अताराांकित प्रश्नोत्तराांची २४७ वी यादी

महाराष्ट्र ववधानसभा
चौथे अधधवेशन, २०१६
___________

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५०
___________

मांबर्इच्या नगनारातीग ाोरे ााांव गचिश्चम येथीग धसदाथइनार
येथीग मोिळया जााेच्या आरक्षणाबाबत
(१)

६५४१ (०७-०४-२०१५).

नार) :

श्री.अशोि गाटीग (भाांडूग गचिश्चम), श्री.तिाराम िाते (अणशक्ती

सन्माननीय ाह
ृ ननमाइण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मुींबर्इ उपनगरातील गोरे गाींव पश्चचम येथील ससध्दाथइनगर येथे ११५० चौ.मी.ची. मोकळी
जागा असून ही जागा गेली अनेक वर्षे श्ककम ऑफ ओपन कपेस ोमोकळया जागेसा
आरक्षण) म्हणून राखीव आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या जागेचे आरक्षण बदलण्याचा म्हाडाचाचा रस्कताव आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या प्लॉ्या चारही बाजुला र्मारती आहे त व मधोमध ही एकमेव मोकळी
जागा असून ववभागातील मुलाींना खेळण्यासा

हा भख
ू ींडाच हवा असल्याने पसरसरातुन या

रस्कतावास ववरोध आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, या रस्करणी शासनाने कोणता ननणइय घेतला वा घेण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. प्रिाश महे ता (३०-०८-२०१६) :ो१), (२), (३), (४) व ो५) उपाध्यक्ष तथा मुख्य कायइकारी
अधधकारी, म्हाडाचा याींचक
े डाचून रस्ाप्त अहवालानस
ु ार मींब
ु ई महानगरपासलकेया सन १९९१ या

मींजूर ववकास आराखड्यानुसार सदरहू भूखींडाच “रहहवासी क्षेत्र” (R-Zone) म्हणून दशइववले आहे .
तसेच मुींबई मनपाया वेळोवेळी मींजुर झालेल्या असभन्यासानुसार सदर भूखींडाच “R-१” (रहहवासी
भूखींडाच)

म्हणून

खेळण्यासा

दशइववले

वव.नन.नन.

आहे . सदर असभन्यासात
नुसार

आवचयक

मोकळे

करमणक
ू ीचे/खेळाचे मैदान म्हणन
ू आरक्षक्षत आहे त.

अन्य

ह काणी

भूखींडाच

ववभागातील मुलाींना

ोRecreation

रस्चनाींककत भूखींडाचावर सद्य:श्कथतीत परवडाचणारी घरे ननमाइण करण्यासा

योजना रस्कताववत करण्यात येत आहे .

___________

Ground)

गह
ृ ननमाइण

वव.स. २४७ ो2)
मांबईतीग ाावठाण िोळीवाड्याचे गनववइिासाबाबत
(२)

७९०५ (०७-०४-२०१५).

श्री.तिाराम िाते (अणशक्ती नार), श्री.सांजय गोतनीस

(िधगना), डॉ.बागाजी किणीिर (अांबरनाथ), श्री.मांाेश िडाळिर (िगाइ) :

सन्माननीय

मख्यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) मुींबईतील गाव ाण कोळीवाड्याचे पुनववइकासाचे काम मागी लागावे याकसरता मा.मुख्यमींत्री

महोदयाींनी नुकतेच माहे जानेवारी, २०१५ मध्ये केंद्र सरकारया मान्यता रस्ाप्त एजन्सीकडाचून
तयाींची सीमा ननश्चचती करण्यास ततवत: मान्यता हदली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, बाल्कनी, ्े रेस, प्लॉ्वरबेडाच या वाया जाणाऱ्या एफएमआयची भरपाई म्हणून

हदला जाणारा फींजीबल एफएसआय मुींबईतील जुन्या गह
ृ ननमाइण सोसायटयाींना दे ण्याचा ननणइय
दे खील घेण्यात आला आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त ननणइयावर अींमलबजावणी केव्हापासून करण्यात येणार आहे ,

(४) असल्यास, सदर ननणइयाचा फायदा मुींबईतील ककती गह
ृ ननमाइण सोसायटयाींना होणार
आहे ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (३०-०९-२०१६) :ो१) बह
ु ई क्षेत्रातील कोळीवाड्याींचे रस्तयक्ष ननसरक्षण
ृ न्मींब
करून ससमाींकन करण्यासा
करण्यासा

अनुसरावी लागणारी कायइपध्दती व मागइदशइक ततवे ननश्चचत

महसूल व वन ववभागाया हदनाींक १९/११/२०१२ या शासन ननणइयान्वये ससमती

ग त करण्यात आली होती. सदर ससमतीने अहवालही सादर केलेला होता. तयाींनी ननश्चचत

केलेली कोळीवाड्याींची सींख्या व केंद्र शासनाया कृवर्ष व पशुसींवधाइन दग्ु धव्यवसाय व
मतकयव्यवसाय मींत्रालय हदल्ली याींया अधधपतयाखालील केंद्रीय सागरी मतकयकी सींशोधन

सींकथा, कोची ोभारतीय कृवर्ष अनुसींधान पसरर्षद) याींनी केलेल्या महाराषर राज्याया सागर
जनगणना सन २०१० या सव्हे क्षणामध्ये दशइववलेली कोळीवाडाचयाींची सींख्या यामध्ये ववसींगती
आढळल्याने याबाबत केंद्रीय सागरी मतकयकी सींशोधन सींकथा, कोची याींचक
े डाचील रस्नतननधीसह
सींयक्
ु त कथळ ननरीक्षण रस्कताववत करणेत आलेले होते. हदनाींक ५.९.२०१५ रोजी मींब
ु ई शहर
श्जल््यातील

कोळीवाडाचयाींची

पहाणी

करणेत

आलेली

आहे .

कोळीवाडाचयाींची पहाणी करण्याचे काम सशल्लक आहे.

मब
ुीं ई

उपनगर

श्जल््यातील

(२) ते ो४) बह
ृ न्मुींबई ववकास ननयींत्रण ननयमावलीमध्ये शासनाकडाचील हदनाींक ६.१. २०१२

रोजीया अधधसूचनेअन्वये फेरबदल मींजूर होऊन फींजीबल च्ई क्षेत्र ननदे शाींकाची तरतूद
ववननयम ३५ ो४) अन्वये अींमलात आलेली आहे. फींजीबल च्ई क्षेत्राची अींमलबजावणी हदनाींक
६.१.२०१२ पासन
ू सुरू आहे.

सदर तरतूदीनुसार ननयसमत च्ई क्षेत्रावर फींजीबल च्ई क्षेत्र दे णेचेी तरतूद आहे. जुन्या

सहकारी गह
ृ ननमाइण सोसाय्याींचे सींदभाइत ववशेर्षतवाने असा ननणइय झालेला नाही. सदर
उपलब्ध

राहणार

आहे

तयारस्माणे

जन्
ु या

सहकारी

पात्र

गह
ृ ननमाइण

पुनववइकासाया ननयमानुसार फींजीबल च्ई क्षेत्र उपलब्ध होणार आहे .
___________

सोसाय्याींनाही

वव.स. २४७ ो3)
मांबई नगनारातीग अांधेरी (गचिश्चम) येथीग म्हाडा जहू र्गाइ नायावरीग
गे-आऊट मधीग म्हाडाच्या रावीव आर जी गॉट नां. ३ व ६
अांजमन-ए-धशयाते अगी रस्टगा बहाग िर्याबाबत
(३)

१४५९४ (०७-०४-२०१६).

श्री.अधमत साटम (अांधेरी गचिश्चम) :

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय ाह
ृ ननमाइण

(१) मुींबई उपनगरातील अींधेरी ोपश्चचम) येथील म्हाडाचा जुहू र्लाइ नाल्यावरील ले-आऊ् मधील
आर जी प्लॉ् नीं. ३ व ६ वरील म्हाडाचाचा राखीव असलेला प्लॉ् म्हाडाचातील काही

अधधकाऱ्याींया सींगनमताने अींजम
ु न-ए-सशयाते अली रक्ला बहाल करण्याबाबत तरारार रस्ाप्त
झाली असल्याचे माहे जानेवारी, २०१५ मध्ये वा तया दरम्यान ननदशइनास आली आहे , हे खरे
आहे काय,
(२) असल्यास, म्हाडाचाने आताच मुींबई महानगरपासलकेला सादर केलेल्या जुहू ववभागाया
आराखडाचयामध्ये प्लॉ् नीं. ३ व ६ याींची नोंद मोकळे मैदान म्हणून केलेली आहे , हे ही खरे
आहे काय,

(३) असल्यास, मुख्य अधधकारी, मुींबई बोडाचइ, म्हाडाचा याींनी सन २०१३ मध्ये पत्रकाद्वारे कपष्
केले आहे की, प्लॉ् नीं. ३ हा मोकळया मैदानासा

राखीव राहणार आहे , हे ही खरे आहे

काय,
(४) असल्यास, मोकळया मैदानासा

राखीव असलेली जागा सींगनमताने अींजम
ू न-ए-सशयाते

अली रक्ला बहाल करणाऱ्या म्हाडाचाया अधधकाऱ्याींवर शासनाने कोणती कारवाई केली आहे वा
करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. प्रिाश महे ता (०३-०८-२०१६) :ो१) माहे ऑगक् २०१४ मध्ये सेव्ह ओपन कपेस या
अशासकीय सींकथेकडाचून तरारार रस्ाप्त झालेली आहे.

(२) हद. २०.०१.२०१५ रोजीया पत्र रार. आचइ/एमबी/जेव्हीपीडाची-ववलेपाले ोडाचब्ल्यू)/४४/१५ द्वारे
सुधासरत असभन्यास सादर आहे.

तयानस
ु ार भख
ू ींडाच रार.३ व ६ मधील उपववभाश्जत भख
ू ींडाच रार. ३/१४ ो३४) व ६/११ो१०) हे सदर
सींबींधधत बोहरा कम्युनन्ी सींकथेया असभनयासानुसारचे मोकळे भख
ू डाच ोबधगचा) सुधासरत
असभन्यासामध्ये दशइववण्यात आलेले आहे त.

(३) हद. २५.०७.२०१३ रोजीचे आदे श हे भूखींडाच रार.३ मधील मोकळ्या भूखींडाच ३/१४ ो३४) कसरता

आहे त. आदे शामध्ये सदर भूखींडाच हा सींकथेया असभन्यासामधील आवचयक मोकळ्या जागेकसरता
असल्याचा उल्लेख आहे .

(४) मख्
ु य अधधकारी, मुींबई गह
ृ ननमाइण व क्षेत्रववकास मींडाचळ याींया अहवालानुसार १९६२-६३
दरम्यान ततकालीन असभन्यासामधील भूखींडाच रार. १, ३, ५ व ६ हे बोहरा कम्युनन्ी या सींकथेस

वा्प केलले असून १९६७ ते १९७७ पयंत सदर भूखींडाचाया ककीं मतीचा भरणा करण्यात आलेला
आहे , सदरहू दोन मोकळ्या जागा ोभख
ू ींडाच रार. ३/१४ व ६/११) चा अद्याप भाडाचेपट्टा करारनामा
करण्यात आलेला नाही. तसेच या सींदभाइत रस्करण न्याय रस्ववष् आहे .

वव.स. २४७ ो4)
(५) रस्चन उद््ावत नाही.
___________
अणश
ू क्तीनार, मांबई येथे शवववच्छे दन िेंद्र सरु िर्याबाबत
(४)

१९६२८ (११-०८-२०१५).

श्री.तिाराम िाते (अणशक्ती नार) :

सन्माननीय मख्यमांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) अणूशक्तीनगर, मुींबई येथे शवववछे दन केंद्र सुरु करण्याबाबतचे ननवेदन हदनाींक ०३ माचइ,
२०१५ रोजी वा तया सुमारास लोकरस्नतननधीींनी मा. सावइजननक आरोग्य मींत्री याींना हदले आहे ,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर ननवेदनाया सींदभाइत कोणती कायइवाही करण्यात आली आहे वा करण्यात
येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त आणण यारस्करणी कायइवाही केव्हा करण्यात येणार
आहे ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०२-११-२०१६) :ो१) हे खरे नाही.
(२) व ो३) रस्चन उद््ावत नाही.
___________
जव्हार (चिज.गागघर) तागक्यात यशवांतनार ते ाोरवाडी रस्त्याची झागेगी दरवस्था
(५)

३८०३३ (२०-०१-२०१६).

श्री.गास्िग धनारे (डहाण)ू :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्यमांत्री पढ
ु ील

(१) जव्हार ोश्ज.पालघर) तालुक्यात यशवींतनगर ते गोरवाडाची रकतयाची दरु
ु कती व डाचाींबरीकरण न

झाल्यामुळे रकतयाची दरु वकथा झाली असून हदनाींक २३ सप््ें बर, २०१५ रोजी या रकतयावर
मो्रसायकल अपघातात एक तरुणाचा मतृ यु झाल्याची घ्ना घडाचली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या रकतयासह बसकथानक, गाींधी चौक, सींभाजी पथ, आझाद चौक रकता या
रकतयाींचीही दरु वकथा झालेली आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, शासनाने या रकतयाींची पाहणी वा चौकशी केली आहे काय,
(४) असल्यास, उक्त पसरसरातील रकते ककती कालावधीत दरु
ु कत करण्यात येणार आहे त,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१९-०९-२०१६) :ो१) हे खरे नाही.
हद. २३ सप््ें बर, २०१५ रोजी या रकतयावर अपघात झाला नसून ववजयकतींभ ते साकी

हॉ्े ल या रकतयावर मो्ारसायकल अपघातात एका तरुणाचा मतृ यु झाला आहे .
यशवींतनगर ते गोरवाडाची रकतयाया डाचाींबरीकरणाचे काम पण
ू इ झाले आहे.

(२), (३) व ो४) हे खरे नाही.

वव.स. २४७ ो5)
बस कथानक, गाींधी चौक, सींभाजी पथ, आझाद चौक रकता या रकतयाींया डाचाींबरीकरणाची
कामे पूणइ झाले आहे त.

(५) रस्चन उद््ावत नाही.
___________
ता.वसई, चिज.गागघर मौ.वागईगाडा येथीग वदाणीत तीन
ननष्ट्गाग अगवयीन मगाांचा बडून झागेगा मत्ृ यू
(६)

३९६६१ (२१-०४-२०१६).

श्री.बळीराम धसरसिर (बाळागूर) :

सन्माननीय मख्यमांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) नालासोपारा, सींतोर्षभुवन येथे राहणाऱ्या ब्रिजेश ववचवकमाइ ो१३) अशरफ जुबर ो१४) व
ननरज ववचवकमाइ ो१३) या तीन अल्पवयीन मल
ु ाींचा ता.वसई, श्ज.पालघर ववरार पुवेकडाचील

वालईपाडाचा येथील खदाणीत हदनाींक २७ जन
ू , २०१५ रोजी वा तयासुमारास पोहताना बुडाचून मतृ यू
झाला, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर खदाणीत खोदकाम करण्यासा

शासनाया महसुल ववभागाने अथवा

वसई-ववरार शहर महानगरपासलकेने सरतसर पवानगी हदली आहे काय,

(३) असल्यास, या घ्नेची चौकशी करुन मल
ु ाींया मतृ यूस जबाबदार असणाऱ्या सींबींधधताींवर
गुन्हे

दाखल

करुन

सदर

रस्करणी कायइवाही करण्याची

मागणी

वसई-ववरार

शहर

महानगरपासलकेचे नगरसेवक / ग्नेते याींनी हदनाींक १३ जल
ु ,ै २०१५ रोजी वा तयासम
ु ारास
एका सववकतर लेखी ननवेदनाद्वारे मा.तहसलीदार, वसई याींयाकडाचे केली, हे ही खरे आहे काय,
(४) असल्यास, या रस्करणी शासनाने चौकशी केली आहे काय
(५) असल्यास चौकशीअींती काय ननषपन्न झाले व तयानुर्षींगाने शासनाने पुढे कोणती
कायइवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(६) नसल्यास, होणाऱ्या ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१८-१०-२०१६) :ो१) होय. हे खरे आहे .
(२) होय. श्जल्हाधधकारी,

ाणे याींना मे. अमेया र्ीं्ररस्ायजेस याींना खादाणीत खोदकाम

करण्यास परवानगी हदली होती.
(३) होय, हे खरे आहे .

