अताराांकित प्रश्नोत्तराांची २४६ वी यादी

महाराष्ट्र ववधानसभा
चौथे अधधवेशन, २०१६
___________

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५०
___________

मुंबईतील अग्निशमि दलासाठी लागणाऱ्या महानगरपाललकेच्या जलविभागाच्या टँ करबाबत
(१)

२००९१ (११-०८-२०१५).

अॅड.पराग अळिणी (विलेपाले) :

सन्माननीय मख्यमुंत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) मुींबईतील अग्ननशमन दलाच्या मदतीसाठी जलविभागातील कपललींग विना असलेले ्ँ कर
मधील

पाणी

दे ण्यात

िेळेचा

अपव्यय

होत

असून

एखाद्या

इमारतीला

भीषण

आग

लागल्यानींतर ती विझविण्याकररता अग्ननशमन दलाच्या अधधकाऱयाींना तारे िरची कसरत करािी
लागत असल्याचे ननदशशनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, अग्ननशमन दलास उपयोगी पडेल अशी यींत्रणा जलविभागाच्या ्ँ करिर मुींबई
महानगरपाललकेने न बसविण्याची कारणे काय आहे त,

(३) असल्यास, याबाबत चौकशी करण्यात आली आहे काय,
(४) असल्यास, महापाललकेच्या जलविभागाच्या ्ँ करचा दजाश िाढविण्याकरीता शासनाने कोणती
उपाययोजना केली िा करण्यात येत आहे ि त्याचे स्िरूप काय आहे ,
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त

?

श्री. दे िेंद्र फडणिीस (२१-११-२०१६) : (१) हे खरे आहे .
(२) एखाद्या ठठकाणी आग लागल्यानींतर प्रथमत: बह
ृ न्मुींबई महानगरपाललकेच्या अग्ननशमन
दलाच्या ्ँ करद्िारे आग विझविण्यात येते.

तथावप, अत्याधधक गरज भासल्यास आपत्कालीन पररग्स्थतीत महापाललकेच्या जल

विभागातील ्ँ कसशचा िापर करण्यात येतो.

जल विभागाच्या ्ँ करचा उपयोग मख्
ु यत्िे मुींबईतील विविध विभागाींस वपण्याचे पाणी

पुरविण्याकररता

करण्यात येतो. त्यामुळे या विभागाच्या ्ँ करिर अग्ननशमन दलास आिश्यक

असलेली कपललींग बसविण्यात आलेली नाही.
(३) प्रश्न उद््ाित नाही.

(४) मींब
ु ई अग्ननशमन दलाच्या आिश्यकतेनस
ु ार मागणीनस
ु ार जल विभागातील ्ँ करिर

भारतीय मानकाप्रमाणे महापाललकेमार्शत कपललींग बसविण्याचे काम हाती घेण्यात आले असन
ू ,
तीन ्ँ कसशिर सदर कपललींग बसविण्यात आले आहे त.
(५) प्रश्न उद््ाित नाही.

___________
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मुस्लीम जमत (चिाला अांधेरी पव
ू )व मुांबई पश्श्चम उपनगर येथील प्राथवना स्थळ
वववादासांदभावतील इम्रान एस लोरे िर याांच्यावर िारवाई िरण्याबाबत

(२)

२८८६१ (२१-०१-२०१६).

श्री.अबू आजमी (मानखूदव शशवाजीनगर) :

सन्माननीय

मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मुस्लीम जमत (चकाला अींधेरी पूि)व , मुींबई पश्चचम उपनगर येथील प्राथवना स्थ
वििादासींदर्ावतील

गैर

अजवदार

इम्रान

एस

लोरे कर

याींच्यािर

चौकशीअींती

कारिाई

करण्याबाबतची मागणी जनप्रतततनधी, प्राथवना स्थ ाींचे पदाधधकारी, स्थातनक नागररक ि
सेिार्ािी कायवकते याींनी ददनाींक १ एवप्रल, २०१५ रोजी िा त्यासम
ु ारास मा.मख्
ु यमींत्री, मा.गह
ृ
राज्यमींत्री, पोलीस आयुक्त (बह
ृ न्मुींबई पोलीस दल), अततररक्त आयुक्त (उत्तर पश्चचम),

अततररक्त पोलीस आयुक्त (गुन्हे ), बह
ृ न्मुींबई पोलीस दल, सींबधधत पोलीस उपयुक्त ि त्याींच्या

अधधनस्त असलेले सहाय्यक पोलीस आयुक्त, िररषठ पोलीस तनरीक्षक याींच्याकडे लेखी
तनिेदनाद्िारे केली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशीअींती कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत
आहे ,
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१९-१०-२०१६) :(१) होय, हे खरे आहे .
(२)

ददनाींक

०५.०४.२०१५

रोजी

तक्रारदार

याींनी

गैरअजवदार

इम्रान

सुलेमान

लोरकर

याींच्याविरुध्द ददलेल्या तक्रारीिरुन अींधेरी पोलीस ठाण्यात त्याींच्या विरुध्द अदखलपात्र गु.क्र.

७०१/२०१५ कलम ५०४, ५०६ र्ा.दीं .वि. अन्िये गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे . नमूद
अदखलपात्र गुन्हा तसेच तक्रार अजावच्या अनुषींगाने चाप््र केस क्र. ११८/२०१५ कलम १०७

फौ.दीं .प्र.सीं. को्व केस नीं. २८८/२०१५ अन्िये प्रततबींधक कारिाई करण्यात आली असन
ू सदर
प्रकरणी सुनािणी अींती कलम ११८ फौ.दीं .प्र.सीं. अन्िये तनकाली काढण्यात आली आहे .

ददनाींक २५.०८.२०१५ रोजी एशशयन िेलफेअर सोसाय्ी तसेच पारशीिाडा मश्स्जद ट्रस््चे

सदस्य याींची िररषठ पोलीस तनररक्षक अींधेरी पोलीस ठाणे याींच्याकडे बैठक आयोश्जत केली

असता त्यामध्ये मश्स्जदचे मालकीकरुन, बाींधकामािरुन ि मश्स्जद कशम्ी तनिडणक
ू यािरुन
िाद असल्याचे समजले त्यानुसार सदर विषय धमावदाय आयुक्त याींच्याशी सींबींधधत असल्याने
दोन्ही पक्षकाराींना त्याींच्याकडे ररीहीजन लप्लीकेशन नीं.५०३/२०१५ अन्िये दाद माधगतली आहे .

तसेच ददींडोशी शस्ी शसीहीलको्व केस न. २२८८/२०१५ अन्िये रर् वप्ीशन दाखल केले असून
सदर प्रकरण न्यायप्रविष् आहे . सदर शम्ीींगमध्ये दोन्ही पक्षकाराींना कायदा ि सुीयिस्थेचा
प्रचन तनमावण होणार नाही याची दक्षता घेण्याबाबत आिाहन करण्यात आले आहे. एशशयन

िेलफेअर सोसाय्ी तसेच पारशीिाडा मश्स्जद ट्रस््चे सदस्य याींना ददनाींक २५.०८.२०१५ रोजी
शाींतता राखािी म्हणून फौ.दीं .प्र.सीं. कलम १४९ अन्िये प्रततबींधक कारिाई अींतगवत नो्ीस

दे ण्यात आली आहे . सदर दठकाणी कायदा ि सुीयिस्थेचा प्रचन तनमावण होिू नये म्हणून बब्

अधधकारी ि अींमलदार, बब् माशवल, गस्तीिरील िाहने ि त्यािरील अींमलदार याींची सदर
दठकाणी गस्त ठे िण्यात आलेली आहे .
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(३) प्रचन उद््ाित नाही.
___________
नवी मांब
ु ईतील पनवेल नगरपाशलिेच्या िमवचा-याांनी एिाच
खडडयात १२ बेवारस मत
ृ दे ह पुरल्याबाबत

(३)

२९२२७ (२१-०१-२०१६).

श्री.अशमत साटम (अांधेरी पश्श्चम) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

(१) निी मुींबईतील पनिेल नगरपाशलकेच्या कमवचा-याींनी एकाच खडडयात १२ बेिारस मत
ृ दे ह
पुरले असल्याचे माहे सप््ें बर, २०१५ मध्ये िा त्यादरम्यान तनदशवनास आले आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, यापुिीही बेिारस मुतदे ह एकाच खडडयात पुरल्याची मादहती ददनाींक २०
नोीहें बर, २०१४ रोजी तनदशवनास आली होती, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर बेिारस मत
ृ दे ह एकाच खडयात पुरल्याबाबत पनिेल नगरपररषदे ने

आरे ाग्य विर्ागाच्या दोन सफाई कमवचा-याींना तनलींबबत केले असून आरोग्य तनरीक्षकाींची
चौकशी करण्याचा तनणवय घेतला आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, सदर प्रकरणी दोषी असलेल्या सिव सींबींधधत अधधका-याींिर शासनाने कोणती
कारिाई केली अथिा करण्यात येत आहे,
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२८-१०-२०१६) :(१) ि (२) होय, अशा स्िरुपाची घ्ना घडल्याचे
तनदशवनास आले आहे .
(३) ि (४) सदर प्रकरणी मुख्याधधकारी, नगरपररषद पनिेल याींच्याकडून सींबींधधताींविरुध्द
विर्ागीय चौकशीची कारिाई करण्यात येत आहे.

याबाबत श्जल्हाधधकारी, रायगड याींना त्याींच्या स्तरािर चौकशीची कारिाई करण्याबाबत
सुधचत करण्यात आले आहे.
(५) प्रचन उद््ाित नाही.

___________
सावांतवाडी मधील माडखोल येथील बांद असलेले श्रीदे वी पावणाई मांददर
(४)

खुले िरुन धाशमवि िायवक्रमासाठी परवानगी दे ण्याबाबत

३४६१७ (१४-०१-२०१६).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.वैभव नाईि (िुडाळ) :

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) सािींतिाडी मधील माडखोल येथील बींद असलेले श्रीदे िी पािणाई मींददर लिकरात लिकर
खुले करुन धाशमवक कायवक्रमासाठी परिानगी दे ण्यात यािी अशी मागणी माडखोल येथील
ग्रामस्थाींनी तहसीलदार, उपविर्ागीय अधधकाऱयाींकडे नुकतीच माहे सप््ें बर, २०१५ मध्ये िा
त्यादरम्यान तनिेदनाद्िारे केली आहे , हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी तनणवय घेण्यात आला आहे काय, असल्यास त्याचे स्िरुप काय
आहे ,
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२४-१०-२०१६) :(१) होय, हे खरे आहे .
(२) दे िस्थान ीयिस्थापन सशमतीने ठराि मींजूर करून श्री पािणाई मींददर खुले करण्याबातचे
आदे श सािींतिाडी उप कायावलयास ददले. त्यानस
ु ार दद. ०७.०४.२०१६ पासन
ू श्री.पािणाई मींददर
र्ाविकाींच्या दशवनासाठी ि धाशमवक कायवक्रमाींसाठी खुले करुन दे ण्यात आले आहे .
(३) प्रचन उद््ाित नाही.

___________
शसडिो आणण जेएनपीटी याांनी भस
ू ांपाददत िेलेल्या दे वस्थानाच्या जशमनीबाबत
(५)

४०१५० (१७-०५-२०१६).

श्री.मनोहर भोईर (उरण) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) शसडको आणण जेएनपी्ी याींनी सींपाददत केलेल्या दे िस्थानाच्या जशमनी गेले अनेक िषे
शेतकरी कसत असून सदर जशमनी सींपाददत करताींना तेथील जशमनीिर लागलेल्या कु ाींना
सींपादनाच्या नुकसान र्रपाई पो्ी ७५ ्क्के इतकी रक्कम दे ण्यात आली आहे , हे खरे आहे
काय,
(२)

असल्यास,

सदर

जशमनीींना

इतराींप्रमाणे

१२

्क्के

जशमनी

दे त

असताना

सदर

दे िस्थानाच्या जशमनीतूनच दे िस्थानाची दे खर्ाल होत असल्याने इतर जशमनी प्रमाणे याही
जशमनीींना १२ ्क्के प्रमाणे ददल्यास दे िस्थानाची दे खर्ाल करणे शक्य होईल, हे ही खरे आहे
काय,
(३) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने कोणती कायविाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (३०-०९-२०१६) :(१), (२),
प्रकल्प

बाधधताींच्या

मागण्याींबाबत

(३) ि (४) निी मब
ुीं ई आींतरराषट्रीय विमानत

दद.२५.५.२०१६

रोजी

मा.मुख्यमींत्री

महोदयाच्या

अध्यक्षतेखाली बैठक घेण्यात आली. सदर बैठकीमध्ये घेण्यात आलेल्या तनणवयानस
ु ार ट्रस्् ि

दे िस्थानाच्या जशमनीमधील कु ाींना १२.५% योजनेनुसार र्ख
ू ींड िा्प करण्याच्या अनुषींगाने
सिव बाबीींचा विचार करुन योग्य तो तनणवय घेण्याबाबत शसडको महामींड स तनदे श दे ण्यात
आलेले आहे त.
___________

वि.स. २४६ (5)
नवी मुांबई शसडिोने धाशमवि व सामाश्जि सांस्थाांना
धाशमवि स्थळे उभारण्यासाठी भख
ां ददल्याबाबत
ू ड

(६)

४०१६१ (१६-०५-२०१६).

श्री.मनोहर भोईर (उरण) :

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) निी मुींबई, पनिेल, उरण या र्ागात ४६७ बेकायदे शीर धाशमवक स्थ े असल्याने त्यािर
कारिाई करण्याचे आदे श मा.मुींबई उच्च न्यायालयाने शासनास २ मदहन्यापूिी ददले होते, हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, माहे सप््ें बर, २००९ पूिीच्या बेकायदे शीर धाशमवक स्थ ाींना अर्य दे ण्यात
येणार आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, निी मुींबईत शसडकोने धाशमवक ि सामाश्जक सींस्थाींना धाशमवक स्थ े

उर्ारण्यासाठी ककती अधधकृत र्ख
ू ींड ददलेले आहे त, या र्ूखींडाींचा अर्य दे ण्याच्या तनणवयात
समािेश आहे काय,

(४) असल्यास, या अनधधकृत धाशमवक ि सामाश्जक सींस्थाींना शसडको पयावयी र्ख
ु ींड दे णार
काय,

(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१७-१०-२०१६) :(१) होय.
(२) मा.सिोच्च न्यायलायाने वप्ीशन फॉर शलीह ्ू शसश्ीहल अवपल क्र. ८५१९ मध्ये

दद.२९.९.२००९ ि त्यानींतर ददलेल्या तनदे शाींच्या अनुषींगाने गह
ृ विर्ाग शासन तनणवय दद.५ मे,

२०११ ि १८ नोीहें बर, २०१५ नुसार दद.२९.९.२००९ पूिीच्या धाशमवक स्थ ाींबाबत कायदा ि
सुीयिस्था, िाहतुक, लोकमान्यता, विकास तनयींत्रण तनयमािली, जमीन मालकाची सींमती

आणण विकास आराखडा या बाबी विचारात घेऊन धाशमवक स्थ ाींचे बाींधकाम तनषकाशसत
करणे/तनयशमत करणे/स्थलाींतरीत करणे यासींबींधी सच
ू ना दे ण्यात आलेल्या असून त्याकररता
कालबध्द कायवक्रम आखून दे ण्यात आलेला आहे .

