अताराांकित प्रश्नोत्तराांची १३८ वी यादी

महाराष्ट्र ववधानसभा
दस
ु रे अधधवेशन, २०१६
___________

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५०
___________

नवी मांब
ु ई (ठाणे) येथील माता बाल रुग्णालयात येणा-या गरीब महहला रुग्णाांना िोणत्याही
प्रिारच्या ोरोग्य सेवा ळम त नसयायाबाबत

(१)

२६ (२३-१२-२०१४).

श्री.अळमन पटे ल (मुांबादे वी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पश्श्चम) :

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नवी मुींबई (ठाणे) येथे लाखो रुपये खचच करुन बाींधण्यात आलेल्या माताबाल रुग्णालयात

येणा-या गरीब महिला रुग्णाींना कोणत्यािी प्रकारच्या आरोग्य सेवा ममळत नसल्यामुळे

त्याींच्यात तीव्र असींतोष पसरला असल्याचे मािे ऑक््ोबर, २०१४ मध्ये वा त्यासम
ु ारास
आढळून आले, िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, सदरिू रुग्णालयात येणा-या गरीब महिला रुग्णाींना आरोग्य सेवा दे ण्याबाबत
शासनाने कोणती तातडीची कायचवािी केली वा करण्यात येत आिे ,
(३) अद्याप कोणतीच कायचवािी करण्यात आली नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आिे ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१३-०१-२०१६) :(१) िे खरे नािी.
(२) व (३) सद्यस्थथतीत ऐरोली व नेरुळ येथील माता बाल रुग्णालयात माता व बालकाींसाठी
बाह्यरुग्ण व आींतररुग्ण सेवा सरु
ु करण्यात आल्या आिे त. तर माता बाल रुग्णालय, बेलापूर
येथे बाह्यरुग्ण सेवा सरु
ु करण्यात आली आिे.

या रुग्णालयाींकरीता रुग्णालयीन उपकरणे व फर्नचचर खरे दीसाठी मिानगरपामलकेकडून

र्नववदा प्रक्रिया राबववण्यात आली असून ती अींर्तम ्प्पयात आिे .

नवी मुींबई मिानगरपामलकेच्या आरोग्य ववभागाकरीता आवश्यक असलेल्या वैद्यकीय

र्नमवैद्यकीय व तत्सम सींवगाचतील कमचचारीवींदाची अर्तररक्त पदे र्नमाचण करण्याबाबत नवी
मींब
ु ई मिानगरपामलकेकडून शासनास प्राप्त झालेल्या प्रथतावावर कायचवािी करण्यात येत आिे .
___________

वव.स. १३८ (2)
धारावी (मुांबई) येथील महानगरपाळलिेच्या उदु शा े तील २७१ ववद्यार्थयाांचे
भववतव्य धो्यात ोयायाबाबत

(२)

११० (२३-१२-२०१४).

श्री.अस्लम शेख (मालाड पश्श्चम), श्री.िुणाल पाटील (धु े

ग्रामीण), श्रीमती ननमुला गाववत (इगतपरू ी), श्री.अळमन पटे ल (मांब
ु ादे वी), प्रा.वर्ाु गायिवाड
(धारावी) :

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) धारावी (मुींबई) येथील मिानगरपामलका उदच ु शाळे च्या २७१ ववद्यार्थयाांचे भववतयय धोक्यात
आल्याचे मािे नून, २०१४ रोनी वा त्या सम
ु ारास र्नदशचनास आले आिे , िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, उक्त शाळे त ७ वी उत्तीणच झालेल्या ३५० ववद्यार्थयाांपक
ै ी केवळ ७८
ववद्यार्थयाांनाच आठवीमध्ये प्रवेश दे ण्यात आला असून उवचररत मुलाींना प्रवेश नाकारण्यात
आल्याने सदरिू ववद्यार्थयाांचे झालेले नक
ु सान पािता शासन त्वरीत आवश्यक ती कायचवािी
करणार वा करीत आिे काय,
(३) नसल्यास, यामागील ववलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१२-०१-२०१६) :(१) िे खरे नािी. सन २०१३-१४ मध्ये धारावी मुींबई
येथील मिानगरपामलका उदच ु शाळे च्या इयत्ता ७ वी चे एकूण ४१८ ववद्याथी उत्तीणच झाले.
मिानगरपामलकेच्या वगचतुकडीला मान्यता असल्यामुळे तेथे ७८ ववद्यार्थयाांना प्रवेश दे ण्यात

आला. ६८ ववद्यार्थयाांनी न्यू सायन मिापामलका उदच ू शाळे त प्रवेश घेतला आिे व उवचररत २७२
ववद्यार्थयाांनी नवळपासच्या खानगी शाळे त प्रवेश घेतला आिे . सवचच ववद्यार्थयाांनी ८ वी मध्ये
प्रवेश घेतला असन
ू कोणीिी ववद्याथी ८ वीच्या प्रवेशापासन
ू वींचचत नािी.
(२) व (३) प्रश्न उद््ावत नािी.

___________
िामोठे (ता.पनवेल, श्ि.रायगड) येथे िचऱयाांचे साचलेयाया ढीगामु े नागररिाांचे ोरोग्य
धो्यात ोयायाबाबत

(३)

८७६ (२७-०१-२०१५).

श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेल) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) कामोठे (ता.पनवेल, स्न.रायगड) येथे कचऱयाींचे साचलेले ढीग, अर्नयममत फवारणी,
त्याचबरोबर तुींबलेली ग्ारे यामळ
ु े नागररकाींच्या आरोग्याला धोका र्नमाचण झाला असल्याचे
मािे नोयिें बर, २०१४ मध्ये वा त्यादरम्यान र्नदशचनास आले आिे , िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, उक्त पररसरात पायाभत
सवु वधाींचा पण
च ा अभाव हदसन
येत असल्याने
ू
ू त
ू
आरोग्याच्या दृष्ीने पूणत
च : दल
च िोत असल्याने नागररकाींचे आरोग्य धोक्यात आले आिे , िे
ु क्ष
पािता शासन त्वरीत आवश्यक ती कायचवािी करणार वा करीत आिे काय,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिे त ?

वव.स. १३८ (3)

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२१-०१-२०१६) :(१) िे खरे नािी.
(२) कामोठे पररसरातील कचरा रोनच्या रोन उचलला नातो व तेथे थवच्छता ठे वली नाते.
कचऱयामुळे दग
ां ी पसरु नये ह्यासाठी मसडको नींतुनाशक पावडर वेळोवेळी ्ाकून घेते. तसेच,
ु ध
कामोठे येथे मसडकोने R.C.C. ग्ारे बाींधली असून, पावसाळ्यापूवी वा पावसाळ्यात ग्ारे
साफ केली नातात व नागररकाींचे आरोग्य धोक्यात येणार नािी याची काळनी घेतली नाते.
(३) प्रश्न उद््ावत नािी.
___________
नवी मुांबईतील ि ां बोली लोखांड ोणण स्टील मािेट याडु (बािारपेठ) येथे िोणत्याही
प्रिारच्या मुलभूत सुववधा नसयायाबाबत

(४)

१४९१ (२२-१२-२०१४).

श्री.अळमन पटे ल (मांब
ु ादे वी) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील

(१) नवी मींब
ु ईतील कळीं बोली लोखींड आणण थ्ील माकेेे् याडच (बानारपेठ) गत २५ वषाचपासन
ू

अस्थतत्वात असूनिी आनपावेतो येथे कोणत्यािी प्रकारच्या मुलभूत सुववधा नसल्याचे हदनाींक १
ऑगथ्, २०१४ रोनी वा त्यासम
ु ारास र्नदशचनास आले, िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, उपरोक्त बानारपेठेची अवथथा सध
ु ारण्याबाबत शासनाने काय कायचवािी केली वा
करण्यात येत आिे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०५-०१-२०१६) :(१), (२) मुींबई मिानगर प्रदे श लोखींड व पोलाद बानार
सममतीचे कामकाम हद. १.११.८७ पासन
ू सुरु झाले असून सदर सममतीमध्ये लोखींड व पोलाद
घाऊक ययापार याींना एकूण १९०१ इतके गाळे भाडेपट्याने मसडकोने हदलेले आिे त व त्याप्रमाणे
ययापाऱऱयाींचे कामकान सुरु आिे .

मुींबई मिानगर प्रदे श लोखींड व पोलाद बानार सममती व मसडको याींच्यामध्ये हद.

२३.६.२०११ रोनी झालेल्या करारानुसार अींतगचत रथते, पावसाळी ग्ारे , पदपथे, हदवाबत्ती,
पाणी पुरवठा इ.सुववधा बानार सममतीला िथताींतरीत केलेल्या असून त्या सुववधाींची दरु
ु थती
दे खभाल व दनाच उीं चावण्याची कामे मींब
ु ई मिानगर प्रदे श लोखींड व पोलाद बानार सममतीकडून
करण्यात येत आिे त.

(३) प्रश्न उद््ावत नािी.
___________

वव.स. १३८ (4)

मुांबई महानगर प्रदे श वविास प्राधधिरणाने मुांबईतील एि लाख िोटीांच्या
पायाभत
ू िामाांचे प्रस्ताव हदयायाबाबत

(५)

१८८० (२३-१२-२०१४).

श्री.अिय चौधरी (ळशवडी) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) मुींबई मिानगर प्रदे श ववकास प्राचधकरणाने मुींबईतील एक लाख को्ीींच्या पायाभूत कामाींचे
प्रथताव राज्य शासनाला मािे सप््ें बर, २०१४ मध्ये हदले आिे त, िे खरे आिे काय,
(२)

असल्यास,

वाींद्रे-कुलाच

सींकुलातील

मशल्लक

भूखींडाची

रहिवासी

आणण

ययावसार्यक

वापरासाठी वविी करुन या प्रकल्पाींसाठी भाींडवल उभारण्यात येणार आिे , िे िी खरे आिे काय,
(३) असल्यास, या प्रथतावाचे थवरुप काय आिे व या सींदभाचतील शासनाने कोणता र्नणचय
घेतला आिे ,
(४) या सींदभाचत अद्यापिी कोणताच र्नणचय नसल्यास िोणाऱया ववलींबाची कारणे काय आिे त
व याबाबत सद्य:स्थथती काय आिे ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०७-०१-२०१६) :(१) िे अींशत: खरे आिे .
(२), (३), (४) मुींबई मिानगर प्रदे श ववकास प्राचधकरणामाफचत मेट्रो लाईन-२ मेट्रो लाईन-४ ,

मुींबई पारबींदर प्रकल्प, ववरार अमलबाग बिुउद्देमशय मागच, वाींद्रे कुलाच चुनाभट्टी मागच, ववथतारीत
मुींबई नागरी पायभूत सुववधा अींतगचत कामे, वाींद्रे सींकुलाकडे येणारे नाणारे उड्डाणपुल व मुींबई
नागरी

पररविन

प्रकल्प

्प्पा

-३

अशा

प्राचधकरणाचे

अथचसिाय्य

अपेक्षक्षत

असलेल्या

मित्वाकाींक्षी प्रकल्पासाठी ववववध आींतरराषट्रीय सींथथा, नागर्तक बँक आणण अन्य थरोताद्वारे
भाींडवल उभारण्याचे र्नयोस्नत असून प्रकल्पाच्या अींमलबनावणीकरीता आवश्यकता भासल्यास
वाींद्रे कुलाच सींकुलात उपलब्ध असलेल्या भख
ू ींडाची वविी करुन र्नधी उभारण्याचे प्राचधकरणाचे
र्नयोनन आिे .

___________
मेरो-२ च्या िारडेपोसाठी पयाुयी िागेची व्यवस्था
(६)

२२८७ (२७-०१-२०१५).

श्री.अशोि पाटील (भाांडूप पश्श्चम) :

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

(१) मानखुदच व चारकोप येथील र्नयोस्नत नागा “सीआरझेड” क्षेरात येत असल्याने केंद्रीय
पयाचवरण खात्याने मेट्रो-२ च्या कारडेपोसाठी दे ण्यास नकार हदली आिे , िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, मेट्रो-२ च्या कारडेपोसाठी पयाचयी नागेची ययवथथा केली आिे काय, असल्यास,
सदर कारडेपो कोणत्या हठकाणी बाींधण्यात येणार आिे ,
(३) यासींदभाचत पयाचयी ययवथथा केली नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आिे त व याबाबतची
सद्य:स्थथती काय आिे ?

वव.स. १३८ (5)
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०७-०१-२०१६) :(१),(२) व (३) मेट्रो-२ च्या कारडेपोची र्नयोस्नत नागा
बिुताींशी प्रमाणात “सीआरझेड” क्षेरात येत असल्यामुळे केंद्रीय पयाचवरण ववभागाने अ्ीींच्या
अधीन रािून परवानगी हदली असन
ू त्यातील कािी न्ील अ्ीींमळ
ु े त्या हठकाणी मेट्रो डेपो
बाींधणे

शक्य

नािी.

पयाचवरण

ववभागाच्या

न्ील

अ्ीींमुळे

मेट्रो-२

च्या

कारडेपोच्या

बाींधणीकररता मौने मालवणी येथील न.भू.ि.६ अ मधील १९.५९ िे क््र िी पयाचयी नागा
र्नयोस्नत केली आिे. मेट्रो-२ प्रकल्पाची कारडेपोसाठी पयाचयी नागेची मुींबई मिानगर प्रदे श

ववकास प्राचधकारणाने स्नल्िाचधकारी मुींबई उपनगर याींच्याकडे मागणी केली आिे . परीं तु
त्यामधील भ.ू ि.”ड” क्षेर ८००० चौ.मी. शासनाने न्यायालयाला मींनरू केले असन
ू त्याचा ताबा

दे ण्यात आला आिे . तसेच भूखींड ि.ई क्षेर २३८४० चौ.मी.माींनरा एज्युकेशन ट्रथ्ला प्रदान

केला आिे . या दोन्िी सींथथाींना पयाचयी नागेमध्ये थथलाींतररत करणेबाबतची कायचवािी मुींबई
मिानगर प्रदे श ववकास प्राचधकरणाच्या थतरावर सुरु आिे .
___________
ऐरोली (नवी मुांबई) तसेच घणसोली पररसरात स्मशानभुमीची
सोय उपलब्ध िरुन दे णेबाबत

(७)

२४६६ (२३-१२-२०१४).