(४) व ो५) सदर रस्करणी ववरार पोलीस

ाणे येथे अ.म.ृ र.रार. ९४/२०१५. फौ.दीं .रस्.सीं. कलम १७४

अन्वये नोंद घेण्यात आली आहे . सदर मुले खदानीमधील पाण्यात खेळण्यासा

उतरली

असता, पाण्याचा खोलीचा अींदाज न आल्यामळ
ु े तयाींचा बुडाचून मतृ यु झाल्याचे पोलीसाींनी

केलेल्या चौकशीत ननषपन्न झाले आहे . तसेच, पाण्यात बुडाचून मतृ यु झाल्याचे वैद्यकीय
अधधकारी याींनी लेखी असभरस्ाय हदला आहे.
(६) रस्चन उद््ावत नाही.
___________

वव.स. २४७ ो6)
गत्रिाराांना हक्िाचे घर दे ्याबाबत
(७)

३९८५३

(१७-०५-२०१६).

अॅड.आधशष

शेगार (वाांद्रे गचिश्चम),

अॅड.गराा अळवणी

(ववगेगागे), श्री.प्रशाांत ठािूर (गनवेग), श्री.नरें द्र गवार (ियाण गचिश्चम), श्री.सांजय िेळिर
(ठाणे), श्री.हरीभाऊ जावळे (रावेर) :
करतील काय :(१)

सन्माननीय ाह
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा
ृ ननमाइण मांत्री पढ

ाणे श्जल््यातील कल्याण डाचोंब्रबवली महापासलका पत्रकार सींघातफे आयोजीत करण्यात

आलेल्या पत्रकार हदनाया कायइरारमामध्ये मा.ना. गह
ृ ननमाइण मींत्री, श्री.रस्काश मेहता याींनी
पत्रकाराींना हक्काचे घर दे ण्याबाबत आचवासन हदले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सदर रस्करणी शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(३) असल्यास, पत्रकाराींना हक्काचे घर दे ण्याबाबत शासनाने कोणती कायइवाही केली आहे वा
करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. प्रिाश महे ता (१३-१०-२०१६) :ो१) हदनाींक ०६ जानेवारी, २०१६ रोजी पत्रकार हदनाननसमतत

महापासलका ब्रब्वरील ननयुक्त पत्रकाराींनी आयाश्जत कायइरारमात मा.मींत्री ोगह
ृ ननमाइण) याींनी
केलेल्या भार्षणात कल्याण शहरात पत्रकाराींया घराींसा
यासा

सहकायाइची भूसमका सरकारची असेल

मुख्यमींत्री महोदयाींया माध्यमातून सदरचा रस्चन सोडाचववला जाईल, असे आचवासन

हदले होते. सदरया कायइरारमाचे अयोजन पत्रकार सींघातफे करण्यात आले होते.

(२) ो३) व ो४) म्हाडाच ोजसमनीची ववल्हे वा्) ननयम, १९८१ व म्हाडाच समळकत व्यवकथापन
ोगाळ्याींची ववरारी, हकताींतरण व अदलाबदल) ववननयम, १९८१ मधील तरतूदीनुसार ननरननराळ्या
रस्वगाइसा

ननयमानुसार असलेल्या आरक्षणामध्ये “पत्रकार” या रस्वगाइकसरता २.५ ्क्के

सदननका आरक्षक्षत करण्यात येतात तयानस
ु ार जाहीरात रस्ससध्द करून सोडाचत काढण्यात येते.
___________
बह
ृ नमांबई महानारगाधगिेच्या सफाई िमइचा-याांना दे ्यात येणा-या सववधाांबाबत
(८)

४०००८ (०३-०५-२०१६).

अॅड.गराा अळवणी (ववगेगागे), अॅड.आधशष शेगार (वाांद्रे

गचिश्चम), श्री.नसीम वान (चाांददवगी), प्रा.वषाइ ाायिवाड (धारावी), श्री.अधमन गटे ग (मांबादे वी),
श्री.अस्गम शेव (मागाड गचिश्चम), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरी), श्री.अब्दग सत्तार (धसगोड),
श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), श्रीमती मननषा चौधरी (ददहसर), श्री.प्रशाांत ठािूर (गनवेग), श्री.नरें द्र
गवार (ियाण गचिश्चम) :

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) बह
ु ई महानगरपासलकेया सफाई कमइचा-याींया चौक्याींवर शौचालय, आराम करण्याची
ृ न्मींब
खोली, महहला कामगाराींसा

कवतींत्र खोली, वपण्याचे कवछ पाणी आदी सुववधा उपलब्ध करुन

दे ण्याचे आदे श मा.उच न्यायालयाने २००७ मध्ये महापासलका हदले असतानाही अद्यापही या
चौक्याींची दरु ावकथा असल्याचे वेळोवेळी ननदशइनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

वव.स. २४७ ो7)
(२) असल्यास, सफाई कामगाराींया एकूण कामगाराींमध्ये ५० ्क्के महहला कमइचारी असल्याचे
आढळून आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, मधल्या काळात लोखींडाची कीं्े नरमध्ये सदर चौक्या था्ण्यात आल्या परीं त,ु
सदरचे कीं्े नरही गींजन
ू गेले असल्याचे ननदशइनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, भल्या पहा्े या चौक्याींवर हजेरी लावून मुींबईला सुींदर बनववण्याचे काम करणाया सफाई कमइचा-याींना मुबलक अशा सुववधा दे ण्यासा

शासनाद्वारे महापासलका रस्शासनाला

आदे श दे ण्यात आले आहे काय,

(५) असल्यास, तयाचे कवरुप काय आहे,
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२२-०९-२०१६) :ो१) सदर रस्करणी मा. उच न्यायालय, मुींबई याींनी
हदलेल्या आदे शानुसार, बह
ृ न्मुींबई महानगरपासलककेतील सफाई कामगाराींसा
यक्
ु त शौचालय तसेच महहला कामगाींरासा

सोयी-सुववधाींनी

कवतींत्र खोली असलेल्या लोखडाची कीं्े नर चौक्या

तातडाचीने उभारण्यात आलेल्या आहेत.

सदर चौक्याींमध्ये कवछ पाणी पुरववण्याकसरता वॉ्र कफल््र बसववण्यात आले आहे त.

तसेच सदर चौक्याींया दरू
ु कती व दे खभालीकसरता महापासलकेमाफइत कींत्रा्दार नेमून डाचागडाचुजी
करण्यात येत आहे.

(२) हे खरे नाही. सफाई कामगाराींया एकूण कामगाराींमध्ये २३% महहला कमइचारी आहे त.

(३) सदर लोखींडाची कीं्े नर चौक्याींया दरू
ु कतीचे काम करण्यासा चे द्वववावर्षइक कींत्रा् सन
२०१४ ते २०१६ या कालावधीकसरता महापासलकेमाफइत दे ण्यात आले आहे .

आतापयंत एकूण १४५ चौक्याींया दरू
ु कतीचे काम पूणइ झाले असून, उवइसरत चौक्याींया

दरू
ु कतीचे काम चालू आहे.

तसेच, आवचयकतेनुसार पक्क्या चौक्याींची बाींधणी व दरू
ु कतीची कामे महापासलकेमाफइत

ववभाग पातळीवर केली जात आहेत.
(४) हे खरे नाही.
(५) व ो६) रस्चन उद््ावत नाही.

___________
राज्यातीग सवइ महानारगाधगिा, नारगररषदा याांनी शहरात
गावगेया बेिायदा होर्डिंा ननष्ट्िावषत िर्याबाबत
(९)

४०९३७ (१६-०५-२०१६).

श्री.छान भजबळ (येवगा), श्री.गांिज भजबळ (नाांदााव) :

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

राज्यातील सवइ महानगरपासलका, नगरपसरर्षदा याींनी शहरात लावलेल्या सवइ बेकायदा

होर्डाचइग ोजाहहराती फलक) ननषकाससत करण्याचे आदे श मा.उच न्यायालयाने माहे जानेवारी
२०१६ या दरम्यान हदले आहे त, हे खरे आहे काय,

वव.स. २४७ ो8)
(२) असल्यास, मा.उच न्यायालयाया आदे शाचे पालन करणेबाबत शासनाने कोणती कायइवाही
केली वा करण्यात येत आहे ,
(३)

नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२०-०९-२०१६) :ो१) हे खरे आहे .
मात्र सदरचे आदे श मा.उच न्यायालयाने हदनाींक ३.८.२०१४, हदनाींक ३०.०९.२०१६ व
हदनाींक २६.११.२०१५ व तदनींतर वेळोवेळी हदलेले आदे श आहे त.
(२) मा.न्यायालयाचे आदे शानुसार पुणे महानगरपासलकेकडाचून हदनाींक १.१.२०१६ ते ३०.६.२०१६

अखरे होडाचींग, बोडाचइ, बॅनर, फ्लेक्स, झेंडाच,े पोक्र, ककऑन्स व र्तर असे एकूण १,३६,४४९ वर
कारवाई करण्यात आली आहे. तसे रस्नतज्ञापत्र मा.उच न्यायालयात माहे फेिुवारी, २०१६ पयंत

सादर केले असून माहे जन
ू , अखेर पयंत केलेल्या कारवाईचा अहवाल मा.उच न्यायालयात
सादर करण्यासा

पुणे महानगरपासलकेमाफइत कायइवाही करण्यात येत आहे .

(३) रस्चन उद््ावत नाही.

___________

िोहागूर शहरात घरफाळा िर िमी िर्याबाबत
(१०)

४१००३ (१७-०५-२०१६).

(हातिणांागे) :

श्री.राजेश क्षीरसाार (िोहागूर नत्तर), डॉ.सचिजत धमणचेिर

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यात सवाइधधक घरफाळा कोल्हापूर महानगरपासलका रस्शासनाकडाचून आकारला जात
असून

एखाद्या ह काणी

बाींधकामाला

परवानगी

हदल्यानींतर सींबींधधत

माहहती

घरफाळा

ववभागाकडाचे पा ववल्यावर एक वर्षाइनींतर घरफाळा लागू करावा असा ननयम बींधनकारक

असताींनाही कोल्हापूर शहरात वीस हजाराींहून जाकत समळकतीींना गेली १५ वर्षे घरफाळाच लागू
झाला नसल्याचे माहे जाने, २०१६ मध्ये वा तया सम
ु ारास ननदशइनास आले आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, महानगरपासलका रस्शासन रस्तयेक वर्षी घरफाळा ननवासी ५८.२५ ्क्के व
अननवासी ७१.५० ्क्के असा चक
ु ीया धोरणाने आकारला जात असल्याने तयाचा फ्का
शहरवाससयाींना बसत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, वेळेत कर न भरला गेल्यास नागसरकाींना वर्षाइला २४ ्क्के दीं डाच व्याज आकारला
जातो, हे ही खरे आहे काय,
(४) असल्यास, घरफाळा कर कमी करणेबाबत शासनाने कोणती कायइवाही केली वा करण्यात
येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१९-०९-२०१६) :ो१) हे खरे नाही.
* नवीन समळकती शोधन
ू अशा समळकतीींना कर आकारणी करणेसा

कवतींत्र कमइचारी

वगइ आहे . या कमइचाऱ्याींमाफइत सव्हे करुन हद. ३१ माचइ, २०१६ अखेर आकरणी न झालेल्या
समळकतीींना कर आकारणी केलेली आहे .

वव.स. २४७ ो9)
* महानगरपासलकेचा सरव्हीजन सव्हे यापूवी सन २००४ मध्ये झालेला आहे. जीआयएस

बेस सव्हे करण्याचे कायइवाही महानगरपासलका करत असून या सव्हे मध्ये समळकत कर लागू
न

झालेले सवेच समळकतीींना कर आकाणी करणेत येत आहे.

(२) हे खरे नाही.
* महानगरपासलकेने सन २०१२ पासून भाींडाचवली मुल्यावर कर आकारणी रस्णाली

श्कवकारलेली आहे . महाराषर महानगरपासलका अधधननयम मधील ननयम रार. ९९ नस
ु ार कराचे
दर ननश्चचत केलेले आहे त.

* ननवासी / अननवासी मालक वापरातील समळकतीींना भाींडाचवली मल्
ु याया ०.२५ ्क्के व

भाडाचे करारावरील समळकतीींना भाींडाचवली मुल्याींया ०.५० ्क्के कर आकारणी केली जाते.

(३) महाराषर महानगरपासलका अधधननयम मधील कराधान ननयम रार. ४१ नस
ु ार मालमतता
कराया थकीत रक्कमेवर दर महा दोन ्क्के र्तकी दीं डाच/शाकती लावून कराची वसुली करणेची
कायइवाही सुरु आहे .

(४) व ो५) रस्चन उद््ावत नाही.

___________

राज्यातीग चिजहा मयवतक िारााह
ृ ामये क्षमतेगेक्षा जास्त िीदी ठे व्यात येत असयाबाबत.
(११)

४१५८८ (१७-०५-२०१६).

श्री.धनजांय (सधीर) ााडाीळ (साांागी), श्री.अब्दग सत्तार

(धसगोड), श्री.ववजय वडेट्टीवार (ब्रम्हगूरी), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरी), श्री.अधमन गटे ग

(मांबादे वी), श्री.अधमत साटम (अांधेरी गचिश्चम), श्री.जयिमार ाोरे (माण), श्री.अननग बाबर
(वानागूर),

श्रीमती

ज्योती

िगानी

(नहासनार),

श्री.योाेश

दटळे िर

(हडगसर) :

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) राज्यातील ववशेर्षत: साींगली, भायखळा ोमुींबई),

ाणे, कल्याण, चींद्रपूर, यवतमाळ, वधाइ,

सोलापूर, सातारा, बीडाच, नाींदेडाच, अहमदनगर र्तयादी ह काणया श्जल्हा मध्यवती कारागह
ृ ामध्ये
क्षमतेपेक्षा जाकत कैदी

े वण्यात येत असून कारागह
ृ ाची तपासणी अपर पोसलस महासींचालक व

कारागह
ु ी आढळल्या
ृ महाननरीक्षक याींनी केली असता यामध्ये सरु क्षेया दृष्ीने गींभीर त्र्
आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) तसेच पुणे येथील येरवडाचा कारागह
ृ ात २३२३ कैदी
कैदी

े वण्याची क्षमता असताना तेथे ६०००

े वण्यात आल्याचा अहवाल मा. रस्धान श्जल्हा न्यायाधीय, पुणे याींनी मा. उच

न्यायालय याींना सादर केला आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) तसेच मुींबईतील ऑथइर रोडाच कारागह
ृ ाबाबतही न्यायालयाने हदनाींक १५ ऑक््ोंबर, २०१५
रोजी अहवाल सादर करण्याचे आदे श हदले होते, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उक्त रस्करणी कोणती कायइवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (११-०८-२०१६) :ो१) नाही, सदरची बाब ही अींशत: खरी असन
ू फक्त

ाणे

मध्यवती कारागह
ृ व कल्याण श्जल्हा कारागह
ृ येथे बींदी क्षमतेपेक्षा जाकत बींदी बींदीकत आहे त.
परीं तु तेथे सुरक्षा ववर्षयक गींभीर त्र्
ु ी आढळून आलेल्या नाहीत.
(२) हे अींशत: खरे आहे .

वव.स. २४७ ो10)
येरवडाचा मध्यवती कारागह
ृ ातील अधधकृत बींदीक्षमता २३२३ असून सद्यश्कथतीमध्ये

सरासरी ३८०० ते ४००० बींदी बींदीकत आहे त.
(३) होय.

