अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ५१३ वी यादी

महाराष्ट्र ववधानसभा
पहहले अधधवेशन, २०१९
___________

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५०
___________

मौ.हदवाणमान व मौजे चळ
ु णे (ता.वसई) येथील शासिीय
जममनीचा वविास िरण्याबाबत

(१)

२७०६ (२३-१२-२०१४).

श्री.हहतेंद्र ठािूर (वसई) :

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील

(१) मौ.दिवाणमान व मौजे चुळणे (ता.वसई) येथील अींिाजे ३४५ हे क््र शासकीय जममन

प्राधिकरणाकडे हसताींतरीत करण्याबाबत सथाननक लोकप्रनतननिी याींनी दिनाींक ६ माचच, २०११
रोजी वा त्यासम
ु ारास प्रिान सधचव, नगर ववकास ववभाग याींना दिलेल्या पत्राच्या अनुषींगाने
कोणती कायचवाही करण्यात आली आहे ,

(२) असल्यास, मुींबई महानगर प्रिे श ववकास प्राधिकरण याींनी उक्त प्रसतावासींबींिी कायचवाही
करणेबाबत दिनाींक १० डडसेंबर, २०११ रोजी वा त्यासम
ु ारास कळववले होते, हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, अद्याप या प्रकरणी कोणतीच कायचवाही न होण्याची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१०-१२-२०१८) : (१), (२) व (३) मौ. दिवाणमान व मौजे चुळणे
(ता.वसई) येथील जममनीवर वाींद्रे-कुलाच सींकुलाच्या ितीवर आधथचक केंद्राचे ववकसन करता येणे

शक्य नसल्याने व प्राधिकरण राबववत असलेल्या इतर अनुषींधगक प्रकल्पही राबववता येणे
शक्य नसल्याने मुींबई महानगर प्रिे श ववकास प्राधिकरणाने सिर जममनी हसताींतरीत
करण्यासाठी पाठववलेला प्रसताव रद्द करण्यासींिभाचत दिनाींक ३० जल
ु ै, २०१३ रोजीच्या पत्रान्वये
शासनास ववनींती करण्यात आली होती.

तथावप, वसई-ववरार महानगरपामलका व तेथील लोकप्रनतननिी याींच्या ववनींतीच्या
अनुषींगाने सिर जममनीवर इतर काही ववकास करता येईल ककीं वा कसे याची चाचपणी करण्यात
येत आहे .

___________

वव.स. ५१३ (2)
उल्हासनगर (जज.ठाणे) महानगरपामलिा क्षेत्रातील वविासिाांनी
इमारतीांमध्ये वाढीव बाांधिाम िेल्याबाबत
(२)

५४६४५ (२९-०८-२०१६).

श्री.किसन िथोरे (मुरबाड) :

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) उल्हासनगर (जज.ठाणे) महानगरपामलका क्षेत्रातील ववकासकाींनी इमारतीींमध्ये ननयमबाह्य
वाढीव

बाींिकाम

केल्याने

व बाींिकाम

पण
ू त्च वाचा

िाखला

न

घेतल्याने

ववकासकाींवर

एम.आर.्ी.पी. अन्वये गुन्हे िाखल करण्याचे आिे श नगरववकास ववभागाने महानगरपामलका
आयुक्ताींना दिल्याचे माहे मे, २०१६ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिशचनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीअींती ककती ववकासकाींवर
एम.आर.्ी.पी. अॅक्् अन्वये कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे कोणती आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०५-१२-२०१८) : (१) अशी बाब नाही.
(२) व (३) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
एमएमआरडीए आणण एमटीडीसी याांनी शासिीय दे ना बँिेत िेलेली गुांतवणूि
(३)

६७२६९ (१६-०१-२०१७).

श्री.िालीदास िोळां बिर (वडाळा), श्री.धैयश
य ील पाटील (पेण) :

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) एमएमआरडीए आणण एम्ीडीसी या शासकीय यींत्रणाींनी िे ना बँकेत मुित ठे वीमध्ये

ठे वलेली एकूण ४७७ को्ी रूपयाींची गुींतवणूक रक्कम तारण म्हणून वापरून त्याआिारे ११४
को्ी रूपये काढून घेण्याच्या केलेल्या गैरव्यवहाराप्रकरणी मख्
ु य सधचवाींनी चौकशी करावी असे
आिे श राषरीय ग्राहक आयोगाने दिले आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या प्रकरणी एमएमआरडीएने िे ना बँकेत १ वषाचसाठी ३५० को्ी रूपये गुींतववले

होते तर एम्ीडीसीने १२५ को्ी ८२ लाख रूपये माहे जानेवारी ते माचच, २०१४ या
कालाविीसाठी गींत
ु ववलेले असतानाही आवश्यक ती िक्षता न घेतल्याने त्याींच्या गींत
ु वणक
ू ीवर
व्याज िे ण्यास िे ना बँकेने नकार दिला होता, हे ही खरे आहे काय

(३) असल्यास, राषरीय ग्राहक आयोगाने दिलेल्या आिे शानस
ु ार शासनाने चौकशी केली आहे
काय,

(४) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व त्यानस
ु ार कोणती कारवाइच करण्यात आली वा
येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०७-१२-२०१८) : (१) हे खरे आहे .
(२) हे खरे नाही.

वव.स. ५१३ (3)
मुींबई महानगर प्रिे श ववकास प्राधिकरणाने गुींतववलेले रु. ३५१.५० को्ी इतक्या

ठे वीींचे िे ना बँकेने पररपक्व ननयत तारखेस व्याजासह नुतनीकरण केले आहे.

महाराषर पयच्न ववकास महामींडळाच्या मळ
ु रक्कम रु. ५२.३३ को्ी रकमेच्या एकूण

८ मि
ु त ठे वीींची व्याजासहीत रु. ६६,७४,३२,६४३/- इतकी रक्कम दि. ०६.०५.२०१७ रोजी िे ना
बँकेने महामींडळास परत केली आहे . तसेच, रु. ७३.४९ को्ी इतक्या रकमेच्या ठे वीींचे प्रत्येक
वषी नुतनीकरण केलेले आहे .

(३), (४) व (५) राषरीय ग्राहक आयोगाने दि. ०३.०६.२०१६ रोजी दिलेल्या ननणचयानस
ु ार सिर
प्रकरणाशी सींबींधित अधिकारी/कमचचारी याींची चौकशी करण्याबाबत दिनाींक १९.०७.२०१६,

१४.११.२०१७ व ०९.०८.२०१८ च्या पत्रान्वये मुींबई महानगर प्रिे श ववकास प्राधिकरणास सुचना
िे ण्यात आल्या आहे त.

महाराषर पयच्न ववकास महामींडळाच्या बाबतीत महामींडळाच्या सतरावर चौकशी
करण्यात आली असून त्याबाबतचा अहवाल पयच्न व साींसकृनतक कायच ववभागास सािर
करण्यात आला आहे. सिर चौकशी अहवालाबाबत महामींडळाकडून काही मद्
ु याींबाबतची मादहती

मागववण्यात आली आहे. सिर मादहती प्राप्त झाल्यानींतर ननयमानस
ु ार पयच्न व साींसकृनतक
कायच ववभागामार्चत उधचत कायचवाही करण्याचे ननयोजजत आहे.
___________
मौजे हे दट
ु णे (ता.पनवेल) या गावचा मळ
ु गावठाण क्षेत्र प्रारूप आराखडा अांततम
िरताना गावठाण क्षेत्र म्हणून िायम िरणेबाबत

(४)

८६४४३ (१२-०८-२०१७).

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

अॅड.आमशष शेलार (वाांद्रे पजश्चम), श्री.अतुल भातखळिर (िाांहदवली पूव)य , श्रीमती मतनषा
चौधरी (दहहसर), श्री.अममत साटम (अांधेरी पजश्चम) :
खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

(१) नवी मींब
ु इच ववमानतळ प्रभाव अधिसधु चत क्षेत्र प्रसताववत भव
ू ापर नकाशा सन २०१३-१४ मिील

मौजे हे ि्
ु णे (ता.पनवेल) या गावाचा मुळ गावठाण क्षेत्र प्रारूप आराखडा अींनतम करताना गावठाण
क्षेत्र कायम करावे अशी मागणी सथाननक लोकप्रनतननिीींनी माहे मे, २०१७ मध्ये वा िरम्यान
मा.मुख्यमींत्री, याींच्याकडे ननवेिनाद्वारे केली आहे, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास, नैनाने प्रमसध्ि केलेल्या प्रारूप आराखडयामध्ये ज्या गावाींचा समावेश आहे त्या

गावाींचे गावठाण क्षेत्र वपवळया रीं गाने िशचववले असन
ू हे ि्
ु णे गावाचा गावठाण समावेश हरीत पट्यात
िशचववण्यात आला आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, हे ि्
ु णे गाव गावठाणाचे क्षेत्र असूनही प्रारूप आराखडयामध्ये गावठाण क्षेत्र
िशचववण्यात आले नाही, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, सिर गावाभोवती असलेल्या गावठाणातील ७० ्क्के भागामध्ये जजल्हाधिकारी,
रायगड याींच्या परवानगीने बाींिकामे झाली असून गावठाण क्षेत्रातील मोकळी जागा गावातील
रदहवाशाींच्या गावठाण ववसतारासाठी न ठे वता ती प्रारूप आराखडयात िशचववण्यात आली आहे, हे ही
खरे आहे काय,

वव.स. ५१३ (4)
(५) असल्यास, उक्त प्रकरणी चौकशी करून हे ि्
ु णे गावातील गावठाण क्षेत्र कायम करण्याबाबत
शासनाने कोणती कायचवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०४-१२-२०१८) : (१) होय.
(२), (३) व (४) महसूली अमभलेखानुसार लोकवसती असलेल्या गावठाणाच्या २०० मी.
त्रत्रज्येमध्ये येणारे क्षेत्र शहरी ग्राम क्षेत्र म्हणून िशचववलेले आहे .हेि्
ु णे गाींवठाण हे महसुली

गाींवठाण असले तरी महसल
ु ी अमभलेखानस
ु ार लोकवसती नसलेले क्षेत्र असल्याने मसडकोने
प्रारुप

ववकास योजनेत लोकवसती नसलेले असे क्षेत्र िशचववलेले आहे व या गावठाणाच्या

बाहे रील क्षेत्र कमी घनता ववकास या वापर ववभागात िशचववण्यात आले आहे.
(५) प्रारुप ववकास योजना मसडकोने शासनास दि. २२/९/२०१७ रोजी मींजूरी करीता सािर केली

असून, सिर प्रारुप ववकास योजनेवर सींचालक, नगर रचना, महाराषर राज्य, पुणे याींचे
अमभप्राय मागववण्यात आले आहेत. प्रारुप ववकास योजना मींजरू करताना

मा.लोकप्रनतनीिी

याींचे ननवेिनावर उधचत ननणचय घेण्याची शासनाची भूममका आहे .
(६) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

मौजे िाांहदवली (ता.बोरीवली, जज.मांब
ु ई) येथील भम
ू ापन क्र.१२८ अ/३३-अ-३ या जममनीवर
झोपडपट्टी पुनवयसन योजना राबववण्याबाबत

(५)

८९४१९ (०४-०९-२०१७).

श्री.प्रिाश सुवे (मागाठाणे) :

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय गह
ृ तनमायण मांत्री

(१) मौजे काींदिवली (ता.बोरीवली, जज.मुींबई) येथील भूमापन क्र.१२८ अ/३३-अ-३ या रे व र्ािर

जोसेर् व पी परे रा व इतर याींच्या मालकी असलेल्या जममनीवर ५० पात्र झोपडीिारकाींना
मे.कॉनवूड एजेन्सीचे मख
ु त्यार व ववकासक याींच्यातर्े माहे माचच, २०१० मध्ये वा त्यािरम्यान
पत्रके िे ऊन झोपडपट्टी पुनवचसन योजना राबववण्यासाठी जागा ताब्यात घेण्यात आली, हे खरे
आहे काय,
(२)

असल्यास, ननयमानुसार सिरहू झोपडपट्टीच्या पुनवचसनासाठी मे.कॉनवूड एजेन्सीचे
मख
त्यार
व ववकासक याींच्यातर्े शासनाला प्रसताव सािर करुन त्यास शासनाने मींजरू ी दिली
ु
आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. प्रिाश महे ता (३०-११-२०१८) : (१) प्रश्नामध्ये नमि
ू केलेल्या क्षेत्रावर झोपडपट्टी पन
ु वचसन

प्राधिकरणातील उपलब्ि अमभलेखानुसार कोणतीही योजना नसल्याचा झोपडपट्टी पुनवचसन
प्राधिकरणाचा अहवाल आहे .

(२) व (३) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________

वव.स. ५१३ (5)
िल्याण (जज.ठाणे) गोल्डन पािय पररसरातील मे.उषा पेपर ममल मल. आणण मे.व्हटे िस न्युरॉन
िो.प्रा.मल. याांच्या भख
ु ांडावर १५ आरक्षणे असल्याबाबत

(६)

९०६०२ (२३-०८-२०१७).

श्री.गणपत

गायिवाड (िल्याण पूव)य :

सन्माननीय

मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) कल्याण पजश्चमेतील (जज.ठाणे) गोल्डन पाकच पररसरातील मे.उषा पेपर ममल मल.आणण
मे.व्ह्े कस न्यर
ु ॉन को.प्रा.मल.याींच्या भख
ु ींडावर १५ आरक्षणे असल्याचे दिनाींक २ मे, २०१७
रोजी वा त्यासम
ु ारास ननिच शनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सिर प्रकरणात शासनाने सींबधित ववभाींगाना उक्त आरक्षणे हसताींतरीत
करणेबाबत बजाववले असतानासुध्िा कल्याण-डोंत्रबवली महानगरपामलका याकडे िल
च
करीत
ु क्ष
आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास,

उक्त

आरक्षणावरील

उभी

असलेली

अनधिकॄत

बाींिकामे

तोडण्याबाबत

नागरीकाींच्या असींख्य तक्रारीनींतरही महानगरपामलका जाणीवपुवक
च
िल
च
करीत असल्याने
ु क्ष
शासनसतरावर याबाबत कोणती कारवाइच करण्यात आली वा येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (३०-११-२०१८) : (१) होय.
(२) उपरोक्त आरक्षणाींपैकी आरक्षण क्र. ४७ प्राथममक शाळा, आरक्षण क्र. ४१ महानगरपामलका
कमचचारी वसाहत व डी.पी. रसते ही आरक्षणे महानगरपामलकेच्या ताब्यात आलेली आहे त.
आ.क्र. ४५ ‘शॉपीींग सें्र’, आ.क्र. ४६ ‘वाचनालय’ व आ.क्र. ४८ ‘मदहला कल्याण केंद्र’ ही
आरक्षणे समावेशक आरक्षणाच्या माध्यमातन
ू ववकमसत करण्याचे प्रसताववत आहे . उवचररत
आरक्षणे ्प्या्प्याने ताब्यात घेण्याची कायचवाही महानगरपामलकेकडे सुरु आहे.
तसेच

महानगरपामलकेने

पोमलस

आयुक्त

या

प्रयोजनासाठी

आरक्षक्षत

असलेल्या

जागेचा

ताबा

दि. १३/६/२०१६ रोजी घेतलेला असून, सिर जागा पोमलस ववभागास

हसताींतरीत करण्याबाबतची कायचवाही सरु
ु आहे . आ.क्र. ४९ महाराषर गह
ृ ननमाचण क्षेत्र ववकास
प्राधिकरण (म्हाडा) साठी असन
ू याबाबत मा. उच्च न्यायालयात रर् याधचका क्र. ७१९८/२००८
मध्ये दि. २०/११/२००८ रोजीच्या आिे शान्वये मा. उच्च न्यायालयाने सथधगती दिली असल्याने
सिर जागा म्हाडास हसताींतरीत करता आलेली नाही.
(३) मींजूर ववकास योजनेमिील आरक्षक्षत असलेले भख
ू ींड सद्यजसथतीत मोकळ्या सवरुपामध्ये
आहे त.

(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
मांब
ु ईच्या नववन वविास आराखडयात सीआरझेडने बाधधत होणा-या इमारती वगळण्याबाबत
(७)

९५९५२ (०१-०१-२०१८).

श्री.सतु नल राऊत (ववक्रोळी) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील

वव.स. ५१३ (6)
(१) मुींबईच्या नववन ववकास आराखडयात ववक्रोळी (पूव)च कन्नमवार नगर येथील सन १९६५-

१९७० साली म्हाडाने बाींिलेल्या वसाहतीमिील ५० व अधिक इमारती सीआरझेड व बर्र
झोनने बाधित झाल्याने या इमारतीमिील रदहवाशाींना पुनववचकासापासून वींधचत रहावे लागत
असन
ू नववन ववकास आराखडयात सीआरझेडने बाधित होणा-या इमारती वगळण्यासाठीची
मागणी सथाननक लोकप्रनतननिी आणण सथाननक रदहवाशाींनी केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, कन्नमवार नगर येथील चुकीच्या पध्ितीने सीआरझेड/बर्रझोन बाधित
झालेल्या इमारतीींचा पुनववचकास होण्याच्या दृजष्ने उक्त इमारती सीआरझेड/बर्र झोन मिून
वगळण्यासाठी शासनाने कोणती कायचवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०७-१२-२०१८) : (१) ते (३)
हा सागरी त् क्षेत्र (CRZ)

कन्नमवार नगर मिील म्हाडा अमभन्यास

व त्याच्या प्रनतबींिक पट्टयाने (Buffer Zone)

सागरी त् क्षेत्र व त्याच्या प्रनतबींिक पट्टयाची बाब

बािीत होत आहे .

ही राज्य शासनाच्या महाराषर

सागरी

क्षेत्र व्यवसथापन प्राधिकरणाशी सींबींधित आहे . यासींिभाचत तयार करणेत आलेल्या सागरी क्षेत्र
व्यवसथापन

आराखडयामिील

तरतुिीप्रमाणे

सीआरझेड

क्षेत्राचे

ननयोजन

ववकास

आराखडयामध्ये िशचववलेले जाते. त्यमध्ये ववकास आराखडयींच्या प्रकक्रयमध्ये बिल करता येत
नाही. सिर प्राधिकरणाने ननजश्चत केलेल्या सागरी त् क्षेत्र रे षा व प्रनतबींिक पट्टया (CRZ
Line and Buffer Zone) नुसार व प्राधिकरणाने दिलेल्या ना हरकत प्रमाणपत्राच्या (NOC)
अनुषींगाने बह
ृ न्मुींबई महानगरपामलकेतर्े ववकास परवानगी िे ण्यात येते.
___________

मांब
ु ईत ताराांकित हॉटे ल उभारणीसाठी किमान भख
ु ांड क्षेत्राची अट शासनाने
वविास तनयांत्रण तनयमावलीतून िाढून टािल्याबाबत

(८)

९६१०४ (३०-१२-२०१७).

श्री.अजय चौधरी (मशवडी), श्री.मांगेश िुडाळिर (िुलाय),

श्री.मांगलप्रभात लोढा (मलबार हहल), श्री.सुरेश धानोरिर (वरोरा) :

सन्माननीय मुख्यमांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मुींबईत ताराींककत हॉ्े ल उभारणीसाठी ककमान भख
ु ींड क्षेत्राची अ् शासनाने ववकास ननयींत्रण
ननयमावलीतून

काढून

्ाकल्याने

बह
ृ न्मुींबई

क्षेत्रासाठी

एकूण

३

च्ईक्षेत्र

ननिे शाींकाच्या

मयाचिेतील ताराींककत हॉ्े लच्या प्रसतावास सिर अ् लागू राहणार नाही असा ननणचय शासनाने
घेतला आहे , हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

सिर

ननणचयाची

अींमलबजावणी

महानगरपामलका, नगरपामलकाींना लागू होणार आहे,

मुींबईसह

राज्यातील

कोणकोणत्या

(३) असल्यास, पयच्न घ्काींच्या मेगा प्रोजेक््, अल्रा मेगा प्रोजेक््, लाचच ्ुररझम यन
ु ी् असे
वगीकरण करुन त्यानुसार प्रोजेक््ला आधथचक सवलतही िे ण्यात येणार असून सिर ननणचयाचे
सवरुप काय आहे ?

