अताराांकित प्रश्नोत्तराांची पाचवी यादी

महाराष्ट्र ववधानपररषद
पाचवे (हहवाळी) अधधवेशन, २०१६
___________

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५०
___________
मुांबईतील िुपर रुग्णालयात व्यकयि य अधधिायाांची रर त पदे ्रययाबाबत
(१)

९८४ (२९-०१-२०१५).

श्रीमती ववयकया चव्हाण, श्री.हे मांत टिले, श्री.सुननल तटिरे ,

श्री.नरें द्र पाटील, श्री.अननल ्ोसले, श्री.किरण पावसिर, श्री.सांहदप बाजोररया, श्री.प्रिाश
गजभ्ये, श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ााणी :

सन्माननीय सावाजननि आरोग्य आिण िुटुांब िल्याण

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मींब
ु ईतील कुपर रुग्णालयात परु े शा वैद्यकीय अधिका-याींअभावी शवववच्छे दन न कद्र ब बींदन 
होण्याचा िोका रनमाण लाला ेहे , हे खरे ेहे काय,

(२) असल्यास, सदन र रुग्णालयात पुरेशा रमामाणात वैद्यकीय अधिका-याींची पदन े भरण्याबाबत
शासनाने कोणती कायवाही केली वा करण्यात येत ेहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ेहे त ?
डॉ. दीपि सावांत (१६-०९-२०१६) : (१) हे

खरे

नाही. मुींबईतील कुपर रुग्णालयाच्या

शवववच्छे दन न कद्र बात वैद्यकीय अधिकारी ग् -अ सींवगाची चार पदन े मींजूर ेहे त. सदन र पदन ाींवर
३ स्थायी व १ बींिपत्रित वैद्यकीय अधिकारी कायरत ेहे .
(२) व (३) रमाश्न उद््ावत नाही.
___________
(२)

नवी मुांबईतील अनधधिृत बाांधिामाबाबत

१५०८१ (२९-०४-२०१६). श्रीमती स्ममता वाघ : सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :-

(१) नवी मींब
ु ईत सन २०१० नींतर ५६२ व सन २०१३ नींतर २१९ अनधिकृत बाींिकामे तसेच
त्यानींतरही सुमारे ३०० बाींिकामे अनधिकृतररत्या उभारली असल्याचे रनदन शनास ेले ेहे , हे
खरे ेहे काय,

वव.प. ५ (2)
(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली ेहे काय, सदन र चौकशीत दन ोषी ेढळून
ेलेल्याींवर तसेच सदन रील बेकायदन े शीर बाींिकामावर काय कारवाई केली वा करण्यात येत ेहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ेहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२६-०९-२०१६) : (१) व (२) नवी मुींबई महानगरपाललकेच्या कायक्षेिातील

अनधिकृत बाींिकामाींचे महानगरपाललकेकडून सवेक्षण सुरु असून काही ठिकाणचे सवेक्षण पूण
लाले ेहे .

अींतरीम सवेक्षणानुसार नवी मुींबई महानगरपाललका क्षेिात सद्यस्स्थतीत ८१६४ इतकी

अनधिकृत बाींिकामे ेहे त. त्यासींबींिात महानगरपाललकेकडून अनधिकृत बाींिकाम िारकाींना

महाराषर रमाादन े लशक व नगररचना अधिरनयम, १९६६ च्या सींबींधित तरतुदन ीअींतगत नो्ीसा
बजावण्यात ेल्या ेहे त.

सन २०१३ नींतरची ६५५ अनधिकृत बाींिकामे महानगरपाललकेकडून रनषकालसत

करण्यात ेली असून २० अनधिकृत बाींिकाम िारकाींवर िाणे पोलीस स्थानकात फौजदन ारी
गुन्हे दन ाखल करण्यात ेले ेहे त.
(३) रमाश्न उद््ावत नाही.

___________
(३)

शासि य व्यकयि य रुग्णालय (नागपूर) ये े जीवनावश्यि धषधाांचा तुटवडा लाल्याबाबत
१५२५६ (२९-०४-२०१६).

प्रा.अननल सोले, श्री.भमतेश ्ाांगडडया, श्री.नागो गाणार :

ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ११०२९ ला हदनाांि २१ डडसेंबर, २०१५ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या
सांद्ाात : सन्माननीय व्यकयि य भशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) शासकीय वैद्यककय रुग्णालय, नागपूर येथे अत्यींत जीवनावश्यक असलेले औषि
उदन ा.डेक्सा, ॲरोकफल ही औषिी उपलब्ि नाही, हे खरे ेहे काय,

(२) असल्यास, रुग्णालयात जीवनावश्यक औषिाींचा तु्वडा होण्याची कारणे काय ेहे त,

(३) असल्यास, तेथील डॉक््र रुग्णाींना बाहे रुन औषि ेणण्यास साींगत असून औषि व
सस्जकल साठहत्य खरे दन ीचे अधिकार कोणास ेहेत,

(४) रुग्णालयात दन ररोज सम
ु ारे तीन हजार रुग्णसेवेचा लाभ घेतात असे असताना औषिाींचा
कृिीम तु्वडा होत ेहे , हे खरे ेहे काय ?

श्री. धगरीष महाजन (१८-१०-२०१६) : (१) नाही.

सदन र सींस्थेत डेक्सा, ॲरोकफल ही औषिे नेहमी उपलब्ि असतात.

(२) रमाश्न उद््ावत नाही.

(३) अधिषिाता याींना ेधथक व ववत्तीय अधिकाराअींतगत औषिे व सस्जकल साठहत्य खरे दन ी

करण्याचे अधिकार रमादन ान करण्यात ेलेले ेहे त. अत्यींत अपवादन ात्मक पररस्स्थतीत काही
रुग्ण रुग्णालयातील राींग ्ाळण्यासािी बाहे रुन औषिे ललहून दन े ण्याचा ेग्रह करतात. अशावेळी
डॉक््र ललहून दन े ऊ शकतात परीं तु ही रनयलमत बाब नाही.
(४) नाही.

___________

वव.प. ५ (3)

(४)

मुांबई शहर व उपनगरातील जुन्या चाळीांना िमी दाबाने पाणीपुरवठा होत असल्याबाबत
१६६४१ (०३-०५-२०१६).

श्री.किरण पावसिर, श्री.नरें द्र पाटील : सन्माननीय मुख्यमांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मुींबई शहर व उपनगरातील जुन्या चाळीींना अनेक वषे पाणीपुरविा कमी दन ाबाने तसेच
अरनयलमत होत ेहे , हे खरे ेहे काय,

(२) असल्यास, शहरामध्ये ज्या ठिकाणी पाणीपुरविा केला जातो त्या ठिकाणी पाण्याचे मी्र
बसववण्यात येणार ेहे , हे ही खरे ेहे काय,

(३) असल्यास, जुन्या इमारतीना पाण्याचे मी्र नसल्याचे ेढळून ेलेले ेहे , हे ही खरे
ेहे काय,

(४) असल्यास, अशा इमारतीींना पाण्याचे मी्र बसववण्याबाबत तसेच जन्
ु या चाळीींना रनयलमत
पाणीपुरविा करण्याबाबत शासनाने कोणती कायवाही केली वा करण्यात येत ेहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ेहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२७-०९-२०१६) : (१) हे खरे नाही.
बह
ु ई महानगरपाललकेची पाणीपरु विा ववतरण व्यवस्था ही रनवासी, अरनवासी,
ृ न्मींब

लोपडपट्टी, नवीन इमारती/जुन्या चाळी अशा सव ठिकाणी एकच स्वरुपाची असल्याने, सवि
महानगरपाललकेच्या रमाचललत रनयमावलीनस
ु ार पाणी पुरविा केला जातो.

(२) मुींबईच्या शहरी भागातील नवीन इमारती/ेस्थापनाींना बह
ृ न्मुींबई महानगरपाललकेमाफत
जलमापकयक्
ु त जलजोडणी ठदन ली जाते.
(३)

मुींबईमिील

पूवीपासून

अस्स्तत्वात

असलेल्या

जुन्या

चाळीींना

जलमापक

ववरठहत

जलजोडणी असून त्या ठिकाणी जलकर हा मालमत्ता करामध्ये ेकारण्यात येतो.

(४) जलमापक ववरठहत जलजोडणी असलेल्या जुन्या चाळीींच्या वापरकता/भोगव्ादन ार मालक
याींच्याकडून अस्स्तत्वात असलेल्या जलजोडणीवर जलमापक बसववण्याचा ववनींती अज रमााप्त
लाल्यास महानगरपाललकेच्या रमाचललत िोरणानस
ु ार उधचत कायवाही करण्यात येत,े
(५) रमाश्न उद््ावत नाही.

___________

(५)

राज्यातील गुांठेवारीची बाांधिामे ननयभमत िरययाबाबत

१६८५५ (२७-०४-२०१६).

खल
ु ासा करतील काय :-

श्री.शरद रणवपसे : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा

(१) राज्यातील सव स्जल््यात गेल्या अनेक वषात लालेली गुींिेवारीची सुमारे अडीच लाख

बाींिकामे रनयलमत करण्याबाबतचा रनणय माहे डडसद्बर, २०१५ मध्ये वा त्यादन रम्यान घेण्यात
ेला ेहे , हे खरे ेहे काय,
(२) असल्यास, उक्त रनणयाचे स्वरुप काय ेहे व त्याींच्या अींमलबजावणी करण्याबाबत
शासनाने कोणती कायवाही केली वा करण्यात ये त ेहे,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ेहे त ?

वव.प. ५ (4)
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२०-०९-२०१६) : (१) व (२) नागरी भागातील अनधिकृत बाींिकामे
रनयमानुकूल करण्यासािी शासनाने
मींजूरीनींतर

मा.उच्च

न्यायालयात

िोरण

ठदन नाींक

तयार करुन सदन र िोरण मा.मींत्रिमींडळाच्या

४.४.२०१६

रोजी

सादन र

केले

होते.

मा.उच्च

न्यायालयाने ठदन नाींक २७.४.२०१६ रोजीच्या ेदन े शान्वये शासनाने तयार केलेल्या अनधिकृत

इमारती रनयलमत करण्याच्या िोरणाची अींमलबजावणी करण्यास अनुमती नाकारली ेहे . माि
शासनाच्या वतीने नववन िोरण सादन र करण्यास मुभा ठदन ली ेहे . त्यानुसार नववन िोरण
िरववण्याबाबतची कायवाही सुरु ेहे .
(३) रमाश्न उद््ावत नाही.

___________
आरे चेिनािा ये ील मख्
ु य नाल्याचे पाणी रमत्यावर साचत असल्याबाबत
(६)

१८८९९ (२८-०४-२०१६).

श्री.जनादा न चाांदरू िर, श्री.सांजय दत्त : सन्माननीय मुख्यमांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मुींबईतील गोरे गाव पूवेकडील ेरे चेकनाका येथील मुख्य नाला तुडूब
ीं भरून वाहत
असल्याने नाल्याचे पाणी रस्त्यावर साचले ेहे त्याचा या पररसरातील नागररकाींना तसेच

वाहनचालकाींना नाहक िास सहन करावा लागत असल्याचे माहे जानेवारी, २०१६ मध्ये वा
त्यादन रम्यान रनदन शनास ेले ेहे , हे खरे ेहे काय,
(२) असल्यास, या नाल्यातील पाण्याचा रनचरा करण्याबाबत शासनाने कोणती कायवाही केली
वा करण्यात येत ेहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ेहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१६-०९-२०१६) : (१) हे खरे नाही. तथावप, ेरे गोरे गाींव पूवेकडील

नाक्याजवळचा कल्व्ह् माहे ऑगस््, २०१५ मध्ये चोक लाल्यामळ
ु े रस्त्यालगतचा नाला भरुन
वाहन होता.

(२) सदन र बाबतीत तक्रार रमााप्त होताच महानगरपाललकेमाफत तातडीने ववववि रमाकारची सफाई
यींिे व कामगाराींमाफत साफसफाई करण्यात ेली. तसेच जे्ीींग मलशनचा वापर करुन पाईप
कल्व्ह्मिील चोक काढून तक्रारीचे रनवारण करण्यात ेले.
(३) रमाश्न उद््ावत नाही.

___________
अमळनेर नगरपाभलिेने त्याांच्या अखत्यारीत येणाया
ववहहरीांवरुन पाणीपुरवठा खांडडत िेल्याबाबत
(७)

१९११८ (०२-०५-२०१६). श्रीमती स्ममता वाघ : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा

खल
ु ासा करतील काय :-

(१) अमळनेर तालुक्यातील गाींिली, वपळोदन े गावाींकडे, पींचायत सलमतीकडे व भूमी अलभलेख
खात्याकडे

थकबाकी

असल्याने

अमळनेर

नगरपाललकेने

त्याींच्या

अखत्यारीत

ववठहरीींवरून पाणीपुरविा खींडडत करण्याची नो्ीस ठदन ली ेहे , हे खरे ेहे काय,

येणाऱ्या

वव.प. ५ (5)
(२) असल्यास, नगरपाललकेची थकबाकी वसूल होणे ेणण इतराींना पाणीपुरविा दन े ण्याची

व्यवस्था करणे या दन ोन्ही गोष्ी पूण होऊन सुरळीत व्यवस्था करण्यासािी शासनाने काय
कायवाही केली वा करण्यात येत ेहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ेहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२९-०९-२०१६) : (१) व (२) अमळनेर तालुक्यातील गाींिली, वपळोदन े

गावाींकडे, पींचायत सलमतीकडे व भूमी अलभलेख कायालयाकडे पाणीपट्टीची थकबाकी असल्याने

अमळनेर नगरपाललकेने त्याींच्या अखत्यारीत येणाऱ्या ववठहरीींवरुन पाणीपुरविा खींडडत करण्याची
नो्ीस ठदन ली होती, ही बाब खरी ेहे .

भूमी अलभलेख कायालयाच्या जोडणीची वाठहनी फु्ल्याने व त्याद्वारे सेप््ीक ्ॅ कचे

पाणी मुख्य जलवाठहनीत जाऊन ेरोग्याच्या समस्या रनमाण होऊ नये याकररता व सदन र
जोडणीची

वाठहनी

दन रु
ु स्त

केली

नसल्याने

या

कायालयाचा

नाईलाजाने खींडडत केला ेहे .

पाणीपुरविा

नगरपररषदन े ने

भम
ू ी अलभलेख कायालयाने थकबाकीची रक्कम नगरपररषदन े कडे भरली ेहे .

अमळनेर तालुक्यातील गाींिली, वपळोदन े गावाींकडे, पींचायत सलमतीकडे थकबाकीची मागणी

करण्यात ेली असन
ू त्याींना करण्यात येणारा पाणीपुरविा खींडडत केलेला नाही.
(३) रमाश्न उद््ावत नाही.

___________

महाराष्ट्र लोिसेवा आयोगाच्या प्रशासि य िामिाजािररता
(८)

मुांबई शहरात मवतांत्र इमारत बाांधययाबाबत

१९२९८ (१९-०८-२०१६).