हद.२७.१०.२०१५ रोजी सन्मा.न्यायाधीश श्री.अे.अे.खान साहे ब याींनी या कारागह
ृ ास रस्तयक्ष

भे् हदलेली असून या कारागह
ृ ाचा सींबींधधत अहवाल सन्मा.न्यायालयास सादर करण्यात आलेला
आहे .

(४) खालीलरस्माणे कायइवाही केलेली आहे.
कारागह
ु लकीची रक्कम
ृ ात दाखल असलेल्या बींद्याींना सन्मा.न्यायालयाकडाचून जातमच

भरणा करण्याचे आदे श झालेल्या ककरकोळ गुन््यातील बींद्याींना आधथइक पसरश्कथतीमुळे रक्कम
भरणा करुन कारागह
ृ ातुन मुक्त करण्यात येते.
१.

आहे .

ाणे मध्यवती कारागह
ृ येथे २५ बींदीक्षमतेच श्जल्हा खुले कारागह
ृ सुरु करण्यात आले

२. कारागह
ु करण्यात आले
ृ ाची बींदीक्षमता वाढववण्याकसरता २ बॅरेकचे नव्याने बाींधकाम सरु

आहे .

३. श्व्हडाचीओ कॉन्फरीं ससींगमाफइत जाकतीत जाकत बींद्याींना सन्मा.न्यायलायात हजर करण्यात
येवून बींद्याचे केसेस ननकाली काढण्याकसरता रस्यतन करण्यात येत आहे .

४. येरवडाचा मध्यवती कारागह
ु वात करण्यात आलेली
ृ ामध्ये नवीन ८ बॅरेक बाींधकामास सरु

आहे .

५. महहला कारागह
ु कती व
ृ ातील बींद्याींकसरता पा्ीशन असणारे कनानगह
ृ े , कवछतागह
ृ े र्. दरु

नुतनीकरणासा

सावइजननक बाींधकाम ववभागास ननधी हकताींतरीत केला असून सदरचे काम

रस्गतीपथावर आहे .

६. न्यायाधीन बींद्याींना त्रैमाससक आढावा घेऊन अशा बींद्याींना कारागह
ु मक्
ु ततेबाबत
ृ ातन

योग्य ती कायइवाही करण्यात येत.े तसेच बींदी दाखल असलेल्या कलमामध्ये कमाल सशक्षेया
१/४

कालावधी

व्यनतत

केलेल्या

बींद्याींची

रस्करणे

सदर

न्यायाधीन

बींदी

पुनववइलोकन

ससमतीसमोर सादर केली जातात. कारागह
ृ ात दाखल न्यायाधीन बींद्याींना पॅनलवरील वककलाची
नेमणक
ू करुन कायदे शीर मदत दे ण्यात येत.े

७. कारागह
ृ ात श्प्ल बागेननींग सशबीर आयोश्जत करण्यात येतात.

८. नवीन कारागह
ृ ननसमइती, अनतसरक्त जागा रस्ाप्त करणे तसेच नव्याने मींजुरीरस्ाप्त कारागह
ृ

कायाइश्न्वत करणेबाबत आवचयक कायइवाही चालु आहे .

९. सात नवीन खल
ु े कारागह
ु करण्यात आली आहे त. तयापैकी एक महहला खल
ु े कारागह
ृ सरु
ृ

आहे .

१०. पोलीस पथक उपलब्धता/श्व्हडाचीओ कॉन्फरीं ससींगद्वारे केसची सुनावणी याकसरता सींबींधधत

पोलीस/न्यायालय/शासन या ववभागाींकडाचे पा पुरावा चालु आहे.

११. न्यायाधीन बींद्याींना सींबींधत न्यायलायाची परवानगी घेऊन नश्जकया कारागह
ृ ात वगइ

करण्याचे ननदे श दे ण्यात आले आहे त.
(५) रस्चन उद््ावत नाही.

___________

वव.स. २४७ ो11)
वसई ववरार महागाधगिेत २९ ाावाांचा समाववष्ट्ट िर्याचा घेतगेगा ननणइय
(१२)

४१६९५ (१३-०५-२०१६).

श्रीमती मननषा चौधरी (ददहसर) :

सन्माननीय मख्यमांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) वसई- ववरार महापासलकेत २९ गावाींचा समावेश करण्याचा ननणइय शासनाने घेतला आहे , हे
खरे आहे काय,
(२) असल्यास, २९ गावाींया ववकासासींदभाइत योग्य ननणइय होण्यासा

शासनाने कोणती

कायइवाही वा उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०१-१०-२०१६) :ो१), (२) व ो३) सदर रस्करण न्यायरस्ववष

असून, २९

गावे वसई ववरार शहर महानगरपासलकेया हद्दीत समाववष् करण्याचा शासनाचा ननणइय
मा.उच न्यायालयास शपथ पत्राद्वारे अवगत करण्यात आला आहे .
___________
ियाण–डोंबबवगी (चिज.ठाणे)महागाधगिा हद्दीतीग शहरी ाररबाांसाठी बाांध्यात आगेया
झोगडगट्टी गनवइसन योजनेत मोठ्या प्रमाणात ाीरव्यवहार झायाबाबत
(१३)

४१७३३ (१३-०५-२०१६).

श्री.किसन िथोरे (मरबाड) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय ाह
ृ ननमाइण मांत्री

(१) कल्याण –डाचोंब्रबवली ोश्ज. ाणे) महानगरपासलका हद्दीतील शहरी गसरबाींसा

बाींधण्यात

आलेल्या झोपडाचपट्टी पन
ु वइसन योजनेत मोठ्या रस्माणात गैरव्यवहार होऊन योजनेतील लाभाथी

ननश्चचत न करता तयाींना घरे दे ण्यात आल्यामुळे सववोचच न्यायालयात याधचका दाखल
करण्यात आली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(३) असल्यास, चौकशीअींती योजनेतील पात्र लाभार्थयांची सवइ मळ
ू कागदपत्रे तपासन
ू ककती
लाभाथी पात्र व ककती अपात्र झाले आहे त,
(४)

तसेच ज्या लाभाथींनी खो्ी कागदपत्रे जमा करून घरे बळकावण्याचा रस्यतन केला अशा

ककती अपात्र लाभाथींवर व तयाींना पा शी घालणाऱ्या अधधका-याींवर गुन्हे दाखल केले आहे त,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. प्रिाश महे ता (२०-०९-२०१६) :ो१) हे खरे आहे .
केंद्र पुरककृत जवाहर नेहरू नागरी पुनरुतथान असभयानाींतगइत शहरी गरीबाींना मुलभत
ू

गरजा पुरववणे ोBSUP)

या कायइरारमाींतगइत कल्याण डाचोंब्रबवली महानगरपासलकेस एकूण

१३४६९ घरकुलाींया ४ रस्कल्पाींना केंद्रीय मान्यता व सींननयींत्रण ससमतने ोCSMC)

हद.

६.१२.२००७ रोजी मींजूर हदली आहे . कल्याण डाचोंब्रबवली महानगरपासलकेने केंद्र शासनास सादर
केलेल्या डाचीपीआर ोDPR) नुसार ४६३२ घरकुले सससमत/रद्द करुन सुधारीत मींजूरीनस
ु ार एकूण
८१८८ र्तकी घरकुले बाींधण्यात येणार असून तयाबाबतचा तपशील खालीलरस्माणे आहे .

वव.स. २४७ ो12)
रस्कल्प

मींजरू घरकुले

सससमत करुन सध
ु ासरत घरकुलाींची

१

८१४२

४५९१

२

२३७६

१८४२

३

११९५

००

४

१७५६

१७५६

एकूण

१३४६९

८१८८

सींख्या

याबाबत मा.उच न्यायालयात दाखल केलेली याधचका ननकाली काढण्यात आली असन
ू

तदनींतर

याधचकाकतयाइने मा.सववोचच न्यायालयात दाखल केलेली एस.एलपी.ोरारी) ५०४/२०१५,

दे खील हद.१.४.२०१६ रोजीया आदे शान्वये मा.सववोचच न्यायालयाने अतीमत: ननकाली काढली
आहे .
(२), (३), (४) व ो५) रस्कतत
ु रस्करणी मा.सववोचच न्यायालयात दाखल केलेल्या शपथपत्रास

अनुसरुन पात्र करण्यात आलेल्या लाभाथीबाबत लाचलूचपत रस्नतबींध ववभागामाफइत चौकशी सुरु
असून बाजारपे

पोलस क्े शन, कल्याण येथे गुन्हा रार. ६०/२०१६ अन्वये ५ व्यक्तीववरुध्द

दाखल करण्यात आला आहे . या रस्करणी पुढील तपास सुरु आहे.
___________

किवळे ाावठाण, िोतवागनार, मिाई चौि आदद दठिाणी जा्यासाठी
येथीग अधाइ किगोमीटरचा रस्ता िर्याबाबत
(१४)

४१९८३ (१३-०५-२०१६).

श्री.सांजय (बाळा) भेाडे (मावळ) :

सन्माननीय मख्यमांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) पुणे श्जल्हा - हवेली तालक्
ु यातील ककवळे तील साींडाचभोर वसाहत ते मकाई चौक अींतर अवघे
अधाइ ककलोमी्र आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, वपींपरी धचींचवडाच महानगरपासलकेने १९ वर्षाइनींतरही रकताच केला नसल्याचे सुमारे
चारशे घरातील रहहवाशाींना मकाई चौकात जाण्यासा
घालून जावे लागते, हे ही खरे आहे काय,

रावेत मागे तीन ककलोमी्रचा वळसा

(३) असल्यास, ककवळे गाव ाण, कोतवालनगर, मकाई चौक आहद ह काणी जाण्यासा

येथील

अधाइ ककलोमी्रचा रकता करावा अशी येथील रहहवाशाींची मागणी आहे , हे ही खरे आहे काय,
(४) असल्यास, सदर रकता बाींधकामाबाबत शासनाने कोणती कायइवाही केली वा करण्यात येत
आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबनाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२२-०९-२०१६) :ो१) होय.
साींडाचभोर वसाहत ते मुकाई चौक Shortest Aerial Distance शेतकऱ्याींया खाजगी

जागेतून ०.५०० ककलोसम्र र्तके आहे .

वव.स. २४७ ो13)
(२)

साींडाचभोर वसाहती

मधील

रहहवाचयाींना

मक
ु ाई चौकापयंत

जाणेकरीता

महामागाइने २.२०० ककलोमी्र अींतर जावे लागते.

बेंगलोर-मुींबई

(३) होय, हे खरे आहे .
(४) सदरचा रकता वपींपरी धचींचवडाच महानगरपासलकेया मींजरू ववकास आराखड्यात नसल्याने
रकता बाींधकामाबाबत वपींपरी धचींचवडाच महानगरपासलकेमाफइत कायइवाही करणे शक्य झाले नाही.
(५) रस्चन उद््ावत नाही.
___________
धशवाजी गािइ (दादर) स्मशानभूमीतीग र्गेचिक्रिग दहन र्मारत दरुस्तीबाबत
(१५)

४२११६ (०७-०५-२०१६).

श्री.अब्दग सत्तार (धसगोड), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरी),

श्री.अधमन गटे ग (मांबादे वी), श्री.अस्गम शेव (मागाड गचिश्चम) :

सन्माननीय मख्यमांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) मुींबई महानगरपासलकेया जी उततर दादर ववभागात सशवाजी पाकइ येथे असलेल्या सशवाजी

पाकइ कमशानभम
ू ीतील र्लेश्क्रकल दहन र्मारत धोकादायक असल्यामुळे तेथील र्लेश्क्रक
शेगडाचीचा दहनासा

वापर करण्यात येत नसल्याचे माहे जानेवारी, २०१६ मध्ये वा तयासम
ु ारास

ननदशइनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर र्मारतीया दरु
ु कतीसा

शासनाने कोणती कायइवाही केली वा करण्यात

येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२२-०९-२०१६) :ो१) हे खरे नाही. सशवाजी पाकइ येथे असलेल्या
कमशानभम
ू ीतील र्लेश्क्रक दहन र्मारतीमधील र्लेश्क्रक शेगड्याींचा मुतदे ह दहनासा

माहे

जानेवारी, २०१६ मध्ये वापर होत होता व सद्य:श्कथतीत दे खील वापर सुरू आहे.
(२) ववद्यत
ु दाहहनीया तीनही भट्टया कायइरत

े वन
ू सदर र्मारतीचे मोठ्या रस्माणातील

सींरचनातमक दरू
ु कतीचे काम ऑक््ोबर, २०१५ पासून सुरू आहे .
(३) रस्चन उद््ावत नाही.

___________
मांबईतीग ददहसर ााव येथीग वेळाच्या मीदानाचा ववस्तारािरीता
आरक्षक्षत भवांड वेरदी िर्याचा प्रस्ताव
(१६)

४२१५४ (१७-०५-२०१६).

श्री.अस्गम शेव (मागाड गचिश्चम) :

सन्माननीय मख्यमांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) मुींबईतील दहहसर गाव येथील खेळाया मैदानाया ववकताराकरीता आरक्षक्षत भुखींडाच खेरदी
करण्याचा रस्कतावास ववरोध असतानाही सदर रस्कताव महानगरपासलकेने ववना चचाइ मींजूर केला
असल्याचे माहे जानेवारी, २०१६ मध्ये वा तयादरम्यान ननदशइनास आले आहे , हे खरे आहे
काय,

वव.स. २४७ ो14)
(२) असल्यास, शासनाने चौकशी करुन सदर रस्कतावाबाबत फेरववचार करण्याबाबत कोणती
कायइवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३)

नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१९-०९-२०१६) :ो१) मौजे दहहसर न. भू. रार. १२१७ ई या ववकतरासरत
खेळाया मैदानासा

आरक्षक्षत भख
ू ींडाचाबाबत रस्ाप्त झालेल्या खरे दी सूचनेस हदनाींक २९.१२.२०१५

या सुधार ससमतीमध्ये

राव रार. १३६ अन्वये मींजुरी रस्ाप्त झालेली आहे. तयानुसार

महापासलकेया हदनाींक ०२.०१.२०१६ रोजीया सभेमध्ये

राव रारमाींक १२२६ अन्वये रस्कताव

मींजुर झालेला आहे .

सदर रस्कताव भुसींपादनाया पुढील कायइवाहीकसरता श्जल्हाधधकारी कायाइलयाकडाचे सादर

करण्यात आलेला आहे.

सदर रस्कतावारील सुधारीत खचाइबाबत सुधार ससमतीया हदनाींक १६.०२.२०१६ रोजीया

राव रारमाींक १७० अन्वये मींजरु ी घेण्यात आलेली आहे.

(२) व ो३) रस्चन उद््ावत नाही.

___________
गांढरगरू तागक्यातीग (चिज.सोगागरू ) अनतक्रमण हटववणेबाबत
(१७)

४२४४५ (१७-०५-२०१६).

श्री.धसदराम म्हे त्रे (अक्िगिोट), श्री.अधमन गटे ग (मांबादे वी),

श्री.अब्दग सत्तार (धसगोड), श्री.अस्गम शेव (मागाड गचिश्चम), श्री.भारत भागिे (गांढरगूर) :
सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) सोलापूर श्जल््यातील पींढरपूर तालुक्यात यात्रा दरम्यान नगरपासलका, पोसलसाींकडाचून
अनतरारमण ह्वले जाते व यात्रा सींपली की पुन्हा अनतरारमण करीत असल्याने व्यापा-या मधून

सींताप व्यक्त केला जात असल्याचे माहे जानेवारी, २०१६ मध्ये वा तयासुमारास ननदशइनास
आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, शहरी भागात नागरीकाींना चालण्यासा

पदपथ तयार करण्यात आले आहे त,

तयावर पुन्हा अनतरारमणे वाढली असल्याचे ननदशइनास आले आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर रस्करणी अनतरारमण दरू करण्याबाबत शासनाने कोणती कायइवाही केली वा
करण्यात येत आहे त,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१९-०९-२०१६) :ो१) हे खरे नाही.
शहरातील

अनतरारमण

काढणेसा यात्रे

व्यनतसरक्त

र्तर

कालावधीत

अनतरारमण ननमल
ुइ नाची कारवाई केली जाते. अनतरारमण ननमल
ुइ नासा

ननयसमतपणे

नगरपसरर्षदे ची कवतींत्र

यींत्रणा कायइरत आहे काही ह काणाींवर पदपथाचे मागील व्यापाऱ्याकडाचूनच अनतरारमण केले जाते
व ते वेळोवेळी नगरपसरर्षदे चे यींत्रणेमाफइत ह्ववले जाते.
(२) व ो३) हे खरे नाही.

