अताराांकित प्रश्नोत्तराांची १०५ वी यादी

महाराष्ट्र ववधानसभा
पहहले अधधवेशन, २०१६
___________

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५०
___________

मांबईच्या उपनगरातील गोरे गाांव पश्श्चम येथील ससध्दाथथनगर येथील
मोिळ्या जागेचे आरक्षण बदलण्याचा म्हाडाचा प्रस्ताव
(१)

२२९० (२३-१२-२०१४).

श्री.अशोि पाटील (भाांडूप पश्श्चम) :

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय गह
ृ ननमाथण

(१) मुींबईच्या उपनगरातील गोरे गाींव पश्चचम येथील ससध्दाथथनगर येथे ११५० चौ.मी.ची. मोकळी

जागा असून ही जागा गेली अनेक वर्षे श्ककम ऑफ ओपन कपेस (मोकळ्या जागेसाठी
आरक्षण) म्हणन
ू राखीव आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या जागेचे आरक्षण बदलण्याचा म्हाडाचा प्रकताव आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, या प्लॉ्च्या चारही बाजुला इमारती आहे त व मधोमध ही एकमेव मोकळी

जागा असन
ू ववभागातील मुलाींना खेळण्यासाठी हा भख
ू ींड हवा असल्याने पररसरातील या
प्रकतावास ववरोध आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, याप्रकरणी कोणता ननणथय घेतला वा घेण्यात येत आहे ?
श्री. प्रिाश मेहता (०९-०२-२०१५) : (१), (२), (३) व (४) गोरे गाव (प.) येथील शाकरीनगर
असभन्यायास इमारत क्र.३५, ३६ व ३७ च्या जवळ १२०३.०० चौ.मी. एवढा मोकळा भूखींड
आहे .

नवीन ससध्दाथथ नगर इमारत क्र. २९ ते ३७ हा भाग पव
ू ी ससध्दाथथ नगर असभन्यासाचा

भाग होता व तो मोकळी जागा म्हणून आरक्षक्षत होता.

परीं तु नींतर शाकरीनगर व नवीन

शाकरीनगर च्या असभन्यासात सदर भाग समाववष् करण्यात आला असून सदर भूखींड सध्या

शाकरीनगर अभिन्यासाचा िाग आहे . दि. २४.१२.१९९८ अन्वये मंजूर झालेल्या शास्त्रीनगरच्या
नवीन असभन्यासामध्ये सदरील भख
ू ींड “ननवासी” म्हणून आरक्षक्षत करण्यात आला आहे .

सदर

भख
आरक्षक्षत असल्याने भववषयात तेथे मींब
ू ींड ननवासी भख
ू ींड म्हणन
ू
ु ईतील मध्यमवगीय
लोकांसाठी परवडणाऱ्या घरांची गह
ृ ननमााण योजना प्रकताववत करता येईल.

वव.स. १०५ (2)
सदर असभन्यासात दस
ु ऱ्या ठठकाणी ववभागातील मुलाींना खेळण्यासाठी मोकळा भख
ू ींड

(R.G.) म्हणून आरक्षक्षत करण्यात आलेला असून भूखींडाचे क्षेरफळ ६४५० चौ.मी. एवढे आहे व
तो भख
ू ींड महानगरपासलकेला हकताींतरीत करण्यात आलेला आहे .
___________
पणे शहरात नव्याने होणा-या बाांधिामावर रे न वॉटर हावेश्स्टां ग
यांत्रणा अश्स्तत्वात नसयाबाबत
(२)

२५११ (२३-१२-२०१४).

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

श्रीमती ननमथला गाववत (इगतपूरी), श्री.असमन पटे ल (मांबादे वी) :

सन्माननीय मख्यमांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पुणे शहरात नव्याने होणा-या बाींधकामावर रे न वॉ्र हावेश्क्ीं ग यींरणा बसववणे बींधनकारक

असूनही ७५ ्क्के इमारतीींवर ही यींरणाच अश्कतत्वात नसल्याचे ठदनाींक ३ जुल,ै २०१४ रोजी
वा त्यासुमारास ननदशथनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(३) असल्यास, पाण्याचा पन
ु वाथपर कन न रे न वॉ्र हावेश्क्ीं ग यींरणा बसववण्याबाबत शासनान
नव्याने बाींधकाम करणा-या बाींधकाम व्यावसानयकाींना सक्त ताकदद ठदली आहे काय,
(४) नसल्यास, त्याची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०४-०८-२०१५) : (१) व (२) ठदनाींक १४ ऑगक्, २००७ अन्वये रे नवॉ्र
हावेक्ीींग बाबत ननयम क्रमाींक १७, २२ ननयमावलीमध्ये समाववष् करण्यात आलेला
आहे . त्यानुसार पुणे महानगरपासलका हद्दीमधील बाींधकाम परवानगी दे ताना ३००.०० चौ.मी.
क्षेरापेक्षा जाकत क्षेराचे समळकतीींना रे नवॉ्र हावेक्ीींग यींरणा करणे बींधनकारक करण्यात
आलेले आहे .
ववकास ननयींरण ननयमावली तसेच बाींधकाम परवानगी दे तानाचे सींमतीपर यामध्ये या
ननयमाचा समावेश करणेत आलेला आहे.

या भमळकतीवरील झालेल्या इमारतीचे िोगवटापर

दे ताना तज्ञ रे नवॉ्र हावेक्ीींग सल्लागार याींचे जागेवर काम योग्यररत्या पूणथ झाले असल्याचे
प्रमाणपर प्राप्त झाले नींतर तसेच प्रत्यक्ष जागेवर रे नवॉ्र हावेक्ीींग यींरणा करणेत आली
असल्याची खारी केल्यानींतर भोगव्ा पर अदा करण्यात येत.े
पुणे महानगरपासलकेतफे रे नवॉ्र हावेक्ीींग यींरणा अश्कवत्वात नसताना भोगव्ापर

दे ण्यात आलेले नाहीत.

सबब रे नवॉ्र हावेक्ीींग यींरणा जागेवर अश्कतत्वात नाही, अशी

वकतुश्कथती नाही.

(३) व (४) प्रचन उद्ावत नाही.
___________

वव.स. १०५ (3)
िौसा मांब्रा श्जहा ठाणे येथे महापासलिा शाळे च्या इमारतीची दरु
ु स्ती िरण्याबाबत
(३)

२६५७ (२३-१२-२०१४).

श्री.अबू आजमी (मानखूदथ सशवाजीनगर) :

सन्माननीय

मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) कौसा मुींब्रा (श्ज. ठाणे) येथील शाळे ची इमारत उभारण्यात गेली चार वर्षे ठदरीं गाई
करणा-या

महापासलकेने

आता

अचानक

ही

शाळा

तातडीने

उभारण्याची

ननकड

भासू

लागल्यामळ
ु े त्यासाठी शाळे चा खचथ तब्बल ३ को्ी ४१ लाखाींनी वाढववण्यात आला आहे , हे
ख्ररे आहे काय,

(२) असल्यास, मुींब्रा कौसा ववभागात प्राथसमक शाळे साठी भूखींड आरक्षक्षत असून नतथे शाळे ची
इमारत बाींधण्यास ठाणे पासलकेने सन २००८ - ०९ या वर्षाथत मींजरू ी दे वूनही त्यासाठी ननववदा

प्रक्रक्रयासध्
अींदाजपरक ४ को्ी २७ लाख न पयाींचे असताना
ु दा पण
ू थ करण्यात येऊनही मळ
ू
त्यापेक्षा १५८० ्क्के जादा दराने म्हणजेच ४ को्ी ५३ लाख न पये खचाथस मींजूरी दे त हे काम
मे. कींकरक्शन कींपनीला दे ण्यात आले, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणाींची चौकशी करण्यात आली आहे काय, चौकशीत काय आढळून
आले व तदनुसार दोर्षीववन ध्द कोणती कायथवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची सवथसाधारण कारणे कोणती ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०४-०७-२०१५) : (१) हे खरे नाही.
वाकतववकत:

ववर्षयाधधन

शाळे च्या

बाींधकामाचे

आराखडे

तयार

केल्यानींतर

महानगरपासलकेच्या शहर ववकास ववभागाने क्ँ डडथ न म साईज व इतर क्रकरकोळ बदल
सूचववल्यामुळे

मळ
ु

क्षेरफळामध्ये

वाढ

झाली

आहे . पररणामी

या

कामी

लागणाऱ्या

मूळ ४, २७,५०,००० एवढ्या खचाथमध्ये न पये ३ को्ी ४१ लक्ष एवढी वाढ झालेली आहे .
(२) हे खरे नाही.

कौसा येथे प्राथसमक शाळे साठी भख
ु ींड आरक्षक्षत असून शाळा बाींधण्यसाठी ठाणे

महानगरपासलकेच्या महासभा ठराव क्र. १६०, ठदनाींक २० ऑगक्, २००८ अन्वये सन २००८-०९
च्या मींजूर दरसूचीनुसार न पये ४.२७ को्ी एवढ्या रक्कमेसाठी मींजूरी ठदली आहे .
आहे .

याकतव, ठदनाींक १६ जल
ु ,ै २०१० रोजी याबाबतच्या ननववदा मागववण्यास मींजूरी समळाली
त्यानींतर सदर कामी न पये ३.९१ को्ी करीता ननववदा मागववण्यात आल्या व मे.जय

कींन्सरक्शन याींची अींदाजखचथ दरापेक्षा १५.८.% ने जाकत दराची ननववदा म्हणेजच न पये

४.५३

को्ीची ननववदा कथायी ससमती ठराव क्र.३३०६ ठदनाींक ३० डडसेंबर, २०१० अन्वये श्कवकारण्यात
आली.

शाळे च्या

बाींधकामाचे

आराखडे

ठदनाींक

९

ऑगक्,

२०१२

रोजी

ठाणे

महानगरपासलकेच्या शहर ववकास ववभागाने मींजूर केल्यानींतर प्रत्यक्ष कामास सुन वात करण्यात
आली आहे .

(३) व (४) प्रचन उद्ावत नाही.
___________

वव.स. १०५ (4)
धचपळूण (श्ज.रत्नाधगरी) नगरपररषद अधधपत्याखालील भाजी मांडईमध्ये पासलिेची
परवानगी न घेताच अनधधिृतपणे गाळे उभारण्यात आयाबाबत

(४)

३१६९ (२३-१२-२०१४).

श्री.सदानांद चव्हाण (धचपळूण) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

धचपळूण

(श्ज.रत्नाधगरी)

नगरपररर्षद

अधधपत्याखालील

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील
भाजी

मींडईमध्ये

पासलकेची

परवानगी न घेताच अनधधकृतपणे गाळे उभारण्यात आले असल्याचे माहे नोव्हें बर, २०१४ मध्ये
वा त्यादरम्यान आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, जुन्या भाजी मींडई इमारतीमधील गाळे धारकाींना जागा दे ण्याचे पासलकेने
ठरवूनही अदयापही त्याींना जागा दे ण्यात आली नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर अनधधकृत गाळ्याींबाबत तसेच पव
ू ीच्या काही गाळे धारकाींना ठरल्याप्रमाणे
जागा दे णेबाबत कोणती कायथवाही केली आहे वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२२-०६-२०१५) : (१) गाळे उभारण्याचे काम सन 
ु होते

हे ननदशथनास आले

आहे . हे खरे आहे .

(२), (३) व (४) धचपळूण नगरपररर्षद मुख्य सभा ठराव क्र. १६५ ठदनाींक २५/१०/२०१३ अन्वये
सदर ठठकाणी क्रकरकोळ व्यापाऱ्याींसाठी खोके उभारण्याचे काम सुन  होते.

या दरम्यान

धचपळूण नगरपररर्षदे चे सदकय व इतर पाच याींनी सदर ठराव रद्द कण्याबाबत धचपळूण

नगरपररर्षदे कडे अजथ केला होता या अजाथवर सन
ु ावणी होवन
ू नगरपररर्षदे ने ठदनाींक २२ ऑगक्,
२०१४ रोजीचे आदे शान्वये सदर ठराव तहकूब करण्याचा आदे श ठदला.

या प्रकरणी अध्यक्ष

धचपळूण नगरपररर्षद याींनी ववभागीय आयुक्त, कोकण ववभाग याच्याकडे अवपल दाखल असून
सदर प्रकरण प्रलींबबत आहे .

___________
सभवांडी ननजामपूर शहर महानगरपासलिेचा जना िचरा ठे िेदार भूसमिा रान्सपोटथ ,
मांबई या िांपनीने िमथचा-याांचा पगार हदला नसयाबाबत

(५)

३५५९ (२३-१२-२०१४).

श्री.रुपेश म्हात्रे (सभवांडी पूव)थ :

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील

(१) सभवींडी ननजामपूर शहर महानगरपासलकेचा जन
ु ा कचरा ठे केदार भूसमका रान्सपो्थ , मुींबई
याींनी कामात ठदरीं गाई केली व कींपनीने कमथचा-याींचा २ - ३ मठहन्याचा पगार ठदला नसल्याने
माहे नोव्हें बर, २०१४ च्या सम
ु ारास या ठे केदाराींच्या गाडया जप्त केल्या हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, कामात ठदरीं गाई केल्याप्रकरणी या ठे केदारावर कोणती कारवाई केली वा
करण्यात येत आहे ,
(३) तसेच या कमथचा-याींचा पगार दे ण्याबाबत कोणती उपाययोजना केली ?

वव.स. १०५ (5)
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०६-०८-२०१५) : (१) व (२) हे खरे नाही. सदर ठे केदार याींचे काम
असमाधानकारक होत असल्याने सभवींडी महानगरपासलकेचा कथायी ससमती ठराव क्र. ११ व १२,
ठदनाींक ६ जानेवारी, २०१४ अन्वये गाड्या न परु ववणे, जींतु नाशक न फवारणे, कचरा न

उचलणे या कारणामुळे सदरचा ठे का रद्द केल्यामळ
ु े ठदनाींक १९ जून, २०१४ पासून काम बींद
झाले आहे .

तथावप, सदर ठे केदार याींच्या कोणत्याही गाड्या जप्त करण्यात आलेल्या नाही.
(३) करारनाम्यानुसार ननववदा परातील सवथ अ्ी व शती या मे. भूसमका रान्सपो्थ , मुींबई
याींच्यावर

बींधनकारक

आहे .

ननववदा

परातील

क्लॉज

५२

(i)

(ii)

तरतद
ु ीनस
ु ार

ते

महानगरपासलकेचे कमथचारी नसल्यामुळे ठे केदाराने त्याींना वेतन दे णे अपेक्षक्षत आहे . सदर
ठे केदार याींनी थकदत वेतनाबाबत कायथवाही केलेली नाही.

ठे केदाराने करारातील अ्ी व शती नुसार काम केलेले नसून ठे केदार दीं डात्मक कारवाईस

पार असल्याने त्याबाबत ठे केदार व सभवींडी महानगरपासलकेत वाद असन
ू ठे केदाराने करारातील
लवाद नेमणेबाबत मा.उच्च न्यायालयात याधचका दाखल केली होती.

त्यानुसार मा.उच्च न्यायालयाने ननवत्ृ त न्यायाधधश श्री. एच.डी.पींडडत याींना लवाद

म्हणुन ननयुक्त केले असून सदर प्रकरणी सुनावणी सुन  आहे .
___________

नाांदेड श्ज्यातील दे गलूर नगरपररषदे अांतगथतच्या हद्दवाढ प्रस्तावाबाबत
(६)

३६२३ (२३-१२-२०१४).

श्री.सभाष साबणे (दे गलूर) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील

(१) नाींदेड श्जल््यातील दे गलूर नगरपररर्षदे अींतगथतच्या हद्दवाढ करण्याबाबतच्या दे गलूर नगर
पररर्षदे चा प्रकताव गेल्या अनेक (सन २००९ पासून) वर्षाथपासून शासनाकडे प्रलींबबत आहे, हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, प्रलींबबत असण्याची कारणे काय आहे त,
(३) सदर हद्दवाढ प्रकरणी शासनाने आतापयंत काय कायथवाही केली आहे वा करणार आहे ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०९-०७-२०१५) : (१) नाही.
(२) प्रचन उद्ावत नाही
(३) दे गलूर नगरपररर्षद हद्दवाढीचा प्रकताव श्जल्हाधधकारी नाींदेड याींनी ठद. २८.०३.२०१२ च्या

परान्वये शासनास सादर केला होता. या प्रकतावातील रु्ी दरु कन ल ववधी व न्याय
ववभागाच्या सहमतीने दे गलूर नगरपररर्षदे च्या हद्दवाढी सींदभाथत ठद. १३.११.२०१३ रोजी प्राथसमक
उदघोर्षणा

करण्यात

आली

आहे .