(३) ि (४) सामाश्जक सेिा विर्ागाच्या अशर्प्रायानस
ु ार धाशमवक स्थ ाींना ि त्या न्यासाींना

र्ूखींड िा्प कराियाच्या धोरणास अनस
ु रुन शासनाच्या मागवदशवक तत्िानुसार निी मुींबई
क्षेत्रातील विविध सींकुलात ित्ृ तपत्र जादहरातीद्िारे १३६ र्ख
ू ींडाचे िा्प करण्यात आले आहे .

तथावप, अनधधकृत धाशमवक ि सामाश्जक सींस्थाींना पयावयी र्ूखींड दे ण्याचे शसडकोचे

धोरण नाही.

(५) प्रचन उद््ाित नाही.
___________
उरण तालुक्यातील (श्ज.रायगड) पागोटे , िेगाव तसेच खोपटे गावातील समस्या
(७)

तसेच धचरनेर भूशमतील नळीिाग्रस्ताांना न्याय दे ण्याबाबत

४०१७० (१३-०५-२०१६).

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

श्री.मनोहर भोईर (उरण) :

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

वि.स. २४६ (6)
(१) उरण तालुक्यातील (श्ज.रायगड) पागो्े , केगाींि तसेच खोप्े गािातील समस्या तसेच
धचरनेर र्ूशमतील न ीकाग्रस्ताींना न्याय दे ण्याची मागणी स्थातनक लोकप्रतततनधीींनी ददनाींक १
जानेिारी, २०१६ रोजी िा त्यासुमारास शसडको प्रशासनाकडे केली आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने कोणती कायविाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (३०-०९-२०१६) :(१) होय.
(२) ि (३) “निी मींब
ीं गवत ग्रामपींचायत
ु ईमधील द्रोणाधगरी नोड येथे शसडको अींशदान योजनेअत

पागो्े मध्ये विविध पायार्ूत विकास कामे करणे” या कामाअींतगवत गािात पेीहर ब्लॉकचे रस्ते,
आर.सी.सी.पाईप ग्ारे ि पाणीपुरिठा िादहनी इ. कामे करण्यात येत आहे त.

“द्रोणाधगरी नोड येथे शसडको अींशदान योजनेअींतगवत ग्रुप ग्रामपींचायत केगािमध्ये विविध

पायार्ूत विकास कामे करणे” बाबतच्या प्रस्तािास प्रशासकीय मान्यता दे ण्याची कायविाही सुरु
आहे .

धचरनेर ि खोप्ा ही गािे प्रस्तावित निी मुींबई विकास आराखड्यात समाविष् करण्यात

आलेली नाहीत.

___________
पुण्यातील बालेवाडी पररसरामध्ये ससून रुग्णालयाच्या धतीवर
श्रीमांत छत्रपती शाहू महाराज रुग्णालय उभारण्याबाबत

(८)

४१२७१ (०३-०५-२०१६).

श्री.शभमराव तापिीर (खडिवासला) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

सन्माननीय मुख्यमांत्री

पुण्यातील बालेिाडी पररसरामध्ये ससून

रुग्णालयाच्या धतीिर श्रीमींत छत्रपती शाहू
महाराज रुग्णालय उर्ारण्यास २०१३ साली मान्यता ि तनधी उपलब्ध असताींनाही अद्याप
कोणतीच कायविाही होत नसल्याचे माहे जानेिारी, २०१६ मध्ये िा त्या दरम्यान तनदशवनास
आले, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, बालेिाडी येथे सीहे क्र. ४/१ या गायरान जागेत बाणेर-बालेिाडी, पाषाण ि
आसपासच्या पररसरातील नागररकाींसाठी या दठकाणी सस
ु ज्ज रुग्णालय उर्ारण्यासाठी माजी

लोकप्रतततनधी याींनी राज्य शासनासह पुणे महापाशलकेकडे पाठपरु ािा केला असन
ू त्याकररता
प्राथशमक ्प्प्यात दोन को्ी रुपये मींजरू होऊन ८१ लाख रुपयाींचा तनधी तातडीने उपलब्ध
करून दे ण्यात आला असल्याचे तनदशवनास आले, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, जि पास ३ िषाांचा कालािधी उल्ूनही सींबींधधत अधधकारी कोणतीच कायविाही
करत नसल्याने मींजूर तनधीचा मोठ्या प्रमाणात अपीयय होत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, सदरहू रुग्णालय उर्ारणीच्या दृष्ीने शासनाने कोणती कायविाही केली िा
करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

वि.स. २४६ (7)
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०६-१०-२०१६) :(१) हे खरे नाही. कारण सदर दठकाणी रूग्णालय
बाींधण्यासाठी रू २.०० को्ी तनधी उपलब्ध झाला असून त्यानस
ु ार रूपये १,९९,९४,५११.००
पयांतचे पुिग
व णनपत्रक तयार करून आिचयक मान्यता घेण्यात आली आहे . सदर कामासाठी

तनविदा काढण्यासाठी जागा पण
ु े महानगरपाशलकेकडे हस्ताींतरीत होणे आिचयक आहे . सदरची
जागा पुणे महानगरपाशलकेस उपलब्ध झालेली नाही.

(२), (३), (४) ि (५) रूपये २.०० को्ी तनधी उपलब्ध झाल्यानुसार पुिग
व णनपत्रक मान्यतेची
प्रकक्रया केलेली आहे . प्रत्यक्ष जागा ताब्यात आल्यािर ्ें डर प्रकक्रया ि पुढील कायविाही करणेत
येईल.

तथावप,

अद्याप

जागा

पण
ु े

महानगरपाशलकेच्या

ताब्यात

आलेली

नाही.

जागा

शम ण्याबाबत सींबींधीत शासकीय विर्ागाकडून प्रयत्न करण्यात येत आहे त.
___________

िोल्हापूर शहरातील प्रस्ताववत आांतरराष्ट्रीय छ.शाहू स्मारिाबाबत
(९)

४१८३६ (१३-०५-२०१६).

श्री.राजेश क्षीरसागर (िोल्हापरू उत्तर) :

सन्माननीय

मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) कोल्हापरू शहरातील शाहू शमलच्या जागेमध्ये आींतरराषट्रीय दजावचे रा.छ.शाहू महाराजाींचे
स्मारक उर्ारण्याच्या शासनाच्या घोषणेला सुमारे ३ िषाांचा का लो्ला तरी अद्याप स्मारक
उर्ारण्यात आलेले नाही, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, स्मारकासाठी िस्त्रोद्योग महामींड ाकडून जागा शासनाने ताब्यात घेतली आहे ,
हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या जागेिर शाहू स्मारक सींकल्पनेचा प्राथशमक आराखडा तयार करण्यात आला
आहे , हे ही खरे आहे काय,
(४) असल्यास, सदर स्मारकाचे काम पुणव होण्याबाबत शासनाने कोणती कायविाही केली िा
करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२४-१०-२०१६) :(१) होय.
(२) नाही.
(३) महानगरपाशलका कोल्हापूर याींनी आराखडा तयार केला आहे .

(४) जागा हस्ताींतरणाची कायविाही पण
ू व झाल्यािर स्मारक उर्ारण्याची कायविाही करण्यात
येईल.

___________
राज्यात राबववण्यात येत असलेल्या स्वच्छ महाराष्ट्र अशभयाांनासाठी
स्वच्छ महाराष्ट्र िो् स्थापन िरण्याचा ्नणवय
(१०)

४२००९ (२८-०४-२०१६).

श्री.अस्लम शेख (मालाड पश्श्चम) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

वि.स. २४६ (8)
(१) राज्यात राबविण्यात येत असलेल्या स्िच्छ महाराषट्र अशर्याींनासाठी स्िच्छ महाराषट्र कोष
स्थापन करण्याचा तनणवय ददनाींक २४ नोीहें बर, २०१५ रोजी िा त्या सुमारास घेण्यात आला
आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर कोषाची रचना कशी तनश्चचत करण्यात आली आहे ि त्यामाफवत कोणकोणती कामे करण्यात येणार आहे त,
(३) असल्यास, यासाठी ककती तनधीचा आिचयकता आहे , हा तनधी कशाप्रकारे उपलब्ध
करण्यात येणार आहे ि सध्या प्रत्यक्षात ककती तनधी उपलब्ध करण्यात आलेला आहे ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०२-११-२०१६) :(१) होय, हे खरे आहे .
(२) स्िच्छ महाराषट्र अशर्यानातींगत
व नागरी ि ग्रामीण र्ागात अनुज्ञेय असलेल्या कामासाींठी

केंद्र ि राज्य शासनाकडील तनधी ीयततररक्त इतर स्त्रोतामधून तनधी उपलब्ध करुन
दे ण्याकरीता

स्िच्छ

महाराषट्र

कोषची

स्थापना

करण्यात

आली

पुढीलप्रमाणे आहे :

असन
ू

१

मा.मुख्यमींत्री

- अध्यक्ष

२

मा.मींत्री, पाणीपुरिठा ि स्िच्छता

- उपाध्यक्ष

३

मा.राज्यमींत्री, नगर विकास

- सदस्य

४

मख्
ु य सधचि,

- सदस्य

५

अपर मुख्य सधचि, वित्त विर्ाग

- सदस्य

६

प्रधान सधचि (नवि-१), नगर विकास विर्ाग

- सदस्य

७

प्रधान सधचि, पाणीपुरिठा ि स्िच्छता विर्ाग

- सदस्य

८

सधचि (नवि-२), नगर विकास विर्ाग

- सधचि

९

राज्य अशर्यान सींचालक,

- कोषाध्यक्ष

कोषची

रचना

स्िच्छ महाराषट्र अशर्यान (नागरी)
(३) कींपनी अधधतनयम, २०१३ नस
ु ार कींपन्याींना होणाऱया नफ्यापैकी ककमान २ ्क्के तनधी

कापोरे ् सोशल ररसपॉन्सीब्ली्ी (CSR) अींतगवत खचव कराियाचा आहे . त्यानुसार स्िच्छ

महाराषट्र अशर्यानाींतगवत अनुज्ञेय कामासाठी कींपन्याींना शहरे /गािे दत्तक घेता येतील ककीं िा

त्या कामाींसाठी तनधी उपलब्ध करुन दे ता यािा यासाठी “स्िच्छ महाराषट्र कोष” तनमावण
करण्यात आला आहे . स्िच्छ महाराषट्र कोषमध्ये आतापयांत तनधी उपलब्ध झालेला नाही.
(४) कापोरे ् कींपन्याकडून प्रततसाद न शम ाल्यामु े स्िच्छ महाराषट्र कोषमध्ये तनधी

उपलब्ध झालेला नाही.

___________

वि.स. २४६ (9)
नवी मुांबईतील मोिळया भख
ू ांडावर प्रिल्पग्रस्ताांिडून भाडे न आिारण्याबाबत
(११)

४४१३७ (०३-०५-२०१६).

श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.श्जतेंद्र आव्हाड (मुांरा ा िळवा),

श्री.सुरेश लाड (िजवत), श्री.पाांडुरां ग बरोरा (शहापूर) :
खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा

(१) निी मुींबई शहराच्या तनशमवतीसाठी शसडकोने हजारो ग्रामस्थाींच्या जशमनी सींपाददत केल्या
त्याच्या बदल्यात खे ाचे मैदान, समाजमींदीर उपलब्ध करुन दे ण्याचे आचिासन दे ऊनही ते

पा ले नाही, त्यामु े प्रकल्पग्रस्ताींना मोक या र्ख
ू ींडािर घरगत
ु ी िा सामाश्जक कायवक्रम
आयोश्जत करािे लागतात ि त्यासाठी शसडको मोठया प्रमाणािर प्रकल्पग्रस्ताींकडून र्ाडे िसुल
करत असल्याची बाब माहे जानेिारी, २०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान तनदशवनास आली आहे , हे
खरे आहे काय,
(२) असल्यास, मोक या र्ख
ू ींडाचा िापर केल्यास र्ाडे आकारु नये अशी मागणी एका
सींघ्नेने शसडकोकडे केली आहे याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय,

(३) असल्यास, चौकशीत काय आढ ू न आले ि त्यानुसार प्रकल्पग्रस्ताींनी िापर केलेल्या

र्ूखींडाचे र्ाडे न आकारण्याबाबत शासनस्तरािरुन कोणती कायविाही करण्यात आली िा येत
आहे ,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१७-१०-२०१६) :(१) अींशत: खरे आहे.
(२) ि (३) शसडको महामींड ाने खे ाचे मैदान, समाज मींददर इत्यादीसाठी विविध नोड्स मध्ये
र्ख
ीं उपलब्ध करुन ददले आहे . परीं तु सामाश्जक कायावक्रमाीयततररक्त अन्य प्रयोजनाथव
ू ड
मोकळ्या र्ुखींडाचा िापर करण्यासाठी प्रकल्पग्रस्ताींकडून र्ाडे आकारु नये अशी मागणी
दद.६.१.२०१६ च्या पत्रानुसार सींघ्नेने शसडकोकडे केली आहे . तथावप, अशा प्रकारे कोणताही
र्ूखींड विनामुल्य दे ण्याची तरतूद शसडको तनयमािलीत नाही.

शसडको सींचालक मींड ाने मींजूर केलेला ठराि क्रमाींक ७८१९ दद. ७.१०.१९९८ ि ठराि

क्रमाींक १०९५३ दद. २७.१२.२०१३ नुसार सकवस, सण, मे ािा, मनोरीं जन इ. प्रयोजनासाठी
राखीि ककीं मतीच्या १.५०% प्रती स्क्िे.मी. प्रती आठिडा आणण लग्न ि इतर िाणणज्य

प्रयोजनासाठी राखीि ककीं मतीच्या १.००% प्रती स्क्िे.मी. प्रती ददन तर धाशमवक / समाश्जक
प्रयोजनासाठी राखीि ककीं मतीचा ०.०१५% प्रती स्क्िे.मी. प्रती ददन इतके नाममात्र शुल्क
आकारण्यात येत आहे .

(३) प्रचन उद््ाित नाही.
___________
राज्यातील ववववध प्रादे शशि ववभागातील उच्च/व्यावसा्यि शशक्षण घेणाऱ्या
(१२)

अल्पसांख्याांि समाजातील ववध्यार्थयाांच्या शशष्ट्यवत्ृ तीबाबत

४६७४४ (२८-०४-२०१६).

