अताराांकित प्रश्नोत्तराांची २२५ वी यादी

महाराष्ट्र ववधानसभा
चौथे अधधवेशन, २०१६
___________

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५०
___________

िबनूर( जि.िोल्हापूरूरय येथे नपरपूरषर द थापूरन िरयाबाबत
(१य

१९८४ (२३-१२-२०१४य.

श्री.सुरेश हाळवणिर (इचलिरां िीय :

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री

(१) कबनूर (जि.कोल्हापूर) येथे नगरपररषद स्थापन करयासा म महाराषर नगरपररषदा,

नगरपींचायती व औद्योगगक नगरी अगिननयम, १९६५ मिील तरतद
ु ीनस
ु ार काययवाही करयात
येत असून त्यासा म रस्स्ताव सादर करयाबाबत नदनाींक १४ िल
ु ै, २०११ रोिीच्या परादाद्वारे
जिल्हागिकारी कोल्हापूर याींना मा.नगरकवकास मींरादी याींनी किकवले ेहे , हे खरे ेहे काय,

(२) असल्यास, कबनूर येथे नगरपररषद स्थापन करचेचा रस्स्ताव जिल्हागिकारी, कोल्हापूर
याींच्यामाफतयत कवहीत मागायने सासनास सादर करयात ेला ेहे , हे ही खरे ेहे काय,

(३) असल्यास, कबनूर येथे नगरपररषद स्थापन करचेबाबत रस्स्तावावर कोचती काययवाही
करयात ेली वा येत ेहे ,
(४)

नसल्यास, कवलबाची कारचे काय ेहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१९-०९-२०१६य :(१) याबाबतचा रस्स्ताव रस्ाप्त झाल्याचे नदसून येत नाही.

(२) व (३) याबाबत जिल्हागिकारी, कोल्हापूर याींचे कडून अहवाल रस्ाप्त करुन घेयात येत
ेहे .

(४) रस्श्न उद््ावत नाही.
___________
धचपूरळूण (जि.रत्नाधपरीय शहरातील िोळिेवाडी धरणातून
ग्रॅव्हीटीद्वारे पूराणी पूरुरवठा योिनाबाबत

(२य

३१७६ (२३-१२-२०१४य.

श्री.सदानांद चव्हाण (धचपूरळूणय :

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

गचपिूच (जि.रत्नागगरी) सहरातील कोिकेवाडी िरचातून ग्रॅव्ही्ीद्वारे पाची पुरव ा

योिना रस्स्ताकवत ेहे , हे खरे ेहे काय,

कव.स. २२५ (2)
(२) असल्यास, कोिकेवाडी िरचातून ग्रॅव्ही्ीद्वारे पाची योिना होचे सक्य असून असारस्कारे

योिना झाल्यास पींपासा म लागचाऱ्या वीिेची बचत होऊन सींपूचय सहराला सुध्द पाची ममिचे
सक्य ेहे , हे ही खरे ेहे काय,

(३) असल्यास, सदर रस्स्तावील पाची योिनेची सद्य:जस्थती काय ेहे ,
(४) योिनेच्या मींिूरीची काययवाही झालेली नसल्यास कवलींबाची कारचे काय ेहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१९-०९-२०१६य :(१) व (२) होय, हे खरे ेहे .
(३)

गचपिूच

नगरपररषदे ने

कोिकेवाडी

िरचातन
ू

ग्रॅव्ही्ीने

पाची

परु व ा

करचे

या

योिनकररता रस्कल्प व्यवस्थापन सल्लागार म्हचून महाराषर िीवन रस्ािीकरच याींची ननयुक्ती

केलेली असून सन २०१६-१७ ची दरसूचीनुसार सुिाररत रस्स्ताव महाराषर िीवन रस्ािीकरच
याींचेकडे सादर करयात येत ेहे .
(४) रस्श्न उद््ावत नाही.
___________
सोलापूरूर जिल््यातील उिनी धरणात मुबलि पूराणीसाठा उपूरलब्ध असताना
ही शहरात तीन ददवसाआड पूराणीपूरुरवठा होत असल्याबाबत

(३य

४१८० (२३-१२-२०१४य.

िुमारी प्रणणती शशांदे (सोलापूरूर शहर मध्यय :

सन्माननीय

मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

सोलापूर

जिल््यातील

उिनी

िरचात

मुबलक

पाचीसा ा

उपलब्ि

असताना

महानगरपामलकेच्या गलथानपचामि
ु े दहा लाख लोकसींख्या असलेल्या सहरात तीन नदवसाेड
पाचीपुरव ा होत असल्याची माहे सप््ें बर, २०१४ रोिी ननदसयनास ेले ेहे , हे खरे ेहे
काय,

(२) असल्यास, याबाबत सासनाकडून चौकसी करयात ेले ेहे काय,

(३) असल्यास, चौकसीअींती कोचती उपाय योिना करयात ेली ेहे ,
(४) नसल्यास, कवलींबाची कारचे काय ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१९-०९-२०१६य :(१) व (२) होय, हे खरे ेहे .
सोलापूर सहर पाचीपुरवठ्याकरीता उपलब्ि असलेले उिनी िरच, मिमानदी ्ाकिी व

एकरुख तलाव यापैकी माहे मे २०१४ च्या सम
ु ारास एकरुख तलावातील पायात खप
ू मोठ्या
रस्माचात घ् झाल्याने येथील पाची सोलापूर सहरासा मच्या िॅकवेलच्या इन्े क चॅनेल पेक्षा
खाली गेल्याने, सदरची योिना बींद पडली.

सदर न काची तलावालगत इलेक्रीक पींप बसवन
ू पायाचा उपसा करचेत येत ेहे .

सदर उद््ावातन
ू सध्या ३ ते ४ द.ल.मल. पाची इतकेच उपलब्ि होत ेले. माहे मे २०१४ च्या
दरम्यान UIDSSMT योिनेअींतगयत सुमारे १२० कक.मी. व महानगरपामलका फतींडातील सुमारे

२० कक.मी. डस्रीब्यस
ु न पाईप लाईन कायायजन्वत केलेली ेहे व नव्याने ५ ्ाक्या वापरात
घेयात ेलेल्या ेहे त. उन्हाळ्यामुिे पायाची वाढती मागची लक्षात घेता स्रादोतातील पाची

कव.स. २२५ (3)
कमी असल्याने व मिमा नदी (्ाकिी) योिना व एकरुख तलाव योिना िुन्या झाल्या असन
ू
पूचय क्षमतेने चालवू सकत नसल्याने तसेच िादा पायाचा उपसा करता येत नसल्याने माहे
मे, २०१४ पासून सहराचा पाची परु व ा तीन नदवसाेड करयात ेला.

(३) पढ
ु ील ३० वषायची वाढीव लोकसींख्या गह
ृ ीत िरुन महापामलकेने वाढीव परु व ा व सहरात
२४*७ पाची पुरव ा करचेच्या अनुषींगाने तज्ञ कन्स्ल्ीं ् नेमून सींपूचय पाची पुरवठ्याचा
सकवस्तर रस्कल्प अहवाल तयार करयात ेला ेहे .

याव्यनतररक्त तातडीने पाची पुरव ा सुिारचा करचेच्या दृष्ीने महानगरपामलकेकडून

िीमा ्ाकिी पाची परु व ा योिने अींतगयत नाींदची येथे नकवन BPT बाींियाचे काम हाती
घेतलेले ेहे . तसेच सोरे गाव िलसुध्दीकरच केंद्रातील कफतल््र बेड बदलचे इ. कामाच्या
ननकवदा मींिूरीची काययवाही चालू असून सािारच २ मनहन्यात कायायजन्वत होचार ेहे.
(४) रस्श्न उद््ावत नाही.

___________
राज्यातील िचऱ्याची ववल्हे वाट लावयाचे योग्यप्रिारे ननयोिन िरयाबाबत
(४य

५६७९ (०६-०४-२०१६य.

प्रा.ववरें द्र िपतापूर (धामणपाव रे ल्वेय, श्री.अशमन पूरटे ल (मुांबादे वीय,

श्री.वविय वडेट्टीवार (ब्रम्हपूररू ीय, श्री.अब्दल
ु सत्तार (शसल्लोडय, अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसाय,
श्री.डी.एस.अदहरे (साक्रीय, श्री.नसीम खान (चाांददवलीय, डॉ.पूरतांपराव िदम (पूरलूस िडेपावय,
श्री.राधािृष्ट्ण ववखे-पूराटील (शशडीय :
काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील

(१) राज्यातील कचऱ्याची कवल्हे वा् लावयाचे योग्यरस्कारे ननयोिन केले िात नसल्याने
कोट्यविी रुपये खचय करुनही रस्श्न सु्त नसल्याचे मत पयायवरच सींवियनासा म ेयोजित
केलेल्या पररसींवादात तज्ञाींनी मत माींडल्याचे माहे िानेवारी, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान
ननदसयनास ेले हे खरे ेहे काय,
(२)

असल्यास,

राज्यातील

कचऱ्याची

समस्या

सोडकवयासा म

सासनस्तरावरुन

कोचती

काययवाही केली वा करयात येत ेहे ,
(३) नसल्यास, कवलींबाची कारचे काय ेहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१२-०९-२०१६य :(१) हे खरे नाही.
(२) राज्यातील कचऱ्याची समस्या सोडकवयासा म तसेच सहराींमिील नागरीकाींना स्वच्छ
पयायवरच व चाींगले ेरोग्य ममिावे या कररता नागरी घनकचरा (व्यवस्थापन व हातािची)
ननयम, २००० नुसार सवय नागरी स्थाननक स्वराज्य सींस्थाींनी काययवाही करचे ेवश्यक ेहे .
त्यानुसार रस्त्येक नागरी स्थाननक स्वराज्य सींस्थेने घनकचरा व्यवस्थापन ेराखडा तयार

करावयाचा ेहे . सहरात ननमायच होचारा १००% कचरा ननममयतीच्या िागीच वेगवेगिा करुन
स्वतींरादपचे सींकमलत करचे, या सींकमलत केलेल्या (ओला व सक
ु ा) १००% कचऱ्याची वाहतक
ू
करचे, ओल्या कचऱ्यावर केंद्रीत अथवा कवकेंनद्रत पध्दतीने िागीच रस्किया करचे, तर, सुक्या
कचऱ्याचे पन
ु वायपराकररता पन्
ु हा कवलगीकरच करुन त्यावर रस्किया करचे व उवयररत कचऱ्याची
सास्रादीय पध्दतीने कवकसीत केलेल्या िराविूमीवर कवल्हे वा् लावचे अपेक्षक्षत ेहे .

कव.स. २२५ (4)
राज्यातील

सहरात

उपरोक्त

रस्माचे

अींमलबिावची

करयाकररता

स्वच्छ

िारत

अमियानाींतगयत ८ सहराींचे रुपये ४४७.३७ को्ी ककीं मतीचे घनकचरा व्यवस्थापन रस्कल्प मींिूर

करयात ेले ेहे त. यासा म केंद्र व राज्य सासनामाफतयत एकूच रुपये ७०.७१६६ को्ीचे
पनहल्या हप्त्याचे

अनद
ु ान ही कवतरीत करयात ेले ेहे . यया अमियानाींतगयत राज्यातील

उवयररत सवय सहरात घनकचरा व्यवस्थापनाचे रस्कल्प राबकवयाचे ननयोजित ेहे .
(३) रस्श्न उद््ावत नाही.
___________

पूरुणे जिल्हा-खांडाळा रािमाची रोपूर वे प्रिल्पूरासाठ्या िापेचा सातबारा
नपर पूरषर दे या नावे िरयाबाबत

(५य

१५४४५ (०७-०४-२०१५य.

श्री.सांिय (बाळाय भेपडे (मावळय :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

(१) पुचे जिल्हा-खींडािा रािमाची रोप वे रस्कल्प लोचाविा नगर पररषदे ने २००५ मध्ये
करयाचा

रावा केला ेहे , हे खरे ेहे काय,

(२) असल्यास, यासा म कुचेगाव येथील सासनाची साडेबारा हे क््र िागेसा म नगर पररषदे ने
४ को्ी ९६ लाख रुपये सासनाकडे िमा केले ेहे , हे ही खरे ेहे काय,

(३) नगर पररषदे ने तीन मनहन्यापुवश सासनाकडे व्यािाच्या रकमेपो्ी २ को्ी २५ लाख रुपये

िरले तरीदे खील सातबारा नगर पररषदे च्या नावे करयास सासनाच्या महसूल कविागाकडून
दल
य होत असल्याने हा रस्कल्प अद्यापही रस्लींिबत ेहे , हे ही खरे ेहे काय,
ू क्ष

(४) असल्यास, या रस्कल्पाच्या िागेचा सातबारा नगर पररषदे च्या नावे करचेबाबत सासन
स्तरावर काय काययवाही करयात ेली ेहे वा करयात येत ेहे ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१९-०९-२०१६य :(१) व (२) होय, हे खरे ेहे .
(३) हे खरे नाही.
(४) रस्श्न उद््ावत नाही.
___________
सोलापूरूर येथील पूराणी टां चाईवर मात िरयासाठ् उिनी नदीया
पूरायाचे ननयोिन िरयाबाबत

(६य

१६५५० (१७-०८-२०१५य.

िुमारी प्रणणती शशांदे (सोलापूरूर शहर मध्यय :

सन्माननीय

मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) सोलापूर येथील औि बींिाऱ्यातील पाचीसा ा सींपुष्ात ेला ेहे . त्यामुिे सहरात पाची
्ीं चाई वाढली ेहे . पाच नदवसानींतर पाची पुरव ा होऊ लागल्याने नागररक सींतप्त झाले
ेहे त. सहरी िागातील काही िागास व्यवजस्थत पाचीपुरव ा होतो परीं तु हद्दवाढ िागात
पाचीपुरव ा होत नसल्याचे माहे मे, २०१५ दरम्यान ननदसयनास ेले ेहे हे खरे ेहे काय,

कव.स. २२५ (5)
(२) असल्यास, येथील उिनी नदीच्या पायाचे ननयोिन केल्यास तीन नदवसात सहरात पाची
कफतरु सकते असे तज्ञ साींगत ेहेत, हे ही खरे ेहे काय,
(३) असल्यास, येथील पाची ्ीं चाईवर मात करयासा म उिनी नदीच्या पायाचे ननयोिन
करयासींदिायत कोचती काययवाही केली ेहे वा करयात येत ेहे ,
(४) नसल्यास, कवलींबाची कारचे काय ेहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२२-०९-२०१६य : (१) माहे मे, २०१५ मध्ये उिनी िरच पूचय क्षमतेने

िरलेले नसल्याने तसेच एकरुख तलावातील पाची रस्माचात घ् झाल्याने पाची पुरवठ्यात
अडचची होत्या हे खरे ेहे.

(२) सोलापूर सहराचा पाची पुरव ा फतक्त उिनी पाईप लाईनवरुन करचे ताींिरादकदृषट्या सक्य
नसल्याचे सोलापरू महानगरपामलकेने किकवले ेहे.

(३) अमत
ृ अमियानाींतगयत सोलापूर पाची पुरव ा सुिारचा योिनेसा म रु. ७१५१.३९ लक्ष

रक्कमेस रस्सासकीय मान्यता दे यात ेली असून महानगरपामलकेमाफतयत काययवाही करयात
येत ेहे .

(४) रस्श्न उद््ावत नाही.
___________
िल्याण-डोंबबवली (जि.ठाणेय येथील ग्रामीण पूरषरसरात
बेिायदा बाांधिामे वाढत असल्याबाबत
(७य

१७५९९ (१७-०८-२०१५य.