या

प्रकरणी

एकही

हरकत

प्राप्त

न

झाल्याचे

ठद. ०४.०६.२०१४ च्या परान्वये श्जल्हाधधकारी नाींदेड याींनी ननदशथनास आणले. हदृवाढीबाबतच्या
अींनतम अधधसुचनेच्या मसुदयास आता ग्राम ववकास व ववधी व न्याय ववभागाने नक
ु तीच
मान्यता ठदली असून प्रकरण अींनतम श्री. दे वेंद्र फडणवीस मा. मुख्यमींरी ्प्प्यात आहे .
___________

वव.स. १०५ (6)
मांबईतील आरोग्यसेवविाांना सोयीसववधा उपलबध्ा िरुन दे ण्याबाबत
(७)

३६५५ (२३-१२-२०१४).

श्रीमती मननषा चौधरी (दहहसर) :

सन्माननीय मख्यमांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) मुींबईतील आरोग्यसेववका याींना दरमहा ठदले जाणारे मानधन हे अल्प असन
ू त्याींना
शासनाव्दारे ठदल्या जाणा-या अन्य कोणत्याही सोयीसवु वधा व भववषयाची तरतद
ू अदयाप
उपलब्ध कन न दे ण्यात आली नसल्याचे माहे नोव्हें बर, २०१४ मध्ये ननदशथनास आले आहे , हे
खरे आहे काय,
(२) असल्यास, आरोग्यसेववकाींना मुींबई महानगरपासलकेच्या कायम कमथचा-याींच्या धतीवर

आरोग्यसेववका हे पद महानगरपासलकेच्या आकथापना अनुसूचीवर आणून महानगरपासलका

कमथचा-याींप्रमाणेच सवथ प्रकारचे फायदे दे ण्यात यावेत, अशी मागणी वारीं वार होत आहे , हे ही
खरे आहे काय,
(३) असल्यास, सदरहू प्रकरणी कोणती कायथवाही करण्यात आली वा येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०४-०८-२०१५) : (१) हे खरे नाही, जागनतक बँकेच्या अथथसहाय्याने
नोव्हें बर, १९८८ पासून सावथजननक आरोग्य खात्यातींगत
थ भारत लोकसींख्या प्रकल्प-५ कायाथश्न्वत
करण्यात आला. त्यासाठी कवयींसेवी कायथकत्यांना “ मठहला आरोग्य कवयींसेववका” म्हणून

न . २००/- इतक्या ननश्चचम मानधनावर ठदनाींक १ नोव्हें बर, १९९० पासून सहभागी कन न
घेण्यात आले.

नींतर वेळोवेळी त्याींच्या मानधनात वाढ कन न त्याींना न  ४०००/- इतके मानधन

दे ण्यात येत होते. सदय:श्कथतीत ठदनाींक

१ एवप्रल, २०१४ पासन
थ क्षी प्रभावाने त्याींच्या
ू पूवल

मानधनात न  १०००/- ची वाढ कन न ते न . ५०००/- इतके करण्यात आलेले आहे .

त्या

कवयींसेववका असून अधथवळ
े कवींयसेवा दे तात. त्याींना दरवर्षी ठदवाळी सणाननसमत्त न . ३५००/भाऊबीज भे् म्हणून दे ण्यात येते.
(२) हे खरे आहे .

(३) हीं गामी मठहला आरोग्य कवयींसेववका या कवयींसेववका या अथाथने महानगरपासलकेस मानसेवा
दे त आहे त. त्याींना महानगरपासलकेत सामावून घेणे हे मनपा सेवाननयमावलीत बसत नाही.

त्यामुळे महानगरपासलकेच्या कायम कमथचाऱ्याींप्रमाणे त्याींना महानगरपासलकेमध्ये सामावून घेता
येणार नाही.

(४) प्रचन उद्ावत नाही.
___________
मांबईत जन्या उपिर प्राप्त इमारतीच्या पुनववथकासातून म्हाडाला उपलबध तयार घरे म्हाडाला
न दे ता परस्पर बबडराांनी (वविासिाांनी) अनतरर्त क्षेत्रफळ गैरव्यवहार िेयाबाबत

(८)

४०७३ (२३-१२-२०१५).

श्री.बाळासाहे ब मरिटे (नेवासा) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय गह
ृ ननमाथण मांत्री

(१) मींब
ु ईत जुन्या उपकर प्राप्त इमारतीच्या पन
ु ववथकासातन
ू म्हाडाला उपलब्ध तयार घरे

वव.स. १०५ (7)
म्हाडाला न दे ता परकपर बबल्डराींनी (ववकासकाींनी) अनतररक्त क्षेरफळ गैरव्यवहार केला आहे , हे
ख्ररे काय,
(२) असल्यास, उपकर प्राप्त इमारतीच्या पन
ु ववथकासातन
ू म्हाडाला अनतररक्त क्षेरफळाच्या
माध्यमातून घरे न दे णा-या ३३ बबल्डराींववन ध्द शासनाने काय कारवाई केली आहे ,
(३) असल्यास, कारवाईचे कवन प कोणते,

(४) असल्यास, अदयापपयंत कारवाई न करण्याचे कारणे काय आहे त ?
श्री.प्रिाश मेहता (०८-०७-२०१५) : (१) मुींबई शहर बे्ावरील जुन्या उपकरप्राप्त इमारतीींच्या
पन
ु ववथकासानींतर म्हाडास दे य असलेले अनतरीक्त बाींधकाम क्षेरफळ म्हाडास ठदलेले नाही,

अशा ३३ प्रकरणाींमधून म्हाडास १४३९७.२७ चौ. मी. क्षेर दे य असल्याचे सन २०११ मध्ये
ननदशथनास आले.

(२) व (३) गह
ृ ननमाथण ववभागाच्या ठदनाींक १५ ऑक््ोबर, २०१२ च्या परादवारे सदर ३३
प्रकरणाींमध्ये कारवाई करण्याच्या सूचना म्हाडास दे ण्यात आल्या.

सदर ३३ प्रकरणाींपैकद दोन

प्रकरणी ववक्रदयक्
ु त घ्काींच्या इमारतीचे बाींधकम अदयाप सन 
ु झाले नसल्याने, एक प्रकरण
न्यायप्रववष् असल्याने तर

एका प्रकरणाींमध्ये

ववकासकाने त्याींचेववरध्द गुन्हा दाखल

होण्यापुवीच म्हाडास अनतरीक्त बाींधकाम क्षेरफळ सुपुदथ केल्याने उवथरीत २९ प्रकरणाींमध्ये
म्हाडामाफथत गुन्हे नोंदववण्यात आले आहे त.
ववभागातफे तपास सन 
ु आहे .

सदर प्रकरणाींमध्ये मुींबई आधथथक गुन्हे अन्वेर्षन

सदर २९ प्रकरणाींमध्ये ववकासकाींना अनतररक्त बाींधकाम क्षेरफळ

त्याच इमारतीत दे णे शक्य नसल्यास त्याच ववभागातील अन्य इमारतीींमध्ये सुपुदथ करण्यासाठी

तसेच अनतरीक्त बाींधकाम क्षेरफळ सुपुदथ न केलेल्या कालावधीकरीता दीं ड भरण्याच्या सुचना
म्हाडामाफथत

दे ण्यात

आल्या

आहे त,

सदयश्कथतीत

क्षेरफळापैकद

६०३५

चौ.मी.

क्षेरफळ

व

२८.०२

म्हाडास

चौ.मी.

दे य

असलेल्या

क्षेरफळापो्ी

अनतररक्त

रोख

रक्कम

न . ४१,३२,५२०/- व दीं डापो्ी न . ६.२९ को्ी इतकद रक्कम प्राप्त झाली आहे.
(४) प्रचन उद्ावत नाही.

___________

राज्यातील यांत्रमाग उद्योगासह ववववध उद्योगातील िामगाराांच्या किमान वेतनाचे
दर पनननथधाररत िरण्याचा प्रस्ताव प्रलांबबत असयाबाबत
(९)

८५३० (०७-०४-२०१५).

श्री.सरे श हाळवणिर (इचलिरां जी) :

सन्माननीय िामगार

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) राज्यातील यींरमाग उदयोगासह ववववध उदयोगातील कामगाराींच्या क्रकमान वेतनाचे दर
पुनननथधाररत करण्याचा प्रकताव शासनाच्या ववचाराधधन आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, राज्यातील यींरमाग उदयोगातील कामगाराींच्या क्रकमान वेतनाचे दर गेल्या २०
वर्षाथपासन
ू पन
ु ननथधाररत केलेले नाहीत, हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, वरील ववलींब होण्याची सवथसाधारण कारणे कोणती व क्रकमान वेतनाचे दर केव्हा
पयंत जाहीर होण्याचे अपेक्षक्षत आहे ?

वव.स. १०५ (8)

श्री. प्रिाश मेहता (२०-०६-२०१५) : (१) व (२) होय.
यींरमाग उदयोगातील कामगाराच्या क्रकमान वेतनाचे दर ठदनाींक १० जानेवारी, १९८६ च्या
अधधसूचनेनींतर, ठदनाींक २९ जानेवारी, २०१५ च्या शासन अधधसूचनेन्वये पुनननथधाथररत करण्यात
आले आहे त.

(३) शासनाने यींरमाग उदयोगातील कामगाराींचे क्रकमान वेतन पुन:ननधाथरणा करण्याबाबत
ठदनाींक १७ डडसेंबर, २००२ रोजी मसुदा अधधसूचना प्रससध्द केली होती.

सदर अधधसूचनेवर

मालक व कामगार सींघ्नाींकडून हरकती प्राप्त झाल्यामळ
ु े , ठदनाींक २५ फेब्रव
ु ारी, २००४ रोजी
तत्कासलन मा.राज्यमींरी (कामगार) याींच्याकडे बैठक आयोश्जत करण्यात आली होती.

सदर

बैठकदत यींरमाग कामगार हे पीस-रे ्वर काम करीत असल्यामळ
ु े त्याींना पीस-रे ् पध्दतीने
वेतन दे ण्याबाबत ठरले होते.

त्यानस
ु ार क्रकमान वेतन ननश्चचत करण्याकररता ठदनाींक ४ जन
ू , २००९ रोजी तज्ञ

सदकयाींची ससमती १ वर्षाथकररता गठीत करण्यात आली होती.

सदर ससमतीने मुदतीत

कायथवाही न केल्यामळ
ु े नवीन ससमती गठीत करण्याबाबत कामगार आयुक्त कायाथलयाकडून
प्रकताव मागवून तत्कालीन मा.उपमुख्यमींरी याींचेकडे प्रकताव सादर करण्यात आला होता.

तथावप, ठदनाींक २१ जून, २०१२ रोजी मींरालयात लागलेल्या आगीत सींबींधधत कागदपरे

नष् झाली.

तद नींतर ठदनाींक २ एवप्रल, २०१३ च्या शासन ननणथयान्वये ससमती गठीत

करण्यात आली.

सदर ससमतीने

ठदनाींक २० ऑगक्, २०१४ रोजी अहवाल सादर केला. वरील

कारणाींमळ
ु े प्रकतुत अधधसूचना ननगथसमत होण्यास ववलींब झालेला आहे .

दरम्यान, यींरमाग कामगाराींचे क्रकमान वेतनाचे दर ननधाथररत करण्याबाबत शासनाने

ठदनाींक २२ ऑक््ोबर, २०१३ रोजी मसद
ु ा अधधसच
ू ना ननगथसमत केली.

त्याींनतर ठदनाींक २९

जानेवारी, २०१५ रोजी यींरमाग उदयोगातील रोजगाराींबाबत अींनतम अधधसूचना ननगथसमत
करण्यात आली आहे .

___________
ससांधदगथ श्ज्यातील वेंगले िामळे वीर बाजार ते होडवाडा
चव्हाटा रस्त्याचे िाम िरण्याबाबत
(१०)

९०३५ (०९-०४-२०१५).

श्री.भास्िर जाधव (गहागर) :
काय :-

श्री.सांजय िदम (दापोली), श्री.श्जतेंद्र आव्हाड (मांब्रा िळवा),

सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील

(१) ससींधद
ु ग
ु थ श्जल््यातील वेंगल
ु े कामळे वीर बाजार ते होडवाडा चव्हा्ा रकत्याचे काम
करण्याबाबत अनेकवेळा ननवेदने दे वूनही सदर रकत्याचे काम माहे जानेवारी, २०१५ मध्ये वा
दरम्यानही सुन  करण्यात आले नाही, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनामाफथत चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून
आले व तदनस
ु ार सदर रकत्याचे काम तातडीने करणेबाबत शासनाने कोणती कायथवाही केली
वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्रीमती पांिजा मांडे (२१-०७-२०१५) : (१) प्रचनाींक्रकत रकत्याबाबत कोणतेही ननवेदन प्राप्त नाही,
(२) प्रचन उद्ावत नाही.
(३) प्रचन उद्ावत नाही.
___________
राज्य शासनाच्या सेवेत असलेया सत्यवान धनेगावे हे समरा भाईंदर महानगरपासलिेत
सहायि नगररचना सांचालि म्हणन
ू सात वेळा प्रनतननय्तीवर असयाबाबत
(११)

१०६९० (०७-०४-२०१५).

(जालना) :

श्री.प्रताप सरनाईि (ओवळा माश्जवडा), श्री.अजन
थ खोतिर

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्य शासनाच्या सेवेत असलेल्या सत्यवान धनेगावे याींना समरा भाईंदर महानगरपासलकेत
सहायक नगररचना सींचालक म्हणन
ू सात वेळा प्रनतननयक्
ु तीवर पाठववण्यात आले आहे , हे खरे
आहे काय

(२) असल्यास, सदर अधधकाऱ्याला ठदनाींक २४ माचथ, २०१३ नींतर प्रनतननयुक्तीवर मुदतवाढ
ठदली नसताींनाही ते आजही पासलकेच्या सेवेत सहायक नगररचना सींचालक या पदावर कायथरत
असल्याचे, नुकतेच ननदशथनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय

(३) असल्यास, त्याींची मद
ु त सींपल्याने तरी त्याींनी प्रभारी आयक्
ु त भरत सशतोळ याींच्या
ठदनाींक १ ऑक््ोंबर, २०१३ ते ३० डडसेंबर, २०१३ या तीन मठहन्याच्या कालावधीत शहरातील

तब्बल ६५ इमारतीींना सध
ु ाररत बाींधकाम परवानग्या आ ण ७३ इमारतीींना भोगव्ा दाखला
ठदल्याचे ननदशथनास आले आहे काय,

(४) असल्यास, या प्रकरणी चौकशी केली आहे काय, चौकशीचे ननषकर्षथ काय आहे त व
त्यानर्ष
ु ींगाने सींबींधधतावर कोणती कारवाई केली आहे वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०४-०८-२०१५) : (१) नाही. श्री.सत्यवान धनेगाव याींना त्याींच्या
ठद.३१.०३.२०१५ च्या आदे शान्वये समरा भाईदर महानगरपासलकेत सहायक नगर रचनाकार
पदावर तीन वेळा खालील कालावधीसाठी प्रनतननयुक्तीवर पाठववण्यात आले आहे .
(१) ठद. ०९.०७.१९९९ ते ठद. ३१.०८.२००२
(२) ठद. ०२.११.२००२ ते ठद. ०१.११.२००४
(३) ठद. २४.०३.२०१० ते ठद. ३१.०३.२०१५
(२) नाही. आयुक्त, समरा भाईंदर महानगरपासलका याींनी त्याींच्या ठद. ३१.०३.२०१५ च्या

आदे शान्वये श्री.सत्यवान धनेगावे, सहाय्यक नगर रचनाकार याींना महानगरपासलकेच्या सेवेतून
एकतफी

कायथमुक्त

केले

असून,

नगर

ववकास

ववभाग

शासन

ननणथय

क्र.बदली-

१११५/४६५/प्र.क्र.९१/नवव-२७, ठद. ०१.०६.२०१५ अन्वये त्याींची सहाय्यक सींचालक, नगर रचना,
ठाणे शाखा कायाथलयात पदकथापना करण्यात आली आहे. तसेच श्री.धनेगावे याीं च्या समरा
भाईंदर महानगरपासलका

येथील ठद.

२५.०३.२०१३

कालावधीस मुदतवाढ मींजूर करण्यात आलेली आहे.

