अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ४९० वी यादी

महाराष्ट्र ववधानसभा
ततसरे अधधवेशन, २०१८
___________

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५०
___________

मांबईतील म्हाडा सांक्रमण शशबीरात १५ ते २० वर्ाापासून राहणा-या नागरीिाांना म्हाडाने
घसखोर म्हणून घोवर्त िेल्याबाबत

(१)

९७१ (३०-११-०००२).

श्री.सतनल राऊत (ववक्रोळी) :

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय गह
ृ तनमााण मांत्री

(१) मुींबईतील म्हाडा सींकमण शिबीरात १५ ते २० वर्ाांपासून राहणा-या नागरीकाींना म्हाडा
आजपयांत भाडे वसल
ू करुनही तयाींना घस
ु खोर म्हणन
ू घोर्ीत केले सदरहू नागरीकाींकडे या
ठिकाणचे सवव पुरावे असन
ू तयाींना घर खाली करण्यासािी अधिकारी दबाव करीत असल्याची
बाब माहे सप््ें बर, २०१४ मध्ये वा तयादरम्यान ननदिवनास आली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या सींकमण शिबीरात राहणा-या लोकाींना तयाींचे रठहवािी असल्याचे पुरावे
तपासन
ू तयाींना कायमस्वरुपी घर दे ण्याबाबत िासनाने कोणती कायववाही केली वा करण्यात
येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे ?
श्री. प्रिाश महे ता (२४-१०-२०१८) : (१) हे खरे नाही,
मींब
ु ईतील

सींक्रमण

शिबीराींमध्ये

अनधिकृतपणे

वास्तव्य

करणाऱ्या

रठहवािाींकडून

सेवािुल्क वसूल केले जाते. तथावप, तयामुळे तयाींना अधिकृत रठहवािाींचा दजाव प्राप्त होत नाही.
म्हाड अधिननयमातील तरतुदीींनुसार अनधिकृतपणे वास्तव्य करणाऱ्या रठहवािाींववरुध्द घुसखोर
म्हणून कायववाही करण्यात येत.े

(२) व (३) सींक्रमण शिबीरातील रठहवािाींचे तीन सींवगव ननमावण करण्यात आलेले असन
ू याबाबत
िोरणातमक ननणवय घेण्यासािी प्रस्ताव िासनाच्या ववचारािीन आहे.
___________

वव.स. ४९० (2)
बोररवली (मांबई) टाटा पावर हाऊस, जय महाराष्ट्र नगर येथील सांक्रमण
शशबबरातील रहहवाशाांचे त्याच पररसरात पनवासन िरण्याबाबत
(२)

२४२८ (३०-११-०००२).

श्री.प्रिाश सवे (मागाठाणे) :

सन्माननीय गह
ृ तनमााण मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मुींबईतील उपनगरातील बोररवली येथील ्ा्ा पावर हाऊस, जय महाराषर नगर या

सींक्रमण शिबबरात वर्ावनव
ु र्े अनेक कु्ुींबे रहात असन
ू तयाींच्या मल
ु ाींच्या िाळा, नोक-या याच

ठिकाणी असल्यामुळे तया रठहवायाींचे तयाच पररसरात पुनववसन करावे अिी मागणी तेथील
रठहवायाींनी सींबधित अधिका-याींकडे केली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, यासींदभावत िासनाने ननणवय घेतला आहे काय, तयाचे स्वरुप काय आहे , व
तयानुसार पुढे कोणती कायववाही करण्यात आली वा येत आहे ?
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ?

श्री. प्रिाश महे ता (२४-१०-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे.
(२)

व

(३)

सींक्रमण

शिबीरातील

गाळे िारकाींच्या

घेण्याबाबतचा प्रस्ताव िासन स्तरावर ववचारािीन आहे .

पन
ु ववसनाबाबत

िोरणातमक

ननणवय

___________
मांबई, ठाणे व नवी मांबई या तीनही महानगराांच्या वाहतूिीवरील ताण वाढत असल्याबाबत
(३)

२६८१३ (३०-११-०००२).

श्री.सतनल शशांदे (वरळी) :

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील

(१) सन २०१३-१४ या आधथवक वर्ावत मुींबईसह िाणे, कल्याण, वािी या प्रादे शिक पररवहन

कायावलयात नोंदववलेल्या वाहनाींची सींख्या सम
ु ारे ५० लाखाींपेक्षा जास्त असन
ू सन २०१४-१५ या
वर्ावत ही सींख्या ५४ लाखाींच्या वर पोहचल्याने मुींबई, िाणे व नवी मुींबई या तीनही
महानगराच्या रस्तयावरील वाहतक
ू ाचा ताण प्रचींड प्रमाणात वाढला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या तीनही महानगराींच्या रस्तयावरील वाहतक
ू ाचा ताण कमी करण्यासािी
िासनाकडून कोणतया उपाययोजना आखण्यात आल्या वा येत आहेत,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२४-१०-२०१८) : (१) होय.

(२) व (३) मुींबई, िाणे व नवी मुींबई या तीनही महानगराींच्या रस्तयावरील वाहतूकाचा ताण
कमी करण्याकरीता साववजननक जलद वाहतक
ु ाचे ववववि प्रकल्प हाती घेतले आहेत. यामध्ये

उपनगरीय रे ल्वे सेवेमध्ये सुिारणा करण्यासािी एमयु्ीपी प्रकल्प, मेरो रे ल्वे व मोनो रे ल्वे

सारखे महतवाकाींक्षी पायाभत
ू प्रकल्प हाती घेण्यात आले असन
ू ववववि मेरो प्रकल्पाींकरीता
बह
ृ त आराखडा तयार करण्यात आले आहे त.

वव.स. ४९० (3)
तसेच मुींबई व िाणे िहरातील वाहतूकाची कोंडी कमी करण्यासािी मुींबई महानगर प्रदे ि

ववकास प्राधिकरणामार्वत वािी-घा्कोपर व िाणे-बोररवली (सींजय गाींिी उद्यानावरुन) असे
दोन हवाई रज्जू मागव प्रस्ताववत करण्यात आले आहे त.

मेरो स्थानकात प्रवेि व बाहे र जाण्याचा मागव व स्थानक क्षेत्रातील वाहतक
ू सरु ळीतपणे

होण्यासािी स्थानक क्षेत्रातील वाहतूक ननयोजन, बस व ररक्षा स्थानक व गींतव्य यामध्ये
नवीन साववजननक पररवहन मागव तयार करणे यासारखी कामे प्रस्ताववत आहे त.

मुींबई महानगर प्रदे िासािी सववकर् पररवहन अभ्यासाचे अद्ययावतीकरण करण्याचे काम

सल्लागारामार्वत सरु
ु असन
ू सदर अभ्यासात लघ,ु मध्यम आणण ठदघव मद
ु तीच्या पररवहन
उपायाींच्या/ योजनाींच्या शिर्ारिीींचे अद्ययावतीकरण करण्याचे ननयोजजत आहे . तद्नींतर सदर

शिर्ारिीींची योग्य व ननयोजनबध्द पध्दतीने व ्प्प्या्प्प्याने अींमलबजावणी करण्याचे मुींबई
महानगर प्रदे ि ववकास प्राधिकरणाच्या स्तरावर ननयोजजत आहे .
___________
मांबईत ववववध ववभागातील मध्य हाबार रे ल्वे मेरो-१, मेरो-३ या प्रिल्पातील
प्रिल्पग्रसताांना अद्यापी घरे न शमळाल्याबाबत
(४)

३२४४१ (३०-११-०००२).

श्री.बसवराज पाटील (औसा), अॅड.पराग अळवणी (ववलेपाले),

अॅड.आशशर् शेलार (वाांद्रे पश्श्चम) :
काय :-

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील

(१) मुींबईत ववववि ववभागातील मध्य हाबवर रे ल्वे, मेरो-१ मेरो-२, मेरो-३ या प्रकल्पाच्या
मागावतील सुमारे साडेआि हजार प्रकल्पाबाधिताींना प्रन वर्ावनुवर्व प्रलींबबत असून हया
प्रकल्पबाधिताींना अद्याप एमएमआरडीएकडून घरे शमळाली नाहीत, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदरहू प्रकल्पग्रस्ताींना एमएमआरडीएकडून घराचा ताबापत्र दे ण्यात आले
असूनही अद्यापपयांत घराचा ताबा ठदलेला नसल्याचे ननदिवनास आले आहे , हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, सदरहू प्रकल्पग्रस्ताींना घरे दे ण्यात ववलींब होत असल्याने रे ल्वे झोपडपट्टी
पुनवसवन सशमतीचे अध्यक्ष याींनी मा.मुख्यमींत्री याींच्याकडे एक सववस्तर ननवेदन ठदनाींक ७
सप््ें बर, २०१५ रोजी वा सुमारास सादर केले असून सदरहू प्रकल्पग्रस्ताींना ववनाववलींब
कायमस्वरुपी घरे दे ण्याची मागणी केली आहे , हे ही खरे आहे ,
(४) असल्यास, मींब
ु ईतील ववववि प्रकल्पग्रस्ताींचे पन
ु ववसन करण्यासािी िासनाने काणती
उपाययोजना केली वा करीत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२४-१०-२०१८) : (१), (२), (३), (४) व (५) मेरो-१ प्रकल्पाने बाधित व
पात्र झोपडपट्टीिारकाींबाबतची पुनववसन प्रक्राया पूणव झाली आहे. मेरो-२ अ या प्रकल्पाने बाधित

झालेल्या झोपडीिारकाींच्या पुनववसनाची कायववाही पूणव झाली असून मेरो-२ ब या प्रकल्पाने

बाधित प्रकल्पग्रस्ताींची कायववाही अद्याप सुरु झालेली नाही. मेरो -३ या भूशमगत प्रकल्पाने

वव.स. ४९० (4)
जवळपास २७४४ ननवासी, अननवासी, औद्योधगक, िासकाय, ननमिासकाय राजककय पक्षाींची
कायावलये तसेच र्ु्पाथवरील बाींिकामे इतयादी बाींिकामे बाधित होत असन
ू बीकेसी स्थानकाने

बाधित प्रकल्पबाधिताींचे लॉ्री काढून माचव, २०१६ मध्ये प्रथम पुनववसन करण्यात आले आहे .
तद्नींतर नयानगर (माठहम), सहार, सारीपत
ू , एमआयडीसी, वविानभवन पररसर, महालक्ष्मी,

वरळी, ववद्यानगरी, आग्रीपाडा, मरोळ येथील प्रकल्पबाधिताींचे पन
ु ववसन करण्यात आले आहे .
आतापयांत एकूण १७६५ प्रकल्पबाधिताींचे कायमस्वरुपी पुनववसन करण्यात आले आहे . धगरगाींव-

काळबादे वी स्थानकाने बाधित ६३४ प्रकल्पबाधिताींचे पुनववसन तयाच ववभागात करण्याचे

ननयोजजत असन
ू तातपरु ते स्थलाींतर भाडेततवाने करण्यात येत आहे . उववरीत प्रकल्पबाधिताींचे
पुनववसन २-३ मठहन्यात पूणव करण्याचे मुींबई मेरो रे ल कॉपोरे िन शल. मुींबई याींच्यामार्वत
करण्याचे ननयोजजत आहे.

अध्यक्ष, रे ल्वे झोपडपट्टी पन
ु ववसन सशमती याींनी मा. मुख्यमींत्री महोदयाींना ठदनाींक ९

ऑक््ोबर, २०१५ रोजी ननवेदन सादर केले आहे .
मींब
ु ई महानगर प्रदे ि

ववकास प्राधिकरणाच्या ववववि

प्रकल्पाींनी बाधित

प्रकल्पग्रस्ताींचे िासनाच्या पन
ु ववसन िोरणानस
ु ार वेळोवेळी केले आहे .

व पात्र

तथावप, जे झोपडीिारक

प्रकल्पाींनी बाधित नाहीत (एमयु्ीपी अींतगवत रे ल्वे हद्दीतील परीं तु प्रकल्पाच्या शसमाींकन
रे र्ेबाहे रील) व पात्र नाहीत (एमयु्ीपी अींतगवत मेरो-१, शमिी नदी प्रकल्प याींतील सक्षम

प्राधिकाऱ्याने अपात्र िरववलेले) अिाींचे पन
ु ववसन िासनाच्या पन
ु ववसन िोरणानस
ु ार करणे िक्य
नाही.

___________
मांबईतील म्हाडाच्या सांक्रमण शशबीराांच्या इमारतीमधील रहहवाश्याांच्या पनवासनाबाबत

(५)

४२८०३ (३०-११-०००२).

श्री.अजय चौधरी (शशवडी), श्री.अशोि पाटील (भाांडूप पश्श्चम),

श्री.सतनल शशांदे (वरळी), श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरे गाव), श्री.श्जतेंद्र आव्हाड (मांब्रा िळवा),
श्री.सरे श लाड (िजात), श्री.मिरां द जाधव-पाटील (वाई), श्री.पाांडरां ग बरोरा (शहापूर), श्री.हसन

मश्रीफ (िागल), श्री.शामराव ऊफा बाळासाहे ब पाटील (िराड उत्तर), श्री.हदलीप वळसे-पाटील
(आांबेगाव), श्री.बाळासाहे ब थोरात (सांगमनेर), श्री.राहल जगताप (श्रीगोंदा), श्री.सतनल राऊत
(ववक्रोळी), श्री.प्रिाश फातपेिर (चें बूर), श्री.जयांत पाटील (इसलामपूर), श्री.अश्जत पवार
(बारामती), श्री.भासिर जाधव (गहागर), श्री.हनमांत डोळस (माळशशरस), श्री.राहल मोटे
(पराांडा) :

सन्माननीय गह
ृ तनमााण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मींब
ु ईतील म्हाडाच्या सींक्रमण शिबीराींच्या इमारतीमिील रठहवायाींच्या पन
ु ववसनाबाबतचा
प्रस्ताव िासनाच्या ववचारािीन आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यस, मुींबई इमारत दरु
ु स्ती व पुनरव चना मींडळाची िहर व उपनगरात ५६ सींक्रमण
शिबीरे असून शिबीरामध्ये सुमारे १० हजार अनधिकृत व्यक्तीींनी घस
ु खोरी केल्याचे ननदिवनास
आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, म्हाडाने दोन वर्ावपूवी सींक्रमण शिबीराकडे २१ हजार कु्ुींबापैका ८ हजार
घुसखोर कु्ुींबाींना भाडेकरु करुन ननयशमत करण्याचा प्रस्ताव ततकालीन िासनाकडे पािववला
होता, हे ही खरे आहे काय,

वव.स. ४९० (5)
(४) असल्यास, सींक्रमण शिबीराकडे मूळ गाळे िारकाींसोबत करारनामे करुन रहात असलेली
कु्ुींबे, खरे दी ववक्रा कागदपत्राींद्वारे रहात असलेली कु्ुींबे ठद. ०१ जून, २००९ रोजी रठहवासी

असल्याचा पुरावा सादर करावा लागेल व तयाींची वेगळी वगववारी करण्याचा तसेच घुसखोर
कु्ुींबाची वेगळी वगववारी असा ववचारािीन प्रस्तावात अींतभावव करण्यात आला आहे , हे ही खरे
आहे काय,

(५) असल्यास, सदर ववचाराधिन प्रस्तावावर िासनाने कोणता ननणवय घेतला वा घेण्यात येत
आहे ,
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. प्रिाश महे ता (२४-१०-२०१८) : (१), (२) व (३) होय, हे खरे आहे .
(४), (५) व (६) सदर प्रस्ताव िासन ववचारािीन आहे .
___________
दहहसर (पश्श्चम) भागात प्राईम इलेगन्स या इमारतीमधील सदतनिा ववित घेणाऱ्या
ग्राहिाांिडे अततररक्त रक्िम आिारण्यात येत असल्याबाबत
(६)

५३२९५ (३०-११-०००२).

श्री.रुपेश म्हात्रे (शभवांडी पूव)ा :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय गह
ृ तनमााण मांत्री

(१) मुींबईतील दठहसर पजचम भागात प्राईम ग्रुप मार्वत बाींिण्यात आलेली प्राईम इलेगन्स या

इमारतीमिील सदननका ववकताींना श्री.भाींडारकर या ववकासकाकडून सदननका ववकत घेणाऱ्या
ग्राहकाींकडे अनतररक्त रक्कम आकारण्यात येत असल्याचे ननदिवनास आले आहे , हे खरे आहे
काय,
(२) असल्यास, सदरहू सदननका ववकताना श्री.भाींडारकर या ववकासकामार्वत डीम्ड कन्वेयन्स व
इतर अनतररक्त रक्कमही आकारण्यात येत असल्यामळ
ु े सववसामान्य ग्राहकाींना सदरहू
पररसरातील स्क्वेअर र्ू्ापेक्षा अनतररक्त २ ते ३ हजार अधिक रक्कम ववकासकाींला द्यावी
लागते, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत काय आढळून आले
व तदनुसार िासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. प्रिाश महे ता (२४-१०-२०१८) : (१) व (२) नाही.
अिा प्रकारची बाब ननदिवनास आलेली नाही.
(३) व (४) सदरहू बाब खाजगी व्यवसायािी सींबींधित व्यवहाराबाबतची असल्यामळ
ु े उक्त
प्रकरणी िासनाने चौकिी केलेली नाही.तथावप, गह
ृ खरे दी दाराींच्या ठहताींचे रक्षण करण्याच्या
हे तन
ू े राज्यामध्ये स्थावर सींपदा (ववननयमन व ववकास) अधिननयम, २०१६ ठद.०१.०५.२०१७
पासून

लागू

करण्यात

आलेला

ववकासकाची तक्रार करु िकतात.

असून

तया

अींतगवत

___________

तक्रारदार

महारे रा

प्राधिकरणाकडे

वव.स. ४९० (6)
वाांद्रे (पूव)ा येथील िलानगर जांक्शन, वाांद्रे-िलाा सांिल तसेच साांताक्रझ
जांक्शनवरील वाहति
ू िोंडी सोडववण्याबाबत

(७)

६५२६७ (०७-०२-२०१७).

