अताराांकित प्रश्नोत्तराांची २१७ वी यादी

महाराष्ट्र ववधानसभा
चौथे अधधवेशन, २०१६
___________

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५०
___________

धारावी पन
ि धारावी बस आर्ाराजवळ पीएमजीपी िॉलनीतील
ु ववििास योजनेतांर्त
मोिळ्या भख
ू ांडावर उभारलेल्या पथदशी इमारतीबाबत

(१)

७९२९ (०७-०४-२०१५).

श्री.तुिाराम िाते (अणुशक्ती नर्र), श्री.सुननल प्रभू (ददांडोशी) :

सन्माननीय र्ह
ृ ननमािण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) धारावी पुनर्विकास योजनेतींगत
ि धारावी बस आगाराजवळ पीएमजीपी कॉलनीतील मोकळ्या

भूखींडावर उभारलेल्या पर्शी ( ापायल् रोजोजे्)  ममारतीला भोगव्ा रोजमाणपत्र ाओसी)  ्े ण्यात
आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, स्र ममारतीतील ३५८ स्ननकाींसाठी पात्र रहहवाशयाींना स्ननका ताययात
्े ण्यात आल्या आहे त काय, नसल्यास, पात्र रहहवाशयाींना स्ननका ताययात ्े ण्यासाठी तकती
कालावधी लागणार आहे ,

(३) असल्यास, अद्याप भोगव्ा रोजमाणपत्र ्े ण्यात आले नसल्यास र्वलींबाची कारणे काय
आहे त ?
श्री. प्रिाश महे ता (१९-०७-२०१६) :ा१)  हे खरे आहे .
(२)  धारावी येरील “जे” लस््र मधील एकूण ८५१ झोपडीधारकाींपैकी रोजरम ््यात ५२४
झोपडीधारकाींपैकी २६६ ननवासी झोपडीधारक पात्र आहे त यापैकी २६५ पात्र झोपडीधारकाींना

सी.एस.क्र.२/५०१ येरे धारावी पन
ु र्विकास रोजकल्पाींतगित बाींधलेल्या ममारत क्र.१ मध्ये स्ननका
र्वतरीत करण्यात आल्या असून ह्.१०.०५.२०१६ रोजी रोजत्यक्ष स्ननकेचा ताबा ्े ण्यात आला
आहे . पात्र झोपडीधारकाींपैकी एक झोपडीधारक मयत झाल्याने स्र झोपडीधारकास र्वतरीत
करण्यात आलेला गाळा ताययात ्े णे शी य झालेले नाही.
(३)  रोजशन उद््ावत नाही.
___________

र्व.स. २१७ ा2) 
मा.राष्ट्रपती महोदयाांच्या ददनाांि १७ जुल,ै २००९ रोजीच्या बुलडाणा येथील दौरा िायिक्रमासाठी
िेलेल्या िामाांची थकित दे यिे व सुरक्षा रक्िम अदा िरणेबाबत

(२)

९४२५ (०६-०४-२०१५).

श्री.हर्िवधिन सपिाळ (बुलढाणा) :

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

(१) मा.राषरपती महो्याींच्या ह्नाींक १७ जुल,ै २००९ रोजीच्या बुलडाणा येरील ्ौरा
कायिक्रमासाठी केलेल्या रस्ते कामाची रकीत ्े यके व सरु क्षा रकम ममळणेबाबत बल
ु डाणा

नगर पररष् याींचेकडून मा.सचचव नगरर्वकास र्वभाग याींना ह्नाींक ६ डडसेंबर, २०१४ रोजी
रोजस्ताव सा्र करण्यात आला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, शी ासनाने स्र रोजकरणाबाबत चौकशी ी केली आहे काय,
(३) असल्यास, उपरोत रकीत ्े यक नगरर्वकास र्वभागाने त्वरीत अ्ा करण्याबाबत
शी ासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२६-०७-२०१६) :ा१)  होय.
(२)  व ा३)  रस्ता अन्
ु ानाअींतगित बल
ु ढाणा नगरपपररष्े स सन २०१५-२०१६ मध्ये रु.५० लक्ष
र्वतरीत करण्यात आले आहे त.
(४)  रोजशन उद््ावत नाही.
___________
धळ
ु े शहरातील अनतक्रमणाांचा प्रश्न प्रलांबबत असल्याबाबत
(३)

१६५१२ (१०-०८-२०१५).

श्री.िुणाल पाटील (धळ
ु े ग्रामीण), श्री.डी.एस.अदहरे (साक्री),

अॅड.िे.सी.पाडवी (अक्िलिुवा), श्री.अममन पटे ल (मुांबादे वी) :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१)  धुळे शी हरातील अनतक्रमणाींचा रोजशन अनेक वषािपासून रोजलींबबत असन
ू आता डी.पी.्लॅ न
नुसार रस्त्याींवरील अनतक्रमण ह्र्वण्यासाठी ॲशी न ्लॅ न तयार झाला असल्याची बाब माहे
मे, २०१५ मध्ये वा त्या सम
ु ारास नन्शी िनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२)  असल्यास, याबाबत अींमलबजावणी करण्यासाठी शी ासनाने कोणती उपाययोजना केली वा
करण्यात येत आहे ,
(३)  नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.

दे वेंद्र

फडणवीस

महानगरपामलका

हद्दीत

(२१-०७-२०१६)

:ा१) 

राज्यस्तरीय

१६ रस्त्याींची

कामे

रोजस्तार्वत

नगरोत्रान
करण्यात

योजनेंतगित

आलेली

आहे त.

धुळे

स्र

रस्त्याींवरील अनतक्रमण काढणे आवशयक असल्याने, त्याबाबत रस्त्याींचे मोजमाप करुन
अनतक्रमण क्षेत्र मातकिंग करण्यात आले होते. त्यानस
ु ार काही रस्त्याींवरील अनतक्रमणे
महानगरपामलकेमार्ित काढण्यात आलेली आहे त.

र्व.स. २१७ ा3) 
(२)  रोजशन उद््ावत नाही.
(३)  रोजशन उद््ावत नाही.
___________
सह्याद्री ममत्रमांडळ मानखुदि येथील रे ल्वेच्या जार्ेवरील ६६ झोपड्याबाबत
(४)

१९६४० (११-०८-२०१५).

श्री.तुिाराम िाते (अणुशक्ती नर्र) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री

(१) सह्याद्री ममत्रमींडळ मानखु्ि येरील रे ल्वेच्या जागेवरील ६६ झोपड्यावर रे ल्वे सींरक्षण मभींत
बाींधल्या पासून वारीं वार कारवाई होत आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, तेरील झोपडीधारकाींकडे गेल्या २० वषािपासूनचे वास्तव्याचे सवि पूरावे आहे त, हे
ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, त्याींच्या पुनविसनासाठी रे ल्वेने शी ासनाकडे ह्नाींक २८ जानेवारी, २०१५ रोजी पत्र
पाठर्वले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उपरोत रोजकरणी काय कायिवाही करण्यात आली आहे वा करण्यात येत आहे,
(५) नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२५-०७-२०१६) :ा१)  व ा२)  रे ल्वेच्या हद्दतील वारीं वार होणारी अनतक्रमणे
मध्य रे ल्वेकडून ननषकामशी त केली जातात.
(३)  हे खरे नाही.

(४)  व ा५)  रोजशन उद््ावत नाही.
___________
दौंड,(जज.पुणे) तालुक्यात मोठ्या प्रमाणावर हातभट्टया सुरू असल्याबाबत
(५)

२१९१८ (१०-०८-२०१५).

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

श्री.राहूल िुल (दौंड) :

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) ्ौंड (जज.पुणे)  तालुयात मोठ्या रोजमाणावर हातभट्टया सुरू असून ह्नाींक ४ मे, २०१५ वा

त्या ्रम्यान नाीं्रू व ्ही्णे गावामधन
ू सम
ु ारे १२०० ली्र रसायने व गावठी ्ारू ज्त
करण्यात आली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, वारीं वार छापे मारुनही अवैध ्ारूचे धीं्े पुन्हा सुरू होत आहे , हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, अवैध ्ारू व्यवसाय करणाऱयाींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,
(४) नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२८-०७-२०१६) :ा१)  हे खरे नाही.
(२)  नाही.

र्व.स. २१७ ा4) 
(३)  पुणे ग्रामीण कायिक्षेत्रामध्ये अवैध ्ारु धींद्याबाबतची माहहती ममळताच त्वरीत कायिवाही

करण्यात येते. सन २०१५ मध्ये ्ौंड तालुयातील यवत व ्ौंड पोलीस स््े शी न हद्दीतील

्ारुच्या धींद्याबाबत वेळोवेळी छापे ्ाकून ८८ गुन्हे ्ाखल करण्यात आले आहे त त्यामधील
९७ आरोपीींना अ्क करण्यात आली असन
ू रु.१,५२,०३१/- तकीं मतीचा माल ज्त करण्यात
आला आहे .

नाीं्रु व ्ही्णे गावात अवैध ्ारुच्या धींद्यावर कारवाईचे गुन्हे ्ाखल झालेले नाहीत.

(४)  रोजशन उद््ावत नाही.

___________

जालना नर्रपामलिेने ववववध सांसथाांना भुखांडाचे वाटप िेल्याबाबत
(६)

२३७९९ (११-०८-२०१५).

श्री.सांतोर् दानवे (भोिरदन) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील

(१) जालना नगरपामलकेने र्वर्वध सींस्राींना वा्प केलेल्या भख
ीं ापो्ी नगरपामलकेस तकती
ू ड

उत्पन्न ममळाले, त्या भख
ू ींडाची सध्याची जस्रती काय अशी ा र्वर्वध बाबीींचा शी ोध णेण्यासाठी
उपमुख्याचधका-याींच्या नेतत्् वाखालील पाच स्स्यीय सममती स्रापन करण्यात आली आहे , हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, स्र सममतीने आपला अहवाल सा्र केला आहे काय, त्याचे सविसाधारण
स्वरुप काय आहे ,
(३) असल्यास, स्र अहवालात ्ोषी आढळून आलेल्या व्यतीींवर कोणती कारवाई करण्यात
आली आहे वा येत आहे ,

(४) नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (११-०७-२०१६) :ा१)  जालना नगरपररष्े ने र्वर्वध सींस्राींना वा्प केलेल्या
भुखींडापो्ी नगरपामलकेस रु.५०७३१८/- उत्पन्न ममळाले. उपमुख्याचधकाऱयाींच्या नेतत्् वाखाली
पाच स्स्यीय सममती स्रापन करण्यात आली होती, हे खरे आहे .
(२)  होय.
जालना नगरपामलकेने ३५ सींस्राींना भख
ू ींड वा्प केले असन
ू रस्त्याच्या कडेच्या १३ जागा

भाडे तत्वावर ्े ण्यात आल्या आहे त. स्र काही भुखींडाचे भाडेपट्टा सींपुष्ात आलेले आहे .

नगरपामलकेच्या १०२७ मालमत्ता असून त्यापैकी २०१ मालकीची आखखव पबत्रका उपलयध आहे .

व ७/१२ २६ आहे . महाराषर शी ासनाच्या नावे १०३१ मालमत्ता आहे त. मु्त सींपलेल्या
भूखींडाच्या जागा ताययात णेण्याबाबत सविसाधारण सभेत र्वषय ठे वून कायिवाही करण्यात येत
आहे .

(३)  भाडेपट्टा धारकाींना भाडे भरण्याबाबत तसेच भाडेपट्टा सींपलेल्या भख
ु ींड धारकाींकडून स्र

जागा नगरपररष्े च्या ताययात णेण्याबाबत सविसाधारण सभेत र्वषय ठे वून कायिवाही करण्यात
येत आहे .

(४)  रोजशन उद््ावत नाही.

___________

र्व.स. २१७ ा5) 
अमरावती महानर्रपामलिेची महत्वपूणि ववर्याांबाबत झालेली बैठि
(७)

२४०६३

(दहांर्णघाट) :

(१२-०८-२०१५).

डॉ.सुननल

दे शमख
ु

(अमरावती),

श्री.समीर

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

िुणावार

(१) र्वभागीय आय
ु त कायािलय अमरावती येरे अमरावती महानगरपामलकेच्या महत्वपण
ु ि

र्वषयाींचे सीं्भाित बैठक मा.मुख्यमींत्री याींचे अध्यक्षतेखाली ह्नाींक २१ मे, २०१५ रोजी सींपन्न
झाली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उत बैठकीमध्ये अमरावती महानगरपामलका क्षेत्रातील ्ाररद्रय रे षख
े ालील
कु्ुींबाचे ननकषाींना मशी रीलता ्े वून पुन:सव्हे क्षण करण्यात यावे अशी ी मागणी उपजस्रत

स्स्याींनी केली, अमरावती शी हरातील बाींधकामाींना ०.३३ वाढीव च्ई नन्े शी ाींक ्े ण्याचे सीं्भाित
ननणिय करण्यात आला तसेच अमरावती शी हर वाढीव पाणीपुरवठा योजनेच्या ४८.४९ को्ी
रुपयाींच्या रोजस्तावाला मींजुरी रोज्ान करुन ननधी उपलयध करुन ्े ण्याचा ननणिय झाला, हे खरे
आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत शी ासनस्तरावर उत रोजकरणी काय कायिवाही करण्यात आली वा येत
आहे ,
(४) नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२८-०७-२०१६) :ा१)  होय, हे खरे आहे .
(२)  मा.मख्
ु यमींत्री महो्य याींच्या अध्यक्षतेखालील ह्. २१ मे, २०१५ रोजी झालेल्या बैठकीच्या
मनतवत्् तानुसार खालीलरोजमाणे ननणिय झाले आहे त.

अ)  अमरावती भुयारी ग्ार योजना ््पा क्र. १ उविररत कामे पूणि करण्यासाठी

आवशयक ननधी रु. २८.५२ को्ीच्या रोजस्तावास तातडीने मान्यता ्े णे हा सींपूणि ननधी एक
वषाित खचि करणे.

आ)  नगरोत्रान महाअमभयान अींतगित वाढीव पाणीपुरवठा योजना शी ासन अनु्ान

रु.३३.९५ को्ीच्या रोजस्तावास तातडीने मान्यता ्े णे हा सींपूणि ननधी एक वषाित खचि करणे.

म)  राजापेठ उड्डाणपुलाचे बाींधकामाकररता आवशयक ननधी रु.२५ को्ीच्या रोजस्तावास

तातडीने मान्यता ्े णे व ्ोन

वषाित सींपूणि ननधी खचि करणे.

ई)  अमरावती मनपा क्षेत्रात ०.३० वाढीव एर्एसआय अनज्ञ
ु ेय परीं तु महापामलकेने

तातडीने ठराव मींजूर करुन शी ासनास पाठवावा.

(३)  उपरोत ननणियाची अींमलबजावणी होण्याच्या दृष्ीने शी ासनस्तरावर वेळोवेळी आढावा
बैठका णेण्यात आल्या असून यातील,

अ)  “ड” वगि महानगरपामलकाींसाठीची रोजारुप ननयमावली ह्. १९/४/२०१६ रोजी रोजमसध््

झालेली असून, त्यात ०.३३ वाढीव च्ई क्षेत्राचा मुद्दा समार्वष् आहे . स्र ननयमावली
अद्याप अींतीम

व्हावयाची आहे .

आ)  केंद्र शी ासन पुरस्क्त अमत
् अमभयानाींतगित अमरावती शी हराच्या रु. ११४.३५ को्ी

तकीं मतीच्या पाणीपुरवठा रोजकल्पास शी ासनाने ह्नाींक २३/०६/२०१६ च्या शी ासन ननणियान्वये
रोजशी ासकीय मान्यता ह्लेली आहे.

र्व.स. २१७ ा6) 
म)  केंद्र शी ासन पुरस्क्त युआयडीएसएसएम्ी अींतगित मींजूर अमरावती भुयारी ग्ार

रोजकल्प व त्याच्याशी ी सींबींचधत कामे पूणि करण्यासाठी शी ासनाने रु. २४.७५ को्ी मतका ननधी
मींजूर केला असून,

त्यापैकी रोजरम ह्त्याचा ननधी रु. १२.३८ को्ी ननधी र्वतरीत करण्यात

आला आहे .