श्री.नसीम खान (चाांददवलीय, श्री.अशमन पूरटे ल (मुांबादे वीय,

श्री.अलम शेख (मालाड पूरजश्चमय :
काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील

(१) कल्याच-डोंिबवली (जि. ाचे) येथील ग्रामीच पररसरात बेकायदा बाींिकामे वाढत असल्याचे
माहे मे, २०१५ रोिी वा त्यासुमारास ननदसयनास ेले ेहे, हे खरे ेहे काय,
(२)

असल्यास,

यामध्ये

ग्रामीच

िागातील

गाींवाचा

महापामलकेत

समावेस,

त्यानींतर

महापामलकेतून बाहे र िायाचे रस्यत्न, एमएमेरडीएकडे ग्रामीच िागातील पट्टाचा ममिालेला

ताबा, कवकास ेराखड्याचा अींमलबिावची झालेला कवलींब यामुिे या िागातील सरकार,
रस्सासकीय यींरादचेच्या कारिाराबाबत नेहमीच गोििाची जस्थती असते याचा फतायदा घेत
कल्याच डोंिबवली ग्रामीच िागात बेकायदा बाींिकामे वाढत ेहेत हे पाहता सासनाने काय
काययवाही केली वा करयात येत ेहे ,
(३) नसल्यास, कवलींबाची कारचे काय ेहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२२-०९-२०१६य :(१) होय.
(२) व (३) मुींबई महानगर रस्दे स कवकास रस्ागिकरचामाफतयत २७ गावाींच्या अगिसूगचत क्षेरादासा म
कवसेष ननयोिन रस्ागिकरच म्हचन
ू नेमचुक झाल्यापासून महाराषर रस्ादे मसक व नगर रचना

अगिननयम, १९६६ अन्वये एकुच ४७४ रस्करचाींमध्ये नो्ीस बिावयात ेल्या ेहे त. तसेच
५९ अनगिकृत बाींिकामािारक /मालक/ कवकासक याींच्यावर महाराषर रस्ादे मसक

व नगर रचना

अगिननयम, १९६६ चे कलम ४३ सह ५२ अन्वये गुन्हे दाखल करयात ेले ेहे त. एका

कव.स. २२५ (6)
रस्करचात ननषकासन काययवाही करयात ेलेली ेहे व ११९ अनगिकृत रस्करचाींमध्ये

ननषकासनकामी पोलीस बींदोबस्त ममियासा म परादव्यवहार केलेला ेहे . तसेच ३ रस्करची
न्यायालयात दावे दाखल असून उवयररत रस्करची काययवाही केली ेहे .

सासनाने नद.३० एकरस्ल, २०१६ च्या अगिसच
ू नेनस
ु ार कल्याच व अींबरनाथ तालक्
ु यातील

२७ गावाींच्या अगिसूगचत क्षेरादामिील मौ. िोपर (िाग), सींदप, उसरघर (िाग), घाररवली
(िाग), माचगाींव (िाग), हे द्
ु चे (िाग), कोिे , का्ई (िाग), ननििे (िाग) व घेसर (िाग)

या गावाींमिील सुमारे १०८९ हे क््र या ग्रोथ सें्रच्या क्षेरादासा म मब
ुीं ई महानगर रस्दे स कवकास
रस्ागिकरचाची कवसेष ननयोिन रस्ागिकरच म्हचन
ू नेमचक
ू कायम

े वन
ू उवयररत क्षेरादासा मची

मुींबई महानगर रस्दे स कवकास रस्ागिकरचाची नेमचूक रद्द केली ेहे. ग्रोथ सें्रच्या क्षेरादामिील
अनगिकृत बाींिकामाींवर रस्ागिकरचामाफतयत महाराषर रस्ादे मसक व नगर रचना अगिननयम, १९६६
च्या तरतुदीींनुसार काययवाही सुरु ेहे .

___________

पूरनवेल (नपरपूरषर द हद्दीतय येथे येणाऱ्या नववन औद्योधपि प्रिल्पूराांमुळे रोिपार व उद्योप
धांद्यासाठ् अनेि दठिाणावरुन नापरीि थलाांतषरत होत असल्याबाबत

(८य

२३६१५ (१०-०८-२०१५य.

श्री.प्रशाांत ठािूर (पूरनवेलय, श्री.समीर िुणावार (दहांपणघाटय :

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

(१) पनवेल (नगरपररषद हद्दीत) येथे येचाऱ्या नकवन औद्योगगक रस्कल्पाींमुिे रोिगार व
उद्योग िींद्यासा म अनेक न काचावरुन नागरीक स्थलाींतररत होत असल्याने झोपड्याींचे रस्माच
वाढत असल्याचे माहे एकरस्ल, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदसयनास ेले ेहे , हे खरे ेहे
काय,
(२) असल्यास, मोक्याच्या िागेवर असलेल्या झोपड्याींचा वापर व्यावसानयक कारचासा म
करयात येत असन
नदवसेंनदवस असारस्कारच्या दक
ू
ु ानाींची सींख्या वाढत चालली असन
ू
झोपडपट्टी पन
ु वयसनाला अडथिा ननमायच होत ेहे , हे ही खरे ेहे काय,

(३) असल्यास, उक्त झोपडपट्टीींच्या पन
ु वयसनासा म नगरपररषदे माफतयत मसडकोकडे वारीं वार
मागची

करुनही

मसडकोकडून

कोचतीही

काययवाही

केली

िात

नसल्याची

स्थाननक

लोकरस्नतननिीींनी सासनाकडे तिार केली ेहे , हे खरे ेहे काय,
(४) असल्यास, याबाबत सासनाने चौकसी केली ेहे काय, चौकसीच्या अनष
ु ींगाने कोचती
काययवाही केली वा करयात येत ेहे ,

(५) नसल्यास, कवलींबाची कारचे काय ेहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१९-०९-२०१६य :(१) व (२) होय, हे खरे ेहे .
(३) याबाबत ेयुक्त, तथा सींचालक नगरपररषद रस्सासन सींचलनालय याींना मसडको व

नगरपररषद, पनवेल याींच्यासमवेत बै क घेऊन ेवश्यक काययवाही करावी असा सच
ू ना दे यात
ेलेल्या ेहे त.

(४) व (५) रस्श्न उद््ावत नाही.
___________

कव.स. २२५ (7)

राज्यातील मापसवपीय सांवपाातील िमाचा-याांचा अनुशे ाबाबत
(९य

२८२३६ (०५-११-२०१५य.

श्री.योपेश सापर (चारिोपूरय :

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यातील मागासवगशय सींवगायत अनुसेष असल्यास नोकर कपात अथवा पदोन्नती
करताना कोचाही कमयचाऱ्याला सेवामक्
ु त करता येचार नाही, असे सासनाचे ेदे स ेहे त, हे
खरे ेहे काय,

(२) असल्यास, मुींबई महापामलकेच्या मसक्षच कविागाने तब्बल १५ मागासवगशय मसक्षच
सेवकाींना

नोकरीतून

थे्

कमी

केले

असल्यामुिे

सदर

मसक्षच

सेवकाींची

महापामलका

ेयुक्ताींकडे इच्छा मरचाची परवानगी नदनाींक १० ऑगस््, २०१५ रोिी वा त्यासुमारास
मागगतली असल्याचे ननदसयनास ेले ेहे, हे ही खरे ेहे काय,

(३) असल्यास, तसेच पामलकेच्या रस्ागथमक अनुदाननत कविागात २५७ मसक्षक अनतररक्त
रकवयात ेले असून त्यात २५ हून अगिक मसक्षच सेवक व मसक्षकाींना सेवामुक्त करयात
ेले ेहे , हे ही खरे ेहे काय,
(४) असल्यास, याबाबत सासनाचे कोचती काययवाही केली वा करयात येत ेहे ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१९-०९-२०१६य :(१) हे खरे नाही.
सासन ननचयय ि. ४९०/४६, नदनाींक २ एकरस्ल, १९५३ मिील ननदे सानुसार, नोकरकपात

करावयाची असले तेव्हा िे पूवशचे सेवत
े
ेहे त असा मागासवगशय उमेदवाराींना त्याींच्या

वररष तेनस
ु ार नोकरीतन
ू काढता येत असेल तरीही कोचत्याही कवजश्ष् कायायलयातील अथवा
कविागातील वगय तीन व वगय चार या सींवगायतील त्याींच्या सींख्या

रवून नदलेल्या राखीव

पदाींच्या ्क्केवारीपेक्षा िास्त होत नसेल तर, त्याींना नोकरीतून काढयात येऊ नये.

त्याींच्याऐविी, तेवढे च इतर (म्हचिेच मागायसवगशयेतर उमेदवार) कमयचारी नोकरीतून

काढून ्ाकता येतील.

तथाकप, स्थायी ेणच अस्थायी सासकीय कमयचाऱ्यापैकी अस्थायी सासकीय कमयचाऱ्यास,

मग तो मागासवगशय असला तरीही, त्याला नोकरीतून कमी करता येईल.
(२) हे खरे नाही.

ऑगस््, २०१५ मध्ये वा त्यासम
ु ारास महापामलकेच्या मसक्षच कविागाने कोचत्याही

खािगी अनद
ु ाननत सािे तील मसक्षच कविागाची मान्यता असलेल्या मसक्षच सेवकाींना कमी केले
असल्याची बाब ननदसन
श्ं ास ेलेले नाही.

(३) व (४) सन २०१४-१५ व २०१५-१६ मध्ये अनतररक्त कमयचाऱ्याींना अनतररक्त
न्यायालयाची

स्थगगती

असल्यामुिे

महापामलका

क्षेरादातील

खािगी

रस्ाथममक

सािाींतील कोचत्याही सहाय्यक मसक्षक अथवा मसक्षच सेवकाींना अनतररक्त
नव्हते अथवा त्याींच्या सेवाही समाप्त करयात ेलेल्या नाहीत.

रकवयाबाबत
अनुदाननत

रकवयात ेलेले

कव.स. २२५ (8)

ररक्त

खािगी अनुदाननत सािाींतील अनतररक्त
िागाींवर

समायोिन

करयात

यावे

रचाऱ्या सहाय्यक मसक्षकाींना इतर सािाींमध्ये
या

नदनाींक

०८.१२.२०१५

रोिीच्या

ननचययानुसार महापामलकेमाफतयत काययवाही करयात येत ेहे . तसेच अनतररक्त

सासन
रचाऱ्या

कोचत्याही मसक्षकाला महापामलकेमाफतयत कमी करयात ेलेले नाही.
___________

शसांधुदप
ू ा जिल््यातील सावांतवाडी येथील मजि मािेटचे
िाम मांदपतीने सरु
ु असल्याबाबत

(१०य

२९५८५ (२३-१२-२०१५य.

िळवाय :

श्री.अवधत
तटिरे (श्रीवधानय, श्री.जितेंद्र आव्हाड (मांब्र
ू
ु ा

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मसींिुदग
ू य जिल््यातील सावींतवाडी येथील मजच्छ माके्चे काम मींदगतीने सुरु असून सदर
कामास दोन वेिा मुदतवाढ दे यात ेली ेहे , हे खरे ेहे काय,

(२) असल्यास, उक्त रस्करची सासनामाफतयत चौकसी केली ेहे काय,
(३) असल्यास, चौकसीत काय ेढिून ेले व तद्नुसार सदर मस्यकी योिनेतील
मजच्छमाके्चे काम तातडीने पच
ू य करचेबाबत सासनाने कोचती काययवाही केली वा करयात
येत ेहे ,

(४) अद्याप कोचतीच काययवाही केली नसल्यास, कवलींबाची कारचे काय ेहे त ?
श्री.

दे वेंद्र

फडणवीस

(१९-०९-२०१६य

:(१),

(२)

व

(३)

मजच्छमाके्च्या

इमारतीच्या

बाींिकामाकरीता करादाीं्दारास दोन वेिा मद
ु तवाढ दे यात ेली होती, हे खरे ेहे . तथाकप,
सदर काम नद. २०.०५.२०१६ रोिी पच
ू य केले ेहे.
(४) रस्श्न उद््ावत नाही.

___________
नापपूरूर येथील िापनति कितीया दीक्षाभूशमला ‘अ’ श्रेणीचा दिाा दे याया प्रतावाबाबत
(११य

३०४६८ (१६-०१-२०१६य.

िळवाय :

श्रीमती ददवपूरिा चव्हाण (बापलाणय, श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांब्रा

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नागपूर येथील िागनतक ककतशच्या दीक्षािूममला ‘अ’ श्रेचीचा दिाय दे याचा रस्स्ताव जिल्हा

ननयोिन सममती नागपूरच्या सदस्याींनी माहे ऑगस््, २०१५ मध्ये जिल्हा बै कीच्यावेिी
माींडला होता, हे खरे ेहे काय,

(२) असल्यास, हा रस्स्ताव मींरादीमींडिाच्या कॅिबने् समोर सादर करु असेही ेश्वासन मा. उिाय
मींरादी तथा पालकमींरादी याींनी नदले ेहे , हे ही खरे ेहे काय,

(३) असल्यास, या रस्स्तावावर पुढे कोचती काययवाही केली वा करयात येत ेहे ,
(४) नसल्यास, कवलींबाची कारचे काय ?

कव.स. २२५ (9)
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१७-०९-२०१६य :(१) होय.
(२)

व

(३)

पयय्न

व

साींस्कृनतक

कायय

कविागाचे

सासन ननचयय

ि.कवकाक-२०१४/३/

रस्.ि.२७२/पयय्न, नद. ८ माचय, २०१६ अन्वये नागपूर येथील िागनतक ककतशच्या नदक्षािूमीला
“अ” वगय पयय्न स्थि म्हचन
ू घोकषत करयात ेलेले ेहे .
(४) रस्श्न उद््ावत नाही.

___________
मौिे िोहोि खांट
ु वली (जि.ठाणेय येथील बाांधिामास शासनाची
षरतसर रक्िम भरुन न घेताच अांबरनाथ नपरपूराशलिेने
बाांधिामास पूररवानपी ददल्याबाबत
(१२य

३०५०७ (२१-०१-२०१६य.

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

श्री.किसन िथोरे (मुरबाडय :

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

ाचे जिल््यातील अींबरनाथ नगरपामलका क्षेरादातील मौिे कोहोि खुीं्वली येथील न.िू.क

७८८९ ते ७८९३, ७८९५, ७८९७ ते ७९१२ ते ७९१६ या ममिकतीच्या बाींिकामास सासनाची

ररतसर रक्कम िरुन न घेताच अींबरनाथ नगरपामलकेने बाींिकामास परवानगी नदल्याचे
ननदसयनास ेले, हे खरे ेहे काय,
(२) असल्यास, याबाबत सासनाने चौकसी केली ेहे काय,
(३) असल्यास, चौकसीअींती ही बाींिकाम परवानगी किी व कोचत्या ननयमान्वये दे यात ेली
सवय ननयम डावलन
ू ेगथयक गैरव्यवहार करुन बाींिकाम परवानगी नदली असल्यास, सींबींगिताींवर
कोचती कारवाई करयात ेली वा करयात येत ेहे.
(४) नसल्यास, कवलींबाची कारचे काय ेहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१९-०९-२०१६य :(१), (२) व (३) अींबरनाथ नगरपररषदे ने महाराषर रस्ादे मसक

व नगररचना अगिननयम १९६६ च्या कलम ४५ अन्वये नद. २०.१०.२०१४ रोिी नमद
ू ममिकती
वरील बाींिकाम परवानगी नदलेली ेहे .
(४) रस्श्न उद््ावत नाही.
___________
उल्हासनपर (जि.ठाणेय पूराशलिेया ५ शाळा बांद िरयात येणार असल्याबाबत
(१३य

३१२०१ (२३-१२-२०१५य.

