर जीवन प्राधधकरण व वधाग नगरपररषर्े ने सार्र केला आहे .

• तसेच कामाच्या गुणवत्तेबाबत माहे जानेवारी, २०१८ मध्ये तपासणी करण्यात आल्याचे
महाराषर जीवन प्राधधकरणाने कळववले आहे .
___________

वव.स. ४३४ (38)
नवी मुांबई महानगरपाशलिा ददव्याांग प्रशशक्षण िेंद्रास शाळा म्हणून
मान्यता असताना ते िेंद्र म्हणून चालववले जात असल्याबाबत

(४७)

११४७९४ (१२-०४-२०१८).

श्रीमती मांदा म्हात्रे (बेलापूर) :

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

(१) नवी मुींबई महानगरपाललका दर्र्व्याींग प्रलशक्षण केंद्रास शाळा हहणून मान्यता असताना ते
केंद्र हहणन
ू चालववले जाते, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी सर्र केंद्र हे शाळा असल्याचे पुरावे नगरववकास
ववभाग राज्यमींत्र्याकडे वारीं वार सार्र केले असन
ू ही ती शाळा हहणून चालववले जात नाही, हे ही
खरे आहे काय,

(३) असल्यास, नगरववकास राज्यमींत्र्याींनी सुनावणीच्यावेळी दर्र्व्याींग प्रलशक्षण केंद्र शाळे च्या
सींदहतानुसार चालववण्याचे महानगरपाललकेला आर्े श दर्ले, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे तसेच शासनाची
दर्शाभूल केल्याप्रकरणी सींबींधधताींवर केर्व्हा गुन्हा र्ाखल करण्यात येणार आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०४-०६-२०१८) : (१) • नवी मुींबई महानगरपाललका ई्ीसी अपींग लशक्षण,

प्रलशक्षण व सेवासुववधा केंद्र यास अपींग पुनवगसन केंद्र हहणून कायग करण्याकरीता अपींग
कल्याण आयुक्तालय, पुणे याींचम
े ाफगत सन २०१२ मध्ये नोंर्णी प्रमाणपत्र प्राप्त झाले असून
सन २०१६ मध्ये त्याचे नुतनीकरण झालेले आहे .

• महापाललकेच्या सवगसाधारण सभेच्या ठराव क्र. १३३७ अन्वये दर्. २२.०२.२०१७ मध्ये ई्ीसी
केंद्राच्या दर्र्व्याींग मुलाींची प्रवेशसींख्या व ननयमावलीस मान्यता घेण्यात आली आहे .

• सर्र केंद्राच्या र्व्यवस्थापकीय बाबीींवर कायगवाही करण्याकरीता आयुक्त, नवी मुींबई
महानगरपाललका याींचे अध्यक्षतेखाली र्व्यवस्थापन सलमती गठीत करून, या सलमतीने ई्ीसी
केंद्राच्या ननयमावलीस मान्यता दर्लेली असन
ू त्याप्रमाणे केंद्राचे कायग चालते.
(२)

व

(३) अपींग

प्रलशक्षण

केंद्र

(ई्ीसी)

केंद्र

आहे

की

शाळा

याबाबत

स्थाननक

लोकप्रनतननधीींकडून प्राप्त तक्रारीचे अनुषींगाने मा.राज्यमींत्री महोर्य याींच्या अध्यक्षतेखाली

झालेल्या दर्.३१.१०.२०१७ रोजीच्या बैठकीत दर्लेल्या ननर्े शानुसार नवी मुींबई महानगरपाललका
याींचेकडून अहवाल मागववण्यात आला. आयुक्त नवी मुींबई महानगरपाललका याींनी सर्र सींस्था
केंद्र हहणन
ू च कायगरत असल्याचे त्याींच्या दर्.०६.१२.२०१७ च्या पत्रान्वये कळववले आहे .
(४) व (५) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
साांगली जजल्हयातील आटपाडी नगरपांचायत स्थापन िरण्याबाबत
(४८)

११४९२७ (०३-०४-२०१८).

श्री.अननल बाबर (खानापरू ) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री

वव.स. ४३४ (39)
(१) साींगली जजल्हयातील आ्पाडी नगरपींचायत स्थापन करण्याबाबत दर्नाींक ५ फेब्रुवारी,
२०१८ रोजी मा.नगरववकास राज्यमींत्री

याींच्यासमवेत बैठका होउनही अर्याप आ्पाडी

नगरपींचायत स्थापनेबाबत शासनस्तरावर कोणतीच कायगवाही झालेली नसल्याचे ननर्शगनास
आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, उक्त आ्पाडी नगरपींचायत स्थापन करण्यास ववलींब होण्याची कारणे काय
आहे त,
(३) असल्यास, उक्त आ्पाडी नगरपींचायत तातडीने स्थापन करण्याबाबत शासन स्तरावर
कोणती कायगवाही करण्यात आली वा येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०२-०६-२०१८) : (१), (२), (३) व (४) साींगली जजल्हयातील आ्पाडी या
तालुका

मुख्यालय

असलेल्या

ग्राचपींचायतीचे

नगर

पींचायतमध्ये

रुपाींतर

करण्यासाठी

दर्.०२.०५.२०१८ रोजी शासनाने प्राथलमक उदघोषणा ननगगलमत केली असन
ू यासींर्गभात सींबींधधत
र्व्यक्तीींचे लेखी आक्षेप ३० दर्वसात मागववण्यात आले आहे त.
___________
राज्यातील सवज महानगरपाशलिा आझण नगरपाशलिा क्षेत्रात फेरीवाला
धोरणाची तातडीने अांमलबजावणी िरणेबाबत
(४९)

११४९४७ (१२-०४-२०१८).

