अताराांकित प्रश्नोत्तराांची १९५ वी यादी

महाराष्ट्र ववधानसभा
दस
ु रे अधधवेशन, २०१६
___________

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५०
___________

ऋणमोचन (ता.भातिुली, जि.अमरावती) येथील ‘ब’ वर्ग पयगटन क्षेत्र व िोंडेश्वर
(ता.जि.अमरावती) येथील वविास िरणेबाबत

(१)

११३३ (२३-१२-२०१४).

श्री.रवव राणा (बडनेरा) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

ऋणमोचन

(ता.भातकुली.जि.अमरावती)

येथील

‘ब’

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील
वगग पयग्न

क्षेत्र

व

कोंडेश्वर

(ता.जि.अमरावती) येथील ववकास करणेसाठी शासनाने कृती आराखडा करुन ननधी मींिूर केला
आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, ववकास कामे सरु
ु करण्यासाठी ककती ननधी मींिूर केला आहे, सदर कामाची
सद्य:जथथती काय आहे ,

(३) नसल्यास, त्याची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२०-०६-२०१६) :(१) नाही.
(२) व (३) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

यवतमाळ शहराच्या अ्शन ्ल् नची (िीती ारााडा) मुदत सांपली तरी
नवीन ननयोिन तयार िरण्यात ाले नसयायाबाबत

(२)

५२०७ (०७-०४-२०१५).

श्री.अममत ववलासराव दे शमुा (लातूर शहर) :

सन्माननीय

मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) यवतमाळ शहराच्या अ्शन ्ल् नची (कृती आराखडा) मद
ु त सींपली तरी नवीन ननयोिन
तयार करण्यात आले नसून आिही यवतमाळचा ववकास २३ वर्ागपव
ू ी तयार करण्यात आलेल्या
अ्शन ्ल् ननुसारच सुरु आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, यवतमाळ शहराच्या ववकासाची गती मींदावल्याचे ननदशगनास आले आहे , हे ही
खरे आहे काय,

वव.स. १९५ (2)
(३) असल्यास, नगरपररर्दे ने ववकास करण्यासाठी अ्शन ्ल् न तयार केला होता परीं तु ननधी
अभावी दल
ग झाले, हे ही खरे आहे काय,
ु क्ष

(४) असल्यास, शहराच्या ववकासासाठी नववन अ्शन ्ल् न तयार करण्याच्या ष्जष्ने शासनाने
कोणती उपायोिना केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२२-०६-२०१६) :(१) यवतमाळ नगर पररर्दे चा ववकास आराखडा
दद.०८/०७/१९९८ अन्वये मींिरू झालेला आहे . या नींतर नगर रचना अधधननयमातील तरतद
ु ीनस
ु ार
मींिूर ववकास आराखड्यात काही फेरबदल करण्यात आले होते त्यानुसार उपलब्ध ननधीनुसार
ववकास कामे करण्याची कायगवाही सुरु आहे .
(२) नाही.
(३) नाही.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
ब्रम्हपुरी नर्रपिरदद (जि.चांद्रपूर) क्षेत्रात बर्ीचा व तलावाांचे सौदयीिरण िरण्याबाबत
(३)

५४३२ (०६-०७-२०१५).

श्री.वविय वडेट्टीवार (ब्रम्हपरू ी), अ्ड.यशोमती ठािूर (नतवसा),

डॉ.सांतोद टारफे (िळमनुरी), श्रीमती ननमगला र्ाववत (इर्तपूरी), श्री.अममन पटे ल (मुांबादे वी),
श्री.नसीम ाान (चाांददवली) : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) चींद्रपूर जिल्हयातील ्रम्हपरु ी नगरपररर्द क्षेत्रात ककही बगीचा नसल्यामुळे येषठ
नागररकाींना ववरीं गुळयासाठी ककही साधन नाही. लहान मल
ु ा-मुलीींना खेळण्यासाठी कोणतेही
साधन नसल्यामळ
ु े नागररकाींना ्रम्हपुरी पररसरात असलेल्या सवागत मोठया बाराही तलावाचे

सौदयीकरण करण्यात यावे अशी मागणी केलेली होती. त्या मागणीच्या अनुर्ींगाने बाराही

तलावाचे सौदयीकरणासह बगीच्याचे बाींधकाम करण्यात यावे, सदर तलावाच्या पररसरात
ववद्यार्थयाांसाठी वाचनालयाचे बाींधकाम करण्यात यावे या ववकासात्मक कामाची मागणी केली
असता अद्यापही या कामाींना मींिुरी प्रा्त झालेली नसल्याची मादहती ददनाींक २० िानेवारी,
२०१५ च्या सम
ु ारास ननदशगनास आलेली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, बाराही तलावाचे सौदयीकरण करण्यासींदभागत लोकप्रनतननधीींनी मा.जिल्हाधधकारी
याींच्याकडे ददनाींक २० िानेवारी, २०१५ च्या सम
ु ारास ननवेदन ददले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर बाराही तलावाचे सौदयीकरणाच्या बाींधकाम करण्यासाठी राय शासनाने
कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, याबाबत ववलींबाची सवगसाधारण कारणे काय आहे त ?

वव.स. १९५ (3)
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२२-०६-२०१६) :(१), (२), (३) व (४) नगर पररर्द क्षेत्रात बारई तलाव
सर्व्हे नीं. ५२२ आरािी ८.५३ हे आर ही िागा नगरपररर्द ववकास योिना आराखड्यात
पाण्याची बोडी (तलाव) ्हणन
ू दशगववलेली आहे . सदर िागा ही खािगी मालकीची िागा आहे .
नगरपररर्दे कडून

शेर्नगर

येथे

असलेल्या

ननमागणाधधन आहे.

खुल्या

बगीच्याचे

सौदयीकरणाचे

काम

___________
जवि रीस्पॉन्स टीमम्ये मदहला पोलीसाांना प्रवेश नािारण्यात येत असयायाबाबत
(४)

५५६० (०६-०४-२०१५).

श्री.नसीम ाान (चाांददवली), श्री.अममन पटे ल (मुांबादे वी) :

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) रायात कायदा सुर्व्यवथथेची पररजथथती धचलळल्यास, ती हाताळण्यासाठी थथापन केलेल्या
जवक रीथपॉन्स ्ीमम्ये मदहला पोलीसाींना प्रवेश नाकारण्यात येत असल्याचे माहे िानेवारी,
२०१५ वा त्या सम
ु ारास ननदशगनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या पथकातील समावेशासाठी आवश्यक असलेले प्रिशक्षण मदहला पोलीसाींना
दे ण्याची र्व्यवथथा मींब
ु ईतील फोसग वन प्रिशक्षण कद्द्रात नसल्याचे कारण दे ण्यात आले
असल्याने मदहला पोलीसाींना सींधी िमळत नाही हे पाहता शासनाने या प्रकरणी कोणती
कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०७-०७-२०१६) :(१) व (२) नाही. हे खरे नाही.
गह
ृ

ववभागाच्या

दद.३१.०८.२००९

च्या

कसकसक-१००९/प्र.क्र.३७७/ववशा-४

च्या

शासन

ननणगयान्वये िलद प्रनतसाद पथके थथापन करण्यात आलेल्या आहेत.

िलद प्रनतसाद पथके थथापन करण्याचा उद्देश रायात फत कायदा व सुर्व्यवथथा राखणे

असा नसून प्रामुख्याने दहशतवादी कारवायाींना आळा लालण्यासाठी तसेच दहशतवादी हल्ल्यास
प्रनतउत्तर दे णे हा आहे .

तसेच सींपुणग रायात या पथकाम्ये नेमणक
ू होण्यासाठी आि पयांत कोणीही मदहला

अधधकारी ककीं वा अींमलदार याींनी अिग केलेला नाही.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

नार्पूर जिया्यातील अांबाळा तलावाचे सयदयीिरण िरण्याची मार्णी
(५)

१११०२ (०७-०४-२०१५).

श्री.डड मयालीिािन
ूग रे ड्डी (रामटे ि) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

(१) नागपूर जिल््यातील अींबाळा तलावाचे सयदयीकरण करावी अशी मागणी ववभागीय
आय
ु ताींकडे ददनाींक १८ िानेवारी, २०१५ रोिी वा त्यासम
ु ारास कक लेखी ननवेदन ददले, हे खरे
आहे काय,

वव.स. १९५ (4)
(२) असल्यास, या ननवेदनानस
ु ार पुढे कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) अद्याप कोणतीच कायगवाही केली नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२२-०६-२०१६) :(१), (२) व (३) उपरोत प्रकरणी नगर पररर्द राम्े क
अींतगगत सरोवर सींवधगन योिनेमधून अींबाळा तलावाचे सयदयीकरण करण्याबाबत सवगसाधारण

सभा दद. २६/१२/२०१४ ठराव क्र. १९ अन्वये मींिूरी प्रदान करण्यात आलेली आहे . त्यानुसार
सववथतर प्रकल्प अहवाल (D.P.R.) तयार करण्याबाबत नगर पररर्दे कडून आदे श दे ण्यात आले
असन
ू सवेक्षण व अहवाल तयार करण्याची कायगवाही नगर पररर्द थतरावरुन सरु
ु आहे .
___________

सोलापूर शहरातील ासरा चौि-वविापूर रस्ता नादस्
ु स्त असयायाबाबत
(६)

१३४७३ (०७-०४-२०१५).

श्री.सुभाद दे शमा
ु (सोलापूर दक्षक्षण) :

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

(१) सोलापूर शहरातील आसरा चौक-वविापूर रोड रथता नादरु
ु थत असून त्याबाबत नागररकाींची
अनेक वर्ागपासन
ू मागणी दे खील आहे , या रथत्याींचे दरु
ु थतीकरण अथवा नत
ु नीकरण झाले नाही
असे ननदशगनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व त्यानुसार या प्रकरणी कोणती कायगवाही
करण्यात आली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२३-०६-२०१६) :(१) ववद्यावपठ ते ्ाकळीनगर मींगल कायागलय ते अत्तार
लगी-वविापूर रोडपयांत ववकास कामास मींिूरी िमळाली आहे . रथत्याचे डाींबरीकरण करण्याचे
काम पूणग करण्यात आले आहे .

(२), (३) व (४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
सोलापरू महानर्रपामलिेच्या शहर हदवावाभ भार्ात सस
ु ि
(७)

स्ग्णालय व अनतदक्षता ववभार् नसयायाबाबत

१३४७९ (०८-०४-२०१५).

श्री.सुभाद दे शमा
ु (सोलापूर दक्षक्षण) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

(१) सोलापूर महानगरपािलकेच्या शहर हद्दवाढ भागात सस
ु ि रु्णालय व अनतदक्षता ववभाग
नाही असे ननदशगनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या प्रकरणी चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले व
त्यानुसार सींबींधधत प्रकरणावर कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. १९५ (5)
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२३-०६-२०१६) :(१) अींशत: हे खरे आहे .
(२) हद्दवाढ पररसरात ६ आर.सी.कच कद्द्रे थथावपत केले असन
ू यापैकी ४ दठकाणी प्राथिमक
नागरी

आरो्य कद्द्राच्या

बाींधकामास

परवानगी

िमळाली असन
ू

येथे

हद्दवाढ भगातील

नागररकाींना आरो्य सुववधा पुरववण्यात येणार आहे त.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
सोलापरू महापामलिेच्या ाात्यावर मख्
ु य लेाापाल िायागलयािडील नोंदीनस
ु ार
(८)

१३८५८ (०७-०४-२०१५).

िुमारी प्रणणती मशांदे (सोलापूर शहर म्य) :

सन्माननीय

मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) सोलापूर महापािलकेच्या खात्यावर ददनाींक १ कवप्रल ते ३१ डडसद्बर, २०१४ पयांतच्या

कालावधीत मींडई ववभागाने रुपये ४४ लाख, ८० हिार ३०९ इतकी रकम िमा केली मात्र
मुख्य लेखापाल कायागलयाकडील नोंदीनुसार फत ३६ लाख रुपये िमा असल्याचे माहे
फे्रमुवारी, २०१५ म्ये वा त्यासुमारास ननदशगनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सींबींधधताींवर कोणती कारवाई केली वा
करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२३-०६-२०१६) :(१) हे खरे नाही.
मींडई ववभागाने दद. १ कवप्रल, ते ३१ डडसद्बर, २०१४ अखेरपयांत ककूण रु.४५,४८,८५६/-

इतकी रकम िमा केली असून त्याबाबतच्या आवश्यक त्या नोंदी लेतलेल्या आहे त.
(२) व (३) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
सोलापूर महानर्रपामलिा प्रशासनाने र्णेश पेठ व्यापारी सांिुलातील र्ाळे मसल िेयायाबाबत
(९)

१३८६० (०७-०४-२०१५).

