अताराांकित प्रश्नोत्तराांची २२७ वी यादी

महाराष्ट्र ववधानसभा
चौथे अधधवेशन, २०१६
___________

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५०
___________

िोळी समाजाचा साांस्िृतति वारसा जतन िरण्यासाठी
िोळी भवन बाांधण्याचा तनणणय घेण्याबाबत

(१)

३६६० (२३-१२-२०१४).

श्रीमती मतनषा चौधरी (दहहसर) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

(१) सहा आयुक्त (आर/मध्य) विभाग कायाालयाकडून प्रभाग क्र.९ बोररिली (प.) येथील एकसर
गािातील भख
ु ींड क्र२२६५ या ठिकाणी कोळी भिन बाींधण्याकररताचा प्रस्तताि महापािलका
िास्ततश
ु ास्तरज्ञ विभागास ठिनाींक २५ नोव्हें बर, २०१३ रोजी प्राप्त झाला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सिर प्रस्ततािानुसार कोळी समाजाचा साींस्तकृततक िारसा जतन करण्यासािी
मुींबईतील मध्यिती विभागात सिा सुविधाींयुक्त कोळी भिन बाींधण्याचा तनणाय शासनातर्फे
घेण्यात आला आहे काय,

(३) असल्यास, त्यानुसार या भिनाच्या तनिमातीसािी काय तरतूि करण्यात आली आहे ,
(४) असल्यास, त्यानस
ु ार केव्हापयंत हे कोळी भिन उभारण्यात येणार आहे ,
(५) नसल्यास, होणा-या विलींबाची कारणे काय ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०८-०७-२०१६) : (१) हे खरे आहे .
(२) सिर प्रस्ततािानस
ु ार कोळी भिन बाींधण्याचा तनणाय बह
ु ई महानगरपािलकेमार्फात
ृ न्मींब
घेण्यात आला आहे .

(३) सिर भिनाच्या तनिमातीसािी महानगरपािलकेमार्फात सन २०१५-१६ ि २०१६-१७ च्या
अथासींकल्पात रु.१ लाख इतकी तरतूि करण्यात आली आहे.

(४) ि (५) सिर कोळी भिनासािी योग्य जागेची तनिड / शोध सरु
ु असून योग्य जागा प्राप्त
झाल्यािर याबाबत महापािलकेमार्फात योग्य तो तनणाय घेण्यात येईल.
___________

वि.स. २२७ (2)

इांद ु ममलच्या जावेवर भारतरत्न ड..बाबासाहे ब ंांबेडिर याांच्या
स्मारिासाठी जावा हस्ताांतरण िरण्याबाबत

(२)

५९३९ (०६-०७-२०१५).

श्री.छवन भज
ु बळ (येवला), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.हसन

मुश्रीफ (िावल), श्री.जजतेंद्र ंव्हाड (मुांरा ा िळवा), श्री.राणाजवजीतमसांह पाटील (उस्मानाबाद),
श्री.हदलीप वळसे-पाटील (ंांबेवाव), श्री.अवधूत तटिरे (श्रीवधणन) :
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

(१) इींि ु िमलच्या जागेिरील भारतरत्न ड..बाबासाहे ब आींबेडकर याींच्या स्तमारकासािी जागा

हस्तताींतरण ि इतर परिानग्याींबाबत शासनाकडून ठिरीं गाई केली जात असल्याने ठिनाींक १४
एवप्रल, २०१५ रोजी विविध सामाजजक सींघ्नाींकडून आींिोलने केले जाणार आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, मुींबईमधील अरबी समुद्रातील छरपती िशिाजी महाराजाींच्या भव्य स्तमारकाचा
प्रस्तताि विविध परिानग्याींच्या र्फेयात अडकल्याचे तनिशानास आले, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सिर महापुरूषाींच्या स्तमारकाींचे त्िररत काम सुरू करण्यासािी शासनामार्फात
कोणती कायािाही करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१६-०८-२०१६) :(१) प्रस्ततत
ु प्रकरणी इींि ू िमलच्या जागेिरील भारतरत्न
ड..बाबासाहे ब आींबेडकर याींच्या स्तमारकाचे काम लिकरात लिकर सुरु व्हािे हणहणून समाजाच्या
विविध स्ततरातून पािपुरािा होत आहे .

(२) ि (३) भारतरत्न ड..बाबासाहेब आींबेडकर याींच्या प्रस्ततावित स्तमारकाच्या प्रकल्पासािी मुींबई
महानगर प्रिे श विकास प्राधधकरणाने शासनाचे मान्यतेने श्री.शशी प्रभू याींची सल्लागार हणहणन
ू
तनयुक्ती केलेली आहे . त्याचप्रमाणे सिा सींबींधधत व्यक्ती आ ण सींस्तथा याींच्याशी चचाा करुन
आराखडा अींततम करण्यासािी मा.मींरी (सामाजजक न्याय) याींची एक सिस्तयीय सिमती गिीत

करण्यात आली आहे . प्रस्ततावित स्तमारकाची जागा राषरीय िस्तरोद्योग महामींडळाकडून राज्य

शासनास हस्तताींतर होणेची औपचाररकता बाकी असली तरी त्या ठिकाणी काम करण्याचा पूणा
परिानगी िे ण्यात आलेली आहे .

अरबी समुद्रातील छरपती िशिाजी महाराजाींच्या प्रस्ततावित स्तमारकासािी एकींिर १२

विभागाींच्या विविध परिानग्या प्राप्त झालेल्या असून मे.ईजजस कन्स्तल्ीींग इींजजतनअसा प्रा.िल.

आ ण डडझाईन असोिसए्स याींची तनवििा प्रक्रक्रया पार पाडून प्रकल्प व्यिस्तथापन सल्लागार
हणहणन
ू तनयक्
ु ती करण्यात आलेली आहे .
(४) प्रश्न उद््ाित नाही.

___________

वि.स. २२७ (3)
सोलापूर जजल््यात घनिचरा व्यवस्थापनाांअतवणत नावरीिाांनी उघयायावर
िचरा टािल्यास दां ड ंिारण्याबाबत

(३)

८९३९ (०६-०७-२०१५).

िुमारी प्रणणती मशांदे (सोलापूर शहर मध्य) :

सन्माननीय

मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) सोलापूर जजल््यात घनकचरा व्यिस्तथापनाअींतगात नागरीकाींनी उघडयािर कचरा ्ाकल्यास

िीं ड आकारािा अशी िशर्फारस सध
ु ाररत शहर विकास आराखडयात करण्यात आली असल्याचे
माहे डडसेंबर, २०१४ मध्ये िा त्यासुमारास तनिशानास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सिर प्रकरणी शासनाने कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२९-०९-२०१६) :(१) हे खरे नाही.
(२) ि (३) प्रश्न उद््ाित नाही.
___________
पनवेल (जज.रायवड) तालुक्यात मसडिो हदीतीतील प्रिल्पग्रसस्ताांची वरजेपोटी बाांधलेली घरे
(४)

२१३४३ (११-०८-२०१५).

श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेल), श्री.समीर िुणावार (हहांवणघाट) :

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पनिेल (जज.रायगड) तालक्
ु यात िसडको हदीतीतील प्रकल्पग्रसस्तताींची गरजेपो्ी बाींधलेली घरे

तनयमानुसार करािी अशी मागणी स्तथातनक लोकप्रतततनधीींनी माहे एवप्रल, २०१५ मध्ये िा
त्यािरहणयान मख्
ु य तनयींरक अनधधकृत बाींधकामे, िसडको िल. याींच्याकडे तनिेिनाद्िारे केली
आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, १९७० सालापासून िसडकोने गाििाणाच्या हदीती िाढिल्या नसल्यामळ
ु े कोणतीही
घरे तनयिमत केलेली नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, प्रकल्पग्रसस्तताींनी गरजेपो्ी बाींधलेल्या घराींच्या िरु
ु स्ततीसािी िसडकोने परिानग्या
न ठिल्यामुळे अनेक घरे मोडळकीस आलेली आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, बाींधलेल्या घराचे षेतेरर्फळ प्रकल्पग्रसस्तताींना द्यायच्या विकिसत भख
ू ींडाच्या
षेतेरातून िगळण्याची भूिमका िसडकोने घेतल्यामुळे प्रकल्पग्रसस्तताींमध्ये नाराजी पसरली आहे , हे
ही खरे आहे काय,

(५) असल्यास, प्रश्न भाग क्र. २ ि ३ बाबत शासनाने कोणती कायािाही केली िा करण्यात
येत आहे ,
(६) असल्यास, कायािाहीचे स्तिरुप काय ? नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२१-०९-२०१६) :(१) नाही.
(२) ते (५) िसडको महामींडळाने सन १९७६ पासन
ू गाििाण विस्ततार योजना लागू केली होती.
त्यानुसार ७ गािाींमधील प्रकल्पग्रसस्तताींना एकूण् २९.६७ हे . षेतेर िा्प करण्यात आले होते.

वि.स. २२७ (4)
तथावप, उक्त योजनेला विरोध िशाविण्यात आल्याने सिर योजना पुढे राबविण्यात आली नाही.
प्रकल्पग्रसस्तताींच्या

विरोधानींतर

शासन

तनणाय

ठि.१२.३.१९९०

नुसार

१२.५

्क्के

योजना

राबविण्यात आल्याने मूळ गाििाण विकास योजना बींि करण्यात आली.

गाििाणातील घरे /गरजेपो्ी बाींधलेली घरे िरु
ु स्तत करण्याबाबत कोणतीही परिानगी

माधगतलेली

नाही.

तसेच

प्रकल्पग्रसस्तताींनी

गाििाणालगत

सींपाठित

जागेिर

केलेल्या

अततक्रमणाचे षेतेर १२.५ ्क्के योजनेमधील पारतेच्या षेतेरामधून कमी करुन ती बाींधकामे
तनयिमत केल्यानींतर उिाररत पारतेचा भूखींड वितरीत करण्याची कायािाही करण्यात येत आहे .
याबाबत प्रकल्पग्रसस्तताींमध्ये नाराजी ठिसन
ू आलेली नाही.
(६) प्रश्न उद््ाित नाही.

___________
बनावट अिृवषि दाखल्याांच्या ंधारे मीरा भाईंदर महानवरपामलिेिडून
बाांधिाम परवानग्या ममळववल्याबाबत

(५)

४०४५४ (१६-०५-२०१६).

श्री.अतुल भातखळिर (िाांहदवली पूव)ण :

सन्माननीय

मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) बनाि् अकृवषक िाखल्याींच्या आधारे

मीरा भाईंिर महानगरपािलकेकडून बाींधकाम

परिानग्या िमळिन
ू सितनकाींची विक्री करणाया िे िेंद्र गोयल ि त्याींची २ मल
ु े तसेच ५
विकासक याींच्यािर भाईंिर पोलीस िाण्यात गुन्हा िाखल करण्यात आला आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, बाींधकाम परिानगीसािी िापरलेला अकृवषक िाखला क्र. ६६२ बनाि् असून
सिर िाखला डोंबबिलीच्या गोखले मागाािरील िशरीष माळकर याींच्या नािाचा ि तेथील मौजे
चौळे सिे नीं. २०८/८ या मालमत्तेचा असल्याचे तनिशानास आले, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने िोषी असणाया गोयल कु्ुींब ि सींबींधधत विकासक आ ण
त्याींना बनाि् िाखला बनविण्यासािी मित करणाया सींबींधधत अधधकारी ि कमाचायाींिर
कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१९-०९-२०१६) :(१) ि (२) होय, हे खरे आहे .
(३) या प्रकरणी श्री.नरें द्रकुमार बलिानी याींनी िाखल केलेल्या तक्रारीच्या अनुषींगाने भाईंिर

पोलीस स्तथानकात विकासक श्र.िे िेंद्र गोयल, श्री.रोठहत गोयल आ ण श्री.अशोक गोयल
याींच्याविरुध्ि गन्
ु हा िाखल करण्यात आला आहे .

विकासकाने इमारतीचे बाींधकाम पुणा केल्यानींतर भोगि्ा िाखला प्राप्त करुन न घेता,

इमारतीचा िापर सुरु केला असल्याने िमरा-भाईंिर महानगरपािलकेकडून विकासकाविरुध्ि

महाराषर प्रािे िशक ि नगररचना अधधतनयम, १९६६ मधील तरतूिीनुसार कारिाई प्रस्ततावित
करण्यात येत असल्याचे आयक्
ु त, िमरा-भाईंिर महानगरपािलका याींनी कळविले आहे.
(४) प्रश्न उद््ाित नाही.

___________

वि.स. २२७ (5)
िाांहदवली (पूव)ण येथील महापामलिेच्या ४ ते ५ इमारती वत
१० वषाणपासन
ू वापराववना पडून असल्याबाबत

(६)

४०४६३ (१३-०५-२०१६).

श्री.अतुल भातखळिर (िाांहदवली पूव)ण :

सन्माननीय

मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) काींठििली (पूि)ा ९० क्रर्फ् रोड येथे महापािलकेच्या ४ ते ५ इमारती गत १० िषाापासून
िापराविना पडून आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सिर इमारती भारतीय खाद्य तनगम याींनी महानगरपािलकेला बाींधून ठिल्या
आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, इमारतीमधील काही भागामध्ये असणाया कायाालयाींना पाणी, ड्रेनेज सुविधा
नाहीत तसेच िीज सुद्धा अधून मधून जात असते, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, सिर इमारती िापराविना पासून असण्याची नेमकी काय कारणे आहे त, तसेच
काींठििली पररसरातील मोडकळीला आलेल्या शासकीय कायाालयाींना सिर इमारतीमध्ये जागा
िे ण्यात येणार आहे काय,
(५) असल्यास, सींपूणा इमारत चालू करण्यासािी शासनाने कोणती उपाययोजना केली िा
करण्यात येत आहे ,

(६) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२३-०९-२०१६) :(१) हे खरे नाही. तथावप, काींिविली (पूि)ा ९० र्फी् रोड

येथे महानगरपािलकेची एकच इमारत असून, सिर इमारतीस ए, बी आ ण सी अशा विींग
आहे त.

या इमारतीत महानगरपािलकेची पोयसर शाळा, विधनसभा तनिडणूक अधधकारी याींचे

कायाालय, उपतनबींधक, पी/आर विभाग याींचे कायाालय, रारतनिारे , महानगरपािलकेच्या विविध

विभागाींच्या अिभलेखाींसािी तसेच महानगरपािलकेच्या तनिडणूक कायाालय याींना जागा िे ण्यात
आली असन
ू काही जागा मा.महानगर िीं डाधधकारी न्यायालयाींसािी प्रस्ततावित आहे .

(२) हे खरे नाही. सींस्तकृती क.हणप्लेक्स बाींधताना महानगरपािलकेस सिर इमारत “गोिाम
इमारत” या आरषेतणाखाली विकासकाकडून हस्तताींतरीत करण्यात आली आहे.
(३) सिर इमारतीत पाणी, ड्रेनेज ि िीज याींची सुविधा आहे .

(४) सिर इमारतीत मोडकळीस आलेल्या महानगरपािलका शाळा तसेच विविध शासकीय /
महानगरपािलका कायाालयाींना जागा िे ण्यात आली आहे क्रकींिा जागा प्रस्ततावित आहे त.
(५) ि (६) प्रश्न उद््ाित नाही.