श्री.अलम शेख (मालाड पूरजश्चमय :
काय :-

श्री.नसीम खान (चाांददवलीय, श्री.अशमन पूरटे ल (मुांबादे वीय,
सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील

(१) उल्हासनगर (जि. ाचे) येथील पामलकेच्या ५ सािा कवद्यार्थयायची प्सींख्या कमी असल्याचे
ननममत्त पुढे करुन बींद करयाचा ननचयय रस्सासनाने घेतला असून या सािाींचे दस
ु -या सािे त

कव.स. २२५ (10)
एकरादीकरच करुन सकािचे वगय रद्द करुन कवद्यार्थया्ंना मसककवयाची एकच वेि सकािी ११
ते सायीं ५ असी

े वयाचा सासनाने ननचयय घेतला असल्याचे नदनाींक २५ ऑगस््, २०१५ रोिी

वा त्यासुमारास ननदसयनास ेले, हे खरे ेहे काय,

(२) असल्यास, सदर ननचययाला मख्
ु याध्यापक, मसक्षक ेणच कवद्याथश याींचा कवरोि असल्याचे
ननदसयनास ेले ेहे , हे ही खरे ेहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त रस्करची सासनाने कोचती काययवाही केली वा करयात येत ेहे ,
(४) नसल्यास, कवलींबाची सवयसािारच कारचे काय ेहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१९-०९-२०१६य :(१) उल्हासनगर महानगरपामलकेच्या ८ सािा एकिरादत
करुन त्याींचे कवद्यार्थया्ंच्या सोयीसा म व रस्सासकीय सस
ु ुरादीकरचासा म एकाच सरादात सकािी
११ ते सायींकािी ५ या वेिेत चालकवयासा म ४ सािाींमध्ये रुपाींतरीत करयाचा ननचयय
महापामलका रस्सासनाने घेतला होता हे खरे ेहे .
(२), (३) व (४) सदर ननचययाला मख्
ु याध्यापक व मसक्षक याींचा कवरोि झाल्याने याबाबत
महापौर, उल्हासनगर महानगरपामलका याींच्याकडे झालेल्या बै कीत सदर ननचयय स्थगगत
करयात ेलेला ेहे.
___________
मावळ (जि.पूरुणेय येथील शांिरवाडीचा समावेश तळे पावमध्ये िरणेबाबत
(१४य

३२९२० (२१-०१-२०१६य.

श्री.सांिय (बाळाय भेपडे (मावळय :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

(१) पुचे जिल्हातील मावि तालक्
ु यात स्वातींराद कािापासून घोरवडेश्वर मींनदराच्या पायर्थयासी
असलेली सींकरवाडीत सुमारे अडीच हिार नागरीक रहात ेहे , हे खरे ेहे काय,

(२) असल्यास, सींकरवाडीचा समावेस नगरपररषद, कॅन््ोन्में् बोडय व ग्रामपींचायतमध्ये समावेस
नाही, हे ही खरे ेहे काय,

(३) असल्यास, सींकरवाडीचा व ेिुबािुच्या वाड्याींचा समावेस तिे गाव नगरपररषदे मध्ये करुन
येथील रनहवासाींचा महसुल तिे गावमध्ये िमा होतो असा

राव नगरपररषद, पींचायत सममती

याींच्यात होऊन एक वषे झाले ेहे हे ही खरे ेहे काय,

(४) असल्यास, अनेक वषायपासन
ु सकु विापासन
ू वींगचत असलेल्या सींकरवाडीचा तिे गाव दािाडे
नगरपररषदमध्ये समावेस होयासा म कोचती काययवाही केली वा करयात येत ेहे ,
(५) नसल्यास, कवलींबाची कारचे काय ेहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०२-०९-२०१६य :(१) व (२) सदर िागाचा समावेस स्थाननक स्वराज्य
सींस्थेत नाही. हे खरे ेहे.
(३) व (४) सदर िागातील लोकाींकडून नगरपररषद कोचत्याही रस्कारचा कर महसल
ू /अगििार
वसल
ू करत नाही. सदर िागाचा समावेस नगरपामलका हद्दीत करयाची बाब नगरपररषदे च्या
कवचारािीन ेहे .

(५) रस्श्न उद््ावत नाही.
___________

कव.स. २२५ (11)
औरां पाबाद-वाळूि-सातारा येथे माऊलीनपर ते दे वळाई पूरषरसर
या रत्याया िामात झालेला पैरव्यवहार

(१५य

३३१६५ (१६-०१-२०१६य.

श्री.अशमन पूरटे ल (मांब
ु ादे वीय :

श्री.अब्दल
ु सत्तार (शसल्लोडय, श्री.डी.पूरी.सावांत (नाांदेड उत्तरय,

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

(१) औरीं गाबाद - वािूि - सातारा येथे माऊलीनगर ते दे विाई पररसर या रस्त्याचे डाींबरीकरच
अवघ्या सहा तासात पूचय करयात ेले या रस्त्याचा मिला िाग तसाच

े वन
ू डाींबरीकरच

करयात ेले असल्याचे माहे मे, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदसयनास ेले ेहे , हे खरे
ेहे काय,
(२) असल्यास, सदर रस्त्याच्या कामाची चौकसी करुन सींबींगित

े केदारावर सासनाने कोचती

कारवाई केली वा करयात येत ेहे ,
(३) नसल्यास, कवलींबाची कारचे काय ेहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०९-०९-२०१६य :(१) हे खरे नाही.
सदरचे काम हे ननकवदे त नदलेल्या स्पेमसकफतकेसनरस्माचे करयात ेलेले ेहे .
(२) व (३) रस्श्न उद््ावत नाही.
___________
िोल्हापूरूर महापूराशलिेिडे िेंद्र व राज्य शासनािडून आलेल्या ववववध
(१६य

योिनाांया ननधी वापूरराववना पूरडून असल्याबाबत

३५२७४ (२०-०१-२०१६य.

श्री.उल्हास पूराटील (शशरोळय :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) कोल्हापूर जिल्हयातील पींचगींगा रस्दष
ू च, सुिल अमियान, दि
ु ािी व कसबा बावडा
साींडपाची रस्किया केंद्र, थे् पाईपलाईन, नगरोत्थान रस्ते रस्कल्प, रीं कािा सुसोमिकरच,

पावसािी पाची ननयोिन ेदी सहरातील कामासाीं म सन २००८ पासन
ू ेिपययत तब्बल ७३७
को्ी ९१ लाख रुपयाींचा ननगि रस्ाप्त होऊनही रस्त्यक्षात तीनसे को्ी रुपयाींचा ननिीही खचय
करयात ेलेला नाही, हे खरे ेहे काय,
(२) असल्यास,उक्त रस्कल्प पूचय करयाकरीता को्यविी रुपयाींचा मोबदलाही कींपन्याींना नदला
िातो, हे ही खरे ेहे काय,

(३) असल्यास, महापामलकेकडे केंद्र व राज्य सासनाकडून ेलेल्या कवकवि योिनाींचा ननिी
वापराकवना पडून ेहे त, हे ही खरे ेहे काय,

(४) असल्यास, सदर रस्कल्प रस्लींिबत असल्यामुिे कवकासावर त्याचा पररचाम होत ेहे, हे ही
खरे ेहे काय,

(५) असल्यास, या सदीं िायत सासनाने कोचती काययवाही केली वा करयात येत ेहे ,
(६) नसल्यास, कवलींबाची कारचे काय ेहे त ?

कव.स. २२५ (12)
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१९-०९-२०१६य :(१) कोल्हापूर सहरातील पींचगींगा रस्दष
ू च, महाराषर सुिल
ननमयल अमियानाींअींतगयत पाची पुरव ा योिना, महाराषर सुवचय ियींती नगरोत्थान अींतगयत
साींडपाची रस्किया केंद्र सासन पुरस्कृत ये
ु यडीएसएसएम्ी अींतगयत थे् पाईपलाईन योिना,

राषरीय सरोवर सवींिन
य अींतगयत रीं कािा तलाव सींवियन, महाराषर सव
ु च ियींती नगरोत्थान
अींतगयत रस्ते रस्कल्प व पावसािी पाची ननयोिन या सात रस्कल्पाींसा म ेतापय्ंत रु. ३४७.७७
को्ी ननिी कोल्हापूर महानगरपामलकेस कवतरीत करयात ेला ेहे .

(२) हे खरे नाही. तथाकप, जस्वकृत ननकवदे नुसार काम पूचय केलेचे रस्माचात केलेल्या कामाचे
दे यक सींबींगित कींपन्याना अदा केले िाते.

(३) हे खरे नाही. सदर सात रस्कल्पाींसा म कवतरीत केलेल्या रु. ३४७.७७ को्ी ननिी पैकी
२१५-५९ को्ी खचय झाला असून रस्कल्पाींची कामे रस्गतीपथावर ेहेत.
(४) हे अींसत: खरे ेहे .

(५) व (६) कामाींमध्ये कवलींब करचाऱ्या

े केदार कींपन्यावर ननकवदा अ्ी व सतशनुसार दीं डात्मक

काययवाही कोल्हापरू महानगरपामलकेमाफतयत करयात ेलेली ेहे.
___________

मुांबईतील सवा नालेसफाईया िामाांमध्ये िांत्राटदाराांनी िेलेल्या पैरव्यवहाराबाबत
(१७य

३९४४५ (२१-०१-२०१६य.

श्री.िालीदास िोळां बिर (वडाळाय :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री

(१) मींब
ु ईत पावसाळ्यात ननमायच होचाऱ्या ेपतकालीन पररजस्थतील डेब्रीि व कचरा वाहून
नेयासा म महापामलकेकडून पररमींडि ननहाय कींरादा्दाराची ननवड केली ेहे दोन वषायसा म
ननयुक्त कींरादा्ी कामासा म दहा को्ी रुपये खचय करयात येत ेहे यात नालेसफताईच्या

कींपनीला दोन पररमींडिामध्ये सव्वा तीन को्ीचे कींरादा् दे यात ेले असल्याचे माहे सप््ें बर,
२०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदसयनास ेले ेहे , हे खरे ेहे काय,
(२) असल्यास, यासींदिायत सासनाने चौकसी करुन सींबींगित कींरादा्दार कींपनीचे कींरादा् रद्द
करयाबाबत कोचती काययवाही केली ेहे वा करयात येत ेहे ,
(३) अद्याप काययवाही केली नसल्यास कवलींबाची कारचे काय ेहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१९-०९-२०१६य :(१) मुींबईत फतक्त पावसाळ्यात ननमायच होचाऱ्या

ेपत्कालीन पररजस्थतीत डेब्रीि वाहून नेयाबाबतचे कींरादा् दे यात येत नसून, वषयिर मुींबईत
महापामलकेच्या िागेवर िमा होचारे डेब्रीि वाहून नेयासा म महापामलकेमाफतयत पररमींडिननहाय
ई-ननकवदा मागवून कींरादा्दाराची ननयुक्ती करयात येते.

२४ कविागाींतील डेब्रीि वाहून नेयासा म ८ ग् / पररमींडि बनवून सन २०१४-१६ या
दोन वषायकररता एकूच रु. १८,४०,७५,४१३/- चे कींरादा् ८ कींरादा्दाराींना दे यात ेलेले ेहे . या
८ कींरादा्दाराींपैकी मे. केबीए इन्रास्रक्चर रस्ा.मल. व मे.हे माींग कन्रक्सन या नालेसफताईच्या

कींरादा्दाराींना अनि
ु मे ग्-२ मिील (एच/पजश्चम व के/पजश्चम कविाग) रु. १,७९,८२,८२०/इतक्या

रकमेचे व पररमींडि-७ मिील (ेर/दक्षक्षच, ेर/मध्य व ेर/उत्तर कविाग) येथील

रु. २,४६,६१,१५०/- इतक्या रकमेचे डेब्रीि वाहून नेयाच्या कामाचे कींरादा् दे यात ेले ेहे .
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(२) मे. केबीए इन्रास्रक्चर रस्ा.मल. व मे.हेमाींग

कन्स्रक्सन या कींरादा्दाराींना डेब्रीि वाहून
नेयाचे काम. त्याींना नालेसफताईच्या कामाचे कींरादा् दे यापूवशच दे यात ेलेले ेहे . त्यामि
ु े
या कामासा म त्याींच्यावर कोययवाही करयाचा रस्श्न उद््ावत नाही.
(३) रस्श्न उद््ावत नाही.
___________
रत्नाधपरी येथे शसशलांडर फोटाने झोपूरडयाांना लापलेली आप
(१८य

३९८९४ (१७-०५-२०१६य.

श्री.भािर िाधव (पुहापरय :

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) रत्नागगरी येथील ममरकरवाडा िे्ी पररसरात मसमलींडर स्फतो्ाने सुमारे १८ झोपडयाींना ेग
लागल्याची घ्ना नदनाींक ३० डडसेंबर २०१५ मध्ये वा त्या सम
ु ारास घडली, हे खरे ेहे काय,
(२) असल्यास, सदर घ्नेची सासनाने पाहची केली ेहे काय,

(३) असल्यास सदर पाहचीत काय ेढिून ेले व तद्नुसार सदर झोपडीिारकाींचे पुनवयसन

अथवा नक
ु सानीची ेगथयक मदत दे चेबाबत सासनाने कोचती काययवाही केली ेहे वा करयात
येत ेहे ,

(४) नसल्यास, कवलींबाची कारचे काय ेहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१९-०९-२०१६य :(१) होय, हे खरे ेहे .
नद. २७.१२.२०१५ रोिी रत्नागगरी येथील ममरकरवाडा बींदर व्यवस्थापन रस्ागिकरच याींचे
ताब्यातील िममनीस अनतिमच करुन बाींिलेल्या

१६ कच्च्या

झोडप्या ेकजस्मकपचे

लागलेल्या ेगीमि
ु े ििलेल्या ेहे त.

रत्नागगरी नगरपररषदे स सदर घ्ना दरु ध्वनीद्वारे सकािी १०.४५ वा किाल्यानींतर

नगरपररषदे च्या अजग्नसमन पथकामाफतयत सदर ेग कवझकवयात ेली.

(२) सदर ििीत १६ झोपड्याचे पींचनामे तसमसलदार, रत्नागगरी याींचे माफतयत करयात ेलेले
ेहे त.
(३) सदर झोपड्या ममरकरवाडा बींदर व्यवस्थापन रस्ागिकरचाच्या िागेवर अनगिकृत असल्याने
त्याींना कोचतेही अनुदान दे यात ेलेले नाही.
(४) रस्श्न उद््ावत नाही.

___________
इचलिरां िी नपरपूराशलिेने बनावट िापदपूरत्राांया आधारे
पूराणीपूरट्टी दरात ५० टक्िे वाढ िेल्याबाबत
(१९य

४००३३ (१३-०५-२०१६य.