श्री.मांगलप्रभात लोढा (मलबार हहल) :

सन्माननीय मख्यमांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) वाींद्रे (पूव)व येथील अतयींत गजबजलेल्या कलानगर जींक्िन, वाींद्रे-कुलाव सींकुल तसेच
साींताक्रुझ जींक्िनवरील वाहतक
ू कोंडी सोडववण्यासािी एमएमआरडीएने उड्डाणपल
ू बाींिण्याचा
ननणवय घेतला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, वडाळा-घा्कोपर-िाणे-कासार वडवली मेरो-४, अींिेरी (पु) ते दठहसर (पु) मेरो-७

व डीएन नगर ते मींडाले मेरो-२ ब या प्रकल्पाींसािी उड्डाणपूल बाींिण्याचा ननणवयही ठदनाींक २०
सप््ें बर, २०१६ रोजी राज्याचे मुख्य सधचव आणण एमएमआरडीएचे कायवकारी सशमतीचे अध्यक्ष
याींच्या झालेल्या बैिकात घेण्यात आला आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर उड्डाणपूलाचे काम ककती कालाविीमध्ये पूणव करण्यात येणार आहे व या
उड्डाणपूलामुळे ववस्थापीत होणाऱ्याींचे पुनववसन करण्याबाबत कोणती कायववाही करण्यात येणार
आहे ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१५-१०-२०१८) : (१) होय.
(२) प्रनािीन उन्न्त मेरो रे ल्वे प्रकल्प बाींिण्याबाबत ठदनाींक २० सप््ें बर, २०१६ पूवीच्या
कायवकारी सशमतीच्या बैिकात ननणवय घेण्यात आले आहे त. याबाबतचा तपिील पुढीलप्रमाणेेःअ.क्र. मेरो माधगवका

कायवकारी सशमतीचा बैिक क्रमाींक
व ठदनाींक

१
२
३

मेरो माधगवका क्र.७ अींिेरी (प)ू ते दठहसर (प)ू

बैिक क्र. १३८ ठद.२६.०८.२०१५

मेरो माधगवका क्र.२ब डी.एन.नगर ते मींडाले

बैिक क्र.१३९ ठद. २१.०३.२०१६

मेरो माधगवका क्र.४ वडाळा-घा्कोपर-मुलुींड-

बैिक क्र.१४० ठद.०३.०६.२०१६

िाणे-कासारवडवली

(३) कलानगर येथील उड्डाणपूल जुल,ै २०१९ अखेर व साींताक्रूझ जींक्िन येथील उड्डाणपूल

ऑक््ोबर, २०१९ अखेर मेरो-७ व मेरो- २ब २०१९ पयवन्त, मेरो -४ २०२१ पयवन्त पूणव करण्याचे
मींब
ु ई महानगर प्रदे ि ववकास प्राधिकरणाचे ननयोजन आहे .

सद्य:जस्थतीत या उड्डाणपल
ू ामळ
ु े

एकही गाळे िारक बाधित होत नसल्यामळ
ु े तयाींचे पन
ु ववसन करण्याचा प्रन उद्भ्ावत नाही.

प्रनािीन मेरो मागावमूळे बाींधिताींचे पुनववसन एमयु्ीपीच्या पुनववसन िोरणाप्रमाणे करण्यात
येणार आहे .

___________
मांबईसह राज्यात बाांधिाम व्यावसातयिािडून होत असलेली फसवणि
ू

(८)

६५६८१ (२७-०१-२०१७).

श्री.सतनल प्रभू (हदांडोशी), श्री.ववजय औटी (पारनेर), श्रीमती

तप्ृ ती सावांत (वाांद्रे पूव)ा : सन्माननीय गह
ु ासा करतील
ृ तनमााण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
काय :-

वव.स. ४९० (7)
(१) मुींबईतील बाींिकाम व्यावसानयकाींकडून घराींचा ताबा न दे णे व भोगव्ा प्रमाणपत्र दे ण्यास

दल
व केल्या प्रकरणाबाबत ववकासका ववरोिात मुींबईच्या ग्राहक वाद आयोगाकडे सुमारे १,५२४
ु क्ष
प्रकरणे न्याय शमळववण्यासािी नागरीकाींनी दाखल केल्याची बाब ठदनाींक ८ सप््ें बर, २०१६
रोजी वा तया सम
ु ारास ननदिवनास आली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, राज्यात घर खरे दीत ववकासकाकडून झालेल्या र्सवणूकाची सुमारे १६ हजार
प्रकरणे ग्राहक तक्रार ननवारण आयोगाच्या ववववि कायावलयामध्ये प्रलींबबत असल्याची माठहती
ठदनाींक ६ सप््ें बर, २०१६ रोजी वा तया सुमारास ननदिवनास आली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास मींब
ु ईतील ५ हजार ८०० इमारतीतील अडीच लाख भाडेकरुीं ना पन
ु वववकास

करण्याचे आवासन दे ऊन ववकासकाने भाडयाने राहण्यास अन्य ठिकाणी घरे ठदली परीं तू

अद्यापही पुनवववकास प्रकल्प पण
ू व करुन घराचा ताबा ठदला नसल्याची माठहती ननदिवनास
आली, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणाींची िासनाने, गींभीर दखल घेवून, घर करणारे ग्राहक तसेच
भाडेकरु याींना ववनाववलींब न्याय दे वन
ू तयाींचे पन
ु ववसन करण्याच्या दृष्ीने अद्याप िासनाने

मोर्ा आणण केंद्रीय ररअल ईस््े ् अधिननयमाची तातडीने अींमलबजावणी करण्याच्या दृष्ीने
कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. प्रिाश महे ता (२९-१०-२०१८) : (१) व (२) अींित: खरे आहे.
अन्न, नागरी पुरविा व ग्राहक सींरक्षण ववभागाच्या अखतयारीखालील

राज्य ग्राहक तक्रार

ननवारण आयोग, मुींबई याींच्या अहवालानुसार आयोग तसेच आयोगाच्या अधिनस्त असलेल्या
राज्यातील सवव जजल्हा ग्राहक तक्रार ननवारण मींचाकडे “Housing” या कॅ्े गरीखाली ठद.

१६.०१.२०१७ रोजी एकूण १७,३४२ तक्रारी प्राप्त झाल्या होतया व तयापैका एकूण ११,३९९
प्रकरणे ननकाली काढण्यात आली आहे त.

(३), (४) व (५) मुींबईतील बऱ्याच जुन्या इमारतीींच्या पुनवववकासामध्ये सींबींधित भाडेकरु व
ववकासक याींच्यामिील

वाद, न्यायालयीन प्रकरणे तसेच इतर कारणाींमुळे प्रकल्प पूणव झाले

नाहीत ही बाब खरी आहे .

स्थावर सींपदा क्षेत्रातील व्यवहारात पारदिवकता आणणे व ग्राहकाींचे ठहत जपण्याच्या

दृष्ीने केंद्र िासनाच्या स्थावर सींपदा (ववननयमन व ववकास) अधिननयम, २०१६ ची ठद. ०१
मे, २०१७ पासून राज्यात अींमलबजावणी करण्याची कायववाही सुरु केली आहे .
___________
मोहाडी, तमसर (श्ज.भांडारा) येथे गह
ृ तनमााण योजना सरु िरण्याबाबत
(९)

८०४७६ (२०-०४-२०१७).

श्री.चरण वाघमारे (तमसर) :

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

मोहाडी,

तुमसर

(जज.भींडारा)

येथे

गह
ृ ननमावण

योजना

सन्माननीय गह
ृ तनमााण मांत्री
सरु
ु

करण्याबाबत

स्थाननक

लोकप्रनतननिीींनी माहे जानेवारी, २०१६ मध्ये वा तया दरम्यान मा.गह
ृ ननमावण मींत्री याींनी
मागणी केली, हे खरे आहे काय,

वव.स. ४९० (8)
(२) असल्यास, िासनाने याबाबत कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. प्रिाश महे ता (२४-१०-२०१८) : (१)

व (२) हे खरे नाही.

सन २०२२ पयांत दे िाला स्वातींत्र शमळून ७५ वर्े पूणव होत असताना दे िातील प्रतयेक

कु्ुींबाला पक्के घर असायला हवे या हे तूने
मध्ये ‘सवाांसािी घरे ’

मा.पींतप्रिान, भारत सरकार याींनी जून,२०१५

या सींकल्पनेवर आिारीत प्रिानमींत्री आवास योजनेची घोर्णा केली

आहे . या योजनेची राज्यात अींमलबजावणी करण्याच्या दृष्ीने मींबत्रपररर्दे च्या मान्यतेने
ठद.९.१२.२०१५ रोजी िासन ननणवय ननगवशमत करण्यात आला आहे . केंद्र िासनाने आतापयांत
३८२ िहराींमध्ये प्रिानमींत्री आवास योजना राबववण्यास मान्यता ठदली आहे , तयामध्ये मोहाडी
आणण तुमसर जज.भींडारा या नगरपररर्दाींचा समावेि करण्यात आला आहे.
(३) प्रन उद्भ्ावत नाही.

___________
शभवांडी तालक्यातील (श्ज.ठाणे) प्रधानमांत्री आवास योजनें तगात
लाभार्थयाांना अनदान ववतररत िरण्याबाबत
(१०)

८२३३३ (२०-०४-२०१७).

श्री.महे श चौघले (शभवांडी पश्श्चम) :

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय गह
ृ तनमााण

(१) शभवींडी तालुक्यातील (जज.िाणे) प्रिानमींत्री आवास योजनें तगवत ९६६ पैका ५५७ लाभार्थयाांचा
पठहला हप्ता ऑनलाईन तयाींच्या खातयावर जमा झाला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उववररत लाभार्थयाांना प्रिानमींत्री आवास योजनेअींतगवत लाभ केव्हापयांत शमळणार
आहे व याबाबतची सद्यजस्थती काय आहे ?
श्री. प्रिाश महे ता (२६-१०-२०१८) : (१) शभवींडी िहर व तालक्
ु यातील

कुिलाही प्रकल्प

प्रिानमींत्री आवास योजना (िहरी) अींतगवत केंद्रीय मान्यता व सींननयींत्रण सशमतीकडून मींजूर
झालेला नाही. तयामळ
ु े सदर योजनेंतगवत लाभार्थयाांना अनुदान ववतरीत करण्याचा प्रन
उद्भ्ावत नाही.

(२) प्रन उद्भ्ावत नाही.
___________
शसडिो प्रशासनाने सन १९९५ ते २००६ दरम्यान मागासवगाातील तनयक्त्या
िेलेल्या अधधिारी व िमाचा-याांची जात पडताळणी झाली नसल्याबाबत
(११)

८५९४० (२३-०८-२०१७).

श्री.ववजय औटी (पारनेर), श्री.सांजय साविारे (भसावळ),

श्री.सांजय पोतनीस (िशलना) :

सन्माननीय मख्यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील

काय :-

वव.स. ४९० (9)
(१) शसडको प्रिासनाने सन १९९५ ते २००६ दरम्यान अनुसूधचत जाती, जमाती आणण

मागासवगावतील ननयुक्त केलेल्या ७० हून अधिक अधिका-याींची व कमवचा-याींची जात पडताळणी
झाली नसल्याची बाब ठदनाींक १४ जून,१७ रोजी वा तयासुमारास ननदिवनास आली आहे , हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, िासकाय सेवेत दाखल झाल्यानींतर ६ मठहन्यात जात पडताळणी झाल्याशिवाय
अधिकारी व कमवचारी सेवेत कायम केला जाऊ नये असे िासनाचे िोरण असताना शसडकोने
िासनाच्या आदे िाकडे दल
व
केल्याचे ननदिवनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,
ू क्ष

(३) असल्यास, शसडकोचे मख्
ु य जनसींपकव अधिकारी याींचीही जात पडताळणी केली नाही, हे ही
खरे आहे काय,

(४) असल्यास, शसडकोत प्रवगाांच्या जागाींवर बबगर मागासवगीय अधिकारी व कमवचारी याींची
ननयुक्ती करण्यात आली आहे, हे ही खरे आहे काय,
(५) असल्यास, या प्रकरणी

चौकिी करून चौकिीत दोर्ी असणा-या अधिकारी व कमवचारी

याींच्यावर िासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे , नसल्यास तयाची कारणे काय
आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२४-१०-२०१८) : (१) व (२) अनुसूधचत जमाती प्रवगावतील ७० अधिकारी /
कमवचाऱ्याींची जात पडताळणी झाली नसल्याची बातमी ठद.१४.०६.२०१७ रोजी एका वतृ तपत्रामध्ये
प्रशसद्ध झाली होती, हे खरे आहे .

तथावप, शसडकोमध्ये सन १९९५ ते २००१ या कालाविीत ३० अधिकारी / कमवचारी
ननयुक्त झाले आहे त. सन १९९५ ते २००६ या कालाविीमध्ये ननयक्
ै ा
ु त झालेल्या कमवचाऱ्याींपक

एकूण १६ कमवचाऱ्याींनी (अनस
ु ूधचत जाती-२, अनुसूधचत जमाती-१० व इतर मागासवगव-४) जात
वैिता प्रमाणपत्र सादर केलेले नाही. तयामळ
ु े शसडकोकडून सींबींधित कमवचाऱ्याींना जातपडताळणी

प्रमाणपत्र सादर करण्याबाबत नो्ीसा बजावण्यात आल्या याबाबत सींबींधित कमवचा-याींनी सादर
केलेल्या खुलािाींती

अनुसूधचत जमातीच्या एका कमवचाऱ्याची सेवा सींपुष्ात आलेली असून

उववररत प्रकरणे मा. न्यायालयात न्यायप्रववषि असून काही प्रकरणे जात पडताळणी सशमतीकडे
प्रलींबबत आहे त.

(३) शसडकोतील श्री. मोहन नननावे, वररषि जनसींपकव अधिकारी याींची ‘हलबा’ या अनुसूधचत
जमाती प्रवगावतून ठद.१५.१.१९९६ रोजी ननयुक्ती करण्यात आली होती. तथावप, जात पडताळणी
सशमती, नागपूर याींनी श्री.नननावे याींचा ‘हलबा’ या अनुसूधचत जमातीचा दावा अवैि िरवून
तयाींचेवर कारवाई करण्याबाबत ठद.१५.०२.२०१८ रोजीच्या आदे िान्वये केलेल्या शिर्ारिीस
अनस
ु रुन श्री. नननावे याींची ठद.७.९.२०१८ रोजीच्या आदे िान्वये शसडको महामींडळामिील सेवा
सींपुष्ात आणण्यात आली आहे .
(४) हे खरे नाही.

(५) प्रन उद्भ्ावत नाही.
___________
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उरण (श्ज.रायगड) येथील प्रिल्पग्रसत शैक्षणणि व सामाश्जि वविास सांसथेला मांजूर िेलेल्या
भूखांडावर आिारण्यात आलेला डेव्हलपमेंट चाजा रद्द िरण्याबाबत

(१२)

८६४२५ (२३-०८-२०१७).

श्री.मनोहर भोईर (उरण) :

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील

(१) उरण (जज. रायगड) येथील प्रकल्पग्रस्त िैक्षणणक व सामाजजक ववकास सींस्थेला मींजूर
केलेल्या भख
ू ींडावर शसडकोतर्े आकारण्यात आलेला डेव्हलपमें् चाजव रद्द करण्याबाबत स्थाननक
लोकप्रनतननिीींनी ववनींती केल्यानस
ु ार तयाबाबतचा सववस्तर अशभप्राय व्यवस्थापकाय सींचालक,

िहर व औद्योधगक ववकास महामींडळ (महाराषर) मयावठदत, (शसडको), मुींबई याींचक
े डून
िासनास प्राप्त झाला आहे काय,

(२) असल्यास, या अशभप्रायानुसार िासनाने ननणवय घेतला आहे काय व तयाचे स्वरुप काय
आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२३-१०-२०१८) : (१) व (२) उरण तालुका प्रकल्पग्रस्त िैक्षणणक व
सामाजजक सींस्थेने तयाींच्या सेक््र १५ ए, द्रोणाधगरी येथील प्लॉ् क्र. २ वर अशभयाींबत्रका
महाववद्यालयाच्या (उच्च शिक्षणासािी) बाींिकाम परवानगीसािी केलेला अजव शसडकोस प्राप्त
झाला आहे .
उच्च िैक्षणणक प्रयोजनाथव असलेल्या भूखींडावरील बाींिकाम परवानगीसािी आकारण्यात

येणारे ववकास िुल्क भरण्यापासून ठद.२४.५.१९९३ रोजीच्या िासन ननणवयानुसार महाराषर

प्रादे शिक व नगर रचना अधिननयम, १९६६ च्या कलम १२४ (२) प्रमाणे स्
ू लागू होत नाही.

ही तरतूद ववचारात घेवून सदरहू सींस्थेस ववकास िुल्क भरण्याववर्यी शसडकोने ठद.१५.११.२०१६
रोजीच्या पत्रान्वये कळववले आहे . सदरहू ठद.२४.५.१९९३ च्या िासन ननणवयातील तरतूद
स्वयींस्पष् असल्याने, याबाबत िासनस्तरावरुन वेगळ्याने ननणवय घेण्याची आवयकता नाही.
(३) प्रन उद्भ्ावत नाही.
___________
नवी मांबई आांतरराष्ट्रीय ववमानतळ प्रिल्पबाधधत दगडखाणीच्या पनवासनाबाबत
(१३)

८६४२८ (२३-०८-२०१७).

श्री.मनोहर भोईर (उरण) :

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील

(१) नवी मुींबई आींतरराषरीय ववमानतळ प्रकल्पबाधित दगडखाणीच्या पुनववसनाबाबत प्रकल्प

बाधित दगडखाण मालक सींघ्नेने वारीं वार व्यवस्थापककय सींचालक, शसडको याींना लेखी
ननवेदने ठदली आहे त, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, या ननवेदनानुसार दगडखाणीच्या पुनववसनाबाबत कोणता ननणवय घेतला आहे व
तयाचे स्वरुप काय आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. ४९० (11)
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२४-१०-२०१८) : (१) व (२) होय, हे खरे आहे.
नवी मुींबई आींतरराषरीय ववमानतळ गाभा क्षेत्र बाधित दगडखाणी व क्रिर याींचे पुनववसन

म्हणून पयावयी भूखींड दे णेबाबत मा.लोकप्रनतननिी याींचे ठद.९.६.२०१७ रोजी ननवेदन शसडकोस
प्राप्त झाले आहे .

सदर ननवेदनातील एकूण १४ प्रकल्पग्रस्त दगडखाण व क्रिर िारकाींना मौजे ओवळे

येथील सव्हे नीं.१९२/अ येथे १ वर्ावच्या कालाविीसािी तातपुरतया स्वरुपात पयावयी जागा
दे ण्याच्या प्रस्तावास शसडकोने ठद.०५.१०.२०१७ रोजी मान्यता ठदली आहे .