अॅड.ननरां जन डावखरे : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि १४९७९ ला

हदनाांि ३० माचा, २०१६ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांद्ाात : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील
गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) महाराषर लोकसेवा ेयोगाच्या रमाशासकीय कामकाजाकररता मुींबई शहरात स्वतींि इमारत
बाींिण्यात ेली नसल्याचे माहे ऑक््ोबर, २०१५ व त्यानींतर माहे मे, २०१६ मध्ये वा
त्यादन रम्यान दन े खील रनदन शनास ेले ेहे , हे खरे ेहे काय,
(२) असल्यास, महाराषर लोकसेवा ेयोगाच्या कायालयासािी सद्यःस्स्थतीत मुींबई येथे स्वतींि
इमारत ककीं वा शासकीय जागा उपलब्ि करण्यात ेली ेहे काय, असल्यास, केव्हा व कोिे ,

(३) नसल्यास, याबाबत अनेक वषाांपासन
ू ची मागणी असताना अद्याप स्वतींि इमारत वा
शासकीय जागा उपलब्ि न होण्याची कारणे काय ेहे त,

(४) तसेच, ेयोगासािी मुींबई ववद्यापीि, कललना साींताक्रुल पररसर येथे वा वाींर बे-कुला
कॉम्प्लेक्स पररसरात इमारत बाींिण्याबाबत वा स्वतींि इमारतीत जागा उपलब्ि करण्याबाबत
शासनाची भूलमका काय ेहे ,

(५) त्याबाबतची सद्यःस्स्थती काय ेहे ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२२-०९-२०१६) : (१) होय, हे खरे ेहे .
नाही.

महाराषर लोकसेवा ेयोगाच्या स्थापनेपासून ेयोगाच्या कायालयासािी स्वतींि इमारत

वव.प. ५ (6)
(२), (३), (४) व (५) महाराषर लोकसेवा ेयोग कायालयासािी मुींबई येथे तयार इमारत ककीं वा

शासकीय जागा उपलब्ि करुन घेवून त्यानींतर त्याठिकाणी स्वतींि इमारत बाींिण्याचा रमास्ताव
शासनाच्या ववचारािीन ेहे.

त्यानस
ु ार शासन रनणय क्र. मलोे-१११६/रमा.क्र.८७/ेि, ठदन नाींक ७ जल
ु ,ै २०१६ अन्वये

महाराषर लोकसेवा ेयोगाच्या कायालयासािी जागा उपलब्िततेबाबत ववववि पयायाींची
तपासणी करण्यासािी रमािान सधचव (सेवा) याींचे अध्यक्षतेखाली एक सदन स्यीय सलमती गिीत

करण्यात ेली ेहे. सदन र सलमतीकडून अहवाल रमााप्त लाल्यावर पुढील कायवाही करण्यात
येईल.

___________
पण
ु े शहरातील इस्न्मटट्यूयट
ू

फ मॅनेजमेंट िररअर डेव्हलपेंट या सांम ेच्या

महाववयकयालयातील ववयकया ीनीने घरी बसून पेपर भलहहल्याबाबत

(९)

१९३११ (१९-०८-२०१६). डॉ.(श्रीमती) नीलम गोहे : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा

खल
ु ासा करतील काय :-

(१) पुणे शहरातील रनगडी-यमुनानगर येथील रमाोग्रेलसव्ह एज्युकेशन सोसाय्ीच्या इस्न्स््ट्यू्

ऑफ मॅनज
े मद्् कररअर डेव्हलपद्् या सींस्थेच्या महाववद्यालयामध्ये माहे एवरमाल, २०१६ मध्ये
वा त्यादन रम्यान लालेल्या परीक्षेच्या वेळी एका ववद्याथीनीने घरी बसन
ू पेपर ललठहल्याचे
रनदन शनास ेले ेहे , हे खरे ेहे काय,
(२)

असल्यास,

याबाबत

पुणे

ववद्यापीिाच्या

सहायक

कुलसधचवाींची

स्थानकात तक्रार दन ाखल करण्यात ेली ेहे , हे ही खरे ेहे काय,

चतुःशींग
ृ ी

पोलीस

(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी करून दन ोषीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात
येत ेहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ेहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०४-१०-२०१६) : (१) हे अींशत: खरे ेहे.
पुणे शहरातील रनगडी येथील इस्न्स््ट्यु् ऑफ मॅनेजमद्् कररअर डेव्हलपमद्् या

महाववद्यालयातील दन ोन लशपाई एका ववद्याथीनीच्या घरी वेगवेगळ्या परीक्षेच्या उत्तरपत्रिकेचे
५ ललफाफे घेऊन गेल्याचे रनदन शनास ेले ेहे .

(२) व (३) सदन र घ्नेबाबत सहायक कुलसधचव परीक्षा ववभाग, सावविीबाई फुले, पुणे
ववद्यापीि याींनी ठदन लेल्या तक्रारीवरुन चत:ु श्ींग
ु ी पोलीस स््े शन, पण
ु े येथे ३ ेरोपीींववरुध्दन 
गु.र.नीं. ३०३८/२०१६, महाराषर ववद्यापीिाच्या मींडळाचा व इतर ववरनठदन स्षित परीक्षाींमध्ये

होणाऱ्या गैररमाकारास रमारतबींि अधिरनयम १९८२ चे कलम ७ व ८ अन्वये गुन्हा दन ाखल
करण्यात ेला असून सदन र गुन््यातील २ ेरोपीींना अ्क करुन नींतर जालमनावर मुक्तता
केली ेहे .

वव.प. ५ (7)
सदन र गुन््याच्या तपासामध्ये ेतापयांत गुन््यामिील नमूदन  ववद्याथीनीच्या एम.पी.एम.

परीक्षेच्या ठदन नाींक १७ मे, २०१६ रोजीच्या कलेक््ीव्ह बागेरनींग या ववषयाच्या व ठदन नाींक १८ मे,

२०१६ रोजीच्या केसेस इन एच.ेर.एम. या ववषयाच्या उत्तरपत्रिका बदन लल्याबाबत ककीं वा
त्यामध्ये फेरफार केल्याचे रनषपन्न लालेले नाही. सद्य:स्स्थतीत गन्
ु हा तपासावर ेहे .
(४) रमाश्न उद््ावत नाही.

___________
िश्यपी (स्ज.नाभशि) धरणग्रमताांना ववववध प्रलांबबत मागययाांबाबत
(१०)

१९३३६ (१९-०८-२०१६).

श्री.जयवांतराव जाधव : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि १८५३८ ला

हदनाांि १३ एवप्रल, २०१६ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांद्ाात सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) कश्यपी (स्ज.नालशक) िरणग्रस्ताींनी ेपल्या ववववि रमालींत्रबत मागण्याींसािी माहे जानेवारी,
२०१६ मध्ये वा त्यादन रम्यान नालशक स्जल्हाधिकारी कायालयासमोर उपोषण केले, हे खरे ेहे काय,
(२) असल्यास, त्याींच्या मागण्याींबाबतचा
करारारमामाणे

नालशक

महानगरपाललका

तपशील काय होता तसेच या िरणग्रस्ताींना

सेवेत

सामावन
ू

घेण्याची

मागणी

रास्त

असन
ू

करारनाम्याच्या अनुषींगाने तात्काळ ेवश्यक कायवाही करण्याचे स्जल्हाधिकारी नालशक याींनी
महानगरपाललका ेयुक्ताींना ठदन नाींक ३ डडसद्बर, २०१५ रोजी वा त्यासुमारास सूचना केली ेहे,
हे ही खरे ेहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त रमाकरणी शासनाने चौकशी करून कोणती कायवाही केली वा करण्यात
येत ेहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ेहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२०-१०-२०१६) : (१) होय, हे खरे ेहे .

(२) स्जल्हाधिकारी, नालशक याींनी ठदन नाींक ०३/१२/२०१५ च्या पिान्वये कश्यपी िरणग्रस्ताींची

नालशक महानगरपाललका सेवेत सामावन
घेण्याच्या मागणीच्या अनुषींगाने, रनयमानुसार
ू
कायवाही करण्याबाबत ेयुक्त, नालशक महानगरपाललका याींना कळववले होते.

(३) या सींदन भात ेयुक्त, नालशक महानगपाललका याींनी शासनास रमास्ताव सादन र केला होता.

तथावप, सामान्य रमाशासन ववभागाच्या ठदन नाींक २७/०९/२०१० च्या शासन रनणयानस
ु ार

रमाकल्पाग्रस्ताींच्या रनयुक्त्या या जाठहरात दन े ऊन व त्याींची सेवा रमावेश अहता व गुणवत्ता
ववचारात घेऊन करणे ेवश्यक असल्याने, त्यारमामाणे कायवाही करण्याबाबत नालशक
महानगरपाललकेस सूधचत करण्यात ेले.

या सींदन भात मा.मींिी (जलसींपदन ा) याींच्याकडे ठदन नाींक २८/०६/२०१६ रोजी लालेल्या बैिकीत

सींबींधित रमाकल्पग्रस्ताींना महानगरपाललकेच्या ेस्थापनेवर सामावन
ू घेणे रमाचललत रनयमानस
ु ार
शक्य नसल्याने, िोरणात्मक रनणय घेण्यासािी उच्चस्तरीय सलमती स्थापन करण्याचे

रनस्श्चत करण्यात ेले. सदन र सलमतीसमोर रमास्ताव सादन र करुन पुढील कायवाही करण्याचे
रमास्ताववत ेहे .

(४) रमाश्न उद््ावत नाही.

___________

वव.प. ५ (8)
तळे गाांव दा्ाडे जवळील सुदब
ु रे (स्ज.पुणे) गावातील दोन
आहदवासी बहहणीांवर अज्ञात व्य तीने हल्ला िेल्याबाबत

(११)

१९३४२ (१९-०८-२०१६).

डॉ.(श्रीमती) नीलम गोहे :

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) तळे गाींव दन ाभाडे जवळील सुदन ब
ु रे (स्ज.पुणे) गावातील नैसधगक वविीसािी घराबाहे र गेलेल्या

दन ोन ेठदन वासी बठहणीींवर ठदन नाींक २१ मे, २०१६ रोजी वा त्यासम
ु ारास अज्ञात व्यक्तीने िारदन ार
शस्िाने वार केल्याने त्यात लहान बठहणीचा मत्ृ यू लाला असन
ू मोिया बठहणीवर रुग्णालयात
उपचार सुरु ेहे त, हे खरे ेहे काय,

(२) असल्यास, या रमाकरणी तळे गाींव एमेयडीसी पोलीस िाण्यात खून, खूनाचा रमायत्न इत्यादन ी
कलमाींतगत गुन्हा दन ाखल करण्यात ेला ेहे , हे ही खरे ेहे काय,

(३) असल्यास, उक्त रमाकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायवाही केली वा करण्यात येत
ेहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ेहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०७-१०-२०१६) : (१) हे खरे ेहे .
सदन र रमाकरणातील लहान बठहणीचा मत्ृ यू लाला असून मोठ्या बठहणीला रुग्णालयातून

औषिोपचाराींनतर सोडून दन े ण्यात ेले ेहे.
(२) हे खरे ेहे .

(३) सदन र रमाकरणी एका ेरोपीींववरुध्दन  तळे ग ांव एम.ेय.डी.सी. पोलीस स््े शन, पुणे ग्रामीण
येथे ग.ु र.नीं. ३९/२०१६ भाींदन वव कलम ३०२, ३०७ रमामाणे गन्
ु हा दन ाखल करण्यात ेला ेहे .
तसेच सदन र गुन््यातील ेरोपीस अ्क करुन त्याींचेववरुध्दन  मा.न्यायालयात दन ोषारोपपि दन ाखल
करण्यात ेले ेहे . गुन्हा न्यायरमाववषि ेहे .
(४) रमाश्न उद््ावत नाही.

___________
रोहा (स्ज.रायगड) ये ील गुटखा िांपन्याांवर िारवाई िरणेबाबत
(१२)

१९३७१ (१९-०८-२०१६).

खुलासा करतील काय :-

श्री.जयांत पाटील : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा

(१) रोहा (स्ज.रायगड) तालुक्यातील बाहे गावाच्या हद्दीतील रनजनस्थळी ठदन नाींक २४ मे, २०१६

रोजी वा त्यासुमारास लाखो रूपयाींचा गु्खा सहाय्यक पोलीस रनरीक्षक श्ी.मेश्ाम याींनी
ेपल्या सहकाऱ्याींसह िाड ्ाकून जप्त केला, हे खरे ेहे काय,

(२) असल्यास, रोहा पररसरात मोिया रमामाणात गु्ख्याची अवैि ववक्री करणाऱ्या ्ोळ्या
सक्रीय ेहे त, हे ही खरे ेहे काय,
(३)

असल्यास,

उक्त

ठिकाणी

गु्खा

बनववणाऱ्या

कींपन्या

असून

त्याींच्या

गु्खा

बनववण्यासािी वापरण्यात येणाऱ्या मलशनरी जप्त करण्यात ेल्या ेहे त, हे ही खरे ेहे
काय,
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(४) असल्यास, अवैि गु्खा बनववणे व ववक्री रमाकरणात असलेल्या ेरोपीींववरूद्ध शासनाने
कोणती कारवाइ केली वा करण्यात येत ेहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ेहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२२-०९-२०१६) : (१) हे खरे ेहे .
(२) हे खरे नाही.
(३) हे खरे ेहे .
(४) रोहा (स्ज.रायगड) तालक्
ु यातील बाहे गावच्या हद्दीत घडलेल्या घ्नेबाबत रोहा पोलीस,
िाणे येथे तीन ेरोपीववरुध्दन  गु.र.नीं.११७/२०१६ भादन ीं ववस कलम ४२०, १८८, २७३, १७९, ३४

अन्न सुरक्षा व मानके कायदन ा ०६ व रनयम २०११ चे अींतगत कलम २६ (२) (i), २६(२) (iv),
२७ (३) (d), ५९ (iii) रमामाणे गुन्हा दन ाखल केला ेहे. सदन र रमाकरणातील तीनही ेरोपीींना

अ्क करुन जालमनावर मुक्त केले ेहे . तसेच सदन र ेरोपीत याींचेववरुध्दन  मा.न्यायालयात
दन ोषारोपपि सादन र करण्यात ेलेले ेहे . गन्
ु हा न्यायरमाववषि ेहे .
(५) रमाश्न उद््ावत नाही.

___________
अनधधिृत बाांधिाम िेल्याप्रिरणी आयु त, नाभशि महानगरपाभलिा याांनी
नगरसेविास अपात्रतेची नोटीस बजावल्याबाबत

(१३)

१९४६८ (१९-०८-२०१६). डॉ.अपव
ू ा हहरे : सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा

करतील काय :-

(१) लसडको, नवीन नालशक (स्ज.नालशक) येथील त्रिमत
ु ी चौकात राहत्या घराच्या तसेच सींपक
कायालयाच्या ठिकाणी अनधिकृत बाींिकाम केल्यारमाकरणी रमाभाग क्रमाींक-४७ ‘अ’ ेणण ‘ब’ चे
नगरसेवक श्ी.सुिाकर बडगुजर व त्याींच्या पत्नी सौ.हषा बडगज
ु र याींना ेयुक्त, नालशक
महानगरपाललका याींनी त्याींचे नगरसेवक पदन  रद्द का करू नये अशा ेशयाची अपाितेची
नो्ीस बजावली असल्याचे ठदन नाींक १८ मे, २०१६ रोजी वा त्यासम
ु ारास रनदन शनास ेले, हे खरे
ेहे काय,

(२) असल्यास, सींबींधिताींच्या बींगल्याच्या बाींिकामाचे ेतील भागात मींजुर नकाशापेक्षा केलेले
इतर बदन ल व अरतररक्त बाींिकाम ेणण परवानगी न घेता बाींिलेले गाळे ही बाब चौकशीत
रनषपन्न लाल्याच्या पाश्वभुमीवर सदन रील कायवाही करण्यात ेली, हे ही खरे ेहे काय;

(३) असल्यास, उक्त अपाितेच्या नो्ीशीचे अनष
ु ींगाने कोणती कायवाही केली वा करण्यात येत
ेहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ेहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१७-१०-२०१६) : (१) होय.
(२) सींबींधित बींगला व गाळ्याचे क्षेि हे लसडको ववकास रमााधिकरणाच्या अधिपत्याखाली येत
असल्याने, लसडको ववभागाचे अलभरमााय ववचारात घेऊन नालशक महानगरपाललकेने कायवाही
केली ेहे .
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(३) व (४) यासींदन भात सींबींधिताींनी मा.ठदन वाणी न्यायालयात दन ावा दन ाखल केला असून, दन ाव्याचा
रनकाल लागेपयांत अपाितेसींबींिी कोणतीही कायवाही करता येत नाही.
___________

(१४)

िोल्हापूर ये ील अांबाबाइा मांहदरास मुबलि पाणी पुरवठा िरययाबाबत

१९५१७ (१९-०८-२०१६).