श्री.अबू आजमी (मानखूदव शशवाजीनगर) :

मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय

वि.स. २४६ (10)
(१) राज्यातील विविध प्रादे शशक विर्ागातील उच्च/ीयािसातयक शशक्षण घेणाऱया अल्पसीं ख्याींक
समाजातील विध्यार्थयाांकररता शशषयित्ृ तीबाबतच्या

समस्या लक्षात घेता तसेच त्या अनुषींगाने

अल्पसींख्याींक समूह घ्कातील कुशल ि अकुशल

बेरोजगाराींची समस्या पररणामकारक

पद्धतीने सोडविण्यासाठी प्रादे शशक ि श्जल्हा स्तरीय सेिायोजन आणण रोजगार ि स्ियींरोजगार
कायावलये अधधक कायवक्षम करण्यासाठी माहे जानेिारी, २०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान बेरोजगार
सेिार्ािी सींस्था याींनी लेखी तनिेदनाद्िारे मागणी केलेली आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(३) असल्यास, चौकशीअींती शासनाने कोणती कायविाही केली िा करण्यात येत आहे
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२४-१०-२०१६) :(१) हे खरे नाही.
(२) प्रचन उद््ाित नाही.
(३) प्रचन उद््ाित नाही.
(४) प्रचन उद््ाित नाही.
___________
पालघर नगरपरर्द याांनी टें भोळे , अल्याळी भागातील गट क्र. ७४ मध्ये खारभम
ू ी सवेक्षण व
अन्वे्ण ववभागाच्या जागेतून सातपाटी खाडीत मल:शमश्रीत पाणी सोडल्याबाबत

(१३)

४७४०५ (१६-०५-२०१६).

श्री.ववजय औटी (पारनेर) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) पालघर नगर पररषद, याींनी ्ें र्ो े , अल्या ी र्ागातील ग् क्र. ७४ मध्ये खारर्ूमी
सिेक्षण ि अन्िेषण विर्ागाच्या जागेत तहशसलदार ि प्राींताधधकारी, पालघर याींची रॉयल््ी
न घेता विना परिानगी खोदकाम करुन शहरातील ग्ारे , मल:शमश्रीत पाण्यासह औद्योधगक
पररसरातील

प्रदवू षत

पाणी

अल्या ी,

धनसार,

आयतऱयामागे

सातपा्ी-मरु बे

खाडीत

बेकायदे शीरपणे सोडल्यामु े खाडीतील शशींपले, कालिे, धचें बोरी, बोय ि इतर माशाींना रॉकेल
शमधश्रत रसायनाचा िास येत आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदरहू खाडीची प्रदवु षत पाणेरी नाल्यासारखी अिस्था तनमावण झाल्याने
खाडीतील जलसींपदा नष् होऊन खाडीिर उदरतनिावह करणारी शेकडो कु्ुींबे बेरोजगार झाली
आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) तसेच खार र्ूमी अधधकारी, पालघर याींनी हलगजीपणा करुनही त्याींच्यािर अद्यावप गुन्हे
दाखल केले नाही, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, पालघर नगर पररषद, याींनी र्ुयारी ग्ार योजना ि त्या अनुषींगाने शुध्दीकरण
प्रकल्प राबविण्याबाबत काय कायविाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे ?

वि.स. २४६ (11)
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०२-११-२०१६) :(१) ि (२) हे खरे नाही.
(३) प्रचन उद््ाित नाही.
(४) श्जल्हाधधकारी, पालघर याींच्याकडून र्ुयारी ग्ार योजनेचा अहिाल तयार करण्यात आला

असन
ू सद्य:श्स्थतीत सदरचा अहिाल सींचालक, नगरपाशलका प्रशासन, िर ी मींब
ु ई याींच्याकडे
मींजूरीकरीता पाठिण्यात आला आहे .
(५) प्रचन उद््ाित नाही.

___________
डहाणू नगरपरर्द (श्ज.पालघर) क्षेत्रात नागरी समस्याांिडे दल
व होत असल्याबाबत
ु क्ष
(१४)

४८९१८ (०७-०५-२०१६).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.पास्िल धनारे (डहाणू) :

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) डहाणू नगरपररषद (श्ज.पालघर) क्षेत्रातील सरािली येथील शशिाजी नगरमधील शा े तील
मुलाींना रस्त्याअर्ािी धचखलातून जािे लागत असून पाणी साचन
ू डबक्याींना ग्ाराचे स्िरुप

आले असून, रस्ते, िीज, प्राथशमक सुविधा, सािवजतनक शौचालये, साींडपाण्याचा तनचरा इत्यादी

नागरी समस्याींकडे कायम दल
व होत असल्याचे ददनाींक १८ जानेिारी, २०१६ रोजी तनदशवनास
ु क्ष
आलेले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय ि तदनुसार कोणती कायविाही
केली िा करण्यात येणार आहे ,

(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०२-११-२०१६) :(१) ि (२) सदर दठकाणी शसमें् कााँक्रे् तसेच कच्चे
रस्तेही आहे त. पािसाळ्यामध्ये काही र्ागात पाणी साचते ही िस्तुधथती आहे .

नगरपररषदे ने काही दठकाणी एलईडी ि शसएफएल पथददिे लािले असून सािवजतनक

शौचालय बाींधण्यात आले आहे त.

निीन सािवजतनक शौचालय बाींधण्याचे ि कच्चे रस्ते पक्के करण्याबाबतच्या बाबी
प्रस्तावित आहे त.
(२) ि (३) प्रचन उद््ाित नाही.
(४) प्रचन उद््ाित नाही.
___________
औांरगाबाद महानगरपाशलिेत अनेि व्ाांपासून ववमुक्त जाती व भटक्या जमाती
सांवगावचे ४१ पदे ररक्त असल्याबाबत

(१५)

४८९३८ (१७-०५-२०१६).

श्री.अतल
ु सावे (औरां गाबाद पूव)व :

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

वि.स. २४६ (12)
(१) औींरगाबाद महानगरपाशलकेत अनेक िषाांपासून विमुक्त जाती ि र््क्या जमाती सींिगावचे
४१ पदे ररक्त आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, महापाशलकेच्या आस्थापनेिरील २ उपायक्
ु त पदे एकाच प्रिगावतून र्रण्यात
आले आहे , हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, त्याची कारणे काय आहे त,
(४) असल्यास, सदर ररक्त असलेली पदे र्रण्यात येणार आहे त काय,
(५) असल्यास, कधीपयांत र्रण्यात येणार आहे ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२९-१०-२०१६) :(१) होय, अींशत: हे खरे आहे .
दद.३१/१०/२०१५ रोजीच्या श्स्थतीनुसार वि.जा.र्.ज. प्रिगावतील सर सेिेची ३० पदे ररक्त

असून पदोन्नतीने र्राियाची ०७ पदे ररक्त आहे त.
(२) हे खरे नाही.

(३) प्रचन उद््ाित नाही.
(४) ि (५) दद.४/५/२००६ च्या शासन तनणवयानुसार महानगरपाशलकेचा आस्थापना खचव ३५
्क्केपेक्षा जास्त असल्याने सर सेिेची ररक्त असलेली ३० पदे र्रण्यात आलेली नाही.

तसेच पदोन्नतीच्या ११ ररक्त पदाींपक
ै ी ०४ पदे र्रण्यात आलेली असून ०७ पदे

र्रण्याबाबत प्रस्तावित आहे .

___________
िजवत येथील शभसेगाांव येथे गोसावी व इतर समाजातील लहान
मुलाांच्या दफनभूमीसाठी जागा दे ण्याबाबत
(१६) ५०३३१ (२९-०४-२०१६).

श्री.रुपेश म्हात्रे (शभवांडी पव
ू )व :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

कजवत

प्रकल्पासाठी

येथील शर्सेगाींि पररसरातील दफनर्म
ू ीच्या
खेरेदी

केल्याने

गािातील

गोसािी

ि

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील

जागा अररहीं त

इतर

समाजातील

विकासकाने
लहान

गह
ृ

मुलाींच्या

दफनर्ूमीसाठी जागाच नसल्याबाबतची तक्रार तेथील ग्रामस्थ ि लोकप्रतततनधी याींनी माहे
जानेिारी-फेब्रुिारी, २०१६ मध्ये िा त्या सम
ु ारास केल्याची तनदशवनास आले आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, सदर पररसरात लहान मल
ु ाींचे दफन करण्यासाठी ग्रामस्थ गेले असता अररहीं त
विकासकाींच्या ीयिस्थापकाींनी विरोध केल्याने तेथील ग्रामस्थामध्ये असींतोष पसरला आहे , हे
ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय ि चौकशीत काय आढ ू न आले,
(४) असल्यास, तद्नस
ु ार शासनाने कोणती कायविाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

वि.स. २४६ (13)
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२८-१०-२०१६) :(१) सदरची जशमन ही खाजगी मालकीची असून त्याचा

सिे नीं.५२/३३ अ ब क असा असन
ू श्जल्हाधधकारी रायगड याींनी बबगरशेतीसाठी परिानगी ददली

आहे . नगरपररषदे ने कागदपत्राच्या पुतत
व ेच्या अधधन राहून सदर प्रकल्पाच्या बाींधकामास
परिानगी ददली आहे . सदर जागेिर उपलब्ध कागदपत्रातील मादहतीनस
ु ार कोणत्याही
स्मशानर्म
ु ीचा उल्लेख नाही. दद. १८/१२/२०१४ रोजी ग्रामस्थाींनी श्जल्हाधधकारी याींना ददलेल्या
पत्रामध्ये सदर जशमनीिर विकासकाने केलेल्या विकासाबाबत ग्रामस्थाींची हरकत नसल्याचे
क विले आहे.
(२) हे खरे नाही.
(३), (४) ि (५) प्रचन उद््ाित नाही.

___________

खेड (श्ज.रत्नाधगरी) येथील मीनाताई ठािरे नाट्यगह
ु स्तीवर लाखो रुपयाांचा
ृ ाच्या दरु
्नधी खचव होऊनही अद्याप नाट्यगह
ृ सूरु झाले नसल्याबाबत

(१७)

५१४५७ (१३-०५-२०१६).

श्री.सांजय िदम (दापोली) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील

(१) खेड (श्ज.रत्नाधगरी) येथील मीनाताई ठाकरे नाट्यगह
ु स्तीिर लाखो रुपयाींचा तनधी
ृ ाच्या दरु
खचव होऊनही नाट्यगह
ृ अजूनही सुरु झालेले नाही, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर नाट्यगह
ु स्तीसाठी १३ ीया वित्त आयोगातून ६० लाख तनधीची
ृ ाच्या दरु

तरतूद करुन प्रस्ताि शासनाकडे पाठिण्यात आला होता, मात्र अद्यापही या प्रस्तािास मींजुरी
दे ण्यात आली नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, येथील खाींबतळ्याच्या सश
ु ोशर्करणासाठी ७ को्ी रुपये मींजरू करुनही या
तनधीतील एक रुपयाही खचव झालेला नाही, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उक्त प्रचन र्ाग २ ि ३ बाबत शासनाने कोणती कायविाही केली िा करण्यात
येत आहे ,
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०२-११-२०१६) :(१) स्िगीय मीनाताई ठाकरे ना्यगह
ृ सन २००५ मधील
अततिषृ ्ीमु े ना्यगह
ृ ातील सीलीींगचा र्ाग पडून ि २००८ मधील फयान िाद ामु े ना्यगह
ृ
२००७ ला बींद पडले आहे .

(२) ना्यगह
ु स्तीकरता िैशशष्यपण
ू व योजनेअींतगवत रूपये २५ लक्ष रकमेला प्रशासकीय
ृ दरू
मींजूरी प्राप्त झाली, प्राप्त रक्कमेतून ि नगरपाशलका तनधी असे एकूण रू.५० लक्ष इतक्या

रक्कमेमधून ना्यगह
ृ ािरील पत्रा शेड, शसशलींग, प्लॅ स््रची कामे पूणव करण्यात आली आहे त.
याीयततररक्त सन २०१५-१६ मध्ये श्जल्हा नगरोत्थान तनधीअींतगवत रू.१८,८३,६२५/- इतके

अनद
ु ान प्राप्त झाले आहे त. प्राप्त अनद
ु ान ि नगरपाशलका तनधी असे एकूण २६.११ लक्ष
रूपयाची ना्यगह
ृ ाच्या स््े ज, ड्रेपरी, स््े ज लाईद्ींग इत्यादीची कामे ई-तनविदा प्रकक्रया पूणव
करून हाती घेण्यात आलेली आहे त. ना्यगह
ृ ाची कामे डडसेंबर, २०१६ अखेर पूणव करण्याचे
तनयोजन नगरपररषदे ने केलेले आहे .
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(३) ि (४) हे खरे नाही. नगरपररषदे ला महाराषट्र शासनाच्या सरोिर सींिधवन योजने अींतगवत
रू.७,८४,१४,०३१/- एिढया रक्कमेला प्रशासकीय मान्यता प्राप्त झालेली आहे . यापैकी पदहल्या
्प्याींत रू.१.०० को्ी इतका तनधी नगरपररषेदला प्राप्त झाला असन
ू त्यापैकी रू. ९८.७१ लक्ष
खचव झालेले आहे त.

(५) प्रचन उद््ाित नाही.
___________
खेड तालक्
ु यात (श्ज.पण
ु े) हद्दीत हॉटे ल मध्ये अवैद्य दारू ववक्री, मटिा,
(१८)

गुटिा ववक्री असे अवैद्य धांदे सरु
ु असल्याबाबत

५२१६१ (२०-०५-२०१६).

श्री.सुरेश गोरे (खेड आळां दी) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील

(१) खेड (श्ज.पुणे) तालुक्यात हद्दीत हॉ्े लमध्ये अिैध दारू विक्री, म्का, गु्का विक्री असे
अिैध धींदे सुरु असून सदर अिैध धींदे बींद करणेबाबत स्थातनक लोकप्रतततनधीींनी गह
ृ राज्यमींत्री
याींस दद. ३ फेब्रुिारी, २०१५ रोजी तनिेदन ददले आहे , हे

खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याबाबत पोलीस अधीक्षक, पण
ु े ग्रामीण याींच्या समिेत ददनाींक ६ फेब्रि
ु ारी,

२०१६ रोजी बैठक घेऊनही दल
व करणाऱया पोलीस अधधकाऱयाींिर शासनाने कोणती कारिाई
ु क्ष
केली िा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२४-१०-२०१६) :(१) हे खरे आहे .
(२) पोलीस अधीक्षक,पुणे ग्रामीण याींचे समिेत ददनाींक ६/२/२०१६ रोजी झालेल्या बैठकीमध्ये

खेड (श्ज.पुणे)तालुक्यातील हॉ्े लमध्ये अिैध दारु विक्री,म्का,गु्का विक्री याबाबत कोणताही
मुद्दा उपश्स्थत न झाल्यामु े त्याप्रकरणी कोणत्याही

अधधका-यािर कारिाई करण्यात आलेली

नाही.

