अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ४७१ वी यादी

महाराष्ट्र ववधानसभा
ततसरे अधधवेशन, २०१८
___________

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५०
___________

पाांजरापोळ ते मांबई (सीएसटी) नववन बाांधण्यात आलेल्या पूवव मक्त मार्ावच्या दरवस्थेबाबत
(१)

७१११७ (१६-०१-२०१७).

श्री.तिाराम िाते (अणशक्ती नर्र) :

सन्माननीय मख्यमांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) चें बरु (मींब
ु ई) येथील पाींजरापोळ ते मींब
ु ई (सीएस्ी) या नविन बाींधण्यात आलेल्या फ्री

िेच्या (ईस््नन एक्सप्रेस हायिे) दरु िस्थेबाबत स्थाननक लोकप्रनतननधधींनी ददनाींक २० जुल,ै २०१६
रोजी िा त्यासम
ु ारास मा.मुख्यमींत्री महोदयाींकडे पत्रव्यिहार केला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या फ्री िे (ईस््नन एक्सप्रेस हायिे) िर गेली अनेक ददिसाींपासून खडडे पडलेले
आहे त तसेच आजुबाजल
ु ा पाणी जाण्यासाठी कोणतीच सुविधा नसल्याने पाण्याचा ननचरा होत

नाही आहे तसेच बोगदयाींमधील ददिे बींद अिस्थेत असून झोपडप््ीचे साींडपाणी पडून
बोगदयाची दरु िस्था झालेली आहे , हे ही खरे काय आहे ,

(३) असल्यास, उक्त पत्राच्या अनुषींगाने शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यानस
ु ार पूिन
मुक्त मागानच्या दरु
ु स्तीसीठी शासनाने कोणती कायनिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१९-०९-२०१८) : (१) सदर फ्री िे (पूिन मुक्त मागन) डागडुजी करणेबाबत
स्थाननक लोकप्रनतननधीींचे ददनाींक ३०.१०.२०१७ रोजीचे पत्र प्राप्त झाले होते.

(२), (३) ि (४) सदर मक्
ु त मागन मींब
ु ई महानगर प्रदे श विकास प्राधधकरणाकडून बह
ु ई
ृ न्मींब
महानगरपाललकेस मे, २०१५ च्या दरम्यान हस्ताींतरीत करण्यात आला आहे.

सदर मागानिरील खड्डयाींची दरु
ु स्ती बह
ृ न्मुींबई महानगरपाललकेमार्नत करण्यात आली

असून, पाींजरापोळ ते भक्तीपाकन पयंतचे लसमें् कााँक्रि्च्या रस्त्याचा काही पषृ ठभाग झझजला
असून, तो तोडून निीन कााँिी्ीकरणाचे काम प्रगतीपथािर आहे .

वि.स. ४७१ (2)
सदर मागानिर आिश्यक दठकाणी पाण्याचा ननचरा होण्यासाठी पजनन्य जलिादहनी
बाींधण्यात आली आहे .
तसेच, सदर मागानिरील बोगद्यामधील लाई् महानगरपाललकेमार्नत दरु
ु स्त करण्यात

आली आहे .

___________
िोल्हापूर महानर्रपाललिेिडे आपतिाललन पररस्स्थतीचा सामना
िरण्यासाठी यांत्रणा उपलब्ध नसल्याबाबत

(२)

७८५१६ (२१-०४-२०१७).

(िोल्हापूर दषक्षण) :

श्री.राजेश क्षीरसार्र (िोल्हापरू उत्तर), श्री.अमल महाडीि

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) कोल्हापूर शहरात ११ मजली आझण त्याहून अधधक उीं च इमारतीींना बाींधकाम परिाना
दे ण्यात
येत
असताींनाही आपतकाललन
पररस्स्थतीचा
सामना
करण्यासाठी
मात्र
महानगरपाललकेकडे कोणतीही यींत्रणा उपलब्ध नसल्याचे नुकतेच ननदशननास आले, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, १६ लम्र उीं च इमारतीपयनत अस्ननशमन दलाच्या जिानाींना पोहचविणारी ्नन
्े बल लॅ डर हे अद्ययाित िाहन महानगरपाललकेच्या अस्ननशमन दलाला दे ण्याबाबतचा प्रस्ताि
शासनाकडे प्रलींबबत आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीनुसार पुढे कोणती कायनिाही
केली िा करण्यात येत आहे ,

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

दे वेंद्र

विभागाकडे

फडणवीस
२४

लम्र

(०४-०९-२०१८)

:

उीं चीपयंतच्या

(१) कोल्हापूर

इमारतीसाठी

महानगरपाललकेच्या

आपत्कालीन

अस्ननशमन

पररस्स्थतीचा

सामना

करण्याबाबतची आिश्यक साधनसामग्री उपलब्ध आहे . तथावप, कोल्हापरू शहरात ३५ मी्र

उीं चीच्या ि ११ मजल्यापयंतच्या इमारतीींना बाींधकाम परिानगी दे ण्यात आली असून त्यासाठी
आिश्यक ती आपत्कालीन साधनसामग्री अस्ननशमन विभागाकडे उपलब्ध नाही.
(२)

कोल्हापूर महानगरपललकेच्या अस्ननशमन विभागाला अद्याित ्नन ्े बल लॅ डर हे िाहन

उपलब्ध करून दे ण्याबाबतचा प्रस्ताि शासनास प्राप्त झाला आहे.

महाराषर अस्ननशमन सेिा सींचालनालयाकडून सदर प्रस्तािाच्या अनष
ु ींगाने िाहनाच्या

ताींबत्रक तपलशलाबाबतची तपासणी सुरू असुन त्याींच्या ताींबत्रक मान्यतेनींतर याबाबतची पुढील
कायनिाही सरू
ु आहे.

(३) ि (४) प्रश्न उद््ाित नाही.
___________

वि.स. ४७१ (3)
मांबईत बेस्ट उपक्रमाच्या वाहति ववभार्ाला १० हजार िोटीांचे निसान झाल्याबाबत
(३)

९४९२५ (२१-०९-२०१७).

श्री.योर्ेश सार्र (चारिोप) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील

(१) मुींबईत सुरु असलेल्या बेस्् सेिेला सन २०१२ ते २०१६ या कालािधीत १० हजार को्ीींचा
तो्ा झाला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, मींब
ु ईतील बेस्् बस सेिा ही लोकल रे ल्िे नींतरची दस
ु री िादहनी समजली जात

असून मुींबई शहर, मुींबई उपनगरे तसेच ठाणे, निी मुींबई पयंतच्या प्रिाशाींना बेस््मार्नत सेिा
पुरविली जाते, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, बेस््ला होणारे नुकसान कमी करून प्रिाशाींना चाींगली सेिा दे ण्याबाबत
शासनाची भुलमका काय आहे ,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१०-०५-२०१८) : (१) सन २०१२ ते सन २०१६ या कालािधीमध्ये बेस््
उपिमाच्या िाहतुक विभागाला एकूण रु. ३७१२.९० को्ी इतका तो्ा झाला आहे ही
िस्तस्ु स्थती आहे .

(२) बेस्् उपिमाच्या ितीने बह
ृ न्मुींबई महानगरपाललका हद्दीत तसेच लगतच्या निी मुींबई,

ठाणे आझण मीरा-भाईंदर या शहराींमधील काही प्रमुख भागाींमध्ये बससेिा प्रिनतनत करण्यात
येते.

(३) ि (४) बेस््ला होणारे नक
ु सान कमी करुन प्रिाशाींना चाींगली सेिा दे ण्याच्या अनुषींगाने
खालीलप्रमाणे कायनिाही करण्यात येत आहे :-

• िाहतुकीच्या साधानाींमध्ये होणारे बदल विचारात घेऊन बेस्् प्रितननामध्ये लिधचकता
आणण्याचे बेस्् प्रशासनाचे धोरण आहे .

• मुींबईतील पयानयी िाहतुकीच्या साधनाींची स्स्थती ि प्रिाशाींच्या बदलत्या आिडी, प्राधान्यिम
विचारात घेऊन भविषयात बह
ींु ई महानगरपाललकेच्या सहकायानने लमनी आझण लमडी तसेच
ृ न्मब
िातानुकूललत बसगाडयाींचा समािेश उपिमाच्या बसताफ्यात भाडे तत्िािर करण्याचे ननयोस्जत
आहे .

• बह
ृ न्मुींबई महानगरपाललकेच्या सहकायानने आधुननक तींत्रज्ञानाचा िापर करुन प्रिाशाींना
अधधकाधधक सुविधा उपलब्ध करुन दे ण्याकररता बेस्् प्रशासन प्रयत्नशील आहे .
___________

मांबई इमारत दरुस्ती व पनरव चना मांडळाने जन्या इमारतीांच्या पनववविासासाठी वविासिाांना
परवानर्ी ददली असून ३३ वविासिाांनी १२ हजार चौ. मी. क्षेत्रफळ म्हाडाला ददले नसल्याबाबत
(४)

९४९५९ (१३-१०-२०१७).

श्री.योर्ेश सार्र (चारिोप) :

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय र्ह
ृ तनमावण मांत्री

वि.स. ४७१ (4)

(१)

मुींबई

इमारत

दरु
ु स्ती

ि

पुनरन चना

मींडळाने

जुन्या

इमारतीींच्या

पुनविनकासासाठी

विकासकाींना परिानगी ददली असून त्याींनी या इमारतीमधील काही सदननका म्हाडाला दे णे
अपेक्षित होते परीं तु इमारतीींची बाींधकामे पण
ू न झाल्यानींतही ३३ विकासकाींनी १२ हजार चौ. मी.

िेत्रर्ळ म्हाडाला ददले नसल्याचे ददनाींक १८ ऑगस््, २०१७ रोजी िा त्यासम
ु ारास ननदशननास
आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, म्हाडाने सदर विकासकाींिर कोणती कारिाई केली आहे िा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. प्रिाश महे ता (३०-०८-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे.
(२) याबाबत मुींबई इमारत दरु
ु स्ती ि पुनरन चना मींडळाच्या अधधकाऱयाींनी अशा एकूण ३३
प्रकरणाींपैकी २९ प्रकरणाींमध्ये माहे जुन, जुलै ि ऑगस्् २०११ या कालािधीमध्ये सींबींधधत

पोलीस ठाण्यात विकासकाींविरुध्द एर्आयआर दाखल करुन, गन्
ु हे नोंदविलेले आहे त. तद्नींतर
सिन प्रकरणे गुन्हे अन्िेषण विभागाकडे िगन करण्यात आली आहे त. उिनररत ०४ प्रकरणी
एर्आयआर दाखल केलेला नाही कारण यापैकी दोन प्रकरणी वििीची बबल्डीींग / नविन इमारत

पूणन झालेली नव्हती, एका प्रकरणाींमध्ये याधचका ि.२७९५/२०१० मा. उच्च न्यायालयात
न्यायप्रविषठ आहे . तर रादहलेल्या एका प्रकरणाींत मालमत्ताधारक / विकासक याींनी मींडळास
अनतरीक्त बाींधकाम िेत्रर्ळ सुपूदन केलेले आहे .

सदर २९ प्रकरणाींपक
ै ी ०८ प्रकरणाींमध्ये शासनाने दद.१५.१०.२०१२ रोजीच्या पत्राव्दारे

कळविल्यानुसार, विकासकाने म्हाडास एकूण ७५०.३५ चौ.मी. ऐिजी ७६०.०३ चौ.मी. अनतरीक्त

बाींधकाम िेत्रर्ळ सुपूदन केले आहे. तसेच दीं डात्मक रक्कमेपो्ी एकूण १,७३,८४,००७/- इतक्या
रक्कमेचा भरणा केलेला आहे .

उिनरीत २१ प्रकरणाींमध्ये म्हाडास दे य असलेले अनतरीक्त बाींधकाम िेत्रर्ळ १०२२९.२२

चौ.मी. इतके आहे , त्यापैकी विकासकाने ५४०९.०४ चौ.मी. अनतरीक्त बाींधकाम िेत्रर्ळ मुींबई
इमारत दरु
ु स्ती ि पुनरन चना मींडळास सुपूदन केले आहे ि ४८२०.१८ चौ.मी. अनतरीक्त बाींधकाम
िेत्रर्ळ सप
ु द
ू न कराियाचे आहे .

सदर २१ प्रकरणाींमध्ये मे २०१८ पयंत दीं डात्मक रक्कम रुपये ४७,७०,७३,८९८/- इतकी

आहे . त्यापैकी विकासकाींनी ८,०६,०९,१११/- इतकी रक्कम म्हाडास भरणा केली आहे ि उिनररत
रक्कम रुपये ३९,६४,६४,७८७/- इतकी रक्कम येणे बाकी आहे .
आधथनक गुन्हे विभागाने ज्या विकासकाींनी मींडळास अनतरीक्त बाींधकाम िेत्रर्ळ सुपूदन केले
नाही. तसेच दीं डात्मक रक्कम भरली नाही. अशा मालक / विकासकाींविरुध्द मेरोपोलल्एन
न्यायालयात दोषारोप पत्र दाखल केलेले आहे .
ज्या विकासकाींनी अद्यापपयंत अनतरीक्त बाींधकाम िेत्रर्ळ म्हाडास सुपूदन केले नाही.

तसेच दीं डात्मक रक्कम भरलेली नाही, अशा मालक / विकासकाच्या मालमत्तेबाबतची मादहती

विविध विभागाींकडून जसे की स्जल्हाधधकारी (मींब
ु ई शहर / उपनगर / ठाणे), उपननबींधक (शहर)
ि ररझिन बाँक ऑर् इींडडया याींच्याकडून मादहती मागविण्यात आलेली आहे. सदर मादहती प्राप्त
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होताच

त्याची

मालमत्ता

जप्त

करण्यासाठी

स्जल्हाधधकारी

(शहर), याींना

म्हाडाकडून

कळविण्यात येईल ि त्यातन
ू प्राप्त होणाऱया रक्कमेतून महाराषर गह
ृ ननमानण ि िेत्रविकास
प्राधधकरणास येणारी रक्कम िसुल करण्यात येईल.
(३) प्रश्न उद््ाित नाही.

___________
मांबई महानर्रपाललिेच्या ववववध रुग्णालयात खरे दी िरण्यात आलेल्या एलईडी लाईटच्या
िांत्राटामध्ये र्ैरव्यवहार झाल्याबाबत
(५)

१०१०५६ (०३-०१-२०१८).

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

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मुींबई महानगरपाललकेच्या विविध रुनणालयाींतील ऑपरे शन धथए्रमध्ये िापरण्यासाठी
खरे दी

करण्यात

आलेल्या

एलईडी

लाई्च्या

कींत्रा्

कामात

चुकीची

कागदपत्रे

दे ऊन

महानगरपाललकेची र्सिणक
ू करण्यात आल्याचे माहे नोव्हें बर, २०१७ मध्ये िा त्या दरम्यान
ननदशननास आले आहे ,हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी सखोल चौकशी करण्यात आली आहे काय, चौकशीचे ननषकषन
काय आहे त ि त्यानुसार सींबींधीत कींत्रा्दाराविरुद्ध कोणती कारिाई करण्यात आली िा येत
आहे ,

(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२०-०६-२०१८) : (१) सदर कींत्रा् कामात चुकीची कागदपत्रे दे ऊन
र्सिणूक करण्यात आली हे खरे नाही.

(२) सदर प्रकरणी बह
ु ई महानगरपाललकेच्या स्थायी सलमतीमध्ये ददनाींक ३१.०३.२०१८ रोजी
ृ न्मींब
चचान झाली होती ि स्थायी सलमती अध्यिाींनी यामध्ये तथ्य नसल्याचा ननणनय ददला आहे .
त्यामुळे महानगरपाललकेमार्नत कींत्रा्दाराविरुध्द कोणतीही कारिाई करण्यात आली नाही.
(३) प्रश्न उद््ाित नाही.

___________
मांबई महानर्रपाललिेच्या इमारत प्रस्ताव ववभार्ािडून २९०, २९२, शेख मेनन स्रीट,
मांबई-२ या दठिाणी १०D-CC दे ण्यात येऊन मॉल बाांधण्यात आल्याबाबत

(६)

१०१७५७ (१२-०२-२०१८).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.राज परोदहत (िलाबा) :

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील

(१) मुींबई महानगरपाललकेच्या इमारत प्रस्ताि विभागाकडून २९०,२९२, शेख मेनन स्री्, मुींबई२ या दठकाणी १०D-CC दे ण्यात येऊन मॉल बाींधण्यात आला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर बाींधकामात ननयमाींचे उल्लींघन केले आहे क्रकींिा नाही यासींदभानत सी िॉडनने
सव्हे िण केले आहे काय,
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(३) असल्यास, मींजुर आराखडयाप्रमाणे काम करण्यात आले आहे काय,

(४) असल्यास, सी िॉडन ने ननयमाींच्या उल्लींघना सींदभानत कोणती कारिाई केली िा करण्यात
येत आहे ,
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१०-०९-२०१८) : (१) शेख मेनन स्री्, मुींबई येथील २९०,२९२ या

अननिासी इमारतीस ददनाींक १६.०८.२०१४ ि ददनाींक ०१.०१.२०१५ रोजी सींपूणन इमारत
दरु
ु स्तीसाठी परिानगी दे ण्यात आली होती.

सदर दरु
ु स्तीचे काम पण
ू न झाल्यािर ददनाींक २७.१०.२०१५ रोजी सदर इमारतीस

कायनपूणत्न िाचे प्रमाणपत्र दे ण्यात आले आहे.

(२) सदर बाींधकामात ननयमाींचे उल्लींघनाबाबत महानगरपाललकेच्या सी विभागामार्नत सिेिण
करण्यात आले होते.
(३) सदर इमारतीचे काम मींजरू आराखडयानस
ु ार करण्यात आले नव्हते.

(४) सदर इमारतीच्या बाींधकामात ननयमाींचे उल्लींघन केल्याचे महानगरपाललकेच्या ननदशननास
आल्यानींतर, सदर इमारतीिर महानगरपाललकेमार्नत मुींबई महानगरपाललका अधधननयम १८८८
च्या कलम ३५४ए अन्िये कारिाई करण्यात आली असल्याचे बह
ृ न्मुींबई महानगरपाललकेमार्नत
कळविण्यात आले आहे .

(५) प्रश्न उद््ाित नाही.
___________
मांबईमध्ये ३५०० एमडीआर क्षयरुग्ण असून २५०० रुग्णाांनाच
पोषण आहार लमळत असल्याबाबत

(७)

१०६११५ (१९-०४-२०१८).

श्री.मांर्लप्रभात लोढा (मलबार दहल) :

मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय

(१) मुींबईमध्ये ३५०० एमडीआर ियरुनण असून त्यातील २५०० रुनणाींनाच पोषण आहार लमळत

असल्याची मादहती महानगरपाललकेच्या एका अधधका-याने ददनाींक १६ जून, २०१७ रोजी िा त्या
सुमारास ददली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले,
चौकशीनस
ु ार पढ
ु े कोणती कायनिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१०-०९-२०१८) : (१) ते (३) सेंरल द्.बी. डडव्हीजनच्या सुधारीत राषरीय

ियरोग वितरण कायनिमाींतगनत सन २०१७ पयंत रुनणाींना पोषक आहार दे ण्याबाबतची तरतद
ू
महानगरपाललकेकडे उपलब्ध नव्हती.