वव.स. ५१३ (7)
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०७-१२-२०१८) : (१) ते (३) महाराषर राज्यातील ववववि पयच्न क्षेत्राींचा
ववकास होण्याच्या दृष्ीने शासनाच्या पयच्न व साींसकृनतक ववभागाने “महाराषराचे पयच्न
िोरण-२०१६” सींबींधित शासन ननणचय दि.०४.०५.२०१६ रोजी ननगचममत केला आहे . सिर पयच्न
िोरणामध्ये प्रत्यक्षात रोजगार ननममचती, भाींडवली गींत
ु वणक
ु ीचा कालाविी

इत्यािीनस
ु ार पयच्न

घ्काींचे मेगा प्रोजेक््/ अल्रा मेगा प्रोजेक््, लाजच ्ुरीझम युनन् असे (Tourism Units)

वगीकरण करण्यात आले असून वगीकरणानुसार त्याींना आधथचक सवलती िे ण्यात आल्या
आहे त.

“महाराषराचे

मींत्रीमींडळाचे

पयच्न

िोरण-२०१६”

दि.१९/०९/२०१७

रोजी

च्या

झालेल्या

अनुषींगाने

मींत्रीमींडळ

प्रोत्साहन

िे ण्यासाठी

बैठकीत

ववकास

राज्य

ननयींत्रण

ननयमावलीमध्ये त्या अनुषींगाने सि
ु ारणा करण्यास मान्यता िे ण्यात आली. त्यानुसार बह
ृ न्मुींबई

ववकास ननयींत्रण ननयमावलीत सि
ु ारणा करण्यासाठी र्ेरबिलाची सूचना दि.१३/१०/२०१७ रोजी
ननगचममत

करण्यात

आली.

तसेच

महाराषरातील

उवचररत

महानगरपामलका,

नगरपामलका

क्षेत्रासाठी ववकास ननयींत्रण ननयमावलीत सुिारणा करण्यासाठी कलम ३७(१अेअे) अन्वये
र्ेरबिलाची सच
ू ना दि.३०/११/२०१७ रोजी ननगचममत केली आहे .
___________

मुांबईमधील ववक्रोळी (पूव)य स्थानिास समाांतर असलेल्या
नामदे व पाटणे मागायच्या रां दीिरणाबाबत

(९)

९६२३९ (०२-०१-२०१८).

श्री.सुतनल राऊत (ववक्रोळी) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) मुींबईमिील ववक्रोळी (पूव)च सथानकास समाींतर असलेला नामिे व पा्णे मागच हा अनतशय
अरूींि असल्याने काही िघ
च ना घडल्यास अग्नीशमन िलाचे वाहन ककीं वा रूग्णवादहकाही जाणार
ु ्

नाही तसेच नागरीकाींना चालण्यासाठी अडचणी येत असून दिनाींक २९ ऑक््ोबर, २०१७ रोजी
वा त्या सम
ु ारास एल्र्ीस्े न सथानक येथे झालेल्या चें गराचें गरीची पन
ु रावत्ृ ती होवू नये म्हणन
ू

सिरच्या नामिे व पा्णे मागाचचे रूींिीकरण करण्याची मागणी मागील अनेक वषाांपासून
सथाननक लोकप्रनतननिी व नागरीक करीत आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त नामिे व पा्णे मागाचचे रूींिीकरण करण्यासाठी शासनाने कोणती कायचवाही
केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०६-१२-२०१८) : (१) होय.
(२) वाहतुक कोंडी कमी करण्यासाठी प्रश्नािीन

मागाचवरील अनतक्रमणे काढून ्ाकण्याची

मागणी वाढत होती. त्यानुषींगाने सिर दठकाणावरील अनतक्रमणिारकाींना मध्य रे ल्वेमार्चत
नो्ीसा बजावण्यात आल्या होत्या. तथावप, सिर मागाचवरील अनतक्रमणिारकाींनी मा. शहर

दिवाणी न्यायालयात िावा िाखल केला आहे . सद्यजसथतीत सिर बाब न्यायप्रववषठ असन
ू मा.

न्यायालयाच्या आिे शाच्या अनुषग
ीं ाने पुढील कायचवाही करण्याचे मध्य रे ल्वेच्या सतरावर
ननयोजजत आहे .

(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________

वव.स. ५१३ (8)
मौजे हदवे-अांजूर (ता.मभवांडी, जज.ठाणे) येथे खाडी किनारी
(१०)

अनधधिृतररत्या वाहनतळ उभारल्याबाबत

९८६६७ (३०-१२-२०१७).

श्री.शाांताराम मोरे (मभवांडी ग्रामीण) :

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

(१) मौजे हाइवे-दिवे (ता.मभवींडी, जज.ठाणे) येथे खाडी ककनारी वाहनतळ कोणत्याही परवानग्या
न घेता बाींिण्यात आल्याचे माहे ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिशचनास आले, हे
खरे आहे काय,
(२) असल्यास, याबाबत सथाननकाींनी सींबधित अधिका-याींकडे वारीं वार तक्रारी केल्या आहे त, हे
ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, सिर वाहनतळावर लवकरात लवकर कारवाई करण्याबाबत शासनाने कोणती
कायचवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२७-११-२०१८) : (१)

व (२) होय, दिवे-अींजूर ता.मभवींडी, जज.ठाणे येथील

खाडी ककनारी असलेल्या वाहनतळाबाबत प्राधिकरणास तक्रार अजच प्राप्त झाले आहे त.

(३) व (४) सिर प्रकरणी प्राप्त तक्रार अजच व दिनाींक २५ जुल,ै २०१५ रोजीच्या सथळ पाहणी

अहवालानस
ु ार मौ. दिवे-अींजूर, ता. मभवींडी, जज. ठाणे येथील स. नीं. २१२ पै, २१३ पै व २१८ पै
या जममनीवरील बाींिकामाबाबत ववकासक श्री. ववक्रम मोिी याींना महाराषर प्रािे मशक ननयोजन

व नगर रचना अधिननयमाच्या कलम ५३ (१) अन्वये दिनाींक २६ जन
ू , २०१६ रोजी नो्ीस
बजावण्यात आली आहे .

महानगर आयुक्त, मुींबई महानगर प्रिे श ववकास प्राधिकरण याींनी मभवींडी पररसर

अधिसूधचत क्षेत्रातील इतर अनधिकृत बाींिकामे ननषकामसत करण्यासाठी ७ दिवस अगोिर

क्रमाक्रमाने पोलीस बींिोबसत उपलब्ि करुन िे ण्याबाबत मुींबई महानगर प्रिे श ववकास
प्राधिकरणाने दिनाींक २ र्ेब्रव
ु ारी, २०१८ रोजीच्या पत्रान्वये पोमलस ववभागास कळववले आहे .

तथावप, सिर प्रकरणी दिनाींक २९ जानेवारी, २०१८ रोजी दिवाणी न्यायालय, मभवींडी

येथे िावा क्रमाींक ५१/२०१८ हा िाखल झाला असून,
सुनावणीपयांत जैसे थे आिे श” पाररत केले आहे त.

त्यामध्ये मा. न्यायालयाने पुढील

सिर प्रकरणी दिनाींक ३१ जानेवारी, २०१८

पासन
ू आता पयांत ७ सन
ु ावण्या लावण्यात झाल्या असन
ू ,

त्या पढ
ु े ढकलण्यात आल्या

आहे त. आता दिनाींक १२ नोव्हें बर, २०१८ रोजी पुढील सुनावणी लावण्यात आली आहे . सिरहू
प्रकरण न्यायप्रववषठ असल्याने पढ
ु ील कायचवाही सथधगत आहे. सिर प्रकरणी न्यायालयाच्या
अींनतम आिे शानुसार कायचवाही करण्याचे ननयोजजत आहे.
___________

मुांबई शहराचा नवीन आराखडा तयार िरताना जुन्या चाळीांच्या पन
ु ववयिासासाठी
एि स्वतांत्र तनयमावली तयार िरण्याचा घेण्यात आलेला तनणयय

(११)

१००३६४ (०१-०१-२०१८).

अॅड.भीमराव धोंडे (आष्ट्टी), श्री.सुतनल मशांदे (वरळी) :

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

वव.स. ५१३ (9)
(१) मुींबई शहराचा नवीन आराखडा तयार करताना महानगरपामलका, जजल्हाधिकारी, राज्य
शासन आणण अन्य याींच्या मालकीच्या जममनीवर मोठ्या प्रमाणावर असलेल्या जुन्या
चाळीींच्या पुनववचकासाबाबत एक सवतींत्र ननयमावली तयार करण्याचा ननणचय शासनाने घेतला
आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सिर ननणचयाचे थोडक्यात सवरूप काय आहे ,
(३) असल्यास, सिरहु ननयमावली तयार करण्यास ककती कालाविी अपेक्षक्षत आहे ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०७-१२-२०१८) : (१) ते (३) बह
ु ई महानगरपामलकेने प्रारुप सि
ु ाररत
ृ न्मींब
ववकास योजना-२०३४ ही ववकास ननयींत्रण ननयमावलीसह
नगर रचना अधिननयम, १९६६ चे कलम

३० खाली शासनास मींजरू ीसाठी सािर केलेली होती.

शासनाने कलम ३१(१) नुसार दिनाींक ८/५/२०१८
ननयमावलीस सारभूत

तयार करुन महाराषर प्रािे मशक व

रोजीच्या

सवरुपाचे बिल (E.P.) वगळून

अधिसूचनेन्वये ववकास ननयींत्रण

मींजूरी दिलेली आहे. तसेच सारभूत

सवरुपाच्या बिलास (E.P.) दिनाींक २१/०९/२०१८ रोजीच्या अधिसच
ू नेन्वये मींजरू ी दिलेली आहे.
सिर

ववकास

ननयींत्रण

ननयमावलीमध्ये

पुनववचकासासींबि
ीं ी तरतुि ववननयम ३३(७)

मुींबई

शहरातील

उपकर

प्राप्त

ममळकतीींच्या

नुसार तसेच शहरातील उपकर प्राप्त नसलेल्या,

उपनगरातील भाडेकरु व्याप्त जन्
ु या चाळीींच्या पन
ु ववचकासासींबींिी तरतूि ववननयम ३३(७)(अे)
मध्ये करण्यात आली आहे . तसेच को.ऑप हाऊमसींग सोसाय्ीींचे ववद्यमान इमारतीचे
पुनववचकासासींबि
ीं ी तरतुि ववननयम ३३(७)(बी) मध्ये करण्यात आली आहे .
___________

उल्हासनगर (जज.ठाणे) येथील सेंचरु ी क्लब हाऊसजवळ ररजन्सी
अांटामलया नामि सांिुल उभारण्यात आल्याबाबत

(१२)

१०१२३८ (०३-०१-२०१८).

श्री.गणपत गायिवाड (िल्याण पूव)य :

सन्माननीय

मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) उल्हासनगर (जज.ठाणे) येथील सेंचुरी क्लब हाऊसजवळ कल्याण मुरबाड रोडवर सी्ीएस
न.२७९ प्लॉ् न.१ ते ६ (सव्हे न.४६, ४७, ४८, ५२, ५४, ५५, ५६, ५८, ५७, ५१, ५०, ४०, ४१,
४४, ४३, ४९) येथे प्राथममक शाळा खेळाचे मैिान आणण ग्रीन झोन आरक्षणावर ररजन्सी
अीं्ामलया नामक सींकुल उभारण्यात आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, प्रत्यक्षात अनेक शासकीय परवानग्याींची ववकासकाकडून पत
च ा करून न घेताच
ु त
उल्हासनगर महानगरपामलकेने उक्त सींकुलास बाींिकाम परवानगी दिली आहे , हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, या प्रकरणी ववकासक व महानगरपामलकेच्या अधिकाऱयाींवर शासनाकडून
कोणती कायचवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. ५१३ (10)
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०४-१२-२०१८) : (१) अशी वसतुजसथती नाही. ववववि आरक्षणाखालील
भूखींड

वगळून

रदहवास

वापर

ववभागातील

क्षेत्रावरील

बाींिकाम

प्रसताव

उल्हासनगर

महानगरपामलकेने मींजूर केला आहे.
(२) अशी वसतजु सथती नाही.

(३) व (४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
उल्हासनगर (जज.ठाणे) मधील शहाड येथील इय.एम.टी.िांपनीच्या िमयचाऱयाां च्या तनवास क्षेत्राचे
आरक्षण असताना “ िोणािय ररजन्सी” नामि सांिुल उभारल्याबाबत
(१३)

१०१२३९ (०१-०१-२०१८).

श्री.गणपत गायिवाड (िल्याण पूव)य , डॉ.बालाजी किणीिर

(अांबरनाथ), श्री.िालीदास िोळां बिर (वडाळा) :
खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा

(१) उल्हासनगर (जज.ठाणे) मिील शहाड येथील इच.एम.्ी.कींपनीचे आरक्षण असलेल्या नगर
भूमापन क्र.१७०० व १७०१ येथे १४९५७.२५ मी्र जागेवर आणण उवचररत जागेवर सिर

कींपनीच्या कमचचाऱयाींच्या ननवास क्षेत्राचे आरक्षण असताना “कोणाकच ररजन्सी” नामक सींकुल
उभारले असल्याचे ननिशचनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सिरहू दठकाणी गह
ृ सींकुल उभारण्याऱया ववकासकाने एकूण १९ को्ीपेक्षा जासत
औद्योधगक जागेचे रदहवाशी क्षेत्रात बिल केल्याबाबतचे शुल्क (प्रीममयम) अिा केले नसल्याने
बाकी असलेले शुल्क (प्रीममयम) तातडीने वसूल करून त्याींचेवर र्ौजिारी ख्ले भरावेत अशी

मागणी सथाननक लोकप्रनतननिीींनी मा.नगरववकास राज्यमींत्री याींचक
े डे दिनाींक २ ऑक््ोबर,
२०१७ रोजी वा त्या सुमारास पत्राद्वारे केली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त सींकुल उभारताींना ववकासकाने अनेक शासकीय परवानग्याींची पुतत
च ा न
करता महानगरपामलकेने ववकासकाला बाींिकाम परवानगी दिली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, सिर औद्योधगक आरक्षणावर रदहवाशी क्षेत्र कोणत्या अ्ी व शतीनस
ु ार
उभारण्यात आले आहे ,

(५) असल्यास, सिर प्रकरणी िोषीींवर शासनाकडून कोणती कायचवाही केली वा करण्यात येत
आहे ,

(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०४-१२-२०१८) : (१) ते (६)

उल्हासनगर शहराच्या

मूळ मजूर ववकास

योजनेनुसार सींिभाचधिन जममन अींशत: रदहवास ववभागात, बहुताींश भाग औियोधगक ववभाग व
Existing hutment colonies to be improved या वापरासाठी नामननिे मशत होती. सिर

भख
ू ींडामध्ये कोनाकच ररजन्सी नाींव असलेल्या इमारतीस महानगरपामलकेने परवानगी दिलेली
आहे . सिर परवानगी वववािासपि असलेचे ननिशचनास आलेवरुन सहसींचालक नगर रचना,

कोकण ववभाग याींना सिर परवानगीची ववकास ननयींत्रण ननयमावलीनुसार तपासणी करुन

शासनास अहवाल सािर करणेस कळववले होते. त्याींनी शासनास अहवाल सािर केला असून,

वव.स. ५१३ (11)
त्याबाबत महानगरपामलकेचे म्हणणे माींडणेबाबत आयुक्त, उल्हासनगर महानगरपामलका याींना
कळववले

आहे.

आयुक्त,

उल्हासनगर

महानगरपामलका

याींचे

म्हणणे

प्राप्त

झालेनत
ीं र

शासनाकडून पुढील कायचवाही सींकजल्पत आहे .

औियोधगक वापर ववभागाचे रदहवास वापर ववभागात रुपाींतरण करणेच्या अनष
ु ींगाने

अधिमुल्य भरणेबाबत उल्हासनगर महानगरपामलकेने ववकासकास नो्ीस बजावलेली असून त्या
ववरोिात ववकासकाने मा.उच्च न्यायालयामध्ये रर् याधचका क्र.१५२०५/२०१७ िाखल केलेली
असून, सिर बाब न्यायप्रववषठ आहे .

___________

वरळी िोळीवाड्यातील गावठाण क्षेत्र अधोरे णखत िरून तातडीने सीमाांिन
िरून या पररसराचा पुनववयिास िरण्याबाबत
(१४)

१०५१०९ (१२-०४-२०१८).

अॅड.भीमराव धोंडे (आष्ट्टी) :

श्री.सुतनल मशांदे (वरळी), श्री.सांतोष दानवे (भोिरदन),

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मींब
ु ई शहराच्या प्रसताववत ववकास आराखड्यात वरळी कोळीवाड्यातील गावठाण क्षेत्र
अिोरे णखत

करून

सींबधित

ववभागाकडून

तातडीने

सीमाींकन

करून

या

पररसराच्या

पुनववचकासासाठी सवचमान्य होईल अशी ववशेष योजना तातडीने तयार करण्याबाबतचे लेखी
ननवेिन सथाननक लोकप्रनतननिी याींनी मा. मुख्यमींत्री याींच्याकडे माहे डडसेंबर, २०१७ च्या
नतसऱया आठवड्यात वा त्या िरम्यान दिले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सिर ननवेिनातील मागणीच्या अनुषींगाने वरळी कोळीवाड्यातील गावठाण क्षेत्र
अिोरे णखत करून तातडीने सीमाींकन करून या पररसराचा पुनववचकास करण्याच्या दृष्ीने
शासनाकडून कोणती कायचवाही करण्यात आली वा येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०७-१२-२०१८) : (१) ते (३) बह
ृ न्मुींबई महानगरपामलकेने प्रारुप ववकास

योजना- २०३४ जनतेकडून हरकती/ सूचना मागववण्यासाठी कलम २६ अन्वये दि. २७/०५/२०१६

रोजी प्रमसध्ि केली होती. सिर प्रारुप ववकास योजनेच्या अनष
ु ींगाने महापामलकेस तसेच
शासनास ववववि सच
ू ना / ननवेिने प्राप्त झाली होती. सिर प्रारुप ववकास योजनासींबींिी

महाराषर प्रािे मशक व नगर रचना अधिननयमानुसार वैिाननक कायचवाही पूणच करुन शासन नगर

ववकास ववभाग अधिसूचना दि.८/०५/२०१८ द्वारे बह
ृ न्मुींबई ववकास योजना -२०३४ सह ववकास
ननयींत्रण व प्रोत्साहन ननयमावली-२०३४ ला शासनाने मान्यता दिली असून सिर

ननयमावली

दि. १/०९/२०१८ पासून अींमलात आली आहे . ववकास ननयींत्रण व प्रोत्साहन ननयमावलीतील
सारभत
ू सवरुपाचे र्ेरबिलास (EP) शासन अधिसच
ू ना दि.२१/०९/२०१८ द्वारे मींजरू ी दिली आहे

सिर ननयमावलीतील ववननयम ३३ (१६) मध्ये गावठाण/कोळीवाडा/आदिवासी पाडा

क्षेत्राच्या पुनववचकासासींबींिी तरतूि करण्यात आली आहे . गावठाण/कोळीवाडा/आदिवासी पाडा

क्षेत्राच्या सीमा/हद्दी महसल
ू ववभागाने ननजश्चत करावयाच्या असून महसूल ववभागाने अशा हद्दी
ननजश्चत केल्यानींतर सिर क्षेत्रासाठी सवतींत्र ववननयम करण्याचे सींकजल्पत आहे .
___________

वव.स. ५१३ (12)
नवी मुांबई क्षेत्रासाठी दोन तनयोजन प्राधधिरणे अजस्तत्वात असल्याबाबत
(१५)

१०५११८ (१८-०४-२०१८).