___________

नवी मुांबई मसडिो हदीतीतील सावणजतनि हठिाणी स्वच्छतावह
ृ े तनमाणण िरणेबाबत
(७)

४०८८४ (१६-०५-२०१६).

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

अॅड.ंमशष शेलार (वाांद्रे पजश्चम), श्री.ववजय िाळे (मशवाजीनवर), श्रीमती मतनषा चौधरी
(दहहसर) :

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

वि.स. २२७ (6)
(१) निी मुींबई िसडको हदीतीतील खारघर, कामोिे , कळीं बोली ि खाींिा क.लनी िसाहतीत िसडको
प्रशासनाच्या तनयोजना अभािी सािाजतनक स्तिच्छतागह
ु े नागररकाींची गैरसोय होत
ृ नसल्यामळ
असल्याचे माहे जानेिारी, २०१६ मध्ये िा त्यासुमारास तनिशानास आले आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, सिर प्रकरणी शासनाने चौकशी करून कोणती कायािाही केली िा करीत आहे ,
असल्यास, कायािाहीचे स्तिरूप काय,
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२१-०९-२०१६) :(१) ि (२) रे ल्िे स्तथानक, पररसर, बस स्तथानक, उद्याने
येथे पुरेसे सािाजतनक स्तिच्छतागह
ृ े उपलब्ध असल्यामुळे सद्य पररस्तथतीत गैरसोय होत नाही.
तथावप भविषयात होणारी लोकसींख्यािाढ लषेतात घेिन
ू िसडकोने या िसाहतीमध्ये अततररक्त

स्तिच्छता गह
ू कामोिे कळीं बोली या पररसरातील स्तिच्छतागह
ृ ाची सोय केली असन
ृ े जनतेसािी

नजजकच्या कालािधीत खल
ु ी करण्यात येणार आहे त. यामध्ये अद्ययाित असे ई-्.यले् (eToilet) िे खल प्रस्ततावित आहे त.
(३) प्रश्न उद््ाित नाही.

___________

मुांबई महानवरपामलिेतील िमणचाऱयाांना लाचलुचत ववभावाने लाच घेताना अटि िेल्याबाबत
(८)

४१२४१ (१६-०५-२०१६).

श्री.ववजय औटी (पारनेर) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील

(१) भायखळा (मुींबई) येथे केलेल्या अनधधकृत बाींधकामािर कारिाई न करण्यासािी एका

तरुणाकडून २ लाखाची लाच घेताना मुींबई महानगरपािलकेच्या “ई” प्रभाग कायाालयातील

इमारत ि कारखाने विभागातील उपअिभयींता अनुमन नेिरे कर यास ठिनाींक ८ जानेिारी, २०१५
रोजी िा त्या सुमारास रीं गेहाथ पकडल्याची घ्ना तनिशानास आली आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सिर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय,

(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले ि त्यानुसार शासनाने त्याींच्याविरुध्ि कोणती
कारिाई केली िा करण्यात येत आहे

(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२७-०९-२०१६) :(१) हे खरे आहे .
(२) सिर प्रकरणी लाचलुचपत प्रततबींधक विभागाकडून गुन््याचे अन्िेषण सुरु असन
ू , सिर
प्रकरणी घडलेल्या कायापध्ितीतील अतनयिमततेच्या अनष
ु ींगाने महानगरपािलकेतर्फे प्राथिमक
चौकशी सुरु आहे .

(३) ि (४) प्राथिमक चौकशीचे कामकाज सुरु असून, प्राथिमक चौकशीमध्ये जे कमाचारी िोषी

आढळून येतील त्याींचेविरुध्ि महानगरपािलकेमार्फात तनयमानुसार पुढील कारिाई करण्यात
येईल.

___________

वि.स. २२७ (7)
ठाणे महानवरपामलिा क्षेत्रातील शाळाांमध्ये ववद्यार्थयाांच्या सुरक्षक्षततेसाठी
सीसीटीव्ही िॅमरे अद्यापही न बसववल्याबाबत

(९)

४१२४६ (१६-०५-२०१६).

श्री.सुभाष भोईर (िल्याण ग्रसामीण) :

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

(१) िाणे महानगरपािलका (जज.िाणे) षेतेरातील महापािलकेच्या १३१ शाळाींमध्ये विद्यार्थयााच्या
सरु क्षषेतततेच्या दृष्ीकोनातन
ू अद्यापही सीसी्ीव्ही कॅमरे बसविण्यात आले नसल्याचे तनिशानास
आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, िाणे महानगरपािलका शाळाींमधील विद्यार्थयांच्या सुरक्षषेतततेसािी शासनाने
कोणती उपाययोजना केली िा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२७-०९-२०१६) :(१) होय, हे खरे आहे .
(२) िाणे महानगरपािलकेच्या शाळे तील विद्यार्थयांचे सुरक्षषेतततेसािी ३ सराींमध्ये पुरेसे सुरषेता
रषेतक उपलब्ध करुन ठिले आहेत. शाळाींमध्ये अींिाजे २६० CCTV बसविण्याकररता आधथाक
तरति
ू करण्यात आली आहे .
(३) प्रश्न उद््ाित नाही.

___________
मुांबई येथील लोिमान्य हटळि (सायन) रुग्णालयातील एमंरंय व मसटी
(१०)

स्िॅन यांत्रणा पण
ू ण वेळ सरु
ु ठे वण्याबाबत

४१८८० (०५-०५-२०१६).

श्री.सांजय साविारे (भस
ु ावळ), श्री.सांजय पोतनीस (िमलना),

श्री.सुतनल मशांदे (वरळी), श्री.हदलीप वळसे-पाटील (ंांबेवाव), श्री.जयांत पाटील (इस्लामपूर),
श्रीमती मतनषा चौधरी (दहहसर), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.हसन मुश्रीफ (िावल),

श्री.किसन िथोरे (मरु बाड), श्री.पाांडुरां व बरोरा (शहापरू ), श्री.सरु े श लाड (िजणत), श्री.जजतेंद्र
ंव्हाड (मुांरा ा िळवा), श्री.सुतनल राऊत (ववक्रोळी), श्री.प्रिाश फातपेिर (चें बूर), श्री.वणपत
वायिवाड (िल्याण पूव)ण , श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली) :
खुलासा करतील काय :(१)

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा

मुींबई येथील लोकमान्य ठ्ळक (सायन) रुग्णालयामध्ये एमआरआय ि िस्ी स्तकॅन रारी

८ नींतर तसेच रवििार ि बॅंक सुट्टीच्या ठििशी बींि िे िण्यात येत आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, त्यामुळे सींपूणा राज्यातून येणा-या गरीब, मध्ययमिगीय रुग्णाींचे अतोनात हाल
होऊन त्याींना रुग्णालयाींच्या आसपास खाजगी एमआरआय चाचणी सें्रकडे रारी अपरारी जािे
लागत असल्याने रुग्णाींना तसेच त्याींच्या नातेिाईकाींना नाहक भि
ू ं ड पडतो, हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, एमआरआय ि िस्ी स्तकॅन सुविधा २४ तास चालू िे िण्याबाबत शासनाने
कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

वि.स. २२७ (8)
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२३-०९-२०१६) :(१) लोकमान्य ठ्ळक रुग्णालयात िस्ी स्तकॅन ही

अत्यािश्यक सुविधा रुग्णालयातील तसेच बाहे रुन येणाया सिा रुग्णाींना िषाातील ३६५ ठििस
ि २४ तास पुरविण्यात येत आहे .

तथावप, एम.आर.आय. ही सवु िधा रवििार ि बा्यरुग्ण विभागाच्या सट्ट
ु ीचे ठििस िगळता

िररोज सकाळी ८ ते रारी ११ िाजेपयंत पुरविण्यात येते.
(२) हे खरे नाही.

रुग्णाला तात्काळ एम.आर.आय. चाचणी कराियास साींधगतल्यास ती तात्काळ केली जाते.
(३) लोकमान्य ठ्ळक रुग्णालयात एम.आर.आय. सवु िधा २४ तास चालू िे िण्यासािी लागणारा
कमाचारीिींि
ृ (तींरज्ञ ि इतर) िाढविण्यासािीची प्रक्रक्रया अींततम ्प्प्यात आहे .

तसेच, निीन एम.आर.आय. ि िस्ी स्तकॅन मशीन्स मागविण्यासािी महानगरपािलकेमार्फात

प्रशासकीय कायािाही सुरु आहे .
(४) प्रश्न उद््ाित नाही.

___________
ठाणे महापामलिा क्षेत्रातील िळवा येथील खारे वाव रे ल्वे उयाडाणपूल उभारण्याबाबत
(११)

४१९६८ (१७-०५-२०१६).

श्री.जजतेंद्र ंव्हाड (मुांरा ा िळवा), श्री.पाांडुरां व बरोरा (शहापूर),

श्री.हसन मश्र
ु ीफ (िावल), श्री.सुरेश लाड (िजणत), श्री.जयांत पाटील (इस्लामपूर), श्री.शमशिाांत
मशांदे (िोरे वाव) :
(१)

िाणे

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

महापािलका

षेतेरातील

कळिा

येथील

खारे गाि

रे ल्िे

उड्डाणपूल

उभारण्याची

महापािलकेकडून सरु
ु असलेली कायािाही अद्यापी अपण
ु ाािस्तथेत असल्याचे माहे जानेिारी, २०१६
च्या शेि्च्या आििड्यात तनिशानास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या पुलाअभािी रे ल्िे रुळ ओलाींडताना होत असलेल्या अपघाताींचे प्रमाण
ठििसेंठििस िाढत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले ि
त्यानुसार शासनाने कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२७-०९-२०१६) :(१) िाणे येथील कळिा ते मुींब्रा रे ल्िे स्तथानकाींिरहणयान
रे ल्िे लेव्हल क्र.िसींग क्र. २८/सी येथे िाणे महानगरपािलका ि मध्ये रे ल्िे याींच्या सींयक्
ु त
भागीिारीमधून (५०%:५०%) रे ल्िेमागाािरील उड्डाणपूल (आरओबी) बाींधणे प्रस्ततावित आहे.

रे ल्िेमागाािरील मुख्य पूलाचे बाींधकाम मध्य रे ल्िेमार्फात हाती घेण्यात आले आहे.

तथावप, पूलाच्या जोडरस्तत्याींसािी आिश्यक जागेचे भूसींपािन अद्याप पूणा झालेले नसल्याने
जोडरस्तत्याींचे काम सरु
ु करता आलेले नाही.

जोडरस्तत्याींसािी आिश्यक जागेबाबतचे प्रकरण मा.उच्च न्यायायलयामध्ये न्यायप्रविष्

असल्याने सिर जागेच्या भूसींपािनामध्ये अडचणी येत आहे त.
(२) हे खरे नाही.

वि.स. २२७ (9)
(३) लागू नाही.
(४) लागू नाही.

___________
मुांबईतील िे पूवण पररसरातील वाढत्या डेंवूच्या प्रमाणाबाबत

(१२)

४१९९९ (१७-०५-२०१६).

अॅड.पराव अळवणी (ववलेपाले) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

(१) मुींबईतील के पूिा पररसरात डेंगूच्या रुग्णाींचे प्रमाण िाढत असल्याचे तनिशानास आले आहे ,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या पररसरातील डेंगूचा पररणाम कमी करण्यासािी विशेष कोणती उपाययोजना
करण्यात आली आहे ,

(३) असल्यास, धचरस्तथायी की्कनाशक उपचार जाळी (Long Lasting Insecticide Treated
Bed) उपलब्ध करून िे ता येईल काय,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२७-०९-२०१६) :(१) हे खरे नाही.
(२) बह
ृ न्मुींबई महानगरपािलकेच्या के/पूिा विभागात डेंग्यु आजाराच्या तनयींरणासािी करण्यात
येत असलेल्या उपाययोजना खालीलप्रमाणे आहे त :दै नांहदन तापाचे सवेक्षण


आरोग्य केंद्राच्या कमाचायाींमार्फात िै नींठिन तापाच्या रुग्णाींचे सिेषेतण करण्यात येते.



तापाचे रुग्ण आढळल्यास रुग्णाींना उपचार ि आिश्यकतेनुसार नजीकच्या ििाखाना ि
रुग्णालयात सींििभात केले जाते.



डेंगु रुग्णाच्य सहिािसताींचे सिेषेतण करण्यात येते.

डास प्रततबांधि उपाययोजना


क्रक्क तनयींरण विभागातर्फे सींशयीत रुग्णाच्या घरापासन
ू ५००मी. षेतेरर्फळातील पररसरात

डास उत्पत्तीची स्तथाने शोधून ती नष् करुन डास तनयींरणासािी घरामध्ये धुम्रर्फिारणी
केली जात आहे.


शोभेच्या र्फुलिाण्याींमध्ये साचलेले पाणी, कींु डीच्या खाली िे िलेल्या प्ले्मध्ये साचलेले
पाणी, र्फेंगशई
ु कररता िापरात सअलेल्या विविध िस्ततींम
ु ध्ये साचलेले पाणी आििड्यातन
ू

एकिा ररकामे करणे, प्लॅ जस्त्कचे िापरलेले छो्े कप, पत्रयाींचे डबे, िापरात नसलेले ्ायसा
काढून ्ाकणे, एस.सी. मधून सोडलेले पाणी, रे फ्रीरे ्रच्या मागील बाजूस डडफ्र.स्त्ीींगमुळे
जमा झालेले पाणी इत्यािी काढून ्कण्यासािी जनजागत
ृ ी करण्यात येत आहे .


घरातील ि घराबाहे रील पाण्याच्या वपींपामध्ये आरोग्य केंद्रातील स्तियींसेविकाींद्िारे तसेच
स्तियींसेिी सींस्तथाींच्या स्तियींसेिकाद्िारे ्े मीर्फ.स या अळीनाशकाची र्फिारणी करण्यात येत
आहे .

वि.स. २२७ (10)


एडीस

ईजजप्ती

डासाींचा

उपद्रि

आढळल्यास

त्याठिकाणी

घरोघरी

तसेच

विविध

कायाालयामध्ये धुम्रुिारणी करण्यात येत आहे .


जून, २०१५ ते मे, २०१६ मध्ये के/पूिा विभागातील ११५७ घराींमधील डेंग्यु आजार
पसरविणाया डासाींची उत्पत्तीस्तथाने नष् करण्यात आली.



आरोग्य स्तियींसेिकाींमार्फात झोपडपट्टी ि झोपडपट्टी सदृश भागात कन्रनसा तपासणी
करण्यात येऊन कन्रनसामध्ये ्ॅ मीर्फ.स हे अळीनाशक औषध ्ाकण्यात येत.े



ज्या रठहिाश्याींनी डेंग्यु तनयींरणासािी प्रततबींधात्मक उपाययोजना अींमलात आणल्या नाहीत
अशी १३४ रठहिाशाींिर मींब
ु ई महानगरपािलका अधधतनयमाींतगात कायिे शीर कारिाई
करण्यात आली असन
ू १४७८ रठहिाशाींिर ताकीि नो्ीसा बजािण्यात आल्या आहे त.

व्यापि जनजावत
ृ ी


डेंग्यु तनयींरणासािी विशेष जनजागत
ृ ी मोठहमेंतगात १५२ हाऊिसींग सोसायट्या ३००
कायाालये ि औद्योधगक सींस्तथाींमध्ये भे्ी िे ऊन जनजागत
ृ ी करण्यात आली.



