अताराांकित प्रश्नोत्तराांची २०५ वी यादी

महाराष्ट्र ववधानसभा
चौथे अधधवेशन, २०१६
___________

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५०
___________

नवी मांबई पोलिसाांच्या सागरी गस्तीसाठी असिेल्या “शक्ती” या नौिेत स्फोट झाल्याबाबत,
(१)

७२२ (१५-०१-२०१५).

श्री.मनोहर भोईर (उरण) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्यमांत्री पढ
ु ील

(१) नवी मींब
ु ई पोललसाींच्या सागरी गस्तीसाठी असलेल्या “शक्ती” या नौकेत दरु
ु स्तीचे काम
सुरु असताना ददनाींक ७ जुल,ै २०१४ रोजी वा त्यासुमारास स्फो् झाला, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, या स्फो्ाची कारणे काय आहे त, व स्फो्ात कोणती हानी झाली आहे ,
(3) असल्यास, याबाबत कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०७-०७-२०१६) : (१) सदर नौकेवर मे.गोवा लशपयार्ड लल. याींचक
े र्ून
ननयतकालीक दे खभालीचे / नौकेच्या इींधन ्ाकीच्या साफसफाईचे कामकाज सुरु असताींना,
अचानकपणे आग लागली ही घ्ना अपघाती स्वरुपाची असून यामध्ये कोणताही स्फो्
झालेला नाही.

(२) अ.क्र. १ च स्पष्ीकरणामध्ये आग लागल्याचे कारण नमद
ू केले आहे . सदर आगीमळ
ु े

नौकेचे काही प्रमाणात नक
ु सान झाले तसेच, मे.गोवा लशपयार्ड लल. याींच्या २ ्े क्क्नलशयन याींना
भाजल्याच्या जखमा झाल्या.

(३) जखमी झालेले २ ्े क्क्नलशयन याींचे सवड औषधोपचार मे.गोवा लशपयार्ड लल. याींच्याकर्ून
करण्यात आले व ते दोन्ही ्े क्क्नलशयन तींदरु
ु स्त आहे त. आगीमळ
ु े नौकेचे नक
ु सान/दरु
ु स्ती व
त्यावरील खचड सींपण
ड णे मे.गोवा लशपयार्ड लल. याींचक
े र्ून करण्यात आलेली आहे व सदर नौका
ु प
सुक्स्ितीत होऊन सद्य:क्स्ितीत सागरी गस्तीत कायडरत आहे त.
___________

वव.स. २०५ (2)
अहमदनगर महानगरपालििेने िेंद्र शालसत JNNURN
योजनेअत
ां गगत बसेस खरे दी िरण्याबाबत
(२)

२४९७ (२७-०१-२०१५).

श्री.सांग्राम जगताप (अहमदनगर शहर) :

सन्माननीय

मख्यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) अहमदनगर महापाललकेने केंद्रशालसत JNNURN योजनेअत
ीं गडत बसेस खरे दी करण्याबाबत
नोर्ल एजन्सी (एमएमआरर्ीए) याींनी काढण्यात आलेल्या रुटु्ीची पुतत
ड ा महापाललकेवरील परुट
क्रमाींक ११२९ ददनाींक ३ डर्सेंबर, २०१३ रोजीच्या परुटान्वये केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर प्रकल्पास मान्यता दे णेबाबत शासनाने कोणती कायडवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,
(३) तसेच शासनाच्या नगरववकास ववभाग अिवा एमएमआरर्ीए कर्ून सदर प्रकल्प अहवालास

मान्यता न लमळाल्यास प्रकल्प अहवालास केंद्र शासनाकर्ून मींजूरी लमळून शकल्याने
अहमदनगर पाललकेचे मोठे आर्िडक नुकसान होणार आहे , हे खरे आहे काय,

(४) असल्यास, सदर महापाललकेचे नक
ु सान होऊ नये म्हणन
ू शासनाने कोणती पपाययोजना
केली आहे वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२२-०६-२०१६) :(१) हे खरे आहे .
(२), (३), (४) व (५) अहमदनगर महानगरपाललकेचा बसेस खरे दी प्रस्ताव ववदहत कालावधीत
शासनास प्राप्त न झालेने व दरम्यान जवाहरलाल नेहरु राषरीय नागरी पुनननडमाण अलभयान

सींपुष्ात आल्याने सदर प्रकल्पास केंद्र शासनाकर्ून मींजुरी प्राप्त झालेली नाही. केंद्र शासन
पुरस्कृत अमत
ृ अलभयानाींतगडत अहमदनगर शहराचा समावेश असून सदर अलभयानाींतगडत
नागरी पररवहन प्रकल्पासाठी अनद
ु ान पपलब्ध होऊ शकणार नाही.
___________

सोिापूर महापालििेची स्थाननि सांस्था िर (एिबीटी) वसिी मोहहम सरु िरण्याबाबत.
(३)

१०९५९ (०७-०४-२०१५).

िमारी प्रणणती लशांदे (सोिापूर शहर मध्य) :

सन्माननीय

मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) सोलापूर महापाललकेची आर्िडक क्स्िती नाजूक असून मागील वषाडच्या तुलनेने स्िाननक
सींस्िा कर (एलबी्ी) वसुली कमी असल्याने महापाललका आयक्
ु त याींनी एलबी्ी वसुली
मोदहम सरु
ु केली आहे हे खरे आहे काय,

(२) महापाललकेच्या आर्िडक क्स्ितीचा अहवाल म
ु य लेखापाल कायाडलयाकर्ून आल्यावर
मनपाची वसुली मोदहम सुरु करण्यात आली त्यामळ
ु े वसल
ु ीचे प्रमाण वाढले व करापो्ी ७०
लाख तर एलबी्ीचे ८० लाख अशी ददर् को्ी वसुली आली आहे, हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, शासनाने सवडच क्जल््यात एलबी्ी लागू करण्याबाबत कोणती कायडवाही केली
आहे वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. २०५ (3)
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१६-०७-२०१६) :(१) आयुक्त, सोलापूर महानगरपाललका याींना स्िाननक
सींस्िा

कर

भरण्यासाठी

सोलापूर

चें बर

ऑफ

कॉमसड

व

इतर

व्यापारी

सींघ्नेच्या

पदार्धकाऱयाींची वेळोवेळी बैठक घेऊन एल.बी.्ी. ची रक्कम भरणेबाबत आवाहन केले होते.
आयक्
ु त, सोलापरू महानगरपाललका याींची ही कायडवाही दद.०१ ऑगस््, २०१५ पव
ू ीची

आहे , कारण शासनाने ददनाींक ०१ ऑगस््, २०१५ पासून रु.५०.०० को्ीपेक्षा कमी वावषडक
पलाढाल असलेल्या व्यापाऱयाींना स्िाननक सींस्िा कर भरण्यापासून सू् ददली आहे .

(२) सोलापूर महानगरपाललकेस स्िाननक सींस्िा करापासून सन २०१३-१४ या कालावधीत
रु.१२१५.०३ को्ी व सन २०१४-१५ मध्ये रु.१०८.७१ को्ी रक्कम प्राप्त झाली आहे .

(३) शासनाने ददनाींक ०१ ऑगस््, २०१५ पासून रु.५०.०० को्ीपेक्षा कमी वावषडक पलाढाल
असलेल्या व्यापाऱयाींना स्िाननक सींस्िा कर भरण्यापासून सू् ददली आहे .
(४) प्रश्न पद््ावत नाही.

___________

हहांगोिी शहरात अनतशय जन्या झािेल्या ामारती
(४)

१२४६२ (०७-०४-२०१५).

श्री.तानाजी मटििे (हहांगोिी) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्यमांत्री पढ
ु ील

(१) दहींगोली (क्ज.दहींगोली) शहरात अनतशय जुन्या झालेल्या इमारती पावसायायाचे ददवसात
कोसळल्यामुळे अपघात होत आहेत, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, अशा प्रकारच्या धोकादायक इमारतीचे सव्हे क्षण नगरपररषदे कर्ून करण्यात
आले आहे काय,

(३) असल्यास, शहरातील एकूण ककती इमारती धोकादायक असल्याचे आढळून आले आहे,
(४)

असल्यास,

सदर

इमारती

कोसळून

पपाययोजना करणार आहे वा कररत आहे ?

अपघात

होवू

नये

याकररता

शासन

कोणती

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१६-०७-२०१६) :(१), (२) व (३) नाही. तिवप, नगर पररषदे च्या क्षेत्ररुटय
अर्धकारी याींच्या माफडत सवेक्षण करण्यात आले असता दहींगोली शहरामध्ये एकूण १४ इमारती
धोकादायक असल्याचे आढळून झाले आहे.

(४) सदरहू धोकादायक इमारती ररकाम्या करुन घेण्याकररता सींबींर्धताींना नगर पररषदे माफडत
नो्ीस बजावण्यात आल्या आहे त.
___________
िोल्हापरू शहरातीि ्योयोधगि वसाहतीमध्ये मिभत
ू सोईसववधा दे ण्याबाबत
(५)

१९६८२ (३१-०७-२०१५).

श्री.उल्हास पाटीि (लशरोळ) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील

(१) कोल्हापूर शहरात लशवाजी पद्योग नगर, वाय.सी. पवार नगर व पाींजरपोळ या दठकाणी
असलेल्या औद्योर्गक वसाहतीच्या ववकासासाठी कोणताही ववकास आराखर्ा शासनाने तयार
केली नाही, हे खरे आहे काय,

वव.स. २०५ (4)
(२) असल्यास, सदर औद्योर्गक वसाहतीमध्ये कोणत्याही मुलभूत सोईसुववधा पुरववण्यात
आल्या नाहीत, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदरच्या आराखर्ा अद्यापपयंत तयार न करण्याची कारणे काय आहे त,
(४) असल्यास, पक्त प्रकरणी शासनाने कोणती कायडवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.

दे वेंद्र

फडणवीस

(२९-०७-२०१६)

:(१)

व

(२)

कोल्हापूर

महानगरपाललका

हद्दीतील

औद्योर्गक वसाहतीमध्ये रस्ते, पाकड यासारया सोयी सवु वधा पवु वण्यात येत आहे.
(३), (४) व (५) प्रश्न पद््ावत नाही.

___________

दादर (प) मांबई येथीि िािासाहे ब गाडगीळ मागागवरीि िोिमान्य नगर वप्रयदशगनी
(६)

सहिार पनगवविास प्रिल्पातीि गैरप्रिाराची चािू असिेिी चौिशी

१९७०१ (११-०८-२०१५).

डॉ.शलशिाांत खेडि
े र (लसांदखेड राजा), श्री.अजन
ग
खोतिर

(जािना), श्री.सननि राऊत (ववक्रोळी), श्री.गिाबराव पाटीि (जळगाव ग्रामीण), डॉ.सांजय
रायमििर (मेहिर) :

सन्माननीय गह
ृ ननमागण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) दादर (प) मुींबई येिील काकासाहे ब गार्गीळ मागाडवरील लोकमान्य नगर वप्रयदशडनी

सहकार पन
ु वड वकास प्रकल्पातील फसवणक
ू , गैरप्रकार व अननयलमततेची मींब
ु ई इमारत पन
ु रड चना
मींर्ळातफे चालू असलेली चौकशी पूणड झाली आहे काय,

(२) असल्यास, चौकशीचे ननषकषड काय आहे त व त्यानस
ु ार पुढे कोणती कारवाई करण्यात
आलेली आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त व सदर चौकशी ककती कालावधीत पण
ू ड होणार
आहे ?

श्री. प्रिाश महे ता (१६-०७-२०१६) :(१), (२) व (३) दादर (प) मींब
ु ई येिील काकासाहे ब गार्गीळ

मागाडवरील लोकमान्य नगर वप्रयदशडनी सहकार पुनवड वकास प्रकल्पातील रदहवाश्याींची फसवण,ू क
गैरप्रकार व अननयलमततेच्या अनष
ु ींगाने ववकासकाचे ना हरकत प्रमाणपरुट रद्द करण्याची मागणी
तक्रारकत्यांमाफडत करण्यात आलेली आहे . सदर प्रकल्पाववरोधात मा.पच्च न्यायालयात दाखल
यार्चका

क्र.1522/2011

आदे शामध्ये

सदर

मध्ये

मा.पच्च

प्रकल्पाववरोधात

न्यायालयाद्वारे

ववववध

दद.19.1.2011

न्यायालयाींमध्ये

वेळोवेळी

रोजी

दाखल

ददलेल्या

दाव्याींमुळे

प्रकल्पास ववलींब झाल्याची बाब नमूद करुन व व्यक्त करुन यार्चका फे्ाळली आहे. मा.पच्च
न्यायालयाची सदर भुलमका मा.सवोच्च न्यायालयाने दे खखल कायम केलेली आहे . ववकासकास
दे ण्यात आलेले ना हरकत प्रमाणपरुट रद्द करण्याची तक्रारकत्याडची मागणी मान्य केल्यास

प्रकल्पास ववलींब होऊन, मा.पच्च न्यायालय व मा.सवोच्च न्यायलायाच्या आदे शाींचा अवमान
होण्याची शक्यता पाहता तक्रारदाराची मागणी मान्य करणे शक्य नसल्याचा ननणडय पपाध्यक्ष
तिा कायडकारी अर्धकारी महाराषर गह
ृ ननमाडण व क्षेरुटववकास प्रार्धकरण याींचे स्तरावर घेण्यात
आलेला आहे .

___________

वव.स. २०५ (5)
धचखिदरा (जज.अमरावती) येथे दवू ित पाण्याचा होत असिेिा पाणीपरवठा
(७)

२७०७४ (२९-०७-२०१५).

श्री.प्रभदास लभिावेिर (मेळघाट) :

सन्माननीय मख्यमांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) र्चखलदरा (क्ज.अमरावती) येिील सुमारे ५ हजार नागरीकाींना लाल रीं गाच्या दवू षत
पाण्याचा पुरवठा होत असल्यामुळे तेिील नागररकाींचे आरोग्य धोक्यात आले असल्याचे
ननदशडनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, यासाठी काही वषाडपूवी दोन को्ी रुपयाचा ननधी मींजूर झाला असून सुध्दा
शुध्द पाणी पुरवठा झाला नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, शुध्द पाणी पुरवठा करण्यासाठी शासनाने कोणती पपाययोजना केली वा
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१६-०७-२०१६) :(१) हे खरे नाही.
(२) हे खरे नाही.
(३) महाराषर सव
ु णड जयींती नगरोत्िान महाअलभयानाींतगडत र्चखलदरा पाणीपुरवठा प्रस्तावास
ववतरण व्यवस्िेत सी.आय./र्ी.आय. पाईप ऐवजी एचर्ीपीई पाईपचा वापर करणेबाबत सुधारणा
करण्याच्या

अ्ीच्या

अधीन

राहून तत्वत: मान्यता ददली
नगरपाररषदे कर्ून सुधारीत प्रस्ताव शासनास प्राप्त झाला नाही.

आहे .

तिावप

र्चखलदरा

(४) प्रश्न पद््ावत नाही.

___________
येविा शहरातीि ववस्थावपत व्यावसानयिाांचे पनवगसन िरण्याबाबत
(८)

२८४४९ (२१-०१-२०१६).