ते

ठद.

३१.०३.२०१५ पयंतच्या

सेवा
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(३)

ठद.

०१.०१.२०१३

ते ठद.३०.१२.२०१३ या

कालावधीत महानगरपासलकेमाफथत

ववठहत

कायथपध्दतीचा अवलींब कन न ६६ सुधारीत बाींधकाम परवानगी व ७४ भोगव्ा दाखले मींजूर
ववकास ननयींरण ननयमावलीप्रमाणे दे ण्यात आलेले आहे त.

(४) सदर प्रकरणी प्रकरण ननहाय फेरछाननी महानगरपासलकेकडून करण्यात येत आहे.
(५) प्रचन उद्ावत नाही.

___________
रावेर व फैजपरू (श्ज.जळगाांव) नगरपासलिाांच्या हद्दवाढ प्रस्तावाबाबत
(१२)

१०८४९ (०६-०४-२०१५).

श्री.हरीभाऊ जावळे (रावेर) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील

(१) रावेर व फैजपूर (श्ज.जळगाींव) नगरपासलकाींच्या हद्दवाढ प्रकतावास मान्यता न समळाल्याने
या शहराींतील वाढीव भागातील जनतेस नागरी सुववधा समळत नाहीत, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या शहराींतील वाढीव भागातील जनतेस नागरी सुववधा समळण्यास रावेर व
फैजपूर नगरपासलकाींच्या हद्दवाढ प्रकतावास मान्यता दे ण्यास शासनाकडून कोणती कायथवाही
केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०९-०७-२०१५) : (१) नाही.
(२) व (३) श्जल्हा जळगाींव येथे रावेर व फैजपरू नगरपररर्षद याींचा हद्दवाढ करण्याबाबतचा
प्रकताव

ववचाराधीन

होता.

तथावप

सन

२०११

च्या

जनगणनेनुसार

क्षेबरय

कतरावरील

पररश्कथतीत फरक पडत असल्याचे लक्षात घेऊन या प्रकरणाींचा पुनववथचार कन न आवचयकता

असल्यास सुधारीत प्रकताव सादर करण्यास श्जल्हाधधकारी जळगाींव याींना ठद.०२.०८.२०१४ च्या
परान्वये कळववण्यात आले आहे .

___________
पणे शहरातील स्वारगेट येथील उड्डाणपलाचे िाम िरीत असताना
पयाथयी वाहतिीची योग्य व्यवस्था नसयाबाबत
(१३)

१०८६४ (०६-०४-२०१५).

श्री.योगेश हटळे िर (हडपसर), श्री.जगदीश मळीि (वडगाव

शेरी), श्री.सभमराव तापिीर (खडिवासला) :
करतील काय :-

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा

(१) पुणे शहरातील कवारगे् येथील उड्डाणपुलाचे काम करीत असताना पयाथयी वाहतक
ु दची

योग्य व्यवकथा नसल्याने येथून प्रवास करणे धोक्याचे झाले आहे , त्यामुळे अपघात होण्याची
शक्यता ननमाथण झाली आहे अशी मागणी प्रवाशाींनी माहे जानेवारी, २०१५ च्या दस
ु ऱ्या
आठवड्यात केली, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, सातारा रकता, सोलापूर रकता व सारसबागेकडे येणारा रकता याींना जोडणाऱ्या

उड्डाणपुलाच्या कामामुळे येथे वाहतूक कोंडी होत आहे , कवारगे् एस.्ी डेपोकडे येणाऱ्या

प्रवाशाींची सींख्या जाकत आहे , कथाननक पी.एम.पी.एल. च्या बससाठी तात्परु ते बस थाींबे तयार
करण्यात आले आहे , या गदीमुळे नागररकाींना जीव मुठीत धन न रकता ओलाींडावा लागत आहे,
हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या ठठकाणी पयाथयी व्यवकथा करण्यासाठी व सदर उड्डाणपुलाचे काम पूणथ
होण्यासाठी शासनाने कोणती कायथवाही केली आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०४-०८-२०१५) : (१) नाही.
(२) व (३) महाराषर राज्य रकते ववकास महामींडळामाफथत ननयक्
ु त कवारगे् उड्डाणपुलाचे
ठे केदाराींमाफथत व्यवकथा करण्यात आलेली आहे .

(अ) सातारा रकता, सोलापूर रकता, सारसबाग रकता या रकत्यावरील पुणे महानगर

पररवहन व्यवकथा सुरळीत करण्यासाठी पोलीस वाहतूक शाखा याींचेबरोबर ववचार
ववननमय कन न उड्डाणपुलाच्या बाींधकामामध्ये येणारे बसथाींबे तसेच सातारा रकता,

लक्ष्मीनारायण धथए्र येथील १, जेधे चौक ते कारज या रकत्यावरील ४, शींकरशठ
रकत्यावरील

२,

सारसबाग

रकत्यावरील

२

याप्रमाणे पण
ु े

महानगर

पररवहन

महामींडळाचे बसथाींबे योग्य जागेवर हलवून घेण्यात आलेले आहे त.

(ब) पादचाऱ्याींना रकता कॉससींग करण्यासाठी रकत्यावर झेब्रा पट्टे मारण्यात येवून
सुचना फलक बसववण्यात आले आहे त. वाहतक
पोलीस यींरणेमाफथत पादचाऱ्याींना
ू
ननयींबरत करण्याची व्यवकथा केलेली आहे.

(क) उड्डाणपुलाच्या कामाची जागा कठडे लावून सुरक्षक्षत करण्यात आल्यामळ
ु े
वाहतुकदला अडथळा होणार नाही याची काळजी घेण्यात आलेली आहे .
(ड) जेधे चौकात वाहतक
ु दला अडथळा करणारे

पथारीवाले, हातगाडीवाले याींना

ह्ववण्यासाठी अनतक्रमण पथक तैनात ठे वण्यात आलेले आहे .

प्रकतत
ु कामापैकद कवारगे् एस ्ी महामींडळ गे् ते लक्ष्मीनारायण धथए्र चौक ते

साईबाबा मींठदरापयंत ५२७ मी. लाींबीच्या उड्डाणपुलाचे काम पूणथ होऊन तो ठद. २० जून, २०१५
रोजी वाहतूकदस खुला करण्यात आला आहे .
(४) प्रचन उद्ावत नाही.

___________
साववत्रीबाई फले ववद्यापीठाच्या नव्या बाांधिामाांसाठव ववद्यापीठ प्रशासनाने
(१४)

महानगरपासलिेची अधधिृत परवानगी न घेतयाबाबत

१०८७५ (०७-०४-२०१५).

श्री.योगेश हटळे िर (हडपसर), श्री.जगदीश मळीि (वडगाव

शेरी), श्री.सभमराव तापिीर (खडिवासला), श्री.ववजय िाळे (सशवाजीनगर), श्रीमती माधरी
समसाळ (पवथती) :

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पुणे शहरातील साववरीबाई फुले ववदयापीठाच्या नव्या बाींधकामाींसाठी ववदयापीठ प्रशासनाने

वव.स. १०५ (12)
महानगरपासलकेची अधधकृत परवानगी न घेता बाींधकाम केल्याची घ्ना माहे जानेवारी, २०१५
मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशथनास आली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, पण
ु े ववदयापीठाच्या एकूण ४५० एकरामध्ये १३१ एकर पररसरावर बाींधकाम
करण्यासाठी ववदयापीठाकडे परवानगी आहे , पींरतू नवीन बाींधकाम करताना ववदयापीठाने
महापासलकेकडून कवतींर परवानगी घेणे अपेक्षक्षत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, महापासलकेची परवानगी न घेता ववदयापीठाने केलेल्या बाींधकामाबाबत शासनाने
चौकशी केली आहे काय,
(४) असल्यास, चौकशीमध्ये काय ननषपन्न झाले,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१०-०८-२०१५) : (१) होय.
(२) होय.
(३) व (४) साववरीबाई फुले पण
ु े ववदयापीठाच्या सदर समळकतीच्या अनर्ष
ु ींगाने ववदयापीठाकडून
जानेवारी, २०१५ मध्ये प्रकताव प्रकताव झाल्यानींतर सींबींधधत जागेवरील अश्कतत्वातील केलेल्या
बाींधकामासह ननयोश्जत बाींधकामास ठदनाींक ४.२.२०१५ रोजी परवानगी दे ण्यात आली आहे .
(५) प्रचन उद्ावत नाही.
___________
मांबईतील समारे ७ ट्िे लोिसांख्या पोपडपट्टी भागात राहात असयाबाबत
(१५)

१०९२३ (०६-०४-२०१५).

श्री.बसवराज पाटील (औसा) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील

(१) मुींबईतील सुमारे ७ ्क्के लोकसींख्या झोपडपट्टी भागात राहत असून या झोपडपट्टयाींना सवथ

प्रकारच्या सवु वधा पासलकेतफे परु ववल्या जात असन
ीं ल्पात
ू त्यासाठी दरवर्षी पासलकेच्या अथथसक
दीडशे ते दोनशे को्ीची तरतूद कन न ववकासाींच्या योजना राबववल्या तरीही कोयवयवधी न पये

खचथ केल्यानींतरही प्रत्यक्षात झोपडपट्टया ववकासाींपासून वींधचत राठहल्या असून भकास श्कथतीत
आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, झोपडपट्टयासाठी सवथ ववकास कामे एकबरतपणे राबववण्याबाबत महापासलकेने
ननणथय घेतला असून महानगर क्षेरातील रॉम्बे, गोवींडीत पायल् प्रोजेक्् राबववण्याचाही
बह
ृ न्मुींबई महापासलकेने ठरववले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदरहू पायल् प्रोजेक््चे थोडक्यात कवन प काय आहे ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०४-०८-२०१५) : (१) मुींबईतील झोपडपट्टय
ट ाींमध्ये ववववध प्रकारच्या

सेवासुववधा पुरववण्यासाठी बह
ु ी तसेच भाींडवली
ृ न्मुींबई महानगरपासलकेच्या अथथसींकल्पात महसल

खचाथसाठी तरतद
ु ी करण्यात येतात. झोपडपट्टय
ु ारणा,
ट ाींमधील ववववध रकते व पदपथाींच्या सध
सावथजननक शौचालये

/

शौचकुपे

याींच्या दन 
ु कत्या तसेच

गसलच्छ

वकत्याींच्या

सध
ु ारणा

इत्यादीसाठी सन २०१०-११, २०११-१२, २०१२-१३ व सन २०१४-१५ मध्ये अनुक्रमे न . १०२.७०
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को्ी न . ८५.७६ को्ी न . ८८.६५ को्ी, न .१४२.७६ को्ी व न . १६६.११ को्ी इतकद रक्कम
खचथ झालेली आहे. त्यानुसार झोपडपट्टय
ट ाींचा ववकास ्प्प्या्प्प्याने होत असल्याचे ठदसून येते.
तसेच सन २०१५-१६ च्या अथथसींकल्पीय अींदाजात

झोपडपट्टय
ु कत्याींच्या
ट ाींच्या ववववध दन 

महसुली खचाथसाठी न . १०६.०६ को्ी आ ण भाींडवली खचाथसाठी न . १०६.८५ को्ी अशी एकूण
२१२.९१ को्ीची तरतूद करण्यात आलेली आहे . भाींडवली खचाथसाठी केलेल्या न . १०६.८५ को्ी
तरतुदीमध्ये न . १० को्ीची तरतूद एकाश्त्मक गसलच्छ वकती ववकास कायथक्रमासाठी केलेली
आहे .

(२) हे खरे आहे .
(३) बह
ृ न्मुींबई महानगरपासलकेतफे मानखुदथ येथे मुलभूत सुववधा उपलब्ध कन न दे ण्याचा
प्रकताव

तयार

करण्यात

आला

आहे .

मानखुदथ

(पूव)थ

येथील

महाराषर

नगर

येथील

झोपडपट्टीमध्ये प्राथसमक कवन पात मुलभूत सुववधा उपलब्ध कन न दे ण्यासाठी सामानयक
गल्ल्या, सावथजननक शौचालये, छोयवया नाल्याींची दन 
ु कती इत्यादी कामे करण्यात येणार आहे त.
___________

मांबई महानगरपासलिेतफे ‘ए’ ववभागात प्रायोधगि तत्वावर राबववण्यात
येणाऱ्या नवीन पे अॅण्ड पािथ धोरणाबाबत

(१६)

११२५९

(अांबरनाथ) :

(०७-०४-२०१५).

श्री.ज्ञानराज

चौगले

(उमरगा),

डॉ.बालाजी

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

किणीिर

(१) मींब
ु ई महानगरपासलकेतफे ‘ए’ ववभागात प्रायोधगक तत्वावर राबववण्यात येणाऱ्या नवीन पे
अॅण्ड पाकथ धोरणाला मा. मुख्यमीं्याींनी अींतररम कथधगती ठदली आहे , हे खरे काय,
(२) असल्यास त्याची कारणे काय आहे त,

(३) असल्यास, मुींबई महानगरपासलकेतफे पे अॅण्ड पाकथ उभारण्याच्या योजनेची सदय्श्कथती
काय ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०४-०८-२०१५) : (१) हे खरे आहे .
(२) कथाननक रठहवाशी सींघ्नाींनी केलेला ववरोध आ ण कथाननक लोकप्रनतननधीींनी केलेल्या
ववनींतीनुसार मुींबई महानगरपासलकेतफे ‘ए’ ववभागात प्रायोधगक तत्वावर राबववण्यात येणाऱ्या
नवीन पे ॲण्ड पाकथ धोरणाला अींतररम कथधगती ठदली आहे .

(३) बह
ु ई महानगरपासलकेच्या पव
ू ीच्या धोरणानस
ु ार पे ॲण्ड पाकथ योजना राबववण्यात येत
ृ न्मींब
आहे .

___________
बाळासाहे ब ठािरे रामा हॉश्स्पटल येथे ससटीस्िॅन, एमआरआयची सोय
(१७)

उपलबध नसून डॉ्टराांची पदे रर्त असयाबाबत

११३४२ (०६-०४-२०१५).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

डॉ.भारती लव्हे िर (वसोवा) :

सन्माननीय मख्यमांत्री पढ
ु ील

(१) बाळासाहे ब ठाकरे रामा हॉश्कप्ल येथे सस्ीककॅन, एमआरआयची सोय उपलब्ध नाही, हे
खरे आहे काय,

वव.स. १०५ (14)
(२) असल्यास, येथे डॉक््राींची पदे भरलेली नाहीत, हे ही खरे आहे काय,
(३) तसेच क्ाफ नसेस व अन्य कमथचाऱ्याींची सींख्या अपुरी आहे , हे ही खरे आहे काय,
(४) असल्यास, हॉश्कप्लची सवथ पदे भरण्याबाबत शासन ननणथय घेणार आहे काय,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०४-०८-२०१५) : (१) हे खरे आहे .
(२) ठहींदहृ
ु दयसम्रा् बाळासाहे ब ठाकरे रामा हॉश्कप्लमध्ये सायन न ग्णालय व वैदयकदय
महाववदयालयामाफथत

वैदयकदय

करण्यातयेते.

ककॅन

सस्ी

व

ननवासी

सुववधेसाठी

वैदयकदय

लागणाऱ्या

महानगरपासलकेमाफथत पदननसमथतीची कायथवाही सुन  आहे.

अधधकाऱ्याींची

मनुषयवळाच्या

ननयक्
ु ती

अनुर्षींगाने

वेळोवेळी

बह
ृ न्मुींबई

(३) हे खरे नाही. सदर न ग्णालयात सध्या वैदयकदय, ननमवैदयकदय, नससथग, प्रशासकदय

व

कामगार अशी सवथ समळून २९८ अनअनस
ु धू चत पदे ननमाथण करण्यात आलेली आहत.
त्यापैकद २४५ पदे भरण्यात आली असून ररक्त पदे भरण्याबाबत कायथवाही सुन  आहे.

(४) हॉश्कप्लची ररक्त पदे भरण्याबाबतची कायथवाही बह
ृ न्मुींबई महानगरपासलकेमाफथत सुन 
आहे .

(५) प्रचन उद्ावत नाही.
___________
मांबई उपनगरामध्ये हे थ पोस्ट व डडस्पेंन्सरी येथे
डॉ्टराांची सांख्या िमी असयाबाबत
(१८)

११३४४ (०६-०४-२०१५).

