अताराांकित प्रश्नोत्तराांची २०० वी यादी

महाराष्ट्र ववधानसभा
दस
ु रे अधधवेशन, २०१६
___________

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५०
___________

जे.एन.पी.टी.बांदरासाठी नववन शेवा व िोळीवाडा या गावाांचा पन
ु ववसन िरताना दे ण्यात ेलेली
जागा पन
ु ववसन िायद्याप्रमाणे दे ण्यात ेली नसयायाबाबत

(१)

७०७ (२२-१२-२०१४).

श्री.मनोहर भोईर (उरण) :

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) जे.एन.पी.्ी. बींदरासाठी नविन शेिा ि कोळीिाडा या गािाींचा पन
ु िवसन १९८७ साली केले
त्यािेळेस घराींच्या जोत्याखालची जागा दे यात ीली ी े ,

े खरे ी े काय,

(२) असल्यास, सदरची जागा पुनिवसन कायद्याप्रमाणे दे यात ीली नसन नरसगिगवक िाढीपो्ी
गािाला िाढीि गािठाणसुद्धा दे यात ीलेला ना ी,

े

ी खरे ी े काय,

(३) असल्यास, नविन शेिा गािासाठी ३३.६४

े क््र जिमन सींपािदत केली

१०.४७

े खरे ी े काय,

े क््र गािासाठी दे यात ीली

ोती,

ोती त्यातील ्क्त

(४) असल्यास, या जिमनीचे परसे शासनाला दे ऊनसुद्धा शासनाकडन पुनिविसत नविन शेिा
प्रकल्पग्रस्ताींना िदल्या ना ीत,

े

ी खरे ी े काय,

(५) असल्यास, या गािाींची लोकसींख्या ीता सुमारे ३००० पेक्षा जा्त ााल्याने ३३.६४

े क््र

या जिमनीचे परसे शासनाकडे जमा केले ी े त ती जिमन नविन शेिा प्रकल्पग्रस्ताींना
दे याबाबत शासनाने रनणवय घेतला ी े काय,
(६) असल्यास, या रनणवयाचे ्िरुपप काय, त्याींची अींमलबजािणी केह ापासन

ोणार ी े ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२४-०६-२०१६) : (१), (२), (३) ि (४) नविन शेिा ि

नम
ु ान कोळीिाडा

या गािठाणातील जिमनीचे सींपादन जे.एन.पी.्ी. बींदर प्रकल्पासाठी करयात ील्याने
याप्रकरणी म ाराषर प्रकल्प वि्थावपत हयक्तीचे पुन:्थापना कायदा, १९७६ मधील तरतुदी
लाग

ोत नसल्याने

त्या

गािठाणाींचे

पन
ु िवसन

तत्कालीन पुनिवसन

मींत्री

म ोदयाींच्या

अध्यक्षतेखालील िद.१५.५.१९८६ रोजी ीयोजजत बरठकीत िदलेल्या रनदे शानुसार करयात ीले
ी े.

वि.स. २०० (2)
(५) ि (६) नविन शेिा ि

नुमान कोळीिाडा गािाच्या पुनिवसनाच्या अनुषींगाने विनींती अजव

सिमतीसमोर िद.२४.५.२०१६ रोजी ाालेल्या बरठकीत घेयात ीलेल्या रनणवयानुसार शासन
मान्यतेनींतर कायविा ी करयात येत ी े .

___________
िोयाहापूर शहरातील साांडपाण्यावर प्रकाया िरण्यासाठी साांडपाणी प्रकाया िेंद्र बाांधण्याबाबत
(२)

१०७२ (२३-१२-२०१४).

श्री.राजेश षीरीरसागर (िोयाहापूर उत्तर), डॉ.सुजजत ममणचेिर

(हातिणांगले), श्री.उयाहास पाटील (मशरोळ), श्री.प्रिाश ेबबटिर (राधानगरी) :

सन्माननीय

मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) कोल् ापर श रातील साींडपायािर प्ररियाया करयासाठी ला न बाजार येथे ७६ एमएलडी
क्षमतेचे

साींडपाणी

प्ररियाया

केंद्र

जानेिारीपयंतची मद
ु त िदली ी े ,

बाींधयाकतरता

मा.्च्च

न्यायालयाने

िदनाींक

३१

े खरे ी े काय,

(२) तसेच कोल् ापर श रातील पींचगींगा नदी मधील प्रदष
ु णाला ीळा घालयासाठी साींडपाणी
प्ररियाया केंद्र सुरुप करयासाठी ७४ को्ीींचा रनधी स ा िषावपासन तसाच पडन ी े ,

े

ी खरे

ी े काय,

(३) असल्यास, या रनधीतन पींचगींगा प्रदष
ु णमुक्ती सींदर्ावत कोणकोणती कामे करयात येणार
ी े त,

(४) असल्यास, सदरचे प्ररियाया केंद्र बाींधयाकतरता शासनाने कोणती कायविा ी केली िा
करयात येत ी े ,

(५) असल्यास, या कामाची सद्यःज्थती काय ी े ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२४-०६-२०१६) : (१)

ोय,

े खरे ी े .

कसबा बािडा येथील साींडपाणी प्ररियाया केंद्र कायावजन्ित करणेकरीता मा.्च्च
न्यायालयाने िदनाींक ३१ जानेिारी, २०१५ पयंत मुदत िदलेली ी े.
(२)

े खरे ना ी.

(३) प्रश्न ्द््ाित ना ी.
(४) कसबा बािडा येथील साींडपाणी प्ररियाया केंद्राची ब ु ताींशी कामे पणव ोत ीलेली ी े त.
(५) सदर साींडपाणी प्ररियाया केंद्राींची ब ु ताींशी कामे पणव ोत ीलेली असन प्रकल्प कायावजन्ित

ााला ी े. तसेच जयींती नाला ते प्ररियाया केंद्रापयंतच्या दाब निलकेचे काम पणव ााले असन
दाब निलका कायावजन्ित करणेत ीलेली ी े .
___________
िोयाहापरू महानगरपामलिेया पाणीपरु वठा ववभागाांतगवत असणा-या शहरातील अनेि पाण्याया
टाकयाांची दरु ावथ ा लाली असयायाबाबत

(३)

१०७७ (२३-१२-२०१४).

श्री.राजेश षीरीरसागर (िोयाहापूर उत्तर), डॉ.सुजजत ममणचेिर

(हातिणांगले), श्री.उयाहास पाटील (मशरोळ) :
करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा

वि.स. २०० (3)
(१) कोल् ापर म ानगरपािलकेच्या पाणीपुरिठा विर्ागाींतगवत असणा-या श रातील विविध
र्ागातील अनेक पायाच्या ्ाक्याींची दरु ाि्था ााली ी े ,

े खरे ी े काय,

(२) असल्यास, सदरची दरुप
ु ्ती न ााल्यास मोठा अपघात
दररोज लाखो िल्र पाणी िाया जाते,

े

ोयाची शक्यता ी े तसेच

ी खरे ी े काय,

(३) असल्यास, या पायाच्या ्ाक्याींची द्
ु ्ती करयाकतरता म ानगरपािलकेने कोणती पािले
्चलली ी े त िा ्चलयात येत ी े ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२२-०६-२०१६) : (१)

े अींशत: खरे ी े.

(२) ना ी.
(३) म ानगरपािलकेमा्वत दरुप
ु ्तीची कायविा ी करयात येत ी े .
___________

िोयाहापूर शहरातील अपुऱ्या रथत्याांची िामे पूणव िरण्याबाबत
(४)

२८२८ (२३-१२-२०१४).

डॉ.सुजजत ममणचेिर (हातिणांगले) :

सन्माननीय मुख्यमांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) कोल् ापर श रातील अपुऱ्या र्त्याींचे काम करयास ीयीरबीने असमथवता दशवविल्याने
ीयीरबी कींपनीची बँक

मी जप्त करुपन त्या रकमेतन अपरु े र्ते करयाचा रनणवय

म ानगरपािलकेने मा े नोह ें बर, २०१४ च्या सम
ु ारास घेतला ी े,

े खरे ी े काय,

(२) असल्यास, सदरच्या रक्कमेतन या अपुऱ्या र्त्याींची कामे पणव करयाकरीता ीता
कोणती कायविा ी करयात येत ी े ,

(३) असल्यास, सदरचे र्ते केह ापयंत पणव

ोयाचे शासनास अपे्क्षत ी े ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२१-०६-२०१६) : (१), (२) ि (३)

ोय. शासन राजपत्र िद.०३.०२.२०१६

अन्िये या प्रकल्पातील पथकर नाके बींद करयाचा रनणवय शासनाने घेतला असन प्रकल्पाच्या
परताहयाची रक्कम रनजश्चत करयाची कायविा ी करयात येत ी े.
___________
ियायाण - डोंबबवली (जज.ठाणे) शहराांना जोडणा-या पत्रीपूल - एमेयडीसी मागावची दरु ावथ ा
लाली असयायाने प्रवाशाांची मोठया प्रमाणावर गैरसोय होत असयायाबाबत

(५)

३३३२ (२३-१२-२०१४).

श्री.सुभाष भोईर (ियायाण ग्रामीण) :

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

कल्याण

-

डोंबबिली

(जज.ठाणे)

श राींना

जोडणा-या

सन्माननीय मुख्यमांत्री
पत्रीपल

मागावची दरु ाि्था ााली असल्याने प्रिाशाींची मोठया प्रमाणािर गररसोय
काय,

-

ोत ी े ,

एमीयडीसी
े खरे ी े

वि.स. २०० (4)
(२) असल्यास, सदर

र्त्याच्या दरुप
ु ्तीचे काम कल्याण - डोंबबिली म ानगरपािलकेने

घेतले असन सदरचे काम सींथगतीने सुरुप ी े,
(३) असल्यास, सदर

े

ाती

ी खरे ी े काय,

र्त्याच्या दरुप
ु ्तीचे काम तातडीने पणव

ोयाबाबत शासनाकडन

ीजतागायत कोणती कायविा ी करयात ीली िा येत ी े ,
(४) नसल्यास,

ोत असलेल्या विलींबाची सिवसाधारण कारणे काय ी े त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२०-०५-२०१६) : (१)

े खरे ना ी.

(२), (३) ि (४) सदर र्त्याच्या दरुप
ु ्ती ि मजबत
ु ीकरणाचे काम म ानगरपािलकेने

ाती

घेतले ी े. या र्त्याचे ७५ ्क्के काम पणव ााले असन ्िवतरत काम प्रगतीपथािर ी े .
म ानगरपािलकेकडन या र्त्याचे काम विकास योजनेनस
ु ार करयात येत असन

िा नाींना जाया-येयासाठी पयावयी हयि्था म् णन जुना र्ता दरुप
ु ्त करयात ीला ी े .

या र्त्याच्या अींतगवत असलेल्या जलिाि न्या ि विद्यत
ु िाि न्याींच्या अडथळ्यामळ
ु े

काम पणव

ोयास थोडा अिधी लागत ी े .

___________
राज्यातील सवव महानगरपामलिा, नगरपामलिा, नगरपररषद व जजयाहा पररषद षीरेत्राांसाठी लागु
असलेयाया वविास ननयांत्रण ननयमावली मराठी भाषेत उपलब्ध नसयायाबाबत.

(६)

३३८३ (२३-१२-२०१४).

श्री.लक्ष्मण जगताप (धचांचवड), प्रा.राम मशांदे (िजवत जामखेड) :

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील सिव म ानगरपािलका, नगरपािलका, नगरपतरषद ि जजल् ा पतरषद क्षेत्राींसाठी
लागु असलेल्या विकास रनयींत्रण रनयमािली मराठी र्ाषेत ्पलब्ध ना ी,

े खरे ी े काय,

(२) असल्यास, सदर विकास रनयींत्रण रनयमािली या मराठी र्ाषेत ्पलब्ध्ा करणेकामी
शासनाच्या ितीने ीदे श रनगवमीत करयात ीले ी े त काय,
(३) सदर विकास

रनयींत्रण रनयमािली

विचाराधीन ी े रियकींिा कसे,

मराठी र्ाषेत ्पलब्ध करणेकामी शासनाच्या

(४) असल्यास, सदर कायविा ी कधीपयंत करयात ये ल, विलींबाची सिव साधारण कारणे काय
ी ेत ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२१-०६-२०१६) : (१)

ोय.

(२), (३) ि (४) बाींधकाम परिानगी दे ताींना त्यामधील इमारतीच्या प्रत्येक र्ागाची हयाख्या ि
वििरण

े सिवसाधारण पणे इींग्रसजी मध्ये असल्यामुळे म ानगरपािलका / नगरपािलका याींच्या

विकास रनयींत्रण रनयमािली इींग्रसजी र्ाषेमध्ये ्पलब्ध ी े त. इींग्रसजी मध्ये असलेल्या विकास

रनयींत्रण रनयमािलीचे मराठी मध्ये रुपपाींतरण करयाचे काम र्ाषा सींचालनालयाकडन करयात
येत ी े .
___________

वि.स. २०० (5)
पुणे महानगरपामलिा व वपांपरी धचांचवड षीरेत्रातील सवव ववनापरवाना बाांधिामाांना
नतप्पट शाथतीिर ेिारणी बाबत

(७)

४२२२ (२३-१२-२०१४).

श्री.जगदीश मुळीि (वडगाव शेरी) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

(१) पुणे म ानगरपािलका ि वपींपरी-गिचींचिड क्षेत्रातील सिव विना परिाना बाींधकामाींना रतप्प्

शा्ती कर ीकारणी करणेबाबत शासनाने अध्यादे श लाग करुपन म ानगरपािलका प्रशासनास
कर िसुली करयाचे ीदे श िदले ी े त,

े खरे ी े काय,

(२) असल्यास, सदर शा्ती कर लाग केल्याप्रकरणी लोक प्ररतरनधी ि नागरीकानी मोचाव
ीींदोलन या स

विविध मागावने शासनास शा्ती कर रद्द करणे बाबत मागणी केली ी े ,

े

ी खरे ी े काय,
(३) असल्यास, ्क्त प्रकरणी शासन काय कायविा ी करणार ी े ि करीत ी े ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२१-०६-२०१६) : (१) सन २००८ च्या म ाराषर अगिधरनयम ामाींक २
िदनाींक ४.१.२००८ रोजीचे राजपत्रात प्रिसध्द केला असन सदर अगिधरनयमानस
ु ार म ाराषर
म ानगरपािलका अगिधरनयमामध्ये कलम २६७ अ नहयाने समाविष् करयात ीले ी े .

त्यानुसार सदर कलमात अनगिधकृत इमारतीींिर मालमत्ता कराच्या दप्ु प् इतकी शा्ती
ीकारयाची तरतद ी े.
(२)

ोय.

(३) अनगिधकृत बाींधकामाींस ीळा घालणे ीणण त्यास प्ररतबींध करणे यासींबध
ीं ात विचार
करयासाठी िदनाींक २८.९.२०१५ च्या शासन रनणवयान्िये सिमती गठीत करयात ीलेली
ी े.
___________
िन्हान (जज.नागपूर) ये े नवीन नळपाणी पुरवठा योजना सुरू िरण्याचा प्रथताव
(८)

९५२३ (०७-०४-२०१५).

