अताराांकित प्रश्नोत्तराांची १५८ वी यादी

महाराष्ट्र ववधानसभा
दस
ु रे अधधवेशन, २०१६
___________

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५०
___________

पुणे आणण वपांपरी धचांचवड महानगरपालििासह हद्दीिगतच्या ग्रामीण भागाचा
एित्रित वविास िरण्यासाठी पीएमआरडीएमध्ये समावेश िरण्याबाबत

(१)

४५८

(२३-१२-२०१४).

श्री.बाबुराव

पाचणे

(लशरुर),

सन्माननीय मख्
ु यमांिी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.सुननि

लशांदे

(वरळी) :

(१) मुींबई महानगर क्षेत्रिय विकास प्राधिकरणाच्या (एमएमआरडीए) ितीिर सन १९९७ मध्ये

शासनाने पुण्यासाठी पीएमआरडीए स्थापना करण्याची घोषणा करुन सन १९९९ मध्ये
विधिमींडळात पीएमआरडीएच्या स्थापनेस मान्यता ममळाली होती, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, पुणे, वपींपरी धचींचिड या महापामलकाींसह पुणे खडकी, दे हू रोड कॅन््ोंमें्,
तळे गाि दाभाडे, मशरुर, सासिड, आळीं दी दे िाची, या नगरपामलका आ ण ३० कक.मी च्या
हद्दीलगतच्या सुमारे ३९० गािाींचा समािेश पीएमआरडीए मध्ये आहे , हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, पण
ु े आ ण वपींपरी धचींचिड महानगरपामलकासह हद्दीलगतच्या ग्रामीण भागाचा

एकत्रित विकास करण्यासाठी पीएमआरडीएची स्थापना करण्याबाबत शासन स्तरािरून कुठली
काययिाही केली िा करण्यात येत आहे ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१०-०६-२०१६) : (१) नाही. असे आढळून येत नाही.

शासनाने महाराषर प्रादे मशक ननयोजन ि नगर रचना अधिननयम, १९६६ चे कलम ४२ क

मिील क्षेि विकास प्राधिकरण स्थापन करण्याच्या तरतूदीनस
ु ार दद. ३१/०३/२०१५ रोजीच्या
अधिसूचनेद्िारे पुणे महानगर प्रदे श क्षेि विकास प्राधिकरणाची स्थापना केलेली आहे .

(२) शासनाने स्थापन केलेल्या पुणे महानगर प्रदे श क्षेि विकास प्राधिकरणाच्या हद्दीमध्ये
खालील क्षेिाींचा समािेश आहे .

समाविष् महानगरपामलका / विशेष ननयोजन प्राधिकरण (३) पण
ु े, वपींपरी-धचींचिड निनगर
विकास प्राधिकरण

समाविष् नगरपामलका (०३) :- लोणािळा, तळे गाींि ि आळीं दी
समाविष् तालुके (०८) :- मािळ, हिेली (भाग), पुणे शहर, खेड (भाग), मशरुर (भाग), भोर
(भाग) ि मळ
ु शी (भाग).

वि.स. १५८ (2)
समाविष् गािाींची सींख्या :- ४३८
एकूण क्षेि :- ३५३५ चौ.कक.मी.

(३) पण
ु े आ ण वपींपरी धचींचिड महानगरपामलकाींसह हद्दीलगतच्या ग्रामीण भागाचा एकत्रित ि
सुननयोजीत विकास होण्यासाठी शासनाने पुणे महानगर प्रदे श क्षेि विकास प्राधिकरणाची
स्थापना केलेली आहे .

___________

मांब
ु ईत िुररअरच्या माध्यमातन
ू बनावट बँि खाती उघडून िरोडोचे चेि वटववल्याबाबत
(२)

९१४ (२२-१२-२०१४).

श्री.सांजय िदम (दापोिी) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांिी पढ
ु ील

(१) मुींबईत कुररअरच्या माध्यमातून बनाि् बकक खाती घघडून करोडोचे चेक ि्विणा-या
्ोळीस माहे ऑगस््, २०१४ मध्ये िा याया दरयायान अ्क केली आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनामार्यत चौकशी केली आहे काय,
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले ि तद्नुसार सदर कुररअरच्या यिस्थापकािर
शासनाने कोणती काययिाही केली िा करण्यात येत आहे ,

(४) अद्याप कोणती काययिाही केली नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.

दे वेंद्र

फडणवीस

(१०-०६-२०१६)

:

(१)

बह
ृ न्मुींबई

पोलीस

आयुक्त

कायायलयाचे

अधिपयायाखालील कोणयायाही पोलीस ठाणेत कुररअरच्या माध्यमातून बनाि् खाती घघडून
डघडून करोडोचे चेक ि्विणाऱ्या ्ोळीस माहे ऑगस््, २०१४ मध्ये िा याया दरयायान अ्क
केली बाबतचा गुन्हा नोद असल्याचे आढळून येत नाही.
(२), (३) ि (४) प्रश्न घद््ाित नाही.

___________

पण
ु े शहरातीि भोसरी, ददघी, मोशी, चऱ्होिी या भागातीि रे डझोन
(३)

पररक्षेिामुळे नागररिाांना मि
ु भूत सुववधा लमळत नसल्याबाबत

४८१७ (२३-१२-२०१४).

श्री.महे श (दादा) िाांडगे (भोसरी) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांिी

(१) पण
ु े शहरातील भोसरी, ददघी, मोशी, चऱ्होली या भागातील रे डझोन पररक्षेिामळ
ु े
नागररकाींना मुलभूत सुवििा ममळत नाही, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर क्षेि रे डझोन मुक्त करुन तेथील नागररकाींना सोयीसुवििा पुरविणेबाबत
शासनाने कोणती काययिाही केली िा करण्यात येत आहे ,

(३) अद्याप कोणतीच काययिाही केली नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१०-०६-२०१६) : (१) भोसरी, ददघी, मोशी ि चऱ्होली मिील रे ड झोन
भागात रस्ते, िीज, पाणीपुरिठा, मलनन:सारण इयायादी सुवििा पुिीपासून ददलेल्या असून याया
कायम आहे त. यायामध्ये नयाने िाढ करण्यात येत नाही.

वि.स. १५८ (3)
(२) सदर बाब ही केंद्र शासन याींच्या स्तरािरील िोरणायामक बाब आहे . सदर बाब केंद्र शासन
याींच्या ननणययािर अिलींबून आहे . राज्य शासन/महानगरपामलकेकडून याबाबत पाठपुरािा
करण्यात येत आहे.
(३) िरील प्रमाणे.

___________
मुांबईतीि बाांद्रा िुिाा िॉम्पिे्स (बीिेसी) येीीि अमेरीिन
शाळा बॉम्बने उडववण्याचा िेिेिा िट

(४)

८८६८ (०७-०४-२०१५).

श्री.योगेश सागर (चारिोप) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांिी पढ
ु ील

(१) मुींबईतील बाींद्रा कुलाय कॉयापलेक्स (बीकेसी) येथील अमेरीकन शाळा बॉयाबने घडविण्याचा
क् केल्याचे दद.१७ जानेिारी, २०१५ रोजी िा याया दरयायान ननदशयनास आले आहे , हे खरे आहे
काय,
(२) असल्यास, सदर शाळा घडविण्याच्या क्ासींदभायत पोलीसाींनी सींगणक, हाडयडडस्क, मोबाईल
अशा िस्तू जत केल्या आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याची पूणय चौकशी झाली आहे काय, चौकशीत काय ननषपन्न झाले ि घपरोक्त
शाळे सह इतर शाळाींच्या सुरषितक्षततेबाबत शासनाने कोणती घपाययोजना केली िा करण्यात येत
आहे ,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१०-०६-२०१६) : (१) ददनाींक १८/१०/२०१४ रोजी, अनीस शकील अहमद
अन्सारी, रा.कुलाय, मुींबई याने मब
ुीं ईतील परदे शी नागरीक ि अमेररकन शाळा याींचेिर हल्ला
करण्याचा क् रचला होता. सदर बाबत दहशतिाद विरोिी पथक, महाराषर राज्य मींब
ु ई याींनी
गुन्हा नोंद क्र.१३/२०१४, कलम ४३, ६६ सह कलम ६६ (ए) (ए) मादहती ि तींिज्ञान कायदा सह

कलम १२० (ब), ११५ सह कलम ३०२ भा.दीं .वि. अन्िये गुन्हा दाखल करुन नमुद इसमास
अ्क करण्यात आली.

(२) सदर गन्
ु ्यात खालील प्रमाणे मालमयाता हस्तगत करण्यात आली आहे.
१. दोन मोबईन र्ोन
२. तीन सी.पी.यू.

३.हाडयडडस्क ि मेमरी काडय
(३) अ्क आरोपी विरुध्द दोषारोपपि दाखल करण्याइतपत पुरािा प्रात झाल्याने ददनाींक
१४/०१/२०१५ रोजी यायाींचे विरुध्द मा.न्यायलयात दोषारोपपि दाखल केले असन
गन्
ू
ु हा
न्यायप्रविषठ आहे .

(४) प्रश्न घद््ाित नाही.

___________

वि.स. १५८ (4)
पुणे महानगरपालििा हद्दीतीि बी.डी.पी. बाबत
(५)

१२१९७ (०७-०४-२०१५).

श्रीमती मेधा िुििणी (िोीरुड) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांिी

(१) पुणे महानगरपामलकेने नयाने समाविष् झालेल्या गािाींसाठी जो विकास आराखडा २००५

साली मींजरु ीसाठी शासनाकडे पाठविला होता यायास ्या्याने २००८ सालापासन
ू मींजरु ी
ममळत आहे . यायामध्ये बी.डी.पी.चा प्रश्न प्रलींत्रबत आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर बी.डी.पी. चा प्रश्न प्रलींत्रबत असण्याची कारणे काय, यायािर केहापयंत
ननणयय अपेषितक्षत आहे ,
(३) पुणे म.न.पा. ने २०१३ साली जो विकास आराखडा जुन्या हद्दीसाठी प्रस्थावपत केला आहे
याया आराखडयात बी.डी.पी. दशयविला आहे काय ?
श्री.

दे वेंद्र

फडणवीस

(१०-०६-२०१६)

:

(१)

ि

(२)

पुणे

महानगरपामलकेच्या

विकास

आराखड्यामिील डोंगर माथा/ डोंगर घताराच्या जममनी बीडीपी या आरक्षणाखाली दशयविण्यात
येऊन यायाबाबतची ननयमािली शासनाने जनतेच्या हरकती ि सूचनाींसाठी प्रमसध्द केली होती.

प्रात हरकती / सच
ू ना तसेच ननयक्
ु त अधिकारी ि सींचालक, नगर रचना याींचा अमभप्राय
विचारात घेऊन शासनाने विकास आराखड्यामध्ये बीडीपी आरक्षणाबाबतचा र्ेरबदल शासन

अधिसूचना क्र.द्पीएस-१८१४/६९७/प्र.क्र.१३४/१४/BDP/ ईपी मींजूरी/ नवि-१३, दद.०५/०८/२०१५
अन्िये मींजूर केला आहे .

(३) जन्
ु या हद्दीच्या विकास आराखड्याची र्ेरतपासणी पण
ु े महानगरपामलकेतर्े सरु
ु करण्यात
आली असून अद्याप जुन्या विकास आराखड्याची विकास योजना शासनास सादर करण्यात

आलेली नाही. यायामळ
ु े जुन्या आराखड्यामध्ये बीडीपीचे आरक्षण दशयविण्यात आले ककीं िा कसे
याबाबत स्पष्ता करता येत नाही.

___________
पवाती, पुणे येीीि टी.पी.स्किम नां. ३ फायनि प्िॉट नां.५७१ अ आणण ५७२ ब येीीि ७०
(६)

हजार चौरस फूट प्राीलमि शाळे साठी भूसांपादन िरण्याची िायावाहीबाबत

१४५२० (०७-०४-२०१५).

श्रीमती माधुरी लमसाळ (पवाती), श्री.जगदीश मुळीि (वडगाव

शेरी), श्री.योगेश दटळे िर (हडपसर), श्री.लभमराव तापिीर (खडिवासिा) :

सन्माननीय

मुख्यमांिी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) पियती, पण
ु े येथील ्ी.पी.स्स्कम नीं. ३ र्ायनल लॉ् नीं.५७१ अ आ ण ५७२ ब येथील ७०

हजार चौरस र्ू् प्राथममक शाळे साठी भूसींपादन करण्याची काययिाही सुरु असताना, यायापीकी ३५
हजार चौरस र्ू् जागा झोपडपट्टी पन
ु ियसन योजनेसाठी दे ण्यात येत असल्याची बाब जानेिारी,
२०१५ च्या शेि्च्या आठिड्यात ननदशयनास आली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, यायानस
ु ार कोणती काययिाही केली
िा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

वि.स. १५८ (5)
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१०-०६-२०१६) : (१) या आरक्षणातील र्ा.लॉ.क्र. ५७१ ब या खाजगी
मालकीच्या ममळकतीिर महाराषर झोपडपट्टी (सुिारणा, ननमल
ुय न ि पुनवियकास) अधिननयम
१९७१ अन्िये घोवषत केलेले झोपडपट्टी असलेने या १५४८.६६ चौ.मी. क्षेिािर झोपडपट्टी

पुनियसन योजना राबविण्यासाठी झोपडपट्टी ननमल
ुय न आदे श दद. ०३/०५/२०१४ रोजी पाररत

करण्यात आला आहे . तसेच झोपडपट्टी पुनियसना खालील १५४८.६६ चौ.मी. क्षेि िगळून घियररत
१९५१.३४ चौ.मी. क्षेिाबाबत भस
ू ींपादनाची काययिाही करणेस मा.महापामलका आयुक्त, पुणे
महानगपामलका याींनी मींजूरी ददली आहे .
(२) प्रश्न घद््ाित नाही.
(३) प्रश्न घद््ाित नाही.

___________

जयप्रभा कटुडीस सदहत िोल्हापूरातीि महत्वाच्या वाकतू
(७)

इमारती हे ररटे ज यादीत समाववष्ट्ट िरण्याबाबत

१४७४७ (०८-०४-२०१५).

श्री.जगदीश मुळीि (वडगाव शेरी) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांिी

(१) जयप्रभा स््ुडीस सदहत कोल्हापूरातील महयािाच्या िास्तू इमारतीची हे रर्े ज यादीत
कुठल्या

कायद्याींतगयत

समाविष्

केल्याचे

मा.घच्च

न्यायालयाने

शासनाला

खल
ु ासा

मागविल्याचे माहे जानेिारी, २०१५ मध्ये िा याया सुमारास ननदशयनास आले आहे, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, या भागातील हे रर्े ज यादी तयार करणे हे िास्तविक महानगरपामलकेचे काम
आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, घक्त प्रकरणी शासनाने कोणती काययिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींबाची सियसािारण कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१०-०६-२०१६) : (१) होय, जयप्रभा स््ुडीस हे रर्े ज ममळकतीचे यादीमध्ये
समाविष् केल्याने याया विरुध्द श्रीमती लता मींगेश्कर याींनी शासनाचे विरुध्द याधचका क्र.
७११८/२०१३ दाखल केली आहे . अद्याप या याधचकेिर ननणयय झालेला नाही.
(२) ि (३) होय.
कोल्हापूर महानगरपामलका क्षेिासाठी हे री्े ज ननयमािली शासनाने दद २९/०२/२०१२

रोजीच्या शासन अधिसूचनेद्िारे मींजूर केली आहे, या ननयमािलीनुसार हे री्े ज स्थळाींची यादी
महानगरपामलकेच्या आयुक्ताींनी हेरी्े ज सममतीच्या मान्यतेने कराियाची आहे .