श्री.सुरेश हाळवणिर (इचलिरां िीय :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

(१) कोल्हापुर जिल््यातील इचलकरीं िी नगरपामलकेने बनाव् कागदपरादाींच्या ेिारे पाचीपट्टी

दरात ५० ्क्के वाढ केल्याची बाब माहे िानेवारी, २०१६ च्या पनहल्या े वडयात ननदसयनास
ेली, हे खरे ेहे काय,
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(२) असल्यास, पाचीपट्टी दरात वाढ करताना उपकविी न करता व सासनाची मींिुरी न घेता
वारीं वार पाचीपट्टी दरात वाढ करयात ेली ेहे , हे ही खरे ेहे काय,

(३) असल्यास, सदर दरवाढीची सासनाने चौकसी केली ेहे काय, चौकसीमध्ये काय ेढिून
ेले व त्याअनष
ु ींगाने कोचती काययवाही केली वा करयात येत ेहे ,
(४) नसल्यास, कवलींबाची कारचे काय ेहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१९-०९-२०१६य :(१) व (२) नाही, हे खरे नाही.
(३) व (४) रस्श्न उद््ावत नाही.
___________
अांबरनाथ, बदलापूरूर (जि.ठाणेय आणण पूरनवेल (जि.रायपडय या
नव्या महापूराशलिा ननमााण िरयाबाबत

(२०य

४०१५७ (०७-०५-२०१६य.

डॉ.बालािी

किणीिर

श्री.मनोहर भोईर (उरणय, श्रीमती तप्ृ ती सावांत (वाांद्रे पूरव
ू या ,

(अांबरनाथय,

श्री.जितेंद्र

आव्हाड

(मुांब्रा

िळवाय,

श्री.शशशिाांत

शशांदे

(िोरे पावय, श्री.ियांत पूराटील (इलामपूरूरय, श्री.सुरेश लाड (ििातय, श्री.हसन मुश्रीफ (िापलय,
श्री.पूराांडुरां प बरोरा (शहापूरूरय, श्री.सभ
ु ा

भोईर (िल्याण ग्रामीणय, श्री.ददपूरि चव्हाण (फलटणय :

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

ाचे

जिल््यातील

अींबरनाथ

व

बदलापूर

या

पामलका

एकराद

करयाबाबतच्या

एमएमेरडीएने राज्य सरकारच्या नगरकवकास कविागाकडे सादर केलेल्या रस्स्तावास येथील
नागररकाींनी

कवरोि

दसयकवलेला

असून

बदलापूर

महापामलकेची

वेगिी

स्थापना

करावी

यासा म स्थाननक लोकरस्नतननिीींनी मा.मुख्यमींरादी याींचेकडे माहे िानेवारी, २०१६ च्या सेव्च्या
े वड्यात तसेच वारीं वार मागची केलेली ेहे , हे खरे ेहे काय,

(२) असल्यास, ३ लाखापेक्षा अगिक लोकसींख्या असलेल्या नगरपामलकाींचे महानगरपामलकेत
रुपाींतर करता येते त्यामि
ु े अींबरनाथ, बदलापरू ेणच पनवेल या नगरपामलकाींची रस्त्येकी

लोकसींख्या ५ लाखापेक्षा िास्त असल्याने अींबरनाथ, बदलापूर (जि. ाचे) ेणच पनवेल
(जि.रायगड) या नव्या महानगरपामलका ननमायच कराव्यात याबाबतच्या एमएमेरडीएने

पा कवलेल्या अहवालास मींिूरी दे याबाबत सासनाने कोचती काययवाही केली वा करयात येत
ेहे ,

(३) तसेच अींबरनाथ व बदलापूर सहराींच्या ननयोिनबध्द कवकास होयासा म दोन्ही स्वतींराद
महापामलकाींची ननममयत कारयाबाबत लवकरात लवकर ननचयय घेऊन त्याची अींमलबिावची
करयासींदिायत ेतापय्ंत सासनामाफतयत कोचता पा पूरावा केला वा करयात येत ेहे ,
(४) नसल्यास, कवलींबाची कारचे काय ेहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१९-०९-२०१६य :(१) होय, असा स्वरुपाचा एकिरादत महापामलका स्थापनेस
कवरोि करचारा

रावही सींबींगित नगरपामलकेंनी केला ेहे .
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(२) व (३) पनवेल महानगरपामलका स्थापनेची रस्ाथममक उद्घोषचा नद.१६.०५.२०१६ रोिी
रस्मसध्द करयात ेली ेहे.
(४) रस्श्न उद््ावत नाही.

___________

मांब
ु ईत झापूरेडपूरट्टयाांमध्ये वि भारत अशभयानाांतपात शौचालये बाांधयाबाबत
(२१य

४०५६३ (०४-०८-२०१५य.

श्री.मांपलप्रभात लोढा (मलबार दहलय, श्री.ियप्रिाश मांद
ु डा

(बसमतय, श्री.प्रिाश सुवे (मापाठाणेय, श्री.सांिय पूरोतनीस (िशलनाय, श्री.सुननल शशांदे (वरळीय :
सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

दे सिरात

झोपडप्ृयाींमध्ये

ेरोग्याचा

रस्श्न

ननमायच

झाल्यामुिे

स्वच्छ

िारत

अमियानाींतगयत अनद
ु ान दे वन
ू घरात सौचालये बाींियास परवानगी नदली ेहे , हे खरे ेहे
काय,

(२) असल्यास, या योिनेला केंद्र सासन व राज्य सासन अनुदान दे चार ेहे काय तसेच
ककती सौचालये बाींियात येचार ेहे त,

(३) असल्यास, मुींबईच्या झोपडपट्यामिून तब्बल ६० लाख रनहवासी असन
सावयिननक
ू
सौचालयाींचा

वापर

क्षमतेपेक्षा

िास्त

होत

असल्याने

सेफ््ीक

्ॅं क

व

झोपडपट्टयातील

सौचालयाींना मलवानहन्या न िोडल्यामुिे स्फतो्क जस्थती ननमायच झाली ेहे , हे ही खरे ेह्रे
काय,

(४) तसेच मुींबईतील गल्ल्या व गचींचोळ्या िागामध्ये बाींिलेल्या झोपड्याींची अवस्था व अींतगयत

मल:ननस्सारच वानहन्याींकरीता िागा नसचे तसेच मुख्य मल:ननस्सारच वानहनी पय्ंतचा खचय
व फतक्त पाच हिार खचन
ूय सौचालय बाींिचे ही बाब कवचारात घेता झोपडपट्टीवासीयाींकरीता हे
सक्य होत नसल्याचे ननदसयनास ेले, हे ही खरे ेहे काय,

(५) असल्यास, या योिनेबाबत नागररकाींमध्ये सींभ्रमाचे वातावरच असल्याने ही योिना
यसस्वी करयासा म सासन काय काययवाही करचार ेहे ,
(६) नसल्यास, त्याची कारचे काय ेहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०२-०९-२०१६य :(१) केंद्र सासनाच्या स्वच्छ िारत अमियान (नागरी) च्या
ितशवर

राज्य

स्वच्छ

महाराषर

अमियान

(नागरी)

ची

अींमलबिवची

सुरु

ेहे .

या

अमियानाींतगयत सन २०११ च्या िनगचनेनुसार उघड्यावर सौचास िाचाऱ्या कु्ुींबाींना वैयक्तीक
घरगुती सौचालय बाींिकामासा म अनुदान उपलब्ि करुन दे यात येते.

(२) या अमियानाच्या अींमलबिावचीसा म केंद्र व राज्य सासनामाफतयत अनद
ु ान उपलब्ि करुन

दे यात येत.े या अमियानाींतगयत सन २०११ च्या िनगचनेनुसार उघड्यावर सौचास िाचाऱ्या
राज्याच्या

नागरी

िागातील

८.३२

लक्ष

दे यासा म

अनुदान दे यात येचार ेहे .

कु्ुींबाना

सौचालयाची

सुकविा

उपलब्ि

करुन
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(३) कवकास ननयोिन ेराखड्यामध्ये अींतित
ूय कवकमसत रस्त्याींवर मलनन:सारच वानहन्या

्ाकयासा म ककमान ६ मी्र रुीं दीच्या पक्क्या रस्त्याची ेवश्यकता असते. मुींबई सहरातील
झोडपट्टय
श ामिील बहुताींस रस्ते अरुीं द व अनतिममत ेहे त. या रस्त्यालगतची बाींिकामे
कच्च्या स्वरुपाची असतात. त्यामुिे असा झोपडपट्टय
श ामध्ये मलनन:सारच वानहन्या ्ाकचे
ताींिरादक दृषट्या सक्य होत नाही, नह वस्तुजस्थती ेहे.

(४) मुींबई सहरातील झोपडपट्टय
श ामध्ये घरगुती सौचालयासा म पुरेसी िागा उपलब्ि नसल्याने
असा झोपडपट्टय
श ामध्ये

ेवश्यकतेनस
ु ार सावयिननक

व सामद
ु ायीक सौचालय

बाींियाचा

काययिम हाती घेयात ेला ेहे . लािार्थया्ंनी वैयक्तीक घरगुती सौचालयापासून मुख्य

मुलनन:सारच वानहनी पय्ंतचा खचय करचे अपेक्षक्षत नसून अींतगयत सामानयक मलनन:सारच
वानहनीपय्ंतचा खचय करावयाचा ेहे . या अमियानाींतगयत मुींबई सहरातील लािाथश कींु ्ूबाींना
वैयक्तीक

घरगुती

सौचालय

बाींिकामासा म

केंद्र

सासनामाफतयत

रुपये

४,०००

व

राज्य

सासनामाफतयत रु.१००० ेणच बह
ु ई महानगरपामलकेमाफतयत रु. २००० असे एकूच रु. ७०००
ृ न्मींब
इतके अनुदान उपलब्ि करुन दे यात येत.े
(५)

बह
ृ न्मुींबई

महानगरपामलकेमाफतयत

सामाईक

मलनन:सारच

वानहनी

्ाकयासा म

पुरेसी अथयसींकल्पीय तरतुद करयात ेली ेहे. ज्या न काची घरगुती सौचालय बाींिचे सक्य

नाही असा वस्त्याींमध्ये सामद
ु ानयक सौचालये बाींियात येत ेहे त. त्याच रस्माचे अींतगयत
मलनन:सारच वानहनीसा म िागा उपलब्ि नसल्यास असा न काची बायो ्ॉयले ् ककीं वा दोन
पी् ्ॉयले् तींरादज्ञानावर वैयजक्तक सौचालये बाींियाची परवानगी
(६) रस्श्न उद््ावत नाही.

नदलेली ेहे .

___________

अांबरनाथ (जि.ठाणेय येथील नपरपूरषर दचे िाया रुग्णालय
शासनािडे हताांतरीत िरयाबाबत
(२२य

४०६६० (११-०५-२०१६य.

डॉ.बालािी किणीिर (अांबरनाथय :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

(१) अींबरनाथ (जि. ाचे) येथील नगरपररषदे चे छाया रुग्चालय सासनाकडे हस्ताींतरीत करावे ही
मागची अनेक वषायपासून होत ेहे तसेच याबाबत मा. मींरादी,सावयिननक ेरोग्य याींना माहे

माचय, २०१४ मध्ये वा त्यादरम्यान स्थाननक लोकरस्नतननगिींनी ननवेदन नदले ेहे , हे खरे ेहे
काय,
(२) असल्यास, अींबरनाथ सहराची लोकसींख्या लाखोंच्या प्ीत असन
ू ७०% वस्ती ही गरीब
कामगाराींची व ेनदवासीींची ेहे सदर रुग्चालयात अपुरा तींरादज्ञ व कमयचारी वगय असल्यामि
ु े
ेनदवासी गोरगरीबाींचे खुप हाल होत ेहे त, हे ही खरे ेहे काय,

(३) असल्यास, सदर रस्करची सासनाने कोचती उपाययोिना केली वा करयात येत ेहे ,
(४) नसल्यास, कवलींबाची कारचे काय ेहे त ?
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श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१९-०९-२०१६य :(१) हे खरे ेहे .
नगरपररषदे चे छाया रुग्चालय सासनाकडे हस्ताींतरीत करयाची बाब सासनाच्या
कवचारािीन ेहे .
(२) व (३) नगरपररषद रुग्चालया अपुरा तींरादज्ञ व कमयचारी वगय होता. परीं तु सद्य:जस्थतीत
कींरादा्ी पध्दतीने डॉक््र व अन्य कमयचाऱ्याच्या सेवा नगरपररषदे ने उपलब्ि करुन घेतल्या
ेहे त. त्यामुिे ेनदवासी व गोरगरीबाींचे खुप हाल होत ेहे असी वस्तुजस्थती नाही.
(४) रस्श्न उद््ावत नाही.

___________
ठाणे महानपरपूराशलिा हद्दीतील ददवा ववभापातील डांवपूरांप ग्राउां डमुळे
नापषरिाांया आरोग्याला बाधा ननमााण होत असल्याबाबत

(२३य ४११९१ (१७-०५-२०१६य.

श्री.सभ
ु ा

भोईर (िल्याण ग्रामीणय :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री

ाचे महानगरपामलका हद्दीतील नदवा कविागातील डींकपींग ग्राउीं डला लागून ्ाकयात

ेलेल्या

केममकलच्या

ड्रमला ेग

लागून

पसरलेल्या िुरामि
ु े

नदवा

व ेिूबािूच्या

पररसरातील नागररकाींना श्वास गद
ु मरचे, उलट्या, डोळ्याला रादास होचे यासारखे रस्कार
नदनाींक ०८ डडसेंबर, २०१५ रोिी वा त्या दरम्यान ननदसयनास ेले ेहे , हे खरे ेहे काय,

(२) असल्यास, नदवा कविागामध्ये ्ाकयात येचाऱ्या कचऱ्यामि
्ं ी पसरून,
ु े पररसरात दग
ु ि

नागररकाींच्या ेरोग्याला िोका ननमायच झाला असल्याने डींकपींग ग्राउीं ड ह्कवयाची मागची
नागररकाींनी केली ेहे , हे ही खरे ेहे काय,
(३) असल्यास, सदर रस्करची

ाचे महानगरपामलकेने कोचती काययवही केली वा करयात येत

ेहे ,
(४) नसल्यास, कवलींबाची कारचे काय ेहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०७-०९-२०१६य :(१) होय.
(२) होय.
(३) सदरची मानहती पुरक न्प्पचीमध्ये सकवस्तर दे यात येत ेहे .
(४) रस्श्न उद््ावत नाही.

___________
रां िाळा (जि.िोल्हापूरूरय पूरदपूरथ उद्यानाची झालेली दरु वथा
(२४य

४१३८७ (१६-०५-२०१६य.

श्री.सत्यिीत पूराटील-सरुडिर (शाहूवाडीय :
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय

(१) रीं कािा (जि.कोल्हापूर) येथील उद्यानातील पदपथाची रस्सासनाच्या दल
य ामुिे दरु वस्था
ु क्ष
झालेली ेहे , हे खरे ेहे काय,
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(२) असल्यास, सदर उद्यानात मॉनन्ंग वॉक घेचाऱ्या लोकाींना अनेक अडचचीींना सामोरे िावे
लागत ेहे , हे ही खरे ेहे काय,
(३) असल्यास, सदर उद्यानाच्या ेिूबािूचा पररसर, फतुल झाडाींचे वाफते सुकून गेले असून
नहरवि पच
य चे नाहीसी झाली ेहे तसेच पररसरात दगड गोट्याींचे साम्राज्य पसरले ेहे , हे
ू प
ही खरे ेहे काय,

(४) असल्यास, रीं कािा उद्यानातील पदपथाची दरु
ु स्ती व सुसोिीकरच करयासा म सासनाने
कोचती काययवाही केली वा करचार ेहे ,

(५) नसल्यास, कवलींबाची कारचे काय ेहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०२-०९-२०१६य :(१) हे खरे नाही. रीं कािा तलावाच्या पजश्चम बािक
ू डील
रीं कािा चौपा्ी उद्यान व नवीन पदपथ उद्यानामध्ये मसीनरी लावून िलपचश काढल्यामि
ु े

पदपथाचा काही अींसी िाग खराब झालेला होता. ते पूवव
य त करयाचे काम महापामलकेमाफतयत
करयात ेलेले ेहे . तसेच पदपथाचा काही िाग झाडाींची मि
ु े खोलवर गेल्याने खचलेला
ेहे .