कामाच्या ठिकाणी ि लोकिस्ततीमध्ये मलेररया ि डेंग्यवु िषयी माठहती िे णारी ४५००
िभत्तीपरके लािण्यात आली.



विभागपातळीिर आमिार, नगरसेिक इ. समिेत प्रभात र्फेया, पथनाट्य, ग्रसुप ्.क्सचे
आयोजन करण्यात आले. होते.



ठिनाींक १०.०७.२०१५ ते १६.०७.२०१५ िरहणयान ४ धचरप्गह
ृ ाींत डेंग्यवु िषयक जनजागत
ृ ी
धचरक्रर्फत प्रसारीत करण्यात आली.



डेंग्युविषयक

जनजागत
ृ ी

करण्यासािी

िस्ततीपातळीिर

६०००

पोस्त्सा

ि

गणपती

मींडळाींमार्फात ५०० पोस्त्सा वितरीत करण्यात आली आहे त. तसेच, ४०,००० हॅण्डबील
िस्ततीपातळीिर वितरीत करण्यात आली आहे .
(३) डेंग्यु पसरिणारा डास हा ठििसा चाित असल्यामळ
ु े क्रक्कनशक उपचार जाळीचा ठििसा
उपयोग होऊ शकत नाही. त्यामुळे सिर जाळी उपलब्ध करुन िे ण्याचा प्रश्न उद््ाित नाही.
(४) प्रश्न उद््ाित नाही.

___________

मुांबईतील बोरीवलीच्या भववती ह.जस्पटलमध्ये िांत्राटी िामवाराांच्या
(१३)

४२०५६

(मुांबादे वी) :

तनयुक्तीमुळे जुन्या िामवाराांवर अन्याय होत असल्याबाबत

(०५-०५-२०१६).

श्री.अस्लम

शेख

(मालाड

पजश्चम),

श्री.अममन

पटे ल

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मींब
ु ईतील बोरीिलीच्या भगिती ह.जस्तप्लमध्ये कींरा्ी कामगाराींची तनयक्
ु ती करण्याचा
महापािलका प्रशासनाने तनणाय घेतला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, निीन कींरा्ी कामगाराींमुळे महापािलकेच्या जुन्या चतुथश्र
ा ेणी कामगाराींिर
अन्याय होणार आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सिर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(४) असल्यास, चौकशीच्या अनष
ा ेणी कामगाराींना पुिि
ा त
ु ींगाने महापािलकेच्या जुन्या चतुथश्र
नोकरीत सामािून घेण्याबाबत शासन कोणती कायािाही करणार िा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, विलींबाची सिासाधारण कारणे काय आहे त ?

वि.स. २२७ (11)
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२३-०९-२०१६) :(१) हे खरे आहे .
(२) हे खरे नाही.
(३), (४) ि (५) सिर प्रकरणी बह
ृ न्मुींबई महानगरपािलकेमार्फात चौकशी करण्यात आलेली नाही.
तथावप,

भगिती

रुग्णालयाच्या

आस्तथापनेिर

कायारत

असणाया

परीं तु

भारतरत्न

ड..बाबासाहे ब आींबेडकर रुग्णालय येथे स्तथलाींतरीत करण्यात आलेल्या कामगार/कमाचायाींना,
मान्यताप्राप्त कमाचारी/कामगार सींघ्नाींच्या मागणीनुसार, रुग्णालयाच्या आिश्यकतेनुसार
आ ण कामगार/कमाचायाींचा विकल्प ि ज्येषिता लषेतात घेऊन पुनविाकासाच्या पठहल्या

्प्प्यात सरु
ु करण्यात आलेल्या ११० रुग्णशय्येच्या भगिती रुग्णालयात ्प्प्या्प्प्याने
पािविण्यात येत आहे .

भगिती रुग्णालयात कींरा्ी कामगाराींची तनयुक्ती करण्याबाबत घेतलेल्या तनणायानुसार

कींरा्ी

कामगाराींची

तनयुक्ती

करण्यात

आल्यास

त्याींना

ड..बाबासाहे ब आींबेडकेर रुग्णालयात घेण्यात येणार आहे .
___________

आिश्यकतेनुसार

भारतरत्न

मुांबई उपनवरातील िाांजूर येथील डमपीांव ग्रसाऊांड इतरत्र हलववणेबाबत
(१४)

४२१००

(मुांबादे वी) :

(०३-०५-२०१६).

श्री.अस्लम

शेख

(मालाड

पजश्चम),

श्री.अममन

पटे ल

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मुींबई उपनगरात काींजूर येथे डहणपीींगसािी शासनाने जागेची तनिड केली असल्याने येथील
नागरीकाींनी त्यास विरोध केला असल्याचे माहे जानेिारी, २०१६ मध्ये िा त्यासम
ु ारास
तनिशानास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, येथील नागरीकाींचा विरोध लषेतात घेता येथील डहणपीींग ग्रसाउीं ड इतर ठिकाणी
हलविण्याबाबत शासनाने कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२३-०९-२०१६) :(१) हे खरे आहे . “मी विक्रोळीकर” या सींघ्नेचा काींजरू
येथील डींवपींग ग्रसाऊींडसािी विरोध आहे .

(२) मुींबईतील कचयाची समस्तया ि त्यामुळे मुींबईतील रठहिाश्याींच्या आरोग्यािर होणारा
पररणाम लषेतात घेऊन कचयािर शास्तरोक्त पध्ितीने प्रक्रक्रया करण्यात येत असलेली काींजूर
येथील भरािभम
ू ी बींि करणे ठहतािह िारणार नाही.
(३) प्रश्न उद््ाित नाही.

___________

मुांबईत पुरेशा प्रमाणात डजमपांव ग्रसाऊांड नसल्याबाबत
(१५)

४२१४७ (१७-०५-२०१६).

श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.अब्दल
सत्तार
ु

(मसल्लोड), श्री.अममन पटे ल (मुांबादे वी), प्रा.वषाण वायिवाड (धारावी), श्री.डी.एस.अहहरे (साक्री),
श्री.क्षक्षतीज ठािूर (नालासोपारा) :
काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील

वि.स. २२७ (12)
(१) मींब
ु ईतील कचरा व्यिस्तथापनाचा प्रश्न अत्यींत गहन झाला असन
ू मींब
ु ईत परु े शा प्रमाणात
डजहणपींग ग्रसाऊींड नसल्याने निीन बाींधकामाींिर बींिी आणण्याचा इशारा हायको्ााने शासन ि

महापािलका प्रशासनाला ठिल्याचे माहे जानेिारी, २०१६ मध्ये िा त्यासुमारास तनिशानास आले
आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, शासनाने मुींबई महानगरपािलकेला शहरातील कचयाींची विल्हे िा् लािण्यासािी
जागा उपलब्ध करुन िे ण्याबाबत कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२३-०९-२०१६) :(१) मा.उच्च न्यायालय, मुींबई येथे श्री. पाींडुरीं ग पा्ील
याींनी िाखल केलेल्या याधचका क्रमाींक २१७/२००९ च्या अनष
ु ींगाने मा.न्यायालयाने ठिनाींक
२९.०२.२०१६

रोजी

ठिलेल्या

बाींधकामाींना मनाई केली आहे .

तनिे शानुसार,

ठिनाींक

०१.०३.२०१६

पासून

मुींबईत

निीन

(२) कचयाची शास्तरोक्तररत्या विल्हे िा् लािण्यासािी शासनाने बह
ृ न्मुींबई महानगरपािलकेस
मौजे करिले, ता.अबींरनाथ, जज.िाणे येथील ३८.८७ हे क््र ि ऐरोली ब्रीज, मुलुींड (पूि)ा येथे
३२.७७ हे क््र जागा उपलब्ध करुन ठिली आहे .
(३) प्रश्न उद््ाित नाही.
___________
पण
ु े शहरातील बयाया खाजवी रुग्णालयामध्ये रुग्णालयातील मेडीिल मधन
ू
औषधाची खरे दी िरण्यास सक्ती न िरणेबाबत

(१६)

४२५३४ (०३-०५-२०१६).

श्री.सांग्रसाम थोपटे (भोर), श्री.जयिुमार वोरे (माण), श्री.अममन

पटे ल (मुांबादे वी), श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रसामीण), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्रीमती
तनमणला वाववत (इवतपूरी) :

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पुणे शहरातील बड्या खाजगी रुग्णालयामध्ये उपचार घेणाया रुग्णाींचा गैरर्फायिा घेिून
त्याींना आपल्याच रुग्णालयातील मेडीकल मधून औषधाची खरे िी करण्यास सक्ती नसल्याचे
र्फलक लािण्याची नो्ीस महानगरपािलकेच्या आरोग्य खात्याने बजािली असल्याचे माहे
जानेिारी, २०१६ मध्ये िा त्यासम
ु ारास तनिशानास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, अशा प्रकारचे र्फलक न लािणाया रुग्णालयाींिर शासनाने कोणती कायािाही
केली िा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२७-०९-२०१६) :(१) हे खरे आहे .
अन्न ि औषध प्रशासन विभाग, याींचे सूचनेनुसार पुणे शहरातील खाजगी रुग्णालयाींमध्ये

उपचार घेणाया रुग्णाींना लागणारी औषधे त्याच रुग्णालयाच्या मेडडकल स्त्ोअरमधून खरे िी

करण्याची सक्ती नाही. या आशयाचे र्फलक लािण्याची नो्ीस खाजगी रुगणालयाींना पण
ु े
महानगरपािलकेच्या आरोग्य खात्यामार्फात िे ण्यात आली आहे .

वि.स. २२७ (13)
(२) पुणे शहरातील खाजगी रुग्णालयामध्ये सींबींधीत आशयाचे र्फलक रुग्णालय प्रशासनाने

लािले आहे त अगर कसे, याबाबत पहाणी करुन र्फलक लािले नसल्याचे आढळून आल्यास,
अशा रुग्णालयाींिर योग्य ती कारिाई करण्याबाबत पुणे महनगरपािलकेने ठिनाक ३.६.२०१६
च्या परान्िये अन्न ि औषध प्रशासन विभाग, पण
ु े याींना कळविले आहे .
(३) प्रश्न उद््ाित नाही.

___________
मांब
ु ई महानवरपामलिेच्या दवाखान्याांमध्ये फामणसी ववभावात अधधक्षि व उपअधधक्षि
दजाणची पदे रदीत िरण्यास पामलिा प्रशासनाने सुरुवात िेल्याबाबत

(१७)

४२९२२ (१७-०५-२०१६).

श्री.नसीम खान (चाांहदवली), प्रा.वषाण वायिवाड (धारावी),

श्री.अब्दल
ु सत्तार (मसल्लोड), ड..सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम),
श्री.अममन पटे ल (मुांबादे वी) :

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मुींबई महानगरपािलकेच्या ििाखान्याींमध्ये औषध ि इींजेक्शनचा िजाा तपासण्यासािी
असलेल्या

र्फामासी

विभागात

अधधषेतक

ि

उपअधधषेतक

िजााची

पिे

रदीत

करण्यास

महानगरपािलका प्रशासनने सरु
ु िात केली असल्याचे माहे डडसेंबर, २०१५ मध्ये िा त्यासम
ु ारास
तनिशानास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या ह.जस्तप्लमध्ये चाींगल्या िजााच्या औषधाींचा पुरििा करण्यासह औषधाींचा
िजाा राखण्याबाबत शासनाने कोणती पयाायी व्यिस्तथा केली आहे िा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२३-०९-२०१६) :(१) ि (२) हे अींशत: खरे आहे .
बह
ृ न्मुींबई महानगरपािलकेतील अधधषेतक औषधतनमााण शाळा या सींिगाातील िोन पिाींिर

ि उपअधधकषेतक औषधतनमााण शाळा या सींिगाातील चार पिाींिर कमाचारी कायारत आहे त.

सिर पिािरील कायारत कमाचारी सेिातनित्ृ त झाल्यानींतर, सिर पिे व्यपगत होऊन

त्याऐिजी, सिर पिाींची औषधतनमााता ते िररषि औषधतनमााता आ ण मुख्य औषधतनमााता
अशी साखळी राहील.
उपरोक्त
औषधतनमााता

पिाींची

अहाता

िमळून

त्याचा

सुधारीत

र्फायिा

करण्यात
औषधे

ि

येत

असून

इींजेक्शनचा

त्यामुळे

िजाा

अधधक

कुशल

तपासण्यासािी

ि

उीं चािण्यासािी चाींगल्या ररतीने होऊ शकेल.
(३) प्रश्न उद््ाित नाही.

___________

िोल्हापुर जजल्हयातील बाांधिाम िामवाराांच्या मावण्याांबाबत
(१८)

४३२९४ (०५-०५-२०१६).

श्री.हसन मश्र
ु ीफ (िावल), श्रीमती सांध्यादे वी दे साई-िुपेिर

(चांदवड), श्री.जजतेंद्र ंव्हाड (मुांरा ा िळवा), श्री.शामराव ऊफण बाळासाहे ब पाटील (िराड
उत्तर) :

सन्माननीय िामवार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

वि.स. २२७ (14)
(१) कोल्हापुर जजल्हयात बाींधकाम कामगाराींसािी आरोग्य योजना पूिीप्रमाणे चालू करािी
आ ण अन्य मागण्याींबाबत बाींधकाम कामगाराींनी माहे जानेिारी, २०१६ मध्ये िा त्यासम
ु ारास
कोल्हापुर, साींगली रस्तत्यािर रास्तता रोको आींिोलन केले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, बाींधकाम कामगाराींच्या मागण्या काय आहे त ि सिर मागण्याींबाबत शासनाने
कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. प्रिाश महे ता (२२-०८-२०१६) :(१) हे खरे आहे .
(२) बाींधकाम कामगाराींच्या मागण्या खालीलप्रमाणे आहे त :(१) मेडीक्लेम योजना ठिनाींक २०.८.२०१५ पासून बींि केली आहे ती सुरु करण्यात यािी.
(२) ठििाळीला िहा हजाराींचा बोनस िे ण्यात यािा.

(३) घरासािी पाच लाख रुपये अनुिान, िहा लाख रुपये बबनव्याजी कजा.

(४) ५५ िषाािरील कामगाराींना एक लाख रुपये सन्मानधन ि एक हजार रुपये पेन्शने.
(५) बाींधकाम कल्याणकारी मींडळािर सी्ूचा प्रतततनधी घ्यािा.
(६) एस.्ी. पास मोर्फत द्यािा.

(७) र्फींड, विमा, ग्रसॅच्युई्ी सरु
ु करािी.

(८) बाींधकाम कामगाराींच्या मल
ु ामल
ु ीींसािी तसेच अवििाहीत बाींधकाम कामगाराींना एक

लाख रुपयाींची तरतूि करािी.

मींडळातील नोंिीत बाींधकाम कामगाराींकररता असलेल्या आरोग्य विमा योजनेची मुित

सींपुष्ात आली आहे . तथावप, सािाजतनक आरोग्य विभागातगात प्रस्ततावित “महात्मा र्फुले जन
आरोग्य विमा योजना” अींतगात एक स्तितींर ग् हणहणून बाींधकाम कामगाराींचा समािेश
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे .
बाींधकाम

कामगाराींना

ठििाळी

बोनस,

घरासािी

अनुिान

अथिा

कजा

िे ण्याची,

सन्मानधन िे ण्याची, एस.्ी.पास मोर्फत िे ण्याची योजना अजस्ततत्िात नाही.
बाींधकाम कामगाराींना भविषय तनिााह तनधी ि उपिानाबाबतचा लाभ कायद्यानस
ु ार

सींबींधधत तनयोक्त्याकडून ठिला जातो.