िुमारी प्रणणती मशांदे (सोलापूर शहर म्य) :

सन्माननीय

मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) सोलापूर महानगरपािलका प्रशासनाने गणेश पेठ र्व्यापारी सींकुलातील ९१ पैकी ३० गाळे

िसल केले आहे त, महानगरपािलकेच्या मालकीच्या या मोयाया गायायाींम्ये पो् भाडेकरु
असल्याने ही कारवाई करण्यात आली तर वेगवेगयाया भागातील ककूण १९ लहान गाळे िसल
करण्यात आले आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, बेकायदा ताबा असलेले अन्य २९३ गाळे िसल करण्यासींदभागत शासनाने चौकशी
करुन कोणती कायगवाही केली आहे वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. १९५ (6)
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२३-०६-२०१६) :(१) हे खरे आहे .
(२) व (३) याबाबत महानगरपािलकाकडून तपासणी करण्यात येत आहे .
___________

रायातील ि्न्टोन्मेंट बोडग हदवाीत शासनाच्या ववववध सुववधा ममळण्याबाबत
(१०)

१६१५८ (११-०५-२०१५).

श्री.योर्ेश (बापू) घोलप (दे वळाली) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

(१) रायातील क्न््ोन्मद्् बोडग हद्दीत शासनाच्या ववववध सवु वधा राबववणेबाबत शासनथतरावर
ननणगय लेण्यात आला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, यात कोणत्या योिनाींचा समावेश केला आहे तसेच रायातील असलेल्या
क्न््ोन्मद्् बोडागपक
ै ी दे वळाली क्न््ोन्मद्् बोडागसाठी काही ववकास कामाींसाठी ककती नन्ाााी
खचग झाला आहे , हे खरे आहे काय,

(३) दे वळाली क्न््ोन्मद्् पररसरातील अनेक नागरी भागातील रथते सरु षितक्षततेच्या कारणाथतव
लषकरी ववभागाकडून बींद करण्यात आले आहे त, हे खरे आहे काय,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२२-०६-२०१६) :(१) हे खरे नाही.
(२) प्रश्न उद््ावत नाही.
(३) हे खरे नाही. परीं तु डेअरी फामग मागग व िमथत्री मागग हे रथते प्रनतबींधधत करण्यात आले
आहे त.

(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
सोलापूर महानर्रपामलिेच्या हदवावाभ भार्ातील रे णुिानर्र
येथे दवु दत पाण्याचा पुरवठा होत असयायाबाबत

(११)

१६५३८ (११-०८-२०१५).

िुमारी प्रणणती मशांदे (सोलापूर शहर म्य) :

सन्माननीय

मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) सोलापूर महानगरपािलकेच्या हद्दवाढ भागातील रे णुकानगर येथील नागररकाींना गेल्या वीस
वर्ागपासून दर्
ू ीत पाण्याचा पुरवठा होत आहे, त्यामळ
ु े या भागातील अबालव्
ृ दाींना गींभीर
आिाराींना सामोरे िावे लागत असल्याचे माहे , मे, २०१५ म्ये वा त्या दर्यान ननदशगनात
आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, उपरोत दठकाणी थवच्छ व मुबलक पाणी पुरवठा करण्याबाबत शासनाने
कोणती उपाययोिना केली आहे वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. १९५ (7)
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२३-०६-२०१६) :(१) सदर दठकाणी महानगरपािलकाकडून ्् करद्वारे पाणी
पुरीवठा करण्यात येतो. तथावप अशी बाब ननदशगनास आली नाही.
(२) व (३) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
पांभरपूर नर्रपिरददे च्या सेवाननवत्ी त िमगचाऱयाांना दोन
मदहन्याांपासून पेन्शन ममळाली नसयायाबाबत

(१२)

१६६८९ (१०-०८-२०१५).

श्री.भारत भालिे (पांभरपरू ), श्री.अममन पटे ल (मांब
ु ादे वी) :

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पींढरपूर नगरपररर्दे च्या सेवाननवत्ृ त कमगचाऱयाींना मागील दोन मदहन्याींपासून पेन्शन
िमळाली नसल्याचे माहे मे, २०१५ म्ये वा त्या सुमारास ननदशगनास आले आहे, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, उत पेन्शनवर याींचा उदरननवागह आहे त्याींच्यावर व त्याींच्या कु्ुींबबयाींवर
उपासमारीची वेळ आली आहे हे पाहता शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत
आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२३-०६-२०१६) :(१) अींशत: होय, महाराषर शासनाकडून नगरपररर्दाींना
कमगचारी वेतनासाठी सहाय्यक अनुदान उपलब्ध करुन ददले िाते. शासनाकडून माहे फे्रमुवारी,

२०१५ व माचग, २०१५ या दोन मदहन्याींचे सहाय्यक अनुदान दद.१५ कवप्रल, २०१५ रोिी प्रा्त
झाले आहे. त्यामळ
ु े कमगचारी वेतन व सेवाननवत्ृ त कमगचाऱयाींचे सेवाननवत्ृ तीवेतन दद.१५ कवप्रल,
२०१५ रोिी अदा करणेत आले आहे .

(२) शासनाने कमगचारी वेतनासाठी िमळणारे सहाय्यक अनुदान उपलब्ध करुन ददल्यानींतर
तात्काळ सेवाननवत्ृ तीवेतन अदा केलेले आहे.

(३) दद. १५ कवप्रल, २०१५ रोिी सेवाननवत्ृ ती कमगचाऱयाींना सेवाननवत
ृ तीवेतन अदा केले आहे .
___________

मुांबईतील लहान मुलाांम्ये दम्याच्या वविाराचे वाभते प्रमाण
(१३)

१७०३० (१४-०८-२०१५).

श्री.अममन पटे ल (मुांबादे वी) :

श्री.सुननल िेदार (सावनेर), श्री.वविय वडेट्टीवार (ब्रम्हपूरी),

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) चेथ् ररसचग फांींडेशनने (सीआरकफ) २००३ म्ये ५ ते ११ वर्े वयोग्ातील लहान
मुलाींच्या केलेल्या आरो्य तपासणीत असे ननदशगनास आले होते की, २.५ ्के लहान मुलाींना

द्याचा ववकार होता, सन २००८ म्ये हे प्रमाण ५ ्यावर गेले होते, तथापी सन २०१४
म्ये केलेल्या तपासणीत द्याचे प्रमाण २० ्के झाले असून, ६ पैकी १ बालकास दमा
असल्याचे ननदशगनास आले, हे खरे आहे काय,

वव.स. १९५ (8)
(२) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने अधधक चौकशी केली आहे काय,
(३) असल्यास, चौकशीत दमा होण्याची कोणती कारणे ननदशगनास आली व त्यावर कोणती
उपाययोिना केली आहे वा करण्यात येत आहे ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२३-०६-२०१६) :(१) हे खरे नाही.
(२) प्रश्न उद््ावत नाही.
(३) वातावरणातील धूळ, प्रदर्
ु ण यामुळे दमा हा कलिीक आिार होतो. तसेच ता अनुवाींिशक
दे खील असतो.

बह
ृ न्मुींबई महानगरपािलकेच्या सावगिननक आरो्य खात्यामाफगत इयत्ता १ ली ते ५ वी

तील ववद्यार्थयाांची दरवर्ी ननयिमत मोफत तपासणी करण्यात येत आहे . तसेच इतर
आिाराप्रमाणे द्याच्या सींबध
ीं ीचे रोगी आढळल्यास त्या ववद्यार्थयाांना लगेच शालेय आरो्य
धचककत्सालयात ककीं वा महापािलका दवाखान्यात उपचाराकररता पाठववण्यात येत.े
___________
िोयाहापूर येथील रां िाळा तलावात मैलममधश्रत पाणी ममसळयायाने
पाणी दवु दत होऊन मासे मेयायाची घटना

(१४)

१८५१२ (१०-०८-२०१५).

श्री.हसन मुश्रीफ (िार्ल), श्री.जितेंद्र ाव्हाड (मुांब्रा िळवा),

श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.पाांडुरां र् बरोरा (शहापरू ) :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील

(१) कोल्हापूर येथील रीं काळा तलावात मैलिमधित पाणी िमसळल्याने पाणी दवु र्त होंन मासे
मेल्याची ल्ना माहे मे, २०१५ च्या पदहल्या स्ताहात उलडकीस आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उत प्रकरणी शासनामाफगत पाहणी केली आहे काय, पाहणीचे ननषकर्ग काय
आहे त व तदनुसार रीं काळा तलावाचे पाणी प्रदवु र्त होवू नये ्हणून शासनाने कोणती कायगवाही
केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२३-०६-२०१६) :(१) हे खरे आहे .
(२) रीं काळा तलावात िमसळणारे मैलिमिीत साींडपाण्याचे नाले राषरीय सरोवर सींवधगन योिने
अींतगगत ्ाकण्यात आलेल्या मोयाया ड्रेनि
े
लाईनला िोडून तलावापासून वळववण्याचे काम
महानगापािलकेने पूणग केले आहे .
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

रामटे ि शहरातील िाशीमशहा टे िडीवर डाांबरीिरणाच्या
(१५)

िामात ननिीष्ट्ट सादहत्य वापरयायाबाबत

२३९५५ (११-०८-२०१५).

डॉ.मममलांद माने (नार्परू उत्तर) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री

वव.स. १९५ (9)
(१) राम्े क शहरातील काशीमशहा ्े कडीवर रुपये १६ लक्ष अींदािपत्रकानस
ु ार डाींबरीकरणाचे
काम ८ तासात पुणग केले आहे , हे खरे आहे काय

(२) असल्यास, नगरपररर्द राम्े क येथील अधधकारी व ठे केदार याींचा सींगनमताने सदर
रथत्याचे ननकृष् दिागचे काम करण्यात आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर रथत्याचा कामास ८० कम.कम. ६ इींच काळीधगट्टी तसेच ४० कम.कम.४
इींच धगट्टीचा वापर करुन रथत्याचा बेस तयार करणे हे अींदािपत्रकात नमुद होते, हे खरे आहे
काय,

(४) असल्यास, सदर कामाची चौकशी करुन सींबींधीत अधधका-याींवर कोणती कायगवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२२-०६-२०१६) :(१) नाही.
(२) नाही.
(३) व (४) सदर कामाची चौकशी करुन मींिूर अींदािपत्रकाप्रमाणे नसल्यामळ
ु े काम रद्द
करण्यात आले व त्यानींतर पररर्दे च्या दद. २३/०६/२०१५

च्या सवगसाधारण सभेम्ये सदर

ववर्य ठे वून फेर ननववदा काढण्याचे ठरले त्यानुसार नगर पररर्दे माफगत कायगवाही सुरु आहे .
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
पातूर नर्रपिरदद अांतर्गत (जि.अिोला) शहराम्ये िोटयावधीची
िामे ननिीष्ट्ट दिागची होत असयायाबाबत

(१६)

२६५३४ (११-०८-२०१५).

श्री.हिरद वपांपळे (मनु तगिापरू ) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री

(१) पातूर नगरपररर्द अींतगगत (जि.अकोला) शहराम्ये को्यावधीची कामे इथ्ीमे् प्रमाणे

होत नसून ननकृष् दिागची होत असल्याने त्याींची चौकशी करुन कायगवाही करण्याबाबत
नगरपररर्द पातरू चे उपा्यक्ष याींनी मा.मख्
ु यमींत्री याींना ददनाींक ३ िन
ू , २०१५ रोिी वा त्या
सुमारास ननवेदन दे ंन मागणी केली आहे, हे खरे आहे काय?

(२) असल्यास, उत ननवेदनानुसार सदर प्रकरणी चौकशी करण्यात आली आहे काय, चौकशीचे
ननषकर्ग काय आहे त व त्यानुसार पुढे कोणती कारवाई करण्यात आली आहे वा येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२२-०६-२०१६) :(१) होय.
(२) व (३) सदर प्रकरणी जिल्हाधधकारी अकोला याींनी सींबींधधताींना दद. १९/१२/२०१५ च्या
पत्रान्वये मुद्देननहाय अहवाल सादर केला आहे.
___________

वव.स. १९५ (10)

(१७)

मुांबईत अिरा मॉलम्ये ार् ववझवण्यासाठी यांत्रणाच नसयायाबाबत

३२३५३ (२१-०१-२०१६).

