अताराांकित प्रश्नोत्तराांची २७८ वी यादी

महाराष्ट्र ववधानसभा
पहहले अधधवेशन, २०१७
___________

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५०
___________

मांबईतील गणपत पाटील नगर, ललांि रोड जवळ, दहहसर (प) येथील
(१)

झोपडपट्टी धारिाांसाठी मलभत
ू सववधा परववण्याबाबत

३८४७६ (२३-१२-२०१५).

श्रीमती मननषा चौधरी (दहहसर) :

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय गह
ृ ननमााण

(१) मुींबईतील गणपत पा्ील नगर, ललींक रोड जवळ, दहिसर (प) येथील झोपडपट्टी

धारकाींसाठी मुलभूत सुववधा पुरववण्यासींदभाात मा.मींत्री गि
ृ ननमााण, मिाराषर राज्य, याींच्या
अध्यक्षतेखाली हदनाींक १४ जानेवारी, २०१५ रोजी बैठक आयोजजत करण्यात आली िोती, िे खरे
आिे काय,
(२) असल्यास, सदर बैठकीत घेण्यात आलेल्या ननणायाच अद्यापी अींमलबजावणी करण्यात
आलेली नािी, िे िी खरे आिे काय,
(३) असल्यास, बाब क्र. १ व २ नस
ु ार चौकशी करण्यात आली आिे काय,

(४) असल्यास, चौकशीच्या अनुषींगाने उक्त झोपडयाींना मुलभूत सुववधा पुरववण्याबाबत
शासनाने कोणता ननणाय घेतला वा घेण्यात येत आिे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्री. प्रिाश महे ता (०८-०३-२०१७) :(१) िोय. मा.मींत्री गि
ृ ननमााण, मिाराषर राज्य याींच्या
अध्यक्षतेखली हदनाींक १४ जानेवारी, २०१५ रोजी बैठक आयोजजत करण्यात आली िोती.

(२), (३) व (४) या अनुषींगाने बैठकीचे इनतवत्ृ त हद.२९.०१.२०१५ रोजी सवा सींबींधधताना उधचत

कायावािीसाठी पाठववण्यात आले िोते. उपजजल्िाधधकारी (अनत./ननषका.) व सक्षम प्रधधकारी,
बोरीवली याींच्याकडून प्राप्त अिवालानुसार गणपत पा्ील नगर येथील वस्ती गललच्छ वस्ती

जािीर करण्याबाबत हद.०९.०१.२०१४ रोजी लोकमत या वत्ृ तपत्रात जाहिरात दे ण्यात आली

िोती. तथावप, तेथील जमीन मालक व वन परीक्षेत्र अधधकारी, काींदळवन कक्ष, मींब
ु ई याींचे
कडून आक्षेप प्राप्त झाले आिे त. सदरची जमीन िी खाजगी जमीन, काींदळवन बाधधत क्षेत्र,
CRZ-१ व CRZ-२ मध्ये समाववष् िोत असल्याने पयाावरण ववभाग याींचे कडून CRZ बाधधत
क्षेत्र नकाशा प्राप्तीसाठी व प्रमख
े डे Wet
ु अलभयींता (ववकास ननयोजन मिानगरपाललका) याींचक

वव.स. २७८ (2)
Land Map मागववण्यात आलेला आिे. सदरची माहिती प्राप्त िोताच CRZ-१ CRZ-२ क्षेत्र
वगळून गललच्छ वस्ती घोवषत करण्याबाबत ननयमानुसार कायावािी करण्यात येईल.

बि
ु ई मिानगरपाललकेकडून प्राप्त अिवालानस
ु ार गणपत पा्ील नगर िी घोवषत
ृ न्मींब

गललच्छ वस्ती नािी. तसेच, सदर भभ
ू ाग िा ना-ववकास क्षेत्र तसेच सागर त्ीय क्षेत्र ने

बाधीत असल्यामुळे सदर परीसरात कोणत्यािी मुलभूत सुववधा मिानगरपाललकेतर्फे पुरववण्यात
येत नािीत.

सदर पररसरात एकूण ३८ जल जोडण्या आिे त. तसेच तेथे दररोज १८ ्ँ कर द्वारे

पाणीपरु वठा केला जातो. सदर पररसरातील ननयमानस
ु ार पात्र असलेल्या नागररकाींना पाणी
दे ण्यासाठी मिानगरपाललकेमार्फात कायावािी सुरु आिे .
(५) प्रश्न उद््ावत नािी.

___________
अांबरनाथ येथील वालधनी नदी वविास सांरक्षण प्राधधिरणाची स्थापना िरण्याबाबत
(२)

४५६३८ (१७-०५-२०१६).

श्री.नरें द्र पवार (िल्याण पश्श्चम) :

सन्माननीय मख्यमांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) अींबरनाथ येथील वालधन
ु ी नदी पात्रात कचरा आणण बेकायदे शीर अनतक्रमणामळ
ु े पाण्याचा

ननचरा िोत नसल्याने हदनाींक २६ जुल,ै २००५ रोजी मस
ु ळधार पावसामळ
ु े नदीला पुर आला
िोता, िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, नदीपात्रात स्थाननक कारखान्यातूनिी मोठ्या प्रमाणात साींडपाणी सोडले जात
आिे , िे िी खरे आिे काय,

(३) असल्यास, पुराचे रसायन लमधित पाणी नदीपात्राच्या जवळ असणाऱ्या पररसरातील
नागररकाींच्या घरात लशरत आिे , िे िी खरे आिे काय,

(४) असल्यास, पूर जस्थतीच्या पािणी दरम्यान तत्कालीन मा.मींत्री याींनी वालधुनी नदी ववकास
सींरक्षण प्राधधकरणाची स्थापना करण्याचा ननणाय घेतला, िे िी खरे आिे काय,

(५) असल्यास, वालधन
ु ी नदी ववकास प्रकल्प अिवालात सन २०११ मध्ये वालधन
ु ी नदीच्या
ववकासासाठी ६०० को्ीींचा खचा िोणार असल्याचे म्ि्ले आिे , िे िी खरे आिे काय,

(६) असल्यास, सदर ववकास आराखडाच्या ननधीसाठी शासनाने कोणती कायावािी केली वा
करण्यात येत आिे ,
(७) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०७-०३-२०१७) :(१), (२), (३), (४), (५) व (६) वालधन
ु ी नदीचा ववकास,

सींरक्षण व सींवधान सींदभाात करावयाच्या कायावािीबाबत क्र. ववपउ-२०१५/प्र.क्र. ५९/नवव-७, हद.
२२.०६.२०१५

रोजीच्या

शासन

पररपत्रकानुसार

वालधुनी

नदीसींदभाातील

पुढील

आवश्यक

कायावािी सींबींधीत स्थाननक स्वराज्य सींस्था याींच्याकडून िोणे अपेक्षक्षत आिे , असे ननदे श
दे ण्यात आले आिे त.

(७) प्रश्न उद््ावत नािी.

___________

वव.स. २७८ (3)
श्रीगोंदा (श्ज.अहमदनगर) शहरासाठी घोड धरणातन
ू पाणीपरवठा िरण्याची
योजना अपूणाावस्थेत असल्याबाबत

(३)

५६४९७ (१८-०८-२०१६).

श्री.श्जतेंद्र आव्हाड (मांब्रा िळवा) :
काय :-

श्री.राहल जगताप (श्रीगोंदा), श्री.वैभव वपचड (अिोले),
सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील

(१) िीगोंदा (जज.अिमदनगर) शिरासाठी ५० को्ी रुपये खचा करुन घोड धरणातून पाणीपुरवठा
करण्याची योजना अपूणा आिे , िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, सदर योजना पूणा करण्याबाबत शासनाने कोणती कायावािी केली वा करण्यात
येत आिे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०८-०२-२०१७) :(१) केंद्र शासन पुरस्कृत यआ
ु यडीएसएसएम्ी अींतगात

िीगोंदा शिराच्या रु. ४९.७७ को्ी ककीं मतीच्या पाणीपुरवठा प्रकल्पास सन २०१३ मध्ये मान्यता
हदली असून प्रकल्पाचे ५०% काम पूणा झाले आिे .

(२) व (३) सदर प्रकल्पाच्या प्रगतीबाबत शासन स्तरावर आढावा घेण्यात आला असन
ू
प्रकल्पाचे काम माचा, २०१७ पयंत पूणा करण्याचे ननदे श िीगोंदा नगरपररषदे स दे ण्यात आलेले
आिे त.

___________
सोलापूर श्जल््यातील वैष्ट्णवी पेरोल पांपावर सेप्टीि टँ ि साफ
िरताांना ३ िामगाराांचा झालेला मत्ृ यू

(४)

६२३६० (२९-०८-२०१६).

िमारी प्रणणती लशांदे (सोलापूर शहर मध्य) :

सन्माननीय

मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मौजे ्ाकळी (जज.सोलापूर) येथील वैषणवी पेरोल पींपावर हदनाींक १२ मे, २०१६ रोजी
सेप््ीक ्ँ क सार्फ करताींना ३ कामगाराींचा मत्ृ यू झाला, िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, सोलापरू शिरात गत दोन वषाात ड्रेनेज सार्फ करताींना ८ सर्फाई कमाचाऱ्याींचे
मत्ृ यू झाले आिे त, िे िी खरे आिे काय,

(३) असल्यास, मत्ृ यू पावलेल्या ३ कामगाराींच्या कु्ूींबाींना कोणत्या स्वरुपाची मदत करण्यात

आली वा येत आिे तसेच रोजींदारीवर काम करणाऱ्या असींघ्ीत कामगाराींचा अशा प्रकारे मत्ृ यू
झाल्यास त्याींच्या कु्ूींबाींला योग्य मोबदला दे ण्याच्या दृष्ीने शासनाचे धोरण काय आिे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०८-०३-२०१७) :(१) िे खरे आिे .
(२) सोलापूर शिरात मागील दोन वषाात ड्रेनज
े सार्फ करताना एका कमाचाऱ्याचा मत्ृ यू झाला
आिे .

वव.स. २७८ (4)
(३) मत
ृ पावलेल्या मिानगरपाललकेच्या कमाचाऱ्याींच्या वारसास मिानगरपाललकेत अनुकींपा
तत्वावर चतुथि
ा ेणी कामगार म्िणन
ू सामावून घेण्यात आले आिे.
(४) प्रश्न उद््ावत नािी.

___________
जेएनपीटी (ता.उरण, श्ज.रायगड) पररसरातील पायाभूत सववधाांबाबत
(५)

६५११५ (१६-०१-२०१७).

श्री.मनोहर भोईर (उरण) :

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) जेएनपी्ी (ता.उरण, जज.रायगड) पररसरातील अपघात, वाितक
ू कोंडी, पायाभूत सुववधा
याबाबत िोणाऱ्या उच्चस्तरीय बैठका मािे ऑगस््, २०१३ नींतर एकदािी झाल्या नािीत, िे खरे
आिे काय,
(२) असल्यास, सदरच्या बैठका न िोण्याची कारणे काय आिे त,
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने कोणती कायावािी केली वा करण्यात येत आिे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२०-०२-२०१७) :(१), (२), (३) व (४) िे खरे नािी.
जेएनपी्ी बींदराच्या प्रभाव क्षैत्रामध्ये ननयोजन व सुव्यवस्थेच्या दृष्ीने शासनाच्या

प्राधधकरणाींमध्ये योग्य समन्वय िोण्यासाठी हद. ४ जुल,ै २०१५ रोजी उच्चस्तरीय सलमती

गठीत करण्यात आली आिे . सदर उच्च स्तरीय सलमती बैठक हद. ९ ऑक््ोबर, २०१५ रोजी
तसेच उप सलमतीची बैठक र्फेब्रुवारी, २०१६ मध्ये सींपन्न झाली आिे .
___________

ठाणे-बेलापूर-ऐरोली ते डोंबबवली या एललव्हे टेड मागााबाबत
(६)

६५१८८ (१६-०१-२०१७).

श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.श्जतेंद्र आव्हाड (मांब्रा िळवा),

श्री.पाांडरां ग बरोरा (शहापूर), श्री.जयांत पाटील (इस्लामपूर), श्री.शलशिाांत लशांदे (िोरे गाव) :
सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

ठाणे-बेलापूर-ऐरोली

ते

डोंबबवली

असा

एमएमआरडीएने घेतला आिे , िे खरे आिे काय,

एललव्िे ्ेड

मागा

तयार

करण्याचा

ननणाय

(२) असल्यास, सदर मागााचे थोडक्यात स्वरूप काय आिे व त्यासाठी लागणारा ननधी उपलब्ध
करून दे ण्यात आला आिे काय,
(३) असल्यास, ननववदा प्रकीया पूणा िोऊनिी उक्त एललव्िे ्ेड मागााच्या कामाला अद्यापी
सुरुवात करण्यात आलेली नािी, िे िी खरे आिे काय,

(४) असल्यास, सदर प्रकल्पासाठी िोणाऱ्या ववलींबाची कारणे काय आिे त व प्रत्यक्ष काम कधी
पासून सुरु करण्यात येणार आिे ?