(४)  रोजशन उद््ावत नाही.

___________

राज्यात अ, ब व ि वर्ि महानर्रपामलिा व नर्रपामलिा क्षेत्रात
अजननशमन यांत्रणा सथापन िरण्याबाबत
(८)

२५६२५ (१२-०८-२०१५).

मशवाजीनर्र) :

श्री.महे श (दादा) लाांडर्े (भोसरी), श्री.अबू आजमी (मानखूदि

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यात अ, ब व क वगि महानगरपामलका व नगरपामलका क्षेत्रात तसेच मोठ्या शी हराींच्या
हठकाणी सींबींचधत महापामलका व नगरपामलकामध्ये स्वतचची कायिक्षम व सक्षम तसेच आवशयक
असलेल्या सामग्र
ु ीसह अजशनशी मन यींत्रणा उपलयध नाही, हे खरे आहे काय,

(२) रोजशन भाग ा१) मध्ये उल्लेखखत हठकाणी कायिरत असलेल्या अजशनशी मन ्लातील
आवशयक मनुषयबळ, रोजमशी क्षण, कामाच्या वेळा, अपुरे कमिचारी, पुरेशी ी अत्यावशयक व
अत्याधुननक यींत्रसामु ्ग्री अपुरी असल्याबाबत अनेक तक्रारी आल्या आहे त, हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, या रोजकरणी शी ासनाने चौकशी ी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले आहे ,

(४) राज्यातील अजशनशी मन र्वभागातील यींत्रणा बळक् करण्यासाठी शी ासनाने कोणती कायिवाही
केली वा करण्यात येत आहे ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२२-०७-२०१६) :ा१)  राज्यातील अ,ब व क वगि महानगरपामलकाींकडे
आवशयक असलेल्या समुग्रीसह स्वत:ची कायिक्षम अजशनशी मन यींत्रणा उपलयध आहे. बहुताींशी ी
नगरपामलकाींकडे जुजबी अजशनशी मन यींत्रणा आहे .
(२)  व ा३)  “ड” वगि महानगरपामलका, नगरपररष्ा तसेच नगरपींचायती याींच्या अजशनशी मन

सेवेतील तू् भरुन काढण्याकरीता व अजशनशी मन सेवेचे सक्षमीकरण करण्याकरीता महाराषर
अजशन सुरक्षा अमभयान राबर्वण्यात येत आहे . नव्याने अजशनशी मन सेवा रोजस्रार्पत केलेल्या

नगरपामलकाींना नगरपररष् रोजशी ासन सींचालनालयाने रोजत्येक ६ मींजूर केली आहे त. तसेच
नगरपररष्ाींकरीता आस्रापना खचािची अ् अजशनशी मन र्वभागाकररता मशी चरल करण्यात आली
आहे . महानगरपामलकाींच्या
्े ण्यात येत.े

अजशनशी मन सेवक
े ररता आवशयक आक्तीबींधास शी ासनामार्ित मींजूर

(४)  महाराषर अजशन सुरक्षा अमभयानाींतगित अजशनशी मन केंद्र बाींधणे व अजशनशी मन वाहन खरे ्ी
करणे यासाठी सन २००९ पासन
ू अनु्ार उपलयध करुन ्े ण्यात येत आहे . तसेच महाराषर

अजशन सुरक्षा अमभयान ाजजल्हास्तर) ा व र्वत्त आयोगामार्ित अजशनशी मन वाहने व उपकरणे
खरे ्ी करण्यासाठी नगरपामलका / नगरपींचायतीना अन्
ु ान ्े ण्यात येते.
___________

र्व.स. २१७ ा7) 
मुांबईतील म्हैशीचे तबेले इतरत्र हलववण्याबाबत

(९)

३४३०७ (२१-०१-२०१६).

श्री.प्रताप सरनाईि (ओवळा माजजवडा) :

सन्माननीय

मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१)  मींब
ु ईत या वष(च्या पावसाळ्यात ले््ोस्पायरोमसस या आजाराची मोठ्या रोजमाणात लागण
झाली, हे खरे आहे काय,

(२)  असल्यास, हा आजार उीं ्रामळ
ु े झाला नाही तर तबेल्यातील म्है शी ीींच्या मलमूत्रातून पसरला
असल्याचे केलेल्या पाहणीत आढळून आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३)  असल्यास, या आजाराचे सवािचधक रुशण जोगेशवरी ते मालाड या पररसरात आढळून आले
व याच पररसरात म्है शी ीचे तबेलेही मोठ्या रोजमाणात आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(४)  असल्यास, या रोजकरणी म्है शी ीचे तबेले मतरत्र हलर्वण्यासाठी शी ासनाने कोणती कायिवाही
केली वा येत आहे तसेच वरील आजार रोखण्यासाठी कोणकोणत्या उपाययोजना केल्या आहे त,
(५)  असल्यास, माहे नाव्हें बर, २०१५ अखेरपयिंत याबाबतची सद्य:जस्रती काय आहे ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१६-०६-२०१६) :(१)  हे खरे आहे . बह
् न्मुींबई महानगरपामलकेच्या साविजननक

आरोशय खात्या अींतगित साररोग ननयींत्रक कक्षात रोजा्त माहहती नस
ु ार सन २०१५ मध्ये ले््ो,
या आजाराचे रुशण मागील वषािच्या तुलनेने वाढलेले आढळून आले.
(२)  हे खरे आहे .

पशी ुसींवध
ि न खात्याचे रोजनतननधी व पशी ुवैद्यकीय महार्वद्यालयाचे अचधकारी याींच्या

समन्वयाने णोडा, गुरे, कुत्रे व उीं ्ीर म. रोजाण्याींचे रतनमन
ु े बींगलोर व चैन्नई जस्रत

रोजयोगशी ाळे त सवेक्षणासाठी पाठर्वण्यात आले. त्यानस
ु ार अचधकतम पाळीव रोजाण्याींच्या रत
नमुन्यामध्ये ले््ो जींतूच्या रोजजाती आढळून आल्या.

(३)  हे खरे आहे . जुलै ते ऑ्ोबर ्रम्यान ले््ोचे रुशण बह
ुीं ई महानगरपामलकेच्या सवि
् न्मब
र्वभागात आढळुन आले. परीं तु अचधकतम मत्् यु मालाड ते ्हहसर या पररसरात आढळून आले.

(४)  तबेले व गोठे याींच्या मालकाींना त्याींच्याकडे असणाऱया पाळीव रोजाण्याीं चे मलमत्र
ु ननजिंतक
ु
करुन त्याची र्वल्हे वा् योशय रोजकारे करण्यात यावी तसेच या मलमुत्राचा मतर पाण्याच्या
साठ्याशी ी सींपकि येऊ नये याबाबतीत सच
ु ना बह
् न्मुींबई महानगरपामलकेमार्ित ्े ण्यात आल्या

आहे त. र्वभागवार आतापयिंत २६६ गोठे /तबेले मालकाींना पाहणी अहवाल ाInspection
Report) ्े ण्यात आले असून ४४ रोजकरणे न्यायालयात ्ाखल करण्यात आली आहे त. तसेच

बह
ु ई महानगपामलका हद्दीतील णोड्याचे तबेले ह्.०७.०६.२०१६ पव
ु ( बीं् करण्याबाबत
् न्मींब
मा.उच्च न्यायालयाच्या आ्े शी ानस
ु ार बह
् न्मुींबई महानगरपामलकेने सींबींधीताींना सुचना ह्ल्या
आहे त.

मुींबई महानगरपामलकेतर्े ले््ोस्पॅरोमसस या आजारावर रोजनतबींध व ननयींत्रणासाठी

खालील रोजमाणे उपाययोजना करण्यात आल्या.
* पावसाळ्याच्या

आधी

महानगरपामलकेच्या

सवि वैद्यकीय

ननम्नवैद्यकीय कमिचाऱयाींचे

सारीच्या अजाराींबाबतचे रोजमशी क्षण आयोजजत करण्यात आले, यामध्ये ३६५ वैद्यकीय अचधकारी
व १५९६ ननम्नवैद्यकीय कमिचारी तसेच ३३७३ आरोशय स्वयींसर्े वका तसेच ३०६५ खाजगी
वैद्यकीय व्यवसायीकाींना रोजमशी क्षण ्े ण्यात आले.

र्व.स. २१७ ा8) 
* रोजमशी क्षणा्रम्यान यासीं्भाितील मागि्शी िक सच
ू ना महानगरपामलकेच्या सवि रुशणालये,
्वाखाने, आरोशय केंद्र व खाजगी वैद्यकीय व्यवसानयक व खाजगी रुशणालये याींना र्वतरीत
करण्यात आल्या आहे त.
* ले््ोस्पायरोसीसचे बाचधत रुशण आढळलेल्या पररसरात आरोशय केंद्राच्या कमिचाऱयाींमार्ित
वस्तीपातळीवर णरोणरी जाऊन तापाच्या रुशणाचे सवेक्षण करण्यात आले. या अनुषींगाने जुलै ते

स््ें बर २०१५ ्रम्यान ले््ोस्पायरोसीसचे रुशण आढळलेल्या र्वभागात २४,१४,९०१ णराींमधील
७२,४४७ लाकसींख्येचे सवेक्षण केले व आढळलेल्या तापाच्या रुशणावर रोजनतबींधात्मक उपचार
करण्यात आले.
* तक्क ननयींत्रण र्वभागातर्े ले््ोस्पायरोसीसचे रुशण आढळलेल्या परीसरात मुषकर्वरोधी
कारवाई करण्यात आली. यामध्ये र्पींजरे लावन
ू उीं ्ीर पकडणे, र्वष णालून उीं ्ीर मारणे,

बबळाींमध्ये र्वारणी करणे, रात्रपाळी मुषक सींहारकाद्वारे उीं ्ीर मारणे या रोजकारे १,७७,०७३
उीं ्ीर नष् करण्यात आले.

* बह
ु ई महानगरपामलकेच्या र्वभाग पातळीवर वैद्यकीय आरोशय अचधकारी, णनकचरा
् न्मींब
व्यवस्रापन र्वभाग व तक्क ननयींत्रण र्वभाग याींच्यामार्ित र्वर्वध हठकाणी स्वच्छता मोहहमा
राबर्वण्यात येत आहे त.
* आरोशय केंद्र कमिचाऱयाींमार्ित वस्तीपातळीवर जनजागत
् ी करण्यात येत असून रहहवाशयाींना

ले््ोस्पायरोसीस आजाराच्या ननयींत्रण व रोजनतबींधासाठी “हे करा व हे करु नका” बाबत माहहती
्े ऊन जनजागत
् ी करण्यात येत आहे .

(५)  जुन, जुलै २०१५ मध्ये झालेल्या मुसळधार पावसानींतर मुींबईच्या काही भागाींत पुर सदृशी 

जस्रती ननमािण झाल्यामुळे ले््ोस्पॅरोमसस या आजाराचे रुशण जुलै ते स््े बर ्रम्यान
वाढलेले आढळून आले. परीं तु सद्या ले््ोस्पॅरोमसस या आजाराच्या रुशणाींची सींख्या ननयींत्रणात
आहे .

___________
नाांदेड जजल्ह्यातील िांु डलवाडी शहरात दाररद्र्य रे र्ेखालील
नार्ररिाांना घरिुल योजनेचा लाभ दे ण्याबाबत

(१०)

३४९५७ (१६-०१-२०१६).

श्री.सभ
ु ार् साबणे (दे र्लरू ) :
काय :(१) 

नाीं्ेड

जजल्ह्यातील

श्री.वसांतराव चव्हाण (नायर्ाांव), श्री.अममन पटे ल (मुांबादे वी),

सन्माननीय र्ह
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील
ृ ननमािण मांत्री पढ
कींु डलवाडी

शी हरात

्ाररद्र्य

रे षेखालील

नागररकाींना

एकाजत्मक

गह
् ननमािण र्वकास योजनेअींतगित णरकुलाींच्या सवेसाठी रोजनत व्यती ३०० रु. रोजमाणे तयबल
१८०३ व्यतीकडून सन २००७ साली नगर पामलकेने साडेपाच लाख रुपयाची वसूली केली होती.
परीं तू अद्यापही येरील ्ाररद्र्यरे षेखालील नागररक णरकूल योजनेपासन
ू वींचचत असल्याचे माहे
स््ें बर, २०१५ मध्ये वा त्या ्रम्यान नन्शी िनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२)  असल्यास, शी ासनाने ननणिय णेवून येरील ्ाररद्र्य रे षख
े ालील नागररकाींना णरकुल योजनेचा
लाभ ्े ण्याबाबत कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३)  नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय आहे त ?

र्व.स. २१७ ा9) 
श्री. प्रिाश महे ता (२६-०७-२०१६) :ा१)  अींशी त: खरे आहे .
एकाजत्मक गह
ि णरकुलाींचे सव्हे क्षण करुन
् ननमािण व झोपडपट्टी र्वकास कायिक्रमातींगत

रोजस्ताव सा्र करण्यासाठी कींु डलवाडी नगरपररष्े ने मे.नवननमािण महहला बहुउद्देमशी य सींस्रा,
अकोला या सींस्रेची ननय
सींस्रेने योजनेतील झोपडपट्टीतील
ु ती केली होती. रोजस्तत
ु
नागररकाींकडून रोजनतव्यती रु.३००/- मतकी रकम वसूल केली असल्याचे नन्शी िनास आल्याचे
मुख्य अचधकारी नगरपररष् कींु डलवाडी याींनी कळर्वले आहे . स्रहू रकम नगरपररष्े ने
वसुल केलेली नाही. याबाबत उपाध्यक्ष, म्हाडा याींचेकडून शी ासनाच्या ह्.११ एर्रोजल, २०१६ च्या

पत्राने मागर्वण्यात खल
ु ासा रोजा्त झाला असन
ू त्यानस
ु ार मे.नवननमािण महहला बहुउद्देमशी य
सींस्रा, अकोला या सींस्रेस रकम वसूल करण्याचे अचधकार ्े ण्यात आलेले नव्हते. सींस्रेने
केलेल्या बेकाय्े शी ीर वसुलीबाबत या सींस्रेवर कोणतीही कायिवाही करण्यात आलेली नसल्याचे
मुख्याचधकारी, कींु डलवाडी नगरपाररष् याींनी कळर्वले आहे.

(२)  कींु डलवाडी नगरपररष्े ने सा्र केलेला रोजस्ताव सुकाणू अमभकरणाने ाम्हाडा)  ह्.२३.१.२००९

रोजी तपासणीकररता व केंद्र शी ासनाच्या मींजरू ीकररता हुडको कायािलयामार्ित सा्र केला होता.
तरार्प केंद्र शी ासनाकडून राज्य शी ासनास ममळणारे अनु्ान ाFund Allocation) कमी
असल्याने रोजकल्पास केंद्र शी ासनाची मींजूरी ममळू शी कली नाही.
(३)  रोजशन उद््ावत नाही.

___________
ठाणे महानर्रपामलिेने वतििनर्र प्रभार् सममती क्षेत्रातील वाजल्मिी आांबडेिर आवास

योजनेंतर्ित बाांधलेल्या दोन इमारती अवघ्या १२ वर्ािमध्ये अनतधोिादायि झाल्याबाबत
(११)

३४९७१ (२१-०१-२०१६).

श्री.प्रताप सरनाईि (ओवळा माजजवडा) :

सन्माननीय

र्ह
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :ृ ननमािण मांत्री पढ

(१) ठाणे महानगरपामलकेने वतिकनगर रोजभाग सममती क्षेत्रात ासत्यम व सुीं्रम)  वाजल्मकी

आींबडेकर आवास योजनें तगित बाींधलेल्या ्ोन ममारती अवघ्या १२ वषािमध्ये अनतधोका्ायक
झाल्या आहे त, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, एवढ्या कमी कालावधीत स्र ममारती धोका्ायक होण्याची कारणे काय
आहे त,
(३) असल्यास, स्र ममारतीमधील १०७ कु्ुींबबयाींपैकी तकती कु्ुींबबयाींना पयाियी णरे ्े ण्यात
आली आहे त,

(४) तसेच, उविररताींना पयाियी णरे केव्हा ्े ण्यात येणार आहे त ?
श्री. प्रिाश महे ता (२०-०७-२०१६) :ा१)  ठाणे महानगरपामलकेने वतिकनगर वाजल्मकी आींबेडकर
आवास योजनेअींतगित सत्यम व सुीं्रम या ्ोन ममारती सन २००३ मध्ये बाींधण्यात आल्या

आहे त. या योजनेंतगित बाींधण्यात आलेल्या ्ोन्ही ममारतीींचे ताींबत्रक पररक्षण मे , सें्र्े क या
सल्लागारामार्ित करण्यात आले असून स्र ममारती ह्या अनतधाका्ायक असून राहण्यायोशय
नसल्याबाबत ताींबत्रक पररक्षण अहवालात ननषकषि नों्र्वण्यात आला आहे. स्र ममारतीस

र्व.स. २१७ ा10) 
मुींबई रोजाींनतक महापामलका अचधननयम १९४९ चे कलम २६४ ा१)  ा२)  ा३)  ा४)  अन्वये
धोका्ायक असल्याच्या नोह्सा बजावण्यात आल्या आहे त.