श्री.सांिय साविारे (भुसावळ), श्री.मांर्लप्रभात लोभा (मलबार

दहल), अ्ड.ामशद शेलार (वाांद्रे पजश्चम), श्री.ियांत पाटील (इस्लामपरू ), श्री.जितेंद्र ाव्हाड
(मुांब्रा िळवा), श्री.वैभव वपचड (अिोले) :

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा

करतील काय :-

(१) मुींबई बाींद्रा, खार, साींताक्रुझ (पजश्चम) भागातील तब्बल ११ मॉलम्ये अज्नरोधक यींत्रणाच

नसल्याने अज्नशमन दलाने माहे ऑगथ्, २०१५ म्ये वा त्या दर्यान मॉल मालकाींना
नो्ीस बिावली आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, अज्नशमन दलाचे नाहरकत प्रमाणपत्र असल्यािशवाय मॉल मालकाींना भोगव्ा
प्रमाणपत्र दे ण्यात आले आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, सदर प्रकरणी चौकशी करण्यात आली आहे काय,
(४) असल्यास, चौकशीच्या अनर्
ु ींगाने दोर्ी आढळणाऱया र्व्यतीींवर शासनाद्वारे कोणती
कारवाई करण्यात आली वा करण्यात येत आहे.
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त.
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१५-०६-२०१६) :(१) होय, हे खरे आहे .
अज्नरोधक यींत्रणा नादरु
ु थत असल्यामळ
ु े महाराषर आग प्रनतबींधक व िीव सींरक्षक

उपाययोिना अधधननयम, २००६ अन्वये बह
ृ न्मुींबई महानगरपािलकेमाफगत नो्ीसा बिाववण्यात
आल्या आहे त.

(२) हे खरे नाही.
अज्नशमन

दलामाफगत

भोगव्ा

प्रमाणपत्राकररता

ना

हरकत

प्रमाणपत्र

दे ताना

अज्नशमन दलाने ददलेल्या ना हरकत प्रमाणपत्राच्या अनुर्ींगाने तपासणी करुनच भोगव्ा
प्रमाणपत्राच्या अनुर्ींगाने तपासणी ददले िाते.

या मॉलला भोगव्ा प्रमाणपत्र दे ण्यात आले, अशा मॉलम्ये अज्नशमन दलाचे ना

हरकत प्रमाणपत्र लेतल्यानींतर भोगव्ा प्रमाणपत्र दे ण्यात आलेले आहे .
(३) होय.

(४) चोकशीच्या अनुर्ींगाने सदर प्रकरणी बह
ृ नमुींबई महानगरपािलकेमाफगत महाराषर आग
प्रनतबींधक व िीव सींरक्षक उपाययोिना अधधननयम, २००६ अींतगगत सींबींधधताींना नो्ीसा
बिाववण्यात आल्या आहे त.
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

क्षयाची लार्ण झायायास स्ग्णालयातील िमगचाऱयाांना दोन
(१८)

वदागची भरपर्ारी सुट्टी दे ण्याच्या घोदणाबाबत

३२५१० (२१-०१-२०१६).

श्री.वविास िांु भारे (नार्परू म्य), श्री.डड मयालीिािन
ूग रे ड्डी

(रामटे ि), श्री.सुधािर दे शमा
ु (नार्पूर पजश्चम), श्री.िीष्ट्णा ाोपडे (नार्पूर पूव)ग , श्री.सुधािर
िोहळे (नार्पूर दक्षक्षण), श्री.ियिुमार रावल (मशांदाेडा) :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

वव.स. १९५ (11)
(१) क्षयाची लागण झाल्यास रु्णालयातील कमगचाऱयाींना दोन वर्ागची भरपगारी सुट्टी दे ण्याची

लोर्णा मा.आरो्य मींत्री याींनी माहे ऑ्ोबर, २०१५ म्ये वा त्यादर्यान केल्याचे ननदशगनास
आले, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, मुींबईतील क्षयरोग रु्णालयातील २४ कमगचाऱयाींना क्षयरोगाची लागण झाली
असून या कमगचाऱयाींना मागील दोन मदहन्या पासून प्रशासनाकडून वेतन दे ण्यात आले नाही, हे
ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, प्रकृती दठक नसतानाही यातील काही कमगचारी कामावर परतले असून त्यामुळे
रु्णालयात काम करणाऱया अन्य कमगचाऱयाींना ही क्षयरोगाचा धोका वाढला आहे , हे ही खरे
आहे काय,
(४) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली काय, चौकशीत काय आढळून आले, याबाबत
कोणती उपाययोिना करण्यात आली आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१५-०६-२०१६) :(१) हे खरे आहे .
(२) मुींबईतील क्षयरोग रु्णालयातील २४ कमगचाऱयाींना क्षयरागाची लागण झाली हे खरे आहे.

तथावप, सदर कमगचाऱयाींना मागील दोन मदहन्यापासून महापािलका प्रशासनाकडून वेतन

दे ण्यात आले नाही हे खरे नाही.

सदर कमगचाऱयाींना बह
ृ न्मुींबई महानगरपािलका सेवाननयमावलीनुसार क्षयरोग रिा मींिूर

करण्यात आली.
तसेच,

महानगरपािलकेच्या

दद.०५.११.२०१५

रोिीच्या

पररपत्रकानुसार,

क्षयरोग

रु्णलयातील क्षयबाधधत कमगचाऱयाींना ववशेर् क्षयरोग रिा व त्यानस
ु ार वेतन दे ण्यात येत
आहे .

(३) हे खरे नाही.
क्षयबाधधत कमगचारी रु्णाींवर यो्य और्धोपचार करुन और्धोपचाराचा कालावधी पूणग

झाल्यानींतर त्याींना महानगरपािलका वैद्यकीय अधधकाऱयाींनी कामावर रुिू होण्यास पात्र
ठरववल्यानींतरच कामावर हिर करुन लेण्यात येत.े

तसेच, क्षयबाधधत कमगचाऱयाींना कामावर रुिू केल्यानींतरही प्रत्येक तीन मदहन्याींनींतर

वैद्यकीय तपासणी करण्यात येत.े त्यामुळे प्रकृती दठक नसताींनाही काही कमगचारी कामावर
परतल्यास सदर रु्णालयात काम करणाऱया अन्य कमगचाऱयाींना क्षयरोगाचा धोका होण्याचा
प्रश्न उद््ावत नाही.
(४) व (५) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
साांताक्रुझ (मांब
ु ई) येथील ववमलांग्डन िॉलनीच्या पन
ु ववगिासाच्या ाड येणारी झाडे तोडून त्याांचे
(१९)

प्रत्यारोपण र्ोरे र्ाांव ारे िॉलनी बािूला िरण्याबाबत

३२७३९ (२१-०१-२०१६).

पजश्चम) :

श्रीमती त्ी ती सावांत (वाांद्रे पूव)ग , श्री.सुधािर दे शमा
ु (नार्पूर

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-
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(१) साींताक्रुझ, मुींबई येथील वविलीं्डन कॉलनीच्या पुनववगकासाच्या आड येणारी तेथील सुमारे

१०० हून अधधक झाडे तोडून त्याींचे प्रत्यारोपण गोरे गाींव आरे कॉलनी युनन्-१६ च्या बािूला
करण्याच्या अ्ीवर मींब
ु ई महानगरपािलकेतफे सींबींधधत ववकासकाींस परवानगी दे ण्यात आलेली
असताींना ववकासकाने सदर अ्ीचे पालन न करता माहे फे्रमुवारी, २०१५ म्ये सदर १००
झाडाींपैकी केवळ ४० झाडाींचे प्रत्यारोपण केले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, आरे कॉलनीच्या सींबींधधत अधधका-याींनी युनन् क्र.१६ च्या बािूला सदर

झाडाींच्या प्रत्यारोपणासाठी िागा उपलब्ध करुन ददलेल्या िागेवर ववकासकाने मत
ृ झाडाींची
खोडे आणन
ू ्ाकली असल्याची मादहती ददली, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, मा.मुींबई उच्च न्यायालयाच्या ननदे शानस
ु ार मुींबई शहरात नैसधगगक वनसींपत्ती

वाचववणे मुींबईकराींच्या िीवनाच्या ष्ष्ीने अत्यींत महत्वाचे असताींना व मुींबई शहर स्या
्लोबल वािमांगच्या सींक्ात असताींना त्यातून मागग काढण्याकररता िाथतीत िाथत झाले

लावण्याची आवश्यकता असताींना अशा प्रकारे झाडे नष् करणा-या ववकासकाींवर मींब
ु ई
महानगरपािलकेने आतापयांत कोणती कारवाई केली आहे वा कारवाईची सद्य:जथथती काय
आहे ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१५-०६-२०१६) :(१) साींताक्रुझ (प) कस.र्व्ही रोड येथील वाींद्रे गावचा

न.भ.ू क्र. ४०१, ४०२, ४१५ ते ४३८ धारण करणाऱया भभ
ू ागावरील ननयोजित झोपडपट्टी पन
ु वगसन
प्रकल्पाींतगगत बाधधत होणारी १०३ झाडे पुनरोवपत करण्याची परवानगी वक्ष
ृ प्राधधकरणाच्या
ददनाींक १९.१२.२०१४ च्या ठरावान्वये दे ण्यात आली होती.

त्यानुर्ींगाने आरे द्ु ध वसाहतीमधील युनन् नीं. १६ च्या पूवेकडील व दषितक्षणेकडील

भागात वक्ष
ु ार ददनाींक १७.०७.२०१५ पयांत ववकासकाने सदर
ृ प्राधधकरणाने ददलेल्या परवानगीनस
दठकाणी १०२ झाडाींचे पन
ु रोपण केले.
(२) हे खरे नाही.

ववकासकाने ददनाींक १७.०७.२०१५ पयांत १०२ जिवींत झाडाींचे पुनरोपण केले आहे.

(३) मा.उच्च न्यायालय, मुींबई याींच्या ननदे शानुसार कापण्यास परवानगी ददलेल्या प्रत्येक
झाडाींच्या मोबदल्यात ३ नवीन झाडे लावण्याची अ् परवानगी पत्रातच नमद
ू करण्यात येते.

तथावप, सदर प्रकल्पाींतगगत बाधधक होणाऱया झाडाींना कापण्याची परवानगी दे ण्यात

आलेली नसून, १०३ झाडे पुनरोवपत

करण्याची

परवानगी

वक्ष
प्राधधकरणाच्या ददनाींक
ृ

१९.१२.२०१४ च्या ठराव क्रमाींक १९१ अन्वये दे यात आली होती आणण ददनाींक १७.०७.२०१५
पयांत ववकासकाने सदर १०३ झाडाींपैकी १०२ झाडाींचे पन
ु रोपण केले आहे .

तथावप, ववदहत कालावधीनींतर सदर पुनरोवपत झाडाींच्या तत्कालीन जथथतीचा पूणग

आढावा लेंन या पुनरोवपत केलेल्या झाडाींचा छायाधचत्रासह प्रगती अहवाल ववकासकाकडून
लेण्यात येईल व त्याची सत्यता पडताळून परवानगी पत्रातील कोणत्याही अ्ी व शतीचे

उल्लींलन झाल्याचे आढळल्यास ववकासकास “महाराषर नागरी क्षेत्र वक्ष
ितन व सींवधगन
ृ
अधधननयम, १९७५” मधील तरतद
ु ीनस
ु ार ववववध कायगवाही महापािलकेमाफगत करण्यात येईल.
___________

वव.स. १९५ (13)
मुांबई महानर्रपामलिा शाळाांम्ये बसववण्यात ालेले
हिारो वॉटर ्युरीफायर बांद असयायाबाबत

(२०)

३३०१३ (२१-०१-२०१६).

अ्ड.भीमराव धोंडे (ाष्ट्टी) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) मुींबई महानगरपािलका शाळाींम्ये सन २०१३ म्ये बसववण्यात आलेले हिारो वॉ्र
्युरीफायर बींद असल्याने शालेय ववद्यार्थयाांचे आरो्य धोयात आल्याची बाब माहे ऑ्ोबर,
२०१५ वा त्या सम
ु ारास ननदशगनास आली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर प्रकरणाची चौकशी शासनाकडून करण्यात आली आहे काय,

(३) असल्यास, चौकशीत काय ननषपन्न झाले आहे आणण मुींबईतील महापािलका शाळाींतील
ववद्यार्थयाांना शु्द वपण्याचे पाणी उपलब्ध करुन दे ण्याबाबत शासनाकडून कोणती

कायगवाही

करण्यात आली आहे वा येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची सवगसाधारण कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१५-०६-२०१६) :(१) हे खरे नाही.
(२) व (३) सदर प्रकरणाची बह
ींु ई महानगपािलकेमाफगत चौकशी करण्यात आलेली नाही.
ृ न्मब

तथावप, बह
ृ न्मुींबई महानगरपािलकेकच्या शाळाींतील मुलाींना वपण्याचे शु्द पाणी

िमळण्याबाबत महापािलकेमाफगत खालीलप्रमाणे कायगवाही करण्यात येते.


