अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ३९५ वी यादी

महाराष्ट्र ववधानसभा
पहहले अधधवेशन, २०१८
___________

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५०
___________

स्पािक सांस्थेचे जोिीन आपपद
क म व महानगरपाललिेचे उप अलभयांता याांच्या सांगनमताने
शासनाच्या झोपडपट्टी पपनवकसन योजनेत झालेल्या गैरव्यवहाराबाबत

(१) ३२०१४

(२१-०१-२०१६). श्री. सभ
क ील
प ाष उर्क पांडडतशेठ पाटील (अललबाग), श्री. धैयश

पाटील (पेण), श्री. जीवा गाववत (िळवण) : सन्माननीय मपख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा
करतील काय :-

(१) मध्य रे ल्वेच्या उपनगरीय स्थानकाींवर वाढणारा प्रवाशाींचा ताण लक्षात घेवून रे ल्वे बोर्ााने

कुलाा ते ठाणे रे ल्वे स्थानकाींच्या दरम्यान ५ वा व ६ वा असे दोन मागा ्ाकण्याच्या ननणाय
घेण्यात आला होता, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या मागाावरील झोपर्पट्टीधारकाींचे सवेक्षण करुन शासनाच्या झोपर्पट्टी पुनवासन

धोरणाप्रमाणे पात्र ठरणाऱ्या झोपर्पट्टीवासीयाींचे बहुमजली इमारतीतीत पक्कक्कया व स्वयींपूणा
सदननकाींत पुनवासन करण्याचे राज्य शासनाने ठरववले व या कारणाकररता तत्काललन
नगरववकास खात्याचे प्रधान सचचव श्री.जॉनी जोसेफ याींच्या स्वाक्षरीने ददनाींक २७ माचा, १९९८
रोजी शासन ननणाय जारी करण्यात आला होता, हे खरे आहे काय,
(३) असल्यास, शासन ननणायाने झोपर्पट्टीधारकाींचे सवेक्षण करण्याचे काम स्पाका या बबगर
शासकीय सींस्थेला दे ण्यात आले होते, हे खरे आहे काय,
(४) असल्यास, त्यानस
ु ार शासनाच्या मालकीच्या जलमनीवर ववकास ननयींत्रण ननयमावली

३३(१०) नुसार प्रकल्पग्रस्ताींकररता झोपर्पट्टी पुनवासन योजना राबववण्याची जबाबदारी स्पाका
या बबगर शासकीय सींस्थेला दे ण्यात आली होती, हे खरे आहे काय,

(५) असल्यास, या प्रकरणात स्पाका या बबगर शासकीय सींस्थेचे (एनजीओ) जोकीन आपद
ुा म व
वादग्रस्त ठरलेले बह
ृ न्मुींबई महापालीकेचे उपअलियींता श्री.ववलास खचे या दोघाींनी मुींबई
महानगर प्रदे श ववकास प्राचधकरणाच्या अचधकाऱ्याींशी सींगनमताने क् करुन ददनाींक ३०

सप््ें बर, २०१० रोजी एक आशयपत्राने स्पाका सींस्थेला उप ववकासक व श्री.ववलास खचे याींना
परवानाधारक सर्व्हे अर म्हणून ननयुक्कती करण्यात आले, हे खरे आहे काय,

वव.स. ३९५ (2)
(६) असल्यास, या योजनेद्वारे ५३,५४३ चौरस मी्र क्षेत्रफळाचा हस्ताींतरणीय ववकास हक्कक
(्ीर्ीआर) लमळाल्याने या र्व्यवहारात शासनाचा महसल
ू सुमारे ३०० को्ी रुपयाींचा गैरर्व्यवहार
केला आहे , हे खरे आहे काय,

(७) असल्यास, या गींिीर प्रकरणी शासनाने सींबींचधताींववरुध्द कोणती कारवाई केली आहे ?
श्री. दे वेंद्र र्डणवीस : (१) होय.
(२) नाही.
(३) व (४) होय. गह
ु वासन व पन
ु वासाहत धोरण ददनाींक
ृ ननमााण व ववशेष सहाय्य वविागाने पन

१२ माचा, १९९७ च्या क्र. एमआयएस-१०९४/ सीआर-५५८/स्लम-२ व क्र.प्रकल्प-१७००/सीआर३१/स्लम-२, दद. १२ डर्सेंबर, २००० च्या शासन ननणायाद्वारे सदर प्रकल्पाने बाचधत र्व्यक्कतीींचे
पुनवासन करण्यासाठी जागनतक बँकेच्या ननकषाींची पुतत
ा ा करण्यासाठी एमयु्ीपीसाठी पुनवासन
व पन
ु वासाहत धोरण मींजरू केले होते.

(५) सदर झोपर्पट्टी पुनवासन योजनेसाठी मेससा स्पाका हे उपववकासक असन
ू त्याींचे माफात
श्री.ववलास खचे याींची परवानाधारक सर्व्हे अर म्हणून ननयुक्कती करण्यात आली असून सदर

योजनेस ददनाींक २३.०९.२०१० रोजी मुींबई महानगर प्रदे श ववकास प्राचधकरणामाफात इरादापत्र
ननगालमत करण्यात आले आहे.
(६) हे खरे नाही.

(७) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

मालेगाव (जज.नालशि) या तालक्
प यातील ववववध वविास िामे अपण
ू ाकवस्थेत असल्याबाबत
(२)

३३१२३ (१६-०१-२०१६).

श्री.आलसर् शेख (मालेगाांव मध्य) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मपख्यमांत्री

(१) मालेगाव (जज.नालशक) या तालुक्कयाती ववववध ववकास कामे करण्याकरीता अथासक
ीं ल्पीय
तरतूद करण्यासाठी मा.स्थाननक लोकप्रनतननधी याींनी मा.अथा व महसूल मींत्री याींना ददनाींक ०९
फेब्रुवारी, २०१५ रोजी वा त्या सुमारास लेखी ननवेदन ददले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर ननवेदनावर शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र र्डणवीस (२०-०१-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) शासनास प्राप्त ववववध ननवेदनाींच्या अनुषींगाने मालेगाव महानगरपाललकेस पुढील प्रमाणे
ननधी ववतरीत केला आहे .

सन २०१४-२०१५ - पायािूत रु.५.८० को्ी ववशेष अनुदान रु.६.०० को्ी

सन २०१५-२०१६ - पायािूत - रु.५ को्ी हद्दवाढ- रु.५.८० को्ी ववशेष अनुदान- रु.५ को्ी

(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

वव.स. ३९५ (3)
ठाणे जजल््यातील ठाणे, गायमपख, मपांब्रा, िळवा, िोपरी, पारलसि,
(३)

नवीन ठाणे इत्यादी भागात जलवाहतूि सपरु िरण्याबाबत

५९८१९ (२६-०८-२०१६).

श्री.सभ
प ाष साबणे (दे गलरू ), डॉ.सांजय रायमल
प िर (मेहिर),

श्री.प्रिाश आबबटिर (राधानगरी) : सन्माननीय मपख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील
काय :-

(१) ठाणे जजल््यातील ठाणे, गायमुख, मुींब्रा, कळवा, कोपरी, पारलसक, नवीन ठाणे इत्यादी

िागात जलवाहतूक सेवा सुरु करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या मींजरू ीसाठी पाठववण्यात आला
आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर प्रस्तावाचे स्वरुप काय आहे , तसेच, सदर प्रस्तावास केर्व्हापयंत मींजूरी
लमळणे अपेक्षीत आहे ?

श्री. दे वेंद्र र्डणवीस (२२-०१-२०१८) : (१) याबाबतचा प्रस्ताव केंद्र शासनाचे पररवहन मींत्रालय
(Ministry of Shipping), ददल्ली व िारतीय अींन्तदे शीय जलमागा प्राचधकरण (Inland
Waterways Authority of india) याींच्याकर्े सादर केला आहे .
(२) सदर प्रस्तावाचे स्वरुप खालीलप्रमाणे आहे : Inland Water Transport (IWT) अींतगात जलवाहतक
ु ीसाठी प्रथम ्प्प्यासाठी वसई
ते कल्याण हा मागा क्र. १ प्रस्ताववत आहे .

 याअींतगात “कोलशेत” येथे इीं्रमोर्ेल ट्रान्सफर हब व इतर दठकाणी जे्ी बाींधून
अनष
ु ींचगक सवु वधा परु वण्यात येणार आहे त.

 महाराषट्र मेरर्ाईम बोर्ा तसेच ववववध मनपा व सींस्था याींची सींयुक्कत कींपनी स्थापन
करुन त्या महाराषट्र मेरर्ाईम बोर्ाासमवेत सामींजस्य करार (MOU) करणार आहे त.
या प्रस्तावास ठामपाने मान्यता ददली आहे.

 या प्रकल्पाच्या अ्यासासाठी ताींबत्रक सल्लागाराची ननयुक्कतीसाठी ननववदा प्रक्रक्रया
प्रस्ताववत आहे .

याकरीता सल्लागाराच्या ्ी.ओ.आर. (Term of Reference) ला मान्यता प्राप्त
करण्यासाठी प्रस्ताव महाराषट्र मेरी्ाइम बोर्ाामाफात इनलॅ न्र् वॉ्र वेज अथोरर्ीज ऑफ
इींडर्या याींना सादर करण्यात आला आहे.
___________
राज्यातील २ हजार २०० िांत्राटी िामगाराांना घरे दे ण्याबाबत
(४)

६१४५८ (२६-०८-२०१६).

श्री.किशोर पाटील (पाचोरा) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय गह
ृ ननमाकण मांत्री

(१) राज्यातील २ हजार २०० कींत्रा्ी कामगाराींना पींतप्रधान घरकुल योजना व महाजेनकोची
जागा दे ऊन कमीत कमी क्रकींमतीत घरकुल दे ण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या ववचाराधीन आहे , हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या प्रस्तावावर शासनाने ननणाय घेतला आहे काय, त्याचे स्वरूप काय आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. ३९५ (4)
श्री. प्रिाश महे ता (१२-०१-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे.

(२) कोरार्ी ववद्यत
ु केंद्रामध्ये कींत्रा्ी कामगार तसेच कोरार्ी High Tension Line खाली

वसलेल्या लोकाींकररता प्रधानमींत्री आवास योजनेंतगात महाजेनकोच्या महादल्
ु ला आणण लोणारा

येथील जागेवर २०१६ EWS घरकुलाींच्या प्रकल्प अहवालास (DPR) केंद्रीय मान्यता व
सींननयींत्रण सलमतीने दद.३०.९.२०१६ च्या बैठकीत मींजरु ी ददलेली आहे.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

राजीव गाांधी ननवारा योजना क्र.२ व्याजाच्या रक्िमेचे प्रस्ताव
(५)

६३२७९ (२९-०८-२०१६).

श्री.रामचांद्र अवसरे (भांडारा) :

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय गह
ृ ननमाकण मांत्री

(१) दाररद्ररे षेवरील उत्त्पन्न ग्ातील कु्ुींबाींना घरकुलासाठी राजीव गाींधी ननवारा योजना क्र.२
मधून १ लाखाचे बबनर्व्याजी कजा ददले जाते, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, कजा रकमेवरील र्व्याजाची रकम म्हार्ा बँकाींना अदा करणार होती, हे ही खरे
आहे काय,

(३) असल्यास, जजल्हा ग्रामीण ववकास यींत्रणा व बँक अचधकाऱ्याींनी २००८ पासून र्व्याज
रक्ककमेचे प्रस्ताव म्हार्ाकर्े पाठववले नसल्याने लािात्यांवर कजााचा बोजा वाढत आहे , हे ही
खरे आहे काय,

(४) असल्यास, जजल्हा ग्रामीण ववकास यींत्रणा व बँक अचधकाऱ्याींनी म्हार्ाकर्े प्रस्ताव पाठववले
नसल्यास, सींबींचधतावर

काय कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. प्रिाश महे ता (०३-०१-२०१८) : (१) गह
ृ ननमााण वविागाच्या ददनाींक २७ ऑगस््, २००८

रोजीच्या शासन ननणायानुसार ज्या कु्ुींबाचे उत्पन्न रु.९६,०००/- पेक्षा कमी आहे अशा कु्ुींबाींना
रु.१,००,०००/- पयंतच्या प्रनत घरकुल बाींधकाम खचााला मान्यता ददली आहे . त्यामध्ये

रु.९०,०००/- हे बँकेकर्ून कजा ददले जाते व त्यावरील १० ्क्कके या कमाल मयाादेपयंत होणा-या
सरळ र्व्याजाची रक्ककम महाराषट्र गह
ृ ननमााण व क्षेत्रववकास मींर्ळामाफात िरली जाते.
(२) होय.

(३) लािार्थयांनी बँकाकर्ून प्राप्त रु.९०,०००/- कजााची परतफेर् रु.८३३/- इतक्कया मालसक
हप्त्यामध्ये १० वषाामध्ये करावयाचे आहे व र्व्याजाची रक्ककम म्हार्ाकर्ून िरली जाते.

(४) सध
ु ारीत राजीव गाींधी ग्रामीण ननवारा योजना क्रमाींक २ ची प्रिावीपणे व यशस्वीपणे
अींमलबजावणी करण्याची व त्या दृष्ीने या योजनेचे सननयींत्रण करण्याची जबाबदारी

एकबत्रतपणे सींबींचधत वविागीय आयुक्कत, जजल्हाचधकारी व सींबींचधत जजल्हा पररषदे च्या मुख्य

कायाकारी अचधकारी याींच्यावर ्ाकण्यात आलेली आहे . जजल्हा ग्रामीण ववकास यींत्रणा व बँक

अचधका-याींनी र्व्याज रक्ककमेचे परतावे म्हार्ाकर्े पाठववले नसल्याची कोणतीही तक्रार क्रकींवा
प्रस्ताव शासनाकर्े प्राप्त झालेला नाही.
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

वव.स. ३९५ (5)
पपणे येथील बोपखेल ते दापोडी दरम्यानचा बांद िेलेला रस्ता सपरु िरण्याबाबत
(६)

७६९०६ (१४-०४-२०१७).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.सपननल प्रभू (हदांडोशी) :

सन्माननीय मपख्यमांत्री पुढील

(१) पुणे येथील वपींपरी-चचींचवर्, बोपखेल ग्रामवासीयाींनी, बोपखेल ते दापोर्ी दरम्यानचा रस्ता,

लषकराने बींद केल्यामळ
ु े येथील गावक-याींना, १० लमनन्ाच्या अींतरासाठी, वळसा घालन
ू क्रकमान

१० क्रक.मी. अींतर कापण्यास १ तासाहून अचधक वेळ लागत असल्याने येथील नागररकाींची
गैरसोय होत आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय.
(३) असल्यास, चौकशीनस
ु ार जजल्हाचधकारी, केंद्रीय सींरक्षण वविागाचे अचधकारी याींची शासनाने

तातर्ीने सींयक्क
प्रलींबबत असलेल्या पल
ु त बैठक घेवून अनेक वषाापासन
ू
ु ाचे काम तातर्ीने
करण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र र्डणवीस (२५-०१-२०१८) : (१) हे खरे आहे .
(२),

(३)

व

(४)

याप्रकरणी

सींबींधीताींसमवेत

वेळोवेळी

बैठका

झालेल्या

असन
ू

नववन

कायमस्वरूपी पूल बाींधण्याचे आराखर्े वपींपरी चचींचवर् महानगरपाललकेने तयार केलेले आहे त.

सदरचे आराखर्े/नकाशे सींरक्षण वविाग, केंद्र शासन व वपींपरी चचींचवर् महानगरपाललकेचे
प्रनतननधी याींच्या सींयुक्कत बोर्ा ऑफ ऑक्रफसर कर्े मान्यतेसाठी पाठववण्यात आले आहे त.
___________

लभवांडी (जज.ठाणे) महानगरपाललिेचा घनिचरा रामनगर येथील गाडकनसाठी
आरक्षित असलेल्या मैदानावर टािला जात असल्याबाबत
(७)

७७५१० (२१-०४-२०१७).

म्हात्रे (लभवांडी पव
ू )क :

श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), श्री.किसन िथोरे (मपरबाड), श्री.रुपेश

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

(१) लिवींर्ी तालुक्कयातील (जज.ठाणे) येथे दररोज जमा होणारा ३५० मे.्न कचरा चाववींद्रा

रामनगर येथील मैदानाींसाठी आरक्षक्षत असलेल्या जागेवर ्ाकण्यात येत असल्यामळ
ु े तेथील

नागररक व ९०० ववद्यार्थयांचे आरोग्य धोक्कयात येत असल्याचे माहे जानेवारी, २०१७ मध्ये वा
त्या दरम्यान ननदशानास आले, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, उक्कत र्जम्पींग ग्राऊींर्मधील केलमकल व प्लाजस््कयुक्कत कचऱ्यामुळे पररसरातील
िातशेती नापीक झाल्याने शेतकऱ्याींनी शेती लागवर् बींद झाल्याबाबतच्या अनेक तक्रारी
नागररक, स्वराज अलियान या सींघ्नेने शासनाकर्े केल्या आहे त, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, उक्कत सवा प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून

आले व तद्नस
ु ार चाववींद्रा रामनगर येथील र्जम्पींग ग्राऊींर् बींद करण्याबाबत शासनाने कोणती
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. ३९५ (6)
श्री. दे वेंद्र र्डणवीस (२२-०१-२०१८) : (१) नाही.
परीं त,ु लिवींर्ी-ननजामपूर शहर महानगरपाललका दै नींददन कचऱ्यासाठी खालीलप्रमाणे

उपाययोजना राबववत आहे :-

 लिवींर्ी-ननजामपूर शहर महानगरपाललकेच्या कायाक्षेत्रातील दै नींददन स्वरूपात जमा होणारा

४०० ते ४५० ्न कचऱ्याची ववल्हे वा् सद्यजस्थतीत महानगरपाललकेने आरक्षक्षत केलेल्या १०
एकर जागा असलेल्या लस्ी पाकाच्या जागेवरील चाींववद्रा-रामनगर येथे ववल्हे वा् लावण्यात
येत आहे .