वव.स. २७८ (5)
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०७-०३-२०१७) :(१) व (२) मुींबई मिानगर प्रदे श ववकास प्राधधकरणातर्फे
ववस्तारीत मुींबई नागरी पायाभूत सुववधा प्रकल्पाींतगत ऐरोली - क्ाई नाका प्रकल्प िाती
घेण्यात आला आिे . सदर

रस्त्याींची एकूण लाींबी १२.३ कक.मी. इतकी आिे . सदर रस्ता िा

उन्नत तर कािी हठकाणी जलमनी लगत आिे . तसेच पारलसक ्े कडीमधील बोगद्याचा अींतभााव

ठे वण्यात आला आिे . सदर प्रकल्प िा मुींबई मिानगर प्रदे श ववकास प्राधधकरणाच्या ननधीतन
ू
करण्याचे प्रस्ताववत आिे.

(३) व (४) सदर मागााकरीता वन ववभागाकडून ना िरकत प्रमाणपत्र घेण,े CRZ ची परवानगी
घेण्याचे काम, सदर प्रकल्पासाठी जमीन अधधग्रिीत करणे तसेच या प्रकल्पासाठी खचााचे

अींदाजपत्रक तयार करुन त्यास मान्यता घेऊन ननववदा प्रकक्रया करणे अशी कायावािी मुींबई
मिानगर प्रदे श ववकास प्राधधकरणाच्या स्तरावर सुरु आिे .
___________

महाराष्ट्र िामगार िल्याण मांडळामध्ये ८० िोटीांचा गैरव्यवहार झाल्याबाबत
(७)

६५१९१ (१६-०१-२०१७).

डॉ.लमललांद माने (नागपूर उत्तर), श्री.ववजय औटी (पारनेर),

श्री.सांजय पराम (आमगाव), श्री.शरददादा सोनावणे (जन्नर) :

सन्माननीय िामगार मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील कामगार कल्याण ननधी भरणाऱ्या कामगार व त्याींच्या कु्ुींबबयाींच्या कला,

क्रीडा, साहित्य व शैक्षणणक प्रगतीसाठी वापरण्याची तरतूद असलेल्या ननधीचा मिाराषर
कामगार कल्याण मींडळामध्ये पदाचा गैरवापर करुन मींडळाचे माजी अध्यक्ष व माजी कामगार

राज्यमींत्री आणण मींडळाचे स्थापत्य अलभयींता याींनी लमळून सुमारे ८० को्ी रुपयाींचा बाींधकाम
घो्ाळा केल्याची माहिती लस्ीझन्स जजस््स प्रेस कौजन्सल ऑर्फ मिाराषराचे सरधच्णीस
याींनी हदनाींक ९ सप््ें र, २०१६ रोजी वा त्या सम
ु ारास बाब ननदशानास आणली आिे , िे खरे
आिे काय,

(२) असल्यास, याबाबत सींबींधधत दोषीींववरुध्द पोललसाींत गुन्िा नोंदववण्यात आला आिे काय,

(३) असल्यास, सदरिू प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आिे काय, त्यानुसार सींबींधधत
गैरव्यविारातील दोषीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आिे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्री. सांभाजी पाटील-ननलांगेिर (०२-०३-२०१७) :(१) मिाराषर कामगार कल्याण मींडळाने केलेल्या
बाींधकामाबाबत लस्ीझन्स जस््ीस प्रेस कौजन्सल ऑर्फ मिाराषराने मा.कामगार मींत्री याींना
हद.०८/०९/२०१६ च्या ननवेदनाद्वारे तक्रार केली आिे .
(२) नािी.
(३) हदनाींक १८/०२/२०१७ रोजी उपरोक्त नमूद कामाींची चौकशी करण्यासाठी कामगार आयुक्त
याींचे अध्यक्षतेखली सलमती गठीत करण्यात आली आिे .
(४) प्रश्न उद््ावत नािी.
___________

वव.स. २७८ (6)
महाराष्ट्र िामगार िल्याण मांडळाच्या िेंद्रातील लशक्षीिा,
लशपाई, सेवि याांच्या वेतनातील फरिाबाबत
(८)

६५३५० (१६-०१-२०१७).

श्री.अजय चौधरी (लशवडी) :

सन्माननीय िामगार मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) मिाराषर कामगार कल्याण मींडळाच्या केंद्रातील लशक्षीका, लशपाई, सेवक तसेच मींडळाच्या
आस्थापना ववभागातील अधधकारी व कमाचारी याींना शासनाने हदनाींक १ जानेवारी, २००६
पासून शासककय कमाचाऱ्याींना लागू केलेला सिावा वेतन आयोग लागू न करता सन २००८ ला
केवळ वेतन र्फरकात वाढ करुन सन २००६ ते सन २००८ या कालावधीतील वेतनातील र्फरक,
ववववध वाढीव भत्ते अद्याप हदलेले नािीत, िे खरे आिे काय,
(२) असल्यास, कामगार कल्याण मींडळातील ववववध सींवगाातील कमाचाऱ्याींना ६ व्या वेतन
आयोगानुसार वेतन व भत्ते यातील ३ वषााचा र्फरक अदा करण्यासाठी कामगार कल्याण
मींडळाने तेवढा पैसा राखीव ननधी म्िणून मींडळाच्या खात्यात ठे वलेला आिे , िे िी खरे आिे
काय,

(३) असल्यास, कामगार कल्याण मींडळाकडे ६ व्या वेतन आयोगानुसार सन २००६ ते २००८
या कालावधीतील र्फरक दे ण्यास ननधी उपलब्ध असताींनािी तो न दे ण्याची कारणे काय
आिे त ?
श्री. सांभाजी पाटील-ननलांगेिर (०२-०३-२०१७) :(१) मिाराषर कामगार कल्याण मींडळाच्या
केंद्रातील लशक्षीका, लशपाई, सेवक तसेच मींडळाच्या आस्थापना ववभागातील अधधकारी व
कमाचारी याींना शासन ननणाय क्र.मकाक-०९/२०१२/प्र.क्र.२३०/काम-१० हद.२२/११/२०१२ अन्वये
सिावा वेतन आयोगाच्या लशर्फारशी हद.०१/०१/२००६ पासून सुधारीत वेतन सींरचनेत वेतन

ननजश्चत करुन हद.०१/११/२०१२ पासून प्रत्यक्ष वेतनात लागू केल्या आिे त. मात्र हद.१ जाने,
२००६ ते ३१ ऑक््ो, २०१२ या कालावधीतील र्फरक अद्याप हदलेला नािी.

(२) कामगार कल्याण मींडळातील ववववध सींवगाातील कमाचाऱ्याींना सिाव्या वेतन आयोगानस
ु ार
वेतन व भत्ते यातील हद.०१/०१/२००६ ते ३१/१०/२०१२ या ८२ महिन्याींचा र्फरक अदा
करण्यासाठी कामगार कल्याण मींळाने सन २०१६-१७ च्या अथासींकल्पात रु.१२ को्ीची तरतुद
केली आिे .

(३) कामगार कल्याण मींडळाची ववववध सींवगाातील कमाचाऱ्याींना सिाव्या वेतन आयोगानस
ु ार
वेतन व भत्ते यातील हद.०१ जाने, २००६ ते ३१ ऑक््ो, २०१२ या कालावधीतील थकबाकी
अदा करण्याकरीता प्रस्तावावर कायावािी चालू आिे .

___________

नालशि शहराच्या पव
ू ा भागाला पाणीपरू वठा िरण्यासाठी जलिां भ
(९)

प्रिल्पास हदलेली स्थधगती उठववण्याबाबत

६५९२४ (१६-०१-२०१७).

श्रीमती सीमाताई हहरे (नालशि पश्श्चम) :

मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय

वव.स. २७८ (7)
(१) नालशक शिराच्या पूवा भागाला पाणीपूरवठा करण्यासाठी घो्ी जवळील मुपणे धरणातून
१८ कक.मी. लाींबीची पाईपलाईन, जलशुद्धीकरण केंद्रे व जलकींु भ उभारण्याच्या रूपये २६६
को्ीच्या प्रकल्पाच्या ववकास कामास मािे माचा, २०१७ पयंत स्थधगती दे ण्यात आली, िे खरे
आिे काय,
(२) असल्यास, शासनाने सदरिू प्रकल्पाच्या ववकास कामास स्थधगती दे ण्याची सवासाधारण
कारणे काय आिे त,
(३) तसेच, उक्त प्रकल्पाचे काम तातडीने पूणा करुन कायााजन्वत करण्याच्या दृष्ीने शासनाने
कोणती कायावािी केली वा करण्यात येत आिे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०९-०२-२०१७) :(१) व (२) अींशत: खरे आिे .
सदर

प्रकल्पाच्या

ननववदा

प्रकक्रयेबाबत

प्राप्त

झालेल्या

तक्रारीच्या

अनष
ु ींगाने

हद.१८.५.२०१५ रोजी तात्पुरती स्थधगती हदली िोती. प्राप्त तक्रारीची शिाननशा झाल्यानींतर सदर
स्थधगती हद.२०.८.२०१५ रोजी उठववण्यात आली आिे .

(३) मिानगरपाललकेमार्फात सदर प्रकल्पाची ननववदा प्रकक्रया पण
ु ा करण्यात येऊन कायाादेश
दे ण्यात आला आिे . सदर काम जुलै २०१८ पयंत पुणा करण्याचे मिानगरपाललकेचे ननयोजन
आिे .

(४) प्रश्न उद््ावत नािी.
___________
नालशि महापाललिेने श्वान ननबबाजीिरणाच्या िांत्राटात गैरव्यवहार िेल्याबाबत
(१०)

६६०४८ (१६-०१-२०१७).

श्रीमती सीमाताई हहरे (नालशि पश्श्चम) :

सन्माननीय

मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) नालशक मिानगरपाललकेने वषााला ७० लाखामध्ये िोणाऱ्या श्वान ननबबाजीकरणाच्या कींत्रा्ात
वाढ करुन यासाठी एक को्ी पींचवीस लाख रुपयाींची ननववदा मींजूर केली आिे , िे खरे आिे
काय,

(२) असल्यास, सदरिू प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आिे काय,
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळुन आले व त्यानस
ु ार शासनाने

सबींधधत

दोषी

अधधकाऱ्याींववरुध्द कोणती कायावािी केली वा करण्यात येत आिे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१४-०२-२०१७) :(१) िे खरे नािी.

ॲननमल वेल्र्फेअर बोडा ऑर्फ इींडडया याींच्या ॲननमल बथा कींरोल (डॉग) रुल्स, २००१
च्या

मागादशाक

सुचनानुसार

श्वान

तद्नुषींधगक कामे करण्यात येतात.

ननबबाजीकरण

शस्त्रकक्रया,

ॲन््ीरे बीज

लसीकरण

व

वव.स. २७८ (8)
(२) व (३) मिानगरपाललकेमार्फात सदर कामाची ई-ननववदा प्रकक्रया राबववण्यात आली आिे .
सद्यजस्थतीत अदशा आचारसींहिता सुरु असल्याने याबाबत अींनतम ननणाय झालेला नािी.
(४) प्रश्न उद््ावत नािी.

___________
उमरी शहारातील (श्ज.नाांदेड) पाणी टां चाइाबाबत
(११)

६६१८२ (१६-०१-२०१७).

श्री.सभाष उफा पांडडतशेठ पाटील (अललबाग) :

सन्माननीय

मख्यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) उमरी शिरातील (जज.नाींदेड) व्यींक्े श नगर भागात मािे नोव्िें बर, २०१५ पासून नळाला
पाणी येत नसल्याने नागररकाींना गैरसोयीचा सामना करावा लागत आिे , िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, व्यींक्े श नगर भागातील पाणी पुरवठा सुरळीत न केल्यास या भागातील
नागररकाींनी उपोषण करण्याचा इशारा हदला आिे , िे िी खरे आिे काय,

(३) असल्यास, शासनाने या भागात पाणी पुरवठा सुरू करण्याबाबत कोणती कायावािी केली वा
करण्यात येत आिे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे कोणती आिे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०३-०३-२०१७) :(१) उमरी नगरपररषदें तगात भौगोललकदृष्या चढउतार
असल्याने व्यींक्े श नगर भागातील ववतरण वाहिनीच्या शेव्च्या भागातील कािी नागरीकाींना
कमी दाबाने पाणी परु वठा िोत आिे . तथावप, या नागरीकाींना दोन ववींधन वविीरीद्वारे पाणी
पुरवठा करण्यात आला आिे .
(२) िोय.

(३) सदर भागात पाणी पुरवठा सुरळीत करण्यासाठी पाणी पुरवठ्याच्या कामास प्रशासकीय
मान्यता दे ण्यात आली असून कायाादेश दे ण्यात आलेला आिे.

सुमारे ८० ्क्के काम पूणा झालेले आिे . मािे माचा, २०१७ अखेर काम पूणा करण्याचे

ननयोजजत आिे .

(४) प्रश्न उद््ावत नािी.

___________

िलाबा-वाांद्रे सीप्झ मेरो प्रिल्पात बाधधत होणायाया प्रिल्परस्स्ताांना
दप्पट क्षेत्रफळाची घरे दे ण्याचा ननणाय
(१२)

६६२४५ (०६-१२-२०१६).