श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली) :

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) ऐरोली (नवी मींब
ु ई) पररसरात मभमनगर, कातकरीपाडा, पींचमशलनगर तसेच घणसोली,

शींकरबुवावाडी, अनन
ुच वाडी, तवतळवाली येथील नागररकाींना थमाशनभूमीची सोय नसल्याने
रबाळे येथे थमाशानभूमीचा वापर करावा लागतो, िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, रबाळे येथील थमशानभम
ू ी अर्तशय दरू असल्याने ऐरोली व घणसोली

पररसरातील नागररकाींची अर्तशय गैरसोय िोते त्यामुळे ऐरोली व घणसोली पररसरात थवतींर
थमशानभम
ू ी बाींधन
ू दे ण्यासाठी नवी मींब
ु ई मिानगरपामलकेने मसडकोकडे भख
ू ींडाची मागणी केली
आिे िे खरे आिे काय,

(३) असल्यास, नागररकाींची िोणारी गैरसोय ववचारात घेऊन उक्त दोन्िी हठकाणी थवतींर
थमशानभम
ू ीसाठी मसडकोने अद्यापी भख
ू ींड उपलब्ध करुन हदले नािीत, िे खरे आिे काय,

(४) असल्यास, भूखींड तात्काळ उपलब्ध करुन दे ण्याबाबत शासनाने कोणती कायचवािी केली वा
करण्यात येत आिे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१३-०१-२०१६) :(१) िोय.
(२) ऐरोली व घणसोली पररसरात थवतींर थमशानभम
ू ीकरीता नवी मींब
ु ई मिानगरपामलकेमाफचत
मसडको व मिाराषट्र औद्योचगक ववकास मिामींडळाकडे नागेची मागणी करण्यात आलेली आिे .

(३) व (४) मसडकोने ऐरोली सेक््र ९ व २० तसेच घणसोली पररसरात रबाळे गाव, तळवली
गाव, घणसोली गाव व नोडल क्षेपत थमशानभूमीकरीता नागा उपलब्ध करुन हदल्या आिे त.
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तथावप, घणसोली ववभागातील मिाराषट्र औद्योचगक ववकास मिामींडळाच्या क्षेरामधील
आींबेडकरनगर, मभमनगर, कातकरीपाडा, पींचमशलनगर या वसाितीींकरीता मिाराषट्र औद्योचगक
ववकास मिामींडळामाफचत थमशानभम
ू ी/दफनभम
ू ीकरीता अद्याप नागा उपलब्ध करुन दे ण्यात
आलेली

नािी.

याबाबत

नवी

मुींबई

मिानगरपामलकेडकनू

मिाराषट्र

औद्योचगक

ववकास

मिामींडळाकडे पाठपुरावा करण्यात येत आिे .
(५) प्रश्न उद््ावत नािी.

___________
नवी मुांबई प्रियापग्रस्ताांच्या श्षणिणणि व सामाश्िि सांस्थाांना सवलतीच्या
दराने भूखांड ळम णेबाबत

(८)

२४७६ (२३-१२-२०१४).

श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.रमेश िदम (मोहो ), श्री.पाांडुरां ग

बरोरा (शहापरू ), श्री.गणपत गायिवाड (ियायाण पव
ू )ु , श्री.श्ितेंद्र ोव्हाड (मांरा 
ु ा ि वा),
श्री.किसन िथोरे (मुरबाड) :

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नवी मुींबई प्रकल्पग्रसथताींच्या शैक्षणणक व सामास्नक सींथथाींना सवलतीच्या दराने भूखींड
दे ण्याबाबत मसडको मिामींडळाने शासनास प्रथताव सादर केला आिे , िे खरे आिे काय,
(२)

असल्यास,

उक्त

प्रथतावावर

शासनाने

र्नणचय

घेतला

आिे

काय,

व

त्यानुसार

प्रकल्पग्रसथताींच्या सींथथाींना सवलतीच्या दराने भख
ू ींडाचे ववतरण करण्यात येत आिे काय,
(३) अद्यापी शासनाचा र्नणचय झाला नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०५-०१-२०१६) :(१) व (२) िोय, नवी मुींबई प्रकल्पग्रसथताींच्या सींथथाींना

शाळा, मिाववद्यालये, धाममचक उपिम साींथकर्तक सींकुले, महिला मींडळ, ययायाम शाळ,
अमभयाींत्ररकी

मिाववद्यालयाचे

करावयाच्या सध
ु ारीत

इत्यादी

प्रयोननासाठी

सवलतीच्या

धोरणास सींचालक मींडळाच्या ठराव ि.

दराने

१०६९९ व

भुखींड

१०७१६

वा्प

हद.

१९.१०.२०१२ अन्वये मान्यता प्राप्त झाली िोती. मसडकोच्या प्रथतुत धोरणास शासनाने हद.
९.९.२०१४ रोनी मान्यता हदली आिे .
(३) प्रश्न उद््ावत नािी.
___________
वसई तालु्यशतील मुांबई महानगर प्रदे श वविास प्राधधिरणािडे
प्रलांबबत असलेयाया िामाांबाबत

(९)

२७०९ (२३-१२-२०१४).

श्री.हहतेंद्र ठािूर (वसई) :

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील

(१) हदनाींक ४ माचच, २०१३ रोनीच्या परान्वये थथार्नक लोकप्रर्तर्नधीींनी वसई तालुक्यातील
मींब
ु ई मिानगर प्रदे श ववकास प्राचधकरणाकडे प्रलींत्रबत असलेल्या कामाींबाबतचे र्नवेदन हदले
आिे , िे खरे आिे काय,

वव.स. १३८ (7)
(२) असल्यास, शासनाने त्यावर काय कायचवािी केली आिे ,
(३) अवर सचचव, मुख्यमींरी सचचवालय, याींनी हदनाींक ८ माचच, २०१३ रोनीच्या परान्वये
मिानगर आयक्
े डे उचचत कायचवािीसाठी पाठववले आिे, िे खरे आिे
ु त, मीं.ु म.प्र.वव.प्राचध. याींचक
काय,

(४) असल्यास, त्यावर आतापयांत काय कायचवािी करण्यात आली क्रकींवा कसे,
(५) प्रलींत्रबत कामाींबाबत शासनाची भूममका काय ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०७-०१-२०१६) :(१) व (२) िोय, वसई-ववरार क्षेरातील बापाने िायवे ते
नूचींद्र नायगाींव रथता- रथता रुीं दीकरण व नायगाींव रे ल्वे थथानकानवळ उड्डाणपुलाचे काम

प्रगतीपथावर आिे . पूवक
च डील वैतरणा ते नूचींद्र रथत्याच्या कामाचा सुसाध्यता अिवाल व
पस्श्चमेकडील

ववरार

ते

नायगाींव

रथत्याच्या

सुसाध्यता

अिवाल

वसई-ववरार

शिर

मिानगरपामलकेकडे प्रलींत्रबत असन
ू अिवाल प्राप्त िोताच सदर कामाचा प्रथताव मींब
ु ई मिानगर

प्रदे श ववकास प्राचधकरणाच्या मींनूरीसाठी सादर करण्याचे र्नयोस्नत आिे . नायगाींव भाईंदर

खाडीवरील पल
ू ासींदभाचत सुधाररत प्रशासकीय मान्यता ममळाल्यानींतर र्नववदा मागवून काम सूरू
िोणे अपेक्षक्षत आिे . वसई-ववरार शिर मिानगरपामलकेची िद्दीतील रे ल्वे लेवल िॉसीींग ि. ४१
(एल.सी.४१) ला मींनूरीबाबत कोणतािी प्रथताव मुींबई मिानगर प्रदे श ववकास प्राचधकरणाकडून
प्रथताववत नािी. ववरार -अमलबाग मल््ी कॅरीडोअर सींदभाचतील सववथतर प्रकल्प अिवाल तयार

करण्यासाठी सल्लागाराच्या नेमणूकीची प्रक्रिया मुींबई मिानगरप्रदे श ववकास प्राचधकरणाच्या
थतरावर प्रगतीपथावर आिे .
(३), (४)

व (५) िोय, मुींबई मिानगर प्रदे श ववकास प्राचधकरणाने सवचकष पररविन

अ्यासातील

मशफारशीनस
ु ार

वसई

तालक्
ु यातील

दहिसर-ममरारोड-माणणकपरू -ववरार

(२९.९

क्रक.मी.) असा मेट्रो मागच प्रथताववत केला आिे . सदर प्रकल्पाची अींमलबनावणी प्राचधकरण
र्नयोननबध्द पध्दतीने आणण र्नधी उपलब्धतेनुसार ्प्प्याने-्प्प्याने पुढील कायचवािी मुींबई
मिानगर प्रदे श ववकास प्राचधकरणाच्या थतरावर सुरु आिे .
___________
दहहसर(पूव)ु मुांबई येथील धारखाडी भागातील शीतल हॉटे लच्या मागील बािूच्या
तबेयायात होत असलेले अनधधित बाांधिाम

(१०)

३५५५ (२३-१२-२०१४).

श्री.रुपेश म्हात्रे (ळभवांडी पूव)ु :

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) दहिसर (पूव)च , मुींबई येथील धारखाडी भागातील शीतल िॉ्े लच्या मागील बानूला शुल्का

कींपाऊींड येथील पामलकेच्या शाळे शेनारी असलेल्या एका मोठ्या तबेल्यात अनचधकत बाींधकामे
िोत असल्याने हदनाींक २१ नोयिें बर, २०१४ रोनी वा त्यासम
ु ारास र्नदशचनास आले आिे, िे खरे
आिे काय,
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(२) असल्यास, याबाबत चौकशी केली आिे काय, त्यात काय आढळून आले व त्यानुींषगाने
सदर अनचधकत बाींधकामाबाबत कोणती कारवाई केली वा येत आिे ,

(३) अद्याप कोणतीच कारवाई केली नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१२-०१-२०१६) :(१) दहिसर (पूव)च धारखाडी भागातीलश्री.मोिन दे वा भरवाड

याींच्या अस्थतत्वात असलेल्या तबेल्यात बाींधींकाम िोत असल्याचे हदनाींक २५.११.२०१४ रोनी
र्नदशचनास आले.
(२) बिन्मींब
ु ई मिानरगपामलकेतफे हदनाींक २५.११.२०१४ रोन सदर तबेल्यातील अनचधकत
मभींतीच्या बाींधकामाचे र्नषकासन आयोस्नत केले िोते. त्याींच हदवशी दप
ु ारी हदींडोशी येथील
हदवाणी न्यायालयात तबेल्याच्या मालकाने दावा दाखल केला, तथावप, मा.न्यायालयाने त्याच
हदवशी सदर अनचधकत बाींधकामावर कायद्यानस
ु ार कारवाई करावी असा र्नणचय हदला,

तबेल्याच्या मालकाकडे दरु
ु थती/बाींधकामाबाबतची कोणतीिी परवानगी नसल्याने त्याला हदनाींक

२६.११.२०१४ रोनी मिापामलका अचधर्नयम, ३५४ ए अन्वये नो्ीस बनाववण्यात आली. परीं तु
हदनाींक २७.११.२०१४ रोनी तबेला मालकाींच्या वकीलाने हदींडोशी येथील हदवाणी न्यायालयात

पुन्ि दावा दाखल केला . पक्षकाराने सादर केलेल्या कागदपराींची छाननी केल्यानींतर हदनाींक
६.१२.२०१४

रोनी

पक्षकारास

अींर्तम

आदे श

पाररत

करण्यात

आले.

त्यानुसार

हदनाींक

०८.१२.२०१४ रोनी मिापामलकेतफे र्नषकासन करण्यात येणार िोते. परीं तु हदनाींक ०८.१२.२०१४

रोनी नगर हदवाणी न्यायालयात पक्षकाराने पुन्िा दावा दाखल केला असून सदर प्रकरण

न्यायप्रववषठ आिे . सदर प्रकरणाची पुढील सुनावणी हदनाींक ०७.१२.२०१५ रोनी ठे वण्यात आली
आिे .

___________
पुणे शहरातील रामवाडी ते वनास व ननगडी ते िात्रि या
मागाुवरील मेरो रे यावे प्रियापाबाबत

(११)

४२१५ (२१-०१-२०१५).

श्री.िगदीश मु ीि (वडगाव शेरी) :

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

(१) पुणे शिरातील रामवाडी ते वनाझ व र्नगडी ते कारन या मागाचवरील मेट्रो रे ल्वे प्रकल्प
शासनाने मींनरू केले आिे त, िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, सदर मेट्रो प्रकल्पाचे काम पूणच िोण्यास क्रकती र्नस्श्चत कालावधी लागणार
आिे व र्नयोस्नत प्रकल्पासाठी खचाचची एकूण रक्कम क्रकती आिे,

(३) असल्यास, सद्यस्थथतीत सदर प्रकल्प पुणच करण्यासाठी शासनथतरावर कोणती कायचवािी
सरु
ु आिे ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१९-०१-२०१६) :(१), (२) व (३) िोय. सदर प्रकल्पास आचथचक सिभागासि
अींर्तम केंद्र शासनाची मान्यता ममळाल्यानींतर प्रकल्पाची पुढील कायचवािी िोणार आिे .

वव.स. १३८ (9)
प्रकल्पाचे प्रत्यक्ष काम चालू झाल्यानींतर सुमारे ५ ते ६ वषाचचा कालावधी लागणार आिे .

सदर प्रकल्पास नोयिें बर, २०१५ च्या दराने रु. ११५२२ को्ी खचच अपेक्षक्षत आिे . या खचाचमध्ये
वपींपरी ते र्नगडी आणण थवारगे् ते कारन या वाढीव मेट्रो माचगचकेच्या खचाचचा अींतभाचव नािी.

पुणे मेट्रो रे ल्वे प्रकल्पाच्या दोन्िी माचगचकाींचे काम एकाच वेळी सुरु करण्याचे र्नयोनीत

असून सदर प्रकल्पास मान्यता दे ण्यासाठी सुधाररत प्रकल्प अिवाल हद. ०७.१२.२०१५ च्या
परान्वये केंद्रशासनास पाठववण्यात आला आिे.

___________
अमरावती शहराचा मोठया प्रमाणात ववस्तार झाला असन
ू ववस्तारीत झालेयाया िाही भागात
वपण्याच्या पाण्याची पाईप लाईन टािण्यात ोलेली नसयायाबाबत

(१२)

४५४४ (२३-१२-२०१४).