 सदर दठकाणी कचरा ्ाकल्यावर बल
ु र्ोझरद्वारे
करण्यात येते.

कचरा सपा्ीकरण करून िम
ु ीिरण

 शहर क्षेत्रातील दै नींददन स्वरुपात जमा होणारा कचरा र्ींवपग ग्राऊींर् येथे ्ाकल्यानींतर सदर
कचऱ्यामुळे दग
ं ी पसरू नये व तेथील स्थाननक नागररकाींचे आरोग्य अबाचधत राहणेकरीता
ु ध

सकाळ व सायींकाळ सत्रात औषध फवारणी पथकामाफात स्प्रेपींपाद्वारे जींतन
ु ाशक औषध
फवारणी करतात.

 तसेच अत्यावश्यक म्हणून जे्ीग मशीनद्वारे सुध्दा फवारणी करणेची र्व्यवस्था करण्यात
येते.

(२) व (३) मौजे दापोर्ा तालुका लिवींर्ी येथील सर्व्हे नीं.११५ पैकी क्षेत्र २६.०७२ हे क्क्र ही

शासकीय जमीन जजल्हाचधकारी, ठाणे याींचे ददनाींक ११.०२.२००० च्या आदे शान्वये लिवींर्ीननजामपूर शहर महानगरपाललकेस घनकचरा र्व्यवस्थापन (सींस्करण व ववल्हे वा्-र्ींवपग ग्राऊींर्)
या प्रयोजनासाठी मींजूर आहे.

घनकचरा र्व्यवस्थापन या प्रयोजनासाठी मींजूर केलेल्या व अचग्रम ताबा ददलेल्या

आदे शाववरुध्द ग्रामपींचायत दापोर्े याींनी मा.उच्च न्यायालयात याचचका क्र.८४५७/२००८ या
दाखल केलेल्या रर् याचचकेच्या अनुषींगाने मा.उच्च न्यायालयाने शासनाने प्रधान सचचव,
महसुल वविाग याींचे अध्यक्षतेखालील गठीत केलेल्या सलमतीने ग्रामपींचायत दापोर्े, लिवींर्ी

ननजामपूर शहर महानगरपाललका व महाराषट्र प्रदष
ु ण ननयींत्रण मींर्ळ याींची सुनावणी घेऊन

त्याींचे म्हणणे ऐकल्यानींतर २ मदहन्याच्या आत शासनाकर्े अहवाल सादर करावा असे ननदे श
ददलेले आहे त.
तद्नींतर ग्रामपींचायत दापोर्े, लिवींर्ी-ननजामपूर शहर महानगरपाललका व महाराषट्र

प्रदष
ु ण ननयींत्रण मींर्ळ याींची सुनावणी सदर सलमतीसमोर दोन वेळा झाली आहे . उक्कत
सलमतीचा अहवाल अद्याप अप्राप्त आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
मपांबई रान्सर्ॉमेशन सपोटक यपननट याांनी सादर िेलेल्या िन्सेप्ट प्लॅ नबाबत
(८)

८०५४४ (२१-०४-२०१७).

श्री.हहतेंद्र ठािूर (वसई) :

श्री.क्षितीज ठािूर (नालासोपारा), श्री.ववलास तरे (बोईसर),

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

वव.स. ३९५ (7)
(१) मुींबई ट्रान्सफॉमेशन सपो्ा युनन्

याींनी सन २०११ मध्ये मुींबई महानगर प्रदे शासाठी

पुढील ४० वषााकररता कन्सेप्् प्लॅ न चे प्रारुप तयार करुन त्याबाबतचे सादरीकरण मुख्य
सचचव व इतर अचधका-याींसमोर माहे जानेवारी,२०१३ मध्ये केले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, मुींबई महानगर प्रदे शासाठीच्या

मेट्रोपॉलल्न प्लॅ ननींग कलम्ीच्या मींजुरीनींतर

सदर कन्सेप्् प्लॅ न मधील अ्यासपुणा बाबीींचा समावेश प्रारुप सध
ु ाररत प्रादे लशक योजनेमध्ये
करण्याचे अलिप्रेत असून सदर प्रारुप प्रादे लशक योजनेस

महानगर ननयोजन सलमतीची

मान्यता व लशफारस प्राप्त होऊन तसा प्रस्ताव शासनास सादर झाला आहे काय,
(३) असल्यास, सदर प्रस्तावावर शासनाने कोणता ननणाय घेतला वा घेण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र र्डणवीस (०८-०१-२०१८) : (१) होय.
(२)

व

(३) मींब
ु ई महानगर प्रदे शासाठीच्या प्रस्ताववत प्रादे लशक

योजना २०१६-३६ च्या

पुवत
ा यारीसाठी ववववध अ्यास करण्यात आलेले होते. त्यापैकी कन्सेप््
महत्वाचा

अ्यास होता. सदर अ्यासातील प्रस्ताींवाची पर्ताळणी

प्लॅ न हा एक

करुन योग्य प्रस्तावाींचा

प्रारुप प्रादे लशक योजनेमध्ये समावेश करण्यात आला आहे. सदर प्रारुप योजनेस
महानगर ननयोजन सलमतीने ददनाींक ८/७/२०१६ रोजी झालेल्या नतस-या बैठकीत
आहे . सदर प्रादे लशक योजना मींब
ु ई महानगर प्रदे श ववकास प्राचधकरणाने

मुींबई

मींजूरी ददली

महाराषट्र प्रादे लशक व

नगर रचना अचधननयम, १९६६ चे कलम १६(१) अन्वये ददनाींक १९/९/२०१६ रोजी हरकती/
सुचना मागववण्याकरीता प्रलसध्द केली आहे . सदर प्रारुप

प्रादे लशक योजना महानगर ननयोजन

सलमतीकर्े सादर झालेली आहे . सदर प्रारुप प्रादे लशक योजना महानगर ननयेाजन सलमतीमाफात
शासनास मान्यतेसाठी प्राप्त झाल्यानींतर त्यावर उचचत ननणाय घेण्याची शासनाची िलू मका
आहे .

(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
पण
प े शहर, उपनगर आणण महापाललिा हद्दीलगतच्या
अनधधिृत बाांधिामाांना आळा बसण्याबाबत

(९)

८२२०५ (०६-०५-२०१७).

प्रा.(श्रीमती) मेधा िपलिणी (िोथरुड) :

सन्माननीय

मपख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पुणे शहर, उपनगर आणण महापाललका हद्दीलगतच्या अनचधकृत बाींधकामाींना आळा
बसण्यासाठी महानगरपाललका प्रशासनाने माहे डर्सेंबर, २०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान से्
लाई् इमेज यींत्राबाबत महत्वपूणा ननणाय घेतल्याचे ननदशानास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, तसेच मागील दीर् ते दोन वषााच्या कालावधीत हे काम पण
ू ा करण्यास
प्रशासनाच्या उदासीन कारिारामळ
ु े अपयश आल्याने महानगरपाललका प्रशासनाचा कोट्यवधी
रुपयाींचा महसूल बुर्ाला आहे , हे ही खरे आहे काय,

वव.स. ३९५ (8)
(३) असल्यास, कामाींमध्ये ववलींब करणाऱ्या दोषी अचधकाऱ्याींवर शासनाने कोणती कारवाई केली
वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र र्डणवीस (२५-०१-२०१८) : (१), (२) व (३) शासनाच्या दद.६.५.२०१६ च्या शासन
ननणायानुसार सॅ्ेलाई् इमेज खरे दीबाबतची कायावाही पुणे महानगरपाललकेकर्ून सुरू आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
िरां जाडे (ता.पनवेल,जज.रायगड) गावातील आहदवासी बाांधवाांना स्मशानभूमीसाठी लसडिो
वविलसत िरीत असलेल्या िरां जा नोडमध्ये जागा उपलब्ध िरून दे ण्याबाबत

(१०)

८५०८३ (२३-०८-२०१७).

श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेल), श्री.समीर िपणावार (हहांगणघाट),

अॅड.आलशष शेलार (वाांद्रे पजश्चम), श्री.अतल
भातखळिर (िाांहदवली पव
प
ू )क , श्रीमती मननषा
चौधरी (दहहसर) :

सन्माननीय मपख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) करीं जार्े (ता.पनवेल, जज.रायगर्) गावातील आददवासी बाींधवाींना स्मशानिम
ू ीसाठी लसर्को
ववकलसत करीत असलेल्या करीं जा नोर्मध्ये जागा उपलब्ध करून द्यावी अशी मागणी

स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी मा.र्व्यवस्थापकीय सींचालक, लसर्को लल.बेलापूर याींच्याकर्े माहे जून,
२०१७ वा त्या दरम्यान ननवेदनाद्वारे केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्कत वविागात लसर्कोने वसाहत ननमााण करण्यापव
ू ी अनेक वषा वास्तर्व्य
कररत असलेला आददवासी समाज अींत्यववधीसाठी वस्तीच्या नजीकच्या जागेचा वापर करीत
होते, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, लसर्कोमाफात ननमााण करण्यात येणाऱ्या वसाहतीींमुळे उक्कत गावातील आददवासी
बाींधवाींना अींत्यववधीसाठी जागा लशल्लक न रादहल्यामुळे अनेक अर्चणी ननमााण होत आहे त, हे
ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उक्कत प्रकरणी शासनाने चौकशी करून लसर्को ववकलसत करीत असलेल्या
करीं जार्े नोर् वविागात आददवासी बाींधवाना अींत्यववधीसाठी जागा उपलब्ध करुन दे ण्याबाबत
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र र्डणवीस (२०-१२-२०१७) : (१) व (२) होय.

(३) व (४) लसर्कोने करीं जार्े नोर्मध्ये सेक्क्र-५ मधील िूखींर् क्र. ८१ ते ८४ मधील सुमारे

८००० चौ.मी. जागेवर स्मशानिूमी व दफनिूमी सींकुलाचे ननयोजन केले आहे. त्यापैकी िूखींर्
क्र. ८१ वरील सम
ु ारे १२०० चौ.मी. जागेवर लसर्कोने स्मशानिम
ू ी ववकलसत केली असन
ू सदर
सुववधा सवा समाजाींसाठी उपलब्ध आहे .
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

वव.स. ३९५ (9)

मौजे मोताळा (जज.बल
प डाणा) येथे पांतप्रधान आवास योजनेंतगकत म्हाडाची
गह
ृ ननमाकण योजना िायाकजन्वत िरण्याबाबत

(११)

८५०९५ (०१-०९-२०१७).

श्री.हषकवधकन सपिाळ (बल
प ढाणा) :

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय गह
ृ ननमाकण

(१) मौजे मोताळा (जज.बुलर्ाणा) येथे पींतप्रधान आवास योजनेंतगात म्हार्ाची गह
ृ ननमााण
योजना कायााजन्वत करण्याबाबतचे स्थाननक लोकप्रनतनधीींचे ननवेदन ददनाींक १९ जून, २०१७
रोजी वा त्या सुमारास शासनास प्राप्त झाले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, मोताळा येथे गहृ ननमााण योजना कायााजन्वत करणेबाबत शासनाने कोणती
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. प्रिाश महे ता (०२-०१-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे.
(२) महाराषट्र शासनाच्या दद. १६ जून, २०१७ रोजीच्या पत्रानुसार मोताळा

शहराचा समावेश

करण्यासाठी केंद्र शासनास प्रस्ताव पाठववला होता. त्यानस
ु ार दद. २७.९.२०१७ च्या केंद्र
शासनाच्या पत्रान्वये

मोताळा शहराचा प्रधानमींत्री आवास योजनेंतगात समावेश केला आहे .

तथावप, अनावधनाने मोताळा शहराचा समावेश िींर्ारा जजल्हयात दशाववण्यात आला आहे.
याबाबत दरु
ु स्ती प्रस्ताव केंद्र शासनास पाठववण्याचे प्रस्ताववत आहे.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

पपणे महानगरपाललिेमध्ये समाववष्ट्ट िरण्यात आलेल्या २३
(१२)

८५२०४

गावाांचा वविास रखडला असल्याबाबत

(२३-०८-२०१७).

श्री.लभमराव

तापिीर

(खडिवासला) :

सन्माननीय

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

(१) पुणे महानगरपाललकेमध्ये ददनाींक ११ सप््ें बर, १९९७ रोजी समाववष् करण्यात आलेल्या

२३ गावाींचा ववकास रखर्ला असल्याची बाब माहे जून, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान
ननदशानास आली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदरच्या २३ गावाींमधन
ू घरपट्टी, पाणीपट्टी व ववववध आचथाक उत्पन्नाचे स्त्रोत
मधून व गुींठेवारी मधून मोठ्या प्रमाणावर ननधी उपलब्ध होत असताींना महानगरपाललकेकर्ून
्या गावाींकर्े दल
ा केले जात आहे , हे ही खरे आहे काय,
ु क्ष

(३) असल्यास, रस्ते, मलननिःसारण र्व्यवस्था, खेळाचे मैदान, पाणीपुरवठा अशा मुख्य
गरजाींपासून समाववष् झाल्यापासून २३ गावे वींचचत असताींना शासनस्तरावर काय कायावाही
करण्यात आली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. दे वेंद्र र्डणवीस (२५-०१-२०१८) : (१), (२) व (३) ११ सप््ें बर १९९७ रोजी पुणे
महानगरपाललकेमध्ये समाववष् करण्यात आलेल्या २३ गावाींमध्ये अींदाजपत्रकीय मान्य उपलब्ध

तरतद
ु ीनस
ु ार मान्य ववकास आराखड्यातील पाणीपरु वठा वविागाअींतगात रस्ते व अींतगात रस्ते
ववकसन व दे खिाल दरु
ु स्तीची कामे करण्यात आलेली आहे त.

मलनन:सारण बींददस्त र्व्यवस्था प्रत्येक वषी पुणे मनपाच्या अींदाज पत्रकात उपलब्ध

झालेल्या ननधी नुसार ववववध दठकाणी मलवादहनी ्ाकणे व बाणेर व खरार्ी या दठकाणी
मैलापाणी शुध्दीकरण प्रकल्प बाींधून कायााजन्वत करण्यात आलेली आहे त तसेच वारजे व

वर्गाव या िागासाठी एरीं र्वणे व ववठ्ठलवार्ी येथे मैलापाणी शध्
ु दीकरण प्रकल्प कायााजन्वत
केलेले आहे त.

महानगरपाललका हद्दीतील मैलापाणी गोळा करणे व त्यावर प्रक्रक्रया करणे या अींतगात
बाणेर, वर्गाव, वारजे ई. मैलापाणी शुध्दीकरण केंद्राची कामे जायका प्रकल्पा अींतगात
प्रस्ताववत केलेली आहे त. तसेच बाणेर बालेवार्ी मध्ये व मनपा हद्दीत ववववध दठकाणी
मलवाहीन्या अशा स्वरुपाची कामे प्रस्ताववत आहे त.
मान्य ववकास आराखर्यातील पाणीपुरवठा वविागाअींतगात पाण्याची लाईन्स व पाण्याच्या

्ाक्कयाींचे योजना करण्यात आल्या आहे त.

अींदाजपत्रकीय मान्य उपलब्ध तरतुदीनस
ु ार मान्य ववकास आराखर्यातील खेळाच्या

मैदानाींसाठी आरक्षक्षत असलेल्या आणण पण
ु े मनपाच्या ताब्यात आलेल्या जागाींची ववकसनाची
कामे करण्यात आलेली आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

नालासोपारा (जज.पालघर) पजश्चमेिडील समेळपाडा ललटल पऱ्लॉवर
(१३)

शाळे च्या मागे अनधधिृत इमारत उभारल्याबाबत

८५२९३ (२३-०८-२०१७).