शसडकोच्या ठद.०४.०४.२०१८ रोजीच्या बैिकामध्ये उक्त १४ प्रकल्पग्रस्ताींपैका ज्याींची
गाभा क्षेत्रात येत असलेली घरे तयाींनी स्वत:हून ननषकावर्त केल्यास तयाींना तातपुरतया
स्वरुपातील क्रिर चालववण्यासािी दे ऊ केलेल्या भख
ू ींडाचा सींमती नन परवानगी (Leave

&amp; License) करारनामा करुन प्रवेि अनुमती दे ण्याबाबत ननदे ि दे ण्यात आले आहे त.
तयानुसार सदरहू १४ प्रकल्पग्रस्ताींपैका ५ प्रकल्पग्रस्ताींनी तयाींची घरे ननषकावर्त करुन दगड व
उतखनन क्रिर चालववण्यासािी ठद.७.९.२०१८ रोजी शसडकोकडे अजव सादर केले असन
ू तयावर
शसडकोमार्वत कायववाही करण्यात येत आहे . उववररत ९ प्रकल्पग्रस्ताींनी गाभा क्षेत्रात येणारी
तयाींची घरे स्वत:हून ननषकावर्त केल्यानींतर तयाींना ननयमानुसार दगड व उतखनन क्रिर
चालववण्यासािी परवानगी दे ण्याची तजवीज शसडकोकडून िे वण्यात आली आहे .
(३) प्रन उद्भ्ावत नाही.

___________
मद्राांि शल्ि अधधभारापोटी जमा होणारी रक्िम हसताांतररत होण्यास
ववलांब लागत असल्याबाबत

(१४)

९०९९९ (१२-०८-२०१७).

श्री.ववलास तरे (बोईसर) :

श्री.क्षक्षतीज ठािूर (नालासोपारा), श्री.हहतेंद्र ठािूर (वसई),

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) महानगरपाशलका हद्दीतील व्यवहारावर आकारण्यात येणारे अनतररक्त १ ्क्का मद्र
ु ाींक
िुल्क

अधिभारापो्ी

जमा

होणारी

रक्कम

िासनाकडून

जजल्हाधिकारी

कायावलय

व

जजल्हाधिकारी कायावलयाकडून वसई-ववरार िहर महानगरपाशलकेस प्राप्त होण्यास ववलींब लागत
असल्याबाबतचे

ननवेदन माहे एवप्रल, २०१७ मध्ये वा तया दरम्यान स्थाननक लोकप्रनतननिीींनी

मा.मुख्यमींत्री याींचेकडे ठदले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, अनतररक्त १ ्क्का मद्र
ु ाींक िल्
ु क अधिभारापो्ी जमा होणारी रक्कम
हस्ताींतररत होण्यास लागणारा ववलींब ्ाळण्यासािी सदर रक्कम
महानगरपाशलकेकडे वगव
हे ही खरे आहे काय,

तालुका ननबींिक स्तरावरून

करण्याबाबतची मागणीही सदरहू ननवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे ,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. ४९० (12)
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२९-१०-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) व (३) • मुींबई मुद्राींक अधिननयम, १९५८ अन्वये स्थावर मालमततेची ववक्रा ककीं वा
दे णगीच्या बाबतीत मालमततेच्या मूल्यावर व र्लोपभोग गहाण या सींलेखाच्या बाबतीत
सींलेखात माींडण्यात आलेल्या सींलेखाद्वारे सरु क्षक्षत रकमेवर १% या दराने अधिभार आकारुन
वाढ केल्यामुळे जमा होणाऱ्या रकमेचे ववतरण सींबींिीत महानगरपाशलकेस करण्याबाबतची
कायवपध्दती नगरववकास ववभाग िा.नन. १८ माचव, २०११ अन्वये ववठहत करण्यात आली आहे .

• तयानुसार महानगरपाशलका क्षेत्रात नोंदणी महाननरीक्षक याींचे अधिननस्त दय्ु यम ननबींिक

कायावलयाकडून स्थाननक स्वराज्य सींस्था कराचा १% अनतरीक्त मद्र
ु ाींक िल्
ु क अधिभाराची
जमा रकमेची नतमाही कालाविीची माठहती नोंदणी महाननरीक्षक पुण,े याींचे मार्वत या

ववभागास प्राप्त झाल्यानींतर सदर माठहतीच्या आिारे िासनाकडून अनुदान मींजूर होऊन िासन
सींबींधित जजल्हाधिकारी याींना परस्पर अनुदान ववतरीत करते व जजल्हाधिकारी मार्वत सींबींधित
महानगरपाशलकाींना अनुदान ववतरीत केले जाते.

• सदरच्या पध्दतीमध्ये बदल करण्याची बाब सद्यजस्थतीत िासनाच्या ववचारिीन नाही
(४) प्रन उद्भ्ावत नाही.
___________
नवी मांबईच्या धतीवर शसडिो नाशशि येथील शसडिोची घरे फ्री होल्ड िरण्याबाबत
(१५)

९४३३० (२३-०८-२०१७).

श्रीमती सीमाताई हहरे (नाशशि पश्श्चम) :

सन्माननीय

मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) नाशिक येथील शसडको प्रिासनाने प्रकल्पग्रस्ताींच्या जशमनी ववकत घेऊन तया जागेवर
सववसामान्य नागरीकाींना परवडतील अिा दरात घराींचे बाींिकाम केले असून ही सवव घरे
शसडकोने नागरीकाींना ९९ वर्ावच्या करारावर ठदली आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, शसडको प्रिासनाने एक ते सहा योजनाींमध्ये घराींची ननशमवती केल्यानींतर
रठहवािाींना ठदलेल्या अ्ी-ितीची पत
व ा केली नसन
ु त
ु मल
ु भत
ू सवु विा परु ववल्या नाहीत, हे ही
खरे आहे काय.

(३) असल्यास, शसडको प्रिासनाने नागरीकाींना कोणतयाही मुलभत
ू सुवविा पुरववल्या नसल्याने
प्रिासनाने रठहवािाींना कराराने ठदलेली सींपुणव घरे ही फ्रा होल्ड करण्याची मागणी शसडको
येथील नागररकाींकडून होत आहे , हे ही खरे आहे काय.

(४) असल्यास, स्थाननक लोकप्रनतननिीींनी नवी मींब
ु ईच्या ितीवर शसडको नाशिक येथील
शसडकोची घरे कफ्र होल्ड करण्याबाबतचे लेखी ननवेदन ठदनाींक २८ मे, २०१७ रोजी वा तया
सुमारास मा. मुख्यमींत्री याींना दे ण्यात आले होते, हे ही खरे आहे काय.

(५) असल्यास, याबाबत िासनाने शसडकोची घरे फ्रा होल्ड करण्याबाबत कोणती कायववाही केली
वा करण्यात येत आहे ,
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. ४९० (13)
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२४-१०-२०१८) : (१)

हे खरे आहे .

(२) व (३) शसडकोने अधिसूधचत केलेल्या क्षेत्राचा ववकास करताना सदरहू क्षेत्राची १२
िेजारग्ाींमध्ये ववभागणी करुन सहा गह
ृ ननमावण योजनाींमध्ये २४५६९ घरे बाींिली असून ववववि
वापराचे अींदाजे ५००० भख
ू ींड रे खाींककत केले आहे त. सदर अधिसधू चत क्षेत्रामध्ये िाळा,

महाववद्यालये, सामाजजक सुवविा भूखींड, मध्यवती सुवविा केंद्रे , आरोग्य केंद्रे , शसनेमागह
ृ
भूखींड, खुल्या जागा, स््े डीयम, मध्यवती उद्यान, मैदाने, मलननस्सारण केंद्रे , रस्ते, पदपथ,
पथठदवे,

भुयारी ग्ारे , पाणी पुरविा

योजना, भुपषृ ि

व

भूशमगत

पाण्याच्या ्ाक्या,

स्मिानभम
ू ी इ. सवव सवु विा परु ववल्या आहे त. या सवव सामाजजक सेवा सवु विा दे खभाल
दरु
ु स्तीस्तव शसडकोमार्वत नाशिक महानगरपाशलकेकडे हस्ताींतररत केल्या आहे त.

तसेच ठद.१४.१०.२०१६ रोजीच्या अधिसूचनेन्वये नवीन नाशिक अधिसूधचत क्षेत्राकररता

शसडकोची वविेर् ननयोजन प्राधिकरण म्हणून केलेली ननयुक्ती सींपुष्ात आली असून नाशिक
महानगरपाशलका याींची ननयोजन प्राधिकरण म्हणून ननयुक्ती करण्यात आलेली आहे.

(४) व (५) स्थाननक लोकप्रनतननिीींनी नवी मींब
ु ईच्या ितीवर शसडको नाशिक येथील शसडकोची
घरे कफ्र होल्ड करण्याबाबत ठद.२०.०७.२०१७ रोजी शसडको, नाशिक याींना ननवेदन ठदलेले आहे .

तयाचदरम्यान नवी मुींबईतील शसडकोच्या मालकाच्या जशमनी फ्रा होल्ड करण्याबाबत

शसडको सींचालक मींडळाने ठद.११.०८.२०१७ रोजी िराव पाररत केला असून सदर िरावात
औरीं गाबाद, वाळूज, नाशिक इ.ठिकाणच्या शसडको क्षेत्रातील जशमनीींबाबत ननणवय घेण्यास

व्यवस्थापकाय सींचालकाींना प्राधिकृत करण्यात आले आहे . सदर प्रस्तावाच्या अनुर्ींगाने
व्यवहायवता अहवाल शसडकोकडून प्राप्त झाला असून तयाआिारे सदर प्रस्तावाबाबत वविी व
न्याय ववभागाचे अशभप्राय घेऊन उधचत ननणवय घेण्याचे ननयोजन आहे .
(६) प्रन उद्भ्ावत नाही.

___________

भेंडीबाजार (मांबई) येथील पािमोडीया सरीट वरील हसैनी ही ११७ वर्ााची
(१६)

जनी पाच मजली इमारत िोसळून झालेला अपघात

९४९७० (१३-१०-२०१७).

श्री.राधािृष्ट्ण

ववखे-पाटील

श्री.योगेश सागर (चारिोप), श्री.ववजय वडेट्टीवार (ब्रम्हपूरी),

(शशडी),

श्री.सतनल

िेदार (सावनेर),

श्री.अमर िाळे

(आवी),

अॅड.यशोमती ठािूर (ततवसा), श्री.असलम शेख (मालाड पश्श्चम), डॉ.सांतोर् टारफे (िळमनरी),
श्री.हर्ावधान सपिाळ (बलढाणा), श्री.अबू आजमी (मानखूदा शशवाजीनगर), श्री.नसीम खान
(चाांहदवली),

श्री.अशमत

ववलासराव

दे शमख

(लातूर

शहर),

श्री.अशमन

पटे ल

(मांबादे वी),

श्री.त्र्यांबिराव शभसे (लातरू ग्रामीण), श्री.िालीदास िोळां बिर (वडाळा), श्रीमती तनमाला गाववत
(इगतपूरी), श्री.जयिमार गोरे (माण), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.िणाल पाटील (धळे
ग्रामीण), श्री.राज तोडसाम (अणी) :
करतील काय :-

सन्माननीय गह
ृ तनमााण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा

(१) भेंडीबाजार (मुींबई) येथील पाकमोडीया स्री् वरील हुसैनी ही ११७ वर्ावची जुनी पाच मजली
इमारत ठदनाींक ३१ ऑगस््, २०१७ वा तया दरम्यान अनतवषृ ्ीमळ
ु े कोसळून येथील ३४
रठहवािाींना आपला जीव गमवावा लागला आहे , हे खरे आहे काय,

वव.स. ४९० (14)
(२) असल्यास, सदर इमारत दघ
व नेची चौकिी करण्याचे आदे ि िासनाने ठदले आहे त, हे ही
ु ्
खरे आहे काय,

(३) असल्यास, इमारत दघ
व नेतील मत
ु ्
ृ व्यक्तीींच्या वारसाींना व जखमीींना िासनाने कोणतया
स्वरुपाची मदत केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) असल्यास, याबाबत चौकिी करण्यात आली आहे काय, चौकिीत काय आढळून आले
आहे ,

(५) असल्यास, मुींबई िहरामध्ये अिा घ्ना यापूवीही घडल्या असून मुींबई िहर, उपनगरे व
इतर ठिकाणच्या जन्
ु या इमारतीचे लवकरात लवकर पन
ु ववसन करून रठहवािाींना ठदलासा
दे णेबाबत िासनाचे कोणते िोरण आहे ,

(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. प्रिाश महे ता (२३-१०-२०१८) : (१) होय, हे अींित: खरे आहे. भेंडीबाजार (मुींबई) येथील

पाकमोडीया स्री् वरील हुसैनी ठह इमारत तळ + ५ मजले + १ मजल्याींची (non tallying)
होती, सदर इमारतीच्या दघ
व नेत १५ व्यक्ती जखमी झाल्या असन
ु ्
ू ३३ व्यक्ती (२४ पुरूर् व
०९ जस्त्रया) मत
ृ झाले होते.

(२) सदर इमारतीच्या दघ
व नेबाबत उपमुख्य अशभयींता (पररमींडळ-१), दरु
ु ्
ु स्ती व पुनरव चना मींडळ
याींनी प्राथशमक चौकिी अहवाल सादर केला आहे .
(३)

सदर

इमारत

दघ
व नेतील
ु ्

मत
ृ

व्यक्तीींच्या

वारसाींना

व

गींभीर

जखमी

व्यक्तीींना

जजल्हाधिकारी, मुींबई िहर याींच्या कायावलयाकडून ठद.१२.१२.२०१७ रोजी प्राप्त झालेल्या
अहवालानस
ु ार मयत ३३

व्यक्तीींच्या वारसाींना प्रतयेका रुपये २.०० लक्ष (रुपये दोन लक्ष मात्र)

प्रमाणे ६६,००,०००/- (रुपये सहासषि लक्ष मात्र), तसेच १२ गींभीर जखमी व्यक्तीींना प्रतयेका
रुपये ५०,०००/- (रुपये पन्नास हजार मात्र) प्रमाणे रुपये ६,००,०००/- (रुपये सहा लक्ष मात्र)
असे एकूण रुपये ७२,००,०००/- (रुपये बहाततर लक्ष मात्र) वा्प करण्यात आलेले आहे .

(४) सदर इमारत दघ
व नेबाबत उपमुख्य अशभयींता (पररमींडळ-१), दरु
ु ्
ु स्ती व पुनरव रचना मींडळ
याींनी प्राथशमक चौकिी केली असन
ू सदर चौकिीत खालील बाबी आढळून आल्या.

१. सदर “हुसैनी बबल्डीींग” सम
ु ारे ११७ वर्े जन
ु ी होती.
२. सदर इमारत ही तळ + ५ + १ (non-tallying) मजली लोड बेअरीींगची होती व ही इमारत
अरूींद भख
ु ींडावर बाींिण्यात आलेली होती. (Plot area १०७.८६ as per P.R. Card)

३. या इमारतीच्या िेजारी बबगर उपकरप्राप्त िेड होते व सदर िेडलगतची पठहल्या
मजल्यापासुन सहाव्या मजल्यापयांत शभींत उघडी (exposed wall) होती. तसेच दघ
व नेच्या
ु ्
एक ठदवस आिी ठद.२९.०८.२०१७ रोजी अनत मस
ु ळिार पाऊस, जोरदार वारे तसेच मींब
ु ईमध्ये
मोठ्या प्रमाणात पाणी भरले होते. तसेच ठद.२९.०८.२०१७ पूवीच्या कालाविीतही भरपुर पाऊस
चालुच होता. सततच्या मुसळिार पावसामुळे सदर इमारतीच्या शभींतीमध्ये पाणी णझरपत होते.

अिा पररजस्थतीत ११७ वर्े जन
ु ी असलेली इमारत अनतवषृ ्ीच्या नैसधगवक आपततीमुळेच
अचानक कोसळली असल्याचे ननदिवनास येते.
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(५) जुन्या उपकर प्राप्त इमारतीींचा पुनवववकास जलदगतीने होण्याकररता ठद.२९.१०.२०१६
रोजीच्या िासन ननणवयान्वये वविीमींडळातील ८ आमदाराींची सशमती गिीत करण्यात आली

असून, सदर सशमतीचा अहवाल प्राप्त झाला असून तयाप्रमाणे म्हाड अधिननयम, १९७६ व

ववकास ननयींत्रण ननयमावली ३३(७) व ३३(९) मध्ये सि
ु ारणा करण्याबाबतची कायववाही सरू
ु
आहे .

(६) प्रन उद्भ्ावत नाही.
___________
पनवेल (श्ज.रायगड) येथील खालचा ओवळा गावाचे पनवासन िरण्याबाबत
(१७)

९५२०२ (३०-१२-२०१७).

श्री.सांजय िेळिर (ठाणे) :

अॅड.आशशर् शेलार (वाांद्रे पश्श्चम), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेल),

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) पनवेल (जज.रायगड) येथील खालचा ओवळा गावाचा दहा गाव सशमतीत समावेि करुन
तयाींचे

पुनववसन

करण्याबाबत

माजी

खासदार

व

ग्रामस्थ

आणण

शसडकोचे

पदाधिकारी

याींच्यामध्ये माहे ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये वा तयादरम्यान शसडको भवन येथे बैिक झाली, हे
खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सदर बैिकात ग्रामस्थाींभकडून इतरही प्रनाींबाबत चचाव करण्यात आली, हे ही
खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रन सोडववण्याबाबत कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२३-१०-२०१८) : (१) हे खरे नाही.
ननयोजजत नवी मुबई आींतरराषरीय ववमानतळाच्या ववकासानींतर खालचे ओवळे गावाच्या

पूर

पररजस्थतीबाबत

केलेल्या

अभ्यासाचे

सादरीकरण

करण्यासींदभावत

सदर

बैिक

(२)

व (३) सदर बैिकामध्ये केंद्रीय जल आणण ववद्युत अनस
ु ींिान केंद्र, पुणे (CWPRS)

ठद.२७.१०.२०१८ रोजी झाली होती.
याींनी केलेल्या शिर्ारिीींनुसार ववमानतळापुवी व ववमानतळबाींिणी नींतर उद्भवणा-या सींभाव्य

पररजस्थतीबाबत केलेल्या अभ्यास अहवालाच्या अनुर्ींगाने शसडकोने केलेल्या कायववाहीबाबत
चचाव झाली असून केंद्रीय जल आणण ववद्युत अनुसींिान केंद्र, पुणे (CWPRS) याींनी केलेल्या
शिर्ारिीींनस
ु ार शसडकोकडून कायववाही करण्यात येत आहे .
(४) प्रन उद्भ्ावत नाही.

___________
चारिोप िाांदीवली (मांबई) सेक्टर नांबर ५, प्लॉट नां. ५४० मधील
(१८)

अनधधिृत बाांधिामे तनष्ट्िाशसत िरणेबाबत

९५५७४ (३०-१२-२०१७).