डॉ.सनु नल दे शमख
(अमरावती) :
ु

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री

(१) अमरावती शिराचा मोठया प्रमाणात ववथतार झाला असन
ू ववथतारीत झालेल्या कािी

भागात वपण्याच्या पाण्याची पाईप लाईन ्ाकण्यात आलेली नसल्याने या भागात १३० क्रक.मी.
पाईप लाईन ्ाकणे तसेच नुन्या भागातील पाईप लाईनला ३० वषाचपेक्षा नाथत कालावधी

झाल्योन १९२ क्रक.मी. ची पाईप लाईन बसववणे व शिराची लोकसींख्या वाढत असल्यामुळे २
उीं च ्ाक्या व २ बैठया ्ाक्याींची र्नममचती करण्याचा प्रथताव अमरावती मिानगरपामलकेने सादर
केला आिे , िे खरे आिे काय,
(२) असल्यास, सदर प्रथताव मींनरू करण्यात आला आिे काय,
(३) या प्रकल्पाची कामे प्रत्यक्ष केंयिा सुरु िोणार आिे ,

(४) नसल्यास, याबाबत िोणा-या ववलींबाची कारणे काय ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१२-०१-२०१५) :(१) अींशत: खरे आिे.
(२), (३) व (४) मिाराषट्र सुवणच नयींती नगरोत्यान मिाअमभयानाअींतगचत अमरावती शिरातील
पाणी पुरवठा प्रकल्पाचा प्रथतावामध्ये असलेल्या रु्ीींबाबत सींचालनालयामाफचत आयुक्त,
अमरावती मिागनरपामलका याींना हद. १५.१२.२०१४ रोनीच्या परान्वये कळववण्यात आले आिे.
परीं तु अद्याप रु्ीींची पुतत
च ा अमरावती मिानगरपामलकेमाफचत करण्यात आली नािी.
___________
मुांबई महानगर प्रदे शासाठी दोन उड्डाणपूल, वाहनाांसाठी एि भुयारी मागु ोणण दोन
प्रियापाांसाठी सववस्तर अहवाल प्रियाप तयार िरण्यासाठी

(१३)

६५५६

(०७-०४-२०१५).

श्री.सुननल

ळशांदे (वर ी),

श्री.सदा

सरवणिर (माहहम),

डॉ.बालािी किणीिर (अांबरनाथ), श्री.अस्लम शेख (मालाड पश्श्चम), श्री.ति
ु ाराम िाते
(अणश
ु ्ती नगर) :

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

(१) मुींबई मिानगर प्रदे शासाठी दोन उड्डाणपूल, वािनाींसाठी एक भुयारी मागच आणण दोन

प्रकल्पाींसाठी सववथतर अिवाल प्रकल्प तयार करण्यासाठी व मशळफा्ा - मिापे रथत्यावर एम
अॅण्ड नींक्शन येथे चार माचगचकाींचा उड्डाणपूल राज्याचे मुख्य सचचव आणण मिानगर प्रदे श

वव.स. १३८ (10)
ववकास प्राचधकरणाच्या कायचकारी सममतीचे अध्यक्ष याींच्या अध्यक्षतेखाली मुींबई मिानगर प्रदे श
ववकास प्राचधकरणाच्या कायचकारी सममतीच्या बैठकीत हदनाींक १२ नानेवारी, २०१५ रोनी वा
त्यासम
ु ारास मींनरु ी दे ण्यात आली आिे , िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, सदर उड्डाणपूल, भुयारी मागच व दोन प्रकल्प मुींबई शिराच्या कोणत्या भागात
कायाचस्न्वत करण्यात येणार आिे ,

(३) असल्यास, मींनुरीच्या अनुषग
ीं ाने पुढील कायचवािीची सद्य्स्थथती काय आिे व क्रकती
कालावधीत सदर प्रकल्प पुणच िोणार आिे,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०७-०१-२०१६) :(१) िोय, ठाणे-मभवींडी-कल्याण या मागाचकररता सावचनर्नक
नलद वाितक
ु ीचा सववथतर प्रकल्प अिवाल तयार करण्याच्या प्रथतावास मुींबई मिागनर प्रदे ष
ववकास प्राचधकरण्याेामाफचत मींनूरी ममळालीआिे. ठाणे- मभवींडी-कल्याण दोन उड्डाणपूल व एक

भुयारी मागच प्रवचद्रत
ु गती मागाचवर छे डानगर, घा्कोपर येथे मशळफा्ा व मुींब्रा येथे २ उड्डाणपूल
तसेच ठाणे-मभवींडी-कल्याण येथील सावचनर्नक नलद पररविन ययवथथेकररता नवघर ते चचरनेर

यासाठी बिुउद्देमशय सववथतर प्रकल्प अिवाल मुींबई मिानगर प्रदे श ववकास प्राचधकरणामाफचत
तयार करण्यात येत आिे.
(२), (३) व (४) मुींबई मिानगर प्रदे श ववकास प्राचधकरणाने ठाणे बेलापूर रथत्यावरील

उड्डाणपल
ु व मिापे येथील भय
ु ारी मागच या प्रकल्पाींना प्राचधकरणाच्या बैठकीत मींनरू ी हदली
असून ठाणे बेलापूर रथत्यावरील उड्डाणपूल व मिपे येथील भय
ू ारी मागाचचे प्रत्यक्ष कामास

हदनाींक १०३.२०१५ रोनी सुरू करण्यात येवून सदर काम २४ महिन्यात पूणच िोणे अपेक्षक्षत
आिे . तसेच मुींबई नागरी पायाभत
ू सुववधा प्रकल्पाींतगचत पूवच द्रत
ु गती मिामागाचवरील छे डानगर

नींक्शन, घा्कोपर पूवच येथे वाितक
ू सुधारणा प्रकल्प राबववण्याच्या प्रथतावास मान्यता दे ण्यात

आली असन
ू छे डानगर नींक्शन, घा्कोपर (पव
ू )च येथील वाितक
ू सध
ु ार प्रकलपाचे अींदान परक
व सववथतर प्रकल्प अिवाल तयार करण्याचे काम सुरू आिे . ठाणे-मभवींडी-कल्याण पररसरातील

व सभोवतालच्या क्षेरात िोणरा ववकास, लोकसींख्या वाढ तसेच रोनगार वाढ लक्षात घेवून
मुींबई मिानगर प्रदरे श ववकास प्राचधकरणाने या मागाचवर योग्य ती सावचनर्नक नलद पररविन

ययवथथेची पन्
ू िा तपासणी करुन सववथतर प्रकल्प अिवाल तयार करण्याकररता सल्लागाराची
र्नवड करण्यात आली असून पढ
ु ील काम मुींबई मिानगर प्रदे श

ववकास प्राचधकरणाच्या

सथतावर प्रगतीपथावर आिे .

___________
ियायाण (पूव)ु , श्ि.ठाणे या भागात ोरक्षषणित भुखांडावर अनधधित बाांधिामे
(१४)

६६६७ (०७-०४-२०१५).

श्री.गणपत गायिवाड (ियायाण पूव)ु , श्री.श्ितेंद्र ोव्हाड (मुांरा ा

ि वा), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड) :
करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा

(१) कल्याण (पव
ू )च , स्न.ठाणे या भागात आरक्षक्षत भख
ु ींडावर अनचधकत बाींधकामे झाली आिे त,
िे खरे आिे काय,

वव.स. १३८ (11)
(२) असल्यास, नागररकाींची गैरसोय दरु करण्याकररता मशधावा्प केंद्र मींनुर असूनिी भुखींड न

ममळणे, आरक्षक्षत भुखींड भुमाक्रफयाींच्या ताब्यात असणे यावर कोणती कायचवािी करण्यात
आलेली आिे ,

(३) असल्यास, िे भुखींड ताब्यात घेवुन शासकीय कायाचलयाकररता क्रकींवा नागररकाींच्या हिताथच
योननेकरीता आरक्षक्षत करण्यात येणार आिे त काय,

(४) असल्यास, या आरक्षक्षत भुखड
ीं ज्या भम
ु ाक्रफयाींच्या ताब्यात आिे त्याींच्यावर शासनाकडून
कोणती कायचवािी करण्यात येणार आिे वा येत आिे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१४-०१-२०१६) :(१) अींशत: खरे आिे.
(२) व (३) कल्याण डोंत्रबवली मिानगरपामलका क्षेरातील कल्याण् (पूव)च येथे नवीन स्श्धावा्प
कायाचलयाकरीता

मोकळी/बाींधीव

नागा

ममळण्याबाबत

मशवावा्प

अचधकारी

याींनी

मिानगरपामलकेकड मागणी केलेली आिे . परीं तु कल्याण (पूव)च भागात "मशधावा्प केंद्र"
याकरीता ववकास योननेमध्ये आरक्षक्षत प्रथताववत नािी.

तथावप, मौने चचकणघर, कल्याण (पस्श्चम) येथे कल्याण डोत्रबव
ीं ली मिानरगपामलकेचया
मींनूर ववकास योननेमध्ये आरक्षण ि. १९४ “राज्य शासकीय कायाचलये” यासाठी आरक्षक्षत
आिे . या आरक्षणाखालील १०६६६.०० चौ.मी.एवढे क्षेर मिानगरपामलकेने सींपाहदत केलेले आिे .

(४) कल्याण - डोंत्रबवली मिानगरपामलका क्षेरातील आरक्षक्षत भुखींडावर अर्तिमण आढळल्यास

बाींधकामधारकाववरुध्द मिाराषट्र प्रादे मशक व नगररचना अचधर्नयम, १९६६ मधील तरतूदीनुसार
मिानगरपामलकेमाफचत कारवाई करण्यात येत.े
(५)

प्रश्न उद््ावत नािी.
___________
मुांबई, चें बूर सुमननगर येथे बाांधण्यात ोलेयाया उडड्ण पुलामु े वाहतुि त झालेली वाढ

(१५)

६८१२ (१०-०४-२०१५).

श्री.प्रिाश फातपेिर (चें बूर) :

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) मुींबई, चें बूर सुमननगर येथे बाींधण्यात आलेल्या उडड्ण पल
ु ामुळे सायन वरुन येणा-या

नवी मुींबई, पुणे येथे नाणा-या वाितक
ु ीत प्रचींड वाढ झालेली आिे, लाल डोंगर येथील

वसाितीमध्ये रािणा-या िनारो ययक्तीींना तसेच शाळकरी मुलाींना बस थाींब्याकडे नाण्यासाठी
यिी.एन.मागच ालाींडून नावे लागते, िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, उड्डाण पुलावरुन वेगाने येणा-या वाितुकीमुळे अपघाताचे प्रमाण प्रचींड
वाढल्याने यिी.एन.पुरव मागच पार करण्यासाठी भूयारी मागच बाींधण्याची मागणी गत दोन
वषाचपासून िोत असल्याचे मािे नानेवारी, २०१५ मध्ये वा त्या दरम्यान र्नदशचनास आले आिे ,
िे खरे आिे काय,

वव.स. १३८ (12)

(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आिे काय, चौकशीत काय आढळून आले व
तद्नस
ु ार सदर मागाचवर भय
ु ारी मागच बाींधण्याबाबत शासनाने कोणती कायचवािी केली वा
करण्यात येत आिे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१६-११-२०१५) :(१) िे खरे आिे .
(२) िे खरे नािी. परीं तु सदर हठकाणी पादचारी पूल बाींधण्याची मागणी करण्यात आली आिे .
(३)

सदर

हठकाणी

भुयारी

मागाचऐवनी

पादचारी

पूल बाींधण्याचे

काम

बिन्मुबई

मिानगरपामलकेमाफचत िाती घेण्यात आले असन
ू , सदर काम एक वषाचत िोणे अपेक्षक्षत आिे.
(४) प्रश्न उद््ावत नािी.

___________
नवी मांब
ु ई प्रियापग्रस्ताांच्या मल
ु ा-मल
ू ीांना उद्योग व व्यवसायासाठी ोणण त्यािरीता लागणाऱया
ोवश्यि वाहनाांसाठी अथुसहाय्य उपलब्ध िरुन दे ण्याबाबत

(१६)

६८५८ (०८-०४-२०१५).

श्री.किसन िथोरे (मुरबाड) :

श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.श्ितेंद्र ोव्हाड (मुांरा ा ि वा),

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नवी मुींबई प्रकल्पग्रसथताींच्या मुला-मुलीींना उद्योग व ययवसाय करता यावेत यासाठी तसेच

उद्योग ययवसायासाठी लागणा-या आवश्यक वािनाींसाठी शासनाने अथचसिाय्य उपलब्ध करुन
द्यावे म्िणून थथार्नक लोकप्रर्तर्नधीनी मा.मख्
ु यमींरी मिोदयाींनी मािे नानेवारी, २०१५ मध्ये
वा त्या सम
ु ारास र्नवेदन हदले आिे , िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, उक्त र्नवेदनाींच्या अनुषींगाने अथचसािय उपलब्ध करुन दे ण्याबाबत शासनाने
कोणती कायचवािी केली आिे वा करण्यात येत आिे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२१-०१-२०१६) :(१) िोय.
(२) नवी मुींबई प्रकल्पाग्रसथताींच्या मुला-मुलीींना उद्योग व ययवसाय करता यावेत यासाठी
वािनाींसाठी अथचसिाय्य मसडकोकडून उपलब्ध्ा केले नात नािी, तथावप, प्रकल्पग्रसथत मल
ु ा-

मुलीींना त्याींच्या व आवडीनुसार व पारतेनुसार ववनामूल्य प्रमशक्षण हदले नाते आणण शासकीय
सींथथा व बँका याींच्या माध्यमातून अथचसिाय्य ममळण्यासाठी मसडकोकडून मागचदशचन केले नाते.
(३) प्रश्न उद््ावत नािी.

___________

वव.स. १३८ (13)
नवी मुांबई ववभागातील ळसडिोननळमुत ळलि होयाड इमारतीांच्या
िळमनी फ्र होयाड िूनन ळम ण्याबाबत

(१७) ६८६९ (०६-०४-२०१५).

श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.श्ितेंद्र

ोव्हाड (मुांरा ा ि वा), श्री.सांिय िदम (दापोली), श्री.पाांडुरां ग बरोरा (शहापूर) :

सन्माननीय

मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नवी मुींबई ववभागात मसडकोने मोठया प्रमाणावर राबववलेल्या गि प्रकल्पातील सदर्नका
प्रचमलत दर आकारून ववकल्या आिे त, िे खरे आिे काय,
(२)

असल्यास,

मसडकोने

सदरच्या

सदर्नका

ववकल्या

असल्या

तरी

इमारती

खालील

नममनीमलन िोल्डवर हदल्या असल्यामुळे नममनीची मालकी मसडकोकडेच रािते, त्यामुळे
सदर्नका ट्रान्सफर करताींना वा इतर ययविार करताींना मसडकोची एन.ा.सी.्यावी लागते, िे
िी खरे आिे काय,
(३)

असल्यास,

औरीं गाबाद ववभागात

मसडकोने

मलन

िोल्ड

नममनी

्ी

िोल्ड

केल्या

असल्यामळ
ु े त्याच धतीवर नवी मींब
ु ई ववभागातील नममनी ्ी िोल्ड करून ममळाययात म्िणन
ू
थथार्नक लोकप्रर्तर्नधीींनी मा.मुख्यमींरी मिोदयाींना नानेवारी, २०१५ मध्ये र्नवेदन हदले आिे ,
िे िी खरे आिे काय,

(४) असल्यास, उक्त र्नवेदनाच्या अनुषींगाने नममनी ्ी िोल्ड करण्याबाबत काय कायचवािी
करण्यात आली आिे वा येत आिे ,
(५)

नसल्यास, त्याची कारणे काय आिे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२१-०१-२०१६) :(१), (२) व (३) िोय.
(४) औरगाबाद येथील वा्प केलेल्या कुठल्यािी भुखींड अथवा इमारतीचे मलन िोल्ड
पध्दतीवरुन ्ी िोल्ड पध्दतीमध्ये रुपाींतरण करण्यात आलेले नािी. नवी मुींबई ववभागातील

वा्प केलेल्या मलन िोलउ नममनी व इमारती ्ी िोल्ड करण्याबाबत मसडको मिामींडळ
पुवत
च पासणी करीत आिे .