त्याबाबत

सदर

पदपथ

दरु
ु स्ती

करयाची

काययवाही

महानगरपामलका

कोल्हापूर

याींच्याकडून करयात ेलेली ेहे .

(२) नाही, हे खरे नाही, रीं कािा तलावाच्या पजश्चमेकडील परतािा पुलाच्या अमलकडील सींरक्षक
मिींत

ढासिल्यामि
ु े

तेथील

काही

अींसी

िाग

दरु
ु स्त

करयात

ेलेला

ेहे .

तथापी

सद्यजस्थतीत सदर पदपथावरुन नागरीकाींना मॉनन्ंग वॉक करताना कोचतीही अडचच उद््ावत
असल्याचे ननदसयनास ेले नाही.

(३) हे खरे नाही, रीं कािा तलाव पदपथ उद्यान िविील सोडगे् लगत उद्यानाकडील तलावा
बािूची सींरक्षक मिींत व रीं कािा चौपा्ी उद्यान (सालीनी पॅलेससमोरील) तलावाची त्बींदी
महापामलकेमाफतयत नवीन बाींियींचे काम यध्
ु दपातिीवर तत्परतेने सरु
ु केले होते. त्यावेिी सदर
मिींतीकरीता लागचारे दगड, वािू, खींडी इ. म्े ररयल ेतमध्ये नेताना वाहनाने तसेच

मालम्े ररयल न कन काची ्ाकलेने पदपथ उद्यानातील फतुल झाडे नहरविीची वाफतेचा काही

िाग खराब झालेला होता. सदर काम पुचत्य वानींतर महापामलकेच्या उद्यान कविगामाफतयत खराब
झालेल्या िागामध्ये नहरवि व फतुल झाडे लावचेचे काम हाती घेचत
े ेलेले ेहे. महापामलका
तसेच सामाजिक सींस्था व कवद्यापी

याींच्या सींयुक्त कवद्यमाने तलावाची स्वच्छता अमियान

राबकवचेत ेलेले असन
ू त्यामध्ये सींपूचय तलावाचा पररसर स्वच्छ केलेला असलेने दगडगो्े
पसरलेचे ननदसयनास ेलेले नाही.
(४) व (५) रस्श्न उद््ावत नाही.
___________
िोल्हापूरूर शहरातील पूराकििंपया वाढत्या समयेबाबत
(२५य

४१३९४ (१३-०५-२०१६य.

श्री.सत्यिीत पूराटील-सरुडिर (शाहूवाडीय :
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय

(१) कोल्हापूर सहरात पाकक्ंगचा रस्श्न नदवसेंनदवस गींिीर होत चालला ेहे , हे खरे ेहे काय,
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(२) असल्यास, पे अँड पाकयच्या पद्धतीमुिे वाहनिारकाींची सरायस ल्
ु होत ेहे , हे ही खरे ेहे
काय,

(३) असल्यास, कोल्हापूर सहरात अनेक न काची पाकक्ंगसा म मोकळ्या िागा ेहे त, हे ही
खरे ेहे काय,

(४) असल्यास उक्त िागा पाकक्ंगसा म कवकमसत करयाबाबत सासनाने कोचती काययवाही
केली वा करयात येत ेहे ,
(५) नसल्यास, कवलींबाची कारचे काय ेहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०२-०९-२०१६य :(१) कोल्हापरू ात श्रीमहालक्ष्मी मींदीरात िे् दे चाऱ्या

िाकवकाींची सींख्या कवचारात घेऊन पाकक्ंगचा रस्श्न गींिीर होऊ नये म्हचून बहुमिली पाकक्ंग
ननमायच करयाचे कोल्हापूर महानगरपामलकेने योजिले ेहे.
(२) हे खरे नाही.

कोल्हापरू महानगरपामलका व कोल्हापरू महानगरपामलका पररवहन उपिम याींचेमाफतयत

५ न काची सध्या पे अँड पकक्ंग सुरु ेहे . त्यापैकी चार न काची महापामलका कमयचारी
याींचेमाफतयत पाकक्ंग फती वसुली सरु
ु ेहे व महापामलका पररवहन कविागाकडून एक न काची

े केदारामाफतयत वसुली सुरु ेहे व सदर न काची वाहनिारकाींची कोचतीही लू् होत असल्याचे

ननदसयनास ेले नाही.

(३) व (४) महानगरपामलकेने एकुच १३ न काचे पाककयगसा म ननजश्चत केले ेहे त. त्यामसवाय
२ न काची बहुमिली पाकक्ंग व्यवस्था रस्स्ताकवत ेहे .
(५) रस्श्न उद््ावत नाही.
___________

िल्याण डोंबबवली महापूराशलिा हद्दीमध्ये पत सात व ाात २५ हिार
(२६य

अनाधधिृत बाांधिामे उभारयात आल्याबाबत

४१७३८ (१३-०५-२०१६य.

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.किसन िथोरे (मुरबाडय :

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) कल्याच डोंिबवली (जि. ाचे) महानगरपामलका हद्दीमध्ये गत सात वषायत २५ हिार
अनागिकृत बाींिकामे उिारयात ेल्याचे, माहे िानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान
ननदसयनास ेले, हे खरे ेहे काय,

(२) असल्यास, याबाबत सासनाने चौकसी केली ेहे काय व तदृनुसार सदरची अनगिकृत
बाींिकामे ननषकामसत करून या अनगिकृत बाींिकामास पा मसी घालचाऱ्या महानगरपामलकेच्या
सींबींगित अगिकाऱ्याींवर कोचती कारवाई केली वा करयात येत ेहे ,
(३) नसल्यास, कवलींबाची कारचे काय ेहे त ?
श्री.

दे वेंद्र

फडणवीस

(२६-०९-२०१६य

:(१)

कल्याच-डोंिबवली

महानगरपामलका

क्षेरादातील

बाींिकामाींवर कर ननिायरच करताना “अनगिकृत बाींिाक मअसल्यास त्याकवरुध्दच्या कारवाईस

बाि न येता” असा मसक्का मारुन महानगरपामलकेकडून कर ेकारची करयात ेली ेहे .
यामध्ये महानगरपामलकेच्या स्थापनेपव
ू शची बाींिकामे, पच
ू त्य वाचा दाखला नसलेल्या, इमारतीींना

कव.स. २२५ (20)
कर ेकरची न झालेल्या, पूवश अियव् कर ेकरची केलेल्या, तसेच िुन्या इमारतीींच्या

वापरात बदल झालेल्या मालमत्ता इत्यादीींचा दे खील समावेस ेहे . त्यामुिे या सवयच
मालमत्ता अनगिकृत ेहे त. असी वस्तुजस्थती नाही.

(२) कल्याच-डोंिबवली महानगरपामलकेकडून अनगिकृत बाींिकामाींच्या कवरोिात सासनाच्या

िोरचानुसार ननयममतररत्या कारवाई करयात येते. याबाबतच्या कतयव्यात कसून करचाऱ्या
सींबींगित अगिकारी/कमयचारी याींच्याकवरोिात वेिोवेिी ननयमानस
ु ार कारवाई करयात येत
असल्याचे ेयुक्त कल्याच-डोंिबवली महानगरपामलका याींनी किकवले ेहे .
(३) रस्श्न उद््ावत नाही.

___________

ठाणे जिल््यातील िुळपाांव-बदलापूरूर नपरपूराशलिा हद्दीत असलेल्या
आददवासी वत्या व पूराडयाांमध्ये मुलभूत सुववधा शमळणेबाबत

(२७य

४१८४१ (०५-०५-२०१६य.

श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवाय, श्री.पूराांडुरां प बरोरा (शहापूरूरय,

श्री.किसन िथोरे (मरु बाडय, श्री.सरु े श लाड (ििातय, श्री.हसन मश्र
ु ीफ (िापलय, श्री.ियांत पूराटील
(इलामपूरूरय, श्री.डी.एस.अदहरे (साक्रीय, श्री.अलम शेख (मालाड पूरजश्चमय, श्री.अशमन पूरटे ल
(मुांबादे वीय :
(१)

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

ाचे जिल््यातील कुिगाींव- बदलापूर नगरपामलका हद्दीत असलेल्या ेनदवासी वस्त्या व

पाड्याींवर कपयाचे सुध्द पाची, वीि, रस्ते असा अनेक नागरी सुकविासह कवकवि मागयासा म

ेनदवासी नागररकाींनी नद. ४ िानेवारी, २०१६ रोिी बदलापूर पामलका कायायलयावर मोचाय
काढलेला होता, हे खरे ेहे काय,

(२) असल्यास, सदर रस्करची केलेल्या मागयाींचे थोडक्यात स्वरुप काय ेहे व त्यानुसार
कोचती काययवाही केली वा करयात येत ेहे ,

(३) नसल्यास, कवलींबाची सवयसािारच कारचे काय ेहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१९-०९-२०१६य :(१) कुिगाव बदलापरू नगरपररषद हद्दीतील ेनदवासी
नागरीकाींनी नगरपररषद कायायलयावर नद. ३१.१२.२०१५ रोिी मोचाय काढलेला होता, हे खरे ेहे.

(२) * नगरपररषद हद्दीतील ेनदवासी पाड्याींवर कपयाच्या पायासा म नादरु
ु स्त बोअरवले /

हापसी दरु
ु स्त करुन कपयाच्या पायाची व्यवस्था केली ेहे . सदर न काची बींद असलेले

कविेचे नदवे चालू करयाची काययवाही करयात ेली ेहे. ज्या घराींमध्ये वीि नाही. त्या
न काची M.S.E.D.C. या रस्ागिकरचास पुढील काययवाहीसा म नगरपररषदे ने पराद नदलेले ेहे.

* ेनदवासी पाड्यातील लोकाींना नगरपररषदे च्या रुग्चालयातील डॉक््र व ेरोग्य

कमयचारी याींचे माफतयत ेरोग्य तपासची सुरु केलेली ेहे.

* सवय ेनदवासी कु्ूींबाची घरे / झोपडी याींना नगरपररषद कर ेकारची करयात

रस्स्ताकवत केलेले ेहे . तसेच ेनदवासी पाड्याींवर सासनाच्या वैयक्तीक सौचालय योिने
अींतगयत सौचालये मींिूर करयात ेलेली ेहे त.
(३) रस्श्न उद््ावत नाही.

___________

कव.स. २२५ (21)
मुांबईतील पोरे पाव-मुलुांड िोडरता बाांधिामाबाबत
(२८य

४२०७८

(मुांबादे वीय :

(१७-०५-२०१६य.

श्री.अलम

शेख

(मालाड

पूरजश्चमय,

श्री.अशमन

पूरटे ल

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मुींबई महापामलकेच्या महत्वाकाींक्षी असलेला रस्कल्प गोरे गाव-मुलुींड हा िोडरस्ता होयासा म
रस्यत्न चालकवला असल्याचे माहे िानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदसयनास ेले ेहे ,
हे खरे ेहे काय,
(२) असल्यास, सदर रस्कल्प पूचय करयाबाबत सासनाने कोचती काययवाही केली वा करयात
येत ेहे ,

(३) नसल्यास, कवलींबाची कारचे काय ेहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१९-०९-२०१६य :(१) होय, हे खरे ेहे .
(२) व (३) सींिय गाींिी राषरीय उद्यानाखालून रस्स्ताकवत िय
ु ारी मागायचे अींनतम स्वरुप
ननजश्चत करयाकररता िूस्तर चाचची व िूसवेक्षच करचे अत्यींत गरिेचे असून वन
कविागाची परवानगी ममिकवयाकररता, बह
ृ न्मुींबई महानगरपामलकेमाफतयत नदनाींक १०.०३.२०१६

रोिी मख्
ु य वनसींरक्षक व सींचालक, सींिय गाींिी राषरीय उद्यान, बोरीवली याींच्याकडे कवनहत
नमुन्यामध्ये ेवेदन सादर करयात ेले ेहे .

वन कविागाकडे सदर रस्स्ताव कवचारािीन असून ेवश्यक ती मींिुरी रस्ाप्त झाल्यानींतर

महापामलकेमाफतयत याबाबतची पुढील काययवाही रस्ािान्याने करयात येईल.
___________

पूरांढरपूरूर (जि.सोलापूरूरय नपरपूराशलिेचा बायोपॅस प्रिल्पूर सुरु िरणेबाबत
(२९य

४२१७८ (०५-०५-२०१६य.

श्री.भारत भालिे (पूरांढरपूरूरय, श्री.अशमन पूरटे ल (मुांबादे वीय,

श्री.सांग्राम थोपूरटे (भोरय, श्री.अलम शेख (मालाड पूरजश्चमय :
गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) पींढरपूर (जि.सोलापूर) नगरपामलकेचा बायोगॅस रस्कल्प मागील दोन वषायपासून बींद अवस्थेत
असल्याचे माहे , िानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्या सुमारास ननदसयनास ेले, हे खरे ेहे काय,
(२) असल्यास, सदर रस्करची चौकसी करयात ेली काय,

(३) असल्यास, चौकसीत काय ेढिून ेले व तद्नुसार सदरील बायोगॅस रस्कल्प लवकरात
लवकर सुरु करयाबाबत कोचती काययवाही केली वा करयात येत ेहे ,
(४) नसल्यास, कवलींबाची कारचे काय ेहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०२-०९-२०१६य :(१) व (२) होय, हे खरे ेहे .
सदर बायोगॅस रस्कल्पाचा डोम मलकेि असल्याने बींद ेहे .
(३) सदर डोम दरु
ु स्ती बाबत ई-ननकवदा मागकवयात ेली ेहे. ई-ननकवदा मींिरू झाली असन
ू
दरु
ु स्तीची काययवाही करयात येत ेहे .
(४) रस्श्न उद््ावत नाही.

___________

कव.स. २२५ (22)
पूरांढरपूरूरात (जि.सोलापूरूरय येथे सुसज्ि नाटयपह
ृ बाांधयाबाबत
(३०य

४२१८५ (०५-०५-२०१६य.

श्री.भारत भालिे (पूरांढरपूरूरय, श्री.अशमन पूरटे ल (मुांबादे वीय,

श्री.सांग्राम थोपूरटे (भोरय, श्री.अलम शेख (मालाड पूरजश्चमय :
गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) पींढरपूरात (जि.सोलापूर) येथे सुसज्ि ना्यगह
ृ बाींिून ममिचेबाबतची मागची अ.िा.मरा म
नाट्य पररषदे च्या पींढरपरू साखेने सासनाकडे केली ेहे, हे खरे ेहे काय,

(२) असल्यास, पींढरपूर येथे सुसज्य नाट्यगह
ृ बाींियाबाबत सासनस्तरावरुन कोचती काययवाही
केली वा करयात येत ेहे ,

(३) नसल्यास, कवलींबाची कारचे काय ेहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१९-०९-२०१६य :(१) होय, हे खरे ेहे .
(२) पींढरपूर नगरपररषदे माफतयत सदर रस्स्ताव जिल्हागिकारी याींचे मसफतारसीने कविागीय ेयुक्त,
पुचे कविाग, पुचे याींचक
े डे नद. ०७.०५.२०१६ रोिी सादर केला ेहे .
(३) रस्श्न उद््ावत नाही.