१०० ववद्यार्थयाांकररता कक िलश्
ु दीकरण यींत्र हे पररणाम ननजश्चत करुन, सन २०१३
म्ये ककूण २०२८ िलश्
ु दीकरण यींत्रे बसववण्यात आली आहे त.



सदर िलशु्दीकरण यींत्राींच्या परररक्षणाचा करार झाला असल्याने िी िलशु्दीकरण
यींत्रे नादरु
ु थत होतात त्याबाबतची तक्रार तातडीने हे ल्पलाईन नींबरवर कळववली िाते व
िलशु्दीकरण यींत्रे दरु
ु थती करुन लेतली िातात.



िलशु्दीकरण यींत्रे तातडीने दरु
ु थत करुन न ददल्यास त्याबाबत कींत्रा्दारास तसेच
महापािलकेच्या या कायागलयाकडून िलश्
ु दीकरण यींत्राच्या खरे दीची वप्रकक्रया पार
पडली आहे त्याींना सुधचत करण्यात येते.

(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
िुने नामशि शहरातील िन
ु े वाड्याांचा पुनववगिास िरण्याबाबत
(२१)

३४३०३ (२१-०१-२०१६).

श्री.योर्ेश (बापू) घोलप (दे वळाली) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

(१) िुने नािशक शहरात मोयाया प्रमाणावर िुने वाडे राहण्यास धोकादायक असल्याने या

वाड्यात रदहवाशी िीव मुठीत लेंन रहात असल्याचे माहे ऑगथ्, २०१५ म्ये ननदशगनास
आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, िन
ु े नािशक शहरातील िन्
ु या वाड्याींचा पन
ु ववगकास करण्यासाठी कोणकोणत्या
उपाययोिना केल्या आहे त, वा करण्यात येत आहे

वव.स. १९५ (14)

(३) असल्यास, सदर योिनेचे थवरुप काय आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०९-०६-२०१६) :(१) हे खरे नाही.
धोकादायक इमारतीचे सवेक्षण करणे ही ननरीं तर सुरु असणारी प्रकक्रया आहे . नािशक

शहरातील ववववध ववभागातील मोडकळीस आलेली ककीं वा पडण्याचा सींभव असलेली बाींधींकामे /

धोकादायक इमारती, िन
ु े वाडे, िीणग इमारीती इ. इमारतीचे नगररचना ववभागामाफगत दरवर्ी
सर्व्हे क्षण

करण्यात

येत.े अशा

आढळून

आलेल्या

धोकादायक

इमारतीम्ये

तसेच

सवेक्षणार्व्यनतररत तक्रार अिगद्वारे ननदशगनास आलेल्या इमारतीम्ये रदहवास करणाऱया
मालक/भाडेकरु/भोग्वार याींचे वर महाराषर महानगरपािलका अधधननयमाचे कलम २६४ व २६५
नस
ु ार कायगवाही करण्यात येते.

(२) नािशक शहराच्या प्रिस्द प्रारुप सुधारीत ववकास आराखड्यासोबत तयार करण्यात

आलेल्या ववकास ननयत्रींण व प्रोत्साहन ननयमावलीत िुने नािशक शहरातील िुन्या वाड्याींच्या
पुनववगकास करण्यासींबींधी तरतुद करण्यात आलेली आहे .

(३) अशाप्रकारे ३० वर्ागपेक्षा िाथत िुन्या इमारतीचा पुनववगकास करताींना लथ्र डेर्व्हलपमद््
ही योिना प्रथताववत केलेली आहे . या योिनेत अधधक च्ई क्षेत्र ननदे शाींक दे ं करण्यात

आलेला आहे . तसेच िाथत क्षेत्रासाठी प्रोत्साहनपर अनतररत च्ई क्षेत्र ननदे शाींक दे ं करण्यात
आलेला आहे .

(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
पांभरपुर (जि.सोलापुर) चांद्रभार्ा नदीच्या दोन्ही तीरावर घाट बाांधणीचा प्रस्ताव
(२२)

३५१९३ (२१-०१-२०१६).

श्री.बबनराव मशांदे (माभा) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) पींढरपुर (जि.सोलापुर) येथील चींद्रभागा नदीच्या दोन्ही तीरावर ला् बाींधणी बाबतचा २५
को्ी रुपयाींचा प्रथताव शासनाकडे प्रलींबबत आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर ला्बाींधणीच्या प्रथतावास मान्यता दे ंन ननधी दे ण्याबाबत शासनाने
कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१७-०६-२०१६) :(१) नाही.
(२) व (३) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________

वव.स. १९५ (15)
उयाहासनर्र मतदार सांघातील म्हारळ, तालुिा ियायाण येथील नार्िरिाांना
(२३)

महानर्रपामलिेच्या िचरा डेपोमळ
ु े होणाऱया त्रासाबाबत

३५६४९ (२५-०२-२०१६).

श्रीमती योती िलानी (उयाहासनर्र) :

सन्माननीय

मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) उल्हासनगर मतदार सींलातील ्हारळ, तालक
ु ा कल्याण येथील महानगरपािलकेच्या कचरा

डेपोमुळे इींददरा नगर, दे शमुख नगर, आींबेडकर नगर, रे णुका नगर पररसरातील नागररकाींच्या
लरात दग
ां ीयुत लातक व सडया कचऱयाचे लाण पाणी िशरून नागररकाींच्या आरो्यास
ु ध
धोका ननमागण होत असल्याचे ददनाींक ४/८/२०१५ च्या सुमारास ननदशगनास आले आहे, हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, सदर ग्रामथथाींनी मा. आयुत याींची भे् लेतली असता ग्रामथथाींनी ६
मदहन्याींचा कालावधी ददला आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर कचरा डेपोसाठी महानगरपािलकेने दस
ु री िागा पाहण्यास ववलींब
लावण्यात येत असल्याचेही ननदशगनास आले आहे , हे ही खरे आहे का,

(४) असल्यास, शासन तसेच महानगरपािलकेच्या वतीने उत प्रकरणी कोणती कायगवाही
करण्यात आली वा येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१५-०६-२०१६) :(१) ददनाींक ३०.०७.२०१५ रोिी डज्पींग ग्रांींड िवळ
महानगपािलकेच्या असलेला पाण्याचा पींप व पींप हांस येथे पाण्याच्या अनतदाबामळ
ु े
नळगळती होंन सदरचे पाणी पींप हांसच्या िवळील नाल्यातून वाहून लाण पाणी डींज्पग
ग्रांींडच्या खालील पररसरातील नागरीकाींच्या लरात िशरले होते.

त्यामुळे तेथील नागरीकाींनी दोन ददवस लनकचरा वाहतुकीची वाहने अडवून डींज्पींग

करुन ननदशगने केलेली होती. त्यामुळे शहरात कचरा साचला होता. तद्नींतर पुढील दोन
ददवसाींत रात्र आणण ददवस पाळीत शहरात साचलेला सींपण
ू ग कचरा उचलण्यात आला होता व
त्या काळात रोगराई पसरली नर्व्हती.
(२) हे खरे आहे .
(३) हे खरे नाही.
(४) व (५) लनकचरा र्व्यवथथापनासाठी िागा उपलब्ध करुन दे ण्यासाठी महानगरपािलकेमाफगत
जिल्हाधधकारी, ठाणे याींच्याकडे ववनींती केली असून त्याबाबत पाठपुरावा सु्दा करण्यात येत
आहे .

___________
नार्पुर उत्तर ववभार्ातील रमाई घरिुल योिनेच्या लाभार्थयागना र्त

(२४)

अनेि वदागपासन
ू वांधचत ठे वण्यात ायायाबाबत

३६२२२ (२१-०१-२०१६).

डॉ.मममलांद माने (नार्परू उत्तर) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री

(१) नागपुर उत्तर ववभागातील रमाई लरकुल योिनेच्या लाभार्थयागना गत अनेक वर्ागपासून
वींधचत ठे वण्यात आले आहे , हे खरे आहे काय,
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(२)

असल्यास,

महानगरपािलका

प्रशासन

अधधकारी

व

थवयींसेवी

सींल्नाींनी

आधथगक

अननयिमतता करुन रमाई लरकुल योिनेचा दरु
ु पयोग केलेला आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, रमाई लरकुल योिनेकरीता सामाजिक न्याय ववभागाकडून आलेला ननधी
अधधकाऱयाींचा बेिबाबदार ददरीं गाईमुळे ववकास कामे न होता तसाच सींधचत आहे , हे ही खरे
आहे काय,

(४) असल्यास, सदर प्रकरणी दोर्ी अधधकाऱयाींवर शासनाने कोणती कारवाई केली आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबनाची कारणे काय ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१८-०६-२०१६) :(१) हे खरे नाही.
या योिनद्तगगत पात्र लाभार्थयाांचे ककूण ९९ प्रथताव मींिूर करण्यात आले आहे . त्यापैकी

सद्य:जथथतीत ककूण ६८ लाभार्थयाांना धनादे शाचे वा्प झालेले आहे .
(२) हे खरे नाही.

तथावप, सहारा बहुउद्देिशय सींथथा, नागपूर या सींथथेने अधधकाऱयाींच्या खोट्या स्या
केल्याची तक्रार असून, त्यानुर्ींगाने सदर प्रकरणी पाचपावली पोलीस थ्े शन येथे कफआयआर
क्र. १३१/१५ ददनाींक १७/०४/२०१५ अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे . प्रथतत
ु प्रकरणी
पुढील चौकशी सुरु आहे.
(३) हे खरे नाही.

नागपूर शहरातील ककूण ६९१ सींभाववत लाभार्थयाांचे प्रथताव मींिूर करण्यात आले असून

या लाभार्थयाांना ््पेननहाय ननधीचे वा्प सुरु आहे.

(४) प्रथतुत प्रकरणात वरीलप्रमाणे वथतुजथथती आहे .
(५) ववलींब झालेला नसल्याचे प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
उस्मानाबाद नर्रपिरददतांर्त
ग बाांधण्यात येत असलेयाया नाट्यर्ह
ी ाच्या
अपूणग िामासाठी ननधी ममळणेबाबत

(२५)

३७९३९ (२१-०१-२०१६).

श्री.राणािर्िीतमसांह पाटील (उस्मानाबाद) :

मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय

(१) उथमानाबाद नगरपररर्दतींगत
ग बाींधण्यात येत असलेल्या नाट्यगह
ू ग कामासाठी
ृ ाच्या अपण
ननधी मागणीबाबतचा प्रथताव शासनाकडे सादर करण्यात आला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उत मागणीबाबत शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२१-०६-२०१६) :(१) नाही. तथावप, सावगिननक बाींधकाम ववभागामाफगत
मराठवाडा ववकासाचा कायगक्रम व मराठवाडा ववकास सुधारीत कायगक्राअींतगगत काम सुरु आहे .
(२) व (३) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

वव.स. १९५ (17)
पुण्यातील िोंभवा येथील व्हीायायटी महाववद्यालयापासन
ू िोंभवा बुद्रि
ु र्ावठाणात
िाणाऱया रस्त्याची दरु वस्था झायायाबाबत

(२६)

रे यावे) :

३८८६३ (२२-०१-२०१६).

श्री.रणिीत िाांबळे (दे वळी), प्रा.ववरें द्र िर्ताप (धामणर्ाव

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पुण्यातील कोंढवा येथील र्व्हीआयआय्ी महाववद्यालय पासून कोंढवा बुद्रक
ु गावठाणात

िाण्यासाठी कक रथता आहे . हा रथता तीव्र उताराचा व अरुीं द असल्याने येथन
ेू वाहनाींनी िपून
ये-िा करावी लागते. इतया धोकादायक रथत्याला येवून िमळणाऱया कका रथत्याला नक
ु तीच
मींिरू ी दे ण्यात आली असल्याचे माहे ऑगथ्, २०१५ म्ये वा त्यादर्यान ननदशगनास आले
आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या दठकाणी पुढे शींभर फु्ाींवरील कक रथता आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उत प्रश्न भाग २ येथील रथत्याला नर्व्याने होणारा रथता लोकाींच्या मागणी
वरुन िोडण्याबाबत शासनाने कोणती कायगवाही केली आहे वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२२-०६-२०१६) :(१) होय.
कोंढवा बु.स.नीं. २, ३ मधन
ू गावठाणात िाणाऱया रथत्याला पयागयी रथत्यास महाराषर

महानगरपािलका अधधननयम, १९४९ चे कलम २०५ नस
ु ार मख्
ु य सभा ठराव क्र. ३९२, ददनाींक
२४.९.२०१३ अन्वये मींिूरी िमळालेली आहे . तसेच कमसी/सेशन २०५/२७०, ददनाींक १९.११.२०१४
अन्वये ऑकफस ऑडगर पाररत करण्यात आली आहे .
(२) होय.
सदर प्रथताववत कलम २०५ अन्वये आखलेल्या रथत्यापासून नजिकच गावठाणात

िाणारा अजथतत्वातील सम
ु ारे ४.५० मी. रुीं दीच्या रसता आहे .