श्री.शरददादा सोनावणे (जपन्नर) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मपख्यमांत्री

(१) नालासोपारा (जज.पालघर) पजश्चमेकर्ील समेळपार्ा लल्ल पऱ्लॉवर शाळे च्या मागे घन्सार
चाळ जन
ु ा सवे क्र.५६ आणण नवीन ११ दहस्सा क्र.६ या जागेवर ववकासक प्रदीप लसींग याींनी

दोन ५ मजली इमारती उिारल्या असन
ू त्यापैकी ए ववींग मधील ५ मजली इमारत अनचधकृत
असल्यामळ
ु े ती बाींधणाऱ्या ववकासक प्रदीप लसींग याींचेववरोधात कारवाई करुन सदर बेकायदे शीर

इमारत पार्ावी अशी मागणी सामाजजक कायाकते रॉबा् लोपीस याींनी महानगरपाललका आयुक्कत
सनतश लोखींर्,े उपायुक्कत अजजज शेख याींचेकर्े वारीं वार केल्याची बाब ददनाींक ६ जून २०१७
रोजी वा त्या सुमारास ननदशानास आली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, मागील अनेक मदहने या मागणीकर्े दल
ा
केल्यानींतर आींदोलनाचा ईशारा
ु क्ष
दे ऊन आींदोलन केल्यानींतर सींबींचधत ववकासक प्रदीप लसींग ववरोधात गुन्हा दाखल करुन

इमारतीवर कारवाई करण्याचे आदे श आयुक्कत सनतश लोखींर्े व उपायुक्कत अजजज शेख याींनी
नालासोपाऱ्यातील सहाय्यक आयक्क
ु त प्रकाश जाधव याींना ददल्याची बाब ननदशानास आली, हे
ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, आयुक्कताींनी सदर आदे श दे ऊनही, उपायुक्कताींनी सींबींचधत ववकासक प्रदीप लसींग
ववरोधात कोणतीही कायदे शीर कारवाई करण्यास हे तूत: ववलींब व ्ाळा्ाळ केली असल्याचे
ननदशानस आले, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, प्रदीप लसींग याींच्या ववरोधात गुन्हा नोंदवून कारवाई करण्याबाबत कोणती
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र र्डणवीस (२९-०१-२०१८) : (१) होय.
तक्रारदार याींनी प्रिारी सहाय्यक आयुक्कत, प्रिाग सलमती-ई याींचेकर्े ददनाींक २२.०३.२०१७

व ददनाींक २७.०३.२०१७ तसेच प्रिाग सलमती-ई, सिापती याींचक
े र्े ददनाींक ०२.०६.२०१७ रोजी
तक्रारी अजा केल्याचे ननदशानास येत आहे .
(२) होय, हे खरे आहे .
(३) व (४) नालासोपारा (जज.पालघर) पजश्चमेकर्ील समेळपार्ा लल्ील फ्लॉवर शाळे च्या मागे

घन्सार चाळ जूना सवे नीं. ५६ आणण नवीन ११ दहस्सा नीं. ६ या जागेवरील अनचधकृत

बाींधकाम ववकासक श्री.जजतेंद्र बबन लसींग याींच्यावर ददनाींक १७.०३.२०१७ रोजी महाराषट्र
प्रादे लशक नगर रचना अचधननयम िा.द.वव. कलम ४२०, ४६५, ४६७, ४६८, ४७१/३४ अींतगात
फौजदारी गन्
ु हा नोंद करण्यात आलेला आहे . सदर प्रकरणी न्यायालयाचे स्थचगती आदे श
आहे त.

(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

मपांबई उपनगर जजल््यातील उत्तर-पूवक पररिेत्रातील िेपण भूमीतील
(१४)

भरावास वारां वार लागणाऱ्या आगीबाबत

८५३३१ (२३-०८-२०१७).

श्री.अबू आजमी (मानखूदक लशवाजीनगर) :

सन्माननीय

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

(१) मुींबई उपनगर जजल््यातील उत्तर-पूवा पररक्षेत्रातील क्षेपण िूमीतील िरावास वारीं वार
लागणाऱ्या आगीमुळे स्थाननकाींचे जीववत व मालमत्ता ववषयक हानीतून होणारे नक
ु सान वाढत
असल्याचे ददनाींक २६ एवप्रल, २०१७ रोजी वा त्या सुमारास ननदशानास आले आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, उक्कत प्रकरणी पयाावरण ववषयक बाबीींवर कोणती कायावाही करण्यात आली वा
करण्याचे प्रस्ताववत आहे ,
(३) असल्यास, अशा महानगपाललका व खासगी सींस्थाींच्या बाबतीत कोणता ननणाय घेण्यात
आला वा येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र र्डणवीस (२०-०१-२०१८) : (१) हे खरे नाही.
तथावप, मुलुींर् क्षेपणिूमी येथे ददनाींक २६ एवप्रल, २०१७ रोजी क्रकरकोळ स्वरुपात आग

लागली होती ही वस्तुजस्थती आहे .
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(२) व (३) सदर प्रकरणी पयाावरण ववषयक बाबीींवर बह
ृ न्मुींबई महानगरपाललकेमाफात
खालीलप्रमाणे कायावाही करण्यात येते :-

• मुलुींर् क्षेपणिूमी येथे कचऱ्यातन
ू बाहे र पर्णाऱ्या ज्वलनशील वायुींचा हवेशी सींपका होऊ नये
याकररता सदर दठकाणी येणाऱ्या दै नींददन कचऱ्याचे सपा्ीकरण करुन त्यावर र्ेबब्रजचा थर
पसरववण्यात येतो.
• तसेच, आग प्रनतबींधक योजना म्हणून क्षेपणिूमी येथे ४ अजग्नशामक ्ँ कर रात्रींददवस तैनात
करण्यात आले आहे त.

• सदर अजग्नशामक ्ँ करमध्ये पाणी िरण्यासाठी क्षेपणिूमीच्या आवारात बोरवेल बसववण्यात
आली आहे .

(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
मपांबईतील झोपडपट्टय
ट ाांमध्ये राबववल्या जाणाऱ्या दत्ति वस्ती योजना
बांद होण्याच्या जस्थतीत असल्याबाबत

(१५)

८५६७२ (२३-०८-२०१७).

अॅड.पराग अळवणी (ववलेपाले), अॅड.आलशष शेलार (वाांद्रे

पजश्चम), िॅप्टन आर.तलमल सेल्वन (सायन-िोळीवाडा), श्री.नरें द्र पवार (िल्याण पजश्चम) :
सन्माननीय मख्
प यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मींब
ु ईतील झोपर्पट्टय
ट ाींमध्ये राबववल्या जाणाऱ्या दत्तक वस्ती योजना बींद होण्याच्या
जस्थतीत असल्याचे ननदशानास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर योजनेत काम करणाऱ्या कामगाराींना तु्पुींजे मानधन लमळत असल्याने
कामगाराींमध्ये तीव्र असींतोषाची िावना ननमााण झाली असल्याचे कळते , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, झोपर्पट्टय
ट ाींमध्ये ७५० लोकसींख्येमागे एक कामगार असून त्याला ददले जाणाऱ्या
तु्पुींज्या मानधनामध्ये स्वयींसेवी सींस्थाही दहस्सा घेत असल्याचे समजते, हे ही खरे आहे
काय,

(४) असल्यास, त्यामुळे कामगाराींची आचथाक कुचींबना होत असल्यामुळे या योजनेकररता
कामगार उपलब्ध होत नसल्याचे ननदशानास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(५) असल्यास, या असींघ्ीत कामगाराींचा आचथाक स्तर वाढववण्याकररता शासनाने कोणती
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र र्डणवीस (२०-०१-२०१८) : (१) मुींबईतील झोपर्पट्टयाींमध्ये अशासकीय सींस्थाींमाफात

सन २००१ पासन
राबववण्यात आलेली “दत्तक वस्ती योजना” एवप्रल २०१३ पासन
बींद
ू
ू
करण्यात येऊन, सींपूणा मुींबई शहरात “स्वच्छ मुींबई प्रबोधन अलियान” या योजनेची
अींमलबजावणी करण्यात आली आहे .
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(२), (३) व (४) बह
ृ न्मुींबई महानगरपाललकेमाफात ७५० लोकसींख्या क्रकींवा १५० कु्ुींबे म्हणजे
एक एकक असे प्रमाण ठरवून त्याींच्या पररसरात सावाजननक स्वच्छता राखण्यासाठी सींस्थेला
लागणारे सादहत्य व अवजारे याींची खरे दी, स्वयींसेवकाींसाठी सरु क्षा साधने, दै नींददन स्वच्छता,
पयावेक्षण आणण र्व्यवस्थापन खचा म्हणून रु. ५४००/- प्रनत एकक प्रनत माह आणण जबाबदारी

जस्वकारलेल्या पात्र सींस्थेला योजना कामाींमध्ये प्रबोधन, लोकसहिाग, जनजागत
ृ ी, वातावरण
ननलमाती इत्यादी अनुषींचगक खचा करणे शक्कय र्व्हावे याकररता रु. ६००/- प्रनत एकक प्रनत माह
असे एकूण रु. ६०००/- प्रनत एकक प्रनत माह सहाय्य अनुदान स्वरुपात दे ण्यात येत.े
(५) व (६) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
पपणे महानगरपाललिेच्या प्रलांबबत धोरणाअभावी िोट्यवधी रुपये खचक
िरून बाांधलेले व्यापारी गाळे दल
प क्षक ित असल्याबाबत

(१६)

८५८८३

(२३-०८-२०१७).

श्री.लभमराव

तापिीर

(खडिवासला) :

सन्माननीय

मपख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) पण
ु े महानगरपाललकेच्या प्रलींबबत धोरणाअिावी कोट्यवधी रुपये खचा करून बाींधलेले
र्व्यापारी गाळे दल
ु क्षा क्षत असल्याची बाब माहे मे, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशानास
आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, शहरातील अींध, अपींग आणण आचथाक दब
ा घ्क वगाातील गरजूींकर्ून सदरचे
ु ल
गाळे िार्ेतत्वावर लमळण्यासाठीच्या मागणीचे हजारो अजा प्राप्त असताींना महानगरपाललका
प्रशासनाकर्ून कुठलीच कायावाही होत नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्कत प्रकरणी महानगरपाललका प्रशासनाचे होत असलेले दल
ा आणण अींध,
ु क्ष
अपींग आणण आचथाक दब
ा
घ्क
ु ल

वगाातील गरजूींचे होत असलेले हाल लक्षात घेता

शासनस्तरावर काय कायावाही करण्यात आली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र र्डणवीस (२५-०१-२०१८) : (१), (२) व (३) लमळकत र्व्यवस्थापन ननयमावली २००८
मधील तरतूदीनुसार अींध, अपींग र्व्यक्कती समानसींधी, सींपूणा सहिाग व हक्ककाचे सींरक्षण

अचधननयम, १९९५ मध्ये नमद
ू प्रवगाातील पात्र र्व्यक्कतीस अथवा त्याींचे नोंदणीकृत सींस्थेस
प्राधान्य दे ण्यात येते.

त्यानुसार उपलब्ध र्व्यापारी सींकुल गाळयाींसाठी काही सींस्थाींनी मागणी केलेली होती.

पुणे महानगरपाललकाींमाफात ताब्यात येणाऱ्या र्व्यावसायीक गाळयाींमध्ये अींध, अपींग, आचथाक

दब
ा घ्क वगाातील गरजूींना ठराववक प्रमाणात पात्रतेनुसार आरक्षण दे ण्याववषयी कायावाही
ु ल

करण्यात येत.े त्यामळ
ु े पण
ु े महानगरपाललकेकर्ून गाळे िार्ेतत्वावर लमळणेबाबत कुठलीच
कायावाही होत नाही हे खरे नाही.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
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नवी मपांबइक येथील बेलापूर ते पेंधर दरम्यान सपरू िरण्यात येणारी मेरोची
सपववधा तळोजा एमआयडीसी पररसरात ववस्ताररत िरण्याबाबत

(१७)

८६०४७ (२३-०८-२०१७).

श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेल), श्री.समीर िपणावार (हहांगणघाट),

अॅड.आलशष शेलार (वाांद्रे पजश्चम), श्री.अतल
भातखळिर (िाांहदवली पव
प
ू )क , श्रीमती मननषा
चौधरी (दहहसर) :
(१)

नवी

सुववधा

मुींबइा

सन्माननीय मपख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

येथील

बेलापूर

तळोजा एमआयर्ीसी

ते

पेंधर

पररसरात

दरम्यान
ववस्तारीत

सुरू

करण्यात

करण्याची

येणारी

मागणी

मेट्रोची
स्थाननक

लोकप्रनतननधीींनी माहे जून, २०१७ वा त्या दरम्यान र्व्यवस्थापकीय सींचालक, लसर्को लल.,
सीबीर्ी-बेलापूर याींच्याकर्े ननवेदनाद्वारे केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर मेट्रो प्रकल्पाचे काम सरू
ु असन
ू ते लवकरच सरू
ु होण्याच्या मागाावर
असून

मेट्रोची

सुववधा

तळोजा

एमआयर्ीसी

पयंत

वाढववल्यास

जवळपास

तीन

लाख

कामगाराींना येण्या-जाण्यास सोयीस्कर होणार असून महसूलातही मोठया प्रमाणात वाढ होणार
आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्कत वविागात मेट्रो सुववधा ददल्यास कामगाराींना िेर्सावणारी अपुरी वाहतक
ू

र्व्यवस्था दरू होण्यास मदत होवन
ू दररोज मोठया प्रमाणात होणारी वाहतक
ू कोंर्ी दरू होण्यास
मदत होणार आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उक्कत प्रकरणी शासनाने चौकशी करून तळोजा एमआयर्ीसीपयंत मेट्रो सेवा
दे ण्यासींदिाात कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र र्डणवीस (२०-१२-२०१७) : (१), (२) व (३) होय.
(४)

तळोजा

एमआयर्ीसीपयंत

मेट्रो

सेवा

दे ण्यासींदिाात

दद.२७.७.२०१७

रोजी

झालेल्या

बैठकीमध्ये सदर प्रकल्प लसर्को व एमआयर्ीसी याींच्या योग्य प्रमाणात क्रकींमत सामाईकीकरण
(Proportionate Cost

Sharing Basis) तत्वावर राबववण्यास

एमआयर्ीसीने

तत्वत:

मान्यता ददली आहे . लसर्कोने पेंधर ते तळोजा एमआयर्ीसी या मेट्रो लाईन क्र.३ चा प्रकल्प
अहवाल तयार करण्याचे काम केंद्र शासनाच्या अखत्याररतील मे.राई्स लल. या सींस्थेस ददले

असून प्रकल्प अहवाल प्राप्त झाल्यानींतर एमआयर्ीसीची औपचाररक मान्यता घेऊन प्रकल्प
अींमलबजावणीची पढ
ु ील कायावाही लसर्कोकर्ून करण्यात येईल.
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
िोल्हापूर जजल्हयात म्हाडातर्े अल्प गटातील उत्पन्नधारिाांना ननवासी गाळे व भख
ू ांड या
स्थावर लमळितीवर बाांधिाम िरुन ववतरण िेल्याबाबत

(१८)

८६३२० (०१-०९-२०१७).

श्री.राजेश िीरसागर (िोल्हापरू उत्तर) :

गह
ृ ननमाकण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय
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(१) कोल्हापूर जजल्हयात म्हार्ातफे अल्प ग्ातील उत्पन्नधारकाींना ननवासी गाळे व िूखींर् या
स्थावर लमळकतीवर बाींधकाम करुन ववतरण केलेल्या गाळयाींपैकी अनेक लमळकती बबगरशेती
झालेल्या नाहीत अथवा बबगरशेती झालेल्या नोंदी सात-बारावर नसल्याचे माहे जन
ू , २०१७
मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशानास आले, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले,

चौकशीनुसार पुढे कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. प्रिाश महे ता (१२-१२-२०१७) : (१) हे खरे नाही.
शासनामाफात पुणे गह
ृ ननमााण व क्षेत्र ववकास मींर्ळास प्राप्त झालेल्या जलमनीवर ववववध

उत्पन्न ग्ाींतगात सदननका / िख
ू ींर्ाच्या योजना राबववण्यात आल्या आहे त.

जमीन म्हार्ास

प्राप्त झाल्यानींतर महसल
ू व वन वविाग, शासन पररपत्रक क्र.एनएनए-१०७२/२८९९६-सी-II,
मींत्रालय, मुींबई, दद.२३.०१.१९७३ नुसार म्हार्ा गह
ृ ननमााणासाठी जमीन वापरत असल्यास बबगर

शेती परवानगीची आवश्यकता नाही. म्हार्ामाफात प्रत्येक वषी सदर जलमनीचा बबगरशेतसारा
सींबींचधत तहलसलदार याींच्याकर्े िरण्यात येतो.
(२) व (३) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
रायगड जजल््मातील २९ गावाांमधील तत्िालीन ग्रामपांचायतीमध्ये सेवारत असलेल्या
िमकचाऱ्याांना महानगरपाललिेत समाववष्ट्ट िरण्याबाबत
(१९)

८६७२६ (२३-०८-२०१७).

