अताराांकित प्रश्नोत्तराांची २३५ वी यादी

महाराष्ट्र ववधानसभा
चौथे अधधवेशन, २०१६
___________

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५०
___________

श्रीक्षेत्र पांढरपूर (जि.सोलापूर) येथे स्वच्छतागह
ृ ाांची उभारणी िरणेबाबत
(१)

४०६५ (१५-०१-२०१६).

श्री.बाळासाहे ब मुरिुटे (नेवासा) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

(१) श्रीक्षेत्र पींढरपूर (जि.सोलापूर) येथे मोठया प्रमाणात पक्कक्कया स्वच्छतागह
ृ ाींची तसेच सण उत्सवाींच्या काळात तात्पुरत्या स्वरुपातील स्वच्छतागह
ृ ाींची उभारणी करणे गरिेचे आहे , हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, याबाबत वककलाींच्या सममतीने कार्तिकी एकादशीच्या वेळी पींढरपरू मध्ये राहून
केलेल्या तपासणीचा अहवाल न्यायालयाकडे सादर केला आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, सदर ठठकाणी स्वच्छतागह
ृ े उभारण्याबाबत शासनाने कोणती कायिवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१९-०९-२०१६) :- (१) व (२) होय, हे खरे आहे.
(३) सदर ठठकाणी पुरेशी स्वच्छतागह
ृ ाींची ्यवस्था करण्यात आली आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
राज्यातील असांघटीत िामगाराांना दिेदार आरोग्य सेवा ममळणेबाबत
(२)

२८६०७ (२१-०१-२०१६).

श्री.वविय

िाळे

(मशवािीनगर),

श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेल), श्री.समीर िुणावार (हहांगणघाट),
अॅड.आमशष

शेलार

(वाांद्रे

पजश्चम),

श्री.सांिय

साविारे

(भस
ु ावळ), श्रीमती मननषा चौधरी (दहहसर), श्री.महेश (दादा) लाांडगे (भोसरी), डॉ.सजु ित
ममणचेिर (हातिणांगले), श्री.योगेश हटळे िर (हडपसर), श्री.अममत ववलासराव दे शमुख (लातूर
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शहर), श्री.हदलीप वळसे-पाटील (आांबेगाव), श्री.जितेंद्र आव्हाड (मरा 
ुां ा िळवा), श्री.बाळासाहे ब

थोरात (सांगमनेर), श्री.अममन पटे ल (मुांबादे वी), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.मभमराव तापिीर
(खडिवासला), डॉ.पतांगराव िदम (पलस
ू िडेगाव), श्री.अब्दल
ु सत्तार (मसललोड), श्री.अस्लम
शेख (मालाड पजश्चम), श्री.शमशिाांत मशांदे (िोरे गाव), श्री.मिरां द िाधव-पाटील (वाई), श्री.छगन

भुिबळ (येवला), श्री.राणािगिीतमसांह पाटील (उस्मानाबाद), श्री.सत्यिीत पाटील-सरुडिर
(शाहूवाडी) :

सन्माननीय िामगार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील सींघ्ीत कामगाराींच्या बरोबरीनेच असींघ्ीत कामगाराींना दिेदार आरोग्य सेवा
राज्य कामगार योिेनेंतगित दे ण्यात येणार आहे यासाठी असींघ्ीत कामगाराींना एकत्रत्रत आणून
ती माठहती सींकमलत करून केंद्राकडे पाठववण्यात येईल असे मा. मख्
ु यमींत्री याींनी माहे ऑगस््,
२०१५ मध्ये वा त्या सम
ु ारास िाहीर केले आहे,हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, असींघ्ीत कामगाराींना दिेदार आरोग्य सेवा पुरवण्यासाठी शासनाने कोणती
कायिवाही केली,

(३) असल्यास, तसेच राज्यातील असींघ्ीत कामगाराींना माठहती सींकमलत करण्याबाबत
शासनाने कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सांभािी ननलांगेिर-पाटील (१९-०९-२०१६) : (१) हे खरे आहे.
(२) दाररद्रय रे षेखालील कु्ुींत्रबयाींकरीता सन २००८ पासुन केंद्र शासन पुरस्कृत राषरीय स्वास्थ
ववमा

योिनेची

अींमलबिावणी

करण्यात

आली.

ज्यामध्ये

वषिभरासाठी

कु्ूींबातील

सवि

सदस्यासाठी ममळुन वैदयकीय सुववधा ठदली िाते. सन २०१३ अखेर या योिनेमध्ये
५२,७५,७८९ कु्ुींबे नोंदीत झाली. त्याींच्या २,२२,५३६ आरोग्यसेवेच्या दाखल दा्यादवारे रक्ककम

रु. १,०७,९६,४०,१२२/- ची प्रर्तपूती त्याींच्या ववववध ववमा कींपन्याींमार्ित करण्यात आली सन

२०१३ पासून राज्यात आरोग्य व कु्ूींबकल्याण ववभागामार्ित रािीव गाींधी िीवनदायी आरोग्य
ववमा योिना सरु
ु झाल्याने राषरीय स्वास्थ ववमा योिनेची अींमलबिावणी बींद करण्यात आली

आणण केंद्र शासनाच्या ठदनाींक १७.०३.२०१५ रोिीच्या आदे शानुसार या योिनेचे आरोग्य व
कु्ुींबकल्याण ववभागाकडे हस्ताींतरण करण्यात आलेले आहे.

(३) असींघ्ीत कामगार सामाजिक सुरक्षा अधधर्नयम, २००८ अींतगित असींघ्ीत कामागाराींना
केंद्र शासनाच्या ठदनाींक १३.०४.२०१५ रोिीच्या कायिकारी आदे शानस
ु ार असींघ्ीत कामगार

ओळख क्रमाींक काडि (UWIN Card) दे ण्यात येणार असन
ू त्याकररता केंद्र शासनाच्या ग्रामीण
ववकास मींत्रालयाच्या सामाजिक, आधथिक प्रवगि गणना डे्ाबेस Socio Economic Caste
Census (SECC) database चा वापर केला िाणार आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
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मांगळवेढा (ता.जि.सोलापूर) येथील शासिीय औद्योधगि प्रमशक्षण सांस्थेचा
ननधी पदननममिती न िेलयाने परत िाणार असलयाबाबत

(३)

२९४२७ (२१-०१-२०१६).

श्री.भारत भालिे (पांढरपरू ) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील

(१) मींगळवेढा (ता.जि.सोलापरू ) येथील शासकीय औदयोधगक प्रमशक्षण सींस्थेचा अडीच को्ी
रुपयाींचा र्नधी पदर्नममिती न केल्याने परत िाणार असल्याचे माहे ऑक्क्ोबर, २०१५ मध्ये वा
त्या सम
ु ारास र्नदशिनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्कत शासकीय औदयोधगक प्रमशक्षण सींस्थेमध्ये पी.पी.पी हा उपक्रम सुरु असून
सदर उपक्रमास केंद्र शासनाकडून अडीच को्ी रुपयाींचा र्नधी प्राप्त झालेला आहे व हा उपक्रम

केंद्र शासनाच्या मागिदशिक तत्वानस
ु ार राबववण्यात येत असून उक्कत तत्वानस
ु ार काम करण्यात
येत नसल्याने ववदयार्थयाितून नारािी ्यक्कत होत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) प्रश्नोक्कत भाग (२) बाबत शासन कोणती कायिवाही करणार वा करीत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१८-०९-२०१६) : (१) हे खरे नाही.
केंद्र शासनाच्या पजलिलक प्राय्हे ् पा्ि नरमशपदवारे शासकीय औदयोधगक प्रमशक्षण
सींस्थाींचा दिािवाढ करणे या योिनेंतगित रु. २.५० को्ी र्नधी त्रबन्यािी किि स्वरुपात सन
२००७-०८ मध्ये औ.प्र.सींस्था, मींगळवेढा या सींस्थेस प्राप्त झालेला आहे. सदर

योिनेंतगित

प्राप्त र्नधीची परतर्ेड र्नधी प्राप्त झाल्यापासून १० वषािनींतर पुढील २० वषाित वावषिक

हफ्त्याींमध्ये केंद्र शासनास सींस्था ्यवस्थापन सममतीने करावयाची आहे . सदर योिना ३० वषि
कालावधीची असल्याने सदर र्नधी परत िाण्याचा अथवा ्यपगत होण्याचा प्रश्न उद्ावत
नाही.
(२) हे खरे नाही.
पीपीपी योिनेबाबत केंद्र शासनाने र्नगिममत केलेल्या मागिदशिक तत्वानस
ु ार औदयोधगक
आस्थापनाींचे ५ प्रर्तर्नधी व शासनाचे ६ प्रर्तर्नधी अशी एकूण ११ प्रर्तर्नधीच्या सींस्था
्यवस्थापन सममतीमार्ित सदर योिना राबववण्यात येत आहे .

सदर योिनेबाबत ववदयार्थयाांकडून कोणतीही नारािी ्यक्कत झालेली नाही.

(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
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महाराष्ट्र दि
ु ाने आणण आस्थापने अधधननयमात सध
ु ारणा िरुन इतर भावषि
नामफलिापेक्षा दि
ु ानावर मराठीतील फलि लावण्याबाबत

(४)

२९८२२ (२१-०१-२०१६).

श्री.अममन पटे ल (मुांबादे वी), श्री.नसीम खान (चाांहदवली), प्रा.वषाि

गायिवाड (धारावी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा),
डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी) : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) महाराषर दक
ु ाने आणण आस्थापने अधधर्नयमात शासनाने २००० मध्ये सध
ु ारणा करुन इतर
भावषक नामर्लकापेक्षा दक
ु ानावर मराठीतील र्लक ठळकपणे लावणे बींधनकारक केले होते, हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, शासनाने दक
ु ानाींवरील मराठी पा्याींच्या मुद्द्याबाबत कोणती भुममका घेतली व
त्यानुसार अींमलबिावणी करण्याबाबत कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१६-०९-२०१६) : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) महाराषर दक
ु ाने व आस्थापना अधधर्नयम, १९४८ अींतगित सदयजस्थतीत नोंदणी प्रमाणपत्र
ऑनलाईन प्रणाली्दारे ठदले िात असल्याने नोंदणीच्या वेळी मालकाने दक
ु ानेसआस्थापनेवर

मराठी नामर्लक लावण्याबाबत छायाधचत्र सादर (अपलोड) केल्यानींतर सदर आस्थापनेची
नोंदणी केली िाते.
दक
ु ाने र्नरीक्षक हे आस्थापनेची उक्कत अधधर्नयमाींतगित तपासणी करतात. त्यावेळी

दक
ु ानावर नामर्लक मराठी भाषेत ठळकपणे असल्याची खात्री करतात. नसल्यास, आस्थापना
मालकाींना तशी सच
ि ा न केल्यास त्याींचे ववरुध्द
ू ना दे ण्यात येतात व सच
ू नाींची पत
ू त
र्नयमानुसार कारवाई करण्यात येते.
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

सांिरा नेत्र रुग्णालयास ठाणे येथे नाममात्र शल
ु िात भख
ु ांड हदलयाबाबत
(५)

३२३५६ (२१-०१-२०१६).

श्री.सांिय साविारे (भस
ु ावळ) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) मॉररशस सरकारसोबत मेडीकल ्ुररझमचा ्यवसाय करणाऱ्या सींकरा नेत्र रुग्णालयाला
ठाणे महानगरपामलकेने ४ एकरचा

भख
ू ींड १ रु. या नाममात्र दराने दे ण्याचा

र्नणिय

माहे सप््ें बर, २०१५ दरम्यान महासभेत मींिरू करण्यात आला, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, उक्कत घ्नेची चौकशी करण्यात आली आहे काय,

(३) असल्यास, चौकशीच्या अनुषग
ीं ाने अींदािे १५० को्ी ककीं मतीचा भख
ू ींड १ रु. या नाममात्र
दराने दे ण्याची सविसाधारण कारणे काय आहे त.

(४) असल्यास, र्नयमाींना बगल दे वन
ू घाईगडबडीत ठराव मींिरू करणाऱ्या ्यक्कतीींवर शासन
कोणती कारवाई करणार आहे वा केली आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त.

वव.स. २३५ (5)

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०७-०९-२०१६) : (१) हे अींशत: खरे आहे.
(२) प्रश्न उद्ावत नाही.
(३) सींकरा नेत्र रुग्णालयासाठी अदयाप भख
ू ींड अींर्तम केलेला नसल्यामळ
ु े त्याची ककीं मत
काढण्यात आलेली नाही. तथावप, भूखींडाच्या ककीं मती ऐविी खालील स्वरुपात सेवा दे ण्याची अ्
आहे .

अ) रुग्णालयामार्ित पुरववण्यात येणा-या एकूण रुग्णालयीन सेवासशस्त्रकक्रया पैकी ४०

्क्कके सेवा या मोर्त असा्यात.

ब) महापामलका रुग्णालयात कायिरत असणा-या डॉक्क्रसनसेस याींना आवश्यकतेनस
ु ार

मोर्त प्रमशक्षण पुरववणे.

क) महापामलकेतील वगि-३ व वगि-४ चे कमिचा-याींना मोर्त सेवा पुरववणे.

(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

मशवाई ग्रामवविास प्रनतष्ट्ठान सांस्थेचा िरार रद्द िरुन
त्याांच्यावर गुन्हा दाखल िरण्याबाबत
(६)

३४८०८ (२१-०१-२०१६).

श्री.प्रताप सरनाईि (ओवळा माजिवडा) :

सन्माननीय

मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) ठाणे शहरातील उपवन तलाव र्नगा व सुशोभीकरण करण्यासाठी चार को्ीचा र्नधी
ममळण्याबाबत

तसेच

करारनाम्यातील

अ् क्रमाींक

३८

मध्ये

नमूद शतीनस
ु ार

मशवाई

ग्रामववकास प्रर्तषठान सींस्थेचा करार रद्द करुन त्याींच्यावर गन्
ु हा दाखल करण्याबाबत तेथील

लोकप्रर्तर्नधी व रठहवाशाींनी ठदनाींक १२ िुल,ै २०१५ व ठदनाींक ३ ऑगस्् २०१५ रोिी वा
त्यासुमारास मा.पयािवरण मींत्री व आयुक्कत ठाणे महानगरपामलका याींना र्नवेदन ठदले आहे , हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर र्नवेदनानुसार कोणती कारवाई केली वा करण्यात येते आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची सविसाधारण कारणे काय आहे त ?
श्री.

