अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ४२६ वी यादी

महाराष्ट्र ववधानसभा
दस
ु रे अधधवेशन, २०१८
___________

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५०
___________

राज्यातीग ई क िामईार ‘चममिार’ याांना पीच गाकसन्स दे ्याबाबत
(१)

१५९३२ (०९-०४-२०१५).

श्रीमती मननषा चौधरी (दहहसर) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

(१) राज्यातील ग्क कामगार ‘चममकार’ याींना शासनाकडून दे ण्यात येरारे ीपीच लाकसन्स)  सन

१९९० पासून अद्यापपयंत बींद असून, उक्त लाकसन्स चालू करण्याची मागरी कामगार करत
आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, शासनाने याबाबत चौकशी केली आहे काय, चौकशीचे ननषकर्षम काय आहे त
त्यानुर्षींगाने पीच लाकसन्स कामगाराींना पुन्हा दे ण्यासा श शासनाने कोरती कायम ाही केली

ा

करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, व लींबाची काररे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२५-०५-२०१८) : ी१) 
मिील कलम ३१३ीब) 

ी२)  बह्
ृ नमुींबक महानगरपाललका अधिननयम १८८८

महाराषर महानगरपाललका अधिननयम १९४९ कलम ३८५ नुसार हस्त

व्य सायातील कौशल्याचा उपयोग करण्यासा श पर ाने दे ण्याची तरतुद व हहत आहे . याच
स् रुपाची तरतद
ु

महाराषर नगर पररर्षदा, नगरपींचायती

औदयोधगक नगरी अधिननयम

१९६६ मिील कलम १८७ मध्ये आहे . या तरतुदीनुसार ग्क कामगाराींना बै े ीवपच)  पर ाने
दे ण्यासींदर्ामत शासन आदे श हदनाींक ०५ जून, २००० अन् ये महानगरपाललका
सुचना हदलेल्या आहे त.

पथव क्रेताीउपजजव केचे सींरक्षर

व क्रेता सलमत्या
कामगार याींना

नगरपाललकाींना

पथव क्री व ननयमन )  ननयम २०१६ नस
ु ार पथ

स्थापन करण्याची तरतुद व हहत केलेली आहे . या

बै े पर ाने दे ण्याबाबत

महानगरपाललका

अलर्प्रेत आहे .
ी३) प्रश्न उद््ा त नाही
___________

ननयमानुसार

ग्क

नगरपाललका स्तरा र कायम ाही

व .स. ४२६ ी2) 
जळईाव जजल्ह्यामध्ये शासनाच्या घरिुग योजनाांमध्ये
अांध व अपांईाांना आरक्षण हदगे नसल्हयाबाबत

(२)

३९२४० (२१-०१-२०१६).

श्री.सुरेश (राजूमामा) भोळे (जळईाव शहर) :

सन्माननीय

मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) जळगा

जजल्ह्यामध्ये शासनाच्या करकुल योजनाींमध्ये अींि

अपींगाींना आरक्षर हदले

नसल्याचे नक
ु तेच आढळून आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, शासनाकडून अींि
कोरती कायम ाही केली

अपींगाींना करकुल योजनेमध्ये आरक्षर लमळण्याकररता

ा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, व लींबाची काररे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२५-०५-२०१८) : ी१)  होय.
(२)

शासनाच्या

करकुल

योजनाींमध्ये

अींि

अपींगाींना

आरक्षर

दे ण्याबाबत

जळगाीं

जजल्ह्यातील स म ग् व कास अधिकारी याींना जजल्हाधिकारी कायामलयामार्मत सूचना दे ण्यात
आल्या आहे त.

तसेच, केंद्र शासनाच्या स ांसा श करे या योजनेची जळगा

महानगरपाललका क्षेत्रात

अींमलबजा री सुरु करण्यात आलेली आहे . या योजनेअींतगमत ननकर्ष पुरम करराऱ्या अींि

अपींग व्यक्ती याींचा दे खील योजनेत समा ेश करण्याचे महानगरपाललकेमार्मत प्रस्ताव त
आहे .
(३) प्रश्न उद््ा त नाही.

___________

वपांपरी-धचांचवड महानईरपालगिेची आधथमिदृष्ट््या दब
म
ु ग
घ िाांसाठी स्वस्त दरात घरे उभार्याची योजना

(३)

७००२८ (१६-०१-२०१७).

प्रा.वषाम ईायिवाड (धारावी) :
काय :(१)

वपींपरी-धचींच ड

श्री.अलमन प े ग (मुांबादे वी), श्री.अस्गम शेख (मागाड पजश्चम),

सन्माननीय ईह
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील
ृ ननमामण मांत्री पढ

महापाललकेची

आधथमकदृष्या

उर्ारण्याची योजना प्रशासनातील ननयोजनाचा अर्ा

दब
म
ु ल

क्काींसा श

स् स्त

दरात

करे

आणर महानगरपाललकेकडूनच ननयमाींचे

उल्लींकन होत असल्याने बींद करण्यात येत असल्याचे माहे ऑगस््, २०१६ मध्ये

ा त्या

दरम्यान ननदशमनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

यासींदर्ामत

शासनाने

चौकशी

करुन

प्रशासनातील सींबींधित अधिकाऱ्याीं र कोरती कार ाक केली
(३) नसल्यास, व लींबाची काररे काय आहे त ?
श्री. प्रिाश महे ता (२४-०५-२०१८) : ी१)  हे खरे नाही.
ी२) प्रश्न उद््ा त नाही.

सदर

योजना

अपयशी

ा करण्यात येत आहे ,

करराऱ्या

व .स. ४२६ ी3) 

ी३)  प्रस्तुत प्रकल्पाच्या २.५ च्क क्षेत्रर्ळाला ीFSI) तसेच प्रकल्पानुर्षींगाने कलम ३७ मध्ये

करण्यात आलेल्या बदलाबाबत हद.७.२.२०१३ रोजी याधचका क्र.१२७६/२०१३ दाखल करण्यात
आली. त्याअनर्ष
ु ींगाने मा.उच्च न्यायालयाने हद.८.१०.२०१३ रोजी
परररामी प्रकल्पाचे काम अडीच

स्थधगती आदे श हदले.

र्षे स्थधगत होते. त्यामळ
ु े प्रकल्पास व लींब झाला आहे .

हद.२९.४.२०१६ रोजी मा.उच्च न्यायालयाने स्थधगती उ व ली असून प्रकरराचा ननकाल
शासनाच्या

महापाललकेच्या बाजन
ू े लागला आहे .

तथावप, सदर प्रकल्पातील आतापयंत ५८५० सदननका बाींिन
पर
ू
ू म झालेल्या असन
ू

त्यातील ४३२६ सदननकाींचे

ा्प लार्ार्थयांना केलेले आहे. जेएनएनयुआरएम अलर्यानाची मुदत

हद.३१.३.२०१७ रोजी सींपुष्ात आली आहे.

___________
आष्ट् ी व िारां जा (घा) (जज.वधाम) तागुक्यात पांतप्रधान आवास
योजनेतांईत
म घरिूग योजना मांजूर िर्याबाबत

(४)

९१४७४ (०१-०९-२०१७).

श्री.अमर िाळे

(आवी), श्री.ववजय वडेट्टीवार (ब्रम्हपूरी),

श्री.सुननग िेदार (सावनेर), श्री.अस्गम शेख (मागाड पजश्चम), डॉ.सांतोष
सन्माननीय ईह
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :ृ ननमामण मांत्री पढ
(१) आष्ी

ारफे (िळमनुरी) :

कारीं जा ीका)  ीजज. िाम)  तालूक्यात समा ेश असन
ू या तालूक्याच्या ह कारी

नगरपररर्षद आणर नगरपींचायत स्थापना झालेली असन
अनेक गरीब
ू

मध्यम

गीय

नागरीकाींज ळ हक्काचे कर नसल्यामुळे तालुक्याच्या ह कारी पींतप्रिान आ ास योजनेतींगत
म
करकूल योजना मींजूर करून नागरीकाींना त्याींचे हक्काचे करकुल लमळण्याबाबत मागरी कररारे

लेखी नन ेदन लोकप्रनतननिीींनी मा.मुख्यमींत्री महोदयास हदनाींक १७ जून, २०१७ रोजी हदले
आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या सींदर्ामत शासनाने कोरती कायम ाही केली

ा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, व लींबाची काररे काय आहे त ?
श्री. प्रिाश महे ता (२४-०५-२०१८) : ी१) 

ी२)  होय, हे खरे आहे .

आ ी ीजज. िाम)  व िानसर्ा मतदार सींकातील गरजू लार्ार्थयांना पींतप्रिान आ ास

योजनेंतगमत करकूल मींजूर करण्यासींदर्ांत मा. श्री.अमर शरदरा

काळे , व .स.स. याींनी हद.१७

जून,२०१७ रोजी मा.मुख्यमींत्री महोदयाींना नन ेदन सादर केले आहे. त्यानुर्षींगाने नमूद करण्यात

येते की, आ ी नगरपररर्षदे चा प्रिानमींत्री आ ास योजनेंतगमत समा ेश करण्यात आला असन
ू ,
सदर योजनेंतगमत ककमान २ प्रस्ता

सुकारू अलर्करर म्हाडास सादर करण्याबाबत सींबींधिताींना

सच
ू ना दे ण्यात आल्या असल्याचे मा.व िानसर्ा सदस्य याींना
हद.२० जाने ारी,२०१८ च्या पत्रान् ये कळव ण्यात आले आहे.

व .स. ४२६ ी4) 
तसेच

िाम जजल्हयातील आष्ी ी िाम)  या शहराचा दे खील प्रिानमींत्री आ ास योजना

ीनागरी)  अींतगमत समा श
े
करण्यात आलेला आहे . त्यानुसार योजनेच्या मागमदशमक सूचना

व चारात केऊन शहर कृती आराखडा तयार कररे, सव स्तर प्रकल्प अह ाल सुकारू अलर्करर
म्हाडाकडे सादर कररे इ.बाबत सींबींधिताींना हद.१२.१०.२०१७ च्या पत्रान् ये कळव ण्यात आले
आहे .
ी३)  प्रश्न उद््ा त नाही.
___________
पु्यात नव्याने समाववष्ट्

ईावाांसाठी अथमशीषम तयार िर्याचे

िाम सांथ ईतीने सुरु असल्हयाबाबत

(५)

९५१८५ (०१-०१-२०१८).

श्री.लभमराव तापिीर (खडिवासगा) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

(१)  पण्
ु यात नव्याने समाव ष् गा ाींसा श अथमशीर्षम तयार करण्याचे काम सींथ गतीने सरु
ु
असल्याचे माहे नोव्हें बर, २०१७ मध्ये

ा त्या दरम्यान ननदशमनास आले, हे खरे आहे काय,

(२)  असल्यास, नव्याने समाव ष् गा ाींसा श अथमसक
ीं ल्पातून
हदनाींक ३१ ऑक््ोबर, २०१७ रोजी

राव क तरतूद करण्यासा श

ा त्या सुमारास मा.मुख्यमींत्री तसेच महापौर, आयुक्त, पुरे

महानगरपाललका याींना लेखी पत्रव्य हार केला आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३)  असल्यास, समाव ष् गा ाींतील

ाढते नागरीकरर आणर सोयीसवु िाींची कमतरता यामळ
ु े

गा ाींतील रहह ाश्याींची अनतशय गैरसोय होत असताींना महानगरपाललका प्रशासनाकडून तरतूद

करण्यासा श अथमशीर्षम तयार करण्याचे काम सींथ गतीने सुरु असल्याने शासनाकडून कोरती
कायम ाही करण्यात आली

ा येत आहे ,

(४)  नसल्यास, व लींबाची काररे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१९-०५-२०१८) : ी१)

ी२) पुण्यात नव्याने समाव ष् गा ाींसा श अथमशीर्षम

तयार करण्याचे काम पूरम करण्यात आले असून याबाबत महापौर, पुरे महानगरपाललका याींनी
स्थायी सलमती पुरे महानगरपाललका याींना नव्याने समाव ष् गा ाींसा श योग्य त्यास मुलर्ूत

नागरी सवु िा उपलब्ि करुन दे ण्यासा श सन २०१७-१८ च्या अींदाजपत्रकात रु.१०० को्ी
गीकरराने उपलब्ि करुन दे ण्याबाबत पत्र हद.१७/१०/२०१७ रोजी पत्र पा व लेले आहे .

ी३) प्रश्न उद््ा त नाही.
ी४) प्रश्न उद््ा त नाही.
___________
पुणे शहरातीग ८९ हजार लमळिती िर आिारणीववना असल्हयाबाबत
(६)

९५३६९ (०१-०१-२०१८).

श्री.लभमराव तापिीर (खडिवासगा) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

व .स. ४२६ ी5) 

(१)  पुरे महानगरपाललकेने जीआयएस मॅवपींग या प्रराली अींतगमत शहरातील तीन लाखाींहून
अधिक लमळकतीींच्या केलेल्या सव्हे क्षरात शहरातील ८९ हजार लमळकती कर आकाररीव ना
असल्याची बाब माहे ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये

ा त्या दरम्यान ननदशमनास आली, हे खरे आहे

काय,
(२)  असल्यास, पुरे शहरातील लमळकतीींचे सव्हे क्षराचे काम सार आय्ी प्रायव्हे ् लललम्े ड

आणर सायबर ्े क लसजस््म अॅण्ड सफ्् ेअर लललम्े ड या खासगी एजन्सीमार्मत सींथ गतीने
सरू
महानगरपाललकेकडून लमळराऱ्या मोबदल्याच्या अनर्ष
ु असन
ू
ु ींगाने ३० ्क्के कामसद्ध
ु ा
एजन्सीने केले नसल्याचेही ननदशमनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३)  असल्यास, उक्त प्रकररी ८९ हजार कर आकारारीव ना लमळकती आणर सींथ गतीने काम
करराऱ्या एजन्सीबाबत शासनाकडून कोरती कायम ाही करण्यात आली

ा येत आहे ,

(४)  नसल्यास, व लींबाची काररे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१९-०५-२०१८) : ी१), ी२)
कराची आकाररी करण्यासा श जी.आय.एस.
क्र.१,३,

ी३) • पुरे महानगरपाललकेचे मालमत्ता

जी.पी.एस. प्ररालीचा

ापर करुन झोन

४ मिील लमळकतीींचे

• स ेक्षर करण्याचे काम सार आय्ी ररसोसेस प्रा.लल. या कींपनीस सोपव ण्यात आले आहे .
• सुमारे ३,९०,५०८ लमळकतीींचे सव्हे क्षर झाले असून त्याची माहहती खालीलप्रमारे :व्हे ररएशन असलेल्या एकूर लमळकती
व्हे ररएशन नसलेल्या एकूर लमळकती

७५,३९७

३,१५,१११

• या कामाचे कायामदेश हदनाींक २४/६/२०१६ रोजी दे ण्यात आलेले होते तथापी जीआयएस
स ेक्षर प्रराली व कसीत करण्याचे कामाकाज पुरम झाले नव्हते. सदर प्रराली हदनाींक
२२/१०/२०१६ रोजी पर
ु म झाली.

• कायामदेशातील अ्ी नुसार प्रत्यक्ष स ेक्षराचे कामकाज हदनाींक १/११/२०१६ पासून सुरु झाले
त्यामुळे प्रत्यक्ष कामाची मुदत सदर कींपन्याींना हदनाींक १/११/२०१६ पासून पुढे ९ महहन्याींकररता
दे ण्यात आली.

• या प्रकररी मुदत सींपुष्ात आल्यानींतर केलेल्या कामाबाबत कींपन्याींना व हीत केलेल्या
दरापेक्षा कमी दर अदा करण्यात आले आहे त.

• ज्या लमळकतीींच्या स ेक्षराचे कामकाज कींपन्याींनी पुरम केलेले आहे त्याचेच दे यक अदा
करण्यात आले आहे .

• कामकाज पुरम न झालेल्या अथ ा प्रशासकीय स्तरा र प्रलींबबत असलेल्या कोरत्याही
लमळकतीचे कामाचे दे यक अदा करण्यात आलेले नाही.
ी४) प्रश्न उद््ा त नाही.
___________

व .स. ४२६ ी6) 

ठाणे महानईरपालगिा क्षेत्रातीग तगाव नामशेष हो्याच्या माईामवर असल्हयाबाबत
(७)

९५४७१ (३०-१२-२०१७).

श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा), श्री.अजजत पवार (बारामती),

श्री.शलशिाांत लशांदे (िोरे ईाव), श्री.जयांत पा ीग (इस्गामपरू ), श्री.किसन िथोरे (मरु बाड),
श्री.पाांडुरां ई

बरोरा

(शहापूर),

श्री.वैभव

वपचड

(अिोगे),

(उस्मानाबाद), श्रीमती हदवपिा चव्हाण (बाईगाण) :
खुलासा करतील काय :(१)

ारे महानगरपाललका क्षेत्रातील

श्री.राणाजईजीतलसांह

पा ीग

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा

ारे शहर तसेच कळ ा, मब्र
ुीं ा

हद ा येथील तला

नामशेर्ष होण्याच्या मागाम र असल्याने सदर तला ाींचे सश
ु ोलर्करर करण्याचा ननरमय हदनाींक
१५ सप््ें बर, २०१७ रोजी केतलेल आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर प्रकररी केतलेल्या ननरमयाचे थोडक्यात स् रुप काय आहे
कोरती कायम ाही केली

ा करण्यात येत आहे ,

त्यानुसार

(३) असल्यास, पररसरातील नामशेर्ष होत असलेले तला ाींचे सीं िमन करण्यासींदर्ामत आतापयंत
कोरता पा पुरा ा केला

ा करण्यात येत आहे

त्याची र्लननषपत्ती काय आहे ,

(४) नसल्यास, व लींबाची काररे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२४-०५-२०१८) : ी१), ी२)
तला ाींचे सीं िमन, जतन
आहे .
आहे .

ी३)

ारे महानगरपाललका क्षेत्रातील स म ३७

सश
ु ोलर्करर करण्यासा शच्या प्रस्ता ास महासर्ेने मान्यता

तद्नुर्षींगाने या प्रकररी पुढील कायम ाही

हदली

ारे महानगरपाललकेमार्मत करण्यात येत

ी४) प्रश्न उद््ा त नाही.
___________
ठाणे महानईरपालगिा क्षेत्रातीग मब्र
ुां ा येथे प्रभाई सलमती
िायामगय व िल्हचरग सें र उभार्याबाबत

(८)

९५४८९ (०१-०१-२०१८).