श्री.छगन भजबळ (येविा) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

येवला

शहरातील

लस.स.नीं.३८०७/३८०८

आखण

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील

३९०७/३९०८

मधील

१६६

ववस्िावपत

व्यवसानयकाींचे पन
ु वडसन करण्यासाठी क्जल्हार्धकारी नालशक याींनी ददनाींक ९ फेब्रव
ु ारी, २०१५
रोजी शासनाकर्े प्रस्ताव पाठववला आहे , हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

ववस्िावपत

व्यवसानयकाींचे

पुनवडसन

करण्यासाठी

येवले

नगरपररषदे ने

पाठववलेल्या प्रस्तावास मान्यता दे ण्याची स्िाननक लोकप्रनतननधीींनी माहे माचड, २०१५ मध्ये वा
त्यासुमारास शासनाकर्े मागणी केली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, पक्त ववस्िावपत व्यावसानयकाींचे पन
ु वडसन करण्यासाठी शासनामाफडत सदर
प्रस्ताव मींजूर करण्याबाबत कोणती कायडवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. २०५ (6)
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१६-०७-२०१६) :(१) व (२) होय.
(३) व (४) प्रस्तुत प्रकरणी पपलब्ध झालेल्या एकूण १६६ गाळयाींचे प्रचलीत पध्दतीनुसार
क्जल्हार्धकारी, नालशक याींच्या अध्यक्षतेखाली गठीत केलेल्या सलमती माफडत लललावाने ववतरण

करणे बाबत क्जल्हार्धकारी, नालशक याींना शासनपरुट क्र.एमयए
ु म-२०१४/प्र.क्र.७८/नवव-१७, ददनाींक
१३ मे, २०१५ कळववण्यात आलेले आहे .

___________
पनवेिमधीि खाांदा वसाहतीतीि ामारतीांची व रस्त्याांची दरावस्था व पाकििंगच्या समस्याबाबत
(९)

२८७२४ (२१-०१-२०१६).

श्री.मनोहर भोईर (उरण) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्यमांत्री पढ
ु ील

(१) लसर्कोने बाींधलेल्या ५० हजारापेक्षा जास्त लोकसींया असलेल्या पनवेलमधील खाींदा
वसाहतीतील इमारतीींची व रस्त्याींची दरु ावस्िा व वाहतक
पाककंगची समस्या तात्काळ दरु
ू
करावी यासाठी वसाहतीमधील नागररकाींनी लसर्को प्रशासनाचे अर्धक्षक अलभयींता याींना
अनेकवेळा परुटे पाठववली आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सदर प्रकरणी कोणती कायडवाही करण्यात आली वा येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१५-०७-२०१६) :(१) होय.
(२) व (३) लसर्कोने खाींदा कॉलनी, नवीन पनवेल (प.) येिील रस्त्याींच्या नुतनीकरण

करण्याचा कायाडदेश मे.स्वस्तीक ईन्रा लॉ.प्रा.लल. याींना ददनाींक ३१.०५.२०१६ रोजी दे ण्यात
आलेला आहे. सदर कामाची सरु
ु वात सेक््र-५ मधून करण्यात आलेली आहे व कामाचा
कालावधी १५ मदहने असन
ू हे काम ३१.०८.२०१७ पयंत पण
ू ड करावयाचे आहे.
___________

धळे शहरािा पाणी परवठा िरणा-या तापी पाणी परवठा
योजनेमळे महापालििेवर िजग झाल्याबाबत
(१०)

२९३०२ (२१-०१-२०१६).

श्री.िणाि पाटीि (धळे ग्रामीण), श्री.डी.एस.अहहरे (साक्री),

श्री.आलसफ शेख (मािेगाांव मध्य) :
काय :-

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील

(१) धुळे शहराला पाणी पुरवठा करणा-या तापी पाणी पुरवठा योजनेमुळे महापाललकेवर १६६

को्ी ६८ लाख ९६ हजार ३५१ रुपये कजड झाले असल्याचे माहे सप््ें बर, २०१५ दरम्यान
ननदशडनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, शहराच्या ववकासासाठी सदर कजड माफ करण्याबाबत शासन ववचाराधीन आहे
काय,

वव.स. २०५ (7)
(३) असल्यास, आतापयंत या कजाडपो्ी अनुदान ननधीच्या माध्यमातून ककती रक्कम वसुल
करण्यात आली आहे ,

(४) असल्यास, कधीपयंत हे कजड माफ करण्यात येईल,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१६-०७-२०१६) :(१) तत्काललन धळ
ु े नगर पाललकेने पाणी पुरवठा
योजनेसाठी आयुववडमा महामींर्ळ व खुल्या बाजारातून रु.३९.४४ को्ी कजड घेतले होते. याबाबत

महाराषर जीवन प्रार्धकरणाकर्ून िकीत रु.१६६.६८ को्ी रकमेची मागणी करण्यात आली
आहे .

(२) सदर कजाडची एकरकमी परतफेर् करण्यासींदभाडत अपर म
ु य सर्चव (ववत्त) याींच्या

अध्यक्षतेखालील गठीत सलमतीने ननणडय घ्यावा असे दद. २४.२.२०१६ च्या बैठकीत ननक्श्चत
करण्यात आले आहे .
(३) या कजाडपो्ी धळ
ु े महानगरपाललकेने रु.३२.७९ को्ी रक्कम अदा केली आहे .

(४) सदर कजाडची एकरकमी परतफेर् करण्यासींदभाडत ननणडय घेण्याचे प्रस्ताववत आहे .
(५) प्रश्न पद््ावत नाही.
___________
िल्याण डोंबबविी महानगरपालििा हद्दीमध्ये वगळल्यानांतर परत सदर 27 गाांवे
महानगरपालििेमध्ये समाववष्ट्ट िरण्याचा ननणगय
(११)

३२७६५ (२१-०१-२०१६).

श्री.हदिीप वळसे-पाटीि (आांबेगाव), श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मांरा

िळवा), श्री.मांगिप्रभात िोढा (मिबार हहि) :
खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा

(१) राज्य शासनाने कल्याण-र्ोंत्रबवली महानगरपाललका हद्दीमध्ये समाववष् केलेल्या २७
गावाींना महापाललकेने वगळल्याींनतर परत सदर २७ गाींवे महानगरपाललकेमध्ये समाववष्
करण्याचा ननणडय घेण्यात आला, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, ननवर्णुकीच्या तोर्ाींवर सदर २७ गाींवे परत महापाललकेमध्ये समाववष्
करण्याबद्दल ननवर्णूक आयोगाकर्े पाठववलेला प्रस्ताव आयोगाने फे्ाळला आहे , हे ही खरे
आहे काय,

(३) असल्यास, पक्त प्रकरणाची सद्यक्स्िती काय आहे ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१६-०७-२०१६) :(१), (२) व (३) राज्य शासनाने शासन अर्धसूचना,
ददनाींक १४ मे, २०१५ अन्वये पक्त २७ गाींवे ददनाींक ०१ जून, २०१५ पासून कल्याण-र्ोंत्रबवली

महानगरपाललकेच्या बह
ृ त नागरी क्षेरुटात समाववष् केली. तद् नींतर या २७ गावाींसदहत
ऑक््ोबर, 2015 मध्ये कल्याण-र्ोंत्रबवली महानगरपाललकेच्या ननवर्णूका पार पार्ल्या आहे त.
___________

वव.स. २०५ (8)
जािना नगरपालििेत फावडे-टोपल्याची खरे दीत भ्रष्ट्टाचार झाल्याबाबत
(१२)

३३५८६ (२१-०१-२०१६).

श्री.अजन
ग खोतिर (जािना) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील

(१) जालना नगरपाललकेत फावर्े-्ोपल्याची खरे दीत मोठ्या प्रमाणात भ्रष्ाचार झाल्याने
याप्रकरणी तातर्ीने चौकशी करण्याची मागणी माहे ऑक््ोबर, २०१५ च्या सुमारास सदस्याींनी
नगराध्यक्षाींकर्े केली, हे खरे आहे काय,

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

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१६-०७-२०१६) :(१), (२), (३) व (४) जालना नगरपररषदे च्या माहे
ऑक््ोबर, 2015 च्या सवडसाधारण सभेत ववषय पत्ररुटकेव्यनतररक्त नगरपाललका सदस्याींनी
फावर्े - ्ोपल्या खरे दीत तफावत असल्याबाबत ववषय पपक्स्ित केला होता. परीं तु या बाबात
कोणतेही लेखी ननवेदन प्राप्त झालेले नाही आखण या ववषयावर कोणतीही चचाड झालेली नाही.
___________
मांबईतीि बॉम्बे डाईंग आणण श्रीननवास िापड धगरणीांच्या
जमीनीांवर िामगाराांसाठी घरे बाांधण्याबाबत
(१३)

३४३९७ (२१-०१-२०१६).

श्री.सननि लशांदे (वरळी) :
काय :(१)

मुींबई

महापाललका

श्री.गणपतराव दे शमख (साांगोिे), श्री.अजय चौधरी (लशवडी),
सन्माननीय गह
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील
ृ ननमागण मांत्री पढ

हद्दीतील

बॉम्बे

र्ाईंग

आखण

श्रीननवास

कापर्

र्गरणीींच्या

जमीनीींवर कामगाराींसाठी घरे बाींधण्यासाठी म्हार्ाने नववन ववकास आराखर्ा तयार करण्यात
आला आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सदर जागेवर कामगाराींसाठी सम
ु ारे सार्ेपाच हजार घरे बाींधण्याचे ननयोजन
केले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर जलमनीवर कामगाराींसाठी घरे ककती काळात बाींधली जाणार आहे त,
(४) असल्यास, सदर प्रकरणी कोणती कायडवाही करण्यात आली वा येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. प्रिाश महे ता (१६-०७-२०१६) :(१), (२), (३) व (४) बॉम्बे र्ाईंग येिील जलमनीचा ताबा
म्हार्ाकर्े दद.०९.१२.२०१४ रोजी प्राप्त झालेला आहे . त्यानुसार गह
ृ ननमाडण प्रकल्पाच्या योजनाींचे
नकाशे म्हार्ामाफडत मुींबई महानगरपाललकेकर्े दद.०७.०१.२०१५ व दद.०९.०२.२०१५ रोजी सादर
करण्यात आले होते. यामध्ये र्गरणी कामगाराींसाठी ३६९६ सदननका व सींक्रमण लशत्रबरासाठी
१४४० सदननका अशा एकूण ५१३६ सदननकाचा समावेश आहे.
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मुींबई महानगरपाललकेतफे मुींबई शहराचा ववकास आराखर्ा २०१४-२०३४ सादर करण्यात

आला होता. सदरहू आराखड्यात बॉम्बे र्ाईंग लमलच्या ७० ्क्के जलमनीवर पुनवडसनासाठी,
रस्त्याींसाठी आरक्षण दशडववण्यात आले होते. या बाबीस म्हार्ामाफडत आक्षेप नोंदववण्यात आला.
तद् नींतर बॉम्बे र्ाईंग, वर्ाळा येिील ववनाआरक्षक्षत क्षेरुटावर २८८ + २७८ = ५६६ सदननकाींच्या
नकाशाींना महानगरपाललकेमाफडत मींजूरी प्रदान करण्यात आली असन
ू काम प्रगतीपिावर आहे .

आरक्षण असलेल्या पवडररत क्षेरुटाच्या नकाशाींच्या मींजुरीकरीता महानगरपाललकेकर्े पाठपुरावा
चालू आहे .

श्रीननवास लमलच्या जलमनीचा ताबा दद.१८.०९.२०१४ रोजी प्राप्त झालेला आहे . सदरहू
योजनेत ४७२ + २३६ = ७०८ इतक्या सदननका प्रस्ताववत असून महानगरपाललकेकर्ून
नकाशाींना मींजुरी प्राप्त झालेली आहे . दद.१०.११.२०१५ रोजी कायाडरींभ आदे श दे ण्यात आलेले
असून काम प्रगतीपिावर आहे.

पपरोक्त दोन्ही लमलच्या सदननकाींचे बाींधकाम सम
ु ारे दोन वषाडच्या कालावधीत पुणड

होईल असे पपाध्यक्ष तिा म
ु य कायडकारी अर्धकारी, म्हार्ा याींनी त्याींच्या अहवालात नमद
ू
केले आहे.

(५) प्रश्न पद््ावत नाही.

___________

नाांदेड जजल््यातीि धमागबाद नगरपालििेत दवित पाणीपरवठा होत असल्याबाबत
(१४)

३४९५१

(मांबादे वी) :

(२१-०१-२०१६).

श्री.वसांतराव

चव्हाण

(नायगाांव),

श्री.अलमन

पटे ि

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नाींदेर् क्जल््यातील धमाडबाद नगरपाललका अींतगडत जलशुध्दीकरण योजना दीर् को्ी रुपये
खचड करुन बाींधलेली इमारत असतानाही येिील नागररकाींना दष
ू ीत पाणी प्यावे लागत आहे

त्यामुळे येिील नागररकाींचे आरोग्य धोक्यात आले असल्याचे माहे सप््ें बर, २०१५ दरम्यान
ननदशडनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर जलशध्
ु दीकरण केंद्राची आवश्यक त्या सध
ु ारणा करुन सदर केंद्र
कायाडक्न्वत करण्याबाबत शासनाने कोणती कायडवाही केली आहे वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१६-०७-२०१६) :(१) व (२) धमाडबाद नगरपाललका अींतगडत पाणीपरु वठा
योजनेच्या स्रुटोतास कमी पजडन्यमानामळ
ु े पाणी नसल्याने जलशध्
ु दीकरण यींरुटणा बींद आहे .
जुन्या पाणी स्रुटोता नजीक ववधींनववदहरी घेवून व नजीकच्या साठ्यातील पाणी एकत्ररुटत करुन
शहरास ठराववक कालावधीत पाणीपुरवठा करण्यात येत आहे .

शहरवासीयाींना पाणीपुरवठा करण्यापूवी आवश्यकतेनस
ु ार क्ब्लचीींग पावर्र व तुर्ीचा

वापर करुन पाणी शध्
ु द करुन परु वठा करण्यात येतो. तसेच वेळोवेळी पाण्याचे नमन
ु े घेऊन
शुध्दतेची खारुटी करण्यात येते.
(३) प्रश्न पद््ावत नाही.

