अताराांकित प्रश्नोत्तराांची २१५ वी यादी

महाराष्ट्र ववधानसभा
चौथे अधधवेशन, २०१६
___________

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५०
___________

ठाणे महानगरपालििा क्षेत्रातीि समस्याग्रस्त असिेल्या ददवा पररसरात वविासिामे
िरण्यासाठी स्वतांत्र वविास रराडाा िरण्याााात
(१) ६०१ (२३-१२-२०१४). श्री.जितेंद्र रव्हाा (मबांरा ा िावा), श्री.किसन िथोरे (मबरााा) :
सन्माननीय मख्
ब यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) ठाणे महानगरपाललका क्षेत्रातील समस्याग्रस्त असलेल्या दिवा पररसरात ववकासकामे
करण्यासाठी स्वतींत्र ववकास आराखडा करण्याचा ननणणय मा.आयक्
ु त, ठाणे महानगरपाललका

याींनी दिनाींक १३ नोव्हें बर, २०१४ रोजी वा त्या सुमारास केलेल्या पाहणी िौऱ्यावेळी दिलेला
होता, हे खरे आहे काय,

(२) उक्त प्रश्नी चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले व त्यानस
ु ार आतापयंत
कोणती कायणवाही व उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) असल्यास, उक्त प्रश्न भाग (१) व (२) प्रकरणी सुरु असलेली कायणवाही अद्याप पुणण
झालेली नसल्यास, त्याची सवणसाधारण कारणे काय आहे त तसेच दिवा पररसरातील हजारो

नागररकाींना भेडसावणाऱ्या समस्या सोडववण्यासींिभाणत आतापयंत कोणता पाठपुरावा केला वा
करण्यात येत आहे ?

श्री. दे वेंद्र फाणवीस (०१-०७-२०१६) : (१) ठाणे महानगरपाललका क्षेत्रातील दिवा पररसरात
रस्त्याींची पाहणी करण्याकरीता आयुक्त, ठाणे महानगरपाललका याींनी दि. १३ नोव्हें बर, २०१४
व त्यासम
ु ारास पाहणी िौरा केला होता. सिर पाहणी िौरा स्वतींत्र ववकास आराखडा तयार
करण्याकरीता नव्हता.

(२) व (३) सिर पाहणी िौऱ्यािरम्यान दिवा येथील अनधधकृत बाींधकामाींमुळे वाढलेली
प्रमाणाबाहे रील लोकसींख्या व सिर लोकसींख्येस आणण दिवा स््े शनशी नजीकच्या गावाींचा
िळणवळणाचा सींपकण करण्याकरीता आवश्यक रस्त्याचे जाळे ववकसीत करणे, त्यास येणारी
सागरी ककनारा ननयींत्रण रे षेमुळे बाधा या ववषयावर पाहणी करण्यात आली. सिर भागातील
ववकास आराखड्यातील रस्ते ववकलसत करणेकरीता प्राथलमक सवेक्षण व जलमनीींचे ७/१२ उतारे

वव.स. २१५ (2)
लमळवून

जलमनधारकाींना

रस्त्याने

बाधधत

होणारे

भूखींड

FSI/TDR

चे

मोबिल्यात

महापाललकेचे ताब्यात िे ण्याबाबत ववनींती पत्र िे ण्याचे काम महानगरपाललकेचे स्तरावर सुरु
आहे .

___________
ठाणे पररसरातीि मोािाीस रिेल्या इमारतीसाठी
क्िस्टर ाेव्हिपमेंट योिना रााववण्याााात
(२)

६०३ (२३-१२-२०१४).

श्री.जितेंद्र रव्हाा (मांरा 
ब ा िावा), श्री.किसन िथोरे (मरब ााा),

श्री.शलशिाांत लशांदे (िोरे गाव), श्री.पाांाबरां ग ारोरा (शहापूर), श्री.हसन मबश्रीफ (िागि), श्री.सबरेश

िाा (ििजत), श्री.ियांत पाटीि (इस्िामपूर), श्री.अलमन पटे ि (मबांाादे वी), श्री.अस्िम शेड

(मािाा पजश्चम), प्रा.वर्ाज गायिवाा (धारावी), श्री.नसीम डान (चाांददविी), ाॉ.सांतोर् टारफे
(िामनबरी), श्री.शाांताराम मोरे (लभवांाी ग्रामीण), श्री.सांिय िेािर (ठाणे) :

सन्माननीय

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

(१) ठाणे पररसरातील मोडकळीस आलेल्या इमारतीींमधील लाखो रदहवाशाींच्या जजवीताचा गींभीर
प्रश्न ननमाणण झालेला असल्याने क्लस््र डेक्हलपमें् योजना राबववण्याचा ननणणय माहे जल
ु ,ै
२०१४ मध्ये घेतलेला होता, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रश्नी घेतलेल्या ननणणयाचे थोडक्यात स्वरुप काय आहे व त्यानुसार पुढे
कोणती कायणवाही व उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) असल्यास, उक्त प्रश्न भाग (१) प्रकरणी सरु
ु असलेली कायणवाही अद्याप पण
ु ण झालेली

नसल्यास, त्याची सवणसाधारण कारणे काय आहे त तसेच ठाणे महापाललका व जजल््यातील
धोकािायक इमारतीमध्ये वास्तव्यास असलेल्या लाखो नागररकाींचे जीव धोक्यात आलेले
असल्याने

मोडकळीस

आलेल्या

सवणच

इमारतीींचा

क्लस््र

डेव्हलपमें्च्या

माध्यमातून

पुनववणकास करण्यासाठी आतापयंत कोणता पाठपुरावा केला वा करण्यात येत आहे ?

श्री. दे वेंद्र फाणवीस (०२-०७-२०१६) : (१), (२) व (३) आयुक्त, ठाणे महानगरपाललका याींनी

ठाणे शहराच्या मींजूर ववकास ननयींत्रण ननयमावलीमध्ये नागरी नत
ु नीकरण योजनेचा (Urban
Renewal Cluster Development)

अींतभाणव करण्याकररताचा प्रारुप मसुिा दि. २६/११/२०१३

च्या पत्रान्वये शासनास सािर करुन सिर फेरबिलाकररता शासन सतरावरुन कलम ३७(१अेअे)
ची कायणवाही करण्याची ववनींती शासनास केली होती. तद्नींतर आयक्
ु त, ठाणे महानगरपाललका
याींनी दि. २६/२/२०१४ च्या पत्रान्वये सुधाररत मसुिा शासनास सािर केला होता. त्यामध्ये
शासनाने आवश्यक ते बिल करुन
अींतभत
ूण

करणेकामी

व

सिर

सिर ववननयम मींजूर ववकास ननयींत्रण ननयमालवीमध्ये

फेरबिल

प्रस्तावावर

आम

जनतेकडून

हरकती/सुचना

मागववण्यासाठी कलम ३७(१अेअे) ची सच
ू ना दि. ४/३/२०१४रोजी प्रलसध्ि केली आहे . सिर
सुचनेवर प्राप्त हरकती/सच
ु ना, ननयुक्त अधधकारी याींचा अहवाल व त्यावरील सींचालक, नगर

रचना, महाराषर राज्य पुणे याींचे प्राप्त अलभप्राय ववचारात घेऊन ननणणय घेण्याची कायणवाही सुरु
आहे .

___________

वव.स. २१५ (3)
एम. एम. रर. ाी. ए ची हद्द ाहाणूपयंत वाढववण्याााात
(३)

१९०४ (२३-१२-२०१४). श्री.वविास तरे (ाोईसर), श्री.दहतेंद्र ठािूर (वसई) :

मबख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) पालघर

जजल्हयातील

बोससर,

डहाण,ू

पालघर

या

तालक्
ु याींमध्ये

सन्माननीय

मोठया

प्रमाणात

नागरीकीकरण व औद्योधगकीकरण होत आहे तसेच मुींबसतील वाढत्या लोकसींख्येला सिरहू
उपववभाग पयाणय ठरत असल्याने झपा्याने वाढत असलेल्या लोकसींख्येला मल
ू भूत
सोयीसुववधा

अत्यींत

कमी

पडत

असल्याने

सिरहू उपववभाग मुींबस महानगर ववकास
प्राधधकरणाींतगणत समाववष् करण्यात यावा व एमएमआरडीएची हद डहाणू पयंत वाढववण्यात
यावी अशा आशयाची मागणी स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी मा.मख्
ु यमीं्याींकडे दिनाींक ९ जल
ु ,ै

२०१२, दिनाींक २७ ऑगस््,२०१२ व तद्नींतर पुन्हा दिनाींक ३० जानेवारी, २०१४ रोजी लेखी
ननवेिनाव्िारे केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सिरहू मागणीबाबत शासनाने कोणता ननणणय घेतला आहे , असल्यास,
त्यानस
ु ार एमएमआरडीएची हद डहाणप
ू यंत वाढववण्याच्या िष्ीने शासनाची भलु मका काय आहे,
(३)अद्यापी ननणणय घेतला नसल्यास ववलींबाची सवणसाधारण कारणे काय आहे त ?
श्री.

दे वेंद्र

फाणवीस

(०८-०७-२०१६):

(१)

होय,

अशा

आशयाची

मागणी

स्थाननक

लोकप्रनतननधीींनी केली आहे .
(२) व (३) सिरहू बाब तपासण्यात येत आहे .
___________
महाराष्ट्र नगररचाना अधधमनयम, १९६६ अन्वये म...वव.म. च्या
वविास मनयांत्रण मनयमाविीााात

(४)

२६०७ (२३-१२-२०१४).श्री.उन्मेश पाटीि (चााीसगाव) : सन्माननीय मख्
ब यमांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) महाराषर नगररचना अधधननयम, १९६६ अन्वये म.औ.वव.म.ची ववकास ननयींत्रण ननयमावली
मींजूर केलेली आहे ककीं वा कसे,

(२) असल्यास, सिरील ननयमावलीस शासनाची मींजूरी प्राप्त आहे काय, नसल्यास, त्याची
कारणे काय आहे त,

(३) असल्यास, सिरील नगररचना अधधननयम ४ अींतगणत औद्योधगक क्षेत्रातील ववकास
आराखडे मींजूर करुन घेणे अलभप्रेत होते ककीं वा कसे,
(४) नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फाणवीस (१४-०७-२०१६) :(१) होय.
(२) महाराषर औद्योधगक ववकास महामींडळाच्या अधधसधू चत क्षेत्रातील जागेच्या ववकासासाठी

शासनाने अधधसूचना द्पीबी/४३९५/३५३/प्र.क्र.१३५/९५/नवव-११, दिनाींक ७/०१/१९९९ अन्वये मूळ

वव.स. २१५ (4)
ववकास ननयींत्रण ननयमावलीस मींजूरी दिली होती. सुधाररत ववकास ननयींत्रण ननयमावलीला

शासनाने अधधसूचना क्र. द्पीबी-४३०८/४६५/प्र.क्र/६४/०८/नवव-११, दिनाींक ३१/०८/२००९ नुसार
मींजूरी दिली आहे.

(३) व (४) महाराषर प्रािे लशक व नगर रचना अधधननयम, १९६६ चे कलम ४ ची तरति
ू
प्रािे लशक ननयोजन मींडळाशी ननगडीत आहे. महाराषर औद्योधगक ववकास महामींडळाशी
ननगडीत नाही.
महाराषर प्रािे लशक व नगर रचना अधधननयम, १९६६ चे कलम ४० (१A) तरतूिीनुसार

महाराषर औद्योधगक ववकास महामींडळाच्या अधधसधू चत क्षेत्रासाठी महामींडळ हे ववशेष ननयोजन
प्राधधकरण आहे . महामींडळाच्या कायणक्षेत्रामधील

ववकास कामाींना मुख्य कायणकारी अधधकारी,

महाराषर औद्योधगक ववकास महामींडळ याींचेकडून मींजूरी दिली जाते.
___________

ठाणे शहरातीि मेरो रे ल्वेिा मांिरू ी लमााल्यानांतर ठाणे महानगरपालििेने िासारवाविी येथीि
िलमनीवर मेरो रे ल्वे िारशेा ानववण्यासाठी ररक्षण टािल्याााात

(५)

२९०२ (२३-१२-२०१४).

श्री.पेपेश हात्रे (लभवांाी पूव)ज :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मबख्यमांत्री पुढील

(१) ठाणे शहरातील मेरो रे ल्वेला मींजूरी लमळाल्यानींतर ठाणे महानगरपाललकेने कासारवडवली
येथील जलमनीवर मेरो रे ल्वे कारशेड बनववण्यासाठी आरक्षण ्ाकले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, मेरो रे ल्वे कारशेड बनववण्यासाठी पुढे कोणती कायणवाही करण्यात आली आहे ,
वा करण्यात येत आहे ?

श्री. दे वेंद्र फाणवीस (०२-०७-२०१६) :(१) ठाणे शराच्या मींजूर ववकास योजनेतील शेती
ववभागात समाववष् असलेल्या मौ. ओवळा, येथील सुमारे ४० हे . या जमीनीचा मेरो कारशेड

ॲण्ड अलासड फॅलसलल्ीज ॲण्ड कमलशणयल असा वापर बिल करणेसाठी महाराषर प्रािे लशक व
नगर रचना अधधननयम, १९६६ चे कलम ३७ अन्वये फेरबिल करण्याची बाब प्रस्ताववत आहे .

(२) सिर प्रकरणी छाननी सुरु असुन, त्याववषयी उधचत ननणणय घेण्याची शासनाची भूलमका
आहे .

___________
मीरा-भाईंदर महानगरपालििेच्या वविास रराडड्यामध्ये महाराष्ट्र
शासनाची िागा ााधीत होत असल्याााात
(६)

३१८४ (२३-१२-२०१४).

श्री.नरें द्र मेहता (लमरा भाईंदर) :

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

मीरा-भाईंिर

शहरातील

महाराषर

शासनाची

एकूण

महानगरपाललकेच्या ववकास आराखड्याप्रमाणे बाधीत होत आहे ,

सन्माननीय मबख्यमांत्री पुढील
ककती

जागा

मीरा-भाईंिर
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(२) असल्यास, कोणकोणत्या जागा आरक्षणाखाली बाधीत होत आहे त आणण ककती क्षेत्र होत
आहे ,
(३) आरक्षणाची जागा महापाललकेला ताब्यात िे ण्यात आली आहे काय,
(४) नसल्यास, त्याची कारणे काय व कधी िे ण्यात येणार,
(५) आरक्षण बाधीत सरकारी जागा महानगरपाललकेला हस्ताींतरण करण्यासींबींधी शासनाची
ननजश्चत भुलमका काय आहे ?
श्री. दे वेंद्र फाणवीस (०२-०७-२०१६) : (१) लमरा-भाईंिर शहरातील महाराषर शासनाच्या एकूण
२८ जागा ववकास आराखड्याप्रमाणे बाधीत होत आहे.

(२) मौजे चौक, उत्तन, रास-मुध,े भाईंिर, घोडबींिर, नवघर, खारी येथील शासकीय जलमनी
आरक्षणात अींतभत
ूण असून त्याींचे एकूण क्षेत्र सम
ु ारे १७१.३३ हे आर. इतके आहे .

(३) व (४) एकूण २८ आरक्षणाखालील जागाींपैकी ९ आरक्षणाखालील जागा महानगरपाललकेच्या

ताब्यात िे ण्यात आलेल्या आहेत व १८ आरक्षणाखालील जागा अनतक्रमणापासन
ू सींरक्षण
होणेकरीता महानगरपाललकेकडे सोपववल्या आहे त. तर १ आरक्षणाखालील जागेचा अद्याप
ननणणय झालेला नाही.
(५) मींजूर ववकास योजनेअींतगणत शासकीय जमीन असल्यास ती महानगरपाललकेस त्या
आरक्षक्षत कारणाकररता महूसल ववभागाकडून ननयमानस
ु ार हस्ताींतरीत करण्याची कायणवाही
करण्यात येते.
___________
शासनाने हाााच्या ववरार ाोाीांि येथीि महानगरपालििेच्या ताब्यात ददिेल्या तसेच
(७)

हाााच्या िेरऊटमधीि महानगरपालििेिाे हस्ताांतररत िेिेल्या ागीच्याााात

५५५३ (०६-०४-२०१५).