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

डॉ.भारती लव्हे िर (वसोवा) :

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील

(१) मुींबई उपनगरामध्ये हे ल्थ पोक् व डडकपेंन्सरी येथे डॉक््राींची सींख्या कमी आहे व त्याींना
एकापेक्षा जाकत ठठकाणचा चाजथ एकाच वेळेला ठदला जातो, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, ररक्त पदे क्रकती आहे व भरलेली पदाींची सींख्या क्रकती आहे ,
(३) असल्यास, त्यामुळे न ग्णाींची गैरसोय होत आहे, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, शासन ररक्त पदे भरण्याबाबत काही कायथवाही करणार आहे काय,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०४-०८-२०१५) :(१) हे अींशत: खरे आहे .
(२) बह
ृ न्मुींबई महानगरपासलकेच्या दवाखान्यातील वैदयकदय अधधकारी याींची एकूण १६८पदे

असून त्यापैकद १६० पदे भरलेली आहे त व ०८ पदे ररक्त आहे त. तसेच आरोग्य केंद्रातील

सहाय्यक वैदयकदय अधधकारी याींची एकूण १८३ पदे ररक्त असन
ू , त्यापैकद १५८ पदे भरलेली
आहे त व २५ पदे ररक्त आहे त.
(३) हे खरे नाही.

वव.स. १०५ (15)

(४)

हे ल्थ पोक्मधील सहाय्यक वैदयकदय अधधकारी या सींवगाथची ररक्त पदे भरण्याबाबतचा

प्रकताव मींजरु ीच्या अींनतम ्प्प्यात असन
ू , भरती प्रक्रक्रयेदवारे सदर ररक्त पदे बह
ु ई
ृ न्मींब
महानगरपासलकेमाफथत लवकरच भरण्यात येतील तसेच दवाखान्याींमधील डॉक््राींची ररक्त पदे
भरण्याबाबतचा प्रकताव कायथवाहीत आहे .
(५) प्रचन उद्ावत नाही.
___________
अांशिालीन िमथचा-याांच्या वयाची अट रद्द िरण्याबाबत
(१९)

११५२२ (०६-०४-२०१५).

श्री.असमत पनि (ररसोड) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

सुसशक्षीत

बेरोजगाराींना

अथथसहाय्य

योजनेअत
ीं गथत

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील

शासनाने

ठदलेल्या

आदे शाप्रमाणे

न .३००/ प्रती माह प्रमाणे ३ वर्षे पदवीधर अींशकालीन कमथचाऱ्याींनी सेवा ठदली आहे , हे खरे आहे
काय,
(२) असल्यास, वाढत्या वयामळ
ु े अशा कमथचाऱ्याींना शासकदय सेवेत सामावन
ु घेण्याबाबत
वयाच्या अ्ीची अडचण येत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, वयाची अ् रद्द करण्याबाबत वासशम श्जल्हा पदवीधर अींशकालीन सींघ्ना
याींनी व कथाननक लोकप्रनतननधीींनी ठदनाींक ८ ऑगक्, २०१४ रोजी वा त्यासुमारास शासनास
ननवेदन ठदले होते, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, याबाबत शासनाने कोणती कायथवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०४-०७-२०१५) : (१) हे अींशत: खरे आहे . सुसशक्षक्षत बेरोजगाराींना

अथथसहाय्य या योजनेंतगथत उमेदवाराींनी दरमहा न .३००/- मानधनावर ३ वर्षथ क्रकींवा त्याींना
नोकरी लागेपयंत जे आधी घडेल तोपयंत शासकदय/ननमशासकदय कायाथलयात दरमहा १५
ठदवस, दररोज ४ तास याप्रमाणे जबाबदारीचे नसलेले काम पार पाडले आहे .
(२)

सामान्य

प्रशासन

ववभागाच्या

शा.नन.

ठद.२७.१०.२००९

नुसार

पदवीधर/पदववधारक

अींशकालीन उमेदवाराींची शासकदय/ननमशासकदय सेवेतील ननयक्
ु त्यामध्ये वाढीव उच्चत्तम
वयोमयाथदा ४६ वर्षथ आहे.
(३) होय.
(४) व (५) सदर बाब ववचाराधीन आहे .
___________

वव.स. १०५ (16)
जालना श्ज्यातील घनसावांगी, बदनापूर, मांठा या ताल्याच्या
हठिाणच्या ग्रामपांचायतीांना नगरपररषदे चा दजाथ दे ण्याबाबत

(२०)

११५४१ (०६-०४-२०१५).

श्री.राजेश टोपे (घनसावांगी), श्री.श्जतेंद्र आव्हाड (मांब्रा िळवा),

श्री.अवधूत तटिरे (श्रीवधथन), श्री.सरे श लाड (िजथत), श्री.रमेश िदम (मोहोळ) :

सन्माननीय

(१)

ठठकाणच्या

मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :जालना

श्जल््यातील

घनसावींगी,

बदनापूर,

मींठा

या

तालुक्याच्या

ग्रामपींचायतीींना नगरपररर्षदे चा दजाथ दे ण्याची बाब शासनाच्या ववचाराधीन आहे , हे खरे आहे
काय,
(२) असल्यास, त्यानुसार शासनाने कोणती कायथवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३)

नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०८-०७-२०१५) : (१), (२) व (३) जालना श्जल््यातील घनसावींगी व
बदनापूर

या

तालुका

मुख्यालयाच्या

ठठकाणी

नगरपींचायत

कथापन

करण्याबाबत

कथापन

करण्याबाबत

ठद. ०४.०४.२०१५ रोजी आदे श ननगथसमत करण्यात आले आहे त.
मींठा

या

तालक
ु ा

मख्
ु यालयाच्या

ठठकाणी

नगरपींचायत

ठद. ११.०६.२०१५ रोजी आदे श ननगथसमत करण्यात आले आहे त.
___________
जालना नगरपासलिा येथील अक्षय योजनेचे दोन हप्ते थिीत राहहयाने
महाववतरणाने नगरपासलिेचा वीज परवठा पन्हा खांडडत िेयाबाबत
(२१)

११५५४ (०६-०४-२०१५).

श्री.राजेश टोपे (घनसावांगी), श्री.रमेश िदम (मोहोळ),

श्री.श्जतेंद्र आव्हाड (मांब्रा िळवा), श्री.अजन
थ खोतिर (जालना) :

सन्माननीय मख्यमांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) जालना नगरपासलका येथील अक्षय योजनेचे दोन हप्ते थकदत राठहल्याने महाववतरणाने
नगरपासलकेचा वीज पुरवठा पुन्हा खींडडत केल्याने शहरातील पथठदवे बींद असून नागररकाींची

मोठ्या प्रमाणावर गैरसोय होत असल्याचे माहे जानेवारी, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान
ननदशथनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, शहरात एकूण १३०० पथठदवे असन
ू त्यापैकद अनेक ठदवे खराब झाल्याने बींद
असून

पथठदव्याींच्या

वीज

दे यकापो्ी

थकबाकदची

रक्कम

१४

को्ीींवर

गेल्याने

दोन

वर्षाथपव
ू ीपासन
ू महाववतरणाने पासलकेच्या पथठदव्याींचा वीज परु वठा खींडडत केला होता, हे ही खरे
आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले,
(४) असल्यास, सदर हप्ते थकदत राहण्याची कारणे काय आहे त,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. १०५ (17)
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१०-०७-२०१५) : (१) होय.
(२) होय.
(३) यासींदभाथत चोकशी कन न अहवाल सादर करण्याबाबत श्जल्हाधधकारी, जालना याींना
कळववण्यात आले आहे .
(४) जालना नगरपररर्षदे च्या बबक् आधथथक पररश्कथतीमळ
ु े हप्ते थक्रकत राठहले आहे त.
(५) प्रचन उद्ावत नाही.

___________
बलढाणा नगर पररषद अांतगथत एिाश्त्मि पोपडपटटी ननमल
ूथ न िायथक्रमाांतगथत
सरु असलेया घरिलाच्या िामाबाबत

(२२)

११६२० (०७-०४-२०१५).

श्री.हषथवधथन सपिाळ (बलढाणा) :

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय गह
ृ ननमाथण

(१) बुलढाणा नगर पररर्षद हद्दीत एकाश्त्मक झोपडपट्टी ननमल
ूथ न कायथक्रमाअींतगथत घरकुल
योजना मींजरू झाली होती, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, क्रकती घरकुलास क्रकती ननधी प्राप्त झाला होता,

(३) असल्यास, सदर योजनेच्या अनुर्षींगाने क्रकती घरकुलाींचे काम पूणथ झाले आहे व क्रकती
घरकुलाींचे कामे अपूणथ अथवा प्रलींबबत आहे,

(४) असल्यास, योजनेतील अपूणथ अथवा प्रलींबबत कामास ववलींब होण्याची कारणे काय आहे त,

(५) उपरोक्त योजना अपण
ीं ाने शासनकतरावर काय
ू थ असल्यास पण
ू थ करण्याच्या अनर्ष
ु ग
ननयोजन केले आहे वा करण्यात येत आहे ?

श्री. प्रिाश मेहता (१०-०७-२०१५) : (१) होय. बुलढाणा नगर पररर्षदे अींतगथत एकाश्त्मक

गह
ृ ननमाथण व झोपडपट्टी ववकास कायथक्रमाींतगथत फेज-१ व फेज-२ असे दोन प्रकल्प मींजरू
आहे त.

(२) बुलढाणा नगर पररर्षदे अींतगथत एकाश्त्मक गह
ृ ननमाथण व झोपडपट्टी ववकास कायथक्रमाींतगथत
फेज-१ मधील ८९२ घरकुलाींसाठी न . ११८१.०४ लक्ष व फेज-२ मधील
न . ११९५.१५ लक्ष इतका ननधी नगर पररर्षदे स प्राप्त झाला आहे.

१३९५ घरकुलाींसाठी

(३) फेज-१ अींतगथत ७६२ घरकुलाींची बाींधकाम पण
१३० घरकुलाींचे काम
ू थ झाले असन
ू
प्रगतीपथावर आहे . फेज-२ अींतगथत १९७ घरकुलाींचे काम प्रगतीपथावर आहे .

(४) बाींधकाम साठहत्य घ्क व मजुरी दरामध्ये वाढ, सुन वातीस ननववदाींना प्रनतसाद न समळणे,
जागेची अडचण, कींरा्दाराींकडून कामे गतीने करण्यास अपेक्षक्षत प्रनतसाद न समळणे, इत्यादी
कारणाींमळ
ु े कामास ववलींब झाला आहे .

(५) जी कामे अपूणथ आहेत ती प्राधान्याने पूणथ करण्याचे नगर पररर्षदे ने ननयोजन केलेले आहे.
तसेच केंद्र शासनाने आयएचएसडीपी योजनेतील मींजूर प्रकल्प पूणथ करण्यासाठी माचथ, २०१७
पयंत मुदतवाढ ठदली आहे .

___________

वव.स. १०५ (18)

मागोठाणे, बोररवली येथील िाजूपाडा, मश्स्जद ववभाग व ऋवषवन पररसर तसेच हनमान
टे िडी, अशोिवन, दे शमख रे सीडेन्सी येथे पाणी परवठयाचे ननयोजन िरण्याबाबत

(२३)

११६७७ (०७-०४-२०१५).

श्री.प्रिाश सवे (मागाठाणे) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील

(१) मागोठाणे, बोररवली येथील काजूपाडा, मश्कजद ववभाग व ऋवर्षवन पररसर तसेच हनम
ु ान

्े कडी, अशोकवन, दे शमुख रे सीडेन्सी हा पररसर उीं च ्े कडयावर असल्यामळ
ु े पाणी पुरवठयाचे
पींपादवारे ननयोजन करण्याबाबतचे ननवेदन कथाननक लोकप्रनतननधीींनी ठदनाींक ३ डडसेंबर, २०१४
रोजी वा त्या सुमारास मा.जलअसभयींता, वरळी, मुींबई याींच्याकडे लेखी ननवेदन ठदले, हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, या ननवेदनानुसार पाणी पुरवठा करण्यासींदभाथत कोणती कायथवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०४-०८-२०१५) : (१) हे खरे आहे .
(२) हनुमान ्े कडी या उीं चावरील पररसरास बह
ृ न्मुींबई महानगरपासलकेतफे पूवीपासूनच शोर्षण
्ाकद व उदीं चन सींच व्यवकथा (पींवपींग क्े शन) दवारे पुरेशा दाबाने पाणी पुरवठा करण्यात येत
आहे . तसेच अशोकवन, काजुपाडा, दे शमुख रे सीडेन्सी, मश्कजद ववभाग व ऋवर्षवन या

पररसराींना परु े शा गन 
ु त्वाकर्षथण दाबाने पाणी परु वठा करण्यात येत आहे. त्यापैकद मश्कजद
ववभाग व ऋवर्षवन हा भाग अनत उीं चावर असल्याने जलाशयाची पातळी कमी असल्यास या
भागास कमी दाबाने पाणी पुरवठा होतो. अशा उीं चावरील वकतीला शोर्षण ्ाकद व उदीं चन सींच

व्यवकथा (पींवपींग क्े शन) दवारे पाणी पुरवठा केला जातो. परीं तु सदर भागातील लोकवकती

अत्यींत दा्ीची असल्यामळ
ु े तेथे शोर्षण ्ाकद व उदीं चन सींच व्यवकथेसाठी जागा उपलब्ध
नाही. त्यामळ
ु े थोड्या दरू अींतरावर असलेल्या बह
ु ई महानगरपासलकेच्या नागरी प्रसशक्षण
ृ न्मींब

सींकथेत या भागसाठी पींवपींग क्े शन उभारण्याचे ठरववले आहे . शोर्षण ्ाकद व पींवपींग
क्े शनसाठी उपलब्ध असलेल्या जागेची पातळी, उीं चावरील वकतीची पातळी तसेच पाणी
पुरवठ्याच्या जलवाठहनीतील दाब याींची पडताळणी कन न बह
ृ न्मुींबई महानगरपासलकेतफे ताींबरक
प्रकताव तयार करण्यात येत आहे.
(३) प्रचन उद्ावत नाही.
___________
(२४)

म्हाडाने सन २०१२ मध्ये िाढलेया घराच्या सोडतीबाबत.

११७१६ (०७-०४-२०१५).

श्री.प्रशाांत बांब (गांगापूर) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय गह
ृ ननमाथण मांत्री

(१) म्हाडाने सन २०१२ मध्ये काढलेल्या घराच्या सोडतीमध्ये १६५ लाभधारकाींना ताबा दे ण्यात

आला नसल्याची बाब ठदनाींक २८ जानेवारी, २०१५ रोजी वा त्यासुमारास ननदशथनास आली
आहे , हे खरे आहे काय,

वव.स. १०५ (19)
(२) असल्यास, सोडतीमध्ये ववजयी लाभधारक ठरलेल्या १६५ लाभधारकाींना शासन केव्हा घरे
दे णार तसेच या प्रकरणी होत असलेल्या ववलींबास जबाबदार असणाऱ्या अधधकारी याींचेवर
कोणती कायथवाही केली वा करणार आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.

प्रिाश

मेहता

(१३-०७-२०१५)

:

(१)

व

(२)

महाराषर

गह
ृ ननमाथण

व

क्षेरववकास

प्राधधकरणाींतगथत मुींबई मींडळातील ८४२ सदननकाींच्या मे, २०१२ मध्ये झालेल्या सोडतीत

यशकवी ठरलेल्या अजथदाराींना पारता ननश्चचतीपचचात सींकेत क्र. २८३ ते २८८ मधील ६७७
सदननकाींपैकद ५५३ सदननकाींचे ववतरण करण्यात आले आहे .
बह
ृ न्मुींबई महानगरपासलकेकडून सदननका/इमारतीींचे भोगव्ा प्रमाणपर उसशरा प्राप्त

झाल्याने सींकेत क्रमाींक २७४ ते २८२ मधील ११२ सदननकाींपैकद ९६ पार अजथदाराींना तात्पुरते

दे कारपर दे ण्यात आले आहे . तसेच सींकेत क्र. २७३ एमएचपी पवई येथील ५३ सदननकाींपैकद ५१
अजथदाराींना तात्परु ते दे कार पर दे ण्यात आले असन
ू सदर इमारतीींच्या भोगव्ा प्रमाणपराकररता
म्हाडाकडून बह
ृ न्मुींबई महानगरपासलकेकडे पाठपुरावा सुन  आहे .
(३) प्रचन उद्ावत नाही.

___________
मांबई, िलाथ येथील एलबीएस रोड, िलाथ गाडथन येथे महानगरपासलिेच्या
सफाई िामगाराांच्या
(२५)

११७५७ (०७-०४-२०१५).