___________
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्रां गाबाद शहरात सिभ शौचाियाांचे सवेक्षण िरण्यासाठी महानगरपालििेने
खाजगी बेरोजगार सांस्थेची नेमणि िेल्याबाबत
(१५)

३८२८७ (२१-०१-२०१६).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.प्रशाांत बांब (गांगापरू ) :

सन्माननीय मख्यमांत्री पढ
ु ील

(१) औरीं गाबाद शहरात नवबौध्द व आर्िडक दृष्या दब
ड
घ्काींतील नागरीकाींकर्े सल
ु ल
ु भ
शौचालये आहे त ककीं वा नाहीत, याचे सवेक्षण करण्यासाठी महानगरपाललकेने खाजगी बेरोजगार
सींस्िेची नेमणुक केली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, प्रशासनातील अर्धकाऱयाींनी ५ लक्ष रुपयात होणारे काम २ को्ीपयंत नेले व
त्यातील तब्बल ४८ लक्ष रुपये अदाही केले, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, या प्रकरणाची चौकशी करुन शासन सींबींर्धताींवर कोणती कारवाई करण्यात
आली वा येत आहे,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१६-०७-२०१६) :(१) होय, हे खरे आहे .
(२) केंद्र पुरस्कृत कमी खचाडच्या वैयक्तीक स्वच्छता योजनेअींतगडत औरीं गाबाद शहरातील अल्प
पत्पन्न धारक कु्ूींबाना शौचालयाची व नळ पाणी पुरवठा योजनेचा लाभ दे ण्यासाठी पारुट

लाभार्थयांची ननवर् करण्यासाठी शासन ननणडय ददनाींक १०/९/२००८ नुसार वतडमान परुटात
जादहरात दे वन
ू युवा सुलशक्षीत बेरोजगार सींस्िा, औरीं गाबाद या सींस्िेची ननवर् करुन त्याींना

रु.१.६३ को्ी रकमेस हे काम दे ण्यात आले होते. त्याींनी केलेल्या कामाच्या अनष
ु ींगाने दोन
्प्यात त्याींना आता पयंत रु.४८ लक्ष अदा करण्यात आले आहे त.

(३) व (४) या प्रकरणी महानगरपाललका आयुक्त, औरीं गाबाद याींच्या माफडत चौकशी करण्यात
येत आहे .

___________
सेिू नगरपररिदे मध्ये (जज.परभणी) िरापोटी वसि िेिेल्या रक्िमेचा अपहार झाल्याबाबत
(१६)

३८३९२ (२१-०१-२०१५).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.ववजय भाांबळे (जजांतूर) :

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील

(१) सेलू नगरपररषदे मध्ये (क्ज.परभणी) नागरीकाींकर्ून करापो्ी वसल
केलेल्या रक्कमेचा
ु
अपहार झाला, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, त्याबाबत चौकशी सलमती नेमण्यात आली आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, अपहार झालेली एकूण रक्कम ककती आहे तसेच सदर प्रकरणी अपहार
करणाऱया कमडचाऱयाींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(4) नसल्यास, ववलींबाचे कारणे काय आहे त ?
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श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१६-०७-२०१६) :(१) होय.
(२) होय.
(३) व (४) नगर पररषद सेलू येिील करापो्ी अपहार झालेली रक्कम रु.१७,१८,१२१/- इतकी

आहे . तसेच सदर प्रकरणी नगरपररषदे तील सहा वसल
ु ी ललवपक याींना ननलींत्रबत करण्यात आले

आहे . तसेच चार कमडचारी व तत्काललन मुयार्धकारी, नगर पररषद सेलू याींची ववभागीय
चौकशी ववषयक कायडवाही प्रस्ताववत आहे .

___________
िल्याण डोंबबविी महानगरपालििा क्षेत्रामध्ये बी.एस.य.पी.
प्रिल्पातांगत
ग सदनीिाांचे वाटप झाल्याबाबत
(१७) ३८७७० (२३-१२-२०१५).

श्री.सभाि भोईर (िल्याण ग्रामीण) :

सन्माननीय मख्यमांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) कल्याण र्ोंत्रबवली महानगरपाललका क्षेरुटामध्ये सन २००८ साली बी.एस.यु.पी. प्रकल्पाकरीता
४ प्रकल्प अहवाल तयार करण्यात आले होते, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर प्रकल्पाकररता ननधीची तरतद
ू करुन सदननका दे खील बाींधण्यात आल्या
आहे ,

(३) असल्यास, सदर सदननकाींचे वा्प करण्यात आले आहे काय,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१६-०७-२०१६) :(१) होय, हे खरे आहे .
(२) होय, हे खरे आहे .
काही सदननकाींचे बाींधकाम पण
ु ड झाले असून पवडररत सदननकाींची कामे प्रगतीपिावर आहे त.

(३) र्ी.पी.आर. १ मधील आींबेर्करनगर पॅकेज क्र.८ अींतगडत ३०७ व दत्तनगर पॅकेज क्र. ९
मधील १८९ सदननकाींचे बाींधकाम पण
ु ड झालेले असन
ू आींबेर्करनगर येिील ३०७ पैकी ३०० व
दत्तनगर

येिील

आींबेर्करनगर

१८९

मधील

सदननका

पवडररत

७

पारुट

लाभार्थयांना

लाभार्थयांच्या

ववतरीत

पारुटतेबाबतचा

करण्यात
ननणडय

आल्या

आहे त.

कल्याण-र्ोंत्रबवली

महानगरपाललकेचा महासभेने स्िर्गत ठे वला आहे . कचोरे पॅकज क्र.१ व २ पीं बर्े पॅकेज क्र.५ व
७ तसेच इींददरानगर कल्याण पक्श्चम पॅकेज क्र.१२ चे काम अींनतम ्प्प्यात आहे .
र्ी.पी.आर. ३ खर्ेगोळवलीचे काम कल्याण-र्ोंत्रबवली महानगरपाललकेने रद्द केले असन
ू

र्ी.पी.आर.2 व र्ी.पी.आर. ४ चे काम प्रगतीपिावर आहे .

(४) बी.एस.य.ु पी. प्रकल्प पुणड करण्यास झालेल्या ववलींबाची कारणे पुढीलप्रमाणे आहे त:-

(i) मींजूर प्रकल्पाींपैकी र्ी.पी.आर. १ व २ अींतगडत असलेल्या दत्तनगर, इींददरानगर र्ोंत्रबवली

येिील चाळ/इमारतधारक तसेच मौजे पीं बर्े येिील स्िाननक नागररकाींनी मोठ्या प्रमाणावर
ववरोध करणे.
(ii) इींददरानगर कल्याण येिील प्रकल्पाच्या भूखींर्ापैकी काही भाग म्हार्ाच्या मालकीचा तर

काही भाग यु.एल.सी. अींतगडत शासनाचे नावे झालेल्या जलमनीचा असणे, यु.एल.सी. कायदा रद्द
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झाल्यामुळे शासनाच्या ताब्यात असलेला भूखींर् सींबींर्धत जलमन मालकाने ररतसर सींबींर्धत

प्रार्धकरणामाफडत पुन्हा स्वत:च्या नावे वगड करुन घेतल्यामुळे त्या जागेवर बाींधकाम करता न
येणे.

(iii) आींबेर्करनगर, इींददरानगर र्ोंत्रबवली, इींददरानगर कल्याण येिील रदहवाशाींनी मोठ्या
बी.एस.यु.पी. प्रकल्पाच्या जागेलगतचे कब्जेदार तसेच इनलस्ू प्रकल्पातील झोपर्ीधारकाींनी
ववववध दावे दाखल करणे.

(iv) प्रत्यक्षात जी कामे सुरु करण्यात आली त्या कामाींना ठे केदाराींनी योग्य ती गती न दे ण,े

त्यातच रे ती पपशावर वारीं वार आलेल्या बींदीमळ
ु े रे तीचा त्
ु वर्ा ननमाडण होणे, त्यामळ
ु े
कालानुरुप दरवाढ होणे, ठे केदाराींनी वेळोवेळी दरवाढीची मागणी करणे, तिावप ननववदे मध्ये

फक्त स््ील व लसमें्चीच दरवाढ दे य असल्यामुळे पवडररत बाबीींची कल्याण-र्ोंत्रबवली
महानगरपाललकेने दरवाढ नाकारल्याने कामाींना गती न येण.े

(v) ज्या सदननकाींची कामे भौनतकदृष्या पुणड आहे त अशा दठकाणी अद्याप पयाडवरण
ववभागाचा ना-हरकत दाखला लमळालेला नसणे.
___________

राज्यात िृिी ववभागािडे िृिी अलभयाांबत्रिी सेवेची स्वतांत्र श्रेणी नसिेबाबत
(१८)

४१३८० (२८-०४-२०१६).

श्री.सत्यजीत पाटीि-सरुडिर (शाहूवाडी) :

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय िृिी

(१) राज्यातील कृषी ववभागामाफडत अनेक योजनाद्वारे बींधारे बाींधणे, साठवण तलाव यासारखी
कामे होत असतात हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर कामे राज्यात कृषी ववभागाकर्े कृषी अलभयाींत्ररुटकी सेवेची स्वतींरुट श्रेणी
नसल्याने अत्यींत ननकृष् दजाडची होत असल्याचे ननदशडनास आले हे हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, चालू वषी दषु काळ ननवारण करणेसाठी तसेच कामाींचा दजाड सुधारण्यासाठी
राज्यात कृषी ववभागाकर्े कृषी अलभयाींत्ररुटकी सेवेची स्वतींरुट श्रेणी ननमाडण करण्याबाबत शासनाने
कोणती कायडवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. पाांडरां ग फां डिर (१६-०७-२०१६) :(१) होय, हे खरे आहे.
(२) हे खरे नाही.
(३) कृवष ववभागाकर्े अक्स्तत्वात असलेल्या प्रादे लशक कृवष व्यवस्िापन प्रलशक्षण सींस्िामाफडत
(रामेती)

क्षेत्ररुटय

अर्धकारी/कमडचाऱयाींना

प्रलशक्षण

दे ण्यात

येते

व

अशा

प्रलशक्षक्षत

अर्धकारी/कमडचारी याींचे माफडत मद
ृ व जनसींधारणाची कामे करण्यात येतात. सद्य:क्स्ितीत

कृवष ववभागातील महाराषर कृवष सेवा ग्-अ, ग्-ब व ग्-क सींवगाडत कृवष अलभयाींत्ररुटकी
पदवी धारण करणाऱया पमेदवाराींना सरळसेवेने स्पधाड परीक्षद्वारे ननयक्
ु तीच्या सींधी पपलबध
असल्याने कृवष अलभयाींत्ररुटकी सेवेची स्वतींरुट श्रेणी ननमाडण करण्याची आवश्यकता नाही.
(४) प्रश्न पद््ावत नाही.

___________

वव.स. २०५ (13)

साांगिी जजल्हातीि िामगार आयक्त िायागियात पदे ररक्त असल्याबाबत
(१९)

४१५८५ (०५-०५-२०१६).

(खानापरू ) :

श्री.धनजांय (सधीर) गाडगीळ (साांगिी), श्री.अननि बाबर

सन्माननीय िामगार मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) साींगली क्जल्हयातील कामगार आयुक्त कायाडलयामध्ये अनेक पदे ररक्त असल्याची बाब
माहे जानेवारी २०१६ वा त्या दरम्यान ननदशडनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, मोठया प्रमाणात पदे ररक्त असतानाही इतर पाच स्वतींरुट मींर्ळाचा अनतररक्त
कायडभारही याच कायाडलयावर ्ाकण्यात आला आहे , हे खरे आहे काय,
(३) असल्यास, साींगली क्जल्हातील कामगार आयुक्त कायाडलयातील ररक्त पदे भरण्यासाठी
कोणती कायडवाही करण्यात आली वा येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सांभाजी पाटीि-ननिांगेिर (१६-०७-२०१६) :(१) होय, हे खरे आहे.
(२) सहायक कामगार आयुक्त, साींगली कायाडलयामाफडत मािार्ी व सुरक्षा रक्षक मींर्ळ घरे लू
कामगार मींर्ळ, इमारत व इतर बाींधकाम कामगार कल्याणकारी मींर्ळाचे इ. काम हाताळण्यात
येते.
(३) व (४) ग् अ चे पद सद्य:क्स्ितीत ररक्त असून त्याच्या अनतररक्त कायडभार अन्य
अर्धकाऱयाींकर्े सोपववण्यात आला आहे व ग् ब चे पद भरलेले आहे . अपर कामगार आयुक्त,

पुणे याींच्याअींतगडत कायाडलयातील ग् क व ग् र् ची पदे भरण्याच्या सूचना कामगार आयक्
ु त
याींना दे ण्यात आल्या असन
ू त्या अनष
ु ींगाने त्याींचे स्तरावर कायडवाही सरु
ु आहे .
___________

िांधार (जज.नाांदेड) शहरातीि पाणी टां चाई दरू िरण्याबाबत
(२०)

४१६०० (१३-०५-२०१६).

श्री.प्रतापराव पाटीि धचखिीिर (िोहा) :

सन्माननीय

मख्यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) कींधार (क्ज.नाींदेर्) शहरातील नागररकाींची तहान भागववण्यासाठीचे ११ लाख ९० हजार
लल्रचे जलकींु भ पाण्याअभावी असल्याचे नक
ु तेच माहे जानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान
ननदशडनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, शहरात पाणी स्रुटोत नसताींनाही नागररकाींकर्ून पाणीपट्टी वसल
ु केली जात आहे ,
हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, शहरातील तीव्र पाणी ्ीं चाई दरु करण्यासाठी शासनाने कोणती पपाययोजना
केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. २०५ (14)
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१६-०७-२०१६) : (१) व (२) हे खरे नाही.
(३) कींधार शहरातील मन्यार् नदीपारुटातील पाणीसाठा सींपल्यानींतर ददनाींक 4.1.2016 पासून
पपलब्ध ववींधनववहरी व नवीन 3 ववींधनववहरी द्वारे शहरात पाणी पुरवठा केला जात होता.

महाराषर सज
ु ल ननमडल अलभयान योजनेंअींतगडत ललींबो्ी धरण ते कींधार शहरा पयंतची पाईप
लाईन कायाडन्वीत करुन शहरास ठराववक कालावधीत पाणीपुरवठा केला जात आहे .
(४) प्रश्न पद््ावत नाही.

___________

राज्यातीि तसेच मांबई व नवी मब
ां ईतीि नागरीिाांची फसवणि
ू
िरणाऱ्या नायजेररयन टोळीबाबत

(२१)

४२१२७

(०७-०५-२०१६).

श्री.अस्िम

(ववक्रोळी), श्री.प्रिाश फातपेिर (चें बूर) :

शेख

(मािाड

पजश्चम),

श्री.सननि

राऊत

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा

करतील काय :-

(१) नवी मींब
ु ईतील खाींदेश्वर येिे आयव
ु ेददक औषधाींच्या नावाखाली ड्रग्ज ववकून नागररकाींची
फसवणूक करणाऱया नायजेररयन ्ोळीला पोललसाींनी पकर्ले असल्याचे माहे जानेवारी, २०१६
दरम्यान ननदशडनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) तसेच मुींबई व राज्यातील नागरीकाींना ऑनलाईनवर ववववध सींकेतस्िळावर महागड्या

वस्त,ु गाड्या घेण,े ववकणे, परदे शात नोकरीचे, लॉ्रीचे अलमष दाखवन
ू नायजेररयन ्ोळीने
गींर्ा घातल्याची धक्कादायक बाब ही ननदड शनास आली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, पक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सींबींर्धत ्ोळीवर कोणती कारवाई
केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१४-०७-२०१६) :(१) हे खरे नाही.
खाींदेश्वर

येिे

आयुवेददक

औषधाींच्या

नावाखाली

ड्रग्स

ववकुन

नागररकाींची

फसवणक
ु

करण्याबाबत गुन््याींची नोंद नाही. परीं तु नायजेररय आरोपीींनी कोमालसर्स त्रबयाींच्या ववक्रीमध्ये

कफयाडदीची फसवणक
केली असल्यामळ
ु
ु े खाींदेश्वर पोलीस, ठाणे येिे ०४/२०१६ भा.द.वव.सीं.