श्री.शमशिाांत

मशांदे

(िोरे गाव),

श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा),

श्री.पाांडुरां ग

बरोरा

(शहापूर),

श्री.वैभव

वपचड

(अिोले) :

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) नवी मुींबईसाठी नवी मुींबई महानगरपामलका ववकास ननयोजन प्राधिकरण अजसतत्वात

असताींना शासनाने नवी मींब
ु ईच्या हद्दीत असणाऱया परीं तु सींपादित न झालेल्या जममनीचे
ववकास ननयींत्रक म्हणून मसडको प्राधिकरणाची नव्याने ननयुक्ती केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, एकाच शहरात िोन ववकास प्राधिकरणे असल्यामळ
ु े शहराचा ववकास आराखडा
राबववणे अशक्य होणार असल्याने मसडकोची ववकास ननयींत्रक प्राधिकरण म्हणून केलेली
ननयुक्ती रद्द करण्यात यावी अशी मागणी सथाननक लोकप्रनतननिीींनी माहे डडसेंबर, २०१७ मध्ये
वा त्यािम्यान केली आहे , हे खरे आहे काय,
(३)

असल्यास,

उक्त

मागणीनुसार

मसडको

प्राधिकरणाची

शासनसतरावरून कोणती कायचवाही करण्यात आली वा येत आहे ,

ननयुक्ती

रद्द

करण्याबाबत

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०६-११-२०१८) : (१) शासनाने

दिनाींक ३१/१०/२०१७ च्या अधिसुचनेन्वये

काही जममनी मसडको महामींडळाच्या नवनगर क्षेत्रामिून वगळण्यात आल्या आहे त व या
जममनीींकरीता मसडको

ची ववशेष ननयेाजन प्राधिकरण म्हणून नेमणक
ू करण्यात आली आहे .

(२) व (३) अशा सवरुपाची बातमी िै .लोकसत्ता या वत्ृ तपत्रात प्रमसध्ि झाली होती. तसेच
याबाबत नवी मुींबई महानगरपामलकेकडून शासनास सींिभच प्राप्त झाला आहे. या सींिभाचत

शासनाने वसतुजसथतीिशचक अहवाल व्यवसथापकीय सींचालक, मसडको याींचेकडून मागववला आहे .
मसडकोचा अहवाल प्राप्त झाल्यावर त्यावर उधचत ननणचय घेण्याची शासनाची भूममका आहे.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
ठाणे येथील घोडबांदर रोडवरील आनांदनगर ते ओवळा उड्डाणपुलाचे
िाम त्वरीत िरण्याबाबत

(१६)

१०५१३९

(१८-०४-२०१८).

श्री.जजतेंद्र

आव्हाड

(मुांब्रा

िळवा),

श्री.अजजत

पवार

(बारामती), श्री.जयांत पाटील (इस्लामपरू ), श्री.हदलीप वळसे-पाटील (आांबेगाव), श्री.शमशिाांत

मशांदे (िोरे गाव), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.पाांडुरां ग बरोरा (शहापूर), श्री.हदपि चव्हाण
(फलटण), श्री.वैभव वपचड (अिोले), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्री.राणाजगजीतमसांह पाटील
(उस्मानाबाद), श्री.सुरेश लाड (िजयत), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्रीमती हदवपिा चव्हाण
(बागलाण),

श्री.राहुल जगताप (श्रीगोंदा), श्री.दत्तात्रय
मख्
यमां
त्र
ी
प
ढ
ील
गोष्ीींचा खल
ु
ु
ु ासा करतील काय :-

भरणे

(इांदापूर) :

सन्माननीय
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(१) ठाणे येथील घोडबींिर रोडवरील वाहतुकीच्या दृष्ीने महत्वाचा असलेल्या ननयोजजत
आनींिनगर

ते

ओवळा

उड्डाणपुलाचे

काम

त्वरीत

मागी

लावावे

यासाठी

सथाननक

लोकप्रनतननिीींनी मा.मुख्यमींत्री, मा.सावचजननक बाींिकाममींत्री याींचक
े डे दिनाींक ०५ जानेवारी,
२०१८ रोजी तसेच वारीं वार मागण्या केलेल्या अहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी सािर केलेल्या ननवेिनातील मागण्याींचे थोडक्यात सवरुप काय
आहे व त्यानुसार आतापयांत कोणती कायचवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.

दे वेंद्र

फडणवीस

(०७-१२-२०१८)

:

(१)

सिर

ववषयाबाबत

लोकप्रनतननिी/सथाननक

लोकप्रनतननिीींकडून मुींबई महानगर प्रिे श ववकास प्राधिकरणाकडे मागण्या प्राप्त झाल्या आहे त,
हे खरे आहे.

(२) व (३) मुींबई महानगर प्रिे श ववकास प्राधिकरणाकडे प्राप्त मागण्याींचे सवरूप पुढीलप्रमाणे
आहे :-

अ) आनींि नगर ते ओवळा उड्डाणपूल तातडीने बाींिणे.

ब) कासारवडवली, ओवळा व भाईंिरपाडा या दठकाणची उड्डाणपूले वेगवेगळी न करता, ती

एकच करुन मेरो मागीका ४ या प्रकल्पाच्या कामाींमध्ये उड्डाणपूलाचे काम करणे.

क) ठाणे म.न.पा. हद्दीतील प्रभाग क्र.१ मिील कासारवडवली मसग्नल येथे नागररकाींना रसता

ओलाींडून पलीकडे जाण्याकररता व वाहनाींच्या रहिारीसाठी ठाणे महानगरपालीकेमार्चत भूयारी
मागाचच्या (वाहनासाठी भूयारी मागच) बाींिकामासाठी प्राधिकरणाने परवानगी िे णे.

अ व ब मिील मागण्याींच्या अनुषींगाने रसत्यावरील वाहनाींच्या वाहतक
ू ीसाठी

उड्डाणपूल अथवा अन्य काय उपाययोजना करता येईल याबाबत सववसतर अ्यास करुन
पढ
ु ील कायचवाही करण्याचे प्राधिकरणाचे ननयोजन आहे .

तसेच कासारवडवली येथे भय
ीं ी ठाणे महानगरपामलका, ठाणे
ू ारी मागच बाींिण्यासींबि

याींच्याकडे सिर कामाच्या सींबि
ीं ी सववसतर मादहती व नकाशे उपलब्ि करुन व त्याचा

अ्यासकरुन त्याकररता परवानगी िे ण्यासींिभाचत पुढील कायचवाही प्राधिकरणाच्या सतरावर सुरु
आहे .

___________
ठाणे महानगरपामलिा िशेळी िाल्हे र गावाांमधील सी.आर.झेड बाधधत
जममनीवरील अनधधिृत बाांधिाम तनष्ट्िमसत िरण्याबाबत
(१७)

१०५३५१ (१४-०४-२०१८).

श्री.ववजय वडेट्टीवार (ब्रम्हपरू ी), श्री.राधािृष्ट्ण ववखे-पाटील

(मशडी), श्री.सुतनल िेदार (सावनेर), श्री.अमर िाळे (आवी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम),
श्री.हषयवधयन सपिाळ (बुलढाणा), अॅड.यशोमती ठािूर (ततवसा), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी),
श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर) :
काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील
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(१) ठाणे महानगरपामलका (जज.ठाणे) कशेळी काल्हे र गावाींमिील सी.आर.झेड बाधित जमीनीवर
९२ अनधिकृत बाींिकामे झाली असून मुींबई महानगर प्रिे श ववकास प्राधिकरणाने अनधिकृत

बाींिकामाबाबत महाराषर प्रािे मशक व नगर रचना अधिननयम, १९६६ चे कलम ५३(१) अन्वये
नो्ीसा बजावल्या आहे त तथावप अनधिकृत बाींिकामे अद्याप ननषकामसत करण्यात आलेली
नाहीत, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, महसूल व वन ववभागाने काींिवळनाची तोड व ऱहास थाींबववण्यासाठी तसेच
वे्लॅ ड/पाणथळ क्षेत्राचा नाश होऊ नये व प्राप्त होणा-या तक्रार अजाचचे ननराकरण करण्यासाठी
मभवींडी

तालुक्यासाठी

तहमसलिार,

मभवींडी

याींच्या

अध्यक्षतेखाली

जजल्हासतरीय

सममती

नेमण्यात आली आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, सिर प्रकरणी कोणती कायचवाही केली वा करण्यात येत आहे तसेच ककती
तक्रार अजाांचे ननवारण करण्यात आले वा येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२८-११-२०१८) : (१) मौजे काल्हे र व कशेळी या गावाींमिील सी.आर.झेड.
बाधित क्षेत्रातील एकूण ९७ अनधिकृत बाींिकामाींना मुींबई महानगर प्रिे श ववकास प्राधिकरणाने
महाराषर प्रािे मशक ननयोजन व नगर रचना अधिननयम, १९६६ च्या कलम ५३ (१) अन्वये
नो्ीसा बजावण्यात आल्या आहे त. उक्त एकूण ९७ प्रकरणाींपैकी ५ प्रकरणाींमध्ये ननषकासनाची
कायचवाही करण्यात आलेली असून उवचरीत ८५ प्रकरणाींमध्ये पोमलस बींिोबसत प्राप्त होण्याकरीता

पत्र व्यवहार करण्यात आलेला असून पोलीस बींिोबसत प्राप्त होताच ननषकासन कारवाई
करण्याचे ननयोजजत आहे. उक्त प्रकरणाींपैकी १० प्रकरणे न्याय प्रववषठ आहे त.
(२), (३) व (४) होय.

मभवींडी तालुक्यासाठी काींिळवन व वे्लॅ ड/पाणथळ क्षेत्राचा ऱहास होऊ नये व प्राप्त

होणाऱया तक्रार अजाचवर ननराकरण करणेसाठी काींिळवन सननयींत्रण सममती/ काींिळवन सींर क्षण

पथक तहमसलिार, मभवींडी याींचे अध्यक्षतेखाली गठीत केले असून सिर सममतीने पयाचवरण
सींरक्षण कायिा १९८६ चे कलम १५ व १९ अन्वये सन २००८ ते एवप्रल, २०१७ अखेर नारपोली

पोलीस सथानक - २६, तालुका पोलीस स्े शन मभवींडी -३ व कोन गाव पोलीस सथानक - १
असे एकूण ३० गुन्हे िाखल केले आहे त. मौजे दिवे (अींजूर) येथे खाजण जमीन असून सिर

जागेवर मुींबई येथून डेब्रीज आणून ्ाकले जाते. त्यामळ
ु े खाडीलगत असणारे काींिळवनाचे
नुकसान होत आहे . सिर दठकाणी सरासरी ३० र्ू् लाींब व २० र्ू् रुीं ि जममनीचे तळापयचत
चार चर खोिण्यात आले असन
ू रसता बींि करण्यात आलेला आहे . तसेच मौजे कशेळी व मौजे
दिवे अींजूर येथील खाजण जमीनीच्या हद्दीलगत सींरक्षण मभींत बाींिल्याने सिर जागेवर डेत्रब्रजचा
भराव करणाऱयाींवर प्रनतबींि करणेत आला आहे व काींिळवनाचा ऱहास होणेस मज्जाव करण्यात
आला आहे .
___________
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िल्याण (जज.ठाणे) तालि
ु ा पांचायत सममतीची इमारत बाांधण्यासाठी
आवश्यि असलेले चटई क्षेत्र तनदे शाांिाच्या मागणीबाबत

(१८)

१०६४४८

(११-०४-२०१८).

श्री.अस्लम

शेख

(मालाड पजश्चम) :

सन्माननीय

मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) कल्याण (जज.ठाणे) तालक
ु ा पींचायत सममतीची इमारत बाींिण्यासाठी आवश्यक असलेले
च्ई क्षेत्र ननिे शाींकाची मागणी दिनाींक ६ जानेवारी, २०१७ रोजी वा त्या सम
ु ारास नगरववकास
ववभागाकडे केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, शासनाने कल्याण डोंबववली महानगरपामलका व सहा.सींचालक नगर रचना,
ठाणे याींच्याकडून या प्रकरणी अमभप्राय मागववले आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, इमारतीींचे बाींिकाम तातडीने हाती घेण्याच्या दृष्ीने शासनाने कोणती कायचवाही
केली वा करण्यात येत आहे ,
(४)

नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१५-११-२०१८) : (१) होय.
(२) होय.
(३) शासनाने दिनाींक १४/३/२०१६ च्या शासन ननणचयान्वये शासनसतरावरुन मींजूर करण्यात
येणा-या

अनतरीक्त च्ई क्षेत्र ननिे शाींक मींजूरीचे अधिकार महापामलका आयुक्त याींना प्रिान

केलेले आहे त. सबब, सिर प्रकरणी अनतरीक्त च्ई क्षेत्र ननिे शाींकाकरीता आयुक्त, कल्याणडोंत्रबवली महानगरपामलका याींचक
े डे सींपकच सािावा, असे अनतरीक्त मख्
ु य कायचकारी अधिकारी,
जजल्हा पररषि, ठाणे याींना दिनाींक १०/७/२०१८ च्या पत्रान्वये कळववण्यात आले आहे.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
मुांबई महानगर प्रादे मशि वविास प्राधधिरणािडून मुांबई पररसरात बाांधण्यात आलेल्या तनवासी
इमारतीांमध्ये ५ हजार ववस्थापीत िुटूांबीयाांचे पुनव
य सन िरण्याबाबबत

(१९)

१०७१०३

(१८-०४-२०१८).

श्री.अस्लम

शेख

(मालाड पजश्चम) :

सन्माननीय

मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) मुींबई महानगर प्रािे मशक ववकास प्राधिकरणाकडून मुींबई पररसरात बाींिण्यात आलेल्या
ननवासी इमारतीींमध्ये ५ हजार ववसथापीत कु्ूींबीयाींचे पुनव
च सन करण्यात आले आहे , हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, इमारतीींचे अननयोजीत व ननषकृष् िजाचचे बाींिकाम व त्या इमारतीचे िे खभाल
िरु
ु सती अियाप करण्यात आली नसल्याने सथानीक रदहवाश्याींना ववववि समसयाींना सामोरे
जावे लागत आहे , हे खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, इमारतीींतील सिननकािारकाींने ववज व पाणी कनेक्शन िे णे व िे खभाल िरु
ु सती

करण्यात यावी या सींिभाचत सथाननक रदहवाश्याींनी मा.गह
ृ ननमाचण मींत्री मुख्याधिकारी, म्हाडा व
प्राधिकरण याींच्याकडे दिनाींक २५ डडसेंबर, २०१७ रोजी व त्यासुमारास वारीं वार मागणी केली
आहे , हे खरे आहे काय,

(४) असल्यास, प्रश्न भाग २ व ३ च्या अनुषींगाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय
आढळून आले व पुढे कोणती कायचवाही करण्यात आली वा येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०७-१२-२०१८) : (१) हे अींशत: खरे आहे.
बह
ृ न्मुींबई पररसरात बह
ृ न्मुींबई ववकास ननयींत्रण ननयमावली अींतगचत व यासींबींिीच्या

ननकषाींनुसार प्रकल्पग्रसताींच्या पुनवचसनासाठी ववववि झोपडपट्टी पुनवचसन योजनाींतगचत मुख्यत्वे

खाजगी ववकासकाींच्या माध्यमातन
ू मुींबई महानगर प्रिे श ववकास प्राधिकरणास ४८ पन
ु वचसन
वसाहतीमध्ये ६०० हून अधिक इमारतीींमध्ये सम
ु ारे ६४,००० सिननका प्राप्त झाल्या आहे त.
सद्यजसथतीमध्ये सुमारे ४५,००० ननवासी/अननवासी सिननका प्रकल्पग्रसताींना ववतरीत करुन
प्रकल्पग्रसताींचे पुनवचसन करण्यात आले आहे .

(२), (३), (४) व (५) प्रसतुत झोपडपट्टी पुनवचसन योजनाींच्या ननयोजन व ववकासास सींबींधित
झोपडपट्टी पन
ु वचसन प्राधिकरणाची मींजरु ी असन
ू प्राधिकरणाने पन
ु वचसन केलेल्या इमारतीींची

ववदहत ननकषाींनुसार एकवेळची िरु
ु सती प्राधिकरणाद्वारे करण्यात येते. ववज व पाणी कनेक्शन

िे णे व िे खभाल िरु
ु सती करण्यासींिभाचत सथाननक रदहवाश्याींकडून अिुनमिून मागणी होत
असते.

ज्या वसाहतीींमध्ये इमारतीींच्या सहकारी गह
ृ ननमाचण सींसथाींचे असोमशएशन नोंिणीकृत

करण्यात येते तेथे पायाभत
ू सवु विाींच्या श्रेणीवाढीची कामे करण्यात येतात. अशा िरु
ु सत्याींमध्ये

मुख्यत्वे ववतरीत सिननका राहण्यायोग्य करणे, पाणी गळती, उिवाहनाींची िरु
ु सती, पाणी
पुरवठा व मलनन:सारण व्यवसथा, रसते व पावसाळी पाण्याची ननचरा व्यवसथा इत्यािीचा
समावेश असतो.

___________
मुांबइयतील जुन्या उपिरप्राप्त इमारती िोसळून झालेल्या दघ
य त
े ील
ु न
रहहवाशाांना आधथयि मदत दे ण्याबाबत

(२०)

१०८५६० (०३-०४-२०१८).

श्री.सुभाष उफय पांडडतशेठ पाटील (अमलबाग) :

सन्माननीय

गह
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :ृ तनमायण मांत्री पढ

(१) मुींबइचतल्या जुन्या इमारतीींचा पुनववचकास करताना मूळ रदहवाशाींना पयाचयी जागा िे ण,े
मींब
ु इचतल्या सम
ु ारे १४ हजार उपकरप्राप्त इमारती अजन
ू ही पन
ु ववचकासाच्या प्रनतक्षेत आहे त, हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, जुन्या उपकरप्राप्त इमारती कोसळून ककती रदहवाशाींना जीव गमवावा लागला
आहे ,
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(३) असल्यास, जीव गमावलेल्या रदहवाशाींच्या कु्ुींत्रबयाींना शासनामार्चत आधथचक मित
करण्यात आली आहे काय,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. प्रिाश महे ता (२०-११-२०१८) : (१) हे अींशत: खरे आहे .
मुींबई शहर बे्ावर एकूण १९,६४२ उपकर प्राप्त इमारती होत्या. त्यापैकी काही

इमारती कोसळल्या तर काही अत्यींत मोडकळीस आल्याने तोडल्या तर काहीींची पुनबाांिणी /

पन
ु ववचकास झाल्याने, काही इमारती उपकरातन
ु वगळल्या आता सन २०१७ च्या पावसाळयापव
ू च
सवेक्षणानुसार प्रत्यक्ष अजसतत्वात असलेल्या उपकरप्राप्त इमारतीींची सींख्या १४,२८६ एवढी
आहे . सिर इमारतीींपैकी सम
ु ारे ५५०० इमारतीींची िरु
ु सती, भाडेकरु / रदहवाशी व मालक याींनी

केलेली िे खभाल तसेच काही इमारती आरसीसी, फ्रेमड् सरक्चरच्या असल्याने, त्या सुजसथतीत
आहे त व उवचररत सुमारे ९००० इमारतीची तातडीने पुनब
च ाींिणी/ पुनवच वकास करणे गरजेचे आहे .

