अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ५९१ वी यादी

महाराष्ट्र ववधानसभा
दस
ु रे अधधवेशन, २०१९
___________

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५०
___________

वपांपरी-धचांचवड नवनगर वविास प्राधधिरण तसेच ससडिो याांच्या
ननयम व िायदयाांमध्ये ववसांगती असल्याबाबत
(१)

३३७९ (२३-१२-२०१४).

श्री.लक्ष्मण जगताप (धचांचवड) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) पपींपरी-चचींचवड नवनगर पवकास प्राचिकरणाची स्थापना सन १९७२ मध्ये झाली, हे खरे
आहे काय,
(२) असल्यास, ससडकोची स्थापना (मुींबई) सन १९७२ मध्ये झाली, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, वरील दोन्ही सींस्था महाराषर प्रादे सिक नगररचना अचिननयम १९६६ या एकाच
अचिननयमाींतगगत नवीन िहर वसवण्याच्या कामासाठी िासनाने स्थापपत केल्या, हे ही खरे
आहे काय,
(४) असल्यास, ससडकोसाठी १२.५% परतावा जसमनीचे िोरण आणण प्राचिकरणासाठी असलेल्या
१२.५ % परतावा जसमनीचे िोरण यात पवसींगती आहे , हे खरे आहे काय,
(५) असल्यास, वरील दोन्ही प्राचिकरणे ही िासन ननयींत्रित असूनही दोन्ही सींस्थाींमिील
असलेले ननयम आणण कायदे सारखे नसण्याची सवगसािारण कारणे काय आहे त,

(६) असल्यास, िासनाने एकाच उद्देिासाठी व एकाच अचिननयमाींतगगत ननसमगत केलेल्या दोन
सींस्थाींमध्ये वेगवेगळे ननयम/िोरण राबपवल्यामुळे सवगसामान्याींची ददिाभूल होत आहे ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०८-०८-२०१९) : (१), (२) व (३) महाराषर प्रादे सिक नगररचना
अचिननयम, १९६६ या अचिननयमाींतगगत पपींपरी-चचींचवड नवनगर पवकास प्राचिकरणाची स्थापना
सन १९७२ मध्ये झालेली असून ससडकोची स्थापना ददनाींक १७.०३.१९७० रोजी झालेली आहे.

तसेच माचग, १९७१ मध्ये मुींबईस पयागयी िहर पवकससत करण्यासाठी नवीन िहर पवकास
प्राचिकरण म्हणून ससडकोची ननयक्
ु ती करण्यात आली आहे.

पव.स. ५९१ (2)
(४), (५) व (६) मुींबईमध्ये येणारा जनप्रवाह अन्यि वळपवण्यासाठी पयागयी िहराची ननसमगती

करणे, राज्याच्या उद्योग िोरणाला अनुसरुन उद्योगाचा समतोल पवकास सािण्यासाठी पोषक

वातावरणाची ननसमगती करणे, वतगमान तसेच भपवषयातही नागररकाींच्या गरजाींची पत
ग ा करु
ू त
िकेल अिा पायाभूत-भौनतक सोयी सुपविाींनी पररपूणग आदिग नगराची ननसमगती करणे, हे
ससडकोचे ध्येय व उदद्दष् आहे.

तसेच पपींपरी चचींचवड िहराजवळील औद्योचगक क्षेिानजजक सुननयोजजत िहर

वसपवण्यासाठी जसमन पवकससत करणे तसेच पायाभूत सोईसुपविा उपलब्ि करून दे ण्यासाठी
पपींपरी चचींचवड नवनगर पवकास प्राचिकरणाची स्थापना झालेली आहे.

उपरोक्त दोन्ही प्राचिकरणाींची स्थापना महाराषर प्रादे सिक नगररचना अचिननयम,
१९६६ या अचिननयमाींतगगत झालेली असून सदर अचिननयमातील तरतूदीींस अनस
ु रून दोन्ही
प्राचिकरणाींची िोरणे व ननयम ननजचचत करण्यात आलेले आहे त.
___________
मुंबईमधील धोिादायि इमारत पनबबांधणीच्यब नव्या धोरणाला
रहहवाशबुंनी केलेलब ववरोध
(२)

६९३३९ (१६-०१-२०१७).

श्री.सदा सरवणिर (माहहम) :

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय गह
ृ ननमााण मांत्री

(१) मुींबई महानगरपसलकेने बह
ृ न्मुींबईतील एकूण ६८२ इमारती व म्हाडानी ११ इमारती
िोकादायक म्हणन
ू जाहहर केल्या आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, िोकादायक इमारतीींचा पन
ु पवगकास मागी लागण्याकरीता िोकादायक म्हणून
घोपषत

केल्यानींतर

इमारतीींची

पूनबाांिणी

सहा

मदहन्याच्या

मुदतीत

करण्याबरोबरच

पुनपवगकासाकरीता ७० ्क्के रदहवाचयाींच्या मान्यतेची अ् रद्द करण्याबाबत िासनाने ननणगय
घेतला आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, िोरणामळ
ु े बाींिकाम व्यावसायकाींचे दहत सािले जाण्याची िक्यता असन
ु
इमारतीतील ७० ्क्के रदहवाचयाींना पवचारात न घेतल्याने इमारत मालक व बाींिकाम
व्यावसानयक परस्पर सींगनमत करुन जागेचे व्यवहार िकणार असल्याने इमारतीमिील
रदहवाचयाींनी गेली वषगभर सातत्याने िासनाकडे तक्रारी केल्या आहेत, हे ही खरे आहे काय,
(४) असल्यास, या प्रकरणी िासनाची भसु मका काय आहे ?
श्री. राधािृष्ट्ण ववेे-पाटील (०९-०७-२०१९) : (१) हे अींित: खरे आहे .

महाराषर गह
ृ ननमागण व क्षेिपवकास प्राचिकरणाने सादर केलेल्या अहवालानुसार मुींबई

महानगरपासलकेने मुींबई िहर पवभागात सुमारे ९३ इमारती ह्या सी-१ वगगवारी मध्ये घोपषत

केल्या आहे त. तसेच मींब
ु ई इमारत दरु
ु स्ती व पन
ु रग चना मींडळाने सन २०१८ च्या पावसाळ्यापव
ू ी

केलेल्या खाजगी उपकरप्राप्त इमारतीींपैकी ०७ उपकरप्राप्त इमारती अनतिोकादायक म्हणून
घोपषत करण्यात आल्या आहे त.
(२) नाही.

पव.स. ५९१ (3)
तथापप, नगरपवकास पवभागाच्या, पवकास प्रारुप आराखडा-२०३४ अन्वये पुनपवगकासासाठी

७०% ऐवजी ५१% ्क्के रदहवाचयाींच्या मान्यतेची अ् घालण्यात आलेली आहे .
(३) व (४) प्रचन उद्ावत नाही.

___________

नवी मुांबइा ससडिोने जसमनी सांपाहदत िरताना गावठाण ववस्ताराबाबत
ननश्श्चत धोरण ठरववले नसल्याबाबत

(३)

७५४३३ (२०-०४-२०१७).

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

श्री.अतल
भातेळिर (िाांहदवली पव
ु
ू )ा , श्रीमती मननषा चौधरी (दहहसर) :

सन्माननीय

मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नवी मुींबइग ससडकोने गत अनेक वषागपूवी पवपवि पवकास कामाींच्या नावाखाली

गावठाण

पवस्ताराबाबत ननजचचत िोरण ठरपवले नसल्यामुळे प्रकल्पग्रस्त िेतकऱयाींना पवपवि अडचणीींना
सामोरे जावे लागत असल्याचे माहे जानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदिगनास आले
आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाची गावठाण पवस्ताराबाबत ननजचचत भूमीका काय आहे व
िासनाने प्रकल्पग्रस्त िेतकऱयाींच्या पुनवगसनाबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत
आहे ,

(३) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०१-०८-२०१९) : (१) अिी बाब नाही.
(२) ससडको

महामींडळाने

नवी

मुींबई

प्रकल्पाच्या

पवकासासाठी

सींपाददत

जसमनीच्या

प्रकल्पग्रस्ताींना ददलासा दे ण्याच्या दृष्ीकोनातन
ू िासनाने दद.०६.०३.१९९० व दद.२८.१०.१९९४
च्या िासन ननणगयान्वये १२.५% योजना मींजूर करण्यात आली आहे . सदर योजनेंतगगत ८०%
प्रकल्पग्रस्ताींना पवकससत भूखींडाींचे वा्प करण्यात आलेले असन
ू सदर जसमनीवर पवकास
प्रकल्प राबपवण्याची कायगवाही सुरु आहे .
गावठाण

व

गावठाण

पवस्ताररत

क्षेिामिील

प्रकल्पग्रस्ताींचे

बाींिकाम

ननयसमतीकरणासह ननयोजनबद्ध पवकास हा समह
ू पवकास योजनेच्या माध्यमातन
ू प्रस्तापवत
आहे .

समूह

पवकास

योजना

(cluster

scheme)

राबपवण्याच्या

अनुषींगाने

सूचना

व

हरकतीसाठी महाराषर प्रादे सिक व नगर ननयोजन अचिननयम १९६६ चे कलम ३७(१अेअे)
अन्वेये दद.०४/०३/२०१४ रोजी सूचना प्रससद्ध करण्यात आली असून याबाबत वैिाननक कायगवाही

पण
ू ग झाली आहे . याबाबत मा.मींब
ु ई उच्च न्यायालयाकडील जनदहत याचचका क्रमाींक ६१/२०१४,
ददनाींक ९ जन
ू , २०१७ रोजी ननकाली काढल्याने या सींदभागतील न्यायालयाचा अींनतम ननणगय

घेण्यास असलेला प्रनतबींि रादहलेला नाही. सबब, यासींदभागत अींनतम अचिसूचना ननगगसमत
करण्याची

बाब

पवचारािीन

असून

नवी

मुींबईतील

प्रकल्पग्रस्ताींनी

गरजेपो्ी

बाींिकामाचे सींबींचित जजल्हाचिकारी याींचम
े ार्गत सव्हे क्षण करण्यात येत आहे .
(३) प्रचन उद्ावत नाही.

___________

केलेल्या

पव.स. ५९१ (4)
बदलापुर (श्ज.ठाणे) येथील बीएसयुपी योजनेतील सदननिाांचे
गत ५ वषाापासून वाटप झाले नसल्याबाबत

(४)

८९५५९ (०१-०९-२०१७).

डॉ.समसलांद माने (नागपूर उत्तर) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

(१) बदलापरु (जज.ठाणे) येथील बीएसयप
ु ी योजनेतील १६१४ सदननका गत ५ वषाांपासन
ू

लाभार्थयाांना वा्प करण्यात आले नाही ही बाब माहे एपप्रल, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान
ननदिगनास आली आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, झोपडपट्टी पुनव
ग सन प्राचिकरणाकडुन अद्यापयांत पाि लाभार्थयाांची सुची तयार
करण्यात आलेली नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर योजनेतील ५० सदननकाींवर अवैि घस
ु खोराींनी कब्जा केलेला आहे, हे ही
खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी जजल्हाचिकारी, मुींबई याींच्याकडून कायगवाही करण्यात येत आहे,
हे ही खरे आहे काय,
(५)

असल्यास,

सदर

योजनेच्या

लाभार्थयाांना

सदननका

समळण्यास

पवलींब

करण्याऱया

अचिकाऱयावींर महानगरपासलकेने कारवाई केली आहे काय तसेच नगरपवकास पवभागाने सदर
प्रकरणी दखल घेतली आहे काय,
(६) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.

दे वेंद्र फडणवीस

(२५-०७-२०१९)

: (१)

व

(२)

कुळगाव बदलापरू नगरपररषदे च्या

अहवालानुसार बी.एस.यु.पी. योजनेंतगगत नगरपररषद क्षेिात एकूण ९०४ घरकुलाींचे बाींिकाम
करण्यात आले आहे .

• माि सदर योजना प्रत्यक्षात राबपवताना झालेला लाभार्थयाांच्या तीव्र पवरोि, त्यामुळे ननमागण
झालेली जागेची अडचण व जागेत बदल या कारणाींमुळे लाभार्थयाांची यादी अींनतम होक िकली
नसल्याची वस्तजु स्थती नगरपररषदे ने कळपवली आहे.

(३) नगरपररषद हद्दीतील रस्ते रुीं दीकरणाची कामे करताना पवस्थापपत होणाऱया लाभार्थयाांकरीता
सींक्रमण सिबीराची सोय उपलब्ि नसल्याने नगरपररषदे मार्गत पवस्थापपत लाभार्थयाांची बैठक
घेकन त्यामध्ये पाि होक िकणाऱया २७८ लाभार्थयाांना तात्पुरत्या स्वरुपात घरकुले ताब्यात
दे ण्यात आली असल्याची बाब नगरपररषदे च्या अहवालात नमद
ू आहे.

(४) व (५) सदर योजनेंतगगत ३७४ लाभार्थयाांची ननवडयादी अींनतम करण्यात आली असन
ू सदर
लाभार्थयाांना माहे ऑगस््, २०१९ अखेर घरकुले वा्प करण्याचे नगरपररषदे चे ननयोजन आहे .

• केंद्र िासनाने दद.६/११/२०१७ रोजीच्या पिान्वये ददलेल्या ननदे िानुसार प्रकल्पातील उवगररत

घरकुलाींचे वा्प प्रिानमींिी आवास योजनेंतगगत पाि होणाऱया लाभार्थयागस करण्यात येणार
असल्याची बाब नगरपररषदे ने कळपवली आहे .
(६) प्रचन उद्ावत नाही.
___________

पव.स. ५९१ (5)
ऐरोली ते िळवा (श्ज.ठाणे) या रे ल्वे मागााच्या भस
ू ांपादनासाठी सवे िरण्याबाबत
(५)

९१९१० (१९-०८-२०१७).

श्री.जयप्रिाश मुांदडा (बसमत) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

(१) ऐरोली ते कळवा (जज.ठाणे) या रे ल्वे मागागचे मा.पींतप्रिान याींचे हस्ते माहे डडसेंबर, २०१६
मध्ये भसू मपज
ीं ादनासाठीचा जजल्हाचिकारी, ठाणे
ु न झाले असन
ू सद्ध
ु ा सदर मागागच्या भस
ू प
एमएमआरडीए व रे ल्वे याींचा एकत्रित सवे अद्यापी झाला नसल्याचे ननदिगनास आले आहे , हे
खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सदर रे ल्वे मागागसाठी िासनातर्े ननिी उपलब्ि करुन दे ण्यात येणार आहे , हे
ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदरचा एकत्रित सवे न होण्याची कारणे काय आहे त व सदर सवे केव्हापयांत
होणे अपेक्षक्षत आहे ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२०-०८-२०१९) : (१), (२) व (३) सदर प्रकरणी सींयुक्त मोजणीची
कायगवाही चालू असताींना मौजे-कळवा येथील स्थाननक नागरीकाींनी सींयुक्त मोजणीस दोन वेळा
पवरोि केल्याने मोजणीची कायगवाही प्रलींत्रबत आहे . सदर पवषयाबाबत मा. जजल्हाचिकारी ठाणे

याींचे अध्यक्षतेखाली ददनाींक २७.०६.२०१७ रोजी आयोजजत करण्यात आली होती. त्याच प्रमाणे
पुढील बैठक उपपवभागीय अचिकारी ठाणे याींचे कायागलयात ददनाींक १३.०९.२०१७ रोजी घेणेत
आली. सींयुक्त मोजणीची कायगवाही पुणग होताच ददनाींक १२.०५.२०१५ रोजीच्या िासन
ननणगयातील तरतद
ु ीनस
ु ार कायगवाही करण्यात येईल, असे जजल्हाचिकारी, ठाणे याींनी कळपवले
आहे .

___________
पनवेल शहरातील मराठी शाळाांमध्ये इुंटरनेट सुववधा उपलब्ध िरुन दे ण्याबाबत
(६)

१२६४२७ (०६-१२-२०१८).

श्री.मनोहर भोईर (उरण) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील

(१) पनवेल िहरातील मराठी िाळाींमध्ये गत वषगभरापासन
इंटरने् सपु विा बींद असन
ू
ू
िाळे तील सिक्षकाींना सिक्षणाबाबतच्या नवनवीन योजनाींची मादहती समळपवणे कठीण होत

असल्याने िाळे तील पवद्यार्थयाांच्या प्सींख्येत घसरण होत असून या िाळाींना इंटरने्
सुपविेसह िालेय सादहत्य मागपवण्याचा प्रस्ताव सादर करण्यात यावा याबाबतचे लेखी ननवेदन
आयुक्त श्री.गणेि दे िमुख याींना ददनाींक २ सप््ें बर, २०१८ रोजी वा त्यासुमारास ददले, हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय, त्यानस
ु ार कोणती कायगवाही केली
वा करण्यात येत आहे तसेच याबाबतची सद्यःजस्थती काय आहे ,
(३) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१६-०७-२०१९) : (१) मोठा खाींदा येथील िाळा क्र.५ मिील सींगणक कक्ष
व ग्रींथालय बींद न करण्याबाबत ग्रामस्थाींनी ददनाींक १४.०९.२०१८ रोजी आयक्
ु ताींना ननवेदन
ददले हे खरे आहे .

परीं तु, सदर ननवेदनामध्ये पनवेल िहरातील मराठी िाळाींमिील इीं्रने् सुपविा

वषगभरापासून बींद असल्याने िाळे तील सिक्षकाींना सिक्षणाबाबत नवनवीन योजनाींची मादहती
समळत नसल्याचा कोणताही उल्लेख नसल्याची बाब सदर ननवेदनात नमुद नाही.

तसेच पनवेल महानगरपासलकेच्या िाळा क्र.५ मध्ये इीं्रने् सपु विेसह सींगणक सींच

उपलब्ि असल्याची बाब पनवेल महानगरपासलकेने नमुद केली आहे.

(२) व (३) पनवेल िहरामिील महानगरपासलकेच्या िाळाींमध्ये सींगणक व ने् सुपविा बाबतची
जस्थती खालीलप्रमाणे आहे :-

• पनवेल िहरामध्ये महानगरपासलका सींचसलत एकूण ८ मराठी िाळाींमध्ये सींगणक सपु विा
उपलब्ि आहे . तसेच यापैकी ५ िाळाींमध्ये इीं्रने् सुपविा उपलब्ि आहे .
• उवगररत ३ िाळाींमध्ये सुध्दा इीं्रने् सुपविा दे ण्याचे प्रस्तापवत आहे .
___________

मांब
ु ई मधील धगरगाव चौपाटी येथे लोिमान्य हटळि याांचे स्मारि उभारण्याबाबत
(७)

१२७०३४ (०४-१२-२०१८).

