अताराांकित प्रश्नोत्तराांची २९७ वी यादी

महाराष्ट्र विधानसभा
तिसरे अधधिेशन, २०१७
___________

अिाराांकिि प्रश्नोत्िराांची यादी
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५०
___________

िाई (जि.सािारा) येथील िृष्ट्णा नदीिरील लल
ा ाया दरा िथेबाबि
(१)

७७२२ (१०-०४-२०१५).

श्री.अबू आिमी (मानखद
ू द शशिािीनगर) :

माख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) वाई (जि.सातारा) येथील कृषणा नवीवर सुमारे

सन्माननीय

११५ वर्ाांपूवी उभारण्यात ेलेला

ब्रि्ीशकालीन पुल वोन्ही जािूींनी िींगली डाझेडझ
ु पाींनी व्यापलेला असून वरु वस्थेत असलेया
सवर पल
ु ाचे वयोमान पाहता याजाजत सववस्तर चौकशी/ताींब्रिक तपासणी करुन अहवाल
अधीक्षक अभभयींता, सावविननक जाींधकाम ववभाग, सातारा याींनी सावर केला ेहे काय,

(२) असयास, सवर अहवालाचे ननषकर्व काय ेहे त व तवनुसार सवर पुलाच्या वरु स्तीजाजत
शासनाने कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत ेहे
(३) नसयास, ववलींजाची कारणे काय ेहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस (०६-०६-२०१७) :(१) व (२) अधधक्षक अभभयींता, सावविननक जाींधकाम
ववभाग

सातारा

याींच्या

अहवालानुसार

सवर

पुलाची

सववस्तर

चौकशी/ताींब्रिक

तपासणी

सावविननक जाींधकाम ववभागामार्वत करण्यात ेली नाही.
सद्य: जस्थतीत वरु
ु स्ती नगरपररर्वे मार्वत करण्यात येत ेहे .

तथावप, याजाजत जिहाधधकारी याींना दवनाींक २४.०३.२०१७ च्या पिान्वये सवव सींजींधधताींची
जैठक घेवून पुढील १ मदहन्यात ेवश्यक ती कायववाही करण्याच्या सूचना वे ण्यात ेलेया
ेहे त.

(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________

वव.स. २९७ (2)

राज्यािील महानगरलाशलिा आयािाांना विभाग अधधिाऱयाांना लदतनदशित शशि
अधधिारी म्हणन
ू तनय
ा ि िर्याचे अधधिार दे ्याबाबि

(२)

१३६६९ (०७-०४-२०१५).

श्री.रमेश लटिे (अांधेरी लूि)द :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

राज्यातील

महानगरपाभलका

ेयुताींना

ययाींच्या

सन्माननीय मख्
ा यमांत्री पुढील

अखययाररत

असलेया

सहायक

ेयुताींना हहणिेच ववभाग अधधका्याींना पवननवशित भशत अधधकारी हहणून ननयुत करण्याचे
अधधकार

वे ण्यात

ेले

ेहे त

व

ययानस
ु ार

महानगरपाभलकाींमध्ये

सहायक

पवननवशित भशत अधधकारी हहणून ननयुत करण्यात येत ेहे , हे खरे ेहे काय,

ेय
ु ताींना

(२) असयास, मुींजई महानगरपाभलकेमध्ये कायवरत असलेया सहायक ेयुताींनी पवननवशित भशत
अधधकारी या पवाची िजाजवारी घेण्यास नकार दवला होता, हे ही खरे ेहे काय,

(३) असयास, सहायक ेयुताींच्या नकारामु े मुींजई महानगरपाभलकेमध्ये महानगरपाभलका
ेय
ु ताींद्वारे सहायक अभभयींययाींना पवननवशित भशत अधधकारी हहणन
ू ननय
ु त करण्यात ेले
ेहे , हे ही खरे ेहे काय,

(४) असयास, ‘पवननवशित भशत अधधकारी’ या पवाची िजाजवारी घेण्यास नकार वे णा्या सहाय्यक
ेयुताींवर कोणती कायववाही करण्यात ेली ेहे वा करण्यात येणार ेहे ,

(५) तसेच नकार वे णा्या सहाय्यक ेय
ु ताींनी ‘पवननवशित भशत अधधकारी’ या पवाची िजाजवारी
घ्यावी हहणून कोणती कायववाही करण्यात ेली वा करण्यात येणार ेहे ,
(६) नसयास, ववलींजाची कारणे काय ेहे त ?

श्री. दे िेंद्र फडणिीस (२९-०५-२०१७) :(१) महाराषर अधधननयम क्रमाींक II/२०१२ अन्वये
जह
ु ई महानगरपाभलका अधधननयम १८८८ मध्ये महाराषर शासन रािपि, असाधारण, भागृ न्मींज
चार, दवनाींक १३ माचव, २०१२ अन्वये सुधारणा करण्यात ेलेली ेहे .

सवर सुधारे णेनुसार ेयुत, जह
ृ न्मुींजई महानगरपाभलका याींना मुींजई महानगरपाभलका

अधधननयम १८८८ मधील कलम ३५१(१) अन्वये, ययाींच्या अखययारीतील पवननवशित भशत अधधकारी
हहणन
ू अधधका्याींचे पव रािपिातील अधधसच
ू नेत प्रभसध्व करण्याचे अधधकार वे ण्यात ेले
ेहे त.

ययानस
ु ार तयकाभलन ेयुत, जह
ृ न्मुींजई महानगरपाभलका याींनी मुींजई महानगरपाभलका

अधधननयम १८८८ मधील कलम ३५१(१) मधील अधधकाराचा वापर करुन महानगरपाभलकेच्या

सींजींधधत ववभाग कायावलयातील सहाय्यक अभभयींता (इमारती व कारखाने) याींची पवननवशित भशत
अधधकारी हहणन
ू ननय
ु ती केली ेहे .
(२) हे खरे नाही.

(३), (४), (५) व (६) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________

वव.स. २९७ (3)

माांबई शहरािील ५० िे १०० िर्द िान्या बहामिली चाळीांना भूिांलाचा धोिा असल्याबाबि
(३)

१६७४८ (१२-०८-२०१५).

प्रा.िर्ाद गायििाड (धारािी), श्री.अशमन लटे ल (माांबादे िी),

श्री.अलम शेख (मालाड लजश्चम), डॉ.सांिोर् टारफे (िळमनरा ी), श्री.शरददादा सोनािणे
(िान्नर), श्री.अिन
ाद खोििर (िालना), श्री.गालाबराि लाटील (िळगाि ग्रामीण), श्री.सातनल

राऊि (विक्रोळी), श्री.सांग्राम थोलटे (भोर), श्री.अजिि लिार (बारामिी), श्री.राहाल िगिाल
(श्रीगोंदा), श्री.अिधूि िटिरे (श्रीिधदन), श्री.िैभि वलचड (अिोले), श्री.हनम
ा ांि डोळस
(माळशशरस), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.लाांडारां ग बरोरा (शहालरू ), श्री.राणािगिीिशसांह लाटील

(उमानाबाद), श्री.किसन िथोरे (मारबाड), श्री.अिय चौधरी (शशिडी), श्री.सांिय लोिनीस

(िशलना), श्री.ियांि लाटील (इलामलूर), श्री.जििेंद्र आव्हाड (माांब्रा िळिा), श्री.भािर िाधि
(गाहागर), श्री.शामराि ऊफद बाळासाहे ब लाटील (िराड उत्िर) :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय माख्यमांत्री पुढील

(१) मुींजई शहरातील ५० ते १०० वर्व िुन्या जहूमिली खािगी, जीेय्ी, जीझीझी या उपकर
प्राप्त व उपकर नसलेया चा ीींना भूकींपाचा सवावधधक धोका असयाचे माहे ्वप्रल २०१५
मध्ये वा यया वरहयान ननवशवनास ेले, हे खरे ेहे काय,

(२) असयास, का जावे वी व भल
ु ेश्वर पररसरातील अनेक इमारतीच्या मु

जाींधकामामध्ये

जवल करुन अनेक व्यापा-याींनी व गा े धारकाींनी जेकायवा उद्योगासाठी सवर िागेचा वापर
करीत असयामु े या इमारतीींच्या सुरषितक्षततेजाजत प्रश्नधचन्ह ननमावण डाले ेहे , हे ही खरे
ेहे काय,

(३) असयास, या सवव इमारतीींची स्रचर डझी् करण्यात येणार ेहे काय, ययानुसार
जेकायवा जवल केलेया गा े धारकाींवर व मालकाींवर काय कारवाई करण्यात येणार ेहे ,

(४) असयास, भूकींपाचा धोका लक्षात घेता सवरहू िून्या व मोझक ीस ेलेया चा ीींच्या
पुनवववकासाजाजत शासनाने कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत ेहे ,
(५) नसयास, ववलींजाची कारणे काय ेहे त ?

श्री. दे िेंद्र फडणिीस (०१-०६-२०१७) :(१) िुन्या िीणव डालेया इमारती ह्या मानवी जिववतास
धोकावायक असयाने भूकींप डायास ययापासून ययाींना सवावधधक धोका असयाची वस्तुजस्थती
नाकारता येत नाही.

(२) का जावे वी व भुलेश्वर पररसर हा भाग प्रामुख्याने वाणणज्य स्वरुपाचा असयाचे येथील
रदहवाशी इमारतीचा वापर उद्योगासाठी होतो, ही जाज खरी ेहे .

(३) स्रचर डझी् करुन घेण्यासाठी जह
ृ न्मुींजई महानगरपाभलकेने मुींजई महानगरपाभलका
अधधननयमाच्या

कलम

३५३(जी)

नुसार

इमारत

मालकाींना

नो्ीसा

जिावलेया

ेहे त.

ययाचप्रमाणे जेकावया जवल केलेया गा े धारकाींवर व मालकाींवर उपभोता जवलाववरोधात
मुींजई महानगरपाभलका अधधननयमाच्या कलम ३४७ (जी) नस
ु ार कारवाई करण्यात ेली ेहे .

वव.स. २९७ (4)
(४)

व

(५)

मानवी

जिवीताचा

ववचार

करता

धोकावायक

भाझेकरुव्याप्त

इमारतीींची

पुनजाांधणी/पुनवववकास होणे अययावश्यक ेहे . यासींवभावत इमारत मालकाींस सवर इमारतीची
पन
े अनम
ु जाांधणी करु शकत नसयास भाझेकरुीं ना ती करु वे णस
ु ती वे णे यासींवभावने मींज
ु ई
महानगरपाभलका अधधननयमामधील कलम ३५४ व ४९९ मध्ये सुधारणा करणेत ेलेया
ेहे त.

ययाचप्रमाणे

अशा

ब्रजगर

उपकरप्राप्त

धोकेवायक

भाझेकरुव्याप्त

इमारतीींच्या

पुनवववकासाजाजत प्रोयसाहनायमक च्ई क्षेि ननवशित शाींकाची तरतूव नसयाने याजाजतचे ववननयम

जह
ु ई ववकास ननयींिण ननयमावलीमध्ये अींतभत
ूव करणेचा ननणवय घेणेत ेलेला ेहे.
ृ न्मींज
याजाजतच्या प्रारुप ववननयमावर नागररकाींच्या सूचना/हरकती मागववणारी महाराषर प्रावे भशक व

नगर रचना अधधननयम, १९६६ चे कलम ३७ (१अेअे) खालील सच
ू ना दवनाींक २.१.२०१७ रोिी

प्रभसध्व करणेत ेलेली ेहे. याजाजत वैधाननक कायववाही सुरु असून ती पूणव डायानींतर
अींनतम ननणवय सींकजपत ेहे .

ययाचप्रमाणे जीझीझी चा ीींच्या पुनवववकासासाठी स्वतींि ववकास ननयींिण ववननयम, ववकास

ननयींिण ननयमावलीमध्ये अींतभत
ूव करणेत ेलेले ेहे त. हहाझाकझून ननवववा मागवून सवर
चा ीींचा पुनवववकास करणेत येत ेहे .

___________

अांबरनाथ नगरलररर्दे ने अांरनाथ लि
ा द - लजश्चम िोडणारा रे ल्िे ्व्हर ्ब्रि बाांधणेबाबि
(४)

२०३६२ (११-०८-२०१५).

(िल्याण लूि)द :

डॉ.बालािी किणीिर (अांबरनाथ), श्री.गणलि

सन्माननीय मख्
ा यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

गायििाड

(१) अींजरनाथ नगरपररर्वे ने अींजरनाथ पुवव - पजश्चम िोझणारा रे वे ्व्हर ब्रिि जाींधणेकरीता

ननधी उपलब्ध करुन वे णेजाजतचा प्रस्ताव दवनाींक १८ िुल,ै २०१४ रोिी ्म.्म.ेर.झी.् कझे
सावर केला ेहे , हे खरे ेहे काय,

(२) असयास, अींजरनाथ नगरपररर्वे ने सन २००५ च्या मींिरु ववकास ेराखयायामध्ये

मोरीवली ववभाग येथे अींजरनाथ पूवव - पजश्चम िोझणारा रे वे ्व्हर ब्रिि जाींधण्याच्या
ननयोिनास सववसाधारण सभेमध्ये ठरावाद्वारे प्रशासक य मान्यता दवली ेहे , हे ही खरे ेहे
काय,
(३) असयास, अींजरनाथ नगरपररर्वे ने सावर केलेया प्रस्तावाजाजत ्म.्म.ेर.झी.् ने
ेतापयांत कोणती कायववाही केली ेहे ,
(४)

अद्याप

कोणतीही

कायववाही

केली

नसयास,

ववलींजाची

कारणे

काय

व

सवर

प्रस्तावाजाजतची सद्य्जस्थती काय ेहे ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस (०६-०६-२०१७) :(१) होय हे खरे ेहे .
्व्हर ब्रिि जाींधणेकरीता दव.०७/१०/२०१४ रोिीच्या पिान्वये रकम रु. १७ को्ी इतका
ननधी उपलब्ध करणेसाठी ेयुत, मुींजई महानगर प्रवे श ववकास प्राधधकरण, मुींजई याींचक
े झे
प्रस्ताव सावर केलेला ेहे .
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(२) होय, हे खरे ेहे .
नगरपररर्वे ने सवर रे वे ्व्हर ब्रिि जाींधण्याकामी सववसाधारण सभेचा ठराव क्र.१८४
दव.२४/१०/२००७ अन्वये ठराव पाररत केला ेहे.
(३)

याजाजत

जिहाधधकारी,

ठाणे

याींना

्म.्म.ेर.झी.्.

व

नगरपररर्व,

अींजरनाथ

याींच्यासमवेत जैठक घेऊन ेवश्यक कायववाही करावी अशा सच
ु ना वे ण्यात ेलेया ेहे त.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
शसांधादग
ू द जिल््यािील फोंडाघाट आय.टी.आय. मध्ये अध्यालनासाठी
शशक्षि उललब्ध नसल्याबाबि

(५)

३०१२२ (२३-१२-२०१५).

(लािूर शहर) :

करतील काय :-

श्री.तनिेश राणे (िणििली), श्री.अशमि विलासराि दे शमाख

सन्माननीय िौशल्य वििास ि उद्योिििा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा

(१) भसींधुवग
ू व जिह्यातील र्ोंझाघा् ेय.्ी.ेय. मध्ये अध्यापनासाठी भशक्षकच उपलब्ध
नसयाचे माहे सप््ें जर, २०१५ मध्ये वा ययावरहयान ननवशवनास ेले ेहे , हे खरे ेहे काय,

(२) असयास, वववयार्थयाांचे होणारे शैक्षणणक नक
ु सान ्ा ण्यासाठी भशक्षकाींची यवरीत ननयुती
करण्याजाजत कोणती कायववाही करण्यात ेली ेहे ,
(३) नसयास, ववलींजाची कारणे काय ेहे त ?
श्री. सांभािी लाटील-तनलांगेिर (३०-०४-२०१६) :(१) हे खरे नाही.
भसींधुवग
ु व जिह्यातील र्ोंझाघा् औ.प्र.सींस्थेमध्ये ्कूण १२ भशक्षक य पवे मींिूर ेहे त.

सवर पवाींपैक ननयभमत वेतनश्रेणीत २ ेहे त. सवर पवाींपैक ननयभमत वेतनश्रेणीत २ पवे
कोकण ववकास पॅकेि अींतगवत ठोक वेतनावर ०७ पवे व कींिा्ी तयवावर ठोक वेतनावर ०३ पवे
मींिूर ेहे त.

ननयभमत वेतनश्रेणीतील ०२ पवे भरलेली ेहे त. तसेच कोकण ववकास पॅकेि अींतगवत

मींिूर पवाींपैक

भशप ननवे शकाची ०३ व गणणत व धचिकला ननवे शकाच्या ०१ पवासाठी

सींस्थास्तरावर ताभसका तयवावर नेमणूक करण्यात ेली ेहे .

सवर औ.प्र. सींस्थेत १० व्यवसायाींना मान्यता ेहे . तथावप, २ व्यवसाय अ्यासक्रम

सहा मदहने मुवतीचे असयाने झीिीई्ीच्या ननवशित शानस
ु ार जींव केले ेहे त. २ व्यवसायाींना
झीिीई्ीची सींलग्नता नसयाने प्रवेश वे ण्यात ेलेले नाहीत व १ व्यवसायात प्रवेश डालेला
नसयाने जींव ेहे . उपरोत कारणाींमु े केव

५ व्यवसायाींमध्ये ववद्यार्थयाांना प्रवेश वे ण्यात

ेला ेहे .

(२) उपप्रश्न १ मध्ये नमव
ू वस्तजु स्थतीनस
ु ार प्रवेश वे ण्यात ेलेया ५ व्यवसायाींमध्ये
अध्यापनासाठी ६ भशक्षक उपलब्ध ेहे त.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________

वव.स. २९७ (6)
्सिालनगरी सेंरल लािद नालासोलारा (िा.िसई, जि.लालघर) येथील अनधधिृि
गाळयाांची बेिायदे शीरररत्या सारु असलेली विक्री

(६)

३९६७७ (१३-०५-२०१६).

श्री.बळीराम शसरसिर (बाळालूर) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय माख्यमांत्री

(१) नालासोपारा (ता.वसई, जि.पालघर) ्सवालनगरी सेंरल पाकव पररसरात

९० र्ू्

रस्ययाच्या मधोमध व ेिुजािुच्या पररसरात अनधधकृत गाळयाींच्या जाींधकामाींची ववक्र सुरु

असून सवर अनधधकृत गा े ्म.ेर.्ी.पी. अींतगवत ननषकार्ीत करुन सींजींधधताींवर गुन्हे वाखल
करण्याची मागणी ्का रािक य पक्षाच्या पवाधधका्याने दवनाींक २३ माचव, २०१५ रोिी वा

ययासुमारास मा.मुख्यमींिी तसेच ेयुत, वसई-ववरार शहर महानगरपाभलका याींच्याकझे केली,
हे खरे ेहे काय,

(२) असयास, शासनाने सवर प्रकरणाची चौकशी केली ेहे काय,
(३) असयास, चौकशीत काय ेढ ू न ेले ेहे, ययाअनुर्ींगाने वोर्ीींवर कोणती कोणती
कारवाई केली वा करण्यात येत ेहे ,

(४) नसयास, ववलींजाची कारणे काय ेहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस (०१-०६-२०१७) :(१) होय, हे खरे ेहे .
(२) व (३) वसई-ववरार महानगरपभलकेने खालीलप्रमाणे कारवाई केलेली ेहे : दवनाींक १९.०३.२०१५ रोिी िभमन मालकाला महाराषर प्रावे भशक नगररचना अधधननयम
(MRTP) अींतगवत नो्ीस जिावली होती.
 तसेच याप्रकरणी ४६ गा े पोलीसाींच्या मवतीने २ ्प्प्याींमध्ये ननषकाभसत करण्यात ेले
ेहे त.
 सींजींधधताींवर तु ीि पोलीस ठाणे येथे गन्
ु हा नोंव करणेकामी कारवाई करण्यात येत ेहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
मांब
ा ई महालाशलिेया शशक्षण विभागाांमाफदि विशेर् मल
ा ाांसाठी चालविल्या िाणाऱया १८
शाळाांिील विद्याथी सोयीसाविधाांलासून िांधचि असल्याबाबि

(७)

४०४८५ (१३-०५-२०१६).

श्री.अिाल भािखळिर (िाांददिली लूि)द :

सन्माननीय

माख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मुींजई महापाभलकेच्या भशक्षण ववभागाींमार्वत ववशेर् मुलाींसाठी चालववया िाणा्या १८
शा ाींतील ववद्याथी सोयीसुववधाींपासून वींधचत असयाचे माहे डझसेंजर, २०१५ मध्ये ननवशवनास
ेले ेहे , हे खरे ेहे काय,

(२) असयास, ह्या शा ाींकररता महानगरपाभलका अथवसींकपात कोणतीही तरतव
ू करण्यात
ेली नाही, हे ही खरे ेहे काय,
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(३) तसेच, सवर शा ाींना सन २००६ पासून समािकयाण ववभागाची मान्यताही नाही, हे ही
खरे ेहे काय,

(४) असयास, भशक्षण हक कायद्यानस
ु ार ववशेर् ववद्यार्थयाांसाठी सवव सोयीसवु वधा उपलब्ध
करून वे णे व वैद्यक य तपासणीसाठी फर्जि्थेरवपस्् तज्ञाची ेवश्यकता असते परीं तु हे
सवव ननयम महापाभलकेकझून पायव ी तुझवली िात ेहे, हे ही खरे ेहे काय,

(५) असयास, शासन सवर शा ाींना सोयीसुववधा पुरवण्यासाठी कोणती उपाययोिना केली वा
करण्यात येणार ेहे ,

(६) असयास, कधीपयांत सवव शा ाींना सोयीसवु वधा उपलब्ध होणार ेहे त,
(७) नसयास, ववलींजाची कारणे काय ेहे त ?

