अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ४५८ वी यादी

महाराष्ट्र ववधानसभा
ततसरे अधधवेशन, २०१८
___________

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५०
___________

ससडिोच्या साडेबारा टक्िे योजनेबाबत
(१)

६९७७७ (१६-०१-२०१७).

पूव)व :

श्री.अतनल (अण्णा) गोटे (धळ
ु े शहर), श्री.रुपेश म्हात्रे े (सभवांडी

सन्माननीय मुख्यमांत्रे ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) ससडकोच्या साडेबारा ्क्के योजनेतील

ठाणे-बेलापूर पट्टय
ू ींडासाठीच्या ५०० हून
् ातील भख
अधिक प्रकरणे गत वर्ाापासून प्रलींबबत असून त्यापैकी ५० नस्तत्या गहाझ लायायाचेही माहे
सप््ें बर, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्ानास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असयायास, ठाणे-बेलापूर पट्टय
् ातील साडेबारा ्क्के योजनेतील ५०० हून अधिक प्रकरणे
प्रलींबबत असण्याची कारणे काय आहे त,
(३) असयायास, सदर प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय,
(४) असयायास, चौकर्ीअींती कोणती कारवार्ा केली आहे वा करण्यात येत आहे तसेच
प्रलींबबत असलेली प्रकरणे ननकालात काढण्याच्या दृष्ीने र्ासनाने कोणती कायावाही केली आहे ,
(५)

नसयायास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०७-०८-२०१८) : (१) अींर्तः खरे आहे .
ठाणे-बेलापरू

पट्टय
् ातील

भख
ू ींडासाठीच्या

ससडकोच्या

साडेबारा

्क्के

योजनेतील

प्रलींबबत

प्रकरणाींची सींख्या सम
ु ारे ५२३ असन
ू गहाझ लालेयाया नस्तत्याींची सींख्या १२ आहे .

(२), (३) व (४) ससडकोमार्ात सन २०१३-१४ या कालाविीत ठाणे तालुक्यातील सींधचकाींबाबत
पडताझणी करण्याकतरता ‘ सींधचका ननगाती असभयान ’ ही योजना राबववण्यात आली. सदर

कालाविीत ठाणे तालक्
ु यातील भख
ू ींड वा्प प्रक्रिया बींद ठे वण्यात आलेली होती. सदर

असभयानाींतगात सींधचकाींमिील कागदपत्ाींचे अवलोकन करुन प्रवगा- अ, ब, क व ड नुसार
वगीकरण करण्यात येऊन उक्त कालाविीत ३९९ भूखींडननहाय
त्यामध्ये

सींधचका तपासण्यात आयाया.

१५२ र्राददत भूखींड व २४७ र्राददत नसलेले भूखींड समाववष् होते. सदर भूखींडाींची

ववगतवारी खालीलप्रमाणे :-
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अ) १५२ इराददत भूखांड :-

१) ३७ प्रकरणाींमध्ये भूखींड वा्प

२) ३९ प्रकरणाींमध्ये भख
ू ींड वा्प रद्द

३) २६ प्रकरणे भख
ू ींड वा्ापासाठी प्रस्तताववत
४) १२ प्रकरणाींमध्ये अहवाल अप्राप्त

५) ९ प्रकरणे सींभाव्य सोडतीत समाववष् करुन र्राददत करण्यात आले.
६) २९

प्रकरणाींमध्ये भि
ू ारकाींनी सींपका न साियायामझ
ु े भख
ू ींड रद्द साठी प्रस्तताववत.

ब) २४७ इराददत नसलेले भूखांड :-

१) ३ प्रकरणाींमध्ये भूखींड वा्प

२) ४२ प्रकरणे भख
ू ींड वा्ापासाठी प्रस्तताववत

३) २०२ सींधचका पडताझणी करून अींनतम ननणायासाठी प्रस्तताववत.
याव्यनततरक्त भि
ू ारकाींचे नवीन अजा प्राप्त लायायामझ
ु े १५२ प्रकरणे ससडकोमार्ात

प्रस्तताववत करण्यात आलेली आहेत. गहाझ लालेयाया सींधचकाींची दय्ु यम नस्तत्या तयार करुन
भूिारकाींना भूखींड वा्प करण्याची कायावाही ससडकोमार्ात करण्यात येत आहे .

न्यायालयीन वववाद, वारस दाखला, ददवाणी चौकर्ी अजा, भूिारकाींची पात्तेपेक्षा

अनधिकृत बाींिकामे जास्तत असयायामझ
ा ा न केयायामझ
ु े व कागदपत्ाींची पतरपत
ू त
ु े अर्ा ववववि

कारणाींमझ
ु े ठाणे तालुक्यातील नवी मुींबई प्रकयापग्रस्तताींचे साडेबारा ्क्के योजनेंतगातची काही
प्रकरणे प्रलींबबत आहे त. तसेच नस्तत्या गहाझ लायायाप्रकरणी सींबींधिताींवर जबाबदारी ननश्चचत
करण्याची कायावाही ससडकोमार्ात सुरु आहे .
(५) प्रचन उद्ावत नाही.

___________
येवला (जज.नासशि) मुजक्तभूमीला ‘ब’ वगव तीर्वक्षेत्रे  - पयवटनस्र्ळाचा दजाव दे ण्याबाबत
(२)

७८९९० (१५-०४-२०१७).

श्री.छगन भुजबळ (येवला) :

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्रे ी पुढील

(१) येवला (श्ज.नासर्क) मुश्क्तभूमीला ‘ब’ वगा ती्ाक्षेत्-पया्नस्त्झाचा दजाा दे ण्याबाबत
श्जयाहाधिकारी,

नासर्क

याींनी

ग्रामववकास

ववभागास

पाठववलेला

प्रस्तताव

ग्रामववकास

ववभागाकडून माहे डडसेंबर, २०१६ मध्ये वा त्यादरमान पया्न ववभागास प्राप्त लाला आहे , हे
खरे आहे काय,

(२) असयायास, येवला मुश्क्तभूसमवर येणाऱ्या पया्काींना व भाववकाींना जास्ततीत जास्तत सुवविा
उपलब्ि करुन दे ण्यासाठी या स्त्झाचा ‘ब’ वगा ती्ास्त्झ आणण पया्नस्त्झामध्ये समावेर्
करण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसयायास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२०-०६-२०१८) : (१) हे खरे आहे .
(२) श्जयाहाधिकारी, नासर्क याींच्याकडून “ब” वगा ती्ाक्षेत् दजाा दे ण्याबाबतचा पतरपूणा प्रस्तताव
मागववण्यात आला आहे . याबाबत र्ासन स्ततरावरुन दे खील पाठपुरावा करण्यात येत आहे .
प्रस्तताव प्राप्त लायायानींतर उधचत कायावाही करण्यात येईल.

• येवला ये्ील मुक्तीभूमीला ती्ाक्षेत्ाचा क्रकींवा पया्न स्त्झाचा दजाा ददलेला नसयायामुझे “ब”
वगा पया्न

स्त्झे

घोवर्त

करण्यासींबींिीच्या

ननकर्ाींची पूतत
ा ा होत नसयायामुझे येवला

मुक्तीभूमीला “ब” वगा पया्न स्त्झाचा दजाा दे ण्याबाबतचा प्रस्तताव पया्न ववभागाकडून
अमान्य करण्यात आला आहे .
(३) प्रचन उद्ावत नाही.
___________
मुांबईतील एमएमआरडीएने प्रादे सशि वविास आराखडा तयार िेल्याबाबत
(३)

८५२६५ (२३-०८-२०१७).

श्री.असमन पटे ल (मांब
ु ादे वी) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्रे ी पढ
ु ील

(१) मींब
ु ईतील एमएमआरडीए अधिका-याींनी महानगरपासलकेला न ववचारता नागतरकाींची मते
ववचारात न घेता प्रादे सर्क ववकास आराखडा तयार केयायाचे माहे मे, २०१७ मध्ये वा
त्यादरम्यान ननदर्ानास आले, हे खरे आहे काय,
(२) असयायास, या ववकास आराखडयात ग्रीन लोन १ व २ मध्ये अनतिोकादायक प्रकयापाींना
मान्यता दे ण्यात आली आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असयायास, या ववकास आरखडया ववरोिात सम
ु ारे ८० हजार तिारी प्राप्त लायाया आहे त,
हे ही खरे आहे काय,

(४) असयायास, र्ासनाने या प्रकरणी चौकर्ी करुन सींबींधित अधिका-याींवर कारवाई करुन
सदरील ववकास आराखडा रदद करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसयायास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०१-०८-२०१८) : (१) हे खरे नाही. महाराषर प्रादे सर्क व नगर रचना
अधिननयम, १९६६ च्या तरतुदी अींतगात प्राधिकरणाने मुींबई महानगर प्रदे र्ासाठी प्रारुप

प्रादे सर्क योजना, २०१६-३६ तयार केली असून, मुींबई महानगर ननयोजन ससमतीने त्यास
मान्यता ददली आहे . सदर योजना मींब
ु ई महानगर प्रदे र्ातील सवा महानगरपासलका /

नगरपासलका तसेच सींबींधित र्ासनाचे ववभाग, र्तर पायाभूत सुवविा पुरववणा-या सींस्त्ा,
ननयोजन प्राधिकरणे, र्ासकीय व अर्ासकीय सींस्त्ा, र्त्यादी याींच्या सोबत
सयालामसलत करुन तयार करण्यात आली आहे . तसेच

बैठक घेऊन

ददनाींक १९/९/२०१६ च्या सुचनेन्वये

सदर प्रादे सर्क योजना प्रससध्द करुन, जनतेकडून सच
ू ना/हरकती मागववण्यात आयाया होत्या.
सदर सुचना/ हरकती बाबत ननयेाजन ससमतीमार्ात सन
ु ावणी घेण्यात आली आहे .

(२) प्रादे सर्क योजनेच्या प्रारुप ववकास ननयींत्ण ननयमावली, २०१६-३६ नुसार हरीत-१ भूवापर
ववभागामिील १० हे क््र पेक्षा जास्तत क्षेत्र्झाच्या जसमनीचा वापर हा सवा प्रकारचे उदयोग
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जे्े प्रस्तताववत पायाभूत सुवविा, औदयोधगक साींडपणी प्रक्रिया आणण आपत्कासलन व्यवस्त्ा
र्त्यादी महाराषर औदयोधगक ववकास महामींडझाच्या औदयोधगक क्षेत्ाप्रमाणे असयायाबाबत

महाराषर औदयोधगक ववकास महामींडझाची सहमती असेल ते्े अनुज्ञेय आहे . परीं तू हरीत-२
भव
ू ापर ववभागातील जसमनीचा वापर र्क्त र्ेती आिारीत उदयोगाींसाठी अनज्ञ
ु ेय आहे .
(३)

सदर प्रससध्द प्रारुप प्रादे सर्क योजनेवर एकूण सुमारे ६३,३०० र्तक्या सच
ु ना/हरकती

प्राप्त लायाया आहे त.

(४) मुींबई महानगर प्रदे र्ातील सवा महानगरपासलका/ नगरपतरर्दा तसेच सींबींधित र्ासनाचे
ववभाग व र्तर सींबींधित सींस्त्ार्ी

सयाला –मसलत करुनच प्रारुप प्रादे सर्क योजना

तयार

करण्यात आली असून सदर प्रादे सर्क योजनेची कायावाही महाराषर प्रादे सर्क व नगर रचना
अधिननयम, १९६६

मिील

तरतुदीींच्या आधिन राहूनच केली जात असयायामुझे सदर प्रकरणी
सींबींधित अधिका-याींवर कायावाही क्रकींवा प्रादे सर्क योजना रदद करयाचा प्रचन उदभवत नाही.
(५) प्रचन उद्ावत नाही.

___________

नवी मुांबईतील जसमनीची मूळ मालिी अद्यापी ससडिोिडेच असल्याने
या जसमनी फ्री होल्ड िरण्याचा प्रस्ताव

(४)

८६४९६ (२३-०८-२०१७).

श्री.मनोहर भोईर (उरण) :

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्रे ी पुढील

(१) नवी मुींबईतील ससडकोने सन १९७० साली सींपाददत केलेयाया जसमनीची मझ
मालकी
ू
अदयापी ससडकोकडेच असयायाने या जसमनी फ्री होयाड करण्याचा प्रस्तताव ससडकोकडून
र्ासनाकडे माहे मे, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान सादर करण्यात आला आहे , हे खरे आहे
काय,
(२) असयायास, या प्रस्ततावावर र्ासनाने ननणाय घेतला आहे काय व त्याचे स्तवरुप काय आहे ,
(३) नसयायास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०७-०८-२०१८) : (१) व (२) होय. नवी मुींबई जमीन ववननयोग ववननयम

(सि
ु ातरत),२००८ नस
ु ार भाडेपट्टय
् ाने दे ण्यात आलेयाया मालमत्ताींच्या हस्तताींतरण व वापर
बदलाबाबत

ननश्चचत

करारनाम्याच्या

करण्यात

कालाविीत

आलेयाया

सि
ु ारणा

काही

अ्ी

करण्याबाबतचा

व

र्ती

सर््ील

करुन

भाडेपट्टा

सींचालक

मींडझाने

पातरत

केलेला

दद.११.०८.२०१७ चा ठराव िमाींक ११९१२ र्ासन मान्यतेसाठी दद.२८.०९.२०१७ रोजी सादर केला
आहे . सदर प्रस्ततावाच्या अनुर्ींगाने मा. मुख्यमींत्ी महोदयाींच्या अध्यक्षतेखाली दद.१३.०३.२०१८
रोजी लालेयाया बैठकीतील ननदे र्ास अनस
प्रस्ततावाच्या आध्ाक व्यवहायातेचा
ु रुन प्रस्ततत
ु
तपर्ील दद.२४.०४.२०१८ रोजीच्या पत्ानुसार ससडको महामींडझाकडून प्राप्त लाला आहे . ससडको

महामींडझाने सादर केलेयाया प्रस्ततावाची सववस्ततर तपासणी करुन उधचत ननणाय घेण्याची बाब
र्ासनाच्या ववचारािीन आहे.
(३) प्रचन उद्ावत नाही.

___________
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शहापूर तालुक्याचा (जज.ठाणे) एमएमआरडीएमध्ये समाववष्ट्ट िरण्याबाबत
(५)

८७७२५ (२३-०८-२०१७).

श्री.पाांडुरां ग बरोरा (शहापूर), श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा),

श्री.वैभव वपचड (अिोले), श्री.राहुल जगताप (श्रीगोंदा) :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्रे ी पढ
ु ील

(१) र्हापूर तालुक्याचा (श्ज.ठाणे) ववकास होण्याकतरता सदर तालुका एमएमआरडीएमध्ये

समाववष् करण्याची मागणी मा.मुख्यमींत्ी याींचेकडे स्त्ाननक लोकप्रनतननिी याींनी ददनाींक २०
मे, २०१७ रोजी वा त्यासुमारास केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असयायास, उक्त मागणीच्या अनर्
ु ींगाने र्ासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत
आहे ,

(३) नसयायास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०१-०८-२०१८) : (१) होय
(२) यासींदभाात मुींबई महानगर प्रदे र् ववकास प्राधिकरणाने त्याींची भूसमका र्ासनापुढे माींडलेली
आहे .

ठाणे-पालघर-रायगड प्रदे र्ाची प्रादे सर्क योजना र्ासनाने ददनाींक ६/१/२०१८ च्या

अधिसुचनेन्वये मींजूरी केली असन
ू , सदर प्रादे सर्क योजनेमध्ये र्हापूर तालुक्याचा समावेर्
आहे .

(३) प्रचन उद्ावत नाही.
___________
उल्हासनगर महानगरपासलिेने (जज.ठाणे) बोअरवेलच्या ववद्युत बबलाची
रक्िम महाववतरण िांपनीिडे भरली नसल्याबाबत

(६)

८८७८८ (२३-०८-२०१७).

श्रीमती ज्योती िलानी (उल्हासनगर) :

मुख्यमांत्रे ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय

(१) उयाहासनगर महानगरपासलकेने (श्ज.ठाणे) र्हरात पाणी ्ीं चाईवर मात करण्यासाठी
दठकदठकाणी बोअरवेलची व्यवस्त्ा केलेली आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असयायास, गत ८ मदहन्याींपासून सदर बोअरवेलच्या ववदयुत बबलाची रक्कम महाववतरण

कींपनीकडे न भरयायाने महाववतरण कींपनीने बोअरवेलला ददलेला ववजपुरवठा खड्ीं ीत करून
ववदयत
ु सम्र काढून नेले त्यामझ
ु े ऐन पाणी ्ीं चाईच्या काझात नागतरकाींना बोअरवेलचे पाणी
समझत नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असयायास, महानगरपासलका प्रर्ासनाने ववदयुत पुरवठा पुवव
ा त करणेसाठी र्ासनाच्या उजाा
ववभागाकडे मागणी केली आहे काय,

(४) असयायास, उक्त बाबातीत र्ासनस्ततरावरून कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसयायास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२१-०६-२०१८) : (१) हे खरे आहे .
(२), (३), (४) व (५) उयाहासनगर महानगरपासलका क्षेत्ातील अश्स्ततत्वात असलेयाया ववींिन
ववदहरीींवर मो्ार पींप बसववण्यात आले असून, ववदयुत वापरानुसार ववदयुत महामींडझाकडून
प्राप्त होणारी दे यके महानगरपासलकेमार्ात भरली जात होती.

परीं त,ु माहे जानेवारी २०१७ मध्ये ववदयुत महामींडझाकडून मो्ार पींपाची ६ ते ७

मदहन्याींच्या कालाविीची ववदयुत दे यके एकबत्त ददयायाने महानगरपासलकेमार्ात सदर दे यके

ववदहत मुदतीत अदा करता आली नाहीत ही वस्ततुश्स्त्ती आहे. तसेच, आकारणी करण्यात
आलेली

दे यके

सरासरीप्रमाणे

असयायाने,

सदर

दे यके

महामींडझास ववनींती करण्यात आली होती.

तरडीींगनस
ु ार

दे ण्याबाबत

ववदयत
ु

त्ावप, ववदयुत महामींडझाकडून ववदयुत दे यके न भरलेयाया काही मो्ार पींपाींची वीज

जोडणी माचा अखेर व एवप्रलच्या पदहयाया आठवड्यामध्ये खींडीत करण्यात आली होती.

उयाहासनगर र्हरात पाणी ्ीं चाई असयायाने पाणी पुरवठयाची पयाायी व्यवस्त्ा सुरु ठे वणे

आवचयक होते. त्यामझ
ु े महानगरपासलका क्षेत्ातील क्म्प नींबर १ ते ३ पतरसरातील ववदयत
ु
मो्ार पींपाींची वीज वापर दे यके अदा करण्यासाठी महानगरपासलकेमार्ात ववदयुत महामींडझास
ददनाींक ०६.०५.२०१७ रोजी रु. ५ लक्ष र्तक्या आगाऊ रकमेचा भरणा करुन खींडीत करण्यात

आलेयाया एकूण १७ ववींिन ववदहरीींचा ववदयुत पुरवठा सुरु करण्यात येऊन पाणी पुरवठा सुर
करण्यात आला.