शासनाने कोल्हापूर महानगरपामलकेच्या विकास ननयींिण ननयमािलीमिील हे रर्े ज

यादीमध्ये समाविष् िास्तींच
े करताना महानगरपामलका आयक्
ु ा विकास अनज्ञ
ु य
ु ताींना सल्ला
दे ण्यासाठी

हे रर्े ज

कॉन्झिेशन

कमम्ीची

स्थापना

(शासन

२११३/७०३/प्र.क्र.५८४/१३/निी-१३) दद. १७/०४/२०१५ रोजी केली आहे .
(४) लागू नाही.

__________

अधिसूचना

क्र.्ीपीएस-

वि.स. १५८ (6)
ठाणे शहरातीि अस्ननशमन ववभागात अत्याधुननि साधनसामुग्रीचा अभाव असल्याबाबत
(८)

१७३३८ (११-०८-२०१५).

श्री.भाऊसाहे ब िाांबळे (श्रीरामपूर), श्री.अलमन पटे ि (मुांबादे वी),

श्री.सभ
ु ाष भोईर (िल्याण ग्रामीण), श्री.गणपत गायिवाड (िल्याण पूव)ा , श्री.प्रताप सरनाईि
(सवळा मास्जवडा), श्री.सांजय िेळिर (ठाणे) :

सन्माननीय मुख्यमांिी पुढील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :-

(१) ठाणे शहरात ्ोलेजींग इमारती घ्या राहत असताींना अस्ननशमन माि अयायािुननक

सािनसामुग्रीचा अभाि असल्याचे माहे मे, २०१५ मध्ये िा याया सम
ु ारास ननदशयनास आले आहे ,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, र्ायरसु्स, हे ल्मे्, सेफ््ी, शुज लॅ डसय, हॉयड्रॉमलक लॅ ्र्ामय, िॉ्र्क कसय
इयायादीींची कमतरता आहे तसेच नऊ अस्ननशमन केंद्र घभारण्याचा प्रस्तािही शासनाकडे
प्रलींत्रबत आहे असून यायाबाबत शासनाने कोणती काययिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, यामागील विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१०-०६-२०१६) : (१) हे खरे नाही.
(२) महानगरपामलकेच्या अस्ननशमन विभागाकडून कमयचाऱ्याींना हे ल्मे्, सेफ््ीशज
यासारखी
ू
पसयनल प्रो्े क््ीह इक्िीपमें्स दरिषी ददली जातात. र्ायरसु्स दे ण्याबाबत काययिाही

महानगरपामलकेकडून सुरु आहे. अस्ननशमन विभागाकडे लॅ डसय, हायड्रॉमलक लॅ ्र्ामय, िॉ्र

्क कसय इयायादीची कमतरता नाही. नऊ अस्ननशमन केंद्र घभारण्याचा प्रस्ताि शासनाकडे प्रलींत्रबत
नाही.
(३) प्रश्न घद््ाित नाही.
___________
मुांबईतीि चें बूरच्या चुनाभट्टी पररसरात िॅडमॅ्स नावाच्या इस््कटट्युटच्या नावाखािी
मॅिेननििचे लशक्षण दे ण्याचे आलमष दाखवन
ू ववद्यार्थयाांना फसववल्याबाबत

(९)

१७३४२

(मुांबादे वी) :

(१२-०८-२०१५).

श्री.भाऊसाहे ब

िाांबळे

(श्रीरामपूर),

श्री.अलमन

सन्माननीय मुख्यमांिी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

पटे ि

(१) मुींबईतील चें बूरच्या चुनाभट्टी पररसरात कॅडमॅक्स नािाच्या इस्न्स््ट्यु्च्या नािाखाली

मॅकेननकलचे मशक्षण दे ण्याचे आममष दाखिून एका यक्तीने कोसयसाठी प्रिेश र्ी रु.३० हजार
घेऊन विद्यार्थयांना र्सविले असल्याचे ददनाींक २० एवप्रल, २०१५ रोजी िा यायासुमारास
ननदशयनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, घपरोक्त प्रकरणी विद्यार्थयांनी स्थाननक पोमलस ठाण्यात तक्रार दाखल केली
आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, याबाबतची चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले ि यायानुसार
कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

वि.स. १५८ (7)
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१०-०६-२०१६) : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) होय.
(३) या प्रकरणी चौकशी केली असता आरोपीने सी.एन.सी.ममलीींग, ऑपरे ्ीींग ॲन्ड प्रोग्रॅममींग
मसस््ीम या कोसयचे प्रमशक्षण दे णेकामी CADOMAX नािचे इन्स््ीट्यू् स्थापन करुन सदर
इन्स््ीट्यू् प्रमा णत नसताींना ते प्रमा णत ि सरकारमान्य असल्याचे साींगून तसेच सदर

इन्स््ीट्यू्च्या माध्यमातून सी.एन.सी. मममलींगचे पायाभूत प्रमशक्षण दे ण्याचे ि प्रमशक्षण
घेतलेबाबत मासय ्े क्नीकल इन्स््ीट्यू् ि एम.एस.एम.ई. या सरकारमान्य सींस्थाींचे प्रमाणपि

दे ण्याचे अममष दाखिन
ू कर्यायदी ि साक्षीदार याींच्याकडून रु. ८८०००/- घेिन
ू कर्यायदी ि
साक्षीदार याींना कुठलेली प्रमशक्षण ि प्रमाणपि न दे ता यायाींची र्सिणूक केली. सदर प्रकरणी

चुनाभट्टी पोलीस ठाणे येथे गु.र.क्र. १७३/१५ भादविसीं कलम ४२० अन्िये गुन्हा नोंदविण्यात
आला आहे .

(४) प्रश्न घद््ाित नाही.
___________
पुणे येीीि सांगमवाडी, येरवडा, औांध यासारख्या दठिाणी
नदीपािात राडारोडा टािल्या जात असल्याबाबत

(१०)

१७६१३ (१०-०८-२०१५).

श्री.सांग्राम ीोपटे (भोर), श्री.अलमन पटे ि (मांब
ु ादे वी) :

सन्माननीय मख्
ु यमांिी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पण
ु े येथील सींगमिाडी, येरिडा, औि यासारख्या दठकाणी नदीपािात दररोज हजारो रक

राडारोडा ्ाकला जात असल्याची बाब ददनाींक २१ एवप्रल, २०१५ रोजी िा याया दरयायान
ननदशयनास आली, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, एकेकाळी ननतळ पाण्याने िाहनाऱ्या मुळा-मुठा नद्याींमध्ये राडारोड ि कचरा
्ाकल्यास एका रकमागे ५ हजार रुपये दीं डाची तरतूद असतानाही सींबींधित अधिकारी कचरा

्ाकणाऱ्यािर कोणतीच दीं डायामक कारिाई करत नसल्याने कचरा घाणीच साम्राज्य िाढत आहे ,
याबाबत महापामलका कोणतीही भमू मका घेत नसल्याचे आढळून आले आहे , हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, घपरोक्त प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीअींती नद्याींचे
पाणी स्िच्छ ठे िण्याबाबत शासनाने कोणती काययिाही केली िा करण्यात येत आहे,
(४) नसल्यास, विलींबाची सियसािारण कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२७-०१-२०१६) : (१) अींशत: खरे आहे .
(२) नदीपािालगत राडारोडा ्ाकल्यानींतर पुणे महानगरपामलकेतर्े िेळोिेळी दीं डायामक तसेच
महाराषर प्रादे मशक नगररचना अधिननयम, १९६६ प्रमाणे कारिाई केली जाते.
(३)

राडारोडा

नदीपािालगत

खाजगी

ममळकतीमध्ये

पडल्यामळ
ु े

पाणी

दवु षत

होते

ही

िस्तुस्स्थती नाही, तथावप, नदीपािालगत राडारोडा ्ाकणाऱ्याींिर दीं डायामक कारिाई तसेच

महाराषर प्रादे मशक नगररचना अधिननयम, १९६६ चे कलम ५३ अन्िये नो्ीस दे ण्यात आली
आहे . तसेच चत:ु श्रुींगी पोलीस स््े शन पुणे येथे एर्.आय.आर दाखल केला आहे .

वि.स. १५८ (8)
पुणे महानगपामलकेतर्े राडारोडा ्ाकणाऱ्यािर प्रनतबींिायामक कारिाई करण्यासाठी स्ितींि

घपद्रि शोिक पथकाची एन.डी.स्कॉडाची नेमणुक करण्यात आलेली आहे .

पण
ु े महानगरपामलका क्षेिात ननमायण होणारा राडारोडा ्ाकण्यासाठी िाघोली ग् नीं.

१२९/२ (८००० चौ.मी.) दगडखाणीची जागा महानगरपामलकेच्या ताब्यात घेण्यात आलेली आहे .
(४) प्रश्न घद््ाित नाही.

___________

मांब
ु ईसह राज्यात ववववध दठिाणी सट्टा चािववणाऱ्या सहा बि
ु ीांना
गु्हे शाखेने छापा टािून अटि िेल्याबाबत

(११)

१८०३३ (१०-०८-२०१५).

श्री.अति
ु सावे (औरां गाबाद पूव)ा :

सन्माननीय मुख्यमांिी

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मुींबईसह राज्यात विविि दठकाणी आयपीएल ्ी-२० स्पिेतील कक्रके् सामन्यािर सट्टा
चालविणाऱ्या सहा बक
ु ीींिर गुन्हे शाखेने छापा ्ाकून दद.१४ मे, २०१५ रोजी अ्क केली, हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, अ्क केलेल्या बक
ु ीींिर कोणती कारिाई करण्यात आलेली आहे तसेच सट्टा
रोखण्यासाठी कोणती घपाययोजना करण्यात आलेली आहे ,
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१०-०६-२०१६) : (१) होय.
ददनाींक १९.०५.२०१५ रोजी गोल्डन पॅलेस, एल.बी.एस. रोड, घा्कोपर, मींब
ु ई या दठकाणी

आयपीएल ्ी-२० स्पिेतील चेन्नई विरुध्द मुींबई इींडडयन्स याींचेतील कक्रके् सामन्यािर सट्टा
चालविणाऱ्या ३ बुकीींना समाजसेिा शाखेने िाड ्ाकून कारिाई केली.

(२) ३ बुकीींिर घा्कोपर पोलीस ठाणे येथे गुरक्र १९६/२०१५, कलम ४६५, ४६७, ४६८, ४७१,

४२०, ३४ भादीं विसह कलम ४ (अ), ५ महाराषर जग
ु ार प्रनतबींि कायदासह कलम २५ (क)
इींडडयन ्े मलग्रार् ॲक्् अन्िये कारिाई करण्यात आली. सदरचा गन्
ु हा तपासािीन आहे .
कक्रके्

सामन्याींिर

सट्टा

रोखण्यासाठी

कक्रके्

बे्ीींग

चालविणाऱ्या

गुतबातमीदाराींकडून मादहती प्रात करुन कारिाई करण्यात येत.े

बुकीींबाबत

तसेच यापुिी कक्रके् बे्ीींगच्या गुन््यात अ्क करण्यात आलेल्या बक
ु ीींच्या हालचालीींची

गोपननयररयाया मादहती घेण्यात येत असते.
(३) प्रश्न घद््ाित नाही.

___________
िोंढवा खद
ु ा आणण बद्र
ु ि
ु साठी (स्ज.पण
ु े) बाांधण्यात आिेिी
अस्ननशमन िेंद्र इमारत धुळ खात पडल्याबाबत

(१२)

२३६६१

(११-०८-२०१५).

श्री.लभमराव

मुख्यमांिी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

तापिीर

(खडिवासिा) :

सन्माननीय

वि.स. १५८ (9)
(१) कोंढिा खुदय आ ण बुद्रक
ु साठी (स्ज.पुणे) बाींिण्यात आलेली अस्ननशमन केंद्र इमारत गेल्या

आठ िषायपासून िुळ खात पडल्याची बाब माहे मे, २०१५ मध्ये िा याया सुमारास ननदशयनास
आली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या पररसरातील आगीच्या घ्ना पाहता सदरचे केंद्र सुरु करण्यासींदभायत
शासनाने कोणती काययिाही केली िा करण्यात येत आहे , यायाींचे स्िरुप काय आहे ,
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०९-०६-२०१६) : (१) हे खरे नाही.
(२) सदर अस्ननशमन केंद्राचा िापर सुरु असल्याबाबत आयुक्त, पुणे महानगरपामलका याींनी
अहिाल सादर केला आहे .
(३) प्रश्न घद््ाित नाही.
___________
पुणे शहरात झोपडपट्टी पुनवासन प्रिल्प राबववण्याबाबत
(१३)

२५४९४ (१०-०८-२०१५).

श्रीमती माधुरी लमसाळ (पवाती), श्री.जगदीश मळ
ु ीि (वडगाव

शेरी), श्री.लभमराव तापिीर (खडिवासिा), श्री.योगेश दटळे िर (हडपसर), श्री.ववजय िाळे
(लशवाजीनगर) :

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

(१) पुणे शहरात झोपडपट्टी पुनियसन प्रकल्प राबविल्यानींतर महानगरपामलकेकडून विकासकास

विकास हस्ताींतर हक्क (्ीडीआर) दे ताना सींबींधित विकासकाने प्रकल्पातील सोयी-सवु ििाींची
पूतत
य ा केली आहे की नाही याची खातरजमा केली जात नसल्याची बाब मे, २०१५ च्या पदहल्या
आठिड्यात ननदशयनास आली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, यायाबाबत शासनाने कोणती काययिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१०-०६-२०१६) : (१) नाही.
अींनतम भोगि् प्रमाणपि दे ण्यापूिी बाींिकाम सुरु करण्याच्या दाखल्यातील सिय अ्ी ि

शतीची पुतत
य ा होत असल्याबाबत तसेच आिश्यक याया सिय सोईसुवििा गॅस पाणीपुरिठा, ड्रेनेज

याबाबतचे ना हरकत प्रमाणपि पण
ु े महानगरपामलका याींचेकडून घेण्यात येते. महाराषर राज्य
विद्युत महामींडळ याींचक
े डून विद्युत यिस्था ि मलफ्् बाबत PWD खायायाचे ना हरकत
प्रमाणपि ि र्ायर र्ाययद्ींग बाबत पुणे महानगरपामलका र्ायर सेफ््ी विभागामार्यत ना
हरकत प्रमाणपि घेण्यात येते ि सिय कागदपिाींची पुतत
य ा केलेनींतरच अींनतम भोगि्ा
झोपडपट्टी पुनियसन प्राधिकरणाकडून ददला जातो.
(२) प्रश्न घद््ाित नाही.
(३) प्रश्न घद््ाित नाही.
___________

वि.स. १५८ (10)
राज्यातीि महानगरपालििा व नगरपररषदाांमध्ये ठे िेदाराांमाफात नेमिेिे असांख्य

(१४)

िुशि िांिाटी सफाई िामगाराांना किमान वेतन लमळणेबाबत
२८२१४ (०५-११-२०१५).
श्री.बळीराम लसरसिर (बाळापरू ), श्री.धैयश
ा ीि पाटीि (पेण),