(३) सदर गावठाणात िाणाऱया रथत्यालगत ववकास आराखड्यानुसार २४.०० मी. डी.पी.
रथत्यास नर्व्याने आखण्यात आलेला महाराषर महानगरपािलका अधधननयम, १९४९ चे कलम
२०५ नुसारचा रथता िोडण्याचे प्रथताववत आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
मुांबईच्या ारे िॉलनीतील ाददवासी पाड्याांना प्राथममि सुववधा पुरववण्याबाबत
(२७)

३८९२९ (२१-०१-२०१६).

श्री.राधािीष्ट्ण ववाे-पाटील (मशडी) :

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

(१) मुींबईच्या आरे कॉलनीत २७ आददवासी पाडे असन
ू सुमारे ४ हिाराची लोकवथती असलेल्या

पाडयाम्ये नळिोडणी करण्यासाठी सन १९९५ पव
ू ीचे परु ावे सादर करण्यास आददवासीींना
शय न झाल्यामुळे वर्ागनुवर्े आददवासी पाडे पाण्यापासून वींधचत असून २-३ ककलोमी्रवरील
कुपनिलकेचे पाणी ्यावे लागत आहे , हे खरे आहे काय,

वव.स. १९५ (18)
(२) असल्यास, सदर पाड्याींत प्रामुख्याने पाणी पुरववण्याच्या ष्ष्ीने तसेच इतर पायाभुत
सुववधा उपलब्ध करुन दे ण्याच्या ष्ष्ीने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१५-०६-२०१६) :(१) हे खरे नाही.
(२) आरे वसाहत येथील आददवासी पाड्याींना िलिोडण्या दे ण्यासाठी सन १९९५ च्या पूवीचे
पुराव सादर करण्याबाबतची अ् िशधथल करण्यात आली आहे .

आरे वसाहत येथील २७ आददवासी पाड्यापैकी २० आददवासी पाड्याींना िलिोडण्या दे ंन

पाणी पुरवठा सुरु करण्यात आला आहे . तथावप, या २० पाड्यापैकी कक आददवासी पाडा खुपच
उीं चवार असल्यामुळे तेथे पाणी परु वठा करण्यासाठी काहीताींबत्रक अडचणी ननमागण झाल्यामुळे
तेथे महानगरपािलकेच्या ्ँ करद्वारे पाणी पुरवठा करण्यात येत आहे .

उवगररत ७ आददवासी पाड्याींत पाणी परु वठा सरु
ु झालेला नसन
ू त्याबाबतची मादहती

खालीलप्रमाणे आहे :

३ पाड्याींच्या दठकाणी धचत्रनगरी व २ पाड्याींच्या दठकाणी फोसग-वन याींचे ना-हरकत
प्रमाणपत्र िमळाल्यानींतर पाणी पुरवठा करण्यात येईल.



कक आददवासी पाड्याला िलिोडणीसाठी परवानगी प्रपत्र दे ण्यात आले आहे.



तसेच कक आददवासी पाड्याकडून िललोडणीसाठी अिग प्रा्त झालेला नाही.

महानगरपािलकेच्या उपलब्ध ननधीतून यापूवी पायवा्ा, शौचालय, समािमींददर, शेड,

साफसफाई इत्यादी सोयीसुववधा आरे प्रशासनामाफगत ना-हरकत प्रमाणपत्रासापेक्ष वेळोवेळी
पुरववण्यात आलेल्या आहे त.

सन २०१५-१६ कररता महानगरपािलकेतफे ननधीची तरतद
ू करण्यात आली असन
ू आरे

प्रशासनामाफगत अद्यात ना-हरकत प्रमाणपत्र प्रा्त झालेले नाही.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________

दारव्हा नर्रपिरदद (जि.यवतमाळ) मधील र्ैरिारभाराबाबत
(२८)

३८९५७ (२१-०१-२०१६).

श्री.राधािीष्ट्ण ववाे-पाटील (मशडी) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

(१) सहार्व्या वेतन आयोगाची थकीत रकम शासन ननयमानुसार नगरपररर्द फींडातून दे णे

आवश्यक असताना तसेच १३ र्व्या ववत्त आयोगामधूनही दे ण्यासींबींधी शासनाचे कोणतेही आदे श

नसताना तसेच नगरा्यक्ष, दारर्व्हा नगरपररर्द याींच्या उपरोक्ष सम
ु ारे ७० लाख ५१ हिार ४६४

रुपये इतकी थकबाकीची रकम मुख्याधधकारी, दारर्व्हा नगरपररर्द याींनी वा्ल्याचे ददनाींक ५
मे, २०१५ म्ये वा त्या दर्यान नगरा्यक्षाींच्या ननदशगनास आल्याचे, नगरा्यक्ष याींनी
मा.नगरववकास रायमींत्री याींना कळववले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, दारर्व्हा नगरपररर्दे तील ननवत्ृ ती वेतन धारकाींचे माहे -फे्रमुवारी व माचग, २०१५

या २ मदहन्याचे थककत वेतन असताना फे्रमुवारी, २०१५ चे ननवत्ृ तीवेतन रोखीने दे ंन त्यातून

वव.स. १९५ (19)
१० ्के रकम रोखपाल याींनी मींत्रालयातील सींबींधधताींना दे ण्याकररता काढून लेतली असल्याचे
तक्रार, नगरा्यक्ष, दारर्व्हा नगरपररर्द याींचेकडे पेन्सनसग असोिसकशनचे अ्यक्ष याींनी ददनाींक
११ मे, २०१५ रोिी केली आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने अधधक चौकशी केली आहे काय,
(४) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व त्यानस
ु ार सींबींधधताींवर कोणती कारवाई केली
वा करण्यात येत आहे ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२२-०६-२०१६) :(१) होय.
(२) होय.
(३) या प्रकरणी जिल्हाधधकारी यवतमाळ याींनी चौकशी केली असून दद. १९/०६/२०१५ च्या
पत्रान्वये सींबींधधत मुख्याधधकारी याींना सत ताकीद दे ंन यापुढे कमगचाऱयाींचे वेतन व

सेवाननवत्ृ ती वेतन आणण इतर सवग लाभ हे रोखीने न दे ता ननयमानस
ु ारच धनादे शानेच अदा
करण्याबाबत सत सूचना ददल्या आहे त.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

र्डधचरोली नर्रपिरददे मधील झोपडपट्टी भार्ातील घराांना स्थायी पट्टे दे ण्याबाबत
(२९)

३९१५० (२१-०१-२०१६).

डॉ.दे वराव होळी (र्डधचरोली) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री

(१) गडधचरोली नगरपररर्दे म्ये (जि.गडधचरोली) मागील २५ वर्ाांपासन
ू रामनगर,इींददरानगर
गोकुळनगर वववेकाींनद नगर इत्यादी झोपडपट्टया आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या झोपडपट्टयाींना रथते, वीि, पाणी, िशक्षण, आरो्य यासारख्या मूलभूत
सोयी-सुववधा मागील अनेक वर्ाांपासून नगरपररर्दे माफगत पुरववण्यात येत आहे , हे ही खरे आहे
काय,

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

(४) असल्यास, गडधचरोली नगरपररर्द अींतगगत असणाऱया झोपडपट्टी भागातील लराींच्या थथायी
पट्टे बाबत शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१५-०६-२०१६) :(१) होय.
(२) होय.
(३) व (४) ननयमानस
ु ार झोपडपट्टी धारकाींना कायमथवरुपी अनतक्रमीत ििमनीचे पट्टे ववतरीत
करण्यात आले आहेत व उवगररत अनतक्रमती धारकाींना पट्टे ववतररत करण्याची कायगवाही
तहिसलदार याींचम
े ाफगत सुरु आहे .
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

वव.स. १९५ (20)
मसांहस्थ िांु भमेळ्याच्या ननममत्ताने नामशि शहरात वविमसत झालेयाया
पायाभूत सुववधाांची ननयममत दे ाभाल िरण्याबाबत

(३०)

४०७९६

(१७-०५-२०१६).

श्री.छर्न

भि
ु बळ

(येवला),

श्रीमती

ननमगला

र्ाववत

(इर्तपरू ी), श्री.मधि
ु रराव चव्हाण (तळ
ु िापरू ), श्री.मस्दराम म्हे त्रे (अिलिोट), श्री.अस्लम
शेा (मालाड पजश्चम), श्री.अममन पटे ल (मुांबादे वी) :
खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा

(१) नािशक शहरातील गोदावरी नदीवरील ला्, मैदाने आणण साधुग्रामसह अन्य भूखींडाींचे
ितन करून त्याींची ननयिमत दे खभाल करणेसाठी माहे ऑ्ोबर, २०१५ म्ये लोकप्रनतननधीींनी
शासनाकडे सूचना केलेल्या आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, िसींहथथ कींु भमेयायाच्या ननिमत्ताने नािशक शहरात ववकिसत झालेल्या पायाभत
ू
सुववधाींची ननयिमत दे खभाल करण्यासाठी शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत
आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१८-०६-२०१६) :(१) होय.
(२) िसींहथथ कींु भमेयायाच्या ननिमत्ताने शहरात ववकिसत झालेल्या पायाभूत सुववधाींची ननयिमत
दे खभाल नािशक महानगरपािलकेमाफगत् करण्यात येत आहे .
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
िोयाहापूर महानर्रपामलिेला अनतिरत अनुदान दे ण्याबाबत
(३१)

४१०१७ (०४-०५-२०१६).

श्री.रािेश क्षीरसार्र (िोयाहापरू उत्तर) :

सन्माननीय

मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राय शासनाने थथाननक सींथथा करात सवलत ददल्याने कोल्हापूर महानगरपािलकेचे
आधथगक नुकसान होत आहे तसेच प्रत्यक्षात

१८ को्ी खचग येत

अनद
ु ान ६ को्ीच िमळत आहे , हे खरे आहे काय,

आहे ,मात्र शासनाकडून

(२) असल्यास, यामळ
ु े ववववध ववकासकाम योिना, कमगचाऱयाींचे पगार, वीि बबले, पाणी बबले,

डीझेल खचग याचे खचग प्रलींबबत आहे , त्यामळ
ु े शासन थतरावर अनतररत रु.११ को्ीींचे अनुदान
िमळण्याबाबत महानगरपािलका शासनाकडे मागणी करीत आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, त्यानर्
ु ींगाने शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२१-०६-२०१६) :(१) व (२) हे खरे नाही.


शासनाने ददनाींक १ ऑगथ्, २०१५ पासून ५० को्ीपेक्षा कमी उलाढाल असलेल्या
र्व्यापाऱयाींना

थथाननक

सींथथा

करातन
ू

स्
ू

दे ण्याचा

ननणगय

लेतल्यामळ
ु े

वव.स. १९५ (21)
महानगरपािलकेाींच्या उत्पन्नाींम्ये येणारी तू् भरुन काढण्यासाठी शासनाकडून
महानगरपािलकाींना सहायक अनुदान दे ण्याचा ननणगय लेण्यात आलेला आहे.


हे सहाय्यक अनद
ु ान दे ण्यासाठी पढ
ु ील प्रमाणे सत्र
ु ठरववण्यात आले आहे .

(अ)

महानगरपािलकेचे

मागील

५

वर्ागतील

िकातीचे

अथवा

थथाननक

सींथथा

करापासूनचे सवोच्च उत्पन्न आधारभूत मानून त्यावर दरवर्ी ८% वाढ दे णे.

(ब) वरील (अ) प्रमाणे पररगणणत केलेल्या सहाय्यक अनुदानाच्या रकमेमधून सींबींधधत

महानगरपािलकाींना रु. ५०.०० को्ी पेक्षा िाथत उलाढाल असलेल्या र्व्यापाऱयाकडून प्रा्त
होणारे उत्पन्न व १ % अनतररत मद्र
ु ाींक शल्
ु कापो्ी प्रा्त होणारे उत्पन्न विा करणे.


कोल्हापूर महानगरपािलकेस सन २०१५-१६ या आधथगक वर्ागम्ये ऑगथ् २०१५ ते
माचग २०१६ या ८ मदहन्याचा

कालावधीम्ये रु. ५३.४६ को्ी ऐवढे सहाय्यक

अनुदान थथाननक सींथथा करापो्ी येणार तू् भरुन काढण्यासाठी ववतरीत करण्यात
आले आहे.