सदय:श्स्त्तीत ववदयुत महामींडझाकडून प्राप्त ववदयुत दे यके महानगरपासलकेमार्ात

वेझेवर भरण्यात येत असयायामुझे कोणत्याही ववींिन ववदहरीींचा ववदयुत पुरवठा खींडीत करण्यात
आलेला नाही.

___________
ठाणे जजल््यातील धोिादायि इमारतीच्या पन
ु बाांधणीिररता
समुहवविास योजना राबववण्याबाबत

(७)

८९९९८ (२३-०८-२०१७).

श्री.सभ
ु ाष भोईर (िल्याण ग्रामीण) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्रे ी

(१) ठाणे श्जया्यातील िोकादायक र्मारतीच्या पन
ु बाांिणीकतरता समह
ु ववकास

योजना

राबववण्याचा मागा मोकझा असयायाचे मा.उच्च न्यायालयाने ददनाींक १४ जून, २०१७ रोजी वा
सुमारास स्तपष् करण्यात आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असयायास, ठाणे श्जया्यातील कयायाण-डोंबबवली महानगरपासलकेने समूहववकास योजनेत
सहभागी होण्याचा प्रस्तताव र्ासनाकडे पाठववला आला आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असयायास, र्ासनाने कयायाण-डोंबबवली महानगरपासलका हद्दीतील िोकादायक र्मारतीच्या
समूह ववकास योजनेत समावेर् करण्याबाबत कोणता ननणाय घेतला आहे व त्याचा र्ायदा
क्रकती िोकादायक र्मारतीींना होणार आहे ,

(४) नसयायास, ववलींबाची करणे काय आहे त ?
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श्री.

दे वेंद्र

फडणवीस

(०१-०८-२०१८)

:

(१)

ठाणे

र्हराच्या

मींजूर

ववकास

ननयींत्ण

ननयमावलीमध्ये नागरी पुनननामााण ववकास योजनेची ननयमावली समाववष् करण्याअनुर्ींगाने

सदरची ननयमावली महाराषर प्रादे सर्क व नगर रचना अधिननयम, १९६६ च्या कलम ३७(१कक)
मिील तरतद
ु ीनस
ु ार आम जनतेकडून हरकती/सच
ू ना मागववण्याकतरता दद.४/३/२०१४ रोजी
प्रससध्द करण्यात आली होती. जनदहत याधचका ि.६१/२०१४ मध्ये मा. उच्च न्यायालयाने

सदर ननयमावली बाबत अींनतम ननणाय घेण्यापूवी आघात मुयायाींकन अहवाल सादर करण्याचे
आदे र् ददले होते. त्यानस
ु ार ठाणे महानगरपासलकेने

आघात मुयायाींकन अहवाल तयार केला व

तो र्ासनाने मा.उच्च न्यायालयास सादर केला. मा.उच्च न्यायालयाच्या दद.९/६/२०१७ रोजीच्या

ननणायानींतर ठाणे महानगरपासलका क्षेत्ामध्ये नागरी पुनननामााण योजनेच्या ननयमावलीची
कलम ३७(१कक)(ग) ची अधिसूचना दद.५/७/२०१७ रोजी ननगासमत करण्यात आली आहे .

(२) व (३) कयायाण-डोंबबवली महानगरपासलकेने असा प्रस्तताव र्ासनास मींजुरीकरीता सादर

केलेला नाही. त्ावप, र्ासनाने मुींबई महानगर प्रदे र्ातील (बह
ृ न्मुींबई, नवी मुींबई व पनवेल
महानगरपासलका

क्षेत्ामिील

ससडकोचे

क्षेत्

वगझून

उवातरत)

महानगरपासलका

क्षेत्ासाठी

एकाश्त्मक ववकास ननयींत्ण ननयमावली लागु करण्याचा तत्वत: ननणाय घेऊन प्रारुप ननयमावली
दद.२८/२/२०१७

रोजी

महाराषर प्रादे सर्क

व नगर

रचना

अधिननयम,

३७(१कक)(क) अन्वये आम जनतेकडून हरकती/सच
ु ना मागववण्यासाठी
सदर प्रारुप ननयमावलीमध्ये

१९६६

चे कलम

प्रससध्द केली आहे.

रे ग्यल
ु ेर्न र्ॉर अबान तरन्यअ
ु ल स्तकीमची तरतद
ु प्रस्तताववत

करण्यात आली आहे . तत्पुवी महानगरपासलका क्षेत्ामध्ये

क्लस्त्र डेव्हलपमें् योजना लागू

करण्यासाठीचा प्रस्तताव महानगरपासलकेच्या सवासािारण सभेपुढे सादर करण्यात आला असता,

सवासािारण सभेने ठराव ि.४४, दद.१८/७/२०१६ नुसार प्रस्ततावामध्ये सुचना, सुिारणा व बदल
सुचववण्याकतरता उपससमती स्त्ापन केली असून, सदर ससमतीच्या सर्र्ारर्ी कयायाण-डोंबबवली
महानगरपासलकेने

र्ासनाने

हरकत/सुचना म्हणुन ननयुक्त

ननगासमत

केलेयाया

दद.२८/२/२०१७

च्या

सच
ु नेच्या

अनर्
ु ींगाने

अधिकारी त्ा सहसींचालक, नगर रचना, कोकण ववभाग, नवी

मुींबई याींचेकडे पाठववयाया आहे त. सदरची ननयमावली मींजूर लायायानींतर ती कयायाण-डोंबबवली
महानगरपासलका क्षेत्ाकतरता सुध्दा लागू होईल.
(४) प्रचन उद्ावत नाही.

___________
अांबरनार् तालुक्यासाठी (जज.ठाणे) एमएमआरडीएने वविास आराखडा तयार िरताांना २९
गावाांमध्ये इज्स्टट्युशनयुशनल तोन तयार िरण्याचा घेतलेला तनणवय

(८)

९२३८५ (२३-०८-२०१७).

डॉ.बालाजी किणीिर (अांबरनार्) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्रे ी

(१) अींबरना् तालक्
ु यासाठी (श्ज.ठाणे) एमएमआरडीएने ववकास आराखडा तयार करताींना

त्यामध्ये वाींगणी, चाम्ोली, बेंडर्ील, ददहवली, वाभाडे, भोज, कासेगाींव, गोरे गाींवसह २९
गावाींमध्ये र्श्न्स्त्ट्युर्नल लोन तयार करण्याचा ननणाय घेतला आहे , हे खरे आहे काय,
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(२) असयायास, त्याचे स्तवरुप काय आहे व लोन मिील अ्ीींमझ
ु े २० गुींठ्यापेक्षा कमी जागाींवर
कोणताही प्रकयाप उभारता येत नसयायामुझे या जमीनी पडून राहणार आहे त, हे ही खरे आहे
काय,

(३) असयायास, अींबरना् तालक्
ु यात अयाप भि
ु ारक र्ेतकऱ्याींची सींख्या जास्तत असयायाने

एमएमआरडीएने सींपाददत केलेयाया २० गुींठे जमीनीवर र्ेतकऱ्याींना काहीच करता येणार
नसयायाने र्ेतकऱ्याींनी या ननणायाला ववरोि केला आहे , हे ही खरे आहे काय,
(४) असयायास, याबाबत एमएमआरडीएची ननश्चचत भूसमका काय आहे ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (३१-०७-२०१८) : (१) मुींबई महानगर प्रदे र् ववकास प्राधिकरणाने मुींबई
महानगर प्रदे र्ासाठी प्रससध्द केलेयाया प्रारुप प्रादे सर्क योजनेमध्ये सींस्त्ात्मक वापर ववभाग
(र्श्न्स्त्ट्युर्नल लोन) प्रस्तताववत केलेला आहे .

(२) मुींबई महानगर प्रदे र्ासाठीच्या प्रारुप ववकास ननयींत्ण

ननयमावलीतील ववननयम ि.२.२.३

बाींिण्यासाठी

असण्याची

मध्ये सींस्त्ात्मक ववभागातील अनज्ञ
ु ेय वापराींची यादी ददली असन
ू , त्यातील एका कु्ुींबाचे घर
क्रकमान

२०००

चौ.मी.

जागा

आवचयक

अ्

आहे .

त्ावप,

गावठाणापासून २०० मी. पतरघातील जसमनीवींरील रदहवास व र्तर वापरासाठी सदर अ् लागू
नाही.

(३) मींब
ु ई महानगर प्रदे र् ववकास प्राधिकरणाने प्रससध्द केलेयाया

प्रारुप प्रादे सर्क योजनेवर

आम जनतेकडून एकूण सम
ु ारे ६३,००० र्तक्या हरकती/ सुचना प्राप्त लायाया

आहे त. त्यापैकी

अींबरना् तालुक्यातून सुमारे १७० हरकती/सुचना प्राप्त लायाया असन
ू काही हरकती/सुचनाींमध्ये
प्रस्तताववत सींस्त्ात्मक (र्न्स्त्ी्यर्
ू नल) वापर ववभागास हरकत नोंदववलेली आहे.

(४) सदर प्राप्त सुचना /हरकतीबाबत महाराषर प्रादे सर्क व नगर रचना अधिननयम, १९६६ च्या

तरतद
ु ीनस
ु ार ननयेाजन उप-ससमतीमार्ात सन
ु ावणी घेण्यात आली असन
ू , ननयेाजन उप-ससमतीने

ववचार ववमर्ा करुन आपला अहवाल महानगर आयुक्त, मुींबई महानगर प्रदे र् ववकास

प्राधिकरण याींना सादर केला आहे . प्राधिकरणाने सि
ु ारीत प्रारुप प्रादे सर्क योजना मुींबई
महानगर ननयेाजन ससमतीस सादर केली असून, मुींबई महानगर ननयेाजन ससमतीने सदरची
प्रारुप प्रादे सर्क योजना र्ासनास ददनाींक २३/२/२०१८ रोजी मींजरू ीकरीता सादर केली आहे.
___________

सुतार चाळ, आतादनगर व िोर्रूड (ता.हवेली, जज.पुणे)येर्ील तोपडपट्टी पुनववसन योजनेबाबत
(९)

९४९३८

(२१-०९-२०१७).

श्री.सभमराव

तापिीर

(खडिवासला) :

सन्माननीय

गह
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :ृ तनमावण मांत्रे ी पढ

(१) को्रूड (ता.हवेली, श्ज.पुणे) ये्ील सव्हे नीं.८७/७, अ” सुतार चाझ, आलादनगर, मिील

रदहवासी र्ासन स्ततरावर मींजुरी असताींनाही अनेक वर्ाांपासून लोपडपट्टी पुनवासनाच्या प्रनतक्षेत
असयायाचे माहे जून, २०१७ मध्ये ननदर्ानास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असयायास, उक्त दठकाणी लोपडपट्टी पुनवासन योजनेंतगात रदहवाचयाींचे र्ो्ोपासही काढून
लाले आहे त हे ही खरे आहे काय,
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(३) असयायास, सदर दठकाणी लोपडपट्टी पुनवासन प्रकयाप राबववण्यास होत असलेयाया ववलींबाची
कारणे काय आहे त,
(४)

असयायास,

पण
ु े

र्हरात

सध्यश्स्त्तीत

एकूण

क्रकती

लोपडपट्टी

पन
ु वासन

प्रकयाप

प्रगतीप्ावर आहे त व क्रकती प्रकयाप अपात् ठरववले आहे त व या प्रकरणी र्ासनाकडून कोणती
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसयायास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. प्रिाश महे ता (१४-०८-२०१८) : (१) व (२) होय, सदर क्षेत्ावरील लोपडपट्टी पन
ु वासन
योजना प्राधिकरणाकडे दाखल आहे . सदर योजनेची पात्ता यादी पुणे महानगरपासलका

याींच्याकडून २००९ मध्ये प्रससध्द करण्यात आली आहे. त्यानस
ु ार ४० पात् लोपडीिारक असून
सवा लोपडीिारक पात् आहे त.
(३) सदर

योजना

बाींिण्यासाठी

क्षेत्ाची

बक्षीस

समझकत

ददली

आहे .

मझ
ु

मालकाींनी

त्ावप,

पण
ु े

जसमनीच्या

महानगरपासलकेस
अधिकार

दवाखाना

असभलेखात

पुणे

महानगरपासलकेच्या नावाचा उयालेख नाही. पुणे महानगरपासलकेने या प्रस्ततावास हरकत घेतली

असून त्याींनी उक्त समझकतीचे समझकत पबत्केवर पुणे महानगरपासलकेने नाव दाखल
करण्याची कायावाही सरू
ु असयायाचे कझववले आहे . यास्ततव उक्त प्रस्तताव सदयश्स्त्तीत प्रलींबबत
आहे . असा लोपडपट्टी पन
ु वासन प्राधिकरणाचा अहवाल आहे .

(४) सदयश्स्त्तीत पुणे र्हरातील एकूण २४६ प्रस्तताव दाखल असून त्यापैकी ४६ प्रस्ततावास

मान्यता ददली असून त्याींचे काम चालू आहे . आजपयांत प्राधिकरणामार्ांत एकूण ४७ प्रस्तताव

पुणा लालेले असून एकूण ३६ प्रस्तताव दप्तरी दाखल करण्यात आले आहे . उवातरत ११७ प्रस्तताव
ववववि ्प्प्याींवर कामकाज सरू
ु लाले आहे .
(५) प्रचन उद्ावत नाही.

___________
ि्हान-वपपरी नगरपररषद (जज.नागपरू ) येर्ील ि्हान नदीतील
पाण्यात जैववि वाढ होत असल्याबाबत

(१०)

९८४१०

(३०-१२-२०१७).

श्री.डड

मल्लीिाजन
ूव

रे ड्डी

(रामटे ि) :

सन्माननीय

मुख्यमांत्रे ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) कन्हान-वपपरी नगर पतरर्द (श्ज.नागपूर) ये्ील कन्हान नदीतील पाण्यात जैववक वाढ
होत असयायामझ
ु े नझाला येणारे पाणी हे गढूझ असून ते वपण्यायोग्य नाही, हे खरे आहे काय,

(२) असयायास, पाऊस न पडयायाने पाण्याची गुणवत्ता बदलली असून दहरव् रीं ग आला
असयायाचे ‘ननरी’ च्या जलतज्ञाींचे मत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असयायास, जलर्ुध्दीकरणाची योजना मींजूर लाली आहे काय, ती केव्हापयांत पूणा होईल,
(४) नसयायास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२७-०६-२०१८) : (१) हे खरे नाही.
सदर पाण्याची प्रयोगर्ाझे त चाचणी करुन ते वपण्यायोग आहे , याची खातरजमा
करण्यात येते.
(२) हे खरे नाही,
(३) व (४) कन्हान वपींपरी नगरपतरर्दे साठी ये्े जलर्ुध्दीकरण योजना मींजूर करण्यात आली
असून रु.१८.९८ को्ीच्या योजनेस प्रर्ासकीय मान्यता दद.१२.०१.२०१८ रोजी दे ण्यात आली
आहे . ननववदा प्रक्रिया अींनतम ्प्प्यात आहे .

___________
उल्हासनगर (जज.ठाणे) महानगरपासलिेतील बाांधिाम परवानगयाांमधील अतनयसमतता
(११)

९८६२४ (३०-१२-२०१७).

(मालेगाांव

मध्य),

श्री.असमन

श्रीमती ज्योती िलानी (उल्हासनगर), श्री.आससफ शेख
पटे ल

(मुांबादे वी),

श्री.अस्लम

शेख

(मालाड

पजश्चम) :

सन्माननीय मख्
ु यमांत्रे ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) उयाहासनगर (श्ज.ठाणे) महानगरपासलकेतील नगररचनाकार श्री.सींजीव करपे याींनी माहे
जल
ु -ै आगस्त्,

२०१६

मध्ये

वा

त्यादरम्यानच्या

कालाविीमध्ये

ददलेयाया

सवा

बाींिकाम

परवानग्याींना महासभेत महापौराींनी ददलेयाया स्त्गीतीबाबत व लालेयाया अननयसमतते प्रकरणी
उयाहासनगर महानगरपासलका मार्ात चौकर्ीची कायावाही सुरु आहे , हे खरे आहे काय,
(२)

असयायास,

उक्त

प्रकरणी

उयाहासनगर

महानगरपासलकेने

चौकर्ी

करून

ददलेयाया

कायावाहीचा अहवाल र्ासनास सादर केला आहे काय,
(३) असयायास, उक्त प्रकरणी स्त्ाननक लोकप्रनतननिी(वव.स.स) याींनी मा.मख्
ु यमींत्ी महोदयाींकडे
सववस्ततर तिरी दाखल केयाया असता उयाहासनगर महानगरपासलका प्रर्ासनास स्तवयींस्तपष्

असभप्राय र्ासनास सादर करण्याचे आदे र् ददनाींक ०२ सप््ें बर, २०१६ च्या पत्ाने नगरववकास
ववभागाकडून पाठववण्यात आले होते , ही खरे आहे काय,

(४) असयायास, उपरोक्त स्तवयींस्तपष् अहवाल र्ासनास प्राप्त लाला आहे काय, त्यानस
ू ार

नगररचनाकार व स्त्धगती ददयायानींतरही बाींिकामे सुरु ठे वणारे ववकासक याींच्यावर कोणती
कायावाही केली वा करण्यात आली आहे ,

(५) नसयायास, ववलींबाचे कारण काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०१-०८-२०१८) : (१) होय.
(२) नाही.
(३) होय.
(४)

र्ासनास अदयाप अहवाल प्राप्त लालेला नाही. सदरचा अहवाल प्राप्त लायायानींतर उधचत

ननणाय घेण्याची र्ासनाची भसू मका आहे .
(५) प्रचन उद्ावत नाही.

___________
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दहांगोली शहरात म्हाडाअांतगवत लाभार्थयाांनी लॉटरीनुसार रक्िम भरुनही सदतनिेचा ताबा
दे ण्याची प्रकिया सुरु िरण्यात आली नसल्याबाबत

(१२)

९९८५५

(३०-१२-२०१७).

डॉ.सांतोष

टारफे

(िळमनुरी),

श्रीमती

तनमवला

गाववत

(इगतपरू ी), अॅड.यशोमती ठािूर (ततवसा), श्री.असमन पटे ल (मांब
ु ादे वी), श्री.अस्लम शेख (मालाड
पजश्चम), श्री.िुणाल पाटील (धळ
ु े ग्रामीण), श्री.नसीम खान (चाांददवली) :

सन्माननीय

गह
ृ तनमावण मांत्रे ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) दहींगोली र्हरात म्हाडाअींतगात ११२ सदननकाींकतरता लाभार्थयाांनी लॉ्रीनुसार रक्कम

भरुनही या सदननकाींची बाींिकामे पूणा करुन ताबा दे ण्याची प्रक्रिया सुरु करण्यात आलेली नाही,
हे खरे आहे काय,

(२) असयायास, या सदननकाींच्या वा्पाबाबत मा.लोकप्रनतननिीींनी मा.गह
ृ ननमााण मींत्ी याींना
ददनाींक ३१ ऑगस्त्, २०१७ रोजी वा त्या सम
ु ारास लेखी पत् ददले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असयायास, या पत्ाची दखल घेऊन र्ासनाने सदर सदननकाींची कामे वेझेत पूणा करुन
लाभार्थयाांना वा्प करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसयायास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. प्रिाश महे ता (०३-०७-२०१८) : (१) व (२) हे खरे नाही.
सन्माननीय लोकप्रनतननिीींनी मा.गह
ृ ननमााण मींत्ी याींना दद.३१.०८.२०१७ रोजी व त्या

सम
ु ारास लेखी पत् ददयायाचे आढझून आले नाही.