कलम ४२०, ४८९ ब, ३४ सह आय,्ी,ॲक्् कलम ६६ ब व ६६ क अन्वये दद.०८.०१.२०१६
रोजी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे .
(२) होय, हे खरे आहे .

नोकरीचे आलमष दाखवून फसवणूक केल्याबाबत सीबीर्ी पोलीस ठाणे येिे गुन्हा नोंद क्र.

२०/२०१६ भादवव ४२०, ४६५, ४६८, ४७१ आय.्ी.ॲक्् कलम ६६ र्ी प्रमाणे गन्
ु हा दाखल केला
आहे .

(३) नागररकाींकर्ून प्राप्त तक्रारीवरुन आरोपीताींवर वरीलप्रमाणे गुन्हे दाखल करण्यात आले
असुन सदर गुन्हाबाबत मा.न्यायालयात दोषारोप परुट दाखल करण्यात आले आहे .
(४) प्रश्न पद््ावत नाही.

___________

वव.स. २०५ (15)
्रां गाबाद शहरातीि जैववि िचरा जमा िरण्यासाठी महानगरपालििेने
वॉटर ग्रेस िांपनीची िेिेिी नेमणि
ू
(२२)

४२२९४ (१७-०५-२०१६).

श्री.अब्दि सत्तार (लसल्िोड), प्रा.विाग गायिवाड (धारावी),

डॉ.सांतोि टारफे (िळमनरी), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.अस्िम शेख (मािाड पजश्चम),
श्री.अलमन पटे ि (मांबादे वी) :

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) औरीं गाबाद शहरातील प्रत्येक रुग्णालय, रक्तपेढयाींमधील जैववक कचरा जमा करण्यासाठी
महानगरपाललकेने १२ वषाडपुवी नालशक येिील वॉ्र ग्रेस कींपनीची नेमणूक केली आहे मारुट या
कींपनीने आतापयंत सवड ननयम, करार पायदळी तुर्वुन कराराचा भींग केला असल्याचे, माहे
जानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्या सम
ु ारास ननदशडनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, पक्त प्रकरणी शासनाने काय कायडवाही केली आहे वा करणार आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१६-०७-२०१६) :(१) अींशत: खरे आहे.
औरीं गाबाद शहरातील जैववक कचऱयाची शास्रुटीय पध्दतीने ववल्हे वा् लावण्यासाठीमे.
वॉ्र ग्रेस प्रॉर्क्् कींपनी बरोबर सन 2003 मध्ये बोल्् (BOLT) तत्वावर औरीं गाबाद
महानगरपाललकेने करार केला होता. करारातील अ्ीनुसार शहरातील सींबींर्धत वैद्यकीय
आस्िापनाींकर्ून महानगरपाललकेने सेवा शुल्क वसूल करुन, त्यातन
ू स्वामीत्व शुल्क कपात
करुन, पवडररत रक्कम कींपनीस दरमहा द्यावयाची आहे . तिावप महानगरपाललकेने सन 2007
नींतर हे वसूलीचे काम मे.वॉ्र ग्रेस प्रॉर्क्् कींपनी याींच्याकर्े सोपववले . स्िाननक ननधी लेखा

पररक्षा अहवालानस
ु ार सींबींर्धत वैद्यकीय आस्िापनाकर्ून सन 2007 नींतर सेवा शल्
ु काची
वसूली न केल्यामळ
ु े महानगरपाललकेचे रु. ३७.१० लक्षचे नस
ु ार झाल्याचे दशडववले आहे .
(२)

औरीं गाबाद

महानगरपाललकेकर्ून

फेब्रुवारी

२०१६

पासून

शहरातील

वैद्यकीय

आस्िापनाींकर्ून जैववक कचरा ववल्हे वा् शुल्क वसल
ु ी करण्यात येत आहे . लेखा पररक्षणातील
नमद
ू िकीत रकमेची वसल
ू ी करण्याची कायडवाही महानगरपाललकेमाफडत सरु
ु आहे .
(३) प्रश्न पद््ावत नाही.

___________

हडपसर तसेच फरासखाना (जज.पणे) पोलिस स्टे शन पररसरात तपासातीि व अपघातीि
वाहने अनेि महहन्याांपासन
ू पाकििंग िेल्याने वाहति
ू िोंडी होत असल्याबाबत
(२३)

४२५१० (१७-०५-२०१६).

श्री.अब्दि
(हडपसर) :

सत्तार

(लसल्िोड),

श्री.जयिमार गोरे (माण), श्री.अलमन पटे ि (मांबादे वी),
श्री.अस्िम

शेख

(मािाड

पजश्चम),

श्री.योगेश

हटळे िर

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) हर्पसर (क्ज.पुणे) येिील पोललस स््े शन समोरील रस्त्यावर गुन्हयाच्या तपासातील व
अपघातील वाहने अनेक मदहन्याींपासून पाककंग केल्याने वाहतक
ू कोंर्ी होत असून अपघाताचे
प्रमाणात वाढ झाली असल्याचे माहे जानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्यासुमारास ननदशडनास आले, हे
खरे आहे काय,

वव.स. २०५ (16)
(२)

तसेच

फरासखाना

पुणे

येिील

पोलीस

ठाण्याच्या

आवारात

गत

वषी

झालेल्या

बॉम्बस्फो्ानींतरही अनेक ददवसापासून वाहने धुळ खात पर्ली असल्याचे माहे डर्सेंबर, २०१५
मध्ये वा त्या सुमारास ननदशडनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, पपरोक्त प्रकरणासींदभाडत कोणती कायडवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१६-०७-२०१६) :(१) हे खरे नाही.
सन २०१५, तसेच जानेवारी, २०१६ मध्ये पोलीस ठाण्यासमोरील रस्त्यावर वाहतक
ू

कोंर्ीमळ
ु े एकही अपघात झालेला नाही.
(२) हे खरे नाही.

फरासखाना पोलीस ठाणेच्या आवारातील जुनी वाहने हलववण्यात आली असून या

दठकाणी फक्त पोलीस वाहनाींनाींच पाककंग करु ददले जाते.

(३) हर्पसर तसेच फरासखाना पोलीस ठाण्याच्या समोरील रस्त्याींवर वाहतक
ू कोंर्ी होऊ नये
याकरीता खालीलप्रमाणे पपाययोजना करण्यात आल्या आहे त.

१) हर्पसर पोलीस स््े शन समोरील रस्त्यावर १०० मी. व बाहे रील बाजूस ५० मी. नो-

पाककंग करण्यात आले आहे .
२) हर्पसर येिील
करण्यात येत आहे.

गार्ीतळ पड्र्ाणपल
ू ाचे काम लवकर पण
ू ड होण्याकरीता पाठपरु ावा

३) गार्ीतळ येिील पी.एम.पी.एम.एल. बस र्ेपोच्या इन आखण आऊ् गे्मध्ये बदल
केल्याने वाहतूक सुरळीत झाली आहे .

४) गार्ीतळ चौकामध्ये 2 पोलीस कमडचारी नेमण्यात आले आहे त.
५) फरासखाना पोलीस ठाणेमध्ये खाजगी वाहनाींना पाककंग बींदी करण्यात आली आहे .
६) या पररसरामध्ये वाहतूक शाखेकर्ून वाहनाींचे पाककंगसाठी एक पोलीस कमडचारी

नेमण्यात आला आहे.

७) फरासखाना व ववश्रामबाग पोलीस स््े शनकर्ून एक-एक पोलीस कमडचारी नेमण्यात

आला आहे .

(४) प्रश्न पद््ावत नाही.
___________
मािेगाव (जज.नालशि) येथे नेहरु रोजगार सेंटर शेल्टर
अिोमोडेशन (बल्िी पत्रा) या योजनेबाबत
(२४)

४३२३४ (०७-०५-२०१६).

श्री.आलसफ शेख (मािेगाांव मध्य) :

सन्माननीय मख्यमांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) मालेगाव (क्ज.नालशक) येिे सन १९९१ ते १९९३ दरम्यान सींस्िेने नेहरु रोजगार सें्र
शेल््र अकोमोर्ेशन (बल्ली परुटा) या योजनेंतगडत २५० लोकाींना प्रनत घर प्रमाणे रक्कम रुपये
४००० (चार हजार फक्त) कजड ददले, परीं तू सदर कजाडची रक्कम आजपयंत व्याजामळ
ु े वाढली

वव.स. २०५ (17)
असल्याने लाभार्थयांना ती रक्कम परत करणे अशक्य असल्याने सदरील योजनेवरील व्याज
माफ करणेबाबतचे ननवेदन स्िाननक लोकप्रनतननधी याींनी माहे १८ डर्सेंबर, २०१५ मध्ये वा
त्या सम
ु ारास मा.म
ु यमींरुटी याींना ददले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, पपरोक्त प्रकरणी शासनाने कोणती कायडवाही केली वा करणार आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१६-०७-२०१६) :(१) होय, हे खरे आहे .
(२) सदर योजनेसाठी हुर्को कर्ून रु. ११७ लक्ष कजड व रु. ३५ लक्ष अनद
ु ान (केंद्र व राज्य
शासनाकर्ून) तत्कालीन मालेगाव नगर पररषदे स प्राप्त झाले होते. सदर रक्कमेपैकी १२५४
लाभािीना रु.३००० कजड व रु.१०००/- अनुदान याप्रमाणे वा्प करण्यात आलेले होते.

त्यापैकी

२१३ लाभािीनी सींपुणड कजाडची रक्कम व्याजासह फेर् केलेली आहे. पवडररत १०४१ लाभािीकर्े
कजड रु.३२,०४,०००/- वच कजाडवरील व्याजाची लमळून एकूण रु.३१८,४३,८०१/- (दद.३१.३.२०१६
पयंत) येणे बाकी आहे.
सदर

योजनेसाठी

हुर्को
या
सींस्िेकर्ून
प्राप्त
सींपूणड
कजाडची
परतफेर्
महानगरपाललकेमाफडत करण्यात आली आहे. तसेच महासभा ठराव क्र. १५५, दद.४.१२.२०१३
अन्वये लाभार्थयांकर्ील मळ
ु कजाडची रक्कम रु.३०००/- वसूल करुन व्याजाची रक्कम माफ
करण्याबाबत ठराव पाररत करण्यात आलेला आहे .
(३) प्रश्न पद््ावत नाही.
___________
मािेगाांव (ता.जज.नालशि) येथेीि वपण्याच्या पाण्याच्या
जिवाहहनीची त्वरीत दरुस्ती िरण्याबाबत
(२५)

४३५०३ (२८-०४-२०१६).

श्री.आलसफ शेख (मािेगाांव मध्य), श्री.अस्िम शेख (मािाड

पजश्चम), श्री.अलमन पटे ि (मांबादे वी) :
करतील काय :-

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा

(१) मालेगाींव (ता.क्ज.नालशक) येिे वपण्याच्या पाण्याच्या जलवादहनीची मोठया प्रमाणात गळती
होऊन हजारो लल्र पाणी वाया जात असल्याने पाणी ्ीं चाई ननमाडण झाली असल्यामुळे सदर

जलवादहनीची त्वरीत दरु
ु स्ती करण्याची नागररकाींनी वारीं वार मागणी करुनही सदर दरु
ु स्ती
करण्यात आली नसल्याचे माहे जानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशडनास आले आहे ,
हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सदर जलवादहनीतून होत असलेली पाण्याची गळती त्वरीत िाींबववण्याबाबत
तसेच जलवादहनीच्या दरु
ड
करणाऱया दोषीींवर कारवाई करण्याबाबत शासनाने
ु स्तीकर्े दल
ु क्ष
कोणती कायडवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. २०५ (18)
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१६-०७-२०१६) :(१) मालेगाव शहरास पाणी पुरवठा करण्यासाठी र्गरणा
पींवपींग स््े शन ते सायने जलशुध्दीकरण केंद्र पयांतच्या पाईपलाईनवर गळती होत असल्याचे

ननदशडनास आले होते. तिावप, महानगरपाललकेमाफडत तातर्ीने पाईप लाईन दरु
ु स्ती करण्यात
आली आहे .

(२) महानगरपाललकेमाफडत सदर पाईपलाईनची ननयलमतपणे दे खदे ख (पेरोलीींग) करण्यात येत.े
तसेच आढळून आलेली गळती तात्काळ दरु
ु स्ती करण्यात येत.े तिावप, काही समाजकीं्काींकर्ून
पाईपलाईन

ललकेज

करण्याचे

प्रकार

आढळल्याने

महानगरपाललकेकर्ून

याबाबत

पोलीस

ववभागास परुटव्यवहार करण्यात आला असन
ू , याबाबत लक्ष दे ण्याची ववनींती करण्यात आली
आहे .

(३) प्रश्न पद््ावत नाही.

___________

राज्यातीि िृिी ववभागातीि चार सांचािि व दहा सहसांचाििाांची पदे ररक्त असल्याबाबत
(२६)

४३७७२ (२८-०४-२०१६).

(िराड उत्तर),

श्री.वैभव वपचड (अिोिे), श्री.शामराव ऊफग बाळासाहे ब पाटीि

श्री.पाांडरां ग बरोरा

(शहापूर),

श्री.सरे श

िाड (िजगत),

श्री.हनमांत

डोळस

(माळलशरस), श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मांरा िळवा), श्री.राहि जगताप (श्रीगोंदा), श्री.मिरां द जाधवपाटीि (वाई) :

सन्माननीय िृिी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील कृषी ववभागात चार सींचालक व दहा सहसींचालकाची दहा पदे गत सहा
मदहन्यापासून ररक्त असल्याचे माहे नोव्हें बर, २०१५ च्या नतसऱया आठवड्यात ननदशडनास
आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, त्याींची कारणे काय आहे त,
(३) तसेच कृषी ववभागातील ररक्त पदे तातर्ीने भरणेबाबत शासनाने कोणती कायडवाही केली
वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. पाांडरां ग फां डिर (१६-०७-२०१६) :(१) अींशत: खरे आहे . माहे नोव्हें बर, २०१५ अखेर
ववभागाच्या मींजूर पदाींपैकी कृवष सींचालकाचे १ व कृवष सहसींचालकाचे ५ पदे ररक्त होती.

(२) सींचालक सींवगाडत सेवाननवत
ृ तीने व सह सींचालक सींवगाडत सेवाननवत्ृ ती व वरीषठ सींवगाडत
पदोन्नती ददल्यामळ
ु े ननम्न सींवगाडत पदे ररक्त ददसन
ू येतात.

(३) कृवष ववभागातील ररक्त पदे पदोन्नतीने भरण्याबाबत कायडवाही कायाडक्न्वत आहे.
(४) प्रश्न पद््ावत नाही.

_________
मांबई मािाड येथे भरधाव बसने धडि हदल्याने ासमाचा झािेिा मत्ृ य
(२७)

४३८९३ (१६-०५-२०१६).