(२)  मे. सें्स््े क याींच्या ह्नाींक १६.३.२०१५ च्या सींरचनात्मक पररक्षण अहवालात कमी
कालावधीत ममारती धोका्ायक झाल्याची कारणमममाींसा करताना ननक्ष् ्जािचे बाींधकाम
असे ्शी िर्वले आहे .

(३)  व ा४)  ठाणे महानगरपामलकेच्या मालकीच्या जागेवर वाजल्मकी आींबेडकर आवास
योजनेअत
ीं गित एकूण १६० लाभार्थयािंच्या णरकुलाींचे बाींधकाम करण्यात आलेले आहे . म्हाडाचा

सहभाग हा “नोडल एजन्सी” एवढाच मयािह्त आहे . सत्यम व सीं्
ु रम या सहकारी सींस्राींमधील

ममारतीतील रहहवाशी ाींना पयाियी णरे ्े ण्याची जबाब्ारी सींबींचधत सहकारी सीं स्रेची व जममन
मालक म्हणून ठाणे महानगरपामलकेची आहे .

___________

मसन्नर शहरात नव्याने झालेल्या उपनर्राांमध्ये साांडपाणी
व्यवसथापनेची व्यवसथा नसल्याबाबत
(१२)

३५७५८ (२१-०१-२०१६).

श्री.राजाभाऊ (परार्) वाजे (मसन्नर) :

सन्माननीय

मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मसन्नर शी हरात नव्याने झालेल्या उपनगराींमध्ये साींडपाणी व्यवस्रापनेची व्यवस्राच

उपलयध नसल्याने नागररकाींच्या आरोशयाचा रोजशन ननमािण झालेला असन
ू येरील साींडपाणी
व्यवस्रापन तसेच रस्त्याींच्या कामाींसाठी स्राननक लोकरोजनतननधीनी ह्. १८/०३/२०१५ व ह्.
२६/०३/२०१५ व ह्. ३०/०७/२०१५ रोजी वा त्या सुमारास मा. नगरर्वकास मींत्री याींचक
े डे लेखी
ननवे्नासह ननधीची मागणी केली होती, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, स्र मागणीच्या अनष
ु ींगाने शी ासनाने कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत
आहे त,

(३) नसल्यास, होणाऱया र्वलींबाची कारणे काय आहे त

?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२६-०७-२०१६) :ा१)  होय.
(२)  शी ासनास रोजा्त र्वर्वध ननवे्नाच्या अनष
ु ींगाने सन २०१४-१५ मध्ये रु. १.०५ को्ी व सन
२०१५-१६ रु. ३५ लक्ष ननधी मसन्नर नगरपररष्े स र्वतरीत करण्यात आला आहे.
(३)  रोजशन उद््ावत नाही.
___________
मभवांडी तालुक्यातील वऱ्हाळदे वी व भादवड येथील तलावाांची झालेली दरु वसथा
(१३) ३६९८४ (२१-०१-२०१६).

श्री.रुपेश म्हात्रे (मभवांडी पूव)ि :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

र्व.स. २१७ ा11) 
(१) मभवींडी तालुयातील वऱहाळ्े वी व भा्वड येरील तलावाींची ्रु ावस्रा झाली असून त्यामुळे
तेरे ्ग
िं ी पसरुन सारीचे रोग पसरत असल्याने तेरील तलावाचे सुशी ोमभकरण करण्यासाठी
ु ध

ननधी ममळण्याबाबत स्राननक लोकरोजनतननधी, नागररक याींनी मा. मुख्यमींत्री, महाराषर राज्य
याींच्याकडे माहे जल
ु ै २०१५ मध्ये वा त्या ्रम्यान ननवे्नद्वारे मागणी केली आहे , हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, उत रोजकरणी शी ासनाने चौकशी ी केली आहे काय, चौकशी ीत काय आढळून आले

व त्नुसार स्र पररसरातील तलावाींचे सुशी ोमभकरण करण्यासाठी ननधी उपलयध होण्याबाबत
शी ासनाने कोणती कायिवाही केली आहे वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय आहे त व याबाबतची सद्यजस्रती काय आहे ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२६-०७-२०१६) :ा१)  होय.
(२)  शी ासनास रोजा्त र्वर्वध ननवे्नाच्या अनुषींगाने सन २०१५-२०१६ मध्ये मभवींडी-ननजामपूर
महानगरपामलकेस पायाभत
ू सोई-सर्ु वधाींकरीता रु. १० को्ी र्वतरीत करण्यात आले आहे त.
(३)  रोजशन उद््ावत नाही.

___________

मभवांडी-ननजामपूर शहर (जज.ठाणे) येथील र्मलच्छ वसती
सध
ु ार िामाांिररता ननधी उपलब्ध िरुन दे ण्याबाबत

(१४) ३७०१४ (२१-०१-२०१६).

श्री.रुपेश म्हात्रे (मभवांडी पूव)ि :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) मभवींडी-ननजामपूर शी हर जज.ठाणे येरील बहुसींख्य नागररक झोपडपट्टीत राहत असून त्या
वस्त्यातील रस्ते व ग्ारे ना्रु
ु स्त असल्यामळ
ु े तेरील स्राननक नागररकाींना सारीच्या रोगाचा
रोजा्भ
ू ािव होत असल्यामळ
ु े स्र भागात गमलच्छ वस्ती सुधार कामाींकररता ननधी उपलयध
करुन

्े ण्याबाबत

तेरील

स्राननक

लोकरोजनतननधी

याींनी

मा.मुख्यमींत्री,

महाराषर

राज्य

याींच्याकडे माहे ऑगस््, २०१५ मध्ये वा त्या ्रम्यान ननवे्नाद्वारे मागणी केली आहे , हे खरे
आहे काय,
(२) असल्यास, उत रोजकरणी शी ासनाने चौकशी ी केली आहे काय, चौकशी ीत काय आढळून आले
व तद् नुसार स्र पररसरात गमलच्छ वस्ती सुधार कामाींकररता ननधी उपलयध होण्याबाबत
शी ासनाने कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय आहे त व याबाबतची सद्य:जस्रती काय आहे ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२७-०७-२०१६) :ा१)  होय.
(२)  सन २०१५-२०१६ या आचरिक वषािकररता मभवींडी-ननजामपूर महानगरपामलकेस पायाभूत
सोई-सुर्वधाींकरीता रु. १० को्ी
आहे त.

व रस्ता अनु्ानाींतगित रु. ७५ लक्ष र्वतरीत करण्यात आले

(३)  रोजशन उद््ावत नाही.
___________

र्व.स. २१७ ा12) 
उसमानाबाद नर्रपररर्दे च्या हद्दवाढ झालेल्या भार्ात नार्री सुववधा पुरववण्याबाबत
(१५)

३७९३६ (२१-०१-२०१६).

श्री.राणाजर्जीतमसांह पाटील (उसमानाबाद) :

सन्माननीय

मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) उस्मानाबा् नगरपररष्े च्या हद्दवाढ झालेल्या भागात नागरी सर्ु वधा परु ार्वण्यासाठी

नगरपररष्े ने मा. जजल्हाचधकारी, उस्मानाबा् याींच्या मार्ित ह्नाींक २४ माचि, २०१५ रोजी
अीं्ाजे रुपये १९ को्ीचा रोजस्ताव शी ासनाकडे सा्र केला आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सन २००८ मध्ये हद्दवाढीस मान्यता ममळूनही अद्याप या वाढीव क्षेत्रात नागरी
सुर्वधा पुरार्वण्यासाठी ननधी ममळाला नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उत मागणीच्या रोजस्तावाच्या अनष
ु ींगाने शी ासनाने आतापयिंत कोणती कायिवाही
केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२६-०७-२०१६) :ा१) , (२)  व ा३)  होय. “नगरपामलका/नगरपाररष् याींच्या
नव्याने र्वस्तारलेल्या सीमाक्षेत्रामध्ये नागरी सुर्वधा पुरर्वण्यासाठी सहाय्य” या योजनेअत
ीं गित
उस्मानाबा् नगरपररष् अरिसहाय्याकरीता र्वहीत केलेल्या अ्ीनस
ु ार पात्र न ठरल्याने ननधी
र्वतरीत करण्यात आलेला नाही.
(४)  रोजशन उद््ावत नाही.

___________

मानखुदि (प) येथील इमारतीांची मल
ु भूत सोयी-सुववधाांची िामे तातडीने पूणि िरण्याबाबत
(१६)

३९८१७ (१३-०५-२०१६).

श्री.अबू आजमी (मानखूदि मशवाजीनर्र) :

सन्माननीय

र्ह
ृ ननमािण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१)  सींजीवनी को.ऑप.हौ.सो. पी.एम.जी.पी. कॉलोनी, मानखु्ि, (प) , मुींबई-४३. येरील ममारत
अनुक्रमे क्र. ५३,५५,५६,५७ आखण ६० च्या डागडुजी, रीं गरीं गो्ी व त्नुषींचगक

मुलभूत सोयी-

सुर्वधाींची कामे तातडीने पूणि करण्याबाबतची मागणी स्राननक लोकरोजनतननधी, सींबींचधत
रहहवाशी ी

सींण,

सेवाभावी

सींस्रा

याींनी

मा.

मुख्यमींत्री,

मींत्री

ागह
् ननमािण) ,

राज्यमींत्री

ागह
् ननमािण) , रोजधान सचचव ागह
् ननमािण) , अध्यक्ष ाम्हाडा) , मुख्य कायिकारी अचधकारी ाम्हाडा
अींतकत एस.आर.ए.सींस्रा)  याींच्याकडे माहे जानेवारी, २०१६ वा त्यासुमारास लेखी ननवे्नाद्वारे
केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२)  असल्यास, स्र रोजकरणी कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३)  नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. प्रिाश महे ता (१९-०७-२०१६) :ा१)  उपाध्यक्ष तरा मख्
ु य कायिकारी अचधकारी, महाराषर
गह
् ननमािण व क्षेत्रर्वकास रोजाचधकरण याींचेकडून रोजा्त अहवालानुसार मा.श्री.अबु आजमी,

र्व.स.स. याींचे पत्र ह्.१६.११.२०१५ रोजी तर स्वीय सहायक मा.राज्यमींत्री गह
् ननमािण याींचे पत्र
ह्. २६.११.२०१५ रोजी म्हाडा कायािलयास रोजा्त झाले आहे .

र्व.स. २१७ ा13) 
(२)  र्वषयाींतकत ममारती भारतीय नौसेना र्वभागास सन २००० च्या ्रम्यान म्हाडातर्े

हस्ताींतरीत करण्यात आले असन
स्र ममारतीींचे पींजीकरण झाले आहे . त्यामुळे स्र
ू
ममारतीींची

डागडुजी,

रीं गरीं गो्ी

व

तद्नुषींचगक

मल
ू भूत

सोयी-सुर्वधाींची

कामे

करण्याची

जबाब्ारी सींजीवनी को.ऑप.हौ. सोसा. पी.एम.जी.पी. कॉलनी, मानख्
ु ि ाप.) , मींब
ु ई -४३ याींची

असल्याचे मुख्य अचधकारी, मुींबई गह
् ननमािण व क्षेत्रर्वकास मींडळ याींनी त्याींच्या अहवालात
नमु् केले आहे.

(३)  रोजशन उद््ावत नाही.

___________

नमशराबाद (जज.जळर्ाांव) या र्ावाला पयिटन सथळाचा दजाि ममळण्याबाबत
(१७)

४०११८ (२०-०५-२०१६).

श्री.र्ुलाबराव पाटील (जळर्ाव ग्रामीण) :

सन्माननीय

मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नमशी राबा् ाजज.जळगाींव)  या गावाला पयि्न स्रळाचा ्जाि ममळावा यासाठी जजल्हयातील
लोकरोजनतननधीींनी वारवाींर शी ासनाकडे पाठपुरावा केला, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उत हठकाणी र्वकास कामाींना अद्यापही सुरुवात करण्यात आली नाही, हे ही
खरे आहे काय,

(३) असल्यास, स्र हठकाणची र्वकास कामे तातडीने सुरु करुन या योजना कायािजन्वत
करण्यासीं्भाित शी ासनाने कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२७-०७-२०१६) :ा१) नाही.
नमशी राबा् ाजज.जळगाींव)  या गावाला पयि्न स्रळाचा ्जाि ममळावा याबाबत कोणताही
रोजस्ताव रोजा्त झाल्याचे आढळून आले नाही.
(२)  रोजशन उद््ावत नाही.
(३)  रोजशन उद््ावत नाही.
(४)  रोजशन उद््ावत नाही.

___________

पेण(जज. रायर्ड) येथील म्हाडा वसाहतीतील समसया आणण म्हाडाच्या
अधधिा-याांचा अनार्ोंदी िारभाराबाबत
(१८)

४०३५२ (१६-०५-२०१६).

श्री.मनोहर भोईर (उरण) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

सन्माननीय र्ह
ृ ननमािण मांत्री

पेण ाजज. रायगड)  येरील म्हाडा वसाहतीतील समस्या आखण म्हाडाच्या अचधका-याींचा

अनागों्ी कारभाराबाबत लेखी ननवे्न सवो्यनगर वेलर्ेअर असोमसएशी न ारजज.)  म्हाडा
वसाहत, पेण याींनी मा. मुख्याचधकारी, कोकण गह
् ननमािण व क्षेत्र र्वकास मींडळ, मुींबई

याींना

ह्नाींक ३०.१२.२०१५ रोजीच्या सम
ु ारास ्े ऊनही अद्याप या सीं्भाित कोणतीच कायिवाही केली
नाही, हे खरे आहे काय,

र्व.स. २१७ ा14) 
(२) असल्यास, या सीं्भाित अद्यापपयिंत कोणतीच कायिवाही न करण्याची कारणे काय आहे त,
(३) असल्यास, यासीं्भाित शी ासनाने ननणिय णेतला असल्यास त्याचे स्वरुप काय आहे ,
(४) नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. प्रिाश महे ता (२६-०७-२०१६) :ा१)  हे खरे नाही.
(२) , (३)  व ा४)  सवो्य नगर वेलर्ेअर असोमसएशी न ारजज.)  म्हाडा वसाहत, पेण याींच्या
ननवे्नाींच्या अनुषींगाने पेण जज.रायगड येरील म्हाडा वसाहतीतील भूखींडापैकी काही भूखींडावर
झालेले अनतक्रमण काढण्यार्वषयी महाराषर रोजा्े मशी क नगररचना अचधननयम १९६६ च्या कलम

५३ नुसार ननयोजन रोजाचधकरण म्हणून अनतक्रमण काढण्यार्वषयी कोकण गह
् ननमािण व

क्षेत्रर्वकास मींडळाने ह्.१२.०७.२०१२, ह्.२३.१२.२०१३, ह्.०८.०१.२०१४, ह्.०२.०३.२०१५ व
ह्.०८.०३.२०१६ रोजीच्या पत्रान्वये ननषकासनाची कायिवाही करण्याकरीता मुख्य अचधकारी, पेण
नगरपररष् याींना कळर्वले आहे.

___________
िल्याण डोंबबवली महापामलिा क्षेत्रामध्ये तीर प पाणी टां चाई ननमािण झाल्याबाबत
(१९)

४०५०४ (१३-०५-२०१६).