(३) व (४) सदरहू योजनेतील अजादाराींना दद.०२.०१.२०१८ च्या पत्ान्वये दे कारपत् दे ण्यात आले
आहे . दे कार पत्ानुसार सींपूणा रकमेचा भरणा करणाऱ्या अजादाराींना गाझा वा्प व ताबा
दे ण्याबाबतची कायावाही सुरु आहे.

___________

वाांद्रे (मुांबई) येर्ील मरोळ-रुपारे ल जलबोगद्याच्या िामामुळे तालेल्या दघ
व नेबाबत
ु ट
(१३)

१००३८४ (०३-०१-२०१८).

श्रीमती तप्ृ ती सावांत (वाांद्रे पूव)व :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्रे ी

(१) वाींद्रे (मींब
ु ई) ये्ील मरोझ-रुपारे ल जलबोगदयाच्या कामामझ
ु े र्ींददरानगर ये्ील ७२ र्ींची
जलवादहनी र्ु्यायाने रस्तत्या र्ेजारील लोपडपट्टीतील ९ वर्ाांची मुलगी व आठ मदहन्याींचा
मुलगा वाहून गेयायाचे ददनाींक ०७ जुल,ै २०१७ रोजी वा त्या सम
ु ारास ननदर्ानास आले, हे खरे
आहे काय,

(२) असयायास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने सींक्ग्रस्तत मदहला श्रीमती पुनम डोहीर्ोडे याींना
आध्ाक मदत जादहर केली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असयायास, अदयापपयांत सदर मदहलेला जादहर केलेली आध्ाक मदत समझाली नसून
त्यानुर्ींगाने ननणायात्मक कायावाहीची सदयःश्स्त्ती काय आहे ?
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श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२१-०६-२०१८) : (१) हे खरे आहे .
(२) व (३) सदर लोपडी ही अनधिकृत असयायाने, अनधिकृत बाींिकामाबाबत लालेयाया
दघ
ा नेबाबत ववत्त वा जीववत हानी लायायास नक
ु ्
ु सान भरपाई दे ण्याची तरतूद नसयायाने, सदर
प्रकरणी महानगरपासलकेमार्ात आध्ाक मदत दे ण्यात आलेली नाही.
___________
मौजा वानाडोंगरी (जज.नागपूर) येर्ील दहांगण रोड येर्ील पॉयोतनअर ग्रुप या
वविासिामाफवत उभारण्यात आलेल्या वसाहतीबाबत

(१४)

१०१०९६ (०३-०१-२०१८).

श्री.ससमर मेघे (दहांगणा) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्रे ी पढ
ु ील

(१) मौजा वानाडोंगरी (श्ज.नागपूर) ये्ील दहींगण रोड वरील पॉयोननअर वुड्स र्ेज १ व २ या

पॉयोननअर ग्रुप या ववकासकामार्ात उभारण्यात आलेयाया वसाहतीत अनेक उणणवा असयायाने
रहीवार्ाींना होणारा त्ास दरु करण्याबाबत स्त्ाननक लोकप्रनतननिीींनी ददनाींक १४ जुल,ै २०१७
रोजी वा त्या सुमारास श्जयाहाधिकारी, नागपूर याींना ननवेदन ददले, हे खरे आहे काय,

(२) असयायास, मौजा वानाडोंगरी ये्ील पॉयोननअर वड्
ु स र्ेज १ व २ मिील रदहवार्ाींना
होणार त्ास दरु करण्याबाबत कोणती कायावाही करण्यात आली वा येत आहे ,
(३) नसयायास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२९-०६-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) यासींदभाात पायोननयर वड
ु स र्ेज १ व २ ये्ील वसाहतीमध्ये ग्ार व साींडपाणी

यींत्णेतील उणणवा दरू करण्याबाबत अध्यक्ष, पायोननयर वुडस सोसाय्ी याींना दद.१४.०२.२०१८
रोजीच्या पत्ान्वये नगरपतरर्दे ने कझववले होते. त्यानस
ु ार सोसाय्ीने काम केले असयायाचे व

त्यानींतर यासींदभाात नागतरकाींच्या कोणत्याही तिारी नगरपतरर्दे कडे प्राप्त लायाया नसयायाचे
श्जयाहाधिकारी, नागपरू याींनी कझववले आहे .
(३) प्रचन उद्ावत नाही.

___________
अांधेरी िे-पजश्चम वाडव मधील हस्ताांतरीत तनयक्
ु त अधधिारी याांच्यािडून एमआरडीपी ॲक्ट
अांतगवत िारवाई िरण्यात येत नसल्याबाबत

(१५)

१०१४६० (०६-०१-२०१८).

श्री.तनतेश राणे (िणिवली) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्रे ी

(१) बॄहन्मुींबर्ा महानगरपासलकेच्या अींिेरी के-पश्चचम वाडा मिील श्री.बबपीन खराडे, हस्तताींतरीत
ननयुक्त अधिकारी याींच्याकडून एमआरडीपी ॲक््च्या कलम ५३(१) अन्वये क्षक्षतीज कमसर्ायल

बबश्याडींग, आींबोली, क्रिस्त्ल प्लाला, ओसर्वरा, लो्स लॉजेस्त्ीक प्रा.सल., आींबोली, मे.रोल
व्ह्ले, ओसर्वरा, आकार्दीप सबीर, ओसर्वरा, आनींद सागर कॉ सोसाय्ी, आलाद नगर, मोया
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ब्लू मून, सलींकरोड, भगवती हाऊस, ओसर्वरा, र्ॉरच्युन ्े रेस, ओसर्वरा, सत्यदे व, ओसर्वरा

या ववकासकाींना नोद्सा बजावयायानींतर त्याींची मुदत सींपयायानींतरही ववकासकार्ी सींगनमत

करून पुढील कारवार्ा करण्यास जाणीवपूवक
ा ववलींब करण्यात येत असयायामुझे या प्रकरणी
चौकर्ी करुन त्याींच्याववरोिात कारवार्ा करण्यात यावी असे श्री.र्र्तेखार ए.र्हा,मादहती

अधिकार कायाकताा व सामाश्जक कायाकताा याींनी तसेच जनजागॄती असभयान, मुींबर्ा याींनी
महानगरपासलका उपआयुक्त, पतरमींडझ-४, सहाय्यक आयुक्त, अींिरे ी के-पश्चचम वॉडा, आयुक्त

बॄहन्मुींबर्ा महानगरपासलका याींचक
े डे ददनाींक ३ माचा, २०१६, ददनाींक ३ ऑक््ोबर, २०१७ व
तदपव
ू ी मागील २ वर्ाापासन
ू सातत्याने ननवेदनादवारे मागणी केली आहे , हे खरे आहे काय
(२)

असयायास,सदरहू ननवेदनानुर्ींगाने
करण्यात आली वा येत आहे,

श्री.बबपीन खराडे याींच्याववरोिात

कोणती

कारवार्ा

(३) नसयायास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२१-०६-२०१८) : (१) सदर प्रकरणी श्री. र्फ्तेखार ए. र्ाह याींनी केलेयाया
तिारी बह
ृ न्मुींबई महानगरपासलकेस प्राप्त लायाया आहे त.

(२) सदर प्रकरणी श्री.बबपीन खराडे याींच्यावर बह
ृ न्मुींबई महानगरपासलकेमार्ात खात्याींतगात
चौकर्ी प्रस्तताववत करण्यात आली आहे .
(३) प्रचन उद्ावत नाही.
___________
मुांबई महानगरपासलिेच्या अ, ब, ि, ड, ई या ववभागाांमधील
इमारतीांच्या पुनतनवमाणाच्या प्रस्तावाबाबत

(१६)

१०१७३८ (१२-०२-२०१८).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.राज परु ोदहत (िुलाबा) :

सन्माननीय मख्
ु यमांत्रे ी पढ
ु ील

(१) मींब
ु ई महानगरपासलकेच्या अ, ब, क, ड, ई या ववभागाींमध्ये उपकर प्राप्त व उपकर प्राप्त
नसलेयाया क्रकती र्मारती आहे त,

(२) असयायास, त्याचा तपर्ील काय आहे ,
(३) असयायास, क्रकती उपकर प्राप्त नसलेयाया र्मारतीींच्या पन
ु ननामाणाचे प्रस्तताव र्मारत
प्रर्ासनाकडे आले व त्याचा तपर्ील काय आहे ,

(४) असयायास, क्रकती प्रकयाप पण
ू ा लाले आहे त व क्रकती प्रकयाप अपण
ु ा आहे त व त्याची कारणे
काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२१-०६-२०१८) : (१) व (२) बह
ृ न्मुींबई महानगरपासलकेच्या अ, ब, क, ड,
ई या ववभागाींमध्ये एकूण ३६,४३३ मालमत्ताींपैकी ११,७०३ दरु
ु स्तती उपकर प्राप्त र्मारती असन
ू
त्याचा ववभागवार तपर्ील खालीलप्रमाणे आहे :ववभाग
ए

एकूण मालमत्ता
५२३६

दरु
ु स्तती उपकरप्राप्त र्मारती
१०३९

वव.स. ४५८ (14)
बी

३९४०

१३४०

सी

६०५२

३३६३

डी

११,५५४

३३७८

ई

९६५१

२५८३

एकूण

३६,४३३

११,७०३

(३) व (४) सन २०१५-१६ व सन २०१६-१७ मध्ये बह
ृ न्मुींबई महानगरपासलकेस उपकर प्राप्त व
उपकर प्राप्त नसलेयाया एकूण २९५ र्मारतीींचे प्रस्तताव प्राप्त लाले असन
ू , ४८ प्रकयाप पण
ू ा लाले
आहे त व २४७ प्रकयाप प्रगतीप्ावर आहे त.

प्रगतीप्ावर असलेयाया प्रकयापाच्या वास्ततुववर्ारदाींनी र्मारत पूणत्ा वाचा दाखला व

भोगव्ा प्रमाणपत्ासाठी महानगरपासलकेकडे अदयापपयांत अजा केलेला नाही.
___________

महानगरपासलिा शाळाांमधील ववद्यार्थयावच्या सुरक्षक्षततेसाठी सी.सी.टीव्ही िँमेरे बसववण्याबाबत
(१७)

१०२२४६ (०३-०१-२०१८).

डॉ.आसशष दे शमख
(िाटोल) :
ु

सन्माननीय मुख्यमांत्रे ी

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) गुरुग्राम ये्ील रायन र्ीं्रनँर्नल र्ाझे त लालेयाया ववदयार्थयााच्या हत्त्येनींतर दे र्भरात
भीतीचे वातावरण पसरले असून मुींबईतील र्ाझामिूनही ववदयार्थयाांसोबत अनेकवेझा गैरप्रकार
केले जात आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असयायास, मुींबई महानगरपासलकेच्या सर्क्षण ववभागाींतगात ४१७ र्ाझा चालववण्यात येतात
त्यात २२७ र्ाझा या भाड़ेतत्वावरील र्मारतीत भरवयाया जातात तसेच मालमता ववभागाच्या
र्मारतीत

३३

र्ाझा

व

भाडेतत्वावर

२४

अर्ा

एकूण

७०१

र्ाझाींच्या

र्मारती

महानगरपासलकेच्या अखत्यारीत येत असून यात जवझपास ३ लाख ४६ हजार ७४२ ववदयार्थयी
सर्क्षण घेत आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३)

असयायास,

ववदयार्थयााच्या

महानगरपासलका
सुरक्षेसाठी

र्ाझाींमध्ये

महानगरपासलका

सुरक्षतेचा

र्ाझाींमध्ये

प्रचन

ननमााण

त्वतरत

लाला

सी.सी

असयायाने

्ीव्ही

बसववण्याकरीता र्ासनाकडून कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,

कँमेरे

(४) नसयायास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२१-०६-२०१८) : (१) बह
ृ न्मुींबई महानगरपासलकेच्या अखत्यारीतील
र्ाझाींमध्ये अर्ा प्रकारची घ्ना घडयायाची तिार प्राप्त लाली नसयायाचे महानगरपासलकेमार्ात
कझववण्यात आले आहे .
(२) बह
ु ई महानगरपासलकेमार्ात मराठी, दहींदी, गज
ु राती, तासमझ, तेलगू, कन्नड, र्ींग्रजी व
ृ न्मींब
उदा ू माध्यम अर्ा एकूण ८ माध्यमाच्या र्ाझा महानगरपासलकेच्या स्तवमालकीच्या ४७४ र्मारती
व भाडयाच्या २२७ र्मारती अर्ा एकूण ७०१ र्ालेय र्मारतीींमध्ये चालववयाया जातात.

सदर र्ालेय र्मारतीींमध्ये मनपा प्रा्समक व माध्यसमक र्ाझाींतील एकूण २,९६,८१५

ववदया्ी सर्क्षण घेत आहे त.

वव.स. ४५८ (15)
(३) महानगरपासलका र्ालेय र्मारतीमिून ववदया्ी व सामग्रीच्या सींरक्षणासाठी कींत्ा्ी सुरक्षा
कमाचाऱ्याींची नेमणूक करण्यात आली आहे.

र्ाझे तील ववदया्ी, सर्क्षक असे मानव सींसािन, र्ालेय पतरसर, र्ालेय र्मारत,

सािनसामग्र
ु ी आदद भौनतक सवु विाींना असामाश्जक तत्वाींपासन
ू , समाजकीं्काींपासन
ू सरु क्षक्षतता
समझण्यास मदत होण्याच्या दृष्ीने सी.सी.्ी.व्ही. क्मेरे बसववण्याकतरता महानगरपासलका

र्ाझाींचे सवेक्षण पूणा लाले असन
ू , सन २०१८-१९ च्या अ्ासींकयापात आध्ाक तरतूद करण्यात
आली आहे .

(४) प्रचन उद्ावत नाही.

___________

सीताराम जाधव मागव, लोअर परळ, मुांबई येर्े शेड बॅिची तात्िाळ अांमलबजावणी होण्याबाबत
(१८)

१०३३३८ (१२-०२-२०१८).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.सुतनल सशांदे (वरळी) :

सन्माननीय मुख्यमांत्रे ी पुढील

(१) बह
ृ न्मुींबई महानगरपासलकेच्या जी/दक्षक्षण ववभाग कायाालयाच्या अखत्यारीतील सीताराम
जािव मागा हा लोअर परझ रे यावे स्त्ानक ते सेनापती बाप् मागा याींना जोडणाऱ्या अत्यींत

अरुीं द रस्तत्यावर पतरसरात वसलेयाया अनेक औदयोधगक वसाहतीमझ
ु े नेहमी प्रचींड वदाझ
असयायाने या मागाावरील उमी र्स्त्े ् (पूवीची जालन डार्ींग) या औदयोधगक वसाहतीचा

पुनववाकास करताना अनेक बाींिकामाींना दे ण्यात आलेयाया ओ.सी. मिील अ्ी व र्तीनुसार र्ेड

ब्क दे णे बींिनकारक असयायाने सदरहू औदयोधगक वसाहतीची कींपाऊींड सभींत तोडून सदरहू मागा
तातडीने रुीं द करण्यात यावा अर्ी मागणी स्त्ाननक लोकप्रनतननिी याींनी माहे ऑगस्त्, २०१७
च्या दस
ु ऱ्या आठवड्यात वा त्या दरम्यान आयुक्त, बह
ृ न्मुींबई महानगरपासलका तसेच
र्ासनाकडे लेखी ननवेदनादवारे केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असयायास, सदर ननवेदनाच्या अनर्
ु ींगाने सीताराम जािव मागा, लोअर परझ, मुींबई ये्े
र्ेड ब्कची तात्काझ अींमलबजावणी करण्याबाबत र्ासनाकडून कोणती कायावाही करण्यात
आली वा येत आहे ,

(३) नसयायास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२१-०६-२०१८) : (१) हे खरे आहे .
(२) व (३) सीताराम जािव मागा, लोअर परझ, मींब
ु ई ये्ील उमी र्स्तरे ् (पव
ू ीची जालन
डाईंग) स.न. १५६ या भख
ू ींडापैकी रस्तता रुीं दीकरणात बािीत (से्ब्क) २४१.६९ चौ.मी. र्तक्या
जागेचा ताबा महानगरपासलकेमार्ात ददनाींक २९.०१.२०१८ रोजी घेण्यात आला आहे .

सदर से्ब्क अींतगात बािीत सींरक्षण सभींतीचे प्रत्यक्ष ननषकासन, सदर रस्तत्यावरील र्तर
बािीत बाींिकामाच्या ननषकासनावेझी करण्यात येणार आहे .
तसेच सदर रस्तयावरील र्तर भख
ू ींडाींपैकी से्ब्क ताब्यात घेण्याची नो्ीस प्रक्रिया

बह
ृ न्मुींबई महानगरपासलकेमार्ात सुरु आहे .

___________

वव.स. ४५८ (16)
मुांबई शहर-उपनगराांतील सम
ु ारे तीन लाख इमारतीांवर बबजल्डांग इ्स्पेक्शन ससजस्टम या
सॉफ्टवेअरच्या माध्यमातून लक्ष ठे वण्यात येणार असल्याबाबत

(१९)

१०४८२४ (१४-०४-२०१८).

श्री.अजय चौधरी (सशवडी), श्री.वैभव नाईि (िुडाळ),

श्री.असमत ववलासराव दे शमख
ु (लातरू शहर), श्री.राधािृष्ट्ण ववखे-पाटील (सशडी), श्री.बाळासाहे ब

र्ोरात (सांगमनेर), श्री.नसीम खान (चाांददवली), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), प्रा.वषाव
गायिवाड (धारावी), अॅड.यशोमती ठािूर (ततवसा), श्री.ववजय वडेट्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.अमर
िाळे

(आवी),

डॉ.सांतोष

टारफे

(िळमनुरी),

श्री.त्र्यांबिराव

सभसे

सन्माननीय मख्
ु यमांत्रे ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(लातूर

ग्रामीण) :

(१) मींब
ु ई र्हर व उपनगरात माहे डडसेंबर, २०१७ ते जानेवारी, २०१८ च्या पदहयाया आठवड्यात
क्रकती दठकाणी आगी लागण्याच्या घ्ना घडयाया आहे त,

(२) असयायास, दठकदठकाणी लागलेयाया आगीच्या पाचवाभम
ू ीवर अश्ग्नर्मन दल मुींबई र्हर-

उपनगराींतील सम
ु ारे तीन लाख र्मारतीींवर बबश्याडींग र्न्स्तपेक्र्न ससश्स्त्म या सॉफ््वेअरच्या
माध्यमातन
ू लक्ष ठे वणार आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असयायास, ज्या भागात आगी लागयाया त्या भागात अश्ग्नर्मनासाठी काय व्यवस्त्ा
करण्यात आली होती व या सवा व्यावसानयक व रदहवाचयाींनी अश्ग्नर्मन व्यवस्त्ा न केयायाने
तसेच सोसायट्याींकडून अश्ग्नप्रनतबींिक यींत्णा राबववण्यास ्ाझा्ाझ होत असयायास त्याींच्यावर
कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत आहे ,

(४) नसयायास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२०-०६-२०१८) : (१) माहे डडसेंबर, २०१७ मध्ये मुींबई र्हर व उपनगरात
अनुिमे ६० व ७६ आणण जानेवारी, २०१८ च्या पदहयाया आठवडयात अनुिमे ४० व ६६
दठकाणी आगी लागयायाच्या घ्ना घडयाया आहे त.