िळवा) :

श्री.राहि जगताप (श्रीगोंदा), श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मांरा

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

वव.स. २०५ (19)
(१) मुींबई मालार् येिे भरधाव बसने ५० वषीय इसमास जोराची धर्क ददल्याने ददनाींक ५
जानेवारी, २०१६ रोजी वा त्या सम
ु ारास सदर इसमाचा मत्ृ यु झाल्याची घ्ना घर्ली, हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, पक्त घ्नेची चौकशी केली आहे काय,चौकशीत काय आढळून आले व
तद्नुसार सदर मत
ृ इसमाच्या कु्ूींत्रबयाींना शासनाने कोणती आर्िडक मदत केली वा करण्यात
येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१६-०७-२०१६) :(१) होय, हे खरे आहे .
(२) पोलीसाींनी केलेल्या तपासामध्ये बेस्् चालकाच्या चुकीमळ
ु े सदर अपघात घर्ल्याचे
ननषपन्न झाले आहे . या प्रकरणी मालार् पोलस ठाणे येिे गु.र.नीं. ७/२०१६, भा.दीं . वव.स. कलम
२७९,

३०४(अ)

अन्वये

गुन्हा

नोंदववण्यात

आला

न्यायालयामध्ये दोषारोपपरुट दाखल केले आहे .

असून

आरोपी

बेस््

चालकाववरुध्द

बेस्् पपक्रमाींच्या वतीने बस अपघातग्रस्त व्यक्तीींना तातर्ीच्या औषधोपचाराकरीता
आर्िडक मदत दे ण्यात येते. तसेच, अपघातात मत
झालेल्या व्यक्तीच्या नातेवाईकास
ृ
तत्काललक रु.१ लाख एवढी मदत करण्यात येते. रु.१ लक्ष आर्िडक मदत दे ण्याची कायडवाही
बेस्् पपक्रमाकर्ून सरु
ु आहे.
(३) प्रश्न पद््ावत नाही.

___________
वरळी (मांबई) येथीि डॉ ॲनी बेझट
ां रोडवरीि आटारीया
मॉि येथे भयारी मागग तयार िरण्याबाबत
(२८)

४४४८३ (०७-०५-२०१६).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.सननि लशांदे (वरळी) :

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील

(१) वरळी (मुींबई) येिील र्ॉ ॲनी बेझ्
ीं रोर्वरील आ्ारीया मॉल येिे वाहनाींच्या वाढत्या
रहदारीमुळे

पादचाऱयाींना

एम.एम.आर.र्ी.ए.

च्या

रस्ता

ओलाींर्ताना

माध्यमातून

होत

तातर्ीने

असलेली

भुयारी

गैरसोय

मागड

दरू

तयार

करण्यासाठी

करण्याबाबत

मा.लोकवप्रनतननधी याींनी ददनाींक १६ डर्सेंबर, २०१५ रोजी वा त्यासम
ु ारास मा.म
ु यमींरुटी
महोदयाींना ननवेदन ददले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदरहू दठकाणी भुयारी मागड तयार करण्याबाबत शासनाने कोणती कायडवाही
केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची सवडसाधारण कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१६-०७-२०१६) :(१) होय.
(२) व (३) प्राधान्यक्रम व ननकष याींचे अनुषींगाने सदरचे काम हाती घेण्याचे ननयोक्जत आहे .
___________
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िल्याण-िजगत राज्यमागागवर गावाांच्या नावाचे फिि िावणेबाबत
(२९)

४४६१७ (०५-०५-२०१६).

श्री.सरे श िाड (िजगत), श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मांरा िळवा),

श्री.पाांडरां ग बरोरा (शहापूर), श्री.किसन िथोरे (मरबाड) :

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

कल्याण-कजडत

राज्यमागड

रस्त्याचे

चौपदरीकरण

प्रार्धकरणाने नक
ु तेच पण
ु ड केलेले आहे , हे खरे आहे काय,

मुींबई

महानगर

प्रदे श

ववकास

(२) असल्यास, रस्त्याच्या चौपदरीकरण ्ें र्र ननववदे तील अनेक बाबी अपूणड आहे त, हे ही खरे
आहे काय,

(३) असल्यास, कजडत तालुक्यात एकही गावाच्या नावाचा फलक प्रार्धकरणाने ननयुक्त केलेल्या
ठे केदाराने लावलेला नसल्यामळ
ु े नवीन वाहन चालकाींना गार्ी चालववताना रुटास होत आहे , हे
ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, याबाबत शासनाने नावाचा फलक लावण्याबाबत कोणती कायडवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१६-०७-२०१६) :(१) व (२) प्रत्यक्ष रस्त्याचे काम करतेवळ
े ी एकूण
लाींबीपैकी काही लाींबीमध्ये वन ववभागाच्या जमनीचे भस
ु ींपादन, खाजगी जमीनीचे भुसींपादन व

न्यायालयीन स्िार्गती, इत्यादी करणाींमुळे ननववदे तील तरतुदीप्रमाणे रस्त्याचे रुीं दीकरणाचे काम
हाती घेणे शक्य झाले नाही. पवडरीत लाींबीमध्ये रस्त्याचे ूंींदीकरणाचे काम पपलबध रुीं दीमध्ये
ननववदे प्रमाणे पण
ू ड करण्यात आले आहे .

(३), (४) व (५) हे खरे नाही. गावाींच्या नावाचे फलक लावण्यात आलेले आहे त.
___________
ववटा शहरात(जज.साांगिी) येथीि दाररद्र्यरे िेखािीि िोिाांना एिाजत्मि गह
ृ ननमागण
(३०)

वविास योजनेंअत
ां गगत घरििाचे िाम प्रिांबबत असल्याबाबत

४५३३४ (०५-०५-२०१६).

श्री.अननि बाबर (खानापूर) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय गह
ृ ननमागण मांत्री

(१) वव्ा शहरात (क्ज.साींगली) येिील दाररद्र्यरे षेखालील लोकाींना एकाक्त्मक गह
ृ ननमाडण ववकास
योजनेंअत
ीं गडत घरकुलाचे काम प्रलींत्रबत आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदरची योजना पुणड करण्याकररता शासनाने कोणती कायडवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. प्रिाश महे ता (१४-०७-२०१६) :(१), (२) व (३) केंद्र पुरस्कृत एकाक्त्मक गह
ृ ननमाडण
झोपर्पट्टी ववकास कायडक्रम अींतगडत् साींगली क्जल््यातील वव्ा, नगरपररषदे अींतगडत ३९६

घरकुल प्रकल्पास केंद्रीय मान्यता व सींननयरुटण सलमतीने (CSMC) दद.६.३.२०१२ रोजी मींजूरी
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ददली आहे . वव्ा, नगर पररषदे ने सादर केलेल्या अहवलानुसार आजपावेतो २०४ घरकुलाचे काम

पूणड करण्यात आले असून सदर घरकुलाींचा ताबा लाभार्थयांना दे ण्यात आला आहे. पवडरीत १९२

घरकुलाींचे काम प्रगती पिावर असून घरकुलाची इमारती, प्रािलमक आरोग्य केंद्र, पाण्याची
्ाकी, शौचालय, ग्ारे इ. कामे पण
ु ड झालेली आहे. ही सवड अपण
ू ड कामे डर्सेंबर, २०१६ पयंत
पूणड करण्याची खबरदारी नगरपररषदे न घेतली आहे.

___________

नालशि शहरािा वपण्याचा पाणीपरवठा िरणाऱ्या जिवाहहन्या जीणग झाल्याबाबत
(३१)

४६६३७ (०५-०५-२०१६).

श्री.योगेश (बाप)ू घोिप (दे वळािी) :

सन्माननीय मख्यमांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नालशक शहराला वपण्याचा पाणीपुरवठा करणाऱया इगतपुरी नगरपररषदे च्या तलावातून

कफल््र यींरुटणेत वाहून नेणाऱया जलवादहन्या जीणड झाल्याने तसेच कफल््र हाऊसमधील सदोष
व्हॉल्व्हमधून मोठ्या प्रमाणात पाणी गळती होत असल्याने माहे डर्सेंबर, २०१५ मध्ये वा त्या
सुमारास ननदशडनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर पाण्याची गळती रोखण्याकररता शासनाने कोणती कायडवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१६-०७-२०१६) :(१) नालशक शहराला गींगापूर धरण समूह व चेहेर्ी बींधारा

(दारणा नदी) या जलाशयातन
ू पाणीपरु वठा होतो. इगतपरु ी नगरपररषदे च्या तलावातन
ू नालशक
शहराला पाणीपुरवठा होत नाही.

तिावप, इगतपुरी नगरपररषद तलावातून कफल््र यींरुटणेपयंत जाणारी जलवाहीनी

योग्यरीत्या कायडरत आहे . तसेच कफल््र हाऊसमधील वॉल्वमधन
ु मोठ्या प्रमाणात गळती
आढळून आल्याची बाब ननदशडनास नाही.
(२) व (३) प्रश्न पद््ावत नाही.

___________
साांगिी, लमरज व िपवाड महानगरपालििा क्षेत्रातीि िपवाड शहरामध्ये
अमत
ृ योजनेअांतगगत ड्रेनेज योजना मांजरू होणेबाबत
(३२)

४६८६९ (१३-०५-२०१६).

श्री.धनजांय (सधीर) गाडगीळ (साांगिी) :

सन्माननीय

मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

साींगली,

लमरज

व

कुपवार्

महानगरपाललका

क्षेरुटातील

कुपवार्

शहरामध्ये

अमत
ृ

योजनेअत
ीं गडत ड्रेनेज योजना मींजूर होणेबाबतचा प्रस्ताव महानगरपाललकेने शासनास सादर केला
आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने कोणती कायडवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
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(३) असल्यास, शासनाने या प्रस्तावाकररता ननधीची तरतुद केली आहे काय,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१३-०७-२०१६) :(१) अमत
ृ अलभयानाींतगडत साींगली शहराचा मलननस्सारण
ववषयक सेवास्तर सुधारणा आराखर्ा शासनास प्राप्त झाला आहे.

(२), (३) व (४) अमत
ृ अलभयानाींतगडत सन २०१६-१७ या वषाडचा राज्य वावषडक कृनत आराखर्ा
तयार करण्यात येत आहे.

___________
राज्य शासनािडून एिबीटीमध्ये सट दे ण्याच्या िेिेल्या घोिणेमळे
महानगरपालििाांना योयावे िागणारे अनदानात वाढ िरण्याबाबत

(३३)

४६९२९

(मांबादे वी),

(१७-०५-२०१६).

प्रा.ववरें द्र

जगताप

श्री.मधिरराव
(धामणगाव

चव्हाण

रे ल्वे),

(तळजापूर),

श्री.अस्िम

शेख

श्री.अलमन
(मािाड

पटे ि

पजश्चम),

श्री.डी.एस.अहहरे (साक्री), श्री.अजजत पवार (बारामती), श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मांरा िळवा),
श्री.पाांडरां ग बरोरा (शहापूर), श्री.सरे श िाड (िजगत), श्री.हसन मश्रीफ (िागि), श्री.शलशिाांत
लशांदे

(िोरे गाव),

श्री.नरहरी

णझरवाळ

(हदांडोरी),

श्री.हनमांत

डोळस

(माळलशरस),

श्री.राणाजगजीतलसांह पाटीि (उस्मानाबाद), श्री.राहि बोंद्रे (धचखिी), श्री.अजय चौधरी (लशवडी),
श्री.अशोि पाटीि (भाांडूप पजश्चम), श्री.सननि लशांदे (वरळी), श्रीमती तप्ृ ती सावांत (वाांद्रे पव
ू )ग :
सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्य शासनाकर्ून एलबी्ीमध्ये स्
ु दे ण्याच्या केलेल्या घोषणेमळ
ु े गेल्या पाच मदहन्याींत
तीन हजार को्ी रुपये राज्यातील महापाललकाींना अनुदानापो्ी द्यावे लागले, हे खरे आहे
काय,

(२) तसेच ठाण्यासह राज्यातील अन्य महानगरपाललकाींचे स्िाननक सींस्िा कराच्या माध्यमातन
ू

लमळणारे पत्पन्न बींद झाल्यानींतर का्े कोर ननयोजन करुन अपेक्षेपक्ष
े ा जास्त वसल
ु ी करणाऱया
महानगरपाललकाींना वगळून इतर कामचक
ु ार महानगरपाललका, नगरपाललकाींना शासनाने वाढीव
अनुदान दे ण्याचा ननणडय घेतला आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, महापाललकेना एलबी्ीमळ
ु े लमळे ल्या अनुदानाने नवीन आर्िडक वषाडत सहा
हजार को्ी रुपये द्यावे लागणार असल्याने दषु काळीपो्ी खचड होणारा ननधी तसेच इतर
योजनाींच्या

खचाडत

कारुटी

लावावी

लागत

असल्याची

मादहती

माहे

जानेवारी,

२०१६

वा त्यासुमारास ननदशडनास आली, हे खरे आहे काय,

(४) असल्यास, महानगरपाललकाींना दे ण्यात येत असलेले अनुदान अपुरे असल्यामुळे त्याची
आर्िडक क्स्िती खालावत चाललेली असून, कमडचाऱयाींचे वेतन दे णेही अवघर् होत आहे या बाबी

ववचारात घेता शासनाने अनद
ु ानात वाढ करण्याबाबत कोणता ननणडय घेतला वा घेण्याचे
ववचाराधीन आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. २०५ (23)
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१६-०७-२०१६) :(१) हे खरे नाही.
माहे जानेवारी, २०१६ ते मे, २०१६ या कालावधीत राज्यातील २५ महानगरपाललकाींना
एकूण रु.२०८०.५४ को्ी इतके सहाय्यक अनुदान ववतरीत करण्यात आले आहे.
(२) हे खरे नाही.

(३) आर्िडक वषाडच्या सुरुवातीस मयाडददत अिडसींकल्पीत ननधी ववभागाींना पपलब्ध करुन दे ण्यात
येतो. त्यानुषींगाने ववतरीत ननधी व त्याचा झालेला ववननयोग तसेच वषडभर अनेक तातर्ीच्या

ककीं वा अनपेक्षक्षत मान्य करण्यात आलेल्या मागण्या तसेच शासनाने पररक्स्ितीनुसार वेळोवेळी
घेतलल्या ननणडयाच्या अनष
ु ींगाने ननयोक्जत खचाडच्या बाबीींच्या प्रािम्यक्रमामध्ये झालेला बदल
या सवड बाबीींच्या तसेच राज्याच्या पपलब्ध साधनसींपत्तीचा साकल्याने ववचार करुन ननधी
ववतरणाच्या मयाडदेमध्ये वेळोवेळी वाढ करण्यात येत.े
(४) महानगरपाललकाींच्या पत्पन्नावर कोणताही अननष् पररणाम होणार नाही तसेच त्याींचे
आर्िडक स्वातींत्र्य अबार्धत राहील याची शासनाने पुरेपुर दक्षता घेतली आहे.
(५) प्रश्न पद््ावत नाही.

___________

राज्यात िौशल्य वविास ववदयापीठ स्थापन िरण्याबाबत
(३४)

४७३८६ (१७-०५-२०१६).