श्री.अश्जत पवार (बारामती), श्री.राणा जगजीतलसांह पाटील

(उस्मानाबाद), श्री.पाांडरां ग बरोरा (शहापूर), श्री.सरे श लाड (िजात), श्री.किसन िथोरे (मरबाड),

श्री.मांगलप्रभात लोढा (मलबार हहल), श्री.शलशिाांत लशांदे (िोरे गाव), श्री.श्जतेंद्र आव्हाड (मांब्रा
िळवा), श्री.भास्िर जाधव (गहागर), श्री.शामराव ऊफा बाळासाहे ब पाटील (िराड उत्तर),
श्री.मिरां द जाधव-पाटील (वाई), श्री.हदलीप वळसे-पाटील (आांबेगाव), श्री.डड मल्लीिाजन
ूा रे ड्डी
(रामटे ि) :

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

वव.स. २७८ (9)

(१) मुींबई मेरो लाईन तीन या प्रकल्पाच्या उभारणीकरीता कुलाबा-वाींद्रे सीप्झ माधगाकेवरील

मोकळ्या आणण बाींधकाम असलेल्या जागा मींब
ु ई मेरो रे ल्वे मींडळाकडे वगा करण्याचा ननणाय
शासनाने मािे सप््ें बर, २०१६ च्या दस
ु -या आठवडयात घेतला आिे, िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, मुींबई कुलाबा-वाींद्रे सीप्झ मेरो प्रकल्पात बाधधत िोणाऱ्या मेरो बाधधताना ते

सध्या राित असलेल्या घराींच्या दप्ु प् क्षेत्रर्फळाची घरे दे ण्याचा ननणाय शासनाने मािे सप््ें बर,
२०१६ च्या नतसऱ्या आठवडयात घेतला आिे, िे िी खरे आिे काय,

(३) असल्यास, सदरची बाींधकामे ननषकालसत करण्यापव
ू ी त्या बाींधकामामधील रहिवाशी,
व्यवसायीक, खासगी व ननमशासकीय व शासकीय कायाालये याींचे पुनवासन करण्याबाबत
शासनाकडून

कोणती

ननणायात्मक

उपाययोजना

करण्यात

येणार

आिे

कायावािीची सद्यःजस्थती काय आिे ,

व

त्यानुषींगाने

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१६-०२-२०१७) :(१) व (२) िोय.
(३) व (४) शासककय व ननमशासकीय कायाालयाींचे तात्पुरते स्थलाींतर सामान्य प्रशासन
ववभागाच्या मागादशानाखाली नजजकच्या पररसरात करण्यात येत आिे .

रहिवासी व व्यावसायीकाींचे तात्परु ते / कायमस्वरुपी पन
ु वासन केल्यानींतरच सदरची

बाींधकामे ननषकासीत करण्यात येत आिे त.

___________
उल्हासनगर महापाललिा(श्ज.ठाणे) हद्दीतील अनधधिृत बाांधिामे
(१३)

६६५४६ (१६-०१-२०१७).

श्री.किसन िथोरे (मरबाड), श्री.पाांडरां ग बरोरा (शहापरू ),

श्री.श्जतेंद्र आव्हाड (मांब्रा िळवा), श्री.नरें द्र पवार (िल्याण पश्श्चम) :
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्यमांत्री

(१) उल्िासनगर मिापाललका िद्दीतील (जज.ठाणे) गायकवाड पाडा उल्िासनगर ५ येथे अनेक
अनाधधकृत बाींधकामे असूनिी मिापाललकेचे उपायुक्त िी.गणेश लशींपी याींनी मािे सप््ें बर,
२०१६ मध्ये वैयजक्तक आकसापो्ी व आधथाक गैरव्यविार करण्यास नकार दे णाऱ्या िी.अननल
वायले याींचेच गाळे तोडल्याचे ननदशानास आले िे खरे आिे काय,
(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आिे काय, चौकशीअींती काय ननदशनाास आले
तद् नुसार मिापाललका उपायुक्त िी.लशींपी याींनी गायकवाड पाडा येथील बेकायदे शीर व
अनधधकृत बाींधकामाींना अभय दे ण्याची सवासाधारण कारणे काय आिे त,

(३) तसेच वैयजक्तक आकसापो्ी व आधथाक गैरव्यविारास नकार दे णाऱ्या िी. अननल वायले
याींच्याच बाींधकामावर िातोडा मारणाऱ्या िी.लशींपी याींच्यावर शासनाकडून कोणती कारवाई
करण्यात आली वा करण्यात येत आिे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिे त ?

वव.स. २७८ (10)
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२८-०२-२०१७) :(१) िे खरे नािी.
िी.अननल वायले, िी.िेमींत वायले, िी.हदलीप वायले व िी.जजतु जोशी याींनी उल्िासनगर

मिानगरपाललकेच्या राखीव भख
ू ींडावर अनधधकृतररत्या ७ गाळे उभारल्याने मिानगरपाललकेचे

सिाय्यक आयुक्त िी. गणेश लशींपी याींनी सदर गाळे हदनाींक ०६.१०.२०१६ रोजी ननयमानुसार
ननषकालसत केले आिे त.

(२) अनधधकृत बाींधकामाींववरुध्द सिाय्यक आयुक्त िी.गणेश लशींपी याींनी ननयमानुसार कारवाई
केलेली असल्याने िी.लशींपी याींची चौकशी करण्यात आलेली नािी.

तसेच, उल्िासनगर मिानगरपाललकेच्या अनधधकृत बाींधकामास शासनाच्या ननयमाींचे

उल्लींघन करुन अभय हदले जात नािी.
(३) व (४) प्रश्न उद््ावत नािी.

___________
अमरधाम (श्ज.अहमदनगर) येथील बालिाांच्या स्मशानभूमी
पररसरात अनधधिृत बाांधिामे झाल्याबाबत

(१४)

६६५९३ (१६-०१-२०१७).

श्री.ववजय औटी (पारनेर) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील

(१) अमरधाम (जज.अिमदनगर) येथील बालकाींच्या स्मशानभम
ू ी पररसरात १० ते २० र्फु्ापयंत
कािी अनधधकृत पक्की बाींधकामे झाल्याची माहिती हदनाींक ७ सप््ें बर, २०१६ रोजी वा
त्यासम
ु ारास ननदशानास आली, िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आिे काय,
(३) असल्यास, त्यात काय आढळून आले व शासनाने सींबींधधत दोषीींववरुध्द कोणती कारवाई
केली वा करण्यात येत आिे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१४-०२-२०१७) :(१) अींशत: खरे आिे.
अमरधाम कींपौडलगतच्या गाळे धारकाींनी त्याींना हदलेल्या जागेव्यनतररक्त ४.६ चौ.र्फु्

अनतररक्त क्षेत्रावर पाईप र्फौंडेशन घेऊन बाींधकाम चालू केले िोते.

(२) मिानगरपाललकेमार्फात सींबींधधताींना हदनाींक ७.९.२०१६ अन्वये नो्ीस बजावल्यानींतर, सदरचे
४.६ चौ.र्फु् अनतररक्त बाींधकाम सींबींधधताींना काढून घेतलेले आिे .
(३) प्रश्न उद््ावत नािी.
(४) प्रश्न उद््ावत नािी.

___________

बाांधिाम िामगाराांना िल्याणिारी योजनाांचा लाभ लमळत नसल्याबाबत
(१५)

६७१८१ (१६-०१-२०१७).

श्री.सत्यजीत पाटील-सरुडिर (शाहूवाडी) :
िामगार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय

वव.स. २७८ (11)

(१) कोल्िापूर जजल््यात मिाराषर इमारत व इतर बाींधकाम कामगार कल्याणकारी मींडळाच्या
ववववध योजनाींतगात सम
ु ारे ३५ िजार ५२९ लाभाथी आिे त, िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, जजल््यातील बाींधकाम कामगार व मोलकरीींना या योजनेचा लाभ लमळालेला
नािी, िे िी खरे आिे काय,
(३) असल्यास, शासनाने कोल्िापरू जजल््यातील बाींधकाम कामगार व मोलकरनीींना कामगार
कल्याणकारी योजनाींचा लाभ लमळण्यासाठी काय कायावािी केली वा करण्यात येत आिे,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्री. सांभाजी पाटील-ननलांगेिर (०८-०३-२०१७) :(१) िे अींशत: खरे आिे .
मिाराषर इमारत व इतर बाींधकाम कामगार कल्याणकारी मींडळामार्फात कोल्िापूर

जजल््यामध्ये मािे डडसेंबर, २०१६ अखेर ५६३०३ इतकी कामगार नोंदणी झालेली आिे .
(२) िे खरे नािी.

मिाराषर इमारत व इतर बाींधकाम कामगार कल्याणकारी मींडळाींतगात कोल्िापूर

जजल््यामध्ये मािे डडसेंबर २०१६ अखेर नोंदीत बाींधकाम कामगाराींपैकी एकूण १६७९७ इतक्या
पात्र लाभाथी कामगाराींना रक्कम रु. ५,०७,६५,२००/- एवढ्या रकमेचे लाभ वा्प करण्यात आले
आिे त.
(३) प्रश्न उद््ावत नािी.
(४) प्रश्न उद््ावत नािी.
___________
पणे येथील वैिां ठ स्मशानभूमीतील ववद्यतदाहहनी बांद असल्याबाबत
(१६)

६७३२८

(१६-०१-२०१६).

श्री.लभमराव

मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

तापिीर

(खडिवासला) :

सन्माननीय

(१) पुणे येथील वैकींु ठ स्मशानभूमीतील ववद्युतदाहिनी गत कािी आठवडयाींपासून बींद
असल्याने मत
ृ ाींच्या नातेवाईकाींना रात्री-अपरात्री उलशरापयंत थाींबावे लागत असल्याची बाब मािे
सप््ें बर, २०१६ मध्ये ननदशानास आली, िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, महिन्याभरात साधारण ७०० मत
ृ दे िाींवर ववद्युतदाहिनीत अींत्यसींस्कार केले जात
असल्याने बींद ववद्युतदाहिनी त्वररत सुरु करण्याची ननताींत गरज आिे , िे िी खरे आिे काय,
(३)

असल्यास,

मिापाललकेच्या

(सन-२०१६-१७)

च्या

अींदाजपत्रकात

ववद्युतदाहिनीच्या

दरु
ु स्तीसाठी तरतद
ू केली नसल्याने सदर ववद्यत
ु दाहिनी दरु
ु स्त करण्यास अडचणी येत आिे , िे
िी खरे आिे काय,

(४) असल्यास, उक्त ववद्युतदाहिनी सुरु करण्याबाबत शासनाने कोणती कायावािी केली वा
करण्यात येत आिे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिे त ?

वव.स. २७८ (12)
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०७-०२-२०१७) :(१), (२), (३) व (४) िे खरे नािी.


हदनाींक ३ ऑक््ोबर, २०१७ ते ९ ऑक््ोबर, २०१७ या कालावधीमध्ये एका ववद्युत
दाहिनीचा वपररऑडीकल में्ेनींन्स करणेकरीता दाहिनी बींद ठे वण्यात आली िोती. व
याबाबत स्थाननक वतामानपत्रात नागरीकाींसाठी जाहिर ननवेदन दे ण्यात आलेले िोते. सदर
एका दाहिनीची आवश्यक ती दरु
ा त सुरु करण्यात आलेली आिे.
ु स्ती करुन दाहिनी पूवव



दरम्यानच्या काळात एक ववद्यत
ु दािीनी व एक गॅस शवदाहिनी अशा दोन दाहिन्या
नागररकाींच्या सोयीसाठी उपलब्ध असल्याने नागररकाींची कोणतीिी गैरसोय िोत नािी.



सदर हठकाणी शवदिनाची वाढती सींख्या ववचारात घेऊन पण
ु े मिानगरपाललकेमार्फात याच
हठकाणी नवीन नतसरी ववद्युत दािीनी बसववण्याचे काम सुरु करण्यात आलेले आिे .

(५) प्रश्न उद््ावत नािी.

___________
पणे महापाललिेच्या व्हे ईिल डेपो ववभागात एिाच अधधिायायाला सलग सात वषे
प्रमख पदावर ननयक्ती दे ण्यात आल्याबाबत
(१७)

६७३३७

(१६-०१-२०१७).

श्री.लभमराव

तापिीर

(खडिवासला) :

सन्माननीय

मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) पुणे मिापाललकेच्या व्िे ईकल डेपो ववभागात एकाच अधधकाऱ्याला सलग सात वषे प्रमुख
पदावर ननयुक्ती दे ण्यात आल्याचे मािे ऑक््ोबर, २०१६ मध्ये ननदशानास आले आिे , िे खरे
आिे काय,

(२) असल्यास, व्िे ईकल डेपो ववभागातील सुमारे ५०० कींत्रा्ी वािनचालकाींच्या भववषयननवााि

ननधी, राज्य कामगार ववमा योजना, कामगार कल्याण ननधी इत्यादी मध्ये गत पाच
वषांपासून सुमारे दोन को्ी रुपयाींिून अधधक रकमेचा अपिार झाला असल्याचे ननदशानास
आले आिे , िे िी खरे आिे काय,

(३) असल्यास, एकाच ववभागाच्या प्रमुखपदी सींबींधधत अधधकाऱ्याला सात वषांिून अधधक काळ
ननयुक्ती दे ण्याची कारणे काय आिे त तसेच अन्य ववभागाींतील कननषठ अधधकाऱ्याींवर कारवाई
करण्यात स्वारस्य दाखववणारे आयुक्त बडया अधधकाऱ्याींवर कारवाई करत नािी, िे िी खरे
आिे काय,

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने कोणती कायावािी केली वा करण्यात येत आिे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१५-०२-२०१७) :(१) िोय, िे खरे आिे .
(२) याबाबत हदनाींक १९.९.२०१६ रोजी मिानगरपाललकेडे तक्रार प्राप्त झाल्याने त्याबाबतची
चौकशी सुरु आिे.
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(३) िी. पोळ िे २०१२ पासून कायाकारी अलभयींता (याींबत्रकी) या पदावर कायारत असणारे

एकमेव अलभयींता िोते व त्याींना अधधक्षक अलभयींता (याींबत्रकी) या पदावर हदनाींक १९.९.२०१५
रोजी पदोन्नती दे ण्यात आली आिे व सदरचे पद एकाकी असल्याने त्याींची अन्य खात्यात
बदली करणे शक्य नािी.
(४) प्रश्न उद््ावत नािी.
(५) प्रश्न उद््ावत नािी.
___________
पीएमपीतील माहहती यांत्रणा बांद असल्याबाबत
(१८)

६७३५०

(१६-०१-२०१७).

