अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ३७९ वी यादी

महाराष्ट्र ववधानसभा
चौथे अधधवेशन, २०१७
___________

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५०
___________

महानगरपालििा आरोग्य सेवा अधीनस्त इस्स्पतळात मात ृ
दग्ु ध पतपेढी तातडीने सुरु िरण्याबाबत

(१)

३९८३७ (१३-५-२०१६).

श्री.अबू आजमी (मानखूदद लशवाजीनगर) :

सन्माननीय

मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) महानगरपाललका आरोग्य सेवा अींतगगतच्या इस्पपतळात वा वववाक्षितपणे महानगरपाललका
सामान्य रुग्णालयात, पवाथ्य उपकेंद्रात तसेच महानगरपाललका आरोग्य सेवा अधीनपत
इस्पपतळात मात ृ दग्ु ध पतपेढी तातडीने सुरु करण्याबाबत तसेच परु े शा वा अत्याधुननक सोयीसुववधा तसेच मानवी दग्ु धपेढी सींदर्ागतील

सोयी-सुववधा नसल्याबाबतची बाब मा.मुख्यमींत्री,

मींत्री (सावगजननक आरोग्य, कु्ुींब व वैद्यकीय लशिण), राज्यमींत्री (सावगजननक आरोग्य व कु्ुींब
कल्याण व वैद्यकीय लशिण), महासींचालक (सावगजननक आरोग्य, कु्ुींब कल्याण व वैद्यकीय
लशिण) तसेच त्याींच्या असलेल्या सींबींधधत इस्पपतळाच्या प्रमख
ु ाींकडे महानगरपाललका प्रादे लशक

आरोग्य तथा वैद्यकीय लशिण अधधकारी याींच्या ननदशगनास सदरची बाब माहे जानेवारी, २०१६
वा त्या सुमारास वैद्यकीय िेत्रातील प्रमख
ु आणण सींबींधधत इस्पपतळाींच्या अधधषठाता याींच्या
ननदशगनास आणली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, प्रश्नोक्त बाब (१) च्या अनष
ु ींगाने राज्यातील वैद्यकीय सींपथाींचे प्रमख
ु ,
लोकप्रनतननधी याींनी सदरची बाब शासनाच्या आरोग्य तथा वैद्यकीय लशिण ववर्ागाकडे लेखी

पवरुपात वा वेळोवेळी झालेल्या सावगजननक आरोग्य तथा वैद्यकीय मेळाव्यात नोंदववली, हे ही
खरे आहे काय,
(३) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने कोणती धडककृती कायगक्रम आखण्याची कायगवाही केली
वा धडक कृती कायगक्रम गठतत केला आहे तसेच
करण्यात आली वा येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

त्यानुसार कोणती कायगवाहीची अींमलबजावणी

वव.स. ३७९ (2)
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२८-११-२०१७) : (१) व (२) महानगरपाललका आरोग्य सेवा अधीनपत
इस्पपतळात

मातद
ृ ग्ु ध

पतपेढी

तातडीने

सुरू

करण्याबाबत

तसेच

त्याबाबत

पुरेशा

वा

अत्याधुननक सोयी-सुववधा नसल्याबाबतची बाब ननदशगनास आल्याचे महानगरपाललकाींकडून
प्राप्त अहवालानस
ु ार ददसन
ू येत नाही.

(३) बह्
ृ नमुींबई महानगरपाललकेच्या लोकमान्य द्ळक व रा.ए.पमा. रूग्णालयात मातद
ृ ग्ु ध
पतपेढी कायगरत आहे . तसेच राजावाडी
रूग्णालय,

काींददवली

येथे

मातद
ृ ग्ु घ

रूग्णालय, घा्कोपर व डॉ.बाबासाहे ब आींबेडकर

पतपेढी

कायागस्न्वत

करण्याची

कायगवाही

बह्
ृ नमुींबई

महानगरपाललकेच्या पतरावर सरू
ु आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

महानगरपालििा आरोग्य सेवा अधीनस्त इस्स्पतळात क्षयरोगापासन
ू बचाव
(२)

िरण्यािररता पुरेशा वा अत्याधुननि सोयी-सुववधा नसल्याबाबत

३९८४१ (१७-५-२०१६).

श्री.अबू आजमी (मानखूदद लशवाजीनगर) :

मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

राज्य

शासकीय

आरोग्य

सेवा

तसेच

महानगरपाललका

आरोग्य

सेवा

सन्माननीय
अींतगगतच्या

इस्पपतळात वा वववाक्षितपणे महानगरपाललका सामान्य रुग्णालयात, पवाथ्य उपकेंद्रात तसेच
महानगरपाललका आरोग्य सेवा अधीनपत इस्पपतळात ियरोगापासन
ू बचाव करण्याकररता पुरेशा

वा अत्याधुननक सोयी-सुववधा तसेच ियरोगासारख्या रोगाींवरील औषधोपचाराच्या सोयी-सुववधा

नसल्याबाबद्ची बाब मा.मुख्यमींत्री, मींत्री (सावगजननक आरोग्य व वैद्यकीय लशिण), राज्यमींत्री

(सावगजननक आरोग्य व वैद्यकीय लशिण), महासींचालक (सावगजननक आरोग्य व वैद्यकीय
लशिण) तसेच सींबींधधत महानगरपाललका प्रादे लशक आरोग्य वैद्यकीय लशिण अधधकारी याींच्या
ननदशगनास सदरची बाब माहे जानेवारी २०१६ वा त्या सुमारास वैद्यकीय िेत्रातील प्रमुखाींनी
आणण सींबींधधत इस्पपतळाींच्या अधधषठाता याींच्या ननदशगनास आणली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, प्रश्नोक्त बाब (१) च्या अनुषींगाने राज्यातील वैद्यकीय सींपथाींचे प्रमख
ु ,
जनप्रनतननधी याींनी सदरची बाब शासनाच्या आरोग्य तथा वैद्यकीय लशिण ववर्ागाकडे लेखी

पवरुपात वा वेळोवेळी झालेल्या सावगजननक आरोग्य तथा वैद्यकीय मेळाव्यात नोंदववली, हे ही
खरे आहे काय,
(३) असल्यास, सदर बाबतीत शासनाने कोणती धडककृती कायगक्रम आखण्याची कायगवाही केली
वा धडक कृती कायगक्रम गठतत केला आहे तसेच
करण्यात आली वा येत आहे ,

त्यानस
ु ार कोणती कायगवाहीची अींमलबजावणी

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२८-११-२०१७) : (१) व (२) महानगरपाललका आरोग्य सेवा व सावगजननक
आरोग्य ववर्ागाच्या अधीनपत इस्पपतळात ियरोगापासन
बचाव करण्याकररता परु े शा वा
ू
अत्याधुननक सोयी-सुववधा तसेच ियरोगाींवरील औषधोपचाराच्या सोयी-सुववधा नसल्याबाबतची

बाब ननदशगनास आल्याचे महानगरपाललकाींकडून व सावगजननक आरोग्य ववर्ागाकडून प्राप्त
अहवालानस
ु ार ददसून येत नाही.

वव.स. ३७९ (3)

(३) तथावप, सावगजननक आरोग्य ववर्ाग व महानगरपाललकेच्या अधीनपत दवाखान्यामधून
सुधाररत राषरीय ियरोग ननयींत्रण कायगक्रम राबववण्यात येत आहे . त्या अींतगगत ियरोगी

रूग्णाींचे सव्हे िण,ननदान, मोफत औषधोपचार व समप
ु दे शन करण्यात येते. मींब
ु ई शहरातील
गोवींडीसारख्या अनतप्रादग र्
ू ाव असणाऱ्या िेत्रात औषध प्रनतरोधी ियरुग्णाींसाठत ववशेष कायगक्रम
राबववण्यात येत आहे .
बन्ृ हमुींबई

महानगरपाललकेमाफगत

राषरीय

ियरोग

ननयींत्रण

कायगक्रमाींतगगत

खालील

उपाययोजना करण्यात आल्या आहे त.
• ियरोग व औषध प्रनतरोधी ियरोगाच्या त्वरीत ननदानासाठत व औषधोपचारासाठत ५७
ियरोग धचककत्सालय, १३४ सुक्ष्मदशी केंद्रे , ९ डी.आर. ्ी. बी. उपचार केंद्रे , ९३२ कम्यूनन्ी
डॉ् प्रोव्हायडसगद्वारे मोफत ननदान व औषधोपचार करण्यात येतात.
• प्रर्ावी उपचाराकरीता औषध प्रनतरोधी ियरुग्णाींकरीता ८
कायगरत आहे व समप
ु दे शक नेमण्यात आलेले आहे त.
अ्ीसािेप कायगक्रमाींतगगत उपलब्ध करण्यात आले आहे .
• एम.एस.एफ. या अशासकीय सींपथेच्या समन्वयाने

डी.आर. ्ी.बी. उपचार केंद्रे

बेडाक्यल
ु ीन हे नवीन औषध हे

औषध प्रनतरोधी ियरुग्णाींकरीता ववशेष

कायगक्रम राबववण्यात येणार आहे .
• १२ अनतसींवेदनशील ववर्ागामध्ये घर र्े्ीद्वारे सव्हे िण करण्यात येते.
ियरोग सींदेशाची लर्तीपत्रके व मादहती पत्रके प्रदशीत करण्यासाठत औषध ववक्रेता सींघ्नाींच्या
सहर्ागाकरीता कायगशाळा घेण्यात आल्या आहे त.
(४) प्रश्न उदर्वत नाही.

___________
नाांदेड महानगरपालििेने बी.एस. यु.पी योजनेअांतगदत िामे िरण्यासाठी
पांधे या िांपनीस ददिेिी िामे अपण
ू द असल्याबाबत

(३)

४३९८७ (०७-०५-२०१६).

श्री.सभ
ु ाष साबणे (दे गिूर), श्री.हेमांत पाटीि (नाांदेड दक्षक्षण),

श्री.प्रतापराव पाटीि धचखिीिर (िोहा) :
करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा

(१) नाींदेड महानगरपाललकेने बी.एस. यु.पी. योजनेअींतगगत कामे करण्यासाठत पींधे या कींपनीस
ददलेल्या मोबीलायझेशन अडव्हासनच्या ननधीतन
ू अद्यापी कामे करण्यात आलेली नाहीत, हे
खरे आहे काय,

(२) "असल्यास, उक्त रक्कमेवर सवगसाधारण सर्ेच्या ठरावाद्वारे व्याजदर आकारावा अशी
लशफारस आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, कींपनीकडून सदरचा ननधी वसल
ु करण्याबाबत कोणती कायगवाही करण्यात आली
वा येणार आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. ३७९ (4)
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०९-११-२०१७) : (१) हे खरे आहे .
बी.एस.यु.पी. प्रकल्पाची जागा महानगरपाललकेकडे हपताींतरीत न होऊ शकल्यामुळे,

तसेच केंद्र शासनाने हा प्रकल्प रद्द केल्यामळ
ीं गगत कींत्रा्दारास ददलेल्या
ु े या योजनेअत
मोबीलायझेशन ॲडव्हान्स ननधीतन
ू कामे सरु
ु होऊ शकली नाहीत.
(२) हे खरे नाही.

(३) या प्रकरणात एन.्ी.सी. मील प्रकल्पाला ददलेला सींपूणग मोबीलायझेशन ॲडव्हान्स हा
कींत्रा्दाराच्या सींमतीने मे.पींधे इींन्राकॉन्सच्या इतर बीएसयुपी कामाच्या दे यकातुन वसल
ु
करण्यात आलेला आहे.
(४)

प्रश्न उद््ावत नाही.
___________

राज्यातीि १३८२ पोलिसाांववरुध्द चािवविेल्या खटल्यात फ्त एिच पोिीस दोषी ठरल्याबाबत
(४)

५५८९१ (२४-०८-२०१६).

प्रा.वषाद गायिवाड (धारावी), श्री.अस्िम शेख (मािाड पस्श्चम),

श्री.िुणाि पाटीि (धळ
ु े ग्रामीण), श्री.अलमन पटे ि (मुांबादे वी), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी),
डॉ.सतीश (अण्णासाहे ब) पाटीि (एरां डोि) :

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा

करतील काय :-

(१) प्े ् क्राइम रे कॉडग ब्युरो (एससीआरबी) आणण नॅशनल क्राईम रे कॉडग ब्युरो (एनसीआरबी) ने

जादहर केलेल्या गत तीन वषागच्या आकडेवारीनुसार सींपूणग राज्यातील १३८२ पोललसाींववरुध्द
ख्ले चालववले गेले असून त्यापैकी मात्र एकच पोलीस दोषी ठरला असल्याचे माहे एवप्रल,
२०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशगनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, कतगव्यावर असताना पोललस कमगचा-याींवर गुन्हा दाखल करताना सबळ पुरावे
दे ण्याबाबत शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१६-११-२०१७) : (१) हे खरे नाही.
गुन्हे अन्वेषण ववर्ाग, पुणे याींच्या क्राईम इन महाराषर या अहवालावरुन सन २०१३ ते

२०१५ या तीन वषागत पोलीसाींववरुध्द दाखल गुन्हयाींबाबतची साींस्ख्यकी मादहती खाली
दशगववल्याप्रमाणे आहे .
वषग

दाखल
केसेस

दोष लसध्द होवून लशिा झालेले
पोलीस कमगचारी

२०१३

४४२

७

२०१४

४८७

३

२०१५

५३६

५

१४६५

१५

एकूण
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सन २०१३-२०१५ या कालावधीत एकूण १४६५ केसेस दाखल झालेल्या असून त्यापैकी १५

प्रकरणात पोलीसाींववरुध्द दोष लसध्द होवून त्याींना लशिा झालेली आहे .

(२) कतगव्यावर असताना पोलीस कमगचाऱ्याींवर गुन्हा दाखल करताींना पोलासाींनी ददलेल्या सबळ
परु ाव्यामळ
ु े उपरोक्त पोलीसाींववरुध्द गन्
ु हे लसध्द झालेले आहे त.

ज्या पोलीसाींववरुध्द न्यायालयात केसेस सु्लेल्या आहे त त्याबाबतच्या कारणाींचा अ्यास
करुन सबळ पुरावे दे ऊन न्यायालयात केसेस लसध्द करण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे .
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

मुांबई शहरातीि रस्ते, उड्डाणपूि यावरुन भरधाव वेगाने वाहने चािववल्यामुळे होणारे अपघात
(५)

६५२५२ (१७-०१-२०१७).

श्री.अजय चौधरी (लशवडी), श्री.मांगिप्रभात िोढा (मिबार

दहि), श्री.राहुि जगताप (श्रीगोंदा), श्री.वैभव वपचड (अिोिे), श्री.स्जतेंद्र आव्हाड (मांब्र
ु ा िळवा),
श्री.सांदीप नाईि (ऐरोिी), श्री.पाांडुरां ग बरोरा (शहापरू ), श्री.राणाजगजीतलसांह पाटीि
(उस्मानाबाद) :

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मुींबई शहरातील रपते, उड्डाण पूलावरुन र्रधाव वेगाने वाहने चालववल्यामळ
ु े झालेल्या
अपघातात माहे ऑगप्, २०१६ अखेरपयंत २६४ जणाींचा मत्ृ यु तर १७२९ जखमी झाल्याची
नोंद शहरातील पोलीस पथानकात करण्यात आली आहे , हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

अपघातात

रीवेवरील

अपघाताींचे

प्रमाण

मोठ्या

प्रमाणात

असल्याने

वाहतूकीच्या ननयमाींचे पालन व वेगावरील ननयींत्रण यासाठत वाहतूक पोलीसाींच्या चौक्या
उर्ारण्यात याव्यात अशी मागणी अपघातग्रपत कु्ुींबबयाींनी मा.गह
ृ मींत्री, मुींबई पोलीस आयुक्त,
राज्याचे पोलीस महासींचालक याींच्याकडे सन २०१५ पासून वारीं वार ववनींती अजागव्दारे केली आहे,
हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, रपत्यावरील वाहन अपघाताींच्या प्रमाणावर ननयींत्रण ठे वण्यासाठत मागणीच्या
अनुषींगाने शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१६-११-२०१७) : (१) होय हे खरे आहे .

मुींबई शहरातील रपते उड्डाण पुलावर माहे जानेवारी ते ऑगप् २०१६ मध्ये झालेल्या

अपघाताची मादहती खालील प्रमाणे आहे :प्राणाींतीक अपघात

गींर्ीर अपघात

अपघात

मयत

अपघात

३२२

३३८

११४३

जखमी
१६६७

ककरकोळ अपघात
अपघात

जखमी

४५०

६३१

एकूण अपघात
२११५

री वे वरील माहे जानेवारी ते ऑगप् २०१६ मध्ये झालेल्या अपघाताची मादहती खालील
प्रमाणे आहे

:-

प्राणाींतीक अपघात

गींर्ीर अपघात

ककरकोळ अपघात

अपघात

मयत

अपघात

जखमी

अपघात

जखमी

४

४

४

४

३

३

एकूण अपघात
११
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(२) हे खरे नाही.
पोलीस आयुक्त, बह
ृ न्मुींबई, पोलीस महासींचालक, महाराषर राज्य, तसेच मा.राज्यमींत्री,

गह
ृ (शहरे ) याींच्याकडे तक्रार अजग प्राप्त झाल्याचे आढळुन आले नाही.
तथावप,

वडाळा

वाहतक
ू

ववर्ागाच्या

अींतगगत

मक्
ु त

मागागवर

वाहतक
ू

सरु ळीत

करण्याकरीता व होणा-या अपघातातील अपघातग्रपताींना मदत करण्याकरीता वडाळा रँम्प
दक्षिण वादहनीवर एक पोलीस चौकी उर्ारण्यात आलेली असून दशगनी र्ागावर इलेक्रॉनीक
सुचना

फलक

लावण्यात

आलेले

आहे त.