श्री.जयांत पाटील : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि १४९०१ ला दिनाांि

१६ मार्च, २०१६ रोजी दिलेल्या उत्तराच्या सांिर्ाचत सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा
खुलासा करतील काय :-

(१) कोल्हापरू येथील अींबाबाइ मींठदन रास मब
ु लक पाणी परु विा करणा-या अींदन ाजपिकास ठदन नाींक

४ फेब्रुवारी, २०१६ रोजीच्या सभेत सलमतीने रुपये १० लाख २० हजार २०० इतक्या रक्कमेस
मींजूरी ठदन ली असून सदन र रक्कम कोल्हापूर महानगरपाललकेकडे वग करण्यात ेली ेहे , हे
खरे ेहे काय,

(२) असल्यास, रक्कम केव्हा वग करण्यात ेली ेहे ,
(३) असल्यास, वग करण्यात ेलेल्या रकमेनुसार अींदन ाजपिकारमामाणे काम पूण होण्यास
महानगरपाललकेने कोणती कायवाही केली वा करण्यात येत ेहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ेहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१९-०९-२०१६) : (१) व (२) होय, हे खरे ेहे . ठदन .३१/०३/२०१६ रोजी
रक्कम रु.१०,२०,०००/- वग करण्यात ेली ेहे .
(३) सदन र कामाची रनववदन ा रमाकक्रया पुण करुन ठदन नाींक ०४/०७/२०१६ रोजी ने कायारीं भ ेदन े श
दन े ण्यात ेले ेहे ,

(४) रमाश्न उद््ावत नाही.
___________
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अरबी समुद्रातील छत्रपती भशवाजी महाराजाांचे ममारि उ्ारणीस हदरां गाई होत असल्याबाबत

(१५)

१९५३५ (१९-०८-२०१६).

श्री.जयवांतराव जाधव, श्री.नरें द्र पाटील, श्री.हे मांत टिले,

श्री.किरण पावसिर, श्री.सांहदप बाजोररया, श्री.अननल ्ोसले, श्री.अमरभसांह पांडडत, श्री.सांजय
दत्त, श्री.शरद रणवपसे : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि १५३५३ ला दिनाांि ६ एप्रप्रल, २०१६ रोजी
दिलेल्या उत्तराच्या सांिर्ाचत सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) छिपती लशवाजी महाराज याींचे अरबी समुर बातील रमास्ताववत स्मारकासािी लागणाऱ्या सव
परवानग्या लमळवून मे मठहन्यात या स्मारकाचे भूलमपूजन करण्यात येणार असल्याची ग्वाही

मा.मुख्यमींिी महोदन याींनी वविानमींडळ सभागह
ृ ात ठदन ल्याचे माहे एवरमाल, २०१६ मध्ये वा
त्यादन रम्यान रनदन शनास ेले ेहे , हे खरे ेहे काय,

(२) असल्यास, अरबी समर ब
ु ात उभारण्यात येणाऱ्या रमास्ताववत स्मारकाच्या जागेस कफ परे ड
नजीकच्या मस्च्छमाराींनी मासेमारीचा रोजगार िोक्यात येत असल्याने ववरोि केला ेहे , हे ही
खरे ेहे काय,
(३)

असल्यास,

उपरोक्त

रमाकरणी

शासनाने

चौकशी

करून

लशवस्मारकाचे

काम

करण्याबाबत तसेच सदन र मस्च्छमारासींदन भात कोणती कायवाही केली वा करण्यात येत ेहे ,

सुरु

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ेहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०६-१०-२०१६) : (१) होय.
(२) होय.
(३) व (४) स्थारनक मस्च्छमाराींच्या ववरोिासींदन भात चचेद्वारे त्याींचे गैरसमज दन रू करण्याचा
शासनाचा रमायत्न ेहे . सदन र स्मारकाच्या कामाच्या अींमलबजावणीसािी नेमलेल्या रमाकल्प

व्यवस्थापन सल्लागारास रमाकल्प पूण करण्यासािी ४० मठहन्याचा कालाविी ववठहत करण्यात
ेला ेहे व त् च
ां े काम रमागतीपथावर ेहे.

___________
मांब
ु ई व ठाणे स्जल््यातील ववक्र िर वव्ागामध्ये िामे िरणाया िांत्राटी िामगाराांना
(१६)

दोन महहन्यापासून माभसि वेतन न भमळाल्याबाबत

१९५६९ (१९-०८-२०१६).

श्री.जयवांतराव

जाधव,

श्री.सांहदप

श्री.नरें द्र पाटील, श्री.हेमांत टिले, श्री.किरण पावसिर,
बाजोररया,

श्री.अननल

्ोसले,

श्री.अमरभसांह

पांडडत :

सन्माननीय ववत्त मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) मुींबई व िाणे स्जल््यातील मालगाींव, वाींर बे, कोकणभवन, पालघर व िाणे येथील ववक्रीकर

ववभागातील एकूण ६०० कींिा्ी ललवपक कामगाराींना दन ोन मठहन्याींपासन
ू मालसक वेतन न
लमळाल्याचे माहे एवरमाल, २०१६ मध्ये वा त्यादन रम्यान रनदन शनास ेले ेहे , हे खरे ेहे काय,

(२) असल्यास, ववक्रीकर ववभागात ‘पेरीसॉफ््वेअर सोल्युशन’ या कींपनीचे कींिा् असन
ू लिपिक
पदन ावर भरती करताना रमात्येकी रुपये १५००/- नोंदन णीसािी घेतले जातात व भववषय रनिीची

रक्कमही कापला जातो परीं तु याबाबत कोणतीही पोहोच पावती ठदन ली जात नसून यारमाकरणी

कींिा्ी लिपिक कामगाराींनी ववशेष ववक्रीकर ेयक्
ु ताींशी सींपक सािला असता त्याींनी ही कींपनी
फसवी असून ववक्रीकर ववभागाशी याचा काहीही सींबींि नसल्याचे साींधगतले, हे ही खरे ेहे काय,
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(३) असल्यास, उक्त रमाकरणी शासनाने चौकशी करून सींबींधित कींिा्दन ारावर कोणती कारवाई
केली वा करण्यात येत ेहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ेहे त ?
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (२०-०९-२०१६) : (१) हो्, हे खरे ेहे .
(२) हे खरे नाही.

ववक्रीकर ववभाग व सींबींधित कींपनी याींच्यात लालेल्या करारनाम्यात उमेदन वाराींकडून नोंदन णी
शल्
ु क घेण्याची तरतदन 
ू नाही. तसेच, उमेदन वाराींकडून कपात केलेली भववषयरनवाह रनिीची
रक्कम भववषयरनवाह रनिी कायालयात जमा केल्याचा परु ावा कींिा्दन ाराने ववक्रीकर कायालयास
सादन र केला ेहे .
(३) कींिा्दन ाराला ठदन लेले काम दिन ांक ३१ जुल,ै २०१६ पासून बींदन  करण्यात ेले ेहे.
(४) रमाश्न उद््ावत नाही.

___________

नाभशिसह राज्यातील अन्य प्रादे भशि पररवहन िायाालयािडून आर.सी.बि
ु दे ययाचे
िाम बांद असल्याने वाहनधारिाची होत असलेली ग्रसोय

(१७)

१९५७८ (१६-०८-२०१६)

डॉ.अपूवा हहरे , आकिा.अनांत गाडगीळ, श्री.ववजय ऊफा ्ाई

धगरिर, श्री.अशोि ऊफा ्ाई जगताप, श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपसे, श्री.रामहरी रुपनवर,
श्रीमती स्ममता वाघ : सन्माननीय पररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) नालशकसह राज्यातील अन्य रमाादन े लशक पररवहन कायालयाकडून माहे फेब्रुवारी, २०१६ पासून
नववन वाहनाींची नोंदन  केल्यानींतर ेर.सी. बुक (वाहन नोंदन णी रमामाणपि) दन े ण्याचे काम बींदन 
असन
ू नालशक पररवहन कायालयातील ३५ हजार वाहनिारकाींना ेर.सी. बक
ु (वाहन नोंदन णी

रमामाणपि) दन े ण्यात ेलेले नसल्याचे ठदन नाींक १४ मे, २०१६ रोजी वा त्यासुमारास रनदन शनास
ेले, हे खरे ेहे काय,

(२) असल्यास, उक्त रमाकरणी शासनाने चौकशी केली ेहे काय, चौकशीत काय ेढळून ेले,
तद्नुसार कोणती कायवाही केली वा करण्यात येत ेहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ेहे त ?

श्री. हदवािर रावते (१७-१०-२०१६) : (१) व (२) होय. स्मा् काड नोंदन णी रमामाणििाबाबत सेवा

पुरविादन रासोबतचा करार सींपुष्ात ेल्यामळ
ु े वाहन नोंदन णी रमामाणपिाचा तु्वडा रनमाण
लाला होता, हे खरे ेहे.

पररवहन ेयक्
ु त कायालयातफे माहे जून, २०१६ मध्ये एकूण ७२००० नोंदन णी रमामाणपिे
नालशक ववभागास दन े ण्यात ेली ेहे त. त्याचरमामाणे ववभाग स्तरावर नोंदन णीरमामाणपि छपाई

करुन घेण्याकररता पररवहन ेयक्
ु त कायालयाने ठदन नाींक २४/०८/२०१६ रोजी नोंदन णी रमामाणपिे
कायालयाअींतगत छपाई करुन घेण्याकररता पररवहन ेयुक्त कायालयाींअींतगत छपाई करुन
ववतरीत करणेची रमाादन े लशक पररवहन अधिकारी, नालशक याींना परवानगी ठदन ली ेहे .
(३) रमाश्न उद््ावत नाही.

___________

वव.प. ५ (13)
राज्य शासनाने प्रस्ताप्रित िेलेल्या शेतियाांना हमी ्ाव भमळणेबाबत
(१८)

१९५९२ (१६-०८-२०१६)

श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ााणी, श्री.सुननल तटिरे , श्री.अमरभसांह

पांडडत : सन्माननीय िृषी मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील कृवष ववद्यापीिाींनी केलेल्या अ्यासपुण अहवाल व लशफारशीरमामाणे राज्य
शासनाने कद्र ब शासनास वाढीव हमी भावाींची लशफारस केली ेहे , हे खरे ेहे काय,

(२) असल्यास, राज्य शासनाच्या लशफारशी रमामाणे कद्र ब शासनाने हमी भावात तु्पज
ुीं ी वाढ
केल्याने राज्य शासनाने स्वत:च्या रतजोरीतून लशफारस केलेला हमी भाव शेतकऱ्याींना द्यावा
अशी मागणी स्थारनक लोकरमारतरनींिीनी मा. मुख्यमींिी याींच्याकडे केली, हे ही खरे ेहे काय,
(३) असल्यास, उपरोक्त रमाकरणी शासनाने कोणती कायवाही केली वा करण्यात येत ेहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ेहे त ?
श्री.

पाांडुरां ग

फुांडिर

(०७-१०-२०१६)

:

(१),

(२)

व

(३)

स्थारनक

लोकरमारतरनिीींनी

मा.श्ी. अब्दन ल्
ु लाखान दन रु ाणी, वव.प.स. याींनी “कद्र ब शासनाने हमी भावात तु्पूींजी वाढ केल्याने

राज्य शासनाने स्वत:च्या रतजोरीतून लशफारस केलेला हमी भाव शेतकऱ्याींना द्यावा” अशा
मागणीचे ठदन नाींक १५/०६/२०१६ चे रनवेदन न मा. मख्
ु यमींिी याींना ठदन लेले ेहे .
ककमान

ेिारभूत

ककीं मती

जाहीर

करणे

ही

बाब

पूणत:

कद्र ब

शासनाच्या

अखत्याररतील ेहे . कद्र ब शासनाचे कद्र बीय कृषी मूल्य व ककीं मत ेयोगामाफत बहुव्यापक
योजनेअत
ीं गत पीक उत्पादन न खचाची ेकडेवारी गोळा करण्यासािी स्वतींि ्ांत्रण कायरत ेहे .
राज्यात महात्मा फुले कृषी ववद्यापीि, राहुरी माफत कद्र ब शासनाची बहुव्यापक वपक उत्पादन न
खच योजनेअींतगत माठहती सींकलनाचे ६० ग ांवसमुह कायरत ेहे त.
कद्र बीय कृषी मूल्य व ककीं मत ेयोगामाफत उििब्ध पीक उत्पादन न खच ेणण ववववि

राज्य शासनाींकडून कद्र बीय कृषी मल्
ू य व ककीं मत ेयोगाला रमास्ताववत केलेल्या ककीं मती व इतर

घ्कही ववचारात घेऊन २५ वपकाींच्या ककमान ेिारभूत ककीं मतीचे रमास्ताव कद्र ब शासनास सादन र
करते व त्या ेिारे कद्र ब शासन ककमान ेिारभत
ू ककीं मती जाहीर करते. कद्र ब शासनाने जाहीर
केलेल्या ककीं मती सव राज्याींना लागू होतात.

राज्य शासन रमात्येक वषी पीक उत्पादन न खच योजनद्तगत खरीप, रब्बी व ऊस

पीकाींसािी चारही कृषी ववद्यापीिाींकडून पीक उत्पादन न खचाच्या रमााप्त होणाऱ्या माठहतीच्या

ेिारे व ववववि रनववषिाींची रमाचललत भावपातळी लक्षात घेवन
ू उत्पादन न खचावर ेिाररत
ककीं मती १८ िीक ांकरीत कद्र बीय कृषी मूल्य व ककीं मत ेयोगाकडे रमास्ताववत करण्यात येतात.

राज्य शासनामाफत पीक उत्पादन न खचाची माठहती गोळा करताींना कद्र बीय कृषी मूल्य व

ककीं मत ेयोगाच्या पीक उत्पादन न खच काढण्याच्या कायपध्दन ती लशवाय खेळत भाींडवलावरील
व्याज ६%

दन राने सींपूण वषासािी, कु्ुींबातील व्यक्तीींचे श्म ठदन वस रोजींदन ारीवरील श्म

ठदन वसाींपेक्षा २५%

अधिक, १०% दन े खरे ख खच, पणन व वाहतक
ु ीवरील खच ेणण रमारत

स्क्वीं्ल उत्पादन न खचावर १५% नफा या वाढीव बाबी समाववष् करुन रमारत स्क्वीं्ल ककीं मत
कद्र बीय कृषी मुल्य व ककीं मत ेयोगाकडे रमास्ताववत केली जाते.