विमा बाबत प्रधानमींरी जीिन ज्योती बीमा योजना ि प्रधानमींरी सुरषेता बीमा योजना

लागू करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे.

बाींधकाम कामगाराींच्या स्तित:च्या पठहल्या वििाहाच्या प्रतीपूतीसािी रु.१०,०००/- ऐिजी

रु.३०,००० अशी िाढ करण्यात आली आहे.
(३) प्रश्न उद््ाित नाही.

___________

बह
ृ न्मुांबई महानवरपामलिेच्या हदीतीमध्ये ववववध हठिाणी मुख्य रस्त्यावर लावण्यात येणारे
होडींग्ज, पोस्टसण, जाहीरातीांवर तात्िाळ िारवाई िरण्याबाबत

(१९)

४४०८३ (१७-०५-२०१६).

श्री.सांजय पोतनीस (िमलना), श्री.सतु नल मशांदे (वरळी) :

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

वि.स. २२७ (15)
(१) बह
ृ न्मुींबई महानगरपािलकेच्या हदीतीमध्ये सािाजतनक रस्तते, पिपथ ि इतर ठिकाणी विविध

राजक्रकय पषेताींकडून, धािमाक सींस्तथाींकडून तसेच व्यािसातयक पषेतकाराकडून लोखींडी नामर्फलक,

कापडी पताका, र्फलक क्आऊ् तसेच तनरतनराळे सण ि नेत्याींचे िाढठििस, नेत्याींचे
आगमन, जनतेला शभ
ु ेच्छा िे ण्यासािी विविध ठिकाणी मख्
ु य रस्तत्यािर लािण्यात येणारे

होडींग्ज, पोस्त्सा, जाहीरातीींिर तात्काळ कारिाई करुन महापािलकेकडून काढून ्ाकण्यात
येतात, हे खरे आहे काय,

(२) तसेच, या मुख्य रस्तत्यािर छोट्या कींपन्याीं क्रकींिा छो्े मोिे व्यिसाय करणायाींकडून
लािण्यात येणाया

िभींतीिरील

परक,

जाहीरात,

होडींग्ज

पोस्त्सा

काढून

्ाकण्याबाबत

सींबींधधताींकडून जाणीिपुिक
ा ्ाळा्ाळ करण्यात येत असते, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सिर जाहीरात होडींग्ज, पोस्त्सा काढण्याबाबत िल
ा
करण्यामागील कारणे
ु षेत
काय आहे त,

(४) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, ि त्यानुसार शासन स्ततरािर काय
कायािाही करण्यात आली आहे िा येत आहे ,

(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२२-०९-२०१६) :(१) अनधधकृतपणे लागणारे जाठहरात र्फलक काढण्यात
येतात.

(२) हे खरे नाही.
(३), (४) ि (५) प्रश्न उद््ाित नाही.
___________
नवीमांब
ु ई महानवरपामलिेने शासनास सादर िेलेल्या
ंिृतीबांध ंराखडयास मान्यता ममळणेबाबत

(२०)

४४१३८ (०३-०५-२०१६).

श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.जजतेंद्र ंव्हाड (मुांरा ा िळवा),

श्री.सुरेश लाड (िजणत), श्री.पाांडुरां व बरोरा (शहापूर) :
खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा

(१) निी मुींबई महानगरपािलकेचा िाढता व्याप विचारात घेता जिळपास ५ ते ६ हजार

अधधकारी/ कमाचारी याींची आिश्यकता असताींना सद्य:जस्तथतीमध्ये केिळ २ हजार ३००
अधधकारी/ कमाचारी कायारत आहेत, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त पिे भरण्यासींबींधीचा आकृतीबींध आराखडा महानगरपािलकेने िोन िषाापूिी
शासनाच्या मींजुरीसािी पाििूनही अद्याप त्यास मींजुरी िमळाली नसल्याची बाब माहे जानेिारी,
२०१६ मध्ये िा त्यासुमारास तनिशानास आली आहे , हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, आकृतीबींध आराखडयास मींजरु ी िे ण्याबाबत कोणती कायािाही करण्यात आली
िा येत आहे ,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

वि.स. २२७ (16)
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१९-०९-२०१६) :(१) निी मुींबई महानगरपािलकेच्या आस्तथापनेिर एकूण
३२५१ पिे मींजूर असून सद्यजस्तथतीत एकूण २३७० अधधकारी/कमाचारी सेिारत आहे त.

(२) निी मुींबई महानगरपािलकेकडून विविध सींिगाातील पिाींच्या आकृतीबींधाचा प्रस्तताि सन

२०१३ मध्ये शासनास सािर करण्यात आला होता. या प्रस्ततािाच्या अनष
ु ींगाने शासन स्ततरािर
िेळोिेळी बैिका घेण्यात आल्या.
या

बैिकाींिरहणयान

झालेल्या

चचेनुसार

निी

मुींबई

महानगरपािलकेकडून

पिाींच्या

आकृतीबींधाबाबतचा सुधारीत प्रस्तताि ठि.०७/०३/२०१५ रोजी सािर करण्यात आला. तद् नींतर
पन्
ींु ई महानगरपािलका याींनी
ु हा ठि.२७/०६/२०१६ च्या अधाशासकीय परान्िये आयक्
ु त, निी मब
याबाबत र्फेरप्रस्तताि शासनास सािर केला आहे .

(३) निी मुींबई महानगरपािलकेच्या आरोग्य विभागाकरीता विविध सींिगाातील १०८५ पिाींना, तर

अजग्नशमन विभागाकरीता विविध सींिगाातील ४१९ पिाींना शासनाकडून मींजूरी प्रिान करण्यात
आली आहे .

निी मींब
ु ई महानगरपािलकेकडून ठि.२७/०६/२०१६ च्या अधाशासकीय परान्िये प्राप्त

झालेल्या र्फेरप्रस्ततािाच्या अनुषींगाने छाननी करण्यात येत आहे .
(४) प्रश्न उद््ाित नाही.

___________
नावपूर मेरो (एन.ंय.टी.) ररजन क्षेत्रातील वविास शुल्ि महानवरपामलिा
(२१)

४५५५८

क्षेत्रातील शुल्ि ५० टक्िेनी िमी िरण्याबाबत

(१७-०५-२०१६).

श्री.डड

मल्लीिाजन
ूण

रे याडी

(रामटे ि) :

सन्माननीय

मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नागपरू मेरो (एन.आय.्ी.) ररजन षेतेरातील विकास शल्
ु क महानगरपािलका षेतेरातील
शुल्क ५० ्क्के नी कमी करण्याबाबत स्तथातनक लोकप्रतततनधीींनी माहे डडसेंबर, २०१५ मध्ये िा
त्यासुमारास तनिेिनाद्िारे मागणी केली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सिर प्रकरणी कोणती कायािाही करण्यात आली िा येत आहे ,
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२०-०९-२०१६) :(१) होय.
(२) मा.आमिार राम्े क विधानसभा षेतेर याींनी मा.मींरी ऊजाा तथा पालकमींरी, नागपूर जजल्हा

याींना ठि.२२.१२.२०१५ च्या परान्िये मेरो षेतेरातील विकास शुल्क ५०्क्के कमी करुन रु.२७/प्रती चौ.र्फू् प्रमाणे घेण्यात यािे अशी विनींती केली होती. सिर विनींतीच्या अनष
ु ींगाने नागपरू

सुधार प्रन्यासने पर क्र.का.अ. (मेरो)/स.अ. (मेरो-१)/४१९९ ठि.३०.०१.२०१६ अन्िये मा.मींरी
ऊजाा तथा पालकमींरी, नागपूर जजल्हा याींना िस्ततुजस्तथती कळविलेली आहे या पराप्रमाणे रु.२७/प्रती चौ.र्फू् िर आकारुन अिभन्यासात विकास कामे करणे शक्य होणार नाही असे
कळविण्यात आलेले आहे .

(३) विलींबाचा प्रश्न येत नाही.

___________

वि.स. २२७ (17)

ठािुली रे ल्वे मावाणला समाांतर एलीव्हे टेड मावाणबाबत
(२२)

४५६५४ (१३-०५-२०१६).

श्री.नरें द्र पवार (िल्याण पजश्चम) :

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

(१) िाकुली रे ल्िे मागााला समाींतर एलीव्हे ्ेड मागाासािी कल्याण डोंबबिली महापािलकेने गत
ठिड िषाापासून तीन िेळा तनवििा काढूनही कामाला सुरुिात झाली नाही असे तनिशानात आले
आहे , हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

महानगरपािलकेच्या

ताब्यात

असलेल्या

जिमनीिर

एलीव्हे ्ेड

मागा

उभारण्याकररता काढलेल्या तनवििे नस
ु ार काम करून घेतले ि भविषयात रे ल्िे ि खाजगी
मालकाींची जमीन ताब्यात आली नाही तर पैसे खचा होऊनही समाींतर रस्तता पूणा न होण्याची
शक्यता आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, महानगरपािलकेने बीएसयुपी प्रकल्पात जागा ताब्यात नसताना तनवििा
मागविल्या होत्या त्यामळ
ु े प्रकल्पाच्या प्रत्यषेत कामाला सरु
ु िात झालेली नव्हती, हे ही खरे
आहे काय,

(४) असल्यास, सिर एलीव्हे ्ेड मागााचे काम पुणा होण्यासािी शासनाने कोणती कायािाही केली
िा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.

दे वेंद्र

फडणवीस

(१९-०९-२०१६)

:(१)

या

कामाकरीता

कल्याण-डोंबबिली

महानगरपािलकेकडून मागविण्यात आलेल्या पठहल्या िोन तनवििाींना अपेक्षषेतत प्रततसाि िमळाला
नाही.

मार

महानगरपािलकेकडून

ततसयाींिा

मागविण्यात

आलेल्या

तनवििाींना

िोन

अिभकरणाींकडून प्रततसाि प्राप्त झाले आहे त. यापैकी न्यन
ु तम िे कार असलेल्या मे.व्ही.य.ु बी.

इींजजतनयरीींग प्रा.िल. याींची तनवििा पािलका प्रशासनाने जस्तिकृत केली असून महानगरपािलकेच्या
स्तथायी सिमतीकडे मान्यतेसािी सािर केली आहे .
(२) हे खरे नाही.
(३) बी.एस.यु.पी. प्रकल्प हा स्तितींर प्रकल्प असून या प्रकल्पाच्या ि िाकुली
कामाच्या स्तिरुपात साधहणया नाही.

पुलाच्या

(४) महानगरपािलकेकडून प्रस्ततावित उड्डाण पल
ु ि एिलव्हे ्ेड मागााच्या पोहोच रस्तत्यासह िोन
्प्पे करण्यात आले आहे त.

पठहल्या ्प्पयात िाकुली रे ल्िे र्फा्कापयंत तनयोजजत उड्डाण पुल आ ण िाकुली पुिा

भागात उीं च मागा बाींधण्याकरीता महानगरपािलकेकडून तनवििा मागविण्यात आल्या असन
ू या
तनवििा मींजूरीच्या अींततम ्प्प्यात आहे त. सिर तनवििे अींतगात प्रस्ततावित कामाकरीता लागणारी
जागा महानगरपािलकेच्य ताब्यात आहे .

िस
ु या ्प्प्यात प्रस्ततावित असलेल्या उिाररत उीं च मागााचा काही भाग रे ल्िेच्या

मालकीच्या जागेतून ि काही भाग खाजगी जागेतून जात आहे . रे ल्िे प्रशासनाच्या मालकीच्या
जागेिरील प्रस्ततावित उीं च मागााकरीता रे ल्िे विभागाने मींजरू ी ठिली आहे तर त्यापढ
ु ील खाजगी

वि.स. २२७ (18)
जागेतील कामाकरीता महानगरपािलकेकडून भूसींपािनाची कायािाही सुरु असल्याचे आयुक्त,
कल्याण-डोंबबिली महानगरपािलका याींनी कळविले आहे.
(५) प्रश्न उद््ाित नाही.
___________
नामशि जजल्हयात तब्बल ३५० बाांधिाम मांजूरीचे प्रस्ताव प्रलांबबत असल्याबाबत
(२३)

४६६४४ (०७-०५-२०१६).

श्री.योवेश (बापू) घोलप (दे वळाली) :

सन्माननीय मुख्यमांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नािशक जजल्हयात तब्बल ३५० बाींधकाम मींजूरीचे प्रस्तताि माहे नोव्हें बर, २०१५ पासून
तसेच महानगरपािलकेकडे पडून आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सिर बाींधकामाींना मींजूरी ि बाींधकाम पूणत्ा िाचे िाखले िे ण्याबाबत शासनाने
कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२०-०९-२०१६) :(१) नािशक महानगारपािलकेतर्फे महाराषर प्रािे िशक ि
नगररचना

अधधतनयम

१९६६

ि

महाराषर

महानगरपािलका

अधधतनयम

ि

नािशक

महानगरपािलकेची मींजूर विकास तनयींरण् तनयमािली यामधील तरतूिनुसार विकसन परिानगी
ठिल्या जातात. विकसन परिानगी / बाींधकाम मींजूरी प्रस्तताि मींजूरीररता ६० ठििसाची
कालमयाािा तनजश्चत करण्यात आलेली असन
या मुितीत विकसन परिानगी प्रस्ततािाची
ू
छाननी

करुन

त्याअनुषींगाने

तनयमाींची

विकासकास

पत
ा ा
ु त

पुतत
ा ा

करणाया

प्रस्ततािाींना

करण्याबाबतचे

पर

तत्ित:

िे ण्यात

मींजरू ी

येते.

िे ण्यात

तसेच

जे

येते

ि

प्रस्तताि

तनयमानुसार सािर झालेले नाहीत असे प्रस्तताि नामींजूर करण्यात येतात, यास्तति माहे नोव्हें बर
२०१५ पासून ३५० बाींधकाम मींजूरीचे प्रस्तताि नािशक महानगरपािलकेकडे पडून आहे त हे
हणहणणे खरे नाही.

(२) प्रश्न उद््ाित नाही.
(३) लागू नाही.

___________

बह
ृ न्मांुबई महानवरपामलिेत ेालेल्या ई-तनववदा वैरव्यवहाराच्या चौिशीबाबत
(२४)

४७५९९ (०५-०५-२०१६).

श्री.रमेश लटिे (अांधेरी पूव)ण :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) बह
ृ न्मुींबई महानगरपािलकेत सन २०१३-१४ मध्ये ई-तनवििे चा मोठ्या प्रमाणािर गैरव्यिहार
झाला असून अधधकायाींनी स्तित:चा आय.डी.न िापरता िस
ु याींच्या आय.डी.चा िापर करुन
कामे केली आहे त, हे खरे आहे काय,

वि.स. २२७ (19)
(२) असल्यास, सिर प्रकरणी तत्कालीन महानगरपािलका आयुक्त याींनी चौकशीचे आिे श िे ऊन
चौकशी सिमती नेमली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, चौकशीअींती काय आढळून आले, तिनुसार चौकशीत िोषी अधधका-याींिर
कोणती कारिाई करण्यात आली,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२३-०९-२०१६) :(१) बह
ृ न्मुींबई महानगरपािलकेत सन २०१३-१४ मध्ये ई-

तनवििे चा मोठ्या प्रमाणािर घो्ाळा झाला असन
ू अधधकायाींनी स्तित:चा आय.डी. न िापरता
िस
ु याींच्या आय.डी. चा िापर करुन कामे केल्याचे आरोप झाले आहे त.