तथावप सन २०१६-१७ मध्ये मुींबई स्जल्हा ियरोग ननयींत्रण सींस्थेमार्नत शहर ियरोग

अधधकारी ि काही स्जल्हा ियरोग अधधकारी याींच्या प्रयत्नातून एन.जी.ओ. ि सी.एस.आर.
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माध्यमातून एमडीआर/एक्सडीआर रुनणाींकररता पोषक आहाराची व्यिस्था करण्यात आली
होती. या व्यिस्थेतून २५०० एमडीआर रुनणाींना विविध सेिाभािी सींस्था/दाता/विश्िस्त सींस्था
याींच्यामार्नत िेगिेगळया पध्दतीने रे शन दे ण्यात आले होते.

तसेच, राषरीय आरोनय लमशन मार्नत सिन एमडीआर/एक्सडीआर रुनणाींना र्ेब्रि
ु ारी,

२०१८ पासून मुींबईतील साधारणत: ७००० रुनणाींना पोषक आहार म्हणून रे शन दे ण्यात येत
आहे .

___________
मांबई उपनर्रातील मालाड-र्ोरे र्ाांव (पूव)व येथून वाहणा-या वालभट्ट नदीच्या मखाशी ददांडोशीच्या
डोंर्रावर

(८)

आर् लार्ून वनसांपत्तीचे निसान झाल्याबाबत

१०६१४५ (१८-०४-२०१८).

श्रीमती तप्ृ ती सावांत (वाांद्रे पूव)व :

सन्माननीय मख्यमांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मुींबई उपनगरातील मालाड-गोरे गाींि (पूि)न येथून िाहणा-या िालभट्ट नदीच्या मुखाशी

ददींडोशीच्या डोंगरािर ददनाींक ७ जानेिारी,२०१८ रोजी िा त्या सुमारास आग लागून िनसींपत्तीचे
नक
ु सान झाल्याची घ्ना घडली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या आगोदर माहे डडसेंबर, २०१७ मध्येही याच डोंगरािर आग लागून िन
सींपत्तीचे नुकसान झाल्याची घ्ना घडल्यानींतर स्थाननक नागररकाींनी िन सींपत्तीचे िारीं िार
होणारे

नुकसान याप्रकरणी मुींबई महानगरपाललकेकडे तिार करुनही महानगरपाललकेच्या

अधधकाऱयाींनी दखल न घेण्याची कारणे काय आहे त,
(३)

असल्यास,

आरे

दनु ध

िसाहतीमध्येही

िालभट्ट

नदीच्या

रुीं दीकरणाच्या

नािाखाली

पयानिरणाचे नुकसान होत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, िन सींपत्तीचे सींिधनन ि सींरिण व्हािे यासाठी महानगरपाललकेने कोणत्या
पयानयी उपाययोजना केल्या आहे त ि आगी लािणाऱयाींविरुध्द कोणती कारिाई केली िा
करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१७-०९-२०१८) : (१) मालाड-गोरे गाींि (पूि)न येथून िाहणाऱया िालभट्ट

नदीच्या मुखाशी ददींडोशीच्या डोंगरािर ददनाींक ०३.०१.२०१८ रोजी आग लागली असे बह
ृ न्मुींबई
महानगरपाललकेमार्नत कळविण्यात आले आहे .

(२) ददनाींक १७ डडसेंबर, २०१७ रोजी सदर डोंगरािर आग लागल्याची तिार बह
ृ न्मुींबई
महानगरपाललकेस प्राप्त झाल्यािर, महानगरपाललकेच्या अस्ननशमन विभागामार्नत सदर आग
विझविण्यात आली.
तद्नींतर सदर दठकाणी स्थाननक नागररकाींकडून िन सींपत्तीचे िारीं िार नक
ु सान होत

असल्याबाबत

बह
ृ न्मुींबई

महानगरपाललकेस

महानगरपाललकेमार्नत कळविण्यात आले आहे .

तिारी

प्राप्त

झाल्या

नसल्याचे

बह
ृ न्मुींबई
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(३) ि (४) आरे

िसाहतीमधून िाहणाऱया िालभट्ट नदीच्या सींरिक लभींतीचे बाींधकाम

महानगरपाललकेमार्नत हाती घेण्यात आले आहे .

सदर कामाकररता सींबींधधत प्राधधकरणाींची परिानगी घेण्याची कायनिाही सुरु असून,

नाल्याच्या सींरिक लभींतीचे बाींधकाम करताींना पयानिरणाची हानी तसेच िनसींपत्तीचे कोणतेही
नुकसान होणार नाही याबाबतची दिता महानगरपाललकेमार्नत घेण्यात येत आहे.
(५) प्रश्न उद््ाित नाही.

___________
धारावी (मांबई) येथील तनसर्व उद्यानामार्ील लमठी नदीत मोठया प्रमाणावर
बेिायदे शीरपणे डेब्रीजचा भराव िरण्यात येत असल्याबाबत
(९)

१०६१६८ (१८-०४-२०१८).

श्री.अस्लम शेख (मालाड पस्श्चम), श्री.आलसफ शेख (मालेर्ाांव

मध्य), श्री.अलमन पटे ल (मांबादे वी), श्री.नसीम खान (चाांददवली), अॅड.यशोमती ठािूर (ततवसा),
प्रा.ववरें द्र जर्ताप (धामणर्ाव रे ल्वे), प्रा.वषाव र्ायिवाड (धारावी), श्री.अमर िाळे (आवी),
श्री.अब्दल सत्तार (लसल्लोड), श्री.भारत भालिे (पांढरपूर), श्री.ववजय वडेट्टीवार (ब्रम्हपूरी),
श्री.राधािृष्ट्ण

ववखे-पाटील

(लशडी),

श्री.सतनल

िेदार

(सावनेर),

श्रीमती

तनमवला

र्ाववत

(इर्तपूरी), श्री.अलमत ववलासराव दे शमख (लातूर शहर), श्री.अलमत झनि (ररसोड), श्री.राहल
बोंद्रे (धचखली), श्री.अजय चौधरी (लशवडी) :
करतील काय :-

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा

(१) धारािी (मुींबई) बस डेपोसमोरील महाराषर ननसगन उद्यानामागील लमठी नदीच्या पात्रात
डेबब्रजचा भराि ्ाकल्याने नतिराींची झाडे मोठ्या प्रमाणात नष् झाली असन
ू नदीिा्े खाडीत
जाणा-या पाण्याच्या मागानत अडसर ननमानण होऊन पाणी आजुबाजच्
ु या लोकिस्तीमध्ये पसरते
ि त्यामुळे िस्तीतील नागररकाींनी या प्रकरणी डेबब्रज ्ाकणाऱया ठे केदारािर कारिाई करािी
अशी मागणी त्या पररसरात असलेल्या बी् मधील पोलीसाींकडे ि जी उत्तर विभागाचे

घनकचरा खात्याचे कायानलयातील अधधकाऱयाींकडे अनेक िेळा केली असल्याचे माहे डडसेंबर,
२०१७ मध्ये िा त्या दरम्यान ननदशननास आले आहे काय, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, मागणीच्या अनुषग
ीं ाने बेकायदा डबब्रज ्ाकणा-या ठे केदाराींिर कोणती कारिाई
करण्यात आली िा येत आहे ,

(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१७-०९-२०१८) : (१) सदर दठकाणी डेबब्रज ्ाकणाऱया ठे केदाराींिर कारिाई
करािी अशी मागणी त्या पररसरात असलेल्या बी्मधील पोलीसाींकडे केली असल्याचे बह
ृ न्मुींबई
महानगरपाललकेमार्नत कळविण्यात आले आहे .

(२) ि (३) • सदर दठकाणी महाराषर ननसगन उद्यानाचे सरु िा रिक तैनात असतात.

• सदर दठकाणी डेबब्रज ्ाकू नये याकररता दे खरे खीकररता महानगरपाललका कमनचाऱयाींची ि
माशनलची सकाळी ८ ते रात्रौ ८ पयंत नेमणूक करण्यात आली आहे .
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• तथावप सदर डेबब्रज मध्यरात्री क्रकींिा पहा्े च्या दरम्यान ्ाकले जात असल्यामुळे सदर
अनधधकृत डेबब्रज ्ाकणाऱया ठे केदाराींचा शोध लागला नाही.
•

याबाबत

सींबींधधत

पोलीस

स््े शनला

ि

ननसगन

उद्यान

विभागातील

अधधकाऱयाींना

महानगरपाललकेमार्नत अिगत करण्यात आले आहे.
• तसेच, सदर दठकाणी आर.सी.सी. लभींत बाींधण्याबाबत एम.एम.आर.डी.ए. प्राधधकरणाला
बह
ृ न्मुींबई महानगरपाललकेमार्नत कळविण्यात येणार आहे.
___________

पनवेल महानर्रपाललिा हद्दीतील लसडिो प्रशासनाच्या स्वप्नपूती र्हृ प्रिल्पातील हप्ते
थिववणा-या २०० पेक्षा जास्त ग्राहिाांची घरे रद्द होणार असल्याबाबत

(१०)

१०६२९४ (१९-०४-२०१८).

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

अॅड.आलशष शेलार (वाांद्रे पस्श्चम), श्री.अलमत साटम (अांधेरी पस्श्चम), श्रीमती मतनषा चौधरी
(ददहसर), श्री.अतल भातखळिर (िाांददवली पव
ू )व , श्री.सांतोष दानवे (भोिरदन) :

सन्माननीय

मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पनिेल महानगरपाललका हद्दीतील लसडको प्रशासनाच्या स्िप्नपत
ू ी गह
ृ प्रकल्पातील हप्ते

थकविणा-या २०० पेिा जास्त ग्राहकाींची घरे रद्द होणार असून सदर गॄहप्रकल्पात २५ ते ७५
हजार विलींब शुल्क न भरणा-या ग्राहकाींचा समािेश असल्याचे माहे डडसेंबर, २०१७ मध्ये िा
त्या दरम्यान ननदशननास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, विलींब शुल्क थकविणा-या सींबींधधत ग्राहकाींनी लसडकोकडे विलींब शुल्क
भरण्यासाठी मद
ु त लमळािी म्हणन
ू मागणी केली असन
ू लसडको प्रशासनाने एक मदहन्याची
मुदत िाढ दे ऊन ददनाींक २ डडसेंबर, २०१७ ही अींनतम मुदत ददली होती, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, शेि्च्या तारखेपयंत लसडको प्रशासनाच्या पणन २ विभागातील व्यिस्थापकाींनी
पैसे घेण्यास नकार ददल्यामळ
ु े ग्राहकाींना आपले घर गमविण्याची िेळ आली असून विलींब
शल्
ु क न भरणा-या ग्राहकाींनी घराच्या भरलेल्या हप्त्याींच्या एकूण रक्कमेच्या १० ्क्के रक्कम
लसडको िसूल करणार असून अनामत रक्कमही लसडको जप्त करणार आहे , हे ही खरे आहे
काय,

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून लसडकोच्या मनमानी कारभारामुळे
ग्राहकाींना पडणारा आधथनक भूदंड मार् करण्याबाबत तसेच आपल्या हक्काचे घर लमळण्याबाबत
कोणती उपाययोजना केली िा करण्यात येत आहे,
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२०-०८-२०१८) : (१), (२), (३) ि (४) लसडको महामींडळाने सेक््र ३६,
खारघर, निी मींब
सदर योजनेत सहभागी
ु ई येथे स्िप्नपत
ू ी गह
ू
ृ ननमानण योजना राबिन
झालेल्या अजनदाराींची दद.२९.११.२०१४ रोजी सींगणकीय सोडत काढली होती. सदर योजनेच्या

िा्प पत्रानुसार सींपूणन रकमेचा ६ समान हप्त्यात भरणा करण्याकरीता िा्पपत्रात नमूद
करण्या आलेल्या िेळापत्रकानस
ु ार मुदत दे ण्यात आली होती.
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तथावप, िा्प

पत्रातील विदहत

मुदतीनींतर लशल्लक रकमेचा भरणा करण्यासाठी

ग्राहकाींनी केलेल्या विनींतीनस
ु ार लसडको सींचालक मींडळाने प्रथम दद.२३.९.२०१६ रोजी ठराि

ि.११७१३ अन्िये करुन दद.२८.१२.२०१६ पयंत लशल्लक रकमेचा विलींब शुल्कासह भरणा
करण्यासाठी पदहली मद
ु तिाढ ददली होती.

त्यानींतर ग्राहकाींनी िेळोिेळी केलेल्या विनींतीनुसार सींचालक मींडळाने लशल्लक रकमेचा

भरणा विलींब शुल्कासह करण्यासाठी अनुिमे दद.३०.४.२०१७ पयंत ि दद.२.१२.२०१७ पयंत

दस
ु री ि नतसरी मुदतिाढ ददली होती. सदर मुदतिाढीबाबत पत्रव्यिहाराद्िारे कळविण्यात
येिन
ू ितनमानपत्रात िेळोिेळी जादहरातही प्रलसध्द करण्यात आली होती. त्याचप्रमाणे ज्या

ग्राहकाींना विलींब शुल्काची रक्कम कळविण्यात आली नव्हती अथिा मुदतिाढीबाबत चुकीच्या
पत्त्यािर

कळविण्यात

आले

होते

अशा

एकूण

८१

ग्राहकाींना

सींपूणन

रकमेचा

भरणा

करण्याकरीता पुन्हा दद.६.२.२०१८ ते दद.६.३.२०१८ पयंतचा कालािधी दे ण्यात आलेला होता
तसेच

ितनमानपत्रातील

जादहरात

ि

लसडकोच्या

कळविण्यात आले होते.

अधधकृत

सींकेतस्थळाच्या

माध्यमातून

तथावप, त्या िाढीि मुदतीतही अजनदाराने लशल्लक रकमेचा भरणा विलींब शुल्कासह न

केल्याने लसडकोचे प्रचललत धोरण ि निी मुींबइ जलमन विननयोग (सुधारीत) विननयमातील

तरतुदीनुसार अशा थकीत ग्राहकाींची अनामत रक्कम ि भरलेल्या हप्त्याींच्या रकमेतून १०
्क्के रक्कम जप्त करण्याची कायनिाही करण्यात येत.े तसेच, थकीत अजनदाराींची घरे प्रनतिा
यादीिरील अजनदाराींना दे ण्याची कायनिाही सुरु आहे.
(५) प्रश्न उद््ाित नाही.

___________

र्ोखखवरे (ता.वसई,स्ज.पालघर) येथील आददवासीांच्या मालिी जार्ेवर
अनधधिृत बहमजली इमारती उभारल्याबाबत
(११)

१०७२९७ (१९-०४-२०१८).

श्री.पाांडरां र् बरोरा (शहापूर), श्री.शामराव ऊफव बाळासाहे ब

पाटील (िराड उत्तर), श्री.दत्तात्रय भरणे (इांदापूर), श्री.शलशिाांत लशांदे (िोरे र्ाव), श्री.स्जतेंद्र

आव्हाड (मांब्रा िळवा), श्री.वैभव वपचड (अिोले), श्री.राहल जर्ताप (श्रीर्ोंदा), श्री.पांिज
भजबळ (नाांदर्ाव), श्रीमती ददवपिा चव्हाण (बार्लाण), श्री.हनमांत डोळस (माळलशरस),
श्री.ववलास तरे (बोईसर), श्री.षक्षतीज ठािूर (नालासोपारा), श्री.दहतेंद्र ठािूर (वसई), श्री.किसन

िथोरे (मरबाड), अॅड.आलशष शेलार (वाांद्रे पस्श्चम), श्री.नरें द्र महे ता (लमरा भाईंदर), श्री.अस्जत
पवार (बारामती), श्री.ददलीप वळसे-पाटील (आांबेर्ाव), श्री.जयांत पाटील (इस्लामपूर), श्री.भास्िर
जाधव (र्हार्र), श्री.राजेश टोपे (घनसावांर्ी), श्री.राहल मोटे (पराांडा), श्री.सरे श लाड (िजवत),

श्री.मिरां द जाधव-पाटील (वाई), श्री.ददपि चव्हाण (फलटण), श्री.राणाजर्जीतलसांह पाटील
(उस्मानाबाद), श्री.जयदत्त क्षीरसार्र (बीड), श्रीमती समन पाटील (तासर्ाव - िवठे महाांिाळ),
श्री.प्रदीप नाईि (किनवट), श्री.सांजय िदम (दापोली) :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील

वि.स. ४७१ (11)
(१) गोझखिरे (ता.िसई,स्ज.पालघर) येथील आददिासीींच्या मालकी असलेल्या जागेिर सव्हे ि.
१२७ दहस्सा नीं. ३ ि १ (पै) अ या जागेिर १० ते १२ अनधधकृत बहुमजली इमारती कोणतीही
परिानगी न घेता उभारल्या जात आहे त, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, याबाबत सामास्जक कायनकते श्री.स्जतेंद्र लशींदे याींनी पाललका आयक्
ु त, िसई
याींच्याकडे माहे नोव्हें बर, २०१७ मध्ये िा त्यादरम्यान लेखी तिार करुन, आददिासीींची जागा
मोकळी करण्याबाबत मागणी केली आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले,
त्यानस
ू ार कोणती कायनिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०४-०९-२०१८) : (१) सव्हे ि. १२७ दहस्सा नीं. ३ ि १ (पै) अ िर एकूण
६ पूणन इमारती (G+४ च्या चार इमारती, G+३ ची एक इमारत ि G+१ ची एक इमारत) ि

एका इमारतीच्या स्प्लींथचे अनधधकृत बाींधकाम केल्याचे ननदशननास आले आहे , ही िस्तस्ु स्थती
आहे .

(२) खरे आहे .
श्री.स्जतेंद्र लशींदे याींनी आयुक्त, िसई-विरार शहर महानगरपाललका याींचेकडे सदर

अनधधकृत बाींधकामाविरुध्द कारिाई करुन व्यािसायीकाींिर महाराषर प्रादे लशक नगररचना

(MRTP) कायद्याअींतगनत गुन्हा दाखल करुन नागरीकाींचे नुकसान ्ाळािे अशा स्िरूपाचा
तिार अजन ददनाींक ०५.१०.२०१७ रोजी केला आहे .

(३) ि (४) िसई-विरार शहर महानगरपाललकेने सदर बाींधकामाचे विकासकाविरुध्द महाराषर
प्रादे लशक नगररचना अधधननयमाच्या कलम ५२, ५३, ५४ अन्िये नोद्स दे ऊन ददनाींक
२०.०५.२०१६ अन्िये गन्
ु हा दाखल केला आहे.

सदर प्रकरणी विकासकाने िसई-विरार शहर महानगरपाललकेच्या विरोधात ददिाणी

न्यायालय, िरीषठ स्तर, िसई येथे केलेल्या दाव्यामध्ये उक्त अनधधकृत बाींधकामािर

ननषकासनाची कारिाई सींदभानत ददनाींक ३०.११.२०१५ रोजी सींबींधधत न्यायालयाने मनाई हुकुम
ददला आहे .
तसेच

िसई-विरार

शहर

महानगरपाललकेमार्नत

ददनाींक

१९.१२.२०१६

रोजी

G+३

इमारतीच्या एका विींगिर ननषकासनाची कारिाई करण्यात आली.