वव.स. २४७ ो15)
यात्रा कालावधीमध्ये परगावाहून व्यापारी येतात व ते पदपथावर अनतरारमण करणेचा
रस्यतन करतात तयासा तयाींनाही ह्ववणेची कारवाई नगरपासलकेकडाचून वेळोवेळी करण्यात येत.े

नगरपसरर्षदे माफइत पींढरपुर शहरात एकूण १६ ह काणी दक
ु ान केंद्र असून ६४९ दक
ु ान

गाळे कायमकवरुपी व्यापाऱ्याींना

उपलब्ध करुन हदलेले आहे त. तसेच ननयसमतपणे अनतरारमण

ननमल
ुइ नाची कारवाई केली जाते व अनतरारमणे कवतींत्र यींत्रणेमाफइत ह्ववली जातात.
(४) रस्चन उद््ावत नाही.

___________

महागाधगिा, नारगाधगिा व ग्रामीण भााातीग आरक्षक्षत जमीन
दहा वषाइच्या िाळात सांगादीत िर्याबाबत
(१८)

४२८०८ (२०-०४-२०१६).

श्री.नसीम वान (चाांददवगी), श्री.अस्गम शेव (मागाड

गचिश्चम), श्री.अधमन गटे ग (मांबादे वी) :
करतील काय :-

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा

(१) महापासलका, नगरपासलका व ग्रामीण भागातील आरक्षक्षत जमीन दहा वर्षाइया काळात
सींपादीत करणे व शासकीय यींत्रणाींना शक्य न झाल्यास तया जसमनीवरील आरक्षण रद्द
करण्याची सींकथाींची एक वर्षाइची मुदत दोन वर्षाइपयंत वाढववण्याचा ननणइय शासनाने घेतला
असल्याचे माहे जानेवारी, २०१६ मध्ये वा तयादरम्यान ननदशइनास आले आहे , हे खरे आहे
काय,
(२) असल्यास, या ननणइयाचा अध्यादे श जारी करण्याबाबत शासनाने कोणती कायइवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (३१-०८-२०१६) :ो१) ते ो३) रस्कतत
ु रस्करणी महाराषर रस्ादे सशक व नगर
रचना अधधननयम, १९६६ चे कलम १२७ मध्ये ववकास योजनेमध्ये आरक्षक्षत /ननदे सशत असलेली
जमीन दहा वर्षाइचे कालावधीत सींपादन न झाल्यास जमीन मालकाने ननयोजन रस्ाधधकरणावर

नो्ीस बजावणेची तरतूद आहे . सदर नो्ीस बजावले नींतर ननयोजन रस्ाधधकरणाने १२
महहन्याचे कालावधीमध्ये कलम १२७ मध्ये नमद
ू असलेली भस
ू ींपदान कायइवाही न केल्यास
आरक्षक्षत /ननदे सशत असलेली जमीन आरक्षणामधून व्यपगत होणेची तरतूद आहे . सदर १२
महहन्याचा कालावधी २४ महहने र्तका वाढववणेसा

शासनाने सदर कलम १२७ मध्ये

सुधारणा केलेल्या आहे त. याबाबतचा अध्यादे श आलेला होता. सन २०१५ या हहवाळी
अधधवेशनामध्ये ववधीमींडाचळाचे मान्यतेने तयानुसार अधधननयमामध्ये दरु
ु कती झालेली आहे .
___________

गणे महानारगाधगिेच्या वनतने गाणी शद िरुन िागव्यात सोड्याबाबत
(१९)

४२८४५ (१७-०५-२०१६).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.बाबराव गाचणे (धशरुर) :

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील

वव.स. २४७ ो16)

(१)

पुणे

महानगरपासलकेया

वतीने

साींडाचपाण्यावर

रस्करारया

करुन

जुन्या

मु ा

उजव्या

कालव्यातन
ू पूवइ हवेली मधील गावाींना पाणी पुरव ा हदनाींक २२ जाने, २०१६ पासुन करण्यात
येत आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, जलसींपदा ववभागाने पुणे महानगरपासलकेशी सन १९९७ मध्ये करार करुन

हवेली, दौंडाच, र्ींदापुर तालुक्यामधील शेतकऱ्याींना सहा ्ीएमसी साींडाचपाण्यावर रस्करारया करुन ते
पाणी जुन्या मु ा उजव्या कालव्याद्वारे शेतीला पुरवावे असा करार केला होता, हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, १९ वर्षाइनींतर शेतीकरता कालव्याद्वारे सोडाचण्यात येत असलेले दग
ं ीयुक्त व
ु ध
कु लीही रस्रारीया न केलेले पाण्यामुळे कालव्यालगतया गावामध्ये पाणी पुरव ा योजनाींवर
तयाचा पसरणाम होऊन नागरीकाींया आरोग्याया तरारारी वाढल्या आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, पुणे महानगरपासलकेया वतीने पाणी शुध्द करुन कालव्यात सोडाचण्याबाबत
शासनाने कोणती कायइवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२२-०९-२०१६) :ो१) पुणे महानगरपासलकेमाफइत पा्बींधारे ववभागाकडाचील
मु ा उजव्या कालव्यामध्ये ससींचनासा

उपलब्ध करुन द्यावयाया पाण्याची मींढ
ु वा जॅकवेलची

योजना ऑक््ोबर, २०१५ पासून कायाइश्न्वत करण्यात आली आहे.
(२) होय.

पुणे

महानगरपासलका

व

खडाचकवासला

पा्ीं बींधारे

ववभाग

याींचेमध्ये

खडाचकवासला

धरणमधून पुणे महानगनरसलकेस उपलब्ध करुन द्यावयाया पाण्याचे अनुर्षींगाने करारनामा

करणेत आला आहे . सदर करारनाम्यातील अ्ीनस
ु ार ११.५० ्ी.एम.सी. पाणीपरु व ा करताना
६.५० ्ी.एम.सी. एवढे रस्करारया कलेले साींडाचपाणी ससींचनासा
उपलब्ध करुन दे णे आहे.

मु ा उजव्या कालव्यामध्ये

(३) पुणे शहरामध्ये सध्या सम
ु ारे ७४४ एम.एल.डाची. र्तके मैलापाणी ननमाइण होते. तयापैकी
सम
ु ारे ४०० एम.एल.डाची. एवढ्या मैलापाण्यावर सध्या रस्करारया करुन नदीमध्ये सोडाचण्यात येत.े
या

व्यनतसरक्त

मुळा-मु ा

नदीमध्ये

वपींपरी-धचींचवडाच

महानगरपासलका

हद्दीबाहे रील

गावाींतील १०० एम.एल.डाची. मैलापाण्यावर रस्करारया न होता नदीत समसळले जाते.
मुींढवा खराडाची बींधारा येथे मुळे-मु ा नदीमधील हे रस्करारया केलेले ोसुमारे ४०० एमएलडाची)

नदीत समळसलेले पाणी एकत्रीतणे अडाचवून मुींढवा जॅकवेल व पींपहाऊस द्वारे हे पाणी उचलून
दाबनसलकेने मु ा उजव्या कालव्यात ससींचनासा

उपलब्ध करुन दे णेत येते. सदर पाणी

ससींचना योग्य असून ससींचनासा या पाण्याया मानकाींची पुतत
इ ा करणारे आहे .

तर श्जल्हा पसरर्षद, पुणे याींचेकडाचील हदनाींक ४.३.२०१६ या अहवालानस
ु ार फुरसुींगी आणण

शेवाळे वाडाची भागातील सावइजननक वापराया ववहहरीतील पाण्याचे नमुने तपासले असता पाणी
दवु र्षत आढळून आले नाही. तसेच या भागात जलजन्य आजाराचे रुग्ण आढळून आले नाहीत.

वव.स. २४७ ो17)
(४)

पुणे

शहरामध्ये

ननमाइण

होणाऱ्या

१००%

मैलापाण्यावर

रस्करारया

होणेसा

पुणे

महानगरपनासलकेमाफइत सन २०२७ ची लोकसींख्या ववचारात घेऊन सववकतर रस्कल्प अहवाल
तयार करणेत आला आहे . सदर रुपये

९९०.२६ को्ीचा अहलवा केंद्र शासनाकडाचील

एनआरसीडाची व जायका माफइत मान्य झाला असन
यामध्ये ३९६ एम.एल.डाची. क्षमतेची
ू

मैलापाणी शुध्दीकरण केंद्र उभारणेचा रस्कताव आहे . रस्कतत
ु योजना पूणइ करण्याचा कालावधी ६
वर्षाइचा असून ३१ जानेवारी, २०२२ पयंत हह योजना पूणइ करावयाची आहे .
(५) रस्चन उद््ावत नाही.

___________
मांबईतीग झोगडगट्टयाांना मागमत्ता िर गाव्याचा घेतगेगा ननणइय
(२०)

४४१२७ (०५-०५-२०१६).

श्री.सांदीग नाईि (ऐरोगी), श्री.चिजतेंद्र आव्हाड (मांब्रा िळवा),

श्री.सरे श गाड (िजइत), श्री.गाांडरां ा बरोरा (शहागूर), श्री.प्रिाश सवे (माााठाणे), श्री.सदा

सरवणिर (मादहम), श्री.सांजय गोतनीस (िधगना), श्री.सननग धशांदे (वरळी), श्री.ददगीग वळसेगाटीग

(आांबेााव),

श्री.जयांत

गाटीग

(र्स्गामगूर),

श्री.धशरीषदादा

चौधरी

(अमळनेर),

श्री.ाोगागदास अग्रवाग (ाोंददया), श्री.अधमन गटे ग (मांबादे वी), श्री.अचिजत गवार (बारामती),
श्री.मिरां द जाधव-गाटीग (वाई), श्री.शधशिाांत धशांदे (िोरे ााव), श्री.हनमांत डोळस (माळधशरस),
श्री.हसन

मश्रीफ

(िााग),

श्री.भास्िर

जाधव

(ाहाार),

श्री.राणाजाजीतधसांह

गाटीग

(नस्मानाबाद), श्री.राहग मोटे (गराांडा), श्री.सननग राऊत (ववक्रोळी), श्री.प्रिाश फातगेिर (चें बरू ),
श्री.शामराव ऊफइ बाळासाहे ब गाटीग (िराड नत्तर) :
खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा

(१) मुींबईतील झोपडाचपट्टयाींना माहे एवरस्ल २०१६ पासन
ू मालमतता कर लावण्याचा ननणइय मुींबई
महानगरपासलकेने माहे जानेवारी, २०१६ मध्ये
काय,

वा तया सुमारास घेतला आहे, हे खरे आहे

(२) असल्यास, तयाची कारणे काय आहे त,
(३) मालमतता कर घेतलेल्या झोपड्याींना र्तर सुववधा दे ऊन तया झोपड्या ननयसमत करण्यात
येणार आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१९-०९-२०१६) :ो१) हे खरे नाही. तथावप, मींब
ु ईतील झोपडाचपट्टयाींवर

भाींडाचवली मूल्याऐवजी “ ोक दराने” मालमतता कराची आकारणी हदनाींक ०१.०४.२०१६ पासून
करण्याकसरता तसेच “झोपडाचपट्टी या सींज्ञेची कपष् व्याख्या अींतभत
करण्याकसरता मुींबई
ूइ
महानगरपासलका अधधननयम, १८८८ मध्ये कलम १४० बी चा अींतभाइव करून सुधारणा
करण्यासा

ववधी ससमती/महानगरपासलका याींया मींजरु ी कसरता बह
ु ई रस्शासनामाफइत
ृ न्मींब

मसुदापत्र सादर करण्यात आले आहे .
(२) ो३) व ो४) रस्चन उद््ावत नाही.

___________

वव.स. २४७ ो18)
भाांडग (मांबई) गचिश्चम गररसरातीग ९० फटी रस्त्यावरीग अनधधिृत स्टॉगबाबत
(२१)

४५१८८ (०५-०५-२०१६).

श्री.अशोि गाटीग (भाांडूग गचिश्चम) :

सन्माननीय मख्यमांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) भाींडाचुप ोमुींबई) पश्चचम पसरसरातील ९० फु्ी रकतयावर हदवसागणीक अनधधकृत दक
ु ाने व
पदाथाइची

ववरारी

करणारे

क्ॉल

याींची

गदी

वाढत

असल्याबाबतया

तरारारी

कथाननक

लोकरस्नतननधीींनी मींब
ु ई महनगरपासलकेचे ववभाग अधधकारी व आयक्
ु त तसेच शासनाकडाचे माहे
जानेवारी, २०१६ व ततपूवी अनेक वेळी लेखी ननवेदनाद्वारे केल्या आहे त हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, भाींडाचुप ोमुींबई) पश्चचम पसरसरातील ९० फु्ी रकतयावर अनधधकृत क्ॉल काढुन
्ाकण्यासा

शासनाने कोणती कायइवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२२-०९-२०१६) :ो१) हे खरे आहे .
(२) कथाननक लोकरस्नतननधीींनी केलेल्या तरारारीींया अनुर्षींगाने, हदनाींक २५.११. २०१५ रोजी
गाढव नाका, भाींडाचुप ोपश्चचम) येथे बह
ुइ नाची
ृ न्मुींबई महानगरपासलकेमाफइत अनतरारमण ननमल
कारवाई करण्यात आली आहे .

तसेच, हदनाींक ०१.०१.२०१६ पासून फेरीवाल्याींवर महापासलकेमाफइत ननषकासनाची कारवाई

करण्यात आली आहे .

(३) रस्चन उद््ावत नाही.
___________
गागघर नारगाधगिा क्षेत्रातीग गाधगिेच्या भधानी
शाळे समोरीग नद्यान वविसीत िर्याबाबत

(२२)

४५२२५ (१७-०५-२०१६).

मननषा चौधरी (ददहसर) :

श्री.ववगास तरे (बोईसर), श्री.गास्िग धनारे (डहाणू), श्रीमती

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पालघर नगरपासलका क्षेत्रातील पासलकेया मालकीया भधगनी शाळे समोरील उद्यान
ववकासाचे काम हदनाींक २२ ऑगक्, २०१४ रोजी एका पण्
ु यातील

े केदाराला दे ण्यात आले

असून सदर कामाला हदडाच वर्षइ होवूनही अद्याप उद्यान ववकासाया कामाला सुरुवात करण्यात
आलेली नाही, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर रस्करणी चौकशी करण्यात आली आहे काय, चौकशीया अनुर्षींगाने सदर
काम रखडाचववणाऱ्या

े केदारावर शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२२-०९-२०१६) :ो१) कायाइदेश दे ऊनही कामास सुरुवात न केल्याने
नगरपसरर्षदे ने ती ननववदा रस्करारया रद्द करुन नव्याने ई ननववदा रस्करारया राबववण्यास मींजूरी हदली
आहे .

वव.स. २४७ ो19)
(२) सींबींधधत

ै केदाराची कामाची सुरक्षा अनामत रक्कम राखुन

े वण्यात आली आहे .

(३) रस्चन उद््ावत नाही.

___________
राज्यातीग अांशिागीन िमइचाऱयाांना शासिीय सेवेत सरळ सेवेने समाववष्ट्ट िर्याबाबत
(२३)

४५३९९ (१७-०५-२०१६).