श्री.लभमराव

तापिीर

(खडिवासला) :

सन्माननीय

मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) पीएमपीच्या (पुणे) बसेस मधील अत्याधुननक माहिती यींत्रणा बींद अवस्थेत असल्याचे मािे
सप््ें बर, २०१६ दरम्यान ननदशानास आले आिे , िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, सदर अत्याधुननक माहिती यींत्रणा बींद अवस्थेत असल्याने शासनाचा मिसूल
बड
ु त आिे, िे िी खरे आिे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने कोणती कायावािी केली वा करण्यात येत आिे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०४-०२-२०१७) :(१), (२) व (३) * पीएमपीएमएलच्या (पण
ु े) एकुण ७९०
बसेस पैकी ५५३ बसेसना अत्याधुननक माहिती यींत्रणा बसववण्यात आलेली असून त्यापैकी ३१९
बसेस मधील यींत्रणा सुजस्थतीत काम करत आिे.


अत्याधुननक माहिती यींत्रणा बींद अवस्थेत असल्याने शासनाचा मिसूल बुडत आिे असे
आढळून आले नािी.



िी यींत्रणा तपासण्यासाठी कर्फल्ड ऑकर्फसर नेमण्यात आलेले आिे त. यींत्रणेबाबत कािी
तक्रार प्राप्त झाल्यास, अथवा ताींबत्रक अडचणी असल्यास त्वरीत सींबींधधत सींस्थेस
कळववण्यात येऊन त्याची दरु
ु स्ती करण्यात येत.े तसेच त्याचे मॉनन्रीींग व अिवाल
ननयींत्रण कक्षाद्वारे उपलब्ध िोतात.



आय.्ी. अधधकारी व कर्फल्ड ऑकर्फसर याींची सातत्साने बीआर्ी कॉररडॉरवर दे खरे ख
असते व सुरलळत आय.्ी.एम.एस सींचलन राहिल याची दक्षता घेतली जाते.

(४) प्रश्न उद््ावत नािी.

___________
वडाळा-ठाणे-िासारवडवली मेरो रे ल्वे प्रिल्प - ४ प्रिल्पाचे ववस्तारीिरण
(१९) ६७३८१ (१६-०१-२०१७).

श्री.सभाष भोईर (िल्याण रस्ामीण) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्यमांत्री
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(१) वडाळा-ठाणे-कासारवडवली मेरो रे ल्वे - ४ प्रकल्पाचे ववस्तारीकरण मीरा भायींदर शिरापयंत
करण्यात येणार असल्याचे हदनाींक १३ ऑक््ोबर, २०१६ रोजी वा त्यासुमारास मा.मुख्यमींत्रयाींनी
जािीर केले, िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, तळोजा ते कल्याणर्फा्ा मागे हदवा-डोंबबवली-कल्याण मेरो रे ल्वे ववस्तारीकरण
करण्याची मागणी स्थाननक लोकप्रनतननधीकडुन शासनाकडे वारीं वार करण्यात येत आिे , िे िी
खरे आिे काय,

(३) असल्यास, तळोजा ते कल्याणर्फा्ा मागे हदवा-डोंबबवली-कल्याण मेरो रे ल्वे प्रकल्पाबाबत
शासनाने कोणती कायावािी केली वा करण्यात येत आिे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१६-०२-२०१७) :(१) व (२) िोय.
(३) व (४) मींब
ु ई मेरो मागा-५ - कल्याण-लभवींडी-कल्याण या मेरो मागााचा ववस्तार करुन

तळोजा येथे नवी मुींबई मेरो जोडण्याकररता सल्लागार नेमणूकीची प्रकक्रया मुींबई मिानगर
प्रदे श ववकास प्राधधकरणामार्फात प्रगतीपथावर आिे .
___________

िल्याण-डोंबबवली (श्ज.ठाणे) महानगरपाललिेच्या िाटे माननवली
पररसरातील जाईबाई प्राथलमि शाळे बाबत
(२०) ६७३८३ (१६-०१-२०१७).

श्री.सभाष भोईर (िल्याण रस्ामीण) :

सन्माननीय मख्यमांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

कल्याण-डोंबबवली मिानगरपाललकेच्या (जज.ठाणे) पूवेतील का्े माननवली

पररसरातील

जाईबाई प्राथलमक शाळा क्र. २६ या शाळे चा तळ मजला व एक मजला वषाभरापासून

वापराववना असल्याने शाळे मध्ये अनैनतक धींदे सुरु असल्याचे मािे सप््ें बर, २०१६ मध्ये वा
सम
ु ारास ननदशानास आले आिे , िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, शाळे च्या इमारतीतील अनैनतक धींदे बींद करुन तसेच शाळे ची डागडुजी करुन
इमारत वगाखोल्याीं वापरण्याबाबत मिापाललकेने कोणती कायावािी केली वा करण्यात येत आिे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२२-०२-२०१७) :(१) िे खरे नािी.
(२) सद्य:जस्थतीत या शाळे ची इमारत वापरात असून ववद्याथी सदर शाळे त लशक्षण घेत
असल्याचे आयुक्त, कल्याण-डोंबबवली मिानगरपाललका याींनी कळववले आिे .
(३) प्रश्न उद््ावत नािी.

___________

िोनगाांव (ता.लभवांडी, श्ज.ठाणे) येथील सव्हे क्र.५२ या जलमनीबाबत
(२१) ६७६८२ (१६-०१-२०१७).

श्री.रुपेश म्हात्रे (लभवांडी पूव)ा :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील
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(१) कोनगाींव (ता.लभवींडी, जज.ठाणे) येथील सव्िे क्र. ५२ या जलमनीवर ववकासकाने शासनाची
परवानगी न घेता तसेच एमएमआरडीएने नो्ीस बजावूनिी २ अनधधकृत इमारतीींचे बाींधकाम
केल्याचे हदनाींक २३ ऑगस््, २०१६ रोजी वा त्यासम
ु ारास ननदशानास आले, िे खरे आिे काय,
(२)

असल्यास,

सदर

अनधधकृत

इमारतीींचे

बाींधकाम

तोडण्यासाठी

गेलेल्या

पोललसाींवर

ववकासकाने कािी समाजकीं्काींच्या साथीने मारिाण केली, िे िी खरे आिे काय,
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आिे काय, चौकशीत काय आढळून आले

व तदनुसार अनधधकृत बाींधकाम ननषकालसत करुन ववकासकाींवर कारवाई करण्याबाबत
शासनाने कोणती कायावािी केली वा करण्यात येत आिे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०७-०३-२०१७) :(१), (२) व (३) सदर इमारतीचे अनधधकृत बाींधकाम मुींबई
मिानगर प्रदे श ववकास प्राधधकारणाकडून ननषकालसत करण्यात आले आिे . तसेच चौकशीअींती
ववकासकावर कारवाई करण्याची कायावािी पोलीस आयक्
ु त, ठाणे शिर याींच्यामार्फात सुरु आिे.
(४) प्रश्न उद््ावत नािी.

___________
राज्यातील गवांडी िामगाराांबाबत
(२२)

६७६९० (१६-०१-२०१७).

श्री.बाळासाहे ब थोरात (सांगमनेर), श्री.अलमन पटे ल (मांबादे वी),

प्रा.वषाा गायिवाड (धारावी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पश्श्चम), श्री.िणाल पाटील (धळे
रस्ामीण), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरी), श्रीमती ननमाला गाववत (इगतपूरी) :

सन्माननीय

िामगार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यातील गवींडी कामगाराींजवळ गवींडी असल्याचे प्रमाणपत्र नसल्याने असींख्य कामगाराींना
असींघ्ीत कामगाराींसाठी असलेल्या योजनेचा लाभ तसेच अपघात ववम्याचा र्फायदा व इतर
योजनाींपासन
ू लमळणारे र्फायदे लमळाले नसल्याची बाब ननदशानास आली आिे , िे खरे आिे
काय,
(२)

असल्यास,

मजुरी

सोडून

प्रमाणपत्रासाठी

भ्कणाऱ्या

गवींडी

कामगाराींना

वारीं वार

कायाालयात जाऊनिी प्रमाणपत्र लमळत नािी, िे िी खरे आिे काय,
(३) असल्यास, या मजरू ाींना प्रमाणपत्र दे णेबाबतची प्रककया स्
ु स्
ु ीत करण्याबाबत शासनाने
कोणती कायावािी केली वा करण्यात येत आिे,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्री. सांभाजी पाटील-ननलांगेिर (०८-०३-२०१७) :(१) िे खरे नािी.
(२) िे खरे नािी.

वव.स. २७८ (16)
(३) ज्या इमारत व इतर बाींधकाम कामगाराींचे काम सातत्य नसलेले अस्थायी स्वरुपाचे आिे
आणण त्यामळ
ु े कामगाराींना एकापेक्षा जास्त मालकाींकडे काम करावे लागते, अशा इमारत व
इतर बाींधकाम कामगाराींना सींबींधधत ग्रामसेवक/मख्
ु याधधकारी/मिानगरपाललकेच्या आयक्
ु ताींनी
प्राधधकृत केलेला अधधकारी याींनी ननगालमत केलेले प्रमाणपत्र दे ण्याबाबतची शासन अधधसच
ू ना
हद.१३.८.२०१४ रोजी ननगालमत करण्यात आली आिे .
(४) प्रश्न उद््ावत नािी.

___________

मांबई मधील बेस्ट उपक्रमातील औषध खरे दीबाबत
(२३) ६७८१६ (१६-०१-२०१७).

श्री.अस्लम शेख (मालाड पश्श्चम), श्री.अलमन पटे ल (मांबादे वी),

डॉ.पतांगराव िदम (पलूस िडेगाव), प्रा.वषाा गायिवाड (धारावी) :

सन्माननीय मख्यमांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मुींबई मधील बेस्् उपक्रमात गत चार वषाापासून कोणत्यािी ननववदे ववना ककमान चार

को्ी रुपयाींची औषध खरे दी करण्यात आल्याचे हदनाींक ११ ऑगस््, २०१६ रोजी वा
त्यासुमारास ननदशानास आले, िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, यापुवी औषधाची खरे दी ननववदा काढुन बडया औषध उत्पादक कींपन्याकडून
केली जात असे परीं तु गत चार वषाापासुन बेस्् उपक्रमासाठी लागणारी औषधे ववनाननववदा
खरे दी करण्यात येत असन
ू यात मोठ्या प्रमाणात गैरव्यविार झाला आिे , िे िी खरे आिे
काय,

(३) असल्यास, शासनाने याबाबत चौकशी केली आिे काय, चौकशीत काय आढळून आले व
औषध ववनाननवीदा खरे दी करण्याची कारणे कोणती आिे त तसेच शासनाने दोषीींवर कोणती
कारवाई केली वा करण्यात येत आिे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारण काय आिे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१६-०२-२०१७) :(१) िे खरे नािी.
(२) िे खरे नािी.
औषध खरे दी, ननववदे मध्ये लिान / मोठ्या औषध कींपन्या तसेच त्याींचे अधधकृत ववतरक

दे णखल सालमल िोत असून माधगल ५ वषाापासून बेस्् उपक्रमासाठी जवळ-जवळ ९०%

औषधाींची खरे दी िी ननववदा प्रकक्रयेद्वारे केलेली आिे . उवाररत १०% औषधाींची खरे दी बि
ृ न्मुींबई
मिानगरपाललकेने ननववदा मागवून ठरववलेल्या दरपत्रकानुसार करण्यात आली आिे .
(३) व (४) प्रश्न उद््ावत नािी.

___________

धळे शहरातील वरखेडी रस्त्यावरील िचयायाबाबत
(२४)

६७८५५ (१६-१२-२०१६).

श्री.िणाल पाटील (धळे रस्ामीण), श्री.अलमन पटे ल (मांबादे वी),

श्री.डी.एस.अहहरे (साक्री), श्री.आलसफ शेख (मालेगाांव मध्य) :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील

वव.स. २७८ (17)
(१) धुळे शिरातील वरखेडी रस्त्यावरील डेपोवर दररोज हदडशे ्न कचरा जमा िोत असन
ू
कचऱ्यावर कुठलीिी प्रकक्रया केली जात नािी, िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, सदर डेपोवरील कचऱ्यामळ
ं ी पसरत असन
ु े पररसरात प्रचींड दग
ु ध
ू नागररकाींचे
आरोग्य धोक्यात आले आिे , िे िी खरे आिे काय,

(३) असल्यास, सदर कचऱ्यावर प्रकक्रया करुन कचऱ्याची ववल्िे वा् लावण्याबाबत शासनाने
कोणती कायावािी केली वा करण्यात येत आिे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०९-०२-२०१७) :(१) अींशत: खरे आिे.
मिानगरपाललकेच्या कींपोस्् डेपोवर ्ाकण्यात येणाऱ्या ओल्या कचऱ्यावर प्रकक्रया करुन
गाींडूळखत तयार करण्यात येते. उवारीत कचऱ्याचे एकत्रीकरण करुन वपरॅमीड तयार करण्यात
आलेले आिे .