श्री.डड मयालीिाजन
ूव रे ड्डी (रामटे ि) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

(१) कन् ान (जज.नागपर) येथे नळपाणी परु िठा निी योजना स्
ु करयाचा प्र्ताि शासनाच्या
विचाराधीन ी े ,

े खरे ी े काय,

(२) असल्यास, सदर प्र्तािािर शासनाने रनणवय घेतला ी े काय, त्याचे ्ि्प काय ी े ,
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय ी े त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२१-०६-२०१६) :(१), (२) ि (३) सदर प्र्ताि शासनाच्या विचाराधीन
ी े.
___________

वि.स. २०० (6)
पोलीस िमवचाऱ्याांना शासन ननणवयान्वये ननवासथ ाने ममळण्याबाबत
(९)

२२७१८ (१०-०८-२०१५).

अॅड.भीमराव धोंडे (ेष्ट्टी), श्री.सुननल मशांदे (वरळी) :

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्य शासनाच्या िदनाींक २ जन, २००४ रोजीच्या शासन रनणवयान्िये पोलीस िशपायाींना
३६६ चौ. ्ु्ाींचे ि पोलीस

िालदाराींपासन पोलीस ्परनरीक्षक पदापयंत ४७३ चौ.्ु्ाींचे

रनिास्थान पुरविणे ीिश्यक ी े ,

े खरे ी े काय,

(२) असल्यास, पोलीस दलाकडे सद्य:ज्थती असलेली ब ु ताींश रनिास्थाने १८० ते २२०
चौ.्ु्ाची ी े त, े ी खरे ी े काय,
(३) असल्यास, सदर

शासन रनणवयान्िये पोलीस कमवचाऱ्याींना रनिास्थाने िमळयाबाबत

तसेच ्पलब्ध रनिास्थानाींचे चौ.्ु्ाींप्रमाणे घरर्ाडे ीकारयाबाबत शासनाकडन कोणती
कायविा ी करयात ीली िा येत ी े ,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय ी े त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२४-०६-२०१६) : (१) ि (२)

ोय.

(३) पोलीस अगिधकारी कमवचाऱ्याींच्या रनिास्थानाींच्या ीकारमानाचे रनकष सुधातरत करयाचा
प्र्ताि शासनाच्या विचाराधीन ी े .
(४) प्रश्न ्द््ाित ना ी.
___________
ियायाण मधील ठािूली ये ील धोिादायि इमारती महहन्याभरात पाडण्याचा
िृती ेराखडा तयार िरण्यात ेयायाबाबत

(१०)

३०३०९ (२१-०१-२०१६).

श्री.अथलम शेख (मालाड पजश्चम) :

श्री.नसीम खान (चाांहदवली), श्री.अममन पटे ल (मांब
ु ादे वी),

काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील

(१) कल्याण मधील ठाकली येथील धोकादायक मातक
व ना ााल्यािर
ु ्
ृ ृ पा इमारत कोसळन दघ
श रातील धोकादायक असलेल्या ६८६ परकी ४२ इमारती मि न्यार्रात पाडयाचा कृती
ीराखडा तयार करयात ीला

ोता त्यानस
ु ार म ापािलकेने ४२ परकी २७ इमारती पाडयाचे

लक्ष्य पणव केले असल्याचे मा े सप््े बर, २०१५ दरम्यान रनदशवनास ीले ी े ,

े खरे ी े

काय,
(२) असल्यास, या पडलेल्या इमारतीतील रि िाश्याींचे पुनि
व सन करयाबाबत शासनाने कोणती
कायविा ी केली िा करयात येत ी े ,

(३) अद्याप कायविा ी केली नसल्यास, विलींबाची कारणे काय ी ेत ?

वि.स. २०० (7)
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१८-०६-२०१६) : (१)

ोय,

कल्याण-डोंबबिली म ानगापािलकेमा्वत त्याींच्या क्षेत्रात असलेल्या धोकादायक इमारतीींिर
प्रर्ािी कारिा
“कृरत

करयासाठी िद.०४/११/२०१५ रोजीच्या ीदे शान्िये प्रर्ागरन ाय कालबध्द

ीराखडा”

रनजश्चत

केला

ी े.

त्यानुसार

मा े

डडसेंबर,

२०१५

अखेरपयंत

म ानगरपािलकेने ि इमारत मालकाने एकण ९० अरतधोकादायक इमारती रनषकािसत केल्या
ी े त.
(२) कल्याण-डोंबबिली म ानगरपािलकेच्या मींजर विकास रनयींत्रण रनयमािलीमध्ये Appendix
“R”

नस
ु ार

शासनाने

गठीत

इमारतीींना अरततरक्त च्
प्राप्त

ााल्यानींतर

म ानगरपािलकेमा्वत

्क्त

केलेल्या

सिमतीमा्वत

धोकादायक

अगिधकृत/र्ाडेकरुपहयाप्त

क्षेत्र अनुज्ञेय ी े. त्यानुसार असे प्र्ताि नगररचना विर्ागाकडे
इमारतीींना

पुढील

कायविा ी

रनयमानुसार
करयात

अरततरक्त

येत,े

असे

म ानगरपािलका याींनी कळविले ी े .

च्

क्षेत्र

ीयुक्त,

मींजर

करुपन

कल्याण-डोंबबिली

(३) प्रश्न ्द््ाित ना ी.
___________
मुांबई महानगरपामलिेया जी/दक्षषीरण ववभागाचे सहाय्यि ेयुकत श्री.िेशव उबाळे याांया
िायविाळात लालेयाया िामाांची चौिशी होण्याबाबत

(११)

३२१३९ (२१-०१-२०१६).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) मुींब

श्री.सुननल मशांदे (वरळी) :

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

म ानगरपािलकेच्या जी/द्क्षण विर्ागाचे स ाय्यक ीयक्
ु त श्री.केशि ्बाळे याींच्या

कायवकाळात ाालेल्या कामाींची चौकशी

ोयाबाबतचे लेखी रनिेदन मा.्थारनक लोकप्ररतरनधी

याींनी िदनाींक १५ जल
ु ,र २०१५ रोजी मा.मख्
ु यमींत्री म ोदयाींकडे िदले ी े ,
(२) असल्यास, सदर

े खरे ी े काय,

रनिेदनाच्या अनुषींगाने शासनाकडन चौकशी करयात ीली ी े काय,

(३) असल्यास, चौकशीत काय रनषपन्न ााले ी े ीणण सींबींगिधत स ाय्यक ीयुक्ताींिर
शासनाकडन कोणती कारिा

करयात ीली ी े िा येत ी े ,

(४) नसल्यास, विलींबाची सिवसाधारण कारणे काय ी े त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१५-०६-२०१६) : (१)
(२) सदर रनिेदनाच्या अनुषींगाने ब ृ न्मुींब

ोय,

े खरे ी े .

म ानगपािलकेच्या जी/द्क्षण विर्ागाने तत्कालीन

स ाय्यक ीयुक्त श्री.केशि ्बाळे याींच्याकडन खुलासा मागवियात ीला

ोता. त्याींनी सादर

केलेला खल
ु ासा समसधानकारक असल्याने याबाबत म ानगरपािलकेमा्वत चौकशी करयात
ीली ना ी.

(३) ि (४) प्रश्न ्द््ाित ना ी.
___________

वि.स. २०० (8)
मुांबईतील ववाोळी, िन्नमवार नगर ये ील महानगरपामलिेया
महात्मा फुले रुग्णालयाची लालेली दरु वथ ा

(१२)

३२३१० (२१-०१-२०१६).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.सुननल राऊत (ववाोळी) :

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) मुींब तील विाोळी, कन्नमिार नगर येथील पािलकेच्या म ात्मा ्ुले रुपग्णालयात लाखो
रुपग्णाींना सेिा िदली जाते, सन २००९ मध्ये का ी को्ीींचा रनधी खचव करुपन या रुपग्णालयाींची
डागडुजी करयात ीली

ोती, तरी सुध्दा सद्य:ज्थतीत या इमारतीींच्या िर्ींतीींना तडे गेले

असन ्े कुचा ीधार दे यात ीला असल्याचे मा े ऑग््, २०१५ मध्ये िा त्या दरम्यान
रनदशवनास ीले ी े ,

े खरे ी े काय,

(२) असल्यास, या रुपग्णालयाच्या दरुप
ु ्ती कामाींचा रनधी योग्य प्रकारे

न िापरल्याने

रुपग्णालयाची अशी अि्था ाालेली ी े , सदर दोषी अगिधकारी ि कमवचाऱ्याींिर शासन का ी
दीं डात्मक कारिा

करणार ी े काय,

(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय ी े त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१४-०६-२०१६) : (१)

ोय,

े खरे ी े .

सदर रुपग्णालयाच्या िर्ींतीच्या प्ला््रला तडे गेल्याचे रनदशवनास ीले ी े . मख्
ु य

इमारतीचे ्रक्चरल ऑडीत ब ृ न्मींब
ु

म ानगरपािलकेमा्वत करयात ीले. इमारतीचे

ीयुषय ५-७ िषावनी िाढवियाच्या अनुषींगाने प्राप्त ाालेल्या ऑडी् अ िालानुसार Propping
करयात ीले ी े . (्े क लाियात ीले)
(२)

म ानगरपािलकेच्या

विि त

पध्दतीनुसार

सदर

रुपग्णालयाचे

प्ला््रीींग, रीं गकाम ि निीन लादीकाम सन २०१२ मध्ये करयात ीले

दरुप
ु ्ती,

ीींतर-बाह्य

ोते. सदर कामासाठी

िापरलेला रनधीचा अपहयय ाालेला ना ी. या्ति दीं डाज्तक कारिा चा प्रश्न ्द्भित ना ी.
(३) प्रश्न ्द््ाित ना ी.
___________
मांब
ु ई दादर ये ील डॉ. बाबासाहे ब ेांबेडिर याांया ऐनतहामसि
राजगह
ृ ाला फेरीवायायाांनी ववळखा घातला असयायाबाबत

(१३)

३२७६२ (२१-०१-२०१६).

श्री.हदलीप वळसे-पाटील (ेांबेगाव), श्री.जजतेंद्र ेव्हाड (मुांरा

िळवा), श्री.हदपि चव्हाण (फलटण), श्री.सुरेश लाड (िजवत), श्री.जयांत पाटील (इथलामपूर),
श्री.वैभव वपचड (अिोले), श्री.मिरां द जाधव-पाटील (वाई) :
गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) मुींब

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

दादर येथील डॉ. बाबासा े ब ीींबेडकर याींच्या ऐरत ािसक राजग ृ ाला ्ेरीिाल्याींनी

विळखा घातला असल्याचे मा े सप््ें बर, २०१५ मध्ये िा त्या दरम्यान रनदशवनास ीले,
ी े काय,
(२) असल्यास, ्क्त प्रकरणी शासनामा्वत पा णी केली ी े काय,

े खरे

वि.स. २०० (9)
(३) असल्यास, पा णीचे रनषकषव काय ी े त ि तद् नुसार डॉ.बाबासा े ब ीींबेडकर याींच्या
ऐरत ािसक राजग ृ ासर्ोिती र्त्याींत बसविलेल्या ्ेरीिाल्याींना

्विणेबाबत शासनाने कोणती

कायविा ी केली िा करयात येत ी े ,

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

दे वेंद्र

फडणवीस

(१५-०६-२०१६)

अनुज्ञापत्रधारक ््ॉल्स कायवरत

(२) ि (३) सदर प्रकरणी ब ृ न्मींब
ु

:(१)

े

खरे

ना ी.

ोते.

परीं तु

सदर

पतरसरात

चार

म ानगरपािलकेमा्वत पा णी करयात ीली असन, सदर

पतरसरातील चार अनुज्ञापत्रधारक ््ॉल्स डडसेंबर, २०१५ मध्ये ्थलाींतरीत करयात ीले
ी े त ि सदर िठकाणी रनरीक्षणाखाली ठे ियात ीले ी े .
(४) प्रश्न ्द््ाित ना ी.
___________
मुांबई अणुशकती नगर व वाांद्रा ये े वविासाया नावाखाली सुमारे ९०२ लाडे तोडण्यासाठी
महापामलिेने वविासिास परवानगी हदयायाबाबत

(१४)

३२७६७ (२१-०१-२०१६).

श्री.हदलीप वळसे-पाटील (ेांबेगाव), श्री.जजतेंद्र ेव्हाड (मुांरा

िळवा), डॉ.सतीश (अण्णासाहे ब) पाटील (एरां डोल), श्री.किसन ि ोरे (मरु बाड), श्री.सांजय
िेळिर (ठाणे), श्री.जयांत पाटील (इथलामपूर), श्री.वैभव वपचड (अिोले), श्री.मिरां द जाधवपाटील (वाई) :
(१) मुींब

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

अणुशक्ती नगर ि िाींद्रा येथे विकासाच्या नािाखाली सम
ु ारे ९०२ ााडे तोडयासाठी

म ापािलकेने विकासकास परिानगी िदली ी े ,

े खरे ी े काय,

(२) तसेच सदर िक्ष
तोडणीसाठी परिानगी दे ताना िक्ष
रोपणाची जबाबदारी विकासकाींिर
ृ
ृ
्ाकयात ीलेली ना ी,

े

ी खरे ी े काय,

(३) असल्यास प्रश्न र्ाग (१) ि (२) बाबत शासनामा्वत चौकशी केली ी े काय,
(४) असल्यास चौकशीत काय ीढळन ीले ि तद् नुसार पुढे कोणती कायविा ी केली िा
करयात येत ी े ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१४-०६-२०१६) : (१)

े खरे ना ी. तथावप, अणुशक्तीनगर ि िाींद्रे (प)

येथील ११३ ााडे कापयास ि ७८९ ााडे पुनरोवपत करयास म ापािलकेच्या िक्ष
ृ प्रागिधकरण
सिमतीच्या मींजुरीनुसार परिानगी िदलेली ी े.
(२)

े खरे ना ी. तथावप, िक्ष
ु ार िक्ष
ृ प्रागिधकरणाने िदलेल्या परिानगीनस
ृ रोपणाची जबाबदारी

सींबींगिधत विकासकाची ी े.

(३) ि (४) प्रश्न ्द््ाित ना ी.
___________

वि.स. २०० (10)
मुांबई महानगरपामलिािडून साववजननि ेरोग्य ववभागामाफवत २४ ववभागातफे लॉटरी
पध्दतीचा अवलांब िरुन मुांबईतील ताराांकित हॉटे यास व प्र म श्रेणी
उपहारगह
ृ ाांची तपासणी िरण्यात येत असयायाबाबत

(१५)

३२८११ (२१-०१-२०१६).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) मुींब

श्री.प्रिाश फातपेिर (चें बूर) :

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

म ानगरपािलकाकडन सािवजरनक ीरोग्य विर्ागामा्वत २४ विर्ागात्े लॉ्री

पध्दतीचा अिलींब करुपन मुींब तील ताराींरियकत

ॉ्े ल्स ि प्रथम श्रेणी ्प ारग ृ ाींची तपासणी

करुपन ीरोग्य ि ्िच्छतेचे रनकष लािन यामध्ये रनयमात न बसणा-या ताराींरियकत

ॉ्े ल्स ि

्प ारग ृ ाींचे परिाने रद्द केले जाणार असताना शाळा रुपग्णालये रे ल्िे ्थानके पदपथािर
न्यायालयाने ्घड्यािर अन्न िशजियास मज्जाि केला असताना सुध्दा ीरोग्य विर्ागाच्या
अगिधकाऱ्याींच्या सींगनमताने

े प्रकार राजरोसपणे सुरुप असल्याचे िदनाींक २ सप््ें बर, २०१५ च्या

दरम्यान रनदशवनास ीले ी े ,

े खरे ी े काय,

(२) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने सींबींगिधत अगिधकाऱ्याींिर कोणती कारिा

केली,

(३) नसल्यास विलींबाची कारणे काय ी े त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१५-०६-२०१६) : (१)

े खरे ना ी.