पजश्चम) :

श्री.सभ
ु ार् भोईर (िल्याण ग्रामीण), श्री.नरें द्र पवार (िल्याण

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१)  कल्याण डोंबबवली महापामलका क्षेत्रामध्ये एमआयडीसी कडून ३० ्के पाणी कपात तसेच
आठवड्यातून ्ोन ह्वस पाणी परु वठा बीं् केला जात आहे , हे खरे आहे काय,

(२)  असल्यास, कल्याण डोंबबवली महानगरपामलका क्षेत्रामध्ये तीव्र पाणी ्ीं चाई ननमािण झाली
आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३)  असल्यास, येरील नागररकाींना मब
ु लक पाणी परु वठ्याकररता कोणती उपाययोजना
करण्यात आली वा येत आहे ,

(४)  नसल्यास, र्वलींबाची करणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१४-०७-२०१६) :ा१)  व ा२)  होय, हे खरे आहे .
(३) 

पाणी ्ीं चाई क्ती आराखडा-२०१६

अींतगित महानगरपामलकेकडून पामलका क्षेत्रातील

र्वहहरीींची सार्सर्ाई, कुपनमलकाींची ्रु
ु स्ती, नवीन कुपनमलका खो्णे व पाणी ्ीं चाईग्रस्त
भागात तात्पुरती पाणी पुरवठा योजना मत्या्ी उपक्रम हाती णेण्यात आले आहे त. तसेच ज्या

भागात र्पण्याचे पाणी उपलयध नाही. तेरे महानगरपामलकेकडून ्ँ करव््ारे पाणी पुरवठा
करण्यात येत आहे.

उपरोल्लेखखत

उपाययोजनाींच्या

माध्यमातून

पाणी

्ीं चाईवर

काही

रोजमाणात

मात

करण्याच्या दृष्ीने महानगरपामलकेकडून कायिवाही करण्यात येत असल्याचे आयुकत, कल्याणडोंबबवली महानगरपामलका याींनी कळर्वले आहे.
(४)  रोजशन उद््ावत नाही.
___________

र्व.स. २१७ ा15) 
पुणे शहरात मोबाईल िांपनीिडून बेिायदे शीर खोदिाम होत असल्याबाबत
(२०)

४१०६० (१७-०५-२०१६).

श्रीमती मेधा िुलिणी (िोथरुड), श्रीमती माधुरी ममसाळ

(पविती), श्री.जर्दीश मळ
ु ीि (वडर्ाव शेरी) :
करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा

(१) पुण्यातील मोबाईल कींपन्याींच्या खो्ाईसाठी कनेज्व्ही्ी न ्े ताच मु्त वाढ ्े ण्यात
आल्याचे माहे डडसेंबर २०१५ च्या ्स
ु ऱया आठवड्यात नन्शी िनास आले, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, उत रोजकरणी शी ासनामार्ित चौकशी ी केली आहे काय,

(३) असल्यास, चौकशी ीत काय आढळून आले व त्यानस
ु ार कनेज्व्ही्ी न ्े ताच खो्ाईसाठी
परवानगी ्े णाऱयाींवर तसेच सींबींचधत मोबाईल कींपनीवर शी ासनाने कोणती कारवाई केली वा
करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२२-०७-२०१६) :ा१)  खो्ाईस म्
ु तवाढ ्े ण्यात आलेली आहे . तरार्प,
स्र मोबाईल कींपन्याींनी नव्याने शी हरात ्ाकलेल्या केबल्स अद्याप कायािन्वीत झालेल्या
नसून स्र केबल्स कायािन्वीत झाल्यानींतर स्रील मोबाईल कींपन्या २ mbps

बॅन्डर्वडर

कने्ीव्ही्ी ्े ण्याची कायिवाही करणार आहे त.याबाबत पुणे महानगरपामलकेमार्ित स्र
कींपन्याना कळर्वण्यात आले असून, ररलायींन ् जजओ मन्र्ोकॉम कींपनी व एअर्े ल कींपनीने

कायिवाही सरु
ु केली आहे . व्होडार्ोन, आयडीया, ्ा्ा ्े मलकम्यनक
ु े शी न, ्ा्ा ्े मलसजव्हिसेस,

्ा्ा मींडडकॉम या कींपन्याींनी सुध््ा अद्याप २ mbps बॅन्डर्वडर कने्ीव्ही्ी ह्लेली नाही.
स्र बाब माहहती तींत्रज्ञान सींचालनालयाच्या नन्शी िनास आणण्यात आलेली आहे .

(२)  व ा३)  नाही. परीं तु या सीं्भाित मा.राज्यमींत्री नगर र्वकास याींनी त्याींचे ्ालनात ह्.
३१/५/२०१६

रोजी

बैठक

आयोजजत

केली

होती.

स्र

बैठकीस

महानगरपामलकेमार्ित कायिवाही सरु
ु करण्यात आलेली आहे .

अनस
ु रून

पण
ु े

स्र कींपन्याींना नव्याने केबल खो्ाई साठी परवानगी न ्े ण्याचा ननणिय पुणे मनपाने

णेतलेला आहे .

(४)  रोजशन उद््ावत नाही.
___________
राज्यातील आधार िाडि िेंद्रावरुन नार्ररिाांची लुट होत असल्याबाबत.
(२१)

४१३७६ (२०-०५-२०१६).

श्री.सत्यजीत पाटील-सरुडिर (शाहूवाडी) :
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय

(१) शी ासनाने रोजत्येक नागररकासाठी आधार काडि काढणे सतीचे केले असून

शी ासनाने काही

ठरार्वक रकम भरून आधार काडि काढून ्े ण्याची परवानगी काही महा-ई सेवा केंद्राींना ह्ली
आहे , हे खरे आहे काय,

र्व.स. २१७ ा16) 
(२) असल्यास, स्र महा-ई सेवा केंद्र लोकाींकडून २० ते २०० रुपयापयिंत रकम वसूल करुन
त्याची कोणतीही पावती ्े त नसल्याने नागररकाींची मोठ्या रोजमाणत लु् होत आहे , हे ही खरे
आहे काय,

(३) असल्यास, नागररकाींची ल्
ु करणाऱया आधार काडि केंद्रावर शी ासनाने कोणती कारवाई केली
वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२८-०७-२०१६) :ा१)  आधार काडि काढणे सतीचे करण्यात आलेले नाही.
आधार नों्णी ननशी ुल्क आहे , आधार काडि नों्णीसाठी महा-ई-सेवा केंद्राना परवानगी ्े ण्यात
आली आहे .

(२) , (३)  व ा४)  काही जजल्ह्याींशी ी सींबींचधत तक्रारी शी ासनाकडे रोजा्त झाल्या असून त्यासीं्भाित

चौकशी ी करुन सींबींचधताींवर आवशयक कारवाई करण्याच्या सूचना सवि जजल्हाचधकाऱयाींना ्े ण्यात
आल्या आहे त. भारतीय र्वमशी ष् ओळख रोजाचधकरणाकडून रोजा्त झालेल्या माहहतीनस
ु ार ह्नाींक
१/४/२०१५ ते आज पावेतो ३२३ ऑपरे ्राींना काळ्या या्ीत ्ाकण्याची कारवाई करण्यात आली
आहे .

___________

पीएमपीच्या बस वारां वार रसत्यातच बांद पडत असल्यामळ
ु े प्रवाशाांची र्ैरसोय होत असल्याबाबत
(२२)

४१६८४ (२८-०४-२०१६).

श्री.सांजय (बाळा) भेर्डे (मावळ) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

ा१)  पुणे जजल्हा - र्पींपरी शी हरातील पीएमपीएलएम या साविजननक वाहतूक व्यवस्रेची ्रु वस्रा
झाली आहे. नतकी् ्र वाढवूनही पीएमपी बस सेवेचा ्जाि व गण
ु वत्ता ह्वसेंह्वस खालावत
चालली आहे , हे खरे आहे काय,

ा२)  असल्यास, र्पींपरी चचींचवड शी हरात तीन बस डेपो आहे त, यामध्ये ननगडी भती शी ती
डेपो व भोसरी डेपोमध्ये ्ररोज ३ ते ४ बीं् पडलेल्या बस येतात तसेच नेहरूनगर डेपोमध्ये
१० ते १२ बस येतात म्हणजे शी हरात ्ररोज १५ ते २० बसेस बीं् पडतात, हे ही खरे आहे
काय,
ा३)  असल्यास, या ्ररोज बीं् होत असलेला बसचा त्रास नोकर्ार, शी ालेय र्वद्यार(, जेषठ
नागररक, महहला याींना होत आहे , हे ही खरे आहे काय,
ा४)  असल्यास, उत बसचा होणारा त्रास राींबर्वण्याबाबत शी ासनाने कोणती कायिवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,
ा५)  नसल्यास,र्वलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२२-०७-२०१६) :ा१)  हे खरे नाही.
र्पींपरी चचींचवड शी हरातील र्पींपरी, भोसरी, ननगडी या डेपोकडील पुवि पीसीएम्ी असताना

बसेसची सींख्या २५२ होती. महामींडळ अजस्तत्वात आल्यानींतर र्पींपरी चचींचवड शी हरासाठी

महामींडळ, पीपीपी, भाडेतत्वावरील अशी ा सव्र ममळून ४७० बसेसपैकी सरासरी ४०० बसेस

र्व.स. २१७ ा17) 
मागािवर सींचालनास उपलयध असतात.
पुवि पीसीएम्ी च्या तुलनेत बसेसची सींख्या वाढलेली असून महामींडळाकडून र्वर्वध

मागािवर बसेस सींचालनात असतात. त्यामध्ये काही मागि तोट्यात असून ्े खील रोजवाशयाींच्या
सेवेसाठी स्र मागि सरु
ु ठे वले आहे त.
(२)  हे अींशी त: खरे आहे .

पररवहन महामींडळाकडे १२ वषािपुढील आयुमािन असलेल्या ९१ बसेस १० ते १२ वषे

आयुमािन असलेल्या २३३ बसेस अशी ा एकुण ३२४ बसेस आहे त. पररवहन महामींडळाकडील
अपऱु या बसेसमळ
ु े नाईलाजस्तव स्र बसेस सींचलनात आणाव्या लागतात. हह वस्तजु स्रती
आहे . पररवहन महामींडळाकडे सद्यजस्रतीत एकुण २०५५ मतका बस तार्ा आहे .

पररवहन महामींडळाकरीता ७०० बसेसची खरे ्ी व ५०० बसेस भाडेतत्वावर अशी ा एकुण

१२०० बसेसची वाढ करण्यासाठी सींचालक मींडळाने ठराव पारीत केला आहे.
(३)  हे अींशी त: खरे आहे .

पररवहन महामींडळाकडे असलेल्या ४७० बसेसपैकी सरासरी ४०० बसेस सींचालनाकरीता
उपलयध असतात. बसेसच्या सक्षम ्े खभाल ्रु
ु स्तीसामी ६% राखीव रकम ठे वण्यात आली
आहे . पररणामी ब्रेकडाऊनचे रोजमाण कमी होत आहे.

मागािवर बसेस बीं् पडल्यास रोजवाशी ाींना त्वरीत मागािवरील मतर बसेसद्वारे सेवा ्े ण्याची
व्यवस्रा करण्यात येत.े त्यामळ
ु े बीं् पडलेल्या बसेसचा त्रास नोकर्ार, शी ालेय र्वद्यार(,

ज्येषठ नागरीक महहला याींना होणार नाही याची ्क्षता णेण्यात येते. तसेच स्र ब्रेकडाऊन
बस ्रु
ु स्तीसाठी ब्रेकडाऊन व्हॅन पाठर्वण्यात येत.े

(४)  पररवहन महामींडळामार्ित खालीलरोजमाणे उपाय योजना करण्यात येत आहे त
१)  पररवहन मींडळाने ठराव क्र.९१ ह्नाींक ११/०४/२०१६ अन्वये महामींडळाकरीता ७००
बसेसची खरे ्ी व ५०० बसेस भाडेतत्वावर अशी ा एकूण १२०० बसेसची वाढ करण्याबाबतचा
ननणिय णेतलेला आहे.

२)  महहलाींसाठी तेजजस्वनी योजने अींतगित काही बसेस खरे ्ीसाठी रोजयत्न सुरु आहे त.

३)  पीएमपीएमएल च्या ताफ्यातील बसेसपैकी मुख्यत: भाडेतत्वावरील बसेस बीं्

पडण्याचे रोजमाण जा्ा असल्याने बीं् पडलेल्या बसेसचे रोजमाण कमी करण्यासाठी सींबींचधत

ठे के्ारास नो्ीसा ्े ण्यात आलेल्या असून तसेच वेळोवेळी णेण्यात आलेल्या बैठकीत ब्रेकडाऊन
कमी करणेर्वषयी स्पष् सुचना ्े ण्यात आलेल्या आहे त. तसेच बीं् पडलेल्या बसेसवर
ननयममतपणे ्ीं ड आकारणी करण्यात आलेली आहे .

४)  पुणे व र्पींपरी चचींचवड शी हराची लोकसींख्या र्वचारात णेता एकूण ३००० बसेसची

आवशयकता आहे . सध्या २०५५ बसेस पैकी १६०० बसेसचे मागािवर सींचलन चालू आहे .

५)  महामींडळाकडील मालकीच्या बसेस ्े खभाल ्रु स्तीसाठी ६% स्वतींत्र राखीव ननधी

ठे वण्यात येत असन
ू , मागील वष(च्या र्वर्वध उपाययोजनाींमळ
ु े सरासरी मामसक ब्रेकडाऊन
१५०० वरुन १००० पयिंत म्हणजेच ३३.३३% ब्रेकडाऊनचे रोजमाण कमी झाले आहे .
(५)  रोजशन उद््ावत नाही.
___________

र्व.स. २१७ ा18) 

औरां र्ाबाद जजल्हयात समाांतर योजनेतून २४ तास पाणीपुरवठा त्वररत सुरु िरण्याबाबत
(२३)

४२११० (२८-०४-२०१६).

श्री.अब्दल
ु सत्तार (मसल्लोड), प्रा.वर्ाि र्ायिवाड (धारावी),

डॉ.सांतोर् टारफे (िळमनरु ी), श्री.असलम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.अममन पटे ल (मांब
ु ादे वी) :
सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१)  औरीं गाबा् जजल्हयात समाींतर योजनेतन
ू २४ तास पाणीपरु वठा केला जाणार असल्याने

स्र योजनेतून नागरीकाींवर कोणताही बोजा नसावा तसेच या योजनेची अींमलबजावणी झाली
पाहहजे अशी ी भूममका औरीं गाबा् आयुताींनी माींडली असल्याचे माहे जानेवारी, २०१६ मध्ये वा
त्या ्रम्यान नन्शी िनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२)  असल्यास, उत योजनेच्या ताींबत्रक व आचरिक माेॅडे
े ेलची आयुताींनी तपासणी सुरु केली
असून स्र योजना त्वररत सुरु करण्याबाबत कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२६-०७-२०१६) :ा१)  हे खरे आहे .
(२)  व ा३)  तत्कालीन आय
ु त, औरीं गाबा् महानगरपामलका याींनी योजनेचा ताींबत्रक व र्वत्तीय

दृषट्या अ्यास करुन त्याींचे वैयजतक मत अहवाल स्वरुपात ह्. ०६.०१.२०१६ रोजी शी ासनास
सा्र केले आहे.
औरीं गाबा् महानगरपामलकेने मींजुर केलेल्या नतमाही रोजकल्प माईलस््े ान नस
ु ार कामाची

रोजगती नसल्याने महानगरपामलकेने सवलतधारकास नो्ीस ह्ली आहे . स्र नो्ीसच्या
सीं्भाित

सवलतधारक

याींनी

नो्ीसचा

मद्द
ु ेननहाय

सर्वस्तर

खल
ु ासा

औरीं गाबा्

महानगरपामलकेकडे सा्र केला असून त्याअनुषींगाने पुढील कायिवाही महानगरपामलकेमार्ित
सुरु आहे .

___________

नर्र पररर्द, चाांदरू रे ल्वे (जज.अमरावती) येथील हुतात्मा समारिाांची दरु
ु सती व नुतनीिरण
(२४)

४२७१८ (०५-०५-२०१६).