श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेल), श्री.समीर िपणावार (हहांगणघाट),

अॅड.आलशष शेलार (वाांद्रे पजश्चम), श्री.अतल
भातखळिर (िाांहदवली पव
प
ू )क , श्रीमती मननषा
चौधरी (दहहसर), श्री.अलमत साटम (अांधेरी पजश्चम) :
खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मपख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा

(१) पनवेल शहर महानगरपाललकेमध्ये समाववष् करण्यात आलेल्या रायगर् जजल््मातील २९
गावाींमधील तत्कालीन ग्रामपींचायतीमध्ये सेवारत असलेल्या कमाचाऱ्याींना महानगरपाललकेत
तातर्ीने समाववष् करण्याची मागणी स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी माहे एवप्रल, २०१७ रोजी वा
त्या दरम्यान मा. वविागीय आयक्क
ु त, कोकण वविाग याींच्याकर्े ननवेदनाद्वारे केली आहे , हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, पनवेल तालुक्कयातील २९ गावाींच्या २३ ग्रामपींचायतीमध्ये सेवारत असलेल्या
कमाचाऱ्याचे

पनवेल

शहर

महानगरपाललकेमध्ये

समावेशन

करण्याचे

धोरण

ननजश्चत

करण्याकररता शासनाने मा.वविागीय आयुक्कत, कोकण वविाग याींच्या अध्यक्षतेखाली सलमती
गठीत केली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्कत कमाचाऱ्याींना माहे ऑक्क्ोबर, २०१६ पासून वेतन क्रकींवा सानुग्रह अनुदानही
दे ण्यात आले नसल्यामुळे कमाचारी व त्याींच्या कु्ूींबबयाींची आचथाक अर्चण ननमााण झाली आहे ,
हे ही खरे आहे काय,

वव.स. ३९५ (16)
(४) असल्यास, २३ ग्रामपींचायतीमधील एकूण ३८४ कमाचाऱ्याींना महानगरपाललकेमध्ये समावेशन
करण्यासाठी शासनाने चौकशी करून कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र र्डणवीस (०९-०२-२०१८) : (१) व (२) होय हे खरे आहे .
(३)

सदर कमाचाऱ्याींचे माहे ऑक्क्ोबर, २०१६ पासूनचे वेतन दे ण्यात आलेले आहे . उक्कत

कमाचाऱ्याींच्या महानगरपाललकेत समोवशनाच्या प्रस्तावाबाबत वविागीय आयुक्कत, कोकण
वविाग याींच्या अध्यक्षतेखालील गठीत केलेल्या सलमतीमाफात कायावाही सरू
ु आहे.
ददनाींक

०१.१०.२०१६

महानगरपाललका

अचधननयम,

पासून

४९३

सींक्रमण
अन्वये

कालावधीतील

६

मदहन्याचे

वेतन

व

ित्ते

कालावधीतील

वेतन

महाराषट्र
पनवेल

महानगरपाललकेने अदा केले आहे .
तथावप, ददनाींक ०१.१०.२०१६ पव
ू ी ग्रामपींचायत स्तरावरील ३८४ कमाचाऱ्याींना सानग्र
ु ह

दे णेबाबत ग्रामपींचायत स्तरावरील कालावधीचा ननणाय जजल्हापररषद अखत्यारीत येत असल्याने
त्या कालावधीचे सानुग्रह अनुदान अदा केलेले नाही. तथावप,
अनुदान अदा करण्यात आले आहे.

सन २०१६-१७ चे सानुग्रह

(४) ददनाींक २७.०२.२०१७ अन्वये वविागीय आयुक्कत, कोकण वविाग याींच्या अध्यक्षतेखालील
सलमती स्थापन केली आहे .
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
उल्हासनगर (जज.ठणे) शहराला लागन
ू असलेल्या वडोल गावच्या पल
प ाचे
बाांधिाम ननिृष्ट्ट दजाकचे िरण्यात येत असल्याबाबत

(२०)

८७१८१

(२३-०८-२०१७).

श्री.सांतोष

दानवे

(भोिरदन),

श्रीमती

ज्योती

(उल्हासनगर) : सन्माननीय मपख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

िलानी

(१) उल्हासनगर (जज.ठणे) शहराला लागून असलेल्या वर्ोल गावच्या पुलाचे बाींधकाम ननकृष्
दजााचे असल्यामुळे बाींधकाम बींद करण्याचे आदे श महानगरपाललका आयुक्कत याींनी ददले

असतानाही ठे केदाराने पुलाचे बाींधकाम सुरूच ठे वले असल्याचे माहे मे, २०१७ मध्ये वा त्या
दरम्यान ननदशानास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, बाींधकाम तोर्ून पुन्हा नर्व्याने काम सुरू करावे अन्यथा ठे केदाराला काळया
यादीत ्ाकण्याचे सींकेत आयुक्कताींनी ददले होते, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्कत प्रकरणी सदरहू ठे केदारावर कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र र्डणवीस (२२-०१-२०१८) : (१) व (२) अशा आशयाच्या बातम्या माहे मे, २०१७
मध्ये स्थाननक वत्ृ तपत्रामध्ये प्रलसध्द झाल्या होत्या ही वस्तुजस्थती आहे .

वव.स. ३९५ (17)
तथावप, सदर पुलाच्या कामाच्या दजााबाबत पत्रकार, लोकप्रनतननधी याींनी केलेल्या

तक्रारीवरुन सींबींचधत ठे केदाराला ददनाींक २६ मे, २०१७ रोजी पल
ु ाच्या बाींधकामाचा तपासणी
अहवाल प्राप्त होईपयंत काम बींद ठे वण्याच्या सच
ू ना ददल्या होत्या.

(३) सदर पुलाच्या कामाचा दजाा राखणे, ननववदा अ्ी व शतीप्रमाणे कामे ननयलमतपणे
करण्याकररता सींबींचधत एजन्सीला वारीं वार पत्र तसेच नो्ीस बजावण्यात आल्या आहे त.

तसेच सदर कामाकररता वापरण्यात आलेल्या बाींधकाम क्कयुबची शासकीय तपासणी करुन

घेण्यात आली आहे .

(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
ठाणे महानगरपाललिा िेत्रातील मद्य ववक्रेते व ज्वेलसक याांचि
े डून
(२१)

जिात व दां डापोटीची रक्िम वसल
प ी िरणेबाबत

८७८९८ (२३-०८-२०१७).

श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), अॅड.आलशष शेलार (वाांद्रे पजश्चम),

श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मपांब्रा िळवा), श्री.अजजत पवार (बारामती), श्री.जयांत पाटील (इस्लामपूर),

श्री.शलशिाांत लशांदे (िोरे गाव), श्री.किसन िथोरे (मपरबाड), श्रीमती हदवपिा चव्हाण (बागलाण),
श्री.पाांडपरां ग बरोरा (शहापूर), श्री.वैभव वपचड (अिोले) :
खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मपख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा

(१) ठाणे महानगरपाललका क्षेत्रातील मद्य ववक्रेते व ज्वेलसा याींचेकर्ून सन २०१३ पासून

जकात व दीं र्ापो्ीची वसल
ु ी सम
ु ारे ४०७.३७ को्ी रुपये थकीत असन
ू महारनगरपाललकेकर्ून
कमी प्रमाणात वसल
ु ी करण्यात आली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, मागील चार वषाापासून शासनाच्या कोट्यवधीचा महसूल बुर्त असल्याची बाब
समोर आली असतानाही महानगरपाललका प्रशासनाने जाणून बुजून दल
ा केले आहे , हे ही खरे
ु क्ष
आहे काय,

(३) असल्यास, सींबींचधत अचधका-याींवर शासन दीं र्ात्मक कारवाई करणार आहे काय, तसेच ७०४
को्ी ३६ लाख रु. पैकी क्रकती रक्ककम वसल
ू करण्यात आली वा येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र र्डणवीस (२९-०१-२०१८) : (१) व (२) हे खरे नाही.
ठाणे महानगरपाललकेच्या जकात / दक्षता वविागामाफात ननयलमत जकात वसुलीकरीता

आवश्यक प्रयत्न केलेले आहे त. ननयलमत जकात मागणी रक्ककम १५.५ को्ी व १० प् शास्ती
रक्ककम १५५.०९ को्ी इतकी आहे अशी एकूण वसुली योग्य रक्ककम रुपये १७०.५९ को्ी आहे .
परीं तु १० प् शास्ती लावण्याचे अचधकार न्यायालयाचे असल्याचे ठाणे महानगरपाललकेने
कळववले आहे.

(३) व (४) रुपये १६०.७७ को्ी इतकी वसुली होणे बाकी आहे .

या प्रकरणी आयुक्कत, ठाणे महानगरपाललका याींना ददनाींक १५.०३.२०१७ च्या पत्रान्वये

खालीलप्रमाणे सूचना दे ण्यात आल्या आहे त :-

वव.स. ३९५ (18)
 या

प्रकरणी

चौकशी

करुन

दोषी

असलेल्या

अचधकारी

व

कमाचारी

याींचेववरुध्द

आवश्यकतेनुसार प्रशासकीय व फौजदारी कारवाई चार आठवड्यात करावी.

 या प्रकरणी ज्वेलसा व मद्यववक्रेते याींनी चक
ु ववलेला जकात, त्यावरील दीं र् व सवा
अनुषाींचगकबाबी तसेच इतर सवा थकबाकी र्व्याजावरील रक्ककमेच्या वसुलीबाबत र्व्यक्कतीश:
लक्ष घालून तीन मदहन्याच्या कालावधीत ननयमानुसार वसुली करावी.
___________

ठाणे (जज.ठाणे) येथील खेळाची मैदाने वविासिाांच्या ताब्यात दे ण्याबाबतचा ननणकय
(२२)

८८१५४ (२३-०८-२०१७).

श्री.योगेश सागर (चारिोप) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मपख्यमांत्री पुढील

(१) ठाणे (जज.ठाणे) येथे लोकाींसाठी खेळाच्या मैदानाींची सींख्या कमी असताना सध्या
अजस्तत्वात असलेली खेळाची मैदाने ववकासकाींच्या ताब्यात दे ण्यात येईल असा धोरणात्मक
ननणाय ठाणे महानगरपाललकेने घेतला असल्याचे ददनाींक २२ मे, २०१७ वा त्या सम
ु ारस
ननदशानास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या ननणायामळ
ु े घोर्बींदर पररसरातील िाईंदर पार्ा येथील सम
ु ारे ३५ हजार
चौरस क्षेत्रफळाचे मैदान दे खिाल आणण सींवधानाच्या नावाखाली एका बड्या ववकासकाच्या
ताब्यात ३० वषाासाठी गेले असल्याचे ननदशानास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, ्या ननणायामळ
ु े शहरातील कोणत्याही मैदानावर यापुढे ववकासकाकर्ून हक्कक
साींगण्यात येईल त्यामळ
ु े ठाणेकर रदहवाशाींमध्ये प्रचींर् असींतोष पसरत आहे , हे ही खरे आहे
काय,

(४) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने कोणता ननणाय घेतला आहे व त्याचे स्वरुप काय आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र र्डणवीस (०३-०१-२०१८) : (१), (२), (३) हे खरे नाही.
(४) व (५) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
लभवांडी-ननजामपरू (जज.ठाणे) महानगरपाललिा िेत्रातील ठे िेदार तसेच त्याांना मदत िरणाऱ्या
मपख्य लेखा व ववत्त प्राधीिाऱ्याांमधील आधथकि गैरव्यवहाराबाबत

(२३)

८८२८४ (२३-०८-२०१७).

श्री.अबू आजमी (मानखूदक लशवाजीनगर) :

सन्माननीय

मपख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) लिवींर्ी-ननजामपूर (जज.ठाणे) महानगरपाललका क्षेत्रातील ठे केदार तसेच त्याींना मदत

करणाऱ्या मुख्य लेखा व ववत्त प्राधीकाऱ्याींमधील तथाकचथत आचथाक गैरर्व्यवहाराींच्या सींदिाात
उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी स्थानीय सवासामान्य नागररक व जनप्रनतननधी, नागरी सींघ्ना
याींनी

मा.मख्
ु यमींत्री,

राज्यमींत्री

(नगरववकास),

मख्
ु य-सचचव,

अनतररक्कत

मख्
ु य-सचचव

वव.स. ३९५ (19)
(नगरववकास), लिवींर्ी-ननजामपूर महापाललका आयुक्कत व आयुक्कत मुींबई महानगर क्षेत्रववकास

प्राचधकरण याींच्याकर्े केली असल्याचे ददनाींक २७ एवप्रल, २०१७ रोजी वा त्या सुमारास
ननदशानास आली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्कत प्रकरणी प्रशासकीय वा दीं र्ात्मक उपाययोजना करण्यासाठी कोणती
कायावाही करण्यात आली वा येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र र्डणवीस (२९-०१-२०१८) : (१) होय, हे अशींत: खरे आहे .
ददनाींक २३.०९.२०१६ रोजी तक्रार प्राप्त झालेली असून ददनाींक ०९.०३.२०१७ अन्वये तक्रार

मागे घेण्यात आली आहे .

(२) व (३) लिवींर्ी ननजामपुर शहर महानगरपाललकेने त्याींच्या सींकेतस्थळावर प्रलींबबत दे यकाींची
यादी, दे यके काढण्याबाबतच्या मागादशाक सच
ू ना व बाींधील खचााचा तक्कता प्रलसध्द केला आहे .
याप्रमाणे लिवींर्ी ननजामपुर शहर महानगरपाललकेमाफात कायावाही होत आहे.
___________

बह
ृ न्मपांबई महानगरपाललिा िेत्रातील नव्या बाांधिामाबाबत असलेल्या बांदीच्या आदे शावर

र्ेरववचार तसेच दे वनार व मल
प ांड
प िचरा िेपणभम
ू ी वरील उपाययोजना िरण्यासाठीची मागणी
(२४)

८८२९३ (२३-०८-२०१७).

श्री.अबू आजमी (मानखूदक लशवाजीनगर) :

सन्माननीय

मपख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) बह
ृ न्मुींबई महानगरपाललका क्षेत्रातील नर्व्या बाींधकामाबाबत असलेल्या बींदीच्या आदे शा
सींदिाात महाराषट्र चें बर ऑफ हौलसींग इींर्स्ट्री या बाींधकाम र्व्यावसानयक सींघ्नेने फेरववचार

करण्याची मागणी तसेच दे वनार व मुलुींर् कचरा क्षेपणिूमीवरील उपाययोजना करण्यासाठीची

मागणी सदर पररक्षेत्रातील स्थानीय लोकप्रनतननधी, नागररकाींनी व िोगव्दराींनी मा.मुख्यमींत्री,
मा.राज्यमींत्री

(नगरववकास),

मख्
ु य-सचचव,

अनतररक्कत

मख्
ु य-सचचव

(नगरववकास),

मा.महानगरपाललका आयुक्कत व आयुक्कत मुींबई महानगर क्षेत्रववकास प्राचधकरण, महामुींबई तसेच
त्याींच्या अचधनस्त नागरी सेवाींचे प्राचधकारी याींच्याकर्े ददनाींक २७ एवप्रल, २०१७

रोजी वा त्या

सुमारास केली असल्याचे ननदशानास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्कत प्रकरणी उपाययोजना करण्यासाठी कोणती कायावाही करण्यात आली वा
येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र र्डणवीस (२०-०१-२०१८) : (१) हे खरे आहे .
(२) व (३) सदर प्रकरणी महाराषट्र चें बर ऑफ हौलसींग इींर्स्ट्री या बाींधकाम र्व्यावसानयक
सींघ्नेने मा. उच्च न्यायालय, मुींबई येथे अन्वये बाींधकाम बींदी उठववण्याबाबत जनदहत
याचचका क्रमाींक २१७/२००९ मध्ये ररर्व््यु वप्ीशन क्रमाींक ३७२०/२०१७ दाखल केले होते.

वव.स. ३९५ (20)
सदर प्रकरणी मा.न्यायालयाने बाींधकाम बींदी उठववण्यास नकार ददला असून, मा.सवोच्च

न्यायालयात बींदी उठववण्याबाबत याचचका दाखल करण्यात आली आहे .
सदर प्रकरण न्यायप्रववषठ आहे .
___________

राजगपरुनगर येथील भारतरत्न डॉ.बाबासाहे ब आांबेडिर याांच्या पपतळ्याच्या आजूबाजूला
असलेल्या अनतक्रमणाांवर िारवाई िरणेबाबत

(२५)

८८४०९ (२३-०८-२०१७).

श्री.सरप े श गोरे (खेड आळां दी) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
प यमांत्री पढ
ु ील

(१) पुणे-नालशक राषट्रीय महामागाावर राजगुरुनगर येथे एस.्ी.बस स्थानकासमोर िारतरत्न
र्ॉ.बाबासाहे ब आींबेर्कर याींचा अधापुतळा असन
ू पुतळयाच्या आजूबाजूला अनतक्रमण वाढले
असल्याचे ननदशानास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, माहे जानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान उपवविागीय अचधकारी,खेर् याींच्या
अध्यक्षतेखाली राजगुरुनगर नगरपररषदे मध्ये महसूल,सावाजननक बाींधकाम वविाग, राषट्रीय
महामागा, महामागा पोलीस वविाग व राजगुरुनगर नगपररषद याींच्या सींयुक्कत कारवाईने
अनतक्रमणे काढण्याचे बैठकीत ठरले होते, हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास,सदर

आजूबाजच
ू े

तसेच

बैठकीच्या
महामागाावरील

अनष
ु ींगाने

अनतक्रमणे

र्ॉ.बाबासाहे ब
काढण्याबाबत

आींबेर्कर

याींच्या

अद्यापपयंत

पत
ु ळयाच्या

काय

कारवाई

करण्यात आली वा येत आहे,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र र्डणवीस (१८-०१-२०१८) : (१) हे खरे आहे .
(२) हे खरे आहे .

(३) सदर बैठकीत ठरल्याप्रमाणे दद.२६.१०.२०१७ रोजी अनतक्रमणे काढण्यात आली आहे त.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
पपणे येथे शहरी गरीब योजनेतून मोर्त दे ण्यात येणा-या औषधाांच्या पपरवठ्याबाबत
(२६)

८८४५३ (२३-०८-२०१७).

