अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ९३ वी यादी

महाराष्ट्र ववधानसभा
पहहले अधधवेशन, २०१६
___________

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५०
___________

मांबई-ठाणे शहराला पाणीपरवठा िरणा-या तानसा जलाशयाच्या सांरषित त जलरोत
सधारण्याच्या िामाांि े मांबई महानपरपाकलिेने दल्
(१)

१८४ (२३-१२-२०१४).

िेले असयाबाबत

श्री.िालीदास िोळां बिर (व ाळा), श्री.अलम शेख (माला

पश्श्चम), श्रीमती ननम्ला पाववत (इपतपूरी), श्री.अकमन पटे ल (मांबादे वी) :

सन्माननीय

मख्यमांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मुींबई-ठाणे शहराला पाणीपरु वठा करणा-या तानसा जलाशयाच्या सींरषित त जलरोत
सध
ु ारण्याच्या कामाींक े मींब
ु ई महानगरपाकलकेने रल
ु ्

केले लसयाचे माहे जल
ु ,ै २०१४ रोजी

वा त्या सम
ु ारास दनरश्नास ेले ेहे, हे खरे ेहे काय,

(२) लसयास, उक्त तलावाचे जलरोत व नैसक ग्क पाणव , पाणवठे , पाणीरोत या जागी
छो्े बींधारे रग ी कसमें् बाींध धप
ू प्रदतबींधक चार ेदर कृत्ररमररत्या सुधाररत कामे करण्याच्या
दृष्ीने वन्यजीव िवाागाने मुींबई मनपाने पाच व्ा्चा ेराख ा प्रतािवत केला होता व

त्यानस
ु ार सन २०११-१२ या व्ा्त दनधी रे ण्यात ेला परीं तू त्यानींतर महानगरपाकलकेने

िवाागाचा खच् प्रमाणपर व इतर प्रक्रियात्मक पूण् न केलेली बाब समोर ठे वून दनधी खच्
दरला नसयाने तानसा जलाशयाच्या सींरषित त जलरोत सुधारण्याबाबत यत्यय ेला ेहे हे
ल ात घेता शासन त्वरीत ेव्यक ती काय्वाही करणार वा करीत ेहे काय,
(३) नसयास, यामागील िवलींबाची कारणे काय ेहे त ?
श्री. दे वेंद्र फ णवीस (२६-०६-२०१५) :(१) हे खरे नाही.
(२) महाराषर शासनाच्या राज्य सरोवर योजनेंतग्त बह
ृ न्मुींबई महानगरपाकलकेच्या तानसा व
मो कसागर धरणाच्या पाणलो्

ेराचा िवकास करण्याकररता सन २००८-०९ ते सन २०१२-१३

या ५ व्ाांच्या कालावधीमध्ये वन िवाागास िवकास कामे करण्याकररता लागणारा ेव्यक
तो व््दनहाय एकूण रु.५,२१,०१,८००/- इतका लग्रीम दनधी बह
ृ न्मुींबई महानगरपाकलकेमार््त

उपलब्ध करुन रे ण्यात येणार होता. वन िवाागाने केलेया मागणीनुसार ेतापयांत बह
ृ न्मुींबई
महानगरपाकलकेने रु.८०,००,०००/- एवढा दनधी वनिवाागास उपलब्ध करुन दरला ेहे . त्यापैकी

िव.स. ९३ (2)
दरनाींक ३१.०३.२०१३ पयांत वन िवाागाने एकूण रु.७९,७३,५९९/- एवढ्या रक्कमेची िवकास कामे
केली. सरर कामे व कामाची प्रगती वाढिवण्याबाबत महानगरपाकलकेने वे ोवे ी वन िवाागास

क िवले ेहे . परीं तु उव्ररत िवकास कामे करण्यासाठी लग्रीम दनधीची कोणतीही मागणी
िवहीत मुरतीत न ेयामु े महानगरपाकलकेने दनधी उपलब्ध करुन दरला नाही. तथािप, वन
िवाागाने उव्ररत व वाढीव दनधीची मागणी केयामु े त्यास थायी सकमतीची मान्यता
कम ायानींतर उव्ररत लग्रीम दनधी वन खात्यास प्ररान करण्यात येईल.
(३) प्र्न उद्ावत नाही.
___________
ह पसर मतदार सांघातील पणे कमरज रे वे लाईनवर सासणे
नपर (हा व
े ा ी) येथे अ रां ब्रीज बाधणेबाबत
(२)

११६७ (२३-१२-२०१४).

श्री.योपेश हटळे िर (ह पसर) :

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्यमांरी पुढील

(१) ह पसर मतरार सींघातील पण
े ा ी) येथे ल रीं
ु े कमरज रे वे लाईनवर सासणे नगर (हा व
ब्रीज बाींधणेबाबतची नागररकाींक ू न होत लसलेली मागणी लनेक व्ा्पासन
ू प्रलींत्रबत ेहे , हे
खरे ेहे काय,

(२) लसयास, या दठकाणी ल र ब्रीज हावा म्हणून नागररकाींनी लनेक वे ा ेींरोलने केली
ेहे त, हे ही खरे ेहे काय,

(३) लसयास, पण
ु े महानगरपाकलकेने या लीं र ब्रीजसाठी प्रताव तयार करुन दह लजन
ू पयांत
हे काम प्रलींत्रबत ेहे , हे ही खरे ेहे काय,

(४) लसयास, शासनाने यावर काय उपाय योजना केली ेहे ,
(५) नसयास, िवलींबाची कारणे काय ?
श्री. दे वेंद्र फ णवीस (०४-०८-२०१५) :(१), (२) व (३) होय.
(४) पुणे महानगरपाकलकेतर्े सरर कामासाठी मे.्ी. ॲन्

्ी ग्रुप, पुणे याींना दरनाींक

१७.०६.२०१३ रोजी वक्ऑ र् रे णेत ेली लसून रे वे लीं रपास करीता रे वे िवाागाच्या
मागणीनुसार रु.१,५४,१९,५९५/-

िविवध शुकापो्ी रे वे

िवाागास लरा केलेले ेहे त. प्रतुत

प्रकपालींतग्त पावसा ी लाईनेचे काम ठे केरारामार््त सरु
ु करणेत ेले ेहे.

सरर जागेच्या ाूसींपारनाची काय्वाही िवशे् ास
ू ींपारन लक धकारी ि. १६ याींचे मार््त

ाूसींपारन ि. एलए-५८५ नुसार सरु
ु ेहे. ाूसींपारन लक धकाऱयाींनी मागणी केयानुसार नक
ु सान

ारपाईची सींपूण् रक्कम रु. (२४,५३,०६,६००/-) महानगरपाकलकेक ू न जजहाक धकारी, पुणे

याींचेक े ास
ू ींपारन प्रक्रियोसाठी जमा करणेत ेलेली ेहे . ाूसींपारनाची प्रक्रिया कलम ६ ची
लक धसच
ू ना प्रकसध्र होणेवर प्रलींत्रबत ेहे .

(५) पुणे महागनरपकलकेचे िविवध प्रकप राबिवताना ाूसींपारन प्रक्रिया त्याचवे ी समाींतरपणे
चालू ठे वण्यात येते. प्रत्य ात प्रकपाची सुरुवात झायानींतर जागा मालकाक ू न तत्कालीन
पररजथतीनुसार जागा ताब्यात रे णेबाबत सकारात्मक दृष्ीकोन राखिवला जातो.

िव.स. ९३ (3)
सरर प्रकरणी रे खील प्रतत
ु रे वे लीं रपासचे काम सुरु करणेपूवी पररसरातील पया्यी

रत्याींचे िवकसन करणे व या रत्याच्या कामासाठी २४ मी. ( ी.पी.) रता रुीं रीपयांत

जागा

ताब्यात घेणे लत्याव्यक ेहे. वाहतक
ु ीसाठी पया्यी रते तसेच या कामाचे पोहोच
रत्यामधील लदतिमण काढलेनींतर लीं रपासचे काम हाती घेणे शक्य होणार ेहे .
___________
वाांद्रे पश्श्चम येथील वामी वववेिानांद सरोवराच्या सशोभीिरणाबाबत
(३)

१२१० (२३-१२-२०१४).

अॅ .आकशष शेलार (वाांद्रे पश्श्चम), श्री.योपेश सापर (चारिोप),

श्री.नरें द्र पवार (ियाण पश्श्चम) :
काय :-

सन्माननीय मख्यमांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील

(१) वाींद्रे पज्चम येथील वामी िववेकानींर सरोवराच्या सश
ु ोाीकरणाचा दनण्य २००९ मध्ये

घेण्यात ेला लसून ३३ को्ी रुपये खच् करुन सुशोकाकरण करण्याचे ठरिवले लसताना या
व्ी र्क्त ५ को्ी रुपयाींची तरतर
ू केली ेहे, हे खरे ेहे काय,

(२) लसयास, या तलावाचे सश
ु ोकाकरणाचे काम ५ व्ा्पे ा लक धक का

प्रलींत्रबत राहीयाची

कारणे काय ेहे त,

(३) तसेच, हे काम दनयोजजत वे े त पूण् करण्यासाठी शासनाने काय उपाययोजना केली

ेहे ,

(४) नसयास, िवलींबाची कारणे काय ेहे त?

श्री. दे वेंद्र फ णवीस (०४-०८-२०१५) :(१) वाींद्रे पज्चम येथील वामी िववेकानींर तलावाच्या
सुशोकाकरणाचा ेराख ा बह
ुीं ई महानगरपाकलकेच्या वातुरचना िवाागातर्े सन २००९
ृ न्मब

साली तयार करण्यात ेला होता व सरर ेराखड्यानस
ु ार कामाचे लींराजपरक रु. ३३ को्ी
इतके होते. तथािप, त्यावे ी लथ्सींकपात पुरेशी तरतुर नसयाकारणाने सुशोकाकरणाचे काम
हाती घेण्यात ेले नहते. याव्ी ५ को्ी रुपयाींची तरतर
ू केली ेहे , हे खरे ेहे .
(२) दनधी उपलब्धतेलाावी सरर काम हाती घेण्यात ेले नाही.

(३) व (४) सन २०१३ मध्ये मुींबई महानगरपाकलकेत उदयान क ाची थापना झायावर
प्राधान्याने सरर तलावाच्या सश
ु ोकाकरणासाठी दनिवरा मागिवण्यात ेली व सरर कामे हे

कींरा्रार मे. वासन याींच्या माध्यमातून सुरु करण्यात ेले ेहे. या कामाचा कालावधी १८
मदहने लसन
ू , सरर काम हे २५ ऑग्, २०१५ पयांत चालू राहील. तलाव नत
ु नीकरणाचे
ेराख े तयार लसून, सरर तलाव हा पुरातन वातू लींतग्त मो त लसयाने, सरर

तलावाच्या नुतनीकरणाचे ेराख े हे पुरातन वातू जतन सकमतीच्या मींजूरीसाठी पाठिवण्यात
ेले ेहे त. पुरातन वातू जतन सकमतीची मींजुरी दरनाींक १३.१.२०१५ रोजीच्या बैठकीत
मान्य झाली लसन
कागरोपरी लवकरच प्राप्त होईल. त्या मींजरु ीसापे
ू
ेराखड्यानुसार तलाव नुतनीकरणाचे काम लवकरच सुरु करण्यात येईल.
___________

तयार झालेया

िव.स. ९३ (4)
भ पाांव शहरातील (ता.भ पाांव, श्ज.जळपाांव) जने मटन
मािेट ते पेठ धपरणा नदीपारात पूल बाांधण्याबाबत
(४)

१३५० (२२-१२-२०१४).

श्री.किशोर पाटील (पाचोरा) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) ा गाींव शहरातील (ता.ा गाींव, जज.ज गाींव)

सन्माननीय मख्यमांरी पुढील

जन
ु े म्न माके् ते पेठ क गरणा नरीपारात

शहराचा रोन ाागाच्या सींपका्साठी ेव्यक लसलेला पल
ू बाींधण्याचा प्रताव शासनाच्या
िवचाराधीन ेहे हे खरे ेहे काय,

(२) लसयास, या प्रतावावर केहा दनण्य घेण्यात येणार ेहे ,
(३) दनण्य घेतला लसयास, त्याींचे वरुप काय,
(४) नसयास, िवलींबाची कारणे काय ेहे त ?
श्री. दे वेंद्र फ णवीस (२३-१०-२०१५) :(१) नाही.
(२), (३) व (४) प्र्न उद्ावत नाही.
___________
पोंहदया श्ज्यातील अांशिालीन पदवीधर िम्चा-याांना शासिीय सेवेत सामावून घेणेबाबत
(५)

४१९१ (२३-१२-२०१४).

श्री.सांजय पराम (आमपाव) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्यमांरी पुढील

(१) गोंदरया जज्यातील लींशकालीन परवीधर कम्चा-याींना लदयाप शासकीय सेवेत सामावून
घेण्यात ेले नाही, हे खरे ेहे काय,

(२) लसयास, सरर कम्चारी जव पास २० व्ा्पासन
ू कींरा्ीवरुपात काम करीत ेहे त, हे
ही खरे ेहे काय,

(३) लसयास, सरर कम्चा-याींना शासकीय सेवेत सामावून घेण्याबाबत शासनाने कोणता
दनण्य घेतला वा घेण्यात येत ेहे ?

श्री. दे वेंद्र फ णवीस (१६-०२-२०१५) :(१) हे खरे नाही.
(२) व (३) प्र्न उद्ावत नाही.
___________
पोंहदया श्ज्यातील बेरोजपार सेवा सांथाांच्या मापण्या प्रलां बत असयाबाबत
(६)

४२०२ (२३-१२-२०१४).

श्री.सांजय पराम (आमपाव) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्यमांरी पुढील

(१) गोंदरया जज्यातील बेरोजगार सेवा सींथाींच्या मागण्या गेया १५ व्ा्पासन
ू प्रलींत्रबत
ेहे त, हे खरे ेहे काय,

िव.स. ९३ (5)
(२) लसयास, राज्यातील जव पास ८ हजार ५००

बेरोजगार सेवा सींथा काय्रत ेहे त, हे

ही खरे ेहे काय,
(३) लसयास, या प्रलींत्रबत मागण्या शासनाने कोणती काय्वाही केली ेहे वा करण्यात येत
ेहे ,
(४) नसयास, िवलींबाची कारणे काय ?
श्री. दे वेंद्र फ णवीस (०४-०२-२०१५) :(१) हे खरे नाही.
(२) महाराषर राज्य बेरोजगाराींच्या एकूण ८३४५ सेवा सहकारी सींथा लसन
ू त्यापैकी ३५११
सेवा सहकारी सींथा काय्रत ेहेत.
(३) व (४) प्र्न उद्ावत नाही.
___________
मांबईतील म्हा ाच्या ५६ वसाहती असून म्हा ाने त्याांचा
पनवव्िास अथवा दरुती न िेयाबाबत

(७)

४२०३ (२३-१२-२०१४).

श्री.मांपेश ि ाळिर (िला्) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्यमांरी पुढील

(१) मुींबईतील म्हा ाच्या ५६ वसाहती लसून म्हा ाने त्याींचा पुनिव्कास लथवा ररू
ु ती मागील
लनेक व्ा्पासून न केयामु े इमारतीमधील रदहवाशाींचा जीव धोक्यात ेयाचे माहे
ऑक््ोबर-नोहें बर, २०१४ मध्ये दनरश्नास ेले, हे खरे ेहे काय,

(२) तसेच नेहरूनगर, कुला् (पुव)् मुींबई येथील सुमारे १५० ते २०० इमारतीींच्या म्हा ाच्या

वसाहतीमध्ये म्हा ाने मागील ३ ते ४ व्ा्पासून ररू
ु ती न केयामु े रदहवाशी रत झालेले
ेहे त, हे खरे ेहे काय,

(३) लसयास, उक्त इमारतीींची ररु
ु ती न करता सींबींक धत गह
ृ दनमा्ण सींथेने च्ई

ेर

म्हा ासमवेत िवाागून घ्यावे लशी ल् ्ाकून व एकतर्ी दनण्य घेऊन म्हा ाने दरनाींक ५ मे,
२००९ च्या ठरावादवारे घेतला ेहे , हे खरे ेहे काय,

(४) लसयास, उक्त एकतर्ी दनण्यामु े या इमारतीींचा पन
ु िव्कास करण्यासाठी एकही
िवकासक तयार होत नसयामु े या इमारती कोणत्याही
प्रमाणात जजवीत व िवत्तहानी होईल, हे ही खरे ेहे काय,

णी रघ
् नाग्रत होऊन मोठ्या
ु ्

(५) लसयास, या इमारतीींचा पन
ु ि् वकास करावा तसेच कलम २ सी (१) रद्द करण्याबाबत
थादनक रदहवा्याींना वारीं वार दनवेरने तसेच मोचे दनरश्नादवारे ही बाब म्हा ाच्या ल ात
ेणून दरली, हे ही खरे ेहे काय,

(६) लसयास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली ेहे काय व चौकशीलींती म्हा ाच्या
च्ई ेर रे ण्याचे धोरणामधील २ सी (१) ही ल् रद्द करण्यास तसेच कुला् नेहरुनगर येथील
इमारतीींचा पुनिव्कास करण्याबाबत शासनाने कोणती काय्वाही केली वा करण्यात येत ेहे ,
नसयास, िवलींबाची कारणे काय ेहे त ?