सदर मनाई हुकूम उठविण्याचे प्रयत्न िसई विरार शहर महानगरपाललकेमार्नत करण्यात
येत आहे त.
___________
नालशि महानर्रपाललिेच्या नर्ररचना ववभार्ाच्या अलभयांत्यािडून शहरातील टे रेसवर
चालणारी हॉटे ल्सची पहाणी िरण्याबाबत

(१२)

१०७६२० (१८-०४-२०१८).

(तासर्ाव - िवठे महाांिाळ) :
काय :-

श्रीमती ददवपिा चव्हाण (बार्लाण), श्रीमती समन पाटील
सन्माननीय मख्यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील
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(१)

मुींबई कमला लमल पररसरातील हॉ्े लला लागलेल्या आगीच्या घ्नेच्या पाश्िनभूमीिर

नालशक

महानगरपाललकेच्या

नगररचना

विभागाच्या

अलभयींत्याकडून

शहरातील

्े रेसिर

चालणारी हॉ्े ल्सची पहाणी माहे जानेिारी, २०१८ मध्ये िा त्या दरम्यान करण्यात आली आहे ,
हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, नगररचना विभागाच्या अलभयींत्याकडून पाहणी केलेल्या सव्हे िणातून क्रकती
हॉ्े ल अनधधकृतपणे ्े रेसिर चालविण्यात येत आहे त,

(३) असल्यास, या हॉ्े लिर शासनाकडून कोणती कारिाई करण्यात आली िा येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०१-०९-२०१८) : (१) होय.
(२) नालशक महानगरपाललकेमार्नत राबविण्यात आलेल्या विशेष तपासणी मोदहमेत ३८ हॉ्े ल्स
अनधधकृतपणे ्े रेसिर चालविण्यात येत असल्याचे आढळून आले आहे .
(३)

महाराषर

महानगरपाललका

अधधननयमातील

तरतद
ु ीनस
ु ार

कारिाई

करणेकामी

महानगरपाललकेमार्नत सींबींधधताींना अींनतम नो्ीसा बजािण्यात आल्या आहे त.
(४) प्रश्न उद््ाित नाही.
___________
मांबईतील महानर्रपाललिेच्या अखत्यारीतील मैदानाांचे भाडे िमी िरण्याबाबत
(१३)

१०८०३४ (०३-०४-२०१८).

अॅड.परार् अळवणी (ववलेपाले), िॅप्टन आर.तलमल सेल्वन

(सायन-िोळीवाडा), अॅड.आलशष शेलार (वाांद्रे पस्श्चम), श्री.नरें द्र महेता (लमरा भाईंदर), श्री.नरें द्र
पवार (िल्याण पस्श्चम) :

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मुींबईतील विविध दठकाणी असलेल्या महानगरपाललकेच्या अखत्यारीतील मैदानाींचे िीडा
स्पधांच्या िापराकररता आकारण्यात येणारे भाडे हे अधधक प्रमाणात िाढविण्यात आल्याचे माहे
जानेिारी, २०१८ मध्ये िा त्या दरम्यान ननदशननास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, विलेपाले (पूि)न येथील निीनचींद्र पोप्लाल कपाडडया ठक्कर विद्या मींददर या
शाळे मार्नत विद्याथ्यांसाठी आयोस्जत करण्यात आलेल्या िीडा स्पधांसाठी तेथील असलेल्या
महानगरपाललकेच्या

दभ
ु ाषी

मैदानाच्या

िापराकररता

महानगरपाललकेकडून

तब्बल

एका

ददिसाकररता सम
ु ारे २७ हजार रुपये इतके भाडे आकरण्यात आले असल्याचे ननदशननास आले
आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, यापूिी याच मैदानाच्या िापराकररता एक ददिसासाठी केिळ हजार रुपये भाडे
आकारण्यात येत होते, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, अशा प्रकारे स्थाननक सींस्थाींकडून िीडा स्पधांचे आयोजन अधधकाधधक
होण्यासाठी

तसेच

राज्यातील

खेळाडून
ीं ा

प्रात्साहन

लमळण्यासाठी महानगरपललकेमार्नत

िाढविण्यात आलेले मैदानाचे भाडे कमी करण्याकररता शासन महानगरपाललकेला ननदे श दे णार
आहे काय,
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०४-०९-२०१८) : (१), (२) ि (३) मुींबईतील विविध दठकाणी असलेल्या
बह
ृ न्मुींबई

महानगरपाललकेच्या

अखत्यारीतील

मैदानाींचे

क्रिडा

स्पधेच्या

िापराकररता

महानगरपाललकेच्या ददनाींक १८.०३.२०१३ रोजीच्या पररपत्रकाप्रमाणे एक ददिसासाठी रु. १०००/इतके भाडे आकारले जात होते.
तथावप, महानगरपाललकेच्या ददनाींक ०२.११.२०१५ रोजीच्या पररपत्रकानुसार, सदर मैदानाींच्या

िापराकररता एक ददिसासाठी रु. २७,०००/- इतके भाडे आकारणी करण्यात येत होती.

(४) क्रिडा स्पधेचे आयोजन िाढविण्यासाठी ि राज्यातील खेळाडून
ीं ा प्रोत्साहन दे ण्यासाठी सदर
पररपत्रकात

१९.०१.२०१८

बह
ृ न्मुींबई

महानगरपाललकेमार्नत

रोजीच्या

पररपत्रकानुसार,

सुधारणा

ददनाींक

करण्यात

१८.०३.२०१३

आली

रोजीच्या

असून,

ददनाींक

पररपत्रकाप्रमाणे,

महानगरपाललकेच्या अखत्यारीतील मैदानाींिर क्रिडा स्पधेच्या िापराकररता एक ददिसासाठी रु.
१०००/- इतके भाडे आकारणी करण्यात येत आहे.
(५) प्रश्न उद््ाित नाही.
___________
मांबई शहरामध्ये रे ल्वे दीडशे मीटर, धालमवि स्थळे , रुग्णालये, शैक्षखणि सांिल, मांडयाांच्या
शांभर मीटर पररसरात फेरीवाल्याांना मज्जाव िरण्यात आला असल्याबाबत
(१४)

१०८१११ (१८-०४-२०१८).

श्री.अलमत साटम (अांधेरी पस्श्चम), श्री.अलमन पटे ल

(मांबादे वी), श्री.राधािृष्ट्ण ववखे-पाटील (लशडी), श्री.पथ्
ृ वीराज चव्हाण (िराड दषक्षण), श्री.अस्लम

शेख (मालाड पस्श्चम), श्री.िालीदास िोळां बिर (वडाळा), श्री.नसीम खान (चाांददवली), प्रा.वषाव
र्ायिवाड (धारावी), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरी), श्रीमती तनमवला र्ाववत (इर्तपूरी), श्री.ववजय
वडेट्टीवार (ब्रम्हपरू ी), श्री.अलमत ववलासराव दे शमख (लातरू शहर), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड

उत्तर), श्री.िणाल पाटील (धळे ग्रामीण), प्रा.ववरें द्र जर्ताप (धामणर्ाव रे ल्वे), श्री.सांग्राम
थोपटे (भोर), अॅड.यशोमती ठािूर (ततवसा), श्री.अब्दल सत्तार (लसल्लोड), श्री.भारत भालिे

(पांढरपूर), श्री.अलमत झनि (ररसोड), श्री.आलसफ शेख (मालेर्ाांव मध्य), श्री.हषववधवन सपिाळ
(बलढाणा), श्री.बाळासाहे ब थोरात (सांर्मनेर), श्री.सतनल िेदार (सावनेर), श्री.भाऊसाहे ब िाांबळे
(श्रीरामपरू ), अॅड.र्ौतम चाबिस्वार (वपांपरी) :
करतील काय :-

(१) मींब
ु ई शहरामध्ये

सन्माननीय मख्यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा

मा. सिोच्च न्यायालयाने सन २००९ मध्ये ददलेल्या ननणनयानस
ु ार, रे ल्िे

दीडशे मी्र, धालमनक स्थळे , रुनणालये, शैिझणक सींकुल, मींडयाींच्या शींभर मी्र पररसरात

र्ेरीिाल्याींना मज्जाि करण्यात आला होता, तथावप तोच आदे श मा. मुींबई उच्च न्यायालयाने

ददनाींक १ नोव्हें बर, २०१७ रोजी िा त्या सुमारास कायम ठे िला असल्याचे माहे नोव्हें बर, २०१७
मध्ये िा त्या

सम
ु ारास ननदशननास आले आहे, हे खरे आहे काय ?

(२) असल्यास, मा. मुींबई उच्च न्यायालयाच्या आदे शाची अींमलबजािणी महानगरपाललकेमार्नत
करण्यात आली आहे काय,
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(३) असल्यास, कायमस्िरुपी र्ेरीिाले ि खाउगाडयाींना बींदी करणेबाबत तसेच कारिाई
करण्यामध्ये कुचराई करणा-या महानगरपाललकेतील अधधकारी ि कमनचा-याींिर शासनाने
कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१७-०९-२०१८) : (१) हे खरे आहे .
(२), (३) ि (४) सदर प्रकरणी मा. उच्च न्यायालयाने रर् याधचका िमाींक ६५२/२०१७ मध्ये
ददनाींक ०१ नोव्हें बर, २०१७ रोजी ददलेल्या आदे शानस
ु ार, बह
ु ई महानगरपाललकेमार्नत रे ल्िे
ृ न्मींब
स्थानकापासून १५० मी्र अींतरापयंत ना-र्ेरीिाला िेत्राचा र्लक लािण्यात आलेले आहे त.
___________

मांबईत महानर्रपाललिेने सरु िेलेल्या ववववध प्रिल्पाांबाबत
(१५)

१०९५३५ (१२-०४-२०१८).

श्री.योर्ेश सार्र (चारिोप) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

मुींबई

शहरामधील

महानगरपाललकेच्या

रदहिाश्याींना

विविध

२४

भाषाींच्या

तास
शाळा

पाणी
सुरळीत

सन्माननीय मख्यमांत्री

पुरिठा

करण्याची

चालविण्याच्या

योजना,
योजना,

महानगरपाललकेच्या जागेिर उद्यान ि विविध दठकाणच्या समाज मींददराचे व्यिस्थापन,
मींब
ु ईकराींचे आरोनय राखण्यासाठी प्रत्येक प्रभाग स्थरािर सुसज्ज ि सिन सवु िधा यक्
ु त

रुनणालय उभारणे, काही रुनणालये अद्याित करणे या ि अशा अनेक योजना मुींबई
महानगरपाललका राबबबत आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, मुींबई शहरामध्ये महानगरपाललकेतर्े सुरु केलेले अनेक प्रकल्प ननधीअभािी
प्रलींबबत असल्याचे ननदशननास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, मुींबई महानगरपाललकेच्या विविध बाँकामधील ठे िीमध्ये िाढ झाली असन
ू मुींबई

महानगरपाललकेचे विविध बाँकामध्ये तब्बल ६५ हजार ९१३ को्ी रुपये मुदत ठे िीच्या स्िरुपात
ठे िण्यात आले आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, महानगरपाललकेने मुींबईकराींच्या सोयीसाठी सुरु केलेल्या योजनाींची कामे
लिकरात लिकर पण
ू न होऊन मींब
ु ईकराींना त्याचा लाभ व्हािा यासाठी शासनाने कोणती
उपाययोजना केली िा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१७-०९-२०१८) : (१) हे खरे आहे .
(२) हे खरे नाही.
(३) बह
ु त ठे िीतील गुींतिणूक रु.
ृ न्मुींबई महानगरपाललकेची ददनाींक ३१.०८.२०१७ रोजी मद

६५,९१३ को्ी इतकी असून, ददनाींक ३०.०४.२०१८ पयंत सदर गुींतिणूक रु. ७३,०४३ को्ी
इतकी आहे .

वि.स. ४७१ (15)
(४) बह
ृ न्मुींबई महानगरपाललका िेत्रातील रदहिाशाींना २४ तास पाणी पुरिठा करण्याच्या उद्देशाने
“मुींबई जलवितरण सध
ु ारणा कायनिम” प्रकल्पासाठी महानगरपाललकेमार्नत सेिा सल्लागाराची
नेमणूक करुन कामास सुरुिात करण्यात आली आहे .

बह
ु ई महानगरपाललकेच्या मराठी, दहींदी, उदन ,ू गज
ु राती, इींग्रजी, तेलगू, तालमळ ि
ृ न्मींब

कन्नड अशा आठ माध्यमाच्या मुींबई पस्ब्लक स्कूलसह १०३८ प्राथलमक शाळाींतील २,६६,०२२

विद्याथ्यांना १०,१०२ लशिकाींमार्नत मोर्त लशिणाबरोबरच सींगीत, धचत्रकला, हस्तकला तसेच
शारीररक लशिणही ददले जाते. तसेच, २०१५-१६ पासून महापाललका शाळे तील ८ िी च्या
विद्याथ्यांना ्ॅ ब दे ण्याची योजना सरु
ु करण्यात आली आहे.

बह
ृ न्मुींबई महानगरपाललकेच्या अखत्यारीतील २२९ उद्याने, ४३२ मनोरीं जन उद्याने, ३१९

मैदाने इत्यादीींचा विकास, दजोन्नती ि परररिणा याकररता पुरेशा ननधीची तरतूद उपलब्ध
आहे .

मुींबईकराींचे आरोनय राखण्यासाठी महानगरपाललकेच्या प्रमख
रुनणालये ि उपनगरीय
ु

रुनणालयाींतील रुनणाींना २४ X ७ िैद्यकीय सेिा परु विण्यात येते. तसेच, आधथनकदृष्या दब
न
ु ल
घ्कातील रुनणाींना उपचारासाठी िैद्यकीय समाजसेिक (MSW) याींचेमार्नत धमानदाय सींस्था
याींचेकडून ननधी उपलब्ध करुन ददला जातो.
(५) प्रश्न उद््ाित नाही.

___________
मांबई ववद्यापीठातील ३६ इमारतीांिडे महानर्रपाललिेचा ‘तनवासी दाखला’ (ओसी) नसल्याबाबत
(१६)

१०९६५२ (०३-०४-२०१८).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.सतनल प्रभू (ददांडोशी) :

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील

(१) मुींबई विद्यापीठाच्या कललना विद्यापीठातील सन १९७५-२००८ या कालािधीत बाींधलेल्या

६१ पैकी ३६ इमारतीींकडे महानगरपाललकेचा ‘ननिासी दाखला’ (ओसी) नसल्याची मादहती
ननदशननास आली, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सदर विद्यापीठातील उक्त ओसी नसलेल्या ३६ इमारतीींच्या बाींधकामास
जबाबदार असणारे विद्यापीठ व्यिस्थापन, विकासक, िास्तूविशारद याींचेविरुध्द शासन तथा
महानगरपाललकेतर्े कोणती कारिाई करण्यात आली िा येत आहे ,

(३) असल्यास, इमारतीचे बाींधकाम मींजूर आराखडयानुसार पूणन झाल्यािर रदहिाशाींना नव्या
इमारतीत सरु क्षितता लमळण्याच्या दृष्ीने नव्या घराींचा ताबा दे ताना ‘ननिासी दाखल्याची’

सक्ती करणे तसेच ‘ननिासी दाखला’ न घेता रदहिाशाींना बेकायदा घराींचा ताबा दे णा-या
(पझेशन) विकासकाविरुध्द कारिाई करण्याच्या दृष्ीने कोणती कायनिाही केली िा करण्यात
येत आहे ,
(४) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले ि
त्यानुसार शासनाने पुढे कोणती कायनिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०५-०९-२०१८) : (१) मुींबई विद्यापीठाच्या मालकीच्या कललना येथील
सुमारे

९.८४

लाख

चौ.मी.

इतक्या

िेत्रर्ळाच्या

भख
ू ींडािर विविध

इमारतीींचे

बाींधकाम

करण्यासाठी बह
ृ न्मुींबई महानगरपाललकेस सन १९७५ ते २००८ या कालािधीत ६९ प्रस्ताि प्राप्त
झाले.

त्यापैकी, ६३ इमारत बाींधकामाींचे प्रस्ताि महानगरपाललकेमार्नत मींजूर करण्यात आले.

सदर ६३ इमारतीींपैकी एकूण १९ इमारतीींना पूणन ि ३ इमारतीींना अींशत: भोगि्ा प्रमाणपत्र
दे ण्यात आले आहे.

उिनररत ४१ इमारतीींना भोगि्ा प्रमाणपत्र दे ण्यात आलेले नाही ही िस्तस्ु स्थती आहे .

(२), (३) ि (४) बह
ृ न्मुींबई महानगरपाललकेकडे उपलब्ध असलेल्या अलभलेखानुसार, कललना
येथील भूखींडािरील इमारती खाजगी विकासकाने विकलसत केल्याची नोंद नाही.

कललना येथील भूखींडािरील इमारती शैिझणक िापरासाठी उपयोगात येत असल्याने ि

कोणताही

िाझणज्य

तथा

व्यापारी

हे तू

नसल्याने,

विद्याथ्यांच्या

शैिझणक

दहताच्या

मानितािादी दृष्ीकोनातन
ू भोगाि्ा प्रमाणपत्र दे ण्यात न आलेल्या ४१ इमारतीींिर बह
ु ई
ृ न्मींब
महानगरपाललकेमार्नत कारिाई करण्यात आलेली नाही असे बह
ृ न्मुींबई महानगरपाललकेने
कळविले आहे.

(५) प्रश्न उद््ाित नाही.
___________
वािोला ब्रीज (साताांिझ-मांबई) येथील महानर्रपाललिा मराठी
माध्यलमि शाळे च्या इमारतीबाबत

(१७)

१११४५२ (०३-०४-२०१८).

श्री.सांजय पोतनीस (िललना) :

सन्माननीय मख्यमांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) िाकोला ब्रीज (साताींकुझ-मुींबई) येथील महानगरपाललका मराठी माध्यलमक शाळे ची इमारत

मागील आठ िषानपि
ू ी पाडून अदयापही इमारतीच्या बाींधकामास सरु
ु िात झालेली नसल्याचे
नुकतेच माहे जानेिारी, २०१८ मध्ये िा त्या दरम्यान ननदशननास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले,

तदनुसार उक्त शाळे च्या इमारतीचे बाींधकाम तात्काळ होण्याच्या दृष्ीने शासन स्तरािर
कोणती कायनिाही करण्यात आली िा येत आहे ,
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०७-०९-२०१८) : (१) हे खरे आहे .
(२) ि (३) साींतािुझ (पूि)न येथील िाकोला मनपा शाळा तळमजला + ३ मजले असलेल्या अ
ि ब या दोन विींग ि तळमजला + ४ मजले असलेल्या क ि ड या दोन विींग अशी चार
भागाींची होती.
त्यापैकी क ि ड विींगची मोठी दरु
ु स्ती सन २०१५ मध्ये बह
ृ न्मुींबई महानगरपाललकेमार्नत

करण्यात आली आहे .
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सदर

शाळे च्या

दरु
ु स्ती

ि

पुनबांधणीसाठी

नेमणूक

करण्यात

आलेल्या

प्रकल्प

व्यिस्थापन सल्लागाराींच्या पाहणीनुसार, अ ि ब विींग धोकादायक असल्याने सन २०११ मध्ये
सदर विींगचे

ननषकासन करण्यात

आले

असून, सदर इमारतीच्या अ

ि ब विींगच्या

पन
ु बांधणीच्या प्रस्तािास डडसेंबर, २०१७ मध्ये मींजरु ी प्राप्त झाली आहे .