प्रा.ववरें द्र जर्ताप (धामणर्ाव रे ल्वे), श्री.अममन पटे ल

(मुांबादे वी), श्री.असलम शेख (मालाड पजश्चम) :
खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा

(१) नगर पररष्, चाीं्रू रे ल्वे ाजज.अमरावती)  येरील हुतात्मा स्मारकाची ्रु
ु स्ती व
क्राींतीर्वराींच्या स्मत
ु स्ती व नत
ु नीकरण करण्याच्या
् ीचे जतन अींतगित हुतात्मा स्मारकाींची ्रु
रोजस्तावास ननधीसह मान्यता ्े ण्याबाबत स्राननक लोकरोजनतननधीींनी ह्नाींक १९ जानेवारी, २०१६
रोजी वा त्यासम
ु ारास मा.र्वत्त व ननयोजन मींत्री याींना ननवे्न ह्ले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, हुतात्मा स्मारक ्रु
ु स्तीचा अीं्ाजपत्रकासह रु.१०१.०२ को्ी चा रोजस्ताव
शी ासनाकडे रोजलींबबत असन
याबाबत
शी ासनाने
कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
ू
(३) नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय आहे त ?

र्व.स. २१७ ा19) 

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२६-०७-२०१६) :ा१)  होय.
(२)  हुतात्मा स्मारकाींची ्रु
ु स्ती व नुतनीकरण करण्याबाबत र्वचार सुरु आहे .
___________
िोिण र्ह
ु ि, रत्नाधर्री या जजल्ह्यात ववववध
ृ ननमािण मांडळाने ठाणे, पालघर, रायर्ड, मसांधुदर्
दठिाणच्या भार्ातील १६५ हे क्टर जार्ा खरे दी िरण्यास माधर्तलेली शासनाची मांजूरी

(२५)

४२९६० (१७-०५-२०१६).

श्री.अजय चौधरी (मशवडी), श्री.अशोि पाटील (भाांडूप पजश्चम),

श्री.सनु नल मशांदे (वरळी) :

सन्माननीय र्ह
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील
ृ ननमािण मांत्री पढ

काय :(१)

मुींबई

महानगर

रोज्े शी ात

लँ डबँक

तयार

करून

महाराषर

गह
् ननमािण

क्षेत्रर्वकास

रोजाचधकरणाच्या ाम्हाडा)  कोकण गह् ननमािण मींडळाने ठाणे, पालणर, रायगड, मसींधु्ग
ु ि, रत्नाचगरी

या जजल्ह्यात र्वर्वध हठकाणच्या २३ भागातील १६५ हे ्र जागा खरे ्ी करण्यास शी ासनाची
मींजूरी ममळावी यासाठी रोजस्ताव शी ासनाकडे पाठर्वला आहे , हे खरे आहे काय,

(२)  असल्यास, १६५ हे ्र जममनीवर तकती णरे बाींधण्याचा आराखडा कोकण गह
् ननमािण
मींडळाने तयार केला आहे व त्यामध्ये अत्यल्प उत्पन ग्, अल्प उत्पन्न ग्, मध्यम उत्पन्न
ग् अशी ा र्वर्वध ग्ातील एकूण तकती णरे बाींधण्यात येणार आहे त,
(३) 

असल्यास,

शी ासनाने

कोकण

रोजस्तावास मींजूरी ह्ली आहे

गह
् ननमािण

मींडळाच्या

१६५

हे ्र

जागा

खरे ्ीच्या

काय व कोकण गह
् ननमािण मींडळाने माचगतलेली जागाही

जजल्ह्यातील कोणत्या हठकाणी आहे ,

(४)  अद्याप शी ासनाने रोजस्तावास मींजूरी ह्ली नसल्यास र्वलींबाची कारणे वा त्यानुषींगाने सुरु
असलेल्या कायिवाहीची सद्य:जस्रती काय आहे ?

श्री. प्रिाश महे ता (२६-०७-२०१६) :ा१) , (२) , (३)  व ा४)  ठाणे, पालणर व रायगड जजल्ह्यातील
२३ शी ासकीय जममनी नाममात्र ्राने म्हाडास ममळाव्यात असा रोजस्ताव कोकण गह
् ननमािण व
क्षेत्रर्वकास मींडळाने म्हाडामार्ित शी ासनास सा्र केला.

शी ासकीय जममनी म्हाडा तसेच शी ासकीय /ननमशी ासकीय सींस्राींना रु.१/- रोजनत चौ.मी.

्राने उपलबध करुन ्े ण्याबाबत मींत्री पररष्े ने ननणिय णेतला असून त्याबाबतचे औपचाररक
आ्े शी  महसलू व वन र्वभागाकडून काढण्यात येणार आहे त.

महसूल र्वभागाकडून आ्े शी  ननगिममत होणे तसेच या जममनीवर काही आरक्षण

असल्यास ती ब्लणे आवशयक आहे . आरक्षणे ब्लन
ू स्र जमीन गह
् ननमािणासाठी उपलयध
होण्यासीं्भाित नगर र्वकास र्वभागासोबत म्हाडाच्या वररषठ पातळीवर रोजयत्न करण्यात येत
आहे . या जममनी म्हाडास उपलयध झाल्यावर गह
ु ील कायिवाही करणे
् ननमािणाच्या रोजस्तावाींवर पढ
ननयोजजत आहे .

___________

र्व.स. २१७ ा20) 

मांत्रालयातील एिा िचरापेटील २६ जजवांत िाडतुसे ममळाल्याबाबत
(२६)

४३००५ (१७-०५-२०१६).

पजश्चम),

श्री.अममन

(मसल्लोड) :

पटे ल

श्री.आमसफ शेख (मालेर्ाांव मध्य), श्री.असलम शेख (मालाड
(मब
ांु ादे वी),

प्रा.वर्ाि

र्ायिवाड

(धारावी),

श्री.अब्दल
ु

सत्तार

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मींत्रालयातील एका कचरापे्ीत तयबल २६ जजवींत काडतस
ु े ममळाली असल्याचे माहे
ऑगस््, २०१५ रोजी वा त्या सुमारास नन्शी िनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

ठाणे

आयुतालयातील

पोलीस

कमिचारी

नागनार

नाईक

एका

लोकरोजनतननधीच्या सुरक्षेसाठी कायिरत असुन त्याींच्या नजरचुकीने २६ जजवींत काडतुसे गहाळ

झाली हे पाहता या ननषकाळजी पोलीस कमिचाऱयाींची चौकशी ी करुन कोणती कारवाई केली वा
करण्यात येत आहे,
(३) नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२७-०७-२०१६) :ा१)  होय, हे खरे आहे .
(२)  पोमशी /३१८० नागनार ्त्तात्रय नाईक याींना स्रच्या ननषकाळजीपणाबाबत त्याींना पोलीस
उपायुत, ठाणे याींनी त्याींचे आ्े शी  क्र. ठाआ/५०/र्वचौ ३/अींआ/७८/१६, ह्नाींक २० जानेवारी,
२०१६ रोजी अन्वये रुपये १०००/- ्ीं डाची मशी क्षा ्े ण्यात आली आहे .
(३)  रोजशन उद््ावत नाही.
___________
मालेर्ाांव (जज.नामशि) आय.एच.एस.डी.पी.योजनेअांतर्ित
वसत्रोद्योर् क्षेत्रातील िामर्ाराांचा समावेश िरणेबाबत
(२७)

४३०७९ (१७-०५-२०१६).

श्री.आमसफ शेख (मालेर्ाांव मध्य), श्री.असलम शेख (मालाड

पजश्चम), श्री.अममन पटे ल (मुांबादे वी) :
करतील काय :-

सन्माननीय र्ह
ृ ननमािण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा

(१) मालेगाींव ाजज.नामशी क)  आय.एच.एस.डी.पी. योजनेअींतगित अजन
ू ४००० ते ६००० णरकुले

मशी ल्लक असल्याने या ररत जागाींवर वस्त्रोद्योग क्षेत्रातील कामगार, मुका्म, जाबर याींना
णरकुल योजनेत समार्वष् करणेबाबत मा.मींत्री गह
् ननमािण याींना ह्नाींक १७.११.२०१५ मध्ये वा
त्या ्रम्यान स्राननक लोकरोजनतननधीींनी ननवे्न ह्ले होते, हे खरे आहे काय,

(२) तसेच मालेगाींव ाता.जज.नामशी क)  येरे रोजामुख्याने यींत्रमाग हा व्यवसाय असून या
व्यवसायामध्ये काम करणाऱया मुका्म व मतर कामगाराींची राहण्याची व्यवस्रा योशय

नसल्याने त्याींच्या आरोशयावर त्याचा र्वपरीत पररणाम होत असल्याचे माहे जानेवारी,२०१६
रोजी वा त्या सुमारास नन्शी िनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३)  असल्यास, स्र रोजकरणी शी ासनाने कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४)  नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय आहे त ?

र्व.स. २१७ ा21) 

श्री. प्रिाश महे ता (२१-०७-२०१६) :ा१)  श्री.आमसर् शी ेख ामालेगाींव मध्य)  र्व.स.स. याींनी
मा.मींत्री ागह
् ननमािण)  याींना मलहहलेल्या ह्.१५.११.२०१५ च्या पत्राची रोजत उपमुख्य अमभयींता,
सक
ु ाणू अमभकरण, म्हाडा याींनी आय
ु त, मालेगाींव महानगरपामलका याींना पाठर्वण्यात आली
आहे .

केंद्र

पुरस्क्त

एकाजत्मक

गह
् ननमािण

झोपडपट्टी

र्वकास

कायिक्रमतींगत
ि

मालेगाींव

महानगरपामलके अींतगित १५८४० णरकुल रोजकल्पास केंद्रीय मान्यता व सींननयत्रण सममतीने

ाCSMC) ह्.२१.१.२००९ व ह्.२८.३.२०१२ रोजी मींजूरी ह्ली आहे . मालेगाींव महानगरपामलकेने
सा्र केलेल्या माहे मे, २०१६ च्या मामसक रोजगती अहवालानस
ु ार एकुण ७१२८ णरकुलाींचे काम

पूणि करण्यात आले असून उविरीत एकुण ८७१२ मतया णरकुलाींचे काम रोजगतीपरावर आहे .
मात्र

स्र

बाब

मालेगाींव

महानगरपामलकेशी ी

सींबींधीत

नसल्याचे

महानगरपामलका याींनी कळर्वले आहे .

आयुत,

मालेगाींव

(२) , (३)  व ा४)  आयुत, मालेगाव महानगरपामलकेने कळर्वल्यानस
ु ार मालेगाव शी हरात माहे
जानेवारी, २०१६ मध्ये एकूण ७२ क्षयरुशण आढळून आले असन
त्यापैकी ०७ रुशण हे
ू

वस्त्रोद्योग नसलेल्या पररसरातील होती तसेच ६५ रुशण हे यींत्रमाग पररसरातील रहहवाशी ी
असल्याचे आढळून आलेले आहे . बहुताींशी  रुशण हे यींत्रमाग कारखान्यातील कामगार असून
त्याींच्यावर मालेगाींव महानगरपामलकेच्या ्वाखान्यात ननयममत उपचार सरु
ु आहे त.
___________

ठाणे पररवहन सेवेत चालि आणण वाहिाांची जार्ा भरण्याबाबत
(२८)

४३२४७ (२८-०४-२०१६).

श्री.नसीम खान (चाांददवली), प्रा.वर्ाि र्ायिवाड (धारावी),

श्री.अब्दल
ु सत्तार (मसल्लोड), श्री.अममन पटे ल (मुांबादे वी), श्री.असलम शेख (मालाड पजश्चम) :
सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१)  ठाणे पररवहन नततक्ामध्ये अपहार होत असल्याचे लक्षात आल्यानींतर मागील सात
ह्वसाींमध्ये सहा वाहकाींवर ननलींबानाची कारवाई करण्यात आली असल्याचे माहे जानेवारी,
२०१६ मध्ये वा त्या्रम्यान नन्शी िनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२)  असल्यास, ठाणे पररवहन सेवेत २३० कमिचारी असून आजही १८२ चालक आखण १५५
वाहकाींची आवशयकता आहे तसेच पररवहन सेवेत बस कमी असल्याने काही मागािवर अध्याि -

अध्याि तासावर बस धावत असन
ू त्या मागािवरील रोजवाशी ाींची बसमध्ये ग्ी होत असल्याने कॅशी 

अचधक अरवा कमी होत असन
ू सींबींचधत वाहकाींवर ननलींबनाची कारवाई करणे योशय नाही असे
वाहकाचे मत आहे तरी याबाबत शी ासनाने चौकशी ी केली आहे काय,

(३)  असल्यास, चौकशी ीअींती ठाणे पररवहन सेवेत चालक आखण वाहकाींची जागा भरण्याबाबत
शी ासनाने कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४)  नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०९-०८-२०१६) :ा१)  हे खरे आहे .
माहे डडसेंबर २०१५ ते जानेवारी २०१६ या कालावधीमध्ये नततक् र्वक्रीचा अपहार केलेल्या ६

र्व.स. २१७ ा22) 
वाहकाींवर ननलींबनाची कारवाई करण्यात आली आहे .
(२)  हे खरे नाही.
ठाणे पररवहन सेवेच्या आस्रापनेवर आजममतीस २१६४ कमिचारी असून २०० चालक व १६०
वाहकाची प्े ररत आहे त.

(३)  चालक व वाहक याींची ररत प्े भरण्याकरीता वत्् तपत्रामध्ये माहे ऑ्ोबर २०१० मध्ये

जाहहरात रोजमसध्् करण्यात आली. त्या अनुषींगाने अनुसूचचत जाती सींवगाितील २९ चालकाींची
प्े भरण्यात आली आहे त.

जररम अींतगित रोजा्त होणाऱया १९० बसेस या ठे के्ारामार्ित चालर्वण्यात येणार असन
ु
बसवरील चालक हे ठे के्ाराचे असणार आहे त.

वाहकाींची कमतरता लक्षात णेता माचि २०१६ मध्ये वत्् त पत्रात जाहहरात रोजमसध्् करुन
ठे के्ारामार्ित ४०० वाहक कमिचारी उपलयध करुन णेण्याची कायिवाही अींनतम ्््यात आहे .
(४)  रोजशन उद््ावत नाही.
___________
िांु भी (जज.अमरावती) या र्ावात एिा मदहलेने आपल्या एिा मदहन्याच्या
मुलीला पेटत्या चल
ु ीत टािून जाळल्याबाबत

(२९)

४३५११ (१६-०५-२०१६).

श्री.शमशिाांत मशांदे (िोरे र्ाव), श्री.पाांडुरां र् बरोरा (शहापूर),

श्री.हसन मश्र
ु ीफ (िार्ल), श्री.मिरां द जाधव-पाटील (वाई), श्री.सरु े श लाड (िजित), श्री.जजतेंद्र
आव्हाड (मुांरा ा िळवा) :

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१)  कींु भी ाजज.अमरावती)  या गावात एका महहलेने आपल्या एका महहन्याच्या मुलीला पे्त्या
चुलीत ्ाकून जाळल्याचे ह्नाींक ६ जानेवारी, २०१६ रोजीच्या सम
ु ारास नन्शी िनास आले, हे
खरे आहे काय,

(२)  असल्यास, उत रोजकरणी स्र महहलेवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(३)  तसेच अशी ा ण्ना रोखण्यासाठी व समाजरोजबोधनासाठी शी ासनाने कोणती उपाययोजना
केली वा करण्यात येत आहे ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२८-०७-२०१६) :ा१)  होय, हे खरे आहे .
(२)  स्र रोजकरणी महहला आरोपीर्वरुध्् पो.स््े . परतवाडा येरे अप.क्र. ११/१६, कलम ३०२,
२०१ भा्ीं र्व, अन्वये गुन्हा ्ाखल करण्यात आला असून स्र महहलेर्वरुध्् सबळ पुरावा
ममळून आल्याने ्ोषारोपपत्र र्व.न्यायालयात ्ाखल केले आहे . गुन्हा न्यायरोजर्वषठ आहे .