(५) प्रश्न उद््ावत नािी.
___________
ठाणे श्ियाहयातील िु गाांव बदलापूर नगरपाळलिा हद्दीत सफाई िामगाराांना बोगस दाखवन
ू
ठे िेदाराांमाफुत खोटी दे यिे सादर िेयायाबाबत

(१८)

७२५७ (०७-०४-२०१५).

श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.श्ितेंद्र ोव्हाड (मुांरा ा ि वा) :

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

(१) ठाणे स्नल्ियातील कुळगाींव बदलापूर नगरपामलका िद्दीतील सफाई कामगाराींना बोगस

दाखवून ठे केदाराींमाफचत खो्ी दे यके काढून शासनाची फसवणूक केल्याचे मािे नानेवारी, २०१५
मध्ये वा त्यासुमारास र्नदशचनास आले, िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, याबाबत शासनामाफचत चौकशी केली आिे काय,
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(३) असल्यास, चौकशीअींती काय र्नदशचनास आले व तदनुसार बोगस सफाई कामगार दाखवून

खो्ी काढणाऱया ठे केदार व नगरपामलकेच्या सींबींचधत अचधकाऱयाींवर कोणती कारवाई करण्यात
आली अथवा करण्यात येत आिे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२७-०१-२०१६) :(१) िे खरे नािी.
कुळगाव बदलापरू नगरपररषदे ने कींरा्ी सफाई कामगाराींची नेमणक
ू केलेली नािी.

(२), (३) व (४) नागरी घनकचरा (ययवथथापन व िाताळणी) र्नयम, २०० चे अींमलबनावणी
करीत एकर उत्पन्न आधार (Out put basis) वर कामे करण्याकरीता ठे केदाराींची ऑगथ्,
२०१३ पासून तीन वषाचसाठी नेमणक
ु करण्यात आलीआिे.

सदर ठे केदाराींकडील कामगाराींचे वेतन व भत्ते दे ण्याची नबाबदारी नगरपररषदे बरोरन

केलेल्या करारपरानस
ु ार ठे केदाराींची र्नस्श्चत केलेली आिे.
___________
प्ठण (श्ि.औरां गाबाद) शहर वविास ोराखड्यात दशुववयायाप्रमाणे ६० फूट िागा उपलब्ध
असन
ू ही नाथ हायस्िूल चौि ते इांयडया बि या रस्ताबाबत

(१९)

७८३० (०७-०४-२०१५).

श्री.अिन
ु खोतिर (िालना) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) पैठण (स्न.औरीं गाबाद) शिर ववकास आराखड्यात दशचववल्याप्रमाणे ६० फू् नागा उपलब्ध
असूनिी नाथ िायथकूल चौक ते इींयडया बँक िा रथता केवळ २३ फू् रुीं दीचा तयार केल्याचे
मािे नानेवारी, २०१५ मध्ये वा त्या सम
ु ारास र्नदशचनास आले आिे, िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, ववकास आराखडा धाब्यावर बसवून सदर रथता २३ फु् करण्याची कारणे काय
आिे त,

(३) असल्यास, शासनाने चौकशी केली आिे काय, त्यात काय आढळून आले,

(४) तद्नुसार यास नबाबदार असणाऱया अचधकाऱयाींवर कोणती कारवाई करण्यात आली आिे
वा येत आिे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (११-०१-२०१६) : (१) िोय.
(२) र्नधीची उपलब्धता तसेच सद्यस्थथतीत त्या रथत्यावरील वाितूक लक्षात घेऊन २३ फू्
रुीं दीचा रथता तयार करण्यात आला आिे.

(३), (४) व (५) क्षेत्ररय थतरावरुन हदलेली कारणमीमाींसा ववचारात घेता चौकशीचा प्रश्न
उद््ावत नािी.
___________
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ठाणे ते डोंबबवलीला थेट िोडणारा खाडीपुल उभारण्याबाबत
(२०)

८४४० (१०-०४-२०१५).

श्री.पाांडुरां ग बरोरा (शहापूर), श्री.हदलीप व से-पाटील (ोांबेगाव),

श्री.हनुमांत डो स (मा ळशरस), श्री.राहुल िगताप (श्रीगोंदा), श्री.श्ितेंद्र ोव्हाड (मुांरा ा ि वा),
श्री.अवधूत तटिरे (श्रीवधुन), श्री.भास्िर िाधव (गह
ु ागर), श्री.रमेश िदम (मोहो ), श्री.हदलीप
सोपल (बाशी), श्री.हसन मश्र
ु ीफ (िागल) :
करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा

(१) ठाणे ते डोंत्रबवलीला थे् नोडणारा खाडीपल
ु उभारण्याची बाब शासनाच्या ववचाराधीन आिे ,
िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, याबाबत शासनाने कोणती कायचवािी केली वा करण्यात येत आिे ,
(३) अद्याप कोणतीच कायचवािी केली नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१७-११-२०१५) :(१) व (२) िोय. प्रथताववत कामाची र्नववदा प्रक्रिया मुींबई
मिानगर प्रदे श ववकास प्राचधकरणामाफचत सरु
ु आिे .
(३) प्रश्न उद््ावत नािी.

___________
ठाणे शहरातील घोडबांदर रोड ते ळमरा-भाईंदर खाडीकिनारे
पयुटनाच्या दृश्ष्ट्टने वविळसत िरण्याबाबत
(२१)

९३८७ (०६-०४-२०१५).

श्री.प्रताप सरनाईि (ओव ा माश्िवडा) :

सन्माननीय

मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) ठाणे शिरातील घोडबींदर रोड ते ममरा-भाईंदर खाडीक्रकनारे पयच्नाच्या दृस्ष्ने ववकमसत
करण्यात यावे तसेच एमएमआरडीएच्या माध्यमातून खाडीक्रकनारे रथत्याच्या माध्यमातून

नोडण्यात यावे अशी मागणी थथार्नक लोकप्रर्तर्नधी याींनी हदनाींक ८ यडसेंबर, २०१४ रोनी
मा.मुख्यमींरी याींचेकडे एका पराद्वारे केली आिे , िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने कोणती कायचवािी केली वा करण्यात येत आिे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१७-०१-२०१६) :(१) िे खरे आिे .
(२) व (३) सदर काम करण्यासाठी पयच्न सींचानालय, मिाराषट्र राज्य याींच्यामाफचत ममराभाईंदर मिानगरपामलकेस सववथतर प्रकल्प अिवाल तयार करण्यासाठी कळववण्यात आले आिे .
सदर भागाकडे नाणारे रथते ववकास योननेस दशचववणे, सी.आर.झेङची मान्यता घेणे इत्याहद
कामाची कायचवािी ममरा-भाईंदर मिानगरपामलकेच्या थतरावर सुरु आिे .

नेसल पाकच ते घोडबींदर खाडोरथता िाती ्यावे क्रकींवा कसे, याबाबतचा अ्यास मींब
ु ई

मिानगर प्रदे श ववकास प्राचधकरणाच्या थतरावर सुरु आिे .
___________

वव.स. १३८ (16)
मुांबईतील समुद्र किना-यावरुन किनारी मागु बनववण्याबाबत
(२२)

१०७१९ (१०-०४-२०१५).

श्री.मांगलप्रभात लोढा (मलबार हहल) :

सन्माननीय

मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) मुींबईतील समुद्र क्रकना-यावरुन क्रकनारी मागच बनववण्यासाठी शासनाने एक तञ स सममती
नेमलेली आिे , िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, या सममतीचा अिवाल शासनास प्राप्त झाला आिे , िे िी खरे आिे काय,
(३) असल्यास, शासनाकडून यावर कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत आिे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१२-०१-२०१६) :(१) िे खरे आिे .
(२) िे खरे आिे .
(३) बिन्मुींबई मिानगरपामलकेने सागरी क्रकनारा रथत्याच्या प्रकल्पासाठी शक्यता अिवाल तयार

करणे, ववथतत प्रकल्प अिवाल, पयाचवरणाचा अ्यास करुन अिवाल करणे, पयाचवरण व वन
मींरालयाकडून ना-िरकत प्रमाणपर प्राप्त करणे आणण र्नववदा ययवथथापनाचे काम करणे
यासाठी मे. थतप
ु आणण ई. व आय. या सल्लागाराची र्नयक्
ु ती माचच २०१४ मध्ये केली आिे .
(४) प्रश्न उद््ावत नािी.

___________
ियायाण-डोंबबवली महानगरपाळलिेचे ोय्
ु त याांच्या िालावधीत
झालेला िोट्यवधी रुपयाांचा ग्रव्यवहार

(२३)

११४०८ (०८-०४-२०१५).

श्री.सुरेश लाड (ििुत), श्री.श्ितेंद्र ोव्हाड (मुांरा ा ि वा),

श्री.अवधूत तटिरे (श्रीवधुन), श्री.रमेश िदम (मोहो ) :
गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) कल्याण-डोंत्रबवली मिानगरपामलकेचे आयुक्त श्री.रामनाथ सोनवणे याींच्या कालावधीत
झालेल्या कोट्यवधी रुपयाींचा रष्ष्ाचार झाल्याने सदर आयक्
ु ताींची एसआय्ीमाफचत चौकशी
करण्याची मागणी मािे नानेवारी, २०१५ च्या र्तस-या सप्तािात केली आिे , िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, उक्त मागणीच्या अनुषींगाने शासनाने कोणती कायचवािी केली वा करण्यात येत
आिे ,

(३) अद्याप कोणतीच कायचवािी केली नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (११-०१-२०१६) :(१) हद २०/०१/२०१५ रोनी कल्याण येथे झालेल्या परकार
पररषदे त श्री.स्नतेंद्र आयिाड, ववधानसभा सदथय याींनी याबाबत एस.आय.डी माफचत चोकशी
करण्याची मागणी केली िोती. मार तशा आशयाचे लेखी र्नवेदन कल्याण डोंत्रबवली
मिानगरपामलकेस प्राप्त झाले नसल्याचे आयक्
ु त , कल्याण-डोंत्रबवली मिानगरपामलका याींनी
कळववले आिे.

वव.स. १३८ (17)
राज्य शासनास दे खील अशा आशयाचे र्नवेदन प्राप्त झाल्याचे आढळून येत नािी.

(२) व (३) प्रश्न उद््ावत नािी.

___________
हहांगोली (श्ि.हहांगोली) येथील सांभािी ववद्या मांहदर या शा े च्या िागेवर
मोठ्या प्रमाणावर अनतक्रमणाबाबत
(२४)

१२९६७ (०७-०४-२०१५).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.तानािी मुटिुले (हहांगोली) :

सन्माननीय

मांत्री पुढील

(१) हिींगोली येथील सींभानी ववद्या मींहदर या शाळे च्या नागेवर मोठ्या प्रमाणावर अर्तिमण
झाले आिे , िे खरे आिे काय,
(२) असल्यास, शाळा ययवथथापनाने वेळोवेळी ववनींती करुनिी नगर पररषद व पोलीस
प्रशासनाने सदर अर्तिमण काढण्याबाबत कोणतीिी कायचवािी केली नािी, िे खरे आिे काय,
(३) असल्यास, सदर शाळे च्या नागेवरील अर्तिमण काढण्याबाबत शासनाकडून कोणती
कायचवािी करण्यात येईल,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्री. एिनाथराव खडसे (२२-०१-२०१६) : (१) िोय.
(२), (३) व (४) सदरिू नागा िी खानगी सींथथेची असून त्यातील नेमके क्रकती क्षेरावर
अर्तिमण झाले क्रकींवा कसे याची शिार्नशा करणेसाठी सींबींधीत नागेचे प्रथम सवेक्षण मोनणी
करण्याच्या सूचना शाळा ययवथथापनास नगरपाररषदे माफचत दे ण्यात आल्या आिे त.

मोनणी नींतर नेमके क्षेर तसेच त्यावरील अर्तिमण या बाबी थपष् झाल्यावर

र्नयमानुसार आवश्यक ती पुढील कायचवािी हिींगोली नगरपररषदे माफचत प्रथताववत आिे .
___________
नवी मांब
ु ई ळसडिो प्रियापग्रस्त शेतिऱयाांना भस
ु ांपाहदत ळम ितीच्या वाढीव नि
ु सान
भरपाईसाठी सांदभीय अिाुसोबत िोडाव्या लागणाऱया िोटु फ व
स्टॅ म्प डयुटी रद्द िरण्याबाबत
(२५)

१३३८० (०७-०४-२०१५).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेल) :

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) नवी मुींबई मसडको प्रकल्पग्रसथत शेतकऱयाींना भुसींपाहदत ममळकतीच्या वाढीव नक
ु सान
भरपाईसाठी सींदभीय अनाचसोबत नोडायया लागणाऱया को्च फी व थ्ॅ ेॅम्प डयु्ी रद्द करावी
अशी

मागणी

थथार्नक

लोकप्रर्तर्नधीींनी

मािे

नानेवारी,

२०१५

मा.मुख्यमींरी याींच्याकडे मागणी केली आिे , िे खरे आिे काय,

मध्ये

वा

त्यासम
ु ारास

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी मसडको प्रकल्पग्रसथत शेतकऱयाींना को्च फी व थ्ॅ म्प डयु्ी रद्द
करण्याबाबत शासनाने कोणती कायचवािी केली वा करण्यात येत आिे ,

वव.स. १३८ (18)
(३) असल्यास, कायचवािीचे थवरुप काय,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०५-०१-२०१६) :(१), (२), (३) िोय, मसडको मिामींडळाकडून नवी मुींबई

प्रकल्पासाठी सींपाहदत नममनीच्या भूधारकाींना दे ण्यात येणाऱया नममनीच्या वाढीव नुकसान
भरपाईसाठी को्च फी थ्ँ प व थ्ँ म्प ड्यु्ी आकारण्यात येत नािी.
(४) प्रश्न उद््ावत नािी.