श्री.सभ
ु ाष उफा पांडडतशेठ पाटीि (अलिबाग), अॅड.भीमराव धोंडे (आष्ट्टी), श्री.सुननि लशांदे
(वरळी) :

सन्माननीय मुख्यमांिी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील महानगरपामलका, नगरपररषदाींमध्ये ठे केदाराींमार्यत असींख्य कुशल कींिा्ी सर्ाई
कामगार आपल्या कौशल्याने ददिस-राि, ऊन-पािसात शहरातील कचरा घचलण्याचे आ ण
ग्ारे -नाले सार् करणे भूममगत शौचालय नमलका सार् ठे िणे, मेलेली-कुजलेली जनािरे

घचलणे, हे काम करत असताना जीि िोक्यात घालून आपले शहर स्िच्छ, सुींदर ि
आरोनयदायी ठे ित असताना महानगरपामलकेने नेमलेल्या ठे केदाराींमार्यत असींख्य कुशल कींिा्ी
सर्ाई कामगाराींना ककमान िेतन केिळ ४५०० रुपये ददले जात आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, महापामलकेच्या कमयचाऱ्याींचे ककमान िेतन ददनाींक २४ र्ेब्रुिारी, २०१५ च्या
अधिसुचनेनुसार कुशल कामगारास रुपये १४,००० असताना शासनाच्या नगर विकास विभागाने
सर्ाई कामगाराींच्या िेतनाची दखल घेण्याबाबत हजारो कींिा्ी सर्ाई कामगाराचे ‘श्रमजीिी

कामगार सींघ्ना-महाराषर’ सींघ्नेच्या नेतयाृ िाखाली ददनाींक २२ जल
ु ,ी २०१५ रोजी माननीय
मुख्यमींिी याींच्या िषाय ननिासस्थानी स्िच्छता करण्याचे आींदोलन केले होते, हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, ददनाींक २४ र्ेब्रुिारी, २०१५ च्या अधिसुचनेनस
ु ार ननिायररत िेतन ि महागाई

भयाता, राज्य विमा योजना करुन सिय कींिा्ी कामगाराींना ककमान ५ लाखाचा कौ्ुींत्रबक आरोनय
विमा दे ण्यात यािा, सर्ाई कामगाराना कुशल कामगार याहणून गणना करािी कींिा्ी सर्ाई
कामगाराींस महानगरपामलका, नगरपररषद कमयचाऱ्याप्रमाणे िेतन ि सेिा-सुवििाींचा लाभ
ममळण्यासाठी हजारो सर्ाई कामगाराींनी शासनाकडे मागणी केली होती, हे खरे आहे काय,

(४) असल्यास, या सींपूणय प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय

ननषपन्न झाले तसेच सर्ाई कमयचाऱ्याींना ककमान िेतन सेिा-सवु ििा परु विण्याबाबत शासनाने
कोणती काययिाही केली िा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०९-०६-२०१६) : (१) हे खरे नाही.
(२) हे खरे नाही.

तथावप, ददनाींक २२.०७.२०१५ रोजी श्रमजीिी सींघ्नेच्या ितीने यायाींच्या मागण्याींकररता
माजी लोकप्रनतननिीच्या नेतयाृ िाखाली चचयगे् ते आझाद मीदान असे मोचायचे आयोजन

करण्यात आले होते, असा िररषठ पोलीस ननररक्षक, मलबार दहल पोलीस ठाणे, मुींबई याींनी
अहिाल सादर केला आहे .
(३) प्रश्न घद््ाित नाही.
(४) ददनाींक २४.०२.२०१५ च्या अधिसूचनेची का्े कोरपणे अींमलबजािणी करण्याबाबत नागरी
स्थाननक स्िराज्य सींस्थाींना सूचना दे ण्यात आल्या आहे त.
(५) प्रश्न घद््ाित नाही.

___________

वि.स. १५८ (11)
पुणे स्जल््यातीि (ता.हवेिी) मुांढव्यातुन िेशवनगरिडे जाणाऱ्या रकत्यावर
महात्मा फुिे चौिात भुयारी मागा होण्याबाबत

(१५)

२९०२५ (२३-१२-२०१५).

श्री.योगेश दटळे िर (हडपसर) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांिी

(१) पण
ु े स्जल््यातील (ता.हिेली) मींढ
ु यातन
ु केशिनगरकड़े जाणाऱ्या रस्यायािर महायामा र्ुले
चौकात रस्ता सलाींडताना िषयभरात तीन जणाींचा अपघाती म्रुयायु झाला, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या दठकाणी भुयारी मागय करािा अशी स्थाननक नागरीकाींनी मागणी केली आहे ,
हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या मागणीिर शासनाने कोणती काययिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलबाींची सियसािारण कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२२-०३-२०१६) : (१) महायामा र्ुले चौक मुींढिा येथून केशिनगरकडे रस्ता
सलाींडत असताना ददनाींक ४ माचय, २०१५ रोजी एक प्राणाींनतक अपघात घडलेला आहे . याबाबत

मुींढिा पोमलस ठाणे येथे गुन्हा रस्जस््र नीं.२२/१५ ददनाींक ४.३.२०१५ रोजी दाखल करण्यात
आला आहे .

(२) सदर दठकाणी ग्रेड सेपरे ्र (भुयारी मागय) करण्याकररता माजी महापौर याींनी ददनाींक
१५.११.२०१४ च्या पिान्िये मागणी केली होती.

(३) ि (४) घक्त प्रकरणी पुणे महानगरपामलकेने सदरहू भय
ु ारी मागय बाींिण्याबाबत ननणयय
घेतलेला नाही. सदर भय
ारी
मागय
बाीं
ि
ण्याकररता
भ
य
ारी
मागय
बाींिण्याच्या प्रस्तावित दठकाणी
ु
ु

सहे क्षण करुन सदर भुयारी मागायची शक्यता/अशक्यता पडताळणी करणे आिश्यक आहे. सदर
कामी तज्ञ सल्लागार याींची नेमणूक करुन यायाबाबतचा अहिाल तयार करणे आिश्यक आहे .
तसेच िरीलप्रमाणे प्रात होणाऱ्या अहिालानुसार या प्रकल्पासाठी पुणे महानगरपामलकेच्या

अींदाजपिकामध्ये आधथयक तरतूद घपलब्ि करुन सदर भुयारी मागायचे काम करणे शक्य होणार
आहे .

___________
पुणे महानगरपालििेच्या भामा-आसखेड पाणी पुरवठा योजनेबाबत
(१६)

२९१४४ (२१-०१-२०१६).

श्री.जगदीश मुळीि (वडगाव शेरी) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

भामा-आसखेड

पाणी

परु िठा

योजनेसाठी

पण
ु े

सन्माननीय मुख्यमांिी

महानगरपामलका

महासभेने

ददनाींक

२०.०२.२०१३ रोजी िा याया सम
ु ारास मान्यता ददली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सद्य:स्स्थतीत योजनेचे काम बींद आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, भामा-आसखेड पाणी पुरिठा योजना सुरु करण्यासाठी कोणती काययिाही
करण्यात आली िा येत आहे ,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

वि.स. १५८ (12)

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२२-०३-२०१६) : (१) होय.
(२) सद्य:स्स्थतीत पण
ु े महानगरपामलकेच्या भामा आसखेड पाणीपरु िठा योजनेतील पण
ु े

महानगरपामलका हद्दी बाहे रील जॅकिेल - पींपहाऊस घभारणे, जॅकिेलपासून जलशुध्दीकरण
केंद्रापयंत पाईप लाईन ्ाकणे ि जलशुध्दीकरण केंद्रापासन
ू पुणे महानगरपामलका हद्दीपयंत

शुध्द पाण्याची पाईप लाईन ्ाकणे दह कामे बींद आहे त. माि, पण
ु े महानगरपालीका हद्दीतील

कर्डर मेन लाईन ्ाकणे ि घीं च पाण्याची ्ाकी बाींिणे (ई.एस.आर) बाींिणे ही कामे सुरु
आहे त.

(३) िरणग्रस्त शेतकरी याींच्या मागण्याींबाबत तोडगा काढण्यासाठी सिय सींबींधिताींची बीठक
आयोस्जत करण्याबाबत विभागीय आयुक्त, पुणे विभाग याींना ददनाींक २३.१२.२०१५ च्या
पिान्िये कळविले असून, यायाबाबत पुणे महानगरपामलकेमार्यत पाठपुरािा सुरु आहे .
(४) प्रश्न घद््ाित नाही.

___________
खामगाव (स्ज.बुिढाणा) यीीि नगरपररषदे अांतगात असिेल्या पाणी पुरवठा
(१७)

योजनेच्या िामात झािेल्या गैरव्यवहाराची चौिशी िरणेबाबत

२९१६९ (२१-०१-२०१६).

अॅड.आिाश फुांडिर (खामगाांव) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांिी

(१) खामगाि (स्ज.बुलढाणा) येथील नगरपररषदे अींतगयत असलेल्या पाणी पुरिठा योजनेच्या
कामात

झालेल्या

गीरयिहाराची

चौकशी

करणेबाबत

मा.स्थाननक

लोकप्रनतननिी याींनी

मा.मुख्यमींिी महोद्याकडे ननिेदनाद्िारे मागणी केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर प्रकरणी मा.मख्
ु यमींिी महोदयाींनी सदर गीरयिहाराची घच्चस्तरीय चौकशी
करणेबाबत आदे श ददले आहे , हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले ि यायानूसार सदर प्रकरणी कोणती काययिाही
केली िा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१०-०६-२०१६) : (१) होय, हे खरे आहे .
(२), (३) ि (४) सन्माननीय सदस्याींकडून प्रात झालेल्या तक्रारीच्या अनुषींगाने चौकशी करुन
अहिाल सादर करण्याबाबत नगरपररषद प्रशासन सींचालनालयास सच
ू ना दे ण्यात आल्या होयाया.

यायानस
ु ार ननिेदनातील प्रात तक्रारीच्या अनष
ु ींगाने नगरपररषद प्रशासन सींचालनालयाकडून
चौकशी करुन यायाबाबतचा अहिाल शासनास प्रात झालेला आहे . याया नुसार सदर प्रकल्पाची

ननविदा प्रकक्रया ि याया सींदभायत यापूिी घपस्स्थत लेखापररक्षण आक्षेप याच्या अनुषींगाने विशेष
लेखापररक्षण करणेबाबत सींचालक, स्थाननक ननिी लेखा याींना सूचना दे ण्यात आल्या आहे त.
___________

वि.स. १५८ (13)
पुणे शहरात चपिा दरु
ु कती ते बूट पॉलिशपयांतच्या िामाच्या
जबाबदारी वर उत्तर भारतीयाांनी अनतक्रमण िेल्याबाबत

(१८)

२९५१३ (२३-१२-२०१५).

डॉ.पतांगराव िदम (पिूस िडेगाव), श्री.अकिम शेख (मािाड

पस्श्चम), श्री.अलमन पटे ि (मुांबादे वी) :
करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांिी पुढील गोष्ीींचा खुलासा

(१) पुणे शहरात चपला दरु
ु स्ती ते बू् पॉमलशपयंतच्या कामाच्या जबाबदारीिर घयातर
भारतीयाींनी अनतक्रमण केल्याने स्थाननक ग्ई कामगाराींचा यिसाय िोक्यात आल्याचे माहे
ऑगस््, २०१५ मध्ये िा यायादरयायान ननदशयनास आले, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, येथील ग्ई कामगाराींच्या यिसायाला घभारी दे ण्याबाबत शासनाने कोणती
काययिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१९-०३-२०१६) : (१) पण
ु े शहरात चपला दरु
ु स्ती ते बढ
ु पॉमलश पयंतच्या

कामाच्या जबाबदारीिर घयातर भारतीयाींनी अनतक्रमण केल्याबाबतची कोणतीही बाब पुणे
महानगरपामलका प्रशासनाच्या ननदशयनास आलेली नाही.

(२) पुणे महानगरपामलका हद्दीत ग्ई कामगाराींना बीठे परिाने दे ण्यात आले असून, िषायनुिषे

पारीं पाररक पध्दतीने ग्ई कामगार काम करीत असलेल्या दठकाणाचे सिेक्षण करुन मख्
ु य
सभा ठराि क्र.१२, ददनाींक २२.५.२००२ ने पुनश्च एकूण ३२० ग्ई कामगाराींना बीठे परिाने
दे ण्यात आलेले आहे त.

तसेच राषरीय र्ेरीिाला िोरणानुसार ग्ई कामगाराींचे बायोमेरीक सिेक्षण करण्यात

आलेले असून यायाींना आकारण्याच्या र्ी बाबत शहर र्ेरीिाला सममतीमध्ये कमीत कमी र्ी
आकारण्याबाबत प्रशासनाने तरतद
ू केलेली आहे .
(३) प्रश्न घद््ाित नाही.

___________
पण
ु े येीीि वपांपरी-धचांचवड महापालििेतल्या शाळे तीि
ववद्यार्थयाांना ननिष्ट्ट दजााचे वकतु पुरववल्याबाबत

(१९)

२९६५० (२१-०१-२०१६).

श्री.अस्जत पवार (बारामती), श्री.स्जतेंद्र आव्हाड (मुांरा ा िळवा),

श्री.वैभव वपचड (अिोिे), श्री.शलशिाांत लशांदे (िोरे गाव), श्री.पाांडुरां ग बरोरा (शहापूर), श्री.मिरां द
जाधव-पाटीि (वाई), श्री.महे श (दादा) िाांडगे (भोसरी) :
गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांिी पुढील

(१) पुणे येथील वपींपरी-धचींचिड महापामलकेच्या शाळे तील विद्यार्थयांना ननकृष् प्रतीच्या िस्तू
दे िन
ू वपींपरी-धचींचिड महापामलकेमार्यत गीरयिहार केल्याचे माहे ऑगस््, २०१५ मध्ये िा याया
दरयायान ननदशयनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, घक्त प्रकरणी शासनामार्यत चौकशी केली आहे काय,

वि.स. १५८ (14)
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले ि तद्नुसार पुढे शासनाने कोणती काययिाही केली
िा करण्यात येत आहे ,

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

दे वेंद्र

फडणवीस

(२२-०३-२०१६)

:

महानगरपामलका शाळे तील विद्यार्थयांना

(१)

सन

२०१५-१६

या

िषायत

वपींपरी-धचींचिड

दे ण्यात येणाऱ्या मोर्त सादहयायापीकी र्क्त शालेय

गणिेश, पी.्ी.गणिेश तसेच खेळ-गणिेश ि स्िे्सयचे िा्प केलेले आहे . या सादहयाय
वितरणाबाबत महापामलकेत कोणयायाही प्रकारची तक्रार प्रात झालेली नाही.
(२) प्रश्न घद््ाित नाही.
(३) प्रश्न घद््ाित नाही.
(४) प्रश्न घद््ाित नाही.

___________

नवी मुांबईतीि ऐरोिी येीे नवीन पोिीस कटे शन कीापन िरण्याबाबत
(२०)

३०३२९ (२१-०१-२०१६).