दे वेंद्र

फडणवीस

(०७-०९-२०१६)

:(१)

सन्मा.

सदस्य

श्री.

प्रताप

सरनाईक

याींनी

ठदनाींक ०३.०८.२०१५ चे पत्रान्वये उपवन तलावाचा मे. मशवाई ग्राम ववकास प्रर्तषठान याींचा
ठे का रद्द करुन त्याींच्यावर गन्
ु हा दाखल करणेबाबतचे र्नवेदन आयक्क
ु त, ठाणे महानगरपामलका
याींना ठदले आहे .

तसेच सदर तलावाचे सश
ु ोमभकरणासाठी व दरु
ु स्तीसाठी मा. पयािवरण मींत्री याींनी २

को्ी दे ण्याची घोषणा केल्याचे व त्यानुसार

तपशीलवार अहवाल राज्य शासनास सादर

करण्याचे ठदनाींक ३०.०४.२०१५ चे पत्रान्वये ठाणे महानगरपामलकेस कळववले आहे.
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(२) सन्मा. सदस्य. श्री प्रताप सरनाईक याींचे ठदनाींक ०३.०८.२०१५ व ठदनाींक ३०.०४.२०१५ चे
पत्रास अनुसरुन ठाणे महानगरपामलकेदवारे

उपवन तलाव र्नगा व सुशोमभकरणकररता,

पयािवरण ववभाग महाराषर शासन याींचेकडे पत्र क्र. ठामपासप्रर्नकस३४७, ठदनाींक २९.०९.२०१५
अन्वये प्रस्ताव सादर करण्यात आला.

तसेच ठदनाींक ०४.०८.२०१५ रोिी तलावाच्या ठे केदारास ठामपासप्रर्नकस२५३ अन्वये ठाणे
महानगरपामलकेदवारे नो्ीस बिावण्यात आली व ठदनाींक ०६.०८.२०१५ रोिीच्या पत्र क्रमाींक
ठामपासप्रर्नकस२५८ अन्वये मे. मशवाई ग्राम ववकास प्रर्तषठान याींना तलावाच्या ठठकाणी
नागररकाींच्या सरु क्षक्षततेच्या दृष्ीने आवश्यक उपाययोिना करण्याकररता कळववण्यात आले
आहे .

(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
ठाणे महानगरपामलिा आयक्
ु त याांना ५० िोटीपेक्षा िास्त उलाढाल असलेलया
व्यापाऱयाांची पररगणना िरण्याचे आदे श हदलयाबाबत

(७)

३७०५४ (२१-०१-२०१६).

श्री.रुपेश म्हात्रे (मभवांडी पूव)ि :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) राज्य शासनाच्या नगरववकास ववभागाने ठदनाींक १५ सप््ें बर, २०१५ रोिीच्या सुमारास
ठाणे महानगरपामलका आयक्क
ु त याींना ५० को्ीपेक्षा िास्त उलाढाल असलेल्या ्यापाऱ्याींची
पररगणना करण्याचे आदे श ठदले आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, अशा कोट्यधीश ्यापाऱ्याींच्या शोधाकररता कोणती मोठहम सुरु केली आहे व
या मोठहमेअींतगित आतापयांत ककती ्यापाऱ्याींचा शोध लावण्यात आला आहे ,
(३) असल्यास, ही यादी ववक्रीकर ववभागाला दे ण्यात आली आहे काय,

(४) असल्यास, या कोट्यावधीश ्यापाऱ्याींकडून एलबी्ी वसूल करण्यात आला आहे काय,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०७-०९-२०१६) :(१) हे खरे आहे .
शासन अधधसच
ू ना ठदनाींक १.८.२०१५ अन्वये सवि महापामलकाींना हे आदे श दे ण्यात आले

आहे त.
(२)

५०

को्ीपेक्षा

िास्त

खरे दी

ककीं वा

ववक्रीची

उलाढाल

असलेल्या

्यापाराची

यादी

ठदनाींक ०६.०१.२०१६ रोिी ठाणे महानगरपामलकेस प्राप्त झाली.
सदर यादीची पडताळणी ठदनाींक १५.०९.२०१५ अन्वये करण्यात येत असन
ू सदय:जस्थतीत

अशा ३७ ्यापारी आस्थापना आढळून आलेल्या आहे त.
(३) नाही.
(४) होय.
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
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िोलहापुर महानगरपामलिेने खरे दी िेलेलया बसेस बाबत
(८)

३९७२९ (०५-०५-२०१६).

श्री.सुरेश हाळवणिर (इचलिरां िी), श्री.प्रिाश आबबटिर

(राधानगरी), डॉ.सुजित ममणचेिर (हातिणांगले) :
खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा

(१) कोल्हापूर महानगरपामलका पररवहन ववभागाने नुकत्याच खरे दी केलेल्या नवीन ७५ बसेस

नादरु
ु स्त होण्याचे प्रमाण वाढले असन
ू या सींदभाित सींबींधधत कींपनीला प्रशासनाने ३९ पत्रे
मलठहली आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या नवीन बसेस खरे दीची शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(३) असल्यास, सदर कींपनीसोबत झालेल्या करारानुसार बसेस खरे दी करताींना कोणते र्नकष
ठरववण्यात आले होते, सदरच्या र्नकषानुसार या बसेस दरु
ु स्तीची िबाबदारी नाकारणाऱ्या
कींपनीवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१९-०९-२०१६) :(१) दै नींठदन वाहतक
सींचलनावेळी ज्याठदवशी ताींत्रत्रक
ू

दोषामळ
ु े बसेस नादरु
ु स्त होतील त्या-त्या ठदवशी सदर दोष नमद
ू करुन कींपनीला पत्रे
मलठहलेली आहे त.

(२) व (३) केंद्रशासनाने र्नजश्चत केलेल्या UBS-II स्पेमसकर्केशन व करारातील तरतुदीनुसार
बसेस खरे दीचे र्नकष ठरववण्यात आले होते. त्यानुसार बसेस मध्ये वेळोवेळी उद्ावणारे
ताींत्रत्रक दोष दरु
ु स्तीची िबाबदारी सींबींधधत कींपनीने नाकारलेली नाही.

कींपनीकडून त्या-त्यावेळी बसेसमधील ताींत्रत्रक दोष दरु
ु स्त करुन ठदलेले आहे त.

(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

िॉ.गोववांद पानसरे याांच्या सांबांधात प्रत्यक्षदशी मल
ु ासांदभाित
सनातन सांस्थेने हदलेलया धमिीच्या पत्राबाबत

(९)

४०२५८ (२०-०५-२०१६).

श्री.राधािृष्ट्ण ववखे-पाटील (मशडी) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

(१) कॉम्रेड गोववींद पानसरे याींच्या हत्ये प्रकरणी अ्क करण्यात आलेल्या सींशयीतास
प्रत्यक्षदशी मल
ु ाने ओळखल्याचे पोलीसाींना साींधगतल्याने सदर मल
ु ासींदभाित सनातन सींस्थेने
ठदनाींक ६ िानेवारी, २०१६ रोिी कोल्हापूर पोलीसाींना धमकीचे पत्र दे वून खुले आ्हान ठदले
आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर प्रकरणी कोणती कारवाई केली तसेच दहशतीचा अवलींब करुन समािाचे
स्वास्थ त्रबघडववण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या सनातन सींस्थेवर बींदी घालण्याबाबत शासनाने कोणती
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे .
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२३-०८-२०१६) :(१) हे खरे नाही. कॉ.श्री.गोववींद पानसरे याींचे खुणाचे
गुन्हयाच्या तपासामध्ये र्नषपन्न असणारा साक्षीदार मुलास व या गुन्हयाच्या सींबींधाने असणारे

इतर साक्षीदार याींना उद्देशून सलमान खान प्रकरणातील रववींद्र पा्ीलच्या मत्ृ युमळ
ु े त्याची साक्ष
रद्द ठरली. त्यामळ
ु े पानसरे प्रकरणात न्याय होण्याच्या दृष्ीने आरोपपत्रात नमद
ू केलेल्या

प्रत्येक साक्षीदाराची त्याच्या मत्ृ यूपूवी सींपूणि साक्ष न्यायालयासमोर होणे अर्तशय महत्त्वाचे
आहे . अशा मिकुराचे पत्र प्राप्त झाले आहे . याबाबत प्राप्त तक्रारीनुसार शाहूपुरी पोलीस
स््े शन येथे अदखलपात्र गुन्हा नोंद क्र.१९स२०१६ भा.द.वव.स. कलम ५०६ प्रमाणे गुन्हा नोंद
करण्यात आला आहे .

(२) सनातन सींस्था या सींघ्नेवर बेकायदे शीर कृत्ये करणारी सींघ्ना म्हणून बेकायदे शीर कृत्ये

(प्रर्तबींध) अधधर्नयम, १९६७ मधील पररमशष्ामध्ये समाववष् करण्याबाबत केंद्रीय गह
ृ
मींत्रालयास ठदनाींक ११.०४.२०११ रोिी प्रस्ताव पाठववण्यात आला आहे .
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
रे जक्सन िांपनीच्या पनवेल, तळोिा, खाांदेश्वर आणण डायघर िायािलयातील
व्यवस्थापिाांना मारहाण िरण्यात आलयाबाबत
(१०)

४०२६१ (१७-०५-२०१६).

श्री.राधािृष्ट्ण ववखे-पाटील (मशडी) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

(१) तळोिा औदयोधगक वसाहतीतील रे जक्कसन कींपनीच्या पनवेल, तळोिा, खाींदेश्वर आणण
डायघर

कायािलयातील

्यवस्थापकाींना

मारहाण

केल्याप्रकरणी

कींपनीने

सींबींधधत

पोलीस

ठाण्यामध्ये, माहे डडसेंबर, २०१५ मध्ये तसेच त्यापूवीही वारीं वार तक्रारी करुन सींशर्यताची नावे
तळोिा पोलीसाींना दे वूनही पोलीसाींनी दखल घेतली नाही, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, भारताचे पींतप्रधान, इींग्लड दौऱ्यावर असताना उदयोिक पररषदे त रे जक्कसन
कींपनीच्या अध्यक्षाींनी सदर बाब मा.पींतप्रधानाींच्या र्नदशिनास आणन
ू ठदली, हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, उक्कत प्रकरणी शासनाने अधधक चौकशी केली आहे काय,चौकशीत काय आढळून
आले व त्यानस
ु ार पुढे कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,

(४) तसेच राज्यातील बहुतेक औदयोधगक वसाहतीत असेच प्रकार होत असन
कायदा व
ू
सु्यवस्था हातात घेऊन दहशत र्नमािण करण्यात येवून उदयोगाींचे स्थलाींतर होत
असल्याबाबत शासनाने कोणती उपाययोिना केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१९-०८-२०१६) : (१) हे खरे नाही.
(२) सदर बाब केंद्र शासनाच्या अखत्याररतील आहे .
(३) माहे डडसेंबर, २०१५ मध्ये तळोिा पोलीस ठाण्याचे हद्दीत असलेल्या रे जक्कसन बे्हरे ि कंन
(इींडडया) प्रा. मल. या कींपनीमध्ये ्यवस्थापनातील अधधका-याींना रािीनामा दे ण्याबाबत व

वव.स. २३५ (9)
रािीनामा न ठदल्यास िीवे मारण्याची धमकी ठदल्याच्या तक्रारीवरुन तळोिी पोलीस
ठाण्यामध्ये अदखलपात्र गुन्हा नोंद क्रमाींक ५९८स१५ भादीं वव कलम ५०७ प्रमाणे नोंद करण्यात
आला असून तपास चालू आहे .

वरील घ्नेपव
ू ी रे जक्कसन कींपनीचे ्यवस्थापनातील अधधका-याींनी ठदलेल्या तक्रारीवरुन ५

दखलपात्र व ७ अदखलपात्र गुन्हे नोंद करण्यात आले आहे त. रे जक्कसन कींपनीच्या प्रत्येक
तक्रारीची दखल पोलीसाींनी वेळोवेळी घेतली आहे. तसेच रे जक्कसन कींपनीने मागणीनुसार
वेळोवेळी पोलीस मदतस बींदोबस्त दे ण्यात आलेला आहे .
(४)

दहशतीमळ
ु े औदयोधगक वसाहतीमधील उदयोग धींदे बींद स्थलाींतरीत झाल्याचा प्रकार

र्नदशिनास आलेला नाही. अशा प्रकारची तक्रार आल्यास त्वररत कारवाई करण्यात येत.े
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

िोलहापूर शहरातील िचऱयाची ववलहे वाट लावण्याबाबत
(११)

४१००७ (१७-०५-२०१६).

श्री.रािेश क्षीरसागर (िोलहापरू उत्तर) :

सन्माननीय

मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) कोल्हापूर शहरात रोि होणारा २०० ्न कचरा कसबा बावडा येथील झम
ू प्रकल्पाच्या
कचऱ्याच्या ढीगावरच साठववला िात आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, कचरा व त्याच्या ववल्हे वा्ीचा प्रश्न गींभीर बनत चालला असून आसपासच्या
पररसरातील नागररकाींचे आरोग्य धोक्कयात आले आहे , हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर झम
ू प्रकल्पातील ममशनरीवर सुमारे रु. ४० लाख खचि करावा लागत

असन
ू , कच-यापासन
ू वीि र्नममिती होण्याच्या प्रकल्पास सम
ु ारे ३ वषाांचा कालावधी बाकी आहे ,
हे खरे आहे काय,

(४) असल्यास, सदर प्रकरणी कोणती उपाययोिना केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०२-०९-२०१६) : (१) कोल्हापूर शहरात दररोि १८० मे.्न कचरा र्नमािण
होतो. कोल्हापूर महानगरपामलकेकडे कचरा ववल्हे वा्ीकरीता अन्यत्र िागा उपललिध नसलेने
सध्या कसबा बावडा येथील झम
ु प्रकल्पावर साठववला िातो.