त्यालशवाय

दठकदठकाणी

सी.सी.्ी.व्ही.

बसवण्यात आले असन
ु त्याद्वारे वाहतक
ू वेगावर ननयींत्रण करण्यात येते.

कॅमेरे

(३) रपत्यावरील वाहन अपघाताच्या प्रमाणावर ननययींत्रण ठे वण्याकरीता खालील प्रमाणे उपाय
योजना करण्यात आलेलल्या आहेत.
आहे .

१) रपत्यावर अपघात होऊ नये म्हणून रपत्यावर लसग्नल यींत्रणा बसववण्यात आलेली
२) झेब्रा क्रॉलसींगचे पट्टे मारण्यात आलेले आहे .
३) प्ॉप लाईनचे पट्टे मारण्यात आले आहे त.
४) वाहन चालववताना वाहन चालकाींना वाहतूकीच्या ननयमाींची मादहती होण्याकरीता

ननयमाींचे फलक तसेच ददशादशगक फलक वेगवेगळया दठकाणी दशगनी र्ागावर लावण्यात आले
आहे त.
५) रपत्यावर अपघात

होऊ

नये

म्हणून

वाहतूकीच्या वदग ळीनुसार व

रपत्याींच्या

पररपथीतीनुसार वेगवेगळया दठकाणी गनतरोधक बसववण्यात आलेले आहे त.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
राज्यातीि सांवेदनशीि खटल्यातीि साक्षीदारास सांरक्षण दे ण्याबाबत
(६)

६७०९० (११-१-२०१७).

श्री.अलमन पटे ि (मुांबादे वी) :

श्री.जयिुमार गोरे (माण), श्री.राधािृष्ट्ण ववखे-पाटीि (लशडी),

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) सींवेदनशील ख्ल्यासह अन्य फौजदारी ख्ल्यातील तसेच २६/११ च्या अनतरे की हल्ला
अथवा बॉम्बपफो्, दह् अॅड रन आरोपीच्या ववरोधात शासनाला सहकायग करण्यासाठत,
लसध्दापराध वाढववण्यासाठत साि दे णाऱ्या सािीदाराींना सरीं िण तसेच सोईसुववधा पुरववण्याच्या

सींबींधात शासनामाफगत ददनाींक २२ जानेवारी, २०१५ तसेच १२ मे, २०१५ रोजी ननणगय काढण्यात
येऊनही अद्यापही त्याबाबतचा मसुदा तयार करण्यात आलेला नाही, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, मसुदाच तयार नसल्याने सािीदाराींच्या जीवीतास धोका ननमागण झाला आहे , हे
ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, शासनाने सािीदाराींच्या सींरिणाच्या दृष्ीने
करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

कोणती कायगवाही केली वा
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श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१४-११-२०१७) : (१) व (२) हे खरे नाही.
तथावप, फौजदारी तसेच गींर्ीर पवरुपाच्या गुन्ह्याींमधील सािीदाराींना धमकी आल्यास

अथवा त्याींच्या जीवीतास धोका ननमागण झाल्यास त्याींना सरीं िण पुरववण्याकरीता शासन ननणगय
क्र. सीआर्ी-२०१२/प्र.क्र. ६९६/पोल-११, दद. २७.२.२०१३ रोजी ननगगलमत करण्यात आला आहे .

तसेच, सन २०१७ चे ववधानसर्ा ववधेयक क्र. ५७ - महाराषर सािीदारास सींरिण व सुरिा

ववधेयक, २०१७ हे ववधेयक पावसाळी अधधवेशनामध्ये ववधानसर्ा सर्ागह
ृ ामध्ये सींमत झालेले
आहे .
(३)

बॉम्बपफो्ासारख्या

सींवेदनलशल

गन्
ु ह्यातील

महत्वाचे

सािीदार

याींना

न्यायालयाने

ददलेल्या आदे शावरुन सींरिण ददलेले आहे . त्याचप्रमाणे कायद्यातील तरतुदीनुसार न्यायालयाचे
आदे श प्राप्त करुन सािीदाराींची नावे व पत्ते गोपनीय ठे वली जातात.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
वारजे-िवेनगर ते वारजे उड्डाणपि
ु ाचे िाम चार वषं होऊनही सांथ गतीने सुरु असल्याबाबत
(७)

७३९४२ (२०-०४-२०१७).

श्री.लभमराव तापिीर (खडिवासिा) :

सन्माननीय

मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) पुणे स्जल्ह्यातील वारजे-कवेनगर ते वारजे उड्डाणपुलाचे काम चार वषं होऊन मुदत

सींपली असुनही सींथगतीने चालू असल्याचे माहे जानेवारी, २०१६ मध्ये ननदशगनास आले आहे ,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या पल
ु ाच्या कामासाठत १५ मदहन्याींची मद
ु त असताना प्रत्यिात ४८ मदहने

उल्ूनही काम अद्याप पूणग झाले नसून कामाची गती पाहता, पूल सुरू होण्यास आणखी दोन
वषे लागतील असे ननदशगनास येत आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर पुलाच्या ठे केदारास वारीं वार ददल्या जाणाऱ्या मुदतवाढीच्या अनुषींगाने
शासनाच्या नतजोरीवर अनतररक्त र्ार पडत असल्याने व तेथन
ू प्रवास करणाऱ्याींच्या होणाऱ्या
गैरसोयीबाबत ठे केदारावर नाममात्र दीं ड आकारणी व्यनतररक्त कोणती कारवाई केली वा
करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२०-११-२०१७) : (१) व (२) होय,

हे खरे आहे.

या कामासाठत ददनाींक २२/१०/२०१२ रोजी कायागदेश दे णेत आले असून सदर कामासाठत

३० मदहन्याींची मुदत होती. कायागदेशानुसार सदरचे काम एवप्रल २०१५ अखेर पूणग होणे अपेक्षित

होते. सद्यस्पथतीत ८७% काम पण
ू ग झाले असून डडसेंबर २०१७ अखेर पूलाचे काम पूणग करणेचे
ननयोजन आहे .

(३) ठे केदारावर ्ें डर अ्ी व शतीनुसार ददनाींक १५/६/२०१५ पासून रुपये ६,०००/- प्रनतददन व

ददनाींक ०१/०६/२०१७ पासून दीं डाचे रकमेत वाढ करुन रु. १०,०००/- प्रनतददन याप्रमाणे दीं ड

आकारणेत येत आहे . ददनाींक ३१/०७/२०१७ अखेरपयंत रुपये ४९.०६ लि इतका दीं ड वसूल
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करणेत आलेला असून यापुढेही

दीं ड आकारणेत येणार आहे . तसेच या दीं डात्मक कारवाई

व्यनतररक्त ददनाींक १५/०६/२०१५ पासून र्ाववाढ सूत्राचे ननदे शाींक गोठववणेत आलेला असल्याने
मुदतवाढीच्या कालावधीमध्ये होणाऱ्या कामासाठत र्ाववाढ सूत्रानुसार अनतरक्त रक्कम ठे केदार
याींना अदा केली जात नाही. त्यामळ
ु े शासनाचे नतजोरीवर अनतररक्त र्ार पडत नाही.

(४) जागेवरील ववद्युत केबल पथलाींतरीत करणे, पाणीपुरवठ्याच्या लाईन पथलाींतरीत करणे

तसेच ननववदा अ्ी व शतीप्रमाणे कामाची गती ठे केदाराने न राखल्यामुळे काम पूणग होणेस
ववलींब झालेला आहे .

___________

उां टवाडी रोड (स्ज.नालशि) येथीि मुिाांच्या ननरीक्षण गह
ृ ातून १५ वषीय
(८)

मुिाचे अज्ञात व्य्तीने अपहरण िेल्याबाबत

७४६६० (२०-०४-२०१७).

श्रीमती ननमदिा गाववत (इगतपूरी), श्री.अलमन पटे ि (मुांबादे वी),

श्री.अस्िम शेख (मािाड पस्श्चम), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरु ी) :
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) उीं ्वाडी रोड (स्ज.नालशक)

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री

येथील मुलाींच्या ननरीिण गह
ृ ातून शाळे त जाणा-या एका १५

वषीय मुलाचे अज्ञात व्यक्तीने अपहरण केल्याची घ्ना घडली असल्याचे माहे जानेवारी, २०१७
मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशगनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास, उक्त प्रकरणी

ही खरे आहे काय,

मींब
ु ई नाका पोलीस ठाण्यात गन्
ु हा नोंदववण्यात आला आहे , हे

(३) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने तपास करुन अपहरण केलेल्या मुलाचा शोध
लावण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२६-१०-२०१७) :(१) होय, हे खरे आहे .
(२) होय.

सदर प्रकरणी मुींबई नाका पोलीस प्े शन, नालशक शहर येथे गु. र. नीं. १०/२०१७

र्ा.दीं .वव. कलम ३६३ प्रमाणे अज्ञात आरोपीींववरुध्द गन्
ु हा दाखल करण्यात आला आहे .
(३) सदर मुलाचा शोध घेण्यासाठत

पोलीस आयुक्तालय नालशक शहर व नालशक ग्रामीण

हद्दीतील सवग पोलीस प्े शनला मुलाच्या फो्ोसह तपास याद्या पाठवून सािीदाराींचे जबाब
नोंदववण्यात आले आहे त. सदर मुलगा कल्याण रे ल्वे प्े शन येथे असल्याची मादहती
लमळाल्याने सदर दठकाणी पोलीस पथक पाठवन
ू शोध घेण्यात आला परीं तु त्या दठकाणी मल
ु गा

लमळून आला नाही. लोहमागग पोलीस प्े शन, कल्याण/ठाणे याींना सदर मुलाच्या फो्ोसह
तपास यादी दे वून सदर मुलाचा शोध घेण्याकामी सुचना दे ण्यात आलेल्या आहे त. तसेच, सदर

मुलाचा शोध घेण्यासाठत पवतींत्र तपास पथक नेमण्यात आले असन
ु कसोसीने शोध घेणे सुरु
आहे .

(४) ववलींब झालेला नाही.

___________

वव.स. ३७९ (9)
िुिाद (मुांबई) िपाडडयानगर येथीि झोपडपट्टीस िागिेिी आग
(९)

७४८७९ (२१-०४-२०१७).

श्री.शामराव ऊफद बाळासाहे ब पाटीि (िराड उत्तर), श्री.पाांडुरां ग

बरोरा (शहापूर), श्री.राहुि मोटे (पराांडा), श्री.राणाजगजीतलसांह पाटीि (उस्मानाबाद), श्री.मिरां द
जाधव-पाटीि (वाई), श्री.वैभव वपचड (अिोिे), श्री.राहुि जगताप (श्रीगोंदा), श्री.हसन मश्र
ु ीफ
(िागि) :

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) कुलाग (मींब
ु ई) मधील कपाडडयानगर येथील झोपडपट्टीस आग लागन
ू ८ झोपड्या जळाल्याची
घ्ना घडल्याचे ददनाींक ८ जानेवारी, २०१७ रोजी वा त्या सुमारास ननदशगनास आले, हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनामाफगत चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून
आले व तद्नूसार सदर आगीत झोपड्या जळून बेघर झालेल्या झोपडीधारकाींना तात्पुरती
आधथगक मदत व पुनवगसन करणेबाबत शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे,
(३)

नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०८-११-२०१७) :(१) कुलाग येथील कपाडडयानगर झोपडपट्टीस ददनाींक ७

जानेवारी, २०१७ रोजी लागलेल्या आगीत ४ बैठया शेडचे नक
ु सान झाले होते ही वपतस्ु पथती
आहे .

(२) बह
ृ न्मुींबई महानगरपाललकेच्या अस्ग्नशमन दलाकडून सदर आगीची चौकशी केली असता,
सदर आग “सदोष ववद्युत प्रणाली” मुळे लागली असल्याचे आढळून आले.

तथावप, सदर घ्ना ही नैसधगगक आपत्तीमध्ये मोडत नसल्याने, त्याींना कोणत्याही

प्रकारची मदत दे य होत नाही.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

महाराष्ट्र राज्य शहरी रस्त्याबाबत अन्य राज्याच्या ति
ु नेत मागे असल्याबाबत
(१०)

७६०४० (१२-०४-२०१७).

श्री.राधािृष्ट्ण ववखे-पाटीि (लशडी), श्री.ववजय वडेट्टीवार

(ब्रम्हपूरी), श्री.अब्दि
ु सत्तार (लसल्िोड), श्री.अलमन पटे ि (मुांबादे वी), श्री.अलमत वविासराव
दे शमुख (िातूर शहर), श्री.सुननि िेदार (सावनेर), श्री.अमर िाळे (आवी) :

सन्माननीय

मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) महाराषर रपते ननलमगतीत

दे शात आघाडीवर असला तरी महाराषर शहरी र्ागातील

रपत्याींच्या बाबतीत मात्र नवव्यापथानी असल्याची बाब माहे डडसेंबर, २०१६ मध्ये वा त्या
दरम्यान केंद्रीय रपते वाहतक
ू व महामागग मींत्रालयाने प्रलसध्द केलेल्या रपत्याींची आकडेवारी
सन २०१४-२०१५ या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, महाराषर शहरी र्ागातील रपत्याबाबत मागे राहण्याची कारणे काय आहे त,
(३) असल्यास, शहरी र्ागातील रपत्याींची पुतत
ग ा करण्याच्या दृष्ीने शासनाने कोणती कायगवाही
केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे ?

वव.स. ३७९ (10)
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२८-११-२०१७) : (१) केंद्रीय रपते वाहतक
ू व महामागग मींत्रालयाच्या २०१३-

१४ व २०१४-१५ च्या र्ारतातील मूलर्त
ू रपते साींस्ख्यकी अहवालानुसार (Basic Road
Statistics of India २०१२-१३ and २०१४-१५) शहरी रपत्याींच्या लाींबीमध्ये महाराषर राज्य
नवव्या पथानी असल्याचे ददसन
ू येते.
(२),

(३)

व

(४)

राज्यातील

नागरी

पथाननक

पवराज्य

सींपथाींना

रपता

अनुदान,

महानगरपाललकाींना पायार्ूत सोयी-सुववधा पुरववण्यासाठत ववशेष अनुदान, हद्दवाढ होणाऱ्या व

नवीन नगरपाललकाींना अनुदान इत्यादी योजनाींतगगत रपत्याींच्या कामाकरीता ननधी दे ण्यात येतो.

याव्यनतररक्त नागरी पथाननक पवराज्य सींपथामाफगत त्याींच्या पवननधीतन
ू रपत्याींची कामे

करण्यात येतात.

___________
राज्यभरातीि सफाई िामगाराांना किमान वेतन दे ण्याबाबत
(११)

७६४४४ (२१-०४-२०१७).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.दत्तात्रय भरणे (इांदापरू ) :

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील

(१) राज्यर्रातील सफाई कामगाराींना ककमान वेतन दे ण्याचे शासनाने ददनाींक २४ फेब्रव
ु ारी,
२०१६ रोजी मान्य करुनही अद्याप ककमान वेतन लमळत नसल्याने सफाई कामगाराींनी ददनाींक

६ जानेवारी, २०१७ रोजी आझाद मैदान, मुींबई येथे मोचागचे आयोजन करुन धरणे आींदोलन
केले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर सफाई कामगाराींना ककमान वेतन दे ण्याचे मान्य करुन प्रददघग काळ
ककमान वेतन थकीत ठे वण्याची कारणे काय आहे त,
(३) असल्यास, प्रश्न र्ाग (१) व (२) बाबत शासानामाफगत चौकशी केली आहे काय,चौकशीत
काय

आढळून

आले

व

तद्नस
ु ार

राज्य

र्रातील

सफाई कामगाराींना

मान्य

केलेल्या

ददनाींकापासन
ू ककमान वेतन दे णेबाबत शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०६-११-२०१७) : (१) ददनाींक ६ जानेवारी, २०१७ रोजी कचरा वाहतूक
श्रलमक सींघ याींनी कींत्रा्ी सफाई कामगाराींच्या ववववध मागण्याींबाबत ननषेध कायगक्रम आझाद
मैदान येथे आयोस्जत केला होता.
(२) व (३) पथाननक पवराज्य सींपथा (ग्रामपींचायत वगळून) या अनस
ु धु चत रोजगार वगागसाठत
ककमान वेतन दर पुननग नधागररत करण्याबाबतच्या ददनाींक २४ फेब्रुवारी, २०१५

रोजीच्या

अधधसुचनेचे का्े कोरपणे पालन करण्याच्या सुचना शासन पररपत्रक ददनाींक २२ जानेवारी,
२०१६ अन्वये नागरी पथाननक पवराज्य सींपथाींना ददल्या आहे त .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________

वव.स. ३७९ (11)
िोल्हापूरच्या श्रीमहािक्ष्मी दे वस्थानातीि मनिर्णदिा िांु डावर
बाांधण्यात आिेिे शौचािय पाडण्याबाबत

(१२)

७७०३० (२१-०४-२०१७).