िव.स. ९३ (6)
श्री. दे वेंद्र फ णवीस (०९-०२-२०१५) :(१) व (२) हे खरे नाही.
नेहरुनगर, कुला् ही म्हा ाची जुनी वसाहत लसून यामध्ये सुमारे १५५ इमारतीींचा

लींताा्व

लसन
ू

मीं

ाच्या

प्रचकलत

धोरणानस
ु ार

म्हा ामार््त

बहुताींश इमारतीतील
लकाहताींतरण त्या-त्या इमारतीींच्या सहकारी गह
ृ दनमा्ण सींथाींना केले ेहे . या वसाहतीच्या
ररु
ु ती/देरे खाालची जबाबरारी सींबींक धत रदहवाशाींच्या सहकारी गह
ृ दनमा्ण सींथेची ेहे .
(३), (४), (५) व (६) हे खरे नाही.

सव्सामान्याींसाठी गह
ृ दनमा्ण करण्यासाठी म्हा ा क्ीबध्र लसून म्हा ा वसाहतीच्या

पन
ु िव्कासात लक धम
ु य जवकारण्याऐवजवजी सव्सामान्याींना िवतरीत करण्यासाठी तयार घराच्या
वरुपात मोबरला घेणे लक धक दहतावह लसयने प्राक धकरणाने ठराव ि. ६५०७ दर.२०.०९.२०१०

पूवी प्राप्त झालेया पुनिव्कास प्रतावाींना िवकास दनयींरण दनयमावलीतील दनयम ि. ३३ (५)
२ C (ii) नुसार ेकारणी करुन ेणण दर.२०.०९.२०१० पासून पुढे प्राप्त झालेया पुनिव्कास
प्रतावाींना िवकास दनयींरण दनयमावलीतील दनयम ि. ३३ (५) २ C (i) नस
ु ार बाींधीव गा े
घेण्याचे धोरण जवकारण्यात ेले होते.

सव्सामान्याींना परव णा-या घराींची उपलब्धता वाढिवण्याची गरज व त्यासाठी मुींबईत

म्हा ाक े जकमनीची लसलेली मया्रीत उपलबधता ल ात घेता बाींधकाम वरुपात मोबरला

घेण्याचे म्हा ाची गरज रात लसली तरी त्यामध्ये सुधारणा होण्याच्या दृष्ीने िवकास

दनयींरण दनयमावली ३३(५) च्या लन्
ु ींगाने ३.०० च्ई ेर दनरे शाींक रे ण्याबाबत नगरिवकास
िवााग ि.द्पीबी-४३०१/१२३/प्रि.४७/२०१३/निव-११, दर.४.५.२०१३ लन्वये प्रारुप लक धसुचना

शासन राजपरात जनतेच्या सुचना/देे ेप काही लसयास ते मागिवण्यासाठी प्रकसध्र करण्यात
ेली. त्या लनु्ींगाने नगरिवकास िवााग ि.द्पीबी-४३०९/१२३/प्रि.४७/२०१३/निव-११, लींतीम
लक धसच
ू ना दरन.८.१०.२०१३ रोजी शासन राजपरात प्रकसध्र झालेली ेहे . त्यानस
ु ार िवकास

दनयींरण दनयमावली ३३(५) च्या पुनिव्कास प्रतावाींवर म्हा ाक ू न काय्वाही करण्यात येत
ेहे .

___________

(८)

पणे महानपरपाकलिेतील शाळाांमधील पटसांख्या घटयाबाबत

४२२५ (२३-१२-२०१४).

श्री.जपदीश मळीि (व पाव शेरी) :

सन्माननीय मख्यमांरी

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) पुणे महानगरपाकलकेतील शा ामध्ये प्सींख्या मागील शै णणक व्ा्च्या प्रमाणात चालू
व्ा् मध्ये घ्ली ेहे हे खरे ेहे काय, लसयास,

(२) िवरयाथी प्सींख्या घ्ण्याची नेमकी कारणे काय ेहे त,
(३) मनपा शा ातील िवरयाथी प्सींख्या वाढिवण्यासाठी तसेच झोप पट्टी पररसरातील मागास
िवरयार्थया्ना प्राथकमक कश ण रे ण्यासाठी मनपाने काय उपाययोजना केया ेहे त ?
श्री. दे वेंद्र फ णवीस (२७-०५-२०१५) :(१) होय.
(२) िवदयाथी प्सींख्या घ्ण्याची कारणे :१) कश ण हक्क कायरा लींतग्त मोर्त २५ ्क्के शालेय प्रवेश प्रक्रियेत खाजगी
लनर
ु ादनत/देिवना लनर
ु ादनत शा ाींमधन
ू होणारे प्रवेश,

िव.स. ९३ (7)
२) खाजगी इींग्रजी शा ाींमधून कश ण घेण्याचा पालकाींचा कल,

३) महानगरपाकलका हद्दीतील बाींधकामावर काम करणाऱयाींची मुले उपनगरातील शा े त

थलाींतररत होणे.
(३) कश ण मीं

ामार््त महानगरपाकलकेच्या शा े त कशकणाऱया िवदयार्थयाांना समुपरे शन

योजना, वाचन वग्, सींगणक कश ण, कला क्रि ा पधा् व साींकृदतक काय्िम इत्यारी तसेच
गणवेश,बु्मोजे,रप्तर/देपा्ी,शै णणक लेखन सादहत्य, िकमक पुतके, िी ा सादहत्य इत्यारी

सुिवधा मोर्त पुरिवया जातात. तसेच शासनामार््त शालेय पो्ण ेहार पुरिवला जातो.
त्याकशवाय १ क्रकलोमी्र पे ा जात लींतरावर राहणाऱया िवदयार्थयाांसाठी वाहतक
ु खच् केला
जातो.

___________
मांबईतील

ॉिया ् येथील भाजी मां ईची इमारत िोसळ्लयाप्रिरणी
चार सनदी अधधिारी दोषी आढळून आयाबाबत

(९)

४७३४ (२३-१२-२०१४).

श्री.हदपि चव्हाण (फलटण) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) मुींबईतील

सन्माननीय मख्यमांरी पुढील

ॉकया ् येथील ााजी मीं ईची इमारत कोस याप्रकरणी रो्ी ेढ ू न ेलेया

चार सनरी लक धका-याींना महानगरपाकलका प्रशासनाने रो्ी ठरिवले ेहे , हे खरे ेहे काय,
(२) लसयास, उक्त प्रकरणी शासनामार््त चौकशी केली लााहे काय,
(३)

लसयास,

चौकशीत

काय

ेढ ू न

ेले

व

तदनस
ु ार

रो्ी

लक धकाऱयाींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत ेहे ,

ेढ ू न

ेलेया

(४) लदयाप कोणतीच कारवाई केली नसयास, िवलींबाची कारणे काय ेहे त ?
श्री. दे वेंद्र फ णवीस (०४-०८-२०१५) :(१) हे खरे नाही. तथािप, मुींबईतील

ॉकया ् येथील ााजी

मीं ईची इमारत कोस याप्रकरणी म्युदनकसपल मजररु युदनयनने ३ लदतररक्त ेयुक्त

व

महानगरपाकलका ेयुक्त याींच्यािवरुध्र ाा.रीं .िव.सीं. मधील कलम ३०४ सह कलम ३४ व
कलम ११४ लन्वये महानगर रीं ाक धकारी, ६२ वे न्यायालय, रारर येथे राखल केलेया
रायामध्ये

मा.न्यायालयाने

काढण्याचे

ेरे श दरलेले ेहे त. परीं तु सरर ेरे शास याक चका िमाींक ४८२३/दे२०१४ लन्वये

दरनाींक

०५.११.२०१४

रोजी

सरर

लक धकाऱयाींिवरुध्र

नो्ीस

मा.उच्च न्यायालयात ेहान रे ण्यात ेले ेहे . मा.उच्च न्यायालयाने महानगर रीं ाक धकारी

याींच्या दरनाींक ०५.११.२०१४ रोजीच्या ेरे शास दरनाींक १२.१२.२०१४ रोजी थक गती दरली लसून
सरर याक चका मा.उच्च न्यायालयात प्रलींत्रबत ेहे.
(२), (३) व (४) प्र्न उद्ावत नाही.
___________

िव.स. ९३ (8)
मांबईतील भपवती व शताब्दी या महापाकलिा रुणालयात प्रभावी
न्यरोलॉश्जिल (मजासांथा) शाखा ननमा्ण िरण्याबाबत
(१०)

८४६७ (०७-०४-२०१५).

श्रीमती मननषा चौधरी (दहहसर) :

सन्माननीय मख्यमांरी

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) मींब
ु ईतील ागवती व शताब्री या महापाकलका रुग्णालयात प्राावी न्यरु ोलॉजजकल
(मज्जासींथा) शाखा दनमा्ण करण्याबाबत दरनाींक १६ जानेवारी, २०१५ रोजी थादनक
लोकप्रदतदनधीनी मा.ेरोग्यमींरी महोरयाींक े दनवेरनारारे मागणी केली ेहे , हे खरे ेहे
काय,
(२) लसयास, उक्त घ्नेची चौकशी करण्यात ेल ेहे काय,
(३) लसयास, चौकशीच्या लन्
ीं ाने केलेया मागणीबाबत शासनाने कोणती काय्वाही केली
ु ग
वा करण्यात येत ेहे ,

(४) नसयास, िवलींबाची कारणे काय ेहे त ?
श्री. दे वेंद्र फ णवीस (०४-०८-२०१५) :(१) हे खरे ेहे .
(२) व (३) बह
ु ई महानगरपाकलकेच्या सव्साधारण रुग्णालयाींमध्ये माध्यकमक ेरोग्य सेवा
ृ न्मींब

पुरिवण्यात येतात. न्युरोलॉजी शाखा ही लदतिवशे्ोपचार शाखा या प्रकारात मो ते व त्यासाठी
महापाकलकेच्या राजे ए व ्

मारक रुग्णालय, नायर रुग्णालय व लोकमान्य द् क

महानगरपाकलका

रुग्णालय

सव्साधारण

येथे

उपचाराची

सोय

उपलब्ध

ेहे .

ागवती

रुग्णालयाचा पन
ु िव्कास सरु
ु लसयाने तेथील सिु वधा काींदरवली पज्चम येथे ाारतरत्न
ॉ.बाबासाहे ब ेींबे कर रुग्णालय येथे थलाींतरीत करण्यात ेया ेहे त. तेथे मानसेवी

मज्जासींथा शयक चक्रकत्सकाींमार््त बा्य रुग्ण व ेींतररुग्णाींना ेव्यकतेनुसार सला व
उपचाराींची सेवा पुरिवण्यात येते.
(४) प्र्न उद्ावत नाही.

___________
इचलिरां जी (श्ज.िोहापूर) येथे िामपार न्यायालयाचे िॅम्प िाया्लय
सरु िरण्याचा प्रताव शासनाि े प्रलां बत असयाबाबत

(११)

८५४९ (०७-०४-२०१५).

श्री.सरे श हाळवणिर (इचलिरां जी) :

सन्माननीय िामपार

मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) इचलकरीं जी (जज.कोहापरू ) येथे कामगार न्यायालयाचे क्म्प काया्लय सरु
ु करण्याचा
प्रताव गेया तीन व्ा्पासून शासनाक े प्रलींत्रबत ेहे , हे खरे ेहे काय,

(२) लसयास, न्यायाक धश कींथाररया सकमतीच्या कशर्ारशीस लनुसरुन ८०० ते १०००
प्रकरणाींसाठी एक कामगार न्यायालय थापन करण्याच्या प्रताव ेहे , हे ही खरे ेहे काय,
(३) लसयास, सरर न्यायालयात थापन केहापयांत होणे लपेषित त ेहे ,
(४) नसयास, िवलींबाची कारणे काय ेहे त ?

िव.स. ९३ (9)
श्री. प्रिाश मेहता (२८-०५-२०१५) :(१) व (२) नाही.
इचलकरीं जीची प्रलींत्रबत प्रकरणाींची सींख्या (२१३) ल ात घेता तेथे नवीन कामगार न्यायालय
थापन करण्याचा कोणताही प्रताव शासनाक े प्रलींत्रबत नाही.
(३) प्र्न उद्ावत नाही.
(४) प्र्न उद्ावत नाही.
___________
रायातील सकश ीत बेरोजपार तरुण-तरुणीांना प्रभावी पध्दतीने रोजपार पपलब्ध होण्याबाबत
(१२)

८५५१ (०७-०४-२०१५).

श्री.सरे श हाळवणिर (इचलिरां जी) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

राज्यातील

होण्यासाठी

सुकश ीत

िवधीमीं

बेरोजगार

तरुण-तरुणीींना

ाने गठीत केलेया

प्राावी

सन्माननीय मख्यमांरी

पध्रतीने

रोजगार

उपलब्ध

रोजगार व वयींरोजगार सकमतीने तत्कालीन

उपमख्
ु यमींरी याींच्या लध्य तेखाली बैठक होवन
ू कौशय िवकासावर ार रे ण्याच्या कशर्ारशी
शासनास सारर केया ेहे त, हे खरे ेहे काय,

(२) लसयास, सरर सकमतीने केलेया कशर्ारशीचे सव्साधारण वरुप काय ेहे व
कशर्ारशीची लींमलबजावणी करण्याबाबत शासनाने कोणती काय्वाही केली ेहे लथवा
करण्यात येत ेहे ,
(३) नसयास, िवलींबाची कारणे काय ेहे त ?
श्री. दे वेंद्र फ णवीस (०७-०५-२०१५) :(१) हे लींशत: खरे ेहे .

दर. ०७.०१.२०१४ रोजी मा. उपमख्
ु यमींरी याींच्या लध्य तेखाली िवधीमीं
सकमतीची बैठक पार प ली. तथािप, िवधीमीं

ाने गठीत केलेया

सकमतीच्या लींदतम कशर्ारशीचा लहवाल

शासनास लदयाप सारर झालेला नाही.
(२) दर. ०७.०१.२०१४ च्या बैठकीस लनुल ून रोजगार व वयींरोजगार माग्रश्न केंद्राचे
यवसाय माग्रश्न व समुपरे शन केंद्रात रुपाींतर करणे ही योजना प्रथम ्प्प्यात मुींबई

उपनगर, औरीं गाबार, नागपरू , साींगली व कसींधर
ु ग
ु ् जज्यात राबिवण्यासाठी दर. १९.०५.२०१४
च्या रोजगार व वयींरोजगार िवाागाच्या शासन दनण्यान्वये प्रशासकीय मान्यता रे ण्यात
ेली ेहे .
(३) मा. राज्यमींरी, रोजगार व वयींरोजगार याींचे लध्य तेखाली थािपत िवधीमीं

ाच्या

सकमतीची पुनर् चना करण्याची काय्वाही करण्यात येत ेहे .
___________

किलोनी (ता.भद्रावती, श्ज.चांद्रपूर) येथील िना्टिा
एम्टा िोल माईन्स कलकम. च्या ननवेदनाबाबत

(१३)

८६७९ (०९-०४-२०१५).

श्री.सरे श धानोरिर (वरोरा) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय खननिम् मांरी

िव.स. ९३ (10)
(१) कना््का एम््ा कोल माईन्स कलकम., क्रकलोनी (ता.ाद्रावती, जज.चींद्रपूर)बाबत
थादनक

लोकप्रदतदनधीींनी

दरनाींक

६

जानेवारी,

२०१५

रोजीच्या

मींरी,महाराषर राज्य याींना एक लेखी दनवेरन दरले होते, हे खरे ेहे काय,

सुमारास

मा.उदयोग

(२) लसयास, या दनवेरनानस
ु ार शासनाने कोणती काय्वाही केली ेहे वा करण्यात येत ेहे ,
(३) नसयास, िवलींबाची कारणे काय ेहे त ?
श्री. प्रिाश मेहता (०८-०५-२०१५) :(१) होय.
(२) व (३) दनवेरनामध्ये उपजथत केलेया बऱयाच मद
् ा कना््का एम््ा कोल
ु याींची पत
ू त
माईन्स कलकम्े

कींपनीक ू न पत
् ा करण्यात ेली लसून उव्ररत मुदयाींबाबत पन
ू त
ू व्सन

करारनाम्या प्रमाणे उव्ररत मुदयाींची पत
् ा करण्यात येईल, लसे कींपनीने क िवले लसयाचे
ू त
जजहाक धकारी चींद्रपूर याींनी क िवले ेहे .

___________

मांबईतील धपरपाांव चौपाटीवरील लोिमान्य बाळ पांपाधर हटळिाांच्या
समाधीथळाला वरायभम
ू ी नामिरण िरण्याबाबत
(१४)

८७९२ (०७-०४-२०१५).