श्री.सांदीप नाईि (ऐरोिी), श्री.पाांडुरां ग बरोरा (शहापूर),

श्री.हसन मश्र
ु ीफ (िागि), श्री.स्जतेंद्र आव्हाड (मांरा 
ु ा िळवा), श्री.किसन िीोरे (मरु बाड),
श्री.सुरेश िाड (िजात) :

सन्माननीय मुख्यमांिी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) निी मुींबईतील ऐरोली विभागात खन
ू , चोऱ्या, ककडनॅवपींग या सारख्या घ्ना सरायस घडत
असल्याने तेथे स्ितींि पोलीस स््े शन स्थापन करण्याबाबतचा प्रस्ताि निी मुींबई पोलीस
आयक्
े डे माहे ऑगस््, २०१५ मध्ये िा यायादरयायान सादर
ु तालयाने पोमलस महासींचालक याींचक
केला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, घक्त प्रस्तािािर ननणयय घेण्यात आला आहे काय, असल्यास ननणययाचे
थोडक्यात स्िरुप काय आहे ,
(३) अद्याप ननणयय झाला नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१३-०६-२०१६) : (१) होय, हे खरे आहे. पोलीस आयुक्त, निी मुींबई याींनी
ददनाींक २५.०५.२०१५ च्या पिान्िये रबाळे ि कोपरखीरणे पोलीस ठाण्याचे विभाजन करुन
ऐरोली येथे पोलीस ठाणे ननमायण करण्याबाबतचा प्रस्ताि पोलीस महासींचालकाींस सादर केला
आहे .

(२) राज्य पालीस दलामध्ये पाच ्यामध्ये एकूण ६१४९४ पदे ि १२२ पोलीस ठाणीीं ननमायण
करण्याचा तयाित: ननणयय घेण्यात आला आहे . यायातींगत
य पदननममयतीच्या पदहल्या ्यामध्ये

गह
ृ विभाग, शासन ननणयय ददनाींक ४ माचय, २०१४ अन्िये राज्य पोलीस दलामध्ये विविि

सींिगायतील १२०४३ पदे ि ६३ पोलीस ठाणीीं ननमायण ननमायण करण्यास मींजुरी दे ण्यात आली
आहे . पदननममयतीच्या

दस
ु ऱ्या

्यासाठी

पोलीस

महासींचालक,

महाराषर

राज्य

याींनी

दद.२९.९.२०१५ चे पिान्िये प्रस्ताि सादर केला असून यायामध्ये राज्य पोलीस दलामध्ये १२५४९
पदे ि २९ पोलीस ठाणीीं नयाने ननमायण करण्याचे प्रस्तावित आहे . सदर प्रस्ताि वियात

विभागाच्या मान्यतेस्ति सादर करण्यात आला आहे . पदननममयतीच्या नतसऱ्या ककीं िा चौर्थया
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्यामध्ये रबाळे ि कोपरखीराणे पोलीस ठाण्याचे विभाजन करुन निीन ऐरोली पोलीस ठाणे
ननमायण करणे ि यायाकररता विविि शाखा ि विविि सींिगायतील एकूण १८२ पदे ननमायण
करण्याचे विचारािीन आहे.
(३) प्रश्न घद््ाित नाही.
___________
डोंत्रबविी िल्याणच्या वाहति
ु ननयांिण पोलिसाांच्या मनमानी िारभाराबाबत
(२१)

३११८६ (२१-०१-२०१६).

श्री.अकिम शेख (मािाड पस्श्चम) :
काय :-

श्री.नसीम खान (चाांददविी), श्री.अलमन पटे ि (मांब
ु ादे वी),
सन्माननीय मुख्यमांिी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील

(१) डोंत्रबिली कल्याणच्या िाहतक
ननयींिण पोमलसाींच्या मनमानी कारभाराचा नमूना एका
ु

सामास्जक काययकयायायने घघडकीस आणला असून िाहतूक पोमलसाींच्या दीं डाची पािती खासगी
ठे केदार दे त असल्याचे आढळून आले असल्याचे माहे २६ ऑगस््, २०१५ रोजी िा यायासम
ु ारास
ननदशयनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याबाबत दोषी आढळून येणाऱ्या सींबींधितािर शासनाने कोणती कारिाई केली िा
करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२२-०४-२०१६) : (१) िाहतूक पोलीसाींकडून दे ण्यात येणारी दीं डाची पािती
खाजगी ठे केदार दे त असल्याबाबत श्री.सयायस्जत बमयन याींची तक्रार प्रात झाली होती.

(२) श्री.सयायस्जत बमयन याींनी ददलेल्या तक्रारीिरुन सहाय्यक पोलीस आयुक्त, कल्याण िाहतक
ु
विभाग याींनी चौकशी केली आहे . चौकशीमध्ये असे आढळून आले की, कवषयत करुन आणलेल्या

िाहनाींचे कवषयत शुल्क िसल
करण्याच्या पाियाया क्रेनमिील कमयचारी तयार करुन तर
ु
शासकीय दीं डाच्या पाियाया पोलीस अींमलदार कसुरदार िाहनचालकाींना अदा करतात. कल्याण

िाहतुक घपविभागाच्या सहाय्यक घपननरीक्षक याींनी दद. २४.८.२०१५ रोजी कवषयत करुन
आणलेली िाहने िाहतक
विभागामध्ये घतरिन
ठे िण्यास साींगन
सहाय्यक घपननररक्षक
ू
ु
ू

नीसधगयक वििीकरीता गेले होते. जाण्यापूिी कवषयत िाहनाची पािती दे णाऱ्या कमयचाऱ्याींकडे िाहन
घेण्यास कोणी आल्यास यायाची गीरसोय होऊ नये याहणून सियसािारण पािती (जीईएन ररमस्)

पुस्तकामिील काही पाियायाींिर स्िाक्षरी करुन ठे िल्या. श्री.बमयन थाींबण्यास तयार नसल्याने
यायाींना शासकीय दीं डाची पािती ि कवषयत िाहनाची पािती अदा केलेली आहे.

भविषयात जीईएन पािती कवषयत िाहनािर काम करणाऱ्या कमयचाऱ्याींकडून दे ण्यात

येऊ नये. तसेच नागरीकाींचा िेळ िाया जाऊ नये याकररता जीईएन पाियाया दे ण्याकरीता ठाणे
अींमलदार ककीं िा स्ितींि पोलीस कमयचारी नेमण्याच्या सूचना दे ण्यात आल्या आहे त.
(३) प्रश्न घद््ाित नाही.

___________

वि.स. १५८ (16)
राज्यामध्ये ववववध दठिाणी गत दहा वषाापासून पाकिकतानी नागररि राहत असल्याबाबत
(२२)

३२१७७ (२१-०१-२०१६).

श्री.अति
भातखळिर (िाांददविी पूव)ा :
ु

सन्माननीय

मुख्यमांिी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यामध्ये विविि दठकाणी गत दहा िषायपासन
ू आलेले २०२३ पाककस्तानी नागररक राहत
असल्याचे माहे ऑक््ोबर, २०१५ रोजी िा याया दरयायान ननदशयनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, पाककस्तानी नागरीकाींकडून दे शघातक कृयाय केली जात असल्याने जनतेमध्ये
मभतीचे िातािरण आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने पाककस्तानी नागरीकाींचा शोि घेण्यासाठी कोणती
कारिाई केली िा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (११-०४-२०१६) : (१) राज्याच्या विविि दठकाणी गत १० िषायपासून
ऑक््ोबर, २०१५ पयंत ३२५१ पाककस्तानी नागरीक अधिकृतररयाया िास्तय करीत आहे त.

(२) गेल्या १० िषायमध्ये सदर पाककस्तनी नागरीकाकडून दे शविघातक कृयाय केल्याबाबत
कोणतीही गन्
ु हा दाखल नाही.
(३) प्रश्न घद््ाित नाही.
(४) प्रश्न घद््ाित नाही.

___________

चांद्रपरू शहरातीि भलू मगत मिननकसारण योजनेबाबत
(२३)

३२४७३ (२१-०१-२०१६).

श्री.नानाजी शामिुळे (चांद्रपूर) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांिी

(१) चींद्रपूर शहरातील भूममगत मलननस्सारण योजना सन २००९ मध्ये सुरु झाली असून सदर
योजना अद्यापही कायायन्िीत झाली नसल्याचे माहे ऑगस््, २०१५ च्या तीसऱ्या आठिड्यात
आढळून आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर योजने अींतगयत असलेले दोन दर्में् लॅ न्् पीकी एक इरई नदीच्या
पािात तर दस
ु रे पठाणपुरा येथन
ू िाहणाऱ्या झरप्नदी जिळ घभारण्यात आल्यामुळे सदर
योजना ताींत्रिकदृषट्या तपासणे अयायींत आिश्यक आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर योजना ताींत्रिकदृषट्या तपासण्यासाठी शासनाकडून कोणती काययिाही
करण्यात येणार आहे तसेच सदर योजना कायायन्िीत होण्यास ककती कालाििी लागणार आहे ?
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.

दे वेंद्र

फडणवीस

(१०-०६-२०१६)

:

(१)

केंद्र

शासन

पुरस्कृत

यआ
ु यडीएसएसएम्ी

अमभयानाींतगयत मींजूर चींद्रपूर शहर मलननस्सारण प्रकल्प केंद्र शासनामार्यत सन २००७ मध्ये
मींजरू करण्यात आला आहे . सदर प्रकल्प कायायस्न्ित झाला नाही.

वि.स. १५८ (17)
(२), (३) ि (४) मुख्य अमभयींता, महाराषर जीिन प्राधिकरण, पुणे याींनीताींत्रिक तपासणी

केल्यानुसार ि राज्यस्तरीय सममतीने मान्यता ददलेल्या प्रस्तािात असलेल्या दोनही स्थळाचे
दठकानीची मसहरे ज दर्में् लॉ्चे बाींिकाम करण्यात आलेले असल्यानेतसेच जरी दर्में्

लाक् नदी पािाजिळ घभारण्यात आले असले तरी घच्चतम पूर रे षा विचारात घेिून मशीनरी

इयायाददची घभारणी करण्यात आलेली असल्याबाबत अहिाल आयक्
ु त चींद्रपूर महानगरपामलका

याींनी शासनास सादर केला आहे . सदर प्रकल्प तायाकाळ पूणय करणेबाबत सूचना चींद्रपूर
महानगरपामलकेस दे ण्यात आल्या आहे त.
___________

(२४)

मुांबईतीि मांिाियातून गत वषाभरात सांगणि व इतर वकतू चोरीिा गेल्याबाबत

३२८३३ (२१-०१-२०१६).

श्री.योगेश सागर (चारिोप) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांिी पुढील

(१) मींब
ु ईतील मींिालयातन
ू गत िषयभरात सींगणक, सींगणकाच्या हाडयडडस्क, रॅम, सीपीय,ु वप्रीं्सय,

र्ॅक्स ममशन, स्कॅनर इ. िस्तू चोरीला गेल्या आहे त असे ददनाींक १५ ऑक््ोबर, २०१५ रोजी
िा यायादरयायान ननदशयनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, मींिालयातील काही विभागात काम करणारे कमयचारी हे रािी मींिालयात
मक्
ु काम करतात असे ही ननदशयनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, मींिालयात होणाऱ्या चोऱ्याींना आळा घालण्यासाठी शासनाने कोणती कारिाई
केली िा करण्यात येत आहे,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१०-०६-२०१६) : (१) ि (२) होय

(३) मींिालय पररसरात होणाऱ्या चोऱ्याींना आळा घालण्यासाठी सी.सी.्ी.ही. कॅमेरे बसविण्यात
आले असून पररसरात ददिस-रािौ आिश्यक पोलीस बींदोबस्त ठे िण्यात आलेला आहे .
(४) प्रश्न घद््ाित नाही.

___________

मािेगाव (स्ज.नालशि) या शहराचा िायापािट िरण्यासाठी भुयारी
(२५)

गटार योजना व नदीसध
ु ार आराखड्यास ननधीबाबत

३३१२६ (२१-०१-२०१६).

श्री.आलसफ शेख (मािेगाांव मध्य) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांिी

(१) मालेगाि (स्ज.नामशक) या शहराचा कायापाल् करण्यासाठी भुयारी ग्ार योजना ि
नदीसुिार आराखड्यास केंद्र शासनाने ददनाींक २१ जानेिारी, २०१४ मध्ये िा यायासम
ु ारास मींजूरी

दे ऊनही अद्यापी या कामासाठी ननिी मींजूर करण्यात आला नसल्याने माहे स्ें बर, २०१५
मध्ये िा यायासम
ु ारास आढळून आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदरहू कामासाठी ननिी मींजूर करण्याबाबत शासनाने कोणती काययिाही केली
िा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

वि.स. १५८ (18)
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१०-०६-२०१६) : (१) केंद्र शासन पुरस्कृत UIDSSMT अींतगयत मींजूर
मालेगाि शहर भुयारी ग्ार प्रकल्पास केंद्र शासनाने मान्यता ददली होती तथावप अमभयान
कालाििी मध्ये सदर प्रकल्पास ननिी घपलब्ि न झालेने केंद्र शासनाने सदर प्रकल्पास ददलेली
मान्यता रद्द केली आहे .
केंद्र शासन पुरस्कृत राषरीय नदी ि सरोिर सींिियन विकास काययक्रम अींतगयत मालेगाि

शहराचा ४०.५० को्ी ककीं मतीचा मोसम नदी कृनत आराखडा राज्य शासनाच्या पयायिरण
विभागामार्यत केंद्र शासनास सादर करण्यात आला आहे तथावप सदर प्रकल्पास अद्याप केंद्र
शासनाकडून मान्यता अप्रात आहे.

(२) ि (३) UIDSSMT अींतगयत मींजूर भुयारी ग्ार प्रकल्प रद्द झालेने सदर प्रकल्प अमत
ृ
अमभयानाींतगयत राबविण्याचे मालेगाि महानगरपामलकेचे ननयोजन असून यायानुसार सेिास्तर
सुिारणा आराखडा मालेगाि महानगरपामलकेने शासनास सादर केला आहे . नदी सींिियन
प्रकल्पाच्या मींजरू ीस्ति मालेगाि मनपातर्े केंद्र शासनाकडे पाठपरु ािा करण्यात येत आहे.
___________
पुणे स्जल््यातीि राजीव गाांधी, िािज प्राणी सांग्रहाियाचे
(२६)

३३२४८

वविासिाम अपुणा असल्याबाबत

(१३-०१-२०१६).

श्री.लभमराव

तापिीर

(खडिवासिा) :

सन्माननीय

मख्
ु यमांिी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) पुणे स्जल््यातील राजीि गाींिी, कािज प्राणी सींग्रहालयाच्या विकासकामाींचा पदहला ्पा

पींिरा िषांचा कालाििी पण
ू य होऊनही अपण
ु य अिस्थेत असल्याचे माहे ऑगस््, २०१५ मध्ये िा
याया दरयायान ननदशयनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, नीलगाय आ ण मसींह याींच्या खींदकाींचे काम आ ण सपोद्यानाचा प्रकल्प
अद्यापही अपूणय अिस्थेत आहे, हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याप्रकरणी शासनाकडून कोणती काययिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींबाची सियसािारण कारणे काय आहे त ?
श्री.

दे वेंद्र

फडणवीस

(३०-०३-२०१६)

:

(१),

(२)

ि

(३)

प्राणी

सींग्रहालयाच्या

मींजूर

आराखडयामध्ये ननयोस्जत केल्याप्रमाणे आराखडयाची अींमलबजािणी चार ्यात केली

जाणार असन
ू , प्रथम ्यात नीलगाय खींदक बाींिणी,मसींह खींदक बाींिणी, निीन सपोद्यान

ननममयती, ननींसगय पररचय केंद्राची ननममयती, लेसर कॅ् (जींगल कॅ्, लेपडय कॅ् ि रस््ी स्पॉ्े ड

कॅ्) खींदक बाींिणी, शेकरु खींदक बाींिणी, अींतगयत रस्ते दरु
ु स्ती, पयय्काींसाठी निीन रे स््ीींग
शेड, शौचालये इ. कामे प्रस्तावित होती.