श्री.भरतशेठ गोगाविे (महाड) :

सन्माननीय मुख्यमांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) महाराषरातील साडेतीन शक्तीपीठाींपक
ै ी एक असलेले कोल्हापूर येथील श्री महालक्ष्मी

दे वपथानात मनकणणगका हे पववत्र कींु ड आहे ; मात्र परु ातत्त्व खात्याची अनम
ु ती न घेता त्यावर

अनधधकृतपणे शौचालय बाींधण्यात आले असून ते शौचालय पाडण्याचे कोल्हापूरचे तत्कालीन
स्जल्हाधधकारी राजाराम माने याींनी आदे श ददले होते, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास, या आदे शाची अींमलबजावणी होत नाही म्हणून

श्रीमहालक्ष्मी दे वीचे र्क्त

आणण दहींदत्ु वननषठ सींघ्नाींच्या वतीने स्जल्हाधधकारी, पोलीस प्रशासन आणण शासन याींच्याकडे
सन २०१६ मध्ये तक्रारी करण्यात आल्या होत्या, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, पुरातत्त्व खात्याची अनुमती न घेता शौचालय बाींधण्यासह श्री महालक्ष्मी

दे वपथानात एकूण १३ बदल केल्याववषयी दोषीींवर कायद्यानुसार शासन गुन्हे दाखल करणार
आहे काय,

(४) असल्यास, या प्रकरणी तत्कालीन स्जल्हाधधकारी राजाराम माने याींचे असलेले आदे श आणण
र्क्ताींच्या धालमगक र्ावनाींचा ववचार करून शासन उवगररत अवैध बाींधकाम पूणप
ग णे जमीनदोपत
करणार आहे काय,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.

दे वेंद्र

फडणवीस

(०४-११-२०१७)

:

(१)

तत्कालीन

श्री.महालक्ष्मी दे वपथान पररसरात असलेल्या मनकणणगका
आलेले शौचालय पाडण्याचे आदे श ददले आहे त, हे खरे आहे.

स्जल्हाधधकारी,

कोल्हापरू

याींनी

कींु डावर अनधधकृतपणे बाींधण्यात

(२) अशा आशयाच्या तक्रारी स्जल्हा पोलीस प्रशासनास प्राप्त झाल्या आहे त, हे खरे आहे .
(३) स्जल्हाधधकारी, कोल्हापरू याींनी कळववल्यानस
ु ार अद्यापी या प्रकरणी कोणताही गन्
ु हा नोंद
करण्यात आलेला नाही.

(४) श्री महालक्ष्मी दे वपथान पररसरातील मनकणणगका कींु ड येथील शौचालयाचे बाींधकाम काढून
्ाकण्याबाबत महानगरपाललकेमाफगत कायगवाही करण्यात येणार आहे .
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
औढा (स्ज.दहांगोिी) शहरातीि ५ हजार िुटूांबािडे शौचािय नसल्याबाबत
(१३)

७७२४२ (२०-०४-२०१७).

डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) औढा (स्ज.दहींगोली) शहरातील १० हजार कु्ूींबापैकी ५ हजार कु्ूींबाींकडे अदयाप शौचालय
नसल्याचे माहे जानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशगनास आले, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले व
त्यानुसार उक्त ५ हजार कु्ूींबाींकडे शौचालय उपलब्ध होण्याकररता

कोणती

कायगवाही केली

वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०९-११-२०१७) : (१) व (२) हे खरे नाही.
सन २०११ च्या जनगणनेनुसार औींढा शहरातील कु्ुींबाींची सींख्या २९६० आहे . पवच्छ

र्ारत अलर्यान (नागरी) अींतगगत शौचालयाची सवु वधा उपलब्ध करून दे ण्याकरीता केलेल्या

सवेिणानुसार औींढा शहरातील १६०७ कु्ुींबाींकडे वैयस्क्तक घरगुती शौचालय सुववधा उपलब्ध
नसल्याचे आढळून आले आहे.
औींढा

शहरातील

१६०७

कु्ुींबाींपैकी

१५५३

कु्ुींबाींना

वैयस्क्तक

घरगुती

शौचालय

बाींधकामासाठत ननधी ववतरीत करण्यात आला असन
त्यापैकी ११३३ कु्ुींबाींनी वैयस्क्तक
ू
शौचालय बाींधकामपण
ू ग केले आहे . उवगरीत शौचालय बाींधकाम प्रगती पथावर आहे.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
वाांद्रे येथीि सीटीएस क्र.७९१/अ या सम
ु ारे ३ हे ्टरच्या भख
ू ांडाबाबत
(१४)

७७४३४ (२१-०४-२०१७).

श्री.प्रिाश सव
ु े (मागाठाणे), श्री.चांद्रदीप नरिे (िरवीर),

श्री.सत्यजीत पाटीि-सरुडिर (शाहूवाडी), श्री.ननतेश राणे (िणिविी), श्री.सुननि लशांदे (वरळी),
श्री.प्रिाश फातपेिर (चें बूर), श्री.राजन साळवी (राजापूर), श्री.सनु नि राऊत (ववक्रोळी), श्री.प्रताप
सरनाईि (ओवळा मास्जवडा), श्री.मांगेश िुडाळिर (िुिाद), श्री.रुपेश म्हात्रे (लभवांडी पूव)द ,

श्री.शरददादा सोनावणे (जन्
ु नर), श्री.अलमन पटे ि (मांब
ु ादे वी), श्री.राधािृष्ट्ण ववखे-पाटीि (लशडी),
श्री.अस्िम

(िळमनुरी),

शेख

(मािाड

श्री.नसीम

पस्श्चम),

खान

श्री.िािीदास

(चाांददविी),

िोळां बिर

श्री.अननि

िदम

(वडाळा),

(ननफाड) :

डॉ.सांतोष

टारफे

सन्माननीय

गह
ृ ननमादण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) वाींद्रे येथील सी्ीएस क्र.७९१/अ हा सम
ु ारे ३ हे क््रचा र्ख
ू ींड असून त्यावर सींक्रमण

लशबीरामध्ये सुमारे २०० घरे तर अनधधकृत झोपडयामध्ये ४०० हून अधधक रदहवाशी रहात
आहे त, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सदरहू सींक्रमण लशबीरातील रदहवाश्याींना मालकी हक्काने घरे व झोपडपट्टी
पुनवग वकास योजनेंतगगत झोपडीधारकाींना घरे दे ण्यासाठत म्हाडाने ददनाींक १३ डडसेंबर, २००४ रोजी
ननववदाही मागववलेल्या होत्या, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदरहू ननवेदनानुषग
ीं ाने प्राप्त झालेल्या ८ ननववदापैकी ओम मे्ल प्रा.लल. याींची
सींयक्
त
र्ागीदारीतील
ननववदा
म्हाडाने
मींजरू केली होती व त्यानस
ु
ु ार ववकासकाने १०७ केा्ी
४४ लाख रूपयाींची रक्कम म्हाडाकडे माहे सप््ें बर २००५ ते ददनाींक ४ ऑक््ोबर, २००७ या
कालावधीत र्रली होती, हे ही खरे आहे काय,
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(४) असल्यास, सदरहू र्ूखींडावर पुनववगकास करण्याच्या दषॄ ्ीने अजूनपयंत फारशी प्रगती
झालेली नाही आणण काही ननणगयामुळे पररस्पथती बदलल्याने पुनववगकासाच्या ननणगयात अनेक
अडचणी आल्या आहे त, हे ही खरे आहे काय
(५)

असल्यास,

सदरहू र्ूखींड एमएमआरडीएच्या िेत्रात असल्याने त्यासाठत त्याच्या
ननयमानुसार १.८७५ इतका च्इग िेत्र ननदे शाींक लागू होता मात्र हा र्ूखींड एमएमआरडीए
िेत्रातून वगळण्यासाठत राजकीय मोचेबाींधणीसह मींत्रालयीन पातळीवर हालचाली सुरू झाल्याने
मख्
ु यमींञ्यानी

हा

र्ख
ू ींड

एमएमआरडीएतन
ू

वगळून

महानगरपाललका

िेत्रात

समाववष्

करण्याचा ननणगय घेवन
ू ददनाींक १८ नोव्हें बर, २०१५ रोजी अधधसुचना जारी करण्यात आली, हे
ही खरे आहे काय

(६) असल्यास, सदरहू र्ूखींडाचा ववकास म्हाडामाफगत करण्यात यावा म्हणून पथाननक
लोकप्रनतननधीींनी मागणी केली असतानाही सदरहू र्ख
ू ींडाचा ववकास खाजगी बबल्डराींच्या
माध्यमातन
ू करण्याबाबत उच्च पतरावर हालचाली सरू
ु आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(७) असल्यास, सदरहू र्ख
ू ींडाचा ववकास म्हाडामाफगत न करण्याची सवगसाधारण कारणे काय
आहे त ?
श्री. प्रिाश महे ता (२४-११-२०१७) : (१) व (२) मख्
ु य अधधकारी, मींब
ु ई गह
ृ ननमागण व

िेत्रववकास मींडळ याींचक
े डून प्राप्त अहवालानस
ु ार वाींद्रे येथील सी्ीएस क्र. ७९१/अ या सुमारे ३
हे क््रच्या र्ूखींडावरील सींक्रमण लशबबरामध्ये ४०० गाळे असून, अींदाजे ४०० झोपड्या सदर
र्ूखींडावर अस्पतत्वात असून सदर र्ूखींडाच्या पुनववगकासासाठत व त्या र्ूखींडावरील सींरिण पात्र

झोपडीधारकाींच्या पुनवगसनाच्या योजनेकरीता सन २००४ मध्ये ननववदा मागववण्यात आल्या
होत्या.

(३) हे खरे आहे .
(४) व (५) वाींद्रे ररक्लेमश
े न अलर्न्यास पूवी एम. एम. आर. डी. ए. या ननयोजन

प्राधधकरणाींतगगत होता. नगर ववकास ववर्ागाच्या दद. १८.११.२०१५ रोजीच्या अधधसूचनेनुसार

सदर अलर्न्यास मींब
ु ई महानगरपाललका या ननयोजन प्राधधकरणाींतगगत समाववष् करण्यात
आला.

(६) व (७) सदरहू र्ूखींडावर अनतक्रमणे झालेली असल्यामुळे सन २००४ मध्ये ननववदा काढून व
सवोच्च दे कार दे णाऱ्या ननववदाकाराबरोबर करारनामा करुन र्ख
ीं ाचा पुनववगकास करण्याचा
ू ड
ननणगय घेण्यात आला व त्यानुसार पुनववगकास प्रकल्प राबववण्यात येत आहे . यामधून म्हाडास

सींक्रमण लशबबराइतक्या सदननका झोपडपट्टीवासीयाींसाठत सदननका व उवगररत ववक्री योग्य
बाींधकामिेत्रासाठत

अधधमुल्याची

रक्कम

प्राप्त

होणार

आहे .

सदर

सींक्रमण

लशबबराच्या

र्ूखींडाच्या पुनववगकासासाठत सन २००४ मध्ये ननववदा काढण्यात आलेल्या असन
ू , तद्नींतर सन२००६ मध्ये मे. ओम मे्ल कन्सो्ीयम याींचस
े ोबत करारनामा करण्यात आला आहे .
___________
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सुरजागड पहाडीवर (स्ज.गडधचरोिी) िोहखननज प्रिल्पाचे िाम सुरू
असताना नक्षिवादयाांनी वाहनाांची जाळपोळ िेल्याबाबत

(१५)

७७७०३ (२१-०४-२०१७).

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

श्री.सुननि प्रभू (ददांडोशी) :

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) ववदर्ागतील, गडधचरोली स्जल्ह्यातील, सुरजागड पहाडीवर ‘मेक इन इींडडया’ अींतगगत, सुमारे

१० वषागनींतर लोहखननज प्रकल्पाचे काम सुरू करण्यात येत असताना निलवाद्याींनी ७९
वाहनाींची जाळपोळ केल्याची घ्ना ददनाींक २८ डडसेंबर,२०१६ रोजी वा त्यासुमारास घडली, हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त घ्नेची शासनाने चौकशी केली आहे काय व त्यानष
ु ींगाने कोणती
कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) तसेच, गडधचरोली स्जल्ह्यात, मागील ३२ वषागत एकही मोठा उद्योग उर्ा राहू न
शकल्याने येथील ववकासाच्या दृष्ीने महत्वपण
ू ग असलेले व प्रलींबबत लोहखननज प्रकल्पाचे काम
पुन्हा सरू
ु करण्याकररता व सुरिेच्या दृष्ीने कोणती उपाययोजना केली वा करण्यात येत
आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (३१-१०-२०१७) : (१) होय, हे खरे आहे तथावप, एकूण ८१ वाहनाींची
जाळपोळ करण्यात आली आहे.

(२) होय, सदर घ्नेबाबत पोलीस प्े शन ए्ापल्ली येथे अप. क्र. ०३५/२०१६,कलम ३०७,
३४१, ३४२, ४३५, ३२३, ५०४, ५०६, १४३, १४७, १४८, १४९, १२०(ब) र्ादीं वव, ५/२८ र्ाहका, १३५
महाराषर पोलीस अधधननयम, २०१६ व १८,२०,२३, यु. ए. पी. ॲक्् अन्वये गुन्हा

नोंद दाखल

करण्यात आला असून आतापयंत गुन्हातील ५ निल आरोपीींना अ्क करण्यात आले आहे . व
अन्य आरोपीींना पकडण्याची कायगवाही चालू आहे .

(३) गडधचरोली स्जल्हयातील ए्ापल्ली तालक्
ू यातील सुरजागड लोहखदान प्रकल्पाचे काम

लॉयड मे्ल ॲन्ड एनजी लललम्े ड या कींपनीद्वारे सरु
ु असन
ू निलवाद्याींनी तेथील वाहनाींची
जाळपोळ केल्यानींतर या प्रलींबबत प्रकल्पाचे

काम सुरु करण्याच्या सींदर्ागत

महोदय याींच्याकडे दद.२८.१२.२०१६ रोजी बैठक घेण्यात आली.

मा. मुख्यमींत्री

त्यानुसार सुरजागड येथील

खदान व प्रकल्प पररसरात सुरिा व्यवपथेसाठत नववन २ पोलीस मदत केंद्र (AOP) उघडण्यात
आली आहे त. अत्याधुननक साधन सामुग्री, सस्ज्जत सुरिा व्यवपथा उर्ारण्यात आली आहे.

वाहतूकीसाठत पक्के रपते, ववद्युत पुरवठा व सुरिाच्या दृष्ीने अन्य कामे सुरु आहे त. ववशेष
अलर्यान पथक व पथाननक पोलीस दल दररोज रोड ओपननींग बींदोबपत करत आहे त. ५ नववन
पोलीस दरु िेत्राचे बाींधकाम करण्याची परवानगी दे ण्यात आली आहे . बपतरीया ब्ाललयनच्या

धतीवर ३०० पोलीस लशपाई र्रती करण्याचा प्रपताव सादर करण्यात आला आहे. वाहतक
ू

पररसरात २ पोलीस दरु िेत्र पथापन करण्यात आले आहे त. लोह खनीजाच्या कामास

पावसाळयानींतर दद.०३.०९.२०१७ पासून सुरुवात झाली आहे त्यास पोलीस मदत केंद्र हे डरी
येथून सींरिण दे ण्यात आले आहे . तसेच सुरिेसाठत ववशेष अलर्यान पथकातील एक पा्ी
नेहमी राखीव ठे वण्यात आली आहे.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

वव.स. ३७९ (15)
िोल्हापूर मध्यवती बस स्थानिात गदीचा फायदा घेवून चोरीचे प्रिार घडत असल्याबाबत
(१६)

७७७८० (२१-०४-२०१७).

