अताराांकित प्रश्नोत्तराांची २३८ वी यादी

महाराष्ट्र ववधानसभा
चौथे अधधवेशन, २०१६
___________

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५०
___________

ठाणे जिल्हयातील मोहने धरणातील पाणी दवु ित न
होण्यािररता िरावयाच्या उपाययोिनेबाबत

(१)

८६३४ (०७-०४-२०१५).

श्रीमती ज्योती िलानी (उल्हासनगर) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

(१) ठाणे जिल्ह्यातील मोहने धरण येथे एम.आय.डी.सी. पाणी उचल ठठकाणी पाणी

प्रदषु ित

करणाऱ्या उल्हहासनगर खेमानी नाला अडवुन वाठहनीच्या सहाय्याने पुढे नेवुन सोडल्हयास दषु ित
पाण्याचा प्रश्न सु्ू शकतो याबाबतचा प्रस्ताव शासनाकडे प्रलींबबत आहे हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, सदर प्रस्तावावर शासनाने कोणती काययवाही केली आहे वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्हयास, षवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१९-१०-२०१६) : (१) याबाबतचा प्रस्ताव शासनाकडे प्रलींबबत नाही.
(२) व (३) ठाणे जिल्ह्यातील उल्हहास नदी व खेमानी नाला याींच्या सींगमावर एम.आय.डी.सी.
अशुध्द पाणी उदीं चन केंद्राच्या ठठकाणी पाणी प्रदषु ित करणारा खेमानी नाला अडवून

उध्वयवाठहनीच्या सहाय्याने मोहना जहहअरच्या पढ
ु े दषु ित पाणी सोडण्याचा प्रस्ताव महाराषर
प्रदि
ु ण मींडळ व पा्बींधारे षवभागाकडून मान्यता ममळाली नसल्हयाने सुधारीत प्रस्ताव तयार
करण्यात आला.

त्यानुिींगाने उल्हहास नदीिवळ खेमानी नाल्हयावर बींधारा बाींधून खेमानी नाल्हयाचे पाणी

अडवन
ू सींप आणण पींप हाऊसमध्ये घेणे व त्यानींतर उध्दरण वाठहनी ्ाकणे, शाींतीनगर येथे
मलशुध्दीकरण केंद्र बाींधणे याकररता उल्हहासनगर महानगरपामलकेच्या स्वननधीतून रु.३२ को्ी

इतक्या रकमेच्या कामाची ननषवदा प्रक्रिया पूणय करुन १८ मठहन्याींच्या कालावधीत काम पूणय
करणे ननयोजित आहे .

सदर काम मे.णखल्हलारी इन्रास्रक्चर, नवी मुींबई याींना ठदनाींक ०८.०२.२०१६ च्या पत्रान्वये

दे ण्यात आले असन
ू पढ
ु ील काम प्रगतीपथावर आहे .

___________

षव.स. २३८ (2)
मुांबईत साथीच्या आिाराचे रुग्ण आढळल्याबाबत
(२)

२८२२७ (०५-११-२०१५).

श्री.योगेश सागर (चारिोप) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) मुींबईत

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील

स्वाईन फ्लल्हयुचे २८८ रुग्ण ठदनाींक १ ऑगस्् पासून ठदनाींक १९ ऑगस््, २०१५

या कालावधीत आढळले असून त्यातील १० िणाींचा मत्ृ यू झाला आहे, त्यापैकी ६ िणाींचा
मत्ृ यू ठदनाींक १० ते १६ ऑगस््, दरम्यान झाला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) तसेच मुींबईत ठदनाींक १० ते १९ ऑगस््, २०१५ या दरम्यान गॅस्रोचे २२५ रुग्ण आढळले

आहे त, याच आठवड्यात मलेररयाचे १७५ रुग्ण आढळले आहे त, तसेच ्ायफॉईडच्या २५
रुग्णाींची नोंद झाली आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्हयास, वातावरणातील बदलामुळे मुींबईत वेगवेगळे आिार वाढत असन
त्यामुळे
ू
िनतेमध्ये मभतीचे वातावरण ननमायण झाले असल्हयाने यावर ननयींत्रण ठे वण्यासाठी शासनाने
कोणती उपाययोिना केली वा करण्यात येणार आहे ?
(४) नसल्हयास षवलींबाची कारणे काय आहे ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१९-१०-२०१६) : (१) हे खरे आहे .
मुींबईत स्वाईन फ्लल्हयुचे ०१ ऑग्स्् ते १९ ऑगस््, २०१५ या कालावधीत ३०७ रुग्ण

आढळून आले त्यापैकी १२ रुग्णाींचा मत्ृ यु झाला.
(२) हे खरे आहे .

मुींबईत १० ते १९ ऑबस््, २०१५ यादरम्यान गॅस्रोचे २८१, मलेररया ४८२ व ्ायफाईडच्या

२५ रुग्णाची नोंद झाली आहे .

(३) साथीच्या रुग्णाींना औिधोपचार व प्रनतबींध यासाठी शासनाच्या मागयदशयक सुचनाींनुसार
बह
ृ न्मुींबई

महानगरपामलकेमाफयत

अींमलबिावणी

करण्यात

येते.

त्याचप्रमाणे

साथीच्या

आिाराींसाठीच्या मुींबई महानगरपामलकेतफे खालील प्रमाणे उपाययोिना करण्यात येतात :

ननयींत्रण कक्ष :- साथीच्या आिाराचे ननयींत्रण सवेक्षण यासाठी बहृ न्मींब
ु ई महानगरपामलकेच्या
ननयींत्रण कक्ष सावयिननक आरोग्य खात्याच्या साथरोग षवभागात कायायजन्वत आहे . ननयींत्रण
कक्षात साथ रोगाींचा दै नींठदन अहवाल सींकमलत करण्यात येतो या दै नींठदन अहवालाचे
षवभागवार षवश्र्लेिण करुन बह
ृ न्मुींबई महानगरपामलकेच्या स्थाननक पातळीवर वैद्यकीय
आरोग्य अधधकारी व क्षेत्रीय कमयचारी याींच्यामाफयत साथीच्या आिाराचे रुग्ण सापडलेल्हया
षवभागात ननयींत्रण, प्रनतबींध व उपाययोिना करण्यात येतात.
प्रशासकीय यींत्रणेची सज्िता :- पूरेसे मनुषयबळ, साधनसामुग्री व औिधसाठी इ. बाबत
बह
ृ न्मुींबई महानगरपामलकेमाफयत आढावा घेऊन त्याींचे सुयोग्य ननयोिन करण्यात येते.

प्रमशक्षण :- बह
ृ न्मुींबई महानगरपामलकेच्या सवय वैद्यकीय ननम्न वैद्यकीय अधधकारी व
कमयचारी याींना पावसाळ्यापव
ु ी साथीच्या आिाराबाबत प्रमशक्षण दे ण्यात येत.े

दै नींठदन सवेक्षण :- ननयममत घर भे्ीद्वारे िलिन्य व क्रक्किन्य आिाराच्या रुग्णाींचा शोध
घेण्यात येतो. तसेच प्रनतबींधधात्मक व ननयींत्रणात्मक उपचार, घ्यावयाची काळिी, धोक्याची
धचन्हे व उपलब्ध सेवासुषवधा याबाबत िनिागत
ृ ी करण्यात येते.
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ननदान

व

उपचार

हयवस्था

:-

साथीच्या

रोगाींच्या

ननदान

व

उपचाराची

हयवस्था

महानगरपामलकेच्या रुग्णाींलयात व दवाखान्यात उपलब्ध आहे त. याबाबतची माठहती िनतेपयंत
पोचषवण्यात येते.
पाणी गण
ु वत्ता सवेक्षण :- बह
ु ई महानगरपामलकेमाफयत षपण्याच्या पाण्याचे दै नींठदन
ृ न्मींब
सवेक्षण करण्यात येते व दि
ु ीत पाणी आढळलेल्हया षवभागात िनिागत
ृ ी, क्लोरीन गोळ्याचे
वा्प व बाधीत रुग्णाींना औिधोपचार करण्यात येतात. बह
ृ न्मुींबई महानगरपामलकेशी समन्वय
साधून दषु ित पाणी पुरवठा असलेल्हया षवभागात तातडीची उपायोिना करण्यात येते. तसेच

फेरीवाल्हयाकडील पाण्याचे नमन
ु े तपासन
ू दषु ित पाणी आढळलेल्हया फेरीवाल्हयावर बह
ु ई
ृ न्मींब
महानगरपामलकेच्या अनुज्ञापन षवभागातफे कारवाई करण्यात येते.

एकाजत्मक क्रक्क हयवस्थापन :- बह
ृ न्मुींबई महानगरपामलकेच्या क्रक्क ननयींत्रण षवभागातफे
डासोत्पती रोखण्यासाठी षवभागवार स्थाननक गरिानुसार उपाययोिना करण्यात येतात.

आींतरषवभागीय समन्वय :- साथरोग प्रनतबींध व ननयींत्रणासाठी पाणी पुरवठा व स्वच्छता
षवभाग, घनकचरा हयवस्थापन, बींदर षवक्ष्वस्त या षवभागाशी समन्वय साधण्यात येतो.

आरोग्य मशक्षण :- िनतेने साथरोगाचा प्रादभ
ु ायव ्ाळण्यासाठी कोणती खबरदार घ्यावी तसेच

साथरोगाींवरील ननदान व उपचाराची सुषवधा कोठे उपलब्ध आहे यासींदभायतील महत्वाचे सींदेश,

वत्ृ तपत्र, ्ी.हही.चॅनल्हस, रे डीओ, बसेस व रे ल्हवे माफयत िाठहराती अशा षवषवध माध्यमातून
दे ण्यात येतात.

(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
पण
ु े जिल््यातील शासनाच्या व महापाललिेच्या ववववध ववभागाांसाठी आरक्षित असलेल्या
मोिळ्या भख
ू ांडावर मोठ्या प्रमाणात अततक्रमणे वाढत असल्याबाबत

(३)

३८१७५ (२१-०१-२०१६).

श्री.लभमराव तापिीर (खडिवासला) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

(१) पुणे जिल्ह्यातील शासनाच्या व महापामलकेच्या षवषवध षवभागाींसाठी आरक्षक्षत असलेल्हया

मोकळ्या भख
ू ींडावर मोठ्या प्रमाणात अनतिमणे वाढत असल्हयाचे माहे ऑगस््, २०१५ च्या
दरम्यान ननदशयनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, बहुताींश ठठकाणच्या भख
ू ींडाींवर राडा-रोडा, कचरा, छो्ी-मोठी अनतिमणे होत
असल्हयाने त्या भख
ू ींडाींच्या मूळ आकारमानात बदल होत असल्हयाचेही ननदशयनास आले, हे ही
खरे आहे काय

(३) असल्हयास, सदर प्रकरणी शासनाने कोणती काययवाही करण्यात आली वा येत आहे ,
(४) नसल्हयास, षवलींबाची कारणे काय आहे त ?

षव.स. २३८ (4)
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२०-१०-२०१६) : (१) पुणे व षपींपरी धचींचवड याींचेकडील प्राप्त माठहतीच्या
आधारे अशी बाब महापामलकेच्या ननदशयनास आलेली नसल्हयाचे ठदसून येते.

(२) वर नमूद केल्हयाप्रमाणे अशी बाब महापामलकेच्या ननदशयनास आलेली नाही. भूमी

सींपादनाच्या माध्यमातन
क्रकींवा ठ्डीआरच्या माध्यमातन
महापामलकेकडे ताब्यात येणाऱ्या
ू
ू

िागाींना मसमामभत बाींधून अनतिमणे होणार नाहीत याची दखल महापामलका स्तरावर घेण्यात
येते.

(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
िाांददवली (पूव)व स्टे शन पररसर फेरीवाल्याांनी व्यापले असल्याबाबत
(४)

४०४८० (१३-०५-२०१६).

श्री.अतुल भातखळिर (िाांददवली पूव)व :

सन्माननीय

मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) काींठदवली (पूव)य स््े शन पररसर फेरीवाल्हयाींनी हयापल्हयाने वाहतुकीच्या गींभीर समस्या,

भाींडणे, चोऱ्या अशा अनेक प्रकार घडत असल्हयाबद्दल स्थाननक लोकप्रनतननधी, सामाजिक
सींस्था, िागरूक नागररक याचेकडून प्रशासनाकडे वारीं वार तिार करूनही प्रशासन दल
य करत
ु क्ष
असल्हयाचे माहे िानेवारी २०१६ मध्ये ननदशयनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, फेरीवाल्हयाींवर कारवाई करण्यासाठी साधनसामग्री कमी असल्हयाचे स्थाननक
वररषठ अधधकारी याींचक
े डून साींगण्यात येऊन कारवाई करण्यास ्ाळा्ाळ करण्यात येत,े हे ही
खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, फेरीवाल्हयाींवर कायमचे ननबंध बसषवण्यासाठी प्रशासन कोणती उपाययोिना
करणार आहे ,
(४) तसेच, कारवाई करण्यास ्ाळा्ाळ करणाऱ्या अधधकाऱ्याींवर शासन कोणती कारवाई
करणार आहे ,

(५) नसल्हयास, षवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१९-१०-२०१६) : (१) सदर प्रकरणी स्थाननक लोकप्रनतननधी, सामाजिक
सींस्था, िागरुक नागररक याींचक
े डून बह
ु ई महानगरपामलकेस तिारी प्राप्त झाल्हया आहे त.
ृ न्मींब

सदर तिारीींच्या अनुिींगाने महानगरपामलकेमाफयत ठदनाींक ०१.०५.२०१६ ते १५.०६.२०१६

या कालावधीत फेरीवाल्हयाींवर अनतिमण ननमल
ुय नाची कारवाई करण्यात येऊन त्याींच्याकडून
रुपये एक लाख पींचवीस हिार इतका दीं ड वसूल करण्यात आला आहे .
(२) हे खरे नाही.

बह
ु ई महानगरपामलकेचया आर/दक्षक्षण षवभागामाफयत उपलब्ध साधन सामग्र
ु ीचा
ृ न्मींब

वापर करुन सदर ठठकाणी वेळोवेळी अनतिमण ननमल
ुय नाची कारवाई करण्यात आली आहे .
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(३) गदीच्या वेळी सदर स््े शन पररसर फेरीवाला मुक्त रहावा याकररता महानगरपामलकेमाफयत

सदर ठठकाणी सकाळ व सींध्याकाळ सत्रात १ अनतिमण ननमल
ुय न वाहनासह अधधकारी व
कमयचारी याींचे गस्त पथक ठे वण्यात येते.

(४) सदर ठठकाणी अनतिमण ननमल
ुय नाची कारवाई वेळोवेळी करण्यात येत असल्हयाने
अधधकाऱ्याींवर कारवाई करण्याचा प्रश्न उद््ावत नाही.
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
िाांददवली (पूव)व येथील ठािूर सांिुल मध्ये अल्प उत्पन्न गटातील
लोिाांना घरे बाांधन
ू ददली नसल्याबाबत

(५)

४०४८१ (१३-०५-२०१६).