(सशवडी) :

श्री.अतुल भातेळिर (िाांहदवली पूव)ा , श्री.अजय चौधरी

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मुींबई मिील चगरगाव चौपा्ी येथे लोकमान्य द्ळक याींचा पुतळा असलेल्या दठकाणी
कायमस्वरूपी

ध्वजस्तींभ,

मोठी

कमान

व

सींग्रहालय

याींचा

समावेि

असलेले

स्मारक

उभारण्याची द्ळक स्मारक ससमतीने मागणी केली असून गत ६ वषाांपासून प्रयत्न करूनही
स्मारक उभारण्यात आले नसल्याचे माहे ऑगस््, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदिगनास
आले, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, चगरगाव चौपा्ीवर त्रि्ीि काळापासून वास्तव्यास असलेल्या आणण लोकमान्य
बाळ गींगािर द्ळक याींच्या स्मारकासाठी जागा उपलब्ि करणा-या चगरगाव चौपा्ीवरील
कोळीवाड्यातील कोळी बाींिवाींवर बेघर होण्याची वेळ ओढवली आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, मा.उच्च न्यायालयाने ददनाींक १६ माचग, २००१ रोजी या कु्ुींबाींचे पन
ु वगसन
करण्याचे आदे ि ददले असताींनाही आजतागायत या कु्ुींबाींचे पुनवगसन करण्यात आलेले नसून
जजल्हाचिकारी कायागलयाने नो्ीसा बजावून झोपड्या ह्पवण्यास सरु
ु वात केली आहे, हे ही खरे
आहे काय,
(४)

असल्यास, चगरगाव येथील कोळीवाड्यातील कोळी बाींिवाींचे पुनवगसन करण्यास पवलींब

होण्याची कारणे काय आहे त व जजल्हाचिकारी कायागलयाने ददलेल्या नो्ीसा रद्द करुन त्याींचे
आहे त्याच दठकाणी पन
ु वगसन करण्याबाबत िासनाची भूसमका काय आहे ,
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(५) असल्यास, उच्च न्यायालयाने नेमलेल्या उच्चस्तरीय ससमतीकडे व महानगरपासलकेकडे या
स्मारकाच्या प्रस्तावाचा प्रचन सोपपवण्यात आला असून द्ळक स्मारक ससमतीने केलेल्या
मागणी नस
ु ार िासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(६) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०६-०६-२०१९) : (१) चगरगाींव चौपा्ी येथे लोकमान्य द्ळक याींचा पुतळा

असलेल्या दठकाणी कायमस्वरुपी ध्वजस्तींभ, मोठी कमान व सींग्रहालय याींचा समावे ि असलेले
स्मारक उभारण्याची मागणी द्ळक स्मारक ससमतीने केली आहे हे खरे आहे .
तथापप, मा.उच्च न्यायालयाने गठीत केलेल्या उच्चाचिकार ससमतीच्या ददनाींक
०३.०६.२०१६ रोजीच्या बैठकीमध्ये, लोकमान्य द्ळक गाडगनमिील समािीसमोर लोकमान्य
द्ळक जयींती व पुण्यनतथी तसेच, प्रजासत्ताक ददन व स्वातींर्य य ददनाननसमत्त राषरध्वज
र्डकपवण्यास सींमती दिगपवलेली आहे .

(२) व (३) मा.उच्च न्यायालय, मुींबई याींनी रर् पप्ीिन क्रमाींक १९६३/२००० व २१९७/२०१८
मध्ये ददनाींक २१.०६.२०१८ रोजी ददलेल्या आदे िास अनस
ु रुन, सदर प्रकरणी दे ण्यात आलेल्या
सुनावणीत

झोपडीिारक

अपाि

ठरल्याने

त्याींचे

ननषकासन

करण्यात

आल्याचे

पवभागाकडून प्राप्त मादहतीत नमद
ू करण्यात आले आहे .

महसुल

(४), (५) व (६) मा.उच्च न्यायालयाने नेमलेल्या उच्चस्तरीय ससमतीने सदर स्मारकास
परवानगी ददली नसन
ू , द्ळक स्मारक ससमतीने मा.उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या रर्

पप्ीिन क्रमाींक १९६३/२००० व २१९७/१९९८ ची पुढील सुनावणी ददनाींक २२.१०.२०१९ रोजी
ठे वण्यात आल्याचे महसुल पवभागामार्गत कळपवण्यात आले आहे .
___________

माथाडी िामगाराांप्रमाणेच सशक्षिाांनाही मुांबई, ठाणे, नवी मुांबई, पररसरातील
पांतप्रधान आवास योजनेतील घरे दे ण्याबाबत

(८)

१३०१५१ (०७-१२-२०१८).

श्री.सांजय िेळिर (ठाणे) :

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) माथाडी कामगाराींसाठी नवी मुींबईत ससडको ननमागण करीत असलेल्या पींतप्रिान आवास

योजनेंतगगत ५ हजार घरे दे ण्यात येणार असल्याची घोषणा मा.मख्
ु यमींिी महोदयाींनी कामगार
मेळाव्यात केल्याची बाब माहे सप््ें बर, २०१८ च्या िेव्च्या आठवड्यात वा त्या दरम्यान
ननदिगनास आली आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, माथाडी कामगाराींप्रमाणेच मुींबई, ठाणे, नवी मुींबई, पररसरातील सिक्षकाींनाही
पींतप्रिान आवास योजनेतील घरे दे ण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०१-०८-२०१९) : (१) व (२) ससडको महामींडळाच्या सन २०१८ व २०१९
च्या महागह
ृ ननमागण योजनेमध्ये एकूण १४,८३८ घराींचे वा्प करण्यात येणार आहे. यामध्ये
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माथाडी कामगाराींकरीता ५ ्क्के आरक्षण ठे वण्यात आलेले आहे . यामध्ये अल्प उत्पन्न
ग्ाकरीता ४७८ सदननका व आचथगक दृष्या दब
ग ग्ाकरीता २६३ सदननका अिी एकूण ७४१
ु ल
सदननका माथाडी कामगाराींकरीता आरक्षक्षत ठे वण्यात आलेली आहे त. याअनष
ु ींगाने सध्या
वा्पपि दे ण्याचे काम प्रगती पथावर आहे .

माथाडी कामगाराींप्रमाणे सिक्षकाींनाही पींतप्रिान आवास योजनेतील घरे दे ण्याची बाब
ससडको महामींडळाच्या पवचारािीन नाही.
(३) प्रचन उद्ावत नाही.
___________
मुांबई हद्दीतील गोराई आणण मनोरी ेाडीवर प्रस्ताववत असलेल्या
पुल प्रकल्पबस भूसमपूत्राांचा ववरोध असल्याबाबत

(९)

१३४९२१ (११-०७-२०१९).

श्री.अश्जत पवार (बारामती), श्री.जयांत पाटील (इस्लामपूर),

श्री.हदलीप वळसे-पाटील (आांबेगाव), श्री.छगन भज
ु बळ (येवला), श्री.शसशिाांत सशांदे (िोरे गाव),

श्री.श्जतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा), श्री.राजेश टोपे (घनसावांगी), श्रीमती हदवपिा चव्हाण
(बागलाण), श्री.राहुल मोटे (पराांडा), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्री.भास्िर जाधव (गुहागर),
श्री.दत्तात्रय भरणे (इांदापूर), श्री.हदपि चव्हाण (फलटण), डॉ.सतीश (अण्णासाहे ब) पाटील
(एरां डोल), श्री.सरु े श लाड (िजात), श्री.ववजय भाांबळे (श्जांतरू ), श्री.सांजय िदम (दापोली),
श्री.शामराव ऊफा बाळासाहे ब पाटील (िराड उत्तर), श्री.मिरां द जाधव-पाटील (वाई), श्री.बबनराव
सशांदे (माढा), श्री.सांग्राम जगताप (अहमदनगर शहर), श्रीमती सुमन पाटील (तासगाव िवठे महाांिाळ),

श्री.प्रदीप

श्री.किसन िथोरे (मुरबाड) :

नाईि

(किनवट),

श्रीमती

सांध्यादे वी

दे साई-िुपेिर

(चांदगड),

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मींब
ु ई हद्दीतील गोराई आणण मनोरी खाडीवर एमएमआरडीएने पयग्नावर आिारीत पवकास
आराखड्यात पुल प्रस्तापवत केला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या पुलास तेथील भूसमपूिाींनी पवरोि केला आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या पुलास भुसमपूिाींचा पवरोि असण्याची कारणे काय आहे त व त्याबाबत
िासनाने कोणता ननणगय घेतला आहे ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१९-०८-२०१९) : (१) व (२) होय, हे खरे आहे.
(३) सदर प्रकल्पास स्थाननक लोकाींचा व भुसमपुिाींचा पवरोि होण्याची सवगसािारण कारणे

पयागवरण, सींस्कृती परीं परा, व्यवसाय अबाचित राहणे व कोळीवाडयाचे अजस्तत्व द्कून राहणे
इत्यादी आहे त. सदर कामास होणारा पवरोि असण्याची कारणे जाणन
ू घेण्याकरीता व स्थाननक
रदहवाचयाींना पुलाची आवचयकता समजपवण्याकरीता स्थाननक सींघ्नेच्या प्रनतननिी सोबत
प्राचिकरणाने महानगर आयुक्त, मुख्य असभयींता, सह महानगर आयुक्त याींच्या स्तरावर
वेळोवेळी बैठका घेतल्या आहे त.

पव.स. ५९१ (9)
मनोरी येथील खाडीपुलास स्थाननकाींचा जोरदार पवरोि असल्यामुळे सदर काम

स्थचगत करण्यात आले आहे.

गोराई खाडीपुल व पोहोच रस्त्यासाठी भूसींपादन प्रक्रक्रया तसेच

वनप्रस्ताव व इतर परवानग्या घेण्याचे काम प्रगतीपथावर आहे.
___________

'सांजय गाांधी राष्ट्रीय उदयाना' मधील आहदवासीांचे पुनवासन िरण्याबाबत
(१०)

१३४९६० (०९-०७-२०१९).

श्री.सुननल प्रभू (हदांडोशी) :

सन्माननीय गह
ृ ननमााण मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) म्हाडाने, बोररवली (मुींबई) ‘सींजय गाींिी राषरीय उद्याना’ मिील २६,९५९ पाि आददवासी
अनतक्रमणिारकाींचे

पन
ु वगसन

करण्याकररता

आरे

वसाहतीतील

मरोळ,

मरोिी

भागातील

पुनवगसन प्रकल्पाचे काम सुरु करण्याचे आदे ि दे ण्यात येकनही अद्याप सदरहू प्रकल्पाचे काम
सुरु करण्यात आले नाही, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, िासनाने उक्त २७ हजार कु्ुींबाींचे पुनवगसन करण्याबाबत केलेल्या कायगवाहीची
सद्य:जस्थती काय आहे,

(३) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. राधािृष्ट्ण ववेे-पाटील (१९-०८-२०१९) : (१) होय.

म्हाडाच्या अहवालानुसार, मुींबई मींडळाने सींजय गाींिी राषरीय उद्यानातील २०००

आददवासी व २४९५९ पाि अनतक्रमणिारकाींचे पन
ु वगसन करण्यासाठी िासनाच्या ननदे िानस
ु ार

अिा ननपवदा बोलपवल्या आहे त हे खरे आहे . कींिा्दाराची ननयुक्ती करणे, कायागदेि दे णे
यासींदभागत म्हाडाकडे कायगवाही सुरु आहे .
(२) प्रचन उद्ावत नाही.
(३) प्रचन उद्ावत नाही.
___________
नासशि महानगरपासलिेत आमदार स्थाननि वविास ननधीअांतगात
िामाांना मांजूरी दे ताांना अडवणूि िरण्यात येत असल्याबाबत
(११)

१३४९९७ (११-०७-२०१९).

श्रीमती दे वयानी फराांदे (नासशि मध्य) :

सन्माननीय

मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) नासिक महानगरपासलकेअींतगगत मींजुरी दे ताींना महानगरपासलकेच्या महासभेचा ठराव
असताींना

नासिक

मध्य

पविानसभा

मतदार

सींघातील

कामाींसाठी

नव्याने

ना

हरकत

प्रमाणपिाची मागणी करून अडवणूक करण्यात आली होती, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, आमदार स्थाननक पवकास ननिी अींतगगत १५ ददवसात ना हरकत प्रमाणपि
प्राप्त न झाल्यास प्राप्त असल्याचे समजून मींजूरी दे ण्याचा िासन ननणगय असताींना अडवणूक
करण्यात आली, हे ही खरे आहे काय,

पव.स. ५९१ (10)
(३) असल्यास, आमदार स्थाननक पवकास ननिी अींतगगत कामाींना मींजूरी दे ताींना अडवणक
ू
करणाऱया अचिकाऱयाींवर कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत आहे ,
(४) नसल्यास, पवलींबाची कोणती कारणे आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०८-०८-२०१९) : (१) हे खरे नाही.
नासिक महानगरपासलका सक्षम प्राचिकरण असल्याने, महानगरपासलका हद्दीमध्ये
महानगर-पासलकेमार्गत काम करण्यास महासभा ठरावा-व्यनतररक्त इतर वेगळ्या ना-हरकत
प्रमाणपिाची आवचयकता नाही.
(२) व (३) महानगरपासलका हद्दीत महानगरपासलका व्यनतररक्त इतर पवभागामार्गत काम
करण्यात येणार असल्यास, आमदार स्थाननक पवकास कायगक्रम सवग समावेिक मागगदिगक
तत्वानुसार, अनुज्ञय
े वापर, जागेची मालकी व सदर बाींिकाम पण
ु ग झाल्यानींतर त्याचे पुढील
परररक्षण करण्याच्या अनष
ु ींगाने महानगरपासलकेमार्गत ना-हरकत प्रमाणपि दे ण्यात येत.े

यासाठी आवचयक कागदपिाींची पुतत
ग ा झाल्यास पवदहत मुदतीत ना-हरकत दाखले

दे ण्याची कायगवाही महानगरपासलकेमार्गत करण्यात येत.े
(४) प्रचन उद्ावत नाही.

___________
डी.एन.नगर-मांडाले मेरो २- बी प्रिल्पाबाबत
(१२)

१३५०९७ (११-०७-२०१९).

श्री.मांगेश िुडाळिर (िुलाा) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

(१) डी.एन.नगर-मींडाले मेरो २-बी प्रकल्पाची सद्यजस्थती काय आहे ,
(२) असल्यास, या प्रकल्पामळ
ु े प्रकल्प बाचित होणाऱया कुलाग (पव
ू )ग नेहरू नगर येथील

म्हाडाच्या इमारतीमध्ये राहणाऱया रदहवाचयाींचे पुनवगसन त्याच दठकाणी व्हावे या अनुषींगाने
मुींबई मेरो रे ल कार्पोरे शन व म्हाडा याींच्यामध्ये करार करण्यात आला आहे काय,

(३) असल्यास, क्रकती कालाविीत प्रकल्पग्रस्ताींचे पुनवगसन करून मेरो २ बी चे काम पूणग
करण्यात येणार आहे ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१९-०८-२०१९) : (१) मेरो–२ ब या प्रकल्पास २५ ऑक््ोर, २०१६ रोजी
मान्यता दे ण्यात आली असून,मे. एआयसीए कन्सोरद्यम या सींस्थेची सािारण सल्लागार
म्हणून ननयुक्ती करण्यात आली असून, मे. ससस्िा एमव्हीए कन्सल््ीींग इींडडया प्रायव्हे ्
सलसम्े ड या सल्लागाराची सपवस्तर सींकल्पचचि सल्लागार म्हणन
ू ननयक्
ु ती करण्यात आली

असून, सदर प्रकल्पाची चार भागामध्ये पवभागणी करण्यात आली असन
ू एकूण रु. २,४५०

को्ीींच्या कामाींकरीता कींिा्दाराींची नेमणक
करण्यात आली असून सध्या स्थापत्य कामे
ू
प्रगतीपथावर आहे त.

(२) सदर प्रकल्पाने बाचित झालेल्या सोसायटयाींचे पन
ु वगसन करण्यासींदभागम म्हाडा सोबत
ददनाींक १३.११.२०१८ रोजी चचाग होकन, मेरो मागागच्या प्रस्तापवत बाींिकामानींतर भख
ू ींडाच्या

पव.स. ५९१ (11)
उवगररत जागेत त्याच दठकाणी म.ु म.प्र.पव.प्राचिकरणामार्गत पुनवगसन करण्याचे ठरपवण्यात आले
आहे . प्राचिकरणाने

ननयुक्त

केलेल्या

वास्ति
ु ास्िाज्ञाींमार्गत

बाचित

तीन

सोसाय्ीच्या

पन
ु पवगकासाबाबत दोन नमन्
ु यात आराखडा तयार केला असन
ू तो दद.११.१.२०१९ रोजी म्हाडाकडे
मान्यतेसाठी सादर केला. प्राचिकरणाने सादर केलेल्या दोन नमून्यापैकी एका नमुन्यास
म्हाडाने ठराव क्र. ६८३४ अन्वये मान्यता ददली आहे. म्हाडाने मान्यता ददलेल्या ठरावाप्रमाणे

सपवस्तर प्रस्ताव म्हाडाकडे सादर करण्याबाबत म्हाडाने प्राचिकरणास ददनाींक २२.०४.२०१९ च्या
पिान्वये कळपवले आहे. त्यानुसार प्राचिकरणाने ननयुक्त केलेल्या वास्तुिास्िज्ञाींमार्गत सदर
पन
ु पवगकास आराखड्याचे सपवस्तर प्रस्ताव करण्याचे काम सरु
ु असन
ू , सदर पन
ु पवगकास
आराखडा लवकरच म्हाडाकडे अींनतम मींजूरीसाठी सादर करण्यात येईल.

(३) मुींबई महानगर प्रदे ि पवकास प्राचिकरणामार्गत मेरो माचगगका २ ब (डी.एन. नगर-मींडाले)
या माचगगकेचे बाींिकाम युध्दपातळीवर सुरु असून ते २०२१ पयांत पण
ू ग करण्याचे प्रयत्न आहे त.
कुलाग (पव
ु )ग नेहरु नगर येथील मेरो प्रकल्पामळ
ु े बाचित झालेल्या प्रकल्पग्रस्ताींचे पन
ु वगसन हा

मेरो प्रकल्पाचाच एक भाग असून, मेरो प्रकल्प पुणत्ग वाच्या अगोदर सदर प्रकल्पग्रस्ताींचे
पुनवगसन प्राचिकरणामार्गत करण्याचे ननयोजजत आहे .