श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मांब्र
ु ा िळवा), श्री.अजजत पवार (बारामती),

श्री.शलशिाांत लशांदे (िोरे ईाव), श्री.जयांत पा ीग (इस्गामपूर), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड),
श्री.पाांडुरां ई

बरोरा

(शहापूर),

श्री.वैभव

वपचड

(उस्मानाबाद), श्रीमती हदवपिा चव्हाण (बाईगाण) :
खुलासा करतील काय :(१)

(अिोगे),

श्री.राणाजईजीतलसांह

पा ीग

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा

ारे महानगरपाललका क्षेत्रातील मुींब्रा येथील जुना स.न.१०२/अ,न ीन स.न.१०२/१/अ आणर

स.न.१३४ (र्ाग)  या जलमनीींपक
ै ी सुमारे १७५५९ चौ.मी.क्षेत्राच्या जलमनी र प्रर्ाग सलमती
कायामलय

कल्चरल सें्र उर्ारण्यासा श सरु
ु असलेली कायम ाही पर
ू म झालेली आहे काय,

व .स. ४२६ ी7) 
(२) असल्यास, उक्त प्रकररी आतापयंत केलेल्या कायम ाहीचे थोडक्यात स् रुप काय आहे
त्यानुसार कोरता ननरमय केतला

ा केण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, व लींबाची काररे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२४-०५-२०१८) : ी१)

ी२) मौजे मुींब्रा येथील जुना स.नीं.१०२/अ न ीन

स.नीं.१०२/१/अ यामिील सम
ु ारे १७५५९.०० चौ.मी. जलमनी र आ.क्र.१अ अन् ये प्रर्ाग सलमती
कायामलय, शासकीय कायामलय यासा श आरक्षक्षत कररेबाबत

या आरक्षराकररता स.नीं. १३४

(र्ाग)  मिून १२ मी. रुीं द पोहच रस्ता दशमव रेबाबत महाराषर प्रादे लशक

नगर रचना

अधिननयम १९६६ चे कलम ३७(२) अन् ये महाराषर शासन नगर व कास व र्ागाकडून हदनाींक
१५.१२.२०१६ रोजी आरक्षर मींजूर करण्यात आलेले आहे .

तसेच सदर मींजरू ीच्या अधिसच
ू नेमध्ये काही अ्ीीं र सदरचे आरक्षर मींजरू करण्यात

आले असून, सदर अ्ीींपक
ै ी अ् क्र.२ नुसार मा.स ोच्च न्यायालयात दाखल असलेल्या व शेर्ष

अनुमती याधचकेतील अींनतम ननरमयापयंत सदर जागेचा ताबा बाहुबली रस््कडे राहहल
बाहुबली रस््च्या व रुध्द कोरतीही क ोर कायम ाही करण्यात येरार नाही, असे नमूद असून,
सद्यजस्थत सदरची जमीन ही न्यायप्रव ष

असल्याने

ारे महानगरपाललकेच्या ताब्यात आली

नसल्याने आरक्षर व कलसत कररेबाबतची कायम ाही अद्याप करण्यात आलेली नाही.
ी३) प्रश्न उद््ा त नाही.

___________

ठाणे महानईरपालगिा क्षेत्रातीग ९०
(९)

क्िे हॉ े ग आणण बार अजननशमन दग तसेच

महानईरपालगिेच्या परवाननया नसताांनाही सरु
ु असल्हयाबाबत

९५५४७ (०१-०१-२०१८).

श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा), श्री.अजजत पवार (बारामती),

श्री.शलशिाांत लशांदे (िोरे ईाव), श्री.जयांत पा ीग (इस्गामपूर), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड),
श्री.पाांडुरां ई

बरोरा

(शहापूर),

श्री.वैभव

वपचड

(अिोगे),

श्री.राणाजईजीतलसांह

पा ीग

(उस्मानाबाद), श्रीमती हदवपिा चव्हाण (बाईगाण), श्री.योईेश ह ळे िर (हडपसर), श्रीमती
माधुरी लमसाळ (पवमती) :
(१)

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

ारे येथील मानपाडा पररसरातील को ारी कींपाऊींडमध्ये मोठ्या प्रमारा र बेकायदा

बाींिकामाींची उर्ाररी सुरु असुन लाऊींज बार, हुक्का पालमर तसेच बड्या हफ्े लाींची बबनहदक्कत
उर्ाररी केली जात असल्याप्रकररी लोकप्रनतननिीींनी मा.मख्
ु यमींत्री याींचेकडे हदनाींक ४ सप््ें बर,
२०१७ रोजी

ा त्या सम
ु ारास तसेच

(२) असल्यास,

ारीं ार तक्रारी केलेल्या आहे त, हे खरे आहे काय,

ारे महानगरपाललका क्षेत्रातील ९० ्क्के हफ्े ल आणर बार अजग्नशमन दल

तसेच महानगरपाललकेच्या पर ानग्या नसताींनाही सुरु असल्याची माहहती माहे सप््ें बर, २०१७
च्या शे ्च्या आ

ड्यात

ा त्या दरम्यान ननदशमनास आली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकररी चौकशी केलेली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले
त्यानुसार कोरती कायम ाही केली

ा करण्यात येत आहे तसेच या व र्ागातील अनधिकृत

बाींिकामाींना पा शशी कालराऱ्या प्रर्ाग अधिकाऱ्याीं र कोरती कार ाक करण्यात आली
आहे ,
(४) नसल्यास, व लींबाची काररे काय आहे त ?

ा येत

व .स. ४२६ ी8) 
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२३-०५-२०१८) : ी१)

ी२) होय, अशा आशयाचे नन ेदन प्राप्त झाले

आहे .
मात्र या ह कारी ५ बार

रे स््फरन्् अजग्नशमन पर ाना न केता सुरू असल्याचे

सप््ें बर, २०१७ दरम्यान ननदशमनास आले.
ी३) •

ारे महानगरपाललकेच्या अजग्नशमन व र्ागाने सप््ें बर, २०१७ पासून

ारे शहरातील

४२६ आस्थापनाींची तपासरी केली असता त्याींचेकडे अजग्नशमन ना-हरकत दाखला नसल्याचे
आढळून आले. त्याींच्याव रुध्द ननयमानुसार पुढील कायम ाही सरू
ु आहे .
• उ रम ीत आस्थापनाींची तपासरी सरू
ु आहे .
•

को ारी

कींपाऊींडमिील

५

बार

रे स््फरन््

अजग्नशमन

पर ाना

नसल्याने

महानगरपाललकेमार्मत बींद करण्यात आले होते.
• तद्नींतर सींबींधित आस्थापनाींच्या व नींतीनुसार अजग्न प्रनतबींिक सुरक्षा उपाययोजनाींची पूतत
म ा
करण्याच्या अ्ीच्या अिीन सदर बार

रे स््फरन्् उकडून दे ण्यात आले आहे त.

ी४) प्रश्न उद््ा त नाही.

___________
िुळईाव बदगापूर (जज.ठाणे) नईरपररषदे च्या हद्दीतीग नैसधईमि नाल्हयावर अनेि इमारतीांना
नईरपररषदे िडून बाांधिाम परवाने दे ्यात आल्हयाबाबत

(१०)

९५७३७ (०१-०१-२०१८).

श्री.किसन िथोरे (मरु बाड), श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मांब्र
ु ा िळवा),

श्री.बळीराम लसरसिार (बाळापूर), श्री.नरें द्र पवार (िल्हयाण पजश्चम) :
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) कुळगा

सन्माननीय मुख्यमांत्री

बदलापूर ीजज. ारे)  नगरपररर्षदे च्या हद्दीतील नैसधगमक नाल्या र अनेक इमारतीींना

नगरपररर्षदे कडून बाींिकाम पर ाने दे ण्यात आल्याचे माहे ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये

ा त्या

दरम्यानच्या काला िीमध्ये ननदशमनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीअींती काय ननदशनामस आले
तद्नुसार नैसधगमक र्रा

करून बाींिण्यात आलेल्या इमारतीीं र, व कासका र

बाींिकाम

पर ानगी दे राऱ्या नगरपररर्षदे च्या सबींधित अधिकाऱ्याीं र कोरती कार ाक करण्यात आली

ा

येत आहे ,
(३) नसल्यास, व लींबाची काररे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२२-०५-२०१८) : (१) 

ी२)  मींजूर व कास आराखड्यात दशमव लेल्या

नैसधगमक नाल्या र इमारत बाींिकाम पर ाने हदले नसल्याचे नगरपररर्षदे ने कळव ले आहे .

• तथावप, अशा प्रकारचे बाींिकाम पर ाने हदले नसल्याबाबत खातरजमा करुन अह ाल सादर
करण्याच्या सच
ू ना नगरपररर्षदे स दे ण्यात आले आहे त.
(३)  प्रश्न उद््ा त नाही.

___________

व .स. ४२६ ी9) 
मुांब्रा (जज.ठाणे) येथीग पारलसि बोईद्याजवळीग ठाणे-िल्हयाण जगद रे ल्हवे माईामवरीग
ब्रब्र ीशिागीन पुगाची दरु वस्था झाल्हयाबाबत

(११)

९५८७९ (०१-०१-२०१८).

श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा), श्री.अजजत पवार (बारामती),

श्री.जयांत पा ीग (इस्गामपरू ), श्री.शलशिाांत लशांदे (िोरे ईाव), श्री.किसन िथोरे (मरु बाड), श्रीमती

हदवपिा चव्हाण (बाईगाण), श्री.नरहरी णझरवाळ (हदांडोरी), श्री.पाांडुरां ई बरोरा (शहापूर), श्री.वैभव
वपचड (अिोगे) :

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१)  मुींब्रा ीजज. ारे)  येथील पारलसक बोगद्याज ळील

ारे-कल्यार जलद रे ल् े मागाम रील

बब्र्ीशकालीन पुलाची दरु स्था झाली आहे , हे खरे आहे काय,
(२)  असल्यास, सदर पुल

ाहतक
ु ीसा श िोकादायक झाला असून पुला रून प्र ास करराऱ्या

प्र ाशाींच्या जी ीतालाही िोका ननमामर झाला असल्याचे माहे आक््ोबर, २०१७ च्या चौर्थया
आ

ड्यात

ा त्या दरम्यान ननदशमनास आले, हे ही खरे आहे काय,

(३) 

असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीचे ननषकर्षम काय आहे त

त्यानुसार उक्त पल
ु ाची पुनबांिरी करण्याबाबत शासनाने कोरती कायम ाही केली

ा करण्यात

येत आहे ,

(४)  नसल्यास, व लींबाची काररे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२३-०५-२०१८) : ी१), ी२)
येत असन
ू सदर पुलाची ननगा

ी३) सदरचा पल
ु हा रे ल् ेच्या अखत्याररत

दे खर्ाल रे ल् ेमार्मत करण्यात येत.े

सदर पुल सुजस्थतीत असल्याबाबत रे ल् ेने

ारे महानगरपाललकेस हदनाींक २७.०२.२०१८

च्या पत्रान् ये कळव ले आहे.
ी४) प्रश्न उद््ा त नाही.

___________

अमरावती जजल्हहयात प्रधानमांत्री आवास योजनेंतईमत ननधी उपगब्ध
होऊनसद्ध
ु ा सदरीग योजना प्रगांब्रबत असल्हयाबाबत
(१२)

९७२१९ (०३-०१-२०१८).

अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा), प्रा.ववरें द्र जईताप (धामणईाव

रे ल्हवे), श्री.ववजय वडेट्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.अलमन प े ग (मुांबादे वी), श्री.अस्गम शेख (मागाड
पजश्चम) :

सन्माननीय ईह
ृ ननमामण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) अमरा ती जजल्हयात प्रिानमींत्री आ ास योजनेंतगमत ननिी उपलब्ि होऊनसुद्धा सदरील
योजना प्रलींबबत असल्याचे माहे ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये

ा त्या दरम्यान ननदशमनास आले, हे

खरे आहे काय,
(२) असल्यास, त्यामुळे अमरा ती र्ागातील प्रिानमींत्री आ ास योजनेंतगमत लार्ाथींना करकुल
योजनेपासून

ींधचत राह े लागत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, शासनाने या प्रकररी त् रीत दखल केऊन या योजनेंतगमत लार्ाथांना करे बाींिून
दे ण्याबाबत कोरती कायम ाही केली

ा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, व लींबाची काररे काय आहे त ?

व .स. ४२६ ी10) 
श्री. प्रिाश महे ता (२४-०५-२०१८) : ी१)  हे खरे आहे .
प्रिानमींत्री आ ास योजनेअत
ीं गमत केंद्र हहश्यापो्ी रु.३६.९४८ को्ी इतका ननिी अमरा ती
महानगरपाललकेस दे ण्यात आलेला आहे . परीं तु सदरचा ननिी लार्ार्थयांना व तरीत केलेला नाही.
ी२) 

ी३)  हे खरे नाही.

अमरा ती महानगरपाललकेस प्रिानमींत्री आ ास योजनेच्या क्क क्र.४ अींतगमत एकूर

६१५८ करकुलाींच्या प्रस्ता ास राज्यस्तरीय मान्यता

सींननयींत्रर सलमती तसेच केंद्रीय मान्यता

सींननयींत्रर सलमतीने ीहद.२८ एवप्रल,२०१६)  मान्यता हदली होती. तद्नींतर प्रत्यक्ष क्षेबत्रय

पडताळरी

आणर

जमीनीच्या

मालकी

सींदर्ांतील

कागदपत्राींच्या

तपासरी

अींती

प्रारुप

यादीमिील बहुताींश लार्ाथी पात्र रले नसल्यामुळे प्राप्त झालेल्या अजांपैकी जून, २०१७ पयंत
एकूर ३५६१ लार्ाथी पात्र रले आहे त. त्यानुसार ३५६१ लार्ार्थयांच्या करकुलाींचा सुिारीत
सव स्तर प्रकल्प अह ाल राज्यस्तरीय मान्यता
आणर केंद्रीय मान्यता

सींननयींत्रर सलमतीने ीहद.२४.१.२०१८ रोजी) 

सींननयींत्रर सलमतीने ीहद.७.२.२०१८ रोजी)  मान्यता हदलेली आहे .

सद्य:जस्थतीत लार्ार्थयांच्या करकुल बाींिकाम नकाशाींना मींजरु ी तसेच प्रत्यक्ष करकुलाींचे
बाींिकाम सुरु करण्याबाबत लार्ार्थयांना पत्र व तरीत करण्याची कायम ाही सुरु आहे.
ी४)  प्रश्न उद््ा त नाही.

___________

पाांढरिवडा नईरपररषदे मध्ये (जज.यवतमाळ) मुख्याधधिाऱ्यासह
११ प्रमुख पदे ररक्त असल्हयाबाबत

(१३)

९९०२५ (३०-१२-२०१७).

श्री.सांतोष दानवे (भोिरदन) :

श्री.राजु तोडसाम (अणी), श्री.सांजय पुराम (आमईाव),

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) सींत गाडगेबाबा नागरी स् च्छता अलर्यानमध्ये

राज्य स्तरा रील परु स्कार प्राप्त

पाींढरक डा नगरपररर्षदे मध्ये ीजज.य तमाळ)  मुख्याधिकाऱ्यासह ११ प्रमुख पदे ररक्त असल्याचे
माहे नोव्हें बर, २०१७ मध्ये

ा त्या दरम्यान ननदशमनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या ररक्त पदामळ
ु े शहरातील व कास कामाीं र व पररत पररराम होत आहे , हे
ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदरहू ररक्त पदे अद्यापही न र्रण्याची काररे काय आहे त,
(४) असल्यास, ही पदे तातडीने र्रण्याबाबत शासनाने कोरती कायम ाही केली

ा करण्यात

येत आहे ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२२-०५-२०१८) : ी१) पाींढरक डा नगरपररर्षदे मिील मख्
ु याधिकारी पदा र
अधिकारी कायमरत आहे.

पाींढरक डा नगरपररर्षदे चा सुिाररत आकृतीबींि हद.१२.०२.२०१८ रोजी मींजूर करण्यात

आला असून, त्यानुसार, १५ मींजूर पदाींपैकी ९ पदे ररक्त आहे त.
ी२)

सदर

नगरपररर्षदे मिील

नगरपररर्षदे ची कामे सरू
ु आहे त.

ररक्त

पदाींचा

कायमर्ार

अन्य

कममचाऱ्याींकडे

सोप ून

या

व .स. ४२६ ी11) 
ी३)

ी४) महाराषर नगरपररर्षद राज्यस्तरीय सीं गांतील एकुर १८८९ ररक्त पदे सरळसे न
े े

र्रण्याकररता सींचालनालयाकडून हद.०७.०४.२०१८ रोजी जाहहरात प्रलसध्द केली आहे. त्यानुसार

महापरीक्षा पो्म ल या यींत्ररेमार्मत हद.१८.०५.२०१८ ते हद.२३.०५.२०१८ या काला िीत पू म
परीक्षा आयोजजत करण्यात आली आहे .

तसेच, हद.१३.०४.२०१७ च्या शासन ननरमयानुसार नगररचनाकार

सीं गामतील एकुर ४५५ पदे नगररचना

व कास से ा

मुल्यननिामरर सींचालनालयाच्या आस्थापने रील

सींबींधित सीं गामतील अधिकाऱ्याींमिून १००% प्रनतननयुक्तीने र्रण्याबाबतचा ननरमय केण्यात
आला आहे .

___________
डहाणू (जज.ठाणे) नईरपररषद क्षेत्रातीग १९ इमारती धोिादायि असल्हयाबाबत
(१४)

९९४४४ (०१-०१-२०१८).

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

श्री.पास्िग धनारे (डहाणू) :

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१)  डहारू ीजज. ारे)  नगरपरवर्षद क्षेत्रातील १९ इमारती िोकादायक, तर ७ अनतिोकादायक
इमारतीची यादी नगरपरवर्षदे ने जाहीर केलेली असन
ू मोडकळीस आलेल्या इमारती कोसळून
दक
म ना होण्याची र्ीती हदनाींक १३ ऑक््ोबर, २०१७ रोजी
ु ्
आहे , हे खरे आहे काय,

ा त्या सुमारास ननदशमनास आलेली

(२)  असल्यास, सदर प्रकररी शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(३)  असल्यास, सदर इमारती सींदर्ामत नगरपररर्षद कोरती कायम ाही कररार आहे ,
(४)  नसल्यास, व लींबाची काररे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२२-०५-२०१८) :ी१)  डहारू नगरपररर्षदे मार्मत सन २०१७ मध्ये केलेल्या
सव्हे क्षरानुसार त्याींच्या हद्दीतील १९ इमारती िोकादायक
कोवर्षत केले आहे त, ही
(२)

स्तजु स्थती आहे.

त्यापैकी ७ अनतिोकादायक म्हरून

ी३) डहारू नगरपररर्षद हद्दीतील िोकादायक आढळलेल्या १९ इमारतीींना महाराषर

नगरपररर्षदा, नगरपींचायती

औद्योधगक नगरी अधिननयम, १९६५ अन् ये आ श्यक नो्ीसा

बजा ण्यात आल्या आहे त

दै ननक

आहे .

त्ृ तपत्राद् ारे या व र्षयी जाहहर प्रग्न करण्यात आले

तसेच शासन पररपत्रक हद. ०५/११/२०१५ रोजीच्या मागमदशमक सच
ु ीनस
ु ार अनतिोकादायक

७ इमारतीींपैकी ३ इमारती ररकाम्या करण्यात आल्या आहे त. त्याबाबत पुन:श्च सव्हे क्षर करुन
िोकादायक इमारतीींची सद्यजस्थती तपासा ी
आल्या आहे त.

आ श्यक कायम ाही करण्याच्या सुचना दे ण्यात

(४) प्रश्न उद््ा त नाही.
___________

व .स. ४२६ ी12) 
वसक ववरार शहर महानईरपालगिेने सावमजननि असगेल्हया
रस्त्यास मागिी हक्ि हदल्हयाबाबत
(१५)

९९४५१ (३०-१२-२०१७).