त्यानस
ु ार सदर शालेय इमारतीच्या अ ि ब विींगच्या पन
ु बांधणीचे काम ननविदा मागिून

हाती घेण्यात येणार आहे .

___________
मांबई महानर्रपाललिेच्या १६ मराठी व अन्य भावषि शाळा पटसांख्या िमी
असल्याचे िारण दे ऊन बांद िरण्यात येणार असल्याबाबत
(१८)

११२१०९ (१९-०४-२०१८).

श्रीमती तनमवला र्ाववत (इर्तपूरी), प्रा.वषाव र्ायिवाड

(धारावी), अॅड.यशोमती ठािूर (ततवसा), श्री.अलमन पटे ल (मांबादे वी), श्री.अस्लम शेख (मालाड
पस्श्चम), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर), श्री.िणाल पाटील (धळे ग्रामीण), श्री.भारत भालिे
(पांढरपूर), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.डी.एस.अदहरे (साक्री), श्री.सांतोष दानवे (भोिरदन),
अॅड.भीमराव धोंडे (आष्ट्टी), श्री.दत्तात्रय भरणे (इांदापूर), श्री.ददलीप वळसे-पाटील (आांबेर्ाव) :
सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मुींबई महानगरपाललकेच्या १६ मराठी ि अन्य भावषक शाळा प्सींख्या कमी असल्याचे
कारण दे ऊन बींद करण्यात येणार असल्याचे जानेिारी, २०१८ च्या शेि्च्या आठिड्यात
शासनाच्या ननदशननास आले आहे, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, यामध्ये ७ मराठी आझण इतर भाषेच्या ४ शाळाही विलीन करण्याचा प्रस्ताि
आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी बींद होणा-या शाळे तच मराठी भाषा प्रगल्भ करण्याबाबत ि
पदहलीपासूनच इींग्रजी लशकविण्यास सुरुिात करुन बींद अिस्थेत असलेल्या शाळा सुरु
करण्याबाबत शासनाने कोणती कायनिाही िा उपाययोजना केली िा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१७-०९-२०१८) : (१) हे खरे नाही.
तथावप, बह
ृ न्मुींबई महानगरपाललकेच्या शून्य प्सींख्येच्या शाळा अन्य महापाललका

शाळे त विललन करण्याचे महानगरपाललकेमार्नत प्रस्तावित करण्यात आले आहे .

(२) यामध्ये मराठी माध्यमाच्या ११ शाळा ि इतर माध्यमाच्या १५ शाळा विलीन करण्याचा
प्रस्ताि आहे.
(३) ि (४) इींग्रजी व्यनतररक्त मराठी, दहींदी, उदन ,ू गुजराथी, तालमळ, तेलगू ि कन्नड या
समाींतर माध्यमाींच्या शाळा भविषयात प्सींख्येअभािी बींद पडू नयेत ि त्याींची प्सींख्या

द्कून रहािी हा दृष्ीकोन ठे िन
ू समाींतर माध्यमाींचे प्रथम भाषेसोबतच इींग्रजी भाषा प्रथम

भाषेचे अध्यापन इयत्ता १ ली पासून बह
ृ न्मुींबई महानगरपाललका शाळाींमध्ये सन २०१८-१९
पासून सुरु केले आहे.
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महानगरपाललकेच्या ज्या शाळा प्सींख्येच्या कारणास्ति विलीन करण्यासाठी प्रस्तावित
आहे त त्या शाळाींचे विलीनीकरण त्या माध्यमाच्या जिळच्या शाळाींमध्ये करण्यात येत

आहे .

भविषयात ज्या पररसरात शाळे ची मागणी प्राप्त होईल त्या पररसरातील मागणीनुसार

त्या शाळा खोल्याींमध्ये मागणीनस
ु ारच्या माध्यमाची शाळा सरु
ु करण्यात येणार आहे.
___________
नाांदेड स्जल््यातील लसडिो –हडिो भार्ात १० ते १२ ददवस
पाणी परवठा िेला जात असल्याबाबत
(१९)

११२५९१ (१२-०४-२०१८).

श्री.प्रतापराव पाटील धचखलीिर (लोहा) :

सन्माननीय

मख्यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) नाींदेड स्जल्हयातील लसडको –हडको भागात मागील पाच ते सहा मदहन्याींपासून (सन २०१७)
प्रनत मदहना सरासरी केिळ १० ते १२ ददिस पाणी पुरिठा केला जात असल्याचे नुकतेच माहे
जानेिारी, २०१८ मध्ये िा त्या दरम्यान ननदशननास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, लसडको प्रशासनाकडून हा भाग महानगरपाललकेत आल्यानींतर पाणी पुरिठा
यींत्रणा जुनी पाईपलाईन अद्ययाित करण्यासाठी ननयोजन ि आिश्यक आधथनक तरतुदी

याबाबत अ्यास आझण पाठपरु ािा योनय प्रकारे केला नसल्याने जन्
ु या पाईपलाईनमळ
ु े अनेक
दठकाणी पाणी गळती होत असन
ू काींही िेळा पींप मो्ारही जळत असल्याने िारीं िार पाणी
पुरिठा खींडीत होत आहे, हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास,

स्मा्न

लस्ी

आझण

डडस्ज्ल

प्रणालीकररता

प्रयत्नशील

असलेल्या

महानगरपाललकेचा पाणी पुरिठा विभाग मात्र आजुही ननयोजन शुन्य असल्याचे ननदशननास
आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले,
तदनुसार शासन स्तरािर कोणती कायनिाही करण्यात आली िा येत आहे ,
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (३१-०८-२०१८) : (१) ि (२) • लसडको भागात एक ददिस आड पाणी
पुरिठा करण्यात येत असल्याने प्रनत मदहना १५ ददिस पाणी पुरिठा होत असतो.

• लसडको प्रशासनाकडून हा भाग नाींदेड-िाघाळा महानगरपाललकेकडे हस्ताींतर झाल्यानींतर सन
२०१४

साली

JNNURM

योजनेंतगनत

या

भागासाठी

३५

एमएलडी

िमतेचे

निीन

जलशध्
ु दीकरण केंद्र उभारण्यात आले आहे . या व्यनतररक्त २० ि २५ लि ली्र या िमतेचे
दोन जलकींु भ बाींधण्यात आले आहे.

• लसडको भागात ८४.४१ क्रक.मी. लाींबीच्या मींजूर जल िादहन्याींपक
ै ी ५७.५० क्रक.मी. लाींबीच्या
जलिादहन्या ्ाकण्याचे काम पूणन झाले आहे . उिनरीत काम प्रगतीपथािर आहे.

• सन २०१७ साली अमत
ृ योजनेंतगनत नाींदेड शहरातील मींजरू पाणी परु िठा योजनेतील १३२
क्रक.मी. लाींबीच्या वितरण व्यिस्थेपैकी लसडको भागात ३५ क्रक.मी. लाींबीची पाईपालाईन

्ाकण्यात येणार आहे. यापैकी २० क्रक.मी. लाींबीच्या जलिादहन्या ्ाकण्याचे काम पूणन झाले
आहे . उिनरीत काम प्रगतीपथािर आहे .

वि.स. ४७१ (19)
(३)

(४) ि (५) • लसडको भागात पाणी पुरिठ्याबाबत योनय ती उपाययोजना नाींदेड-िाघाळा

महानगरपाललकेमार्नत करण्यात येत आहे .

___________
नालशि शहरात तब्बल ३२३ इमारतीांच्या बेसमेंट व टे रेसचा अनधधिृत
वाखणज्य वापर सरु असल्याबाबत

(२०)

११२६४४ (१९-०४-२०१८).

श्रीमती सीमाताई दहरे (नालशि पस्श्चम) :

सन्माननीय

मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) नालशक शहरात तब्बल ३२३ इमारतीींच्या बेसमें् ि ्े रेसचा अनधधकृत िाझणज्य िापर सुरु

असून इमारतीींच्या बेसमें्मध्ये १०४ गोदामे, २५ हॉ्े ल्स, १०५ दक
ु ाने ि ४७ इतर िाझणज्य
आस्थापना सुरु असल्याचा धक्कादायक प्रकार माहे जानेिारी, २०१८ मध्ये िा त्या दरम्यान
ननदशननास आला, हे खरे आहे काय

(२) असल्यास, अशा इमारतीींनी भोगि्ा प्रमाणपत्र दे खील घेतलेले आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, या सींपूणन प्रकरणाची चौकशी करण्यात आली आहे काय, चौकशीत काय
आढळून आले, त्यानस
ू ार चौकशीत दोषी आढळून आलेल्या लमळकतीींिर कोणती कारिाई
करण्यात आली िा येत आहे ,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०१-०९-२०१८) : (१) होय.
नालशक महानगरपाललकेने राबविलेल्या विशेष तपासणी मोदहमेत ३१० इमारतीींच्या
तपासणीत बेसमें् ि ्े रेसमध्ये ९१ गोडािुन, ७१ हॉ्े ल्स, १२८ दक
ु ाने ि २६ इतर िाझणज्य
िापर आढळून आलेला आहे .

(२) एकूण ४३ इमारतीींना भोगि्ा प्रमाणपत्र दे ण्यात आलेले आहे.
(३)

अनधधकृत

िाझणज्य

िापर

सरु
ु

असलेल्या

सींबींधधत

इमारत

धारकाींना

महाराषर

महानगरपाललका अधधननयमातील तरतुदीनुसार महानगरपाललकेमार्नत नो्ीसा दे ण्यात आल्या
आहे त.

(४) प्रश्न उद््ाित नाही.
___________
उस्मानाबाद (स्ज.उस्मानाबाद ) नर्रपररषदे ने मार्ील दहा मदहन्याच्या िालावधीमध्ये
एि हजार पेक्षा जास्त वविास िामाांना मांजरी ददल्याबाबत
(२१)

११२७८४ (१८-०४-२०१८).

श्री.राणाजर्जीतलसांह पाटील (उस्मानाबाद) :

सन्माननीय

मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) उस्मानाबाद (स्ज.उस्मानाबाद) नगरपररषदे ने मागील दहा मदहन्याच्या कालािधीमध्ये एक
हजार पेिा जास्त विकास कामाींना मींजुरी ददलेली आहे, हे खरे आहे काय,

वि.स. ४७१ (20)
(२) असल्यास, उस्मानाबाद नगरपररषदे ने मींजुर ननधी ि त्याींच्याकडे कर स्िरुपात जमा
असलेल्या उपलब्ध ननधी पेिा क्रकती प्ीने जास्त ननधीची कामे मींजुर केली आहे त,

(३) असल्यास, सदरहु मींजूर केलेली विकास कामाींची ननविदा काढण्यासाठी शासनाचे कोणते
ननकष आहे त काय,
(४)

असल्यास, सदरहु ननकषाप्रमाणेच विकास कामाींच्या ननविदा उस्मानाबाद नगरपररषदकडुन
काढण्यात येत आहे त काय,
(५) असल्यास, कामाींमध्ये पारदशनकता आणण्यासाठी लोकप्रनतननधीींनी ददनाींक १५ नोव्हें बर,
२०१७ रोजी आयक्
ु त तथा सींचालक, नगरपररषद सींचलनालय, मींब
ु ई याींस लेखी पत्रव्यिहार
केलेला आहे , हे ही खरे आहे काय,

(६) असल्यास, शासनाकडून याबाबत कोणती कायनिाही करण्यात आली िा येत आहे
नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०१-०९-२०१८) : (१) दद.०१ जन
ू २०१७ ते दद.३१ माचन, २०१८ या दहा
मदहन्याींच्या

कालािधीमध्ये

एकूण

७८२

विकास

कामाींच्या

ठरािाींना

मींजूरी

स्जल्हाधधकारी, उस्मानाबाद याींच्या अहिालात नमूद केले आहे .

ददल्याचे

(२) अींदास्जत २ ते ३ प्ीने जास्त ननधीची कामे मींजूर केली असल्याचे स्जल्हाधधकारी,
उस्मानाबाद याींच्या अहिालात नमद
ू केले आहे .

(३) ि (४) रु.३.०० लि क्रकींमतीच्या ि त्यापुढील कामासाठी ई-्ें डररींग पद्धतीने ि रु.३.०० लि
क्रकींमतीच्या

आतील

अींदाजपत्रकीय

रकमेच्या

कामाींकरीता

ऑर्लाईन

पद्धतीने

ननविदा

मागविण्याचे शासनाचे ननकष आहे त. त्याप्रमाणे उस्मानाबाद नगरपररषदे मार्नत ननविदा
मागविण्याची कायनिाही करण्यात आलेली आहे .
महाराषर नगरपररषदा, नगरपींचायती ि औद्योधगक नगरी अधधननयम, १९६५ चे कलम ९३
मधील तरतूदी, तसेच शासनाच्या सािनजननक बाींधकाम विभागाच्या मागनदशनन सूचना ि
ननयमाींस

अनस
ु रुन

विकास

कामाींची

ननविदा

प्रक्रिया

राबविण्यात

येत

असल्याबाबत

मुख्याधधकारी, उस्मानाबाद नगरपररषद याींनी अहिाल सादर केला आहे .

(५) ि (६) होय, याबाबत स्जल्हाधधकारी, उस्मानाबाद याींच्याकडून अहिाल मागविण्यात आला
असल्याचे नगरपररषद प्रशासन सींचालनालयाच्या अहिालात नमूद केले आहे.
___________

नवी मांबईतील ववशेष आधथवि क्षेत्राचे एिास्त्मि औद्योधर्ि क्षेत्रामध्ये पररवतवन िरण्याबाबत
(२२)

११३००९

(१९-०४-२०१८).

श्री.स्जतेंद्र

आव्हाड

(मांब्रा

िळवा),

श्री.जयांत

पाटील

(इस्लामपूर), श्री.शलशिाांत लशांदे (िोरे र्ाव), श्री.पाांडरां र् बरोरा (शहापूर), श्री.वैभव वपचड

(अिोले), श्री.राणाजर्जीतलसांह पाटील (उस्मानाबाद), श्रीमती ददवपिा चव्हाण (बार्लाण),
श्री.राहल जर्ताप (श्रीर्ोंदा), श्री.दत्तात्रय भरणे (इांदापूर), श्रीमती समन पाटील (तासर्ाव िवठे महाांिाळ), श्री.प्रदीप नाईि (किनवट) :
करतील काय :-

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा

वि.स. ४७१ (21)
(१) निी

मुींबईतील

विशेष

आधथनक

िेत्राचा

एकास्त्मक

औद्योधगक

िेत्रामध्ये

पररितनन

करण्याचा ददनाींक ३० जानेिारी, २०१८ रोजी िा त्यासम
ु ारास मींत्रीमींडळाने ननणनय घेतलेला आहे ,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी घेतलेल्या ननणनयाचे थोडक्यात स्िरुप काय आहे ि त्यानस
ु ार
शासनाने कोणती कायनिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१८-०६-२०१८) : (१) होय.
(२) मा.मींत्रीमींडळाच्या मान्यतेस अनुसरुन शासनाने दद.१६.३.२०१८ रोजी शासन ननणनय

ननगनलमत केला असून त्यानस
ु ार निी मुींबई विशेष आधथनक अधधसूधचत िेत्राचा एकास्त्मक
औद्योधगक िेत्र म्हणून विकास करताना सदर िेत्रातील जलमनीच्या अनुज्ञेय िापरात

कोणताही बदल न करता ८५% औद्योधगक ि १५% रदहिास िापर अनुज्ञेय करण्यात आला
असन
ू सदर िेत्राची अधधसच
ू ना रद्द करुन प्रस्तत
ु िेत्रात बबगर एसईझेड औद्योधगक घ्काींना
मान्यता दे ण्यात आली आहे . त्याचप्रमाणे लसडकोचे प्रचललत धोरण, कींपनी सोबतचे करारनामे,
प्रस्तावित

उद्योग

विकास

या

बाबी

तपासून

ननणनय

घेण्यासाठी

अध्यितेखाली उच्चस्तरीय सलमतीही गदठत करण्यात आलेली आहे.

मुख्य

सधचिाींच्या

(३) प्रश्न उद््ाित नाही.
___________
चांद्रपूरला पाणी परवठा िरणा-या इरई धरणात िेवळ २८.८६ टक्िे जलसाठा लशल्लि
असल्याने तीव्र पाणी टां चाईस सामोरे जावे लार्णार असल्याबाबत

(२३)

११३०४५ (१४-०४-२०१८).

श्री.सरे श धानोरिर (वरोरा) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्यमांत्री पढ
ु ील

(१) चींद्रपूरला पाणी पुरिठा करणा-या इरई धरणात केिळ २८.८६ ्क्के जलसाठा लशल्लक
असल्याने तीव्र पाणी ्ीं चाईला सामोरे जािे लागणार आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले,
(३) असल्यास, त्यानस
ु ा पढ
ु े कोणती कायनिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०१-०९-२०१८) : (१) ि (२) •

चींद्रपूर शहर पाणी पुरिठा योजनेचे “इरई

धरण” ि “इरई नदी” हे दोन स्त्रोत असन
ू मख्
ु यत्िे शहराला इरई धरणातन
ू पाणी परु िठा होतो.
• मागील िषी अत्यल्प पािसामळ
ु े इरई धरणातील खालािलेल्या पाण्याच्या

चींद्रपूर शहरात

काही प्रमाणात पाणी ्ीं चाई होती, असा अहिाल चींद्रपूर महानगरपाललकेने सादर केला आहे .

(३) ि (४) • चींद्रपूर शहराला वपण्याचे पाणी उपलब्ध व्हािे यासाठी चींद्रपूर औस्षणक उजान
प्रकल्पाचा पाणी पुरिठा मयानदीत करण्याच्या अनुषींगाने स्थाननक प्रशासनाच्या पातळीिर
ननयोजन करण्यात आले.
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• इरई नदीिर दाताळ येथे बींधारा बाींधणे ि चींद्रपूर म्हाडा येथन
ू रामनगर जलशुध्दीकरण

केंद्रापयंत नव्याने पाईप लाईन ्ाकण्याची कायनिाही चींद्रपूर महानगरपाललकेमार्नत करण्यात
येत आहे .

• शहरात पाणी परु िठा योनयररत्या करण्यासाठी इरई धरणातील विदहरीभोिती मातीचा बींधारा
बाींधून पींपाव्दारे मुख्य विदहरीत पाणी घेण,े शहरात नव्याने कुपनललका ि विींधनविहीरी बाींधणे,
शहरातील विहीरीींची सार्सर्ाई करुन त्यािर पींप बसविणे तसेच १ ददिस आड पाणी पुरिठा
करणे इ. उपाययोजना करण्यात आल्याचे चींद्रपूर महानगरपाललकेने कळविले आहे .
___________

नायर्ाव बीडीडी चाळीतील ५ रदहवाशाांनी बेस्टचे १२ लाखाांहून अधधि
रिमेचे बेस्टचे वीज थिववल्याबाबत

(२४)

११३६५४ (१४-०४-२०१८).