___________

नासशि महानगरपासलिेअांतगात पांडडत िॉलनी येथील रस्ता ेचल्याबाबत
(१३)

१३५३१४ (११-०७-२०१९).

श्रीमती दे वयानी फराांदे (नासशि मध्य) :

सन्माननीय

मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) नासिक महानगरपासलका अींतगगत पींडडत कॉलनी येथील रस्ता खचल्याची दघ
ग ना ददनाींक
ु ्
१२ माचग, २०१९ रोजी वा त्या सुमारास घडली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, रस्त्याचे काम १ मादहन्यापूवी करण्यात आले असून व दोन ददवसाींपूवी सदर
रस्त्याची डागडुजी करण्यात आलेली होती, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, वारीं वार एकच रस्त्याच्या दरू
ु स्तीसाठी ननिी दे ण्याची कोणती कारणे आहे त,

(४) असल्यास, पींडडत कॉलनी येथील रस्त्याचे काम ननकृष् दजागचे केल्याबाबत सींबींचित
ठे केदार, अचिकारी व कमगचारी याींच्यावर कोणती कारवाई कारण्यात आली वा येत आहे ,
(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०९-०८-२०१९) : (१) होय.
नासिक महानगरपासलका हद्दीतील पींडीत कॉलनी येथील रस्त्याच्या डाींबरीकरणाचे काम
पुणग झाल्यानींतर, ड्रेनेज लाईनचे चें बर व पाणीपुरवठा लाईन सलकेज झाल्याने रस्त्याखालील
माती सभजून खचल्यामुळे दद.१२/०३/२०१९ रोजी रस्त्यावर छो्ा खड्डा पडला होता.
(२) नाही.

सदर रस्त्याचे डाींबरीकरण जानेवारी २०१९ मध्ये पुणग करण्यात आले होते. माि रस्ता

खचण्याच्या दोन ददवसाींपुवी कुठलीही डागडुजी करण्यात आलेली नव्हती.
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(३) व (४) वारीं वार एकाच रस्त्याच्या दरु
ु स्तीसाठी ननिी दे ण्यात आलेला नाही. तसेच, पींडडत
कॉलनी

येथील

रस्त्याचे

काम

महानगरपासलकेने कळपवले आहे .

ननकृष्

दजागचे

आढळून

आलेले

नाही,

असे

नासिक

(५) प्रचन उद्ावत नाही.
___________
नासशि महानगरपासलिा येथील अनतररक्त िारभार असणाऱ्या आयुक्ताांनी पदाचा गैरवापर
िरून २१ िोटी रुपयाांची नि
ु सान भरपाई हदल्याबाबत

(१४)

१३५३१६ (११-०७-२०१९).

श्रीमती दे वयानी फराांदे (नासशि मध्य) :

सन्माननीय

मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) नासिक महानगरपासलका येथे आयुक्त पदाचा अनतररक्त कायगभार असताींना उपअसभयींता
याींच्याकडे कायगकारी असभयींता व सींचालक, नगररचना, नासिक महानगरपासलका

या दोन

वररषठ पदाींचा कायगभार सोपवन
ू स्थायी ससमतीच्या मान्यते सिवाय २१ को्ी रुपयाींची नक
ु सान
भरपाई दे ण्याचा ननणगय अनतररक्त कायगभार

आसणाऱया आयुक्ताींनी घेतला, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, आनतररक्त कायगभार असताींना आिा प्रकारचा ननणगय घेण्याची कारणे काय
आहे त,
(३) असल्यास, याबाबत चौकिी करण्यात आलेली आहे काय, चौकिीत काय ननषपन्न झालेले
आहे , त्यानूसार कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२३-०८-२०१९) : (१), (२) व (३) • नासिक महानगरपासलकेच्या ‘खेळाचे
मैदान’ या आरक्षणाकरीता दद.३०.११.२०१५ पयांत भस
ू ींपादन प्रक्रक्रया पुणग करण्याबाबत मा.उच्च
न्यायालयाने दद.०४.०३.२०१५ रोजी आदे सित केले होते.

• सदरहू भस
ू ींपादन प्रस्तावाच्या अनष
ु ींगाने स्थायी ससमतीने ठराव क्र.१७६, दद.१९.५.२०१६
अन्वये, रु.५६,४७,४४,२६७/- इतक्या रकमेस मान्यता ददली आहे .
• सदर भस
ू ींपादन प्रस्तावाकरीता मागणी करण्यात आलेल्या रकमेपैकी रु.२९,६४,९०,७४०/इतकी रक्कम महानगरपासलकेने अदा केली.

• भस
ू ींपादन अचिकारी याींनी दद.१८/९/२०१८ रोजी उवगररत रु.२१,४५,४८,६०३/- इतकी रक्कम अदा
करण्याबाबत महानगरपासलकेस कळपवले.
•

महानगरपासलकेस

प्रनतददन

रु.७३,६१७/-

इतका

व्याजाचा

भुदांड

येत

असल्याने

व

जजल्हाचिकारी याींनी रक्कम अदा करणेबाबत आदे सित केल्याने, तत्कासलन महानगरपासलका
आयुक्त याींनी दद.३१/३/२०१८ रोजीच्या आदे िान्वये दे यक अदा करण्याबाबत कायगवाही केली
आहे .

• सदर रक्कम अदा करण्यात येक नये, याकरीता पवपवि पदाचिकारी याींनी हरकत घेतली
आहे .
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• याबाबत अनतररक्त आयुक्त याींचेमार्गत चौकिी ससमती स्थापन करण्यात आलेली असून,
ससमतीचा अहवाल प्रलींत्रबत असल्याचे नासिक महानगरपासलकेने कळपवले आहे .
(४) प्रचन उद्ावत नाही.
___________
मुांबईतील धारावी झोपडपट्टीच्या पन
ु ववािासाबाबत
(१५)

१३५३३३ (०८-०७-२०१९).

श्री.सभ
ु ाष साबणे (दे गलरू ) :
काय :-

श्रीमती तप्ृ ती सावांत (वाांद्रे पूव)ा , श्री.मांगेश िुडाळिर (िुलाा),

सन्माननीय गह
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील
ृ ननमााण मांत्री पढ

(१) आसिया खींडातील सवागत मोठी झोपडपट्टी असले ल्या मुींबईतील िारावी झोपडपट्टीच्या
पुनपवगकासाच्या अनुषींगाने िारावी पुनपवगकास प्राचिकरणाने ददनाींक १३ डडसेंबर, २०१८ रोजी वा
त्या सम
ु ारास प्रकल्प ननपवदा पुवग बैठक घेतली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर बैठकीत िारावी झोपडपट्टीच्या पन
ु पवगकासाचे काम समळण्यासाठी मींब
ु ईतील
बड्या बाींिकाम कींपन्या सहभागी झाल्या होत्या,

(३) असल्यास, प्रकल्प ननपवदा पूवग बैठकीतील ननणगयात्मक कायगवाहीचे स्वरुप काय आहे व
त्यानुषींगाने पुढील कायगवाहीचे स्वरुप काय आहे ?

श्री. राधािृष्ट्ण ववेे-पाटील (२३-०७-२०१९) : (१) होय, हे खरे आहे .

(२) होय, हे खरे आहे. सदर बैठकीत पवकासक/बाींिकाम क्षेिातील तज्ञ/ वास्ति
ु ास्िज्ञ
व इतर अिा एकूण २० सदस्याींनी सहभाग घेतला.

(३) ननपवदापूवग बैठकीत ननपवदा अ्ी व ितीबाबत चचाग करण्यात आली व त्याअनुषगाींने
िींकाींचे ननरसन करण्यात आले. सदर बैठक ही ननपवदा प्रक्रक्रयेतील िींकाचे ननरसन करण्यासाठी

असल्याने कोणताही ननणगय अपेक्षीत नव्हता. याबाबत पुढील प्रक्रक्रया िारावी पुनवगसन प्रकल्प
स्तरावर सुरू आहे . असा िारावी पुनपवगकास प्रकल्पाचा अहवाल आहे .
___________

नवी मुांबई शहरात हदव्याांगाांसाठी दे ण्यात आलेल्या पश्ब्लि टे सलफोन बुथचे (पीसीओ) बहुउपयोगीता िेंद्रात रूपाांतर िरण्याबाबत
(१६)

१३५५६२ (११-०७-२०१९).

श्री.असमत साटम (अांधेरी पश्श्चम),

श्री.प्रशाांत ठािूर

(पनवेल), अॅड.पराग अळवणी (ववलेपाले), श्रीमती मननषा चौधरी (दहहसर) :

सन्माननीय

मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) नवी मुींबई िहरात ददव्याींगाींसाठी दे ण्यात आलेल्या पजब्लक ्े सलर्ोन बुथचे (पीसीओ) बहुउपयोगीता केंद्रात रूपाींतर करण्यास ससडकोने मान्यता ददली असल्याची बाब माहे र्ेिव
ु ारी,
२०१९ च्या िेव्च्या आठवड्यात वा त्या दरम्यान ननदिगनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, या बथ
ु चे क्षेिर्ळ वाढपवण्याबरोबरच आता त्याींचा ६० वषाांचा भाडेकरार
करण्यात येणार आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, नवी मींब
ु ई ससडकोप्रमाणेच राज्यातील अन्य िहरात ही योजना राबपवण्यात
येणार वा येत आहे ,

(४) असल्यास, याबाबत िासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे,
(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१४-०८-२०१९) : (१), (२) व (३) ससडको सींचालक मींडळाचा ठराव
क्र.१२१४४, दद.१८.०२.२०१९ अन्वये नवी मुींबई िहरातील ददव्याींगाींसाठी दे ण्यात आलेल्या

पजब्लक ्े सलर्ोन बथ
ु चे (पीसीओ) बहु-उपयोगीता केंद्रात रूपाींतर करण्यास ससडकोने मान्यता
ददली आहे . ससडको कायगक्षेिातील सावगजननक दरु ध्वनी केंद्राच्या जागेच्या क्षेिर्ळवाढीबाबत
जागेची उपलब्िता तपासन
ू कायगवाही करण्यात येणार आहे. सदर जागेवर ननयोजनाच्या दृजष्ने

इतर कोणताही प्रकल्प होणार नसल्यास अिी जागा ससडकोच्या प्रचसलत ननयमानुसार व दर
आकारुन ६० वषागच्या भाडेपट्टयाने (सलजबेसीस) करण्याबाबतची तरतूद करण्यात आलेली आहे .

नवी मुींबई ससडकोप्रमाणे राज्यातील अन्य िहरात सदर योजना राबपवण्याची बाब

पवचारािीन नाही.

(४) व (५) प्रचन उद्ावत नाही.

___________

नासशि शहरात स्वाइन फ्लल्यच
ू ा सांसगा वाढत असल्याबाबत
(१७)

१३५५६५ (११-०७-२०१९).

श्री.असमत साटम (अांधेरी पश्श्चम),

श्री.प्रशाांत ठािूर

(पनवेल), अॅड.पराग अळवणी (ववलेपाले), श्रीमती मननषा चौधरी (दहहसर), श्री.असमन पटे ल
(मांब
ु ादे वी), श्री.अस्लम शेे (मालाड पश्श्चम), श्री.नसीम ेान (चाांहदवली) :

सन्माननीय

मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नासिक िहरात स्वाइन फ्लल्यच
ू ा सींसगग वाढत असल्याने आतापयांत तीन जणाींचा मत्ृ यू
झाल्याने

महानगरपासलकेच्या

उपचाराअभावी

रुग्णाींचा

मत्ृ यू

आरोग्य

झाल्यास

पवभागाने
थे्

खाजगी

गुन्हे

वैद्यकीय

दाखल

करण्यात

रुग्णालयाींना
येणार

योग्य

असल्याचे

कळपवल्याचे माहे माचग, २०१९ च्या िेव्च्या आठवड्यात वा त ा दरम्यान ननदिगनास आले
आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, यामुळे खाजगी रुग्णालयाींनी सींताप व्यक्त केला आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, या अनुषींगाने िासनाकडून कोणती कायगवाही करण्यात आली वा येत आहे,
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०८-०८-२०१९) : (१) होय.
नासिक महानगरपासलका कायगक्षेिात माचग २०१९ पयांत एकूण २१ रुग्णाींचा मत्ृ यू झाला

असून, त्यापैकी ३ मत्ृ यू मनपा व िासकीय रुग्णालयात व १८ मत्ृ यू खाजगी रुग्णालयात
झालेले आहे त.
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त्यामुळे खाजगी डॉक््राींच्या हजगजीपणामळ
ु े जर मत्ृ यू झाला तर कायगवाही करण्यात

येईल, याबाबत महानगरपासलकेमार्गत जादहर आवाहन करण्यात आले होते.

(२) व (३) याअनष
ु ींगाने महानगरपासलकेमार्गत डॉक््राींच्या पवपवि सींघ्नाींसोबत चचाग करण्यात
येकन, खालील बाबीींवर सींयुक्तपणे कायगवाही करण्याचे ठरले.

१) महानगरपासलका कायगक्षेिात खाजगी डॉक््सग याींची कायगिाळा घेकन त्याींना स्वाईन

फ्लल्यू रुग्ण उपचाराबाबत मागगदिगन करावे.

२) महानगरपासलकेतर्े स्वाईन फ्लल्यू बाबत पवपवि माध्यमाींमार्गत जनजागत
ृ ी करावी.

३) महानगरपासलकेतर्े पवलगीकरण कक्ष स्थापन करुन ्ॅ समफ्लल्यू औषि उपचाराबाबत

कायगवाही करावी.

४) कोणत्याही खाजगी डॉक््राींवर कायगवाही करण्याअगोदर सपवस्तर चौकिी करुन नींतरच
योग्य कायगवाही करावी.
येत आहे .

वरील मद्
ु याींच्या अनष
ु ींगाने सींयक्
ु तररत्या महानगरपासलकेमार्गत कायगवाही करण्यात

(४) प्रचन उद्ावत नाही.
___________
नवी मांब
ु ईतील भाडेपट्टयाच्या अटी सशधथल िरण्याबाबत
(१८)

१३६११८ (११-०७-२०१९).

श्री.मनोहर भोईर (उरण) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) नवी मुींबईतील भाडेपट्टयाच्या अ्ी सिचथल करण्याचा ननणगय माहे माचग, २०१९ मध्ये वा
त्या दरम्यान ससडकोने घेतला आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, या ननणगयाचे स्वरुप काय आहे,
(३) असल्यास, त्याची अींमलबजावणी केव्हापासून करण्यात येणार आहे ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०९-०८-२०१९) : (१), (२), व (३) ससडको मालकीच्या भाडेपट्टयाच्या
जसमनी सलज होल्ड ते क्रि होल्डसम करण्याबाबत िासनाच्या दद.२०.१२.२०१८ रोजीच्या
पिान्वये मागगदिगक सूचना ननगगसमत करण्यात आल्या आहे त. तसेच ससडकोच्या नपवन

िहराींच्या “नवी िहरे जमीन पवल्हे वा् ननयमावली, १९९२” मध्ये करावयाच्या सि
ु ारणाींना
दद.०७.३.२०१९ रोजीच्या पिान्वये मान्यता ददली आहे .

सदर ननणगयामुळे भाडेपट्टािारकाींना लाभ होणार असून उपरोक्त दद.२०.१२.२०१८ व

दद.०७.०३.२०१९ रोजीच्या पिानुसार ससडको महामींडळाकडून पुढील कायगवाही करण्यात येत
आहे .

___________

पव.स. ५९१ (16)
वडाळा (श्ज.नासशि) ससध्द हनुमान मांहदरापासून गोपालवाडीमागे
जोडणाऱ्या रस्त्याची झालेली दरु वस्था

(१९)

१३६१२२ (११-०७-२०१९).

(श्रीगादा) :

श्रीमती हदवपिा चव्हाण (बागलाण), श्री.राहुल जगताप

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नासिक जजल्ह्यातील वडाळा गावातील ससध्द हनम
ु ान मींददरापासन
ू थे् श्री. श्री. रपविींकर
मागागला गोपालवाडीमागे जोडणाऱया रस्ता महानगरपासलकेमार्गत भुसमगत ग्रासाठी खोदला

गेल्यानींतर मागील चार मदहन्याींपासून या रस्त्याची दरु वस्था झाली असून अद्याप हा रस्ता
महानगरपासलकेकडून दरु
ु स्त केला जात नसल्याचे ददनाींक १७ एपप्रल, २०१९ रोजी वा
त्यासुमारास ननदिगनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, वारीं वार तक्रार करुन दे खील हा रस्ता महानगरपासलकेकडून दरु
ु स्त केला जात
नसल्याने नागरीकाींनी आींदोलनाचा इिारा ददला आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास, याबाबत चौकिी करण्यात आली आहे काय, त्यात काय आढळून आले व

तद्नूसार सदर रस्ता दरु
ु स्त करण्याबाबत िासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत
आहे ,

(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०९-०८-२०१९) : (१) हे खरे नाही.
नासिक महानगरपासलका हद्दीमध्ये वडाळा गावातील ससध्द हनम
ु ान मींददरापासून

श्री.श्री.रपविींकर मागागला गोपालवाडी मागे जोडणारा रस्ता भसु मगत ग्ार पाईप लाईन
्ाकण्यासाठी दद.१३.०१.२०१९ ते ०५.०२.२०१९ या कालाविीत खोदण्यात आला होता.
होता.

काम पुणग झाल्यानींतर खड्डे बज
ु पवण्यात येकन रस्ता रहदारीस खल
ु ा करण्यात आला

(२) यासींदभागत महानगरपासलकेस ऑनलाईन प्रणालीव्दारे तक्रार प्राप्त झाली होती.
(३) महानगरपासलकेस प्राप्त झालेल्या तक्रारीच्या अनष
ु ींगाने, सदर रस्त्याचे खडीकरणाचे काम
दद.२५.०५.२०१९ रोजी पुणग करण्यात आले आहे .
(४) प्रचन उद्ावत नाही.