वव.प. ५ (14)
खरीप, रब्बी व ऊस या पीकाींचे सन २०१६-१७ ववक्री हीं गामासािी राज्य शासनाने

रमास्ताववत केलेली ककीं मती ही कद्र ब शासनाने जाठहर केलेली ककमान ेिारभूत ककीं मतीपेक्षा
८०% ते १२०%

अधिक असल्याने, त्यामिील तफावत रकमा (वाढीव हमीभाव) राज्य

शासनाकडून दन े णेबाबतची बाब शासनाचे ववचारािीन नाही.
(४) रमाश्न उद््ावत नाही.
___________

महाराष्ट्र राज्य पररवहन महामांडळाच्या मुरूड-मुांबई बसला लागलेल्या आगीत नि
ु सान
(१९)

लालेल्या नि
ु सानग्रमताांना मदत िरययाबाबत
१९६२६ (१६-०८-२०१६).
श्री.जयांत पाटील : सन्माननीय पररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :-

(१) मुरूड ेगारातून रवाना लालेली मुरूड-मुींबई बसचे इींस्जन त्रबघाडामुळे व गाडीचे ब्रेक

अचानक लॉक लाल्याने सदन र बसला ठदन नाींक २५ एवरमाल, २०१६ रोजी पनवेल तालुक्यातील
धचींचवण गावाच्या हद्दीत ेग लागून बस पूणपणे जळून खाक लाली, हे खरे ेहे काय,

(२) असल्यास, बसमिील ५४ रमावाशाींचे महत्वाचे दन स्ताऐवजासह सव सामान ेगीत खाक
लाले, हे खरे ेहे काय,
(३) असल्यास, उक्त रमाकरणी शासनाने चौकशी करून नुकसानग्रस्त प्रव श ांना नक
ु सान भरपाई
दन े ण्याबाबत कोणती कायवाही केली वा करण्यात येत ेहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ेहे त ?
श्री. हदवािर रावते (१७-१०-२०१६) : (१), (२) व (३) ठदन नाींक २५/०४/२०१६ रोजी मुरुड ेगाराची
बस क्र.एमएच ०६ एस ८२३५ ला ेग लागून जळाली. या बसमिील सव रमावाशाींना
सामानासह बसमिून उतरववण्यात ेले. तथावप, एका रमावाशाचे सामान जळाल्याचे व

बसमिील ेग ही बॅ्री बॉक्स ते मेन स्वीचकडे जाणारी वायर शॉ् सकी्ने जळाल्यामळ
ु े

लागल्याचे रनदन शनास ेले ेहे. सदन र बसमिील सामान जळालेल्या रमावाशास नुकसान भरपाई
दन े ण्याची बाब कायवाहीखाली ेहे.
(४) रमाश्न उद््ावत नाही.

(२०)

___________

राज्यातील दे वम ान ईनाम जभमनी वहहवाटदाराांच्या नाांवे िरययाबाबत

१९६२९ (१६-०८-२०१६). डॉ.अपूवा हहरे : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि १८३१० ला दिनाांि

२८ मार्च, २०१६ रोजी दिलेल्या उत्तराच्या सांिर्ाचत सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा
खुलासा करतील काय :(१)

राज्यातील

दन े वस्थान

ईनाम

जलमनीबाबत

समस्याींचा

अ्यास

करून

लशफारशी

करण्याकररता तत्कालीन राज्यमींिी (महसल
ु ) याींच्या अध्यक्षतेखाली स्थावपत सलमतीचा अहवाल
स्वीकृतीसींबींिीच्या ववचारािीन बाबीींवर शासनाचा ववचार पुण लाला ेहे काय,

(२) असल्यास, उक्त अहवाल स्वीकृत करण्यात ेला ेहे काय व त्यानुषींगाने काय कायवाही
केली वा करण्यात येत ेहे ,

(३) नसल्यास, राज्यातील दन े वस्थान ईनामाच्या अहस्ताींतरणीय जलमनी वठहवा्दन ाराींच्या नाींवावर
करण्यासींदन भात रनणय केव्हापयांत होणे अपेक्षक्षत ेहे ?

वव.प. ५ (15)
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१८-१०-२०१६) : (१), (२) व (३) राज्यातील दन े वस्थान ईनाम जलमनीींबाबत
समस्याींचा अ्यास करुन लशफारशी करण्याकररता तत्कालीन राज्यमींिी (महसूल) याींच्या
अध्यक्षतेखाली सलमती स्थापन करण्यात ेली होती. सदन र सलमतीचा अहवाल शासनास सादन र

करण्यात ेला ेहे. सदन र अहवाल शासनाने स्वीकृत केला असन
ू , राज्यातील दन े वस्थान
जलमनी याींच्या सींदन भात शासनाची भूलमका िरववण्याकरीता याबाबत सवांकष अ्यास करुन

शासनास लशफारशी करण्याकरीता रमािान सधचव (महसूल) याींच्या अध्यक्षतेखाली ठदन नाींक
२३ माच, २०१६ रोजीच्या शासन रनणयान्वये एक सलमती गिीत करण्यात ेली ेहे . सदन र
सलमतीचा अहवाल लवकरच अपेक्षक्षत असन
ू अहवाल रमााप्त लाल्यानींतर त्यातील लशफारशी
ववषयी उधचत रनणय घेण्याचे सींकस्ल्पत ेहे .

___________
िेंद्र शासनाच्या धतीवर राज्य शासनाच्या महहला िमाचायाांना वविलाांग व दध
ु रा आजाराने
त्रमत असलेल्या मुलाांची िाळजी घेययासाठी ववशेष रजा मांजुर िरययाबाबत

(२१)

१९७४३ (२३-०८-२०१६).

खुलासा करतील काय :-

डॉ.अपूवा हहरे : सन्माननीय ववत्त मांत्री पुढील गोष्ीींचा

(१) कद्र ब शासनाच्या ितीवर राज्य शासनाच्या मठहला कमचाऱ्याींनाही ववकलाींग व दन ि
ु र
ेजाराने िस्त असलेल्या मल
ु ाींची काळजी घेण्यासािी ववशेष रजा मींजुर करण्याची ेग्रही
मागणी केली जात असल्याचे ठदन नाींक १७ मे, २०१६ रोजी वा त्यासम
ु ारास रनदन शनास ेले, हे
खरे ेहे काय,

(२) असल्यास, कद्र बीय नागरी सेवा (रजा) रनयमावलीतील ४३ रनयम (सी) मिील तरतुदन ीींच्या
ेिारे ववकलाींग मुलाींची काळजी घेण्यासािी शासकीय कमचारी असलेल्या माताींना रजा
दन े ण्याची तरतदन 
ु ेहे परीं तु राज्य शासनाच्या रनयमावलीत ही तरतदन 
ु नाही, हे ही खरे ेहे
काय,

(३) असल्यास, राज्याच्या उदन ात्त मानवतावादन ी परीं परा व िोरणास अनस
ु रुन ववकलाींग मुले

असलेल्या राज्य शासनाच्या मठहला कमचा-याींना ववशेष रजा मींजुर करणेबाबत शासनाने
कोणती कायवाही केली वा करण्यात येत ेहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ेहे त ?
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (१८-१०-२०१६) : (१) होय, हे खरे ेहे .
(२) व (३) होय, हे खरे ेहे .

शासनाने ववकलाींग अपत्य असलेल्या शासकीय मठहला कमचाऱ्याींना ७३० ठदन वसाींची
ववशेष बालसींगोपन रजा मींजूर करण्याबाबतचा शासन रनणय ठदन नाींक २१/०९/२०१६ रोजी
रनगलमत केलेला ेहे .

(४) रमाश्न उद््ावत नाही.
___________
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राज्यातील प्लॅ नमधील माध्यभमि व उच्च माध्यभमि
(२२)

शाळा व वगा तुिड्या नॉन प्लॅ नमध्ये घेययाबाबत

१९७९२ (२३-०८-२०१६).

डॉ.अपूवा हहरे , श्री.दत्तात्रय सावांत, श्री.श्रीिाांत दे शपाांडे :

ताराांकित प्रश्न क्रमाांि १६०३३ ला दिनाांि १२ एप्रप्रल, २०१६ रोजी दिलेल्या उत्तराच्या सांिर्ाचत
सन्माननीय शालेय भशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) राज्यातील प्लॅ नमिील शाळा, तुकड्या ेणण पदन े

याींचा समावेश नॉन प्लॅ नमध्ये

करण्याबाबतचा रमास्ताव ववत्त ववभागास वेळोवेळी सादन र करण्यात ेलेला असूनही मान्यता न
लमळाल्याने सदन रचा रमास्ताव पुनः मा.मींिी (ववत्त) महोदन याींकडे सादन र करण्यात ेला ेहे , हे
खरे ेहे काय,

(२) असल्यास, राज्यातील माध्यलमक व उच्च माध्यलमक शाळा व वग तक
ु ड्या १०० ्क्के
अनुदन ानावर येऊनही त्या नॉन प्लॅ नमध्ये न गेल्याने तसेच कायरत लशक्षकाींना वेळेवर वेतन
लमळत नसल्याने सदन रहु शाळा नॉन प्लॅ नमध्ये घेणेस ववत्त ववभागाकडून मान्यता रमााप्त लाली
ेहे काय,

(३) असल्यास, १०० ्क्के अनुदन ानावरील शाळा व तुकड्याींवर कायरत लशक्षक कमचा-याींना
रनयलमत मालसक वेतन लमळण्याच्या अनष
ु ींगाने कोणती कायवाही केली वा करण्यात येत ेहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ेहे त, तसेच सदन रहु कायवाही केव्हापयांत होणे अपेक्षक्षत
ेहे ?
श्री. ववनोद तावडे (२४-१०-२०१६) : (१) होय, हे खरे ेहे .
(२) ठदन नाींक ३० ऑगस््, २०१६ च्या मींिीमींडळ बैिकीत मान्यता रमााप्त लाली असून सदन र
नस्ती अनौपचाररक सींदन भ रमााप्त करण्यासािी ववत्त ववभागास सादन र करण्यात ेली ेहे.

(३) व (४) ववत्त ववभागास रमास्ताव सादन र करण्यात ेलेला ेहे. ववत्त ववभागाची मान्यता
लमळाल्यानींतर शाळा व वग तक
ु डयाींना नॉन प्लॅ न मध्ये घेण्याची कायवाही करण्यात येईल.
___________

िल्याण (स्ज. ठाणे) ये ील डस््पांग ग्राऊांडला आग लागल्याच्या घटनेची चौिशी िरययाबाबत
(२३)

१९८५३ (२३-०८-२०१६).

खल
ु ासा करतील काय :-

श्री.प्रिाश गजभ्ये : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा

(१) कल्याण (स्ज. िाणे) येथील डस्म्पींग ग्राऊींडला ठदन नाींक २८ मे, २०१६ रोजी वा त्यासुमारास
ेग लागल्याची घ्ना घडली, हे खरे ेहे काय,

(२) असल्यास, सदन र घ्नेची शासनाने चौकशी केली ेहे काय, त्यात काय ेढळून ेले व
तद्नुसार शासनाने कोणती कायवाही केली वा करण्यात येत ेहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ेहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२९-०९-२०१६) : (१) होय, हे खरे ेहे ,
(२) ठदन नाींक ३१ मे, २०१६ रोजी ेिारवाडी क्षेपणभूमीला लागलेली ेग कल्याण-डोंत्रबवली
महानगरपाललकेच्या अस्ग्नशमन ववभागाकडून रनयींिणाखाली ेणून ववलववण्यात ेली,
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सद्यस्स्थतीत सदन र क्षेपणभूमी शास्िोक्त पध्दन तीने कायमस्वरुपी बींदन  करण्याकरीता

महानगरपाललकेकडून

रनववदन ा

रमाकक्रया

महानगरपाललका याींनी कळववले ेहे .

सुरु

असल्याचे

ेयुक्त,

कल्याण-डोंत्रबवली

(३) रमाश्न उद््ावत नाही.
___________
(२४)

पर्णी (स्ज.पर्णी) तालु यातील शासि य जममनीिर लालेल्या अनतक्रमणाबाबत
१९८५७ (१६-०८-२०१६).

श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ााणी, श्री.सुननल तटिरे , श्री.अमरभसांह

पांडडत : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि १६६७७ ला दिनाांि १४ मार्च, २०१६ रोजी दिलेल्या उत्तराच्या
सांिर्ाचत सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) परभणी (स्ज.परभणी) तालक्
ु यातील १४७ सव्हे नींबर मिील सम
ु ारे १४७६ एकर शासकीय
जलमनीवर लालेल्या अरतक्रमणाचे अलभलेखे तपासणी व रमात्यक्ष स्थळ पाहणीचे काम

करण्याबाबत स्जल्हाधिकारी, परभणी याींनी सन २०१५-१६ दन रम्यान पथकाची रनयुक्ती केली
ेहे , हे खरे ेहे काय,

(२) असल्यास, या बाबत थोडक्यात माठहती काय ेहे ,
(३) असल्यास, सदन रील पथकाींनी अलभलेखे तपासणी व स्थळ पाहणीचे काम पण
ु केले ेहे काय,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ेहे त ?

श्री. चांद्रिाांत पाटील (१८-१०-२०१६) : (१), (२) व (३) उपववभागीय अधिकारी, परभणी याींनी
ठदन नाींक १५/०७/२०१५ रोजीच्या ेदन े शान्वये परभणी शहरातील एकूण १४७ शासकीय सव्हे नीं. चे
अलभलेख तपासणी व स्थळपाहणी करण्यासािी सींबींधित नायब तहलसलदन ार, मींडळ अधिकारी,
तलािी, नगररचना ववभागाचे रमारतरनिी, परभणी महानगरपाललकेचे रमारतरनिी, उप अिीक्षक,
भूमी अलभलेख कायालयाचे रमारतरनिी याींचा समावेश असलेले पथक रनयुक्त केले ेहे . सदन र
पथकाकडून रमााप्त माठहतीनस
ु ार उपववभागीय अधिकारी, परभणी याींच्या

स्तरावर अींरतम

अहवाल तयार करण्याची कायवाही सरु
ु ेहे .
(४) रमाश्न उद््ावत नाही.

___________
(२५)

िोपरी रे ल्वे उड्डाणपुलाचे रुां दीिरण िरययाबाबत

१९९८५ (२३-०८-२०१६).