(२) अर्ा प्रकारची प्रणाली ववकससत करण्याची प्रक्रिया महानगरपासलकेमार्ात सुरु आहे.

(३) मुींबई र्हर व उपनगरात ज्या भागात आगी लागयाया, ते्ील आगी महानगरपासलकेमार्ात
प्रचसलत पध्दतीप्रमाणे ववलववण्यात आयाया.

व्यावसानयक व राहत्या सोसाय्याींमिून अश्ग्नप्रनतबींिक यींत्णा बसववण्यास ्ाझा्ाझ

होत असेल अर्ा सोसाय्याींचे मालक/भोगव्ादार याीं च्यावर महानगरपासलकेमार्ात महाराषर
आग प्रनतबींिक व जीव सींरक्षक उपाययोजना अधिननयम २००६ नुसार कारवाई करण्यात येते.
(४) प्रचन उद्ावत नाही.

___________
मुांबई मॅरेर्ॉनचे आयोजि प्रोिॅम इांटरनॅशनल सल.याांच्यािडून बेिायदा बॅनर
लावण्याबाबत दां डाची रक्िम वसल
ु िरण्याबाबत

(२०)

१०५०१६ (०३-०४-२०१८).

श्री.सांजय साविारे (भुसावळ) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्रे ी

वव.स. ४५८ (17)
(१) स्त्् ण्ड्ा चा्ा डा मुींबई म्रे्ॉनचे आयोजक प्रोक्म र्ीं्रन्र्नल सल. ने बेकायदा ब्नर
लावण्याप्रकरणी २ को्ी ५१ लाख १५ हजार ३०५ रुपये र्तकी दीं डाची रक्कम वसल
ु
करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(२) नसयायास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२१-०६-२०१८) : (१) व (२) स्त्् ण्डडा चा्ा डा मब
ुीं ई म्रे्ॉनचे आयोजक मे.
प्रोक्म र्ीं्रन्र्नल सल. याींचक
े डून रु. २ को्ी ५१ लाख १५ हजार ३०५ र्तकी दीं डाची रक्कम
वसल
करण्याबाबत मे. प्रोक्म र्ीं्रन्र्नल सल. याींना बह
ु
ु ई महानगरपासलकेमार्ात
ृ न्मींब
कझववण्यात आले होते.

त्ावप, सदर प्रकरणी मा. उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेयाया तर् याधचका
िमाींक २५३३/२०१७ मिील ददनाींक १२.०१.२०१८ रोजीच्या आदे र्ानुसार, मे. प्रोक्म र्ीं्रन्र्नल
याींनी मुींबई म्रे्ॉन २०१८ व लेलर र्ो चे जादहरात र्ुयाक, भुईभाडे वसुलीचे रु. २६ लक्ष व
सरु क्षा अनामत रक्कम म्हणन
ू

रु. ७९.६० र्तक्या रकमेचा महानगरपासलकेकडे भरणा केला

आहे .

सदय:श्स्त्तीत सदर प्रकरण मा.उच्च न्यायालयात न्यायप्रववषठ असून, मा.न्यायालयाच्या

आदे र्ानुसार पुढील कायावाही महानगरपासलकेमार्ात करण्यात येणार आहे .
___________

उरण, पनवेल, िळां बोली (जज.रायगड) पररसराला पाणी पुरवठा िरणा-या टाक्या जीणव ताल्या
असून या टाक्याांचे स्रक्चरल ऑडडट िरण्याबाबत

(२१)

१०५०३३ (०३-०४-२०१८).

श्री.मनोहर भोईर (उरण) :

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्रे ी पुढील

(१) उरण, पनवेल, कझीं बोली (श्ज.रायगड) पतरसराला पाणी पुरवठा करणा-या ्ाक्या जीणा
लायाया असन
ू या ्ाक्याींचे स्तरक्चरल ऑडड् करण्याचे आदे र् माहे डडसेंबर, २०१७ मध्ये वा
त्यादरम्यान महानगरपासलका अधिका-याींना दे ण्यात आले, हे खरे आहे काय,

(२) असयायास, या आदे र्ानुसार स्तरक्चरल ऑडड्चे काम पूणा करण्यात आले आहे काय,

त्याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत काय आढझून आले व त्यानस
ु ार पढ
ु े
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसयायास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (३१-०७-२०१८) : (१) व (२) महाराषर जीवन प्राधिकरणाच्या आदे र्ान्वये
पनवेल व कझीं बोली ये्ील पाण्याच्या ्ाक्याींचे स्तरक्चरल ऑडड् करण्यात आले. उक्त
अहवालानस
ु ार जे उीं च जलकींु भ िोकादायक नाही व वापरण्या योग्य आहे त अर्ा २७
जलकींु भाींची दरू
ु स्तती करण्याचे सुचववले आहे .

तसेच जी िोकादायक आहे त आणण दरू
ु स्तती योग्य नाही अर्ा ६ ्ाक्या तोडण्याची

सर्र्ारस केली आहे .

वव.स. ४५८ (18)

उपरोक्त अहवालनस
ु ार पनवेल महानगरपासलका स्ततरावर पुढील कायावाही करण्यात

येणार आहे .

उरण नगरपतरर्दे स पाणी परु वठा करणाऱ्या दोन्ही ्ाक्या सश्ु स्त्तीत

असयायाचे उरण

नगरपतरर्द याींनी कझववले आहे.
(३) प्रचन उद्ावत नाही.

___________

वाांद्रे-िुलाव सांिुलातील (मांब
ु ई) जागतति ववत्तीय िेंद्र गज
ु रात
मधील धगफ्ट ससटीमध्ये वळववण्यात आल्याबाबत

(२२)

१०५१५२ (१२-०४-२०१८).

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

(ब्रम्हपूरी), श्री.नसीम खान (चाांददवली), श्री.असमत ववलासराव दे शमख
ु (लातूर शहर), श्री.असमन

पटे ल (मांब
ु ादे वी), श्री.त्र्यांबिराव सभसे (लातरू ग्रामीण), प्रा.वषाव गायिवाड (धारावी), श्री.सतु नल
िेदार (सावनेर), श्री.अमर िाळे (आवी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.हषववधवन

सपिाळ (बुलढाणा), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.अब्दल
ु सत्तार (ससल्लोड), श्री.सांग्राम
र्ोपटे (भोर), श्री.राहुल बोंद्रे (धचखली), श्री.भारत भालिे (पांढरपूर), श्रीमती तप्ृ ती सावांत (वाांद्रे
पूव)व , श्री.नारायण पाटील (िरमाळा) :
सन्माननीय मख्
ु यमांत्रे ी पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा
करतील काय :-

(१) वाींद्रे-कुलाा सींकुलातील (मुींबई) प्रस्तताववत जागनतक ववत्तीय केंद्र गुजरात मिील धगफ््
सस्ीमध्ये वझवन
ू तोट्यात चालणारी धगफ््सस्ी र्ायदयात आणण्यात येत आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असयायास, ववत्तीय केंद्रासाठी ५० हे क््रची जागा लागते हे कारण दे ऊन हा प्रकयाप
गुजरातकडे वझवून महाराषरातील जनतेची ददर्ाभूल करण्यात येत आहे , हे ही खेर आहे काय,

(३) असयायास, बुले् रे न सारख्या प्रकयापासाठी पैसे उभारताींना मुींबईसाठी असलेला उन्नत
रे यावेमागा प्रकयाप ही रद्द करण्यात आला आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असयायास, या प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीचे ननषकर्ा काय आहेत,
त्यानस
ु ार जागनतक ववत्तीय केंद्र उभारण्याबाबतची श्स्त्ती तसेच उन्नत रे यावेमागा प्रकयाप रद्द
करण्याची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (३०-०७-२०१८) : (१) व (२) नाही.
(३) व (४) वाींद्रे ते ववरार उन्नत रे यावे मागााऐवजी

बोरीवली ते ववरार दरम्यान पाचवी व

सहावी माधगाकेचे काम तसेच हाबारमागााचा गोरे गाींव ते बोरीवली पयांत ववस्ततार करण्याचे काम
मुींबई नागरी

पतरवहन प्रकयाप-३अे अींतगात हाती घेण्याचे रे यावेने प्रस्तताववत केले आहे .

आींतरराषरीय ववत्तीय सेवा केंद्रासाठी मुींबई महानगर प्रदे र् ववकास प्राधिकरणाने जी ्े क्स

ब्लॉक, बीकेसी ये्े ५०.३१ हे क््र क्षेत् ननश्चचत केले आहे. सदर जी ्े क्स ब्लॉक, बीकेसी
मिील क्षेत्ापैकी ४.२ हे क््र क्षेत् तात्परु ते व ०.९ हे क््र क्षेत् कायमस्तवरुपी ददनाींक २६.०२.२०१८
पासून चार वर्ाासाठी बुले् रे नच्या भूसमगत ्समानलच्या बाींिकामासाठी ददनाींक १२.०९.२०१७

वव.स. ४५८ (19)
रोजीच्या र्ासन ननणायातील अ्ी व र्तीवर हाय स्तपीड रे ल कॉपोरे र्न ऑर् र्ींडडया सल. याींना
दे ण्यात आले आहे. आींतरराषरीय ववत्तीय सेवा केंद्र व बल
ु े् रे न हे दोन्ही प्रकयाप एकाच
दठकाणी राबववण्याचे प्रयत्न आहे त.

___________
हे दट
ु णे (ता.पनवेल, जज.रायगड) गावातील नैना फेज २ अांतगवत २०१ गावाांना
गावठाण दजाव दे ण्याबाबत

(२३)

१०५१७३ (१४-०४-२०१८).

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

अॅड.आसशष शेलार (वाांद्रे पजश्चम), श्री.असमत साटम (अांधेरी पजश्चम), श्रीमती मतनषा चौधरी
(ददहसर), श्री.सांतोष दानवे (भोिरदन), श्री.अतल
ु भातखळिर (िाांददवली पूव)व :

सन्माननीय

मुख्यमांत्रे ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) हे द्
ु णे (ता.पनवेल, श्ज.रायगड) गाव नैना र्ेज २ अींतगात २०१ गावाींची ववकास योजना

तयार करण्यात आली असन
तसा ववकास आराखडयाचा मसद
ू
ु ा तयार करण्यात आला
असयायाचे माहे जानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्ानास आले आहे , हे ही खरे आहे
काय,
(२) असयायास, हे द्
ु णे गावाचे गावठाण महसूली गावठाण असले तरी महसूली असभलेखानुसार
लोकवस्तती नसलेले क्षेत् दाखववण्यात आयायामुझे ववकासकामाींना अडचण ननमााण होत आहे , हे
ही खरे आहे काय,

(३) असयायास, नैना क्षेत्ातील र्तर गावाींच्या गावठाणाींना ननवासी क्षेत्ाचा दजाा ददला असून
हे द्
ु णे गावठाणास ननवासी क्षेत्ाचा दजाा ददला नसयायामुझे गावाचा ववकास होत नसन
ू अनेक
मुलभुत सुवविाही समझत नाही, हे ही खर आहे काय,

(४) असयायास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करून हे द्
ु णे गावातील नैना र्ेज २ अींतगात
२०१ गावाींचा ववकासासींदभाात गावाला गावठाण दजाा दे ण्याबाबत कोणती उपायायोजना वा
कायावाही करण्यात आली वा येत आहे ,

(५) नसयायास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०१-०८-२०१८) : (१) होय.
(२) व (३) हे द्
ु णे गाींवठाण हे महसुली गावठाण असले तरी महसुली असभलेखानूसार
लोकवस्तती नसलेले क्षेत् असयायाने ससडकोने प्रारुप ववकास योजनेत लोकवस्तती नसलेले क्षेत्

असे दर्ाववले आहे. प्रारुप ववकास योजना ससडकोने र्ासनास ददनाींक २२/९/२०१७ रोजी
मींजरू ीकरीता सादर केली असन
ू , सदर प्रारुप ववकास योजनेवर सींचालक, नगर रचना, महाराषर
राज्य, पुणे याींचे असभप्राय मागववण्यात आले आहे त. प्रारुप ववकास योजना मींजूर करताना
याबाबत उधचत ननणाय घेण्याची र्ासनाची भूसमका आहे .
(४) व (५) प्रचन उद्ावत नाही.

___________

वव.स. ४५८ (20)
पनवेलमधील (जज.रायगड) २३ ग्रामपांचायतीतील िमवचा-याांना मगील
दोन मदह्याांपासून वेतन समळाले नसल्याबाबत
(२४)

१०५२६१ (१८-०४-२०१८).

श्री.मनोहर भोईर (उरण) :

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्रे ी पुढील

(१) पनवेलमिील (श्ज.रायगड) २३ ग्रामपींचायतीतील कमाचा-याींना मगील दोन मदहन्याींपासन
ू
वेतन समझाले नसयायाचे माहे जानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्ानास आले, हे खरे
आहे काय,
(२) असयायास, पासलका अश्स्ततत्वात येण्यापूवी काही ग्रामपींचयातीींनी ननयमबाहय भरती केयाया
प्रकरणी चौकर्ी करण्याचे आदे र् आयुक्ताींनी ददले आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असयायास, या प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, त्यात काय आढझून आले,
चौकर्ीनुसार पुढे कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसयायास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (३१-०७-२०१८) : (१), (२) व (३) नाही.
पनवेल महानगरपासलकेमार्ात २३ ग्रामपींचायतीमिील कमाचाऱ्याींना वेझीच दरमहा वेतन
अदा करण्यात येत आहे .
(४) प्रचन उद्ावत नाही.

___________

नवी मांब
ु ई िोपरखैरणे सेक्टर-१९ येर्े पोलीस स्टे शन बाांधण्यासाठी
भूखांड उपलब्ध िरून दे ण्याबाबत

(२५)

१०५३८६ (१८-०४-२०१८).

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

श्री.शसशिाांत सशांदे (िोरे गाव), श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा), श्री.किसन िर्ोरे (मुरबाड),
श्री.वैभव वपचड (अिोले), श्री.पाांडुरां ग बरोरा (शहापूर) :
खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्रे ी पुढील गोष्ीींचा

(१) नवी मुींबई कोपरखैरणे सेक््र-१९ ये्े पोलीस स्त्े र्न बाींिण्यासाठी भख
ू ींड उपलब्ि करून
दे ऊन ससडकोने पोलीस स्त्े र्न बाींिून दे ण्यात यावे म्हणून स्त्ाननक लोकप्रनतननिीींनी
व्यवस्त्ापकीय सींचालक ससडको याींना माहे जुन, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान ननवेदन ददले
आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असयायास, उक्त ननवेदनाच्या अनर्
ु ींगाने पढ
ु े कोणती कायावाही करण्यात आली वा येत
आहे ,

(३) नसयायास ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०७-०८-२०१८) : (१) व (२) नवी मींब
ु ई कोपरखैरणे सेक््र-१९ ये्े पोलीस
स्त्े र्न बाींिण्यासाठी भूखींड उपलब्ि करून दे ऊन ससडकोने पोलीस स्त्े र्न बाींिून दे ण्याच्या
अनुर्ींगाने ननवेदन ससडको महामींडझास प्राप्त लालेले नाही, असे ससडकोने कझववले आहे .

वव.स. ४५८ (21)
त्ावप, ससडकोच्या भ-ू मुयाय आकारणी आणण भ-ू ववननयोग िोरणान्वये पोलीस ववभागास

पोलीस स्त्े र्न / पोलीस चौकीसाठी र्क्त जलउगम स्तत्ोत र्ुयाक आकारून ववनार्ुयाक भख
ू ींड
वा्प करण्याचे िोरण आहे. तसेच ससडको महामींडझाने अदयापपयांत नवी मुींबई पोलीस

आयक्
ु त याींनी केलेयाया मागणीच्या अनर्
ु ींगाने कोपरखैरणे ये्ील सेक््र २० मिील भख
ू ींड ि.७
(क्षेत् १९८९.८२६ चौ.मी.) हा दद.०९.०१.२००४ रोजी व सेक््र १० मिील भूखींड ि.९अ (क्षेत्
१२१.२५७ चौ.मी.) हा दद.०५.०३.२०१३ रोजी पोलीस ठाण्याकतरता वा्प केला आहे.
(३) प्रचन उद्ावत नाही.
___________
नवी मुांबई महानगरपासलिा क्षेत्रे ातील नागररिाांना नागरी सोयी सुववधा
उपलब्ध िरून दे ण्याबाबत

(२६)

१०५४०२ (१८-०४-२०१८).

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

श्री.शसशिाांत सशांदे (िोरे गाव), श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मांब्र
ु ा िळवा), श्री.वैभव वपचड (अिोले) :
सन्माननीय मख्
ु यमांत्रे ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नवी मुींबई महानगरपासलका क्षेत्ातील नागतरकाींना नागरी सोयी सुवविा उपलब्ि करून

दे ण्यासाठी ससडकोकडे नाममात् दराने भख
ू ींड हस्तताींततरत करून समझावेत म्हणून नवी मुींबई
महानगरपासलकेने ससडकोकडे मागणी केली आहे , हे खरे आहे काय,
(२)

असयायास, भख
ू ींड हस्तताींततरत करण्याबाबत र्ासनाने दे खील ससडकोला आदे र् ददले आहे त,

हे ही खरे आहे काय,
(३)

असयायास, ससडकोने आजपयांत क्रकती भख
ू ींड नवी मुींबई महानगरपासलकेकडे हस्तताींततरत

केले आहे त,
(४)

असयायास,

उवातरत

भख
ू ींड

नाममात्

दराने

कायमस्तवरूपी

हस्तताींततरत

ससडकोस्ततरावरून कोणती कायावाही करण्यात आली वा येत आहे
हस्तताींततरत करून समझणे अपेक्षक्षत आहे ,

करणेबाबत

व किीपयांत भख
ू ींड

(५) नसयायास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०५-०७-२०१८) : (१) व (२) होय.
(३) व (४) नवी मुींबई महानगरपासलका क्षेत्ातील नागरीकाींना नागरी सोयी-सुवविा उपलब्ि

करुन दे ण्यासाठी ससडकोमार्ात आजपयांत एकूण ५८७ भूखींड नवी मुींबई महानगरपासलकेकडे
हस्तताींतरीत करण्यात आले असून २०२ भूखींडाच्या भाडेपट्टाकरारनाम्याींचे नुतनीकरण करण्याची
प्रक्रिया

सरु
ु

आहे .