श्री.भरतशेठ र्ोर्ावले (महाड) :

सन्माननीय मख्यमांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) नायगाि बीडीडी चाळीतील ५ रदहिाशाींनी बेस््चे १२ लाखाींहून अधधक रकमेचे बेस््चे िीज

मागील अनेक िषानपासन
थकविलेले असताींना त्याच्याींविरोधात कारिाई करण्यास बेस््
ू
प्रशासनाला अपयश आलेले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदरहू िीज बील थकविणा-या ५ ग्राहकाींकडून ७ िेळा िीजपुरिठा खींडडत
करण्याचा प्रयत्न केला असता सातत्याने राजीय दबाि येत असल्याने िीज बील िसल
ू करणे
शक्य होत नसल्याचा थे् आरोप बेस्् प्रशासनाने केला आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, माहे माचन, २०१७ मध्ये िा त्या दरम्यान पोललस सींरिणात िीज खींडडत
करण्याचा प्रयत्नही राजकीय दबािाखाली हाणून पाडला आहे, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, या प्रकरणी चौकशी करण्यात आली आहे काय, चौकशी अींती सदरहू िीज
बबलाची रक्कम त्िररत िसुल होण्याच्या दृष्ीने शासनाने कोणती कारिाई केली िा करण्यात
येत आहे ,

(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१७-०९-२०१८) : (१) नायगाींि बीडीडी चाळ िमाींक १३ येथील ५
िीजग्राहकाींची माहे मे, २०१८ पयंत रु. ११.७५ लाख इतकी थकीत रक्कम असल्याचे बेस््
उपिमामार्नत कळविण्यात आले आहे .
(२) सदर िीजग्राहकाींची थकीत रक्कम िसल
ू करण्यासाठी माहे माचन २०१४ ते माहे माचन २०१७
या कालािधीत बेस्् उपिमामार्नत एकूण ८ िेळा िीज पुरिठा खींडीत करण्यासाठी कारिाई
आयोस्जत करण्यात आली होती.

तथावप आयोस्जत केलेल्या सींयक्
ु त मोदहमेत ॲरॉलस्ीचे भय दाखिन
ू , लशिीगाळ ि

धमकी तर कधी स्थाननक लोकाींचा जमाि एकत्र करुन िीज पुरिठा खींडीत करण्याच्या
कारिाईस अ्काि करण्यात आला.
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(३) ददनाींक ३०.०३.२०१७ रोजी सरु िा बल ि पोलीस याींच्या मदतीने सदर ५ िीज ग्राहकाींिर

कारिाईचे आयोजन केले असता, बेस्् उपिमामार्नत सदर िीज ग्राहकाींकडून थकीत िीज
मूल्याच्या ५०% रकमेचे धनादे श घेऊन कारिाई स्थधगत करण्यात आली.

(४) ि (५) सदर ग्राहकाींनी िीज दे यकाींचा भरणा केल्यामळ
ु े , ददनाींक १५.०२.२०१८ रोजी पोलीस
सींरिणात िीजमापके काढून बेस्् उपिमामार्नत त्याींचा िीजपुरिठा खींडीत करण्यात आला.

सदर ग्राहकाींनी बेस्् उपिमास केलेल्या विनींतीनुसार, त्याींना थकीत िीज बबलाच्या

रकमेपैकी १/३ रक्कम तात्काळ ि उिनररत रकम ३ धनादे शाद्िारे भराियास अनुमती दे ण्यात
आली.

सदर ५ िीज ग्राहकाींपक
ै ी २ िीज ग्राहकाींनी १/३ रकमेचा भरणा केल्यामुळे त्याींचा

विद्युत पुरिठा जोडण्यात आला. त्यापैकी एका ग्राहकाने ददलेल्या २ धनादे शाची रक्कम न

ि्ल्यामुळे त्या ग्राहकािर कलम Negotiable Instrument Act, १३८ अन्िये कायदे शीर
कारिाई सुरु असून, त्याींचा िीजमापक काढण्यात आला आहे .
___________

आांबेडिर नर्र, महाराष्ट्र नर्र, खेरवाडी येथे दवषत पाणीपरवठा होत असल्याबाबत
(२५)

११४४२७ (१२-०४-२०१८).

श्री.जयप्रिाश मांदडा (बसमत) :

सन्माननीय मख्यमांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) आींबेडकर नगर, महाराषर नगर, खेरिाडी विभाग, बाींद्रे (पूि)न येथे माहे र्ेब्रुिारी, २०१८ च्या
पदहल्या आठिडयात दवु षत पाणीपरु िठा होत आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, दवु षत पाणीपरु िठयामळ
ु े सदर पररसरात कािीळ, मलेरीया, डेंगू ि ्ायर्ाईड
अशा रोगाींचा प्रादभ
ु ानि िाढल्याच्या तिारी स्थाननक रदहिाशाींकडून प्रशासनास प्राप्त झाल्या
आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, दवु षत पाणीपुरिठा रोखण्यासाठी महानगरपाललका प्रशासनाकडून कोणती
उपाययोजना करण्यात आली िा येत आहे ,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१७-०९-२०१८) : (१) आींबेडकर नगर ि महाराषर नगर भागातील
रदहिाशाींना दवु षत पाणी पुरिठा होत असल्याबाबतच्या तिारी बह
ृ न्मुींबई महानगरपाललकेस
प्राप्त झाल्या होत्या ही िस्तस्ु स्थती आहे.

(२) सदर पररसरात दवु षत पाणी पुरिठयामुळे माहे र्ेब्रुिारी, २०१८ च्या पदहल्या आठिडयात

कािीळचे ३, गॅस्रोचे ७ ि ्ायर्ाईडच्या २ रुनणाींची नोंद महानगरपाललकेच्या एच/पूिन विभागात
करण्यात आली.

(३) सदर पररसरात होणारा दवु षत पाणी परु िठा रोखण्यासाठी बह
ु ई महानगरपाललकेमार्नत
ृ न्मींब
खालीलप्रमाणे उपाययोजना करण्यात आली आहे :-

• ज्ञानेश्िर नगर रोड आझण महाराषर नगर जींक्शन येथील जलिादहनीिर आढळून आलेली
गळती तात्काळ दरु
ु स्त करण्यात आली.
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• खेरिाडी येथील कामिाल ननिास पररसरातील अत्यींत जुनी ि खोल १०० लममी. व्यासाची
जलिादहनी खींडीत करुन पाणी पुरिठा अन्य जलिादहनीिर स्थलाींतरीत करण्यात आला.
सद्य:स्स्थतीत सदर पररसरामध्ये स्िच्छ पाणी पुरिठा होत आहे .

(४) प्रश्न उद््ाित नाही.

___________
मांबई महानर्रपाललिेच्या रे न वॉटर हावेस्स्टां र् योजनेची अांमलबजावणी िरण्याबाबत
(२६)

११६०२३ (१२-०४-२०१८).

श्री.लशवाजीराव िर्डवले (राहरी), श्री.सांतोष दानवे (भोिरदन),

श्री.नारायण िचे (बदनापरू ) : सन्माननीय मख्यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) सन २००७ नींतर मुींबई महानगरपाललकेने रे न िॉ्र हािेस्स््ीं ग योजनेची अींमलबजािणी सुरू
केली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, प्रत्यिात मात्र मागील १ िषांचा विचार करता या कालािधीत र्क्त इमारत
उ्या रादहल्या आहे त त्यातील ननम्या इमारतीींनीही रे न िॉ्र हािेस्स््ीं गकडे लि ददले
नसल्याचे माहे र्ेब्रुिारी, २०१८ च्या दस
ु -या आठिड्यात ननदशननस आले आहे , हे ही खरे आहे
काय,
(३)

असल्यास,

रे न

िॉ्र

हािेस्स््ीं ग

योजनेकडे

दल
न
ु ि

करणाऱया

विकासकाविरुद्ध

महानगरपाललकेकडून कोणती कारिाई करण्यात आली िा येत आहे ,

(४) असल्यास, मुींबई महानगरपाललकेकडून राबविण्यात येणा-या या योजनेची योनय प्रमाणात
अींमलबजािणी होण्याकरीता कोणकोणत्या उपाययोजना करण्यात आल्या िा येत आहे त,
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (११-०९-२०१८) : (१) बह
ृ न्मुींबई महानगरपाललकेमार्नत रे न िॉ्र हािेस््ीींग
योजना ददनाींक १ ऑक््ोबर, २००२ पासून कायानस्न्ित करण्यात आली आहे.

(२), (३) ि (४) सदर योजनेंतगनत बह
ु ई महानगरपाललकेमार्नत खालील नमद
ू सिन
ृ न्मींब
भूखींडाींकररता िषान सींचयन ि विननयोग करणे सक्तीचे केले होते:-

• ददनाींक १ ऑक््ोबर, २००२ पासून प्रथमत: निीन विकासाकररता येणाऱया १००० चौ. मी्र
क्रकींिा त्यापेिा जास्त िेत्रर्ळ असणारे सिन भूखींड

• जे भूखींड ददनाींक १ ऑक््ोबर, २००२ पूिी विकलसत करण्यास घेतले होते परीं तु ददनाींक
०१.०९.२००३ नींतर ननिासी प्रमाणपत्र/बाींधकाम पण
ू त्न िाचा दाखला घेण्यासाठी येथील असे भख
ू ींड

• इमारतीींमध्ये बदल करिून घेण्यासाठी क्रकींिा उिनररत च्ई िेत्र इत्यादी िापरण्यासाठी येणारे
भूखींड

• ददनाींक ०६.०६.२००७ रोजीच्या शासन ननणनयानुसार, ३०० चौ. मी्र क्रकींिा त्यापेिा जास्त
िेत्रर्ळ असलेले सिन भख
ू ींडाींना विकासाकररता

महानगरपाललकेमार्नत सदर अ् आराखडा नामींजुरी सच
ू ना पत्रात (आय.ओ.डी.) एक अ्

म्हणून

्ाकली

जाते

ि

सदर

अ्ीचे

पालन

महानगरपाललकेमार्नत भोगि्ा प्रमाणपत्र दे ण्यात येत.े

झाल्याबाबतची

खात्री

झाल्यानींतर

वि.स. ४७१ (25)
(५) प्रश्न उद््ाित नाही.
___________
अमत
ृ योजनेनसार महाराष्ट्रातील ४४ शहराांमध्ये वपण्याचे पाणी, मलतनिःसारणाची
सोय आखण हररत पट्टे तयार िरण्याबाबत

(२७)

११७२९१ (२३-०७-२०१८).

श्री.मांर्लप्रभात लोढा (मलबार दहल), श्री.सांदीपानराव भमरे

(पैठण), श्री.प्रताप सरनाईि (ओवळा मास्जवडा), श्री.प्रिाश फातपेिर (चें बूर), डॉ.बालाजी

किणीिर (अांबरनाथ), श्री.किशोर पाटील (पाचोरा), श्री.तिाराम िाते (अणशक्ती नर्र),
श्री.प्रिाश सवे (मार्ाठाणे) : सन्माननीय मख्यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

केंद्र

शासनाने

अमत
ृ

योजनेनुसार

महाराषरातील

४४

शहराींना

वपण्याचे

पाणी,

मलननिःसारणाची सोय आझण हररत पट्टे तयार करण्यासाठी माहे जून, २०१५ मध्ये िा त्या
दरम्यान पासून ननधी दे ण्यास सुरुिात केली आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, या योजनेसाठी शासनाने कोणकोणती शहरे

ननिडली आहे त ि सदर

योजनेनुसार या शहरात या योजनेची अमींलबजािणी सुरु केली आहे काय,

(३) असल्यास, या योजनेसाठी केंद्र शासनाकडून माहे जून, २०१८ अखेर क्रकती ननधी प्राप्त
झाला ि क्रकती ननधी खचन करण्यात आला आहे ,

(४) असल्यास, या योजनच्या कामाची सद्यिःस्स्थती काय आहे ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (३१-०८-२०१८) : (१), (२), (३) ि (४) • केंद्र शासन पुरस्कृत अमत
ृ

अलभयान राज्यामध्ये सन २०१५ पासून राबविण्यात येत असन
त्यामध्ये राज्यातील १
ू
लिपेिा जास्त लोकसींख्या असलेली ४३ शहरे ि विशेष बाब म्हणून लशडी या शहराचा
समािेश आहे .

• सदर अलभयानाींतगनत राज्य शासनाच्या रु.७७५७ को्ी क्रकमींतीच्या आराखडयास केंद्र शासनाने
मान्यता ददली आहे .
• सदर आराखड्यानुसार राज्यामध्ये पाणीपुरिठा ि मलननस्सारण विषयक ६९ ि हररत िेत्राचे
एकूण १२८ असे एकूण १९७ प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे त.

• त्यापैकी १८३ प्रकल्पाींची कामे सरु
ु झालेली असन
ू १४ प्रकल्पाींची कामे ननविदाधीन आहे त.

• अमत
ृ अलभयानाींतगनत मींजूर करण्यात आलेल्या आराखडयानुसार प्रथम हप्त्यापो्ी केंद्र ि
राज्य शासनाचा लमळूण रु.१०६०.२५ को्ी इतका ननधी प्राप्त झाला आहे .
• आतापयंत सदर योजनेिर रु.६२८ को्ी इतका ननधी खचन झाला आहे .

• सदर योजनेअींतगनत मींजरू प्रकल्पाींची कामे अलभयान कालािधीमध्ये विहीत कालमयानदेत पण
ू न
करण्याच्या अनुषींगाने शासन स्तरािर िेळोिेळी आढािा घेण्यात येत आहे .
___________

वि.स. ४७१ (26)
नार्पूर महानर्रपाललिेतील अस्ग्नशमन ववभार्ाची मांजूर पदे भरण्याबाबत
(२८)

११८६११ (२३-०७-२०१८).

(नार्पूर उत्तर) :

श्री.सधािर दे शमख (नार्पूर पस्श्चम), डॉ.लमललांद माने

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नागपूर महानगरपाललकेच्या अस्ननशमन विभागाकरीता ४११ पदे मींजुर असुन त्यापैकी १६०

पदे कायनरत असल्यामुळे त्याींचा कामाचा अनतरीक्त ताण कायनरत असलेल्या कमनचाऱयाींिर पडत
असल्याची बाब माहे माचन, २०१८ मध्ये िा त्या दरम्यान ननदशननास आली आहे , हे खरे आहे
काय,
(२) असल्यास, अस्ननशमन विभागामधील कचानऱयाींच्या कमतरतेमुळे कायनरत कमनचाऱयाींिर
कामाचा अनतरीक्त ताण पडत असुन शहरात एखाद्या िेळी अनेक दठकाणी अनुचीत घ्ना
घडल्यास कमनचाऱयाींना सेिा दे ण्यास अडचणीचे ठरू शकते, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, नागपूर शहराचा िाढता विकास लिात घेता नागपूर महानगरपाललकेकरीता
मींजुर असलेली अस्ननशमन विभागाची मींजुर पदे भरण्यात आलेली आहे त काय,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१५-०९-२०१८) : (१) अींशत: खरे आहे .
(२), (३) ि (४) • नागपूर महानगरपाललकेच्या अस्ननशमन विभागातील ररक्त पदाींपैकी

अस्ननशमन केंद्र अधधकारी-०५, चालक यींत्रचालक-५७, क्रर््र कम ड्रायव्हर-०४ ि इलेस्क्रलशयन०१, अशी एकूण ६७ पदाींची भरती करण्याच्या अनुषींगाने भरती प्रक्रकया सुरु करण्यात आलेली
आहे .

• तसेच प्रमख
ु अस्ननशामक विमोचक, अस्ननशामक विमोचक, मख्
ु य मेक्याननक ड्रायव्हर, उप
अस्ननशमन अधधकारी या पदाींच्या सेिाप्रिेश ननयमातील त्रुट्या सध
ु ाररत करण्याची कायनिाही
सुरु असून, सेिाप्रिेश ननयम सध
ु ाररत झाल्यानींतर, सदरची पदे विदहत मागानने भरण्याबाबत

कायनिाही करण्याचे प्रयोजन असल्याचे, आयुक्त, नागपूर महानगरपाललका याींच्या अहिालात
नमद
ू आहे .

___________

नाांदर्ाांव नर्रपररषद (ता.नाांदर्ाांव, स्ज.नालशि) येथे अस्ग्नशमि िेंद्रावर अस्ग्नशमि
दलाचे िमवचारी व अधधिा-याांची तनयक्ती िरण्याबाबत
(२९)

११९९१९ (२३-०७-२०१८).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.पांिज भजबळ (नाांदर्ाव) : सन्माननीय मख्यमांत्री पढ
ु ील

(१) नाींदगाींि नगरपररषद (ता.नाींदगाींि, स्ज.नालशक) येथे अस्ननशामक केंद्र ि अस्ननशमन िाहन
उपलब्ध असताींनाही या केंद्रािर अस्ननशमक दलाचे कमनचारी ि अधधका-याींच्या ननयुक्ती
अभािी नाींदगाींि शहर पररसरात आग लागल्यास नाींदगाींि नगरपररषदे च्या कायनिेत्राबाहे रील
अन्य नगरपररषदें कडून अस्ननशमन िाहन बोलािून आग विझिािी लागते, हे खरे आहे काय,

वि.स. ४७१ (27)
(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केलेली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आलेले
आहे , चौकशी अहिालानुसार नाींदगाींि नगरपररषदे च्या अस्ननशमक केंद्रािर अस्ननशमक दलाचे

कमनचारी ि अधधका-याींची सत्िर ननयुक्ती करण्याबाबत शासनाने कोणती कायनिाही केली िा
करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१५-०९-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) नाींदगाि नगरपररषदे च्या आस्थापनेिरील अस्ननशमन विभागातील मींजरू ररक्त पदे

ननयमानुसार आिश्यक कायनिाही करुन तातडीने भरण्याची कायनिाही करण्याबाबत आयुक्त

तथा सींचालक, नगरपररषद प्रशासन सींचालनालय, तसेच स्जल्हाधधकारी, नालशक याींना
कळविण्यात आले आहे .
(३) प्रश्न उद््ाित नाही.

___________

राज्यात शासिीय योजनेतून ‘एि अधधिारी, एि घर, एि राज्य’ या तनयमानसार
तनवासस्थान दे ण्यासाठी तनयमात बदल िरण्यात आल्याबाबत

(३०)

१२०९०१

पस्श्चम) :

(२५-०७-२०१८).

श्री.सांजय

िेळिर

(ठाणे),

अॅड.आलशष

शेलार

(वाांद्रे

सन्माननीय र्ह
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :ृ तनमावण मांत्री पढ

(१) ‘एक अधधकारी, एक घर, एक राज्य’ या ननयमानस
ु ार सरकारी योजनेतन
ू ननिासस्थान
दे ण्यासाठी ननयमात बदल करण्यास राज्य शासन तयार असल्याची मादहती महाअधधिक्ता
याींनी मा. उच्च न्यायालयात ददली असल्याचे माहे मे, २०१८ च्या

पदहल्या आठिड्यात िा

त्या दरम्यान ननदशननास आली आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सनदी अधधकारी ि न्यायाधीशाींना सींपूणन राज्यात शासकीय योजनेतून एक घर
दे ण्यासाठी धोरण तयार करण्यात येणार आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त धोरण तयार करण्याबाबत शासनाने कोणती उपाययोजना केली िा
करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. प्रिाश महे ता (१०-०९-२०१८) : (१), (२) ि (३) अींशत: खरे आहे .
मा. उच्च न्यायालयात श्री. केतन ननरोडकर याींनी दाखल केलेल्या The Criminal PIL

(stamp) २४/२०१७ या याधचकेच्या सुनािणी दरम्यान एक अधधकारी, एक घर, एक राज्य
याबाबत मुद्दा उपस्स्थत झालेला असल्याचे मा. महाधधिक्ता याींनी दद. २१.०६.२०१८ रोजीच्या
पत्रान्िये कळविले आहे. या अनुषींगाने मा. महाधधिक्ता याींच्याकडून युक्तीिाद करण्यात
आलेला आहे. सदर प्रकरण अींनतम ननणनयाथन न्यायप्रविषठ असल्याचे दे खील त्याींनी कळविले
आहे .
(४) प्रश्न उद््ाित नाही.