श्री.रववांद्र फाटि : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि १८२०६ ला दिनाांि

६ एप्रप्रल, २०१६ रोजी दिलेल्या उत्तराच्या सांिर्ाचत सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा
खुलासा करतील काय :-

(१) िाणे शहरापासून जाणाऱ्या पव
ू र बत
ु गती महामागावर कोपरी येथील रे ल्वे उड्डाणपुलावरील

वाहनाींची कोंडी सोडववण्यासािी सदन र उड्डाणपुलाच्या रुीं दन ीकरणाचा रनणय एमएमेरडीएने
घेतला ेहे , हे खरे ेहे काय,

(२) असल्यास, सदन र पूलाच्या रुीं दन ीकरणाचे काम त्वरीत करण्याबाबत शासनाने कोणती
कायवाही केली वा करण्यात येत ेहे ,

वव.प. ५ (18)
(३) असल्यास, सदन र कामास ककती खच येणार ेहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ेहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१९-१०-२०१६) : (१) होय.
(२) व (३) सदन र पुलाच्या कामाचे सववस्तर सवेक्षण, डडलाईन व अींदन ाजपिक बनववण्याकरीता
मुींबई महानगर रमादन े श ववकास रमााधिकरणामाफत सल्लागाराींची नेमणूक करुन सववस्तर रमाकल्प
अहवाल तयार करुन घेतला ेहे . तसेच रमाकल्पाचे सववस्तर डडलाईन तयार करुन रे ल्वे

ववभागाकडे अींरतम मींजरु ीसािी सादन र करण्यात ेले ेहे . सदन र पल
ु ाचे कामास सम
ु ारे रु.२५८
को्ी खच अपेक्षक्षत ेहे.
(४) रमाश्न उद््ावत नाही.
___________
राज्यातील शहरी ्ागातील पाणीपरु वठा योजनेबाबत
(२६)

२०१६७ (२४-०८-२०१६).

रुपनवर :

श्रीमती हुमनबानू खभलफे, श्री.सांजय दत्त, श्री.रामहरी
सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील शहरी भागातील पाणी ्ीं चाईची पररस्स्थती लक्षात घेऊन तातडीच्या पाणी
पुरविा योजना सुरु करण्यासािी असलेली लोकवगणीची अ् शासनाने लशथील केली ेहे , हे
खरे ेहे काय,

(२) असल्यास, ’अ’, ’ब’ व ’क’ वग नगरपाललका ेणण महानगरपाललका क्षेिातील योजनाींसािी
१० ्क्क्याींऐवजी ककती ्क्के लोकवगणी लशथील करण्यात ेली ेहे ,
(३) असल्यास, शहरी भागातील पाणीपुरवठ्याची सद्यःस्स्थती काय ेहे व ककती पाणीपुरविा
योजना नव्याने क ् ान्ववत करण्यात ेल्या ेहे त,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ेहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१९-०८-२०१६) : (१) हे खरे नाही.
(२), (३) व (४) रमाश्न उद््ावत नाही.

___________

िोंढवा बुद्रि
ु (स्ज. पुणे) या गावाला पुरववययात ननयभमत पाणीपुरवठा होत नसल्याबाबत
(२७)

२०२३१ (२३-०८-२०१६).

अॅड.जयदे व गायिवाड :

श्री.अननल ्ोसले, श्री.नरें द्र पाटील, श्री.किरण पावसिर,

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) कोंढवा बुर बक
ु (स्ज. पुण)े या गावाला पुरववण्यात येत असलेल्या पाणी पुरविा योजनेतून
कमी दन ाबाने तर काही ठिकाणी नळालाच पाणी येत नसल्याने नागरीकाींना पाण्यासािी वणवण
कफरावे लागत ेहे , हे खरे ेहे काय,
(२) असल्यास, उपरोक्त रमाकरणी शासनाने चौकशी केली ेहे काय, त्यात काय ेढळून ेले
ेहे ,
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(३) असल्यास, तद्नुषींगाने कोंढवा बुर बक
ु पररसरात पुरेसा व रनयलमत पाणी पुरविा करण्याचे
दृष्ीने शासनाने काय उपाययोजना केली व करण्् त ्ेत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ेहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०७-१०-२०१६) : (१) हे अींशत: खरे ेहे.
कोंढवा बुर बक
ु , (स्ज.पुणे) या गावाला १२५ दन .ल.घ.मी. रमारतठदन न क्षमतेचे वडगाींव

जलशुध्दन ीकरण कद्र बातून

पाणीपरु विा

करण्यात

येतो.

जलशुध्दन ीकरण

कद्र बाची

क्षमता

व

जलशध्
ु दन ीकरण कद्र बाची क्षमता व जिशध्
ु िीकरण कद्र बाचे कायक्षेिातील लोकसींख्या याींचा ववचार

करता सदन रची क्षमता कमी पडत ेहे . त्यामुळे काही भागामध्ये कमी ि ब ने व काही
भागामध्ये पाणी येत नाही अशी स्स्थती ेहे . ज्या भागामध्ये नळाला पाणीपुरविा होत नाही
अशा भागामध्ये ्ँ करद्वारे पाणीपरु विा करण्यात येतो.

(२) रमाकरणी महानगरपाललकेमाफत वेळोवेळी पाहणी करण्यात येत ेहे . सदन र पहाणीनुसार
भौगोललक दृषट्या उीं चावरच्या भागात अपरु ा पाणीपरु विा होत असल्याची बाब ेढळून ेली ेहे .

(३) कोंढवा बुर बक
ु व वडगाींव जलशुध्दन ीकरण कद्र बाच्या अखत्यारीतील अशा रमाकारच्या इतर
भागाींमध्ये पाणीपुरविा रनयलमत करण्याच्या दृष्ीने पुणे महानगरपाललकेमाफत वडगाींव
जलशुध्दन ीकरण

कद्र ब

येथे

वाढीव

१२५

दन क्षलक्षघनमी्र

क्षमतेचे

जलशुध्दन ीकरण

रमाकल्प

उभारण्याचे काम हाती घेतले असन
ु , सदन रचे काम अींरतम ्प्प्यामध्ये ेहे. त्यामळ
ु े पढ
ु ील
दन ोन मठहन्याींमध्ये या भागामध्ये पुरेसा पाणीपुरविा करणे शक्य होणार ेहे .
(४) रमाश्न उद््ावत नाही.

___________
शासि य धयकयोधगि प्रभशक्षण सांम ामधील िांत्राटी ननदे शिाांना
(२८)

ननयभमत सेवेत सामावन
ू घेणेबाबत

२०२६५ (२३-०८-२०१६). श्री.रामना

मोते, श्री.ववजय ऊफा ्ाई धगरिर : ताराांकित प्रश्न

क्रमाांि १६०५७ ला दिनाांि १६ मार्च, २०१६ रोजी दिलेल्या उत्तराच्या सांिर्ाचत सन्माननीय
िौशल्य वविास व उयकयोजिता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) राज्यातील शासकीय औद्योधगक रमालशक्षण सींस्थाींमध्ये शेकडो रनदन े शक कींिा्ी पध्दन तीने
रनयुक्त करण्यात ेले ेहे त, हे खरे ेहे काय,

(२) असल्यास, सध्या कायरत असलेल्या अशा कींिा्ी रनदन े शकाींची सींख्या ककती ेहे तसे च
कींिा्ी पध्दन तीने रनयुक्त केलेल्या व सद्या कायरत असलेल्या रनदन े शकाींची रनयुक्ती पािता,
ेरक्षण, गुणवत्ता व जाठहरातीच्या माध्यमातून करण्यात ेली ेहे काय,

(३) असल्यास, सींस्थाींमिील रनदन े शकाींची शेकडो पदन े ररक्त असन
ू ही या कींिा्ी रनदन े शकाींना
रनयलमतपणे सेवेत सामावून घेण्यात ेलेले नाही, हे ही खरे ेहे काय,

(४) तसेच, मा.महाराषर रमाशासकीय न्यायाधिकरण, मींब
ु ई याींनी अज क्र.४६७/२०१५ मध्ये

ठदन नाींक २७ एवरमाल, २०१६ रोजी शासनास कोणत्या रमाकारचे ेदन े श/रनदन े श ठदन ले ेहे त व
त्यानुसार काय कायवाही केली वा करण्यात येत ेहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ेहे त ?
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श्री. सां्ाजी ननलांगेिर-पाटील (२०-१०-२०१६) : (१) हे खरे ेहे.
(२) सध्या ३३१ कांत्र टी कमचारी असून कायरत असलेल्या रनदन े शकाींची रनयुक्ती पािता,
ेरक्षण, गुणवत्ता व जाठहरातीच्या माध्यमातून करण्यात ेली ेहे .
(३) हे खरे ेहे .

(४) मा.महाराषर रमाशासकीय न्यायाधिकरण, मुींबई याींनी मळ
ू अज क्र.४६७/२०१५ मध्ये ठदन नाींक
२७ एवरमाल, २०१६ रोजी मळ
अज दन ाखल केलेल्या कींिा्ी कमचाऱ्याींना रनयलमत पदन ावर
ू

सामावून घेण्याचे ेदन े श ठदन ले ेहे त. मा.न्यायाधिकरण, मुींबई याींचे ठदन नाींक २७/०४/२०१६ च्या
ेदन े शाववरुध्दन  मा.उच्च न्यायालय, मींब
ु ई येथे रर् याधचका दन ाखल करण्यात ेली ेहे .
(५) रमाश्न उद््ावत नाही.

___________
(२९)

सोलापूर ये ील लोपडपट्टी ला्ार्थयाांना प ि घरे दे ययाबाबत

२०३६० (२३-०८-२०१६).

श्री.रामहरी रुपनवर, श्री.सांजय दत्त : सन्माननीय मख्
ु यमांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) सोलापरू येथील भगवान नगर लोपडपट्टी लाभार्थयाांना ेि वषे पण
ू लाली तरी घरे तयार
असूनही महापाललका रमाशासन पक्की घरे दन े ण्याबाबत जाणीवपुवक दन ल
ु क्ष करीत असल्याचे माहे
एवरमाल, २०१६ मध्ये वा त्यादन रम्यान रनदन शनास ेले ेहे, हे खरे ेहे काय,

(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी करुन सदन रील लाभार्थयाांना पक्की घरे दन े ण्याबाबत
कोणती कायवाही केली वा करण्यात येत ेहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ेहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०१-१०-२०१६) : (१) व (२) ेय.एच.एस.डी.पी. योजने अींतगत
भगव ननगर येथे ३७२ सदन रनका बाींिण्यात ेलेल्या ेहे त. ३०० पाि लाभार्थयाांना सदन रनकेचा
ताबा दन े ण्यात ेलेला ेहे .
उवररत ७२ लाभार्थयाांची पािता तपासण्याची रमाकक्रया चालू असून पाि लाभार्थयाांना

सदन रनकाींचा ताबा दन े ण्यात येणार ेहे .

(३) मींजूर कींिा्दन ाराने वेळेत काम पूण न केल्याने त्याची अनामत रक्कम जप्त करुन दन स
ु ऱ्या
कींिा्दन ाराकडून काम करुन घेण्यात ेले

ेणण त्यावेळी वाळू उपलब्ि न लाल्याने

बाींिकामास ववलींब लाला ेहे तथावप सदन र काम पुण लाले ेहे .
___________

(३०)

मांब
ु ईतील मोनोरे ल प्रिल्प तोट्यूयात आल्याबाबत
२०३७० (२३-०८-२०१६).
श्री.अमररश्ाई पटे ल, श्री.सांजय दत्त, श्री.रामहरी रुपनवर,

श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊफा ्ाई जगताप : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा
खुलासा करतील काय :-

(१) मुींबईतील मोनोरे ल रमाकल्पात २ वषात १५९ को्ी रुपयाींचा तो्ा लाला असून तो्यासह
मोनोरे लच्या खचात सम
ु ारे २२० को्ी रुपयाींची वाढ लाली असल्याची बाब माहे मे, २०१६
मध्ये वा त्यादन रम्यान रनदन शनास ेली ेहे , हे खरे ेहे काय,
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(२) असल्यास, उक्त रमाकरणी शासनाने चौकशी केली ेहे काय, त्यात काय रनदन शनास ेले
व त्यानुसार मोनो रमाकल्पावरील तो्ा भरून काढण्यासािी शासनाने कोणती कायवाही केली वा
करण्यात येत ेहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ेहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१९-१०-२०१६) : (१), (२) व (३) मोनोरे ल ्प्पा-१ वडाळा ते चद् बूर या

मागावर काय व दन े खभालीवर मागील दन ोन वषात रु.४३ को्ी इतके नुकसान लाले ेहे . तसेच
मोनोरे ल रमाकल्पाच्या खचामध्ये रु.२२० को्ी ही वाढ नसून रनववदन े त अींतभूत नसण ऱ्् सोयी
उदन ा.सरकते स्जने, बीम स्वीच इत्याठदन  उपलब्ि करुन दन े ण्यावरील खच ेहे.
परीं तु

मोनोरे ल

्प्पा-२ वडाळा ते सींत

गाडगे महाराज चौक

हा

रमावाशी

वाहतुकीकररता खल
ु ा झ ल्् नांतर सदन र मागावरील रमावाशी सींख्येमध्ये वाढ होणार ेहे त्यामुळे
काय व दन े खभाल खचावरील होणारे नक
ु सान भरुन काढण्यास मदन त होणार ेहे . याव्यरतररक्त

मोनोरे लचे डब्बे व मोनोरे ल स्थानकामध्ये जाठहरातीद्वारे उत्पन्न वाढववण्याचे मुींबई महानगर
रमादन े श ववकास रमााधिकरणामाफत रमास्ताववत ेहे .

___________
राज्यात मवतांत्र जलवाहतूि महामांडळ म ापन िरययाबाबत
(३१)

२०३८१ (२३-०८-२०१६).

श्री.आनांद ठािूर, श्री.हे मांत टिले, श्री.किरण पावसिर,

श्री.ख्वाजा बेग, अॅड.राहुल नावेिर, श्री.नरें द्र पाटील, श्री.जयवांतराव जाधव, श्री.सांहदप बाजोररया,
श्री.अननल ्ोसले, श्री.अमरभसांह पांडडत, श्री.सुननल तटिरे , श्री.प्रिाश गजभ्ये :

सन्माननीय

मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील रखडलेले जलवाहतुकीचे रमाकल्प मागी लावण्यासािी स्वतींि जलवाहतूक

महामींडळ स्थापन करण्यास मा.मुख्यमींिी याींनी तत्वत: मान्यता ठदन ली असल्याचे माहे मे,
२०१६ मध्ये वा त्यादन रम्यान रनदन शनास ेले ेहे , हे खरे ेहे काय,

(२) असल्यास, सागर ककनाऱ्यावरील जेट्टीींची ववकास लाल्यानींतर जेट्टीींची वापर कोणकोणत्या
कामासािी केला जाणार ेहे , तसेच नादन रु
ु स्त जेट्टीींची दन रु
ु स्ती केल्यानींतर त्याचा रमावासी
वाहतुकीसािी वापर करण्यासािी खाजगी उद्योजकाींना दन े ण्यात येणार ेहे , हे ही खरे ेहे
काय,

(३) असल्यास, सागर ककनाऱ्यावरील जेट्टीींची ववकास करून राज्यात रमावासी फेरी बो्, रो-रो
सेवा, मालवाहतक
ू तसेच पय्नास या महामींडळामळ
ु े चालना लमळणार असल्याने महामींडळ
स्थापन करण्याबाबत शासनाने कोणती कायवाही केली वा करण्यात येत ेहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ेहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०४-१०-२०१६) : (१) होय.
(२), (३) व (४) रमावासी फेरी, रो-रो सेवा, मालवाहतक
ू व पय्नासािी खाजगी उद्योजकाींना
वापरावयास दन े ण्यासािी ककनारपट्टीवरील सुयोग्य अशा जेट्टीची रनवड करण्याची कायवाही
रमागतीत ेहे. त्यानींतर, रनववदन ा रमाकक्रयेद्वारे खाजगी ववकासकाची रनवड करण्यात येईल.
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तसेच, जलवाहतक
महामींडळ स्थापन करण्यासािी महामींडळाची व्याप्ती, कामाचा वाव,
ू

अींमलबजावणी यींिणा इ. बाबी िरववण्याची कायवाही महाराषर मेरी्ाईम बोडाने रनयुक्त
केलेल्या सल्लागाराींमाफत हाती घेण्यात ेली ेहे .