श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरे गाव) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय गह
ृ तनमााण मांत्री
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(१) चारकोप काींठदवली (मुींबई) सेक््र ५, प्लॉ् नीं. ५४० मिील उवी दिवन को.ओपरे ्ीव्ह

हाऊशसींग सोसाय्ी मिील अनधिकृत बाींिकाम ननषकाशसत करण्यास म्हाडा क्षेत्रववकास

महामींडळामार्वत आयुक्ताींना ठदनाींक ६ जुल,ै २००४ रोजी वा तयासुमारास पत्र दे वूनही सदर
सोसाय्ीतील अनधिकृत बाींिकामे ननषकाशसत करण्यात आली नाहीत, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनामार्वत चौकिी केली आहे काय, चौकिीत काय आढळून
आले व तद्नुसार सदर अनधिकृत बाींिकामे ननषकाशसत करणेबाबत िासनामार्वत कोणती
कायववाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. प्रिाश महे ता (२३-१०-२०१८) : (१) व (२) हे अिींत: खरे आहे .
काींदीवली चारकोप प्लॉ् क्र. ५४०, उवीदिवन सहकारी गह
ृ ननमावण सींस्थेतील सदननका

डी८ ची ठद. ०७.०७.२०१८ रोजी म्हाडाद्वारे स्थळपाहणी करण्यात आली. सदर सदननका ४० चौ.
मी. भख
ू ींड क्षेत्रर्ळाची असन
ु ०.८५ च्ई क्षेत्र ननदे िाींकानस
ु ार तयास तळ मजल्याचे ३४ चौ.

मी. बाींिकाम क्षेत्रर्ळ अनुज्ञेय आहे . तथावप प्रतयक्षात सदर सदननकािारकाने तळ+१
मजल्याचे बाींिकाम केले असून पठहल्या मजल्याचे बाींिकाम अनधिकृत होत आहे . यापूवी अिा

अनधिकृत बाींिकामावर पदननदे िीत अधिकारी तथा सहाय्यक अशभयींता (इमारती व कारखाने)
/ बह
ु ई महानगरपाशलका याींचे तर्े महाराषर प्रादे शिक ननयोजन व नगररचना अधिननयम
ृ न्मींब
१९६६ अन्वये कारवाई होत होती. तथावप, आता म्हाडास ठद. २३.०५.२०१८ च्या पत्रान्वये

ननयोजन प्राधिकरण केल्यामुळे म्हाडाच्या ११४ अशभन्यासातील अनतक्रमणे ह्ववण्याबाबत

तसेच जुन्या इमारतीींची पाहणी करुन िोकादायक इमारतीच्या रठहवायाींना सुचना दे ण्याबाबत
उपाध्यक्ष व मुख्य कायवकारी अधिकारी, म्हाडा याींच्या ठद. ०६.०८.२०१८ च्या आदे िान्वये,

महाराषर प्रादे शिक ननयोजन व नगर रचना अधिननयम १९६६ मिील कलम ५३,५४,५५,५६ व

५७ च्या अधिन राहून, मुींबई गह
ृ ननमावण व क्षेत्रववकास मींडळाच्या ववभागीय कायवकारी
अशभयींतयाना कायववाही करण्याचे आदे शित केले आहे , असे मुख्य अधिकारी, मुींबई गह
ृ ननमावण
व क्षेत्रववकास मींडळ याींनी कळववले आहे .
(३) प्रन उद्भ्ावत नाही.
___________
भोगवटा प्रमाणपत्र (ओसी) नसलेल्या इमारतीांनाही मानवी अशभहसताांतरण
(डीम्ड िन्व्हे न्स) दे ण्याचा शासनाने घेतलेला तनणाय
(१९)

९५७९० (३०-१२-२०१७).

श्री.मांगेश िडाळिर (िलाा), श्री.सभार् भोईर (िल्याण

ग्रामीण), डॉ.बालाजी किणीिर (अांबरनाथ), श्री.चांद्रिाांत सोनवणे (चोपडा), श्री.सांजय पोतनीस
(िशलना), श्री.प्रताप सरनाईि (ओवळा माश्जवडा), श्री.प्रिाश फातपेिर (चें बूर), श्री.जयप्रिाश
मांदडा (बसमत), श्री.तिाराम िाते (अणशक्ती नगर), डॉ.शशशिाांत खेडि
े र (शसांदखेड राजा),
श्री.मांगलप्रभात लोढा (मलबार हहल) :
करतील काय :-

सन्माननीय गह
ृ तनमााण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा
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(१) मुींबई, िाणे नवी मुींबई, पुणे, नागपूर हद्दीत अनेक इमारती उभ्या राठहल्या असून यातील
अनेक इमारतीींना अद्यापपयांत भोगव्ा प्रमाणपत्रे शमळाली नसल्याने या इमारतीींना डीम्ड
कन्व्हे अन्स (मानवी अशभहस्ताींतरण) करण्यात अनेक अडचणी येतात, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, जमीनीच्या मालकावरुन सोसाय्ी आणण ववकासकाींमिील वादामळ
ु े जन्
ु या व
मोडकळीस आलेल्या इमारतीींचा ववकास रखडल्याने िासनाने भोगव्ा प्रमाणपत्र (ओसी)

नसलेल्या इमारतीींनाही मानवी अशभहस्ताींतरण (डीम्ड कन्व्हे न्स) दे ण्याचा ननणवय ठदनाींक १८
सप््ें बर, २०१७ रोजी वा तयासुमारास घेतला आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, यासािी अजव करणाऱ्या गह
ृ ननमावण सोसाय्याींना आपण इमारतीसींदभावतील सवव
जबाबदारी स्वीकारत असल्याचे स्वयीं घोर्णापत्र द्यावे लागणार आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, सदर ननणवयाच्या अनुर्ींगाने अींमलबजावणीची सद्येःजस्थती काय आहे व या
ननणवयाचे स्वरुप काय आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. प्रिाश महे ता (१८-०७-२०१८) : (१), (२), व (३) होय.
(४) तथापी, मानीव अशभहस्ताींतरणाची प्रकक्रया सुलभ करण्याच्या दृष्ीने यापूवीचे सवव िासन

ननणवय अधिक्रशमत करुन सरकार ववभागामार्वत ठद. २२.०६.२०१८ रोजी सवव समावेिक असा
िासन ननणवय ननगवशमत केला आहे.
(५) प्रन उद्भ्ावत नाही.
___________
नेरळ (ता.िजात, श्ज.रायगड) येथील शाळाांच्या १७५ वगााच्या खोल्याांिरीता
एमएमआरडीएने तनधी मांजरू िेल्याबाबत
(२०)

९८९१७ (०३-०१-२०१८).

श्री.सभार् उफा पांडडतशेठ पाटील (अशलबाग) :

सन्माननीय

मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

नेरळ

(ता.कजवत,

जज.रायगड)

येथील

िाळाींच्या

१७५

वगावच्या

खोल्याींकरीता

एमएमआरडीएने आवयकता नसतानाही १ को्ी रुपयाींचा ननिी मींजूर केला आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, सदरहू प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत काय आढळून
आले, तयानस
ू ार कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२४-१०-२०१८) : (१) हे खरे नाही.
(२) प्रनाींधिन ननिीसींदभावतील प्रस्ताव मींब
ु ई महानगर प्रदे ि ववकास प्राधिकरणाकडे प्राप्त
झालेला नाही.

(३) प्रन उद्भ्ावत नाही.
___________

वव.स. ४९० (18)

पणे, सवारगेट ते िात्रज मेरो प्रिल्प िायााश्न्वत िरण्याबाबत
(२१)

१०४८८२ (१९-०४-२०१८).

श्री.शभमराव तापिीर (खडिवासला) : सन्माननीय मख्यमांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) पुणे, स्वारगे् ते कात्रज मेरो प्रकल्प कायावजन्वत करण्याचे िासनाच्या ववचारिीन
असल्याची बाब माहे जानेवारी, २०१८ मध्ये वा तया दरम्यान ननदिवनास आली आहे , हे खरे
आहे काय,
(२) असल्यास, वाहतुक कोंडीमुळे वाहनचालकासह स्थाननक नागररकाींना होणारा त्रास लक्षात
घेता मा.मुखमींत्री याींनी सकारातमकता दिवववली असल्याचेही ननदिवनास आले, हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, स्वारगे् ते कात्रज प्रकल्प उभारण्यासािी ककती खचव अपेक्षक्षत आहे व सदर
खचव किाप्रकारे उभारण्याचे प्रस्ताववत आहे तसेच या प्रकल्पासींदभावत िासनाने कोणती
कायववाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१५-१०-२०१८) : (१), (२), (३) व (४) पुणे महानगरपाशलकेने ठद. ४
जानेवारी, २०१८ रोजी वपींपरी धचींचवड ते स्वारगे् या मेरो माधगवकेचा ववस्तार कात्रज पयवन्त

करण्याकररता सववस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्याबाबत महाराषर मेरो रे ल कॉपोरे िन
शलशम्े ड (महा-मेरो) याींना कळववले होते. तयानुर्ींगाने महामेरोमार्वत सववस्तर प्रकल्प अहवाल

तयार करण्यासािी ठदनाींक ३१.०१.२०१८ रोजी सल्लागाराची नेमणक
करण्यात आली असन
ू
ू
सल्लागारामार्वत सववस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्याची कायववाही महामेरोच्या स्तरावर

सुरु आहे . िासन ननणवय क्रींमाक पीएमआर- ३३१३/प्र.क्र.२९/नवव-७, ठदनाींक २९ ऑक््ोंबर, २०१३
अन्वये पुणे महानगर मेरो प्रकल्पाच्या वपींपरी ते ननगडी आणण स्वारगे् ते कात्रज (एकूण १५
कक.मी. वाढीव लाींबी) या वाढीव मेरो माधगवकेस ततवत: मान्यता दे ण्यात आली आहे .

तसेच सदर ववस्तारीत मेरो रे ल्वे प्रकल्पाचा सववस्तर प्रकल्प अहवाल तयार झाल्यानींतर
तयाचा अपेक्षक्षत खचव व तयासािी लागणाऱ्या ननिीची उभारणी याबाबतची माठहती उपलब्ि
होऊ िकेल.
___________
दादर-माहहम (मांबई) पररसरातील २१ गह
ृ तनमााण प्रिल्पाांची िामे
वविासिाांनी प्रलांबबत ठे वल्याबाबत

(२२)

१०५२४४ (०३-०४-२०१८).

श्री.अजय चौधरी (शशवडी) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय गह
ृ तनमााण मांत्री

(१) दादर-माठहम (मुींबई) पररसरातील २१ गह
ृ ननमावण प्रकल्पाींची कामे ववकासकाींनी प्रलींबबत
िे वली आहे त, हे खरे आहे काय,

वव.स. ४९० (19)
(२) असल्यास, उक्त प्रकल्प प्रलींबबत िे वण्याची कारणे काय आहेत व या प्रलींबबत असलेल्या
प्रकल्पाींपैका चार प्रकल्प म्हाडाने स्वतेः राबववण्याचा ननणवय घेतला आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, सदर प्रकल्पाच्या बाींिकामाींची सद्येःजस्थती काय आहे ?
श्री. प्रिाश महे ता (२३-१०-२०१८) : (१) होय, हे अींित: खरे आहे .
दादर-माठहम (मुींबई) पररसरात २१ गह
ू जवळपास १५ गह
ृ ननमावण प्रकल्प प्रलींबबत नसन
ृ ननमावण
प्रकल्प प्रलींबबतआहे त.
(२)

याबाबत

दादर-माठहम

पररसरातील

खालीलप्रमाणे आहे त :-

पन
ु वववकास

प्रकल्प

प्रलींबबत

असण्याची

कारणे

 काही ववकासकाींनी ववक्रायुक्त भागातील एकच गाळा ०२ व्यजक्तस ववकलेला आहे .
 सद्यजस्थतीत ववकासकाींची आधथवक जस्थती अनतिय खराब आहे .
 काही ववकासक ठदवाळखोर झाले आहे त.
 ववकासक मरण पावल्यामळ
ु े , तसेच ववकासक तरु
ु ीं गात असल्यामळ
ु े उक्त प्रकल्प प्रलींबबत
आहे .

प्रींलबबत असलेल्या प्रकल्पाींपैका कोणताही प्रकल्प म्हाडाने स्वतेः राबववण्याचा ननणवय
घेतलेला नाही.
(३) प्रन उद्भ्ावत नाही.
___________
हदवागाव ऐरोली सेक्टर-९ येथील समशानभम
ू ी व तलावासमोरील
भूखांडावर मासळी मािेट उभारण्याबाबत

(२३)

१०५४५३ (१२-०४-२०१८).

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

श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरे गाव), श्री.श्जतेंद्र आव्हाड (मांब्रा िळवा), श्री.वैभव वपचड (अिोले),
श्री.पाांडरां ग बरोरा (शहापूर), श्री.किसन िथोरे (मरबाड) : सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा
खुलासा करतील काय :-

(१) नवी मुींबईतील ठदवागाव ऐरोली येथे मच्छीमार कोळी बाींिव मोठ्या सींख्येने राहत असन
ू ही
तेथे मच्छीमाके् नसल्याने मच्छीमार बाींिवाींची गैरसोय होते आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, नवी मुींबईची लोकसींख्या ठदवसेंठदवस वाढत असल्याने मच्छीमार बाींिवाींसािी

ठदवागाव ऐरोली सेक््र-९ येथील स्मिानभम
ू ी व तलावासमोरील भख
ू ींडावर मच्छीमाके्
उभारण्यात यावे म्हणून स्थाननक लोकप्रनतननिीींनी ठदनाींक २ जानेवारी, २०१८ मध्ये वा तया
दरम्यान व्यवस्थापकाय सींचालक शसडको याींना ननवेदन ठदले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त ननवेदनाच्या अनुर्ींगाने पुढे कोणती कायववाही करण्यात आली वा येत
आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. ४९० (20)
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२४-१०-२०१८) : (१), (२) व (३) अिा प्रकारचे ननवेदन शसडको
महामींडळाकडे प्राप्त झाल्याचे आढळून येत नाही.

तथावप, शसडकोच्या ननयोजन ववभागाच्या अशभप्रायानुसार ऐरोली येथील सेक््र-९ च्या

रे खाींकन नकािानस
ु ार सेक््र-९ मिील भख
ू ींड क्र. डी-८८ हा माके् स््ॉलसािी अिोरे णखत
केलेला असून सदरील भूखींडाची शसडकोच्या सव्हे ववभागामार्वत मोजणी करण्याची कायववाही
सुरु आहे .

(४) प्रन उद्भ्ावत नाही.
___________
पण्यातील हहांजवडी ते शशवाजीनगर मेरो रे ल्वे प्रिल्प सावाजतनि-खासगी
भाधगदारी तत्वावर पीएमआरडीएमाफात राबववण्याबाबत
(२४)

१०७७३४ (१८-०४-२०१८).

श्री.सतनल

शशांदे

(वरळी),

श्री.सरे श धानोरिर (वरोरा), अॅड.भीमराव धोंडे (आष्ट्टी),

श्री.सांतोर्

दानवे

(भोिरदन),

श्री.मांगेश

िडाळिर

(िलाा) :

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पुण्यातील ठहींजवडी ते शिवाजीनगर मेरो रे ल्वे प्रकल्प साववजननक-खासगी भाधगदारी
(पी.पी.पी.) ततवावर पुणे महानगर प्रदे ि ववकास प्राधिकरणामार्वत (पीएमआरडीए) राबववण्यास
िासनाने मींजूरी ठदली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर मेरो रे ल्वेची लाींबी ककती ककलोमी्र आहे व यासािी ककती को्ी रुपयाींचा
खचव येणार आहे ,
(३) असल्यास, सदर मेरो प्रकल्प ववहीत मुद्दतीत पुणव व्हावा यासािी िासनाने ककती ननिी
उपलब्ि करुन ठदला आहे वा तयानुर्ींगाने प्रकल्पाच्या कामाबाबतची सद्येःजस्थती काय आहे ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२३-१०-२०१८) : (१) होय.
(२)

सदर मेरो प्रकल्पाची लाींबी २३.३ कक.मी. असून सदर प्रकल्पाचा पूणतव वाचा एकूण खचव रु.

८३१३ को्ी इतका आहे.

(३) सदर प्रकल्पासािी व्यवहायवता तर्ावत ननिी पो्ी रु.१२२५ को्ी दे ण्यास केंद्रिासनाने
ततवत: मान्यता ठदली आहे . तसेच राज्यिासनाच्या ठहयाची रु.१२२५ को्ी रोखीने न दे ता
नततक्या ककीं मतीच्या िासककय जशमनी पुणे महानगर प्रदे ि ववकास प्राधिकरणाला हस्ताींतरीत
करुन या जशमनीची रोखीकरण करुन राज्यिासनाचा व्यवहायवता तर्ावत ननिीचा ठहस्सा सदर
प्रकल्पासािी उपलब्ि करण्याचे ननयोजजत आहे . सदर प्रकल्पासािी ठरल अबवन रान्सपो्व
प्रा.शल. ॲन्ड शसमेन्स प्रोजेक्् व्हे न्चसव जीएमबीएच या एकमेव ननववदाकाराने ननवीदा भरली
असून सदर ननवीदे स ठदनाींक २९.०८.२०१८ रोजी पुणे महानगर प्रदे ि ववकास प्राधिकरणाच्या
कायवकारी सशमतीने मान्यता ठदली आहे . सदर प्रकल्पाच्या सवलत करारनाम्यास िासनाची
मान्यता दे ण्याबाबतचा प्रस्ताव िासन स्तरावर तपासण्यात येत आहे .
___________

वव.स. ४९० (21)
मांबई महानगर वविास प्रधधिरणामाफात भाईंदर खाडीवरील पल बाांधण्याचा प्रसताव
(२५)

११०३८८ (०३-०४-२०१८).