ननवासस्थानाबाबत

श्री.सांजय पोतनीस (िसलना) :

सन्माननीय मख्यमांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) मुींबई, कुलाथ येथील एलबीएस रोड, कुलाथ गाडथन येथे महानगरपासलकेच्या सफाई कामगाराची

ननवासकथाने असलेल्या ५ इमारतीींना महानगरपासलकेकडून धोकादायक इमारत घोवर्षत कन न
तचया प्रकारच्या नोठ्सा सफाई कामगाराींना माहे जानेवारी, २०१५ मध्ये पाठववण्यात आल्या
आहे त, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, उक्त सफाई कामगाराींच्या पाच इमारतीींमध्ये एकूण १३० सदननका असून ्या
इमारतीींची दन 
ु कती ठदड वर्षाथपूवीच महानगरपासलकेकडून करण्यात आली होती, हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, सदर इमारतीींची दन 
ु कती महानगरपासलकेकडून दीड वर्षाथपव
ू ीच करण्यात आली

असताींनाही त्याच इमारतीींना महानगरपासलकेने नक
ु तेच धोकादायक कोणत्या ननकर्षाखाली
घोवर्षत केले याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले आहे,

(४) तदनुसार यासींदभाथत शासन कतरावर कोणती कायथवाही करण्यात आली आहे वा येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. १०५ (20)
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०४-०८-२०१५) : (१) कुलाथ येथील एल.बी.एस. रोड कुलाथ गाडथन येथे
इमारत क्रमाींक ए,बी, सी, ई व एफ अशा एकूण ५ इमारती आहे त. सदर इमारतीपैकद ए, बी,

ई व एफ या चार इमारतीींचे महानगपासलकेच्या नोंदणीकृत सींरचनात्मक सल्लागाराींकडून

सींरचनात्मक पररक्ष्ाण करण्यात आले. इमारत क्रमाींक ‘सी’ सुश्कथतीत असल्याने सदर
इमारतीचे

सींरचनात्मक

पररक्षण

करण्यात

आलेली

नाही.

सींरचनात्मक

सल्लागाराींच्या

अहवालानस
ु ार व महानगरपासलकेच्या ताींबरक सल्लागार ससमतीच्या आदे शानुसार इमारत
क्रमाींक ‘ई’

ही इमारत धोकादायक घोवर्षत करण्यात आलेली आहे . सबब सदर इमारतीध्ये

राहणाऱ्या सदननकाधारकाींना इमारत ररकामी कन न माहूल येथे महानगरपासलकेकडे उपलब्ध
असलेल्या पयाथयी ननवासकथानाींमध्ये कथलाींतरीत होण्याकररता माहे नोव्हें बर २०१४ मध्ये
नो्ीसा बजावण्यात आलेल्या आहेत.
इमारत क्रमाींक ए, बी व एफ या इमारतीींच्या सींरचनात्मक दन 
ु कतीबाबत, सदर इमारती

तात्काळ ररकाम्या कन न त्या ननषकाससत कराव्यात तदनींतर सींपण
ू थ भख
ू ींडाच्या पन
ु ववथकास
करावा असे आदे श महानगरपासलकेच्या ताींबरक सल्लागार ससमतीच्या झालेल्या बैठकदनींतर
पाररत केले

होते. त्यानुसार सदर इमारतीमध्ये राहणाऱ्या सदननकाधारकाींना इमारती ररकाम्या

करण्याकररता माहूल येथे महानगरपासलकडे उपलब्ध असलेल्या पयाथयी ननवासकथाींनामध्ये
कथलाींतरीत होण्याकररता नो्ीसा बजावण्यात येतील. सदरहू इमारती ननषकाससत कन न आश्रय

योजनेअत
ीं गथत या भख
ु ींडाचा पन
ु ववथकास कन न सफाई कामगाराींकररता नव्याने ननवासकथाने
बाींधण्याचे प्रकताववत आहे .
(२) हे खरे नाही.
(३), (४) व (५) प्रचन उद्ावत नाही.
___________
गोरे गाव येथील हदनशा रस्टच्या भूखांडावरील समारे ५०० पाडे तोडण्यात आयाबाबत
(२६)

११८०९ (०६-०४-२०१५).

श्रीमती मोननिा राजळे (शेवगाांव - पाथडी) :

सन्माननीय

मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) गोरे गाव येथील ठदनशा रक्च्या भख
ू ींडावरील महाराषर वक्ष
ृ सींवधथन आ ण जतन कायदा
१९९५ या कायदयाींतगथत परवानगी न घेता सुमारे ५०० झाडे तोडण्यात आली, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, या प्रकरणी सींबींधधताींवर काय कारवाई करण्यात आली आहे ,
(३) नसल्यास, शासन कारवाई करणार आहे काय ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०४-०८-२०१५) :(१) बह
ृ न्मुींबई महानगरपासलकेच्या पी/दक्षक्षण ववभागतील

इनऑबबथ् मॉलच्या पाठीमागे, न कतमजी ्ॉवर जवळील न.भ.ु क्र. १४०६ अ/२५ अ या मोकळ्या
भूखींडावरील १२५-१५० सुबाभुळ या जातीची पावसाळ्यात वाढलेली झाडे महाराषर वक्ष
ृ सींवधथन
व जतन कायदा १९७५ मध्ये असलेल्या तरतुदीनुसार परवानगी न घेता तोडण्यात आली हे खरे
आहे .

वव.स. १०५ (21)
(२) व (३) सदर घ्नाकथळाचा बाींगूर नगर पोलीसाींनी पींचनामा कन न, सींबींधधताींववन ध्द प्रथम
खबरी अहवाल दाखल करण्यात आला आहे व सदर जागेवर चौकशी पूणथ झाल्यासशवाय

ववकासकाला कुठल्याही प्रकारची बाींधकाम परवानगी दे ऊ नये असे बह
ु ई महानगरपासलकेने
ृ न्मींब
त्याींच्या उपप्रमुख असभयींता (इमारत प्रकताव) याींना कळववले आहे .
___________
मांबईतील मालवणी, मालाड येथील नववन श्जहाधधिारी िांपाऊांड
वसाहती मध्ये पाणीपरवठा होण्याबाबत
(२७)

११९७८ (०६-०४-२०१५).

श्री.अस्लम शेख (मालाड पश्श्चम) :

सन्माननीय मख्यमांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मुींबईतील मालवणी, मालाड येथील नववन श्जल्हाधधकारी कींपाऊींड वसाहतीत गेल्या ६

मठहन्यापासन
ं ीयक्
ू अननयसमत व अपरु ा तसेच दग
ु ध
ु त व दवु र्षत पाण्याचा परु वठा होत असल्याचे
माहे ऑगक्, २०१४ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशथनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, पाणी पुरवठा सुश्कथतीत व्हावा यासाठी ३६ इींच व्यासाची जलवाठहनी ्ाकण्यात
यावी, अशी मागणी सहाय्यक आयुक्त, पी / उत्तर ववभाग, सहाय्यक असभयींता (जलवाठहनी)
व आयुक्त, बह
ृ न्मुींबई महानगरपासलका याींच्याकडे ठदनाींक २६.४.२०१४, २.४.२०१४,

१९.९.२०१४,

२८.११.२०१४ व २०.११.२०१४ रोजी वा त्या सम
ु ारास ननवेदनादवारे मागणी करण्यात आली
आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी चौकशी करण्यात आली आहे काय, उक्त वसाहतीमध्ये कवच्छ
पाणी पुरवठा व सुरळीत करण्याबाबत शासनाकडून कोणती कायथवाही करण्यात आली वा येत
आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०४-०८-२०१५) : (१) हे अींशत: खरे आहे.
(२) हे खरे आहे .
(३) सदर वसाहतीमध्ये कवच्छ व पुरेसा पाणी पुरवठा करण्यासठी या वसाहतीमधील कथाननक
कतरावर प्राप्त झालेल्या दवु र्षत पाण्याच्या तक्रारीचे ननषकासन महानगरपासलकेमाफथत वेळोवेळी

करण्यात येत.े तसेच या वसाहतीतील पाणी पुरवठ्यात सध
ु ारणा करण्यासाठी, मालवणी झोन
हा काींठदवली झोनपासून वेगळा केला आहे व पाणी पुरवठ्याच्या वेळेमध्ये वाढ केली आहे.

त्यामुळे या वसाहतीमधील पाणी पुरवठ्यात वाढ झाली आहे . तसेच या वसाहतीमध्ये ९००
सम.मी. व्यासाची जलवाठहनी ्ाकण्याचे काम प्रगतीपथावर असन
ू , त्यापैकद ३५० मी्र लाींबीचे
काम पूणथ झालेले आहे व उवथररत काम हे रोड ववभागाशी सींलग्नपणे करायचे आहे . हे काम
झाल्यानींतर या वसाहतीमधील पाणी पुरवठ्यात आणखी सुधारणा होणे अपेक्षक्षत आहे.
(४) प्रचन उद्ावत नाही.

___________

वव.स. १०५ (22)

मांबई महानरगपासलिेने आवश्यि असलेया लोखांडी
साहहत्याची िेलेया ननसमथतीबाबत
(२८)

११९८५ (०७-०४-२०१५).

(ववलेपाले) :
(१)

श्री.आससफ शेख (मालेगाांव मध्य), श्री.पराग अळवणी

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

मुींबई महानगरपासलकेने आपल्याला आवचयक असलेल्या लोखींडी साठहत्याची ननसमथतीसाठी

फाींऊड्री कायथशाळा, फोरस रोड जवळ मुींबई सेंरल, मुींबई येथील फाऊींड्रीतील ओत शाळे तील

भट्टीमध्ये लोखींड ववतळुन त्यापासून ग्ाराची लोखींडी झाकणे, कमशानात धचत्ता रचण्यासाठी
पायसे् व अनेक सु्े भागाची ननसमथती करण्यात येत,े हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त कायथशाळा मठहन्यातन
ू दोन वेळा चालववली जाते, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर कायथशाळे तील कामगाराींनी ८ न पये गरमभत्ता दे ण्यात येत असून या
तु्पुींज्या भत्त्यामळ
ु े कामगार कायथशाळा सोडून जातात, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले
व पुढे कोणती कायथवाही करण्यात आली आहे वा येत आहे ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०४-०८-२०१५) :(१) होय, हे खरे आहे .
(२) हे खरे आहे .
(३) हे खरे नाही. बह
ृ न्मुींबई महानगरपासलकेच्या ओतशाळे तील सदर पदे ही कथायी कवन पाची

असन
ू , कमथचाऱ्याींच्या ननयत वयोमानानस
ु ार सेवाननवत्ृ ती अथवा पदोन्नती या कारणाने सदर
पदे ररक्त होतात. सदर ररक्त पदावर सरळ सेवेतून कुशल कामागार प्राप्त होत नसल्यामळ
ु े
पदोन्नतीदवारे ही पदे भरण्यात येत आहे त.

(४) सदर प्रकरणी चौकशी करण्यात आलेली नाही. तथावप सातव्या सुधाररत वेतन श्रेणीत सदर
उषण वातावरण कामकाज भत्याच्या दरामध्ये योग्य प्रमाणात सुधारणा करण्याववर्षयीचा
प्रकताव महानगरपासलकेने सींबींधधत महापासलका वेतन सध
ु ारणा कक्षाकडे पाठववला आहे.
___________
पणे महापासलिेच्या वतीने गणवांत १० वी, १२ वी च्या ववद्याथयाांना
दे ण्यात येणाऱ्या सशष्ट्यवत्ृ तीचे ननिष बदलण्यात आयाबाबत.
(२९)

१२००६

(०६-०४-२०१५).

श्री.सभमराव

तापिीर

(खडिवासला) :

सन्माननीय

मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पुणे महापासलकेच्या वतीने गुणवींत १० वी १२ वी च्या ववदयाथयांना दे ण्यात येणा-या

सशषयवत्ृ तीचे ननकर्ष बदलण्यात आले आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सशषयवत्ृ ती योजनेवर होणारा खचथ कमी करण्यासाठी सशषयवत्ृ तीचे ननकर्ष
बदलण्यात आले आहे त, हे ही खरे आहे काय,

वव.स. १०५ (23)
(३) असल्यास, पुणे श्जल््यातील बहुसींख्य गरीब कु्ुींबातील ववदयाथयांना याचा फ्का मोठ्या
प्रमाणात बसणार असल्याने याची दखल घेऊन योजनेचे ननकर्ष न बदलता ते अधधक सशधथल
करण्याबाबत शासनाने कोणती कायथवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०४-०८-२०१५) : (१) व (२) नाही.
पुणे महानगरपासलका हद्दीमध्ये राहणाऱ्या व इ. १० वी/ इ.१२ वी मध्ये खुल्या ग्ातील

कमीत कमी ८०% गुण समळववलेल्या ववदयाथी व पुणे महानगरपासलकेच्या शाळे तील ववदयाथी

/रारशाळे तील ववदयाथी / मागासवगीय ववदयाथी याींनी क्रकमान ७०% आ ण ४०% अपींगत्व
असलेल्याींनी क्रकमान ६५% गुण समळववले आहे . अशा ववदयाथयांना अनुक्रमे भारतरत्न मौलाना
अबुल

कलाम

आझाद

योजना

व

लोकशाहीर

अण्णाभाऊ

साठे

या

योजनेत

अनुक्रमे

न पये १५०००/- व न पये २५०००/- पुढील सशक्षणासाठी पुणे महानगरपासलकेतफे अथथसहाय्य
दे णेत येत आहे . तसेच या योजनेचे ननकर्ष बदलणेत आलेले नाही.
(३) प्रचन उद्ावत नाही.
(४) प्रचन उद्ावत नाही.
___________
येरवडा (श्ज.पणे) येथील महापासलिेच्या इांग्रजी माध्यमाच्या शाळे त
चौथी पयांतच्या वगाथत एिच सशक्षि असयाबाबत
(३०)

१२००८

(०६-०४-२०१५).

श्री.सभमराव

तापिीर

(खडिवासला) :

सन्माननीय

मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) येरवडा (श्ज.पुणे) येथील महापासलकेच्या इींग्रजी माध्यमाच्या शाळे त चौथी पयंतच्या वगाथत
एकच सशक्षक आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, खडकवासला व सभोवतालच्या पररसरातील महापासलकेच्या तसेच खाजगी
शाळाींमध्ये सशक्षकाींची सींख्या अपुरी असून मागील तीन वर्षाथपासून शाळे ला पूणथ सींख्येने सशक्षक
नाहीत, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त शाळामध्ये सशक्षक भरती सींदभाथत शासनाने कोणती कायथवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०४-०८-२०१५) : (१) येरवडा ववभागात इींग्रजी माध्यमाच्या एकूण ३ शाळा
असून, त्यापैकद १ ली ते चौथी पयंतच्या २ शाळा आहेत. त्यामध्ये अनुक्रमे १३९ च १३७
ववदयाथी असून, प्रत्येक शाळे त २ सशक्षक आहे त.
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(२) खडकवासला व सभोवतालच्या पररसरात महापासलकेची इींग्रजी माध्यमाची एकच शाळा
असन
ू सदर शाळे त इ. १ ली ते ७ वी पयंत वगथ आहे त. सदर शाळे चा एकूण प् ३४० इतका
आहे . व सदर शाळे त मुख्याध्यापकासह आठ सशक्षक कायथरत आहेत.

(३) पुणे महानगपासलकेतफे इींग्रजी माध्यमासाठी सशक्षक भरतीची प्रक्रक्रया सुन  करण्यात येत
आहे .

(४) प्रचनच उद्ावत नाही.
___________
पणे महानगरपासलिेच्या २०१५ च्या अांदाजपत्रिात आधथथि दबथल घटिाांतील
मलाांसाठव समपदे शन वगाथसाठव ननधीची तरतूद िरण्याबाबत
(३१)

१२०२१ (०८-०४-२०१५).