___________
चांदपरू शहराच्या सवाांधगण वविासासाठी ोवश्यि असलेला
ननधी उपलब्ध िरुन दे ण्याबाबत

(२६)

१३४९५ (०८-०४-२०१५).

श्री.नानािी शामिु े (चांद्रपरू ) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री

(१) हदनाींक १८ यडसेंबर, २०१४ ला हिवाळी अचधवेशना दरम्यान ‘’चींद्रपूर स्नल्िा आढावा बैठकी’’

च्या वेळी थथार्नक लोकप्रर्तर्नधी चींद्रपूर याींनी मा.मुख्यमींरी मिोदयाींना ‘’पींचशताब्दी वषच

र्नममत्त चींद्रपूर शिराअींतगचत पायाभूत सुववधाींसाठी मींनूर असलेले रु. २५० को्ी र्नधी पैकी
उवचररत रु. २२५ को्ी र्नधी उपलब्ध करुन दे ण्याबाबत चे र्नवेदन सादर केले आिे िे खरे आिे
काय,
(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आिे काय,
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले आिे व त्यानुषींगाने चींद्रपूर शिराच्या सवाांचगण
ववकासासाठी आवश्यक असलेला र्नधी उपलब्ध करुन दे ण्यात आला आिे काय,
(४) नसल्यास, िोणा-या ववलींबाचे सवचसाधारण कारणे काय आिे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१५-०१-२०१६) :(१) िोय

(२), (३) व (४) सदर र्नवेदनात नमूद केलेल्या कामाींचा पररपूणच प्रथताव ववहित कायचपध्दतीचा

अवलब करुन प्रशासकीय तसेच ताींत्ररक मान्यतेसि शासनास सादर करण्याबाबत हद. २३
ऑक््ोंबर, २०१५ च्या परान्वये स्नल्िाचधकारी, चींद्रपूर याींना कळववले आिे .
___________
रा म्हपूरी नगर पररर्द (श्ि. चांद्रपूर) षणिेत्रातील दे लनवाडी रोर्नगर पररसरातील शेत सवे नां. १०९
ोरािी १.५५ हे ्टर ोर.िमीन बगीचा िररता ोरक्षषणित िेयायाबाबत

(२७)

१४२४५ (०७-०४-२०१५).

श्री.वविय वडेट्टीवार (रा म्हपूरी) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

(१) ब्रम्िपूरी नगर पररषद (स्न. चींद्रपूर) क्षेरातील दे लनवाडी रोषनगर पररसरातील शेत सवे नीं.

१०९ आरानी १.५५ िे क््र आर.नमीन बगीचा कररता आरक्षक्षत करण्यात आले असताींना सुध्दा
कािी भम
ु ाक्रफयानी आचथचक ययविार केल्यामळ
ु े नगरपररषद ब्रम्िपरू ीने बगीच्या कररता आरक्षक्षत

असलेली नमीन खल
ु ी करुन परथपर भुमाक्रफयाींनी ववकून ्ाकल्याची धक्कादायक बाब हदनाींक

वव.स. १३८ (19)
१३ फेब्रुवारी, २०१५ रोनीच्या सुमारास र्नदशचनास आली आिे, िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, ब्रम्िपुरीच्या नागररकाींनी या प्रकरणाची तिार केली असता सदर तिारच दाबून
्ाकण्यात आले आिे , िे िी खरे आिे काय,

(३) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनामाफचत चौकशी करण्यात आली वा येत आिे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१८-०१-२०१६) :(१) ब्रम्िपूरी नगर पररषद क्षेराकररता मींनूर असलेली

ववकास योनना हदनाींक २६.०८.२००२ पासून अींमलात आलेली आिे . यामध्ये मौ. दे लनवाडी,
स.ि.१०९, क्षेर १.८९ िे . आर (७/१२ प्रमाणे) िी नागा आरक्षण ि. ६६ बचगचासाठी आरक्षक्षत
िोती.

सदर

आरक्षणाखालील

क्षेर

खानगी

थवरुपाचे

असन
ू

उक्त

आरक्षण

ववकसीत

करण्याकररता समुचचत प्रचधकरण नगर पररषद, ब्रम्िपूरी आिे. सींबींचधत नागा मालकाींनी

मिाराषट्र प्रादे मशक र्नयोनन व नगर रचना अचधर्नयम, १९६६ चे कलम १२७ अन्वये खरे दी
सूचना हदनाींक २२.०१.२०१३ रोनी बनावली. अशी सूचना प्राप्त झाल्यापासून १ वषाचचे आत
नगर पररषदे ने सदर नागेच्या भस
ू ींपादनाबाबत कोणतीिी कायचवािी न केल्याने अनचदाराींच्या

नागेपुरते उक्त आरक्षण ययपगत ठरले आिे . त्यामुळे शासनाच्या नगर ववकास ववभागाने
हदनाींक ०५.०९.२०१४ रोनी कलम १२७(२) अन्वये आरक्षण ययपगत झाल्याचे आदे श अचधसूचचत

केले आिे त. त्यानुसार सींबींचधताींची नागा हदनाींक ०५.०९.२०१४ पासन
ू लगतच्या भूवापराप्रमाणे
रहिवासी वापरण्यास उपलब्ध झाली आिे.

(२) ब्रम्िपरू ी नगर पररषदे ने हदनाींक २०.०५.२०१५ रोनीच्या परान्वये शासनास सादर केलेल्या

अिवालानस
ु ार याबाबतची तिार नगर पररषदे कडे हदनाींक ०४.०२.२०१५ रोनी प्राप्त झाली. या

प्रकरणात उक्त अचधर्नयमाचे तरतुदीनुसार शासन थतरावरुन आरक्षण ययपगत झाल्याचे
आदे श र्नगचममत झालेले असल्याने, याबाबतची तद्पश्र्चात केलेली तिार दाबुन ठे वली िे
म्िणणे योग्य नािी.

(३) सदर प्रकरणात मिाराषट्र प्रादे मशक र्नयोनन व नगर रचना अचधर्नयम १९६६ चे कलम
१२७ अन्वयेचे तरतुदीनस
ु ार यथेचचत कायचवािी पुणच झालेली असल्याने शासनामाफचत चौकशी
करण्याचा प्रश्न उद््ावत नािी.
(४) प्रश्न उद््ावत नािी.
___________
ळभवांडी ग्रामीण भागात स्वतांत्र अश्ग्नशमन दल नसयायाबाबत
(२८)

१४९५१ (०७-०४-२०१५).

प्रा.वर्ाु गायिवाड (धारावी), श्री.अस्लम शेख (मालाड

पश्श्चम), श्री.अळमन पटे ल (मुांबादे वी) :
करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा

(१) मभवींडी ग्रसामीण भागात मागील दोन वषाचत लागलेल्या आगी आणण दघ
च नाींमध्ये २०
ु ्
कामगाराींचे मत्यू झाले आिे त आनपयांत २१४ लिान - मोठया आगीच्या घ्ना घडल्या
असल्याचे हदनाींक ३० यडसेंबर, २०१४ रोनी वा त्या सुमारास र्नदशचनास आले आिे, िे खरे आिे
काय,

वव.स. १३८ (20)
(२) असल्यास, मभवींडीच्या ग्रसामीण भागात थवतींर अस्ग्नशमन दल नसल्यामुळे पामलकेच्ेाेी
अस्ग्नशमन वािने पाठवावी लागतात, पुरेशी वािने नसल्याने ठाणे, कल्याण येथून सुध्दा
गाडया आणण नवान मागवावे लागतात, िे िी खरे आिे काय,

(३) असल्यास, मभवींडीच्या ग्रसामीण भागात थवतींर अस्ग्नशमन केंद्र थथापन करण्यासींदभाचत
शासनाने कोणती कायचवािी केली वा करण्यात येत आिे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०७-०१-२०१६) :(१) व (२) िे अशत: खरे आिे .
(३) व (४) मभवींडी पररसर अचधसच
ू ीत क्षेराची ववकास योनना शासनाने मिाराषट्र प्रादे मशक व
नगररचना अचधर्नयमाच्या कलम ३१ अन्वये ि. ह्पीएस.१२१२/१६९९/सी.आर.ि.१२७/२०१३

युडी-१२, हद. ११ माचच , २०१५ रोनीच्या अचधसूचनेनुसार मींनूरी प्रदान केली असन
ू कािी क्षेर
वगळलेला भाग (ई.पी) च्या थवरुपात प्रमसध्द केलेला आिे . या ववकास योननेत प्राचधकरणाने

प्रथताववत केलेल्या एकूण १९ अस्ग्नशमन केंद्राच्या वापरासाठीच्या आरक्षाणापैकी १३ आरक्षणे

मींनरू केलेल्या ववकास योननेमध्ये दशचववलेली असन
ू उवचररत ६ आरक्षणे कलम ३१ अन्वये

प्रमसध्द केलेल्या वगळलेल्या भागाच्या ववकास योननेच्या अिवालानुसार सींदमभचत आरक्षणाींची
अींमलबनावणी िी र्नयोनन प्राचधकरण/थथार्नक प्राचधकरण याींनी करावयाची आिे .
___________
वाळशम (श्ि.वाळशम) नगर पररर्द अांतगुत शहरात भूळमगत गटार योिना, वाढीव पाणी पुरवठा
योिना, रमाई ोवास योिना व रस्त्याांची िामे सुून असन
ू सदर िामे िरताना सवु ननयम
धाब्यावर बसवून शासनाच्या ननधीची ववयाहे वाट लावण्याचे िाम सुून असयायाबाबत

(२९)

१५६५७ (०७-०४-२०१५).

श्री.लखन मळलि (वाळशम), श्री.रािेंद्र पाटणी (िारां िा) :

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

(१) वामशम (स्न.वामशम) नगर पररषद अींतगचत शिरात भूममगत ग्ार योनना, वाढीव पाणी

पुरवठा योनना, रमाई आवास योनना व रथत्याींची कामे सरू
ु असन
ू सदर कामे करताना सवच
र्नयम धाब्यावर बसवून शासनाच्या र्नधीची ववल्िे वा् लावण्याचे काम सुरू असतानािी

अचधकारी याकडे दल
च
करीत असल्याचे मािे नानेवारी, २०१५ मध्ये वा त्या सम
ु क्ष
ु ारास
र्नदशचनास आले आिे , िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, कािी कामाींमध्ये कींरा्दार सराचसपणे र्नकष् कामे करीत असतानािी शासनाने
याकडे दल
च केले आिे, िे िी खरे आिे काय,
ु क्ष

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी चौकशी करण्यात आली आिे काय, चौकशीचे र्नषकषच काय
आिे त व त्यानस
ु ार उक्त कामाींमध्ये अपिार करणाऱया दोषीींवर व कींरा्दाराींवर कोणती
कारवाई करण्यात आली आिे वा येत आिे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिे त ?

वव.स. १३८ (21)
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२१-०१-२०१६) :(१), (२) , (३) व (४)
ववभागीय आयुक्त, अमरावती याींना चौकशी करुन अिवाल सादर करण्याबाबत सूचना दे ण्यात
आलेल्या आिे त.

___________
महाराष्ट्र रायय ग्रामसेवि सांघटना डीएनई-१३६ या औरां गाबाद श्ियाहा सांघटनेच्या ोधथुि
व्यवहाराचे शासि य यांत्रणेिडून वावर्ुि लेखा पररषणिण होत नसयायाबाबत
(३०)

१६६०१

(१४-०८-२०१५).

श्रीमती

ननमुला

गाववत

(इगतपूरी),

श्री.अळमन

पटे ल

(मुांबादे वी), डॉ.सांतोर् टारफे (ि मनुरी), श्रीमती अळमता चव्हाण (भोिर), श्री.डी.पी.सावांत
(नाांदेड उत्तर) :

सन्माननीय िामगार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मिाराषट्र राज्य ग्रसामसेवक सींघ्ना डीएनई-१३६ या औरीं गाबाद स्नल्िा सींघ्नेच्या आचथचक
ययविाराचे

शासकीय

यींरणेकडून

वावषचक

लेखा

पररक्षण

िोत

नािी,

त्यामुळे

सींघ्नेचे

पदाचधकारी सभासदाींना गिीत धरुन आचथचक ययविार करीत असल्याचे मािे मे, २०१५

वा

त्यादरम्यान र्नदशचनास आले आिे , िे खरे आिे काय,
(२) असल्यास, शासनाने उपरोक्त सींघ्नेच्या आचथचक ययविाराची चौकशी करुन सींबींचधताींवर
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आिे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्री. प्रिाश

महे ता (१८-०१-२०१६) :(१) िे खरे नािी.

सदर सींघ्ना श्रममक सींघ अचधर्नयम, १९२६ अींतगचत नोंदणीकत असून त्यामध्ये कलम

२८(१) आणण ववर्नयम १७(१) नुसार नमुना-आय मध्ये वावषचक वववरणपर सींबींचधत उप र्नबींधक

याींना ३० एवप्रल पूवी पाठववणो आवश्यक आिे. त्यामध्ये लेखा पररक्षकाचा नािीरनामा दे खील

असतो. सदर सींघ्नेचे वावषचक अिवाल सन २००५ पासन
२०१२ पयांत प्राप्त झाल्याचे
ू
अमभलेखावरुन हदसून येत.े

सदर सींघ्ना मनमानी पध्दतीने आचथचक ययविार करीत असल्याबाबतची बाब उप

र्नबींधक याींना मािे मे, २०१५ रोनी व त्या दरम्यान र्नदशचनास आलेली नािी.
(२) प्रश्न उद््ावत नािी.
(३) प्रश्न उद््ावत नािी.
___________

मुांबई महानगरपाळलिेने ोता एन्क्क्रोचमेंट अड ररमुवल रॅ किां ग ळसश्स्टम
हे सॉफ्टवेअर वविळसत िरण्याबाबत

(३१)

१६८८२ (११-०८-२०१५).