(३)  मलींग ननवडीस रोजनतबींध करणे, बामलकेचा जन्म्र वाढर्वणे, मल
ु ीींच्या जीवनमानाच्या
सुरक्षेबद्दल

खात्री

्े ण,े बामलकेचा

समान ्जाि व शी ैक्षखणक

रोजोत्साहनाकररता

समाजात

कायमस्वरुपी सामु्ानयक चळवळ ननमािण करणे या उद्दीष् पुत(साठी माझी कन्या भाशयश्री ही

नवीन योजना ह्. १ एर्रोजल, २०१६ पासुन राज्यात महहला व बालर्वकास र्वभागामार्ित
राबर्वण्यात येत आहे .

___________

र्व.स. २१७ ा23) 

पुणे शहरातील हाऊस किपीांर् िांपनीचा व्यवसाय िर िमी िरण्यासाठी
सहाय्यि ववक्री आयुक्ताांनी लाच माधर्तल्याबाबत

(३०)

४३५८६ (१६-०५-२०१६).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.बाबरु ाव पाचणे (मशरुर) :

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील

(१)  पण
ु े शी हरातील हाऊस तकपीींग कींपनीचा व्यवसाय कर कमी करण्यासाठी सहाय्यक र्वक्री

आयुताींनी १३ लाख रुपयाींची मागणी केली असता लाच लुचपत रोजनतबींधक र्वभागाने सापळा
रचून त्याींना पकडल्याचे ह्नाींक २६ ऑ्ोबर, २०१५ रोजी वा त्यासुमारास नन्शी िनास आले, हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उत रोजकरणी कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२७-०७-२०१६) :ा१)  होय.
(२)  व ा३)  तक्रार्ार श्री.गौरव राजाराम पाठक याींच्या पुणे शी हरातील हाऊस तकपीींग
कींपनीकडून

र्वक्रीकर

र्वभागास

भरावयास

लागणारा

व्यवसाय

कर

कमी

करण्यासाठी

श्री.सोमनार मधुकर नलावडे, सहायक र्वक्रीकर आयुत याींनी रु.२३,००,०००/- मतकी लाचेची

मागणी करुन खाजगी मसम मशी वाजी क्षणा गुजर याींच्यामार्ित रु.१३,००,०००/- मतकी रकम
स्वीकारताना ह्.२७.१०.२०१५ रोजी पकडण्यात आले आहे.

या सीं्भाित त्याींचेर्वरुध्् चत:ुि श्रींग
् ी पोलीस स््े शी न, पुणे शी हर येरे ग.ु र.क्र. ३१२०/२०१५,

लाचलच
ु पत रोजनतबींधक अचधननयम, १९८८ चे कलम ७, १२, १३(१)(ड)  सह १३(२) अन्वये ्ाखल
करण्या आला असन
त्याींना ह्.२८.१०.२०१५ रोजी अ्क करण्यात आली. सद्य:जस्रतीत
ू
मा.न्यायालयाने त्याींची जामीनावर मुतता केली असून गुन्ह्याचा तपास सुरु आहे.
___________

पुणे जजल्ह्यातील पाटबांधारे ववभार्ाच्या िायािलयातील शाखा
अमभयांत्यास लाच घेताना पिडल्याबाबत

(३१)

४३६७६ (२४-०५-२०१६).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.बाबुराव पाचणे (मशरुर) :

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) पण
ु े जजल्ह्यातील पा्बींधारे र्वभागाच्या कायािलयातील शी ाखा अमभयींत्यास २५ हजार
रुपयाींची लाच णेताना लाच लुचपत र्वभागाच्या अचधकाऱयाींनी ह्. २ डडसेंबर, २०१५ रोजी

पकडले असून याबाबत लोणी काळभोर पोलीस स््े शी न, ता. हवेली येरे गुन्हा ्ाखल करण्यात
आला आहे , हे

खरे आहे काय,

(२)  असल्यास, स्र शी ाखा अमभयींत्याने मशी ीं्वणे, ता. हवेली येरील शी ेतजमीन अक्षक वापर
करण्यासाठी

खडकवासाला धरण लाभक्षेत्रात येत नसल्याचा ्ाखला ्े ण्यासाठी लाच मागीतली

आहे , हे ही खरे आहे काय,

र्व.स. २१७ ा24) 

(३)  असल्यास, याबाबत शी ासन स्तरावरुन कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(४)  नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२७-०७-२०१६) :ा१)  होय.
(२)  होय.
(३)  व ा४)  तक्रार्ार श्री.अननल लक्ष्मण काींचन व त्याींचा मावस भाऊ याींच्या शी ेत जममनी
खडकवासला पा्बींधारे र्वभागाच्या लाभ क्षेत्रात येत नसल्याबाबतचा ्ाखला ्े ण्यासाठी श्री.
अननल रावसाहे ब चव्हाण, शी ाखा अमभयींता याींनी रु.५०,०००/- मतकी लाचेची मागणी करुन
रु.२५,०००/- लाचेची रकम स्वीकारताना ह्.०२.१२.२०१५ रोजी पकडण्यात आले आहे.
या

सीं्भाित

त्याींचेर्वरुध््

पोलीस

स््े शी न

लोणी

काळभोर,

पुणे

ग्रामीण

येरे

गु.र.क्र.३१४/२०१५, लाचलच
ु पत रोजनतबधक अचधननयम, १९८८ चे कलम ७, १३(१)(ड)  सह १३(२)
अन्वये

्ाखल

करण्यात

आला

असन
ू

ह्.०२.१२.२०१५

रोजी

अ्क

करण्यात

आली.

सद्य:जस्रतीत मा.न्यायालयाने त्याींची जामीनावर मुतता केली असून गुन्ह्याचा तपास सुरु

आहे . त्याचरोजमाणे सहाय्यक मुख्य अमभयींता ारोजकल्प व रोजशी ासन) , जलसींप्ा र्वभाग, पुणे याींचे
ह्नाींक १०.०२.२०१६ च्या आ्े शी ान्वये श्री.अननल रावसाहे ब चव्हाण, शी ाखा अमभयींता याींना
ननलींबीत करण्यात आले आहे .
___________
नवी मुांबईत घरफोडीच्या घटना सातत्याने होत असल्याबाबत
(३२)

४४०७७ (१६-०५-२०१६).

श्री.सांजय पोतनीस (िमलना), श्री.सुननल मशांदे (वरळी) :

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

(१) नवी मुींबईत णरर्ोडीच्या ण्ना सातत्याने होत असून खाीं्ेशवर, पनवेल, कळीं बोली, कामोठे

पोमलस ठाण्याच्या हद्दीत णरर्ोडीचे रोजमाण वाढल्याचे माहे जानेवारी, २०१६ ्रम्यान नन्शी िनास
आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उत ण्नेबाबत खाीं्ेशवर पोलीस स््े शी नमध्ये तक्रार
रोजकार राींबत

नों् करुनही णरर्ोडीचे

नसल्याने सींत्त नागरीक रस्त्यावर उतरुन पोमलसाीं र्वरोधात आक्रमक

झाल्याचे माहे जानेवारी, २०१६ च्या पहहल्या आठवड्यात नन्शी िनास आले, हे ही खरे आहे
काय,
(३) असल्यास, णरर्ोडीचे रोजकार रोखण्याबाबत शी ासनामार्ित कोणती कायिवाही केली

वा

करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२८-०७-२०१६) :ा१)  हे खरे नाही.
पोलीस आयुतालय, नवी मुींबई क्षेत्रात सन २०१५ या वषाित ६०९ णरर्ोडीचे गुन्हे ्ाखल

झाले होते तर माहे एर्रोजल, २०१६ अखेर १५७ गुन्हे ्ाखल झाले आहे त. स्र आकडेवारीवरुन

र्व.स. २१७ ा25) 
णरर्ोडीच्या गुन्ह्यात ण् झाल्याचे ह्सून येत.े
(२)  हे खरे नाही.

(३)  णरर्ोडीचे रोजकार रोखण्याकररता नवी मुींबई हद्दीतील सोसाय्ीच्या स्स्याींच्या पोलीस ठाणे
स्तरावर बैठका णेऊन त्याींना खालीलरोजमाणे सच
ू ना ्े ण्यात आल्या आहे त.
अ) 

सोसाय्ीमध्ये नेमण्यात आलेले सुरक्षा रक्षक, सर्ाई कामगार, भाडेकरु याींची

त्याींच्या मूळगावासह तसेच त्याींचे मतर नातेवाईक याींची सर्वस्तर माहहती णेण्यात यावी.

ब)  रहहवाशी ी सोसायट्यामध्ये आतील व बाहे रील बाजस
सीसी्ीव्ही बसर्वणेबाबत
ू

लोकामध्ये जनजागती केली जात आहे .

क)  णरातील मौल्यवान वस्तु सुरक्षक्षततेसाठी लॉकरमध्ये ठे वण्याबाबत सुचना ्े ण्यात

आल्या आहे त.

तसेच णरर्ोड्याचे रोजकार रोखण्यासाठी ह्वसपाळी रात्रापाळी गस्त वाढर्वण्यात आली
आहे .
(४)  रोजशन उद््ावत नाही.
___________
ठाणे शहरातील झोपडपट्टी पन
ु वसिन योजनेतील भोर्वटा प्रमाणपत्राबाबत
(३३)

४४५१२ (१३-०५-२०१६).

अॅड.आमशर् शेलार (वाांद्रे पजश्चम) :
करतील काय :-

श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड),
सन्माननीय र्ह
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा
ृ ननमािण मांत्री पढ

(१) ठाणे शी हरातील झोपडपट्टी पुनविसन योजनेअींतगित बाींधलेल्या ममारतीींना भोगव्ा वापर
परवान्यासाठीचे रोजस्ताव जस्वकारण्याची मु्त ह्नाींक २८ ऑ्ोबर २०१५ पयिंत असताींना स्र

म्
ु तीबाबत नागररकाींना महानगरपामलका शी हर अमभयींता याींनी ज्ञात केले नाही व वेळेत
रोजस्ताव रोजाचधकरणाकडे पाठर्वले नाही, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, स्र रोजस्ताव झोपडपट्टी पुनवसिसन रोजाचधकरण कायािलयात पाठर्वण्यास र्वलींब
झाला यामळ
ु े अनेकाींचे रोजस्ताव रोजाचधकरणाकडून जस्वकारण्यात आले नाही, हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, शी ासनाच्या रोजाचधकरण व महानगरहापामलका याींचे योशय समन्वयाअभावी
नागरीकाींना आचरिक व मानमसक त्रास सहन करावा लागल्याने स्र रोजकरणी जबाब्ार
असलेल्या नगर र्वकास अमभयींता, महानगरपामलका,ठाणे याींचेवर ्ीं डात्मक कारवाई करावी
अशी ी मागणी होत आहे , हे ही खरे आहे काय,
(४) असल्यास, शी ासनाने नगर अमभयींत्यावर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. प्रिाश महे ता (१९-०७-२०१६) :ा१)  व ा२)  हे खरे नाही.
ठाणे महानगरपामलका व झोपडपट्टी पुनविसन रोजाचधकरण, मुींबई याींनी कळर्वल्यानुसार

ठाणे महानगरपालका क्षेत्रातील झोपडपट्टी पन
ु विसन योजनाींमधी अचधक्त परीं तु वापर परवाना न

र्व.स. २१७ ा26) 
णेतलेल्या ममारतीींना अभय योजनेंतगित ्ीं ड आकारणे सु् ्े ऊन वापर परवाना ्े ण्यासाठीची
जाहहर सुचना झोपडपट्टी पुनविसन रोजाचधकरणाद्वारे ह्.२४.०४.२०१५ रोजी रोजमसध्् करण्यात

आली होती. स्र अभय योजनेची मु्त ६ महहन्यासाठी म्हणजेच ह्.२३.१०.२०१५ पयिंत होती.
स्र

कालावधीत

झोपडपट्टी

पुनविसन

रोजाचधकरणाकडे

ह्.३०.०६.२०१५

पयिंत

ठाणे

महानगरपामलकेकडून ४ व ह्.२३.१०.२०१५ पयिंत सींबींचधत सींस्रा व वैयजतक लाभ धारक

याींचेकडून ४७८ असे एकूण ४८२ रोजस्ताव रोजा्त झाले आहे त. ठाणे महानगरपामलकेकडून

झोपडपट्टी पुनविसन योजनेतील ममारतीींबाबत १८७ रोजस्ताव सींबींचधत सींस्राींना परत ह्ल्यानींतर
ते झोपडपट्टी पन
ु विसन रोजाचधकरणाकडे वेळेत जमा करुन णेण्यात आले आहे त.
(३)  हे खरे नाही.

(४)  रोजशन उद््ावत नाही.
(५)  रोजशन उद््ावत नाही.
___________
िुडाळ (जज.मसांधुदर्
ु )ि येथील दोन वाळू व्यवसानयिाांमध्ये झालेल्या
भाांडणातन
ू एिा व्यावसानयिाांचा मत्ृ यू झाल्याबाबत

(३४)

४४५६६ (१६-०५-२०१६).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.वैभव नाईि (िुडाळ) :

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१)  कुडाळ ाजज.मसींधु्ग
ु ) ि येरील नेरुरपार पल
ु ानजीक ्ोन वाळू व्यवसानयकाींमध्ये झालेल्या
भाींडणात डोयावर लोखींडी रॉडसारखी वस्तु वम( बसल्याने धामापूर येरील जगन्नार उर्ि
जग्ीशी  रामचींद्र चव्हाण या व्यावसानयकाींचा मत्् यू झाल्याची ण्ना नक
ु तीच माहे जानेवारी,
२०१६ मध्ये वा त्या्रम्यान नन्शी िनास आली, हे खरे आहे काय,

(२)  असल्यास, स्र ण्नेमुळे वाळू व्यावसानयकाींमध्ये णबरा्ीचे वातावरण पसरले असून स्र
रोजकरणी चौकशी ी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले व त्यानस
ु ार कोणती कारवाई
करण्यात आली वा येत आहे ,

(३)  नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२८-०७-२०१६) :ा१)  होय, हे खरे आहे .
(२)  स्र रोजकरणी चौकशी ी करण्यात आलेली असून स्रची ण्ना ही रोजेम सींबींधातून णडल्याने
वाळू व्यावसानयकामध्ये कोणत्याही रोजकारचे णबरा्ीचे वातावरण ननमािण झालेले नाही. स्र
रोजकरणी कुडाळ पोलीस ठाणे येरे गुन्हा रजज.न. ७/२०१६ भा.्.र्व. क. ३०२, ३४ अन्वये ्ाखल
केलेला आहे. स्र गुन्ह्यात २ आरोपीींना अ्क केलेली असून त्याींचेर्वरुध्् न्यायालयात
्ोषारोपपत्र ्ाखल केले आहे . गुन्हा न्याय रोजर्वषठ आहे .
(३)  रोजशन उद््ावत नाही.

___________

र्व.स. २१७ ा27) 

मभवांडी शहरातील वांजारपाटी नाक्यावर उड्डाणपुलावरुन जाण्यासाठी
ठे िेदाराने चुिीचे ददशादशिि फलि लावल्याबाबत

(३५) ४४६६५ (२९-०४-२०१६).

श्री.रुपेश म्हात्रे (मभवांडी पव
ू )ि :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) 

मभवींडी

शी हरातील

वींजारपा्ी

नायावर

कोट्यावधी

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील
रुपये

खचि

करुन

बाींधलेल्या

उड्डाणपुलावरुन जाण्यासाठी ठे के्ाराने चुकीचे ह्शी ा्शी िक र्लक लावल्याने पुलावरुन जाणारी
वाहने चक
ु ीच्या मागािवरुन जात असल्याबाबतच्या तक्रारी गत ्ीड महहन्यापासून करुनही
सींबींचधत अचधकाऱयाींकडून ्ल
ि होत आहे , हे खरे आहे काय,
ु क्ष

(२)  असल्यास, स्र चुकीच्या ह्शी ा्शी िक र्लक व मतर असुर्वधेबाबत मा.मुख्यमींत्री व मतर
अचधकाऱयाींकडे

तक्रारी

करुनही

अद्यापही

ठे के्ाराींकडून

तसेच

सींबींचधत

कोणतीही कारवाई करण्यात आली नाही, हे ही खरे आहे काय,

अचधकाऱयाींकडून

(३)  असल्यास, यारोजकरणी चौकशी ी करण्यात आली आहे काय, चौकशी ीत काय आढळून आले व
त्यानुसार पुढे कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४)  नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१६-०७-२०१६) :ा१)  व ा२)  हे खरे नाही.
(३)  व ा४)  रोजशन उद््ावत नाही.
___________
राज्यात लाचलुचपत प्रिरणात दोर्ी ठरववण्यात आलेल्या अधधिारी व िमिचाऱ्याांना
शासिीय सेवेतन
ु बडतफि िरण्यात आलेले नसल्याबाबत

(३६)

४५७८८ (१७-०५-२०१६).