श्री.सभमराव तापिीर (खडिवासला), श्री.योगेश हटळे िर

(हडपसर), श्री.जगदीश मळीि (वडगाव शेरी) :
खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

(१) पण
ु े महानगरपासलकेच्या सन २०१५ च्या अींदाजपरकात गेल्या ६ वर्षाथपासन
ू कायाथश्न्वत

असलेल्या आधथथक दब
थ घ्काींतील मुलाींसाठी समुपदे शन वगाथसाठी ननधीची तरतुद करण्यात
ु ल
आलेली नाही, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, मागील शैक्ष णक वर्षाथत ८० हजार ववदयाथयांचे समुपदे शन करण्यात आले

असन
ू यावर्षी ननधीची तरतद
ू केली नसल्याने पढ
ु ील शैक्ष णक वर्षाथपासन
ू सदर समप
ु दे शन वगथ
बींद होणार आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, तदनुर्षींगाने ननधीची तरतूद बींद
करण्याची कारणे काय आहे त,

(४) सदर ननधीची तरतूद कन न समुपदे शन वगथ सुन  करण्याबाबत कोणती कायथवाही केली वा
करण्यात येत आहे ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१०-०८-२०१५) : (१) पुणे महानगरपासलकेकडील प्राथसमक शाळाींमधील
ववदयाथयांना सामाश्जक

व घरगुती कारणाींमळ
ु े मागे पडणाऱ्या ववदयाथयांच्या व्यश्क्तमत्व

ववकास मागथदशथक समुपदे शन करणेसाठी सदरचा उपक्रम सन २००९ पासून राबववणेस सुन वात
केली. त्यावेळी सशक्षण मींडळ पण
ु े महानगरपासलका ही कवायत्त सींकथा होती व

त्याींचे

अींदाजपरक सन २०१४-१५ पयंत कवतींरररत्या मींजूर करण्यात येत होते. अींदाजपरकामध्ये
समुपदे शनाकररता कवतींर तरतूद करण्यात येत होती.

(२), (३) व (४) सन २०१३-१४ मध्ये व्यश्क्तववकास प्रबोधीनी या सींकथेमाफथत २०४०८
ववदयाथयांचे वैयश्क्तक समप
ु दे शन व ६०००० ववदयाथयांचे ग् समप
ु दे शन करण्यात आले आहे .

सशक्षण मींडळाचे सन २०१५-१६ चे अींदाजपरक हे कवतींरररत्या तयार न करता पुणे

महानगरपासलकेच्या अींजदापरकामध्ये सदरचे अींदाजपरक समाववषठ करण्यात आलेले आहे.

तसेच समान ववर्षय असलेले अथथसींकश्ल्पय तरतूदी एकबरत करण्यात आलेल्या आहे त.
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सन २०१५-१६ चे अींदाजपरकामध्ये शैक्ष णक उपक्रम या अथथसशर्षथकाअींतगथत तरतूद करण्यात
आलेली आहे . ववदयाथयांची होणारी प्रसशक्षणे व इतर उपक्रमाकररता तरतूद करण्यात आलेली
आहे .

___________
वपांपरी-धचांचवड महानगरपासलिेच्या बबजलीनगर रुग्णालयात वैद्यिीय
(३२)

अधधिाऱ्यािडून ववनयभांग पायाबाबत

१२१६४ (०८-०४-२०१५).

श्री.ओमप्रिाश ऊफथ बच्चू िडू (अचलपूर) :

सन्माननीय

मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) वपींपरी-धचींचवड महानगरपासलकेच्या बबजलीनगर न ग्णालयात वैदयकदय अधधकाऱ्याकडुन
ववनयभींग झाल्याची तक्रार कन नही दखल न घेता वपडीत मठहलेस कामावन न कमी केल्याचा
रास, सततचा ववनयभींग आ ण छे डछाड असहाय्य झाल्याने सदर मठहलेने ठदनाींक २६ जानेवारी
२०१५

रोजी

ध्वजवींदना

दरम्यान

महानगरपासलकेच्या

आत्मदहनाचा प्रयत्न केला होता, हे खरे आहे काय,

मख्
ु य

प्रशासकदय

इमारतीसमोर

(२) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने दोर्षीींवर कोणती कायथवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) असल्यास, शासन या अपींग ववधवा मठहलेवरील अन्याय दरु कन न महानगरपासलका सेवेत
सामावन
ु घेण्याबाबत कोणती कारवाई करणार आहे वा करीत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१०-०८-२०१५) : (१) बबजलीनगर दवाखान्यातील मठहलेने दाखल केलेल्या
ववनयभींगाच्या तक्रारीबाबत मठहला तक्रार ननवारण ससमती माफथत चौकशी करणेत आलेली

असून न्यायालयीन आदे शाचे अनुर्षींगाने सदर मठहला कमथचाऱ्यास कामावन न कमी करणेत
आलेले

आहे .

तथावप

ठदनाींक

२६

जानेवारी,

२०१५

रोजी

ध्वजवींदना

दरम्यान

महानगरपासलकेच्या मुख्य प्रशासकदय इमारतीसमोर आत्मदहनाचा प्रयत्न केला होता हे खरे
आहे .

(२) श्रीमती बलकवडे याींचे ववनयभींग व छे डछाड प्रकरणी महानगरपासलका कतरावर मठहला
तक्रार ननवारण ससमतीमाफथत चौकशी कन न सुनावणी घेण्यात आली. या सुनावणीमध्ये दोर्षीवर
कोणतेही आरोप ससध्द न झाल्याने कारवाई करण्यात आलेली नाही. तसेच, ध्वजठदनाचे ठदवशी
श्रीमती बलकवडे याींनी आत्मदहनाचा प्रयत्न केल्याने त्याींचेवर वपींपरी पोलीस क्े शन येथे
भा.द.वव. कलम ३०९ नस
ु ार एफआयआर क्र.५६/१५, ठदनाींक २६.१.२०१५ दाखल करण्यात
आलेली आहे .

(३) मे.औदयोधगक न्यायालय, पण
े डील ठदनाींक २१.७.२०१४ रोजीचे ननणथयानस
ु े याींचक
ु ार श्रीमती

बलकवडे याींची ६-६ मठहने कालावधीची मानधनावरील सेवा ठदनाींक २१.११.२०१४ रोजी समाप्त
करण्यात

आली

असून,

त्याींना

पुन्हा

महानगरपासलका

सेवेत

सामावुन

घेणेकररता

महानगरनपासलकेने जाठहरात प्रससध्द केल्यानींतर ववठहत कायथपध्दतीनुसार अजथ करणे, मुलाखत
दे णे व त्यानींतर गुणानक्र
ु मणे पर होणे इ. ववठहत कायथपध्दती अवलींबबणे आवचयक आहे.
(४) प्रचन उद्ावत नाही.

___________

वव.स. १०५ (26)

मांबईतील िलाथ एलबीएस मागथ, शीव धारावी, घाटिोपर, सािीनािा, अांधेरी, िसलना
साांताक्रूप माहहम अशा ववववध हठिाणी रस्त्याांवर खोदिामे िेयाबाबत
(३३)

१२२०० (०८-०४-२०१५).

श्री.सांजय पोतनीस (िसलना) :

सन्माननीय मख्यमांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मुींबईतील कुलाथ एलबीएस मागथ, शीव धारावी, घा्कोपर, साकदनाका, अींधेरी, कसलना

साींताक्रूझ, माठहम अशा ववववध ठठकाणी महानगरपासलका, बेक् महानगर गॅसची पाईपलाईन,
भसू मगत ववदयत
ु वाठहन्य ्ाकणे, ररलायन्स एनजी, ्ा्ा पॉवर याींसारख्या ववकास कामाींच्या

नावाखाली रकत्याींवर खोदकामे सरू
ु असल्याचे माहे जानेवारी, २०१५ मध्ये वा त्या सुमारास
ननदशथनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, ववकास कामे सुरू असल्यामळ
ु े ठठकठठकाणी रकते व पदपथ खोदन
ू ठे वण्यात
आल्यामुळे प्रवाशाींना प्रवास करताना जीव मुठीत घेऊन प्रवास करावा लागत आहे , हे ही खरे
आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत शासनाने पाहणी/चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले,
तदनुसार सदर खोदकामे करणाऱ्या दोर्षीींवर कोणती कारवाई करण्यात आली आहे वा येत आहे ,

(४) तसेच सदर रकते तात्काळ दरू
ु कत करण्याबाबत शासन कतरावर कोणती कायथवाही करण्यात
आली आहे वा येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०४-०८-२०१५) : (१) हे खरे आहे .
(२) हे खरे नाही.
(३) व (४) पावसाळा सींपल्यानींतर ऑक््ोबर मठहन्यापासून बहृ न्मुींबई महानगरपासलकेच्या

सींबींधधत ववभाग कायाथलयाकडून रकते व पदपथाींच्या खोदकामासाठी परवानगी दे ण्यात येते व
माहे १५ मे पयंत सदर चराींची पुनभथरणी सींबींधधत ववभाग कायाथलयामाफथत करण्यात येऊन
पदपथ व रकते पूवव
थ त कन न नागररकाींच्या वापरासाठी खुले करण्यात येतात.
(५) प्रचन उद्ावत नाही.

___________
िरे शी नगर, िलाथ, मांबई येथील दफनभूसमत प्रेतयात्रा नेण्यािरीता पादचारी पूलाबाबत.
(३४)

१२२०६ (०७-०४-२०१५).

श्री.मांगेश िडाळिर (िलाथ) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील

(१) कुरे शी नगर, कुलाथ, मुींबई येथील दफनभूसमत प्रेतयारा नेण्याकरीता पादचारी पूल
नसल्यामळ
ु े मुकलीम बाींधव प्रेतयारा काढण्याकरीता कुलाथ रे ल्वेकथानक पुल, फला् क्र. ७/८
प्री याींचा वापर करतात, हे खरे आहे काय,

व
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(२) असल्यास, कुलाथ (पू) बस आगाराकडून तक्षसशला मागे कुरे शी नगर येथे उतरणाऱ्या

पादचारी पुल नसल्यामुळे रे ल्वे कथानकाचा वापर करावा लागत असल्याने पादचारी पुलाकररता
कथाननक रठहवाशी व लोकप्रनतननधी याींनी वारीं वार सींबींधधत अधधकाऱ्याींबरोबर परव्यवहार केला
आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, पादचारी पुल बाींधण्याकरीता शासनाने कोणती कायथवाही केली आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०४-०८-२०१५) : (१) व (२) हे खरे आहे .
(३) व (४) सदर पादचारी पल
ु ाच्या बाींधकामास लागणारी जागा ही रे ल्वे प्रशासनाच्या
अखत्यारीत येत असल्यामळ
ु े प्रकताववत पूल रे ल्वे प्रशासनाने बाींधणे अपेक्षक्षत आहे . सदर

ठठकाणी पादचारी पल
ू बाींधण्यासाठी रे ल्वे प्रशासनास बह
ृ न्मुींबई महानगरपासलकेमाफथत ठदनाींक
२८.५.२०१५ रोजीच्या परान्वये कळववण्यात आले आहे . परीं तु सदर ठठकाणी रे ल्वे लाईनच्या

बी.ई.एस.्ी. डेपोकडील बाजूची बाींधकामे बाधधत होत असल्यामुळे पादचारी पूल बाींधणे शक्य

झाले नाही. सदर बाधधत बाींधकामे ही रे ल्वेच्या हद्दीत असल्यामुळे त्याचे ननषकासन रे ल्वे
प्रशासनाने करणे अपेक्षक्षत आहे . त्यासाठी महापासलकेमाफथत रे ल्वे प्रशासनाकडे पाठपुरावा
करण्यात येत आहे.

___________
वपांपरी महानगरपासलिा (श्ज.पणे) हद्दीतील धचखली-िां दळवाडी पररसरातून साांडपाणी
पनवाथपर योजनअांतगथत धचखली भागात गटाराांच्या पाईपलाईनबाबत

(३५)

१२३०२ (०७-०४-२०१५).

श्री.सरे श गोरे (खेड आळां दी) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्यमांत्री पढ
ु ील

(१) वपींपरी महानगरपासलका (श्ज.पण
साींडपाणी
ु े) हद्दीतील धचखली-कींु दळवाडी पररसरातन
ू

पुनवाथपर योजनअींतगथत धचखली भागात ग्ाराींच्या पाईपलाईन या योजनेला न जोडल्याने ते
साींडपाणी इींद्रायणीत समसळत असल्याने माहे जानेवारी, २०१५ च्या सुमारास ननदशथनास आले
आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या मळ
ु े आळीं दीकराींना दवु र्षत पाणी प्यावे लागत असल्याने त्याच्या आरोग्यास
धोका ननमाथण झाला आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या सींदभाथत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यानुसार सदरचे साींडपाणी
प्रक्रकया कन न सोडण्यासींदभाथत कोणती कायथवाही केली वा करण्यात येत आहे ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०४-०८-२०१५) : (१), (२) व (३) वपींपरी-धचींचवड महानगरपासलकेने दे हू
आळीं दी रकत्यालगत कींु दळवाडी येथे नाल्याचे पाणी अडवून व मध्ये जाळी ्ाकून
महानगरपासलकेच्या मलनन:सारण वाहीनीला जोडलेले आहे . सदर साींडपाणी पुढे चऱ्होली

मलशुध्दीकरण केंद्रामध्ये जमा होते व तेथे शुध्दीकरणाची प्रक्रक्रया केल्यानींतर पुन्हा इींद्रायणी

वव.स. १०५ (28)
नदीमध्ये सोडण्यात येत.े अशा प्रकारे धचखली कींु दळवाडी नाल्यातील ५ ते ७ द.ल.सल्र
साींडपाणी महानगरपासलकेच्या मलनन:सारण व्यवकथेमध्ये

घेऊन

प्रक्रक्रया करण्यात येते आहे.

यामळ
ु े इींद्रायणी नदीचे प्रदर्ष
ु ण कमी होण्यास मदत झालेली आहे.

तसेच वपींपरी-धचींचवड महानगरपासलकेने इींद्रायणी नदीच्या कडेने महापासलका हद्दीमध्ये

मलनन:सारण

नसलका

्ाकून या

पररसरातील

साींडपाणी

चऱ्होली

येथील

मलशुध्दीकरण

केंद्रामध्ये प्रक्रक्रयाकामी नेण्यात येते. या मलशुध्दीकरण केंद्रामध्ये दररोज सुमारे २३

ते २५

द.ल.सल. पाणी प्रक्रक्रया करण्यात येऊन शुध्द केलेले पाणी इींद्रायणी नदीत सोडण्यात येत आहे.

श्जल्हाधधकारी, पण
ु े याींनी ठदनाींक ९ जानेवारी, २०१५ रोजी महापासलकेने केलेल्या

कामाची प्रत्यक्ष जागा पहाणी केली आहे.

___________
पष्ट्पा पािथ, मालाड (पव
ू )थ येथे आग लागयाबाबत
(३६)

१२६१४ (०८-०४-२०१५).

श्री.अतल भातखळिर (िाांहदवली पूव)थ :

सन्माननीय

मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पश्चचम द्रत
ु गती मागाथवर पुषपा पाकथ, मालाड (पूव)थ येथे ओींकार ववकासकामाफथत

बाींधकामाचे काम चालू असताींना मध्यरारी आग लागल्याचे माहे जानेवारी, २०१५ मध्ये वा त्या
सुमारास ननदशथनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर प्रकरणाची चौकशी करण्यात आली आहे काय,
(३) असल्यास, मींब
ु ईमध्ये सींध्याकाळी ७ नींतर कोणतीही बाींधकामाचे काम न करण्याचे
बींधनकारक आहे , हे खरे आहे काय,

(४) असल्यास, असे असतानाही मुींबईमध्ये अनेक ठठकाणी रारभर बबल्डीींग बाींधकामाचे काम
सुन  असल्याचे ननदशथनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(५) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने कोणता ननणथय घेतला आहे व सदर ववकासकावर
कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत आहे ,
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.

दे वेंद्र

फडणवीस

(०४-०८-२०१५)

:

ववकासकामाफथत बाींधकाम चालू असलेल्या

(१)

पुषपा

पाकथ,

मालाड

(पूव)थ

येथे

ओींकार

इमारतीत ठदनाींक १७.१.२०१५ रोजी मध्यरारी आग

लागली हे खरे आहे परीं तु आग लागली त्यावेळी कुठलेही बाींधकाम करण्याचे काम चालू नव्हते.

(२) होय. सदर आगीच्या कारणाींची चौकशी करण्यातआली होती. सदर आग ही आकाश
कींठदलामध्ये प्रज्वसलत केलेला ठदवा सुरक्षा जाळीमध्ये अडकल्यामुळे लागलेी होती असा
ननषकर्षथ आहे .

(३) हे खरे आहे . मुींबई महानगरपासलकेमाफथत मींजूर करण्यात येणाऱ्या इमारत प्रकतावामध्ये
सय
ु ोदयापव
ू ी व सय
ू ोदयानींतर बाींधकाम न करण्यासींबींधधची अ् अींतभत
ूथ करण्यात येत.े
(४) हे खरे नाही.