(२) हे खरे आहे . सिर प्रकरणी खात्याींतगात सिंकष चौकशी करण्याकररता उपायुक्त (परर-६),
उपायुक्त (परर-२) ि उपायुक्त (परर-७) याींचा समािेश असलेली बरसिस्तयीय सिमती तनयुक्त
करण्यात आली आहे .

(३) ि (४) सिर सिमतीमार्फात एकूण ८४ सींबींधधत अधधकारी/कमाचारी याींच्यािर आरोपपर
बजािण्यात आले असून खात्याींतगात सिाकष चौकशीचे काम अद्याप सुरु आहे .
सिर

चौकशीची

कायािाही

पूणा

झाल्यानींतर

त्यामध्ये

िोषी

आढळून

आलेल्या

अधधकारी/कमाचायाींिर महानगरपािलकेमार्फात तनयमानस
ु ार कारिाई करण्यात येईल.
___________

मसांधुदव
ु ण जजल्हयातील िच्च्या घराांच्या दरु
ु स्तीबाबत
(२५)

४८१५६ (१७-०५-२०१६).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.वैभव नाईि (िुडाळ) :

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) िसींधुिग
ु ा जजल्हयातील २५ हजार ३७५ कच्च्या घराींच्या िरु
ु स्ततीचा आराखडा तयार करुन
आयुक्ताींकडे पािविण्यात आल्याचे माहे जानेिारी, २०१६ मध्ये तनिशानास आले आहे , हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त घराींच्या िरु
ु स्ततीचा आराखड्यािर केव्हापयंत अींमलबजािणी करण्यात
येणार आहे ,

(३) असल्यास, याबाबत शासनाने काय कायािाही केली िा करण्यात येत आहे , तसेच
आराखड्याचे सिासाधारण स्तिरुप काय आहे ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२३-०९-२०१६) :(१) हे खरे नाही. िसींधुिग
ू ा जजल््यातील नगरपररषि/

नगरपींचायतीकडील कच्च्या घराींच्या िरु
ु स्ततीचा आराखडा आयुक्त याींच्याकडे पािविण्यात
आलेला नाही.

(२), (३) ि (४) प्रश्न उद््ाित नाही.
___________

वि.स. २२७ (20)
नामशि महानवरपामलिा क्षेत्रातील बाांधिामे तनयममत िरण्याबाबत
(२६)

४८५०३ (०७-०५-२०१६).

श्री.अतनल िदम (तनफाड), श्री.अतल
ु सावे (औरां वाबाद पूव)ण :

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नािशक महानगरपािलका षेतेरातील क्रकती बाींधकामे तनयिमत करण्यात आली आहे त ि
क्रकती बाींधकामे शासनाकडे मींजूरीसािी पािविण्यात आली आहे त,

(२) असल्यास, जी बाींधकामे आयक्
ु ताींनी मींजरू केली आहे त त्यापैकी क्रकती बाींधकामे तनयिमत
ि अनधधकृत आहे त,

(३) तसेच, अनधधकृत बाींधकामे आयुक्ताींनी मींजूर केली असल्यास शासनाची मींजूरी घेण्यात
आली होती काय, नसल्यास त्याची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२०-०९-२०१६) :(१) नािशक महानगरपािलकेतर्फे महाराषर प्रािे िशक ि
नगररचना

अधधतनयम

महानगरपािलकेची

१९६६

मींजूर

ि

विकास

महाराषर

तनयींरण

महानगरपािलका

तनयमािली

अधधतनयम

यामधील

ि

नािशक

तरतूिीनुसार

विकसन

परिानगी ठिल्या जातात. सिर तनयमािलीमध्ये अनधधकृत बाींधकामे तनयिमत करण्याबाबतची
तरति
ू

समाविषि

करण्यात

आलेली

नसल्याने
नाहीत.

नािशक

तसेच

महानगरपािलकेतर्फे

अशा

बाींधकामाबाबत

अनधधकृत

शासनाकडे

पािविण्यात आलेला नाही.

बाींधकामे

मींजूरीस्तति

तनयिमत

प्रस्तताि

(२) लागू नाही.
(३) लागू नाही.

___________

हजारो िांपन्याांनी ईपीएफा िायाणलयािडे िमणचा-याांची पीएफ जमा िेला नसल्याबाबत
(२७)

४९०४० (०३-०५-२०१६).

श्री.दत्तात्रय भरणे (इांदापूर), ड..सतीश (अण्णासाहे ब) पाटील

(एरां डोल), श्री.शामराव ऊफण बाळासाहे ब पाटील (िराड उत्तर) :

सन्माननीय िामवार मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) एहणप्ल.ईज प्र.जव्हडीं् र्फींड अॅन्ड िमसलेतनअस प्र.जव्हडीं् अॅक्् १९५२ नस
ु ार कमाचा-याींसािी
भविषय तनिााह तनधी ही योजना शासनाने सुरु केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, अडीच लाख कमाचा-याींच्या िेतनातून पैशाींची कपात करुनही हजारो कींपन्याींनी
ईपीएर्फओ कायाालयाकडे कमाचा-याींचा पीएर्फ जमाच केला नसल्याची बाब माहे डडसेंबर, २०१५
मध्ये शासनाच्या तनिशानास आली आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, सिर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले,

तिनुसार कमाचा-याींना पीएर्फची रक्कम िमळण्याबाबत सींबींधधत कींपन्याींिर शासनाने कोणती
कारिाई केली अथिा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे ?

वि.स. २२७ (21)

श्री. प्रिाश महे ता (१७-०९-२०१६) :(१) होय, हे खरे आहे .
केंद्र शासनाने ही योजना सरु
ु केली आहे.

(२) होय. महाराषरातील ५३८४ आस्तथापनाींनी एहणप्ल.ईज प्र.जव्हडीं् र्फींड ॲन्ड िमसलेतनअस
प्र.जव्हडीं् ॲक््, १९५२ अींतगात असलेल्या कमाचायाींच्या पी.एर्फ.ची रक्कम जमा केलेली नाही.
(३) सिर प्रकरणी एींप्लोईज प्र.जव्हडीं् ॲक््, १९५२ या अधधतनयमाखालील विविध कलमाींन्िये
महाराषरातील या ५३८४ आस्तथापनाींविरुध्ि कारिाई सुरु करण्यात आली आहे :िलम

त्या अांतवणत िारवाई िरण्यात येणाऱया
ंस्थापनाांनी सांख्या

७ए

४४११

१४बी

२०१

८एर्फ

७४०

४०६/४०९ कलमाींतगात िाखल गुन्हे

०४

कलम ८ खाली जप्तीची कारिाई

२८

करण्यात आलेल्या आस्तथापनाींची सींख्या
एिूण

५३८४

(४) प्रश्न उद््ाित नाही.
___________
ठाणे शहरात वायमख
ु ते िोपरी व मुांरा ा पयांत पसरलेल्या ३४ किलोमीटर खाडी किनाऱयाचा
युरोपच्या धतरवर वविास िरण्याबाबत

(२८) ४९१४४ (०३-०५-२०१६).

श्री.रुपेश महात्रे (मभवांडी पूव)ण :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) िाणे शहरात गायमख
ते कोपरी ि मुींब्रा पयंत पसरलेल्या ३४ क्रकलोमी्र खाडी
ु
क्रकनायािर युरोपच्या धतीिर विकास करण्याची योजना आखण्यात आली आहे, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, सिर विकास योजनेबाबत कोणती उपाययोजना करण्यात आली आहे , योजनेचे
स्तिरुप काय आहे ,
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२७-०९-२०१६) :(१) होय, हे खरे आहे .
(२) िाणे महारगपािलका षेतेरातील सुमारे ३२ क्रक.मी. लाींबीच्या खाडी क्रकनारा आहे सिर खाडी

क्रकनायाचा विकास करण्यासािी १३ भागात ि.्र फ्रीं् डेव्हलपमें् मास्त्र प्लॅ नला मान्यता
िे ण्यात आली आहे .

वि.स. २२७ (22)
तसेच यामधील झोन क्र.१ मधील िसडको बस स्त्.प ते साकेत या ३.४ क्रक.मी. लाींबीच्या
एका भागाच्या प्रकल्पास राज्य शासनाच्या महाराषर कोस्त्लझोन मॅनेजमें् ॲथोरी्ीचे अ्ी ि
शतीस अधीन राहून परिानगी ठिली आहे . सिरचा प्रस्तताि स्तमा्ा िस्ी अिभयानात प्रस्ततावित
आहे .
(३) प्रश्न उद््ाित नाही.
___________
नवी मांब
ु ईच्या तभ
ु े सेक्टर २२ येथील रामतनू माता बाल रुग्णालयाची
इमारत अत्यांत धोिादायि असल्याबाबत

(२९)

४९४६० (१३-०५-२०१६).

अॅड.िे.सी.पाडवी (अक्िलिुवा), श्री.राधािृष्ट्ण ववखे-पाटील

(मशडर), श्री.डी.एस.अहहरे (साक्री), अॅड.यशोमती ठािूर (ततवसा) :
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

(१) निी मुींबईच्या तभ
ु े सेक््र २२ येथे रामतनू माता बाल रुग्णालय असलेली इमारत अत्यींत

धोकािायक असल्याचे महानगरपािलकेने तनयुक्त केलेल्या बापज
ू ी कन्सल््ीं ् या सल्लागार
कींपनीने ठिनाींक ११ ऑगस्त्, २०१४ रोजी ठिलेल्या सींरचनात्मक अहिालात नमि
ू केले आहे , हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, असे असतानाही मोडकळीस आलेल्या इमारतीत महानगरपािलकेने रुग्णालय
सुरु िे िून सिर इमारतीत अिभयींता विभागाने २३ लाख रुपये खचा करुन उद्ििाहन बसविले
आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, मोडकळीस आलेले रुग्णालय ठिनाींक ३० जल
ु ,ै २०१५ रोजी बींि करण्याचा
तनणाय घेऊनही रुग्णाींना सुट्टी िे ऊन तसेच इतर रुग्णाींना िाशी येथे स्तथलाींतररत करण्यात
आले, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, मोडकळीस आलेल्या या इमारतीत २५ लाख रुपये

खचन
उद्ििाहन
ूा

बसविणाया विद्यत
ु विभागाच्या अधधकायाींिर शासनाने कोणती कायािाही केली िा करण्यात
येत आहे ,

(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१९-०९-२०१६) :(१) ि (२) होय, हे खरे आहे .
(३) निी मींब
ु ई महानगरपािलकेकडून सिर रुग्णालय ठि.३० जल
ु ,ै २०१५ रोजी बींि करण्याचा
तनणाय घेण्यात आला ि रुग्णालयात निीन रुग्ण भरती करण्याचे बींि करण्यात आले.

मार रुग्णालयात आधीच भरती असलेल्या रुग्णाींना पुणा बरे झाल्यािशिाय रुग्णालयातून

सोडण्यात आलेले नाही अथिा िाशी येथे स्तथलाींतरीत करण्यात आलेले नाही.

(४) हे रुग्णालय तळ + २ मजल्याींचे असन
ू ठि.३०/०६/२०१४ रोजी तेथील उद्िाहन बींि झाले हे
उद्िाहन िरु
ु स्तत करण्याच्या जस्तथतीत नव्हते.

सिर रुग्णालय हे माता बाल सींगोपन केंद्र असल्याने त्याठिकाणी गरोिर जस्तरया

तपासणी ि प्रसुतीकरीता येतात ि त्याींना उपचाराकरीता पठहल्या मजल्यािर जािे लागते.
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त्यामुळे

भविषयात अपघात होऊ नये, याकरीता या रुग्णालयात तातडीने निीन उद्िाहन

बसविण्यात आले. इमारतीचा िापर बींि झाल्यानींतर हे उद्िाहन इतर इमारतीत स्तथलाींतरीत
करुन िापरणे शक्य आहे .
रुग्णालयीन सेिा ही अत्यािश्यक सेिा असल्याने आ ण रुग्णाींच्या सरु षेतेच्या दृष्ीने या

रुग्णालयात निीन उद्िाहन बसविण्यात आले असल्याचे आयुक्त, निी मुींबई महानगरपािलका
याींनी कळविले आहे .

(५) प्रश्न उद््ाित नाही.
___________
नामशििराांना टीडींर दे ण्यासाठी शासनाने नव्या धोरणाचा पुनववणचार िरण्याबाबत
(३०)

५०३३६ (०७-०५-२०१६).

(रा महपूरी), अॅड.यशोमती

श्रीमती तनमणला वाववत (इवतपूरी), श्री.ववजय वडेट्टीवार

ठािूर (ततवसा), श्री.अममन

मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

पटे ल (मुांबादे वी) :

सन्माननीय

(१) शासनाच्या निीन ्ीडीआर धोरणामुळे नािशककराींना अनेक िषु पररणामाींना सामोरे जािे

लागणार आहे , विकास आराखडयातील रस्तते सोडले तर शहरातील ८० ्क्के भागातील सिाच
रस्तते ७.५ मी्रचे असल्याने या रस्तत्याींसन्मुख जुन्या इमारतीींचा पुनविाकास िप्प होणार आहे .

्ीडीआर लोड करता येणार असल्याने विकासक पुढे येणार नाहीत पररणामी पुरििा घ्ल्याने
घरे

महागणार

असन
ू

याचा

र्फ्का

गह
ृ स्तिप्न

पाहणायाींना

बसणार

असल्याचे

माहे

र्फेब्रुिारी,२०१६ मध्ये िा त्यासुमारास तनिशानास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, एकाच प्रकारच्या रस्तत्यािर कमी जास्तत आकाराच्या प्ल.्सला िेगिेगळा
्ीडीआर ठिल्याने समानतेच्या हक्काचे उल्लींघन होणार आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, ६ आ ण ७.५ मी्रच्या रस्तत्याींिरील प्ल.्ला बबजल्डींग बायल.जची पूतत
ा ा होत

असल्याने तेथे काही प्रमाणात ्ीडीआर िे ण्यासािी शासनाने नव्या धोरणाचा पुनविाचार
करण्याबाबत कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२०-०९-२०१६) :(१) ९ मी. पेषेता कमी रुीं िीच्या रस्तयाींिर TDR अनुज्ञेय न
करण्याचे शासनाचे धोरण आहे त्या मागील उदीतेश हा लोकठहताचा आहे . जास्तत रुीं िीच्या

रस्तत्यािर जास्तत च्ई षेतेर तनिे शाींक अनज्ञ
ु ेय करण्यात आला आहे कारण त्याद्िारे आिश्यक

सुविधा पुरविणे महानगरपािलकेस शक्य होईल ि नागरीकाींचे जीिनमान ि राहणीमान
उीं चािण्यास मित होईल.
(२)

शासन

अधधसच
ू ना

क्र.ठ्पीएस-१८१३/३०६७/प्र.क्र.१२२/१२/मनपा/नवि-१३

चे

अनुषींगाने

मा.शासन परु कपरक क्र.ठ्पीएस-१८१३/३०६७/प्र.क्र.१२२/१२/मनपा/नवि-१३ ठि.०२.०५.२०१६ नस
ु ार

तनयम क्र. ५.४.१ मधील भुखींडाचे अींमलबजािणी बाबतची सिर तरतूि रदीत करण्यात आलेली
असून केिळ रस्तत्याचे रुीं िीनुसार ठ्.डी.आर.अनुज्ञेय करण्यात आलेला आहे.
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(३) नाही.
(४) विलींबाचा प्रश्न उद््ाित नाही.
___________
िळवा खाडीवर सािेत येथे ततसरा पूल बाांधण्यात येणार असल्याबाबत
(३१)

५१७८७ (१७-०५-२०१६).