श्री.अतुल भातखळिर (िाांददवली पूव)व :

सन्माननीय

मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) काींठदवली (पूव)य येथील ठाकूर सींकुलमध्ये अल्हप उत्पन्न ग्ातील लोकाींना घरे बाींधून
दे ण्यासाठी असलेल्हया भूखींडावर षवडीओकोन षवकासकाने १BHK, २BHK सारखे flat बनवून
लोकाींना षवकले तसेच सदर इमारतीींचे महानगरपामलकेने ननरीक्षण केले असता अल्हप उत्पन्न
ग्ासाठी लहान घरे नसल्हयाचे ननदशयनास आले, हे खरे आहे काय,
(२) असल्हयास, महानगरपामलकेने इमारतीमध्ये राहणाऱ्या सवय रठहवाशाींना लहान खोल्हया िोडून
मोठे flat बनवले असल्हयाच्या दोिाखाली नो्ीसा पाठषवल्हया, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, प्रत्यक्षात पाहता षवकासकानेच अल्हप उत्पन्न ग्ासाठी लहान flat बाींधलेच
नहहते व याबाबत रहीवाशाींना अींधारात ठे वून ते त्याींना षवकले, हे ही खरे आहे काय,
(४)

असल्हयास,

महानगरपामलकेने

रहीवाशाींना

पाठषवलेल्हया

नो्ीसा

या

महानगरपामलका

अधधकारी व षवकासक याींच्या सींगनमताने पाठषवल्हया आहे त असा रठहवाशाींचा आरोप आहे , हे
ही खरे आहे काय,

(५) असल्हयास, सदर षवकासकाची व रहीवाशाींना पाठषवलेल्हया नोठ्साींची शासन चौकशी करणार
आहे काय,
(६) असल्हयास, चौकशीनि
ु ींगाने रठहवाशाींना पाठषवलेल्हया नो्ीसा खारीि करणार येणार आहे
काय,

(७) नसल्हयास, षवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१९-१०-२०१६) : (१) हे खरे आहे .
सदर ठठकाणी बह
ृ न्मुींबई महानगरपामलकेमाफयत ठदनाींक ०८.०८.२०१३ रोिी ननरीक्षण केले

असता, तेथे मींिुर आराखड्यामध्ये दशयषवलेल्हया सदननकाींचे अनधधकृत एकत्रीकरण ननदशयनास
आले होते.

(२) हे खरे आहे .
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काींठदवली (पूव)य येथील ठाकुर सींकुलातील जहहडीओकॉन ्ॉवसयमधील “ए” षवींगमधील

८९ व ‘’बी’’ षवींगमधील ८९ अशा एकूण १७८ सदननकाधारकाींवर त्याींच्या सदननकाींचे एकत्रीकरण

केल्हयाप्रकरणी मुींबई महानगरपामलका अधधननयम १८८८ च्या कलम ३४७ सी अींतगयत नो्ीसा
बिावण्यात आल्हया आहे त.
(३) हे खरे नाही.
सदर

बाींधकामास

महानगरपामलकेमाफयत

पूणत्य वाचा

दाखला

दे ण्यापूवी,

ठदनाींक

१०.१२.२००३ रोिी तळमिला अधधक २३ माळ्याींच्या दोन इमारतीींना ननवासी प्रमाणपत्र पारीत
करण्यापव
ू ी

केलेल्हया

स्थळ

आराखड्यानुसार होती.

ननरीक्षणानस
ु ार

इमारतीतील

सदननकाींची

जस्थती

मींिरु

(४) व (५) जहहडीओकॉन ्ॉवसय या इमारतीला ठदनाींक १०.१२.२०१३ रोिी भोगव्ा प्रमाणपत्र
दे ण्यात आले होते. त्यानींतर सन २०१३ मध्ये महानगरपामलकेकडे प्राप्त झालेल्हया तिारीनुसार
स्थळ पाहणी केली असता, तेथील इमारतीत मींिुर नकाशाप्रमाणे प्रत्येक षवींगमध्ये १७८
सदननका असणे आवश्यक असताींना प्रत्येक षवींगमध्ये फक्त ८९ सदननका आढळल्हया.

सदर इमारतीत केलेले हे सवय फेरफार/बदल मींिुर नकाशाशी षवसींगत असल्हयामळ
ु े

सबींधधत सदननकाधारकाींना मुींबई महानगरपामलका अधधननयम १८८८ च्या कलम ३४७ सी
अींतगयत नो्ीसा बिावण्यात आल्हया.

सदर कारवाई षवरोधात सदननकाधारकाींनी मा.उच्च न्यायालयात दावे दाखल केले
असून, सदर दावे मा.न्यायालयात प्रलींबबत आहे त.
(६) व (७)

सदर प्रकरणी मा.उच्च न्यायालयाच्या ननदे शाच्या अधीन राहून पुढील काययवाही
करण्यात येईल.
___________
श्रीगोंदा (जि.अहमदनगर) नगरपाललिा येथील रस्त्याच्या तनिृष्ट्ट िामाबाबत
(६)

४०५१९ (१३-०५-२०१६).

श्री.राहुल िगताप (श्रीगोंदा) :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१)

श्रीगोंदा (जि.अहमदनगर) येथे सुरु असणाऱ्या रस्त्याच्या केवळ ८०० मी्र खडीकरणाच्या

कामासाठी पावणेपाच को्ी रुपये खचय करण्यात आले असन
ू काम ननकृष् प्रतीचे झाल्हयाचे
माहे फेब्रव
ु ारी, २०१५ मध्ये वा त्यासम
ु ारास ननदशयनास आले, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्हयास, सदर रस्त्याच्या कामाची चौकशी केली आहे काय,

(३)

असल्हयास, चौकशीत काय आढळून आले आहे व तद्नुसार सदर ठे केदारावर कोणती

कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(४)

असल्हयास, रस्त्याचे काम दिेदार होणेबाबत कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत

आहे ?
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श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२०-१०-२०१६) : (१) हे खरे नाही.
(२) सदर रस्त्याची त्रयस्थ ताींबत्रक तपासणी शासकीय तींत्रननकेतन अहमदनगर याींचेकडून
करण्यात आली आहे .

(३) शासकीय तींत्रननकेतन अहमदनगर याींचेकडून आलेल्हया पाहणीचे ननषकिय समाधानकारक
आहे त. तद्नस
ु ार ठे केदारावर कारवाई करण्याचा प्रश्न उद््ावत नाही.

(४) रस्त्याचे काम दिेदार होणेसाठी श्रीगोंदा नगरपररिदे कडून सींशोधन अधधकारी, जिल्हहा
प्रयोगशाळा अहमदनगर याींचेकडून बाींधकाम साठहत्याची वेळोवेळी चाचणी करुन घेण्यात येत.े
तसेच त्रयस्थ ताींबत्रक तपासणी करण्यात येत.े

___________
मुांबईमध्ये दम्यासारख्या श्वसनाच्या वविाराांबरोबरच िय रोगाची मोठ्या
प्रमाणात लागण होत असल्याबाबत

(७)

४०५६५ (१३-०५-२०१६).

श्री.मांगलप्रभात लोढा (मलबार दहल) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

(१) मुींबईमध्ये मोकळा श्वास घेण्यासाठी िागा मशल्हलक राठहलेली नसल्हयाने धकाधकीचे िीवन
िगण्यात दम्यासारख्या श्वसनाच्या षवकाराींबरोबरच क्षय रोगाची मोठ्या प्रमाणात लागण होत
असल्हयाचे माहे ऑगस््, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशयनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२)

असल्हयास,

अश्या

असाध्य

उपाययोिना केल्हया आहे त,

रोगाींपासन
ू

मुक्त

होण्यासाठी

शासनाने

कोणकोणत्या

(३) नसल्हयास, षवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१९-१०-२०१६) : (१) हे खरे नाही.
(२)

बह
ृ न्मुींबई

महानगरपामलकेमाफयत

क्षयरोगाला

आळा

घालण्यासाठी

क्षयरोग

ननयींत्रण

काययिमाींतगयत खालीलप्रमाणे उपाययोिना करण्यात येत आहे त :
ियरोग व औिध प्रततरोधी ियरोगाच्या त्वरीत तनदानासाठी सुववधा उपलब्ध िरुन दे णे
सींशनयत

क्षयरुग्णाींची

तपासणी

करण्यासाठी

महानगरपामलकेच्या

५७

क्षयरोग

धचक्रकत्सालये, १३४ मान्यताप्राप्त सुक्ष्मदशी केंद्रे , ४ कल्हचर डीएस्ी प्रयोगशाळा, २० िीन
एक्सप्य प्रयोगशाळा, ९ डीआर ्ी.बी. उपचार केंद्रे व ९३२ कम्युनन्ी डॉ् प्रोहहायडसयद्वारे
क्षयरुग्णाींना मोफत ननदान व औिधोपचार करण्यात येतात.
प्रभावी उपचाराांच्या उपलब्धतेसाठी सध
ु ारणा िरणे

* ्ा्ा इजन्स््ट्यू् ऑफ सोशल सायन्समाफयत ्ी.बी. च्या समप
ु दे शनासाठी २७ समुपदे शक
नेमण्यात आले आहे त.

*मशवडी ्ी.बी. रुग्णालयामध्ये क्षय रुग्णाींसाठी १००० व औिध प्रनतरोधी क्षय रुग्णाींसाठी २००
खा्ाींची सोय उपलब्ध आहे .
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*बेडाक्युलीन कींडीशनल ॲक्सेस काययिम (बेडाक्युलीन अ्ीसापेक्ष काययिम) च्या अींतगयत

बेडाक्युलीन हे नवीन औिध अ्ीसापेक्ष उपलब्ध करण्यात आहे . हे औिध मुींबई ७ षवभागातील
१०० अत्यींत औिध प्रनतरोधी क्षयरुग्णाींसाठी वापरण्यात येणार आहे.
इतर प्रिल्प
*मुींबईतील गोवींडी सारख्या क्षयरोगाचा अनतप्रादभ
ु ायव असलेल्हया क्षेत्रात एम.एस.एफ. या
अशासकीय सींस्थेच्या समन्वयाने औिध प्रनतरोधी क्षयरुग्णाींसाठी षवशेि काययिम राबषवण्यात
येणार आहे .
* मुींबईतील क्षयरोगाबाबत अनतसींवेदनशील असलेल्हया १२ षवभागाींमध्ये अशासकीय सींस्थाींच्या

मदतीने मे, २०१६ पासून घरोघरी भे् दे ऊन सींशनयत क्षयरुग्णाींचे त्वरीत ननदान करण्यात येत
आहे .

* सवोदय रुग्णालय, घा्कोपर या खािगी रुग्णालयात औिध प्रनतरोधी क्षयरुग्णाींना
बा्यरुग्ण व अींत रुग्ण सेवा नहयाने उपलब्ध करुन दे ण्यासाठी नवीन उपचार केंद्र लवकरच
सुरु करण्यात येणार आहे .

* क्रकरकोळ औिध षविेते याींच्यामाफयत सींशनयत क्षयरुग्णाींना ननदानासाठी मागयदशयन करणे व
औिधाींच्या दक
ु ानाींमध्ये क्षयरोग सींदेशाची मभत्तीपत्रके व माठहतीपत्रके प्रदमशयत करण्यासाठी
त्याींच्या सहभागाकररता माठहतीपर काययशाळा घेण्यात आल्हया आहे त.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
मुांबई झोपडपट्टीतील अजग्नशमन िेंद्राबाबत
(८)

४११७५ (०५-०५-२०१६).

अॅड.पराग अळवणी (ववलेपाले) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

(१) मुींबईतील काींठदवली पूवक
े डील दामू नगर वस्तीत सोमवार ठद. ७ डडसेंबर,२०१५ रोिी दप
ु ारी

गॅस मसलेंडरमुळे भडकलेल्हया आगीत पाच हिार चौरस मी्र पररसरातील दोन ्िाराहून
अधधक झोपड्या िळाल्हया, हे खरे आहे काय,
(२) असल्हयास, षवलेपाले मुींबई येथील सींभािी नगर, तलाई पाडा, इींठदरा नगर अशा

षवमानतळाच्या सभोवतालच्या झोपडपट्टी पररसरातही गॅस मसलेंडरचे साठे असल्हयामळ
ु े आगीचा

धोका उद्भवल्हयास झोपडपट्टीतील छोट्या गल्हली बोळात िाऊन आग षवझवू शकतील अशा

अजग्नशमन वाहनाींची तसेच अजग्नशमन केंद्राची स्थापना अद्यापही झालेली ठदसन
ू येत नाही,
हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, याबाबत शासनाने काय काययवाही केली वा करण्यात
(४) नसल्हयास, षवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१९-१०-२०१६) : (१) हे खरे आहे .
(२), (३) व (४) हे खरे नाही.

येत आहे ,

षव.स. २३८ (9)
तथाषप,

अशा

प्रकारच्या

झोपडपट्टयाींतील

अरुीं द

ठठकाणी

आग

षविषवण्याकररता

अजग्नशमन दलामध्ये १७ क्यक
ु ररस्पॉन्स मजल्ह्पपयस वाहने खरे दीकररता महापामलकेमाफयत
पुरवठा आदे श दे ण्यात आलेला आहे . तसेच ३ ममनी फायर ्ें डर खरे दी करण्याचा प्रस्ताव
अींनतम ्प्प्यात आहे .

तसेच, सदर वाहने ठे वण्याकररता छोट्या अजग्नशमन केंद्राच्या बाींधणीची योग्य ती
काययवाही महापामलकेमाफयत सुरु आहे .

___________

साांगली येथील िुपवाड रस्त्यावरील िृिी औिध ववक्रीच्या दि
ु ानात
ववनापरवाना िृिी औिधे ववक्रीस ठे वल्याबाबत

(९)

४२६९२ (१६-०५-२०१६).

डॉ.पतांगराव िदम (पलूस िडेगाव), श्री.अलमन पटे ल (मुांबादे वी),

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

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील

(१) साींगली येथील कुपवाड रस्त्यावरील बालािीनगर येथे कृिी औिध षविीच्या दक
ु ानात
षवनापरवाना कृिी औिधे षविीस ठे वल्हया प्रकरणी दोघाींवर सींियनगर पोलीस ठाण्यात गुन्हा
दाखल करण्यात आला असल्हयाचे माहे िानेवारी २०१६ दरम्यान ननदशयनास आले आहे , हे खरे
आहे काय,
(२) असल्हयास, या सींदभायत कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्हयास, षवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२६-०८-२०१६) :(१) होय, हे खरे आहे .
(२) जिल्हहा गुणवत्ता ननयींत्रण ननररक्षक साींगली याींचे क्रफयायदीवरुन सींियनगर पोलीस ठाणे,

साींगली येथे तारा ॲग्रोसजहहयसचे मालकासह २ आरोपीषवरुध्द ग.ु र.नीं.९/२०१६, अत्यावश्यक वस्तु
अधधननमय १९५५ चे कलम ३ (२) (a)(d) तसेच क्रक्कनाशक कायदा १९६८ चे कलम ३ (k),

९ (१), ९(३-b), ९ (४), १३(१), १७(a), १७(b), १८(a)(c) व क्रक्कनाशक ननयम १९७१ चे
ननयम ि.६(१), ९ (१), १० (१), १० (४-A) (i), १५ (२), १६, १७ (१), १८, १९ (iii), १९ (३)
(४) (७) प्रमाणे ठद.०६/०१/२०१६ रोिी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे . घ्नास्थळावरुन
िप्त केलेल्हया िैवीक क्रक्कनाशकाचे नमन
ु े षवश्लेिक क्रक्कनाशक तपासणी प्रयोगशाळा, पण
ु े

व िैषवक खताचे नमुने खत तपासणी प्रयोग शाळा, कोल्हहापूर येथे तपासणीसाठी पाठषवण्यात
आले होते. त्याींचेकडून प्राप्त अहवालानुसार षविी करण्यात येत असलेले िैवीक खते व
क्रक्कनाशके षवठहत मानकाप्रमाणके नसल्हयाचे आढळून आले आहे .

तींत्र अधधकारी गण
ु ननयींत्रण हदारे षवभागीय कृिी सह सींचालक, कोल्हहापरू याींनी सदर

तारा ॲग्रो सवीसेस याींचा क्रक्कनाशक व खत कींपनीचा षविी परवाना रद्द केला आहे .
गुन््याचा तपास सुरु आहे .
(३) षवलींब झालेला नाही.