___________
नवी मुांबई आांतरराष्ट्रीय ववमानतळामुळे बाधधत झालेल्या सवा शेति-याांच्या
जसमनीची नुिसान भरपाई त्वरीत दे ण्याबाबत

(२०)

१३६५९३ (११-०७-२०१९).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.मनोहर भोईर (उरण) :

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) नवी मींब
ु ई आींतरराषरीय पवमानतळामळ
ु े बाचित झालेल्या दहा पैकी आठ गावातील सम
ु ारे

५० वध्
ृ दाींचा माहे डडसेंबर, २०१८ पासून तीन मदहन्याच्या कालाविीत स्थलाींतरामुळे मुत्यू
झाला, हे खरे आहे काय,

पव.स. ५९१ (17)
(२) असल्यास, ससडकोने ताब्यात घेतलेल्या जसमनीची नुकसान भरपाई अद्याप अनेक
िेतकऱयाींना समळालेली नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सवग िेतक-याींच्या जसमनीची नक
ु सान भरपाई त्वरीत दे ण्यासाठी कोणती
उपाययोजना करण्यात आली वा करण्यात येत आहे,
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१४-०८-२०१९) : (१) हे खरे नाही.
(२) अिी बाब नाही.
ज्या भूिारकाींच्या जसमनी नवी मब
ुीं ई आींतरराषरीय पवमानतळासाठी सींमतीने सींपाददत

केलेल्या आहे त अिा भूिारकाींना २२.५ % योजनेंतगगत वा्प केलेल्या एकूण ११३० भूखींडाींपैकी
३१७ भूखींडाचा भाडेपट्टा करारनामा करण्यात आला आहे .

नवी मींब
ु ई आींतरराषरीय पवमानतळामळ
ु े स्थलाींतरीत होणाऱया गावामिील एकूण

२७८६ बाींिकामाींपैकी २४४७ बाींिकामाचे करारनामे करण्यात आले असून २१६४ भूखींडाचे ताबे
दे ण्यात आले आहे त. २७८६ बाींिकामाींपक
ै ी २३८३ बाींिकामे ननषकापषत करण्यात आली असून

िोरणानुसार त्याींना बाींिकाम अनुदान, उदरननवागह भत्ता, वाहतूक भत्ता रु.५०० प्रमाणे
प्रोत्साहन भत्ता व १८ मदहन्याचे घरभाडे इत्यादी दे ण्यात आले आहे . उवगररत बाींिकाम

िारकाींना वेळोवेळी अवाहन करुन बाींिकामे ननषकापषत करुन या योजनेचा लाभ घेणेबाबत
कळपवण्यात येत आहे.
(३) दद.०१.०३.२०१४ व दद.२८.०५.२०१४ च्या िासन ननणगयानस
ु ार सींपाददत जसमनीबद्दल २२.५%
योजनेनुसार पवकससत भूखींड तथा स्थलाींतरीत होणाऱया बाींिकामाबद्दल पुनवगसन व पुन:स्थापना

योजनेनस
ु ार भख
ू ींड व आचथगक लाभ दे ण्यात येत आहे त. त्यानुसार वा्पीत भख
ू ींडाचे भाडेपट्टा
करारनामा करण्याची कायगवाही सरु
ु आहे .
(४) प्रचन उद्ावत नाही

___________
नासशि शहरातील ज्येष्ट्ठ नागररि सांघाच्या सभबगह
ृ बुंची भाडेवाढ रद्द िरून मोफत
किां वा नाममात्र दर आिारण्याबाबत

(२१)

१३६६०७ (११-०७-२०१९).

िळवा) :

श्री.छगन भुजबळ (येवला), श्री.श्जतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नासिक िहरातील ज्येषठ नागररक सींघाच्या सभागह
ृ ाींची रे डीरे कनरच्या २.५% दराने

करण्यात आलेली अवाजवी भाडेवाढ रद्द करून मोर्त क्रकींवा नाममाि दर आकारण्याबाबत
लोकप्रनतननिीींनी ददनाींक २६ र्ेिुवारी, २०१९ व ददनाींक २० माचग, २०१९ रोजी वा त्यासुमारास
मा.मख्
ु यमींिी याींचेकडे मागणी केलेली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, नासिक िहरातील ज्येषठ नागररक सींघाच्या सभागह
ृ ाींना सील लावल्यामुळे

ज्येषठ नागररकाींना कायगक्रमाींसाठी जागा नाही त्यामळ
ु े ज्येषठ नागररकाींसमोर प्रचन ननमागण
झाला आहे. नासिक िहरातील ज्येषठ नागररक सींघाच्या सभागह
ृ ाींना लावण्यात आलेले ससल

पव.स. ५९१ (18)
काढण्यासाठी लोकप्रनतननिीींनी ददनाींक २० माचग २०१९ रोजी वा त्यासुमारास आयुक्त, नासिक
महानगरपासलका याींचेकडे मागणी केलेली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करून ज्येषठ नागररकाींना ददलासा दे ण्यासाठी
कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२३-०८-२०१९) : (१) होय.
मा.लोकप्रनतननिी याींचे दद.२० माचग, २०१९ रोजीचे पि प्राप्त झाले आहे .
(२) होय.
(३) • नासिक महानगरपासलकेच्या समळकतीींबाबत मा.उच्च न्यायालयात जनदहत याचचका
क्र.११८/२०१८ दाखल झालेली आहे.
• याप्रकरणी मा.उच्च न्यायालयाने ददलेल्या ननदे िानस
ु ार समळकतीींचे पवभागननहाय सवेक्षण
करण्यासाठी महानगरपासलकेमार्गत ससमती गठीत करण्यात आली आहे .

• त्याअनुषींगाने ननयमबाह्य वापर असलेल्या एकूण ३८२ समळकतीींना तत
ू ागस ससल करण्याची
कायगवाही महानगरपासलकेमार्गत करण्यात आलेली आहे.

• मा.उच्च न्यायालयाच्या ननणगयास अचिन राहून, ससल करण्यात आलेल्या ३८२ समळकतीींपैकी
यापव
ु ी करारनाम्याने ददलेल्या ११७ समळकती ननयमानस
ु ार भाडेिल्
ु क भरण्यास तयार
असलेल्या व्यक्ती/सींस्था याींचे हमीपि घेकन, महानगरपासलकेमार्गत तात्पुरत्या स्वरुपात खुल्या
करुन दे ण्यात आलेल्या आहे त.
(४) प्रचन उद्ावत नाही.
___________
नासशि येथील गोदावरी नदीपात्र व पररसरात प्रदष
ू ण िरणाऱयबुंवर िारवाई िरण्याबाबत
(२२)

१३६७४६ (१३-०७-२०१९).

श्रीमती सीमाताई हहरे (नासशि पश्श्चम) :

सन्माननीय

मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) नासिक येथील गोदावरी नदीत प्रदष
ु ण करणा-याींवर महानगरपासलका प्रिासनाने ददनाींक १
एपप्रल, २०१९ पासून दीं डात्मक कारवाई करण्याची प्रक्रक्रया थाींबवली असल्याची बाब माहे एपप्रल,
२०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदिगनास आली आहे, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

गोदावरी

नदीतील

प्रदष
ु ण

थाींबपवण्यकररता

एका

ियस्त

मक्तेदारास

महानगरपासलका प्रिासनाकडून नदीतील पानवेली व प्लॅ ास््ीक कचरा काढण्याचा ठे का ददला

होता पींरतु सदर ठे केदाराचे कमगचारीच गायब असल्याने नदी प्रदष
ु णात वाढ होत आहे , हे ही
खरे आहे काय,
(३)

असल्यास,

अिा

प्रकारे

नदीपाि

व

पररसरात

अस्वच्छता

प्रिासनाकडून कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत आहे ,
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?

ननमागण

करणा-यावींर
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श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०८-०८-२०१९) : (१) हे खरे नाही.
नासिक महानगरपासलकेच्या हद्दीत गोदावरी नदीपािात प्रदष
ु ण करणाऱया नागरीकाींवर

रु.१०००/- याप्रमाणे दीं ड आकारणी केली जाते. तद्नींतर पन
ु :चच त्या नागरीकाने असे कृत्य
केल्यास त्यास रु.५०००/- दीं ड आकारला जातो.

सदर दीं डात्मक कारवाई करण्याची प्रक्रक्रया महानगरपासलकेमार्गत थाींबपवण्यात आलेली
नाही.
(२) हे खरे नाही.
गोदावरी नदीपाि स्वच्छता करण्यासाठी महानगरपासलकेमार्गत ई-ननपवदा प्रक्रक्रयेंतगगत
मक्तेदाराची ननयुक्ती करण्यात आली आहे .

ननपवदे तील अ्ी-ितीमध्ये नमूद असलेल्या कमगचाऱयाींच्या सींख्येप्रमाणे गोदावरी नदी

पाि स्वच्छतेचे काम मक्तेदारामार्गत सुरु आहे .

(३) नदीपाि व पररसरात अस्वच्छता ननमागण करणाऱयाींवर महानगरपासलका प्रिासनाकडून
दीं डात्मक कारवाई करण्यात येत.े
(४) प्रचन उद्ावत नाही.

___________

मांब
ु ई महानगर प्रदे शासाठी सन २०३१ पयंत पररवहन धोरण ठरववण्यासाठी
'पररवहन अभ्यास' तयार िरण्याबाबत

(२३)

१३७८६४ (११-०७-२०१९).

श्री.मांगलप्रभात लोढा (मलबार हहल), श्री.प्रिाश फातपेिर

(चें बूर), श्री.तुिाराम िाते (अणश
ु क्ती नगर), श्री.प्रिाश सुवे (मागाठाणे) :

सन्माननीय

मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) िासनाने एमएमआरडीएमार्गत मुींबई नागरी पररवहन प्रकल्पाींतगगत मुींबई महानगर
प्रदे िासाठी सन २०१८ मध्ये वा त्या दरम्यान मुींबई महानगर प्रदे िातील लोकाींच्या प्रवासाची

पध्दत व प्रकार जाणन
घेणे आणण या प्रदे िासाठी सन २०३१ पयांत पररवहन िोरण
ू
ठरपवण्यासाठी ’’पररवहन अभ्यास’’ तयार करुन अींनतम अहवाल माहे जल
ु ै, २००८ मध्ये वा
त्यादरम्यान िासनास सादर केला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या अहवालात कोणत्या सिर्ारिी करण्यात आल्या आहे त व त्याचे र्ायदे काय
आहे त,
(३) असल्यास, या सिर्ारिी िासनाने स्वीकारल्या आहे त काय, त्यानष
ु ींगाने िासनाने पढ
ु े
कोणती कायगवाही केली आहे व याबाबतची सद्यःजस्थती काय आहे ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१९-०८-२०१९) : (१) मींब
व पररवहन व्यवस्था सक्षम,
ु ईतील वाहतक
ू
कायगक्षम आणण सुिारणा करण्यासाठी, मुींबई महानगर प्रदे ि पवकास प्राचिकरणाने मुींबई नागरी

पररवहन प्रकल्प (MUTP) अींतगगत, जागनतक बँकेच्या ताींत्रिक सहाय्याने वषग २००५- २००८
मध्ये

सल्लागारामार्गत

सवांकष

पररवहन

अभ्यास

(Comprehensive

Transportation

Study) आणण व्यवसाय आराखडा (Business Plan) प्राचिकरणास वषग २००८ मध्ये सादर
केला.
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सदर सवांकष पररवहन अभ्यास अहवालास ददनाींक १५ माचग, २००८ रोजी झालेल्या
प्राचिकरणाच्या १२१ व्या बैठकीत मान्यता समळाली आहे .
(२) सवांकष पररवहन अभ्यास २००८ च्या अहवालानुसार मुींबई महानगर प्रदे िासाठी क्षक्षतीज

वषग २०३१ पयांत ४५० क्रक.मी. चे मेरो मागागचे, २४८ क्रक.मी. उपनगरीय रे ल्वे मागागचे आणण
१७४० क्रक.मी. चे रस्त्याींचे जाळे प्रस्तापवत/सिर्ारस केलेले आहे . प्रस्तापवत मागागची (मेरो,
उपनगरीय रे ल्वे आणण महामागग) प्रस्तापवत कालाविीत अींमलबजावणी झाल्यास वाहतक
ू कोंडी,
प्रदष
ू ण आणण प्रवािी वेळेत पररणामकारक बचत होईल. तसेच वाहतक
ू पररवहन व्यवस्थेच्या
्क्क्यामध्ये सुिारणा होईल.

(३) अभ्यासात नमूद केलेल्या पवपवि पररवहन योजना व प्रकल्पाींच्या सिर्ारिीींचा प्रामुख्याने

पवचार करुन त्याींचे ननयोजनबद्ध व ननिी उपलब्ितेनुसार सींबींचित सींस्थाींमार्गत अींमलबजावणी
करण्यात येत आहे.

सवांकष पररवहन अभ्यास व व्यवसाय आराखडा अभ्यास पूणग झाल्यानींतर गेल्या

दिकात, महानगर प्रदे िात मोठया प्रमाणात पररवहन आणण जमीन वापर (Land use) यात
सुिारणा/बदल झाले आहे त. यामध्ये प्रामुख्याने वडाळा येथील नवीन (रदहवासी आणण

व्यवसानयक) जमीन वापर, मुींबई आींतराषरीय पवमानतळाच्या सींचलनातील सुिारणा, नवीन

मेरो आणण मोनो रे ल, प्रस्तापवत नवी मींब
ु ई पवमानतळ (NMIA), नवी मींब
ु ई पवमानतळ
प्रभापवत क्षेि (NAINA), जेएनपी्ी येथे प्रस्तापवत पविेष आचथगक क्षेि (SEZ), कल्याण आणण

सभवींडी पररसरात २७ आणण ५१ गावाींचा पवकास आराखडा, प्रस्तापवत जलवाहतूक प्रकल्प
इत्यादीींचा समावेि आहे .

वर उल्लेखीत प्रस्तापवत पायाभत
ू सपु विाींमळ
ू े बदल आणण याींचा पररणाम लक्षात

घेकन सवांकष पररवहन अभ्यासाचे अद्यावतीकरणाचे काम सल्लागारामार्गत प्रगतीपथावर आहे .

सदर अभ्यासामध्ये मुींबई महानगर प्रदे िासाठी क्षक्षतीज वषग २०२१,२०२६,२०३१ आणण २०४१
साठी अनक्र
ु मे तत्काळ, लघु, मध्यम आणण दीघग मुदतीसाठीचा पररवहन आराखडा तयार
करण्यात आला आहे. सल्लागारामार्ांत सदर अभ्यासाचा अींनतम मसुदा अहवाल लवकरच
प्राचिकरणास सादर होणे अपेक्षक्षत आहे .

___________
मुांबई शहरातील सायन बाांद्रा सलांि रोडवरील समठी नदी पात्रालगत उभारण्यात
आलेली शेिडो मीटर लाांबीची सांरक्षि सभांत ेचल्याबाबत

(२४)

१३७८७२ (११-०७-२०१९).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.सांजय िेळिर (ठाणे) :

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील

(१) मींब
ु ई िहरातील सायन बाींद्रा सलींक रोडवरील समठी नदी पािालगत उभारण्यात आलेली

िेकडो मी्र लाींबीची सींरक्षक सभींत खचली असून दठकठीकाणी कोसळली असल्याचे माहे माचग,
२०१९ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदिगनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, या ननकृष् दजागच्या बाींिकामाची चौकिी िासनाने केली आहे काय, त्यात

काय आढळून आले, चौकिीनूसार सींबींचित दोषीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत
आहे ,

(३) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२६-०८-२०१९) : (१) हे खरे नाही.
सदरची सभींत खचली नसून अनचिकृतपणे कचरा ्ाकण्यासाठी समाज कीं्काींमार्गत काही
दठकाणी तोडण्यात आली आहे .

(२) व (३) प्रचन उद्ावत नाही.
___________
िांु भारमाठ मालवण (श्ज.ससांधद
ु ग
ु )ा येथे असलेल्या म्हाडा वसाहतीत
पुरेसा पाणी पुरवठा होत नसल्याबाबत

(२५)

१३७८९३ (११-०७-२०१९).

श्री.सांजय साविारे (भुसावळ) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

(१) कींु भारमाठ मालवण (जज.ससींिद
ु ग
ु )ग येथे म्हाडा वसाहतीत पुरेसा पाणी पुरवठा होत नसल्याने
२६० कु्ुींब गत १० वषाांपासून कोकण म्हाडा व िासनाकडे सातत्याने पाणीपुरवठयाची मागणी
करीत आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, मालवण नगरपररषद, मालवण याींनी ददनाींक १२ जल
ु ै, २०११ रोजीच्या पिान्वये

मालवण िहर पाणीपूरवठा योजना ्प्पा-२ या योजनेव्दारे पाणी पुरवठा करण्याचे आचवासन
ददले होते, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी चौकिी करण्यात आली आहे काय, चौकिीत काय आढळून
आले, तद्नस
ु ार मालवण िहर पाणीपूरवठा योजना ्प्पा-२ या योजनेत सदर म्हाडा वसाहतीस

सामावन
ू घेकन पाणीपरू वठा करण्याबाबत िासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत
आहे ,

(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (३०-०७-२०१९) : (१) कींु भारमाठ येथील म्हाडा वसाहत मालवण

नगरपररषद क्षेिात समापवष् नसून, सदर वसाहत नगरपररषद हद्दीबाहे र सुमारे ३ क्रक.मी.
अींतरावर आहे . म्हाडा कायागलयाकडून सदर वसाहतीला पाणीपुरवठा करण्याबाबतची मागणी मे,
२०११ च्या दरम्यान मालवण नगरपररषदे कडे करण्यात आली होती.

(२), (३) व (४) • मालवण िहर पाणीपुरवठा योजना ्प्पा-२ प्रकल्पामध्ये कींु भारमाठ म्हाडा
वसाहतीला पाणी परु वठा करणे ही बाब समापवष् आहे.

• मालवण िहर पाणीपुरवठा योजना ्प्पा-२ योजनेला महाराषर सुवणग जयींती नगरोत्थान
(राज्यस्तर) योजनेतून दद.१७ डडसेंबर, २०१८ च्या िासन ननणगयान्वये मींजूरी दे ण्यात आलेली
आहे .
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• महाराषर जीवन प्राचिकरणकडून सदर योजनेची अींमलबजावणी करण्यात येत असून, सदर
प्रकल्प सध्या ननपवदािीन आहे.

___________
दग
ु ााडी चौिात (तब.िल्याण, श्ज.ठाणे) सशवाजी महाराजाांच्या पुतळयाजवळील
िोनसशलेची डागडुजी िरणेबाबत

(२६)

१३७९९० (११-०७-२०१९).