श्री.िालीदास िोळां बिर (वडाळा) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मपख्यमांत्री

(१) पुणे येथे शहरी गरीब योजनेतून मोफत दे ण्यात येणाऱ्या औषधाींचा पुरवठा ताींबत्रक
कारखाने बींद झाल्याने महागर्या औषधाींसाठी गरीब रुग्णाींना महानगरपाललकेच्या रुग्णालयात
जावे लागत असल्याचे माहे एवप्रल, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशानास आले आहे , हे खरे
आहे काय,

वव.स. ३९५ (21)
(२) असल्यास, या सींदिाात शासनाने तातर्ीने ननवीदा प्रक्रक्रया राबवून येथील गरीब रुग्णाींना
औषधाचा ननयलमत पुरवठा करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र र्डणवीस (२५-०१-२०१८) : (१) व (२) पुणे महानगरपाललकेमाफात त्याींच्या

कायाक्षेत्रात राहणाऱ्या व एक लाख रूपयापेक्षा कमी वावषाक उत्पन्न असणाऱ्या कु्ूींबाींसाठी
शहरी गरीब योजना राबववण्यात येते.
या योजनेंतगात गरीब रूग्णाींना
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

ननयलमतपणे औषधाींचा परु वठा करण्यात येत आहे.
___________

पपणे महानगरपाललिा आरोग्य ववभागािडून नागररिाांना वैद्यिीय सपववधाांिररता दवाखाने,
(२७)

रुग्णालये, पॉललजक्लननिची सवप वधा लमळत नसल्याबाबत

८९८१६ (२३-०८-२०१७).

श्री.ववजय िाळे (लशवाजीनगर) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मपख्यमांत्री

(१) पुणे शहराच्या वाढत्या लोकसींख्येनुसार पुणे महानगरपाललका आरोग्य वविागाकर्ून

नागररकाींना वैद्यकीय सुववधाींकररता दवाखाने, रुग्णालये, पॉललजक्कलननकची सुववधा लमळत
नसल्याचे ननदशानास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, पण
ु े शहरात स्वाईन फ्ल्य,ू मलेररया, र्ेंग्य,ू चचकनगनु नया इ. सींसगाजन्य
रोगाींमुळे सन २०१७ या वषाात अनेक रुग्णाींचा मत्ृ यू झाला, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, आरोग्य वविागावर झालेल्या खचााचे ऑर्ी् करण्याची मागणी स्थाननक
लोकप्रनतननधी याींनी ददनाींक १८ माचा, २०१७ रोजी वा त्या सुमारास शासनाकर्े केली आहे , हे
ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, शासनाने पण
ु ेकराींना चाींगल्या आरोग्य सेवा लमळण्याकररता तसेच पण
ु े
महानगरपाललकेच्या आरोग्य वविागाचे ववशेष ऑर्ी् करण्याचे आदे श दे ण्याबाबत कोणती
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र र्डणवीस (२५-०१-२०१८) : (१), (२), (३) व (४) पण
ु े महानगरपाललकेमध्ये ४६
बा्यरूग्ण वविाग, १७ प्रसनतगह
ृ े , १ सवासाधारण रूग्णालये व १ साींसचगाक रूग्णाींचे रूग्णालय
तसेच ३ क्रफरती रूग्णालये उपलब्ध आहे त.
लाि घेतात.

सुमारे ६ ते ७ हजार रूग्ण बा्य रूग्णालयाचा

अननयलमत व ददघाकाळ पावसामळ
ु े क्रक्कजन्य तसेच ववषाणज
ू न्य आजाराींचा प्रादि
ू ााव

पुणे महानगरपाललकेच्या कायाक्षेत्रात वाढला होता, ही वस्तुजस्थती आहे .
•

सदरच्या आजारावर प्रनतबींध करण्यासाठी पुणे महानगरपाललकेकर्ून वेळोवेळी खालील

उपाययोजना करण्यात येतात :-

 साथीच्या रोगाचे ननयलमत सवेक्षण.

वव.स. ३९५ (22)
 क्रक्कजन्य आजाराच्या प्रनतबींधासाठी ननयलमत क्रक्कशास्त्रीय सवेक्षण.
 क्रक्कजन्य आजाराच्या प्रनतबींध व ननयींत्रणासाठी क्रक्कनाशक औषधाींची फवारणी व
धम्र
ु फवारणी.

 श्वासामाफात प्रसारण होणाऱ्या ववषाणूजन्य बाधीत रूग्णाींवर लक्षणाच्या वगीकरणानुसार
उपचार.

 सावाजननक क्षेत्रातील आरोग्य अचधकारी व ननम्न वैद्यकीय कमाचारी व खाजगी वैद्यकीय
र्व्यावसायीक याींना पावसाळा व त्यानींतर उद्भवणाऱ्या आजाराींचे ननदान, उपचार प्रनतबींध व
ननयींत्रण याबाबत प्रलशक्षण.
 साथीच्या रोगाच्या ननदानासाठी आवश्यक प्रयोगशालेय सुववधा.
 औषध व इतर साधन सामुग्रीचा आवश्यक साठा.


घनकचरा र्व्यवस्थापन, जल, अनतक्रमण, ड्रेनेज इत्यादी वविागाींशी समन्वय.



ववववध जनसींपका माध्यमातन
ू लोक प्रबोधन.



र्ासोत्पत्तीस कारणीिूत र्व्यक्कती/सींस्था याींना ही स्थाने नष् करण्यासाठी नो्ीसा
बजावण्यात आल्या आहे त.

अनतजोखमीच्या र्व्यक्कतीींना मोफत एच-१ एन-१ लसीकरण करण्यात येते. तसेच रूग्णाींना

मोफत औषधे पुरववली जातात.
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

ववक्रेता व्याख्या ननजश्चत िरुन शहर र्ेरीवाला सलमती त्वरीत गठीत िरण्याबाबत
(२८)

८९९६१ (२३-०८-२०१७).

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

श्री.सपननल प्रभू (हदांडोशी) :

सन्माननीय मपख्यमांत्री पुढील

(१) केंद्र शासनाने मींजूर केलेल्या पथ ववक्रेता अचधननयम सन २०१४ च्या अनुषींगाने राज्यात
पदपथ धोरणाची अींमलबजावणी करण्याकरीता ववक्रेत्याींचे सवेक्षण, प्रमाणपत्र, ओळखपत्र दे णे,
अपीलीय प्राचधकरणाची ननयुक्कती करण्याकरीता ददनाींक ०९ जानेवारी, २०१७ रोजी वा त्या
सुमारास शासन ननणाय जारी केला, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, शासनाच्या नगरववकास वविागाने अद्याप फेरीवाल्याींची र्व्याख्या ननजश्चत केली
नसल्याने शहर फेरीवाला सलमती अद्याप गठीत होऊ शकली नाही, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, ‘जस्ट्र् र्व्हें र्र अॅक्क्’ अींतगात ददनाींक १ मे, २०१४ पूवीपासूनच्या ववक्रेत्याींना
सींरक्षण दे ण्याबाबत मा.उच्च न्यायालयाने ददनाींक २३ ऑक्क्ोबर, २०१५ रोजी ननणाय ददला आहे

परीं तू ददनाींक १ मे, २०१४ पव
ू ीच्या फेरीवाल्याींची पात्रता ननजश्चत करण्याकररता कोणकोणती
कागदपत्रे ग्राहय मानण्यात आली आहे त,

(४) असल्यास, याबाबत शासनाने ववक्रेता र्व्याख्या ननजश्चत करुन व शहर फेरीवाला सलमती
त्वरीत गठीत करुन ववक्रेत्याींच्या सवेक्षणासाठी ववशेष र्व्यापक अलियान राबववण्याच्या दृष्ीने
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. ३९५ (23)
श्री. दे वेंद्र र्डणवीस (२२-०१-२०१८) : (१) व (२) केंद्र शासनाने ददनाींक १ मे, २०१४ पासून
पथववक्रेता (उपजीववका सींरक्षण आणण पथववक्रीचे ववननयमन) अचधननयम २०१४ लागू केला
आहे .

सदर

अचधननयमातील

कलम

३६(१)

नुसार

राज्य

शासनाने

महाराषट्र

पथववक्रेता

(उपजीववका सींरक्षण व पथववक्री ववननयमन) (महाराषट्र) ननयम २०१६, ददनाींक ३ ऑगस््,
२०१६ रोजी ननयमावली व कलम ३८(१) नुसार ददनाींक ९ जानेवारी, २०१७ रोजी पथववक्रेता
(उपजीववकेचे सींरक्षण व पथववक्री ववननयमन) २०१७ योजना प्रलसध्द केली आहे.

सदर योजना प्रसत
ृ झाल्यानींतर, प्रत्येक स्थाननक स्वराज्य सींस्थेमाफात नगर पथववक्रेता

सलमती गठीत करण्याकररता स्थाननक वतामानपत्रात जादहरात ददल्यानींतर, प्राप्त झालेल्या
अजांची छाननी करुन शासकीय वविाग व इतर मींर्ळे याींची शहर फेरीवाला सलमती गठीत
करण्यात येत आहे.
(३) पथववक्रेता (उपजीववकेचे सींरक्षण व पथववक्री ववननयमन) २०१७ योजना नुसार पथववक्रेता
म्हणून नोंदणी करण्यासाठीचे पात्रता ननकष खालीलप्रमाणे आहे त:• तो/ती िारताचा नागररक असावा/असावी
• महाराषट्रातील अचधवासी असावा/असावी
• सवेक्षणाच्या ददनाींकास पथववक्रेत्याचे वय १४ वषांपेक्षा कमी असणार नाही
• पथववक्रीखेरीज उपजीववकेची इतर कोणतीही साधने असणार नाहीत.
(४) व (५) सदर योजनेतील तरतद
ु ीनुसार पुढील कायावाही करण्यात येत आहे .
___________

लभवांडी-िल्याण व लभवांडी-ठाणे रस्त्याांवर पथहदवे नसल्याबाबत
(२९)

९०१२३ (२३-०८-२०१७).

श्री.नसीम खान (चाांहदवली) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मपख्यमांत्री पुढील

(१) लिवींर्ी-कल्याण व लिवींर्ी-ठाणे रस्त्याींचे रुीं दीकरण केले परीं तू या रस्त्याींवर पथददवे
नसल्याने या मागाावर वाहनाींच्या अपघातात वाढले असल्याची मादहती माहे एवप्रल, २०१७
मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशानास आली, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, उक्कत प्रश्नाबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून
आले व त्यानुसार लिवींर्ी-कल्याण व लिवींर्ी-ठाणे या मागाावरील रस्त्याींवर पथददवे लावून या
मागाातील अपघात रोखण्यासाठी कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र र्डणवीस (२९-०१-२०१८) : (१) व (२) हे खरे नाही.
लिवींर्ी-ननजामपूर शहर महानगरपाललकेच्या अहवालानस
ु ार महानगरपाललकेने सदर

मागाावर अपघात रोखण्यासाठी खालीलप्रमाणे उपाययोजना केलेल्या आहे त:-

वव.स. ३९५ (24)
 लिवींर्ी-ननजामपूर शहर महानगरपाललकेची नदीनाका ते अींजुर फा्ा जकात नाक्कयापयंत हद्द
असुन या रस्त्याींवर महानगरपाललकेने पथददर्व्याींची र्व्यवस्था केलेली आहे. तसेच राींजनोली
नाका ते कल्याण व अींजरु फा्ा ते ठाणे हे रस्ते लिवींर्ी-ननजामपरू शहर महानगरपाललकेच्या
हद्दीत येत नाहीत.

 तथावप, या रस्त्यावर पथददर्व्याींची र्व्यवस्था करण्याबाबत सावाजननक बाींधकाम वविागास
ववनींती करण्यात आली आहे .
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

पोयसर येथील पाणथळ पात्रात होत असलेले डजम्पांग रोखण्याबाबत
(३०)

९१३०३ (२३-०८-२०१७).

श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मपख्यमांत्री

(१) मालार् पजश्चमेला (मुींबई) लालजीपार्ा आणण मीठ चौकीच्यामध्ये आींबेर्कर नगरजवळ

ललींकरोर्वर पोयसर नदीचा एक प्रवाह खारफु्ीला लमळत असन
ू या प्रवाहाला जनकल्याण नगर
नाला असे सींबोधले जात असन
ू या पात्रात सध्या ८ ते १० फू् रुीं दीचे काँक्रक्र्ीकरण सरु
ु आहे

या कामापासून अवघ्या काही मी्र अींतरावर असलेल्या पाणथळ जागेत माती, दगर्, रे ती,

कचरा, लसमें्चा ढीग साचला असल्याचे माहे माचा, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशानास
आले, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, पोयसर येथील पाणथळ पात्रात होत असलेले र्जम्पींग रोखण्याबाबत शासन
काय कायावाही वा उपायोजना करणार वा कररत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र र्डणवीस (२०-०१-२०१८) : (१) मालार् (पजश्चम) लालजीपार्ा आणण मीठ चौकीच्या
मध्ये मालार् खार्ी येत असन
ू , सदर खार्ीच्या पव
ू ेकर्े पोयसर उपखार्ी व वलनाई उपखार्ी
आणण पजश्चमेकर्े जनकल्याण उपखार्ी लमळते.

मालार् खार्ीच्या पूवस
े पोयसर उपखार्ी व वलनाई उपखार्ी याींच्यामध्ये एक िूखींर्

असून, माहे माचा, २०१७ पासून सदर िख
ू ींर्ावर माती, दगर्, रे ती, कचरा, लसमें्चा ढीग
्ाकला जात आहे ही वस्तुजस्थती आहे .

(२) व (३) बह
ु ई महानगरपाललकेमाफात, मालार् खार्ीच्या पजश्चमेस असलेल्या जनकल्याण
ृ न्मींब

नगर या उपखार्ीचे बाींधकाम करण्यासाठी माचा २०१६ ते २०१७ पयंत बाींधकाम यींत्रसामुग्रीची
ने-आण करण्याकररता पोहोच मागा बनववण्यासाठी उपखार्ीत िराव ्ाकण्यात आला होता.

सदर िराव महानगरपाललकेमाफात मे, २०१७ च्या अखेरीस पूणप
ा णे काढून ्ाकण्यात

आला असन
ू , पाण्याचा मागा मोकळा करण्यात आला आहे.

तसेच, सदर दठकाणी उपद्रव शोधकाींमाफात अनचधकृतपणे िरणी करणाऱ्या गार्याींवर

महानगरपाललकेमाफात दीं र्ात्मक कायावाही करण्यात येत असून, िरणी करणाऱ्या र्व्यक्कतीींवर
कारवाई करण्यासाठी स्थाननक पोलीस ठाणे व काींदळवन कक्ष याींना कळववण्यात आले आहे.
___________

वव.स. ३९५ (25)
अमळनेर शहरात अनतक्रमणामपळे प्रमपख रस्ते व्यापले असल्याबाबत
(३१)

९१३३३ (२३-०८-२०१७).

श्री.लशरीषदादा चौधरी (अमळनेर) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मपख्यमांत्री

(१) अमळनेर शहरात अनतक्रमणामुळे प्रमख
ु रस्ते र्व्यापले गेले आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, शहराच्या मध्यिागातन
धळ
ू
ु े -अमळनेर-चोपर्ा हा राज्यमागा असल्यामळ
ु े
वाहनाींची वदा ळ सतत असून शहरातील अनतक्रमणाींनी र्व्यापलेले रस्ते, बेकायदे शीर वाहतक
ू ,
अवैध

पाक्रकंग

न्यायालयाने

इत्यादीसारख्या

शहरातील

१२८१

गींिीर

सह

समस्या

इतर

ननमााण

अनतक्रमण

झाल्या

काढण्याचे

असल्यामुळे
आदे श

मा.उच्च

ददल्यानींतरही

नगरपाललकेकर्ून अनतक्रमणाींना सींरक्षण ददले जात आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत चौकशी करुन अनतक्रमणाींना सींरक्षण दे णा-या अचधका-याींवर कोणती
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र र्डणवीस (०९-०१-२०१८) : (१) हे खरे नाही.
(२) व (३) मा. उच्च न्यायालयाचे आदे शान्वये नगरपररषदे ने कृती आराखर्ा तयार करुन १२८१
अनतक्रमणे

काढून

्ाकण्यात

आली

आहे त.

नगर

पररषदे च्या

रस्त्यावरील

अनतक्रमणे

काढणेकामी स्वतींत्र अनतक्रमण ननमल
ूा न पथकाची नेमणूक केली आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
पाचोरा नगरपररषद (जज.जळगाांव) रोजांदारीवरील िमकचा-याांच्या
वारसग्रस्ताांना नोिरीत समावन
ू घेण्याबाबत

(३२)

९१९७७ (२३-०८-२०१७).

श्री.किशोर पाटील (पाचोरा) :

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

पाचोरा

नगरपररषद

(जज.जळगाींव)

सन

१९९३

पूवीच्या

सन्माननीय मपख्यमांत्री पुढील
रोजींदारीवरील

परीं तु

नींतर

नगरपररषद सेवेत सामावन
ू घेतलेल्या कमाचा-याींचे वारसग्रस्त लार् कलम्ीच्या लशफारशीनस
ु ार
सामावून घेणेबाबतचे क्रकती प्रस्ताव प्रलींबबत आहे त,

(२) असल्यास, सदर प्रकरणी मा.नगरववकास राज्यमींत्री याींना स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी
ददनाींक २३ फेब्रुवारी, २०१६ पासून वाींरवार लेखी ननवेदने ददली आहेत, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, या प्रकरणाची सद्यिःजस्थती काय आहे ?