___________

षव.स. २३८ (10)
पुण्यातील वाहति
ु समस्या सोडववण्याबाबत
(१०)

४२७६५

(०३-०५-२०१६).

डॉ.पतांगराव

िदम

(पलूस

िडेगाव),

श्री.अलमन

पटे ल

(मुांबादे वी), श्री.अब्दल
ु सत्तार (लसल्लोड), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.ददलीप वळसेपाटील (आांबेगाव) :

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

(१) पुण्यातील वाहतुक समस्या सोडषवण्यासाठी महत्वाच्या ठरणाऱ्या १७० क्रक.मी. च्या
महत्वाकाींक्षी ररींगरोडच्या पठहल्हया ्प्प्याचे सवेक्षण अींतीम ्प्यात असन
ू लवकरच दस
ु ऱ्या

्प्प्याच्या सवेक्षणाचे काम सुरु करण्यात येणार असल्हयाचे माहे िानेवारी,२०१६ मध्ये वा त्या
दरम्यान ननदशयनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, सदर मलींक रोडच्या दस
ु ऱ्या ्प्प्याचे सवेक्षण करण्यासाठी ननषवदा प्रक्रिया पार
पाडण्याबाबत शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्हयास, षवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१८-१०-२०१६) :
(१) व (२) सदर ररींग रोड १९ विायपूवीच १९९७ च्या प्रादे मशक षवकास योिनेत ९० मी्र

इतक्या रुीं दीस मींिरू करण्यात आला होता. तथाषप तेहहापासन
ू १८ विे करण्यात त्यावर
अींमलबिावणीची कोणतीही काययवाही झालेली नहहती. तथाषप आता पुणे महानगर प्रदे श क्षेत्र
षवकास प्राधधकरण ठद.३१/०३/२०१५ रोिी स्थापना झाल्हयानींतर प्राधधकरणाने अत्यींत तातडीने

काययवाही करुन त्याची अींमलबिावणीची प्रक्रिया सुरु केली आहे . सन २०१३ मध्ये या ररींग
रोडच्या आखणीत अींशत: बदल करण्यात आला होता. तथाषप पुणे शहराची वाढती लोकसींख्या
व इतर अडचणीचा षवचार करता सदर ररींग रोडची रुीं दी ११० मी्र व त्याच्या आखणीत

अींशत: बदल प्रस्ताषवत करण्यात आला. त्यानुसार सद्य:जस्थतीत महाराषर प्रादे मशक ननयोिन
व

नगर

रचना

अधधननयम

१९६६

चे

कलम

२०(३)

अन्वये

शासनाने

नागररकाींचया

सुचना/हरकती मागषवल्हया आहे त.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
सांगमनेर नगरपररिदे ला स्वतांत्र अनुदान दे ण्याबाबत
(११)

४२८५१ (०३-०५-२०१६).

श्री.भाऊसाहे ब िाांबळे (श्रीरामपूर), श्री.अलमन पटे ल (मुांबादे वी),

श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.अब्दल
ु सत्तार (लसल्लोड) :
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

(१) सींगमनेर नगरपररिद हद्दीत वारीं वार साथीचे रोग व नैसधगयक आपत्ती उद््ावत असल्हयाचे
माहे िानेवारी, २०१६ दरम्यान ननदशयनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

षव.स. २३८ (11)
(२) असल्हयास, नगरपररिदे ला यासाठी स्वतींत्र अनुदान दे ण्याबाबत शासनाने कोणती काययवाही
केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्हयास, षवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२४-१०-२०१६) : (१) हे खरे नाही.
(२) व (३) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
सागळ तसेच वळण वपप्री ( जि.अहमदनगर) येथील नदीपात्रात ववनापरवाना
वाळू उपसा िरणा-या तस्िराांना पिडल्याबाबत
(१२)

४३२७२ (२४-०५-२०१६).

श्री.भाऊसाहे ब िाांबळे (श्रीरामपूर), श्री.अलमन पटे ल (मुांबादे वी),

श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.अब्दल
ु सत्तार (लसल्लोड) :
पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

(१) सागळ (जि.अहमदनगर) येथे नदीपात्रात षवनापरवाना रक््र व रॉली, एक डींपर व एका
हयक्तीस वाळू तस्करी करीत असताना राहूरी पोलीसाींनी पकडले असल्हयाचे माहे िानेवारी,
२०१६ दरम्यान ननदशयनास आले आहे , तसेच, वळण षपप्री येथील मुळा नदीपात्रात षवनापरवाना

वाळू उपसा करणा-या तस्कराींवर राहूरी पोलीस व तहमसलदार याींनी छापा ्ाकून पाच मो्र
सायकल, डींपर व वाहनचालक याींना ताब्यात घेतले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्हयास, सदर वाळू तस्कराींवर पढ
ु े
(३)

कोणती कारवाई केली

वा करण्यात येत आहे,

नसल्हयास, षवलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (३१-०८-२०१६) : (१) व (२) सागळ येथे नदीपात्रात षवनापरवाना रॉली व
एक ढीं पर व एका हयक्तीस वाळू तस्करी करीत असताना पकडण्यात आलेले नाही. तसेच मौिे

षपींपरी वळण येथे अवैध वाळू वाहतक
ू हात असलेबाबत माठहती ममळाल्हयाने तहमसल कायायलय
राहुरी येथील गौण खननि षवरोधी पथक पोलीसाींसह नदी पात्रात गेले असता तेथे कोणी
आढळून आले नाही. दरम्यान रे की करीत असल्हयाच्या सींशयावरुन ५ मो्ार सायकल स्वाराना
ताब्यात घेण्यात आले त्यापैकी २ शेतकरी असल्हयाने त्याींना सोडू दे ण्यात आले. उवयररत तीन

मो्ार सायकलस्वार रे की करीत असल्हयाचे आढळून आले असता त्याींना परत रे की करणार
नाही व वाळू उत्खनन व वाहतक
ू करणा-याींना माठहती पुरवणार नाही असे िबाब नोंदवून तोंडी
ताकीद दे वून सोडून दे ण्यात आले आहे .
(३) षवलींब झालेला नाही.

___________

षव.स. २३८ (12)
हडपसर-हवेली (जि.पुणे) महानगरपाललिा स्थापन िरण्याबाबत
(१३)

४३४६८ (०७-०५-२०१६).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.बाबुराव पाचणे (लशरुर) :

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) पुणे महानगरपामलकेच्या मख्
ु य सभेत ठदनाींक ३० नोहहें बर, २०१५ रोिी हडपसर-हवेली
साठी स्वतींत्र महानगरपामलका स्थापन करण्याबाबतचा ठराव माींडण्यात आला होता, हे खरे
आहे काय,
(२) असल्हयास, याबाबत चा ठराव एक मठहना पुढे ढकलण्यात आल्हयाचा ननणयय घेण्यात आला,
हे खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, महानगरपामलका हद्दी लगतच्या ३४ गावाींसह पव
ु य भागासाठी हडपसर-हवेली
स्वतींत्र

महापामलका

स्थापन

करण्यासींदभायत

शासनाने

माहे

माचय,

२०१५

मध्ये

महानगरपामलकेकडुन अमभप्राय माधगतला होता, हे ही खरे आहे काय,

पुणे

(४) असल्हयास, हडपसर-हवेली स्वींतत्र महानगरपामलका स्थापन करण्याबाबत शासनाने कोणती
काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्हयास, षवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२७-१०-२०१६) : (१) अींशत: खरे

आहे. पुणे महानगरपामलकेच्या

मुख्यसभेच्या माहे िल
ु ,ै २०१५ च्या काययपबत्रकेवर सदरच्या षवियावर ठदनाींक ३०.११.२०१५
रोिी चचाय झाली.

(२) होय. ठदनाींक ३०.११.२०१५ रोिी झालेल्हया चचेमध्ये सदरचा षविय एक मठहना पुढे
ढकलण्यात आला.
(३) होय.
(४) व (५) प्रस्तुत प्रकरणी शासनस्तरावर षवचार षवननमय सरू
ु आहे .
___________
मुांबईतील सॅण्डहस्टव रोड प.लशवदास चापसी मागव येथील पुल बाांधिामाबाबत
(१४)

४४२१२ (०७-०५-२०१६).

श्री.सुतनल प्रभू (ददांडोशी), श्री.अलमन पटे ल (मुांबादे वी), श्रीमती

ददवपिा चव्हाण (बागलाण), प्रा.विाव गायिवाड (धारावी), डॉ.सांतोि टारफे (िळमनुरी),
श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण) :
पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

(१) मींब
ु ईतील सॅण्डहस््य रोड प.मशवदास चापसी मागय येथील १३६ विे िन
ु ा बब्र्ीश कालीन,
माझगाींवला िोडण्यात आलेला रे ल्हवे पुल मोडकळीस आल्हयाने, ठदनाींक ८ िानेवारी, २०१६ रोिी
तोडण्यात आला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, राज्य शासन, महापामलका आणण रे ल्हवे षवभागाच्या समन्वयाने बाींधण्यात येत
असलेल्हया पुलाच्या बाींधकामासाठी एकूण क्रकती रुपये ननधी मींिरू करण्यात आला आहे व
क्रकती कालावधीत सदर पल
ु ाचे बाींधकाम पण
ू य करण्यात येणार आहे ,
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(३) असल्हयास, माझगाींव, षविीकर षवभाग (सेल्हस ्ॅ क्स) बबल्हडीींग, डोंगरी आणण िे िे
पररसरातील

लाखो नागरीकाींना वळसा घालुन रहदारी करण्यास होत असलेला त्रास षवचारात

घेता सदरहू पल
ु ाचे बाींधकाम अत्याधुननक तींत्राच्या आधारे िलदगतीने पूणय करण्याबाबत
कोणती काययवाही करण्यात आली आहे वा येत आहे ,
(४) नसल्हयास, षवलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२४-१०-२०१६) :(१) सदर पुल ठदनाींक ९ व १० िानेवारी, २०१६ रोिी
रे ल्हवेमाफयत तोडण्यात आला आहे .

(२) सन २०१६-१७ च्या अथयसक
ीं ल्हपात सदर पल
ू आणण इतर कामाींकररता एकूण रू.७७ को्ी
इतका ननधी मींिूर करण्यात आला आहे .
(३)

सदर

पररसरातील

लोकाींना

होणारा

त्रास

कमी

करण्याकररता

स्रक्चरद्वारा पुलाची पुनबांधणी प्रस्ताषवण्यात आली आहे .

षप्र-फॅबब्रके्े ड

स््ील

(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
लभवांडी येथील गैबीनगर ताि िांपाऊांड येथे िामगाराला ववद्युत
शॉि लागल्याने मत्ृ यू झाल्याबाबत

(१५)

४४६८८ (०७-०५-२०१६).

श्री.रुपेश म्हात्रे (लभवांडी पूव)व :

सन्माननीय िामगार मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मभवींडी येथील गैबीनगर ताि कींपाऊींड येथे अजिम शेठ याींच्या यींत्रमाग कारखान्यात काम
करणा-या मुक्या कामगाराला षवद्युत शॉक लागल्हयाने त्याचा िागीच मत्ृ यू झाल्हयाची घ्ना
माहे डडसेंबर, २०१५ मध्ये वा त्या दरम्यान घडली, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्हयास,

या

कामगाराींच्या

मत्ृ यस
ू

िबाबदार

असणा-या

यींत्रमाग

कारखान्याच्या

मालकावर शासनाने सदोि मनषु यवधाचा गन्
ु हा दाखल केला आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले
व तदनुसार शासनाने मत
ृ कामगाराींच्या नातेवाईकाींना नुकसानभरपाई दे ण्याबाबत व सदर
मत्ृ यूस िबाबदार असणा-या कारखान्यातील मालकाींवर शासनाने कोणती काययवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्हयास, षवलींबाची कारणे काय आहे त

?

श्री. सांभािी तनलांगेिर-पाटील (१९-०९-२०१६) : (१) होय, हे खरे आहे . ठद.६/१२/२०१५ रोिी
गैबीनगर, ताि मोहम्मद कींपाऊींड, मभवींडी, जि.ठाणे येथील यींत्रमाग कारखान्यात एका
कामगाराचा षविेच्या धक्क्याने मत्ृ यु झाला.

(२) सदर घ्नेची अपघाती मत्ृ यु (अ.म.ृ र.नीं.११९/२०१५) अशी नोंद शाींतीनगर पोलीस ठाणे,
मभवींडी येथे करण्यात आली आहे .
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(३) सदर घ्नेची औद्योधगक सरु क्षा व आरोग्य, कल्हयाण व षवद्युत ननरीक्षक, कल्हयाण याींचे

माफयत चौकशी करण्यात आली असून चौकशीमध्ये असे आढळून आले की, यींत्रमाग
चालषवणाऱ्या कामागाराचा षवद्युत मो्रच्या सचेत भागाशी स्पशय झाल्हयाने षविेचा धक्का
लागून त्याचा मत्ृ यु झाला. सदर कारखाना बेकायदे शीरररत्या षवनापरवाना चालू असल्हयाचे

आढळून आल्हयाने तसेच ्या घ्नेची माठहती षवहीत वेळेत न ठदल्हयामुळे भोगव्ीदाराषवरूध्द

महाराषर कारखाने ननयम, १९६३ अींतगयत दोन फौिदारी ख्ले दाखल करण्यात येत आहे. मत
ृ
कामगाराच्या वारसास रू.१,००,०००/- सानुग्रह अनुदान दे ण्यात आला आहे . तसेच नुकसान
भरपाईबाबत आयक्
ु त, ठाणे याींना कळषवण्यात आले आहे . त्याबाबत पाठपरु ावा सरू
ु आहे.
(४) षवलींब झालेला नाही.

___________
एरां डोल (जि.िळगाांव) येथील अांिली धरणात िाठे वाडी समािाच्या पाच मदहला बड
ु ाल्याबाबत
(१६)

४६२७४ (२४-०५-२०१६).

डॉ.सतीश (अण्णासाहे ब) पाटील (एरां डोल) :

सन्माननीय

मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) एरीं डोल (जि.िळगाींव) येथील अींिली धरणात कपडे धण्
ु यासाठी गेलेल्हया काठे वाडी

समािाच्या पाच मठहला बुडाल्हयाची घ्ना माहे िानेवारी, २०१६ च्या शेव्च्या सप्ताहात
घडली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनामाफयत चौकशी केली आहे काय,
(३) असल्हयास, चौकशीत काय आढळून आले व त्यानस
ु ार सदर मठहलाींच्या कु्ुींबबयाींना कोणती
आधथयक मदत केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्हयास, षवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१८-१०-२०१६) : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) व (३) ठद २३.१.२०१६ रोली एरीं डोल येथील अींिनी धरणावर / तलावावर पाच मठहला कपडे
धुण्यासाठी गेल्हया असता त्यातील एक मठहला पाण्यात पडल्हयाने नतला वाचषवण्यासाठी इतर

चार मठहला पाण्यात उतरल्हया परीं तु त्याींना पोहता येत नसल्हयाने पाचही मठहला पाण्यात बुडूण

मरण पावल्हया आहे त. या प्रकरणी एरीं डोल पोलीस ठाणे येथे २/२०१६ फौ. दीं .प्र.सीं. कलम १७४
प्रमाणे नोंद घेण्यात आली असन
ू मयत मठहलाींच्या मत्ृ यस
ू ींदभायत त्याींचे नातलग वा अन्य
कोणीही सींशय हयक्त केलेला नाही. सदर प्रकरणी कोणताही घातपाताचा प्रकार ननदशयनास
आलेला नाही.
मयत मठहलाींच्या कु्ुींबबयाींना अद्याप आधथयक मदत दे ण्यात आलेली नाही. तथाषप,

मुख्यमींत्री सहायता ननधीमधन
ू आधथयक मदत ममळण्याकररता जिल्हहाधधकारी कायायलयाने प्रस्ताव
सादर केला आहे .