___________
महाराष्ट्र प्रदे श वविास प्राधधिरण म ापन िरययाबाबत
(३२) २०३८६ (२३-०८-२०१६).

श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्त, श्री.रामहरी रुपनवर,

श्रीमती हुस्नबानु खमलफे : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मुींबई महानगर रमादन े श ववकास रमााधिकरणाच्या ितीवर राज्यातील अन्य महानगरपाललका,
नगरपररषदन  ेणण त्या लगतच्या गावाींचा सुरनयोस्जत ववकास व्हावा तसेच या क्षेिात

राबववल्या जाणाऱ्या रमाकल्पाींमध्ये सस
ु ि
ू ता यावी यासािी शासनाने महाराषर रमादन े श ववकास

रमााधिकरणाच्या मसुद्यास मान्यता ठदन ली असल्याचे माहे मे, २०१६ मध्ये वा त्यादन रम्यान
रनदन शनास ेले ेहे , हे खरे ेहे काय,

(२) असल्यास, सदन र मसुदन ा अींमलात ेणण्याबाबात शासनाने कोणती कायवाही केली वा
करण्यात येत ेहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ेहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१९-१०-२०१६) : (१) मींिीमींडळाच्या ठदन न ांक ३ मे, २०१६ च्या बैिकीत
महाराषर महानगर रमादन े श ववकास रमााधिकरण अध्यादन े श २०१६ च्या मसद्
ु यास मींजुरी दन े ण्यात ेली.

(२) व (३) मींिीमींडळाच्या ठदन .३ मे, २०१६ च्या बैिकीतील रनणयानस
ु ार ठदन नाींक १३ जून, २०१६

रोजी महाराषर महानगर रमादन े श ववकास रमााधिकरण अध्यादन े श, २०१६ रमाख्यावपत करण्यात ेला
ेहे .

___________

िल्याण-डोंबबवली महानगरपाभलिा िायाक्षेत्रात चोरीच्या नळजोडयया
(३३)

असल्यामळ
ु े नागररिाांची ग्रसोय होत असल्याबाबत

२०४४२ (२३-०८-२०१६).

श्री.अमररश्ाई पटे ल, श्री.सांजय दत्त, श्री.रामहरी रुपनवर :

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) कल्याण-डोंत्रबवली महानगरपाललका कायक्षेिात सुमारे ३० हजाराींहून अधिक चोरीच्या
नळजोडण्या असल्याने या कारणास्तव सींबींधित ववभागातील शहरवालसयाींना मोठ्या रमामाणात

पाणी्ीं चाईला सामोरे जावे लागत असल्याचे माहे एवरमाल, २०१६ मध्ये वा त्यादन रम्यान
रनदन शनास ेले ेहे , हे खरे ेहे काय
(२) असल्यास, उक्त महानगरपाललका कायक्षेिात अनधिकृत बाींिकाम करणारे भूमाकफया
ेणण या बाींिकामाींना चोरीच्या नळजोडण्या दन े णारे पाणीमाकफया सकक्रय असून सींबींधित
महानगरपाललकेतील

पाणी

ववभाग

ेणण

अधिकारी

याींचे

सींगनमत

असल्यामुळे

महानगरपाललकेचे नक
ु सान होत ेहे तसेच रमाशासन रमाामाणणक कर भरणाऱ्या नागररकाींचे ठहत
जपण्याऐवजी भूमाकफया, पाणीमाकफया ेणण अधिकारी याींना पािीशी घालत असल्याने
नागररकाींची गैरसोय होत असल्याने याबाबत शासनाने कोणती कायवाही केली वा करण्यात
येत ेहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ेहे त ?

वव.प. ५ (23)
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२१-१०-२०१६) : (१) हे खरे नाही,
सन २०१५ मध्ये लालेल्या अपुऱ्या पावसामुळे कल्याण-डोंत्रबवली महानगरपाललका क्षेिात

३० ्क्के पाणी कपात लागू करण्यात ेली होती. त्यामुळे महानगरपाललका क्षेिाच्या काही
भागात अींशत: पाणी ्ीं चाईची समस्या उद््ावली होती. माि महानगरपाललका रमाशासनाने पाणी

्ीं चाई कृती ेराखड्याची अींमलबजावणी करुन पाणी ्ीं चाईचे रनवारण करण्यात ेल्याचे
ेयुक्त, कल्याण-डोंत्रबवली महानगरपाललका याींनी कळववले ेहे .
(२) व (३) रमाश्न उद््ावत नाही.

___________

(३४)

२०५६१

मांब
ु ईतील जनावराांचे पालघर स्जल््यात म लाांतर िरययाबाबत
(१२-०८-२०१६).

श्री.सांजय

दत्त,

श्री.शरद

रणवपसे,

श्री.रामहरी

रुपनवर,

डॉ.(श्रीमती) नीलम गोहे : सन्माननीय दग्ु धवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील
काय :-

(१) मुींबई गुरेमुक्त करण्याचा रनणय पशुसींविन व दन ग्ु िववकास ववभागाने घेतला असून
त्यानुसार मुींबईतील तबेल्यासह ३१ हजाराहून अधिक जनावराींचे पालघर स्जल््यातील दन ापचरी
येथे स्थलाींतर करण्यात येणार असल्याचे माहे मे, २०१६ मध्ये वा त्यादन रम्यान रनदन शनास
ेले, हे खरे ेहे काय,
(२) असल्यास, मुींबईतील तबेिे स्थलाींतरीत करण्याबाबत शासनाने कोणती कायवाही केली वा
करण्यात येत ेहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ेहे त ?
श्री.महािे ि जानिर (१८-१०-२०१६) : (१) होय.
(२) व (३) शासनाच्या ठदन नाींक १ जुल,ै २००६ रोजीच्या अधिसुचनेनस
ु ार व मा. उच्च न्यायालय
येथे मुींबईतील तबेले स्थलाींतरणाबाबत दन ाखल असलेल्या ववववि याधचकेअींतगत मा. उच्च
न्यायालयाने ठदन लेल्या ेदन े शानस
ु ार मींब
ु ईतील तबेले स्थलाींतररत करण्याची कायवाही करण्यात

येत असून सींबींधित तबेलेिारकाींकडून रमााप्त होणाऱ्या अजानुसार त्याींच्या जनावराींकररता
दन ापचरी येथे जागा उपलब्ि करुन दन े ण्याची रमाकक्रया सुरु ेहे .
___________

राज्यातील डान्सबार बांद िरययाबाबत
(३५)

२०६७५ (२४-०८-२०१६).

श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्त, श्री.रामहरी रुपनवर,

प्रा.जोगेन्द्र िवाडे : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि १५६६१ ला दिनाांि २३ मार्च, २०१६ रोजी दिलेल्या
उत्तराच्या सांिर्ाचत सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

राज्यातील

डान्सबार

परवान्याबाबत

नवीन

कायदन ा

राज्य

शासनाने

अस्स्तत्वात

ेणल्यानींतर मा.सवोच्च न्यायालयाने माहे एवरमाल-मे, २०१६ मध्ये वा त्यादन रम्यान राज्य
शासनाच्या कायवाही ववरुध्दन  नाराजी व्यक्त करुन राज्य शासनास काही सूचना/ेदन े श ठदन लेले
ेहे त, हे खरे ेहे काय,

वव.प. ५ (24)
(२) असल्यास, मा.सवोच्च न्यायालयाच्या सूचना / ेदन े शाचे स्वरुप काय ेहे ,

(३) तसेच, राज्यातील डान्सबारवर कायमस्वरुपी बींदन ी ेणावी अशी मागणी करीत ववववि
सामास्जक

सींघ्नाींनी

ेलादन 

मैदन ानावर

शासनाच्या

ववरुध्दन 

रनदन शने

केल्याचे

ठदन नाींक

७ जन
ू , २०१६ रोजी वा त्यासम
ु ारास रनदन शनास ेले, हे ही खरे ेहे काय,

(४) असल्यास, राज्यात डान्सबारवर कायमस्वरुपी बींदन ी ेणण्यासािी शासनाने क ् कायवाही
केली वा करण्यात येत ेहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ेहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१७-१०-२०१६) : (१) हे खरे नाही.
(२) रमाश्न उद््ावत नाही.

(३) हे अींशत: खरे ेहे . डान्सबार बींदन ीसािी सरकारने परीपण
ू कायदन ा करावा या मागणीसािी
डान्सबार ववरोिी मींच या सींघ्नेमाफत ेलादन  मैदन ानावर ठदन नाींक ६/५/२०१६ रोजी रनदन शने
करण्यात ेली होती.

(४) व (५) रमाश्न उद््ावत नाही.

___________

पुययातील लाखो व्यावसानयिाांिडे म ाननि सांम ा िराची
िोटयवधी रुपयाांची

(३६)

िबाि

ि त असल्याबाबत

२०६९८ (२३-०८-२०१६). श्री.अशोि ऊफा ्ाई जगताप, श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपसे,

श्री.रामहरी रुपनवर, श्रीमती हुस्नबानु खमलफे : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा
करतील काय :(१) पुणे शहरातील लाखो व्यावसारयकाींच्या हट्टापायी शासनाने महापाललका हद्दीतील स्थारनक
सींस्था कर (एलबी्ी) रद्द करण्याचा रनणय घेतला माि या व्यावसारयकाींकडे एलबी्ी करापो्ी
को्यविी रुपयाींची थकबाकी थककत असून ती वसूल करण्यासािी रमाशासनाने ेतापयांत सुमारे

साडे तीन लाख व्यावसारयकाींना नो्ीस पािववल्या असल्याचे ठदन नाींक २० एवरमाल, २०१६ रोजी
वा त्यासुमारास रनदन शनास ेले ेहे , हे खरे ेहे काय,

(२) असल्यास, उक्त रमाकरणी महापाललका रमाशासनाने ककती व्यावसारयकाींकडून थकबाकी वसल
ू
केली ेहे व थकबाकी न दन े णाऱ्या व्यावसारयकाींवर काय कारवाई केली वा करण्यात येत ेहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ेहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१८-१०-२०१६) : (१) हे अींशत: खरे ेहे.

सन २०१३-१४ या आर्थाक वषात दन ाखल लालेल्या वववरणपिाींपैकी ेजअखेर ३,७९८

वववरणपिाींची तपासणी करण्यात ेलेली असन
ू , त्यापैकी तपासणीअींती ५४१ नोंदन णी िारकाींनी
कमी स्थारनक सींस्था कर भरल्याचे रनदन शनास ेले असन
ू , त्याींना स्थारनक सींस्था कर रनयम
३३ रमामाणे नमुना “ि”

ची मागणी नो्ीस महानगरपाललकेकडून पािववण्यात ेलेली ेहे .

(२) पुणे महानगरपाललकेकडून ३८२ नोंदन णीिारकाींकडून कराची व्याजासह वसुली करण्यात ेली
ेहे व उवरीत, १५९ नोंदन णीिारकाींकडून व्याजासह स्थारनक सींस्था कर वसुली करण्याची
कायवाही चालू ेहे .
(३) रमाश्न उद््ावत नाही.

___________

वव.प. ५ (25)
उल्हासनगर (स्ज. ठाणे) ये े ववववध बँिेच्या पाच एटीएम मभशनमध्ये ्रणा िरययासाठी
हदलेली र िम तीन िांत्राटी िामगाराांनी पळववल्याबाबत
(३७)

२०८१२ (२४-०८-२०१६).
श्री.प्रिाश

श्री.हे मांत टिले, श्री.किरण पावसिर, श्री.नरें द्र पाटील,

श्री.ख्वाजा

बेग,

गजभ्ये,

श्री.रामराव

वडिुते,

श्री.सनु नल

्ोसले :

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

तटिरे ,

श्री.अननल

(१) उल्हासनगर (स्ज. िाणे) येथे ववववि बँकेच्या पाच ए्ीएम मलशनमध्ये भरणा करण्यासािी
ठदन लेली ८० लाख रुपयाींची रक्कम तीन कींिा्ी कामगाराींनी पळववल्याची घ्ना ठदन नाींक ३०
एवरमाल, २०१६ रोजी वा त्यासुमारास घडल्याचे रनदन शनास ेली, हे खरे ेहे काय,

(२) असल्यास, उक्त रमाकरणी शासनाने चौकशी केली ेहे काय, चौकशीत काय ेढळून ेले

व तद्नस
करणेबाबत व सदन रील कींिा्ी कामगाराींवर कोणती
ु ार पळववलेली रक्कम वसल
ू
कारवाई केली वा करण्यात येत ेहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ेहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२०-१०-२०१६) : (१) होय, हे खरे ेहे ,
(२) वरील अपहार रक्कमेरमाकरणी पोलीस तपासात रनषपन्न लालेल्या एकुण ३ कींिा्ी

कामगाराींना अ्क करण्यात ेली. तथावप, सदन रची रक्कम ही त्याींनी राजश्ी लॉ्रीमध्ये
लॉ्री खेळल्यामुळे लॉ्रीत हारलेबाबत साींधगतली ेहे . त्यामुळे अपहार केलेली रक्कम वसल
ु
करता ेली नाही.

तरी, त्याींचेववरुध्दन  मा.न्यायालयात दन ोषारोप पि सादन र करण्यात ेले असन
ू रमाकरण

न्यायरमाववषि ेहे ,

(३) रमाश्न उद््ावत नाही.
___________
िोपरख्रणे (नवी मांब
ु ई) ये ील मवराज बबल्डरचे सांचालि याांनी भसडिोच्या मनमानी
िार्ाराला िांटाळून आत्महत्या िेल्याबाबत

(३८)

२१०३९ (२३-०८-२०१६).

श्री.हे मांत टिले, श्री.रामराव वडिुते, श्री.किरण पावसिर,

श्री.नरें द्र पाटील, श्री.आनांद ठािूर, श्री.ख्वाजा बेग : सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा
खुलासा करतील काय :-

(१) कोपरखैरणे (नवी मींब
ु ई) येथील स्वराज त्रबल्डरचे सींचालक याींनी लसडकोच्या मनमानी

कारभाराला कीं्ाळून ेत्महत्या केल्याची घ्ना माहे मे, २०१६ मध्ये वा त्यादन रम्यान
रनदन शनास ेली ेहे , हे खरे ेहे काय,

(२) असल्यास, उक्त रमाकरणी शासनाने चौकशी केली ेहे काय, त्यात काय रनदन शनास ेले
व तद्नुसार कोणती कायवाही केली वा करण्यात येत ेहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ेहे त ?
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श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०४-१०-२०१६) : (१) स्वराज्य त्रबल्डस ॲण्ड डेव्हलपस, वाशी नवी मुींबईचे
सींचालक याींनी त्याींचा ेत्येभाऊ याचेवर ववश्वासाने व्यवसायाची जबाबदन ारी सोपववली होती.

ेरोपीने मयत इसमाचा फायदन ा घेऊन त्याींना रमाचींड ेधथक सींक्ात ेणले व कजबाजारी
केले. यामळ
ु े मयत इसमाचा व्यवसाय उध्वस्त होऊन त्या सवाचा मानलसक तणाव ेल्याने
ेत्महत्या केली ेहे .