(३) थथाननक सींथथा करातून सू् ददल्यामुळे महानगरपािलकाींच्या उत्पन्नात येणारी तू् भरुन
काढण्यासाठी वरील प्रमाणे सुत्रानस
ु ार सहाय्यक अनुदानाचे वा्प करण्यात येत आहे.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
सोलापूर जिया्याचे जियाहाधधिारी तसेच तहमसलदार याांच्यावर
वाळू माकफयाांनी िेलेयाया प्राणघाति हयायाबाबत

(३२)

४१४९४ (२४-०५-२०१६).

श्री.प्रतापराव पाटील धचालीिर (लोहा), श्री.हनुमांत डोळस

(माळमशरस), श्री.सुभाद उफग पांडडतशेठ पाटील (अमलबार्), श्री.वविय औटी (पारनेर), श्री.हसन
मश्र
ु ीफ (िार्ल), श्री.जितेंद्र ाव्हाड (मांब्र
ु ा िळवा), श्री.सनु नल राऊत (ववक्रोळी), श्री.प्रिाश
फातपेिर (चें बूर), श्रीमती ददवपिा चव्हाण (बार्लाण), श्री.सुरेश लाड (ििगत), श्री.योर्ेश
दटळे िर (हडपसर) :

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) सोलापूर येथील पींढरपूर कुडुव
ग ाडी मागागवर सोलापूरचे जिल्हाधधकारी िी. मुींढे याींनी वाळूचा
रक अडवला असता त्याींच्या अींगावर रक लालून त्याींना जिवे मारण्याचा प्रयत्न माहे िानेवारी,
२०१६ च्या दस
ु ऱया आठवड्यात केला, हे खरे आहे काय,

(२) तसेच सदर दठकाणी बेकायदे शीर वाळू वाहतक
करणाऱया डींपरचा पाठलाग करणाऱया
ु

तहिसलदार याींच्यावर वाळू माकफयाींनी ददनाींक २० डडसद्बर, २०१५ रोिी वा त्या सुमारास डींपर
लालून िीवे मारण्याचा प्रयत्न करण्यात आला होता, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, उत प्रकरणी चौकशी करण्यात आली आहे काय,

(४) असल्यास, चौकशी अींती वाळू माफीयाींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०७-०७-२०१६) :(१) होय, हे खरे आहे .
(२) होय, हे खरे आहे .
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(३) होय.
(४) जिल्हाधधकारी, सोलापूर याींना जिवे मारण्याचा प्रयत्न केल्याबाबत कुडुव
ग ाडी पोलीस ठाणे

येथे ग.ु र.नीं.१६/२०१६ भा.द.वव. कलम ३०७, ३५३ ३७९, १८६ पयागवरण अधधननयम कलम ९ व
१५ प्रमाणे गन्
ु हे नोंद करण्यात आला आहे. सदर गुन््यातील आरोपीस अ्क केली असून
स्या तो ििमनावर मुत आहे . तसेच गुन््यातील रक वाळुसह ि्त केला आहे . गुन््याचा
तपास सुरु आहे.

तहिसलदार याींना जिवे मारण्याचा प्रयत्न केल्याबाबत कुडुव
ग ाडी पोलीस ठाणे येथे

दद.२०.१२.२०१५ रोिी ग.ु रीं .क्र. २०८/१५ भा.द.वव. कलम ३५३, ३७९, ३४ पयागवरण अधध. कलम

९ व १५ प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. याबाबत तीन आरोपीींना अ्क करण्यात
आली असून स्या ते ििमनावर मुत आहे त. सदर गुन््यावेळी वापरण्यात आलेले डींपर, कक
थकॉपीओ गाडी, तसेच चोरीची वाळू ि्त करण्यात आली असून गुन््याचा तपास सुरु आहे .
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

नामशि जियाहयातील र्ोदावरी नदीतील प्रदद
ू णाबाबत
(३३)

४१५४७ (१३-०५-२०१५).

श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), श्री.अममन पटे ल (मुांबादे वी),

श्री.डी.एस.अदहरे (साक्री), श्री.ामसफ शेा (मालेर्ाांव म्य), श्री.अस्लम शेा (मालाड पजश्चम),
श्री.योर्ेश (बाप)ू घोलप (दे वळाली) :
काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील

(१) नािशक जिल्हयातील कींु भमेळयानींतर पन्
ु हा ककदा गोदावरीच्या प्रदर्
ू णाचा ववर्य ऐरणीवर
आला असल्याचे माहे िानेवारी, २०१६ म्ये वा त्या दर्यान ननदशगनास आले, हे खरे आहे
काय,
(२) असल्यास, गोदावरी नदीचे प्रदर्
ू ण रोखून थवच्छतेचा उपाय ्हणून शासनाने कोणती
कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१८-०६-२०१६) :(१) हे खरे नाही.
(२) गोदावरी नदीच्या प्रदर्
ू ण म
ु तीसाठी नािशक महानगरािलका ववववध उपाययोिना करत
आहे .

(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

पुणे ाणण वपांपरी धचांचवड महानर्रपामलिेच्या अनुदानात
२० िोटी स्पयाांची िपात िेली असयायाबाबत

(३४)

४२०७३ (०५-०५-२०१६).

श्री.अब्दल
ु सत्तार (मसयालोड), श्री.अममन पटे ल (मुांबादे वी),

श्री.अस्लम शेा (मालाड पजश्चम) :
काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील

वव.स. १९५ (23)
(१) थथाननक सींथथा करापो्ी (कलबी्ी) दर मदहन्याला महानगरपािलकेला दे ण्यात येणारे
अनुदान

कमी

करण्याचा

ननणगय

शासनाने

लेतला

असून

पण
ु े

आणण

वपींपरी

धचींचवड

महानगरपािलकेच्या अनद
ु ानात २० को्ी रुपयाींची कपात केली असल्याचे ददनाींक ३० डडसद्बर,
२०१५ रोिी वा त्यासुमारास ननदशगनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, रायातील अन्य महानगरपािलकाींच्या अनुदानात वाढ केली मात्र पुणे आणण
वपींपरी धचींचवड महापािलकेच्या अनुदानात कपात केली असल्याने शासनाने याम्ये तफावत
करण्याची कारणे काय आहे त,

(३) असल्यास, अन्य महानगरपािलकाींप्रमाणे पण
ु -े वपींपरी महानगरपािलकेच्या अनद
ु ानात वाढ
करण्याबाबत शासन पुनववगचार करणार आहे काय,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१३-०६-२०१६) :(१) व (२) हे खरे नाही.


शासनाने ददनाींक १ ऑगथ्, २०१५ पासून ५० को्ीपेक्षा कमी उलाढाल असलेल्या
र्व्यापाऱयाींना

थथाननक

सींथथा

करातून

सू्

दे ण्याचा

ननणगय

लेतल्यामळ
ु े

महानगरपािलकेाींच्या उत्पन्नाींम्ये येणारी तू् भरुन काढण्यासाठी शासनाकडून
महानगरपािलकाींना सहायक अनुदान दे ण्याचा ननणगय लेण्यात आलेला आहे.


हे सहाय्यक अनद
ु ान दे ण्यासाठी पढ
ु ील प्रमाणे सत्र
ु ठरववण्यात आले आहे .

(अ) महानगरपािलकेचे मागील ५ वर्ागतील िकातीचे अथवा थथाननक सींथथा
करापासूनचे सवोच्च उत्पन्न आधारभूत मानून त्यावर दरवर्ी ८% वाढ दे णे.

(ब) वरील (अ) प्रमाणे पररगणणत केलेल्या सहाय्यक अनद
ु ानाच्या रकमेमधून

सींबींधधत महानगरपािलकाींना रु. ५०.०० को्ी पेक्षा िाथत उलाढाल असलेल्या र्व्यापाऱयाकडून

प्रा्त होणारे उत्पन्न व १ % अनतररत मुद्राींक शुल्कापो्ी प्रा्त होणारे उत्पन्न विा करणे.


पुणे महानगरपािलकेस सन २०१५-१६ या आधथगक वर्ागम्ये ऑगथ् ते माचग २०१६
या

८

मदहन्याचा

कालावधीम्ये

रु.

महानगरपािलकेस रु. ४५८.८१ को्ी ऐवढे

५७७.४०

को्ी

तर,

वपींपरी-धचींचवड

सहाय्यक अनुदान थथाननक सींथथा

करापो्ी येणार त्
ू भरुन काढण्यासाठी ववतरीत करण्यात आले आहे .

(३) थथाननक सींथथा करातून सू् ददल्यामुळे महानगरपािलकाींच्या उत्पन्नात येणारी तू् भरुन
काढण्यासाठी वरील प्रमाणे सुत्रानस
ु ार सहाय्यक अनुदानाचे वा्प करण्यात येत आहे.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

भोसरे -घाटणे व लऊळ (जि.पुणे) हदवाीत तहमसलदाराांच्या अांर्ावर
(३५)

४२५०२

वाळूमाकफयाांनी र्ाडी घालण्याचा प्रयत्न िेयायाबाबत

(१६-०५-२०१६).

श्री.सांग्राम

थोपटे

(भोर),

श्री.अममन

पटे ल

(मुांबादे वी),

श्री.अब्दल
ु सत्तार (मसयालोड), अ्ड.यशोमती ठािूर (नतवसा), श्री.अस्लम शेा (मालाड पजश्चम),
श्रीमती ननमगला र्ाववत (इर्तपूरी) :
काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील

वव.स. १९५ (24)
(१) भोसरे -ला्णे व लंळ (जि.पुणे) हद्दीत (क्र.कमकच ०९ सीक्ी १००४) हा वाळूचा रक
बायपासवरुन माढा रोडकडे िात असताींना तहिसलदार िी. रमेश शेडगे व
ददहळणकर याींनी

चालक िी.अतुल

सदर रकची तपासणी केली असता वाळू माकफयाींनी त्याींच्या अींगावर गाडी

लालण्याचा प्रयत्न केला असल्याचे ददनाींक २० डडसद्बर, २०१६ रोिी वा त्यासुमारास ननदशगनास
आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उत प्रकरणी कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०७-०७-२०१६) :(१) होय, हे खरे आहे . परीं तू, सदर ल्ना ही ददनाींक
१९.१२.२०१५ रोिी सोलापूर जिल््याच्या हद्दीत लडली आहे .

(२) सदर प्रकरणी कुडुव
ग ाडी पालीस ठाणे येथे दद.२०.१२.२०१५ रोिी गु.र.क्र. २०८/१५ भा.द.वव.
कलम ३५३, ३७९, ३४, ३०७ प्रमाणे गन्
ु हा दाखल करण्यात आला आहे . याबाबत तीन आरोपीींना

अ्क करण्यात आली असून स्या ते ििमनावर मुत आहे त. सदर गुन््यावेळी वापरण्यात
आलेले डींपर, कक थकॉपरगओ गाडी, तसेच चोरीची वाळू ि्त करण्यात आली असून गुन््याचा
तपास सुरु आहे.

(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
पुणे शहरात बालर्ुन्हे र्ारीला ाळा घालण्याबाबत
(३६)

४२५७४

(१७-०५-२०१६).

डॉ.पतांर्राव

िदम

(पलूस

िडेर्ाव),

श्री.अममन

पटे ल

(मुांबादे वी), श्री.वविय वडेट्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.अब्दल
सत्तार (मसयालोड), डॉ.सांतोद टारफे
ु
(िळमनरु ी), श्री.अस्लम शेा (मालाड पजश्चम) :
खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

(१) पण
ु े शहरात गत वर्ी िबरी चोरी, ववनयभींग इत्यादी गन्
ु ्याींम्ये बालगन्
ु हे गाराींचा सहभाग

अनुक्रमे ५०१ आणण ५०२ असल्याचे ददनाींक २५ नोर्व्हद् बर, २०१५ रोिी वा त्यासुमारास
ननदशगनास आला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उत शहरातील बालगुन्हे गारीला आळा लालण्याबाबत शासनाने कोणती
कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०४-०७-२०१६) :(१) नाही.
पुणे शहराम्ये सन २०१४ म्ये िबरी चोरीच्या गुन््यात २९ व ववनयभींगाचे गुन््यात ३६
ववधीसींलर्गग्रथत बालकाींना ताब्यात लेण्यात आले आहे. तसेच माहे िानेवारी, २०१५ ते नोर्व्हद् बर,

२०१५ या कालावीत िबरी चोरीच्या गुन््यात ६१ व ववनयभींग गुन््यात ३३ ववधीसींलर्गग्रथत
बालकाींना ताब्यात लेण्यात आले आहे .

(२) बालगुन्हे गारीला आळा लालण्यासाठी पुढीलप्रमाणे उपाययोिना करण्यात येतात :-

वव.स. १९५ (25)
- ववशेर् पोलीस बाल पथक थथापीत.
- सदर पथक पालकाींना व मल
ु ाींना िशक्षणाचे महत्व, शाळे त पाठववण्याबाबत व मुले वाई्

सींगतीत िाणार नाहीत याची दक्षता लेण्याबाबत समप
ु दे शन करते.