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

सन्माननीय

(१) कोल्हापूर मध्यवती बस पथानकात गदीचा फायदा घेवून चोरीचे अनेक प्रकार घडत असून
रात्रीच्या वेळी अनेक तरुणाींचे ग् मद्यप्राशन करून मो्ारसायकल वरून दीं गा कररत
असल्याचे ननदशगनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सदर पथानकात सुरिेचा अर्ाव असल्यामुळे प्रवाशात घबराह्ीचे वातावरण
पसरले असून सदर मध्यवती बस पथानकातील चोरीचे प्रकार रोखण्यासाठत शासनामाफगत
कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची करणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२४-१०-२०१७) : (१) व (२) कोल्हापूर मध्यवती बस पथानकात गदीचा
फायदा घेवून चोरीचे प्रकार घडलेले असुन त्याबाबत शाहुपुरी पोलीस प्े शन येथे ४ गुन्हे
दाखल आहे त. परीं तु रात्रीच्या वेळी अनेक तरुणाचे ग् मद्यप्राशन करुन मो्ारसायकलवर दीं गा

करीत असल्याचे ननदशगनास आले नाही ककीं वा तशी कोणतीही तक्रार पोलीस प्े शनला दाखल
नाही.
पोलीस प्े शन शाहुपुरी, कोल्हापूर येथे दाखल ४ गुन्हे खालीलप्रमाणे आहे त.
१) गु.रीं .नीं.२८/२०१७ र्ा.दीं .वव. कलम ३७९
२) गु.रीं .नीं.३९/२०१७ र्ा.दीं .वव. कलम ३७९
३) ग.ु रीं .नीं.९५/२०१७ र्ा.दीं .वव. कलम ३७९

४) गु.रीं .नीं.१४१/२०१७ र्ा.दीं .वव. कलम ३७९

उक्त गुन्ह्याींपक
ै ी गु.र.नीं.२८/२०१७ हा गुन्हा उघडकीस आला असून यामध्ये २ मदहला

आरोपीींना अ्क करण्यात आली आहे . तसेच, उवगररत गुन्ह्यातील आरोपी ननषपन्न करणे व
चोरीला गेलेला मद्द
े ाल हपतगत करण्यावर सदर गन्
ु म
ु हे पोलीस तपासावर आहे त.
(३) ववलींब झालेला नाही

___________

धुळे शहराचा “ररजनि डेव्हिपमेंट प्िॅ न ’’ िरण्याबाबतचा प्रस्ताव
(१७)

७८५५७ (२१-०४-२०१७).

श्री.अननि (अण्णा) गोटे (धळ
ु े शहर) :

सन्माननीय

मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) धळ
ु े शहराचा “ररजनल डेव्हलपमें् प्लॅ न ’’ करण्याबाबतचा प्रपताव शासनाच्या ववचाराधीन
आहे काय,

(२) असल्यास, यासींदर्ागत पथाननक लोकप्रनतननधधींनी ददनाींक १८ जानेवारी,२०१७ रोजी वा त्या
सुमारास मा.मुख्यमींत्री महोदयाींकडे पत्राद्वारे मागणी केलेली आहे ,

हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने कोणता ननणगय घेतला आहे वा घेण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. ३७९ (16)
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०७-११-२०१७) : (१), (२) व (३) होय.
प्रादे लशक योजना धुळेच्या अनुषग
ीं ाने शासनाने महाराषर प्रादे लशक ननयोजन व नगर रचना
अधधननयम

१९६६

च्या

कलम

३

चे

उपकलम

१

अन्वये

दद.१४.०७.२०१६

रोजीच्या

अधधसच
ु नान्वये धळ
ु े प्रदे शाची पथापना करण्यात आलेली आहे. सदर प्रादे लशक योजना प्रलसध्द

करण्यात आली असुन मींजुरीची पुढील कायगवाही अधधननयमातील तरतुदीनुसार प्रगती पथावर
आहे .

(४) लागू नाही.

___________

बुिढाणा शहरातीि तहसीि िायादिय ते स्यूि
द र रोड पयंतच्या रस्त्याच्या िामाबाबत
(१८)

८००३८ (२१-०४-२०१७).

श्री.हषदवधदन सपिाळ (बि
ु ढाणा) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री

(१) बुलढाणा शहरातील तहसील कायागलय ते सक्यूल
ग र रोड पयंतच्या रपत्यावर लहान मुलाींचे
ज्ञानपीठ, शाळा, महाववद्यालयीन ववद्याथ्यांची सततची वदगळ असन
हा रपता खड्डेमय
ू

झाल्याने रहदारीस अयोग्य असल्या कारणाने शालेय ववद्याथ्यांच्या अपघातामध्ये प्रचींड
प्रमाणात वाढ झाल्याची बाब माहे जानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशगनास आली
आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, बल
ु ढाणा शहरात उपरोक्त मख्
ु य रपत्यावर शालेय ववद्याथ्यांचे वाढते अपघात
रोखण्यासाठत सदर रपता दर्
ु ाजकासह, नुतनीकरण व डाींबरीकरण करण्याबाबत शासनाने काय
कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०८-११-२०१७) : (१) हे खरे आहे ,
सदर रपता शहरातील मध्यवती दठकाणी असून रपत्यावर सततची वदग ळ असते. सन २०१५

ते आतापयंत एकूण ११ अपघात होऊन ५ व्यक्तीींचा मत्ृ यू झाल्याची नोंद आहे.

(२) बुलढाणा शहरातील रपते ववकास कामासाठत ववशेष रपता अनुदान योजनेअींतगगत रू.
१००.०० लि इतका ननधी मींजरू करण्यात आला असन
सदर कामाच्या अींदाजपत्रकास
ू
प्रशासककय मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे . सद्यस्पथतीत रपत्याच्या कामाची ननववदा

प्रकक्रया प्रगती पथावर असून कींत्रा्दारासोबत करारनामा झाल्यानींतर काम सुरू करण्यात येत
आहे .

(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

बुिढाणा स्जल्हयातीि पेनटािळी प्रिल्पावरून धचखिीिा पाणी पुरवठा िरणा-या
(१९)

पाईपिाईनवरीि अनेि व्हॉल्व्हमधून पाण्याची गळती होत असल्याबाबत

८१४३३ (०६-०५-२०१७).

डॉ.सांजय रायमुििर (मेहिर) :

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

वव.स. ३७९ (17)
(१)

बुलढाणा

स्जल्हयातील

पेन्ाकळी प्रकल्पावरून

धचखलीला पाणी

पुरवठा करणाऱ्या

पाईपलाईनवरील अनेक व्हॉल्व्हमधून पाण्याची गळती होत असल्याचे माहे जानेवारी, २०१७
मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशगनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले व
त्यानुषींगाने उक्त गळती रोखण्याकररता कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०८-११-२०१७) : (१) हे खरे आहे .
(२)

मौजे

लव्हाळा

व

उमरे ड

या

गावाजवळ

काही

अज्ञात

लोकाींडून

रात्रीच्या

वेळी

बेकायदे शीरररत्या एअर व्हॉल्व फोडण्यात आल्याचे ननदशगनास आले आहे . यासींदर्ागत सींशनयत
शेतकऱ्याींना नो्ीसा दे ऊन तींबी दे ण्यात आलेली आहे . तसेच
करण्याबाबत धचखली पोललस प्े शला कळववण्यात आले आहे व

उक्त प्रकरणी चौकशी

व्हॉल्वला छे डखानी करू नये

याबाबत वतगमान पत्राद्वारे आवाहन करण्यात आले आहे. सदर गळती असलेल्या

व्हॉल्वची

दरू
ु पती करण्यात आली असून गळती बऱ्याच प्रमाणात बींद करण्यात आली आहे . तसेच गळती

कायमपवरूपी बींद करून त्यास सींरक्षित करण्याकररता पाणी ्ीं चाई ननधी अींतगगत DPR
(Detail Project Report) तयार करण्यात येत आहे .
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

शेंदरू जना घाट नगरपररषद (स्ज.अमरावती) येथीि रोजांदारी
िमदचा-याांना सेवेत ननयलमत िरण्याबाबत

(२०)

८२९८९ (२०-०४-२०१७).

डॉ.अननि बोंडे (मोशी) :

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) शेंदरू जना घा् नगरपररषदे तील (स्ज.अमरावती) रोजींदारी कमगचा-याींना सेवत
े ननयलमत
करण्यात यावे अशी मागणी सदर लोकप्रनतननधीींनी मा.मुख्यमींत्री याींचेकडे ददनाींक १० जानेवारी,
२०१७ रोजी वा त्यासुमारास केली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, शासनाच्या ननणगयानस
े ननयलमत करणे शक्य असतानाही
ु ार कमगचा-याींना सेवत
या कमगचा-याींना ननयलमत करण्यास ववलींब होण्याची कारणे काय आहे त,

(३) असल्यास, उक्त्ा प्रकरणी शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१०-११-२०१७) : (१) होय, हे खरे आहे .
(२), (३) व (४) शेंदरु जनाघा् नगर पररषदमध्ये ८ कमगचारी रोजींदारी तत्वावर कायगरत असून
ते दद.१०.०३.१९९३ नींतरचे आहे त. शासनाच्या धोरणानुसार सन १९९३ नींतर नगरपररषद सेवेत
रोजींदारी तत्वावर घेतलेल्या कमगचाऱ्याींना सेवेत ननयलमत करण्याबाबतचा प्रपताव शासनाच्या
ववचाराधधन आहे .

___________

वव.स. ३७९ (18)
लसांधुदग
ु द स्जल्हयातीि नव्याने ननमादण झािेल्या िुडाळ, वाभवे-वैभववाडी,
दे वगड आदी नगरपररषदाांना आवश्यि असिेल्या ववववध सवांगादतीि
िमदचाऱयाांच्या पदाांना मांजूरी लमळण्याबाबत
(२१)

८४८५७ (२३-०८-२०१७).

श्री.ननतेश राणे (िणिविी) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील

(१) लसींधद
ु ग
ु ग स्जल्हयातील नव्याने ननमागण झालेल्या कुडाळ, वार्वे-वैर्ववाडी, दे वगड आदी
नगरपररषदाींची

ननलमती

होवन
आजलमतीस सुमारे
ू

१ वषागहून अधधक कालावधी झाला
असतानाही सदरहू नगरपररषदाींना आवश्यक असलेल्या ववववध सवींगागतील कमगचाऱ्याींच्या पदाींची
मींजूरी व त्यानुषींगाने पदावर ननयक्
ु त्या आजलमतीस झालेल्या नाहीत, हे खरे आहे काय

(२) असल्यास, सदरहू नगरपररषदाींनी कमगचाऱ्याींअर्ावी नगरपररषदाींचे कामकाज करताना
अनेक समपयाींना सामोरे जावे लागत असल्याने ववनाववलींब कमगचाऱ्याींच्या पदाींची ननलमगती व
मींजूरी लवकारात लवकर व्हावी यासाठत सदरहू नगरपररषदाींनी मागील १ वषागपासून सातत्याने
शासनाकडे प्रपतावाद्वारे मागणी केलेली आहे , हे ही खरे आहे काय
(३) असल्यास, मागणी करूनही अद्यापी सदरहू नगरपररषदाींतील कमगचाऱ्याींच्या पदाींची ननलमगती
व मींजरू ी दे ण्यास ववलींब होण्याची कारणे काय आहे त,
(४) असल्यास,सदरहू नगरपररषदाींमाफगत नगरपररषद हद्दीतील नागरीकाींना चाींगल्या नागरी
सोयी-सुववधा लमळण्याच्या दषॄ ्ीने तसेच नगरपररषदाींचे कामकाज सुरळीत व चाींगल्याप्रकारे

चालण्याच्या दषॄ ्ीने ववनाववलींब कमगचाऱ्याींच्या पदाींची ननलमगती व मींजूरी होण्याच्या दषॄ ्ीने
शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०९-११-२०१७) : (१) व (२) शासनाच्या दद.०५.०७.२०१६ च्या शासन
ननणगयान्वये १०१ नवननलमगत नगरपररषद/नगरपींचायतीचा आकृतीबींध मींजूर करण्यात आला
आहे . त्यानस
ु ार नवननलमगत नगरपररषद/ नगरपींचायतीींच्या कमगचाऱ्याींच्या समावेशनाचे अधधकार
ववर्ागीय आयुक्त तथा प्रादे लशक सींचालक याींना सींचालनालयाच्या दद.०७.०२.२०१७ च्या
आदे शान्वये

प्रदान

करण्यात

आलेले

आहे त.

त्याअनुषींगाने,

नवननलमगत

नगरपररषद/

नगरपींचायतीींच्या कमगचाऱ्याींच्या समावेशनाबाबत ववर्ागीय आयुक्त पतरावर कायगवाही करण्यात
येत आहे .

(३), (४) व (५) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
वरळी (मुांबइद) येथीि फोर लसझन हॉटे िच्या माििाांनी िेिेिे
अनधधिृत व बेिायदे शीर बाांधिाम ननष्ट्िालसत िरण्याबाबत

(२२)

८४८६७ (२३-०८-२०१७).

श्री.ननतेश राणे (िणिविी) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

वव.स. ३७९ (19)
(१) वरळी (मुींबइग) येथील फोर लसझन हॉ्े लच्या मालकाींनी बेसमें् एररया तसेच ११ व २५ व्या
मजल्यावरील ररफ्युझ एररया व अन्यत्र महानगरपाललकेची परवानगी न घेता बेकायदे शीर व
अनधधकृत

बाींधकाम

केल्याप्रकरणी

मा.मुख्यमींत्री,

आयुक्त

बह
ृ न्मुींबइग

महानगरपाललका,

सहाय्यक महानगरपाललका आयक्
ु त जी/साऊथ वाडग आदीींकडे मागील २ वषागपासन
ू सातत्याने
नागरीकाींनी तसेच मादहती अधधकारी कायगकतांनी तक्रारी केल्या आहेत, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, फोर लसझन हॉ्े लमध्ये मालकाींने केलेले सवग अनधधकॄत व बेकायदे शीर
बाींधकाम ववनाववलींब ननषकालसत करण्याच्या दषॄ ्ीने शासनाने कोणती

कारवाइग केली वा

करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१७-११-२०१७) : (१) वरळी येथील फोर लसझन हॉ्े लच्या ११ व २५ व्या
मजल्यावर व अन्यत्र अनधधकृत बाींधकाम झाल्याची तक्रार माहे एवप्रल २०१७ मध्ये बह
ृ न्मुींबई
महानगरपाललकेस प्राप्त झाली ही वपतस्ु पथती आहे .

(२) व (३) सदर हॉ्े लचे मींजूर नकाशे प्राप्त झाल्यावर, बह
ृ न्मुींबई महानगरपाललकेमाफगत सदर
इमारतीची पाहणी करुन सदर हॉ्े लच्या अनधधकृत बाींधकामावर मुींबई महानगरपाललका
अधधननयम १८८८ च्या कलम ३५१ अन्वये नो्ीस बजावण्यात आली आहे .

त्याअनष
ु ींगाने महानगरपाललकेमाफगत पढ
ु ील कायगवाही करण्यात येत आहे .
___________

मुांबईतीि भट्या िुत्रयाांची सांख्या ददवसेंददवस वाढत असल्याबाबत
(२३)

८४९३३ (२३-०८-२०१७).

अॅड.पराग अळवणी (वविेपािे), िॅप्टन आर.तलमि सेल्वन

(सायन-िोळीवाडा), अॅड.आलशष शेिार (वाांद्रे पस्श्चम) :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील

(१) मींब
ु ईतील रपत्यावर मोका् कफरणाऱ्या र््क्या कुत्रयाींना रोखणे महानगरपललकेच्या
आवाक्यात रादहले नसून र््क्या कुत्रयाींच्या ननबीजीकरणासाठत कोट्यवधीींचा खचग करूनही
त्याींची सींख्या ददवसेंददवस वाढत असल्याचे ननदशगनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास,

र््क्या कुत्रयाींच्या हल्यामुळे जखमी व मत
झालेल्याींचे आकडे वाढत
ृ

असल्याचे ननदशगनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, कुत्रे पकडण्याची कामे सोपववलेल्या सींपथा आणण त्यावर ननयींत्रण ठे वणाऱ्या
अधधकाऱ्याींचा ननबीजीकरणाच्या कामावर लि नसल्याने ही गींर्ीर समपया ननमागण झाल्याचे
समोर आले आहे , हे ही खरे आहे काय,
(४) असल्यास, शासनाने याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१७-११-२०१७) :(१) मुींबईतील र््क्या श्वानाींची गणना प्रथमत: जानेवारी
२०१४ मध्ये बह
ृ न्मुींबई महानगरपाललकेमाफगत करण्यात आलेली आहे .

वव.स. ३७९ (20)
(२) श्वान दीं श व रे बीजमुळे झालेल्या मत्ृ युबाबत मागील ३ वषांचा तपशील पुढीलप्रमाणे आहे :वषग

श्वान दीं श

रे बीजमुळे मत्ृ यू

मुींबईतील

मुींबईबाहे रील

२०१४

८१,१६५

०

३

२०१५

७८,६४६

२

३

२०१६

८६,८५९

२

५

जाने. ते जन
ू २०१७

३८,०५६

०

२

(३) हे खरे नाही.