श्री. दे वेंद्र र्डणवीस (११-०१-२०१८) : (१) या सींदिाातील ९ प्रस्ताव पाचोरा नगरपरीषद
प्रशासनाकर्े प्राप्त झाले होते.
(२) हे खरे नाही.

वव.स. ३९५ (26)
(३) रोजींदारी कमाचाऱ्याींच्या वारसाींना अनक
ु ीं पा तत्वावरील ननयक्क
ु तीचा लाि अनुज्ञेय नाही.

शासनाने ददनाींक १०.०३.१९९३ पूवीच्या रोजींदारी कमाचाऱ्याींना ववलशष् पररजस्थतीत “एकवेळची
ववशेष बाब” म्हणन
े (अस्थायी आस्थापनेवर) सामावन
ू ननयमीत सेवत
ू घेण्यास मान्यता ददली

आहे . त्यामळ
ु े अस्थायी आस्थापनेवर घेण्यात आलेल्या कमाचाऱ्याींच्या वारसाींना अनक
ु ीं पा
तत्वावरील ननयुक्कतीचा लाि अनुज्ञेय नाही. त्यानुसार वारसा हक्ककाचे प्रस्ताव पाचोरा
नगरपररषदे ने ननकाली काढलेले आहे त.

___________
मपांबईतील रखडलेले झोपडपट्टी पन
प वकसन योजनेंतगकतचे प्रिल्प
“लशवशाही पपनवकसन प्रिल्पामार्कत” राबववण्याबाबत

(३३)

९२०३० (०१-०९-२०१७).

श्री.सपननल लशांदे (वरळी) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

गह
ृ ननमााण

प्रकल्पातील

अींतगात

कलह,

नो्ाबींदी,

सन्माननीय गह
ृ ननमाकण मांत्री
ववकासाकाींकर्ील

आचथाक

मींदी,

महारे रातील सक्कतीची नोंदणी अशा ववववध कारणाींमुळे मुींबईतील रखर्लेले झोपर्पट्टी पन
ु वासन
योजनेंतगातचे प्रकल्प “लशवशाही पन
ु वासन प्रकल्पामाफात” राबववण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या
ववचाराधीन आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदरहू प्रस्त्वाचे थोर्क्कयात स्वरूप काय आहे तसेच प्रस्तावाच्या मींजुरीची
सद्यजस्थती काय आहे ,
(३) असल्यास, सदर प्रस्तावाच्या मींजरु ीस होत असलेल्या ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. प्रिाश महे ता (१२-०१-२०१८) : (१) महाराषट्र झोपर्पट्टी (सध
ु ारणा, ननमल
ुा न आणण

पुनवा वकास) अचधननयम १९७१ च्या कलम ३ - B (४) (e) मधील तरतुदीप्रमाणे बह
ृ न्मुींबईतील
राज्य शासनाच्या यींत्रणाींनी जसे की, एमएमआरर्ीए, एमआयर्ीसी, म्हार्ा इत्यादी व बह
ृ न्मुींबई
महानगरपाललकेने त्याींच्या जमीनीवरील झोपर्पट्टी पुनवासन योजना स्वत: राबववल्यास त्याींच्या
बरोबर लशवशाही पुनवासन प्रकल्प मयााददत सींयुक्कत सहिाग घेईल.

खाजगी जलमनीवरील तसेच खाजगी ववकासकाींमाफात राबववण्यात येणाऱ्या झोपर्पट्टी पन
ु वासन
योजनाींमध्ये लशवशाही पुनवासन प्रकल्प मयााददतकर्ून थे् सहिाग घेतला जाणार नाही.

(२) व (३) ज्या खाजगी ववकासकाींनी अशा झोपर्पट्टी पन
ु वासन योजना पण
ू ा करण्याच्या

प्रामाणणक उद्देशाने तेथील झोपर्पट्टीवालसयाींच्या तात्पुरत्या ननवाऱ्याची सोय करुन जमीन
मोकळी केलेली असेल/करतील व ववक्री घ्कात साधारणपणे क्रकमान ३५ ्क्कके आचथाकदृष्या

दब
ा
घ्क अल्प उत्पन्न ग् व मध्यम उत्पन्न ग्ाींकररता ३०-६० चौ.मी. पयंतच्या
ु ल
क्षेत्रफळाची परवर्णारी घरे बाींधतील आणण लशवशाही पुनवासन प्रकल्प मयााददतने अग्रगण्य

राषट्रीयीकृत बँकेच्या परामशााने ननजश्चत केलेल्या वाजवी मयााददत क्रकींमतीत ववकण्याची तयारी

दशावतील, केवळ अशा खाजगी ववकासकाींच्या परवर्णाऱ्या घराींच्या क्षेत्रफळाइतक्कया पुनवासन
घ्कास सुरुवातीचे िाींर्वल
योजजले आहे .

लशवशाही पुनवासन प्रकल्प मयााददतकर्ून उपलब्ध करण्याचे

वव.स. ३९५ (27)
अशा झोपर्पट्टी पुनवासन योजनेच्या ववक्री घ्काींकरीता अग्रगण्य राषट्रीयीकृत बँकेकर्ून

बाींधकाम ननधी सहाय्य कजा उपलब्ध र्व्हावे, म्हणून लशवशाही पन
ु वासन प्रकल्प मयााददतकर्ून
सींस्थात्मक पाठबळ दे ण्याचे योजजले आहे . या दोन्हीींचे र्व्याजासह वसल
ु ीकररता इस्क्रो
अकाऊीं्/र्ेलसगने्ेर् अकाऊीं् मॅकेननझमचा अवलींब करण्याचा इरादा आहे .
झोपर्पट्टी पुनवासन योजनाींना अग्रगण्य

राषट्रीयकीकृत बँकेकर्ून बाींधकाम सहाय्य धोरणाींतगात

कजाासाठी अनुषींचगक बाबी ननजश्चत करण्यात येत आहे त.

सदरहू राषट्रीयीकृत बँकेच्या दृष्ीने त्याींच्या धोरणानस
ु ार बाींधकाम
उपाययोजना ननजश्चत झाल्यावरच योजजत कायावाही मागी लागू शकेल.

सहाय्य

वसुलीची

योजजत कायावाही अग्रगण्य राषट्रीयीकृत बँकेच्या धोरणाच्या अचधनस्त कायााजन्वत

र्व्हावयाची असल्यामुळे ववलींब होण्याचा प्रश्न उद््ावत नाही.
___________

पपणे महानगरपाललिेतील गैरव्यवहाराबाबत
(३४)

९३७७५ (२३-०८-२०१७).

श्री.जगदीश मपळीि (वडगाव शेरी) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मपख्यमांत्री

(१) पुणे महानगरपाललकेत मुख्य खाते अींतगात मोठ्या प्रमाणात गैरर्व्यवहार होत असल्याचे
माहे माचा, २०१७ मध्ये ननदशानास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास, महानगरपाललकेतील वररषठ अचधकारी हाताशी धरून गह
ृ ननमााण सोसाय्ीमध्ये

अींतगात रस्ते हे महानगरपाललकेतील र्ाींबर आणण खर्ी वापर करुन केल्याचे ननदशानास येत
आहे ,

(३) असल्यास, पुणे महानगरपाललकेतील ववधी व सल्लागार कायाालयातील काही अचधकारी व

कमाचारी लमळून ठराववक लोकाींना फायदा होईल अशा दृष्ीने कामकाज करीत असल्याचेही
ननदशानास येत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, असे कमाचारी व अचधकारी लमळून महापाललकेचा फायदा क्रकींवा दहत न जपता
आपल्या फायद्यासाठी महानगरपाललकेचे नुकसान कररत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(५) असल्यास, उक्कत प्रकरणी अशा अचधकाऱ्याींवर कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत
आहे ,
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र र्डणवीस (२५-०१-२०१८) : (१), (२), (३), (४) व (५) याप्रकरणी मा.ववधानसिा
सदस्याींची तक्रारी प्राप्त झालेली असून सदर तक्रार यथालशघ्र चौकशी करून अहवाल सादर
करण्यासाठी पुणे महानगरपाललकेस पाठववण्यात आली आहे.
अपेक्षक्षत आहे .

(६) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

त्याचा अहवाल लवकरच

वव.स. ३९५ (28)
वरळी िोळीवाडा (मपांबई) येथे ररांग रोड तयार िरण्याबाबत
(३५)

९४८३३ (२३-०८-२०१७).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.सपननल लशांदे (वरळी) :

सन्माननीय मपख्यमांत्री पुढील

(१) वरळी कोळीवार्ा (मुींबई) येथे ररींग रोर् तयार करण्याची मागणी स्थाननक लोकप्रनतननधी
याींच्याकर्ून वारीं वार शासनाकर्े करण्यात येत आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, वरळी कोळीवार्ा येथे ररींग रोर् तयार करण्याबाबत शासनाकर्ून कोणती
कायावाही करण्यात आली वा येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र र्डणवीस (२०-०१-२०१८) : (१) वरळी, कोळीवार्ा (मींब
ु ई) येथे ररींग रोर् तयार
करण्याची मागणी स्थाननक लोकप्रनतननधी याींच्याकर्ून करण्यात आलेली नाही.

(२) सद्य:जस्थतीत वरळी कोळीवार्ा येथे एकमेव जाणारा रस्ता असून, सदर रस्त्याचे
महानगरपाललकेमाफात वेळोवेळी परररक्षण करण्यात येते.

वरळी कोळीवार्ा येथे सद्य:जस्थतीत कोणताही ररींगरोर् अजस्तत्वात नसून, सींपूणा क्षेत्र हे

समद्र
ु ापयंत बाींधकामाींनी र्व्यापलेले आहे .
तसेच,

सदर

दठकाणी

सद्य:जस्थतीत

सन

१९९१

च्या

मींजुर

पुनरा चचत

ववकास

आराखर्यात तसेच, प्रारुप ववकास आराखर्ा २०३४ मध्ये कोणताही ररींगरोर् प्रस्ताववत करण्यात
आलेला नाही.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
पपणे शहरातील पपतळ्याांची दरप वस्था झाली असल्याबाबत
(३६)

९४८६२ (२३-०८-२०१७).

प्रा.(श्रीमती) मेधा िपलिणी (िोथरुड) :

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

सन्माननीय

(१) पुणे शहरात महापुरुष आणण क्राींनतकारी नेत्यासह सामाजजक,राजकीय,साींस्कृनतक क्षेत्रात
काम करणाऱ्या थोराींच्या आठवणी आणण त्याींच्या कामाची प्रेरणा नागररकाींना लमळावी यासाठी

पुतळयाींची स्थापना करण्यात आली आहे . मात्र अनेक पुतळयाींच्या अवतीिोवती कायमची

अस्वच्छता, ववजेची गैरसोय, सुरक्षारक्षक नसणे, लिक्षेकारीींचा वावर, सीसी्ीर्व्ही यींत्रणा
कायााजन्वत नसणे अशी दरु वस्था सवात्र आढळल्याचे माहे , २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान
ननदशानास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, ठराववक पुतळे वगळता अनेक पुतळयािोवती असणारी अस्वच्छता आणण
ववववध गैरसोयी, सुरक्षा र्व्यवस्था नसल्यामुळे काही ददवसाींपूवी एका उद्यानातून पुतळा

ह्ववण्यात आल्याचे ननदशानास आले असून अशा घ्नाींमुळे शहरात सामाजजक ऐक्कय बाचधत
होत आहे , हे ही खरे आहे काय,

वव.स. ३९५ (29)
(३) असल्यास, याबाबत शासनाकर्ून कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र र्डणवीस (२५-०१-२०१८) : (१), (२) व (३) पुणे शहरातील पुतळयाींच्या अवतीिोवती
कायमची

स्वच्छता

ठे वण्यासाठी

सींबींचधत

िागातील

कमाचाऱ्यामाफात

दक्षता

घेण्यात

येते. त्यालशवाय पुण्यनतथी व जयींती या ददवशी अजग्नशमन वविागाकर्ून पुतळे स्वच्छ
करण्यात येतात आणण आवश्यक वा्ल्यास रीं गरीं गो्ी करण्यात येते.

पत
ु ळयाींच्या दठकाणी प्रकाश र्व्यवस्था करण्यात आली आहे. पत
ु ळयाजवळ सरु क्षा रक्षक व

सी.सी.्ी.र्व्ही.

यींत्रणा

कायााजन्वत

ठे वणे

अर्चणीचे

आहे .

तथावप,

अनतदक्षता

दठकाणी

सुरक्षारक्षक व सी.सी.्ी.र्व्ही. यींत्रणा कायााजन्वत ठे वली आहे .

काही दठकाणी लिकाऱ्याींचा वावर असून त्याींच्यावर कारवाई केली जाते. त्यामुळे

पत
ु ळयाींिोवती असणारी अस्वच्छता व ववववध गैरसोयी होतात असे म्हणणे उचचत नाही.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
जोगेश्वरी (पजश्चम) येथील शेिावत मेन्शन व लमस्त्री हाऊस अशा
दोन इमारती दरु
प स्ती िरण्याबाबत
(३७)

९४९२० (२१-०९-२०१७).

श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.राधािृष्ट्ण ववखे-पाटील

(लशडी), श्री.ववजय वडेट्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.अलमन पटे ल (मपांबादे वी), श्री.अमर िाळे (आवी),

प्रा.वषाक गायिवाड (धारावी), श्री.िालीदास िोळां बिर (वडाळा), श्री.सपननल िेदार (सावनेर),
डॉ.सांतोष टारर्े (िळमनपरी), श्रीमती ननमकला गाववत (इगतपूरी), अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा),
श्री.बाळासाहे ब थोरात (सांगमनेर) :
काय :-

सन्माननीय मख्
प यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील

(१) जोगेश्वरी (पजश्चम) एस.र्व्ही.रोर् येथील शेकावत मेन्शन व लमस्त्री हाऊस अशा दोन
इमारती माहे ऑगस््, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान मोर्कळीस आल्या असल्याचे ननदशानास
आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, स्थाननक रदहवाशी व िार्ेकरु हे जीव मुठीत धरुन मोर्कळीस आलेल्या
इमारतीत रहात असन
ू घर मालक, ववकासक व मींब
ु ई महानगरपाललका याींनी सींगनमत करुन
दरु
ु स्ती परवाना दे ण्यास नकार ददला आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या प्रकरणी चौकशी करुन घर मालक, ववकासक व मुींबई महानगरपाललकेतील
अचधकारी व कमाचारी याींच्यावर कारवाई करण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा
करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र र्डणवीस (२०-०१-२०१८) : (१), (२), (३) व (४) जोगेश्वरी पजश्चम येथील एस.र्व्ही.
रोर्वरील शेखावती मेन्शन व लमस्त्री हाऊस या इमारती अींदाजे ५० वषे जुन्या आहे त.

वव.स. ३९५ (30)
बह
ृ न्मुींबई महानगरपाललकेमाफात करण्यात आलेल्या सींरचनात्मक पररक्षणामध्ये सदर

इमारती धोकादायक असल्याबाबतचा अहवाल दे ण्यात आला होता. तद्नींतर सदर इमारतीींतील

रदहवाींशानी केलेल्या सींरचनात्मक पररक्षण अहवालानस
ु ार सदर इमारतीींची दरु
ु स्ती करता येऊ
शकते असे नमूद करण्यात आले होते.

सदर ववसींगत सींरचनात्मक पररक्षण अहवाल ताींबत्रक सल्लागार सलमतीसमोर सादर

करण्यात आला असता, सदर सलमतीने सदर इमारती धोकादायक असल्याबाबतचा अहवाल
ददनाींक २४.०७.२०१५ रोजी ददला.
सदर सलमतीच्या अहवालानस
ु ार, सदर इमारतीींना मींब
ु ई महानगरपाललका अचधननयम

१८८८ च्या कलम ३५४ अन्वये नो्ीस बजावण्यात आली.

सदर इमारतीतील रदहवाशाींनी सदर प्रकरणी “जैसे थे” आदे श लमळववण्याकररता मा.नगर
ददवाणी न्यायालय, ददींर्ोशी येथे दाखल केलेला दावा

मा.न्यायालयाने फे्ाळला.

तद्नींतर सदर प्रकरणी मा. उच्च न्यायालयात A.O. (St) ३४६०१/२०१५ अन्वये दाखल
केलेल्या अपीलात मा. न्यायालयाने “जैसे थे” आदे श ददले आहे त.
सदर प्रकरण सध्या न्यायप्रववषठ आहे .
___________
वरळी (मांब
प ई) येथील बी.डी.डी.चाळीांच्या वविासासाठी धचनी
िांपन्याांनी ननववदा भरल्या असल्याबाबत

(३८)

९४९२६ (२१-०९-२०१७).

श्री.योगेश सागर (चारिोप) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय गह
ृ ननमाकण मांत्री

(१) वरळी (मुींबई) येथील बी.र्ी.र्ी. चाळीींचा ववकास होणार असून पदहल्या ्प्यात ५२ एक्ककर
जागेवरील चाळीींचा पुनववाकास होणार असून १० हजार ७०० को्ी रुपयाींच्या या प्रकल्पासाठी
म्हार्ाने ननववदा मागववल्या आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या ननववदाींमध्ये ३ ववदे शी कींपन्याींचा सहिाग असून यात चचनच्या २
कींपन्याींनी ननववदा िरल्या असल्याचे ददनाींक १६ ऑगस््, २०१७ रोजी वा त्या सुमारास
ननदशानास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्कत प्रकरणी शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. प्रिाश महे ता (०३-०१-२०१८) : (१) होय.
(२) दद. २८.०७.२०१७ रोजी दप
ु ारी १.०० वा. ताींबत्रक ननववदा उघर्ल्यानींतर ननववदामध्ये ३

ववदे शी कींपन्याींचा सहिाग असन
ू , यात चचनच्या २ कींपन्याींनी ननववदा िरल्या असल्याचे
ननदशानास आले आहे .