श्री. दे िेंद्र फडणिीस (२९-०५-२०१७) :(१) हे खरे नाही.
(२) हे खरे नाही.
(३) याजाजत सींजींधधत जिहा समाि कयाण कायावलयाशी प्रययक्ष सींपकव साधून नव्याने
प्रस्ताव सावर करण्याजाजत महानगरपाभलकेमार्वत कायववाही सुरु ेहे .

(४), (५) व (६) भशक्षण हका कायद्यानुसार सवर शा ाींमधील ववशेर् ववद्यार्थयाांसाठी
खालीलप्रमाणे उपाययोिना करण्यात येतात :-

 केंद्र व राज्य शासन परु स्कृत सवव भशक्षा अभभयान समावेभशत भशक्षण उपक्रमाींतगवत गरिू
ववद्यार्थयाांना वैद्यक य पुनववसनायमक सेवा सुववधा पुरववया िातात.

 सन

२०१५-१६

या

शैक्षणणक

वर्ावत

महानगरपाभलकेने

अभलहको

सींस्थेमार्वत

सवर

ववद्यार्थयाांना ववववध प्रकारचे वैद्यक य पन
ु ववसन व शैक्षणणक सादहययाचे वा्प केले ेहे .

 ववशेर् शा ाींमधन
ू सवर ववद्यार्थयाांची वर्ावतन
ू वोन वे ा शा ा स्तरावर वैद्यक य तपासणी
केली िाते.

 महानगरपाभलकेच्या सवव रुग्णालयाींमधून ववशेर् ववद्यार्थयाांना ेवश्यक फर्जि् थेरपी
ववनामूय उपलब्ध करुन दवली िाते.

 ववशेर्

ववद्यार्थयाांना

ेवश्यक

असणारी

और्धे

वा

शस्िफक्रया

महानगरपाभलकेच्या

रुग्णालयात उपलब्ध करुन दवली िातात.
 स्वयींसेवी सींस्थेमार्वत ८ ववशेर् शा ाींमध्ये डयुपेशल थॅरेवपस््ची सेवा उपलब्ध ेहे.
(७) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
िोल्हालूर शहरािील िलिरण िलािाया गळिीिून होणाऱया नािसानीबाबि
(८)

४१००६ (१७-०५-२०१६).

श्री.रािेश क्षीरसागर (िोल्हालूर उत्िर) :

सन्माननीय

माख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) कोहापूर शहरातील सम
ु ारे १६ वर्ावपूवीच्या ेींतरराषरीय शाहु िलतरण तलावास ग ती
सुरु ेहे, हे खरे ेहे काय,

वव.स. २९७ (8)
(२) असयास, ग ती काढण्यासाठी महानगरपाभलका प्रशासनाने ेिपयांत तब्जल १४ लाख
खचव करूनही अद्यापी ग तीचे प्रमाण सुरु ेहे, हे ही खरे ेहे काय,

(३) असयास, राषरीय ्कायमता ववकास योिनेतन
या तलावाच्या ववकासासाठी ननधी
ू
भम णेजाजतचा प्रस्ताव महानगरपाभलका प्रशासनाकझून शासनाकझे प्राप्त डाला ेहे , हे ही खरे
ेहे काय,

(४) असयास, याजाजत शासनाने कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत ेहे ,
(५) नसयास, ववलींजाची कारणे काय ेहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस (०५-०६-२०१६) :(१) काही प्रमाणात ग ती होत ेहे , हे खरे ेहे .
(२) ेयुत कोहापूर याींना याजाजत व्यतीश: पाहणी करुन ्का मदहन्याच्या ेत ेश्यक
ती उपाययोिना करण्याजाजत सुधचत करण्यात ेले ेहे.
(३) नाही.

(४) व (५) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
माांबई महानगर प्रदे शािील िचऱयाची विल्हे िाट लाि्यािररिा िळोिा येथील
भराि भम
ू ी प्रिल्ल उभार्यास होि असलेल्या विलांबाबाबि

(९)

४१२०१

(०७-०५-२०१६).

श्री.सभ
ा ार्

(विक्रोळी), श्री.प्रिाश फािलशितिर (चें बूर) :
करतील काय :-

भोईर

(िल्याण

ग्रामीण),

श्री.सातनल

राऊि

सन्माननीय माख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा

(१) मुींजईतील वे वनार व मुलुींझ येथील क्षेपणभम
ू ीची क्षमता सींपली असन
ू काींिुर मागव येथील

क्षेपणभूमीवर ्ाकण्यात येणा्या कच-यावरील प्रफक्रया करणारे प्रकप ठप्प पझले ेहे त अशा
पररजस्थतीत त ोिा येथील ननयोजित क्षेपणभूमीचे काम लवकर कायावजन्वत न डायास

येथील नागरीकाींना वग
ां ी व घातक ेरोग्यास सामोरे िावे लागणार असयाचे िानेवारी,
ु ध
२०१६ वरहयान ननवशवनास ेले ेहे , ही जाज खरी ेहे काय,

(२) तसेच, मुींजई महानगर प्रवे शातील ठाणे, कयाण-झोंब्रजवली, अींजरनाथ, जवलापूर, भभवींझी या

शहराींमधील कच्याची ववहे वा् लावण्याकररता त ोिा येथील भराव भम
ू ी प्रकप सुरु
करण्यात येईल अशी घोर्णा मा.राज्यपाल याींनी दवनाींक २३ िानेवारी, २०१६ रोिी वा यया
सुमारास केली, हे ही खरे ेहे काय,
(३)

असयास, त ोिा क्षेपणभम
व णे कायावजन्वत होण्यासाठी शासनाकझून काही
ू ीचा प्रप पुणप

कालमयाववा ेखण्यात ेली ेहे काय,

(४) असयास, त ोिा भराव भूमी प्रकपाजाजत शासनाने कोणती कायववाही केली वा करण्यात
येत ेहे ,

(५) नसयास, ववलींजाची करणे काय ेहे त ?

वव.स. २९७ (9)
श्री. दे िेंद्र फडणिीस (२९-०५-२०१७) :(१) हे खरे नाही.
माचव

वे वनार व मल
ु ुींझ क्षेपणभूमी येथे ्पन झींवपींग पध्वतीने कचरा जस्वकारण्यात येत असून,
२०१५ पासन
काींिरू भरावभम
ू
ू ी येथे जस्वकारण्यात येणा्या सम
ु ारे ३००० मे. ्न

कच्यावर शास्िोतररयया जायोरर््र तींिज्ञानाद्वारे प्रफक्रया केली िाते.
(२) हे खरे ेहे .
(३) याजाजत शासनाकझून कालमयाववा ेखण्यात ेलेली नाही.

(४) व (५) त ोिा येथील ्म.्म.ेर.झी.्. कझे ेगाऊ ताजा असलेया ्कूण १२६ हे ्र
िभमनीपैक

सम
ु ारे ५२.१० हे ्र (शासक य ३९.९० व खािगी १२.२०) िमीन जह
ु ई
ृ न्मींज

महानगरपाभलकेस घन कचरा व्यवस्थापन प्रकपासाठी ेगाऊ ताजा वे ण्यास राज्य शासनाने
सप््ें जर, २०१५ मध्ये मान्यता दवलेली ेहे .
सवर

िभमनीपैक

सुमारे

३८.८७

हे ्र

िभमनीचा

ेगाऊ

ताजा

जह
ृ न्मुींजई

महानगरपाभलकेस वे ण्याजाजत जिहाधधकारी, ठाणे याींनी िानेवारी, २०१६ मध्ये ेवे श पाररत

केले. ययानस
ु ार जह
ृ न्मुींजई महानगरपाभलकेने सींयुत मोिमापणीचे शर्लक भरुन सींयुत
मोिमापणी करण्यास स्थाननक नागररकाींकझून ववरोध वशवववयामु े सवर सींयुत मोिमापणी
पूणव होऊ शकली नाही.

सवर शासक य िभमनीमध्ये असलेले अनतक्रमण ह्ववण्याजाजत जिहाधधकारी, ठाणे

याींचेकझून कायववाही करण्यात येणार ेहे . तसेच ्कूण ५२.१० हे ्र िभमनीपैक

सम
ु ारे

१२.२० हे ्र खािगी िभमनीचे अधधग्रहण करण्याजाजत जिहाधधकारी, ठाणे याींचेमार्वत पुढील
कायववाही सुरु ेहे .

___________
सोलारा आणण गास गाि (नालासोलारा) येथील बाांधिाम
व्यािसातयिाांनी बेिायदे शीर बाांधिाम िेल्याबाबि

(१०)

४१२१२ (१३-०५-२०१६).

श्री.वििय औटी (लारनेर), श्री.शरददादा सोनािणे (िान्नर),

श्री.सरदार िाराशसांह (मालाांड) : सन्माननीय माख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नालासोपारा येथील सोपारा ेणण गास गाव येथील रॉज्व तस्
ु कानो, दहतेश िैन व मयरु
शहा

या

जाींधकाम

परवान्याींमध्ये

र्ेरर्ार

व्यावसानयकाींनी
करुन

महानगरपाभलकेकझून

जींगयाऐविी

चार

वे ण्यात

मियाच्या

१०

ेलेया

इमारती

जाींधकाम

उभारयाची

धकावायक मादहती दवनाींक ६.१.२०१५ रोिी वा यया सम
ु ारास ननवशवनास ेली ेहे , हे खरे
ेहे काय,
(२)

तसेच उत प्रकरणी वसई-ववरार महानगरपाभलकेच्या नगररचना ववभागाचे उप सींचालक

वाय.्स. रे झझी याींनी मुींजई उच्च न्यायालयाच्या ेवे शानुसार नालासोपारा पोलीस ठाण्यात

जनाव् कागवपिे तयार करुन, जेकायवे शीर जाींधकाम केयाप्रकरणी तक्रार नोंवववली ेहे , हे ही
खरे ेहे काय,
(३)

असयास, नालासोपारा व ववरार या पररसरात जनाव् कागवपिाच्या ेधारे अनेक

ववकासकाींनी लोकाींची र्सवणूक केयाचेही ननवशवनास ेले ेहे , हे ही खरे ेहे काय,

वव.स. २९७ (10)
(४) असयास, उत प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली ेहे काय, चौकशीत काय ेढ ू न
ेले व ययानुसार वोर्ी व्यावसानयकाींववरुध्व शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत
ेहे

(५) नसयास, ववलींजाची कारणे काय ेहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस (०९-०६-२०१७) :(१) व (२) होय, हे खरे ेहे .
वसई ववरार शहर महानगरपाभलकेने ्कूण १७३९ चौ.मी. क्षेिर् ाकरीता जाींधकाम

परवानगी दवलेली ेहे.

तसेच सवर दठकाणी ्कूण २२५१२.४६ चौ.मी. चे जाींधकाम डालेले असून २०७७२.७६

चौ.मी. इतके वाढीव जाींधकाम अनधधकृतपणे डालेले ेहे .

(३) व (४) या प्रकरणी सींजींधधत ववकासकावर पोलीस स्थानकात गन्
ु हा वाखल करण्यात ेलेला
ेहे .

सवर

ववर्यी

सकृतवशवनी

अननयभमतता

डायाचे

ननवशवनास

येत

ेहे.

ययामु े

याप्रकरणी ेयुत, वसई ववरार शहर महानगरपाभलका याींना चौकशी करुन चौकशी अहवाल
चार ेठवयायात शासनास सावर करण्याच्या सूचना वे ण्यात ेया ेहे त.
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
िसमि (जि.दहांगोली) येथील वप्रयदशदनी उद्यान अिैध व्यािसातयिाांनी व्यालले असल्याबाबि
(११)

४१३३९ (१७-०५-२०१६).

डॉ.सांिोर् टारफे (िळमनारी), श्री.अब्दल
ा सत्िार (शसल्लोड),

श्री.अशमन लटे ल (माांबादे िी), श्री.अलम शेख (मालाड लजश्चम), श्रीमिी तनमदला गाविि
(इगिलरू ी) :

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

(१) वसमत (जि.दहींगोली) येथील वप्रयवशवनी उद्यान अवैध व्यावसानयकाींनी व्यापले असून
याकझे वसमत नगरपाभलकेचे वल
व होत ेहे , हे खरे ेहे काय,
ु क्ष

(२) असयास, उत उद्यानातील जेकायवे शीर धींवे थाींजवून ययाची वरु ावस्था करण्यासाठी
कोणती कायववाही करण्यात ेली वा येत ेहे ,
(३) नसयास, ववलींजाची कारणे काय ेहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस (०६-०६-२०१७) :(१) हे खरे नाही.
(२) वसमत नगरपररर्वे चे वप्रयवशवनी उद्यान ववकभसत करण्याकरीता वैभशष्पूणव अनुवान
२०१५-१६ अींतगवत शासनाने रु. ४ को्ीचा ननधी ववतरीत केला ेहे . सवर कामास

जिहाधधकारी कायावलयाने प्रशासक य मान्यता दवली असून वोन कामे १) सींरक्षण भभींत
जाींधकाम २) भशवउद्यान सश
ु ोभभकरण सरु
ु करण्यात ेली ेहे त, उववरीत १७ कामाचे ेवे श
वे ण्यात ेले ेहे.

(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________

वव.स. २९७ (11)
राज्यिील नगरलररर्दे या विविध सशमत्याांना वित्िीय मांिारीचे
अधधिाराची मयाददा िाढविणेबाबि

(१२)

४२१५२ (१७-०५-२०१६).

श्री.अब्दल
सत्िार (शसल्लोड), श्री.िाणाल लाटील (धाळे
ा

ग्रामीण), डॉ.सांिोर् टारफे (िळमनरा ी), श्री.अशमन लटे ल (मांब
ा ादे िी), श्री.सांग्राम थोलटे (भोर),
श्री.अलम शेख (मालाड लजश्चम), श्री.भाऊसाहे ब िाांबळे (श्रीरामलूर) :
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय माख्यमांत्री

(१) राज्यतील नगरपररर्वे च्या ववववध सभमययाींना ववयतीय मींिुरीचे अधधकाराची मयाववा अनेक
वर्ावपासन
न जवलयामु े सभमययाींना काम करणे अययींत अवघझ डाले ेहे , ययामु े
ू

नगरपररर्वे च्या कामकािावर मोठा पररणाम होत असयाचे माहे िानेवारी, २०१६ मध्ये वा
ययावरहयान ननवशवनास ेले, हे खरे ेहे काय,
(२) असयास, सींगमनेर नगरपररर्वे च्या (जि.अहमवनगर) ववर्य सभमती व स्थायी सभमती
याींच्या खचव मयाववेत जींधने असयाचे माहे नोव्हें जर, २०१५ रोिी वा यया सुमारास ननवशवनास
ेले ेहे , हे ही खरे ेहे काय,

(३) असयास, अधधननयमातील तरतुवीप्रमाणे नगरपररर्व ववर्य सभमतीसाठी १.५ लक्ष व
स्थायी सभमतीसाठी रु.५ लक्ष मयाववेच्या अधधकारात वाढ करण्याजाजत शासनाने कोणती
कायववाही केली ेहे वा करण्यात येत ेहे ,
(४) नसयास, ववलींजाची कारणे काय ेहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस (०६-०६-२०१७) :(१), (२), (३) व (४) होय.
सन २०१२ च्या महाराषर अधधननयम क्रमाींक १५ दवनाींक ०४ डगस््, २०१२ अन्वये
महाराषर नगरपररर्वा, नगर पींचायती व औद्योधगक नगरी अधधननयम, १९६५ मध्ये सुधारणा

करण्यात ेली ेहे . ययानस
ु ार ववववध सभमययाींना ववयतीय मींिरु ीच्या अधधकाराची मयाववा
वाढवून वे ण्याजाजतचे ननयम तयार करण्यात येत ेहे .

___________

ठाणे येथील मखमल िलािासमोर एिा भख
ू ांडािर बेिायदाशीर
मॅरेि हॉलचे बाांधिाम िेल्याबाबि

(१३)

४२८४३ (०३-०५-२०१६).

श्री.नसीम खान (चाांददिली), श्री.अलम शेख (मालाड

लजश्चम), श्री.गणलि गायििाड (िल्याण लूि)द , श्री.अब्दल
ा सत्िार (शसल्लोड), श्री.अशमन लटे ल
(माांबादे िी), डॉ.सांिोर् टारफे (िळमनारी) :
करतील काय :-

सन्माननीय माख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा

(१) ठाणे येथील मखमल तलावासमोर ्का भूखींझावर जेकायवाशीर मॅरेि हॉल उभारण्यात

ेला असून इींझस्रीयल इस््े ्मधील भूखींझावर करण्यात ेलेले अनधधकृत जाींधकाम यवरीत
तोझण्यात यावे व याजाजत अहवाल शासनास सावर करावा असे ेवे श सन्मा.मुख्यमीं्याींनी

ठाणे महानगरपाभलका ेय
ु ताींना दवले असयाचे माहे िानेवारी, २०१६ रोिी वा यया सम
ु ारास
ननवशवनास ेले ेहे , हे खरे ेहे काय,

वव.स. २९७ (12)
(२) असयास, सवर प्रकरणी कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत ेहे , तसेच प्रकरणाची
सद्य:जस्थती काय ेहे ,
(३) नसयास, ववलींजाची कारणे काय ेहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस (०६-०६-२०१७) :(१) व (२) होय.
तथावप, सवर प्रकरणी ठाणे महानगरपाभलकेचा अहवाल प्राप्त केला असता याप्रकरणी
न्यायालयाचे “िैसे थे” ेवे श ेहे त. ययामु े याप्रकरणी कोणताही हस्तक्षेप करता येणार
नाही, असे ेय
ु त ठाणे महानगरपाभलका याींनी क ववले ेहे.

सवरची वस्तुजस्थती मा.मख्
ु यमींिी महोवयाींना अवगत करुन वे ण्यात ेली ेहे . तसेच

याप्रकरणी ठाणे महानगरपाभलकेस ननयमोधचत कायववाही करण्याजाजत क ववले ेहे .
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
सांगमनेर नगरलररर्दे ला नागरी लाणी लारिठा ि लथददिे यािरील
िीि्बलाि सिलि शमळ्याबाबि

(१४)

४२९५४ (१७-०५-२०१६).

श्री.भाऊसाहे ब िाांबळे (श्रीरामलूर), श्री.अशमन लटे ल (माांबादे िी),

श्री.अलम शेख (मालाड लजश्चम), श्री.अब्दल
ा सत्िार (शसल्लोड) :
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ा यमांत्री

(१) सींगमनेर नगरपररर्वे ची ेधथवक जािू कमकुवत असयाने नागरी पाणी परु वठा व पथदववे
याचे वीिब्रजल भरणे शय होत नसयाचे माहे िानेवारी, २०१६ वरहयान ननवशवनास ेले
ेहे , हे खरे ेहे काय,
(२) असयास, सवर नगरपररर्वे त नागरी पाणी पुरवठा व पथदववे यावरील वीिब्रजलात सवलत
भम ावी, यासाठी शासनाने कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत ेहे ,
(३)

नसयास, ववलींजाची कारणे काय ेहे त ?

श्री. दे िेंद्र फडणिीस (०६-०६-२०१७) :(१) सींगमनेर नगरपररर्वे स पाणी पुरवठ्याच्या व वीिेच्या
वे यकाींच्या अवायगीकरीता प्रनतवर्व सुमारे रु.१.८० को्ी ्वढा खचव येतो. नगरपररर्वे ची ेधथवक

जस्थती सक्षम नसताना अययावश्यक सेवा खींझीत होऊ नये हहणन
ू या वे यकाींची अवायगी
करण्यात येत असयाचे मुख्याधधकारी, सींगमनेर नगरपररर्व याींनी क ववले ेहे.

(२) नगरपररर्वा/ नगरपींचायती याींना सहायक अनुवान, रस्ते अनुवान, १४ वा ववयत ेयोग
इययावीमधन
ू ववववध प्रकारचा ननधी शासनातर्शित दवला िातो. सवरचा ननधी व स्वननधी यामधून
या नागरी स्थाननक सींस्थाींनी या प्रयोिनाथव खचव करणे ेवश्यक ेहे .

नगरपररर्वे ने स्वननधीत वाढ करण्याच्या दृष्ीने उयपन्नाची साधने/ स्िोत याींचे
ज क्ीकरण करणे ेवश्यक ेहे .
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________

वव.स. २९७ (13)

सांगमनेर नगरलररर्दे या िमदचाऱयाांना लाचिा ि सहािा िेिन आयोगाचे फरि दे ्याबाबि
(१५)

४२९७० (१७-०५-२०१६).