श्रीमती सीमाताई हहरे (नालशि पजश्चम) :

सन्माननीय

मख्यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) राज्यात कौशल्य ववकास ववदयापीठ स्िापन करण्याचा ननणडय राज्य शासनाने घेतलेला
आहे , हे खरे आहे काय.

(२) असल्यास, या ववद्यापीठाची स्िापना करण्यात आली आहे काय.
(३) असल्यास, सदरचे ववदयापीठ हे नालशक येिे स्िापन करण्यात यावे अशी प्रकारची मागणी
ददनाींक ३१.०३.२०१५ रोजी स्िाननक लोकप्रनतननधी याींनी शासनाकर्े केलेली आहे , हे खरे आहे
काय,
(४) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने कोणती कायडवाही केली वा करण्यात येत आहे.
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१५-०७-२०१६) :(१) होय, हे खरे आहे .
(२) स्वयीं अिडसहाक्य्यत तत्वावर राज्यात लसबॉयलसस कौशल्य ववकास ववद्यापीठ स्िापनेबाबत
पच्च व तींरुटलशक्षण ववभागाकर्ून कायडवाही सुरु आहे .
(३) होय, हे खरे आहे .

(४) राज्यात स्वयींअिडसहाक्य्यत तत्वावर दोन कौशल्य ववकास ववद्यापीठ स्िापन करण्याचा
ननणडय ददनाींक १३/१०/२०१५ रोजी झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. नालशक येिे
स्वयींअिडसहाक्य्यत तत्वावर कौशल्य ववकास ववद्यापीठ स्िापनेबाबतचा प्रस्ताव शासनास प्राप्त
झालेला नसल्याने पुढील कायडवाही करण्याचा प्रश्न पद््ावत नाही.
(५) प्रश्न पद््ावत नाही.

___________

वव.स. २०५ (24)
मानखदग येथे म्हाडाने पांतप्रधान अनदान प्रिल्पाांतगगत बाांधिेिी
घरे अपात्र व्यक्तीांना ववतररत झाल्याबाबत
(३५)

४८२९७ (१७-०५-२०१६).

श्री.सांजय साविारे (भसावळ), श्री.शाांताराम मोरे (लभवांडी

ग्रामीण), श्री.किशोर पाटीि (पाचोरा) :
करतील काय :-

सन्माननीय गह
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा
ृ ननमागण मांत्री पढ

(१) मानखद
ु ड -बेलापरू रे ल्वे प्रकल्पबार्धताींसाठी मानखद
ु ड येिे म्हार्ाने पींतप्रधान अनद
ु ान
प्रकल्पाींतगडत १९९० साली ९५३ सदननका बाींधल्या, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, ९५३ सदननकाींपैकी १७१ घरे पारुट नागररकाींना र्ावलन
ू अपारुट व्यक्तीींना ववतररत
झाल्याची बाब माहे जानेवारी, २०१६ च्या दरम्यान ननदशडनास आली, हे खरे आहे काय,
(३) असल्यास, पक्त बाब १ व २ नूसार चौकशी करण्यात आली आहे काय,

(४) असल्यास, १७१ घरे परत लमळववण्यासाठी शासन कोणती कायडवाही केली आहे वा
करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. प्रिाश महे ता (१४-०७-२०१६) :(१), (२), (३) व (४) पपाध्यक्ष, म्हार्ा याींच्या अहवालानस
ु ार
पींतप्रधान अनुदान प्रकल्पाींतगडत म्हार्ामाफडत सन १९९० साली ९९० ननवासी व ६१ अननवासी
अशा एकूण १०५१ गायायाींची ववतरण सन १९९० दरम्यान पण
ू ड करण्यात आले असन
ू

गाळे धारकाींकर्ून प्रतीमहा रु. ११/- इतके शुल्क व्यवस्िापन आकार म्हणून गाळे ननहाय वसुल

करण्यात येते. सदरहू सदननकाींपैकी १७१ घरे पारुट नागररकाींना र्ावलून अपारुट व्यक्तीींना
ववतररत केल्याप्रमरणे चौकशी सरु
ु असन
ू , चौकशी अींती ननषकषाडच्या आधारे कायडवाही
करण्यात येईल.

(४) प्रश्न पद््ावत नाही.
___________
राहता (जज. अहमदनगर) पालििेिडून राहाता शहरासाठी
दररोज मबिि शध्द पाणी लमळण्याबाबत

(३६)

४८३९६ (१७-०५-२०१६).

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

श्री.अब्दि सत्तार (लसल्िोड) : सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राहता (क्ज. अहमदनगर) पाललकेकर्ून राहाता शहरासाठी दररोज मुबलक शुध्द पाणी
लमळावे या हे तूने राज्य व केंद्र शासनाच्या ववववध योजने अींतगडत जीवन प्रार्धकरण

योजनेद्वारे १४ को्ी, वाढीव पाणी परु वठा योजना १४ को्ी व एक योजना सम
ु ारे तीन को्ी

अशा एकूण सुमारे ३१ को्ी खचाडच्या योजना सुरु करण्यात येऊनही नागररकाींना पाणी पुरवठा
होत नसल्याचे माहे डर्सेंबर, २०१५ च्या सुमारास ननदशडनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, याबाबत शासनाने कोणती कायडवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त?

वव.स. २०५ (25)
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१६-०७-२०१६) :(१), (२) व (३) महाराषर जीवन प्रार्धकरणाच्या माफडत
राबववण्यात येत असलेल्या पाणीपुरवठा येाजनेचा अींदाक्जत खचड रु.१०.७० को्ी आहे. केंद्र

शासन पुरस्कृत UIDSSMT योजनेद्वारे पाणीपुरवठा योजना बळक्ीकरणाचा अींदाक्जत खचड
रु.१४.०४ को्ी इतका असन
ू सदर योजना नजीकच्या कालावधीत पण
ु त्ड वास जाईल. परू क पाणी

पुरवठा येाजना अपूणाडवस्िेत असल्याने महाराषर सुवणड जयींती नगरोत्िान महाअलभयानाींतगडत
तात्पुरत्या स्वरुपातील पपायोजना म्हणून तात्पुरत्या साठवण तलावाच्या माध्यमातन
ु पाणी
पुरवठ्याची सोय केलेली आहे .

___________

पणे शहरातीि पीएमपी बसची अपरी सांख्या, वाढते रेिडाउन, मोडक्या
बस आदी िारणाांमळे प्रवाशी पीएमपीपासून दरावत असल्याबाबत
(३७)

४८९३० (१७-०५-२०१६).

(हडपसर) :

श्री.लभमराव तापिीर (खडिवासिा), श्री.योगेश हटळे िर

सन्माननीय मख्यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) पुणे महानगर पररवहन महामींर्ळ लल. कींपनी स्िापन झाल्यापासून ७ वषाडत तब्बल ६५
लाख नागररकाींना सवु वधा दे ण्यासाठी अवघ्या ८४९ नवीन बस पीएमपीच्या ताफ्यात आल्या
असून या आठ वषाडत जवळपास ५०९ बस भींगारात काढण्यात आल्या असल्याचे माह्रे जाने
२०१६ दम्यान ननदशडनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) तसेच, पुणे शहरातील पीएमपी बसची अपुरी सींया, वाढते ब्रेकर्ापन त्यामळ
ु े बींददस्त
झालेले पत्पन्न, मोर्क्या-तोर्क्या बस आदी कारणाींमुळे प्रवाशीही पीएमपीपासून दरु ावत चालले
असल्याचे माहे फेब्रव
ु ारी २०१६ दरम्यान ननदशडनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, यासाठी नजीकच्या काळात कोणताही ठोस पयाडय पपलब्ध नसल्यामळ
ु े

शहरातील या एकमेव सावडजननक वाहतूक व्यवस्िेचे काय होणार अशी पररक्स्िती ननमाडण
झाली असल्याचे खरे आहे काय,
(४)

तसेच

गत

काही

महापाललकाींकर्ून लमळणारे

मदहन्याींपासन
ू

पीएमपीच्या

कायडक्षमतेत

वारीं वार

घ्

होणे,

अनद
ु ान ठे केदाराींची दे यके कमडचाऱयाींचे वेतन तसेच त्याींच्या

सुववधाींवर खचड होत असल्याने प्रवाशाींना चाींगल्या सुववधा दे ता येत नाहीत, हे ही खरे आहे
काय,

(५) असल्यास, पुणे आखण वपींपरी-र्चींचवर् महापाललका, नतन्ही कॅं्ोन्में् बोर्ड, दोन्ही शहराींच्या

हद्दीलगतची गावे यातील लोकसींया ववचारात घेतल्यास ककमान ३००० बस रस्त्यावर असणे
गरजेचे असताींना प्रत्यक्षात फक्त १५०० बसेस रस्त्यावर असल्याने त्यातही बऱयाचश्या बसेस
नादरु
ु स्त असल्याने १५०० बसची तू् ही पीएमपीसाठी आवाक्याबाहेरची समस्या झाली आहे , हे
खरे आहे काय,

(६) असल्यास, याबाबत शासनाने काय कायडवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(७) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. २०५ (26)

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१३-०७-२०१६) :(१) हे अींशत: खरे आहे .
माहे जानेवारी, २००७ मध्ये पररवहन महामींर्ळामध्ये ११३१ इतका मालकीचा बस ताफा
होता व भार्ेतत्वावरील १९९ इतक्या बसेस अशा एकूण १३३० इतक्या बसेस सींचालनासाठी
पपलब्ध होत्या.

सन २००७ ते माहे माचड, २०१६ अखेर ९८० बसेस नव्याने खरे दी करण्यात येऊन बस
ताफ्यातून बाद करावयाच्या ननकषानुसार माहे माचड, २०१६ अखेर ७०९ बसेस मोर्ीत (स्क्रॅप)
काढण्यात आलेल्या आहे त.

आज रोजी महामींर्ळाच्या मालकीच्या १४०२ बसेस व भार्ेतत्वावरील ६५३ अशा एकूण

२०५५ बसेसचा ताफा सींचलनासाठी पपलब्ध आहे .

(२) महामींर्ळाच्या मालकीच्या १४०२ बसेसपैकी बसेस आयम
ुड ाननस
ु ार १ ते ५ वषाडचा ४९८
बसेस, ६ ते १० वषाडच्या ५८० बसेस, ११ ते १२ वषाडच्या २३३ बसेस, १२ वषाडच्या पुढील ९१
बसेस पपलब्ध असन
ू सींचलनामध्ये आहे त.

माहे जानेवारी, २०१६ मध्ये बसेसचे ब्रेकर्ाऊनचे प्रमाण ११०५ असे आहे .
सन २००८ मधील प्रनतददवस प्रवाशी सींया ८,०७,५११ होती. तर सन २०१५-१६

प्रनतददवस प्रवाशी सींया सरासरी ११,२४,३२८ इतकी असून, प्रवाशी सींयेत वाढ झालेली आहे .
(३) हे खरे नाही.

१) पररवहन महामींर्ळाच्या सींचालक मींर्ळाच्या बैठकीमध्ये भार्ेतत्वावरील ५०० बसेस
घेणे तसेच महानगरपाललकेच्या माध्यमातून ५०० बसेस व शहर अींतगडत वाहतक
ु ीसाठी
मध्यम आकारच्या २०० असेस अशा एकूण ७०० बसेस खरे दी

करण्याचा ठराव क्र.९१,

ददनाींक ११.४.२०१६ अन्वये पाररत झाला असून त्याद्वारे बस खरे दी व भार्ेतत्वावर बस
घेणेस तत्वत: मींजरू ी ददली आहे.

२) त्रबझनेस प्लान - महामींर्ळाच्या कामकाजामध्ये सुधारणा करण्यासाठी त्रबझनेस प्लॅ न
तयार करण्यासाठीची कायडवाही सरु
ु आहे . याबाबत

E & Y (Ernst & Young) आखण

UMTC (अबडन मास राींखझ् कॉपोरे शन) या कींपनीची नेमणक
ू करण्यात आलेली आहे .

सदर त्रबझनेस प्लॅ नमध्ये महामींर्ळाचा खचड कमी करणे, पत्पन्न वाढ, पच्च दजाडची
सेवा तसेच ब्रेकर्ाऊन व अपघात कमी करुन ऑपरे शनमधील रुटु्ी कमी करण्याबाबत
सूचना अपेक्षक्षत असून त्यानुसार सुधारणा होवून तो्ा कमी होणे अपेक्षक्षत आहे .

३) तसेच बसेसच्या सक्षम दे खभाल दरु
ु स्तीसाठी ६% राखीव रक्कम ठे वण्यात आलेली
आहे . पररणामी बेकर्ाऊन कमी होत असल्याचे ननदशडनास येत आहे .
(४) हे अींशत: खरे आहे .
महामींर्ळाकर्ून चालववण्यात येणारे अनेक मागड तो्यात आहे त. परीं तु सामाक्जक बाींधीलकीमुळे
सदर मागड बींद करताना अर्चणी येतात. पररणामी तो्ा होतो. महापाललकाींकर्ून लमळणारे

अनुदान हे सींचालनातील महापाललकाींकर्ून वावषडक तु्ीींच्या आधारावर लमळते. महामींर्ळाच्या
आर्िडक

बाबीींचे

लेखापरीक्षणनस
ु ार

त्
ू

ननक्श्चती

होवन
ू

सदर

त्
ू

दरमहा

दोन्ही

महानगरपाललकाींकर्ून स्वालमत्वाच्या प्रमाणात महामींर्ळास प्राप्त होते. सींचलन तु्ीपो्ी

वव.स. २०५ (27)
लमळणारा ननधी सींचलनकामी वापरला जातो. महामींर्ळाकर्ून प्रवाशाींना चाींगल्या सुववधा
दे ण्याचा प्रयत्न होत असतो. पदा. बीआर्ी, ववमानतळ सेवा, पुणे दशडन, जी पी एस सुववधा,
अत्याधुननक कींरोल सें्र, हे ल्प लाइन इ. सुववधाचे कामकाज प्रगतीपिावर आहे.

(५) व (६) पररवहन महामींर्ळाकर्े एकूण २०५५ इतका बस ताफा असन
ू , सींचालक मींर्ळाने

पपरोक्तप्रमाणे १२०० बसेसची वाढ करण्यासाठी प्रस्ताववत केलेले असून नजीकच्या काळात या
बसेस पपलब्ध होणार आहे त.

मदहलाींसाठी तेजक्स्वनी योजनेअींतगडत काही बसेस खरीदीसाठीच्या पपाययोजना सुरु

आहे त.

(७) प्रश्न पद््ावत नाही.

___________

पणे-शहरात गत विगभरात झािेल्या अपघाताांत एिूण ४३८ जणाांचा मत्ृ यू झाल्याबाबत
(३८)

४९२०८

(२०-०५-२०१६).