श्वान ननबबगजीकरण शपत्रकक्रया करण्याकरीता महानगरपाललकेमाफगत चार अशासकीय
सींपथा कायगरत होत्या. माहे नोव्हें बर २०१६ मध्ये दोन नवीन अशासकीय सींपथा नेमण्यात
आल्या आहे त.
अशासकीय सींपथाींमाफगत करण्यात आलेल्या श्वान ननबबगजीकरण शपत्रकक्रयेचा तपशील
पुढीलप्रमाणे आहे :वषग

श्वान ननबबगजीकरण शपत्रकक्रयेची सींख्या

२०१४

७,२३६

२०१५

६,४१४

२०१६

११,९६७

जानेवारी ते जून २०१७

११,९४०

(४) व (५) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
मुांबईतीि िरप्राप्त इमारतीांना ववलशष्ट्ट ओळख क्रमाांि (यआ
ु यडी) दे ण्याबाबत
(२४)

८५११० (२३-०८-२०१७).

अॅड.आलशष शेिार (वाांद्रे पस्श्चम), श्री.सांजय िेळिर (ठाणे),

श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेि), अॅड.पराग अळवणी (वविेपािे), श्री.अतुि भातखळिर (िाांददविी
पव
ू )द :

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

(१) मुींबईतील प्रत्येक करप्राप्त इमारतीशी सींबींधधत सवग मादहती एकाच दठकाणी लमळावी तसेच

महानगरपाललकेमध्ये दपताऐवज हाताळताना पारदशगकता आणण गनतमानता यावी म्हणन
ू
प्रत्येक इमारतीला ववलशष् ओळख क्रमाींक (युआयडी) दे ण्यात येणार आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या करप्राप्त इमारतीींना दे ण्यात येणा-या युआयडी क्रमाींकाचे फायदे काय
आहे त,

(३) असल्यास, मींब
ु ईमध्ये तब्बल २ लाख २४ हजार इमारती असन
ू यातील ककती इमारतीींना
युआयडी क्रमाींक दे ण्यात आलेला आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची करणे काय आहे त ?

वव.स. ३७९ (21)
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१७-११-२०१७) : (१) हे खरे आहे .
(२) मुींबईतील करप्राप्त इमारतीींना युआयडी क्रमाींक ददल्यामळ
ु े होणारे फायदे खालीलप्रमाणे
आहे त :-

• महानगरपाललकेच्या ववववध व्यवहाराींची मादहती सल
ु र्ररत्या प्राप्त होईल.

• प्रत्येक करप्राप्त इमारतीशी सींबधीं धत सवग मादहती एकाच क्रमाींकाने सींदलर्गत होईल.
• युआयडी क्रमाींक जी.आय.एस. मॅवपींग सोबत जोडण्यात येणार आहे त.
• ववववध प्रकारचे परवाने दे ण्याची कायगवाही सुलर्ररत्या होईल.

• ज्या मालमत्ता यआ
ु यडी क्रमाींक नमद
ू करणार नाहीत अशा दठकाणी प्रत्यि पथळ ननरीिण
करुन अशा मालमत्ताींना कराच्या जाळयात आणता येईल.

(३) बह
ृ न्मुींबई महानगरपाललकेच्या अलर्लेखानुसार सन २०१६-१७ कररता ३,१७,०९७ व सन
२०१७-१८ कररता ३,४४,०४७ इतक्या मालमत्ता करननधागरीत आहे त.
आहे त.

माहे ऑगप् २०१७ पयंत २,७७,७४८ मालमत्ताींना यु.आय.डी. क्रमाींक दे ण्यात आले

(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
पण
ु े महानगरपालििेच्या भख
ू ांडावर वविसिाने िांु पण घािन
ू अनतक्रमण
िरून तेथीि सुमारे २० झाडाांची ित्ति िेल्याबाबत

(२५)

८५५८७ (२३-०८-२०१७).

(हडपसर) :

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

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पुणे येथील लमत्रमींडळ चौकातील महानगरपाललकेच्या र्ूखींडावर ववकसकाने कींु पण घालून
अनतक्रमण करून तेथील सुमारे २० झाडाींची कत्तल केल्याची बाब ददनाींक ६ जून,२०१७ रोजी
वा त्या सम
ु ारास ननदशगनास आली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, लमत्रमींडळ चौकातील र्ख
ू ींडावर अनतक्रमण होत असल्याची तक्रार ददनाींक ३१

जानेवारी,२०१७ रोजी करण्यात आल्यानींतर दस
ु ऱ्याच ददवशी म्हणजे ददनाींक १ फेब्रुवारी, २०१७
रोजी महानगरपाललका अधधकाऱ्याींनी केलेल्या प्रत्यि पाहणीत अनतक्रमण झाल्याचे व झाडाींची
कत्तल झाल्याचे ननदशगनास आले, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, तक्रार प्राप्त असताींना तब्बल चार मदहने महानगरपाललका अधधकाऱ्याींनी याकडे
दल
ग केल्यामळ
ु ि
ु े ववकसकाला पाठबळ लमळून त्याने जागेचा बेकायदे शीरपणे ताबा घेतला, हे ही
खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनपतरावर कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत आहे,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२०-११-२०१७) :(१), (२), (३) व (४) लमत्रमींडळ चौक येथील अनधधकृत
वि
प्राधधकरण ववर्ागाकडे तक्रार प्राप्त झालेली आहे .
ृ तोडीबाबत दद. १/३/२०१७ रोजी वि
ृ

त्यानुसार, दद.३०/३/२०१७ रोजी पाहणी केली असता, अनाधधकृत वि
ृ तोड झाल्याचे ननदशगनास

वव.स. ३७९ (22)
आलेले आहे . त्यास अनस
ीं ीताींववरूध्द महाराषर (नागरी िेत्र) झाडाींचे सींरिण व जतन
ु रून सींबध
अधधननयम, १९७५ मधील तरतद
ू ीनुसार दद.१.४.२०१७ रोजी नो्ीस बजावली होती.

तसेच

त्याींचेववरूध्द मा.ज्युडडलशअल मॅस्जपरे ् वगग-१, पुणे येथे फौजदारी ख्ला दाखल करण्यात
आला आहे .

(५) प्रश्न उद््ावत नाही
___________
राज्यातीि ववशेष प्रिल्पाांचा दजाद असिेल्या समध्
ृ दी महामागद, मेरो, िोस्टि रोड, लसांचन

प्रिल्पातीि ववववध अडथळे दरू िरण्यासाठी “ ववशेष प्रिल्प िायदा “ तयार िरण्याबाबत
(२६)

८५६०० (२३-०८-२०१७).

(लशवडी) :

श्री.मांगिप्रभात िोढा (मिबार दहि), श्री.अजय चौधरी

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील ववशेष प्रकल्पाींचा दजाग असलेल्या समध्
ृ दी महामागग, मेरो, कोप्ल रोड, लसींचन
प्रकल्पातील ववववध अडथळे दरू करुन ननधागररत कालावधीत प्रकल्प पूणग होण्यासाठत “ ववशेष

प्रकल्प कायदा “तयार करण्याचे आदे श मा.मुख्यमींत्री याींनी नगरववकास ववर्ागास माहे मे,
२०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान ददले आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, नगरववकास ववर्ागाने याबाबत सवंकष अ्यास करुन “ववशेष प्रकल्प कायदा’’
तयार केला आहे काय,
(३) असल्यास, त्याचे पवरुप काय आहे वा याबाबतच्या कायगवाहीची सद्यःस्पथती काय आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२८-११-२०१७) : (१) नाही.
(२), (३) व (४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
नवजात बाळाांच्या चोरीिा आळा घािण्यासाठी महानगरपालििेच्या रुग्णाियातीि २६ पैिी १८
(२७)

प्रसनृ तगह
ृ ाांमध्ये सीसीटीव्ही िॅमेरेच बसववण्यात आिे नसल्याबाबत

८५६८५ (२३-०८-२०१७).

श्री.सांजय पोतनीस (िलिना) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

सन्माननीय मुख्यमांत्री

नवजात बाळाींच्या चोरीला आळा घालण्यासाठत महानगरपाललकेच्या रुग्णालयातील २६

पैकी १८ प्रसनृ तगह
ृ ाींमध्ये सीसी ्ीव्ही कॅमेरेच बसववण्यात आलेले नसल्याचे नुकतेच माहे
एवप्रल, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशगनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, १,६१२ सीसी्ीव्ही कॅमेरे बसववण्यात आले आहे त त्यातील बहुताींशी सन २०११
नींतर दे खर्ाल न झाल्याने बींद अवपथेत आहे त, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास,याबाबत शासनाने सखोल चौकशी केली आहे काय,त्यात काय आढळून आले
त्यानुसार उपरोक्त १८ प्रसनृ तगह
ृ ाींमध्ये सीसी्ीव्ही कॅमेरे बसववण्याबाबत कोणती कायगवाही
करण्यात आली वा येत आहे ,

वव.स. ३७९ (23)
(४) तसेच, यास जबाबदार असणा-या व्यक्तीींवर शासन पतरावर कोणती कारवाई केली वा
करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१७-११-२०१७) : (१) सन २००९ मध्ये बह
ृ न्मुींबई महानगरपाललकेच्या सवग
१८ रुग्णालयाींमध्ये तसेच ६ प्रसत
ु ीगह
ृ ाींमध्ये सी.सी.द्.व्ही. कॅमेरे बसववण्यात आले होते ही
वपतुस्पथती आहे .

(२), (३), (४) व (५) महानगरपाललकेच्या १८ रुग्णालये व ६ प्रसत
ु ीगह
ृ ाींत सन २००९ मध्ये
बसववण्यात आलेल्या सी.सी.्ी.व्ही. यींत्रणेच्या दोन वषांच्या हमी कालावधीनींतर पाच वषांचा

परररिण कालावधी सुरु होता. सदर कालावधी माहे ऑक््ोबर, २०१६ रोजी सींपुष्ात आला
आहे .

सन २०१४-१६ या कालावधीत बसववण्यात आलेल्या ३ प्रसुतीगह
ृ ाींतील सी.सी.्ी.व्ही.

यींत्रणाींचा परररिण कालावधी अद्याप सींपषु ्ात आलेला नाही व सदर यींत्रणा सरु
ु आहे.

सन २०१६ मध्ये के.ई.एम. रुग्णालय, सायन रुग्णालय, नायर रुग्णालय व कुपर

रुग्णालय या चार प्रमख
ु रुग्णालयाींत नवीन सी.सी.्ी.व्ही. यींत्रणा कायागस्न्वत करण्यात आली
आहे .

सी.सी.्ी.व्ही.

यींत्रणा

नव्याने

कायागस्न्वत

करण्यासाठत

सवेिणाची

कायगवाही

महानगरपाललकेमाफगत सुरु असून डडसेंबर, २०१७ पयंत महानगरपाललकेच्या सवग रुग्णालये व

प्रसुतीगह
ृ ाींमध्ये सी.सी.्ी.व्ही. यींत्रणा कायागस्न्वत करण्याची कायगवाही महानगरपाललकेमाफगत
करण्यात येत आहे.

सदर कायगवाही पूणग होईपयंत महानगरपाललकेची १४ रुग्णालये व ६ प्रसुतीगह
ृ ाींमधील

ताींबत्रकदृष्या कालबाह्य झालेली सी.सी.्ी.व्ही. यींत्रणा दरु
ु पत करुन तात्परु त्या पवरुपात
कायागस्न्वत करण्यात आली आहे.

___________
िजदत शहरातीि भारत सांचार ननगम लि. (बीएसएनएि) या िायादियापासन
ू
तिाठी िायादियािडे जाणाऱया रस्त्याच्या िामाबाबत

(२८)

८६००६ (२३-०८-२०१७).

श्री.भरतशेठ गोगाविे (महाड) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री

(१) कजगत शहरातील र्ारत सींचार ननगम लल. (बीएसएनएल) या कायागलयापासून तलाठत
कायागलयाकडे जाणारा रपता कजगत

नगरपररषदे च्या माध्यमातन
लसमें् कॉक्री्चा रपता
ू

बनववण्याचा ठे का ठे केदाराला ददला, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त ठे केदाराने मख्
ु य जलवादहनीला जोड दे ऊन जलवादहनी नगरपररषदे ला न
ववचारता नगरपररषदे च्या पाणी परु वठा ववर्ागाच्या कमगचा-याींच्या सींगनमताने रपत्याचे काम
केल्याचे आढळून आले आहे, हे ही खरे आहे काय,

वव.स. ३७९ (24)
(३) असल्यास, ठे केदाराला बेकायदे शीर जलवादहनी जोडणी ददल्याबाबत शासनाने चौकशी केली
आहे काय,त्यात काय आढळून आले व तदनुसार दोषी व्यक्तीींवर कोणती कारवाई केली वा
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०८-११-२०१७) : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) हे खरे नाही.
स्जल्हाधधकारी, रायगड याींनी खालील प्रमाणे कळववले आहे :• ठे केदार याींनी नगरपररषदे ची पव
ू ग परवागनी न घेता ववतरण लाईन वरुन नळ जोडणी घेतली
होती.

• सदर बाब नगरपररषदे च्या ननदशगनास आल्यानींतर नळ जोडणी त्वरीत बींद करण्यात आली
आहे .
• सदर प्रकरणी नळ जोडणी नगरपररषदे च्या सींगनमताने झालेली नाही.
(३) सदर प्रकरणी नगरपररषदे ने चौकशी केलेली असन
ू , ठे केदाराींना अदा करण्यात येणाऱ्या
दे यकामधून दीं डात्मक रक्कम वसल
ू करण्याची तजवीज केलेली आहे.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
ठाणे महानगरपालििेने िल्याण-ठाणे-मुांबई जिवाहतुिीच्या पदहल्या
टप्प्याचा सववस्तर प्रिल्प अहवाि तयार िेिा असल्याबाबत

(२९)

८६०१८

(इस्िामपरू ),

(२३-०८-२०१७).
श्री.ददिीप

श्री.स्जतेंद्र

वळसे-पाटीि

आव्हाड

(आांबेगाव),

(मुांब्रा

िळवा),

श्री.शलशिाांत

श्री.जयांत
लशांदे

पाटीि

(िोरे गाव),

श्री.राणाजगजीतलसांह पाटीि (उस्मानाबाद), श्री.पाांडुरां ग बरोरा (शहापूर), श्री.नरहरी र्झरवाळ
(ददांडोरी), श्री.हसन मुश्रीफ (िागि), श्री.सुरेश िाड (िजदत), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड) :
सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) ठाणे महानगरपाललकेने कल्याण-ठाणे-मुींबई जलवाहतुकीच्या पदहल्या ्प्प्याचा सववपतर
प्रकल्प अहवाल तयार करुन शासनाकडे माहे एवप्रल,२०१७ च्या नतस-ऱ्या आठवड्यात वा त्या
दरम्यान पाठववलेला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाकडे पाठववलेल्या अहवालाचे थोडक्यात पवरुप काय आहे
व त्यानस
ु ार आतापयंत कोणता ननणगय घेतला वा घेण्यात येत आहे ,
(३)

असल्यास,

पररसरातील

वाहतुकीची

समपया

सोडववण्यासींदर्ागत

आतापयंत

कोणता

पाठपुरावा केला वा करण्यात येत आहे व त्याची फलननषपत्ती काय आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२४-११-२०१७) :(१)

हे खरे नाही.

(२) ठाणे महानगरपाललकेने शासनास सादर केलेल्या प्रपतावाचे पवरुप खालील प्रमाणे आहे :-

वव.स. ३७९ (25)
 जलवाहतुक प्रकल्पाअींतगगत प्रथम ्प्प्यात रु् क्र.१-“वसई-ठाणे-कल्याण” या जलमागागचा
सववपतर प्रकल्प अहवाल तयार करण्यात येत असून याबाबत ननयुक्त सल्लागाराकडून माहे

जानेवारी, २०१८ पयंत सदर अहवालाचे काम पुणग करणेचे ठाणे महानगरपाललकेचे ननयोजन
आहे .

 तसेच, ्प्पा क्र. २ मधील रु् क्र. २-“ ठाणे-मुींबई” व रु् क्र. ३- “ठाणे-नवी मुींबई” या

दोन्ही जलमागागचा सववपतर प्रकल्प अहवाल तयार करणेकामी सल्लागार ननयुक्तीची ननवीदा
प्रकक्रया सुरू असून माहे मे, २०१८ पयंत सल्लागार ननयुक्ती व अनुषींधगक कामाींसह प्रीकफस्जबबली्ी अहवाल इत्यादी कामे पण
ु ग करणेचे ठाणे महानगरपाललकेचे ननयोजन आहे .

(३) व (४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
मुांबईतीि महानगरपालििा शाळे तीि ३४% मि
ु े िुपोवषत आढळल्याबाबत
(३०)

८६४७७ (२३-०८-२०१७).