(२) सदन र रमाकरणी सानपाडा पोलीस िाणे येथे गु.र.क्र.६१/२०१६ भा.दन .वव. कलम ३०६ अन्वये

गुन्हा दन ाखल केला ेहे. सदन र गुन््यात एका ेरोपीस अ्क करण्यात ेली असन
ू अ्क
ेरोपी जालमनावर मक्
ु त ेहे . गन्
ु ्याचा तपास सरू
ु ेहे .
(३) रमाश्न उद््ावत नाही.

___________
मुांबईतील अांमली पदा ााची वाढती तमिरी रोखययाबाबत

(३९)

२१३७४ (२३-०८-२०१६).
अॅड.राहुल नावेिर, श्री.ख्वाजा बेग, श्री.आनांद ठािूर, श्री.नरें द्र
पाटील, श्री.किरण पावसिर : सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) दन क्षक्षण मुींबईतील वाडीबींदन र पररसरात अींमली पदन ाथाची तस्करी करणाऱ्या २० ते २५
नायजेररयन ्ोळीने पोललसाींवर दन गडफेक केल्यामळ
ु े ेि पोलीस अधिकारी व कमचारी जखमी
लाल्याची घ्ना ठदन नाींक २९ एवरमाल, २०१६ रोजी वा त्यासुमारास घडली, हे खरे ेहे काय,

(२) असल्यास, उपरोक्त रमाकरणी शासनाने चौकशी करून मुींबईतील अींमली पदन ाथाची वाढती
तस्करी रोखण्यासािी कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत ेहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ेहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१८-१०-२०१६) : (१) व (२) होय हे खरे ेहे .

सदन र रमाकरणी अ्क ेरोपी व त्याींच्या साथीदन ाराींनी गैरकायद्याची मींडळी जमा करुन

पोलीसाींना त्याींचे कतव्य पार न पाडण्यासािी त्याींचेवर हल्ला केला व जीवे-िार मारण्याच्या
उद्देशाने जखमा केल्या त्याचरमामाणे अ्क ेरोपी हे मादन क पदन ाथ बाळगत असल्याचे ेढळून
ेले म्हणून त्याींचे ववरुद्ध डोंगरी पोलीस िाणे, गुन्हा रस्जस््र क्रमाींक ७९/२६, कलम-३०७,

३५३, ३३२, ३३७, १४३, १४७, १४८, १४९(ए), १३५, ८(क) सह २१, २९ एन.डी.पी.एस.ॲक्् १९८५
अन्वये ठदन नाींक ३०/४/२०१६ रोजी गुन्हा दन ाखल करण्यात ेला ेहे . नमूदन  गुन््यात एकुण
५ ेरोपीींना अ्क करण्यात ेली असून हे सध्या न्यायालयीन कोिडीत ेहे त.

ड्रगचे रमामाण कमी करण्यासािी ववववि कायक्रम हाती घेण्यात ेलेले आहे त. अींमली

पदन ाथ ववरोिी कक्षातफे महाववद्यालयीन स्तरावर जानेवारी, २०१५ पासून "ड्रग्ज कि कॅम्पस"

हा उपक्रम राबवून जनजागत
ृ ी करण्याचे रमायत्न चालू केले ेहे त. तसेच सावजरनक

गणेशोत्सव, नवरािी, दन ठहहां डी अशा उत्सवाच्या वेळी अींमली पदन ाथ कक्षाच्यावतीने जनजागत
ृ ी
कायक्रम

राबववण्यात

ेले.

तसेच

वेगवेगळ्या

एन.जी.ओ.

सींस्थाच्यावतीने

व्यसनािीन

इसमाींवर/मल
ु ाींवर उपचार करण्यात येतात. तसेच २६ जून हा अींमली पदन ाथ ववरोिी ठदन न म्हणून
पींिरवडा साजरा करण्यात येतो. या वषी सदन र पींिरवड्यादन रम्यान पुढील रमामाणे कायक्रम
घेण्यात ेले. अींमली पदन ाथ व त्याचे दन षु पपररणाम याबाबत ववद्याथींना माठहती दन े णे, कफल्म
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दन ाखववणे, माठहती, चचासि, हॅन्डबील वा्प व लभींती पोस््सचे रमादन शन करणे. तसेच रमाचार
फेऱ्या, मॅरेथॉन, मोहल्ला कलम्ी, पस्ब्लक लम्ीींग तसेच २६ जून, २०१६ रोजी बीकेसी या
ठिकाणी एन.सी.बी. च्या सहकायाने अींमली पदन ाथाांचे दन षु पररणामाबाबत जनजागत
ृ ी होणेकररता

एक लमनी मॅरेथॉनचे ेयोजन केले होते. तसेच यापढ
ु े ही अशा रमाकारचे कायक्रम ेयोस्जत
केिेिे ेहे .

(३) रमाश्न उद््ावत नाही.
___________
धरां गाबाद महापाभलिेतील िमाचायाांच्या आिृतीबांधास मान्यता दे णब
े ाबत
(४०)

२१७८१ (२३-०८-२०१६).

श्री.सनतश चव्हाण, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.अननल ्ोसले,

अॅड.जयदे व गायिवाड, श्री.ववक्रम िाळे : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा
करतील काय :-

(१) औरीं गाबादन  महापाललकेची स्थापना सन १९८४ साली लाली असून वग १ ते ४ ची ४१४४
पदन े मींजूर ेहे त व महापाललका अस्स्तत्वात ेल्यानींतर सन १९९१ साली कमचारी भरती
लाली होती, हे खरे ेहे काय,

(२) असल्यास मींजूर असलेल्या ४१४४ पदन ाींपैकी ४८० पदन े ररक्त असून पुढील दन ोन वषात ३०%
कमचारी सेवारनवत्ृ त होत ेहे त, हे ही खरे ेहे काय,

(३) असल्यास, ेकृतीबींिानुसार शासनाकडे मान्यतेसािी रमालींत्रबत असलेल्या नवीन १५००
पदन ास मान्यता दन े ण्यात येणार ेहे काय,
(४) असल्यास, राज्यात

इतर “क” वग महापाललकेत ७५०० ते ८००० कमचारी कायरत ेहे त

त्यारमामाणे औरीं गाबादन  महापाललकेतील पदन ाींना मान्यता दन े ण्यात येणार ेहे काय,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ेहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१९-१०-२०१६) : (१) होय, हे खरे ेहे .
(२) होय, हे खरे ेहे .
(३) अधिकारी/कमचाऱ्याींचा ेकृतीबींि तयार करण्यात ेलेला असून त्यामध्ये अरतररक्त
१७६५

पदन ाींचा

समावेश

करण्यात

ेलेला

ेहे .

सदन र

महानगरपाललकेच्या सवसािारण सभेची मान्यता रमालींत्रबत ेहे .
(४) व (५) रमाश्न उद््ावत नाही.

___________

ेकृतीबींिास

औरीं गाबादन 
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मुांबईतील गोरे गाांव म ानि पूवा ते नागरी ननिारा पररषद वसाहत आिण मालाड रे ल्वे म ानि
पूवा ते अप्पापाडा या मागाावर पॉईंट टू पॉईंट बससेवा सुरु िरययाबाबत

(४१)

२१९०२ (२३-०८-२०१६).

श्रीमती ववयकया चव्हाण, श्री.किरण पावसिर :

सन्माननीय

मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) मुींबईतील गोरे गाींव रे ल्वे स्थानक पूव ते नागरी रनवारा पररषदन  वसाहत ेणण मालाड रे ल्वे
स्थानक पव
ू ते अप्पापाडा या मागावर पॉईं् ्ू पॉईं् बेस्् बस सेवा सरु
ु करण्याची मागणी

करणारे रनवेदन न बेस््चे महाव्यवस्थापक याींना ठदन नाींक १७ मे, २०१६ रोजी वा त्यासम
ु ारास
मुींबईच्या लोकरमारतरनिीींनी ठदन ले ेहे , हे खरे ेहे काय,

(२) असल्यास, त्याअनुषींगाने कोणती उपाययोजना केली वा करण्यात येत ेहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ेहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१९-१०-२०१६) : (१) हे खरे ेहे .
(२) व (३) गोरे गाींव (पूव) ते नागरी रनवारा पररषदन  वसाहत या दन रम्यान पॉईं् ्ू पॉईं्
बससेवा सुरु करण्याबाबतच्या मागणीनुसार परीक्षण करण्यात येऊन, ठदन नाींक १ ऑगस््, २०१६
पासन
ू बसमाग क्रमाींक ३४३ वर गोरे गाींव (पव
ू ) ठदन ींडोशी बसस्थानक दन रम्यान जलदन सेवा सरु
ु
करण्यात ेली होती.

तथावप, सदन र पॉईं् ्ू पॉईं् सेवा सुरू केल्यानींतर सदन र बस मागावरील रमावासी रमारतसादन 

कमी लाल्याचे ेढळल्याने रमावाशाींच्या सोयीकररता सदन र बसमागाचे रमावतन ठदन नाींक १ सप््द् बर,
२०१६ पासून पूववत करण्यात ेले ेहे .

मालाड रे ल्वे स्थानक (पव
ू ) ते ेप्पापाडा (ेनींदन नगर) या दन रम्यान सध्या कायरत

असलेल्या बसमाग क्रमाींक ६२४ वर पॉईं् ्ू पॉईं् सेवा दन े ण्याकररता बेस्् उपक्रमातफे
रमावाशाींच्या चढ-उताराचे सवेक्षण करण्यात ेले असून पुढील कायवाही करण्यात येत ेहे .
___________

धनिवडी (पुणे) ये ील श्री. गौड ब्रा्हण समाजातील जात पांचाांवर िारवाई िरणेबाबत
(४२)

२१९८६ (२४-०८-२०१६).

श्री.सतेज ऊफा बांटी पाटील, श्री.सांजय दत्त : सन्माननीय

मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) जात पींचायत कायद्यानुसार कु्ुींबाला वाळीत ्ाकणाऱ्याींवर कडक कारवाई करण्याची
तरतूदन  ेहे , हे खरे ेहे काय,

(२) असल्यास, िनकवडी (पुणे) येथील श्ी. गौड ब्राम्हण समाजातील जात पींचायतीच्या पींचाींनी
एका कु्ुींबाला वाळीत ्ाकल्याचा रमाकार माहे एवरमाल, २०१६ मध्ये वा त्यादन रम्यान रनदन शनास
ेला ेहे , हे ही खरे ेहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त रमाकरणाची शासनाने चौकशी केली ेहे काय, चौकशीत क ् ेढळून
ेले, तद्नुसार उक्त रमाकरणातील ेरोपीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत ेहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ेहे त ?

वव.प. ५ (29)
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०६-१०-२०१६) : (१) होय.
(२) व (३) कफयादन ी श्ी गौड ब्राम्हण समाजाचे असून, त्याींच्या मुलाींने इींदन ौर येथील ब्राम्हण
समाजाच्या मुली सोबत सन २०११ मध्ये इींदन ौर येथे वववाह केला होता. या कारणावरुन श्ी.गौड

ब्राम्हण समाजातील जात पींचायतीच्या पींचाींनी कफयादन ी व त्याींचे कु्ूींत्रबयाींना समाजातन
ू
बठहषकृत केले व पुन्हा समाजामध्ये परत घेण्यासािी १ लाख रु. भरण्यास साींधगतले, असे
ठदन लेल्या तक्रारीवरुन सहकारनगर पोलीस स््े शन येथे गु.र.नीं. ८३/२०१६, भादन ीं ववक १२० (ब),
३४१, ३८४, ५०६ (२) रमामाणे ठदन नाींक १७/०४/२०१६ रोजी गुन्हा दन ाखल करण्यात ेला ेहे .

सिर गव
ु ्् त आरोिी क्र. १ ते ६ ् ांन अटक करण्् त आिी असन
ू , गव
ु ्् च ति स

च िू आहे .

(४) रमाश्न उद््ावत नाही.
___________
मौजे ओणी (ता.राजापूर, स्ज. रत्नाधगरी) ये ील हरववलेली महहला
आिण नतच्या तीन मल
ु ाांचा तपास िरणेबाबत

(४३)

२२०३४ (२३-०८-२०१६).

पावसिर :

श्रीमती ववयकया चव्हाण, श्री.अननल

्ोसले, श्री.किरण

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मौजे ओणी (ता. राजापरु , स्ज. रत्नाधगरी) येथील हरवलेल्या रुकसाना ेणण रतच्या तीन

मुलाींच्या तपासाबाबत लोकरमारतरनिीनी ठदन नाींक २९ एवरमाल, २०१६ रोजी वा त्यासुमारास स्जल्हा
पोलीस अधिक्षक, रत्नाधगरी याींना रनवेदन न ठदन ले ेहे , हे खरे ेहे काय,

(२) असल्यास, सदन र रनवेदन नातील मागणीनुसार शासनाने कोणती कायवाही केली वा करण्यात
येत ेहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ेहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०७-१०-२०१६) : (१) हे खरे ेहे .
(२) सदन र रमाकरणी कफयादन ीचे तक्रारीवरुन एक मठहला ेणण रतची तीन मुले नापत्ता
लाल्याबाबत राजापरू पोलीस िाणे येथे नापत्ता रस्ज.नीं. ०६/२०१६ दन ाखल करण्यात ेले ेहे.

सदन र रमाकरणी तपासामध्ये नापत्ता मठहलेच्या मोबाईलच्या कॉल रे कॉडवरुन व ्ॉवर

लोकेशनवरुन ती पुणे िनोरी येथे असल्याचे समजल्यामळ
ु े पुणे िनोरी व ेजुबाजूचे पररसरात
शोि घेतला असता नापत्ता मठहला रतच्या तीन मल
ु ासह वरमायकरा सोबत सािे वस्ती िनोरी

पुणे येथे लोपडपट्टीत राहत असताना लमळून ेली. तद्नींतर नापत्ता मठहला व रतची तीन

मल
ु े याींना राजापरू पोलीस िाणे येथे ेणन
ू कफयादन ीचे ताब्यात दन े वन
ू त्याींचे जाबजबाब ललहून
घेण्् त ेले. नापत्ताची खबर दन े णार याींची कोणतीही तक्रार नसल्याने सदन रचे नापत्ता रमाकरण
दन प्तरी फाईल करण्यात ेले ेहे.
(३) रमाश्न उद््ावत नाही.
___________

वव.प. ५ (30)
राज्यातील व फ बोडाातील िमाचायाांची रर त पदे ्रययाबाबत
(४४)

२२१४२ (१२-०८-२०१६).