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) 

श्री.पास्िग धनारे (डहाणू) :

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

सक व रार शहर महानगरपाललकेने सा ज
म ननक असलेल्या रस्त्यास मालकी हक्क दे ण्याचा

अधिकार नसताना श्री.नीनतन लक्ष्मर

तमक याींचे ना े मालकी केल्याचे ननदशमनास आलेले

आहे , हे खरे आहे काय,
(२)  असल्यास, सदर प्रकररी मुींबक उच्च न्यायालयाच्या ननमरयानस
ु ार मालकी हक्क दे ता येत
नसतानाही मालकी हक्क दे ऊन न्यायालयाचा अ मान करण्यात आला, हे ही खरे आहे काय,

(३)  असल्यास, सदर प्रकररी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीनस
ू ार कोरती
कायम ाही केली

ा करण्यात येत आहे ,

(४)  नसल्यास, व लींबाची काररे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२३-०५-२०१८) : ी१), ी२)

ी३) तत्कालीन

सक नगरपररर्षदे ने हदनाींक

२७.०३.१९९७ अन् ये स े क्र.७६, हहस्सा नीं. ५/२ च्या जागेमध्ये जाण्यासा शचा रस्ता
नगरपाललकेच्या मालकीचा असून सा ज
म ननक रस्ता असल्याचा दाखला हदला होता.
तद्नींतर

सक व रार शहर

महानगरपाललकेने त्याींचे अलर्लेख तपासले असता, सदरचा

रस्ता खाजगी मालकीचा असल्याचे ननदशमनास आल्याने महानगरपाललकेने हदनाींक १२.०४.२०१२
अन् ये

सक नगरपररर्षदे ने हदनाींक २७.०३.१९९७ अन् ये हदलेला दाखला रद्द केला.

मौजे िो ली सीं.नीं. ७६, हहस्सा नीं. ५/२ या जागेत सा ज
म ननक रस्ता असल्याबाबत

सक

व रार शहर महानगरपाललकेने हदनाींक १२.०४.२०१२ रोजी हदलेल्या प्रमारपत्रास आव्हान दे रारी
याधचका मा.उच्च न्यायालयाने ननकाली काढली आहे .
ी४) प्रश्न उद््ा त नाही.
___________
यावग,फैजपूर,रावेर नईरपररषदे तीग ६०% िममचाऱ्याांची पदे ररक्त असल्हयाबाबत
(१६)

९९८४६ (०३-०१-२०१८).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.हरीभाऊ जावळे (रावेर) :

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील

(१)  या ल,र्ैजपरू ,रा ेर नगरपररर्षदे तील ६०% कममचाऱ्याींची पदे ररक्त असल्याचे माहे नोव्हें बर,
२०१७ मध्ये

ा त्या दरम्यान ननदशमनास आले, हे खरे आहे काय,

(२)  असल्यास, ही पदे ररक्त असल्यामळ
ु े कायामलयीन कामे
ननदशमनास आले, हे ही खरे आहे काय,

ेळे र पूरम होत नसल्याचे

(३)  असल्यास, नगरपररर्षदाींमिील ररक्त असलेली पदे तत्काळ र्रण्यासा श शासनाने कोरती
कायम ाही केली

ा करण्यात येत आहे ,

(४)  नसल्यास, व लींबाची काररे काय आहे त ?

व .स. ४२६ ी13) 

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२२-०५-२०१८) : ी१) या ल, र्ैजपूर

रा ेर नगरपररर्षदे चा सुिाररत

आकृतीबींि हद.१२.०२.२०१८ रोजी मींजूर करण्यात आला आहे .

सि
ु ारीत आकृतीबींिानस
ु ार सदर नगरपररर्षदाींसा श मींजरू पदाींपैकी या ल नगरपररर्षदे मध्ये

१५ पदे , र्ैजपूर नगरपररर्षदे मध्ये १२ पदे

रा ेर नगरपररर्षदे मध्ये १५ पदे ररक्त आहे त.

ी२) सदर नगरपररर्षदाींमिील ररक्त पदाींचा कायमर्ार अन्य कममचाऱ्याींकडे सोप ून
नगरपररर्षदाींची कामे सुरू आहे त.

ी३) महाराषर नगरपररर्षद राज्यस्तरीय सीं गांतील एकुर १८८९ ररक्त पदे

रील

सरळसे ेने

र्रण्याकररता सींचालनालयाकडून हद.०७.०४.२०१८ रोजी जाहहरात प्रलसध्द केली आहे. त्यानुसार

महापरीक्षा पो्म ल या यींत्ररेमार्मत हद.१८.०५.२०१८ ते हद.२३.०५.२०१८ या काला िीत पू म
परीक्षा आयोजजत करण्यात आली आहे .

तसेच, हद.१३.०४.२०१७ च्या शासन ननरमयानुसार नगररचनाकार

सीं गामतील एकुर ४५५ पदे नगररचना

व कास से ा

मल्
ु यननिामरर सींचालनालयाच्या आस्थापने रील

सींबींधित सीं गामतील अधिकाऱ्याींमिून १००% प्रनतननयुक्तीने र्रण्याबाबतचा ननरमय केण्यात
आला आहे .

ी४) प्रश्न उद््ा त नाही.
___________
पुणे शहरातीग वडईाव शेरी भाईात अजननशमन िेंद्र उभार्याबाबत
(१७)

९९९२५ (०१-०१-२०१८).

श्री.जईदीश मुळीि (वडईाव शेरी) :

सन्माननीय मुख्यमांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) पुरे शहरातील

डगा

शेरी र्ागात लोकसींख्येत मो या प्रमारात

त्याचप्रमारे तेथे मो या कींपन्या, आय्ी कींपन्या, मफल्स
अजग्नशमन

केंद्र

उर्ारण्यासा श

स्थाननक

ाढ होत असन
ू

व्या सानयक दक
ु ाने असल्याने तेथे

लोकप्रनतननिीींनी

ारीं ार

शासनाकडे

महानगरपाललकेकडे मागरी केली आहे , हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

ारीं ार

मागरी

करुन

दे खील

त्या

मागरीची

शासनाकडून

महानगरपाललकेकडून दखल न केण्याची काररे काय आहे त,

(३) असल्यास, सदर ह कारच्या सुरक्षेचा प्रश्न ननमामर झालेला असून या र कोरत्या
उपाययोजना करण्यात आल्या आहे त

येत आहे त,

(४) नसल्यास, व लींबाची काररे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१९-०५-२०१८) : ी१) 

ी२)  पुरे शहरातील

अजग्नशमन केंद्र उर्ाररीसा श लोकप्रतीननिीकडून मागरी होत असन
ू ,

डगा
डगा

शेरी र्ागात
शेरी र्ागासा श

खराडी येथे अग्नीशामक केंद्रासा शचे आरक्षक्षत जागे र सदर केंद्र उर्ाररीसा श आ श्यक जागा
उपलब्ि करण्याची प्रकक्रया प्रगती पथा र आहे.

व .स. ४२६ ी14) 
ी३) 

डगा

शेरी र्ागासा श सध्या लगतच्या येर डा, हो्लमक्स प्लान््

इस््े ् या ह कारचे अग्नीशमन

हडपसर इींडस्रीअल

ाहन उपलब्ि केले जाते.

ी४)  प्रश्न उद््ा त नाही.
___________
पुणे महानईरपालगिा शाळातीग ववद्यार्थयाांना ननिृष्ट्

दजामचे शैक्षणणि

साहहत्य पुरवव्यात आल्हयाबाबत

(१८)

१००३९४ (०१-०१-२०१८).

श्री.ववजय िाळे (लशवाजीनईर) :

सन्माननीय मुख्यमांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) पुरे महानगरपाललका शाळातील व द्यार्थयांना व नाव लींब शैक्षणरक साहहत्य उपलब्ि व्हा े
यासा श डायरे क्् बेननकर्् रान्सर्र ीडीबी्ी)  योजना राबव ण्यात आली आहे , हे खरे आहे
काय,
(२) असल्यास, पुरे महानगरपाललका शाळातील हजारो व द्यार्थयांना स् ातींत्रहदनालाही गर ेश
लमळाला

नसताना

व द्यार्थयांना

पुरव ण्यात

आलेले

शैक्षणरक

साहहत्य

असल्याचा प्रकार पढ
ु े आला आहे , हे खरे आहे काय,

ननकृष्

दजामचे

(३) असल्यास, व द्यार्थयांना परु व ण्यात आलेल्या द्तराच्या साहहत्याची प्रयोग शाळे त
तपासरी केली असता द्तरात
झाले आहे , हे ही खरे आहे काय

ापरण्यात आलेले साहहत्य ननकृष् दजामचे असल्याचे लसद्ध

(४) असल्यास, पुरे महानगरपाललकेच्या शाळाींना ननकृष् दजामच्या साहहत्य पुर
े केदारा र कार ाक करण्याबाबत शासनाने कोरती कायम ाही केली

ा करराऱ्या

ा करण्यात येत आहे ,

(५) असल्यास, महानगरपाललका शाळे तील व द्यार्थयांना शैक्षणरक साहहत्य उत्कृष् दजामचे
ेळेत उपलब्ि होण्याकररता शासन कोरती प्रराली व कलसत कररार आहे ,

(६) नसल्यास, व लींबाची काररे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१९-०५-२०१८) : ी१) होय, हे खरे आहे .
ी२)

ी३) काही प्रमारात शालेय दप्तरे ननकृष् दजामचे असल्याचे आढळून आले असून

दप्तराींच्या लशलाकमध्ये त्रु्ी आढळून आल्या होत्या.
ी४) ननकृष् दजामच्या साहहत्याचा पुर

ा केलेल्या पुर

यादीत ्ाकण्यात आलेले आहे . सींबींधित परु

ािारकाींना महानगरपाललकेच्या काळया

ा िारकाींकडून ननकृष् दजामची लशलाक असलेली

स च्
म या स म दप्तरे नव्याने बदलन
ू केण्यात आलेली आहे त.

ी५) महाराषर शासन, ननयोजन व र्ागाच्या, शासन ननरमयानस
म थम पुरे
ु ार राज्यात स प्र
महानगरपाललकेमार्मत डायरे क्् बेननर्ी् रान्सर्र ीडी.बी.्ी.)  योजना राबव रेत आलेली आहे.

पर
ु े महानगरपाललकेतर्े शासन िोररानस
ु ार लार्ार्थयांचे बँक खात्यामध्ये थे् रक्कम

जमा कररेत आलेली आहे . सदर योजने अींतगमत स्थाननक अग्रगण्य
प्रक्नाव्दारे प्रलसध्दी करुन पुर
पुर

तममान पत्रातुन जाहहर

ा िारकाींना आ ाहन करण्यात ये ून सहर्ागी दशमव लेल्या

ा िारकाींचे पॅनल
े तयार करुन लार्ार्थयांना आ श्यक असलेले गर ेश

गर ेश साहहत्य

व .स. ४२६ ी15) 
उपलब्ि होरेकामी शासन ननरमयामध्ये नमूद केलेनुसार व तरर व्य स्था कररेत आलेली
आहे . तसेच यामध्ये पुढील

र्षी मे महहन्यात व द्यार्थयांना शालेय गर ेश

इतर साहहत्याची

रक्कम त्याींच्या बँक खात्यात रक्कम जमा कररेत येत असून व द्यार्थयांना शालेय गर ेश
इतर साहहत्याची खरे दी १५ जन
ु च्या अगोदर कररे शक्य होकल.
(६) प्रश्न उद््ा त नाही.

___________
लशवशाही पन
ु वमसन िांपनी पन
ु जीववत िेल्हयानांतर वविासिाांना थे

अथमसहाय्य

दे ्याची योजना असफग झाल्हयाबाबत

(१९)

१००३९५ (३०-१२-२०१७).

श्रीमती तप्ृ ती सावांत (वाांद्रे पूव)म :

सन्माननीय ईह
ृ ननमामण

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मुींबक शहरातील आतापयंत मींजूर असलेल्या ३५०० झोपडपट्टी पुनव क
म ास प्राधिकरराींतगमत
पर ानगी दे ण्यात आलेल्या पन
म ास योजनेतील अनेक योजना
ु व क

र्षामनु र्षे कायामजन् त होऊ न

शकल्यामळ
म न कींपनी पुनजीव त केल्यानींतर व कासकाींना
ु े मा.मुख्यमींत्री याींनी लश शाही पुन स
थे् अथमसहाय्य दे ण्याची योजना असर्ल झाली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर योजनाींना स््े ् बँक ऑर् इींडडयाकडून अथमसहाय्य दे ण्याची न ीन योजना
व कासकाींसा श

सुरु

व कासकाींकडून प्रस्ता

करण्यात

आली

असल्याची

जाहहरात

मागव ले आहे त, हे ही खरे आहे काय,

स््े ्

बँक

प्रशासनाने

दे ऊन

(३) असल्यास, आतापयंत ककती झोपडपट्टी पुनव क
म ास प्रकल्पाींचे काम सुरु झाले आहे

ा

याबाबत सद्यःजस्थती काय आहे ,

(४) नसल्यास, व लींबाची काररे काय आहे त ?
श्री. प्रिाश महे ता (२४-०५-२०१८) : ी१)  लश शाही पुन स
म न प्रकल्प मयामहदतचे कामकाज
सींस्थापनेपासून चालू असल्याने पुनजीव त झाली असे म्हररे

ैिाननकदृष्या योग्य नाही.

लश शाही पुन स
म न प्रकल्प मयामहदत कडून ऑक््ोबर १९९९ पयंत झोपडपट्टी पुन स
म न
प्रकल्पासा श थे् अथमसहाय्य दे ण्यात आले होते. सदर अथमसहाय्याची सींपूरम रक्कम तत्कालीन
समायोजजत व्याजासह एवप्रल २००७ पयंत

सल
ू करण्यात आलेली आहे . तद्नींतर लश शाही

पुन स
म न प्रकल्प मयामहदतकडून थे् अथमसहाय्य दे ण्याची योजना राबव ण्यात आलेली नाही.
त्यामुळे सदर योजना असर्ल होण्याचा प्रश्न उद््ा त नाही.
ी२) 

ी३)  यासींदर्ांत असे नमद
म न प्राधिकररामार्मत
ू करण्यात येते की, झोपडपट्टी पुन स

मींजरू झालेल्या झोपडपट्टी पन
म न योजनाींतील झोपडपट्टी ालसयाींचे पन
म न करण्याच्या
ु स
ु स
दृष्ीने आणर योजनाींतील व कासकाींच्या

ा्याच्या व क्री क्कात व कासकाींनी ३० चौ.मी.

पयंत आणर ३० ते ६० चौ.मी. पयंतच्या च्क क्षेत्रर्ळाच्या
मागमदशमक तत् ाप्रमारे पर डराऱ्या कराींच्या ककीं मतीच्या मयामदेत
प्र त्ृ त करण्यासा श

र्ारतीय ररझव्हम बँकेच्या
बह
ृ न्मुींबकत व क्री करण्यास

लश शाही पन
म न प्रकल्प मयामहदतकडून स््े ् बँक ऑर् इींडडयाशी काही
ु स

अ्ीींसह सामींजस्य करार करण्यात आला आहे.

व .स. ४२६ ी16) 
सदर सामींजस्य करार मुख्यत: राषरीयकृत बँकेच्या िोरराच्या अधिनस्त असून स््े ्

बँक ऑर् इींडडयाकडून व कासकाींचे प्रस्ता
त्यानुर्षींगाने एकूर ८ प्रस्ता
ी४)  प्रश्न उद््ा त नाही.

मागव ण्याची जाहहरात दे ण्यात आली होती.

प्राप्त झाले असून प्राप्त प्रस्ता ाींची छाननी चालू आहे .
___________

पुणे शहरातीग दोन हजाराांहून अधधि पथारी व्यावसानयिाांना नोंदणी प्रमाणपत्रे दे ्याबाबत
(२०)

१००४३८ (३०-१२-२०१७).

श्री.योईेश ह ळे िर (हडपसर), श्रीमती माधुरी लमसाळ

(पवमती), श्री.लभमराव तापिीर (खडिवासगा) :

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :-

(१)  पुरे शहरातील दोन हजाराींहून अधिक पथारी व्या सानयकाींची नोंदरी प्रमारपत्रे तयार
असूनही त्या र पदननदे लशत अधिकाऱ्याींची स् ाक्षरी नसल्याने या प्रमारपत्राींचे ा्प न
झाल्याने पथारी व्या सानयकाीं र कार ाक केली जात असल्याची बाब माहे ऑक््ोबर, २०१७
मध्ये

ा त्या दरम्यान ननदशमनास आली आहे , हे खरे आहे काय,

(२)  असल्यास, उक्त प्रकररी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले

तदनुसार या पथारी व्या सानयकाींची नोंदरी प्रमारपत्रे त्याींना तातडीने दे ण्याबाबत शासनाने
कोरती कायम ाही केली

ा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, व लींबाची काररे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१९-०५-२०१८) : ी१)

ी२) पथव क्रेता ीउपजजव का सींरक्षर

पथव क्री

व ननयमन)  अधिननयम २०१४ मिील तरतुदीनस
ु ार पुरे महानगरपाललकेकडून शहरातील
पथव क्रेत्याींचे सींगरकीय बायोमेरीक स ेक्षराचे काम चालू करण्यात आले आहे .

प्रमारपत्राींची छपाक चालू असताना पुरे महानगरपाललकेचे सींबींिीत उपआयुक्त याींनी

छापन
म ा करुन सदरची
ू तयार झालेल्या प्रमारपत्राीं र स् ाक्षरी करुन उ रम रत बाबीींची पत
ू त
प्रमारपत्रे नोंदरीकृत र्ेरी ाल्याींना ननयमानुसार
तथावप

व हहत

कायमपध्दतीनुसार

ा्पाचे कामकाज करण्यात आलेले आहे .

दै नींहदन

अनतक्रमर

महानगरपाललकेमार्मत ननयमीत करण्यात येत होती.

ननमल
ूम नाची

कायम ाही

पुरे

ी३) प्रश्न उद््ा त नाही.
___________
हडपसर (जज.पुणे) पररसरातीग नाईररिाांना दई
ां ी व रोईराकचा त्रास होत असल्हयाबाबत
ु ध
(२१)

१००४६७ (०१-०१-२०१८).

श्री.योईेश ह ळे िर (हडपसर), श्रीमती माधुरी लमसाळ

(पवमती), श्री.लभमराव तापिीर (खडिवासगा) :
खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा

व .स. ४२६ ी17) 
(१)  हडपसर ीजज.पुरे)  मध्ये कचऱ्याचे प्रकल्प
दग
ं ी
ु ि

ाढत असून येथील पररसरातील नागररकाींना

रोगराकचा त्रास होत असल्याची बाब माहे सप््ें बर, २०१७ मध्ये

ा त्या दरम्यान

आली, हे खरे आहे काय,
(२)  असल्यास, उक्त प्रकररी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले
तदनुसार हडपसर मिील कचरा प्रकल्पाींमुळे पररसरात होरारी दग
ं ी
ु ि
शासनाने कोरती कायम ाही केली

रोगराक रोखण्याबाबत

ा करण्यात येत आहे,

(३)  नसल्यास, व लींबाची काररे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१९-०५-२०१८) : ी१)

ी२) पुरे महानगरपाललकेच्या हडपसर कचरा

हस्ताींतरर केंद्रा शेजारी पुरे कॅन््ोन्में् बोडामचे कचरा सा

रक
केंद्र असून सदर कचरा
ू

केंद्रामध्ये कचऱ्या र कु ल्याही प्रकारची प्रकक्रया न करता कचरा ्ाकला जातो.
दग
ं ी
ु ि

सदराचा कचरा लमश्र स् रुपाचा असल्याने तो कुजतो
डास इत्यादीींचा त्रास आजब
ू ाजच्
ू या सोसाय्ी

त्यामुळे सदर ह कारी माशा,

रहह ाश्याींना होतो.