(२) सदर ववषयी नागरीकाींकडून कोणत्यािी प्रकारची तक्रार नसून, डेपोवरील कचऱ्यामळ
ु े
पररसरात दग
ं ी पसरणार नािी याची मिानगरपाललकेमार्फात दक्षता घेण्यात येते.
ु ध

(३) सदर कचरा डेपोमध्ये Waste Energy Breagating प्रकल्प तयार करण्याचे प्रस्ताववत
आिे .
(४) प्रश्न उद््ावत नािी.
___________
इचलिरां जी (श्ज.िोल्हापूर) येथील सहाय्यि िामगार आयक्त िायाालयातील ररक्त पदाांबाबत
(२५)

६७८७२ (१६-०१-२०१७).

श्री.सरे श हाळवणिर (इचलिरां जी) :

सन्माननीय िामगार

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) इचलकरीं जी (जज.कोल्िापूर) येथील सिाय्यक कामगार आयक्
ु त कायाालयात सिाय्यक
कामगार अधधकारी, शॉप ऍक्् ननररक्षक, ललपीक, लशपाई अशी १४ पदे ररक्त आिे त, िे खरे
आिे काय,
(२) असल्यास, इचलकरीं जी िे औद्योधगक शिर असल्यामुळे कामगार ववषयक लवाद आणण
सतत औद्योधगक अशाींतता ननमााण िोत असल्यामुळे सदर कायाालयाचे कामकाजात ररक्त
पदाींमळ
ु े मोठया प्रमाणात अडथळा येत आिे , िे िी खरे आिे काय,

(३) असल्यास, सदर कायाालयातील पदे ररक्त असण्याची सवासाधारण कारणे कोणती व
सदरची पदे भरण्याबाबत शासनाने कोणती कायावािी केली वा करण्यात येत आिे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे कोणती आिे त ?
श्री. सांभाजी पाटील-ननलांगेिर (०८-०३-२०१७) :(१) व (२)

सदर कायाालयात मींजरू २१ पदाींपैकी

१३ पदे ररक्त आिे त. मात्र ररक्त पदाींचे काम अन्य अधधकारी / कमाचारी याींना अनतररक्त
कायाभार दे ऊन केले जात असल्याने मोठ्या प्रमाणात अडथळा िोतो अशी पररजस्थती नािी.

वव.स. २७८ (18)
(३) व (४) सदर कायाालयातील पदे पदोन्नती, सेवाननत्ृ ती व बदलीमुळे ररक्त झालेली असून
ग्-अ मधील पदे शासनाकडून आणण ग्-क व ड ची सरळसेवेची पदे अपर कामगार आयुक्त
याींच्या स्तरावर भरण्याची कायावािी सरु
ु आिे .
___________

उमरी (श्ज.नाांदेड) येथील औद्योधगि प्रलशक्षण सांस्थेबाबत
(२६)

६८०५५ (१६-१२-२०१६).

श्रीमती अलमता चव्हाण (भोिर), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड

उत्तर), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पश्श्चम) :

सन्माननीय

िौशल्य वविास व उद्योजिता मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) उमरी (जज.नाींदेड) येथील औद्योधगक प्रलशक्षण सींस्थेतील (आय्ीआय) नादरु
ु स्त साहित्य
व

लशक्षकाींच्या

अनास्थेमुळे

ववद्यार्थयााचे

मोठया

प्रमाणात

नुकसान

िोत

असून

५२

ववद्यार्थयाासाठी केवळ तीनच सींगणक सुरु असल्याचे हदनाींक २२ सप््ें बर, २०१६ रोजी वा त्या
सम
ु ारास ननदशानास आले, िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आिे काय,
(३) असल्यास, सदरील ववद्यार्थयााचे भववषय उज्ज्वल िोण्याकरीता प्रलशक्षण कालावधीत
उपयुक्त सुववधा लमळण्याबाबत शासनाने काय कायावािी केली वा करण्यात येत आिे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिे त ?

श्री. सांभाजी पाटील-ननलांगेिर (०१-०२-२०१७) :(१) िोय.
(२) िोय.
याबाबत सींबींधधत ननदे शाकडून घेतलेल्या खुलाशानुसार सप््ें बर महिन्यात उमरी सींबींधधत

पररसरात मोठ्या प्रमाणात पाऊस झाल्यामळ
ु े MSEB चा ववद्यत
ु परु वठा थोडया वेळासाठी व

कमी दाबाने िोत िोता. त्यामळ
ु े उपलब्ध इन्व्ि्ा रची बॅ्री चाजा िोत नव्िती. त्यामळ
ु े २०
सींगणकाींपैकी ३ सींगणक चालू िोते.

(३) सींगणक ववभागात अद्ययावत व जास्त क्षमता असलेले इन्व्ि्ा र बसववण्यात आले आिे त,
सींस्थास्तरावर इीं्रने् चे प्रलशक्षण तसेच रोजचे प्रात्यक्षक्षक डेमो प्रोजेक््र वर दे ण्यात येत
आिे .
(४) प्रश्न उद््ावत नािी.

___________

बलढाणा िामगार अधधिारी िायाालयात मनरे गाचे िामगाराांची नोंदणी होत नसल्याबाबत
(२७)

६९१९९ (१६-०१-२०१७).

श्री.राहल बोंद्रे (धचखली), श्री.अलमन पटे ल (मांबादे वी), श्रीमती

ननमाला गाववत (इगतपरू ी), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरी) :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय िामगार मांत्री पढ
ु ील

(१) बुलढाणा जजल््यात कामगार अधधकारी कायाालयात मनरे गाचे कामगार, मजुर याींची ररक्त

पदाींमुळे नोंदणी िोत नसल्याने त्याींना शासकीय लाभ लमळण्यापासून वींधचत रिावे लागत
असल्याचे मािे सप््ें बर, २०१६ दरम्यान ननदशानास आले आिे , िे खरे आिे काय,

वव.स. २७८ (19)
(२) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन येथील ररक्त पदे भरुन मनरे गाच्या प्रत्येक
कामगाराची नोंद करण्याबाबत कोणती कायावािी केली वा करण्यात येत आिे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्री. सांभाजी पाटील-ननलांगेिर (२७-०२-२०१७) :(१) िे खरे नािी. सरकारी कामगार अधधकारी,
बुलढाणा कायाालयातील उपलब्ध अधधकारी / कमाचारी याींचम
े ार्फात मनरे गाच्या कामगाराींच्या
नोंदणीचे व पात्र लाभार्थयांना मिाराषर इमारत व इतर बाींधकाम कामगार कल्याणकारी
मींडळाच्या ववववध कल्याणकारी योजनाींचा लाभ दे ण्याचे काम सरु
ु आिे .
(२) व (३) प्रश्न उद््ावत नािी.

___________
िल्याण (पव
ू )ा ववभागातील िल्याण मलांग मख्य रस्त्याच्या दरुस्तीबाबत
(२८)

६९६०६ (१६-१२-२०१६).

श्री.गणपत गायिवाड (िल्याण पव
ू )ा :

सन्माननीय

मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) कल्याण (पव
ू )ा ववभागातील कल्याण मलींग मख्
ु य रस्त्यावर अनेक हठकाणी चें बर र्फु्ून
घाणीचे साम्राज्य पसरल्याने नागररकाींचे आरोग्य धोक्यात आले आिे , िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, सदर रस्त्यावर हदवस रात्र असींख्य वािनाींची रिदारी असल्याने व या रस्त्यावर
असींख्य खडडे असल्यामळ
ु े वारीं वार अपघात िोतात, िे िी खरे आिे काय,

(३) असल्यास, सदर रस्ता तातडीने दरु
ु स्त करण्याबाबत नागरीक ननदशाने करीत असल्याची
बाब हदनाींक २८ ऑगस््, २०१६ रोजी वा त्यासुमारास ननदशानास आली आिे, िे िी खरे आिे
काय,

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने कोणती कायावािी केली वा करण्यात येत आिे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२२-०२-२०१७) :(१) िे खरे नािी.
(२)

कल्याण-डोंबबवली

मिानगरपाललकेकडून

सींबींधधत

रस्त्यावरील

खडडे

भरण्याबाबतची

कायावािी ननयलमतररत्या करण्यात येते. त्यामुळे या रस्त्यावरील खडडयाींमुळे अपघात िोत
असल्याची बाब खरी नसल्याचे आयक्
ु त, कल्याण-डोंबबवली मिानगरपाललका याींनी कळववले
आिे .

(३) सदर रस्त्यावरील खडडे भरण्याची मागणी करुन कल्याण युवक काँग्रेसच्या पदाधधकाऱ्याींने

हद. २२/०८/२०१६ रोजी उपोषण केले िोते. मात्र मिानगरपाललकेकडून सदर रस्त्यावरील खडडे
भरण्याची कायावािी करण्यात आल्याने त्याींनी उपोषण मागे घेतले असल्याचे आयुक्त,
कल्याण-डोंबबवली मिानगरपाललका याींनी कळववले आिे.
(४) व (५) प्रश्न उद््ावत नािी.
___________
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िल्याण-डोंबबवली महानगरपाललिच्या अस्थायी वैद्यिीय अधधिायायाांबाबत
(२९)

६९६२३ (१६-१२-२०१६).

श्री.गणपत गायिवाड (िल्याण पूव)ा :

सन्माननीय

मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) कल्याण-डोंबबवली मिानगरपाललका क्षेत्रात १३ नागरी आरोग्य केंद्र व ४ रुग्णालये असन
ू
त्याींची सेवा ३५ वैद्यकीय अधधकारी आणण ३६ अस्थायी डॉक््राींच्या माध्यमातून केली जात
आिे , िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, सदर अस्थायी वैद्यकीय अधधकारी त्पुींज्या वेतनावर काम करीत असताना

कािी वैद्यकीय ननकषाींची पुतत
ा ा िोत नसल्याने त्याींची नोकरी गेल्याने मिानगरपाललकेची

आरोग्य सेवा कोलमडून पडल्याची बाब हदनाींक ५ ऑक््ोबर, २०१६ रोजी वा त्यासम
ु ारास
ननदशानास आली आिे , िे खरे आिे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने कोणती कायावािी केली वा करण्यात येत आिे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२२-०२-२०१७) :(१) कल्याण-डोंबबवली मिानगरपाललका क्षेत्रात १३ नागरी
आरोग्य केंद्र, २ मोठी रुग्णालये व ४ दवाखाने कायारत आिेत.
या रुग्णालयात ५४ कायम वैद्यकीय अधधकारी व २२ अस्थायी वैद्यकीय अधधकारी
याींच्या माध्यमातून सेवा उपलब्ध करुन दे ण्यात येत असल्याचे आयुक्त, कल्याण-डोंबबवली
मिानगरपाललका याींनी कळववले आिे .
(२) िे खरे नािी.
(३) व (४) प्रश्न उद््ावत नािी.
___________
िल्याण-डोंबबवली महापाललिेत समाववष्ट्ट िेलेल्या २७ गावाांना पाणीपरवठा ववभागािडून
पाणीचे बबल पाठववले नसल्याबाबत

(३०)

६९६३० (१६-०१-२०१७).

श्री.गणपत गायिवाड (िल्याण पूव)ा :

सन्माननीय

मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) कल्याण-डोंबबवली मिापाललकेत हदनाींक १ जून, २०१५ पासून २७ गावे समाववष् करण्यात
आल्यानींतर

सदर

गावाींना

मिापाललकेमार्फात

पाणीपुरवठा

करण्यात

येत

असताना

मिापाललकेच्या सदरिू गावाींना पाणीपरु वठा ववभागाकडून गत हदड वषाापासन
ू पाणी दे यके
पाठववली नसल्याची बाब हदनाींक १३ ऑक््ोबर, २०१६ रोजी वा त्यासम
ु ारास ननदशानास आली
आिे , िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने कोणती कायावािी केली वा करण्यात येत आिे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिे त ?
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श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२२-०२-२०१७) :(१) िे खरे नािी.
(२) व (३) प्रश्न उद््ावत नािी.
___________
िामोठे (ता. पनवेल,श्ज.रायगड) येथील मानसरोवर सहिारी
गह
ृ ननमााण सांस्थेस भोगवटा प्रमाणपत्र दे ण्याबाबत
(३१)

६९७०६ (१६-०१-२०१७).