पदहल्या ्यातील नमद
ू कामाींपीकी नीलगाय खींदकाचे काम पुणयाय िास आले असून

पढ
ु ील दोन

ते

तीन

मदहन्यात

खींदकामध्ये

प्राणी

स्थलाींतरीत

करता

येतील.

निीन

सपोद्यानच्या आरे खनास केंद्रीय प्राणीसींग्रहालय प्राधिकरणाने मींजूरी ददली असून, यायानुसार
सपोद्यानचे स्थापयाय विषयक कामकाज सुरु केलेले आहे . मसींह खींदकाच्या आरे खनास
प्राधिकरणाची तयाितः  मींजुरी ममळाली आहे . यायाबाबतही ननविदा विषयक कामकाज सुरु आहे .
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(४) प्रश्न घद््ाित नाही.
___________
धुळे शहरातीि चाळीसगाांव रोड पररसरातीि नव्याने मांजूर िरण्यात आिेल्या
पोलिस कटे शनास हुडिो मधीि मोिळी जागा लमळण्याबाबत

(२७)

३३५७२ (२१-०१-२०१६).

श्री.अननि (अण्णा) गोटे (धळ
ु े शहर) :

सन्माननीय

गह
 ननमााण मांिी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) िुळे शहरातील चाळीसगाींि रोड पररसरातील नयाने मींजूर करण्यात आलेल्या पाेेमलस
स््े शनसाठी पस्श्चम हुडको मिील मोकळी जागा ममळण्याबाबत स्थाननक लोकप्रनतननिीींनी
ददनाींक १२/०८/२०१५ रोजी िा यायापूिीही अनेक िेळा गह
ृ ननमायण मींिी याींना पियिहार केला
आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, घक्त पिातील मागणीनुसार पस्श्चम हुडको मिील मोकळी जागा साियजननक
दहतासाठी चाळीसगाींि रोड पोमलस स््े शनसाठी दे ण्याबाबत शासनाने कोणती काययिाही केली िा
करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. प्रिाश मेहता (०५-०४-२०१६) : (१) िळ
ु े शहरातील चाळीसगाींि रोड पररसरातील नयाने
मींजूर

करण्यात

आलेल्या

ममळण्याबाबत स्थाननक

पोमलस

स््े शनसाठी

लोकप्रनतननिीींनी

मा.मींिी

पस्श्चम

हुडको मिील मोकळी जागा
(गह
ृ ननमायण) याींना पाठविलेले ददनाींक

१२/०८/२०१५ रोजीचे पि मा.मींिी (गह
ृ ननमायण) याींचे कायायलयामार्यत नगर विकास विभागास
पाठविले

आहे .

माि

स्थाननक

लोकप्रनतननिी

याींचे

मा.मख्
ु यमींिी

१९.११.२०१५ रोजीचे पि गह
ृ ननमायण विभागास प्रात झाले आहे.

याींना

पाठविलेले

दद.

(२) ि (३) स्थाननक लोकप्रनतननिीींनी सदर िसाहतीत पोमलस स््े शनसाठी मागणी केलेली
जागा ही मींजूर अमभन्यासात Open Space याहणून दशयविण्यात आली आहे . सबब, या
जागेिर कोणतेही बाींिकाम अनज्ञ
े नाही.
ू य
याहाडास

दे ण्यात

आलेले

घरबाींिणीचे

घद्दीष्

लक्षात

घेता

याहाडास

यायाींच्या

अमभन्यासातील जागा घपलब्ि करुन दे णे शक्य होणार नाही.
___________
जािना स्जल््यात दोन हजार िामगाराांना अीासहादिय ददिे नसल्याबाबत
(२८)

३३६०६ (२३-१२-२०१५).

श्री.अजन
ुा खोतिर (जािना) :

सन्माननीय िामगार मांिी

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) महाराषर इमारत ि इतर बाींिकाम कामगार कल्याणकारी मींडळाकडे ददनाींक ३१ माचय,
२०१४ रोजीपयंत नोदीं णी झालेल्या बाींिकाम, कामगाराींना गह
ृ पयोगी सादहयायाऐिजी अथयसहाय्य
याहणून शासनाने प्रयायेक कामगाराींना दे ण्यात येत असलेले तीन हजार रुपये गत दीड
िषायपासून जालना स्जल््यातील तब्बल दोन हजार कामगाराींना दे ण्यात आले नाही, हे खरे आहे
काय,
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(२) असल्यास, या कामगाराींना अद्यापपयंत मदतीचे िा्प न करण्याची कारणे काय आहे त,
(३) असल्यास, या कामगाराींना तातडीने सदरच्या अनुदानाचे िा्प करण्यासींदभायत कोणती
काययिाही केली िा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. प्रिाश मेहता (३१-०३-२०१६) : (१) हे अींशत: खरे आहे .
शासन ननणययानुसार ददनाींक ३१ ऑगस््, २०१४ पयंत नोंदीत ि स्जिीत असलेल्या

लाभाथी कामगाराींना सदरची योजना लागू आहे . जालना स्जल््याींतगयत ३१ ऑगस््, २०१४
पयंत एकूण ६८०५ कामगाराींची नोंदणी करण्यात आलेली आहे . यायापीकी ५७८४ कामगाराींची
नोंदणी स्जिीत असल्याने ते सदर योजनेच्या लाभास पाि आहे त.

जानेिारी, २०१६ पयंत जालना कायायलयाकडे ४६३० अजय प्रात झालेले आहे त. प्रात
अजांपीकी छाननीअींती २३५४ कामगाराींना

यायाींच्या बचत खायायािर रक्कम रु. ३०००/- प्रमाणे

एकूण रक्कम रु. ७०,६२,०००/- िा्प करण्यात आलेली आहे .

अथयसहाय्य दे ण्यासाठी पाि असलेल्या कामगाराींना र्क्त एकदाच अथयसहाय्याची रक्कम

िा्प करण्यात येत.े सदरची रक्कम िा्प करताना बरे चसे कामगार दस
ु ऱ्याींदा अजय सादर
करतात, यायामुळे एकाच कामगाराला पुन:लाभ िा्प करण्यात येऊ नये, याची दक्षता घेणे

गरजेचे आहे . यायामळ
ु े अजांची छाननी करण्यास बराच कालाििी लागलेला आहे. यायामळ
ु े
अथयसहाय्य िा्प काही अशी पूणय होऊ शकलेले नाही.

(३) घियररत कामगाराींना अथयसहाय्याची रक्कम िा्प करण्याची काययिाही प्रािान्याने करण्यात
येत आहे .
(४) प्रश्न घद््ाित नाही.

___________
पुणे शहराच्या नवीन वविास आराखड्याबाबत

(२९)

३३८१४ (२१-०१-२०१६).

श्री.अस्जत पवार (बारामती), श्री.ददपि चव्हाण (फिटण) :

सन्माननीय मख्
ु यमांिी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पण
ु े शहराच्या विकासासाठी राज्य शासनाने ननयक्
ु त केलेल्या सममतीने नक
ु यायाच जाहीर
केलेल्या विकास आराखड्याला एका राजकीय पक्षामार्यत माहे ऑक््ोबर, २०१५ च्या दस
ु -या
आठिड्यात विरोि दशयविण्यात आला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर सममतीने जाहीर केलेल्या विकास आराखड्यात कोणकोणयाया िु्ी आढळून
आल्या आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर ि्
ु ी दरु
ु स्त करण्यासाठी सदर विकास आराखडा रद्द करुन निीन
विकासक आराखडा तयार करणेबाबत शासनाने कोणती काययिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१०-०६-२०१६) : (१) भागश: खरे आहे , पण
ु े शहराचा जन्
ु या हद्दीचा

विकास आराखडा शासनास सादर करण्यासाठी आयुक्त, पुणे विभाग, पुणे याींचे अध्यक्षतेखाली
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त्रिसदस्यीय सममती ननयुक्त करण्यात करण्यात आली होती. सममतीने विकास आराखडा सादर
करताना ननयोजनाच्या दृष्ीकोणातून िोरण आखून याया िोरणा नुसार आिश्यक बदल
आराखड्यामध्ये करुन शासनाच्या मान्यतेसाठी सादर केलेला आहे .
(२)

ि

(३)

त्रिसदस्यीय

सममतीने

विकासयोजना

आराखडा

सादर

करताींना

प्रस्तावित

आरक्षणाींबाबत िोरण आखून याया िोरणानुसार आरक्षण िगळण्याचे प्रस्तावित केले असले तरी
शासनास सादर झालेल्या या विकास आराखड्याची छाननी सींचालक नगर रचना याींचे स्तरािर
करण्यात येऊन यायाींचा अहिाल नुकताच प्रात झाला आहे , शासनस्तरािर विकास योजना

छानणी सममती याींच्यामार्यत सध्
ु दा छानणी करण्यात येणार आहे. तद्नींतर शासन स्तरािर
अींनतम ननणयय होणार आहे.
(४) प्रश्न घद््ाित नाही.

___________

पीएमआरडीएचे िाम पहाण्यासाठी पूणा वेळ अधधिारी व िमाचारी नेमण्याबाबत
(३०)

३३९३१ (२१-०१-२०१६).

श्री.बाबुराव पाचणे (लशरुर), श्रीमती माधुरी लमसाळ (पवाती),

श्री.लभमराव तापिीर (खडिवासिा), श्री.ववजय िाळे
(हडपसर), श्री.जगदीश मुळीि (वडगाव शेरी) :
खुलासा करतील काय :-

(लशवाजीनगर), श्री.योगेश दटळे िर

सन्माननीय मुख्यमांिी पुढील गोष्ीींचा

(१) एमएमआरडीए च्या ितीिर पण्
ु यामध्ये पीएमआरडीची (पण
ु े महानगर विकास प्राधिकरण)
स्थापना करण्यात आली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, पीएमआरडीएमध्ये अनेक प्रकारच्या परिानगी साठीचे अजय भरण्यासाठी
ऑनलाईन नोंदणीसाठी अद्याप अधिकृत सींकेतस्थळच नाही, हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, पीएमआरडीए चे काम पाहण्यासाठी पुणय िेळ अधिकारी ि कमयचारी िगय अपुरा
असल्याने ग्रामस्थाींची प्रचींड गीरसोय होत आहे , हे खरे आहे काय,

(४) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने कोणती काययिाही केली आहे िा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१०-०६-२०१६) : (१) होय.
पुणे महानगरपामलका प्रदे श क्षेि विकास प्राधिकरणाची स्थापना दद.३१/०३/२०१५ रोजीच्या

क्र.द्पीएस-१८१५/१२०४/१३/प्र.क्र..८७/१५/नवि-१३, अधिसूचनेद्िारे झाली आहे.

(२) पुणे महानगर क्षेि विकास प्राधिकरणाचे सींकेत स्थळ विकमसत करण्याची काययिाही सुरु
असून यायाची पदहली पायरी याहणून सींकेतस्थळाच्या नामामभयानास केंद्र शासनाच्या राषरीय
सच
ू ना विज्ञान केंद्र (एन आय सी) कडून मान्यता प्रात झाली आहे . नागरीकाींना शक्यतो

कायायलयात येण्याची गरज भासू नये अशा पध्दतीने कायायलयीन कामकाजाचे प्रचलन हािे
असे सींकेतस्थळ (िेबसाई्) तयार करण्याचे कामकाज सुरु आहे. यायाच्रमाणे PMRDA च्या
कामकाजासाठी करण्यात आलेलया ई ननविदाींची काययिाही
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etenders.in या सींकेत स्थळािरुन तायापरु याया स्िरुपात करण्यात येत आहे .
(३) नाही.
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शासनाने सुरुिातीला अयायींत आिश्यक कामयचारी/अधिकारी याींची ८९ पदे मान्य केली

असन
ू सदर पदे सेिाननियाृ त कमयचाऱ्याींमिन
ू

ि प्रनतननयक्
ु तीने भरण्याबातची काययिाही सरु
ु

आहे . सदर पदे प्रनतननयुक्तीने पुणे आ ण वपींपरी धचींचिड महानगरपामलका, वपींपरी-धचींचिड

निनगर विकास प्राधिकरण इयायादी तसेच, सींचालक, नगर रचना सींचालनालय इयायादीकडून
घेऊन प्राधिकरणाचे काम सुरळीतपणे चालु आहे .
(४) ि (५) प्रश्न घद््ाित नाही.

___________

बनावट नोटरी िागदपिे सादर िरुन नवी मुांबईतीि
एिा व्यावसानयिाची फसवणि
ू िेल्याबाबत

(३१)

३४२८९ (२१-०१-२०१६).

श्री.प्रताप सरनाईि (सवळा मास्जवडा) :

सन्माननीय

मुख्यमांिी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) बनाि् नो्री कागदपिे सादर करुन निी मुींबईतील एका यािसानयकाची र्सिणक
ू

केल्याप्रकरणी कुलाबा पोमलसाींनी चार िककलाींविरोिात ददनाींक १४ ऑक््ोबर, २०१५ रोजी िा
याया सम
ु ारास गुन्हा दाखल केला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याप्रकरणी तपास करण्यात आला आहे काय,
(३) असल्यास, तपासानस
ु ार सींबींधिताींविरुध्द कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींबाची सियसािारण कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१०-०६-२०१६) : (१) होय.
दद.१२.१०.२०१५ रोजी ४ िककल,

महानगपामलकेचे २ िककल ि १ नो्री याींचे विरुध्द

गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे .
(२) होय.

कर्यायदी श्री.हररदासन नारायण ककरीथोडी याींनी अजायद्िारे ददलेल्या तक्रारीिरुन कुलाबा

पोलीस ठाणे येथे ग.ु र.क्र. १३२./१५ कलम ४२०, ४६५, ४६८, ४७१, ३४ भादीं वि अन्िये गन्
ु हा
दाखल करण्यात आलेला असून तपास करण्यात येत आहे .
(३)

गुन्हा

दाखल केल्यानींतर गुन््यातील आरोपीींताींना

चौकशीकररता

हजर राहणेबाबत

र्ौ.द.प्र.स.कलम १६० अन्िये नो्ीस बजािण्यात आली होती परीं तु महानगरपामलकेचे २
िककलाींनी अ्कपुिय जामीन ममळणेकररता मा.सि न्यायालयात अजय केला होता. सदरचा अजय

मा.न्यायालयाने ररजेक्् केल्यानींतर दोन िककलाींना अ्क करण्यात आली. घियररत ४ िककलाींनी
मा.घच्च न्यायालय, मुींबई येथे अ्कपुिय जामीन ममळणेकररता अजय केला आहे . सदरचे प्रकरण
न्यायप्रविषठ आहे .

(४) प्रश्न घद््ाित नाही.
___________

वि.स. १५८ (23)
ठाणे, नवी मुांबई, िल्याण-डोंत्रबविी, मीरा-भाईंदर, लभवांडी-ननजामपरू आणण
उल्हासनगर या सहा महापालििा पररसरात सावाजननि नवरािोत्सव
मांडळानी परवानगी न घेता मांडप उभारल्याबाबत
(३२)

३४३०८ (२१-०१-२०१६).