सदरची बाब ही हडपसर इींडस्रीयल इस््े ् मींचाने पुरे कॅन््ोन्में् बोडामच्या

व रुध्द

ह्या पू ीचे रर् वप्ीशन ९६/१९९९ व्दारे मा.मुींबक उच्च न्यायालयाच्या ननदशमनास आरलेली

आहे . तसेच पुरे महानगरपाललकेतर्े ही पुरे कॅन््ोन्में् बोडामस मा.न्यायालयाने हदलेल्या
आदे शाचे पालन करण्याबाबत कळव ले आहे .

पुरे महानगरपाललकेव्दारे हडपसर पररसरामिील नागररकाींना कोरताही

ास, दग
ं ी
ु ि

इत्यादीचा त्रास होरार नाही ह्याची पूरम काळजी पुरे महानगरपाललकेव्दारे केण्यात येत आहे .
ी३) प्रश्न उद््ा त नाही.

___________
मुांबक महानईरपालगिेच्या क्षेत्रात पा्यावर प्रकिया न िरता
समुद्रात व खाडीत सोडगे जात असल्हयाबाबत

(२२)

१००९२९ (०१-०१-२०१८).

श्री.अमर िाळे (आवी) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) मुींबक महानगरपाललकेने मलनन:सारर प्रकल्प, मलनन:सारर व्य स्था चालव रे

मलनन:सारराची व ल्हे ा् कररे या तीन व र्ागाची महालेखापालाने ीकॅग)  केलेल्या पहारीत

महानगरपाललकेच्या क्षेत्रात दररोज २ हजार १४६ दशलक्ष लल्सम ए ढे साींडपरी तयार होते तर
त्यापैकी १ हजार ९८ दशलक्ष लल्सम पाण्या र प्रकक्रया न करता समुद्रात

खाडीत सोडले

(२) असल्यास, उ रम रत ननम्मे साींडपारी कोरतीही प्रकक्रया न करता समुद्रात

खाडीत सोडले

जाते, हे खरे आहे काय,

जाते, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकररी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीनुसार कोरती
कायम ाही केली

ा येत आहे ,

(४) नसल्यास, व लींबाची काररे काय आहे त ?

व .स. ४२६ ी18) 

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१०-०५-२०१८) : ी१), ी२)

ी३) बह
ृ न्मुींबक क्षेत्रात प्रनतहदन करण्यात

येराऱ्या ३७५० एम.एल.डी. इतक्या पारी पुर ठ्यापैकी गळती

ापरानींतर सुमारे २१९०

एम.एल.डी. इतके साींडपारी ननमामर होते..

सद्य:जस्थतीत बह
ृ न्मुींबक हद्दीतील अजस्तत् ात असलेल्या मलनन:सारर

सुमारे १८८२ एम.एल.डी. इतक्या साींडपाण्या र प्रकक्रया करण्यात येते.
उ रम रत

साींडपाण्याची

इत्यादीींमिील से््ीक ्ँ क

व ल्हे ा्

खाजगी

इमारती,

गह
ृ ननमामर

सींस्था

ाहहन्याींमिन
ू
आस्थापना

मलजल प्रकक्रया सींयींत्रद् ारे प्रकक्रया करुन ला ली जाते.

ी४) प्रश्न उद््ा त नाही.
___________
मांडणईड शहर व पररसरात (जज. रत्नाधईरी) श्वानदां शाच्या प्रमाणात गक्षणीय वाढ झाल्हयाबाबत
(२३)

१०१२०४ (०१-०१-२०१८).

श्री.सांजय िदम (दापोगी) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) मींडरगड नगरपींचायत

पररसरात ीजज. रत्नाधगरी)  श् ानदीं शाच्या प्रमारात लक्षरीय

झाली असून वपसाळलेल्या श् ानाींनी अनेक नागररकाींचा
११ ऑगस््, २०१७ रोजी

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील
ाढ

जना राींनाही दीं श केल्याचे हदनाींक

ा त्या सुमारास ननदशमनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, कचरा व्य स्थापनासा श नगरपींचायतीला योग्य जागा लमळत नसरे, ओल्या
सुक्या कच-याची

ेगळी व्य स्था करता न येर,े त्यामुळे मोका् श् ानाींची सींख्या

ाढत आहे

तसेच तळ
ु शी का्ात माहू गा ाच्या हद्दीत कचरा उकड्या र ्ाकला जात असल्याने श् ानाींना
व व ि रोगाींची लागर होऊन अशा क्ना कडत असल्याचे आढळून आले आहे , हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकररी कचऱ्याचे व्य स्थापन करुन रोगराक
करण्याबाबत कोरती उपाययोजना केली आहे
कररेबाबत शासनाने कोरती कायम ाही केली

पररसरातील दग
ं ी दरू
ु ि

तद्नस
ू ार र््क्या कुत्रयाींचा बींदोबस्त

ा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, व लींबाची काररे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२२-०५-२०१८) : ी१)  मींडरगड नगरपींचायत पररसरात श् ानाींच्या प्रमारात
लक्षरीय

ाढ झाल्याने वपसाळलेल्या श् ानाींनी अनेक नागरीकाींना

जना राींना चा ा

केतल्याच्या क्ना ननदशमनास आल्या आहे त, हे खरे आहे .
(२)  सद्यजस्थतीत मींडरगड नगरपींचायतीने तुळसीका्

माहु गा ाच्या हद्दीत कचरा ्ाकरे
बींद केले असून कचऱ्याची व ल्हे ा् बींहदस्त खड्यामध्ये नगरपींचायतीच्या जागेमध्येच
करण्यात येत आहे . सदर ह कारी स म रोग प्रनतबींिक उपाययोजना नगरपींचायतीमार्मत केल्या
जात आहे त.
(३) सदर ह कारी कचऱ्याचे व्य स्थापन करत असताना दग
ं मक्
ु ि
ु त और्षिे, रोगराकस आळा
कालरारी और्षि र् ाररी यासारख्या प्रर्ा ी उपाययोजना नगरपररर्षदे मार्मत करण्यात येतात.

व .स. ४२६ ी19) 
तसेच र््के श् ानाींना आळा कालण्यासा श त्याींना नगरपींचायत हद्दीबाहे र सोडण्यात येते.
वपसाळलेल्या श् ानाींच्या बींदोबस्ताबाबत नगरपींचायतीकडून

ेळो ळ
े ी खबरदारी केतल्या जात

आहे .

(४) प्रश्न उद््ा त नाही.
___________
पांतप्रधान आवास योजनेत आधथमिदृष्ट् या दब
म घ िाांसाठी बाांध्यात येत
ु ग
असगेल्हया घराांसाठी भख
ू ांड उपगब्ध होत नसल्हयाबाबत

(२४)

१०२१९२

(३०-१२-२०१७).

श्री.बाळासाहे ब

थोरात

(सांईमनेर),

प्रा.वषाम

ईायिवाड

(धारावी), श्रीमती ननममगा ईाववत (इईतपूरी), श्री.अस्गम शेख (मागाड पजश्चम), श्री.अलमन
प े ग (मुांबादे वी), श्री.नसीम खान (चाांहदवगी), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर) :

सन्माननीय

ईह
ृ ननमामण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पींतप्रिान आ ास योजनेत आधथमकदृष्या दब
म क्काींसा श ३३ हजार ५१०
ु ल

इतराींसा श

सव् ा सहा हजार करे बाींिण्याचे प्रस्ताव त असताना आता पुरेसे र्ूखींड उपलब्ि होत
नसल्यामळ
ु े सव् ा सात हजार करे कमी बाींिण्यासारखी जस्थती ननमामर झाली आहे , हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, याबाबत आढा ा केण्यात आला आहे काय, त्यात काय आढळून आले आहे त
तद्नुसार कोरती कायम ाही करण्यात आली

ा येत आहे ,

(३) असल्यास, उक्त योजनेंतगमत बाींिा याच्या कराींसा श ककती ननिीची आ श्यकता आहे ,
प्रत्यक्षात ककती ननिी उपलब्ि करण्यात आला आहे

करे बाींिण्यासींदर्ामतील सद्यजस्थती

काय आहे ?
श्री. प्रिाश महे ता (२४-०५-२०१८) : ी१)  हे खरे नाही.
प्रिानमींत्री आ ास योजना ीनागरी)  अतींगत
म सन २०२२ पयंत राज्यात

१९.४० लक्ष

करकुलाींची ननलममती करण्याचे उहद्दष् शासनाने ननजश्चत केले आहे . सदर योजनेतींगत
म केंद्रीय
मान्यता

सींननयींत्रर सलमतीने २,२१,७९५ करकुलाींचा ी१,४५,२४३ EWS) समा ेश

असलेल्या

राज्यातील ९४ प्रकल्पाींना मींजूरी हदलेली आहे . त्यामध्ये कजम सींलग्न व्याज अनुदानाच्या
माध्यमातील २३,९६४ लार्ाथींचा समा ेश आहे.
ी१६,१९७ EWS)

सदर मींजूर प्रकल्पाींपैकी २८,१७९ कराींचा

समा ेश असलेल्या १९ प्रकल्पाींचे बाींिकाम प्रगतीपथा र आहे .

उ रम ीत

प्रकल्पाींसा श ननव दा मागव रे, ननव दा मींजूर कररे इ. कायम ाही सुरु आहे .
ी२)  प्रश्न उद््ा त नाही.
ी३)  केंद्रीय मान्यता

सींननयींत्रर सलमतीने मींजूर केलेल्या ९४ प्रकल्पाींकररता अींदाजे

रु.३१,९४०.८२ को्ी ए ढी प्रकल्प ककीं मत आहे. मींजरू ९४ प्रकल्पाींमिील १,४५,२४३ EWS
करकुलाींसा श केंद्र शासनाकडून रु.२१,६६.८६५ को्ी

राज्य शासनाचे रु.१४,५२.४३ को्ी

अनुदान आ श्यक आहे . सदर अनुदान ३ ्प्प्यात उपलब्ि करुन दे ण्यात येत आहे .

इतके

व .स. ४२६ ी20) 
केंद्र शासनाने प्रिानमींत्री आ ास योजना ीनागरी)  सा श केंद्र हहश्श्यापो्ी रु.३७१.५८ को्ी
इतका ननिी राज्य शासनास

उपलब्ि करुन हदला आहे . सदर ननिीपैकी अमरा ती

महानगरपाललका ीरु.३६.९४८ को्ी) , अकोला महानगरपाललका ीरु.७.४४६ को्ी) 

कोकर

मींडळ, म्हाडा ीरु.१६४.९७६ को्ी)  इतका ननिी सक
ु ारू अलर्करर, म्हाडास उपलब्ि करुन
हदलेला आहे.

___________
राज्यातीग सवम नईरपररषदाांत रोजांदारी िममचाऱ्याांसह अनेि िांत्रा ी आणण अलभित्याममाफमत
िायमरत हां ईामी िममचाऱ्याांना शासन सेवेत सामावून घे्याबाबत
(२५)

१०२२९२ (०१-०१-२०१८).

श्री.पांिज भुजबळ (नाांदईाव), श्री.सुननग लशांदे (वरळी),

अॅड.भीमराव धोंडे (आष्ट् ी), श्री.सांतोष दानवे (भोिरदन) :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१)  महाराषर राज्य नगरपाललका, नगरपींचायत, मुख्याधिकारी, कममचारी, रोजींदार कामगार,
सीं गम कममचारी कामगार सींक्ना, सींकर्षम सलमती, महाराषर नगरपररर्षद रोजींदार कममचारी कृती
सलमती याींच्या सम ेत रोजींदारी कामगाराींना से ेत कायम करा े

नगरपररर्षद कामगाराींच्या

इतर मागण्याींसींदर्ामत माननीय मख्
ु यमींत्री याींच्या सम ेत हदनाींक २४ ऑगस््, २०१७ रोजी

ा

त्या सम
ु ारास बै क केण्यात आली होती, हे खरे आहे काय,

(२)  असल्यास, राज्यातील हदनाींक ११ माचम, १९९३ ते हदनाींक २७ माचम, २००० पयंतच्या
नगरपररर्षदे तील रोजींदारी कामगाराींना कायम से ेत सामा ून केण्याकररता राज्यातील स म
नगरपररर्षदाींकडून सदर काला िीत कायमरत असलेल्या रोजींदारी कममचाऱ्याींची माहहती शासनाने
माहे सप््ें बर, २०१७ च्या अींनतम आ

ड्यात सींकललत केली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, राज्यातील स म नगरपररर्षदाींमध्ये रोजींदारी कममचाऱ्याींसह अनेक कींत्रा्ी आणर
अलर्कत्याममार्मत कायमरत हीं गामी कममचाऱ्याींना शासन से ेत सामा न
ू केण्याबाबत शासनाकडून
कोरता िोररात्मक ननरमय केण्यात आला

ा येत आहे ,

(४) नसल्यास, व लींबाची काररे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२२-०५-२०१८) : ी१) होय.
ी२)

ी३) राज्यातील नगरपररर्षदाींमध्ये हद.११.०३.१९९३ ते हद.२७.०३.२००० या काला िीतील

रोजींदारी कामगाराींना सामा न
ू केण्याबाबतचा प्रस्ता

हद.२८.०२.२०१८ रोजी नगरपररर्षद प्रशासन

सींचालनालयाकडून सादर करण्यात आला. तद्नींतर, आ श्यक पुरक माहहती सींचालनालयाने मे,
२०१८ मध्ये शासनास सादर केली आहे. उपरोक्त काला िीतील रोजींदारी कममचाऱ्याींबाबतच्या
िोररात्मक ननरमयासा श प्रस्ता

ननयमानुसार तपासण्यात येत आहे .

मात्र, राज्यातील स म नगरपररर्षदाींमध्ये कींत्रा्ी आणर अलर्कत्यांमार्मत कायमरत हीं गामी
कममचाऱ्याला शासन से ेत सामा न
ू केण्याबाबत शासनाचे िोरर नाही.
ी४) प्रश्न उद््ा त नाही.

___________

व .स. ४२६ ी21) 
पुणे शहरातीग अनधधिृत होर्डांई जाहहरात फगि, फ्गेक्स,
बॅनरवर िारवाक िर्याबाबत

(२६)

१०२६४९ (०३-०१-२०१८).

प्रा.(श्रीमती) मेधा िुगिणी (िोथरुड) :

सन्माननीय

मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) पुरे शहरातील अनधिकृत होडडंग जाहहरात र्लक, ्लेक्स, बॅनर र कार ाक करण्यात
अपयश

आल्यामळ
ु े

उच्च

न्यालयाने

न्यायालयाचा

अ मान

केल्याची

नो्ीस

महानगरपाललकेला बजा ली असल्याचे ननदशमनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

पर
ु े

(२) असल्यास, पुरे शहरातील बसथाींब,े सा ज
म ननक ह कारे, स् च्छता गह
ृ े , झाडे, व व ि
इमारती इत्यादी ह कारी अनधिकृत जाहहरातीचे होडींग ला ण्यात आले आहे त, हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, नदी, कॅनफल, हररत पट्टा या ह कारी महानगरपाललका, सा ज
म ननक बाींिकाम
व र्ाग अथ ा जलसींपदा याींच्या मालकीच्या जागे र अनधिकृत होडडंग ला ण्यात आले असून

या जागे र को्ामचे जैसे थे आदे श असताना दे खील अनधिकृत होडींगसा श पर ानगी हदल्याचे
ननदशमनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, अनधिकृत होडींग सींदर्ामत शासनाने कोरती कायम ाही केली

ा करण्यात येत

आहे ,

(५) नसल्यास, व लींबाची काररे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१९-०५-२०१८) : ी१), ी२)

ी३) • उच्च न्यायालय, मुींबक येथे जनहहत

याधचका क्र.१५५/२०११ मध्ये हद.३१/१/२०१७ रोजीच्या आदे शानस
ु ार पर
ु े शहरातील अनधिकृत
होडडंग जाहहरात र्लक, ्लेक्स, बॅनर याींच्या र प्रर्ा ीपरे कार ाक करण्यात येते.

• पुरे शहरातील बसथाींब्या रील जाहहरातीींच्या करीता शुल्क केरेसा श पुरे महानगर परर हन

महामींडळ याींचक
े डून प्राप्त तपलशलानुसार सींबींिीत जाहहरातदाराींकडून शुल्क जस् कारण्यात येत.े

तथावप सा ज
म ननक ह कारे जसे की स् च्छतागह
ृ े , झाडे, व व ि इमारती इ. ह कारी अनधिकृत
जाहहरात होडडंग ला ल्याचे ननदशमनास आल्यास त्या र सींबींिीत क्षेबत्रय कायामलयामार्मत
कार ाक करण्यात येते.
•

पुरे

मु ा

नदीपात्रातील

पर ानगी

हदलेल्या

जाहहरात

र्लकाींच्या

ननषकासनाबाबत

नदीपात्रातील २६ पैकी २४ जाहहरात र्लकाीं र ननषकासनाची कार ाक जुलै २०१७ मध्ये
करण्यात आलेली आहे . तथापी को्ामचे जैसे थे आदे श असलेल्या दोन जाहहरात र्लकाीं र
ननषकासनाची कार ाक करण्यात आलेली नाही.
ी४) अनधिकृत होडडंग्ज र कार ाक करण्याबाबत स म क्षेबत्रय कायामलयाींना शासन स्तरा रुन
ेळो ेळी सूचना दे ण्यात येतात.

ी५) प्रश्न उद््ा त नाही.

___________

व .स. ४२६ ी22) 
वसक-ववरार उपववभाईाच्या सवाांधईण वविास िर्याबाबत
(२७)

१०२८१४ (०१-०१-२०१८).

श्री.क्षक्षतीज ठािूर (नागासोपारा), श्री.ववगास तरे (बोकसर) :

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

सक-व रार पररसरातील

ाढते औद्योााधगकीकरर

नागरीकरर लक्षात केता या

व र्ागासा श स म समा श
े क असा पायार्ूत सुव िाींचा बह
ृ त आराखडा ीcomprehensive
infrastructure master plan) तयार करण्यात या ा

सक-व रार उपव र्ागाचा स ांधगर

व कास करण्यासा श जपान इीं्रनॅशनल को-ऑपरे शन एजन्सी ीJICA) कडून हदकममुदतीचे कजम
महानगरपाललकेस लमळण्याबाबतच्या

व चारािीन असलेल्या प्रस्ता ा र शासनाचा अींनतम

ननरमय झालेला आहे काय,
(२) असल्यास, उक्त प्रकररी शासनाच्या झालेल्या ननरमयाबाबतची सद्यजस्थती काय आहे ,
(३) नसल्यास, व लींबाची काररे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२४-०५-२०१८) : ी१)
सदरचा प्रस्ता

ी२) सदर प्रस्ता

शासनास प्राप्त झाला आहे.