(२) कसबा बावडा येथील झम
ां ी नाशक िैववक
ु प्रकल्पावर ्ाकण्यात येणा-या कच-यावर दग
ु ध
कल्चर तसेच कक्कनाशक औषधाींची र्नयममतपणे र्वारणी करणेत येत.े त्यामळ
ु े परीसरातील
नागरीकाींचे आरोग्य धोक्कयात आल्याची बाब र्नदशिनास आलेली नाही.
(३)

कोल्हापूर

महानगरपामलका

कायिक्षेत्रामध्ये

दै नींठदन

र्नमािण

होणारे

कच-याचे

ववल्हे वा्ीकरीता कसबा बावडा येथील िागा वापरात ठे वणे आवश्यक आहे . याकरीता प्रकल्पावर
ममशनरी भाडेने घेतलेली आहे .
तसेच कोल्हापूर महानगरपामलकेअींतगित घनकच-यावर प्रक्रीया करुन त्यापासन
ू वीि

र्नममिती करणेचा प्रकल्प उभारणीचे

कामास सुरुवात करणेत आली आहे .
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(४) ्ाकाळा येथील िागेमध्ये सायीं्ीकर्क सॅर्न्री लँ डकर्लसाइ् ववकसीत करणेचे काम सुरु
असून हे काम पूणि होताच कसबा बावडा प्रकल्पावर साचलेले सवि इन् म्े रीयल ्ाकाळा
येथील िागेमध्ये हलववणेत येणार आहे .
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

सातारा जिलहातील सहा ग्रामपांचायतीांना नगरपांचायतीांचा दिाि
दे ऊन नगरपांचायतीची मान्यता दे ण्याबाबत
(१२)

४११०४ (०४-०५-२०१६).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.शांभरू ाि दे साई (पाटण) :

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील

(१) सातारा जिल्हातील कोरे गाींव, वडूि, पा्ण, दहीवडी, खींडाळा व मेढा या तालक्क
ु याच्या
ठठकाणच्या ग्रामपींचायतीचे रुपाींतर नगरपींचायतीमध्ये करण्याचा अध्यादे श राज्य शासनाने
माहे माचि, २०१४ मध्ये काढला आहे , हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

सदरच्या

ग्राममपींचायतीचे

रुपाींतर

नगरपींचायतीमध्ये

करताना

हरकती

मागववण्यात आल्या होत्या आणण सदरच्या हरकतीही दे ण्यात आल्या आहे त, हे ही खरे आहे
काय,
(३)

असल्यास,

कोरे गाींव

तालक
ु ा

वगळता

इतर

तालुक्कयाींनी

त्याींच्या

ग्रामपींचायतीचे

नगरपींचायतीमध्ये रुपाींतर करण्यास आमची कोणतीही हरकत नाही असे राज्य शासनास
कळववले आहे , हे ही खरे आहे काय,
(४) असल्यास, सन २०१४ मधील माचि मठहन्यात राज्य शासनाने सातारा जिल्हातील सहा
तालुक्कयाींच्या ठठकाणच्या ग्रामपींचायतीींचे नगरपींचायतीत रुपाींतर करण्याचा अध्यादे श िारी केला
असताना अदयाप का र्नणिय घेतला नाही,

(५) अदयापही राज्य शासनाने यासींभाांत कोणताही र्नणिय घेतला नसल्यास र्नणिय न घेण्याची
सविसाधारण कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१९-०९-२०१६) : (१) व (२) होय खरे आहे.
(३) व (४) याबाबत जिल्हाधधकारी, सातारा याींचे स्तरावर हरकती सुचना मागववण्यात येऊन
वडूि,

पा्ण,

दहीवडी,

खींडाळा,

मेढा

या

ग्रामपींचायतीींची

नगरपामलकेमध्ये

करण्याबाबतची अींर्तम अधधसच
ू ना ठदनाींक २४/०५/२०१६ रोिी र्नगिममत केली आहे .

रुपाींतर

कोरे गाींव ग्रामपींचायतीचे नगरपींचायतीमध्ये रुपाींतर करण्याची अींर्तम अधधसूचना

ठदनाींक ०५/०३/२०१६ रोिीच र्नगिममत केली आहे .
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
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औरां गाबाद येथील िगप्रमसध्द पाणचक्िीच्या हौदात मासे
मत्ृ यूमुखी पडलयाप्रिरणी चौिशी िरण्याबाबत
(१३)

४१२८४ (०५-०५-२०१६).

श्री.प्रतापराव पाटील धचखलीिर (लोहा) :

सन्माननीय

मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) औरीं गाबाद येथील िगप्रमसध्द पाणचक्ककीच्या हौदात माहे डडसेंबर, २०१५ च्या शेव्च्या
आठवडयात मासे मत्ृ यम
ू ख
ु ी पडल्याप्रकरणी चौकशी करण्याचे आदे श सीईओने ठदनाींक ३
िानेवारी, २०१६ रोिीच्या सुमारास ठदले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या प्रकरणी चौकशी करण्यात आली आहे काय, त्यात काय आढळून आले,
(३) असल्यास, चौकशीनुसार पुढे कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०९-०९-२०१६) :(१) माहे डडसेंबर, २०१५ च्या शेव्च्या आठवड्यात
पाणचक्ककी पररसरातील प्रवेश गे् समोरील असलेल्या मोठ्या पाण्याच्या हौदाच्या बािस
ु

असलेल्या चरामध्ये नहे र पाणचक्ककीचे पुणप
ि णे पाणी बींद झाल्याने सदरच्या चरामध्ये लहान

लहान माींसे काही प्रमाणात मत्ृ यम
ू ख
ु ी झाल्याचे ठदसन
ू आले. चरामधील पाणी ररकामे करुन
घेऊन स्वच्छ करुन घेतले होते. त्यामुळे प्रस्तुत प्रकरणाींची चौकशी करण्यात आलेली नाही.
(२), (३) व (४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
नाांदेड शहरात दे गलरू नािा भागात असलेलया है दरबाग फांक्शन हॉलिवळ ड्रेनि
े लाईन िोडत
असताांना चें बरमध्ये उतरलेलया तरुण िामगाराांचा श्वास गुदमरुन मत्ृ यू झालयाबाबत

(१४)

४१३५९ (०५-०५-२०१६).

(नाांदेड दक्षक्षण) :

श्री.प्रतापराव पाटील धचखलीिर (लोहा), श्री.हे मांत पाटील

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नाींदेड शहरात दे गलूर नाका भागात असलेल्या है दरबाग र्ींक्कशन हॉलिवळ ड्रेनेि लाईन

िोडत असताींना चें बरमध्ये उतरलेल्या तरुण कामगाराींचा श्वास गुदमरुन ठदनाींक ४ िानेवारी,
२०१६ रोिी वा त्या सम
ु ारास मत्ृ यू झाला आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदरचे काम सुरु असताींना कोणतीच सुरक्षक्षततेची खबरदारी घेतली नाही, हे ही
खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर प्रकरणात िबाबदार असणा-याींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत
आहे ,
(४) तसेच मत
ृ ाींच्या कु्ुींत्रबयाींना कोणती तातडीची आधथिक मदत केली वा करण्यात येत आहे
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. २३५ (12)
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०९-०९-२०१६) :(१) होय, हे खरे आहे .
(२) हे खरे नाही.
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
(४) सदर कामाच्या र्नववदा अ् क्र. ३७ नस
ु ार कामगाराींच्या सरु क्षेची िबाबदारी सींबींधधत
कींत्रा्दाराची असल्यामुळे कींत्रा्दाराने मत
ृ कामगाराच्या कु्ुींत्रबयाना आधथिक मदत ठदली आहे .
(५) प्रश्न उद्ावत नाही

___________
मुांबईतील झोपडपट्टीत राहणा-या रहहवाश्याांना इमारतीत
रहाणा-या रहहवाश्याांप्रमाणे पाणी ममळणेबाबत

(१५) ४२०५३ (०५-०५-२०१६).

श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.अममन पटे ल (मुांबादे वी),

श्री.अबू आिमी (मानखूदि मशवािीनगर) :
करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा

(१) मुींबईतील झोपडपट्टीत राहणाऱ्या प्रर्त्यक्कतीस मुींबई महानगरपामलका र्ारच कमी प्रमाणात
पाणीपरु वठा करीत असल्याचे माहे िानेवारी, २०१६ दरम्यान र्नदशिनास आले आहे , हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, इमारतीतील रठहवाशाींप्रमाणेच झोपडपट्टीत राहणाऱ्या रठहवाश्याींना प्रर्त्यक्कती
१३५ ली्र पाणी दे ण्याची मागणी मा. लोकप्रर्तर्नधीीं याींनी केली आहे , हे खरे आहे काय,
(३) असल्यास, सदर मागणीवर शासनाने र्नणिय घेऊन झोपडपट्टीत राहणाऱ्या रठहवाश्याींना
प्रर्त्यक्कती १३५ ली्र पाणी दे ण्याबाबत शासनाने कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत
आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१६-०९-२०१६) : (१) हे खरे नाही.
(२) हे खरे आहे .

(३) राषरीय मानकानस
ु ार, शहरी भागात सामार्यक नळखाींबादवारे पाणी पुरवठा करण्यात
येणाऱ्या ठठकाणी

दरडोई ४० ली्र प्रर्तठदन

केले आहे.

या प्रमाणात पाणीपुरवठा करण्याचे र्नदे मशत

तथावप, मुींबईतील झोपडपट्टीवामसयाींना महानगरपामलकेमार्ित सामर्यक नळखाींबादवारे

प्रर्तठदन प्रर्तमाणसी ४५ मल्र पाणी पुरवठा करण्यात येतो.
झोपडपट्टी

पुनविसन

योिनेअींतगित

हे

झोपडपट्टीधारक

इमारतीमध्ये

रहावयास

गेल्यावर त्याींना महानगरपामलकेमार्ित प्रर्तठदन प्रर्तमाणसी १३५ ली्र पाणी पुरवठा करण्यात
येतो.

सध्या शोषण ्ाकी असलेल्या इमारतीींना महापामलकेमार्ित दरडोई १३५ ली्र प्रर्तठदन
प्रमाणे पाणीपुरवठा केला िात आहे .

___________

वव.स. २३५ (13)
िाांहदवली (मुांबई) पजश्चमेिडील पोयसर पररसरातील पाणी समस्या सोडववण्याबाबत
(१६)

४२३८८ (०३-०५-२०१६).

अॅड.िे.सी.पाडवी (अक्िलिुवा), श्री.अब्दल
ु सत्तार (मसललोड),

श्री.अममन पटे ल (मुांबादे वी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम) :
पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

(१) काींठदवली (मुींबई) पजश्चमेकडील पोयसर पररसरात पाणी समस्या मोठयाप्रमाणात वाढली

असल्यामळ
ु े स्थार्नक रठहवाशाींनी माहे िानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्या सम
ु ारास आर दक्षक्षण
पामलका ववभागावर मोचाि काढला होता, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदरहू पररसरातील पाणी समस्या सोडववण्याबाबत शासनाने कोणती तातडीची
कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१६-०९-२०१६) :(१) होय, हे खरे आहे .
(२) बह
ृ न्मुींबई महानगरपामलककेमार्ित पोयसर येथे २५० मी.मी ्यासाची िलवाठहनी कमलेश
झा कींपाऊड ते ब्रदीयादव चाळ पयित ववस्ताररत करण्यात येऊन सदर पररसरात अजस्तत्वात

असलेल्या १५० मी.मी. ्यासाच्या िलवाठहनीस समाींतर ्ाकून त्यास िोडण्यात आल्यामळ
ु े
तेथे पाणी पुरवठा सुरळीत झालेला आहे .
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
नवी मुांबई ऐरोली व िोपरखैरणे सेक्टर -१९ येथे पोलीस स्टे शन
(१७)

बाांधण्यासाठी भख
ू ांड उपलब्ध िरुन दे ण्याबाबत

४४१३३ (०७-०५-२०१६).

श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांरा ा िळवा),

श्री.सुरेश लाड (ििित), श्री.पाांडुरां ग बरोरा (शहापूर) :
खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा

(१) नवी मुींबई ऐरोली व कोपरखैरणे सेक्क्र -१९ येथे पोलीस स््े शन बाींधण्यासाठी भूखींड

उपललिध करुन दे ण्यात यावा व पोलीस स््े शन बाींधून दे ण्यात यावे म्हणून स्थार्नक
लोकप्रर्तर्नधीींनी ्यवस्थापकीय सींचालक मसडको याींना माहे िानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्या
सुमारास र्नवेदन ठदले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०९-०९-२०१६) :(१) व (२) र्नवेदन प्राप्त झालेले नाही.
तथावप,

पोलीस

स््े शनच्या

बाींधकामासाठी

मसडको

महामींडळाच्या

धोरणानुसार

कोपरे खैरणे येथील सेक्क्र २० व १० मध्ये अनुक्रमे १९८९.८ चौ.मी. व १२१.३ चौ.मी. क्षेत्राच्या

भूखींडाचे वा्प ठद.५.३.२०१३ रोिी केले आहे . तसेच, ऐरोली सेक्क्र ८ मध्ये ११९८.२ चौ.मी.
क्षेत्राच्या भख
ू ींडाचे वा्प करण्याची कायिवाही सरु
ु आहे .
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

वव.स. २३५ (14)
पनवेल शहरातील सन २०४५ सालच्या लोिसांख्येचा ववचार िरुन
शहर पाणीपुरवठा योिना सक्षम िरण्याबाबत
(१८)

४४६०४ (०७-०५-२०१६).

श्री.भरतशेठ गोगावले (महाड) :

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री

(१) पनवेल शहरातील २०४५ सालच्या लोकसींख्येचा ववचार करुन शहर पाणीपुरवठा योिना
सक्षम करण्याकररता १५३ को्ीींचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर आराखडयाची ताींत्रत्रक ्यवस्थापनाकडून छाननी होऊन मान्यता दे ण्यात
आली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर प्रस्ताव शासनाकडे सादर करण्यात आला आहे काय, असल्यास, त्याचे
सविसाधारण स्वरुप काय आहे ,
(४) असल्यास, उक्कत प्रकल्प के्हापयित सुरु होणे अपेक्षक्षत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१९-०९-२०१६) : (१) व (२) होय, हे खरे आहे.
(३) होय, सदर प्रस्ताव अमत
ू त्याअींतगित खालील
ृ योिनेअींतगित मींिरू करण्यात आला असन
कामे प्रस्ताववत आहे त.