श्री.लभमराव

तापिीर

(खडिवासिा) :

सन्माननीय

मख्यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) पुणे-शहरात गत वषडभरात झालेल्या वेगवेगयाया अपघाताींत एकूण ४३८ जणाींचा मत्ृ यू झाला
असन
ू , त्यामध्ये तब्बल ६८ अल्पवयीन मल
ु ाींचा समावेश असल्याचे माहे जानेवारी, २०१६ मध्ये
वा त्यादरम्यान ननदशडनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, ४३७ जणाींचा मत्ृ यू हा हे ल्मे् अभावी ओढवल्याचे ननदशडनास आले, हे ही खरे
आहे काय,

(३) असल्यास, सरु क्षक्षत वाहतक
ू ीबाबत तसेच अपघाती मत्ृ यू ्ाळण्यासाठी शासनाने कोणती
पपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१६-०७-२०१६) :(१) होय, हे खरे आहे .
(२) होय. हे खरे आहे .

(३) वाहतूक शाखेकर्ून जनजगत
ू ववद्यािी, पालक याींना १८ वषाडखालील
ृ ीचे कायडक्रम राबवन
मुलाींना दच
ु ाकी चालववण्यात दे ऊ नये याकररता प्रबोधन केले जाते. सन २०१५ मध्ये १८ वषाड
खालील दच
ु ाकी चालववणाऱया ३४५ मुलाींवर कारवाई करुन त्याींच्याकर्ून रु.१,२१,९००/-एवढा दीं र्
वसल
ू केला आहे . तसेच, वाहतक
ू पोलीसाींकर्ून ववशेष मोदहमा राबवन
ू कारवाई केली जाते.

हे ल्मे् धारण न करणाऱया दच
ु ाकी वाहन चालकाींवर सन २०१५ मध्ये ३,०८,५७१ केसेस करुन
रु.३,१३,४६,८००/- एवढा दीं र् वसल
केला आहे . तसेच, १३.६.२०१६ पयंत हे ल्मे् धारण न
ू
करणाऱया दच
ु ाकी वाहन चालकाींवर ४७,८५२ केसेस करुन रु.४७,८५,२००/- एवढा दीं र् वसूल केला

आहे . तसेच, मो्ारवाहन कायद्याींतगडत सन २०१५ व १३.६.२०१६ अखेर पयंत अनक्र
ु मे
१,८८,०३१ व ९४,०५२ केसेस करुन कसरु दार वाहनचालकाींकर्ून अनक्र
ु मे रु.२,०३,६८,०००/- आखण
रु.९९,२७,०००/- एवढा दीं र् वसूल केला आहे .
(४) प्रश्न पद््ावत नाही.

___________

वव.स. २०५ (28)
राजूरा (जज.चांद्रपूर) येथे एिाजत्मि गह
ृ ननमागण व झोपडपट्टी वविास
िायगक्रमाांतगगत घरििाांवर अनतक्रमण िेल्याबाबत

(३९)

४९३६० (०५-०५-२०१६).

अॅड.सांजय धोटे (राजूरा) :

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय गह
ृ ननमागण मांत्री

(१) चींद्रपुर क्जल््यातील नगर पररषद, राजूरा येिे एकाक्त्मक गह
ृ ननमाडण व झोपर्पट्टी ववकास

कायडक्रमाींतगडत एकूण ७७७ घरकुलाींच्या बाींधकामाला सन २०१० मींजरु ी लमळाली व सवे क्र. १४९
मध्ये १७५ घरकुलाींचे बाींधकाम करण्यात आले परीं तु लाभार्थयाडऐवजी इतराींनी त्या घरकुलात
अनतक्रमण केल्याने लाभार्थयांना घरकुलाच्या ताब्यापासन
ू वींचीत राहावे लागत असल्याचे माहे
फेब्रुवारी, २०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशडनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, घरकुलाचा ताबा तात्काळ द्या अन्यिा पपोषण आींदोलनाचा इशारा घरकुल
लाभार्थयांनी नगर पररषदे ला ददला आहे , हे ही खरे आहे काय,

(3) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(4) असल्यास, चौकशी अींती काय ननषपन्न झाले व दोषीींवर कोणती कारवाई करण्यात आली
आहे ,
(5) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. प्रिाश महे ता (१३-०७-२०१६) :(१) व (२) केंद्र परु स्कृत गह
ृ ननमाडण झोपर्पट्टी ववकास,
कायडक्रम अींतगडत चींद्रपूर क्जल््यातील राजूरा, नगरपररषदे स ७७७ घरकुल प्रकल्पास केंद्रीय

मान्यता व सींननयरुटण सलमतीच्या (CMSC) दद. ०३.०२.२००९ रोजी मान्यता ददली आहे . सदर
प्रकल्प ६०० घरकुलाींकरनता लसलमत करण्यात आलेला आहे . राजूरा नगर पररषदे ने सादर

केलेल्या अहवालानुसार सव्हे क्र.१४९ मध्ये १७५ घरकुलाींचे बाींधकाम करण्यात आले आहे . मारुट
पारुट लाभािी ऐवजी १९ व्यक्तीींनी त्या घरकुलाींत अनतक्रमण केल्याने राजरू ा नगर पररषदे च्या

दद.२०.०२.२०१६ रोजीच्या परुटास अनुसरुन पोलीस व तहलसलदार कायाडलयाच्या मदतीने
दद.२३.०२.२०१६ रोजी या १९ अनतक्रलमत व्यक्तीींना काढून ज्या पारुट लाभािीच्या नावे घरकुल
मींजूर करण्यात आले आहे . त्या लाभार्थयांस घरकुलाचा ताबा दे ण्यात आला आहे.
(३), (४) व (५) प्रश्न पद््ावत नाही.

___________

लशरुर (जज.बीड) येथे हदवाणी न्यायाियाची ामारत उभारण्याबाबत
(४०)

५०२२२ (२०-०५-२०१६).

अॅड.भीमराव धोंडे (आष्ट्टी) :

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील

(१) लशरुर (क्ज.बीर्) येिे ददवाणी न्यायालयाची इमारत पभारण्याच्या प्रस्ताव शासनाच्या
ववचाराधीन आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सदरहू इमारतीच्या बाींधकामासाठी शासनाने ककती रुपयाींच्या ननधीची तरतूद
केली आहे तसेच इमारतीचे बाींधकाम तातर्ीने पूणड करण्याबाबत कोणती कायडवाही करण्यात
आली वा येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. २०५ (29)
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१६-०७-२०१६) :(१) होय.
(२) लशरुर, क्ज.बीर् येिे न्यायालयीन इमारत बाींधण्याकररता ववधी व न्याय ववभाग, शासन
ननणडय दद.०९ जानेवारी, २०१३ अन्वये रु.३,२४,४१,४५४/- इतक्या खचाडस प्रशासकीय मान्यता
दे ण्यात आलेली आहे. सदर कामासाठी सन २०१३-१४ मध्ये रु.१५० लक्ष, २०१४-१५ मध्ये
रु.१५० लक्ष व २०१५-१६ मध्ये रु.१००.०० लक्ष इतकी आर्िडक तरतद
ू करण्यात आलेली आहे .

(३) ता.लशरुर येिील न्यायालयासाठी ताब्यात असलेली मौजे झापेवार्ी सव्हे नीं.५१ मधीर ४
हे क््र जमीनीबाबत पप वन ववभागीय अर्धकारी, बीर् याींनी सदरची जमीन राखीव वनक्षेरुट
असल्याने बाींधकाम करता येणार नाही. असा आक्षेप घेतल्यामळ
ु े बाींधकामास ववलींब झालेला

आहे . परीं त,ु सध्या तालक
ु ा लशरुर कासार येिील मौजे वारणी येिील गायरान जमीन ग्

नीं.२५९ मधन
ु ४ हे क््र आर. जमीन नवीन न्यायालय इमारत व न्यायाधीश ननवासस्िान
याींच्याकररता पपलब्ध करुन घेण्याची कायडवाही करण्यात येत आहे .
___________
मांबई महानगर प्रदे श वविास प्राधधिरणामाफगत वसई
तािक्यात िरावयाच्या वविास िामाांबाबत
(४१)

५१२८७ (१७-०५-२०१६).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.हहतेंद्र ठािूर (वसई) :

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील

(१) घोर्बींदर ते ववरार मोनोरे ल, ववरार पपववभाग मल््ी कॅरीर्ोर, ददहसर, मीरा रोर् माखणकपुर
ववरार मेरो रे ल्वे वाींद्रे ददहसर ववरार पक्श्चम सागरी जोर्रस्ता ही कामे मुींबई महानगर प्रदे श
ववकास

प्रार्धकरणाकर्ून

करण्यात

यावीत

अशी

स्िाननक

लोकप्रनतननधीीं

मा.म
ु यमींरुटी

महोदयाींकर्े ददनाींक १८ जानेवारी, २०१५ रोजीच्या ननवेदनाद्वारे वारीं वार मागणी करण्यात येत
असल्याचे ननदशडनास आले आहे हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, प्रस्तुत मागण्याबाबत शासनाने कोणती कायडवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१६-०७-२०१६) :(१) हे खरे आहे .
(२) ववरार-अललबाग या बहुपद्देलशय वाहतूक मार्गडकेसाठी केंद्रशासनाचे पयाडवरण ववभागाचे व
वन जलमनीचे ना हरकत लमळववण्यासाठी तसेच या मार्गडकेच्या सववस्तर प्रकल्प अहवाल
तयार करण्यासाठी सल्लागाराची नेमणक
ू करण्यात आली आहे.

सदर प्रकल्पासाठी जागा ननक्श्चती, प्रकल्पाची हद्द, सववस्तर नकाशे व अींदाजपरुटके

भूसींपादनाचा प्रस्ताव तयार करण्यासाठी सल्लागाराच्या ननयुक्ती करण्यात आली आहे . सवडकष
पररवहन अ्यासामध्ये लशफारस करण्यात आलेल्या ददहसर-माखणकपूर ववरार मेरो मागाडची

अींमलबजावणी ही ्प्प्या्प्याने ननयोजनबध्द पध्दतीने व ननधी पपलब्धतेनस
ु ार करण्याचे
मुींबई महानगर प्रदे श ववकास प्रार्धकरणामाफडत ननयोक्जत आहे.
(३) प्रश्न पद््ावत नाही.

___________

वव.स. २०५ (30)
येरवडा तरुगाांतून 22 िैदी पॅरोि आणण फिो रजेवर जाऊन फरार झाल्याबाबत
(४२)

५१४७१ (२४-०५-२०१६).

(जळगाव शहर) :

श्री.सांजय साविारे (भसावळ), श्री.सरे श (राजम
ू ामा) भोळे

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पॅरोल आखण फलो रजा घेतलेले २२ कैदी येरवर्ा तुरुगाींतन
ू सन २००० पासून फरारी
असल्याची बाब माहे फेब्रुवारी, २०१६ रोजी वा त्या दरम्यान ननदशडनास आली, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, पक्त फरारी आरोपीींना ताब्यात घेण्याबाबत कोणती कारवाई केली वा करण्यात
येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१४-०७-२०१६) :(१) होय, येरवर्ा मध्यवती तुरुींगातून सींर्चत व अलभवचन
रजेवरुन सन २००० पासून माहे माचड, २०१६ पयंत ८३ बींदी फरार आहे त.
(२)

सींर्चत

व

अलभवचन

रजेवरुन

फरार

असलेल्या

बींद्यावर

भा.द.वव.

२२४

प्रमाणे

कारागह
ृ ामाफडत सींबींधीत पोलीस स््े शन येिे गुन्हे दाखल करण्यात आलेले आहे त.
(३) प्रश्न पद््ावत नाही.

___________
राज्यात महहिासाठी असिेिी हे ल्पिाईन बांद असल्याबाबत
(४३)

५१८०७ (२०-०५-२०१६).

श्री.त्र्यांबिराव लभसे (िातूर ग्रामीण) :

सन्माननीय

मख्यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यात सींक्ात सापर्लेल्या मदहलाींना त्वररत पोलीस साहाय्य लमळावे यासाठी राज्य
शासनाने ददनाींक २८ फेब्रुवारी २००८ रोजी सुरु केलेली १०३ व १०९१ या क्रमाींकाची मदहला

सुरक्षा हे ल्पलाईन अनेक दठकाणी बींद असल्याचे ददनाींक २५ नोव्हे बर, २०१५ रोजी वा
त्यासुमारास ननदशडनास आली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर हे ल्पलाईन सरु
करुन त्या माध्यमातन
मदहलाींना तत्परतेने मदत
ु
ू
लमळण्याबाबत शासनाने कोणती पपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१४-०७-२०१६) : (१) अींशत: खरे आहे .
पालघर, मुींबई रे ल्वे, पुणे रे ल्वे व नागपूर रे ल्वे, नालशक शहर औरीं गबाद ग्रामीण या दठकाणी

हे ल्पाईन क्र.१०९१ कायडरत नसल्याने त्याऐवजी फोनची व्यवस्िा करण्यात आली असन
ू , सदर
फोन नींबराची प्रलसध्दी करण्यात आली आहे . त्या व्यनतररक्त सवड पोलीस घ्काींमध्ये
हे ल्पलाईन चालू आहे .

(२) सींक्ात सापर्लेल्या मदहलाींच्या मदतीकररता ्ोल री हे ल्पलाईन क्र.१०३ मुींबई, ठाणे व
नवी मुींबई कररता सुरु करण्यात आले असून, पवडररत महाराषर राज्याकररता ्ोल री

हे ल्पलाईन क्र.१०९१ सरु
ु करण्यात आले आहे . बह
ु ई पोलीस आयक्
ु तालयामाफडत १०३ व
ृ न्मींब

वव.स. २०५ (31)
१२९८ ही हे ल्पलाईन सेवा २४ तास कायडरत आहे. अन्यायग्रस्त मदहलाींना पोलीस आयुक्त मुींबई
याींच्या ननयींरुटणखाली www.mumbaipoiice.org हे वेबसाई्वर ऑनलाईन तक्रार करता येते

ककीं वा ७७३८१४४१४४ / ७७३८१३३१३३ यावर sms पाठवून तक्रार नोंदववत येत.े सह पोलीस

आयक्
ु त (गन्
ु हे ), मींब
ु ई याींचे comcell.mum.crime@mahapolice.gov.in ईमेल ॲड्रेसवर
अत्याचारग्रस्त मदहला व मल
ु ीना तक्रार करता येते.
(३) प्रश्न पद््ावत नाही.

___________
चाांदर बाजार नगरपररिद माििीची जागा मागासवगीय मिीांचे शासिीय वसनतगह
ृ
बाांधिामािरीता सामाजजि न्याय ववभागास हस्ताांतरीत िरण्याबाबत

(४४)

५२०७९ (१३-०५-२०१६).