डॉ.सरे श (भाऊ) खाडे (लमरज) :

सन्माननीय मख्यमांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) कामोठे (ता. पनवेल जज.रायगड) मानसरोवर कॉम्प्लेक्स सिकारी गि
ृ ननमााण सींस्था प्लॉ्
नीं. १, २, ४, ५, १९ ते २६, सेक््र-३४ तील १ ते १५ इमारतीींचे बाींधकाम पण
ू ा िोऊन इमारत
क्रमाींक १ ते १३ ला सन २००३ मध्ये भोगव्ा प्रमाणपत्र दे ण्यात आले आिे . तथावप इमारत

क्रमाींक १४ ते १५ चे बाींधकाम सन २००४ ला पूणा िोऊनिी त्याींना लसडको, बेलापुर याींनी
अद्याप भोगव्ा प्रमाणपत्र हदले नािी, िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, इमारत क्रमाींक १४ व १५ ला भोगव्ा प्रमाणपत्र दे ण्याबाबत लोकप्रनतननधीींनी
हदनाींक १ ऑक््ोबर, २०१६ रोजी मा.मख्
ु यमींत्री, प्रधान सधचव, नगरववकास व व्यवस्थापकीय
सींचालक, लसडको, बेलापुर याींना लेखी ननवेदन हदले आिे, िे िी खरे आिे काय,

(३) असल्यास, सदर ननवेदनानुसार शासनाने कोणती कायावािी केली वा करण्यात येत आिे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२०-०२-२०१७) :(१) व (२) िोय.
(३) व (४) लसडको सींचालक मींडळाच्या ठराव क्र. ८८१९ नुसार “पायाभूत सेवा शुल्क” नवी

मुींबई क्षेत्रामध्ये हद. ४.३.२००४ च्या कायाालयीन आदे शाद्वारे लागू करण्यात आले. ववकासकाने

लसडकोचे “पायाभूत सेवा शुल्क” भरले नसल्यामुळे इमारत क्र. १४ व १५ ला भोगव्ा
प्रमाणपत्र दे ण्यात आले नािी.

___________

साांगली-लमरज-िपवाड महानगरपाललिेचा वविास आराखडा शासनािडे प्रलांबबत असल्याबाबत
(३२)

७००८८ (१६-०१-२०१७).

श्री.धनजांय (सधीर) गाडगीळ (साांगली) :

सन्माननीय

मख्यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) साींगली-लमरज-कुपवाड मिानगरपाललकेचे डीसीआर (बाींधकाम ववकसन ननयम) मींजूर असून
दे खील ववकास आराखडा शासनाकडे प्रलींबबत असल्यामळ
ु े मिानगरपाललकेचा ववकास खीं्
ु ल्याची
बाब मािे ऑक््ोबर, २०१६ मध्ये ननदशानास आली, िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, सदर ववकास आराखडा नगरववकास ववभागाने प्रलींबबत ठे वण्याची कारणे काय
आिे त,
(३) असल्यास, ववकास आराखडा पण
ा : मींजरू केल्यालशवाय डीसीआर मधील आरक्षणे ववकसीत
ू त
करता येणार नािीत, िे िी खरे आिे काय,
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(४) असल्यास, शासनाने सदर आराखडा मींजुर करणेबाबत कोणती कायावािी केली वा करण्यात
येत आिे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१८-०२-२०१७) :(१), (२), (३) व (४) शासनाने साींगली-लमरज-कुपवाड
मिानगरपाललकेच्या ववकास योजनेच्या भागश: क्षेत्रास मींजूरी शासन अधधसूचना क्र.ह्पीएस-

२००८/२४४/प्र.क्र.१८१४/०९/वव.यो.मींजूरी/नवव-१३ हद. ०४/०४/२०१२ अन्वये हदली आिे . तसेच

उवाररत वगळलेल्या क्षेत्रासाठीच्या ववकास योजनेस (E.P.) मींजरू ी नगर ववकास ववभागाकडील
अधधसूचना क्र. ह्पीएस-२०१५/१२५१/प्र.क्र.३६३/१६/नवव-१३, हद. ०३/०३/२०१६ अन्वये हदली आिे.
(५) लागू नािी.

___________
पणे महानगरपाललिेच्या सांगणि लॅ बबाबत

(३३)

७०१६० (१६-०१-२०१७).

श्री.ववजय िाळे (लशवाजीनगर) :

सन्माननीय मख्यमांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) पुणे मिानगरपाललकेच्या लशक्षण मींडळाने को्यावधी रुपये खचा करुन सींगणक लॅ ब
उभारली आिे त, िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, सदर लॅ ब चालू अवस्थेत आिे काय, असल्यास, लॅ बमध्ये प्रलशक्षक्षत लशक्षक
उपलब्ध आिे त काय,

(३) असल्यास, सदर लॅ ब सुरु झाल्यापासून ककती ववद्यार्थयांनी प्रलशक्षण घेतले आिे ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१५-०२-२०१७) :(१) िोय िे खरे आिे .
(२) िोय, िे अींशत: खरे आिे . सन २०१६-१७ या शैक्षणणक वषाात

MSCIT झालेल्या प्राथलमक

लशक्षकाींनी ववद्यार्थयांना प्रलशक्षण दे ण्याबाबत शाळाींना पररपत्रक दे ण्यात आलेले आिे .
(३) सन २००४-०५ या शैक्षणणक वषाापासून सींगणक Lab सुरु आिे त. त्यानुसार दरवषी १ ली
ते ८ वी चे अींदाजे ८०,०००/- ववद्याथी प्रलशक्षण घेत आिे त.
___________
बलढाणा नगरपररषदे चे शौचालय बाांधिाम अनदान थिीत असल्याबाबत
(३४)

७०५९५ (१६-०१-२०१७).

श्री.हषावधान सपिाळ (बलढाणा) :

सन्माननीय मख्यमांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) बुलढाणा नगर पररषदे चे स्वच्छता अलभयानाींतगात असलेले शौचालय बाींधकाम अनुदान
थकीत असल्याची बाब मािे ऑक््ोबर, २०१६ वा त्या सुमारास ननदशानास आली आिे, िे खरे
आिे काय,

वव.स. २७८ (23)
(२)

असल्यास,

थकीत

अनुदानामळ
ु े

शिरातील

अनेक

लाभाथी

शौचालय

बाींधकाम

अनुदानापासून वींधचत आिे त, िे िी खरे आिे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त या प्रकरणी मख्
ु याधधकारी, नगर पररषद, बल
ु ढाणा याींनी हदनाींक ३
सप््ें बर, २०१६ रोजी वा त्यासुमारास शासनाकडे मागणी केली आिे , िे िी खरे आिे काय,
(४)

असल्यास,

बुलढाणा

नगर पररषद अींतगात

शौचालय

बाींधकामाचे

थककत

दे ण्याबाबत शासनाने कोणती कायावािी केली वा करण्यात येत आिे ,

अनुदान

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०७-०२-२०१७) :(१) िे खरे नािी.
(२) स्वच्छ मिाराषर अलभयान (नागरी) अींतगात बुलढाणा नगरपररषद क्षेत्रात १८५४ लाभार्थयांना

शौचालय बाींधकामासाठी अनुदानाचा लाभ दे ण्यात आला आिे . त्यापैकी ११५४ शौचालयाचे
बाींधकाम पण
ू ा झाले असन
ू ६९१ शौचालयाचे बाींधकाम प्रगतीपथावर आिे .
(३)

स्वच्छ

मिाराषर

नगरपररषदे स

रु.२.८८

अलभयान

को्ी

(नागरी)

इतका

ननधी

अींतगात

शौचालय

ववतरीत

करण्यात

बाींधकामाकररता
आला

आिे .

बुलढाणा

बुलढाणा

नगरपररषदे मार्फात शासनास शौचालय बाींधकामाकरीता अनतररक्त ननधीची मागणी अद्याप

करण्यात आली नािी. तशी मागणी प्राप्त िोताच आवश्यकतेनुसार अनुदान ववतरीत करण्यात
येईल.

(४) व (५) प्रश्न उद््ावत नािी.
___________
नालशि येथील सातपर अांबड-लसडिो ललांि रोडवरील पलाच्या बाांधिामाबाबत
(३५)

७०७८५ (१६-०१-२०१७).

श्रीमती सीमाताई हहरे (नालशि पश्श्चम) :

सन्माननीय

मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) नालशक येथील सातपुर-आय्ीआय-अींबड-लसडको ललींक रोडवरील नासडी नाल्यावर नववन
पुलाचे बाींधकाम करण्याची मागणी नालशक (प) ववभागाच्या लोकप्रनतननधीींनी मिापाललका
प्रशासनाकडे मािे माचा, २०१६, मे, २०१६, जुलै २०१६ तसेच मािे नोव्िें बर, २०१६ मध्ये
शासनाकडे केलेली आिे , िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, सदरिु पल
ु ाच्या बाींधकामास मींजरु ी दे ण्याचे दृष्ीने मिापाललका प्रशासनाकडून
काय कायावािी करण्यात आली वा येत आिे तसेच सदर पुलाच्या बाींधकामाची ननकड लक्षात
घेऊन शासन ववशेष बाब म्िणून या कामास मींजुरी दे ऊन ववशेष अनुदान उपलब्ध करुन दे णार
आिे काय,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२०-०२-२०१७) :(१) िोय, िे खरे आिे .
(२) सदर पुलाचे काम िे नालशक मिानगरपाललका क्षेत्रात प्राथलमक योसी सुववधाींच्या
ववकासासाठी ववशेष अनुदानाींतगात प्रस्ताववत आिे.

वव.स. २७८ (24)
त्याअनुषींगाने पुलाच्या ववस्तारीकरणाच्या बाींधकामाबाबत जजल्िाधधकारी, नालशक याींचे

मार्फात ववशेष अनुदान लमळण्याबाबत शासनाकडे प्रस्ताव सादर करण्याचे मिानगरपाललकेमार्फात
प्रस्ताववत आिे .

(३) प्रश्न उद््ावत नािी.
___________
औरां गाबाद श्जल््यातील लसल्लोड शहराला पाणीपरवठा िरण्याबाबत
(३६)

७०९६० (१६-०१-२०१७).

श्री.अब्दल सत्तार (लसल्लोड), श्री.अलमन पटे ल (मांबादे वी) :

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) औरीं गाबाद जजल््यातील लसल्लोड शिराला पाणीपरु वठा करणाऱ्या खेळना प्रकल्पाच्या
पाणलो् क्षेत्रात समाधानकारक पाऊस न झाल्याने केवळ मत
ृ पाणीसाठा लशल्लक असल्याने
शिराला

तीन

हदवसाआड

पाणीपुरवठा

करण्यात

येत

असल्याचे

मािे

सप््ें बर,

२०१६

मध्ये ननदशानास आले आिे , िे खरे आिे काय,
(२) असल्यास, येथील भववषयातील तीव्र पाणी ्ीं चाई लक्षात घेऊन सदर प्रकल्पातील
जलसाठ्यातील पाण्याचे का्े कोर ननयोजन करण्याबाबत तसेच लसल्लोड शिरासाठी मींजरू
झालेली खडकपूणाा वाढीव पाणीपुरवठा योजना ननधााररत वेळेत पूणा करण्याबाबत कोणती
कायावािी केली वा करण्यात येत आिे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०३-०३-२०१७) :(१) व (२) सद्यजस्थतीत लसल्लोड शिरास खेळणा मध्यम
प्रकल्पातून पाणी पुरवठा िोतो. सन २०१६-२०१७ या वषाात खेळणा क्षेत्रात कमी पाऊस
झाल्याने सध्या सुमारे ३६ ्क्के पाणीसाठा उपलब्ध आिे . साधारणत: ३१ मे, २०१७ पयंत िा

पाणीसाठा पुरेल. त्यानींतर हद.३१ जुल,ै २०१७ पयंत धरणात चर घेवून पाणी पुरवठा करता
येईल.

खडकपूणाा प्रकल्पातून वाढीव पाणीपुरवठा करण्यासाठी लसल्लोड-भोकरदन सींयुक्त पाणी

पुरवठा योजनेस मान्यता हदलेली असन
ू आतापयंत रु.४८.९० को्ी ननधी शासनाने उपलब्ध
करुन हदला आिे . या योजनेचे काम प्रगती पथावर आिे .
(३) प्रश्न उद््ावत नािी.
___________
भसावळ नगरपाललिेच्या वैयश्क्ति शौचालय योजनेबाबत
(३७)

७१०६८ (१६-०१-२०१७).

श्री.सांजय साविारे (भसावळ) :

सन्माननीय मख्यमांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) भुसावळ नगरपाललकेने वैयजक्तक शौचालय योजनेतून भस
ु ावळ शिरातील १ िजार ३१७
लाभार्थयांना मािे मे, २०१६ दरम्यान अनद
ु ान दे वू केले िोते, िे खरे आिे काय,

वव.स. २७८ (25)
(२) असल्यास, अनुदान घेतलेल्या लाभार्थयांपैकी कािीींनी अनुदान घेवूनिी शौचालयाचे बाींधकाम
अपूणा ठे वले असल्याची बाब मािे ऑक््ोबर, २०१६ मध्ये नगरपाललकेच्या ननदशानास आली
आिे , िे िी खरे आिे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी चौकशी करण्यात आली आिे काय, चौकशीच्या अनुषींगाने दोषी
आढळणा-या व्यक्तीींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आिे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०७-०२-२०१७) :(१) िोय, िे खरे आिे .
(२) व (३) िोय, िे खरे आिे .
स्वच्छ मिाराषर अलभयान (नागरी) अींतगात भुसावळ नगरपररषद कायाक्षेत्रातील शौचालय

बाींधकामासाठी अनुदान प्राप्त झालेल्या एकूण ९५८ लाभार्थयांपैकी बाींधकाम सुरु न केलेल्या
लाभार्थयाींची चौकशी करुन नगरपाललकेमार्फात त्याींना नो्ीस बजावण्यात आली िोती. त्यानींतर

३१ लाभार्थयांनी जागे अभावी शौचालयासाठी ववतरीत केलेले अनुदान नगरपररषदे स परत केले
आिे . तर १८८ लाभार्थयांनी शौचालयाचे बाींधींकाम पूणा केले आिे.