(२) उपकरप्राप्त इमारतीतील िा् लोकवसती, अवजड सामान, ननवासी गाळयाींचा अननवासी
सवरुपात होणारा वापर, त्यातुन ठे वण्यात आलेली यींत्रसामुग्री, रदहवाशाींनी केलेली पो्माळयाची
बाींिकामे, इतर सवरुपातील अनधिकृत बाींिकामे, इमारतीच्या िे खभालीकडे मालक/ रदहवाशाींनी
केलेले

िल
च ,
ु क्ष

इमारतीच्या

आजुबाजूस

साचणारे

साींडपाणी

इत्यािी

कारणाींमळ
ु े

इमारती

सींरचनात्मकदृष्या क्षीण झाल्याने अींतत: कोसळल्या असाव्यात, असे मागील काही घ्नाींवरुन
ननिशचनास आले आहे . या घ्नाींचे प्रमाण मुख्यत्वे पावसाळयात अधिक असते.

सन १९७०-७१ ते सन २०१६-१७ या मागील ४७ वषाचत जुन्या उपकर प्राप्त इमारती

कोसळून जवळपास ७७७ व्यक्ती मत्ृ युमुखी पडल्याचे दिसून येते.

(३) जीव गमावलेल्या रदहवाशाींच्या कु्ुींत्रबयाींना जजल्हाधिकारी, मुींबई शहर या कायाचलयामार्चत
आधथचक

मित

शासनाच्यावतीने

केली

जाते.

तसेच

म्हाडा

प्राधिकरणाने

क्र.६६५७,

दि.०८.०५.२०१४ अन्वये पाररत केलेल्या ठरावानुसार आधथचक मित िे ण्याचे प्राधिकरणाचे िोरण
आहे .

(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
मौजे–म्हारळ (ता.उल्हासनगर, जज.ठाणे) येथील सवे नां.५८ मधील ८००० चौ.मी. चा भख
ू ांडावर
E.P.१३४ नुसार िब्रस्तानचे आरक्षण िायम ठे वण्याबाबत

(२१)

१०८९३८ (११-०४-२०१८).

डॉ.बालाजी किणीिर (अांबरनाथ), श्री.गणपत गायिवाड

(िल्याण पव
ू )य , श्री.सभ
ु ाष भोईर (िल्याण ग्रामीण) :
खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

(१) मौजे–म्हारळ (ता.उल्हासनगर, जज.ठाणे) येथील सवे नीं.५८ मिील ८००० चौ.मी. चा
भूखींडावर E.P.१३४ नुसार कब्रसतानचे आरक्षण असून त्याचा ्ी.डी.आर.िे ण्यात येऊन सिरहू
भूखींड उल्हासनगर महानगरपामलकेच्या नावे आरक्षक्षत आहे , हे ही खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, कब्रसतानाकररता आरक्षक्षत असलेला उपरोक्त भूखड
ीं आरक्षणातून वगळण्याचा
प्रसताव शासनाच्या ववचारािीन आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सिरहू मौजे–म्हारळ येथील कब्रसतानाकररता आरक्षक्षत असलेला भख
ू ींड नवीन
ववकास योजनेत (E.P.१३४) कायम ठे वण्यात यावा अशी मागणी दिनाींक ७ ऑक््ोबर, २०१७
रोजी वा त्या सुमारास आणण तत्पूवी वारीं वार शासनाकडे सथाननक लोकप्रनतननिीींनी पत्राद्वारे
केली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने पढ
ु े कोणती कायचवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०४-१२-२०१८) : (१) उल्हासनगर महानगरपामलकेने महाराषर प्रािे मशक व
नगर रचना अधिननयम, १९६६ चे कलम ३० अन्वये शासनास मींजूरीकरीता सािर केलेल्या

प्रारुप सि
ु ाररत ववकास योजनेमध्ये स.नीं. ५८ पै च्या ८००० चौ.मी. क्षेत्रावर कब्रसतानचे

आरक्षण प्रसताववत केले होते. सिरची जमीन महानगरपामलकेकडे दिनाींक २९/१/२०१६ रोजीच्या
अधिसुचनेमिील तरतूिीनस
ु ार अनुज्ञेय च्ई क्षेत्र ननिे शाक ववकासकास

िे ऊन हसताींतरीत

झाली आहे .

(२) उल्हासनगर शहराची प्रारुप सि
ु ाररत ववकास योजना शासनाने महाराषर प्रािे मशक व नगर
रचना

अधिननयम,

१९६६

चे

कलम

३१

मिील

तरतुिीनस
ु ार

दि.

२१/४/२०१७

च्या

अधिसूचनेन्वये भागश: मींजूर केली असून, सारभूत सवरुपाच्या बिलाींवर दि. २१/४/२०१७

रोजीच्या सूचनेन्वये आम जनतेकडून सूचना/हरकती मागववण्यात आल्या आहे त. या सारभूत
सवरुपाच्या बिलाींमध्ये मौ. म्हारळ येथील स.नीं. ५८ (पै) च्या जममनीवर कब्रसतानचे आरक्षण

वगळण्याचे व असे वगळण्यात येणारे क्षेत्र पब्लीक य्
ु ीमल्ी करीता िशचववण्याचे प्रसताववत
आहे . सिरचा बिल शासनाने ई.पी.-१३४ अन्वये प्रमसध्ि केला आहे .
(३) होय.

(४) उल्हासनगर शहराच्या वगळलेल्या भागाच्या ववकास योजनेवर ननयुक्त अधिकारी तथा

सहसींचालक, नगर रचना, कोकण ववभाग, नवी मींब
ु ई याींचा अहवाल प्राप्त झाला असन
ू त्यावर
सींचालक, नगर रचना, महाराषर राज्य, पुणे याींचे अमभप्राय प्राप्त झाले आहे त. सिर
वगळलेल्या भागाच्या ववकास योजनेवर ननणचय घेताना सिर ई.पी.-१३४ वर गुणवत्तेवर ननणचय
घेण्याची शासनाची भूममका आहे .
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
उल्हासनगर (जज.ठाणे) येथील अनधधिृत बाांधिामे तनयममत िरण्याबाबत
(२२)

१०८९९९ (१९-०४-२०१८).

श्रीमती ज्योती िलानी (उल्हासनगर) :

मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय
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(१) उल्हासनगर (जज.ठाणे) येथील अनधिकृत बाींिकामे प्रशमन र्ी व ववकास आकार शुल्क
आकारून प्रकरणे ननयमािीन करण्यासाठी शासनाने २००६ मध्ये ननणचय घेऊन जजल्हाधिकारी

ठाणे, याींचे अध्यक्षतेखाली तज्ञ सममतीची सथापन केली असन
सिर सममतीकडे २२०१३
ु
ममळकत िारकाींनी प्रसताव सािर केले त्यापैकी र्क्त ९७ प्रकरणात प्रसताव िारकाींना ‘डी र्ामच
(अींनतम प्रमाणपत्र) दिलेले आहे. म्हणजे र्क्त ०.४४% इतकीच अधिकृत बाींिकाम प्रकरणे
गेल्या ११ वषाचत ननकाली काढण्यात आलेली आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, प्रशमन र्ी आकार लाऊन अनधिकृत बाींिकामे “प्रशममत सींरचना “म्हणन
ू
घोषीत करण्यासाठी महाराषर शासनाने दिनाींक ७ ऑक््ोबर, २०१७ रोजी शासन ननणचयाद्वारे

प्रमसद्ध केलेल्या ननयमाच्या आिारे उवचरीत अनधिकृत बाींिकामे ननयममत करण्याबाबत काहीही
कायचवाही उल्हासनगर महानगरपामलकेने केली नाही, हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास,

अनधिकृत

बाींिकामे

ननयममत

करण्याच्या

सींथ

कायचवाहीमुळे

सथाननक

प्रशासनाचे कोट्यविीचे नक
ु सान झाले असन
ू जनतेस नाहक त्रास झाला आहे , हे ही खरे आहे
काय,

(४) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले व

त्यानुसार महत्वाच्या प्रकरणी मोठ्या प्रमाणावर धिम्या गतीने काम करण्यास जबाबिार
असलेल्या अधिकारी/कमचचाऱयाींवर कोणती कारवाई शासनाने केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०६-११-२०१८) : (१) होय.
(२) अनधिकृत बाींिकामे प्रशमन आकार लावन
ू प्रशममत सींरचना म्हणून घोवषत करण्यासींिभाचत
शासनाने दिनाींक ७/१०/२०१७ रोजीच्या ननगचममत केलेल्या

शासन ननणचयानस
ु ार कायचवाही सरु
ु

करण्यात येत असल्याचे आयुक्त, उल्हासनगर महानगरपामलका याींनी कळववले आहे.

(३) व (४) उल्हासनगर शहरातील अनधिकृत ववकास कामे ननयमाधिन करणे अधिननयम,
२००६ अींतगचत प्राप्त ववकास कामे ही राषरीय

भवन सींदहता व भारतीय मानक ननिे शानस
ु ार

सजु सथतीत असल्याचे तसेच बाींिकामाच्या सथैयत
च ेबाबतचे प्रमाणपत्र व अजग्नशमन सरु क्षा उपाय
योजनाींबाबत आवश्यक ते प्रमाणपत्र सींबींधिताींकडून प्राप्त करुन घ्यावे लागते. त्या अनुषींगाने
तज्ञ

सममतीमार्चत

प्रसताववत

प्रसतावाींमध्ये

त्रु्ीपत्रके

ननगचममत

केलेली

आहे त.

परीं तू

बाींिकामाच्या भक्कमपणाबाबत व अजग्नशमन सुरक्षा उपाय याबाबत बहुताींशी इमारत
िारकाींकडून आवश्यक ते प्रमाणपत्र प्राप्त होत नाहीत, असे ननिशचनास आले आहे .
मिील

उल्हासनगर शहरातील अनधिकृत ववकास कामे ननयमाधिन करणे अधिननयम-२००६

कलम

वेगवेगळी

३(५)

मिीत

पिननिे मशत

तरतुिीनुसार

प्राधिकारी

उल्हासनगर

ननयुक्त

करणेची

शहराच्या
तरतूि

वेगवेगळया

आहे .

त्या

भागासाठी

अनुषींगाने

महानगरपामलकेने शासनाकडे प्रसताव सािर केलेला असून, सिर बाब पडताळण्यात येत आहे.
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
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उल्हासनगर (जज.ठाणे) शहराच्या वविास आराखडयाला ववरोध होत असल्याबाबत
(२३)

११०१६९ (११-०४-२०१८).

(िल्याण पजश्चम) :

श्री.गणपत गायिवाड (िल्याण पूव)य , श्री.नरें द्र पवार

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) उल्हासनगर (जज.ठाणे) शहराच्या ववकास आराखडयाला ववरोि होत असून माहे डडसेंबर,
२०१७ मध्ये वा त्या िरम्यान शहरात अनेक दठकाणी आींिोलने करण्यात आली, हे खरे आहे
काय,
(२) असल्यास, या ववकास आराखडयास ववरोि करण्याची कारणे काय आहे त,
(३) असल्यास, या ववकास आराखडयातील कोणत्या बाबीींचा ववरोि करण्यात आला आहे ,
(४) असल्यास, याबाबत शासनाने कोणती कायचवाही केली वा करण्यात येत आहे,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०४-१२-२०१८) : (१) होय.
(२) व (३) मींजूर ववकास योजनेमध्ये िशचववण्यात आलेले १२० ररींग रोड, ननवासी क्षेत्रावर
िशचववण्यात आलेले आरक्षण, सन १९७४ च्या मींजूर ववकास येाजनेमध्ये

जे क्षेत्र खेळाचे मैिान

व हरीत ववभागात ते सि
ु ारीत ववकास येाजनेमध्ये रदहवास ववभागात

िशचववले. नवीन

प्रसताववत रोडची अधिकची िशचववण्यात आलेली रुीं िी, तसेच झोपडप््ी असलेली जागा
ववभागात

हरीत

िशचववणे इत्यािी ववरोिाचे मुििे आहे त.

(४) ववकास योजना मींजूरीच्या प्रकक्रयेमध्ये नागररकाींचा सच
ु ना /हरकती मागवून त्याींना

सुनावणीची सींिी दिली जाते. ननयोजनाचे अनुषींगाने ्प्पेननहाय छाननी होऊन गुणवत्तेनस
ु ार
शासनाकडून ववकास योजनेस अींनतम मींजरू ी प्रिान केली जाते.

मींजूर ववकास योजनेमिील ननयेाजन प्रसतावामध्ये ननयोजन प्राधिकरणास र्ेरबिल

अपेक्षक्षत असल्यास ननयेाजन प्राधिकरण महाराषर प्रािे मशक व नगर रचना अधिननयम, १९६६
च्या कलम ३७ खाली वैिाननक कायचवाही अनुसरुन शासनास मींजूरीसाठी प्रसताव सािर करु
शकेल. अशा प्रसतावावर शासन गण
ु वत्तेनस
ु ार अींनतम ननणचय घेवू शकते. सबब, ननयेाजन
प्राधिकरणाकडून कायचवाही अमभप्रेत आहे .
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
वसई, ववरार, नालासोपारा आणण नायगाव या चार शहराांना जोडणाऱया ररांगरट प्रिल्पाबाबत
(२४)

११०३९६ (११-०४-२०१८).

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

श्री.ववलास तरे (बोईसर) : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) वसई, ववरार, नालासोपारा आणण नायगाव या चार शहराींना जोडणारा ररींगरु् प्रकल्पाच्या
कामाचे अींिाजजत खचच रुपये ११२६.०० को्ी रुपयाींच्या जवळ असून सिरहु कामाींचा मुींबई
महानगर प्रिे श ववकास प्राधिकरणाच्या प्रसताववत कामाच्या यािीत समावेश असून रसत्याच्या
कामास प्रत्यक्षात केव्हा सुरुवात होणार आहे व ककती कालाविीत सिरहु काम पुणच होण्याची
शक्यता आहे ,

वव.स. ५१३ (21)

(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकल्पाच्या कामाची सद्यजसथती काय आहे ?
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२७-११-२०१८) : (१), (२) व (३) मुींबई महानगर प्रिे श ववकास
प्राधिकरणामार्चत

मुींबई

महानगर

प्रिे शात

ववसतारीत

प्रकल्पाींतगचत ववववि पायाभूत सुवविाींची कामे केली जातात.

मुींबई

नागरी

पायाभूत

सुवविा

वसई-ववरार शहर महानगरपामलका क्षेत्रात वसई, नालासोपारा व नायगाींव या शहराींना

जोडणारा पूवच व पजश्चम अशा ररींग रोडचे प्राथममक सवेक्षण अींिाजपत्रक (सववसतर प्रकल्प

अहवाल) वसई-ववरार शहर महानगरपामलकेने तयार करुन प्राधिकरणाकडे दिनाींक २ माचच,
२०१५ रोजी सािर केला आहे.
जोडपल
ू

सिर प्रकल्पाची अींिाजजत रक्कम पुवेकडील व पजश्चमेकडील समाींतर रसता व
इत्यािीची

रुपये

२६१४.००

को्ी

इतकी

असन
ू ,

हा

खचच

भागववण्याची

महानगरपामलकेची क्षमता नसल्याने प्रकल्प प्राधिकरणाच्या माध्यमातून करण्याबाबतची ववनींती
वसई-ववरार महानगरपामलका व सथाननक लोकप्रनतननिीींनी केली. सिर प्रकल्पापैकी

पजश्चम

बाजूस असणाऱया नायगाव, वसई, ववरार, नालासोपारा या शहराींना जोडणाऱया अींिाजजत

रु.११२६.०० को्ी खचाचचे असन
सिर प्रकल्पाचा प्रसताव मींब
ू
ु ई महानगर प्रिे श ववकास
प्राधिकरणाच्या सतरावर मान्यतेसाठी तपासण्यात येत आहे .
___________
ववलेपाले (मांब
ु ई) येथील मालववया रोडवरील भख
ू ांड क्रमाांि ११२ महानगरपामलिेने
उद्यानासाठी राखीव ठे वला असल्याबाबत

(२५)

११०४३७ (१९-०४-२०१८).

श्री.जयांत पाटील (इस्लामपूर) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

(१) ववलेपाले (मुींबई) येथील मालववया रोडवरील भख
ू ींड क्रमाींक ११२ हा भख
ू ींड महानगरपामलकेने
उद्यानासाठी राखीव ठे वला होता, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सन २०१३ मध्ये सिर भख
ू ींडाचा ताबा तत्कालीन सथाननक नगरसेवक व
अधिकाऱयाींनी घेतला होता, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, दिनाींक १ मे, २०१७ मध्ये सिर भूखींडाचा अिाच भाग ववकलाींग मुलाींसाठी व
अिाच भाग मल
ु ीींसाठी ववकमसत करण्यात येवन
ू खल
ु ा करण्यात आला, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, भूखींडाचा मालकी हक्क न्यायालयीन असल्याने माहे जुल,ै २०१७ मध्ये सिरचे
उद्यान उिध्वसत करण्यात आले, हे ही खरे आहे काय,

(५) असल्यास, भूखींडावर मालकी न्यायालयीन असताना उद्यान सममतीने ५० लाख रुपयाींची
तरतूि करुन ती खचच िे खील केली, हे ही खरे आहे काय,

(६) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले

आहे , त्यानूसार कोणती कायचवाही केली वा करण्यात येत आहे , नसल्यास, ववलींबाची कारणे
काय आहे त ?

वव.स. ५१३ (22)
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०७-१२-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) नाही, हे खरे नाही. बह
ृ न्मुींबई महानगरपामलका अधिकाऱयाींनी मैिानाचा ताबा घेतला होता.

(३) हे खरे नाही. तथावप वसतुजसथती खालीलप्रमाणे ववलेपाले (पूव)च येथे न.भू.क्र. १०२५, अींनतम
भख
ू ींड क्र. ११२ हा उद्यानाकरीता

राखीव असन
ू

२०१३ साली सहाय्यक अमभयींता (परररक्षण)

याींच्याकडे महानगरपामलका ववकास व ननयोजन व मालमत्ता खाते याींच्यामार्चत

ताब्यात

िे ण्यात आला होता. सिर भूखींडावर उद्यान कक्षामार्चत ववकासाचे काम चालू असताना
उच्च

मा.

न्यायालयात याधचका क्रमाींक ४३८/२०११ अन्वये नाईस शेल््र याींच्या तक्रारीस सुनावणी

िरम्यान मा. उच्च न्यायालयाचे दिनाींक ११ र्ेब्रव
ु ारी २०१६ रोजीचे “जैसे थे”

(Statesquo)

चे आिे श प्राप्त झाल्याने सिर काम बींि करण्यात आले. मा.न्यायालयाच्या आिे शान्वये सिर
उद्यान नागरीकाींसाठी बींि आहे .
(४) हे खरे नाही.
(५) होय, हे अींशत: खरे आहे .
सिर भख
ू ींडावर मा. उच्च न्यायालयात याधचका क्र. ४३८/२०११ अन्वये नाईस शेल््र

याींच्या तक्रारीस अनुसरुन प्रकरण न्यायप्रववषठ आहे . सिर कामासाठी कोणतीही ववशेष तरतूि

न करता हे काम उद्यान कक्ष या ववभागासाठी एकूण सामानयक आधथचक तरतुिीतून करण्यात
आली होती. सिर कामासाठी कींत्रा्िारास दि. २९/१२/२०१६ रोजी कायाचिेश िे ण्यात आले व
तद्नींतर प्रत्यक्ष जागेवर कामास सरु
ु वात करण्यात आली.