श्री.वसांतराव चव्हाण (नायर्ाांव), श्री.अममन पटे ल (मांब
ु ादे वी),

श्री.असलम शेख (मालाड पजश्चम), प्रा.वर्ाि र्ायिवाड (धारावी), श्री.नसीम खान (चाांददवली),
श्री.आमसफ शेख (मालेर्ाांव मध्य), डॉ.सांतोर् टारफे (िळमनुरी), श्री.रणधीर सावरिर (अिोला
पूव)ि , श्री.इम्तीयाज सय्यद (औरां र्ाबाद मध्य) :
खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा

(१)  राज्यात वेगवेगळया हठकाणी लाचलुचपत रोजनतबींधक र्वभागाकडून केलेल्या कारवाईत ४२
अचधकारी व कमिचाऱयाींना ्ोषी ठरर्वण्यात आले असन
ु र्वर्वध शी ासतकय कायािलयात १५८४

शी ासकीय कमिचाऱयाींनी २ को्ी ४६ लाख २३ हजार ९७१ रुपयाींची लाच माचगतल्याचे
लाचलुचपत रोजनतबींधक र्वभागाने केलेल्या कारवाईतून स्पष् झाले असून अद्यापही स्र

कमिचाऱयाींना शी ासकीय सेवेतन
ु बडतर्ि करण्यात आलेले नसल्याचे माहे जानेवारी, २०१६ रोजी
वा त्या सम
ु ारास नन्शी िनास आलेले आहे , हे खरे आहे काय,

(२)  असल्यास, उत रोजकरणी शी ासनाने त्वरीत चौकशी ी करुन ्ोषार्पतावर कोणती कारवाई
केली वा करण्यात येत आहे ,

र्व.स. २१७ ा28) 
(३)  नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२७-०७-२०१६) :ा१) , (२)  व ा३)  ह्नाींक १ जानेवारी, २०१५ ते ३१ डडसेंबर,
२०१५ या कालावधीत राज्यामध्ये र्वर्वध शी ासकीय कायािलयातील १५९३ लाचखोर व्यतीींना
एकूण २ को्ी ४६ लाख ६२ हजार ६७१ रुपयाची लाच माचगतल्या रोजकरणी पकडण्यात आले
आहे .

लाचलुचपत रोजनतबधक अचधननयमाींतगित ्ाखल ख्ल्यात ्ोषी ठरवण्यात आलेल्या ४६

अचधकारी व कमिचाऱयाींना जानेवारी, २०१६ पयिंत शी ासकीय सेवत
े ून बडतर्ि करण्यात आले

नसल्याबाबत वत्् तपत्रात बातमी रोजमसध्् झाली होती. तरार्प, स्र ४६ लोकसेवकाींपक
ै ी २३
लोकसेवकाींना शी ासन सेवत
े ून काढून ्ाकण्यात आले आहे . २ लोकसेवकाींबाबतची रोजकरणे
महाराषर लोकसेवा आयोगाच्या सहमतीसाठी पाठर्वली आहे त. ५ रोजकरणी मा.न्यायालयाची

स्रचगती आहे . तसेच ४ अचधकारी/कमिचारी सेवाननवत्् त झाले असून १२ रोजकरणी सींबींधीत
र्वभागाकडून बडतर्ीची कायिवाही सुरु असल्याचे नन्शी िनास आले आहे .
___________

घरे लू िामर्ाराांना लाभ दे ण्याबाबत
(३७)

४६५२१ (१३-०५-२०१६).

(नाांदर्ाव) :

श्रीमती ज्योती िलानी (उल्हासनर्र), श्री.पांिज भुजबळ

सन्माननीय िामर्ार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) णरे लू कामगाराींसाठी ‘णरे लू कामगार योजना’ या नावाने नवीन योजना शी ासनाने माहे
डडसेंबर, २०११ वा त्या सुमारास सुरु केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास स्र योजनेमध्ये आता पयिंत तकती कामगाराींची नों्णी झाली आहे ,
(३) असल्यास स्र नों्णी झालेल्या कामगाराींना शी ासनाच्या वतीने एकूण कोणते व तकती
लाभ लाभारींना ्े ण्यात आलेले आहे ,

(४) तसेच नों्णीक्त उविररत कामगाराींना लाभ ममळण्यासाठी शी ासनाने कोणती उपाययोजना
केली वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. प्रिाश महे ता (२२-०७-२०१६) :ा१)  हे खरे नाही.
महाराषर णरे लू कामगार अचधननयम २००८ च्या कलम ३ अींतगित राज्यस्तरीय णरे लू

कामगार कल्याण मींडळ ह्.१२/०८/२०११ रोजी स्रापन करण्यात आले असन
ू स्र मींडळामार्ित
कामगाराींना र्वर्वध योजनाींचा लाभ ह्ला जाते.

(२) , (३)  व ा४)  महाराषर णरे लू कामगार कल्याण मींडळ स्रापनेपासून आजपयिंत ४,५३,१५०
णरे लू कामगाराींची नों्णी झालेली असन
ू नों्ीत पात्र कामगाराींना खालीलरोजमाणे लाभ ्े ण्यात
आलेले आहे त.
अ.क्र.

योजनेचे नाव

लाभार(

्े ण्यात आलेले लाभ ारु) 

१

सन्मानधन

१३७६८

१३,७६,८०,०००/-

र्व.स. २१७ ा29) 
२

अत्यींर्वधी

८४

१,६८,०००/-

३

रोजसूतीलाभ

१३६

६,८०,०००/-

४

जनश्री र्वमा

०७

२,१०,०००/-

२११८

१२,७०,८००/-

योजना ाआम
आ्मी र्वमा
योजना)  नैसचगिक
मत्् यु

५

जनश्री र्वमा
योजना ाआम
आ्मी र्वमा
योजना) 
मशी षयवत्् ती

(५)  रोजशन उद््ावत नाही.
___________
ठाणे व नवी मुांबईत सम
ु ारे ४३ हजार घरे ववक्री ववना पडून असल्याबाबत
(३८)

४६९०२ (१७-०५-२०१६).

अॅड.िे.सी.पाडवी (अक्िलिुवा), श्री.अममन पटे ल (मुांबादे वी),

श्री.असलम शेख (मालाड पजश्चम), अॅड.परार् अळवणी (ववलेपाले), अॅड.आमशर् शेलार (वाांद्रे
पजश्चम), श्री.नरें द्र पवार (िल्याण पजश्चम) :
खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय र्ह
ृ ननमािण मांत्री पुढील गोष्ीींचा

(१)  मुींबई, ठाणे व नवी मुींबईत सुमारे ४३ हजार णरे र्वक्री र्वना पडून असल्याची माहहती
जेएलएल मींडडयाच्या सवेक्षणातन
ू माहे जानेवारी, २०१६ च्यासम
ु ारास नन्शी िनास आली आहे , हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, स्रील णराींच्या तकीं मती जास्त असल्यामुळे र्वक्री र्वना पडून आहे , हे ही खरे
आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोत्त रोजकरणी शी ासनाने कोणती कायिवाही केली वा करण्यात ये त आहे,
(४) नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. प्रिाश महे ता (२०-०७-२०१६) :ा१)  मुींबई, ठाणे व नवी मुींबईत सुमारे ४३ हजार णरे र्वक्री
र्वना पडून असलेल्या खाजगी णराींसींबींधीची माहहती गह
् ननमािण र्वभागाकडे आढळून आलेली
नाही.

(२) , (३)  व ा४)  रोजशन उद््ावत नाही.
___________

र्व.स. २१७ ा30) 

अचलपूर व परतवाडा (जज.अमरावती) पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत
मद्यपीमुळे र्ुन्हे र्ारीच्या घटनाांमध्ये वाढ झाल्याबाबत

(३९)

४६९६८ (१६-०५-२०१६).

प्रा.ववरें द्र जर्ताप (धामणर्ाव रे ल्वे), अॅड.यशोमती ठािूर

(नतवसा), श्री.अममन पटे ल (मुांबादे वी) :
करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा

ा१)  अचलपूर व परतवाडा ाजज.अमरावती)  पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत आमले् पाव तसेच चचकन
फ्रायच्या हातगाडयाींवर
असल्याने

मद्यपी सरािस मद्यरोजाशी न करीत असन
ू पोलीसाींचा ्ल
ु क्षि क्षतपणा होत

स्र हठकाणी गन्
ु हे गारीच्या ण्नाींमध्ये वाढ झाली असल्याचे माहे डडसेंबर, २०१५

्रम्यान नन्शी िनास आले आहे , हे खरे आहे काय

(२)  असल्यास, स्र रोजकार राींबर्वण्याबाबत कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) 

नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२८-०७-२०१६) :ा१)  हे खरे नाही.
(२)  आमले्, पाव तसेच चचकन फ्रायच्या हातगाड्यावर मद्यपी मद्यरोजाशी न करताना आढळून
आलेले नाही. तरीपण असा रोजकार आढळून आल्यास काय्े शी ीर कायिवाही करण्यात येईल.
(३)  रोजशन उद््ावत नाही.

___________
भडर्ाव (जज.जळर्ाव) येथील ववववध शासिीय िायािलयात
सुमारे १३२ पदे ररक्त असल्याबाबत
(४०)

४७७४७ (१७-०५-२०१६).

श्री.किशोर पाटील (पाचोरा) :

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) भडगाव (जज.जळगाींव)  तालुयातील र्वर्वध शी ासकीय कायािलयात सुमारे १३२ प्े ररत

असल्याने कायिरत कमिचाऱयाींवर अनतररत कामाचा भार पडत असून त्यामुळे कामकाजावर
पररणाम होत आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, स्र ररत प्े भरण्याबाबत शी ासनाने कोणती कायिवाही केली वा करण्यात
येत आहे ,
(३) नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१२-०७-२०१६) :ा१)  भडगाींव तालक
ु यातील र्वर्वध शी ासकीय कायािलयामध्ये
एकूण ९९५ प्े मींजरू आहे त. त्यापैकी ८०९ प्े भरली असन
ू १८६ प्े ररत आहे त.
(२)  ररत प्े भरण्याची कायिवाही सींबींधीत र्वभागाींकडून सुरु आहे.
(३)  रोजशन उद््ावत नाही.

___________

र्व.स. २१७ ा31) 

मुांबईतील मशतल इसटे ट/रा ाम्हणवाडी मधील चाळीांच्या पुनववििासासाठी
ननयम डावलून ना हरित प्रमाणपत्र ददल्याबाबत

(४१)

४८८८९ (१७-०५-२०१६).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.पासिल धनारे (डहाण)ू :

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील

(१) ग्रँ्रोड मींब
ु ई येरील मशी तल मस््े ्/ब्राम्हणवाडी मधील ९ चाळीींच्या पन
ु र्विकासासाठी ह्नाींक

१८ जून, २०१२ मध्ये वा त्या सुमारास ननयम डावलून ना हरकत रोजमाणपत्र ्े णाऱया मुींबई
ममारत ्रू
ु स्ती आखण पुनरि चना मींडळाच्या अचधकारी व अमभयींत्याींची

चौकशी ी करण्यासाठी

लाचलुचपत रोजनतबींधक र्वभागाने माहे स््ें बर, २०१३ मध्ये शी ासनाकडे माचगतलेली परवानगी
माहे माचि, २०१६ अखेरपयिंत रोजनतक्षाधीन आहे , हे खरे आहे काय,
(२) 

असल्यास, स्र रोजकरणी शी ासनाने कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(३)  नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२७-०७-२०१६) :ा१)  होय.
(२)  व ा३)  ग्रँ्रोड मींब
ु ई येरील मस््े ् येरील ११ चाळीींच्या पन
ु र्विकासास परवानगी ्े ताना

झालेल्या गैररोजकाराची उणड चौकशी ी करण्यास परवानगी ्े ण्याबाबत लाचलुचपत रोजनतबींधक
र्वभागाने ह्नाींक ०४.०९.२०१३ च्या पत्रान्वये शी ासनास रोजस्ताव सा्र केला आहे. यारोजकरणी
लाचलुचपत रोजनतबींधक र्वभागाने उपलयध करुन

ह्लेला

गु्त चौकशी ी अहवाल

तसेच

गह
् ननमािण र्वभागाने ह्लेल्या अमभरोजायाच्या अनुषींगाने उणड चौकशी ीसीं्भाित करावयाची
कायिवाही याबाबतचा रोजस्ताव शी ासनाच्या र्वचाराधीन आहे .
___________

बडनेरा मधील मांजूर असलेल्या र्ाळे बाांधिाम िरणे तसेच म्हाडा
िॉलनी येथे ५ हजार घराांची नवीन वसाहत तयार िरण्याबाबत

(४२)

४९६९६ (०३-०५-२०१६).

श्री.रवव राणा (बडनेरा) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय र्ह
ृ ननमािण मांत्री

(१) बडनेरा मौजे ाअमरावती)  सव्हे क्र. ८६/- व ८७ मधील मींजरू असलेल्या गाळे बाींधकाम
करणे, म्हाडा कॉलनी बडनेरा या हठकाणी ५ हजार णराींची नवीन वसाहत तयार करण्यासाठीचा

रोजस्ताव शी ासनाचे गह
् ननमािण र्वभाग मींत्रालय पत्र क्र. ७८/ ह्नाींक ०४ एर्रोजल, २०१५ रोजी च्या

पत्रान्वये मुख्य कायिकारी अचधकारी, गह
ू ) ि , मुींबई अचधकारी म्हाडा
् ननमािण भवन वाींद्रे ापव
अमरावती याींचेकडून मागर्वण्यात आला असन
ू अद्यापपयिंत शी ासन स्तरावरुन कायािरींभ आ्े शी 
व कामासाठी ननधी मींजूर झाला नाही, हे खरे आहे काय,

(२)  असल्यास, स्र रोजकरणी शी ासनाने कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३)  असल्यास, कधीपयिंत या कामाला रोजत्यक्ष सुरुवात होणार आहे व तसेच या कामाींची
तकमींत तकती आहे

र्व.स. २१७ ा32) 
(४)  नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. प्रिाश महे ता (२६-०७-२०१६) :ा१)  हे खरे नाही.
(२) , (३)  व ा४)  रोजशन उद््ावत नाही.

___________

र्ोंडवपांपरी व पोंभुणाि (जज. र्डधचरोली) तालुक्यातील ववववध रे ती घाटाांवरून रे तीची
(४३)

आांध्रप्रदे शात वाहति
ु िरताांना १३ रि जप्त िरण्यात आल्याबाबत

५०१३४ (२४-०५-२०१६).

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

श्री.सुरेश धानोरिर (वरोरा) :

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) गोंडर्पींपरी व पोंभुणाि ाजज.गडचचरोली)  तालुयातील र्वर्वध रे ती णा्ाींवरून ह्नाींक १७
जानेवारी, २०१६ रोजी वा त्यासम
ु ारास रे तीची आींध्ररोज्े शी ात वाहतक
ु करताींना १३ रक ज्त
करण्यात आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२)  असल्यास, या रोजकरणी तकती जणाींना अ्क करण्यात आली आहे , त्याींचेवर कोणत्या
कलमान्वये कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(३)  नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२८-०७-२०१६) :ा१)  हे खरे नाही.
ह्नाींक १७ जानेवारी, २०१६ रोजी तकीं वा त्यासम
ु ारास चींद्रपरू जजल्ह्यातील गोडर्पींपरी व

पोंभुणाि तालुयातील र्वर्वध रे ती णा्ावरुन रे तीची आींध्ररोज्े शी ात वाहतुक करताना १३ रक ज्त

करण्यात आली अशी ी कोणतीही ण्ना णडलेली नाही तकीं वा रक ज्त करण्याबाबतची कायिवाही
सुध््ा करण्यात आलेली नाही.
(२)  रोजशन उद््ावत नाही.
(३)  रोजशन उद््ावत नाही.