श्री.मांपलप्रभात लोढा (मलबार हहल), श्री.ओमप्रिाश ऊफ् बच्चू

ि ू (अचलपरू ), श्री.श्जतेंद्र आव्हा

(मांब्रा िळवा), श्री.राहल जपताप (श्रीपोंदा), श्री.रमेश िदम

(मोहोळ), श्री.किसन िथोरे (मरबा ), श्री.हसन मश्रीफ (िापल) :

सन्माननीय मख्यमांरी

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) मुींबईतील क गरगाींव चौपा्ीवरील लोकमान्य बा

गींगाधर द् काींच्या समाधीथ ाच्या

नामकरणाचा ठराव एकमताने सींमत करुन मुींबई महानगरपाकलकेने

शासनाक े पाठवन
ू ेज

चार व्ा्चा कालावधी होऊनही नामकरणाची नती शासनाक े धु खात प ू न लसयाचे
नुकतेच माहे जानेवारी, २०१५ मध्ये वा त्यासम
ु ारास दनरश्नास ेले ेहे, हे खरे ेहे काय,

(२) लसयास, शासनाने क गरगाींव चौपा्ीच्या वराज्याूमी नामकरणास लनुकूलता रश्वून
प्रताव मींजूर करावा लशी मागणी लोकमान्य द् क वराज्याम
ू ी मारक सकमतीने केली
ेहे , हे ही खरे ेहे काय,

(३) लसयास, सरर नामकरणास मींजूरी कम ण्यास िवलींब लागण्यामागची कारणे काय ेहे त,
(४) लसयास, याबाबत शासनाने सखोल चौकशी केली ेहे काय, त्यात काय ेढ ू न ेले,
(५) तदनुसार पुढे कोणती काय्वाही केली ेहे वा करण्यात येत ेहे ?
श्री. दे वेंद्र फ णवीस (०४-०८-२०१५) :(१) व (२) लोकमान्य बा

गींगाधर द् क याींचे मारक

क गरगाींव चौपा्ी येथे लसयाने, क गरगाींव चौपा्ीस “वराज्याूमी” लसे नाव रे ण्यास शासनाने
दरनाींक १७.३.२०१५ रोजीच्या शास दनण्यान्वये मान्यता दरली ेहे .
(३), (४) व (५) प्र्न उद्ावत नाही.
___________

िव.स. ९३ (11)
बेिायदा झोपडयाांतील रहहवाश्याांना पाणी परवठा िरणेबाबत
(१५)

८८७३ (०७-०४-२०१५).

श्री.योपेश सापर (चारिोप), श्री.पराप अळवणी (ववलेपाले),

श्रीमती मननषा चौधरी (दहहसर) :
काय :-

सन्माननीय मख्यमांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील

(१) मुींबई शहरातील बेकायरा झोप यात राहणाऱया रदहवाशाींच्या जगण्याच्या लक धकारास
प्राधान्य रे वून दरनाींक १ जानेवारी, २००० नींतर उाारलेया झोप याींतील रदहवाशाींना िपण्याचे

पाणी रे ण्याचे ेरे श मा.उच्च न्यायालयाने दरनाींक १५ ड सेंबर, २०१४ रोजी वा त्यासुमारास
मींब
ु ई महानगरपाकलका व शासन याींना दरले ेहे त, हे खरे ेहे काय,

(२) लसयास, मुींबई शहरात पाण्याचे योग्य दनयोजन हावे यासाठी पाणी पुरवठयाचे नवे
धोरण ठरिवण्याचीही सच
ू ना न्यायालयाने दरली ेहे, हे ही खरे ेहे काय,

(३) लसयास, याबाबत शासनाने पाणी पुरवठयाचे कोणते नवे धोरण ठरिवले वा ठरिवण्यात
येणार ेहे ,

(४) नसयास, िवलींबाचे कारणे काय ेहे त ?
श्री. दे वेंद्र फ णवीस (०४-०८-२०१५) :(१) व (२) हे खरे ेहे.
(३)

सन २००० नींतर झोप पट्टीतील रदहवाशाींना पाणी पुरवठा करण्यासींबींधी धोरणाचा मसुरा

तयार करुन ते थायी सकमती व महानगरपाकलका साागह
ृ ाच्या मींजरु ीसाठी सारर करण्यात
ेला ेहे . मींजूरीनींतर सरर धोरण बह
ृ न्मुींबई महानगरपाकलकेतर्े राबिवण्यात येईल.
(४) प्र्न उद्ावत नाही.

___________
ठाणे श्ज्यातील पहासनपर महापाकलिा

ेरात व ोल पाव येथे सेंट जोसेफ इांग्रजी

माध्यमाची तसेच िॅम्प तीन येथे चोप ा िोट् पररसरात लॉ

िॉन्व्हें ट िल या शाळा

चालिाने महानपरपाकलिेची परवानपी न घेता वाढीव बाांधिाम िेयाबाबत

(१६) ८९७४ (०७-०४-२०१५).

श्री.जयांत पाटील (इलामपूर), श्री.श्जतेंद्र आव्हा

श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.शकशिाांत कशांदे (िोरे पाव), श्री.हनमांत

(मांब्रा िळवा),

ोळस (माळकशरस),

श्री.पाां रां प बरोरा (शहापूर), श्री.अवधूत तटिरे (श्रीवध्न), श्री.हसन मश्रीफ (िापल), श्री.भािर
जाधव (पहापर), श्री.सरे श ला

(िज्त), श्री.किसन िथोरे (मरबा ) :

सन्माननीय मख्यमांरी

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) ठाणे जज्यातील उहासनगर महापाकलका

ेरात व ोल गाव येथे सें् जोसेर् इींग्रजी

माध्यमाची तसेच क्म्प तीन येथे चोप ा को्् पररसरात लॉ
चालकाने महानगरपाकलकेची परवानगी न घेता

कॉन्हें ् कुल या शा ा

वाढीव बाींधकाम केयामु े या शा े त

कशकणाऱया िवदयार्थयाांच्या जीवीताला धोका दनमा्ण झाला ेहे , हे खरे ेहे काय,

(२) लसयास, या सींबींधात चौकशी करण्यात ेहे काय, तदनुसार सींबींक धताींवर शासनाने
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत ेहे ,

(३) नसयास, िवलींबाची कारणे काय ेहे त ?

िव.स. ९३ (12)
श्री. दे वेंद्र फ णवीस (०४-०८-२०१५) :(१) व (२) हे खरे नाही. उहासनगर महापाकलका

ेरातील

व ोल गाींव येथील सें् जोसेर् बेथनी कॉन्हें ् कूल या इींग्रजी माध्यमाच्या शा े चे बाींधकाम
दनयमाधीन करण्यास मींजरू ी कम ाली ेहे. तथािप सरर शा े च्या ेवारात वाढीव बाींधकाम
केयामु े मुींब् प्राींदतक लक धदनयम १९४९ चे कलम २६०, २६८ (१)

लन्वये उहासनगर

महापाकलकेने सींबींक धतास वाढीव लनक धकृत बाींधकाम दनषकाकसत करण्याबाबत नो्ीस बजावली
होती. परीं तु सरर दठकाणी शा ा ारत लसयामु े

व इमारत ररकामी न केयामु े

दनषकासनाची काय्वाही केली नाही. तथािप प्रचकलत दनयमाींच्या लधीन राहून दनषकासनाची
काय्वाही तात्का करण्याच्या सच
ू ना उहासनगर महानगरपाकलकेस रे ण्यात ेया ेहे त.

लॉ ् कॉन्हें ् कूल, चोप ा को्् , उहासनगर-३ या शा े च्या िवकासकाने मींजुर नकाशा

यदतररक्त

वाढीव

बाींधकाम

केयामु े

महापाकलकेने

महाराषर

प्रारे कशक

व

नगररचना

लक धदनयम १९६६ चे कलम ५२, ५३ लन्ये नो्ीस बजावण्यात ेली ेहे . त्यावर सरर
िवकासकाने मा.उच्च न्यायालय, मींब
ु ई येथे याक चका िमाींक ६३६१/२०१४ राखल केली लसन
ू ,
मा.न्यायालयाने सरर बाींधकामचे दनषकासन करण्यास थक गती ेरे श दरलेले ेहे त. सरर
प्रकरण लदयािप न्यायप्रिवषठ ेहे .
(३) प्र्न उद्ावत नाही.
___________
मांबई घाटिोपर पांतनपर येथील ब्रम्हिमारी या सांथेच्या ताब्यातील मैदानाबाबत
(१७)

९००४ (०६-०४-२०१५).

श्री.सांजय िदम (दापोली), श्री.श्जतेंद्र आव्हा

श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.भािर जाधव (पहापर) :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(मांब्रा िळवा),

सन्माननीय मख्यमांरी पुढील

(१) मींब
ु ई घा्कोपर पींतनगर येथील ब्रम्हकुमारी या सींथेच्या ताब्यात लसलेला मैराींनाचा ााग
महापाकलका प्रशासनाने ताब्यात घेऊन सामान्याींसाठी खुला करण्याचा दनण्य घेतला ेहे , हे
खरे ेहे काय,

(२) लसयास, शासनाने कोणती काय्वाही वा करण्यात येत ेहे ,
(३) नसयास, िवलींबाची कारणे काय ेहे त ?

श्री. दे वेंद्र फ णवीस (०४-०८-२०१५) :(१) घा्कोपर पींतनगर येथील ेचाय् लरे खे ाचे मैरान
हे मे.व ् ररन्युलल जपररच्युलल (ब्रम्हकुमारीज) या सींथेस रत्तक व रे खााल तत्वावर
दरनाींक १६.९.१९९९ ते १५.०९.२०१४ पयांत रे ण्यात ेले होते. तथािप सरर खे ाच्या मैरानाचा

गैरवापर करणे व मैरानाच्या काही ाागात सामान्य नागररकाींना प्रवेश नाकारत लसयाबाबत
प्राप्त तिारीींच्या लन्
ु ींगाने महापाकलका प्रशासनाने सरर मैरानाचा ताबा महानगरपाकलकेक े
घेण्याचा दनण्य घेतला ेहे .

(२) ेचाय् लरे मैरानाचा ताबा महापाकलकेक े हताींतरीत करण्याकररता ब्रम्हकुमारी या
सींथेस महानगरपाकलकेमार््त नो्ीस रे ण्यात ेली होती. सरर नो्ीशीिवरुध्र या सींथेने

िव.स. ९३ (13)
मा.शहर दरवाणी न्यायालयात स्
ु िमाींक २२६५/२०१४ लन्वये याक चका राखल केली होती.

परीं तु मा.शहर दरवाणी न्यायालयाने सरर सींथेच्या बाजूने थक गती ेरे श पाररत न केयाने
सींथेने मा.उच्च न्यायालयात याक चका राखल केली लसन
ू , सरर प्रकरण सध्या न्यायप्रिवषठ
ेहे .

(३) प्र्न उद्ावत नाही.
___________
पणे आणण वपांपरी धचांचव

महानपरपाकलिा पररवहन महामां ळाि ील बसेस

चालववण्यािरीता ठे िेदारी तत्वावर िाम िरणाया िांराटी िामपाराांना
िमी वेतनावर िाम िरावे लापत असयाबाबत
(१८)

९२३८ (०६-०४-२०१५).

श्री.लक्ष्मण जपताप (धचांचव ) :

सन्माननीय मख्यमांरी

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

पुणे

ेणण

िपींपरी

क चींचव

महानगरपाकलका

पररवहन

महामीं

ाक ील

बसेस

चालिवण्याकरीता ठे केरारी तत्वावर काम करणाऱया ४००० च्यावर कींरा्ी कामगाराींना क्रकमान
वेतना पे ाही कमी वेतनावर काम करावे लागत लसयाचे माहे ड सेंबर २०१४ मध्ये
दनरश्नास ेले ेहे , हे खरे ेहे का ?
(२) लसयास, महानगरपाकलका क्रकमान वेतन कायदयाचा ाींग करत ेहे त, हे ही खरे ेहे
काय,
(३) लसयास, क्रकमान वेतन कायदयाचा ाींग करणाऱया ठे केरारावर शासनाने काय काय्वाही
केली वा करण्यात येत ेहे ,

(४) नसयास, िवलींबाची कारणे काय ेहे त ?
श्री. दे वेंद्र फ णवीस (१०-०८-२०१५) :(१) पुणे महानगर पररवहन महामीं

ाच्या बसेसवर कींरा्ी

चालक सेवकाींच्या दनयुक्ता करण्यात ेलेया नाहीत. तथािप, महामीं

ाने ाा त
े त्वावर

घेतलेया बसेस ेज रोजी सींचालनाकामी उपलब्ध लसून, सींबींक धत ठे केराराींनी चालक
सेवकाींच्या दनयुक्ता त्याींच्या सींथेमार््त केलेया ेहे त.

(२) व (३) ठे केरार याींनी त्याींचे सींथेमार््त दनयुक्त केलेया चालक सेवकाींबाबत कामगार
कायदयाच्या तरतर
ू ीनस
ु ार लध्य
महामीं

तथा यवथापकीय सींचालक, पण
ु े महानगर पररवहन

कल.याींचक
े ू न तपासणी करण्यात येत ेहे.

सींबींक धत ठे केराराींक ू न क्रकमान वेतन कायदयानस
् म
े ध्ये काही रु्ी रादहयास
ु ार पूतत

त्याची पूतत
् ा करण्यासाठी त्याींच्या सींचलनाच्या रे य त्रबलाच्या ३० ्क्के रक्कम राखून ठे वलेली
ेहे .

(४) प्र्न उद्ावत नाही.
___________

िव.स. ९३ (14)
पणे महानपरपाकलिेतील कश ण मां ळाला पूवीप्रमाणेच आधथ्ि अधधिार दे ण्याचा प्रताव
(१९)

९३९७ (०७-०४-२०१५).

श्री.सरे श धानोरिर (वरोरा) :

सन्माननीय मख्यमांरी पुढील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) पुणे महानगरपाकलकेतील कश ण मीं

ाला पूवीप्रमाणेच ेक थ्क लक धकार रे ण्याचा प्रताव

दरनाींक २० जानेवारी, २०१५ रोजी पण
ु े महानगरपाकलकेच्या सव्साधारण साेने मींजरु करुन
शासनाक े लींदतम मींजुरी कम ावी यासाठी पाठिवला ेहे , हे खरे ेहे काय,

(२) लसयास, राज्य कश ण हक्क कायरा ेणण मा.उच्च न्यायालयाच्या ेरे शानुसार
शासनाने कश ण महामीं

बरखात केले, हे ही खरे ेहे काय,

(३) लसयास, त्याची कारणे काय होती व सदय्जथतीत पाठिवलेया प्रतावास शासनाने
मींजरु ी दरली ेहे काय,

(४) नसयास, िवलींबाची कारणे काय ेहे त

?

श्री. दे वेंद्र फ णवीस (१०-०८-२०१५) :(१) हे खरे नाही.
(२) हे खरे नाही.
(३) प्र्न उद्ावत नाही.
(४) प्र्न उद्ावत नाही.
___________
पणे महानपरपाकलिेने पभारलेया बी.आर.टी. रत्यावरील
अनेि बस थाांब्यात चोरी झायाबाबत
(२०)

९६६९ (०६-०४-२०१५).

श्री.जपदीश मळीि (व पाव शेरी) :

सन्माननीय मख्यमांरी

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) पुणे महानगरपाकलकेने उाारलेया बी.ेर.्ी. रत्यावरील लनेक बस थाींब्यात काही

ाागाची चोरी झाली लसयाचे दरनाींक ३० ऑक््ोबर, २०१४ रोजी वा त्या सुमारास दनरश्नास
ेली ेहे , हे खरे ेहे काय,

(२) लसयास, जेएनएनये
ु रएम लींतग्त होणाऱया रत्यावरील बस थाींबे व त्याींच्यावरील
वतुची सुर ा करण्याची जबाबरारी नेमकी कुणाची ेहे ,

(३) लसयास, सरर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली ेहे काय,
(४) नसयास, िवलींबाची कारणे काय ेहे त ?
श्री. दे वेंद्र फ णवीस (१०-०८-२०१५) :(१) होय.
(२) सदय:जथतीत सरर जबाबरारी पुणे महानगराकलकेची ेहे . पुणे महानगरपाकलकेक ू न
बीेर्ी सुरु झायानींतर, सररचे बस थाींबे पररवहन महामीं
थाींब्याची सुर ा महामीं

ामार््त ठे वली जाणार ेहे .

ाक े हताींतरीत होतील त्यानींतर

िव.स. ९३ (15)
(३) पुणे महानगरपाकलकेने े ीं री रता, नगर रता, सींगमवा ी रता या एकूण १६ क्रक.मी..
लाींबीच्या बी.ेर.्ी.एस. कॉरी ोर मागा्मध्ये बाींधण्यात ेलेया बसथाींब्यावर दरनाींक

१३.२.२०१५ पासन
पण
ू ्प्प्या्प्प्याने सरु काींची नेमणक
ू
ु े महानगरपाकलकेमार््त करण्यात
ेलेली ेहे .

(४) प्र्न उद्ावत नाही.
___________
पणे-वपांपरी-धचांचव

महानपरपाकलिा येथे एएनएम, जीएनएम व साव्जननि आरोय पररचारि
ररक्त पदाांबाबत

(२१)

९६७१ (०६-०४-२०१५).