___________

वि.स. ४७१ (28)
अिोला शहर आखण स्जल्हयात दवषत पाण्यामळे आजार वाढत असल्याबाबत
(३१)

१२११३५ (२६-०७-२०१८).

श्री.र्ोवधवन शमाव (अिोला पस्श्चम) :

सन्माननीय

मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) अकोला (स्ज.अकोला) महानगरपाललकेच्या दहा नागरी आरोनय केंद्राकडून एकबत्रत केल्या

जाणा-या पाण्याच्या नमुन्याींमध्ये अकोला शहर आझण स्जल्हयात दवु षत पाण्यामळ
ु े आजार
िाढत असल्याचे माहे मे, २०१८ मध्ये िा त्या दरम्यान ननदशननास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, यामध्ये प्रामुख्याने डाबकी रोड, खैरमोहमद प्लॉ्, मुकींु द नगर, मुकींु दिाडा या
भागाींचा समािेश आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, अकोला शहर ि स्जल्हयातील नागरीकाींना शध्
ु द पाण्याचा परु िठा करण्याबाबत
शासनाने कोणती उपाययोजना केली िा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१५-०९-२०१८) : (१) हे खरे नाही.
अकोला शहरात पाणीपुरिठा करण्यापूिी पाण्याचे नमुने घेिून ते वपण्यायोनय असल्याची

खात्री केल्यानींतरच पाणी पुरिठा केला जातो. त्यामुळे दवु षत पाणीपुरिठ्यामुळे आजार िाढत
असल्याची बाब खरी नाही.

तसेच या भागातून पाण्यामुळे आजार पसरल्याची तिार अकोला महानगरपाललकेकडे

प्राप्त झालेली नाही, असे आयक्
ु त, अकोला महानगरपाललका याींच्या अहिालात नमद
ू आहे .

यालशिाय अकोला स्जल््यातील नगरपाललका/नगरपररषदाींमध्ये दष
ू ीत पाण्यामळ
ु े आजार

िाढत असल्याची तिार प्राप्त नसल्याचे स्जल्हाधधकारी, अकोला याींच्या अहिालात नमूद आहे .
(२)

सदर दठकाणी पाणी पुरिठ्याचे ददिशी आरोनय विभाग ि जलप्रदाय विभागामार्नत

सींयक्
ु तीक नमन
ु े घेतल्यानींतर त्याचा तपासणी अहिाल योनय आला आहे .

(३) ि (४) जलशुध्दीकरण केंद्र महान येथील पाण्याचे नमुने ननयलमतपणे तपासणी करुन ते
वपण्यायोनय आढल्यानींतर अकोला शहरामध्ये पाणी पुरिठा करण्यात येत आहे , असे आयुक्त,
अकोला महानगरपाललका याींच्या अहिालात नमूद आहे .

तसेच स्जल््यातील नगरपाललका/ नगरपररषदाींमध्येही ननयलमत ि शुध्द पाणीपुरिठ्याची

व्यिस्था असल्याचे, स्जल्हाधधकारी अकोला याींच्या अहिालात नमद
ू आहे .
___________

अिोला महानर्रपाललिेत समाववष्ट्ट झालेल्या ग्रामपांचायतीतील
िमवचा-याांच्या प्रलांबबत मार्ण्याांबाबत
(३२)

१२११४१ (२५-०७-२०१८).

श्री.र्ोवधवन शमाव (अिोला पस्श्चम) :

सन्माननीय

मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) अकोला महानगरपाललकेत समाविष् झालेल्या ग्रामपींचायतीतील कमनचारी हे अत्यल्प
िेतनािर काम करीत असून प्रस्तुत प्रकरणी शासनाचे मागनदशनन घेऊन ननणनय घेण्याचे

वि.स. ४७१ (29)
आश्िासन दे ण्यात येऊन दे खील त्याची पुतत
न ा करण्यात येत नसल्याने महानगरपाललकेकडून

समायोजन, इतर सेिा ि महानगरपाललकेचे िेतन आदी मागण्याींची पूतत
न ा न केल्यास ददनाींक
२० मे, २०१८ रोजी िा त्या सुमारास काम बींद आींदोलनाचा इशारा सदर कमनचा-याींनी
महानगरपाललका प्रशासाकडे ददला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या आींदोलनामळ
ु े हद्दिाढ भागातील पाणी पुरिठा विस्कळीत होणार आहे , हे ही
खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त कमनचा-याींच्या मागण्याींची पुतत
न ा करण्याबाबत शासनाने कोणती कायनिाही
केली िा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१५-०९-२०१८) : (१) अकोला महानगरपाललका हद्दीत समाविष् झालेल्या
ग्रामपींचायतीतील कमनचाऱयाींनी काम बींद आींदोलनाचा इशारा ददला होता, हे खरे आहे.
(२)

हे खरे नाही.

(३) ि (४) सींबींधीत ग्रामपींचायतीमधील पात्र कमनचाऱयाींना महानगरपाललकेच्या आस्थापनेिरील
समायोजनाची

कायनिाही

महापाललका

प्रशासनाकडून

सुरु

असल्याचे,

महानगरपाललका याींच्या अहिालात नमूद करण्यात आले आहे .

आयुक्त,

अकोला

___________

लातूर शहरातील शासिीय िायावलये व खाजर्ी सांस्थाांमध्ये
अस्ग्नशमन यांत्रणा उपलब्ध नसल्याबाबत

(३३)

१२१३५६ (२५-०७-२०१८).

पाटील (लशडी) :

श्री.त्र्यांबिराव लभसे (लातूर ग्रामीण), श्री.राधािृष्ट्ण ववखे-

सन्माननीय मख्यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) लातूर शहरात शाळा, महाविद्यालये, दिाखाने, पेरोलपींप, शासकीय कायानलये, लॉस्जींग,
शासकीय ि खाजगी िसनतगह
ृ े आदी दठकाणी अस्ननशमन यींत्रणाच कायानस्न्ित नसल्याचे माहे
एवप्रल, २०१८ मध्ये िा त्या दरम्यान ननदशननास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, जनतेच्या जीविताच्या ि मालमत्तेच्या सींदभानत असलेल्या या अत्यींत गींभीर
बाबीची शासनाने चौकशी केली आहे

काय, चौकशीत काय आढळून आले ि शासन

ननणनयानुसार िदनळीच्या इमारतीमध्ये अस्ननशमन यींत्रणा बसविण्याबाबत कोणती कायनिाही
करण्यात आली िा येत आहे ,

(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (३१-०८-२०१८) : (१) ि (२) अींशत: खरे आहे .
• ज्या

इमारतीींमध्ये

आग

प्रनतबींधक

ऊपाययोजना

केलेल्या

नाहीत

अशा

रुनणालय,

शासक्रकय,ननमशासक्रकय,खाजगी आस्थापनाींना महाराषर आग प्रनतबींधक ि जीिरिक कायदा/
अधधननयम २००७/२००९ मधील कलम ६ ि ननयम ९(१) प्रमाणे महानगरपाललकेने नोद्सा
ददलेल्या आहे त.

वि.स. ४७१ (30)
• विदहत

कालािधीमध्ये

सींबींधधत

आस्थापनाींकडून उपाययोजना

न

झाल्यास

त्याींच्यािर

ननयमाप्रमाणे कायनिाही करण्यात येणार असल्याचे लातूर महानगरपाललकेने कळविलेले आहे .
(३) प्रश्न उद््ाित नाही.

___________
ां
िल्याण डोंबबवलीतील (स्ज.ठाणे) रस्त्याांच्या िॉकक्रटीिरणाची
िामे
अत्यांत सांथ र्तीने सरु असल्याबाबत
(३४)

१२१८७३ (२९-०७-२०१८).

श्री.नरें द्र पवार (िल्याण पस्श्चम), श्री.र्णपत र्ायिवाड

(िल्याण पव
ू )व , श्री.किसन िथोरे (मरबाड), अॅड.परार् अळवणी (ववलेपाले) :

सन्माननीय

मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) कल्याण डोंबबिलीतील (स्ज.ठाणे) गत ५ िषे रस्त्याींच्या लसमें् कॉक्रीं ि्ीकरणाची कामे
अत्यींत सींथ गतीने सुरु असून माहे एवप्रल अखेर कामे पूणन करण्याचे महासभेत ननणनय
घेऊनसुद्धा सदर कामे अद्याप अपण
न असल्याचे ननदशननास आले आहे , हे खरे आहे काय,
ू च

(२) असल्यास, आधारिाडी चौकासारख्या भागातील खोदण्यात आलेल्या रस्त्याची र्ार दरु िस्था
होऊन मोठ्या प्रमाणात िाहतक
ू कोंडी होत आहे , हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने कोणती कायनिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०१-०९-२०१८) : (१) • कल्याण-डोंबबिली महानगरपाललका िेत्रात
महाराषर सि
ु णन जयींती नगरोत्थान अलभयानाींतगनत आधारिाडी चौक ते गाींधारी गाि रस्त्याची
एकूण लाींबी २३०० मी. पैकी आधारिाडी चौक ते गणपती चौकापयंत ९०० मी. लाींबी ि २४ मी.

रूींदी आहे . तसेच गणपती चौक ते गाींधारी पुलापयंत १४०० मी. लाींबी ि ३० मी. रूींदी विकास

योजनेप्रमाणे आहे . या रस्त्याचे साईड ड्रेन, दभ
ु ाजक, र्ु्पाथ इत्यादी कामे ९५% पूणन
करण्यात आलेली आहे त.

• या रस्त्याअींतगनत श्री.अनींत भािे याींचे ननिासस्थान रस्ता रूींदीकरणात बाधधत होत
असल्याने, सदरचे ननिासस्थान ननषकालसत करण्यात येऊ नये, याकरीता श्री. भािे याींनी सदर
प्रकरण मा. उच्च न्यायालय, मुींबई ि मा. सिोच्च न्यायालयामध्ये न्यायप्रविषठ केले आहे.
• तद्नींतर सम
ु ारे

२२ िषाननींतर, दद. १५ मे, २०१८ रोजी मा. सिोच्च न्यायालयाने

महानगरपाललकेच्या बाजन
ू े ननकाल ददल्यानींतर श्री. भािे याींचे बाधधत ननिासस्थान ननषकालसत
करून सदर दठकाणी महानगरपाललकेने रस्ता रूींदीकरणाचे काम सरू
ु केले आहे , ही िस्तुस्स्थती
आहे .

(२) ि (३) • आधारिाडी चौकामध्येच रस्त्याींच्या र्ॅननींग भागामध्ये श्रीमती ननमनला विध्िींस ि
श्री. शाम

र्ुलिडे याींचे

रस्ता रूींदीकरणातील बाधीत बाींधकामािर मा. न्यायालयाचे स्थगन

आदे श आहे त. तसेच स्थाननक लोकाींचा रूींदीकरणासाठी असलेला विरोध यामुळे या भागातील
रस्त्याचे विकास योजनेनस
ु ार २४ मी. रूींदीप्रमाणे रूींदीकरण झालेले नाही.

वि.स. ४७१ (31)
• सदर दठकाणी डाींबरीकरणाने रस्ता तयार होता. तथावप, िोडार्ोन, एमएसईडीसी, गॅस
लाईन्स, पाणी कनेक्शनसाठी इत्यादी

सेिािादहन्याींची कामे करीत असताींना रस्त्याची खोदाई

करण्यात आली असल्याने रस्त्याच पषृ ठभाग खराब झाला होता.

• डाींबरीकरणाचा रस्ता सतत खराब होत असल्याने या भागामध्ये पेव्हरब्लॉकने रस्ता तयार
करण्यात आले असून यामुळे रस्ता खड्डेमुक्त होिन
ू िाहतुक कोंडीची समस्या दरू झाली
असल्याचे महानगरपाललकेने कळविले आहे .
(४) प्रश्न उद््ाित नाही.
___________
नार्पूर स्जल्हयातील महानर्रपाललिेंतर्वत मराठी शाळाांमधील मलाांच्या
सांख्येत मोठया प्रमाणात घट होत असल्याबाबत

(३५)

१२२१३८ (२५-०७-२०१८).

श्री.वविास िां भारे (नार्पूर मध्य) :

सन्माननीय मख्यमांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) नागपूर स्जल्हयातील महानगरपाललकेंतगनत मराठी शाळाींमधील मुलाींच्या सींख्येत मोठया
प्रमाणात घ् होत असल्याचे ददनाींक ५ मे, २०१८ रोजी िा त्या सम
ु ारास ननदशननास आले
आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर मराठी शाळाींमधील मुलाींची सींख्या िाढीच्या दृष्ीकोनातून शासनाने
कोणती उपाययोजना केली िा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१५-०९-२०१८) : (१) नागरी िेत्रामध्ये पालकाींचा आपल्या पाल्याींना इींग्रजी
माध्यमाच्या शाळाींमध्ये ्ाकण्याचा मोठ्या प्रमाणात िाढलेला कल पहाता, मराठी माध्यमाच्या
शाळाींमधील प्सींख्या कमी होत असल्याचे ननदशननास येत आहे .
(२)

ि

(३)

महानगरपाललकेच्या

मराठी

शाळाींमधील

मल
ु ाींची

सींख्या

िाढािी

यासाठी,

महानगरपाललकेच्या लशिण विभागाकडून विद्याथ्यांना मोर्त गणिेश, पाठ्यपुस्तक, इतर

शैिझणक सादहत्य िा्प करणे तसेच लाींब अींतरािरील विद्याथ्यानकररता मोर्त बस सुविधा,
सायकल बाँक योजनेअींतगनत सायकल उपलब्ध करुन दे ण,े यासाठी लशिकाींच्या कायनशाळे चे
आयोजन करणे इ. उपाययोजना करण्यात येत आहे त.
___________
डोंबबवली (स्ज.ठाणे) नव्याने बनववण्यात आलेल्या र्टाराांवरील झािणाांवर
ठाणे आखण मांबई महानर्रपाललिेचा लोर्ो असल्याबाबत
(३६)

१२२५०० (२९-०७-२०१८).

श्री.सांतोष दानवे (भोिरदन), श्री.नारायण िचे (बदनापूर) :

सन्माननीय मख्यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

वि.स. ४७१ (32)
(१) डोंबबिली (स्ज.ठाणे) नव्याने बनविण्यात आलेल्या ग्ाराींिरील बसविण्यात आलेल्या
झाकणाींिर ठाणे आझण मुींबई महानगरपाललकेचा लोगो असल्याची बाब माहे एवप्रल, २०१८ मध्ये
िा त्या दरम्यान ननदशननास आली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, ठे केदाराकडून हा लोगो कााँिी्ने झाकण्याचा प्रयत्न सरू
असन
निीन
ु
ू
र्ु्पाथिर केडीएमसीच्या लोगो असलेली झाकणीं बसविणे प्राकलनात नमूद असतानाही या
ननयमाींचे उल्लींघन ठे केदाराकडून करण्यात आले, हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास, उक्त प्रकरणी चौकशी करण्यात आली आहे काय, चौकशीचे ननषकषन काय ि

त्यानस
ु ार सींबींधीत ठे केदारािर कोणती कारिाई करण्यात आली िा येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०१-०९-२०१८) : (१), (२) ि (३) • महाराषर सुिणन जयींती नगरोत्थान
अलभयानाींतगनत डोंबबिली पूिन मानपाडा रस्त्यािरील धचपळूणकर िॉस रोड ते चार रस्ता चौक
(२०० मी.) रस्त्यालगत ग्ार ि पदपथाचे काम पण
ू न करण्यात आले असन
ू , रस्त्यालगत
पदपथाचे काम ि झाकणे बसविण्याचे काम पूणन करण्यात आले.

• ज्या कारखान्याकडे झाकणे बनविली जातात, त्या कारखान्याकडे मुींबई, ठाणे, कल्याणडोंबबिली ि इतर महानगरपाललकाींचीही कामे असल्याने, कल्याण-डोंबबिली येथील ग्ारीिरील
काही झाकणाींिर ठाणे ि मींब
ु ई याींचा लोगो आढळून आला.

• सदर कामामध्ये ३ ते ४ झाकणाींिरील लोगो कााँक्रि्ने झाकण्याचा प्रयत्न ठे केदाराच्या
मुकादमाकडून केला असल्याचे ननदशननास येताच, तात्काळ काम थाींबविण्यात आले.

• तसेच सदरचे ठे केदारास इतर महानगरपाललकेचे लोगो असलेले सिन कव्हसन तातडीने काढून

निीन कव्हसन/झाकणे आणून बसविण्याचे आदे लशत केल्यानींतर, सदरहू ठे केदाराने नव्याने
झाकणे बसविण्याचे काम पण
ू न केले आहे .

• सदर कामाच्या प्राकलन/ननविदे मध्ये कल्याण-डोंबबिली महानगरपाललकेचा लोगो असािा, असे
ठे केदारािर बींधनकारक अ् नाही.
• सदर रहदारी असलेल्या पादचारी पदपथािर उघड्या/Missing झाकणामुळे कुठल्याही
प्रकारचा अपघात होऊ नये, ही काळजी महानगरपाललकेमार्नत घेण्यात आलेली आहे .
(४) प्रश्न उद््ाित नाही.
___________
नवी मांबईतील महानर्रपाललिा रुग्णालयात सोयी-सववधाांचा अभाव असल्याबाबत
(३७)

१२२६११ (२९-०७-२०१८).

श्रीमती मांदा म्हात्रे (बेलापरू ) :

सन्माननीय मख्यमांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

निी मींब
ु ईतील महानगरपाललका रुनणालयात सोयी-सवु िधाींचा अभाि असल्याने रुनणाींना

अनेक अडचणीींचा सामना करािा लागत असल्याची बाब ननदशननास आली आहे , हे खरे आहे
काय,

वि.स. ४७१ (33)
(२) असल्यास, महानगरपाललका करोडो रुपये खचन करून सिन सामान्याींसाठी रुनणालये उभारते
परीं तु रुनणालय सोई-सुविधाींकडे महानगरपाललका प्रशासनाचे दल
न होत आहे , हे ही खरे आहे
ु ि
काय,

(३) असल्यास, या प्रकरणी शासनाकडून कोणती कायनिाही करण्यात आली िा येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०१-०९-२०१८) : (१) ि (२) • निी मुींबई महानगरपाललकेमार्नत

सािनजननक रूनणालय िाशी, नेरूळ ि ऐरोली तसेच माता बाल रूनणालय, बेलापरू ि २२ नागरी
प्राथलमक आरोनय केंद्र कायानस्न्ित आहे त.