श्री.नसीम डान (चाांददविी), श्री.अलमन पटे ि (मबांाादे वी),

श्री.ााीराम लसरसिर (ाााापूर) :
काय :-

सन्माननीय मख्
ब यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील

(१) शासनाने म्हाडाच्या ववरार बोळीींज येथील महानगरपाललकेच्या ताब्यात दिलेल्या तसेच
म्हाडाच्या लेआऊ्मधील महानगरपाललकेकडे हस्ताींतररत केलेला बगीचा १२ मी, रुीं िीचा
डी.पी.रस्ता व स.पी १८ नस
ु ार मींजूर केलेल्या क्षेत्रातील ६३२७ चौ.मी.जागा हररत पट्टयाकररता

सोडून स्मशानभूमीचे आरक्षण प्रस्ताववत करण्यात आल्यामुळे म्हाडाच्या योजनेवर अन्याय
झाला असल्याचे माहे जानेवारी, २०१५ मध्ये वा त्यासुमारास ननिशणनास आले, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, ववरार येथील म्हाडाला प्राप्त झालेल्या ४७ हे क््र जलमनीपैकी सम
ु ारे २२ हे क््र
जलमनीवर ववकास आराखड्यामध्ये ववववध आरक्षणे ्ाकण्यात आली आहे त, हे ही खरे आहे
काय,
(३) असल्यास, म्हाडाने सिरहू आरक्षणावर बाींधलेल्या घरे योजनेबाबत शासन काय कायणवाही
वा उपाययोजना करणार आहे ,
(४)

नसल्यास, त्याची सवणसाधारण कारणे काय आहे त ?
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श्री.

दे वेंद्र

फाणवीस

(३०-०६-२०१६)

:(१)

महानगरपाललकेने

िफनभूमीकरीताचे

आरक्षण

प्रस्ताववत करण्यासाठी कलम ३७ नुसारची कायणवाही सुरु केली आहे.

(२) म्हाडाला गह
ृ ननमाणण कररता प्राप्त ४७ हे क््र जलमनीपैकी २०.२५ हे क््र जलमनीवर ववकास
योजनेमध्ये ववववध आरक्षणे प्रस्ताववत करण्यात आलेली आहे त.

(३) वसस-ववरार शहर महानगरपाललकेने मींजूर ववकास योजना व मींजूर ववकास ननयींत्रण

ननयमावलीनस
ु ार म्हाडाला ववकास परवानगी दिलेली आहे. तसेच प्रस्ताववत िफनभूमीपासून ३०

मी्रचा हररतपट्टा िशणवन
ू म्हाडा ने सध
ु ाररत बाींधकाम परवानगी प्रस्ताव महानगरपाललकेकडे
सािर केला आहे .

(५) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
िल्याण शहरामध्ये अनेि इमारती िन्
ब या व धोिादायि जस्थतीत असल्याााात.
(८)

६६४९ (०६-०७-२०१५).

श्री.गणपत गायिवाा (िल्याण पूव)ज , श्री.जितेंद्र रव्हाा (मबांरा ा

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

सन्माननीय मबख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा

(१) कल्याण शहरामध्ये अनेक इमारती जुन्या व धोकािायक जस्थतीत आहे त, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, जुन्या इमारतीच्या पुन:ववकास न झाल्यामळ
ु े इमारत पडून जजवीत व
ववत्तहानी झालेली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, इमारती पन
ु :ववकास करण्याकरीता २.५ (एफ.एस.आय.) व एस.आर.ए. योजना
राबववण्याकरीता स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी वारीं वार मागणी केली आहे , हे खरे आहे काय,

(४) असल्यास, धोकािायक इमारतीच्या पुन:ववकासाकरीता शासनाकडून कोणती कायणवाही
करण्यात आली आहे वा येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ?
श्री. दे वेंद्र फाणवीस (०२-०७-२०१६) :(१) होय.
(२) जजववत व ववत्त हानी ्ाळण्याच्या दृष्ीकोनातून महनगरपाललकेकडून सींबींधधत इमारत

मालक, भोगव्ाधारक अथवा भाडेकरु याींना कायिे लशर तरति
ु ीप्रमाणे नो्ीस बजाववण्यात येते.
जुन्या इमारतीींची व्याप्ती मोठ्या प्रमाणात असल्यामळ
ु े प्राधान्याक्रमाने काही अनत धोकािायक
इमारती ननषकालसत केलेल्या आहेत व याबाबतची कायणवाही ननरीं तर सुरु आहे .
(३) होय.
(४)

कल्याण-डोंबबवली

ववकासाबाबतची

शहराच्या

ननयमावली,

मींजरू ववकास

आवश्यक

त्या

ननयींत्रण

आघात

ननयमावलीमध्ये

मुल्याींकन

नागरी

अहवालासह

समह
ु

समाववष्

करण्याबाबतचा महाराषर प्रािे लशक व नगर रचना अधधननयम, १९६६ चे कलम ३७ चा पररपूणण

प्रस्ताव शासनास सािर केल्यास शासन त्याववषयी उधचत ननणणय घेसल, असे शासनाचने
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आयुक्त, कल्याण-डोंबबवली महानगरपाललका याींना कळववले आहे. मात्र महानगरपाललकेकडून
तसा प्रस्ताव अद्याप शासनास प्राप्त झालेला नाही.
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
ठाणे महानगरपालििेच्या मांिूर वविास रराडड्यानबसार ४० लमटरचा रस्ता
(लमसीांग लिांि) हणून दशजववण्यात रल्याााात

(९)

८२२२ (०७-०४-२०१५).

श्री.सांिय िेािर (ठाणे), श्री.किसन िथोरे

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

(मबरााा) :

(१) ठाणे महानगरपाललकेच्या मींजरू ववकास आराखड्यानुसार ४० लम्रचा रस्ता (लमसीींग ललींक)
म्हणून िशणववण्यात आला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) सिर रस्ता मुींबस महानगरपाललकेच्या पाण्याच्या पासप लासन जवळ असून त्यामध्ये

सासनाथनगर, गाींधीनगर, भीमनगर, जानकीिे वी नगर, इत्यािी झोपडपट्टी येत असून त्या
झोपडपट्टीधारकाींचे पुन:वसन करण्याची मागणी होत आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने कोणता ननणणय घेतला आहे काय,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फाणवीस (०२-०७-२०१६) :(१) होय.
(२) होय.
(३) सिर बाब ही झोपडपट्टी पन
ु वणसन प्राधधकरण व बह
ु स महानगरपाललकेशी सींबींधधत
ृ न्मींब

असल्याने, या िोहोंमध्ये समन्वय साधून याववषयी उधचत ननणणय घेण्याची शासनाची भूलमका
आहे .

(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
िोअर परा येथीि सेनापती ाापट मागाजवरीि ाेस्ट रगार व वव्यबत िेंद्रासाठी रर्क्षत
असिेिा भड
ू ांा वविासिािा ददल्याााात

(१०)

८३९८ (०७-०४-२०१५).

श्री.अतबि भातडािर (िाांददविी पूव)ज , श्री.अलमन पटे ि

(मांा
ब ादे वी), श्री.नसीम डान (चाांददविी) :
करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ब यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा

(१) लोअर परळ येथील सेनापती बाप् मागाणवरील बेस्् आगार व ववद्यत
ु कें्ासाठी आरक्षक्षत
असलेला भूखींड एका ववकासकाला दिला असल्याचे माहे जानेवारी, २०१५ मध्ये ननिशणनास आले
आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, बेस््चे आरक्षक्षत भूखींड ववकासकाला िे ण्यामागचे उदेश काय आहे ,

(३) असल्यास, बेस्् आगार व ववद्युत कें्ासाठीचा भूखींड ककती चौरस मी्रचा आहे ,
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(४) असल्यास, भूखींडाच्या मोबिल्यात सींबींधधत ववकासक बेस््ला काय िे णार आहे ,

(५) असल्यास, सवणसामान्याींसाठी सींबींधीत भूखींडावर घरे बाींधली जाणार आहे त काय,
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त

?

श्री. दे वेंद्र फाणवीस (१२-०७-२०१६) :(१), (२) व (३) बेस्् आगार व ववद्युत कें्ासाठी
आरक्षक्षत असलेल्या भूखींडाचे क्षेत्रफळ ८२९६ चौ.मी.

असून त्यामध्ये बेस्् उपक्रमाने बस

स्थानक व ववद्युत सींग्राही के्ाींचे बाींधकाम केलेले आहे. सिर भूखींडामध्ये ८९८.७६ चौ.मी.
क्षेत्रावर कमलपत्रा चाळ नावाची मींब
ु स महानगरपाललकेच्या भाडेकरुीं ची चाळ अजस्तत्वात आहे.

सिर भाडेकरुीं च्या सहकारी गह
ृ ननमाणण सींस्थेने ववकासकामाफणत चाळीचा पुन:ववकास प्रस्ताव

बह
ृ न्मुींबस महानगरपाललकेकडे सािर केलेला असून ववननयम ३३(७) खालील तरतूिीनुसार सिर
प्रस्तावासींिभाणत बह
ृ न्मुींबस महानगरपाललकेकडून कायणवाही अलभप्रेत आहे . बेस्् प्रशासनाने सिर
प्रस्तावास नाहरकत प्रमाणपत्र दिलेले आहे.

(४), (५) व (६) प्रस्तत
ु प्रकरणी ववकासकाकडून चाळीतील भाडेकरुीं चे पन
ु वणसन प्रस्ताववत आहे .

त्याचप्रमाणे सिर जागा आरक्षक्षत असल्याने ववननयम ३३(७) चे तरतुिीनुसार पररगणणत होणारे
सुववधा क्षेत्र ववकासकाने बेस््ला िे णे क्रमप्राप्त आहे .

___________

उल्हासनगर शहरातीि अनाधधित ााांधिामे मनयलमत िरणे तसेच
त्याच्या दां ााची रक्िम िमी िरणे
(११)

८६१३ (०६-०७-२०१५).

श्रीमती ज्योती ििानी (उल्हासनगर) :

सन्माननीय

मबख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) उल्हासनगर (जज.ठाणे) शहरातील अनधधकृत बाींधकामे ननयमाधीन करणेसाठी शासनाने
कायिा केला होता, उल्हासनगर शहरातील हजारो नागररकाींनी त्याींची बाींधकामे ननयलमत
होणेसाठी महानगरपाललकेच्या तञ स सलमतीचे कामकाज ठप्प पडलेले आहे, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सुमारे ४ वषाणपासन
ू एकाही प्रकरणात अींनतम ननणणय झालेला नाही, हे खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, प्रामख्
ु याने अनाधधकृत बाींधकामाची िीं डात्मक रक्कम भरुन बाींधकाम ननयलमत
करावयाचे आहे , परीं तु िीं डात्मक रक्कम ही आजच्या प्रचललत िरानुसार लावण्यात येत आहे

असे न करता त्यामध्ये ज्यावेळेस बाींधकाम झाले आहे त्यावेळेच्या प्रचललत िरानुसार िीं ड

आकारण्यात आल्यास शहरातील सवण अनाधधकृत बाींधकामधारक पुढे येतील व शासनाच्या
नतजोरीत भर पडू शकेल, हे खरे आहे काय,

(४) असल्यास, शहरातील हजारो बाींधकामे ननयलमत होवू शकले नाही, हे खरे आहे काय,

(५) असल्यास, तञ स सलमती अध्यक्ष व जजल्हाधधकारी ठाणे याींच्याकडे प्रलींबबत प्रकरणाबाबत
कोणतीही कायणवाही झाली नाही, हे खरे आहे काय,
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे ?

वव.स. २१५ (9)
श्री. दे वेंद्र फाणवीस (०२-०७-२०१६) :(१) नाही.
(२) नाही.
(३) ते (६) उल्हासनगर शहरातील अनधधकृत ववकासकामे ननयमाधधन करणेसींबींधधच्या प्रलींबबत

प्रस्तावामध्ये प्रस्तावधारक हे आवश्यक ती कागिपत्रे व मादहती, ववकासकामाचा भक्कमपणा
प्रमाणपत्र (Structural Stability Certificate) व अजननशमन सुरक्षा उपाय योजनेबाबत

आवश्यक ते प्रमाणपत्र सािर कररत नसल्याने, अनधधकृत ववकास कामे ननयमाधधन करण्यास
ववलींब होत आहे .

___________
उल्हासनगर शहराच्या हद्दीतीि धोिादायि इमारतीतीि पन
ब ाांधणी िरताना चार चटई क्षेत्र
मनदे शाांि मांिबर होणे व पबनाांधणी िरताना मबा लमाित धारिाांची नावे िागणे

(१२)

८६१४ (०६-०७-२०१५).

श्रीमती ज्योती ििानी (उल्हासनगर) :

सन्माननीय

मख्
ब यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) उल्हासनगर शहराच्या महापाललका हदीतील धोकािायक इमारतीतील पुनबांधणी करताना
चार च्स क्षेत्र ननिे शाींक मींजरु होणेकामी शासनाकडे प्रस्ताव सािर केला आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, क्लस््र डेव्हलपमें् प्लॅ न प्रमाणे २.५ च्स क्षेत्र िे ण्याबाबत प्रस्ताव शासनाच्या
ववचाराधीन आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, इमारत पुनबांधनी करताना मळ
ु लमळकत धारक व फ्लॅ ् धारक याींना बाींधकाम
व्यावसानयक वेगवेगळे धमकी, आलमष अथवा प्रलोभने िाखवन
ू त्याींची लमळकत आपल्या
नावावर करुन घेत असल्याचे ननिशणनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, सिर प्रकरणी शासनस्तरावरुन कोणती उपाययोजना करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे ?
श्री. दे वेंद्र फाणवीस (१०-०८-२०१६) :(१) नाही. उल्हासनगर शहरातील अनधधकृत ववकास कामे
ननयमाधधन करणे अधधननयम-२००६ अींतगणत ननयमानक
ु ू ल करण्यात आलेल्या बाींधकामाच्या

पुनबांधणी प्रस्तावाींना ४.०० च्स क्षेत्र ननिे शाक िे ण्याची मागणी काही पुनववणकास प्रस्तावाींतगणत
शासनाकडे प्राप्त झाली आहे .

(२) सध
ु ारीत प्रलसध्ि प्रारुप ववकास ननयींत्रण ननयमावलीमध्ये नागरी समह
ु ववकासाबाबतची
तरतुि प्रस्ताववत करण्यात आली आहे .

(३) उल्हासनगर महानगरपाललकेच्या अलभलेखानस
ु ार अशी बाब ननिशणनास येत नाही.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________

वव.स. २१५ (10)
मबांाई शहरातीि िबन्या इमारतीच्या पबन:वविासाचा मागज मोिाा िपेन
क्िस्टर ाेव्हिपमेंट धोरणावर लशक्िामोतजा िेल्याााात

(१३)

९८०७ (०७-०४-२०१५).

श्री.सांिय पोतनीस (िलिना) :

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मबख्यमांत्री पुढील

(१) मुींबस शहरातील जुन्या इमारतीच्या पुन:ववकासाचा मागण मोकळा करुन नक
ु तेच माहे

जानेवारी, २०१५ मध्ये मा.मुख्यमींत्री महोद्याींनी क्लस््र डेव्हलपमें् धोरणावर लशक्कामोतणब
केले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त क्लस््र डेव्हलपमें् धोरणाचा फायिा शहरातील ककती जन्
ु या इमारतीना
होणार आहे ,

(३) असल्यास, याची अींमलबजावणी केव्हापासन
ू होणार आहे व कोणकोणत्या भागात सिर
क्लस््र डेव्हलपमें् धोरण राबववण्यात येणार आहे ,

(४) असल्यास, क्लस््र डेव्हलपमें्च्या धोरणाचे सवणसाधारण स्वरुप काय असेल ?
श्री. दे वेंद्र फाणवीस (१४-०७-२०१५) :(१) ते (४) बह
ृ न्मुींबस ववकास ननयींत्रण ननयमावली, १९९१

मध्ये जुन्या ववननयम, ३३(९) मधील तरतूिीनुसार नागरी नूतनीकरण योजनेमध्ये (क्लस््र
डेव्हलपमें्) प्रामुख्याने उपकर इमारतीींच्या पुनववणकासाची तरतूि होती.