श्री.जपदीश मळीि (व पाव शेरी) :

सन्माननीय मख्यमांरी

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) पुणे-िपींपरी-क चींचव

महानगरपाकलका येथे एएनएम, जीएनएम व साव्जदनक ेरोग्य

पररचारीकररता याींची दरनाींक ३१ ऑक््ोबर, २०१४ लखेर क्रकती परे ररक्त ेहे त,
(२) सरर परे ारण्यासाठी महानगरपाकलका प्रशासनाने कोणती काय्वाही केलेली ेहे ,
(३) पुणे-िपींपरी-क चींचव

महानगरपाकलका येथे साव्जदनक ेरोग्य पररचाररकाींची परे ररक्त

श्री.

(१०-०८-२०१५)

ठे वण्याची कारणे काय ेहे त ?
दे वेंद्र

फ णवीस

:(१)

दरनाींक

३१

ऑक््ोबर,

२०१४

लखेर

पुणे

महानगरपाकलकेत एएनएम (ऑजक्झलरी नस्)-१५, जीएनएम (ज्यदु नलर नस्)-२८ एकूण ४३ परे
तर िपींपरी-क चींचव

महानगरपाकलकेत एएनएम-२, ्ार्नस् (जीएनएस)-२२ व पजब्लक हे थ

नस् (साव्जदनक ेरोग्य पररचारीका)-४ लशी एकूण २८ परे ररक्त ेहे त.

(२) पुणे महानगरपाकलकेमध्ये जीएनएम (ज्युदनलर नस्) या पराकररता दरनाींक १६.५.२०१२
रोजी

रे ण्यात

ेलेया

जादहरातीनुसार

सेवक

दनव

सकमतीने

तयार

केलेया

दनव यारी/देलदतररक्त दनव यारी मधील ८ उमेरवाराींची दनयक्
ु ती दरनाींक ८.३.२०१५ रोजी

करण्यात ेली ेहे. पुणे महानगरपाकलकेमधील एएनएम (ऑजक्झलरी नस्), जीएनएम
(ज्युदनलर नस्) या पराींचे ेर ण मागासवग् क ाक ू न दरनाींक ३०.७.२०१४ रोजी तपासून

घेण्यात ेले. तदनींतर मराठा-मुजलम ेर ामध्ये बरल झाला. त्याप्रमाणे रो्र तयार
करण्याची प्रक्रिया चालू करण्यात ेली होती. सरर ेरक्ाणावर मे.न्यायालयाने थक गती

दरयाने पुन्हा जुन्या ेर ण पध्रतीनुसार रो्र तयार करण्याची काय्वाही करण्यात येत
ेहे . सबब सररची ररक्त परे ारण्याची काय्वाही रो्र जथती दनज्चत झायानींतर
दनज्चत करण्यात येणाऱया ेर णानुसार ारती प्रक्रिया करण्यात येणार ेहे .
िपींपरी-क चींचव

महानगरपाकलकेमध्ये सरर परे ारणेबाबत जादहरात प्रकसध्र करणेची

काय्वाही चालू ेहे .

(३) वरील प्रशासकीय कारणातव साव्जदनक ेरोग्य पररचाररकाींची परे ररक्त रादहलेली
ेहे त.
___________

िव.स. ९३ (16)
िला् (पश्श्चम) पररसरामध्ये दफनभूमी नसयाबाबत
(२२)

९७९८ (०७-०४-२०१५).

श्री.सांजय पोतनीस (िकलना) :

सन्माननीय मख्यमांरी पुढील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) कुला् (पज्चम) पररसरामध्ये रर्नाूमी नसयामु े

या पररसरातील मुजलम मत
ृ

यक्तीला लींत्यसींकारासाठी कुला् (पव
ू )् येथील कसाईवा ा रर्नाम
ू ीमध्ये रे वे ्े शन पार
करून जावे लागत लसयामु े त्याींच्याकररता प्रााग ि १५८ , कपना ्ॉकीसमोर, कुला्

प
े ो

समोरील मकसूर इ्े ्, क्रकमत नगर, नसीबुलाह कींपाउीं , येथे जागा राखीव लसून सरर
जागा महानगरपाकलकेने हताींतररत केली ेहे , हे खरे ेहे काय,

(२) लसयास, सदयजथतीमध्ये सरर जागेवर मोठ्या प्रमाणात लदतिमण झालेले ेहे , हे ही
खरे ेहे काय,
(३) लसयास, सरर जागेवरील लदतिमण ह्वून या जागेवर कब्रतान ेणण उदयान
िवककसत करण्याबाबत शासन तरावर काय काय्वाही करण्यात ेली ेहे वा येत ेहे ,
(४) नसयास, िवलींबाची कारणे काय ेहे त ?
श्री. दे वेंद्र फ णवीस (०४-०८-२०१५) :(१) सरर जागेवर सी.्ी.एस.ि. ४०४, ४०५, ४०६/दे६, ४११,
४०७, ४०९ बह
ु ई महानगरपाकलकेच्या मालकीची ेहे त व सरर जागा मोहमरे न कब्रतान,
ृ न्मींब
जी िवश कब्रतान व मध्यवती कब्रतानकरीता ेरषित त ेहे .
(२) हे खरे ेहे .
(३) सरर जागेवरील लदतिमणाचे सवे ण करण्यासाठी दनिवरा मागवून काया्रेश रे ण्याची

प्रक्रिया बह
ृ न्मुींबई महानगरपाकलकेमार््त सुरु ेहे . सरर जागेचे सवे ण झायानींतर सरर
जागेवरील लदतिमण ह्िवण्यात येईल व ही जागा मजु लम कब्रतानासाठी िवककसत करुन
वापरण्यात येईल.

(४) प्र्न उद्ावत नाही.
___________
कशवाजीनपर मानखद् (बह
ृ न्मांबई महानपर पाकलिा एम पूव् प्रभाप) अांतप्त शताब्दी
(२३)

रूणालयाची श्रेणी वाढ व वैद्यिीय महाववद्यालयाची थापना िरण्याबाबत

१०२३३ (०९-०४-२०१५).

श्री.अबू आजमी (मानखूद् कशवाजीनपर) :

सन्माननीय

मख्यमांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) कशवाजीनगर मानुखुर् (बह
ू ् प्रााग) लींतग्त शताब्री
ृ न्मुींबई महानगर पाकलका एम पव
रूग्णालयाची श्रेणी वाढ व वैदयकीय महािवदयालयाची थापना करण्याबाबतची मागणी

थादनक लोकप्रदतदनधी, सेवााावी सींघ्ना व त्याींचे पराक धकारी याींनी मा.मुख्यमींरी मा.मींरी
(साव्जदनक ेरोग्य व वैदयकीय कश ण) राज्यमींरी (साव्जदनक ेरोग्य व वैदयकीय

कश ण), प्रधान सक चव (साव्जदनक ेरोग्य व वैदयकीय कश ण), सींबींक धत महापकलका
ेयुक्त उत्तर पूव् उपनगरे व लदतररक्त महापाकलका ेयुक्त (उत्तर पूव् उपनगरे परर ेर)
याींचेक े माहे ड सेंबर २०१४ मध्ये वा त्यासुमारास लेखी दनवेरनारारे केली ेहे , हे खरे ेहे
काय,

िव.स. ९३ (17)
(२) लसयास, शासनाने उक्त दनवेरनाच्या लनु्ींगाने कोणता दनण्य घेतला व त्यानुसार पुढे
कोणती काय्वाही केली वा करण्यात येत ेहे ,

(३) नसयास, िवलींबाची कारणे काय ेहे त ?
श्री. दे वेंद्र फ णवीस (०४-०८-२०१५) :(१) हे खरे ेहे .
(२)

शताब्री रुग्णालय हे

२१० रुग्णशय्येचे रुग्णालय लसन
ू

वैदयकीय महािवदयालय

उाारण्यासाठी ४६० खा्ाींची ेव्यकता ेहे. शताब्री रुग्णालयाकररता ेरषित त लसलेला
ाख
ू ीं

८.३१ एकर ेहे. तेथे वैदयकीय महािवदयालय बाींधण्यासाठी हा ाख
ू ीं

परु े सा नसन
ू

लजून २ एकर ाख
ू ीं ाची ेव्यकता ेहे. यासाठी रुग्णालयाच्या ाोवतालच्या पररसरामध्ये २
एकर ाख
ू ीं

एमएमेर ीए मार््त उपलब्ध होण्याची शक्यता ेहे . तदनींतर सरर रुग्णालयाचे

िवतारीकरण करुन तेथे वैदयकीय महािवदयालय उाारणेबाबत पुढील दनण्य बह
ृ न्मुींबई
महानगरपाकलकेमार््त घेण्यात येईल.
(३) प्र्न उद्ावत नाही.
___________
ठाणे श्जहयातील वाहति िों ी सो ववण्यासाठी ठाणे-कभवां ी-ियाण
भापातील वाहति व्यवथा सधारण्याबाबत
(२४)

१०५९३ (०६-०४-२०१५).

श्री.श्जतेंद्र आव्हा

(मांब्रा िळवा), श्री.प्रिाश आ बटिर (राधानपरी), श्री.सभाष साबणे (दे पलूर),

श्री.अशोि पाटील (भाां ू प पश्श्चम),
पश्श्चम) :

श्री.पाां रां प बरोरा (शहापूर), श्री.रमेश िदम (मोहोळ),
ॉ.बालाजी किणीिर (अांबरनाथ), श्री.नरें द्र पवार (ियाण

सन्माननीय मख्यमांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) ठाणे जजहयातील वाहतुक कों ी सो िवण्यासाठी ठाणे-कावीं ी-कयाण ाागातील वाहतक
ु
यवथा सुधारण्यासाठी ेव्यक प्रकपाींच्या ताींत्ररक-ेक थ्क यवहाय्ता लहवाल तयार
करण्यासाठी एमएमेर ीएने दरनाींक १२ जानेवारी,२०१५ रोजी मान्यता दरली ेहे , हे खरे ेहे
काय,
(२) लसयास, उक्त प्र्नी घेतलेया दनण्याचे थो क्यात वरुप काय ेहे व त्यानुसार

ठाणे जजहयातील वाहतुकीची समया दरवसेंदरवस गींाीर बनत चाललेली लसयाने वाहतुकीची
समया सो िवण्यासींराा्त कोणती काय्वाही केली वा करण्यात येत ेहे ,
(३) नसयास, िवलींबाची कारणे काय ेहे त

?

श्री. दे वेंद्र फ णवीस (१०-०८-२०१५) :(१) होय.
(२) ठाणे-कावीं ी-कयाण (२३.७५ क्रक.मी.) या मागा्करीता मोनोरे ल प्रकपाचा ताींत्ररक-ेक थ्क
सस
ु ाध्यता ल्यास सलागारामार््त माहे ड सेंबर, २०११ साली तयार करुन शासनास माहे
सप््ें बर, २०१३ मध्ये सारर केला. त्यास लनुसरुन ताींत्ररक-ेक थ्क सुसाध्यता लहवाल सम
ु ारे

१० व्ा्पूवी केलेया सवांक् पररवहन ल्यास (सन २००५) च्या सवे णावर ेधारीत लसून
या रशकातील साोवतालच्या पररसरातील होणारा सींााय जलर िवकासाचा िवचार करुन

िव.स. ९३ (18)
पररसरातील रै नींदरन वाहतक
ू प्रवाशाींची सींख्या पन
ु ्च: लींराजजत करणे, मोनोरे ल ेरे खनात
बरल करावे क्रकींवा कसे त्याबाबतची शक्यता तपासणे तसेच उपलब्ध लसणाऱया सव्

तींरज्ञानाचा िवचार करुन काय् म वाहतक
ू प्रणालीच्या दनव ीबाबतचा ल्यास सलागारामार््त
तयार करण्याबाबत शासनाने दनरे श दरले होते. त्यानु्ींगाने मुींबई महानगर प्ररे श िवकास

प्राक धकरणाने ठाणे-कावीं ी-कयाण मागा्साठी योग्य साव्जदनक जलर वाहतूक यवथेचा
ताींत्ररक-ेक थ्क सुसाध्यता ेणण सिवतर प्रकप लहवाल तयार करण्यासाठी मे.

ी’

लपोलोदनया, इ्ली ेणण TCE, मुींबई (सींयुक्त उपिम) याींची माहे एिप्रल, २०१५ मध्ये

सलागार म्हणन
ू दनयक्
ु ती केली लसन
ू सरर प्रकपाचा लींदतम मसर
ु ा लहवाल जानेवारी,
२०१६ लखेर लपेषित त ेहे .
(३) प्र्न उद्ावत नाही.
___________
िों वा खद् (श्ज. पणे) पावठाण्यातून िौरसरबापि े जाणाया रत्यावरील पलाचे िामाबाबत
(२५)

१०८५९ (०८-०४-२०१५).

श्री.योपेश हटळे िर (ह पसर), श्री.हसन मश्रीफ (िापल),

श्री.कभमराव तापिीर (ख िवासला) :

सन्माननीय मख्यमांरी पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा

करतील काय :-

(१) कों वा खुर् गावठाण्यातून “कौरसरबागक े जाणाऱया रत्यावरील पुलाचे काम लनेक
व्ा्पासून रख ले ेहे, हे खरे ेहे काय,

(२) लसयास, हा पल
ु धोकारायक लसन
ू वाहतक
ु ीसाठी खल
ु ा केयाने लपघात होत ेहे त
रख लेले काम त्वरीत पुण् करण्यात यावे लशी मागणी नागररकाींनी जानेवारी, २०१५ च्या
ररम्यान केली ेहे , हे खरे ेहे काय,

(३) लसयास, याबाबत शासन कोणती काय्वाही करणार ेहे वा करीत ेहे ,
(४) नसयास, िवलींबाची कारणे काय ेहे त ?
श्री. दे वेंद्र फ णवीस (२६-०६-२०१५) :(१) होय, सरर पुलाचे काम प्रत्य
करणारे व ृ
होते.

काढणेकररता परवागनी प्राप्त झाली नसयाने सुमारे दर

जागेवरील ल थ ा
व्ा्पासून रख लेले

(२) होय.
(३) सरर पुलाचे कामास ल थ ा करणारे व ृ

काढणेकररता व ृ

प्राक धकरणाने दरनाींक

१२.१.२०१५ रोजी परवानगी दरली लसून. त्यानुसार सरर पुलाचे उव्ररत कामाकरीता नयाने
दनिवरा मागिवणेची काय्वाही सुरु ेहे .
(४) प्र्न उद्ावत नाही.

___________

िव.स. ९३ (19)
ससाणेनपर ह पसर (श्ज.पणे) येथे मोठ्या प्रमाणातहोत असलेली वाहतूिीची वद् ळ
(२६)

१०८६५ (०६-०४-२०१५).

श्री.योपेश हटळे िर (ह पसर), श्री.जपदीश मळीि (व पाव

शेरी), श्री.कभमराव तापिीर (ख िवासला) :
करतील काय :-

सन्माननीय मख्यमांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा

(१) ससाणेनगर (ह पसर, जज.पण
ु े) येथे मोठ्या प्रमाणात वाहतक
ु ीची वर्

लसते, या

चौकीतील वर् ीमु े लनेक वे ा लपघात होण्याची शक्यता दनमा्ण झायाने रे वे उड् ाणपल
ू
हावा लशी मागणी मा.मुख्यमींरी याींना दरनाींक २५/११/२०१४ रोजी थादनक लोकप्रदतदनधीींनी
लेखी वरुपात केली ेहे , हे खरे ेहे काय,
(२) लसयास,

रे वे उड् ाणपूल हावा म्हणून थादनक नागररकाींनी लनेक वे ा ेींरोलनेही

केली ेहे त, हे ही खरे ेहे काय,

(३) लसयास, पुणे महानगरपाकलका याींनी सरर रे वे उड् णपूलाचा प्रताव तयार केला ेहे
काय,

(४) लसयास, सरर प्रतावाबाबत शासनाने कोणती काय्वाही केली वा करण्यात येत ेहे ,
(५) नसयास, िवलींबाची कारणे काय ेहे त ?
श्री. दे वेंद्र फ णवीस (३०-०६-२०१५) :(१) मा.थादनक लोकप्रदतदनधी याींनी ह पसर-ससाणेनगर
मागा्वरील रे वे लीं रपास मींजूर करुन तात ीने काम सुरु करणे याबाबत दरनाींक २५/दे११/दे२०१४
रोजी मा.मुख्यमींरी, महाराषर राज्य याींना लेखी वरुपात मागणी केलेली ेहे .
(२) होय.
(३) होय.
ह पसर-ससाणेनगर येथील रे वे िॉकसींगमु े होणारी वाहतक
ू कों ी ररू करणेसाठी पुणे

महानगरपाकलकेमार््त प्रथमत् रे वे उड् ाणपुलाचे सींकपक चर तयार केलेले ेहे . तसेच या

रे वे िॉकसींगचे दठकाणी रे वे ाय
ु ारी मागा्चेही सींकपक चर तयार करणेत ेले. या रोन्ही
सींकपक चरापैकी रे वे ाुयारी मागा्चे सींकपक चर हे ताींत्ररक दृष्या जात योग्य ेहे . तसेच

जागेवरील पररजथती व पारचाऱयासाठी ाूयाींरी मागा्चा प्रताव जात योग्य ेहे . सरर ाूयारी
मागा्चा प्रताव ेक थ्क दृष्याही कमी खचा्चा ेहे .