श्री.ओमप्रिाश ऊफग बच्चू िडू (अचिपूर) :

सन्माननीय

मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) चाींदरु बाजार नगरपररषद मालकीची जागा मागासवगीय मुलीींचे शासकीय वसनतगह
ृ चाींदरु
बाजार येिे बाींधकामाकरीता सामाक्जक न्याय ववभागास हस्ताींतरीत करण्याबाबत तहलसलदार

चाींदरु बाजार याींनी ददनाींक १ जानेवारी, २०१६ मध्ये ४ ददवसाींच्या आत म्हणजेच ददनाींक ५
जानेवारी, २०१६ पुवी नगररचना ववभाग, अमरावती याींनी अलभप्राय अहवाल तातर्ीने द्यावेत
असे आदे श ददले होते, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, तहलसलदार चाींदरु बाजार याींनी ददनाींक २१ डर्सेंबर, २०१५ मध्ये अशाच
आशयाचे परुट नगर रचना, अमरावती याींना ददले होते तरीही अहवाल सादर करण्यात आला
नाही, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, तहलसलदाराींच्या कामाच्या गाींभीयाडबाबत दे ण्यात आलेले आदे श जाणीवपुवक
ड ३
मदहने प्रलींत्रबत ठे वणाऱया सींबींर्धत दोषी अर्धकाऱयाींववरुध्द शासनाने कोणती कारवाई केली वा
करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१६-०७-२०१६) :(१) दद.०१.०१.२०१६ चे तहलसलदार चाींदरु बाजार याींचे परुट
सहाय्यक सींचालक, नगर रचना, अमरावती याींना प्राप्त झालेले नाही.

(२), (३) व (४) दद.२१.१२.२०१५ चे तहलसलदार, चाींदरु बाजार याींचे परुट सहायक सींचालक, नगर

रचना, अमरावती शाखा, अमरावती याींना दद.२१.०१.२०१६ ला प्राप्त झाले असन
ू सहाय्यक
सींचालक, नगर रचना, अमरावती याींनी त्याींचे दद.१८.०२.२०१६ च्या परुटान्वये तहलसलदार चाींदरु
बाजार याींना नगररचना ववषयक अलभप्राय पपलब्ध करुन ददलेले आहे त. याप्रकरणी सकृत
दशडनी ववलींब झाला आहे असे ननषपन्न न झाल्याने कारवाई करण्याचा प्रश्न पद््ावत नाही.
___________

वव.स. २०५ (32)
नालशि महानगरपालििा क्षेत्रातीि असिेिे तब्बि 314 वक्ष
ृ तोडण्याची हदिेिी परवानगी
(४५)

५२४७६ (१७-०५-२०१६).

(धारावी) :

श्रीमती ननमगिा गाववत (ागतपूरी), प्रा.विाग गायिवाड

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नालशक महापाललका क्षेरुटातील नालशक-पुणे राषरीय महामागाडवर द्वारका सकडल ते

दत्तमींददर चौक आखण लसन्नर फा्ा ते दारण नदीपयत दत
ु फाड असलेले तब्बल ३१४ वक्ष
ृ
तोर्ण्याची परवानगी महानगरपाललकेच्या वक्ष
प्रार्धकरण सलमतीने ददली असल्याचे माहे
ृ
फेब्रुवारी, 2016 दरम्यान ननदशडनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या वक्ष
ृ तोर्ीच्या बदल्यात राषरीय महामागड प्रार्धकरणाला एकास दहा वक्ष
ृ
लागवर् करण्याचे बींधन घालण्यात आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, पक्त प्रश्न 2 नस
ु ार शासनाने या महामागाडवर वक्ष
ृ लागवर्ीचे कोणते ननयोजन
केले आहे वा करण्यात येत आहे ,

(४) अद्याप, ननयोजन केले नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१६-०७-२०१६) :(१) हे खरे नाही.
नालशक महानगरपाललका क्षेरुटातील नालशक-पण
ु े राषरीय महामागाडवरील असलेले 314

वक्ष
तोर्ण्याच्या परवानगीची राषरीय महामागड प्रार्धकरण याींनी मागणी केली आहे. परीं तू
ृ

मा.पच्च न्यायालयाने दद.23.3.2016 रोजी ददलेल्या अींतररम आदे शानुसार सदरची झार्े
तोर्ण्यात परवानगी दे ण्यात आलेली नाही.
(२) हे खरे नाही.
(३) प्रश्न पद््ावत नाही.
(४) प्रश्न पद््ावत नाही.
___________
राज्यातीि अण्णासाहे ब पाटीि आधथगि मागास वविास महामांडळाची बीज भाांडवि योजनेची
ऑनिाईन अजग भरण्यासाठी सरु असिेिी वेबसाईट बांद पडल्याबाबत

(४६)

५२६०९ (०१-०६-२०१६).

श्री.सांतोि दानवे (भोिरदन) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील

(१) राज्यातील अण्णासाहे ब पा्ील आर्िडक मागास ववकास महामींर्ळाची बीज भाींर्वल
योजनेसाठी ऑनलाईन अजड भरण्याची अींतीम मुदत ददनाींक ३१ डर्सेंबर, २०१५ होती, हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, ३१ डर्सेंबर, २०१५ पव
ु ी सम
ु ारे पाच ददवस आधीपासन
ू वेबसाईर् ताींत्ररुटक त्रबघार्
झाल्यामुळे बींद पर्ल्याने अनेक लाभािी अजड भरण्यापासन
ू वींचीत रादहले आहे त, हे ही खरे
आहे काय,

(३) असल्यास, पक्तप्रकरणात शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले
व त्यानस
ु ार पुढे कोणती कायडवाही करण्यात आली,

वव.स. २०५ (33)
(४) तसेच ऑनलाईन अजड भरण्यापासून वींचीत रादहलेल्या लाभार्थयांना पुनस
ड ींधी पपलब्ध करुन
दे णे बाबत शासनाने कोणती पपययोजना केली वा करण्यात येत आहे , नसल्यास, ववलींबाची
कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०९-०६-२०१६) :(१) हे खरे नाही. या योजनेमध्ये ऑनलाईन अजड
भरण्याची प्रकक्रया ननरीं तर चालू राहणारी असून लाभािी केव्हाही अजड भरुन योजनेचा लाभ घेवू
शकतात.

(२) हे खरे नाही.
(३) प्रश्न पद््ावत नाही.
(४) प्रश्न पद््ावत नाही.
___________
बीड येथीि सहिारी िामगार िायागियातीि ररक्त पदाबाबत
(४७)

५२६६९ (०३-०५-२०१६).

श्री.जयदत्त क्षीरसागर (बीड) :

सन्माननीय िामगार मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) बीर् येिील सहकारी कामगार कायाडलयात मागील दोन वषाडपासून १५ पैकी तब्बल १२ पदे

ररक्त असल्याने कामगाराींची नोंदणी करण्याचे काम बींद असल्याचे ननदशडनास आले आहे , हे
खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने कोणती कायडवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. प्रिाश महे ता (१६-०७-२०१६) :(१) हे खरे नाही. बीर् येिील सरकार कामगार अर्धकारी
कायाडलयातील १२ पदे ररक्त आहेत. तिावप बा्ययींरुटणेमाफडत पपलब्ध झालेल्या ०५ व सध्या
कायडरत अशा एकूण ०८ कमडचाऱयाींक्र्ून कामगाराींच्या नोंदणीचे काम करण्यात येत आहे .

(२) व (३) कामगार आयुक्त याींचे आस्िापनेवरील ग् क बाबत पच्चार्धकार सर्चव मींजूरी
ददल्यानुसार पदे भरण्याच्या सच
ू ना कामगार आयुक्त याींना दे ण्यात आल्या आहे त.
___________

पणे - नगर रस्त्यावर जागो-जागी खेदाईमळे रस्त्याची दयनीय अवस्था झाल्याबाबत
(४८)

५२७८६ (१७-०५-२०१६).

श्री.जगदीश मळीि (वडगाव शेरी) :

सन्माननीय मख्यमांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) पुण-े नगर रस्त्यावरगत सहा मदहन्यापासून खरार्ी, चींदननगर, वर्गावशेरी, ववमाननगर या
भागामध्ये महापाललकेने को्यावधी रुपये खचड करुन तयार केलेले रस्ते हे वारीं वार होणाऱया
खोदाईने अत्यींत दयनीय अवस्िेत असल्याचे माहे फेब्रुवारी, २०१६ मध्ये ननदशडनास आले, खरे
आहे काय,
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(२) असल्यास, हा होणाऱया खचड ्ाळता येवू शकतो काय, तसेच खोदाई करताना वाहनाींची
घ्यायची काळजी या ववषयी येिे काहीही केल्याचे ददसून येत नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) तसेच, खोदाई करताना या दठकाणी ननयमाींची पायमल्ली होत असल्याचे माहे जानेवारी,
२०१६ मध्ये ननदशडनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,
(४) असल्यास, या प्रकरणी शासनामाफडत कोणती कायडवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१३-०७-२०१६) :(१) नाही.
(२) व (३) पुणे शहरात रस्त्याच्या अक्स्तत्वातील कॉक्री् र्क्् व वाहीनी मधुन तसेच बाजुन/े

कर्ेने ववववध कींपन्याींच्या ओ.एफ.सी. सेवा वादहन्या, महाराषर नॅचरलगॅस पाईप लाईन,
महाराषर राज्य ववद्युत ववतरण कींपनी, भारत सींचार ननगम लललम्े र् याींच्या सेवा वादहन्या

व्यनतररक्त पुणे महानगरपाललकेच्या पाणी पुरवठा, मल:ननसारण, पावसाळी लाईन ्ाकण्यात
येत असतात.

मादहती तींरुटज्ञान सींचालनालयाचे धोरण व पायाभूत सुववधा ववकास कायडक्रमानुसार

प्रार्धकृत अर्धकाऱयाींची मान्यता सादर केल्यानींतर भूलमगत सेवा वादहन्या ्ाकण्याकररता म
ु य
सभा ठराव क्र. ०५ ददनाींक २०,५,२०१४ चे ननयमानुसार खोदाई पुनस्िाडपना आकार शुल्क भरुन
घेऊन सदर धोरणानस
ु ार परवानग्या दे णे महानगरपाललकेस क्रमप्राप्त होते.

तसेच सदर कामाकररता काही दठकाणी सींबींर्धत कींपन्याींनी मायक्रोरें र्चींग व एच.र्ी.र्ी.

पध्दतीचा अवलींब करण्यात आलेला आहे . तसेच खोदाईस प्रारीं भ करुन वाहतुक पोललस
ववभागाच्या सुचनेनस
ववषयक सुरक्षक्षततेववषयक पपाययोजना करुन चर खोदाई
ु ार वाहतक
ू
करुन भूलमगत सेवा वादहन्या ्ाकलेल्या आहे त.
(४) प्रश्न पद््ावत नाही.
(५) प्रश्न पद््ावत नाही.
___________
नालशि शहरातीि िायदा आणण सव्यवस्था धोक्यात आल्याबाबत
(४९)

५३०९६ (२०-०५-२०१६).

श्री.पांिज भजबळ (नाांदगाव) :

सन्माननीय मख्यमांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) नालशक शहरात ददनाींक १ जानेवारी, २०१६ तसेच काम्वार्ा भागात ददनाींक ८ फेब्रव
ु ारी,
२०१६ रोजी पािर्ी फा्ा पररसरात वाहनाींची जाळपोळ करण्यात आली, हे खरे आहे काय,

(२) तसेच खून, खींर्णी आखण ्ोळीयुद्ाींमुळे नालशक शहरातील कायदा आखण सुव्यवस्िा
धोक्यात आली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत शासनामाफडत कोणती कायडवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची करणे काय ?
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श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१५-०७-२०१६) :(१) होय, हे खरे आहे .
(२) नाही. हे खरे नाही. माहे जानेवारी, २०१६ मध्ये खुन या सदराखाली ५ गुन्हे दाखल असून
सवड गुन्हे पघर्कीस आले आहेत. खींर्णी या सदराखाली ३ गन्
ु हे दाखल असून त्यातील
आरोपीींन अ्क करण्यात आली आहे . नालशक आयक्
ु तलय कायडक्षेरुटात ्ोळीयध्
ु दाींबाबत गन्
ु हा
दाखल नाही.

(३) दद.०१.०१.२०१६ रोजी वाहनाची जाळपोळी बाबत अींबर् पोलीस ठाणे येिे गु.र.नीं. ०१/२०१६

भ.द.वव. कलम ४३५, ४३६, ३४ अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आलेला असून एकुण ४
आरोपीींना अ्क करण्यात आली आहे . अ्क आरोपीींपैकी २ आरोपी सध्या जालमनार मक्
ु त
आहे त.

दद.०८.०२.२०१६

रोजी

पािर्ीफा्ा

पररसरात

एक

दच
ु ाकीवाहन

जळाल्या

प्रकरणी

इींददरानगर पोलीस ठाणे येिे अकस्मात जळीत नीं.०१/२०१६ दाखल करण्यात आले आहे .
तपासात सदर वाहन बॅ्री स्पाकींगमुळे झाल्याचा सींशय साक्षीदाराींनी व्यक्त केला असन
ू
कोणाववरुध्द सींशय नसल्याचे साींर्गतले आहे .

पोलीस आयुक्तालयातील सवड पोलीस ठाणे हद्दीतील ठाणे प्रभारी अर्धकारी याींना

वेळोवेळी

गुन्हे गारी

चेकीींग,

कोम्बीींग ऑपरे शन,

ऑल

आऊ्

ऑपरे शन

आदद

मोदहमा

राबववण्याबाबत आदे लशत कण्यात आले आहे . सराईत गुन्हे गाराींवर हद्दपार कारवाई तसेच

मोक्का कायद्यान्वये प्रनतबींधक कारवाई करण्यात येत आहे . अवैध धद्याींबाबत गप्ु त
मादहतीदाराींमाफडत मादहती लमळवन
ू कारवाई करण्यात येत आहे.
(४) प्रश्न पद््ावत नाही.

___________
नालशि मेरोिररता नालशि महापालििेने शहर वाहति
ू ववियि सवगिि
अभ्यास िरून प्रस्ताव सादर िरण्याबाबत

(५०)

५३१०९ (१७-०५-२०१६).

श्री.पांिज भजबळ (नाांदगाव) :

सन्माननीय मख्यमांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) नालशक मेरोकररता नालशक महापाललकेने शहर वाहतूक ववषयक सवडकष अ्यास कूंन
प्रस्ताव सादर करण्याबाबतचे ननदे श शासनाने नालशक महानगरपाललकेस ददले आहे त, हे खरे
आहे काय,
(२) असल्यास, प्रश्न भाग (१) बाबत शासनास प्रस्ताव प्राप्त झाला आहे काय,
(३) असल्यास, पक्त प्रस्तावानुसार नालशक शहरात मेरोबाबत शासनाने काय कायडवाही केली
वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त. ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१६-०७-२०१६) :(१) होय.
(२), (३) व (४) नालशक महानगरपाललकेने नालशक शहरातील नागरी वाहतूक ववषयक सवडकष
अ्यास अहवाल तयार करण्यासाठी तज्ञ सल्लागाराची ननयुक्ती केली आहे.

वव.स. २०५ (36)

सदर अहवाल मे, २०१७ पयंत सल्लागारामाफडत नालशक महानगरपाललकेस सादर
करण्याचे अपेक्षक्षत आहे . नालशक महानगरपाललकेमाफडत शासनास अहवाल प्राप्त झाल्यानींतर
त्यावर कायडवाही करण्याचे ननयोक्जत आहे.
___________

ववधान भवन :

डॉ. अनांत िळसे

नागपूर.

प्रधान सधचव,
महाराष्ट्र ववधानसभा.

_________________________
शासकीय मध्यवती मुद्रणालय, नागपूर.