त्यापैकी

१४७

भख
ू ींडाींची

र्या
ु क

भरणापत्

ददले

असन
ू

नवी

मींब
ु ई

महानगरपासलकेने १५ भूखींडाींचे र्या
ु क भरणा केले आहे. अर्ाप्रकारे नवी मुींबई महानगरपासलकेस
भूखींड हस्तताींतरीत करण्याचे काम अींनतम ्प्प्यात आहे .
(५) प्रचन उद्ावत नाही.

___________

वव.स. ४५८ (22)
मालेगाांव (ता.जज.नासशि) येर्े मल
ु भूत सुववधा नसल्याबाबत
(२७)

१०५४४५

(१४-०४-२०१८).

श्री.आससफ

शेख

(मालेगाांव मध्य),

श्री.असमन

पटे ल

(मुांबादे वी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्रीमती तनमवला गाववत (इगतपूरी), श्री.भारत
भालिे (पांढरपरू ), श्री.अमर िाळे (आवी), श्री.असमत ववलासराव दे शमख
(लातरू शहर),
ु
श्री.सुतनल

िेदार

(ब्रम्हपूरी) :

(सावनेर),

श्री.राधािृष्ट्ण

ववखे-पाटील

(सशडी),

श्री.ववजय

वडेट्टीवार

सन्माननीय मुख्यमांत्रे ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मालेगाींव (ता.श्ज.नासर्क) ही “ड” वगा महानगरपासलका असन
ू सदर महानगरपासलकेला

उत्पन्नाचे सािन कमी असयायाने मालेगाींव ये्े मुलभत
ू सुवविा नसयायाचे व रस्तत्याची
दरु वस्त्ा लाली असयायाचे माहे जानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्ानास आले आहे ,
हे खरे आहे काय,

(२) असयायास, मालेगाींव महानगरपासलका क्षेत्ामध्ये ७०% लोक दातरद्रय रे र्ेखाली जीवन जगत
असून आध्ाक पतरश्स्त्ती बबक् असयायाने त्याींची घरे ही छो्ी आहे त त्यामुझे ववदयार्थयाांना
अ्यास करताींना अडचणी ननमााण होत असयायाचे

ननदर्ानास आले आहे , हे ही खरे आहे

काय,
(३) असयायास, सदरहू ववदयार्थयाांना छो्यार्ा रुमध्ये अ्यास करणे त्ासदायक ठरत
असयायाने त्याकतरता स्त्डी रुम बाींिणे व र्तर ववकास कामे मालेगाींव महानगरपासलका ड- वगा
असयायाने आवचयक ५ ते १० को्ीींचा ववकास ननिी दे ण्यात यावा व सदर काम असभयींता,
सा.बाीं.ववभाग मालेगाींव याींच्यामार्ात करण्याबाबतचा प्रस्तताव मा.मख्
ु यमींत्ी याींना दे ण्यात आला
आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असयायास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसयायास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२७-०६-२०१८) : (१) मालेगाव महानगरपासलकेची उत्पन्नाची सािने ही
मयाादीत आहे त.
त्ावप,

मुलभूत

सुवविा

महानगरपासलकेमार्ात

पुरववण्यात

येत

आहे त.

तसेच,

महानगरपासलकेच्या वावर्ाक मींजूर मक्तेदार याींचक
े डून रस्तता दरु
ु स्ततीची कामे करुन घेण्यात
आली आहे त.

(२), (३) व (४) मालेगाव र्हर हे यींत्मागाचे र्हर असयायाने मोठ्या प्रमाणात मजूर व
कमाचारी वगााची सींख्या आहे .

मालेगाव महानगरपासलका क्षेत्ात मुलभत
ू सोई सुवविाींच्या ववकासासाठी ववर्ेर् तरतूर

योजनेंतगात नगर ववकास ववभागाच्या ददनाींक २८/०३/२०१६ व ददनाींक २७ डडसेंबर, २०१६ च्या
र्ासन ननणायान्वये, रु.१८.५० को्ीींच्या एकूण २६ कामाींना प्रर्ासकीय मान्यता प्रदान करण्यात

आली आहे . सदर २६ कामाींपक
ै ी बहुताींर् कामे ही रस्तता दरु
ु स्ततीची असून उवारीत कामात पल
ू ाचे
बाींिकाम, काँिी् ग्ार, श्जमखाना र्मारत, मोकळ्या भख
ू ींडास कींु पण करणे अर्ा स्तवरुपाची
कामे आहे त. त्ावप, स्त्डी रुम बाींिणे या प्रकारचे कुठलेही काम यात समाववष् नाही.
(५) प्रचन उद्ावत नाही.

___________

वव.स. ४५८ (23)
वसई-ववरार महानगरपासलिेने िांत्रे ाटी िमवचारी पुरववण्याचा ठे िा ददलेल्या
(२८)

ददव्या एांटरप्रायजेसने िेलेली अतनयसमतात

१०६३७१ (१२-०४-२०१८).

श्री.सरदार ताराससांह (मुलुांड) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्रे ी

(१) श्री.मनोज पा्ील याींनी वसई-ववरार म.न.पा.चे आयुक्त, कामगार मींत्ी, कामगार आयुक्त,
भववषय ननवााह ननिी आयक्
ु त, एसीबी आयक्
ु त, वविीकर ववभाग, कमाचारी राज्य ववमा आयोग

र्.कडे लेखी तिार करुन वसई-ववरार महानगरपासलकेमध्ये कमलेर् ठाकूर याींच्या ददव्या
एीं्रप्रायजेस

र्.ववभागाींसाठी

तर्े

महानगरपासलकेच्या

असभयींत,े

कमाचारी,

बाींिकाम

सींगणकचालक,

अनतिमण,

आरोग्य

नगररचना,

ननरीक्षक,

वविी

ददवाबत्ती

सयालागार

परु ववण्याचा ठे का सन २०१२ मध्ये घेतयायानींतर या ठे केदाराने महानगरपासलका बरोबर केलेयाया
र्ती-अ्ीनुसार तसेच केंद्र व राज्य र्ासनाच्या कोणत्याही ननयमाींचे पालन न करता

को्यविी रुपयाींचा गैरव्यवहार केयायाबाबतची लेखी तिार केयायाचे ददनाींक २४ नोव्हें बर, २०१७
रोजी वा त्यासम
ु ारास ननदर्ानास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असयायास, ददव्या एीं्रप्रायजेसने नेमलेयाया कमाचाऱ्याींमध्ये ६० सींगणकचालक, ३ लघु

्ीं कलेखक, १० स्तवच्छता ननरीक्षक, एक वविी सयालागार व ८६ असभयींते असे १६० कमाचारी
ठे का पध्दतीवर काम करीत असताना स्तवत: कमलेर् ठाकूर असभयींता म्हणून माहे र्ेब्रुवारी,
२०१६ पासून महानगरपासलकेत कायारत होता, हे ही खरे आहे काय,

(३) असयायास, ठे केदाराने महानगरपासलकेर्ी लालेयाया करारानस
ु ार कमाचाऱ्याींची वेतन दे यके
मींजरू करताना दे यकासोबत हजेरीपत्क, पगारपत्क, भववषय ननवााह ननिी, कमाचारी ववमा
योजना याींची चलने तसेच सेवाकर, व्यवसाय कर र्.चा भरणा केयायाची चलने न जोडता

कोणत्याही ननयमाींचे पालन न करता महानगरपासलकेने कमलेर् ठाकूर याींच्या ददव्या
एीं्रप्रायजेसच्या खात्यावर लाखो रुपयाींची बबले अदा केयायाने हा बेकायदे र्ीर व्यवहार
करणाऱ्या महानगरपासलकेच्या सींबींधित अधिकाऱ्याींववरुध्द कोणती कारवाई करण्यात आली वा
येत आहे ,
(४) असयायास, र्ासनाचा सेवाकर व व्यवसाय कर ददव्या एीं्रप्रायजेसने ननयमाप्रमाणे भरणे
अपेक्षक्षत असतानाही १ को्ी १० लाखाींहून अधिक रकमेचा कमलेर् ठाकूर याींनी केलेला अपहार
याबाबत मनोज पा्ील याींनी पुराव्याींसह सवा कागदपत्े जोडून लेखी तिार करुनही त्याींच्या
तिारीची

दखल न

घेता या सवा गैरव्यवहाराची

चौकर्ी न

करणाऱ्या

सींबींधित

सवा

अधिकाऱ्याींववरोिात कताव्यात कसरू व अक्षम्य ववलींब केयायाप्रकरणी कोणती कारवाई करण्यात
आली वा येत आहे ,

(५) नसयायास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (३१-०७-२०१८) : (१) होय.
अर्ा प्रकाराची तिार वसई-ववरार र्हर महानगरपासलकेस ददनाींक २०.११.२०१७ रोजी
प्राप्त लाली आहे.

(२) सन २०१४-१५ करीता वसई-ववरार र्हर महानगरपासलकेने असभयींता, वविी अधिकारी,
सींगणक चालक, सलपीक, लघु ्ीं कलेखक, स्तवच्छता ननरीक्षक असे २०२ कींत्ा्ी कमाचारी
पुरववण्याचा ठे का मे.ददव्या एीं्रप्रायजेस याींना ददनाींक ३०.०७.२०१४ च्या कायाादेर्ान्वये ददला.

वव.स. ४५८ (24)
ददनाींक २८.०२.२०१८ रोजी ठे का सींपुष्ात आला. त्यावेझी ठे केदारामार्ात वसई ववरार

र्हर महानगरपासलकेस १९८ कींत्ा्ी कमाचारी पुरववण्यात येत होते.

श्री.कमलेर् ठाकूर स्तवत: कींत्ा्ी पध्दतीने कननषठ असभयींता या पदावर ददनाींक

३१.०३.२०१६ पयांत कायारत होते.
(३) व (४) या

प्रकरणी

प्र्म

दर्ानी वसई ववरार र्हर महानगरपासलका

पातझीवर

अननयसमतता घडले असयायाचे ददसून आयायाने या प्रकरणी अधिक चौकर्ी करण्याच्या सूचना
ववभागीय आयुक्त, कोकण ववभाग याींना दे ण्यात आयाया आहे त.

सदर अहवाल प्राप्त लायायानींतर वसई ववरार र्हर महानगरपासलकेच्या अधिकाऱ्याींनी

कताव्य कसूर केयायाचे आढझयायास त्याींच्या ववरोिात आवचयक कारवाई करण्यात येईल.
(५) प्रचन उद्ावत नाही.

___________
पनवेल महानगरपासलिा हद्दीतील ससडिोने तनमावण िेलेल्या खारघर येर्ील सेक्टर १५ घरिुल
स्पॅगेटी व सेक्टर १६ व १७ येर्ील सेलेब्रेशन वसाहतीतील तनिृष्ट्ट
दजावच्या इमारतीांची पुनबाांधणी िरण्याबाबत

(२९)

१०६४७५ (१४-०४-२०१८).

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

अॅड.आसशष शेलार (वाांद्रे पजश्चम), श्री.असमत साटम (अांधेरी पजश्चम), श्री.अतुल भातखळिर
(िाांददवली पव
ू )व , श्रीमती मतनषा चौधरी (ददहसर), श्री.सांतोष दानवे (भोिरदन) :

सन्माननीय

मुख्यमांत्रे ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पनवेल महानगरपासलका हद्दीतील ससडकोने ननमााण केलेयाया खारघर ये्ील सेक््र १५
घरकुल स्तप्गे्ी व सेक््र १६ व १७ ये्ील सेलेब्रेर्न वसाहतीतील गत चार ते पाच वर्ाापूवी
उभारलेयाया ननकॄष् दजााच्या र्मारतीींची पुनबाांिणी तातडीने करण्याची मागणी स्त्ाननक

लोकप्रनतननिीींनी माहे नोव्हें बर, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान सह व्यवस्त्ापकीय सींचालक,
ससडको सल. याींच्याकडे ननवेदनादवारे केली आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असयायास, बाींिकाम करतेवझ
े ी दे ण्यात आलेयाया रीं गानींतर अदयापपयांत र्मारतीला रीं ग
दे ण्यात आलेला नाही तसेच र्मारतीींच्या प्ल् स्त्रला तडे गेले आहे त, ्े रेस व पाण्याच्या ्ाक्या
गझत्या लायाया आहे त, श्जन्यातील सससलींगलाही तडे गेयायामुझे सदननका िारकाींच्या श्जवाला
िोका ननमााण लाला आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३)

असयायास,

उक्त

पतरसरात

श्जणा

लालेली

ड्रेनेज

लार्ान

र्ु्यायामझ
ु े

पसरलेयाया

साींडपाण्याच्या दग
ां ीमुझे डासाींचे प्रमाण वाढले असून नागतरकाींच्या श्जवीताला िोका ननमााण
ु ि
लाला आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असयायास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करून ससडकोमार्ात उभारलेयाया ननकॄष्
दजााच्या र्मारतीींची तातडीने पन
ु बाांिणी करण्याबाबत कोणती उपाययोजना केली वा करण्यात
येत आहे ,

(५) नसयायास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०७-०८-२०१८) : (१) ससडकोने ननमााण केलेयाया घरकुल व स्तप्गे्ी
गह
ृ ननमााण योजनेबाबत ननवेदन प्राप्त लाले आहे , हे खरे आहे.
(२), (३), (४) हे खरे नाही.

घरकुल गह
ृ ननमााण योजनेतील र्मारती

सन २००२ ते २००४ दरम्यान, स्तप्गे्ी

गह
े न गह
ृ ननमााण योजनेतील र्मारती सन २००४ मध्ये आणण सेलेब्रर्
ृ ननमााण योजनेतील

र्मारती सन २०१० मध्ये सींबींधित गह
ृ ननमााण सींस्त्ेमिील रदहवार्ाींना हस्तताींततरत करण्यात
आलेयाया आहे त. त्यामुझे

र्मारतीींना रीं ग दे णे प्ल् स्त्रचे तडे, ्े रेस व पाण्याच्या ्ाक्याींच्या

गझती, अींतगात ड्रेनज
े
लाईन र्.ची दे खभाल व दरु
ु स्तती करण्याची जबाबदारी ही सींबींधित
गह
ृ ननमााण योजनेच्या सींस्त्ाींची आहे .

स्त्ाननक रदहवाचयाींच्या ववनींतीनुसार गह
ृ ननमााण योजनेमिील र्मारतीींची सींरचनात्मक

तपासणी सन २०१४ मध्ये “स्तरक्वेल डडलायनर ॲण्ड कन्सया्न्ट्स प्रा.सल.” याींच्याकडून
करण्यात आली असून त्याींच्या अहवालानस
ु ार सींबींधित र्मारतीींचा साींगाडा श्स्त्र व सुरक्षीत
आहे . त्यामझ
ु े या र्मारतीींची ननयमीत दे खभाल व दरु
ु स्तती केयायास र्मारतीचा वापर कालाविी
वाढणार आहे.

(५) प्रचन उद्ावत नाही.

___________

मांब
ु ई उपनगरातील गोरे गावमधील ससध्दार्वनगरातील पत्रे ाचाळीच्या पन
ु ववविास प्रिल्पाबाबत
(३०)

१०६५०३ (०३-०४-२०१८).

श्रीमती तप्ृ ती सावांत (वाांद्रे पूव)व :

मांत्रे ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय गह
ृ तनमावण

(१) मुींबई उपनगरातील गोरे गावमिील ससध्दा्ानगरातील पत्ाचाझीच्या पुनववाकास प्रकयापाबाबत
म्हाडाच्या अधिका-याींनी मा.मुख्यमींत्ी महोदयाींना चक
ु ीचा अहवाल ददला आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असयायास, मा.मुख्यमींत्ी याींना उक्त पुनववाकास प्रकयापाबाबत चुकीचा अहवाल सादर
करणाऱ्या अधिकाऱ्याींवर कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत आहे ,
(३) नसयायास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. प्रिाश महे ता (३१-०७-२०१८) : (१) मुख्य अधिकारी, मुींबई मींडझ याींचक
े डून प्राप्त
अहवालानस
ु ार, अींर्त: खरे आहे .

(२) उक्त पुनववाकास प्रकयापातील पुनवासन दहचचयाचे काम ८७% पुणा लायायाचा अहवाल दद.
२२.११.२०१७ रोजी र्ासनस्ततरावरील बैठकीत दे ण्यात आला. त्ावप प्रत्यक्षात बरे च काम

प्रलींबबत असयायाचे रदहवार्ाींनी सदरहु बैठकीत ननदर्ानास आणन
ददले. याबाबत चक
ु
ु ीचा
अहवाल ददयायाच्या कारणावरुन सींबींधित कायाकारी असभयींता याींना दद. २२.११.२०१७ च्या
म्हाडाच्या आदे र्ान्वये ननलींबबत करण्यात आले असून सदय:श्स्त्तीत त्याींची खातेननहाय
चौकर्ी प्रस्तताववत आहे , असे म्हाडाच्या अहवालात नमूद करण्यात आहे .
(३) प्रचन उद्ावत नाही.

___________

वव.स. ४५८ (26)
सभवांडी (जज.ठाणे) महानगरपासलिा हद्दीतील शौचालयाांची दे खभाल दरु
ु स्ती न िरणाऱ्या व
पाणीपट्टी न भरणाऱ्या सांस्र्ाचालिाांवर िारवाई िरण्याबाबत

(३१)

१०६६२५ (१९-०४-२०१८).

श्री.किसन िर्ोरे

(मुरबाड), श्री.नरें द्र पवार (िल्याण

पजश्चम), श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मांब्र
ु ा िळवा), श्री.बळीराम ससरसिार (बाळापरू ) :

सन्माननीय

मुख्यमांत्रे ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) सभवींडी (श्ज.ठाणे) महानगरपासलका हद्दीतील एमएमआरडीएच्या ननिीतन
ू २१० र्ौचालये
बाींिण्यासाठी ननिी ददलेला असताना २०७ र्ौचालये बाींिून त्याींच्या दे खभाल दरु
ु स्ततीची कामे
र्हराबाहे रील सींस्त्ाींना ददलेली असून या सींस्त्ाींनी गत आठ वर्ाात पाणीपट्टी व मलकर भरणा
केला नसयायाने महानगरपासलकेने त्याींना वारीं वार नो्ीसा बजावयायाचे माहे डडसेंबर,२०१७
मध्ये वा त्या दरम्यानच्या कालाविीमध्ये ननदर्ानास आले, हे खरे आहे काय,
(२) असयायास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीअींती काय ननदर्ानास आले
तदनुसार र्ौचालयाींची दे खभाल दरु
ु स्तती न करणाऱ्या व महानगरपासलकेची पाणीपट्टी व मलकर

भरणा न करणाऱ्या सींस्त्ाचालकाींवर तसेच त्याींना पाठीर्ी घालणाऱ्या महानगरपासलकेच्या
सींबींधित अधिकाऱ्याींवर कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत आहे ,
(३) नसयायास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (३१-०७-२०१८) : (१) सभवींडी ननजामपुर र्हर महानगरपासलकेस एकूण
२०७ र्ौचालये बाींिण्यासाठी मुींबई महानगर प्रदे र् ववकास प्राधिकरण याींनी ननिी उपलब्ि
करुन ददला होता.
उपरोक्त

सवा

र्ौचालयाचे

बाींिकाम

व

पतरचलन

सभवींडी

ननजामपुर

र्हर

महानगरपासलकेमार्ात केले आहे . तसेच या र्ौचालयाींना पाणीपट्टी आकारण्यात येत नाही.
त्ावप, बोअरवेल व ्ँ करचा वापर न करता नझाचा वापर करणाऱ्या सींस्त्ा / सेवाभावी
सींस्त्ाींचालकाववरुध्द करारनाम्यातील तरतुदीनस
ु ार महानगरपासलका कारवाई करणार आहे .