शासन स्तरा र व चारािीन आहे.

ी३) प्रश्न उद््ा त नाही.
___________
ईॅगेक्सी रे सीडेन्सी (ता.वसक, जज.पागघर) याांनी जीआर अधधि सहा असे
वाणणज्य बाांधिाम िरुन हॉ े ग व्यवसाय सुरु िेल्हयाबाबत
(२८)

१०२८८० (०३-०१-२०१८).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.पास्िग धनारे (डहाण)ू :

(१) गॅलेक्सी रे सीडेन्सी ीता. सक, जज.पालकर)  हफ्े ल

लाँज,

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील
सींतनगरी, ललींकरोड

सक ीपू ) म

याींना बाींिकाम आराखडयामध्ये ६ मजल्याची इमारत बाींिण्याची पर ानगी हदली असताना
त्याींनी जीआर अधिक सहा असे
खरे आहे काय,

ाणरज्य बाींिकाम करुन हफ्े ल व्य साय सुरु केला आहे , हे

(२) असल्यास, प्रर्ारी सहायक आयक्
ु त प्रर्ागड याींच्याकडून एम.आर.्ी. ॲक्् सन १९६६
अन् ये गुन्हा दाखल करण्यास प्रर्ारी सहाय्यक आयुक्त ड हे दल
म कररत आहे त, हे ही खरे
ु क्ष
आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकररी चौकशी करण्यात आली आहे काय, चौकशीच्या अनुर्षींगाने या
प्रकररात दोर्षी आढळलेल्या व्यजक्तीं र शासनाने आतापयंत कोरती कार ाक केली

ा करण्यात

येत आहे ,
(४) नसल्यास, व लींबाची काररे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२३-०५-२०१८) : ी१) सदर इमारतीला ST+G+६ मजले अशी रहह ाशी
इमारत म्हरुन बाींिकाम पर ानगी हदली आहे .

व .स. ४२६ ी23) 
परीं तु, जागे र G+६ अशी इमारत आहे

ाणरज्य

केला जात आहे.

ापर चालु असन
ू हफ्े ल व्य साय

अनधिकृत बाींिकामास प्रर्ाग कायामलयामार्मत नो्ीस दे ण्यात आलेली आहे .

ी२) उपरोक्त प्रमारे व कासकाींनी
जागेचा

रील तपलशलाचे नमद
ु ह कारी अनधिकृत बाींिकाम करून

ापर करीत असल्याचे ननदशमनास आले आहे .

या प्रकररी व कासक

र्ोग ्ा िारकाींव रुध्द महाराषर प्रादे लशक

अधिननयम, १९६६ अींतगमत पोलीस
०८.१२.२०१७ रोजीच्या पत्रान् ये
ी३)

नगररचना

ारे, तुळीींज याींना गुन्हा दाखल करण्याबाबत हदनाींक

सक व रार शहर महानगरपाललकेने कळव ले आहे .

ी४) प्रश्न उद््ा त नाही.
___________

पुणे शहर आणण पररसरातीग जैववैववध्य उद्यानासाठी आरक्षक्षत (BDP) असगेल्हया
अनतिमणे वाढत असतानाच

(२९)

१०४९३२ (१२-०४-२०१८).

श्री.लभमराव तापिीर (खडिवासगा), प्रा.(श्रीमती) मेधा

िुगिणी (िोथरुड), श्री.ववजय िाळे (लशवाजीनईर) :
खुलासा करतील काय :(१) 

पुरे,

कोथरूड

येथील

चाींदरीचौका

ज ळ

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा

बाींिकाम

्े कडीर्ोड केल्याचा प्रकार हदनाींक १३ जाने ारी, २०१८ रोजी
आला आहे , हे खरे आहे काय,
(२)  असल्यास, पौड रोड

े िडयाांवर

े िडीफोड होत असल्हयबाबत

व्या सानयकाकडून

बेकायदे शीर

ा त्या सुमारासन ननदशमनास

रील चाींदरीचौकाज ळ अथश्री सोसाय्ीसमोर बीडीपी क्षेत्र तसेच

बा िन पररसरातील स े क्र. ६० येथे

डगा

िायरी, कोंढ ा, बा िन, कात्रज, आींबेगा

प ार पररसरात मोठ्या प्रमारात ्े कडीर्ोड करण्याचे काम राजरोसपरे सुरु असून त्याकडे
सींबींधित प्रशासनाचे दल
म होत असल्याचेही ननदशमनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय,
ु क्ष
(३) असल्यास, शहर आणर पररसरातील जै
्े कड्याीं र अनतक्रमरे

ैव ध्य उद्यानासा श आरक्षक्षत ीBDP) असलेल्या

ाढत असतानाच ्े कडीर्ोड सुद्धा जोरात सरु
ु असल्याचे माहे जाने ारी

ा त्या दरम्यान ननदशमनास आले, हे ही खरे आहे काय,

(४)  असल्यास, या प्रकररी सींबींधित बाींिकाम व्या सानयकाीं र तसेच याकडे दल
म करराऱ्या
ु क्ष
सींबींधित अधिकाऱ्याीं र शासनाकडून कोरती कार ाक करण्यात आली

ा येत आहे ,

(५)  नसल्यास, व लींबाची काररे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१९-०५-२०१८) : ी१) होय.
ी२)

ी३) अथश्री सोसाय्ी, बा िन खुदम समोरील ्े कडी र

श्री.काळे याींचेमार्मत स.नीं. ६०

येथे सरु
ु असलेल्या कामास महाराषर ररजनल अँड ्ाउन प्लॅ ननींग अक्् १९६६ मिील
तरतूदीनुसार

हद.

१२/०१/२०१८

रोजी

पुरे

महानगरपाललकेमार्मत

जागे रील ्े कडीर्ोडचे काम थाींबव ण्यात आलेले आहे .

नो्ीस

दे ण्यात

येऊन

व .स. ४२६ ी24) 
तसेच हहींगरे खुदम स.नीं. ३,४,५,६ पा्म सुरु असलेले खोदकामाबाबत सींबधित व र्ागाचे

तहसीलदार, ह ेली याींना हद.०८/०२/२०१८ च्या पत्रान् ये पुढील कार ाकसा श कळव ण्यात आले
आहे .

ी४)  पर
ु े महानगरपाललकेने बा िन खद
ु म येथील सरु
ु असलेल्या उत्खननाबाबत बाींिकाम व कास
व र्ाग झोन क्र. ३ जा क्र. ३/४६४८ हद. १२/०१/२०१६ अन् ये

ररष

पोलीस ननरीक्षक, हहींज डी

पोलीस स््े शन याींना एम.आर.्ी.पी. अॅक्् १९६६ च्या तरतुदीनस
ु ार गुन्हा दाखल कररेबाबत
कळव ले आहे. तद्नींतर सींबींधिताने ्े कडीर्ोड करण्याचे काम थाींबव ले आहे .

बाींिकाम व कास व र्ाग झोन क्र. २ हहींगरे खद
ु म येथील उत्खननाचे काम थाींबव ण्यात

आले आहे.

ी५) प्रश्न उद््ा त नाही.
___________
वारजे, िोथरूड, बावधन, भस
ु ारी िॉगनी, बागाजीनईर, ब्रबबेवाडी (ता.हवेगी, जज.पण
ु े) या
भाईातीग ओढे -नाल्हयाांवर अनतिमणे झाल्हयाबाबत

(३०)

१०५०९६ (०३-०४-२०१८).

श्री.लभमराव तापिीर (खडिवासगा) :

सन्माननीय

मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) 

ारजे, कोथरूड, बा िन, र्ुसारी कफलनी, बालाजीनगर, बबबे ाडी ीता.ह ेली, जज.पुरे)  या

र्ागातील ओढे -नाल्याीं र अनतक्रमरे झाली असल्याची बाब माहे जाने ारी, २०१८ मध्ये

ा त्या

दरम्यान ननदशमनास आली, हे खरे आहे काय,
(२)  असल्यास, उक्त र्ागातील बहुताींश ह कारी नैसधगमक ओढे -नाले ळव ण्यात आले असन
ू
त्या र मोठ्या प्रमारात अनतक्रमरे झाली असताींना महानगरपाललका प्रशासनाकडून कु लीही
कार ाक झालेली नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३)  असल्यास, उक्त बाब अनतशय गींर्ीर असन
ू याबाबत महानगरपाललका प्रशासनास
पत्रव्य हार

ळ
े ो ेळी

बै का केऊन कार ाक करण्याच्या सच
ू ना हदल्या असता कोरतीही कार ाक होत

नसल्याने शासनाकडून कोरती कायम ाही करण्यात येरार

ा येत आहे ,

(४)  नसल्यास, व लींबाची काररे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१९-०५-२०१८) : ी१) अींशत: खरे आहे .
ारजे स.क्र. ०९ येथील नाल्यामध्ये अनतक्रमर करुन लर्ींतीचे बाींिकाम केल्याचे
ननदशमनास आले होते. सदर बाींिकामास पुरे महानगरपाललकेतर्े नो्ीस दे ून ते बाींिकाम
माहे जाने ारी
ी२)

र्ेब्रु ारी २०१८ मध्ये पाडण्यात आलेले आहे .

ी३) प्रायमूव्ह कन्सल्ीं ् नुसार प्रस्ताव त करण्यात आलेल्या नाल्याींच्या आखरीमध्ये

बदल करण्यात आलेले आहे त. तत्कालीन व कास ननयींत्रर ननयमा लीतील तरतद
ु ीनस
ु ार काही

ह कारी आखरीमध्ये बदल करण्यात आलेले आहे. प्रायमुव्ह कन्सल्ीं ् अह ालानुसार
पा साळी पाण्याचा ननचरा होण्यासा श नाल्याची आखरी लाींबी रुीं दी
रव ण्यात आली आहे.

उीं ची ननजश्चत करुन

व .स. ४२६ ी25) 
पुरे महानगरपाललका प्रशासनामार्मत नाल्या र अनतक्रमर आढळल्यास त्या र

ेळो ेळी

नो्ीस दे ून कार ाक करण्यात येत असते. त्याचप्रमारे नाल्याची आखरी, लाींबी, रुीं दी, उीं ची

पुरे महानगरपाललकेमार्मत प्रायमव्ू ह कन्सल्ीं ् याींची नेमरक
ू करुन त्याींच्या अह ालानुसार
ननजश्चत करण्यात आलेली आहे .
ी४) प्रश्न उद््ा त नाही.

___________

शहीद जवानाांच्या िु ु ां ब्रबयाांची िायमस्वरूपी दे खभागीची योजना आख्याबाबत
(३१)

१०५५३७ (०३-०४-२०१८).

श्री.मोहन फड (पाथरी), श्री.ओमप्रिाश ऊफम बच्चू िडू

(अचगपूर), श्री.ववनायिराव जाधव-पा ीग (अहमदपूर), श्री.लशरीषदादा चौधरी (अमळनेर) :
सन्माननीय माजी सैननिाांचे िल्हयाण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातन
ै ी मागील ३
ू दे शाच्या सींरक्षरासा श लषकरात र्रती होराऱ्या ज ानाींपक
अनेक ज ानाींना

र्षामत

ीरमरर प्राप्त झाल्यानींतर शासनाने त्या ज ानाींच्या कु्ुींबबयाींना आधथमक

मदत दे ण्याची कोर्षरा केली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, राज्यातील ककती शहीद ज ानाींच्या कु्ुींबबयाींना शासनाने मदत हदली आहे,

(३) असल्यास, राज्यातील तरुराींनी मोठ्या प्रमारात लषकरात र्रती व्हा े यासा श शासन
त्याींच्या कु्ुींबबयाींसा श कायमस् रूपी दे खर्ालीची योजना आखरार आहे काय,

(४) असल्यास, ज ान सीमे र कायमरत असताना तसेच नन त्ृ त झाल्यानींतरही राज्यातील
पोलीस

प्रशासनाकडून त्या ज ानाींचा आदर राखला जा ा यासा श कोरती उपाययोजना

करण्यात येरार

ा येत आहे ,

(५) नसल्यास, व लींबाची काररे काय आहे त ?
श्री. सांभाजी पा ीग-ननगांईेिर (२१-०५-२०१८) : ी१) होय, खरे आहे.
१) शासन ननरमय, सा.प्र.व .क्र.मासैम १०९९/१६६१/प्र.क्र. १२६/९९/२८ हदनाींक ४/१०/२०००

अन् ये ीहदनाींक १/५/१९९९ ते ३१/३/२०१६ पयंत ५ लक्ष प्रत्येकी) 

२) शासनननरमय, सा.प्र.व .क्र.मासैम-२०१६/प्र.क्र.९२(१)/२०१६/२८,हद.३०/११/२०१६ अन् ये
(हदनाींक १/४/२०१६ ते ३१/३/२०१७ - रु. ८ लक्ष प्रत्येकी) 
(हदनाींक १/४/२०१७ ते ३१/१२/२०१७ - रु. ८.५० लक्ष प्रत्येकी) 
३) शासन ननरमय, सा.प्र.व .क्र.मासैम-२०१७/(प्र.क्र.३१०)
२०१७/२८, हदनाींक २७/३/२०१८ अन् ये १/१/२०१८ पासन
ू प्रत्येकी रु. २५ लाख इतकी आधथमक
मदत दे ण्यात येत आहे .
ी२) मागील ३ आधथमक

र्षाममध्ये शहीद झालेल्या ४९ ज ानाींच्या कु्ुींबबयाींना एकूर रुपये ३.४४

को्ी इतकी शासनाची आधथमक मदत दे ण्यात आलेली आहे .

ी३) शहीद ज ानाींच्या कु्ुींबबयाींची कायमस् रुपी दे खर्ाल करण्यासा श खालील प्रमारे केंद्र
राज्य शासनाच्या योजना आहे त.

१) केंद्र शासनाकडून शहीदाींच्या व ि ा पत्नीस सैननकाच्या मत्ृ यूच्या

इतकी तहहयात ललब्रलाकज्ड र्ॅलमली पेन्शन मींजूर करण्याची तरतूद आहे .

ेळच्या

ेतना

व .स. ४२६ ी26) 

२) शा.नन. क्र. आर्ीए-१०८२-३५०२-सीआर १००-१६ अ, हद. ०२/०९/१९८३ अन् ये युध्दात

ककीं ा

सैन्य

व्यक्तीस

दलातील

गम-३

से ेत

असताींना

मत्ृ यू

पा लेल्या

सैननकाींच्या

कु्ुींबातील एका

गम- ४ मिील १५% आरक्षक्षत पदाींपैकी उपलब्ि पदाीं र ननयक्
ु त दे ण्याची

तरतूद आहे .

३) शा.नन.क्र.मासैम-१०९९/१६६१/प्र.क्र.१२६/९९/२८,हदनाींक ४/१०/२००० मिील तरतूदीनुसार

शहीद ज ानाींच्या कु्ुींबबयाींना शासनाकडून लमळालेल्या आधथमक मदतीपैकी ८०% रक्कम मुदत
े ीत गींत
े ररता कायमस् रुपी आधथमक मदत उत्पन्नाचे स्तोत्र ननमामर केले जाते.
ु न
ू त्याींचक

४) शासन ननरमय क्रमाींक एचडीएर् १०७९/२२२९२०(५३७) सालश- ५ हद. १४/०१/१९८५

अन् ये शासनमान्य अनुदाननत अध्यापक व द्यालयात लशक्षर केराऱ्या तसेच शासनमान्य
अनुदाननत लशक्षर सींस्थेतून लश रकला

बेतरे यासारखे पा यक्रम लशकत असलेल्या माजी

सैननकाींच्या पत्नीींना/व ि ाींना दरमहा व द्या ेतन दे ण्याची तरतूद आहे .
५)

कल्यारकारी

ननिी

सि
ु ाररत

ननयम

२००१

(सि
ु ाररत आ त
ृ ी

२०१६)

मिील

तरतूदीनुसार माजी सैननक व ि ा याींना रोजगार/स् ींयरोजगार प्रलशक्षर केरेकररता तसेच

त्याींच्या पाल्याींच्या लशक्षराकररता आधथमक मदत दे ण्याची तरतूद असून त्याींचेद् ारे स् ींयरोजगार
सुरु केल्यास रुपये ३ लाखा पयंत आधथमक मदत दे ण्याची तरतूद आहे .
६)

कल्यारकारी

ननिी

सि
ु ाररत

ननयम

२००१

(सि
ु ाररत आ त
ृ ी

२०१६)

मिील

तरतूदीनुसार माजी सैननक पत्नी/व ि ा याींचेद् ारे बचत ग् तयार करताींना त्यामध्ये ककमान

तीन व ि ाींना सहर्ागी करुन केण्याचे बींिन असून सदर बचत ग्ाच्या व्य सायाकररता रु.१०
लाखा पयंत आधथमक मदत दे ण्याची तरतूद आहे .
ी४)

ज ान सीमे र

कायमरत

प्रशासनाकडून ज ानाींचा

असताींना

आदर

तसेच

नन त्ृ त

राखण्यासा श खाली

त्याींचेसमोर नमूद उपाय योजना करण्यात येत आहे त.

झाल्या र

नमद
ू

राज्यातील

शासन

पोललस

ननरमय/पररपत्रकाद् ारे

१) शासन ननरमय क्रमाींक सींकीरम १०९९/३१३६/प्र.क्र. २७२/९९/२८ हद. २६/११/१९९९-माजी

सैननकाींना सैजन्याची

ागरूक दे ण्याबाबत

२) शासन ननरमय क्रमाींक मासैम १०००/७८६/ प्र.क्र. ९५(२०००)/२८, हदनाींक २८/०९/२०००आजी/माजी

सैननकाींच्या

मागण्या/अडीअडचरी

सोडव ण्याबाबत

मा.जजल्हाधिकारी

याींच्या

अध्यक्षतेखाली दर तीन महहन्याला एक दरबार र्रव रे.
३) शासन ननरमय क्रमाींक सैकव

१०९९/२८८/ प्र.क्र. ४०(९९)/२८, हदनाींक १६/०१/२००१ -

राज्यातील आजी/माजी सैननकाींचे प्रश्न सोडव ण्यासा श तालुका पातळी र मा.तहलसलदार याींच्या
अध्यक्षतेखाली दर सहा महहन्याींनी तालक
ु ा स्तरा र बै क.

४) शासन ननरमय क्रमाींक मासैक २००२/ प्र.क्र. १२५/२००२/२८ हदनाींक २९/११/२००२ -

राज्यातील माजी सैननकाींना बींदक
ु ीचा पर ाना, स् स्तिान्य दक
ु ान, लसलीगमिील शेतजमीनीचे
ा्प,

नन ासी

र्ख
ू ींड

ा्प

इत्यादी

सुव िा/स लती

जजल्हाधिकारी याींच्या अध्यक्षतेखाली प्रत्येक महहन्याला बै क.