श्री.अलमत वविासराव दे शमख
(िातरू शहर), श्री.राधािृष्ट्ण
ु

ववखे-पाटीि (लशडी), श्री.मांगिप्रभात िोढा (मिबार दहि), अॅड.आलशष शेिार (वाांद्रे पस्श्चम),

श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेि), अॅड.पराग अळवणी (वविेपािे), श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), श्री.नरें द्र
पवार

(िल्याण

(िलिना) :

पस्श्चम),

श्री.गणपत

गायिवाड

(िल्याण

पूव)द ,

श्री.सांजय

पोतनीस

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मुींबईतील महानगरपाललका शाळे तील ३४ % मुले कुपोवषत आढळले आहे त अशी मादहती

प्रजा फाऊींडेशनने माहे मे, २०१७ वा त्या दरम्यान सादर केलेल्या अहवालात ननदशगनास आली,
हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सन २०१३-१४ मधील कुपोवषत मल
ु ाींचा ३०,४६८ चा आकडा वाढून सन २०१५१६ मध्ये १,३०,६८० इतका झाला आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, मुलाींना पौस्ष्क आहार लमळण्याच्या उद्देशाने दे ण्यात येणारे मध्यान्ह र्ोजन

यासाठत महानगरपाललका प्रशासनाकडून दे ण्यात येणारा ननधी दे खील ८१ ्क्क्यावरून ६५ ्क्के
करण्यात आला आहे ,

हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याबाबत शासनाने कोणती कायगवाही केली
वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०८-११-२०१७) :(१) बह
ृ न्मुींबई महानगरपाललका शाळे तील ३४% मुले
कुपोवषत असल्याचे मादहतीच्या अधधकाराखाली प्राप्त केलेल्या मादहतीतून मे २०१७ प्रलसध्द
केलेल्या अहवालामध्ये दाखववण्यात आले आहे .
(२) हे खरे नाही.
(३) व (४) शालेय पोषण आहार ही केंद्र शासन पुरपकृत योजना असून, सदर योजनेंतगगत

अन्न लशजवून ववतरीत करण्याकररता केंद्र शासन व राज्य शासन याींच्याकडून ६०:४० या
प्रमाणात अनुदान मींजूर केले जाते.

वव.स. ३७९ (26)
सदर योजनेंतगगत बह
ृ न्मुींबई महानगरपाललकेमाफगत सादर करण्यात आलेले सन २०१७-१८

चे वावषगक कायगयोजना व अींदाजपत्रक लशिण सींचालक याींचेमाफगत मींजुर करण्यात आले आहे .

सन २०१३-१४ मध्ये शालेय पोषण आहार योजनेंतगगत बह
ृ न्मुींबई महानगरपाललका

शाळाींमधील इयत्ता १ ली ते ५वी आणण इयत्ता ६ वी ते ८ वी कररता राज्य शासनाकडून
एकूण रु. ६१,७०,५२,०००/- इतका ननधी तर सन २०१५-१६ मध्ये एकूण रु.७१,१४,९८,७७०/इतका ननधी उपलब्ध करुन दे ण्यात आला आहे.
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
ददवा (स्ज.ठाणे) शहरातीि नागरीिाांना िेवळ ४८ लिटर पाणी पुरवठा होत असल्याबाबत
(३१)

८७३४६

(२३-०८-२०१७).

श्री.पाांडुरां ग

बरोरा

(शहापूर),

श्री.ददिीप

वळसे-पाटीि

(आांबेगाव), श्री.राहुि जगताप (श्रीगोंदा), श्री.वैभव वपचड (अिोिे), श्री.नरहरी र्झरवाळ
(ददांडोरी), श्री.जयांत पाटीि (इस्िामपरू ), श्री.स्जतेंद्र आव्हाड (मब्र
ांु ा िळवा), श्रीमती ददवपिा
चव्हाण (बागिाण) :

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) ददवा (स्ज.ठाणे) शहरातील नागरीकाींना प्रत्येक माणसी केवळ ४८ लल्र पाणी परु वठा होत
असल्याने रदहवाश्याींना पाणी ्ीं चाईला सामोरे जावे लागत असल्याचे माहे एवप्रल, २०१७ च्या
नतसऱ्या आठवड्यात ननदशगनास आले, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सदर रदहवाश्याींनी पाणीपट्टी र्रली आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय,चौकशीचे ननषकषग काय आहे त
व तद्नस
ु ार ददवा शहराला परु े सा पाणी परु वठा करुन रदहवाश्याींची पाणी ्ीं चाई दरू करणेबाबत
कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२०-११-२०१७) : (१) • ददवा शहराची वाढलेली लोकसींख्या व

महाराषर

औद्योधगक ववकास महामींडळाकडून नोव्हें बर २०१६ पासून पाणी कपात लागू केल्याने त्या
काळात काही प्रमाणात पाणी ्ीं चाई होती असे ठाणे महानगपाललकेने कळववले आहे .
•

तथावप,

सद्यस्पथतीत

माणसी

१२०

लल्र

महानगरपाललकेने कळववले आहे .

पाणी

पुरवठा

होत

असल्याचे

ठाणे

(२) नागररकाींनी सन २०१६-१७ मध्ये रु.४.५३ को्ीची पाणी दे यके र्रली असन
ू रु.१३.०० को्ी
थकबाकी आहे .

(३) व (४) • ददवा उपववर्ागासाठत वाढीव पाणीपुरवठा करण्याबाबत मा.मींत्री (जलसींपदा) याींनी
पथाननक लोकप्रनतननधी याींच्यासमवेत बैठक घेतली.

• त्यानस
ु ार ददवा उपववर्ागासाठत महाराषर औद्योधगक ववकास महामींडळाकडून ३१.५०
द.ल.लल. प्रनतददन पाणी पुरवठा करण्याचा ननणगय घेण्यात आला.

• सद्यस्पथतीत २८.०० द.ल.लल. प्रनतददन पाणी पुरवठा करण्यात येत आहे .
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• तसेच र्ववषयात आवश्यकतेनस
ु ार मींजूर को्यापैकी उवगररत ३.५० द.ल.लल. प्रनतददन पाणी
पुरवठा महाराषर औद्योधगक ववकास महामींडळाकडून घेण्याचे ठाणे महानगरपाललकेचे ननयोजन
आहे .

___________
नतवसा (स्ज.अमरावती) येथीि नगरपांचायतिा नगरउत्थान व दिीत्तेतर
योजनेतीि प्रास्त ननधी खचादिा मान्यता लमळण्याबाबत
(३२)

८८०३० (२३-०८-२०१७).

अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा) :

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

(१) नतवसा (स्ज.अमरावती) येथील नगरपींचायतला स्जल्हा वावषगक योजना सन २०१६-१७
अींतगगत नगरउत्थान व दलीत्तेतर योजनेतील प्रापत ननधी (रुपये ६८ लि) खचागला मान्यता
लमळण्यासाठत मा.पथाननक लोकप्रनतननधी याींनी स्जल्हाधधकारी, अमरावती याींना ददनाींक ३१
फेब्रुवारी, २०१६ रोजी वा त्या सुमारास लेखी ननवेदन ददले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदरहू ननवेदनावर शासनाने कोणता ननणगय घेतला आहे वा घेण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१७-११-२०१७) : (१) पथाननक लोकप्रनतननधीींचे ननवेदन स्जल्हाधधकारी
कायागलय, अमरावती याींना प्राप्त झाले आहे .
(२) व (३) नतवसा नगरपींचायत िेत्रातील ववकास कामाींचा प्रपताव प्रशासकीय मान्यतेसाठत
स्जल्हाधधकारी कायागलय, अमरावती याींना सादर केला असल्याचा अहवाल नतवसा नगरपींचायत
कायागलयाने सादर केला असून सदर प्रपताव स्जल्हाधधकारी कायागलयाकडे ववचाराधीन आहे .
___________

बेिायदा बाांधिामाांना सरां क्षण दे ण्यासाठी शासनाने एमआरटीपी
िायदयात दरु
ु स्ती िरण्यात आल्याबाबत
(३३)

८८५९४ (२३-०८-२०१७).

श्री.सुभाष भोईर (िल्याण ग्रामीण), श्री.प्रिाश फातपेिर

(चें बूर), श्री.मांगेश िुडाळिर (िुिाद), श्री.तुिाराम िाते (अणुश्ती नगर), श्री.सांजय पोतनीस
(िलिना), श्री.प्रताप सरनाईि (ओवळा मास्जवडा), श्री.अननि िदम (ननफाड), डॉ.बािाजी
किणीिर

(अांबरनाथ),

श्री.प्रिाश

सव
ु े

(मागाठाणे),

श्री.जयप्रिाश

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

मांद
ु डा

(बसमत) :

(१) ददनाींक ३१ डडसेंबर २०१५ पयंतच्या बेकायदा बाींधकामाींना सरीं िण दे ण्यासाठत शासनाने
एमआर्ीपी कायद्यात आवश्यक दरु
ु पती केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या सींदर्ागत अद्याप अींनतम ननयम तयार करण्यात न आल्याने या सींदर्ागतील
अींमलबजावणी अद्यापही झाली नाही, हे ही खरे आहे काय,

वव.स. ३७९ (28)
(३) असल्यास, अींनतम ननयम तयार करण्यास होणाऱ्या ववलींबाची कारणे काय आहे त व
त्यासाठत तातडीने कोणत्या उपाययोजना केल्या आहे त व याबाबतची सद्यस्पथती काय आहे ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२८-११-२०१७) : (१) होय, या कररता म.प्रा. व न.र.अधधननयम १९६६
मध्ये कलम ५२ अ समाववषठ करणेत आलेले आहे .
(२) नाही, उक्त अधधननयमातील कलम ५२ अे (१) मधील तरतद
ू ीनुसार तयार केलेले ननयम
अींनतम करुन शासनाने दद.०७/१०/२०१७ रोजीच्या अधधसूचनेद्वारे प्रलसध्द केले आहे त.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
आणी (स्ज.यवतमाळ) येथीि आठवडी बाजार लििाव (हरादस) न िरताही
खाजगी िोिाांिडून अवैधररत्या वसुिी सुरू असल्याबाबत
(३४)

८८६२७ (१८-०८-२०१७).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.राजु तोडसाम (अणी) :

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील

(१) आणी (स्ज.यवतमाळ) येथील आठवडी बाजारात मागील वषागपासून लललाव (हरागस) न
करताही खाजगी लोकाींकडून अवैधररत्या वसुली सुरू असल्याने यात लाखो रुपयाींचा गैरप्रकार
झाल्याचे माहे एवप्रल, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशगनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, शहरातील आठवडी बाजार हरागस न झाल्याने मोठ्या प्रमाणात आधथगक
गैरव्यवहार झाला असन
ू याची पुनरावत्ृ ती होऊ नये म्हणून त्वररत आठवडी बाजार हरागस
करण्यासींदर्ागत नगरसेवकाींनी मुख्याधधकारी याींना ननवेदन ददले आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, याबाबत चौकशी करण्यात आली आहे काय,

(४) असल्यास, चौकशीनस
ु ार अवैधररत्या वसल
ु ी करणा-याींवर कोणती कारवाई केली वा
करण्यात येत आहे ,

(५) असल्यास, हरागस करण्यासींदर्ागत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,नसल्यास
त्याची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२४-११-२०१७) : (१) हे खरे नाही.
आणी नगरपररषदे तील सन २०१७-२०१८ कररता आठवडी बाजाराचा वसुली ठे का ई-

लललावाद्वारे हरागस करण्याकररता एकच लललावधारकाींने र्ाग घेतला असल्याने दस
ु ऱ्याींदा ई-

लललावाकररता जादहरात दे ण्यात आली. त्या कालावधीत दद.१.४.२०१७ ते ३०.६.२०१७ पयंत
नगरपररषदे च्या कमगचाऱ्याींमाफगत आठवडी बाजाराची वसल
ू ी करण्यात आली. दद. १.७.२०१७
रोजी आठवडी बाजाराच्या वसल
ू ीचा हरागस घेण्यात आला त्यामध्ये श्री. शेख यन
ू ुस शेख रहीम,
आणी याींना ररतसर कायगवाही करून ठे का दे ण्यात आला.
(२) हे खरे आहे .
(३) प्राप्त ननवेदने ववचारात घेऊन सन २०१७-१८ करीता आठवडी बाजाराच्या वसूलीचा हरागस
घेण्यात आला आहे .

वव.स. ३७९ (29)
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
(५) सन २०१७-१८ करीता दद. १.७.२०१७ रोजी
आला आहे .

आठवडी बाजाराच्या वसल
ू ीचा हरागस घेण्यात

___________

पाांढरिवडा नगरपररषद (स्ज.यवतमाळ) क्षेत्रातीि नव्याने समाववष्ट्ट
झािेल्या वसाहतीांमधीि ववदयत
ु ददव्याांच्या िामाबाबत
(३५)

८८६३६ (२३-०८-२०१७).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.राजु तोडसाम (अणी) :

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील

(१) पाींढरकवडा नगरपररषद (स्ज.यवतमाळ) िेत्रातील नव्याने समाववष् झालेल्या वसाहतीींमध्ये
नवीन ववद्युत ददव्याींचे काम करण्याचे सोडून नगरपररषदे ने जुन्या वपतीतील चाींगल्या

सस्ु पथतीत असलेले ववद्यत
ु ददवे काढून त्या जागी आवश्यक नसताना नवीन एल.ई.डी.
ववद्युत ददवे लावण्याचे ठरवल्याचे माहे मे,२०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशगनास आले आहे ,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या दठकाणी नवीन ववद्युत ददवे लावण्याची कोणतीही आवश्यकता नसताना
नवीन ववद्युत ददवे लावण्याची कारणे काय आहे त,

(३) असल्यास, या कामात गैरव्यवहार झाला असन
ू चौकशी करण्याची मागणी नागररकाींनी
केली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी चौकशी करण्यात आली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले
त्यानुसार पुढे कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१८-११-२०१७) :(१), व (२) हे खरे नाही.
पाींढरकवडा शहरातील उजाग बचतीच्या दृष्ीने तसेच शहारातील सौंदयगवाढ व सरकारचे
धोरणाशी सुसींगत नववन तींत्रज्ञानाचा उपयोग होणे व शहरात मख्
ु य रपत्यावर नेहमी वदगळ
असल्याने अधधक तेजपवी पथददवे लावणे या दृष्ीने नगरपाललका ववशेष सर्ा ठराव क्र. ३,

दद. ४.६.२०१६ नुसार शहरात मुख्य रपत्यावर एल.ए.डी. लावण्याचे काम ननववदा प्रकक्रया पूणग
करून सुरू करण्यात आले आहे. तसेच हद्दवाढ िेत्रात पथददवे लावण्याबाबत ननववदा प्रकक्रया
पूणग करून ननयमाप्रमाणे पुढील कायगवाही करण्यात येत आहे .
(३) हे खरे नाही.

(४) व (५) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

चाांदरू रे ल्वे तसेच सातेफळे (स्ज.अमरावती) येथीि हुतात्मा
स्मारिाांची दरु
ु स्ती व नुतनीिरण िरण्याबाबत
(३६)

८८९०० (२३-०८-२०१७).

प्रा.ववरें द्र जगताप (धामणगाव रे ल्वे) :

मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय

वव.स. ३७९ (30)
(१) चाींदरू रे ल्वे (स्ज.अमरावती) येथील हुतात्मा पमारक दरु
ु पती व नुतनीकरणाच्या सध
ु ारीत
प्रपताव शासनास त्वरीत सादर करणे व सातेफळे येथील हुतात्मा पमारक दरु
ु पती व
नुतनीकरण कामाचा पररपूणग प्रपताव त्वरीत सादर करणेबाबत लोकप्रनतननधी याींनी ददनाींक १६
जानेवारी, २०१७ रोजी वा त्या सम
ु ारास मा.स्जल्हाधधकारी याींना लेखी ननवेदन ददले आहे, हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या पत्राची गींर्ीर दखल घेवून त्याअनुषींगाने शासनाने कोणती कायगवाही केली
वा करण्यात येत आहे

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१०-११-२०१७) : (१) हे खरे आहे .
(२) चाींदरु रे ल्वे नगरपररषद येथील हुतात्मा पमारकाच्या दरू
ु पती, दे खर्ाल व नत
ु नीकरणासाठत
रुपये ५०.०० लि एवढया ननधीस शासनाची मान्यता दे ण्यात आहे . त्यानुसार नगरपररषदे ने
स्जल्हाधधकारी,

अमरावती

रू.२५,०९,४५०/-

इतका

याींना

ननधी

प्रपताव

उपलब्ध

सादर

करून

ददला

नगरपररषदे माफगत ननववदा मागववण्यात आली आहे .
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

केला

आहे .

असून

स्जल्हाधधकारी

त्यानुसार

सदर

याींनी

कामाबाबत

___________

िोल्हापूर शहरात मांददर पररसरात अनेि यात्री ननवास ववना परवाना सुरु असल्याबाबत
(३७)

८९२४८ (२३-०८-२०१७).

डॉ.सुस्जत लमणचेिर (हातिणांगिे) :

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री

(१) कोल्हापूर शहरात मींददर पररसरात अनेक यात्री ननवास ववना परवाना सुरु असल्याचे माहे
मे, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशगनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या ववना परवाना यात्री ननवासाची तपासणी शासनाने केली आहे काय,
(३)

असल्यास, या ववना परवाना यात्री ननवासाच्या मालकाींवर शासनाने कोणती कारवाई केली

वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०४-११-२०१७) :(१) महानगरपाललका हद्दीतील व्यावसानयकाींना व्यवसाय
परवाना घ्यावा लागतो व त्याचे प्रतीवषी माहे एवप्रल मध्ये नत
ु नीकरण करण्यात येते. या
अनुषींगाने महानगरपाललकेने मोदहम राबवून महानगरपाललकेच्या हद्दीतील ववनापरवाना यात्री
ननवासाची तपासणी केली आहे , हे खरे आहे .