श्री.शाांताराम मोरे (मभवांडी ग्रसामीण), श्री. शामराव ऊफण

बाळासाहे ब पाटील (िराड उत्तर) :

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील

काय :-

(१) िाणे कळिा मुींब्रा शहराींना जोडणाया कळिा खाडीिरील बब्र्ीश कालीन पल
ू ाच्या कमानीचे
काही िगड तनखळून पडले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सिर रस्तत्यािरील िाहतक
ु ीची कोंडी सोडविण्यासािी कळिा खाडीिर साकेत येथे
ततसरा पूल बाींधण्यात येणार आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सिर पूलास एकूण क्रकती खचा येणार आहे ि त्यानुसार शासनाने काय
कायािाही केली िा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२७-०९-२०१६) :(१) होय.
(२) होय. या पररसरातील िाहतुक कोंडी कमी करणेच्या दृष्ीने िाणे ि कळिा याींना जोडणारा
निीन पुल बाींधणेचे काम हाती घेतले आहे .

(३) सिर पल
बाींधकाम करणेसािी रु.१८३.६६ को्ी इतका खचा अपेक्षषेतत असन
पल
ु
ू
ु ाचे
बाींधकाम सुरु आहे .
(४) लागू नाही.

___________

नवी मुांबई िोपरखैरणे पररसरातील सेक्टर नां.२३ मधील बालमाता
रुग्णलय तीन महहन्यापासून बांद असल्याबाबत

(३२)

५१९२४ (११-०५-२०१६).

श्री.जयांत पाटील (इस्लामपूर), श्री.जजतेंद्र ंव्हाड (मुांरा ा

िळवा), श्री.भास्िर जाधव (वुहावर), श्री.सुरेश लाड (िजणत), श्री.हनम
ु ांत डोळस (माळमशरस) :
सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) निी मुींबई कोपरखैरणे पररसरातील सेक््र नीं.२३ मधील बालमाता रुग्णलय तीन
मठहन्यापासन
ू बींि आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, रुग्णाचे उपचाराविना हाल होिू नये हणहणून सिर रुग्णालय तातडीने सुरु
करणेबाबत शासनाने कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१९-०९-२०१६) :(१) निी मुींबई महानगरपािलकेकडून सिर रुग्णालयाच्या

इमारतीची सींरचनात्मक तपासणी केली असता, ही इमारत धोकािायक असल्याचे आढळून

आले. त्यामुळे पािलकेच्या आरोग्य विभागामार्फात सिर माता बाल रुग्णालय तात्पुरते बींि
करण्यात आले आहे .

(२) हे रुग्णालय बींि असल्याच्या पाश्िाभूमीिर रुग्णाींची गैरसोय होिू नये, याकरीता पयाायी

व्यिस्तथा हणहणून महानगरपािलकेकडून सािाजतनक रुग्णालय ऐरोली ि सािाजतनक रुग्णालय,

िाशी येथे िैद्यकीय सुविधा उपलब्ध करुन िे ण्यात आल्या असल्याचे आयक्
ु त, निी मुींबई
महानगरपािलका याींनी कळविले आहे .
(३) प्रश्न उद््ाित नाही.

___________

पुणे महानवर पररवहन महामांडळाच्या (पीएमपी) बसवायायाांमध्ये प्रवाशाांना ंता ततकिटाांऐवजी
(३३)

५३७४९

“मोबबमलटी िाडण‘ची सवु वधा उपलब्ध होणार असल्याबाबत

(२९-०८-२०१६).

श्री.मभमराव

तापिीर

(खडिवासला) :

(पीएमपी)

बसगाड्याींमध्ये

मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

पुणे

महानगर

पररिहन

महामींडळाच्या

सन्माननीय
प्रिाशाींना

आता

ततक्रक्ाींऐिजी "मोबबिल्ी काडा" ची सुविधा उपलब्ध होणार असल्याचे ठिनाींक १८ मे, २०१६
मध्ये िा त्यासम
ु ारास तनिशानास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, बस कुिे आहे, ती थाींब्यािर कधी येईल, ही माठहती जाणून घेण्यासािी

प्रिाशाींकररता "मोबाईल ऍप" ची सुविधा पुरविणार आहे . िशिाय, बसगाड्याींमध्ये "जीपीएस"

यींरणा आ ण चालक आ ण िाहकाींना तनयींरण कषेताच्या सींपकाात िे िण्यासािी िायरलेसची
सवु िधाही उपलब्ध होणार आहे . प्रिाशाींना बसमध्ये प्रिेश करताना मोबबिल्ी क.डा िापर करािा
लागणार आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) तसेच पठहल्या ्प्प्यात "पीएमपी" ताफ्यातील सिा बसगाड्याींना "जीपीएस" यींरणा
बसविण्याचा तनणाय घेण्यात आला, हे ही खरे आहे काय,
(४) असल्यास, पुणे महानगर पररिहन महामींडळाच्या (पीएमपी) बसगाड्याींमध्ये प्रिाशाींना

नव्याने िमळणाया सोयी सवु िधाींबाबत शासनाने कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत
आहे ,

(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२७-०९-२०१६) :(१) होय.
पुणे महानगर पविहन मींडळामींडळाच्या विविध पास केंद्रािरती “मोबबली्ी काडा” िे ण्यात

येणार आहे . यासािी पास केंद्रािर पायाभूत सुविधा विकसीत करण्याचे काम चालू आहे.

(२) पीएमपीएमएल कडील जीपीएस यींरणेमळ
ु े सींचलनातील बसेसचे ठिकाण कोिे आहे .
बसेसच्या िेगािरील माठहती समजते. त्याचे तनयींरण सेंरल कींरोल सेंरलमधुन केले जाते.
मोबाईल ॲपमळ
ु े बस थाींब्यािरती कधी येणार याची माठहती उपलब्ध होते. प्रिाशाींना बसमध्ये
प्रिेश करताना मोबीिल्ी काडाचा िापर करणे यासािी एमआय काडा िे ण्यात येणार आहे .
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(३) पीएमपीएमएल कडील १०२२ बसेसना जीपीआरएस यींरणा बसविण्यात आली आहे .
(४) पुणे महानगरपािलका ि वपींपरी धचींचिड महानगरपािलका या िोन्ही महानगरपािलकेच्या

माध्यमातुन बीआर्ी मागाािरील स्तथानके, ्मीनल, आय्ीएसमएस यींरणा, सेंरल कींरोल रुम
इ. च्या सोई सवु िधा उपलब्ध करुन िे ण्यात आलेल्या आहे त.
(५) प्रश्न उद््ाित नाही.

___________
बल
ु ढाणा येथे उभारण्यात येणाऱया फायर हाऊसचे िाम वेल्या चार वषाणपासन
ू रखडल्याबाबत
(३४)

५४९४७ (२६-०८-२०१६).

ड..सांजय रायमल
ु िर (मेहिर) :

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) बुलढाणा येथे सुमारे १ को्ी ५३ लाख रुपये खचा करुन उभारण्यात येणारे र्फायर हाऊसचे
काम गेल्या चार िषाापासून रखडले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सिाच तालक
ु ास्ततरीय ग्रसामपींचायतीला अजग्नशमन िाहनाींची सोय करण्याची

घोषणा तत्कािलन मुख्यमींरी याींनी करुनही आतापयंत एकाही ग्रसामपींचायतीला अजग्नशमन
िाहन िे ण्यात आले नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, शासनाने याबाबत कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२७-०९-२०१६) :(१) सिर काम पूणत्ा िाच्या अींततम ्प्यात आहे .

(२) ि (३) याबाबत ठि.१२/०८/२०१६ अन्िये शासन तनणाय तनगािमत करुन नव्याने तालुका

स्ततरािर स्तथावपत नगरपींचायतीींचा महाराषर अजग्न सुरषेता अिभयानाींतगात समािेश करण्यात
आला आहे .

(४) प्रश्न उद््ाित नाही.

___________

िल्याण-डोंबबवली महानवरपामलिेच्या शास्त्रीनवर रुग्णालयातील ड.क्टराांच्या हलवजरपणाबाबत
(३५)

५५२९९

(२६-०८-२०१६).

श्री.ंमसफ

(चाांहदवली), श्री.अममन पटे ल (मब
ुां ादे वी) :
करतील काय :(१)

कल्याण

हलगजीपणामळ
ु े

-

डोंबबिली

शेख

(मालेवाांव

मध्य),

श्री.नसीम

खान

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा

महानगरपािलकेच्या

शास्तरीनगर

रुग्णालयातील

प्रसुतीिरहणयान जस्तरच्या पो्ात िे िलेला कापसाचा

ड.क््राींच्या

बोळा तसाच राठहला

असल्याचे माहे मे, २०१६ मध्ये िा त्यािरहणयान तनिशानास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सिर प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन िोषी ड.क््राींिर कोणती कारिाई केली
आहे िा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

वि.स. २२७ (27)
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२६-०९-२०१६) :(१) नाही, हे खरे नाही.
(२) ि (३) प्रश्न उद््ाित नाही.
___________
राज्यात नमसांव होम ंणण खाजवी जक्लतनिना परवानवी दे ण्याच्या प्रकक्रयेबाबत
(३६)

५६४३५ (२९-०८-२०१६).

श्री.राहुल जवताप (श्रीवोंदा), श्री.वैभव वपचड (अिोले),
श्री.जजतेंद्र ंव्हाड (मुांरा ा िळवा), श्री.दत्तात्रय भरणे (इांदापरू ), श्री.पाांडुरां व बरोरा (शहापूर),

श्री.हसन मश्र
ु ीफ (िावल), ड..सतीश (अण्णासाहे ब) पाटील (एरां डोल), श्री.हदलीप वळसे-पाटील
(ंांबेवाव), श्री.भास्िर जाधव (वह
ु ावर), श्री.शामराव ऊफण बाळासाहे ब पाटील (िराड उत्तर),
श्री.सुरेश लाड (िजणत), श्री.मिरां द जाधव-पाटील (वाई) :

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यात निसंग होम आ ण खाजगी जक्लतनकना परिानगी िे ति
े ेळी “बायो मेडडकल िेस्त्े ज”
चा खचा पण
ु े महापािलकेकडून केला जात असला तरी अद्यापही महापािलका षेतेरात सम
ु ारे

२५०० ते ३००० इतक्या जक्लतनकची नोंि झाली नसल्याचे अिलकडेच तनिशानास आले आहे , हे
खरे आहे काय,
(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यानुसार या प्रकरणी कोणती
कारिाई करण्यात आली आहे ,

(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२७-०९-२०१६) :(१) ि (२) पुणे महानगरपािलका हदीतीतील खाजगी

ह.जस्तप्ल /निसंग होममध्ये तयार होणाया जैि िैद्यक्रकय कचयाची जै ििैद्यकीय कचरा
(व्यिस्तथापन ि हताळणी) तनयम २००० नस
ु ार विल्हे िा् लािणेत येते. सद्य:जस्तथतीत २८९६
खाजगी ििाखाने /जक्लनीक या सुविधेमध्ये सहभागी झाले असून, त्यासािी महानगरपािलका
सींबींधधत िैद्यक्रकय आस्तथापनेकडून सेिा शुल्क आकारते.

पुणे शहरातील खाजगी व्यिसायीींकाींकडे तनमााण होणाया जैििैद्यकीय कचयाची

विल्हे िा् लािण्याकरीता महानगरपािलकेतर्फे पे ॲन्ड युज या तत्िािर सुविधा उपलब्ध करुन
िे ण्यात आली असन
ू त्यासािी सेिा परु ििािाराची तनयक्
ु ती करण्यात आली आहे. त्यानस
ु ार
शहरातील सिा खाजगी रुग्णालयातील कचरा गोळा करुन त्याची शास्तरोक्त पध्ितीने विल्हे िा्
लािली जाते.
जे

ििाखाने

आस्तथापनाींना

/जक्लनीक

जैििैद्यकीय

सिर

सुविधेत

कचयाच्या

सहभागी

झालेले

विल्हे िा्ीबाबतच्या

होण्याकरीता प्रोत्साठहत केले जाते.
(३) प्रश्न उद््ाित नाही.
___________

नाहीत

उपरोक्त

अशा

िैद्यकीय

योजनेत

सहभागी

वि.स. २२७ (28)
िल्याण-डोंबबवली येथील घनिचरा प्रिल्पाबाबत
(३७)

५७५२८ (२६-०८-२०१६).

श्री.किसन िथोरे (मुरबाड) :
(१)

कल्याण

-

डोंबबिली

श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), अॅड.ंमशष शेलार (वाांद्रे पजश्चम),
सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

महापािलका

प्रशासनाला

घनकचरा

प्रकल्पाची

अींमलबजािणी

करण्याकरीता न्यायालयाने आिे श िे ऊनही महापािलकेकडुन ्ाळा्ाळ करण्यात येत आहे , हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सिर प्रकल्प अपण
ू ा अिस्तथेत असल्याने शहरात घाणीचे साम्राज्य पसरले असुन
नागररकाींकडुन तीव्र सींताप व्यक्त होत आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सिर प्रकल्पािर कोट्यािधी रुपये खचा करुन िशिाय सल्लागार नेमन
ू ही त्याींचे
मागािशान घेतले जात नाही, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, या प्रकरणी जबाबिार असणाया अधधकायाींची चौकशी करुन िोषीींिर कोणती
कारिाई करण्यात आली िा येत आहे ,
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२६-०९-२०१६) :(१), (२) ि (३) हे खरे नाही.
(४) ि (५) प्रश्न उद््ाित नाही.

___________

पांढरपूर (ता.जज.सोलापूर) येथील इसबावी (पांढरपूर) येथील उजनी
प्रिल्पग्रसस्ताांचे वपण्याचे पाणी बांद िेल्याबाबत

(३८)

५८२०१ (२९-०८-२०१६).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.भारत भालिे (पांढरपूर) :

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील

(१) पींढरपरू (ता.जज.सोलापरू ) येथील इसबािी (पींढरपरू ) येथील उजनी प्रकल्पग्रसस्तताींचे वपण्याचे
पाणी बींि केल्याने ऐन उन्हाळ्यात प्रकल्पग्रसस्तताींना पाण्यासािी भ्कींती करािी लागत
असल्याचे माहे मे, २०१६ मध्ये िा त्यासुमारास तनिशानास आले आहे ,हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, पींढरपूर शहरातील इसबािी येथील प्रकल्पग्रसस्तताींना १९८७ साली नगरपािलकेत

समाविष् केले परीं तु मागील २३ िषे नगरपािलकेने प्रकल्पग्रसस्तताींना वपण्याचे पाणी ठिले नसन
ु
प्रकल्पग्रसस्तताींनी केलेल्या आींिोलनानींतर बेकायिे शीरररत्या १५० नळ जोडणी ठिल्या आहे त.