श्रीमती सांयादे वी दे साई-िगेिर (चांदाड), श्री.चिजतेंद्र आव्हाड

(मांब्रा िळवा), श्री.शामराव ऊफइ बाळासाहे ब गाटीग (िराड नत्तर), श्री.हसन मश्रीफ (िााग) :
सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील अींशकालीन कमइचाऱ्याींना शासकीय सेवत
े सरळ सेवन
े े समाववष् करण्यात यावे
अशी मागणी अींशकालीन कमइचारी सींघ्नेने हदनाींक १२ मे, २०१५ रोजी मा.मख्
ु यमींत्री याींना
रस्तयक्ष भे्ून केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर रस्करणी कोणती कायइवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३)

नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२६-१०-२०१६) :ो१) होय, हे खरे आहे .
(२) हदनाींक ०७.०४.२०१६ रोजी अींशकालीन उमेदवाराींया ववववध मागण्याींया अनुर्षींगाने
मा.मुख्यमींत्री महोदयाींया अध्यक्षतेखाली बै क आयोश्जत करण्यात आली होती. तयानुसार
अींशकालीन कमइचाऱ्याींचा DATA-BASE तयार करण्यात येत असन
ू , शासनातील ग्-क
सींवगाइतील सरक्त पदाींची माहहती सींकलीत करण्यात ये त आहे.
(३) रस्चन उद््ावत नाही.
___________
ठाणे येथीग नामदे ववाडी गररसरातीग मदहगेच्या ाळ्यातीग सोनयाचे मांाळसूत्र आणण
सोनसावळी दहसिाव्याची घटना घडयाबाबत

(२४)

४५८१७ (२०-०५-२०१६).

श्री.प्रताग सरनाईि (ओवळा माचिजवडा) :

मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

सन्माननीय

ाणे येथील नामदे ववाडाची पसरसरातील महर्षी कवे रोडाचवर अज्ञात बाईककवाराींनी महहलेया

गळ्यातील सोन्याचे मींगळसूत्र आणण सोनसाखळी हहसकावण्याची घ्ना हदनाींक १ र्डाचसेंबर,
२०१५ रोजी वा तयासुमारास घडाचली,

हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याबाबत सींबींधधत महहलेने नौपाडाचा पोलीस

ाणे, श्ज. ाणे येथे तरारार केली, हे

ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, सींबींधधत महहलेचा ऐवज समळण्याबाबत तसेच भववषयात अशा घ्ना घडाचू नये
म्हणून शासनाने कोणती उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. २४७ ो20)
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (३०-०८-२०१६) :ो१) व ो२) होय, हे खरे आहे .
(३)

ाणे पोलीस आयुक्तालयातील नौपाडाचा पोलीस क्े शनया हद्दीत सोन्याचे मींगळसूत्र व चैन

जबरीने खेचून झालेल्या चोरी रस्करणी हद. ३०.११.२०१६ रोजी गुन्हा दाखल केला आहे .

याकतव, अशा रस्कारया घ्ना घनू नयेत म्हणन
ू पसरमींडाचळ कथरावर चैन कनॅधचींग पथक

नेमलेले आहे त. तसेच गदीचे ह काणी बाजारपे , शाळा व कॉलेजया ह काणी साध्यावेशातील

पोलीस हे पेरोसलींग करत असतात. पोलीस क्े शन कतरावर ब्रब् माशइल पेरोसलींग , मोबाईल
पेरोसलींग नेमूण अशा रस्कारया घ्ना घडाचु नयेत म्हणून पोलीस क्े शन हद्दीत पेरोसलींग करीत
आहे त.

तसेच रस्तयेक पोलीस क्े शन हद्दीत कोंबीग ऑपरे शन व नाकाबींदीचे आयोजन केले जाते.
(४) रस्चन उद््ावत नाही.

___________
धशरोळ नारगररषदे ची स्थागना होणेबाबत

(२५)

४६३०४ (०७-०५-२०१६).

श्री.नहास गाटीग (धशरोळ) :

सन्माननीय मख्यमांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) सशरोळ नगरपसरर्षदे ची ोश्ज.कोल्हापूर) अधधसूचना जाहहर होऊन ताींब्रत्रक मुद्यामुळे अद्याप
नगरपसरर्षद होण्यात अडाचथळे येत आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, तसेच सध्या अश्कततवात असणाऱ्या ग्रामपींचायतीया गाव ाण हद्दवाढीचा
रस्कतावही शासनाकडाचे पडाचून आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, यामुळे सशरोळ शहरातील वाढीव उपनगराींसह १८०० कु्ुींबाना शासनाला शेतसारा
व ग्रामपींचायतील घरफाळा असा दहु े री कर अनेक वर्षे भरावा लागत आहे , हे ही खरे आहे
काय,

(४) असल्यास, सदर रस्करणी शासनाने कोणती कायइवाही

केली वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२२-०९-२०१६) :ो१) व ो२) हद.६/४/२०१५ रोजी सशरोळ येथे नगरपसरर्षदे ची
कथापना करण्याची रस्ाथसमक उध्दोर्षणा आक्षेप व हरकतीसा
(३)

व

ो४)

सद्य:श्कथतीतील ननयमानूसार कर

रस्ससध्द करण्यात आली आहे .

आकारणी

होत

असून

नगरपसरर्षदे या

कथापनेबाबत आक्षेप/ हरकती बाबत अहवाल व अधधननयमातील तरतूदी नसुार माहहती
श्जल्हाधधकारी कोल्हापूर याींचे कडाचून रस्ाप्त करण्यात येत आहे .
(५) रस्चन उद््ावत नाही.

___________

गणे शहरातीग ववववध भाााांमये नभार्यात आगेया आय टी गािइ मधीग िांगनयाांनी
(२६)

गावगेया नाम फगिाांची फी महानारगाधगिा वसग
ू िरत नसयाबाबत

४६४४१

(१६-०५-२०१६).

श्री.धभमराव

मख्यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

तागिीर

(वडिवासगा) :

सन्माननीय

वव.स. २४७ ो21)
(१) पुणे शहरातील ववववध भागाींमध्ये उभारण्यात आलेल्या आय ्ी पाकइ मधील कींपन्याींनी

लावलेल्या नाम फलकाींची फी महानगरपासलका वसूल करत नसल्याचे माहे जानेवारी, २०१६
मध्ये वा तया दरम्यान ननदशइनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, यामळ
ु े महानगरपासलकेचे मोठ्या रस्माणावर आधथइक नक
ु सान झाल्याचा
शासनाया लेखा परीक्षणामध्ये

पका

े वण्यात आला आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, मुींबई रस्ाींनतक महानगरपासलका अधधननयम, १९४९ मधील कलम ३१३ अन्वये
महानगरपासलकेया क्षेत्रामध्ये कु लाही कारखाना, कायइशाळा उभारण्यासा

महानगरपासलका

आयक्
ु ताींची परवानगी घेणे बींधनकारक आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उक्त रस्करणी शासनामाफइत चौकशी करण्यात आली आहे काय तसेच पुणे
शहरातील ववववध भागाींमध्ये उभारण्यात आलेल्या आय ्ी पाकइ मधील कींपन्याींनी लावलेल्या
नाम फलकाींची फी वसल
ु ीसा

शासनाने कोणती कायइवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२२-०९-२०१६) :ो१) हे खरे नाही.
पुणे शहरातील क्षेब्रत्रय कायाइलयाकडाचील रस्ाप्त अहवालानुसार आय.्ी.कींपन्यानी लावलेल्या

नामफलकापो्ी सन २०१६-२०१७ मध्ये रुपये १६,०३,६८५/- र्तकी रक्कम वसुल करण्यात
आली आहे .

(२) हे खरे नाही.
शासनाया लेखापसरक्षणामध्ये आय.्ी.पाकइ मधील नामफलका बाबत

पका

े वण्यात

आल्याचे ननदशइनास आले नाही.
(३) हे खरे आहे .
(४) जाहहरात व फलक ननयींत्रण ननयमावली २००३ नुसार ववहहत कागदपत्राची पुतत
इ ा करुन
नामफलक शल्
ु क वसल
ू ी करण्याची कायइवाही पण
ु े महानगरपासलकेमाफइत सरु
ु आहे .
(५) रस्चन उद््ावत नाही.

___________
राज्यातीग गोगीस िमइचा-याांना गोगीस नगननरीक्षि गदावर िायमस्वरुगी बढती दे णेबाबत
(२७)

४७४२८ (१७-०५-२०१६).

श्री.अधमत साटम (अांधेरी गचिश्चम), श्री.बाळासाहे ब मरिटे

(नेवासा), अॅड.ाौतम चाबिस्वार (वगांगरी) :
करतील काय :-

सन्माननीय मख्यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा

(१) राज्यातील १९०७ पोलीस कमइचारी, पोलीस उपननरीक्षक पदाची पसरक्षा उततीणइ झालेले
असतानाही सदर कमइचा-याींना कायमकवरुपी बढती दे ण्याऐवजी तयाींना दर अकरा महहन्याींची
पदोन्नती

दे ण्यात

येत

असल्याचे

माहे

ननदशइनास आलेले आहे , हे खरे आहे काय,

जानेवारी,

२०१६

या

दस
ू -या

आ वड्यात

(२) असल्यास, पोलीस दलातील उक्त कमइचा-याींना कायमकवरुपी बढती दे णेबाबत कोणती
कायइवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. २४७ ो22)
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०२-११-२०१६) :ो१) होय.
(२) रस्कतुत रस्करण मा.उच न्यायालयात न्यायरस्ववष

असल्यामुळे १९०७ पोलीस कमइचाऱ्याींना

कायमकवरूपी बढती दे ण्याबाबत कायइवाही करण्यात आलेली नाही.
(३) रस्चन उद््ावत नाही.
___________

भाांडूग (ग) येथीग मौजे िाांजूर येथीग िेशव सष्ट्ृ टी र्मारतीत ग्रांथागयासाठी
महानारगाधगिेने मांजरू िेगेगी जााा धमळ्याबाबत

(२८)

४७४५० (१६-०५-२०१६).

श्री.अशोि गाटीग (भाांडूग गचिश्चम) :

सन्माननीय मख्यमांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) भाींडाचूप ोप) येथील एल.बी.एस. मागाइवरील एस ववभागातील सस्ीएस ४०७/क मौजे काींजूर
येथील केशव सषृ ्ी र्मारतीत ग्रींथालयासा

महानगरपासलकेने

मींजूर केलेली जागा समळावी

अशी मागणी आयक्
ु त ,बह
ु ई महानगरपासलका याींयाकडाचे कथाननक लोकरस्नतननधधींनी
ृ न्मींब
हदनाींक १३ जानेवारी, २०१६ मध्ये वा ततपूवी केली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर रस्करणी शासनाने कोणती कायइवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२२-०९-२०१६) :ो१) हे खरे आहे .
(२) व ो३) सावइजननक उहद्दष्ाींसा

राखीव असलेल्या महानगरपासलकेया जागेवरील बाींधीव

र्मारती काळजीवाहू ततवावर पसररक्षण आणण व्यवकथापनाकसरता सावइजननक सींकथाींना वा्प
करण्यासींबींधीया धोरणास सुधार ससमती/महानगरपासलकेची मींजुरी रस्ाप्त करणे आवचयक आहे .

सदर धोरणास सध
ु ार ससमती/ महानगरपासलकेची मींजरु ी रस्ाप्त करण्याची कायइवाही सरू
ु

आहे . सदर मींजुरी रस्ाप्त झाल्यानींतर मींजुर धोरणानुसार वतइमानपत्रात जाहहर ननववदा मागवून
पात्र सींकथेला ग्रींथालयाचे वा्प करण्यात येईल.

___________
मांबई नगनारातीग अांधेरी (ग) येथीग धाबटइ दहग चे हे रीटे ज १
मये समाववष्ट्ट िरुन सांवधइन िरणेबाबत
(२९)

४७४८३ (१७-०५-२०१६).

श्री.अधमत साटम (अांधेरी गचिश्चम) :

सन्माननीय मख्यमांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) मुींबई उपनगरातील अींधेरी ोप) येथील धगल्ब्इ हहल ही ६.५ को्ी वर्षइ जन
ू ी आहे , हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, सदर हहल चे सींवधइन करण्याकसरता हे री्े ज १ मध्ये समावेश करण्याबाबत
कथाननक लोकरस्नतननधी याींनी ननवेदन हदलेले आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, सदर ननवेदनावर कायइवाही करण्यात आलेली आहे ,

वव.स. २४७ ो23)
(४) असल्यास, सदर हहलचा समावेश हे री्े ज १ मध्ये करून सींवधइन करण्याकसरता शासनाने
कोणती कायइवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, याबाबत ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०५-१०-२०१६) :ो१) याबाबतीत शासनाकडाचून ननश्चचत अनुमान काढता
येणार नाही. तथावप

सदर धगल्ब्इ हहल ६.५ को्ी वर्षइ जुनी असल्याबाबत र्ीं्रने्वरील काही

लेखाींमध्ये उल्लेख आहे.

(२) बह
ु ई महानगरपासलकेकडाचे अशी ननवेदने रस्ाप्त झालेली आहेत.
ृ न्मींब

(३) शासनाने हदनाींक २.२.२००८ रोजीया अधधसूचनेन्वये धगल्ब्इ हहलचा समावेश हे सर्े ज
श्रेणी-२ अ मध्ये केलेला आहे .

(४) व ो५) बह
ृ न्मुींबई महानगरपासलकेने हदनाींक ३१.७.२०१२ रोजी रस्ारुप हे सर्े ज यादी
नागरीकाींया

सूचना

सच
ू ना/हरकतीसींदभाइत
महानगरपासलकेने

हरकतीसा
बह
ु ई
ृ न्मींब

माजी

रस्ससध्द

केलेली

महानगरपासलकेस

मुख्य

सधचव

आहे .

अहवाल

श्री.हदनेश

रस्ारुप

हे सर्े ज

सादर

यादीवर

करणेसा

अफझलपरू कर

याींचे

रस्ाप्त

बह
ु ई
ृ न्मींब

अध्यक्षतेखाली

पुनववइलोकन ससमती कथापन केलेली आहे . सदर पुनववइलोकन ससमतीची कायइवाही पूणइ होवून
यासींदभाइत बह
ृ न्मुींबई महानगरपासलकेकडाचून शासनाचे मान्यतेसा

रस्कताव सादर झालेला नाही.

सदर रस्कताव शासनास सादर झालेनींतर शासनाकडाचून गण
ु वततेनस
ु ार अींनतम ननणइय सींकश्ल्पत
राहहल.

___________

गणे शहरात गयाइवरण रक्षणाच्या हे तूने गनहा एिदा सायिगीांचे शहर बनवव्यासाठी
महागाधगिा िोट्यवधीांचा वचइ िरीत असयाबाबत

(३०)

४८५४० (१७-०५-२०१६).

श्रीमती माधरी धमसाळ (गवइती) :

सन्माननीय मख्यमांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पुणे शहरात पयाइवरण रक्षणाया हे तूने पुन्हा एकदा सायकलीींचे शहर बनववण्यासा

महापासलका कोटयवधीींचा खचइ करीत असल्याची बाब माहे र्डाचसेंबर २०१५ या सुमारास
ननदशइनास आली, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, या योजनेसा
दे ण्यासा

सल्लागार कींपनी ननयुक्त करण्यात येत असून, सल्ला

नतला फक्त सव्वा को्ी रुपये अदा केले जाणार आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत शासनाने कोणती कायइवाही केली आहे वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२२-०९-२०१६) :ो१) व ो२) पुणे शहर सवइकर्ष वाहतुक आराखड्या अींतगइत
व केंद्र शासनाया ववशेर्ष योजनेअींतगइत सायकल प्लान ववकासीत करणेसा
कींपनीस रक्कम रुपये ११५.०० लक्ष दे ण्यात येणार आहे त. तयापैकी ८०%

सल्लागार

म्हणजे रुपये ९२.००

लक्ष केंद्र शासनाया शहर ववकास मींत्रालयाकडाचून दे ण्यात येणार आहे त व २० % रक्कम रुपये
२३.०० लक्ष हे पुणे महानगरपासलकेकडाचून दे ण्यात येणार आहे त.