(३) प्रचन उद््ाित नाही.
___________
दौंड नगरपरर्द हद्दीतील पुण-े सोलापरू रे ल्वे लाईनवर
भुयारी मागावचे िाम प्रलांबबत असल्याबाबत

(१९)

५२२६४ (१६-०५-२०१६).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.राहूल िुल (दौंड) :

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) दौंड नगरपररषद हद्दीतील पुणे-सोलापूर रे ल्िे लाईनिर र्य
ु ारी मागावचे काम २ िषावपासून
प्रलींबबत असल्याने नागररकाींची गैरसोय होत आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, शासनाने दौंड नगरपररषदे स प्रस्तावित RUB चे कामासाठी रु.७ को्ी उपलब्ध
करून ददले असन
ू सदर कामाची सन २०१३-१४ च्या दरसच
ू ीनस
ु ार अींदाश्जत ककीं मत १७ को्ी
इतकी आहे , हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, उिवररत १० को्ीींचा तनधी वितरीत करून काम पूणव करण्यासाठी शासनाने काय
कायविाही केली िा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२९-१०-२०१६) :(१) हे खरे आहे .
(२) ि (३) दौड नगरपररषद हद्दीतील विचाराधीन कामासाठी रु. १५ को्ी मींजूर करण्यात आला
असन
ू त्यापैकी रु. ७ को्ी वितरीत करण्यात आले आहे त. तथापी अद्यापही वितरीत रक्कम
पूणत
व : खची पडलेली नाही.
(४) प्रचन उद््ाित नाही.

___________
मोहाडी (श्ज.भांडारा) पोलीस स्टे शनमध्ये लोिप्र्त्नधीांना
अपमानास्पद वागणूि दे ण्यात आल्याबाबत
(२०)

५२३३२ (२०-०५-२०१६).

श्री.चरण वाघमारे (तुमसर), श्री.राजेश िाशीवार (सािोली) :

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

मोहाडी

(श्ज.र्ींडारा)

पोलीस

स््े शनचे

ए.पी.आय

ि

कॉन्स््े बल

याींनी

स्थातनक

लोकप्रततनीधी याींना ददलेल्या अपमानास्पद िागणूकीची तक्रार पोलीस महातनररक्षक, नागपूर
विर्ाग याींना माहे जन
ु , २०१५ मध्ये िा त्या दरम्यान ददली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, लोकप्रतततनधीींना सौजन्याने िागणूक दे ण्यासींबींधी शासनाने पोलीस विर्ागातील
कायावलय प्रमख
ु ाींना सुचना ददलेल्या आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त तक्रारीबाबत कोणती कायविाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२०-१०-२०१६) :(१) होय,हे खरे आहे .
(२) होय, हे खरे आहे .

(३) सदर प्रकरणी मोहाडी पोलीस स््े शनचे ए.पी.आय ि कााँन्स््े बल याींनी विधानमींड /सींसद
सदस्याींना सन्मानाची ि सौजन्याची िागणक
दे ण्याबाबतच्या सामान्य प्रशासन विर्ागाच्या
ू

ददनाींक १७/१/२०१४ अन्ियेच्या पररपत्रकातील मागवदशवक सुचनाींचे उल्लींघन केल्याने विशेष
पोलीस महातनरीक्षक, नागपूर याींनी दोघानाही िावषवक िेतनिाढ दोन िषावकरीता स्थधगत करणे
ही शशक्षा ददली आहे.

(४) प्रचन उद््ाित नाही.
___________
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िुळगाव, बदलापूर नगरपाशलिेच्या (श्ज.ठाणे) बीएसयुपी योजनेच्या घराांमध्ये महाराष्ट्र राज्य
ववद्युत ववतरण िांपनीने बेिायदे शीरपणे ववद्युत मीटर ददल्याबाबत

(२१)

५४४०० (२६-०८-२०१६).

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

श्री.किसन िथोरे (मुरबाड) :

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) ठाणे श्जल््यातील कु गाि, बदलापूर नगरपाशलकेच्या बीएसयुपी योजनेच्या घराींमध्ये

नगरपालीकेतील अधधकाऱयाींच्या सींगनमताने र्ाडे घेऊन अनधधकृत ि बेकायदे शीर र्ाडेकरू

ठे िल्याचे तसेच महाराषट्र राज्य विद्युत वितरण कींपनीने बेकायदे शीरपणे विद्युत मी्र
ददल्याचे माहे जून, २०१६ मध्ये िा त्या दरम्यान तनदशवनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीअींती काय तनदशनावस आले
ि तद् नुसार बेकायदे शीर र्ाडेकरू ठे िणाऱया नगरपाशलकेच्या सींबधीं धत अधधकाऱयाींिर कोणती
कठोर कारिाई करण्यात आली िा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०२-११-२०१६) :(१) हे खरे नाही.
रस्ता रुीं दीकरणात बाधधत झालेल्या ३१५ कु्ूींबानी बीएसयप
ु ी योजनेअींतगवत घरकुलाींचा

अचनाकपणे ताबा घेतला याविरुध्द नगरपाशलकेने पोलीस स््े शनमध्ये तक्रार दाखल केलेली
आहे .
नगरपाशलकेकडे सींक्रमण शशबीर नसल्याने बीएसयुपी योजनेत पात्र ठरत असलेल्या

लार्ार्थयाांना तात्पुरती तनिास ीयिस्था म्हणून त्यादठकाणी नगरपाशलकेच्या नािे विद्युत
ीयिस्था करुन ददली आहे . यासाठी कोणतेही र्ाडे आकारण्यात आलेले नाही.

(२) बी.एस.यु.पी. योजनेच्या अींमलबजािणीबाबत चौकशी करण्याबाबत सुधचत करण्यात आले
आहे .

(३) प्रचन उद््ाित नाही.
___________
मालेगाांव (श्ज.नाशशि) या शहरात वाहतुिीची िोंडी सोडववण्यासाठी उड्डाणपूल बाांधण्याबाबत
(२२)

५५२७१

(मुांबादे वी) :
(१)

मालेगाींि

(२४-०८-२०१६).

श्री.आशसफ

शेख

(मालेगाांव

मध्य),

श्री.अशमन

पटे ल

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(श्ज.नाशशक)

या

शहरात

िाहतक
ु ीची

कोंडी

सोडविण्यासाठी

उड्डाणपूल

बाींधण्यासाठी मा.स्थातनक लोकप्रतततनधी याींनी मा.मख्
ु यमींत्री याींना ददनाींक १ एवप्रल, २०१६
रोजी िा त्या सम
ु ारास लेखी तनिेदन ददले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, शासनाने सदरहू तनिेदनािर कोणती तातडीची कायविाही केली िा करण्यात येत
आहे ,
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

वि.स. २४६ (17)
श्री.

दे वेंद्र

फडणवीस

(०३-११-२०१६)

:(१)

याबाबत

मा.स्थातनक

लोकप्रतततनधी

याींनी

िाहतुकीची

कोंडी

मा.मुख्यमींत्री याींना ददलेले तनिेदन प्राप्त झाल्याचे ददसून येत नाही.
तथावप,

मालेगाि

सोडविण्यासाठी

शहरात

उड्डाणपल
ू

िाहनाींची

बाींधणे

सींख्या

िाढली

असून,

आिचयक असल्याने, तनधीच्या

उड्डाणपूल बाींधण्याचे महानगरपाशलकेमाफवत प्रस्तावित आहे .

उपलब्धतेनस
ु ार सदर

(२) प्रचन उद््ाित नाही.
(३) प्रचन उद््ाित नाही.

___________

सातारा नगरपरर्दे ने IHSDP या योजनेंतगवत १,४७३ घरे मांजूर िेल्याबाबत
(२३)

५५५५२ (२९-०८-२०१६).

श्री.पर्थ
ृ वीराज चव्हाण (िराड दषक्षण), श्री.अशमन पटे ल

(मुांबादे वी), डॉ.सांतो् टारफे (िळमनुरी), श्री.ववजय वडेट्टीवार (रा म्हपरू ी), श्री.िुणाल पाटील (धुळे
ग्रामीण) :

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) सातारा नगरपररषदे ने IHSDP या योजनेंतगवत झोपडपट्टीसदृचय िस्त्याींमध्ये राहणाऱया
लोकाींचे जीिनमान उीं चािण्यासाठी १,४७३ घरे मींजूर केली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या योजनेंतगवत अनस
ु धू चत जातीसाठी असणाऱया ६९६ घरकुलाींपैकी फक्त ४४
घराींचे िा्प झाले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उिवररत घरकुलाींचे िा्प लिकरात लिकर करण्याबाबत शासनाने कोणती
कायविाही केली िा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२८-१०-२०१६) :(१) होय, हे खरे आहे .
(२) सद्य:श्स्थतीत सातारा नगरपररषदे कडून एकूण ४२४ घराींचे िा्प करण्यात आले आहे .
अनुसूधचत जातीसाठी असलेल्या ६९६ घरकुलाींपक
ै ी ११० घराींचे िा्प झाले आहे .

(३) ि (४) मींजरू प्रकल्पातील १४७३ घरकुलाींपैकी ९४४ घराींचे काम सरु
ु करण्यात आले असन
ू
त्यापैकी ७७६ घरकुले पुणव झाली आहे त ि १६८ घराींची कामे पुणत्व िाच्या मागाविर आहे त, ६६७
घरकुलापैकी ४२४ घरकुलाींचे िा्प करण्यात आले असून त्यापैकी ११० घरकुलाींचे अनस
ु ूधचत
जातीच्या लार्ार्थयाांना िा्प करण्यात आले आहे . उिवररत ३५२ पुणव घरकुलाींचे लिकरच

िा्प

केले जाणार असन
ू त्यामध्ये प्राधान्याने अनस
ु धू चत जातीच्या लार्ाथीना घरकुले िा्ली जाणारे
आहे त.

(४) प्रचन उद््ाित नाही.

___________

इचलिरां जी नगरपाशलिेच्या इांददरा गाांधी मेमोररयल रूग्णालयाबाबत
(२४)

५५६४९ (२६-०८-२०१६).

श्री.सुरेश हाळवणिर (इचलिरां जी), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल),

श्री.श्जतेंद्र आव्हाड (मांरा 
ु ा िळवा), श्री.भास्िर जाधव (गह
ु ागर), श्री.उल्हास पाटील (शशरोळ) :
सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

वि.स. २४६ (18)
(१) इचलकरीं जी (श्ज.कोल्हापूर) नगरपाशलकेच्या इींददरा गाींधी मेमोररयल रूग्णालयाची दरु िस्था
झाली असून िैद्यकीय अधधकारी ि औषधे उपलब्ध नसल्यामु े बहुताींश रूग्णाींना उपचारासाठी
इतरत्र पाठिले जात असल्याची बाब माहे एवप्रल, २०१६ मध्ये तनदशवनास आली आहे , हे खरे
आहे काय,
(२) असल्यास, सदरचे रूग्णालय शासनाकडे हस्ताींतरीत करून उपश्जल्हा रूग्णालय म्हणून
चालविण्याचा आदे श मा. मख्
ु यमींत्री याींनी ददनाींक १३ ऑक््ोबर, २०१५ रोजी झालेल्या बैठकीत
ददला आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदरचा प्रस्ताि कॅबबने् मींत्री मींड ासमोर मींजरु ीसाठी सादर करण्याचे आदे श
सुध्दा मुख्यमींत्री महोदयाींनी ददले आहे त, हे ही खरे आहे काय,
(४) असल्यास, सदर प्रस्तािाची सद्यश्स्थती काय आहे ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२८-१०-२०१६) :(१) ि (२) होय, हे खरे आहे.
(३) ि (४) होय, हे खरे आहे . सदर प्रकरणी नगरविकास विर्ागाच्या शासन तनणवय क्र.एमयप
ु ी-

२०१५/प्र.क्र.३१०/नवि-१९ दद.३० जन
ू , २०१६ अन्िये रूग्णालय शासनाकडे हस्ताींतर करण्यास

मान्यता दे ण्यात आली आहे . याअनुषींगाने कमवचारी ि मालमत्ता हस्ताींतर सींबींधी पुढील
कायविाही विदहत कालािधीत होण्याबाबत बत्रस्तरीय सशमती स्थापन करण्यात आली आहे .
___________
अमरावती श्जल््यातील अशोि शशक्षण सांस्थेतील गैरव्यवहाराबाबत
(२५)

५५७४३ (२३-०८-२०१६).

प्रा.ववरें द्र जगताप (धामणगाव रे ल्वे), डॉ.सांतो् टारफे

(िळमनुरी), श्री.ववजय वडेट्टीवार (रा म्हपूरी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पश्श्चम) :

सन्माननीय

मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) अमरािती श्जल््यातील नामिींत अशोक शशक्षण सींस्था काही ददिसापासून विविध कारणाने
चचेत असन
सदर सींस्थेने गैरीयिहार केल्याची तक्रार कुऱहा पोशलसात दाखल असन
ू
ू ही

अद्याप चौकशी करण्यात आली नसल्याचे माहे मे, २०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान तनदशवनास
आले, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सदर सींस्थेच्या िररषठाींकडून पोलीस यींत्रणेिर दबाि येत असल्यामु े कारिाई
होत नसल्याचे तनदशवनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कारिाई केली िा करण्यात
येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२५-१०-२०१६) :(१) हे खरे नाही.
(२) हे खरे नाही.
(३) सदर प्रकरणी प्रशासन अशोक नगर शशक्षण सींस्था, अशोक नगर ि माजी मख्
ु याध्यापक,

कुऱहा हायस्कूल, कतनषठ महाविद्यालय, कुऱहा याींनी सींस्थेच्या ि शासकीय तनधीचा अपहार

वि.स. २४६ (19)
केल्याबाबतची तक्रार सींचालक, अशोक नगर शशक्षण सींस्था याींनी पोलीस स््े शन कुऱहा येथे
ददली आहे . तथावप तक्रारकत्यावने सींस्थेचा अींकेक्षण अहिाल पोलीसाींकडे सादर केलेला

नसल्यामु े पुढील कायविाही करता आलेली नाही. तक्रारकत्यावस सींस्थेचा अींकेक्षण अहिाल
सादर करण्याबाबत सच
ू नापत्र दे ण्यात आलेले असन
ू श्जल्हा शशक्षण अधधकारी, श्जल्हा पररषद,

अमरािती, धमवदाय आयुक्त, अमरािती, शशक्षण उपसींचालक, अमरािती विर्ाग, अमरािती ि
सींस्थेचे अध्यक्ष याींना सींस्थेमध्ये सींस्थेच्या ि शासकीय तनधीचा अपहार झाला अगर कसे

याबाबत पत्रीयिहार करण्यात आलेला आहे . सींबींधधताींकडून अपहाराबाबतचा अहिाल प्राप्त
झाल्यानींतर पढ
ु ील कायविाही करण्यात येईल.
(४) प्रचन उद््ाित नाही.