(४) पूणे महानगरपाकलकेमार््त ससाणेनगर येथे रे वे ाुयारी (लीं रपास) मागा्चा प्रताव
ताींत्ररक दृषया जातत योग्य लसयाने या कामाकरीता जादहर दनिवरा दर.२१.०३.२०१३ रोजी
मागिवणेत ेया ेहे त. सरर दनिवरा मा.थायी सकमती ठ.ि २४२, दरनाींक ०४/०६/२०१३
लन्वये मान्य झालेली ेहे . तसेच यशवी ठे केरार मे.्ी.ल्ण्

्ी ग्रुप याींना दरनाींक

१७/६/२०१३ रोजी काया्रेश रे णत
े
ेलेला ेहे . या प्रकपाचे सव् साधारण व ताींत्ररक
ेराखड्याींना रे वे िवाागाक ू न दर. ०५/०१/२०१५ रोजी लींदतम मान्यता प्राप्त झालेली ेहे .
(५) प्र्न उद्ावत नाही.

___________

िव.स. ९३ (20)
परभणी शहरातील

ॉ.बाबासाहे ब आांबे िर याांच्या पतळ्लयापासून शहरात जाणाया मख्य

रत्याला हठिहठिाणी थायी, अथायी अनतक्रमणाांने वेढयाबाबत
(२७)

११०१४ (०७-०४-२०१५).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) पराणी शहरातील

ॉ.राहूल पाटील (परभणी) :

सन्माननीय मख्यमांरी पुढील

ॉ.बाबासाहे ब ेींबे कर पत
ु ळ्यापासन
ू शहरात जाणाऱया मख्
ु य रत्याला

दठकदठकाणी थायी, लथायी लदतिमणाींने वेढले लसयाचे नक
ु तेच माहे ड सेंबर, २०१४ मध्ये
वा त्याररम्यान दनरश्नास ेले ेहे , हे खरे ेहे काय,

(२) लसयास, सरर रत्यासमोर िवसावा कॉन्र, ्े ् बँक ऑर् इींड या, जजहा परर्रे च्या
लक धकारी, पराक धकाऱयाींची दनवासथाने याींच्यासमोरच सरर लदतिमणे मोठ्या प्रमाणात
वाढली लसन
ू ्या लदतिमणामु े रहरारीला रे खील मोठा ल थ ा दनमा्ण होत ेहे , हे ही
खरे ेहे काय,

(३) लसयास, यासींराा्त शासनाने चौकशी केली ेहे काय, त्यात काय ेढ ू न ेले,
(४) तदनुसार सरर लदतिमणे तात्का

ह्िवण्याबाबत शासनतरावर काय काय्वाही करण्यात

ेली ेहे वा येत ेहे ,

(५) नसयास, िवलींबाची कारणे काय ेहे त ?
श्री. दे वेंद्र फ णवीस (२६-०६-२०१५) :(१) व (२) लींशत्खरे ेहे.
ॉ. बाबासाहे ब ेींब क
े र याींच्या पूतळ्यापासून पुढे जाणा-या रत्यावर काही दठकाणी

लथायी/देतात्परु ती रक
ु ाने ेणण काही हातगाड्याींच्या रक
ु ानराराींनी रक
ु ाने था्याने ेढ ू न
ेले होते. सररची रक
ु ाने दनषका्ीत करण्याची काय्वाही पराणी शहर महानगरपाकलकेतर्े
करण्यात येत ेहे.

(३), (४) व (५) प्र्न उद्ावत नाही.
___________
रामटे ि (श्ज.नापपूर) पररसरातील नपरधन येथे सय्लक्ष्मी श्पननांप कमल येथील
िामपाराांवर व्यवथापनाद्वारे होत असलेला अन्याय.

(२८)

१११०९ (०७-०४-२०१५).

श्री.ड

मलीिाजन
ू् रे ड ी (रामटे ि) :

सन्माननीय िामपार

मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राम्े क (जज.नागपूर) पररसरातील नगरधन येथे सुयल
् क्मी जपदनींग कमल येथील
कामगाराींनी यवथापनादवारे होत लसलेया लन्यायािवरोधात दरनाींक १३ जानेवारी, २०१४
रोजीच्या सुमारापासून काम बींर ेींरोलन केले, हे खरे ेहे काय,

(२) लसयास, या कामगाराींच्या मागण्याींचे वरुप काय ेहे व यावर कोणता दनण्य घेतला
ेहे ,
(३) नसयास, िवलींबाची कारणे काय ेहे त ?

िव.स. ९३ (21)
श्री. प्रिाश मेहता (१६-०६-२०१५) :(१) हे लींशत् खरे ेहे , मार सुयल
् क्मी जपदनींग कमल
येथील कामगाराींनी दरनाींक ११/दे१/दे२०१५ रोजीच्या रप
ु ार पासून कामबींर ेींरोलन सुरु केले होते.
(२) कामगाराींच्या मागण्याचे वरुप खालील प्रमाणे ेहे .

(१) सव् ब तर्े कामगाराींना व दनलींत्रबत कामगाराींना कामावर घेणे व चालू लसलेया

काही कामगाराींची चौकशी थाींबिवणे.

(२) सव् बरली कामगाराींना थायी करणे
करणे.

(३) मागील रोन व्ा्पासन
ू प्रलींत्रबत लसलेया सव् कामगाराींची पगार वाढ दनज्चत
(४) काम करुन सुध्रा रोन मदहन्याींपयांत ज्या कामगाराींना पगार कम ालेला नाही लशा

ेर. ब्यू.व एन. ब्यू. कामगाराींना त्याींचा पगार रे ण.े

(५) सव् र्ो ीींग कामगाराींना इतर कमगाराींचा रजा् रे ऊन त्याप्रमाणे सोई सुिवधा व

पगार वाढ रे ण्यात यावी.

मुींबई औदयोक गक सींबींध लक धदनयम, १९४६ लींतग्त उक्त कारखान्यातील कामगार

प्रदतदनधीींनी त्याींच्या िविवध मागण्याींबाबत यवथापनास दर.२/०९/२०१३ रोजी ‘’नमुना-एल’’
रे ऊन दर.१३/९/२०१३ रोजी लपर कामगार ेयुक्त, नागपूर या काया्लयास ‘’नमुना-एन’’ सारर

करुन समे् काय्वाही सुरु करण्याकरीता िवनींती केली होती. सहाय्यक कामगार ेयुक्त,
नागपरू

व

समे्कत्या्सम

यवथापन

व

कामगार

प्रदतदनधी

याींना

वे ोवे ी

चचा्/देसमे्ाकरीता पाचारण करण्यात ेले होते. मार कामगाराींच्या मागण्याींबाबत त जो

न

झायामु े सररचे प्रकरण लसर्ल करण्यात येऊन दर.१३/१२/२०१४ रोजीच्या कामगाराींच्या
मागण्या सींराा्त यवथापनेस दरलेया सूचनेच्या लनु्ींगाने लपर कामगार ेयुक्त, नागपूर
या काया्लयाने दर.५/१/२०१५, ७/१/२०१५ व ९/१/२०१५ रोजी त जो ीसाठी बैठक ेयोजजत

केली. बैठकीस कामगार प्रदतदनधी लथवा कामगार उपजथत नहते. शासनाने सररील मागण्या
बाबतचे प्रकरण औदयोक गक न्यायालय, नागपूर येथे लकादनण्यायाथ् पाठिवले ेहे .

दर.८/३/२०१५ रोजी वेतनवाढी व इतर मागण्याींबाबत यवथापन व कामगाराींमध्ये

समझोता झाला लसन
५७ दरवसाींचा सींप मागे घेण्यात ेला ेहे व सरर कराराच्या
ू
लन्
ु ींगाने औदयोक गक न्यायालयाने दनवा ा दरला ेहे .
(३) प्र्न उद्ावत नाही.

___________
मांबई महानपरपाकलिेच्या आर ववभापातील लोिसांख्या जात
(२९)

असतानाही ड पें सरीची सांख्या िमी असयाबाबत

११३४६ (०७-०४-२०१५).

ॉ.भारती लव्हे िर (वसोवा) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्यमांरी पुढील

(१) मुींबई महानगरपाकलकेच्या ेर िवाागातील लोकसींख्या जात लसतानाही ड पें सरीची
सींख्या कमी ेहे , हे खरे ेहे काय,

(२) लसयास, उपनगराच्या पूव् ाागातील रुग्णाींना उपचाराकरीता पज्चम ाागात यावे लागते,
हे ही खरे ेहे काय,

िव.स. ९३ (22)
(३) लसयास, ड पेंसरीची सींख्या वाढिवण्याबाबत शासन दनण्य घेणार ेहे काय,
(४) नसयास, िवलींबाची कारणे काय ेहे त ?
श्री. दे वेंद्र फ णवीस (३०-०६-२०१५) :(१) हे खरे नाही.
(२) हे लींशत् खरे ेहे .
(३)

सध्या

बोरीवली

(पूव)्

येथील

बह
ृ न्मुींबई

महानगरपाकलकेच्या

कतुरबा

िॉस

रो

प्रसुतीगह
ृ ाचे नुतनीकरण करण्यात येत लसून १५० खा्ाींचे सव्साधारण रुग्णालय सुरु करण्याचे
प्रतािवत ेहे . त्यायोगे रुग्ण सेवेची दनक

ाागिवणे शक्य होईल.

(४) प्र्न उद्ावत नाही.
___________
जळपाांव महानपरपाकलिेवर नाबा ् व इतर ववत्तीय सांथाांची
असलेली िरो ो रुपयाांची थिीत िजे
(३०)

११६५८ (०६-०४-२०१५).

भोळे (जळपाव शहर) :

ॉ.सतीश (अण्णासाहे ब) पाटील (एरां ोल), श्री.सरे श (राजूमामा)

सन्माननीय मख्यमांरी पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) ज गाींव महानगरपाकलकेवर नाबा ् व इतर िवत्तीय सींथाींची करो ो रुपयाींची कज् थकीत
ेहे त, हे खरे ेहे काय,
(२) लसयास, महानगरपाकलकेत येणाऱया उत्पन्नातन
ू सव् रक्कम कज् र्े ण्यातच खच् होत
लसयामु े तेथील िवकास कामे ठप्प झालेली ेहे त, हे ही खरे ेहे काय,

(३) लसयास, या महानगरपाकलकेला शासनाने ेक थ्क मरत रे ण्याबाबत कोणती काय्वाही
केली वा करण्यात येत ेहे ?
श्री. दे वेंद्र फ णवीस (३०-०६-२०१५) :(१) ज गाींव महानगरपाकलकेने नाबा ् या िवत्तीय
सींथेक ू न कज् घेतलेले नाही. तथािप, हु को ेणण ज गाींव जजहा मध्यवती सहकारी
बँकेक ू न तत्कालीन ज गाींव नगरपाकलकेने घेतलेली कजे थकीत ेहे त हे खरे ेहे ,

(२) महानगरपाकलकेच्या उत्पन्नाचा काही ााग वरील कजा्च्या परतर्े ीकररता वापरण्यात येत
ेहे हे खरे ेहे. तथािप, महानगरपाकलका दनधी, शासकीय लनुरान ेणण खासरार-ेमरार
दनधीमधन
ू ज गाव महानगरपाकलकेक ू न िविवध िवकास कामे करण्यात ेली ेहे त.

(३) ज गाींव महानगरपाकलकेस सन २०१४-१५ कररता १३ वा िवत्त ेयोग, नागरी रलीतेतर
वत्याींमधील सध
ु ारणा, महाराषर सुजल व दनम्ल योजना इ. योजनाींतग्त दनयमानुसार
लनुरान उपलब्ध करुन रे ण्यात ेले ेहे.

___________

वसई-ववरार (श्ज.ठाणे) येथे मोठ्या प्रमाणात पह
ृ ननमा्ण प्रिपाांची पभारणीबाबत
(३१)

११६७८ (०६-०४-२०१५).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.प्रिाश सवे (मापाठाणे) :

सन्माननीय मख्यमांरी पुढील

िव.स. ९३ (23)
(१) वसई-िवरार (जज.ठाणे) येथे मोठ्या प्रमाणात गह
ृ दनमा्ण प्रकपाींची उाारणी सुरु लसून या

सरदनका िवतररत करताींना कोणत्याच नागरी मूलाूत सोयी-सुिवधा उपलब्ध्ा करुन रे ण्यात येत
नसयाने सरदनकाधारकाींना िविवध समयाींना सामोरे जावे लागत ेहे , हे खरे ेहे काय,

(२) लसयास, या ाागातील गह
ृ दनमा्ण प्रकपाींला मूलाूत सोयी - सुिवधा वे े वर उपलब्घ
करुन न रे ण्याची कारणे काय ेहे त,

(३) लसयास, या ाागातील गह
ृ दनमा्ण प्रकपाींना ेव्यक त्या मूलाूत सोयी-सुिवधा
पुरिवण्याकररता कोणती काय्वाही केली वा करण्यात येत ेहे ?
श्री. दे वेंद्र फ णवीस (०२-०७-२०१५) :(१) नाही.
वसई िवरार शहर महानगरपाकलका हद्दीतील नागरीकाींना मूलाूत सुिवधा उपलब्ध करुन

रे ण्यात ेलेया लसून नवीन पायााूत सुिवधा पुरिवण्याचे काम प्रगती पथावर ेहे .
(२) प्र्न उद्ावत नाही.
(३) प्र्न उद्ावत नाही.
___________
मांबई पपनपरातील िाांहदवली येथील रशूल सोसायटी कसटीएस १२७९/ सी
िाांहदवली पाव छरपती माप् येथील इमारतीमध्ये पाकिबपबाबत

(३२)

११६८० (०६-०४-२०१५).

श्री.प्रिाश सवे (मापाठाणे) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्यमांरी पुढील

(१) मुींबई उपनगरातील काींदरवली येथील त्ररशूल सोसाय्ी कस्ीएस १२७९/ सी काींदरवली गाव

छरपती माग् येथील इमारतीमध्ये पाक्रकांगसाठी लसलेया जागेत पो् मा ा ्ाकून तसेच पो्
माळ्यावर लसलेया रदहवाशी सरदनकेचा काया्लयामध्ये बरल करणे, इमारतीत लसलेया
ग्रेजचा बरल करुन काया्लय म्हणून वापरण्यात येत लसयाचे माहे जानेवारी, २०१५ च्या
सुमारास दनरश्नास ेले, हे खरे ेहे काय,

(२) लसयास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली ेहे काय, त्यात काय ेढ ू न ेले,

त्यानुसार सींबींक धत िवकासकाींवर व सींबींक धत लक धकाऱयाींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात
येत ेहे ,

(३) नसयास, िवलींबाची कारणे काय ेहे त ?
श्री. दे वेंद्र फ णवीस (२६-०६-२०१५) :(१) होय , हे खरे ेहे .
(२)

सरर

सोसाय्ीचे

बह
ुीं ई
ृ न्मब

महानगरपाकलकेने

दनरी ण

केले

लसता,

खालील

बरल/देलदनयकमत बाबी ेढ ू न ेया:

सरर सोसाय्ीच्या तींाधाररत वाहनत ामध्ये (Stilt stack parking) र्ेरर्ार करून
पो्मा ा ्ाकून काया्लये म्हणून वापर करणे.



पदहया

मजयावरील

कम्चारी क

वायुिवजन

हाता ाणी

व प्न्री क ामध्ये करणे.

क ाचे

(A.H.U.Room)

चे

रुपातर

िव.स. ९३ (24)
रस
ु ऱया मजयावरील दनवासी घराचे रुपाींतर काया्लयात करणे.




त मजयावरील ग्रेजचे रुपाींतर काया्लयात करणे.



बारा दृकश्राय मनोरे गच्चीवर िवनापरावाना बसिवणे.



सरर बरलाबाबत सींबींक धत मालक श्री.रॉब्् राज याींच्यावर बह
ृ न्मुींबई महानगरपाकलकेतर्े
एम.ेर.्ी.पी.५३(१)

लन्वये

नो्ीस

बजापण्यात

ेली

ेहे.

तदन्ाींतर

काींदरवली

पोलीसाींनी सरर जागेचा पींचनामा करुन सींबींक धत मालकावर प्रथम खबरीय लहवाल
राखल केला लसून, पुढील काय्वाही काींरीवली पोलीस ्े शनमार््त करण्यात येत ेहे .

(३) प्र्न उद्ावत नाही.

___________
घाटिोपर पव् येथील १९४ ब या भूखां ावरील झोप पट्टया धारिाांनी थापन िेयाबाबत.
(३३)

११८४३ (०६-०४-२०१५).