शासनाने दिनाींक ९.९.२०१४ रोजीच्या अधधसच
ू नेन्वये फेरबिल मींजरू केलेला असन
ू

पूणत
ण : नवीन ववननयम अींतभत
ूण केलेला आहे. त्यानुसार ३० वषाणवरील सवण अधधकृत इमारती

नागरी नूतनीकरण योजनेमध्ये पात्र ठरववलेल्या आहे त. उपकर इमारतीींबरोबर सवण प्रकारच्या
जुन्या इमारतीींना त्याचा फायिा होणार आहे. सिर ननयमाींची अींमलबजावणी सुरु झालेली आहे .
सवणसाधारणपणे

ववननयम

३३(९)

च्या

तरतुिीनुसार

पन
ु ववणकास

इमारतीींचा

समूह

असलेल्या , ककमान ४००० चौ.मी. क्षेत्र असलेल्या व १८.०० मी रुीं ि रस्ता असलेल्या

भूखींडामध्ये नागरी नूतनीकरण योजना राबववणेत येते. त्याकररता ४.०० च्स क्षेत्र ननिे शाींक

ककीं वा ववद्यमान भाडेकरु / भोगव्िार याींच्या पन
ु वणसननासाठी लागणारा च्स क्षेत्र ननिे शाींक
अधधक प्रोत्साहनात्मक च्स क्षेत्र ननिे शाींक यामधील कमाल च्स ननिे शाींक अनुञ सय
े आहे .
अशा भख
ू ींडाींचा सावणजननक सवु वधा क्षेत्राच्या ननमाणणासह पन
ु ववणकास करणेची तरति
ू आहे .
___________

मबांाई ताादे व पट्टे ाापूराव मागाजवरीि ााााराम स्रीट येथीि डाजल्ाांग वविलसत िरण्याााात.
(१४)

१०५८७ (०७-०४-२०१५).

श्री.रमेश िदम (मोहोा) :
काय :-

श्री.ाानराव लशांदे (माढा), श्री.जितेंद्र रव्हाा (मबांरा ा िावा),

सन्माननीय गहमनमाजण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील

(१) मुींबस ताडिे व पठ्ठे बापूराव मागाणवरील सवे नीं.१५३, १५४, १८२ आणण ३ -५ सी ७ - १७
अेबी, ३९अे या बाळाराम स्री् येथील बबजल्डींग ववकलसत करण्यासाठी घेतल्या आहे त, तथावप

मूळ भाडेकरुीं ची सींख्या ३८९ असता ३०४ एवढे करुन म्हाडा आणण मुींबस महापाललकेने सिर
ववकासकास परवानगी दिली आहे , हे खरे आहे काय,

वव.स. २१५ (11)
(२) असल्यास, ८५ भाडेकरुीं ना वगळण्यात आले आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, त्याची कारणे काय आहे त,
(४) तसेच सिर प्रकल्पातील सवण गाळे धारकाींना घरे िे णेबाबत शासनाने कोणती कायणवाही केली
वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. प्रिाश महे ता (१७-०९-२०१६) :(१), (२), (३) व (४) उपाध्यक्ष, म्हाडा याींचे अहवालानुसार

भक
ू र पाहणी क्र. १५३, १५४, ताडिे व पठ्ठे बापरू ाव मागण या नागू सयाजी चाळ म्हणन
ू
ओळखल्या

जाणाऱ्या

मालमत्तेच्या

ववकास

ननयींत्रण

ननयमावली

३३(७)

अींतगणतच्या

पुनववणकासाच्या प्रस्तावास मुींबस इमारत िरु
ु स्ती व पुनरण चना मींडळाद्वारे ना-हरकत प्रमाणपत्र
अिा

करण्यात

आले

आहे .

ना-हरकत

प्रमाणपत्र

अिा

करताना

मींडळाद्वारे

३८९

भाडेकरु/रदहवाशी प्रमाणणत केले. तथावप सिर प्रकल्पात बोगस भाडेकरु िाखवून ववकासकाने
अनतररक्त च्स क्षेत्र ननिे शाींक प्राप्त केल्याबाबत प्राप्त तक्रारीच्या अनष
ु ींगाने मींब
ु स इमारत व
िरुस्ती व पुनरण चना मींडळाद्वारे सखोल चौकशीअींती ३०४ भाडेकरु /रदहवाशी प्रमाणणत करण्यात
आले आहे.

भूकर पाहणी क्र.१५३, १५४ व १८५ ताडिे व ववभाग याींचे एकबत्रतीकरण करुन

ववकासकास दि.५.१.२००८ रोजी सध
ु ाररत ना-हरकत प्रमाणपत्र अिा केले आहे . भक
ू र पाहणी

क्र.१५३, १५४ वरील पात्र ३०४ भाडेकरु/रदहवाशी व भक
ू र पाहणी क्र. १८५ वरील पात्र २१२
भाडेकरु/रदहवाशी

अशा

एकूण

५१६

भाडेकरु

रदहवाश्याींचे

पन
ु वणसन

होत

नाही

तोपयंत

ववकासकास ववक्री घ्काींच्या ववक्रीकररता मुींबस इमारत व िरु
ु स्ती व पुनरण चना मींडळाद्वारे नाहरकत प्रमाणपत्र प्रिान केले जाणार नाही.

___________
पािघर जिल््याच्या प्रस्ताववत वविास रराडायातीि चि
ब ा व त्रबटी नगररचना ववभागाच्या
वारां वार मनदशजनास येत असल्याााात

(१५)

११२५८ (०७-०४-२०१५).

श्री.ज्ञानराि चौगबिे (उमरगा), श्री.िष्ट्णा घोाा (पािघर) :

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

(१) शासनाने नव्याने ननमाणण केलेल्या पालघर जजल््याच्या प्रस्ताववत ववकास आराखडयातील
चक
ु ा व त्र्
ु या नगररचना ववभागाच्या वारीं वार ननिशणनास रदहवाश्याींनी आणन
ु सिर आराखडा

रद करावा अशी मागणी दिनाींक २९/०१/२०१५ रोजी मोचाण काढून जजल्हाधधकारी, पालघर
याींच्याकडे ननवेिनाद्वारे केली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, नगररचना ववभागाकडे दिनाींक ०८/०१/२०१५ रोजी सािर केलेल्या प्रारुप ववकास
आराखडयात

्ें भाडे,

नवली,

अत्याळी,

वेवरू ,

घोरवीरा

व

गोठणपरू

भागातील

शेतकरी

ग्रामस्थाींनी घोर फसवणूक झाल्याचा आरोप ननवेिनात करण्यात आला आहे , हे ही खरे आहे
काय,

वव.स. २१५ (12)
(३) असल्यास, सिर प्रारुप आराखडयाला घेण्यात आलेल्या आक्षेपानुसार पुढील कायणवाहीची
सद्यःजस्थती काय आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फाणवीस (०२-०७-२०१६) :(१) होय.
(२) होय.
(३) व (४) पालघर नगरपररषि याींच्या वतीने नामननिे लशत अधधकाऱ्याींने पालघर शहराची प्रारुप
ववकास योजना, महाराषर प्रािे लशक व नगर रचना अधधननयम, १९६६ चे कलम ३० अन्वये
दि.५/१/२०१५ रोजी शासनाकडे मींजूरीसाठी सािर केली आहे. याबाबत सींचालक, नगर रचना,

महाराषर राज्य, पुणे याींचे अलभप्राय दि.१५/५/२०१५ चे पत्रान्वये शासनाकडे प्राप्त झाले आहे त.
त्याववषयी छाननीची कायणवाही सरु आहे . मा.मुख्यमींत्री महोियाींनी ववधानसभेत दिलेल्या
आश्वासनाच्या अनुषींगाने पालघर ववकास योजनेबाबतचे मुद्याींवर चचाण करणेसाठी मा.मुख्यमींत्री
महोियाींच्या अध्यक्षतेखाली दि.२४/६/२०१६ रोजी बैठक आयोजजत करण्यात आली आहे .
___________
िल्याण-ाोंडाविी, अांारनाथ व ादिापूर (जि.ठाणे) व ठाणे शहरातीि समस्याची
शासनाने दडि घेऊन समह
ू वविास (क्िस्टर) योिना रााववणे व
शहराचा मनयोिनाध्द वविास िरण्याााात

(१६)

११९८४ (०७-०४-२०१५).

श्री.अस्िम शेड (मािाा पजश्चम), ाॉ.ाािािी किणीिर

(अांारनाथ), श्री.अिन
बज डोतिर (िािना), श्री.सबभार् भोईर (िल्याण ग्रामीण) :

सन्माननीय

मबख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) कल्याण-डोंबबवली, अींबरनाथ व बिलापरू (जज.ठाणे) व ठाणे शहरातील समस्याची शासनाने

िखल घेऊन समूह ववकास (क्लस््र) योजना राबववण्याचा व शहराचा ननयोजनबध्ि ववकास
करण्याचा ननणणय शासनाने दि. १५ जानेवारी, २०१५
आहे काय,

रोजी वा त्यासुमारास घेतला आहे, हे खरे

(२) असल्यास, सिर योजनेचे स्वरुप काय आहे त,
(३) असल्यास, सिरहू योजना राबववण्याच्या दृष्ीने शासनाने कोणती उपाययोजना केली वा
करण्यात येत आहे ?
श्री. दे वेंद्र फाणवीस (३०-०६-२०१६) :(१) आयुक्त, ठाणे महानगरपाललका याींनी ठाणे शहराच्या

मींजरू ववकास ननयींत्रण ननयमावलीमध्ये नागरी नत
ु नीकरण योजनेचा (Urban Renewal
Cluster Development)

अींतभाणव करण्याकररताचे शासनास सािर केलेल्या प्रारुपमध्ये

शासनाने आवश्यक ते बिल करुन सिर फेरबिल प्रस्तावावर आम जनतेकडून हरकती/सुचना
मागववण्यासाठी कलम ३७ (१अेअे) ची सुचना शासनाने दि. ४/३/२०१४ रोजी प्रलसध्ि केली आहे .

सिर सुचनेवर प्राप्त हरकती / सुचना , ननयुक्त अधधकारी याींचा अहवाल व त्यावरील

सींचालक, नगर रचना, महाराषर राज्य पण
ु े याींचे प्राप्त अलभप्राय तसेच ठाणे महानगरपाललकेने

वव.स. २१५ (13)
सािर केलेला

इम्पॅक्् असेसमें् ररपो्ण ववचारात घेऊन शासनस्तरावर ननणणय घेण्याची

कायणवाही सुरु आहे .

कल्याण-डोंबबवली महानगरपाललकेने इम्पॅक्् असेसमें् ररपो्ण सहीत समुह ववकास

योजनेचा प्रस्ताव शासनास सािर केल्यास त्यावर योनय तो ननणणय घेण्यात येसल. असे
शासनाने

कल्याण-डोंबबवली

महानगरपाललकेस

कळववले

आहे .

अींबरनाथ

व

बिलापूर

नगरपररषिाींबाबत समुह ववकास योजना लागू करण्याची बाब सद्य:जस्थतीत शासनस्तरावर
ववचाराधीन नाही.

(२) ठाणे शहरासाठी समह
ू ववकास योजना अींतीमत: मींजरू करण्याची कायणवाही सरु
ु आहे. सिर
योजना अींतीमत: मींजूर झाल्यानींतर योजनेचे स्वरुप स्पष् होसल.

(३) ठाणे शहराची समूह ववकास योजना अींतीमत: मींजूर झाल्यानींतर त्यानुसार योजना
राबववण्यात येसल.

___________
मबांाईच्या वविासाची ददशा मनजश्चत िरणाया रराडड्याचे प्रापेप तयार िरण्याााात
(१७)

१४८९४ (०८-०४-२०१५).

श्री.जितेंद्र रव्हाा (मबांरा ा िावा) :
काय :-

श्री.अजित पवार (ाारामती), श्री.रमेश िदम (मोहोा),
सन्माननीय मबख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील

(१) सन २०१४ ते २०३४ वषाणकरीता मींब
ु सच्या ववकासाची दिशा ननजश्चत करणाऱ्या आराखड्याचे
प्रारुप तयार करण्यात आले असन
ू त्यात आठ पयंत च्सक्षेत्र वाढवण्याची लशफारस करण्यात
आली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, नगररचना तञ स सामाजजक कायणकते याींनी आक्षेप घेतला असन
ू आठ पयंत
च्सक्षेत्र वाढवन
ू दिल्यास त्याचा ववपरीत पररणाम मींब
ु सकराींना भोगावा लागणार आहे असा
इशारा दिला आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या सींिभाणत चौकशी करण्यात आली आहे काय, त्यात काय आढळून आले व
तद् नुसार पुढे कोणती कारवास केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फाणवीस (१४-०७-२०१५) :(१) बह
ृ न्मुींबस महानगरवपालकेने दिनाींक २५.२.२०१५ रोजी
प्रलसध्ि केलेल्या प्रारुप ववकास योजनेमध्ये लसलमत क्षेत्रासाठी आठ च्स क्षेत्र ननिे शाींक

प्रस्ताववत केलेला होता. सींपूणण महानगरपाललका क्षेत्रासाठी आठ च्स क्षेत्र ननिे शाींक प्रस्ताववत
केलेला नव्हता.

(२) ते (४) बह
ृ न्मुींबस महानगरपाललकेने दिनाींक २५.२.२०१५ रोजी प्रलसध्ि केलेल्या सुधाररत

प्रारुप ववकास योजनेवर ववस्तत
ू ना महानगरपाललकेस प्राप्त झालेल्या
ृ प्रमाणात हरकती व सच
होत्या. सिर प्रारुप ववकास योजनेमध्ये आरे खनाच्या चुकाींसह इतरही चक
ु ा मोठ्या प्रमाणात

झालेले ननिशणनास आलेवरुन शासनाने प्रारुप ववकास योजनेतील चुकाींची सेखाल शहाननशा

करुन, त्यानरु
ु प िरु
ु स्ती करुन सध
ु ाररत प्रारुप ववकास योजना पन
ु प्रलसध्ि करणेचे ननिे श
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दिनाींक २३.४.२०१५ रोजी दिलेले आहे त. त्यानुसार नव्याने सध
ु ाररत प्रारुप ववकास योजना
बह
ृ न्मुींबस महानगरपाललकेने दिनाींक २७.५.२०१६ रोजी प्रसीध्ि केलेली आहे.
___________

मबांाई उपनगरातीि अांधेरी (पजश्चम) ते वाांद्रे (पजश्चम)
येथीि अनेि मागाजवरीि पथ ददव्याााात

(१८)

१५३१८ (०७-०४-२०१५).

श्री.अलमत साटम (अांधेरी पजश्चम) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मबख्यमांत्री

(१) मींब
ु स उपनगरातील अींधेरी (पजश्चम) ते वाीं्े (पजश्चम) येथील अनेक मागाणवरील

पथदिव्याच्या कमी प्रकाशामळ
ु े चोरी, मदहलाींच्या ववनयभींगाच्या गुन्हयामध्ये वाढ झाली

असल्याचे ननवेिन पोलीस उपआयुक्त, पररमींडळ-९ याींनी महानगरपाललकेला दिले असल्याची
बाब माहे फेब्रुवारी, २०१५ मध्ये वा त्या सम
ु ारास ननिशणनास आली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, मागील वषी स्थाननक लस्ीझन्स ग्रप
ु ने केलेल्या प्रकाशाच्या पातळीच्या
सवेनुसार प्रकाशाची पातळी मानाींकनापेक्षा ३० ्क्के कमी आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, आधुननक दिवाबत्तीचा प्रस्ताव गेल्या एक वषाणपासून महानगरपाललकेच्या
कायाणलयामध्ये धुळखात पडला आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, सिर प्रस्ताव महानगरपाललकेच्या तत्कालीन अनतररक्त आयुक्त ्ी.राजीव
जलो्ा व ्ी.ओ.पी.गप्ु ता याींच्या खो्या मादहतीमळ
ु े प्रलींबबत आहे, हे ही खरे आहे काय,

(५) असल्यास, सींपूणण मुींबस शहरातील प्रकाशाची पातळी वाढववणा-या आधुननक दिवाबत्तीच्या
प्रस्तावास प्रलींबबत ठे वणाऱ्या ्ी.राजीव जलो्ा व ्ी.ओ.पी.गुप्ता या महानगरपाललकेच्या
माजी अनतररक्त आयुक्ताींवर शासनाने कोणती कारवास केली आहे वा करण्यात येत आहे
काय,

(६) तसेच सींपूणण मुींबस शहरातील प्रकाशाची पातळी वाढववण्याबाबत शासनास ककती कालावधी
लागणार आहे तसेच कोणती उपाययोजना केली आहे वा करण्यात येत आहे काय,
(७) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फाणवीस (१०-०८-२०१६) :(१) हे खरे आहे .
(२) लस्ीझन्स फोरम या सींस्थेमाफणत मुींबसमध्ये १०७ रस्त्याींचे सवेक्षण केले असता, अनेक
रस्त्याींवर ववद्युत दिव्याींची प्रकाश तीव्रता कमी असल्याचे अहवालात िशणववले होते.
(३) हे खरे नाही.