(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
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नालशि शहरातील िलिांु भाची िामे प्रलांबबत असल्याबाबत
(१७)

४६६२७ (२८-०४-२०१६).

श्री.योगेश (बापू) घोलप (दे वळाली) :

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

(१) नामशक शहरातील िलकींु भाची कामे ननषवदा प्रक्रिया रखडल्हयाने गेल्हया वियभरापासून
प्रलींबबत आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, सदर िलकींु भाची कामे रखडण्याची कारणे काय आहे त,

(३) असल्हयास, सदर िलकींु भाच्या कामाला तातडीने सुरुवात करण्याकररता शासनाने कोणती
काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्हयास, षवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२०-१०-२०१६) : (१) हे खरे नाही.
नामशक महानगरपामलकेमाफयत ७ िलकींु भाींच्या कामाींची ननषवदा प्रक्रिया पुणय झालेली

असून त्याींचे कायायदेश दे ण्यात आलेले आहे त.
(२) प्रश्न उद््ावत नाही.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
मुांबईतील मतनि मािेट इमारत धोिादायि झाल्याबाबत
(१८)

४७०५० (०५-०५-२०१६).

श्री.अवधूत तटिरे (श्रीवधवन), श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांरा

िळवा), श्री.बाळासाहे ब मरु िुटे (नेवासा), श्री.अलमत साटम (अांधेरी पजश्चम), श्री.राहुल िगताप
(श्रीगोंदा), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.सुरेश लाड (ििवत), श्री.पाांडुरां ग बरोरा (शहापूर),
श्री.ियांत पाटील (इस्लामपूर) :
काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील

(१) मुींबईतील मननि माके्ची इमारत धोकादायक झाल्हयाचे माहे िानेवारी, २०१६ मध्ये वा
त्या दरम्यान ननदशयनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने पाहणी केली आहे काय,
(३) असल्हयास, पाहणीचे ननषकिय काय आहे त व तदनस
ु ार सदर इमारतीची दरु
ु स्ती तातडीने
करणेबाबत शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४)

नसल्हयास, षवलींबाची कारणे काय आहे त ?

षव.स. २३८ (16)
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१९-१०-२०१६) : (१) अशा प्रकारची बातमी दै ननक वतयमानपत्रात प्रमसध्द
झाली होती.
(२) व (३) बह
ृ न्मुींबई महानगरपामलकेमाफयत ठदनाींक १५ िानेवारी, २०१६ मननि माके्ची
इमारतीची पाहणी केली असता, इमारत धोकादायक जस्थतीत असल्हयाचे आढळून आले नाही.
सदर

इमारतीला

ठदलाींक

२८.०३.२०१६

रोिी

महानगरपामलकेमाफयत

मुींबई

महानगरपामलका अधधननयम १८८८ च्या कलम ३५३५(ब) अन्वये स्रक्चरल ऑडी् करण्याबाबत
नो्ीस बिावण्यात आली होती.
सदर

इमारतीच्या

सींदभायत

स्रक्चरल

इींजिननयर

श्री.एम.एन.ठहरा

याींनी

ठदनाींक २३.०५.२०१२ रोिी महानगरपामलकेस पाठषवलेल्हया पत्रात, मननि माके् या इमारतीत
लागलेल्हया आगीमुळे इमारतीच्या छतीग्रस्त झालेल्हया भागाची दरु
ु स्ती करण्यात आल्हयाचे व
सदर इमारतीसाठी करण्यात आलेली भार चाचणीचे ननषकिय समाधानकारक असल्हयाचे नमूद
केले आहे.

(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
जिांतूर नगरपररिद (जि.परभणी) आणण बबल्िॉन िन्सलटन्सी परभणी
याांनी शहरामधील ववववध िामे िरण्यािररता िेलेला िरार

(१९)

४७९९१

िळवा) :

(०५-०५-२०१६).

श्री.वविय

भाांबळे

(जिांतरू ),

श्री.जितेंद्र

आव्हाड

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(मांर
ु ा

(१) जिींतरू नगरपररिद (जि.परभणी) आणण बबल्हकॉन कन्सल्न्सी परभणी याींनी शहरामधील

षवषवध कामे करण्याकररता करार केले असन
ू एिन्सीने केलेल्हया करारानुसार कामे केलेली
नाहीत

म्हणून

स्थाननक

लोकप्रनतननधीींनी

जिल्हहाधधकारी,

परभणी,

जिींतूर

नगरपररिद

याींच्याकडे माहे सप््ें बर, २०१५ मध्ये वा त्या दरम्यान लेखी तिार केलेली आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असल्हयास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, तदनुसार दोिीींवर कोणती
कारवाई केली वा करण्याींत येत आहे ,

(३) नसल्हयास, षवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२४-१०-२०१६) : (१) होय.
(२) नाही.
(३) सदर बबल्हकॉन एिन्सीचे काम सींथगतीने सुरू असून पूणय झालेले नाही. काम करण्यास
होणाऱ्या षवलींबा बाबत वेळोवेळी नो्ीस दे ऊन काम पूणय करण्यास सुधचत केलेले आहे.
___________

षव.स. २३८ (17)
पुण्यात ववववध योिनेच्या माध्यमातून पुणे महापाललिेच्या ताब्यात
असलेल्या ९ हिार सदतनिा वापराववना पडून असल्याबाबत

(२०)

४८२१२ (१६-०५-२०१६).

श्रीमती माधुरी लमसाळ (पववती) :

सन्माननीय मुख्यमांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) पुण्यात षवषवध योिनेच्या माध्यमातून पुणे महापामलकेच्या ताब्यात असलेल्हया ९ हिार
सदननका वापराषवना पडून असल्हयाचे माहे डडसेंबर, २०१५ मध्ये वा त्या दरम्यान उघडकीस
आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनामाफयत चौकशी केली आहे काय,
(३) असल्हयास, चौकशीत काय आढळून आले व त्यानुसार सदर इमारतीींचा वापर करून

महापामलकेच्या उत्पन्नात वाढ हहावी, म्हणून शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात
येत आहे ,

(४) नसल्हयास, षवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२७-१०-२०१६) :(१), (२) व (३) नाही.
मालमत्ता व हयवस्थापन षवभागाकडे षवकास आराखड्यातील तरतद
ु ीप्रमाणे आर-७

(R-७) व इतर आरक्षण अींतगयत एकूण २४४८ सदननका प्राप्त असून पुनवयसनाअींतगयत १२१४
सदननकाींचे

वा्प केले

महानगरपामलका
प्रकल्हपासाठी

आहे .

वसाहतीींचे

उवयरीत

बाींधा

महानगरपामलकेच्या

१२३४

वापरा

व

वसाहतीत

सदननका

हस्ताींतरीत
राहणाऱ्या

चाळ

षवभागाच्या

(BOT)
सेवकाींच्या

षवभागाला उपलब्ध करुन दे ण्यात आले आहे त.

करा

मागणीप्रमाणे

या

तत्वावरील

पुनवयसनासाठी

चाळ

(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
पाचोरा शहरात (जि.िळगाांव) हायमॉस्ट लॅ म्प व लसग्नल व्यवस्था सरु ळीत चालू िरण्याबाबत
(२१)

५०७२० (०७-०५-२०१६).

श्री.उन्मेश पाटील (चाळीसगाव) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

(१) पाचोरा शहरात (जि.िळगाींव) नगरपामलकेने लाखो रुपये खचय करुन लावलेले हायमॉस््
लॅ म्प बींद अवस्थेत असल्हयाचे ननदशयनास आले आहे, हे खरे आहे काय,
(२) असल्हयास, शहरातील मशवािी चौक, महाराणा प्रताप चौक, िारगाव चौफुली, कृषणापूरी
चौफुली, िळगाव चौफुली येथे लाखो रुपये खचय करुन मसग्नल हयवस्था कायायजन्वत केली होती
परीं तु ती हयवस्था बींद अवस्थेत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, सदर हायमॉस्् लॅ म्प व मसग्नल हयवस्था सुरळीत चालू करण्यासाठी शासनाने
कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्हयास, षवलींबाची कारणे काय आहे त ?

षव.स. २३८ (18)
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२४-१०-२०१६) :(१) हे खरे नाही.
शहरातील हायमस्् लॅ म्पची ननयममत दे खभाल, दरु
ु स्तीची काययवाही केली िाते.

हायमस्् ठदहयाींसह इतर पथठदवे ९५ ते ९८ ्क्के ननयममत सुरु आहे त.
(२) होय, हे खरे आहे .

मसग्नल हयवस्था सींपुणत
य : बींद आहे त. शहरातील व शहराबाहे रील िाणाऱ्या चौकाींमध्ये

सुमारे १२ विायपूवी मसग्नल यींत्रणा कायायन्वीत करण्यात आली होती. तथापी रस्त्याींचे रुीं दीकरण
झाल्हयाने सद्यजस्थतीत मसग्नल यींत्रणा कायायजन्वत नाही.

(३) हायमॉस्् लॅ म्प कायायननहत राहतील याबाबत नगरपररिद स्तरावर काययवाही करण्यात येत
आहे . तथाषप मसग्नल यींत्रणा नहयाने उभारणे आवश्यक असन
ू त्याकरीता ननधीची आवश्यकता

असल्हयाने नगरपररिदे ने नमूद केले आहे . तथाषप मसग्नल यींत्रणा सुरु करण्यासींदभायत नगर
पररिदे ने स्वननधीतून तरतूद करणे आवश्यक आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
घरे लू िामगार सन्मानधन व इमारत बाांधिाम िामगार अथवसहाय्य योिनेंतगवत नोंदणी
झालेले अिव गेले दोन विावपासून मांिुरीसाठी प्रलांबबत असलेबाबत

(२२)

५३१२४ (१७-०५-२०१६).

श्री.सदानांद चव्हाण (धचपळूण) :

सन्माननीय िामगार मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) रत्नाधगरी जिल्ह्यात शासनाकडून िाहीर असलेल्हया घरे लू कामगार सन्मानधन व इमारत

बाींधकाम कामगार अथयसहाय्य योिनेंतगयत नोंदणी झालेले जिल्ह्यातील सुमारे १७ हिार
कामगाराींचे अिय गत दोन विायपासून मींिुरीसाठी प्रलींबबत आहे त, हे खरे आहे काय,
(२) असल्हयास, सदर कामगाराींना सन्मानधन

व अथयसहाय्य दे णेबाबत

शासनाने कोणती

काययवाही केली आहे वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्हयास षवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सांभािी तनलांगेिर-पाटील (२१-१०-२०१६) :(१) व (२) हे खरे नाही. महाराषर घरे लू कामगार

कल्हयाण मींडळाींतगयत रत्नाधगरी जिल्ह्यात ८९०३ इतके घरे लू कामगार नोंदीत आहे त. त्यापैकी
सन्मानधन योिनेंतगयत प्राप्त ५४३६ अिांपैकी पात्र १४९९ कामाराींना प्रत्येकी रु. १०,०००/-

प्रमाणे एकूण रु. १,४९,९०,०००/- इतक्या रक्कमेचे वा्प करण्यात आलेले आहे. उवयरीत ३९३७

सन्मानधन अिायत त्रू्ी आढळून आल्हयाने ते अपात्र झालेले आहे त. रत्नाधगरी जिल्ह्यात

इमारत व बाींधकाम अथयसहाय्य योिनेखाली १२७५२ कामगाराींना रु. ३००० या प्रमाणे रु.
५२,५६,०००/- इतक्या रकमेचे वा्प करण्यात आले असून त्यामशवाय ८१९४ अिय अथयसहाय्य
वा्पासाठी प्राप्त झाले असन
ू त्याींची छाननी सरु
ू आहे .
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

षव.स. २३८ (19)
राज्यातील ितनष्ट्ठ न्यायालयातील न्यायाधीशाांच्या लॅ पटॉपसाठी दे ण्यात
आलेला तनधी परत िाढून घेण्यात आल्याबाबत
(२३)

५३६७१ (२३-०८-२०१६).

श्री.राधािृष्ट्ण ववखे-पाटील (लशडी), श्रीमती ददवपिा चव्हाण

(बागलाण), श्री.वैभव वपचड (अिोले), श्री.सरु े श लाड (ििवत), श्री.हसन मश्र
ु ीफ (िागल),

श्री.दत्तात्रय भरणे (इांदापूर), श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांरा िळवा), डॉ.सतीश (अण्णासाहे ब) पाटील
(एरां डोल), श्री.भास्िर िाधव (गुहागर) :
करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा

(१) राज्यातील कननषठ न्यायालयातील न्यायाधीशाींच्या लॅ प्ॉपसाठी

शासनाने ३१ माचय, २०१६

रोिी रात्री ९ वािून ४० ममनन्ाींनी दोन को्ी ३५ लाखाींचा ननधी िमा केला गेला व त्याच

रात्री १० वािता तो काढून घेण्यात आल्हयाची बाब ठदनाींक २१ एषप्रल २०१६ रोिी ननदशयनास
आली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, याप्रकरणी शासनाने

चौकशी केली आहे काय, असल्हयास, चौकशीत काय

आढळून आले व त्यानुसार कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्हयास, षवलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२१-०९-२०१६) : (१) नाही.
(२) व (३) षवत्त षवभागाच्या ठद.३१.०३.२०१६ च्या पत्रानुसार बीम्स प्रणालीमाफयत अनुदान
प्राधधकृत करुन दे यके प्राधधकारपत्र काढण्याची मुदत ठदनाींक ३१.०३.२०१६ ला रात्री १०.००
वािेपयंत होती. मा.उच्च न्यायालयाने सादर केलेल्हया ४१७ लॅ प्ॉपच्या रु.२,३५,२३,०५३/-

इतक्या रकमेच्या खरे दी प्रस्तावास षवत्त षवभागाने ठदनाींक ३१.०३.२०१६ ला मान्यता ठदली.
त्यानुसार ठदनाींक ३१.०३.२०१६ ला

शासन ननणययही काढण्यात आला पण ही काययवाही

होईपयंत वरीलप्रमाणे षवठहत मुदतीत सींगणक षवतरण प्रणालीनुसार रात्री १०.०० पयंत ननधीचे
षवतरण करता आले नाही,

षवत्तीय विय सन २०१६-१७ मध्ये सदरचा ननधी ठदनाींक ०२.०५.२०१६ च्या ज्ञापनान्वये
मा. उच्च न्यायालयास उपलब्ध करुन दे ण्यात आला आहे .
___________
खारघर से.नां.३३, नवी मांब
ु ई मधील नाल्यात मलःतनस्सारणाचे पाणी
थेट उघडयावर सोडण्यात येत असल्याबाबत

(२४)

५३७३२ (२९-०८-२०१६).

श्री.मनोहर भोईर (उरण), श्री.योगेश सागर (चारिोप) :

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) खारघर से.नीं.३३, नवी मुींबई मधील नाल्हयात मलःननस्सारणाचे पाणी थे् उघडयावर
सोडण्यात येत असल्हयाचे माहे एषप्रल, २०१६ च्या सुमारास ननदशयनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, या दषू ित पाण्यामुळे िवळच असलेल्हया पेठ गावात दग
ं ी पसरली असून
ु ध
नागररकाींच्या आरोग्याला धोका ननमायण झाला आहे , हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्हयास, या सींदभायत तेथील ग्रामस्थाींनी तीव्र आींदोलन करण्याचा इशारा मसडको
प्रशासनाला ठदला आहे , हे ही खरे आहे काय,
(४) असल्हयास, याबाबत शासनाने कोणती काययवाही केली आहे वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्हयास, षवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२०-१०-२०१६) : (१), (२), (३) व (४) यासींदभायत सींबींधधत ग्रामस्थानी
एषप्रल २०१६ मध्ये केलेल्हया षवनींती अिायची दखल घेवून तातडीने मलनन:स्सारण वाहीनी ्ाकून
उघड्यावर गळती होत असलेले साींडपाणी बींद वाहीनीमाफयत एषप्रल, २०१६ मध्ये प्रवाहीत
करण्यात आले आहे .
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
धानोरा तालुक्यातील (जि. गडधचरोली) खामतळा ियलसांगटोला मागाववर
निलवाद्याांनी दोन िणाांची हत्या िेल्याबाबत

(२५)

५३८३२ (२३-०८-२०१६).