श्री.राजाभाऊ (पराप) वाजे (कसन्नर) :

सन्माननीय

पह
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :ृ ननमा्ण मांरी पढ

(१) मुींबईतील घा्कोपर पुव् येथील १९४ ब या ाूखीं ावरील झोप पट्टया धारकाींनी थापन

केलेया जुनी रमाबाई एस.ेर.ए.गह
ृ दनमा्ण सींथा या सींथेस झोप पट्टी पुनव्सन योजना
राबिवण्यासाठी जागेचे ना हरकत प्रमाणपर कम णेसाठी

माहे र्ेब्रुवारी, २००९ मध्ये सींबींक धत

िवाागास पाठिवलेला प्रताव झोप पट्टी पन
ु व्सन प्राक धकरणाने माहे जानेवारी, २०१५ ररम्यान
पाठिवण्यात ेयाने सरर प्रताव प्रलींत्रबत लसयाचे दनरश्नास ेले, हे खरे ेहे काय,

(२) लसयास, रख लेली झोप पट्टी पुनव्सन योजना राबिवण्यासाठी प्रारे कशक िवाागाने ना
हरकत प्रमाणपर रे ण्याची लोकप्रदतदनधीींनी शासनास मागणी केलेली ेहे , हे ही खरे ेहे
काय,
(३) लसयास, झोप प्ृीवासीयाींची सरर पन
ु व्सन योजना तात्का

सरु
ु करण्यासाठी ााग (१)

व (२) बाबत शासनामार््त कोणती काय्वाही केली वा करण्यात येत ेहे ,
(४) नसयास, िवलींबाची कारणे काय ेहे त ?

श्री. प्रिाश मेहता (२१-०७-२०१५) :(१)

घा्कोपर पूव् येथील नगर ाूमापन ि. १९४(पै) वरील

जन
ु ी रमाबाई सहकारी गह
ृ दनमा्ण व सींत नामरे व सहकारी गह
ृ दनमा्ण सींथा याींच्या झोप पट्टी

पुनव्सन योजनेस ना-हरकत प्रमाणपर दयावे म्हणून झोप पट्टी पुनव्सन प्राक धरणाने दरनाींक
३०.११.२०११ च्या परान्वये प्रारे कशक पररवहन काया्लयास िवनींती केली होती. त्यासींराा्त

प्रारे कशक पररवहन िवाागाने दर. २४.०९.२०१२ लन्वये शासन तरावर गह
ृ िवाागाक े
(पररवहन) व त्या िवाागाने गह
ृ दनमा्ण िवाागाक े प्रताव पाठिवला ेहे . िवकास दनयोजन

ेराखड्यानस
ु ार या कम कतीवर मो्र पररवहन िवाागाचे ेर ण लसन
ू िवकास दनयींरण
दनयमावली १९९१, ३३(१०) पररकशष् IV च्या उपकलम ७.५ नस
ु ार ४५०० चौ.मी. बाींधीव
ेर ण प्रतािवत ेहे .

परीं तु पररवहन िवाागाने या दठकाणी वाहन तपासणी, ड्रायजहीं ग

्े ् करीता ३ एकर ररकमी जागा उपलब्ध करुन दयावी ही मागणी केली ेहे . त्या

िव.स. ९३ (25)
लनु्ींगाने प्रोरकशक पररहवन िवाागास ररकामी जागा रे णे शक्य ेहे क्रकींवा कसे याबाबत
तपासणी करण्याच्या सूचना शासन तरावरून झोप पट्टी पन
ु व्सन प्राक धकरणास दरया ेहे त.
(२) मा.लोकिप्रदनधी याींचे दरनाींक ६ मे, २०१३ रोजीचे पर प्राप्त झाले ेहे .
(३) सरर झोप पट्टी पुनव्सन योजनेच्या

ेरास साव्जदनक बाींधकाम िवााग, पररवहन िवााग

व बह
ृ न्मुींबई महानगरपाकलकेशी सींबींक धत ेर णे ेहे त. सदय:जथतीत पररवहन िवाागाशी

सींबींक धत बाब प्रलींत्रबत लसून वर नमुर केयाप्रमाणे प्रारे कशक पररवहन िवाागास ररकामी

जमीन उपलब्ध करुन रे ण्याच्या दृष्ीकोनातून शासन पर दर. १५.०१.२०१५ लन्वये झोप पट्टी

पन
ु व्सन प्राक धकरणाक ू न प्रताव मागिवला ेहे. सरर योजनेस दरनाींक १२.४.२०१० रोजी
ेशयपर रे ण्यात ेले ेहे . या झोप पट्टी पुनव्सन योजनेमध्ये पन
ु व्सन व िविी घ्काच्या
लनुिमे ९ व ३ इमारती ेहेत. पुनव्सन घ्काच्या सव् ९ इमारतीींच्या जोत्यापयांतच्या
बाींधकामास दरनाींक ७.६.२०१२ रोजी परवानगी दरलेली ेहे .
(४) प्र्न उद्ावत नाही.
___________
पणे मनपा हद्दीतील ररलायन्स िांपनीने ४ जी िेबल टािण्यासाठी िेलेया
खोदिामातील अननयकमततेची चौिशी िरण्याबाबत
(३४)

१३३६८ (०७-०४-२०१५).

श्री.ववजय िाळे (कशवाजीनपर) :

सन्माननीय मख्यमांरी

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) पण
ु े मनपा हद्दीतील ररलायन्स कींपनीने ४ जी केबल ्ाकण्यासाठी केलेया खोरकामातील

लदनयकमतेतेची चौकशी करण्याची मागणी थादनक लोकप्रदतदनधीनी माहे र्ेबुवारी २०१५ वा
त्या ररम्यान केली ेहे , हे खरे ेहे काय,

(२) लसयास, याबाबत शासनाने चौकशी केली ेहे काय, चौकशी लींती काय दनरश्नास ेले
व तरनु्ींगाने कोणती कारवाई करण्यात ेली वा येत ेहे ,
(३) नसयास, िवलींबाची कारणे काय ेहे त ?

श्री. दे वेंद्र फ णवीस (०४-०८-२०१५) :(१) होय, हे खरे ेहे .
(२) पुणे शहरात िविवध दठकाणी र्ोर जी ऑप््ीकल र्ायबर केबल ्ाकणेसाठी ररलायन्स
जीओ कींपनीने २६२ क्रक.मी. साठीचा प्रताव दरनाींक ९.७.२०१४ रोजी राखल केलेला होता.

त्यास सामान्य प्रशासन िवाागाने दरनाींक ४.३.२०१३ तसेच मादहती तींरज्ञान सींचालनालयाने
दरनाींक ७.१२.२०१३ च्या परान्वये दरली ेहे .
त्यानुसार ेयुक्त, पुणे महानगरपाकलका याींच्या मान्यतेने ररलायन्स जीओ कींपनीक ू न

पुणे महानगरपाकलका को्ागारात रुपये १५०,६१,०७,०००/- चलन िमाींक ११०९१ दरनाींक
१९.८.२०१४ रोजी ारणा करून घेणेत ेला. त्यान्
ु ींगाने ररलायन्स जीओ या कींपनीस
खालीलप्रमाणे ३ ्प्प्याींमध्ये खोराईसाठी परवानगी रे णेत ेलेली होती.
१) ला ्प्पा-८ वक्
होती.

ऑ र् , लाींबी लींराजे २३.९२ क्रक.मी., दरनाींक २१.११.२०१४ रोजी दरली

िव.स. ९३ (26)
२) २ रा ्प्पा - २५ वक् ऑ र् , लाींबी लींराजे ५८.९२ क्रक.मी. दरनाींक २४.१२.२०१४ रोजी
दरली होती.
३) ३ रा ्प्पा - ३० वक् ऑ र् , लाींबी लींराजे १०३ क्रक.मी., दरनाींक ९.२.२०१५ रोजी दरली
होती.
होते.

वरील परवानग्या रे णेपूवी ओहरहे

केबल ्ाकणार नाही याबाबत हमीपर घेणेत ेलेले

परवानगीच्या लनु्ींगाने िविवध रु्ी व लनक धकृत केबल याबाबत दरनाींक ४.३.२०१५

रोजी लदतररक्त महापाकलका ेयक्
ु त याींनी ररलायन्स जीओ कींपनीच्या प्रदतदनधीींसमवेत
सुनावणी घेतली.

ररलायन्स जीओ कींपनीमार््त सम
ु ारे ९.३८ क्रक.मी. लाींबीची ओहरहे

दनरश्नास ेयाने व ाुसारी कॉलनी, कोथरु

केबल ्ाकयाचे

येथे परवानगी यदतररक्त लन्य दठकाणी

सम
् ा न
ु ारे १०० मी. लाींबीची लनक धकृत खोराई केयाने तसेच वक् ऑ र् मधील ल्ीींची पत
ु त
झायाने दरनाींक ७.३.२०१५ लन्वये ररलायन्स जीओ कींपनीक ू न चालू लसलेली रते खोराईची
सव् कामे थाींबिवण्यात ेलेली होती.

तदनींतर ररलायन्स जीओ कींपनीने दरनाींक १७.३.२०१५ व २४.३.२०१५ रोजी राखल
केलेया पराच्या लनु्ींगाने ास
ु ारी कॉलनी, कोथरु

येथे ्ाकलेया लनक धकृत केबलपो्ी रुपये

१६,६४,१००/- व पण
ु े शहरात िविवध दठकाणी ओहे रहे

केबल लनक धकृतपणे ्ाकयाने रुपये

२,६०,२०,१२०/- इतकी रीं ात्मक रक्कमेची कारवाई करणेत ेलेली ेहे. तसेच ४ र्थया
्प्पयामध्ये ररलायन्स जीओ या कींपनीस २७ काया्रेश लाींबी ३९.८५ क्रक.मी. च्या परवानग्या
दरनाींक २१.४.२०१५ व दरनाींक २२.४.२०१५ रोजी घेणेत ेलेली ेहे .
(३) प्र्न उद्ावत नाही.
___________
मांबईतील िेईएम रुणालयातील जन्या इमारतीच्या दसया मजयावर चार-ए या महहला
शौचालयात तळीरामाांनी आपला अड ा बनववयाबाबत.
(३५)

१३५७३ (०७-०४-२०१५).

अॅ .यशोमती ठािूर (नतवसा), श्री.अलम शेख (माला

पश्श्चम), श्री.अकमन पटे ल (मांबादे वी), श्री.ववजय व ट्ट
े ीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.अब्दल सत्तार
(कसलो ), श्री.नसीम खान (चाांहदवली) :
करतील काय :-

सन्माननीय मख्यमांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा

(१) मुींबईतील केईएम रुग्णालयातील जुन्या इमारतीच्या रस
ु ऱया मजयावर चार-ए या मदहला

शौचालयात त ीरामाींनी ेपला लड् ा बनिवला लसयाचे दरनाींक ५ जानेवारी, २०१५ रोजी वा
त्यासुमारास दनरश्नास ेले ेहे, हे खरे ेहे काय,

(२) लसयास, शासनाने यासींराा्त चौकशी करुन कोणती काय्वाही केली ेहे वा करण्यात
येत ेहे ,
(३) नसयास, िवलींबाची कारणे काय ेहे त ?

िव.स. ९३ (27)
श्री. दे वेंद्र फ णवीस (०४-०८-२०१५) : (१) हे खरे नाही.
(२) व (३) प्र्न उद्ावत नाही.
___________
नाकशि महानपरपाकलिेमध्ये िायम िेलेया रोजांदारी िम्चायापैिी
महापाकलिा प्रशासनाि ू न अनावधानाने राहून पेलेया चार
िम्चायाांना िायम सेवेत समावून घेण्याबाबत

(३६)

१३६२९ (०७-०४-२०१५).

श्री.श्जतेंद्र आव्हा

(मांब्रा िळवा) :

काय :(१)

नाकशक

महानगरपाकलकेमध्ये

श्री.पांिज भजबळ (नाांदपाव), श्री.रमेश िदम (मोहोळ),
सन्माननीय मख्यमांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील

कायम

केलेया

रोजींरारी

कम्चाऱयापैकी

महापाकलका

प्रशासनाक ू न लनावधानाने राहून गेलेया चार कम्चाऱयाींना कायम सेवत
े समावन
ू घेण्यासाठी
थादनक लोकप्रदतदनधीींनी माहे जानेवारी २०१५ मध्ये वा त्या सम
ु ारास शासनाक े मागणी
केलेली ेहे , हे खरे ेहे काय,
(२)

मा.सवोच्च

न्यायालयाने

दनण्यानींतर

कयाण- ोत्रबवली

व

मालेगाव

(जज.नाकशक)

महानगरपाकलकेमधील रोजींरारी कम्चाऱयाींना कायम करणेबाबत शासनाने दर.१६ ऑग् २०१२
रोजी दनण्य घेतला ेहे , हे ही खरे ेहे काय,
(३) लसयास, प्र्न ााग (२) प्रमाणे नाकशक महानगरपाकलकेतील चार कम्चाऱयाींना कायम
करणेबाबत शासनामार््त कोणती काय्वाही केली जात ेहे ,
(४) नसयास, िवलींबाची कारणे काय ेहे त ?
श्री. दे वेंद्र फ णवीस (०६-०८-२०१५) : (१) होय.

(२) दरनाींक १६ ऑग्, २०१२ च्या शासन दनण्यान्वये रोजींरारी कम्चाऱयाींना मालेगाव
महानगरपाकलकेच्या सेवेत सामावन
ू घेण्याकरीता लक धसींख्य परे दनमा्ण करण्यात ेली ेहे त.
मार यामध्ये कयाण- ोंत्रबवली महानगरपाकलकेतील कम्चाऱयाींचा समावेश नाही.

(३) कना््क राज्य िवरुध्र उमारे वी या प्रकरणी मा.सवोच्च न्यायालयाने दरलेले दनरे श तसेच
ेयुक्त, नाकशक महानगरपाकलका, नाकशक याींच्या दरनाींक ३.१२.२०१३ च्या लहवालानुसार
िवचाराधीन रोजींरारी कम्चारी हे दरनाींक ०१.०५.२००० नींतर सेवत
े ेले लसयाने त्याींना
महानगरपाकलकेच्या सेवेत घेण्यात ेलेले नाही.
(४) प्र्न उद्ावत नाही.
___________
मांबई महानरपपाकलिेतील समारे १३८३ सफाई िामपाराांच्या मत्ृ य झायाबाबत
(३७)

१३६८४ (०७-०४-२०१५).

अॅ .भीमराव धों े (आष्ट्टी), श्री.अकमन पटे ल (मांबादे वी),

श्री.पराप अळवणी (ववलेपाले), अॅ .आकशष शेलार (वाांद्रे पश्श्चम) :
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्यमांरी

िव.स. ९३ (28)
(१) सतत लवच्छतेत काम केयाने

यरोग ेणण ्वसनाच्या िविवध ेजाराींमु े गेया ५

व्ा्त मुींबई महानगरपाकलकेतील सुमारे १३८३ सर्ाई कामगाराींच्या मत्ृ यु झायाची गींाीर बाब
माहे जानेवारी, २०१५ च्या रस
ु ऱया सप्ताहात वा त्या ररम्यान दनरश्नास ेली ेहे , हे खरे
ेहे काय,

(२) लसयास, सररहू मयत सर्ाई कामगाराींच्या कु्ूींत्रबयाींना ारीव ेक थ्क सहाय रे ण्याबाबत
तसेच त्याींच्या वारसाींना लनुकींपा तत्वावर पाकलका सेवेत सामावन
ू घेण्याबाबत शासनाक ू न
ेजतागायत कोणता धोरणात्मक दनण्य घेण्यात ेला ेहे वा येत ेहे,
(३) नसयास, िवलींबाची कारणे काय ेहे त ?
श्री. दे वेंद्र फ णवीस (०४-०८-२०१५) : (१) हे खरे ेहे .
(२) बह
ृ न्मुींबई महानगरपाकलकेमार््त, कामगाराींची मोर्त वैदयकीय तपासणी करण्यात येते व

िविवध ेजारापणासाठी लागणारा सींपण
ू ् वैदयकीय खच् महानगरपाकलकेमार््त करण्यात येतो.
तसेच कामगाराचे लकमात दनधन झायास िवमा योजनोलींतग्त रुपये एक लाखाचा िवमा

त्याींच्या वारसरारास रे ण्यात येतो. महानगरपाकलकेच्या सर्ाई कम्चाऱयाींच्या कु्ुींबासाठी रोन
दरवसाींचे व कम्चाऱयासाठी तीन दरवसाींचे (दनवासी) प्रकश ण ेयोजजत केले जाते. या

प्रकश णात त्याींना कामाच्या दठकाणी यवसमुक्ती, बचतीचे महत्व, सेवादनवत्ृ तीनींतरचे र्ायरे ,

रै नींदरन ेरोग्याचे महत्व, महापाकलका कयाणकारी योजना, ेपत्कालीन यवथापन
इत्यारीबाबत प्रबोधन केले जाते. तसेच मत
ृ कामगाराच्या कु्ुींत्रबयाींपैकी एका महानगरपाकलकेत
नोकरी रे ण्यात येते.