श्री.ववलास तरे (बोईसर) :

श्री.हहतेंद्र ठािूर (वसई), श्री.क्षक्षतीज ठािूर (नालासोपारा),

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मुींबई महानगर ववकास प्रधिकरणामार्वत भाईंदर खाडीवरील पल
ू बाींिण्याचा प्रस्ताव मगील
अनेक वर्ावपासन
ू मींजुर असुनही अद्याप कामास सुरवात झालेली नाही, हे खरे आहे काय,

(२) असलयास, मींब
ु ई मेरो रे ल्वे दठहसरपयांत आणण्याचा िासनाचा प्रस्ताव असन
ू दठहसरपयांत

येणाऱ्या मेरो रे ल्वे प्रकल्पास वसई-ववरारपयांत आणण्यासािी भाईंदर खाडीवर मींजूर असलेल्या

पुलाच्या कामामध्ये सदरहु पुलाचा समावेि करण्याबाबतच्या मागणीचे ननवेदन मा. मख्
ु यमींत्री
याींचेकडे ठदनाींक १३ एवप्रल, २०१७ रोजी वा तया सम
ु ारास दे ण्यात आले होते, हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, सदरहु ननवेदनातील मागण्याींचे स्वरुप काय आहे, तसेच उक्त ननवेदनातील
मागण्याींवर िासनाने कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१५-१०-२०१८) : (१), (२), (३) व (४) प्रनाींकात प्रकल्प सरु
ु वातीस
महाराषर राज्य रस्ते ववकास महामींडळाकडून राबववण्याचे प्रस्तावव होते.

परीं तु महामींडळाकडून

सदर कामासािी ववलींब होत असल्यामळ
ु े सदर प्रकल्प मुींबई महानगर प्रदे ि ववकास
प्राधिकरणामार्वत राबववण्याचे िरले.
प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लगारा कडून
४.९८

कक.मी.

व

रुीं दी

३०.६०.

सदर प्रकल्पासािी मे. स््ूप कन्सल््ीं ् प्रा. शल. या

प्राधिकरणाने अहवाल घेतला आहे . (३+३ माधगवका) लाींबी
मी.

इतक्या

आकारमानाच्या

पल
ु ाच्या

बाींिकामाकरीता

प्राधिकरणाने ठदनाींक २६.३.२०१५ रोजी रु. ८७५.५४ को्ी एवढया रकमेस प्रिासकाय मान्यता
ठदली होती. तयानींतर प्राधिकरणाने

ठदनाींक १२.१.२०१८ रोजी रु. १५०१.१६ को्ी इतक्या

रकमेस सुिारीत प्रिासकाय मान्यता ठदली आहे .
प्रगतीपथावर आहे त.

सद्य:जस्थतीत ननववदापूवव प्रक्रायेची कामे

___________

मांगळवेढा (ता.मांगळवेढा, श्ज.सोलापूर) नगरपाशलिा येथे अपरे िमाचारी असल्याबाबत
(२६)

११०९६४ (०३-०४-२०१८).

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

श्री.भारत भालिे (पांढरपूर) :

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील

मींगळवेढा (ता.मींगळवेढा, जज.सोलापूर) नगरपाशलका येथे अपुरे कमवचारी असल्याने व

नवीन पदे न भरल्यामळ
ु े कमवचाऱ्याींअभावी िहरातील स्वच्छतेसािी नगरपाशलकेला िे केदारावर
अवलींबून रहावे लागत असल्याने िहरवाशसयाींना आरोग्याच्या समस्याींना सामोरे जावे लागत
असल्याचे ननदिवनास येत आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, मींगळवेढा नगरपाशलकेत एकूण कमवचाऱ्याींच्या पदापैका आरोग्य ववभागात ४६
पदे , पाणी पुरविा ववभागात १८ पदे , ऊजाव ववभागात ५ पदे , बाींिकाम ववभागात ३ पदे व

वव.स. ४९० (22)
अजग्निामक ववभागात ४ पदे अिी ररक्त पदे तातडीने भरण्याची आवयकता असल्याचेही
ननदिवनास येत आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, पूवीपेक्षा मींगळवेढा िहरातील लोकसींख्या वाढल्यामळ
ु े ५०० लोकसींख्येसािी एक
कमवचारी या िासनाच्या ननयमाप्रमाणे नगरपाशलका प्रिासनातील ववववि ववभागात कमवचारी
याींची पदे भरणे आवयक असताींनाही अद्याप नगरपाशलका प्रिासन व िासन कोणतीच
कायववाही करीत नसल्याचे ननदिवनास येत आहे , हे ही खरे आहे काय,
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने ववववि कमवचाऱ्याींची पदे भरणेबाबत कोणती
कायववाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (३०-१०-२०१८) : (१)

सन २००८ मध्ये मींजूर आकृतीबींिानस
ु ार सर्ाई

कमवचाऱ्याींची सवव पदे भरली आहे त. तथावप, दरम्यानच्या काळात िहराच्या वाढलेल्या
लोकसींख्येमळ
ु े

स्वच्छतेसािी

आवयक

अधिक

कमवचाऱ्याींची

उणीव, िे कापद्धतीने कींत्रा्ी

कमवचारी घेऊन आवयकतेनुसार भरली जाते.

(२) आरोग्य ववभागातील सवव पदे भरली आहे त. पाणी पुरविा ववभागात २ पदे , ऊजाव ववभागात
२ पदे , बाींिकाम ववभागात २ पदे व अजग्निमन ववभागात ४ पदे आजरोजी ररक्त आहे त.
(३) हे खरे नाही. असा कोणताही प्रस्ताव नगरपाशलकेकडून िासनास प्राप्त नाही.

(४) • राज्यात राज्यसींवगावतील एकूण मींजूर पदाींपैका पदोन्नतीची १००९ पदे व सरळसेवेची
२७६३ पदे ररक्त आहे त.

• नगर ववकास ववभाग, िासन ननणवय ठदनाींक ७ माचव, २०१७ अन्वये अजग्निमन सींवगव
वगळता उववररत पदे भरण्याकरीता मान्यता दे ण्यात आली आहे .
• तयानस
ु ार सरळसेवेची ररक्त पदे भरण्यासािी ठदनाींक ७ एवप्रल, २०१८ रोजी १८८९ पदाींसािी
जाठहरात प्रशसद्ध करण्यात आली असून ठदनाींक १८ ते २३ मे, २०१८ च्या दरम्यान पूवव पररक्षा

घेण्यात आली आहे . सदर पदभरतीची कायववाही ही माहे नोव्हें बर, २०१८ पयांत पूणव करण्यात
येणार आहे .

• पदभरतीअींती नगरपररर्दाींमध्ये राज्यसींवगीय पदाींवर कमवचाऱ्याींना ननयक्
ु ती दे ण्याबाबत
कायववाही करण्यात येईल. तसेच मींगळवेढा नगर पररर्दे अींतगवत सींवगावतील मींजूर ररक्त पदे
आवयकतेनुसार भरण्यात येतील.
(५) प्रन उद्भ्ावत नाही.

___________
पणे श्जल््यातील दौंड नगरपाशलिेंतगात डॉ.बाबासाहे ब आांबेडिर चौि ते नगर मोरी या मख्य
रसत्याचे िाम तनिृष्ट्ट दजााचे झाल्याबाबत
(२७)

११२१७६ (१९-०४-२०१८).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.सभार् साबणे (दे गलूर) :

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील

वव.स. ४९० (23)
(१) पुणे जजल््यातील दौंड नगरपाशलकेंतगवत डॉ.बाबासाहे ब आींबेडकर चौक ते नगर मोरी या
मुख्य रस्तयाचे काम ननकृष् दजावचे व कामात मोठ्या प्रमाणावर आननयशमतता केल्या प्रकरणी

जजल्हाधिकारी, पुणे याींनी ननयुक्त केलेल्या सशमतीचा चौकिी अहवाल िासनास प्राप्त झाला
आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, अहवालाचे स्वरुप काय आहे तसेच सशमतीने केलेल्या शिर्ारसीनस
ु ार िासनाने
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (३०-१०-२०१८) : (१) यासींदभावत झालेल्या अननयशमतता तपासण्यासािी
जजल्हाधिकारी, पुणे याींनी उपववभागीय अधिकारी, दौंड याींच्या अध्यक्षतेखाली चौकिी सशमती
ननयुक्त केली होती. सदर सशमतीचा अहवाल जजल्हाधिकारी, पुणे याींच्याकडे प्राप्त झाला आहे .

(२) व (३) सदर चौकिी अहवालानुसार सींबींिीत िे केदार मे.कोकरे ब्रदसव दोर्ी असल्याचे
आढळून आल्याने नगरपररर्द दौंड याींनी ठदनाींक ३/१/२०१८ रोजीच्या आदे िानस
ु ार काळ्या
यादीत समाववष् करण्याची कायववाही केली आहे . तसेच मुख्याधिकारी व अशभयींता हे

सकृतदिवनी दोर्ी असल्याचे ठदसून येत असून तयाींच्याबाबतच्या कायववाहीस आयुक्त तथा
सींचालक, नगरपाशलका प्रिासन सींचालनालय, वरळी, मुींबई / िासन सक्षम असल्याने तसा
प्रस्ताव जजल्हाधिकारी, पण
ु े याींचेकडून नगरपररर्द सींचालकाींना पािववण्यात येत आहे .
___________

िोरपना (श्ज.चांद्रपूर) नगरपांचायत तनयमाांना डावलून व चिीच्या
पध्दतीने तनधी खचा िरीत असल्याबाबत

(२८)

११२७१६ (१९-०४-२०१८).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) कोरपना

अॅड.सांजय धोटे (राजरू ा) :

नगरपींचायत (जज.चींद्रपरू )

येथील

पिस
ु ींविवन

सन्माननीय मख्यमांत्री पढ
ु ील
ववभागाच्या

भख
ू ींडातील

कक्ष,

कींम्पाऊींड वॉल, तसेच ग्रामसेवक ननवास, जूनी ग्रामपींचयात इमारत, समाजमींठदर कायदे शिर
प्रक्राया पूणव न करता ननयमबाह्रय कायववाही करून साववजननक मालमततेची हानी केली
असल्याचे ठदनाींक २६ नोव्हें बर, २०१७ रोजी वा तया सुमारास ननदिवनास आले आहे , हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त नगरपींचायतीने पिस
ु ींविवन ववभागाच्या भख
ू ींडातन
ू रस्ता केला आहे , हे ही
खरे आहे काय,

(३) असल्यास, कोरपना नगरपींचायतीने ७ साववजननक वपण्याच्या पाण्याच्या ववहीरी बुझववल्या
आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, कोरपना येथे १ को्ी पेक्षा जास्त ननिी खचव होउनही मींजरू असलेली

नळयोजना चुकाच्या पध्दतीने ननिी खचव केल्यामळ
ु े अद्यापही कायावन्वीत झालेली नाही, हे ही
खरे आहे काय,

वव.स. ४९० (24)
(५) असल्यास, कोरपना नगरपींचायत ननयमाींना डावलून व चक
ु ाच्या पध्दतीने ननिी खचव
करीत असल्याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय,चौकिीत काय आढळुन आले आहे व
तयानुर्ींगाने मनमानीपणे कारभार करणाऱ्या नगरपींचायतीवर कोणती कारवाई करण्यात आली
वा येत आहे ,

(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (३०-१०-२०१८) : (१) जजल्हा पिुसींविवन अधिकारी, जजल्हा पररर्द, चींद्रपूर

याींनी तयाींच्या ठदनाींक २७ नोव्हें बर, २०१७ च्या पत्रान्वये तयाींची अनम
ु ती न घेता पिव
ु ैद्यकाय

दवाखान्याचे सींरक्षण कींु पण तोडण्याची ननयमबा्य कृती घडल्याचे मुख्याधिकारी, नगरपींचायत
कोरपना याींच्या ननदिवनास आणून दे ऊन तयाींचे स्पष्ीकरण मागववले होते.
(२) हे खरे नाही.

तसेच ठदनाींक २९ नोव्हें बर, २०१७ च्या पत्रान्वये मुख्याधिकारी, नगरपींचायत कोरपना

याींनी पिव
ु ैद्यकाय दवाखान्याची सींरक्षण शभींत पाडण्याचे आदे ि तयाींनी ठदले नसल्याचे तसेच
सदर

शभींत

पाडतेवेळी

नगरपींचायतीचा

कोणताही

कमवचारी

उपजस्थत

नसल्याचे

जजल्हा

पिुसींविवन अधिकारी याींना कळववले आहे .
(३) होय, हे खरे आहे .

पैका ६ ववठहरी ग्रामपींचायत अजस्ततवात असताना बज
ु ववण्यात आल्या तर १ ववहीर

कोरडी झाल्याने, नतला सींरक्षक किडे नसल्याने जजवीत हानीची िक्यता लक्षात घेऊन ती
बुजववण्याचा ननणवय नगर पींचायतीने घेतला आहे .

(४) मींजूर नळयोजना ही ग्रामपींचायत असताना मींजूर झाली असून जजल्हा पररर्दे च्या पाणी

पुरविा ववभागाकडून सदर योजनेचे ९०% काम पूणव झाले आहे . दरम्यान नगरपींचायत
अजस्ततवात असल्याने हे काम थाींबववण्यात आले होते. नगरपींचायतीने ठदनाींक २० डडसेंबर,
२०१७

रोजीची

वविेर्

सभेत सदर

योजनेचे

काम

जजल्हा

पररर्द,

चींद्रपूर

याींना

वगव

करण्याबाबतचा िराव मींजूर केला होता. तथावप, नगरपींचायत झाल्याने आता जजल्हा पररर्दे स
ननिी

उपलब्ि

करुन

दे णे

िक्य

होणार

नसल्यामुळे,

झालेले

काम

महाराषर

जीवन

प्राधिकरणास हस्ताींतरण करावे, असे िरववण्यात आले आहे .

(५) या प्रकरणात ननयम डावलून व चुकाच्या पद्धतीने ननिी खचव केल्याचे आढळून आले नाही.
(६) प्रन उद्भ्ावत नाही.

___________
पणे श्जल्हयातील तळे गाव दाभाडे येथील भारतरत्न डॉ.बाबासाहे ब आांबेडिर याांच्या
तनवाससथानाचे भव्य समारिात रुपाांतर िरण्याबाबत
(२९)

११२८१६ (१२-०४-२०१८).

श्री.दत्तात्रय भरणे (इांदापूर) :

सन्माननीय मख्यमांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पुणे जजल्हयातील तळे गाव दाभाडे येथील भारतरतन डॉ.बाबासाहे ब आींबेडकर याींच्या
ननवासस्थानाचे भव्य स्मारकात रुपाींतर करुन तयाठिकाणी मोिे वाचानालय आणण अभ्यासक व
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सींिोिकाींना ग्रींथालय करण्याची मागणी तळे गावाींतील डॉ.बाबासाहे ब आींबेडकर स्मारक सशमतीने
िासनाकडे केली आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, स्मारकाच्या ववस्तारासािी आजुबाजूचे चार वर्ावपव
ू ी आरक्षक्षत केलेल्या सम
ु ारे
२९ गींि
ु े जागेचे आरक्षण प्रिासनाने रद्द केले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय, तयात काय आढळून आले आहे व
तयानुसार या प्रकरणी पुढे कोणती कायववाही करण्यात आली वा येत आहे ,

(४) असल्यास, राज्याचे मा.सामाजजक न्यायमींत्री याींनी या स्मारकास ठदलेल्या भे्ीच्या वेळी
प्रस्ताववत भख
ू ींड नगरपाशलकेच्या माध्यमातन
ू हस्ताींतरीत करुन स्मारकासािी उपलब्ि करुन
दे ण्यात येईल असे आवासन ठदले होते, हे ही खरे आहे काय,

(५) असल्यास, याबाबत िासनाने कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (३०-१०-२०१८) : (१) होय हे खरे आहे .
(२) व (३) प्रारुप ववकास योजनामध्ये शस्ी सव्हे नींबर ७४३, ७४४ इतयादी, अल््ीनो
कॉलनीतील खाजगी मालकाच्या भूखींड क्रमाींक २९ ते ३४ वर वववरतन डॉ. बाबासाहे ब
आींबेडकर स्मारक या कारणासािी आरक्षण क्रमाींक ११६ प्रस्ताववत होते. तसेच सदर आरक्षणाचे
समधू चत प्राधिकरण वववरतन डॉ. बाबासाहे ब आींबेडकर स्मारक सशमती हे होते. सदर आरक्षण

मींजूर रे खाींकनातील भूखींडावर प्रस्ताववत होते. नगरपररर्दे ने ठदनाींक २४ र्ेब्रुवारी, २०१० रोजी
िराव करुन नगरपररर्द सदर जागा सींपादन करणार नसून स्मारक सशमतीने स्वखचावने सदरचे
भूखींड घेऊन आरक्षण ववकाशसत करावे असा ननणवय घेतला. अिा पररजस्थतीत जर का स्मारक

सशमतीने भूखींड स्वखचावने ववकत घेऊन तेथे स्मारक ववकशसत करावयाचे असेल तर तया कामी

स्मारक सशमती रठहवास ववभागातील भख
ू ींड खाजगीररतया ववकत घेऊ िकते. याबाबीींचा ववचार
करुन िासन स्तरावर सदर आरक्षण ववकास योजना मींजूरीवेळी वगळले आहे.

(४) असे लेखी आवासन ठदल्याचे आढळून येत नाही. तथावप, सामाजजक न्याय ववभागाने

बींगल्याच्या डागडूजी व सि
ु ोशभकरणासािी रुपये १ को्ी एवढा ननिी उपलब्ि करुन ठदला
आहे .

(५) व (६) प्रन उद्भ्ावत नाही.
___________
औरां गाबाद शहारासाठी िेंद्र शासनाच्या योजनेतून पथहदवे बसववण्यामध्ये झालेला गैरव्यवहार
(३०)

११३९७० (१४-०४-२०१८).

श्री.अतल सावे (औरां गाबाद पव
ू )ा :

सन्माननीय मख्यमांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) औरीं गाबाद िहारासािी केंद्र िासनाच्या योजनेतन
ू एलईडी पथठदवे बसववण्यासािी ननिी
शमळाला, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, एलईडी पथठदवेकररता ठदलेल्या कींत्रा्दार कींपनी सोबत करार पत्रकावर
मा.आयुक्त, औरीं गाबाद महानगरपाशलका याींची स्वाक्षरी नाही, हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, मा. उच्च न्यायालयाने या ननवेदीतील काही अ्ी व ननयम बदलण्यासािी
साींधगतले असताना या ननववदे त ननयम व अ्ी बदलल्या नाहीत, हे ही खरे आहे काय,
(४) असल्यास, ननववदे चा कायावदेि व करारनामा झाल्यानींतरसुध्दा अद्यापपयांत स्थाननक
कींत्रा्दारामार्वत कामे करून महानगरपाशलकेचा ननिी खचव केला जातो, हे ही खरे आहे काय,
(५) असल्यास, उक्त प्रकरणी सींबि
ीं ीताींवर कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत आहे ,
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१९-०९-२०१८) : (१) औरीं गाबाद िहरातील एल.ई.डी.पथठदवे बसववण्यासािी
केंद्र िासनाकडून ननिी प्राप्त झालेला नाही. ही वस्तुजस्थती आहे .