अॅड.भीमराव धाडे (आष्ट्टी) :

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) कल्याण पजचचमेकडील दग
ु ागडी चौकात सिवाजी महाराजाींचा अचवारूढ पुतळा उभारण्यात

आला असन
ू या पत
ु ळयाची कोनसिला कोसळल्याचे माहे मे, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान
ननदिगनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, कल्याण-डोंत्रबवली महानगरपासलकेचे पुतळा पररसरातील दे खभाल दरु
ु स्तीकडे
दल
ग होत आहे , हे ही खरे आहे काय,
ु क्ष

(३) असल्यास, सिवाजी महाराजाींच्या पुतळयाची तातडीने डागडुजी व पररसरातील दे खभाल
दरु
ु स्तीकरीता िासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास पवलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०५-०८-२०१९) : (१) होय, हे खरे आहे.
(२) व (३) • कल्याण-डोंत्रबवली महानगरपासलकेमिील दग
ु ागडी चौकातील सिवाजी महाराजाींच्या
पुतळ्याची कोनसिला दद.२९.०४.२०१९ रोजी पडल्याचे ननदिगनास आल्यावर, महापासलका
स्तरावर तातडीने डागडुजी करून सदर कोनसिला पूवव
ग त बसपवण्यात आलेली आहे .

• दग
ु ागमाता चौक येथील छिपती सिवाजी महाराज याींच्या पुतळ्याची व चौकाची दे खभाल
दरू
ु स्ती व स्वच्छता महानगरपासलकेमार्गत ननयसमत करण्यात येते.

• महानगरपासलका अींदाजपिकामध्ये “पत
ु ळ्याची दरू
ु स्ती, दे खभाल व सि
ु ोसभकरण करणे” या
लेखासिषगका अींतगगत दरवषी तरतद
ू केली जात असल्याचे, कल्याण-डोंत्रबवली महानगरपासलकेने
कळपवले आहे.

(४) प्रचन उद्ावत नाही.
___________
िल्याण-डाबबवली (श्ज.ठाणे) महानगरपासलिेत समाववष्ट्ट झालेल्या
२७ गावाांतील नागरी समस्याांबाबत
(२७)

१३८३२९ (११-०७-२०१९).

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

(िल्याण पव
ू )ा , श्री.किसन िथोरे (मरु बाड) :
करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा

पव.स. ५९१ (23)
(१) कल्याण–डोंत्रबवली (जज.ठाणे) महानगरपासलकेत समापवष् झालेल्या २७ गावाींत पवपवि
नागरी समस्या असून स्वतींि नगरपासलकेच्या मागणीकडेही दल
ग होत असल्याचे ननदिगनास
ु क्ष
आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, िेतकऱयाींची जमीन सींपाददत केली जाणार आहे , परीं तु जागेच्या मोबदल्याबाबत
स्पष्ता ददसून येत नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, २७ गावाींतील पाच गावाींच्या जसमनीवर ्ाकन प्लॅ ननींग स्कीम अींतगगत आरक्षण
्ाकण्यात आले आहे, हे ही खरे आहे काय,
(४) असल्यास, िासन उक्त प्रकरणी कोणती उपाययोजना करणार वा कररत आहे ,
(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२१-०८-२०१९) : (१) • दद. ०७ सप््ें बर, २०१५ रोजी उक्त २७ गावाींसाठी
नगरपररषद गदठत करण्यासाठी प्राप्त अचिसच
ू नेचा मसद
ू ा प्रससध्द केला आहे .

• सदर २७ गावाींची नगरपररषद स्थापन करण्यासाठी प्राप्त हरकती व सूचनाींवर पवभागीय
आयुक्त, कोकण पवभाग याींचे स्तरावर कायगवाही सुरू आहे .

(२), (३) व (४) • २७ गावाींसाठीच्या पवकास योजनेत दद. ११.०३.२०१५ अन्वये सारभूत
स्वरूपाचे र्ेरबद्दल (E.P) वगळून मींजूर केलेली आहे त.

• सदरचे सारभत
ू स्वरूपाचे र्ेरबद्दल (E.P) करीता िासन अचिसच
ू ना दद. ०९.०५.२०१७ अन्वये
मींजूरी प्रदान केलेली आहे.

• सदर अचिसूचनेच्या अनुषींगाने सींबींचित क्षेिातील जसमनमालक याींचेकडून प्रस्ताव प्राप्त

झाल्यानींतर मींजूर पवकास योजनेमिील आरक्षणे व रस्त्याींचे क्षेि सींपादीत करण्याबाबत

कायगवाही महानगरपासलकेमार्गत करण्यात आलेली असन
ू , पवकास योजनेतील रस्ते व आरक्षणे
याींचे क्षेि सींपादीत करण्याबाबतचे िोरण स्पष् आहे.
•

२७

गावाींमध्ये

ननयोजन

प्राचिकरण

असलेल्या

क्षेिामध्ये

नगररचना

पररयोजना

राबपवणेबाबतचा इरादा जाहीर केला नसल्याचे कल्याण-डोंत्रबवली महानगरपासलकेने कळपवले
आहे .
(५) प्रचन उद्ावत नाही.
___________
िल्याण-डाबबवली (श्ज.ठाणे) महानगरपासलिेत भूमाकफया आणण रहहवाशाांनी
मोठ्या प्रमाणात बेिायदा बाांधिामे िेली असल्याबाबत

(२८)

१३८३३४ (१२-०७-२०१९).

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

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

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा

(१) कल्याण-डोंत्रबवली (जज.ठाणे) महानगरपासलकेत भम
ू ाक्रर्या आणण रदहवाचयाींनी मोठ्या
प्रमाणात बेकायदा बाींिकामे सरु
ु केली असल्याचे ननदिगनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

पव.स. ५९१ (24)
(२) असल्यास, अनतक्रमण ननयींिण पवभाग व प्रभाग अचिकारी बाींिकामाकडे दल
ग कररत
ु क्ष
आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे,
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०५-०८-२०१९) : (१) सन २०१० ते २०१८ अखेरपयांत कल्याण-डोंत्रबवली
महानगरपासलकेने कायदे िीर प्रक्रक्रया पूणग करून घोपषत केलेली ३५५६ तर एमएमआरडीएने
घोपषत केलेल्या २२९ अिा एकूण ३७८५ अनचिकृत बाींिकामाची यादी महानगरपासलकेच्या
सींकेत स्थळावर प्रससध्द केली आहे .

(२) व (३) • कल्याण-डोंत्रबवली महानगरपासलकेच्या १० प्रभागक्षेिात “प्रभागक्षेि अचिकारी तथा
पदननदे सित

अचिकारी” अनचिकृत

बाींिकामापवरूध्द महाराषर

महानगरपासलका

अचिननयम

१९४९ चे कलम २०६ व २६७(१) अन्वये नो्ीस काढून बाींिकाम िारकास “अचिकृतता”
दिगपवणारे कागदपि सादर करणेबाबत सुनावणी आयोजजत करतात.

• सदरचे बािींकाम अनचिकृत असल्यास बाींिकाम िारकास स्वखचागने सदर बाींिकाम काढून
्ाकण्याची सूचना ददल्या जातात.

• सदरचे बाींिकाम बाींिकामिारकाने मुदतीत काढून न घेतल्यास सींबींचित प्रभागामार्गत
ननषकासनाची कायगवाही करण्यात येते.

• सन २०१५ ते २०१८ अखेरपयांत महापासलकेच्या एकुण १० प्रभागक्षेि कायागलयामार्गत एकुण

७६४५ इतकी अनचिकृत बाींिकामे ननषकाससत करण्यात आलेली आहे त. तसेच ननषकासन

कारवाईच्या वेळी ननषकासन खचागपो्ी रक्कम रू.१,९६,५५०/- इतकी सींबींचित बाींिकाम
िारकाींकडून वसल
ु करण्यात आलेली आहे.

• प्रभागक्षेि अचिकारी तथा पदननदे सित अचिकारी याींनी सींबींचित बाींिकाम िारकाींपवरूध्द
महाराषर प्रादे सिक नगररचना अचिननयम १९६६ मिील कलम ५३(२) आणण महाराषर
महानगरपासलका

अचिननयम

१९४९

मिील

कलम

३९७

अन्वये

अनचिकृत

बाींिकामे

करणाऱयाींवर आजपयांत ३६९ गुन्हे दाखल करण्यात आलेले आहे त, ही वस्तुजस्थती आहे .

• कल्याण-डोंत्रबवली महानगरपासलकेच्या प्रभागक्षेि कायागलयामार्गत अनचिकृत बाींिकामाींपवरूध्द
ननरीं तर कायगवाही करण्यात येत असल्याचे, कल्याण-डोंत्रबवली महानगरपासलकेने कळपवले आहे .
(४) प्रचन उद्ावत नाही.
___________
िल्याण-डाबबवली (श्ज.ठाणे) महानगरपासलिा हद्दीतील पावसाळयापव
ू ी
ेड्डे व चर भरण्याची िामे आचारसांहहतेमुळे रेडल्याबाबत

(२९)

१३८३४० (१२-०७-२०१९).

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

(मुरबाड), श्री.गणपत गायिवाड (िल्याण पूव)ा :
खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा

पव.स. ५९१ (25)
(१) कल्याण-डोंत्रबवली (जज.ठाणे) महानगरपासलका हद्दीतील पावसाळयापूवी खड्डे व चर

भरण्याची कामे आचारसींदहतेच्या कचाटयात सापडली असून खड्डे भरण्यासाठी २० को्ी व
इतर पवकास कामाींचे १५ को्ी रुपयाींचे प्रस्ताव आचार सींदहतेपव
ू ी तयार करण्यात आले होते
असे ननदिगनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(२) असल्यास, आयुक्ताींनी हे प्रस्ताव तत्परतेने स्थायी ससमती समोर पाठपवले असते तर ते
अन्य कामाप्रमाणे मींजूर करण्याची प्रक्रक्रया तत्काळ पार पडली असती, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर कामाींची ननपवदा प्रक्रक्रया २५ र्ेिुवारी पूणग होकन त्याच ददविी ठे केदार
ननयक्
ु तीची प्रक्रक्रया प्रिासनाने पार पाडणे आवचयक होते, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, प्रिासनामार्गत सदर कामात पवलींब झाल्याचे ननदशशनास आले आहे , हे ही खरे
आहे काय,
(५) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासन स्तरावर कोणती कायगवाही करण्यात आली वा येत आहे ,
(६) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०५-०८-२०१९) : (१) कल्याण-डोंत्रबवली महानगरपासलका हद्दीतील खड्डे
दरू
ु स्तीसाठी एकूण रू. १५.२९ को्ी व सेवावादहन्याींच्या खोदलेल्या चरी भरणेकरीता रू.२१.००
को्ी रक्कमेच्या १ वषग कालाविीच्या जाहीर ननपवदा लोकसभा सावगत्रिक ननवडणूकाींची
आचारसींदहता लागू होण्यापव
ु ी मागपवण्यात आल्या होत्या, ही वस्तजु स्थती आहे .

(२), (३), (४) व (५) • सदर कामाच्या ननपवदा मींजूरीबाबत कायगवाही सुरू असताना
दद.१०.०३.२०१९ रोजी लोकसभा सावगत्रिक ननवडणूकाींची आचारसींदहता लागू झाली.

• याअनुषींगाने कामाींची तातडी पवचारात घेकन सदर कामाींच्या ननपवदा जस्वकृत करणे व

कायागदेि दे ण्याच्या मान्यतेसाठी दद. २०.०३.२०१९ रोजी िासनास प्रस्ताव सादर केला असता,
ननवडणूक

आयोगाची

परवानगी

महानगरपासलकेला कळपवण्यात आले.

घेकन

पुढील

प्रक्रक्रया

करण्यासाठी

कल्याण-डोंत्रबवली

• तद्नींतर दद. ०६.०५.२०१९ रोजी स्थायी ससमतीने सदर प्रस्तावास मींजूरी ददली.

• सदर मान्यतेस अनस
ु रून दद.११.०५.२०१९ पासून खड्डे दरू
ु स्तीच्या कामाींना सुरूवात
करण्यात आली असन
ू सदर कामे प्रगतीपथावर आहे त.
(६) प्रचन उद्ावत नाही.

___________
िल्याण डाबबवली (श्ज.ठाणे) महानगरपासलिेच्या शास्त्रोक्त भरावभम
ू ी प्रिल्पाबाबत
(३०)

१३८३६४ (१२-०७-२०१९).

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

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

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा

(१) कल्याण डोंत्रबवली (जज.ठाणे) महानगरपासलकेने लादलेल्या िास्िोक्त भरावभम
ू ी प्रकल्पाला
ग्रामस्थाींचा पवरोि असताना दे खील जमीन बळकावून ह्या प्रकल्पाचे काम सरू
ु करण्यात आले
असल्याचे ननदिगनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

पव.स. ५९१ (26)
(२) असल्यास, महानगरपासलकेमार्गत केंद्र िासनाच्या सन २०१६ च्या राजपिात केलेल्या
ननयमाींचे उल्लींघन करण्यात आले आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनामार्गत कोणती उपाययोजना करण्यात आली वा येत आहे ,
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०५-०८-२०१९) : (१) • स्वच्छ भारत असभयान अींतगगत घनकचऱयाच्या
िास्िोक्त प्रक्रक्रयेसाठी िहर पवकास योजनेंतगगत आरक्षक्षत असलेल्या मौजे उीं बडे व बारावे येथे
एकाजत्मक घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प व िास्िोक्त भरावभूमी उभारण्यासाठी येथील
प्रकल्पाींना पयागवरण पवभागाकडून ना-हरकत दाखला दद. ०८.०६.२०१८ रोजी प्राप्त झालेला

आहे . मौजे माींडा-द््वाळा येथील प्रकल्पासाठी पयागवरण पवभागाचा “ना-हरकत दाखला” प्राप्त
करण्याची कायगवाही सरू
ु आहे .

• त्यानुसार मौजे उीं बडे व बारावे येथील प्रकल्पाचे काम हाती घेण्यात आले असून दोन्ही

प्रकल्पास स्थाननक जनतेचा पवरोि आहे. सद्यजस्थतीत मौजे उीं बडे येथील प्रकल्पाचे काम सुरू
असून मौजे बारावे येथील प्रकल्पाच्या पवरोिात श्री. राजेि लुल्ला व इतर याींनी राषरीय हररत

लवाद याींचेकडे दावा दाखल केला. याबाबत पुढील सुनावणी राज्यस्तरीय घनकचरा व्यवस्थापन
ससमतीकडे सरू
ु आहे.
•

िहर

पवकास

योजनेअींतगगत

घनकचरा

प्रकल्पासाठी

बाचित

होत

असलेली

जागा

महापासलकेच्या नगररचना पवभागामार्गत जागा मालकाींना द्डीआर दे कन सींपादीत केलेली
आहे . त्यामुळे जसमन बळकावून काम सुरू केले, हे वस्तुजस्थतीस िरून नाही.

(२) घनकचरा (व्यवस्थापन व हाताळणी) ननयम २०१६ व EIA Notification २००६ नस
ु ार

पयागवरण पवभाग महाराषर िासनाने मौजे उीं बडे व बारावे येथील प्रकल्पास “ना-हरकत दाखला”
ददलेला असन
ू , ननयमाींचे उल्लींघन झाले हे वस्तुजस्थतीस िरून नाही.

(३) व (४) • दद. ८.०७.२०१९ रोजी मा. मुख्यमींिी महोदयाींचे अध्यक्षतेखाली या पवषयाबाबत
झालेल्या बैठकीत पुढीलप्रमाणे ननणगय घेण्यात आले.

१) मौजे उीं बडे येथील घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पाचे काम दद.१५.०९.२०१९ पयांत पण
ू ग

करून प्रकल्प कायागजन्वत करावा.

२) कल्याण-डोंत्रबवली िहरातील ननसमगतीच्या जागी कचऱयाचे पवलगीकरण करून पवलगीकृत

ओला व सुका कचरा मौजे बारावे येथील प्रकल्पात जाईल, याची दक्षता घ्यावी. सदर प्रकल्पाचे
काम दद.१५.०१.२०२० पयांत पण
ू ग करून प्रकल्प कायागजन्वत करावा.

३) मौजे उीं बडे व मौजे बारावे येथील घनकचरा प्रकल्प कायागजन्वत करून आिारवाडी येथील

डजम्पींग ग्राकींड िास्िोक्तरीत्या जैव प्रक्रक्रया (Bio-mining) करून २ वषागत पूणप
ग णे बींद करणे.
___________
अिोला श्जल्हयातील नागररिाांच्या रेडलेल्या घराांच्या बाांधिामाचे
निाशे त्वरीत मागी लावण्याबाबत
(३१)

१३८३६७ (१३-०७-२०१९).

श्री.गोवधान शमाा (अिोला पश्श्चम) :

मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय

पव.स. ५९१ (27)
(१) अकोला जजल्हयातील नागररकाींच्या रखडलेल्या घराींच्या बाींिकामाच्या नकािाबाबत त्वरीत
ननणगय घेण्यासाठी माहे र्ेिुवारी मदहन्यात प्रिासनाने कायगिाळा घेवून नागररकाींना आचवासन
ददले होते, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, अचिका-याींच्या वचगस्वाच्या लढाईत १०० बाींिकाम मींजुरीचे नकािे रखडल्यामुळे
नागररकाींच्या मनात असींतोषाची भावना ननमागण झाल्याचे माहे एपप्रल, २०१९ च्या नतस-या
आठवडयात ननदिगनास आले, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे,
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१९-०८-२०१९) : (१) अकोला महानगरपासलकेमध्ये बाींिकाम नकािा
मींजुरीकरीता दद.२४/०९/२०१८ पासून Building Plan Management System लागू करण्यात
आलेली आहे .

तत्पूवी, Auto-DCR प्रणालीमार्गत बाींिकाम नकािे दाखल करण्यात येत होते. या

दोन्ही प्रणालीच्या सींक्रमण कालाविीमध्ये खाजगी असभयींता/वास्तूपविारद याींना येणा-या
ताींत्रिक अडचणीचे ननराकरण करण्याकरीता तसेच अप-ु या ताींत्रिक कमगचारी वगागमुळे रखडलेल्या
बाींिकाम परवानगी प्रकरणाचा त्वरीत ननप्ारा करण्याच्या उद्देिाने र्ेिुवारी मदहन्यात
कायगिाळा घेण्यात आलेली होती.
(२) अिी बाब नाही.
(३) व (४) प्रचन उद्ावत नाही.
___________
महाराष्ट्र नगरोत्थान योजनेतून दे गलूर (श्ज.नाांदेड) येथे बाांधण्यात आलेल्या शादीेान्याबाबत
(३२)

१३८५६३

(मुांबादे वी) :

(१२-०७-२०१९).