- बाल कामगार अधधननयम व मुलाींची काळिी व सींरक्षण अधधननयम या कायद्याींची

प्रभावी अींमलबिावणी.

- ररमाींड होममधील बालके पुन्हा गुन्हे गारीकडे वळणार नाहीत याकररता समुपदे शन

करण्यासाठी ररमाींड होमला भे्.

- अशासकीय सींथथा व थवयींसव
े ी सींथथाचे मदतीने र्व्यसनामळ
ु े बाल गन्
ु हे गाराींचे प्रमाण वाढू

नये ्हणून झोपडपट्टी भागात समुपदे शन करुन दषु पररणामाबाबत मादहती दे ण्यात येत.े

- गुन्हे गारीम्ये गेलेल्या बालकाींबाबत मादहती पुरवावी असे प्रिस्दी मा्यमाद्वारे

कळववण्यात येते.

(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

सुरर्ाणा (जि.नामशि) येथील ठे िेदाराने पत्रिारावर िेलेयाया प्राणघाति हयायाबाबत
(३७)

४३६८७ (१७-०५-२०१६).

श्रीमती ददवपिा चव्हाण (बार्लाण), श्री.नरहरी णझरवाळ

(ददांडोरी), श्री.हसन मुश्रीफ (िार्ल) :

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा

करतील काय :-

(१) सुरगाणा (जि.नािशक) येथील पत्रकाराने ठे केदार ननकृषठ प्रनतची कामे कररत असल्याचे
ननदशगनास आणल्याने ठे केदाराने पत्रकारावर प्राणलातक हल्ला केल्याचे माहे िानेवारी, २०१६
च्या दस
ु ऱया स्ताहात ननदशगनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उत प्रकरणी चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले व
तदनुसार कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०७-०७-२०१६) :(१) हे खरे नाही.
(२) प्रश्न उद््ावत नाही.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

पातूर (जि. अिोला) येथे र्ोवशाांची हत्या सुस् असयायाबाबत
(३८)

४५६०३ (१७-०५-२०१६).

श्री.हिरद वपांपळे (मुनतगिापूर) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

(१) शासनाने रायात गोवींश हत्या बींदी कायदा लागू केला असतानाही अकोला जिल््यात
पातूर येथे गोवशाींची सरागस हत्या सुरु असून नागररकाींच्या लेखी तक्रारीनींतरही जिल्हा प्रशासन
तथा पोलीस प्रशासन याकडे दल
ग करीत असल्याचे िानेवारी, २०१६ म्ये ननदशगनास आले
ु क्ष
आहे , हे खरे आहे काय,

वव.स. १९५ (26)
(२) असल्यास, गोवींशा हत्या बींदी कायद्याची अींमलबिावणी करण्याबाबत कोणती कारवाई
केली वा करण्यात येत आहे
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०७-०७-२०१६) :(१) हे खरे नाही.
(२) याबाबत सन २०१५ म्ये ३९ गुन्हे नोंदवून ५६ आरोपीववरु्द कारवाई करण्यात आली.
तसेच कवप्रल, २०१६ पयांत ककूण १२ गुन््याींची नोंद झाली असून २९ आरोपीींना अ्क
करण्यात आला आहे .

(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
नामशि महानर्रपामलिेच्या १९८ वाहनाांसाठी र्ेयाया तीन वदागत
पाच िोटी पांधरा लाा स्पयाांचे इांधन वापरयायाबाबत
(३९)

४५८३३

(०३-०५-२०१६).

श्रीमती

ननमगला

(मुांबादे वी), श्री.अस्लम शेा (मालाड पजश्चम) :
खुलासा करतील काय :-

र्ाववत

(इर्तपूरी),

श्री.अममन

पटे ल

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा

(१) नािशक महानगरपािलकेच्या १९८ वाहनाींनी गेल्या तीन वर्ागत पाच को्ी पींधरा लाख
रुपयाींचे इींधन वापरले असल्याचे माहे िानेवारी, २०१६ म्ये वा त्या दर्यान ननदशगनास आले
आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, येथे इींधनाचा मयागददत वापर करण्याबाबत शासनाने कोणती कायगवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१८-०६-२०१६) :(१) हे खरे नाही.

नािशक महानगरपािलकेकडे असलेल्या ववववध वाहने व िनरे ्र से् इत्यादीसाठी मागील

तीन वर्ागत रुपये ५१५.१४ लक्ष इतकी खचग इींधनावर झाला आहे .
(२)

इींधनाचा

मयागददत

वापर

होण्याच्या

महानगरपािलकेमाफगत करण्यात येत आहे त.


ष्ष्ीकोनातून

खालीलप्रमाणे

उपाययोिना

वाहनाींचा गरिेनुसार वापर करणे

१२ वर्ागपेक्षा िाथत िुन्या वाहनाींचा वापर बींद करुन कमी इींधन लागणारी वाहने लेण.े


ववववध पाणीपुरवठा व इतर कद्द्रावरील डडझेल िनरे ्रचा वापर कमी करण्यासाठी सदर
कद्द्राना कसप्रेस कफडर माफगत वीि पुरवठा करणे.

(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

वव.स. १९५ (27)
मुाेड (जि.नाांदेड) येथील फटायाच्या दि
ु ानाांना ार् लार्यायाबाबत
(४०)

४६५९५ (२०-०५-२०१६).

श्री.हे मांत पाटील (नाांदेड दक्षक्षण) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

(१) मुखेड (जि.नाींदेड) येथील फ्ायाच्या सोळा दक
ु ानास माहे नोर्व्हद् बर, २०१५ म्ये वा
त्यासम
ु ारास आग लागल्यामळ
ु े सम
ु ारे ५० लाख रुपयाींचे नक
ु सान झाल्याची ल्ना लडली आहे ,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर आगीत सुमारे सात ते आठ दच
ु ाकी वाहने िळून खाक झाली आहे त, हे
ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर आगी सींदभागत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून
आले व त्यानस
ु ार कोणती कायगवाही करण्यात आली वा येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०७-०७-२०१६) :(१) दद.९.११.२०१५ रोिी ददपावली उत्सवाच्या ननिमगत्ताने
लावण्यात आलेल्या फ्ायाच्या दक
ु ानास आग लागून अींदािे रु.६८,१८,९००/- चे नुकसान
झाले आहे .

(२) सदर ल्नेत ५ मो्ार सायकल, कक ॲपे ररक्षा व कक लुना आणण दक
ु ानातील सादहत्य व
फ्ाके िळाले आहे त.

(३) सदर ल्नेप्रकरणी मुखेड पोलीस ठाणे येथे अकथमात िळीत प्रकरण क्र.१/२०१५ अन्वये

दाखल करण्यात आला आहे. पोलीसाींनी केलेल्या चौकशीत कोणताही लातपाताचा ककीं वा
गुन््याचा प्रकार ददसून आलेला नाही. तसेच, आगीबाबत कोणीही सींशय ककीं वा तक्रार दाखल
केलेली नाही.

(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
घाटां िी (ता.घाटां िी जि.यवतमाळ) येथील नर्र पिरददे च्या िारभाराबाबत
(४१)

४६५९८ (१९-०५-२०१६).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.रािु तोडसाम (अणी) :

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) ला्ीं िी (ता.ला्ीं िी जि.यवतमाळ) येथील नगर पररर्दे चा कारभार सींथ गतीने चालला
आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, नगर पररर्द मख्
ु याधधकारी व अिभयींता सतत गैरहिर असल्याने शहरात
अवैध बाींधकाम वाढत असन
ू सवग सामान्य नागररकाींना इतर समथयाींना सामोरे िावे लागत
आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, वररषठाींच्या गैरहिेरीने नगर पररर्दे ची आधथगक जथथती कमकुवत झाली आहे , हे
खरे आहे काय,

वव.स. १९५ (28)
(४) असल्यास, नगरपररर्दे चा र्व्यवहार र्व्यवजथथत चालण्यासाठी शासनाने कोणती कायगवाही
केली वा करण्यात येत आहे , तसेच सबींधधत गैरहिर कमगचा-याींवर कोणती कारवाई करण्यात
येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२२-०६-२०१६) :(१) हे खरे नाही. मुख्याधधकारी नगर पररर्द ला्ीं िी या
काही वैयजतक कारणासाठी रिेवर होत्या. मात्र त्या काळात त्याींच्या पदाचा कायगभार जिल्हा

प्रशासन अधधकारी नगर पररर्द प्रशासन जिल्हाधधकारी कायागलय यवतमाळ व नायब
तहिसलदार ला्ीं िी याींच्याकडे सोपववण्यात आला होता. तसेच बाींधकाम अिभयींता कायागलयीन
कामकािार्व्यनतररत कायागलयात गैर हिर असल्याचे नगर पररर्द कायागलयातील हिेरी
प्ावरुन ददसून येत नाही.

(२) नाही. बाींधकाम अिभयींता याींची इतरत्र बदली करण्यात आली असन
ू त्याींच्या पदाचा
कायगभार बाींधींकाम अिभयींता नगर पररर्द उमरखेड याींच्याकडे सोपववण्यात आला आहे .

(३) व (४) हे खरे नाही. ला्ीं िी शहरातील अवैध बाींधकामावर आळा लालण्यासाठी ववववध
उपाययोिना करण्यात येत असून सवगसामान्य नागरीकाींना कोणत्याही समथयाींना सामोरे िावे
लागणार नाही व नगर पररर्दे तील आधथगक पररजथथती कमकुवत होणार नाही याची काळिी
लेतली िात आहे .

(५) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
धनेर्ाांव (जि.नाांदेड) येथील दच
ु ािीस्वारची र् टरशी धडि
झायायामुळे तीन िण िार्ीच ठार झायायाबाबत

(४२)

४६६५० (२०-०४-२०१६).

श्री.हे मांत पाटील (नाांदेड दक्षक्षण) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

(१) धनेगाींव (जि.नाींदेड) येथील दच
ु ाकीथवार तरुणाींची र् ्रशी धडक झाल्यामुळे तीन िण
िागीच ठार झाल्याची ल्ना नक
ु तीच माहे नोर्व्हद् बर, २०१५ रोिी लडली आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, सदर प्रकरणी कोणती कायगवाही करण्यात आली वा येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०७-०७-२०१६) :(१) होय, हे खरे आहे .
(२) आरोपी र् ्र चालकास अ्क करण्यात येंन त्याचेववरु्द नाींदेड (ग्रामीण) पोलीस ठाणे
येथे ग.ु र.नीं. ३०६/२०१५, भा.द.वव.सीं. कलम २७९, ३०४(अ), ४२७ अन्वये गन्
ु हा दाखल केला
आहे . तसेच, आरोपीींववरु्द न्यायालयात दोर्ारोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे .
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________

वव.स. १९५ (29)
रायातील तांटामुत र्ाव मोदहम बांद होण्याच्या मार्ागवर असयायाबाबत
(४३)

४८०५४ (२४-०५-२०१६).

अ्ड.यशोमती ठािूर (नतवसा) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

(१) रायातील तीं्ामुत गाव मोदहम बींद होण्याच्या मागागवर असल्याचे माहे िानेवारी, २०१६
च्या सम
ु ारास ननदशगनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, रायात तीं्ामुत गाव मोदहमेतून २७ हिार ग्राम पींचायतीीं पैकी १७ हिार
७४५ गावे तीं्ामुत झाल्यामळ
ु े या मोदहमेच्या पुरथकारातून अनेक गावाींचा ववकास झाला

असून नक्षल चळवळीलाही आळा बसला असल्यामुळे रायातील तीं्ामुत गाव मोदहम सुरू
रहावी ्हणून शासनथतरावरुन कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३)

नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०७-०७-२०१६) :(१) हे खरे नाही.
(२) व (३) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
रायातील नर्रपिरदद रोिांदारी िमगचाऱयाांना सेवेत िायम िरण्याबाबत
(४४)

४८२०३ (१३-०५-२०१६).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.छर्न भुिबळ (येवला) :

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) रायातील नगरपररर्दे च्या रोिींदारी कमगचा-याींना सेवेत कायम करण्याबाबतची मागणी
रायातील लोकप्रनतननधीींनी माहे फे्रमुवारी २०१६ म्ये शासनाकडे ननवेदनाींद्वारे केलेली आहे , हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, वनववभाग, सामाजिक वनीकरण व वनववकास महामींडळातील रोिींदारी मिुराींना
ददनाींक १६ आ्ोंबर २०१२ च्या शासन ननणगयान्वये शासन सेवत
े कायम करण्यात आले, हे
ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, प्रश्न भाग (१) मधील कमगचा-याींना प्रश्न भाग (२) च्या धतीवर कायम
करण्याबाबत शासनामाफगत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२२-०६-२०१६) :(१) हे खरे आहे .
(२) हे खरे आहे .
(३) नर्व्याने थथापन करण्यात आलेल्या नगरपररर्दा, नगरपींचायतीम्ये रोिींदारी कमगचाऱयाींना
सामावून लेण्याबाबतची बाब शासनाच्या ववचाराधीन आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

वव.स. १९५ (30)
बाळापुर (जि.अिोला) येथील बिरां र् दलाचे शहरप्रमुा ननलेश चाविरया याांच्यावर
समाििांटिाांनी प्राणघाति हयाला िेयायाबाबत

(४५)

४९१६६

(१७-०५-२०१६).