शौचालयाच्या बाींधकामासाठी अनुदान प्राप्त िोवून िी शौचालयाचे बाींधकाम सुरु न

करणाऱ्या उवाररत ७३९ लाभार्थयांवर नगरपररषदे मार्फात र्फौजदारी स्वरुपाचे गुन्िे

दाखल

करण्यापव
ु ी त्याींना अींनतम नो्ीस बजावण्यात आली आिे .
(४) प्रश्न उद््ावत नािी.

___________
महाराष्ट्र िामगार िल्याण मांडळाला नवीन इमारतीचे बाांधिाम
िरण्यास शासनाने स्थधगती हदल्याबाबत

(३८)

७१०७० (१६-०१-२०१७).

श्री.सांजय साविारे (भसावळ) :

सन्माननीय िामगार मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) मिाराषर कामगार कल्याण मींडळाला नवीन इमारतीचे बाींधकाम करण्यास शासनाने
स्थधगती आदे श हदले असताना मींडळाने गत १० वषाात राज्यभरात हठकहठकाणी १९ इमारती
बाींधल्याची बाब मािे सप््ें बर, २०१६ दरम्यान ननदशानास आली, िे खरे आिे काय,
(२) असल्यास, उक्त घ्नेची चौकशी करण्यात आली आिे काय,
(३) असल्यास, चौकशीच्या अनष
ु ींगाने दोषी आढळणाऱ्या व्यक्तीींवर शासनाकडून कोणती
कारवाई केली वा करण्यात येत आिे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्री. सांभाजी पाटील-ननलांगेिर (०२-०३-२०१७) :(१) सदर आशयाचे वत्ृ त वतामानपत्रात हद.०९
सप््ें बर, २०१६ रोजी आले आिे .
(२) िोय.

वव.स. २७८ (26)
(३) हदनाींक १८/०२/२०१७ रोजी उपरोक्त नमूद कामाींची चौकशी करण्यासाठी कामगार आयुक्त
याींचे अध्यक्षतेखाली सलमती गठीत करण्यात आली आिे .
(४) प्रश्न उद््ावत नािी.
___________
पणे महापाललिेने सरु िेलेल्या टररस्ट गाईड योजनेबाबत
(३९)

७१३३२ (१६-०१-२०१६).

श्रीमती मेधा िलिणी (िोथरुड) :

सन्माननीय मख्यमांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) पुणे शिरात येणाऱ्या पािुण्याींच्या स्वागतासि त्याींना सींपण
ू ा शिराची ओळख करुन
दे ण्याच्या दृष्ीने मिापाललकेने सरु
क
े
ले
ल
ी
्
ररस््
गाईड
योजना
रखडल्याचे मािे सप््ें बर,
ु
ु
२०१६ मध्ये ननदशानास आले आिे , िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, सदरिू योजना रखडल्याने ्ुररस्् गाईडच्या प्रलशक्षणावर झालेल्या खचााचा
अपव्यय झाला आिे , िे िी खरे आिे काय,
(३) असल्यास, सदर योजनेबाबत मिापाललकेकडून िोत असलेले दल
ा व झालेल्या आधथाक
ु क्ष
नक
ु सानीबाबत शासनाने काय कायावािी केली वा करण्यात येत आिे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची करणे कोणती आिे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०७-०२-२०१७) :(१), (२) व (३) * ्ुरीस्् गाईड योजना अशी कोणतीिी

योजना पण
ु े मिानगरपाललकेने राबववलेली नािी. तथावप, पण
ु े मिानगरपाललका, समाज ववकास
ववभाग व Maharashtra State Institute of Hotel Management and Catering

Technology, Pune या सींस्थेच्या सींयुक्त सिकायााने सन २०१६ मध्ये तीन आठवडयाचे
प्रलशक्षण आयोजजत करणेत आले िोते.


एकूण २८ ववद्यार्थयांकरीता प्रलशक्षण आयोजजत करण्यात आले असून या प्रलशक्षणाकरीता

एकूण रु. ८४०००/- खचा झालेला आिे. प्रलशक्षण पण
ू ा केलेल्या लाभार्थयांना पण
ु े
मिानगरपाललका व समाज ववकास ववभागामार्फात प्रमाणपत्र ववतरीत करण्यात आलेली
आिे त.

(४) प्रश्न उद््ावत नािी.
___________
डोंबबवली येथील महानगरपाललिेच्या शास्त्रीनगर रूग्णालयातील डॉक्टरला मारहाण िेल्याबाबत
(४०) ७१३९५ (१६-०१-२०१७).

श्री.आलसफ शेख (मालेगाांव मध्य), श्री.अलमन पटे ल (मांबादे वी),

श्री.अस्लम शेख (मालाड पश्श्चम) :
काय :-

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील

(१) डोंबबवली येथील मिानगरपाललकेच्या शास्त्रीनगर रूग्णालयात ऑथोपेडीक डॉक््र उपलब्ध
नसल्याने दस
ु ऱ्या रूग्णालयात जाण्याचा सल्ला दे णाऱ्या एका डॉक््रसि सुरक्षारक्षकाला

वव.स. २७८ (27)
रूग्णाींच्या सिकाऱ्याींनी मारिाण केली असल्याचे मािे ऑगस््, २०१६ दरम्यान ननदशानास आले
आिे , िे खरे आिे काय,
(२) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी करून या िल्लेखोराींवर कोणती कारवाई केली वा
करण्यात येत आिे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२२-०२-२०१७) :(१) िोय, िे खरे आिे .
(२) या प्रकरणी मिानगरपाललकेकडून ववषणन
ू गर पोलीस स्थानक, डोंबबवली (पजश्चम) येथे
एर्फ.आय.आर. नोंदववण्यात आला आिे .

या अनुषींगाने पोलीसाींकडून सींबींधधत आरोपीववरुध्द भारतीय दीं ड ववधानाच्या कलम ३५३,

३३२, ३४२, ५०४ आणण ३४ अींतगात गुन्िा दाखल करण्यात आला असून पोलीसाींकडून पुढील
कायावािी सरु
ु असल्याचे आयक्
ु त, कल्याण-डोंबबवली मिानगरपाललका याींनी कळववले आिे .
(४) प्रश्न उद््ावत नािी.

___________
नालशि महापाललिेच्या आधथाि श्स्थतीबाबत
(४१)

७१४१२ (१६-०१-२०१७).

श्री.योगेश (बाप)ू घोलप (दे वळाली) :

सन्माननीय मख्यमांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नालशक मिापाललकेचा वाढता खचा आणण घ्ते उत्पन्न यामळ
ु े मिापाललकेची आधथाक
जस्थती हदवसेंहदवस ढासळत चालली असल्याचे मािे सप््ें बर, २०१६ मध्ये ननदशानास आले
आिे , िे खरे आिे काय,
(२) असल्यास, या सवा प्रकाराने नालशक मिापाललकेच्या पत ननजश्चतीवर धोका ननमााण झाला
आिे , िे िी खरे आिे काय,
(३) असल्यास, शासनाने याबाबत चौकशी करून नालशक मिापाललकेला या अडचणीतन
ू बािे र
काढण्याबाबत कोणत्या उपाययोजना केल्या आिे त वा करण्यात येत आिे त,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०९-०२-२०१७) :(१) व (२) िे खरे नािी.
(३) नालशक मिानगरपाललकेची आधथाक जस्थती ढासळलेली नसल्याने चौकशीचा प्रश्न उद््ावत
नािी.

(४) प्रश्न उद््ावत नािी.

___________

नालशि शहरात लसांहस्थ पवािाळात िेलेल्या ववववध वविासिामाांबाबत
(४२)

७१४१९ (१६-०१-२०१७).

श्री.योगेश (बापू) घोलप (दे वळाली) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्यमांत्री

वव.स. २७८ (28)
(१) नालशक येथील लसींिस्थ कींु भमेळयाच्या काळात ४६२ को्ी रुपये खचन
ुा शिराला जोडणाऱ्या
ररींगरोडची ननलमाती केल्यानींतर ररींगरोडच्या दे खभालीकडे मिापाललकेने दल
ा केल्याने ररींगरोडची
ु क्ष
मोठ्या प्रमाणात दरु वस्था झाली आिे , िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, लसींिस्थ पवाकाळात केलेल्या ववववध ववकासकामाींची अशीच दरु वस्था झाली
आिे , िे िी खरे आिे काय,

(३) असल्यास, उक्त ररींगरोडची व इतर कामाींची दरु
ु स्ती करण्याबाबत शासनाने कोणती
कायावािी केली वा करण्यात येत आिे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१०-०२-२०१७) :(१) िे खरे नािी.
(२) िे खरे नािी.
(३) लसींिस्थ कींु भमेळ्याच्या काळात करण्यात आलेल्या ररींगरोड व इतर रस्त्याींच्या कामाींच्या

ननववदे त तीन वषा दोषननवारण कालावधी अींतभत
ुा असल्याने, आवश्यकता भासल्यास सींबींधधत
मक्तेदारामार्फात दरु
ु स्ती करण्यात येते.
(४) प्रश्न उद््ावत नािी.

___________
लमरा-भाईंदर येथील उत्तनच्या समद्र किनायायावरील िचरा समस्येबाबत
(४३)

७१४८२ (१६-०१-२०१७).

(िल्याण पूव)ा :

श्री.लशरीषदादा चौधरी (अमळनेर), श्री.गणपत गायिवाड

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) लमरा भाईंदर येथील उत्तनच्या समुद्र ककनाऱ्यावर पाच ककलोलम्र परीसरात कचऱ्याचे

प्रचींड हढग साठुन दग
ं ी पसरल्याने स्थाननक मजच्छमार रहिवाशाींना त्रास िोत असून उक्त
ु ध
हठकाणी येणाऱ्या पया्काींनी सुद्धा पाठ कर्फरववल्याचे हदनाींक १५ ऑक््ोबर, २०१६ रोजी वा
त्यासम
ु ारास ननदशानास आले आिे, िे खरे आिे काय,

(२) असल्यस, स्वच्छ भारत अलभयानाींतगात इतर हठकाणी सार्फसर्फाई िोत असताना सदर
हठकाणी सार्फसर्फाई करण्याबाबत मिापाललका प्रशासन हदरीं गाई करत असल्याने पररसरातील
नागररक त्रस्त झाले आिे त, िे िी खरे आिे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाकडून कोणती कायावािी करण्यात आली वा येत आिे ,
(४)

नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२२-०२-२०१७) :(१) िे खरे नािी.
लमरा-भाईंदर मिानगरपाललका िद्दीतील समुद्र ककनाऱ्यावरील कचऱ्याची मिानगरपाललकेकडून

ननयलमतपणे सार्फसर्फाई करण्यात येते.
(२)

व

(३)

लमरा-भाईंदर

मिानगरपाललकेकडून

हद.

१७/०९/२०१६

रोजी

स्वच्छ

भारत

अलभयानाींतगात ववशेष सार्फसर्फाई मोिीम राबववण्यात आली आणण लोक सिभागातून सदरचा
पररसर स्वच्छ करण्यात आला.

वव.स. २७८ (29)
तसेच मिानगरपाललका क्षेत्रातील समुद्र ककनाऱ्यावर ननयलमतररत्या सार्फसर्फाई करण्यासाठी

मिानगरनपाललकेकडून वेळोवेळी मोिीम राबववण्यात येत असल्याचे आयुक्त, लमरा-भाईंदर
मिानगरपाललका याींनी कळववले आिे .
(४) प्रश्न उद््ावत नािी.
___________
जळगाव शहराच्या मध्यवती भागामधून गेलेल्या राष्ट्रीय महामागा क्र ६ बाबत
(४४)

७१७१४ (१६-०१-२०१७).

श्री.सरे श (राजम
ू ामा) भोळे (जळगाव शहर) :

सन्माननीय

मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राषरीय मिामागा क्र. ६ जळगाव शिराच्या मध्यवती भागामधन
ू गेला असन
ू त्यामळ
ु े

शाळा, कॉलेज इतर कमाचारी याींना या भागातून ये-जा करत असताींना त्रास िोत असन
ु
अपघाताींचे प्रमाणिी हदवसेंहदवस वाढत आिे , िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, सदर मिामागाास लागून असलेल्या समाींतर रस्त्याींची दरु
ु स्ती करण्यासाठी
मिापाललकेची आधथाक पररजस्थती नसल्याने दरु
ु स्ती झालेली नािी, िे िी खरे आिे काय,
(३)

असल्यास,

शासनाने

सदर

रस्त्याींची

दरु
ु स्ती

करून

नागररकाींना

वापरास

मोकळे

करण्याबाबत कोणती कायावािी केली आिे वा करण्यात येत आिे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१०-०२-२०१७) :(१) िोय.
(२) व (३) सदर समाींतर रस्त्याची मालकी िी राष्ीय मिामागा प्राधधकरण, नवी हदल्ली
याींच्याकडे असल्याने, सदर समाींतर रस्ता त्याींनी ववकसीत करणे आवश्यक असून याबाबत
वेळोवेळी राषरीय मिामागा प्राधधकरण याींना मिानगरपाललकेमार्फात कळववण्यात आले आिे .
(४) प्रश्न उद््ावत नािी.
___________
पणे महापाललिेच्या दवाखान्याबाबत
(४५)

७१७१९ (१६-०१-२०१७).