___________
राज्यात पोलीसाांवर हल्ले होत असल्याबाबत
(२६)

५५९७३ (२३-०८-२०१६).

अॅड.यशोमती ठािूर (्तवसा), श्री.अस्लम शेख (मालाड

पश्श्चम), श्री.अशमन पटे ल (मुांबादे वी), श्री.िुणाल पाटील (धळ
ु े ग्रामीण) :

सन्माननीय

मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यात नागररकाचे सींरक्षण करणाऱया पोलीसाींिरच हल्ले होत असून गत साडेतीन
मदहन्याींत १९७ पोशलसाींिर हल्ले झाल्याचे माहे एवप्रल, २०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान तनदशवनास
आले, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

सदरील

घ्नेत

ददिसेंददिस

िाढ

होत

असून

शहराच्या

गुन्हे गारीला

समाजविघातक कृत्याींना आ ा घालण्यापासन
ू रस्त्यािर िाहतक
ु ीचे तनयमन करण्यापयांतच्या

अनेक कामाींत पोलीस आणण नागरीक याींचा थे् सींबींध येत असल्यामु े पोलीसाींना स्ित:चे
सींरक्षण करता यािे ि होणारे हल्ले रोखण्यात यािे याकररता शासनाने कोणती कायविाही केली
िा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२८-१०-२०१६) :(१) होय हे खरे आहे .
(२) सिव पोलीस ठाण्याच्या कायवक्षेत्रातील मोहल्ला कशम्ी, मदहला दक्षता कशम्ी ,सामाश्जक
कायवकते, ीयापारी तसेच इतर ीयािसातयकाींच्या िे ोिे ी सर्ा आयोश्जत करून पोशलस त्याींचे
कायदे शशर कतवीय पार पाडत असताना त्याींना कोणत्याही प्रकारे अडथ ा आणन
ु िाद तनमावण
करण्यात येऊ नये,नागररकाींनी शशस्त पा ू न कायद्याचे आदर करािा,पोशलसाींिर हल्ले करू

नयेत याकररता लोकाींचे प्रबोधन करण्यात येते पोशलस ठाणेस कायवरत असलेले सिव अधधकारी
ि अींमलदाराींना आपले कतवीय बजािताना नागररकाींशी सलोख्याने िागण्याबाबत तसेच,
अ्ीत्ीची पररश्स्थती तनयींत्रणात आणण्याबाबत पोशलस महासींसचालक, महाराषट्र राज्य
याींच्यामाफवत सूचना दे ण्यात आल्या आहे त. यानींतरही जर पोलीसाींिर हल्ला झाला तर अशा
प्रकरणात कायद्यानुसार गुन्हा दाखल करण्यात येऊन सखोल चौकशीअींती योग्य ि सब

पुराीयातनशी गुन््याचे दोषारोपपत्र न्यायालयात दाखल करण्यात येते अशा गुन््यातील
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आरोपीींना न्यायालयात जास्तीत जास्त शशक्षा होईल याबाबत पाठपुरािा करण्यात येतो तसेच
असे हल्ले करणा-या गुन्हे गाराींिर प्रततबींधक कारािाई सुध्दा केली जाते.
(३) प्रचन उद््ाित नाही.

___________
पुणे शहरातील चार बँिातील वाहन िजव गैरव्यवहाराबाबत
(२७)

५६३८९ (२३-०८-२०१६).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.बाबुराव पाचणे (शशरुर) :

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) पुणे शहरातील रुपी को.ऑप.बाँक, महे श सहकारी बाँक, राजगुरु नगर सहकारी बाँक, कराड
अबवन

बॅंक

या

चार

बाँकातील ८४

तत्कालीन

सींचालक,

प्रशासकीय

अधधकारी

आणण

कमवचाऱयाींविरुध्द विश्राम बाग पोलीस स््े शनमध्ये ददनाींक ३१ माचव, २०१६ रोजी िाहन कजव
गैरीयिहार प्रकरणी गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सुमारे साडे तीन को्ी रुपयाींचा िाहन कजव गैरीयिहार असन
ू चारही बाँका
विरुध्द स्ितींत्र गुन्हे नोंदविण्यात आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी कोणती कारिाई करण्यात आली िा येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२६-१०-२०१६) :(१) हे खरे आहे .
सदर प्रकरणी चार बॅकातील ९४ तत्कालीन सींचालक, प्रशासकीय अधधकारी आणण
कमवचाऱयाींिररुध्द विश्राम बाग पोलीस स््े शन येथे ददनाींक ३१ माचव, २०१६ रोजी एकूण ४
स्ितींत्र गुन्हे नोंदविण्यात आलेले आहे त.
(२) हे खरे आहे .

(३) सदर प्रकरणी विश्राम बाग पोलीस स््े शन, पुणे येथे खालीलप्रमाणे चार बाँकातील
तत्कालीन सींचालक, प्रशासकीय अधधकारी आणण कमवचाऱयाविरुध्द गुन्हे दाखल करण्यात आले
आहे त.

१) रुपी को.ऑप. बाँकेच्या, बुधिार पेठ, पुणे या शाखेतील गैरीयिहार प्रकरणी एकूण १६

आरोपीविरुध्द गु.र.क्र. ९९/२०१६ र्ाींदवि कलम ४२०, ४०६, ३४ अन्िये गुन्हा दाखल करण्यात
आला आहे . सदर गुन््यातील ५ आरोपीींना अ्क केलेली आहे तसेच उिवररत आरोपीींचा शोध
घेण्यात येत आहे. गन्
ु हा तपासािर आहे .

२) महे श सहकारी बाँक शल.पुणे या बाँकेतील गैरीयिहार प्रकरणी एकूण २४ आरोपीविरुध्द

गु.र.क्र. १००/२०१६ र्ादीं वि कलम ४२०, ४०६, ३४ अन्िये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे .
गुन्हा तपासािर आहे.

३) राजगरु
ु नगर सहकारी बाँक शल.पण
ु े या बाँकेतील गैरीयिहार प्रकरणी एकूण २२

आरोपीविरुध्द गु.र.क्र. ९८ /२०१६ र्ादीं वि कलम ४२०, ४०६, ३४ अन्िये गुन्हा दाखल करण्यात
आला आहे . गुन्हा तपासािर आहे .
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४) कराड अबवन को.ऑप.बाँक शल. बाजीराि रोड, शाखा पण
ु े या बाँकेतील गैरीयिहार

प्रकरणी एकूण ३२ आरोपीविरुध्द गु.र.क्र. ९७/२०१६ र्ादीं वि कलम ४२०, ४०६, ३४ अन्िये
दाखल करण्यात आला आहे . गुन्हा तपासािर आहे .
(४) प्रचन उद््ाित नाही.

___________
मुांबई शहरातून गत तीन व्ावत १८६३४ तरूणी बेपत्ता झाल्याबाबत
(२८)

५६४२३ (२३-०८-२०१६).
श्री.राहुल जगताप (श्रीगोंदा), श्री.वैभव वपचड (अिोले),
श्री.श्जतेंद्र आव्हाड (मांरा 
ा
िळवा),
श्री.ववजय
भाांबळे (श्जांतरू ), श्री.सरु े श लाड (िजवत), श्री.पाांडुरां ग
ु
बरोरा (शहापूर), श्री.अश्जत पवार (बारामती), श्री.राणाजगजीतशसांह पाटील (उस्मानाबाद),

श्री.राहुल मोटे (पराांडा), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्री.शामराव ऊफव बाळासाहे ब पाटील (िराड
उत्तर) : सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) दे शाची आधथवक राजधानी म्हणून प्रशसध्द असलेल्या मुींबई शहरातून गत तीन िषावत

म्हणजेच १ जानेिारी, २०१३ ते ३१ माचव, २०१६ या कालािधीत १८६३४ तरुणी बेपत्ता
झाल्याचे नक
ु तेच तनदशवनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याबाबत शासनामाफवत चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढ ू न आले
ि त्यानस
ु ार कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१५-१०-२०१६) :(१) मींब
ु ई शहरातन
ू गत तीन िषावत म्हणजेच १ जानेिारी,
२०१३ ते ३१ माचव, २०१६ या कालािधीत १८३६४ तरुणी बेपत्ता झाल्याचे खरे नाही.

बह
ृ न्मुींबई मध्ये या कालािधीत १७९७६ मुली/तरुणी/श्स्त्रया बेपत्ता झाल्या ि यापैकी

१६८७० मुली/तरुणी/श्स्त्रया शम ू न आल्या असून ११०६ मल
ु ी/तरुणी/श्स्त्रया शम ु न येणे बाकी
आहे त.

(२) १) मा.पोलीस आयुक्त, बह
ृ न्मुींबई याींच्या अधधपत्याखाली बह
ृ न्मुींबईतील सिव पोलीस

ठाण्यामध्ये हरविलेल्या मुली/तरुणी/श्स्त्रया याींचा शोध घेण्याकररता विशेष मोदहम राबविण्यात
येत आहे . यामध्ये अद्यापपयांत चाींगलेच यश प्राप्त झाले आहे .

२) हरविलेल्या मुली/तरुणी/श्स्त्रया याींचा शोध घेण्यासाठी या शाखेकडून बबनतारी सींदेश

प्रसारीत करुन तसेच पोलीस पररपत्रकात प्रशसध्द

दे ऊन हरविलेल्या तरुणीींचा शोध घेण्यासठी

सिव पोलीस ठाणेंना अिगत करण्यात येत.े
३)

हरविलेल्या

मुली/तरुणी/श्स्त्रया

याींचा

शोधासाठी

दरु दशवनिर

फो्ो

प्रशसध्द

करण्याकररता पाठविले जातात ि फो्ो प्रशसध्द झाल्याची खात्री केली जाते.

४) हरविलेल्या मल
ींु ईतील सिव सध
ु ी/तरुणी/श्स्त्रया याींच्या शोधासाठी बह
ु ारगह
ू
ृ न्मब
ृ ातन

शोध घेतला जातो. तसेच सामाजीक सींस्था याींची मदत घेतली जाते.

५) या कायावल्याकडून हरविलेल्या मुली/तरुणी/श्स्त्रया याींची मादहती गॅझ्
े मध्ये प्रशसध्द

केली जाते.
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६) प्रत्येक पोलीस ठाणे स्तरािर अधधकारी अींमलदार याींचे विशेष पथक स्थापन
करण्यात आले असूर हरविलेल्या मुली/तरुणी/श्स्त्रयाींचा शोध घेण्यासाठी सिवतोपरी प्रयत्न केले
जातात.

७) प्रत्येक पोलीस ठाणे स्तराींिर हरविलेल्या मल
ु ी/तरुणी/श्स्त्रया याींची मादहती फो्ोसहीत

www.mumbaipolice.maharashtra.gov.in या सींकेत स्थ ािर र्रण्यात येत.े
(३) प्रचन उद््ाित नाही.
___________

एम््लॉयमेंट एक्स्ाचें जवर नोंदणी िेलेल्या उमेदवाराांना रोजगार उपलब्ध होत नसल्याबाबत
(२९)

५६५८० (२९-०८-२०१६).

श्री.श्जतेंद्र आव्हाड (मुांरा ा िळवा) :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.पाांडुरां ग बरोरा (शहापूर),

सन्माननीय िौशल्य वविास व उद्योजिता मांत्री पुढील

(१) ठाणे एम्प्लॉयमें् एक्सचें जने सन २०१५ मध्ये फक्त तीन अपगाींना नोकरी ददली असन
ू
मागासिगीयाींपैकी एकाही उमेदिाराला नोकरीची सींधी शम ालेली नाही, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, एम्प्लॉयमें् एक्स्ाचें जिर नोंदनी करुनही नोकरी न शम ाल्याने सरकारी
यींत्रणाींकडुन अिहे लना होत असल्याची र्ािना विशेषतः अींध आणण अपींगाींमध्ये ब ािली आहे ,
हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, एम्प्लॉयमें् एक्स्ाचें जिर नोंदणी केलेल्या उमेदिाराींना रोजगार उपलब्ध करुन
दे ण्याबाबत शासनाने कोणती कायविाही केली आहे िा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सांभाजी ्नलांगेिर-पाटील (०३-११-२०१६) :(१) हे खरे आहे .
(२) हे खरे नाही.
(३) कौशल्य विकास, रोजगार ि उद्योजकता मागवदशवन केंद्राकडे नोंदणी केलेल्या बेरोजगाराींना
रोजगार उपलब्ध ीहािा याकररता शासनामाफवत खालील योजना राबविण्यात येत आहे त.
अ) कौशल्य विकास, रोजगार ि उद्योजकता केंद्राींचे सींगणकीकरण.

ब) बेरोजगार उमेदिाराींसाठी ग्रींथालय सदृश अ्याशसका तनमावण करणे.
क) रोजगार मे ािे.
ड) बेरोजगाराींच्या सेिा सहकारी सींस्था.
इ) आददिासी उमेदिाराींसाठी रोजगार ि स्ियींरोजगार प्रशशक्षण ि मागवदशवन केंद्र.
ई) सुशशक्षीत बेरोजगाराींसाठी रोजगार प्रोत्साहन कायवक्रम.

उ) महाराषट्र राज्यात ीयिसाय मागवदशवन ि समुपदे शन केंद्र स्थापन करणे.
ऊ) प्रमोद महाजन कौशल्य ि उद्योजकता विकास अशर्यान.
(४) प्रचन उद््ाित नाही.
___________

वि.स. २४६ (23)
साखरखेडाव (ता.शसांदखेडराजा, श्ज.बल
ु ढाणा) येथील पोलीस ठाण्यातील बीट
जमादारासह पोलीस शशपायाांववरुध्द गुन्हा दाखल िरण्यात आल्याबाबत

(३०)

५६८११ (२३-०८-२०१६).