श्री.र्ोवधगन

शमाग (अिोला

पजश्चम) :

सन्माननीय

मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

बाळापरु (जि.अकोला) येथील बिरीं ग दलाचे शहरप्रमख
ननलेश चावररया याींच्यावर
ु

समािकीं्काींनी प्राणलातक हल्ला करुन त्याींचा खुन करण्याचा प्रयत्न केल्याचे ददनाींक ३
फे्रमुवारी, २०१६ रोिी वा त्या सुमारास ननदशगनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर प्रकरणी पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली असून पोलीस थ्े शनमधील

ठाणेदार िी.िमझाग हे सदर समािकीं्कावर कारवाई न करता त्याींना पाठीशी लालत आहे , हे ही
खरे आहे काय,
(३) असल्यास, उत प्रकरणी चौकशी करण्यात आली आहे काय, चौकशीच्या अनुर्ींगाने
समािकीं्कावर व त्याींना पाठीशी लालणाऱया ठाणेदाराींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा
करण्यात येत आहे
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०७-०७-२०१६) :(१) िी.ननलेश चावररया याींच्यावर प्राणलातक हल्ला
झाल्याची बाब खरी आहे . परीं तु त्याींच्यावर समािकीं्काींनी हल्ला केलेला नाही.
(२) हे खरे नाही.

(३) सदर प्रकरणी तात्काळ बाळापरू पोलीस थ्े शन येथे अप क्र.३५/२०१६ कलम ३०७, ३४

भादवव सह कलम ३(२)(V) अिािअअ प्र.का. सह कलम ३,४/२५ आमग ॲ् प्रमाणे गुन्हा

दाखल करुन आरोपीस अ्क करण्यात आली असून स्या आरोपी ििमनावर मुत आहे .
आरोपीववरु्द प्रनतबींधक कायगवाही करण्यात आली आहे. स्य:जथथतीत मा.न्यायालयात
दोर्ारोप पत्र दाखल करण्यात आला असून प्रकरण न्यायप्रववषठ आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
यशोदा नर्रातील (जि.भांडारा) ाात मार्ागवरील १५ फुट लाांबीच्या
पल
ु ाचे दस्
ु स्तीचे िाम ननिीष्ट्ट दिागचे असयायाबाबत

(४६)

४९३९६ (०५-०५-२०१६).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.रामचांद्र अवसरे (भांडारा) :

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) यशोदा नगरातील (जि.भींडारा) खात मागागवरील यशोदा नगरातील १५ फु् लाींबीच्या पुलाचे

दरु
ु थतीचे काम नगर पररर्दे ने हाती लेतले व त्या पुलाचे काम ननकृष् दिागचे केल्याने सदर
पुल कोसळण्याच्या जथथतीत असल्याचे ननदशगनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर पुलाच्या दरु
ु थतीच्या कामाची चौकशी करण्यात आली आहे काय,

वव.स. १९५ (31)
(३) असल्यास, चौकशीच्या अनुर्ग
ीं ाने दरु
ु थतीचे काम ननकृष् दिागचे करणाऱया कींत्रा्दाराींवर व
दल
ग करणाऱया नगरपररर्दे तील अधधकारी याींच्यावर शासन कोणती कारवाई केली वा करणार
ु क्ष
आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२२-०६-२०१६) :(१), (२) व (३) यशोदा नगर येथील थल् ब कलर्व्ह्ग चे काम
खािगी ले- आं् धारक याींनी ले-आं्म्ये नागरीकाींच्या िाण्याकरीता सोय ्हणून
अींिदाने १० ते १२ वर्ागपव
ू ी खािगीररत्या पण
ू ग केले होते. पाण्याच्या प्रवाहामळ
ु े

नालीच्या

तळाचा काही भाग वाहून िाण्याची शयता ववचारात लेउुन नगर पररर्दे ने थल् ब कलर्व्ह्ग च्या
दरु
ु थतीचे काम पूणग केल असन
ू सद्या पूल कोसळण्याच्या जथथतीत नाही. साई् रे िलींगसाठी
उभारण्यात आलेल्या ४ साईड गाडग वपल्लरपैकी कका वपल्लीरची दरु
ु थती करणे आवश्यक आहे .

नगर पररर्दे ने कींत्रा् दारास सच
ू ना ददलेली आहे . सदर काम त्वरीत पण
ू ग करण्यात येईल असे
नगर पररर्दे ने नमूद केले आहे.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
वामशम जिया्यातील रस्ते अपघातात ३७१ लोिाांचा मत्ी यू झायायाबाबत
(४७)

५०२६२ (१६-०५-२०१६).

श्री.अममत झनि (िरसोड), अ्ड.यशोमती ठािूर (नतवसा),

श्री.वविय वडेट्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.अममन पटे ल (मुांबादे वी) :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) वािशम जिल््यात साडेतीन वर्ागत नादरु
ु थत वाहने, वाहतूक ननयमाींचे उल्लींलन, मद्यपान
करुन वाहने चालववणे इ. ववववध कारणाने रथते अपलातात ३७१ मत्ृ यू झाल्याचे माहे स््द् बर,
२०१५ दर्यान ननदशगनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उत दठकाणी अपलात ्ाळण्यासाठी शासनाने कोणती कायगवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,
(३)

नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०७-०७-२०१६) :(१) होय, हे खरे आहे .
(२) अपलात ्ाळण्याकरीता वाहतूक ननयमाींचे उल्ललींन करणाऱया वाहनचालकाींवर कारवाई
करण्यात येते. सन २०१२ ते स््द् बर, २०१५ अखेर भरधाव वाहने चालववणाऱया ३३९, मद्य
प्राशन

करुन

वाहन

चालववणाऱया

२४२

आणण

राँग

साईड

ड्रायजर्व्हीं ग

करणाऱया

५९१

वाहनचालकाींवर कारवाई करण्यात आली आहे . तसेच, नादरु
ु थत रथते दरु
ु थत करण्यासाठी,

अपलातप्रवण थथळी सच
ू ना फलक लावण्याबाबत सावगिननक बाींधकाम ववभागाशी पत्रर्व्यवहार
करण्यात आला आहे .

(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________

वव.स. १९५ (32)
चें बूर (मुांबई) येथील म्हाडा वसाहतीमधील इमारतीांचे पुनववगिासाचे िाम बांद असयायाबाबत
(४८)

५०७५५ (१७-०५-२०१६).

श्री.तुिाराम िाते (अणुशती नर्र) :

सन्माननीय

र्ह
ी ननमागण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) सुभार्नगर, चद् बूर (मुींबई) येथील ्हाडा वसाहतीमधील काही इमारतीींचे सुरु झालेले
पन
ु ववगकासाचे काम स्या बींद पडले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर ्हाडा वसाहतीचे पुनववगकास कामासींबधात थथाननक लोकप्रनतननधीींनी
ददनाींक २० िानेवारी, २०१५ रोिी मा.गह
ृ ननमागण मींत्री याींना ननवेदन सादर केले आहे , हे खरे
आहे काय,

(३) असल्यास, या ननवेदनानस
ु ार शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. प्रिाश महे ता (२१-०६-२०१६) :(१) उपा्यक्ष तथा मुख्य कायगकारी अधधकारी, ्हाडा
याींचेकडून प्रा्त अहवाल पाहता हे खरे आहे .
(२) होय, हे खरे आहे .

(३) शासनाच्या दद. २५.२.२०१६ रे ािीच्या पत्रान्वये प्रोरा्ा क्षेत्रफळाच्या ववतरणावरील थथधगती
उठववण्यात आली आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
महार्ाांव (जि.यवतमाळ) पोलीस ठाण्याअांतर्गत मौिा. फुलसावांर्ी
येथील व्यापाऱयािडे दरोडा पडयायाबाबत

(४९)

५१८३६ (२४-०५-२०१६).

श्री.रािेंद्र निरधने (उमराेड) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री

(१) महागाींव (जि.यवतमाळ) पोलीस ठाण्याअींतगगत मौिा. फुलसावींगी येथील र्व्यापारी सींदेश
मुत्तेपवार याींच्याकडे ददनाींक ०८ िानेवारी, २०१६ रोिी २७ लक्ष रुपयाींचा दरोडा पडला असून
तपास करण्यात पोिलसाींना अपयश आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या उत प्रकरणी कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०४-०७-२०१६) :(१) हे खरे नाही.
महागाव जिल्हा यवतमाळ पोलीस ठाणे अींतगगत मौिा फुलसावींगी येथील र्व्यापारी

िी.सींदेश मुत्तेपवार याींचे लरी दद. ८ िाने, २०१६ रोिी झालेल्या २७ लाख रुपयाचा लरफोडीचा

गुन्हा उलडकीस आणण्यात पोलीसाींना यश आले असून गुन््यातील ४ आरोपीना अ्क करुन
त्याींचे िवळून गुन््यातील रु ४,६२,५००/- रोख व गुन््यात वापरलेली इींडीका कार कक.
रु.१,५०,०००/- असा ककूण रु. ६,१२,५००/- चा माल ि्त करण्यात आला आहे .

वव.स. १९५ (33)
(२) सदर प्रकरणी िी.सींदेश सींिय मुत्तेपवार याींचे कफयागदी वरुन पो.थ्े . महागाव येथे गुन्हा

रजिथ्र क्र. १२/१६ कलम ४५७, ३८०, ३४ भादीं वव प्रमाणे गुन्हा नोंदवून तपास करण्यात आला
आहे . गन्
ु हा उलडकीस आणन
ु गुन््यातील ४ आरोपीना अ्क करुन त्याींचा पोलीस कोठडी

ररमाींड लेंन त्याींनी ददलेल्या कबुली प्रमाणे गुन््यातील रु.४,६२,५००/- रोख व गुन््यात
वापरलेली इींडीका कार कक. रु.१,५०,०००/- असा ककूण रु. ६,१२,५००/- चा माल ि्त करण्यात

आला आहे . सदर गुन््याचा तपास पुणग करुन आरोपी ववरु्द दोर्ारोपपत्र दद. २२.३.२०१६
अन्वये मा.न्यायदीं डाधधकारी प्रथमिेणी, न्यायालयात, महागाव येथे दाखल करण्यात आले आहे .
गुन्हा न्यायप्रववषठ आहे.

(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

रायातील प्रत्येि जिया्यात मानवी हि न्यायालयाची स्थापना िरण्याबाबत
(५०)

५२३७८ (२०-०५-२०१६).

श्री.र्ोपालदास अग्रवाल (र्ोंददया), श्री.अममन पटे ल (मांब
ु ादे वी),

श्री.ामसफ शेा (मालेर्ाांव म्य), डॉ.सांतोद टारफे (िळमनुरी) :
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

(१) शासनाने मानवी हक सींरक्षण कायद्यानुसार सन २००१ म्ये अधधसूचना िारी करुन

प्रत्येक जिल््यात मानवी हक न्यायालयाची थथापना करण्याची केलेली सच
ू ना १५ वर्ागनींतरही
अींमलात आलेली नसल्याचे माहे डडसद्बर, २०१५ म्ये वा त्यादर्यान ननदशगनास आले आहे , हे
खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सवगसामान्य नागरीकाींच्या मानवी हकावर गदा येंन नये यासाठी शासनाने
ननणगय लेंन सदर न्यायालये जिल्हावार थथापन करण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०२-०७-२०१६) :(१) सदर अधधसूचना दद.३०/०५/२००१ रोिी ननगगिमत
करण्यात आलेली आहे.

(२) मानवी हक सींरक्षण अधधननयम १९९३ अन्वये दाखल प्रकरणे ननकाली काढण्याकररता
रायातील प्रत्येक जिल््याींतील “सत्र न्यायालय” हे “मानवी हक न्यायालय” ्हणून सदर
अधधसूचनेन्वये ववननगददष् करण्यात आलेले आहे.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

ववधान भवन :

डॉ. अनांत िळसे

मांब
ु ई.

प्रधान सधचव,
_________________________
शासकीय म्यवती मुद्रणालय, मुींबई.

महाराष्ट्र ववधानसभा.