(३) व (४) न्यायालयीन प्रकरणामळ
ु े ननववदा प्रक्रक्रया प्रलींबबत आहे .
___________

वव.स. ३९५ (31)
मपांबई महानगरपाललिा रुग्णालयामध्ये उपचारासाठी येणाऱ्या
गरीब रुग्णाांना औषधे मोर्त पपरववणेबाबत

(३९)

९४९२९ (२१-०९-२०१७).

श्री.योगेश सागर (चारिोप) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मपख्यमांत्री पुढील

(१) मींब
ु ई महानगरपाललका रुग्णालयामध्ये उपचारासाठी येणाऱ्या गरीब रुग्णाींना १७१ प्रकारची
औषधे मोफत पुरववण्यात येत असून यासाठी दरवषी करोर्ो रुपये खचा केले जातात, हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, यामधील जेमतेम २० ते २५ प्रकारची औषधे रुग्णाींना लमळत असून इतर
औषधे रुग्णाींना बाहे रून खरे दी करावे लागत असल्याचे

ददनाींक १७ ऑगस््, २०१७ रोजी वा

त्या सम
ु ारास ननदशानास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, महानगरपाललका रुग्णालयामध्ये उपचारासाठी गरीब कु्ुींबातील रुग्ण येत
असतात त्याींना बाहे रून जास्त क्रकींमतीची औषधे

ववकत घेणे परवर्त

नाही

त्यामळ
ु े

उपचारासाठी येणाऱ्या गरीब रुग्णाींना आवश्यक औषधे मोफत पुरववणेबाबत शासनाचे धोरण
काय आहे,

(४) नसल्यास, त्याची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र र्डणवीस (१९-०१-२०१८) : (१) हे खरे आहे .
(२), (३) व (४) बह
ृ न्मुींबई महानगरपाललकेच्या रुग्णालयाींमध्ये उपचारासाठी येणाऱ्या गरीब
रुग्णाींना आवश्यक औषधे मोफत परु ववणेबाबत महानगरपाललकेमाफात पढ
ु ीलप्रमाणे कायावाही
करण्यात येते :-

• मोफत ददल्या जाणाऱ्या जीवरक्षक औषधाींच्या द्वववावषाक मागणीनुसार तयार केलेल्या
अनुसूचीवरील औषधाींची खरे दी रुग्णालय स्तरावर करण्यात येत.े
•

अनुसूचीवरील

औषधे

अथवा

अनुसच
ू ी

उपलब्ध

नसल्यास,

औषधाींचा

पुरेसा

साठा

महानगरपाललकेच्या रुग्णालयाींत असावा याकररता आवश्यक बाबीींची खरे दी स्थाननक पातळीवर
करण्याकररता रुग्णालय प्रमुख याींचेकर्ून कायावाही करण्यात येते.

• महानगरपाललकेच्या उपनगरीय रुग्णालयाींत उपचाराकररता दाखल होणाऱ्या रुग्णाींकररता
आवश्यक औषधाींची अनुसूची तयार करण्यात येते व महानगरपाललकेमाफात ननववदा मागवून
परु वठादाराींची ननयक्क
ु ती करण्यात येते.

• ववववध अनुसूचीवरील जीवरक्षक औषधे रुग्णालयाींच्या स्तरावर खरे दी करण्यात येतात.

• अनुसूचीचा कालावधी सींपुष्ात आल्यास व पुढील कालावधीकररता अनुसूचीच्या ननववदाींचे
कामकाज काही ताींबत्रक कारणाींमुळे पूणा न झाल्यास मागील कालावधीच्या अनुसच
ू ीतील
पुरवठादाराींकर्ून

त्याच

क्रकींमतीमध्ये

जीवरक्षक

औषधाींची

खरे दी

रुग्णालय

आवश्यकतेनस
ु ार करण्यात येत.े

स्तरावर

• काही जीवरक्षक औषधे अनस
ु च
ू ीवर उपलब्ध नसल्यास अश औषधाींची रुग्णालय स्तरावर
स्थाननक बाजारातून दरपबत्रका मागवून आवश्यकतेनस
ु ार खरे दी करण्यात येत.े

वव.स. ३९५ (32)
• अपवादात्मक पररजस्थतीत दाररद्रय रे षेखालील रुग्णाींना महागर्ी जीवरक्षक औषधे खरे दी
करावयास लागल्यास रुग्णालयातील मेडर्कल सोशल वकार याींचम
े ाफात “गरीब रुग्ण सहाय्यता
ननधी” मधन
ू मदत लमळवन
ू दे ण्यात येते.

• बह
ृ न्मुींबई महानगरपाललकेच्या १६ उपनगरीय रुग्णालयाींत औषधाींचा साठा पुरेशा प्रमाणात
उपलब्ध आहे .

___________
मांब
प ई महानगरपाललिेची िाही रुग्णालये, प्रसनू तगह
ृ े , दवाखाने आणण प्राथलमि
आरोग्य िेंद्राांमध्ये लॅ ब तांत्रज्ञाची पदे ररक्त असल्याबाबत

(४०)

९४९३० (२१-०९-२०१७).

श्री.योगेश सागर (चारिोप) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

मुींबई

महानगरपाललकेची

काही

रुग्णालये,

सन्माननीय मपख्यमांत्री पुढील

प्रसूनतगह
ृ े,

दवाखाने

आणण

प्राथलमक

आरोग्यकेंद्राींमध्ये लॅ ब तींत्रज्ञाची िरती होऊनही काही पदे ररक्कत असल्याची मादहती ददनाींक १९
ऑगस््, २०१७ रोजी वा त्या सम
ु ारास मादहतीच्या अचधकाराींतगात

ननदशानास आली आहे , हे

खरे आहे काय,

(२) असल्यास, महानगरपाललकेच्या आर/दक्षक्षण, रे रोर् प्रसूनतगह
ृ , एच पूवा वविागातील कोळे

कल्याणनगर आरोग्य केंद्र, के पजश्चम वविागातील बनाना ललफ दवाखाना, लमल्लतनगर
दवाखाना, एन वविागातील नाथ पै गरोडर्यानगर येथील दवाखाना, आर/दक्षक्षण वविागातील
सींिाजीनगर, आर/उत्तर वविागातील आनींदनगर, आर.एन वविागातील शास्त्रीनगर, एल
वविागातील दहमालय को. ऑप. हौ. सोसाय्ी, नारीसेवा सदन येथील आरोग्य केंद्र, जोगेश्वरी
येथील राममींददर रोर्, येथील आरोग्य केंद्र आणण नाहूर पूवा येथील आरोग्य केंद्र अशा एकींदर
१२ दठकाणी एकही लॅ ब तींत्रज्ञ नसल्याचेही ददनाींक १९ ऑगस््, २०१७ रोजी वा त्या सुमारास
ननदशानास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, यामळ
याबाबत शासनाने कोणती
ु े गरीब रुग्णाींची गैरसोय होत असन
ू
उपाययोजना वा कायावाही केली आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र र्डणवीस (१९-०१-२०१८) : (१) सन २०१५ मध्ये बहृ न्मींब
ु ई महानगरपाललकेच्या
प्रमुख व उपनगरीय रुग्णालयाींमधील प्रसुतीगह
ृ े व दजोन्नत दवाखान्यामधील ररक्कत पदे
िरण्याकररता जादहरातीद्वारे अजा मागवून ररतसर ननवर् प्रक्रक्रया राबववण्यात आली होती.

सदर िरतीदरम्यान मागासवगीय व ददर्व्याींगाकररता आरक्षक्षत असलेली काही पदे सुयोग्य

उमेदवाराींअिावी ररक्कत रादहली होती ही वस्तुजस्थती आहे .

(२) बह
ु ई महानगरपाललकेच्या प्रयोगशाळे त उपलब्ध असलेल्या प्रयोगशाळा तींत्रज्ञाींची
ृ न्मींब
मादहती खालीलप्रमाणे आहे :-

• एच/पूवा वविागातील कोळे कल्याणनगर दवाखाना, के/पजश्चम वविााागातील बनाना ललफ
दवाखाना

व

लमल्लतनगर दवाखाना,

आर / उत्तर वविागातील आनींदनगर दवाखाना, एल
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वविागातील दहमालय को.ऑ.सो. नारीसेवा सदन येथील दवाखाना व आरोग्य केंद्र या दठकाणी
प्रयोगशाळा तींत्रज्ञ उपलब्ध आहे त.
• नाहूर (पूव)ा येथील दवाखान्यात राषट्रीय आरोग्य अलियानाींतगात कींत्रा्ी तत्वावर प्रयोगशाळा
तींत्रज्ञ उपलब्ध करुन दे ण्यात येत आहे .
• रे रोर् प्रसुतीगह
ृ ाची इमारत ननषकालसत करुन त्या जागी सावाजननक-खाजगी सहिाग अींतगात
कॅन्सर रुग्णालय सुरु करण्यात येणार आहे .

• आर/दक्षक्षण वविागातील सींिाजी नगर येथील दवाखाना अद्याप कायारत झालेला नाही.
• जोगेश्वरी राम मींददर रोर् येथील आरोग्य केंद्रात प्रयोगशाळे ची सवु वधा नाही.

(३) व (४) सदर प्रकरणी बह
ुीं ई महानगरपाललकेमाफात खालीलप्रमाणे कायावाही करण्यात
ृ न्मब
येत/आली आहे:-

• महानगरपाललकेच्या सावाजननक आरोग्य वविागातील दवाखाने, प्रसत
ु ीगह
ृ े , ववशेष रुग्णालये व
उपनगरीय रुग्णालये येथील ननयलमत तत्वावर प्रयोगशाळा तींत्रज्ञाींची पदे िरण्याची कायावाही
सुरु आहे .

• राषट्रीय नागरी आरोग्य अलियानामाफात कींत्रा्ी तत्वावर प्रयोगशाळा तींत्रज्ञाींची ननयुक्कती
करण्यात आली आहे .

• महानगरपाललकेच्या प्रमख
ु रुग्णालयाींतील प्रयोगशाळा तींत्रज्ञ सींवगाातील सरळसेवेच्या ररक्कत
पदाींवर तदथा तत्वावर प्रयोगशाळा तींत्रज्ञ नेमण्यात आले आहे त.
___________
पण
प े, िवेनगर िलमन्स महाववद्यालय ते यनप नव्हसकल चौि
दरम्यानच्या उड्डाणपपलाच्या िामाबाबत

(४१)

९५१८४

(०१-०१-२०१८).

श्री.लभमराव

तापिीर

(खडिवासला) :

सन्माननीय

मपख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) पुणे, कवेनगर कलमन्स महाववद्यालय ते युननर्व्हसाल चौकादरम्यानच्या उड्र्ाणपुलाचे काम
मागील पाच वषांपासून प्रलींबबत असल्याचे माहे नोर्व्हें बर, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान
ननदशानास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सन २०१२ मध्ये या उड्र्ाणपल
ु ाच्या कामाला सरु
ु वात झाल्यानींतर सन २०१५
पयंतची वाढीव मुदत सींपन
ू दोन वषे झाली तरी काम अधाव् असल्याचे ननदशानास आले आहे ,
हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात ये त आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र र्डणवीस (२५-०१-२०१८) : (१), (२) व (३) सदरचे काम सींथ गतीने चालू असले
तरी, सद्यस्थीतीत सुमारे ९५% काम झालेले आहे . याप्रकरणी ववलींब लावणाऱ्या ठे केदारास
दद.१५/६/२०१५ पासून रु.६०००/- प्रनतददन व दद.१/६/२०१७ पासून रु. १०,०००/- प्रनतददन दीं र्
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आकारण्यात येतो तसेच या दीं र्ात्मक कारवाई र्व्यनतररक्कत दद.१५/६/२०१५ पासून िाववाढ सत्र
ू ाचे
ननदे शाींक गोठववण्यात आले आहे त.

(४) जागावरील ववद्यत
ु केबल स्थलाींतरीत करणे, पाणीपरु वठ्याच्या लाईन स्थलाींतरीत करणे
तसेच ननववदा अ्ी व शतीप्रमाणे कामाची गती ठे केदाराने न राखल्यामुळे पूणा होणेस ववलींब
झालेला आहे .

___________
पण
प े शहरातील महात्मा र्पले व क्राांतीज्योती साववत्रीबाई र्पले या स्मारिाांना
जोडण्यासाठी रस्ता िरण्याबाबत

(४२)

९५६८२ (३०-१२-२०१७).

श्री.छगन भपजबळ (येवला) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मपख्यमांत्री पुढील

(१) पुणे शहरातील महात्मा फुले व क्राींतीज्योती साववत्रीबाई फुले या स्मारकाींना जोर्ण्यासाठी
रस्ता

करण्यासाठी

करण्याबाबत

आणण

तेथील

मा.लोकप्रनतननधीींनी

नागररकाींचे

ददनाींक

७

पुनवासन

सप््ें बर,

करून

२०१७

या

रोजी

स्मारकाींचा

वा

त्या

मा.पालकमींत्री, पण
ु े याींना ननवेदन ददले आहे , हे खरे आहे काय,

ववस्तार

सुमारास

(२) असल्यास, पुणे शहरातील साववत्रीबाई फुले स्मारकातील लशल्पे व लित्तीचचत्रे अपूणाावस्थेत
आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, प्रश्न िाग (१) व (२) बाबत शासनामाफात कोणती कायावाही केली वा करण्यात
येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र र्डणवीस (२५-०१-२०१८) : (१) हे खरे आहे .
(२) होय.

(३) सींबींचधत लशल्पकाराकर्ून आजपयंत १२ पुतळे व २५ म्युरल्सचे कास््ीींग करण्यात आले

आहे . त्यापैकी २ पुतळे व २० म्युरल्स प्रत्यक्ष कामाचे जागेवर आणण्यात आली आहे त. १०
पुतळयाींचे स््ुडर्ओमध्ये पॉलललशींगचे काम सुरु आहे . सदरचे काम सुरु आहे. सदरचे काम

कलाकुसरीचे असलमुळे कामास वेळ लागत आहे . दोन मदहन्याींमध्ये काम पूणा करण्यात येणार
आहे .

(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
िल्याण डोंबबवली (जज.ठाणे) महानगरपाललिेच्या नगररचना ववभागाने
(४३)

६१ नवीन बाांधिामाांना बाांधिाम पण
ू त्क वाचे दाखले हदल्याबाबत

९६३७५ (०२-०१-२०१८).

श्री.पाांडपरां ग बरोरा (शहापूर) :

श्री.किसन िथोरे (मपरबाड), श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मपांब्रा िळवा),

सन्माननीय मपख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-
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(१) कल्याण र्ोंबबवली (जज.ठाणे) महानगरपाललकेच्या नगररचना वविागाने माहे जल
ु ,ै २०१७

मध्ये वा त्या दरम्यान ३१ ददवसात ववकासकाींच्या ६१ नवीन बाींधकामाींना बाींधकाम पूणत्ा वाचे
दाखले ददल्या प्रकरणी तक्रार मा.नगरववकास ,राज्यमींत्री याींच्याकर्े केल्याने या प्रकरणाची
चौकशी करण्याचे आदे श मा.मींत्री महोदयाींनी ददल्याचे ननदशानास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीमध्ये काय ननदशानास आले
तदनुसार नगररचना वविागाच्या सींबींचधत अचधकाऱ्याींवर कोणती

कारवाई करण्यात आली वा

येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र र्डणवीस (१२-०१-२०१८) : (१) हे खरे आहे .
दद.१४/१०/२०१७ च्या दै .लोकसत्ता वत्ृ तपत्रातील या ववषयाच्या बातमीच्या अनुषींगाने

चौकशी करुन अहवाल सादर करण्याचे आयक्क
ु त, कल्याण-र्ोंबबवली महानगरपाललका याींना
कळववण्यात आले आहे .

(२) व (३) कल्याण-र्ोंबबवली महानगरपाललका क्षेत्रामध्ये बाींधकाम परवानगी, तसेच बाींधकाम
पूणत्ा वाचे दाखले ऑ्ो र्ी.सी.आर. प्रणालीद्वारे प्रदान करण्यात येतात.

माहे जल
ु ,ै २०१७ मध्ये बाींधकाम पूणत्ा वाच्या दाखल्याकरीता ५६ प्रस्ताव प्राप्त झाले.

सदर ५६ प्रस्तावाींपक
ै ी ४९ प्रस्ताव, तसेच जल
ु ,ै २०१७ पव
ू ीचे फेरसादर केलेले १२ प्रस्ताव अशा

एकूण ६१ प्रस्तावाींना ननयमानुसार छाननी करुन ऑ्ो र्ी.सी.आर. प्रणालीद्वारे बाींधकाम

पूणत्ा वाचे दाखले प्रदान करण्यात आले आहे त. जुल,ै २०१७ मध्ये प्राप्त ५६ प्रस्तावाींपक
ै ी ७
प्रस्ताव त्रु्ी असल्याने फे्ाळण्यात आलेले आहे त.