श्री.भाऊसाहे ब िाांबळे (श्रीरामलूर), श्री.अशमन लटे ल (माांबादे िी),

श्री.अलम शेख (मालाड लजश्चम), श्री.अब्दल
ा सत्िार (शसल्लोड) :
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय माख्यमांत्री

(१) सींगमनेर नगरपररर्वे च्या कमवचा्याींना पाचवा व सहावा वेतन ेयोगाचे र्रक वे ण्यासाठी
वसूलीची अ् घातली असयाचे माहे िानेवारी, २०१५ वरहयान ननवशवनास ेले ेहे , हे खरे
ेहे काय,

(२) असयास, शासनाने सवर अ् रद्द करुन येथे ननधी उपलब्ध करुन वे ण्याजाजत कोणती
कायववाही केली वा करण्यात येत ेहे ,
(३) नसयास, ववलींजाची कारणे काय ेहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस (०६-०६-२०१७) :(१) दवनाींक २५ डगस््, २०१४ रोिीच्या ेवे शान्वये ज्या
नागरी स्थाननक नागरी स्वराज्य सींस्थाींची शासक य मालमयता वग ू न अन्य मालमयताींचे
जाजतीतील मालमयता कर व पाणीपट्टीची वसल
ु ी ९० ्केपेक्षा अधधक ेहे अशाच नागरी
स्थाननक नागरी स्वराज्य सींस्था १३ व्या ववयत ेयोगाच्या

अनव
ु ानातून कमवचा्याींचे थफकत

वेतन/ सेवाननवयृ ती ववर्यक लाभ अवा करण्यासाठी सींजींधधत जिहाधधकारी याींची परवानगी
मागण्यास पाि ठरण्याजाजतची तरतूव ववदहत केली ेहे .

(२) नगरपररर्वे ने ववशेर्यवाने मालमयता व पाणीपट्टी करसींकलनासाठी प्रययन करुन ववदहत
मयाववा गाठणे अपेषितक्षत ेहे .
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
मांब
ा ईया गोरे गाि येथील आरे िॉलनीि िालाबा-िाांद्रे-सीप्झ या मेरो - ३ प्रिल्लाबाबि
(१६)

४४३५६ (०३-०५-२०१६).

श्रीमिी िप्ृ िी सािांि (िाांद्रे लूि)द :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय माख्यमांत्री

(१) मुींजईच्या गोरे गाव येथील ेरे कॉलनीत कुलाजा-वाींद्रे-सीप्ड या मेरो - ३ प्रकपासाठी कार

झेपो जाींधण्याचा ननणवय राषरीय हररत लवावासमारे पुणे येथे चाललेया सुनावणीत दवनाींक १६
िानेवारी, २०१६ रोिी घेण्यात ेला ेहे , हे खरे ेहे काय,

(२) असयास, सींिय गाींधी राषरीय उद्यानापासन
ू लोकोपयोगी जाींधकामाींसाठी ५०० मी्र
ऐविी १०० मी्र अींतरापयांतच िागा मोक ी सोझण्याचाही ननणवय घेण्यात ेला ेहे , हे ही
खरे ेहे काय,
(३) असयास, सवर ननणवयाच्या अनुर्ींगाने अींमलजिावणीची सद्य:जस्थती काय ेहे ?

वव.स. २९७ (14)
श्री. दे िेंद्र फडणिीस (२९-०५-२०१७) :(१) ते (३) प्रस्तुत प्रकरणी ेरे कॉलनीमधील ३३ हे ्र
िागा ेरे कार झेपोसाठी ेरषितक्षत करण्यासींवभावने शासनाने जह
ृ न्मुींजईच्या के/पूण प्रभागाच्या

मींिरू ववकास योिनेमध्ये र्ेरजवल प्रस्ताववत केलेला असन
ू ययाजाजतची महाराषर प्रावे भशक व
नगर रचना अधधननयम, १९६६ चे कलम ३७ (१अेअे) खालील नागररकाींच्या सूचना/हरकती
मागववणारी सूचना दवनाींक २९.१२.२०१६ रोिी प्रभसध्व करणेत ेलेली ेहे . याजाजत वैधाननक
कायववाही सुरु असन
ू ती पूणव डायानींतर शासनाचा अींनतम ननणवय सींकजपत ेहे .
केंद्र

शासनाच्या

पयाववरण,

वन

व

वातावरणीय

जवल

मींिालयाने

सींिय

गाींधी

उद्यानालगतची पयाववरण सींवेवनशील क्षेिाजाजतची अींनतम अधधसच
ू ना दवनाींक ५.१२.२०१६ रोिी
ननगवभमत

केलेली

ेहे .

सवर

अधधसूचनेसमवेतच्या

नकाशावर

वशवववलेले

सींिय

गाींधी

उद्यानालगतचे १०० मी्र ते ४ फकलोमी्र पयांतचे क्षेि हे सींिय गाधी उद्यानाचे पयाववरण
सींवेवनशील क्षेि घोवर्त केलेले ेहे . सवर अधधसूचनेतील तरतूवीनुसार ययामध्ये ननयींब्रित व
वववषितक्षत ववकास अनज्ञ
ु ेय रहाणार ेहे .

___________

्रोस (जि.शसांधादग
ा )द येथील वििासिामाांची अांमलबिािणी िर्याबाबि
(१७)

४४५८५ (२०-०४-२०१६).

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

श्री.िैभि नाईि (िाडाळ) :

सन्माननीय माख्यमांत्री पुढील

(१) नवनगर ववकास प्राधधकरणाने सींपादवत केलेया ्रोस (जि.भसींधुवग
ु )व येथील मुींजई-गोवा
महामागावलगतच्या पव
ू शितकझील ७० हे ्र क्षेिावरील शेती व परीं परागत ननवासी ेरक्षण
उठववण्याचे ेवे श पाररत केले ेहे , हे खरे ेहे काय,

(२) तसेच उत ्रोस येथील सव्हशित नीं १ ते ६, ११ ते १५, ३३ ते ३६ १३७ ते १४०, १४७ ते
१५७, १६४, १६५ या क्षेिावरील परीं परागत व ननवासी वापर यासह पेजन्सल नोंवीही काढण्यात
ेया ेहे त, हे ही खरे ेहे काय,
(३) असयास, उत क्षेिावरील ववकास कामाींसींवभावत अींमलजिावणी केव्हापयांत करण्यात
येणार ेहे वा करण्यत येत ेहे ,
(४) नसयास, ववलींजाची कारणे काय ेहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस (०६-०६-२०१७) :(१) होय, हे खरे ेहे .
(२), (३) व (४) उत क्षेिाकरीता मींिूर प्रावे भशक योिना रयनाधगरी- भसींधुवग
ु व प्रवे शासाठी
वे ोवे ी सुधारीत केलेले प्रावे भशक योिनेचे प्रस्ताव व ययासाठीची ववकास ननयींिण ननयमावली
अनुज्ञेय ेहे. या क्षेिातील कोणययाही ववकासकामासाठी महाराषर प्रावे भशक व नगररचना
अधधननयम, १९६६ चे कलम १८ नुसार, मा.जिहाधधकारी, भसींधुवग
ु व याींची पुवव परवानगी
अननवायव ेहे.

___________

वव.स. २९७ (15)
चाांदिड (जि.नाशशि) येथे ला्यश्लोि अदहल्यादे िी होळिर याांचे मारि बाांधणेबाबि
(१८)

४७३८३ (२०-०५-२०१६).

श्रीमिी सीमािाई दहरे (नाशशि लजश्चम) :

सन्माननीय

माख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) लोकमाता पुण्यश्लोक अदहयावे वी हो कर याींची नाभशक जिहयातील चाींववझ ही

कमवभम
ययादठकाणी अदहयावे वी हो कर याींचा रीं गमहाल असन
ययाच िागेवर
ू ी असन
ू
ू
अदहयावे वी हो कर याींचे स्मारक जाींधण्यात यावे अश्या प्रकारची मागणी तेथील िनतेनी
तसेच लोकप्रनतननधी याींनी दवनाींक २० िून, २०१५ रोिी ननवेवनाव्वारे शासनाकझे केली ेहे , हे
खरे ेहे काय.

(२) असयास, चाींववझ येथे अदहयावे वी हो कर याींचे स्मारक जाींधण्याजाजत शासनाने कोणती
कायववाही केली वा करण्यात येत ेहे ,
(३) नसयास, ववलींजाची कारणे काय ेहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस (१७-०५-२०१७) :(१) होय, या ेशयाचे ननवेवन शासनास प्राप्त डालेले
ेहे .
(२) व (३) पण्
ु यश्लोक अदहयावे वी हो कर याींचा चाींववझ येथील रीं गमहाल हे राज्य सींरषितक्षत

स्मारक ेहे. नागरी क्षेिात स्मारके उभारण्या सींवभावत शासन ननणवय दवनाींक ४ िानेवारी,
२०१६ अन्वये धोरण ववदहत केले ेहे . या सींवभावत ववदहत ननयमानुसार तपासणी करुन
स्मारकाजाजतचा प्रस्ताव सावर करण्याच्या सूचना जिहाधधकारी, नाभशक याींना दवया ेहे त.
___________

माांबईिील रॉम्बे चें बूर, िाशी नािा, माहूल, िडाळा-सायन िोळीिाडा िसेच धारािी या
भागािील िनिेया आरोग्य साविधाांसाठी नविन शासिीय सालर लेशाशलटी
हॉजलटलची उभारणी िर्याबाबि

(१९)

५०७५० (१७-०५-२०१६).

श्री.िि
ा ाराम िािे (अणश
ा िी नगर) :

सन्माननीय

माख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मींज
ु ईतील रॉहजे चें जरू , वाशी नाका, माहूल, वझा ा-सायन को ीवाझा तसेच ेभशया
खींझातील सवावत मोठी डोपझपट्टी धारावी या भागातील िनतेच्या ेरोग्य सुववधाींसाठी नववन
शासक य सुपर स्पेशाभल्ी हॉजस्प्लची उभारणी करण्याची मागणी स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी
दवनाींक २१ नोव्हें जर, २०१४ रोिीच्या पिाद्वारे मा.मुख्यमींिी याींचक
े झे केली ेहे, हे खरे ेहे
काय,

(२) असयास, या ननवेवनानुसार अद्यापही कोणतीही कायववाही करण्यात न येण्याची कारणे
काय ेहे त,

(३) असयास, याजाजत चौकशी केली असयास, चौकशीनुसार पुढे शासनाने कोणती कायववाही
केली वा करण्यात येत ेहे ,

(४) नसयास, ववलींजाची कारणे काय ेहे त ?
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श्री. दे िेंद्र फडणिीस (२९-०५-२०१७) :(१) होय, हे खरे ेहे .
(२), (३) व (४) सवर प्रकरणी महानगरपाभलकेामार्वत पुढीलप्रमाणे कायववाही करण्यात येत
ेहे :-

 मुींजई पूवव उपनगरातील चें जूर येथील शताब्वी रुग्णालयाचा ्प्पेननहाय ववकास करण्याकररता

ननयोजित ५५० खा्ाींच्या रुग्णालयाचे ेराखझे तयार करण्यात ेले असून, सवर इमारतीस
२ च्ईक्षेि ननवशित शाींकाद्वारे मींिूर करण्यात ेले ेहे .

 सवर इमारतीस अनतररत च्ईक्षेि मींिुर करण्यात ेले असून, सवर जाींधकामाचे ननवववा
तयार करण्याचे काम प्रगतीपथावर ेहे .

 मुींजई पूवव उपनगरातील मौिे मानखुवव येथील न.भू.क्र.-२B/४B(pt.) या िागेवर पदहया
्प्प्यात २३६ खा्ाींचे व वस
ु ्या ्प्प्यात १७४ खा्ाींचे प्रसुतीगह
ृ व रुग्णालय मुींजई महानगर
प्रवे श

ववकास

प्राधधकरणामार्वत

करण्यात येणार ेहे.

ववकासकाकझून

जाींधून

महानगरपाभलकेस

हस्ताींतरीत

 महानगरपाभलकेच्या वास्तश
ु ास्िज्ञ ववभागामार्वत पदहया व वस
ु ्या ्प्प्याच्या ेराखयायास

मींिुरी वे ण्यात ेली असून, ववकासकाकझून सवर िागेवर पदहया ्प्प्याचे जाींधकाम सुरु
करण्यात ेले ेहे .
वाशीनाका,

सायन-को ीवाझा

व

वझा ा

भागात

सप
ु र

स्पेशाभल्ी

हॉजस्प््ल

जाींधण्याजाजतचा कोणताही प्रस्ताव महानगापाभलकेस प्राप्त डालेला नाही.
___________

िौसा-माांब्रा (जि.ठाणे) येथे िब्रिानाांची तनशमदिी िरणेबाबि
(२०)

५०८८५

(०७-०५-२०१६).

(औरां गाबाद मध्य) :

अॅड.िारीस

लठाण

(भायखळा),

श्री.इम्िीयाि

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

सय्यद

(१) कौसा-मुींिा (जि.ठाणे) येथे मुलभूत सुववधाींची कमतरता असयाने दववसेंदववस तेथे
राहायला येणा्या लोकाींच्या लोंढयामु े लोकसींख्येचा प्रमाणात किस्तानाींची ननभमवती करण्याची

मागणी ववभागातील िागरुक नागरीक, सामाजिक,रािक य कायवकतशित, ववववध सामाजिक,
धाभमवक सींघ्नाचे पवाधधकारी, लोकप्रनतननधीनी जिहाधधकारी (जि. ठाणे), महापाभलका
ेयुत (ठाणे महानगरपाभलका) याींच्याकझे सातययाने तसेच माहे माचव व सप््ें जर, २०१५ मध्ये
वा यया सम
ु ारास लेखी स्वरुपात केली ेहे , हे खरे ेहे काय,
(२)

असयास,

कौसा-मुींिा

येथे

किस्ताींनाची

ननभमवती

करण्याजाजत

शासनाने

कोणती

उपाययोिना केली वा करण्यात येत ेहे ,
(३) नसयास, ववलींजाची कारणे काय ेहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस (०५-०६-२०१७) :(१) होय.
(२) मौिे कौसा येथील १२३/१,२,४ या भूखींझाींवर किस्तान ेरक्षण ठे वण्याकररता मींिूर ववकास

योिनेत महाराषर प्रावे भशक व नगर रचना अधधननयम, १९६६ चे कलम ३७(१) अन्वये र्ेरजवल
प्रस्ताव महानगरपाभलकेकझे प्रस्ताववत असून ययाची पुढील कायववाही ठाणे महानगरपाभलकेकझे
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सुरु ेहे. तसेच मौिे मुींिा येथील स. नीं. ५१ ज पै. इययावी या स्मशानभम
ू ी, मुजस्लम

वर्नभूमी व णिश्चन वर्नभम
ू ीकररताच्या ेरक्षणाखालील २०००१.७७ चौ.मी. क्षेिाचा ेगावू
ताजा भख
ू ींझधारकाींनी ठाणे महानगरपाभलकेस दवलेला ेहे . मौिे कौसा येथील स.नीं.११५ या वन
ववभागाच्या िभमनीींपक
ै

०.९९ हे िमीन मुींिा कौसा ववभागातील वर्नभम
ू ीसाठी सींपावन

करण्याचा प्रस्ताव ठाणे महानगरपाभलकेने वन ववभागाकझे वाखल केला ेहे.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________

औरां गाबाद महानगरलाशलिेया सेिेि असिाांना िैद्यिीय िारणािि िेछा तनित्ृ िी
घेणाऱयाांया िारसाांना शासिीय सेिेि सामािून घेणेबाबि

(२१)

५१९३१ (१६-०५-२०१६).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.प्रशाांि बांब (गांगालूर) :

सन्माननीय माख्यमांत्री पुढील

(१) औरीं गाजाव महानगरपाभलकेच्या सेवेत असताींना वैद्यफकय कारणामु े स्वेच्छा ननवयृ ती

घेणा्या वैद्यफकय अहवालात, नोकरीस अपाि ठरलेया कमवचा्याींना वारस हहणुन सेवेत

घेण्याची तरतव
केली असन
मागील १
ु ेहे यासाठी शासनाने लाझ सभमतीची नेमणक
ु
ू
वर्ावमध्ये लाझ सभमतीची ्कही जैठक महानगरपाभलकेने घेतली नाही, ययामु े ५४ प्रकरणे
प्रलींब्रजत ेहे त, हे खरे ेहे काय,

(२) असयास, लाझ सभमती अींतगवत अिववाराने महानगरपाभलकेकझे अिव केयावर, ३०
दववसाींत ननणवय घ्यावा, असे शासनाचे ेवे श असताींनाही तसे होत नाही, शासन ेवे श
झावलणा्या महानगरपाभलका प्रशासनावर शासन कोणती कारवाई करणार व लाभार्थयाां ना
यवरीत नोकरी वे ण्याजाजत शासनाने कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत ेहे ,
(३) नसयास, ववलींजाची कारणे काय ेहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस (०९-०५-२०१७) :(१) व (२) हे अींशत: खरे ेहे .
लाझ कभम्ीच्या भशर्ारशीनुसार औरीं गाजाव महानगरपाभलकेमध्ये नोकरी वे ण्यासींवभावत

्कूण ६३ प्रकरणे होती. ययापैक खालील तययामध्ये वशवववलेया दवनाींकास सींपन्न डालेया
ेस्थापना सभमतीच्या जैठक मध्ये पाि ठरववलेया उमेववाराींना ननयुयया वे ण्यात ेलेया
ेहे त.

अ.क्र.

सभमतीच्या जैठक चा दवनाींक

ननयुती दवलेयाींची सींख्या

१

९.५.२०१५

१८

२

२४.०८.२०१६

१०

३

०७.०९.२०१६

१३

४

०३.१०.२०१६

०२

५

०६.१०.२०१६

०१

६

०७.१०.२०१६

०८
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७

१४.१०.२०१६

०३

८

्कूण

५५

उववररत
भशर्ारशीनस
ु ार

०८

प्रकरणामध्ये

सींजींधधत

कमवचा्याींच्या

उमेववाराींनी

नामननवशित भशत

ेवश्यक

वारसाींना

कागवपिाींची

महानगरपाभलकेमार्वत ननय
ु तीसाठी ववचार करण्यात येईल.

पुतत
व ा

लाझ

सभमतीच्या

केयास

ययाींचा

(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
डहाणू नगरलररर्दे िील (िा.डहाण,ू जि.लालघर) नगरसेिि याांनी िाढीि बाांधिाम िेल्याबाबि
(२२)

५३०११ (१३-०५-२०१६).

श्री.अशमि घोडा (लालघर) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ा यमांत्री पढ
ु ील

(१) झहाणू नगरपररर्वे त (ता.झहाणू, जि.पालघर) मालमयतेचा सव्हशित करीत असताींना झहाणू
नगरपररर्वे तील

नगरसेवक

याींनी

मालमयता

क्र.

१००३,

१३०,

१००३

व

१३१

च्या

मोिमापाप्रमाणे १७१० चौ. र्ु्ाचे वाढीव जाींधकाम केयाचे ननवशवनास ेले ेहे , हे खरे ेहे
काय,

(२) असयास, वाढीव जाींधकाम अनधधकृत असयाजाजत मालकाला झहाणू नगरपररर्वे ने
दवनाींक १७.७.२००८ रोिी नो्ीस वे ऊनही वाढीव जाींधकाम वरू केले नाही, हे ही खरे ेहे काय,

(३) असयास, याजाजत शासनाने सखोल चौकशी करुन वाढीव जाींधकाम केयाप्रकरणी
नगरसेवकाींववरुध्व कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत ेहे ,
(४) नसयास, ववलींजाची कारणे काय ेहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस (०६-०६-२०१७) :(१) हे खरे ेहे .

(२) व (३) याजाजत सींजींधधताींना नो्ीस वे ण्यात ेली होती. तथापी, सवरचे जाींधकाम असलेले
भुखींझ िागेमधील गाळयावरील शेझचा वापर पावसापासून सींरक्षण करण्यासाठी करण्यात येत
असयाने सवर िागेवरील वाढीव जाींधकाम ननयमाींकुल ठरववण्यात ेले ेहे.

नगरपररर्वे ने अनधधकृत जाींधकामासींवभावत कारवाई करण्यासाठी महाराषर प्रावे भशक व

नगररचना अधधननयम, १९६६ चे कलम २ मधील खींझ (६ क) व कलम ५३ नस
ु ार चौकशी
करण्यात ेली असून, चौकशीअींती वेवरशेझ च्या जाींधकामास परवानगी वे ण्यात ेयाने
सवरचे जाींधकाम अनधधकृत ठरत नाही.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
शशिसदन (मररन ड्राईव्ह, मांब
ा ई) या िन्
ा या उलिरप्राप्ि इमारि मालिाने महालाशलिेने मांिरू
िेलेल्या लरिानगीचा बेिायदा िालर िेल्याबाबि

(२३)

५३७१९ (२६-०८-२०१६).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.सता नल प्रभू (ददांडोशी) :

सन्माननीय मख्
ा यमांत्री पढ
ु ील

वव.स. २९७ (19)
(१) मुींजईतील, मररन ड्राईव्ह, सी.रोझ येथील भशवसवन या िुन्या उपकरप्राप्त इमारतीच्या ६
व्या मियाच्या ्े रेसवर ४० ्न पाण्याच्या ्ाक चे ेधीच विन असताना, इमारत मालकाने

१ सवननका, जाथरुम व फकचन जाींधन
ु महापाभलकेने दवनाींक ०८ माचव, १९६७ साली मींिरू
केलेया परवानगीचा जेकायवा वापर केला ेहे . तसेच १९८० ते २००१ या कालावधीत
परवानगी व्यनतररत १२ सवननकाींचे अनधधकृत जाींधकाम केयाचेही

ननवशवनास ेले ेहे , हे

खरे ेहे काय,

(२) असयास, दवनाींक ०८ माचव, १९६७ रोिी मुींजई महापाभलकेने मींिूर केलेया परवानगीचा
वैधता कालावधी काय ेहे , तसेच परवानगी मध्ये नमव
ू केलया जाींधकामा व्यनतररत
मालकाने परस्पर केलेया अनधधकृत जाींधकामाजाजत महापाभलकेने दवनाींक १६ िुन, २००१ व

ययानींतर दवनाींक १० मे, २०१२ रोिी कलम ३५४ अींतगवत मालकास नो्ीस पाठवूनही सवरहू
अनधधकृत जाींधकाम ननषकाभसत केले नाही, हे ही खरे ेहे काय,

(३) असयास, यासींवभावत मा. मख्
ु यमींिी व मा. ेय
ु त महापाभलका याींना सन २०१२ ते
२०१५ वरहयान अनेक लोकप्रनतननधीींनी कागवोपिी सज

पुराव्यासह लेखी तक्रार वे वूनही

अद्याप शासन तथा महापाभलकेने अननधधकृत जाींधकामावर कोणतीच कारवाई न करण्याची
कारणे काय ेहे त ?