सिर उद्यान ववकास कामात सथापत्य कामे, याींत्रत्रकी व ववद्युत कामे व दहरवळी

लावणे इत्यािी सवरुपाची कामे समाववष् आहे त. मा. न्यायालयाच्या आिे शानुसार सिर
उद्यान हे पूवव
च त करण्याची प्रककया हाती घेण्यात आली असताना सथापत्य कामे जसे कक
सुरक्षा मभींत
सिर

कामे

व जाळी, प्रवेशद्वार इत्यािी आहे त तश्याच जसथतीत

दह

एकूण

भख
ू ींडाच्या

सरु क्षेच्या

िषु ्ीकोनातन
ू

ठे वण्यात आली आहे त.

िे खील

आवश्यक

आहे त.

सद्यजसथतीत केलेल्या कामापैकी केवळ ववशेष मल
ु ाींना खेळण्यासाठी लावण्यात आलेली
उपकरणे व्यवजसथतपणे काढून

िस
ु ऱया उद्यानात ठे वण्यात

कोणत्याही उद्यानात लावण्यात येऊ शकतात.

आली आहे . ही उपकरणे इतर

सिर जागेवरुन केलेल्या कामापैकी काढण्यात

आलेल्या खेळण्याच्या उपकरणाचा खचच सािारण रुपये ३,६०,७५१.०० एवढे आहे .
(६) नाही. सिर प्रकरणी न्यायालयीन प्रककया सुरु आहे .
___________
िल्याण-डोंबबवली (जज.ठाणे) महानगरपामलिेने उां च इमारतीांच्या बाांधिामाांना हदलेली परवानगी
(२६)

११०८४० (१८-०४-२०१८).

(िल्याण पजश्चम) :

श्री.गणपत गायिवाड (िल्याण पूव)य , श्री.नरें द्र पवार

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

(१) कल्याण-डोंत्रबवली (जज.ठाणे) अजग्नशमन िलाकडे ५५ मी्र उीं चीची मशडी उपलब्ि असन
ू
त्यापेक्षा जासत उीं चीच्या इमारतीींना बाींिकाम परवानगी दिली जात असल्याची तक्रार
नगरववकास ववभागाकडे माहे डडसेंबर, २०१७ मध्ये वा त्यािरम्यान केली आहे , हे खरे आहे
काय,

वव.स. ५१३ (23)

(२) असल्यास, याबाबत शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे व याबाबतची
सद्यःजसथती काय आहे ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (३०-११-२०१८) : (१) होय. अशा प्रकारची तक्रार महानगरपामलकेस प्राप्त
झाली असून कल्याण –डोंत्रबवली महानगरपामलकेमध्ये
बाींिकाम करण्यात येत असल्याची तक्रार दिनाींक
झाली आहे .

अनुज्ञेय उीं चीपेक्षा जासत उीं चीचे

९/६/२०१७ रोजी शासनास सुध्िा प्राप्त

(२) कल्याण-डोंत्रबवली महानगरपामलकेच्या ववकास ननयींत्रण ननयमावलीत प्रसताववत उीं चीबाबत
इमारतीची

एकींिर उीं ची ही अजसतत्वात असलेल्या अथवा प्रसताववत रसत्याची रुीं िी अधिक

इमारतीचे सामामसक अींतर याींच्या एकूण अींतराच्या िीडप् (१.५) एवढी असावी, अशी तरतूि
आहे . तथापी ववकसनाखालील प्लॉ्चा आकार (Shape) व ववकास योजना रसता वा

आरक्षणामळ
ु े प्लॉ्चे च्ईक्षेत्र पण
ू च क्षमतेने वापरता येत नाही. अशा ररतीने ननमाचण झालेली
गैरसोय (Hardship) लक्षात घेता ववकास ननयींत्रण ननयमावलीतील तरतूिीच्या आिारे
आयुक्ताींना उीं चीबाबत व सामामसक अींतराबाबत मशथीलता िे ण्याचे

अधिकार आहे त.

अशा प्रकरणी अग्नीशमन अधिका-याींचे (Fire Officer) ना-हरकत प्रमाणपत्र घेऊन

५५.०० मी. पेक्षा जासत उीं चीच्या बाींिकामास महानगरपामलकेकडून

परवानगी िे ण्यात येते.

त्यामुळे प्रकरणी कारवाई करण्याचा प्रश्न येत नाही. शासनास प्राप्त तक्रार अजच उधचत
कायचवाहीसाठी महानगरपामलकेस पाठववण्यात आला आहे .
___________
उल्हासनगर (जज.ठाणे) महानगरपामलिेने शहरासाठी जाहहर िेलेल्या वविास आराखडयातील
रस्त्याांमुळे सेन्च्युरी िांपनीतील एि प्लाण्ट आणण िमयचाऱयाांची वसाहत
बाधधत होत असल्याबाबत

(२७)

१११४८० (०३-०४-२०१८).

श्री.नरें द्र पवार (िल्याण पजश्चम), श्री.किसन िथोरे

(मुरबाड), श्री.गणपत गायिवाड (िल्याण पूव)य :
खल
ु ासा करतील काय :(१)

उल्हासनगर

(जज.ठाणे)

महानगरपामलकेने

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा
शहरासाठी

जादहर

केले ल्या

ववकास

आराखडयातील रसत्याींमळ
ु े सेन्च्यरु ी कींपनीतील एक प्लाण्् आणण कमचचाऱयाींची वसाहत बाधित
होत असल्याने या कींपनीच्या कमचचा-याींमार्चत महानगरपामलकेवर िडक मोचाच माहे जानेवारी,
२०१८ च्या पदहल्या आठवडयात वा त्या िरम्यान काढण्यात आला, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सिर प्रकरणी महानगरपामलका प्रशासनाने तोडगा काढण्यात येणार असल्याचे
आश्वामसत केले आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, त्यानूसार कोणता ननणचय घेण्यात आला व त्याचे थोडक्यात सवरुप काय आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. ५१३ (24)
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०४-१२-२०१८) : (१) होय.
(२) व (३) अशी वसतुजसथती दिसून येत नाही. उल्हासनगर शहराची सि
ु ारीत प्रारुप ववकास

योजना दिनाींक २१/४/२०१७ रोजीच्या अधिसुचनेन्वये शासनाने भागश: मींजूर केली आहे . सिर
मींजरू ववकास योजनेच्या प्रसतावानस
ु ार मे.सेंच्यरु ी रे यॉन कींपनीच्या ममळकतीमिन
ू २४.०० मी.
रुीं िीचा ववकास योजना रसता प्रसताववत करण्यात आला आहे . सिरचा रसता महाराषर प्रािे मशक

व नगर रचना अधिननयम, १९६६ चे कलम ३७ अन्वये वगळण्याची ववनींती सेंच्युरी रे यान

कींपनीने केली आहे. अजचिार कींपनीचे अजच आयुक्त, उल्हासनगर महानगरपामलका याींचेकडे
उधचत कायचवाहीकरीता पाठववण्यात आले आहे त.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
महाराष्ट्र औद्योधगि वविास महामांडळाच्या क्षेत्रातील जममनीांचे हस्ताांतरण िरण्यासाठी
आिारण्यात येणारे शल्
ु ि िमी िरण्याबाबत
(२८)

१११५७१ (२३-०४-२०१८).

श्री.ववनायिराव जाधव-पाटील (अहमदपूर) :

सन्माननीय

मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) महाराषर औद्योधगक ववकास महामींडळाच्या औद्योधगक क्षेत्रातील सवलतीच्या िराने
उद्योजकाींना दिलेल्या जममनीींचे इतर वापरासाठी हसताींतरण करण्यासाठी आकारण्यात येणाऱया
१०० ्क्के शल्
ु कात कपात करून हे शल्
ु क २५ ्क्के इतके आकारण्याचा ननणचय माहे जानेवारी
२०१८ मध्ये वा त्यािरम्यान घेतला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या शुल्काच्या रकमेपैकी ६० ्क्के रक्कम शासनाला तसेच ४० ्क्के रक्कम
औियोधगक महामींडळाला िे ण्यात येणार आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, हसताींतरण शल्
ु कात १०० ्क्क्याींवरून २५ ्क्के इतकी कपात करण्याची कारणे
काय आहे त, तसेच जममनीचा वापर बींि करणार असल्याने होणार नर्ा लक्षात घेता या
जममनीच्या मूळ मालकाींना लाभ िे ण्यात येणार आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले,
त्यानुषींगाने कोणती कायचवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०५-१२-२०१८) : (१), (२) व (३) महाराषर औद्योधगक ववकास
महामींडळाने औद्योधगक क्षेत्रासाठी जममनीचे सींपािन करुन औद्योधगक घ्काींना भाडेपट्टय
् ाने
दिलेल्या

व

कालाींतराने

अशा

जममनीींना

नागरी

जममन(कमाल

िारणा

व

ववननयमन)

अधिननयम, १९७६ च्या कलम २० अन्वये सू् िे ण्यात आली आहे अशा जमीनी इतर
औद्योधगक वापरासाठी हसताींतरीत करावयाच्या झाल्यास अशा प्रकरणी शासन ननणचय

दि.२३.११.२००७ मध्ये नमुि केल्यानुसार १००% ऐवजी यापुढे प्रचमलत मशघ्रमसध्िगणकानुसार
२५% हसताींतरण शुल्क आकारण्याबाबतचा शासनाने दि.०३ र्ेब्रुवारी, २०१८ रोजी ननणचय घेतला
आहे .
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याबाबत महाराषर औद्योधगक ववकास महामींडळाने महामींडळाच्या कायचक्षेत्रातील
औद्योधगक घ्काींना भाडेपट्टयाने दिलेल्या व नाजकिा अधिननयम, १९७६ च्या कलम २०
अन्वये औद्योधगक प्रयोजनाथच स्
ु दिलेल्या अशा भख
ू ींडावरील उद्योग मोठ्या प्रमाणावर बींि
अवसथेत

असुन

अशा

उद्योग

घ्काकडील

जममनीचे

हसताींतरण

करण्यास

व

नववन

उद्योजकाींना या क्षेत्रामध्ये उद्योग उभारण्यास अडचण येत असल्याने याबाबतचे शुल्क कमी
करण्याच्या कारणासतव महाराषर औद्योधगक ववकास महामींडळाने सािर केलेल्या प्रसतावावर
उपरोक्त प्रमाणे ननणचय घेण्यात आला आहे .
(४) व (५) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
मौजे राांजनोली (ता.मभवांडी, जज.ठाणे) येथील मुांबई- नामशि हायवेवरील उड्डाणपुलाचे िाम
मे.सवु प्रम इन्रास्रक्चर इांडडया मल. िांपनीला हदल्याबाबत

(२९)

११२०३८ (१४-०४-२०१८).

श्री.शाांताराम मोरे

(मभवांडी ग्रामीण) :

सन्माननीय

मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) मौजे राींजनोली (ता.मभवींडी, जज.ठाणे) येथील मुींबई- नामशक हायवेवरील उड्डाणपल
ु ाच्या
कामाचे एमएमआरडीएने मे.सुवप्रम इन्फ्रासरक्चर इींडडया मल. याींना दिनाींक १० मे, २०१३ रोजी
वा त्यासुमारास कायचरींभ आिे श दिलेले आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सिर ठे केिाराने बाजूलाच असलेल्या ्ा्ा हौमसींग कींपनीच्या खाजगी पूलाचे
काम िे खील घेतले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सिर कींपनीला तीन वेळेस मुितवाढ िे ऊन िे खील उड्डाणपूलाचे काम केलेले
नाही, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, सुवप्रम इन्फ्रासरक्चर या ठे केिार कींपनीवर कोणती कायचवाही केली वा करण्यात
येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२७-११-२०१८) : (१) होय.
(२) ्ा्ा हौमसींग पल
ू ाचे काम हे खाजगी सवरूपाचे असल्याचे दिसन
ू येते.

(३), (४) व (५) मींब
ु ई नामशक हायवेवरील उड्डाणपल
ु ाचे काम हे मे. सवु प्रम इन्फ्रासरक्चर (इीं)
मलमम्े ड या कपींनीस िे ण्यात आले असून, कींत्रा्िारास दिनाींक १० मे, २०१३ रोजी कायाचरींभ

आिे श िे ण्यात आला होता. सिर कामाच्या ननवविे तील तरतूिीनस
ु ार ३+३ माधगचकाींचे पूल व
िोन्ही बाजूस ७ मी्र रुीं िीचे सेवा रसते व जसलप रसते याींचे बाींिकाम करणे अींतभत
ूच होते.

तथावप, सिर कामास परवानगी िे ताना भप
ु षृ ठ वाहतक
ू मींत्रालयाने ३+३ माधगचकेऐवजी

४+४ माधगचकाींच्या उड्डाणपल
ु ाचे बाींिकाम करण्याचे ननिे श िे ण्यात आले. यासतव रसत्याच्या
िोन्ही बाजूला ५ मी. रुीं िीचे अनतररक्त भूसींपािन करणे आवश्यक ठरले. तसेच या भागात

असलेल्या बीपीसीएल इींिन वादहनी, ठाणे मनपा जलवादहनी, ववद्युत वादहन्या, इ. सेवा
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वादहन्या सथलाींतरीत/सुरक्षक्षत करणे आवश्यक ठरले. सिर बाबीींमुळे ठे केिारास कामाकरीता
जागा उपलब्ि करून िे ण्यास ववलींब झाल्याने वेळोवेळी मुितवाढ िे ण्यात आली.

सिरचे काम ननिाचरीत मुितवाढीत पूणच न झाल्याने ठे केिारास दि. २२.०८.२०१७ व

दि. ३०.०५.२०१८ रोजी प्राधिकरणामार्चत कारणे िाखवा नो्ीस िे ण्यात आली आहे . सिर
उड्डाणपुलाचे काम आवश्यक गतीत पूणच होत नसल्यामुळे कींत्रा्िारावर िीं डात्मक कारवाई

करण्यात आली असन
ू , काम लवकरात लवकर पुणत्च वास नेण्यासाठी प्राधिकरणाच्या सतरावर
पाठपुरावा सुरू आहे .

राींजनोली येथील सजव्हचस रसत्याींची कामे पण
ू च झाली आहे त. सिर उड्डाणपल
ु ाच्या

उजव्या बाजूच्या माधगचकाींचे काम माहे डडसेंबर, २०१८ मध्ये व डाव्या बाजूच्या माधगचकाींचे काम
माहे मे, २०१९ पयांत पुणच करण्याचे ननयोजजत आहे .

___________

िुलाबा (मांब
ु ई) येथील इमारतीांची दरु वस्था झाल्याबाबत
(३०)

११२३८५ (०३-०४-२०१८).

श्री.राज पुरोहहत (िुलाबा) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय गह
ृ तनमायण मांत्री

(१) कुलाबा (मुींबई) येथील हजारो इमारतीींची िरु वसथा झाली असन
ू या इमारतीींमध्ये रदहवासी

वासतव्य करीत असल्याची बाब माहे जून, २०१७ च्या शेव्च्या आठवड्यात वा त्यासुमारास
ननिशचनास आली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, कुलाबा येथील जुन्या व मोडकळीस आलेल्या इमारती मोठ्या प्रमाणात

असल्याने त्याींच्या ववकासासाठी सीआरझेड ननयमावली व कायिा (कोस्ल झोन) यामुळे
अडथळा ननमाचण होत असल्याचेही माहे जून, २०१७ मध्ये वा त्या िरम्यानच्या शेव्च्या
आठवड्यात ननिशचनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या िोकायिायक इमारतीींचे सव्हे क्षण शासनामार्चत करण्यात येणार आहे काय,

(४) असल्यास, या िोकािायक इमारतीींच्या पन
ु ववचकासाबाबत शासनाने कोणती कायचवाही केली
वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. प्रिाश महे ता (१९-११-२०१८) : (१) व (२) होय, हे खरे आहे .
कायचकारी अमभयींता/अ-ववभाग, िरु
ु सती व पन
ु रच चना मींडळ याींच्या अखत्यारीत एकूण

१०४३ उपकर प्राप्त इमारती येतात. सिर इमारतीपैकी बहुताींश इमारती ह्या त्रब्रद्शकालीन
बाींिण्यात आल्या आहे त. सिर इमारतीचे सरासरी आयुषयमान ८० ते १७० वषे झालेले असून
सिर इमारती सद्यजसथतीत जीणचवसथेत असल्यामुळे त्याींचे आयषु यमान सींपलेले आहे . उक्त

इमारतीींमध्ये भाडेकरू/रदहवाशी वासतव्य करीत आहे त. कुलाबा पररक्षेत्र ववकासासाठी सीआरझेड
ननयमावली व कायद्यामळ
ु े (कोस्ल झोन) ववकासक या इमारतीच्या पुनववचकासाकररता पुढे
येत नाहीत. त्यामुळे इमारतीचे पन
ु ववचकास/पुनबाांिणी अडचणीचे ठरत आहे .
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(३) होय, पावसाळा पूवच सवेक्षण माहे र्ेब्रुवारी, २०१८ ते मे, २०१८ या कालाविीत करण्यात
आले आहे.

(४) कुलाबा ववभागात १४४ एम.जी. रोड, अ-११६३ ही इमारत िोकािायक म्हणून घोवषत
करण्यात आली आहे .

मुींबई इमारत िरु
ु सती व पन
ु रच चना मींडळाने त्याींच्या दि.१८.१०.२०१३ रोजीच्या

पत्रान्वये सिर इमारतीच्या िरु
ु सतीसाठी ना-हरकत प्रमाणपत्र दिले आहे . सिर इमारत अनतशय

िोकािायक असल्याने इमारतीतील रदहवाशाींना गाळे खाली करण्याच्या नो्ीसा बजावण्यात
आल्या आहे त. परीं तु या इमारतीतील रदहवाशाींनी गाळे खाली न करता, मा. उच्च न्यायालयात

याधचका िाखल केलेली आहे . मा. उच्च न्यायालयाने इमारत पडून जीवीत ककीं वा आधथचक हानी
झाल्यास त्यास म्हाडा जबाबिार राहणार नाही असे आिे श दि.०३.०५.२०१५ रोजी दिले आहे त.

मा. उच्च न्यायालयात रर् याधचका क्र.१६१७/२०१५ अद्यापही प्रलींत्रबत असन
ू , न्यायालयाने
इमारत ननषकासनास सथधगती दिली आहे.
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
मुतीजापूर (जज.अिोला) नगरपररषदें तगयत गत २ वषायत रमाई आवास
योजनेतील िामे झाली नसल्याबाबत

(३१)

११५०४४ (१२-०४-२०१८).