डॉ.शशशिाांत खेडि
े र (शसांदखेड राजा) :

सन्माननीय

मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) साखरखेडाव (ता.शसींदखेडराजा, श्ज.बुलढाणा) येथील पोलीस ठाण्यातील बी् जमादारासह
पोलीस शशपायाींविरुध्द माहे एवप्रल, २०१६ मध्ये लाचलच
ु पत प्रततबींधक विर्ागाने गन्
ु हा दाखल
केला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या सींदर्ावत कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२०-१०-२०१६) :(१) होय
(२) ि (३) या प्रकरणी बब् जमादार श्री प्रमोद धचखलकर ि पोशलस शशपाई रविींद्र धगते
पोशलस स््े शन साखरखेडा श्ज.बल
ु ढाणा याींनी तक्रारदार याींना त्याींचेविरूध्द को्ावत चाजवशश्
पाठविण्यासाठी झेरॉकस से् ि इतर खचावसाठी ५ हजार रूपयाचे लाचेची मागणी केल्याने

त्याींचेविरूधद पोशलस स््े शन सारखरखेडाव श्ज.बल
ु ढाणा येथे लाचलच
ु पत प्रततबींधक अधधतनयम,

१९८८ चे कलम ७ नुसार गु.र.क्र.६९/२०१६ नोंद करण्यात आला आहे .याप्रकरणी अपचारी
याींचेविरूध्द न्यायालयात दोषारोपत्र दाखल करण्याची कायविाही विचाराधीन आहे.
___________
साांगली श्जल््यातील आटपाडी गावाला नगरपाशलिा िरण्याच्या प्रस्तावाबाबत
(३१)

५७२८६ (२६-०८-२०१६).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.अ्नल बाबर (खानापूर) :

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) साींगली श्जल््यातील महत्िाचे दठकाण असलेल्या आ्पाडी गािाला नगरपाशलका करण्याचा
प्रस्ताि शासनाच्या विचाराधीन आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, याबाबत शासनाने तनणवय घेतला आहे काय,
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२८-१०-२०१६) :(१) होय हे खरे आहे .
(२) आ्पाडी ग्रामपींचायतीची नगरपींचायतीमध्ये रूपाींतर करण्याबाबतची प्राथशमक उदघोषणा
दद.०१/०३/२०१४ रोजीच्या राजपत्रात प्रशसध्द करण्यात आली होती. तथावप उदघोषणेस पुरेशी

प्रशसध्दी शम ाली नसल्याने दद. ०५/०२/२०१५ रोजी प्राथशमक उदघोषणा पन्
ु हा प्रशसध्द करण्यात
आली. अींततम उदघोषणा तनगवशमत करण्याबाबतची कायविाही चालू आहे .
(३) प्रचन उद््ाित नाही.

___________

वि.स. २४६ (24)
डोंबबवली (श्ज.ठाणे) येथे घडत असलेल्या चोरीच्या (चैन स्नॅधचग) घटनाांबाबत
(३२)

५८१२९ (२३-०८-२०१६).

श्री.सुधािर दे शमुख (नागपूर पश्श्चम) :

सन्माननीय

मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) डोंबबिली (श्ज.ठाणे) येथे िध्ृ द नागरीक तसेच मदहला याींना लक्ष करुन चोरी ि चैन
स्नॅधचींग च्या घ्ना सतत घडत आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, ददनाींक ७ मे, २०१६ रोजी रात्री नाना नानी पाकवच्या गे्समोर, गािदे िी
मींदीराजि , मानपाडा रोड, डोंबबिली पूिव (श्ज. ठाणे) येथे रात्री ११.१५ िाजता श्रीमती

रशसलाबेन मल
ु चींद गाला याींचा २ तो े ७ ग्रॅम िजनाचा सोन्याचा हार अज्ञात दच
ु ाकीस्िाराींनी
दहसकािून

नेला असून

सदर प्रकरणी

द् कनगर

पोलीस

स््े शन

डोंबबिली

पूिव येथे

एफआयआर (FIR NO.I६८/१६) दाखल केली असन
ू ही अद्याप चोराींना पकडण्यात पोशलसाींना
यश आलेले नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त चोरीच्या घ्नाींचा तपास त्िररत करणे, चोरी झालेल्या सोन्याच्या िस्तू

तसेच सींबींधधत ीयक्तीींना रक्कम परत शम िून दे िून अशा घ्नाींना आ ा घालणे, िध्
ृ द तसेच
मदहलाींच्या सुरक्षक्षततेबाबत कोणती कायविाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२४-१०-२०१६) :(१) ि (२) सदर प्रकरण डोंबबिली हद्दीतील असून या

प्रकरणी द् कनगर पोलीस स््े शन मध्ये गु.र.क्र. ६८/२०१६ र्ा.दीं .वि. कलम ३९४, ३४ अन्िये
गुन्हा

दाखल

करण्यात

मो्ारसायकल स्िाराींचा

आला

तात्का

आहे .

शोध

या

घ्नेसींदर्ावत

होणेकररता

तक्रार

प्राप्त

होताच,

अज्ञात

बबनतारी सींदेशामाफवत ठाणे पोलीस

आयुक्तालयाींतील सिव तनयींत्रण कक्ष याींना मादहती दे िून नाकाबींदी करण्यात आली

होती.

तसेच कफयावदीींनी साींधगतल्याप्रमाणे आरोपी याींचे स्केच काढण्यात आले असून त्याचा सिवत्र
शोध घेण्यात येत आहे .

(३) याप्रकरणी बाजारपेठ, गदीची दठकाणे तसेच शा ा, कॉलेजच्या आजब
ु ाजस
ु चेन स्नॅधचींगच्या

घ्ना घडु नये म्हणून घ्याियाच्या दक्षतेबाबत बॅनर लािून जनजागत
ृ ी करण्यात येत आहे .

तसेच अचानकपणे पोलीस स््े शनच्या हद्दीत नाकाींबदी लािण्यात येिून सींशतयत िाहने

तपासण्यात येतात. पोलीस ठाणे हद्दीत बी् माशवल याींना योग्य त्या सूचना दे िून गस्त
घालण्यात येत आहे .

(४) प्रचन उद््ाित नाही.
___________
अहमदनगर येथील २० जण इस्लाशमि स्टे टस

फ शसरीया (इशसस) या दहशतवादी

सांघटनेमध्ये सामील होत असल्याबाबतचा सांशय आल्याबाबत
(३३)

५८१५९ (२३-०८-२०१६).

श्री.प्रिाश आबबटिर (राधानगरी) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री

वि.स. २४६ (25)
(१) अहमदनगर येथील २० जण इस्लाशमक स््े ्स ऑफ शसरीया (इशसस) या दहशतिादी
सींघ्नेमध्ये सामील होत असल्याचा सींशय राषट्रीय तपास यींत्रणेच्या अहिालात नमूद करण्यात
आला आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, इशसस सींघ्नेच्या सकक्रय सदस्याींपक
ै ी दोन जण नगर शहराजि ील एक शशडी
पररसरातील ि ततघे श्रीरामपूर र्ागातील आहे त, हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास,

इशसस

दहशतिादी

सींघ्नेमध्ये

सामील

होणाऱयाींची

िाढती

सींख्या

रोखण्याकरीता शासनाने कोणती उपाययोजना केली िा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (३०-०९-२०१६) :(१) हे खरे नाही.
(२) हे खरे नाही.
(३) इसीस या दहशतिादी सींघ्नेत राज्यातील तरुण दाखल होऊ नयेत म्हणून खालील
उपायोजना करण्यात येत आहे त.

अ) दहशतिाद विरोधी पथकाच्या विविध पथकाींनी शा ा ि महाविद्यालयाींना र्े्ी दे ऊन
विद्याथांना दहशतिाद या विषयाबाबत जागत
करुन दहशतिादाबाबत पोलीसाींना मदत
ृ
करण्याचे आिाहन करण्यात आले.

ब) यि
ु काींना दहशतिादी सींघ्नेमध्ये सामील होण्यापासन
ू पराित्ृ त करण्यात आले असन
ू

त्याींचे समुपदे शन करण्यात आले.

क) राज्यातील अल्पसींख्याक समाजातील धमवगुरु, मौलिी ि विद्िान लोकाींशी बैठक

घेरुन इसीस या दहशतिादी सींघ्नेविरोधी अल्पसींख्याींक समाजामध्ये प्रबोधन करण्याची
विनींती कण्यात आली आहे .
ड) धाशमवक अश्स्थरता तनमावण करणाऱया िेबसाई्, सोशल ने्िकींग साई्िर लक्ष ठे िले

जात असून, अशा िेबसाई् सीहीस प्रोीहाईडर कींपनीशी सींपकव साधण्यात येत असून धाशमवक
असलोखा तनमावण करणाऱया इसमाींविरुध्द कायदे शीर कायविाही करणे तसेच दहशतिादी
सींघ्नाींमध्ये ऑनलाईन र्रती करीत असल्याचा सींशय येत असलेल्या साई्िर लक्ष ठे िण्यात
येत आहे .
(४) प्रचन उद््ाित नाही.
___________
पांढरपूर शहरातील रस्त्याांची दरु वस्था झाल्याबाबत
(३४)

५८२१३ (२६-०८-२०१६).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.भारत भालिे (पांढरपरू ) :

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील

(१) पींढरपरू शहरातील रस्त्याींची दरु िस्था झाली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, पींढरपूर शहराकरीता कोट्यिधी रुपयाींचा तनधी नगरपाशलकेकडे येतो परीं तु
विकासकामे करताींना नगरपाशलकेकडून चाींगल्या दजावची कामे केली जात नाही असे माहे
एवप्रल, २०१६ मध्ये िा त्या दरम्यान तनदशवनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

वि.स. २४६ (26)
(३) असल्यास, शहरातील रस्त्याींची दरु
ु स्ती करणेबाबत शासनाने कोणती कायविाही केली आहे ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०२-११-२०१६) :(१) ि (२) पींढरपरू शहरातील रस्त्याींची दरु ािस्था होऊ नये
म्हणून नगरपररषदे कडे प्राप्त झालेल्या तनधीतून विकास कामे सक्षम प्राधधकरणाची मींजूरी
घेऊन करण्यात येतात. तसेच विकास कामाींसाठी िापरल्या जाणाऱया म्े रीयलची शासकीय

प्रयोगशा े त तपासणी करून घेऊन त्याींचा दजाव चाींगला राखला जाईल याची दक्षता घेतली
जाते.
(३) गरजेनुसार नगरपररषदे माफवत रस्त्याींची दरू
ु स्ती करण्यात येत.े
(४) प्रचन उद््ाित नाही.

___________
मांब
ु ईतील माझगाांव येथील ताांबावाला इमारती शेजारील दोन
गाळे जेसीबी आणून वविासिाने तोडल्याबाबत

(३५)

५८३५९ (२३-०८-२०१६).

(पाचोरा) :

श्री.अशमत साटम (अांधेरी पश्श्चम), श्री.किशोर पाटील

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मुींबईतील माझगाींि येथील ताींबािाला इमारती शेजारील दोन गा े मध्यरात्री जेसीबी आणन
ू

तोडल्याप्रकरणी र्ायख ा पोशलस ठाण्यामध्ये विकासकाविरुध्द गुन्हा दाखल करण्यात आला
असल्याचे माहे मे, २०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान तनदशवनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) तसेच बाींधकाम तोडण्याची कोणतीही परिानगी नसताना इमारत पररसरातील फॅक््री
मध्यरात्री जेसीबीच्या सहाय्याने पाडण्याचा प्रयत्न केला, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, ताींबािाला इमारतीतील रदहिासी हे विकासकाच्या दहशतीखाली राहत आहे , हे
ही खरे आहे काय,
(४) असल्यास, विकासकािर शासनाने कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२८-१०-२०१६) :(१) ि (२) होय, हे खरे आहे .
(३) नाही, याबाबत र्ायख ा पो.स््े . येथे कुठल्याही प्रकारची तक्रार प्राप्त नाही.

(४) सदर प्रकरणी विकासकाविरुध्द र्ायख ा पो.स््े . येथे ग.ु र.क्र.१२६/१६ र्ा.दीं .वि. कलम

१४३, १४७, १५३, १५५, ३२३, ३३६, ३४१, ४२७, ४५२, ५०४, ५०६ (१) अन्िये दद. ०१.०५.२०१६
रोजी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

तसेच सदरचा गुन्हा कफयावदी ि आरोपी (विकासक) याींच्या सींमतीने मा.उच्च न्यायालय,

मींब
ु ई याींनी दद. १०.०८.२०१६ रोजी रद्द केला आहे .
(५) प्रचन उद््ाित नाही.

___________

वि.स. २४६ (27)
मुांबईतील अांधेरी पश्श्चम येथील मैदानावर अ्तक्रमण िेल्याप्रिरणी
एमआरटीपी ॲक्ट अांतग
व त गुन्हा नोंदवण्यात आल्याबाबत

(३६)

५८४४२ (२३-०८-२०१६).

श्री.अशमत साटम (अांधेरी पश्श्चम) :

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

(१) मुींबई उपनगरातील अींधेरी पश्चचम येथील नक्षत्र गाडवनच्या बाजूला शासनाच्या मैदानािर

सींजय परदे शी नािाच्या समाजकीं्काने अततक्रमण केले असल्यामु े त्याींच्यािर एमआर्ीपी
लक्् अींतग
व त गुन्हा नोंदविण्यात आला असल्याचे माहे मे, २०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान
तनदशवनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर समाजकीं्कािर सन २०१५ मध्ये सुध्दा एमआर्ीपी लक्् अींतग
व त गुन्हा
नोंदिण्यात आला होता, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, एकाच ीयक्तीिर तीनदा एमआर्ीपी लक्् अींतग
व त गुन्हा नोंदिण्यात
आल्यानींतर त्या ीयक्तीिर एमपीडीए लािण्यात आला नाही, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१५-१०-२०१६) :(१), (२) ि (३) होय, हे खरे आहे .
(४) सदर आरोपी विरोधात एम.आर.्ी.पी.लक्् अन्िये कारिाई करण्यात आलेल्या असून

प्रस्तुत गन्
ु ्याींच्या पाचिवर्ुमीिर आरोपी विरोधात एमपीडीए लक््नुसार कारिाई करता येत
नाही. सबब सदरची कारिाई करण्यात आलेली नाही.

परीं तु जह
ु ू पोलीस ठाणे माफवत नमद
ु आरोपीिर फौ.दीं .प्र.सीं. ११० प्रततबींध कारिाईचा

प्रस्ताि मा.विशेष कायवकारी दीं डाधधकारी तथा सहाय्यक पोलीस आयुक्त, साींताक्रुझ विर्ाग,
मुींबई याींचे न्यायालयात सादर करण्यात आला असून सुनािणी चालू आहे .
(५) प्रचन उद््ाित नाही.

मुांबईतील

(३७)

___________

थवररोड तुरुांगात अधधक्षिािडून बड्या िैद्याांना सोयी-सुववधा
उपलब्ध िरुन ददल्या जात असल्याबाबत

५८७८९ (२३-०८-२०१६).