तथावप, कें् शासन अींधगकृत कींपनी मे.एनजी सकफलशयन्सी सववणस लल. (ससएसएल)

याींच्याकडून तसेच शासनाच्या ननिे शाप्रमाणे, बह
ृ न्मुींबसतील सवण रस्त्याींवरील दिवाबत्तीच्या
खाींबाींवर पारीं पाररक दिव्याींऐवजी एलसडी दिवे बसववण्याचा प्रस्ताव महानगरपाललकेस प्राप्त
झाला होता व त्या अनुषींगाने मररन ड्रासव्ह येथे प्रायोधगक तत्वावर एलसडी पथदिवे
बसववण्यात आले आहे त.
(४) हे खरे नाही.
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(५) प्रश्न उद््ावत नाही.
(६) कें् शासन व राज्य शासन याींच्या नवीन धोरणात्मक ननणणयाप्रमाणे, बह
ृ न्मुींबसतील सवण
रस्त्याींवरील

दिवाबत्तीींच्या

खाींबाींवर

पारीं पाररक

दिव्याींऐवजी

एलसडी

दिवे

्प्प्या्प्प्याने

बसववण्यात येणार आहे त. त्यामळ
ु े मींब
ु स शहरातील प्रकाशाची पातळी वाढण्यास मित होसल.

त्यासाठी प्रशासकीय धोरणानुसार, ववद्युत पुरवठा कींपन्याींनी एलसडी दिवे बसववण्यासाठी

ननवविा मागवावयाच्या आहे त. त्यानुसार मे. बेस््कडून ननवविा मागववण्यात आल्या आहे त.
तसेच,

मे.ररलायन्स

व

मे.एमएससडीसीएल

याींच्याकडून

िे खील

अशाप्रकारच्या

ननवविा

मागवावयाच्या आहे त, ज्यामध्ये सींबींधधत ववभाग कायाणलयाींकडून ववभागननहाय १०% पारीं पाररक
सोडडयम व्हे पर दिवे बिलून त्याजागी एलसडी दिवे प्रायोधगक तत्वावर बसवावयाचे आहे त.

तद्नींतर सिर एलसडी दिवे बसववण्याची प्रकक्रया सवणसमावेशक भाडे तत्वावर रुपाींतरीत

करुन व त्याचा योनय िर ठरवून प्रशासकीय व महानगरपाललका अधधननयम १८८८ नुसार सिर
प्रस्ताव स्थायी सलमती, सुधार सलमती व महानगरपाललका सभागह
ृ याींच्या मींजुरीकररता सािर

करण्यात येसल. सिर प्रस्तावास प्रशासकीय मींजरु ी प्राप्त झाल्यानींतर महापाललकेमाफणत पढ
ु ील
योनय ती कायणवाही करण्यात येसल.
(७) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
िल्याण ाोंडाविी महानगरपालििा येथीि क्िस्टर योिनेााात

(१९) १५८६३ (०८-०४-२०१५).

श्री.सभ
ब ार् भोईर (िल्याण ग्रामीण) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

सन्माननीय मबख्यमांत्री

मौजे डोंबबवली, जज.ठाणे येथील जाहीर कायणक्रमात कल्याण-डोंबबवली शहराकरीता दिनाींक

१ डडसेंबर, २०१४ रोजी वा त्या सम
ु ारास मा.मख्
ु यमींत्री याींनी क्लस््र डेव्हलपमें् योजना लागू
करण्याचे जाहीर केले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सिर क्लस््र डेव्हलपमें् योजनेला ववरोध होत असल्याचे ननिशणनास आले
आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, मा.मुख्यमीं्याींनी जादहर केलेल्या क्लस््र डेव्हलपमें् योजनेची अींमलबजावणी
सरु
ु करण्यात आली आहे काय,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फाणवीस (०२-०७-२०१६) :(१) कल्याण-डोंबबवली शहराकरीता क्लस््र डेव्हलपमें्
योजना राबववण्याची ववनींती मा.लोकप्रनतननधीींनी मा.मुख्यमींत्री महोियाींना दिनाींक ८/१२/२०१४
च्या पत्रान्वये केली आहे . कल्याण-डोंबबवली महानगरपाललकेने इम्पॅक्् असेसमें् ररपो्ण सह
समुह ववकास योजनेचा प्रस्ताव शासनास सािर केल्यास त्यावर उधचत ननणणय घेण्यात येसल.
असे शासनाने कल्याण-डोंबबवली महानगरपाललकेस कळववले आहे .
(२) प्रश्न उद््ावत नाही.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________

वव.स. २१५ (16)
मबांाई महानगरपालििेच्या दहस्यापोटी शासनािाून िमा िरण्यात येणाया रक्िमेााात
(२०)

१६१४३ (०८-०४-२०१५).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.अमनि ााार (डानापूर) :

सन्माननीय मबख्यमांत्री पुढील

(१) मींब
ु स महानगरपाललकेच्या दहश्श्यापो्ी शासनाकडून जमा करण्यात येणाऱ्या कराची माहे
डडसेंबर, २०१४ अखेरपयंत २,७३९.८८ को्ीची रक्कम महानगरपाललकेला येणे आहे, हे खरे आहे
काय,
(२) असल्यास, या थकबाकीसाठी महानगरपाललकेने अनेकिा शासनाकडे पाठपुरावा केला
असतानाही अियापी ही रक्कम महानगरपाललकेला दिली नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त रक्कम महानगरपाललकेला न िे ण्याची कारणे काय आहे त, त्याबाबत
कोणती उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फाणवीस (१२-०८-२०१६) :(१) शासनाच्या ववववध ववभाग/ उपक्रमाींकाकडून बह
ु स
ृ न्मींब
महानगरपाललकेस सहाय्यक अनि
ु ाने, मालमत्ता कर, पाणीपट्टी जल व मलनन:सारण आकार
तसेच महापाललकेमाफणत शसनाच्या वतीने जमा करण्यात आलेल्या ववववध करावरील व्ावाच्या

रकमाींपो्ी माहे डडसेंबर, २०१४ पयंत रु. ३००३.७६ को्ी इतकी रक्कम येणे असून रु. ३७९.९०
को्ी इतकी रक्कम महानगरपाललकेने शासनास िे णे आहे .

(२) शासनाकडून महानगरपाललकेस येणे व महानगरपाललकेकडून शासनास िे णे ही सातत्याने
चालणारी प्रकक्रया असून, थकीत रकमा प्राप्त करण्याकररता महानगरपाललकेमाफणत पाठपुरावा
करण्यात येत असतो.

(३) व (४) शासनाच्या ववववध ववभागाींकडे, ववभागाींच्या अखत्यारीतील कायाणलयाींकडे बह
ृ न्मुींबस

महानगरपाललकेची काही रक्कम येणे असते, त्याप्रमाणे शासनास सध्
ु िा महापाललकेकडून काही
रक्कम येणे असते.

सिर रकमाींचा भरणा करण्याची प्रकक्रया ही सातत्याने चालणारी आहे.
तथावप, काही थकीत रकमाींच्या पररगणनाबाबत शासनाचे व महानगपाललकेचे अधधकारी

याींच्यात एकमत होत नसेल तर अशा रकमाींचे वाि सोडववण्यासाठी व त्यास अनुसरुन उधचत
लशफारस करण्यासाठी दि.२५.०१.२०१२ च्या शासन ननणणयान्वये, प्रधान सधचव -२ (नगर
ववकास), प्रधान सधचव (ववत्त) व सींबींधधत मींत्रालयीन ववभागाचे सधचव याींची सलमती नेमलेली
आहे .
सिर सलमतीची बैठक दि.३१.०१.२०१३ रोजी व रोजी झाली असून, सींबींधधत ववभागाींना

महापाललकेच्या रकमा अिा करण्याचे तसेच महापाललकेसही शासनाच्या रकमा अिा करण्याच्या
सूचना िे ण्यात आल्या आहे त.
___________

वव.स. २१५ (17)
मबांाईतीि १४५ एफ, लशांदे चाा, साने गबपेिी मागज, मबांाई या इमारतीच्या
(२१)

पबनाांधणी योिने अांतगजत भूसांपादनाचा प्रस्ताव

१६१८८ (०८-०४-२०१६).

अॅा.भीमराव धोंाे (रष्ट्टी) :

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मबख्यमांत्री पुढील

(१) मुींबसतील १४५ एफ, लशींिे चाळ, साने गुरुजी मागण, मुींबस - १३ या इमारतीच्या पुनबांधणी
योजने अींतगणत भूसींपािनाचा प्रस्ताव मुींबस महानगरपाललकेकडून मींजूर होऊन मुींबस इमारत
िरु
ु स्ती व पन
ु रण चना मींडळामाफणत शासनाकडे सािर करण्यात आला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सिरहू प्रस्तावावर शासनाकडून कोणती कारवास केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) असल्यास, सिरहू प्रस्तावावर ककती कालावधीत कायणवाही होणे अपेक्षक्षत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फाणवीस (०५-०८-२०१६) :(१), (२) व (३) इमारत क्रमाींक १४५ एफ लशींिे चाळ, साने
गरु
ु जी मागण व त्यालगतच्या इमारती रे ल्वेलगत असल्याने त्या इमारतीींच्या पन
ु बांधणी योजनेस

मायाणिा आली आहे . त्याखेरीज सिर योजना ना.म.जोशी मागाणच्या रुीं िीकरणामुळे िे खील बाधधत

झालेली आहे . सिर योजना व्यवहायण होण्याच्या दृष्ीने लगतच्या करमणुकीच्या मैिानाच्या
आरक्षण बिलाचा प्रस्ताव बह
ुीं स महानगरपाललकेद्वारे नगरववकास ववभागास सािर केला
ृ न्मब

असन
ू प्रस्तावास महाराषर प्रािे लशक व नगर रचना अधधननयम, १९६६ च्या ३७ (२) नस
ु ार
शासनाची

मींजूरी

वैधाननक

कायणवाहीची

पूतत
ण ा

बह
ृ न्मुींबस

महानगरपाललकेकडून

झालेली

नसल्यामळ
ु े प्रलींबबत आहे. आरक्षण बिलास मींजूरी प्राप्त झाल्यानींतर महाराषर गह
ृ ननमाणण व
क्षेत्रववकास प्राधधकरणाद्वारे त्या मालमत्तेच्या भस
ू ींपिनाचा प्रस्ताव गह
ृ ननमाणण ववभागास
प्रशासकीय कायणवाहीस्तव सािर करणे ननयोजजत आहे.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

मबांाई शहर हे भबिांपप्रवण क्षेत्र तीनमध्ये मोात असल्यामा
ब े ६.९ ररश्टर
स्िेि पयंत भबिांपाचा हादरा ासण्याचा धोिा असल्याााात

(२२) १७३८५ (११-०८-२०१५).

श्री.अलमन पटे ि (मांा
ब ादे वी), श्री.अस्िम शेड (मािाा पजश्चम),

श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), प्रा.वर्ाज गायिवाा (धारावी) :
खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मबख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा

(१) मुींबस शहर हे भुकींपप्रवण क्षेत्र तीनमध्ये मोडत असल्यामळ
ु े ६.९ ररश््र स्केल पयंत

भक
ु ीं पाचा हािरा बसण्याचा धोका असताना पाललकेच्या बाींधकाम परवानगी ननयमावलीकडे
िल
ण झाले असल्याचे माहे एवप्रल, २०१५ मध्ये वा त्या िरम्यान ननिशणनास आले आहे , हे खरे
ु क्ष
आहे काय,

(२) असल्यास, नव्या इमारतीींना परवानगी िे ताना ती इमारत भुकींपात तग धरु शकते का
याचे प्रमाणपत्र बींधनकारक करण्याबाबत शासनाने कोणती कायणवाही केली आहे वा करण्यात
येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. २१५ (18)
श्री. दे वेंद्र फाणवीस (१४-०७-२०१५) :(१) अशी बाब नाही.
(२) व (३) मा.सवोच्च न्यायालयाने लसव्हील अवपल क्र. १११५०/२०१३ मध्ये दिनाींक
१७/१२/२०१३ रोजी आिे श िे वून मुींबसतील उीं च इमारतीच्या प्रस्तावाची छाननी करणेसाठी
्ी.पी.एस.पा्णकर, ननवत्ृ त न्यायाधीश, मींब
ु स उच्च न्यायालय याींचे अध्यक्षतेखाली तञ स
सलमती गठीत केलेली आहे . सिर सलमती दिनाींक ९/६/२०१४ रे ाजीच्या शासन ननणणयान्वये

कायणरत झालेली आहे . त्यामध्ये स्थापत्य अलभयाींबत्रकी ववभाग, आय.आय.्ी. मुींबस येथील

प्राध्यापक तसेच जव्हजे्ीआय, मुींबस येथील सींरचनात्मक अलभयाींबत्रकी ववभागाचे प्राध्यापक,
ननरी या सींस्थेचे शास्त्रञ स, ्ी.पींकज जोशी, वास्तवु वशारि या तञ स व्यक्तीींचा समावेश आहे .

सिर सलमतीकडून प्रामुख्याने ७० मी. पेक्षा जास्त उीं च असलेल्या इमारतीींच्या प्रस्तावाची

छाननी करणेत येत आहे .
उत्तुींग

इमारतीची

सींरचना

सींकल्पधचत्रे

ही

BIS

(IS:१८९३(Part-१)२००२)

च्या

भूकींपरोधक तरतूिीनुसार (Sesmic Zone-III) तपासली जातात त्यामुळे भववषयात ्या
इमारती मींब
ु सतील भक
ू ीं पाचे धक्के सहन करु शकतील.

___________

यांत्रमाग िामगाराांसाठी किमान वेतन दे ण्याााात
(२३)

१८४७८ (२१-०८-२०१५).

श्री.हसन मबश्रीफ (िागि), श्री.जितेंद्र रव्हाा (मबांरा ा िावा),

श्री.वैभव वपचा (अिोिे), श्री.रमेश िदम (मोहोा), श्री.पाांाबरां ग ारोरा (शहापरू ), श्री.वविय .टी
(पारनेर) :

सन्माननीय िामगार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) महाराषर शासनाने दिनाींक २९ जानेवारी, २०१५ रोजी यींत्रमाग कामगाराींसाठी ककमान
वेतनाची घोषणा करुन अद्याप सिर प्रकरणी कोणतीही कायणवाही केली नाही, हे खरे आहे
काय,
(२) राज्यात सुमारे ११ लाख यींत्र कामगार असून उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आिे शानींतर
सरकारने काढलेल्या ककमान वेतन िे ण्याच्या अधधसच
ू नेनस
ु ार ककमान वेतन िे ण्याची मागणी

यींत्रमाग मालकाींनी दिनाींक २१ मे, २०१५ रोजी वा त्यासुमारास फे्ाळल्याचे ननिशणनास आले
आहे , हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या कामगाराींना मालक ८ तासाींऐवजी १२ तास राबवून घेत असल्याचेही
ननिशणनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(४) असल्यास, शासनाने या प्रकरणी चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले,

(५) तसेच चौकशीनुसार सींबींधधत यींत्रमाग उद्योजकाींवर कोणती कायणवाही केली वा करण्यात
येत आहे ,

(६) असल्यास, यींत्रमाग कामगाराींना आतापयंत ककमान वेतन िे ण्यात आले आहे काय,
(७) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. प्रिाश महे ता (२१-०७-२०१६) :(१) हे खरे नाही. शासनाने ककमान वेतनाची अधधसच
ू ना
ननगणलमत केली आहे .

वव.स. २१५ (19)
(२) हे खरे नाही.
(३), (४), (५) व (६) यींत्रमाग कामगाराींना ्ासमरे ् ऐवजी पीस रे ् प्रमाणे वेतन दिले जाते.
ववशेष अींमलबाजवणी पथकाद्वारे चौकशी करुन ननयमाींचा भींग करणाऱ्या आस्थापनाींववरुध्ि
ख्ले िाखल करण्यात आले आहे त. तसेच िीं डात्मक कारवास करुन काही ख्ले मागे घेतले
आहे त. इतर ख्ले न्यायप्रववष् आहे त.
(७) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
उल्हासनगर शहरातीि महानगरपालििा हद्दीतीि धोिादायि इमारती
(२४)

१८९८६ (११-०८-२०१५).