श्री.अजित पवार (बारामती) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील

(१) धानोरा तालक्
ु यातील (जि. गडधचरोली) खामतळा ियमसींग्ोला मागायवर नक्षलवाद्याींनी
दोन िणाींची ठदनाींक २५ एषप्रल, २०१५ रोिी वा त्यासुमारास हत्या केली, हे खरे आहे काय,
(२) असल्हयास, सदर घ्नेची शासनामाफयत चौकशी केली आहे काय,

(३) असल्हयास, चौकशीत काय आढळून आले व त्यानुसार कोणती कारवाई केली वा करण्यात
येत आहे ,

(४) नसल्हयास, षवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१४-१०-२०१६) : (१) हे खरे आहे .
(२) व (३) सदर प्रकरणामध्ये नक्षल आरोपीींनी मत
ृ क १) गाींगसु बुद्द कुमो्ी व २) मतकुरशहा

सनकु होळी हे पोलीस खबरे असल्हयाच्या कारणावरुन त्याींना मारहाण करुन त्याींची हत्या केली.

सदर प्रकरणी पोलीस स््े शन पुराडा अप.ि.१२/२०१६ कलम ३०२, ३६४, १४३, १४७, १४८, १४९,
१२० (ब) भा.दीं .षव. सह ३/२५ भा.ह.का. अन्वये गुन्हा नोंद करण्यात आला असून फरार नक्षल
आरोपीींचा शोध घेण्यात येत आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
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राज्याच्या महाधधवक्त्याांची तनयुक्ती िरण्याबाबत
(२६)

५३८७९ (२३-०८-२०१६).

सावांत (वाांद्रे पूव)व :

श्री.अलमत ववलासराव दे शमख
(लातूर शहर), श्रीमती तप्ृ ती
ु

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्य शासनाची प्रकरणे उच्च आणण सवोच्च न्यायालयात माींडण्यासाठी आवश्यक असले ले
महाधधवक्ता हे पद अनेक ठदवसाींपासून ररक्त आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, राज्याच्या अनेक महत्त्वाच्या प्रकरणाींमध्ये सरकारला कायदे शीर सल्हला दे णे
तसेच सरकारचे ननणयय कायदे शीर पातळीवर उतरषवणे यासाठी महाधधवक्त्याींची मदत होत
असल्हयाने महाधधवक्त्याींची ननयुक्ती करण्याबाबत

कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत

आहे ,
(३)

नसल्हयास, षवलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१९-०९-२०१६) : (१) नाही,
(२) श्री.श्रीहरी अणे याींचा महाधधवक्ता, महाराषर राज्य, या पदाचा रािीनामा शासनाने ठदनाींक
२३.०३.२०१६ च्या अधधसूचनेनस
ु ार स्वीकृत केला असून सदर पदावर श्री.रोठहत दे व याींना प्रभारी
महाधधवक्ता म्हणन
ू ननयक्
ु ती दे ण्यात आली असल्हयामळ
ु े महाधधवक्ता पद भरण्याची काययवाही
केली आहे ,

(३) प्रश्न उ्दवत नाही.
___________
नागपूर शहरातील बत्रभुवनदास लभमिी िव्हे री लल. च्या सांचालिाने धनराि
तुळशीराम खापडे याांची फसवणूि िेल्याबाबत

(२७)

५३९९१ (२५-०८-२०१६).

डॉ.लमललांद माने (नागपूर उत्तर) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) नागपूर शहरातील

सन्माननीय मुख्यमांत्री

बत्रभुवनदास मभमिी िहहे री मल. च्या सींचालकाने का्ोल मागय

ननवासी धनराि तुळशीराम खापडे याींचे
ठे वण्याच्या उददे शाने फसवणक
ू केल्हयाचे

४६ लाख २८ हिार रूपयाचे दाधगणे तारण

माहे मे, २०१६ मध्ये

ननदशयनास आले

आहे , हे

खरे आहे काय ,

(२) असल्हयास, उपरोक्त

सींचालकाषवरूध्द सदर पोलीस स््े शन येथे

आला आहे , हे ही खरे आहे काय,

गुन्हा दाखल करण्यात

(३) असल्हयास, फसवणक
ू झालेल्हया क्रफयायदीला त्याींचे दाधगने परत करण्यात आले आहे काय,
(४) तसेच उपरोक्त सींचालकाषवरूध्द कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्हयास, षवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१७-१०-२०१६) : (१) हे खरे आहे .
(२) हे खरे आहे .
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(३) सदर प्रकरणी फसवणक
ू झलेल्हया क्रफयायदीला १६५३ ग्रॅ सोन्यापैकी ४६५ ग्रॅम सोने परत
ठदले आहे त व रु. २,६०,०००/- हयाि क्रफयायदीचे मसींडीके् बँक धगट्टी खदान नागपूर शहर येथील
खात्यात िमा केले.

(४) क्रफयायदीस बत्रभुवनदास मभमिी िहहे री मल.कींपनीच्या जस्कमप्रमाणे तारणाचे हयािाचे पैसे व

सोने कींपनीच्या सींचालकाने परत न करता मुद्देमालाच्या अपहार करुन न्यायभींग केला अशा

क्रफयायदीच्या तिारीवरुन तीन आरोपी षवरुध्द पोलीस स््े शन सदर, नागपूर शहर येथे अपराध
िमाीं १४७/२०१६ कलम ४०६, ३४ भादीं षव अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे .

सदर गन्
ु ्यात मा.जिल्हहा न्यायाधीश पहीले व अनतररक्त सत्र न्यायाधीश ्, नागपरू याींचे

आदे शान्वये आरोपीताींना अ्कपण
ू य िाममन ममळाल्हयाने आरोपीताींना अ्क करण्यात आली
नाही.

सदर गुन््याच्या तपासादरम्यान यातील क्रफयादी व आरोपी याींच्यात समझोता होवून

क्रफयादीस १६५३ ग्रॅम सोन्यापैकी ४६५ ग्रॅम सोने परत ठदले व २,६०,०००/- रु हयाि क्रफयायदीचे
मसींडीके् बँक, धगट्टी खदान, शाखा नागपरू शहर येथील खात्यात िमा केले आहे . गन्
ु हा
तपासावर आहे .

(५) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
उल्हासनगर (जिल्हा ठाणे) शहरातील १०० डेि बारवर छापा टािण्यात आल्याबाबत
(२८)

५४०२० (२३-०८-२०१६).

श्री.वविय औटी (पारनेर) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) उल्हहासनगर (जिल्हहा ठाणे) शहरातील कॅम्प नीं.४ येथील षवठ्ठलवाडी पोलीस ठाण्याच्या

हद्दीत श्रीराम चौक येथील १०० डेि बार षवठहत वेळेपेक्षा िास्त वेळ सुरु ठे वून धगऱ्हाईकाींना

आकषियत करणाऱ्या ९ बारबालाींसह हयवस्थापक, तीन धगऱ्हाईके व तीन वे्र अशा १६ िणाींवर
पोमलसाींनी

छापा ्ाकल्हयाचे

आहे , हे खरे आहे काय,

ठदनाींक २५ मे, २०१६ रोिी वा त्या सुमारास ननदशयनास आले

(२) असल्हयास, सदर प्रकरणी

दोिी षवरुध्द पोमलसाींनी

करण्यात येत आहे ,

पुढे कोणती कारवाई केली वा

(३) नसल्हयास, षवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१९-१०-२०१६) :(१) होय, हे खरे आहे .
(२) सदर प्रकरणी षवठ्ठलवाडी पोलीस स््े शनमध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आला असून एकूण
१६ आरोपीषवरुध्द न्यायालयात दोिारोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे .
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
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नवी मुांबईत अस्थमा रुग्णाांच्या सांख्येत तीस टक्ियाांनी वाढ झाल्याबाबत
(२९)

५४१३७ (२९-०८-२०१६).

श्रीमती मतनिा चौधरी (ददहसर) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री

(१) मुींबईत दे वनार, काींिूरमागय, व मुलुींड येथील मुींबई महापामलकेच्या कचरा क्षेपणभूमीला

अधूनमधून लागणाऱ्या आगीमळ
ु े नवी मुींबईत अस्थमा रुग्णाींच्या सींख्येत तीस ्क्कयाींनी वाढ
झाल्हयाची बाब ठदनाींक ३ मे, २०१६ रोिी स्थाननक महापामलका रुग्णालयातील डॉक््राींनीच
उघडकीस आणली, हे खरे आहे काय,
(२) असल्हयास, चौकशीच्या अनुिींगाने नवी मुींबईतील नागरीकाींच्या आरोग्याच्या गींभीर
प्रश्नासींदभायत शासन कोणती उपाययोिना राबषवणार आहे वा येत आहे ,
(३) नसल्हयास, षवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२१-१०-२०१६) :(१) हे खरे नाही.
(२) नवी मुींबई महानगरपामलकेच्या वाशी, नेरुळ व ऐरोली येथील सावयिननक रुग्णालये आणण

बेलापूर येथील माता बाल रुग्णालय, तसेच महानगरपामलका क्षेत्रातील २१ नागरी आरोग्य
केंद्राींच्या माध्यमातन
ू महानगरपामलका क्षेत्रातील नागररकाींना ननयममत आरोग्य सषु वधा उपलब्ध
करुन दे ण्यात येतात.

(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
दे वनारमधील िचरा भम
ू ीच्या सांरिि लभांतीचे िाम पुणव िरण्याबाबत
(३०)

५४३६४ (२९-०८-२०१६).

श्री.मांगलप्रभात लोढा (मलबार दहल) :

सन्माननीय

मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) दे वनारमधील कचरा भम
ू ीच्या सींरक्षक मभींतीचे काम घनकचरा हयवस्थापन षवभागाने पुणय
केले आहे काय,
(२)

असल्हयास,

सदर

सींरक्षण

मभींतीच्या

महानगरपामलका याींनी सादर केला आहे काय,

कामाचा

अहवाल

मा.मुख्यमींत्रयाींना

आयुक्त,

(३) असल्हयास, सदर अहवालात सींरक्षण मभींतीबाबतच्या त्रु्ीींचाही उल्हलेख करण्यात आला आहे ,
हे खरे आहे काय,

(४) असल्हयास, अहवालातील त्रु्ीींचे स्वरुप काय आहे व त्या दरू करण्यासाठी कोणती काययवाही
करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्हयास, षवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२४-१०-२०१६) :(१) दे वनार कचराभूमीच्या (क्षेपणभूमी) दगडी सींरक्षक

मभींतीच्या दरु
ु स्तीचे काम, सद्य:जस्थतीत मभींतीवरील लोखींडी खाींब व का्े री तारे चे कींु पण
वगळता पण
ु य झाले आहे .
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आहे .

सदर कचराभूमीच्या दगडी सींरक्षक मभींतीच्या दरु
ु स्तीचे उवयररत काम प्रगतीपथावर

(२) सदर सींरक्षण मभींतीच्या कामाचा अहवाल आयुक्त, बह
ृ न्मुींबई महानगरपामलका याींनी सादर
केलेला नाही.

(३), (४) व (५) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
पेनटािळी (ता.मेहिर, जि. बल
ु ढाणा) येथे ४० विीय इसमाचा सांशयास्पदररत्या मत्ृ यू
झाल्यानांतर १७ ददवसाांनी मत
ृ दे ह उिरुन शवववच्छे दन िरण्यात आल्याबाबत

(३१)

५४५९१ (२३-०८-२०१६).

डॉ.सांिय रायमुलिर (मेहिर) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पेन्ाकळी (ता.मेहकर, जि. बुलढाणा) येथे
इसमाचा सींशयास्पदररत्या मत्ृ यू झाल्हयानींतर

सन्माननीय मुख्यमांत्री

बल्हलाळी (ता.बाळापूर) येथील ४० विीय

१७ ठदवसाींनी मत
ृ दे ह उकरुन शवषवच्छे दन

करण्यात आल्हयाचे माहे मे, २०१६ च्या सुमारास ननदशयनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले
व त्यानस
ु ार कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्हयास, षवलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०७-१०-२०१६) :(१) हे खरे आहे .
(२) सदर प्रकरणी क्रफयायदीचा मुलगा रा.मशराळा ता.खामगाव जि.बुलडाणा ह.म.ु बल्हहाडी
ता.बाळापुर जि.अकोला याचा

ठद.

०७/०४/२०१६ रोिी

पेन्ाकळी

येथे मत्ृ यू

झाला

व

ठद.८/४/२०१६ रोिी मत
ृ काचे वडील व नातेवाईकाींनी मत
ृ क यास बल्हहाडी, ता.बाळापूर,

जि.अकोला येथे नेवून दफनषवधी करुन अत्यींतसींस्कार करण्यात आल्हयानींतर मत
ृ काचे वडीलाला
मत्ृ यू बद्दल सींशय आल्हयाने ठद. १७/४/२०१६ रोिी पोलीस स््े शन साखरखेडाय येथे मल
ु ाचा मत्ृ यू

घातपाताने झाल्हयाबाबत ररपो्य ठदला त्यानस
ु ार उपषवभागीय दीं डाधधकारी बाळापूर जि.अकोला
याींचेसोबत पत्रहयवहार करुन त्याींचेकडुन दफनषवधी केलेले प्रेत उकरून पींचनामा करण्यात

आला तद्नींतर प्रेताचा जहहसेरा व केसाचे, मातीचे नमुने मस.ए.तपासणीसाठी सींचालक,
न्यायसहायक वैज्ञाननक प्रयोगशाळा औरीं गाबाद येथे पाठषवले आहे . मत
ृ काचा पी.एम. ररपो्य

प्राप्त झाल्हयावरुन पोलीस स््े शन, साखरखेडाय येथे ठदनाींक १४/५/२०१६ रोिी मगय िमाींक
१०/२०१६ कलम १७४ िाफौ प्रमाणे दाखल करण्यात आला आहे . मत
ृ काचा मत्ृ यूबाबतचा
मस.ए.अहवाल प्राप्त झाल्हयानींतर कायदे शीर काययवाही करण्याची तिवीि ठे वली आहे. गुन्हा
तपासावर आहे .

(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________

षव.स. २३८ (25)
िल्याण-डोंबबवली महानगरपाललिेत समाववष्ट्ट िरण्यात आलेल्या २७ गावाांबाबत
(३२)

५४६११ (२९-०८-२०१६).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.किसन िथोरे (मुरबाड) :

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) कल्हयाण-डोंबबवली मधील २७ गावाींना महानगरपामलकेत समाषवष् करण्यात आले आहे ,
परीं तु या २७ गावाींच्या पायाभूत व मुलभत
ू सुषवधाींकडे महानगरपामलका प्रशासनाने लक्ष न
ठदल्हयामळ
ु े या गावाींत पायाभत
ू सषु वधाींचा अभाव असल्हयाचे ननदशयनास आले आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असल्हयास, या २७ गावाींना पायाभूत व मुलभूत नागरी सषु वधा दे ण्याबाबत शासनाने
कोणती काययवाही केली आहे अथवा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्हयास, षवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२१-१०-२०१६) : (१) हे खरे नाही.
(२) ठद.०१/०६/२०१५ पासून उक्त २७ गावाींचा समावेश कल्हयाण-डोंबबवली महानगपामलका क्षेत्रात
करण्यात आला आहे .