वव.स. २४७ ो24)
(३) सींचालक शहर ववकास मींत्रालय, भारत सरकार याींया हदनाींक २०.०२.२०१४ या पत्रान्वये
पुणे शहर सवइकर्ष वाहतुक आराखड्याअींतगइत व केंद्र शासनाया ववशेर्ष योजनेअींतगइत सायकल

प्लान ववकसीत करणेस मान्यता समळालेली आहे . सींबींधधत सल्लागार कींपनीने कायइदेशानुसार
काम सरु
ु केले आहे .

(४) रस्चन उद््ावत नाही.
___________
गागघर नारगररषदे त नाारी सववधा गरवव्याबाबत
(३१)

४९३७९ (०५-०५-२०१६).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.दहतेंद्र ठािूर (वसई) :

सन्माननीय मख्यमांत्री पढ
ु ील

(१) पालघर नगरपसरर्षदे ची कथापना होऊन १७ वर्षे होऊन दे खील अद्यापही शहरातील अरूींद
रकते, अपूणइ ग्ारे , अकवछता, आरोग्याची समकया, भर रकतयात बसणारे फेरीवाले यामुळे

होणारी वाहतक
कोंडाची र्.समकयाींवर पालघर मधील नागसरकाींनी पालघर नगरपसरर्षदे कडाचे
ू
वेळोवेळी तरारार करूनही याबाबत कोणतयाही रस्कारे समाधानकारक नागरी सुधारणा होत
नसल्याचे ननदशइनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर नागरी सुववधा नागरीकाींना समळण्यासा

शासनाने चौकशी केली आहे

काय,

(३) असल्यास, चौकशीअींती शासनाने कोणती उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२२-०९-२०१६) :ो१) हे खरे नाही

पालघर नगरपसरर्षदे ने नगरपसरर्षद ननधी व शानाकडाचून उपलब्ध होणाऱ्या ववववध

अनुदानातुन शहरातील मुख्य रस्मुख रतयाया बाजूकडाचल अनतरारमणे दरू करून अरूींद रकते
रुीं दीकरण करून डाचाींबरीकरण व रारॉकरारह्करण करण्याचे काम हाती घेवन
ू पण
ू इ करण्यात आले
आहे .

तसेच

साींडाचपाण्याची

वाहत

असलेली

उघडाची

ग्ारे

रकतयाया

दत
ु फाइ

बाींधकाम

करण्याकरीता घेण्यात येवून कॉकरारह्करण बींहदकत करण्यात आली आहे . तसेच नागरीकाींया
तरारारी रस्ाप्त झाल्यास वेळेत दखल घेऊन कायइवाही केलेली आहे व अद्यापही कायइवाही
करण्यात येते.
शहरातील आरोग्य व कवछतेया बाबतीत नगरपसरर्षदे ने १) दै नींहदन कचरा सींकलन
करणे ो२) ग्ारी कवछ करणे ो३) डाचासाींचे ननमु१लइन करण्याकरीता और्षध फवारणी तसेच
शहरात धुरीकरण करणे. याकरीता
कवछता राखली जाते.

े केदाराची नेमणुक केलेली आहे व तयामाफइत आरोग्य व

(२) ो३) व ो४) रस्चन उद््ावत नाही.
___________

वव.स. २४७ ो25)
मांबईतीग शाळाबाह्य मगाांसाठी समाज वविास प्रिग बांद िर्याबाबत
(३२)

४९६५४ (०५-०५-२०१६).

श्री.मांाेश िडाळिर (िगाइ), श्री.प्रिाश सवे (माााठाणे),

श्री.सदा सरवणिर (मादहम), श्री.सांजय गोतनीस (िधगना), श्री.सननग प्रभू (ददांडोशी), श्री.सननग
धशांदे (वरळी), श्री.शाांताराम मोरे (धभवांडी ग्रामीण) :
खुलासा करतील काय :(१)

मुींबईतील

शाळाबा्य

मुलाींना

शाळे या

सन्माननीय मख्यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

रस्वाहात

आणण्यासा

सन

२००७

पासून

चालववण्यात येणारा समाज ववकास रस्कल्प बींद करण्याचा रस्कताव मुींबई महानगरपासलकेतील
अधधकाऱ्याींनी

कामगार आयुक्ताींकडाचे

माहे

र्डाचसेंबर,

२०१५

या

तयासम
ु ारास पा ववला आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सदर ववभाग चालू

दस
ु ऱ्या

आ वडाचयात

वा

े वणे ककीं वा बींद करणे याचा अधधकार पासलकेया सशक्षण

ससमतीला आहे हे , ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, सदरहू ववभाग बींद करण्याची कारणे काय आहेत, या रस्कतावावर कामगार
आयक्
ु ताींनी कोणता ननणइय घेतला आहे,
(४) अद्यापही यासींदभाइत ननणइय घेतला नसल्यास, याबाबतची सद्य:श्कथती काय आहे ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२२-०९-२०१६) :ो१) हे खरे नाही
(२) हे खरे नाही.
(३) रस्चन उद््ावत नाही.
(४) बह
ृ न्मुींबई महानगरपसलकेया सशक्षण खातयाया अकथापनेवरील रस्कल्प समन्वयक, मुख्य
समाज ववकास अधधकारी व समाज ववकास अधधकारी तसेच समाज सींघ्क या सींवगाइची पदे

सशक्षण खातयाचा अनुसूचीवरून सहाय्यक पदे सशक्षण खातयाया अनुसूचीवरून सहाय्यक

आयुक्त ोननयोजन) याींया आकथापना अनस
ु ूचीवर घेण्याचे अनतसरक्त आयुक्त ोशहर) याींनी

आदे श हदले होते. तयानर्ष
ु ींगाने समाज ववकास अधधकारी, सहाय्यक आयक्
ु तोननयोजन) याींय
आकथापनेवर सन २०१३ पासून हजर झाले व ९ समाज सींघ्क हे अद्यवप सशक्षण ववभागाया
आकथापनेवर कायइरत आहे त.

सन २०१५ मध्ये म्युननससपल युननयन याींनी या ववरोधात जाऊन कामगार आयुक्त

याींयाकडाचे दाद माधगतली, तयावर कामगार आयक्
ु त याींनी, सींघ्ना आणण महापासलका रस्शासन
याींनी सामोपचाराने सदर रस्चन ननकाली काढावा असे आदे श हदले.
___________

मांबईतीग मेरो-३ माााइच्या प्रिगाबाबत
(३३)

५००२८ (०७-०५-२०१६).

श्री.प्रिाश सवे (माााठाणे), श्री.मांाेश िडाळिर (िगाइ) :

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मींब
ु ईतील मेरो-३ मागाइ अींतगइत सीप्झ ते वाींद्रा-कुलाइ कॉम्प्लेक्स ्प्पा माहे जन
ू , २०१९

पयंत, वाींद्रा-कुलाइ कॉम्प्लेक्स ते सायन्स मुणझयम ्प्पा माहे र्डाचसेंबर, २०१९ आणण तयानींतर

कफ परे डाचपयंतया अींनतम ्प्पा माहे एवरस्ल, २०२० पयंत पूणइ करण्याचे उद्दीष् शासनाने
रववले आहे , हे खरे आहे काय,

वव.स. २४७ ो26)
(२) असल्यास, सदर रस्कल्प उद्दीष्ारस्माणे ववहीत वेळेत होण्यासा
क्े शन्सचे बाींधकाम, मेरो कोच, डाचबे र्तयादीसा

जमीन सींपादन, रे ल्वे व

कोणती उपाययोजना करण्यात आली आहे वा

करण्यात येत आहे
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२२-०९-२०१६) :ो१) होय.
(२) व ो३) मेरो क्े शनया बाींधकामासा

रस्कताववत मेरो रे ल्वे कथानके व सुववधा करीता

आवचयक असलेल्या जसमनीचा तपसशल तयार करण्यात आला असन
ु भस
ु ींपादन रस्करारया सरू
ु

करण्यात आली आहे . सरकारी व ननमसरकारी ववभागाकडाचून आवचयक जसमनीचे हकताींतरण
रस्करारया अींनतम ्प्पयात आहे . खाजगी जसमनी सींपादनाची कायइवाही रस्गती पथावर आहे.
कथापतय बाींधकाम ोरे ल्वे कथानके व बोगदा) यासा
्प्प्यात आहे .
मेरो रे ल्वेचे डाचबे सींबींधधत कामासा

कींत्रा्दाराची नेमणूक रस्करारया अींनतम

रे ल्वे ननववदकारची पण
ु इ अहइता रस्करारया हद. १

र्डाचसेंबर, २०१५ रोजी सुरू करण्यात आली असुन ननववदा रस्करारया रस्गतीपथावर आहे. आरे
कॉलनीत कार डाचेपोसा

सदर अधधसुचनेबाबत मुींबई मेरो रे ल कॉपवोचरेशन सल. तफे आक्षेप

केंद्रीय पयाइवरण मींत्रालय याींना सादर करण्यात आलेले आहे . तसेच आरे कॉलनीमध्ये कार डाचेपो
उभारण्यासा

सध
ु ारीत रस्कताव सादर करण्यात आला असन
ू सदर रस्कताव शासनकतरावर

तपासण्यात येत आहे .

___________
ाोवांडी (मांबई) येथे शताब्दी रुणागयात वीद्यिीय महाववद्यागय सरु िर्याबाबत
(३४)

५०७७२ (१७-०५-२०१६).

श्री.तिाराम िाते (अणशक्ती नार) :

सन्माननीय

मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) मींब
ु ईतील पव
ू इ उपनगरामध्ये गोवींडाची येथे शताब्दी रुग्णालयात वैद्यकीय महाववद्यालय सरु
ु
करण्यासा

महापौराींनी मा.मुख्यमींत्री याींयाकडाचे माहे माचइ-एवरस्ल, २०१५ या दरम्यान पत्र

दे ऊन मागणी केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या मागणीनुसार शासनाने कोणती कायइवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२२-०९-२०१६) :ो१) हे खरे आहे .
(२) व ो३) पीं. मदनमोहन मालववय शताब्दी रूग्णालय, गोवींडाची हे २१० रुग्णशय्येचे रूग्णालय
असून. वैद्यकीय महाववद्यालय उभारण्यसा

येथे ४६० खा्ाींची आवचयकता आहे .

बह
ु ई महानगरपासलकेमाफइत सदर रूग्णालयाचे ववकतारीकरण रस्कताववले असन
ू
ृ न्मींब

तयाबाबतची HIC CELL माफइत रस्करारया सुरू आहे . ववकतारीकरणाींनतर सदर रुग्णालयात ८५०
खा्ा उपलब्ध होणार आहे त.

___________

वव.स. २४७ ो27)

राज्यातीग नाारीिाांसाठी सवािंना घरे ननधमइती िर्याबाबत
(३५)

५०८८६

(०३-०५-२०१६).

(औरां ााबाद मय) :

अॅड.वारीस

गठाण

(भायवळा),

श्री.र्म्तीयाज

सय्यद

सन्माननीय ाह
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :ृ ननमाइण मांत्री पढ

(१) राज्यातील नागरीकाींसा

सवांना घर हे कवप्न पूणइ करायचे असेल तर सरकारने मींजूरी

रस्करारयाींचे सस
ू त्र
ू ीकरण आणण कालबध्द कायइरारमाींतगइत पावले उचलायची आवचयकता असन
ू
पुढया पाच वर्षाइत मुींबई महानगर रस्दे श रस्ाधधकरणामाफइत ोएम.एम.आर.डाची.ए.) तीन लाख
घराींची ननसमइती करण्याचा र्रादा नॅशनल सरअल र्क्े ् डाचेव्हलपमें् कौश्न्सल ोनरे डाचको) ने माहे
नोव्हें बर, २०१५ वा तया सम
ु ारास व्यक्त केला, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, आगामी काही वर्षाइत दहा ते पन्नास लाख रुपयाींपयइत वन रुम ककचन, वन
बी.एच.के, ्ू बी. एच.के. अथवा २६९ ते ६४५ चौ. फु्ाींया आकाराची परवडाचणाऱ्या ककीं मतीतील

घरे कजइत, कसारा, बदलापूर, पालघर, यासह मुींबईत ववववध भागाींत ननसमइतीचा रस्कताव
‘नरे डाचको’ ने शासनाकडाचे दाखल करण्यासींदभाइत कोणती कायइवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. प्रिाश महे ता (०७-१०-२०१६) :ो१) नरे डाचको या सींकथेने मुींबई महानगर क्षेत्रामध्ये येतया ५
वर्षाइत २ लक्ष घराींची क्ीबध्दता दशइववली आहे

(२) यासींदभाइत नरे डाचको ने रस्ाथसमक माहहती शासनास सादर केली आहे .
(३) रस्चन उद््ावत नाही.
___________
वसई-ववरार शहरातीग बेगत्ता व्यक्तीांचा तगास िर्याबाबत
(३६)

५१२७९ (१६-०५-२०१६).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.गास्िग धनारे (डहाणू) :

(१) वसई-ववरार शहरातील ७ पोलीस

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील

ाण्याींमध्ये १,१९४ व्यक्ती बेपतता असल्याचे सन २०१४

ते २०१५ या वर्षाइत नेाींदी करण्यात आल्या आहे त, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, यापैकी ककती बेपतता व्यक्तीींचा तपास पोलीसाींनी लावला आहे व ककती अद्याप
बाकी आहे त व यामध्ये महहला, अल्पवयीन मुली, ववद्याथी व रस्ौढ याींची सींख्या ककती आहे,
(३) तसेच बेपतता असलेल्या व्यक्तीया तपासाची सद्य:श्कथती काय आहे ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२०-०८-२०१६) :ो१) होय, हे खरे आहे. सन २०१४-१५ मध्ये एकूण २४५१
व्यक्ती बेपतता असल्याची नोंद करण्यात आली आहे .

(२) व ो३) या रस्करणी एकूण १८७२ बेपतता व्यक्तीींचा तपास लागलेला असून एकूण ५७९
व्यक्तीींचा शोध सुरू आहे .

वव.स. २४७ ो28)
बेपतता व्यक्तीींची वगइवारी सन २०१४ व सन २०१५
एकूण

मुले

मुली

पुरूर्ष

कत्रीया

ववद्याथी

रस्ौढ

१६

२९

२७५

२५२

१

६

__________
मांबई महानारगाधगिेच्या ताब्यात गाकििंाची जााा दे ्यात
वविासिाांिडून होत असगेगी टाळाटाळ
(३७)

५१५२३ (१७-०५-२०१६).

श्री.सननग धशांदे (वरळी) :

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मुींबई शहर व उपनगरातील ववववध भागात ननयमानुसार सम
ु ारे एक लाख गाड्याींया

पाककंगची जागा मुींबई महानगरपासलकेया ताब्यात दे ण्यात ववकासकाींनी ्ाळा्ाळ केली
असल्याची गींभीर बाब माहे

फेिव
ु ारी, २०१६ या दस
ु ऱ्या आ वड्यात वा तयादरम्यान

ननदशइनास आली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त रस्करणी शासनाकडाचून चौकशी करण्यात आली आहे काय,
(३)

असल्यास, चौकशीत

काय

ननषपन्न

झाले व

तयानुसार

पाककइगया

जागा

मुींबई

महानगरपासलकेया ताब्यात न दे णाऱ्या ववकासकाींवर शासनाकडाचून कोणती क ोर कारवाई
करण्यात आली वा येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०५-१०-२०१६) :ो१) ते ो४) अशी बाब नाही.
बह
ु ई
ृ न्मींब

महानगरपासलकेने

आतापयंत

६१

(४६३६६

पाककंग

क्षमता)

सावइजननक

वाहनतळाया रस्कल्पाना मींजूरी हदलेली आहे . तयापैकी १८ (१०७५३ पाककंग क्षमता) वाहनतळाींचे
काम पूणइ आहे . पूणइ झालेल्या वाहनतळापैकी ९ (४२६४ पाककइग क्षमता) वाहनतळ रस्कल्प
बह
ृ न्मुींबई

महानगरपासलकेस

हकताींतर

झालेले

आहे त.