(३) प्र्न उद्ावत नाही.
___________
जळपाांव महानपरपाकलिा मालिीच्या व्यापारी सांिलातील मदत सांपलेले पाळे रे ीरे िनर
नसार ४ टक्क्याने वप्रमीयर आिारुन ३० वषा्च्या िरारावर िेयाबाबत
(३८)

१४०१५ (०७-०४-२०१५).

श्री.सरे श (राजम
ू ामा) भोळे (जळपाव शहर) :

सन्माननीय

मख्यमांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) ज गाींव महानगरपाकलका मालकीच्या यापारी सींकुलातील कराराची मुरत सींपलेले गा े
रे ीरे कनर नस
ु ार ४ ्क्क्याने िप्रमीयर ेकारून ३० व्ा्च्या करारावर यापाऱयाींनी गा े

दयावेत लशी मागणी थादनक लोकप्रदतदनधीनी मनपा ेयक्
ु त तसेच शासनाला माहे
जानेवारी, २०१५ मध्ये केली ेहे , हे खरे ेहे काय,

(२) लसयास, याबाबत शासनाने तसेच मनपा ज गाींव याींनी लदयापी कोणतीच काय्वाही
केली नाही, हे खरे ेहे काय,
(३) लसयास, त्याची सव्साधारण कारणे काय ेहे त,
(४) लसयास, प्र्न ााग (१) मधील काय्वाही केहा करण्यात येणार ेहे ?
श्री. दे वेंद्र फ णवीस (०६-०८-२०१५) :(१) लशा प्रकारची दनवेरने शासनास व महानगरपाकलकेस
प्राप्त झालेली नाहीत.

िव.स. ९३ (29)
(२), (३) व (४) प्र्न उद्ावत नाही.
___________
पणे शहरातील सहिार नपर पररसरात जापेचा ताबा कमळालेला नसताांनाही
रुपये ४२ ल
(३९)

१४१९२

खच् िरुन फलपाखरू पद्यान पभारण्यात आयाबाबत

(०७-०४-२०१५).

श्री.कभमराव

तापिीर

(ख िवासला) :

सन्माननीय

मख्यमांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) पुणे शहरातील सहकार नगर पररसरात जागेचा ताबा कम ालेला नसताींनाही रुपये ४२ ल
खच् करुन र्ुलपाखरू उदयान उाारण्यात ेले ेहे, हे खरे ेहे काय,
(२) लसयास, मु

जागा मालकाने त्याींचा मालकी दहसा लसलेली जागा महानगरपाकलकेक े

परत माक गतली ेहे , हे ही खरे ेहे काय,
(३) लसयास, सरर प्रकरणी शासनाच्या वतीने चौकशी करण्यात ेली काय, त्यानुसार रो्ी
लक धकाऱयाींवर कोणती काय्वाही करण्यात ेली वा करण्यात येत ेहे ,
(४) नसयास, िवलींबाची कारणे काय ेहे त ?
श्री. दे वेंद्र फ णवीस (०४-०८-२०१५) :(१) पव्ती स.नीं.८२/दे१ कस्ी स.नीं. १९९४ येथील
सोसाय्ीच्या मोक च्या जागेच्या गैरवापर होत लसयाने या सोसाय्ीच्या लोकाींच्या
मागणीनुसार

या जागेचा ताबा

घेवून या दठकाणी सन २००८-२०११ या कालावधीत

र्ुलपाखराींचे उदयान िवककसत करण्यात ेले ेहे . यासाठी सम
ु ारे रक्कम रुपये ४२ ल
इतका खच् ेला ेहे.
(२) मु

जागा मालकाने त्याींची मालकी दहसा लसलेली जागा परत माक गतलेली नाही.

(३) प्र्न उद्ावत नाही.
(४) प्र्न उद्ावत नाही.
___________
मांबई पपनपरातील अांधेरी (पश्श्चम) येथील ववजय ववशाल सोसायटी, न्य कलांि रो , ओकशवरा
येथे प्लॉट नां. १३७ या जापेवर अनधधिृतपणे अनतक्रमण िेयाबाबत
(४०)

१४५९२ (०७-०४-२०१५).

श्री.अकमत साटम (अांधेरी पश्श्चम) :

सन्माननीय मख्यमांरी

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मुींबई उपनगरातील लींधेरी (पज्चम) येथील िवजय िवशाल सोसाय्ी, न्यु कलींक रो ,
ओकशवरा येथे प्लॉ् नीं. १३७ या जागेवर लनक धकृतपणे लदतिमण केले लसयाचे माहे
जानेवारी, २०१५ मध्ये वा त्या ररम्यान दनरश्नास ेले ेहे , हे खरे ेहे काय,

(२) लसयास, काय्कारी लकायींता, म्हा ा याींनी सहा. पाकलका ेयुक्त. के/देपज्चम िवााग

याींना सरर लदतिमण दनषकाकसत करण्याबाबत दरनाींक ५ र्ेब्रुवारी, २०१५ रोजी पर दरले ेहे,
हे खरे ेहे काय,

(३) लसयास, सरर परानस
ु ार लदतिमण दनषकाकसत करण्यात ेले ेहे वा करण्यात येत
ेहे ,

िव.स. ९३ (30)
(४) लसयास, सरर लदतिमण दनषकाकसत न करणाऱया के/देपज्चम िवाागाच्या लक धकाऱयाींवर
शासनातर्े कोणत्या प्रकारची कारवाई करण्यात ेली वा येत ेहे ,
(५) नसयास, िवलींबाची कारणे काय ेहे त ?

श्री. दे वेंद्र फ णवीस (०४-०८-२०१५) :(१) हे खरे ेहे .
(२) हे खरे ेहे .
(३) सरर परानुसार बह
ृ न्मुींबई महानगरपाकलकेच्या के/देपज्चम िवााग काया्लयामार््त दरनाींक
१२.०२.२०१४ दनषकासनाची कारवाई करण्यात ेली ेहे.
(४) व (५) प्र्न उद्ावत नाही.
___________
वपांपरी-धचांचव

महानपरपाकलिा आणण पणे महानपरपालिाांमध्ये ठे िेदारी पध्दतीने िाम
िरणाया ववववध िामपाराांना किमान वेतन दे ण्याबाबत

(४१)

१५१५७ (०७-०४-२०१५).

श्री.लक्ष्मण जपताप (धचांचव ) :

सन्माननीय मख्यमांरी

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) िपींपरी-क चींचव

महानगरपाकलका ेणण पुणे महानगरपाकलकाींमध्ये ठे केरारी पध्रतीने काम

करणाऱया िविवध कामगाराींना क्रकमान वेतन दरले जात नसयाचे माहे र्ेब्रुवारी, २०१५ मध्ये
वा त्यासुमारास दनरश्नास ेले ेहे , हे खरे ेहे काय,

(२) लसयास, प्रकरणी पण
ु े लप्पर कामगार ेयक्
ु त याींनी पीमपे क चींचव

महानगरपाकलका

याींना लशा ठे केरारी वरूपावर काम करणाऱया कम्चाऱयाींना क्रकमान वेतनाबरोबर मागील
र्रकाची रक्कम लरा करण्याचे ेरे शही दरले ेहे त, हे ही खरे ेहे काय,
(३) लसयास, लशा दनमशासकीय दनयोजन प्राक धकरणाींक ू न ठे केरारी पध्रतीने ारती

केलेया कामगाराींची िप वणक
ू थाींबिवण्याकररता शासनाक ू न कोणती उपाययोजना करीत ेहे
वा करण्यात येत ेहे ,

(४) नसयास, िवलींबाची कारणे काय ेहे त ?
श्री. दे वेंद्र फ णवीस (०४-०८-२०१५) :(१) िपींपरी क चींचव

महागनरपाकलका :- िपींपरी क चींचव

महागनरपाकलकेच्या ेरोग्य िवाागाक ील रै नींदरन वच्छता तसेच घरोघरचा कचरा गो ा
करण्यासाठी एकत्ररत माकसक मानधनावर ठे का दरलेला ेहे . (घरोघरचा कचरा गो ा करणे
वाहनाींवरील कामगाराींसाठी रुपये ६०००/दे-, वाहन चालक/देसुपर वायझरसाठी रुपये १००००/दे-,
(कामाची वे

७ तास)

पुणे महानगरपाकलका :- पण
ु े महानगरपाकलकेक े तिारी प्राप्त झाया ेहे त,

(२) कामगार ेयुक्त, पुणे याींनी दरनाींक ५.२.२०१५ च्या परान्वये या कामगाराींना क्रकमान
वेतन रराने वेतन लरा करणेबाबत तसेच र्रकाची रक्कम लरा करणेबाबत िपींपरी क चींचव
महानगरपाकलकेस क िवले ेहे .
(३) िपींपरी - क चींचव

महानगरपाकलका :- कामगार उप ेयुक्त, पुणे याींचे दनरे शासनुसार ज्या

कींरा्ी कामगाराींना क्रकमान वेतन ररापे ा कमी रराने वेतन लरा केले ेहे त्याींना वेतनातील

िव.स. ९३ (31)
र्रकाची रक्कम लरा करण्याबाबतची काय्वाही सुरु लसून, कींरा्ी कामगाराींची दनयुक्त
करताींना यापुढे क्रकमान वेतन ररापे ा कमी वेतन लरा केले जाणार नाही. तसेच नयाने ठे के
रे ताना सव् दनिवरा क्रकमान वेतन रराने काढण्यात येत ेहे त.

पुणे महानगरपाकलका :- पुणे महानगरपाकलकेतर्े कींरा्ी कामगाराींचे ररमहाचे वेतन

धनारे श/देबँकेमार््त लरा करणेबाबत ठे केराराींवर बींधनकारक करण्यात ेले ेहे . याकशवाय

दरनाींक १.४.२०१५ पासून कींरा्ी कामगाराींचे वेतन थे् बँकेमध्ये जाम करणेबाबतची काया्वाही
करण्यात येत ेहे. याकशवाय िविवध औदयोक गक व कामगार लक धदनयम व कींरा्ी कामगार

लक धदनयमातील तरतर
ु ीींची पररणामकारक लींमलबजावणी करणेबाबत धोरण ठरिवण्यात ेले
ेहे .

(४) प्र्न उद्ावत नाही.
___________
मांबईमध्ये ३६०० झा े धोिादायि असयाबाबत
(४२)

१५९३७ (०७-०४-२०१५).

श्रीमती मननषा चौधरी (दहहसर) :

सन्माननीय मख्यमांरी

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मुींबई महानगरपाकलकेने गेया ९ मदहन्यात १० लाख व ृ ाींची गणना केली त्यापैकी ३६००

झा े ही धोकारायक लसयाची बाब दरनाींक १२ जानेवारी, २०१५ रोजी वा त्या सुमारास
दनरश्नास ेली ेहे , हे खरे ेहे काय,

(२) लसयास, शासनाने याची चौकशी वा पाहणी केली ेहे काय,
(३) लसयास, चौकशीचे दनषक्् काय ेहे त व पया्वरणाचा समतोल राखण्याच्या दृष्ीने
मुींबईतील झा ाींची जोपासणा तसेच नवीन वैकशष्यपूण् झा ाींची लागव
कोणती उपाययोजना केली वा करण्यात येत ेहे ,

करण्याबाबत शासनाने

(४) लदयापी, उपाययोजना केली नसयास, होत लसलेया दररीं गाईची सव्साधारण कारणे काय
ेहे त ?
श्री. दे वेंद्र फ णवीस (०४-०८-२०१५) :(१) व (२) बह
ृ न्मुींबई महानगरपाकलकेक ू न गेया ९
मदहन्यात व जानेवारी, २०१५ लखरे पयांत१२,१२,३४७ इतक्या व ृ ाींची गणना पूण् झाली त्यापैकी
२६२

झा े धोकारायक

लसयाचे

दनरश्नास

ेलेेहे .

तथािप

धोकारायक

झा ाींबाबत

महानगरपाकलकेमार््त वे ोवे ी पहाणी करुन लसींतल
ु ीत व धोकारायक झा ाींची शारोक्त
पध्रतीने छा्णी करुन झा े सींतल
ु ीत करण्यात येतात.

(३) पया्वरणाचा समतोल राखण्याच्या दृष्ीकोनातन
ू बह
ृ न्मुींबई महानगरपाकलकेमार््त ररव्ी
व ृ ाींची लागव

करण्यात येते व त्याींची जोपासना केली जाते. तसेच पावसाळ्यामध्ये

महानगरपाकलकेमार््त रत्यावर, मोकळ्या ेवारात, शै णणक सींथा, औदयोक गक सींथा,
उदयाने व इतर मोकळ्या जागाींवर व ृ ारोपणाचे काय्िम हाती घेतले जातात.
(४) प्र्न उद्ावत नाही.

___________

िव.स. ९३ (32)
वाांद्रे (पूव)् पाांधीनपर श्थत समाजमांदीर सभापह
ृ ाचे वविासि व व्यवथापन
िरीत असलेया पैरव्यवहाराची चौिशी िरण्याबाबत

(४३)

२६११८ (१०-०८-२०१५).

श्रीमती तप्ृ ती सावांत (वाांद्रे पूव)् :

मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय पह
ृ ननमा्ण

(१) वाींद्रे (पव
ू )् गाींधीनगर जथत समाजमींरीर साागह
ृ ाचे िवकासक व यवथापन करीत
लसलेया गैरकामाची चौकशी करुन त्वरीत त्याींच्यावर कारवाई करण्यात यावी लशी मागणी

दरनाींक ६ जानेवारी, २०१४ रोजी थादनक लोकप्रदतदनधीींनी उपाध्य , महाराषर गह
ृ दनमा्ण व
ेरिवकास मीं

याींचेक े परादवारे केली ेहे, हे खरे ेहे काय,

(२) लसयास, यासींराा्त चौकशी केली ेहे काय, चौकशीत काय ेढ ू न ेले व
त्यान्
ु ींगाने सींबींक धत रो्ीवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत ेहे ,

(३) नसयास, िवलींबची कारणे काय ेहे त व याबाबतची सदय:जथती काय ेहे ?
श्री. प्रिाश मेहता (२१-०३-२०१६) : (१) हे खरे ेहे .
(२) उपाध्य , म्हा ा याींचेक ू न प्राप्त लहवालानुसार म्हा ाच्या गाींधीनगर वसाहतीमधील
न.ा.ू ि. ६३७ वरील सम
ु ारे ११५० चौ.मी.

ेरर् ाचे म्हा ाच्या समाजमींदरराचा ाख
ू ीं

ईलाई्

सहकारी गह
ृ दनमा्ण सींथेस िवदनयम १६ लींतग्त िवतरीत करण्यात ेलेला ेहे . पुनिव्ककसत
इमारत

बाींधून

पूण्

झायावर

त मजयावरील ५१२.१६ चौ.मी.

सररहू सींथेने म्हा ाशी झालेया करारनाम्यानस
ु ार
ेरर् ाच्या समाजमींरीर साागह
ृ ाचा मुींबई मीं ास ताबा

दरला ेहे . तथािप मींब
ु ई महानगर पाकलकेच्या मींजरू नकाशात १२.४० एवढी पाकींगची जागा

सरर सींथेमार््त म्हा ास वापरण्यास परवानगी दरलेली नाही. त्या लनु्ींगाने सरर पाकींगची
जागा म्हा ाला रे ण्यासींबींधात म्हा ामार््त

दर. ०९.०९.२०१५ च्या परान्वये मुींबई मीं

ईलाई् सहकारी गह
ृ दनमा्ण सींथेशी सररहू प्रकरणी
, म्हा ा याींनी ७ दरवसाींच्या ेत सरर पाकींगची

जागा समाजमींरीराकरीता रे णेबाबत व तसे न केयास सींथेिवरुध्र कायरे शीर कारवाई
करण्यात येईल लसे सींथेस क िवण्यात ेले होते. त्या लनु्ींगाने सींबींक धत सींथेने
म्हा ासोबत

केलेया

करारनाम्यानुसार

म्हा ाला

हताींतरीत

करण्यात

ेलेया

समाजमींरीराकरीता ाख
ु ीं ावर पाकींगचा उलेख नसयाने त्याींच्याक ू न कोणत्याही ल्ी व
शतीचा ाींग झालेला नाही लसे क िवले ेहे .

या प्रकरणी मींब
ु ई महानगरपाकलकेने महानगरपाकलकेच्या लकालेखानस
ु ार पाकींगच्या

जागेसाठी बह
ृ न्मुींबई महानगरपाकलका याींच्या काया्लयामार््त सू् रे ण्यात ेलेली नाही, लसे
क िवले ेहे . त्यानु्ींगाने लध्य /दे सक चव, इलाई् सह. गह
ृ सींथा याींना समाजमींदरर
साागह
ुीं ई मीं
ृ ाकरीता लसलेली ेरषित त पाकींगच्या जागेचा वापर मब
नो्ीस दर. ०२.०२.२०१६ रोजीच्या परान्वये बजावण्यात ेली ेहे .
(३) प्र्न उद्ावत नाही.
___________

ास रे ण्याबाबतची

िव.स. ९३ (33)
नाकशि श्ज्यात धपरणा पाणीपरवठा योजनेच्या जलवाहहन्या दरुतीबाबत
(४४)

३३१२७

(मांबादे वी) :

(२१-०१-२०१६).