या गावाींत रस्ते दरु
ु स्ती, ठदवाबत्ती, साफसफाई, शौचालय बाींधकाम, पाणीपरु वठा

इत्यादी पायाभूत सुषवधा उपलब्ध करुन दे ण्याबाबत

महानगरपामलकेकडून काययवाही करण्यात

येत असल्हयाचे आयुक्त, कल्हयाण-डोंबबवली महानगरपामलका याींनी कळषवले आहे.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
पजश्चम महाराष्ट्र दे वस्थान सलमतीने टें बलाई टे िडीवर (जि.िोल्हापूर) बाांधलेले
भक्त तनवास आणण दि
ु ानगाळे वापराववना पडून असल्याबाबत

(३३)

५४७६० (२३-०८-२०१६).

श्री.रािेश िीरसागर (िोल्हापरू उत्तर) :

सन्माननीय

मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) पजश्चम महाराषर दे वस्थान सममतीने सुमारे एक को्ी रुपयाींचा खचय करुन ्ें बलाई
्े कडीवर (जि.कोल्हहापरू ) बाींधलेले भक्त ननवास आणण दक
ु ानगाळे वापराषवना पडून असल्हयाचे
नुकतेच माहे मे, २०१६ मध्ये वा त्या सम
ु ारास ननदशयनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, उक्त भक्त ननवास व दक
ु ानगाळे वापराषवना पडून असल्हयाने इमारतीची
अत्यींत दरु वस्था झालेली आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, सदर प्रकरणी शासनामाफयत कोणती काययवाही करण्यात आली वा येत आहे,
(४) नसल्हयास, षवलींबाची कारणे काय आहे त

?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२७-०९-२०१६) : (१) होय, हे खरे आहे ,
परीं तू ्ें बलाडय ्े कडीवर (कोल्हहापरू ) बाींधलेले भक्त ननवास हे दे वस्थान सममतीने बाींधले नसून

‘ब’ वगय नतथयक्षेत्र षवकास योिनेअत
ीं गयत ननधीतन
ू बाींधण्यात आलेले आहे . त्याकरीता दे वस्थान
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सममतीने कामाचा २५ % ठहस्सा ठदला आहे . या भक्त ननवास, दक
ु ानगाळयाचे बाींधकाम व
इतर कामे कोल्हहापूर महानगरपामलकेने केली आहे त,

(२) भक्त ननवास व दक
ु ानगाळे वापराषवना पडून आहे त, परीं तु इमारातीची दरु ावस्था झालेली
नाही,

(३) सममतीने ठद.२०.०८.२०१६ रोिी ठराव करुन भक्त ननवास वापरात आणणे करीता व
दक
ु ानगाळे भाडे तत्वावर दे णेसाठी काययवाही सरु केलेली आहे ,
(४) प्रश्न उ्दवत नाही.

___________
बाहे (ता. रोहा जि.रायगड) गावाच्या हद्दीत िप्त िरण्यात आलेल्या गुटखाबाबत
(३४)

५५२४० (२३-०८-२०१६).

पाटील (पेण) :

श्री.सुभाि उफव पांडडतशेठ पाटील (अललबाग), श्री.धैयश
व ील

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) बाहे (ता. रोहा, जि.रायगड)

गावाच्या हद्दीतील ननियनस्थळी

ठदनाींक २४ मे, २०१६ रोिी

सहाय्यक पोमलस ननररक्षक (एपीआय) श्री.मेश्राम याींनी आपल्हया सहकाऱ्याींसह धाड ्ाकून
लाखो रूपयाींचा ग्
ु खा िप्त केला असन
ू ग्
ु खा बनषवण्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या ममशनरी
िप्त करण्यात आल्हया आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, रोहा पररसरात मोठया प्रमाणात गु्ख्याची अवैध षविी करणारे रॅके् सिीय
आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, अवैध ग्
ु खा बनषवणे व षविी प्रकरणातील आरोपीींवर

कोणती कारवाइय केली

वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्हयास, षवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२०-०९-२०१६) : (१) हे खरे आहे .
(२) हे खरे आहे .
(३) रोहा (जि.रायगड) तालुक्यातील बाहे गावाच्या हद्दीत घडलेल्हया घ्नेबाबत रोहा पोलीस,
ठाणे येथे तीन आरोपीषवरूध्द ग.ु र.नीं. ११७/२०१६ भादीं षवस कलम ४२०, १८८, २७३, १७९, ३४

अन्न सुरक्षा व मानके कायदा ०६ व ननयम २०११ चे अींतगयत कलम २६(२) (i) २६(२) (iv),
२७(३) (d), ५९ (iii) प्रमाणे गन्
ु हा दाखल केला आहे . सदर प्रकरणातील तीनही आरोपीींना अ्क

करून िाममनावर मुक्त केले आहे . तसेच सदर आरोपीत याींचेषवरूध्द मा. न्यायालयात
दोिारोपपत्र सादर करण्यात आलेले आहे , गुन्हा न्यायप्रषवषठ आहे .
(४) प्रश्न उ्दवत नाही.

___________
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खतनि वविास तनधी अांतगवत चांद्रपूर जिल्हयातील प्रािलनाांची
िायावन्वयन यांत्रणा बदलणेबाबत

(३५)

५५५३० (२९-०८-२०१६).

श्री.वविय वडेट्टीवार (रम्हपूरी) :

सन्माननीय खतनिमव मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) खननि षवकास ननधी अींतगयत चींद्रपूर जिल्हहयातील षवकास कामाींना खननकमय षवभागाने
उदयोग, उिाय व कामगार षवभाग शासन ननणयय ि. एसडीएफ ०३१६/प्रि २३(१)/उदयोग-९

मींत्रालय मुींबई ठदनाींक २० एषप्रल, २०१६ नुसार प्रशासकीय मान्यता ठदली असुन, यातील अनेक
कामे हे बाींधकाम षवभाग, जिल्हहा पररिद चींद्रपूर या यींत्रणेच्या नावे मींिूर करण्यात आली होती
सदर यींत्रणा बदलन
ू काययकारी अमभयींता सावयिननक बाींधकाम षवभाग नागभीड (पुवीचे रोहयो

सा.बाीं.चींद्रपूर) याींच्याकडे वगय करून तसे आदे श ननगयममत करण्याबाबत लोकप्रनतननधीींनी पत्र ि.
षवव/ब्रम्ह/१३७९/२०१६ ठदनाींक २३/५/२०१६ रोिी मा.राज्यमींत्री खननकमय याींना ठदले असता
मा.राज्यमींत्री याींनी त्या ननवेदनावर शेरा मारुन सींबींधधत षवभागास पाठषवले असता सदर
षवभागाने

हयवस्थापकीय

सींचालक

ठदनाींक ३१/५/२०१६ रोिी पत्र काढून

प्रलींबबत ठे वण्यात आला असल्हयाची

म.रा.खननकमय

महामींडळ,

नागपूर

याींचा

नावे

माठहती मागषवण्याच्या नावाींनी सदर प्रस्ताव हे तूपुरस्पर
माठहती माहे ५ िन
ू , २०१६ रोिी वा त्या सम
ु ारास

ननदशयनास आली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, माहे एषप्रल, २०१६ च्या दरम्यान खननि षवकास ननधी अींतगयत चींद्रपूर
जिल्हहयातील अनेक कामाींना खननकमय षवभागाने बाींधकाम षवभाग जिल्हहा पररिद चींद्रपूर याींच्या

नावे मींिूरी ठदल्हयाींनतर सुध्दा लोकप्रनतननधीींनी ठदलेल्हया ननवेदनावरून खननकमय षवभागाने
अहवाल न मागषवता बाींधकाम षवभाग जि.प.चींद्रपूर ऐविी सावयिननक बाींधकाम षवभाग चींद्रपूर
याींच्या नावे यींत्रणा बदलून तसे आदे श माहे एषप्रल २०१६ च्या सम
ु ारास ननगयममत केले आहे, हे
ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, खननकमय षवभागाने चींद्रपूर जिल्हहयातील एकाच षवियाच्या प्रकरणात दोन
वेगवेगळया भमु मका घेण्याचे कारण काय आहे ,

(४) असल्हयास, खननकमय षवभाग, मींत्रालय मुींबई याींनी लोकप्रनतननधीच्या पत्रावरून अहवाल न

मागषवता ज्या प्रमाणाने चींद्रपूर जिल्हहयातील यींत्रणा बदलून माहे एषप्रल २०१६ च्या सम
ु ारास
आदे श ननगयममत केले आहे त्याच पध्दतीने ठदनाींक २३/५/२०१६ रोिी लोकप्रनतननधीींनी ठदलेल्हया

ननवेदनावर काययवाही करुन बाींधकाम षवभाग जि.प.चींद्रपूर ऐविी सावयिननक बाींधकाम षवभाग
नागभीड पव
ु ीचे रोहयो सावयिननक बाींधकाम चींद्रपरू याींच्या नावे प्राकलनाींची

कायायन्वयन

यींत्रणा बदलषवण्याबाबत राज्य शासनाने कोणती काययवाही केलेली आहे वा करण्यात येत आहे ,
(५)

नसल्हयास, षवलींबाची सवयसाधारण कारणे काय आहे त ?

श्री. सभ
ु ाि दे साई (१९-१०-२०१६) : (१) हे खरे नाही.
खननि

षवकास

ननधी

अींतगयत

शासनाने

ठदनाींक

२०/०४/२०१६

रोिी

शासन

ननणययान्वये प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आलेली आहे . त्या कामापैकी जिल्हहा पररिद
बाींधकाम षवभाग चींद्रपूर या षवकास यींत्रणेत बदल करुन सावयिननक बाींधकाम षवभाग नागभीड

षव.स. २३८ (28)
या षवकास यींत्रणाद्वारे प्रशासकीय मान्यता न.प्रदान करण्याबाबत लोकप्रनतननधीींनी पाठपुरावा
केल्हयामुळे शासनाने महाराषर राज्य खननकमय महामींढळाकडे याबाबत चौकशी करुन ठदनाींक
०६/०८/२०१६ व १०/०८/२०१६ रोिी सदर कामे सावयिननक बाींधकाम षवभाग नागभीड या षवकास

यींत्रणेमाफयत करणेबाबतची प्रशासकीय मान्यता ननगयममत केलेली आहे . त्याअनि
ु ींगाने महाराषर
राज्य खननकमय महामींडळाद्वारे सदर कामाींना ननषवदा पूवय ननधी म्हणून १० % ननधी सुध्दा
षवतरीत करण्यात आलेला आहे .
(२) होय.
(३) खननि षवकास ननधी मींिरू केल्हयानींतर जिल्हहा स्तरावरील कायायन्वयण यींत्रणा बदलणे

बाबतची षवनींती वारीं वार होत असल्हयाने त्याबाबत सींबींधधत जिल्हहाधधकारी व महाराषर राज्य
खननकमय महामींडळ याींचेकडून अहवाल मागवून ननणयय घेण्यात आला.

(४) शासन ननणयय ठद.०६/०८/२०१६ व १०/०८/२०१६ द्वारे सावयिननक बाींधकाम षवभाग नागभीड
या षवकास यींत्रणेमाफयत करण्याचे आदे श ननगयममत केलेले आहेत. त्या अनुिींगाने महाराषर
राज्य खननकमय महामींडळाद्वारे सदर कामाींना ननषवदा पव
ू य ननधी म्हणन
ू १०% ननधीसध्
ु दा
षवतरीत करण्यात आलेला आहे .
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
राज्यातील निलग्रस्त भागात टे हळणी िरण्यासाठी ववमान खरे दी िरण्याबाबत
(३६)

५५५५५ (२३-०८-२०१६).

श्री.पथ्
ृ वीराि चव्हाण (िराड दक्षिण), श्री.अलमन पटे ल

(मुांबादे वी), डॉ.सांतोि टारफे (िळमनुरी), श्री.वविय वडेट्टीवार (रम्हपरू ी), श्री.िुणाल पाटील (धुळे
ग्रामीण), श्री.डी.एस.अदहरे (साक्री) :
काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील

(१) राज्यातील नक्षलग्रस्त भागात ्े हळणी करण्यासाठी गह
ृ षवभाग षवमान खरे दी करणार
होते, हे खरे आहे काय,
(२) असल्हयास, सदर

षवमान खरे दी करण्याबाबत कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत

आहे ,
(३) नसल्हयास, षवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१४-१०-२०१६) : (१) हे खरे नाही.
(२) प्रश्न उद््ावत नाही.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________

षव.स. २३८ (29)
अमरावती येथे समाििल्याण ववभागाच्या नावाने िायावलय चालवन
ू
बेरोिगाराांची फसवणूि िरण्यात आल्याबाबत

(३७)

५५९७६ (२४-०८-२०१६).

अॅड.यशोमती ठािूर (ततवसा), श्री.अलमन पटे ल (मुांबादे वी),

डॉ.सांतोि टारफे (िळमनरु ी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम) :
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री

(१) अमरावती येथील माडी मागायवरील रािरु ा नाका येथे समािकल्हयाण षवभागाच्या नावाने

कायायलय चालवन
ू षवषवध पदाींची िाठहरात प्रमसध्द करुन बेरोिगाराींची फसवणक
ू करणाऱ्या
समािकल्हयाण कायायलयावर ठदनाींक

५

मे, २०१६ रोिी

पोलीसाींना छापा ्ाकला, हे खरे आहे काय,

वा त्यासुमारास गुन्हे

शाखेच्या

(२) असल्हयास, उक्त प्रकरणी कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत आहे ,
(३) नसल्हयास, षवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०४-१०-२०१६) : (१) हे खरे आहे .
(२) सदर प्रकरणी क्रफयायदीचे तिारीवरुन पाच आरोपीषवरुध्द पोलीस स््े शन, गाडगे नगर,
जि.अमरावती येथे अप.ि.३३६/२०१६ कलम ४२०, १२०ब, ४६५, ४६७, ४६८, ४६९, ४७१, ४७२,
४७४, ४७५ भा.दीं .षव. सहकलम ६६(ड) आय.्ी ॲक्् व ३,४,७ राषरीय मानधचन्ह गैरवापर
कायदा अन्वये गुन्हा दाखल्ह करण्यात आला आहे . पाचही आरोपीींना अ्क करुन नींतर
िममानावर सोडण्यात आले आहे. सदर गुन््याच्या तपासामध्ये गुन्ृयातील आरोपी याींनी
नोकरी लावून दे ण्याकररता ठदलेले ननयुक्तीपत्र ले्रपॅड (ज्यावर राषरीय मानधचन्हाचा वापर

करण्यात आलेला आहे .) िप्त करण्यात आले तसेच नोकरी लावन
ू दे ण्याकरीता फसवणक
ू

झालेल्हया इसमाकडून घेतलेली रक्कम ज्या बँक खात्यात आरोपीींनी िमा केली आहे ती बँक
खाते सींबींधधत बँकाना पत्र दे वन
ू मसल करण्यात आली आहे त. गुन्हा तपासावर आहे.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
दहांगोली जिल््यातील िळमनूरी नगरपररिदे ला महाराष्ट्र सुवणवियांती नगरोत्थान
महाअलभयान योिनेंतांगत
व प्राप्त होणाऱ्या तनधीबाबत

(३८)

५६२५१ (२९-०८-२०१६).