लमळ ून

दे ण्यासा श

मा.अप्पर

व .स. ४२६ ी27) 
५) शासन ननरमय क्रमाींक एमआयएस १००६/ प्र.क्र.३०९ /व .शा. ४ हदनाींक ०४/१०/२००७आजी/माजी

सैननकाींच्या

कु्ुींबबयाींना

सींरक्षर

दे ण्यासा श

जजल्हयातील

जजल्हा

पोललस

अधिक्षक याींच्या अध्यक्षतेखाली दरमहा बै क.
६) शासन पररपत्रक क्र. सींकीरम २०१७/ प्र.क्र. १५०/३०, हदनाींक १२/१०/२०१७ प्रजासत्ताक हदन
पत्नीना

आक-

स् ातींत्रय हदन या राषरीय ध् जारोहन कायमक्रमास शहीद ज ानाींच्या
डील याींना सन्मानपू क
म ननमींत्रर.

ी५)  प्रश्न उद््ा त नाही.

___________

पुणे शहरात पालसांईववनाच अॅम्ब्यग
ु न्स रस्त्यावर धावत असल्हयाबाबत
(३२)

१०५८२१ (१८-०४-२०१८).

प्रा.(श्रीमती) मेधा िुगिणी (िोथरुड) :

सन्माननीय

मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पुरे शहरातील अजग्नशामक दलाची अॅम्ब्युलन्स पालसींगव नाच िा त असल्याचे माहे
नोव्हें बर, २०१७ मध्ये
(२)

असल्यास,

ा त्या दरम्यान ननदशमनास आले, हे खरे आहे काय,

अजग्नशामक

दलाची

अॅम्ब्युलन्सच्या

पालसींगची

माहहती

आर्ीओच्या

अलर्लेखा र उपलब्ि नसल्याचेही ननदशमनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, आर्ीओज ळ रुग्र ाहहका

श

ाहहकेची

असतानाही रुग्र ाहहकेमध्येच मोठ्या प्रमारात श
अॅम्ब्युलन्समध्ये सुरु आहे त, हे ही खरे आहे काय,

ेग ेगळी नोंदरी कररे आ श्यक

ाहून नेण्याचे प्रकार अजग्नशामक दलाच्या

(४) असल्यास, उक्त प्रकररी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीमध्ये काय आढळून
आले, त्यानुर्षींगाने शासनाने सींबधित अधिकारी/कममचाऱ्याीं र कोरती कार ाक केली
येत आहे ,

ा करण्यात

(५) नसल्यास, व लींबाची काररे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१९-०५-२०१८) : ी१), ी२)
पुरे

महानगरपाललकेच्या

ॲम्ब्युलन्सपैकी

अजग्नशमन

ी३) हे खरे आहे .
व र्ागाकडे

सध्या

कायमरत

असलेल्या

ाहन क्र. MH १२ RR ०७०५ या ॲम्ब्युलन्सचे पालसींग

२७/०८/२०१७ रोजी पयंत होती. सदरचे

६

ैिता हद.

ाहन माहे ऑगस्् २०१७ मध्ये आर.्ी.ओ. मार्मत

तपासून केऊन कर््नेस सह्म कर्के् प्राप्त कररे अपेक्षक्षत होते.
तथावप, मा.स ोच्च न्यायालयाने हदलेल्या आदे शानस
ु ार

लाींबीच्या ब्रेक्े जस््ीं ग रॅ क असरे बींिनकारक केल्यामळ
ु े

ाहन तपासरीसा श २५० लम्र
प्रादे लशक परर हन कायामलयाकडे

ाहन तपासरीसा श २५० लम्र लाींबीच्या ब्रेक्े जस््ीं ग रॅ क उपलब्ि नसल्याने सदर

ाहन

क्र.MH-१२-RR-०७०५ या ॲम्ब्यल
ु न्सचे पालसींग करता आले नाही.
तद्नींतर हद.२९/१२/२०१७ रोजी झेंडे ाडी ता.परु ीं दर येथे

ाहन तपासरीसा श २५० लम्र

लाींबबच्या ब्रेक्े जस््ीं ग रे क प्रादे लशक परर हन कायामलयाने उपलब्ि करुन हदल्यानींतर उपलब्ि
शेड्युलनुसार हद.२४/०२/२०१८ रोजी सदर
करण्यात आले आहे .

ाहन क्र.MH-१२-RR-०७०५ या रुग्र ाहहकेचे पालसींग

व .स. ४२६ ी28) 
ी४) अींशत: खरे आहे.
नागररकाींच्या मागरीनस
ु ार अशा सुव िा पुर ाव्या लागतात, ही

र्ेब्रु ारी २०१८ मध्ये नव्याने ३ श
कायामलयाकडील

स्तुजस्थती आहे. तथापी

ाहहका दाखल झाल्या असन
ू त्याचे प्रादे लशक परर हन

ाहन नोंदरी प्रकक्रया सरु
ु आहे.

ी५) प्रश्न उद््ा त नाही.

___________

पुणे शहरातीग स्पीड ब्रेिर बसववताना ननिष पाळगे जात नसल्हयाबाबत
(३३)

१०५८९३ (१९-०४-२०१८).

प्रा.(श्रीमती) मेधा िुगिणी (िोथरुड) :

सन्माननीय

मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१)  पर
ु े शहरातील स्पीड ब्रेकर बस ताना ननकर्ष पाळले जात नाही, हे खरे आहे काय,

(२)  असल्यास, स्पीड ब्रेकर कसे असा ेत याबाबतचे ननकर्ष असून इींडडयन रोड कफग्रेीं सची
ीआयआरसी)  ननयमा ली आहे त्यानुसार मुख्य रहदारीच्या रोड र स्पीड ब्रेकर बसव ण्यास येत
नाही असा ननयम असल्याचेही ननदशमनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३)  असल्यास, शहरात अींतगमत रस्त्यासह मुख्य रस्त्या रही मोठ्या प्रमारात स्पीड ब्रेकर
बसव ण्यात आले असन
ू या

र्षामत आतापयंत

ाहतक
ू पोललसाींनी ११६ ह कारी रबरी स्पीड

ब्रेकर बसव ण्यास मान्यता हदली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४)  असल्यास, सदरहू बाबीींमळ
अपकाताचा िोखा
ु े ाहतुकीला अडथळा, ाहनचालकाींना त्रास
असताना प्रशासनाकडून यासींदर्ामत कोरती दखल केण्यात येत नाही, हे ही खरे आहे काय,
(५)  नसल्यास, व लींबाची कररे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१९-०५-२०१८) : ी१), ी२)
लोकप्रनतननिीींचे

मागरीनुसार

जागे रील

ाहतक
ु

ी३) पुरे महानगरपाललकेमार्मत नागररक,
रहदारीच्या

पररजस्थतीनुसार

पुरे

महानगरपाललकाींच्या व व ि व र्ागाींचे मागरीनुसार, तसेच इींडडयन रोड कफग्रेसची ीआयआरसी) 
ननयमा ली गनतरोिक नस
ु ार कररेत येतात.

इींडडयन रोड कफग्रेसच्या ीआयआरसी)  ननयमा ली मिील मागमदशमक तत् ानस
ु ार शहरी

र्ागातील

ाहतुक ननयींत्ररासा श तीन प्रकारचे गनतरोिक उर्ाररी कररेबाबत नमूद आहे त.

१) गतीरोिक २) रम्बलजस्रप्स ३) रस्ता रुीं दी ननबंधित कररे.

त्यास अनुसरुन जागे रील रहदारीच्या पररजस्थतीनुसार गनतरोिक उर्ाररीचे कामे पुरे

महानगरपाललकेमार्मत कररेत येतात.

पुरे महानगरपाललकेचे क्षेबत्रय कायामलय,

ाहतूक ननयोजन व र्ाग

पथ व र्ागामार्मत

पुरे शहरामध्ये व व ि ह कारी गनतरोिक बनव ण्यात येतात. सदरचे गनतरोिक
पोलीस व र्ागाची पर ानगी केऊन करण्यात येतात.
ी४) गतीरोिक उर्ाररीमुळे

नसन
ू तसेच पर
ु े शहरातील

ाहतक
ु ीला अडथळा,
ाहतक
ु ी र ननयींत्रर

ाहनचालकाींना त्रास

अपकाताचा िोका होत

े रेसा श सींर्ाव्य अपकात ्ाळरे गनतरोिक

उर्ाररीमुळे शक्य होत असल्याची बाब ननदशमनास आलेली आहे .
ी५) प्रश्न उद््ा त नाही.

ाहतूक

___________

व .स. ४२६ ी29) 
पुणे येथे महाळुांईे ते मनपा बससेवा बांद िर्यात आल्हयामुळे प्रवाशी,
ववदयाथी व िामईार याांचे हाग होत असल्हयाबाबत

(३४)

१०८८१९

(१८-०४-२०१८).

श्री.सांग्राम

थोप े

(भोर),

श्री.अलमत झनि (ररसोड), श्री.अलमन प े ग (मांब
ु ादे वी) :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.जयिुमार

ईोरे

(माण),

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील

ी१)  पर
ु े येथे महाळींु गे ते महानगरपाललका बससे ा बींद करण्यात आल्यामळ
ु े प्र ाशी, व दयाथी
कामगार याींची गैरसोय होत असून त्याींना जी

असल्याने त्याींच्यात तीव्र नाराजी

िोक्यात कालून प्र ास करा ा लागत

असींतोर्ष पसरला असल्याचे माहे जाने ारी, २०१८ मध्ये

ा

त्या दरम्यान ननदशमनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
ी२)  असल्यास, महाळुींगे ते मनपा बस से ा त् रीत सुरु करण्याबाबत शासनाने कोरती
कायम ाही केली

ा करण्यात येत आहे ,

ी३)  अदयाप कोरतीच कायम ाही करण्यात आली नसल्यास, व लींबाची काररे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१९-०५-२०१८) : ी१)

ी२) पी.एम.पी.एम.एल. महामींडळामार्मत मागम

क्र.१२० महानगरपाललका ते म्हाळींु गे असा बसमागम सींचलनात होता. परीं तू या मागाम र म्हाळींु गे
ते र्ोसरी या अींतरामध्ये प्र ासी र्ारमान अत्यींत कमी असल्यामुळे, तसेच सदर मागाम रील
शेड्युलच्या खेपा पूरम होत

नसल्याने हदनाींक ०८/११/२०१७ रोजी

सदर मागम खींडीत करुन

प्र ाशाींच्या सोकसा श महानगरपाललका ते चाकर आींबे ार चौक बससे ा चालू

े ण्यात आली

आहे , हे खरे आहे .

त्याच प्रमारे म्हाळींू गे पररसारातील प्र ाशी व द्याथी नागररक याींची

गैरसोय होऊ नये

या करीता र्ोसरी ते म्हाळुींगे एम.आय.डी.सी. असा श्ल बस मागम सींचलनात
आलेला आहे .

तसेच र्ोसरी येथुन पुरे

े ण्यात

वपींपरी धचींच ड शहरात जारे-येरेसा श महामींडळामार्मत

व व ि मागांच्या बसेस ३ ते ५ लम.

ारीं ारीतेने सद्या सींचलनात असन
ू त्याचा प्र ाशी लार्

केत आहे त.

तसेच म्हाळुींगे पररसरातील औद्योधगक पररसरातील कामगार प्र ाशाींच्या सोकसा श मागम

क्र.३४३

डगाीं

मा ळ ते आींबे ार चौक हा बस मागम १५ लम.

करण्यात आलेला आहे.
उपरोक्त प्रमारे म्हाळींु गे गा

एम.आय.डी.सी. पररसरातन
ू सद्या सींचलनात असलेल्या

बससे ेचा कायमर्ार व द्याथी कामगार
तसेच

म्हाळुींगेगाीं

ारीं ारीतेने नव्याने सुरु

पररसरातील

पररसरातील नागरीक केत आहे त.
ाढते

नागरीकरर

ता्यामध्ये नव्याने बसेस दाखल झालेनींतर म्हाळुींगेगाीं

पाहता

महामींडळाच्या बस

ते ननगडी असा नव न बस मागम सुरु

करण्याचे ननयोजन करण्यात आले असन
ू नव न बसेस उपलब्ि करण्यासा श प्रयत्न सरु
ु
आहे त.

ी३) प्रश्न उद््ा त नाही.
___________

व .स. ४२६ ी30) 

नालशि महानईरातीग बहुताांश लमठाक दि
ु ानदाराांनी अजननप्रनतबांधात्मि
उपाययोजना िर्यािडे दग
म िरीत असल्हयाबाबत
ु क्ष
(३५)

१०९५१२ (१९-०४-२०१८).

श्रीमती सीमाताक हहरे (नालशि पजश्चम) :

सन्माननीय

मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) नालशक महानगरातील बहुताींश लम ाक दक
ु ानदाराींनी अजग्नप्रनतबींिात्मक उपाययोजना
करण्याकडे दल
म करीत ननयमाींचे उल्लींकन केल्याचा प्रकार माहे जाने ारी, २०१८ मध्ये ा त्या
ु क्ष
दरम्यान ननदशमनास आला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, अशा बहुताींश लम ाकव क्रेत्याींकडून के ळ शफप ॲक््
अन्न पर ाना काढून
व्य साय सुरु करण्यात आलेले आहे त मात्र सुरक्षक्षततेच्या दृष्ीने या दक
ु ानदाराींनी कोरतीही
उपाययोजना राबव लेली नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, यापू ी शहरात दोन मी ाक व क्रेत्या दक
ु ानाींमध्ये गॅसगळती हो ून स्र्ो्
झाल्याचा प्रकार असताींना अद्याप अशा दक
ु ाींनानी अजग्नप्रनतबींिक यींत्ररा अथ ा सुरक्षेच्या
दृष्ीने कोरत्याही उपाययोजना सुरु केलेल्या नाही अथ ा प्रशासनाकडून र्ायर ऑडड् झालेले
नाही, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उक्त प्रकरराची शासन सींपूरम चौकशी करुन दोर्षी दक
ु ानदाराीं र कार ाक
कररार आहे काय,

(५) नसल्यास, व लींबाची काररे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२४-०५-२०१८) : ी१)  अींशत: खरे आहे .
(२) अींशत: खरे आहे.
बहुताींश लम ाक दक
और्षि प्रशासन याींचा
ु ानदाराींनी र्क्त शफप ॲक्् आणर अन्न
पर ाना केऊन व्य साय सुरु केले असून, महानगरपाललकेचा पर ाना केतलेला नाही.
तसेच, शहरातील लम ाकची दक
ु ाने लमश्र

ापराच्या इमारतीमध्ये तळमजल्या र असन
ू ,

बहुताींश दक
ु ानाींमध्ये आग व झव ण्याचे नळकाींडे े लेली आहे त.
(३) महानगरपाललकेमार्मत शहरातील लम ाकच्या दक
ु ानाींची तपासरी मोहहम राबव ण्यात

आलेली असन
ू , त्याींना आगप्रनतबींिक उपाययोजना म्हरून आग व झव ण्याचे नळकाींडे
नसल्यास

ा पुनर्
म रर केलेले नसल्यास तशा पुतत
म ा कररेबाबत महानगरपाललकेमार्मत सूचना

दे ण्यात आल्या आहे त.
(४)

गॅसगळती

होऊन

स्र्ो्

झाल्याचा

प्रकार

झालेल्या

दोन्ही

दक
ु ानदाराीं र

पोलीस

प्रशासनामार्मत गुन्हा नोंदव ण्यात आला आहे . त्यापैकी एका दक
ु ानदाराने सदर ह कारचा
व्य साय बींद केलेला आहे .
(५) प्रश्न उद््ा त नाही.
___________

व .स. ४२६ ी31) 
मागेईाांव (ता.जज.नालशि) येथे महानईरपालगिेमाफमत IHSDP योजनेंतईमत म्हाळदे , सायने या
भाईात घरिुगे बाांध्यात आगी असून तेथे प्राथलमि सोयी सुववधा उपगब्ध नसल्हयाबाबत
(३६) १०९७१५ (१२-०४-२०१८).

श्री.आलसफ शेख (मागेईाांव मध्य) :

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) मालेगाीं

सन्माननीय मुख्यमांत्री

ीता.जज.नालशक)  येथे महानगरपाललकेमार्मत IHSDP योजनेंतगमत म्हाळदे , सायने

या र्ागात करकुले बाींिण्यात आली असन
या दोन्ही ह कारी प्राथलमक सोयी सवु िा,
ू
दळर ळर

इतरही अनेक सुव िा उपलब्ि नसरे तसेच या करकुलाींच्या बाजूलाच मालेगाीं

महानगरपाललकेचे डींवपग ग्राउीं ड असल्याने नागररकाींचे आरोग्य िोक्यात आले असल्याचे माहे
जाने ारी, २०१८ मध्ये

ा त्या दरम्यान ननदशमनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकररी शासनाने कोरती कायम ाही केली

ा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, व लींबाची काररे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२४-०५-२०१८) : ी१)  हे खरे नाही.
आयएचएसडीपी योजनेंतगमत करकुल योजनेच्या ह कारी मींजूर प्रकल्प अह ालानुसार

रस्ते, पारीपरु

ा, मलनन:स्सारर व्य स्था, मलशध्
ु दीकरर केंद्र, व द्यत
ु व्य स्था, कम्यनु न्ी

सें्र इत्यादी कामे र्ेज १,२

३ सा श पुरम असून, ककऑक्स, इन्र्ाममल माके् ही कामे सुरु

करण्यात आलेली आहे त. तसेच शाळा इमारतीचे काम अींनतम ्प्प्यात आहे .

महानगरपाललका क्षेत्रात डम्पीींग ग्राऊींडसा श पयामयी जागा उपलब्ि नसल्याने, म्हाळदे
येथील डम्पीींग ग्राऊींड स्थलाींतरीत करण्यासा श जजल्हाधिकारी, नालशक याींना पयामयी जागा
उपलब्ि करुन दे ण्याबाबत सन २००७ पासन
ू महानगरपाललकेमार्मत पा परु ा ा सरु
ु आहे .

येथील करकुल योजनेत लार्ाथी स्थलाींतरीत झालेले नसल्याने नागररकाींचे आरोग्य

िोक्यात येण्याचा प्रश्न उद््ा त नाही.

(२) अजस्तत् ातील म्हाळदे येथील डम्पीींग ग्राऊींड रील कचऱ्याचे बायोमायननींग पध्दतीने
व लगीकरर

प्रकक्रया यींत्र महानगरपाललकेमार्मत बसव ण्यात आलेले आहे . त्यामिन
ु खत

ननलममती करण्यात येत असून, कचऱ्याची योग्यररत्या व ल्हे ा् ला ण्यात येत आहे. तसेच
डम्पीींग ग्राऊींडसा श आ श्यक पोहच रस्ता, सींरक्षर लर्ींत

ननचऱ्यासा श ग्ारी इत्यादी

बाींिकामे महानगरपाललकेमार्मत प्रस्ताव त करण्यात आलेली आहे त.
(३) प्रश्न उद््ा त नाही.
___________
मागेईाांव (जज.नालशि) महानईरपालगिेने सांपाहदत िेगेल्हया जलमनीची
किां मत वेळेवर अदा िेगी नसल्हयाबाबत
(३७) १०९७१७ (१२-०४-२०१८).