अ) महाराषर िीवन प्राधधककरणाकडे २०.०० द.ल..मल्र प्रर्त ठदनी प्रक्रीयाकृत पाणी

आरक्षणा पो्ी त्याींच्या नववन न्हावाशेवा पा.पु योिनेत आधथिक सहभागपो्ी
रु. २६.१५ को्ीची तरतुद.

ब) पनवेल नगरपररषद अींतगित प्रभागातील लोकसींख्या र्नहाय ५ उीं च िलकींु भ तीन

िमीनी लगत पाण्याच्या ्ाक्कया व शहरातील भववषयातील लोकसींख्येच्या घनतेचा
ववचार करुन पाणी समान ववतरण होण्याच्या दृष्ीने १०० ते ४०० मम.मी ्यासाच्या
नवीन पाईपलाईन सुमारे ३९.११ कक.मी ्ाकणे व पींवपग ममशनरी इत्यादी.

(४) र्नववदा प्रकक्रया पण
ू ि होताच कायािदेश दे ण्यात येणार आहे .
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
खालापूर (जि.रायगड) येथे उभारण्यात आलेलया औद्योधगि वसाहतीमध्ये िाम िरणाऱया
िामगाराांसाठी िोणतीही आरोग्य सवु वधा परु ववण्यात न आलयाबाबत

(१९)

४४६५२ (०५-०५-२०१६).

श्री.सुरेश लाड (ििित), श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांरा ा िळवा),

श्री.पाांडुरां ग बरोरा (शहापूर), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड) :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय िामगार मांत्री पुढील

(१) खालापूर (जि.रायगड) येथे उभारण्यात आलेल्या औदयोधगक वसाहतीमध्ये काम करणाऱ्या
कामगाराींसाठी कोणतीही आरोग्य सुववधा पुरववण्यात न आल्याने कामगाराींचे शोषण होत आहे,
हे खरे आहे काय,

वव.स. २३५ (15)
(२) असल्यास, उक्कत प्रकरणी शासनामार्ित चौकशी केली आहे काय,
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व तदृनुसार सदर वसाहतीतील कींपनी
्यवस्थापक व ठे केदार याींचेवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सांभािी ननलांगेिर-पाटील (१९-०९-२०१६) :(१) हे खरे नाही.
खालापूर तालुक्कयात ८ औदयोधगक वसाहती असून तेथील कामगाराींना आरोग्य सुववधा

परु ववण्यासाठी

२५

जिल््यासाठी

१८

कारखान्याींमध्ये

्यावसार्यक

आरोग्यकेंद्राींची

्यवस्था

केलेली

आहे .

यामशवाय ११ कारखान्याींमध्ये रुग्णवाठहकेची सोय केलेली आहे . तसेच शासनाने रायगड
आरोग्यकेंद्रामार्ित

प्रमाणक
आरोग्य

शल्य
सुववधा

धचककत्सकाींची
पुरववण्यात

नेमणक
ू

आलेली

केली

आहेत.

असल्यामळ
ु े कामगाराींचे शोषण झालेले नाही.

असून

सदर

४

सुववधा

प्राथममक
उपललिध

(२) व (३) सदर प्रकरणी औदयोधगक सरु क्षा व आरोग्य, सींचालनालय, रायगड याींच्या
कायािलयामार्ित चौकशी करण्यात आली आहे . या चौकशीत असे आढळून आले की, खालापूर

(जि.रायगड) येथे उभारणात आलेल्या औदयोधगक वसाहतीमध्ये पुरेशी आरोग्य सुववधा उपललिध
केल्या आहे त. त्यामळ
ु े ्यवस्थापनावर कारवाई करण्याचा प्रश्न उद्ावत नाही.
(४) ववलींब झालेला नाही.

___________
िालना जिलहा िारागह
ृ ात मूलभूत सुववधा उपलब्ध नसलयाबाबत
(२०)

४७३४४ (१७-०५-२०१६).

श्री.अिन
ुि खोतिर (िालना) :

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) िालना जिल्हा कारागह
ृ उभारुन एक वषि पूणि झाले असूनही या कारागह
ृ ात वीि, पाणी,
सीसीठ््ही कॅमेरे यासह अनेक मल
ू भत
ू सवु वधा उपललिध करुन दे ण्यात आलेल्या नाहीत, हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, िालना जिल्हा कारागह
ृ ास सवि सुववधा पुरववण्यासींदभाित शासनाने कोणती
कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (३१-०८-२०१६) :(१) िालना जिल्हा कारागह
ृ ात सी.सी.्ी.्ही. यींत्रणा नाही
हे खरे आहे.

(२) सी.सी.्ी.्ही. उभारणी कररता आवश्यक अनुदानाची मागणी मा.जिल्हाधधकारी िालना
याींचेकडील नववन्यपण
ू ि योिनेअींतगित करण्यात आलेली आहे .

(३) िालना जिल्हा कारागह
ृ ास सन २०१५-१६ या वषाित वॉकी्ॉकी से् २ हॅन्ड मे्ल डड्े क्क्र
पुरववण्यात आलेले आहे .

वव.स. २३५ (16)
(४) वेळोवेळी उपललिध अनुदानातून आवश्यक सुरक्षा उपकरणे िालना जिल्हा कारागह
ृ ास
उपललिध करून दे ण्यात येणार आहे त.
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
नांदरु बार जिल्यातील तळोदा नगरपररषदे स घनिचरा
साठववण्यासाठी पयाियी िागा ममळणेबाबत

(२१)

४७६६९ (०५-०५-२०१६).

श्री.उदे मसांग पाडवी (शहादा) :

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) नींदरु बार जिल््यातील तळोदा नगरपररषद सध्या ज्या िागेवर घनकचरा साठववत आहे

त्या िागेच्या आि-ू बािूच्या पररसराचे प्रदष
ू णामळ
ु े नागरीकरण ठप्प झाले आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, सदर पररसरातील रठहवाशाींना घनकचऱ्याच्या प्रदष
ां ीचा वास येत
ू णामुळे दग
ु ध
असून घनकचरा ्यवस्थापनासाठी मौिे धचनोदा व मौिे आमलाड मशवारातील िागा
ममळणेबाबत जिल्हाधधकारी नींदरु बार याींना प्रस्ताव सादर केला होता. तथावप, वरील दोन्ही
ग्रामपींचायतीींना

ठराव

करुन

सदर

िागा

दे ण्यास

ववरोध

शोधण्याबाबत सुरु असलेली कायिवाही पुणि झाली आहे काय,

दशिववल्यामूळे

पयाियी

िागा

(३) नसल्यास, तळोदा नगरपररषदे ने शासनाकडे पयाियी िागेची मागणी केली आहे काय,पयाियी
िागा कोणती आहे व त्या िागेवर घनकचरा साठववण्यासाठी स्थलाींतरण के्हा होणार आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.

दे वेंद्र

फडणवीस

(०९-०९-२०१६)

:

(१)

तळोिा

जि.

नींदरु बार

शहरातील

कचरा

नगरपररषदे च्या मालकीच्या साठववण्यात येणाऱ्या ठठकाणानिीक रठहवासी वसाहती आहे त.
त्यामळ
ु े घनकचरा प्रदष
ु णामळ
ु े नागररकीकरण ठप्प झाल्याची बाब खरी नाही.

(२) मौिे धचनोदा मशवारात घनकचरा ्यवस्थापनासाठी िागा ममळण्यासाठी पयाियी शासकीय
िागेकररता नगरपररषदे कडून प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता. तथावप, नवागाव व आमलाड
येथील िागा सींबींधधत ग्रामपींचायतीींच्या ठरावानस
ु ार दे ता येणार नाहीत व इतर ठठकाणी पयाियी
िागा र्नजश्चत करण्यासाठी कायिवाही करण्यात येत असल्याचे जिल्हाधधकारी याींनी कळववले
आहे .
(३) तळोदा नगरपररषदे ने पयाियी शासकीय िागा ममळण्याबाबत मागणी केलेली आहे .
घनकचरा प्रकल्पासाठी पयाियी िागा उपललिध झाल्यानींतर आवश्यकते नस
ु ार घनकचरा प्रकल्प
स्थींलातरीत करण्यात येणार आहे.

___________

वव.स. २३५ (17)
राज्यातील सवि जिल्यात गेलया अनेि वषाित झालेली गुांठेवारीची
सुमारे अडीच लाख बाांधिामे ननयममत िरण्याबाबत

(२२)

४८६४७ (२०-०४-२०१६).

श्री.ियिुमार गोरे (माण), श्री.अममन पटे ल (मुांबादे वी),

डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरु ी) : सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यातील सवि जिल््यात गेल्या अनेक वषाित झालेली गुींठेवारीची सुमारे अडीच लाख
बाींधकामे र्नयममत करण्याबाबतचा र्नणिय माहे डडसेंबर, २०१५ च्या दस
ु -या आठवड्यात
घेण्यात आला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या र्नणियाचे स्वरुप काय आहे ,
(३) असल्यास, या र्नणियाची अींमलबिावणी कधी करण्यात येणार आहे वा येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२०-०९-२०१६) : (१), (२) व (३) नागरी भागातील अनधधकृत बाींधकामे
र्नयमानुकूल करण्यासाठी शासनाने धोरण तयार करुन सदर
मींिूरीनींतर

मा.उच्च

न्यायालयात

ठदनाींक

४.४.२०१६

रोिी

धोरण मा.मींत्रत्रमींडळाच्या

सादर

केले

होते.

मा.उच्च्ा

न्यायालयाने ठदनाींक २७.४.२०१६ रोिीच्या आदे शान्वये शासनाने तयार केलेले अनधधकृत

इमारती र्नयममत करण्याच्या धोरणाची अींमलबिावणी करण्यास अनुमती नाकारली आहे . मात्र
शासनाच्या वतीने नवीन धोरण सादर करण्यास मुभा ठदली आहे . त्यानस
ु ार नवीन धोरण
ठरववण्याबाबतची कायिवाही सुरु आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
मसडिोतील अमभयांता पदासाठी सॅप िोसिची अट अननवायि िेलयाबाबत
(२३)

४८७३२ (१३-०५-२०१६).

पजश्चम) :

श्री.चांद्रिाांत सोनावणे (चोपडा), श्रीमती सीमाताई हहरे (नामशि

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मसडकोतील अमभयींता पदासाठी सॅप सारख्या महागड्या कोसिची अ् अर्नवायि केली असन
ू
या कोसि कररता सम
ु ारे ३ लाख ८० हिार रुपये शल्
ु क आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, यामळ
ु े मध्यमवगीय बेरोिगार अमभयींत्याींना नोकरीपासून वींधचत रहावे लागणार
आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदरची अ् रद्द करण्यासींदभाित शासनाने कोणती कायिवाही केली वा करण्यात
येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०९-०९-२०१६) :(१) व (२) हे खरे आहे.
(३) सदर पदासाठीची भरती प्रकक्रया मा. उच्च न्यायालयाच्या अींर्तम आदे शाच्या अधधन राहून
सुरु आहे . अमभयींता पदासाठी िानेवारी, २०१६ मधील भरतीमध्ये सॅप ही शैक्षणणक अहिता

वव.स. २३५ (18)
प्राप्त असलेले उमेदवार प्राप्त झाले नसल्याने मसडको ठराव क्र. ११६४०, ठदनाींक २६.५.२०१६
अन्वये व मा. मुींबई उच्च न्यालयाच्या अींर्तम आदे शाच्या अधधन राहून मसडकोने पुन्हा एकदा
सहाय्यक अमभयींता (स्थापत्य) पदासाठी िन
ू , २०१६ मध्ये िाठहरात ठदलेली आहे .
उक्कत पदासाठी सॅप ही शैक्षणणक अहिता पण
ू ि नसलेला उमेदवाराही अिि करु शकतो.

सदर उमेदवार पररक्षा पास होऊन त्या उमेदवाराची र्नवड झाल्यास त्या उमेदवारास एका
वषािच्या आत ही शैक्षणणक अहिता पूणि करणे अर्नवायि करण्यात आलेले आहे.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
लोिमान्य हटळि रुग्णालयाच्या (मुांबई) डॉक्टराांना पौजष्ट्टि आहार पुरवण्याची
ननववदा ववषबाधेचा आरोप असलेलया िॅटरसिला हदलयाबाबत

(२४)

४८७७१ (०५-०५-२०१६).