श्री. दे िेंद्र फडणिीस (१९-०५-२०१७) :(१) मरील ड्राईव्ह येथील भशवसवन इमारत त

मिला +

६ मिले अशी असून, सवर इमारतीच्या ६ व्या मियावरील वषितक्षण पूवव भागात असलेया

मोकळया ्े रेसवर अींवािे ५००० भल्र क्षमतेच्या कूण ७ ्ाया असन
ू , सवर पाण्याच्या
्ायाींचे ्कूण विन हे अींवािे ३५ ्न ेहे.

याजाजत सवर इमारतीच्या मालकाला मींज
ु ई महानगरपाभलका अधधननयम १८८८ च्या

कलम ४८८ नुसार दवनाींक १०.०५.२०१२ रोिी स्थ

ननरीक्षणाकरीता नो्ीस जिावण्यात ेली

होती.

सवर इमारतीजाजतची सन १९६७ मधील नस्ती महानगरपाभलकेकझे उपलब्ध नसून,

महानगरपाभलकेच्या इमारत प्रस्ताव ववभागामध्ये उपलब्ध असलेया नकाशा नोंववहीत सवर

इमारतीवर अनतररत ६ वा मिला जाींधण्यींकरीता इमारतीच्या मालकास दवनाींक ०८.०३.१९६७
रोिी मींिुरी दवली असयाचे दवसून येते. ययामु े , इमारत मालकाने सावर केलेया मींिूर
नकाशाच्या ेधारे स्थ पाहणी केली असता, इमारतीचे जाींधकाम इमारत मालकाने सावर

केलेया मींिूर नकाशाप्रमाणे केले असयाचे ेढ ू न ेले व सवर प्रस्ताववत जाींधकामाचे
्कूण क्षेिर्

४४८.१८ चौ.मी. इतके असयाचे सवर नकाशात नमव
ू केलेले ेहे.

तसेच, सवर इमारतीच्या मालमयताकरासाठी प्रथम करननधावरण सन १९६१-६२ पूवीपासून

असयाचे व सन १९७६-७७ पासन
ू सवर इमारत त मिला + ६ मिले अशी करननधावरीत
असयाचे उपलब्ध अभभलेखानुसार दवसून येते. तथावप, ६ व्या मियावरील पररवास्तूत
वे ोवे ी िे जवल करण्यात ेले ययाचे करननधावरण सन १९७६-७७ ते सन २००९-१० या
कालावधीच्या ननरीक्षण उता्याींमध्ये करण्यात ेलेले ेहे .

वव.स. २९७ (20)
सवर इमारतीच्या ६ व्या मियावरील अनतररत जाींधकाम/र्ेरर्ार/वरु
ीं ी सवर
ु स्तीसींजध

इमारतीतील रदहवाशाींनी इमारत मालक, जह
ु स्ती व
ृ न्मुींजई महानगरपाभलका व मुींजई इमारत वरु
पन
ु वववकास याींच्याववरुध्व मींज
ु ई शहर व नगर दववाणी न्यायालयात क्रमाींक ४०११/२००१ अन्वये

ख्ला वाखल केला होता. मा.न्यायालयाने सवर इमारतीतील सवननका क्र.१८ व १८-्
अजस्तयवात असयाचे व इमारत मालकाने अनधधकृत जाींधकाम केले नसयाचे ययाींच्या
ेवे शात नमूव केले ेहे .

(२) व (३) सवर इमारतीच्या ६ व्या मियावरील सवननकेतील अींतगवत र्ेरर्ारप्रकरणी मुींजई
महानगरपाभलका अधधननयम १८८८ च्या कलम ३५४ अ अन्वये नो्ीस जिावन
सवर
ू

अनधधकृत जाींधकाम दवनाींक २६.०७.२००१ रोिी महानगरपाभलकेमार्वत ननषकाभसत करण्यात
ेले ेहे.

___________
माांबई शहर ि उलनगराि १० लाख घरे बाांध्याबाबि
(२४)

५३७२३ (२६-०८-२०१६).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.सातनल प्रभू (ददांडोशी) :

सन्माननीय माख्यमांत्री पुढील

(१) मुींजई शहर व उपनगरात १० लाख घरे जाींधण्यासाठी शासनाने मुींजई २०१४-३४ च्या ववकास
ेराखझयात ेरे वसाहत ना ववकासक्षेि ेणण भमठागराच्या राखीव िभमनी ेरक्षण मुत
करण्याचे प्रस्ताववत केले, हे खरे ेहे काय,

(२) असयास, ेरे वसाहतीच्या काही िागेत मेरो कारशेझ ेणण धगरगाव येथील िन्
ु या
इमारतीींची िागा मेरोसाठी वे ण्याजाजत ववकास ेराखझयात तरतुव करण्यात ेली ेहे, हे ही
खरे ेहे काय,

(३) असयास,शासनाने सवरहू प्रस्ताववत ववकास ेराखझयात राखीव व मोक या िागा नष्
न करता मुींजईकर िनतेच्या राहणीमानास व पयाववरणास धोका ननमावण होवू नये यासाठी
शासनाने कोणती कायववाही केली ेहे ,

(४) नसयास, ववलींजाची कारणे काय ेहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस (२९-०५-२०१७) :(१) जह
ृ न्मुींजई महानगरपाभलकेने पुनप्रभसध्व केलेया
सध
ु ाररत प्रारुप ववकास योिना अहवालामध्ये ना ववकास क्षेिामधील ३००० हे ्र िागा ना
ववकास क्षेिासाठी उपलब्ध असलेया तरतूवीनस
ु ार उपलब्ध होवू शकेल असे प्रस्ताववत करणेत
ेलेले ेहे. तथावप, ययाकररता भूखींझ क्षेिाची अ् फकमान ४.०० हे ्र इतक प्रस्ताववत

करणेत ेलेली ेहे. तसेच ययामधील २५ ्के िागा सावविननक मोकळया िागा हहणून
तसेच

सींस्थायमक

क्षेि

८

्के,

सामाजिक

सुववधा

क्षेि

८

्के,

सववसमावेशक

गह
ृ ननमावणासाठी २५ ्के व िमीन मालकास ववकासासाठी ३४ ्के या प्रमाणे ववकास

करण्याजाजत जींधनायमक तरतूवी प्रस्ताववत करणेत ेलेया ेहेत. सजज ३००० हे ्र िमीन
ेरक्षणमुत रादहल असे पूणत
व : प्रस्ताववत नाही.

वव.स. २९७ (21)
(२) ेरे वसाहतीमध्ये ३४.४१ हे ्र क्षेि हे मेरो कार शेझसाठी ेरषितक्षत करण्यात ेले ेहे .
तसेच लगतच्या रॉयल पामच्या िभमनीवरील ८९.३२ हे ्र क्षेिसुध्वा मेरो कार शेझसाठी
ेरषितक्षत केले ेहे.

(३) सवरचा ेराखझा हा प्रारुप ेराखझा असून जह
ृ न्मुींजई महानगरपाभलकेकझून नागररकाींच्या
सूचना/हरकतीसाठी प्रभसध्व करणेत ेलेला ेहे . प्राप्त सूचना/हरकती ववचारात घेवून

वैधाननक कायववाही पूणव होवून ेराखझा महानगरपाभलकेकझून शासनाचे मान्यतेसाठी सावर
डायानींतर गुणवयतेनुसार या प्रकरणी शासनाकझून अींनतम ननणवय सींकजपत रहाणार ेहे .
___________

उल्हासनगर महानगरलाशलिेया हद्दीि आरक्षक्षि भख
ू ांडािर अिैध बाांधिाम होि असल्याबाबि
(२५)

५५०११ (२९-०८-२०१६).

श्रीमिी ज्योिी िलानी (उल्हासनगर) :

सन्माननीय

माख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) उहासनगर, महापाभलका हद्दीतील ेरषितक्षत भूखींझाींवर जहुमिली २०० जाींधकामे अवैध सुरु
असयाजाजतची माहीती नगरसेवकाींनी महानगरपाभलका प्रशासनास माहे मे, २०१६ वरहयान
दवली ेहे, हे खरे ेहे काय,
(२) असयास, उत अवैध जाींधकामाींमु े भववषयात अपघात घझून र्ार मोठ्या प्रमाणावर

िीववतहानी होण्याची शयताही महानगरपाभलका प्रशासनाच्या ननवशवनास ेणून वे ण्यात ेली
ेहे , हे ही खरे ेहे काय,

(३) असयास, उत अवैध जाींधकामाींववरुद्ध कोणती कारवाई करण्यात ेली वा करण्यात येत
ेहे ,
(४) नसयास, ववलींजाची कारणे काय ेहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस (२९-०५-२०१७) :(१) व (२) हे खरे ेहे.
उहासनगर

महानगरपाभलका

क्षेिात

काही

दठकाणी

अनधधकृत

जाींधकामे

सुरु

असयाजाजतच्या तक्रारी माहे मे, २०१६ मध्ये महानगरपाभलका प्रशासनास प्राप्त डाया
होयया.

तसेच काही दठकाणी अनधधकृत जाींधकामे सुरु असयाचे पवननवशित भशत अधधकारी व जी्

मक
ु ावम याींच्या पाहणीतन
ू ननवशवनास ेले ेहे .

(३) व (४) सवर अवैध जाींधकामाींववरुध्व महानगरपाभलकेमार्वत पुढीलप्रमाणे कायववाही करण्यात
ेली/येत ेहे :-

 महापाभलका कायवक्षेिातील अनतधोकावायक/धोकावायक इमारतीींचे सवशितक्षण करण्यात ेले
असून, अनतधोकावायक इमारतीींवर ननषकासनाची कारवाई सुरु ेहे .

 माहे मे व िन
ू २०१६ मध्ये महानगरपाभलकेच्या चार प्रभाग सभमती क्षेिाींमधील ्कूण ४०
अनधधकृत जाींधकामे ननषकाभसत करण्यात ेली ेहे त.

 तसेच, ६ अनधधकृत जाींधकामधारकाींवर गुन्हे वाखल करण्यात ेले ेहे त.
___________

वव.स. २९७ (22)
भामा आसखेड धरणािील शेििऱयाांया लानिदसनाचा प्रश्न ि खेड, शशरुर ि हिेली, दौंड,
िालायािील शेििऱयाांया ७/१२ िरील प्रिल्लासाठी राखीि असे शेरे िाढ्याबाबि

(२६)

५६२९९ (२२-०८-२०१६).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.बाबाराि लाचणशित (शशरुर) :

सन्माननीय माख्यमांत्री पुढील

(१) पण
ु े जिहयातील पण
ु े शहराच्या पव
ू व भागासाठी राजववण्यात येत असलेया भामा ेसखेझ
पाणीपुरवठा योिनेचे काम ८ मदहन्याींपासून जींव ेहे , हे खरे ेहे काय,

(२) असयास, या योिनेसाठी केंद्राकझून ३८० को्ी रुपये ननधी मींिूर करण्यात ेला, हे ही
खरे ेहे काय,

(३) असयास, माचव २०१७ अखेर हे काम पूणव न डायास ३८० को्ी रुपयाींचा ननधी परत
केंद्राकझे िाणार ेहे , हे ही खरे ेहे काय,

(४) असयास, भामा ेसखेझ धरणातील शेतक्याींच्या पुनववसनाचा प्रश्न व लाभ क्षेिातील
िभमनी कमी डालेया खेझ, भशरुर व हवेली, वौंझ, तालुयातील शेतक्याींच्या ७/१२ वरील

प्रकपासाठी राखीव असे शेरे काढण्यासींवभावत अद्याप कुठलीही कायववाही करण्यात ेलेले
नाही, हे ही खरे ेहे काय,

(५) असयास, याजाजत चौकशी करुन खेझ, भशरुर व हवेली, वौंझ ताल
ु यातील शेतक्याींच्या
७/१२ वरील प्रकपासाठी राखीव असे शेरे काढण्याजाजत शासनाने कोणती कायववाही केली वा
करण्यात येत ेहे ,
(६) नसयास, ववलींजाची कारणे काय ेहे त

?

श्री. दे िेंद्र फडणिीस (२४-०५-२०१७) :(१) हे अींशत: खरे ेहे .
(२) व (३) * सवर योिनेचे काम डझसेंजर, २०१७ अखेर पूणव होणे अपेषितक्षत ेहे .

 तथावप, िॅकवेलपासून ६.०० फक.मी. लाींजीचे अशुध्व िलवादहनीचे काम प्रकपग्रस्ताींच्या
ववरोधामु े जींव ेहे.

 ययाअनर्
ु ींगाने भामा ेसखेझ प्रकपाचे काम पण
ू यव वास नेण्यासाठी पण
ु े शहरास भामा-

ेसखेझ उद््ावावरुन मींिूर पाणी पुरवठा प्रकपामधून कुर ी येथून Tapping वे ऊन ५
MLD पाणी (Raw Water) े ीं वी नगरपररर्वे स उपलजध करुन वे णेजाजतच्या सूचना
ेयुत, पुणे महानगरपाभलका याींना वे ण्यात ेया ेहे त.

 सवर प्रकपास ववरोध करणा्या ेींवोलकाींना ही वस्तजु स्थती क वन
ू हे ेींवोलन मागे
घेण्याजाजत व भामा-ेसखेझ उद््ावावरुन सुरु असलेया प्रकपाचे काम युध्व पात ीवर
पूणव करण्यासाठी ेवश्यक ती सवव उपाययोिना करणेजाजत सूचना पुणे महानगरपाभलकेस
वे ण्यात ेया ेहे त.

(४), (५) व (६) भामा ेसखेझ प्रकपाचे लाभक्षेिातील काही गावाींमधील क्षेि वग णेजाजतचा
प्रस्ताव जिहाधधकारी पण
े झून दवनाींक ४.४.२०१६ रोिी ववभागीय ेय
ु े याींचक
ु त, पण
ु े याींना
पाठववण्यात ेला असून ययावर ववभागीय ेयुत, पुणे याींचे स्तरावर कायववाही सुरु ेहे.
___________

वव.स. २९७ (23)
औरां गाबाद शहरािील विविध वििास िामाांबाबि
(२७)

५६८९३ (२६-०८-२०१६).

श्री.अिल
ा सािे (औरां गाबाद लि
ू )द :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ा यमांत्री

(१) मेरो भस्ीच्या दवशेने वा्चाल करणा्या औरीं गाजाव शहरातील ववववध ववकास कामाींचे
प्रस्ताव औरीं गाजाव महानगरपाभलकेने तसेच पयव्न ववकास महामींझ ाने शासनाकझे मींिूरीसाठी
पाठववले ेहे त, हे खरे ेहे काय,

(२) असयास, महानगरपाभलकेने फकती प्रस्ताव सावर केले ेहे , यया प्रस्तावापैक हहे समा ,
खुलताजाव प्राधधकरण, पाणचक्र -मकजरा पयव्न स्थ ाींचा ववकास, नहर-्-अींजरी या ्ैनतहाभसक

पाणी पुरवठा योिनेचे ितन, शहरातील ऐनतहासीक वरवाज्यावि ील िीणव डालेया पूलासाठी

नवीन उयाझाणपुल जाींधणे अशा ववववध ववकास कामाींसाठी ेतापयांत फकती ननधी उपलब्ध
करुन वे ण्यात ेला ेहे ,

(३) तसेच, प्रस्ताव मींिूर डाले असयास सवर कामे फकती दववसात पूणव करण्याचे ननयोिन
केले ेहे ,

(४) नसयास, ववलींजाची कारणे काय ेहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस (२३-०५-२०१७) :(१) व (२) होय.
औरीं गाजाव

महानगरपाभलका

व

पयव्न

ववभागाने

ववववध

ववकास

कामाजाजत

खालीलप्रमाणे कायववाही केलेली ेहे .
अ) हहै समा , खल
ु ताजाव, वेरु , सभु लभींिन या पयव्न स्थ ाींसाठी रु.४३५.९२ लक्षचा ववकास

ेराखझा जिहाधधकारी औरीं गाजाव याींनी पयव्न ववभागास सावर केला असून तो उच्चस्तरीय
सभमतीस सावर करण्यात ेला ेहे .

ज) औरीं गाजाव मेगा सफकव्चा ववकास करण्यासाठी केंद्र पुरस्कृत योिनेअत
ीं गवत केंद्रीय पयव्न

मींिालयाने पाणचक , ्ॅ सी स््ॅ झ, रस्ता सौंवयीकरण, रोड गाझवन, ब्रजब्रजका मकजरा,

नगरखाना गे्, वौलताजाव फकला, जनी जेगम जाग येथील रु.२३.४३ को्ीच्या कामाींना मींिरु ी

दवली असून रु.४.६८ को्ी ववतरीत केले ेहे त. तर राज्य शासनाने रु.३.३३ को्ी ववतरीत केले

ेहे त. सद्यजस्थतीत केंद्र शासनाने सवर योिना जींव केलेली ेहे . केंद्र शासनाकझून पुढील
ननधी प्राप्त न डायामु े सन २०१५-१६ मध्ये राज्य शासनाने (पयव्न ववभाग) रु.१.५०
को्ीचा ननधी ववतरीत केला ेहे.

क) औरीं गाजाव शहरातील रस्ता अनुवान व पायाभुत सुववधाींसाठी शासनाने (नगर ववकास

ववभाग) औरीं गाजाव महानगरपाभलकेला सन २०१२-१३ मध्ये रु.३२.३६ को्ी, सन २०१३-१४

मध्ये रु.३.२७ को्ी, सन २०१४-१५ मध्ये रु. १.२५ को्ी व सन २०१५-१६ मध्ये रु.१३.००
को्ी असा ्कूण रु.४९.८८ को्ी ननधी ववतरीत केला ेहे .
(३)

सवरील

ऐनतहाभसक

पल
ू ाींची

अवस्था

पाहता

व

वाहतक
ु ची

ननकझ

पाहता

पल
ू ाींचे

सींरचनायमक सवशितक्षण (Structural Audit) कॉलेि डर् इींजिननअरीींग, पुणे याींचेकझून करुन
घेणे सींवभावत औरीं गाजाव महानगरपाभलकेकझून कायववाही चालु ेहे.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

वव.स. २९७ (24)
नालासोलारा येथील आत्मिल्लभ सोसायटीया २३ इमारिी
अतिधोिादायि जथिीि असल्याबाबि
(२८)

५७६१८ (२६-०८-२०१६).

श्री.नरें द्र महे िा (शमरा भाईंदर) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय माख्यमांत्री

(१) नालासोपारा (जि.पालघर) येथील ेयमवलभ सोसाय्ीच्या २३ इमारती अनतधोकावायक
जस्थतीत ेहे त, हे खरे ेहे काय,
(२) असयास, महापाभलकेने सवर रदहवाश्याींसाठी अद्याप राहण्याची पयावयी व्यवस्था न करता
सवर इमारतीींना खाली करण्याजाजत नो्ीस जिावली ेहे , हे ही खरे ेहे काय,
(३) असयास, याजाजत शासनाकझून कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत ेहे ,
(४) नसयास, ववलींजाची कारणे काय ेहे त ?

श्री. दे िेंद्र फडणिीस (०१-०६-२०१७) :(१) होय, हे खरे ेहे .
(२) होय, हे खरे ेहे .
(३) व (४) याजाजत वसई-ववरार महानगरपाभलकेमार्वत पुढीलप्रमाणे कायववाही केली ेहे :-

i. वसई-ववरार शहर महानगरपाभलका हद्दीतील मौिे तु ीींि येथील २३ इमारतीींना महाराषर

महानगरपाभलका अधधननयम १९४९ चे कलम २६४ (१) (२) (३) (४) अन्वये दवनाींक
०६.०४.२०१६ रोिी सवर इमारतीींना अनतधोकावायक िादहर करुन इमारती खाली करुन
वे णेजाजत नो्ीसा वे ण्यात ेया ेहे त.
ii. महाराषर शासन पररपिक दवनाींक ०५.११.२०१५ व मा.उच्च न्यायालय मुींजई याींच्या

ेवे शाप्रमाणे धोकावायक /मोझक ीस ेलेया इमारतीतील रदहवाशाींना स्थलाींतरीत करावयाची

िजाजवारी पोभलसाींची ेहे. ययाअनुर्ींगाने दवनाींक १८.०६.२०१६, दवनाींक २९.०६.२०१६ व दवनाींक
०१.०७.२०१६ रोिी वसई ववरार महानगरपाभलकेने तु ीींि पोलीस स्थानकास पोलीस जींवोजस्त
भम णेकामी ववनींती केली ेहे . तथावप, अद्यापपयांत पोलीस जींवोजस्त प्राप्त न डायामु े
पुढील कारवाई प्रलींब्रजत ेहे.

iii. सवर प्रकरणी जिहा न्यायालय, वसई याींचे दवनाींक १०.२.२०१४ रोिी इमारत

ननषकासन करणेकामी तायपरु ता स्थधगती ेवे श ेहे .