(२) ि (३) प्रश्न ्द््ाित ना ी.
___________
परळ ये ील एफ-द. िायावलयातील िर वसल
ु ी अधधिारी याांना
लाचलुचपत प्रनतबांध ववभागाने अटि िेयायाबाबत

(१६)

३२८४३ (२१-०१-२०१६).

श्री.योगेश सागर (चारिोप) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील

(१) िशिडी ाॉस रोड (मुींब ) येथील मज्जदीची जागा पािलकेच्या अिर्लेखानस
ु ार िशिडी

वपपल्स िेल््ेयर सोसाय्ीच्या नािे असल्याचे जाि र केल्याने मदरशाचे र््ी याींचेकडन
द्ताऐिजािर मदरशाींची नोंद करयास मींजरी

िमळिन

दे यासाठी लाच ज्िकारताना

पािलकेच्या परळ येथील ए्-द. कायावलयातील कर िसल
ु ी अगिधकारी सींजय काींबळे याींना

लाचलुचपत प्ररतबींध विर्ागाने (एसीबी) अ्क केल्याचे िदनाींक ०८ सप््ें बर, २०१५ रोजी िा
त्यादरम्यान रनदशवनास ीले ी े ,

े खरे ी े काय,

(२) असल्यास, ्क्त प्रकरणी चौकशी करयात ीली ी े काय, चौकशीत कोणती माि ती
समोर ीली तसेच पढ
ु े कोणती कारिा

करयात ीली िा करयात येत ी े,

(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय ी े त ?

वि.स. २०० (11)
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२९-०४-२०१६) : (१)

ोय.

(२) ि (३) मदरसा च्या नािे िशिडी येथील जमीन नोंद

ोयासाठी रुपपये १,००,०००/- इतकी

लाचेची मागणी करुपन रुपपये २५,०००/- इतकी लाचेची रक्कम रिय्यावदी श्री.बद्रद्द
ु ीन खलील
अ मद

शेख याींचेकडन ज्िकारले प्रकरणी ीरोपी लोकसेिक श्री.सींजय िशिराम काींबळे , कर

िसुली अगिधकारी ि श्री.राजेंद्र एकनाथ मोरे , कर िसुली पयविेक्षक याींना िद.०८.०९.२०१५ रोजी
अ्क करयात ीली

ोती. त्याींचेविरुपध्द एसीबी गुन् ा नोंद ामाींक ५३/२०१५, लाचलुचपत

प्ररतबींधक अगिधरनयम, १९८८ च्या कलम ७, १२, १३(१)(ड)स

१३(२) अन्िये गुन् ा दाखल

करयात ीला ी े. ीरोपीस मा.विशेष न्यायालयाने िदनाींक १४.०९.२०१५ रोजी जामीन मींजर
केला ी े . सदर गुन्ह्याचा तपास सुरुप ी े .

___________

िाांहदवली (पव
ू )व ये ील पोयसर नदीचे सश
ु ोभीिरणाबाबत
(१७)

३३२५५ (२१-०१-२०१६).

श्री.अतल
भातखळिर (िाांहदवली पव
ु
ू )व :

सन्माननीय

मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) काींिदिली (पिव) येथील पोयसर नदीचे सश
ु ोर्ीकरण करयाची योजना शासनाच्या
विचाराधीन ी े ,

े खरे ी े काय,

(२) असल्यास, सदर नदीचे सश
ु ोर्ीकरण गिचतळे सिमतीच्या मागवदशवक सचनेनस
ु ार
ी े,

े

ोणार

ी खरे ी े काय,

(३) असल्यास, सदर काम केह ा सुरुप

ोणार ी े , तसेच, सदर कामासाठी रियकती खचव

अपे्क्षत ी े ,

(४) असल्यास, सदर योजनेंतगवत कोणकोणती सश
ु ोर्ीकरणाची कामे केली जाणार ी े त, सदर
काम पणव

ोयासाठी रियकती कालािधी लागणार ी े ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१५-०६-२०१६) : (१) काींिदिली (पिव) येथील पोयसर नदीचे सुशोिर्कण
करयाची बाब प्राथिमक ्तरािर ब ृ न्मुींब

म ानगरपािलकेच्या विचाराधीन ी े.

तथावप, पोयसर नदीच्या सींरक्षण िर्ींतीचे बाींधकाम / रुपींदीकरण / खोलीकरण करयाचे

काम बिम््ोिॅड प्रकल्पाींतगवत सुरुप ी े .

(२) गिचतळे सिमतीच्या िश्ारशीनुसार पोयसर नदीच्या रुपींदीकरण/खोलीकरण करयाचे काम
सुरुप ी े .

(३) ि (४) सदर सश
ु ोिर्करणाचा प्र्ताि म ानगरपािलका ्तरािर प्राथिमक ज्थतीत
विचाराधीन असन सदर योजनेचा प्र्ताि अद्यावप तयार करयात ीलेला ना ी.
___________

वि.स. २०० (12)
मुांबई महापामलिेया शाळाांमध्ये मशषीरिाांची ररकत पदे असयायाबाबत
(१८)

३४०२५

(२१-०१-२०१६).

श्री.िालीदास िोळां बिर (वडाळा) :

श्री.हदपि

श्री.सुरेश

लाड

(िजवत),

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील

काय :(१) मुींब

चव्हाण (फलटण),

म ापािलकेच्या शाळाींमध्ये िशक्षकाींची दीड

२०१५ मध्ये िा त्या दरम्यान रनदशवनास ीले,

जार पदे तरक्त असल्याचे मा े ऑग््,

े खरे ी े काय,

(२) असल्यास, विद्यार्थयांचे शरक्षणणक नुकसान

ोि नये म् णन म ापािलकेच्या शाळे त

िशक्षकाींची पदे पण
व मतेने र्रणेबाबत शासनाने कोणती कायविा ी केली िा करयात येत ी े ,
ु क्ष
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय ी े त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१५-०६-२०१६) :(१) ब ृ न्मुींब

म ानगरपािलकेच्या िशक्ष्ाण विर्ागातील

प्राथिमक शाळाींच्या ी्थापनेिर विविध माध्यमातील प्राथिमक प्रिश्क्षत िशक्षक ि विषय
िशक्षकाींची एकण १३,४२० अनस
ु गिचत पदे ी े त, त्यापरकी १०,६३३ पदाींिर िशक्षक कायवरत
असन, २७८७ पदे तरक्त ी े त.
(२) ब ृ न्मुींब
सींख्या

म ानगरपािलकेच्या शाळाींमध्ये २७८७ पदे तरक्त िदसन येत असली तरी िशक्षक

ी विद्याथी सींख्येिर ीधारीत असते.

बालकाींचा मो्त ि सक्तीच्या िशक्षणाचा
प्सींख्येच्या

प्रमाणात

ीिश्यक

तेिढे

िशक्षक

क्क अगिधरनयम २००९ नस
ु ार विद्याथी

प्राथिमक

विर्ागात

्पलब्ध असल्याने

सद्य:ज्थतीत निीन िशक्षकाींची र्रती करयाची ीिश्यकता ना ी.
(३) प्रश्न ्द््ाित ना ी.
___________
मुांबईला पाणी पुरवठा सुरळीत होण्यासाठी उपायोजना िरणेबाबत
(१९)

३४५२९ (२१-०१-२०१६).

श्री.राज पुरोहहत (िुलाबा), श्री.सांजजवरे ड्डी बोदिुरवार (वणी),

श्री.सुधािर दे शमुख (नागपूर पजश्चम), श्री.िृष्ट्णा खोपडे (नागपरू पूव)व , श्री.वविास िांु भारे
(नागपूर मध्य), श्री.सुधािर िोहळे (नागपूर दक्षषीरण) :
गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

मुींब ला

सात

तलािाींतन

वपयाच्या

पायाचा

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

पुरिठा

केला

जात

असन

पाऊस

समाधानकारक न ााल्याने श रािर ३० ्क्के पाणी कपात करयाची िेळ ील्याचे मा े
सप््ें बर, २०१५ मध्ये िा त्या दरम्यान रनदशवनास ीले ी े ,

े खरे ी े काय,

(२) असल्यास, म ानगरपािलका प्रशासनाने यापिी २० ्क्के पाणी कपात केल्यानींतर
मुींब कराींिर पाणी सींक् ओढिले

ोते,

े

ी खरे ी े काय,

(३) असल्यास, म ानगरपािलका प्रशासनाने वपयाच्या पायाबाबत कोणती ्पाययोजना केली
िा करयात येत ी े त,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय ी े त ?

वि.स. २०० (13)
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१५-०६-२०१६) : (१) मुींब त समाधानकारक पाऊस न ााल्याने िद. २६
ऑग्््, २०१५ पासन पाणी पुरिठ्यात १५% कपात करयात ीली ी े .
(२) सन २०१० मध्ये २०% पाणी कपात करयात ीली
िाढल्या

ोती त्यािेळी नागतरकाींच्या ताारी

ोत्या.

पायाच्या िेळेत ि वितरण हयि्थेत ीिश्यक ते बदल करुपन मुींब कराींना पाणी

पुरिठा करयात ीला

ोता.

(३) मुींब त सप््ें बर, २०१५ पासन १५% पाणी कपात करयात ीली असन, ्पलब्ध पाणी
मींब
ु कराींना ३१/०७/२०१६ पयंत परु े ल असे रनयोजन म ापािलकेमा्वत करयात ीले ी े.
(४) प्रश्न ्द््ाित ना ी.

___________
जळगाांव जजयाहयातील चोपडा नगरपररषदे या लहान व मध्यम शहराची एिाजत्मि शहर
वविास योजनाांचा (ेयडीएसएमटी) सववथतर प्रियापाबाबत
(२०)

३५४४० (२१-०१-२०१६).

श्री.चांद्रिाांत सोनावणे (चोपडा) :

सन्माननीय मुख्यमांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) जळगाींि जजल् यातील चोपडा नगरपतरषदे च्या ल ान ि मध्यम श राची एकाजत्मक श र
विकास

योजनाींचा

(ीयडीएसएम्ी)

सवि्तर

प्रकल्प अ िाल

राज्य्तरीय

सिमतीच्या

मान्यतेसाठी स सींचालक नगररचना याींनी प्रधान सगिचि नगरविकास विर्ाग, नवि-९ याींच्याकडे
िद.१७ माचव, २०१० रोजी प्र्ताि सादर केलेला ी े ,
(२) असल्यास, चोपडा नगरपतरषद

े खरे ी े काय,

द्दीत विकास कामाींचा मोठया प्रमाणात अनुशेष

योजनेच्या खात्यात रनधी िशल्लक असन दे खील ४ िषावत योजनेअींतगवत सिमतीची
ााल्यामळ
ु े मान्यते अर्ािी िशल्लक रनधीतन विकास कामे करता येत ना ी,

े

ी े ि
बरठक न

ी खरे ी े

काय,

(३) असल्यास, योजनेअींतगवत सिमतीची बरठक तात्काळ घेयाबाबत शासन काय कायविा ी
करणार ी े ,
(४) असल्यास, विकास कामे

ोयासाठी शासनाने कोणती ्पाययोजना केली िा करयात येत

ी े,
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय ी े त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०९-०६-२०१६) : (१) सदरचा प्र्ताि स सींचालक नगररचना, पुणे याींनी
िदनाींक १०/०३/२०१० च्या पत्रान्िये शासनास सादर केलेला ी े .
(२), (३) ि (४)
राज्य ्तरीय सिमतीची बरठक िदनाींक ११/०३/२०१६ रोजी ााली ी े.
(५) कायविा ी सुरुप ी े .

___________

वि.स. २०० (14)
मुांबई महापामलिेया रुग्णालयात धषधाांचा तुटवडा असयायाबाबत
(२१)

३६३८१ (२१-०१-२०१६).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) मुींब

श्री.राज पुरोहहत (िुलाबा) :

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

म ापािलकेच्या रुपग्णालयाींमध्ये मागील सात मि न्याींपासन रुपग्णाींच्या नातेिा काींना

बा े रील औषधाींच्या दक
ु ानाींमधन औषधे ीणयास र्ाग पाडले जात ी े तसेच, एक्सरे

रिय्ल्मचा ी तु्िडा असन का ी मि न्याींपासन एक्स रे मिशन खरे दी न करता खासगी
लॅ बमधन एक्स रे काढयास साींगिगतले जात असल्याचे मा े ऑक््ोबर, २०१५ च्या रतसऱ्या
ीठिड्यात रनदशवनास ीले ी े ,

े खरे ी े काय,

(२) असल्यास, रुपग्णालयाच्या अगिधषठाता ि ्पअगिधषठाता याींचे औषध दक
ु ाने ि लॅ बिाले
याींच्याशी सा्े -लो्े असल्याचे ्पष् ीढळन ीले ी े,

े

ी खरे ी े ,

(३) असल्यास, म ानगरपािलकेच्या कोण-कोणत्या रुपग्णालयात असे प्रकार
(४) असल्यास, सदर रुपग्णालयात

ोत ी े त,

ोत असलेल्या या प्रकरणाची चौकशी करयात ीली ी े

काय,
(५) असल्यास, चौकशीत काय ीढळन ीले ी े ि त्यानस
ु ार पुढे कोणती कारिा

करणार

ी े,

(६) अद्यापपयंत कारिा

केली नसल्यास विलींबाची कारणे काय ी े त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१५-०६-२०१६) : (१)
(२)

े खरे ना ी.

े खरे ना ी.

(३), (४), (५) ि (६) प्रश्न ्द््ाित ना ी.
___________
मुांबईतील िे.ई.एम. रुग्णालयात मत
ृ असलेयाया व्यकतीांया नातेवाईिाांिडून िमवचारी
पावलोपावली पैसे मागत असयायाबाबत

(२२)

३६३९९ (२१-०१-२०१६).

श्री.राज पुरोहहत (िुलाबा), श्री.योगेश सागर (चारिोप) :

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मुींब तील के. .एम. रुपग्णालयात मत
ृ असलेल्या हयक्तीींच्या नातेिा काींकडन शीतग ृ ामध्ये

मत
ृ हयक्ती ठे ियापासन ते मयत घरी घेऊन जायापयंत कमवचारी पािलोपािली परसे मागत
असल्याचा प्रकार सरावस घडत असल्याची
रनदशवनास ीली ी े ,

े खरे ी े काय,

(२) असल्यास, परसे मागणारे कमवचारी
कमवचारी शिागार विर्ागात
ीले ी े ,

े खरे ी े काय,

बाब मा े ऑग््, २०१५ च्या दस
ु -या ीठिड्यात

े पॅथॉलॉजी विर्ागाच्या अखत्यारीत येतात तरी ी सदर

जेरी लािन मत
ृ ाींच्या नातेिा काींकडन परसे घेत असल्याचे ीढळन

(३) असल्यास, सींबींगिधत कमवचाऱ्याींिर कडक कारिा
अगिधषठाता याींना दे यात ीले ी े ,

े

करयाबाबतचे रनिेदन सदर रुपग्णालयाचे

ी खरे ी े काय,

वि.स. २०० (15)
(४) असल्यास, सदर रनिेदनानुसार दोषी असणाऱ्या कमवचाऱ्याींिर कोणती कारिा

करयात

ीली,

(५) असल्यास, त्याचे ्िरुपप काय ी े ,
(६) अद्यापयंत कारिा

करयात ीली नसल्यास

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१५-०६-२०१६) : (१)

ोणाऱ्या विलींबाची कारणे काय ी े त ?