श्री.वसांतराव

चव्हाण

(नायगाांव),

श्री.असमन

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

पटे ल

(१) नाींदेड जजल्हयातील दे गलूर नगरपररषदे च्या नींरगल रस्त्यावर मुस्लीम बाहूल वस्तीमध्ये
नगरोत्थान योजनेअींतगगत ५९ लाख रुपये खचून
ग इमारत बाींिकाम मागील ३ वषागपुवी करण्यात
आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या इमारतीचा लोकापगण सोहळा न झाल्यामळ
ु े या इमारतीची नासिस
ू तोडर्ोड
होकन समाजकीं्काींकडून गैरवापर करण्यात येत असल्याची बाब ननदिगनास आली आहे , हे ही
खरे आहे काय,

(३) असल्यास, िासनाचे लाखो रुपये खचन
ूग बाींिण्यात आलेल्या िादीखान्यापासून मुस्लीम
बहुल वस्तीतील समाजबाींिवाना सदर सुपविाींना लाभ दे ण्यापासून वींचचत ठे वण्यात आले
याबाबत चौकिी करुन सींबि
ीं ीताींवर िासनामार्गत कोणती कारवाई करण्यात आली तसेच
िादीखाना लवकरात लवकर सुरु करण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?

पव.स. ५९१ (28)
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२२-०७-२०१९) : (१) होय, हे खरे आहे.
(२) हे खरे नाही.
सदर िादीखान्याची कुठल्याही प्रकारची तोडर्ोड अथवा गैरवापर करण्यात आलेला

नाही. सदर इमारत ही नगरपररषदे च्या ताब्यात असून सुजस्थतीत आहे .

(३) व (४) सदर इमारतीचे सावगजननक बाींिकाम पवभागाकडून मल्
ु याींकन करुन घेतल्यानींतर,

सललाव पद्धतीने पाि सींस्थेस वापषगक दे खभाल व दरु
ु स्ती करण्यासह चालपवण्याकरीता ठे का
दे ण्याचे प्रस्तापवत आहे .

• सदर इमारत मजु स्लम बहुल वस्तीतील समाजबाींिवाींसाठी खल
ु ी करुन, त्याचा लाभ सवग
नागररकाींना होणार असल्याबाबत नगरपररषद प्रिासन सींचालनालयाने अहवाल सादर केला
आहे .

___________
नासशि शहरातील डॉ.झाकिर हुसेन रुग्णालयातील मख्
ु य स्वाईन
फ्लल्यू िक्ष बांद िरण्यात आल्याबाबत

(३३)

१३८९०१ (१२-०७-२०१९).

श्री.योगेश (बापू) घोलप (दे वळाली) :

सन्माननीय

मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नासिक िहरातील डॉ.झाक्रकर हुसेन रुग्णालयातील मख्
ु य स्वाईन फ्लल्यू कक्ष बींद करुन
त्यास कुलूप लावल्याचे माहे मे, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदिगनास आले, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, लाखो रुपये खचग करुन सरु
ु केलेल्या या स्वाईन फ्लल्यू कक्षातील एकाही
यींिणेचा वापर मागील काही वषागपासून केला गेला नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदरहू कक्ष बींद करण्याची व कक्षातील यींिणेचा वापर न होण्याची कारणे काय
आहे त,
(४) असल्यास, हा कक्ष तातडीने सरु
ु करण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत
आहे ,

(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२३-०८-२०१९) : (१), (२) व (३) हे खरे नाही.
• नासिक महानगरपासलकेच्या डॉ.झाक्रकर हुसेन रुग्णालयात जानेवारी २०१९ पासन
ू स्वाईन
फ्लल्यू कक्ष सुरु करण्यात आला आहे .
• सदर कक्षात मे २०१९ पयांत एकूण ३२ सींिनयत स्वाईन फ्लल्यू रुग्णाींवर उपचार करण्यात
आला आहे .

• सदर स्वाईन फ्लल्यू कक्षातील उपलब्ि सवग यींिाींचा ननयसमतपणे वापर करण्यात येत असन
ू ,
सदर कक्ष ननयसमतपणे सुरु आहे.
(४) प्रचन उद्ावत नाही.
(५) प्रचन उद्ावत नाही.

___________

पव.स. ५९१ (29)

सातपूर ववभागातील (श्ज.नासशि) वपांपळगाव बहुळा सशवारातील
वस्त्याांसाठी पाण्याचे योग्य ननयोजन िरण्याबाबत
(३४)

१३८९०३ (१३-०७-२०१९).

श्री.योगेश (बापू) घोलप (दे वळाली) :

सन्माननीय

मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) सातपूर पवभागातील (जज.नासिक) पपींपळगाव बहुळा सिवारातील वस्त्याींसाठी जलकींु भ
उभारले असून पाणी पवतरणाचे योग्य ननयोजन न केल्याने येथील रदहवाचयाींना जल सींक्ाचा
सामना करावा लागत आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या भागाचा पाणी प्रचन सु्ण्यासाठी अींतगगत जलवादहन्याींची कामे हाती
घेण्यासाठी कोणती उपाययोजना करण्यात आली वा येत आहे ,
(३) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२३-०८-२०१९) : (१) नाही.
नासिक महानगरपासलका क्षेिातील पपींपळगाव बहुला सिवारातील वस्त्याींसाठी श्रसमक
नगर जलकींु भ (२० ल.सल. क्षमता) व रािाकृषण जलकींु भ (२० ल.सल. क्षमता) या जलकींु भावरुन
१२०० मी.मी. व्यासाच्या थे् पाईपलाईनवरुन महानगरपासलकेमार्गत सुरळीतपणे पाणीपुरवठा
करण्यात येत आहे.

(२) पपींपळगाव बहुला सिवारातील वस्त्याींना भपवषयात पाणी प्रचन उद्भवु नये याकररता
रािाकृषण नगर या नपवन जलकींु भावरुन मख्
ु य व उपजलवादहन्या ्ाकण्याच्या कामाची ननपवदा
प्रक्रक्रया अींनतम ्प्प्यात आहे , असे नासिक महानगरपासलकेने कळपवले आहे .
(३) प्रचन उद्ावत नाही.
___________
नासशि शहरातील धोिादायि पल
ु ाांचे स्रक्चरल ऑडीट िरण्याबाबत
(३५)

१३९२४६ (१३-०७-२०१९).

श्रीमती सीमाताई हहरे (नासशि पश्श्चम) :

सन्माननीय

मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) नासिक िहरामध्ये त्रि्ीिाींनी बाींिलेल्या अदहल्यादे वी होळकर (व्हीक््ोरीया) पुल तसेच
मुींबई-आग्रा महामागागवर आडगाव जवळील पुल व वालदे वी नददवरील पल
ु या तीनही पुलाींना

१०० वषागपेक्षा जास्त वषे पुणग झालेली असन
ू त्रि्ीि कींपनीने या पुलाींचे आयुमागन सींपल्याचे
नासिक महानगरपासलकेस कळपवलेले असून दे खील या पुलाींचे स्रक्चरल ऑडी् करण्यात आले
नसल्याची िक्कादायक बाब माहे माचग, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदिगनास आली, हे खरे
आहे काय,
(२) असल्यास, एका कींपनीस या तीनही पल
ु ाींचे स्रक्चरल ऑडी् करण्यासाठी कायागरींभ आदे ि
दे कनसुध्दा काम पुणग झालेले नाही, हे ही खरे आहे काय,

पव.स. ५९१ (30)
(३) असल्यास, या सींपुणग प्रकरणाची चौकिी करण्यात आली आहे काय, चौकिीत काय
आढळून आले व या तीन पल
ु ाींचे स्रक्चरल ऑडी् करण्यास तसेच नपवन बाींिकामासाठी
िासनस्तरावरुन ननिीसह मींजरु ी दे ण्यात आली आहे काय,
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०९-०८-२०१९) : (१) व (२) • नासिक िहरात त्रि्ीि काळात बाींिण्यात
आलेले अदहल्याबाई होळकर पुल (जव्हक््ोरीया), वालदे वी पुल व नेिावती नदीवरील पल
ु हे तीन
पल
ु आहे त.

• या पल
ु ाींची सद्यजस्थती व करावयाच्या डागडुजीबाबत प्राथसमक अहवाल तयार करण्याबाबत
महानगरपासलकेमार्गत दद.१९/१२/२०१८ रोजी मे.लाडगे प्रोजेक्टस ॲण्ड ्े क्नॉलॉजीस प्रा.सल. या
खाजगी सींस्थेस कायागदेि दे ण्यात आला होता.
• सदर सींस्थेने तीनही पल
ु ाींचा प्राथसमक पाहणी अहवाल महानगरपासलकेस सादर केला आहे .

(३) • सदर प्राथसमक पाहणी अहवालात होळकर पल
ु व वालदे वी पुलाची क्रकरकोळ डागडुजी
करणेबाबत नमूद आहे.

• त्याअनुषींगाने, सदर दोन्ही पुलाींचे स्रक्चरल ऑडी् करुन समळण्याबाबत अचिक्षक असभयींता,
त्रिज डडझाईन सकगल, नवी मुींबई याींचेकडे महानगरपासलकेमार्गत प्रस्ताव सादर करण्यात आला
आहे .

• तसेच, प्राथसमक पाहणी अहवालात नेिावती नदीवरील पल
ु ाची मोठ्या प्रमाणावर क्षती
झाल्याने

पुलाचे

मजबुतीकरण

त्वरीत

हाती

घेणेबाबत

नमुद

असल्याने,

यासाठी

महानगरपासलकेच्या सन २०१९-२० च्या अथगसींकल्पात रु.६५ लक्ष इतकी तरतूद केलेली असन
ू ,
सदर पल
ु ाचे जागी नपवन पल
ु बाींिण्याचे महानगरपासलकेमार्गत प्रस्तापवत आहे .
(४) प्रचन उद्ावत नाही.

___________

चुांचाळे सशवार (नासशि) येथे महानगरपासलिेतफे बाांधण्यात आलेल्या
सदननिाांमध्ये भाडेिरु राहत असल्याबाबत

(३६)

१३९२५१ (१३-०७-२०१९).

श्रीमती सीमाताई हहरे (नासशि पश्श्चम) :

सन्माननीय

मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) केंद्र िासनाने जवाहरलाल नेहरु पुनरुत्थान योजनेअींतगगत चुींचाळे सिवार (नासिक) येथे
महानगरपासलकेतर्े बाींिण्यात आलेल्या सदननकाींमध्ये भाडेकरु राहत असल्याचे माहे जानेवारी,
२०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदिगनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, महानगरपासलकेने बाींिलेल्या चुींचाळे सिवार येथील घरकुल योजनेचा ज्या
लाभार्थयाांनी लाभ घेतला त्या सदननका भाडेतत्वावर दे ण्यात आल्या आहे त, हे ही खरे आहे
काय,
(३) असल्यास, नासिक महानगरपासलका प्रिासनाने या सींपण
ु ग प्रकरणाची चौकिी केली आहे
काय, त्यानूसार सींबींचिताींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?

पव.स. ५९१ (31)
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२३-०८-२०१९) : (१) व (२) अींित: खरे आहे.
केंद्र िासन पुरस्कृत जवाहरलाल नेहरु राषरीय नागरी पुनरुत्थान असभयान अींतगगत

नासिक महानगरपासलका क्षेिातील चींच
ु ाळे सिवार येथे एकूण ३७६० घरकुलाींचे बाींिकाम
करण्यात आले असन
ू , त्यापैकी ३५९१ घरकुलाींचे वा्प पाि झोपडीिारकाींना करण्यात आले
आहे .

यापैकी

काही

घरकुलिारकाींनी

त्याींचे

महानगरपासलकेस प्राप्त झाली होती.

घरकुल

भाडेतत्वावर

ददल्याची

तक्रार

त्याअनष
ु ींगाने महानगरपासलकेमार्गत घरकुलाींची तपासणी केली असता दोन घरकुले

भाड्याने ददलेले असल्याचे ननदिगनास आले.

(३) महानगरपासलकेच्या तपासणीत भाड्याने दे ण्यात आल्याचे आढळून आलेली दोन घरकुले
सील करुन महानगरपासलकेने ताब्यात घेतली आहे त.
(४) प्रचन उद्ावत नाही.
___________
नासशि येथील स्माटा ससटी योजनेतील िामे दजेदार व्हावीत यािररता
सावाजननि बाांधिाम ववभागािडून पहाणी िरण्याबाबत
(३७)

१३९३४३ (१३-०७-२०१९).

श्रीमती दे वयानी फराांदे (नासशि मध्य) :

सन्माननीय

मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नासिक येथील केंद्र व राज्य िासनाच्या ननिीतन
ू सुरू असलेल्या स्मा्ग सस्ी योजनेतील
कामे दजेदार व्हावीत याकररता सावगजननक बाींिकाम पवभाग याींच्याकडून पहाणी करण्याची

मागणी स्थाननक लोकप्रनतननिी याींनी ददनाींक २५ ऑक््ोबर, २०१८ रोजी वा त्यासुमारास मुख्य
कायगकारी अचिकारी, स्मा्ग सस्ी योजना, नासिक याींच्याकडे केलेली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, मा.लोकप्रनतननिी याींनी केलेल्या मागणीच्या अनुषींगाने कोणती कायगवाही
करण्यात आली वा येत आहे ,

(३) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१९-०८-२०१९) : (१) • मुख्य कायगकारी अचिकारी, नासिक स्मा्ग सस्ी
याींना ददनाींक २५/१०/२०१९ रोजी मा. लोकप्रनतननिीींकडून ननवेदन प्राप्त झाले आहे .

• सदर ननवेदनात मा. लोकप्रनतननिीींकडून स्मा्ग सस्ी योजनेंतगगत राबपवण्यात येणाऱया

प्रकल्पाींची दे यके अदा करण्यापूवी ियस्थ यींिणा म्हणून सावगजननक बाींिकाम पवभागाकडून
पाहणी करूनच दे यके अदा करणेबाबत पवनींती करण्यात आली होती.

(२) व (३) • मा.लोकप्रनतननिीींनी केलेल्या पवनींतीनुसार डडसेंबर, २०१८ च्या सींचालक
मींडळाच्या बैठकीमध्ये ठराव पारीत करण्यात आला.

• त्याअनुषींगाने, स्मा्ग सस्ी योजनेंतगगत प्रकल्पाींवर दे खरे ख ठे वण्यासाठी प्रकल्प व्यवस्थापन
सल्लागाराींची नेमणक
ू करण्यात आली आहे .
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•

प्रकल्प

व्यवस्थापन

सल्लागाराींच्या

कामाची

पहाणी

महानगरपासलकेच्या

पवभागाकडून नमुना तपासणी केली जाते.

गुणवत्ता

• त्याचप्रमाणे, कामाींबाबत काही पवसिष् तक्रारी असल्यास, िासक्रकय तींिननकेतन, नासिक
रोड या ियस्त यींिणेमार्गत तपासणी करून घेत असलेबाबत व कामे दजेदार होण्याबाबत सवग
स्तरावर लक्ष पुरपवले जात असलेबाबत अहवाल मख्
ु य कायगकारी अचिकारी नासिक स्मा्ग सस्ी
याींनी िासनास सादर केला आहे .

___________
लोिप्रनतननधीुंनब माधगतलेली माहीती उपलब्ध िरुन न हदल्याबाबत
(३८)

१३९३४५ (१३-०७-२०१९).

श्रीमती दे वयानी फराांदे (नासशि मध्य) :

मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

िहर

असभयींता

व

आयुक्त,

नासिक

महानगरपासलका

याींच्याकडे

सन्माननीय
पविानसभा

अचिवेिनासाठी आवचयक माहीतीची मागणी स्थाननक लोकप्रनतननिी याींनी ददनाींक १७
जानेवारी, २०१९ रोजी वा त्यासुमारास केलेली होती, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, मा.लोकप्रनतननिी याींनी केलेल्या मागणीच्या अनुषींगाने माहीती दे ण्यात आलेली
नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, पविानसभा अचिवेिनासाठी आवचयक माहीती न दे ण्याची कारणे कोणती
आहे त,
(४) असल्यास, पविानसभा अचिवेिनासाठी आवचयक माहीती न दे णाऱया अचिकाऱयाींवर कोणती
कारवाई करण्यात आली वा येत आहे ,
(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२३-०८-२०१९) : (१) मा.लोकप्रनतननिी याींनी खालील मादहती समळणेबाबत
नासिक महानगरपासलकेकडे मागणी केली होती.
•

महानगरपासलकेच्या

बाींिकाम

पवभागामार्गत

माचग

२०१८

ते

जानेवारी

२०१९

पयांत

कोणकोणत्या कामाींची ्ें डर प्रक्रक्रया करण्यात आलेली आहे.
• सदर ्ें डरमध्ये क्रकती व कोणत्या ठे केदाराींनी सहभाग घेतला याची काम ननहाय मादहती.
• ्ें डर प्रक्रक्रयेतील अपाि ठरपवण्यात आलेल्या ठे केदाराींचे काम ननहाय नाव व अपाि
ठरपवण्यात आल्याचे कारण.
• ्ें डर प्रक्रक्रयेतून काही ठे केदाराींनी माघार घेतली असल्यास त्याींची नावे व कारण.
(२) नाही.

• मा.लोकप्रनतननिी याींनी मागणी केलेल्या मादहतीपैकी भागि: मादहती दद.१४/०२/२०१९ रोजी
महानगरपासलकेमार्गत दे ण्यात आली.
• काही मादहती महानगरपासलकेच्या पवपवि पवभागातील कायागलयातून सींकसलत करावयाची
असल्याने, महानगरपासलकेमार्गत सदर मादहती सींकसलत करुन दद.१५/०६/२०१९ रोजी दे ण्यात
आली आहे .

पव.स. ५९१ (33)
• सदर मादहती ही पवस्तत
ृ स्वरुपाची असल्याने, भागि: मादहती दे कन, उवगररत मादहतीचे
सींकलन करुन मादहती उपलब्ि करुन दे ण्यात आली असल्याचे महानगरपासलकेने कळपवले
आहे .
(३) प्रचन उद्ावत नाही.
(४) प्रचन उद्ावत नाही.
(५) प्रचन उद्ावत नाही.
___________
आिाशवाणी टॉवर, गाांगपूर रोड येथील जलतरण तलावाच्या प्लानबाबत
(३९)

१३९३४९ (१३-०७-२०१९).