श्री.प्रताप सरनाईि (सवळा मास्जवडा) :

सन्माननीय

मुख्यमांिी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) ठाणे, निी मुींबई, कल्याण-डोंत्रबिली, मीरा-भाईंदर, मभिींडी-ननजामपूर आ ण घल्हासनगर या
सहा महापामलका पररसरात ३०३ साियजननक निरािोयासिाींपीकी तब्बल २२० मींडळानी स्थाननक

प्राधिकरणाकडून परिानगी न घेता मींडप घभारल्याचे स्जल्हा प्रशासनाने ददलेल्या अहिालातून
माहे ऑक््ोबर, २०१५ च्या दस
ु -या आठिड्यात ननदशयनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, अशा मींडळािर कोणती कारिाई केली आहे ,
(३) नसल्यास, होणा-या विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०९-०६-२०१६) : (१) घल्हासनगर, ठाणे, ममरा-भाईंदर महानगरपामलकाींच्या
बाबतीत हे खरे आहे .
(२) महानगरपामलकेच्या सींबींधित प्रभाग अधिकाऱ्याींनी विना परिानगी घभारण्यात आलेले मींडप
काढून ्ाकण्याची कारिाई केली आहे . तसेच अशा मींडळाींना कारणे दाखिा नो्ीसा बजािन
ू
यायाचे विरुध्द स्थाननक पोमलस ठाण्यात गुन्हे दाखल करण्यात आले आहे त.
(३) प्रश्न घद््ाित नाही.

___________
नागरी जलमन िमाि धारणा िायद्याांतगात महसि
ू ववभागाने पारलशवनी
तािु्यातीि शेतिऱ्याांच्या शेतजलमनी यय
ु एि.सी. मु्त िरणेबाबत

(३३)

३४६३१

(०८-०१-२०१६).

श्री.डड

मल्िीिाजन
ूा

रे ड्डी

(रामटे ि) :

सन्माननीय

मुख्यमांिी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नागरी जममन कमाल िारणा कायद्याींतगयत महसल
ू विभागाने पारमशिनी तालक्
ु यातील

काींद्री, कन्हान वपपरी, मसरो्ा, खींडाळा, गहुदहिरा, ्े काडी येथील १६० शेतकऱ्याींच्या शेतजममनी
युएलसी मुक्त करणेबाबतचे ननिेदन मा.लोकप्रनतननिी याींनी मुख्यमींिी याींना माहे जुल,ी २०१५
च्या शेि्च्या आठिड्यात ददले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, १६० शेतकऱ्याींच्या शेतजममनी यु.एल.सी. मुक्त करण्यासाठी शासनाने काही
िोरण तयार केले आहे काय,

(३) असल्यास, घक्त शेतकऱ्याींना याचा लाभ किीपयंत दे ण्यात येणार आहे िा दे ण्यात येत
आहे ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

वि.स. १५८ (24)
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१०-०६-२०१६) : (१) होय.
(२) ि (३) नागरी जमीन कमाल िारणा अधिननयम, १९७६ अन्िये पारमशिणी तालुक्यातील
सींपाददत करण्यात आलेल्या जममनीच्या अनष
ु ींगाने दद.२९/७/२०१५ रोजी आयोजीत मींिीमींडळ
घपसममतीच्या बीठकीत घेण्यात आलेल्या ननणययानुसार, मे.होल््ास प्रकरणी मा.न्यायालयाने

ददलेल्या ननणययाच्या पाश्ियभूमीिर दद.१२/०५/२०१० च्या पिानुसार नागरी जमीन (कमाल िारणा
ि विननयमन) अधिननयम, १९७६ ननरसीत होण्यापूिी कलम १० (३) ि १० (५) ची काययिाही
होऊन जममनी ताब्यात घेण्यात आल्या नसतील तर याया जममनी ना.ज.क.िा. मुक्त
करणेबाबत ननयमानस
ु ार काययिाही करण्यासाठी विभागीय आयक्
ु त, नागपरू याींना कळविले
आहे .

(४) प्रश्न घद््ाित नाही.

___________

पुणे महानगरपालििेचे वडगाव खु. येीीि रुनणाियाचे िाम पूणा िरण्याबाबत
(३४)

३५२२७ (२१-०१-२०१६).

श्री.योगेश दटळे िर (हडपसर) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांिी

(१) िडगाि खु. येथील राजयोग सोसाय्ी जिळ पुणे महानगरपामलकेचे रुनणालयाचे बाींिकाम

५ िषायपूिी सुरु होऊनही अद्यापही ते पूणय झाले नसल्याचे माहे ऑक््ोबर, २०१५ च्या दरयायान
ननदशयनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या रुनणालयाच्या बाींिकामासाठी महानगरपामलकेकडून ननिी ममळाला नाही, हे
ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने कोणती काययिाही केली आहे िा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१९-०३-२०१६) : (१) िडगाींि ख.ु येथील रुनणालयाच्या पदहल्या र्ेजचे
बेसमें्+तळमजला+तीन मजले बाींिण्याचे काम अींनतम ्यात आहे .

(२) सदर कामासाठी सन २०११-१२ ते २०१५-१६ या आधथयक िषायमध्ये रुपये ६२५.२० लक्ष
तरतद
ू घपलब्ि झाली आहे . यायातील रुपये ४४६.६२ लक्ष खचय झाले आहे .
(३) प्रश्न घद््ाित नाही.
(४) प्रश्न घद््ाित नाही.

___________

पण्
ु यातीि बीडीपीचे आरक्षण िायम ठे वण्याच्या शासनाच्या ननणायाबाबत
(३५)

३५४०७ (२१-०१-२०१६).

श्रीमती माधुरी लमसाळ (पवाती), श्री.अस्जत पवार (बारामती),

श्री.स्जतेंद्र आव्हाड (मुांरा ा िळवा), श्री.वैभव वपचड (अिोिे), श्री.शलशिाांत लशांदे (िोरे गाव),
श्री.पाांडुरां ग बरोरा (शहापूर) :

सन्माननीय मुख्यमांिी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

वि.स. १५८ (25)
(१)

पुण्यातील

बीडीपीचे

आरक्षण

कायम

ठे िण्याच्या

शासनाच्या

ननणययामळ
ु े

हजारो

सियसामान्याची घरे घद्धस्त होणार असल्याने एका राजकीय पक्षामार्यत सदर ननणययाला विरोि
दशयविण्यात आला आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सदर ननणययात बदल करून सियसामान्याींची घरे घद्धस्त होऊ नये याहणून
शासनाने कोणती काययिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१०-०६-२०१६) : (१), (२) ि (३) पण
ु े विकास आराखड्यामिील त्रबडीपीच्या
आरक्षणाबाबत ननणयय शासनाने ददनाींक ५/८/२०१५ च्या अधिसूचनेद्िारे अींनतमत: जादहर केला
आहे .

यायानुसार

त्रबडीपी

हे

आरक्षण

कायम

ठे िण्यात

आले

असून

या

आरक्षणामध्ये

दद.२१/०३/२००५ पुिब
य ाींधिलकी असलेल अधिकृत विकास झालेले बाींिकामे/अमभन्यासाखालील
भख
ु ींडके िगळण्यात आलेली आहे त.

अधिकृत/पूिब
य ाींिीलकी असलेलया प्रकरणाींमध्ये िरीलप्रमाणे ददलासा ददलेला असल्यामळ
ु े

र्ेरविचार करण्याची आिश्यकता िा्त नाही.

___________
पण
ु े शहरातीि शासिीय इमारतीांचे अस्ननशमन यांिणेची फायर ऑडडट िेिे नसल्याबाबत
(३६)

३५४२२ (२१-०१-२०१६).

श्रीमती माधुरी लमसाळ (पवाती), श्री.लभमराव तापिीर

(खडिवासिा), श्री.ववजय िाळे (लशवाजीनगर), श्री.योगेश दटळे िर (हडपसर), श्री.जगदीश
मुळीि (वडगाव शेरी), श्री.सांग्राम ीोपटे (भोर), श्री.अब्दि
ु सत्तार (लसल्िोड), श्री.अलमन पटे ि
(मुांबादे वी), श्री.नसीम खान (चाांददविी) :
करतील काय :(१)

सन्माननीय मुख्यमांिी पुढील गोष्ीींचा खुलासा

पुणे शहरातील विविि कायायलयातील अस्ननशमन यींिणेची माहे ऑगस््, २०१५ मध्ये िा

याया दरयायान पाहणी केली असता इमारतीचे र्ायर ऑडड् केले नसल्याचे तसेच जागोजागी
अस्ननशमन यींिाच्या पा्य चे दढगारे पडल्याचे ननदशयनास आले, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास, सदर प्रकरणी शासनामर्यत चौकशी केली आहे काय,

(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले ि यायानुसार पुणे शहरातील शासकीय कायायलयात
अस्ननशमन यींिणा यिस्स्थतररयाया राबविण्याबाबत शासनाने कोणती काययिाही केली िा
करण्यात येत आहे
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२२-०३-२०१६) : (१) पुणे शहरातील विविि शासकीय इमारतीींचे र्ायर
ऑडड् करण्याचे काम अस्ननशमन दलाचे अस्ननशमन अधिकारी आ ण सींचालक, महाराषर
अस्ननशमन सेिा, महाराषर शासन ि पुणे महागनपामलका याींच्या ितीने, आग प्रनतबींिकजीि

सींरक्षण घपाययोजनाचे काम करण्यासाठी लायसन्स दे ण्यात आलेल्या अमभकरनाींकडून करण्यात
आलेले आहे . सदर र्ायदर ऑडड् दरयायान सींबींधित शासकीय विभागाींना सूधचत केल्यानुसार

वि.स. १५८ (26)
याया-याया इमारतीींमध्ये आिश्यक असणारी अस्ननशमन यींिणा बसविण्याचे काम सींबींधित
विभागाींकडून करण्यात येत असल्यास याया यींिणेमध्ये बसविण्याचे काही भाग सींबींधित
इमारतीमध्ये आढळून आले असण्याची शक्यता आहे .
(२) प्रश्न घद््ाित नाही.

(३) महाराषर आग प्रनतबींिक-जीि सींरक्षण घपायोजना अधिननयम, २००६ मिील कलम ३
नुसार

कोणयायाही

इमारतीमिील

अस्ननशमन

यींिणा

बसविणे

िा

ती

यिस्स्थतीररयाया

कायायस्न्ित ठे िण्याची जबाबदारी ही सींबींधित इमारतीचे मालक/भोगि्ादार याींची असून,
यायाबाबत सिय सींबधीं िताींना यापि
ू ीही कळविण्यात आलेले आहे. तसेच याकामी शहरातील
स्थाननक ितयमानपिामध्ये पुणे महानगरपामलकेच्या ितीने जाहीर प्रक्न दे िून याबाबत सिांना
अिगत करण्याची प्रकक्रया करण्यात येत आहे .
(४) प्रश्न घद््ाित नाही.
___________
पुणे शहरातीि उड्डाणपि
ू ाांचे िाम सांी गतीने सुरु असल्याबाबत
(३७)

३६०५२ (२१-०१-२०१६).

श्री.जगदीश मळ
ु ीि (वडगाव शेरी), श्रीमती माधुरी लमसाळ

(पवाती), श्री.ववजय िाळे (लशवाजीनगर) :
करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांिी पुढील गोष्ीींचा खुलासा

(१) पुणे शहरातील घड्डाणपूलाींचे काम सींथ गतीने सुरु असून या कामाींची मुदत सींपलेली आहे ,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या घड्डाणपूलाींचे काम रखडण्याची नेमकी करणे काय आहे त,

(३) असल्यास, पुणे शहरामध्ये एकूण ककती घड्डाणपूल बाींिण्याची कामे सुरु आहे त,

(४) असल्यास, पुणे शहरातील घड्डाणपूलाचे बाींिण्यास गती दे ण्यासाठी शासनानी कोणती
काययिाही केली िा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२२-०३-२०१६) : (१) अींशत: खरे आहे .
(२) घड्डाणपल
ु ाच्या कामामाध्ये पूलाच्या आखणी अींतगयत पूणय रस्तारुीं दी क्षेि घपलब्ि नसणे,

रस्यायािर अनतक्रमणे असणे, पल
ू ाच्या आखणीमध्ये येणारे विद्यत
ु पोल, झाडे, पाण्याच्या ि
ड्रेनेज लाईन हलविणे यायाचप्रमाणे पूलाचे काम चालू असतना िाहतुक पोमलसाींची परिानगी

घेणे, काम सुरु असताना ्पेननहाय िाहतूक डायहजयन करुन काम करणे इयायादी विविि

प्रकारच्या अडचणी याया याया घड्डाणपुलाच्या जागेिरील पररस्स्थतीनुसार असतात. सदर

अडचणी दरू करण्यासाठी सींबींधिताींशी समन्िय ठे िून सातयायाने प्रययान करण्यात येत असतात

ज्या दठकाणी घपरोक्त कारणाींमळ
ु े घड्डाणपल
ु ाचे काम प्रशासकीय अडचणीमळ
ु े हाती घेता येत
नाही यायाच दठकाणी कामास विलींब होत असतो. ननविदा अ्ी ि शतीनुसार ठे केदाराची कामाची
प्रगती सींथ असल्यास ठे केदारािर दीं डायामक कारिाई करण्यात येत.े ज्या दठकाणी प्रशासकीय
अडचणीमुळे कामास विलींब होतो तेथे कामास मुदतिाढ द्यािी लागते.

वि.स. १५८ (27)
(३) पुणे शहरात एकूण ७ घड्डाणपुलाींची कामे चालू आहे त.

(४) सिय सींबींधित विभागाींशी समन्िय सािून घड्डाणपल
ू ाींची कामे लिकरात लिकर पूणय
करण्याचे ननयोजन करण्यात येत आहे .
(५) प्रश्न घद््ाित नाही.
___________
पुणे महानगर प्रादे लशि वविास प्राधधिरणाचा (पीएमआरडीए) हद्दवाढ प्रकताव
(३८)

३६२९५ (२१-०१-२०१६).

श्रीमती माधरु ी लमसाळ (पवाती), श्री.लभमराव तापिीर

(खडिवासिा), श्री.ववजय िाळे (लशवाजीनगर), श्री.योगेश दटळे िर (हडपसर), श्री.जगदीश
मुळीि (वडगाव शेरी) :

सन्माननीय मख्
ु यमांिी पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) पुणे महानगर प्रादे मशक विकास प्राधिकरणाचा (पीएमआरडीए) हद्दिाढ प्रस्ताि माहे जुल,ी
२०१५ पासून शासनाकडे प्रलींत्रबत असल्याने विकास आराखडा प्रलींत्रबत आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, पुणे महानगर प्रादे मशक विकास आराखड्यास मान्यता दे णेबाबत शासनाने
कोणती काययिाही केली िा करण्यात येत आहे ,

(३) अद्याप कोणतीच काययिाही केली नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१०-०६-२०१६) : (१) ि (२) पुणे महानगर प्रदे श क्षेि विकास
प्राधिकरणाची हद्दिाढ शासनाने दद. ०४/१२/२०१५ रोजी मींजूर केलेली आहे .