श्रीमती दे वयानी फराांदे (नामशि मध्य), श्री.वविास िांु भारे

(नागपरू मध्य), श्री.अजित पवार (बारामती), श्री.जितेंद्र आव्हाड (मांरा 
ु ा िळवा), श्री.मिरां द

िाधव-पाटील (वाई), श्री.सुरेश लाड (ििित), श्री.पाांडुरां ग बरोरा (शहापूर), श्री.शमशिाांत मशांदे
(िोरे गाव), श्री.भास्िर िाधव (गुहागर), श्री.नरहरी णझरवाळ (हदांडोरी), श्री.हनुमांत डोळस
(माळमशरस),

श्री.राणािगिीतमसांह

पाटील

(उस्मानाबाद),

श्री.योगेश

सागर

(चारिोप),

श्री.सध
ु ािर दे शमख
ु (नागपरू पजश्चम), श्रीमती मननषा चौधरी (दहहसर), श्री.अतल
ु भातखळिर
(िाांहदवली पूव)ि :

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) लोकमान्य ठ्ळक रुग्णालयाच्या (मींब
ु ई) डॉक्क्राींना पौजष्क आहार परु वण्याचे कॉन्रॅ क्क्

मे.अन्नपुणाि कॅ्ररींग सवविसेस या ववषबाधेचा आरोप असलेल्या कॅ्रसिला दे ण्याच्या र्नणियाला

ठदनाींक १५ िानेवारी, २०१६ रोिी वा त्यासुमारास मुींबई महानगरपामलकेच्या स्थायी सममतीने
मान्यता ठदल्याचे र्नदशिनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, त्यामुळे डॉक्क्राींचे आरोग्य धोक्कयात येणार असल्याची भीती ्यक्कत केली िात
आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, लोकमान्य ठ्ळक (सायन, मुींबई) रुग्णालयाच्या डॉक्क्राींना पौजष्क आहार

पुरववणा-या कॅ्रसिची र्नववदा रद्द करण्याबाबत शासनाने कोणती कायिवाही केली वा करण्यात
येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१६-०९-२०१६) : (१) हे खरे आहे .
(२) सदर कींत्रा्दारामार्ित पुरववण्यात येत असलेला पौष्ीक आहार डॉक्क्राींच्या आरोग्याच्या
दृष्ीने उत्तम दिािचा असल्याने आिममतीपयित आरोग्याचा कोणताही प्रश्न र्नमािण झालेला
नाही.
(३) ठदनाींक १५ ऑगस््, २०१४ रोिी मे. अन्नपूणाि कॅ्रीींग सज्हिसेस
पौष्ीक

आहारातून

डॉक्क्राींना

ववषबाधा

झालेला

नसून,

सदर

कींपनीने पुरववलेल्या

ववषबाधा

कींत्रा्दाराने

स्वातींत्र्यठदनार्नममत्त गोड पदाथि म्हणून पौष्ीक आहारात समाववष् नसलेल्या परीं तु वा्प
केलेल्या र्तरीं गा बर्ीमळ
ु े झाली होती.

वव.स. २३५ (19)
सदर पौष्ीक आहाराचे व बर्ीचे नमुने र्ॉरे न्सीक

लॅ ब व एर्. डी.ए. याींच्याकडे

महानगरपामलकेमार्ित तपासणीसाठी पाठववले असता, सदर ववषबाधा पौष्ीक आहारातून
झालेली नसून र्तरीं गा बर्ीमळ
ु े झाली असल्याचे र्ॉररन्सीक लॅ ब व एर्. डी.ए. याींनी त्याींच्या
अहवालात नमद
ू केले आहे.

सन २०१६-१८ या दोन वषािच्या कालावधीकररता र्नवासी वैदयकीय अधधकारी याींना

पौष्ीक आहार दे ण्याकरीता र्नववदा मागववण्यात आल्या होत्या.
सदर र्नववदा कायिपध्दतीत मे. अन्नपूणाि कॅ्रीींग सवविसेस हे लघुत्तम

र्नववदाकार

असल्यामळ
ु े त्याींना महानगरपामलकेमार्ित पन
ु श्च पौष्ीक आहार परु ववण्याचे कींत्रा् दे ण्यात
आले आहे.

(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
औरां गाबाद शहरात मसडिो, हुडिो िडून शासिीय दरात ममळालेला
भूखांड खािगी वविासिाांना व व्यावसानयिाांना वविलयाबाबत
(२५)

४८९४१ (०५-०५-२०१६).

श्री.अतल
ु सावे (औरां गाबाद पूव)ि :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

(१) औरीं गाबाद शहरात मसडको, हुडको कडून शासकीय दरात भख
ू ींड खरे दी करून भूखींड खािगी
ववकासकाींना व ्यावसार्यकाींना को्ी रूपयाींचा मुल्यात ववकण्यात येत असल्या प्रकरणी
औरीं गाबाद न्यायालयात सन २००४ मध्ये दाखल करण्यात आलेल्या याधचकेवर न्यायालयाने

सन २००४ साली ररकामे व १० ्क्कके बाींधकाम असलेले सवि भूखींड िप्त करण्याचे आदे श
मसडको व हुडको प्रशासनाला ठदले आहे, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, मसडको व हुडकोने आतापयांत ककती भख
ू ींड िप्त केले आहे,
(३) असल्यास, त्याअनुषींगाने कायिवाहीची सदय:जस्थती काय आहे ,
(४) नसल्यास, होणाऱ्या ठदरीं गाईची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०९०-०९-२०१६) :(१), (२) व (३) सन २००४ ते २०१२ मध्ये मसडकोने
ठदलेल्या िाठहर सूचनेनुसार व मा.उच्च न्यायालयाने ठदलेल्या र्नणियाच्या अनुषींगाने २१४

ररक्कत भूखींडापैकी १७० भूखींडधारकाींनी तसेच अींशत: बाींधकाम असलेल्या ६५ पैकी ५
भख
ू ींडधारकाींनी ववठहत मद
ू तीत बाींधकाम परममशनसभोगव्ा प्रमाणपत्र प्राप्त केले आहे त
त्यामुळे कायिवाहीचा प्रश्न उद्ावत नाही.

तथावप, आतापयांत ररक्कत २१४ पैकी १८ व ६५ पैकी ०३ असे एकूण २१ भूखींड ित्प

करण्यात आलेले आहे त. एकूण ९ प्रकरणे मा.न्यायालयात प्रलींत्रबत आहे त तर १८ प्रकरणाींमध्ये
न्यायालयीन र्नदे शानस
ु ार बाींधकाम परवानगीकरीता ना-हरकत प्रमाणपत्र प्राप्त केलेले नाही
अशा भूखींडधारकाींना मसडकोमार्ित नो्ीसी पाठववण्यात आलेल्या आहे त.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
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धचपळूण नगरपररषद (जि.रत्नाधगरी) हद्दीतील बहादरू शेख नािा येथील बेिायदे शीर

झोपडयाांमधील िुटुांबाांना शासनािडून दे ण्यात आलेलया ननवडणूि ओळखपत्र व रे शनिाडिबाबत
(२६)

४८९५७ (१७-०५-२०१६).

श्री.भास्िर िाधव (गह
ु ागर) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील

(१) धचपळूण नगरपररषद (जि.रत्नाधगरी) हद्दीतील बहादरू शेख नाका येथील औदयोधगक

वसाहतीसाठी आरक्षक्षत असलेल्या िागेमध्ये उभारण्यात आलेल्या २०० हून अधधक अनधधकृत
झोपडयाींवर ठदनाींक १३ िानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्यासुमारास कारवाई करण्यात आली, हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, या झोपडयाींमध्ये वास्त्य करणारी कु्ुींबे कनाि्क व अन्य राज्याींतील होती, हे
ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या रठहवाशाींपक
ै ी सुमारे ८० िणाींकडे महाराषर शासनाचे र्नवडणूक ओळखपत्र

आणण सुमारे ४५ िणाींकडे रे शनकाडि आढळून आले असून याबाबतची तक्रार स्थार्नक
प्रशासनाकडे करण्यात आली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, सदर प्रकरणाची चौकशी करण्यात आली आहे काय, चौकशीत काय आढळून
आले, तदनुसार र्नवडणूक ओळखपत्र व रे शनकाडि दे णाऱ्या अधधकाऱ्याींवर कोणती कारवाई
करण्यात आली वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१९-०९-२०१६) : (१) होय, हे खरे आहे .
सदर ठठकाणी उभारण्यात आलेल्या अनधधकृत झोपडया काढून ्ाकण्यात आल्या आहे त
(२), (३) व (४)

याबाबत जिल्हाधधकारी, रत्नाधगरी याींना चौकशी करुन अहवाल सादर करण्याबाबत सधु चत
करण्यात आले आहे .

(५) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

िेंद्र शासन परु स्िृत प्रिनन व बाल आरोग्य िायिक्रम आरसी एच फेि-२
(एन.आर.एच.एम) योिनेंतगित ८६ पदे ननमािण िरणेबाबत

(२७)

४९४११ (१३-०५-२०१६).

श्री.क्षक्षतीि ठािूर (नालासोपारा), श्री.हहतेंद्र ठािूर (वसई) :

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) वसई-ववरार शहर महानगरपामलकेत केंद्र शासन पुरस्कृत प्रिनन व बाल आरोग्य कायिक्रम

आरसी एच र्ेि - २ (एन.आर.एच.एम) योिनेंतगित ८६ पदे र्नमािण करणे व सध्याच्या २९
पदाींना महानगरपामलकेच्या सेवत
े कायमस्वरुपी सामावून घेणेसींबध
ीं ी वसई ववरार शहराच्या

महापौर तसेच स्थार्नक लोकप्रर्तर्नधीींनी ठदनाींक १८ नो्हें बर, २०१५ रोिी वा त्या सम
ु ारास
मा.मुख्यमींत्री याींचेकडे र्नवेदन ठदल्याचे र्नदशिनास आले, हे खरे आहे काय,

वव.स. २३५ (21)
(२) असल्यास, र्नवेदनातील सविसाधारण मागण्या काय आहे त, तदृनुसार शासनाने काय
कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०७-०९-२०१६) :(१), (२) व (३) मा.लोकप्रर्तर्नधीींनी मा.मुख्यमींत्री याींचेकडे
र्नवेदन ठदले आहे ककीं वा कसे, याबाबतची माठहती महानगरपामलकेकडे नाही.

तथावप, प्रिनन व बाल आरोग्य कायिक्रमाअींतगित ८६ पदाींचे र्नममितीचा प्रस्ताव व
महानगरपामलकेने ववठहत पध्दतीने र्नयक्क
ु त केलेल्या सध्याच्या कायिरत २९ कमिचा-याींना
महानगरपामलका आस्थापनेवर सामावून घेण्यास शासन मान्यता ममळावी, यासाठीचा प्रस्ताव
ठद. ११ र्ेब्रुवारी, २०१५ रोिी शासनास पाठववण्यात आला आहे.

महानगरपामलकेच्या प्रस्तावावर शासनाने अधधक माठहती मागववली होती. सदर माठहती

ठद.११ र्ेब्रवारी, २०१६ च्या पत्रान्वये शासनास सादर करण्यात आली आहे .
___________
नाांदेड शहरात बसवण्यात आलेले सीसीटीव्ही िॅमेरे बांद असलयाबाबत
(२८)

४९८०० (०५-०५-२०१६).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

डॉ.तुषार राठोड (मुखेड) :

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) नाींदेड शहरात सेर्मस्ी योिनेअींतगित बसवण्यात आले ल्या १०० सीसी्ी्ही कॅमेऱ्याींपक
ै ी
केवळ १७ कॅमेरे चालू असून ७३ सीसी्ी्ही कॅमेरे बींद असल्याचे माहे िानेवारी, २०१६ मध्ये
र्नदशिनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर प्रकरणी चौकशी करण्यात आली आहे काय, चौकशीत काय आढळून
आले, तदनस
ु ार सीसी्ी्ही कॅमेरे चालू करण्यासाठी कोणती उपाययोिना करण्यात आली वा
येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१६-०९-२०१६) :(१) हे अींशत: खरे आहे .
नाींदेड वाघाळा शहरात सेर्मस्ी योिनेअत
ीं गित बसवावयाच्या १०० सीसी्ी्ही कॅमेऱ्याींपक
ै ी

३ सीसी्ी्ही कॅमेरे पोलीस ववभागाच्या सच
ु नेनुसार stand by ठे वून

उविररत ९७ सीसी्ी्ही

कॅमेऱ्याींपैकी २३ कॅमेरे चालू असल्याचे व ७४ सीसी्ी्ही कॅमेरे बींद असल्याचे र्नदशिनास आले
आहे .

(२) होय, सदर प्रकरणी चौकशी करण्यात आली असन
ू ताींत्रत्रक बाबीमळ
ु े कॅमेरे बींद असल्याचे
आढळून आले आहे . त्यानुषींगाने नवीन OFC केबलचे काम पूणि झाल्यानींतर बींद कॅमेरे पुवव
ि त
चालु करण्यात येणार आहे त.
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
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राज्यातील ६५ नगरपांचायतीांवर अधधिारी / िमिचायऱयाांची नेमणूि िरण्याबाबत
(२९)

४९९२५ (०७-०५-२०१६).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

डॉ.राहूल आहे र (चाांदवड) :

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील

(१) राज्यात न्याने अजस्तत्वात आलेल्या ६५ नगरपींचायतीींमधील र्नवडणुका पार पडून
नगराध्यक्षही र्नवडण्यात आला मात्र अदयापपयांत अधधकारी व कमिचाऱ्याींची नेमणूक झाली

नसल्याने नागररकाींना वेगवेगळया समस्याींना तोंड दयावे लागत असन
ू ववकासकामे प्रलींत्रबत
असल्याचे माहे िानेवारी, २०१६ मध्ये र्नदशिनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदरहू ६५ नगरपींचायतीींवर अधधकारी व कमिचाऱ्याींची नेमणूक करण्याबाबत
शासनाने कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (३१-०८-२०१६) :(१) व (२) हे खरे नाही. शासन र्नणिय, नगर ववकास
ववभाग, ठद.०५.०७.२०१६ अन्वये नवर्नममित १०१ नगर पररषदसनगर पींचायतीमधील पदाींचा
आकृतीबींध मिूर करण्यात आला असून पदाींची र्नममिती करण्यात आली आहे . तसेच सवि
ववभागीय आयक्क
ु ताींच्या अध्यक्षतेखाली सममती स्थापन करुन पदभरतीची कायिवाही एका
मठहन्यात पूणि करण्याच्या सूचना दे ण्यात आल्या आहे त.
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
महाराष्ट्र इमारत व इतर बाांधिाम िामगार िलयाण मांडळाने चार हिार िोटी रुपयाांचा
लेखापरीक्षण अहवाल ववहहत मुदतीत सादर न िेलयाबाबत
(३०)

५०४४३ (१६-०५-२०१६).