___________

नार्पूरहून चांद्रपूर शहरात येणारा सुर्ांधधत तांबाखूचा मोठा साठा जप्त िरण्यात आल्याबाबत
(४४)

५०१३६ (२४-०५-२०१६).

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

श्री.सुरेश धानोरिर (वरोरा) :

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) नागपूरहून चींद्रपूर शी हरात येणारा सुगींचधत तींबाखूचा मोठा साठा स्राननक गुन्हे शी ाखेच्या
पोलीसाींनी ह्नाींक ११ जानेवारी, २०१६ रोजी वा त्यासुमारास ज्त केला आहे , हे खरे आहे
काय,

(२)  असल्यास, उत रोजकरणी कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(३)  नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२७-०७-२०१६) :ा१)  होय.
(२)  स्र रोजकरणी चींद्रपूर येरील गींज वाडि मधील नॅशी नल रान्सपो्ि चे मालक याींचे गोडावून व
रक मधन
ू जेन मजा, हुका मशी शी ा तींबाख,ु ईगल हुका असा एकूण २१,१६,२००/- रु. चा माल

र्व.स. २१७ ा33) 
ज्त करण्यात आलेला असन
ू पोलीस स््े शी न चींद्रपूर येरे अन्न सरु क्षा व मानके काय्ा २००६
तसेच

भा.्ीं .र्व.

कलम

१८८,२७३,१०९

रोजमाणे

गुन्हा

नों्र्वण्यात

आसला

आहे .

स्र

गुन्ह्यासीं्भाित एकूण ६ आरोपीींना अ्क झालेली असून गुन्ह्याींचा तपास सुरु आहे.
(३)  रोजशन उद््ावत नाही.

___________

जजवती (जज.चांद्रपूर) रसत्याच्या िामािरीता अवैध उत्खनन िेलेल्या
धर्ट्टीचा रॅ क्टर जप्त िरुन िांत्राटदारास िेलेली अटि

(४५)

५०२०३ (२४-०५-२०१६).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.सरु े श धानोरिर (वरोरा) :

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील

(१) जजवती (जज.चींद्रपूर)  रस्त्याच्या कामाकरीता अवैध उत्खनन केलेल्या चगट्टीचा रॅ ्र ज्त
करुन कींत्रा््ाराींस ह्नाींक २० जानेवारी, २०१६ रोजी वा त्यासुमारास अ्क केली, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, स्र रोजकरणी तकती जणाींना अ्क केली व त्याींचेवर कोणती कारवाई केली वा
करण्यात येत आहे ,
(३) अद्याप कारवाई केली नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२८-०७-२०१६) :ा१)  हे खरे नाही.
(२)  रोजशन उद््ावत नाही.
(३)  रोजशन उद््ावत नाही.

___________

अपांर्ाांच्या रोजर्ार सवयांरोजर्ार प्रमशक्षण िायिक्रमािरीता
(४६)

म्हाडाने राखीव ठे वलेल्या भख
ू ांडाबाबत

५०२४१ (०५-०५-२०१६).

श्री.ओमप्रिाश ऊफि बच्चू िडू (अचलपूर) :

सन्माननीय

र्ह
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :ृ ननमािण मांत्री पढ

(१) अपींगाींच्या रोजगार स्वयींरोजगार रोजमशी क्षण कायिक्रमाकरीता म्हाडाने राखीव ठे वलेल्या आखण
पण
ु े महानगरपामलकेकडे हस्ताींतराकररता रोजस्तार्वत असलेल्या सवे नीं. १० ब, १४ अ, २५ ब,
गोल्र् लब रस्ता येरवडा पुण-े ६ या जागा उपलयध होण्याबाबत रोजहर अपींग क्राींती आीं्ोलन
पुणे शी ाखा याींनी ह्नाींक ५ जानेवारी, २०१६ रोजी पत्र मलहून मागणी केली होती, हे खरे आहे
काय,
(२) असल्यास, स्र रोजकरणी शी ासनाने कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे,
(३) नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. प्रिाश महे ता (२६-०७-२०१६) :ा१)  स.क्र. १० ब, १४अ, १६अ, १७ब, १८ब, २५ब, गोल्र्
लब रोड, येरील पुणे गह
् ननमािण व क्षेत्रर्वकास मींडळाच्या मींजूर अमभन्यासातील खुली जागा,
क्षेत्र ३२५.६४ चौ.मी. मा.आम्ार ओमरोजकाशी  उर्ि बच्चू कडू, रोजहार सींस्रापक याींनी त्याींचे
ह्.०५.०१.२०१६ रोजीच्या पत्रान्वये अपींगाींच्या स्वयींरोजगार आखण रोजमशी क्षण कायिक्रमाकरीता,

र्व.स. २१७ ा34) 
रोजहार अपींग क्राींती आीं्ोलन पुणे शी ाखा याींना उपलबध करावी, अशी ी मागणी केलेली आहे .

(२)  व ा३)  रोजस्तुत मागणी केलेली जागा ही, मींजूर अमभन्यासातील ननयमानुसार सोडावी
लागणारी खुली जागा आहे. अशी ा खुल्या जागा एखाद्या व्यतीस/सींस्रेस र्वतरीत करता येत
नाहीत. यास्तव मख्
ु य अचधकारी, पण
ु े गह
् ननमािण व क्षेत्रर्वकास मींडळ याींनी स.क्र.१०ब, १४अ,

१६अ, १७ब, १८ब, २५ब, गोल्र् लब रोड, येरील भूखींड ाखुली जागा)  म्हाडा अचधननयम,
१९७६ चे कलम ६१(२) व ा३) नुसार म्हाडाचे अमभन्यासातील स्र र्वकसन व पुढील
्े खभालीकरीता

पुणे

महानगरपामलकेस

हस्ताींतरीत

करुन

णेण्याबाबत

महानगरपामलका याींना कळर्वले आहे .

आयुत,

पुणे

___________
ममरा भाईंदर महानर्रपामलिा क्षेत्रातील आरक्षण क्र. ३१८ मध्ये बाांधण्यात
आलेली मािेट इमारत र्ेली ५ वर्े वापराववना पडून असल्याबाबत
(४७)

५०८५२ (०७-०५-२०१६).

श्री.नरें द्र मेहता (ममरा भाईंदर) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री

(१) ममरा भाईं्र महानगरपामलका क्षेत्रातील आरक्षण क्र. ३१८ मध्ये बाींधण्यात आलेली माके्
ममारत गेली ५ वषे वापरार्वना पडून असून स्र ममारतीत गैररोजकार झाल्याचे नन्शी िनास
आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, स्र ममारतीची ्रु ावस्रा ्रु करुन माके् सुरु करण्याबाबत शी ासनाने कोणती
कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०९-०८-२०१६) :ा१)  ममरा-भाईं्र महागरपामलकेच्या मींजूर र्वकास ननयींत्रण
ननयमावलीनस
ु ार स्र माके् ममारत समावेशी क आरक्षणाच्या तरतू्ीतून बाींधण्यात आली
असन
ू , ही ममारत ह्.०५/०१/२०१३ रोजी महानगरपामलकेकडे हस्ताींतरीत करण्यात आली आहे .

या ममारतीत गैररोजकार झाल्याचे नन्शी िनास आले नसल्याचे आयुत, ममरा-भाईं्र

महानगरपामलका याींनी नमू् केले आहे .

(२)  सद्यजस्रतीत मुख्या वस्ती जवळील रस्त्यावरच बाजार भरत आहे . नवीन माके्ची
ममारत मुख्य वस्तीपासून लाींब असल्याने नवीन माके्च्या ममारतीत व्यवसाय होणार नाही,
या मभतीपो्ी र्वक्रेते त्याहठकाणी स्रलाींतरीत होण्यास राजी नाहीत.

यावर उपाययोजना म्हणून महानगरपामलकेकडून स्र भागातील रस्त्यावर बसणाऱया

र्ेरीवाल्याींना ह्वून त्याींना नवीन माके्च्या हठकाणी बसण्यास राजी करुन णेऊन स्र
माके्ची ममारत लवकरच सुरु करण्याची कायिवाही करण्यात येत असल्याचे आयुत, ममराभाईं्र महानगरपामलका याींनी कळर्वले आहे .
(३)  रोजशन उद््ावत नाही.
___________

र्व.स. २१७ ा35) 

धुळे येथील खान्दे श रहे वर पावरलम
ु िारखान्यातील मजूराांच्या मजरू ीत वाढ िरण्याबाबत
(४८)

५१०५६ (२७-०४-२०१६).

श्री.अममन पटे ल (मांब
ु ादे वी), अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा) :

सन्माननीय िामर्ार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) धळ
ु े येरील खान््े शी  रहे वर पावरलम
ु कारखान्यातील मजरू ाींच्या मजरू ीत वाढ व्हावी यासाठी
मा.कामगार अचधकारी, धुळे याींच्याकडे एका ननवे्नाद्वारे मागणी केली असल्याचे माहे
ऑ्ोबर, २०१५ मध्ये वा त्या ्रम्यान नन्शी िनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२)  असल्यास, शी ासनाने हस्तक्षेप करुन कारखान्यातील मजरू ाींना मजूरीत वाढ करुन
्े ण्याबाबत कोणती कायिवाही केली आहे वा करण्यात येत आहे ,
(३)  नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. प्रिाश महे ता (१८-०७-२०१६) :ा१)  हे खरे आहे .
(२)  सींघ््नेच्या ह्.३१/१०/२०१५ रोजीच्या ननवे्नावर ह्.०१/१२/२०१५ व ह्.२१/१२/२०१५ रोजी
सरकारी कामगार अचधकारी, धळ
ु े याींच्या कायािलयात सींण्नेच्या ननवे्नाच्या अनष
ु ींगाने चचाि
होऊन तडजोड झाली असून, रीं गीन नऊवार साडी बनर्वण्यासाठी पव
ु (च्या मजूरीच्या ्रात रुपये
४.५० (रोजनतनग)  व पुढील रोजत्येक वाराला ५० पैसे रोजमाणे यींत्रमाग मालकाने मजूरीच्या ्रात
वाढ ह्.०१ जानेवारी, २०१६ पासून लागू करावी असे ठरले व ते उभयपक्षाींनी मान्य केले.
(३)  रोजशन उद््ावत नाही.

___________
सोलापूर जजल्हाधधिारी िायािलयाने ननयुक्तीने शहरात ववववध दठिाणी िायिरत असलेले महा-ई
सेवा िेंद्रे सध्या नार्ररिाांची आधथिि फसवणूि िरीत असल्याबाबत

(४९)

५२९८५ (२१-०४-२०१६).

िुमारी प्रणणती मशांदे (सोलापूर शहर मध्य) :

सन्माननीय

मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१)  सोलापरू जजल्हाचधकारी कायािलयाने ननय
ु तीने शी हरात र्वर्वध हठकाणी कायिरत असलेल्या
महा-ई सेवा केंद्रात सध्या नागररकाींची आचरिक र्सवणक
ू करीत असल्याचे माहे र्ेब्रुवारी, २०१६
रोजी वा त्या सुमारास नन्शी िनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२)  असल्यास, जजल्हाचधकारी कायािलय व महापामलका याींच्या माध्यमातून नागररकाींना मोर्त
आधारकाडि काढून न ्े ता त्याच्याकडून शी ींभर रुपये णेऊन आधारकाडि ्े वून महा-ई केंद्रा
चालकाकडून नागररकाींची आचरिक र्सवणक
ू होत आहे हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास या रोजकरणी शी ासनाने चौकशी ी केली आह काय,

(४) असल्यास, चौकशी ीत काय आढळून आले व त्या अनुषींगाने र्सवणक
ू करणाऱया महाऱई
केंद्र चालकाींवर कोणती कारवाई केली आहे वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास र्वलींबाची कारणे काय आहे त ?

र्व.स. २१७ ा36) 

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२८-०७-२०१६) :ा१)  होय.
(२) , (३) , (४)  व ा५)  या रोजकरणी चौकशी ी अींती सोलापरू जजल्ह्यात ६ आधार केंद्र चालकाींद्वारे

नागररकाींची आचरिक र्सवणूक होत असल्याचे नन्शी िनास आल्यामुळे त्या ६ ऑपरे ्राना १०
वषािकररता काळ्या या्ीत ्ाकण्याची कारवाई केली आहे.
___________
चांद्रपूर जजल्हयात दोन अल्पवयीन मुलीवर झालेल्या
सामुदहि बलत्िाराची चौिशी िरण्याबाबत

(५०)

५३०१६ (२०-०५-२०१६).

श्री.ववजय वडेट्टीवार (रा म्हपूरी) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

(१) पेंढरी ाता.मसीं्ेवाही, जज.चींद्रपूर)  येरील एका खाजगी शी ाळे त मशी क्षण णेणा-या ्ोन
अल्पवयीन शी ाळकरी मुली गावातीलच एका ओळखीच्या ममत्रासोबत ह्नाींक २८ र्ेब्रुवारी, २०१६
रोजी चचमरू येरे

यात्रा बणण्यासाठी मो्र सायकलने

मुलीवर बलात्कार करुन नींतर

जात असताींना ममत्राने वा्े त एका

तीन ममत्राींना बोलावून त्याच्यासह

स्र

मुलीींवर पुन्हा

सामुहहक बलात्कार केल्याचे माहे ह्नाींक ३ माचि, २०१६ रोजी वा त्या सम
ु ारास नन्शी िनास
आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उत रोजकरणाची तक्रार चचमूर पोलीस ठाण्यामध्ये र्पडीताच्या पालकाींनी

केल्यानींतर सध्
ु ्ा पोलीसाींनी रातरू मातरू चौकशी ी करून आरोपीींना अभय ्े ण्याचा रोजयत्न करीत
बाहे त, हे ही खरे आहे काय

(३) असल्यास, स्र रोजकरणाची चौकशी ी करून आरोपीवर कोणती कारवाई करण्यात आली वा
येत आहे ,

(४) नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२६-०७-२०१६) :ा१)  होय.
तरार्प, ्ोन मुलीवरील बलात्काराचे ्ोन्ही गुन्हे ह्.२०.०२.२०१६ रोजी णडलेले आहे त.

(२)  नाही.

(३)  स्र रोजकरणी ्ोन गन्
ु हे ्खल करण्यात आले आहे . ्ोन मल
ु ीवरील बलात्काराची ्ोन्ही

गुन्हे ह्.२०.२.२०१६ रोजी णडले आहे त. पहहल्या तर्याि्ी मुलीने तीचेवर बलात्कार झाल्याबाबत
ह्लेल्या

तक्रारीवरुन

आरोपी

र्वरुध््

पोलीस

ठाणे

चचमूर

अप

क्र.६७/१६

कलम

३७६(२)(आय) ाएन) , ५०६, भा.्ीं .र्व. सह कलम ४, १२ लैंचगक अपराधापासून बालकाींचे सींरक्षण

अचधननयम, २०१२ रोजमाणे ह्.२९.०२.२०१६ रोजी गन्
ु हा ्ाखल करण्यात आला आहे . गन्
ु ह्यातील
आरोपी र्वधी सींणषि ग्रस्त बालकास अ्क करण्यात आले आहे . गुन्ह्याचा तपास सुरु आहे .

र्व.स. २१७ ा37) 

्स
ु ऱया तर्याि्ी मुलीने तीचेवर बलात्कार झाल्याबाबत ह्लेल्या तक्रारीवरुन गुन्ह्यातील

तीन आरोपी र्वरुध्् पोलीस ठाणे चचमरू अप क्र.७०/२०१६ कलम ३७६ (७२)(आय) , ३५४(अ) ,

३४ भा.्ीं .र्व. सहकलम ४, ८, १२ पास्को रोजमाणे ह्.२९.०२.२०१६ रोजी गुन्हा ्ाखल करण्यात
आला आहे . गुन्ह्यातील तीनही आरोपीींना अ्क करण्यात आले आहे . गुन्ह्याचा तपास सुरु
आहे .

(४)  रोजशन उद््ावत नाही.
___________

ववधान भवन :

डॉ. अनांत िळसे

नार्परू .

प्रधान सधचव,
महाराष्ट्र ववधानसभा.

_________________________
शी ासकीय मध्यवत( मुद्रणालय, नागपूर.