(२) एल.ई.डी.पथठदवे बसववण्यासािी ठदलेल्या कींत्रा्दार कींपनीसोबत केलेला सुिाररत करार

महानगरपाशलका आयुक्त याींनी प्राधिकृत केल्यानुसार कायवकारी अशभयींता याींच्या स्वाक्षरीने
करण्यात आलेला आहे.

(३) कींत्रा्दार कींपनीने मा.सवोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या एसएलपी मध्ये मा.सवोच्च
न्यायालयाने तयाींच्या ठदनाींक २०.११.२०१५ च्या आदे िान्वये महानगरपाशलकेने ठदलेले कायावदेि
जाठहरातीचे अधिकार वगळून कायम केले आहे त. मा.सवोच्च न्यायालयाच्या ननदे िानुसार
महानगरपाशलकेने एल.ई.डी. पथठदवे बसववण्याचे सुिाररत कायावरींभ आदे ि ठदनाींक १.९.२०१६
रोजी कींत्रा्दार कींपनीस ठदले आहेत.

(४) औरीं गाबाद िहरातील जुन्या पथठदव्याींच्या दे खभालीसािी ननववदा काढूनही प्रनतसाद न

शमळाल्यामळ
ु े यापूवी २२ कामाींसािी ननयुक्त कींत्रा्दाराींना नववन पथठदवे बसवून होईपयांत
सववसािारण सभेच्या िरावानुसार ररतसर वेळोवेळी मुदतवाढ दे ण्यात आलेली आहे .
(५) व (६) प्रन उद्भ्ावत नाही.

___________
पवई (मांबई) येथील उद्यानात डॉ बाबासाहे ब आांबेडिर याांचा पूणाािृती पतळा उभारण्याबाबत
(३१)

११६५६८ (०३-०८-२०१८).

श्री.नसीम खान (चाांहदवली) :

सन्माननीय मख्यमांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) मींब
ु इतील पवई येथील डॉ बाबासाहे ब आींबेडकर उद्यानात डॉ बाबासाहे ब आींबेडकर याींचा

पूणावकृती पुतळा उभारण्याकररता महानगरपाशलकेकडून जमीन हस्ताींतररत करण्याकरीता ववलींब
होत आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, जमीन हस्ताींतररत करण्याची प्रकक्रया किी पूणव करण्यात येणार आहे ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२३-१०-२०१८) : (१) व (२) मा. सवोच्च न्यायालयाच्या याधचका
(एस.एल.पी.) क्रमाींक ८५१९/२०१६ अन्वये, ठदनाींक १८.०१.२०१३ रोजी अन्य प्रकरणाींतील
अींतररम आदे िानुसार, साववजननक ठिकाणी राषरपुरुर्ाींचे पत
ु ळे उभारण्याबाबत स्थधगती दे ण्यात
आली आहे .
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सबब

पवई

येथील

डॉ.

बाबासाहे ब

आींबेडकर

उद्यान

हे

साववजननक

असल्याने

सद्य:जस्थतीत तयाठिकाणी डॉ. बाबासाहे ब आींबेडकर याींचा पुतळा उभारणे िक्य नसल्याचे
महानगरपाशलकेमार्वत पवई तलाव सेवा सशमती याींना कळववण्यात आले आहे.
___________
नवी मांबईत आरोग्यासांदभाात िेलेल्या सव्हे क्षणानसार उन्हाळ्यात
पोटाचे वविार झालेल्या रुग्णाांमध्ये वाढ झाल्याबाबत
(३२)

११६८२८ (०१-०८-२०१८).

श्री.अबू आजमी (मानखूदा शशवाजीनगर) :

सन्माननीय

मख्यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) नवी मुींबईतील आरोग्यासींदभावत केलेल्या सव्हे क्षणानुसार उन्हाळ्यात बाहे रील खाद्यपदाथव

खाल्यामुळे पो्ाचे

ववकार झालेल्या रुग्णाींच्या सींख्येत

वाढ

झाल्याची बाब ठदनाींक ११ मे,

२०१८ रोजी वा तयासुमारास ननदिवनास आली, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, माचव ते

जन
ू पयांत मत
ू खडा या आजाराच्या रुग्णाींमध्ये ३० ते ५० ्क्के वाढ

झाली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय,
(४) असल्सास, तयानुसार िासनाने कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (३१-१०-२०१८) : (१) व (२) • ठद. ०१.०१.२०१८ ते ३१.०५.२०१८ या
कालाविीत

गॅस्रो

एीं्रायसीसचे

४९

रूग्ण

आढळले

आहे त.याव्यतीररक्त

महानगरपाशलका कायवक्षेत्रात कोणतेही साथीचे आजार उद्भवलेले नाहीत.

नवी

मुींबई

• नवी मींब
ु ई महानगरपाशलकेच्या साववजननक रूग्णालयाच्या अहवालानस
ु ार माहे माचव २०१८ ते

जून २०१८ या कालाविीमध्ये मुतखडा आजाराच्या रूग्णाींमध्ये वाढ झालेली नसल्याचे
महानगरपाशलकेने कळववले आहे .

(३) व (४) •नवी मुींबई महानगरपाशलका नागरी प्राथशमक आरोग्य केंद्रातील कायवक्षेत्रातील
कमवचाऱ्याींमार्वत गह
ृ भे्ीींद्वारे साथरोग आजाराचे सवेक्षण करण्यात येते.

• नागरी प्राथशमक आरोग्य केंद्र व ववभाग कायावलयामार्वत पाणी नमन
ु े गोळा करून
अनूजजवीय तपासणीसािी नवी मुींबई महानगरपाशलकेच्या साववजननक प्रयोगिाळे त पािववले
जातात.

• सींपूणव कायवक्षेत्रातील तपासणीचा अहवाल अयोग्य आल्यास प्रनतबींिातमक व उपचारातमक
कायववाही करण्यात येते.

• नवी मुींबई महानगरपाशलकेमार्वत साथीच्या आजारापासन
बचाव करण्याकरीता तसेच
ू

नागररकाींनी जागत
ृ रहावे याकरीता स्थाननक वतृ तपत्रात, हस्तपत्राद्वारे , जाठहरातीद्वारे आरोग्य
ववर्यक शिक्षण दे ण्यात येत असल्याचे नवी मुींबई महानगरपाशलकेने कळववले आहे .
(५) प्रन उद्भ्ावत नाही.

___________
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मांबई शहरात प्रततहदनी तनमााण होणाऱ्या िचऱ्याची हायड्रोशलि ऑरे टेड
मेिॅनाइज्ड िेंद्रात ववल्हे वाट लावण्याबाबत
(३३)

११७१०४ (२७-०७-२०१८).

अॅड.आशशर् शेलार (वाांद्रे पश्श्चम), अॅड.पराग अळवणी

(ववलेपाले), िॅप्टन आर.तशमल सेल्वन (सायन-िोळीवाडा), श्री.शामराव ऊफा बाळासाहे ब पाटील

(िराड उत्तर), श्री.राहल जगताप (श्रीगोंदा), श्रीमती हदवपिा चव्हाण (बागलाण), श्री.दत्तात्रय
भरणे (इांदापूर), श्री.जयांत पाटील (इसलामपूर), श्री.अश्जत पवार (बारामती), श्री.शशशिाांत शशांदे
(िोरे गाव), श्री.श्जतेंद्र आव्हाड (मांब्रा िळवा), श्री.राजेश टोपे (घनसावांगी), श्री.हसन मश्रीफ
(िागल), श्री.भासिर जाधव (गहागर), श्री.राणाजगजीतशसांह पाटील (उसमानाबाद), श्रीमती
समन पाटील (तासगाव - िवठे महाांिाळ), श्री.पाांडरां ग बरोरा (शहापरू ), श्री.वैभव वपचड
(अिोले), श्री.मिरां द जाधव-पाटील (वाई), श्री.ववजय भाांबळे (श्जांतूर), श्री.भाऊसाहे ब पाटील -

धचिटगाांविर (वैजापूर), श्री.सांग्राम जगताप (अहमदनगर शहर), श्री.सरे श लाड (िजात),
श्री.सांजय िदम (दापोली), श्री.हनमांत डोळस (माळशशरस), श्री.हदपि चव्हाण (फलटण),
डॉ.सतीश (अण्णासाहे ब) पाटील (एरां डोल), श्री.हदलीप वळसे-पाटील (आांबेगाव) :

सन्माननीय

मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मुींबई िहरात प्रनतठदनी ननमावण होणाऱ्या सम
ु ारे ६५० मेठरक ्न कचऱ्याची ववल्हे वा्

महालक्ष्मी येथे हायड्रोशलक ऑपरे ्ेड मेकॅनाइज्ड केंद्रात लावण्यासािी सन २००७ मध्ये
नेमलेल्या कींत्रा्दाराच्या कींत्रा्ीचा कालाविी ठदनाींक ८ मे, २०१७ रोजी वा तया सम
ु ारास
सींपषु ्ात आला आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, महानगरपाशलकेने कचऱ्याची ववल्हे वा् लावण्यासािी नवीन कींत्रा्दाराची ननवड
करण्यासािी ननववदा प्रकक्रया करुन नवीन कींत्रा्दाराची ननयुक्ती केली आली आहे काय,
असल्यास, केव्हा व कोणतया कींत्रा्दाराींची ननयुक्ती केली आहे,

(३) असल्यास, कचरा उचलण्यासािी एकूण ककती व कोणकोणतया कींत्रा्दाराींच्या ननववदा प्राप्त
झाल्या होतया, प्राप्त ननववदापैंका कमीत कमी दराची व जास्तीत जास्त दराची ननववदा
कोणाची होती,
(४) असल्यास, पूवीच्या कींत्रा्दाराच्या मुदतीचा कालाविी ठदनाींक ८ मे, २०१७ रोजी समाप्त
झाला होता हे लक्षात घेता नवीन कींत्रा्दार ननयुक्त करण्याच्या दरम्यानच्या कालाविी कचरा
उचलण्याचे कींत्रा् कोणतया कींपनीला ठदले होते व ककती रक्कमेकररता,

(५) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, तयात काय आढळून आले
आहे ,

(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१२-१०-२०१८) : (१) हे खरे आहे .
(२), (३) व (४) बह
ृ न्मुींबई महानगरपाशलकेमार्वत राबववण्यात आलेल्या ई-ननववदा प्रकक्रयेमध्ये
सहभागी कींत्रा्दार व तयाींचा दे कार खालीलप्रमाणे आहे :कालाविी
२०१७-१८

कींत्रा्दार
१) मे. ग्लोबल वेस्् मॅनेजमेन्् सेल प्रा.शल.

दे कार (रु.प्रनत मे. ्न)
२८७.००

वव.स. ४९० (29)

२०१८-१९

२) मे.ध्रुव इनफ्रास्रक्चर

४३६.००

१) मे. कवीराज वेस्् मॅनज
े मेन्् प्रा.शल.

२७८.१०

२) मे. भवानी रे डसव

२७९.००

सन २०१७-१८ या कालाविीकरीता मे. ग्लोबल वेस्् मॅनेजमेन्् सेल प्रा. शल. याींना व
सन २०१८-१९ या कालाविीकरीता मे. कवीराज वेस्् मॅनज
े मेन्् प्रा. शल. याींना कचऱ्याची
ववल्हे वा् लावण्याचे कींत्रा् दे ण्यात आले आहे .
(५) व (६) प्रन उद्भ्ावत नाही.

___________

ववटावा ते िोपरी खाडीपूल व िळवा नािा ते आत्माराम पाटील चौि (श्ज.ठाणे)
रसता रुां दीिरण आणण सेवा रसत्याच्या प्रिल्पाबाबत

(३४)

११७९४२

(२३-०७-२०१८).

श्री.श्जतेंद्र

आव्हाड

(मांब्रा

िळवा),

श्री.जयांत

पाटील

(इसलामपूर), श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरे गाव), श्री.हसन मश्रीफ (िागल), श्री.सांदीप नाईि

(ऐरोली), श्री.भासिर जाधव (गहागर), श्री.राणाजगजीतशसांह पाटील (उसमानाबाद), श्री.नरहरी
णझरवाळ (हदांडोरी), श्री.पाांडरां ग बरोरा (शहापूर), श्री.वैभव वपचड (अिोले), श्री.किसन िथोरे

(मरबाड), श्री.हदपि चव्हाण (फलटण), श्री.सरे श लाड (िजात), श्री.मांगेश िडाळिर (िलाा),
श्री.महे श चौघले (शभवांडी पश्श्चम) :
काय :-

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील

(१) िाणे येथील कळवा पररसरातील वाहतुकाच्या दृष्ीने महतवाच्या वव्ावा ते कोपरी खाडीपूल
व कळवा नाका ते आतमाराम पा्ील चौक रस्ता रुीं दीकरण आणण सेवा रस्तयाचा प्रकल्प मागी

लावण्यासािी स्थाननक लोकप्रनतननिीींनी ठदनाींक २३ एवप्रल, २०१८ रोजी वा तया सुमारास
मा.मख्
ु यमींत्री याींची भे् घेऊन मागणी केलेली होती, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी केलेल्या मागण्याींचे थोडक्यात स्वरुप काय आहे , तयावर कोणता
ननणवय घेतला व तयानुसार कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१०-१०-२०१८) : (१) होय.
(२) व (३) स्थाननक लोकप्रनतननिीींनी िाणे येथील कळवा पररसरातील वव्ावा ते कोपरी
दरम्यान खाडीपूलाची उभारणी करणे व कळवा ते आतमाराम पा्ील चौक दरम्यान रस्ता

रुीं दीकरण करणे ही कामे आणण सेवा रस्तयाचा प्रकल्प मुींबई महानगर प्रदे ि ववकास

प्राधिकरणामार्वत हाती घेण्याची ववनींती केली आहे . सदर प्रस्तावाच्या अनर्
ु ींगाने िासनाने
क्रमाींक एमआरडी-३३१८/प्र.क्र.९/नवव-७, ठदनाींक १९ एवप्रल, २०१८ च्या िासन ननणवयााान्वये

िाणे महानगरपाशलकेच्या कायवक्षत्र
े ामिील वव्ावा ते कोपरी दरम्यान खाडी पुलाची उभारणी
करणे व कळवा ते आतमाराम पा्ील चौका दरम्यानचे रस्ता रुीं दीकरण व सव्हीस रोड हे

प्रकल्प िाणे महानगरपाशलकेमार्वत होती घेण्याबाबत िाणे महानगरपाशलकेला ननदे ि ठदले
आहे त.

___________

वव.स. ४९० (30)

मांबई महानगरपाशलिा रुग्णालयातील डॉक्टराांच्या अप-या सांख्येमळे १२ उपनगरी
रुग्णालयाांतील अततदक्षता ववभाग (आयसीय)ू खासगी सांसथाांना िांत्राटी पध्दतीने दे ण्याबाबत
(३५)

११८५०८ (२९-०७-२०१८).

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

(शशडी), श्री.पर्थ
ृ वीराज चव्हाण (िराड दक्षक्षण), श्री.ववजय वडेट्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.िालीदास

िोळां बिर (वडाळा), श्री.असलम शेख (मालाड पश्श्चम), प्रा.वर्ाा गायिवाड (धारावी), श्री.नसीम
खान (चाांहदवली), श्री.िणाल पाटील (धळे ग्रामीण), श्रीमती तनमाला गाववत (इगतपूरी),

श्री.अब्दल सत्तार (शसल्लोड), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर), श्री.आशसफ शेख (मालेगाांव
मध्य), श्री.अशमत ववलासराव दे शमख (लातरू शहर), श्री.जयिमार गोरे (माण), िमारी प्रणणती

शशांदे (सोलापूर शहर मध्य), श्री.सतनल िेदार (सावनेर), अॅड.यशोमती ठािूर (ततवसा), प्रा.ववरें द्र
जगताप (धामणगाव रे ल्वे), श्री.राहल बोंद्रे

(धचखली), श्री.हर्ावधान सपिाळ (बलढाणा),

श्री.अशमत झनि (ररसोड), श्री.त्र्यांबिराव शभसे (लातूर ग्रामीण) :

सन्माननीय मख्यमांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मुींबई महानगरपाशलका रुग्णालयातील डॉक््राींच्या अप-ु या सींख्येवर उपाययोजना म्हणून

१२ उपनगरी रुग्णालयाींतील अनतदक्षता ववभाग (आयसीयू) खासगी सींस्थाींना कींत्रा्ी पध्दतीने
दे ण्याचा ननणवय मुींबई महानगरपाशलकेच्या स्थायी सशमतीच्या बैिकात घेण्यात आल्याचे ठदनाींक
१९ एवप्रल, २०१८ रोजी वा तया सम
ु ारास ननदिवनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, मींब
ु ई महानगरपाशलकेच्या उपनगरी रुग्णालयात डॉक््राींची भरती होण्यासािी
बराच कालाविी लागणार असन
ु रुग्णालयाला डॉक््र शमळत नसल्याने खासगीकरण करण्यात

येत असल्याचे साींगण्यात आले असुन याबाबत िासनाने रुग्णाींची गैरसोय होऊ नये म्हणुन
आवयक कायववाही केली वा करण्यात येत आहे काय,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१२-१०-२०१८) : (१) बह
ु ई महानगरपाशलकेच्या १२ रुग्णालयाींमध्ये
ृ न्मींब
अनतदक्षता ववभागातील र्क्त वविेर्ज्ञ (Intensivists) डॉक््राींच्या सेवा बा्यस्त्रोतीकरणाद्वारे
उपलब्ि करुन दे ण्याचा ननणवय महानगरपाशलकेमार्वत घेण्यात आला आहे .
(२) व (३) उपनगरीय रुग्णालयाींच्या अनतदक्षता ववभागातील ननवासी वैद्यकाय अधिकाऱ्याीं ची
पदे सोडून जाण्याचे प्रमाण जास्त आहे . रुग्णाींना साततयपूवव उच्च दजावची सेवा दे णे िक्य
व्हावे याकरीता बह
ु ई महानगरपाशलकेमार्वत बा्यस्त्रोतीकरणाद्वारे वविेर्ज्ञ (Intensivists)
ृ न्मींब

डॉक््राींच्या सेवा दोन वर्ावच्या कालाविीकरीता उपलब्ि करुन दे ण्यासािी ननववदा काढण्यात
आली आहे .
सदर कींत्रा् कालाविी पण
ू व झाल्यावर अनतदक्षता ववभागातील ननवासी वैद्यकाय

अधिकाऱ्याींची पदे प्रचशलत पध्दतीने बह
ु ई महानगरपाशलकेमार्वत भरण्यात येणार आहे त.
ृ न्मींब
___________

वव.स. ४९० (31)
लोणार सरोवरावजळील (श्ज.बलढाणा) झोपडपट्टीतील नागररिाांना घरे
ररिामी िरण्याची हदलेली नोटीस
(३६)

११९२२४ (२८-०७-२०१८).