___________

राज्यािील िोळीिाडे आणण गािठा्याांमधील घराांया वििासासाठी
एि ऐििी चार एफ.एस.आय शमळ्याबाबि
(२९)

५८८८६ (२९-०८-२०१६).

श्री.सातनल शशांदे (िरळी), श्रीमिी िप्ृ िी सािांि (िाांद्रे लूि)द :

सन्माननीय मख्
ा यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील मुींजई, ठाण्यासह इतर को ीवाझे ेणण गावठाण्याींमधील घराींच्या ववकासासाठी

्क ऐविी चार ्र्. ्स. ेय. भम ावा अशी मागणी अध्यक्ष, महाराषर को ी समाि सींघ
याींनी दवनाींक ०३ मे, २०१६ रोिी लेखी ननवेवनाद्वारे मा. मुख्यमींिी महोवयाींकझे केली ेहे , हे
खरे ेहे काय,

वव.स. २९७ (25)

(२) असयास, सवर मागणीच्या अनुर्ींगाने शासनाने कोणता ननणवय घेतला ेहे व घेण्यात
येत ेहे ,

(३) नसयास, ववलींजाची कारणे काय ेहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस (२९-०५-२०१७) :(१) को ीवायायाींसाठी चार ्र्.्स.ेय. भम ावा अशा
ेशयाचे ननवेवन प्राप्त ेहे.
(२) व (३) जहुताींश को ीवाझे हे सीेरडेझ क्षेिामध्ये येत असयाने सीेरडेझच्या दवनाींक
६.१.२०११ रोिीच्या अधधसूचनेतील तरतूवीनस
ु ार ययाींचा ववकास अनुज्ञेय ेहे . जह
ृ न्मुींजई
क्षेिातील सीेरडेझने जाधधत भागाच्या ववकासासाठी ववशेर्ययवाने ववचार डालेला असन
ू
ययानुसार ववशेर् ननयम ेहे त. इतर भागासाठी असे ववशेर् नाहीत.

जह
ु ई क्षेिासाठी गावठाणाींना िे ननयम लागू ेहे त तेच ननयम को ीवायायासाठी
ृ न्मींज

लागू केलेले ेहे त. यासींवभावतील अधधसूचना दवनाींक ८ मे २०१२ रोिी ननगवभमत केलेली ेहे.

ययानुसार ९.०० मी्र पेक्षा कमी रुीं वीच्या रययावरील भख
ू ींझाना १.५ च्ई क्षेि ननवशित शाींक व ९.००
मी्र पेक्षा िास्त रुीं वीच्या रस्ययावरील भख
ू ींझाना २.०० च्ई क्षेि ननवशित शाींक अनुज्ञेय ेहे .

सीेरडेझ तरतूवीींचा ववचार करता सरसक् ४.०० च्ई क्षेि ननवशित शाींकास मान्यता वे णे

सींयजु तक होणार नसयाने ययाजाजत ववचार डालेला नाही.
___________

गोिांडी-मानखादद लररक्षेत्रािील िान्या उलिरप्राप्ि िसेच माांबई उलनगर जिल््यािील िान्या
मालिी हिाया िशमनीांिर उभार्याि येणाऱया घरिालाांसाठी प्रोत्साहानात्मि
िाढीि चटईक्षेत्र तनदशित शाांि मांिूर िर्याबाबि

(३०)

५९३९२ (२९-०८-२०१६).

श्री.अबू आिमी (मानखूदद शशिािीनगर) :

सन्माननीय

माख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

जह
ृ न्मुींजई

ईशान्यकझील

उपनगर

जिह्यातील

गोवींझी-मानखुवव

उपकरप्राप्त तसेच मुींजई उपनगर जिह्यातील िुन्या मालक

पररक्षेिातील

िुन्या

हकाच्या िभमनीींवर तसेच

महापाभलकेच्या भम कतीींवरील नव्याने उभारण्यात येणा्या घरकुलाींसाठी प्रोयसाहानायमक वाढीव
च्ईक्षेि ननवशित शाींक मींिरू करण्यासाठी कालजद्ध कायवक्रमाची ेखणी करण्याजाजतची मागणी

स्थाननक लोकप्रनतननधी, िनप्रनतननधी व सेवाभावी सींघ्नाींच्या प्रनतननधीींनी माहे मे, २०१६ वा
यया सुमारास लेखी ननवेवनाद्वारे मा.मुख्यमींिी, राज्यमींिी (नगरववकास), महापाभलका ेयुत,
सहेयुत

(मुींजई

उयतर-पूवव

उपनगर

जिहा)

तसेच

सींजधधत

अधधकारी, मुींजई महानगर सधचव याींना केली ेहे, हे खरे ेहे काय,

महापाभलका

नगररचना

(२) असयास, उत प्रकरणी शासनाने कोणती कायववाही केली ेहे वा करण्यात येत ेहे ,
(३) नसयास, ववलींजाची कारणे काय ेहे त ?

वव.स. २९७ (26)
श्री. दे िेंद्र फडणिीस (२९-०५-२०१७) :(१) ते (३) मुींजई जे् शहरामध्ये िुन्या उपकरप्राप्त

इमारती ेहे त. सवर इमारतीींच्या पुनवववकासासाठी प्रोयसाहनायमक च्ई क्षेि ननवशित शाींकाची
तरतव
ू ववकास ननयींिण ननयमावलीमध्ये ेहे . तथावप मींज
ु ई उपनगरामध्ये िन्
ु या इमारतीींसाठी

हहणिे ब्रजगर उपकरप्राप्त इमारतीींच्या पुनवववकासासाठी प्रोयसाहनायमक च्ई क्षेि ननवशित शाींकाची
तरतूव नाही. ययामु े याकररता प्रोयसाहनायहक च्ई क्षेि ननवशित शाींक द्यावा अशा ेशयाच्या
मागण्या सातययाने होत ेहे . ययास अनुसरुन शासनाने उपनगर क्षेिातील धोकावायक
भाझेकरुव्याप्त इमारतीींच्या पुनवववकासासाठी प्रोयसाहनायमक च्ई क्षेि ननवशित शाींक वे णेचा तयवत:

ननणवय घेतलेला ेहे. या सींवभावने मींिरू ववकास ननयींिण ननयमावलीमधील प्रस्ताववत

र्ेरजवलाजाजत महाराषर प्रावे भशक व नगर रचना अधधननयम, १९६६ चे कलम ३७ (१अेअे)
खालील नागररकाींच्या सच
ू ना/हरकती मागववणारी सूचना दवनाींक २.१.२०१७ रोिी प्रभसध्व केलेली
ेहे . याजाजत वैधाननक कायववाही पूणव डायानींतर शासनाकझून अींनतम ननणवय सींकजपत ेहे .

ययाचप्रमाणे धोकावायक इमारतीींचा पन
ु वववकासासींवभावत नागरी नत
ू नीकरण योिनेचे

(Cluster Development) िे ववननयम मुींजई जे् शहरासाठी लागू ेहे त ते मा.उच्च
न्यायालयाची मान्यता घेवून उपनगरासाठी लागू करणेचा ननणवय घेणेत ेलेला असून
ययाजाजत मा. उच्च न्यायालयाची मान्यता घेणेची कायववाही सुरु ेहे .
ययाचप्रमाणे

िुन्या

मोझक ीस

ेलेया

उपकरप्राप्त

इमारती,

ब्रजगर

उपकरप्राप्त

इमारती, जी.ेय.्ी. इमारती, रे फ्यि
ू ी इमारती, पी.्म.िी. इमारती व महाराषर गह
ृ ननमावण व
क्षेिववकास प्राधधकरणाशी सींजींधधत इमारती याजाजत स्पष् धोरणायमक ननणवय घेणेसाठी

ववकास ननयींिण ननयमावली ेवश्यक सुधारणाींजाजत शासनास भशर्ारस करण्यासाठी सात

ववधानसभा व ्क ववधापररर्व सवस्य असलेली ेठ िणाींची सभमती शासन गह
ृ ननमावण
ववभागाकझील दवनाींक २९.१०.२०१६ रोिीचे शासन ननणवयान्वये गठीत करण्यात ेलेली ेहे .
सवर सभमतीचे कामाकाि सुरु डालेले ेहे.

___________

माांबईिील घराांया प्रतिक्षेि असणाऱया धगरणी िामगाराांबाबि
(३१)

६०५५१ (२९-०८-२०१६).

श्री.ियप्रिाश मांद
ा डा (बसमि) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ा यमांत्री

(१) मींज
ु ईत अनेक वर्ावपासन
ू घराींच्या प्रनतक्षेत असणा्या धगरणी कामगाराींसाठी घराींची योिना

राजववण्यासाठी पाच वर्ावपुवी तयकाभलन शासनाने चार ्र्.्स.ेय वे ण्याच्या केलेया
घोर्णेमु े केव
(२)

असयास,

२०,००० (वीस हिार) घरे तयार होणार ेहे त, हे खरे ेहे काय,
धगरणी

कामगाराींची

सींख्या

ववचारात

घेवून

ययाींचे

मुींजईतच

करण्यासाठी पाच फकीं वा सहा ्र्.्स.ेय भम णे गरिचे ेहे , हे ही खरे ेहे काय,

पुनवसवन

(३) असयास, सध
ु ारीत ववकास ेराखझयात कोणतीही मागणी नसताींना पचींताराींफकत हॉ्े स
व व्यावसानयक क्षेिास पाच ्र्.्स.ेय वे ण्यात ेला ेहे , हे ही खरे ेहे काय,

(४) असयास, पचींताराींफकत हॉ्े स व व्यावसानयक क्षेिास पाच ्र्.्स.ेय वे ण्याची कारणे
काय ेहे त,

वव.स. २९७ (27)
(५) असयास, धगरणी कामगाराींना पाच ्र्.्स.ेय. वे वून ेवश्यक घरे उपलब्ध करून
वे ण्याजाजत शासनाने कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत ेहे ?

श्री. दे िेंद्र फडणिीस (२९-०५-२०१७) :(१) जह
ृ न्मुींजई ववकास ननयींिण ननयमावलीच्या ववननयम

५८ अींतगवत हहाझास धगरणी कामगाराींच्या गह
ृ जाींधणीसाठी प्राप्त होणारी िमीन व अनुज्ञेय
च्ई क्षेि ननवशित शाींक ववचारात घेता प्रश्नामध्ये उलेणखलेप्रमाणे वस्तजु स्थती दवसून येत.े

(२) सवव धगरणी कामगाराींना जह
ृ न्मुींजई क्षेिामध्ये सवननका वे णे शय होणार नाही. ययामु े

मींज
ु ई महानगर प्रवे श ववकास प्राधधकरणाकझील भाझे तययवावरील सवननकाींपैक सवननका धगरणी

कामगाराींसाठी उपलब्ध करुन वे णच
े ा ननणवय शासनाने घेतलेला ेहे . ययानुसार मुींजई महानगर
प्रवे श ववकास प्राधधकरणाकझून उपलब्ध डालेया २४१७ सवननकाींची सोझत दवनाींक २.१२.२०१६
रोिी हहाझाकझून काढणेत ेलेली ेहे . भाझे तययवावरील योिनेंतगवत िे प्रकप सुरु ेहे

ययामधन
ू धगरणी कामगाराींसाठी िव पास ८५०० इतया सवननका उपलब्ध होवू शकणार
ेहे त.

(३) ते (५) जह
ु ाररत प्रारुप ववकास
ृ न्मुींजई महानगरपाभलकेने दवनाींक २७.५.२०१६ रोिी सध
ेराखझा ववकास ननयींिण ननयमावलीसह नागररकाींच्या सूचना/हरकतीसाठी प्रभसध्व केलेला
ेहे . ययामध्ये ३००० चौ.मी. वरील भूखींझामध्ये हॉ्े लसाठी ५.०० इतका च्ई क्षेि ननवशित शाींक

वप्रभमयम ेकारणी करुन प्रस्ताववत केलेला ेहे . सवर तरतव
ू ी ह्या प्रारुप असन
ू ययास
शासनाने मींिूरी दवलेली नाही.

सुधाररत प्रारुप ववकास योिनेवर प्राप्त होणा्या सच
ू ना/हरकती ववचरात घेवून, वैधाननक

कायववाही पूणव करुन जह
ृ न्मुींजई महानगरपाभलकेकझून सुधाररत प्रारुप ववकास योिना शासनास

मींिरू ीसाठी सावर होणार ेहे . सवर प्रारुप ववकास योिना शासनास मींिरू ीसाठी सावर
डायानींतर शासनाकझून गुींणवयतेनुसार अींनतम ननणवय सींकजपत ेहे .
___________

िाडदे ि (माांबई) येथील लोलीस विभागाया िागेबाबि
(३२)

६५००९ (१६-०१-२०१७).

श्री.योगेश सागर (चारिोल) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय गह
ृ तनमादण मांत्री

(१) ताझवे व (मींज
ु ई) येथील भमल कींपाऊींझमधील पोलीस ववभागाच्या िागेवरील डोपझपट्टी

पुनवववकासामध्ये ्स.झी. कॉपोरे शनने चक मुींजई पोभलसाींनाच र्सववले असयाची धकावायक
जाज मादहती अधधकाराखाली दवनाींक १७ र्ेिुवारी, २०१६ रोिी ननवशवनास ेली ेहे, हे खरे
ेहे काय,

(२) असयास, ताझवे व येथील ्मपी भमल कींपाऊींझ मधील ०.९५ हे ्र िमीन पोलीस
ववभागासाठी राखीव ठे वण्याचे ेवे श महसल
ू व वनववभागाने दवनाींक २ र्ेिव
ु ारी, १९८९ रोिी
दवले असतानाही ययाची अींमलजिावणी डाली नाही, हे ही खरे ेहे काय,

(३) असयास, याजाजत शासनाने कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत ेहे ,
(४) नसयास, ववलींजाची कारणे काय ेहे त ?

वव.स. २९७ (28)
श्री. प्रिाश महे िा (१७-०४-२०१७) :(१) हे खरे नाही.
(२) व (३) ताझवे व (मुींजई) येथील न.भू.क्र. ७२५ (पै) येथील ४.२६ हे ्र िभमनीपैक ३.३१
हे ्र िागेवर डोपयायाींचे पन
ु ववसन करण्याच्या अनर्
ु ींगाने व ०.९५ हे ्र िागा पोलीस

ववभागाला वे ण्याजाजतचे महसूल ववभागाचे दव.०२.०२.१९८८ रोिीचे ेवे श ननगवभमत करण्यात
ेले होते. तद्नींतर जह
ृ न्मुींजई महानगरपाभलका क्षेिात ववकास ननयींिण ननयमावली, १९९१ च्या

तरतुवी अींमलात ेलेया ेहे त. ययाच्या तरतूवीनस
ु ार प्रथम डोपझपट्टी पुनवववकास योिना मे.

्स.झी. कॉपोरे शन याींच्यामार्वत सावर करण्यात ेली होती. सवरहू योिनेस दव.२६.०२.१९९६
रोिी प्रथम ेशयपि वे ण्यात ेले. ववकास ननयींिण ननयमावलीतील तरतव
ु ीनस
ु ार सवर
ेशयपिामध्ये पोलीस हौभसींगच्या ेरक्षणासाठी २५५५.६० चौ.मी. इतया जाींधीव क्षेिाची

तरतुव करण्यात ेली होती. ययानींतर सवरहू डोपझपट्टी पुनवववकास योिनेचे रुपाींतरण
ननननयम ३३ (१०) मधील तरतुवीनुसार डोपझपट्टी पन
ु ववसन योिनेमध्ये करण्यात येवून प्रथम
ेशयपि दव.१४.०१.१९९९ रोिी वे ण्यात ेले होते. ययावे ी ववकास योिना ेराखयायामधील
पोलीस हौभसींगसाठी असलेया ेरक्षणानुसार जह
ृ न्मुींजई ववकास ननयींिण ननयमावली, १९९१
ववननयम ३३ (१०) मधील पररभशष्-४ खींझीका ७.५ च्या तरतुवीनस
ु ार २५% हहणिेच ३०२५.७५
चौ.मी. इतके जाींधीव क्षेि पोलीस हौभसींगसाठी स्वतींि इमारतीत प्रस्ताववत करण्यात ेले ेहे.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

निी माांबईिील गािठाण ि मळ
ू गािठाणािील प्रिल्लग्रिाांनी िेलेली
बाांधिामे तनयशमि िरणेबाबि

(३३)

६५१०३ (१६-०१-२०१७).

श्री.सांदील नाईि (ऐरोली), श्री.जििेंद्र आव्हाड (माांब्रा िळिा),

श्री.शशशिाांि शशांदे (िोरे गाि) : सन्माननीय माख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) नवी मुींजई प्रकपग्रस्ताींनी मू

गावठाण व गावठाणालगत केलेया जाींधकामाींसाठी

शासनाने िाहीर केलेली लस््र झेव्हलपमें् योिना कायावजन्वत करण्यापव
ू ी ेघात म
ू यमापन
अहवाल न्यायालयास सावर करण्याचे ननवशित श मा. उच्च न्यायालयाने दवले ेहे त, हे खरे ेहे
काय,
(२) असयास, नवी मुींजई महापाभलकेने माहे डगस््, २०१५ मध्ये व भसझकोने माहे माचव,
२०१६ मध्ये ेघात म
ू यमापन अहवाल शासनाकझे सावर केले ेहे त, हे ही खरे ेहे काय,

(३) असयास, यासींवभावतील सवव जाजीींची पूतत
व ा करून शय नततया लवकर भसव्हील

अप्लीकेशन, नो्ीस डर् मोशन मा. उच्च न्यायालयात वाखल करावे अशा सूचना शासनाने
सींजींधधताना दवया ेहे त, हे ही खरे ेहे काय,

(४) असयास, अींनतम अधधसूचना काढण्यापूवी नवी मुींजई प्रकपग्रस्ताींच्या कृती सभमतीच्या
मागण्या ववचारात घेऊन ययाींचा समावेश लस््र झेव्हलपमें् योिनेमध्ये केयानींतरच अींनतम

अधधसूचना प्रभसद्ध करण्यात यावी असे लेखी ननवेवन स्थाननक लोकप्रनतधीनी मा.मख्
ु यमींिी
महोवयाींना माहे सप््ें जर-ड्ोजर, २०१६ मध्ये दवले ेहे , हे ही खरे ेहे काय,

(५) असयास, उत ननवेवनाच्या अनुर्ींगाने कोणती कायववाही केली ेहे वा करण्यात येत
ेहे , नसयास ययाची कारणे काय ेहे त ?

वव.स. २९७ (29)
श्री. दे िेंद्र फडणिीस (२९-०५-२०१७) :(१) नागरी नुतनी करण योिनेसींवभावत (Cluster
Development) ेघात मूयमापन अहवाल तयार करुन ययाचा परामर्व घेणे ेवश्यक ेहे ,
यया भशवाय शासनाने अींनतम अधधसच
ू ना ननगवभमत करु नये असे मा.उच्च न्यायालयाचे
अींतररम ेवे श ेहे त.

(२) नवी मुींजई व भसझकोने तयार केलेले ेघात मूयमापन अहवाल शासनास प्राप्त डालेले
ेहे त.

(३) होय.
(४) व (५) या सींवभावत लोकप्रनतननधीींचे दवनाींक १५/१०/२०१५ व दवनाींक १०.१०.२०१६ रोिीचे
ननवेवन शासनास प्राप्त डालेले ेहे .
प्रस्तूत प्रकरणी गावठाण व ववस्तारीत गावठाण क्षेिामध्ये स्थाननक नागररकाींना

गरिेपो्ी

जाींधलेया

घराींचा

पुनवव वकास

नागरी

नुतनीकरण

योिनेअींतगवत

(Cluster

Development) करणेसाठीच्या तरतव
ु ी भसझकोच्या तसेच नवी मींज
ु ई महानगरपाभलकेच्या
ववकास ननयींिण ननयमावलीमध्ये करणेसाठी शासनाने महाराषर प्रावे भशक व नगर रचना

अधधननयम, १९६६ चे कलम ३७(१अेअे) अन्वये र्ेरजवल प्रस्ताववत करणेचा ननणवय घेतलेला
ेहे . याजाजत नागररकाच्या सूचना / हरकती मागववणारी सूचना दव.४/०३/२०१४ रोिी प्रभसध्व
करणेत ेलेली होती. ययावर प्राप्त डालेया सूचना हरकतीींचा ववचार डालेला ेहे . मा.उच्च
न्यायालयाची मान्यता घेवन
याजाजत अींनतम अधधसच
ू
ू ना ननगवभमत करावी अस ननणवय
शासनाने डगस्् २०१६ मध्ये घेतलेला ेहे . न्यायालयीन अनुमती/ननणवयानुसार पुढील
कायववाही सींकजपत ेहे .

___________
माांबईिील धगरणी िामगाराांना घरे दे ्याबाबि

(३४)

६५१४० (१६-०१-२०१७).