श्री.िालीदास िो ां बिर (वडा ा), श्री.अळमन पटे ल (मुांबादे वी),

श्री.नसीम खान (चाांहदवली), श्री.अस्लम शेख (मालाड पश्श्चम) :
पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

(१) मुींबई मिानगरपामलकेने आता एन्िोचमें् अँड ररमुवल ट्रॅ क्रकींग मसस्थ्म िे सॉफ््वेअर

ववकमसत केले असन
ींु ईतील मोठ्या प्रमाणात िोणा-या अनचधकत बाींधकामाींबाबत
ू याद्वारे मब

वव.स. १३८ (22)
तिारी दाखल िोऊन त्याींचेवर कायचवािी करण्यात येणार असल्याचे हदनाींक २३ एवप्रल, २०१५
रोनी वा त्यासम
ु ारास उघडकीस आले, िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, उपरोक्त प्रणालीद्वारे आनपावेतो क्रकती अनचधकत बाींधकामावर कारवाई
करण्यात आली वा करण्यात येत आिे , सदर ववकमसत केलेल्या सॉफ््वेअर प्रणालीचे थवरुप
काय आिे,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१२-०१-२०१६) :(१) व (२) िे खरे नािी. तथावप, अनचधकत बाींधकामाची
माहिती

एकाच

वेळेस

बिन्मब
ुीं ई

मिानगरपामलकेच्या

ववभाग

कायाचलयातील

सींबींचधत

कमचचाऱयाींना व वररषठ अचधकाऱयाींना केयिािी त्याींच्या सींगणकावर उपलब्ध िोईल या उद्देशाने
ववभाग कायाचलयामाफचत इमारती व कारखाने ववभागाचे सींगणकीकरण करण्याचे ठरववण्यात
आले असन
ू त्याचप्रमाणे उन्िोममें् ॲड ररमव
ु ल ट्रॅ क्रकींग मसथ्ीम िे सॉफ््वेअर ववकमसत
करण्यात येत आिे.

(३) प्रश्न उद््ावत नािी.
___________
मुांबई महानगरपाळलिेच्यावतीने महाराष्ट्र स्मती दालन ळशवािी पािु येथे उभारण्याबाबत
(३२)

१६९४४

(मुांबादे वी) :

(११-०८-२०१५).

श्री.वसांतराव

चव्हाण

(नायगाांव),

श्री.अळमन

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

पटे ल

(१) मुींबई मिानगरपामलकेच्यावतीने मशवानी पाकच येथे उभारण्यात आलेले सींयुक्त मिाराषट्र
थमर्तदालन हदनाींक १ मे २०१५ या मिाराषट्र हदनी बींद ठे वण्यात आले िोते, िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, १०६ िुतात्माींना आपल्या प्राणाचे बमलदान ्यावे लागले सींयक्
ु त मिाराषट्र
लढ्यातील या िुतात्म्याींचे बमलदान ववथमरणात नाऊ नये आणण खरा इर्तिास लोकाींना ञ सात
यिावा यासाठी मिाराषट्र थमती दालन बाींधण्यात आले िोते मिाराषट्र हदनीची िे दालन बींद
असल्याने सवचसामान्याींकडून नारानी ययक्त केली, िे िी खरे आिे काय,

(३) असल्यास, मिाराषट्र हदनीच सींयुक्त मिाराषट्र थमती दालन बींद ठे वण्याबाबत चौकशी

करण्यात आली काय, चौकशीत काय आढळून आले व त्यानस
ु ार कोणती कारवाई केली वा
करण्यात येत आिे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१२-०१-२०१६) :(१) िे खरे आिे .
(२) हदनाींक ०१ मे, २०१५ रोनी सींयुक्त मिाराषट्र थमती दालन सामान्य नागररकाींसाठी खल
ु े
ठे वण्यात आलेले िोते. त्यामुळे नागररकाींकडून कोणत्यािी प्रकारची लेखी अथवा मौणखक तिार
दाखल करण्यात आलेली नािी.

(३) व (४) प्रश्न उद््ावत नािी.
___________

वव.स. १३८ (23)

ियायाण-डोंबबवली महानगरपाळलिा हद्दीत ळसग्नल यांत्रणा बांद असयायाबाबत
(३३)

१७३२८

(मुांबादे वी) :
(१)

(११-०८-२०१५).

श्री.भाऊसाहे ब

िाांब े

(श्रीरामपूर),

श्री.अळमन

पटे ल

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

कल्याण-डोंत्रबवली मिानगरपामलका िद्दीत रुपये ५५ लाख खचन
ूच मसग्नल यींरणा उभी

करण्यात आली असन
ू बिुताींशी मसग्नल बींद असल्याचे मािे एवप्रल, २०१५ मध्ये वा त्या
सुमारास र्नदशचनास आले, िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, कल्याण-डोंत्रबवली पररसरातील बींद मसग्नलमुळे वाितुक कोंडी व अपघातचे
प्रमाण वाढले आिे , िे िी खरे आिे काय,
(३)

असल्यास,

कल्याण-डोंत्रबवली

पररसरातील

वाितक
ू

समथया

व

मसींग्नल

समथया

सोडववण्याबाबत कोणती कायचवािी केली वा करण्यात येत आिे ,
(४) अद्याप उक्त प्रश्नाबाबत कोणतीच कायचवािी िोत नसल्यास ववलींबाची कारणे काय
आिे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२२-०१-२०१६) :(१) िोय.
कल्याण डोंत्रबवली सीं्ीस प्रकल्पाची उभारणी आणण दग
ु ाचमाता चौक , वल्लीेेपोर चौक

आणण सिनानींद चौक येथील रथत्याींचे ववथताररकरण, तसेच कॉिी्ीकरणाची कामे सुरु
असल्याने मिानगरपामलकेकडून कािी मसग्नल यींरणा काढून ्ाकण्यात आली आिे . तर उवचररत
मसग्नल यींरणेमध्ये पन
ु रच चना करण्याचे प्रथताववत आिे.

(२) कािी प्रमाणात वाितक
ू कोंडी िोत आिे ,हि बाब खरी आिे .

(३) सन २००१ च्या वाितक
ू आराखडयानस
ु ार कल्याण-डोत्रबवली मिानगरपामलका क्षेरात सन

२००५ मध्ये मसग्नल यींरणा बसववण्यात आली िोती. तथावप, सन २००५ ते सन २०१५ या
कालावधीत वाढलेली वािनाींची रिदारी, मुख्य रथते/चौकाींचे ववथताररकरण व वाढती वाितूक
घनता यामुळे िोणाऱया वाितूक कोंडीवर उपाययोनना करण्यासाठी मिापामलकेने वाितूक
आराखडा तयार करण्याकरीता मिानगरपामलकेकडून समींरक र्नयक्
ु तीची कायचवािी करण्यात
येत आिे .

(४) प्रश्न उद््ावत नािी.
___________
ठाणे महानगरपाळलिा षणिेत्रात टाटा रुग्णालयाच्या सहिायाुने
अत्याधुननि रुग्णालय उभारण्याबाबत
(३४)

१७८९०

(१२-०८-२०१५).

श्री.श्ितेंद्र

ोव्हाड

(मुांरा ा

ि वा),

श्री.शळशिाांत

ळशांदे

(िोरे गाव), श्री.व्भव वपचड (अिोले), श्री.भास्िर िाधव (गुहागर), श्री.रमेश िदम (मोहो ),
श्री.पाांडुरां ग बरोरा (शहापरू ), श्री.ियांत पाटील (इस्लामपरू ), श्री.हनम
ु ांत डो स (मा ळशरस),

श्री.गणपत गायिवाड (ियायाण पूव)ु , श्री.सांिय िे िर (ठाणे), श्री.सुभार् भोईर (ियायाण
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ग्रामीण), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.प्रताप सरनाईि (ओव ा माश्िवडा), डॉ.बालािी
किणीिर (अांबरनाथ), श्री.सुधािर भालेराव (उदगीर) :
खल
ु ासा करतील काय :(१)

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील गोष्ीींचा

ठाणे मिानगरपामलका क्षेरात कॅन्सर रुग्णाींना हदलासा दे ण्यासाठी ्ा्ा रुग्णालयाच्या

सिकायाचने अत्याधर्ु नक रुग्णालय उभारण्यात येणार आिे , िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रश्नी झालेल्या र्नणचयाचे थोडक्यात थवरूप काय आिे व त्यानुसार
आतापयांत कोणती कायचवािी केली वा करण्यात येत आिे ,

(३) असल्यास, उक्त प्रश्नी अद्याप कोणतीिी कायचवािी केलेली नसल्यास, त्याची सवचसाधारण
कारणे काय आिे त तसेच ठाणे मिानगरपामलका क्षेरातील कॅन्सर रुग्णाींना त्याचा लाभ ममळावा

याकरीता सदरचे रुग्णालय उभारण्यासींदभाचत आतापयांत कोणता पाठपुरावा केला वा करण्यात
येत आिे ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१९-०१-२०१६) :(१) िोय.
(२) व (३) ठाणे मिानगरपामलकेच्या मिासभेने मौने मास्नवडे येथील सयिे नीं. ३००, ३०९,
३५८, ३६४ िा भख
ू ींड क्रकींवा अन्य तत्सम भूखींड कॅन्सर िॉस्थप्ल उभारणेकररता भाडेतत्वावर
दे णेबाबत हदनाींक १४.५.२०१५ अन्वये मींनुरी हदलेली आिे .
___________
अच्छाड (श्ि. ठाणे, ता. तलासरी) येथे खािगी ोराम बस व ळमनी बस याांच्यात भीर्ण
अपघातात िुटुांबातील ११ लोिाांचा मत्यू झायायाबाबत
(३५)

१९०३९ (११-०८-२०१५).

श्री.पाांडुरां ग बरोरा (शहापूर), श्री.राहुल िगताप (श्रीगोंदा),
श्री.रमेश िदम (मोहो ), श्री.श्ितेंद्र ोव्हाड (मुांरा ा ि वा), श्री.हदलीप व से-पाटील (ोांबेगाव),
श्री.भास्िर िाधव (गह
ु ागर) :
काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील

(१) अच्छाड (स्न. ठाणे, ता. तलासरी)

येथे हदनाींक २५ मे, २०१५ रोनी खानगी आराम बस व

ममनी बस याींच्यात भीषण अपघात िोऊन त्यात एकाच कु्ुींबातील ११ लोकाींचा मत्यू झाला
आिे िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, यासींदभाचत चौकशी करण्यात आली आिे काय,
(३) चौकशीअींती दोषी ययक्तीींववरुध्द कारवाई करण्याबाबत तसेच अपघातात मत्यू पावलेल्या
कु्ुींबाला आचथचक मदत दे ण्याबाबत शासनाने काय कायचवािी केली वा करण्यात येत आिे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०३-०३-२०१६) : (१) हद. २५.५.२०१५ रोनी अच्छाड, ता.तलासरी,
स्न.पालघर येथे खानगी आराम बस व ममनी बस याींच्या अपघात िोऊन दोन कु्ूींबातील १०
नण व एका कु्ूींबातील १ नण असे एकूण ११ नण मयत झाले आिे त.
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(२) सदर प्रकरणी तलासरी पोलीस ठाणे येथे गु.र.नीं. ८०/२०१५ भा.दीं .वव.सीं. कलम ३०४ (अ),

२७९, ३३७, ३३८ सि मो.वा.का. कलम १८४ अन्वये गन्
ु िा दाखल करुन तपास करण्यात आला
आिे .

(३) सदर अपघात ममनी बसच्या चालकामुळे झाल्याचे पोलीस तपासात र्नषपन्न झाले असून

आरोपी चालकास हद. ३७.७.२०१५ रोनी ््क केली आिे . आरोपीववरुध्द हद. ८.९.२०१५ रोनी
प्रथम वगच न्याय दीं डाचधकारी, डिाणू याींच्या न्यायालयात दोषारोपपर दाखल केले असून प्रकरण
सध्या न्यायप्रववषठ आिे .

मताच्या वारसाींना व नखमीींना मो्ार अपघात दावा न्यायाचधकरणामध्ये नुकसपन

भरपाई दावा दावादाखल करण्याकरीता आवश्यक ती कागदपरे पुरववण्यात आली आिे त.
(४) प्रश्न उद््ावत नािी.

___________
ठाणे श्िया्यातील अांबरनाथ नगरपाळलिा हद्दीतील िवाहरलाल नागरी पुनरुत्थान योिनेअांतगुत
भुयारी गटार योिनेबाबत

(३६)

१९३१० (११-०८-२०१५).

श्री.रमेश िदम (मोहो ) :
(१)

ठाणे

स्नल्ह्यातील

श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.सुधािर भालेराव (उदगीर),

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

अींबरनाथ

नगरपामलका

िद्दीतील

नवािरलाल

नागरी

पुनरुत्थान

योननेअत
ीं गचत भय
ु ारी ग्ार योननेचे काम अत्यींत र्नकषठ दनाचचे झालेले असन
ू त्यामध्ये
मोठ्या प्रमाणात गैरययविार झाल्याचे मािे एवप्रल, २०१५ मध्ये वा त्या सम
ु ारास र्नदशचनास
आले, िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आिे काय, चौकशीअींती र्नकषठ दनाचचे काम
करणा-या ठे केदार कींपनीवर व र्नकषठ दनाचच्या कामाची दे यके दे णा-या नगरपामलकेच्या
सींबींचधत अचधका-याींवर कोणती कारवाई करण्यात आली अथवा करण्यात येत आिे ,
(३) अद्याप कारवाई केली नसल्यास, हदरीं गाईची कारणे काय आिे त

?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२१-०१-२०१६) :(१) नािी.
(२) नवािरलाल नागरी पन
ु रुत्थात योननेअींतगचत मींनरू अींबरनाथ शिर भय
ु ारी ग्ार योननेतील
कामाींचे शासकीय तींरर्नकेतन मिाववद्यालय, बाींद्रा याींनी वेळोवेळी ताींत्ररक लेखापररक्षण केले
असून त्याींनी कामाचा दनाच समाधानकारक असल्याचा अिवाल हदलेला आिे.
(३) प्रश्न उद््ावत नािी.

___________
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िवाहर ववद्यालय महानगरपाळलिा पाण्याची टाि ते अशोिनगर, िस्तूरबानगर, स्याद्री
नगर डी.पी.रोड बनववण्याबाबत

(३७)

१९६३२ (१९-०८-२०१५).

श्री.तुिाराम िाते (अणुश्ती नगर) :

सन्माननीय

मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नवािर ववद्यालय मनपा पाण्याची ्ाकी ते अशोकनगर, कथतूरबानगर, सह्याद्री नगर
डी.पी.रोड बनववण्याबाबत या ववषयावरील हदनाींक २३/०३/२०१५ रोनीचे र्नवेदन अणुशक्तीनगर,
मुींबई येथील लोकप्रर्तर्नधीींनी मा.मुख्यमींरी याींना हदले आिे , िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, सदर र्नवेदनाच्या सींदभाचत कोणती कायचवािी केली वा करण्यात येत आिे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१२-०१-२०१६) :(१) िे खरे आिे .
(२) बिन्मुींबई मिानगरपामलकेच्या सदर रथत्याला १८.३० मी.सी. रथता रे षा ववहित करण्याची
प्रिीया चालू आिे .

(३) प्रश्न उद््ावत नािी.
___________
चें बरू , मांब
ु ई येथील शा े िररता ोरक्षषणित असलेले भख
ू ांड ि्.अमरनाथ वामन पाटील
ळशषणिण सांस्थेस ववतररत िरण्याबाबत

(३८)

१९६३६ (११-०८-२०१५).