श्रीमती ज्योती ििानी (उल्हासनगर) :

सन्माननीय

मबख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) उल्हासनगर शहरातील महानगरपाललका हदीतील धोकािायक इमारतीतील पुनब
ण ाींधणी
करताना चार च्स क्षेत्र ननिे शाींक मींजूर होणेकामी शासनाकडे प्रस्ताव प्रलींबबत आहे , हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, क्लस््र डेव्हलपमें् प्लॅ नप्रमाणे २.५ च्स क्षेत्र िे ण्याचे शासनाच्या ववचाराधीन
आहे , हे खरे आहे काय,
(३) असल्यास, इमारत पुनबांधणी करताना मूळ लमळकतधारक व प्लॅ ्धारक याींना बाींधकाम

व्यावसानयक वेगवेगळे धमकी व आलमष िाखवून त्याींची लमळकत नावावर करुन घेत आहे त,
हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, यासींिभाणत शासनाने पढ
ु े कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे ?
श्री. दे वेंद्र फाणवीस (०२-०७-२०१६) :(१) नाही. उल्हासनगर शहरातील अनधधकृत ववकास कामे

ननयमाधधन करणे अधधननयम, २००६ अींतगणत ननयमानक
ु ू ल करण्यात आलेल्या बाींधकामाच्या

पन
ु बांधणी प्रस्तावाींना ४.०० च्स क्षेत्र ननिे शाींक िे ण्याची मागणी काही पन
ु ववणकास प्रस्तावाींतगणत
शासनाकडे प्राप्त झाली आहे .

(२) सुधारीत प्रलसध्ि प्रारुप ववकास ननयींत्रण ननयमालवीमध्ये नागरी समुह ववकासाबाबतची
तरतूि प्रस्ताववत करण्यात आली आहे .

(३) उल्हासनगर महानगरपाललकेच्या अलभलेखानस
ु ार अशी बाब ननिशणनास येत नाही.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
उल्हासनगर शहराचा वविास रराडाा तयार िरण्याााात
(२५)

१९००६ (१०-०८-२०१५).

श्रीमती ज्योती ििानी (उल्हासनगर), श्री.रमेश िदम

(मोहोा), श्री.जितेंद्र रव्हाा (मबांरा ा िावा) :
करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ब यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा

वव.स. २१५ (20)
(१) उल्हासनगर महानगरपाललकेत उल्हासनगर शहराचा ववकास आराखडा तयार करण्याचे
काम अहमिाबाि येथील सी.स.पी.्ी. युननवलसण्ीला दिनाींक १७ जुल,ै २००९ रोजी तयार
करण्याकरीता दिला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या ववकास आराखड्यात बऱ्याच चक
ु ा झालेल्या असन
ु सम
ु ारे ३० हजार
नागररकाींनी यावर हरकती नोंिववल्या असुन हा ववकास आराखडा रद करण्याची मागणी येथील

लोकप्रनतननधीींनी व नागरीकाींनी मा.मुख्यमींत्री तसेच नगरववकास ववभाग, मींत्रालय याींचेकडे
दिनाींक २९ एवप्रल, २०१५ रोजी केली आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या सींिभाणत चौकशी करण्यात आली आहे काय, त्यात काय आहे व त्यानस
ु ार
पुढे कोणती कारवास केली व करण्यात येत आहे ?

श्री. दे वेंद्र फाणवीस (०२-०७-२०१६) :(१) उल्हासनगर शहराची ववकास योजना तयार करण्याचे
काम सी.स.पी.्ी. युननवलसण्ीला दिनाींक १८/२/२०१० रोजी िे ण्यात आले आहे.

(२) व (३) सिर प्रारुप ववकास योजनेवर एकूण १७०३३ हरकती सुचना प्राप्त झाल्या असून
त्यावरील ननयोजन सलमतीचा अहवाल ववचरात घेऊन उल्हासनगर महानगरपाललकेने प्रारुप

ववकास योजना शासनास अधधननयमातील कलम ३० अन्वये मींजरू ीकररता सािर केली आहे .
त्यावर सींचालक, नगर रचना, महाराषर राज्य, पुणे याींचा अहवाल शासनास प्रापत झाला आहे.

सिर प्रारुप ववकास योजनेसींिभाणत प्राप्त हरकती / सुचना / ननवेिने याींचा सारासार ववचार
करुन ननणणय घेण्याची शासनाची भूलमका आहे .
___________

ठाणे महानगरपालििा हद्दीतीि अधधित इमारतीााात
(२६)

१९९२० (११-०८-२०१५).

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

श्री.प्रताप सरनाईि (ओवाा माजिवाा), श्री.गणपत गायिवाा (िल्याण पूव)ज :

सन्माननीय

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

(१) ठाणे महानगरपाललका हदीतील ३० वषांच्या अधधकृत इमारती पुनववणकासाला पात्र ठरवून
या इमारतीींकररता वाढीव एफएसआय मींजरू करावा यासाठी ठाणे महानगरपाललका शहर ववकास
ववभागाने शासनाकडे माहे मे, २०१५ मध्ये वा त्या सम
ु ारास प्रस्ताव पाठववण्यात आला आहे , हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, महानगरपाललका क्षेत्रामध्ये ३० वषे वयोमान असलेल्या ककती इमारती आहे त व
सिर प्रस्तावावर शासनाने मींजुरी िे ण्यात आली आहे वा िे ण्यात येणार आहे काय,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फाणवीस (३०-०६-२०१६) :(१) ठाणे महानगरपाललका हदीतील ३० वषाणच्या अधधकृत
इमारती धोकािायक घोवषत झाल्यास त्याींचे पुनववणकासासाठी वाढीव च्स क्षेत्र ननिे शाींक मींजूर

करणेबाबतचा महाराषर प्रािे लशक व नगर रचना अधधननयम, १९६६ चे कलम ३७ चा प्रस्ताव,
ठाणे महानगरपाललकेने शासनाच्या मान्यतेसाठी दि.२०/०८/२०१५ च्या पत्रान्वये सािर केला
आहे .

वव.स. २१५ (21)
(२) ननयोजन प्रभाग क्र ९, १० व ११ (मुींब्रा, कौसा व दिवा) वगळता, उवणररत भागामध्ये ३०

वषे वयोमान असलेल्या सम
ु ारे १०६१ अधधकृत इमारती असलचे प्राथलमक सवेक्षणात ञ सात
झालेले आहे . ठाणे महानगरपाललकेने शासनास दि.२०/८/२०१५ च्या पत्रान्वये सािर केलेल्या
प्रस्तावावर उधचत ननणणय घेण्याची शासनाची भलू मका आहे .
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
ठाणे, िावा, मांरा 
ब ा इत्यादी शहरातीि ाेिायदा इमारतीांना
क्िस्टर योिनेत सामावून घेण्याााात

(२७)

२११७६ (११-०८-२०१५).

श्री.सांदीप नाईि (ऐरोिी) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ब यमांत्री पुढील

(१) ठाणे, कळवा, मुींब्रा इत्यािी शहरातील माचण, २०१४ पयंतच्या सवणच बेकायिा इमारतीींना

क्लस््र योजनेमध्ये सामावन
ू घेण्यासींबींधीचा नववन प्रस्ताव ठाणे महानगरपाललकेने शासनाच्या
मींजुरीसाठी सािर केला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रस्तावाबाबत शासन स्तरावरुन ननणणय घेण्यात आला आहे काय,
असल्यास ननणणयाचे स्वरुप काय आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची सवणसाधारण कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फाणवीस (०२-०७-२०१६)
महानगरपाललका

याींनी

ठाणे

:(१), (२)

शहराच्या

मींजुर

व (३) नाही. तथावप, आयुक्त, ठाणे

ववकास

ननयींत्रण

ननयमावलीमध्ये

नागरी

नुतनीकरण योजनेचा (Urban Renewal Cluster Development) अींतभाणव करण्याकररताचा
प्रारुप मसि
ु ा दि.२६/११/२०१३ च्या पत्रान्वये शासनास सािर करुन सिर फेरबिलाकररता शासन

स्तरावरुन कलम ३७(१अेअे) ची कायणवाही करण्याची ववनींती शासनास केली होती. तद् नींतर

आयुक्त, ठाणे महानगरपाललका याींनी दि.२६/२/२०१४ च्या पत्रान्वये सध
ु ाररत मसुिा शासनास
सािर केला होता. त्यामध्ये शासनाने आवश्यक ते बिल करुन सािर ववननयम मींजुर ववकास
ननयींत्रण ननयमावलीमध्ये अींतभत
ूण करणेकामी व सिर फेरबिल प्रस्तावावर आम जनतेकडून

हरकती/ सच
ु ना मागववण्याचे कलम ३७(१अेअे) ची सच
ु ना शासनाने दि.४/३/२०१४ रोजी प्रलसध्ि

केली आहे . सिर सुचनेवर प्राप्त हरकती/ सुचना, ननयुक्त अधधकारी याींचा अहवाल व त्यावरील
सींचालक, नगर रचना, महाराषर राज्य पुणे याींचे प्राप्त अलभप्राय ववचारात घेऊन ननणणय
घेण्याची कायणवाही शासनस्तरावर सुरु आहे .

___________

धचपाूण नगरपररर्दें तगजत होत असिेिी अनधधित ााांधिामे
(२८)

२३५६० (११-०८-२०१५).

श्री.लशवािीराव नाईि (लशरााा) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मबख्यमांत्री

वव.स. २१५ (22)
(१) धचपळूण नगर पररषि (जज.रत्नाधगरी) अींतगणत मोठया प्रमाणावर अनधधकृत बाींधकामे होत
असल्याबाबत सन २०१४ ते २०१५ मध्ये मुख्याधधकारी, धचपळूण नगरपररषि याींच्याकडे अनेक
तक्रारी स्थाननक नागररकाींनी केलेल्या आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, धचपळूण शहरातील गोवळको् पररसरात सी्ी सवे नीं. १७६ व अन्य दठकाणी
अनधधकृत बाींधकामे झाली असल्याबाबत नगरपररषिे च्या अधधकाऱ्याींना तपासणीमध्ये दिसून
आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, अनधधकृत बाींधकामे पाडण्याबाबत शासनाकडून कोणतीच कारवास करण्यात
आली नाही, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, याबाबत माचण, २०१५ मध्ये नगरववकास ववभाग, मींत्रालय याींचेकडून केलेल्या
कारवासचा अहवाल मुख्याधधकारी, नगरपररषि, धचपळूण याींच्याकडे मागववला, हे ही खरे आहे
काय,

(५) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने कोणती कारवास केली आहे , सींबींधधत िोषी अधधकारी व
अनधधकृत कामे करणाऱ्या व्यक्तीींबदल शासनाने कोणती कारवास केली वा करण्यात येत आहे ,
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फाणवीस (०२-०८-२०१६) :(१) अींशत: खरे आहे.
अनेक तक्रारी नसन
ू काही प्रकरणामध्ये स्थाननक नागररकाींनी तक्रारी केलया होत्या. त्या

तक्राींरीवर तत्कालीन मुख्याधधकारी याींनी ननयमानुसार योनय ती कायणवाही केलेली आहे.

(२) व (३) अनधधकृत बाींधकामाबाबत सींबींधधताींना नो्ीस िे ण्यात आल्या असून याबाबत
नगरपररषिे कडून नगररचनाकार, रत्नाधगरी याींचेकडून खातरजमा करुन पुढील कायणवाही
करण्यात येत आहे.

(४) व (५) याबाबत जजल्हाधधकारी, रत्नाधगरी याींच्याकडून अहवाल मागववण्यात येत आहे .
(६) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
शहापरू (जि.ठाणे) पररसराचा मनयोिनाध्द वविास होण्याााात
(२९)

२४१८० (१०-०८-२०१५).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

शहापरू

(जज.ठाणे)

श्री.पाांाबरां ग ारोरा (शहापरू ) :

पररसराचा

ननयोजनबध्ि

ववकास

सन्माननीय मख्
ब यमांत्री पढ
ु ील
होण्याकररता

त्यादठकाणी

नगरपींचायतीच्या जागी सात गावाींची नगरपाललका होण्याकरीता २००८ मध्ये ठाणे जजल्हाधधकायाींमाफणत शासनाला प्रस्ताव पाठववला आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, याबाबत ७ वषे होऊनही अद्यापी कायणवाही झालेली नाही, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने कोणता ननणणय घेतला वा घेण्यात येत आहे
(४) नसल्यास, ववलींबाची सवणसाधारण कारणे काय आहे त ?

वव.स. २१५ (23)
श्री. दे वेंद्र फाणवीस (०८-०८-२०१६) :(१) शहापूर नगरपींचायत स्थापन करण्याबाबतची अींनतम

अधधसूचना दि. ११ माचण, २०१५ रोजीच्या शासन राजपत्रात प्रलसध्ि करण्यात आली आहे.

नगरपाललका ननमाणण करण्याबाबतचा सुधाररत प्रस्ताव महाराषर नगरपररषि, नगरपींचायती व
औद्योधगक नगरी अधधननयम, १९६५ च्या तरति
ु ीनस
ु ार प्राप्त करुन घेण्यात येत आहे .

(२), (३) व (४) शहापूर नगरपींचायत स्थापन करण्यात आली असन
ू नगरपाललका स्थापनेबाबत
ननयमानुसार कायणवाही करण्यात येसल.

___________

एमएमरराीए क्षेत्रात मनयोिन प्राधधिरणाचा सांयबक्त वविास रराडाा व
वविास मनयांत्रण मनयमाविी सामाईि िरण्याााात

(३०)

२८७३३ (२१-०१-२०१६).

श्री.मांगिप्रभात िोढा (मिाार दहि), ाॉ.ाािािी किणीिर

(अांारनाथ), श्री.अलमन पटे ि (मबांाादे वी), श्री.नसीम डान (चाांददविी), प्रा.वर्ाज गायिवाा
(धारावी), श्री.अस्िम शेड (मािाा पजश्चम), श्री.जितेंद्र रव्हाा (मांरा 
ब ा िावा), श्री.पाांाबरां ग
ारोरा (शहापूर), श्री.सबरेश िाा (ििजत), श्री.शलशिाांत लशांदे (िोरे गाव), श्री.प्रदीप नाईि
(किनवट),

श्री.किसन

िथोरे

(मबरााा),

श्री.हसन

मबश्रीफ

(िागि),

श्री.ियांत

पाटीि

(इस्िामपूर), श्री.राि पबरोदहत (िबिााा), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोिी), श्री.प्रिाश फातपेिर (चें ाूर),
श्री.सदा

सरवणिर

(मादहम),

श्री.ासवराि

पाटीि

(.सा),

श्री.वैभव

नाईि

(िबााा),

श्री.गबिााराव पाटीि (िागाव ग्रामीण), श्री.मनोहर भोईर (उरण), श्री.सबमनि लशांदे (वराी) :
सन्माननीय मख्
ब यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) एमएमआरडीए क्षेत्रात ननयोजन प्राधधकरणाचा सींयुक्त ववकास आराखडा व ववकास ननयींत्रण
ननयमावली सामासक करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या ववचाराधीन आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, ठाणे, मींब
ु स पररसरातील धोकािायक इमारतीींचा प्रश्न सोडववण्यासाठी इमारतीींचा

एकत्रीत पुनववणकास योजना (क्लस््र डेव्हलपमेन््) लागू होण्यास ननयोजन प्राधधकरणाचा

सींयुक्त ववकास आराखडा व ववकास ननयींत्रण ननयमावली सामासक ववकास योजना लागू व्हावी
यासाठी शासनाच्या ववचाराधीन असलेल्या सिर प्रस्तावावर ननणणय घेण्यास ककती कालावधी
लागणार आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फाणवीस (०२-०७-२०१६) :(१) व (२) होय, बह
ृ न्मुींबस महानगरपाललका वगळून मुींबस
महानगर प्रिे शातील सवण महानगरपाललका/नगरपररषिाींसाठी सवण समावेशक व एकाजत्मक

ववकास ननयींत्रण ननयमावली तयार करण्यासाठी शासनाने दि. २०/११/२०१२ च्या शासन
ननणणयान्वये सलमती गठीत केली होती. सिर सलमतीने त्याींचा अहवाल शासनास दि.
३०/१०/२०१५ रोजी सािर केला असून, त्यावरील सींचालक, नगर रचना, महाराषर राज्य, पुणे
याींचे अलभप्राय प्राप्त झाले आहे त. सिर प्रकरणी कायणवाही सुरु असून त्यावर लवकर ननणणय
घेण्याची शासनाची भलू मका आहे .
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

वव.स. २१५ (24)
ाोंडाविी निीिच्या डोणी व अांतिी गावाच्या (जि. ठाणे) सबमारे १४१ हे क्टर िागेवरीि िोढा
डाल्ासजच्या पािवा गहमनमाजण प्रिल्पािा मनयमाा्य ददिेल्या सवितीााात

(३१)

२८८०५ (२१-०१-२०१६).