श्री.राधािृष्ट्ण विखे-लाटील (शशडी), श्री.वििय िडेट्टीिार

(ब्रम्हलूरी), श्री.अब्दल
ा सत्िार (शसल्लोड), प्रा.िर्ाद गायििाड (धारािी), श्री.प्रिालराि लाटील
धचखलीिर (लोहा), डॉ.सांिोर् टारफे (िळमनरा ी), श्री.अशमन लटे ल (माांबादे िी), श्री.सांग्राम थोलटे
(भोर) :
(१)

सन्माननीय गह
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :ृ तनमादण मांत्री पढ

मुींजईतील दवझ

लाख

धगरणी

कामगाराींपक
ै

भववषयात

केव

३०

हिार

धगरणी

कामगाराींना २७ धगरण्याींच्या भख
ू ींझावरील योिनातन
ू घरे भम तील, हे खरे ेहे काय,

(२) असयास, पनवेल येथील १३ हिार घरे धगरणी कामगाराींना वे ण्याजाजतही शासन वल
व
ु क्ष
करीत असयाची जाज दवनाींक१८ ड्ोजर, २०१६ रोिी धगरणी कामगाराींनी मा.मुख्यमींिी
याींच्या ननवशवनास ेणली, हे ही खरे ेहे काय,
(३)

असयास, उववररत धगरणी कामगाराींना घरे वे ण्याजाजत शासनाने कोणतीही योिना तयार

केली नाही, हे ही खरे ेहे काय,
(४) असयास, धगरणी कामगाराींना तातझीने घरे वे ण्याच्या सींवभावत शासनाने कोणती कायववाही
केली वा करण्यात येत ेहे ,
(५) नसयास, ववलींजाची कारणे काय ेहे त ?

वव.स. २९७ (30)
श्री. प्रिाश महे िा (२९-०४-२०१७) :(१) अींशत: खरे ेहे . जह
ृ न्मुींजई महानगरपाभलकेच्या हद्दीत

्कूण ५८ जींव/ेिारी धगरण्या ेहे त. जह
ृ न्मुींजई ववकास ननयींिण ननयमावलीच्या ववननयम ५८
(१) (ज) मध्ये धगरण्याींची मोक ी िागा व भशलक च्ईक्षेि याचा १/३ दहस्सा हहाझास धगरणी
कामगाराींसाठी घरे व सींक्रमण सवननका याींच्यासाठी वे ण्याची तरतव
ू ेहे . ययानुसार ५८ पैक

३७ धगरण्याींमध्ये हहाझाचा वा्ा ननजश्चत डालेला ेहे. हहाझाचा वा्ा ननजश्चत डालेया
१६.१४ हे ्र िभमनीींवर धगरणी कामगाराींसाठी १६५०० सवननका, ८१०० सींक्रमण सवननका अशा
्कूण २४६०० सवननका जाींधणे शय ेहे , असा अहवाल हहाडने दवलेला ेहे .

(२) शासनाच्या नगर ववकास ववभागाने महानगर ेय
ु त, मींज
ु ई महानगर प्रवे श ववकास

प्राधधकरण याींना ययाींच्या दव.०४.०३.२०१६ च्या पिान्वये सवर प्रधधकरणाकझील प्रययेक १६०
चौ.र्ु्ाच्या वोन सवननकाींचे ्कब्रिकरण करुन ्कींवर १०,७६८ सवननका धगरणी कामगाराींसाठी
उपलजध करुन द्याव्यात, असे क ववले ेहे . ययापैक कोन, पनवेल येथील २४१७ सवननकाींची
सोझत दव.०२.१२.२०१६ रोिी हहाझामार्वत काढण्यात ेली ेहे.
(३) हे खरे नाही. मुींजई तील कापझ धगरणी कामगाराींच्या ववववध प्रश्नाींची सोझवणूक

करण्याकररता वस्िोद्योग ववभागाकझून समन्वय करण्यात येतो. वस्िोद्योग ववभागाकझून
प्राप्त

मादहतीनस
ु ार

धगरणी

कामगार

वारस

उयकर्व

सींघ,

मुींजई

याींनी

उववररत

धगरणी

कामगाराींकररता घरे वे ण्याजाजत शासनास दवलेया ननवेवनाच्या अनुर्ींगाने प्रधान सधचव,
वस्िोद्योग याींच्या अध्यक्षतेखाली दव.३०.०८.२०१६ रोिी जैठक घेण्यात ेली ेहे .
(४)

हहाझाकझे

धगरण्याींच्या

उपलजध
िभमनीवर

डालेया

३२

जाींधण्यात

धगरण्याींच्या

ेलेया

६९२५

िभमनीपक

प्रथम

सवननकाींसाठी

्प्प्यामध्ये
यया

१८

धगरण्याींच्या

कामगाराींकररता दव.२८.०६.२०१२ रोिी सोझत काढण्याींत ेली ेहे .
तसेच

वस
ु ्या

अप्प्यात

०६

धगरण्याींच्या

िभमनीवर

जाींधण्यात

ेलेया

२६३४

सवननकाींसाठी दव.०९.०५.२०१६ रोिी सोझत काढण्याींत ेलेली ेहे.

मुींजई महानगर प्रवे श ववकास प्राधधकरण (MMRDA) याींनी मौिे कोन, ता.पनवेल,

जि.रायगझ येथे जाींधलेया (१६० चौ.र्ु. + १६० = ३२० चौ. र्ु.) ्कुण २४१७ सवननकाींची
दव.०२.१२.२०१६ रोिी हहाझामार्वत सींगणक य सोझत रीं गशारवा सभागह
ृ , वाींद्रे (पजश्चम) मुींजई ५२ येथे काढण्यात ेलेली ेहे .
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

मांब
ा ईया निीन वििास आराखड्याबाबि
(३५)

६५२५५ (१६-०१-२०१७).

श्री.सातनल शशांदे (िरळी), श्री.मांगलप्रभाि लोढा (मलबार दहल),

श्री.नसीम खान (चाांददिली), श्री.अशमन लटे ल (मांब
ा ादे िी), श्री.राधािृष्ट्ण विखे-लाटील (शशडी),
श्री.अलम

(िळमनारी) :
(१)

शेख

मुींजईच्या

(मालाड

लजश्चम),

श्री.वििय

िडेट्टीिार

(ब्रम्हलूरी),

डॉ.सांिोर्

सन्माननीय मख्
ा यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

माहे

र्ेिुवारी,

२०१६

मध्ये

प्रभसध्व करण्यात

ेलेया

नवीन

टारफे

ववकास

ेराखयायाजाजत नागररकाींकझून तब्जल ८४,७६७ हरकती ेणण सूचना महानगरपाभलकेकझे प्राप्त

डाया असयाची जाज माहे ड्ोजर, २०१६ च्या नतस्या ेठवयायात वा यया सुमारास
ननवशवनास ेली ेहे , हे खरे ेहे काय,

वव.स. २९७ (31)
(२) असयास, सवर ेराखयायावर नागररकाींकझून मागववण्यात ेलेया हरकती ेणण
सुचनाींच्या सुनावणीसाठी शासनाने सभमती ननयुत केलेया सभमतीस ववकास ेराखयायाजाजत
ननणवय घेण्यास फकती कालावधी लागणे अपेक्षीत ेहे ,

(३) असयास, सवरहू नवीन ववकास ेराखयायात १८९ गावठाणापैक ५२ गावठाणे ेणण ३८
को ीवायायापैक २२ को ीवाझे वाखववण्यात ेले ेहे त, हे ही खरे ेहे काय,
(४) असयास, शासनाने सवर ेराखयायातील चुक च
ीं ी चौकशी केली ेहे काय;

(५) असयास, सवर चौकशीत काय ननषपन्न डाले ेहे व ययानुसार सींजींधधताींवर कोणती

कारवाई केली वा करण्यात येत ेहे तसेच सवर ेराखझा अचक
तयार करण्याजाजत
ू
शासनाकझून कोणती कायववाही करण्यात ेली वा येत ेहे ?

श्री. दे िेंद्र फडणिीस (२९-०५-२०१७) :(१) जह
ृ न्मुींजई महानगरपाभलकेकझून सुधाररत प्रारुप ववकास
ेराखझा प्रारुप ववकास ननयींिण ननयमावलीसह दवनाींक २७.५.२०१६ रोिी प्रभसध्व करणेत
ेलेला असून ६० दववसाींच्या मुवतीमध्ये नागररकाींच्या सूचना/हरकती मागववणेत ेलेया
होयया.

जह
ृ नमुींजई महानगरपाभलकेकझे ७२,४८२ अिव प्राप्त डालेले ेहे त. ययापैक ५९,८४९ अिव

गठ्य
ठ ाींच्या स्वरुपात असलेचे ेढ ू न ेलेले ेहे .

(२) ननयोिन सभमतीने सुनावणी घेणेचे काम दवनाींक १५.१२.२०१६ रोिी पूणव केलेले असून
ननयोिन सभमतीचा अहवाल /भशर्ारशी तयार करण्याचे काम सरु
ु ेहे .

(३) ते (५) जह
ू ी भूभम अभभलेखाप्रमाणे असलेली गावठाणे व
ृ न्मुींजई महानगरपाभलकेकझून महसल
को ीवाझे

सुधाररत

प्रारुप

ववकास

ेराखयायामध्ये

अभभलेखामध्ये को ीवायायाींच्या प्रचभलत नोंवी नाहीत.
जह
ृ न्मुींजई

क्षेिातील

को ीवायायाींचे

प्रययक्ष

वशवववणेत

ननररक्षण

करुन

ेलेले

ेहे त.

भसमाींकन

महसूल

करण्यासाठी

अनस
व वन
ु रावी लागणारी कायवपध्वती व मागववशवक तयवे ननजश्चत करण्यासाठी महसल
ू
ववभागाच्या दवनाींक १९/११/२०१२ च्या शासन ननणवयान्वये सभमती गठीत करण्यात ेली होती.

सवर सभमतीने अहवालही सावर केलेला होता. ययाींनी ननजश्चत केलेली को ीवायायाींची सींख्या व
केंद्र शासनाच्या कृवर् व पशस
ु ींवधवन वग्ु धव्यवसाय व मयस्यव्यवसाय मींिालय, दवली याींच्या
अधधपययाखाली केंद्रीय सागरी मयस्यक

सींशोधन सींस्था, कोची (भारतीय कृवर् अनस
ु ींधान

पररर्व) याींनी केलेया महाराषर राज्याच्या सागरी िनगणना सन २०१० च्या सवशितक्षणामध्ये,
मुींजई शहर व मुींजई उपनगरातील को ीवायायाींची वशवववलेली सींख्या यामध्ये ववसींगती ेलेने
सींयुत स्थ ननरीक्षण करुन को ीवायायाींची सींख्या अींनतमत: ननजश्चत करण्याची कायववाही सुरु
ेहे .

सध
ु ाररत प्रारुप ववकास ेराखझा महानगरपाभलकेच्या मींिरू ीसापेक्ष राज्य शासनाकझे

मींिूरीसाठी सावर करणेत येणार ेहे . सवव को ीवायायींच्या नोंवी सुधाररत प्रारुप ववकास
योिनेमध्ये अींतभत
ूव करण्यासाठी शासन प्रययनशील असन
ू को ीवाझे व गावठाणे यासींवभावत

प्राप्त डालेया सूचना/हरकती शासनाकझून ववशेर्यवाने ववचारात घेणेत येवून ेराखयायास
मींिरू ी वे णेची कायववाही सींकजपत ेहे .

___________

वव.स. २९७ (32)
माांबई महानगरलाशलिेि िाम िरणा-या मदहला िमदचा-याांिर होि असलेला लैंधगि अत्याचार
(३६)

६५२८९ (१६-०१-२०१७).

अॅड.आशशर् शेलार (िाांद्रे लजश्चम), श्रीमिी मतनर्ा चौधरी

(ददहसर), अॅड.लराग अळिणी (विलेलालशित), श्री.अिल
भािखळिर (िाांददिली लूि)द , प्रा.िर्ाद
ा
गायििाड (धारािी), श्री.राधािृष्ट्ण विखे-लाटील (शशडी) :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय माख्यमांत्री पुढील

(१) मुींजई महानगरपाभलकेत यावर्ी मदहला कमवचा-याींवरील लैंधगक अययाचाराच्या २९ तक्रारी

प्राप्त डाया असून मागील ४ वर्ावत लैंधगक अययाचाराच्या ११८ तक्रारी महानगरपाभलका
प्रशासनाकझे वाखल डाया असयाचे मादहतीच्या अधधकारान्वये दवनाींक १६ डगस््, २०१६
रोिी वा ययासम
ु ारास ननवशवनास ेले ेहे, हे खरे ेहे काय,

(२) असयास, लैंधगक अययाचार करणा-याींची चौकशी करण्यात ेली असून ययाींच्यावर
कोणती कारवाई केली याजाजतची मादहती वे ण्यास महानगरपाभलका प्रशासन ्ा ा्ा

करीत

असयाचे ेढ ू न ेले ेहे , हे ही खरे ेहे काय,

(३) असयास, महापाभलकेतील मदहला कमवचा-याींवर होत असलेया लैंधगक अययाचारावर
े ा

घालण्याची

ेवश्यकता

असतानाही

महानगरपाभलका

प्रशासन

वल
व
ु क्ष

करीत

असयाची कारणे काय ेहे त व याजाजत शासनाकझून कोणती कायववाही करण्यात ेली वा
येत ेहे ,

(४) नसयास, ववलींजाची कारणे काय ेहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस (२९-०५-२०१७) :(१) हे खरे ेहे .
(२) हे खरे नाही.
(३) व (४) लैंधगक अययाचारावर े ा घालण्यासाठी महानगरपाभलकेमार्वत पुढीलप्रमाणे
कायववाही करण्यात येते :-

 लैंधगक छ ाच्या तक्रारीींची वखल घेऊन कामाच्या दठकाणी मदहलाींचा लैंधगक छ

(प्रनतजींध,

मनाई व ननवारण) कायवा २०१३ अन्वये तक्रार सभमतीकझून ययाचे ननराकरण करण्यात येते.

 कायद्याप्रमाणे व महानगरपाभलका सेवा ननयमावलीप्रमाणे भशक्षेची भशर्ारस करण्यात येत.े
 प्रययेक वर्ी ययाचा अहवाल शासनाकझे पाठववण्यात येतो.

 शासनाच्या मदहलाींचे हक व कयाण सभमतीची भे् व जैठक त सवर अहवाल सावर करुन
ययावर चचाव करण्यात येते.

___________

मांब
ा ईिील बी.डी.डी. चाळीया लन
ा विदिासाबाबि
(३७)

६५३५८ (१६-०१-२०१७).

अॅड.आशशर् शेलार (िाांद्रे लजश्चम), श्रीमिी मतनर्ा चौधरी

(ददहसर), श्री.अिाल भािखळिर (िाांददिली लूि)द , अॅड.लराग अळिणी (विलेलालशित), श्री.प्रशाांि

ठािूर (लनिेल), श्री.सांिय िेळिर (ठाणे), श्री.मांगलप्रभाि लोढा (मलबार दहल), श्री.अिय
चौधरी (शशिडी), श्रीमिी ददवलिा चव्हाण (बागलाण), श्री.जििेंद्र आव्हाड (माांब्रा िळिा),

श्री.भािर िाधि (गह
ा ागर), श्री.शशशिाांि शशांदे (िोरे गाि), श्री.नरहरी णझरिाळ (ददांडोरी),

वव.स. २९७ (33)
श्री.सारेश लाड (ििदि), श्री.शामराि ऊफद बाळासाहे ब लाटील (िराड उत्िर), श्री.लाांडारां ग बरोरा
(शहालूर), श्री.मिरां द िाधि-लाटील (िाई), श्री.हसन मश्र
ा ीफ (िागल), श्री.रुलेश म्हात्रे (शभिांडी
लि
ू )द , श्री.शशरीर्दादा चौधरी (अमळनेर), श्री.गणलि गायििाड (िल्याण लि
ू )द , श्री.प्रिाश सि
ा शित
(मागाठाणे), श्री.सातनल शशांदे (िरळी) :
करतील काय :-

(१) मुींजईतील जी.झी.झी. चा

सन्माननीय गह
ृ तनमादण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा

रदहवाशाींना ५०० चौरस र्ु्ाींची घरे भम णार यासींवभावत ववकास

ननयींिण ननयमावली ३३ (९) मध्ये ‘ज’ या नव्या उपननयमावलीचा समावेश करण्यात ेला

असून ययास मा. मुख्यमींिी महोवयाींनी मींिुरी दवली असयाचे नक
ु तेच ननवशवनास ेले ेहे ,
हे खरे ेहे काय,
(२)

असयास,

जी.झी.झी.

चा

रदहवाशाींना

अनतररत

क्षेिर् ासाठी

भरता ५०० चौरस र्ु्ाींचे घर वे ण्यात येणार ेहे, हे ही खरे ेहे काय,

जाींधकाम

(३) असयास, जी.झी.झी चा ीींच्या पुनवववकासातून उपलब्ध होणा्या घराींपैक

खचव न

फकती ्के

घरे मध्यम उयपन्न, उच्च उयपन्न ग्ाींसाठी ेरषितक्षत ठे वण्यात येणार ेहे त, तसेच
इमारतीींच्या पन
ु वववकासातील व्यावसायीक गाळयाींचे पन
ु ववसन करण्याजाजतच्या योिनेचे स्वरुप
काय ेहे,

(४) असयास, सवर पुनववसनाच्या कामास कधी सुरुवात करण्यात येणार ेहे तसेच या
पुनवववकासाकरीता फकती ववकासकाींची नेमणूक करण्यात ेली ेहे ,

(५) असयास, याजाजत रदहवाश्याींजरोजर तसेच ययाींच्या सींघ्नाजरोजर चचाव करण्यात ेली
ेहे काय तसेच काम सरु
ु केयानींतर या रदहवाशाींच्या राहण्याजाजत कोणती व्यवस्था केली
ेहे ,

(६) नसयास, ववलींजाची कारणे काय ेहे त ?
श्री. प्रिाश महे िा (२९-०५-२०१७) :(१) होय.
याजाजत ववकास ननयींिण ननयमावलीमधील मींिूर र्ेरजवलाची अधधसूचना दवनाींक २७

डझसेंजर, २०१६ रोिी ननगवभमत करण्यात ेलेली ेहे .
(२) होय.

जी.झी.झी. चा ीमधील पाि रदहवाश्याींना ५०० चौरस र्ु् च्ई क्षेि असलेली सवननका

ववना मोजवला मालक तयवावर भम णार ेहे .

(३) चा ीींच्या पुनवववकासामधून उपलब्ध होणा्या ववक्र घ्काखालील क्षेिामध्ये ६०% मध्यम

उयपन्न ग् व ३०% उच्च उयपन्न ग् व १०% व्यापारी गा े असे प्रमाण हहाझाकझून
प्रस्ताववत ेहे . जी.झी.झी. चा ीींच्या मींिूर करणेत ेलेया ववननयमानुसार ननवासी व्यनतररत
गाळयाींसाठी ववद्यमान च्ई क्षेिाइतके क्षेि पन
ु ववसनाच्या इमारतीमध्ये अनज्ञ
ु ेय राहणार ेहे .

(४) पुनवववकासाचे कामासाठी हहाझाकझून ववकासकाची नेमणक
ू करण्यात येणार नसून जाींधकाम

ठे केवाराची नेमणक
करण्यात येणार ेहे . ययाकररता ना.म.िोशी मागव, लोअर परे ल व
ू
नायगाींव येथील प्रकपासाठी हहाझाकझून दवनाींक २८.१२.२०१६ रोिी ननवववा मागववणे ेलेया
असून पुढील कायववाही सींकजपत ेहे .

वव.स. २९७ (34)
(५) याींसवभावत हहाझाकझून रदहवाश्याींजरोजर जैठका पार पझलेया ेहे त. जाींधकामास सुरुवात
डालेनींतर

ेवश्यकतेनुसार

पाि

रदहवाशाींची

राहण्याची

व्यवस्था

हहाझाच्या

सींक्रमण

भशब्रजरामध्ये करणेत येणार ेहे.
(६) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

अांबरनाथ नगरलररर्द हद्दीिील गािाांना गािठाणचा दिाद दे णेबाबि
(३८)

६५४९७ (१६-०१-२०१७).

डॉ.बालािी किणीिर (अांबरनाथ) :

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय माख्यमांत्री

(१) अींजरनाथ (जि.ठाणे) नगरपररर्वे च्या हद्दीतील िाींभभवली,ठाकूरपाझा, र्णसीपाझा, धचखलोली,

कानसई, खुीं्वली पाझा, हायाचा पाझा, वाींद्रापाझा, मोररवली पाझा, अींजरनाथ पाझा, अींजरनाथ
गाव व पालेगाव इययावी गावाींना गावठाण विाव सन २००८ पासून अद्यापही वे ण्यात ेलेला
नाही, हे खरे ेहे काय,

(२) असयास, गावठाणचा विाव प्राप्त न डायामु े तेथील रदहवाशाींना पुनववसन, ववकास,
रस्ते, ग्ारे इययावी सवु वधा नसयामु े या गावाींना गावठाण विाव वे ण्याची मागणी अींजरनाथ

येथील लोकप्रनतननधीींनी दवनाींक १० डगस््, २०१६ रोिीच्या पिान्वये मा.मुख्यमींिी याींचक
े झे
मागणी केली ेहे , हे खरे ेहे काय,

(३) असयास, उत मागणी सींवभावत शासनाने कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत ेहे ,
(४) नसयास, ववलींजाची कारणे काय ेहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस (०२-०५-२०१७) :(१) अींजरनाथ, कु गाींव-जवलापूर व पररसर अधधसुधचत
क्षेिाची ववकास योिना शासनाने दव. २५/७/२००८ च्या अधधसूचनेन्वये भागश: मींिूर केली
असुन,

वग लेया

अधधसच
ु नेद्वारे

क्षेिाची

मींिरू

केली

ववकास

ेहे .