श्री.छगन भुिबळ (येवला) :

सन्माननीय िामगार मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) महाराषर इमारत व इतर बाींधकाम कामगार कल्याण मींडळाने चार हिार को्ी रुपयाींचा
लेखापरीक्षण अहवाल ववठहत मुदतीत ववधधमींडळाला सादर केलेला नाही, हे खरे आहे काय,

(२) तसेच सदर मींडळाकडे ववकासकाींकडून उपकरापो्ी िमा केलेले कोट्यावधी रुपयाींचे धनादे श
बाउन्स होवूनही मींडळाकडून ववकासकाींवर कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली नाही, हे ही खरे
आहे काय,

(३) असल्यास प्रश्न भाग (१) व (२) बाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(४) असल्यास चौकशीत काय आढळून आले व तदनुसार शासनाकडून कोणती कायिवाही केली
वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सांभािी ननलांगेिर-पाटील (३०-११-२०१६) :(१) होय, हे खरे आहे.
(२) हे अींशत: खरे आहे .
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(३) होय.
(४) महाराष् इमारत व इतर बाींधकाम कामगार (रोिगार र्नयमन व सेवाशती) अधधर्नयम
१९९६ च्या कलम १८ (१) अनुसार राज्य शासनाने सन २००७ मध्ये मींडळाची स्थापना केली.

तथावप, ठदनाींक १ मे, २०११ रोिी प्रथमत: पररपण
ू ि अशा त्रत्रपक्षीय सींतमु लत मींडळ गठीत
करण्यात आले सन २००७ ते २०११ या कालावधीत कल्याणकारी योिना कायािजन्वत
नसल्यामळ
ु े प्रत्यक्ष खचि झालेला न्हता, मात्र मींडळाला उपकर प्राप्त होत होता.

सन २००७-०८ पासून सन २०१०-११ पयित मींडळाच्या कल्याणकारी योिनाींवर खचि केला

गेला नसल्यामळ
ु े डा्ा एन्री तसेच अकाउन््ीींगसऑडी्चे कामकाि झालेले न्हते.

तसेच, मींडळास मींिूर असलेल्या पदाींची भरती झालेली नसल्यामळ
ु े मींडळाचे वावषिक

अहवाल व लेख ववठहत मुदतीत ववधधमींडळासमोर सादर करण्यासाठी तयार करणे शक्कय झालेले
नाही.

आता सन २००७-०८ ते २०१०-११ पयित लेखी बाहृयस्त्रोत यींत्रणेमार्ित तयार करण्यात
आले असन
ू त्याबाबतचे लेखापरीक्षण दे खील पण
ू त्ि वास आले आहे. तसेच, सन २०११-१२ चे
वावषिक लेखे बा्यस्त्रोत लेखापालाकडून पूणि करुन घेण्यात आले आहे त. तसेच सन २०१२-१३
पासून सन २०१४-१५ पयितचे वावषिक लेखे तयार करण्यासाठी मींडळामार्ित बा्यस्त्रोत
लेखापालाची र्नयुक्कती करण्यात आली आहे .

लेखापरीक्षकाचा अहवाल प्राप्त झाल्यानींतर वावषिक अहवाल व लेखा परीक्षण अहवाल

ववधधमींडळापुढे सादर करण्यात येईल.

मींडळाकडे ववववध प्रधधकरणेसववकासक याींच्याकडून ११६१ प्रकरणामध्ये रु. १७.५९ को्ी

रक्ककम धनादे शादवारे मींडळाच्या बँक खात्यामध्ये उपकरापो्ी पाठववण्यात आली होती. परीं त,ु
सदरचे धनादे श व्ले गेले न्हते. तदनींतर मींडळाने पाठपुरावा करुन उक्कत रकमपैकी ६ को्ी,

२६ लाख, ७७ हिार ४९० इतक्कया रकमेची वसल
ु ी केली असन
ू उविररत रक्ककम वसल
ू करण्याची
कायिवाही मींडळ स्तरावरुन करण्यात येत आहे .
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
सोलापरू शहरातील अपघाताला िारण ठरणाऱया वाहति
ू ीला मशस्त लावण्याबाबत
(३१)

५२२५० (१६-०५-२०१६).

िुमारी प्रणणती मशांदे (सोलापरू शहर मध्य) :

सन्माननीय

मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) सोलापरू शहरातील वाढते अपघात लक्षात घेवन
ू तीन साडेतीन वषािपासन
ू अविड वाहनाींना

शहरात काही काळासाठी बींदी घालण्यात आली असूनही पोलीसाींना चक
ु वून काही िड वाहने
शहरात ये िा करीत असल्याचे माहे िानेवारी, २०१६ मध्ये वा सुमारास र्नदशिनास आले आहे ,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, माके् याडि पररसरातन
ू एका ठदवसात ये िा करणारे सम
ु ारे पाच हिार रक

िड वाहतूक र्नयमाींचे पालन कररत नसून उक्कत ठठकाणी रस्ते खराब झाले असून सूचना
र्लकही नसल्यामुळे नवीन अक्ककलको् नाक्कयािवळ एका तरुणाचा मत्ृ यू झाला आहे, हे ही
खरे आहे काय,

वव.स. २३५ (24)
(३) असल्यास, अपघाताला कारण ठरणाऱ्या वाहतूकीला मशस्त लावण्याबाबत कोणती कायिवाही
केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (११-०७-२०१६) :(१) ठद.२०.३.२०१३ रोिीपासून सोलापूर शहरामध्ये अविड

वाहनाींना बींदी घालण्यात आली आहे . अविड वाहनाींनी शहरात प्रवेश केल्यास त्याींच्यावर
भा.दीं .वव.सीं. कलम १८८ नस
ु ार कारवाई करण्यात येते सन २०१५ मध्ये ४७ गुन्हे दाखल
करण्यात आले आहे त.

(२) ठद.१९.४.२०१६ रोिी नवीन अक्ककलको् नाक्कयािवळ मो्ार सायकल व सायकल याींचा
अपघात झाला असून या अपघातामध्ये सदर तरुण गींभीर िखमी झाला होता.

(३) सोलापुर शहरामध्ये अपघात होऊ नये याकरीता प्रमुख चौकामध्ये मसग्नल बसववण्यात

आले आहे त. तसेच वाहतूक र्नयोिनाकररता एकेरी मागि व सम-ववषम पाककांग करण्यात आली

आहे . वाहतक
ू र्नयमाींबाबत ववदयार्थयाांचे शाळे मध्ये िाऊन प्रबोधन करण्यात येते. रस्ता सरु क्षा
अमभयानादरम्यान शहरात वाहतक
र्नयमाींबाबत िनिागत
ु
ृ ी केली िाते. तसेच, वाहतुक

र्नयमाींचे उल्लींघन करणा-या वाहनचालकाींववरुध्द सन २०१५ मध्ये १,०२,९२४ केसेस करण्यात
आल्या असून त्याींच्याकडून रु. १३८६२१०० एवढा दीं ड वसल
ू केला आहे . तर सन २०१६ िून
अखेर ४१,२१९ केसेस करण्यात आल्या असन
ू कसरु दार वाहनचालकाींकडून रु. १०,२४,१०० एवढा
दीं ड वसुल केला आहे .

(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
नाांदेड शहरातील श्रीवस्तीनगर येथे महानगरपामलिेने बीएसयप
ु ी योिनेतन
ू बाांधलेली
घरे गेलया दोन ते तीन वषािपासून बेवारस पडून असलयाबाबत

(३२)

५२७१४ (१७-०५-२०१६).

श्री.हे मांत पाटील (नाांदेड दक्षक्षण) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

(१) नाींदेड शहरातील श्रीवस्तीनगर येथे महानगरपामलकेने बीएसयुपी योिनेतून बाींधलेली
िवळपास ३५० घरे गेल्या दोन ते तीन वषािपासून बेवारस पडून असल्याची बाब माहे र्ेब्रुवारी,
२०१६ मध्ये वा त्या सम
ु ारास र्नदशिनास आली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्कत इमारतीमधील सदर्नकाींचे वा्प लाभार्थयाांना अदयापपयांत करण्यात आले
नाही, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, सदरच्या इमारती ववनावापर पडून असल्याने शासनाचे नुकसान होत आहे, हे
ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, याबाबत शासनाने कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. २३५ (25)
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०९-०९-२०१६) :(१) व (२) हे अींशत: खरे आहे .
श्रीवस्तीनगर येथील डीपीमध्ये आरक्षक्षत िागेवर एकूण ८७७ घरकुलाींचे बाींधकाम

करण्यास केंद्र शासनाने मान्यता ठदली आहे . त्यानस
ु ार स्लाईस क्र. १ मध्ये २८८ व स्लाईस
क्र. २ मधील १९२ अशी एकूण ४८० घरकुलाींचे वा्प, शहरातील ववकास कामात बाधीत होऊन

बेघर झालेल्या लाभाथींना करण्यात आले आहे . स्लाईस क्र.३ मधील ३९७ घरकुले, ववकास
कामात बाधीत लाभाथी र्नजश्चत होतील. त्यानुसार मशल्लक घरकुलाींचे वा्प करण्याची
कायिवाही महानगरपामलकेमार्ित चालू आहे.
(३) हे खरे नाही.

(४) सदरील घरे शहरातील ववकास कामात बाधीत होऊन बेघर होणा-या मालमत्ताधारकाींना
वा्प करण्यासाठी बाींधण्यात आलेली असल्याने ववकास कामात बाधीत मालमत्ताधारक
र्नजश्चत करुन तसे घरकुलाींचे वा्प करण्याचे प्रयोिन आहे .
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
पुणे शहरातील वडगाव शेरी येथील वाहतूिीच्या समस्याबाबत
(३३)

५२७४७ (२८-०४-२०१६).

श्री.िगदीश मुळीि (वडगाव शेरी) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

(१) पुणे शहरातील वडगाव शेरी येथे वाहतूक समस्या र्नमािण झाली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, पुणे शहरातील वाहन सींख्येत झपाट्याने वाढ होत असून त्यामुळे वाहतुकीची
कोंडी होत असल्याने वाहन अपघाताींची सींख्या वाढत आहे असे माहे िानेवारी, २०१६ मध्ये वा
त्यादरम्यान र्नदशिनास आले, हे खरे आहे काय,
(३) असल्यास, शासनाने याबाबत चौकशी केली आहे काय,
(४) असल्यास, चौकशीअींती पुणे शहरातील वडगाव शेरी मधील वाहतूक समस्याींवर र्नयींत्रण
आणण्याबाबत शासनाने कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (३०-०८-२०१६) : (१) हे खरे नाही.
(२) हे खरे नाही.
वडगाव शेरी पररसरामध्ये सन २०१५ मध्ये २ अपघात झाले असन
ू एवप्रल, २०१६ अखेरपयांत
एकही अपघात झालेला नाही.
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
(४) वडगाव शेरी पररसरातील वाहतुक सुरळीत ठे वण्याकररता खालीलप्रमाणे उपाययोिना
करण्यात आल्या आहे त.

वव.स. २३५ (26)
अ) पुणे नगर रोडवर वडगाव शेरी िींक्कशन ते ववमाननगर चौकापयांत रस्त्याींच्या
दोन्ही बािूस नो-पाककांग करण्यात आले आहे .

ब) या पररसरातील मसग्नल्सची वेळ से् करण्यात आली आहे .
क) पोलीस कमिचाऱ्याींची नेमणक
ू करण्यात आली असन
ू पेरोमलींग करण्यात येत.े

(५) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
मांब
ु ईतील मालाड पव
ू ि येथील टाईम्स ऑफ इांडडया प्रेस िवळील
अनधधिृतररत्या पाकििग िेलेली िन
ु ी वाहने हटववण्याबाबत

(३४) ५३०५३ (२४-०५-२०१६).

श्री.रुपेश म्हात्रे (मभवांडी पूव)ि :

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मुींबईतील मालाड पूवि येथील ्ाईम्स ऑर् इींडडया प्रेस िवळील रहे िा कॉम्प्लेक्कस या

पररसरात रस्त्याींच्या दोन्ही बािूला अनेक वषािपासून पडून असलेली िुनी व िीणि झालेली
वाहने अनधधकृतररत्या पाककिग केलेले असल्याने ते ह्ववण्याबाबतची मागणी स्थार्नक
नागररक, लोकप्रर्तर्नधी याींनी वारीं वार पोमलसाींकडे तक्रारीच्या स्वरुपात करुनही सदर वाहने
अदयापही ह्ववण्यात आलेली नाहीत, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास, उक्कत प्रकरणी शासनाने कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२३-०८-२०१६) :(१) हे खरे नाही.
(२) वाहतुक ववभागास तक्रार प्राप्त झाल्यानींतर नमूद ठठकाणी असलेल्या ९ मो्ार सायकली

व १ मो्ार वाहन खािगी क्रेनच्या सहाय्याने ह्ववण्यात आले आहे त. तसेच, ४ मो्ार वाहन
िास्त

प्रमाणात

िीणि

अवस्थेत

असल्याने

आणण

ह्ववणे

शक्कय

नसल्याने

त्याबाबत

महानगरपामलका कायािलयास कळववण्यात आले आहे.
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

नाांदेड वाघाळा शहर महानगरपामलिेच्या हहद्दत ररलायांस ४ िी टॉवर
उभारणीसाठी आयक्
ु ताांनी ननयमबाहय परवानगी हदली असलयाबाबत
(३५)

५३२०८

(नायगाांव) :

(१९-०५-२०१६).

श्री.डी.पी.सावांत

(नाांदेड

उत्तर),

श्री.वसांतराव

चव्हाण

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नाींदेड वाघाळा शहर महानगरपामलकेच्या हठद्दत

ररलायींस ४ िी चे भूममगत केबल लाईन

्ाकण्याचे काम तसेच सदरील कींपनीचे मोबाईल ्ॉवर उभे करण्याचे काम ववना परवाना चालू

केल्याबाबत चौकशी सममती नेमली असून, त्या सममतीचा मींिूरी अहवाल प्राप्त झाल्यामशवाय
मनपा प्रशासनाने काम सुरु करु नये असा ठराव पाररत केला असताींनाही

तसेच मोबाईल

वव.स. २३५ (27)
्ॉवर उभारणीसाठी मा.उच्च न्यायालयाचे र्नदे शानुसार राज्यशासनाने ठदनाींक ४ माचि, २०१४

रोिी एक वेगळी उपववधी केली असून, त्या उपववधीचा वापर न करता आयुक्कताींनी बाींधकाम
उपववधी मधील र्नयमाींतगित र्नयम ३२ (१) (इ) चा वापर करुन त्याींच्या ववशेष अधधकारात
ररलायींस कींपनीच्या २६ मोबाईल ्ॉवरला परवानगी ठदली आहे , हे खरे आहे काय ,
(२) असल्यास ठदनाींक ४ माचि, २०१४ चे रािपत्रात नमूद केलेल्या २१ प्रकारच्या अ्ी व
शतींची पुतत
ि ा न करता परवानगी दे ण्यात आली आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०९-०९-२०१६) :(१) होय, हे खरे आहे .
(२) अींशत: हे खरे आहे .
एकूण २६ प्रकरणापैकी ११ प्रकरणात ठद. ४ माचि, २०१४ च्या रािपत्रात नमूद केलेल्या

२१ प्रकारच्या अ्ीींची पत
ि ा करण्यात आली आहे . उविररत दहा प्रकरणात एक अ्ीची पत
ि ा
ु त
ु त
झाली नाही. पाच प्रकरणात दोन अ्ीींची पुतत
ि ा झालेली नाही. पुतत
ि ा नसलेल्या प्रकरणात
ववकास र्नयींत्रण र्नयमावेलीमधील कलम ३२ (१) (e) नूसार आयुक्कत, नाींदेड वाघाळा शहर
महानगरपामलका याींच्या अधधकाराअींतगित परवानगी दे ण्यात आलेली आहे .