श्री.रणधीर सावरिर (अिोला पव
ू )य :

सन्माननीय

मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) अकोला जजल्हा ननयोजन सममतीची सभा दिनाींक १३ जानेवारी, २०१८ रोजी वा
त्यासुमारास घेण्यात आली, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास, उक्त सभेमध्ये मुतीजापूर नगरपररषिें तगचत गत २ वषाचत रमाई आवास

योजनेतील कामे झाली नसल्याने नगरपामलकेने कींत्रा्िाराची रक्कम प्रलींत्रबत ठे वली होती, हे
ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास,

प्रलींत्रबत

ठे वलेली

रक्कम

कींत्रा्िारास

अिा

करण्यासाठी

तत्कालीन

जजल्हाधिकारी याींनी हसतक्षेप करून मख्
ु याधिकारी नगरपामलका याींना रक्कम िे ण्यास भाग
पडल्याववषयी सिर सभेत चचाच झाली, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, सभेतील चचेमध्ये जजल्हा ननयोजन सममतीने तत्कालीन जजल्हाधिकारी याींचेवर
र्ौजिारी गन्
ु हा िाखल करण्याचा ठराव पाररत केला, हे ही खरे आहे काय,

(५) असल्यास, जजल्हा ननयोजन सममती, अकोला याींनी सिर प्रकरणी गुन्हा िाखल केला आहे
काय,

(६) नसल्यास, ववलींबाची करणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२७-११-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे .
(२), (३), (४) व (५) • सिर सभेमध्ये मुनतचजापूर नगरपररषिे अींतगचत रमाई आवास
योजनेतील कामाींबाबत चचाच झाली नाही.
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• नगरपररषिे त रमाई आवास योजनेअत
ीं गचत झालेल्या बाींिकामात कींत्रा्िाराचा सींबींि येत
नसल्याने कींत्रा्िाराचे कोणतेही िे यक प्रलींत्रबत नव्हते, असे मुख्याधिकारी, नगरपररषि
मुनतचजापूर याींनी कळववले आहे .

• जजल्हा ननयोजन सममतीच्या बैठकीत झालेला ठराव हा केंद्र परु सकृत एकाजत्मक गह
ृ ननमाचण
व

झोप्पट्टी

ववकास

कायचक्रमाींतगचत

झालेल्या

कामाींशी

सींबींिीत

होता.

रमाई

आवास

योजनेअत
ीं गचतच्या कामाशी त्याचा सींबींि नव्हता. तसेच अद्याप जजल्हा ननयोजन सममतीने
सिर प्रकरणी गुन्हा िाखल केलेला नाही, असे जजल्हाधिकारी, अकोला याींनी कळववले आहे .
(६) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
उल्हासनगर महानगरपामलिा (जज.ठाणे) वविास आराखड्यातही मुस्लीम िब्रस्तानािरीता
आरक्षक्षत असलेल्या भख
ू ांडाचे आरक्षण मे. ररजन्सी तनमायण या िांपनीचे
वविासि याांचे नावे िरण्यात येत असल्याबाबत

(३२)

११६५७३ (०३-०८-२०१८).

श्री.नसीम खान (चाांहदवली) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

(१) उल्हासनगर (जज.ठाणे) शहरातील दिनाींक २६ माचच, २०१३ रोजी सव्हे न. ५८ मिील २
एकर जागा मुसलीम बाींिवासाठी मुसलीम कब्रसतानसाठी आरक्षक्षत करण्याचा ननणचय झाला
होता, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उल्हासनगर महानगरपामलकेने सिर जागा ताब्यात घेतल्यानींतर कब्रसतानाला
सींरक्षण मभींत बाींिण्यात आली व िर्नवविी सरु
ु करुन दिनाींक १९ जल
ु ,ै २०१७ रोजी

उल्हासनगर महानगरपामलकाच्या ठराव क्र १९-ड अन्वये सव्हे न. ५८ मिील ८००० चौ मी्र
इतकी जागा मुसलीम कब्रसतानकरीता आरक्षक्षत करण्याचा ठराव करण्यात आला होता, हे ही
खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उल्हासनगर महानगरपामलका ववकास आराखड्यातही मस
ु लीम कब्रसतानाकरीता
आरक्षक्षत असलेल्या भूखींडाचे आरक्षण मे.ररजन्सी ननमाचण या कींपनीचे ववकासक श्री महे श

अग्रवाल याींचे नावे करण्याचा प्रयत्न होत असल्याचे माहे र्ेब्रुवारी, २०१८ मध्ये वा त्या
िरम्यान ननिशचनास आले, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी करुन कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१६-११-२०१८) :(१) उल्हासनगर शहराच्या मुळ मींजूर ववकास योजनेमध्ये
महाराषर प्रािे मशक व नगर रचना अधिननयम, १९६६ चे कलम ३७ अन्वये र्ेरबिल करुन
शासनाने मौ.म्हारळ येथील स.नीं.५८(पै.) २ एकर जमीन कब्रसतानकरीता आरक्षक्षत केली आहे .
प्रारुप सुिाररत ववकास योजनेमध्ये सिरचे आरक्षण कायम ठे ऊन उल्हासनगर

महानगरपामलकेने सुिाररत प्रारुप ववकास योजना शासनास कलम ३० अन्वये मींजूरीकररता
सािर केली आहे . सिर प्रारुप सुिाररत ववकास योजनेस शासनाने भागश: मींजुरी दिलेली
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असून, सिर भख
ू ींड हा ववकास योजनेमिून वगळलेल्या क्षेत्रामध्ये (E.P) ववकास योजनेस
मींजूरी ियावयाच्या क्षेत्रामध्ये समाववष् आहे .

(२) श्री.कलवींतमसींह सहोता व श्री.जमनािास पुरसवामी या सिसयाींनी सथगन प्रसतावाद्वारे

याबाबत महासभेत चचाच होवन
ू ननणचय घ्यावा, अशी ववनींती केली असता, महासभेने दिनाींक

१९/७/२०१७ रोजी महासभा ठराव क्र.१९ ड अन्वये हा भख
ू ींड िर्नभम
ू ीसाठी आरक्षक्षत
ठे वण्यास शासनास ननिशचनास आणून ियावे व न्यायालयाच्या आिे शास अिीन राहून मान्यता
िे त आहे , असा ठराव उल्हासनगर महानगरपामलकेने मींजूर केला आहे .
(३) नाही.

(४) व (५) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
िपाडडया नगर ते ममठी नदीपासन
ू वािोला उड्डाणपुलापयंत मुांबई महानगर प्रदे श वविास
प्राधधिरणामाफयत उन्न्नत मागायचे िाम सर
ु असल्याबाबत

(३३)

११६७१२ (२३-०७-२०१८).

श्री.सांजय पोतनीस (िमलना) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

(१) मुींबईतील साींताक्रुझ-चें बुर मलींक रोडअींतगचत कपाडडया नगर ते ममठी निीपासन
ू वाकोला

उड्डाणपुलापयांत मुींबई महानगर प्रिे श ववकास प्राधिकरणामार्चत उन्न्नत मागाचचे काम सुरु
आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त उन्नत मागाचच्या प्रकल्पामध्ये बाधित झालेली कपाडडया नगर ते ममठी
निीपासन
ू

ते

मसएस्ी

रोडवरील

अननवासी

बाींिकामे

महानगरपामलकेमार्चत

ननषकामसत

करण्यात आलेली आहे त, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, उन्नत मागच प्रकल्पबाधिताींची पात्र अपात्रते सींिभाचतील अींनतम पररमशष् यािी
अियापपयांत ननगचममत झालेली नाही, हे ही खरे आहे काय,
(४) असल्यास, उन्नत मागच प्रकल्प मींब
ु ई महानगर प्रिे श ववकास प्राधिकरणामार्चत राबववण्यात

येत असल्यामुळे प्रकल्पबाधित पात्रता िारकाींसाठी पयाचयी जागा उपलब्ि करुन िे ण्याकररता
मुींबई महानगर प्रािे मशक ववकास प्राधिकरणाने पी.ए.पी अननवासी गाळे महानगरपामलकेस
उपलब्ि करुन दिले आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(५) असल्यास, सिर प्रकल्पामध्ये बाधित झालेल्या पात्र अननवासी बाींिकामिारकाींना पयाचयी
गाळे उपलब्ि करुन िे ण्यात आले आहे त काय,
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२७-११-२०१८) : (१) होय. कुलाच ते वाकोला उन्नत मागाचचे काम मुींबई
महानगर प्रिे श ववकास प्राधिकरणामार्चत काम करण्यात येत आहे , तर कुलाच ते वाकोला
येथील रसता रुीं िीकरणाचे काम हे बह
ृ न्मुींबई महानगरपामलकेमार्चत करण्यात येत आहे.

(२) होय. ममठी निीपासून ते मस.एस.्ी. रोड वरील एकूण १४३ अननवासी बाींिकामे बह
ृ न्मुींबई
महानगरपामलकेमार्चत ननषकामसत करण्यात आली आहे त.
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(३) नाही, उन्नत मागच प्रकल्प बाधिताींची पात्र अपात्रतेसींिभाचतील अींनतम पररमशष् यािी दिनाींक
१९.१.२०१८ रोजी ननगचममत करण्यात आली आहे व चौथी पुरवणी पररमशष्-२ दिनाींक २७ जून,
२०१८ रोजी ननगचममत करण्यात आले आहे त.

(४) होय. मींब
ु ई महानगर प्रिे श ववकास प्राधिकरणाकडून बह
ु ई महानगरपामलकेस १२८
ृ न्मींब
अननवासी गाळे व ३० ननवासी सिननका हसताींतरीत केल्या आहे त.

(५) प्रकल्पाने बाधित झालेल्या ५९ पात्र अननवासी बाींिकामिारकाींना मुींबई महानगर प्रिे श
ववकास

प्राधिकरणामार्चत

बह
ृ न्मुींबई

महानगर

पामलकेला

हसताींतरीत

केलेल्या

अननवासी

गाळयाींचे वा्प करण्यात आलेले आहे .
(६) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
िुलाबा-वाांद्रे-मसप्झ मेरो-३ प्रिल्पाबाबत
(३४)

११७२८७ (२६-०७-२०१८).

श्री.मांगलप्रभात लोढा (मलबार हहल), श्री.ज्ञानराज चौगल
ु े

(उमरगा), श्रीमती तप्ृ ती सावांत (वाांद्रे पूव)य , श्री.मांगेश िुडाळिर (िुलाय), श्री.मशवाजीराव िडडयले
(राहुरी), श्री.सांतोष दानवे (भोिरदन) :
करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा

(१) कुलाबा-वाींद्रे-मसप्झ मेरो-३ प्रकल्पाच्या कामाची सद्यःजसथती काय आहे ,

(२) असल्यास, या प्रकल्पामळ
ु े प्रकल्पबाधित होणाऱया धगरगाींव आणण काळबािे वी पररसरातील
इमारतीत राहणाऱया रदहवाश्याींचे पुनवचसन त्याच पररसरात करण्यात यावे या रदहवाश्याींच्या
मागणीच्या

अनुषींगाने

मुींबई

मेरो

रे ल

कापोरे शनने

म्हाडाच्या

इमारतीतील

घरे

प्रकल्पबाधिताींसाठी राखीव ठे वण्याबाबत म्हाडासोबतच्या कराराची प्रकक्रया पुणच झाली आहे
काय,

(३) असल्यास, ककती कालाविीत प्रकल्पबाधिताींचे पुनवचसन करुन मेरो-३ चे काम पूणच
करण्यात येणार आहे ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०७-१२-२०१८) : (१) मेरो-३ प्रकल्पाची मेरो सथानके व बोगद्याची २१%
सथापत्य कामे पण
ू च झाली असन
ू सवच ७ पॅकेजेसमिील कामे मींब
ु ई मेरो रे ल कॉपोरे शन मल.,
मुींबई याींच्या सतरावर प्रगतीपथावर आहे त.
(२) मेरो

लाईन-३

प्रकल्पाींतगचत

धगरगाव

व

काळबािे वी

सथानकामळ
ु े

बाधित

होणाऱया

प्रकल्पग्रसताींचे पुनवचसन त्याच भागात मुींबई मेरो रे ल कॉपोरे शन मल., मुींबई याींच्यामार्चत

करण्यात येणार आहे . तात्परु त्या सथलाींतरणाकररता म्हाडामार्चत वपींपळवाडी (धगरगाींव) येथे

प्रकल्पबाधिताींकरीता ८९ ननवासी सिननका मुींबई मेरो रे ल कॉपोरे शन मल. मुींबई याींना उपलब्ि
करुन िे ण्यात आल्या आहे त. सिर सिननकाींबाबत म्हाडा व मुींबई मेरो रे ल कॉपोरे शन मल.

याींच्या िरम्यान करावयाच्या करारनाम्याची प्रकक्रया मुींबई मेरो रे ल कॉपोरे शन मल. च्या
सतरावर सुरु आहे .
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(३) बाधित इमारतीच्या जागेचा ताबा ममळाल्यापासून ४६ मदहन्याच्या कालाविीमध्ये मुींबई
मेरो रे ल कॉपोरे शन मल. याींच्यामार्चत कायमसवरुपी िे य असलेल्या पुनवचसनाकररताींच्या
सिननकाींचे बाींिकाम पूणच करुन िे ण्याचे ननयोजजत आहे.
___________

मुांबई महानगरपामलिेच्या शाळाांमध्ये तब्बल ७८१ पदे ररक्त असल्याबाबत
(३५)

११७५६२ (२३-०७-२०१८).

श्री.अममन पटे ल (मुांबादे वी), श्री.राधािृष्ट्ण ववखे-पाटील

(मशडी), श्री.पथ्
ृ वीराज चव्हाण (िराड दक्षक्षण), श्री.ववजय वडेट्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.िालीदास

िोळां बिर (वडाळा), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), प्रा.वषाय गायिवाड (धारावी), श्री.नसीम
खान (चाांहदवली), श्री.िुणाल पाटील (धळ
ु े ग्रामीण), श्री.बाळासाहे ब थोरात (सांगमनेर), डॉ.सांतोष
टारफे

(िळमनुरी),

श्रीमती

तनमयला

गाववत

(इगतपूरी),

श्री.अब्दल
ु

सत्तार

(मसल्लोड),

श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर), श्री.अमर िाळे (आवी), श्री.आमसफ शेख (मालेगाांव मध्य),
श्री.अममत ववलासराव दे शमख
ु (लातरू शहर), श्री.जयिुमार गोरे (माण), िुमारी प्रणणती मशांदे
(सोलापूर शहर मध्य), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.सुतनल िेदार (सावनेर), श्री.रणजीत िाांबळे

(दे वळी), अॅड.यशोमती ठािूर (ततवसा), प्रा.ववरें द्र जगताप (धामणगाव रे ल्वे), श्री.सांजय पोतनीस
(िमलना) :

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१)

महानगरपामलका

मुींबई

शाळाींमध्ये

तब्बल

७८१

पिे

ररक्त

असल्याचे

मादहती

अधिकाराअींतगचत दिनाींक ७ एवप्रल, २०१८ रोजी वा त्या सुमारास ननिशचनास आले आहे , हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, मींब
ु ई महानगरपामलकेने माहे सप््ें बर,२०१७ पयांतची मशक्षकाींची आकडेवारी दिली
असुन त्यानुसार सवच माध्यमाच्या शाळाींमध्ये मशक्षण हक्क कायद्यानुसार ८९०० आवश्यक पिे

आहे त मात्र सध्या महानगरपामलकेच्या सेवेत केवळ ८,११९ मशक्षक कायचरत असुन अियापही
७८१ पिे ररक्त आहे त अनेक मशक्षणशासत्र पिवी व पिववकािरक मशक्षक भरतीच्या प्रतीक्षेत

असतानाही मशक्षकभरती न करता मशक्षक अनतररक्त असल्याचे िाखववण्यात येत आहे ही
गींभीर बाब असन
ू मशक्षक भरती सींिभाचत मुींबई महानगरपामलकेने प्रकक्रया सुरु करण्याची
मागणी होत आहे हे लक्षात घेता शासनाने कोणती आवश्यक ती कायचवाही केली वा करण्यात
येणार आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (११-१२-२०१८) : (१) बह
ृ न्मुींबई महानगरपामलकेच्या मशक्षण ववभागाींतगचत
असलेल्या शाळाींमिील प्सींख्येनस
ु ार प्रमशक्षकाींची ९६१९ पिे आवश्यक आहे त. तथावप, ९७२८
मशक्षक कायचरत आहे त.

बह
ु ई महानगरपामलकेच्या इींग्रजी माध्यमाींच्या (इयत्ता १ ली ते १० वी)
ृ न्मींब

शाळाींमध्ये ३१५ अनतररक्त प्रमशक्षकाींची व मुींबई पजब्लक सकुल (इींग्रजी माध्यम) (इयत्ता छो्ा
मशशु ते १० वी) मध्ये ११३ प्रमशक्षकाींची आवश्यकता आहे .
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(२) व (३) मुींबई महानगरपामलकेच्या मशक्षण ववभागाींतगचत असलेल्या इींग्रजी माध्यम व मुींबई
पजब्लक सकूल (इींग्रजी माध्यम) मिील प्रमशक्षकाींची ररक्त पिे भरण्याच्या अनुषींगाने बह
ृ न्मुींबई
महानगरपामलकेमार्चत कायचवाही सरु
ु आहे .

___________

ठाणे येथील घोडबांदर मागायवर िासारवडवली, ओवळा आणी भाईंदर
एिबत्रत एिच उड्डाणपुल उभारण्याबाबत
(३६)

११८३७०

(२९-०७-२०१८).

श्री.जजतेंद्र

आव्हाड

(मुांब्रा

िळवा),

श्री.जयांत

पाटील

(इस्लामपरू ), श्री.शमशिाांत मशांदे (िोरे गाव), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.हसन मश्र
ु ीफ
(िागल),

श्री.भास्िर जाधव

(गुहागर),

श्री.नरहरी

णझरवाळ

(हदांडोरी),

श्री.पाांडुरां ग

बरोरा

(शहापूर), श्री.वैभव वपचड (अिोले), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.हदपि चव्हाण (फलटण),
श्री.सुरेश लाड (िजयत) :

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) ठाणे येथील घोडबींिर मागाचवरील वाहतुक कोंडी सोडववण्यासाठी एममएआरडीएच्या

माध्यमातुन उभारण्यात येणा-या कासारवडवली, ओवळा आणी भाईंिर या उड्डाणपल
ु ाींचा
एकत्रत्रत एकच उड्डाणपल
उभारण्याची लोकप्रनतननिीींनी मा.मख्
ु
ु यमींत्री याींचेकडे दिनाींक २५
एवप्रल, २०१८ रोजी वा त्या सुमारास तसेच वारीं वार मागणी केलेली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी आतापयांत कोणती कायचवाही केली व त्यानुसार कोणता ननणचय
घेतला वा घेण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०७-१२-२०१८) : (१) हे खरे आहे .
(२) व (३) प्रश्नािीन दठकाणी घोडबींिर रोडच्या मध्यावर प्रसताववत असलेल्या मेरो सोबत
रसत्यावरील वाहनाींच्या वाहतूकीसाठी उड्डाणपुलाची अन्य काय उपाययोजना करता येईल,

याबाबत सववसतर अ्यास करुन पढ
ु ील कायचवाही करण्याचे प्राधिकरणाच्या सतरावर ननयोजजत
आहे .

___________
मुांबई महानगरपामलिेतील बायोमेरीि मशीन बांद असल्याने िमयचा-याांच्या
हजेरी नोंदणीत गोंधळ तनमायण झाला असल्याबाबत

(३७)

११८४०१ (२९-०७-२०१८).