सदर कायावाही ननयमानस
ु ार झाल्याने सींबींचधत अचधकाऱ्याींवर कारवाई करण्याचा प्रश्न

उद््ावत नाही.

___________
डोंबबवली( जज.ठाणे) २७ गावातील ग्रामीण भागात नागररिाांना
तीव्र पाणी टां चाई भासत असल्याबाबत
(४४) ९७९५१ (०३-०१-२०१८).

श्री.सभ
प ाष भोईर (िल्याण ग्रामीण) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मपख्यमांत्री

(१) र्ोंबबवली (जज.ठाणे) येथील २७ गावातील ग्रामीण िागात तीव्र पाणी ्ीं चाई िासत
असल्याने नागररकाींना ्ँ करद्वारे पाणीपुरवठा करावा लागत असल्याचे ददनाींक २६ ऑक्क्ोबर,
२०१७ रोजी वा सुमारास ननदशानास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्कत प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले व

त्यानस
ु ार २७ गावातील पाण्याचा प्रश सोर्ववण्यासाठी जलसींधारण वविाग व एमआयर्ीसीकर्ून
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे .

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. ३९५ (36)
श्री. दे वेंद्र र्डणवीस (२०-०१-२०१८) : (१) हे अींशत: खरे आहे.
दद.०१ जून २०१५ रोजी कल्याण-र्ोंबबवली महानगरपाललकेमध्ये २७ गावाींचा समावेश

करण्यात आला. या िागामध्ये महाराषट्र औद्योचगक ववकास महामींर्ळाकर्ून घेतलेल्या ववववध

नळ जोर्ण्याींद्वारे पाणी पुरवठा करण्यात येत आहे. तथावप उीं च िागात कमी दाबाने क्रकींवा

अपुरा पाणी पुरवठा होत असल्याने आवश्यकतेनुसार ्ॅं करद्वारे पाणी पुरवठा करण्यात येत
आहे .

(२) सदर २७ गावाींतील पाणी समस्या सोर्ववण्यासाठी महानगरपाललकेमाफात पुढीलप्रमाणे
उपाययोजना करण्यात येत आहे त :-

 मा.मींत्री (जलसींपदा) याींच्या अध्यक्षतेखाली दद.०२ मे, २०१७ रोजी झालेल्या बैठकीत ददलेल्या
ननदे शानुसार महाराषट्र औद्योचगक ववकास महामींर्ळामाफात एवप्रल ते जन
ू , २०१७ पयंत
सरासरी ४८.५० द.ल.लल. प्रनतददन पाणी पुरवठा करण्यात आला आहे.

 सदर िागातील पाणी परु वठ्यामध्ये सध
ु ारणा होण्यासाठी अजस्तत्वातील नळ जोर्ण्याींचा

आकार वाढववणे, नववन नळ जोर्ण्या घेण,े तसेच नळ जोर्ण्या स्थलाींतरीत करणे या
उपाययोजना करण्यात आल्या आहे त.

 अपुऱ्या पाणी पुरवठ्याबाबत मा.पालकमींत्री याींच्याकर्े दद.०२/०८/२०१७ रोजी झालेल्या
बैठकीतील ननणायानुसार २७ गावाींमध्ये १५० मी.मी. र्व्यासाच्या ३ नववन नळजोर्ण्या घेण्यात
आल्या आहे त. तसेच आवश्यकतेनस
ु ार ्ॅं करद्वारे पाणी परु वठा करण्यात येत आहे.

 केंद्र शासनाच्या अमत
ृ योजनेअींतगात सन २०४९ ची २७ गावाींची लोकसींख़्या व आवश्यक
पाणी पुरवठा गदृ हत धरुन रु.१८०.८१ को्ीींचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे.

 सन २०१७-१८ च्या वावषाक कृती आराखड्यात अमत
ृ योजनेंतगात २७ गावाींमध्ये पाणी पुरवठा
योजना राबववण्याकररता २८ जलकींु ि, १२ सींप व २ जी.एस.आर. प्रस्ताववत आहे त.

 २७ गावाींच्या पाणी पुरवठा योजनेस ताींबत्रक व प्रशासकीय मींजूरी दे ण्यात आलेली असून,
महानगरपाललकेमाफात कामाची ननववदा प्रक्रक्रया सुरु करण्यात आलेली आहे.

(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

नालशि शहरातील लशवाजी वाडी येथील जवाहरलाल नेहरु
(४५)

राष्ट्रीय नागरी पपनननमाकण योजनेबाबत

९८३८३ (०१-०१-२०१८).

श्री.योगेश (बापू) घोलप (दे वळाली) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मपख्यमांत्री

(१) नालशक शहरातील लशवाजी वार्ी येथील जवाहरलाल नेहरु राषट्रीय नागरी पन
ु ननमााण

योजनेअत
ीं गात

राबववण्यात

आलेल्या

घरकूल

योजनेच्या

लािार्थयांच्या

यादीत

स्थाननक

नगरसेवक याींचे नातेवाईक तसेच आमदाराींचे कायाकते याींचा समावेश करण्यात आल्याची तक्रार
मा. मुख्यमींत्री व नगरववकास राज्यमींत्री, आयुक्कत, नालशक याींच्याकर्े महानगरपाललकेच्या
प्रिाग सलमतीच्या सिापतीने माहे ऑक्क्ोबर, २०१७ वा त्या दरम्यान केली आहे , हे खरे आहे
काय,

वव.स. ३९५ (37)
(२) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले,
चौकशीनुसार पुढे कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र र्डणवीस (२२-०१-२०१८) : (१) होय.
याबाबत नालशक महानगरपाललकेस तक्रार प्राप्त झाली होती.
(२) नालशक महानगरपाललकेचे सहायक आयुक्कत (स्लम) याींनी सन
ु ावणी घेऊन तक्रारीबाबत
तपासणी केली असता, सदर तक्रारीमध्ये तर्थय आढळून आले नाही.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
अिोला महानगरपाललिेमध्ये सन २०१२ पासून िमकचाऱ्याांची बबांद ू नामावली अद्ययावत न
िेल्याने चतपथश्र
क ेणी िमकचारी पदोन्नतीपासन
ू वांधचत असल्याबाबत

(४६)

९८८१९

(३०-१२-२०१७).

श्री.गोवधकन

शमाक (अिोला

पजश्चम) :

सन्माननीय

मपख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) अकोला महानगरपाललकेमध्ये सन २०१२ पासन
ू कमाचाऱ्याींची बबींद ू नामावली अद्ययावत न
केल्याने चतथ
ा ेणी कमाचाऱ्याींना पदोन्नतीपासून वींचचत राहावे लागत असल्याची बाब माहे
ु श्र
ऑगस््, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशानास आली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, शासकीय ननयमानुसार दर ३ वषाानी बबींदन
ू ामावली अद्ययावत करणे आवश्यक
असताींना काही अचधकारी सींगनमत करुन बबींदन
ू ामावली करण्यास ववलींब करीत आहे त, हे ही
खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्कत प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे , चौकशीत काय आढळून आले व
तद्नुसार बबींदन
ा ेणी कमाचाऱ्याींना पदोन्नतीपासन
वींचचत ठे वणाऱ्या
ू ामावलीस ववलींब चतुथश्र
ू
अचधकारी/कमाचारी याींच्याववरुध्द शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र र्डणवीस (१९-०१-२०१८) : (१) अकोला महानगरपाललका आस्थापनेवरील मींजूर
पदाबाबतची बबींदन
ू ामावली अद्ययावत केली नर्व्हती ही बाब खरी आहे .

तथावप, मागास वगा कक्ष वविागीय आयक्क
ु त, अमरावती वविाग याींनी सन २००१-२००२

ते २०१५-२०१६ पयंतची सरळसेवा बबींदन
ू ामावलीस ददनाींक २५/०१/२०१६ रोजी मींजूरी ददलेली
आहे .

(२) हे खरे नाही.
(३) व (४) अकोला महानगरपाललकेच्या आस्थापनेवरील पदाींच्या बबींदन
ू ामावलीस मींजुरी प्राप्त

झालेली असल्याने, प्रस्तत
ु प्रकरणी शासन ननयमानस
ु ार पढ
ु ील कायावाही महानगरपाललका
स्तरावर सुरु आहे .

___________

वव.स. ३९५ (38)
शहरातील रस्ते, उड्डाणपूल दशकववणाऱ्या जाहहरातीतील छायाधचत्रे हे राज्यातील
एिाही शहराचा नसून तो बँिॉि शहराची असल्याबाबत

(४७)

१००४२४ (०६-०१-२०१८).

श्री.अजजत पवार (बारामती) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मपख्यमांत्री

(१) शासनाने तीन वषापत
ू ीच्या मह
ु ू ताावर ‘आपले सरकार कामचगरी दमदार’ अशा नावाने मोठ्या
प्रमाणात जादहराती केल्या, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, नगरववकासशी सींदिाातील जादहरातीमध्ये वापरण्यात आलेला ‘शहरातील रस्ते,
उड्र्ाणपूल दशाववणारे छायाचचत्रे’ हे राज्यातील एकाही शहराचा नसून तो बँकॉक शहराचा
असल्याचे ननदशानास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, राज्यातील नगरववकासाची जादहरात करताना परदे शातील शहराींचे छायाचचत्र
वापरणे योग्य नसल्याने मादहती व जनसींपका वविागावर फसवणूकीचा गुन्हा दाखल करणे
आवश्यक आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र र्डणवीस (२५-०१-२०१८) : (१) हे खरे नाही.
आपले सरकार कामचगरी दमदार हे घोषवाक्कय एक वषाापूवी शासकीय मादहतीवर

आधाररत सींदेशात उपयोगात आणण्यात आले होते.
(२), (३), (४) व (५) हे खरे नाही.

बत्रमुती प्राींगण, मींत्रालय येथील छो्े खानी प्रदशानासाठी एकूण सुमारे ५० पॅनल्स तयार

करण्यात आले होते. त्या पॅनलपैकी एका पॅनलवर नगराचे नवननमााण या मथळयाखाली
शहराींच्या

बदलत्या

स्वरुपाबद्दल

मादहती

दे ण्यात

आली

होती.

त्यात

नमुन्यादाखल

२

छायाचचत्राींचा उपयोग करण्यात आला होता. त्यापैकी एक छायाचचत्र साधारण शहराचे तर दस
ु रे

छायाचचत्र झगमत्या शहराचे होते. सदर छायाचचत्रे पॅनल्सच्या डर्झाईनचा िाग म्हणून
दाखववण्यात आली होती. या प्रकरणी कोणतीही ददशािल
ू वा फसवणूक करण्यात आलेली नाही.
___________

माहहती आणण जनसांपिक ववभाग सिम िरण्याबाबत
(४८)

१००५०९ (३०-१२-२०१७).

श्री.ओमप्रिाश ऊर्क बच्चू िडू (अचलपरू ), श्री.लशरीषदादा

चौधरी (अमळनेर), श्री.ववनायिराव जाधव-पाटील (अहमदपूर), श्रीमती तप्ृ ती सावांत (वाांद्रे पूव)क ,
श्री.अननल बाबर (खानापूर), श्री.शाांताराम मोरे (लभवांडी ग्रामीण) :
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मपख्यमांत्री

(१) राज्य शासनाच्या कामाची व धोरणात्मक ननणायाींची प्रलसध्दी शासनाच्या मादहती व
जनसींपका वविागामाफात करण्यात येते, हे खरे आहे काय,

वव.स. ३९५ (39)
(२) असल्यास, शासनाकर्े स्वतिःचा मादहती आणण जनसींपका वविाग असतानाही शासन
जादहराती करण्याकररता खाजगी कींपन्याींना ३०० को्ी रुपये अदा करणार आहे , हे खरे आहे
काय,
(३) असल्यास, त्याची कारणे काय आहे त तसेच शासन आपला मादहती आणण जनसींपका
वविाग सक्षम करण्याकररता कोणती उपाययोजना करणार वा कररत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र र्डणवीस (२५-०१-२०१८) : (१) होय.
(२) हे खरे नाही.
(३) व (४) लोकराज्य मालसक ५ िाषाींमधून प्रकालशत, मींत्रालयामध्ये चचबत्रकरणासाठी

अद्ययावत स््ुडर्ओची उिारणी, माध्यम प्रनतसाद केंद्राची उिारणी, महाराषट्र वावषाकीचे
प्रकाशन, ददलखल
ु ास, मी मख्
ु यमींत्री बोलतोय, जय महाराषट्र या सारख्या कायाक्रमाींची ननलमाती

व प्रसारण, सींवाद पवा, महाराषट्र माझा या सारख्या कायाक्रमाींची अींमलबजावणी, तसेच या
कायाक्रमासाठी मागील ३ वषाामध्ये िरीव आचथाक तरतूद करण्यात आली.
___________

पण
प े महानगरपाललिा लशिण मांडळातील रोजांदारी रखवालदाराांना नोिरीत िायम िरण्याबाबत
(४९)

१०१०४७ (१९-१२-२०१७).

श्री.ववजय िाळे (लशवाजीनगर) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मपख्यमांत्री

(१) पुणे महानगरपाललका लशक्षण मींर्ळातील पुणे महानगरपाललका प्राथलमक लशक्षण मींर्ळाच्या
आस्थापनेवर २६९ रोजींदारी रखवालदार सन २०१० पासून सेवेत कायारत आहे ,हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, त्याींची नेमणक
करताना दै ननक वतामानपत्रात जादहरात दे ऊन व पुणे
ू

महानगरपाललकेच्या मेडर्कल बोर्ाा समोर आरोग्य तपासणी करण्यात येऊन सेवा पस्
ु तके िरून
घेण्यात आली व जात पर्ताळणी करून घेतल्यानींतर प्रशासनाने त्या आधारे रखवालदाराींना
कामावर रुजू करून घेतले होते, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, पुणे महानगरपाललकेच्या मुख्य सिेने ददनाींक १९ ऑक्क्ोबर, २०१५ रोजी वा
त्या सम
ु ारास ठराव क्र.३५७ द्वारे मींजरू करून

लशक्षण मींर्ळातील लशपाई व रोजींदार

रखवालदाराींना कायम करण्यासाठी प्रस्ताव शासनाच्या नगरववकास वविागाकर्े पाठववला, हे ही
खरे आहे काय,
(४) असल्यास,

अद्यापही सदर ठरावाबाबत महानगरपाललका स्तरावर कोणतीच कारवाई

करण्यात आली नाही, हे ही खरे आहे काय,
(५) असल्यास, पण
ु े महानगरपाललका लशक्षण मींर्ळातील रोजींदारी रखवालदाराींना नोकरीत

कायम करण्याबाबतचा प्रलबबत प्रस्ताव मींजूर करण्याबाबत शासन काय कायावाही करणार वा
कररत आहे,

(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. ३९५ (40)
श्री. दे वेंद्र र्डणवीस (१८-०१-२०१८) : (१), (२), (३), (४) व (५) पुणे महानगरपाललकेच्या

आस्थापनेवरील लशक्षण मींर्ळामध्ये रोजींदारीवरील ननयुक्कत केलेले रखवालदार कायारत असून
अशा

सम
ु ारे

२६९

रखवालदाराींच्या

ननयक्क
ु तीबाबत

आदे श

लमळण्यासाठीचा

प्रस्ताव

महानगरपाललकेकर्ून शासनास प्राप्त झालेला आहे .

पण
ु े

या प्रकरणी शासनस्तरावर ननयमानुसार योग्य ती कायावाही सरू
ु आहे .

(६) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

लमरा भाईदर (जज.ठाणे) महानगरपललिेचे प्रभाग अधधिरी याांचेवर िारवाई िरण्याबाबत
(५०)

१०२९८६ (०३-०१-२०१८).

श्री.नरें द्र महे ता (लमरा भाईंदर) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मपख्यमांत्री

(१) लमरा िाईंदर (जज.ठाणे) महानगरपललकेचे प्रिाग अचधकरी श्री.अववनाश जाधव याींनी
नगररकाींना लशवीगाळ केली असल्याचे ननदशानास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सदर प्रकरणी तेचथल स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी व नागररकाींनी आयुक्कत, लमरािाईंदर महानगरपललका याींचेकर्े तक्रार केली आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, आयुक्कत

लमरा-िाईंदर महानगरपललका याींनी

श्री.अववनाश जाधव याींचेवर

अद्याप कोणतीच कारवाई न करता लोकप्रनतननधी व नागररकाींच्या तक्रारीकर्े दल
ा केले आहे ,
ु क्ष
हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, सदर प्रकरणी शासन सींबींचधताींवर कोणती कोणती कायावाही केली वा करण्यात
येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र र्डणवीस (२३-०१-२०१८) : (१) व (२) हे खरे आहे .
(३) व (४) सदर प्रकरणी स्थाननक लोकप्रनतननधी व नागररकाींनी आयुक्कत, लमरा-िाईंदर
महानगरपाललका याच्याकर्े दाखल केलेल्या तक्रारीच्या अनुषींगाने, श्री.अववनाश जाधव, प्रिाग
अचधकारी, लमरा-िाईंदर महानगरपाललका याींच्यावर ठपका ठे वून दीं र्ात्मक कारवाई करण्यात
आली आहे .

(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

ववधान भवन :

डॉ. अनांत िळसे

मांब
प ई.

प्रधान सधचव,
महाराष्ट्र ववधानसभा.
_________________________
शासकीय मध्यवती मुद्रणालय, मुींबई.