े खरे ना ी.

(२)

े खरे ना ी.

(३)

े खरे ी े . सींबींगिधत कमवचाऱ्याींची चौकशी करयाचे ीदे श म ानगरपािलकेच्या जन

औषध िरद्यक शा्त्राच्या विर्ाग प्रमुखाींकडे सोपवियात ीले

ोते.

(४) ि (५) सदरील चौकशीअींती पुराहयाअर्ािी का ी रनषपन्न ााले ना ी.परीं तु असे प्रकार
र्विषयात घड नयेत या

े तने सींबींगिधत कामगाराींना समज दे यात ीली ी े . सुर्क्षततेच्या

्पाययोजनेंतगवत म ापािलका प्रशासनामा्वत सी.सी.्ी.ह ी. कॅमेरे लाियात येत ी े त. तसेच
जनजागत
ृ ी करयासाठी पो््सव लाियात ीले ी े त.
(६) प्रश्न ्द््ाित ना ी.

___________
महाराष्ट्र सव
ु णवजयांती नागरोत् ान महाअमभयान अांतगवत उथमानाबाद नगर पररषदे या
रथते वविास प्रियापास ननधी ममळणेबाबत

(२३)

३७९३५ (२१-०१-२०१६).

श्री.राणाजगजीतमसांह पाटील (उथमानाबाद) :

सन्माननीय

मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) म ाराषर सुिणवजयींती नगरोत्थान म ाअिर्यान अींतगवत ््मानाबाद नगर पतरषदे च्या र्ते
विकास प्रकल्पास शासनाने मा े सप््ें बर, २०१४ मध्ये िा त्या दरम्यान प्रशासकीय मान्यता
िदली ी े,

े खरे ी े काय,

(२) असल्यास, सदर प्र्तािाअींतगवत कोण कोणत्या कामाींना प्रशासकीय मान्यता दे यात ीली
असन त्यास रियकती रनधीची तरतद करयात ीली ी े ,
(३) असल्यास, अद्याप या कामाींसाठी रनधी िमळाला नसल्याने कामे सरुप
ु ााली ना ीत,

े

ी

खरे ी े काय,

(४) असल्यास, ्परोक्त प्र्तािास रनधीची तरतद करयाच्या अनुषींगाने शासनाने कोणती
कायविा ी केली िा करयात येत ी े ,

(५) अद्याप कोणतीच कायविा ी केली नसल्यास, विलींबाची कारणे काय ी े त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१४-०६-२०१६) : (१)

ोय,

े खरे ी े .

(२), (३), (४) ि (५) सदर प्रकल्पास िदलेली प्रशासकीय मान्यता शासनाने रद्द केली ी े .
___________

वि.स. २०० (16)
पुणे शहरातील सम
ु ारे ६०० वषीर
ृ तोडीया प्रथतावाांवर वषीर
ृ प्राधधिरणाने दोन महहन्याांत
िोणताही ननणवय न िेयायाने ही लाडे तोडली जाण्याचा धोिा ननमावण लायायाबाबत

(२४)

३७९८१

(१३-०१-२०१६).

श्री.मभमराव

तापिीर

(खडिवासला) :

सन्माननीय

मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पुणे श रातील सम
ु ारे ६०० िक्ष
ृ तोडीच्या प्र्तािाींिर िक्ष
ृ प्रागिधकरणाने दोन मि न्याींत
कोणता ी रनणवय न केल्याने

ी ााडे तोडली जायाचा धोका रनमावण ााल्याबाबत मा े

ऑग््, २०१५ मध्ये िा त्यादरम्यान रनदशवनास ीले,

े खरे ी े काय,

(२) असल्यास, सदर िक्ष
ृ तोडीचे प्र्ताि नहयाने मागिन त्यािरील
सुनािणी घेणार ी े,

े

रकतीींिर तातडीने

ी खरे ी े काय,

(३) असल्यास, रनयमानुसार िक्ष
ृ तोडीच्या अजांिर दोन मि न्याच्या कालािधीत रनणवय न
ााल्यास त्या िक्ष
ृ ाींना का ी अ्ीींच्या अधीन रा न मान्यता िमळाली असे समजले जाते,

े

ी

खरे ी े काय,

(४) ्क्त ्ल्लेणखत इ ामातील रनयम लाग असल्यास
प्र्ताि दे णाऱ्याींकडन ााडे कापली जायाची शक्यता ी े ,

े

रकतीींिरील सन
ु ािणी िशिायच

ी खरे ी े काय,

(५) ्क्त प्रकरणी शासनाकडन कुठली कायविा ी केली िा करयात येत ी े ,
(६) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय ी े त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२१-०६-२०१६) : (१) एकण २५० िक्ष
ृ तोडीच्या प्र्तािाींबाबत ्थारनक

ित्ृ तपत्रामध्ये िदनाींक ३१.१०.२०१५ रोजी जाि र रनिेदन दे िन, नागतरकाींकडन ीक्षेप/ रकती
मागवियात ीलेल्या

ोत्या, तसेच सदरचे २५० प्र्ताि मान्यतेसाठी िक्ष
ृ प्रागिधकरणाच्या

बरठकीमध्ये सादर करयात ीलेले
(२)

ोते.

े खरे ना ी.
िक्ष
ृ

प्रागिधकरण

सिमतीपुढे

प्र्ताि

सादर

करयापिी

प्रत्येक

प्रकरण

सींपणव

कागदपत्राींची पुतत
व ा अजवदार याींच्याकडन करुपन घेयात येत असन, सींबींगिधत अगिधकाऱ्याींमा्वत
पा णी करयात येत ी े . तद् नींतर मा.्च्च न्यायालय, मुींब
स ा

सद्यीय

िक्ष
ृ

तज्ञ

सिमतीमा्वत

पा णी

करयात

याींच्या ीदे शानस
ु ार गठीत

िक्ष
ृ तोडीबाबतच्या २५० प्र्तािाींिर घेतलेल्या रनणवयाींिर मा.राषरीय

येते.

िक्ष
ृ

प्रागिधकरणाने

तरत लिाद, पजश्चम ाोन

पुणे बेंच याींनी ीक्षेप घेतलेला असल्याने, याींच्या पुढील ीदे शानींतरच कायविा ी करयाचे पुणे
म ानगरपािलकेचे रनयोजन ी े .
(३)

े खरे ी े .
म ाराषर (नागरी क्षेत्र) ााडाींचे सींरक्षण ि जतन अगिधरनयम, १९७५ मधील प्रकरण

पाच कलम ८ (४) मध्ये “िक्ष
ृ प्रागिधकरणाने, त्याला अजव िमळाल्याच्या िदनाींकापासन साठ
िदिसाींच्या ीत, रियकींिा कालािधीत प्रागिधकरणाने अजव िमळाल्याची पोचपािती िदलेली असेल

तर अजावची पोचपािती िदल्याच्या िदनाींकापासन साठ िदिसाींच्या ीत, ीपला रनणवय
अजवदारास कळवियात कसन केली तर, ज्या परिानगीसाठी अजव करयात ीलेला असेल ती
परिानगी िदली असल्याचे मानयात ये ल.” असे नमद केलेले ी े .

वि.स. २०० (17)
(४)

े खरे ना ी.
सदरचे २५० प्र्तािाींमधील अजवदार याींना यापिीच िदनाींक ३.९.२०१५ ि िदनाींक

२.२.२०१६ च्या पत्रान्िये मा.िक्ष
ृ प्रागिधकरणाच्या परिानगीपिी िक्ष
ृ तोड न करयाबाबत लेखी

कळविलेले ी े. तथावप, खात्यामा्वत २५० प्र्तािाींच्या जागाींिर िदनाींक २.२.२०१६ ते िदनाींक
८.२.२०१६ या कालािधीमध्ये ्ेरपा णी करुपन, ्ो्ोग्रसाफ्स काढन घेयात ीलेले ी े .
(५) प्रश्न ्द््ाित ना ी.
(६) प्रश्न ्द््ाित ना ी.
___________
िाळबादे वी (मुांबई) ये ील गोिुळननवास या चार मजली
इमारतीला लागलेयाया मभषण ेगीबाबत

(२५)

३८९५० (२१-०१-२०१६).

श्री.राधािृष्ट्ण ववखे-पाटील (मशडी) :

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) काळबादे िी (मुींब ) येथील

सन्माननीय मुख्यमांत्री

नुमान गल्लीमध्ये असलेल्या गोकुळरनिास या चार मजली

इमारतीला िदनाींक ९ मे, २०१५ रोजी लागलेली र्ीषण ीग ी्ोक्यात ीणताना ीगीत
अजग्नशमन दलाचे दोन अगिधकारी शि द ााले असन, अगिधकारी ि जिानास
जखमी ााले,

सात जण गींर्ीर

े खरे ी े काय,

(२) असल्यास, सदर ीगीची चौकशी करयात ीली ी े काय,
(३) असल्यास, ीग लागयाची कारणे काय ी े त तसेच सदर ीग ी्ोक्यात ीणताना
मत्ृ यमुखी पडलेल्या अजग्नशमन अगिधका-याींच्या कु्ीं बबयाींना ि जखमी जिानाींना शासनाने
कोणत्या प्रकारची ीगिथवक मदत केली िा करयात येत ी े
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय ी े त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१५-०६-२०१६) : (१)

े खरे ी े , सदर दघ
व नेमध्ये अजग्नशमन दलाच्या
ु ्

४ अगिधकाऱ्याींचा मत्ृ य ााला ि अजग्नशमन दलाचे ५ कमवचारी ि ६ इतर हयक्ती जखमी
ााल्या
(२)

ोय.

ोत्या.

(३) चौकशीअींती ीग लागयाचे कारण
ब ृ न्मुींब
ब ृ न्मींब
ु

े “सदोष विद्युत प्रणाली” असे ीढळले ी े.

सदर ीग विाविताना मत्ृ युमख
ु ी पडलेल्या अजग्नशमन अगिधकाऱ्याींच्या कु्ुींबबयाींना
म ानगरपािलकेच्या प्रचिलत धोरणानुसार ीगिथवक मदत दे यात ीलेली ी े . तसेच
म ानगरपािलकेच्या

धोरणानस
ु ार

सामािन घेयात ीले ी े ि दोन िारसदाराींचे

दोन

िारसदाराींना

म ानगरपािलकेच्या

क्क अबागिधत ठे ियात ीले ी ेत.

(४) प्रश्न ्द््ाित ना ी.
___________

सेिेत

वि.स. २०० (18)

दादर (मुांबई) ये ील रानडे रोडवरील फेरीवायायाांना ेदशव पदप
योजनेया नावाखाली हटववण्यात येत असयायाबाबत

(२६)

३९००१ (२१-०१-२०१६).

श्री.सरु
ु पमसांग नाईि (नवापरू ), श्री.अममन पटे ल (मांब
ु ादे वी),

प्रा.ववरें द्र जगताप (धामणगाव रे यावे) :

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा

करतील काय :-

(१) दादर (मुींब ) येथील रानडे रोडिरील ्ेरीिाल्याींना ीदशव पदपथ योजनेच्या नािाखाली
्वियाचा डाि मींब
ु

मनपाने ीखला असल्याचे मा े ऑग््, २०१५ मध्ये िा त्या सम
ु ारास

रनदशवनास ीले,

े खरे ी े काय,

(२)

मागील

असल्यास,

४०

िषावपासन

असल्यामळ
ु े तब्बल ३५० ्ेरीिाल्यास
्ध्ि्त

ोणार ी े त

हयिसाय

करणा-या ्ेरीिाल्याींना

्विले

त्याींच्यािर अिलींबन असलेली सम
ु ारे दोन

जात

जार कु्ीं बे

े पा ता शासनाने कोणती ीिश्यक कायविा ी केली िा करयात येत

ी े,
(३) नसल्यास, यामागील विलींबाची कारणे काय ी े त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१४-०६-२०१६) : (१)

े खरे ना ी.

म ानगरपािलकेच्या जी/्त्तर विर्ागातील दादर पजश्चम येथील रे ल्िे ्थानक लगत
रानडे रोड

ि

सिव र्ते

धोरणानुसार कारिा

ि

पदपथािरील

अनगिधकृत

्ेरीिाल्याींिर

म ानगरपािलकेच्या

करयात येते. जेणक
े रुपन पादचाऱ्याींना ये-जा करणे सुलर्

ो ल.

(२) ि (३) ्ेरीिाला रनयमन विषयक पदपथािरील विाेते (्पजजिीका सींरक्षण ीणण
पदपथािरील विाी विरनयम) अगिधरनयम, २०१४ अींतगवत रनयम ि धोरण ठरवियाची
कायविा ी शासनामा्वत सरुप
ु ी े.

___________

भायखळा (मुांबई) ये ील डडव्हीजन िॅटल पॉण्ड गामलवि िांपाऊांड ये ील जमीन एिा
वविासिाला पन
ु ववविासासाठी ननयमबाह्य पध्दतीने हदयायाबाबत

(२७)

३९४०६ (२१-०१-२०१६).

श्री.िालीदास िोळां बिर (वडाळा) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री

(१) र्ायखळा (मुींब ) येथील डडह ीजन कॅ्ल पॉड गािलवक कींपाऊींड येथील जमीन एका
विकासकाला

पुनविवकासासाठी

कोळे कर या मींब
ु

रनयमबाह्य

पध्दतीने

दे यास मदत

म ानगरपािलका अगिधकाऱ्याला प्रशासनाने ्क्त पाच

करणाऱ्या

र्ाऊसा े ब

जाराचा दीं ड ठोठाऊन

सोडन िदले असल्याचे मा े ऑग््, २०१५ रोजी िा त्या सुमारास रनदशवनास ीले ी े ,

े

खरे ी े काय,

(२) असल्यास, ्क्त जागा

ी खेळाचे मरदान ि ्द्यानासाठी राखीि असताींना ी रनयमबाह्य

पध्दतीने या र्खींडािर रनिासी गाळे नसताना ि ाोपडया सींर्क्षत नसताना ी

-विर्ागाच्या

वि.स. २०० (19)
तत्कालीन ीयुक्त, र्ाऊसा े ब कोळे कर याींनी परिानगी िदली
प्रकरणी दोषीींिर कोणती कारिा

े पा ता शासन त्िरीत या

करणार िा करीत ी े काय ि सद्य:ज्थती काय ी े ,

(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय ी े त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१५-०६-२०१६) : (१) र्ायखळा डडह ीजन कॅ्ल पॉड गािलवक कींपाऊींड

येथील र्र्ाग ा. १९७०, १/१९७० २/१९७० िरील विकास रनयींत्रण रनयमािली ३३(७) नुसार
पुनविवकासाचा प्र्ताि सागरीका को.ऑ.सोसाय्ी (प्र्तावित) ि ज्पनीींग बडव
विकासकाकडन िदनाींक २८.११.२००६ रोजी सादर करयात ीला

इीं्रप्रायाेस या

ोता. सदर प्र्तािाच्या

अनुषींगाने म ापािलका र्ाडेकरुपींची शोध यादी (Inventory) तयार करयाकतरता प्र्ताि
स ाय्यक ीयुक्त “ ” विर्ाग याींच्याकडे पाठवियात ीला

ोता.