श्री.आलसफ शेख (मागेईाांव मध्य) :

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

व .स. ४२६ ी32) 
(१) मालेगाीं

ीजज.नालशक)  महानगरपाललका याींनी

ेळो ेळी खाजगी जलमन मालकाकडून

जलमन सींपाहदत केले होती पींरतू त्या जलमनीची ककीं मत
जागा

मालकाींनी

को्य िी

रुपयाींची

मागरी

करुन

ेळे र अदा केली नसल्याने खाजगी

मालेगाीं

महानगरपाललका

व रुध्द

न्यायालयात दा ा दाखल केला असून सदर दाव्याींचे ननरमय महानगरपाललकाव रुध्द लागला
असून यामुळे महानगरपाललके र

ारीं ार जप्तीची कार ाक होत असल्याने महानगरपाललका

पदाधिकाऱ्याींची प्रनतमा मलीन होत असल्याचे माहे जाने ारी, २०१८ मध्ये

ा त्या दरम्यान

ननदशमनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, काही जलमन मालकाींनी जलमन मुल्याीं र व्याजाची रककम लमळरे कामी दा े

दाखल केले असून सदरहू ननरमय महानगरपाललकेच्या व रुध्द लागल्यामुळे महानगरपाललकेसे
को्य िी रुपये न्यायालयात र्ररा करा े लागले पींरतू याबाबत शासनाची मींजुरी केण्यात
आली होती का तसेच महानगरपाललकेचे मुख्य लेखा पररक्षक, अींतगमत लेखा पररक्षक,
लेखाधिकारी याींचे

ररल प्रकररी स् यींम स्पष् अलर्प्राय केण्यात आला होता काय याबाबत

अदयापही कोरताही खल
ु ासा सींबधीं ित करीत नसल्याने सींरम म ननमामर झाला आहे हे लक्षात
केता शासन त् रीत चौकशी करुन आ श्यक कायम ाही कररार

ा करीत आहे ,

(३) नसल्यास, व लींबाची काररे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२५-०५-२०१८) : ी१)  अींशत: खरे आहे .
मालेगा

महानगरपाललका

जलमनीींची ककीं मत जमीन मालकाींना
तथावप,
लमळण्याबाबत

सींबींधित

जमीन

मा.न्यायालयात

क्षेत्रातील

तत्कालीन

नगरपाललकेने

ेळो ेळी अदा केलेली आहे.

मालकाींनी
दा े

दाखल

र्-ू सींपादन
केले

कायद्यानुसार

आहे त.

त्यापैकी

सींपाहदत
ाढी
मुख्य

केलेल्या
मोबदला

५

प्रकररे

मा.न्यायालयात प्रलींबबत असन
ू , त्यापैकी दोन प्रकररात मा.न्यायालयाच्या आदे शानस
ु ार जप्ती
फरीं ् बजा ल्यामळ
ु े , जप्तीची कायम ाही थाींबव ण्याकरीता रु.७५ लक्ष

रु.२० लक्ष रक्कम

महानगरपाललकेमार्मत मा.न्यायालयात जमा करण्यात आली.

या पाश् र्
म ूमी र र्ूसींपादनाच्या प्रकरराींचा अ्यास करुन अह ाल सादर करण्यासा श

महानगरपाललकेने महापौर याींच्या अध्यक्षतेखाली सलमती ग शत केली आहे.

या प्रकरराींत मा.न्यायालयाने हदलेल्या आदे शानुसार सींबींधित जमीन मालकाींना अदा

करा याच्या

ाढी

मोबदल्याच्या रकमेबाबत सलमतीने जलमन मालकाींसोबत

ा्ाका्ी करुन,

ननजश्चत करण्यात आलेली रक्कम ्प्प्या-्प्प्याने दे ण्याचे महानगरपाललकेमार्मत

रव ण्यात

आले आहे.
(२) महानगरपाललकेने जमीन सींपादनासींदर्ामत र्-ू सींपादन कायद्यानस
ु ार कायम ाही केली असन
ू ,
जमीन मालकाींशी

ा्ाका्ी करुन,

केलेली आहे .

ैिाननक कायम ाही पुरम करुन, र्ू-सींपादन प्रकक्रया पुरम

(३) प्रश्न उद््ा त नाही.
___________

व .स. ४२६ ी33) 

मागेईाांव (जज.नालशि) तागुक्यात दोन हदवसाआड पाणीपुरवठा होत असल्हयाबाबत
(३८) १०९७२७ (१४-०४-२०१८).

श्री.आलसफ शेख (मागेईाांव मध्य) :

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)  मालेगाीं

ीजज.नालशक)  शहरामध्ये दोन हद साआड पारीपुर

असल्याचे माहे जाने ारी, २०१८ मध्ये

सन्माननीय मुख्यमांत्री
ा व र्ागामार्मत होत

ा त्या दरम्यान ननदशमनास आले आहे , हे खरे आहे

काय,
(२)  असल्यास, उक्त प्रकररी नागररकाींना ककमान एक हद साआड पारीपुर

ा करण्याबाबतचे

पत्र स्थाननक लोकप्रनतननिीींनी दे ऊनही कोरतीही कायम ाही करण्यात आली नाही, हे ही खरे
आहे काय,
(३)  असल्यास, मालेगा

शहरास ननयलमत पारीपुर

करण्यात येत आहे ,

ा करण्याबाबत कोरती कायम ाही केली

ा

(४)  नसल्यास, व लींबाची काररे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२४-०५-२०१८) : ी१)  हे खरे नाही.
(२) हे खरे नाही.
मालेगा
इतका पारीपुर

महानगरपाललकेमार्मत व र्ागननहाय एक हद साआड पध्दतीने ३५ लमनन्े
ा केला जात असून, पारी

ा्पाचे प्रमार ९० लल्सम दरडोक असे आहे .

(३) केंद्र शासनाच्या योजनेंतगमत ३० एमएलडी जलशुध्दीकरर केंद्राचे काम प्रगतीपथा र असून,
शहरात १६ उीं च न ीन जलकींु र्ाचे काम अींनतम ्प्प्यात आहे . तसेच अनतररक्त पारीसाठ्याची
गरज लक्षात केऊन

ावर्षमक अनतररक्त ८०० द.ल.क.र्ू.

अजस्तत् ातील योजनेसा श ३००

द.ल.क.र्ू. असे एकूर ११०० द.ल.क.र्ू. पाण्याचे आरक्षर मींजूर करण्यात आले आहे.
(४) प्रश्न उद््ा त नाही.

___________
मागेईाांव (ता.जज.नालशि) मधीग महे वीनईर, कफरदौसईांज, नोमानी नईर,
ईुगश्नाबाद,श्फीयाबाद येथे दवु षत पाणीपुरवठा होत असल्हयाबाबत
(३९) १०९७३२ (१८-०४-२०१८).

श्री.आलसफ शेख (मागेईाांव मध्य) :

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)  मालेगाीं

ीता.जज.नालशक)  येथील अली अकबर ्ाकी

ल कर र्रत नाही तसेच एखादे

सन्माननीय मुख्यमांत्री

रील पींप कमी असल्यामुळे पींप

ेळी मो्ार खराब झाली तर पारी सप्लाय ४/५ तास उलशराने

तसेच कमी दाबाने होत असन
ू तसेच कार पारी लमळत असल्याची तक्रार नागररक

ारीं ार

सींबींधित अलर्यींत्यास दे त असूनही या महत् ाच्या तक्रारीकडे दल
म करण्यात येत असल्याचे
ु क्ष
माहे जाने ारी, २०१८ मध्ये

ा त्यादरम्यान ननदशमनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

व .स. ४२६ ी34) 
(२)  असल्यास, महे ीनगर, कर्रदौसगींज, नोमानी नगर, गुलश्नाबाद,श्र्ीयाबाद येथील नागररक

ारीं ार तक्रारी करुन त्रस्त झाले असल्याने शासनाने याबाबत चौकशी करुन आ श्यक ती

कायम ाही कररार

ा कररत आहे काय,

(३)  नसल्यास, व लींबाची काररे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२१-०५-२०१८) : ी१) 

ी२)  मालेगा

महानगरपाललकेमार्मत अली अकबर

द ाखाना येथे जस्थत आझादनगर जलकींु र्ाव्दारे गुलशनाबाद, महे ी नगर, कर्रदौसगींज, नुमानी
नगर, गल
ु शनाबाद, शर्ीयाबाद इत्यादी र्ागात पारीपरु

ा केला जातो.

सदर जलकींु र् र्रण्यासा श पींपीींग करीता १०० हफसमपफ र क्षमतेचे दोन मो्र पींप

कायामन् ीत असून, ते जलकींु र् र्रण्याच्या कामासा श पुरेसे आहे त.

माहे जाने ारी, २०१८ मध्ये पाच हद स ताींबत्रक काररास्त

आझादनगर जलकींु र्ची

पींपीींग व स्कळीत झाली होती. त्या र लगेच दरु
ु स्तीचे काम करुन पींपीींग चालू करुन जलकींु र्
र्रण्याचे काम करण्यात आले

जलकींु र्ात पाण्याची परु े शी पातळी उपलब्ि होताच या

जलकींु र्ाव्दारे पुरेशा दाबाने सुरळीत पारीपुर

ा करण्यात आला आहे .

माहे जाने ारी, २०१८ मध्ये आझादनगर जलकींु र्ाच्या र्ागात कार पारी पुर

ा होत

असल्याबाबत प्राप्त झालेल्या तक्रारीनुसार, व तरर व्य स्था दरु
ु स्तीचे काम महानगरपाललकेचे
ललकेज दरु
ु स्तीचे

ावर्षमक मक्तेदाराकडून करुन केऊन, दवु र्षत पारी परु ठ्याची तक्रार दरु

करण्यात आली आहे .

तसेच, महानगरपाललकेमार्मत ननयुक्ती करण्यात आलेल्या मक्तेदाराकडून पारी व तरर

व्य स्थेचे दे खर्ाल दरु
ु स्तीचे काम

ेळो ळ
े ी

ननयलमतपरे करण्यात येते.

(३) प्रश्न उद््ा त नाही.

___________
मागेईाव शहरातीग बहुसांख्य शासिीय इमारती, लसनेमाईह
ृ , रुनणागय, पोगीस ठाणे या
इमारतीांचा माईीग अनेि वषाांपासन
ू फायर ऑडीतच झागे नसल्हयाबाबत
(४०)

१०९८०९ (१२-०४-२०१८).

श्री.योईेश साईर (चारिोप) :

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

(१)  राज्यातील स म शहराींमध्ये व व ि शासकीय कायामलये, रुग्रालये शैक्षणरक इमारती,
लसनेमागह
ृ , मींगल कायामलये यात महाराषर आग प्रनतबींिक आणर जी

सींरक्षर उपाययोजना

अधिननयमानुसार अजग्नप्रनतबींिक उपाययोजना कररे आणर र्ायर ऑडी् प्रमारपत्र
दोन

र्षामतून

ेळा अजग्नशमन अधिकारी याींच्याकडे सादर कररे बींिनकारक आहे , हे खरे आहे काय,

(२)  असल्यास, राज्यातील मालेगा
रुग्रालय, पोलीस

शहरातील बहुसींख्य शासकीय इमारती, लसनेमागह
ृ ,
र्षांपासन
र्ायर
ऑडी्च
क
े
ले
नसल्याची
ू

ारे या इमारतीींचा मागील अनेक

िक्कादायक बाब हदनाींक ११ जाने ारी, २०१८ रोजी
खरे आहे काय,

ा त्या सुमारास ननदशमनास आले, हे ही

व .स. ४२६ ी35) 
(३)  असल्यास, सदर प्रकररी शासनाने कोरती कायम ाही

उपाययोजना केली

ा करण्यात

येत आहे ,
(४)  नसल्यास, व लींबाची काररे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२४-०५-२०१८) : ी१)  होय.
(२) मालेगा

शहरातील बहुसींख्य शासकीय इमारती, लसनेमागह
ृ े , रुग्रालय, पोलीस स््े शन या
इमारतीींचे अग्नीलेखा पररक्षर झालेले नाही, ही स्तजु स्थती आहे .
(३) महाराषर आग प्रनतबींिक आणर जी
२००९ अन् ये, स्थाननक
कलम ६

ननयम ९(१)

सींरक्षर उपाययोजना अधिननयम २००६

ननयम

त्ृ तपत्रात जाहीर नो्ीस प्रलसध्द करण्यात येऊन अधिननयमाच्या

कलम ८(२)

कायम ाही सुरु आहे .

ननयम ११(१) नुसार मालेगा

महानगरपाललकेमार्मत

तसेच, स म सींबींधिताींकडे पा पुरा ा करुन अग्नीलेखा पररक्षर तात्काळ करुन केण्याबाबत

मालेगा

महानगरपाललकेस सच
ु ना दे ण्यात आल्या आहे त.

(४) प्रश्न उद््ा त नाही.

___________
पण
ु े शहरातीग २० पैिी १५ प्रनतजष्ट्ठत शासिीय िायामगयाांमध्ये डेंनय,ू मगेररया आणण जपानी
मेंदज्
ू वर याांचा प्रसार िरणाऱ्या डास आणण अळयाांची पैदास होत असल्हयाबाबत

(४१)

१०९८९७ (१२-०४-२०१८).

(खडिवासगा) :

श्रीमती माधुरी लमसाळ (पवमती), श्री.लभमराव तापिीर

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) पुरे शहरातील २० पैकी १५ प्रनतजष त शासकीय कायामलयाींमध्ये डेंग्य,ू मलेररया आणर
जपानी मेंदज्
ू र याींचा प्रसार करराऱ्या डास आणर अळयाींची पैदास होत असल्याची बाब माहे
जाने ारी, २०१८ मध्ये

ा त्या दरम्यान ननदशमनास आली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकररी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले
त्यानुसार कोरती कायम ाही केली

ा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, व लींबाची काररे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१९-०५-२०१८) : ी१)
आजाराींचा पादर्
ु ाम

रोखण्यासा श

ी२) पुरे महानगरपाललकेमार्मत कक्कजन्य

ेळो ेळी खालील उपाययोजना राबव ण्यात येतात.

• पुरेसे कममचारी उपलब्ि करुन दे ण्यात येतात.
• जलपरींचे ननमल
ुम न करण्यात येतात.

• पुरेसा और्षिसा ा उपलब्ि करुन दे ण्यात येतो, तसेच और्षि र् ाररी ननयोजनबध्द ररतीने
करण्यात येते.
• प्रादर्
ु ाम

रोखण्यासा श व शेर्ष मोहहम राबव ण्यात येत.े

• डासोत्पदनाची ह कारे नष् करण्यात येतात.

व .स. ४२६ ी36) 
• जन जागत
ृ ी करण्यात येते. त्यामुळे पुरे महानगरपाललका कायमक्षेत्रामध्ये डास

आळयाींची

पैदास होत असल्यास त्या र तातडीने उपाययोजना करण्यात येतात.
(३) प्रश्न उद््ा त नाही.
___________

पुणे शहरात २०१४-१५ या िागावधीत िचऱ्यापासून खत ननलममती
प्रिल्हपासाठी एिाच िांपनीगा ननववदा हदल्हयाबाबत

(४२)

१०९९०१ (१४-०४-२०१८).

(खडिवासगा) :

श्रीमती माधुरी लमसाळ (पवमती), श्री.लभमराव तापिीर

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

(१) पुरे शहरात २०१४-१५ या काला िीत कचऱ्यापासून खत ननलममती प्रकल्पासा श एकाच
कींपनीला

ननव दा

हदल्याचा

आरोप

महानगरपाललका

प्रशासना र

हदल्लीतील

प्रनतस्पिी

आयोगाने ीकफजम्पह्शन कलमशन ऑर् इींडडया)  केल्याची बाब माहे जाने ारी, २०१८ मध्ये

ा

त्या दरम्यान, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, उक्त प्रकररी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले

तद्नुसार लार्ाथी कींपनीस सहकायम करराऱ्या महानगरपाललका प्रशासककय अधिकाऱ्याीं र
शासनाने कोरती कायम ाही केली

ा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, व लींबाची काररे काय आहे त ?
श्री.

दे वेंद्र

फडणवीस

महानगरपाललकेमार्मत

(१९-०५-२०१८)
व केंहद्रत

:

पध्दतीने

ी१)

ी२)

ओल्या

सन

कचऱ्याचे

२०१४-१५
व क्न

या

र्षामत

कररारे

पुरे

प्रकल्प

उर्ारण्यासा श जाहीर ननव दा प्रकक्रया राब ण्यात आली होती.
या ननव दा प्रकक्रयेव रुध्द नागररक चेतना मींच पर
ु ,े याींनी प्रनतस्पिी आयोगाकडे तक्रार

दाखल केली आहे.

प्रनतस्पिी आयोग ीकफजम्पह्शन कलमशन ऑर् इींडडया)  याींच्या मार्मत सदर ननव दा

प्रकक्रयेची चौकशी चालू आहे .
ी३) प्रश्न उद््ा त नाही.

___________
पुणे महानईरपालगिेतीग अधधिारी पदपथावरीग पेजव्हां ई ब्गॉि ईरज
नसतानाही बदगत असल्हयाबाबत

(४३)

११०१२३ (१९-०४-२०१८).

(खडिवासगा) :
(१)

श्रीमती माधुरी लमसाळ (पवमती), श्री.लभमराव तापिीर

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

पुरे महानगरपाललकेतील अधिकारी

नसतानाही एक-दोन

पदपथा रील

पेजव्हीं ग ब्लफक

बदलण्याची

गरज

र्षांनी पेजव्हीं ग ब्लफक बदलत असल्याची बाब माहे जाने ारी, २०१८ मध्ये

ा त्या दरम्यान ननदशमनास आली, हे खरे आहे काय,

व .स. ४२६ ी37) 

(२) असल्यास, उक्त प्रकररी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले
त्यानुसार कोरती कायम ाही केली

ा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, व लींबाची काररे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१९-०५-२०१८) : ी१)

ी२) पुरे शहरातील पदपथाची सुिारर कामे करीत

असताना, तसेच से ासुव िाींची कामे करतानाच खराब झालेल्या पदपथा रील पेजव्हीं ग ब्लॅ ाक
बदलण्यात येतात. तसेच काही ह कारी से ासवु िाींची ीउदा.केबल,पाकप लाकन)  कामे करताना
ननकालेले जुने ब्लफक सुजस्थतीत असल्यास तेच ब्लफक पुन्हा बसव ण्यात येतात.
ी३) प्रश्न उद््ा त नाही.

___________
पण
ु े महानईरपालगिेत िाम िरणाऱ्या अलभयांत्याांना वाहति
ू
ननयोजनाचे िाम येत नसल्हयाबाबत

(४४)

११०१२९ (१८-०४-२०१८).