ाॉ.ाािािी किणीिर (अांारनाथ), श्रीमती ज्योती ििानी

(उल्हासनगर), श्री.राधािष्ट्ण ववडे-पाटीि (लशाी) :
खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ब यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

(१) डोंबबवली नजीकच्या खोणी व अींतली गावाच्या (जज.ठाणे) सम
ु ारे १४१ हे क््र जागेवरील

लोढा बबल्डसणच्या पालवा गह
ृ ननमाणण प्रकल्पाला आघाडी शासनाच्या काळात ननयमबा्य
दिलेल्या सवलती मा. मुख्यमींत्री याींनी रद केल्या आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, पालवा वसाहत प्रकल्पाला वप्रलमयम च्सक्षेत्र ननिे शाींक (एफएसआय) व अन्य
सवलती ननयमबा्य असल्याबाबत नगरववकास ववभागाचे सधचव याींनी प्रस्ताव व अहवाल मा.
मुख्यमींत्री याींच्याकडे
खरे आहे काय,

पाठवून त्या रद करण्यात याव्यात असा अलभप्रायही दिला आहे , हे दह

(३) असल्यास, लोढा बबल्डसणच्या ‘पालवा’ प्रकल्पाबाबतचा प्रस्ताव सािर करण्यात आल्यानींतर
त्याच्या छाननीनींतरची कागिपत्रे गहाळ झाल्याचेही ननषपन्न झाले आहे , हे ही खरे आहे काय,
(४) असल्यास,या सवण प्रकरणी शासन लाचलुचपत प्रनतबींधक खात्यामाफणत चौकशी करणार
आहे काय वा चौकशीची सद्य:जस्थती काय आहे ?

श्री. दे वेंद्र फाणवीस (०२-०७-२०१६) :(१), (२) व (३) नगर रचना सींचालनालयाअींतगणत कोकण
ववभागाच्या तत्कालीन सहसींचालक याींनी सिर प्रस्तावासाठी लागू असलेल्या ववकास ननयींत्रण
ननयमावलीतील

तरतूिीींच्या

ग्रा्य

धरलेल्या

अथणबोधनाच्या

(interpretation)

अनुषींगाने

जजल्हाधधकारी याींना परवानगी मींजूर करण्याची लशफारस केली होती. त्यानुसार लशफारशीसाठी
मींजरू प्रिान केलेले छाननी अहवाल अलभलेखात उपलब्ध नसल्याने काही बाबीींवर सध
ु ाररत

प्रस्तावाच्या अनुषींगाने शासनाचे माणि्न अपेक्षक्षले असता. शासनाने दि. १४/८/२०१५ च्या
पत्रान्वये मागणिशणनवर ननिे श दिले आहे त.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
सोिापूर महानगरपालििेतीि शाााांमधीि लशक्षिाांचे वेतन अमनयलमत होत असल्याााात
(३२)

२८९८७ (२१-०१-२०१६).

श्री.सभ
ब ार् दे शमबड (सोिापूर द्क्षण) :

सन्माननीय

मबख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) सोलापूर महानगरपाललकेतील शाळाींमधील लशक्षकाींचे वेतन अननयलमत होत असल्याचे
ननिशणनास आले आहे . हे खरे आहे काय,

(२) तसेच, सिर प्रकरणी मादहती घेतली असता बबले सािर करणे व मींजूर करणेबाबत लशक्षण

उपसींचालक व लशक्षण मींडळ सोलापूर याींच्यात समन्वय नसल्याचे ननिशणनास आले आहे , हे ही
खरे आहे काय,

वव.स. २१५ (25)
(३) असल्यास, लशक्षकाींचे वेतन ननयलमत करण्यासाठी कोणती कायणवाही करण्यात आली आहे
वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फाणवीस (०२-०८-२०१६) :(१) हे अींशत: खरे आहे .
(२) हे खरे नाही.
प्राथलमक लशक्षण मींडळामधील महानगरपाललका शाळे तील लशक्षकाींचा पगार ५०% राज्य व
५०% सोलापूर महानगरपाललका याींच्या अनुिानातून करण्यात येतो. लशक्षण उपसींचालक, पुणे
ववभाग, पुणे याींच्याकडून अनुिान प्राप्त झाल्यानींतर लशक्षकाींना वेतन अिा करण्यात येत.े
(३) व (४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

िोल्हापूर शहरात प्रशासिीय इमारत ााांधण्याााात
(३३)

२९०५३ (२१-०१-२०१६).

श्री.सत्यिीत पाटीि-सपेािर (शाहूवााी) :
मबख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय

(१) कोल्हापूर शहरात महापाललकेचा कारभार नगरपाललका असताना जी इमारत होती त्याच
इमारतीत चालू आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, कामगाराींची सींख्या हजाराींवर असन
काम करण्यास कमणचाऱ्याींना अनेक
ू
अडचणी ननमाणण होत आहे त, हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सिर दठकाणी नवीन प्रशासकीय इमारत होणेववषयी प्रस्ताव मींजूर झाला आहे
हे खरे आहे काय,

(४) असल्यास प्रशासकीय इमारत बाींधण्याबाबत शासनाने कोणती कायणवाही केली वा करण्यात
येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फाणवीस (०९-०८-२०१६) :(१) व (२) होय, हे खरे आहे .
(३) कोल्हापरू महानगरपाललकेच्या, सभ
ु ाष स््ोअर या दठकाणी मख्
ु य प्रशासकीय इमारत बाींधणे
कामी स्पधाणत्मक आराखडे मागववणेत आलेले होते. परीं तु सिरची जागा भववषयात अपुरी
पडणार असलेचे ननिशणनास आलेने, ननमाणण चौक (मैलखड्डा) येथे नववन प्रशासकीय इमारत
प्रस्ताववत करणेचे ननयोजन आहे .
सिर प्रकल्प कामी शासनाकडून अनुिान लमळणेबाबत कोणताही पत्रव्यवहार करणेत

आलेला नाही.

सिरच्या प्रकल्प हा महानगरपाललकेच्या ववववध दठकाणी असणाऱ्या जागा, व्यापारी
(पी.पी.पी.) तत्वावर ववकसीत करुन त्यामधून प्राप्त होणाऱ्या वप्रलमयमच्या ननधीतून ववकसीत
करावयाचे ननयोजन आहे.

(४) व (५) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________

वव.स. २१५ (26)
िोल्हापूर महापालििेने िेएमटीच्या िमजचा-याांचे पगार थिववल्याााात
(३४)

२९३८६

(२१-०१-२०१६).

ाॉ.पतांगराव

िदम

(मबांाादे वी), श्री.अस्िम शेड (मािाा पजश्चम) :
खल
ु ासा करतील काय :-

(पिूस

िाेगाव),

श्री.अलमन

पटे ि

सन्माननीय मबख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा

(१) कोल्हापूर महापाललकेने केएम्ीच्या कमणचा-याींचे गत िोन मदहन्याचे पगार थकववल्याचे
माहे ऑगस््, २०१५ मध्ये वा त्या िरम्यान ननिशणनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सिर कमणचा-याींना सहावा वेतन आयोग लागू करुन त्याींचे प्रलींबबत पगार
िे ण्याबाबत शासनाने कोणती कायणवाही केली आहे वा करण्यात येत आहे ,

(३) अद्याप कायणवाही केली नसल्यास होणा-या ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फाणवीस (०१-०८-२०१६) :(१) के.एम.्ी. उपक्रमाकडील कमणचाऱ्याींचे माहे ऑगस््,
२०१५ चे वेतन यापुवीच अिा करणेत आले आहे , सध्या माहे मे, २०१६ या मदहन्याचे वेतन
अिा करणेत आलेले नाही.

(२) व (३) प्रलींबबत पगार िे णेबाबत महानगरपाललकेने उत्पन्न व खचाणचे ननयोजन केले आहे .
तथावप, मेळ बसववणे अशक्य असल्याने सहावा वेतन आयोग लागू करण्यात आलेला नाही.
___________

गतीमांद, िणजाधीर, अस्थीव्यांग, अांध वव्यार्थयांच्या शाााांना भड
ू ांा रर्क्षत िरण्याााात
(३५)

२९६३८ (२१-०१-२०१६).

श्री.पर्थवीराि चव्हाण (िराा द्क्षण), श्री.नसीम डान

(चाांददविी), श्री.अलमन पटे ि (मा
ांब ादे वी) :
करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ब यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा

(१) गतीमींि, कणणबधीर, अस्थीव्यींग, अींध ववद्यार्थयांच्या शाळा ननवडक दठकाणी असल्याने
शाळे त जाताना त्याींना व त्याींच्या पालकाींना रोज सींघषण करावा लागत असल्याने अशा
ववद्यार्थयांच्या शाळाींसाठी भख
ू ींड आरक्षक्षत करण्याचा ननणणय मुींबस महापाललकेने घेतल्याचे माहे
सप््ें बर, २०१५ मध्ये ननिशणनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सिर प्रकरणी कोणती कायणवाही करण्यात आली वा येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फाणवीस (१२-०७-२०१६) : (१), (२) व (३) बह
ृ न्मुींबस महानगरपाललकेने म.प्रा. व
न.र. अधधननयमाचे कलम २६ अन्वये दि.२७/०५/२०१६ रोजी प्रलसध्ि केलेल्या पुनरण धचत प्रारुप

ववकास आराखड्यात अशा प्रकारच्या ववलशष् दृष्या सक्षम ववद्यार्थयांसाठी “ववशेष शाळा” या
उददष्ाींसाठी िोन भूखींड आरक्षक्षत ठे वण्यात आले आहे त. तसेच प्रारुप ववकास ननयींत्रण
ननयमावली (मे, २०१६) मधील भाग-३ मध्ये तक्ता क्र. ५ मधील अनु क्र. ३ मध्ये या
आरक्षणाखाली

भूखींड

ववकलसत

करण्याची

पध्िती

ववशि

केली

आहे .

यानस
ु ार

अशा

आरक्षणाखालील ववशष्दृष्या सक्षम ववद्यार्थयांसाठी सींस्था, वसतीगह
ृ ककीं वा इतर शैक्षणणक

वव.स. २१५ (27)
उददष्ये, सभागह
ृ , ववशेष िे खरे खीची आवश्यकता असलेल्या मुलाींसाठी इतर सुववधा जशा मऊ
खेळाचे क्षेत्र, सींवेिक खोल्या, ववशेष जस्थतीतील मुलाींच्या उपचारासाठी आवश्यक जलतरण
तलाव इ. हे वापर अनुञ सय
े आहेत. तसेच इतर बबगर शैक्षणणक सुसींगत वापर जसे बँकेची
शाखा, स््े शनरी िक
ु ाने, िवाखाने, उपहार कें् इत्यािी सहाय्यभत
ू वापर करता येतील.

तसेच प्रारुप ववकास ननयींत्रण ननयमावलीमध्ये ववलशष् दृष्या सक्षम व्यक्तीींसाठी

ववशेष ननयमावली भाग-८ मध्ये अींतभत
ूण करण्यात आलेली आहे .

सिर आराखडा हा अींनतम आराखडा नसून म.प्रा. व न.र. अधधननयमाचे कलम २६

अन्वये दि.२७/०५/२०१६ रोजी प्रलसध्ि केलेल्या प्रारुप ववकास योजनेसींबींधी हरकती /सच
ू ना

मागववण्यात आल्या असून प्राप्त होणाऱ्या हरकत /सूचना पत्राींवर सींबींधधताींना कलम २८(२)
अन्वये

गठीत

ननयोजन

सलमतीमाफणत

सुनावणी

िे ण्यात

येणार

आहे .

अधधननयमाचे

तरतुिीनुसार पुढील वैधाननक कायणवाही करणे अलभप्रेत आहे .
___________

ददघा (नवी मबांाई) पररसरातीि अनधधित ााांधिामावरीि िारवाईस स्थधगती लमाणेााात
(३६)

३०३८१ (२१-०१-२०१६).

श्री.सांदीप नाईि (ऐरोिी), श्री.पाांाबरां ग ारोरा (शहापूर),

श्री.जितेंद्र रव्हाा (मबांरा ा िावा), श्री.हसन मबश्रीफ (िागि), श्री.किसन िथोरे (मबरााा),
श्री.शलशिाांत लशांदे (िोरे गाव), श्री.ियांत पाटीि (इस्िामपूर), श्री.सबरेश िाा (ििजत) :
सन्माननीय मख्
ब यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) नवी मुींबस ववभागात लसडको, नवी मुींबस महापाललका व एम. आय.डी.सी. या नतन्ही

प्राधधकरणाच्या जागेवर ववकासकाींनी अनधधकृत इमारती उ्या करुन त्यातील सिननका
गोरगरीबाींना ववकल्या आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, माहे सप््ें बर, २०१५ मध्ये या अनधधकृत इमारती पाडण्याची कारवास
एम.आय.डी.सी ने सुरु केल्यामुळे हजारो गोरगरीब बेघर होऊन त्याींचे सींसार उघडयावर पडले

असल्याने नवी मींुबसतील अनधधकृत बाींधकामाबाबत शासन धोरण आखत असन
त्याचा
ू
आराखडा न्यायालयास सािर करणार असल्याचे शासनाने न्यायालयात स्पष् केले आहे

त्यामुळे धोरण ननजश्चत होसपयणत अनधधकृत बाींधकामावरील कारवास स्थधगत करण्यात यावी

अशी ववनींती मा. उच्च न्यायालयास करावी असे ननवेिन स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी मा.
मुख्यमींत्री महोियाींना माहे ऑक््ोबर, २०१५ मध्ये वा त्या िरम्यान दिले आहे , हे खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, नववन धोरण आराखडा मा. उच्च न्यायालयात सािर करुन अनाधधकृत
इमारतीवरील कारवास थाींबववण्याबाबत शासन स्तरावरुन कोणती कायणवाही करण्यात आली वा
येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फाणवीस (०२-०७-२०१६) :(१) होय.
(२) होय.

वव.स. २१५ (28)
(३) नागरी भागातील अनधधकृत बाींधकामे ननयमानुकूल करणेसाठी शासनाने धोरण तयार
करुन सिर धोरण मा.मींत्रीमींडळाच्या मींजूरीनींतर शासनाने मा.उच्च न्यायालयात ददृ ४/४/२०१६
रोजी सािर केले होते. मा.उच्च न्यायालयाने दि. २७/४/२०१६ रोजीच्या आिे शान्वये शासनाने

तयार केलेल्या अनधधकृत इमारती ननयलमत करण्याच्या धोरणाची अींमलबजावणी करण्यास

अनुमती नाकारली आहे . मात्र शासनाच्या वतीने नवीन धोरण सािर करण्यास मुभा दिली आहे.
त्यानुसार नवीन धोरण ठरववण्याबाबतची कायणवाही सुरु आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
िोल्हापूर शहरातीि झोपापट्टीधारिाांना प्रॉपटी िााज लमाणेााात
(३७)

३०६४७ (२१-०१-२०१६).

श्री.जितेंद्र रव्हाा (मबांरा ा िावा) :
काय :-

श्री.हसन मबश्रीफ (िागि), श्री.पाांाबरां ग ारोरा (शहापूर),
सन्माननीय मबख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील

(१) कोल्हापूर शहरातील झोपडपट्टीधारकाींना प्रॉप्ी काडण लमळावे व सोयीसुववधा पुरववण्यात
याव्यात या मागणीसाठी महापाललकेसमोर माहे ऑगस््, २०१५ च्या शेव्च्या सप्ताहात एका
राजकीय पक्षाच्यावतीने दठय्या आींिोलन करण्यात आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, उक्त मागणीनुसार कोल्हापूर शहरातील झोपडपट्टीधारकाींना प्रॉप्ी काडण आणण
सोयीसवु वधा परु ववण्याच्या दृष्ीने शासनाने कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फाणवीस (०९-०८-२०१६) :(१) व (२) होय, हे खरे आहे .
कोल्हापरू महानगरपाललकेने स्वाधार नगर शेंडा पाकण या झोपडपट्टीमध्ये वाजल्मकी

आींबेडकर

आवास

योजनेअींतगणत

तसेच

एकाजत्मक

गह
ृ ननमाणण

व

झोपडपट्टी

ववकास

प्रकल्पाअींतगणत कायमस्वरुपी पक्की घरे बाींधून िे ण्याची योजना केली होती परीं तु झोपडपट्टी
धारकाींच्या अनास्थामुळे व प्रनतसाि न लमळाल्याने योजना कायाणजन्वत होऊ शकली नाही.