डॉ.सांजय रायमलिर (मेहिर) :

सन्माननीय मख्यमांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) लोणार सरोवरावजळील (जज.बुलढाणा) झोपडपट्टीतील नागररकाींना घरे ररकामी करण्यासािी

सात ठदवसाींच्या आत नो्ीस पािववण्याचे आदे ि मींब
ु ई उच्च न्यायालयाच्या नागपरू खींडपीिाने
ठदनाींक २० माचव, २०१८ रोजी वा तया सम
ु ारास िासनाला ठदले आहेत, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, या आदे िानुसार िासनाने कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) असल्यास, या कायववाहीचे थोडक्यात स्वरुप काय आहे ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (३०-१०-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) नगर पररर्दे ने मा.उच्च न्यायालय, नागपूर खींडपीिाच्या आदे िानुसार सींबि
ीं ीताींना नो्ीसा
बजावल्या आहे त.

(३) मा.उच्च न्यायालय खींडपीि नागपूर याींचे ठदनाींक २१ माचव, २०१८ चे आदे िान्वये सरोवर
कािाच्या पव
ू ेकडील िासकाय जशमनीवर असलेल्या अनतक्रशमत झोपडपट्टी िारकाींना आि
ठदवसाचे

आत IHSDP योजनेअींतगवत

लाभाथी

ठहस्सा भरुन घरकुलाींमध्ये

स्थलाींतरीत

होण्याबाबत नो्ीसा बजावण्यात आल्या व ठदनाींक १६ एवप्रल, २०१८ रोजी नगर पररर्द,
महसूल ववभाग व पोलीस ववभाग याींनी सींयुक्तपणे कायववाही करुन सदर जागेवरील अनतक्रमण
ह्ववण्यात येऊन जागा पूवव
व त करण्यात आली आहे .

___________

बलढाणा शहरातील (श्ज.बलढाणा) पथहदवे बांद असल्याबाबत
(३७)

११९२५९

(२९-०७-२०१८).

(धामणगाव रे ल्वे) :

श्री.हर्ावधान

सपिाळ

(बलढाणा),

प्रा.ववरें द्र

जगताप

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) बुलढाणा िहरातील (जज.बल
ु ढाणा) पथठदवे ववद्यूत दे यके न भरल्याने व वारीं वार बबघाड

होत असल्याने बींद असून नागररकाींची गैरसोय होऊन अपघात होण्याच्या सींख्येत वाढ झाली
असल्याची बाब ठदनाींक ०५ माचव, २०१८ रोजी वा तया सुमारास ननदिवनास आली आहे , हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, स्थाननक नागररकाींनी याबाबत वारीं वार तक्रार करुन तसेच ठदनाींक ०८ माचव
२०१८ रोजी वा तया सुमारास नगरपररर्द प्रिासनास ननवेदन दे ऊनसुध्दा स्थाननक अधिकारी
दल
व करीत आहे त, हे ही खरे आहे काय,
ु क्ष

(३) असल्यास, या प्रकरणी चौकिी करुन सींबींधिताींववरूध्द कारवाई करुन पथठदवे दरु
ु स्त
करण्याबाबत कोणती कायववाही करण्यात आली वा येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. ४९० (32)
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (३०-१०-२०१८) : (१) व (२) • ठदनाींक ३१ माचव, २०१८ अखेर वीज
बबलाची थकबाका न भरल्याने महाववतरण कींपनीकडून ववद्युत परु विा खींडडत केल्याने काही
काळ पथठदवे बींद होते.

• ऊजाव ववभागाच्या िोरणानस
व त करण्यात आला आहे .
ु ार थकबाका भरुन ववद्यत
ु परु विा पव
ू व
आजशमतीस थकबाकामुळे पथठदवे बींद आहे त, अिी बाब नाही.

• बींद पडणाऱ्या पथठदव्याींच्या दरु
ु स्तीचे काम करण्याची प्रकक्रया साततयाने नगरपररर्दे कडून
करण्यात येते.

(३) व (४) प्रन उद्भ्ावत नाही.
___________
आणी नगरपररर्दे स (श्ज.यवतमाळ) अश्ग्नशमि वाहन उपलब्ध िरून दे ण्याबाबत
(३८)

११९५०३ (२३-०७-२०१८).

श्री.राज तोडसाम (अणी) :

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील

(१) आणी नगरपररर्दे स (जज.यवतमाळ) अजग्निमक वाहन उपलब्ि करून दे ण्याबाबत
स्थाननक लोकप्रनतननिी (आणी) याींनी मा.नगरववकास राज्यमींत्री याींनी ठद.२२.५.२०१८ रोजी
ननवेदन दे ऊन ववनींती केली आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, उक्त ननवेदनावर िासनाने कोणता ननणवय घेतला आहे , सदरहू ननणवयानुसार
ननगरपररर्द आणीला अजग्निमक वाहन उपलब्ि करून दे ण्याबाबत कोणती कायववाही
करण्यात आली वा येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (३०-१०-२०१८) : (१) होय.
(२)

महाराषर

अजग्नसुरक्षा

अशभयानाींतगवत

आणी

नगरपररर्ेदचा

प्रकल्प

अहवाल

नगरपररर्दे कडून सींचालक, महाराषर अजग्निमन सेवा, मींब
ु ई याींना ठदनाींक १६ मे, २०१८ रोजी
मान्यतेस्तव पािववण्यात आला आहे . यात अजग्निमन वाहन खरे दीचाही समावेि आहे .
(३) प्रन उद्भ्ावत नाही.
___________
सोलापरू महानगरपाशलिेच्या पररवहन ववभागामधील िमाचाऱ्याांना
गत ९ महहन्याांचे वेतन शमळाले नसल्याबाबत

(३९)

११९६६४ (२९-०७-२०१८).

श्री.हनमांत डोळस (माळशशरस) :

सन्माननीय मख्यमांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) सोलापूर महानगरपाशलकेच्या पररवहन ववभागातील कमवचाऱ्याींना गत ९ मठहन्याींचे वेतन न

शमळाल्यामळ
ु े पररवहन ववभागातील ताींबत्रक, अताींबत्रक व प्रिासकाय स्वरुपाची कामे करणारे
कमवचारी गत २८ ठदवसाींपासन
ू सींपावर आहे त, हे खरे आहे काय,

वव.स. ४९० (33)
(२) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीनूसार कमवचाऱ्याींना गत नऊ
मठहन्याींपासून वेतन न दे ण्याची कारणे काय आहे त,
(३)

असल्यास,

पररवहन

ववभागाचे

खाजगीकरण

करण्याचा

प्रस्तावावर

महानगरपाशलका ववचारािीन आहे , हे ही खरे आहे काय,

सोलापूर

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (३०-१०-२०१८) : (१) सोलापूर महानगरपाशलकेच्या पररवहन ववभागातील
कमवचारी ठदनाींक ९ एवप्रल, २०१८ ते १३ मे, २०१८ पयांत एकूण ३५ ठदवस सींपावर गेले होते, हे
खरे आहे .

(२) सोलापूर पररवहन उपक्रम हा सध्या तोट्यात चालला असल्याने उपक्रमाला कायवरत

कमवचाऱ्याींचे वेतन व ननवतृ त कमवचाऱ्याींचे ननवतृ तीवेतन ववर्यक लाभ वेळेवर प्रदान करणे
िक्य होत नाही.

• यासािी आवयक ननिी सोलापरू महानगरपाशलकेलाच उपलब्ि करुन द्यावा लागत आहे .

सोलापूर, महानगरपाशलकेची आधथवक जस्थती ही कमकुवत असल्याने पररवहन उपक्रमास
वेळच्यावेळी यासािी ननिी उपलब्ि करुन दे णे िक्य होऊ िकलेले नाही.

• सेवेत कायवरत कमवचाऱ्याींचे ऑक््ोबर, २०१७ ते जून, २०१८ पयांतचे वेतन प्रदान होणे बाका

आहे . कमवचाऱ्याींना जुलै व ऑगस््, २०१८ चे वेतन अदा केले आहे . माहे सप््ें बर, २०१८ चे
वेतन अदा करण्याची कायववाही करण्यात येत आहे .

• दरम्यान थकात वेतनाच्या सींदभावत कमवचाऱ्याींनी मा.न्यायालयात दावा दाखल केला असून
सध्यजस्थतीत प्रकरण मा.सवोच्च न्यायालयात न्यायप्रववषि आहे.
(३) असा कोणताही प्रस्ताव सध्या ववचारािीन नाही.
(४) प्रन उद्भ्ावत नाही.

___________

मेहिर (श्ज.बलढाणा) नगरपाशलिेच्या हद्दवाढीबाबत
(४०)

११९७११ (२६-०७-२०१८).

डॉ.सांजय रायमलिर (मेहिर) :

सन्माननीय मख्यमांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) मेहकर (जज.बुलढाणा) नगरपाशलकेच्या हद्दवाढीसािी िासनाने जजल्हाधिकारी बुलढाणा याींना
ठदनाींक २२ माचव, २०१८ ची अींनतम मुदत ठदली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, नगरपाशलकेच्या हद्दवाढीचा प्रस्ताव िासनास सादर केला आहे काय व तयाचे
थोडक्यात स्वरुप काय आहे ,
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने कोणता ननणवय घेतला वा घेण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (३०-१०-२०१८) : (१) • मेहकर (जज.बल
ु ढाणा) नगरपररर्दे च्या हद्दवाढीची
प्राथशमक उद्घोर्णा ठदनाींक २३ जुल,ै २००९ च्या राजपत्रात प्रशसद्ध करण्यात आली होती.
तथावप, अींनतम उद्घोर्णा प्रशसद्ध करण्यात आली नाही.

वव.स. ४९० (34)
• प्राथशमक उद्घोर्णा प्रशसद्ध झाल्यापासून ५ वर्ावच्या कालाविीत अींनतम उद्घोर्णा प्रशसद्ध
होणे आवयक असते. तिी कायववाही, या प्रकरणी न झाल्याने आता नव्याने प्राथशमक
उद्घोर्णा प्रशसद्ध करावी लागेल.
• तयासािी आवयक माठहती ठदनाींक १५ माचव, २०१८ च्या िासन पत्रान्वये जजल्हाधिकारी,
बुलढाणा याींचक
े डून मागववण्यात आली होती. ही माठहती ठदनाींक २२ माचव, २०१८ पयांत
पािववण्यास तयाींना साींगण्यात आले होते.

(२) व (३) • जजल्हाधिकारी, बुलढाणा याींचे ठदनाींक २५ जुल,ै २०१८ च्या पत्रान्वये आवयक
माठहती प्राप्त झाली असन
ू ती तपासण्यात येत आहे .
(४) प्रन उद्भ्ावत नाही.

___________
मांबईतील मानखदा येथे महानगरपाशलिेच्या जलवाहहन्याांमधून होत असलेली पाणी चोरी
(४१)

११९८२० (२९-०७-२०१८).

श्री.प्रिाश फातपेिर (चें बरू ) :

सन्माननीय मख्यमांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मुींबईतील मानखुदव येथे महानगरपाशलकेच्या जलवाठहन्याींना पाईप जोडून पाण्याची

सरावसपणे चोरी होत असल्याचे माहे मे, २०१८ मध्ये वा तया दरम्यान ननदिवनास आले, हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, याबाबत महानगरपाशलकेकडे तक्रार करुनही कोणतीच कारवाई करण्यात येत
नाही, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, या प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, तयानुसार पुढे कोणती कारवाई
केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१२-१०-२०१८) : (१) अनधिकृत जलजोडणीबाबतच्या तक्रारी बह
ृ न्मुींबई
महानगरपाशलकेस वारीं वार प्राप्त होत असल्याचे महानगरपाशलकेमार्वत कळववण्यात आले आहे.

(२) व (३) सन २०१७-१८ या कालाविीत महानगरपाशलकेमार्वत एम/पूवव ववभागातील एकूण
४७० अनधिकृत जलजोडण्या, तसेच ठदनाींक १ एवप्रल, २०१८ ते ५ सप््ें बर, २०१८ या
कालाविीत एकूण १९८ अनधिकृत जलजोडण्या खींडीत करण्यात आल्या आहे त.
(४) प्रन उद्भ्ावत नाही.

___________
मांबई महानगरपाशलिेने िाळ्या यादीत टािलेल्या िांत्राटदाराशी सांबांधधत
असलेल्या िांपनीला िचरा वाहतिीचे िांत्राट हदल्याबाबत
(४२)

११९९०८ (२९-०७-२०१८).

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

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

वव.स. ४९० (35)
(१) मुींबईतील नालेसर्ाईच्या कामातील गैर कृतयाींबद्दल मुींबई महानगरपाशलकेने काळया यादीत

्ाकलेल्या कींत्रा्दारािी सींबींधित कींपनीला कचरा वाहतुकाचे कींत्रा् दे ण्याच्या प्रिासनाच्या

प्रस्तावाला स्थायी सशमतीने पाठिीं बा ठदल्याचे मे, २०१८ मध्ये वा तया दरम्यान ननदिवनास
आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास, काळया यादीत ्ाकलेल्या कींत्रा्दारािी सींबींधित असलेल्या कींपनीला कचरा

वाहतुकाचे कींत्रा् दे ण्यामागची कारणे काय आहे त,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१२-१०-२०१८) : (१), (२) व (३) बह
ृ न्मुींबई महानगरपाशलकेने स्थायी
सशमतीच्या मींजुरीने माहे मे, २०१८ मध्ये लघुततम प्रनतसादातमक ननववदाकार मे. कववराज

एमबीबी वेस््मॅनेजमें् प्रा.शल. याींना कचरा वाहतक
ु ाचे कींत्रा् ठदले असून, सदर ननववदाकाराचा
नालेसर्ाईच्या

कामातील

गैर

कृतयाबद्दल

महानगरपाशलकेने

काळया

यादीत

्ाकलेल्या

कींत्रा्दारािी सींबींि नसल्याचे महानगरपाशलकेने कळववले आहे .
(४) प्रन उद्भ्ावत नाही.
___________
रायगड श्जल्हयातील िजात ते नेरळ डोणेगावापयांतच्या रसत्याचे
िाम तनिृष्ट्ट दजााचे झाल्याबाबत
(४३)

१२०७९१ (२६-०७-२०१८).

आव्हाड (मांब्रा िळवा) :

श्री.सरे श लाड (िजात), श्री.पाांडरां ग बरोरा (शहापूर), श्री.श्जतेंद्र

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) रायगड जजल्हयातील कजवत ते नेरळ डोणेगावापयांतच्या २१ ककलोमी्र रस्तयाचे काम
मुींबई महानगर प्रदे ि ववकास प्राधिकरणाने गत वर्ी केले होते, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, हे काम ननकृष् दजावचे झाल्याने पठहल्याच पावसात या रस्तयात मोिे -मोिे
खड्डे पडून वारीं वार अपघात होत आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या ननकृष् रस्तयाच्या कामाची चौकिी करण्यात आली आहे काय, चौकिीत
काय आढळून आले आहे, तयानस
ू ार कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१५-१०-२०१८) : (१) कजवत ते डोणे या रस्तयाच्या रुीं दीकरणाचे काम मुींबई
महानगर प्रदे ि ववकास प्राधिकरणामार्वत ठदनाींक ३१ मे, २०१४ रोजी पण
ू व करण्यात आले आहे .

(२) ननववदे नुसार डाींबरी रस्तयाकरीता िे केदाराचा दोन वर्ाांचा दोर्दायीतव कालाविी ठदनाींक ३१
मे, २०१६ रोजी सींपल्यानींतर सदर रस्ता काही प्रमाणात क्षतीग्रस्त झाला आहे .

(३) व (४) सदर रस्तयाच्या कामाची माहे जानेवारी, २०१८ मध्ये जव्ह. जे. ्ी. आय. या
सींस्थेमार्वत चौकिी करण्यात आली आहे.

सदर चौकिीत पुढील नोंदीचा समावेि आहे :-

अ) दै नींठदन व ननयतकाशलक दे खभाल दरु
ु स्ती न झाल्याने रस्ता क्षतीग्रस्त झाला आहे.
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आ) रस्तयाच्या क्षेत्रात ३००-३५० से.मी. इतके अनतपजवन्यमान असल्याने रस्ता अतयींत खडतर
पयाववरण क्षेत्रात आहे .
इ) पावसाचे पाणी वाहून जाण्याकरीता सुयोग्य व्यवस्था असणे आवयक आहे व तयाची
ननयशमत दे खरे ख आवयक आहे ,
ई) वापरण्यात आलेल्या साठहतयाींच्या चाचण्या व तयाींचे ननकर्व
सदर चौकिीत आढळलेल्या त्रु्ीींच्या अनुर्ींगाने

प्राधिकरणाने ठद. ९ एवप्रल, २०१८ रोजी

पािववलेल्या नो्ीिीला िे केदाराने ठदनाींक २७ एवप्रल, २०१८ रोजी खुलासा सादर केला आहे.
तया अनर्
ु ींगाने प्राधिकरणाच्या स्तरावर पढ
ु ील कायववाही सरु
ु आहे .
___________

इचलिरां जी (श्ज.िोल्हापूर) शहरातील जलशध्दीिरण िेंद्रातून रॉ वाटरच्या
(४४)

नावाखाली दररोज लाखो शलटर पाणी वाहून जात असल्याबाबत
डॉ.सश्जत शमणचेिर (हातिणांगले) : सन्माननीय मख्यमांत्री

१२१२३३ (२९-०७-२०१८).

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) इचलकरीं जी (जज.कोल्हापूर) िहरातील शिवाजी पुतळयानजीक असलेल्या जलिुध्दीकरण

केंद्रातून रॉ वा्रच्या नावाखाली दररोज लाखो शल्र पाणी ग्ारातून वाहून जात असल्याचे
नुकतेच माहे एवप्रल, २०१८ मध्ये वा तया दरम्यान ननदिवनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी व पाहणी केली आहे काय, तयात काय आढळून
आले, तदनुसार यास जबाबदार असणा-याींववरुध्द कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत
आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (३०-१०-२०१८) : (१) • इचलकरीं जी िहराकरीता असणाऱ्या जलिुद्धीकरण
केंद्राचे दै नींठदन प्रचालन करताना कर्ल््र बेड ननयशमतपणे पाण्याने सार् करावे लागतात.