पूणइ

झालेले

तथावप

बह
ृ न्मुींबई

महानगरपासलकेस हकताींतरण न झालेले रस्कल्प लवकरच महानगरपासलकेस हकताींतरण होणार
आहे त.
जमीन

मध्यींतरीचे कालावधीत मा.सववोचच न्यायालयाने ननयमानुसार सोडाचावयाचे खुले क्षेत्र हे
पातळीवर

े वण्याचे

आदे श

हदलेले

होते.

तयाचरस्माणे

शासनाने

वाहनतळाया

ववननयमामध्ये हदनाींक ६.८.२०१४ रोजीया अधधसच
ू नेन्वये फेरबदल मींजूर केलेले आहे त.
तयामळ
ु े रस्कल्पाचे आराखडाचे तयाचेशी सस
ु ींगत

े वणे रारमरस्ाप्त झालेले असल्याने रस्कल्पाचे

बाींधकाम जलद गतीने पूणइ होवू शकलेले नसले तरी ते आता पूणइ होणेस ताींब्रत्रक अडाचचणी
नाहीत.

___________

वव.स. २४७ ो29)
िराड नारगररषद वविास आरावड्यामये सव्हे नां. ४२५/१-२/अ मये
आरक्षक्षत जााेवर नारगररषदे ने बाांधिाम गरवानाी ददयाबाबत
(३८)

५१६६१ (०३-०५-२०१६).

श्री.प्रिाश आबबटिर (राधानारी) :

सन्माननीय मख्यमांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) सातारा श्जल््यातील कराडाच नगरपसरर्षद हद्दीतील मींजूर ववकास आराखड्यामध्ये सव्हे
रारमाींक ४२५/अ/१-२/ अ मधील जागा कोणतया रस्योजनासा

आरक्षक्षत करण्यात आली आहे .

(२) असल्यास, आरक्षण डाचावलून कराडाच नगरपसरर्षदे ने बाींधकाम करण्यासा
ब्रबनशेतीसा

सींबींधधताींना तसेच

सहाय्यक सींचालक, नगररचना सातारा याींनी हदनाींक ६ फेिुवारी, २०१४ रोजी ना

हरकत रस्माणपत्र हदले आहे , हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, तयाची कारणे काय आहे त आणण या सींदभाइत चौकशी करण्यात आली आहे
काय,
(४) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व तयानस
ु ार पुढे कोणती कारवाई करण्यात आली
आहे ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२३-०९-२०१६) :ो१) मींजूर ववकास योजना कराडाच ोद.ु स.ू ) मधील

रस्कतावानुसार सीं.नीं रारमाींक ४२५/१+२ अ ही जागा रहहवास ववभागात समाववष् असून ववकास

योजनेया कोणतयाही रस्कतावाने बाधधत होत नाही. सदर जसमन कराडाच नगरपसरर्षदे या ्द्दीत
श्कथत असली तरी ती शेजारील मलकापरु नगर पींचायतीया हद्दीलगत आहे . शासनाने
मलकापुर नगर पींचायतची ववकास योजना भागश: मींजूर करून उवइरीत भागासा

सारभूत

फेरबद्दल ोSubstantial Modifications) महाराषर रस्ादे सशक व नगर रचना अधधननयम १९६६
या कलम ३१ ो१) अनव्ये हद. ०६.०९.२०१४ रोजी रस्ससध्द केले. या सारभुत फेरबदलाअींतगइत

ई.पी१२५ नस
ीं रु े र्षा ोDotted Line)
ु ार १८.० मी.रस्कताववत रकतयाची आखणी दशइववणारी ब्रबद
कराडाच

नगरपसरर्षदे या

हद्दीतील

उक्त

जसमनीतुन

राषरीय

महामागाइया

सेवा

रकतयास

ननयोजनाया दृष्ीने जोडाचण्याचे साींकेतीक कवरूपात दशइववण्यात आले आहे.
(२) सहायक सींचालक, नगर रचना, सातारा शाखा कायाइलयाने पत्र रार. २२९, हद. ०६/०२/२०१४
रोजीया पत्रान्वये स.नीं ४२५/१+२ अ क्षेत्र १०५० चौ.मी. या रे खाींकनास मींजुरीची सशफारस मा.

श्जल्हाधधकारी, सातारा याींचक
े डाचे केली आहे व नगर पसरर्षदे ने हद. २६/०८/२०१४ रोजी बाींधकाम
परवानगी मींजूर केली आहे .

(३) उक्त समळकत मींजूर ववकास योजना, कराडाच ोद.ु सु.) नस
ु ार कोणतयाही रस्कतावाने बाधीत
होत नसल्याने तयास रे खाींकन मींजूरीची सशफारस केली आहे .
(४) रस्चन उद््ावत नाही.

___________
मांबईतीग आर. एन. िगर रुणागयातीग िामाार व गररचाररिाांच्या िमतरतेबाबत
(३९)

५२०४२ (१७-०५-२०१६).

अॅड.गराा अळवणी (ववगेगागे) :

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्यमांत्री

वव.स. २४७ ो30)
(१) मुींबईतील आर. एन. कुपर हॉश्कप्ल मध्ये एकूण पाच शकत्रकरारयागर ोOT) असून केवळ
कामगार व पसरचासरकाींया कमतरते अभावी फक्त दोन शकत्रकरारयागर कायइरत असल्याचे
ननदशइनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सवइ ववभागाींना समळून फक्त दोन शकत्रकरारयागर असल्यामळ
ु े शकत्रकरारयेसा
तेथील रुग्णाींना वा् पहावी लागत असल्याचे ननदशइनास आले, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, यामुळे गींभीर रुग्णाींया आयुषयाला धोका ननमाइण होऊ शकतो, हे ही खरे आहे
काय,

(४) असल्यास, उपरोक्त रुग्णालयातील कामगार व पसरचासरकाींया कमतरतेमळ
ु े उद्भवणा-या
समकयाींवर शासनाने कोणती उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबनाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१७-०९-२०१६) :ो१) हे खरे नाही. डाचॉ.आर. एन कुपर रुग्णालयात एकूण
१४ शकत्रकरारयागार ोOT) असन
ू ती सवइ कायइरत आहे त
(२) हे खरे नाही.
(३) हे खरे नाही.
(४) व ो५) सदर रुग्णालयात कामगार व पसरचारसरकाींची सरक्त पदे भरण्याची कायइवाही
महपासलकेमाफइत सरू
ु आहे.

___________

मांबईतीग अांधेरी येथीग हॉटे ग एअरगोटइ मेरो येथे ाांड सांददग
(४०)

ााडौगी हा गोधगसाांच्या ाोळीबारात मत
ृ झायाबाबत

५२९८३ (२४-०५-२०१६).

डॉ.शधशिाांत वेडि
े र (धसांदवेड राजा), डॉ.सांजय रायमगिर

(मेहिर), श्री.ागाबराव गाटीग (जळााव ग्रामीण), श्री.सननग प्रभू (ददांडोशी) :

सन्माननीय

मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मुींबईतील अींधेरी येथील हॉ्े ल एअरपो्इ मेरो येथे हरयाणातील खतरनाक गुींडाच सींहदप
गाडाचौली हा पोसलसाींया गोळीबारात हदनाींक ७ फेिुवारी, २०१६ रोजी मत
ृ झाला, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, सदर रस्करणाचा तपास करण्याचे आदे श मुींबईया पोलीस आयुक्ताींनी मुींबई
राराईम िँचला हदले, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर तपासात काय आढळून आले व तयानुसार पुढे कोणती कारवाई करण्यात
आली वा येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (३०-०८-२०१६) :ो१) व ो२) होय, हे खरे आहे .
(३) सदर घ्नेबाबत एम.आय.डाची.सी. पोलीस

ाणे येथे ग.ु र.रार.९२/१६ कलम ३०७, ३५३, ३३२

भा.द.वव.स. सह ३, २५, २७ भा.ह.का. अन्वये गुन्हा दाखल केला असून ववशेर्ष तपास पथकाने
तपासामध्ये ननषपन्न झाल्यारस्माणे नमूद गुन््यात कलम ३०२, २०१, १८२, १९३, ३४, १२०

वव.स. २४७ ो31)
(ब) भा.द.वव.सीं. सह ३, ३५, २७ भा.ह.का. नुसार बदल करुन रस्करण तपासाधीन आहे.
(४) रस्चन उद््ावत नाही.

___________

मांबईतीग म्हाडाच्या ५४ वसाहतीांमधीग र्मारती जनया व जीणइ अवस्थेत असयाबाबत
(४१)

५४४६७ (२९-०८-२०१६).

(वाांद्रे गूव)इ :

श्री.मांागप्रभात गोढा (मगबार दहग), श्रीमती तृ ती सावांत

सन्माननीय ाह
ृ ननमाइण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मींब
ु ईतील म्हाडाचाया ५४ वसाहतीींमधील र्मारती जन्
ु या व जीणइ अवकथेत असल्यामळ
ु े व
र्मारतीींचा पुनववइकास करताींना ववकासकाने वरस्समयम ऐवजी म्हाडाचाला घरे बाींधून द्यावीत या

ततकालीन शासनाया ननणइयामुळे मुींबईतील एकाही म्हाडाचा वसाहतीींचा पुनववइकास झालेला नाही,
हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

म्हाडाचाला

तयार

घरे

दे ण्याबाबतया

धोरणातमक

ननणइयात

सध्याया

मा.गह
ु ू लता
ृ ननमाइण मींत्रयाींनी बदल करुन पुन्हा ववकासकाकडाचून वरस्समयम घेण्याबाबत अनक
दशइववली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, मा.गह
ृ ननमाइण मींत्रयाींनी याबाबत ननणइय घेतला असल्यास अींमलबजावणीची
सद्यःश्कथती काय आहे वा याबाबत शासनाची भूसमका काय आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. प्रिाश महे ता (०६-१०-२०१६) :ो१) हे खरे नाही. तथावप मुख्य अधधकारी, मुींबई गनृ नमाइण व

क्षेत्रववकास मींडाचळ, मुींबई याींया अहवालानस
ु ार सन २०१३ मध्ये सुधासरत वव.नन.नन. ३३ो५)

मधील तरतुदीनूसार पुनववइकासाचे ८२ रस्कताव म्हाडाचास रस्ाप्त झालेले असन
ू तयापैकी ४१
रस्कतावाींना म्हाडाचाकडाचून दे कारपत्र दे ण्यात आलेले आहे व १७ रस्कतावाींना ना हरकत रस्माणपत्र
दे ण्यात आलेले आहे .

(२) रस्चन उद््ावत नाही.
(३) रस्चन उद््ावत नाही.
(४) रस्चन उद््ावत नाही.

___________

राज्य शासनाच्या ववववध ववभााात मााासवाकयाच्या गदाांचा अनशेष असयाबाबत.
(४२)

५५४०८ (२३-०८-२०१६).

श्री.ववजय औटी (गारनेर), श्री.भाऊसाहे ब िाांबळे (श्रीरामगूर),

श्री.ववजय वडेट्टीवार (ब्रम्हगरू ी), श्री.अस्गम शेव (मागाड गचिश्चम), िमारी प्रणणती धशांदे
(सोगागूर

शहर

(नस्मानाबाद) :

मय),

श्री.राजेश

टोगे

(घनसावांाी),

श्री.राणाजाजीतधसांह

गाटीग

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्य शासनाया ववववध ववभागात मागासवगींयाींया सम
ु ारे २९ हजार ६६१ पदाींचा अनुशेर्ष
कायम असून दरवर्षी सरळसेवा व पदोन्नतीने पदे भरण्याकडाचे शासनाचे दल
इ होत चालल्याने
ु क्ष

सरक्त पदाींचा अनश
ु ेर्ष वाढत असल्याचे हदनाींक ३ मे, २०१६ मध्ये वा तयादरम्यान ननदशइनास
आले आहे , हे खरे आहे काय,

वव.स. २४७ ो32)
(२) असल्यास, सदरहू सरक्त पदे न भरण्याची कारणे काय,
(३) असल्यास, सदर अनुशेर्ष भरून काढण्यासा कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१६-०९-२०१६) :ो१) हद.३१ माचइ, २०१४ अखेर राज्यात मागासवगीयाींची
सुमारे २९,६११ पदे सरक्त असल्याचे ननदशइनास आले आहे.

(२) वेतनवाढीचा सरासरी दर हा महसूल वाढीया सरासरी दरापेक्षा अधधक असता कामा नये

हे सवइमान्य ततव पाळण्याया अनर्ष
ु ींगाने शासन ननणइय ववतत ववभाग, रारमाींक:- सींककणइ
२०१५/रस्.रार.४१/अथइ-१, हद. २ जून, २०१५ नुसार नवीन पदननसमइतीस व पद भरतीस ननबंध
घालण्यात आले आहे त.

(३) नवीन पदे भरतीबाबत ननबंध असल्याने सरळसेवेची सवइ सरक्त पदे भरणे शक्य नाही.
तथावप, पदोन्नतीया को्यातील सरक्त पदे भरण्यास कोणतेही रस्नतबींध नाहीत. पदोन्नती
को्यातील सरक्त पदे

भरण्याची कायइवाही ननयसमत सरू
आहे . तयाचरस्माणे पदोन्नती
ु

को्यातील सरक्त पदे भरण्याया दृश्ष्ने हद. १६ ऑगक्, २०१६ व हद. १९ ऑगक्, २०१३
रोजी अनुरारमे पुणे व औरीं गाबाद येथे ववभागीय आयुक्ताींबरोबर मा.सधचव ोसा.वव.स.) सामान्य
रस्शासन ववभाग याींया आढावा बै कीचे आयोजन करून सींबींधीताींना पदोन्नतीची पदे तातकाळ

भरण्याबाबत सच
ु ना हदल्या आहे त. तसेच, र्तर ववभागात सध्
ु दा अशा आढावा बै का
आयोश्जत करून पदोन्नती को्यातील सरक्त पदे भरण्याया दृश्ष्ने कायइवाही सुरू आहे .
(४) रस्चन उद््ावत नाही.

___________
ऐरोगी, नवी मांबई एमआयडीसी गररसरात स्वतांत्र औद्योधाि
प्रधशक्षण सांस्था स्थागन िरणेबाबत
(४३)

५६५६१ (२९-०८-२०१६).

श्री.चिजतेंद्र आव्हाड (मांब्रा िळवा) :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.सांदीग नाईि (ऐरोगी), श्री.गाांडरां ा बरोरा (शहागूर),

सन्माननीय िौशय वविास व नद्योजिता मांत्री पुढील

(१) नवी मुींबई शहराची लोकसींख्या १२ लाखापेक्षा जाकत असूनही एवढ्या मोठ्या ववभागासा
बेलापूर येथे एकच औद्योधगक रस्सशक्षण सींकथा कायइरत आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, बेलापरू येथील औद्योधगक रस्सशक्षण सींकथेमध्ये सवइच ववद्यार्थयांना रस्वेश

समळत नाही तयामळ
ु े तयाींना पाहहजे तया रे डाच मधन
ू सशक्षण समळत नसल्यामुळे बेरोजगारीचे
रस्माण वाढले असल्याने ऐरोली एमआयडाचीसी पसरसरात कवतींत्र औद्योधगक रस्सशक्षण सींकथा

कथापन करणेबाबत कथाननक लोकरस्नतननधीींनी माहे जानेवारी, २०११ मध्ये उच व तींत्रसशक्षण
मींत्री महोदयाींना ननवेदन हदले आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, कथाननक लोकरस्नतननधीींनी हदलेल्या ननवेदनावर शासनाने कोणती कायइवाही
केली आहे वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. २४७ ो33)
श्री. सांभाजी ननगांाेिर-गाटीग (०७-१०-२०१६) :ो१) हे खरे आहे .
(२) हे खरे आहे .
(३) ऐरोली येथे औद्योधगक रस्श्चक्षण सींकथा सुरू करण्यात रस्शासकीय मान्यता दे ण्याचा रस्कताव
सींचालनालयाने शासनास सादर केला आहे . रस्कतत
ु रस्कतावाींतगइत पदननसमइती,यींत्रसामग्र
ु ी खरे दी,
बाींधकाम र्तयादीचा समावेश आहे . राज्यातील शासकीय औद्योधगक रस्सशक्षण सींकथाींमधील

असींलग्न व बींद होणाऱ्या अ्यासरारमाींया तक
ु डाचयाींची यींत्रसामुग्री वगइ करण्याबाबत ससमती

गह त करण्यात आली होती. सदर ससमतीया सशफारशी शासनास रस्ाप्त झालेल्या असून या
सशफारशीींवर धोरणातमक

ननणइय झाल्यानींतरच नवीन अद्योधगक

करण्यासींदभाइत कायइवाही करणे अपेक्षक्षत आहे .
(४) रस्चन उद््ावत नाही.