श्रीमती दे वयानी फराांदे (नासशि मध्य) :

सन्माननीय

मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

आकािवाणी ्ॉवर, गींगापूर रोड येथील जलतरण तलावाचा प्लान ददनाींक १ नोव्हें बर,

२०१८ रोजी वा त्यासम
ु ारास ऑनलाइन पद्धतीने नगरपवकास पवभाग, नासिक महानगरपासलका
याींना सादर करण्यात आलेला होता, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, १५ ददवसात सादर करण्यात आलेले मान्य क्रकींवा अमान्य करण्यात येणे
याबाबत आदे ि असताींना ६ मदहन्याचा कालाविी होकनही कोणतीही कायगवाही करण्यात
आलेली नाही, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, सावगजननक दहताचा प्लान वेळेत मान्य न करण्याची कोणती कारणे आहे त
तसेच वेळेत कायगवाही न कारणाऱया आचिकाऱयाींवर कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत
आहे ,
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२३-०८-२०१९) : (१) आकािवाणी ्ॉवर, गींगापुर रोड येथील जलतरण
तलावाचा प्रस्ताव ददनाींक १४/०१/२०१९ रोजी Auto DCR कायगप्रणाली अींतगगत दाखल झालेला

आहे . तत्पूवी सुमारे ७४ ददवस सदरचा प्रस्ताव जलतरण तलावाचे वास्तुपविारद याींचेकडे
प्रलींत्रबत होता.

(२) व (३) जलतरण तलावाचे वास्तुपविारद याींनी ननिागरीत स्वरुपात (Prescribed form)

प्रस्ताव दाखल न केल्यामुळे िु्ी दरु
ु स्तीसाठी सदरचा प्रस्ताव सुमारे १०० ददवस प्रलींत्रबत
होता. त्यामुळे पवदहत मुदतीत प्रस्ताव मान्य क्रकींवा अमान्य करणे िक्य झाले नाही

सदर जलतरण तलावाचा प्रस्ताव खालील कारणास्तव मींजुर करण्यात आलेला नाही.

• जमीनीचा ७/१२ उतारा प्रस्तावासोबत जोडलेला नाही.
• जमीन मालकाच्या कोठे ही स्वाक्षऱया नाहीत.

• जमीनीचा सरकारी मोजणी नकािा सादर केलेला नाही.
• जमीनीच्या मोजणी नकािावर अचिकृत व्यक्ती/ अचिकारी याींची स्वाक्षरी नाही.

• प्रस्तावातील नकािावर अजस्तत्वातील मा.आमदार याींच्या स्थाननक पवकास कायगक्रमाींतगगत
बाींिलेले िेड दिगपवण्यात आलेले नाहीत.

पव.स. ५९१ (34)
उपरोक्तनुसार आवचयक कागदपिाींची व िु्ीींची पुतत
ग ा करुन पररपुणग प्रस्ताव दाखल

न झाल्यामुळे प्रस्तावास मींजुरी दे णे िक्य झाले नाही, असे नासिक महानगरपासलकेने कळपवले
आहे .

(४) प्रचन उद्ावत नाही.
___________
बबटिो रुग्णालय आणण जुन्या नासशि शहरात व वडाळा (जि.नबशशक) गावात
बाांधलेल्या नववन रुग्णालयाच्या इमारती वापराववना पडून असल्याबाबत

(४०)

१३९३६१ (१३-०७-२०१९).

श्री.योगेश (बापू) घोलप (दे वळाली) :

सन्माननीय

मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नासिक जजल्हयात त्रब्को रुग्णालय आणण जुन्या नासिक िहरात व वडाळा गावात
बाींिलेल्या नपवन रुग्णालयाच्या इमारती वापरापवना पडून आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर रुग्णालये सरु
ु करुन वापरात आणण्याकररता कोणती उपाययोजना
करण्यात आली वा येत आहे ,

(३) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०९-०८-२०१९) : (१) व (२) नासिक महानगरपासलका हद्दीतील वडाळा
गावात बाींिण्यात आलेली रुग्णालय इमारत कायगरत असून वापरात आहे .

तसेच, नपवन त्रब्को रुग्णालय इमारतीचे बाींिकाम सुरु असन
ू , बाींिकाम पुणग होताच

सदर इमारतीचा वापर सुरु करण्यात येणार आहे , असे नासिक महानगरपासलकेने कळपवले
आहे .

(३) प्रचन उद्ावत नाही.
___________
मुांबईश्स्थत एम–पूवा ववभागातील सशवाजीनगरमधील एमएमआरडीएच्या
इमारतीांमध्ये अवैधररत्या नागररि राहत असल्याबाबत

(४१)

१३९५७३ (१३-०७-२०१९).

श्री.अबू आजमी (मानेद
ू ा सशवाजीनगर) :

सन्माननीय

मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मुींबईजस्थत एम–पूवग पवभागातील सिवाजीनगरमिील एमएमआरडीएच्या इमारतीींमिील
घराींवर दलालाींनी अनतक्रमण केले असून तेथे अनचिकृतररत्या नागररक राहत असल्याचे ददनाींक
१३ मे, २०१९ रोजी वा त्यासम
ु ारास ननदिगनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर इमारतीमिील बींद घराींचे कुलूप तोडुन दलालाींनी सदननका परस्पर
लोकाींना पवकल्या असून याद्वारे सामान्य नागररकाींची र्सवणक
ू होत आहे , हे ही खरे आहे
काय,
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(३) असल्यास, सिवाजीनगर येथे प्रकल्पग्रस्ताींचे पुनवगसन झालेल्या एमएमआरडीएच्या ६७
इमारती असन
ू यात एकूण २५ हजाराींपेक्षा अचिक नागररक राहत असून महानगरपासलका,
एमएमआरडीए याींच्या अखत्यारीत सदर इमारती येत असन
ू दोन्ही प्रिासन स्थाननकाींच्या
समस्या सोडपवण्यास ्ाळ्ाळ कररत असल्याच्या तक्रारी नागररक करत आहे त, हे ही खरे
आहे काय,
(४) असल्यास, सदर प्रकरणी िासनाकडून कोणती कायगवाही वा उपाययोजना करण्यात आली
वा येत आहे ,

(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१९-०८-२०१९) : (१) प्राचिकरणाच्या न्वर पोरख इींडडयन ऑईल कींपाकड,
गोवींडी येथील पुनवगसन वसाहतीमध्ये एकूण ३५ इमारती असून त्यामध्ये ६१ पवींग आहेत.

त्यापैकी २७ इमारती बह
ु ई महानगरपासलकेस तर ३ इमारती ्ा्ा पॉवर कींपनीस
ृ न्मींब
हस्ताींतरीत केल्या आहे त.

मुींबईजस्थत एम पूवग पवभागातील सिवाजी नगरमिील एमएमआरडीएच्या ताब्यातील

इमारतीमिील ररक्त सदननकाींची पाहणी प्राचिकरणाचे अचिकारी / कमगचारी याींनी ददनाींक

१६/०५/२०१९ रोजी केली. इमारत क्र. ३२/ए मिील सदननका क्र. १०५ मध्ये सदर पुनवगसन

वसाहतीच्या परररक्षणाथग प्राचिकरणामार्गत नेमणक
ू केलेल्या मे. जी.के. ससक्यरु र्ी सजव्हग सेस
प्रा.सल. याींचे साई् सुपरवायझर आपल्या पररवारासमवेत वास्तव्य करीत असल्याचे ननदिगनास
आले. सदर अनचिकृत वापर करीत असलेली सदननका ररक्त करुन ससलबींद करण्याबाबत मे.
जी.के. ससक्युरर्ी सजव्हगसेस प्रा.सल. याींना कळपवण्यात आले.

प्राचिकरणाचे अचिकारी / कमगचाऱयाींनी ददनाींक २५/०५/२०१९ रोजी सदर साई्ची

पाहणी केली असता, मे. जी.के. ससक्युरर्ी सजव्हगसेस प्रा.सल. याींचे मार्गत सदननका क्र. १०५
ससलबींद केल्याचे ननदिगनास आले. सदरच्या अनचिकृत वापराबाबत माहे जानेवारी, २०१९ ते
माहे

मे,

२०१९

या

कालाविीत

सदननकाींमिील

वास्तव्याबाबत

प्राचिकरणाने

ददनाींक

०७/०६/२०१९ रोजीच्या आदे िान्वये मे.जी.के. ससक्युरर्ी सजव्हगसेस प्रा.सल. याींना रु.७५,०००/इतका दीं ड आकारला आहे .

(२) हे खरे नाही. मुींबईजस्थत एम पूवग पवभागातील सिवाजी नगर येथील एमएमआरडीएच्या
ताब्यातील इमारतीमिील ररक्त सदननका ससलबींद असन
ू प्राचिकरणाच्या ताब्यात आहे त व त्या

प्राचिकरणामार्गत नेमणूक कलेल्या मे.जी के ससक्युरर्ी सजव्हगसेस प्रा.सल. या सींस्थेकडे
परररक्षणाथग आहे त.

(३), (४) व (५) प्राचिकरणाच्या ताब्यातील ३१ इमारतीींमध्ये (पवींग्स) पवपवि प्रकल्पाने बाचित
झालेल्या सम
ु ारे २,६०० प्रकल्पग्रस्ताींचे पुनवगसन करण्यात आले आहे . स्थाननक रदहवाचयाींच्या

तक्रारीींच्या अनुषींगाने, प्राचिकरणाद्वारे इमारतीींतील रदहवाचयाींची सह.ग.ृ नन.सींस्था नोंदणीकृत
झाल्यावर इमारतीची एकवेळची दरु
ु स्तीची, पविेषत: गळतीच्या कामाींची, उदवाहनाींची कामे
करण्यात

येतात.

वसाहतीसाठी

सह.ग.ृ नन.

सींस्थाींचे

असोससएिन

नोंदणीकृत

झाल्यावर

वसाहतीतील पायाभूत सुपविाींची एकवेळची श्रेणीवाढ करण्यात येते. न्वर पारे ख इींडडयन
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ऑईल कपाींकड, गोवींडी येथील २९ इमारतीमध्ये (२९ पवींग्ज) प्राचिकरणामार्गत प्रकल्पग्रस्ताींना
पवतरीत झालेल्या सदननकाींची व इमारतीींची दरू
ु स्ती कामे जसे की, नहाणीघर, िौचालय,

स्वयींपाकगह
ृ , गच्ची व गच्चीवरील पपण्याच्या पाण्याच्या ्ाक्या इत्यादीींची गळती प्रनतबींिक
कामे, इमारतीच्या बाहय भागातील सभींतीवरील गळतीबािीत मल:ननस्सारण वादहनी बदलणे,

इमारतीच्या बाहय सभींतीची जलप्रनतबींिक कामे व इतर अनुषींगीक कामे तसेच मल:ननस्सारण
वादहनीची कामे व दोन इमारतीमिील काँक्रक्र् पेव्हमें्ची कामे बाहय ननगगमन िोरणा (Exit
Action Plan) नुसार

एक वेळ करण्यात आलेली आहे त. तसेच, तेथील मुीं.म.प्र.पव.

प्राचिकरणाच्या पन
ु वगसन व पन
ु वगसाहत इमारतीींच्या अजस्तत्वातील दोन भम
ु ीगत पपण्याच्या
पाण्याच्या

साठवण

्ाक्याींची

उीं ची

वाढवून

त्याजागी

एच.डी.पी.ई.

(HDPE)

प्रकारच्या

पपण्याच्या पाण्याच्या साठवण ्ाक्या बसपवण्याचे कामेसुध्दा करण्यात आली आहे त.
___________

महाराष्ट्राचे सांतिवी रे व्हरां ड नारायण वामन हटळि याांचे अहमदनगर
येथील स्मनृ तस्थळबचब विकबस करण्यबबबबत
(४२)

१४०१०२ (१५-०७-२०१९).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

डॉ.राहूल आहे र (चाांदवड) :

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) महाराषराचे िेव्चे सींतकवी आणण र्ुला-मुलाींचे कवी अिी ख्याती असलेले रे व्हरीं ड
नारायण वामन

द्ळक

याींचे अहमदनगरमिील

स्मनृ तस्थळ अनेक

वषाांपासून

दल
ु क्षग क्षत

असल्याचे माहे मे, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदिगनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, महाराषरात एकमेव असलेल्या या स्मनृ तस्थळाचा पवकास व्हावा अिी मागणी
अभ्यासकाींकडून होत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदरहू स्मनृ तस्थळाचा पवकास करण्याबाबत िासनाची भूसमका काय आहे व
तद्नुसार िासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२३-०८-२०१९) : (१) रे व्हरीं ड नारायण वामन द्ळक याींचे स्मनृ तस्थळ

अहमदनगर येथे जस्थत आहे . तथापप, सदर स्मनृ तस्थळाची जागा णिचचन समाजाच्या अचिकार
क्षेिात असन
ू , सदर स्मनृ तस्थळ हे स्मिानभम
ू ीत आहे.

(२) व (३) सदर स्मनृ तस्थळाचा पवकास करण्यासींदभागत महानगरपासलकेस कोणताही प्रस्ताव
प्राप्त झाला नाही, असे अहमदनगर महानगरपासलकेने कळपवले आहे.
(४) प्रचन उद्ावत नाही.

___________

नासशि शहरातील पाटीलनगर येथे एसटीपी प्लान्टच्या जागेवरील १५ वक्ष
ृ ाांची तोड िेल्याबबत
(४३)

१४०१०६ (१३-०७-२०१९).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

डॉ.राहूल आहे र (चाांदवड) :

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

पव.स. ५९१ (37)
(१) नासिक िहरातील पा्ीलनगर येथे ३ एकर जागेवर बींद अवस्थेत असलेल्या एस्ीपी
प्लान््च्या जागेवरील क्रीडाींगण व उद्यान पवकससत करण्याचे काम सुरू असन
ू या दठकाणी

असलेल्या सम
ु ारे १५ झाडाींची कत्तल झाल्याने गन्
ु हे दाखल करण्याची मागणी अींबड पोलीस
ठाण्यात करण्यात आल्याचे माहे मे, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदिगनास आले आहे , हे खरे
आहे काय,
(२) असल्यास, उद्यान पवभागाच्या अचिकारी व ठे केदाराच्या सींगनमताने वक्ष
ृ ाींची कत्तल
करण्यात आली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी चौकिी करण्यात आली आहे काय,चौकिीचे ननषकषग काय आहे त
व त्यानुसार सींबींिीत दोषीींवर गुन्हे दाखल करून त्याींच्यावर कोणती कारवाई करण्यात आली
वा येत आहे ,
(४)

नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०८-०८-२०१९) : (१) होय.
• सदर दठकाणी दद.०६.५.२०१९ रोजी १५ वक्ष
ृ तोडण्यात आल्याचे आढळून आले आहे .

• याबाबत महानगरपासलकेच्या उद्यान ननरीक्षक याींचेमार्गत दोन आरोपीींपवरुध्द महाराषर
(नागरी क्षेि) झाडाींचे सींरक्षण व जतन अचिननयम १९७५ चे कलम २१(१) प्रमाणे अींबड पोलीस
ठाणे येथे गन्
ु हा दाखल करण्यात आला आहे .

• त्याचप्रमाणे पोलीसाींकडून सींबचीं ित आरोपीींना अ्क करण्यात आली असून, घ्नास्थळी
असलेले वाहन लाकडाींसह ताब्यात घेण्यात आले आहे .
(२) हे खरे नाही.
(३) सदर प्रकरणी अींबड पोलीस ठाणे येथे गन्
ु हा दाखल झालेला असन
ू , पोलीस पवभागामार्गत
पुढील कायगवाही प्रस्तापवत आहे.
(४) प्रचन उद्ावत नाही.

___________
नासशि महानगरपासलिेत दोन हजार जागा ररक्त असल्याबाबत
(४४)

१४१००१ (१३-०७-२०१९).

श्री.योगेश (बापू) घोलप (दे वळाली) :

सन्माननीय

मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नासिक महानगरपासलकेत एकूण मींजूर पदाींची सींख्या सात हजार इतकी असून त्यातील
दोन हजार जागा ररक्त असल्याचे माहे एपप्रल, २०१९ च्या दस
ु -या आठवडयात ननदिगनास आले
आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सेवाननवत्ृ तीमुळे कमगचा-याींची सींख्या कमी होत असून अचिका-याींच्या जागाही
मोठया प्रमाणात ररक्त आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, अचिकारी/कमगचा-याींच्या जागा ररक्त असल्याने एका अचिका-याकडे सात ते
आठ पदाींचा प्रभारी कायगभार सोपपवला असल्याने त्याचा नागररकाींच्या कामावर पररणाम होत
आहे , हे ही खरे आहे काय,

पव.स. ५९१ (38)

(४) असल्यास, उपरोक्त अचिकारी/कमगचा-याींच्या जागा ररक्त असण्याची कारणे काय आहे त व
ती भरण्यासाठी कोणत्या उपाययोजना केल्या आहे त व याबाबतची सद्यःजस्थती काय आहे ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२३-०८-२०१९) : (१) अींित: खरे आहे .
नासिक महानगरपासलकेच्या आस्थापनेवर ग्-अ ते ग्-ड मध्ये एकूण ७०८२ पदे मींजुर

आहे त. त्यापैकी ४९४६ पदे कायगरत असून, २१३६ पदे ररक्त आहे त.
(२) होय.

(३) नाही.
महानगरपासलकेच्या प्रिासकीय कामकाजासाठी अींतगगत व्यवस्था म्हणून कायगरत

अचिकाऱयाींकडे प्रभारी कायगभार दे ण्यात आलेला आहे . यामुळे नागररकाींना द्यावयाच्या सेवा
सपु विा कालमयागदेत परु पवण्यात येतात.

(४) • दद.०४.०५.२००६ रोजीच्या िासन ननणगयानुसार महानगरपासलकेचा आस्थापना खचग ३५%
मयागदेत असणे आवचयक आहे .
•

नासिक

महानगरपासलकेचा

आस्थापना

खचग

पवदहत

मयागदेपेक्षा

जास्त

असल्याने,

महानगरपासलकेस पदभरती करता आली नाही.
• तथापप, ग्-अ व ग्-ब मिील पदाींवर िासन सेवेतील अचिकाऱयाींची प्रनतननयक्
ु तीवर
ननयुक्ती करण्याचे प्रस्तापवत आहे.
•

तसेच, सन २०१८-१९ मध्ये महानगरपासलकेचा आस्थापना खचग हा ३०.७३% इतका

मयागदेत आलेला असल्याने, अत्यावचयक सेवेतील अजग्निमन व आपत्ती व्यवस्थापन आणण
आरोग्य पवभागातील ररक्त पदे भरण्याचे प्रस्तापवत आहे .
___________
सशवडी ते न्हावा शेवा दरम्यान उभारण्यात येणा-या मुांबई रान्सहाबार सलांिवरुन
प्रवासासाठी वाहनाांना दयावा लागणारा टोल ठरववण्याबाबत

(४५)

१४१०२८ (१३-०७-२०१९).