(२) सभवींडी ननजामपरु र्हर महानगरपासलकेने स्तवच्छता ववर्यक तसेच प्राप्त लालेयाया
तिारीनस
ु ार ३ सींस्त्ा चालकाींचे करारनामे रद्द केले आहे त.

या प्रकरणी चौकर्ी करुन अधिकारी/कमाचारी याींच्या स्ततरावर कताव्यकसुर आढझयायास

सींबींधितावर कारवाई करण्याच्या सूचना आयक्
ु त, सभवींडी ननजामपुर र्हर महानगरपासलका
याींना दे ण्यात आयाया आहे त.
(३) प्रचन उद्ावत नाही.
___________
नासशि शहरातील ससडिोच्या अधधसूधचत क्षेत्रे ातील भाडेपट्टय
् ाने वाटप
िेलेल्या समळिती फ्री होल्ड िरण्याबाबत

(३२)

१०६६४८ (१७-०४-२०१८).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.छगन भज
ु बळ (येवला) :

सन्माननीय मख्
ु यमांत्रे ी पढ
ु ील
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(१) नासर्क र्हरातील ससडकोच्या अधिसूधचत क्षेत्ातील भाडेपट्टय
् ाने वा्प केलेयाया समझकती
फ्री होयाड करण्यासींदभाात ददनाींक ११ ऑगस्त्, २०१७ रोजी ससडको सींचालक मींडझाच्या बैठकीत
ठराव करण्यात आलेला आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असयायास, नासर्क ससडको पतरसरातील सहकारी गह
ृ ननमााण सोसायट्याींचे खरे दी खत

पूवव
ा त करून स्तवतींत् ७/१२ समझणे आणण सदर जसमनी सींस्त्ाींना मालकी हक्काने फ्री होयाड
करून समझणेसाठी ददनाींक ८ सप््ें बर, २०१७ रोजी वा त्यासुमारास स्त्ाननक लोकप्रनतननिीींनी
मा.मुख्यमींत्ी याींचेकडे मागणी केलेली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असयायास, प्रचन भाग (१) व (२) नस
ु ार ससडकोच्या अधिसधू चत क्षेत्ातील समझकती फ्री
होयाड करण्यासींदभाात र्ासनामार्ात कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसयायास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०७-०८-२०१८) : (१) व (२) होय.
(३) नवी मींब
ु ई जमीन ववननयोग ववननयम (सि
ु ातरत),२००८ नस
ु ार भाडेपट्टय
् ाने दे ण्यात आलेयाया
मालमत्ताींच्या हस्तताींतरण व वापर बदलाबाबत ननश्चचत करण्यात आलेयाया काही अ्ी व र्ती

सर््ील करुन भाडेपट्टा करारनाम्याच्या कालाविीत सुिारणा करण्याबाबतचा सींचालक मींडझाने
पातरत केलेला दद.११.०८.२०१७ चा ठराव िमाींक ११९१२ र्ासन मान्यतेसाठी दद.२८.०९.२०१७

रोजी सादर केला आहे. सदर प्रस्ततावाच्या अनर्
ु ींगाने मा. मख्
ु यमींत्ी महोदयाींच्या अध्यक्षतेखाली

दद.१३.०३.२०१८ रोजी लालेयाया बैठकीतील ननदे र्ास अनुसरुन प्रस्ततुत प्रस्ततावाच्या आध्ाक
व्यवहायातेचा तपर्ील दद.२४.०४.२०१८ रोजीच्या पत्ानस
ु ार ससडको महामींडझाकडून प्राप्त लाला
आहे . ससडको महामींडझाने सादर केलेयाया प्रस्ततावाची सववस्ततर तपासणी करुन उधचत ननणाय
घेण्याची बाब र्ासनाच्या ववचारािीन आहे.
(४) प्रचन उद्ावत नाही.
___________
महाराष्ट्र महानगरपासलिा अधधतनयमातील गटनेता तनवडीच्या धोरणाबाबत
(३३)

११०१२४ (१८-०४-२०१८).

श्री.सांग्राम जगताप (अहमदनगर शहर) :

सन्माननीय

मख्
ु यमांत्रे ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) महाराषर महानगरपासलका कायदयामध्ये ग्नेता ननवडीबाबत सुस्तपष्ता नसयायाने ग्नेता

बदलण्याबाबत क्रकींवा नव्याने ननवडणेबाबत अनेक महानगरपासलकाींमध्ये कायदे र्ीर पेच ननमााण
लाला आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असयायास, या िोरणात बदल करण्याच्या दृष्ीने र्ासन स्ततरावर काय उपाययोजना केयाया
वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसयायास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०६-०८-२०१८) : (१) व (२) महाराषर महानगरपासलका अधिननयमातील
कलम १९ नुसार सभागह
ृ नेता व ववरोिी पक्षनेता ननयुक्तीबाबत तरतुद करणेत आलेली आहे .

वव.स. ४५८ (28)

महाराषर स्त्ाननक प्राधिकरण सदस्तय

अनहाता अधिननयम व ननयमानुसार सींबींधित

ग्ाची ववभागीय आयुक्त याींच्याकडे नोंद करताना ग्नेत्याींची नोंद प्रचसलत पध्दतीनुसार
करण्यात येते.

(३) प्रचन उद्ावत नाही.
___________
पण
ु े महानगरपासलिेचे आयक्
ु त लोिशाही ददनाच्या ददवशी अनप
ु जस्र्त असल्याबाबत
(३४)

११०१४२ (१२-०४-२०१८).

(खडिवासला) :
(१)

नागतरकाींच्या

श्रीमती माधरु ी समसाळ (पववती), श्री.सभमराव तापिीर

सन्माननीय मख्
ु यमांत्रे ी पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :मल
ू भूत

सुवविाींबाबतच्या

अडचणी,

अधिकाऱ्याींचा

ष्टष्

कारभार

व

त्याींच्याकडून होणारी अरे रावी यावर अखेरचा मागा म्हणजे महानगरपासलका आयुक्ताींकडे
लोकर्ाही ददनामध्ये दाद मागण्यात येते, मात् पुणे महानगरपासलकेचे आयुक्त लोकर्ाही
ददनाच्या ददवर्ी अनुपश्स्त्त असयायाची बाब माहे जानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्या दरम्यान
ननदर्ानास आली, हे खरे आहे काय,

(२) असयायास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत काय आढझून आले
त्यानुसार कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसयायास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२२-०६-२०१८) : (१) व (२) पण
ु े महानगरपासलकेमध्ये लोकर्ाही ददनाचे
आयोजन महापासलका आयुक्त स्ततरावर दर मदहन्याच्या पदहयाया सोमवारी सकाझी १० वाजता
महापासलका मुख्य भवनातील महापासलका आयुक्त कायाालय सभागह
ृ ात आयोश्जत केले जाते.
महापासलका

आयुक्त

याींचे

अध्यक्षतेखाली

लोकर्ाही

ददनाचे

कामकाज

चालते.

महापासलका आयक्
ु त महत्वाचे कामकाजास्ततव अ्वा महत्वाचे कारणास्ततव रजेवर असयायास
त्याींचे अनुपश्स्त्त अनततरक्त महापासलका आयुक्त (जनरल/ईस्त्े ्/ववर्ेर्) याींचे अध्यक्षतेखाली
लोकर्ाही ददनाचे कामकाज चालते.

जानेवारी दद. १/१/२०१८ चे लोकर्ाही ददनात महापासलका आयुक्त नैसमश्त्तक रजेवर

असयायाने लोकर्ाही ददनास अनप
ु श्स्त्त होते, त्यामुझे सदर ददनाींकास अनततरक्त महापासलका
आयक्
ु त (ववर्ेर्) याींचे अध्यक्षतेखाली लोकर्ाही ददन सींपन्न लाला.
काही

लोकर्ाही

ददन

प्रसींगी

अत्यींत

तातडीच्या

महत्वाचे

कामकाज

व

बै ठकीचे

कारणास्ततव व अत्यींत अपवादात्मक पतरश्स्त्तीत महापासलका आयुक्त अनुपश्स्त्त रादहले
आहे त.

(३) प्रचन उद्ावत नाही.
___________

वव.स. ४५८ (29)
ठाणे महानगरपासलिा क्षेत्रे ातील आधर्विदृष्ट्या दब
व घटिातील मदहलाांना सशलाई मशील,
ु ल
घरघांटी व इतर योजनाांच्या वस्तु खरे दी िरण्यासाठी आवश्यि रक्िम त्याांच्या
खात्यात वगव िेलेली नसल्याबाबत

(३५)

११०२०४

(१९-०४-२०१८).

श्री.जजतेंद्र

आव्हाड

(मांब्र
ु ा

िळवा),

श्री.जयांत

पाटील

(इस्लामपूर), श्री.शसशिाांत सशांदे (िोरे गाव), श्री.पाांडुरां ग बरोरा (शहापूर), श्री.ददपि चव्हाण
(फलटण), श्री.वैभव वपचड (अिोले), श्री.राणाजगजीतससांह पाटील (उस्मानाबाद), श्रीमती
ददवपिा चव्हाण (बागलाण), श्री.राहुल जगताप (श्रीगोंदा), श्री.दत्तात्रे य भरणे (इांदापूर), श्रीमती
सुमन पाटील (तासगाव - िवठे महाांिाळ) :
सन्माननीय मुख्यमांत्रे ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा
करतील काय :-

(१) ठाणे महानगरपासलका क्षेत्ातील आध्ाकदृषया दब
ा घ्कातील मदहलाींना सर्लाई मर्ीन,
ु ल
घरघीं्ी व र्तर योजनाींच्या वस्ततु पुरववण्यासाठी मान्यता ददलेली असन
ु सदरच्या वस्ततुींची
खरे दी करण्यासाठी आवचयक रक्कम लाभार्थयाांच्या खात्यात वगा केलेली नसयायाने लाभार्थयाांची

कुचींबना होत असून सदरची रक्कम तातडीने लाभार्थयाांच्या खात्यात जमा करावी अन्य्ा

आींदोलन करण्याचा र्र्ारा लोकप्रनतननिीींनी माहे जानेवारी, २०१८ च्या पदहयाया आठवड्यात
तसेच वारीं वार मा.आयक्
े डे केला आहे , हे खरे आहे काय,
ु त,ठाणे महानगरपासलका याींचक

(२) असयायास, उक्त प्रकरणी चौकर्ी केलेली आहे काय, चौकर्ीत काय आढझून आले व
त्यानुसार आतापयांत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसयायास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (३१-०७-२०१८) : (१) लोकप्रनतननिीकडून या ववर्याबाबत

लेखी तिारी

प्राप्त लायाया नसयायाचे ठाणे महानगरपासलकेने कझववले आहे .

ठाणे महानगरपासलका क्षेत्ातील मदहला व बालववकास योजनेंतगात आध्ाकदृषट्या दब
ा
ु ल

घ्कातील मदहलाींसाठीच्या ववववि योजनाींसाठी एकूण १,६८२ पात् अजाापैकी ८७३ लाभा्ींच्या
बँक खात्यात रक्कम जमा केली आहे . उवारीत लाभार्थयाांना ववदहत प्रक्रियेचा अवलींब केयायानींतर
लाभ दे ण्यात येणार असयायाचे ठाणे महानगरपासलकेने कझववले आहे .
(२) व (३) प्रचन उद्ावत नाही.
___________
उल्हासनगर (जज.ठाणे) महानगरपासलिेने इम्पेक्ट असेसमेंट ररपोटव ”
शासनास सादर िेला नसल्याबाबत
(३६)

१११५२० (१२-०४-२०१८).

श्रीमती ज्योती िलानी (उल्हासनगर) :

सन्माननीय

मुख्यमांत्रे ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) उयाहासनगर, कयायाण-डोंबबवली आणण मीरा-भाईंदर या महानगरपासलकेसाठी र्ासनाने
क्लस्त्र डेवलपमें् लागू करण्यासाठी “र्म्पेक्् असीसमें् तरपो्ा ” र्ासनाला त्वतरत सादर
करण्यासाठी

सूचना

ददलेयाया

असून

त्याप्रमाणे

कयायाण-डोंबबवली

व

मीरा-भाईंदर

्या

वव.स. ४५८ (30)
महानगरपासलकाींना सदर “र्म्पेक्् असीसमें् तरपो्ा ” र्ासनास सादर केला आहे , हे खरे आहे
काय,
(२) असयायास, उयाहासनगर महानगरपासलका क्षेत्ात िोकादायक व अनधिकृत र्मारतीींची
सींख्या मोठ्या प्रमाणात असयायाने क्लस्त्र डेव्हलपमें् योजनेची सवाात जास्तत आवचयकता

उयाहासनगर महानगरपासलकेला असतानाही त्यावर अदयापही कायावाही लालेली नसयायाची बाब
ठाणे श्जयाहा ननयोजन ससमतीच्या ददनाींक १० जानेवारी, २०१८ रोजीच्या बैठकीतून ननदर्ानास
आयायाने उयाहासनगरचे रदहवार्ी सदर योजनेपासून वींधचत रादहले आहे त, हे खरे आहे काय,

(३) असयायास, र्ासनाने उयाहासनगर महानगरपासलकेकडून क्लस्त्र डेव्हलपमें्साठी आवचयक
असलेयाया “र्म्पेक्् असीसमें् तरपो्ा ” प्राप्त करण्याकतरता कोणती कायावाही केली वा करण्यात
येत आहे ,
(४) नसयायास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०१-०८-२०१८) : (१) अर्ी वस्ततश्ु स्त्ती नाही. कयायाण डोंबबवली
महानगरपासलका क्षेत्ामिील रदहवासी याींचे प्राप्त ननवेदनास अनुसरुन

कयायाण डोंबबवली

महानगरपासलकेने कयायाण-डोंबबवली क्षेत्ामध्ये नागरी समूह ववकास योजनाबाबतची ननयमावली
मींजूर ववकास ननयींत्ण ननयमावलीमध्ये समाववष् करण्याबाबत महाराषर प्रादे सर्क व नगर
रचना अधिननयम, १९६६ चे कलम ३७ चा प्रस्तताव आवचयक त्या आघात

मया
ु याींकन

अहवालासह मान्यतेकरीता सादर केयायास र्ासन त्याववर्यी उधचत ननणाय घेईल, असे
कझववण्यात आले आहे . असा प्रस्तताव कयायाण-डोंबबवली महानगरपासलकेने र्ासनास अदयाप
सादर केलेला नाही.
(२) व (३) र्ासनाने मुींबई महानगर प्रदे र्ातील बह
ृ न्मुींबई महानगरपासलका, नवी मुींबई
महानगरपासलका

व

पनवेल

महानगरपासलकेतील

ससडकोचे

क्षेत्

वगझून

उवारीत

सवा

महानगरपासलकाींसाठी एकाश्त्मक ववकास ननयींत्ण ननयमावली लागू करण्याचा तत्वत: ननणाय
घेवून, सदरची ननयमावली आम जनतेकडून हरकती/सुचना मागववण्याकरीता महाराषर प्रादे सर्क
व नगर रचना अधिननयम, १९६६ चे कलम ३७ (१अेअे) (अे) मिील तरतुदीनुसार

ददनाींक

२८/२/२०१७ रोजी प्रससध्द केली आहे . सदर ननयमावलीमध्ये नागरी पन
ु ननमााण समह
ु योजनेची
ननयमावली

प्रस्तताववत

आहे.

सदरच

ननयमावली

महानगरपासलका क्षेत्ाकरीता सुध्दा लागू राहील.

मींजूर

लायायानींतर

ती

उयाहासनगर

(४) प्रचन उद्ावत नाही.

___________
वपांपांरी -धचांचवड नवनगर वविास प्राधधिरणाने ववववध पेठाांमध्ये
गह
ृ योजना तनमावण िेल्याबाबत
(३७)

१११६५१ (१२-०४-२०१८).

श्री.ववजय िाळे (सशवाजीनगर) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्रे ी

वव.स. ४५८ (31)
(१) पुणे ये्ील वपींपींरी-धचींचवड नवनगर ववकास प्राधिकरणाने कामगाराींना परवडणारी घरे
उपलब्ि करुन दे ण्यासाठी ववववि पेठाींमध्ये गह
ृ योजना ननमााण केयाया, हे खरे आहे काय,

(२) असयायास, वपींपरी प्राधिकरणामध्ये गह
ृ योजनेमिील ६०० सदननकाींची मुझ मालकाींकडून
बेकायदा पध्दतीने वविी लायायाचे प्रकरण ननदर्ानास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३)

असयायास,

कुझ

मुक्त्यापत्ाींच्या

आिारे

बेकायदे र्ीर

सदननका

ववकून

्ाकयायामझ
ु े

प्राधिकरणाला मुझ मालकाींकडून १० को्ी ्कबाकी असयायाचे ननदर्ानास आले आहे , हे ही खरे
आहे काय,

(४) असयायास, सदर ्कबाकी वसल
करण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायावाही केली वा
ू
करण्यात येत आहे ,

(५) नसयायास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२२-०६-२०१८) : (१), (२), (३) व (४) वपींपरी धचींचवड नवनगर ववकास
प्राधिकरनाने ३२ गह
ृ योजनाींमध्ये ११२२१ सदननकाींचे बाींिकाम करुन नागतरकाींना वा्प केलेले
आहे .

सदननकािारकास सदननकेचे अन्य व्यक्तीस हस्तताींतरण करावयाचे असयायास मझ
ू

सदननकािारक व खरे दीदार याींनी हस्तताींतरण र्ी भरुन हस्तताींतरणाची कायावाही करणे आवचयक
आहे .
काही

प्रकरणामध्ये

सदननकािारकाींनी

प्राधिकरण

कायाालयात

येऊन

हस्तताींतरणाची

कायावाही पूणा न करता प्राधिकरणाच्या परवानगी सर्वाय अन्य व्यक्तीस करारनामा, खरे दीखत

याींच्या आिारे परस्तपर वविी केली असयायाचे ननदर्ानास आले आहे . त्यामझ
ु े , हस्तताींतरण र्ी
वसूल लालेली नाही.

सदरची र्ी वसल
होण्याकतरता असे बेकायदे र्ीर हस्तताींतरण लालेयाया प्रकरणामध्ये
ू

हस्तताींतरणाची प्रक्रिया वपींपरी धचींचवड नवनगर ववकास प्राधिकरणाकडून पूणा करुन घेण्यात येत
आहे , असे वपींपरी धचींचवड नवनगर ववकास प्राधिकरणाने कझवीले आहे .
(५) प्रचन उद्ावत नाही.
___________
शासनाने वारां वार आदे श दे ऊनही गोळा होणा-या दै नांददन ८० टक्िे िच-याचे ओला व सि
ु ा
असे वगीिरण न िरणा-या स्र्ातनि स्वराज्य सांस्र्ाांचे अनुदान र्ाांबववण्याबाबत

(३८)

११२२६० (१२-०४-२०१८).