श्री.सनतश चव्हाण, श्री.अमरभसांह पांडडत, श्री.ववक्रम िाळे :

सन्माननीय अल्पसांख्याांि वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) राज्यात वक्फ बोडात मींजूर असलेल्या पदन ाींपैकी ६० ्क्के पदन े ररक्त असल्यामळ
ु े वक्फ

बोडात कायरत असलेल्या अपुऱ्या मनुषय बळामुळे कमचाऱ्याींवर कामाचा ताण पडत असून
नागररकाींची कामे वेळेवर होत नाहीत, हे खरे ेहे काय,

(२) असल्यास, वक्फ बोडात १० वषापासून फक्त ४६ कमचारी कायरत असून ररक्त पदन े

भरण्यासािी वक्फ बोड शासनाकडे सन २०१४ पासून पािपुरावा करत ेहे, हे ही खरे ेहे
काय,

(३) असल्यास, उक्त रमाकरणी शासनाने चौकशी केली ेहे काय, चौकशीत काय ेढळून ेले

व तद्नुसार वक्फ बोडाची मींजूर ररक्त पदन े भरण्याबाबत शासनाने कोणती कायवाही केली वा
करण्यात येत ेहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ेहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (१८-१०-२०१६) : (१) व (२) अशींत: खरे ेहे . महाराषर राज्य वक्फ
मींडळाच्या अधिपत्याखालील जलमनीींवर करण्यात ेलेली अरतक्रमणे दन रू करण्यासािी तसेच या

मींडळाच्या महसुली उत्पन्नात भरीव वाढ होऊन मींडळाला स्वावलींबी बनववण्याच्या दृष्ीने

मींडळाच्या ेस्थापनेची पुनरचना करुन पुण,े नालशक, नागपूर, अमरावती व कोकण येथे ५
रमाादन े लशक ववभागीय कायालय सरु
ु करण्याच्या व कमचाऱ्याींची सींख्या ५१ वरुन १०६ इतकी
करण्याच्या वक्फ मींडळाच्या रमास्तावास ठदन नाींक १०/०८/२०१० च्या शासन पिान्वये सहमती
रमादन ान करण्यात ेलेली ेहे. तसेच सदन र पदन ाींवर भरती करण्यासािी ेवश्यक असलेल्या

सेवारमावेश रनयमावलीच्या मसुद्यास ठदन नाींक १५/१०/२०१३ च्या शासन पिान्वये मान्यता रमादन ान
करण्यात ेलेली असून यासींदन भातील अधिसूचना राजपिात रमालसध्दन  करणे बाबत वक्फ
मींडळास कळववण्यात ेलेले ेहे .
(३) रमाश्न उद््ावत नाही.
(४) रमाश्न उद््ावत नाही.
___________
िुलाबा (मुांबई) ये े मत
ृ व्य तीच्या नावाने जलजोडणी दे णा-यावर िारवाई िरणेबाबत

(४५)

२२१५२ (२४-०८-२०१६).

खुलासा करतील काय :(१)

अॅड.राहुल नावेिर : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा

कुलाबा (मुींबई) येथील कॅप््न रमाकाश पेिे मागावरील डॉ.बाबासाहे ब ेींबेडकर नगरमध्ये

महापाललकेच्या “अ” ववभागातून मत
ृ व्यक्तीच्या नावाने जलजोडणी ठदन ल्याची बाब ठदन नाींक
३० मे, २०१६ रोजी वा त्यासम
ु ारास रनदन शनास ेली, हे खरे ेहे काय,

(२) असल्यास, उपरोक्त रमाकरणी शासनाने चौकशी करून दन ोषीींवर कोणती कारवाई केली वा
करण्यात येत ेहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ेहे त ?

वव.प. ५ (31)
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२७-०९-२०१६) : (१) कुलाबा (मुींबई) येथील कॅप््न रमाकाश िेिे मागावरील

डॉ.बाबासाहे ब ेींबड
े कर नगरमध्ये महापाललकेच्या “अ” ववभागातून मत
ृ व्यक्तीच्या नावाने
जलजोडणी ठदन ल्याची तक्रार ठदन नाींक ३० मे, २०१६ रोजी रमााप्त लाली, हे खरे ेहे .

(२) डॉ.बाबासाहे ब ेींबेडकर नगरमिील न्यू लमललींदन  लमि मींडळाला सन २००३ मध्ये ठदन लेल्या

रमापिामिील ३४ पाि सभासदन ाींपक
ै ी एक श्ीमती सुींदन राबाई बल्लाळ या पाि सभासदन  होत्या.
त्यामुळे त्याींची लोपडी ही पाणी िरु वठ्् स पाि होती.

सदन र मींडळाचे सन २०१० मध्ये दन ोन ग्ाींमध्ये ववभाजन होऊन सदन र ३४ सभासदन ापैकी

१६ सभासदन ाींसािी रनमाण लालेल्या न्यू लमललींदन  लमि मींडळामध्ये श्ीमती बल्लाळ याींची लोपडी
अींतभूत होती.

नवीन मींडळाच्या सधचव याींनी सादन र केलेल्या खल
ु ाशानस
ु ार, श्ीमती बल्लाळ या ठदन नाींक
१८/१/२००५ रोजी मत
ृ लाल्या होत्या. परीं तु सन २००३ मध्ये केलेल्या पडताळणीनुसार श्ीमती

बल्लाळ पाि सभासदन  असल्यामुळे त्याींच्या मत्ृ यूपश्चात सुध्दन ा त्याींची लोपडी पाणी पुरवठ्यास
पाि िरत होती.

(३) रमाश्न उद््ावत नाही.

___________

डोंबबवली (स्ज.ठाणे) ये ील पाांडूरां गवाडी पररसरातील महाववयकयालयीन

(४६)

ववयकया ीनीच्या खन
ू ाच्या तपासाबाबत
२२२३० (२४-०८-२०१६). प्रा.अननल सोले : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि १३९९७ ला दिनाांि

९ डिसेंबर, २०१५ रोजी दिलेल्या उत्तराच्या सांिर्ाचत सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा
खुलासा करतील काय :-

(१) डोंत्रबवली (स्ज.िाणे) येथील पाींडुरीं गवाडी पररसरात रननादन  सोसाय्ीत राहणाऱ्या कुमारी
स्नेहल ठहींदन रु ाव गवारे या महाववद्यालयीन ववद्याथीनीचा खन
ू लाल्याने डोंत्रबवली पोलीस
स्थानकात गु.र.क्र.१६७/२००७, भा.दन .वव.स. कलम ३०२ व २०१ अन्वये गुन्हा दन ाखल करण्यात
ेहे , हे खरे ेहे काय,

(२) असल्यास, सदन रहू घ्नेस ९ वषाांचा कालाविी होवूनही गुन्हा अद्यापही तपासािीन ेहे ,
हे ही खरे ेहे काय,
(३) असल्यास, सदन रहू गन्
ु ्याचा तपास पण
ू होण्यास अजन
ू ककती कालाविी ि गण र ेहे,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ेहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०७-१०-२०१६) : (१) व (२) होय, हे खरे ेहे.

िाणे पोलीस ेयक्
ु तालयातील पररमींडळ ३ कल्याण ववभागातील डोंत्रबवली येथे ठदन नाींक
१९ जुल,ै २००७ रोजी १२.३० वा. ते सायींकाळी ६.०० वा. चे दन रम्यान कु.स्नेहल ठहींदन रु ाव गवारे

वय २१ वष रा.रननादन  को.ऑप.हौ.सोसाय्ी, ब्लॉक नीं.१२ पाींडुरीं गवाडी, पाींडूरीं ग ववद्यालय
समोर, डोंत्रबवली (पूव) ही घरी एक्ी असताींना कोणीतरी अज्ञात व्यक्तीने अज्ञात कारणाींवरुन
तीचे दन ोन्ही हात पािीमागे परकरने व तोंडास सफेदन  पींचा बाींिून खून केला. रतचे रमाेत घरातील

बेडरुम मिील बेड बॉक्समध्ये िे वून पुरावा नष् केला याबाबत कु.स्नेहल गवारे ठहचे वडील
श्ी.ठहींदन रु ाव गवारे याींनी ठदन नाींक २० जुल,ै २००७ रोजी ठदन लेल्या कफयादन ी वरुन डोंत्रबवली पोलीस
स््े शन गन्
ु हा रस्ज.नीं. १६७/२००७, भा.दन ीं .वव. कलम ३०२, २०१ रमामाणे अज्ञात ेरोपीववरुध्दन 
गुन्हा दन ाखल करण्यात ेला ेहे.

वव.प. ५ (32)
यातील सींशयीत ेरोपी ठहरे न भरत रािोड त्याचेववरुध्दन  दन ोषारोप पि सादन र करणे इतका
सबळ पुरावा होत नसल्याने त्यास त्या गुन््यातून सी.ेर.पी.सी.१६९ रमामाणे मुक्त करीता

मा.न्यायालयास ववनींती ररपो् सादन र केला होता. त्यावर ठदन नाींक ३१ जानेवारी, २०११ रोजी
मा.न्यायालयाने सदन र गन्
ु ्याचा सी.ेर.पी.सी. १५६(३) रमामाणे तपास करण्याचा ेदन े श केला

ेहे . ेदन े शारमामाणे ठदन नाींक ३० जन
ू , २०११ रोजी पासून सदन र गुन््याचा तपास गुन्हे अन्वेषण
ववभाग कल्याण युरन् हे करीत ेहे त.

(३) व (४) सदन र गुन््याचा तपास सुरु ेहे .

___________

(४७)

डहाणू (स्ज.पालघर) जवळ वाढवण बांदर उ्ारययाचे िाम सरु
ु िरययाबाबत

२२३४९ (२३-०८-२०१६).

खुलासा करतील काय :-

श्री.चांद्रिाांत रघुवांशी : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा

(१) डहाणू (स्ज.पालघर) जवळ वाढवण बींदन र उभारण्याच्या सव रमाकक्रया पूण लाल्या असून

त्यासािी रनववदन ा काढण्यात येणार असल्याचे माहे एवरमाल, २०१६ मध्ये वा त्यादन रम्यान
रनदन शनास ेले ेहे , हे खरे ेहे काय,
(२) असल्यास, रनववदन ा रमाकक्रया पूण करुन सदन र बींदन र उभारणीचे काम सुरु करण्याबाबत
शासनाने कोणती कायवाही केली वा करण्यात येत ेहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ेहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०४-१०-२०१६) : (१) व (२) हे खरे नाही.
तथावप डहाणू जवळील बींदन र रमाकल्पाबाबत सववस्तर रमाकल्प अहवाल बनववण्याचे काम

जवाहरलाल नेहरु बींदन र ववश्वस्त याींच्यामाफत सुरु असून ते अींदन ाजे माच, २०१७ पयांत पूण
होईल. सववस्तर रमाकल्प अहवालाअींती रमाकल्पाबाबत येणारा खच रनस्श्चत लाल्यावर व सव
वैिारनक बाबीींची पूतता लाल्यानींतर रनववदन ा रमाकक्रया सुरु होणे अपेक्षक्षत ेहे .
(३) रमाश्न उद््ावत नाही.

___________
धचखली नगरपररषदे माफात राबववययात येणाया घरिुल योजनेतील
वाढीव अनुदानाच्या वाटपाबाबत

(४८)

२२४०४ (२३-०८-२०१६).

श्री.हररभसांग राठोड, श्री.सांजय दत्त : सन्माननीय मुख्यमांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) धचखली नगरपररषदन े माफत राबववण्यात येणाऱ्या घरकुल योजनेतील वाढीव अनुदन ानाच्या

्प्प्याचे त्वरीत वा्प करा तसेच भौरतक सवु विाींची कामे सरु
ु करा अशी मागणी होत
असल्याचे माहे जून, २०१६ मध्ये वा त्यादन रम्यान रनदन शनास ेले ेहे , हे खरे ेहे काय,

(२) असल्यास, उक्त रमाकरणी शासनाने चौकशी करून कोणती कायवाही केली वा करण्यात येत
ेहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ेहे त ?
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श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१६-०९-२०१६) : (१) होय.
(२) व (३) सदन र घरकुल योजना ि भ र्थयाांमाफत राबववण्यात येत असल्याने लाभार्थयाांच्या
कागदन पिाींची

छाननी तसेच त्याींच्या खात्याच्या पासबक
ु ची ेणण व्हाऊचरची तपासणी

करण्याकामी कालाविी लागला ेहे ,

रमाकल्प व्यवस्थापन सल्लागार अकोला याींच्यामाफत लाभार्थयाांचा वाढीव अनुदन ानाचा

रमास्ताव तपासुन जून मठहन्यापासून वाढीव अनुदन ान वा्पास नगरपररषदन े ने सुरुवात केलेली
ेहे .

___________
अहमदनगर ये ील व्य ती इमलाभमि मटे टस

फ भसररया (इभसस) या दहशतवादी

सांघटनेच्या सांपिाात असल्याबाबत
(४९)

२२५३२ (२३-०८-२०१६).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.अरुणिािा जगताप : सन्माननीय मुख्यमांत्री

पुढील

(१) अहमदन नगर येथील २० व्यक्ती इस्लालमक स््े ्स ऑफ लसररया (इलसस) या दन हशतवादन ी
सींघ्नेच्या सींपकात असल्याची बाब माहे मे, २०१६ मध्ये वा त्यादन रम्यान रनदन शनास ेली
ेहे , हे खरे ेहे काय,
(२) असल्यास, उपरोक्त रमाकरणी शासनाने चौकशी करून कोणती कारवाई केली वा करण्यात
येत ेहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ेहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०५-१०-२०१६) : (१) हे खरे नाही.
(२) रमाश्न उद््ावत नाही.
(३) रमाश्न उद््ावत नाही.
___________
प्रा भमि शाळाांना ५ वी व ८ वी चे वगा जोडययाचे बेिायदे शीर आदे श मागे घेणेबाबत
(५०)

२२७२५ (२३-०८-२०१६).

श्री.श्रीिाांत दे शपाांड,े श्री.दत्तात्रय सावांत :

सन्माननीय शालेय

भशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) स्थारनक स्वराज्य सींस्थेच्या १ ते ४ वगाच्या शाळाींना ५ वी चा व १ ते ७ वगाच्या
शाळाींना ८ वी चा वग सरसक् जोडण्याचे ेदन े श शासनाने ठदन लेत, हे खरे ेहे काय,
(२) असल्यास, ही कायवाही बालकाींचा मोफत व सक्तीच्् लशक्षणाचा हक्क अधिरनयम, २००९
मिील कोणत्या कलमाींतगत अथवा रनयम २०११ मिील कोणत्या नन्म ांतगात केली,
(३) असल्यास, शासनाच्या या कायवाहीमुळे एकाच गावातील रमााथलमक व माध्यलमक शाळाींतून
५ वी व ८ वी चे अल्प प् सींख्येचे समाींतर वग चालन
ू अरनष् स्पिा सरु
ु होण्याची शक्यता
ेहे , हे ही खरे ेहे काय,

(४) असल्यास, अरनष् स्पिेला व लशक्षकाींची पदन े अरतररक्त िरववण्याबाबत शासनादन े श रद्द
करण्याबाबत शासनाने कोणती कायवाही केली वा करण्यात येत ेहे ?
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श्री. ववनोद तावडे (१८-१०-२०१६) : (१) हे खरे ेहे .
(२) रमास्तुत कायवाही बालकाींचा मोफत व सक्तीच्या लशक्षणाचा हक्क अधिरनयम २००९ मिील
कलम ६ व महाराषर बालकाींचा मोफत व सक्तीच्या लशक्षणाचा हक्क रनयम २०११ मिील
रनयम ४(१), ४(२), ४(४) अन्वये करण्यात येत ेहे.
(३) हे खरे नाही.
(४) रमाश्न उद््ावत नाही.
___________

ववधान ्वन :
नागपूर.

उत्तमभसांग चव्हाण
सधचव,
महाराष्ट्र ववधानपररषद

------------------------------------------------------------------------------------------------------------मर ब
ु णपव
ू सव रमाककया महाराषर वविानमींडळ सधचवालयाच्या सींगणक यींिणेवर करण्यात ेली ेहे .
मुर बण: शासकीय मध्यवती मुर बणालय, नागपूर.