रस्सशक्षण सींकथा सरू
ु

___________

राज्यातीग शासिीय औद्योधाि प्रधशक्षण सांस्थाच्या कफ वाढीबाबत
(४४)

५६६७३ (२९-०८-२०१६).

श्री.चिजतेंद्र आव्हाड (मांब्रा िळवा) :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.वीभव वगचड (अिोगे), श्री.राहग जाताग (श्रीाोंदा),
सन्माननीय िौशय वविास व नद्योजिता मांत्री पुढील

(१) राज्यातील शासकीय औद्योधगक रस्सशक्षण सींकथेत रस्सशक्षण घेणा-या ववद्यार्थयांना सन
२०१५ पासून रुपये ६० ऐवजी रुपये १९५० एवढी फी लागू केली असून खाजगी औद्योधगक

रस्सशक्षण सींकथेत सशक्षण घेणा-या ववद्यार्थयांकडाचून रुपये ३० हजार फी घेण्यास शासनाने
परवानगी हदली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर फी वाढीमळ
ु े राज्यभरातील बरे च ववद्याथी औद्योधगक रस्सशक्षणापासून
वींधचत राहण्याची शक्यता ननमाइण झाली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर फी कमी करणेबाबत शासनाने कोणती कायइवाही केली वा करण्यात येत
आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सांभाजी ननगांाेिर-गाटीग (०७-१०-२०१६) :ो१) हे खरे आहे .
(२) हे खरे नाही.
(३) राज्यातील शासकीय व खाजगी औद्योधगक रस्सशक्षण सींकथाींसा

लागू करावयाया

रस्सशक्षण शुल्क ननयमावलीस उच व तींत्र सशक्षण ववभागाया हदनाींक १४.०५.२०१५

या

शासन ननणइयान्वये मान्यता दे ण्यात आली आहे . तयानुसार रस्सशक्षणाथींकडाचून रूपये १०००/सींकथा ववकास शुल्क घेण्यात आले होते. सदर सींकथा ववकास शुल्क रद्द करून रस्सशक्षणाथींना

परत करण्याचा ननणइय कौशल्य ववकास व उद्योजकता ववभागाया हदनाींक ०५.११.२०१५ या
शासन ननणइयान्वये घेण्यात आला आहे. तयानस
ु ार रस्सशक्षणाथींना रूपये १०००/- शल
ु क्
करण्याची कायइवाही व्यवसाय सशक्षण व रस्सशक्षण सींचालनालय कतरावरून सुरू आहे .
(४) रस्चन उद््ावत नाही.

___________

वव.स. २४७ ो34)
महात्मा जोनतबा फगे याांच्या जीवनावरीग धचत्रगटाचे िाम प्रगांबबत असयाबाबत
(४५)

५८८०८ (२३-०८-२०१६).

श्री.मांाेश िडाळिर (िगाइ), श्री.अननग बाबर (वानागूर),

श्री.सननग राऊत (ववक्रोळी), डॉ.सांजय रायमगिर (मेहिर), श्री.प्रिाश आबबटिर (राधानारी),
श्री.सभाष साबणे (दे ागूर), श्री.अतग सावे (औरां ााबाद गूव)इ , श्री.ाणगत ाायिवाड (ियाण
गूव)इ , श्री.शाांताराम मोरे (धभवांडी ग्रामीण), श्री.राहूग िग (दौंड), श्री.महे श (दादा) गाांडाे
(भोसरी) : सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) कत्री सशक्षणाया पाया रचणारे

थोर समाजसुधारक महातमा जोनतबा फुले याींया

जीवनावरील धचत्रप्ाचे काम गत १२ वर्षे रस्लींब्रबत आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, तयाची कारणे काय आहे त तसेच महातमा फुलेंया १२५ व्या कमत
ृ ी वर्षाइत या
धचत्रप्ाची ननसमइती आणण रस्दशइन तातकाळ करण्याचे आदे श मा.मख्
ु यमींत्री याींनी माहे मे, २०१६
मध्ये वा तया दरम्यान हदले आहेत, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त रस्करणी शासनाने कोणती कायइवाही केली वा करण्यात येत आहे व
तयाची सद्य:श्कथती काय आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१४-१०-२०१६) :ो१) होय.
(२) महातमा फुले याींया जीवनावरील धचत्रप् केंद्र शासन, मध्यरस्दे श शासन व महाराषर
शासन याींया सींयुक्त ववद्यमाने तयार करण्याचे

रववण्यात आले होते. परीं तु केंद्र शासन व

मध्यरस्दे श शासन याींयाकडाचून आधथइक मदत उपलब्ध न झाल्याने धचत्रप्ाचे काम पण
ू इ होऊ
शकले नाही. होय.

(३) यारस्करणी केंद्र शासन व मध्यरस्दे श शासन याींयाकडाचे पा पुरावा करण्यात येत आहे.
(४) रस्चन उद््ावत नाही.

___________

मांबईतीग ९२ एिर जधमनीवर बाांधगेया जनया बब.डी.डी. चाळीांचा गनववइिास िर्याबाबत
(४६)

५८९०६

(आांबेााव),

(२९-०८-२०१६).

श्री.हसन

मश्रीफ

श्री.सदा

(िााग),

सरवणिर

श्री.भास्िर

(मादहम),

जाधव

श्री.ददगीग

(ाहाार),

वळसे-गाटीग

श्री.अचिजत

गवार

(बारामती), श्री.राणाजाजीतधसांह गाटीग (नस्मानाबाद), श्री.वीभव वगचड (अिोगे), श्री.राहग मोटे
(गराांडा), श्री.गाांडरां ा बरोरा (शहागरू ) :
करतील काय :-

सन्माननीय ाह
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा
ृ ननमाइण मांत्री पढ

(१) मींब
ु ईतील सम
ु ारे ९२ एकर जसमनीवर ९२० वर्षाइपव
ू ी बाींधलेल्या बीडाचीडाची चाळीींचा पन
ु ववइकास
करण्याबाबत मा. मुख्यमींत्री महोदयाींया अध्यक्षतेखाली

हदनाींक १३ जानेवारी, २०१६ रोजी

बै क घेण्यात आली होती, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, बीडाचीडाची चाळीतील रहहवाशाींना तयाींया पूवीयाच ह काणी नववन सदननका
हदल्या जाणार असन
ू सरासरी सदननकाींचे क्षेत्रफळ ४०५ ते ५०२ कक्वेअर फू् असणार आहे,
तसेच या रस्कल्पाया माध्यमातुन म्हाडाचास १६००० सदननका उपलब्ध होणार आहे त, हे ही खरे
आहे काय,

वव.स. २४७ ो35)
(३) असल्यास, सदर बै कीया अनुर्षींगाने शासनाने कोणती कायइवाही केली वा करण्यात येत
आहे , तसेच सदर पुनववइकासाया रस्कल्पाला केंव्हा सुरुवात केली जाणार आहे
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. प्रिाश महे ता (१३-१०-२०१०) :ो१) होय मा. मुख्यमींत्री महोद्याींया अध्यक्षतेखाली
हद.१३.०१.२०१६ रोजी बै क घेण्यात आली होती.

(२) व ो३) बी.डाची.डाची. चाळीया पुनववइकासासींदभाइत हदनाींक ३०.०३.२०१६ रोजी शासन ननणइय
ननगइसमत करण्यात आलेला आहे . सदर शासन ननणइयातील तरतद
ु ीींया अनर्ष
ु ींगाने पढ
ु ील

कायइवाही सुरू असून तयानुसार बी.डाची.डाची. चाळीया पुनववइकासाकरीता कवतींत्र ववननयम तयार
करण्याची कायइवाही नगर ववकास ववभागाकडाचून सुरू असून तयासींदभाइत जनतेकडाचून हरकती

मागववण्याया अनुर्षींगाने हद. २३.०८.२०१६ रोजी वा तया ववभागाकडाचून अधधसूचना रस्ससध्द
करण्यात आली आहे .

___________
आष्ट्टी, गाटोदा व धशरूर येथीग वविास िामाांसाठी ननधी नगगब्ध िरून दे ्याबाबत
(४७)

६२३९८ (२९-०८-२०१६).

अॅड.भीमराव धोंडे (आष्ट्टी) :

सन्माननीय वननिमइ मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) आष्ी, पा्ोदा व सशरूर ोश्ज. बीडाच) येथील गौण खननजावरील शुल्काया रकमेपो्ी
शासनाकडाचे सम
ु ारे ५० लक्ष रुपये जमा आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, शासनाया धोरणानस
ु ार सदरहू रक्कम येथील ववववध ववकासकामाींसा
करणे आवचयक आहे , हे ही खरे आहे काय,

खचइ

(३) असल्यास, आष्ी, पा्ोदा, सशरूर येथे सदरहु गौणखननज ननधीतून कोणती ववकास कामे
शासनाने केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सभाष दे साई (०७-१०-२०१६) :ो१) सन २०१५-१६ या ववततीय वर्षाइमध्ये बीडाच श्जल््याींतगइत
रु. १३.६६ को्ी र्तका गौण खननज महसूल रस्ाप्त झाल्याची नोंद आहे .

(२) महाराषर खननज ववकास ननधी अधधननयम, २००१ अन्वये खननज महसूलाया १०%
रक्कम ववकास कामाींसा

दे य

रते. खननज ववकास ननधी अींतगइत खाणबाधधत क्षेत्रातील

ववकासातमक कामे करण्याकसरता शासन ननणइय हदनाींक १ ऑगक्, २०१२ या मागइदशइक
ततवारस्माणे कायइवाही करण्यात येते.
(३) खननज ववकास ननधी अींतगइत बीडाच श्जल््यातील रु. ९८८.७९ लक्ष रकमेया ९६ रस्कतावाींना
रस्शासकीय मान्यता दे ण्यात आली असन
तयामध्ये आष्ी तालक्
ू
ु यातील रु. ३०.०० लक्ष
रकमेची ३ कामे आणण सशरुर तालक्
ु यातील रु.५८.४७ लक्ष रकमेची ६ कामे याींचा समावेश आहे .
(४) रस्चन उद््ावत नाही.

___________

वव.स. २४७ ो36)

अमरावती येथे स्व.रा.स. ावई याांचे स्मारि नभार्याबाबत
(४८)

६२४८७ (२३-०८-२०१६).

डॉ.सननग दे शमव (अमरावती) :

सन्माननीय मख्यमांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) अमरावती येथे हदवींगत नेते रा.सु. गवई याींचे कमारक

उभारण्याचा ननणइय शासनकतरावर

घेण्यात आला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त ननणइयाचे अनुर्षींगाने अमरावती येथे कमारक उभारण्याकरीता कोणती
कायइवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१९-०९-२०१६) :ो१) होय.
(२) व ो३) कमारकासा

सींत गाडाचगे बाबा अमरावती ववद्यापी , अमरावती येथील ९.४६ हे

आर. एवढे क्षेत्र श्जल्हाधधकारी, अमरावती याींयाकडाचे सूपूदइ करण्यात आले असून यासा

पालकमींत्री, अमरावती याींचे अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या ससमतीमाफइत कमारकाचे आराखडाचे व
खचाइचे अींदाजपत्रक तयार करण्याची कायइवाही रस्गतीपथावर आहे .
___________
म्हाडा र्मारतीांच्या गनइवसनाबाबत
(४९) ६३३४९ (२९-०८-२०१६).

श्री.जादीश मळीि (वडााव शेरी) :

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय ाह
ृ ननमाइण

(१) म्हाडाचा र्मारतीींया पन
इ सनाबाबत ९३ो५) धोरणात बदल केल्याया आदे शाला एक वर्षइ
ु व
होऊनही म्हाडाचाकडाचून तयाची अदयाप अींमलबजावणी करण्यात आली नसल्यामळ
ु े म्हाडाचा
वसाहतीया पुनवइसनाचे काम रस्लींब्रबत असल्याचे ननदशइनास आले आहे , हे खरे आहे काय ,

(२) असल्यास, म्हाडाचा वसाहतीया पुनवइसनाचे काम तातडाचीने होण्याबाबत शासनाने कोणती
कायइवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. प्रिाश महे ता (०६-१०-२०१६) :ो१) हे खरे नाही.
म्हाडाचाया मुींबईतील वसाहतीींया पन
ु ववइकासासींदभाइत ववननयम ३३ो५) मधील तरतुदीनूसार

कायइवाही करण्यात येते.

(२) रस्चन उद््ावत नाही.
(३) रस्चन उद््ावत नाही.
___________

वव.स. २४७ ो37)
राज्यातीग आयटीआय प्रवेश प्रकक्रयेबाबत
(५०)

६४६४४ (२९-०८-२०१६).

श्री.र्ड मगीिाजन
ूइ रे ड्डी (रामटे ि) :

सन्माननीय िौशय

वविास व नद्योजिता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यातील तरुणाींना कौशल्य ववकास आणण उद्योजकतेचे धडाचे दे णाऱ्या आय्ीआय
रस्वेशाबाबत व्यवसाय सशक्षण आणण रस्सशक्षण सींचालनालयाकडाचून आय्ीआय रस्वेश रस्करारयेबाबत
माहहती दे णारे सींकेतकथळ चालु करण्याबाबत तसेच ववववध कोसेसची माहहती परु ववणाऱ्या

पुश्कतकेची छपाई करणेबाबत कोणतीही कायइवाही करण्यात आली नसल्याची बाब माहे मे,
२०१६ या शेव्या आ वड्यात वा तयादरम्यान ननदशइनास आली आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, शासनाने याबाबत कोणती कायइवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सांभाजी ननगांाेिर-गाटीग (०७-१०-२०१६) :ो१) हे खरे नाही.
(२) र्यतता १० वी ननकाल हदनाींक ०६ जून, २०१६ रोजी घोवर्षत होवून हद. १५ जून, २०१६

पयंत ववद्यार्थयांना रस्माणपत्र वा्प करण्यास सुरवात झाली होती. रस्वेश ननयमावली व
रस्वेशपध्दतीची रस्वेशोछुक उमेदवाराींना तसेच सींबींधधत पालकवगाइस माहीती होण्यासा

माहहतीपुश्कतका भाग-१ व भाग-२ या पुश्कतकेया रस्ती मुद्राींककत करून हद. १५ जन
ू , २०१६
पासून सींबींधधताींना उपलब्ध करून दे ण्याींत आल्या आहे त.

औ.रस्.सींकथाींची रस्वेशसत्र माहे ऑगक्, २०१६ सत्राची रस्वेश रस्रारीया राबववण्याींस हदनाक
२१.०६.२०१६ या शासन ननणइयान्वये मान्यता दे ण्यात आली. तयानस
ु ार तातकाळ रस्वेश रस्कीया

राबववण्याींत येत असून हदनाींक २२ जून, २०१६ रोजी जाहीर केल्यानुसार Online रस्वेश अजइ
हद. २७ जन
ू , २०१६ पासून उमेदवाराींना उपलब्ध करून दे ण्याींत आला आहे रस्वेश वेळापत्रक
वतइमानपत्रात, रस्वेश सींकेतकथळावर व सींचालनालायाया सींकेतकथळावर रस्कासशत करण्याींत
आले अहे.
(३) रस्चन उद््ावत नाही.
___________

ववधान भवन :

डॉ. अनांत िळसे

नाागरू .

प्रधान सधचव
महाराष्ट्र ववधानसभा.
_________________________
शासकीय मध्यवती मद्र
ु णालय, नागपरू .