डॉ.सांतोि टारफे (िळमनुरी), श्री.अलमन पटे ल (मुांबादे वी),

श्री.वविय वडेट्टीवार (रम्हपरू ी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम) :
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री

(१) ठहींगोली जिल्ह्यातील कळमनूरी नगर पररिदे ला नागरी दमलत्तोतर वस्त्याींमध्ये सध
ु ारणा
करण्याकररता व महाराषर सुवणयियींती नगरोत्थान महाअमभयान योिनेंतींगत
य प्राप्त होणारे

सहवा दोन को्ीचे अनुदान ननयोिन षवभागातील कमयचारी याींच्या ननषकाळिीपणामुळे ठदनाींक
३१ माचयला बी.डी.एस.्ाकले न गेल्हयाने प्राप्त होऊ शकले नसल्हयाचे माहे एषप्रल, २०१६ मध्ये
वा त्यादरम्यान ननदशयनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

षव.स. २३८ (30)
(२) असल्हयास, या सींदभायत शासनाने चौकशी करुन येथील ननयोिन षवभागातील कमयचाऱ्याींवर
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(३)

नसल्हयास, षवलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२२-०९-२०१६) :(१) व (२)


नागरी दमलतेतर वस्ती सध
ु ारणा योिना व महाराषर सुवणयियींती नगरोत्थान



सन २०१५-१६ मध्ये ठहींगोली जिल्हहयास नागरी दमलतेतर वस्ती सध
ु ारणा योिना व

महाअमभयान (जिल्हहास्तर) या जिल्हहास्तर योिना आहे त.

महाराषर सुवणयियींती नगरोत्थान महाअमभयान (जिल्हहस्तर) या दोन योिनाखाली
प्रत्येकी रू. २०० लक्ष इतकी तरतद
ू उपलब्ध होती.



पुनषवयननयोिनानींतर नागरी दमलतेतर वस्ती सुधारणा योिनेसाठी रू.१७० लक्ष तर

महाराषर सुवणयियींती नगरोत्थान महाअमभयान (जिल्हहास्तर) या योिनेसाठी रू.१५०
लक्ष इतकी तरतद
ू उपलब्ध झाली.



नागरी दमलतेतर वस्ती सुधारणा योिनेसाठी उपलब्ध रू.१७० लक्षचा सींपूणय ननधी
जिल्हहाधधकारी

कायायलयाकडून आहररत

करण्यात

आला. सदर ननधीचे

वा्प

करण्यात आले असून त्यापैकी कळमनूरी नगरपररिदे स रू. २६.५२ लक्षचे वा्प
करण्यात आले आहे .


महाराषर

सुवणयियींती

नगरोत्थान

महाअमभयान

(जिल्हहास्तर)

या

योिनेसाठी

उपलब्ध रू.१५० लक्षपैकी रू.९८.८८ लक्ष इतका ननधी जिल्हहाधधकारी कायायलयाकडून

आहररत करण्यात आला. त्यापैकी कळमनूरी नगरपररिदे स रू.३८.९७२ लक्षचे वा्प
करण्यात आले.


महाराषर सव
ु णयियींती नगरोत्थान महाअमभयान (जिल्हहास्तर) या योिनेखालील

उवयररत रू.५१.१२ लक्ष ननधी ठद.३१.०३.२०१६ रोिी बी.डी.एस. प्रणालीद्वारे आहररत
करताना ताींबत्रक अडचणीमुळे आहररत होऊ शकला नाही.



जिल्हहाधधकारी, ठहींगोली याींच्या अहवालानस
ु ार ताींबत्रक अडचणीमळ
ु े ननधी आहररत व
षवतररत झाला नसल्हयामळ
ु े त्यास कोणीही वैयजत्कक िबाबदार नाही.

(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
नवी मुांबई, महानगरपाललिेच्या सहाय्यि आयुक्त, अधधिि (वसुली अधधिारी),
सहाय्यि लेखाधधिारी याांना बडतफव िेल्याबाबत

(३९)

५७३७२ (२९-०८-२०१६).

श्री.सरदार तारालसांह (मल
ु ुांड) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) नवी मींब
ु ई, महानगरपामलका आयक्
ु ताींनी ऐरोली षवभाग कायायलयाच्या क्षेत्रात सन २०१२ ते

२०१५ या काळात १५ लाख रुपयाींच्या महसल
ू ाचा अपहार केल्हयाप्रकरणी दोन सहाय्यक

षव.स. २३८ (31)
आयुक्त, अधधक्षक (वसल
ु ी अधधकारी), सहाय्यक लेखाधधकारी अशा चार िणाींना बडतफय केले
असल्हयाचे ठदनाींक २७ मे, २०१६ रोिी वा त्यासुमारास ननदशयनास आले ,हे खरे आहे काय,
(२)

असल्हयास,

बडतफय

केलेल्हया

अधधकारी/कमयचारी

याींचेिवळ

ज्ञात

स्त्रोतापेक्षा

िास्त

असलेल्हया सींपत्तीची चौकशी करण्यात आली आहे काय,
(३)

असल्हयास, चौकशीच्या अनुिींगाने त्याींचेषवरुध्द शासनाने कोणती कारवाई केली वा

करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्हयास, षवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२१-१०-२०१६) :(१) नाही, या प्रकरणी नवी मुींबई महानगरपामलकेकडून
सींबींधधत चारही अधधकारी/कमयचाऱ्याींना ननलींबबत करण्यात आले.
(२) नाही.
(३) या प्रकरणी नवी मुींबई महानगरपामलकेकडून सींबींधधताींवर पुढील कारवाई करण्यात आली
आहे .

महसल
ू ाचा भरणा जस्वकारणाऱ्या मलषपकाच्या सेवा सींपुष्ात आणण्यात आल्हया



आहे त.


या प्रकरणी अपहार झालेली रु. १५,३६,७१२/- एवढी रक्कम सींबधीं धताींकडून वसूल
करुन घेण्यात आली आहे .



या प्रकरणी िबाबादार असलेल्हया पययवेक्षक्षय अधधकाऱ्याींना ननलींबबत करण्यात आले
असून त्याींची महाराषर नागरी सेवा (मशस्त व अपील) ननयम, १९७९ अींतगयत
षवभागीय चौकशी करण्यात येत आहे

(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
पांढरपूर (जि.सोलापूर) येथील ववठ्ठल रुजक्मणी मांददर िामगाराांना
सोयी-सुववधाांचा लाभ दे ण्याबाबत

(४०)

५८२१९ (२३-०८-२०१६).

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

श्री.भारत भालिे (पांढरपूर) :

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील

(१) पींढरपूर (जि.सोलापूर) येथील षवठ्ठल रुजक्मणी मींठदर सममतीच्यावतीने मींदीराची हयवस्था
पाहण्यासाठी

तीनशे कमयचारी आहे त त्यापैकी केवळ ८० कमयचारी कायम तर १३८ कमयचारी

हीं गामी आणण ८३ कमयचारी मानधनावर असून या

कामगाराींना

कोणत्याही शासकीय सोयी-

सुषवधाींचा लाभ ममळत नसल्हयाचे माहे मे, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशयनास आले आहे ,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, शासनाने कामगाराींना सोयी-सुषवधाींचा लाभ दे ण्याबाबत वा शासन सेवेत
सामवन
ू घेण्याबाबत कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३)

नसल्हयास, षवलींबाची कारणे काय आहे त

?

षव.स. २३८ (32)

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२७-०९-२०१६) : (१) होय, हे खरे आहे .
षवठ्ठल रुजक्मणी मींठदरे सममतीच्या वतीने मींठदर हयवस्था पाहण्यासाठी ७८ कायम
कमयचारी, १३७ हीं गामी कमयचारी आणण ८१ कमयचारी मानधनावर काम करीत आहे त, श्री.षवठ्ठल
रुजक्मणी मींठदरे सममतीवरील कमयचाऱ्याींच्या आकृतीबींधास मींिूरी दे ण्याबाबतची काययवाही शासन
स्तरावर सुरु आहे,

(२) श्री. षवठ्ठल रुक्मीणी मींदीरे सममतीवरील कमयचाऱ्याींच्या आकृतीबींधास मींिूरी दे ण्याबाबतची
काययवाही शासन स्तरावर सरु
ु आहे ,
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
महाराष्ट्र धचत्रपट रे ग्युलेशन अॅक्टमध्ये सुधारणा िरण्याबाबत
(४१)

५८८५२ (०५-०८-२०१६).

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

श्री.सुतनल लशांदे (वरळी) :

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) महाराषर धचत्रप् रे ग्युलेशन अॅक््मध्ये सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या षवचाराधीन
आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, सदर प्रस्तावाचे थोडक्यात स्वरूप काय आहे ,
(३) असल्हयास, सदरहू सुधारणा करण्यासाठी क्रकती कालावधी अपेक्षक्षत आहे ,
(४) नसल्हयास, उक्त प्रकरणी होत असलेल्हया षवलींबाची सवयसाधारण कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१९-०९-२०१६) : (१) होय,
(२) महाराषर धचत्रप्गह
ृ े (षवननयमन) ननयम, १९६६ मध्ये ननयम २४ I (१) मध्ये ममनीप्लेक्स
(जहहडओधथए्र) इमारतीच्या तळमिल्हयावरच असावे अशी तरतूद आहे . तसेच ननयम २४ I
(३) मध्ये आसन क्षमता ७५ इतकी ननजश्चत करण्यात आली आहे . जहहडीओ धथए्रच्या आसन

क्षमतेची मयायदा ७५ ऐविी १५० करणेबाबत व जहहडीओ धथए्र इमारतीच्या तळमिल्हयावर

असावे ही अ् रद्द करण्याबाबत सुधारणा प्रस्ताषवत करण्यात आली असून सदर प्रकरणी
शासन स्तरावर काययवाही सुरु आहे ,
(३) व (४) काययवाही सुरु आहे .

___________

वाांद्रे, मांब
ु ई येथील िामगार न्यायालयात असलेली न्यायाधीशाांची ररक्त पदे भरण्याबाबत
(४२)

५९४९३ (२९-०८-२०१६).

श्री.सांिय साविारे (भुसावळ) :

सन्माननीय िामगार मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) वाींद्रे (पुव)य येथील कामगार न्यायालयात ३ न्यायाधीश काययरत असून ९ न्यायालये
न्यायाधधशाींच्या ननयुक्ती मशवाय असल्हयाची बाब माहे मे, २०१६ दरम्यान ननदशयनास आली, हे
खरे आहे काय,

षव.स. २३८ (33)
(२) असल्हयास, उक्त बाबीींबाबत षवषवध लोकप्रनतननधीींनी शासनास ननवेदन ठदलेली आहे त, हे
ही खरे आहे काय,
(३) असल्हयास, ररक्त िागा तातडीने भरण्याबाबत शासनाने कोणती काययवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्हयास, षवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सांभािी तनलांगेिर-पाटील (२४-१०-२०१६) :(१) ठदनाींक ३१/०५/२०१६ रोिी मुींबई येथील
कामगार न्यायालयामध्ये न्यायाधीशाींची ६ पदे ररक्त होती.
(२) होय.
(३) व (४) शासन अधधसूचना ि आयसीई-०६१०/प्र.ि.६१/कामगार-६, ठद.३०/०७/२०१४ अन्वये
मा.उच्च

न्यायालयाच्या

सींमतीने

कामगार

व

औद्योधगक

न्यायालयाच्या

न्यायाधीशाींचे

सेवाप्रवेश ननयम षवहीत केलेले आहे त. सदर सेवाप्रवेश ननयमानस
ु ार कामगार व औद्योधगक
न्यायालयातील न्यायाधीशाच्या ननयक्
ु त्या व बदल्हया मा.उच्च न्यायालय, मींब
ु ई याींचेद्वारा
केल्हया िातात.
कामगार

सदर सेवाप्रवेश ननयमातील तरतुदीनस
ु ार मा.उच्च न्यायालय, मुींबई याींनी राज्यातील
न्यायालयातील

न्यायाधीशाींची

ररक्त

पदे

भरण्यासाठी

आवश्यक

प्रक्रि या

ठद.३०/०१/२०१५ च्या िाहीरातीद्वारे सरु
ीं गयत मा.उच्च न्यायालयाने
ु केली हाती. सदर प्रक्रियेअत
ठद.३०/०८/२०१६

व

ठद.०२/०९/२०१६

रोिीच्या

अधधसूचनेद्वारे

मुींबई

येथील

कामगार

न्यायाधीशाींच्या ररक्त िागाींवर नामननदे शानाने ननयुक्ती केलेली आहे . सदर अधधसूचनेनुसार
सींबींधधत न्यायाधीशाींच्या पदस्थापनेचे आदे श औद्योधगक न्यायालय, मुींबई याींचे कायायलयाकडून
ठद.०२/०९/२०१६

रोिी

ननगयममत

करण्यात

आले

आहे त

व

त्या

न्यायाधीशाींनी आपापल्हया पदाचा काययभार स्वीकारला आहे.

आदे शानुसार

सींबींधधत

___________
पाचवड (ता.वाई,जिल्हा सातारा) येथे लैंधगि अत्याचाराचा आरोप ठे वून िात
पांचायतीने वडील व मल
ु ीला मारहान िेल्याबाबत

(४३)

५९५७० (२३-०८-२०१६).

श्री.प्रिाश आबबटिर (राधानगरी) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री

(१) पाचवड (ता.वाई, जि. सातारा) येथे लैंधगक अत्याचाराचा आरोप ठे वून वडील व मल
ु ीला

दोरीने बाींधून गोपाळ समािाच्या िात पींचायत सममतीने काठीने अमानुिपणे मारहाण केल्हयाचे
ठदनाींक ३ माचय, २०१६ रोिी वा त्यासुमारास ननदशयनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, उक्त प्रकरणी भुईि पोमलस ठाण्याच्या पोमलसाींकडे या प्रकाराची हहीडीओ
जक्लप सामाजिक काययकत्यांनी ठदलेली आहे , हे ही खरे आहे काय,

षव.स. २३८ (34)
(३) असल्हयास, सदर प्रकरणी गुन्हा दाखल करुन चौकशी करण्यात आली आहे काय,

असल्हयास, चौकशीत काय आढळून आले व त्याअनुिींगाने सींबींधधत दोिीवर कोणती कारवाई
केली वा करण्यात येतआहे ,

(४) नसल्हयास, षवलींबाची कारणे काय आहे त

?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२०-१०-२०१६) : (१) होय.
(२) होय.
(३) सदर प्रकरणी ठद. ४.३.२०१६ रोिी भई
ु ि पोलीस ठाणे येथे ग.ु र.नीं. ५५/२०१६ भादीं षव कलम

३२४, ३८६, १२० (ब), ३२३, ३४ बाल न्याय सुधारीत अधधननयम २०१५ चे कलम ७५ प्रमाणे

िात पींचायतीतील एकूण ७ आरोपीषवरुध्द गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे . गुन््यातील ७
आरोपीस अ्क करण्यात आले आहे . आरोपीषवरुध्द दोिारोपपत्र न्यायालयात सादर करण्यात
आले आहे. गुन्हा न्यायप्रषवष् आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
बुलडाणा नगरपररिदे ने िेलेली बेिायदा िरवाढ
(४४)

५९९५७ (२६-०८-२०१६).

श्री.हिववधवन सपिाळ (बल
ु ढाणा) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री

(१) बल
ु डाणा नगरपररिदे ने ठदनाींक ३१ माचय, २०१५ वा त्या सम
ु ारास सन २०१५-१६ या आधथयक
विायपासुन दप
ु ्ीने करवाढ केली असल्हयाचे माहे एषप्रल, २०१६ मध्ये ननदशयनास आले, हे खरे
आहे काय,

(२) असल्हयास, सदर करवाढ प्रिीया ही षवठहत प्रिीयेचा अवलींब न करता तसेच नागररकाींचे
आक्षेप-हरकती षवचारात न घेता करण्यात आलेली आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्हयास, सदर करवाढीबाबत नागररकाींमध्ये तीव्र असींतोि ननमायण झाला असन
ू

नागररकाींनी जिल्हहाधधकारी, बुलडाणा याींच्याकडे ठदनाींक ६ एषप्रल, २०१६ रोिी वा त्या सुमारास
तिार दाखल केली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्हयास, ही बेकायदा केलेली करवाढ रद्द करणेबाबत शासनाने कोणती काययवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्हयास, षवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.