याकरीता सािारणत: १० लाख शल्र पाणी वापरले जाते. कर्ल््र बेड िुतल्यानींतर हे पाणी
काही अींिी वापरले जाते व उववररत पाणी करोडपती कॉलनी मिून भूशमगत पाईपद्वारे भाजी
माके्जवळ असणाऱ्या सारण ग्ारीत सोडले जाते, हे खरे आहे.

• जलिुद्धीकरण केंद्र बाींिल्यापासून कर्ल््र बेड िुतलेले पाणी पुनवावपर यींत्रणेची व्यवस्था
नसल्याने हे पाणी ग्ारीमध्ये सोडणे अननवावय आहे .

(२) • वाया जाणाऱ्या पाण्याचा पुनवावपर करण्याच्या दृष्ीने जलिुद्धीकरण केंद्र आवारात
ररसक्यल
ुव ेिन ्ॅ क व पींप हाऊस बाींिणे व तयाची दाबनशलका नववन बाींिलेल्या एररएिन

र्ाऊ्न पयांत जोडणे इतयादी कामाींकरीता राज्यस्तरीय नगरोतथान योजनेअींतगवत रुपये १.४३
को्ीच्या ककीं मतीस ठदनाींक २९/११/२०१६ च्या िासन ननणवयान्वये सुिाररत प्रिासकाय मान्यता
ठदलेली आहे.

• सदरचे काम हे पूणव िे व ततवावर महाराषर जीवन प्राधिकरणामार्वत करण्यात येणार असून
तयाबाबतचा मे.कौजन्सल िराव ४१, ठदनाींक २९/४/२०१७ अन्वये मान्यता ठदली आहे . याकामी
नगरपररर्दे ने ३१ डडसेंबर, २०१७ रोजी रुपये १.४३ को्ी वगव केले आहे त.
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• तसेच महाराषर जीवन प्राधिकरण याींचेकडून ननववदा प्रकक्रया सुरु केली आहे . ननववदा प्रकक्रया
पूणव होताच प्रतयक्ष कामास सुरुवात होऊन काम पूणव होताच वाया जाणारे पाणी अडववले
जाऊन पाण्याचा पुनवावपर होणार आहे .
(३) प्रन उद्भ्ावत नाही.

___________

मांबई महानगरपाशलिेच्या बहताांश शाळाांमध्ये आठवीचा वगा नसल्याबाबत
(४५)

१२१४३९ (२९-०७-२०१८).

श्री.सांजय िेळिर (ठाणे) :

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील

(१) मुींबई महानगरपाशलकेच्या बहुताींि िाळाींमध्ये आिवीचा वगव नसल्याने सुमारे एक लाख
ववद्यार्थयाांनी िाळा सोडल्याचे माठहती अधिकारामध्ये दे ण्यात आलेल्या माठहतीतन
ू माहे एवप्रल,
२०१८ च्या पठहल्या आिवड्यात वा तया दरम्यान ननदिवनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, ६ ते १४ वयोग्ातील प्रतयेक ववद्यार्थयावला आिवी पयांत मोर्त शिक्षण
अननवायव असतानाही महानगरपाशलकेच्या हजारो िाळाींना आिवीचे वगव नसल्याबाबत िासनाने
कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१२-१०-२०१८) : (१) व (२) • िैक्षणणक वर्व २०१७-१८ मध्ये बह
ृ न्मुींबई
महानगरपाशलकेच्या १ ली ते ७ वी पयांतच्या ३६३ िाळा होतया, तयापैका िैक्षणणक वर्व २०१८-

१९ मध्ये १०३ िाळाींमध्ये ८ वी चे वगव नव्याने सरु
ु करण्यात आले असन
ू , उववररत २६०
िाळाींमध्ये

८

वी

चे

नवीन

वगव

सुरु

महानगरपाशलकेने कळववले आहे .

करण्याची

आवयकता

नसल्याचे

बह
ृ न्मुींबई

• िैक्षणणक वर्व २०१४-१५ ते २०१८-१९ या कालाविीत महानगरपाशलकेच्या ४९६ िाळाींमध्ये ८
वी चे नवीन वगव उघडण्यात आले आहे त.

तयामुळे ८ वी चा वगव नसल्याने ववद्यार्थयाांनी िाळा सोडल्याची बाब खरी नसल्याचे

बह
ृ न्मुींबई महानगरपाशलकेने कळववले आहे .

• महाराषर बालकाींचा मोर्त व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिननयम, २०११ अन्वये
महानगरपाशलकेच्या िाळाींमध्ये सन २०१४-१५ पासून सुरु करण्यात आलेल्या ८ वी च्या वगाांचा
तपिील खालीलप्रमाणे आहे :िैक्षणणक वर्व

िाळाींची सींख्या

नवीन वगव सींख्या

२०१४-१५

१००

१००

२०१५-१६

११६

१५२

२०१६-१७

१५३

१५३

२०१७-१८

२४

२४

२०१८-१९

१०३

१०३

एकूण

४९६

५३२
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(३) प्रन उद्भ्ावत नाही.
___________
िूही (श्ज.नागपरू ) येथे घनिचरा व्यवसथापनअांतगात िरण्यात येत
असलेली िामे तनयमानसार होत नसल्याबाबत

(४६)

१२२१३१ (२९-०७-२०१८).

(नागपूर दक्षक्षण) :
(१)

कूही

श्री.वविास िां भारे (नागपूर मध्य), श्री.सधािर िोहळे

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(जज.नागपूर)

नगरपींचायतीमिील

घनकचरा

व्यवस्थापनअींतगवत

करण्यात

येत

असलेली कामे ननयमानस
ु ार होत नसल्याने तयावर कायववाही करण्याबाबत जजल्हाधिकारी,

नागपूर याींना ठदनाींक ११ ऑगस््, २०१७ रोजी वा तया सुमारास कूही ववकास मींच याींनी लेखी
पत्र ठदले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत काय आढळून आले
व तयाअनर्
ु ींगाने दोर्ी अधिकाऱ्याींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (३०-१०-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे . तयानींतरही कुही ववकास मींचाच्या
सधचवाींच्या याबाबतच्या तक्रारी “आपले सरकार” या पो्व लवर प्राप्त झाल्या आहे त.

(२) • नगरपींचायत कुही घनकचरा व्यवस्थापन अींतगवत कचरा सींकलन व प्रकक्रयेबाबत कुही
ववकास मींचाने ठदनाींक ११ ऑगस््, २०१७ रोजी व तयानींतर सदर मींचाचे सधचव श्री. उमाजी

पुनव्कर, याींनी “आपले सरकार” या पो्व लवर ठदनाींक २१ माचव, २०१८ रोजी तक्रार दाखल
केली होती. याबाबत तक्रारदारास वस्तुजस्थती अवगत करण्यात आली आहे.

• दरम्यान तयाींनी पन्
ु हा “आपले सरकार” या पो्व लवर ठदनाींक ५ एवप्रल, २०१८ रोजी तक्रार
दाखल

केली

असून

सदर

तक्रारीच्या

अनुर्ींगाने

प्राथशमक

चौकिी

करण्यासािी

उप

जजल्हाधिकारी (भूसींपादन पी.पी.१) तथा प्रभारी अधिकारी, नगरपाशलका प्रिासन िाखा व
जजल्हा प्रिासन अधिकारी, नागपरू याींची चौकिी सशमती जजल्हाधिकारी, नागपूर याींनी ठदनाींक

२७ एवप्रल, २०१८ रोजी नेमली आहे . या सशमतीने प्राथशमक चौकिी पूणव करुन अहवाल सादर

केल्यावर तयातील ननषकर्ावनस
ु ार जजल्हाधिकारी, नागपरू याींच्याकडून पढ
ु ील योग्य ती कायववाही
होईल.

(३) प्रन उद्भ्ावत नाही.
___________
राज्य शासनाच्या छोट्या प्लॉटधारिाांना हदलासा दे ण्यासाठी ररसि बेस
परवानगी धोरणात बदल िरण्याची िेलेली मागणी
(४७)

१२२९८३ (२५-०७-२०१८).

श्री.ववजय िाळे (शशवाजीनगर) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्यमांत्री

वव.स. ४९० (39)

(१) इज़ ऑर् डुइींगबबझनेस अींतगवत िासनाने सम
ु ारे सव्वादोन गुींठ्याींपयांत वास्तुवविारद
अथवा परवानािारक इींजजननयर याींच्या स्तरावरच परवानगी दे ण्याचा ननणवय घेतला होता, हे
खरे आहे काय,
(२) असल्यास, पुणे महानगरपाशलकेकडून आतापयांत तीनच बाींिकामाींना परवानगी दे ण्यात
आली आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास,

महानगरपाशलकेतील

बाींिकाम

खातयाच्या

दल
व ामुळेच
ु क्ष

या

ननणवयाची

अींमलबजावणी होऊ िकत नसल्याचे ननदिवनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,
(४) असल्यास, िासनाच्या छोट्या प्लॉ्िारकाींना ठदलासा दे ण्यासािी ररस्क बेस परवानगी
िोरणात काही बदल करण्याची आवयकता असल्याबाबत वास्तुवविारद व जागामालक याींनी
वारीं वार बाींिकाम ववभाग व िासनास कळववले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(५) असल्यास, ररस्क बेस िोरणामध्ये परवानगी दे णेबाबत िासन काही बदल करणार आहे
काय,
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.

दे वेंद्र

फडणवीस

(२०-१०-२०१८)

:

(१)

िासन

ननणवय

क्र.ठ्पीबी

४३१७/१०९/प्र.क्र.

११/२०१७/सच
ू ना/नवव-११ ठद. २२/८/२०१७ अन्वये महाराषर प्रादे शिक ननयोजन व नगर रचना

अधिननयम, १९६६ चे कलम १५४ अन्वये २०० चौ.मी. पयवतच्या भख
ू ींडावरील बाींिकाम
परवानगी वास्तुवविारद अथवा परवाना िारक इजजींननअर याींचे स्तरावर दे णेबाबत ननदे ि
दे ण्यात आलेले आहे त.

(२) व (३) या प्रणाली अींतगवत अद्यापपयांत आककव्े क्् अथवा ला. इींजजननअर याींच्यामार्वत
पण
ु े महानगरपाशलकेकडे प्रस्ताव दाखल झालेले नसलेने पढ
ु ील कायववाही झालेली नाही.

(४) िासन ननदे शित ररस्क बेस प्रणाली व्यनतररक्त नववन जोणखम आिाररत इमारत
परवानगीच्या ितीवर ला.इींजजननअर/ आके्े क्् याींच्या स्वयीं घोर्णापत्रानुसार रस्् अॅण्ड
व्हे ररर्ाय या िोरणावर बाींिकाम परवानगी दे ण्याचा ननणवय पुणे महानगरपाशलकेने जानेवारी

२०१८ मध्ये घेतला आहे . यामध्ये स्वयींघोर्णेच्या नमन्
ु यामध्ये बदल करण्याची मागणी
आककव्े क्् व ला. इींजजननअर व सव्हे अर याींची सींघ्ना AESA याींनी केली आहे .
(५) आककव्े क्् व ला. इींजजननअर

याींच्या स्वयींघोर्णा हमीपत्राच्या नमुन्यामध्ये बदल माहे

जुलै २०१८ मध्ये करुन सींबींधिताींना महानगरपाशलकेकडून कळववण्यात आलेले आहे.
(६) प्रन उद्भ्ावत नाही.

___________
मलिापूर (ता.िराड, श्ज.सातारा) येथील नगरपांचायतीस “ि” वगा
नगरपररर्दे चा दजाा दे णेबाबत

(४८)

१२३७१७ (२५-०७-२०१८).

श्री.पर्थ
ृ वीराज चव्हाण (िराड दक्षक्षण) :

मख्यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय

वव.स. ४९० (40)
(१) मलकापूर (ता.कराड, जज.सातारा) येथील नगरपींचायतीस लोकसींख्येच्या ननकर्ानुसार माहे

र्ेब्रुवारी, २०१८ मध्ये वा तया दरमयान ‘क’ वगव नगरपररर्दे प्रमाणे आकृतीबींद ननजचत करून
दे खील सदर नगरपींचायतीला ‘क’ वगव नगरपररर्दे चा दजाव दे ण्यास िासनाकडून ववलींब होत
असल्याचे माहे एवप्रल, २०१८ मध्ये वा तया दरम्यान ननदिवनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, नगरपींचायतीने यासींदभावत िासनाकडे वेळोवेळी प्रस्ताव पािवून पािपुरावा केला
आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, मलकापूर नगरपींचायतीस ‘क’ वगव नगरपररर्दे चा दजाव शमळावा यासािी
स्थाननक लोकप्रनतननिीींनी उपोर्ण केले होते, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, मलकापूर नगरपींचायतीस ‘क’ वगव नगरपररर्दे चा दजाव बहाल न करण्याची
सववसािारण करणे काय आहे त,

(५) असल्यास, मलकापूर नगरपींचायतीस ‘क’ वगव नगरपररर्दे चा दजाव तातडीने दे ण्यात यावा
यासािी िासनामार्वत कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (३०-१०-२०१८) : (१) सदर बाब िासनाच्या ववचारािीन होती.
(२) होय.
(३) होय.
(४) • महाराषर नगरपररर्दा, नगरपींचायती व औद्योधगक नगर अधिननयम, १९६५ (१९६५ चा
महा.४०) च्या अधिननयमातील तरतुदीनुसार कलम ३४१ (ड) आणण कलम ३ च्या पो्-कलम
(२), (२अ), (३) मिील तरतूदीनुसार, िासन उद्घोर्णा, नगर ववकास ववभाग क्रमाींक एमयूएन२०१८/प्र.क्र.१३१/ नवव-१८, ठदनाींक २७ जल
ु ,ै २०१८ याद्वारे महाराषर िासन राजपत्रामध्ये
प्राथशमक

उद्घोर्णा

प्रशसद्ध

करुन

महाराषर

िासनाने

सातारा

जजल््यातील

मलकापरू

नगरपींचायतीस नगरपररर्दे चा दजाव दे ण्याबाबत ठदनाींक २४ सप््ें बर, २०१८ रोजी अींनतम
अधिसूचना ननगवशमत केली आहे .
(५) प्रन उद्भ्ावत नाही.

___________
दौंड नगरपाशलिा हद्दीतील अांतगात रसत्याांची दरवसथा झाल्याबाबत
(४९)

१२३९७६ (२६-०७-२०१८).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

दौंड तालुक्यातील (जज.पुणे)

श्री.राहूल िल (दौंड) :

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील

अनेक गावाींचा समावेि पुणे महानगर प्रदे ि ववकास

प्राधिकरणामध्ये (PMRDA) करण्यात आला आहे , हे खरे आहे काय

(२) असल्यास, दौंड नगरपाशलका हद्दीतील अींतगवत रस्तयाींची दरु वस्था झाल्यामळ
ु े या ठिकाणी
रस्ते दरु
ु स्तीसािी वविेर् रस्ते अनुदान रक्कम रु. १० को्ी शमळण्याची मागणी मा.
लोकप्रतीननधिींनी ठदनाींक १७ एवप्रल, २०१८ रोजी वा तया सम
ु ारास केली आहे , हे खरे आहे
काय,

वव.स. ४९० (41)
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी अनुदान दे णेबाबत िासनस्तरावर कोणती कायववाही करण्यात
आली वा येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (३०-१०-२०१८) :
(१) होय. दौंड तालुक्यातील ५१ गावाींचा समावेि प्राधिकरण क्षेत्रामध्ये करण्यात आला आहे .
(२) होय.

(३) िासन िोरणानस
ु ार ननिी ववतरणाबाबत उधचत कायववाही सरु
ु आहे .
(४) प्रन उद्भ्ावत नाही.

___________
मांबई शहरात समारे १४ हजार २८६ उपिरप्राप्त इमारती मोडिळीस आल्याबाबत
(५०)

१२५१०० (२३-०७-२०१८).

डॉ.शशशिाांत खेडि
े र (शसांदखेड राजा) :

सन्माननीय

गह
ृ तनमााण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) मींब
ु ई िहरात सम
ु ारे १४ हजार २८६ उपकरप्राप्त इमारती असन
ू यातील जवळपास सववच
इमारती जुन्या व मोडकळीस आल्या आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या वर्ी म्हाडाच्या दरु
ु स्ती आणण पुनरव चना मींडळामार्वत या इमारतीचे सव्हे क्षण
करुन पावसाळ्यापूवी इमारतीींची यादी जाहीर केली आहे ,

(३) असल्यास, एकूण ककती इमारती अनतिोकादायक आढळून आल्या व तयात ककती रठहवािी
रहात आहे त व तयापैका ककती रठहवािाींच्या राहण्याची पयावयी व्यवस्था केली आहे व अद्याप
ककती रठहवािाींची पयावयी व्यवस्था करणे बाका आहे ,
(४) असल्यास, याबाबतची सद्येःजस्थती काय आहे ?
श्री. प्रिाश महे ता (२३-१०-२०१८) : (१) अींित: खरे आहे.
(२) होय.
(३) व (४) मुींबई इमारत दरू
ु स्ती व पुनरव चना मींडळामार्वत सन २०१८ च्या पावसाळापूवव
सवेक्षणात ७ उपकरप्राप्त इमारती अनतिोकादायक असल्याचे आढळून आलेल्या आहे त.

सदर सात िोकादायक इमारतीमध्ये २१४ (ननवासी) + १८९ (अननवासी) = असे एकुण

४०३ भाडेकरू / रठहवािी आहे त. या इमारतीींपैका १ इमारतीस पुनवववकासासािी ना हरकत
प्रमाणपत्र ठदलेले आहे. १११ भाडेकरू / रठहवािाींनी तयाींची इतरत्र पयावयी व्यवस्था स्वत:च केली
आहे . आतापयांत २ भाडेकरू / रठहवािी याींना सींक्रमण शिबीरात स्थलाींतरीत करण्यात आले
आहे . तसेच उववरीत

अनतिोकादायक इमारतीमिील भाडेकरू/ रठहवािी याींना आवयकतेनुसार

मींडळातर्े जागा खाली करण्याच्या नो्ीसा दे ण्यात येतील व तयाींची पयावयी व्यवस्था सींक्रमण
शिबबरात करण्याची कायववाही करण्यात येत आहे .

वव.स. ४९० (42)

या इमारतीींच्या िोकादायक भागाींना ्े कु लावणे, िोकादायक भाग पाडणे, इ. कायववाही

करण्यात येत असुन आवयकतेनस
ु ार इमारतीींच्या दरू
ु स्तीची कायववाही सरू
ु आहे.
___________

ववधान भवन :

डॉ. अनांत िळसे

मांबई.

प्रधान सधचव,
महाराष्ट्र ववधानसभा.

__________________________________________________________________
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