योिना

सवरची

(ई.पी.)

प्रारुप

शासनाने

ववकास

दव.

११/८/२००८

च्या

योिना

ययावे च्या

भभू म

अभभलेख/गाव नकाशानुसार तयार करण्यात ेली असन
ु , गाव नकाशामध्ये गावठाण वशवववलेले
नसयाने ववकास योिनेमध्ये सवरचे क्षेि गावठाण/वा्ीवा्ीचे

क्षेि हहणून वशवववण्यात

ेलेले नाही. उत पैक कोहोि-खुीं्वली, ता. अींजरनाथ येथील हायाचा पाझा, भससनीं. ४९६५
ते ४९६८, ७०१४ ते ७०४५ या िभमनी

गावठाणात समाववष्

नगर रचना अधधननयम, १९६६ चे कलम

३७ चा

करण्याचा महाराषर प्रावे भशक व

प्रस्ताव मींज
ु ई महानगर प्रवे श ववकास

प्राधधकरणाने शासनास मींिूरीकररता सावर केला असून, सवर प्रस्तावावर शासनस्तरावर
कायववाही सुरु ेहे .
(२) होय.

(३) मा.लोकप्रनतननधी याींच्या उत पिावर सींजींधधताींचे
ेहे त.

सींजींधधताींचे

अभभप्राय/अहवाल प्राप्त

डायानींतर या ववर्यी उधचत ननणवय घेण्याची

शासनाची भूभमका ेहे.

(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

अभभप्राय/अहवाल मागववण्यात ेले

___________

वव.स. २९७ (35)
उल्हासनगर महानगरलाशलिेमधील अांगणिाडी लोर्ण आहार योिनेबाबि
(३९)

६६२४७ (१६-०१-२०१७).

श्रीमिी ज्योिी िलानी (उल्हासनगर) :

माख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

उहासनगर

महानगरपाभलकेमध्ये

अींगणवाझी

पोर्ण

ेहार

योिने

सन्माननीय
अींतगवत

२१०

अींगणवाझीत भशकणा्या ५७६६ जालकाींसाठी दववसाला २५ ग्रॅमचा ्क केक स्लाईस हा पूरक
पोर्ण ेहार हहणून वा्पासाठी पावणेतीन को्ी रुपयाींचे कींिा् तयार करण्यात ेले होते, हे
खरे ेहे काय,

(२) असयास, उत योिनेतील केक हा मैद्याचा असयामु े जालकाींना पचण्यास िझ
असयाजाजत हरकती महानगरपाभलका प्रशासनास प्राप्त डाया होयया, हे ही खरे ेहे काय,

(३) असयास, उत ननवववाप्रफक्रयेत भाग घेतलेया सागर र्ुयास या कींपनीच्या केकला अन्न
व और्ध ववभागाच्या तपासणीमध्ये जुरशी असयाचे ननवशवनास ेले होते, हे ही खरे ेहे
काय,

(४) असयास, उत जरु शीय
ु त केकमु े जालकाींच्या ेरोग्यास असलेला धोका लक्षात घेऊन
शासनास अहवाल पाठवण्यात ेला होता काय,

(५) असयास, शासनस्तरावरून उत कींपनीववरोधात कोणती कारवाई करण्यात ेली वा
करण्यात येत ेहे ,
(६) नसयास, ववलींजाची कारणे काय ेहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस (२९-०५-२०१७) :(१) उहासनर महानरपाभलकेमध्ये अींगणवाझी पोर्ण
ेहार योिनेंतगवत २१० अींगणवाझी भशकणा्या ५७६६ जालकाींसाठी दववसाला २५ ग्रॅमचा ्क
केक स्लाईस हा पूरक पोर्ण
करण्यात ेलेले होते.

ेहार हहणून वा्पासाठी ्क को्ी रुपयाींचे कींिा् तयार

(२) सवर ननवववा रद्द करणेजाजत ्का रािक य पक्षाच्या जिहा उपाध्यक्ष याींचे दवनाींक
१७.०९.२०१६ रोिी पि प्राप्त डाले ेहे .
(३) ननवववे तील अ्ीनुसार, ननवववाधारकाींनी िमा केलेले नमुने अन्न, और्ध ववभागाची
मान्यता असलेया मायक्रोकेस भसलीकर प्रा.भल. प्रयोगशा े त तपासणीकररता पाठववण्यात
ेले होते.

सवर

प्रयोगशा े मार्वत

प्राप्त

नमुने

ननवववे त

दवलेया

तपशीलानुसार

असयाचे

प्रमाणपि भम ायानींतर ननवववे जाजतची पुढील कायववाही करणे प्रस्ताववत होते.
परीं त,ु सागर र्ुयास या कींपनीचे िमा करण्यात ेलेले

केकचे नमुने उपरोत

प्रयोगशा े मार्वत सवोर् असयाने ते प्रमाणणत करण्यात ेलेले नाहीत.

(४), (५) व (६) सवर अींगणवाझी पोर्ण ेहार योिनेतील केक स्लाईसजाजत तक्रारी प्राप्त
डायाने याजाजतची ननवववा प्रफक्रया पूणव डाली नाही.

ययामु े सवर कींपनीववरोधात महानगरपाभलकेमार्वत कारवाई करण्यात ेली नाही.
___________

वव.स. २९७ (36)
उल्हासनगर (जि.ठाणे) येथे रुग्णालयाची आिश्यििा िसेच िामगा
र रुग्णालयाचे हिाांिरण िर्याबाबि
(४०)

६६३४७ (१६-०१-२०१७).

श्रीमिी ज्योिी िलानी (उल्हासनगर) :

सन्माननीय

माख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) उहासनगर (जि.ठाणे) येथील महानगरपाभलका रुग्णालयाकररता िागा ननजश्चत असन
ू ही
रुग्णालयाचा प्रस्ताव वीघव कालावधीपासून शासनाकझे प्रलींब्रजत ेहे , हे खरे ेहे काय,

(२) असयास, लोकसींख्येच्या घनतेच्या दृष्ीने वे शातील पदहया क्रमाींकावर येऊ पाहणा्या
उहासनगर शहरातील िनतेस ेरोग्य सेवेकररता मध्यवती रुग्णालय, ेरोग्यकेंद्रे व खािगी
रुग्णालयाींवर अवलींजून राहावे लागत असयाने कामगार रुग्णालयही महापाभलकेकझे हस्ताींतररत
करण्याची मागणी नगरसेवकाींनी शासनाकझे केली ेहे , हे ही खरे ेहे काय,

(३) असयास, कामगार रुग्णालयामधील अपूणव कमवचारी वींव
ु स्ती अभावी
ृ व इमारत वरु

रुग्णालयाची अवस्था ब्रजक् डाली असयाचे माहे माचव, २०१६ वरहयान ननवशवनास ेले ेहे ,
हे ही खरे ेहे काय,
(४) असयास, उपरोत वस्तुजस्थतीच्या अनुर्ींगाने शासनाने काय कायववाही केली वा करण्यात
येत ेहे ,
(५)

नसयास, ववलींजाची कारणे काय ेहे त ?

श्री. दे िेंद्र फडणिीस (२९-०५-२०१७) :(१) उहासनगर महानगरपाभलकेचे स्वत:चे कोणतेही
रुग्णालय नसन
ू , याजाजत कोणययाही प्रकारचा प्रस्ताव शासनास पाठववण्यात ेलेला नाही.
(२) याजाजत कोणताही प्रस्ताव अथवा पि महानगरपाभलकेस प्राप्त डालेले नाही.
(३)

उहासनगर महानगरपाभलका

क्षेिातील

उहासनगर-३ येथे

२०० खा्ाींचे

मध्यवती

रुगणालय व १०० खा्ाींचे राज्य कामगार ववमा योिना रुग्णालय तसेच, उहासनगर-४ येथे
६० खा्ाींचे

शासक य

प्रसुतीगह
ृ व

ववाखाना

असून, या

रुग्णालयाींमार्वत उहासनगर

महानगरपाभलका क्षेिातील िनतेस ेरोग्य सेवा पुरववण्यात येतात.
(४) व (५) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
नेिासा (जि.अहमदनगर) येथे लांिप्रधान आिास योिनेंिगदि िमीन शमळ्याबाबि
(४१)

६६७९९ (१६-०१-२०१७).

श्री.बाळासाहे ब मारिाटे (नेिासा) :

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय गह
ृ तनमादण

(१) नेवासा (जि.अहमवनगर) येथे पींतप्रधान ेवास योिनेअींतगवत घरासाठी िागा मागणीची
अनेक प्रकरणे प्रलींब्रजत ेहे त, हे खरे ेहे काय,
(२) असयास, येथील डोपझपट्टी धारकाींना अन्यि िागा वे ऊन उतारे वे णे जींधनकारक असताना
ययाींच्या मागण्या पूणव डाया नाहीत, हे ही खरे ेहे काय,

(३) असयास, याजाजत शासनाने कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत ेहे ,
(४) नसयास, ववलींजाची कारणे काय ेहे त ?

वव.स. २९७ (37)
श्री. प्रिाश महेिा (०४-०५-२०१७) :(१), (२), (३) व (४) मा.पींतप्रधान, भारत सरकार याींनी िन
ू ,
२०१५ मध्ये सवाांसाठी घरे या सींकपनेवर ेधारीत प्रधानमींिी ेवास योिनेची घोर्णा केली

ेहे . या योिनेची राज्यात अींमलजिावणी करण्याच्या दृष्ीने मींब्रिपररर्वे च्या मान्यतेने
दव.९.१२.२०१५ रोिी शासन ननणवय ननगवभमत करण्यात ेला ेहे. सवर शासन ननणवयानस
ु ार
५१ शहराचा समावेश करण्यात ेला. तद्नींतर केंद्र शासनाने दव.३.८.२०१६ च्या पिान्वये

नव्याने ९१ शहराींचा समावेश करण्याजाजत क ववले ेहे . ययानुसार सवर योिना राज्यात १४२
शहरात खालील ४ घ्कात राजववण्यात येत ेहे .

१) िभमनीचा साधनसींपयती हहणन
ू वापर करुन ययावरील डोपझपट्टय
ु वव वकास
ठ ाींचा ेहे तेथेच पन
करणे.

२) किव सींलग्न व्याि अनुवानाच्या माध्यमातून EWS व LIG घ्काींसाठी परवझणा्या
घराींची ननभमवती करणे.

३) खािगी भागीद्वारे परवझणा्या घराींची ननभमवती करणे.
४) ेधथवक वज
व घ्कातील लाभार्थयाांद्वारे वैयजतक स्वरुपातील घरकुल जाींधण्यास अनुवान.
ु ल

उपरोत घ्क क्र. २ वग ता प्रनत घरकुलाींमागे लाभार्थयावस केंद्र शासन दहस्सा रु.१.५

लाख व राज्य शासन दहस्सा रु.१ लाख अनुवान उपलब्ध करुन वे ण्यात येणार ेहे.

या योिनेची प्रभावीपणे अींमलजिावणी व्हावी व िास्तीत िास्त लाभार्थयाांना या

योिनेचा लाभ घेणे सल
ु भ व्हावे. यादृष्ीकोनातन
ू अींमलजिावणी यींिणाींना शासक य िमीन

सवलतीच्या वरामध्ये उपलब्ध करुन वे ण्याजाजत महसूल व वन ववभागाने दव.१९ सप््ें जर,

२०१६ रोिी शासन ननणवय ननगवभमत केला ेहे . तथावप, सवर योिनेत नेवासा नगरपाभलका
क्षेिाचा समावेश करण्यात ेलेला नाही.
___________
उल्हासनगर येथील डॉ.आांबेडिर मारिाचा लॅ ब िोसळल्याबाबि
(४२)

६६८७१ (१६-०१-२०१७).

श्रीमिी ज्योिी िलानी (उल्हासनगर) :

सन्माननीय

माख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) उहासनगर (जि.ठाणे) येथील झॉ. ेींजेझकर स्मारकाचा स्लॅ ज कोस याचे दवनाींक ३०
िुन, २०१६ रोिी वा ययासुमारास ननवशवनास ेले, हे खरे ेहे काय,

(२) असयास, कींिा्वाराकझून ननकृष् विावचे जाींधकाम डायामु े सवर स्लॅ ज कोस ला
असयामु े

सींजींधधत ठे केवार व उहासनगर महानगरपाभलकेचे सींजींधधत अधधकारी याींचे

ववरोधात गुन्हा वाखल करण्याची मागणी ेींजेझकरी अनुयायाींनी व स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी
उहासनगर महापाभलका प्रशासनाकझे केली होती, हे ही खरे ेहे काय,

(३) असयास, उत मागणीच्या अनुर्ींगाने शासनाने काय कायववाही केली वा करण्यात येत
ेहे .

(४) नसयास, ववलींजाची कारणे काय ेहे त ?

वव.स. २९७ (38)
श्री. दे िेंद्र फडणिीस (२९-०५-२०१७) :(१) हे खरे ेहे .
(२) हे खरे ेहे .
(३) मे. वनीवे वी मिरु कामगार सहकारी सींस्था या ्िन्सीने महानगरपाभलका कायावलयातील
कोणययाही अधधका्याची परवानगी न घेता झॉ.ेींजेझकर स्मारकाचे काम सुरु केले होते. सावर
काम करताींना ेर.सी.सी. कॉलम व स्लॅ जचे काम सुरु असताींना दवनाींक ३०.०६.२०१६ रोिी
सवर स्लॅ ज कोस ला.

तथावप, महानगरपाभलकेने ययाच दववशी सींजींधधत ्िन्सीला नो्ीस जिावून २४ तासाींत

खल
ु ासा माधगतला असता, सींजींधधत ्िन्सीकझून कोणताही प्रनतसाव ेला नाही.

ययामु े मे. वनीवे वी मिुर कामगार सहकारी सींस्था या ्िन्सीवर महानगरपाभलकेमार्वत

उहासनगर-१ येथील पोलीस स््े शन येथे गुन्हा वाखल करण्यात ेला ेहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
उल्हासनगर महालाशलिेने तनिेददविना रत्यािरील खड्डे
बािवि्यािररिा िोटयािधीचा खचद िेल्याबाबि
(४३)

६६९०१ (१६-०१-२०१७).

श्रीमिी ज्योिी िलानी (उल्हासनगर) :

सन्माननीय

मख्
ा यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) उहासनगर महापाभलकेने ेधथवक वर्व २०१५-१६ मधील रस्ययावरील खयाझे जुिववण्याच्या
कामाच्या २ को्ी ८ लाख रु. खचावस तब्जल १ वर्ावनत
ीं र दवनाींक १३ माचव, २०१६ रोिीच्या
स्थायी सभमतीच्या जैठीक त मींिुरी वे ण्यात ेयाचे ननवशवनास ेले ेहे , हे खरे ेहे काय,

(२) असयास, ेधथवक वर्व सन २०१५-१६ च्या खयाझे भरण्याच्या कामाकररता रु. ८९ लाख ८६
हिार ्वढ्या रकमेचीच तरतव
ू करण्यात ेली असन
ु वाढीव काम सींजींधधत कींिा्वराने ववना
ननवववा केले असयाचे ननवशवनास ेले ेहे, हे ही खरे ेहे काय,

(३) असयास, या गैरव्यवहाराजाजत स्थाननक लोकप्रनतननधीनी पि वे ऊन कायववाही करण्याची
मागणी केली होती, हे ही खरे ेहे काय,
(४) असयास, शासनाने या प्रकरणी कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत ेहे ,
(५) नसयास, ववलींजाची कारणे काय ेहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस (२९-०५-२०१७) :(१) हे खरे ेहे .
(२) सन २०१५-१६ या ेधथवक वर्ावमध्ये उहासनगर महानगरपाभलकेच्या प्रभाग सभमती क्षेि
क्र. ३ मधील रस्ययावरील खयाझे जि
ु ववण्याच्या कामाकररता ररतसर ननवववा प्रफक्रया करुन
ननहनवराने मे. डा. पी. ॲण्झ कींपनी या ्िन्सीला महानगरपाभलकेमार्वत कायावरींभ ेवे श
ननगवभमत करण्यात ेले.
सवर ्िन्सीतर्शित रस्ययाच्या कामास सुरुवात करण्यात ेली होती. तथावप, सातययाने

पझणा्या पावसामु े खयाझे जि
ु ववलेया रस्ययाींवर पन्
ु हा खयाझे पझले होते.

वव.स. २९७ (39)
ययामु े लोकप्रनतननधी ररक्षा युननयन, सामाजिक सींस्था याींच्या मागण्या व वारीं वार

होणारी उपोर्णे ववचारात घेऊन सवर खयाझे तातझीने भरण्यात ेले.
(३) हे खरे ेहे .

(४) उहासनगर शहरातील नागररकाींच्या दहताच्या दृष्ीने व ननयमानुसार खयाझे भरण्याची
कायववाही करण्यात ेयामु े कारवाई करण्यात ेली नाही.
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
वलांलरी-धचांचिड महानगरलाशलिेया झोलडलट्टी लानिदसन प्रिल्लाबाबि
(४४)

६७६७६ (१६-०१-२०१७).

श्री.बाळासाहे ब थोराि (सांगमनेर), श्री.अशमन लटे ल (माांबादे िी),

प्रा.िर्ाद गायििाड (धारािी), श्री.अलम शेख (मालाड लजश्चम), डॉ.सांिोर् टारफे (िळमनारी),
श्री.िाणाल लाटील (धळ
ा े ग्रामीण), श्रीमिी तनमदला गाविि (इगिलूरी) :

सन्माननीय

गह
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :ृ तनमादण मांत्री पढ

(१) पुणे येथील वपींपरी-धचींचवझ महानगरपाभलकेतील खचववाढ ेणण न्यायप्रववष् जाजीींमु े

येथील डोपझपट्टी पन
ु ववसन प्रकप ८ हिार ४०० सवननकाींपयवतच सीभमत राहणार ेहे
असे माहे िुल,ै २०१६ वरहयान ननवशवनास ेले ेहे , हे खरे ेहे काय,

(२) असयास, उववररत ९ हिार ५२० सवननकाींसाठी भम ालेला ननधी साझेनऊ ्के व्याि
वराने केंद्र शासनाला परत करावा लागणार ेहे , हे ही खरे ेहे काय,
(३) असयास, या योिनेशी सींजींधधत जेिजाजवार अधधका्याींमु े महापाभलकेला को्यवधी
रुपयाींचा ेधथवक तो्ा सहन करावा लागणार असयाने शासनाने ययाींची चौकशी करुन
ययाींच्यावर कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत ेहे ,
(४) नसयास, ववलींजाची कारणे काय ेहे त ?
श्री. प्रिाश मेहिा (२१-०४-२०१७) :(१) अींशत: खरे ेहे .

केंद्र शासनाने शहरी गरीजाींना मुलभूत गरिा पुरववणे (BSUP) या योिनेतींगत
व

दव.१७.९.२०१५ च्या सुधारीत मींिूरीनुसार ्कूण १७९२० घरकुलाींचा प्रस्ताव ्कूण ८२८८
घरकुलाींसाठी भसभमत केला ेहे .
(२) हे खरे ेहे .
केंद्र

शासनाच्या

धोरणानुसार

ववतरीत

केलेला

अनतररत

ननधी

व्यािासह

महानगरपाभलकेला केंद्र शासनास परत करावा लागणार ेहे . (Benchmark Prime Lending
Rate नुसार)

(३) व (४) िवाहरलाल नेहरु राषरीय नागरी पुनरुयथान अभभयानाींतगवत शहरी गरीजाींना मुलभूत

गरिा परु ववणे (BSUP) या योिनातींगत
व सरु
ु असलेले डोपझपट्टी पन
ु ववसन प्रकप in-situ
स्वरुपाचे असून या प्रकपस मा.उच्च न्यायालय, मुींजई याींनी स्थधगती ेवे श दवलेले ेहे त.
ययामु े सवर प्रकप पूणव करण्यास ववलींज होत ेहे.

___________

वव.स. २९७ (40)
म्हारळ, उल्हासनगर (जि.ठाणे) येथील डांम्लीग ग्राऊड ्व्हरफ्लो झाल्याबाबि
(४५)

६८२३९ (१६-०१-२०१७).