श्री.अममन पटे ल (मुांबादे वी), श्री.राधािृष्ट्ण ववखे-पाटील

(मशडी), श्री.पथ्
ृ वीराज चव्हाण (िराड दक्षक्षण), श्री.ववजय वडेट्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.िालीदास

िोळां बिर (वडाळा), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), प्रा.वषाय गायिवाड (धारावी), श्री.नसीम
खान (चाांहदवली), श्री.िुणाल पाटील (धळ
ु े ग्रामीण), श्री.बाळासाहे ब थोरात (सांगमनेर), डॉ.सांतोष
टारफे

(िळमनरु ी),

श्रीमती

तनमयला

गाववत

(इगतपरू ी),

श्री.अब्दल
ु

सत्तार

(मसल्लोड),

श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर), श्री.अमर िाळे (आवी), श्री.आमसफ शेख (मालेगाांव मध्य),
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श्री.अममत ववलासराव दे शमख
ु (लातूर शहर), श्री.जयिुमार गोरे (माण), िुमारी प्रणणती मशांदे

(सोलापूर शहर मध्य), श्री.सुतनल िेदार (सावनेर), अॅड.यशोमती ठािूर (ततवसा), प्रा.ववरें द्र
जगताप (धामणगाव रे ल्वे), श्री.राहुल बोंद्रे (धचखली), श्री.हषयवधयन सपिाळ (बुलढाणा) :
सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मुींबई महानगरपामलकेतील बायोमेरीक मशीन बींि असल्याने कमचचा-याींच्या हजेरी नोंिणी
मध्ये गोंिळ ननमाचण झाला असुन मशीनमिील त्रु्ीींमळ
ु े महानगरपामलका कमचचारी आणण

अधिकारी याींचे वेतन कापण्यात येत असल्याचे दिनाींक १८ एवप्रल, २०१८ रोजी वा त्यासुमारास
ननिशचनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त मशीनमध्ये कमचचारी व अधिकारी याींच्या तीन पाळयाींची नोंिच घेण्यात
आली नसल्याने अनेक कमचचा-याींची गैरसोय होत आहे मशीन बींि असल्याने िै नींदिन हजेरीची
नोंिणी करण्यास अडचण ननमाचण झाली आहे हे लक्षात घेता आवश्यक ती कोणती कायचवाही
केली वा करण्यात येणार आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (११-१२-२०१८) : (१) व (२) बह
ृ न्मुींबई महानगरपामलकेच्या सवच
कायाचलयाींत

आिार

क्रमाींक

आिारीत

बायोमेरीक

प्रणाली

अींधगकारली

असन
ू ,

महानगरपामलकेमध्ये नोव्हें बर २०१७ पासून बायोमेरीक प्रणालीतील उपजसथतीची जोडणी सॅप
प्रणालीअींतगचत मानव सींसािान प्रणालीशी करण्यात आली आहे.

सिर प्रणालीच्या अनुषींगाने कमचचाऱयाींचे मामसक वेतन सींकलीत केले असता,

बह
ृ न्मुींबई महानगरपामलकेत कायचरत कमचचाऱयाने कायाचलयात उशीरा उपजसथती नोंिववल्यामुळे,
कायाचलय लवकर सोडल्यामळ
ु े अथवा मानव सींसािन प्रणालीत सिर कमचचाऱयाींच्या प्रशासकीय
कायाचलयाींद्वारे चुकीची/अपूणच मादहती भरल्यामुळे त्याींच्या वेतनात कपात करण्यात आली आहे.
तसेच,

सिर

बाबीींची

महानगरपामलकेच्या

सींबींधित

खातेप्रमख
ु ाींमार्चत

शहाननशा

करण्यासापेक्ष थाींबववण्यात आलेले मामसक वेतन कमचचाऱयाींना अिा करण्यात आले असल्याचे
महानगरपामलकेमार्चत कळववण्यात आले आहे .
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

बुलढाणा जजल्हयातील अजननशमन दलातील ररक्त पदे भरन
अजननशमन यांत्रणा सक्षम िरण्याबाबत

(३८)

११९३०० (२६-०७-२०१८).

श्री.हषयवधयन सपिाळ (बल
ु ढाणा) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री

(१) राज्यातील जजल्हासतरावर अजग्नशामक सक्षमीकरणाची प्रभावीपणे अींमलबजावणी केली
जात नाही, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, बल
ु ढाणा जजल्हयात व खामगाींव तालक्
ु यात अजग्नशमन िलातील र्ायरमनची
४० पिे ररक्त असल्याने अजग्नशमन यींत्रणा आपत्कालीन प्रसींगी सक्षमपणे राबववले जात
नसल्याचे माहे मे, २०१८ मध्ये वा त्या िरम्यान ननिशचनास आले, हे ही खरे आहे काय,
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(३)

असल्यास,

बुलढाणा

जजल्हयात

वाढते

नागररकीकरण

व

एम.आय.डी.सी.

अजग्नसुक्षक्षततेचा प्रश्न गींभीर झाला आहे , हे ही खरे आहे काय,

मुळे

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन बल
ु ढाणा जजल्हयातील अजग्नशमन
िलातील ररक्त पिे भरुन अजग्नशमन यींत्रणा सक्षम करण्यासाठी कोणती कायचवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (३०-११-२०१८) : (१) राज्यातील जजल्हा सतरावर सवच महानगरपामलका /
नगरपररषिाींमध्ये अजग्नशमन सेवेचे सक्षमीकरण करण्यासाठी राज्यात महाराषर अजग्नसुरक्षा

अमभयान राबववण्यात येत असून त्या अींतगचत सक्षमीकरणाशी सींबींधित ववववि बाबीींची प्रािान्य
क्रमानुसार अींमलबजावणी करण्यात येत आहे .

(२), (३) व (४) • बल
ु ढाणा जजल्ह्यातील ११ नगरपररषिाींमध्ये र्ायरमनची एकूण ३८ पिे
ररक्त आहे त.

• ही पिे तात्काळ भरण्याबाबत जजल्हाधिकारी, बुलढाणा याींनी सींबींिीत नगरपररषिाींना
र्ेब्रुवारी, २०१८ मध्येच ननिे श दिले आहे त.

• सिर कायचवाही ववदहत कालाविीत पण
ू च होण्याच्या दृष्ीने योग्य ते उपाय योजण्यास
नगरपररषि प्रशासन सींचालनालयास कळववण्यात आले आहे.
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
उल्हासनगर (जज.ठाणे) शहरात होत असलेल्या अनधधिृत बाांधिामाांबाबत
(३९)

११९३२० (२८-०७-२०१८).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.राजु तोडसाम (अणी) :

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) उल्हासनगर (जज.ठाणे) शहरात होत असलेल्या अनधिकृत बाींिकामाींवर कारवाई व्हावी व
नवीन अनधिकृत बाींिकामे होऊ नये म्हणून १५० हून जासत दठकाणी होत असलेल्या
अनधिकृत बाींिकामाववरोिात सथाननक नागररक श्री.ननरीं जन िास याींनी महानगरपामलकेत लेखी
तक्रारी केल्या आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त तक्रारी करू नये व मादहतीच्या अधिकारात कोणतीही मादहती मागू नये
अन्यथा

्ाडा

अींतगचत

र्सववण्यात

येईल

अशी

िमकी

श्री.िास

याींना

उल्हासनगर

महानगरपामलकेच्या अधिका-याींनी दिल्याचे ननिशचनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी चौकशी करण्यात आली आहे काय, चौकशीचे ननषकषच काय
आहे त व नागररकाींना िमक्या िे णा-या अधिका-याींववरुद्ध शासनाने कोणती कारवाई केली वा
करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. दे वेंद्र फडणवीस (११-१२-२०१८) : (१) हे खरे आहे .
(२) व (३) अशा प्रकारची िमकी उल्हासनगर महानगरपामलकेच्या अधिकाऱयाींनी दिल्याबाबतचा
अजच महानगरपामलकेस प्राप्त झाला नसल्याचे तसेच, अशी िमकी प्राप्त झाल्याबाबतची
मादहती सींबींधित पोलीस स्े शनकडून महानगरपामलकेस प्राप्त झाली नसल्याचे उल्हासनगर
महानगरपामलकेमार्चत कळववण्यात आले आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
ठाणे महानगरपामलिा हद्दीत राबववण्यात आलेल्या झोपडपट्टी पन
ु ववयिास योजनेबाबत
(४०)

११९६३४ (२३-०७-२०१८).

श्री.सभ
ु ाष भोईर (िल्याण ग्रामीण) :

सन्माननीय

मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) ठाणे महानगरपामलका हद्दीत क्लस्र योजनेला मींजुरी िे ण्यात आली आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, ठाणे महानगरपामलका हद्दीतील झोपडपट्टी पन
ु ववचकास योजनेबाबत शासनाने
कोणता ननणचय घेतला आहे,

(३) असल्यास, सिर योजनेमध्ये आजपयांत ककती प्रसताव तयार करण्यात आलेले आहे त व
ककती सिननकाींचे वा्प करण्यात आले आहे आणण ककती सिननका ररक्त आहे त ,
(४) असल्यास, ररक्त असलेल्या सिननकाींबाबत कोणता ननणचय घेण्यात आला वा येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.

दे वेंद्र

फडणवीस

ननयमावलीमध्ये

(१६-११-२०१८)

नागरी पुनननचमाचण

:

(१)

ठाणे

शहराच्या

मींजूर

ववकास

ननयींत्रण

समुह ववकास योजनेची ननयमावली अधिसुचना क्र.

द्पीएस-१२१३/ २७२६/प्र.क्र.२४/१४/नवव-१२, दि.५/७/२०१७ अन्वये समाववष् करण्यात आली
आहे .

(२) ठाणे शहराच्या मींजूर ववकास ननयींत्रण ननयमावलीमध्ये

झोपडपट्टी पुनवचसन योजनेबाबतची

ननयमावली अधिसुचना क्र. द्पीएस-१२१२/१२१/ प्र.क्र.६२/१३/नवव-१२, दि.११/९/२०१४ अन्वये
समाववष्

करण्यात आली आहे . तसेच शासन अधिसुचना दि.११/९/२०१४ अन्वये

झोपडपट्टी

पन
ु वचसन प्राधिकरणाच्या क्षेत्रामध्ये ठाणे महानगरपामलकेचा समावेश करण्यात आला आहे .
(३) झोपडपट्टी पुनवचसन योजनेमध्ये

आतापयांत

६९ प्रसतावाींना इरािापत्र िे ण्यात आले असुन,

५१७७ सिननका झोपडीिारकाींना वा्प करण्यात आले आहे त.

(४) झोपडपट्टी पुनवचसन योजनेअींतगचत सिननका ररक्त नाहीत.
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
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मुांबई शहरात आयुवेहदि रनणालय सुर िरण्याबाबत
(४१)

११९८१३ (२३-०७-२०१८).

श्री.प्रिाश फातपेिर (चें बूर) :

सन्माननीय मुख्यमांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मींब
ु ई शहरात आयव
ु ेिीक उपचार पध्ितीने उपचार करण्याकररता महानगरपामलकेमार्चत

आयुवेि रुग्णालय सुरु करण्याचा प्रसताव मागील आठ वषाांपासून आरोग्य लेखापालाींच्या
शेऱयामुळे रखडला असल्याचे माहे एवप्रल, २०१८ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिशचनास आले, हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, शहरातील प्रत्येक प्रभागात एक या प्रमाणे २४ आयुवेदिक रुग्णालय सुरु
करण्याचा ननणचय प्रशासनाने घेतला होता, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सिर ननणचयाची अींमलबजावणी होण्यास ववलींब लागण्याची कारणे काय आहे त,
(४) असल्यास, याबाबत शासनाची भूममका काय आहे ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (११-१२-२०१८) : (१) मींब
ु ई शहरात महापामलकेमार्चत आयव
ु ेदिक रुग्णालय
सुरु

करण्याच्या

प्रसतावावर

उप

प्रमुख

लेखापाल

(आरोग्य)

याींनी

उपजसथत

केलेल्या,

रुग्णालयाच्या बाींिकामाकरीता जागेची उपलब्िता, रुग्णालय चालववणार कमचचारी वगच व
अनुषींगीक सोयी-सुवविा इत्यािी मुद्दयाींबाबतची पुतत
च ा होऊ न शकल्यामुळे प्रलींत्रबत आहे ही
वसतुजसथती आहे .

(२) बह
ु ई महानगरपामलकेच्या प्रभागाींमध्ये २४ आयव
ु ेदिक रुग्णालये सरु
ु करण्याचा अींनतम
ृ न्मींब
ननणचय घेण्यात आला नसल्याचे बहृ न्मुींबई महानगरपामलकेने कळववले आहे .

(३) व (४) सद्य:जसथतीत बह
ुीं ई महानगरपामलकेमार्चत बा.य.ल. नायर िमाचिाय रुग्णालय
ृ न्मब

व रा. ए. समा. रुग्णालयामध्ये आयुवेिीक बाह्यरुग्ण ववभाग व अनुक्रमे ५ व १०
रुग्णशय्याींचा आींतररुग्ण ववभाग कायचरत असन
ू , महानगरपामलका मख्
ु यालय, एलकर्न्स्न रोड,
प्रभािे वी आणण अींिेरी या चार दठकाणी आयुवेिीक िवाखाने चालववण्यात येतात.

तथावप बह
ृ न्मुींबई महानगरपामलकेच्या हद्दीमध्ये आयुवेिीक रुग्णालय नव्याने सुरु

करण्याची आवश्यकता तपासून याबाबतचा ननणचय महानगरपामलकेने त्याींच्या सतरावर घ्यावा
अशा सूचना िे ण्यात आल्या आहेत.

___________

मुांबई शहरातील महानगरपामलिा शाळाांमधील स्वच्छता व सुरक्षेची
जबाबदारी िांत्राटदाराांवर सोपववण्यात आल्याबाबत

(४२)

११९९१७ (२९-०७-२०१८).

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

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

(१) मुींबई शहरातील महानगरपामलका शाळाींमिील सवच्छता व सुरक्षेची जबाबिारी कींत्रा्िाराींवर
सोपववण्यात आली आहे , हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, सिरहू कींत्रा्िाराींना त्याींचा कामाचा मोबिला िे ण्यापूवी महानगरपामलका
शाळाींतील ववद्यार्थयाांचे मत घेऊन उपजसथत असलेल्या ववद्यार्थयाांपक
ै ी ७० ्क्के ववद्यार्थयाांनी
त्याींच्या शाळे त सवच्छता चाींगली असल्याचे मत दिले तरच कींत्रा्िाराींना त्याींच्या कामाचा
मोबिला द्यावा असे आिे श महानगरपामलका आयक्
ु त याींनी दिल्याचे माहे मे, २०१८ मध्ये वा
त्या िरम्यान ननिशचनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सिर आिे शानींतर त्याची अींमलबजावणी ककती शाळाींमध्ये करण्यात आली आहे ,
त्यानुसार पुढे कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (११-१२-२०१८) : (१) हे खरे आहे .
(२) हे खरे आहे .
(३) सिर आिे शाची अींमलबजावणी बह
ृ न्मुींबई महानगरपामलकेच्या सवच शालेय इमारतीींमिून
करण्यात येत आहे.

तसेच, महानगरपामलकेच्या सवच शालेय इमारतीींमिून प्रत्येक मदहन्याच्या शेव्च्या

दिवशी ववद्यार्थयाांचे सवच्छतेबाबत प्रनतसाि घेण्यात येत असून, हे प्रनतसाि ७५% जासत
असल्यास अधििानाची प्रकक्रया करण्यात येत असल्याचे बह
ृ न्मुींबई महानगरपामलकेमार्चत
कळववण्यात आले आहे .

(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
मुांबईमध्ये नालेसफाईच्या िामात मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार होत असल्याबाबत
(४३)

१२०६९३ (२९-०७-२०१८).

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

श्री.िालीदास िोळां बिर (वडाळा), श्री.अममन पटे ल (मुांबादे वी), श्री.अस्लम शेख (मालाड

पजश्चम), प्रा.वषाय गायिवाड (धारावी), श्रीमती तनमयला गाववत (इगतपूरी), अॅड.यशोमती ठािूर
(ततवसा), श्री.नसीम खान (चाांहदवली), प्रा.ववरें द्र जगताप (धामणगाव रे ल्वे), डॉ.सांतोष टारफे

(िळमनुरी), श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), श्री.हषयवधयन सपिाळ (बल
ु ढाणा), श्री.ववजय
वडेट्टीवार (ब्रम्हपरू ी) :

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

(१) मुींबईमध्ये नालेसर्ाईचे काम असमािानकारक असून या कामामध्ये मोठ्या प्रमाणात
गैरव्यवहार होत असल्याचा आरोप एका राजकीय पक्षाने केल्याचे माहे मे, २०१८ मध्ये वा त्या
िरम्याच्या पदहल्या आठवड्यात ननिशचनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, नालेसर्ाईची कामे प्रत्यक्षात होत नसल्याचे आरोप नागररकाींकडून होत आहे त,
हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी सखोल चौकशी करण्यात आली आहे काय, चौकशीचे ननषकषच
काय आहे त, तसेच चौकशीनुसार सींबींधित कींत्रा्िार व अधिकाऱयाींवर कोणती कारवाई करण्यात
आली वा येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. ५१३ (38)
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (११-१२-२०१८) : (१) व (२) बह
ृ न्मुींबई महानगरपामलका क्षेत्रात सन २०१८

मध्ये महानगरपामलकेमार्चत मोठया नालेसर्ाईमध्ये आतापयांत ३ लाख मेरीक ्नाींहून अधिक

गाळ काढून क्षेपणभम
ू ीवर वाहून नेण्यात आला आहे .
तसेच, छो्े नाले, रसत्यालगतची ग्ारे , पातमख
ु ,े मोऱया, जलप्रवेमशका व लॅ ्रल्स

यातूनही मोठया प्रमाणावर गाळ काढून क्षेपणभूमीवर वाहून नेण्यात आला आहे असे बह
ृ न्मुींबई
महानगरपामलकेमार्चत कळववण्यात आले आहे .
(३) व (४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
उल्हासनगर (जज.ठाणे) महानगरपामलिेच्या उपायुक्त याांनी रस्त्याच्या
िामासाठी पैसे माधगतल्याबाबत

(४४) १२१३०३ (२९-०७-२०१८).

श्री.महे श चौघुले (मभवांडी पजश्चम) :

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

(१) उल्हासनगर (जज.ठाणे) महानगरपामलकेच्या उपायुक्त श्रीमती ववजया कींठे याींनी रसत्याच्या
कामासाठी पैसे माधगतल्याची बाब माहे एवप्रल, २०१८ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिशचनास आली
आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, या प्रकरणाची चौकशी करण्यात आली आहे काय, चौकशीनूसार पुढे कोणती
कारवाई करण्यात आली वा येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (११-१२-२०१८) : (१) हे खरे आहे .
(२) व (३) मा. जजल्हा न्यायािीश १ व अनतररक्त सत्र न्यायालय, कल्याण याींनी, सिर
प्रकरणी सी.आर.पी.सी. १५६(३) अन्वये पुढील कायचवाही करणेसाठी ॲण््ी करप्शन ब्युरो, ठाणे
याींना आिे श पाररत केले होते.

त्यानुसार सिर प्रकरणी दिनाींक १५.०५.२०१८ रोजी मध्यवती पोलीस स्े शन ये थे

श्रीमती ववजया कींठे याींचेववरुध्ि गुन्हा रजज. ७३/२०१८, भ्रष्ाचार प्रनतबींिक अधिननयम १९८८
चे

कलम

७,१३,१५

अन्वये

गुन्हा

िाखल

करण्यात

आला

असल्याचे

उल्हासनगर

महानगरपामलकेमार्चत कळववण्यात आले आहे .
___________
मभवांडी शहराच्या प्रवेशद्वारावर एमएमआरडीएअांतगयत दोन मागी उड्डाणपूलाच्या िामाबाबत
(४५)

१२१८७० (२५-०७-२०१८).