तसेच इींदिरानगर झोपडपट्टी ही स/वाडण, लस.स.नीं. ५१७ पैकी लशवाजी पाकण मधील

ओपनस्पेस मध्ये वसलेली आहे व कें् शासनाच्या राजीव आवास योजनेअींतगणत सिर
झोपडपट्टीचे सामाजीक आधथणक व उपजजववका सवेक्षण करणेत आलेले आहे. सद्यजस्थतीत कें्
शासनाच्या सवांसाठी घर (Housing For All) ही योजना जाहीर केलेली आहे . या
योजनेअत
ीं गणत सद्या कायणवाही सरु
ु आहे .
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

वव.स. २१५ (29)
मबांाई शहरातीि सायन हॉस्पीटि मधीि ाॉक्टराांनी एिा िडमी व्यक्तीिा तो
जिवांत असताना मत घोवर्त िपेन शवागरात पाठववल्यााााात

(३८)

३१७७२ (२३-१२-२०१५).

श्री.मांगिप्रभात िोढा (मिाार दहि) :

सन्माननीय

मख्
ब यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) मुींबस शहरातील सायन हॉस्पी्ल मधील डॉक््राींनी एका जखमी व्यक्तीला तो जजवींत
असताना मत
ृ घोवषत करुन शवागरात पाठववल्याचा धक्कािायक प्रकार दिनाींक ११ ऑक््ोबर,
२०१५ रोजी ननिशणनास आला, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सिर व्यक्तीचे शव ववच्छे िन करताना ती व्यक्ती जजवींत असल्याचे
दिसून आले, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सिर प्रकरणी चौकशी केली आहे काय, असल्यास, चौकशीत काय आढळून
आले व त्याअनुषींगाने सबींधीत िोषीवर कोणती कारवास केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फाणवीस (१०-०८-२०१६) :(१) हे खरे आहे .
(२) शवागरात हलववण्यात आलेलया व्यक्तीच्या शरीराची हालचाल होत असल्याचे ननिशणनास
आले होते हे खरे आहे.
(३) सिर प्रकरणी रुनणालयातील तीन वररषठ डॉक््राींची चौकशी सलमती गठीत करण्यात आली
होती.
सिर रुनणाची तपासणी करणारे सहायक वैद्यकीय अधधकारी डॉ रोहन रोहे कर याींनी
दिलेल्या ननवेिनावरुन व चौकशी अहवालानस
े ॲननमेशनमध्ये
ु ार सिर व्यक्ती सस्पेंडड

असल्याने त्या व्यक्तीमध्ये जजवींतपाणच्या कोणत्याही खुणा आढळून आल्या नव्हत्या. यास्तव

त्याींना शवागरात हलववण्यात आले हे ते. तथावप, तेथे त्याच्या शरीराची हालचाल होत असल्याचे
ननिशणनास आल्याने त्याला तातडीने आपत्कालीन वैद्यकीय सेवा ववभागात हलववण्यात आले.
तथावप, उपचारािरम्यान सिर व्यक्तीचा दिनाींक १३.१०.२०१५ रोजी मत्ृ यु झाल्याने

शवववच्छे िन करुन त्याचे अवयव पुढील तपसणीकररता कललनाच्या न्याय वैद्यकशास्त्र
प्रयोगशाळे त पाठववण्यात आले आहे त.

सिर रुनणाची तपासणी करणारे डॉ.रोहन रोहे कर हे तिथण तत्वावर कायणरत होते त्याींची
सेवा महापाललकेमाफणत खींडीत करण्यात आली आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
ठाणे महानगरपालििेचा मांिबर वविास रराडड्यानबसार पाांचपाडााी येथे ास
रगारासाठी रर्क्षत असिेिा भड
ू ांा ताब्यात घेण्याााात

(३९)

३२२७१ (२१-०१-२०१६).

श्री.सांिय िेािर (ठाणे), श्री.किसन िथोरे (मरब ााा) :

सन्माननीय मख्
ब यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

वव.स. २१५ (30)
(१) ठाणे महानगरपाललकेचा मींजरु ववकास आराखड्यानुसार पाींचपाखाडी येथे बस आगारासाठी

आरक्षक्षत असलेला भूखींड ताब्यात घेण्यासाठी महानगरपाललका प्रशासनाकडून योनय प्रनतसाि
लमळत नसल्याचे ननिशणनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सिर प्रकरणी चौकशी करण्यात आली आहे काय, चौकशीत काय आढळून
आले,

(३) असल्यास, पाींचपाखाडी येथे बस आगारासाठी आरक्षक्षत असलेला भख
ू ींड ताब्यात घेण्यासाठी
शासनाने कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फाणवीस (०२-०७-२०१६) :(१), (२) व (३) ठाणे शहराच्या मींजूर ववकास योजनेनस
ु ार
मौ.पाींचपाखडी ठाणे येथील स नीं. ३५५-अ या जलमनीवर आ.क्र. १ एस.्ी. स््ॅ ण्डचे आरक्षण

असून या आरक्षणाकररता सम
ु धचत प्राधधकरण महाराषर राज्य पररवहन महामींडळ आहे. या
आरक्षणावर सींबींधधत जमीनमालकाींनी महाराषर प्रािे लशक व नगर रचना अधधननयम, १९६६ चे
कलम १२७ ची सच
ू ना महाराषर राज्य पररवहन महामींडळ, शासन

नगर ववकास ववभाग,

सींचालक नगर रचना महाराषर राज्य, पुणे व ठाणे महानगरपाललकेस दि. ११/८/२०१४ रोजी
दिली होती. सिर आरक्षणाकररता महाराषर राज्य मागण पररवहन महामींडळ हे समुधचत

प्राधधकरण असल्याने सिर आरक्षणाखालील जलमनीच्या सींपािनाची कायणवाही त्वरीत सरु
ु
करणेसाठी सींबींधधताींना सुचना द्याव्यात असे शासन, नगर ववकास ववभागाने पररवहन ववभाग
द्प्पणीद्वारे कळववले आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
िोल्हापूर जिल््यातीि गादहांग्िि शहराच्या हद्द वाढीच्या प्रस्तावाााात
(४०)

३२५५४ (२१-०१-२०१६).

श्रीमती सांध्यादे वी दे साई-िबपेिर (चांदगा) :

सन्माननीय

मबख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) कोल्हापूर जजल््यातील गडदहींनलज शहराचा हद वाढीचा प्रस्ताव माहे सप््ें बर, २०१५ मध्ये
पाठववण्यात आला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सिर प्रकरणी शासनाने कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फाणवीस (०२-०८-२०१६) :(१) व (२) होय, हे खरे आहे .
जजल्हाधधकारी याींचक
े डून प्राप्त प्रस्तावावर महाराषर नगरपररषि नगरपींचायत व औद्योधगक
नगरी अधधननयम, १९६५ नुसार कायणवाही करण्यात येत आहे .
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

वव.स. २१५ (31)
पबणे जिल्हा-महाराष्ट्र राज्य इमारत व इतर ााांधिाम िल्याणिारी मांाााने ररोग्य व
वैयजक्ति अपघात ववमा योिनेचा वप्रलमयम (हप्ता) थिववल्याााात

(४१)

३२९२७ (१६-०१-२०१६).

श्री.सांिय (ाााा) भेगाे (मावा) :

सन्माननीय िामगार

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) पुणे जजल्हा-महाराषर राज्य इमारत व इतर बाींधकाम कल्याणकारी मींडळाने आरोनय व
वैयजक्तक अपघात ववमा योजनेचा वप्रलमयम (हप्ता) थकववला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, यामळ
ु े या योजनेअींतगणत उपचार करणाऱ्या रुनणालयाींनी बाींधकाम कामगाराींवर
उपचार करण्यास नकार दिला असल्याची तक्रार बाींधकाम कामगार सेनेने केली आहे , हे खरे
आहे काय,
(३) असल्यास, कामगार लाभाथींची सींख्या ववचारात घेता कामगार आयुक्त कायाणलयाने दिनाींक

१४ ऑगस््, २०१४ ला ३७ को्ीवरुन २० को्ी रुपयाींची तरतुि करण्याचा सुधाररत प्रस्ताव
शासनाकडे मान्यतेसाठी पाठववला असून शासनाने या प्रस्तावास पढ
ु ील एक वषाणसाठी मान्यता
दिली आहे, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, न्यू इींडडया इन्शुरन्स कींपनीची वावषणक मुित सींपली आहे त्यामुळे या
योजनेमध्ये खींड पडण्याची भीती असन
ू कामगारामध्ये असींतोष पसरुन चक
ु ीचा सींिेश जाऊ
शकतो हे ही खरे आहे काय,

(५) असल्यास, या योजनेबाबत कामगाराींमध्ये वाढत चाललेला असींतोष लक्षात घेता या
योजनेबाबत शासन स्तरावर ननणणय झाला आहे काय, नसल्यास ववलींबाची कारणे काय
आहे त ?
श्री. सांभािी पाटीि-मनिांगेिर (२८-०७-२०१६) :(१) नाही.
आरोनय ववमा दि.२१.०८.२०१४ रोजी काढण्यात आला होता व या पॉललसीचा कालावधी
दिनाींक २०.०८.२०१५ रोजी सींपुष्ात आला आहे.
(२) होय.
(३) होय.

(४) व (५) मींडळातील नोंिीत बाींधकाम कामगाराींच्या आरोनय ववमा योजनेची मुित सींपुष्ात
आली आहे . तथावप, सावणजननक आरोनय ववभागाच्या “महात्मा फुले जन आरोनय ववमा
योजना” अींतगणत एक स्वतींत्र ग् म्हणून बाींधकाम कामगाराींचा समोवश करुन त्याींना या
योजनेचा लाभ िे णे प्रस्ताववत आहे .

___________
िाांिा शहरातीि (जि.रत्नाधगरी) सदमनिाांच्या साांापाण्याचा मनचरा
होऊन ववदहरीांचे पाणी दवू र्त होत असल्याााात
(४२)

३३२६३ (२१-०१-२०१६).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.रािन साावी (रािापरू ) :

सन्माननीय मख्
ब यमांत्री पढ
ु ील

वव.स. २१५ (32)
(१) लाींजा शहरातील (जज.रत्नाधगरी) काींही सिननकाींच्या साींडपाण्याचा तसेच इतर साींडपाण्याचा
ननचरा होत नसल्यामुळे पाणी वस्तीच्या दठकाणी आजुबाजूच्या पररसरातील जलमनीत मुरत
असल्याने लगत असणाऱ्या ववदहरीींचे पाणी िवु षत होत असल्याचे नुकतेच माहे सप््ें बर, २०१५
मध्ये ननिशणनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, ननवासी सींकुलासारख्या मोठमोठया इमारतीच्या बाींधकामाची परवानगी िे ताना

सींबींधधत यींत्रणेने साींडपाण्याचा प्रश्न ननकाली न काढल्यामळ
ु े साींडपाण्याचा ननचरा होत
नसल्याचे ननिशणनास आले आहे व त्यासींबींधीच्या तक्रारीिे खील वाढत चालल्या आहे त, हे ही
खरे आहे काय,
(३) असल्यास, सिर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय व त्यानुसार पुढे कोणती
कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फाणवीस (०१-०८-२०१६) :(१) व (२) अशा स्वरुपाच्या तक्रारी नगरपररषिे कडे प्राप्त
झाल्या आहे त.
(३) लाींजा नगरपररषिे ने साींडपाणी व्यवस्थापन प्रकल्प राबववण्याबाबत सींबींधधत गह
ृ सींकुलाकडून
प्रनतञ सापत्र घेण्यात येत आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
अांारनाथ नगरपालििेच्या हद्दीतीि ाॉ.ाी.जि.छाया पेग्णाियाााात
(४३)

४१७३४ (१३-०५-२०१६).

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

श्री.किसन िथोरे (मबरााा) :

सन्माननीय मबख्यमांत्री पुढील

(१) अींबरनाथ (जज.ठाणे) नगरपाललकेच्या हदीतील डॉ.बी.जज. छाया रुनणालय हे कींत्रा्ी

डॉक््राींना गत तीन मदहन्यापासन
पगार न दिल्याने तसेच अपरु ा कमणचारीवींि
ू
ृ , अपऱ्ु या
वैद्यकीय सुववधा या अनेक समस्यानी

ग्रासले असून रुनणालयातील रुनणाींचे अतोनात हाल

होत असल्याचे माहे जानेवारी २०१६ व त्या िरम्यानच्या कालावधी मध्ये ननिशणनास आले,हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय व तद्नुसार शासनाने कोणती
उपाययोजना केली आहे अथवा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास,ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फाणवीस (०२-०८-२०१६) :(१) होय, अींशत: खरे आहे .
माहे ऑक््ोबर ते माहे डडसेंबर २०१५ या कालावधीतील कींत्रा्ी डॉक््राींचे मानधन
िे ण्यास ववलींब झाला हे खरे आहे . सींपुणण खचाणला दि.१८.०१.२०१६ रोजीच्या सवणसाधारण सभेत

मान्यता घेण्यात आली. सवण कींत्रा्ी डॉक््राींचे मानधन माहे जानेवारी, २०१६ मध्ये अिा
करण्यात आले असून त्यानींतर सद्यजस्थतीत कींत्रा्ी डॉक््राींचा पगार प्रलींबबत नाही.

वव.स. २१५ (33)
तसेच नगरपररषिे च्या िवाखान्यात कमणचारी वींि
ृ व वैद्यककय सुववधा अपुऱ्या आहे त हे

खरे आहे . तथावप, नगरपररषि हदीलाच लागून असलेल्या उल्हासनगर शहरामध्ये शासनाचे

मध्यवती रुनणालय (सेंरल हॉजस्प्ल) आहे . त्यामळ
ु े रुनणाींची प्रकृती गींभीर असल्यास अशा

रुनणाींवर डॉ.बी.जी.छाया रुनणालयात प्राथलमक उपचार करुन त्याींना पढ
ु ील औषधोपचारासाठी

उल्हासनगर मधील मध्यवती रुनणालयात पाठववण्यात येते. त्यामुळे रुनणालयातील रुनणाींचे
अतोनात हाल होत असल्याची बाब ननिशणनास आली नाही.

(२) नगरपररषिे चे डॉ.बी.जी. छाया रनणालय शासनाच्या ताब्यात घेण्याचा प्रस्ताव, शासनाच्या
ववचाराधीन आहे .
यालशवाय तो पयंतची पयाणयी व्यवस्था म्हणून सिर प्रकरणी नगरपररषिे ने खालील

प्रमाणे वैद्यकीय अधधकारी व इतर कमणचारी याींचे सेवा कींत्रा्ी पध्ितीने घेतलेल्या आहे त.
एम.बी.बी.एस

- ०३

बी.ए.एम.एस. वैद्यककय अधधकारी

- ०५

जी.एन.एम. स््ाफ नसण

- ०४

ए.एन.एम.

- ०७

लॅ ब ्े क्नीलशयन

- ०१

फमाणलशस््

- ०२

या व्यनतररक्त खालीलप्रमाणे स्थायी कमणचारी वगण नगरपररषि रुनणालयात कायणरत आहे.
एम.बी.बी.एस

- ०३

ए.एन.एम.

- ०५

लॅ ब ्े क्नीलशयन

- ०१

फमाणलशस््

- ०१

एक्स - रे ्े जक्नशीयन

- ०१

ओ.्ी.ए्ें ड्
ीं

- ०१

जी.एन.एम.स््ाफ नसण

- ०५

सबब, सद्य:जस्थतीत नगरपररषिे च्या िवाखान्यात आवश्यकते एवढा कम्रचारी वगण उपलब्ध
आहे .
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
मांा
ब ईतीि पव
ू ज रणण पजश्चम उपनगराांना िोाणारा गोरे गाव-मि
ब ांा
ब लिांि रोा प्रिल्पाााात
(४४)

४२४५९ (०७-०५-२०१६).