प्र्तािाच्या ीिश्यकतेनुसार ि म ापािलकेच्या धोरणानुसार कमीत कमी एकतरी

रनिासी र्ाडेकरुप ि एकण कमीतकमी १० र्ाडेकरुप ीिश्यक असतात. सदर प्र्तािामधील
िाणणज्य र्ाडेकरुपस रि िाशी र्ाडेकरुप दाखवियात ील्यामळ
ु े सदर प्रकरणी करयात ीलेल्या
खात्याींतगवत

चौकशीमध्ये,

ब ृ न्मुींब

म ानगरपािलकेचे

तत्कािलन

स ाय्यक

ीयुक्त

(सेिारनित्ृ त) याींना िशक्षा म् णन रुप. ५०००/- इतकी रक्म त्याींच्या मािसक रनित्ृ ती िेतनातन
एकरकमी काढन घेयात यािी असे ीदे श ीयुक्त, ब ृ न्मुींब

म ानगरपािलका याींनी पातरत

केले ी े त.

(२) ि (३) ब ृ न्मुींब

म ानगरपािलकेच्या मींजर पुनरव गिचत विकास ीराखड्यानुसरर र्र्ाग

ामाींक १९७०, १/१९७०, २/१९७० चा ब ु ताींश र्ाग मनोरीं जनाचे मरदान म् णन ीर्क्षत ी े .
सागरीका को.ऑ.सोसाय्ी (प्र्तावित) या नािाने सादर करयात ीलेल्या

पन
व ा
ु विवकासाच्या प्र्तािामध्ये विकास रनयींत्रण रनयमािलीतील ३३(७) मध्ये तरतद
ु ीींची पत
ु त

ोत नसल्याने सदर प्र्तािास कोणती ी मींजुरी न दे ता सदर प्र्ताि िद.३०.१०.२००७ रोजी

दफ्तरी दाखल करयात ीलेला ी े .
सदर

प्रकरणाच्या

करयात

ीलेल्या

खात्याींतगवत

चौकशीमध्ये,

ब ृ न्मुींब

म ानगरपािलकेचे तत्कािलन स ाय्यक ीयुक्त (सेिारनित्ृ त) याींना िशक्षा म् णन रुप.५०००/-

इतकी रक्कम त्याींच्या मािसक रनित्ृ ती िेतनातन एकरकमी काढन घेयात यािी असे ीदे श
ीयुक्त, ब ृ न्मुींब

म ानगरपािलका याींनी पातरत केले ी े त.

सदर िशक्षेसाठी ्थायी सिमती/ म ानगरपािलका याींची सक्षम प्रागिधकारी म् णन

मींजुरी घेयाची प्ररियाया सुरुप ी े .

तसेच, प्र्तत
ु प्रकरणी करयात ीलेल्या खात्याींतगवत सिवकष चौकशीमध्ये इतर ११

अगिधकारी/कमवचारी दे खील दोषी ीढळले असन, त्याींच्यािर ीयुक्ताींच्या ीदे शानुसार िशक्षादे श
बजाियात ीले ी े त.

___________

वि.स. २०० (20)
मुांबई महानगरपामलने १२८ रुपयाांचे िाम ेरपीएस इन्रा व बड्या िांत्राटदाराला हदयायाबाबत
(२८)

३९४३२ (२१-०१-२०१६).

श्री.िालीदास िोळां बिर (वडाळा) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

(१) मुींब तील कुलाव ््े शन पजश्चम ि विद्यावि ार ््े शन या पतरसराींना जोडणारा र्ता
रामदे ि पीर मींदीर रोड नािाींने ओळखला जात असन विकास ीराखड्यात रनयोजजत कच्चा
र्ता

ोता दीड रियक.मी. अींतराच्या या र्त्याचे बाींधकाम करयासाठी मुींब

म ानगरपािलकेने

१२८ रुपपयाींचे काम ीरपीएस इन्रा या बड्या कींत्रा्दाराला िदले या र्त्याची जागा एस्ी
म ामींडळाची असन जागा अद्याप ी म ानगरपािलकेच्या ताब्यात ीली नसताना ी ्थायी
सिमतीने कींत्रा्दाराला सन २०१० मध्ये कींत्रा् मींजर केले ि कींत्रा्दाराने कळविलेल्या
अींदाजजत रकमेिरच

े कींत्रा् मींजर करयात ील्याचे मा े ऑग््, २०१५ मध्ये िा

त्यादरम्यान रनदशवनास ीले ी े ,

े खरे ी े काय,

(२) असल्यास, ्क्त प्रकरणी शासनाने कोणती कायविा ी केली िा करयात येत ी े ,
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय ी े त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१५-०६-२०१६) : (१) ि (२) कुलाव ््े शन (पजश्चम) ि विद्यावि ार
(पजश्चम) ््े शन या पतरसराींना जोडणारा र्ता रामदे ि पीर मींिदर र्ता
ीराखड्यात १८.३० मी. रुपींदीचा प्र्तावित र्ता ी े .

ा र्ता १.५ रियक.मी. लाींबीचा असन सदर र्ता

चें बर िलींक रोडला जोडणारा र्ता ी े .
सदर र्त्याच्या विकासासाठी

ा विकास रनयोजन

ा विद्यावि ार ््े शन ि साींतााुा

रनविदा प्ररियाया पणव करुपन म ापािलकेच्या ्थायी

सिमतीच्या मींजरीनींतर कायावदेश दे यात ीले.
सदर र्त्याचे काम सरुप
ु असताना कोि नर िस्ी ि एच.डी.ीय.एल. याींच्या जागेचे

पीछे ा्ीचे क्षेत्र

्ताींतरीत करुपन काम सुरुप करयात ीले ि त्याींचिेळेस एम.एस.ीर.्ी.सी.

च्या जागेच्या पीछे ा्ीच्या क्षेत्र्ळासाठी म ापािलकेमा्वत पत्रहयि ार करयात येऊन,
एम.एस.ीर.्ी.सी. याींच्या र्खींडाचा १८.३० मी. र्ता, बाींधकामामळ
ु े बागिधत

ोणाऱ्या क्षेत्राचा

ीगाऊ ताबा घेऊन सदर र्ता बाींधयात ीला ी े .
(३) प्रश्न ्द््ाित ना ी.

___________
मुांबई महानगरपामलिेतील अधधषीरि, उप अधधषीरि व फामावमसथट याांची ररकत पदे भरण्याबाबत
(२९)

३९४४१ (२१-०१-२०१६).

श्री.िालीदास िोळां बिर (वडाळा) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

(१) विविध रोगािर िदल्या जाणाऱ्या औषधाींचा दजाव ीणण औषधामधील प्रत्येक रासायरनक
द्रहयाची

मात्रा

रियकती

असािी

याचे

शा्त्रोक्त

ज्ञान

असणारे

्ामाविस््च

मुींब

म ानगरपािलकेच्या २१ सिवसाधारण रुपग्णालयात कायवरत नसल्याचे मा े ऑग््, २०१५ मध्ये
िा त्यादरम्यान रनदशवनास ीले ी े ,

े खरे ी े काय,

वि.स. २०० (21)
(२) असल्यास, औषधाचा दजाव तपासणीसाठी अधीक्षक ीणण ्प अगिधक्षक पदे तरक्त ी े त,
े

ी खरे ी े काय,

(३)

असल्यास, ्क्त प्रकरणी म ानगरपािलकेतील तरक्त पदे र्रयासाठी कोणती कायविा ी

करयात ीली िा येत ी े ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय ी े त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१६-०६-२०१६) :(१) ब ृ न्मब
ुीं

म ानगरपािलकेची तीन प्रमुख रुपग्णालये ि

त्यापरकी ३७६ पदे कायवरत

ोती.

्पनगरीय रुपगणालयाच्या ी्थापनेिर औषधरनमावता या सींिगावची एकण ४३२ पदे असन,
(२)

ोती ि ६२ पदे तरक्त

े खरे ी े .
अगिधक्षकाींच्या ४ पदाींपरकी २ पदे कायवरत असन, २ पदे तरक्त ी े त.
तसेच ्पअगिधक्षकाींच्या ५ पदाींपरकी ४ पदे कायवरत असन, १ पद तरक्त ी े.

(३) औषधरनमावता या सींिगावतील ६२ तरक्त पदे र्रयाकतरता ितवमानपत्रामधन जाि रात दे ऊन
सद्य:ज्थतीत एकण ३५ ्मेदिाींराची रनयुक्ती करयात ीलेली ी े

तसेच, ्िवतरत

्मेदिाराींचे िरद्यकीय पतरक्षण ि पोलीस ना- रकत प्रमाणपत्र प्राप्त करयाबाबतची कायविा ी
म ानगरपािलकेमा्वत सुरुप ी े.
अगिधक्षक सींिगावची २ पदे

ि ्पअगिधक्षक सींिगावचे १ पद

ी पदे म ापािलकेच्या िदनाींक

१६.०५.२०१२ रोजीच्या पतरपत्रकान्िये खींडीत करयात ीली ी े त.
(४) प्रश्न ्द््ाित ना ी.
___________
मुांबई महानगरपामलिेया सायन रुग्णालयात व्हें टीलेटरया अपुऱ्या सांख्येमळ
ु े रुग्णाांवर योग्य
उपचार होण्यास अडचणी येत असयायाबाबत

(३०)

३९४४२ (२१-०१-२०१६).

श्री.िालीदास िोळां बिर (वडाळा) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) मींब
ु

सन्माननीय मुख्यमांत्री

म ानगरपािलकेच्या सायन रुपग्णालयात ह ें ्ीले्रच्या अपऱ्ु या सींख्येमळ
ु े रुपग्णाींिर

योग्य ्पचार

ोयास अडचणी येत असल्याने अनेकाींना प्राण ी गमिािा लागल्याच्या घ्ना

घडत असल्याचे मा े ऑग््, २०१५ मध्ये िा त्यारम्यान रनदशवनास ीले ी े ,
काय,

े खरे ी े

(२) असल्यास, ्क्त रुपग्णालयातील एका ी िॉडवमध्ये ह ें ्ीले्र नसल्याने या रुपगणाना
अरतदक्षता विर्ागातन

लिता ी येत ना ी तसेच या रुपग्णालयात डॉक््र ि नसव याींची

सींख्या ी अपुरी असल्याने रुपग्णाींना के एम, जेजे या रुपग्णालयात न्यािे लागत ी े ,
ी े काय,

(३) असल्यास, ्क्त प्रकरणी शासनाने कोणती कायविा ी केली िा करयात येत ी े,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय ी े त ?

े

ी खरे

वि.स. २०० (22)
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१५-०६-२०१६) : (१)

े खरे ना ी.

(२) ि (३) सदर रुपग्णालयात एकण ७२ ह ें ि्ले्सव ्पलब्ध असन ते िरद्यकीय अरतदक्षता
विर्ाग, श्िसनविकार अरतदक्षता विर्ाग, ीींतररुपग्ण कक्ष तसेच रॉमा िाडव अशा िेगिेगळ्या
अरतदक्षता विर्ागात ठे ियात ीलेले ी े त.
तथावप, ्पलब्ध रुपग्णशय्येच्या प्रमाणात ीणखी िाढीि ह ें ्ीले्सवची ीिश्यकता
असल्यामळ
ु े निीन १३ ह ें ्ीले्सव घेयासाठीचा प्र्ताि प्रगतीपथािर ी े .

अपिादात्मक प्रसींगी ह ें ्ीले्सव ्पलब्ध नसल्यास रुपग्णाींना के एम, जे.जे. रुपग्णाींलयात

लवियात येते.
लोकमान्य ि्ळक म ानगरपािलका सिवसाधारण रुपग्णालयात खा्ाींची सींख्या १४२२
खा्ाींिरुपन १९०० इतकी िाढवियास िदनाींक २०/१०/२०१५ रोजी म ानगरपािलकेची प्रशासकीय
मान्यता िमळाली ी े , त्यानुसार िाढीि खा्ाींच्या प्रमाणात लागणाऱ्या मनुषयबळासाठी
म ानगरपािलकेमध्ये कायावलयीन कायविा ी चाल ी े .
(४) प्रश्न ्द््ाित ना ी.
___________
मानखुदव ये ील इमारत ा. २२ या इमारतीया तडा गेलेयाया पाण्याया
टािीिडे दल
व िेले जात असयायाबाबत
ु षीर

(३१)

३९८२२ (१३-०५-२०१६).

श्री.अबू ेजमी (मानखूदव मशवाजीनगर) :

सन्माननीय

गह
ृ ननमावण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) मुींब
मुींब

ग ृ रनमावण ि क्षेत्रविकास प्रागिधकरणाच्या अींतगवत पी.एम.जी.पी. कॉलनी, मानखुदव,

येथील इमारत ा.२२ या इमारतीच्या तडा गेलेल्या पायाच्या ्ाकीकडे दल
व केले जात
ु क्ष

असल्याची ताार लोकप्ररतरनधीींकडन मा े जानेिारी, २०१६ मध्ये िा त्या दरम्यान केल्याचे
रनदशवनास ीले ी े ,

े खरे ी े काय,

(२) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने कोणती कायविा ी केली िा करयात येत ी े ,
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय ी े त ?
श्री. प्रिाश मेहता (२१-०६-२०१६) : (१) ्पाध्यक्ष तथा मुख्य कायवकारी अगिधकारी, म् ाडा,
याींचेकडन प्राप्त अ िाल पा ता,
(२) मुींब
मुींब

े खरे ी े.

ग ृ रनमावण ि क्षेत्रविकास प्रागिधकरणाच्या अींतगवत पी.एम.जी.पी. कॉलनी, मानखुदव,

येथील इमारत ा.२२ मधील सदरनका मालकी तत्िािर विततरत करयात ील्या

असल्यामळ
ु े नमद पायाची ्ाकीच्या दे खर्ाल दरुप
ु ्तीची जबाबदारी सींबींगिधत गरृ नमावण सीं्थेची
ी े . या्ति सदर इमारतीच्या ्िखचावने दरुप
ु ्तीकतरता सीं्थेने मागणी केल्यास त्यास
म् ाडामा्वत ना

रकत प्रमाणपत्र दे यात ये ल. मात्र सदर

दरुप
ु ्तीची कामे म् ाडामा्वत

करणे शक्य ना ी असे ्पाध्यक्ष, म् ाडा याींनी त्याींच्या अ िालात नमद केले ी े .
(३) प्रश्न ्द््ाित ना ी.
___________

वि.स. २०० (23)
मुांबइवतील पहाडीगाव, गोरे गाव (पू) ये ील म्हाडाची २५ एिर १२ गठ
ांु े
जममन गुांडच
े ा बबयाडरनी बळववयायाबाबत

(३२)

४०७२१ (१६-०५-२०१६).