बेकायिे शीरररत्या नळजोडणी ठिल्याने प्रकल्पग्रसस्तताींना पुरेशा िाबाने पाणीपुरििा होत नाही

तसेच सींबींधधत नगरपािलकेने ऐन उन्हाळ्यात प्रकल्पग्रसस्तताींचे नळाचे पाणी खींडीत केल्याने
प्रकल्पग्रसस्तताींची गैरसोय होत आहे तरी याबाबत शासनाने कोणती कायािाही केली आहे िा
करीत आहे ,
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.

दे वेंद्र

फडणवीस

(२६-०९-२०१६)

:(१)

प्रकल्पग्रसस्तताींनी

नळ

कनेक्शन

घेतल्यापासून

नगरपररषिे कडे पाणीपट्टीची रक्कम न भरल्याने पाणीपुरििा खींडीत करण्यात आला होता. हे
खरे आहे .

वि.स. २२७ (29)
(२)

इसबािी

भाग

नगरपररषि

हदीतीमध्ये

समाविषि

झाल्यापासून

इसबािी

पररसर

ि

प्रकल्पग्रसस्तताींना नगरपररषिे मार्फात पाणीपुरििा केला जातो. नगरपररषिे मार्फात बेकायिे िशरररत्या
नळजोडण्या

ठिलेल्या

नाहीत.

इसबािी

प्रकल्पग्रसस्तताींना

नगरपािलकेमार्फात

पुरेशा

िाबाने

पाणीपरु ििा केला जातो. सींबींधधत प्रकल्पग्रसस्तताींनी पाणीपट्टीची रक्कम न भरल्याने पाणीपरु ििा
खींडीत केला होता.

(३) प्रश्न उद््ाित नाही.
___________
वारजे जलशुद्धीिरण िेंद्रात क्लोरीन वायुची वळती ेाल्याबाबत
(३९)

५८५०७ (२९-०८-२०१६).

श्रीमती मेधा िुलिणर (िोथरुड) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री

(१) िारजे (जज.पुणे) जलशुद्धीकरण केंद्रात क्लोरीन या विषारी िायच
ु ी गळती झाल्याने
महापािलकेच्या िोन कमाचायाींना रुग्णालयात िाखल करािे लागल्याचे ठिनाींक २७ मे, २०१६
रोजी तनिशानास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, गॅस िसिलींडर चक
ु ीच्या पद्धतीने हाताळल्याने ही घ्ना घडल्याचे महापािलकेने
केलेल्या प्राथिमक चौकशीत पुढे आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, तनयमाींचे उल्लींघन करणाया िोषी अधधकारी/कमाचायाींिर ि गॅस पुरििा
करणाया कींपनीिर शासनाकडून कोणती कारिाई करण्यात आली िा येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे कोणती आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२७-०९-२०१६) :(१) हे अींशत: खरे आहे .
ठिनाींक २५ मे, २०१६ रोजी क्लोरीन िायच
ु ी गळती झाली हे खरे आहे. महापािलकेच्या

कमाचायाींना रुग्णालयात िाखल केलेले नाही.

पाणीपरु ििा केंद्र चालविणाया िे केिाराच्या कमाचायाींना रुग्णालयात िाखल केले होते.

(२) नाही.

(४) िारजे जलशुध्िीकरण केंद्राच्या र्फेज-२ जजओ िमलर याींचेकडे केंद्राची उभारणी ि िे खभाल

िरु
ु स्ततीच्या कामाकरीता ५ िषाासािी ठिले आहे . ठिनाींक २५.५.२०१६ रोजी क्लोरीन कीं्े नर
बिलुन नव्याने चालु करण्यात आला. परीं तु कीं्े नरच्या कींन्रोल व्ह.ल्ि मधुन क्लोरीन िायुची
गळती होत असल्याचे तनिशानास आल्याने जजओ. िमलर चे सहाय्यक केमीस्त् याींनी व्ह.ल्व्ह

बींि करण्याचा प्रयत्न केला. मे.जजओ िमलरच्या कमाचायाींनी कोणत्याही प्रकारची सुरषेता
उपकरणाींचा िापर न करता गळती रोखण्यास गेल्यामळ
ु े त्याींना क्लोरीन िायुचा रास झाला.

सिर घ्नेबाबत िे केिार मे. जजओ िमलर याींना आिश्यक त्या सुरषेता उपाययोजना तातडीने

करणेबाबत कळविले आहे . सहाय्यक सींचालक, औद्योधगक सरु षेता ि आरोग्य, पण
ु े याींचे
सुचनेनुसार सुरषेता व्यिस्तथा करण्याची तनवििा काढण्यात आली आहे .
(४) प्रश्न उद््ाित नाही.

___________

वि.स. २२७ (30)
डहाणू (जज.पालघर) येथील पटे लपाडा रस्त्याच्या िामात
नवरपररषदे ने अवास्तव खचण िेल्याबाबत

(४०)

५९५३० (२६-०८-२०१६).

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

श्री.पास्िल धनारे (डहाणू) :

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) डहाणू (जज.पालघर) येथील प्े लपाडा रस्तता सुजस्तथतीत असताना ि नगरपररषिे च्या
सिासाधारण

सभेचा

िराि

नसताना

नगरसेिकाींचे

हीत

जपण्याकररता

नगरपररषिे कडुन

रस्तत्याच्या कामािर ७५ लाख रुपयाींचा खचा करण्यात आला असल्याचे ठिनाींक २५ एवप्रल,
२०१६ रोजी िा त्यासुमारास तनिशानास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सिर प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन िे केिार ि अधधकारी िगा याींच्यािर
कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२१-०९-२०१६) :(१) ि (२) हे खरे नाही.
नगरपररषिे च्या सिासाधारण सभेच्या िराि क्र. ११ अन्िये सिर रस्तत्याच्या कामास
मींजरु ी िे ण्यात आली असन
ू कायाकारी अिभयींता महाराषर जीिन प्राधधकरण याींच्याकडून ताींरीक
मींजुरी प्राप्त झाल्यानींतरच ई-तनवििा द्िारे कमी िराची तनवििा मींजरू करण्यात आली आहे.
(३) प्रश्न उद््ाित नाही.

___________

औरां वाबाद जजल््यात स्वातांत्र्य सैतनिाांचे पाल्य असल्याची बोवस
िावदपत्रे दे वून शासनाच्या सेवेत दाखल ेाल्याबाबत

(४१)

५९८१५ (२३-०८-२०१६).

श्री.नारायण पाटील (िरमाळा) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

(१) औरीं गाबाि जजल््यात सन २००५ ते २०१४ या कालािधीत स्तिातींत्रय सैतनकाींचे पाल्य
असल्याची बोगस पिव्या ि कागिपरे िे िून मोठ्या प्रमाणात शासनाच्या सेिेत िाखल
झाल्याचे नक
ु तेच तनिशानास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उपरोक्त कालािधीत शासनाच्या सेिेत िाखल झालेल्या स्तिातींत्रय सैतनकाींच्या
पाल्याींचा शोध घेण्याबाबत तातडीने कारिाई करण्यात यािी असा आिे श मुींबई उच्च

न्यायालयाच्या औरीं गाबाि खींडपीिाने याधचका क्र. १४०९८/२०१३ िरील तनणायान्िये शासनास
ठिला आहे, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, याप्रकरणी स्तिातींत्रय सैतनकाच्या नोकरीतील पाल्याींचा शोध घेऊन क्रकती जणाींिर
कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे ,
(४) मुींबई उच्च न्यायालयाच्या औरीं गाबाि खींडपीिाच्या उपरोक्त याधचकेतील श्री.विजय उत्तम
काळे , िररषि िलपीक, व्यिसाय ि िशषेतण ि प्रिशषेतण प्रािे िशक कायाालय, औरीं गाबाि याींना
बढतर्फा करण्यात आले आहे काय,
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

वि.स. २२७ (31)
श्री. सांभाजी तनलांवेिर-पाटील (२७-०९-२०१६) :(१) अींशत: खरे आहे .
महसूल ि िन विभाग याींचे पर ठिनाींक १२ मे, २००९ अन्िये औरीं गाबाि जजल््यातील

एकुण २२० प्रकरणी तक्रार प्राप्त झाली होती.
(२) अींशत: खरे आहे.

जनठहत याधचका क्र.४३/२०११, श्री.पाींडुरीं ग तनित्ृ ती मोने विरुध्ि महाराषर शासन ि इतर

मध्ये मा.उच्च न्यायालय, औरीं गाबाि खींडपीि याींनी ठि.२६/७/२०१२ च्या आिे शान्िये, सामान्य
प्रशासन विभाग, शासन तनणाय ठिनाींक २४/६/१९९७ च्या तनयमाप्रमाणे तनणाय घेण्याचे आिे िशत
केले हाते. त्याअनष
ु ींगाने एकुण ५० प्रकरणात शासकीय सेिेसािी िे ण्यात आलेले नामतनिे शपर

रदीत केले होते. सिर तनणायाच्या विरुध्ि श्री.विजय उत्तमराि काळे याींनी मा.मुींबई उच्च
न्यायालाय,

खींडपीि

औरीं गाबाि

येथे

REVIEW

APPLICATION

ि

नींतर

CIVIL

APPLICATION िाखल केली होती. सिर प्रकरणात मा.मुींबई उच्च न्यायालय, औरीं गाबाि

खींडपीि याींनी सिर याधचका तनकाली काढत, जनठहत याधचका क्र.४३/२०११ मध्ये ठिलेला
तनणाय काम िे िण्यात आला आहे .
(३) एकूण २२० प्राप्त तक्रारीपैकी ५० स्तिातींत्रय सैतनक नामतनिे िशत पाल्याींचे शासकीय
सेिेसािी िे ण्यात आलेले नामतनिे शनपर रदीत केले आहे. तसेच सींबींधधत तनयुक्ती प्राधधकायाींना
पुढील आिश्यक कायािाही करणेबाबत आिे श िे ण्यात आले आहे त.

(४) ि (५) जजल्हाधधकारी कायाालय, औरीं गाबाि याींचे चौकशी सिमतीने श्री.विजय उत्तम काळे
याींची सेिा समाप्त केली होती. त्या अनुषींगाने श्री.काळे याींनी मा.उच्च न्यायालय, औरीं गाबाि
खींडपीि

येथील

रर्

याींधचका

क्र.५२२८/२०१४

न्यायालयाने श्री.विजय उत्तम काळे

िाखल

केली.

सिर

याधचकेिर

मा.उच्च

याींचे विरुध्ि पुढील सुनािणीपयात त्याींचे विरुध्ि

प्रततकूल/गींभीर कायािाही न करण्याबाबत आिे श ठिले आहे त. जजल्हाधधकारी कायाालयाने सािर
केलेल्या माठहतीनस
ु ार श्री.काळे याींचा चौकशी कषेताचा आिे शािर तनणाय घेण्याबाबतचा प्रस्तताि
सहसींचालक, व्यिसाय िशषेतण ि प्रिशषेतण, प्रािे िशक कायाालय औरीं गाबाि याींचेकडून त्याींच्या
मींरालयातील प्रशासकीय विभागाकडे सािर करण्यात आलेला आहे .
___________
िल्याण (जज.ठाणे) ंधारवाडी येथील डजमपांव ग्रसाऊांड बांद िरण्याबाबत
(४२)

६०००७

(२९-०८-२०१६).

ड..पतांवराव

िदम

(मुांबादे वी), श्री.पर्थ
ृ वीराज चव्हाण (िराड दक्षक्षण) :
खुलासा करतील काय :-

(पलूस

िडेवाव),

श्री.अममन

पटे ल

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा

(१) कल्याण (जज.िाणे) आधारिाडी येथील डजहणपींग ग्रसाऊींड बींि करण्यासािी महानगरपािलकेच्या
स्तथायी सिमतीने मान्यता िे ऊनही त्याबाबत अद्याप काम सुरू झाले नसल्याचे माहे एवप्रल,
२०१६ िरहणयान तनिशानास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, कल्याण-डोंबबिली शहरालागत असलेल्या आधारिाडी येथील षेतेपणभूमीला आग
लागली असल्याचेही मे मठहन्यात तनिशानास आले, हे ही खरे आहे काय,

वि.स. २२७ (32)
(३) असल्यास, आधारिाडी डजहणपींग ग्रसाऊींडचा प्रश्न नागररकाींच्या आरोग्याशी तनगडीत असल्याने
सिर डजहणपींग ग्रसाऊींड बींि करण्याबाबत शासनाने कोणती कायािाही केली आहे िा करण्यात येत
आहे ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२६-०९-२०१६) :(१) ि (२) होय, हे खरे आहे .
(३)

आधारिाडी,

कल्याण

(प.)

येथील

षेतेपणभम
ू ी

शास्तरोक्तररत्या

कायमस्तिरुपी

बींि

करण्याकरीता कल्याण-डोंबबिली महानगरपािलकेच्या स्तथायी सिमतीने तनवििा करारनामा
करण्यास मान्यता ठिली होती. मार तनवििाधारकाींनी तनवििा करारनामा न केल्याने तनवििे च्या
विठहत अ्ी ि शतीनुसार उक्त तनवििा रदीत करण्यात आली असन
ू महानगरपािलकेकडून या
प्रयोजनाकरीता

र्फेरतनवििा

मागविण्यात

आली

असल्याचे

महानगरपािलका याींनी कळविले आहे .

आयुक्त,

कल्याण-डोंबबिली

(४) प्रश्न उद््ाित नाही.
___________
मोताळा (जज.बुलडाणा) शहरात तनमाणण ेालेल्या तीव्र पाणी टां चाईबाबत
(४३)

६००९६ (२९-०८-२०१६).

श्री.हषणवधणन सपिाळ (बल
ु ढाणा) :

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री

(१) मोताळा (जज.बल
ु डाणा) शहरास पाणी पुरििा करणा-या नळगींगा ि पलढग प्रकल्पातील
पाणीसािा सींपषु ्ात आल्याने शहरात तीव्र पाणी ्ीं चाई तनमााण झाली असल्याची बाब माहे मे,
२०१६ मध्ये िा त्यािरहणयान तनिशानास आली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, शहरातील पाणी ्ीं चाई तनिारणाथा शासनाकडून कोणती कायािाही करण्यात
आली िा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२३-०९-२०१६) :(१) ि (२) मोताळा जज.बल
ु ढाणा ि इतर ४ गािाींना

नळगींगा धरणािरुन प्रािे िशक पाणी पुरििा योजनेव्िारे २० िषाापासून पाणी पुरििा करण्यात
येत आहे. २० िषाात िाढलेल्या लोकसींख्येचा विचार करता योग्य िाबाने पाणी पुरििा
करण्यास अडचणी आहे त हे खरे आहे . मोताळा ग्रसामपींचायतीचे रुपाींतर नगरपींचायतीत करुन

महाराषर सुिणा जयींती नगरोत्थान योजनेंतगात निीन पाणी पुरििा योजना राबविण्याबाबत

मुख्याधधकारी याींचे मार्फात कायािाही करण्यात येत आहे . यािशिाय मोताळा शहरातून गेलेल्या

निीमधील गाळ काढून निीचे रुीं िीकरण ि खोलीकरण केल्यामुळे भविषयात शहरातील
सािाजतनक ि खाजगी विहीरी / विींधन विठहरीींच्या पाण्याच्या पातळीमध्ये िाढ होणार आहे.
(३) प्रश्न उद््ाित नाही.
___________

वि.स. २२७ (33)
साांवली-ममरज-िुपवाड या शहराांचा एलईडी हदव्याांसाठीचा ंराखडा प्रलांबबत असल्याबाबत
(४४)

६१७७० (२६-०८-२०१६).