श्री.पर्थवीराि चव्हाण (िराा द्क्षण) :

सन्माननीय

मबख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) मुींबसतील पूवण आणण पजश्चम उपनगराींना जोडणारा गोरे गाव-मुलुींड ललींक रोड प्रकल्प

शासनाच्या ववचाराधीन असल्याचे माहे जानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्या सम
ु ारास ननिशणनास
आले, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, सिर प्रकल्पासाठी सींजय गाींधी राषरीय उद्यानाखालून बोगिा प्रस्ताववत आहे,
हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सिर प्रकल्प पण
ु त्ण वास नेण्यासाठी शासनाने कोणती कायणवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त

?

श्री. दे वेंद्र फाणवीस (१०-०८-२०१६) :(१) व (२) हे खरे आहे.
(३) व (४) सींजय गाींधी राषरीय उद्यानाखालन
ू प्रस्ताववत भय
ु ारी मागाणचे अींनतम स्वरुप
ननजश्चत करण्याकररता भूस्तर चाचणी व भूसवेक्षण करणे अत्यींत गरजेचे आहे. त्याकररता वन

ववभागाची परवानगी लमळववण्याकररता बह
ृ न्मुींबस महानगरपाललकेमाफणत दि.१०.०३.२०१६ रोजी
सींजय गाींधी राषरीय उद्यान, बोरीवली याींच्याकडे ववदहत नमुन्यामध्ये आवेिन सािर करण्यात
आले आहे.

वन ववभागाकडे सिर प्रस्ताव ववचाराधीन असन
ू आवश्यक ती मींजरु ी प्राप्त झाल्यानींतर

महापाललकेमाफेत पुढील कायणवाही प्राधान्याने करण्यात येसल.
___________

मबांाईतीि २६ महानगरपालििा शाााांच्या पबनववजिासासाठी
ाीसीररच्या मनयमाांमध्ये ादि िरण्याााात

(४५)

४२८५७ (०३-०५-२०१६).

श्री.नसीम डान (चाांददविी), श्री.अलमन पटे ि (मबांाादे वी),

प्रा.वर्ाज गायिवाा (धारावी), श्री.अब्दि
ब सत्तार (लसल्िोा), श्री.अस्िम शेड (मािाा पजश्चम),
ाॉ.सांतोर् टारफे (िामनबरी) :

सन्माननीय मख्
ब यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील

काय :-

(१) मुींबसतील २६ महानगरपाललका शाळाींचा पुनववणकास होणे गरजेचे असून या शाळापैंकी १५
शाळा

या

धोकािायक

जस्थतीत

असल्यामुळे

या

२६

शाळाींच्या

पुनववणकासासाठी

महानगरपाललकेने डीसीआर ननयमामध्ये बिल करावा अशी लोकप्रनतननधीींनी मागणी केली
असल्याचे माहे डडसेंबर, २०१५ रोजी वा त्यासुमारास ननिशणनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या शाळाींच्या पन
ु ववणकासासाठी डीसीआरच्या ननयमाींमध्ये बिल करण्याबाबत
शासनाने कोणती कायणवाही केली वा करणार आहे ,

(३) अद्याप, कोणतीच कायणवाही केली नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फाणवीस (१२-०७-२०१६) :(१) प्रस्तत
ु प्रकरणी बह
ु स महानगरपाललकेने दिनाींक
ृ न्मींब
२९.१०.२०१५ रोजीचे पत्रान्वये १४ शाळाींच्या पुनबांधणी व १४ नवीन शाळाींच्या बाींधकामाच्या
सींिभाणत शासनाचे ४०% ककमान क्षेत्र कक्रडाींगणासाठी एका दठकाणी राखीव ठे वणेबाबतचे दिनाींक
२४.२.२०१४ रोजीचे ननिे श आहे त त्यामध्ये लशधथलता अपेक्षक्षलेली आहे .
(२)

व

(३)

शाळाींसाठी

कक्रडाींगणाचे

क्षेत्र

ननयोजजणे

आवश्यक

आहे.

सरसक्

महानगरपाललकाींच्या शाळाींना अशी सवलत दिल्यास खाजगी शाळाींच्या सींिभाणतही अशी मागणी
होवू शकते.
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शासनाच्या दिनाींक २१.०२.२०१४ रोजीच्या ननिे शामध्ये ववद्याथी सींख्येच्या प्रमाणात
ववद्यमान शैक्षणणक इमारतीचे ववस्तार करणे अगत्याचे असेल तर अशा अपवािात्मक
पररजस्थतीत भूखींडामधील मोकळी जागा कमी करण्यासाठी शासनाची पूवण मान्यता घेवून

शैक्षणणक इमारतीच्या बाींधकामासाठी अनतररक्त च्स क्षेत्र ननिे शाींक मींजरू करता येसल अशी
तरतूि आहे . त्यामुळे महानगरपाललकेकडून प्रकरणननहाय प्रस्ताव प्राप्त झालेस त्याबाबत
शासनाकडून उधचत कायणवाही होवू शकेल.

___________

मबांाईतीि वव्यार्थयांच्या मालसि व त्रैमालसि पासाचे दर िमी िरण्याााात
(४६)

४२८९४ (१७-०५-२०१६).

श्री.नसीम डान (चाांददविी), श्री.अलमन पटे ि (मबांाादे वी),

प्रा.वर्ाज गायिवाा (धारावी), श्री.अब्दि
ब सत्तार (लसल्िोा), श्री.अस्िम शेड (मािाा पजश्चम),
ाॉ.सांतोर् टारफे (िामनबरी) :

सन्माननीय मबख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील

काय :-

(१) मुींबसतील ववद्यार्थयांच्या मालसक व त्रैमालसक पासाचे िर कमी करण्याबाबत बेस््

प्रशासनाला मा.अथणमींत्री याींनी सच
ू ना केली असल्याचे माहे ऑगस््, २०१५ िरम्यान ननिशणनास
आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या सच
ू नेनुसार शासनाने ननणणय घेऊन कोणती कायणवाही केली आहे वा
करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फाणवीस (१०-०८-२०१६) :(१) हे खरे आहे .
(२)

सिर

सूचनेनुसार

बेस््

उपक्रमाने

दिनाींक

१६

सप््ें बर,

२०१५

ववद्यार्थयांच्या मालसक व त्रैमालसक बसपास िरात कपात केलेली आहे .

पासून

मुींबसतील

(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
मबाांई ददहसर येथीि मैदानासाठी रर्क्षत असिेिा भड
ू ांा
शासनाने वर्जभरात ताब्यात न घेतल्याााात

(४७)

४३६२३ (१७-०५-२०१६).

श्री.शलशिाांत लशांदे (िोरे गाव), श्री.जितेंद्र रव्हाा (मांरा 
ब ा

िावा), श्री.सबरेश िाा (ििजत), श्री.पाांाबरां ग ारोरा (शहापूर), श्री.हसन मबश्रीफ (िागि),
श्री.ददिीप वासे-पाटीि (रांाेगाव) :
काय :-

सन्माननीय मबख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील

(१) मुबींस िदहसर येथील मैिानासाठी आरक्षक्षत असलेला भूखींड शासनाने वषणभरात ताब्यात
घेतला नाही, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनामाफणत चौकशी केली आहे काय,
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(३)

असल्यास,

चौकशीत

काय

आढळून

आले

व

तद्नुसार

सिर

प्रकरणी

जबाबिार

असणाऱ्याींवर शासनाने कोणती कारवास केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फाणवीस (०६-०७-२०१६) :(१) ते (४) प्रस्तुत प्रकरणी िदहसर (मुींबस) येथे
मैिानासाठी एकूण ६७ आरक्षणे आहे त. त्यापैकी २८ आरक्षणे महानगरपाललकेच्या मालकीची

असून ती महानगरपाललकेच्या ताब्यात आहे. यासींिभाणत मैिानासाठी आरक्षक्षत असलेल्या

प्रश्नाधीन भख
ू ींडाबाबत तपशील दिलेला नसल्याने याबाबत ननजश्चत मादहती िे णे शक्य होत
नाही.

___________
मबांाईमध्ये प्रमतददन १०० दशिक्ष लिटर समबद्राच्या पाण्याचे मन:क्षारीिरण
िरण्याचा प्रिल्प रद्द िरण्याच्या मनणजयाााात

(४८)

४५०९० (०३-०५-२०१६).

श्री.प्रतापराव पाटीि धचडिीिर (िोहा) :

सन्माननीय

मबख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) मुींबसमध्ये प्रनतदिन १०० िशलक्ष लल्र समु्ाच्या पाण्याचे नन:क्षारीकरण करण्याचा
प्रकल्प रद करण्याचा ननणणय राज्य शासनाने घेतला आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सिर प्रकल्प रद करण्याची कारणे काय आहे त,
(३) असल्यास, उक्त प्रकल्पासींिभाणतील अहवाल शासनास प्राप्त झाला आहे काय, त्या
अहवालातील लशफारशीींचे स्वरुप काय आहे ,
(४) तसेच उक्त प्रकल्पासाठी ककती खचण अपेक्षक्षत होता ?
श्री. दे वेंद्र फाणवीस (१०-०८-२०१६) :(१) बह
ृ न्मुींबस महानगरपाललकेमाफणत नन:क्षारीकरणाचा
प्रकल्प रद करण्याचा ननणणय घेण्यात आला आहे .

(२) खालील सवण बाबीींचा ववचार करता नन:क्षारीकरण प्रकल्प व्यवहायण ठरत नसल्यामळ
ु े
महानगरपाललकेने सिर प्रकल्प रद करण्याचा ननणणय घेतला आहे :मुींबसत जागेची उपलब्धता

प्रकल्प उभारणीचा अवाढव्य खचण (१०० ि.ल.लल. साठी सुमारे रु.१००० को्ी)
प्रकल्प चालववण्यासाठी लागणारा जास्त व अखींड वीज परु वठा

मुींबसपासून १०० ते १५० कक.मी. पररसरात उपलब्ध निी स्त्रोत

(३) सिर प्रकल्पासींिभाणतील अहवाल बह
ृ न्मुींबस महानगरपाललकेस प्राप्त झालेला नाही.

(४) सिर प्रकल्प उभारणीचा अींिाजजत खचण १०० ि.ल.लल. साठी सुमारे रु.१००० को्ी एवढा
अपेक्षक्षत होता.

___________

वव.स. २१५ (37)
िल्याण-ाोंडाविी महापालििा क्षेत्रातीि िल्याण पूवत
ज ीि पबना लिांि रोावर
िाटे मामनविी नाक्याच्या रधी “ा” प्रभाग क्षेत्र िायाजिया समोरीि
टे िाी मा
ब े रस्त्याची उां ची िमी िरण्याााात
(४९)

४५७६७ (०५-०५-२०१६).

श्री.गणपत गायिवाा (िल्याण पव
ू )ज :

सन्माननीय

मबख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) कल्याण-डोंबबवली महापाललका क्षेत्रातील कल्याण पव
ु ण भागातील पन
ु ा ललींक रोडवर
का्े माननवली नाक्याच्या आधी “ड” प्रभाग क्षेत्र कायाणलया समोरील ्े कडी मळ
ु े रस्त्याची उीं ची

जास्त झाली असन
ू रस्त्याची उीं ची व तीव्र उतारामुळे तेथे वाहनाींचे अनेकिा अपघात घडून

येतात त्यामुळे रस्त्याींची उीं ची कमी करुन उतार कमी करण्यात यावा याबाबतचे ननवेिन
स्थाननक लोकप्रनतननधी याींनी आयुक्त, कल्याण-डोंबबवली महापाललका याींना

दिनाींक २५

एवप्रल, २०१३ पासून ते आज रोजी पयणत २ स्मरण पत्र दिले आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी कोणती कायणवाही करण्यात आली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची सवणसाधारण कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फाणवीस (०९-०८-२०१६) : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) कल्याण-डोंबबवली महानगरपाललका क्षेत्रातील कल्याण पुवण येथील पुणे ललींक रस्ता सूचक
नाका ते चक्की नाका ते ्ीराम चौक या रस्त्याच्य कामाकरीता महाराषर सुवणण जयींती

नगरोत्थान महाअलभयानाींतगणत मे.ध्रुव कन्सल््ीं सी सव्हे सेस प्रा.लल. मुींबस या अलभकरणाची
महानगरपाललकेकडून समींत्रक म्हणून ननयुक्ती करण्यात आली आहे .

या समींत्रकाकडून सिर रस्त्याचे सवेक्षण करण्यात आले असन
ू त्याबाबतचा अहवाल

महानगरपाललकेस सािर करण्यात आला आहे. या अहवालानुसार पुढील कायणवाही प्रस्ताववत
असल्याचे आयुक्त, कल्याण-डोंबबवली महानगरपाललका याींनी कळववले आहे .
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
नालशि शहरातीि भोसिा लमिीटरी स्िबि िवाीि सांत िाीर
नगर झोपापट्टी स्थिाांतरीत िरणेााात

(५०)

४७३८९ (१६-०५-२०१६).

श्रीमती सीमाताई दहरे (नालशि पजश्चम) :

सन्माननीय

गहमनमाजण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) नालशक शहरातील भोसला लमली्री स्कुल जवळील सींत कबीर नगर झोपडपट्टी स्थलाींतरीत
करुन या झोपडप््ी वालसयाींना जवाहरलाल नेहरु पन
ु रूत्थान योजने अींतगणत घरकुलाचा लाभ

िे ण्यात यावा अशी मागणी स्थाननक लोकप्रनतननधी याींनी दिनाींक २६.१२.२०१४ रोजी शासनाकडे
केली आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सिर प्रकरणी शासनाने कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे.
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. २१५ (38)

श्री. प्रिाश महे ता (०९-०८-२०१६) :(१) स्थाननक लोकप्रनतननधी याींनी दि.१२.१.२०१५ रोजी
मा.मुख्यमींत्री महोिय याींना ननवेिन दिले आहे . कें् शासन पुरस्कृत बीएसयुपी योजनेअींतगणत

नालशक महानगरपाललकेमध्ये सन २००७ मध्ये मे. ओींकार असोलसए्स पण
ु े याींनी १६८
झोपडपट्टय
ट ाींचे सव्हे क्षण केलेले असून त्यापैकी ११२ झोपडपट्टय
ट ा अघोवषत व ५६ झोपडपट्टय
ट ा

घोवषत आहे. सींत कबीर नगर ही झोपडपट्टी नालशक मनपाच्या सातपूर भागात येत असून
सिर झोपडप््ीचे क्षेत्रफळ ३८५८९.७४ चौ.मी. इतके आहे. सिर जलमन खाजगी मालकीची

असन
ू सन २००७ च्या सव्हे क्षणानस
ु ार या भागात एकूण ७६७ झोपडीधारक आहे त. नालशक
महानगरपाललका हदीत गह
ृ ननमाणण ववभाग क्र. जनेयो.२००७/प्र.क्र.५२/गनृ नधो-२, दि.२५.६.२००७

च्या शासन ननणणयानुसार बीएसयप
ु ी योजना सुरु आहे . सिर योजना नालशक महानगरपाललका
हदीतील शासकीय

व मनपाच्या भुखींडावर वास्तव्यास असलेल्या झोपडपट्टी -वालसयाींसाठी

आहे . सींत कबीर नगर या जागेची

मालकी खाजगी

असल्याने सिर झोपडपट्टीवालसयाींचा

समावेश बीएसयप
ु ी योजनेमध्ये करण्यात आलेला नाही. यासींिभाणत नगर ववकास ववभाग,
मींत्रालय, मुींबस याींना दि.२.११.२०१५ रोजी पत्राद्वारे कळववले आहे.

(२) व (३) प्रधानमींत्री आवास योजने अींतगणत नालशक महानगरपाललका क्षेत्रातील झोपडपट्टय
ट ाींचे
सव्हे क्षण व मागणी सव्हे क्षण करण्यात येणार असन
ू सव्हे क्षण झाल्यावर ननकषाप्रमाणे पात्रता
धारण करणाऱ्या लाभार्थयांना या योजनेत सामावन
ू घेण्यात येसल.
___________

ववधान भवन :

ाॉ. अनांत िासे

नागपूर.

प्रधान सधचव,
महाराष्ट्र ववधानसभा.

_________________________
शासकीय मध्यवती मु्णालय, नागपूर.