(खडिवासगा) :

श्रीमती माधुरी लमसाळ (पवमती), श्री.लभमराव तापिीर

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

ी१)  पुरे महानगरपाललकेत काम करराऱ्या अलर्यींत्याींना
नसल्याचे कारर पढ
ु े करत या कामासा श सल्लागार,
याींची

नेमरूक

करून

चक
ु लेल्या

उड्डारपुलाींचा

ाहतूक ननयोजनाचे काम येत

े केदार तसेच अबमन स्री् डडझायनर

खचम

सल्लागाराींच्या

करण्याऐ जी नागररकाींच्या पैशाींनी याच सल्लागाराींना प्रलशक्षर दे ण्याचा
स्थायी सलमतीसमोर

मानिनातून
रा

े ण्यात आल्याची बाब माहे जाने ारी, २०१८ मध्ये

सूल

पुरे मनपाच्या

ा त्या दरम्यान

ननदशमनास आली, हे खरे आहे काय,
ी२)  असल्यास, उक्त प्रकररी शासनाने चौकशी केली आहे काय,
ी३)  असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले त्यानस
ु ार कोरती कायम ाही केली

ा करण्यात

येत आहे ,

ी४)  नसल्यास, व लींबाची काररे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१९-०५-२०१८) : ी१), ी२), ी३)

ी४) पर
ु े शहरातील

ाहतक
ू

ननयोजनाबाबत अहमदाबाद येथील सी.क.पी.्ी. युननव्हलसम्ीने हदलेल्या प्रस्ता ानुसार के ळ
पुरे महानगरपाललकेचे अधिकारी

सींस्थेस करारा र नेमरूक कररेस
महानगरपाललका

कममचारी याींना प्रलशक्षर दे रेकामी सी.क.पी.्ी. युननव्हलसम्ी

त्या वपत्यथम खचम अदा कररेस स्थायी सलमती, पुरे

याींच्या हद. १०/१०/२०१७

यामध्ये सल्लागार

े केदार याींचा अींतर्ाम

रा ान् ये मान्यता झालेली आहे .
असरार नाही.

___________

व .स. ४२६ ी38) 
पुणे महानईरपालगिेच्या अजननशमन ववभाईाने िेगेल्हया फायर ऑडी नुसार
अनेि इमारतीांनी आई प्रनतबांधि यांत्रणाच उभारगी नसल्हयाबाबत

(४५)

१११६९९ (१२-०४-२०१८).

श्री.ववजय िाळे (लशवाजीनईर) :

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) 

मुींबकतील

कमला

लमल

सारखी

दक
म ना
ु ्

पुरे

शहरात

सन्माननीय मुख्यमांत्री

कडू

नये

याकरीता

पुरे

महानगरपाललकेच्या अजग्नशमन व र्ागाने केलेल्या र्ायर ऑडी्मध्ये अनेक इमारतीींना आग
प्रनतबींिक यींत्रराच उर्ारली नसल्याची िक्कादायक माहहती माहे जाने ारी, २०१८ मध्ये

ा

त्या दरम्यान ननदशमनास आली आहे , हे खरे आहे काय,
(२)  असल्यास, नन ासी व्या सानयक इमारती, शाळा, कफलेज, हफस््े ल, हफ्े ल, लफज, हफजस्प्ल,
बेकरी अशा व व ि आस्थापनाींचे र्ायर ऑडी् करताना ५९७ इमारतीींपक
ै ी र्क्त ४५०
इमारतीींना अजग्नप्रनतबींिक उपाययोजना अपूरम असल्याचे आढळून आले, हे ही खरे आहे काय,
(३) 

असल्यास,

सदर

महानगरपाललकेच्या

लमळकतीींना

बाींिकाम

अजग्नशमन

व र्ागाच्या

दलाचे

नाहरकत

प्रमारपत्र

तीने सदर लमळकतीींना

पर ानग्या

नसतानाही
हदल्याचे

ननदशमनास आले, हे ही खरे आहे काय,
(४)  असल्यास, अजग्नशमन दलाचे नाहरकत प्रमारपत्र न केता सदर अस्थापनाींना बाींिकाम
पूरत्म :चा पर ाना दे राऱ्या अधिकाऱ्याीं र शासन कोरती कार ाक कररार

ा कररत आहे ,

(५)  असल्यास, पुरे शहरात कायमस् रूपी आगप्रनतबींिक उपाययोजना आस्थापनाींनी ननमामर
करण्याबाबत शासन कोरती यींत्ररा उर्ाररार आहे ,
(६)  नसल्यास, व लींबाची काररे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१९-०५-२०१८) : ी१)  हे खरे असून, पुरे महानगरपाललकेच्या अजग्नशमन
व र्ागाने हद. ०३ ते १३ जाने ारी २०१८ या काला िीत केलेल्या र्ायर ऑडी्मध्ये ६१
आस्थापनाींच्या जागेत अजग्नशमन यींत्ररा केलेली नसल्याचे हदसून आले आहे.

ी२)  हे अींशतः खरे असन
ू , पर
ु े महानगरपाललकेच्या अजग्नशमन व र्ागाने केलेल्या र्ायर
ऑडी्मध्ये ३९१ इमारती/व्य सायाींच्या जागेत अजग्नप्रनतबींिक उपाययोजना अपूर,म बींद
जस्थतीत असल्याचे आढळून आले आहे .
ी३)  हे खरे नाही.

ी४)  प्रश्न उद््ा त नाही.
ी५)  शासनाने राज्यामध्ये महाराषर आग प्रनतबींिक

जी

सींरक्षक उपाययोजना अधिननयम

२००६ लागू केलेला असन
ू कोरत्याही इमारतीमध्ये पुरेशी अजग्नशमन
कायम कायामजन् त

े रे, नतची

यींत्ररा कररे, ती

ेळो ेळी तपासरी करून केरे ही इमारतीचे मालक/र्ोग ्ादार

याींची जबाबदारी असल्याचे या अधिननयमात नमूद आहे. तसेच अशी अजग्नशमन यींत्ररा
बसव रेसा श

सदर अधिननयमातील

तरतद
ु ीनस
ु ार सींचालक, महाराषर अजग्नशमन से ा

सींचालनालय तसेच पुरे महानगरपाललकेने लायसन्स अलर्करराींची नेमरूक केलेली आहे.
ी६)  प्रश्न उद््ा त नाही.

___________

व .स. ४२६ ी39) 

पुणे जजल्हहयातीग स्वारईे -नसरापरू (ता.भोर) - स्वारईे

या माईामवर एिच बस

असून ती बस हदवसातून पाच ते सहा फेऱ्या िरीत असल्हयाबाबत

(४६)

११२१३६ (१२-०४-२०१८).

ईोरे (माण) :

श्री.सांग्राम थोप े (भोर), श्री.राहूग िुग (दौंड), श्री.जयिुमार
सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) पर
ु े जजल्हयातील स् ारगे्-नसरापरू ीता.र्ोर)  - स् ारगे् या मागाम र एकच बस असन
ू ती
बस हद सातून पाच ते सहा र्े-या करीत असल्यामुळे व्यापारी, कामगार, व द्याथी इ. ची
यामुळे गैरसोय होत आहे, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, या मागाम र
बस

ाढलेली प्र ा शी सींख्या लक्षात केता या मागाम र आरखी एक

ाढव ण्यात या ी यासा श स्थाननक लोकप्रनतननिी याींनी अध्यक्ष

सींचालक, पुरे महानगर परर हन महामींडळास हदनाींक १७ जुल,ै २०१७ रोजी
लेखी व नींती पत्र हदले आहे , हे ही खरे आहे काय,

व्य स्थापकीय
ा त्या सम
ु ारास

(३) असल्यास, या पत्राची दखल के ून शासनाने यासींदर्ामत कोरती कायम ाही केली

ा

करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, व लींबाची काररे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१९-०५-२०१८) : ी१) गह
ृ व र्ागाच्या अधिसुचना क्र.्ीपीए/१२८९/१०
परर हन ३ ्ीआरअ/३ सन १९९१ नुसार शहरी बस

ाहतक
ु ही महानगरपाललका हद्दीबाहे र २०

कक.मी. बत्रज्या क्षेत्रापयंतच चालव ण्यात या ी अशी मयामदा कालुन हदलेली आहे .
नसरापरु ता.र्ोर हे गाीं

पर
ु े महानगरपाललका हद्दीपासन
ु २४ ककमी अींतरा र असल्याने

सदरचे क्षेत्र हे राज्य परर हन महामींडळाच्या कायमक्षेत्रात येत आहे .
परीं तु सन्माननीय स्थाननक व िानसर्ा सदस्याींकडून

मागम सुरु करण्यात आलेला आहे .

ारीं ार झालेल्या सुचनाींनुसार सदर

सद्या महामींडळास ना नर्ा ना तो्ा या तत् ा र बससे ेचे सींचलनाकरीता प्रनत ककमी

८५/- इतका खचम येत असून मागम क्र.६१ नसरापुर ते स् ारगे् या मागाम र सींचलनात
असराऱ्या बसला प्रनत ककमी रुपये २९.७१ इतके अत्यल्प उत्पन्न प्राप्त होत आहे .

सदर मागामचे प्रनत खेप र्ारमान र्क्त ४० इतके अत्यल्प असल्याने सदर मागामस
प्र ाशाींचा अत्यल्प प्रनतसाद असल्याचे हदसुन आले आहे त्यामळ
ु े सदर मागाम र बस

ाढव रे

तत
ु म अडचरीचे आहे , हे खरे आहे .
ी२)

ी३) याबाबत सन्माननीय स्थाननक व िानसर्ा सदस्याींनी हदनाींक १७/०७/२०१७ रोजीचे

पत्रान् ये सदर मागाम र एक बस

ाढव रेबाबत कळव ले होते. त्यास अनुसरुन पुरे महानगर

परर हन महामींडळाने हदनाींक ०३/०८/२०१७ अन् ये उल् ्पाली कळव ण्यात आले आहे.
ी४) प्रश्न उद््ा त नाही.
___________

व .स. ४२६ ी40) 
नालशि येथीग ईांईापूररोड, सावरिरनईर, नरलसांहनईर, आिाशवाणी

ॉवर पररसर,

शाांतीननिेतन चौि इत्यादी हठिाणी प्रशासनाच्या उदालसनतेमुळे रस्ता
दभ
ु ाजि म्हणून ड्रम ठे वगे असल्हयाबाबत

(४७)

११३१२५ (१८-०४-२०१८).

श्रीमती ननममगा ईाववत (इईतपरू ी), श्री.डी.एस.अहहरे (सािी),

अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा), श्री.िुणाग पा ीग (धुळे ग्रामीण), प्रा.ववरें द्र जईताप (धामणईाव
रे ल्हवे), श्री.अमर िाळे (आवी), श्री.अलमन प े ग (मुांबादे वी), श्री.अस्गम शेख (मागाड पजश्चम),
डॉ.सांतोष

ारफे (िळमनुरी), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर), श्री.भारत भागिे (पांढरपूर) :

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नालशक येथील गींगापूररोड, सा रकरनगर, नरलसींहनगर, आकाश ारी ्फ र पररसर,
शाींतीननकेतन

चौक,

प्रमोद

महाजन

उदालसनतेमुळे रस्ता दर्
ु ाजक म्हरून ड्रम

उद्यानाच्या

पा शमागील

चौकात

प्रशासनाच्या

े ले असल्याचे हदनाींक १५ जाने ारी, २०१८ रोजी

ा त्या सम
ु ारास ननदशमनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२)

असल्यास, रात्रीच्या ेळी हे ड्रम हदसत नसल्यामळ
ु े येथे सातत्याने अपकात होत आहे त, हे

ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास, त्यामळ
ु े शासनाने येथील ड्रम ह् न
ू येथे आकर्षमक

दर्
ु ाजक

योग्य आकारात रस्ते

ाहतूक बे् उर्ारण्यासोबतच येथे होरारे अपकात लक्षात केता त्यास जबाबदार

अधिकाऱ्याीं र कार ाक करण्याबाबत कोरती कायम ाही केली

ा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, व लींबाची काररे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२१-०५-२०१८) : ी१)  नालशक शहरातील रस्त्याीं र
होण्यासा श

अपकात ्ाळण्यासा श शहर

पाहरीनुसार रस्ता दर्
ु ाजक ्ाकरे ककीं ा
येतात.

त्यानस
ु ार, शहरातील काही ह कारी

ाहतक
ू शाखा

ाहतक
सरु ळीत
ू

महानगरपाललका याींचे सींयुक्त

ाहतक
ू बे् व कलसत कररेबाबत ननरमय केण्यात

ाहतक
ू सरु क्षक्षततेच्या दृष्ीने तात्परु ते स् रुपात ड्रम

े ण्यात आले होते. यापैकी आ श्यकतेनुसार गींगापूर रोड, सा रकर नगर, नरलसींह नगर या

ह कारी कायमस् रुपी पध्दतीने कामे करण्यात आलेली आहे त.

तसेच, आकाश ारी ्फ र, शाींनतननकेतन चौक् , प्रमोद महाजन उद्यानाच्या मागे अद्याप
तात्पुरती व्य स्था असून,

े ण्यात आलेल्या ड्रम र आ श्यक रीं ग दे ण्यात आलेले आहे त.

(२) नाही.

तात्पुरती व्य स्था म्हरून

ाहनिारकाींना हदसतात
(३)

े ण्यात आलेले ड्रम रीं गव लेले असल्याने रात्रीच्या

ेळी

ते ररकामे असल्याने िोकादायक नसतात.

ाहतुकीची पाहरी करण्यासा श तात्पुरत्या स् रुपात ड्रम

ननषकर्षामनस
ु ार दर्
ु ाजकाची लाींबी,

े ून, पाहरीच्या अींनतम

ाहतक
बे्ाचा आकार याबाबत ननरमय केऊन अींनतम
ू

कायमस् रुपी उपाययोजना करण्याचे ननयोजन महानगरपाललकेमार्मत करण्यात येते.
(४) प्रश्न उद््ा त नाही.
___________

व .स. ४२६ ी41) 
नालशि येथे महानईरपालगिा क्षेत्रातीग खुल्हया जाईा, वविास योजनेतीग रस्ते,
चौि आदीांच्या मोजणीसाठी िेगेल्हया आक्षेपाांबाबत

(४८)

११३१३२ (१८-०४-२०१८).

श्रीमती ननममगा ईाववत (इईतपूरी), श्री.डी.एस.अहहरे (सािी),

श्री.िुणाग पा ीग (धळ
ु े ग्रामीण), अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा), प्रा.ववरें द्र जईताप (धामणईाव

रे ल्हवे), श्री.हषमवधमन सपिाळ (बग
ु ढाणा), श्री.राहुग बोंद्रे (धचखगी), श्री.अमर िाळे (आवी),
श्री.अस्गम शेख (मागाड पजश्चम), श्री.अलमन प े ग (मुांबादे वी), प्रा.वषाम ईायिवाड (धारावी),
श्री.भारत भागिे (पांढरपूर), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर), डॉ.सांतोष
सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

ारफे (िळमनुरी) :

(१) नालशक येथे महानगरपाललका क्षेत्रातील खल्
ु या जागा, व कास योजनेतील रस्ते, चौक

आदीींच्या मोजरीसा श आक्षेपाींचा व चार न करता व लशष् मक्तेदाराला काम लमळा े या हे तूने
सव्हे अर ननयुक्तीच्या र्ेरननव दे तही नुकसानकारक अ्ीशती कायम

े ण्यात आल्या असल्याचे

(२)

काम

हदनाींक ९ जाने ारी, २०१८ रोजी
असल्यास,

ा त्यासुमारास ननदशमनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

महानगरपाललकेने

सन

१९९९

पासन
ू

सदरील

आतापयंत

एकाच

सींस्थेमार्मत कर ून केतले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, यासींदर्ामत शासनाने आतापयंत या कामाींसा श अदा केलेल्या दे यकाींची चौकशी
करुन दोर्षीीं र कोरती कायम ाही केली

ा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, व लींबाची काररे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२१-०५-२०१८) :ी१)  हे खरे नाही.
नालशक महानगरपाललकेच्या सव्हे क्षराची ननव दा क्रमाींक २/२०१७-१८ ही रद्द करण्यात
आलेली असून, नव्याने ननव दा प्रलसध्द करण्याची कायम ाही महानगरपाललकेमार्मत सुरु आहे .
(२) होय.
(३)

सदर

सव्हे क्षर

कामाींसा श

ेळो ळ
े ी

न्यन
ु तम

मींजुर

दराने

को्े शन

माग ुन

महानगरपाललकेच्या सक्षम प्राधिकरराची मींजुरी केऊन काम करुन केण्यात आलेले आहे.
त्यामुळे या प्रकररी चौकशी करण्यात आलेली नाही.
(४) प्रश्न उद््ा त नाही.

___________
जळईाव महानईरपालगिेचा हुडिोस एिरिमी परतफेडीचा पाठववगेगा प्रस्ताव
(४९)

११४९४९ (०३-०४-२०१८).

श्री.सुरेश (राजूमामा) भोळे (जळईाव शहर) :

सन्माननीय

मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) शासनाने जळगा
प्रस्ता

महानगरपाललकेचा हुडकोस एकरकमी परतर्ेडीचा १३ को्ी ५८ लाखाींचा
पा व ला आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकररी कोरती कायम ाही केली
(३) नसल्यास, व लींबाची काररे काय आहे त ?

ा करण्यात येत आहे ,

व .स. ४२६ ी42) 
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२१-०५-२०१८) : ी१)  होय.
(२) जळगा

महानगरपाललकेचा एकरकमी परतर्ेडीचा प्रस्ता

हुडको याींचेकडून अमान्य

करण्यात आला आहे .
तसेच, यासींदर्ामत जळगा

महानगरपाललकेने मा.ऋर पररशोिन अपीलीय प्राधिकरराकडे

दाखल केलेले अपील प्रलींबबत आहे.
(३) प्रश्न उद््ा त नाही.

___________

जवाहरगाग नेहरु नाईरी पन
ु रुत्थान योजनेंतईमत शासिीय अधधिाऱ्याांना
(५०)

घरिुग वा प िरुन िेगेल्हया ईैरव्यवहाराबाबत

११५१९७ (१२-०४-२०१८).

श्रीमती सीमाताक हहरे (नालशि पजश्चम) :

सन्माननीय

मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नालशक ीजज.नालशक)  महानगरपाललकेने ज ाहरलाल नेहरु नागरी पन
ु रुत्थान योजनेंतगमत
बाींिण्यात आलेल्या करकुल

ा्पात शासकीय अधिका-याींना करकुल

केल्याची क्ना माहे र्ेब्रु ारी, २०१८ मध्ये

ा्प करुन गैरव्य हार

ा त्या दरम्यान ननदशमनास आली, हे खरे आहे

काय,

(२) असल्यास, करकुल

ा्प करताींना एकाच व्यक्तीच्या ना े दोन

अधिक करकुलाींचे

ा्प

करण्यात आले होते त्यात काही शासकीय अधिका-याींचा समा श
े असल्याची िक्कादायक बाब
ननदशमनास आली होती, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, या सींपूरम प्रकरराची चौकशी करुन दोर्षीीं र कोरती कार ाक करण्यात आली

ा

येत आहे ,

(४) नसल्यास, व लींबाची काररे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२१-०५-२०१८) :ी१)  हे खरे नाही.
(२) हे खरे नाही.
नालशक

महानगरपाललकेमार्मत

योजनेअत
ीं गमत सदननका

पारदशमक

प्रकक्रया

ा्प करण्यात आलेल्या आहे त.

राब ुन

झोपडीिारकाींना

करकुल

(३) प्रश्न उद््ा त नाही.
(४) प्रश्न उद््ा त नाही.

ववधान भवन :
नाईपूर.

___________

डॉ. अनांत िळसे
प्रधान सधचव,
महाराष्ट्र ववधानसभा.

_________________________
मुद्रणपूवम सवम प्रकिया महाराष्ट्र ववधानमांडळ सधचवागयाच्या सांईणि यांत्रणेवर
मुद्रण: शासिीय मध्यवती मुद्रणागय, नाईपूर.