अॅड.भीमराव धोंडे (आष्ट्टी) :

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

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

(१) मुींबई र्हरात वारीं वार आदे र् दे ऊनही गोझा होणा-या दै नींददन ८० ्क्के कच-याचे एवप्रल

२०१८ पयांत ओला व सक
ु ा असे वगीकरण न करणा-या स्त्ाननक स्तवराज्य सींस्त्ाींचे अनद
ु ान
्ाींबववण्याचा र्र्ारा नगरववकास ववभागाने ददयायाचे माहे जानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्या
दरम्यान ननदर्ानास आले आहे , हे खरे आहे काय,
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(२) असयायास, र्ासनाने वेझोवेझी सुचना दे ऊनही आणण ५ ते २० को्ी पयांतची ववववि बक्षक्षसे

जाहीर करूनही अनेक र्हराींतील स्त्ाननक स्तवराज्य सींस्त्ा त्याींच्या क्षेत्ात गोझा होणा-या
कचऱ्याचे जागेवरच वगीकरण करत नसयायाचेही आढझून आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असयायास, उक्त प्रकरणी चौकर्ी करण्यात आली आहे काय, त्यानस
ु ार कच-याचे
वगीकरण तातडीने करण्याच्या दृष्ीने कोणते प्रयत्न केले जात आहे त,
(४) नसयायास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०१-०८-२०१८) : (१) हे खरे आहे .
स्तवच्छ

महाराषर असभयान

(नागरी)

अींतगात

कचरा

ववलगीकरणाची

कायावाही

न

करणाऱ्या व स्तवच्छ सवेक्षण-२०१८ मध्ये योग्य कामधगरी न करणाऱ्या नागरी स्त्ाननक
स्तवराज्य सींस्त्ाींना प्राध्यान्याने दे ण्यात येणारे अनुदान ्ाींबववण्यातबाबतचा ननणाय ददनाींक २९
जानेवारी, २०१८ च्या र्ासन ननणायान्वये घेण्यात आला आहे.
(२) हे खरे नाही.
राज्यातील एकूण २६० र्हराींपैकी २४० र्हराींमध्ये कचऱ्याचे ववलगीकरण (Segregation)

करण्याची प्रक्रिया सुरु करण्यात आली आहे .

राज्यातील एकूण १५६ र्हराींमध्ये ववलगीकरण

केलेयाया ओयाया कचऱ्यावर र्ास्तत्ोक्त पद्धतीने प्रक्रिया करून कींपोस्त् खताची ननसमाती केली
जात आहे .
(३) व (४) प्रचन उद्ावत नाही.
___________
सभवांडी-तनजामपूर (जज.ठाणे) महानगरपासलिा वविास अधधिारी
याांच्याववरुध्द िारवाई िरण्याबाबत

(३९)

११२२९८ (१९-०४-२०१८).

डॉ.भारती लव्हे िर (वसोवा) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्रे ी

(१) सभवींडी-ननजामपूर (श्ज.ठाणे) महानगरपासलका ववकास अधिकारी श्री.सुननल पझसकर

याींच्याववरुध्द बेसर्स्तत व बेजबाबदारपणामुझे मुींबई प्राींनतक महानगरपासलका अधिननयम सन
१९४९ चे कलम ५६ (२) अन्वये कारणे दाखवा नो्ीस बजावण्यात आली आहे , हे खरे आहे
काय,
(२) असयायास, श्री. पझसकर याींच्याववरुध्द कारणे दाखवा नो्ीस ददयायानींतर महानगरपासलका
प्रर्ासनाला श्री. पझसकर याींच्याकडून खुलासा प्राप्त लाला आहे काय,

(३) असयायास, श्री. पझसकर याींच्यासारख्या र्सवणूकीच्या गुन््यात आरोपी असणाऱ्यास
पाठीर्ी घालणाऱ्या पासलका प्रर्ासनाच्या वतरषठ अधिकाऱ्याींवर र्ासनाने कोणती कारवाई केली

वा करण्यात येत आहे , तसेच श्री.पझसकर याींना तातडीने ववनावेतन ननलींबबत करण्याबाबत
महानगरपासलका प्रर्ासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसयायास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. दे वेंद्र फडणवीस (३१-०७-२०१८) : (१) होय.
(२) व (३)

श्री.पझसकर, ववकास अधिकारी याींचेवर र्सवणक
केयायाचे अनुर्ींगाने राबोडी
ू

पोलीस स्त्े र्न ये्े ग.ु र.ि.१४३/२०१६ भा.दीं .वव.कलम ४२०, ४०६ प्रमाणे ददनाींक २८.०५.२०१६
रोजी गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे.

तसेच श्री.पझसकर याींना ददनाींक २३.०३.२०१८ रोजी ननलींबबत करण्यात आले असून

त्याींच्याववरुध्द

ववभागीय

चौकर्ी

महानगरपासलकेने कझववले आहे .

सुरू

केली

असयायाचे

सभवींडी

ननजामपुर

र्हर

(४) प्रचन उद्ावत नाही.
___________
िुलाबा (मुांबई) येर्ील िॉफडव मािेट येर्ील जे.जे.उड्डाणपुलाखाली अनधधिृतररत्या
गाड्याांची पािींग िरण्यात येत असल्याबाबत

(४०)

११२३८२ (१४-०४-२०१८).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.राज पुरोदहत (िुलाबा) :

सन्माननीय मुख्यमांत्रे ी पुढील

(१) कुलाबा (मुींबई) ये्ील िॉर्डा माके् ये्ील जे.जे. उड्डाणपुलाखाली अनाधिकृततरत्या
गाड्याींची पाकींग करण्यात येत असयायाची िक्कादायक बाब माहे जून, २०१७ च्या र्ेव्च्या
आठवड्यात वा त्या दरम्यान ननदर्ानास आली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असयायास, पाकींगसाठी नेमणूक करण्यात आलेयाया कमाचायाांकडून अस्य वताणुक होत
असयायाची बाब ननदर्ानास आली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असयायास, उक्त पाकींगसाठी अवास्ततव पैर्ाींची मागणी करण्यात येते, हे ही खरे आहे
काय,
(४) असयायास, या भागात मोठ्या प्रमाणात खाजगी वाहने व दैंनददन वाहतुकीची प्रचींड कोंडी
होते, हे ही खरे आहे काय,

(५) असयायास, या अनुर्ींगाने र्ासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(६) नसयायास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.

दे वेंद्र

फडणवीस

(२१-०६-२०१८)

:

(१),

(२)

व

(३)

सदर

दठकाणी

बह
ृ न्मुींबई

महानगरपासलकेमार्ात पे ॲण्ड पाका वाहनतझ चालववण्यात येत नाही. त्यामझ
ु े पाक्रकांगसाठी

नेमणूक करण्यात आलेयाया कमाचाऱ्याींकडून अस्य वतावणूक होत असणे तसेच, पाक्रकांगसाठी
अवास्ततव पैर्ाींची मागणी करणे हे खरे नाही.

त्ावप, सदर पतरसरात भे् दे णारे व आसपासच्या र्मारतीत राहणारे नागतरक सदर
दठकाणी गाडयाींची पाक्रकांग करीत होते ही वस्ततश्ु स्त्ती आहे .

(४) सदर दठकाणी स्त्ाननक रदहवार्ाींकडून करण्यात येत असलेयाया पाक्रकांगमुझे मोठया
प्रमाणात खाजगी वाहने व दै नींददन वाहतुकीची प्रचींड कोंडी होते ही वस्ततुश्स्त्ती आहे .
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(५) बह
ृ न्मुींबई महानगरपासलकेमार्ात वाहतुक पोलीस व स्त्ाननक पोलीस याींच्या सहकायााने
जे.जे. फ्लायओवरच्या पीलरमध्ये तरकाम्या जागेत माहे जून-ऑगस्त् २०१७ मध्ये ससमें्

कॉक्रि्चे डडवायडर बनववले असन
ू , त्यामुझे जे.जे. फ्लायओव्हरच्या खाली होणारे पाक्रकांग बींद
लाले आहे .

(६) प्रचन उद्ावत नाही.
___________
मांब
ु ई येर्ील िुलाबा मतदार सांघातील धगतानगर, आांबेडिर नगर, गणेशमत
ु ीनगर, महात्मा
फुले नगर तोपडपट्युशनयाांमध्ये मुलभत
ु सुववधाांचा अभाव असल्याबाबत

(४१)

११२३९६ (१२-०४-२०१८).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.राज पुरोदहत (िुलाबा) :

सन्माननीय मुख्यमांत्रे ी पुढील

(१) मुींबई ये्ील कुलाबा मतदार सींघातील धगतानगर, आींबेडकर नगर, गणेर्मुतीनगर, महात्मा

र्ुले नगर, गरीब जनता नगर, मच्छीमार कॉलनी १-२-३-४-५, आलाद नगरी, रान्लीस्त् व
क्म्प

(सींिमण

सर्बीर),

िोबाघा्,

सर्वर्क्ती

नगर,

सुींदर

नगरी,

सुदान

ये्ील

लोपडपट्याींमध्ये वपण्याच्या पाण्याची, वाहतक
ु रस्तते व र्तर मल
ु भत
ु सोयी सवु विा नसयायाचे
माहे जून, २०१७ च्या र्ेव्च्या आठवड्यात वा त्या दरम्यान ननदर्ानास आले आहे , हे खरे
आहे काय,

(२) असयायास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीनूसार मूलभूत सुवविा
पुरववण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसयायास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२१-०६-२०१८) : (१), (२) व (३) कुलाबा मतदार सींघातील धगतानगर,

आींबेडकर नगर, गणेर्मुती नगर, महात्मा र्ुले नगर, गरीब जनता नगर, मच्छीमार कॉलनी

१-२-३-४-५ आलाद नगरी, राश्न्ल् क्म्प, िोबीघा्, सर्वर्क्ती नगर, सींद
ु र नगरी, सद
ु ाम

नगरी ये्ील लोपडपट्टय
् ाींमध्ये बहृ न्मुींबई महानगरपासलकेमार्ात खालीलप्रमाणे मुलभूत सोयीसुवविा पुरववण्यात आयाया आहे त:परररक्षण

• पायवा्ा, मलनन:सारण वादहन्या र्त्यादी पुरववण्यात आयाया असन
ू , सदर सुवविाींची वेझोवेझी
पाहणी करुन दरवर्ी उपलब्ि ननिी वापरुन आवचयक त्या दरु
ु स्तत्या केयाया जातात.

• सन २०१८-१९ या आध्ाक वर्ाात एकाश्त्मक गसलच्छ वस्तती सि
ु ारणाींतगात उपलब्ि असणारा

ननिी वापरुन लोपडपट्टयाींमध्ये पायवा्ा दरु
ु स्तती, मलनन:सारण वादहन्या दरु
ु स्तती, र्ौचालय
दरु
ु स्तती, पदप् दरु
ु स्तती र्त्यादी कामे प्रगतीप्ावर आहे त.
जल आपत
ु ी

• सदर दठकाणी मलबार दहल जलार्य ये्ून िॉस मैदान जलबोगदयातून सकाझी ११ ते
दप
ु ारी १ या दरम्यान पाणी पुरवठा करण्यात येतो.
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• पाणी पुरवठा करणाऱ्या ६०० मी.मी. व्यासाच्या जलवादहनीवर भूसमगत गझती र्ोिण्यासाठी

ववर्ेर् मोदहम राबवून, त्याअींतगात सापडलेयाया भूसमगत गझत्या दरु
ु स्तत करण्यात आयाया

आहे त. सदर दरु
ु स्ततीच्या कामानींतर डॉ. बाबासाहे ब आींबेडकर नगर, गणेर् मुती नगर व गीता
नगर ये्ील जलप्रवाहात वाढ लाली आहे.
मलतन:सारण वादह्या व शौचालय
• सदर दठकाणी म्हाडाची ३४ सामुदानयक र्ौचालये व महानगरपासलकेची ४ र्ौचालये आहे त,
• गरजेच्या दठकाणी तात्पुरत्या स्तवरुपाचे कीं्े नसा र्ौचालये बसववण्यात आली आहे त.

• सदर लोपडपट्टयाींमध्ये स्तवच्छ मींब
ु ई प्रबोिन असभयानाींतगात दररोज सार्सर्ाई करुन
घराघरातून कचरा गोझा केला जातो.
रस्ते व पायवाटा

• सन २०१६-१७ मध्ये कर् परे ड ये्ील डॉ. होमी भाभा मागा ते गणेर्मत
ु ी नगर या
माधगाकेच्या दरु
ु स्ततीचे काम करण्यात आले आहे .

• गणेर् मत
ु ीनगर ते गीतानगर ये्ील ४०० मी. लाींब माधगाकेची पन
ु पषुा ्ी करण्याचे काम
प्रस्तताववण्यात आले आहे .
वैद्यिीय सेवा
• सदर दठकाणी लसीकरण, लहान मुले व माता सींगोपन र्. सुवविा पुरववण्यात येतात.
• पावसाझी जन्य आजार जनजागत
ृ ी व और्िोपचार करण्यात येतात.
• घरोघरी जाऊन वैदयकीय तपासणी करण्यात येत.े
• वैदयकीय सर्बबर आयोश्जत करण्यात येतात.
किटिनाशि सेवा
• सदर दठकाणी वेझोवेझी िुम्रर्वारणी, अझीनार्क और्िाींची र्वारणी केली जाते.
• तसेच डासप्रनतबींिक उपाययोजना केयाया जातात.

___________

औरां गाबाद महानगरपासलिेत अत्यावश्यि िामासाठीचा राखीव तनधी
ठे िेदाराांना ववतररत िरण्यात आल्याबाबत
(४२)

११३४६३ (१८-०४-२०१८).

श्री.अतुल सावे (औरां गाबाद पूव)व :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्रे ी

(१) औरीं गाबाद महानगरपासलकेतर्े कमाचाऱ्याींचे पगार व पेन्र्न, ववदयुत दे यके व अत्यावचयक

कामाींसाठीचा राखीव असलेला २ को्ीींचा ननिी मख्
ु यलेखाधिकारी पदाचा अनततरक्त पदभार
असणारे एन.जी. दरु ााणी याींनी ठे केदाराींना ववततरत केला, हे खरे आहे काय,

(२) असयायास, हा ननिी ववततरत करताींना ठे केदाराींचा जेष्तािम पाझला नाही, हे ही खरे आहे
काय,
(३) असयायास, यामझ
बबल दे ण्यार्तकाही ननिी
ु े कमाचाऱ्याींना पगार पेन्र्न व ववदयत
ु
महानगरपासलकेकडे नाही, हे ही खरे आहे काय,

(४) असयायास, उक्त प्रकरणी सींबि
ीं ीताींवर कोणती कायावाही करण्यात आली वा येत आहे ,
(५) नसयायास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. ४५८ (36)
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२२-०६-२०१८) : (१) व (२) हे खरे नाही.
श्री.एन.जी.दरु ााणी याींनी त्याींच्याकडे मख्
ु य लेखाधिकारी या पदाचा अनततरक्त कायाभार

असलेयाया काझात ठे केदाराींचा जेषठतािम न पाझता अत्यावचयक वा्णारे िनादे र् औरीं गाबाद
महानगरपासलकेच्या ननिीमिन
ू अदा केलेले आहे त.
(३)

महानगरपासलकेतील कमाचा-याींना वेतन व ननवत्ृ ती वेतन, उपदान व र्तर अनुर्ींधगक

लाभ त्या त्या मदहन्यात अदा करण्यात आलेले आहे त.

(४) या प्रकरणी लालेयाया अननयसमततेबाबत अनततरक्त आयुक्त याींच्या अध्यक्षतेखाली चौकर्ी
ससमती गठीत करण्यात आलेली होती. चौकर्ी ससमतीने अहवाल सादर केला असन
ू त्या

अहवालाच्या अनुर्ींगाने पुढील कायावाही करण्यात येत असयायाचे औरीं गाबाद महानगरपासलकेने
कझववले आहे.

(५) प्रचन उद्ावत नाही.

___________

अनुिांपातत्वावरील ररक्त पदाच्या १०% पदावरच अनुिांपाधारिाांची तनयुक्ती
दे ण्याचा शासन तनणवय महानगरपासलिाांना लागू नसल्याबाबत

(४३)

११३४६७ (१४-०४-२०१८).

श्रीमती दे वयानी फराांदे (नासशि मध्य) :

सन्माननीय

मुख्यमांत्रे ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) अनक
ु ीं पातत्वावरील तरक्त पदाच्या १०% पदावरच अनक
ु ीं पािारकाींची ननयक्
ु ती दे ण्याचा

र्ासन ननणाय महानगरपासलकाींना लागू नसयायाचा आदे र् नगरववकास ववभागाने ददनाींक २९
जानेवारी, २०१८ रोजी वा त्या सम
ु ारास ननगासमत केला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असयायास, महानगरपासलकेतील अनक
ु ीं पािारकाींची ननयुक्ती दे ण्यासाठी र्ासनाने कोणती
योजना तयार केलेली आहे ,

(३) असयायास, सदर योजनेचे स्तवरुप व ननकर् काय आहे त व सदर ननणायाची अींमलबजावणी
केव्हापासून करण्यात येणार आहे,

(४) नसयायास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२६-०७-२०१८) : (१), (२) व (३) • अनक
ु ीं पा तत्वावर र्ासन ननयक्
ु ती
दे ण्यासींदभाात सामान्य प्रर्ासन ववभागाचे दद. २१.०९.२०१७ रोजी र्ासन ननणाय ननगासमत
केलेला असन
ू त्यातील तरतूदी ्या केवझ र्ासकीय कमाचाऱ्याींपूरत्याच सीमीत आहे त.

• सदर तरतूदी ्या श्जयाहा पतरर्दा/नगरपासलका/महानगरपासलका/महामींडझे /प्राधिकरणे/व्यापारी
उपिम व र्तर तत्सम आस्त्ापनावरील कमाचाऱ्याींना ्े् लागू होणार नाही.
•

याबाबत

सींबींिीत

प्रर्ासकीय

ववभागाने

स्तवतींत्पणे

ननणाय

घेणे

आवचयक

त्याअनुर्ींगाने नगर ववकास ववभागामार्ात कायावाही ववचारािीन आहे .

राहील.

• सामान्य प्रर्ासन ववभागाने दद. १५.०२.२०१८ च्या र्ासन ननणायान्वये प्रनतवर्ी तरक्त
होणाऱ्या पदाच्या मयाादेत दद.०१.०३.२०१७ पासून पुढे २ वर्े मुदतवाढ ददलेली आहे .
(४) प्रचन उद्ावत नाही.

___________

वव.स. ४५८ (37)
पुणे येर्ील ससांहगड रोड मधील वडगाव बुद्रि
ु येर्ील नाट्युशनयगह
ृ व िलामांददराचे
बाांधिाम िरण्याबाबत

(४४)

११३५८३ (१२-०४-२०१८).