• निी मुींबई महानगरपाललकेअींतगनत सािनजननक रूनणालय िाशी हे पूणन िमतेने सरू
ु असून,
सािनजननक रूनणालय नेरूळ ि ऐरोली येथील रूनणालयात सद्यस्स्थतीत बालरोग ि स्त्रीरोग
विभाग पूण िमतेने कायानस्न्ित आहे त.

• िाशी येथील रूनणालय हे ३०० खा्ाचे असन
ू सदर रूनणालयाअींतगनत िैद्यकशास्त्र, प्रसत
ु ी ि

स्त्रीरोग, निजात लशश,ु बालरोग, त्िचारोग, ियरोग, मानसोपचार, भौनतकोपचार, प्रसूती पूिन ि
प्रसूती पश्चात, लसीकरण, नेत्र धचक्रकत्सा, अधथव्यींग, दीं त धचक्रकत्सा, कान नाक घसा

धचक्रकत्सा, सल्ला केंद्र, अनतदिता हृदरोग विभाग, ई.सी.जी. विभाग, अपघात विभाग,
बाहृरूनण विभाग, लघू शस्त्रक्रिया विभाग, मोठी शस्त्रक्रिया विभाग या सोयी- सवु िधा
पुरविण्यात येत आहे त.

• सािनजननक रूनणालय ऐरोली ि नेरूळ येथे नेत्ररोग, अधथव्यींग, मानसोपचार, नाक नाक
घसा, दीं तरोग त्िचारोग, क्रर्स्जओथेरवप इत्यादी बा्यरूनण सेिा सरू
ु करण्यात आलेल्या आहे त.

(३) निी मुींबई महानगरपाललका िेत्रातील सािनजननक रूनणालय ऐरोली, नेरूळ ि माता बाल

रूनणालय बेलापरू करीता २८ प्रकारची रूनणालयीन उपकरणे उपलब्ध करण्यात आलेली असन
ू
उिनररत

उपकरणाींसाठी

ि

आिश्यक

मनुषयबळ

ननयुक्ती

करण्याकरीता

महानगरपाललका

स्तरािर कायनिाही सुरू असल्याचे महानगरपाललकेने कळविले आहे .
(४) प्रश्न उद््ाित नाही.

___________
िल्याण पवव (स्ज.ठाणे) स्िायवााँिचे िाम अततशय सांथ र्तीने सरू असल्याबाबत
(३८)

१२३१०६ (२९-०७-२०१८).

(िल्याण पस्श्चम) :

श्री.र्णपत र्ायिवाड (िल्याण पूव)व , श्री.नरें द्र पवार

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) कल्याण पुिन (स्ज.ठाणे) येथील नागरीकाींच्या सोयीसाठी कल्याण स््े शन गणपती चौक ते

लसध्दाथननगर स्कायिााँक उभारणी सन २०११ पासून अनतशय सींथ गतीने सुरू असल्याने पुिन
भागातील नागरीकाींना अनेक गैरसोइंना सामोरे जािे लागत असन
ू माहे एवप्रल, २०१८ मध्ये िा
त्या दरम्यान रात्रीच्या िेळी कल्याण पूिेतील श्री.विनोद सुिे नामक व्यक्तीची चोरीच्या
उदे शाने हत्या करण्यात आली ि तेथे लु्मारीचे प्रकार सुध्दा सुरु आहे त, हे खरे आहे काय,

वि.स. ४७१ (34)
(२) असल्यास, सदर प्रकरणी स्थाननक लोकप्रानतनीींधी रे ल्िे प्राशासन एम.एम.आर.डी. ए. ि
महानगरपाललका प्राशासनाकडे सतत पाठपुरािा करून उक्त स्कायिॉक पुणन करण्याबाबत
विचारणा केली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर स्कायिॉक पण
न
विलींब करणाऱया सींबींधधताींिर
ू न करण्यास जाझणिपि
ु क

कोणती कारिाइन करण्यात आली िा येत आहे तसेच उक्त स्कायिॉक लिकरात लिकर पूणन
करण्याबाबत कोणती कायनिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०१-०९-२०१८) : (१) ि (२) हे खरे आहे .
(३) • कल्याण पूिन येथील स्कायिॉक १००% रे ल्िे प्रशासनाचे जागेत असून प्रत्येक ्प्प्यािर
रे ल्िे प्रशासनाची मान्यता घेिून करण्यात येत आहे.

• स्कायिॉक मधील ्प्पा-१ अींतगनत रे ल्िे स््े शन ते लसध्दाथन नगर दरम्यानचा स्कायिॉक
रे ल्िे पादचारी पल
ु ास दद. ०५.१०.२०१६ रोजी मींजरू ी ददली.

• त्याअनुषींगाने काम पूणन करून सदर ्प्पा-१ अींतगनतचा स्कायिॉक दद.११.०१.२०१७ रोजी
पादचाऱयाींसाठी खुला करण्यात आला असून, ्प्पा-२ या कामाचा स्ितींत्र कायानदेश दद.
१६.०७.२०१५ रोजी दे ण्यात आलेला आहे .

• सदरचे काम प्रगतीपथािर असन
ू दद. ११.०६.२०१८ रोजी रे ल्िे प्रशासनाने सदर स्कायिॉक

मध्ये रे ल्िेच्या १२ मी. रूींद पादचारी पल
ु ास जोडण्याचे कामास परिानगी ददलेली आहे .सदर
पुलाचे विद्युतीकरण ि इतर कामे पूणन झाल्यानींतर स्कायिॉक लिकरच नागररकाींसाठी खुला
करण्यात येईल.

• सदर कामामध्ये महानगरपाललकेने ननयुक्ती केलेल्या ठे केदाराकडूनही अनािश्यक ददरीं गाई
होत असल्याचे ननदशननास आले असून त्याबाबत ठे केदारास िेळोिेळी नो्ीस दे ण्यात आल्या
आहे त.

• तसेच या कामाबाबत ठे केदारास लागू असलेली दरिाढ दद. ३०.०६.२०१७ पासून थाींबविण्यात
आलेली असून दद. ११.०५.२०१८ पासून रक्कम रू.३०००/- प्रनतददन दीं ड आकारण्यात येत
असल्याचे, महानगरपाललकेने कळविले आहे .
(४) प्रश्न उद््ाित नाही.

___________

महात्मा फले चॅररटे बल रस्टव्दारे सानपाडा (नवी मांबई) येथे तनयमाांचे उल्लांघन
िरुन रुग्णालय चालववण्यात येत असल्याबाबत
(३९)

१२३२७६ (२९-०७-२०१८).

श्री.सांजय साविारे (भसावळ) :

सन्माननीय मख्यमांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) महात्मा र्ुले चॅरर्े बल रस््द्िारे सानपाडा (प)ू सेक््र-७, प्लॉ् नीं.४ येथे रुनणालय
चालविण्यात येत,े हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, रुनणालयाची इमारत बाींधताींना प्राथलमक ननयमाींचे उल्लींघन केले आहे , हे ही
खरे आहे काय,

वि.स. ४७१ (35)
(३) असल्यास, रुनणालय सुरु करण्यास लागणाऱया अ्ी ि शतीचे उल्लींघन झाले आहे , हे ही
खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी चौकशी करण्यात आली आहे काय, चौकशीच्या अनुषींगाने अ्ी
ि शतीचे उल्लींघन करणाऱया व्यक्तीींिर शासनाने कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०१-०९-२०१८) : (१) निी मुींबई महानगरपाललका िेत्रातील सानपाडा
येथील सेक््र ४, भख
ू ींड ि. ७ िर

महात्मा र्ुले चॅरर्े बल रस््मार्नत रूनणालय चालविण्यात

येत आहे , ही िस्तुस्स्थती आहे .

(२) ि (३) • सदर प्रकरणी निी मुींबई महानगरपाललकेने ननयमानुसार कायनिाही करून दद.
१६.०९.२०१५ बाींधकाम परिानगी ि दद.२८.०४.२०१७ रोजी भोगि्ा प्रमाणपत्र ददलेले आहे .

• सदर रूनणालय सुरू करण्यास लागणाऱया अ्ी ि शतीच्या अनुषींगाने बॉम्बे नलसंग होम्स
रस्जस्रे शन ॲक्् १९४९ अन्िये निी मींब
ु ई महानगरपाललका िेत्रातील खाजगी रूनणालयाींची
नोंदणी करण्यात येते.

• मे. महात्मा र्ुले चॅरर्े बल रस्् रूनणालय, सानपाडा हे आरोनय विभाग, निी मुींबई
महानगरपाललका याींचेकडे नोंदणी ि. ३१५ नुसार दद. ०९.०६.२०१७ रोजी नोंदणीकृत केले असून
त्याची नोंदणी दद. ३१.०३.२०२० पयंत अधधकृत आहे .
(४) ि (५) प्रश्न उद््ाित नाही.

___________
औरां र्ाबाद महानर्रपाललिेत आऊट सोलसिंर्च्या माध्यमातून तनयक्ती
िरण्यात आलेल्या िमवचाऱयाांबाबत

(४०)

१२३३८९ (२५-०७-२०१८).

श्री.अतल सावे (औरां र्ाबाद पूव)व :

सन्माननीय मख्यमांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) औरीं गाबाद महानगरपाललकेत मागील काही िषानपासून आऊ् सोलसंगच्या माध्यमातून
कमनचाऱयाींची ननयुक्ती करण्यात येत असून महानगरपाललकेच्या विविध विभागात असलेल्या
सींगणक ऑपरे ्र दे ण्याचे कींत्रा् गॅलक्सी एजन्सीला दे ण्यात आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, महानगरपाललका सींबींधधत एजन्सीला प्रती कमनचारी १६ हजार रु. प्रमाणे दे यके
अदा करत असताींनाही सबींधधत एजन्सी कमनचाऱयाींना रुपये ९ हजार पगार दे ते अशी तिार
करण्यात आली, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, सबींधधत गॅलक्सी एजन्सीने कमनचाऱयाींचा पीएर् आझण ई.एस.आय चा
भरणाही केलेला नाही, हे ही खरे आहे काय,
(४) असल्यास, सींबींधधत एजन्सीने गत चार मदहन्याचे कमनचाऱयाींचे िेतनही अदा केलेले नाही,
हे ही खरे आहे काय,
(५) असल्यास, सबींधधत कींत्रा्दार एजन्सीिर कोणती कारिाई करण्यात आली िा येत आहे ,
नसल्यास विलबाींची कारणे आहे त ?

वि.स. ४७१ (36)
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (३१-०८-२०१८) : (१) ि (२) हे खरे आहे .
• औरीं गाबाद महानगरपाललकेत विविध विभागाींसाठी सींगणक चालकाींचा पुरिठा करण्याकररता
ननविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली.

• या ननविदा प्रक्रियेत पात्र ठरलेल्या गॅलक्सी मल््ीसस्व्हनसेस या एजन्सीला सींगणक चालक
पुरिठा करण्याचे कायानदेश दे ण्यात आले.

• महानगरपाललकेने सींबींधधत एजन्सीला रु.१६५६२/- प्रमाणे ननविदा मींजूर केलेली आहे . सदर
रक्कम ही सिन कराींसदहत असून त्यामध्ये कमनचाऱयाींचे मूळ िेतन,पी.एर्., ईएसआय, जीएस्ी
ि सस्व्हनस चाजेस याींचा समािेश आहे .

• उपरोक्त सिन रक्कम िजा जाता मळ
ू िेतन रु.९५००/- प्रनत माहे िेतन सींगणक चालकास
दे ण्यात येत.े

(३) ि (४) • सींबींधधत एजन्सीने सींगणक चालकाींचा माहे एवप्रल,२०१८ पयंत पी.एर्. ि
ईएसआयचा भरणा केलेला आहे .
• महानगरपाललकेकडून सींबींधधत एजन्सीला माहे ,एवप्रल,२०१८ पयंत िेतन अदा करण्यात आलेले
असून त्यानस
ु ार सींबींधधत कमनचाऱयाींना माहे एवप्रल,२०१८ पयंतचे िेतन अदा करण्यात आलले
आहे ,ही िस्तुस्स्थती आहे .

• माहे एवप्रल, २०१८ नींतरचे िेतन अदा करण्याची कायनिाही सुरु असल्याचे महानगरपाललकेने
कळविलेले आहे .

(५) प्रश्न उद््ाित नाही

___________

मांबईतील वरळी, नायर्ाांव, ददलाईल रोड आखण लशवडीतील बीडीडी चाळीांचा
पनववविास िरण्यासाठी लाभाथ्यािंची पात्रता तनस्श्चत िरण्याबाबत
(४१)

१२३६६५ (२३-०७-२०१८).

श्री.प्रिाश सवे (मार्ाठाणे) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय र्ह
ृ तनमावण मांत्री

(१) मुींबईतील िरळी, नायगाींि, ददलाईल रोड येथील ना.म.जोशी मागन आझण लशिडीतील बीडीडी
चाळीींचा पन
ु विनकास करण्यासाठी लाभाथ्यांची पात्रता ननस्श्चत करण्याचे ननकष शासनाने माहे
मे, २०१८ मध्ये िा त्या दरम्यान जादहर केले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या ननकषाचे स्िरुप काय आहे ि त्यानुषींगाने पुढे कोणती कायनिाही केली आहे ,

(३) असल्यास, उपरोक्त बीडीडी चाळीींच्या पुनविनकासाचे काम कधीपासून प्रत्यिात सुरु होणार
आहे ि याबाबतची सद्यिःस्स्थती काय आहे ?

श्री. प्रिाश महे ता (१०-०९-२०१८) : (१) बी.डी.डी. चाळीींच्या पुनविनकास प्रकल्पातील लाभाथथींचची
पात्रता ननस्श्चती करण्यासाठी दद.२८.०६.२०१७ ि दद.२४.०४.२०१८ रोजीच्या शासन ननणनयान्िये
आिश्यक मागनदशनक सुचना ननगनलमत करण्यात आलेल्या आहे त.

(२) िरील शासन ननणनयामध्ये बी.डी.डी. चाळ पन
ु विनकास प्रकल्पातील लाभाथथींचकरीता पात्रतेचे
ननकष तसेच इतर ननणनय अींतभत
ुन आहे त. नायगाींि ि ना. म. जोशी मागन येथील बी.डी.डी.

चाळ पुनविनकास प्रकल्पातील भाडेकरुीं बाबत पात्रता ननस्श्चतीची कायनिाही सुरु करण्यात आली
आहे .
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(३) नायगाींि ि ना. म. जोशी मागन, लोअरपरे ल येथील बी.डी.डी. चाळीींच्या पुनविनकास
प्रकल्पाकरीता म्हाडाकडून बाींधकाम कींत्रा्दाराची ननयुक्ती करण्यात आली असून, पदहल्या

्प्प्यातील प्रकल्प बाींधकाम सुरु होण्याच्या दृष्ीने आिश्यक मींजुरी / परिानगी सींबींधधत
प्राधधकरणाकडून प्राप्त झाली आहे. िरळी येथील बी.डी.डी. चाळीींच्या पन
ु विनकास प्रकल्पाकरीता

बाींधकाम कींत्रा्दारास दद.२१.०६.२०१८ रोजी म्हाडाद्िारे स्िीकृतीपत्र दे ण्यात आले आहे. तसेच
लशिडी येथील बी.डी.डी. चाळीींच्या पुनविनकासाकरीता सदर जागा मुींबई बींदर न्यास याींच्या

मालकीची असल्याने, सदर पुनविनकासाबाबतचा “सिांधगण सुसाध्यता अहिाल” म्हाडाद्िारे मुींबई
बींदर न्यास याींना सादर करण्यात आला आहे .
___________

नार्पूर महानर्रपाललिेने वांश तनमय इांन्राप्रोजेक्ट आखण िनि ररसोसेस
िांपनीिडील थिीत रक्िम वसूल िरण्याबाबत

(४२)

१२३७१४ (२६-०७-२०१८).

श्री.सतनल िेदार (सावनेर), श्री.ववजय वडेट्टीवार (ब्रम्हपूरी),

श्री.अमर िाळे (आवी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पस्श्चम) :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्यमांत्री पढ
ु ील

(१) नागपरू महानगरपाललकेने दहा िषानपि
ू ी कनक ररसोसेस या कचरा सींकलनाची जबाबदारी
सोपविलेल्या

कपींनीकडे रूपये

३२

को्ी

थकीत

असून

सदर

रकम

िसूल

करण्यासाठी

महानगरपाललका कोणतीच कायनिाही करीत नसल्याचे माहे जन
ू , २०१८ मध्ये िा त्या दरम्यान
ननदशननास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, नागपरू महानगरपाललकेने शहरातील बस चालविण्याचे कींत्रा् िींश ननमय

इींन्फ्राप्रोजेक्् या कींपनीला ददले असता उक्त कींपनीनेसुध्दा महानगरपाललकेचे रुपये १३२ को्ी
थकविले आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, नागपूर महानगरपाललका आधथनक सींक्ात असताींनासुध्दा दोन्ही कींपन्याींकडे
असलेले जिळपास रुपये १६४ को्ी िसूल करण्याबाबत कोणतीही कायनिाही करीत नसल्यामुळे
अधधकारी ि कींपन्याींचे सींगनमत असल्याचे ननदशननास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, सींपुणन प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय तसेच दोन्ही कींपन्याींकडील
थकीत असलेले रुपये १६४ को्ी िसूल करण्याबाबत शासनाने कोणती कायनिाही केली िा
करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१५-०९-२०१८) : (१) हे खरे नाही.
• सींबींधीत कींपनीस अनत प्रदान झालेल्या रकमेपैकी मे, २०१८ पयंत रु.१२.६७ को्ी रक्कम
िसूल करण्यात आलेली असून, पुढील िसुली दरम्यान प्रकरण न्यायालयात गेले असून, सदर
िसल
ु ीस मा.न्यायालयाने स्थधगती ददलेली आहे ि प्रकरण लिादापढ
ु े ठे िण्याची कायनिाही सरु
ु
आहे .

(२) हे खरे नाही.
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• मे.िींश ननमय इन्फ्राप्रोजेक्् या कींपनीकडून महानगरपाललकेला येणे असलेली रक्कम आझण
कींपनीच्या दाव्यानुसार महानगरपाललकेकडून कींपनीस येणे असलेल्या रकमेबाबत करारातील
अ्ी ि शतीनुसार लिादाकडे प्रकरण सुरु आहे.
• लिादाच्या

ननणनयानस
ु ार

पढ
ु ील

कायनिाही

करण्यात

येईल,

असे

महानगरपाललका याींच्या अहिालात नमूद करण्यात आले आहे .

आयक्
ु त,नागपरू

(३) हे खरे नाही.

(४) ि (५) • मे कनक ररसोसेस मॅ.लल. या कींपनीस करण्यात आलेल्या अनतप्रदानाच्या
रकमेच्यासींदभानत, प्रथमदशननी जबाबदार असलेल्या आरोनय अधधकाऱयास ऑगस््,२०१७ मध्ये
ननलींबबत केले असून, त्याींच्या विरोधात विभागीय चौकशी सुरु आहे .