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

श्री.मांगेश िुडाळिर (िुलाव) :

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील

(१) मुींबईतील ऑथवररोड तुरुींगात अधधक्षकाकडून बड्या कैद्याींना सोयी-सुविधा उपलब्ध करुन
ददल्या जात असन
ू अण्णार्ाऊ साठे महामींड

घो्ाळ्यातील आरोपी आमदार रमेश कदम

याींच्यासाठी कारागह
ृ ात जीम ट्रे नर उपलब्ध करुन दे ण्यात आल्याबाबत चौकशी करण्यात यािी

अशी मागणी तुरुींगातील िैद्यककय अधधकारी डॉ.राहूल घल
ु े याींनी एका पत्राद्िारे मा.मुख्यमींत्री
याींचेकडे ददनाींक ६ एवपल, २०१६ रोजी केली आहे , हे खरे आहे काय,

वि.स. २४६ (28)
(२) असल्यास, सदर प्रकरणी चौकशी केली आहे काय, चौकशीचे तनषकषव काय आहे त ि
त्याअनुषींगाने कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१८-१०-२०१६) :(१) हे खरे नाही.
डॉ.राहूल घुले, िैद्यकीय अधधकारी, मुींबई मध्यिती कारागह
ु यमींत्री
ृ याींनी मा.मख्
महोदयास उद्देशून कारागह
ृ अधधक्षक, श्री.र्ारत र्ोसले याींच्या मनमानी ि गैरकारर्ाराबद्दल
तक्रार अजव ददनाींक ०६/४/२०१६ रोजी सादर केला.
कारागह
ृ उपमहातनरीक्षक, मध्य

विर्ाग औरीं गाबाद याींनी सदर तक्रार अजाविर चौकशी

करुन ददनाींक ०२/०५/२०१६ रोजी अहिाल सादर केला आहे . सदर अहिालानुसार अधधक्षक,
श्री.र्ारत र्ोसले, याींचे कारागह
ृ ातील बींदी तसेच प्रशासनािर तनयींत्रण नसल्याचे चौकशीत
तनषपन्न झाले आहे . तसेच बींद्यास रुग्णालयात उपचारासाठी पाठविणेबाबत तनयमर्ींग
केल्याप्रकरणी डॉ.घल
ु े, िैद्यकीय अधधकारी हे दोषी आढ ू न आले आहे त.

न्या.बींदी, तन्िीर हाचमी या बींद्यास योगासनाचे ज्ञान असल्याने अधधक्षकाींचे परिानगीने

त्या अततसुरक्षा विर्ागात बींद्याींना योगासने शशकविण्यासाठी पाठविण्यात आलेले आहे . त्याने
िैयक्तीकररत्या बींदी रमेश कदम याींना ीयायामाचे प्रशशक्षण ददलेले नाही.
कदम याींच्यासाठी कारागह
ृ ात जीम ट्रे नर उपलब्ध करुन ददले नाही.

त्यामु े बींदी रमेश

(२) प्रस्तुत प्रकरणी कारागह
ृ उपमहातनरीक्षक, मध्य विर्ाग, औरीं गाबाद याींनी चौकशी करुन
ददनाींक २/५/२०१६ रोजी अहिाल सादर केला आहे .

चौकशी दरम्यान खालील बाबी तनदशवनास आल्या आहे त.
१. ददनाींक २४/२/२०१६ रोजी बींदी रमेश कदम याने अधधक्षकाींचे कायावलयात येिून

अधधक्षकाींसमोर िैद्यकीय अधधकारी डॉ. घल
ु े याींना शशिीगा

केली आहे .

२. रश्जस््र क्र. ३२ मध्ये नोंद नसताना बींदी रमेश कदम यास उपचारासाठी बाहे रील

रुग्णालयात पाठविणेकरीता श्री.बािीस्कर, तुरुींगाधधकारी याींना पोलीस मागणी पत्रकात बींद्याचे
नाि ्ाकण्याचे आदे श ददले.

३. डॉ.राहूल घल
ु ,ै िैद्यकीय अधधकारी याींनी अधधक्षकाींच्या साींगण्यािरुन बींद्याींकडे पैशाची
मागणी करुन बींद्यास मींड क्र. १२ येथे बींदीसाठी पाठविले.
िर नमूद केलेल्या कारणास्ति अधधक्षक, श्री.र्ारत र्ोसले याींचे कारागह
ृ ातील बींदी

तसेच प्रशासनािर तनयींत्रण नसल्याचे चौकशीत ददसून आले आहे . त्यामु े शासनाच्या ददनाींक

३१/०५/२०१६ चे आदे शान्िये श्री.र्ारत र्ोसले, अधधक्षक, मुींबई मध्यिती कारागह
ृ याींची
कल्याण श्जल्हा कारागह
ृ येथे बदली करण्यात आली आहे
कारागह
ृ विर्ागातून पुन्हा त्याींचे आरोग्य विर्ागात मू
(३) प्रचन उद््ाित नाही.

___________

डॉ.घल
ु े, िैद्यकीय अधधकारी याींचे

दठकाणी बदली करण्यात आली आहे.

वि.स. २४६ (29)
गोदावरी नदीच्या शुध्दीिरणाबाबत
(३८)

५९३६० (२६-०८-२०१६).

श्री.हे मांत पाटील (नाांदेड दषक्षण), श्रीमती अशमता चव्हाण

(भोिर), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर) :
करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा

(१) गोदािरी नदी शुध्दीकरणाच्या कामास १५ ददिसाींत प्रारीं र् करुन दोन मदहन्यात निीन

ड्रेनेज लाईन ्ाका असे आदे श ददनाींक १८ फेब्रुिारी, २०१६ रोजी िा त्यासुमारास मा.पयाविरण
मींत्री याींनी नाींदेड महानगरपाशलका आयुक्ताींना ददले, हे खरे आहे काय,

(२) तसेच महानगरपाशलकेच्या एकूण तनधीपैकी २५ ्क्के तनधी साींडपाणी ि पयाविरणािर खचव

करण्याचा तनयम असताींना नाींदेड महानगरपाशलकेने सदरचा खचव केला नसल्याचेही तनदशवनास
आले आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढ ू न आले ि
त्यानुसार पुढे कोणती कायविाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२८-१०-२०१६) :(१) हे खरे आहे .
(२) हे खरे नाही.
(३) ि (४) प्रचन उद््ाित नाही.

___________

राज्यातील आयटीआय िोसव िरणाऱ्या ववद्यार्थयाांना फी सवलत दे ण्याबाबत
(३९)

६०५२० (२९-०८-२०१६).

श्री.राहूल िुल (दौंड) :
उद्योजिता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय िौशल्य वविास व

(१) राज्य शासन प्रमोद महाजन कौशल्य विकास कायवक्रम राबित असून त्या अींतगवत
राज्यातील विद्यार्थयाांना आय्ीआय चे प्रशशक्षण दे ण्याचा तनणवय शासनाने घेतला आहे , हे खरे
आहे काय,

(२) राज्यातील जास्तीत जास्त विद्यार्थयाांना आय्ीआय चे प्रशशक्षण शम ािे यासाठी सिव
आय्ीआयच्या विद्यार्थयाांना पूणव फी सिलत दे ण्यात यािी अशी मागणी लोकप्रतततनधीींनी
मा.मुख्यमींत्रयाींना माहे जून, २०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान केली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, आय्ीआय कोसव करणाऱया विद्यार्थयाांना फी सिलत दे ण्याबाबत शासनाने काय
कायविाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सांभाजी ्नलांगेिर-पाटील (०४-११-२०१६) :(१) हे खरे नाही.
राज्यातील १५ ते ४५ ियोग्ाींतील उमेदिाराींचे अधधक मागणी असलेल्या क्षेत्राींचा
अिचयकतेनुसार कौशल्य विकास करुन त्याींना प्रत्यक्ष रोजगार ककीं िा स्ियींरोजगार शम िून
दे ण्याकरीता प्रमोद महाजन कौशल्य विकास अशर्यान राबविण्यात येत आहे .

वि.स. २४६ (30)
(२) हे खरे नाही.
(३) आय्ीआयच्या प्रशशक्षणाथीकडून प्रिेशाच्या िे ी प्रिेश शुल्क तसेच परीक्षा शुल्क
आकारण्यात येत.े त्यामध्ये पूणत
व : सिलत दे ण्याची बाब शासनाच्या विचराधधन नाही. तथावप,

मा.लोकप्रतततनधीींनी मागणी केल्यानस
ु ार महसल
ू ि िन विर्ागाकडून ज्या तालक्
ु यातील ५०
पैचयाींपेक्षा कमी आणेिारी असलेल्या गािात दषु का

सदृष पररस्थती असल्याचे जाहीर

करण्यात येत,े त्या गािातील प्रशशक्षणार्थयाांना पररक्षा शुल्क माफ करण्याची बाब शासनाच्या
तपासाधीन आहे .

(४) प्रचन उद््ाित नाही.
___________
अांबरनाथ येथे शहरापासून जवळच असलेल्या आददवासी पाडयाांना मल
ु भूत सुववधा शमळणेबाबत
(४०)

६०५६१ (२६-०८-२०१६).

श्री.जयप्रिाश मुांदडा (बसमत) :

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

(१) ठाणे श्जल््यातील अींबरनाथ येथे शहरापासून जि च असलेल्या आठ ते नऊ आददिासी

पाडयाींमधील आददिासीींना मागील अनेक िषावपासन
ू िीज, वपण्याींकरीता स्िच्छ पाणी, आरोग्य
सुविधा, पायिा्, शा ा, शौचालय अशा प्राथशमक सुविधाींपासन
ू िींधचत रहािे लागत आहे , हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, स्िातींत्रयानींतर ६९ िषे होिूनही शहराींपासून हाकेच्या अींतरािरील या आददिासी
पाडयाींना या सुविधा बरीच िषे न शम ण्याची कारणे काय आहे त,

(३) असल्यास, या प्राथशमक सवु िधा शम ण्यासाठी आददिासीींनी अींबरनाथ नगरपाशलकेकडे
मागणी केली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, या आददिासी बाींधिाींना सदर सुविधा उपलब्ध करून दे ण्याबाबत शासनाने
कोणती कायविाही केली आहे िा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०२-११-२०१६) :(१) ि (२) अींबरनाथ शहर हद्दीत एकुण १४ आददिासी पाडे
आहे त, त्यापैकी बहूतेक दठकाणी िीज, रस्ते, स्िच्छ पाणीपुरिठा, आरोग्य सुविधा, शौचालय,
शा ा इत्यादी सुविधा पुरविण्यात आलेल्या आहे त.
(३) होय, हे खरे आहे .

(४) आददिासी पाडयाींना पुरविण्यात आलेल्या सोयी सुविधा ीयततररक्त रस्ते ि अन्य सुविधा
पुरविण्याबाबत नगरपाशलकेचे तनयोजन आहे .
(५) प्रचन उद््ाित नाही.

___________

वि.स. २४६ (31)
िल्याण-डोंबबवली शहरात सुभा् मैदानात पाकिांग व्यवस्था उपलब्ध िरुन दे ण्याचा तसेच
रस्याच्या दत
ु फाव पे-ॲण्ड पािव योजना राबववण्याचा प्रस्ताव

(४१)

६१००३ (२६-०८-२०१६).

श्री.गणपत गायिवाड (िल्याण पूव)व :

सन्माननीय

मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) कल्याण-डोंबबिली शहरात पाककांगची समस्या होत आहे , रस्त्याींच्या दत
ु फाव करण्यात
आलेल्या बेशशस्त पाककांगमु े अनेकदा िाहतक
ु कोंडी तनमावण होत असल्याचे तनदशवनास येत
आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, तत्कालीन महासर्ेने सुर्ाष मैदानात पाककांग ीयिस्था उपलब्ध करुन दे ण्याचा
तसेच रस्याच्या दत
ु फाव पे-लण्ड पाकव योजना राबविण्याचा प्रस्ताि मींजूर केलेला होता, हे ही
खरे आहे काय,

(३) असल्यास, शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीअींती यासींदर्ावत मागील दोन िषावत
प्रशासनाने पाककांगचा प्रचन सोडविण्यासाठी कोणती कायविाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२९-१०-२०१६) :(१) अींशत: खरे आहे.
(२) हे खरे नाही.
(३)

कल्याण-डोंबबिली

महानगरपाशलका

क्षेत्रात

पाककांग

धोरण

तनश्चचत

करण्याकरीता

महानगरपाशलकेकडून समींत्रकाची नेमणूक करण्यात आली आहे . या समत्रींकाकडून प्राप्त
झालेल्या

अहिालानस
ु ार

पाककांगबाबतचे

धोरण

तनश्चचत

करण्याकरीता

महानगरपाशलका

प्रशासनाकडून महानगरपाशलकेच्या सिवसाधारण सर्ेकडे प्रस्ताि सादर करण्यात आला आहे .
(४) प्रचन उद््ाित नाही.

___________

साांगली-शमरज-िुपवाड महानगरपाशलिा क्षेत्रातील महत्वाच्या जागेवर
बीओटी तत्वावर व्यापारी सांिुल उभे िरण्याबाबत

(४२)

६१७६७ (२६-०८-२०१६).

श्री.धनजांय (सुधीर) गाडगीळ (साांगली) :

सन्माननीय

मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) साींगली-शमरज-कुपिाड महानगरपाशलका क्षेत्रातील सावित्रीबाई फुले प्रसूततगह
ृ ि समोरील
अततथीगह
ृ इमारत धोकादायक यादीत ्ाकून तसेच महानगरपाशलकेचे शशक्षण मींड

बरखास्त

करुन शा ाींच्या दठकाणी ीयापारी सींकुल उर्े करण्याचा महानगरपाशलकेचा प्रकार माहे मे,
२०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान तनदशवनास आला, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, शासनाने या प्रकरणाची चौकशी करुन सींबींधीत दोषीींिर कोणती कारिाई
करण्यात आली िा येत आहे ,
(३) नसल्यास, विलींबाची काय कारणे आहे त ?

वि.स. २४६ (32)
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२८-१०-२०१६) :(१) हे खरे नाही.
(२) ि (३) प्रचन उद््ाित नाही.
___________
िोल्हापूर शहरातील िचऱ्याची ववल्हे वाट लावण्याबाबत
(४३)

६२०३६ (२९-०८-२०१६).

डॉ.सुश्जत शमणचेिर (हातिणांगले) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री

(१) कोल्हापूर शहरात ददिसाला १७५ मेदट्रक ्न कचरा साठत असून सदरचा कचरा

्ाकण्याकररता असलेला झम
ू प्रकल्प बींद पडला आहे तसेच नविन प्रकल्पाकररता जागा नसुन
्ाका ा सायीं्ीकफक लाँ डकफल साई्चे काम रखडले असल्याने शहरात कच-याचा प्रचन गींर्ीर
झाला आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, शहरातील कच-याची विल्हे िा् लािण्याबाबत शासनाने कोणता तनणवय घेतला
िा घेण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे कोणती आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०२-११-२०१६) :(१) कोल्हापूर महानगरपाशलका कायवक्षेत्रामध्ये दै नींददन

तनमावण होणाऱया कचऱयािर प्रकक्रया करून विल्हे िा्ीकरीता मे. कोल्हापूर ग्रीन एनजी प्रा.शल.

मुींबई याींची दद.०७/०२/२०१४ रोजी तनयुक्ती केली आहे . सदर सींस्थेला प्रकल्प उर्ारणीकररता
कोल्हापूर महानगरपाशलकेने दद.३०/०४/२०१५ रोजी र्ाडेकरार करून रर.स.न. २०६, सी.स.नीं.२९
ई िॉडव कसबा बािडा येथील एकूण ५ एकर जागेचा ताबा दे ण्यात आला आहे .