श्री.सांिय िेळिर (ठाणे), श्री.किसन िथोरे (मारबाड) :

सन्माननीय मख्
ा यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) हहार , उहासनगर (जि.ठाणे) येथील झींहपीग ग्राऊींझवरील दवनाींक ४ ड्ोजर, २०१६
रोिी कच्याचा दढग डोपझपट्टीवर पझून वोन यव
ु काींचा मयृ यू डाला ेहे , हे खरे ेहे काय,

(२) असयास, सवर दठकाणी शेकझो र्ू् कच्याचा दढग उभा असून झींहपीग ग्राऊींझची क्षमता
सींपली असतानासुध्वा ययावर कचरा ्ाकण्यात येत असयाने भववषयात मोठ्या अपघाताची
शयता ननमावण डाली ेहे , हे ही खरे ेहे काय,

(३) असयास, शासनाने याजाजत कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत ेहे ,
(४) नसयास, ववलींजाची कारणे काय ेहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस (२९-०५-२०१७) :(१) हहार

गावािव ील झींवपींग ग्राऊींझ येथे दवनाींक

२४.०९.२०१६ व दवनाींक ०२.१०.२०१६ रोिी पावसाळयामु े कच्याचा मोठा दढग कोस ला ही
वस्तुजस्थती ेहे .
(२)

तथावप, यात २ यव
ु काींचा मयृ यू डाला हे खरे नाही.

दवनाींक

०२.१०.२०१६

रोिी

कच्याचा

दढग

कोसळयाच्या

घ्नेनींतर,

उहासनगर

महानगरपाभलका क्षेिातील वै नींदवन ननमावण होणारा अींवाजित ४१० मे. ्न घनकचरा राणा
रे डझींग कींपनीिव , हहार

गाींव, उहासनगर-१ येथे ्ाकणे जींव करण्यात ेले ेहे.

तथावप, अन्य पयावय उपलब्ध नसयाने, सवर घनकचरा खझी मशीव िव ील पझीत
खवाण, गायकवाझ पाझा, उहासनगर-५ येथे ्कण्यात येत ेहे.
(३) व (४) सवर प्रकरणी उहासनगर महानगरपाभलकेमार्वत पुढीलप्रमाणे कायववाही करण्यात
येत ेहे :-

 घनकचरा व्यवस्थापनासाठी सरकारी िागा उपलब्ध होण्यासाठी प्रययन सुरु ेहे त.

 खािगी करारान्वये िागा खरे वी करुन उपलब्ध होण्यासाठी वयृ तपिात िादहर प्रग्न प्रभसध्व
करण्यात ेले ेहे .

 शहरात ननमावण होणारे झेिीि, रॅजी् तसेच इतर जाींधकामाचे ्ाकाऊ सादहयय यापासून
ब्रिस अथवा इतर वस्तु जनववण्यासाठी िागेसह व िागेववना घनकचरा व्यवस्थापन अींतगवत
्सप्रेशन डर् इीं्रे स्् (स्वारस्याची अभभव्यती) वतवमानपिात प्रभसध्व करण्यात ेली
ेहे .
 नागरी घनकच्यातून वेग े केलेया प्लास््ीक वेस््पासून पायरोलायभसस तींिज्ञानाने इींधन

तयार करण्याच्या प्रकपाची पी.पी.पी. तयवावर उभारणी करणे व ७ वर्शित कालावधीसाठी
ननगा व वे खभाल करणे या कामासाठी अनभ
ु वी सींस्थाींकझून स्वारस्याची अभभव्यती प्रपि

ई-ननवववा महानगरपाभलकेच्या सींकेतस्थ ावर उपलब्ध करण्यात ेले असन
ू , याजाजत पढ
ु ील
कायववाही सुरु ेहे .

___________

वव.स. २९७ (41)
माांबई शहरािील ५६ िसाहिीांचा लन
ा विदिास प्रलां्बि असल्याबाबि
(४६)

६८३८४ (१६-०१-२०१७).

श्री.ियांि लाटील (इलामलूर), श्री.जििेंद्र आव्हाड (माांब्रा

िळिा), श्री.लाांडारां ग बरोरा (शहालूर), श्री.भािर िाधि (गाहागर), श्री.सारेश लाड (ििदि),

श्री.हसन मश्र
ा ीफ (िागल), श्री.शामराि ऊफद बाळासाहे ब लाटील (िराड उत्िर), श्री.शशशिाांि

शशांदे (िोरे गाि), श्री.हनम
ा ांि डोळस (माळशशरस), श्री.मिरां द िाधि-लाटील (िाई), श्री.रािेंद्र
निरधने (उमरखेड), श्री.गणलि गायििाड (िल्याण लूि)द :
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय गह
ृ तनमादण मांत्री

(१) मींज
ु ई शहरात हहाझा ेणण महानगरपाभलकेच्या ववलींजामु े हहाझाच्या ५६ वसाहतीींचा
पुनवववकास प्रलींब्रजत रादहला ेहे, हे खरे ेहे काय,

(२) असयास, पुनवववकास रखझयाने रदहवाश्याींना ववकासकाकझून भम णारे भाझे दवले िात
नाही ेहे , हे ही खरे ेहे काय,

(३) असयास, याजाजत मुींजईतील लोकप्रनतननधीींनी शासनाकझे तसेच ेयुत महानगरपाभलका
याींच्याकझे तक्रारी केया ेहे त, हे ही खरे ेहे काय,

(४) असयास, उत प्रकरणी शासनाने कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत ेहे ,
(५) नसयास, ववलींजाची कारणे काय ेहे त ?
श्री. प्रिाश महे िा (०४-०५-२०१७) :(१) हहाझाच्या जह
ृ न्मुींजई हद्दीतील ५६ वसाहतीमध्ये
मोझक ीस ेलेया इमारतीींच्या

पुनवववकासासाठी शासन

जह
ृ नमुींजई ववकास ननयींिण ननयमावली, १९९१ च्या

ननणवय

दव.०६.१२.२००८

नुसार

ववननयम ३३ (५) अन्वये हहाझा

अभभन्यासातील पन
ु वववकासासाठी २.५ चक्षेनन लागू करण्यात ेला होता. सद्य:जस्थतीत सवरहू
५६ वसाहतीींमधील १०४ अभभन्यासाींपैक ४१ अभभन्यास ३.०० च.क्षे.नन. ने ेकझेमोझ करुन
जह
ृ न्मुींजई महानगपाभलकेस मींिुरीस्तव सावर केले ेहे . तसेच सवरहू अभभन्यासातील प्रोरा्ा
च्ई क्षेिर् ाच्या मींिुरीजद्दल अभभन्यासाचे सींजींधधत वास्तुशास्िज्ञ, लोकप्रनतननधी व उपाध्यक्ष,
हहाझा याींनी ेय
ु त, जह
ु ई महानगरपाभलका याींचे सोजत वारीं वार जैठका घेऊन प्रोरा्ा
ृ न्मींज

ववतरण व मींिुरीजाजतचा ननणवय घेण्यात ेला असून ययानस
ु ार पुनवववकास प्रस्तावास मींिुरी
वे ण्याचे प्रस्ताववत ेहे असे उपाध्यक्ष, हहाझा याींनी क ववले ेहे .

(२) सींस्थाननहाय रदहवाश्याींना ब्रजझरकझून भाझे न भम ण्याच्या तक्रारी प्राप्त डायास

ययाींचेसोजत सींयुत जैठक घेऊन रदहवाशाींचे प्रश्न मागी लावण्यासाठी मुींजई गह
ृ ननमावण व
क्षेिववकास मींझ ामार्वत प्रययन करण्यात येत ेहे असे हहाझाच्या अहवालात नमव
ू करण्यात
ेले ेहे.
(३)

व

(४)

ननयमावलीची

लोकप्रनतननधी
मागणी

याींनी

केलेली

शासनाकझे पुनवववकासाच्या सुधाररत

असून

ययानुसार

वव.नन.नन.

३३(५)

च्या

ववकास

ननयींिण

दव.०८.१२.२०१३

अधधसच
ू नेमध्ये र्ेरजवल करण्याची सच
ू ना नगर ववकास ववभागाने दव.०५.०१.२०१७ रोिी
प्रभसध्व केली ेहे . ययावरील हरकती व सच
ू नाींचा ववचार करुन अींनतम अधधसूचना प्रभसध्व
करण्याची कायववाही शासन स्तरावर सुरु ेहे.
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

वव.स. २९७ (42)
नागलूर शहराला माटद शसटी िर्याबाबि
(४७)

६८९५९

(शहालूर) :

(१६-१२-२०१६).

श्री.ददलील

िळसे-लाटील

(आांबेगाि),

सन्माननीय माख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.लाांडारां ग

बरोरा

(१) नागपूर शहरातील डोपझपटयाींना ेधुननक सोईसुववधा वे वून नागपूर शहर डोपझपट्टी मुत
करुन स्मा्व भस्ी करण्याचा ननणवय शासनाने घेतला ेहे , हे खरे ेहे काय,

(२) असयास, नागपूर शहराला स्मा्व भस्ी करण्याचे दृष्ीने शासनाने काय ननयोिन केले
ेहे व ययानुसार नागपूर शहरात कोणकोणयया योिना राजववण्यात येणार ेहे त,

(३) असयास, ययापैक कोणकोणयया योिना सुरू करण्यात ेया ेहे त व ययापैक फकती
योिना पूणव डाया ेहे त,

(४) असयास, उत योिनाींच्या अींमलजिावणीसाठी फकती खचव अपेषितक्षत ेहे ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस (०६-०६-२०१७) :(१) केंद्र शासनाच्या स्मा्व भस्ी अभभयाींनातगवतच्या
वस
ु ्या र्ेरीत नागपूर शहराची ननवझ डाली ेहे .

(२) योिनेच्या ननकर्ा प्रमाणे प्रनतवर्ी केंद्र शासन रु.१०० को्ी, राज्य शासन रु.५० को्ी
प्रमाणे ननधी वे णार ेहे . प्रनतवर्ी महानगरपाभलकेचा रु. ५० को्ी सहभाग रादहल.
केंद्र शासनाने मींिूर केलेया नागपूर महानगरपाभलकेच्या प्रस्तावानुसारची क्षेिाधधननस्त

ववकास (Area Based Development)

व पॅन भस्ी सोयश
ु न अींतगवतची Smart and

Safe Nagpur असे वोन प्रकप समाववष् केलेले ेहे त.

राज्य शासनाने राज्याच्या मादहती व तींिज्ञान ववभागामार्वत नागपरू स्मा्व ॲण्झ सेर्

भस्ी हा ्कुण रु.५२० को्ी अपेषितक्षत खचावचा प्रकप हाती घेतला ेहे .

नागपूर शहरात १०० दठकाणी स्मा्व फकडस्क स्थापीत करण्याचे प्रस्ताववत असून

ययामध्ये पॅननक ज्न नागररकाींकरीता ेपायकालीन व अपघाताच्या वे े स उपयोगात येणार
ेहे .

नागपूर शहराकरीता भस्ी डपरे शन सें्र नागपूर महानगरपाभलका मध्ये प्रस्ताववत

असून ययात ेपायकालीन व्यवस्थेकरीता मॅनेिमें् प्रस्ताववत ेहे . (अजग्नशमन, ेरोग्य
सेवा, पोलीस सेवा)

 क्षेिाधारीत ववकास (Area Based Development ) :- अींतगवत पारझी, पुनापुर व भरतवाझा
येथे नगररचना पररयोिना राजववणे प्रस्तावीत ेहे.

(३) नागपूर सेर् ॲण्झ स्मा्व भस्ी प्रकपाची सुरुवात डाली ेहे . ्ररया जेस झेव्हलपमेंन््

अींतगवत ्ाऊन प्लॅ ननींग जस्कम राजववण्यासाठी नक
ु तीच ्िन्सी ननजश्चत केली ेहे. कामे
प्रगतीत ेहे त.

(४) अपेषितक्षत खचव : नागपरू सेर् ॲण्झ स्मा्व भस्ी प्रकपाकरीता रु.५२० को्ी.

 ्ररया जेस झेव्हलपमें् अींतगवत पारझी, पुनापुर भरतवाझा येथे नगर रचना योिना करीता
रु.८७६ को्ी.

वव.स. २९७ (43)
 स्मा्व भस्ी अभभयानाअींतगवत सवव कामे पुणव करण्यासाठी अींवािे रु.३३५१ को्ीींचा खचव
अपेषितक्षत ेहे .

___________
माांबई महालाशलिेया शशक्षण विभागािील बािे खरे दी
(४८)

७१७११ (१६-०१-२०१७).

श्री.योगेश सागर (चारिोल) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

मुींजई

महापाभलकेच्या

भशक्षण

ववभागाने

सन

सन्माननीय माख्यमांत्री पुढील

२०१६-२०१७

या

शैक्षणणक

वर्ावसाठी

महापाभलका शा े तील जाकाींच्या खरे वीसाठी ववशेर् ननधी मींिूर केला होता व ययानुसार १४
हिार ७९१ जाकाींची खरे वी करण्यात ेली असयाचे दवनाींक २० ड्ोजर, २०१६ रोिी वा
ययासुमारास ननवशवनास ेले ेहे, हे खरे ेहे काय,

(२) असयास, माहे मे, २०१६ मध्ये ही खरे वी प्रफक्रया पूणव करून िूनपासुन नवीन शैक्षणणक
वर्ावत र्ायजर ेणण लोखींझ वापरून तयार केलेली ही जाके वापरण्यात ेली ेहेत, हे ही खरे
ेहे काय,
(३) असयास, मींज
ु ईतील वे वनार, मालवणी भागातील अनेक महापाभलका शा ाींमध्ये या

जाकाींची वरु ावस्था डाली असन
ू अनेक जाके तु्लेया अवस्थेत ेहे त व अनेकाींची वेजझींग
ननघाले ेहे त असेही ननवशवनास ेले ेहे , हे ही खरे ेहे काय,

(४) असयास, उत प्रकरणी शासनाने कोणती चौकशी केली ेहे , ययात काय ेढ ु न ेले
व ययानस
ु ार शासनाने कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत ेहे ,
(५) नसयास, ववलींजाची कारणे काय ेहे त ?

श्री. दे िेंद्र फडणिीस (२९-०५-२०१७) :(१) हे खरे ेहे .
(२) हे खरे ेहे .

(३) व (४) हे खरे ेहे.
महानगरपाभलकेच्या ् ते ्ी ववभागातील महापाभलका शा ाींसाठी झेस्क जेंचचा पुरवठा

करण्यात ेला होता, ययापैक वे वनार व मालवणी ववभागातील झेस्क जेंचेस तु्लेया अवस्थेत
ेढ ू न ेले.

तथावप, वेजझींग ननघालेले झेस्क जेंचेस वॉरीं ्ी कालावधीत असयाने सवर जेंचेस अ्ी व

शतीनुसार वरु
ु स्त करुन घेण्यात ेलेले ेहे त.
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
भाांडूल (लजश्चम) येथील एल.बी.एस.मागादिरील न.भ.ू क्र.२४१ (भाग) या भख
ू ांडाबाबि
(४९)

७२०५३ (१६-०१-२०१७).

श्री.अशोि लाटील (भाांडूल लजश्चम) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय माख्यमांत्री

वव.स. २९७ (44)
(१) भाींझूप (पजश्चम) येथील ववधानसभा क्षेिातील ्ल.जी.्स. मागाववरील न.भू.क्र.२४१ (भाग)

ववकभसत करताींना नागरी सुववधाींसाठी दवलेला ५ ्के भख
ू ींझ हा महानगरपाभलकेच्या ताब्यात
असताींना मे.िैनम या ववकासकाने महानगरपाभलकेच्या अधधका-याींशी सींगनमत करुन सवर
भूखींझावर अनतक्रमण करुन भख
ीं ावरील सींरक्षण भभींती तोझून व महानगरपाभलकेने लावलेले
ु झ
र्लक ह्वून

गोवाम जाींधून िागा धग ीं कृत केयाची तक्रार स्थाननक ववधानसभा सवस्य

याींनी मुींजई महानगरपाभलकेचे ेयुत व मा.मख्
ु यमींिी याींच्याकझे दवनाींक ०५ नोव्हें जर, २०१६
रोिी लेखी ननवेवनाव्वारे केली ेहे , हे खरे ेहे काय,

(२) असयास, सवर तक्रारीच्या अनर्
ु ींगाने सींजींधधत ववकासकाींवर व महानगरपाभलकेच्या
सींजींधधत अधधका-याींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत ेहे ,
(३) नसयास, ववलींजाची कारणे काय ेहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस (२९-०५-२०१७) :(१) हे खरे ेहे .
(२) सवर न.भू.क्र. २४१, २४१/१ ते १४, मौिे भाींझुप या औद्योधगक वापरातील भुखींझावर
वाणणज्य व ननवासी वापर जवल करताींना पूवी ववकास ननयींिण ननयमावली कलम ५७(४) (सी)
नुसार ५% सुववधा क्षेि वे य होते.

ययानस
ु ार सवर सुववधा क्षेि ववकासकाने दवनाींक २२.०७.२०१४ रोिी महानगरपाभलकेस

हस्ताींतरीत केले होते.

तद्नींतर मा.उच्च न्यायालयातील प्रकरण क्रमाींक ६५१/२०१३ मधील दवनाींक १३.०३.२०१४
रोिीच्या ेवे शानुसार, रस्ता वपछे हा्ीच्या क्षेिाशी सुववधा भख
ू ींझ क्षेि समायोजित करुन
सुधारीत वापर जवल परवानगी वे ण्यात ेली.

मा.न्यायालयाच्या ेवे शानस
ु ार व महाधधवता, महाराषर शासन याींच्या अभभप्रायानस
ु ार

महानगरपाभलकेमार्वत िारी करण्यात ेलेया दवनाींक ०२.०४.२०१६ रोिीच्या पररपिकानुसार
सुववधा भख
ू ींझ क्षेि वे य नाही.

यास्तरव ववकासकाने पूवी महानगरपाभलकेस हस्ताींतरीत केलेला सुववधा भूखींझ दवनाींक

२२.०४.२०१६ रोिी ववकासकास पन्
ु हा हस्ताींतरीत करण्यात ेला ेहे . ययामु े सवर सुववधा
भख
ू ींझाच्या भोवताली कींु पण भभींत व महानगरपाभलकेचा र्लक असणे ेवश्यक नाही.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
एरां डोल नगरलाशलिेया (जि.िळगाि) गशलछििी सध
ा ारणा योिनेबाबि
(५०)

७२१५१ (१६-०१-२०१७).

डॉ.सिीश (अ्णासाहे ब) लाटील (एरां डोल) :

सन्माननीय

गह
ृ तनमादण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) ्रीं झोल नगरपाभलकेद्वारे (जि.ि गाव) गभलच्छवस्ती सध
ु ारणा योिनेअींतगवत ग् नीं.२३५
मध्ये घरकुले मींिूर करून पद्मालय कन्स्रशन कींपनीला माहे नोव्हें जर, २०१३ मध्ये कायाववेश
वे ण्यात ेलेला होता, हे खरे ेहे काय,

वव.स. २९७ (45)
(२) असयास, सवर कामाची फकीं मत ९ को्ी ६५ लाख रूपये असून ययापैक ४ को्ी, ३६

लाख, ३३ हिार रूपये पद्मालय कन्स्रशन कींपनीला अवा करून सवर घरकुलाचे काम ्क
वर्व मव
ु तीत करणेजाजत करारात नमव
ू करण्यात ेलेले होते, हे ही खरे ेहे काय,

(३) असयास, सवर घरकुलाचे जाींधकाम अद्यापही पूणव डालेले नसून जाींधकामाचा विाव
अययींत ननकृष् प्रतीचा असयाचे ननवशवनास ेले ेहे , हे ही खरे ेहे काय,

(४) असयास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली ेहे काय, ययात काय ेढ ू न ेले व
ययानुसार शासनाने सींजींधीत कींपनीवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत ेहे ,
(५) नसयास, ववलींजाची कारणे काय ेहे त ?
श्री.

प्रिाश

महे िा

(२८-०४-२०१७)

:(१)

्रीं झोल

नगरपररर्व,

जि.ि गाव

याींच्यामार्वत

्काजयमक गह
ृ ननमावण व डोपझपट्टी ववकास कायवक्रम योिनाींतगवत ्कूण २८८ घरकुलाींच्या
कामासाठी ्रीं झोल नगरपररर्वे मार्वत मे. पद्मालय कन्स्रशन कींपनीला कायावरींभ ेवे श (work
order) वे ण्यात ेले ेहे त.
(२) केंद्र शासनाने या प्रकपाींतगवत ्रीं झोल नगरपररर्वे स रु.९६५.०८ लक्ष इतक रकम मींिूर

केली असून नगरपररर्वे ने रु.३७८.५० इतका खचव केलेला ेहे . तसेच घरकुलाींची कामे ्क वर्व
मुवतीत करण्याजाजत करारात नमव
ू करण्यात ेलेले ेहे.

(३), (४) व (५) या योिनेअींतगवत घरकुलाींच्या कामाची पाहणी कायवकारी अभभयींता, धु े
ववभाग, नाभशक मींझ

याींनी केली असून ययाजाजतचा अहवाल नगरपररर्वे स दव.०४.०७.२०१६

च्या पिान्वये वे ण्यात ेला ेहे . सवर अहवालानुसार नगरपररर्वे ने जाींधकामाचे स्रचरल

डझी् करुन घेण्याचे सुधचत केले ेहे (स्रचरल डझी्सह इतर कायववाही ्रीं झोल

नगरपररर्व याींचेस्तरावर प्रलींब्रजत ेहे ) केंद्र शासनाच्या ननवशित शाप्रमाणे मींिरू २८८ घरकुल ३१
माचव, २०१७ पयांत पूणव करुन नगरपररर्वे ने लाभार्थयाांन ताजा वे णे ेवश्यक ेहे.
___________

विधान भिन :

डॉ. अनांि िळसे

माांबई.

प्रधान सधचि,

_________________________
शासक य मध्यवती मुद्रणालय, मुींजई.

महाराष्ट्र विधानसभा.