श्री.िालीदास िोळां बिर (वडाळा) :

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय गह
ृ ननमावण

(१) राज्य शासनाने (१९४७ ते १९५१ या काळात) मळ मालकाींकडन तरतसर सींपािदत क्न
गरीब ि मध्यम िगांची घरे बाींधयासाठी म् ाडाच्या ताब्यात िदलेली मुींबइवतील प ाडीगाि,

गोरे गाि (प) येथील २५ एकर १२ गुींठे जिमन बळकाियाचा गेली ४० िषे सु् असलेल्या
प्रयत्नाच्या विरोधात मींब
े ा बबल्डरिर तब्बल १ को्ी ्पयाींचा र्दं ड
ु इव ्च्च न्यायालयाने गींड
ु च
लािला ी े ,

े खरे ी े काय,

(२) असल्यास, लोकि तासाठीची जिमन अडकन राि ल्याने गुींडच
े ा याींनी दाहयाच्या खचावपो्ी १
को्ी ्पये ४ ीठिडयात म् ाडाला अदा करािेत, असे ीदे श मा े डडसेंबर, २०१५ मध्ये िा
त्यासुमारास न्यायालयाने िदले ी े त,

े

ी खरे ी े काय,

(३) असल्यास, जमीन खाजगी बबल्डरच्या घशात घालयास म् ाडा ीणण शासनाच्या का ी
अगिधकाऱ्याींकडन ी साथ िमळालेली असल्याचे ी मा. मुींबइव ्च्च न्यायालयाच्या रनदशवनास ीले
असन शासकीय मालमत्तेचे रक्षण करणे
्च्च न्यायालयाने नमद केले ी े ,

े

ी शासनाची जबाबदारी ी े , असे मत ी मा.मुींबइव

ी खरे ी े काय,

(४) असल्यास, गींड
े ा बबल्डसवना कतत्ुव िात कुचराइव ि अगिधकाराचा द्
ु च
ु पयोग क्न सींगनमताने
बेकायदे शीरतरत्या केलेल्या कारिाइवच्या सींदर्ावत सींबींगिधत अगिधकाऱ्याींिर जबाबदारी रनजश्चत
क्न शासनाने कोणती कारिाइव केली िा करयात येत ी े ,
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय ी े त ?
श्री. प्रिाश मेहता (२१-०६-२०१६) : (१) ि (२) ्पाध्यक्ष तथा मख्
ु य कायवकारी अगिधकारी,
म ाराषर ग ृ रनमावण ि क्षेत्रविकास प्रागिधकरण याींचेकडन प्राप्त अ िालानुसार, प ाडीगा,

गोरे गाि (प) येथील २५ एकर १२ गुींठे जिमनीच्या मालकीबाबतच्या न्यायालयीन प्रकरणात
िद.२३.१२.२०१५ रोजीच्या ीदे शान्िये मा. ्च्च न्यायालयाने म् ाडाच्या बाजने रनकाल दे ऊन

सिवसामान्याींसाठीच्या ग ृ रनमावणासाठीची जिमन अडिन ठे िल्याने गींड
े ा बबल्डरिर तब्बल १
ु च
को्ी रुपपयाींचा र्ुदंड लािला असन सदर रक्कम ४ ीठिड्यात र्रयाचे ीदे श

िदले ी े त.

सदर ीदे शाींविरुपध्द गुींडच
े ा बबल्डर याींनी मा.सिोच्च न्यायालयात अवपल दाखल केले असता

िद.१.२.२०१६ रोजी मा.सिोच्च न्यायालयाने मा.्च्च न्यायालयाचे ीदे श कायम राखत
अवपलकत्यावचे अवपल ्े्ाळन लािले.
(३) ि (४) मा.्च्च न्यायालयाने शासकीय अगिधकाऱ्याींच्या ितवणक
ु ीबाबत वििशष् कोणािर ी
दोषारोप केलेले ना ीत असे ्पाध्यक्ष, म् ाडा याींनी त्याींच्या अ िालात नमद केले ी े.
(५) प्रश्न ्द््ाित ना ी.
___________

वि.स. २०० (24)
ियायाण-डोंबबवली महापामलिा हद्दीतील दाररद्रय रे षेखालील िांु टूांबाांची अांनतम यादी मागील १०
वषावपासून प्रमसध्द लालेली नसयायाबाबत

(३३)

४०७३० (१७-०५-२०१६).

श्री.िालीदास िोळां बिर (वडाळा) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) कल्याण-डोंबबिली म ापािलका

सन्माननीय मुख्यमांत्री

द्दीतील दातरद्रय रे षेखालील कु्ीं बाींची अींरतम यादी मागील

१० िषावपासन प्रिसध्द ाालेली ना ी त्यामळ
ु े दातरद्रयरे षेखालील कु्ीं बाींना सरकारी योजनाींच्या
लार्ापासन िींगिचत ह ािे लागले ी े ,

े खरे ी े काय,

(२) असल्यास, बीपीएलची अींरतम यादी रखडयाची सिवसाधारण कारणे काय ी े त,
(३) असल्यास, या प्रकरणी चौकशी करयात ीली ी े काय ि त्यानस
ु ार शासनाने कोणती
कायविा ी केली िा करयात येत ी े ,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय ी े त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१८-०६-२०१६) : (१)

े खरे ना ी.

कल्याण-डोंबबिली म ानगरपािलका क्षेत्रातील दातरद्रय रे षेखालील कु्ुींबाींची अींरतम यादी

तयार करयात ीली असन ती म ानगरपािलकेच्या सींकेत्थळािर प्रिसध्द करयात ीली
ी े.
म ानगरपािलका क्षेत्रातील दातरद्रय रे षेखालील कु्ुींबाींच्या यादीमधील पात्र लार्ार्थयांना

कल्याण-डोंबबिली म ानगरपािलकेकडन सींबींगिधत शासकीय योजनाींचा लार् दे यात येतो.
(२), (३) ि (४) प्रश्न ्द््ाित ना ी.
___________

शासनाने तोट्यात असलेयाया एस.टी. महामांडळाला वाचववण्यासाठी ेणण महामांडळाचे ेध ि
व
नुिसान टाळण्यासाठी खाजगी प्रवासी वाहनाांवर िारवाई िरण्याबाबत
(३४)

४४२६९ (२८-०४-२०१६).

श्री.सनु नल प्रभू (हदांडोशी), श्रीमती मेधा िुलिणी (िो रुड) :

सन्माननीय पररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्य शासनाने, तो्यात असलेल्या एस्ी म ामींडळाला िाचवियासाठी ीणण म ामींडळाचे
ीगिथवक नुकसान ्ाळयासाठी, खाजगी प्रिासी िा नाींिर कारिा

करयाचे रनदे श दे िन, यास

जाबाबदार असलेले पतरि न, एस्ी म ामींडळ ीणण िा तक विर्ागाच्या अगिधकाऱ्याींनी
कारिा

न केल्यास अशा अगिधकाऱ्यािरच कडक कारिा

न्यायालयाने, िदनाींक १८.१.२०१६ रोजी िदले

करयाचे रनदे श, मा. ्च्च

े खरे ी े काय,

(२) असल्यास, मा े ्ेि,ु २०१६ अखेरपयवत राज्य शासनाने राज्यातील रियकती खाजगी अिरध
िा तक करणाऱ्या िा नाींविरुपध्द कारिा

केली ी े तसेच रियकती अिरध िा तकीींना अर्य

दे णाऱ्या पतरि न, एस्ी म ामींडळ ीणण िा तक पोलीस विर्ागाच्या अगिधकाऱ्याींविरुपध्द
कारिा

केली ी े ,
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(३) असल्यास, अिरध िा तकीविरुपध्द ीणण त्यास अर्य दे णाऱ्या दोषीविरुपध्द राज्य शासनाने
सुरुप केलेली मोि म िदघवकाळ चाल ठे िन, कडक कारिा

करयाच्या दृष्ीने कोणती कायविा ी

केली िा करयात येत ी े ,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय ी े त ?
श्री. हदवािर रावते (१२-०७-२०१६) : (१)
न्यायालयाने

ीदे श

िदलेले

ी े त.

ोय, िदनाींक २२ डडसेंबर, २०१५ रोजी मा.्च्च

त्यानुसार

शासनाने

िदनाींक

१४.०१.२०१६

रोजीच्या

पतरपत्रकान्िये सचना रनगविमत केल्या ी े त.

(२) िदनाींक ०४.११.२०१५ ते िदनाींक २०.०२.२०१६ या कालािधीत २७५३३ िा नाींची तपासणी
करयात ीली असन २६१४७ िा नाींिर कारिा

करयात ीली ी े .

तसेच मा े जानेिारी ि ्ेिुिारी, २०१६ या दोन म न्याच्या कालािधीत पोलीस ि

प्रादे िशक पतरि न विर्ाग याींच्या मदतीने १३८९ िा नाींिर कारिा

केली असन रुप.५,८४,३३७/-

इतका दीं ड िसल करयात ीला ी े .
(३) खाजगी प्रिासी िा तक करणाऱ्या िा नाींची माि ती दररोज पतरि न ि पोलीस विर्ागास
दे याबाबत तसेच प्रादे िशक पतरि न विर्ाग ि पोलीस खाते याींची मदत घेिन सातत्याने
तपासणी करयाबाबत राज्य पतरि न म ामींडळाच्या सिव विर्ाग ि ीगाराींस सचना दे यात
ीलेल्या ी े त.
(४) प्रश्न ्द््ाित ना ी.
___________
बस थ ानिाांवरील एस.टी. महामांडळाया जागेस असलेली उपहारगहृ े , रसवांतीगह
ृ े , फळववाीची
दि
ु ाने महहला बचत गटाांना दे ण्याबाबत

(३५)

४४४१५ (२८-०४-२०१६).

श्री.सांजय

साविारे

(भुसावळ),

श्री.शरददादा सोनावणे (जुन्नर), श्री.सरदार तारामसांह (मल
ु ुांड),
श्री.शामराव

ऊफव

बाळासाहे ब

सन्माननीय पररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

पाटील

(िराड

उत्तर) :

(१) मींब
ु , पणे कोल् ापर, औरीं गाबाद, नगर, सातारा, यितमाळ, नागपर या म त्िाच्या
श राींबरोबर सिव जजल् याींच्या ि तालुक्याच्या िठकाणाींस

एकण ६००० बस ्थानकाींिरील

एस्ी म ामींडळाच्या जागेत असलेली ्प ारग ृ े , रसिींतीग ृ े ्ळविाीची दक
ु ाने मि ला बचत

ग्ाींना दे याचा ि सध्या असलेल्या ्प ारग ृ ाींना मदत
ु िाढ न दे याचा रनणवय ि ीदे श
मा.पतरि न

मींत्री

ि एस्ी

म ामींडळाचे अध्यक्ष याींनी

ीठिडयात िा त्या सम
ु ारास घोवषत केली,

नोह ें बर,

२०१५ च्या

शेि्च्या

े खरे ी े काय,

(२) असल्यास, त्या ्िरुपपात अध्यादे श काढन त्याची अींमलबजािणी करयाबाबतच्या सचना
राज्यातील सिव पतरि न विर्ागाींना पाठवियात येऊन अींमलबजािणी करयाबाबत साींगयात
ीले ी े काय,
(३)

असल्यास,

सदर रनणवयाची

अींमलबजािणी

राज्यातील

विर्ागातील, रियकती बस ्थानकाींिर सुरुप करयात ीली ी े,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय ी े त ?

पतरि न

विर्ागाच्या

रियकती
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श्री. हदवािर रावते (१२-०७-२०१६) : (१)
बचत

े अींशत: खरे ी े.

राज्य पतरि न म ामींडळाच्या बस्थानकािरील केिळ तरक्त ्प ारग ृ ाींचे िा्प मि ला
ग्ाींना

म ामींडळाच्या

रनविदा

प्ररियायेद्िारे

दे णेबाबतचा

रनणवय

राज्य

पतरि न

म ामींडळाच्या ्तरािर घेयात ीलेला ी े .
(२)

राज्य पतरि न

करयाकतरता

राज्य

बस्थानकाींिरील तरक्त
पतरि न

म ामींडळाद्िारा

्प ारग ृ ाींचे िा्प
िद.२२.०२.२०१६

मि ला

च्या

बचत

ग्ाींना

पतरपत्रकान्िये

सिव

प्रादे िशक ि विर्ागीय कायावलयाींना सचना दे यात ीलेल्या ी े त.
(३) सद्यज्थतीत राज्यर्रातील एकण १९ विर्ागातील एकण ३८ बस्थानकाींिरील तरक्त
्प ारग ृ ाकतरता

अींमलबजािणी

करयाची

बाब

राज्य

पतरि न

म ामींडळाच्या

्तरािर

कायविा ी खाली ी े .
(४) प्रश्न ्द््ाित ना ी.
___________
चांद्रपूर शहर महानगरपामलिेतील िमवचाऱ्याांया मागण्याांबाबत
(३६)

४६४०६ (०५-०५-२०१६).

श्री.नानाजी शामिुळे (चांद्रपूर) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री

(१) चींद्रपर श र म ानगरपािलकेतील कमवचाऱ्याींनी, ‘’र्ारतीय नगर पतरषद कामगार सींघ्ना’’
च्या नेतत्ृ िात िदनाींक ३० नोह ें बर, २०१५ मध्ये ीयुक्त, म ानगरपािलका याींना १४
मागयासींदर्ावत रनिेदन सादर केले ी े ,

े खरे ी े काय,

(२) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली ी े काय,
(३) असल्यास, सदर १४ मागया कोणत्या

ोत्या ि त्या मागयाींची पुतत
व ा करयासाठी

शासनाने कोणती कायविा ी केली िा करयात येत ी े ,
(४) नसल्यास, विलींबाचे सिवसाधारण कारणे काय ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२०-०६-२०१६) : (१)

ोय.

(२), (३) ि (४) रनिेदन म ापािलका ्तरािर ीयक्
ु त, चींद्रपर म ानगरपािलका याींचकडे सादर

करयात ीलेले ी े . त्याअनुषग
ीं ाने ीयुक्त, चींद्रपर म ानगरपािलका याींनी खालील प्रमाणे
अ िाल सादर केलेला ी े.
अ.ा.
१

मागणी

िायववाही

चींद्रपर श र म ानगरपािलकेच्या अींरतम सेिाजेषठता यादी
ी्थापनेिरील कमवचाऱ्याींची

प्रिसध्द करयात ीलेली

अींरतम सेिाजेषठता यादी

ी े.

प्रिसध्द करयाबाबत.
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२

चींद्रपर श र म ानगरपािलकेच्या याबाबतची कायविा ी अींतीम
मींजर ीकृतीबींधातील पदािर

्प्प्यात ी े .

कायवरत कमवचाऱ्याींचे

समािेशन/पद्थापना
करणेबाबत.
३

ितरषठ पदाचा कायवर्ार

करनषठ कमवचाऱ्याींना ितरषठ

काढयाबाबत.

पदाींचा दे यात ीलेला
कायवर्ार काढयात ीलेला
ी े.

४

ीश्िासीत प्रगती याजनेचा

पात्र कमवचाऱ्याींना लार्

लार् दे याबाबत.

दे यात ीलेला ी े .
प्रकरणे िशल्लक ना ीत.

५

िरद्यकीय प्ररतपती दे यकाींची
मयावदा िाढवियाबाबत.