श्री.तुिाराम िाते (अणुश्ती नगर) :

सन्माननीय

मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) एमएमआरडीए वसाित, वाशीनाका, चें बूर, मुींबई येथील शाळे कररता अेारक्षक्षत असलेले

भूखींड (प्लॉ् ि.२६० व ३६१) कै.अमरनाथ वामन पा्ील मशक्षण सींथथेस ववतररत करण्याबाबत
या

ववषयावरील

हदनाींक

५

मे,

२०१५

रोनीचे

र्नवेदन

अणश
ु क्तीनगर

लोकप्रतीर्नधीींनी मा.मुख्यमींरी याींना हदले आिे , िे खरे आिे काय,

मुींबई

येथील

(२) असल्यास, सदर र्नवेदनाच्या सींदभाचत शासनाने कोणती कायचवािी केली वा करण्यात येत
आिे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०७-०१-२०१६) :(१) िोय.
(२) व (३) पुनवचसन वसितीमधील
बिन्मुींबईच्या

ववकास आराखड्यात सावचनर्नक वापरासाठी आरक्षक्षत

असा भख
ू ींड

ववकासकाने बिन्मुींबई मिानगरपामलकेकडे िथताींतरीत करणे व ती पामलकेने वविीत वापरासाठी

ववकसीत करणे अपेक्षक्षत आिे . त्यानुसार बिन्मुींबई मिानगरपामलकेकडून माहिती प्राप्त करुन

सन्मा, लोकप्रर्तर्नधीींना अवगत करण्याचे मींब
ु ई मिानगर प्रदे श ववकास प्राचधकरणाच्या
थतरावर प्रथताववत आिे .

___________

वव.स. १३८ (27)

चें बूर व पाांिरापो

(३९)

िोडरस्ता (पूवु मु्त मागु) रस्त्याचे िाम िरताांना प्रियापबाधधत पुनवुसन
िेलेयाया व पन
ु सन न झालेयाया झोपडीधारिाांबाबत
ु व

१९६४७ (१०-०८-२०१५).

श्री.तुिाराम िाते (अणुश्ती नगर) :

सन्माननीय

मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) चें बूर व पाींनरापोळ नोडरथता (पूवच मुक्त मागच) रथत्याचे काम करताींना प्रकल्पबाचधत

पुनवचसन केलेल्या व पुनवचसन न झालेल्या झोपडीधारकाींबाबत हदनाींक २५ माचच, २०१५ रोनी वा
त्या सुमारास र्नवेदन थथार्नक लोकप्रर्तर्नधीींनी मा.मुख्यमींरी याींना हदले आिे , िे खरे आिे
काय,

(२) असल्यास, सदर र्नवेदनाच्या अनष
ु ींगाने कोणती कायचवािी करण्यात आली आिे वा
करण्यात येत आिे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिे त आणण याप्रकरणी कायचवािी केयिा करण्यात येणार
आिे ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०७-०१-२०१६) :(१) िोय.
(२) सदर र्नवेदनाच्या अनुषींगाने मा मुख्यमींरी मिोदयाींच्या अध्यक्षतेखाली हदनाींक २०
ऑगथ्, २०१५ रोनी बैठक घेण्यात आली.
(३) प्रश्न उद््ावत नािी.
___________
नवी मुांबईच्या ननळमुती होऊन अद्यापही ५० ट्िे शेति-याांना साडेबारा ट्िे भख
ू ांड परतावा
न ळम ायायाबाबत

(४०)

१९८४४ (१२-०८-२०१५).

श्री.मनोहर भोईर (उरण) :

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) नवी मींब
ु ईतील ज्या शेतक-याींच्या नममनी सींपाहदत केल्या त्यापैकी अद्यापिी ५० ्क्के
शेतक-याींना साडेबारा ्क्के भख
ू ींड परतावा ममळालेला नािी, िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, उवचररत ५० ्क्के प्रकल्पग्रसथत शेतक-याींना परतावा तातडीने दे ण्यासींदभाचत
शासनाने कोणती कायचवािी केली वाकरण्यात येत आिे,
(३)

नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२१-०१-२०१६) :(१) व (२) ठाणे, पनवेल आणण उरण तालक्
ु यातील ममळून
१२.५ ्क्के योननेतगचत साधारणपणे ८७८.२० िे क्षेर दे य असून यापैकी ८०.०५ ्क्के क्षेर

सुधारकाींना प्रत्यक्ष तब्यात दे ण्यात आले आिे. उवचररत इराहदत करण्यात आलेल्या भुखींडाबाबत
कालबध्द कायचिम आखण्यात आला िोता. त्यानस
ु ार २७६९ भख
ु ींडापैकी ३५१ भख
ु ींड वा्प
करण्यात आले व उवचररत प्रकरणाींबाबत वारस दाखला व अन्य कारणासाठी भूखींड वा्प

वव.स. १३८ (28)
प्रलींत्रबत आिे त, तसेच इराहदत व करण्यात आलेल्या भुधारकाींसाठी कायचवािी सुरु आिे .

(३) १२.५ ्क्के योननेमध्ये भध
च ा न करणे व इतर
ू ारकाींनी आवश्यक कागदपराींची पूतत
न्यायालयीन बाबीमळ
ु े भख
ू ींड वा्पाच्या प्रक्रियेला ववलींब िोत आिे .
___________
ियायाण तालु्यातील ियायाण-ळश फाटा रस्त्याच्या गो वली गाव ते मानपाडा रस्त्याच्या
दत
ु फाुवर अनधधित टपऱया उभारण्यात ोयायाबाबत

(४१)

१९९२२ (१७-०८-२०१५).

श्री.सभ
ु ार् भोईर (ियायाण ग्रामीण), श्री.सांिय िे िर (ठाणे),

श्री.प्रताप सरनाईि (ओव ा माश्िवडा), श्री.गणपत गायिवाड (ियायाण पूव)ु :

सन्माननीय

मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) कल्याण तालुक्यातील कल्याण-मशळफा्ा रथत्याच्या गोळवली गाव ते मानपाडा रथत्याच्या

दत
ु फाच मोठ्या प्रमाणावर अनचधकत ्पऱया उभारण्याचे काम चालू असल्याचे मािे मे, २०१५
मध्ये वा त्या सुमारास र्नदशचनास आले आिे, िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, सदर अनचधकत ्पऱयाींमळ
ू े मोठ्या प्रमाणावर वाितक
ू कोंडी िोते, िे िी खरे
आिे काय,

(३) असल्यास, मिाराषट्र औद्योचगक ववकास मिामींडळाच्या वतीने या ्पऱयाींवर कारवाई
करण्यात येते काय,
(४) नसल्यास, ववलींबनाची कारणे काय आिे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१३-०१-२०१६) :(१) िे खरे नािी.
कल्याण-डोंत्रबवली मिानगरपामलका क्षेरात हद. ०१.०६.२०१५ पासून १२७ गावाींचा समावेश

करण्यात आला असन
ू या २७ गावाींमध्ये गोळवली गावाचा समावेश आिे .

सदरचा मशळफा्ा रथता मिाराषट्र औद्योचगक ववकास मिामींडळ याींच्या कायचक्षेरात येतो.

या रथत्यावर गोळवली गाव ते मानपाडापयांत दत
ु फाच असलेल्या अनचधकत ्पऱयाींबाबत
कल्याण डोंत्रबवली मिानगरपामलकेस तिार अनच प्राप्त झाल्यानींतर मिानगरपामलकेच्या

अनचधकत बाींधकाम र्नयींरण पथकाकडून या रथत्यालगतच्या ्पऱया ि्ववण्यात आल्या
आिे त.

(२) िे खरे नािी.
(३) नािी.
या ्पऱयाींवर कल्याण-डोंत्रबवली मिानगीपामलकेकडून कारवाई करण्यात आली आिे .

(४) प्रश्न उद््ावत नािी

___________

वव.स. १३८ (29)
ियायाण-डोंबबवली महानगरपाळलिेच्या शहरातील ११ चौिामध्ये
ळसग्नल यांत्रणा बांद असयायाबाबत
(४२)

२१८०५ (११-०८-२०१५).

श्री.नरें द्र पवार (ियायाण पश्श्चम) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

(१) कल्याण-डोंत्रबवली मिानगरपामलकेने गेल्या कािी वषाचत ५४ लाख रुपये खचच करुन
शिरातील ११ चौकामध्ये मसग्नल यींरणा उभारली असून ती वषचभरातच बींद पडली असल्याचे
र्नदशचनास आले आिे , िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, सदर प्रकरणाची चौकशी करण्यात आली आिे काय,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२२-०१-२०१६) :(१) अींशत: खरे आिे.
कल्याण डोंत्रबवली मिानगरपामलकेमाफचत मािे फेब्रुवारी, २०१५ मध्ये कायाचस्न्वत करण्यात

आलेली पामलका क्षेरातील ११ चौकाींमधील मसग्नल यींरणा हद. २६/०७/२००५ रोनी झालेल्या

अर्तपनचन्यमुळे बींद पडली िोती. मार मिानगरपामलकेमाफचत िी मसग्नल यींरणा ऑक््ाींबर,
२०१५ मध्ये आवश्यक दरु
च त करण्यात आली.
ु थती करुन पव
ु व
(२) व (३) प्रश्न उद््ावत नािी.

___________
नागपरू शहरात मागील वर्ी २८० तर गेयाया तीन महहन्क्यात ६३ िणाांचा
वाहन अपघातात ब ी गेयायाबाबत

(४३)

२२०६९ (११-०८-२०१५).

श्री.सुधािर दे शमुख (नागपूर पश्श्चम), श्री.िष्ट्णा खोपडे

(नागपूर पूव)ु , श्री.वविास िांु भारे (नागपूर मध्य), श्री.सुधािर िोह े
श्री.सळमर मेघे (हहांगणा) :

(नागपूर दक्षषणिण),

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

(१) नागपूर शिरात मागील वषी २८० तर गेल्या तीन महिन्यात ६३ नणाींचा वािन अपघातात
बळी गेलेला आिे िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, शिरात िोणा-या एकुण अपघाताींपैकी ७० ते ८० ्क्के अपघात िे मानवी

चुकाींमळ
ु े तसेच रथत्याींची झालेली दरु ावथथा, वािनाींच्या सींख्येत झालेली प्रचींड वाढ व मशथतीचा
अभाव यामळ
ु े सध्
ु दा अपघाताींच्या सींख्येत मोठ्या प्रमाणात वाढ झालेली आिे िी खरे आिे
काय,
(३)

असल्यास, वािन अपघाताींवर आळा घालण्याकरीता शासनाने काय कायचवािी केली वा

करण्यात येत आिे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२२-०२-२०१६) :(१) िोय, िे खरे आिे .
(२) िोय, िे खरे आिे .

वव.स. १३८ (30)
(३) नागपूर शिरामध्ये िोणाऱया अपघाताींवर आळा घालण्यासाठी बेमशथत वािनचालकाींवर
सातत्याने कारवाई केली नाते. सन २०१४ मध्ये २,८१,५८० बेमशथत वािन चालाकाींवर कारवाई

करण्यात आली असन
ू सन २०१५ ३,५६,८४५ बेमशथत वािनचालकाींवर कारवाई करण्यात आली

आिे . तसेच, मद्यसेवन करुन वािन चालववणाऱया वािनचालकाींवर २०१४ व २०१५ मध्ये
अनुिमे १३,२८८ व १७,९८१ केसेसे करण्यात आल्या आिे त.

वाितूक र्नयमान व र्नयींरणाकरीता मित्वाचे चौकात तसेच पेट्रोमलींगकरीता वाितूक

पोलीसाींची नेमणक
ू करण्यात येते.

वारीं वार वाितक
ू र्नयमाींचे उल्लींघन करणाऱया वािनचालाकाींचे वािन चालक परवाने रद्द

करण्याकररता प्रादे मशक पररविन ववभागाकडे प्रथताव पाठववण्यात येतात.

नागपूर शिरामधील अपघातप्रवण थथळे र्नस्श्चत करुन त्याींची दरु
ु थती करण्याबाबत

मिानगरपामलका व सावचनर्नक बाींधकाम ववभागाकडे पाठपुरवा करण्यात येत आिे . वाितक
ू
र्नयमाींबाबत शिरातील शाळा/मिाववद्यालयाींमधील ववद्यार्थयाांमध्ये नागती र्नमाचण िोण्याच्या
दृष्ीने मशबीरे आयोस्नत केली नातात. थवयींसेवी सींथथा रथता सुरक्षा दल, रे डीाद्वारे वाितक
ू
र्नयम पालनाबाबत नननागती केली नाते.
(४) प्रश्न उद््ावत नािी.
___________
पण
ु े श्िया्यातील पौड रस्ता- बावधन खद
ु ु गावाला स्वतचची स्मशानभम
ू ी असतानाही
रहहवाशाांना शेिारच्या बावधन बुद्रि
ु गावातील स्मशानभूमीमध्ये
अांत्यववधीसाठी िावे लगत असयायाबाबत

(४४)

२२३१२ (०६-०८-२०१५).

श्री.लक्ष्मण िगताप (धचांचवड) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

(१) पुणे स्नल्ह्यातील पौड रथता- बावधन खुदच गावातील करास पार इमारती व नमीन याींची
१९९५-९६ च्या सालाबद्दलची आकारणी यादी या नमूद उता-यावर थमशानभम
ू ीच्या नागेचा

उल्लेख असलेली ममळकत िमाींक ३८७ िी नागा चोरीला गेल्याची तिार येथील थथार्नक
रहिवाशाींनी केली असल्याचे हदनाींक १६ मे, २०१५ रोनी उघड झाले आिे , िे खरे आिे काय,
(२) असल्यास, गावाला थवत्ची थमशानभम
ू ी असतानािी रहिवाशाींना शेनारच्या बावधन बुद्रक
ु
गावातील थमशानभूमीमध्ये अींत्यववधीसाठी नावे लगत आिे , िे िी खरे आिे काय,
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणाची शासनाने चौकशी करण्यात
दोषीीं आढळून आलेल्यानवर कोणती

आली आिे काय

चौकशीत अींती

कारवाई सवच करण्यात आली वा येत आिे

(४) नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१९-०१-२०१६) :(१) िोय. हदनाींक २१.५.२०१५ रोनी बावधन खुदच येथील
पुणे मिानगरपामलकेची थमशानभम
ू ी चोरीला या आशयाची बातमी दे . सकाळ व दरू चचरवाणी

या प्रसार माध्यमाींमध्ये झ्ळकली असल्यामुळे मिानगरपामलकेची नाचक्की झाली असल्याचे
सिसयोनक मिाराषट्र प्रदे श उद्योग आघाडी याींनी पराद्वारे कळववले आिे .
(२) िोय.