• या प्रकरणातील सींबींधीत कींपनी ि नागपूर महानगरपाललका याींच्यातील करारानुसार, नागपूर
महानगरपाललका स्तरािर करण्यात आलेल्या कायनिाहीनुसार थकीत रकमाींच्या िसुलीकररता

नागपूर महानगरपाललकेने कायनिाही करुन आतापयंत रु.१२.६७ को्ी इतकी रक्कम िसूल केली
असन
ू , रु.७६ लि इतकी रक्कम महानगरपाललकेने सरु िा ठे ि म्हणन
ू जमा आहे.
___________

धचपळूण (स्ज.रत्नाधर्री) शासन व स्जल्हा नर्रोत्थान िायवक्रमाांतर्वत
नर्रपररषदे चा मांजरू असलेला तनधी परत र्ेल्याबाबत

(४३)

१२४१२५ (२६-०७-२०१८).

श्री.सदानांद चव्हाण (धचपळूण) :

सन्माननीय मख्यमांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) धचपळूण (स्ज.रत्नाधगरी) शासन ि स्जल्हा नगरोत्थान कायनिमाींतगनत नगरपररषदे ला करोडो

रुपयाींचा ननधी मींजूर असताींना नगरपररषदे कडून प्रस्ताि सादर करण्यात न आल्यामुळे सदरचा
ननधी परत गेला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर ननधी अींतगनत शहरातील महत्िाची कामे प्रस्तावित असताींना प्रस्ताि
सादर न करण्याची सिनसाधारण कारणे काय आहे त,
(३) असल्यास, सदर प्रकरणी विलींब करणाऱयाींिर कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१७-०९-२०१८) : (१), (२), (३) ि (४) • धचपळूण नगरपररषदे कडून सन
२०१७-१८ या िषानमध्ये स्जल्हा नगरोत्थान कायनिम अतगनत कोणतीही कामे प्रस्तावित
करण्यात आलेली नव्हती.
• स्जल्हा ननयोजन कायानलयाकडून धचपळूण नगरपररषदे ला माहे माचन,२०१८ अखेर काही
कामाींचे प्रस्ताि सादर करण्याबाबत पत्र आले होते.

• परीं तु सदर पत्रातील प्रस्तावित कामाींची अींदाजपत्रके ि ठराि पारीत नसल्यामळ
ु े सदर
कामाींचा प्रस्ताि सादर करण्यात आलेला नाही.

___________

वि.स. ४७१ (39)

िोपरखैरणे (नवी मांबई) येथे शाळे चे र्ेट िोसळून एिा ववद्याथ्यावचा झालेला मत्ृ य
(४४)

१२४४३५ (३०-०७-२०१८).

डॉ.भारती लव्हे िर (वसोवा), श्रीमती मांदा म्हात्रे (बेलापूर) :

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

कोपरखैराणे

(निी

मुींबई)

येथील

अनेक

िषानपासून

बाींधकाम

प्रलींबबत

असलेल्या

महानगरपाललका शाळे चे गे् कोसळून एका विद्याथ्यानचा मत्ृ यु ि एक विद्याथी जखमी
झाल्याची घ्ना माहे जून, २०१८ मध्ये िा त्यादरम्यान घडली, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, या शाळे त अिैध धींदे सुरू आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी कोपरखैराणे पोलीस ठाण्यात तिार दाखल केली, हे ही खरे आहे
काय,
(४) असल्यास, प्रस्तुत प्रकरणी दोषी असलेल्या ठे केदार, कींत्रा्दार, महानगरपाललकेचे सींबींधधत
अधधकारी याींच्यािर कोणती कायनिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०१-०९-२०१८) : (१) हे खरे आहे .
(२) • निी मुींबई महानगरपाललकेमार्नत कोपरखैरणे येथे इींग्रजी माध्यमाची सीबीएसई शाळा
दद. ०२.०३.२०१६ रोजी बाींधून पूणन झालेली आहे.

• सदर शाळे चा िापर सद्यस्स्थतीत सुरू नसल्याने कोपरखैरणे ि बोनकोड गािालगतच्या
झोपडपट्टीतील मुले शाळे च्या सींरिक लभींतीिरून चढून शाळे च्या आिारात झोपण्यास ि
खेळण्यासाठी येत असत ही िस्तस्ु स्थती आहे .

• तथावप तेथे अिैध धींदे सुरू असल्याची बाब खरी नसल्याचे महानगरपाललकेने कळविले आहे .

(३) शाळे चे गे् कोसळून मत
ु ाचे िडडल श्री. सुननल आधार चौधरी याींनी दद.
ृ झालेल्या मल
२५.०५.२०१८ रोजी FIR ि. ०१३९/२०१८ अन्िये भा. दीं . सींदहता कलम ३०४ए, ३३६, ३३७, ३३८

ि ३४ अन्िये निी मींब
ीं ीत ठे केदार याींचे विरूध्द कोपरखैरणे पोललस
ु ई महानगरपाललका ि सींबध
स््े शनमध्ये गुन्हा दाखल केलेला आहे .

(४) प्रस्तुत प्रकरणी प्रथमदशी दोषी कींत्रा्दार मे. अस्श्िनी इन्फ्राडेव्हलपमें्स प्रा. लल. ि

िास्तुविशारद मे. द. र्मन याींना कारणे दाखिा नो्ीस दे ण्यात आलेली आहे. महानगरपाललकेचे

सींबींधीत अधधकारी श्री. अभय गावित, कननषठ अलभयींता ि श्री.सींतोष उनिणे, उप अलभयींता
याींना महानगरपाललकेने ननलींबबत करण्यात आले असल्याचे महानगरपाललकेने कळविले आहे.
(५) प्रश्न उद््ाित नाही.
___________
िोल्हापरू स्जल्हयात अमत
ृ योजनेअांतर्वत वक्ष
ृ रोपणात झालेला र्ैरव्यहार
(४५)

१२४४६२ (३०-०७-२०१८).

(शाहूवाडी) :

श्री.चांद्रदीप नरिे (िरवीर), श्री.सत्यजीत पाटील-सरुडिर

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

वि.स. ४७१ (40)
(१) कोल्हापूर स्जल्हयात अमत
ृ योजनेअींतगनत सन २०१५-१६ मध्ये महानगरपाललकेने एक को्ी

रुपयाींची झाडे लािली ि पुढच्याच िषी यासाठी एक को्ी ६० लाख रुपये मींजूर झाले असन
ू
याच ननधीतून सध्या झाडे लािली जात आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, नव्या आधथनक िषानत शहरामध्ये याच दठकाणी दोन को्ी रुपये खचन करुन
झाडे लािण्यात येत असल्याचे माहे एवप्रल, २०१८ मध्ये िा त्या दरम्यान ननदशननास आले
आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले,
चौकशीनस
ु ार पढ
ु े कोणती कारिाई केली िा करण्यात येणार आहे ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (३१-०८-२०१८) : (१), (२), (३) ि (४) • केंद्र शासन पुरस्कृत अमत
ृ
अलभयानाअींतगनत सन २०१५-१६, २०१६-१७ ि २०१७-१८ या आधथनक िषानत कोल्हापरू शहरामध्ये
हररत िेत्र विकास प्रकल्प राबविण्याबाबत केंद्र शासनाने सूचना ददलेल्या आहे त.

• त्या अनुषींगाने सन २०१५-१६ करीता रु.१ को्ी, सन २०१६-१७ कररता रु.१.५० को्ी ि सन
२०१७-१८ कररता रु.२ को्ी क्रकींमतीच्या हररत िेत्र प्रकल्पास शासनाने मान्यता ददलेली आहे.

• सन २०१५-१६ या िषानमध्ये मींजुर प्रकल्पाींतगनत िि
लागिड ि हुतात्मा पाकन उद्यान
ृ
विकलसत करण्यात आले आहे .
• सन २०१६-१७ या िषानच्या प्रकल्पामधुन बत्रमुती, ्ें बलाई ि मींगेशकरनगर या उद्यानाींची
कामे पुणत्न िास गेली आहे त.

• सन २०१७-१८ या िषानमध्ये मींजूर प्रकल्पातून रीं काळातलाि, सहयाद्रीनगर, ्ाकळा,
घा्गेकॉलनी ि र्ुलेिाडी येथील उद्यानाींची कामे सरु
ु आहे त.
___________

परभणी महानर्रपाललिेतील िमवचाऱयाांचे थिीत वेतन अदा िरण्याबाबत
(४६)

तसेच पूणव
व ेळ आयक्त व उपायक्ताचे पद भरण्याबाबत

१२४५६१ (३०-०७-२०१८).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

डॉ.राहूल पाटील (परभणी) : सन्माननीय मख्यमांत्री पढ
ु ील

(१) परभणी महानगरपाललकेतील कमनचा-याींचे माहे र्ेब्रुिारी, २०१८ पासून िेतन थकीत आहे , हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, महानगरपाललकेतील उपायुक्ताचे पद गत काींही मदहन्याींपासून ररक्त असून
पण
न ेळ आयक्
ु ि
ु तही नाहीत, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, कमनचाऱयाींचे थकीत िेतन अदा करण्याबाबत तसेच पूणि
न ेळ आयुक्त ि ररक्त
असलेले उपायुक्ताचे पद भरण्याबाबत शासनाने कोणती कायनिाही केली िा करण्यात येत आहे,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (३१-०८-२०१८) : (१) महानगरपाललकेतील सर्ाई कमनचा-याींचे िेतन माहे
मे २०१८ पासून ि इतर कमनचा-याींचे िेतन माहे एवप्रल २०१८ पासून थक्रकत आहे , ही
िस्तुस्स्थती आहे .

वि.स. ४७१ (41)
(२) ि (३) • आयुक्त, परभणी महानगरपाललका या पदािर माहे जून २०१८ पासुन ननयलमत
ननयुक्ती करण्यात आलेली आहे.

• मींजूर दोन उपायुक्त पदाींपैकी ररक्त असलेल्या एका पदािर प्रनतननयुक्तीने ननयुक्ती
करण्याबाबात महानगरपाललकेकडून शासनास प्रस्ताि प्राप्त झाला आहे .

• महानगरपाललकेस प्राप्त होणा-या उत्पन्नातन
ू कमनचा-याींचे थक्रकत िेतन अदा करण्याचे
महानगरपाललकेचे ननयोजन आहे .
(४) प्रश्न उद््ाित नाही.

___________

नार्पूर महानर्रपाललिेत सफाई िमवचारी िामावर अनपस्स्थत
असतानाही त्याांना वेतन दे ण्यात येत असल्याबाबत

(४७)

१२५५६७ (३०-०७-२०१८).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.सभाष साबणे (दे र्लूर) :

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील

(१) नागपूर महानगरपाललकेत ८००० सर्ाई कमनचाऱयाींमधील ननम्मे कमनचारी कामािर उपस्स्थत

न राहता त्याींचे िेतन ननघत असल्याची बाब माहे एवप्रल, २०१८ मध्ये िा त्या दरम्यान
ननदशननास आली आहे, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, प्रस्तुत प्रकरणाची चौकशी करण्यात आली आहे काय, तद्नुसार चौकशीत काय
ननषपन्न झाले आहे , चौकशीच्या अनुषींगाने दोषीींिर कोणती कायनिाही करण्यात आली िा येत
आहे ,

(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१५-०९-२०१८) : (१), (२) ि (३) नागपूर महानगरपाललकेत सर्ाईच्या
कामाकररता ७७८७ सर्ाई कमनचारी कायनरत असन
ू , त्याींना जीपीएस प्रणाली असलेली स्मा्न

घड्याळे हातािर बाींधून काम करणे बींधनकारक केलेले असून, त्याआधारे ननयमाप्रमाणे त्याींना
िेतन दे ण्यात येत आहे .
आतापयंत

या

प्रकल्पातींगत
न

८०%

ननयलमत

सर्ाई

कमनचाऱयाींना

अशी

घड्याळे

पुरविण्यात आली असून, याबाबतचे उिनररत कायन प्रगतीपथािर आहे.
___________
िेंद्र शासनाच्या ’’स्माटव लसटी’’ योजनेमध्ये समाववष्ट्ट िरण्यात आलेल्या शहराांबाबत
(४८)

१२५६७२ (२६-०७-२०१८).

श्री.चांद्रिाांत सोनवणे (चोपडा) :

सन्माननीय मख्यमांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) केंद्र शासनाच्या ’’स्मा्न लस्ी’’ योजनेमध्ये समािेश करण्यासाठी शासनाने कोणकोणत्या
शहराींची लशर्ारस केली आहे ,
(२) असल्यास, यापैकी कोणकोणत्या शहराींचा स्मा्न लस्ी योजनेत समािेश झाला आहे ,
(३) असल्यास, उिनररत शहराींचा समािेश न होण्याची कारणे काय आहे त,
(४) असल्यास, ननिड झालेल्या शहराींमध्ये कोणकोणत्या योजनाींसाठी केंद्र शासनाकडून क्रकती
ननधी प्राप्त झाला आहे ?

वि.स. ४७१ (42)
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (३१-०८-२०१८) : (१) •

केंद्र शासनाने “स्मा्न लस्ी” योजनेमध्ये समािेश

करण्यासाठी राज्याींना प्रत्येकी १० शहराींची ननिड करण्याचे साींधगतले होते.
• राज्य शासनाने ननिड प्रक्रियेव्दारे पुणे, सोलापूर, नालशक, ठाणे, नागपूर, कल्याण-डोंबबिली,
औरीं गाबाद, वपींपरी-धचींचिड, अमरािती, मींब
ु ई ि निी मींब
ु ई अशा एकूण ११ शहराींची लशर्ारस
केलेली होती.

(२) • केंद्र शासनाने स्मा्न लस्ी चॅलेंज अींतगनत झालेल्या ५ र्ेऱयाींमध्ये लमळून पदहल्या र्ेरीत
पुणे ि सोलापूर, दस
ु ऱया र्ेरीत नालशक, ठाणे, नागपूर, कल्याण-डोंबबिली, औरीं गाबाद, ि
चौथ्या र्ेरीत वपींपरी-धचींचिड अशा एकूण ८ शहराींची स्मा्न लस्ी योजनेत ननिड केली आहे .

(३) • उिनरीत ३ शहराींपक
ै ी मुींबई ि निी मुींबई शहराींनी सदर स्पधेमध्ये सहभाग घेतला नाही.

• अमरािती शहराने केंद्र शासन स्तरािर पार पडलेल्या स्मा्न लस्ी चॅलेंज स्पधेत सहभाग
घेतला होता. तथावप, अमरािती शहराची अींनतमत: ननिड होिू शकली नाही.
(४)

• सद्यस्स्थतीत

केंद्र

शासनाकडून

ननिड

झालेल्या

८

शहराींकरीता

स्मा्न

लस्ी

योजनेअत
ीं गनत केंद्र शासन दहश्श्याचा एकूण रु.१३९८ को्ी इतका ननधी प्राप्त झालेला आहे .
___________

िल्याण पवव (स्ज.ठाणे) येथील ‘ड’ प्रभार् क्षेत्र िायावलय येथे महामानव भारतरत्न
डॉ.बाबासाहे ब आांबेडिर याांचा पणाविॄती पतळा उभारण्याबाबत
(४९)

१२६३२३

(३०-०७-२०१८).

श्री.र्णपत

र्ायिवाड

(िल्याण

मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

पव
ू )व :

सन्माननीय

(१) कल्याण-डोंबबिली (स्ज.ठाणे) महानगरपाललका हद्दीतील कल्याण पि
ु न येथील ‘ड’ प्रभाग िेत्र
कायानलय

येथे

उभारण्यासाठी

महामानि

आिश्यक

भारतरत्न

डॉ.बाबासाहे ब

आींबेडकर

असणाऱया सिन

परिाननया

लमळूनसुध्दा

याींचा

पुणानकृती

पुतळा

केिळ महानगरपाललकेने

पुतळा उभारण्याची जागा हस्ताींतरीत करून न घेतल्यामुळे पत
ु ळा उभारणीच्या कामाला
अद्याप सरु िात होऊ शकलेली नाही, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याबाबत स्थाननक नागररकाींनी ि लोकप्रनतननधी याींनी िारीं िार मागणी करूनही
कल्याण-डोंबबिली महानगरपाललका प्रशासन सदरची जागा हस्ताींतरीत करण्यास ्ाळा्ाळ
कररत असल्याचे ननदशननास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, सदर जागा हस्ताींतरीत करण्याबाबत कोणती कायनिाही केली िा करण्यात येत
आहे ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०१-०९-२०१८) : (१) कल्याण-डोंबबिली महानगरपाललका हद्दीतील कल्याण
पि
ू न येथील “ड” प्रभाग िेत्र कायानलय येथे महामानि भारतरत्न डॉ.बाबासाहे ब आींबे डकर याींचा
पुणानकृती पुतळा उभारण्यासाठीची जागा सद्यस्स्थतीत महानगरपाललकेच्या मालकीची ि

ताब्यात नाही त्यामळ
ु े पुतळा उभारणीच्या कामाला अद्याप सरू
ु िात होऊ शकली नाही, ही
िस्तुस्स्थती आहे .

वि.स. ४७१ (43)
(२) ि (३) • सदरहू जागा हस्ताींतरणीय विकास हक्काच्या मोबदल्यात सींपादीत करून
घेण्याच्या अनुषींगाने महानगरपाललकेमार्नत जलमन मालकाींना नो्ीस ददलेल्या आहे त.
• तथावप ननस्श्चत जलमन मालकी हक्क लसध्द होत नसल्याने यामध्ये भूसींपादनास अडचण

ननमानण होत आहे . सदर जलमनीबाबत सक्तीचे भस
ू ींपादन करणेकामी स्जल्हाधधकारी, ठाणे
याींचेकडे प्रस्ताि सादर करण्यात येत असल्याचे, कल्याण-डोंबबिली महानगरपाललकेने कळविले
आहे .
(४) प्रश्न उद््ाित नाही.

___________

िल्याण-डोंबबवली (स्ज.ठाणे) महानर्रपाललिा हद्दीतील मौजे नाांददवली येथील स.नां.८ व ९ हा
रान्सपोटव हबसाठी प्रस्ताववत असल्याबाबत

(५०)

१२६३३६ (२९-०७-२०१८). श्री.र्णपत र्ायिवाड (िल्याण पूव)व : सन्माननीय मख्यमांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) कल्याण-डोंबबिली (स्ज.ठाणे) महानगरपाललका हद्दीतील मौजे नाींददिली येथील स.नीं. ८ ि ९
हा रान्सपो्न हबसाठी प्रस्तावित आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, या भागात २० ते २५ िषांपासन
ु काही गोरगररब नागरीक िास्तव्यास आहे त, हे
ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या जागेिर राहणाऱया गोरगरीब नागरीकाींचे पुनि
न सन करण्याबाबत शासन
स्तरािर कोणत्या उपयायोजना करण्यात आलेल्या आहे त,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०१-०९-२०१८) : (१) ि (२) • कल्याण-डोंबबिली महानगरपाललका हद्दीतील
२७ गािाींकरीता शासनाने दद. ११.०३.२०१५ ि दद. ०९.०५.२०१७ रोजी मींजूर केलेल्या विकास
योजनेमध्ये मौजे नाींददिली येथील स. नीं. ८ ि ९ या जलमनीिर रान्सपो्न हबसाठी आरिण
प्रस्तावित नसल्याचे महानगरपाललकेने कळविले आहे.
(३) ि (४) प्रश्न उद््ाित नाही.

___________

ववधान भवन :

डॉ. अनांत िळसे

मांबई.

प्रधान सधचव,
महाराष्ट्र ववधानसभा.
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