(३) शासनाच्या ठदनाींक १३स६स२०१६ च्या पत्रान्वये ववभागीय आयक्क
ु त, औरीं गाबाद याींना सदर
प्रकरणी सखोल चौकशी करुन अहवाल सादर करण्याचे र्नदे श ठदले आहे त.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
मांब
ु ई धारावीतील ५९ हिार झोपडयाांच्या पन
ु ववििासाबाबत
(३६)

५४३५९ (२९-०८-२०१६).

श्री.सांिय पोतनीस (िमलना), श्री.भास्िर िाधव (गुहागर),

श्री.ियांत पाटील (इस्लामपूर), श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांरा ा िळवा), श्री.सुरेश लाड (ििित),
श्री.िालीदास िोळां बिर (वडाळा), प्रा.वषाि गायिवाड (धारावी), श्री.अममन पटे ल (मुांबादे वी),
डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.वविय वडेट्टीवार (रा म्हपूरी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम),

श्री.शमशिाांत मशांदे (िोरे गाव), श्री.मिरां द िाधव-पाटील (वाई), श्री.वैभव वपचड (अिोले),
श्री.मधस
ु ूदन िेंद्रे (गांगाखेड), श्रीमती हदवपिा चव्हाण (बागलाण), श्री.हसन मश्र
ु ीफ (िागल),
श्रीमती तप्ृ ती सावांत (वाांद्रे पूव)ि :
करतील काय :-

सन्माननीय गह
ृ ननमािण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा

(१) मुींबई धारावीतील ववस्तीणि अशा १८३ हे क्क्र िागेत चार सेक्क्रमध्ये उ्या असलेल्या ५९

हिार झोपडयाींचा पुनवविकास करुन तेथील रठहवाश्याींना चाींगली घरे दे ण्याचा र्नणिय राज्य
शासनाने माहे मे, २०१६ मध्ये वा त्या सम
ु ारास घेतला आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर र्नणियानुसार उक्कत प्रकल्पातील कामे कोणकोणत्या ववकासकाींना दे ण्यात
येणार आहे व त्याकररता कोणत्या अ्ी व शती ववकासकाींना घालून दे ण्यात येणार आहे ,

वव.स. २३५ (28)
(३) तसेच सदर प्रकल्प ककती कालावधीमध्ये पूणि होणे अपेक्षक्षत आहे वा त्यानुषींगाने सुरु
असलेल्या कायिवाहीची सदय:जस्थती काय आहे ?

श्री. प्रिाश महे ता (०७-१०-२०१६) :(१) (२) व (३) धारावी पन
ु विसन प्रकल्पादवारे धारावी

अधधसूधचत क्षेत्रातील सेक्क्र १ ते ४ च्या पन
ु वविकासाकररता िागर्तक स्तरावर िाठहरात दे वून
ठद. ३०.०१.२०१६ पासन
ू सुरू केलेल्या र्नववदा प्रकक्रयेला पाच वेळा मुदतवाढ दे ऊनही प्रर्तसाद

ममळू शकलेला नाही. सबब, र्नववदा प्रकक्रया ्यपगत क्षेत्राचा पुनवविकास होण्याच्या अनुषींगाने
इतर पयाियाींचा ववचार सरू
ु आहे.

___________
धचखली नगरपररषदे माफित राबववण्यात येणाऱया घरिुल योिनेतील
वाढीव अनद
ु ानाचे वाटप िरणेबाबत

(३७)

५५२६६ (२६-०८-२०१६).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.राहुल बोंद्रे (धचखली) :

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील

(१) धचखली नगरपररषदे मार्ित राबववण्यात येणाऱ्या घरकुल योिनेतील वाढीव अनद
ु ानाच्या

्प्प्याचे त्वरीत वा्प करा तसेच भौर्तक सुववधाींची कामे त्वरीत सुरु करा अशी मागणी होत
असल्याचे माहे िून, २०१६ वा त्यासुमारास र्नदशिनास आले आहे, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, उक्कत प्रकरणी शासनाने कोणती कायिवाही केली वा करीत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१९-०९-२०१६) :(१) होय.
(२) व (३) सदर घरकुल योिना लाभार्थयाांमार्ित राबववण्यात येत असल्याने लाभार्थयाांच्या
कागद पत्राींची छाननी तसेच त्याींच्या खात्याच्या पासबुकची आणण ्हाऊचरची तपासणी
करण्याकामी कालावधी लागला आहे .

प्रकल्प ्यवस्थापन सल्लागार अकोला याींच्यामार्ित लाभार्थयाांचा वाढीव अनुदानाचा

प्रस्ताव तपासून िून मठहन्यापासून वाढीव अनुदान वा्पास नगर पररषदे ने सुरुवात केलेली
आहे .

___________
राज्यातील स्वातांत्र्य सैननि व त्याांचे वारसाांचे ववववध प्रलांबबत प्रश्नाांबाबत
(३८)

५५५७५ (२९-०८-२०१६).

श्री.सुरेश हाळवणिर (इचलिरां िी) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

(१) राज्यातील स्वातींत्र्य सैर्नक व त्याींचे वारसाींचे ववववध प्रलींत्रबत प्रश्नाींबाबत कोल्हापुर जिल्हा
स्वातींत्र्य सैर्नक सींघ्ना याींनी मा. मुख्यमींत्री याींना ववववध मागन्याींचे र्नवेदन माहे मे, २०१६
च्या दस
ु ऱ्या आठवडयात सादर केले आहे, हे खरे आहे काय,

वव.स. २३५ (29)
(२) असल्यास, स्वातींत्र्य सैर्नकाींची ना मींिुर झालेली पेन्शन प्रकरणे, वारसाींच्या नोकरीचे प्रश्न
व स्वातींत्र्य सैर्नकाींच्या प्रश्नाींबाबत सममती नेमण्याबाबत सदर र्नवेदनात मागणी केली आहे ,
हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, उक्कत मागण्याींबाबत कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१९-०९-२०१६) :(१) होय.
(२) होय.
(३) शासन र्नणिय ठदनाींक ०४.०७.१९९५ नूसार (अ) तूरूगवास झालेले स्वातींत्र्य सैर्नक, (आ)

पकड वॉरीं ् र्नघाल्यामुळे र्रारी राठहलेले स्वातींत्र्य सैर्नक, (इ) भूममगत स्वातींत्र्य सैर्नक
आणण (ई) गोवा मुक्कती सींग्रामात सहभागी झालेले स्वातींत्र्य सैर्नक याींनी र्नवत्ृ तीवेतन
ममळण्यासाठी कोणते परु ावे सादर करणे आवश्यक आहे , हे ववठहत करण्यात आलेले आहे. सदर

र्नकषाची पुतत
ि ा ज्या प्रकरणामध्ये होत नाही, ती प्रकरणे स्वातींत्र्य सैर्नक उच्चाधधकार
सममतीने नामींिूर केलेली आहे त.

स्वातींत्र्य सैर्नकाींच्या नामर्नदे मशत पाल्याींना शासकीय सेवत
े ील ग् ‘क’ व ‘ड’ च्या

पदावरील र्नयक्क
ु तीसाठी पसींतीक्रम व वयोमयािदेत सवलत ठदलेली आहे .

त्यामुळे स्वातींत्र्य सैर्नकाींच्या प्रश्नाबाबत वेगळी सममती नेमण्याची आवश्यकता नाही.

(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
धळ
ु े शहरातील िीणि झालेलया इमारतीांबाबत
(३९)

५५६१४ (२९-०८-२०१६).

श्री.िुणाल पाटील (धळ
ु े ग्रामीण), श्री.डी.एस.अहहरे (साक्री),

श्री.आमसफ शेख (मालेगाांव मध्य), श्री.अममन पटे ल (मुांबादे वी) :
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

(१) धुळे शहरात िीणि झालेल्या व कोसळण्याच्या जस्थतीत असलेल्या शींभरपेक्षा िास्त
इमारती असल्याचे माहे मे, २०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान र्नदशिनास आले आहे , हे खरे आहे
काय,
(२) असल्यास, सदर इमारतीमधील राहणाऱ्या नागररकाींचे वास्त्य धोक्कयात आले आहे , हे ही
खरे आहे काय,
(३) असल्यास, सदर इमारतीमधील नागरीकाींचे सुरक्षक्षत ठठकाणी स्थलाींतर करण्याबाबत
शासनाने कोणती कायिवाही केली आहे वा करण्यात येत आहे ,
(४)

नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. २३५ (30)
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२०-०९-२०१६) :(१) यासींदभाित महानगरपामलकेतर्े प्राथममक स्वरुपाचा

स्हे मे, २०१६ अखेर करण्यात आलेला आहे . यामध्ये प्राथममक अहवालानस
ु ार ८५ इमारती
धोकादायक जस्थतीत आढळलेल्या आहे त. याबाबत सींबींधधत इमारत मालकाींना इमारतीचे
स्रक्कचरल ऑडड् करण्याबाबत महानगरपामलकेतर्े लेखी पत्र दे ण्यात आलेले आहे.
(२) हे खरे नाही.

(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________

मौिे बापिळ (ता.जि.िालना) येथील दमलत महहलेस मारहाण िरण्यात आलयाबाबत
(४०)

५६९४५ (२३-०८-२०१६).

श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांरा ा िळवा),

श्री.भास्िर िाधव (गह
ु ागर), श्री.हदपि चव्हाण (फलटण) :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील

(१) मौिे बापकळ (ता.जि.िालना) येथील सावििर्नक नळावर पाणी भरण्यासाठी गेलेल्या
दमलत मठहलेस सवणाांनी िातीवाचक मशवीगाळ करुन मारहाण केल्याची घ्ना ठदनाींक ३१ मे,
२०१६ रोिी वा त्यासुमारास र्नदशिनास आली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर प्रकरणी कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे
(३)

नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०६-१०-२०१६) :(१) होय.
(२)

सदर

प्रकरणी

कर्यािदीनी

ठदलेल्या

तक्रारीवरुन

पो.स््े .मौिपुरी

(जि.िालना)

येथे

गु.र.नीं.५७/२०१६ कलम-१४३, १४७, १४९, ३२३, ५०४, ५०६ भादीं वव सह कलम ३(१)(११)
अ.िा.ि.सअ.प्र.का. १९८९ अन्वये व कलम १३५ म.पो.का. प्रमाणे ठद. २५.५.२०१६ रोिी गन्
ु हा

दाखल करण्यात आला आहे . उपववभागीय पोलीस अधधकारी, परतुर हे पुठढल तपास करत
आहे त.

(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

िुने नामशि पररसरातील डॉ. झािीर हुसेन रुग्णालयाची अत्यांत दरु ावस्था झालयाबाबत
(४१)

५७९४४ (२६-०८-२०१६).

श्री.रािाभाऊ (पराग) वािे (मसन्नर) :

सन्माननीय

मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) िुने नामशक पररसरातील डॉ. झाकीर हुसेन रुग्णालयाची अत्यींत दरु ावस्था झाली असन
ू
रुग्णालयाच्या दरू
ु स्तीकररता स्थार्नक नागररकाींनी वेळोवेळी मागणी करून दे खील कोणतीही
कायिवाही करण्यात आली नाही, हे खरे आहे काय,

वव.स. २३५ (31)
(२) असल्यास, या रूग्णालयाची दरू
ु स्ती करण्यासाींदभाित शासनाने कोणती कायिवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२०-०९-२०१६) :(१) हे खरे नाही.
डॉ.झाकीर हुसेन रुग्णालयाच्या दरु
ु स्तीची कामे नामशक महानगरपामलकेमार्ित करण्यात
आली आहे त. तसेच सदर रुग्णालयाच्या ्यवस्थापनाने मागणी केल्यानस
ु ार वेळोवेळी
आवश्यक ती दरु
ु स्तीची तथा सवु वधा परु ववण्याची कामे महानगरपामलकेमार्ित करण्यात येतात.
(२) प्रश्न उद्ावत नाही.
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
नागपरू सध
ु ार प्रन्यासच्या तरोडी येथील िमीनीबाबत
(४२)

५८०४६ (२९-०८-२०१६).

श्री.वविास िांु भारे (नागपूर मध्य), श्री.सुधािर दे शमुख

(नागपूर पजश्चम), श्री.िृष्ट्णा खोपडे (नागपूर पूव)ि , श्री.सध
ु ािर िोहळे (नागपूर दक्षक्षण) :
सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नागपूर सुधार प्रन्यासची तरोडी येथे िमीन असुन या िमीनीचे नींदनवन जस्थत
कींु भार्ोली येथे जििामाता हाऊमसींग सोसाय्ीचे सींचालक याींनी बनाव् दस्तावेि तयार करुन
अनेक लोकाींना भख
ु ींड ववकले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर भख
ु ींडाच्या नोंदणी रजिस््ारच्या सींगनमताने करण्यात आल्या, हे ही खरे
आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय त्यानस
ु ार कोणती कारवाई केली वा
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२२-०९-२०१६) :(१), (२), (३) व (४) मौिा तरोडी (खुदि) येथील

ख.क्र.४६स२ (िन
ु ा) नवीन ख.क्र.१५, क्षेत्रर्ळ ८.२५ एकर ही िागा नागपूर सुधार प्रन्यासच्या
मालकीची असून, या िागेची ररतसर मोिणी ठदनाींक ११स८स२०१५ रोिी करण्यात आलेली आहे.