(२) व (३) • महानगरपाललकेमाफगत करण्यात आलेल्या तपासणीअींती ववनापरवाना आढळून
आलेल्या ६ यात्री ननवासाींना लसलबींद करण्यात आले असन
ू त्याींच्यावर दीं डात्मक कारवाई करुन
रु.२३,०००/- इतका दीं ड वसल
ू करण्यात आला आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

वव.स. ३७९ (31)
िोन गावातीि (ता.पनवेि,स्ज.रायगड) ताबा न ददिेल्या घराांचे
पैसे धगरणी िामगाराांना परत दे ण्याबाबत
(३८)

८९३९० (०४-०९-२०१७).

श्री.वविास िांु भारे (नागपूर मध्य) :

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) कोन गावातील (ता.पनवेल,स्ज.रायगड)

सन्माननीय गह
ृ ननमादण

ताबा न ददलेल्या घराींचे पैसे धगरणी कामगाराींना

तातडीने द्यावेत अशी मागणी एमएमआयरडीएने म्हाडाकडे केल्याचे माहे एवप्रल, २०१७ मध्ये
ननदशगनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, धगरणी कामगाराींचे पैसे तातडीने दे ऊन त्याींना घराींचा ताबा दे ण्याबाबत काय
कायगवाही करण्यात आली वा येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. प्रिाश महे ता (१६-११-२०१७) : (१) व (२) मुख्य अधधकारी, मुींबई गह
ृ ननमागण व िेत्रववकास

मींडळ याींचक
े डून प्राप्त अहवालानस
ु ार एम.एम.आर.डी.ए.ने दद. १४.०२.२०१७ रोजीच्या पत्रान्वये

दद. ०२.१२.२०१६ रोजीच्या सोडतीमध्ये यशपवी झालेल्या धगरणी कामगाराींकडुन जमा करण्यात
आलेली सदननकेची ववक्री ककीं मतीची रक्कम एम.एम.आर.डी.ए. याींचक
े डे वगग करावी, असे
कळववलेले आहे .
तथावप, सोडतीमध्ये यशपवी ठरलेल्या व कागदपत्रे सादर केलेल्या धगरणी कामगार /
वारस याींचेकडुन अद्यापपयंत सदननकेच्या ववक्री ककीं मतीचा र्रणा करुन घेण्यात आलेला
नसल्यामळ
ु े रक्कम एम.एम.आर.डी.ए.कडे वगग करण्याचा प्रश्न उद््ावत नाही. र्ववषयात पात्र

ठरणाऱ्या धगरणी कामगार / वारस याींचक
े डून सदननकेची ववक्री ककीं मत रु. ६ लाखाचा र्रणा
केल्यानींतर जमा करण्यात आलेली रक्कम ननयमानुसार एम.एम.आर.डी.ए.कडे वगग करणे शक्य
होईल, असेही मुख्य अधधकारी, मुींबई मींडळ याींच्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे .
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
परभणी महानगरपालििेतीि शाळे त िायदरत असिेल्या ६५ लशक्षि व लशक्षिेत्तर
िमदचा-याांना मागीि ११ मदहन्याांपासून वेतन लमळािेिे नसल्याबाबत
(३९)

८९४९८ (२३-०८-२०१७).

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

डॉ.राहूि पाटीि (परभणी) :

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) परर्णी महानगरपाललकेतील शाळे त कायगरत असलेल्या ६५ लशिक व लशिकेत्तर कमगचायाींना मागील ११ मदहन्याींपासन
ू वेतन लमळालेले नाही, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर लशिक व लशिकेत्तर कमगचा-याींवर व त्याींच्या कु्ुींबबयाींवर उपासमारीची
वेळ येवू नये यासाठत त्याींचे थकीत वेतन अदा करण्याबाबत शासनाने कोणती कायगवाही केली
वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. ३७९ (32)
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१८-११-२०१७) : (१) व (२) अींशत: खरे आहे .
परर्णी शहर महानगरपाललका अींतगगत ६४ लशिक

व २ लशिकेतर कमगचारी कायगरत

असून त्याींचे माहे , एवप्रल-२०१७ ते ऑक््ोबर,२०१७ पयंतचे वेतन थककत आहे.
महानगरपाललकेकडील ननधी अर्ावी सींबींधधताींचे वेतन अदा करणे

सींबींधधत लशिक व लशिकेतर कमगचा-याींना

शक्य झालेले नाही.

त्याींचे माहे एवप्रल-२०१७ पयंतचे वेतन अदा

करण्यात आलेले असन
ू , त्याींचे थककत असलेले उवगररत वेतन दरमहा ्प्या्प्याने दे ण्यात
येणार असल्याचे परर्णी शहर महानगरपाललकेने कळववलेले आहे .
(३) प्रश्न उद्वर्वत नाही.
___________
ठाणे महानगरपालििा क्षेत्रामध्ये धोिादायि व अनतधोिादायि
इमारतीमध्ये राहणाऱया नागररिाांचे पुनवदसन िरण्याबाबत
(४०) ९००१२ (२३-०८-२०१७).

श्री.सभ
ु ाष भोईर (िल्याण ग्रामीण) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री

(१) ठाणे महानगरपाललका िेत्रामध्ये धोकादायक व अनतधोकादायक इमारतीमध्ये राहणाऱ्या
नागररकाींचे पुनवगसन न करता सी -१ प्रकारातील ६१ इमारती ववकलसत करण्यात येणार
असल्याचे महानगरपाललकेने ददनाींक २१ मे, २०१७ रोजी व सुमारास पपष् केले आहे, हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, ठाणे महानगरपाललका िेत्रातील धोकादायक व अनतधोकादायक इमारतीमध्ये
राहणाऱ्या ३६९३ इमारतीमधील रदहवासी बेघर होणार आहे त, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, या इमारतीमध्ये राहणाऱ्या नागररकाींच्या पुनवगसनाबाबत महागनरपाललकेने
कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२४-११-२०१७) :(१) सन २०१७ मध्ये ठाणे महानगरपाललका हद्दीत
पावसाळ्यापूवी केलेल्या सवेिणानुसार एकूण ३६९३ धोकादायक इमारती आढळून आलेल्या

असून सदर इमारतीींपैकी ६८ इमारती सी-१ (अनतधोकादायक, राहण्या अयोग्य व तात्काळ
ननषकासीत करणे प्रवगागत मोडणाऱ्या) प्रवगागतील आहे त.
(२)

व

(३)

ठाणे

महानगरपाललकेने

मोडकळीस

आलेल्या

इमारतीतील

रदहवाशाींच्या

सुरक्षिततेबाबत शासन ननणगय ०५.११.२०१५ अन्वये कारवाई करण्यात आली.

 अनतधोकादायक व राहण्यास अयोग्य इमारती ररक्त करण्यात येतात. अशा ६८ इमारतीींपक
ै ी
५७ इमारती ररक्त करण्यात आल्या आहे त. ररक्त करण्यात आलेल्या ५५ इमारतीपैकी २५
इमारती तोडण्यात आल्या आहेत. उवगररत ११ इमारतीींपैकी ७ इमारती ररक्त करण्यास
न्यायालयाची पथधगती आहे .
 उवगररत

४ इमारतीींपैकी १ इमारतीमध्ये शासकीय कायागलय आहे . तसेच इतर ३ इमारतीींचे

ववद्युत, पाणी कनेक्शन खींडीत करण्यात आलेले आहे .

वव.स. ३७९ (33)
 ठाणे महानगरपाललकेने धोकादायक इमारतीींमधील रदहवाशाींना तात्पुरती सोय म्हणुन रें ्ल
स्पकममधील इमारतीींमध्ये २६०४ सदननका र्ाडेतत्वावर उपलब्ध करुन ददल्या आहे त.

 ठाणे शहराच्या ववकास ननयींत्रण ननयमावलीमध्ये इमारतीींच्या पुनबांधणी सींदर्ागत शासनाने
ददनाींक ०५.०७.२०१७ च्या अधधसच
ू नेनस
ु ार नागरी पन
ु ननमागण योजनेची ननयमावली समाववष्

केली आहे . यामध्ये ननयमातील तरतुदीींच्या अनुषींगाने अधधकृत व अनधधकृत इमारतीींचा
समावेश करण्यात आला आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

सोिापूर शहरात एिात्मता जीवन वविास नगर, िुष्ट्ठ वसाहतीची झािेिी दरु वस्था
(४१)

९०१६७ (२३-०८-२०१७).

िुमारी प्रर्णती लशांदे (सोिापूर शहर मध्य) :

सन्माननीय

मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) सोलापूर शहरात एकात्मता जीवन ववकास नगर, कुषठ वसाहत येथे सुमारे ६० ते ७०
वषागपासून राहणाऱ्या कुषठरोगी याींची घरे मोडकळीस आली असन
ू त्याींच्या घराची दरु वपथा
झाल्याने या वसाहतीींची सुधारणा करण्याबाबत मागणी होत आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त वसाहतीच्या सध
ु ारणेसाठत कोणती कायगवाही करण्यात आली वा येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१०-११-२०१७) : (१) हे खरे आहे .
(२) सदर वसाहतीतील जन
ु ी घरे जीणग झाली असल्याने सदर घरे पाडून नववन घरे

बाींधण्यासाठत JNURM अींतगगत एकास्त्मक गह
ृ ननमागण व झोपडपट्टी ववकास कायगक्रम

(HSDP) मधून ११३ घरकुले बाींधण्याची योजना प्रपताववत होती. तथावप यास सींबींधधत कुषठ
रूग्णाींचा ववरोध असल्याने योजना रद्द झाली. आता ददनदयाळ अींत्योदय योजना, नागरी

उपजीववका अलर्यान अींतगगत नागरी बेघराींना ननवारा बाींधण्यासाठत रू. १.६९ को्ी इतक्या
ननधीस

राज्यपतरीय छाननी सलमती कडून मान्यता लमळाली आहे . तथावप, लार्ाथी रूग्ण हे

कु्ूींबालशवाय राहण्यास तयार नसल्याने त्याींच्या मागणीनस
ु ार योजनेचा सुधाररत प्रपताव तयार
करण्यात येत आहे.

(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

वसई-ववरार शहर महानगरपालििेच्या सहाय्यि अनुदानात वाढ िरुन लमळण्याबाबत
(४२)

९०९९६ (२३-०८-२०१७).

श्री.वविास तरे (बोईसर) :

श्री.क्षक्षतीज ठािूर (नािासोपारा), श्री.दहतेंद्र ठािूर (वसई),

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) वसई-ववरार शहर महानगरपाललकेने पथाननक सींपथा करात (L.B.T.) सू् ददल्यामळ
ु े

शासनाकडून लमळणाऱ्या सहाय्यक अनद
ु ानात वाढ करुन लमळण्याची मागणी माहे एवप्रल,
२०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान पथाननक लोकप्रनतननधीींनी मा.मुख्यमींत्री याींचेकडे ननवेदनाद्वारे
केली आहे , हे खरे आहे काय,

वव.स. ३७९ (34)
(२) असल्यास, उक्त मागणीच्या अनुषींगाने शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत
आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१३-११-२०१७) : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) व (३) शासनाने ददनाींक १ ऑगप्, २०१५ पासून रु.५० को्ीपेिा कमी उलाढाल असलेल्या

व्यापाऱ्याींना पथाननक सींपथा करातून सू् दे ण्याचा ननणगय घेतला आहे . तथावप ददनाींक १५
ऑगप् २०१६ पासन
ू मद्य व मद्याकग या वपतव
ू र पथाननक सींपथा कर लागू करण्यात आला

आहे . पथाननक सींपथा कर बींद करण्यात आल्याने महानगरपाललकाींचे होणारे नुकसान र्रुन

काढण्याकरीता शासनपतरावरुन अनुदान दे ण्यात येत होते. ददनाींक ०१ जुलै २०१७ पासून वपतु
व सेवा कराची (GST) अींमलबजावणी सुरु झाल्याने त्यानअुषींगाने नुकसान र्रपाईची रक्कम
दे ण्यात येत आहे .

___________
बाांबवडे (ता.शाहुवाडी,स्ज.िोल्हापूर) गावात प्रादलशि योजना
मागददशदि तत्वाांचे पािन न िेल्याबाबत
(४३)

९२०९५ (१९-०८-२०१७).

श्री.सत्यजीत पाटीि-सरुडिर (शाहूवाडी) :

सन्माननीय

मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) बाींबवडे (ता.शाहुवाडी,स्ज.कोल्हापूर) हे गाव मुख्य बाजारपेठेचे मोठे गाव असन
येथे
ू
प्रादे लशक योजना प्रलसद्ध केलेली असन
प्रादे
ल
शक
योजना
मागग
द
शग
क
तत्वाीं
च
े
पालन
न
करता
ू
प्रलसद्ध करण्यात आलेली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास,गावाच्या लोकसींखेच्या दृष्ीने प्रादे लशक योजनेमध्ये गावठाणापासून १५०० मी्र

परीिेत्रामध्ये ग्रामीण सींकुलाची वाढ करून रदहवाशी िेत्र अनुज्ञेय करणे ववकासाच्या व
र्ववषयातील लोकसींख्या वाढीच्या दृष्ीने आवश्यक ठरणार असन
ू याचा ववचार आराखड्यामध्ये
केलेला नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास,याबाबत चौकशी केली आहे काय व चौकशीनुसार नवीन ववकास आराखडा मींजूर

होण्यापुवी यामध्ये गावठाणापासून १५०० मी्र परीिेत्रामध्ये रदहवाशी िेत्र अनुज्ञेय करण्यासह
बाींबवडे गाव ग्रोथ सें्रमधन
ू वगळण्याबाबत शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत
आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०३-११-२०१७) : (१) हे खरे नाही, कोल्हापरू प्रदे शाची प्रारुप प्रादे लशक
योजना,महाराषर प्रादे लशक

ननयोजन व नगर रचना अधधननयम,१९६६ चे कलम १६ (१) नस
ु ार

उक्त अधधननयमातील सवग तरतूदीींचे पालन करुन दद. १२/०९/२०१६ रोजीच्या प्रादे लशक ननयोजन
मींडळाींच्या १० व्या बैठकीतील ननणगयाप्रमाणे दद.२२/०९/२०१६ ते दद.२८/०९/२०१६ रोजीच्या
महाराषर शासनाच्या राजपत्रात प्रलसध्द करण्यात आली आहे . त्याबाबत नागरीकाींच्या प्राप्त

वव.स. ३७९ (35)
सूचना-हरकतीबाबत आवश्यक ती वैधाननक कायगवाही पुणग करुन सदर प्रारुप प्रादे लशक योजना
प्रादे लशक ननयोजन मींडळाने दद. ३०/०३/२०१७ रोजीच्या पत्रान्वये शासनास मान्यतेसाठत सादर

केली आहे . प्रादे लशक योजनेमधील मौजे बाींववडे हे गाव त्या र्ागातील मुख्य बाजारपेठ
असल्याने त्याचा समावेश ग्रामीण ववकास केंद्र म्हणून करण्यात आला आहे .

(२) हे खरे नाही, उक्त प्रारुप प्रादे लशक योजनेमध्ये सन २०११ च्या जनगणने नुसार १०,०००
पेिा जापत लोकसींख्येची गावे ग्रामीण ववकास केंद्र म्हणुन ननदे लशत करण्याचे धोरण
ठरववण्यात आले आहे. मौजे
समावेश

ग्रामीण ववकास

बाींववडेची सन २०११ ची लोकसींख्या ३८७० असली तरी त्याचा

केंद्र म्हणन
ु

करण्यात

आल्याचे

ददसन
ू

येते.

या

गावामध्ये

अस्पतत्वातील रदहवास वापराचे िेत्र २१.३६ हे . आहे . या केंद्राचा सववपतर जमीन वापर
दशगववणारा नकाशा तयार करण्यात आला असून त्याकररता ८० व्यक्ती प्रती हे क््र घनता व
सन २०३६ ची प्रिेपीत लोकसींख्या ४०७० ववचारात घेऊन ३४.७५ हे. िेत्र रदहवास वापराकरीता
प्रपताववत केल्याचे ददसून येते.

(३) व (४) कोल्हापरू प्रदे श प्रलसध्द प्रारुप प्रादे लशक योजनेवर सींचालक, नगर रचना, महाराषर

राज्य, पुणे याींचा अहवाल दद. १२/१०/२०१७ रोजी शासनास प्राप्त झालेला असन
ू सद्यस्पथतीत
सदर प्रादे लशक योजनेची शासन पतरावर छाननी सुरु आहे . अद्यापही कोल्हापूर प्रादे लशक
योजनेस शासनाने अींनतम मान्यता ददलेली नाही.
___________

राज्यातीि महानगरपालििेतीि भारतीय प्रशासन सेवेतीि अधधिारी वगळता इतर
अधधिारी व िमदचाऱयाांची बदिी इतर महानगरपालििेत िरण्याबाबत
(४४)

९२१९६ (२३-०८-२०१७).