___________

मुांबईतील िाांिूरमापा (पूरयू येथील आरोग्य िेंद्राची झालेली दरु वथा
(३१य

४२३४९ (१७-०५-२०१६य.

डॉ.सांतो

टारफे (िळमनुरीय, प्रा.व ाा पायिवाड (धारावीय,

श्री.अशमन पूरटे ल (मुांबादे वीय, श्री.अलम शेख (मालाड पूरजश्चमय, श्रीमती ननमाला पाववत
(इपतपूरूरीय, श्री.नसीम खान (चाांददवलीय :
करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा

(१) मुींबईतील काींिूरमागय (पू) येथील ेरोग्य केंद्राची दरु वस्था झाली असून तेथे दारुडे ेणच

गदय ल्
ु याींचा अड्डा झाला ेहे या दरु ावस्थेकडे पामलका रस्सासनाचे लक्ष नसल्याने रुग्चाींचा

ेिार असलेले हे ेरोग्य केंद्र ननरािार झाले असल्याचे माहे िानेवारी, २०१६ मध्ये वा
त्यादरम्यान ननदसयनास ेले ेहे , हे खरे ेहे काय,
(२) असल्यास, सदर ेरोग्य केंद्रात अत्यािुननक सोयीसुकविा परु कवयाबाबत तसेच दरु
ु स्ती
करयाबाबत सासनाने कोचती काययवाही केली वा करयात येत ेहे ,
(३) नसल्यास, कवलींबाची कारचे काय ेहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१९-०९-२०१६य :(१) असा ेसयाची मानहती वत्ृ तपरादात रस्मसध्द झाली
होती.

(२) काींिूरमागय (पू.) येथीलेरोग्य केंद्रातफते नागरीकाींना लसीकरच, रस्सुती पश्चात, कु्ूींब
ननयोिन इ. सुकविा पुरकवयात येतात.
महापामलकेच्या

रावानस
ु ार सावयिननक खािगी रस्ोत्साहन पकल्प अींतगयत “वात्सल्य

रस््” या सींस्थेने सदर ेरोग्य केंद्राची इमारत ननषकामसत करुन नवीन इमारतीचे बाींिकाम
करावयाचे ेहे .

कव.स. २२५ (23)
“वात्सल्य रस््” तफते अनाथ मल
य
घ्ाकतील मनहलाींसा म,
ु ाींना ेश्रय दे च,े दब
ु ल

मुलीसा म

रुग्च

सहाय्यीका

रस्मसक्षच

वगय,

मनतमींद,

तज्ञातफते इलाि यासारखे उपिम राबकवलेिातात.
सदर

इमारतीमध्ये

महापामलकेच्या

ेरोग्य

अपींग

केंद्रासा म

व

अींिासा म

िागा

उपलब्ि

ननषचात
करुनल

दे याबाबतचा करार करयात ेला ेहे.
(३) रस्श्न उद््ावत नाही.
___________
दौड (ता.जि.पूरुणेय येथील नपरपूरषर दे या वतीने शहरात व शहराया
ववतारीत पूरषरसरात शमनी बस सरु
ु िरणेबाबत

(३२य

४२६१२ (१७-०५-२०१६य.

श्री.सांग्राम थोपूरटे (भोरय, श्री.ियिुमार पोरे (माणय, डॉ.सांतो

टारफे (िळमनुरीय, श्री.अब्दल
ु सत्तार (शसल्लोडय, प्रा.व ाा पायिवाड (धारावीय, श्री.अलम शेख
(मालाड

पूरजश्चमय,

श्री.अशमन

पूरटे ल

(मांब
ु ादे वीय,

श्रीमती

ननमाला

पाववत

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(इपतपूररू ीय :

(१) दौड (ता. जि.पच
ु े) येथील नगरपररषदे च्या वतीने सहरात व सहराच्या कवस्तारीत पररसरात
नागररकाींच्या

सोयीसा म

ममनी

बस

सुरु

करयाची

लेखी

मागची

सदर

कविागातील

नगरसेवकाींनी नगरपररषदे च्या मख्
ु यागिकारी याींच्याकडे केली असल्याचे माहे िानेवारी, २०१६
मध्ये वा त्यासुमारास ननदसयनास ेले ेहे , हे खरे ेहे काय,

(२) असल्यास, दौड सहरात व सहराच्या कवस्तारीत पररसरात सहरीकरच झपाट्याने वाढत
असल्याने या पररसरात नागररकाींचे वास्तव्य नदवसेंनदवस वाढत असल्याने कवकवि न काचच्या
नागररकाींना रे ल्वे स््े सनमिन
ू व इतर न काचाहुन उपजिल्हा ग्रामीच रुग्चालय व इतर
न काची िायाकररता इतर वाहने िादा िाडे ेकारत असल्यामुिे रस्वासाींची ेगथयक कोंडी
होत ेहे , हे ही खरे ेहे काय,

(३) असल्यास याबाबत सासनाने कोचती काययवाही केली वा करयात येत ेहे ,
(४) नसल्यास, कवलींबाची कारचे काय ेहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१९-०९-२०१६य :(१) हे खरे नाही.
याबाबतचे ननवेदन रस्ाप्त झाल्याचे ननदसयनास ेलेले नाही.
(२) नगरपामलेने यापूवश महाराषर राज्य पररवहन मींडि, दौड ेगार रस्मुखाींबरोबर चचाय करुन
रे ल्वे स््े सन पासून बससेवा सुरु करयात ेली होती.

सहरामध्ये बससेवा सुरु केल्यानींतर नागरीकाींच्या पुरेसा रस्नतसाद न लागल्याने सदरची

बससेवा बींद करयात ेलेली ेहे . सद्य:जस्थतीत िुन्या बसस््ॅ ड पय्ंत महामींडिाची बससेवा
सरु
ु ेहे .

(३) व (४) रस्श्न उद््ावत नाही.
___________

कव.स. २२५ (24)
मुांबई महानपरपूराशलिाअांतपात सवा शाळा इमारतीांची विता, सुरक्षा आणण शाळाांमधील
ववद्युत साधने व उपूरिरणे बदलयासाठ् पूरुन्हा नव्याने मापवलेल्या ननववदाांबाबत

(३३य

४३३९४

(०७-०५-२०१६य.

श्री.आशसफ

शेख

(मालेपाांव

मध्यय,

(िळमनरु ीय, प्रा.व ाा पायिवाड (धारावीय, श्री.प्रशाांत बांब (पांपापूररू य :
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

डॉ.सांतो

टारफे

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री

(१) मींब
ु ई महानगरपामलकाअींतगयत सवय सािा इमारतीींची स्वच्छता, सरु क्षा ेणच सािाींमिील
कवद्युत

सािने

व

उपकरचे

बदलयासा म

पुन्हा

नव्याने

मागवलेल्या

ननकवदाींमध्येही

कींरादा्दाराींचे सींगनमत असल्याचे माहे िानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदसयनास ेले,
हे खरे ेहे काय,
(२) असल्यास, यासींदिायत सासनाने चौकसी करुन सदर ननकवदा रस्किया रद्द करयाबाबत
कोचती काययवाही केली वा करयात येत ेहे ,
(३) नसल्यास, कवलींबाची कारचे काय ेहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१९-०९-२०१६य :(१) हे खरे नाही.
(२) व (३) रस्श्न उद््ावत नाही.
___________
नवी मुांबईतील भूखांडाचा अटी व शतींचा भांप िरुन पैरवापूरर
िरणाऱ्या सांथाांना नोटीस बिावल्याबाबत

(३४य

४४२२७ (१७-०५-२०१६य.

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.सनु नल प्रभू (ददांडोशीय :

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील

(१) नवी मींब
ु ईतील मसडकोने, सामाजिक, साींस्कृनतक, सैक्षणचक ेणच वैद्यकीय वापरासा म
नदलेला

िख
ू ींडाचा,

अ्ी

व

सतींचा

िींग

करुन,

गैरवापर

करीत

असलेल्या

सींस्थाींना

नदनाींक २२ िानेवारी, २०१६ रोिी कारचे दाखवा नो्ीस बिावली ेहे , हे खरे ेहे काय,

(२) असल्यास, मसडकोने सामाजिक वापरासा म नदलेल्या िख
ीं ापैकी ककती व कोचत्या
ू ड

सींस्थाींनी गैरवापर केल्याचे ेढिून ेले ेहे त्यापैकी ककती सींस्थाींना कारचे दाखवा नो्ीस
बिावली ेहे ,

(३) असल्यास, िूखींडाचा गैरवापर करचाऱ्या सींस्थाींकडून, िूखींडाची मान्यता रद्द करचे व िख
ू ींड
ताब्यात घेचे बाबत सासन तथा मसडकोतफते कोचती काययवाही करयात ेली ेहे वा येत
ेहे ,

(४) नसल्यास, कवलींबाची कारचे काय ेहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२७-०९-२०१६य :(१), (२) व (३) होय, नवी मुींबईतील सािारचपचे
२१ सींस्थाींनी िाडेपट्टा करारनाम्यातील अ्ी व सतशचा िींग केल्याने मसडको महामींडिातफते
कारचे दाखवा नो्ीस बिावल्या ेहे त.

कव.स. २२५ (25)
मसडकोने वरील २१ सींस्थाींपैकी (अ) िागत
ृ ी मनहला मींडि (िूखींड ि.२, सेक््र-४८ ए,

नेरुि), (ब) मे.ओररएीं्ल एज्युकेसन सोसाय्ी (िख
ू ींड ि.१८९, सेक््र-१२, वासी) (क) नवी
मुींबई महानगरपामलका (िख
ू ींड ि. २८, सेक््र-१०ए, वासी) या सींस्थाींना कारचे दाखवा नो्ीसा

बिावन
ू त्याींच्यासोबत ननषपानदत करयात ेलेला करारनामा सींपषु ्ात ेचन
ू िख
ू ींड वा्प
रद्द केलेले ेहे त. उवयररत रस्करचामध्ये सींबींगित सींस्थाींनी नदलेला खुलासा तपासएाीी करयात
येत ेहे .

(४) रस्श्न उद््ावत नाही.
___________
भाईंदर पूरूवा येथील औद्योधपि वसाहतीतील अनधधिृत बाांधिामाबाबत
(३५य ४४६८२ (०७-०५-२०१६य.

श्री.रुपूरेश म्हात्रे (शभवांडी पूरूवया :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) िाईंदर पूवय येथील गोडदे व फता्क पररसरातील सीता कवहार इमारतीतील गायरादी इस््े ्
ए या औद्योगगक वसाहतीतील गािा ि.५ मध्ये श्री.ममश्रा या मालकाने उिारलेल्या स््ीलच्या
कारखाना महानगरपामलकेने १३ वषा्ंनींतर सदर बाींिकाम ेरक्षक्षत िागेवर झाल्याचे कारच
दे ऊन ननषकामसत केल्याचे माहे िानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदसयनास ेले, हे
खरे ेहे काय,
(२) असल्यास, सदर िागेवर सुमारे २० ते २५ कारखाने सुरु असतानाही पामलकेने मोिक्याच
कारखान्याींवर कारवाई करुन कारखाना मालक व इतर कामगार याींच्यावर उपासमारीची वेि
ेली ेहे , हे ही खरे ेहे काय,
(३) असल्यास, उक्त दोन्ही रस्करची सासनाने चौकसी केली ेहे काय, चौकसीत काय
ेढिून ेले व तद्नुसार सासनाने कोचती काययवाही केली वा करयात येत ेहे ,

(४) नसल्यास, कवलींबाची कारचे काय ेहे त व सदरहू रस्करचाींबाबतची सद्य:जस्थती काय
ेहे ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२६-०९-२०१६य :(१) होय, हे खरे ेहे .
(२) व (३) ममरा-िाईंदर महानगरपामलका कवकास योिनेतील िम
ु ापन ि.७५/पै (िुना) ही िागा

ेरक्षच ि. ११९ “खेिाचे मैदान” या रस्योिनाकरीता ेरक्षक्षत ेहे . सदर िागेवरील २७
गाळ्याींचे

अनगिकृत

बाींिकाम

काढून

्ाकयाबाबत

महानगरपामलकेकडून

महाराषर

महानगरपामलका अगिननयमातील तरतूदीनुसार नो्ीस दे यात ेली.

या गाळ्याींपक
ै ी गािा ि. ५, ९, १० व ११ रमाबाई इस््े ्-बी ेणच गािा ि १, ३, ६,

१८ व १९ गायरादी इस््े ्-बी या गाळ्याींच्या गािे िारकाींनी रस्करच न्यायरस्कवष् केल्याने उवयररत
गाळ्याींवर महानेरपामलकेच्या अनतिमच कविागाकडून कारवाई करयात ेली ेहे . तसेच
गायरादी इस््े ्-ए मिील एकूच ९ गाळ्याींपैकी गािा ि.४, ५ व ६ हे गािे ेरक्षचाने बािीत
होत असल्याने त्याींच्यावर महानगरपामलकेकडून कारवाई करयात ेली ेहे .

कव.स. २२५ (26)
सदर िागेवरील ेरक्षचाने बागित िागेचे ममरा-िाईंदर महानगरपामलकेकडून सवेक्षच

केल्यानींतरच पुढील कारवाई करयात ेली ेहे . ेरक्षचाव्यनतररक्त इतर न काची असलेल्या
गािे /कारखाने याींच्यावर महानगरपामलकेकडून कारवाई करयात ेलेली नाही.
(४) रस्श्न उद््ावत नाही.

___________
ववटा (जि.साांपलीय येथील शहरातील ओढ्यावर मोठ्या प्रमाणावर अनतक्रमण झाल्याबाबत
(३६य

४५३३८ (०५-०५-२०१६य.

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

श्री.अननल बाबर (खानापूरूरय :

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) कव्ा (जि.साींगली) येथील सहरातील ओढ्यावर मोठ्या रस्माचावर अनतिमच झाले
असल्याचे ननदसयनास ेले ेहे , हे खरे ेहे काय,
(२) असल्यास, अनतिममत िागेवर नगरपररषद कव्ा याींनी नि, वीि तसेच इतर सोई
उपलब्ि करुन अनतिमचास खतपाची घातले असल्याचेही ननदसयनास ेले ेहे , हे खरे ेहे
काय,
(३) असल्यास, सदर अनतिमच ह्कवयासा म कोचती कारवाई करयात ेली ेहे वा येत
ेहे ,
(४) नसल्यास, कवलींबाची कारचे काय ेहे त व ही अनतिमचे केव्हा ह्कवयात येचार
ेहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१९-०९-२०१६य :(१), (२) व (३) हे खरे नाही.
तथाकप, खानापूर रस्ता ओढ्याच्या न काची ६ पत्र्याचे गािे ेहे त. नगरपररषदे ने सदर

गािे काढून ्ाकचेबाबत नो्ीस बिावलेल्या ेहे त.

(४) ओढापारादाची मोिचीसा म तालुका ननरीक्षक िुमी अमिलेख, खानापूर कव्ा याींचेकडे
परादव्यवहार करयात ेलेला ेहे . ननयमानस
ु ार ओढा क्षेरादातील अनतिमचे काढून ्ाकयाची
काययवाही चालू ेहे .