शासन रनणवयानस
ु ार मयावदा
िाढिन िरद्यकीय पतरपतव

दे यके अदा केलेली ी े त.
६

मनपा कमवचाऱ्याींना १५ ्क्के

ी्थापना खचावची मयावदा

नक्षलग्रस्त प्रोत्सा न र्त्ता

असल्याने, सदरचा र्त्ता

दे याबाबत.

म ानगरपािलकेने लाग
करयात ीलेला ना ी.

७

स्ा

विर्ागातील ियोिध्
ृ द

कामगाराींना जिळच्या ाोनिर
ड्यु्ी दे याबाबत.
८

िगव-४ च्या स्ा

ियोिध्
ृ द कामगाराींना

त्याींच्या मागणीनस
ु ार

जिळच्या ाोनिर काम
दे यात ीलेले ी े .
कामगाराींना

मुकादम पदािर पदोन्नती
दे याबाबत.

मुकादम मींजर पदे २४

असन सेिाजेषठतेनस
ु ार

स्ा कामगाराींना मक
ु ादम
पदािर पदे न्नती दे यात
ीलेली ी े .

९

िा नचालक म् णन काम कतरत सेिाज्येषठतेनस
ु ार ५ तरक्त
असलेल्या िगव-४ च्या

पदाींिर पदोन्नती दे यात

कमावचाऱ्याींना िा नचालक

ीलेली ी े .

पदािर पदोन्नती दे याबाबत.
१०

्ायरमन म् णन काम कतरत अजग्नशमन सेिा ीणण
असलेल्या ्ायरमनचे प्रिशक्षण ीणणबाणी विर्ागाचे
घेतलेल्या िगव-४ च्या

सेिाप्रिेश रनयम तयार

वि.स. २०० (28)
कमवचाऱ्याींना ्ायरमन पदािर

करुपन ते शासनाच्या

रनयुक्ती दे याबाबत.

मान्यतेसाठी सादर
करयाची काविा ी
म ापािलका ्तरािर सुरुप
ी े.

११

्िच्छता रनरीक्षक याींना

याबाबत चींद्रपर

िेतनश्रेणी ९३००-३४८००, ग्रसेड पे म ानगरपािलका मींजर
४२०० लाग करणेबाबत.

सेिाप्रिेश रनयम ि
ीकृतीबींधानुसार योग्य तो
प्र्ताि म ापािलकेच्या
सिवसाधारण सर्ेच्या
मींजरु ीनींतर शासनास सादर
करयाची कायविा ी

म ापािलका ्तरािर सुरुप
ी े.
१२

ितरषठ िलपीक या पदािर
पदोन्नती िदलेल्या कमवचाऱ्याींना
रुप.२८०० ग्रसेड प िमळयाबाबत.

१३

२४ िषव पणव ाालेल्या िलपीक
सींिगावतील कमवचाऱ्याींना
ीश्िािसत प्रगती योजना दस
ु रा
लार् अींतगवत िमळत असलेला

रुप.२८०० ग्रसेड पे ऐिजी रुप.४२००
ग्रसेड पे दे याबाबत
१४

२४ िषावपेक्षा जा्त सेिा

याबाबतची कायविा ी

ााल्याने कालबध्द पदोन्नतीचा म ापािलका ्तरािर सुरुप
दस
ु रा लार् प्राप्त ाालेल्या पात्र ी े .
कमवचाऱ्याींना दे यात येत

असलेले ग्रसेड पे १९०० ऐिजी
मनपाचे मींजर ीकृतीबींधानस
ु ार
ग्रसेड पे २४०० दे याबाबत

___________

वि.स. २०० (29)

अांजनगाव सुजी नगरपररषदे या ेठवडी बाजारातील गाळयाांया नुतनीिरणाबाबत
(३७)

४६६१० (०५-०५-२०१६).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.रमेश बुांदीले (दयावपूर) :

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) दयावपुर मतदारसींघातील अींजनगाि सुजी नगरपतरषदे च्या ीठिडी बाजारातील गाळयाींच्या
नुतनीकरणाबाबत

जजल् ागिधकारी,

समाविष् करयात ीले ी े ,

नगरविकास

प्रशासन

े खरे ी े काय,

मुख्यागिधकारी

याींच्याकडे

प्रकरण

(२) असल्यास, सदर प्रकरणी कोणती कायविा ी केली िा करयात येत ी े ,
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय ी े त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२०-०६-२०१६) :(१) अशा प्रकारचा प्र्ताि मुख्यागिधकारी नगरपतरषद
याींच्याकडन जजल् ागिधकारी याींना सादर करयात ीलेला ना ी.
(२) प्रश्न ्द््ाित ना ी.
(३) प्रश्न ्द््ाित ना ी.
___________
नामशि ये ील मसांहथ
(३८)

४६६४१ (०७-०५-२०१६).

ननधीतील उववररत ननधी ममळणेबाबत

श्री.योगेश (बाप)ू घोलप (दे वळाली) :

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नािशक येथील िसीं ्थ रनधीतील ्िवतरत रुपपये २०२ को्ी शासनाने गेल्या तीन
मि न्यापासन थाींबविले ी े,

े खरे ी े काय,

(२) असल्यास, सदर रनधीसाठी शासनाने कोणती कायविा ी केली िा करयात येत ी े ,
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय ी े त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१८-०६-२०१६) : (१)

े खरे ना ी.

(२) नगर विकास विर्ागाकडन प्राप्त रनधी विविध यींत्रणाींना वितरणासाठी जजल् ागिधकारी,
नािशक याींच्या ्िीय प्रपींजी लेख्यात रुप.५३.८६ को्ी रनधी ्पलब्ध ी े .
(३) प्रश्न ्द््ाित ना ी.
___________
बल
ु डाणा नगर पररषद अांतगवत हातगाडी धारिािडून ननयमबाहय
वसूल िरण्यात येणा-या दै ननि बाजार रकिमेबाबत

(३९)

४७७५६ (१३-०५-२०१६).

श्री.हषववधवन सपिाळ (बल
ु ढाणा) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री

वि.स. २०० (30)
(१) बुलडाणा नगरपतरषद कायवक्षेत्रातील अरतामण काढयात ीले,
(२) असल्यास, अरतामीत हयजक्त श रात

े खरे ी े काय,

ातगाडी लािन हयिसाय करतात,

े

ी खरे ी े

काय,
(३) असल्यास, नगरपतरषद
िसल करते,

े

ातगाडी लािणा-या हयजक्तींकडन दर रनक बाजार पाितीचे रुप.१०

ी खरे ी े काय,

(४) असल्यास, नगरपतरषद कोणत्या रनयमाच्या ीधारे

ातगाडी धारकाकडन दर रनक बाजार

पाितीचे रुप.१० िसल करीत ी े ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२०-०६-२०१६) : (१)
(२)

ोय.

(३)

ोय.

ोय.

(४) नगरपतरषदे ला ्ित:चे ्त्पन्न ्त्रोत रनमावण करयाचे अगिधकार असल्याने म ाराषर
नगरपतरषदा, नगरपींचायत ि औद्योगिगक नगरी अगिधरनयम, १९६५ चे कलम १०८-अ (ब)
तसेच १४८ (२) नुसार नगरपािलकेमध्ये रनि त ाालेल्या कोणत्या ी सािवजरनक र्त्याचा
रियकींिा जिमनीचा ्पयोग करणाऱ्या हयक्तीींकडन ्ी िसल करयाचा अगिधकार ी े .
___________
वणी (जज.यवतमाळ) शहरात व ग्रामीण भागात प्लाजथटि वपशव्याांवर बांदी घालण्याबाबत
(४०)

४८१०१ (१७-०५-२०१६).

श्री.सांजजवरे ड्डी बोदिुरवार (वणी), डॉ.अननल बोंडे (मोशी) :

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) िणी श रात (जज.यितमाळ) ि ग्रसामीण र्ागात प्लाज््क वपशहयाींिर बींदी लादली
असताना ी मोठ्या प्रमाणात प्लाज््कचा िापर

ोत असल्याने मानिाच्या ीरोग्यास

पयाविरणाला ी धोका रनमावण ााल्याचे जानेिारी, २०१६ मध्ये िा त्या दरम्यान रनदशवनास
ीले ी े ,

े खरे ी े काय,

(२) असल्यास, िणी तालुक्यात िेकोिलयाच्या अनेक र्गिगमत ि खुल्या कोळसा खाणी असन
या खाणीतील कोळसा येथील कोळसा डेपोत तसेच रे ल्िे सायडडींगिर ीणला जात असल्याने

ीधीच प्रदषणात र्र पडत असताना प्लाज््कचा अगिधक िापर ााल्याने प्रदषण िाढले ी े ,
े

ी खरे ी े काय,

(३) असल्यास, िणी श रात ि ग्रसामीण र्ागात प्लाज््क वपशहयाींिरील बींदीच्या रनयमाची
कडक अींमलबजािणी करयाबाबत शासनाने कोणती कायविा ी केली ि करयात येत ी े ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय ी े त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१६-०६-२०१६) : (१)
(२)

ोय.

ोय.

(३) नगर पतरषद िणी मा्वत सरसक् ५० मायाॉन पेक्षा कमी जाडीच्या प्लाज््क
वपशहयाींिर सक्तीची बींदी ीणयाकरीता ठराि घेऊन ि सिव हयापारी मींडळीची बरठक घेऊन

वि.स. २०० (31)
सींपुणप
व णे बींदी ीणणे ि दीं डात्मक कायविा ी करयाची कायविा ी सुरुप ी े तसेच १ जुल,र
२०१६ पासन १०,००० िक्ष
ृ लागिड करयाचे नगर पतरषदे चे रनयोजन ी े .
(४) प्रश्न ्द््ाित ना ी.

___________
वणी शहरात वपण्याया पाण्याची टां चाई असयायाबाबत
(४१)

४८१२६ (०५-०५-२०१६).

श्री.सांजजवरे ड्डी बोदिुरवार (वणी) :

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

(१) िणी श रात (जज.यितमाळ) पाऊस न ााल्याने ि निरगाि धरणात पुरेसा जलसाठा
नसल्याने वपयाच्या पायाची ्ीं चा
दरम्यान रनदशवनास ीले ी े ,

रनमावण ााल्याचे मा े जानेिारी, २०१६ मध्ये िा त्या

े खरे ी े काय,

(२) असल्यास, निरगाि धरणाचे पाणी रनगुड
व ा नदीिरील बींधाऱ्यात सोडल्यास िणी श राचा
पाणीपुरिठ्याचा प्रश्न सु्णार ी े ,
(३)

असल्यास, िणी

करयात येत ी े ,

े

ी खरे ी े काय,

श राच्या पाणीपुरिठ्याबाबत शासनाने कोणती कायविा ी केली िा

(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय ी े त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२०-०६-२०१६) : (१)
(२)

ोय.

ोय.

(३) जजल् ागिधकारी, यितमा

याींच्या ीदे शानुसार िणी नगर पतरषदने सदर निरगाि

धरणातील पायाचे ीरक्षण िाढिन घेतले ी े . तसेच िेळोिेळी दर द ा िदिसाींनी २५
ि्.एम.सी. पाणी निरगाि धरणातन रनगुड
व ा नदीच्या बींधाऱ्यात सोडयात येते ि िणी श रास
पाणी पुरिठा करयात येतो.
(४) प्रश्न ्द््ाित ना ी.

___________
बुलडाणा शहरातील पाणी पुरवठा सुरळीत होत नसयायाबाबत
(४२)

४८६१० (१७-०५-२०१५).

श्री.हषववधवन सपिाळ (बल
ु ढाणा) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री

(१) बुलडाणा श रातील ीरस ले ीऊ् मध्ये गत एक िषावपासन नळाहदारे पाणी पुरिठा
नसुन नळामधुन पाया ऐिजी ्क्त

िाच येत असल्याचे रनदशवनास ीले ी े ,

ोत

े खरे ी े

काय,

(२) असल्यास, ्परोक्त बाबत ्थारनक नागतरकाींनी िदनाींक १ ्ेिि
ु ारी, २०१६ िा त्या
सुमारास मुख्यागिधकारी नगरपािलका याींना िदलेले रनिेदन शासनास प्राप्त ााले ी े,
खरे ी े काय,

े

ी

वि.स. २०० (32)
(३) असल्यास सदर बाबत शासनाने चौकशीकरुपन त्यानुषींगाने पाणी पुरिठा सुरळीत करणे
बाबत काय कायविा ी केली िा करयात येत ी े ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय ी े त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१५-०६-२०१६) : (१) ना ी.
(२) प्रश्न र्ाग १ मध्ये नमुद विषयाचे रनिदे न जजल् ागिधकारी बुलढाणा याींचक
े डे िदनाींक
०८/०१/२०१६ ि िदनाींक ०२/०२/२०१६ रोजी प्राप्त ााले ी े .

(३) ताींबत्रक दृष्या सदर र्ागाला रनयिमत पाणी परु िठा करयाच्या दृष्ीने ६ इींची ्लज
ु
ह ॉल ्ाकन पाणी वितरणासाठी दोन ्ितींत्र र्ाग करयात ीले. तदनींतर सदर र्ागाचा
पाणी पुरिठा रनयिमत ाालेला ी े .
(४) प्रश्न ्द््ाित ना ी.

___________
धद्योधगि सांथ ामधील ववद्यार्थयाांना रोजगारामभमुख प्रमशषीरण ममळण्याबाबत
(४३)

४९६२६

(मुांबादे वी),

(१७-०५-२०१६).

श्री.डी.एस.अहहरे

डॉ.पतांगराव

(सााी),

िदम

श्री.अब्दल
ु

(पलूस

सत्तार

िडेगाव),

(मसयालोड),

श्री.अममन

पटे ल

अॅड.यशोमती

ठािूर

(नतवसा), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरु ी), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर) :

सन्माननीय

मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) औद्योगिगक सीं्थामधील विद्यार्थयांना रोजगारािर्मख
ु प्रिशक्षण िमळािे यासाठी राज्यातील
२४ औद्योगिगक प्रिशक्षण सीं्था (ीय्ीीय) ि बॉश िलिम्े ड या जमवन कींपनी दरम्यान
िदनाींक २१ डडसेंबर, २०१५ च्या दरम्यान सामींज्य करार करयात ीला ी े ,

े खरे अ े

काय,
(२) असल्यास, ्क्त कराराचे ्िरुपप काय ी े ि त्याअींतगवत कोणत्या प्रकारचे प्रिशक्षण
दे याचे प्र्तावित करयात ीलेले ी े ,
(३) असल्यास, यासाठी रियकती रनधीची ीिश्यकता ी े ि तो कशाप्रकारे ्पलब्ध करयात
येणार ी े ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२९-०७-२०१६) : (१)

ोय,

े खरे ी े .

िद.२४/०७/२०१५ रोजी औ.प्र.सीं्था, नािशक या सीं्थेचा बॉश िलिम्े ड या औद्योगिगक

ी्थापने समिेत सामींज्य करार करयात ीला ी े . तसेच शासन पत्र ा.सींकीणव२०१५/(प्र.ा.५७/१५)/हयिश-५ िद.०३/१२/२०१५ अन्िये ३० औ.प्र. सीं्थाींना सीएसीर योजनेंतगवत
बॉश िलिम्े ड या औद्योगिगक ी्थापने समिेत सामींज्य करार करयास मींजरी दे यात
ीली ी े. त्यानुषींगाने िद.२१/१२/२०१५ रोजी २३ औ.प्र. सीं्थाींचा बॉश िल. सोबत सामींज्य
करार करयात ीला ी े .