वव.स. १३८ (31)
बावधन खुदच येथील मिानगरपामलका िद्दीतील नागररकाींना सद्यस्थथतीत बावधन बुद्रक
ु

येथील थमशानभूमी येथे अींत्यववधीकररता नावे लागत आिे , िी वथतुस्थथती आिे .

(३) सदर थमशान भम
े ामी कायचवािी सरु
ू ीची नागा मोनणी करुन ताब्यात घेणक
ु आिे .
त्यानुसार भूमी अमभलेख कायाचलयाकडे मोनणी फी भरण्याची कायचवािी सुरु आिे.

मोनणीअींती नागा र्नस्श्चत झाल्यानींतर या नागेचा वापर थमशानभूमीसाठी करण्याचे पुणे

मिानगरपामलकेतफे र्नयोनन आिे.
(४) प्रश्न उद््ावत नािी.

___________
तु िापूर (श्ि.उस्मानाबाद) शहरात ववववध वविास िामे सुरु असयायाबाबत
(४५)

२२४१९ (११-०८-२०१५).

(पराांडा) :

श्री.राणािगिीतळसांह पाटील (उस्मानाबाद), श्री.राहुल मोटे
सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) तुळनापूर ववकास प्राचधकरणाच्या माध्यमातून तळ
ु नापूर शिरात ववववध ववकास कामे सुरु
आिे त, िे खरे आिे कय,

(२) असल्यास, या कामाची मािे मे, २०१५ पयांतची प्रगती व सद्र्यथथती काय आिे व यावर
आतापयांत क्रकती खचच करण्यात आला आिे ,
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायचवािी केली आिे वा
करण्यात येत आिे ,
(४)

नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१५-०१-२०१६) :(१) िोय.
(२) तुळनापूरद ववकास प्राचधकरणाच्या माध्यमातून आता पयांत भक्त र्नवास बाींधकाम, रथते,

वािनतळ, सुशोमभकरण इत्यादी ववकास कामे सींबींचधत कायचन्वयीत येरणेमाफचत करण्यात आली

आिे त. या कामावर मािे सप््ें बर, २०१५ अखेर पयांत ि. २०९९९.७६ लक्ष इतका र्नधी खचच
झालेला आिे .
(३) व (४) प्रश्न उद््ावत नािी.
___________
पुणे पररषणिेत्रात ोरोग्याची सुरक्षषणितता ोणण दषणिता म्हणून हॉश्स्पटमधील शेिडो टन ि्व
व्द्यि िचरा उघडयावर टािण्यात येत असयायाबाबत

(४६)

२३५६९ (१२-०८-२०१५).

श्री.योगेश हट े िर (हडपसर) :
काय :-

श्री.वविय िा े

(ळशवािीनगर), श्री.राहूल िुल (दौंड),
सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील

(१) पुणे पररक्षेरात आरोग्याची सुरक्षक्षतता आणण दक्षता म्िणून िॉस्थप्लमधील शेकडो ्न

नैव वैद्यक कचरा उघडयावर न ्ाकण्याचे र्नदे श असताना शिरात सराचस उघड्यावर कचरा
्ाकला नात आिे , िे खरे आिे काय,

वव.स. १३८ (32)
(२) असल्यास, नैव वैद्यक कचरा नोंदणीसाठी मिानगरपामलका प्रशासनाने सक्ती करुनिी
तब्बल ८० ते ८५ ्क्के वैद्यकीय अचधकाऱयाींनी नोंदणी केली नसल्याने कचरा वेचक, खेळणारी
लिान मल
ु े व नागररकाींच्या सींपकाचत िा नैव वैद्यक कचरा आल्यास त्याचे आरोग्यावर घातक
पररणाम िोऊ शकतो, िे िी खरे आिे काय,

(३) असल्यास, या प्रकरणी चौकशी केली आिे काय, या अनुषींगाने दोषीींवर कोणती कारवाई
करण्यात आली वा येत आिे ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१९-०१-२०१६) :(१) व (२) िे खरे नािी.
पुणे मिानगरपामलकेकडे २९०० वैद्यकीय आथथापनाींनी नोंदणी केलेली आिे. ज्या

वैद्यकीय आथथापनाींनी नोंदणी केलेली नािी अशा वैद्यकीय आथथापनाींना नोंदणी करणेबाबत
प्रोत्सािन दे णेकररता कायचवािी चालू आिे .

याबाबत ववववध वैद्यकीय सींघ्ना याींचे पदाचधकाऱयाींसमवेत बैठका घेण्यात येत आिे .

तसेच वारीं वार दै र्नक वत्त परातून आवािन करण्यात येत आिे. तसेच हदनाींक १९.५.२०१४

रोनी सींघ्नाींची बैठक घेवून कचऱयाींचे ववल्िे वा्ीचे शुल्क रक्कम रुपये २९०४/- वरुन २१००/इतके करण्यात आले आिे .
(३) प्रश्न उद््ावत नािी.
___________
वाधुर धरणातन
ू शहराला िरण्यात येणा-या पाणीपुरवठ्याची
ववतरण व्यवस्था बदलण्याबाबत

(४७)

२५२७० (१४-०८-२०१५).

श्री.उन्क्मेश पाटील (चा ीसगाव) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री

(१) नळगाव शिराला पाणीपुरवठा करणा-या वाधुर धरणामध्ये पाण्याचा मुबलक साठा असला
तरी सध्या दोन हदवसाींआड पाणीपुरवठा केला नात आिे , िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, नुनाव् ववतरण ययवथथेमुळे िी स्थथती र्नमाचण झाली अेािे, िे िी खरे आिे
काय,

(३) असल्यास, उक्त धरणातून शिराला करण्यात येणा-या पाणीपुरवठ्याची ववतरण ययवथथा
बदलण्याबाबत शासन र्नणचय घेणार आिे काय,
(४) नसल्यास, त्याची कारणे काय आिे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१५-०१-२०१६) :(१) िोय.
(२) िोय.
वाधुर धरणािुन, नळगाव शिरासाठी पाणी पुरवठा येानना कयाचस्न्वत िोण्यापुवी शिरातील
पाणी पुरवठ्याची अन्य साधने ववचारात घेऊन , पाणी पुरवठा साधनाींच्या पींपीग क्षमतेनुसार
शिरामध्ये ववतरण वाहिन्या ्ाकण्यात आलेल्या िोत्या.

वव.स. १३८ (33)

सदर

सन २००८ साली वाघुर धरणावरुन पाणी पुरवठा योनना कायाचस्न्वत झाली असली तरी
योननेअींतगचत

पररमींडळ

र्निाय

नववन

ववतरण

वाहिन्या

्ाकण्याचे

सदर

काम

र्नधीअभावी पण
ु े िोऊ शकले नािी. पररणामी पव
ु ीच्याच ववतरण वाहिन्याींमधन
ू पाणी परु वठा
करण्यात येत आिे.
शिरातील

नळ

नोडणी

सींख्येत

मोठ्या

प्रमाणावर

वाढ

झाली

असन
ू ,

ववतरण

वाहिन्याींच्या लाींबीत दे खील वाढ झाली असल्याने २ हदवसाआड पाणी पुरवठा करण्यात येत
आिे .

(३) केंद्र शासनाच्या “अमत” योननेंतगचत ववतरण वाहिन्या बदलववण्याच्या कामासि पाण्याच्या
उीं च ्ाक्या, भूमीगत ्ाक्या, पींपीींग मशीनरी, पींप िाऊस, नळ नोडणी, नलमापक सयींर,े मुख्य
नलवाहिनी, िी कामे प्रथताववत करुन, एकूण रुपये ४६० को्ीींचा कामाींचा प्रथताव शासनास
सादर करण्यात आलेला आिे.

यापैकी, सद्या अस्थतात्वात असलेल्या ववतरण वाहिन्या बदलववण्यासाठी रक्कम रुपये
१२६० को्ीचा खचच अींतभत
ुच आिे.
(४) प्रश्न उद््ावत नािी.

___________
श्री.ोई तु िाभवानी ोसरामाता सांस्थान अननिट अिोला यास ‘ब’ वगु नतथुषणिेत्राचा दिाु
दे ऊन वविास ोराखड्यात मान्क्यता दे णेबाबत

(४८)

२५७०४ (११-०८-२०१५).

श्री.अळमत झनि (ररसोड) :

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील

(१) अकोला मिानगरपामलका क्षेराअींतगचत श्री. आई तुळनाभवानी आसरामाता सींथथान अर्नक्
अकोला या सींथथानला “ब” वगच र्तथचक्षेराचा दनाच दे ण्याबाबतची मागणी मािे फेब्रव
ु ारी, २०१०
पासून करण्यात येत आिे , िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, याबाबत तत्कालीन लोकप्रर्तर्नधीींनी हदनाींक २२ नुल,ै २०१३ रोनी वा च्या
दरम्यान लेखी र्नवेदन दे वून शासनाकडे प्रथताव पाठववण्याची ववनींती केली, िे खरे आिे काय,

(३) असल्यास, श्री.आई तळ
ु नाभवानी आसरामाता सींथथान अर्नक् अकोला चा सम
ु ारे रुपये

७६ लाखाचा प्रथताव स्नल्िा र्नयोनन अचधकारी याींनी नगर ववकास ववभाग मींरालय, मुींबई
याींचेकडे पाठववला आिे , िे खरे आिे काय,

(४) असल्यास, त्याबाबत शासनाने काय कायचवािी केली वा करण्यात येत आिे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिे त, याबाबत शासनाची थपष् भूममका काय ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१५-०१-२०१६) :(१), (२) व (३) िोय.
(४) व (५) सदर प्रथताव तपासणी सूची प्रमाणे अद्यावत करुन ववभागीय आयुक्त, अमरावती
ववभाग याींचे माफचत शासनास सादर करण्याबाबत हद. ६ एवप्रल, २०१५ च्या परान्वये
स्नल्िाचधकारी, अकोला याींना कळववले आिे .
___________

वव.स. १३८ (34)
औरां गाबाद शहरात झोपडपट्टी पुनवुसन योिना राबववण्याबाबत
(४९)

३३२०१ (२१-०१-२०१६).

श्री.अब्दल
ु सत्तार (ळसयालोड), श्री.अळमन पटे ल (मुांबादे वी),

श्री.अस्लम शेख (मालाड पश्श्चम), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर) :

सन्माननीय गहननमाुण मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) औरीं गाबाद शिरात एकूण ५२ झोपडपट्टया असन
े ा नाथत लोक राित असन
ू दोन लाखाींपक्ष
ू
हदनाींक १३ फेब्रुवारी, २०१५ रोनी परकार पररषद घेऊन पालकमींरी याींनी झोपडपट्टी पुनवचसन

योनना राबववण्याचा र्नणचय नाहिर केला, परीं तु आनपावेतो कोणतीच कायचवािी करण्यात आली
नािी, िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, सदरील योननेच्या अींमलबनावणीच्या अनुषींगाने शासनाने कोणती कायचवािी
केली वा करणार आिे ,

(३) अद्याप, कोणतीच कायचवािी करण्यात आली नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्री. प्रिाश

महे ता (१६-०२-२०१६) :(१) व (२) पालकमींरी औरीं गाबाद याींनी औरीं गाबाद

शिरासाठी झोपडपट्टी पुनवसचन योनना राबववण्याची हद. १३.२.२०१५ च्या परकार पररषदे मध्ये

घोषणा केली आिे . औरीं गाबाद मिानगरपामलका क्षेरासाठी झोपडपट्टी पन
ु वचसन प्राचधकरण
थथापना करण्याववषयी औरीं गाबाद मिानगरपामलकेने हद. २१.२.२०१५ रोनी ठराव पाररत केला

आिे . त्या अनुषींगानेपररपूण प्रथताव सादर करण्याच्या सूचना औरीं गाबाद मिानगरपामलकेस हद.
२९.१०.२०१५ रोनी दे ण्यात आल्या आिे त.
(३) प्रश्न उद््ावत नािी.
___________
नवीमुांबई येथे झोपडपट्टी पुनववुिास योिना राबववण्याबाबत
(५०)

३८७३० (२३-१२-२०१५).

श्रीमती मांदा म्हात्रे (बेलापरू ) :

सन्माननीय गहननमाुण मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नवी मींब
ु ईमध्ये झोपडपट्टीचे प्रमाण अचधक असल्याने तेथे नागरी सवु वधा तसेच
अत्यावश्यक सेवा उपलब्ध करुन दे त असताना शासनाला अनेक अडचणीींचा सामना करावा
लागत असल्याचे मािे ऑक््ोबर, २०१५ मध्ये र्नदशचनास आले आिे , िे खरे आिे काय,
(२) असल्यास, झोपडपट्टीमध्ये रािणा-या नागरीकाींचे रािणीमान सुधारुन त्याींना समानाच्या

मुख्य प्रवािामध्ये आणून सुववधाींचा लाभ दे ण्याकरीता झोपडपट्टयाींमध्ये झोपडपट्टी पुनववचकास
योनना राबववण्याबाबत थथार्नक लोकप्रर्तर्नधीींनी मा.मिापौर, नवी मींब
ु इच याींना हदनाींक २३
सप््ें बर, २०१५ रोनी र्नवेदन दे ऊन मागणी केली आिे , िे िी खरे आिे काय,
(३) असल्यास, उक्त मागणीवर शासनाने कोणता र्नणचय घेतला आिे ,
(४) असल्यास, र्नणचयाचे थोडक्यात थवरुप काय आिे ,
(५) अद्याप र्नणचय घेतला नसल्यास ववलींबाची कारणे काय ?

वव.स. १३८ (35)
श्री.

प्रिाश

महे ता

(१६-०२-२०१६)

:(१)

प्रश्नात

नमूद

र्नवेदन

मिापौर,

नवी

मिानगरपामलका याींना हदनाींक २३.०९.२०१५ रोनी हदलेले आिे .

मुींबई

(३), (४) व (५) प्रश्नात नमद
ू हद. २३.०९.२०१५ व र्नवेदन शासन थतराींवर प्राप्त झालेले नािी.

तसेच नवी मुींबई मिानगरपामलकेकडून प्राप्त माहितीनुसार त्याींच्याकडे हदलेल्या र्नवेदनावर
कोणतीिी कायचवािी त्याींच्याकडून करण्यात आलेली नािी. तथावप, मुींबई मिानगर प्रदे शातील

मिानगरपामलका क्षेरासाठी झोपडपट्टी पुनवचसन योनना (SRA) लागू करणेबाबतचा प्रथताव
शासनाच्या ववचाराधीन आिे .

___________

ववधान भवन :

डॉ. अनांत ि से

मांब
ु ई.

प्रधान सधचव,
महाराष्ट्र ववधानसभा.

_________________________
शासकीय मध्यवती मुद्रणालय, मुींबई.