___________

िल्याण-डोंबबवली महापूराशलिा क्षेत्रातील िल्याण पूरूवेला नवीन
शशधा वाटपूर िायाालयासाठ् िापा शमळणेबाबत

(३७य

४५६२७ (०५-०५-२०१६य.

श्री.पणपूरत पायिवाड (िल्याण पूरूवया :

सन्माननीय

मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) कल्याच-डोंिबवली महापामलका क्षेरादातील कल्याच पूवेला नवीन मसिा वा्प कायायलय मींिूर
झाले

असून

िागा

उपलब्ि

करुन

दे याबाबतचे

ननवेदन

ेयुक्त,

कल्याच-डोंिबवली

महापामलका याींना स्थाननक लोकरस्नतननिी याींनी वारीं वार ननवेदने नदले ेहे त, हे खरे ेहे
काय,

कव.स. २२५ (27)
(२) असल्यास, सदर रस्करची सासनाने कोचती काययवाही करयात ेली ेहे वा येत ेहे ,
(३) नसल्यास, कवलींबाची सवयसािारच कारचे काय ेहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२६-०९-२०१६य :(१) होय. हे खरे ेहे .
(२) कल्याच-डोंिबवली महानगरपामलकेच्या सेक््र ि.१ ते ७ च्या मींिूर कवकास योिनेत मसिा
वा्प कायायलयाकरीता कोचतेही ेरक्षच रस्स्ताकवत नाही. माराद महानगरपामलकेच्या ताब्यातील

ककीं वा सासनाच्या कायायलयाकरीता रस्स्ताकवत असलेल्या ेरक्षचाींपक
ै ी पामलकेच्या ताब्यातील
इतर

रस्योिनाकरीता

असलेली

िागा

उपलब्ि

करुन

दे चे

सक्य

असल्याचे

कल्याच-डोंिबवली महानगरपामलका याींनी किकवले ेहे.
तथाकप उप सहननयींरादक, मसिा वा्प,
अद्याप रस्ाप्त झालेला नाही.

ेयुक्त,

ाचे याींच्याकडून तसा रस्स्ताव महानगरपामलकेस

(४) रस्श्न उद््ावत नाही.
___________
िुळपाांव बदलापूररू नपरपूराशलिा क्षेत्रातील शहरी पषरबाांसाठ् बाांधयात
आलेल्या बीएसयुपूरी योिनाांया इमारतीांबाबत

(३८य

४५७२५ (१६-०५-२०१६य.

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

श्री.किसन िथोरे (मुरबाडय :

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

ाचे जिल््यातील कुिगाींव बदलापूर नगरपामलका क्षेरादातील सहरी गररबाींसा म बाींियात

ेलेल्या बी एस यु पी योिनाींच्या इमारतीचे बाींिकाम पूचय झाले असून लािार्थया्ंना त्याचा
ताबा दे यात ेला नाही, हे खरे ेहे काय,

(२) असल्यास, याबाबत सासनाने चौकसी केली ेहे काय,
(३) असल्यास, चौकसीअींती काय ननदसनायस ेले तद्नस
ु ार बीएसयप
ु ी घराींचा ताबा दे याबाबत
कोचती काययवाही केली वा करयात येत ेहे ,

(४) नसल्यास, कवलींबाची कारचे काय ेहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१९-०९-२०१६य :(१) लािार्थयायची ननवड करयासा म हरकती / सच
ू ना
मागकवयासा म रस्मसध्दी नदली असन
ू लािार्थया्ंची अींनतम ननवड करयाची रस्किया सरु
ु ेहे.
(२) व (३) याबाबत जिल्हागिकारी, मुींबई याींचेकडून चौकसीची काययवाही करयात येत ेहे .
(४) रस्श्न उद््ावत नाही.

___________
अांबरनाथ नपरपूराशलिा क्षेत्रातील बीएसयुपूरी योिनेबाबत
(३९य

४५७४१ (०६-०५-२०१६य.

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.किसन िथोरे (मुरबाडय :

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) अींबरनाथ नगरपामलका (ता.अींबरनाथ, जि. ाचे) क्षेरादातील बीएसयुपी योिनेचे काम अत्यींत
सींथगतीने व ननकृष् दिायचे झाल्यामुिे त्याचा लािार्थया्ंना लाि ममित नसल्याने तसेच नह
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योिना रखडल्याने माहे िानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदसयनास ेले, हे खरे ेहे
काय,
(२) असल्यास, याबाबत सासनाने चौकसी केली ेहे काय,
(३) असल्यास, चौकसीअींती काय ननदसनायस ेले तद् नस
ु ार बीएसयप
ु ी योिनेतील ननकृष्
दिायची घरे बाींिचाऱ्या
करयात

येत

ेहे.

े केदार व सींबींगित अगिकाऱ्याींवर कोचती कारवाई करयात ेली वा

तसेच

रखडलेली योिना तत्काि कायायजन्वत

होयासा म

कोचती

उपाययोिना केली ेहे ,
(४) नसल्यास, कवलींबाची कारचे काय ेहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१९-०९-२०१६य :(१) अींबरनाथ नगरपररषदे क्षेरादामध्ये बी.एस.यु.पी. योिनेचे
काम सुरुच झालेले नसल्याने ननकृष् दिायचे काम होयाचा रस्श्न उद््ावत नाही.
(२), (३) व (४) रस्श्न उद््ावत नाही.

___________

िोल्हापूरुर येथील रां िाळा तलावाचे सुशोशभिरणाबाबत
(४०य ४६७१६ (१७-०५-२०१६य.

श्री.प्रिाश अबबटिर (राधानपरीय, श्री.सत्यिीत पूराटील-सरुडिर

(शाहूवाडीय, श्री.चांद्रदीपूर नरिे (िरवीरय, श्री.रािेश क्षीरसापर (िोल्हापूरूर उत्तरय, डॉ.सुजित
शमणचेिर (हातिणांपलेय : सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) कोल्हापूरातील रीं काियाच्या पायाला दर तीन मनहन्याींनी येचारी दग
्ं ी, सींरक्षक
ु ि
क डयाची पडझड,बगीच्यासह

पायाित
य , पाकक्ंगसह वाहतक
ू सकु विाींकडे केलेले दल
ु क्ष
ू , व्यवस्था

कोलमडली तसेच नैसगगयक पुनियरच बींद होत असल्याने रीं काियाची दरु वस्था नदवसेंनदवस
वाढत ेहे, हे खरे ेहे काय,

(२) असल्यास, कोल्हापुर येथील रीं कािा तलावाचे सुसोमिकरच करयासा म महानगरपामलकेने
१२५ को्ी रुपयाींचा रस्कल्प कवकास ेराखडा तयार केला ेहे , हे ही खरे ेहे काय,

(३) असल्यास, कोल्हापरू महानगरपामलकेने रीं कािा तलावासा म ेितागायत खचय केलेल्या

८ को्ी ६६ लाख व नव्याने सादर केलेला १२५ को्ीींचा रस्कल्प ेराखाडयाला पयायवरचवादी
काययकत्या्ंकडून ेक्षेप िेतला ेहे , हे ही खरे ेहे काय,

(४) असल्यास, सदर रस्करची सासनाने कोचती काययवाही केली वा करयात येत ेहे ,
(५) नसल्यास, कवलींबाची कारचे काय ेहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०२-०९-२०१६य :(१) हे खरे नाही.
रीं कािा तलावाकडे येचारे कोचतेही नैसगगयक पायाचे स्रादोत बींद केलेले नाही. रस्त्येक
वषश पाऊसाने तलाव पूचप
य चे िरतो व त्याचे नैसगगयक पुनियरच होते. तलावात ममसिचारे नाले

व अडवन
य त करचे यासारखी कामे वेिोवेिी केली
ु विकवचे, िलपचश काढचे, त्बींदी पव
ू व
िातात.

(२) होय, हे खरे ेहे .
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पयायवरची व हे री्े ि सींवियन कवषयक कामाींचा रु.१३१ को्ीींचा एकरादीत ेराखडा तयार
केला ेहे .
(३) होय, हे खरे ेहे .
(४) सदरच्या अिायवरील सन
ु ावची मा.राषरीय हररत लवाद येथे सरु
ु ेहे .
(५) रस्श्न उद््ावत नाही.

___________

िल्याण डोबबवली महानपरपूराशलिेत नव्याने समाववष्ट्ट िरयात आलेल्या
२७ पावाांसाठ् वतांत्र नपरपूराशलिा िरयाबाबत
(४१य

४६८९३

(मांब
ु ादे वीय,

(०३-०५-२०१६य.

प्रा.ववरें द्र

िपतापूर

श्री.डी.एस.अदहरे (साक्रीय :

डॉ.पूरतांपराव
(धामणपाव

िदम

रे ल्वेय,

(पूरलूस

श्री.अलम

िडेपावय,
शेख

श्री.अशमन
(मालाड

पूरटे ल

पूरजश्चमय,

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) कल्याच डोंिबवली महानगरपामलकेत नव्याने समाकवष् करयात ेलेल्या २७ गावाींच्या
मूलिूत सोयीसुकविा पुरकवयासा म महानगरपामलकेकडे ननिी उपलब्ि नसल्याने २७ गावाींसा म
स्वतींराद नगरपामलका करावी असी मागची सवयपक्षीय हक्क सींरक्षच सींघषय सममतीने सासनाकडे
केल्याचे माहे फतेब्रुवारी, २०१६ मध्ये वा त्या सुमारास ननदसयनात ेले ेहे , हे खरे ेहे काय,

(२) असल्यास, सदरील रस्करचाची सासनाने दखल घेऊन कल्याच-डोंिबवलीतील २७ गावाींसा म
स्वतींराद नगरपामलका करयाबाबत सासनाने ेपली िुममका स्पष् करुन त्यानुसार कोचती
काययवाही केली वा करयात येत ेहे ,

(३) नसल्यास, कवलींबाची कारचे काय ेहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०६-०९-२०१६य :(१) होय, हे खरे ेहे .
(२) सासन अगिसूचना नद.०७/०९/२०१५ अन्वये राज्य सासनाने कल्याच-डोंिबवली सहर

महानगरपामलका क्षेरादाच्या सीमाींत फतेरफतार करयाचा ेणच उक्त महानगरपामलकेच्या बह
ृ त
नागरी क्षेरादातन
ू वगिावयाच्या २७ गावाींकरीता नगरपामलका घ्ीत करयाचा इरादा िाहीर

केला असून त्यानुषींगाने सींबींगित व्यक्तीींकडून रस्ाप्त होचाऱ्या हरकती व सच
ू नाींसींदिायत

सींबींगिताींची सुनावची घेयाकरीता कविागीय ेयुक्त, कोकच कविाग याींना रस्ागिकृत करयात
ेले ेहे.

(३) रस्श्न उद््ावत नाही.

___________

पूरुणे जिल्हयातील नतथाक्षेत्र दे वाची आळां दी येथे ज्ञानेश्वर मांददर पूरषरसरातील
(४२य

सांदीपूर िायथ याांचे वडडलोपूराजिात हॉटे ल व दि
ु ानाबाबत

४९६९८ (१७-०५-२०१६य.

श्री.ियिुमार पोरे (माणय, श्री.अशमन पूरटे ल (मुांबादे वीय,

प्रा.ववरें द्र िपतापूर (धामणपाव रे ल्वेय, डॉ.सांतो

टारफे (िळमनुरीय, श्री.सांग्राम थोपूरटे (भोरय,

श्री.भारत भालिे (पूरांढरपूररू य, श्री.अब्दल
ु सत्तार (शसल्लोडय, अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसाय :
सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पच
ु े जिल्हयातील नतथयक्षेराद दे वाची ेिीं दी येथे ज्ञानेश्वर मींनदर पररसरातील सींदीप कायस्थ
याींच्या ेिोबाींच्या वडडलोपाजियत ेिीं दी नगरपामलका िाडेकरू ममिकत ि.६३ मिील हॉ्े ल
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व

रस्सादाच्या दक
ु ानाचा नगरपामलका मुख्यागिकारी याींनी मा.मुींबई उच्च न्यायालयाच्या

ेदे साचा िींग करून गत तीन वषायपासून ताबा घेतला असल्याचे माहे डडसेंबर, २०१५ मध्ये वा
त्यादरम्यान ननदसयनास ेले ेहे , हे खरे ेहे काय,

(२) असल्यास, सदर वनहवा्दारास माचय, २०१६ पय्ंत दक
ु ान व हॉ्े ल बींद असतानाही तीन
वषायच्या थकबाकीसह सींकमलत कर िरयास नगरपामलकाकडून साींगयात ेले ेहे , हे ही
खरे ेहे काय,

(३) असल्यास, गेली तीन वषे दक
ु ान व हॉ्े ल बींद असल्याने सदर वनहवा्दारास ेगथयक

जस्थती खालावल्याने त्याींना तीन वषायची नक
ु सानिरपाई दे याबाबत सासनाने कोचती काययवाही
केली वा करयात येत ेहे ,

(४) अद्याप, काययवाही केली नसल्यास कवलींबाची कारचे काय ेहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१९-०९-२०१६य :(१), (२) व (३) या रस्करची जिल्हागिकारी, पुचे याींना
चौकसी करुन अहवाल सादर करयास सगु चत करयात ेले ेहे .
(४) रस्श्न उद््ावत नाही.

___________

प्रमोद महािन याांया मत
ृ ीवप्रत्याथा उभारयात आलेल्या
िला पूरािाची दरु वथा झाल्याबाबत

(४३य

५०६४८ (०३-०५-२०१६य.

श्री.शशरी दादा चौधरी (अमळनेरय :

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

(१) मुींबईतील दादर मिील मोक्याच्या कवस्तीचय िागेत रस्मोद महािन याींच्या स्मत
ृ ीकरस्त्यथय
उिारयात ेलेल्या कला पाकयची दरु वस्था झाली असल्याचे माहे िानेवारी, २०१५ मध्ये वा
त्या दरम्यान ननदसयनास ेले ेहे , हे खरे ेहे काय,

(२) असल्यास, या कला पाकयची दरु वस्था दरू करयासा म सासनाने ननिी उपलब्ि करुन
दे याबाबत कोचती काययवाही केली वा करयात येत ेहे,
(३) नसल्यास, कवलींबाची कारचे काय ेहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१९-०९-२०१६य :(१) हे अींसत: खरे ेहे .
बह
ृ न्मुींबई महानगरपामलकेच्या मलनन:सारच रस्चालन खात्यामाफतयत सेपापती बाप् मागय,

दादर येथील मलनन:सारच रस्किया केंद्राच्या कवस्तीचय िागेवर रस्मोद महािन कला पाकय या
उद्यानाची ननममयती करयात ेली ेहे.
माहे

िानेवारी,

२०१५

मध्ये

सदर

उद्यानाच्या

पररक्षचासा म

कींरादा्दार

उपलब्ि

नसल्यामि
ु े उद्यानातील नहरवि व सोमिवींत झाडाींचे काही रस्माचात नुकसान झाले होते.
सदर उद्यान परररक्षचाकररता

माहे

एकरस्ल,

२०१५ मध्ये

महापामलकेच्या

उद्यान

खात्याकडे हस्ताींतरीत केल्यानींतर उद्यान खात्यामाफतयत ४२ मनहन्याींच्या कालाविीकररता
कींरादा्दाराची ननयुक्ती करयात ेली ेहे .