त्यावेळी श्री.अशोक धापोडकर व श्री.रािू मललवा कनोिीया याींनी नागपरू सध
ु ार प्रन्यासची

िागा गावठान दशिवून, जििामात लॅ न्ड डे्हलपसि नावाने अनधधकृत अमभन्यास तयार करुन,
त्यावर भख
ु ींडाची आखणी करुन त्यातील भख
ु ींडधारकाींना अवैधररत्या भख
ु ींडाची ववक्री केल्याचे

र्नदशिनास आलेवरुन, नागपूर सुधार प्रन्यासने सींबींधधताींववरुध्द नींदनवन पोलीस स््े शन नागपूर
येथे तक्रार दाखल केली आहे . त्यानस
ु ार पोलीस ववभागाने प्रथम खबरी अहवाल क्र.३७९ ठदनाींक
१स१०स२०१५ अन्वये गुनहा दाखल केलेला आहे .

वव.स. २३५ (32)
उक्कत अमभन्यासातील २७६ भूखड
ीं ापैकी ६६ भूखींडावर अवैध बाींधकाम झालेले असून, या

६६ भूखींडावर अवैध बाधकाम करणा-या भूखींडधाराकाींना ठदनाींक १९स९स२०१५ अन्वये नागपूर
सुधार प्रन्यास अर्नर्नयम १९३६ चे कलम ७ अन्वये नो्ीस बिावण्यात आलेली आहे .

असे सभापती, नागपरु सध
ु ार प्रन्यास याींच्या अहवालात नमूद करण्यात आलेले आहे.
___________

राज्यातील शहरी भागातील पाणी टां चाईची पररजस्थती लक्षात घेऊन तातडीच्या पाणी पुरवठा
(४३)

योिना सरु
ु िरण्यासाठी असलेली लोिवगिणीची अट मशथील िरण्याबाबत

५८३३४ (२६-०८-२०१६).

(परभणी) :

श्री.रािाभाऊ (पराग) वािे (मसन्नर), डॉ.राहूल पाटील
सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील शहरी भागातील पाणी ्ीं चाईची पररजस्थती लक्षात घेऊन तातडीच्या पाणी
पुरवठा योिना सुरु करण्यासाठी असलेली लोकवगिणीची अ् शासनाने मशथील केली आहे , हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, “अ”, “ब” व “क” वगि महानगरपामलका आणण नगरपामलका क्षेत्रासाठी ककती
्क्कके लोकवगिणी मशथील करण्यात आली आहे ,
(३) तसेच, शहरी भागातील ककती व कोणकोणत्या पाणी पुरवठा योिना न्याने कायािन्वीत
करण्यात आल्या आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१९-०९-२०१६) :(१) हे खरे नाही.
(२) व (३) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
नागपूर जिल्यातील पारमशवनी तालुक्यास नगर पांचायत व प्रशासि ननयुक्त िरण्याबाबत
(४४)

५९११७

(२६-०८-२०१६).

श्री.डड

मललीिािन
ूि

मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

नागपूर

जिल््यातील

पारमशवनी

तालुक्कयास

रे ड्डी

नगर

(रामटे ि) :

पींचायत

व

सन्माननीय

प्रशासक

र्नयुक्कत

करण्याबाबतचे र्नवेदन मा.मख्
ु यमींत्री याींना माहे नो्हें बर, २०१५ रोिी ठदल्यानींतर मा.मख्
ु यमींत्री
याींच्याकडून जिल्हाधधकारी नागपूर याींना पत्रादवारे त्वरीत र्नणिय घेण्याबाबतच्या सुचना ठदल्या
असल्याचे माहे िानेवारी, २०१६ वा त्यासुमारास र्नदशिनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्कत प्रकरणी शासनाने कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२२-०९-२०१६) :(१) होय.
(२) व (३) राज्य र्नवडणुक आयोगाचे स्थायी र्नदे शानुसार नागपूर जिल््यातील पारमशवनी
ग्रामपींचायतीचे नगर पींचायतीत रुपाींतर करण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या ववचाराधीन आहे .
___________

वव.स. २३५ (33)

चाांदरू बािार नगरपररषद हद्दीतील नारायण नगर येथील सवे न १ आणण २/२
मध्ये असलेलया खुलया िागेतील १० टक्िे िागा श्री मशवािी
महाराि बहुउद्देषीय सामाजिि सांस्था याांना दे ण्याबाबत

(४५)

६०८०५ (२९-०८-२०१६).

श्री.ओमप्रिाश ऊफि बच्चू िडू (अचलपूर), डॉ.अननल बोंडे

(मोशी), श्री.ववनायिराव िाधव-पाटील (अहमदपूर) :
खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा

(१) चाींदरू बािार नगरपररषद हद्दीतील नारायण नगर येथील सवे नीं. १ आणण २स२ मध्ये
असलेल्या खुल्या िागेतील १० ्क्कके िागा श्री.मशवािी महाराि बहुउद्देशीय सामाजिक सींस्था
चाींदरू बािार याींना त्रु्ीींची पत
ि ा करून दे ण्याबाबत स्थार्नक ववधानसभा सदस्य अचलपूर
ू त
याींनी

नगरववकास ववभाग याींना ठदनाींक २३ मे, २०१६ रोिी लेखी पत्र मलहून मागणी केली
होती, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, याबाबत शासनाने कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२०-०९-२०१६) : (१) होय.
(२)

व

(३)

प्रश्न

भाग

१

मध्ये

नमुद

ववनींतीच्या

ठदनाींक १७/०६/२०१६ रोिी र्नगिममत करण्यात आले आहे त.

अनुषींगाने

आवश्यक

आदे श

___________
िालना जिलहयातील िाफ्राबाद, बदनापूर व मांठा या नवननममित नगरपांचायतीांवर
िायमस्वरूपी मख्
ु याधधिारी ननयुक्त िरण्याबाबत

(४६)

६१३७४ (२९-०८-२०१६).

श्री.सांतोष दानवे (भोिरदन) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) िालना जिल््यातील िाफ्राबाद, बदनापूर व मींठा या नवर्नममित नगर पींचायतीींवर प्रभारी
मख्
ु याधधकारी र्नयक्क
ु त करण्यात आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, नवर्नममित नगर पींचायतीींचा कारभार गतीमान ्हावा याकरीता कायमस्वरूपी
मुख्याधधकारी दे ण्यात यावा अशी मागणी स्थार्नक लोकप्रर्तर्नधी व िनतेकडून होत आहे , हे
ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास,

िालना

जिल््यातील

सवि

नवर्नममित

नगरपींचायतीवर

कायमस्वरूपी

मख्
ु याधधकारी र्नयक्क
ु त करण्याबाबत शासनाने कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२२-०९-२०१६) :(१), (२), (३) व (४) िालना जिल््यातील िाफ्राबाद,
बदनापूर मींठा व घनसावींगी या नवर्नममित नगरपींचायतीपैकी

िाफ्राबाद, बदनापूर व मींठा या

वव.स. २३५ (34)
नवर्नममित नगरपींचायतीींच्या मुख्याधधकारी पदावर महाराषर लोकसेवा आयोगाकडुन पुरस्कृत
सरळसेवा

प्रववष्

मुख्याधधकारी,

ग्-ब

सींवगाितील

पररववक्षाधीन

प्रमशक्षणाथीना

ठदनाींक

१३.०८.२०१६ च्या शासन आदे शान्वये On Field Trainnig स्वरुपात र्नयुक्कत्या दे ण्यात
आलेल्या आहे त

___________

गडधचरोली नगरपररषद अांतगित असणाऱया झोपडपट्टयाांना घराांचे स्थायी पट्टे दे णेबाबत
(४७)

६२०२६ (२९-०८-२०१६).

डॉ.दे वराव होळी (गडधचरोली) :

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

(१) गडधचरोली नगर पररषदे मध्ये मागील २५ वषाांपासून रामनगर, इींठदरानगर, गोकुळनगर,
वववेकानींद नगर इत्यादी झोपडपट्टय
ु या झोपडपट्टय
् ा असन
् ाींना रस्ते, वीि, पाणी, मशक्षण,
आरोग्य यासारख्या सवि सोयी सुववधा मागील अनेक वषाांपासन
ू नगर पररषदे मार्ित पुरववण्यात
येत आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, त्याींना अिूनपयांत कायमस्वरूपी घराींचे पट्टे दे ण्यात आलेले नाही, हे ही खरे
आहे काय,
(३)

असल्यास याबाबत शासनाने कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२३-०९-२०१६) :(१) होय.
(२) सदर क्षेत्र झड
ु पी िींगल प्रकारात येत असल्याने व सदर क्षेत्रास १९८० चा वन अधधर्नयम
लागू होत असल्यामळ
ु े पट्टे दे ण्यात आलेले नाहीत.
(३) व (४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

मँगननि खणन उपक्रमाच्या माध्यमातन
ू नागपरू रामटे ि
माईन्सचे प्रकक्रया उद्योग उभारणेबाबत

(४८)

६३४११ (२९-०८-२०१६).

श्री.डड मललीिािन
ूि रे ड्डी (रामटे ि) :

सन्माननीय खननिमि

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मँगर्नि खाण उपक्रमाच्या माध्यमातून नागपूर राम्े क माईन्सचे प्रकक्रया उदयोग
उभारणेबाबत केंद्र शासन व राज्य शासनाचे धोरण असल्याचे माहे िून, २०१६ च्या र्तसऱ्या
आठवडयात र्नदशिनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्कत उदयोगाच्या माध्यमातन
मँगर्नि प्रकक्रया उदयोगामार्ित बेरोिगार
ू
युवकाींना सींधी दे ण्यात येणार आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर प्रकल्प कधी पयांत कायािन्वीत करण्यात येणार आहे तसेच प्रकल्पाचे
थोडक्कयात स्वरुप काय आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. सुभाष दे साई (१७-०९-२०१६) :(१) हे खरे नाही.
(२), (३) व (४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
नामशि येथील मसांहस्थ पविणीिाळात शासिीय अधधिारी / िमिचाऱयाांना
पुरवण्यात आलेलया आहार पुरवठयाच्या दे यिाबाबत
(४९)

६३९६० (२९-०८-२०१६).

श्रीमती ननमिला गाववत (इगतपूरी) :

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

(१) नामशक येथील मसींहस्थ पविणीकाळात अींतगित व बा्य वाहनतळावर र्नयुक्कत केलेल्या
ववववध शासकीय अधधकारीसकमिचाऱ्याींना पुरवण्यात आलेल्या आहार पुरवठयाच्या त्रबलाींमध्ये

मोठ्या प्रमाणावर कपात करण्यात आल्याचे आरोप मठहला बचतग्ाींकडून करण्यात आले
असल्याचे माहे िून, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान र्नदशिनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन मठहला बचतग्ाींची दे यके मींिूर
करण्याबाबत कोणती कायिवाही केली आहे वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२०-०९-२०१६) : (१) हे खरे नाही.
मसींहस्थ कींु भमेळ्याच्या कालावधीत जिल्हा पररषदे च्या ग्रामीण ववकास यींत्रणेमार्ित

तसेच, नामशक महानगरपामलकेमार्ित तात्परु त्या स्वरुपात उभारलेल्या बा्य व अींतगित

वाहनतळावरील मठहला बचत ग्ाींच्या आहार पुरवठा वप्रत्यथि अदा करावयाची कोणतीही दे यके
प्रलींत्रबत नाहीत.

(२) प्रत्येक मठहला बचत ग्ास मींिूर दरानुसार तसेच पुणि रकमेची दे यके अदा करण्यात
आलेली आहे त.

(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
िळगाव शहरातील भटक्या िुत्र्याांचा बांदोबस्त िरण्याबाबत
(५०)

६४४०२ (२९-०८-२०१६).

श्री.सरु े श (रािम
ू ामा) भोळे (िळगाव शहर) :

सन्माननीय

मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) िळगाव शहरात भ्क्कया कुत्र्याींनी मागील ५ मठहन्यात ८०० ते ९०० नागररकाींना चावा
घेतल्याचे माहे िून, २०१६ च्या पठहल्या आठवड्यात र्नदशिनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सवोच्च न्यायालयाच्या र्नणियानूसार भ्क्कया कुत्र्याींना मारता येत नसल्यामुळे
राज्यात भ्क्कया कुत्र्याींची सींख्या वाढुन रॅबीिच्या रुग्णाींत वाढ झाल्याचे र्नदशिनास आले आहे ,
हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, िळगाव महानगरपामलकेने १५ हिार कुत्र्याींचे र्नत्रबि
ि ीकरण करण्यासाठी केवळ
१ लाख रुपयाींची तरतुद केल्यामळ
ु े र्नववदे ला प्रर्तसाद ममळालेला नाही, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, भ्क्कया कुत्र्याींचा कायमस्वरुपी बींदोबस्त करण्यासाठी शासनाने कोणती
कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५)

नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२०-०९-२०१६) :(१) अींशत: खरे आहे.
िळगाव शहरात भ्क्कया कुत्र्याींनी ४०० ते ५०० नागररकाींना चावा घेतल्याच्या तक्रारी

महानगरपामलकेस प्राप्त झाल्या आहे त.
(२) होय.
(३) होय.

(४) सन २०१६-१७ या आधथिक वषािमध्ये मोका् कुत्रे याींचे र्नबीिीकरण करणे या कामासाठी

रु. १० लक्ष रक्ककमेची तरतद
ू करण्यात आलेली असन
ू , त्याअनष
ु ींगाने ई-र्नववदा प्रकक्रया
महानगरपामलकेमार्ित राबववण्यात येत आहे .
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________

ववधान भवन :

डॉ. अनांत िळसे

नागपूर.

प्रधान सधचव
महाराष्ट्र ववधानसभा.

_________________________
शासकीय मध्यवती मुद्रणालय, नागपूर.