(पववती) :

श्री.योगेश दटळे िर (हडपसर), श्रीमती माधुरी समसाळ

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

(१) पुणे ये्ील ससींहगड रोड मिील वडगाव बुद्रक
ु ये्े सन २०१६-१७ मध्ये नाट्यगह
ृ व
कलामींदीराचे बाींिकाम करण्याचे काम पुणे महानगरपासलकेने हाती घेतलेले आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असयायास, नाट्यगह
ृ व कलामींदीराच्या बाींिकामाचे काम सीं् गतीने सुरू असयायाचे माहे
जानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्ानास आले, हे ही खरे आहे काय,
(३) असयायास, या नाट्यगह
ृ ाच्या बाींिकामाचे सवासािारण स्तवरूप काय आहे ,

(४) असयायास, या नाट्यगह
ृ ाला क्रकती खचा होणार आहे तसेच या नाट्यगह
ृ ाचे व कलामींदीराचे
बाींिकाम किी पूणा करण्यात येणार आहे ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२२-०६-२०१८) : (१), (२), (३) व (४) पुणे महानगरपासलकेमार्ात ससींहगड

रोड मिील वडगाव ब.ु ये्े सन २०१६-१७ मध्ये नाट्यगह
ृ व कलामींदीराचे बाींिकाम करण्याचे
काम हाती घेण्यात आले आहे , हे

खरे आहे .

सदर प्रकयापामध्ये तझ मजला दोन बेसमें् पाक्रकांगचा समावेर् असून या मध्ये

चारचाकी गाडया, दच
ु ाकी वाहने, व सायकलीींची पाक्रकांगची व्यवस्त्ा करण्यात आली आहे .

तसेच ७५० आसन क्षमतेचे अत्यािुननक नाट्यगह
ृ असून त्यामध्ये भव्य स्त्े ज,

व्ही.आय.पी. रुम, रे कोडडांगरुम कींरोल रुम ऑक्रर्स व पदहयाया मजयायावर १२५० चौ.मी.

आकाराचे र्ास्तत्ीय सींगीत व वादय याींचे प्रसर्क्षणासाठी सींगीत महाववदयालय तसेच दस
ु ऱ्या
मजयायावर कलादालन व सर्वसषृ ्ी म्यणु लयम, प्रसािन गह
ृ र्त्यादी बाबी प्रस्तताववत आहे .
सदर कामासाठी एकूण प्रकयापीय खचा अींदाजे र.रु. ३५००.०० लक्ष अपेक्षक्षत आहे .

पूवग
ा णन पत्कानस
ु ार आवचयक तरतूद उपलब्ि लायायावर डडसेंबर, २०२२ अखेर

नाट्यगह
ू ा करण्याचे प्रयोजन आहे .
ृ व कलादालनाचे काम पण
___________

सभवांडी-तनजामपूर (जज.ठाणे) महानगरपासलिा क्षेत्रे ातील प्रभागतनहाय अनधधिृत
बाांधिामाांची यादी जाहीर िेली असल्याबाबत

(४५)

११३८४६ (१२-०४-२०१८).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

सभवींडी-ननजामपूर

श्री.किसन िर्ोरे (मुरबाड) :

(श्ज.ठाणे)

महानगरपासलका

सन्माननीय मुख्यमांत्रे ी पुढील

क्षेत्ातील

प्रभागननहाय

अनधिकृत

बाींिकामाींची यादी जाहीर केली असून सम
ु ारे २३९ अनधिकृत आढझून आयायाचे माहे र्ेब्रुवारी,
२०१८ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदर्ानास आले, हे खरे आहे काय,

वव.स. ४५८ (38)
(२) असयायास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीअींती काय ननदर्ानास आले
तदनुसार सुमारे २३९ अनाधिकृत बाींिकामास अभय दे णाऱ्या प्रभाग अधिकाऱ्याींवर कोणती
कारवाई करण्यात आली वा येत आहे ,

(३) नसयायास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (३१-०७-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) व (३) अनधिकृत बाींिकामाींवर ववदहत कायदे र्ीर प्रक्रिया पुणा करुन कारवाई करण्यात येत
असयायाचे सभवींडी ननजामपरु र्हर महानगरपासलकेने कझववले आहे.

तसेच ११ प्रकरणाींमध्ये पदननदे सर्त अधिकारी याींची ववभागीय चौकर्ी सुरू असन
ू

२ प्रकरणाींमध्ये सींबधित पदननदे सर्त अधिकारी याींचेवर र्ौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात आला
असयायाचे सभवींडी ननजामपुर र्हर महानगरपासलकेने कझववले आहे.
___________

राज्यातील मुांबई महानगरपासलिेने रुगणालय अत्याधुतनि िरण्यासाठी
रुगणालय शुल्िात वाढ िेल्याबाबत

(४६)

११४३६०

(१८-०४-२०१८).

(औरां गाबाद मध्य) :

अॅड.वारीस

पठाण

(भायखळा),

श्री.इम्तीयाज

सय्यद

सन्माननीय मुख्यमांत्रे ी पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यातील मींब
ु ई महानगरपासलकेने रुग्णालय अत्यािनु नक करण्याठी महानगरपासलका

रुग्णालय र्ुयाकात वाढ करण्याचा ननणाय माहे जानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान घेतयायाने
महानगरपासलका दवाखाने महागणार आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असयायास, महानगरपासलका दवाखान्यात मुींबई बाहे रील रुग्णाींसाठी ३० ्क्के वाढ, तर
मींब
ु ईतील नागतरकाींना उपचारासाठी २० ्क्के वाढीव र्या
ु क दयाव लागणार आहे , हे ही खरे
आहे काय,

(३) असयायास, महानगरपासलका रुग्णालयात मुींबईकराींसोबतच मुींबई बाहे रील रुग्णही

मोठ्या

सींख्येने उपचार घेतात, हे ही खरे आहे काय,

(४) असयायास, महानगरपासलका आरोग्य सेवेवर वर्ााला खचा करीत असलेले र्ेकडो करोडो

रुपयाींचा ववननयोग योग्य प्रकारे होत आहे क्रकींवा नाही याकतरता क्गमार्ात दहर्ोब तपासणी
केली जाणार आहे काय,

(५) असयायास, सदर प्रकरणी र्ासनामार्ात कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(६) नसयायास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२०-०६-२०१८) : (१) व (२) बह
ृ न्मुींबई महानगरपासलकेच्या रुग्णालयाींमध्ये

आकारण्यात येणाऱ्या ववदयमान र्ुयाकात २०% व मुींबईबाहे रील रुग्णाींकरीता ३०% वाढीचा व
ज्येषठ

नागतरकाींकरीता

ववनार्ुयाक

सेवा

उपलब्ि

करुन

महानगरपासलकेच्या स्त्ायी ससमतीसमोर सादर करण्यात येत आहे .
(३) हे खरे आहे .

दे ण्याबाबतचा

प्रस्तताव

वव.स. ४५८ (39)
(४) व (५) याबाबत क्गमार्ात वेझोवेझी दहर्ोब तपासणी करण्यात येते व उपश्स्त्त केलेयाया
आदे र्ाबाबत पुतत
ा ा करण्यात येते.
(६) प्रचन उद्ावत नाही.

___________
नवी मुांबई ववशेष आधर्वि क्षेत्रे ाचे रुपाांतर औद्योधगि वसाहतीत िरण्याच्या प्रस्तावाबाबत
(४७)

११४६४५ (२१-०४-२०१८).

श्री.अजय चौधरी (सशवडी) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्रे ी पुढील

(१) नवी मुींबई ववर्ेर् आध्ाक क्षेत्ाचे रुपाींतर औदयोधगक वसाहतीत करण्याच्या प्रस्ततावाच्या

अनुर्ींगाने ८५ ्क्के औदयोधगक वापर आणण १५ ्क्के रदहवार्ी वापर अर्ा ननिाातरत
सुत्ावरील ननणायास तत्वता मान्यता दे ण्यात आली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असयायास, यासींदभाातील अ्ी व र्ती तसेच आध्ाक मुयायाींकनाप्रमाणे ववववि र्ुयाक व
क्रकींमती क्रकती असाव्यात हे ननश्चचत करुन याबाबतचा अींनतम प्रस्तताव तयार करण्यासाठी मुख्य
सधचवाींच्या अध्यक्षतेखाली ससमती तयार करण्यात येणार आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असयायास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, त्यानस
ु ार ससमती गठीत

करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे , नसयायास, ववलींबाची कारणे काय
आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१८-०६-२०१८) : (१) होय.
(२) व (३) मा.मींत्ीमींडझाच्या मान्यतेनस
ु ार र्ासनाने दद.१६.३.२०१८ रोजी र्ासन ननणाय
ननगासमत केला असून सदर र्ासन ननणायान्वये कींपनीने वेझेवर प्रकयाप पूणा न केयायामुझे
ससडकोच्या जसमन ववर्यक िोरणानुसार होणारा दीं ड व कारवाई ननश्चचत करणे, त्यामध्ये

अनततरक्त भाडेपट्टा रक्कम, कायदे र्ीर सयायायानुसार नक
ु सान भरपाई, ससडकोचे वाढीव
भागभाींडवल र्त्यादी बाबी तपासन
ू त्यावर ननणाय घेणे व सदर ननणाय ससडको महामींडझास

कझववणे यासाठी मुख्य सधचवाींच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्ततरीय ससमती गठीत करण्यात
आलेली आहे .

___________
सभवांडी-तनजामपरू शहर (जज.ठाणे) महानगरपासलिेच्या चाववांद्रा हद्दीत शासिीय गरु चरण सव्हे
नां. ११९ मधील ४३ गुांठे तर सव्हे नां. १२० मध्ये ३० गुांठे अशी १२३ गुांठे या जसमनीांवर
अततिमण िरुन बाांधिाम िेल्याबाबत

(४८) ११४६७४ (१४-०४-२०१८).

श्री.महे श चौघुले (सभवांडी पजश्चम) :

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

सन्माननीय मुख्यमांत्रे ी

सभवींडी-ननजामपूर र्हर (श्ज.ठाणे) महानगरपासलकेच्या चाववींद्रा हद्दीत र्ासकीय गुरचरण

सव्हे नीं. ११९ मिील ४३ गुींठे तर सव्हे नीं. १२० मध्ये ३० गुींठे अर्ी १२३ गुींठे या जसमनीींवर
अनतिमण करुन बाींिकाम केयायाचे नुकतेच ननदर्ानास आले आहे , हे खरे आहे काय,

वव.स. ४५८ (40)
(२) असयायास, या अवैि बाींिकामाववरुध्द पासलका आयुक्त याींच्याकडे वारीं वार तिारी करुनही
त्याींनी याकडे दल
ा केले आहे, हे ही खरे आहे काय,
ु क्ष

(३) असयायाबस, र्ासकीय गुरचरण जसमनीवर अनतिमण करुन बाींिलेयाया र्मारती तात्काझ
ननषकाससत करण्याबाबत र्ासन कोणती कायावाही करणार वा कतरत आहे ,
(४) नसयायास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (३१-०७-२०१८) : (१) होय.
सभवींडी-ननजामपुर र्हर महानगरपासलकेने स्त्झ पाहणी केली असता अनधिकृत बाींिकाम

केले असयायाचे ननदर्ानास आले आहे .

सदर दठकाणी १३१ लोपड्या व बैठे घराींचे बाींिकाम केले असून त्यापैकी ११६ रदहवास

वापर व १५ वाणणज्य आढझून आले आहे .

(२) सभवींडी ननजामपुर र्हर महानगरपासलका याींच्याकडे तिार प्राप्त लाली असयायाचे आढझून
आले नाही.

(३) र्ासकीय जसमनीवरील असमिमणाींबाबत र्ासन पतरपत्क ददनाींक ०७.०९.२०१० मध्ये नमुद
केयायानुसार अनतिमण प्रनतबींि करण्याची जबाबदारी ही ज्या ववभागाच्या ताब्यात आहे त्या
ववभागाची आहे .

तदनुर्ींगाने सदर प्रकरणी महसुल ववभागाच्या अखत्यारीतील जसमनीवर अनतिमण

ननषकाससत करण्यासींदभाात ननयमोधचत कायावाही करण्याची ववनींती महसल
ु ववभागास करण्यात
आली आहे .

(४) प्रचन उद्ावत नाही.

___________

औरां गाबाद येर्ील ससडिो-हुडिो येर्ील बॉटतनिल गाडवन पररसरातील
लहान मल
ु ाांसाठी असलेली समनी रे न सरु
ु िरण्याबाबत
(४९)

११४८५३ (१२-०४-२०१८).

श्री.अब्दल
ु सत्तार (ससल्लोड), श्री.राधािृष्ट्ण ववखे-पाटील

(सशडी), श्री.नसीम खान (चाांददवली), श्री.भारत भालिे (पांढरपूर), प्रा.ववरें द्र जगताप (धामणगाव

रे ल्वे), प्रा.वषाव गायिवाड (धारावी), श्री.असमन पटे ल (मुांबादे वी), श्रीमती तनमवला गाववत

(इगतपूरी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.ववजय वडेट्टीवार
(ब्रम्हपरू ी), श्री.बाळासाहे ब र्ोरात (सांगमनेर), अॅड.यशोमती ठािूर (ततवसा) :

सन्माननीय

मुख्यमांत्रे ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) औरीं गाबाद ये्ील ससडको-हुडको ये्ील ससडको एन-८ भागातील बॉ्ननकल गाडान
पतरसरातील मागील तीन वर्ाापव
ू ी लहान मुलाींसाठी समनी रे न सुरु करण्याच्या प्रस्ततावास
र्ासनाने मींजुरी ददली होती, हे खरे आहे काय,

(२) असयायास, सदर समनी रे न चालू करण्यासाठी आवचयक त्या सोई-सुवविा ननमााण
करण्याकतरता त्याचवेझी (सन २०१४ मध्ये) रक्कम रुपये ३० लाखाचे अनुदान तत्कालीन
मा.श्जयाहा पालकमींत्ी याींनी र्ासनामार्ात औरीं गाबाद महानगरपासलकेस उपलब्ि करुन ददले
होते, हे ही खरे आहे काय,

वव.स. ४५८ (41)
(३) असयायास, अनुदान उपलब्ितेनींतर प्रत्यक्षात समनी रे न येऊन तसेच दोनदा या समनीरे नचे

रायल घेऊन केवझ रे न ड्रायव्हर नसयायाचे कारण दे ऊन ही रे न मागील दोन वर्ाांपासून
िुझखात पडली असयायाचे ददनाींक २६ डडसेंबर, २०१७ रोजी वा त्यासुमारास ननदर्ानास आले
आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असयायास, सदर समनी रे न तातडीने सुरु करण्याकतरता चौकर्ी करुन कायावाही करण्यात
यावी अर्ा स्तवरुपाच्या तिारी ते्ील मा.स्त्ाननक लोकप्रनतननिीींनी र्ासनाकडे करुनही अदयाप

कायावाही लाली नसयायाचे ददनाींक १९ जानेवारी, २०१८ रोजी वा त्यासुमारास ननदर्ानास आले
आहे , हे ही खरे आहे काय,

(५) असयायास, र्ासनाने उक्त प्रकरणी चौकर्ी केली आहे काय, त्यानुसार समनी रे न सुरु
करण्यास जबाबदार असणाींऱ्याववरुध्द कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे , नसयायास,
ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०४-०८-२०१८) : (१) हे खरे आहे .
(२) हे खरे नाही.
महानगरपासलका क्षेत्ात मल
ू भूत सोयी सुवविा ववकास कामाकतरता अनुदान योजने

अींतगात गठीत केलेयाया ससमतीकडून सदर प्रस्ततावासाठी महानगरपासलकेस अनुदान मींजूर
केलेले होते. परीं तु प्रत्यक्षात सदर अनद
ु ान महानगरपासलकेस प्राप्त लालेले नाही.
(३) हे खरे नाही.

सींबींधित एजन्सीने महानगरपासलकेच्या रे न ड्रायव्हरला प्रसर्क्षण दे वून समनी रे न सुरु

केलेली होती. त्ावप, सदर समनी रे नमध्ये ताींबत्क बबघाड लायायामुझे समनी रे न बींद ठे वण्यात
आलेली आहे .

(४) हे खरे आहे .

(५) औरीं गाबाद महानगरपासलकेच्या एन-८ ससडको ये्ील बॉ्ननकल गाडानमध्ये लहान
मुलाींसाठी सन २०१४ या आध्ाक वर्ाात समनी रे न सुरु करण्यात आलेली होती. त्ावप, सदर
समनी रे नमध्ये ताींबत्क बबघाड लायायामुझे तसेच सींबींधित एजन्सीला दे यक प्राप्त न लायायामझ
ु े
सदयश्स्त्तीत सदर ननमी रे न अदयापपयांत कायारत लालेली नाही. सींबींधित एजन्सीला दे यक

अदा केयायानींतर त्याींच्यामार्ात समनीरे नची दरु
ु स्तती करुन घेऊन नागरीकाींसाठी समनी रे न सुरु
करण्यात येईल, असे औरीं गाबाद महानगरपासलकेने कझववले आहे .
___________

पण
ु े महानगरपासलिा सशक्षण ववभागाने प्रजासत्ताि ददनाचे औचीत्य साधन
ू महानगरपासलिा
(५०)

शाळे तील ववद्यार्थयाांना बबस्िीट पड्
ु याांचे वाटप िेल्याबाबत

११५७११ (१२-०४-२०१८).

श्री.लक्ष्मण जगताप (धचांचवड) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

पुणे महानगरपासलका सर्क्षण ववभागाने

ददनाक

सन्माननीय मुख्यमांत्रे ी

२६ जानेवारी, २०१८ या ददवर्ी

प्रजासत्ताक ददनाचे औचीत्य सािन
ू महानगरपासलका र्ाझे तील ववदयार्थयाांना बबस्तकी् पड्
ु याींचे
वा्प केले, हे खरे आहे काय,

वव.स. ४५८ (42)
(२) असयायास, बबस्तकी् पुडे जादा दराने खरे दी केयाया प्रकरणी महानगरपासलकेने उक्त र्ाईल
सील केली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असयायास, उक्त प्रकरणी चौकर्ी पूणा लाली आहे काय, दोर्ी अधिका-यावर र्ासनाने
काय कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसयायास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२२-०६-२०१८) : (१) हे खरे आहे .
(२)

हे खरे नाही. त्ापी २६ जानेवारी, २०१७ रोजी वा्प करण्यात आलेयाया बबस्तकी्

दराबाबत तिारी प्राप्त लायायाने सदरच्या र्ाईयासच्या कपा्ास सील लावण्यात आले होते.
(३) व (४) प्रचन उद्ावत नाही.
___________

ववधान भवन :
मुांबई.

डॉ. अनांत िळसे
प्रधान सधचव,
महाराष्ट्र ववधानसभा.

__________________________________________________________________
मद्र
ु णपव
ू ा सवा प्रक्रिया महाराषर वविानमींडझ सधचवालयाच्या सींगणक यींत्णेवर
मुद्रण: र्ासकीय मध्यवती मुद्रणालय, मुींबई.