(५) व (६) प्रचन उद्ावत नाही.
___________

वव.स. १०५ (29)

मांबई, साांताक्रप पूवथ येथील िसलना - िलाथ रोडवर एिा खाजगी
प्रिपाला ५० पाडाांचा अडथळा येत असयाबाबत

(३७)

१३०३५ (०७-०४-२०१५).

अॅड.वारीस पठाण (भायखळा) :

सन्माननीय मख्यमांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) साींताक्रुझ पूवथ (मुींबई) येथील कसलना - कुलाथ रोडवर एका खाजगी प्रकल्पाला ५० झाडाींचा

अडथळा येत असल्याने ही झाडे कापण्याची मागणी एका बबल्डरने पासलकेकडे केल्याने
पासलकेच्या अधधकाऱ्याींनी पाहणी केल्यानींतर फक्त १२ झाडे प्रकल्पाआड येत असल्याचे
आढळून आल्याने १२ झाडे तोडण्याची परवानगी दे ण्यात आली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर प्रकरणी वक्ष
ू ीचे उल्लींघन
ृ सींवधथन कायदा व सींबींधधत कायदयाींतील तरतद
झाल्याने ननषपन्न झाले, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर प्रकरणी सींबींधधताींवर कोणती कारवाई करण्यात आली वा प्रकताववत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०४-०८-२०१५) : (१) हे खरे नाही. तथावप, साींताक्रुझ (पव
ू )थ येथील
कसलना-कुलाथ रोडवरील कोलेकल्याण गावचा न भु.क्र. ५९८३/ब/१ धारण करणाऱ्या भूभागावर

अश्कतत्वात असलेल्या १२ झाडाींपक
ै द ननयोश्जत बाींधकामात / वाहतुकदस अडथळा करणारी ४
झाडे कापण्यास व ४ झाडे पुनरोवपत करण्यास वक्ष
ृ प्राधधकरणामाफथत परवानगी दे ण्यात आली
आहे .

(२) हे खरे नाही.
(३) व (४) प्रचन उद्ावत नाही.

___________

शासनाने लागू िेलेया स्थाननि सांस्था िराबाबत
(३८)

१३०७९ (०८-०४-२०१५).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.चांद्रदीप नरिे (िरवीर) :

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील

(१) शासनाने लागू केलेल्या कथाननक सींकथा कर (एल.बी.्ी.) च्या ववरोधात राज्यातील सवथ ‘ड’
वगथ महापासलका क्षेरातील व्यापा-याींनी ठदनाींक ३० जून, २०११ रोजी बींद पक
ु ारला होता, हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, शासनास कथाननक कराजवजी एक ्क्का क्ॅ म्प ड्य्
ु ीतन
ू आ ण एक ्क्का
डडक्लेअडथ गुडसच्या व्हॅ्मध्ये वाढ कन नही शासनाने पुन्हा कथाननक कर सुन  ठे वला आहे, हे
ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या पयाथयातून समळणा-या उत्पन्नातून महापासलकाींना अनुदान दे ऊन कथाननक
सींकथा कर ववनापयाथय रद्द करणेबाबत शासन कायथवाही करणार आहे काय ?

वव.स. १०५ (30)
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०४-०८-२०१५) :(१) होय.
(२) नाही.
(३) मा.ववत्त मींरी याींनी सन २०१५ च्या अथथसक
ीं श्ल्पय अधधवेशनात ठद. १ ऑगक्, २०१५
पासून कथाननक सींकथा कर रद्द करण्याची घोर्षणा केली आहे . या अनुर्षींगाने कायथवाही सुन  आहे .
___________
लातरू श्जहयातील श्जहा पररषद लातरू अांतगथत इतर श्जहा मागथ
व ग्रामीण रस्त्याांच्या दरुस्तीबाबत

(३९)

१३२७१ (१०-०४-२०१५).

श्री.त्र्यांबिराव सभसे (लातूर ग्रामीण) :

सन्माननीय

ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) लातूर श्जल्हयातील श्जल्हा पररर्षद लातूर अींतगथत इतर श्जल्हा मागथ व ग्रामीण रकत्याींची

लाींबी जवळपास ३८८६ क्रक.मी. असून त्यापैकद २५७३ क्रक.मी.चे रकते अत्यींत खराब झाले असून
वाहतूकदस गैरसोयीचे झाल्याचे माहे फेब्रुवारी, २०१४ मध्ये वा त्यासम
ु ारास ननदशथनास आले, हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर अत्यींत खराब लाींबीचे रकते दन 
ु कत्ा करण्याबाबत तसेच दन 
ु कतीसाठी क्रकती
ननधीची आवचयकता असन
ू ननधी मींजूरीबाबत शासनाने कोणती कायथवाही केली वा करण्यात
येत आहे ,

(३) सदर अत्यींत खराब झालेले रकते तातडीने दन 
ु कती करण्याबाबत शासनास क्रकती कालावधी
लागणार आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांिजा मांडे (१७-०७-२०१५) : (१) अींशत: खरे आहे ,
(२) व (३) लातूर श्जल्हा पररर्षदे अींतगथत ग्रामीण मागथ व इतर श्जल्हा मागथ रकत्याींची एकूण
लाींबी ४९६२.१० क्रक.मी. इतकद असून अश्कतत्वातील लाींबी ३८८६.२० क्रक.मी इतकद आहे ,

दन 
ु कतीसाठी शासनाकडे उपलब्ध असलेल्या ननधीचे वा्प रकत्याच्या लाींबीच्या प्रमाणात
करण्यात येत,े त्यानुसार रकते व पूल, दन 
ु कती व परररक्षण या कायथक्रमा अींतगथत सन २०१३-१४

व २०१४-२०१५ या आधथथक वर्षाथसाठी लातूर श्जल्हा पररर्षदे स न . ९७१.६६ लक्ष, तेराव्या ववत्त
आयोगामध्ये सन २०१३-१४ व २०१४-१५ मध्ये न . ३२४.८५ लक्ष तर पूरहानी कायथक्रमासाठी
लातूर श्जल्हा पररर्षदे ला सन २०१३-१४ मध्ये न . ११२४.०० लक्ष असा एकूण न . २४२०.५१ लक्ष
इतका ननधी उपलब्ध कन न दे ण्यात आलेला आहे ,

श्जल्हा पररर्षदे ला सन २०१४-१५ मध्ये रकते दन 
ु कतीसाठी ववववध येाजनाींमधून प्राप्त

ननधीमधुन सुमारे २००.०० क्रक.मी. रकत्याींची लाींबी दन 
ु कत करण्यात आलेली आहे, अत्यींत खराब
झालेली लाींबीतील रकत्याची दन 
ु कती श्जल्हा पररर्षदे ला ववववध योजनाींमधून प्राप्त ननधी व
ननकर्षाच्या अधधन राहून ्प्प्या-्प्प्याने करण्याचे श्जल्हा पररर्षदे चे ननयोजन आहे ,
(४) प्रचन उद्ावत नाही.
___________

वव.स. १०५ (31)
नासशि महानगरपासलिा अांतगथत जवाहरलाल नेहरु
पनरोत्थान घरिल योजना राबववण्याबाबत
(४०)

१५०३१ (०७-०४-२०१५).

श्रीमती दे वयानी फराांदे (नासशि मध्य) :

सन्माननीय

गह
ृ ननमाथण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नासशक महानगरपासलका अींतगथत जवाहरलाल नेहन  पुनरोत्थान घरकुल योजना राबववण्यात

येत आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या योजनेंतगथत नासशक शहरात पींचव्ी, ससडको, सातपुर व अन्य काही भागात
एकुण ७४६० घरकुलाींची उभारणी करण्यात आली आहे , हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त घरकुलाींपैकद फक्त ९६५ कु्ुींबानाच या योजनेचा लाभ समळाला आहे ,
तसेच उवथररत घरकुलाींची सदयश्कथती पररकथीती अत्यींत दयनीय आहे , हे खरे आहे काय,
(४)

असल्यास,

या

योजनेचा

लाभ

समळण्यासाठी

नागररकाींनी

मोठ्या

प्रमाणावर

महानगरपासलकेकडे ववठहत नमुन्यात अजथ व योग्य त्या कागदपराींची पडताळणी कन न ही
अनेक नागररक या योजनेपासन
ू वींधचत आहे त, हे खरे आहे काय,

(५) असल्यास, या योजनेवर महानगरपासलकेचा कोयवयावधी न पयाींचा झालेला खचथ वाया गेला,
हे खरे आहे काय,
(६) असल्यास, याबाबत शासनाने कोणती कायथवाही केली वा करण्यात येत आहे ?
श्री. प्रिाश मेहता (१०-०७-२०१५) : (१), (२) व (३) जवाहरलाल नेहन  राषरीय नागरी
पन
ु न त्थान कायथक्रमाींतगथत शहरी गरीबाींना मल
ु भत
ू सवु वधा परु ववणे या योजने अींतगथत नासशक

महानगरपासलके अींतगथत एकुण ११२०० घरकुलाींच्या प्रकल्पास केंद्र शासनाने मान्यता ठदली
होती. तथावप, सुधाररत प्रकल्प अहवालानस
ु ार ३७४० घरकुले सससमत करण्यात येऊन ७४६०
घराींचे अींनतम उद्दीष् ननश्चचत करण्यात आले. त्यापैकद ३१०० घरकुलाींचे काम पुणथ झालेले

असून २४९६ लाभाथयांना घरकुलाचे वा्प करण्यात आले आहे व यापैकद १४२० लाभाथी
घरकुलाींमध्ये प्रत्यक्ष वाकतव्य करीत आहे त. तसेच ६०४ घरकुलाींसाठी लाभाथयांची सोडत
काढण्याचे काम कायथवाहीत आहे .

उवथररत ४३६० घरकुलाींचे काम प्रगतीपथावर आहे .

(४) सदर योजनेचा मळ
उद्देश हा सींपुणथ झोपडपट्टीचे उच्चा्न कन न पुनवथसन करणे हा
ु

असल्याने त्या त्या झोपडट्टीमधील झोपडीधारकाींच्या सींमींतीने लाभाथी म्हणन
ू समावेश होतो.
अशा

झोपडपट्टीचे

उच्चा्न

झाल्यानींतर

सींपुणथ

झोपडपट्टीची

जागा

शासकदय,

मनपा,

भुखींडावरील जागा ररकाम्या झालेल्या आहे त क्रकींवा झोपडपट्टीची जागा तात्पुरत्या कवन पात
रान्झी् कँम्प मध्ये कथलाींतरीत कन न त्याच जागेवरती घरकुलाींची उभारणी करण्यात आलेली

आहे , म्हणून झोपडपट्टीतील इतर सहभागी न होणाऱ्या झोपडीधारकाींच्या व्यनतररक्त इतर
झोपडीधारकाींनी केलेले अजथ लाभाथी म्हणन
ू घेता येत नाहीत.
(५) हे खरे नाही.

(६) प्रचन उद्ावत नाही.
___________

वव.स. १०५ (32)
मांबईतील खाजगी रस्टच्या जागेवर एसआरए योजना राबववण्याबाबत
(४१)

१६२७२ (१९-०५-२०१५).

श्री.राधािृष्ट्ण ववखे-पाटील (सशडी) :

सन्माननीय गह
ृ ननमाथण

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

मुींबईतील खाजगी रक्च्या जागेवर वसलेल्या झोपडपट्टीच्या पुनवथसनासाठी जमीन मालक

असलेल्या रक्नी एसआरए योजना राबवावी असे शासनाने माहे जानेवारी, २०१५ मध्ये वा
त्या सम
ु ारास रक्ना नो्ीस पाठवून तीन मठहन्याची मुदत ठदली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, मुींबईत ज्या रक्च्या नावे जसमनी आहे त त्याींची नावे व त्याींचेकडे असलेल्या
जसमनीचे क्षेर क्रकती आहे व त्यातन
ू क्रकती घराींची ननसमथती होणार आहे ,

(३) असल्यास, सदर योजना रक्नी मान्य केली नाही तर सदर रक्वर शासनाने कोणती
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे
(४)

नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त, सदर योजनेचे थोडक्यात कवन प काय आहे ?

श्री. प्रिाश मेहता (१०-०७-२०१५) : (१) या सींदभाथत झोपडपट्टी पुनवथसन प्राधधकरणाने
ठदनाींक १६.६.२०१५ रोजी सींबींधधताींना नो्ीस ठदली आहे .
(२)

व (३)

या सींदभाथत झोपडपट्टी

पन
ु वथसन प्राधधकरणाने

ठदनाींक

१६/०६/२०१५

रोजी

बह
ृ न्मुींबईतील बैरामजी श्जजाभाय प्रा.सल., अे.एच.वाडीया चॅरी्े बल रक्, एफ.ई.ठदनशॉ रक्,

गोदरे ज ॲन्ड बॉयस मॅन्यूफुक्चरीींग कींपनी सलसम्े ड, वाडीया चॅरर्े बल रक्, एच.के.नानवाणी
व श्री. सर प्रतापससींग मथूरादास या जसमनधारकाींना नो्ीसा ठदलेल्या आहे त. ही सवथ कायथवाही
प्राथसमक

्प्प्यात

असल्याने

गह
ृ ननमाथणसाठी

उपलबध

होऊ

शकणारे

क्षेर

ननश्चचत

झाल्याखेरीज घराींच्या सींख्येचा अींदाज दे ता येणार नाही.
(४) प्रचन उद्ावत नाही.

___________

यवतमाळ व उस्मानाबाद श्ज्यातील शेतिरी जन-धन
योजनेपासन वांधचत असयाबाबत
(४२)

२६०६८ (१९-०८-२०१५).

डॉ.समसलांद माने (नागपूर उत्तर) :

सन्माननीय ननयोजन

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) ववदभाथतील यवतमाळ व मराठवाड्यातील उकमानाबाद या श्जल््यातील ४० ्क्के शेतकरी
जन-धन योजनेपासुन वींधचत आहेत, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, २२ लक्ष लोकसींख्या असलेले श्जल््यातील १६ तालुक्यामध्ये शेतकऱ्याींचे जनधन योजनेचे झरो सशल्लकदवर खाते उघडण्यात आले नाही, हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास,

बँकामध्ये

खाती

उघडण्यास

गेलेल्या

शेतकऱ्याींना

बँक

कागदपराची पुतत
थ ा करण्याची मागणी केली जात आहे , हे ही खरे आहे काय,

अधधकाऱ्याींकडून

(४) तसेच उक्त प्रकरणी सींबींधधत अधधकाऱ्याींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात
येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. सधीर मनगांटीवार (०५-१२-२०१५) :(१) व (२) हे खरे नाही.
यवतमाळ

श्जल््यात

जनधन

योजनेंतगथत

४,५१,१७९

खाती

उघडण्यात

आली

असन
ू

ठदनाींक २६.१२.२०१४ रोजी श्जल्हा सींपक्
ृ त (Saturated) जाहीर करण्यात आला आहे . तसेच,
उकमानाबाद

श्जल््यात

जनधन

योजनें तगथत

३,५८,१४९

खाती

उघडण्यात

आली

ठदनाींक १३/०१/२०१५ रोजी श्जल्हा सींपक्
ृ त जाहीर करण्यात आला आहे .

असून

(३) बॅंक खाती उघडताना भारतीय ररझवथ बँकेच्या आपला खातेदार जाणा (KYC Norms)/
आपला खातेदार जाणा (Relaxed KYC Norms) आदे शाप्रमाणे आवचयक तेवढीच कागदपरे
घेतली जातात.
(४) व (५) प्रचन उद्ावत नाही.
___________
वधाथ श्ज्यातील िारां जे (घाटगे) ताल्यातील मौजे खैरी या गावाांजवळ
असलेया िार नदी प्रिपाचे िाम अपूणाथवस्थेत असयाबाबत
(४३)

२६९०५ (१७-०८-२०१५).