श्री.नरें द्र पवार (िल्याण पजश्चम), श्री.गणपत गायिवाड

(िल्याण पूव)य , श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), अॅड.पराग अळवणी (ववलेपाले) :
मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय

वव.स. ५१३ (39)

(१) मभवींडी शहरात माणकोली गावाच्या बाजूने कोंडी ्ाळण्यासाठी शहराच्या प्रवेशद्वारावर

एमएमआरडीए अींतगचत िोन मागी उड्डाणपूलाचे काम हाती घेण्यात आले आहे मात्र एका
मागाचचे काम पण
ू च झाले असन
ू िस
ु रा मागच अद्यापही सरु
ु न झाल्याचे ननिशचनास आले आहे , हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, मागीचे खाींब व त्यावरील तुळ्या (गडचर) ्ाकण्याचे काम सींथ गतीने सुरु असन
ू
या मागाचवर येणाऱया-जाणाऱया नागररकाींना वाहतूक कोंडीला सामोरे जावे लागत आहे , हे ही खरे
आहे काय,

(३) असल्यास, एमएमआरडीएच्या अधिकाऱयाींनी आश्वासन िे ऊनसुद्धा सिर कामाला ववलींब
होत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, शासन सतरावर कोणती उपाययोजना करण्यात आली वा येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२७-११-२०१८) : (१) होय.
(२) माणकोली येथील उड्डाणपल
ु ाच्या उजव्या माधगचकाींचे काम पूणच करण्यात येऊन त्यावरुन
दिनाींक ०८.०४.२०१७ रोजी िोन्ही दिशेकडील वाहतक
चालू करण्यात आलेली आहे .
ू

सिर

उड्डाणपल
ु ाच्या डाव्या बाजच्
ू या माधगचकेचे काम दिनाींक ०१.१२.२०१८ पयांत पण
ू च होणे ननयोजजत
आहे .

(३), (४) व (५) सिर पल
ु ाच्या कींत्रा्िारावर प्राधिकरणामार्चत िीं डात्मक कायचवाही करण्यात
आली असून, सिर काम पूणत्च वास नेण्यासाठी प्राधिकरणाच्या सतरावर पाठपुरावा सुरु आहे .
___________

मुांबईच्या िमला ममल िांपाऊांडमधील हॉटे लला लागलेल्या आगीबाबत
(४६)

१२१९४४

(२५-०७-२०१८).

श्री.सुरेश

हाळवणिर

(इचलिरां जी) :

सन्माननीय

मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मुींबईच्या कमला ममल कींपाऊींडमिील हॉ्े लला आग लागून १४ ननषपाप नागरीकाींचा मत्ृ यु
झाल्याची घ्ना दिनाींक २८ डडसेंबर, २०१७ रोजी वा त्या सम
ु ारास मध्यरात्री घडली आहे, हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, अवैि बाींिकामे आग ननयींत्रक उपकरणाींचा अभाव, अवैि पाकींग यामळ
ु े सिर
घ्ना घडली, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या घ्नेची चौकशी करण्याचे आिे श मा.मख्
ु यमींत्री याींनी दिले आहे त, हे ही खरे
आहे काय,

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी चौकशीनुसार िोषीींवर कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत
आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. ५१३ (40)
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (११-१२-२०१८) : (१) लोअर परळ येथील कमला ममल कींपाऊींडमिील ‘वन
अबव्ह’ आणण ‘मोजोस त्रब्रस्ो’ या िोन रे स्ोपबमध्ये दिनाींक २९ डडसेंबर, २०१७ रोजी
लागलेल्या भीषण आगीत १४ जणाींचा मत्ृ यु झाला असन
ू , ५४ जण जखमी झाले आहे त व
अजग्नशमन िलाचा १ जवान जखमी झाला आहे ही वसतजु सथती आहे .

(२) बह
च नेची चौकशी केली
ु ्
ृ न्मुींबई महानगरपामलकेच्या अजग्नशमन िलाने सिर आगीच्या िघ

असता, सिर आग “आगीचे उडते ननखारे जळाऊ कापडाशी सींपकाचत आल्यामळ
ु े ” व सिर
आगीची सुरुवात ही “मोजोस त्रबसरो” रे स्ॉरीं ्मध्ये झाली असल्याचे ननषपन्न झाले.

(३) सिर िघ
च नेच्या अनष
ु ्
ु ींगाने आयक्
ु त, बह
ु ई महानगरपामलका याींनी केलेल्या प्राथममक
ृ न्मींब
चौकशीमध्ये िोन सहाय्यक आयक्
ु ताींच्या कामकाजातील ननिशचनास आलेल्या पयचवेक्षीय त्रु्ी
तसेच

परवानापत्र

जारी

करण्यामध्ये

झालेल्या

अननयममतता

पडताळण्याच्या

दृष्ीने

त्याींच्याववरुध्ि खात्याींतगचत सवांकष चौकशी करण्यात येत आहे .
(४) व (५) सिर िघ
च नेशी सींबींधित मुींबई अजग्नशमन िलाचे सहाय्यक ववभागीय अजग्नशमन
ु ्

अधिकारी याींना महानगरपामलकेच्या सेवेतन
ननलींत्रबत करण्यात आले असन
ू
ू , एक केंद्र
अधिकारी याींना ना.म. जोशी मागच पोलीस ठाण्यामार्चत दिनाींक २०.०१.२०१८ रोजी अ्क
झाल्यानींतर ननलींत्रबत करण्यात आले आहे .
सिर प्रकरणी ना. म. जोशी मागच पोलीस ठोणे येथे गु.र.क्र. २९१/२०१८ कलम ३०४,

३३७, ३३८, २१६, २८५, १९७, १९८, ४७१, ४६६, ४६७, ३४ भा.ि.वव. अन्वये गन्
ु हा िाखल
करण्यात आला असन
ू , १३ आरोपीींना अ्क करण्यात आली आहे.

सिर प्रकरणी आयुक्त, बह
ृ न्मुींबई महानगरपामलका याींनी प्राथममक चौकशी करुन

अहवाल शासनास सािर केला आहे .

सिर चौकशी अहवालामध्ये बह
ृ न्मुींबई महानगरपामलकेच्या ववववि खात्याींत कायचरत

असलेल्या एकूण १२ अधिकारी/कमचचारी याींच्याववरुध्ि खात्याींतगचत सवांकष चौकशी करण्याचे
आिे श िे ण्यात आले असून, खात्याींतगचत चौकशीची कायचवाही करण्यात येत आहे .
सुरु आहे .

सिर प्रकरणी अन्य कमचचाऱयाींचा सहभाग ननजश्चत करण्याच्या दृष्ीने पुढील तपास
___________

मुांबई येथील नायर हॉजस्पटल येथे एमआरआय यांत्रात सापडून तरणाचा मत्ृ यू झाल्याबाबत
(४७)

१२१९५७ (२५-०७-२०१८).

श्री.सुरेश हाळवणिर (इचलिरां जी) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री

(१) मींब
ु ई येथील नायर हॉजसप्ल येथे एमआरआय यींत्रात सापडून तरुणाचा मत्ृ यू झाल्याची
घ्ना दिनाींक २८ जानेवारी, २०१८ रोजी वा त्या सम
ु ारास घडली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सिर घ्नेची शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यानुषींगाने चौकशीत
ननषपन्न झालेल्या मादहतीच्या आिारे शासनाने कोणती कायचवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. ५१३ (41)

श्री. दे वेंद्र फडणवीस

(११-१२-२०१८) : (१) दिनाींक २७ जानेवारी, २०१८ रोजी नायर

रुग्णालयातील एम.आर.आय. ववभागात झालेल्या िघ
च नेत रुग्णासमवेत असलेले श्री. राजेश
ु ्
मारु याींचा वायु शरीरात गेल्याने मत्ृ यु झाला ही वसतजु सथती आहे .

(२) सिर प्रकरणी रुग्णाींच्या नातेवाईकाींनी आग्रीपाडा पोलीस स्े शन येथे नोंिववलेल्या प्रथम
खबरी

अहवालाच्या

अनुषींगाने

गु.र.

क्रमाींक

२४/२०१८

िाखल

करण्यात

आला

पोलीसाींमार्चत तपास करण्यात येत आहे .

असून,

तसेच सिर प्रकरणी बह
ींु ई महानगरपामलकेमार्चत सवतींत्र चौकशी करण्यात येत आहे .
ृ न्मब

सिर प्रकरणी रुग्णालयाचे २ डॉक््सच, १ वॉडचबॉय, १ आयाबाई याींना अ्क करण्यात
आली असून, त्याींची जाममनावर मुक्तता करण्यात आली आहे. रुग्णाच्या नातेवाईकाींनी

आग्रीपाडा पोलीस स्े शन येथे नोंिववलेल्या प्रथम खबरी अहवालाच्या अनुषींगाने गु. र. क्रमाींक
२४/२०१८ िाखल करण्यात आला असून, पोलीसाींमार्चत तपास करण्यात येत आहे.

तसेच सिर प्रकरणी बह
ींु ई महानगरपामलकेमार्चत सवतींत्र चौकशी करण्यात येत आहे .
ृ न्मब

नायर रुग्णालयाच्या एम.आर.आय. ववभागात घ्यावयाची काळजी व एम.आर.आय.
सेफ््ीसाठी SOP- (Standard Operating Procedure) रुग्णाींकरीता उपलब्ि आहे त. तसेच,
एम. आर. आय. च्या कन्सें् र्ॉमचवर रुग्णाींकरीता घ्यावयाची काळजी व रुग्णाींसाठी ननवषध्ि
असलेल्या सािनाींची मादहती दिलेली आहे.
नायर रुग्णालयात अशा िघ
च नाींची पुनरावत्ृ ती होऊ नये याकरीता एम.आर.आय. ववभाग
ु ्

प्रमुखाींनी सच
ु ववलेल्या खालील उपाययोजना करण्याचे प्रसताववत आहे :-

१. एम.आर.आय. ववभागात रुग्णासमवेत असलेल्या नातेवाईकाींना प्रवेशास मज्जाव/प्रनतबींि

करण्याकरीता एम.आर.आय. ववभागाच्या प्रवेशव्िाराच्या बाहे रील बाजूस नतन्ही सत्राींत एक
सरु क्षारक्षक कायमसवरुपी तैनात करण्यात येईल.

२. एम.आर.आय. ववभागात रुग्णाची एम.आर.आय. तपासणी करताींना आवश्यक सपेशामल्ी

मेडडकल ऑकर्सर, ननवासी वैद्यकीय अधिकारी, तींत्रज्ञ, पररचाररका, वॉडचबॉय,

आयाबाई आणण

सुरक्षारक्षक इत्यािी कमचचारीवगच कायमसवरुपी उपजसथत असणे अत्यींत आवश्यक आहे.

३. एम.आर.आय. ववभागात सध्या केवळ १ प्राध्यापक (ववभागप्रमख
ु ) व १ सहाय्यक

प्राध्यापक अशी िोन पिे कायचरत असन
ू एम.आर.आय ववभागाकरीता सिर िोन पिाींव्यनतररक्त
१ सहयोगी प्राध्यापक व १ सहाय्यक प्राध्यापक अशी िोन पिे ननमाचण करण्यात यावी व ती
कायमसवरुपी भरण्यात यावी.

४. नायर रुग्णालयातील एम.आय.सी.यु., एस.आय.सी.य.ु , आय.सी.सी.यु., एन.आय.सी.यु.,

आय.पी.सी.य.ु ,
कॉजम्प्े बल

रॉमा

रॉली,

या

प्रत्येक

एम.आर.आय.

अनतिक्षता

ववभागाींकरीता

कॉजम्प्े बल

जव्हलचेअर,

एजक्स्ीं ग्युशर (Fire Extinguisher) उपलब्ि करुन िे ण.े
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

सवतींत्रररत्या

ऑजक्सजन

एम.आर.आय.

मसलेंडर,

र्ायर
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बोररवली (मुांबई) पररसरातील दौलतनगर रोड क्र.३ जवळील जलवाहहनीतून
दवू षत पाणीपुरठा होत असल्याबाबत

(४८)

१२२१६८ (२९-०७-२०१८).

श्री.राजेंद्र पाटणी (िारां जा) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील

(१) मुींबईतील बोररवली पररसरातील िौलतनगर रोड क्र.३ जैन मींदिर जवळ जलवादहनीतून
िवू षत पाणीपुरठा होत असल्याची तक्रार नागररकाींनी महानगरपामलकेकडे केली असल्याचे माहे
एवप्रल, २०१८ मध्ये वा त्या िरम्यान ननिशचनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त िवू षत पाणीपरु वठ्यामळ
ु े नागररकाींचे आरोग्य िोक्यात आले आहे , हे ही
खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सिरहू प्रकरणी चौकशी करून जलवादहनीची तातडीने िरु
ु सती करून शुद्ध
पाणीपुरवठा करण्याबाबत शासनाने कोणती कायचवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४)

नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (११-१२-२०१८) : (१) हे खरे आहे .
(२)

बह
ृ न्मुींबई

महानगरपामलकेमार्चत

प्राथममक

उपाययोजना

म्हणून

सिर

पररसरातील

हायड्रीं्द्वारे िवु षत पाणी बाहे र काढून पाणी वपण्यायोग्य असल्याची खात्री केल्यानींतर सिर
दठकाणी पाणी परु वठा सरु
ु करण्यात आला आहे.

(३) सिर पररसरातील िवु षत पाण्याची गळती शोिण्यासाठी भूममगत जलवादहन्याींचे गळती

अन्वेषण, जलवादहन्याींचे जाळे तपासणे व सी.सी.्ी.व्ही. कॅमेऱयाद्वारे जलवादहन्याींचे अींतगचत
ननरीक्षण करणे इत्यािी कामे महानगरपामलकेमार्चत करण्यात आली आहे त.

गळत्याींची िरु
ु सती महानगरपामलकेमार्चत तातडीने करण्यात आली आहे .

(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

मौजे राजनोली (ता.मभवांडी) येथील इिोहोम्स टाऊनमशप, टाटा तनमांत्रण या प्रिल्पाबाबत
(४९)

१२२६६९ (२९-०७-२०१८).

श्री.शाांताराम मोरे

(मभवांडी ग्रामीण) :

सन्माननीय

मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) मौजे राजनोली (ता.मभवींडी) येथील इकोहोम्स ्ाऊनमशप, ्ा्ा ननमींत्रण या प्रकल्पासाठी
कुठल्याही प्रकारची परवानगी मब
ुीं ई महानगर प्रिे श ववकास प्राधिकरणामार्चत िे ण्यात आली

नसल्याची मादहती मुींबई महानगर प्रिे श ववकास प्राधिकरण याींनी मादहतीच्या अधिकारात
दिनाींक ११ माचच, २०१५ रोजी वा त्या सम
ु ारास दिली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, असे असताींनाही या भागात ५ ते ६ ्ॉवर उभारण्यात आले आहे त, हे ही खरे
आहे काय,
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(३) असल्यास, सिरहू भागात झालेले अनधिकृत बाींिकाम तातडीने ननषकामसत करण्याबाबत
शासन कोणती कायचवाही करणार आहे तसेच या सवच अनधिकृत बाींिकामाींना पादठीं बा िे णा-या
शासकीय अधिकारी व सिर ववकासकावर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०४-१२-२०१८) : (१) व (२) दिनाींक ११ माचच, २०१५ रोजीच्या मादहती
अधिकार अधिननयम,२००५ अींतगचत

मुींबई महानगर प्रिे श ववकास प्राधिकरणामार्चत दिलेले

उत्तर हे मौ.राींजनोली, ता.मभवींडी येथील ्ा्ा हौमसींग या प्रकल्पाच्या मख्
ु य रसत्याच्या

मींजूरीबाबत असन
सिर उत्तर ्ा्ा हौमसींग प्रकल्पामिील इमारतीच्या बाींिकामासींिभाचत
ू
नाही.

मौजे राींजनोली, ता.मभवींडी, जज.ठाणे येथील स.क्र.३२,३४,३५, ३६,३७,४९/ १ ते ९, ५०,
५१, ५२/२,४/२, ५३/१अ, ८, १६, १८ या जममनीवर मे.इको होम्स ्ाऊनमशप प्रा.मल./ मे.्ा्ा
हौमसींग डेव्हलपमें् कींपनी प्रा.मल. याींना भाडेतत्वावरील घरे योजना प्रकल्पास मींब
ु ई महानगर
प्रिे श ववकास प्राधिकरणाने दिनाींक २१/५/२००९ रोजी लोकेशनल जक्लअरन्स दिले आहे . तिनींतर
दिनाींक १९/३/२०१० रोजी प्राधिकरणाने बाींिकाम प्रारीं भ प्रमाणपत्र प्रिान केले आहे. तद्नींतर
प्राधिकरणाने दिनाींक ११/७/२०१३ रोजी सि
ु ारीत लोकेशनल जक्लअरन्स प्रिान केले आहे व
त्याअनष
ु ींगाने दिनाींक २६/११/२०१३ रोजी सि
ु ारीत बाींिकाम प्रारीं भ प्रमाणपत्र

िे ण्यात आले

आहे .

(३) व (४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
मद
ु खेड (जज.नाांदेड) येथील सभ
ु ाष गांज मोंढा मािेट मधील शासिीय
जागेवरील अनधधिृत अततक्रमणे हटववण्याबाबत

(५०)

१३४५१९ (०५-१२-२०१८).

श्री.अबू आजमी (मानखूदय मशवाजीनगर) :

सन्माननीय

मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मुिखेड (जज.नाींिेड) येथील सभ
ु ाष गींज मोंढा माके् मिील शासकीय जागेवरील अनधिकृत

अनतक्रमणे मा. मख्
ु यमींत्री याींच्या आिे शानींतर दिनाींक ९ र्ेब्रुवारी, २०१८ रोजी वा त्या सुमारास
ह्ववल्यानींतर पुन्हा त्याच जागेवर सींबींधित अधिकाऱयाींच्या सींगनमताने अनतक्रमण करण्यात

आल्याची तक्रार श्री. नामिे व पवीतवार याींनी दिनाींक ७ माचच, २०१८ रोजी वा त्यासम
ु ारास
मा.मुख्यमींत्री, जजल्हाधिकारी, नाींिेड, मुख्याधिकारी, मि
ु खेड नगरपामलका याींच्याकडे केली आहे ,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, अनतक्रमण ह्ववल्यानींतर लगेच पुन्हा त्याच जागेवर अनतक्रमण करणाऱया
व्यक्तीींववरोिात कोणती कारवाई करण्यात आली आहे व अनतक्रमणास जबाबिार असलेल्या

अधिकाऱयाींववरुध्ि जबाबिारी ननजश्चत करून कारवाई करण्याबाबत कोणती कायचवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०७-१२-२०१८) : (१) हे खरे आहे .
(२) प्रसतुत प्रकरणी अनतक्रमण िारकाने पुन्हा केलेले अनतक्रमण ननषकामसत करण्याच्या
कायचवाहीस मा.दिवाणी न्यायालय, नाींिेड येथे िावा िाखल केला आहे .

 मा.न्यायालयाने “जैसे थे” पररजसथती ठे वण्यात यावी, असे आिे श पाररत केले आहे त.
 मा.न्यायालयाच्या अींनतम ननणचयाच्या अनुषींगाने पुढील कायचवाही करण्याचे प्रसताववत
असल्याबाबत जजल्हाधिकारी, नाींिेड याींनी अहवाल सािर केला आहे.

(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________

ववधान भवन :

जजतें द्र भोळे

मुांबई.

सधचव (िाययभार),
महाराष्ट्र ववधानसभा.

__________________________________________________________________
मद्र
ु णपव
ू च सवच प्रकक्रया महाराषर वविानमींडळ सधचवालयाच्या सींगणक यींत्रणेवर
मुद्रण: शासकीय मध्यवती मुद्रणालय, मुींबई.