श्री.अस्जत पवार (बारामती), श्री.जयांत पाटीि (इस्िामपूर),

श्री.ददिीप वळसे-पाटीि (आांबेगाव), श्री.दत्तात्रय भरणे (इांदापूर), श्री.पाांडुरां ग बरोरा (शहापूर),
श्री.वैभव वपचड (अिोिे) :

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

(१) राज्यातील महानगरपाललकेतील र्ारतीय प्रशासन सेवेतील अधधकारी वगळता इतर
अधधकारी व कमगचाऱ्याींची बदली इतर महानगरपाललकेत केली जात नाही, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, ह्या अधधकारी / कमगचाऱ्याींची बदली इतर महानगरपाललकेत करण्यात येत
नसल्यामळ
ु े त्याींची मक्तेदारी वाढली असन
ू त्याचा कामावर ववपरीत पररणाम होत आहे , हे ही
खरे आहे काय,

(३) असल्यास, राज्यातील महानगरपाललकेतील अधधकारी कमगचाऱ्याींची बदली राज्यातील इतर
महानगरपाललकेत करण्याबाबत शासनाची र्ुलमका काय आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२८-११-२०१७) : (१) होय.
(२),

(३)

व

(४)

राज्यातील

महानगरपाललकाींच्या

आकृतीबींध

महानगरपाललकाींतील
व

सेवा

प्रवेश

कमगचारी/अधधकारी

ननयमाींनुसार

त्या

याींची

सींबींधधत

महानगरपाललकाींमध्ये

कमगचारी/ अधधकारी वींद
ु त्या
ृ ाची र्रती केली जाते. महानगरपाललकाींमध्ये केल्या जाणाऱ्या ननयक्

वव.स. ३७९ (36)
ह्या

त्या

महानगरपाललकाींपरु त्याच

मयागददत

असल्याने,

सदर

कमगचारी

त्या

महानगरपाललकाींमध्येच कायगरत राहून सेवाननवत्ृ त होतात ही वपतुस्पथती आहे. तथावप,
महानगरपाललकाींतील अधधकारी / कमगचारी याींची अन्य महानगरपाललकाींमध्ये समकि पदावर
बदली करण्याबाबत महाराषर महानगरपाललका अधधननयमात योग्य ती सध
ु ारणा करण्याबाबत
कायगवाही करण्यात येत आहे .

___________
ठाणे महानगरपालििेने धोिादायि इमारती िोसळून होणा-या दघ
द ना टाळण्यासाठी
ु ट
३० वषे वयोमान झािेल्या इमारतीांच्या स्र्चरि ऑडडट िरण्याबाबत

(४५)

९२२५९ (२३-०८-२०१७).

श्री.सांतोष दानवे (भोिरदन) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) ठाणे महानगरपाललकेने धोकादायक इमारती कोसळून होणा-या दघ
ग ना ्ाळण्यासाठत
ु ्

३०

वषे वयोमान झालेल्या इमारतीींच्या परक्चरल ऑडड्ची सक्ती केली आहे मात्र पाललकेनेच
नेमलेल्या पॅनलमधील तीन वेगळया परक्चरल ऑडड्सगनी एकाच इमारतीचे तीन वेळा अहवाल
ददले असल्याची धक्कादायक मादहती माहे जन
ू , २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशगनास
आली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, इमारत धोकादायक असून तातडीने पाडावी, इमारत दरु
ु पतीयोग्य आहे,

दरु
ु पतीअींती तीन ते चार वषे इमारतीला धोका नाही असे हे अहवाल आहे त त्यामुळे
ऑडड्बाबत सींशय व्यक्त होत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी सखोल चौकशी करण्यात आली आहे काय, चौकशीनस
ु ार सींबींधधत
ऑडी्सगवर काय कारवाई करण्यात आली व इमारतीींबाबत योग्य अहवाल दे ण्याबाबत काय
कायगवाही करण्यात आली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०८-११-२०१७) : (१) व (२) होय, हे खरे आहे.
(३) व (४) उक्त प्रकरणी चौकशी करण्यात आलेली नाही.
तथावप, सन २०१५-१६ मध्ये धोकादायक व अनतधोकादायक व मोडकळीस आलेल्या
इमारती सींबींधी मागगदशगन सच
ू नेप्रमाणे धोकादायक इमारतीच्या सरु िेबाबत ताींबत्रक सल्लागार
याींचे दम
ु त

झाल्यास

VJTI/IIT माफगत अहवाल घेण्याबाबत सच
ू ना आहे .

त्यानस
ु ार सदर

प्रकरणी VJTI/IIT माफगत ताींबत्रक अहवाल प्राप्त होणेकरीता सींबींधधत गह
ृ ननमागण सींपथेस
ददनाींक १४.०६.२०१७ रोजी पत्र दे ण्यात आले असून अद्याप अहवाल सादर करण्यात आलेला
नाही.

याबाबत VJTI / IIT चा अहवाल २ मदहन्यात प्राप्त करुन तद्नष
ु ींगाने ननणगय घेण्याच्या

सूचना ठाणे महानगरपाललका याींना दे ण्यात आल्या आहे त.
___________

वव.स. ३७९ (37)
पांढरपूर (स्ज.सोिापूर) शहर वविास आराखडयाच्या अांतगदत
सुरु असणा-या रस्त्याांच्या िामाबाबत

(४६)

९३३२६ (२३-०८-२०१७).

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

श्री.भारत भाििे (पांढरपूर) :

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील

(१) पींढरपूर (स्ज.सोलापूर) शहर ववकास आराखडयाच्या अींतगगत सुरु असणा-या रपत्याींच्या
कामात प्रशासकीय अधधका-याींच्या दल
ग ामळ
ु ि
ु े ववकास कामे प्रलींबबत असल्याचे माहे एवप्रल,
२०१७ वा त्या दरम्यान ननदशगनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, यासींदर्ागत शासनाने चौकशी करुन या रपत्याींची कामे त्वररत व चाींगल्या
पध्दतीने करण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१०-११-२०१७) :(१) हे खरे नाही.
(२) व (३) पींढरपूर शहर ववकास आराखडयाच्या अींतगगत सावगजननक बाींधकाम ववर्ागामाफगत ३
रपत्याींचे रूींदीकरण व डाींबरीकरण करण्याचे प्रपताववत असून २ रपत्याींची कामे सुरु असून

खडीकरणासह डाींबरीकरणापयंत कामे पण
ू ग करण्यात आली आहे त. त्यावर BM व कापे् करणे
इ.

कामे

करण्यात

येत

आहे त.

यालशवाय

राज्यपतर

नगरोत्थान

योजने

अींतगगत

नगरपररषदे माफगत एकूण ८ रपत्याींची कामे सुरू करण्यात आली आहे त. तथावप, राषरीय हरीत

लवादाच्या आदे शाींमुळे सोलापूर स्जल्हयातील वाळूचा उपसा बींद असून वाळूचा साठा नसल्याने
काँक्री्चे काम बींद होते. तथावप, आता वाळूच्या उपलब्धतेनुसार कामे सुरु ठे वण्यात आली
आहे त.

___________
पांढरपूर शहरामध्ये (स्ज.सोिापूर) सुमारे १०० हून अधधि
जन्
ु या इमारती धोिादायि असल्याबाबत
(४७)

९३३५९ (२३-०८-२०१७).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.भारत भाििे (पांढरपूर) :

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील

(१) पींढरपूर शहरामध्ये (स्ज.सोलापूर) सुमारे १०० हून अधधक जुन्या इमारती धोकादायक
असल्याचे माहे मे, २०१७ वा त्या दरम्यान ननदशगनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास, असे असताींनाही र्ाववक या इमारतीींमध्ये वापतव्य करीत असतात, हे ही खरे

आहे काय,
(३)

असल्यास,

यासींदर्ागत

शासनाने

चौकशी

करुन

सींर्ाव्य

दघ
ु ्ना

्ाळण्यासाठत

इमारतीधारकाींनी इमारती दरु
ु पत कराव्यात यासाठत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत
आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. ३७९ (38)
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१०-११-२०१७) : (१) व (२) हे खरे आहे .
पींढरपूर हे पुरातन शहर असल्यामळ
ु े शहरात बऱ्याच जुन्या इमारती आहे त. अशा

इमारतीींना दरवषी आषाढी यात्रेपूवी धोकादायक व पडाऊ इमारती काढून ्ाकण्याबाबत

महाराषर नगरपररषद, नगरपींचायती व औद्योधगक नगरी अधधननयम १९६५ चे कलम १९५ (१)
नुसार नो्ीसा दे ण्यात येतात. र्ाववकाींनी या इमारतीत राहू नये, असे ननदे शही ददले जातात.
(३) पींढरपूर शहरातील एकूण १०७ धोकादायक इमारतीींना नो्ीसा बजावण्यात आल्या असून
धोकादायक इमारती सींदर्ागत दै . सींचार दद. ३१.५.२०१७ रोजी जाहीर प्रक्न करण्यात आले

आहे . तसेच यात्रा कालावधीपव
ू ी मींदीर पररसर व प्रदक्षिणा मागागवरील अत्यींत धोकादायक
असलेल्या इमारतीींचा धोकादायक र्ाग नगरपररषदे माफगत उतरवून घेण्यात आला आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

दारव्हा नगरपररषदे चा नागरी घनिचरा प्रिल्प मागीि १२ वषांपासन
ू
प्रत्यक्षात िायादस्न्वत नसल्याबाबत

(४८)

९३६९१ (२३-०८-२०१७).

प्रा.वषाद गायिवाड (धारावी) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) दारव्हा नगरपररषदे चा नागरी घनकचरा प्रकल्प मागील १२ वषांपासून प्रत्यिात कायागस्न्वत
नाही, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

सदर

प्रकल्पाच्या

दठकाणी

जाण्यासाठत

रपता

नसल्याने

नगरपररषदे ने

तहसीलदार, दारव्हा याींच्या कायागलयाकडे रपत्याची मागणी केली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, नागरी घनकचरा प्रकल्प पुन्हा सुरु करण्याबाबत शासन पतरावर काय
कायगवाही करण्यात आली तसेच नागरी घनकचरा प्रकल्प बींद पडल्याप्रकरणी सींबींधधताींववरुद्ध
कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची करणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१०-११-२०१७) :(१) हे अींशत: खरे आहे ,
दारव्हा नगरपररषदे ने सन २०१०-११ मध्ये

कचऱ्यापासन
ू खत ननलमगतीचा प्रकल्प १२ व्या

ववत्त आयोगाच्या ननधीमधून उर्ारलेला आहे . सदर प्रकल्प कींत्रा्ी तत्वावर सुरू करण्यासाठत

ननववदा मागववण्यात आल्या होत्या. तथावप, ननववदाधारकाींनी ननववदा दाखल केल्या नसल्याने
प्रकल्प कायागस्न्वत करता आला नाही.
(२) प्रकल्प उर्ारण्यात आला त्यावेळी ये-जा करण्यासाठत शेतातून रपता होता. तथावप, सन
२०१२-१३ मध्ये सींबींधधत शेतकऱ्याने सदर रपता बींद केल्यामळ
ु े वन ववर्ागाच्या जागेतन
ू रपता
लमळण्यासाठत तहसीलदार, दारव्हा याींच्याकडे मागणी करण्यात आली आहे.

(३) सींबींधधत शेतकऱ्याने जाण्या- येण्याचा रपता बींद करून सदर प्रकल्प ह्ववण्यासाठत
न्यायालयात दावा दाखल केला आहे . न्यायालयाचा ननणगय अद्याप प्रलींबबत असन
ू प्रकरण
न्याय प्रववषठ आहे.

(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

वव.स. ३७९ (39)

औरां गाबाद स्जल्हयात ५०० पेक्षा अधधि अनधधिृत मोबाईि
टॉवर उभारण्यात आल्याबाबत

(४९)

९४०२८ (२३-०८-२०१७).

श्री.अब्दि
ु सत्तार (लसल्िोड), श्री.अलमन पटे ि (मांब
ु ादे वी),

श्री.अस्िम शेख (मािाड पस्श्चम), प्रा.वषाद गायिवाड (धारावी), श्रीमती ननमदिा गाववत
(इगतपूरी), अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा) :
करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा

(१) औरीं गाबाद शहरात ५०० पेिा अधधक अनधधकृत मोबाईल ्ॉवर उर्े असून या

्ॉवरववरोधात महानगरपाललकेने कोणतीही कारवाई केली नसल्याचे माहे एवप्रल,२०१७ मध्ये वा
त्या दरम्यान ननदशगनास आले, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास, उक्त प्रकरणी महानगरपाललकेने मोबाईल कींपन्याींकडून तब्बल १४ को्ी

रुपयाींचा महसल
ू वसूल करणे आवश्यक असताना या कींपन्याींनी महानगरपाललकेची कोणती

परवानगी न घेता मोबाईल हँडसे् ववक्रीची ववववध दठकाणी को्यवधी रुपयाींचे डडस्ज्ल होडडंग
लावण्यात आल्याचे आढळून आले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत शासनाने या प्रकरणी चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय
आढळून आले व त्यानुसार सदरील मोबाईल कींपन्याींवर तसेच कींपन्याकडून करोडो रुपयाींचा

महसूल वसूल न करणा-या सींबींधधत अधधका-याींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत
आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१८-११-२०१७) : (१) अींशत: खरे आहे .

औरीं गाबाद शहरातील एकूण ४०९ मोबाईल ्ॉवसगपैकी ८६ ्ॉवसगना नाहरकत प्रमाणपत्र

दे ण्यात आलेले असून उवगररत ३२३ ्ॉवसग अनधधकृत आहे त.

अनधधकृत ्ॉवसगवर औरीं गाबाद महानगरपाललकेकडून करण्यात आलेल्या कायगवाहीच्या

अनुषींगाने काही मोबाईल कींपन्यानी उच्च न्यायालयात रर् याधचका दाखल केलेली असून
मा.उच्च न्यायालयाने मोबाईल ्ॉवसग सींदर्ागत कोणतीही कठोर कारवाई न करण्याबाबत ननदे श
ददलेले आहे त. त्यानस
ु ार सदर प्रकरण हे न्यायप्रववषठ आहे.

(२) महानगरपाललका हद्दीत ववनापरवानगी लावलेल्या ववववध मोबाईल कींपन्याींचे डडस्ज्ल
होस्ल्डींग ववरुध्द

औरीं गाबाद महानगरपाललकेने पोललस प्े शनमध्ये गुन्हा दाखल केलेला आहे .

तसेच सींबींधधत कींपनीकडून ५ प् दीं डासदहत जादहरात कर वसूल केलेला आहे .

शहरात ववववध

दठकाणी लावण्यात आलेल्या मोबाईल कींपनीच्या जादहरातीबाबत सींबधीं धताींकडून जादहरात कराचा
र्रणा करुन घेतलेला असल्याचे आयुक्त, औरीं गाबाद महानगरपाललका याींनी कळववले आहे .
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________

वव.स. ३७९ (40)
राज्यातीि नगरपररषदे तीि िमदचाऱयाांना सध
ु ाररत सेवाांतगदत
आश्वालसत प्रगती योजना िागू िरण्याबाबत

(५०)

९४९१७ (२३-०८-२०१७).

श्री.अब्दि
ु सत्तार (लसल्िोड) :

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्य शासकीय कमगचारी व स्जल्हा पररषद कमगचाऱ्याींसाठत सध
ग आश्वालसत
ु ाररत सेवातींगत

प्रगती योजना शासन ननणगय ददनाींक १ एवप्रल, २०१० व ददनाींक ५ जल
ु ,ै २०१० अन्वये सरु
ु
करण्यात आली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, राज्यातील नगरपररषदे तील कमगचाऱ्याींना सुधाररत सेवाींतगगत आश्वालसत प्रगती
योजना लागू न करण्याची कारणे काय आहे त,

(३) असल्यास, राज्यातील शासकीय कमगचाऱ्याींप्रमाणे नगरपररषदे तील कमगचाऱ्याींना आश्वालसत
प्रगती योजना लागू करण्याची बाब शासनपतरावर तपासण्यात येत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, नगरपररषदे तील कमगचाऱ्याींना सुधाररत सेवातींगत
ग आश्वालसत प्रगती योजना
केव्हापासून लागू करण्यात येणार आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०६-१२-२०१७) : (१) होय.
(२) नगरपररषद कमगचाऱ्याींना सुधारीत सेवाींतगगत आश्वालसत प्रगती योजना लागू करणेबाबतचा
शासन ननणगय, दद.२७.०९.२०१७ रोजी ननगगलमत करण्यात आला आहे.
(३), (४) व (५) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________

ववधान भवन :

डॉ. अनांत िळसे

नागपरू .

प्रधान सधचव,
महाराष्ट्र ववधानसभा.

_________________________
शासकीय मध्यवती मुद्रणालय, नागपूर.