श्रीमती मेधा िलिणी (िोथरुड) :

सन्माननीय मख्यमांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) पुणे मिापाललकेच्या दवाखान्यावर अत्यींत दरु वस्था झाल्यामुळे डेंग्यू, धचकनगुननया,
व्िायरल िवामान व स्वाईन फ्लल्यू यासारखे साथीचे आजार हदवसेंहदवस वाढत असल्याचे
ननदशानास आले आिे , िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, सदरिू बाब लोकाींच्या आरोग्याला धोका ननमााण करणारी असल्यामुळे
मिापाललकेने याबाबत कोणती कायावािी केली वा करण्यात येत आिे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे कोणती आिे त ?

वव.स. २७८ (30)
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०४-०२-२०१७) :(१) िे खरे नािी.
(२) पुणे मिानगरपाललकेमार्फात आरोग्य कायाालय, कक्कजन्य आजाराींचा प्रादभ
ु ााव रोखणेसाठी
ववववध उपक्रम राबववणेत येत आिे त.


पुणे मिानगरपाललकेमार्फात पुणे शिरात गरजू नागररकाींना आरोग्य सेवा सुववधा पुरववली
जाते.



पुणे मिानगरपाललकेच्या आरोग्य खात्याअींतगात कायारत असलेल्या साथीरोग ननयींत्रण
ववभागामार्फात पुणे शिरात साथीच्या रुग्णाींवर वेळोवेळी ननयींत्रण ठे वले जाते.



पण
ु े

मिानगरपाललकेच्या

डॉ.नायडू

साींसधगाक

रुग्णालयासिीत

५४

दवाखाने

/रुग्णालयाकडील स्वाईल फ्ललू प्राथलमक उपचार केंद्र तसेच १३ खाजगी रुग्णालयाींमार्फात
स्वाईन फ्ललू बाबत तपासणी व उपचार करण्यात येत आिे.


पुणे शिरातील खाजगी वैद्यकीय व्यवसानयकाींचे प्रलशक्षण घेण्यात आले असून ववधध
जनजागत
ु े मिानगरपाललका स्तरावर राबववण्यात येत आिे त.
ृ ी कायाक्रम पण



साथीच्या आजाराींवर ननयींत्रण ठे वणेकररता पुणे मिानगरपाललका स्तरावर एक सलमती
तयार करण्यात आली आिे .

(३) प्रश्न उद््ावत नािी.

___________

पणे महापाललिेच्या पाळणाघरात ववववध सववधाांचा अभाव असल्याबाबत
(४६)

७१८६९ (१६-०१-२०१७).

श्रीमती मेधा िलिणी (िोथरुड) :

सन्माननीय मख्यमांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पुणे मिापाललकेच्या पाळणाघरात ववववध सुववधाींच्या अभाव असल्यामळ
ु े मुलाींची गैरसोय
िोत असल्याचे मािे जुल,ै २०१६ मध्ये ननदशानास आले आिे , िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, २० वषाापव
ू ी लशवाजीनगर गावठाणात सरु
ु करण्यात आलेल्या पाळणाघरात
कोंद् वातावरण असुन पुरेसे बबछाने व खेळण्यासाठी पुरेशी खेळणेिी उपजस्थत नािी आिे , िे
िी खरे आिे काय,

(३) असल्यास, शासनाने याबाबत कोणती कायावािी केली वा करण्यात येत आिे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे कोणती आिे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०४-०२-२०१७) :(१), (२) व (३) िे खरे नािी.


पण
ु े मिानगरपाललका, समाज ववकास ववभागामार्फात मनपा शाळा क्र. ३३ लाल बिादरू
शास्त्री शाळा, काँग्रेस

भवनाच्या मागे, लशवाजीनगर, पुणे ५ येथे पाळणाघर सन १९९४

पासून सुरु असून सदरच्या पाळणाघरामध्ये वयोग् ३ महिने ते ५ वषाापयंतच्या मुलाींना
अल्पदरामध्ये त्याींची दे खभाल स.७ ते सींध्या ७ वाजेपयंत करण्यात येते.


पाळणाघराची वास्तु जन
ु ी दगडी इमारत असून त्याचे नत
ु नीकरण करणे येवून या उपक्रम
करीता वापरणेत येत आिे .



सदर वास्तु प्रशस्त स्वरुपात आिे . या हठकाणी ५० मुलाींची क्षमता असून, पुणे
मिानगरपाललका सेवकाींसाठी दरमिा रु. १००/- र्फी असन
ू व इतर नागरीकाींसाठी रु. १५०/र्फी आकारण्यात येत,े सद्य:जस्थतीत एकूण २२ मल
ु े पाळणाघरात दाखल आिे त.

वव.स. २७८ (31)



मुलाींच्या आरोग्य दे खभालीकरीता पुणे मिानगरपाललका, आरोग्य ववभागाकडील दोन नसा

लशफ्ल्मध्ये कायारत असन
ू स्वच्छता, आिार, मल
ु ाींची नैसधगाक, सि
ु ष
ु ा, सींडास बाथरुम
सार्फ करणे अन्न गरम करुन दे ण,े पररसर स्वच्छता करणे इ. कामाकरीता स्वयींसेववकाची
नेमणुक करण्यात आलेली आिे.


पाळणाघरातील मल
ु ाींसाठी बबछाने, अन्न, ्ॉयले्, बाथरुम, खेळ इत्यादी सुववधा उपलब्ध
करुन दे ण्यात येतात.

(४) प्रश्न उद््ावत नािी.
___________
पणे चाांदणी चौिातील पेरोल पांपाचे िाम अनधधिृतररत्या सरु असल्याबाबत
(४७)

७१८८३ (१६-०१-२०१७).

श्रीमती मेधा िलिणी (िोथरुड) :

सन्माननीय मख्यमांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) पुणे चाींदणी चौकातील पेरोल पींपाचे बाींधकाम अनधधकृतररत्या सुरु असल्याची बाब मािे
ऑगस््च्या पहिल्या आठवडयात ननदशानास आली आिे , िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, सन २०१० मध्ये इींधनामध्ये भेसळ आढळल्यामळ
ु े एचपीसीएल कींपनीने िा
पेरोल पींप बींद करून सवा परवानग्या काढून आमच्या कुठल्यािी जन्
ु या परवानग्या वापरण्यात
येऊ नये असा खुलासा केला िोता, िे िी खरे आिे काय,

(३) असल्यास, माहिती अधधकार कायाकत्यांनी याबाबत तक्रार मिापाललका प्रशासनाकडे दे ऊन
सुद्धा अनधधकृत बाींधकाम सुरु असल्याचे ननदशानास आले आिे , िे िी खरे आिे काय,
(४) असल्यास, शासनाने यासींदभाात कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आिे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे कोणती आिे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०४-०२-२०१७) :(१) िोय, जुलै २०१६ मध्ये पुणे पेठ बावधन खुदा, सीं.नीं.
२० येथे

अजस्तत्वातील जुन्या बींद पडलेल्या पेरोल पींपाच्या जागेत नव्याने ्ाकी व वपलरचे

काम सरु
ु केल्याची बाब ननदशानास आलेली िोती.

(२) हिींदस्
ु थान पेरोललयम कापोरे शन लल.याींनी त्याींचेकडील हदनाींक २७.७.२०१६ च्या पत्रान्वये

सव्िे क्र. २० बावधन खुदा येथील मे. रुद्र पेरोललयम याींना दे ण्यात आलेली डडलरलशप गुणवत्ता
न राखल्याने व भेसळ सन २०१० मध्ये रद्द केल्याचे नमूद करुन, जुन्या परवानग्या अन्य

कोणत्यािी ऑईल कींपनी करीता अथवा डडलरशीप करीता वापरु नये असे पोललस आयुक्त
पण
ु े, जजल्िाधधकारी, पण
ु े आणण पण
ु े मिानगरपाललकेस कळववलेले आिे .

(३) व (४) जुन्या बींद पडलेल्या पेरोल पींपाच्या हठकाणी नव्याने अनधधकृत बाींधकाम सुरु

झाल्याचे ननदशानास आल्यानींतर पुणे मिानगरपाललकेने हदनाींक २५.८.२०१६ रोजी सदर
जागेवरील अनधधकृत बाींधकाम पाडलेले आिे.
(५) प्रश्न उद््ावत नािी.

___________

वव.स. २७८ (32)
जळगाव महानगरपाललिा िमाचा-याांच्या मालसि वेतनाबाबत
(४८)

७१९१६ (१६-०१-२०१७).

श्री.सरे श (राजम
ू ामा) भोळे (जळगाव शहर) :

सन्माननीय

मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) जळगाव मिानगरपाललकेच्या कमाचा-याींचे मालसक वेतन सुमारे ४-५ महिन्यापासून वेळेवर

िोत नसल्यामळ
ु े त्याींचेवर उपासमारीची वेळ आली असन
ू त्याींना ननयलमत मालसक वेतन
वेळेवर लमळावे यासाठी मिानगरपाललका कमाचारी वगााने शासनाकडे व लोकप्रनतननधीकडे मािे
ऑक््ोबर, २०१६ मध्ये ननवेदनाव्दारे मागणी केलेली आिे , िे खरे आिे काय,
(२) असल्यास, सदर ननवेदनावर शासनाने कोणती कायावािी केली वा करण्यात येत आिे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०९-०२-२०१७) :(१) मिानगरपाललका कमाचारी सींघ्ना व अन्य कामगार
सींघ्ना याींनी मिानगरपाललका कमाचाऱ्याींचे वेतन वेळेवर करणे व इतर मागण्याींबाबत ननवेदन
सादर केले आिे.
(२) मिानगरपाललकेने कमाचाऱ्याींना डडसेंबर, २०१६ पयंतचे ननवत्ृ ती वेतन व वेतन अदा केले
आिे .

(३) प्रश्न उद््ावत नािी.

___________

णखडीसाठे (ता.येवला, श्ज.नालशि) येथील शहीद जवानाचे िटूांबबय
आधथाि मदतीपासन
ू वांधचत असल्याबाबत

(४९)

७१९५६ (१६-१२-२०१६).

श्री.नगन भजबळ (येवला) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) णखडीसाठे

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील

(ता.येवला, जज.नालशक) येथील पजश्चम बींगालमध्ये नक्षलवादी िल्ल्याला

प्रत्युत्तर दे ताींना हदनाींक ३० सप््ें बर, २०११ रोजी शिीद झालेल्या जवानाच्या कु्ूींबबयाींना

मिाराषर शासनाच्या अनुज्ञेय रकमेपासून वींधचत ठे वण्यात आल्याबाबत स्थाननक लोप्रनतननधीने
हदनाींक २७ एवप्रल, २०१६ रोजी वा त्यासम
ु ारास शासनाकडे तक्रार केलेली आिे, िे खरे आिे
काय,

(२) असल्यास, प्रश्न भाग (१) बाबत शासनामार्फात चौकशी करण्यात आली आिे काय,
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले वा तद्नुसार सदर जवानाच्या कु्ूींबबयाींना
आधथाक मदत दे ण्याकरीता शासनामार्फात कोणती कायावािी केली वा करण्यात येत आिे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०८-०३-२०१७) :(१), (२), (३) व (४) कॉन्स्े बल, प्रशाींत बबनराव नागरे िे
८७ Bn, BSF Malda मध्ये कायारत असताना हद. २९ व ३० सप््ें बर, २०११ च्या रात्री
गस्तीवर असताना त्याींनी त्याचे स्वत:च्या सववास ित्याराने स्वत: वर गोळी झाडून आत्मित्या
केलेली आिे .

वव.स. २७८ (33)
कॉन्स्े बल प्रशाींत बबनराव नागरे याींनी स्वत:च्या

सववास ित्याराने स्वत: वर गोळी

झाडून आत्मित्या केलेली आिे . सबब ते शहिदाच्या व्याख्येत येत नािीत. त्यामुळे कॉन्स्े बल
प्रशाींत नागरे याींना शासकीय लाभ अनज्ञ
ु ेय िोत नािी.

___________

जळगाव महानगरपाललिेचा हडिोस एिरिमी परतफेडीचा पाठववलेला प्रस्ताव
(५०)

७२०८१ (१६-०१-२०१७).

श्री.सरे श (राजम
ू ामा) भोळे (जळगाव शहर) :

सन्माननीय

मख्यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) शासनाने जळगाव मिानगरपाललकेचा िुडकोस एकरकमी परतर्फेडीचा १३ को्ी ५८ लाखाींचा
प्रस्ताव पाठववला आिे , िे खरे आिे काय,
(२) असल्यास, त्यासाठी काय उपाययोजना करण्यात आली वा येत आिे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१०-०२-२०१७) :(१) िोय.
(२) केंद्र शासनास सींबींधधत मींत्रालयास मा.मख्
ु य सधचव, मिाराषर राज्य याींच्या स्वाक्षरीने पत्र

पाठववण्यात आले असून, सदर एकरकमी परतर्फेडीचा प्रस्ताव जस्वकारण्याबाबत ववनींती
करण्यात आली आिे .

(३) प्रश्न उद््ावत नािी.
___________

ववधान भवन :

डॉ. अनांत िळसे

मांबई.

प्रधान सधचव,
महाराष्ट्र ववधानसभा.

_________________________
शासकीय मध्यवती मुद्रणालय, मुींबई.