श्री.सुरेश (राजूमामा) भोळे (जळगाव शहर) :

सन्माननीय

मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील सवग महानगरपाललका आणण नगरपाललका क्षेत्रात फेरीवाला धोरणाची तातडीने
अींमलबजावणी करण्याचे आर्े श सवोच्च न्यायालयाने चार वषाांपव
ू ी दर्ले आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, उक्त धोरणाची अींमलबजावणी अदयापही न होण्याची कारणे काय आहे त,
(३) असल्यास, तातडीने या धोरणाची अींमलबजावणी करण्याबाबत शासनाची भूलमका काय
आहे ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०७-०६-२०१८) : (१) मा.सवोच्च न्यायालयाने दर्नाींक ०९/०९/२०१३ रोजी
फेरीवाला धोरणाची अींमलबजावणी करण्याचे आर्े श दर्ले होते.
(२) व (३) केंद्र शासनाने दर्नाींक १ मे, २०१४ पासून पथववक्रेता (उपजीववका सींरक्षण आणण
पथववक्रीचे ववननयमन) अधधननयम २०१४ लागू केला आहे.
सर्र

अधधननयमातील

कलम

३६(१)

नुसार

राज्य

शासनाने

महाराषर

पथववक्रेता

(उपजीववका सींरक्षण व पथववक्री ववननयमन) (महाराषर) ननयम २०१६, दर्नाींक ३ ऑगस््,
२०१६ रोजी ननयमावली प्रलसध्र् केली असून कलम ३८(१) नुसार दर्नाींक ९ जानेवारी, २०१७

रोजी पथववक्रेता (उपजीववकेचे सींरक्षण व पथववक्री ववननयमन) २०१७ योजना प्रलसध्र् केली
आहे .

वव.स. ४३४ (40)
उपरोक्त ननयम व मा.उच्च न्यायालयाच्या ननर्े शानुसार प्रत्येक स्थाननक स्वराज्य

सींस्थेमाफगत नगर पथववक्रेता सलमती गठीत करण्यात येत आहे.

सर्र सलमतीमाफगत पथववक्रेत्याींचे सवेक्षण करणे, पथववक्रीकरीता दठकाणे/जागा ननजश्चत
करणे,

पथववक्री

प्रक्षेत्रे

ननजश्चत

करुन

अींमलबजावणी करण्यात येणार आहे .

स्थाननक

प्राधधकरणामाफगत

फेरीवाला

धोरणाची

___________

अमरावती (जज.अमरावती) महानगरपाशलिा क्षेत्रातील प्रलांबबत भय
ु ारी गटार योजनेबाबत
(५०)

११५४१५ (१२-०४-२०१८).

डॉ.सनु नल दे शमख
(अमरावती) :
ु

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) अमरावती (जज.अमरावती) महानगरपाललका क्षेत्रातील प्रलींबबत भय
ु ारी ग्ार योजनेच्या
कामाकरीता ६४ को्ी रुपयाींचा ननधी उपलब्ध होवून ननववर्ा प्रक्रीया राबववल्यावर अदयापही
अींतीम मींजुरीकररता शासनस्तरावर प्रलींबबत आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, मुख्य अलभयींता मजीप्रा याींनी दर्नाींक २३ जानेवारी, २०१८ रोजी सर्स्य सधचव
मजीप्रा याींना पत्रादवारे ननववर्ा स्वीकृत केली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, त्या अनष
ु ींगाने ननववर्ा मींजरू ीकररता कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत
आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०४-०६-२०१८) : (१), (२), (३) व (४) • केंद्र शासन परु स्कृत अमत
ृ
अलभयानाींतगगत अमरावती शहरासाठी रु.६५.०४ को्ीचा मलननस्सारण प्रकल्प मींजूर आहे.
• सर्र प्रकल्पाचे कायागन्वयन महाराषर जीवन प्राधधकरणामाफगत करण्यात येत आहे .
• प्रकल्पाच्या ननववर्ा प्रकक्रयेअत
ीं ी २१.४५ ्क्के जार्ा र्राची
होती.

लघुत्तम ननववर्ा प्राप्त झाली

• त्यामळ
ु े प्रकल्पाचे अींर्ाजपत्रक चालु र्रसच
ु ीनस
ु ार सध
ु ाररत करुन त्यानस
ु ार रु.८१.८७ को्ी
ककमतीस सध
ु ाररत प्रशासकीय मान्यता र्े ण्यात आली आहे . त्यानुसार ननववर्ा प्रलसध्र्
करण्याची कायगवाही महाराषर जीवन प्राधधकरणाकडून करण्यात येत आहे .
___________

ववधान भवन :
नागपूर.

डॉ. अनांत िळसे
प्रधान सधचव,
महाराष्ट्र ववधानसभा.

__________________________________________________________________
मुद्रणपूवग सवग प्रकक्रया महाराषर ववधानमींडळ सधचवालयाच्या सींगणक यींत्रणेवर
मुद्रण: शासकीय मध्यवती मुद्रणालय, नागपूर.