श्री.आकसफ

शेख

(मालेपाांव

मध्य),

श्री.अकमन

सन्माननीय मख्यमांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

पटे ल

(१) नाकशक जज्याला पाणी पुरवठा करणाऱया क गरणा पाणीपुरवठा योजनेच्या जलवादहन्यातन
ू
पाणी ग ती होत लसयामु े पाणी ्ीं चाई दनमा्ण होत लसन
ू ही महापाकलकेने याक े रल
ु ्
होत लसयाचे माहे सप््ें बर, २०१५ रोजी वा त्यासुमारास उघ कीस ेले ेहे हे खरे काय,

(२) लसयास, सुरु लसलेली पाणी ग ती त्वरीत थाींबिवण्याबाबत तसेच होत लसलेया पाणी
ग तीक े रल
ु ्

करणाऱया महापाकलकेच्या कम्चाऱयाींवर कारवाई करण्याबाबत शासनाने कोणती

तात ीची काय्वाही केली वा करण्यात येत ेहे ,
(३) लदयाप उपाययोजना केली नसयास, होणाऱया िवलींबाची कारणे काय ेहे त ?
श्री. दे वेंद्र फ णवीस (२२-०३-२०१६) :(१) मालेगाव शहरास पाणी पुरवठा करण्यासाठी क गरणा

पींपीींग ्े शन ते सायने जलशुध्रीकरण केंद्रापयांतच्या लजतत्वातील पाईप लाईनवर ग ती

होत लसयाचे दनरश्नास ेयानींतर ग ती ररु
ु ती तात ीने महानगरपाकलकेमार््त करण्यात
ेली ेहे .

(२) क गरणा पींिपींग ्े शन ते सायने जलशुध्रीकरण केंद्रापयांत लजतत्वातील पाईपलाईन वर
महानगरपाकलकेदवारे दनयकमतपणे पेरोकलींग करण्यात येत लसते.
पेरोकलींग करतवे ी ेढ लेली ग ती तात्का

बींर करण्यात येते. तथािप रारीच्या वे ी

काही समाज कीं्काक ू न क गरणा पाईप लाईनला छे छा

करुन,पाईप लाईन कलकेज करण्याचे

प्रकार घ तात. त्याकरीता लशा समाजकीं्काींवर काय्वाही करणेबाबत तसेच पाईपलाईनला
कोणीही छे छा

त्याींना याबाबत ल

करु नये याकरीता पोकलस िवाागाक े महानगरपाकलकेने परयवहार करुन
घालण्याबाबत िवनींती केली ेहे .

तसेच, मालेगाव महानगरपाकलकेच्या चारही प्राागामार््त वतींर पथकादवारे ल

ठे वून

पाणी ग ती ेढ यास त्वरीत ररु
ु तीची काय्वाहीकरण्यात येत लसते. ररु
ु तीबाबत
वे ोवे ी तात ीने काय्वाही करण्यात ेलेली लसयाने, कारवाईबाबत प्र्न उपजथत होत
नाही.
(३) प्र्न उद्ावत नाही.
___________

(४५)

मालेपाव (श्ज.नाकशि) येथे वपण्याच्या पाण्याची जलवाहहनी दरुत िरण्याबाबत

३३१४३ (२१-१२-२०१४).

श्री.आकसफ शेख (मालेपाांव मध्य) :

सन्माननीय मख्यमांरी

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) मालेगाव (जज.नाकशक) येथे िपण्याच्या पाण्याची जलवादहनी नाररु
ु त लसयामु े हजारो

कल्र पाणी वाया जात लसयाने नागररकाींनी जलवादहनीची त्वरीत ररु
ु ती करण्याची वारीं वार
मागणी करण्यात येऊनही सरर ररू
ु ती करण्यात ेली नसयाचे माहे सप््ें बर, २०१५ मध्ये
वा त्याररम्यान दनरश्नास ेले ेहे , हे खरे ेहे काय,

िव.स. ९३ (34)
(२) लसयास, याप्रकरणी चौकशी करण्यात ेली ेहे काय, त्यानु्ींगाने सरर जलवादहनी
ररु
ु त करण्याबाबत कोणती काय्वाही केली तसेच

जलवादहनीच्या ररु
ु तीक े रल
ु ्

करणाऱया

रो्ीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत ेहे ,
(३)

नसयास, िवलींबाची कारणे काय ेहे त ?

श्री. दे वेंद्र फ णवीस (२३-०३-२०१५) :(१) मालेगाव शहरास पाणी पुरवठा करण्यासाठी क गरणा

पींपीींग ्े शन ते सायने जलशुध्रीकरण केंद्रापयांतच्या लजतत्वातील पाईप लाईनवर ग ती

होत लसयाचे दनरश्नास ेयानींतर ग ती ररु
ु ती तात ीने महानगरपाकलकेमार््त करण्यात
ेली ेहे .

(२) क गरणा पींिपींग ्े शन ते सायने जलशुध्रीकरण केंद्रापयांत लजतत्वातील पाईपलाईन वर
महानगरपाकलकेदवारे दनयकमतपणे पेरोकलींग करण्यात येत लसते.
पेरोकलींग करतेवे ी ेढ लेली ग ती तात्का

बींर करण्यात येते. तथािप रारीच्या वे ी

काही समाज कीं्काक ू न क गरणा पाईप लाईनला छे छा

करुन,पाईप लाईन कलकेज करण्याचे

प्रकार घ तात. त्याकरीता लशा समाजकीं्काींवर काय्वाही करणेबाबत तसेच पाईपलाईनला
कोणीही छे छा

करु नये याकरीता पोकलस िवाागाक े महानगरपाकलकेने परयवहार करुन

त्याींना याबाबत ल

घालण्याबाबत िवनींती केली ेहे .

तसेच, मालेगाव महानगरपाकलकेच्या चारही प्राागामार््त वतींर पथकादवारे ल

ठे वन
ू

पाणी ग ती ेढ यास त्वरीत ररु
ु तीची काय्वाहीकरण्यात येत लसते. ररु
ु तीबाबत
वे ोवे ी तात ीने काय्वाही करण्यात ेलेली लसयाने, कारवाईबाबत प्र्न उपजथत होत
नाही.

(३) प्र्न उद्ावत नाही.
___________
नाांदे
(४६)

शहराला पाकलिेतफे साांपवी येथे आसना नदीवर पाणीपरवठा योजनेस ननधीबाबत

३३९७३

(२१-०१-२०१६).
अकमता

श्री. ी.पी.सावांत

चव्हाण

(भोिर),

(नाांदे

पत्तर),

प्रा.ववरें द्र

जपताप

श्री.वसांतराव

श्रीमती

(१) नाींरे

शहराला पाणीपुरवठा करणाऱया िवषणूपुरी प्रकपाला पया्यी यवथा म्हणून

सन्माननीय मख्यमांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(धामणपाव

चव्हाण

(नायपाांव),

रे वे) :

पाकलकेतर्े साींगवी येथे ेसना नरीवर पाणीपुरवठा योजनेचे १५ को्ी रुपयाींचा दनधी मींजूर

झाला लसन
े ारा को्ी रुपये खच् झाले ेहे त. मार उव्ररत दनधी शासनाक ू न
ू ेतापयांत सा ब
कम ाला नसयाचे माहे सप््ें बर, २०१५ ररम्यान दनरश्नास ेले ेहे हे खरे ेहे काय,
(२)

लसयास, या प्रकपासाठी उव्ररत दनधी शासनाने उपलब्ध करुन रे ण्याबाबत शासनाने

कोणती काय्वाही केली ेहे वा करण्यात येत ेहे,
(३) लदयाप काय्वाही केली नसयास, िवलींबाची कारणे काय ेहेत ?
श्री. दे वेंद्र फ णवीस (१५-०३-२०१६) :(१) हे खरे नाही.

िव.स. ९३ (35)
(२) नाींरे

शहरास पया्यी पाणी पुरवठा योजनेस पाणी पुरवठा व वच्छता िवााग, महाराषर

शासन याींनी दरनाींक २६ ऑग्, २०१४ रोजी मींजुरी दरली लसून या योजनेची एकूण क्रकींमत
रु. १४८७.११ ल

एवढी ेहे . पाणी परु वठा िवाागाक ू न जजहाक धकाऱयाींमार््त शासनाचा

दहसा (९० %) रु. १४३५.७३ ल

महानगरपाकलकेस प्राप्त झाला ेहे . येाजनेचे काम पूण्

झाले ेहे. उव्ररत १० % रक्कम महानगरपाकलकेने दयावयाची ेहे व त्यामधून कींपाऊीं

वॉल व पींप ऑपरे ्र रुम, रायल रुम व जलशुध्रीकरण केंद्राची ररु
ु ती ही कामे करण्याचे
प्रतािवत ेहे .

(३) प्र्न उद्ावत नाही.
___________
नाांदे
(४७)

शहराचा समावेश माट् कसटीमध्ये होण्याबाबत

३३९८९ (२१-०१-२०१६).

श्री. ी.पी.सावांत (नाांदे

पत्तर), श्रीमती अकमता चव्हाण

(भोिर), श्री.वसांतराव चव्हाण (नायपाांव), प्रा.ववरें द्र जपताप (धामणपाव रे वे) :

सन्माननीय

मख्यमांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) मा्् कस्ी योजनेत नाींरे

शहराचा समावेश झाला नसयाचे माहे ऑक््ोबर, २०१५ मध्ये

वा त्या सम
ु ारास दनरश्नास ेले ेहे, हे खरे ेहे काय,

(२) लसयास, मा्् कस्ीमध्ये समािवष् होण्यासाठी केंद्र शासनाने काही दनक् ठे वले होते
जसे वच्छ ाारत लकायान, नागररकाींसाठी तिार दनवारण यवथा, ई-न्युज ले्र, मनपा
सींकेतथ

तसेच इतरही काींही दनक् बसन
ू ही नाींरे

शहराचा मा्् कस्ीमध्ये समािवष् होवू

न शकयाने नागररकाींची गैरसोय होत लसयाने याबाबत शासनाने नाींरे

शहराचा मा््

कस्ीमध्ये समावेश होण्याकररता कोणती काय्वाही केली वा करण्यात येत ेहे ,
(३) नसयास, िवलींबाची कारणे काय ेहे त ?
श्री. दे वेंद्र फ णवीस (२१-०३-२०१६) :(१) होय, हे खरे ेहे .
(२) व (३) मा्् कस्ी लकायानाच्या प्रथम ्प्प्यात केंद्र शासनाने िवदहत केलेले गुणाींक

दनक् व राज्य शासनाने िवदहत केलेया दनक्ाींच्या ेधारे सवा्क धक गुण कम िवणाऱया १०
शहराींची नावे शासनाने कशर्ारस केली होती. नाींरे

शहराचा समावेश सरर १० शहरामध्ये होऊ

शकला नाही.
___________
नापपूर शहरात बाांधिामासाठी वपण्याच्या पाण्याचा वापर होत असयाबाबत
(४८)

३६२५२ (२१-०१-२०१६).

ॉ.कमकलांद माने (नापपूर पत्तर) :

सन्माननीय मख्यमांरी

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

नागपूर

शहरामध्ये

पाणी्ीं चाई

लसयाने

बाींधकामावर

प्रदतबींध

घालण्यासाठी

महानगरपाकलका प्रशासनाने ेरे श दरले ेहे , हे खरे ेहे काय,
(२) लसयास,नागपूर शहरामध्ये

िपण्याच्या पाण्याचे ेरे शाचे पद्धतशीरपणे उलींघन करुन

बाींधकामासाठी वापर करण्यात येत ेहे , हे ही खरे ेहे काय,

िव.स. ९३ (36)
(३) लसयास, ेरे शाचे पालन करण्यास
केयाबद्दल

त्याच्याींवर

कोणती

कारवाई

ेरीय लक धकारी याींच्याक ू न कत्यात कसूर

केली

ेहे

वा

करण्यात

येत

ेहे ,

तसेच

महानगरपाकलका नागपरू प्रशासनाने पाणी परु वठा ्ँ कर चालकाींवर कारवाई केली ेहे काय,
(४) नसयास, िवलींबनाची कारणे काय ेहे त ?
श्री. दे वेंद्र फ णवीस

(२१-०३-२०१६)

:(१) नागपूर शहरासाठी पुरेसा जलसाठा उपलब्ध

लसयाने, पाणीीं्ींचाई नाही तसेच नागपूर महानगरपाकलका प्रशासनाने लसे कोणतेही ेरे श
दरलेले नाहीत.

(२) हे खरे नाही.
(३) नागपूर शहरामध्ये उपाोक्ता न ादवारे िपण्याचे पाण्याचा बाींधकामाकररता वापर करीता
लसयाचे ेढ यास नागपूर महानगरपाकलका पाणी रर मुयाींकन व वसूली उपिवधी, २००९
लींतग्त यापाररक रराने उपाोक्त्याक ू न रे यक वसूली करण्यात येते.

नागपूर शहरातील ्ँ करदवारे पाणीपुरवठ्यावर जी.पी.ेर.एस. यींरणेदवारे सींगणकीय

दनयींरण ठे वण्यात येते. त्याकररता प्रत्येक ्ँ करवर जी.पी. ेर.एस. यींर बसिवलेले ेहे. ्ँ कर
चालकािवरुध्र तिारी प्राप्त झायानींतर जीपीेरएस लहवाल व प्रत्य

मोक्यावरील चौकशीचे

ेधारे दनिवरा ल्ी व शतीप्रमाणे ्ँ कर मालकािवरुध्र महापाकलकेक ू न काय्वाही करण्यात
येते.

(४) प्र्न उद्ावत नाही.
___________
ठाणे, पालघर व रायप

श्ज्यातील रते मजबतीिरण

िााँकक्रटीिरण व पटार बाांधिामाबाबत
(४९) ३६९८७ (२१-०१-२०१६).

श्री.रुपेश म्हारे (कभवां ी पव
ू )् :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) ठाणे, पालघर व रायग

सन्माननीय मख्यमांरी पढ
ु ील

जज्यातील रते मजबत
ु ीकरण काँक्रि्ीकरण व ग्ार

बाींधकामासाठी मुींबई महानगर प्ररे श िवकास प्राक धकरणाक ू न माहे ऑग्, २०१५ मध्ये वा
त्या ररम्यान एकूण ६० को्ी ६१ लाख रुपयाींचा दनधी मींजूर करण्यात ेला ेहे, हे खरे
ेहे काय,

(२) लसयास, उक्त दनधीपैकी ठाणे, पालघर व रायग

जज्यातील कोणकोणत्या कामासाठी

सररहू दनधी मींजूर करण्यात ेला ेहे,
(३) लसयास, उपरोक्त िवकास कामे िवहीत कालावधीत पूण् करण्याच्या दृष्ीने शासनाक ू न
कोणती उपाययोजना करण्यात ेली ेहे वा करण्यात येत ेहे ,
(४) नसयास, िवलींबाची कारणे काय ेहे त ?
श्री. दे वेंद्र फ णवीस (१७-०३-२०१६) :(१) नाही.
(२), (३) व (४) प्र्न उद्ावत नाही.
___________

िव.स. ९३ (37)
अमरावती महानपरपाकलिा

ेरातील बीओटी तत्वावरील ननकम्त खरी मािेट सांिलातील

पाळे अधधिायाांनी परपर िरारनामे िरुन पैरव्यवहार िेयाबाबत
(५०)

३७१८८ (२१-०१-२०१६).

ॉ.सननल दे शमख (अमरावती) :

सन्माननीय मख्यमांरी

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) लमरावती महानगरपाकलका

ेरातील BOT तत्वावरील सींकुल खरी कॉम्पलेक्स माके्

येथील गाळ्याींची मुरत सींपत ेलेली लसताना लक धकाऱयाींनी परपर करारनामे करुन मोठ्या

प्रमाणात ेक थ्क गैरयवहार केला लसयाची बाब दनरश्नास ेली लसून याबाबत ेयुक्त,
लमरावती महानगरपाकलका याींनी चौकशी ेरे श दरले ेहे , हे खरे ेहे काय,
(२) लसयास, या प्रकरणाची चौकशी करण्यात ेली ेहे काय,
(३) लसयास, चौकशीत काय ेढ ू न ेले ेहे व रो्ीिवरुध्र कोणती कारवाई करण्यात
ेली ेहे ,

(४) नसयास, िवलींबाची कारणे काय ेहे त ?
श्री. दे वेंद्र फ णवीस (२१-०३-२०१६) :(१) होय.
(२) प्राथकमक वरुपात चौकशी करण्यात ेली ेहे .
(३) महानगरपाकलका प्राक धकरणाचे कोणतेही लक धकार नसताींना करारनामा करण्यात ेयाचे
ेढ ू न ेले ेहे व रो्ीिवरुध्र एर्ेयेर राखल करण्याबाबतची काय्वाही सरु
ु ेहे.
(४) प्रतुत प्रकरणी कोणत्याही प्रकारचा िवलींब झालेला नाही.
___________

ववधान भवन :

ॉ. अनांत िळसे

मांबई.

प्रधान सधचव,
महाराष्ट्र ववधानसभा.
_________________________
शासकीय मध्यवती मुद्रणालय, मुींबई.