प्राधिकरणाच्या क्षेिातील विकास योजना तयार करण्याचे काम महानगर ननयोजन

सममतीच्या ननदे शाप्रमाणे महाराषर प्रादे मशक ननयोजन ि नगर रचना अधिननयम, १९६६ मिील
कलम ४२ई नस
ु ार कराियाचे आहे . विकास योजना तयार करणेसाठी विद्यमान जमीन िापर
नकाशा तयार करण्याच्या प्राथममक पूिय तयारीकरीता खाजगी सींस्थाींकडून आींतरराषरीय
स्तरािर ई.ननविदा मागणविण्यात आलेल्या आहे त.
(३) विलींब होण्याचा प्रश्न घद््ाित नाही.

__________
अमरावती शहर पाणी पुरवठा योजनेिा मांजूरी प्रदान िरुन ननधी उपिब्ध िरुन दे ण्याबाबत
(३९)

३७१७९ (२१-०१-२०१६).

डॉ.सुननि दे शमुख (अमरावती) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

सन्माननीय मुख्यमांिी

अमरािती येथील विभागीय आयक्
ु त कायायलयात येथे अमरािती महानगरपामलकेच्या

महयािपूणय विषयाींचे सींदभायत ददनाींक २१.०५.२०१५ रोजी मा. मख्
ु यमींिी याींचे अध्यक्षतेखाली
बीठक सींपन्न झाली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, घक्त बीठकीमध्ये अमरािती शहर िाढीि पाणी पुरिठा योजनेच्या ४८.४९ को्ी
रुपयाींच्या प्रस्तािाला मींजूरी प्रदान करुन ननिी घपलब्ि करुन दे ण्याचा ननणयय झाला, हे खरे
आहे काय,
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(३) असल्यास, सदरहू प्रस्तािास शासनस्तरािर मींजूरी प्रदान करुन सींबींधित यींिणेला ननिी
वितरीत करण्यात आला आहे काय,
(४) नसल्यास, याबाबत होणा-या विलींबाची कारणे काय ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१०-०६-२०१६) : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) होय, हे खरे आहे .
(३) ि (४) केंद्र शासन पुरस्कृत अमत
ृ अमभयानाींतगयत सन २०१५-१६ या िषायच्या राज्य िावषयक
कृती

आराखड्यामध्ये

रु.८५

को्ी

ककीं मतीच्या

पाणीपरु िठा

प्रकल्पाचा

समािेश

आहे .

यायाअनुषींगाने पदहल्या हयायाचा केंद्र ि राज्य दहश्याचा ममळून रु. १२.७५ को्ी ननिी वितरीत
करण्यात आला आहे .

___________
पण
ु े महानगरपालििेची असिेिी मोिळी मैदाने व शाळे च्या मैदानाांची भाडेवाढ िेल्याबाबत
(४०)

३७९९२ (२१-०१-२०१६).

श्री.लभमराव तापिीर (खडिवासिा), श्री.सांग्राम ीोपटे (भोर),

श्री.अब्दि
सत्तार (लसल्िोड), श्री.अलमन पटे ि (मुांबादे वी), श्री.नसीम खान (चाांददविी) :
ु
सन्माननीय मख्
ु यमांिी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पुणे महानगरपामलकेची मोकळी मीदाने ि शाळे च्या मीदानाींची आयुक्ताींनी दु प्-नतप्
भाडेिाढ केली असल्याचे माहे ऑगस््, २०१५ िा याया दरयायान ननदशयनास आले, हे खरे आहे
काय,
(२) असल्यास, सदरची भाडेिाढ रद्द करण्यासींदभायत मा.पालकमींिी याींनी आयक्
ु ताींना पि
दे ऊनही अद्यापपयंत कोणतीच काययिाही केली नाही, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, भाडेिाढ रद्द न करण्याची कारणे काय आहे त ,
(४) असल्यास, सदरची भाडेिाढ तातडीने रद्द करण्याकररता शासनाने कोणती काययिाही केली
िा करण्यात येत आहे ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१७-०३-२०१६) : (१) पुणे महानगरपामलकेच्या शाळाींच्या खोल्या ि

मीदानाची ददनाींक १६.५.२०१५ च्या आदे शान्िये केलेल्या भाडेिाढीमुळे सामास्जक सींस्थाींचे
घपक्रम बींद पडण्याच्या मागायिर असल्याची ननिेदने महानगरपामलका कायायलयात प्रात झालेली
आहे त.
(२) सदर प्रकरणी पुणे महानगरपामलकेकडे प्रात झालेले आक्षेप विचारात घेऊन, भाडेिाढ
सुिाररत करण्याचा प्रस्ताि स्थायी सममतीमार्यत मुख्य सभेच्या मान्यतेसाठी सादर करण्यात
आला आहे .

(३) प्रश्न घद््ाित नाही.
___________

वि.स. १५८ (29)
पुणे शहरातीि िसबा पेठेतीि ज्म-मत् यू नोंदणी िायााियात दाखिे
(४१)

लमळण्यास आठ ददवसाांचा िािावधी िागत असल्याबाबत

३८०१५

(२१-०१-२०१६).

श्री.लभमराव

तापिीर

(खडिवासिा) :

सन्माननीय

मुख्यमांिी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) राज्यात सेिा हमी कायदयामळ
ु े तीन ददिसाींत जन्म-मयाृ यच
ू ा दाखल दे ण्यात येईल असे
असताींनाही पुणे शहरातील कसबा पेठेतील जन्म-मयाृ यू नोंदणी कायायलयात प्रयायक्ष दाखले
ममळण्यास आठ ददिसाींचा कालाििी लागत असल्याचे माहे स्ें बर, २०१५ च्या सुमारास
ननदशयनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, यामुळे नागररकाींच्या िेळेचा अपयय होत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, जन्म-मयाृ यूचा दाखला िेळेत ममळण्याच्या दृष्ीने कोणती काययिाही करण्यात
आली िा येत आहे ,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२२-०३-२०१६) : (१) हे खरे नाही.
पुणे शहरातील सिय जन्म-मयाृ यूच्या नोंदी ्या सींबींधित रुनणालयाींकडून कसबापेठ येथील

जन्म-मयाृ यू नोंदणी कायायलयास प्रातझाल्यानींतर तीन ददिसात सींगणकीकृत करून तद्नुसार

पुणे महानगरपामलकेच्या सिय क्षेत्रिय कायायलय / सींपकय कायायलयाींकडील नागरी सुवििा केंद्र येथे
घपलब्ि होतात ि येथून ननबींिक तथा आरोनय अधिकारी याींच्या स्कॅन स्िाक्षरीचे दाखले
नागरीकाींना यािरीत घपलब्ि होत आहे त.
जन्म-मयाृ यूचे दाखले

ममळण्यास आठ ददिसाींच्या िर विलींब होत असल्याबाबत

अद्यापपयंत महानगरपामलकेचे जन्म-मयाृ यू नोंदणी विभागाकडे तक्रार प्रात झालेली नाही.
(२) हे खरे नाही.

नागरीकाींच्या िेळेचा अपय होिू नये याहणन
ू ननबींिक तथा आरोनय अधिकारी याींच्या

स्िाक्षरीचे पि पुणे महानगरपामलकेच्या हद्दीतील जन्म-मयाृ यूच्या घ्ना घडणाऱ्या रुनणालयाींना
दे ण्यात

आलेले आहे .

तसेच

लोकसेिा

हक्क

हमी

कायद्याप्रमाणे

जन्म-मयाृ यू

नोंदणी

विभागाकडे नोंद करण्यात आलेल्या नोंदणीचे तीन ददिसाींत सींगणकीकरण करण्यात येत
असून, पुणे महानगरपामलकेच्या १५ क्षेत्रिय कायायलयाकडून नागरी सुवििा केंद्र याींना दाखले

ममळण्यासाठीची पािती केल्यानींतर यािररत जन्म-मयाृ यू दाखल्याींची वप्रीं् काढून दाखले घपलब्ि
करुन दे ण्याबाबत पि पाठविण्याबत आलेली आहे ि यायाप्रमाणे सध्या कामकाज सुरु आहे .
(३) प्रश्न घद््ाित नाही.
(४) प्रश्न घद््ाित नाही.

___________

पुणे स्जल््यातीि शेती भागातून रदहवास वापर अनुज्ञेय िरण्यास
(४२)

अधधमुल्य आिारणी ननणाय लशधीि िरण्याबाबत

३८४२३ (२१-०१-२०१६).

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

श्री.राहूि िुि (दौंड) :

सन्माननीय मुख्यमांिी पुढील

वि.स. १५८ (30)
(१) पुणे स्जल््यातील मींजूर प्रादे मशक योजना पुणे क्षेिात “शेती तथा ना विकास विभाग’ या
िापर

विभागामध्ये

गािठाणापासून

वििषितक्षत

अींतरामध्ये

अनज्ञ
ु ेय

कराियाच्या

रदहिास

िापरासाठी सींभाय त्रबनशेती दराचे ५० ्क्के अधिमल्
ु य आकारणी लागू केली आहे, हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, पुणे स्जल््यातील प्रादे मशक योजना ददनाींक २५.११.१९९७ रोजी मींजूर असून
ददनाींक १०.०२.१९९८ पासून अींमलात आलेली आहे तेहा पासून ददनाींक २६.५.२०१५ पयंत या
वििषितक्षत अींतरामध्ये कोणतेही अधिमुल्य आकारणी करण्यात येत नहती, हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, सदर अधिमुल्य आकारणी लागू केल्याने रदहिासी क्षेिातील जममनीींचे भाि
मोठ्या प्रमाणािर िाढणार आहे त तसेच सदर ननणयय शेतकऱ्याींसाठी अन्यायकारक असल्याने

अधिमुल्य आकारणी लागू करण्यात येऊ नये याबाबतचा प्रस्ताि प्रिान सधचि (नगरविकास
विभाग) याींना माहे स्ें बर, २०१५ मध्ये िा याया दरयायान प्रात झाला आहे , हे ही खरे आहे
काय,
(४) असल्यास, शेती भागातून रदहिास िापर अनुज्ञेय करण्यास अधिमुल्य आकारणी ननणयय
मशधथल करण्याबाबत शासनाने कोणती कायिायही केली िा करण्यात आहे ,
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१०-०६-२०१६) : (१) ि (२) मींजूर पुणे प्रादे मशक योजनेच्या विकास
ननयींिण ननयमािली मध्ये ज्या दठकाणी पररसर नकाशा तयार करण्यात आलेला नाही अशा

पररसरातील नाविकास क्षेिामध्ये विद्यमान गािठानापासून वििक्षीत अींतरामध्ये ननयमानुसार
विकास अनज्ञ
ु ेय करण्यात आलेला आहे . नाविकास क्षेिामध्ये रदहिास िापर विकास परिानगी
दे ताींना सींभाय त्रबनशेती दराचे ५० ्क्के अधिमुल्य आकारणी करुन विकास परिानगी
अनुज्ञेय

करण्याबाबत अधिननयमाचे कलम -२०(३) अन्िये सच
ू ना दद. ०६/०५/२०१५ रोजी

ननगयममत करण्यात आली होती.

(३) ि (४) घक्त सूचना प्रमसध्द झाल्या नींतर स्थाननक लोकाींना प्रात हरकतीसूचना,

लोकप्रनतननिीींच्या सच
ु ना ि ननयक्
ु त अधिकारी याींचे अमभप्राय विचारात घेऊन शासनाने घक्त
सूचना अधिननयमाचे कलम २०(४) अन्िये दद. ०४/०१/२०१६ रोजी अींनतम रीयाया ननगयममत केली

असून यायामध्ये रदहिास िापर विकास परिानगी दे ताना सींभाय त्रबनशेती दराचे ऐिजी

सींबींधित जममनीचा िाषीक बाजार मुल्य दर तक्यायातील दर विचारात घेऊन ३० ्क्के
अधिमल्
ु य आकारणी करण्याबाबत ननणयय घेतलेला आहे .
(५) प्रश्न घद््ाित नाही.

___________
वपांपरी - धचांचवड शहरातीि ६८ हजार अनधधित बाांधिाम ननयलमत िरण्याबाबत
(४३)

३८६५९ (२१-०१-२०१६).

अॅड.गौतम चाबि
ु कवार (वपांपरी) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांिी

वि.स. १५८ (31)
(१) वपींपरी धचींचिड शहरातील ६८ हजार अनधिकृत बाींिकाम ननयममत करण्यात येतील असे
मा.मुख्यमींिी याींनी मागील पािसाळी अधििेशनात आश्िामसत केले होते. परीं तु अदयाप
“मसताराम कींु ्े सममती” च्या अहिालािर ननणयय झालेला नाही, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या प्रकरणी वििी ि न्याय विभागाने अमभप्राय ददला आहे काय, यायानुसार
कोणता ननणयय घेण्यात आला आहे ,

(३) असल्यास, सदर ननणययानुसार ६८ हजार घराींना ननयममत करण्याबाबत कोणती काययिाही
केली िा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१०-०६-२०१६) : (१), (२), (३) ि (४) राज्यातील नागरी भागातील
अनधिकृत बाींिकामाींना ननबंि/आळा घाल्ण्याकररता िोरण ठरविण्यासाठी शासन ननणयय क्र.
द्पीएस-१८९४/प्र.क्र.८२/१४/नवि-१३, दद. १२/०६/२०१४ अन्िये गठीत केलेल्या सममतीने सविस्तर
अहिाल ददनाींक ०५/०३/२०१५ रोजीचे पिान्िये शासनास सादर केला आहे .
सदर अहिाल शासनाने स्स्िकारला असून यायाआिारे अनधिकृत बाींिकामाींिर काययिाही

करणे, अनधिकृत बाींिकामे होऊ नये यासाठी प्रशासकीय तसेच कायद्यामध्ये सुिारणा
प्रस्तावित करणे, झालेली अनधिकृत बाींिकामे ननयमानक
ु ु ल करण्यासाठी िोरण ठरविणे इ.
साठीचे शासनाने, िोरण ठरिन
ू याया िोरणास दद. १० माचय, २०१६ रोजी झालेल्या मा.मींिीमींडळ
बीठकीमध्ये मान्यता प्रात झालेली आहे . अनधिकृत बाींिकामासींबि
ीं ी विविि जनदहत याधचका

मा.घच्च न्यायालयामध्ये दाखल झालेल्या असल्याने मा.घच्च न्ययालयाने निी मुींबई (ददघा
गाि)

येथील

दाखल

झालेल्या

जनदहत

याधचकाींमिील

अींतररम

ननणययानुसार

शासनाचे

मा.मींिीमींडळाने मान्य केलेल्या िोरणाची अींमलबजािणी करण्यासाठी मा.घच्च न्यायालयाची
अनुमती अपेषितक्षलेली होती. तथावप, मा.घच्च न्यायालयाने दद. २६/०४/२०१६ रोजी ददलेल्या

ननणययामध्ये अनधिकृत बाींिकामे ननयमानुकूल करण्यास अनम
ु ती ददलेली नाही. यायामुळे सध्या
याविषयी कोणतेही आदे श/शासन ननणयय ननगयममत करण्यात आलेले नाही.
___________

पुणे स्जल््यातीि वपांपरी-धचांचवड येीीि पुनावळे येीे िचरा डेपो उभारण्याबाबत
(४४)

रे ल्वे) :

३८९७४ (२३-१२-२०१५).