सद्य:जस्थतीत सदर उद्यान सुजस्थतीत ेहे .
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(२) सदर उद्यानाच्या दे खिालीसा म बह
ृ न्मुींबई महानगरपामलकेतफते सन २०१६-१७ या ेगथयक
वषायत ेवश्यक ननिीची तरतूद करयात ेली ेहे .
(३) रस्श्न उद््ावत नाही.

___________
लोणावळा (ता.मावळ, जि.पूरुणेय येथे वाहनतळासाठ् आरक्षक्षत
िापेवर वाहनतळ बाांधिाम होणेबाबत

(४४य

५२५३६ (१७-०५-२०१६य.

श्री.सांिय (बाळाय भेपडे (मावळय :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

(१) पुचे जिल्हा - मावि तालुक्यातील पयय्ननगरी लोचाविा सहराच्या नगरपररषद स्थापनेला

१३९ वषय होऊनही सहरात को े ही वाहनति व्यवस्था न झाल्याने येथील वाहतक
ू कोंडी व
वाहनतिाींची समस्या नदवसेंनदवस वाढत चालली ेहे , हे खरे ेहे काय,

(२) असल्यास, राज्यिरासह दे स कवदे सातील पयय्क लाखोंच्या सींख्येने सहरात येतात. त्यातच
वाढत्या नागरीकरचामि
ु े सहराची लोकसींख्या व वाहनाची सींख्या झपाट्याने वाढली ेहे , हे ही
खरे ेहे काय,

(३) असल्यास, वाहनतिाींची सोय करता येऊ सकेल असा मोक्याच्या िागा सहरात ेहे त
अनेक वेिा नगर पररषद व पोलीस रस्सासनाच्या वतीने या िागाींची पाहची करयात ेली
माराद रस्त्यक्ष अींमलबिावची न झाल्याने पाकक्ंगची मोठ्या रस्माचावर अडचची ननमाय च होत
ेहे , हे ही खरे ेहे काय,
(४) असल्यास, लोचाविा येथे वाहनति होचे बाबत सासनाने कोचती काययवाही केली वा
करयात येत ेहे ,
(५) नसल्यास, कवलींबनाची कारचे काय ेहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१९-०९-२०१६य :(१) व (२) होय, हे खरे ेहे .
(३) व (४) नगरपररषदे ने सि
ु ाररत मींिरू कवकास योिनेमध्ये कार पाकय / वाहनति यासा म
एकूच कवकवि न काची ०८ ेरक्षचे रस्स्ताकवत असून ननिीच्या उपलब्ितेनुसार वाहनति
उिारयाचे रस्स्ताकवत ेहे . यामसवाय सहर व पररसरामध्ये सहर पोमलसाींच्या सहकायायने
न कन काची पाकक्ंगेची व्यवस्था केलेली ेहे . तसे फतलकही लावले ेहे त.
(५) रस्श्न उद््ावत नाही.
___________
पूरुणे शहरातील मोबाईल टॉवसा िापा मालिािडे
तीनशे िोटीांची थिबािी असल्याबाबत

(४५य

५९२५० (२६-०८-२०१६य.

श्रीमती मेधा िुलिणी (िोथरुडय :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री

(१) पुचे सहरातील १८०० मोबाईल ्ॉवसय िागा मालकाकडून महापामलकेला नतनसे को्ी
थकबाकी येचे ेहे असे माहे माचय, २०१६ मध्ये वा त्यासम
ु ारास ननदसयनास ेले, हे खरे ेहे
काय,
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(२) असल्यास, थकबाकी थकवलेल्या ्ॉवसय मालकावर सासनाने कोचती कारवाई केली वा
करयात येत ेहे ,
(३) नसल्यास, कवलींबाची कारचे कोचती ेहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२६-०९-२०१६य :(१) होय, हे खरे ेहे .
(२) व (३) थकबाकी व चालु मागची सहीत ममिकत कर िरचेबाबत माहे एकरस्ल, २०१६ मध्ये
दे यक पा कवयात ेले.

त्यानींतर ज्या ममिकतीींवर मोबाईल ्ॉवसय उिे ेहे त त्या ममिकतीचे िागा
मालकास कर िरचेबाबत पुचे महानगरपामलकेमाफतयत िागा मालकास कर िरचेबाबत पुचे
महानगरपामलकेमाफतयत नो्ीस दे यात ेली ेहे .

माहे मे, २०१३ ते मे, २०१६ या कालाविीत कर ेकारची न झालेल्या मोबाईल
्ॉवरची कर ेकारची करचे व करसींकलन करचेसा म बाहे रील एिन्सीची नेमचुक केली

असून, त्याींचे माफतयत कर ेकारचीची व कर सींकलनाची काययवाही पुचे महानगरपामलकेने केली
ेहे .

___________
पूरुणे महापूराशलिेया क्षेत्रीय िायाालयािडून टीलचे खाांब आणण
बेंचेसची खरे दी िात दराने िेल्याबाबत

(४६य

६०८८३ (२६-०८-२०१६य.

श्री.योपेश दटळे िर (हडपूरसरय :

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पच
ु े महापामलकेच्या क्षेरादीय कायायलयाींकडून बसकवयात येत असलेले स््ीलचे खाींब

ेणच बेंचेसची खरे दी बािारिावापेक्षा िास्त दराने केली िात असल्याची बाब माहे , िून
मनहन्याच्या पनहल्या े वड्यात ननदसयनास ेली, हे खरे ेहे काय,

(२) असल्यास, स््ील खाींबाींची बािारातील ककीं मत बारासे ते पींिरासे रुपये असताना,
त्यासा म रस्सासनाने सहा ते साडेसात हिार रुपये या दराने ननकवदा मागकवल्या असल्याची बाब
ननदसयनास ेली ेहे , हे ही खरे ेहे काय,
(३) असल्यास, सासनाने याबाबत कोचती काययवाही केली वा करयात येत ेहे ,
(४) नसल्यास, कवलींबाची कारचे काय ेहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२६-०९-२०१६य :(१) व (२) हे खरे नाही.
महानगरपामलकेच्या

सेड्यल
ु मान्य

परादकानुसार

स््ीलचे

खाींब

स््ील

बेंचेससा म

पुवग
य चनपरादक तयार करयात ेलेले ेहे व त्यानींतर सवायत कमी दराने ननकवदा सादर
केलेल्या

े केदाींराकडून सदरची कामे करुन घेयात ेलेली ेहे त. पुचे महानगरपामलकेने

सेड्यल
ु मान्य दराने ननकवदा मागकवचेत ेलेल्या ेहे त.
(३) रस्श्न उद््ावत नाही.
(४) रस्श्न उद््ावत नाही.

___________
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पूरुणे शहरातील पूराणी टां चाईया िाळात बेिायदा नळिोडया ददल्याबाबत
(४७य

६१३५१ (२९-०८-२०१६य.

श्री.योपेश दटळे िर (हडपूरसरय :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री

(१) पुयात बेकायदा नििोडची मोठ्या रस्माचात ेहे त तसेच पाची्ीं चाईच्या कािात त्यात
वाढ होत असल्याची बाब माहे एकरस्ल, २०१६ च्या नतसऱ्या े वड्यात ननदसयनास ेली, हे
खरे ेहे काय,
(२) असल्यास, अनगिकृत नििोडची घेतलेल्या सोसायट्याींमध्ये महापामलकेचे कायदे सीर
नििोड ेणच बेकायदा नििोड असल्यामुिे पायाचा मुबलक पुरव ा होतो, तर त्याच
िागातील इतर सोसायट्याींमध्ये केवि कायदे सीर नििोडया असल्याने पाची्ीं चाईला सामोरे
िावे लागते, हे ही खरे ेहे काय,
(३) असल्यास, याबाबत सासनाने चौकसी केली ेहे काय,चौकसीनुसार कोचती कारवाई केली
वा करयात येत ेहे ,

(४) नसल्यास, कवलींबाची कारचे काय ेहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२६-०९-२०१६य :(१) हे अींसत: खरे ेहे .
पाची ्ीं चाई पररजस्थती मध्ये एखाद्या ममिकतीस पाची पुव ा कमी पडत असल्यास

बेकायदे सीर नििोड घेयाचा रस्यत्न करयात येतो. ेतापय्ंत पुचे महानगरपामलकेमाफतयत
सुमारे १३१५ अनगिकृत नििोडचीवर कारवाई केली ेहे .
(२) हे खरे नाही.
नाही.

असी बाब पच
ु े महानगरपामलकेच्या अद्याप ननदसयनास ेली नाही. त्यामि
ु े हे खरे

(३) रस्श्न उद््ावत नाही.
(४) रस्श्न उद््ावत नाही.
___________
राज्यातील महानपरपूराशलिेया घांटापाडी िमाचाऱ्याांना सुधारीत
किमान वेतन लापू न िरयात आल्याबाबत

(४८य

६२१९१ (२९-०८-२०१६य.

श्री.डी.एस.अदहरे (साक्रीय, श्री.अशमन पूरटे ल (मुांबादे वीय :

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

(१) राज्यात महानगरपामलकेच्या घीं्ागाडी कमयचाऱ्याींना सि
ु ारीत ककमान वेतन लागू करयात
न ेल्याने त्याींचे वेतन रखडले असुन त्याींच्यावर उपासमारीची वेि ेली ेहे यामि
ु े या
कमयचाऱ्याींनी महानगरपामलका रस्वेसद्वारावरच ेींदोलन केले असल्याचे माहे िून, २०१६ मध्ये
वा त्यादरम्यान ननदसयनास ेले ेहे , हे खरे ेहे काय,

(२) असल्यास, सदर कमयचाऱ्याींना वेतन ममियाबाबत सासनाने कोचती काययवाही केली ेहे
वा करयात येत ेहे ,
(३) नसल्यास, कवलींबाची कारचे काय ेहे त ?

कव.स. २२५ (34)
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२६-०९-२०१६य :(१) हे खरे नाही.
(२) सासन अगिसूचना उद्योग, ऊिाय व कामगार कविाग, नद.२४.०२.२०१५ अन्वये स्थाननक

स्वराज्य सींस्था (ग्रामपींचायत वगिून) या अनुसूगचत रोिगारातील कामगाराींना पुनननयिारीत
केलेल्या ककमान वेतन दराची अींमलबिावची करयाबाबत सासन पररपरादक, नगर कवकास
कविाग, नद.२२.०१.२०१६ अन्वये सवय नागरी स्थाननक स्वराज्य सींस्थाींना किकवयात ेले
ेहे .
(३) रस्श्न उद््ावत नाही.
___________
भाईंदर महापूराशलिेया िामपाराांना लापु िरयात आलेले किमान वेतन दे णेबाबत
(४९य

६२७३६ (२२-०७-२०१६य.

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.सांिय पूरुराम (आमपावय :

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) ममरा-िाईंदर महापामलकेच्या वक्ष
ृ रस्ागिकरच व उद्यान कविागातील सुमारे १९० कींरादा्ी
कामगाराींना लागु करयात ेलेल्या ककमान वेतनाच्या ४५ लाख रूपयापैकी कींरादा्दाराने केवि

२७ लाख कामगाराींना नदले असून उवयरीत रक्कम दे यास कींरादा्दार ्ािा्ाि करीत
असल्याबाबत

श्रमिीवी

रयत

कामगार

सींघ्नेने

कींरादा्दाराच्या

कवरोिात

ममरा-िाईंदर

ेयुक्ताींकडे तिार दाखल करून वेतनाचा अपहार केल्याबाबत गुन्हा दाखल करयाची मागची
नदनाींक १५ िून, २०१६ रोिी वा त्यासुमारास केलेली ेहे , हे खरे ेहे काय,

(२) असल्यास, ज्या कामगाराींनी काम सोडले ेहे व त्याींना पामलकेने कामावरून काढले ेहे ,
असा सवय कामगाराींना कींरादा्दाराकडुन वेतनातील फतरक ममिवुन दे याबाबत सासनाने कोचती
काययवाही केली वा करयात येत ेहे ,

(३) नसल्यास, कवलींबाची कारचे काय ेहे त?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०२-०८-२०१६य :(१) होय, हे खरे ेहे ,
(२) व (३) माहे िन
ू , २०१२ ते माहे मे, २०१४ या कालाविीत ककमान वेतन कायद्यानुसार
कामगाराींना दे य असलेली थकीत फतरकाची रु.४५,१६,५४०/- इतकी रक्कम सींबींगित

े केदारास

ममरा-िाईंदर महानगरपामलकेकडून अदा करयात ेली ेहे .

या कालाविीत ज्या कामगाराींनी काम सोडले ेहे व ज्याींना पामलकेकडून कामावरुन

काढयात ेले ेहे , असा सवय कामगाराींना ककमान वेतनानुसार येचारी फतरकाची रक्कम
त्याींच्या हिेरीनुसार अदा करयाच्या सूचना महानगरपामलकेकडून सींबींगित कींरादा्दारास दे यात
ेल्या.

या

कामगाराींची

अनुषींगाने

यादी

व

कामगाराींना

बॅंक

अदा

कववरचपराद

केलेल्या

सादर

फतरकाच्या

करयाबाबत

रकमेचा

तपसील,

महानगरपामलकेच्या

तसेच

उद्यान

कविागाकडून नद.०१/०६/२०१६ च्या परादान्वये सींबींगित कींरादा्दारास किकवयात ेले.
सींबींगित

े केदाराकडून उक्त कामगाराींच्या दे य रकमा १५ नदवसाींच्या ेत अदा न

करयात ेल्यास, त्या

े केदाराचा

े का रद्द करुन त्यास काळ्या यादीत ्ाकयाबाबत

ननयमानस
ु ार काययवाही करयाबाबतच्या सच
ू ना ेयक्
ु त, ममरा-िाईंदर महानगरपामलका याींना
दे यात ेल्या ेहे त.

___________
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शशव इन्टीट्यूट ऑफ मॅनेिमेंट ॲन्ड टे क्नॉलॉिी या नावाखाली अनधधिृत
प्रशशक्षण सांथा सुरु िरुन फसवणूि िेल्याबाबत

(५०य

६४२७७ (२२-०७-२०१६य.

डॉ.सांतो

टारफे (िळमनरु ीय, श्री.अशमन पूरटे ल (मांब
ु ादे वीय :

सन्माननीय िौशल्य वविास व उद्योििता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) किमनरु ी (ता.जि.नहींगोली) येथे काही नदवसाींपव
ु श मसव इन्स््ीट्य्
ू ऑफत मॅनेिमें् ॲन्ड

्े क्नॉलॉिी या नावाखाली अनगिकृत रस्मसक्षच सींस्था सुरु करुन रस्मसक्षचाथश मनहला व
मुलीींकडून ब्यु्ीपालयर, ड्रेस डडझायननींग व सींगचक रस्मसक्षच दे याच्या नावाखाली ६०० ते १५००

रुपये सुल्क ेकारुन रस्मसक्षचाथींची फतसवचक
ू केली असल्याचे माहे िून, २०१६ मध्ये वा त्या
दरम्यान ननदसयनास ेले ेहे , हे खरे ेहे काय,

(२) असल्यास, सासनाने याबाबत चौकसी करुन कोचती काययवाही केली ेहे वा करयात येत
ेहे ,
(३) नसल्यास, कवलींबाची कारचे काय ेहे त ?
श्री. सांभािी ननलांपेिर-पूराटील (३०-०७-२०१६य :(१) नाही.
(२) व (३) रस्श्न उद््ावत नाही.

___________

ववधान भवन :

डॉ. अनांत िळसे

नापपूरूर.

प्रधान सधचव
महाराष्ट्र ववधानसभा.
_________________________
सासकीय मध्यवतश मुद्रचालय, नागपूर.