श्री.धनजांय (सुधीर) वाडवीळ (साांवली) :

सन्माननीय

मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) साींगली-िमरज-कुपिाड या शहराींचा एलईडी ठिव्याींसािीचा मेढामार्फात आराखडा तयार केला
असून तो प्रलींबबत आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सद्यजस्तथतीत या शहरातील जिळपास ५०% ठििे बींि अिस्तथेत आहे त, हे ही
खरे आहे काय,
(३) असल्यास, शासनाने याबाबत कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे कोणती आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२३-०९-२०१६) :(१) ि (२) हे खरे नाही.
महापािलकेअींतगात प्रभाग सिमत्यामधील विविध प्रकारचे एकूण ३०,६५० पथठििे आहे त.

प्रभाग सिमती क्र.१, २, ३ ि ४ अींतगात चारही ठिकाणी स्तितींर स्तरी् लाई् तक्रार तनिारण

कषेत असून स्तरी् लाई् बाबतच्या िै नींठिन तक्रारीींबाबतचे तनराकरण शहर अिभयींता ि विद्युत
अिभयींता याींचेकडून करण्यात येते.
(३) ि (४) प्रश्न उद््ाित नाही.

___________
साांवली-ममरज-िुपवाड महानवरपामलिा क्षेत्रामध्ये ड्रेनेजचे िाम
िरताना िामवाराचा मत्ृ यु ेाल्याबाबत

(४५)

६१७७३ (२६-०८-२०१६).

श्री.धनजांय (सुधीर) वाडवीळ (साांवली) :

सन्माननीय

मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) साींगली-िमरज-कुपिाड महानगरपािलका षेतेरामध्ये शासनाच्या नगरोत्थान योजनेअत
ीं गात
जुन्या

समडोळी

रस्तत्यािर

सुरु

असलेल्या

ड्रेनज
े च्या

कामामध्ये

योग्य

ती

सुरक्षषेततता

नसल्यामळ
ु े मातीचा ठढगारा कोसळून कामगाराचा मत्ृ यु झाल्याची घ्ना माहे मे, २०१६ मध्ये
घडली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या प्रकरणाची चौकशी करण्यात आली आहे काय,
(३) असल्यास, या प्रकरणामध्ये िोषी आढळलेल्या महापािलका प्रशासनातील अधधकारी ि
सींबींधीत कींरा्िार याींच्यािर शासनाने कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२३-०९-२०१६) :(१) हे खरे आहे .
(२) ि (३) सींबींधधत िे केिाराविरुध्ि साींगली शहर पोलीस स्त्े शनमध्ये गुन्हा िाखल केलेला
असून पोलीस चौकशी सुरु आहे.
(४) प्रश्न उद््ाित नाही.

___________

वि.स. २२७ (34)
रोहा येथील अष्ट्टमी नवरपपररषद हदीतीतील रस्त्याांची िामे तनिॄष्ट्ट दजाणची ेाल्याबाबत
(४६)

६१८४४ (२९-०८-२०१६).

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

अॅड.ंमशष शेलार (वाांद्रे पजश्चम), श्री.ववजय िाळे (मशवाजीनवर) :
पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

(१) रोहा (ता.रोहा, जज.रायगड) येथील अष्मी नगरपररषि हदीतीतील बहुताींश भागाींमध्ये
केलेल्या रस्तत्याींची कामे तनकृष् िजााची झाली असल्याचे माहे जन
ू , २०१६ मध्ये िा
त्यासुमारास तनिशानास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, ठिनाींक १५ मे नींतर रस्तत्याचे डाींबरीकरण करू नये असे शासनाचे पररपरक
असतानाही जून मठहन्याींमध्ये मोिया प्रमाणात रस्तत्याचे डाींबरीकरण चालू होते, हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून सींबींधधताींिर कोणती कारिाइा केली िा
करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२९-०९-२०१६) :(१) ि (२) हे खरे नाही.
सािाजतनक बाींधकाम विभागाच्या ठि.०७/०६/२०१६ च्या पररपरकान्िये उषण िमश्रीत
पध्ितीने करण्यात येणाया डाींबरीकरणचे कामे भारतीय रस्तते महासभेने तनजश्चत केलेल्या
मानाींकनाप्रमाणे कण्यात आली आहे त.
(३) ि (४) प्रश्न उद््ाित नाही.
___________
हदवाांव (जज.नाांदेड) शहरातील व.डण क्र.४ ग्रसीनपािण येथे सुरु असलेले मसमेंट
ि.कक्रट नालीचे बाांधिाम तनिृष्ट्ट दजाणचे होत असल्याबाबत

(४७)

६२०२५ (२९-०८-२०१६).

श्री.नावेश ंष्ट्टीिर-पाटील (हदवाव) :

सन्माननीय

मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) हिगाींि (जज.नाींिेड) शहरातील ि.डा क्र.४ ग्रसीनपाका येथे नगरपररषि अींतगात सरु
ु असलेले
िसमें् क.क्रक्र् नालीचे बाींधकाम तनकृष् िजााचे होत असून सिर बाींधकामाची चौकशी करािी
असे तनिेिन मुख्याधधकारी नगरपररषि, हिगाींि याींच्याकडे िैभि लव्हाींडे याींनी माहे माचा,
२०१६ मध्ये िा त्यासुमारास केले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या तनिेिनानुसार शासनाने चौकशी करुन पुढे कोणती कारिाई केली िा
करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२०-०९-२०१६) :(१) िसमें् कााँक्री् नालीच्या बाींधकामासींिभाात श्री.िैभि
लव्हाींडे याींचा तक्रार अजा मुख्याधधकारी, हिगाि नगर पररषि याींच्याकडे प्राप्त झाला होता.

वि.स. २२७ (35)
(२) ग्रसामीण तींरतनकेतन नाींिेड या रयस्तथ सींस्तथेमार्फात करण्यात आलेल्या ताींबरक तपासणीचा
अहिाल श्री.िैभि लव्हाींडे याींना ठि.२०.०५.२०१६ रोजीच्या परान्िये िे ण्यात आला आहे . या
ताींबरक तपासणी अहिालात “Physical parameters are found satisfactory” असे
अिभप्राय नोंिविले आहे त.
(३) प्रश्न उद््ाित नाही.
___________
नवी मांब
ु ई महानवरपामलिेतील ंरोग्य अधधिारी याांच्यावर िारवाई िरण्याबाबत
(४८)

६२१९२ (२९-०८-२०१६).

श्री.डी.एस.अहहरे (साक्री), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम) :

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) निी मुींबई महानगरपािलकेतील आरोग्य अधधकारी याींनी सहाय्यक आरोग्य अधधकारी
असताना महापािलकेची परिानगी न घेता नायजेरीया या िे शातील एका खाजगी सींस्तथेत

प्रोजेक््र मॅनज
े र हणहणून ३ िषे सेिा केली असुनसुध्िा त्याींना पुन्हा महापािलकेच्या सेिेत
घेण्यात आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी चौकशी केली असता म.ना.से. (िताणक
ू ) तनयम १९७९ च्या
कलम ३ आ ण १६ अन्िये उल्लींघन झाले असा चौकशीत िपका िे िुनही

महापािलकेने

कारिाई केली नसल्याने इतर अधधकायाींनी आयक्
ु त महानगरपािलका आ ण मा.मुख्यमींरी
याींचेकडे ठिनाींक १८ माचा, २०१६ रोजी िा त्या सम
ु ारास तक्रार िजा तनिेिन ठिले आहे , हे ही
खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२९-०९-२०१६) :(१) होय, हे खरे आहे .
निी मींब
ु ई महानगरपािलकेतील आरोग्य अधधकारी याींनी सहाय्यक आरोग्य अधधकारी

असताना महानगरपािलकेची परिानगी न घेता, नायजेरीया या िे शातील एका खाजगी सींस्तथेत
प्रोजेक््

मॅनज
े र

हणहणून

१

िषा

४

मठहने

सेिा

केली

आहे.

तद्नींतर

त्याींना

महानगरपािलकेच्या सेिेत घेण्यात आले आहे .

पुन्हा

(२) ड..ठिपक परोपकारी याींनी महाराषर नागरी सेिा (िशस्तत ि अपी), तनयम १९७९ च्या तनयम
३ ि १६ चे उल्लींघन केल्याने निी मींब
ु ई महानगरपािलकेमार्फात विभागीय चौकशी करण्यात
आली. चौकशीअींती त्याींच्यािरील िोषारोप अींशत: िसध्ि झाल्याने त्याींना “िपका िे िणे” ही
शास्तती िे ण्यात आली.
निी

मुींबई

महानगरपािलकेतील

इतर

अधधकायाींकडून

आयुक्त,

निी

मुींबई

महानगरपािलका अथिा मा.मख्
ु यमींरी याींच्याकडे अशा आशयाचे तक्रारिजा तनिेिन प्राप्त
झाल्याचे आढळून येत नाही.

वि.स. २२७ (36)
(३) महाराषर नागरी सेिा (िशस्तत ि अपील) तनयम १९७९ च्या तनयम ८ नस
ु ार ड..परोपकारी

याींची विभागीय चौकशी करण्याच्या दृष्ीने निी मुींबई महानगरपािलकेकडून िोषारोपपर
बजािण्यात आले आहे.

(४) प्रश्न उद््ाित नाही.

___________

अिोला तालुक्यातील भूममवत स्वातांत्र सैतनिाांच्या पेन्शन मांजूरीबाबत
(४९)

६३०८६ (२९-०८-२०१६).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.राहुल बोंद्रे (धचखली) :

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) अकोला जजल््यातील भूिमगत स्तिातींत्रयसैतनक िे वििास िगडूजी घरत, रा.कडेगाि ता. जज.
अकोला, ि मल्लीकाजन
ुा अप्पा नारायणअप्पा साखळकर, रा.िाडेगाि ता. बाळापूर जज. अकोला,
याींना भूिमगत स्तिातींर सैतनक पेन्शन मींजूरीबाबतचा अजा अकोला जजल्हा गौरि सिमतीच्या

मींजूरीसह ि जजल्हाधधकारी अकोला याींच्या िशर्फारस परासह ठिनाींक ३ सप््ें बर, १९९७ रोजी िा

त्यासुमारास शासनाकडे पािविला असन
ु तो प्रलींबबत असल्याचे माहे जून, २०१६ िरहणयान
तनिशानास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने सिर अजाािर तनणाय घेऊन या भिू मगत स्तिातींत्रय
सैतनकाींना पेन्शन सुरु करणेबाबत कोणती कायािाही केली आहे िा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. सांभाजी तनलांवेिर-पाटील (२८-०९-२०१६) :(१) हे खरे नाही.
िे वििास

िगडूजी

घरत,

रा.कडेगाि

ता.जज.अकोला

याींचा

स्तिातींत्रय

सैतनक

तनित्ृ तीिेतनासािी कोणताही अजा जजल्हाधधकारी अकोला याींचेकडून शासनाकडे प्राप्त झालेला
नाही.

मल्लीकाजन
ूा अप्पा नारायणअप्पा साखळकर, रा, िाडेगाि ता.बाळापूर, जज.अकोला याींचे

प्रकरणी जजल्हाधधकारी अकोला याींच्या ठि.२५/०४/१९९७ च्या परान्िये शासन तनणायाथा प्रस्तताि
सािर करण्यात आला होता. तथावप, शासन

तनणाय ठि.४/०७/१९९८

सैतनकाींसािी विहीत केलेल्या अन.ु क्र. १ ते ४ मधील कोणत्याही
नसल्यामळ
ु े

त्याींची

स्तिातींत्रय

सैतनक

तनित्ृ तीिेतनाची

विनींती

भुिमगत स्तिातींत्रय

तनकषाींची पूतत
ा ा केलेली

अमान्य

करण्यात

येऊन

त्याप्रमाणे त्याींना ठि.१६/४/२००३ च्या शासन परान्िये कळविण्यात आले आहे.
(२) प्रश्न उद््ाित नाही.
(३) प्रश्न उद््ाित नाही.
___________
पोवनी (ता.राजरु ा, जज.चांद्रपरू ) या वावातील इमारतीांना तडे वेल्याबाबत
(५०)

६३६७३ (२९-०८-२०१६).

अॅड.सांजय धोटे (राजरू ा) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय खतनिमण मांत्री

वि.स. २२७ (37)
(१) िेकोलीच्या

कोळसा

उत्खननासािी

केल्या

जाणाया

शजक्तशाली

स्तर्फो्ाींमुळे पोिनी

(ता.राजुरा, जज.चींद्रपूर) या गािातील इमारतीींना तडे (भेगा) गेले असून अनेक इमारती कोसळून
पडण्याचा धोका तनमााण झाल्याचे माहे मे, २०१६ च्या पठहल्या आििड्यात तनिशानास आले
आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, पोिनी या गािाच्या मुख्य मागाािर जजल्हा पररषिे ची पठहली ते चौथीची शाळा

असून स्तर्फो्ाच्या आिाजामुळे लहान विद्यार्थयांना रास होऊन ते भयिभत होत असल्याचे
तनिशानास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सिर गािातील नागरीकाींचे, विद्यार्थयांचे तसेच इमारतीच्या सरु षेतीततेबाबत
शासनाने कोणती उपाययोजना केली आहे िा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सुभाष दे साई (३०-०९-२०१६) :(१) हे खरे नाही.
(२) हे खरे नाही.

(३) पोिनी कोळसा खाणीमध्ये ब्लास्त्ीींगचे काम केंद्रीय खाण सुरषेता महातनिे शालय (DGMS)

चे तनयम, शतीचे ि कींरोल ब्लास्त्ीींग प्रणालीचे अनुषींगाने करण्यात येईल ि ब्लास्त्ीींगमुळे
होणारे कींप Within Permissible Limit मध्ये राहतील याबाबत योग्य िषेतता तसेच सतकाता

िे िािी आ ण याबाबत योग्य उपाययोजना अींमलात आणन
ू मौजा पोिनी येथील गाििाणातील
कोणत्याही इमारतीस कोणत्याही प्रकारची हानी होणार नाही याची िषेतता घेण्याबाबत षेतेबरय

महाप्रबींधक िेकोली बल्लारपूर षेतेर, चींद्रपूर याींना जजल्हाधधकारी चींद्रपूर द्िारे कळविण्यात
आलेले आहे .

(४) प्रश्न उद््ाित नाही.
___________

ववधान भवन :

ड.. अनांत िळसे

नावपरू .

प्रधान सधचव,
महाराष्ट्र ववधानसभा.

_________________________
शासकीय मध्यिती मुद्रणालय, नागपूर.