श्री.सुरुपलसांग नाईि (नवापूर), प्रा.ववरें द्र जगताप (धामणगाव

सन्माननीय मुख्यमांिी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पुणे येथे वपींपरी-धचींचिड मध्ये ददिसेंददिस कच-याचा प्रश्न गींभीर होत आहे . यायामळ
ु े
शहरातील नागररकाींच्या आरोनयाला िोका ननमायण झाला आहे . पुनािळे येथे िन खायायाची
२२.८ हे क््र जागा कचरा डेपोसाठी आरषितक्षत आहे यायासाठी महापामलकेने सम
ु ारे साडेतीन को्ी

रुपये अदाही केले आहे त. परीं तू याया दठकाणी प्रकल्पाचे काम मागी लागलेले नाही. यायामळ
ु े

येथील नागररकाींनी वपींपरीतील डॉ.बाबासाहे ब आींबेडकर पुतळा चौकात घपोषण केले असल्याचे
माहे ऑगस््, २०१५ मध्ये िा याया दरयायान ननदशयनस आले आहे , हे खरे आहे काय,

वि.स. १५८ (32)
(२) असल्यास, पुनािळे येथे तातडीने कचरा डेपो घभारण्याबाबत शासनाने कोणती काययिाही
केली आहे िा करण्यात येत आहे ,

(३) अद्याप काययिाही केली नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२२-०३-२०१६) : (१) होय.
(२) पन
ु ािळे येथील कचरा डेपोची जागा हस्ताींतररत करण्यासाठी विभागीय आयक्
ु त, पण
ु े याींनी
महसूल ि िन विभागास ददनाींक २०.३.२०१४ रोजी प्रस्ताि पाठविला आहे .
(३) प्रश्न घद््ाित नाही.

___________

िांु टे सलमतीचा अहवाि शासनािडून जाहीर न िरताच अ्य
(४५)

नवीन धोरणाची आखणी िरण्यात येत असल्याबाबत

३९३२८ (२१-०१-२०१६).

श्री.िक्ष्मण जगताप (धचांचवड) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांिी

(१) राज्यातील अनधिकृत बाींिकामाींच्या प्रश्नािर शासनाने गठीत केलेल्या कींु ्े सममतीचा
अहिाल शासनाने जाहीर न करताच अन्य निीन िोरणाची आखणी करण्यात येणार असल्याचे
माहे ऑगस््, २०१५ मध्ये िा याया दरयायान ननदशयनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, माचय, २०१५ मध्ये झालेल्या अथयसींकल्पीय अधििेशनात मा.मुख्यमींिी याींनी या
सममतीचा अहिाल तयाित: स्िीकारल्याचे घोवषत केले होते, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने कोणती काययिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१०-०६-२०१६) : (१), (२), (३) ि (४) राज्यातील नागरी भागातील
अनधिकृत बाींिकामाींना ननबंि/आळा घाल्ण्याकररता िोरण ठरविण्यासाठी शासन ननणयय क्र.
द्पीएस-१८९४/प्र.क्र.८२/१४/नवि-१३, दद. १२/०६/२०१४ अन्िये गठीत केलेल्या सममतीने सविस्तर
अहिाल ददनाींक ०५/०३/२०१५ रोजीचे पिान्िये शासनास सादर केला आहे .
सदर अहिाल शासनाने स्स्िकारला असन
ू यायाआिारे अनधिकृत बाींिकामाींिर काययिाही

करणे, अनधिकृत बाींिकामे होऊ नये यासाठी प्रशासकीय तसेच कायद्यामध्ये सुिारणा
प्रस्तावित करणे, झालेली अनधिकृत बाींिकामे ननयमानक
ु ु ल करण्यासाठी िोरण ठरविणे इ.

साठीचे शासनाने िोरण ठरिून याया िोरणास दद. १० माचय, २०१६ रोजी झालेल्या मा.मींिीमींडळ
बीठकीमध्ये मान्यता प्रात झालेली आहे . अनधिकृत बाींिकामासींबि
ीं ी विविि जनदहत याधचका

मा.घच्च न्यायालयामध्ये दाखल झालेल्या असल्याने मा.घच्च न्यायालयाने निी मुींबई (ददघा
गाि)

येथील

दाखल

झालेल्या

जनदहत

याधचकाींमिील

अींतररम

ननणययानस
ु ार

शासनाचे

मा.मींिीमींडळाने मान्य केलेल्या िोरणाची अींमलबजािणी करण्यासाठी मा.घच्च न्यायालयाची
अनुमती अपेषितक्षलेली होती. तथावप, मा.घच्च न्यायालयाने दद. २६/०४/२०१६ रोजी ददलेल्या

ननणययामध्ये अनधिकृत बाींिींकामे ननयमानुकूल करण्यास अनम
ु ती ददलेली नाही. यायामुळे सध्या
याविषयी कोणतेही आदे श/शासन ननणयय ननगयममत करण्यात आलेले नाही.
___________

वि.स. १५८ (33)
राज्यात राष्ट्रपुरुष, ीोर व्य्ती, कवातांत्र्यसैननि, इनतहासप्रलसध्द व्य्ती,
सांत-महात्मे आणण राजिीय नेत्याांची कमारिे उभारण्याबाबत

(४६)

४०३४९ (१७-०५-२०१६).

श्री.मनोहर भोईर (उरण), डॉ.शलशिाांत खेडि
े र (लसांदखेड

राजा), डॉ.सांजय रायमुििर (मेहिर), श्री.प्रतापराव पाटीि धचखिीिर (िोहा), श्री.अजन
ुा
खोतिर (जािना), श्री.राजाभाऊ (पराग) वाजे (लस्नर), श्री.शाांताराम मोरे (लभवांडी ग्रामीण) :
सन्माननीय मख्
ु यमांिी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यात राषरपुरुष, थोर यक्ती, स्िातींत्र्यसीननक, इनतहास प्रमसध्द यक्ती, सींत-महायामे
आ ण राजकीय नेयायाींची स्मारके घभारण्यासींदभायत मागयदशयक तयािाींचा समािेश असणारे िोरण
शासनाने ददनाींक ८ जानेिारी, २०१५ रोजीच्या सुमारास जादहर केले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर िोरणातील मागयदशयक तयािाचे थोडक्यात स्िरुप काय असन
घक्त
ू
िोरणाींची अींमलबजािणी केहापासन
ू करण्यात येणार आहे ,
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१०-०६-२०१६) : (१) ददनाींक १२ जानेिारी, २०१६ च्या शासन ननणययान्िये
िोरण घोवषत करण्यात आले आहे.
(२) ि (३) राषरपुरुष/थोर यक्ती या यनतररक्त अन्य यक्तीींच्या स्मारकाबाबतची मागयदशयक

तयािे विदहत करािीत, राज्यात एका राषरपुरुष/थोर यक्तीची दोन पेक्षा अधिक स्मारके
शासकीय खचायतून घभारण्यात येऊ नयेत, एकाच राषरपरुष/थोर यक्तीींची दोन्ही स्मारके

एकाच प्रशासकीय विभागात घभारु नयेत, स्मारके केिळ पत
ु ळ्याच्या स्िरुपात न घभारता ती

शाळा, महाविद्यालये, रुनणालये, सभागह
ृ े, सींशोिन सींस्था, ग्रींथालये, िाचनालये, िसतीगह
ृ े,
निीन समाजोपयोगी योजना या स्िरुपात घभारली जािीत, स्मारक घभारण्याबाबतचा ननणयय
घेण्याची काययपध्दती, सममतीची रचना, स्मारक घभारल्यानींतर यायाच्या दे खभालीची यिस्था
करणे इयायादी मागयदशयक तयािे सदर स्मारक िोरणात अींतभत
ूय करण्यात आली आहे त.

सदर स्मारक िोरण शासन ननणययाच्या ददनाींकापासून याहणजे १२.१.२०१६ रोजी अींमलात

आले आहे.

___________
मांिाियातीि गॅसपाइाप िाइान मध्ये अचानि गॅस गळती झाल्याबाबत

(४७)

४०७८६ (१७-०५-२०१६).

श्री.ननतेश राणे (िणिविी), श्री.हसन मश्र
ु ीफ (िागि),

श्री.स्जतेंद्र आव्हाड (मुांरा ा िळवा), श्री.सुरेश िाड (िजात), श्री.पाांडुरां ग बरोरा (शहापूर), श्री.किसन
िीोरे (मुरबाड), श्री.अलमन पटे ि (मुांबादे वी), प्रा.वषाा गायिवाड (धारावी), श्री.डी.एस.अदहरे
(साक्री) :

सन्माननीय मुख्यमांिी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मींिालयातील गॅसमसींलेडरच्या गोदामाजिळील भूममगत गॅसपाइयप लाइयन मध्ये अचानक गॅस

गळतीला सुरूिात झाल्याचे ददनाींक ४ जानेिारी, २०१६ रोजी िा याया सुमारास ननदशयनास
आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर प्रकरणी कोणती काययिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

वि.स. १५८ (34)
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१३-०६-२०१६) : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) मींिालय घपहारगह
ृ ास गॅस पुरिठा करणाऱ्या नमलकेमिील एका दठकाणी गळती होत
असल्याचे ननदशयनास आल्यानींतर तायाकाळ गॅस परु िठा बींद करण्यात आला ि तातडीने नविन
गॅस पाईप लाईन बसविण्यात आली आहे.
(३) प्रश्न घद््ाित नाही.

(४८)

___________

बेळगाांव िारवारसह सांयु्त महाराष्ट्र िरण्याबाबतचा ठराव

४६७५८ (१७-०५-२०१६).

श्री.चांद्रदीप नरिे (िरवीर), डॉ.राहूि पाटीि (परभणी),
श्री.सांजय पोतनीस (िलिना), श्री.प्रिाश फातपेिर (चें बूर), श्री.सुननि राऊत (ववक्रोळी) :
सन्माननीय मख्
ु यमांिी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्य शासनामार्यत न्यायालयात योनय बाजू माींडून मसमािामसयाींना न्याय ममळिून द्यािा

आ ण बेळगाींि कारिारसह सींयक्
ु त महाराषर करण्याबाबत तातडीने घपाययोजना करण्यात
याया अशा आशयाचा ठराि माहे जानेिारी, २०१६ मध्ये झालेल्या सादहयाय सींमेलनात पारीत
करण्यात आला आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्या, या सींदभायत शासनाने कोणती काययिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०९-०६-२०१६) : (१) हे खरे नाही.
(२) असे असले तरी कनाय्कातील मराठी बहुभावषक प्रदे श महाराषरात समाविष् हािा या
घद्देशाने महाराषर शासनाने केंद्र ि कनाय्क शासनाविरोिात मा.सिोच्च न्यायालयात यापूिीच
दािा दाखल केलेला असन
ू राज्याची बाजू प्रभािीपणे माींडण्यासाठी तज्ञ ि अनभ
ु िी िकीलाींची

्ीम ननयुक्त केली आहे . मा.सिोच्च न्यायालयाने दद.१२/०९/२०१४ रोजी दायातील साक्षीपुरािे
नोंदविण्यासाठी मा.को्य कममशनर याींची ननयुक्ती केली असून यायानुषींगाने िकीलमहोदयाींमार्यत
तज्ञ साक्षीदाराींची तयारी प्रािान्याने सुरु आहे .
(३) प्रश्न घद््ाित नाही.

(४९)

___________

राज्यात कपधाा पररक्षेचे शल्
ु ि िमी िरण्याबाबत

५०३६६ (१७-०५-२०१६).

श्री.रामचांद्र अवसरे (भांडारा) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांिी पुढील

(१) राज्यात स्पिाय पररक्षेच्या माध्यमातून शासनाला मोठया प्रमाणात महसूल ममळत असून

ग्रामीण भागातील समु शषितक्षत बेरोजगाराींना शहराच्या दठकाणी पररक्षेचा अजय भरण्याकररता ये-जा
करणे ि पररक्षा शुल्क ममळून एकूण १ हजार रुपये पययत खचय येत असल्याचे ननदशयनास आले
आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर पररक्षाथीची आधथयक पररस्स्थती हलाखीची असल्याने यायाींना इतके पररक्षा
शुल्क भरणे शक्य नसल्याने पररक्षेचे शुल्क कमी करण्याबाबत कोणती काययिाही केली िा
करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

वि.स. १५८ (35)

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१३-०६-२०१६) : (१) हे खरे नाही.
महाराषर लोकसेिा आयोग तसेच ननिड सममयायाींमार्यत आयोस्जत स्पिाय परीक्षाीं साठी
घमेदिाराींकडून खालीलप्रमाणे शुल्क घेण्यात येते –
अमागास

मागास

म.लो.आ.

३७३

२७३

मुख्य परीक्षा

५२३

३२३

राज्यननिड सममती

३००

१५०

पि
ू य परीक्षा

आयोगामार्यत घेण्यात येणाऱ्या सिय पदाींसाठी ऑनलाईल अजय स्स्िकारण्यात येत असन
ू

गािोगािी असलेल्या सेतू/सींग्राम केंद्रातून अथिा सायबर कॅर्ेतून ऑनलाईन अजय करता येतो
(२) ि (३) प्रश्न घद््ाित नाही,
स्पिाय

परीक्षाींच्या

पररक्षाथींची

िाढती

सींख्या

ि

िाढणारी

परीक्षा

केंद्र

्यामळ
ु े

आयोजनाकररता विविि ्यािर करािा लागणारा खचय (जादहरात प्रमसध्द करणे, अजय
स्स्िकारणे, घमेदिाराींचा डे्ा ऑनलाईन पध्दतीने गोळा करुन तो प्रोसेस करणे, प्रिेशपिे
पाठविणे यासाठी सींगणक सींस्थेस अदा करािे लागणारा खचय, तसेच छपाई इ.) विचारात घेऊन
महाराषर लोकसेिा आयोग तसेच राज्य ननिड सममयायाींच्या परीक्षाींसाठी िरीलप्रमाणे शुल्क
ननस्श्चत करण्यात आले आहे .

___________
महाराष्ट्र िोिसेवा आयोगाच्या पररक्षेचा अांनतम ननिाि िागल्या
बरोबर उमेदवाराांची प्रनतक्षा यादी जाहीर िरण्याबाबत
(५०)

५१३६६ (१७-०५-२०१६).

श्री.रणधीर सावरिर (अिोिा पूव)ा :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांिी

(१) महाराषर लोकसेिा आयोगाच्या पररक्षेचा अींनतम ननकाल लागल्या बरोबर घमेदिाराींची
प्रनतक्षा यादी जाहीर करािी अशी मागणी सतत राज्यातील घमेदिाराींनी आयोगाकडे केली, हे
खरे आहे काय,
(२) असल्यास, महाराषर लोकसेिा आयोगाने परीक्षेच्या ननकालानींतर प्रतीक्षा यादी जाहीर
करण्याचा ननणयय सन २०१४ मध्ये घेतला होता, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर ननणययाची अींमलबजािणी करण्याबाबत कोणती काययिाही केली िा
करण्यात येत आहे त,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

वि.स. १५८ (36)
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१०-०६-२०१६) : (१) होय.
(२) होय, एकाकी सींिगय ननिडीत पुढील जादहरात ककीं िा एक िषय यापीकी जे आिी घडेल
तोपयंत प्रतीक्षायादी ठे िण्याचा स्थायी आदे श आयोगाने ददनाींक २२ जानेिारी, २०१४ रोजी
प्रमसध्द केला आहे .
(३) ननणययाप्रमाणे काययिाही करण्यात येत आहे.
(४) प्रश्न घद््ाित नाही.
___________

ववधान भवन :

डॉ. अनांत िळसे

मुांबई.

प्रधान सधचव,
महाराष्ट्र ववधानसभा.

_________________________
शासकीय मध्यिती मुद्रणालय, मुींबई.