(२) सदर सामींज्य कराराींतगवत बॉश िलिम्े ड

ी ी्थापना सींबगिीं धत औद्योगिगक प्रिशक्षण

सीं्थाींमध्ये अत्याधुरनक प्रयोगशाळा तयार करणार असन प्रिशक्षकाची नेमणक करणार ी े .

वि.स. २०० (33)
तद्नींतर प्रिशक्षणार्थयांची रनिड ााल्यानींतर सीं्थेत रोजगारािर्मख
Bridge Course सुरुप
ु
करयात येणार ी े.

(३) बॉश िलिम्े ड या ी्थापनेकडन सदर २४ सीं्थाींमध्ये प्रत्येकी ५ लाख खचव करुपन प्रत्येक
सीं्थेत एका प्रयोगशाळे चे ीधुरनकीकरण करयात येणार ी े . तसेच सदर अ्यासामासाठी

रुप.५०००/- इतके शुल्क ीकारयात येणार असन त्यापरकी रुप.५००/- इतके नोंदणी शुल्क
्मेदिाराने र्रणे ीिश्यक ी े. तसेच ्िवरीत रुप.४५००/- एिढ्या रकमेचे कजव ्मेदिारास
ीिश्यक असल्यास बॉश ी्थापनेने करार केलेल्या बँकेमा्वत ्पलब्ध करुपन दे यात येणार
ी े . तसेच पि ल्या स ा बॅचेसकतरता रुप.२५००/- रियकींमतीचे Learner Kit बॉश ी्थापनेमा्वत
मो्त दे यात येणार ी े .
सदर सामींज्य कराराींतगवत शासनाकडन कोणता ी रनधी ्पलब्ध करुपन द्याियाचा
ना ी.
___________
मुखेड (जज.नाांदेड) तत्िालीन तालि
ु ा िृषी अधधिारी व तत्िालीन मांडळ अधधिारी याांनी
सांगनमत िरुन िेलेयाया गैरव्यवहाराबाबत

(४४)

४९७७० (२८-०४-२०१६).

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

डॉ.तुषार राठोड (मुखेड) :

सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील

(१) मुखेड, (जज.नाींदेड) यु.यु. नाडे तालक
ु ा कृषी अगिधकारी, याींनी सन २००७ ते २०१० या

कालािधीत शासनाच्या विविध योजनाींची अींमलबजािणी कतरत असताना मख
ु ेड तालक्
ु यात
असलेल्या तीन मींडळ कृषी अगिधकारी याींचे पद तरक्त नसताना ्क्त नमद शासनाच्या योजना

राबवित असताना तीन ी मींडळाचे पदर्ार रनयमबाह्यतरत्या मींडळ कृषी अगिधकारी मोतीराम
पा्ील याींना िदले ि यातुन राषरीय कृषी विकास योजना, रो यो अींतगवत घेयात ीलेल्या

्ळबागा, गरतमान पाणलो् योजना, सुक्ष्मिसींचन योजनाींमध्ये सींगनमत करुपन अरनयिमतता
ि गररहयि ार ााला ी े असे रनदशवनास ीले ी े ,

े खरे ी े काय,

(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली ी े काय,
(२) असल्यास, चौकशीअींती तत्कालीन तालक
ु ा कृषी अगिधकारी यु.य.ु नाडे ि तत्कालीन मींडळ
अगिधकारी मोतीराम पा्ील याींचेिर कारिा

करयाबाबत शासनाने कोणती कायविा ी केली िा

करयात येत ी े ,
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय ी े त ?
श्री. एिना राव खडसे (१४-०७-२०१६) : (१) सन २००७ ते २०१० या कालािधीत मख
ु ेड
तालुक्यात मुाामाबाद मींडळ, मुखेड मींडळ ि येंिती मींडळ येथे श्री.मोतीराम पा्ील या नािाची
हयक्ती मींडळ कृवष अगिधकारी पदािर कायवरत नह ती. सबब, श्री. मोतीराम पा्ील याींना

रनयमबाह्यतरत्या पदर्ार दे याचा प्रश्न ्द््ाित ना ी. सन २००७ ते २०१० या कालािधीत
मुखेड तालुक्यात राषरीय कृवष विकास योजना ि म ाराषर ग्रसामीण रोजगार

मी योजना

अींतगवत ६८ शेतकऱ्याींच्या कामामध्ये रुप.१९,४३,६१०/- इतक्या रकमेची कामे कमी असल्याचे

वि.स. २०० (34)
िदसन ीले ी े . तसेच िरील कालािधीत राषरीय कृवष विकास योजना ि म ाराषर ग्रसामीण
रोजगार

मी

योजना

अींतगवत

शेततळ्याींच्या

कामात

अरनयिमतता

ााल्याप्रकरणी

५

अगिधकारी/कमवचारी दोषी असल्याबबत ि्तजु ्थतीदशवक अ िाल शासनास प्राप्त ााला ी े .
(२), (३) ि (४) प्रश्न ्द््ाित ना ी.

___________
ररसोड तालुकयात (जज.वामशम) जैववैद्यिीय िचऱ्याची ववयाहे वाट लावण्याबाबत
(४५)

४९७८८ (१७-०५-२०१६).

(१)

तरसोड

श्री.अममत लनि (ररसोड), अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा) :

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :तालुक्यात

(जज.िािशम)

अद्याप

जरििरद्यकीय

(बायोमेडडकल

िे््)

कचऱ्याची विल् े िा् लाियासींदर्ावत ठोस सुविधा ्पलब्ध करयाच्या कामी नगरपतरषद

अपयशी ठरली असन यामुळे खाजगी दिाखान्याींसोबतच शासकीय रुपग्णालयाींमधन दर नींिदन
बा े र पडणारा जरििरद्यकीय कचरा ्घड्यािर ्ेकन िदला असल्याचे मा े जानेिारी, २०१६
मध्ये दरम्यान रनदशवनास ीले ी े ,

े खरे ी े काय,

(२) असल्यास, सदर जरििरद्यकीय कचऱ्याची विल् े िा् लाियासाठी कींत्रा्दार नेमयाबाबत
शासनाने कोणती कायविा ी केली िा करयात येत ी े ,
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय ी े त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१६-०६-२०१६) : (१)

ोय.

(२) जरििरद्यकीय कचऱ्याची विल् े िा्ीसाठी सिव सींबींगिधताींशी चचाव करुपन कींत्रा्दार नेमयाची
कायविा ी नगरपतरषदे मा्वत करयात येत ी े.
(३) प्रश्न ्द््ाित ना ी.

___________
मुांबई शहरातील मशवडीपासून

ेट रायगड जजयाह्यातील धचलेपयांत जोडणाऱ्या १२ कि.मी.

लाांबीया रान्स हाबवर मलांिला िेंद्रीय वन व पयाववरण मांत्रालय
ेणण सीेरलेडची परवानगी ममळण्याबाबत

(४६)

५००१६ (०५-०५-२०१४).

श्री.प्रिाश सुवे (मागाठाणे), श्री.सदा सरवणिर (माहहम),

श्री.सांजय पोतनीस (िमलना), श्री.सुननल प्रभू (हदांडोशी), श्री.सुननल राऊत (ववाोळी), श्री.सुननल
मशांदे (वरळी) :
(१) मींब
ु

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

श रातील िशिडीपासन थे् रायगड जजल्ह्यातील गिचलेपयंत जोडणाऱ्या १२ रियक.मी.

लाींबीच्या रान्स
िमळाली ी े ,

ाबवर िलींकला केंद्रीय िन ि पयाविरण मींत्रालय ीणण सीीराेडची परिानगी
े खरे ी े काय,

वि.स. २०० (35)
(२) असल्यास, सदर प्रकल्पाच्या रनविदा काढयात ील्या ी े त काय, असल्यास, या
प्रकल्पाचे काम करयासाठी कोणाची रनिड केली ी े ,
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय ी े त ि याबाबतची सद्य:ज्थती काय ी े ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२१-०६-२०१६) : (१)

ोय.

(२) ि (३) सदर प्रकल्पाकरीता कींत्रा्दार नेमयाकारीता पिवअ वता प्ररियाया (Prequlification
Pocess) प्रगतीपथािर ी े . तद्नींतर रनविदा प्ररियाया अींती प्रकल्पाकतरता कींत्रा्दाराची
रनयक्
ु ती करयाचे रनयोजजत ी े.

___________

मुांबई उपनगरातून सातारा जजयाहयातील रहहवाश्याांना जाण्यािररता
बोररवली- सातारा एसटी सेवा पन्
ु हा सरु
ु िरणेबाबत

(४७)

५००६६ (२८-०४-२०१६).

श्री.प्रिाश सव
ु े (मागाठाणे) :

सन्माननीय पररवहन मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) मुींब

्पनगरातन सातारा जजल् यातील रि िाश्याींना जायाकतरता बोतरिली सातारा रात्री

१०.३० िाजताची एस्ी सेिा पुन् ा सुरुप करणेबाबत ्थारनक लोकवप्ररतरनधीींनी िद. २१.१.२०१५
रोजी िा त्यासम
ु ारास ीगार प्रमख
ु , ठाणे याींना एक लेखी रनिेदन िदले,
(२) असल्यास,

े खरे ी े काय,

ी बस सेिा सुरुप करयासींदर्ावत राज्य पतरि न म ामींडळाने रनणवय घेतला

ी े काय, त्याींचे ्िरुपप काय ी े ,
(३)

नसल्यास, विलींबाची कारणे काय ी े त ?

श्री. हदवािर रावते (१२-०७-२०१६) : (१)
(२) बोरीिली-सातारा

ोय.

ी गतिषी मे, २०१५ मध्ये ्ेरी सुरुप करयात ीली

ोती. परीं तु जन

मि न्याच्या पि ल्या दशकात या ्ेरीस ३१/३८ इतके अत्यल्प र्ारमान प्राप्त ााल्याने सदर
्ेरी ्थगिगत करयात ीली.
(३) प्रश्न ्द््ाित ना ी.

___________

िेंद्र शासनाया थवछ महाराष्ट्र मोहहम अांतगवत थवछ
शहराांसाठी प्रोत्साहन अनुदान ममळण्याबाबत
(४८)

५११०४ (१३-०५-२०१६).

श्री.हदपि चव्हाण (फलटण), डॉ.सतीश (अण्णासाहे ब) पाटील

(एरां डोल), श्री.शामराव ऊफव बाळासाहे ब पाटील (िराड उत्तर) :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) केंद्र शासनाच्या धतीिर राज्यात िदनाींक २ ऑक््ोबर, २०१५ पासन “्िच्छ म ाराषर”
मोि म (नागरी) सुरुप करयात ीली ी े,

े खरे ी े काय,

वि.स. २०० (36)
(२) असल्यास, ्िच्छ म ाराषर मोि म अींतगवत ्िच्छ श राींसाठी रियकती प्रोत्सा न अनुदान
दे यात येत ी े ,

(३) असल्यास, ीतापयंत ्िच्छ म ाराषर मोि मे अींतगवत रियकती श राची रनिड करयात
ीली ी े ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय ी े त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२०-०६-२०१६) : (१) केंद्र शासनामा्वत राबवियात येत असलेल्या ्िच्छ
र्ारत अिर्यान (नागरी) च्या धतीिर राज्यात िदनाींक १५ मे, २०१५ पासन ्िच्छ म ाराषर
अिर्यान (नागरी) राबवियात येत ी े .
(२) ्िच्छ म ाराषर अिर्यान (नागरी) अींतगवत “्िच्छ”

ोणाऱ्या “अ” िगव नगरपतरषदे स

रुपपये २.०० को्ी, “ब” िगव नगरपतरषदे स रुपपये १.५० को्ी ीणण “क” िगव नगरपातरषदे स ि
नगरपींचायतीस रुपपये १.०० को्ी प्रोत्सा न अनद
ु ान अनज्ञ
ु ेय ी े .

(३) ि (४) ्िच्छ म ाराषर अिर्यान (नागरी) अींतगवत ीतापयंत पाचगणी, दे िळाली प्रिरा ि
िेंगुलाव या नगरपतरषदा “्िच्छ” ााल्या ी े त.

___________

नागपरू रामटे ि शहरातील वाढीव पाणी परु वठा योजना पाच वषावपासन
ू अपण
ू व असयायाबाबत
(४९)

५१६३९

(१७-०५-२०१६).

श्री.डड

मयालीिाजन
ूव

रे ड्डी

(रामटे ि) :

सन्माननीय

मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नागपर राम्े क श रातील िाढीि पाणी पुरिठा योजना मागील पाच िषावपासन अपणव
असल्याने येथील पाणी सम्या गींर्ीर ााली असल्याचे मा े जानेिारी, २०१६ च्या पाचहया
ीठिड्यात िा त्या सम
ु ारास रनदशवनास ीले,

े खरे ी े काय,

(२) असल्यास, सदर पाणी पुरिठा योजना पणव करयासाठी शासनाने कोणती कायविा ी केली
िा करयात येत ी े ,

(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१५-०६-२०१६) : (१)

ोय.

(२) नगरविकास विर्ागामा्वत सदर योजनेसाठी रनधी ्पलब्ध करुपन दे यात ीला ी े .
त्याअनुषींगाने ्थारनक यींत्रणेमा्वत कायविा ी सुरुप ी े .
(३) प्रश्न ्द््ाित ना ी.

___________

वि.स. २०० (37)
डॉ.लािीर हुसेन रुग्णालयात सध
ु ाररत राष्ट्रीय षीरयरोग ननयांत्रण िायवामाांतगवत िेंद्र शासनाने
जीन एकसपटव मशीन उपलब्ध िरुन हदली असयायाबाबत
(५०)

५२४७४

(मुांबादे वी) :

(०३-०५-२०१६).

श्रीमती

ननमवला

गाववत

(इगतपूरी),

श्री.अममन

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

पटे ल

(१) नािशक येथे म ापािलकेच्या डॉ.ााकीर

ु सेन रुपग्णालयात सुधातरत राषरीय क्षयरोग
रनयींत्रण कायवामाींतगवत केंद्र शासनाने सुमारे ४० लाख रुपपये रियकींमतीची जीन एक्सप्व मशीन
्पलब्ध करुपन िदली असल्याचे मा े ्ेिुिारी, २०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान रनदशवनास ीले
ी े,

े खरे ी े काय,

(२) असल्यास, सदर मशीन कायावजन्ित करयाबाबत शासनाने कोणती कायविा ी केली िा
करयात येत ी े ,
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय ी े त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१८-०६-२०१६) : (१) ि (२) नािशक म ानगरपािलकेच्या डॉ.ााकीर

े
ु सन
रुपग्णालयात, सुधारीत राषरीय क्षयरोग रनयींत्रण कायवामातींगत
व केंद्र शासनाकडन जीन एक्सप्व
मशीन ्पलब्ध करुपन दे यात ीले असन ते मशीन िदनाींक २८ जानेिारी, २०१६ कायावजन्ित
करयात ीले ी े .
(३) प्रश्न ्द््ाित ना ी.
___________

ववधान भवन :

डॉ. अनांत िळसे

मांब
ु ई.

प्रधान सधचव,
महाराष्ट्र ववधानसभा.

_________________________
शासकीय मध्यिती मुद्रणालय, मुींब .