(२) कोल्हापूर शहरात ददिसाला साधारणत: १७५ मेट्रीक ्न कचरा जमा होतो. शहराींतगवत
तनमावण

होणाऱया

कचऱयाची

शास्त्रोक्त

पध्दतीने

विल्हे िा्

लािण्याकररता

कोल्हापूर

महानगरपाशलकेकडून िेस्् ्ू एनजी हा प्रकल्प डी.बी.एफ.ओ.्ी. तत्िािर उर्ारण्यात येत

असन
ू याकरीता जाहीर तनविदा प्रकक्रयेद्िारे कोल्हापरू ग्रीन एनजी प्रा. शलमी्े ड मींब
ु ई याींची
सदर प्रकल्पासाठी तनिड केली आहे . कचऱयाच्या विल्हे िा्ी करीता स्िमालकीच्या ्ाक ा

येथील जागेमध्ये शास्त्रोक्त पध्दतीने र्ूमीर्रण क्षेत्र विकशसत करण्याचे काम पूणव झाले आहे .

महानगरपाशलकेअींतगवत नागरी घनकचऱयािर प्रक्रीया करून ५ ्न क्षमतेचे दोन बायोगॅस प्लॅ ्
उर्ारण्या बाबतची कायविाही सुरू आहे . तसेच दद कोल्हापूर शुगर शमल याींच्या मालकीची
बािडा येथील सरि

लगन्
ु सची जागा र्म
ु ीर्रणासाठी उपलब्ध झाली आहे.

(३) प्रचन उद््ाित नाही.

___________
िोल्हापरू महापाशलिेतील तब्बल तीन हजार िमवचारी
खाजगी साविारीच्या पाशात अडिल्याबाबत

(४४)

६२०६१ (२६-०८-२०१६).

डॉ.सुश्जत शमणचेिर (हातिणांगले) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री

वि.स. २४६ (33)

(१) कोल्हापूर महापाशलकेतील तब्बल तीन हजार कमवचारी खाजगी सािकारीच्या पाशात

अडकल्याचे तसेच ही सािकारी कोण चालविते याबाबतची मादहती िररषठ अधधका-याींकडे
असल्याचे माहे एवप्रल, २०१६ च्या सम
ु ारास तनदशवनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीनुसार आतापयांत ककती
खाजगी सािकाराींना अ्क करण्यात आली आहे िा येत आहे ,

(३) तसेच त्यास पाठीींबा दे णा-या महापाशलकेतील िररषठ अधधका-याींिर कोणती कारिाई केली
िा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०२-११-२०१६) :(१) अशा स्िरूपाची बातमी स्थातनक ित्ृ तपत्रामध्ये
प्रकाशशत झाली होती. तथावप, याबाबत कोणत्याही कमवचारी अथिा नागरीक याींच्याकडून

महानगरपाशलकेकडे तक्रार दाखल केलेली नाही. महानगरपाशलकेमाफवत कमवचाऱयाींचे िेतन बाँकेत
जमा करण्यात येते.
(२), (३) ि (४) प्रचन उद््ाित नाही.
___________
वाडा (श्ज.पालघर) तालुक्यातील ग्रामपांचायतीस नगरपांचायतीचा दजाव दे ण्याबाबत
(४५)

६२२३९ (११-०८-२०१६).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.पास्िल धनारे (डहाणू) :

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) िाडा (श्ज.पालघर) तालुका औद्योधगक दृषट्या झपाट्याने विकसीत होत असन
ू या र्ागात
१००० हून अधधक लहान मोठे कारखाने ि मोठ्या प्रमाणािर नागरीकरण होत असल्याने िाडा
ग्रामपींचायतीस नगरपींचायतीचा दजाव दे णे आिचयक आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, या प्रकरणी चौकशी केली आहे काय ि त्यात काय आढ ू न आले,
(३) असल्यास, चौकशीनुसार िाडा ग्रामपींचायतीस नगरपींचायतीचा तात्का

दजाव शम ण्यासाठी

शासनाने कोणती कायविाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२८-१०-२०१६) :(१) होय, हे खरे आहे .
(२) ि (३) िाडा श्जल्हा पालघर ग्रामपींचायतीचे नगरपींचायतीमध्ये रुपाींतर करण्याबाबतची
प्राथशमक उदघोषणा दद.०१/०३/२०१४ रोजी करण्यात आली आहे .
(४) प्रचन उद््ाित नाही.
___________

वि.स. २४६ (34)
ठाणे येथे मदहला िॉन्स्टे बलला िेलेल्या मारहाण प्रिरणाचा
खटला फास्ट रॅ ि िोटावत चालववण्याबाबत
(४६)

६२३२९ (२३-०८-२०१६).

(मांब
ु ादे वी) :

श्री.त्र्यांबिराव शभसे (लातूर ग्रामीण), श्री.अशमन पटे ल

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

(१) ठाणे येथे एका राजकीय पक्षाच्या शाखा प्रमख
ु ाने एका मदहला कॉन्स््े बलला माहे एवप्रल,

२०१६ मध्ये केलेल्या मारहाण प्रकरणी राज्य मदहला आयोगाने हा ख्ला फास्् ट्रॅ क को्ावत
मदहला न्यायाधधशासमोर चालिािा आणण विशेष सरकारी िकील म्हणून ज्येषठ मदहला
िकीलाची तनयुक्ती करािी अशी मागणी मा.मुख्यमींत्री याींच्याकडे केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, मदहला आयोगाच्या या मागणीिर शासनाने कोणती कायविाही केली िा
करण्यात येत आहे,
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२१-१०-२०१६) :(१) नाही. मात्र सदस्य सधचि (प्रर्ारी) महाराषट्र राज्य
मदहला आयोग याींनी अपर मुख्य सधचि (गह
ृ ) याींना या सींदर्ावत जर तनयमाींत असेल ि
आिचयकता र्ासल्यास या प्रकरणी लड रोदहणी सालीयन याींची सेिा विशेष सरकारी िकील

म्हणून दे ण्याकररता सींबींधधताींना शासन स्तरािर तनदे श द्याितेत अशी विनींती ददनाींक
०३.०३.२०१६ च्या पत्रान्िये केली होती.

(२) प्रस्तुत प्रकरणी विधी ि न्याय विर्ागाच्या ददनाींक २२.४.२०१६ च्या पत्रान्िये लड सींगतता

फड याींची विशेष सरकारी अशर्योक्ता म्हणून तनयुक्ती करण्यात आली असल्याचे पोलीस
आयुक्त, ठाणे शहर याींच्या ददनाींक ०२.०६.२०१६ च्या या विर्ागास पाठविण्यात आलेल्या

पत्रािरुन ददसून येत.े तसेच याीयततररक्त या विर्ागाकडून राज्य मदहला आयोगाची शशफारस

विचारात घेऊन लड रोदहणी सालीयन याींची विशेष सरकारी अशर्योक्ता म्हणून तनयुक्ती
करण्याची कायविाही विधी ि न्याय विर्ागाच्या सल्ल्याने करण्याबाबत प्रस्तावित आहे .
(३) प्रचन उद््ाित नाही.
___________
िोल्हापुर शहराच्या सुरषक्षततेसाठी राबववण्यात आलेल्या
सीसीटीव्ही प्रिल्पाचे िाम सदो् झाल्याबाबत

(४७)

६२४६९ (२९-०८-२०१६).

श्री.सरु े श हाळवणिर (इचलिरां जी) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री

(१) कोल्हापरु शहराच्या सरु क्षक्षततेसाठी राबविण्यात आलेल्या सीसी्ीीही प्रकल्पाचे काम सदोष

झाले असून सीसी्ीीही कॅमेरे चोरीस जाणे, गरजेपेक्षा जास्त कॅमेरे बसविणे, उच्च दाब िीज
िाहीन्याींिरून केबल ्ाकणे, ठरविलेल्या जागेिर कॅमेरे न बसविणे अशा त्रु्ी माहे जून, २०१६
मध्ये िा त्यादरम्यान तनदशवनास आल्या आहे त, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, िीज पुरिठा खींडीत झाल्यास सदर कॅमेरे बींद राहत असल्याचेही तनदशवनास
आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर प्रकल्पात मोठी अतनयशमतता झाली असन
ू त्रयस्थ कींपनीमाफवत चौकशी
करण्याची मागणी अनेक सींस्थाींनी कोल्हापुर महापाशलकेकडे नोंदिली आहे , हे ही खरे आहे
काय,

(४) असल्यास, शासनाने याबाबत कोणती कायविाही केली आहे िा करण्यात येत आहे,
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे कोणती आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२८-१०-२०१६) :(१) नाही, हे खरे नाही. सदर प्रकल्पाचे काम ३१/०३/२०१६
रोजी पूणव झाले असून अद्याप एकही कॅमेरा चोरीला गेलेला नाही. पोलीस खात्यासोबत सींयुक्त
सिे करून आिचयकतेनुसार प्रकल्प सल्लागार याींनी सींख्या ि दठकाण ठरविलेली आहे त.

(२) हे खरे नाही. िीज परु िठा खींडीत झाल्यास ३० शमतन्े बॅकअप उपलब्ध होऊ शकेल अशा
युपीएसची सुविधा उपलब्ध करून ददलेली आहे.
(३) होय हे खरे आहे .

(४) शासकीय अशर्याींबत्रकी महाविद्यालय पुणे ि आय.आय.्ी पिई या सींस्थाींना प्रकल्पाचे
गण
ु ित्ता तपासणी करणेबाबत दद.१९/०७/२०१६ रोजीच्या पत्रान्िये लेखी क विले आहे . तसेच
महानगरपाशलकेच्या ताींबत्रक लेखा पररक्षण करणेचे काम डॉ. डी.िाय.पा्ील कॉलेज ऑफ
इींश्जतनअरीींग याींचेमाफवत केले जात आहे .
(५) प्रचन उद््ाित नाही.
___________
चांद्रपूर येथील श्जल्हा िारागह
ृ ात िाही िैद्याांनी तुरुांग अधधिारी आणण
सुभेदाराांवर प्राणघाति हल्ला िेल्याबाबत

(४८)

६२७५५ (२४-०८-२०१६).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.सुरेश धानोरिर (वरोरा) :

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) चींद्रपूर येथील श्जल्हा कारागह
ृ ात काही कैद्याींनी तुरुींग अधधकारी आणण सुर्ेदाराींिर लोखींडी
रॉडने प्राणघातक हल्ला केल्याचे ददनाींक २१ एवप्रल, २०१६ रोजी िा त्यासम
ु ारास तनदशवनास
आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर प्रकरणी कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२४-१०-२०००) :(१) होय
(२) यासींदर्ावत शहर पो.स््े शन, चींद्रपुर येथे सींबध
ीं ीत बींद्याींिर गु.र.क्र.२३३/२०१६, कलम ३५३,

३३२, ३४ अन्िये गुन्हा नोंद करण्यात आलेला आहे ि सुरक्षीतेचा उपाय म्हणुन या गैरितवन

प्रकरणातील दोन न्यायाधीन बींद्याींना अमरािती ि नागपूर मध्यिती कारागह
ृ येथे िगव
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करण्यात आलेले आहे . तसेच सदर घ्नेबाबत सींबींधीत न्यायालय ि िरीषठ कायावलयास
अधीक्षक,चींद्रपूर श्जल्हा कारागह
ृ याींचेमाफवत घ्नेचा अहिाल सादर करण्यात आलेला आहे.
(३) प्रचन उद््ाित नाही.

___________
दौंड रे ल्वेवरील (ता.दौंड,श्ज.पुणे) िुरिांु भ मोरीचे िाम अनेि व्ावपासून प्रलांबबत असून रे ल्वे
प्रशासन सदर िाम िरण्यास ्नष्ट्िाळजीपणा िरत असल्याबाबत

(४९)

६२८५७ (२४-०८-२०१६).

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

श्री.राहूल िुल (दौंड) :

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) दौंड रे ल्िेिरील (ता.दौंड, श्ज.पुणे) कुरकींु र् मोरीचे काम अनेक िषावपासून प्रलींबबत असून
रे ल्िे प्रशासन सदर काम करण्यास तनषका जीपणा करत असल्याचे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याबाबत कुरकींु र् मोरीचे काम पूणव करण्यासाठी शासन त्िररत काय कायविाही
करणार िा कररत आहे ,

(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२८-१०-२०१६) :(१) अींशत: खरे आहे.
(२) दौड नगरपररषद हद्दीतील विचाराधधन कामासाठी रु. १५ को्ी मींजूर करण्यात आला असून
त्यापैकी रु. ७ को्ी वितरीत करण्यात आले आहे त.
(३) प्रचन उद््ाित नाही.

___________

येरवडा मध्यवती िारागह
ृ त िेवळ चार डॉक्टर िायवरत असल्याबाबत
(५०)

६४२५९ (२३-०८-२०१६).

श्री.महे श (दादा) लाांडगे (भोसरी), श्री.राहूल िुल (दौंड),
श्री.शरददादा सोनावणे (जुन्नर) :
सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील
काय :-

(१) येरिडा मध्यिती कारागह
ु ारे
ृ ात सम

साडेसहा हजार कैद्याींसाठी केि

चार डॉक््र

तपासणीसाठी उपलब्ध आहे त, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

कैद्याला

डॉक््राींची

गरज

र्ासल्यास

ककीं िा

विषबाधेसारखी

पररश्स्थती

उद््ािल्यास कारागह
ृ प्रशासनाकडे तातडीची िैद्यकीय यींत्रणा उपलब्ध नाही, हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, याबाबत शासनाने कोणती उपाययोजना केली िा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१८-१०-२०१६) :(१) होय.
(२) हे खरे नाही.येरिडा मध्यिती कारागह
ृ ाच्या हॉस्पी्ल विर्ागात प्राथशमक स्िरूपातील
तातडीची यींत्रणा उपलब्ध आहे ि अचानक विषबाधा ि इतर पररश्स्थती उद््ािल्यास दोन

वि.स. २४६ (37)
िैद्यकीय अधधकारी ददिसा ि रात्री एक िैद्यकीय अधधका-यास कतवीय नेमून दे ण्यात आलेले

आहे .त्याींचक
े डून तातडीने िैद्यकीय तपासणी ि प्राथशमक उपचार करणेसाठी कारागह
ृ अधधनस्त

रूग्णिाहीकेच्या मदतीने कारागह
ृ शशपाई / पोशलस पथक याींचे माफवत ससून सिोपचार
रूग्णालय पण
ु े येथे पाठविले जाते.

(३) शासनाने बींद्याींच्या आरोग्य सेिेसाठी एक रूग्णिाहीका कारागह
ृ रूग्णालयास उपलब्ध
करून ददली आहे .शशिाय २४ तास िैद्यकीय अधधकारी उपलब्ध आहे त तसेच पुरेसा औषधाींचा
साठा उपलब्ध आहे .

(४) प्रचन उद््ाित नाही.
___________

ववधान भवन :

डॉ. अनांत िळसे

नागपरू .

प्रधान सधचव,
महाराष्ट्र ववधानसभा.
_________________________
शासकीय मध्यिती मुद्रणालय, नागपूर.