दे वेंद्र फडणवीस

(२०-१०-२०१६)

:

(१) बुलढाणा

नगरपररिदे ने

स्थायी सममती व

सवयसाधारण सभेची मान्यता घेऊन पाणीपट्टी दरामध्ये प्रस्ताषवत पाणीपुरवठा योिनेसाठी १५%
लोकवगयणी शासनास भरण्यासाठी म्हणन
वाढ केली आहे . तथाषप, मालमत्ता करामध्ये
ू
कोणतीही वाढ करण्यात आलेली नाही.
(२) नाही.
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(३) व (४) बुलढाणा नगर पररिदे ने कराच्या दरात वाढ करण्यास मान्यता ठदलेल्हया सवय

साधारण सभा ठद.१६/०२/२०१५ ठराव ि.१ तहकुब करण्याबाबत श्री.मभमराव वानखेडे व इतर
याींनी ठद.०८/०३/२०१६ अन्वये महाराषर नगर पररिदा, नगर पींचायती व औद्योधगक नगरी

अधधननयम १९६५ च्या कलम ३०८ अन्वये दाखल अषपल जिल्हहाधधकारी याींचे स्तरावर
षवचाराधीन आहे .
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
राज्यातील मराठी धचत्रटाांच्या पायरसीबाबत
(४५)

५९९६० (२३-०८-२०१६).

श्री.ियिुमार गोरे (माण), प्रा.विाव गायिवाड (धारावी) :

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यात मराठी धचत्रप्ाींच्या पायरसीचा प्रश्न ननमायण झाला असून डाऊनलोडडींग करणारे

्ोरीं ् हे सींकेतस्थळ भारतीय तपास यींत्रणाना दाद दे त नसताींना स्थाननक पातळीवरुन होणाऱ्या
पायरसीचा शेाध घेण्यातही मुींबई पोमलसाींना यश येत नसल्हयाचे माहे मे, २०१६ मध्ये वा
दरम्यान ननदशयनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, उक्त पायरसीींबाबत धोरण बनषवण्याकररता शासनाने कोणती काययवाही केली
वा करण्यात येत आहे ,
(३)

नसल्हयास, षवलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१९-१०-२०१६) : (१) अींशत: खरे आहे . मराठी धचत्रप्ाबाबत पायरसी
झाल्हयाचे माहे मे, २०१६ मध्ये ननदशयनास आले आहे .
(२) व (३) मराठी धचत्रप्ाच्या पायरसीच्या अनुिींगाने ७ गुन्हे नोंदषवण्यात आले असून १२
आरोपीींना अ्क करण्यात आलेली आहे . तसेच रु.१०,०५,३००/- क्रकींमतीचा मुद्देमाल िप्त
करण्यात आला आहे .

___________
नवी मुांबईतील ववमानतळाच्या उभारणीसाठी लसडिोमाफवत तनववदा िाढल्याबाबत
(४६)

६०००० (२६-०८-२०१६).

श्री.ववलास तरे (बोईसर) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील

(१) नवी मींब
ु ईतील षवमानतळाच्या उभारणीसाठी मसडकोमाफयत फेब्रव
ु ारी, २०१४ मध्ये िागनतक
स्तरावर ननषवदा काढण्यात आल्हया होत्या, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, उपरोक्त काढण्यात आलेल्हया ननषवदे च्या अनुिींगाने एकुण क्रकती ननषवदा प्राप्त
झाल्हया व त्यापैकी क्रकती कींपन्याींच्या ननषवदा पात्र ठरल्हया आहे त,
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(३) असल्हयास, या प्रकरणी अींनतम ननषवदा ननवड करुन प्रत्यक्षात षवमानतळाच्या बाींधकामास
केहहा सुरुवात होणार आहे,

(४) नसल्हयास, षवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१०-१०-२०१६) : (१) होय.
(२) पूवय अहयतेकरीता (RFO) चार बोलीदाराींनी अिय सादर केले होते. चारही ननषवदाकराींना

अहयताधारक म्हणून मान्यता ठदली असून बोली प्रक्रियेस (RFP ्प्प्यात) सहभागी होण्यास
पात्र केले आहे.

(३) अींनतम ननषवदा ननवड डडसेंबर, २०१६ पयंत अपेक्षीत असन
ू षवकासकाद्वारे प्रत्यक्षात
षवमानतळाच्या बाींधकामास माचय, २०१७ मध्ये सुरुवात अपेक्षीत आसहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
पुणे येथील ‘महात्मा गाांधी स्मारि तनधी’ या न्यासातील ववश्वस्ताांच्या चि
ु ाांमळ
ु े
न्यासाच्या भूखांडावर अनधधिृत झोपड्या उभ्या रादहल्याबाबत

(४७)

६०१५४ (२३-०८-२०१६).

श्री.भरतशेठ गोगावले (महाड) :

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री

(१) सन १९९३ मध्ये पुणे येथील ‘महात्मा गाींधी स्मारक ननधी’ नोंदणी ि.: एफ २९०

(पुणे) या न्यासाला लागवड करण्यासाठी पुण्यातील एक लाख चौरस मम्रची िागा १ रुपया
नाममात्र भाड्यावर ३० विांसाठी ठदलेली असताींना सींबींधधत षवश्वस्ताींनी योग्य ती काळिी
घेतली नसल्हयामुळे उक्त िागेवर २८८ अधधकृत झोपड्या उ्या राठहल्हया आहे त, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्हयास, सदर प्रकरणी महालेखापालाींच्या अहवाल िमाींक ५/२०१३ मध्ये आक्षेप घेण्यात
आलेले आहे त, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्हयास, शासकीय भूखींडावर अनधधकृत झोपड्या उ्या राहण्यामागे न्यासातील षवश्वस्त

सवयश्री कुमार सप्तिी, अण्णा हिारे आणण मािी न्या. चींद्रशेखर धमायधधकारी हे िबाबदार
आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी झालेल्हया नक
ु सानीस न्यासाचे षवश्वस्त िबाबदार असल्हयामुळे
त्याींच्याकडून या नक
ु सानीची भरपाई करून न्यासाच्या षवश्वस्तपदावरून दरू करण्याची मागणी
काही सींघ्नाींकडून ठदनाींक २३ िानेवारी, २०१६ रोिी वा त्यासम
ु ारास धमायदाय आयुक्त, पुणे
याींच्याकडे केली

आहे , हे ही खरे आहे काय,

(५) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनामाफयत कोणती काययवाही करण्यात आली वा येत आहे ,
(६) नसल्हयास, षवलींबाची कारणे काय आहे त ?
--------------------------------------------
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श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१३-१०-२०१६) : (१) सावयिननक न्याय नोंदणी कायायलय, पुणे या
कायायलयात महाराषर गाींधी स्मारक ननधी नोंदणी ि.एफ-२९० पुणे या न्यासाचे उपलब्ध

पररमशष्-१ चे ननररक्षण केले असता, या न्यासाला लागवड करण्यासाठी पुण्यातील एक लाख

चौरस मी्रची िागा १ रुपया नाममात्र भाड्यावर ३० वाियसाठी ठदलेबाबतची नोंद आढळून येत
नाही. तथाषप सदर बाबत धमायदाय सह आयुक्त, पूणे याींनी कायायलयातील ननररक्षकामाफयत
चौकशी केली असता, प्रश्राींक्रकत िागा १ रुपया नाममात्र भाडयावर ३० विांसाठी दे ण्यात

आल्हयाबाबतचा कोणताही भाडे करार (लीि करार) झालेला नाही. सदर िागा चत:ु सीमा

दाखवन
ू दगड रोवन
ू ननयामानस
ु ार सींस्थेच्या ताब्यात ठदलेली नाही. त्यामळ
ु े षवश्वस्ताींच्या सदर
िागेची काळिी घेण्याचा प्रश्न उद््ावत नाही आणण सदर िागेवर षवश्वस्ताींनी काळिी न
घेतल्हयामुळे २८८ झोपड्या उ्या राठहल्हया आहे त हे म्हणणे चक
ु ीचे आहे .

(२) मा.महालेखापालाींचा अहवाल धमायदाय आयुक्त म.रा. मुींबई याींच्या अधधपत्या खालील
कायायलयास प्राप्त झालेला नाही,

(३) मा. अण्णा हिारे हे सन १९८५ ते २००१ या काळात सींस्थेची षवश्वस्त होते. परीं तु ते
सींस्थेचे पदाधधकारी नहहते तसेच डॉ.कुमार सप्तविी, मा.श्री.चींद्रशेखर धमायधधकारी हे त्यामळ
ु े
सदर षवश्वस्त या षवियाशी िबाबदार असल्हयाचा प्रश्न उ्दवत नाही,

(४) उपरोक्त प्रकरणी नुकसानीस न्यासाचे षवश्वस्त िाबाबदार असल्हयामुळे त्याींच्याकडून या
नक
ु सानाची भरपाई करुन

न्यासाच्या षवश्वस्त

पदावरून

दरू करण्याची

मागणी काही

सींघ्नाींकडून ठद.२३.०१.२०१६ रोिी व त्या सुमारास धमायदाय सह आयुक्त, पुणे याींच्याकडे
करण्यात आली नाही.

(५) प्रश्न उद््ावत नाही.
(६) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
पुण्यातील लसांहगड रस्त्यावरील माणणिबाग पररसरातील गह
ृ प्रिल्पाच्या बाांधिामाबाबत
(४८)

६०८६९ (२९-०८-२०१६).

श्री.योगेश दटळे िर (हडपसर) :

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री

(१) पुण्यातील मसींहगड रस्त्यावरील माणणकबाग पररसरात दोन एकर िागेवर उभारण्यात येत
असलेल्हया

गह
ृ प्रकल्हपाच्या

महापामलकेच्या

एकूण

अधधकाऱ्याींनी

हररत

बाींधकाम

क्षेत्रफळाषवियी

न्यायाधधकरणाकडे

ठदशाभल
ू

प्रनतज्ञापत्राद्वारे

करणारी

ठदल्हयाचा

माहे िन
ू , २०१६ च्या पठहल्हया आठवड्यात ननदशयनास आला आहे , हे खरे आहे काय,

माठहती
प्रकार

(२) असल्हयास, तळमिला, तीन मिली वाहनतळ आणण त्यावर सहा मिले बाींधकाम होईपयंत
षवकासकाने पयायवरण परवान्यासाठी अिय केला नहहता, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्हयास, याबाबत शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्हयास, षवलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१८-१०-२०१६) : (१) नाही.
(२) होय. सदर गह
ृ प्रकल्हपाचे षवकसक याींनी पयायवरण नाहरकत पत्र प्राप्त करुन पुणे
महानगरपामलकेकडे सादर कले नाही.

(३) प्रस्तत
ु प्रकरणी मा.हररत लवाद पण
ु े बेंन्च येथे अिय ि.२२/२०१६ दाखल असन
ू मा.हररत
लवाद याींनी ठद.२४/०२/२०१६ रोिी ठदलेल्हया अदे शानुसार सदर प्रकल्हपाचे काम थाींबषवणेत आले
आहे . सद्य:जस्थतीत सदर अिय मा.हररत लवाद याींचेकडे प्रलींबबत आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
िरवीर तनवालसनी अांबाबाईदे वी दे वस्थानाच्या मालिी हक्िातील आठ एिर
िलमनीची बेिायदे शीरररत्या ववक्री िरण्यात आल्याबाबत
(४९)

६२०४० (२३-०८-२०१६).

डॉ.सुजित लमणचेिर (हातिणांगले) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री

(१) पजश्चम महाराषर दे वस्थान सममतीतील करवीर ननवामसनी अींबाबाई दे वीच्या मालकी
हक्कातील आठ एकर िममनीची बेकायदे शीरररत्या षविी करण्यात आली असून त्यात
गैरहयवहार, अननयममतता आणण भ्रष्ाचार झाल्हयाप्रकरणी

एसआय्ीमाफयत चौकशी करण्याची

मागणी प्रिासत्ताक सामाजिक सेवा सींघ्नेने माहे माचय, २०१६ मध्ये वा त्या
आहे , हे खरे आहे काय,

सम
ु ारास केली

(२) असल्हयास, सदर प्रकरणी चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले व
त्यानुसार कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्हयास, षवलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२७-०९-२०१६) : (१) होय, हे खरे आहे ,
(२) तिारीच्या अनुिींगाने अहवाल मागषवण्यात आला असून काययवाही सुरु आहे ,
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
भांडारा येथे युवतीवरील बलात्िार प्रिरणी अटि िरण्यात आलेल्या
गुन्हे गारास अटि पूवव िामीन लमळाल्याबाबत

(५०)

६३५१९ (२३-०८-२०१६).

श्री.रामचांद्र अवसरे (भांडारा) :

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) भींडारा

शहर पोलीस

ठाणे येथे ठदनाींक

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

१५ िून, २०१६ रोिी एफ आय आर नीं. १५५/१६

कलम ३७६(१) नस
ु ार २१ विीय यव
ु तीवर करण्यात आलेल्हया बलात्काराचा
आहे , हे खरे आहे काय,

गन्
ु हा दाखल झाला

षव.स. २३८ (39)
(२) असल्हयास, अत्याचार षपडीत युवतीने आरोपीचा मोबाईल िमाींक, पत्ता व नोकरी करण्याचे

ठठकाण सूधचत करुन पोमलस अधधका-याींकडे वारीं वार याचना करूनही आरोपीस अ्क
करण्यास ्ाळा्ाळ करण्यात आल्हयाने मुींबई उच्च न्यायालयाच्या

नागपूर खींडपीठातून ठदनाींक

२२ िन
ू रोिी आरोपीस अ्क पव
ू य िमीन ममळाला आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्हयास, सदर प्रकरणी कोणती

कारवाई करण्यात आली वा येत आहे ,

(४) नसल्हयास, षवलींबाची कारणे काय आहे त

?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२०-१०-२०१६) : (१) होय.
(२) व (३) सदर प्रकरणातील षपडीत युवती व आरोपी हे नातेवाईक असन
ू , आरोपीने षपडीत
युवतीस लग्नाचे आममि दाखवन
ू एक विय आपले घरी ठे वले व वारीं वार बलात्कार केला.

ठद. १५.६.२०१६ रोिी आरोपीने षपडीत युवतीस लग्न करण्यास नकार ठदल्हयाने षपडीत
युवतीच्या तोंडी ररपो्य वरुन पोलीस स््े शन भींडारा येथे अप.ि.१५५/१६, कलम ३७६(१), ४१७
भादषव प्रमाणे गन्
ु हा नोंद करण्यात आला.

आरोपीने मा.सत्र न्यायालयात िामीन अिय सादर केले होते. आरोपीस िामीन ममळू नये

म्हणून प्रनतज्ञापत्र सादर केल्हयाने आरोपीचा िामीन अिय फे्ाळला. परीं तु आरोपीने मा.उच्च
न्यायालया िामीन अिय केला असता िामीन अिय नाकारण्याबाबत प्रनतज्ञापत्र सादर केले आहे

परीं तु आरोपीस अ्क पव
ू य िामीनबाबतचे अींनतम ननणयय होणे बाकी आहे . आरोपीस िामीन
ममळू नये यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहे . प्रकरण मा.उच्च न्यायालयात सुनावणीसाठी
प्रलींबबत आहे . गुन््याचा तपास सरु
ु आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

ववधान भवन :

डॉ. अनांत िळसे

नागपूर.

प्रधान सधचव
महाराष्ट्र ववधानसभा.

_________________________
शासकीय मध्यवती मुद्रणालय, नागपूर.