डॉ.आसशष दे शमख (िाटोल) :

सन्माननीय जलसांपदा मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) वधाथ श्जल््यातील कारीं जे (घा्गे) तालुक्यातील मौजे खैरी या गावाींजवळ असलेल्या कार

नदी प्रकल्पाला सन १९८० मध्ये प्रशासकदय मान्यता समळाल्यानींतर सन २००१-०२ पासून सन

२०१३-१४ पयंत ६७४४ हे क््र ससींचन क्षमतेपैकद अींदाजे १२८६.०० हे क््र ससींचन क्षमता पण
ू थ
करण्यात आली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर प्रकल्पाचे सन २०१५ पयंत केवळ ८० ्क्केच काम पूणथ होऊन २० ्क्के
काम अदयापी प्रलींबबत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदरहू प्रकल्पातन
ू शेतकऱ्याींना जनतेला पाणी समळण्यासाठी व उवथररत ससींचन
क्षमता पूणथ करण्यासाठी तेथील लोकप्रनतननधीनी ठदनाींक १९ मे, २०१५ रोजी सींबींधधत
अधधकाऱ्याींसमवेत पाहणी केली असता, सदरहू पाहणीमध्ये प्रकल्पाचे काम अधथव् व सदोर्ष
असल्याचे ननदशथनास आले, हे खरे आहे काय,

(४) असल्यास, सदरहू प्रकल्पास ववलींब होण्याची कारणे काय असून, त्याबाबत जबाबदार
असलेल्या सींबींधधताींवर शासन कोणती कारवाई करणार आहे ,
(५) सदरहू प्रकल्प तातडीने पूणथ करण्यासाठी शासनाने कोणती कायथवाही केली वा करण्यात
येत आहे ,
(६) नसल्यास,ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीष महाजन (२३-१०-२०१५) :(१) कार नदी प्रकल्पास मूळ प्रशासकदय मान्यता
ठद.०६/०६/१९८० रोजी दे ण्यात आली आहे .प्रकल्पाचे एकूण ६७४४ हेक््र ससींचन क्षमतेपैकद जून,
२०१५ पयंत ५३५८ हे क््र (८०%) ससींचन क्षमता ननमाथण करण्यात आली आहे .
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(२) प्रकल्पाचे धरणाचे काम १००% पुणथ झाले आहे .मुख्य कालव्याचे ९०%व ववतरण प्रणालीचे
काम ८० % पुणथ झाले आहे .
(३)

ठद.३१/०५/२०१५

रोजी

सींबींधधत

अधधका-याींसोबत

लोकप्रनतननधीींनी

लोहारी

सावींगा

ववतररकेवरील जलसेतूचे कामास भे् ठदली होती. जलसेतूचे काम सदय्श्कथतीत प्रगतीपथावर
आहे . जलसेतुच्या उध्वथ बाजुच्या भरावातील क्रक.मी. ४ ते ६ मध्ये गळती आढळून आली.
आवचयक दन 
ु कती करण्यात येत आहे .

(४) व (५) या प्रकल्पाचे उवथररत कामे पुणथ करण्याकरीता सध
ु ाररत प्रकल्प अहवालामध्ये

सशल्लक कामाींचा समावेश कन न त्यास सक्षम कतरावन न मान्यता घेणेचे दृष्ीने आवचयक
कायथवाही प्रगतीत आहे . तसेच या प्रकल्पास सन २०१५-१६ या आधथथक वर्षाथत न .४.५० को्ीची
तरतूद आहे . प्रकल्पाचे काम जून, २०१७ पयंत पूणथ करण्याचे ननयोजन आहे.
(६) प्रचन उद्ावत नाही.

___________
सांत तिाराम महाराज चतथथ जन्म शताबदी ननसमत्त नतथथ क्षेत्र वविासासाठव
आराखड्या अांतगथत मांजूर िामे पण
ू थ िरण्याबाबत
(४४)

२६९६७ (१७-०८-२०१५).

श्री.सभाष दे शमख (सोलापूर दक्षक्षण) :

सन्माननीय

ननयोजन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) सींत तक
ु ाराम महाराज चतथ
ु थ जन्म शताब्दी ननसमत्त नतथथ क्षेर ववकासासाठी ५६० को्ी
न पयाींचा आराखडा शासनाने मींजूर केला होता, असे ननदशथनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) तसेच या आराखड्या अींतगथत मींजूर कामापैकद कोणती कामे पण
ू थ झाली आहे त व कोणत्या
कामावर क्रकती ननधी खचथ झाला,

(३) असल्यास, या आराखड्या अींतगथत मींजूर कामे पूणथ करण्याबाबत कोणती उपाय योजना
करण्यात आली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सधीर मनगांटीवार (०५-१०-२०१५) :(१) हे अींशत: खरे आहे .

शासन ननणथय ठद. १२/९/२०१४ अन्वये श्री. क्षेर दे हू आळीं दी, पींढरपूर, भींडारा डोंगर, नेवासा
पालखीतळ / मागथ आराखडयामध्ये न . १०९४.८९ को्ी इतक्या शासन सहभागाच्या सुधाररत
आराखडयास मान्यता दे ण्यात आली आहे.
(२)

श्री. क्षेर दहू, आळीं दी, पींढरपुर, भींडारा डोंगर, नेवासा, पालखीतळ/मागथ ववकास
आराखडयाअींतगथत पण
ु थ झालेली कामे, तसेच कामननहाय खचथ आकडेवारीचा तपशील सोबत
जोडला आहे .

(३) सदर आराखडयाींची अींमलबजावणी यींरणा ही ववभागीय आयुक्त, पुणे याींचे अींतगथत असून
त्याींच्या कतरावन न आराखडयाींतगथत कामाचा वेळोवेळी आढावा घेण्यात येतो. आराखडयातील
कामे ववठहत मुदतीत करण्यात येत आहे त.
(४) प्रचन उद्ावत नाही.

___________
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दक्षक्षण सोलापूर पांचायत ससमतीच्या इमारतीचे बाांधिाम
जागेअभावी प्रलांबबत असयाबाबत

(४५)

२६९९४ (१७-०८-२०१५).

श्री.सभाष दे शमख (सोलापूर दक्षक्षण) :

सन्माननीय

ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) दक्षक्षण सोलापूर पींचायत ससमती इमारत बाींधण्यासाठी ३ को्ी न पयाींची तरतूद केली होती,

परीं तु जागा उपलब्ध नसल्याने इमारतीचे काम मागील सहा वर्षाथपासून प्रलींबबत असल्याचे
ननदशथनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर इमारतीस जागा उपलब्ध कन न दे ण्यासाठी कोणती कायथवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांिजा मांडे (१५-१०-२०१५) : (१) अींशत: खरे आहे .
(२) अश्कतत्वातील जागा महानगर पासलका क्षेरात येत असल्याने पींचायत ससमतीच्या नवीन
इमारत बाींधकामास कथाननक नगर रचना प्राधधकरणाची परवानगी समळण्याबाबत सोलापरू
श्जल्हा

पररर्षदे ने

म.न.पा.

सोलापूर

श्जल्हा

पररर्षदे ने

म.न.पा.

सोलापूर

याींच्याकडे

ठदनाींक १९.०८.२०१५ रोजी प्रकताव सादर केला असून, बाींधकाम परवाना समळण्यासाठी
पाठपुरावा करण्यात येत आहे .
(३) प्रचन उद्ावत नाही.

___________
मांबईतील सभाषनगर, चें बूर येथील म्हाडा वसाहतीमधील िाही इमारतीांचे
सरू पालेले पनववथिासाचे िाम बांद असयाबाबत

(४६)

२८०४४ (१०-०८-२०१५).

श्री.तिाराम िाते (अणश्ती नगर) :

सन्माननीय

गह
ृ ननमाथण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) मुींबईतील सुभार्षनगर, चें बूर येथील म्हाडा वसाहतीमधील काही इमारतीींचे सुरू झालेले
पुनववथकासाचे काम सध्या बींद पडले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर म्हाडा वसाहतीचे पुनववथकास कामासींबींधात कथाननक लोकप्रनतननधीींनी
ठदनाींक २० जानेवारी, २०१५ रोजी मा.गह
ृ ननमाथण मींरी याींना ननवेदन सादर केले आहे, हे ही खरे
आहे काय,

(३) असल्यास, सदर ननवेदनाच्या सींदभाथत काय कारवाई करण्यात आली आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. प्रिाश मेहता (०३-१२-२०१५) : (१) खरे आहे .
(२) ख्ररे आहे .
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(३) सदर ननवेदनाच्या अनुर्षींगाने मा. मींरी, गह
ृ ननमाथण याींनी उपाध्यक्ष महाराषर गह
ृ ननमाथण व
क्षेरववकास प्राधधकरण याींना बैठक आयोश्जत करण्याचे आदे श ठदले आहे त. त्यासींदभाथत

उपाध्यक्ष, महाराषर गह
ृ ननमाथण व क्षेरववकास प्राधधकरण याींनी त्याींचे असभप्राय मा. मींरी,
गह
ृ ननमाथण याींचे कायाथलयास तसेच श्री. राहुल शेवाळे खासदार याींना त्याचे ठद. १३.५.२०१५ च्या
परान्वये कळववले आहे त.
(४) प्रचन उद्ावत नाही.
___________
नागपूर शहरातील झपांगाबाई टािळी येथील इमारतीत पावसाचे पाणी
सशरयाने नागरीिाांचे निसान पायाबाबत

(४७)

३२५२९

(आरमोरी) :

(२१-०१-२०१६).

श्री.वविास

िां भारे

(नागपूर

मध्य),

श्री.िृष्ट्णा

सन्माननीय मख्यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) नागपूर येथील

गजबे

झींगाबाई ्ाकळी या पररसरातून वाहणाऱ्या वपवळी नदीच्या काठावर

बाींधण्यात आलेल्या इमारतीत माहे ऑगक्, २०१५ मध्ये झालेल्या जोरदार पावसामळ
ु े पाणी
साचून नागरीकाींच प्रचींड नक
ु सान झाले होते, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर इमारती झोपडपट्टी पुनवथसन योजनेअींतगथत बाींधण्यात आले आहे , हे ही
खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर इमारतीींना दर वर्षी पावसाळयात पुराचा धोका ननमाथण होतो व नागरीकाींचे
अतोनात आधथथक नक
ु सान होते, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(५) असल्यास, सदर भागातील नागरीकाींना पुरापासून कायमकवन पी सींरक्षण दे ण्यासाठी कोणती
उपाययोजना करण्यात आली वा येत आहे ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२१-०३-२०१६) : (१) अींशत: खरे आहे .
(२) होय.
(३) अींशत: खरे आहे. परीं तु अतोनात आधथथक नुकसान झाल्याबाबत असे कोणतेही पर
महानरगपासलकेस प्राप्त झालेले नाही.

(४) व (५) अनतवषृ ्ी झाल्याींनींतर आलेल्या परु ाचे पाणी अडववण्याकररता सींरक्षण सभींत बाींधणे

आवचयक असून, त्याअनुर्षींगाने आवचयक कायथवाही नागपूर महापासलका कतरावर प्रकताववत
आहे .

___________

वव.स. १०५ (37)
नागपूर महानगरपासलिा अांतगथत असलेले अश्ग्नशमन ववभागातील
ववववध सांवगाथतील रर्त पदे भरण्याबाबत

(४८)

३२५३१ (२१-०१-२०१६).

श्री.वविास िां भारे (नागपूर मध्य), श्री.सधािर दे शमख

(नागपरू पश्श्चम), श्री.िृष्ट्णा खोपडे (नागपरू पव
ू )थ , श्री.सधािर िोहळे (नागपरू दक्षक्षण) :
सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नागपूर महानगरपासलका अींतगथत असलेले अश्ग्नशमन ववभागातील कथानकाधधकाऱ्याींची ३
पदे , सहाय्यक कथानकाधधकाऱ्याींची १४ पदे फायरमनची ५७ आ ण चालकाींची २७ पदे ररक्त
असल्याचे माहे ऑक््ोबर, २०१५ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशथनास आले आहे , हे खरे आहे
काय,
(२) असल्यास, सदर ररक्त पदे भरण्यासींदभाथत कोणती कायथवाही करण्यात आली वा येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाचे कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२१-०३-२०१६) : (१) होय.
(२)

व

(३)

महाराषर

पव
थ ींजरू ीसशवाय कोणतेही
ू म

महानगरपासलका

अधधननयम

५१

(४)

नुसार

नवीन पद ननमाथण करता येत नाही.

राज्य

शासनाच्या

त्याअनर्ष
ु ींगाने

नागपरू

महानगरपासलका ठराव क्र. ३६ ठद. १६/७/२०१२ व ठराव क्र. ९७ ठदनाींक १८/०५/२०१५ अन्वये

नागपुर महानगरपासलकेच्या अश्ग्नशमन व आ णबाणी सेवा ववभागाचा आकृतीबींध प्रकताव
शासनाच्या मान्यतेसाठी प्राप्त झाला असून, प्रकताव शासनाच्या ववचाराधीन आहे.
___________
अिोला महानगरपासलिेिडून जलिां भावरुन वपण्याचे
पाणी ववक्री िरण्यात येत असयाबाबत

(४९)

३३८७३ (२१-०१-२०१६).

श्री.रणधीर सावरिर (अिोला पव
ू )थ :

सन्माननीय मख्यमांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) अकोला महानगरपासलकेकडून जलकींु भावन न नागररकाींना माहे ऑक््ोबर, २०१५ पासन
ू
वपण्याचे पाणी ववक्रद करण्यात येत असल्याचे ननदशथनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, अकोला शहराच्या अनेक भागात जलवाहीन्याच ्ाकल्या नसल्याने नागरीकाींना
वपण्यासाठी जलकींु भावन न पाणी ववकत घ्यावे लागते, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, अकोला शहराला पाणी पुरवठा करणाऱ्या मुख्य जलवाहीन्याींवन न अवैध नळ
जोडण्यादवारे २४ तास पाणीपरु वठा होत असल्याने पाणी ्ीं चाई ननमाथण होण्यास महापासलका
प्रशासन जबाबदार आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, शहरातील पाणीपरु वठा सुरळीत करण्यासाठी शासनाने कोणती कायथवाही केली
वा करण्यात येत आहे ?

वव.स. १०५ (38)
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२१-०३-२०१६) : (१) नाही. अकोला महानगरपासलका जलकींु भावन न
नागररकाींना वपण्याच्या पाण्याची ववक्रद करीत नाही.
(२) हे खरे नाही.
(३) हे खरे नाही.
(४) अकोला महानगरपासलका मनपा ननधी व शासन ननधी मधून पाणीपुरवठा सुरळीत
करण्याकररता कामे करीत आहे . तसेच केंद्र शासनाच्या अमत
ृ योजने अींतगथत अकोला शहराचा

समावेश आहे. महाराषर जीवन प्राधधकरणाकडून प्रकल्प अहवाल तयार करण्याचे काम
प्रकताववत आहे .

___________
बीएसडबयूचा (बॅचरल ऑफ सोशल विथ) नवीन अभ्यासक्रम
प्राप्त पालेला नसयाबाबत

(५०)

३५३२७ (२०-०१-२०१६).

श्री.चांद्रिाांत सोनावणे (चोपडा) :

सन्माननीय उच्च व तांत्र

सशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) बीएसडब्ल्यू च्या (बॅचरल ऑफ सोशल वकथ)
इींग्रजी हा

दहा ववर्षयाींचा अ्यासक्रम बदलला असून

ववर्षय अननवायथ केला असतानाही या ववर्षयाचा नवीन अ्यासक्रम माहे ऑक््ोबर

२०१५ पयंतही प्राप्त झाला नाही, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, ववदयापीठाची सवथ प्राधधकरणे

ठदनाींक ३१ ऑगक्, २०१५ रोजी बरखाकत

झाली असून नवीन प्राधधकरणे तयार करण्यात आली नसल्याने अ्यास मींडळ प्राधधकरणाने
नववन अ्यासक्रम तयार केला नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, यामळ
ु े जळगाींव, चोपडा, अमळनेर, मोराणे श्ज.धळ
ु े आ ण तळोदा श्ज.नींदरू बार
या महाववदयालयातील ववदयाथयांचे शैक्ष णक नक
ु सान होणार आहे , हे ही खरे आहे काय,
(४) असल्यास, याबाबत शासनाने कोणती कायथवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५)

नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. ववनोद तावडे (०५-०३-२०१६) : (१) हे खरे आहे .
(२) ववदयाथयाथचे शैक्ष णक ठहत लक्षात घेऊन ववदयापीठाने मागील अ्यासक्रमानस
ु ार कायथवाही
केलेली आहे . त्यामुळे कोणत्याही ववदयाथयाथचे शैक्ष णक नक
ु सान झालेले नाही.
(३), (४) व (५) प्रचन उद्ावत नाही.

___________

ववधान भवन :

डॉ. अनांत िळसे

मांबई.

प्रधान सधचव
महाराष्ट्र ववधानसभा.
_________________________
शासकदय मध्यवती मद्र
ु णालय, मींब
ु ई.