श्री.आससफ शेे (मालेगाांव मध्य) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री

(१) सिवडी ते न्हावा िेवा दरम्यान उभारण्यात येणा-या मब
ुीं ई रान्सहाबगर सलींकवरुन
प्रवासासाठी वाहनाींना ्ोल दयावा लागणार असल्याचे ददनाींक २३ र्ेिुवारी, २०१९ रोजी वा
त्यासुमारास ननदिगनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, रान्स हाबगर सलींकरवर ्ोल वसल
ु ीचे काम खासगी सींस्थेला ददले जाणार आहे

पींरतू अदयाप त्यावर अींनतम ननणगय घ्यायचा असल्याचे एमएमआरडीच्या वररषठ अचिका-याींनी
साींचगतले असून एमएमआरडीएने सन २०१८ मध्ये िासनाला या प्रकल्पाचा अहवाल ददला होता

त्यामध्ये ्ोल क्रकती लावायचा याचीही मादहती दे ण्यात आली होती पींरतु अदयापही ही रक्कम
ठरपवण्यात आलेली नाही, हे ही खरे आहे काय,

पव.स. ५९१ (39)
(३) असल्यास, हे काम खासगी सींस्थेला ददले जाणार असन
ु या खाजगी कींपन्या ्ोलची
रक्कम सतत वाढपवत असतात त्यामुळे अनेकदा वाद ननमागण होतात त्यामुळे या प्रकरणी

िासनाने या सवग बाबीींचा सवांकष पवचार करुन कोणती आवचयक कायगवाही केली वा करणार
आहे ,
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२६-०८-२०१९) : (१), (२) व (३) मुींबई महानगर प्रदे ि पवकास

प्राचिकरणातर्े मींब
ु ई पारबींदर प्रकल्पाचे बाींिकाम जपान इीं्रनॅिनल कोऑपरे िन एजन्सी

(जायका) या सींस्थेकडून प्राप्त होणाऱया कजागच्या सहाय्याने करण्यात येत आहे.प्रकल्पास कजग
दे ण्यास मान्य करण्यापूवी जपान इीं्रनॅिनल कॉऑपरे िन एजन्सीने ऑगस्् २०१६ मध्ये

तयार केलेल्या प्रकल्पाच्या अींनतम अहवालामध्ये (Final Report) प्रकल्पाकरीता पथकर
आकारण्याबाबत सिर्ारस केली होती. सद्यजस्थतीत प्रकल्पाचे काम एमएमआरडीएमार्गत
प्रगतीपथावर असून सदर प्रकल्प सन २०२२ मध्ये पूणग होणे अपेक्षक्षत आहे . सदर पुलावरुन
वाहतूक सुरु करण्यापूवी पथकर आकारण्याबाबत योग्य तो ननणगय घेण्यात येईल.
(४) प्रचन उद्ावत नाही.

___________
िळमनुरी (श्ज.हहांगोली) येथील उदयानाचे िाम अत्यांत ननिृष्ट्ट दजााचे होत असल्याबाबत
(४६)

१४११३६ (१३-०७-२०१९).

श्री.अस्लम शेे (मालाड पश्श्चम) :

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

काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील

(१) कळमनरु ी (जज.दहींगोली) येथे गत तीन वषाांपासन
ू उद्यानाचे काम सरु
ु असन
ू ते अद्यापही
पूणग झालेले नाही, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, हे काम प्रिानाच्या दल
ग ामुळे अत्यींत ननकृष् दजागचे होत असन
ु क्ष
ू यामध्ये
कींिा्दाराने रकमेचा अपहार केल्याच्याही तक्रारी आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, यासींदभागत िासनाने चौकिी करुन सदर कींिा्दारावर व त्याच्यािी सींगनमत
करणाऱया नगरपासलकेच्या अचिकारी/कमगचारी याींच्यावर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत
आहे ,
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२४-०७-२०१९) : (१) हे खरे नाही.
उद्यानाचे काम पुणग झालेले असून, र्क्त खेळणी बसपवण्याचे काम प्रगतीपथावर आहे.

(२) व (३) हे खरे नाही.

• उद्यानाचे काम नगरपररषद असभयींता (स्थापत्य) याींच्या दे खरे खीखाली करुन घेण्यात आले
आहे .

पव.स. ५९१ (40)
• सदर कामाचे थडग पा्ी ऑडी् करण्यात आले असून, काम चाींगल्या प्रकारचे झाले
असल्याबाबत प्राप्त ऑडी् ररपो्गनुसार सींबींचित कींिा्दारास दे यके दे ण्यात आली आहे त.

• तसेच सदर कामामध्ये कोणत्याही प्रकारचा अपहार झालेला नसन
ू , तक्रारी दे खील प्राप्त
झालेल्या नसल्याबाबत नगरपररषद प्रिासन सींचालनालयाने अहवाल सादर केला आहे.
(४) प्रचन उद्ावत नाही.
___________
अपात्र झोपडपट्टीवाससयाांना पांतप्रधान आवास योजनेअांतगात घरे दे ण्यात येणार असल्याबाबत
(४७)

१४११५५ (०८-०७-२०१९).

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

(िल्याण पश्श्चम), डॉ.बालाजी किणीिर (अांबरनाथ) :

सन्माननीय गह
ृ ननमााण मांत्री पुढील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

सन २०११ पयांतच्या अपाि झोपडपट्टीवाससयाींना पींतप्रिान आवास योजनेअींतगगत घरे

दे ण्यात येणार आहे त, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

ददनाींक

१

जानेवारी,

२०००

ते

१

जानेवारी,

२०११

पयांतच्या

अपाि

झोपडपट्टीिारकाींना एसआरए अींतगगत घरे समळतील पण ती सिुल्क असतील, हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, बह
ु ई, ठाणे आणण पपींपरी चचींचवड महापासलकेच्या हद्दीतील झोपडपट्टी
ृ न्मींब
पुनवगसन योजनेतील (एसआरए) सिुल्क पुनवगसन योग्य झोपडीिारकाींच्या सदननकेची क्रकींमत

ननजचचत करण्याचे अचिकार झोपडपट्टी पुनवगसन प्राचिकारणाच्या मख्
ु य कायगकारी अचिका-याींना
दे ण्याचा ननणगय गह
ृ ननमागण पवभागाने घेतला आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उक्त योजनेंतगगत ददली जाणारी घरे क्रकती कालाविीत तयार होणार आहे त व
किीपयांत झोपडपट्टीिारकाींचे पन
ु वगसन होणार आहे ?
श्री. राधािृष्ट्ण ववेे-पाटील (१७-०७-२०१९) : (१) होय,

हे खरे आहे.

(२) होय, हे खरे आहे .
(३) होय.

दद.०७.०९.२०१८ च्या िासन ननणगयान्वये पुनवगसन सदननकेची क्रकींमत ठरपवण्यासाठीचे

ननकष पवदहत करण्यात आले असून या ननकषानस
ु ार मुख्य कायगकारी अचिकारी, झोपडपट्टी
पुनवगसन प्राचिकरण याींचेकडून क्रकींमत ननजचचत केली जाईल.

(४) पवपवि झोपडपट्टी पुनवगसन योजनेतून पाि झोपडपट्टीिारकाींना द्यावयाच्या सदननकाीं

व्यनतररक्त तयार होणाऱया अचिकच्या पन
ु वगसन सदननका ह्या सिल्
ु क पन
ु वगसनास पाि
असणाऱया झोपडीिारकाींना पींतप्रिान आवास योजने अींतगगत उपलब्ि करुन दे ण्यात येणार

आहे त. प्रत्येक झोपडपट्टी पुनवगसन योजनेच्या माध्यमातून अिा प्रकारे सिुल्क पुनवगसन
सदननका तयार होणार असल्याने त्याचा ननजचचत कालाविी नमूद करणे िक्य नाही.
___________

पव.स. ५९१ (41)

िल्याण-डाबबवली (श्ज.ठाणे) महानगरपासलिा हदीतील श्रीमलांग रोड ने धचांचपाडा
या रस्त्याच्या िामात बाधधत घराांच्या पन
ु वासनाबाबत
(४८)

१४११७८ (१३-०७-२०१९).

(िल्याण पश्श्चम) :

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

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) कल्याण-डोंत्रबवली (जज.ठाणे) महानगरपासलका हदीतील श्रीमलींग रोड ने चचींचपाडा या १००
र्ु्ी रोडला जोडणाऱया चचींचपाडा रोड येथे रस्त्याच्या मध्यभागी असलेल्या मािव अपा्ग में् ही
अचिकृत इमारत बाचित होत आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, कल्याण-डोंत्रबवली महानगरपासलका हद्दीतील ननयोजजत असलेले मुख्य मागग व

मख्
ु य प्रकल्पामध्ये बाचित असलेल्या घराींचे पन
ु वगसन होत नसल्यामळ
ु े सींबचित प्रकल्प
पूणत्ग वास नेता येत नाही, हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास,

सींबींचित

सवग

प्रकल्प

पुणत्ग वास

उपाययोजना केल्या वा करण्यात येत आहे ,

नेण्याकररता

िासनाने

कोणकोणत्या

(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२६-०८-२०१९) : (१) • कल्याण पूवग येथील हाजीमलींग रस्ता ते चचींचपाडा

या ३०.०० मी. रूींद पवकास योजना रस्त्यामध्ये मौजे का्े मानीवली स. नीं. ४२ दहस्सा नीं.
३/२/४ बपै, प्लॉ् नीं. १९ या भूखड
ीं ावरील मािव अपा्ग में् ही अचिकृत इमारत पुणत
ग : बािीत
होत आहे, ही वस्तजु स्थती आहे .

(२) व (३) • कल्याण-डोंत्रबवली महानगरपासलका सवगसािारण सभा ठराव क्र. १५४, दद.
२३.०३.२०१८

अन्वये

कल्याण-डोंत्रबवली

महानगरपासलकेच्या

कामात

बािीत

होणाऱया

व

पवस्थापपत होणाऱया नागररकाींचे जलदगतीने पुनवगसन होणेकरीता नवीन िोरण ननजचचत केलेले
आहे .

• मािव अपा्गमें् मौजे का्े मानेवली येथील इमारतीस सन १९९३ मध्ये बाींिकाम परवानगी
ददली असून सन १९९५ मध्ये बाींिकाम पूणत्ग वाचा दाखला ददलेला आहे .

• कल्याण-डोंत्रबवली महानगरपासलकेच्या नवीन िोरणानुसार सन १९९६ पूवीचे िासकीय,
महापासलकेच्या क्रकींवा खाजगी जागेतील बाींिकाम, पवकास कामात बािीत होत असल्यास क्रकींवा

यापव
ु ी बािीत झालेले असल्यास अिा सदननकािारकाींस क्रकींवा दक
ु ान गाळे िारकास पवनामल्
ु य
पुनवगसन करण्यात येईल, अिी तरतूद आहे .

• सदर तरतूदीच्या अनुषींगाने इमारतीचे व्हॅल्यूएिन सहाय्यक, सींचालक नगररचना याींचे
मार्गत करून प्रभागक्षेि अचिकारी हे छाननी करून प्रस्ताव पुनवगसन ससमतीसमोर ठे वतील व
आवचयकतेनुसार महासभेची मान्यता घेकन पुढील कायगवाही करण्यात येणार असल्याचे
कल्याण-डोंत्रबवली महानगरपासलकेने कळपवले आहे .
(४) प्रचन उद्ावत नाही.
___________

पव.स. ५९१ (42)
चाांदरू बाजार नगरपररषदे च्यब (श्ज.अमरावती) नगरसेवविा याांच्याववरुद्ध िारवाई िरणेबाबत
(४९)

१४१२८४ (१३-०७-२०१९).

श्री.ओमप्रिाश ऊफा बच्चू िडू (अचलपूर) :

सन्माननीय

मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) चाींदरू बाजार नगरपररषदे तील (जज.अमरावती) नगरसेपवका श्रीमती अनुरािा रवीींद्र पवार

याींच्यापवरुद्ध नगरपासलका अचिननयम, १९६५ च्या कलम ४२ अींतगगत कारवाई करण्याचा
प्रस्ताव गत ७ वषाांपासून िासनाकडे प्रलींत्रबत आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, एका नगरसेपवकेवर कारवाईचा प्रस्ताव ७ वषे प्रलींत्रबत राहण्याची कारणे काय
आहे त,
(३) असल्यास, सदर पवलींबास जबाबदार असणाऱया अचिकाऱयाींवर कारवाई करण्यासींदभागत
िासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे,
(४) असल्यास, सदर नगरसेपवकेपवरुद्दच्या कारवाईचा प्रस्ताव तातडीने मींजूर व्हावा यासाठी
िासन कोणती उपाययोजना करणार वा कररत आहे,
(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०७-०८-२०१९) : (१) श्रीम.अनुरािा रपवींद्र पवार, तत्कालीन सदस्या, चाींदरू
बाजार नगरपररषद त्याींनी सन २००५ ते २०१० या कालाविीत केलेल्या अननयसमतताींसाठी

महाराषर नगरपररषदा, नगरपींचायती व औद्योचगक नगरी अचिननयम, १९६५ चे कलम ४२
अींतगगत कायगवाही करण्याबाबतची तक्रार श्री.िेख नजीर याींनी दद.२४.०३.२०११ च्या अजागन्वये
िासनाकडे केली होती.
(२) ते (५) • तक्रारीच्या अनुषींगाने जजल्हाचिकारी, अमरावती याींचक
े डून दद.२०.०८.२०११ च्या
पिान्वये अहवाल मागपवण्यात आला होता.

• सदरचा अहवाल दद.१९.०९.२०११ च्या पिान्वये प्राप्त झाला होता. परीं तु याप्रकरणी कायगवाही
करण्यासाठी काही मुद्याींबाबतची अनतररक्त मादहती आवचयक असल्याने, ती दद.१३.०१.२०१२

च्या िासन पिान्वये व नींतर स्मरणपिान्वये जजल्हाचिकारी, अमरावती याींचेकडून मागपवण्यात
आली होती. सदर मादहती अद्याप प्राप्त झालेली नाही. तत्पुवीच नोव्हें बर, २०११ रोजी श्रीमती
पवार याींच्या सदस्यत्वाचा पदाविी सींपला आहे .

• श्रीम.अनुरािा पवार आता चाींदरू बाजार नगरपररषदे च्या सदस्या नाहीत.

• उक्त अचिननयमाच्या कलम ४२ मिील तरतूद पादहल्यास पासलका सदस्याींना त्याींच्या चालू
असलेल्या पदाविीमध्ये क्रकींवा ननक्पूवव
ग ती पदाविीमध्ये त्याींनी केलेल्या गैरवतगणूकीबद्दल
पदावरुन दरू करता येते.

• चाींदरू बाजार नगरपररषदे चा चालू पदाविीचा कालाविी सन २०१६-२१ असा आहे.

सबब

त्याचा ननक्पूवव
ग ती पदाविी सन २०११-१६ हा ठरतो.

• या प्रकरणातील गैरवतगणूक त्याच्याही पूवीच्या पदाविीतील म्हणजेच सन २००६-२०१० ची

असल्याने व श्रीमती पवार या आता सदस्य पदावर कायगरत नसल्याने त्याींच्यापवरुद्ध कलम ४२
खाली कायगवाही करुन त्याींना पदावरुन दरू सारण्याचा प्रचन उद्ावत नाही.
___________

पव.स. ५९१ (43)
नासशि महानगरपासलिा क्षेत्रातील बाळासाहे ब ठािरे उदयानात महहला व मुलाांसह
नागरीिाांना िाही िाळ बांहदस्त ठे वण्यात आल्याबाबत

(५०)

१४२५५० (१३-०७-२०१९).

श्रीमती दे वयानी फराांदे (नासशि मध्य) :

सन्माननीय

मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नासिक महानगरपासलका क्षेिातील बाळासाहे ब ठाकरे उद्यानात ददनाींक २९ मे, २०१९ रोजी
मदहला व मुलाींसह नागरीकाींना १ तास ३० समनन्े बींददस्त ठे वण्यात आलेले होते, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, पोसलसाींच्या मदतीने त्याींची स्
ु का करण्यात आलेली होती, हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी कोणत्या अचिकाऱयावर कारवाई कारण्यात आली व कारवाईचे
स्वरूप काय आहे,
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२३-०८-२०१९) : (१) व (२) हे खरे नाही.
• नासिक महानगरपासलका क्षेिातील महानगरपासलकेचे मा.बाळासाहे ब ठाकरे उद्यान सेवा
चॅरर्े बल रस््, नासिक या सींस्थेस दद.१३.०६.२०१७ रोजीच्या करारनाम्याव्दारे दे खभाल व
दरु
ु स्ती करीता दहा वषाांच्या मुदतीसाठी दे ण्यात आले आहे .

• सदर उद्यानात दद.२८.०५.२०१९ रोजी एका कु्ूींबातील सदस्य व मल
ु े रािी ८ वाजेपयांत
बसन
ू होते.

• उद्यानातील सुरक्षारक्षक याींनी ८ वाजता गे् बींद करण्याची वेळ झालेली असल्याने त्याींना
जाण्याबाबत सूचना ददली.

• माि सदर कु्ूींत्रबय व मुले बसुन रादहल्याने, त्याींना आपण जाल तेंव्हा गे् उघडून दे तो,
असे साींगन
ु सरु क्षा रक्षकाने उद्यानाचे गे् बींद केले होते.

• त्यानींतर सींबींचित कु्ूींबातील व्यक्ती तेथे आल्यानींतर त्याने त्याींच्या कु्ूींत्रबयाींस बींददस्त
केल्याची तक्रार करुन, पोलीस स््े िनमध्ये गुन्हा दाखल केला.

• सींबींचित तक्रारदाराने पोलीस येईपयांत गे् उघडण्यास मज्जाव केल्याने, पोलीस आल्यानींतर
गे् उघडण्यात आले.
(३) सदर प्रकरणी सींबींचित तक्रारदाराने सेवा चॅरर्े बल रस्् या सींस्थेचे वररषठ अचिकारी व
दोन सुरक्षारक्षक याींचेपवरुध्द पोलीस स््े िनमध्ये गुन्हा दाखल केला आहे .
(४) प्रचन उद्ावत नाही.

___________

ववधान भवन :
मुांबई.

सचचि
महबरबष्ट्र विधबनसभब.

__________________________________________________________________
मुद्रणपूवग सवग प्रक्रक्रया महाराषर पविानमींडळ सचचवालयाच्या सींगणक यींिणेवर
मुद्रण: िासकीय मध्यवती मुद्रणालय, मुींबई.

