अताराांकित प्रश्नोत्तराांची १०८ वी यादी

महाराष्ट्र ववधानसभा
पहहले अधधवेशन, २०१६
___________

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५०
___________

पण
ु े महानगरपाललिा हद्दीतील बाणेर पासन
ू सरु
ु होणाऱ्या
मुांबई ते बांगलोर राष्ट्रीय महामागााच्याया रुां दीिरणाबाबत

(१)

२२२१ (२२-१२-२०१४).

श्रीमती मेधा िुलिणी (िोथरुड) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

(१) पण
ु े महानगरपाललका हद्दीतील गणराज मींगल कायाालय बाणेर पासन
ू ते मींब
ु ई ते बींगलोर
राषरीय महामागााला जोडणारा सर्व्हींस रोड पयंतच्या रस्त्याची रीं दी डी.पी.प्लॅ नमध्ये १८ मी्र
पयंत ननयोजजत दाखवलेली आहे , या रस्तयाच्या रीं दीकरणामुळे ज्या घराींचे नक
ु सान होणार आहे

अशा बाधीत घरमालकाींनी रस्त्याची रीं दी १८ मी्र पयंत करण्यास ववरोध डी.पी.प्लॅ न
सलमतीच्या सुनावणी दरम्यान दशाववला होता, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सीडॅक या सींस्तथेने डी.पी. प्लॅ नचे ननयोजन कोण्या ताींत्रिक व वस्ततजु स्तथतीचा
अभ्यास करन या रस्त्याींची रीं दी १८ मी्र पयंत करावी असे सुचववले आहे , हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या रस्त्याच्या डावीकडील छोट्या क्रॉसलेन्स या डेड रोड आहे त व ्या
कुठल्याही

मोठ्या

रस्त्याला

जोडल्या

गेलेल्या

नाहीत

्यामुळे

या

भागात

राहणाऱ्या

नागररकाींच्या साींगण्यानस
ु ार हा रस्त्या १८ मी्र झाल्यास येथील रहहवाशाींच्या घराचा भाग

रस्त्यात जाणार असल्याने सदर रस्तता १२ मी्रपयंत करण्याबाबत शासनाची भूलमका काय
आहे ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१६-१०-२०१५) : (१) होय, पुणे शहराच्या वाढीव हद्दीच्या ववकास
योजनेमध्ये बाणेर या प्रभागामधील प्रस्तताववत १८ मी. रस्त्याबाबत एक हरकत प्राप्त झाली
होती.
(२) प्रस्तताववत १८ मी. रस्त्याच्या रीं दीबाबत सीडॅक सींस्तथेने कोणताही ताींत्रिक व वस्ततुजस्तथतीचा
अहवाल केलेला नाही.

वव.स. १०८ (2)
(३) पुणे शहराच्या वाढीव हद्दीच्या ववकास योजनेमधील ननयोजन ग् क्र. १ बाणेर बालेवाडी

मधील प्रस्तताववत ववकास योजना रस्त्याींच्या प्रस्ततावाींना शासनाने हद. १८/०९/२००८ रोजीच्या
अधधसच
ू नेन्वये मींजरू ी हदलेली आहे . ्यामळ
ु े सदर रस्तता ववकास योजनेमध्ये कायम आहे. सदर
रस्त्याची

रीं द

कमी

करण्याबाबत

शासनाकडे प्राप्त झालेला नाही.

महानगरपाललकेकडून

कोणताही

फेरबदलाचा

प्रस्तताव

___________
पज्
ु य चाललया साहे ब मांदीर ल्हासनगर या मांहदराच्याया पसरसराचा वविास िरणे
(२)

२४५१ (२३-१२-२०१४).

श्रीमती ज्योती िलानी (ल्हासनगर) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

(१) पुज्य चाललया साहे ब मींदीर लल्हासनगर या मींहदराच्या पररसराचा तीथा षेतेि ववकास

योजनेअत
ीं गात ववकसीत करण्याचा प्रस्तताव लल्हासनगर महानगरपाललकेने शासनाकडे पाठवला,
हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, शासनाने हे काम लवकरात लवकरात लवकर पुणा र्व्हावे याकररता कोणती
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबास कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२३-१०-२०१५) : (१) होय.
(२) सदर प्रस्तताव तपासणी सुची प्रमाणे अदयावत करन ववभागीय आयुक्त, कोकण याींचे

माफात शासनास सादर करण्याबाबत हद.१ जुल,ै २०१४ च्या पिान्वये जजल्हाधधकारी ठाणे याींना
कळववले आहे.

(३) प्रश्न लदभ्ावत नाही.
___________
जालना नगरपसरषदे ने तीनपट वाढीव पाणीपट्टीबाबत नागरीिाांना नोटीसा बजाव्याबाबत
(३)

३०८९ (२३-१२-२०१४).

श्री.अजन
ुा खोतिर (जालना) :

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) जालना नगरपररषदे ने तीनप् वाढीव पाणीपट्टीची घोषणा करन वाढीव पाणीपट्टीसाठी
नागरीकाींना नो्ीसा बजावण्यात आल्या, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, अदयाप पाणीपुरवठयाचे ननयोजन महानगरपाललकेकडून झाले नसन
ू अींतगात

जलवाहहनीसध्
ु दा बसववलेल्या नाहीत तरीसध्
ू दा तीनप् वाढीवचा बोजामळ
ु े नागरीकाींत असींतोष
आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, वाढीव पाणीपट्टी रद्द करन नागरीकाींना पुरेसे पाणी दे ण्याबाबत शासनाने काय
लपाययोजना केली अथवा करण्यात येत आहे ?

वव.स. १०८ (3)
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२३-१०-२०१५) : (१) होय.
(२) जायकवाडी जालना पाणीपुरवठा योजने अींतगात जालना शहरास पाणी पुरवठा सुर झालेला
असन
ू न.पा. हद्दीतील अजस्तत्वात असलेल्या ववतरण र्व्यवस्तथेदवारे मब
ु लक पाणी परु वठा
करण्यात येत आहे. ्यामुळे नागरीकात असींतोष नाही.
(३) व (४) प्रश्न लदभ्ावत नाही.

___________
नवी मांब
ु ईच्याया वविासासाठी लपयक्
ु त ठरणाऱ्या बेलापरू -सीवड
ू -लरण हा लोिल प्रि्प
मध्य रे ्वे आणण लसडिोने एित्रत्रतपणे राबववण्याचा घेतलेला ननणाय

(४)

४५१० (२३-१२-२०१४).

श्री.सुननल लशांदे (वरळी), श्री.बसवराज पाटील (औसा) :

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नवी मुींबईच्या ववकासासाठी लपयुक्त ठरणाऱ्या बेलापूर-सीवूड-लरण हा लोकल प्रकल्प मध्य
रे ल्वे आणण लसडकोने एकत्रितपणे राबववण्याचा ननणाय घेतला आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदरच्या १८०३ को्ी रूपयाींच्या प्रकल्पात मध्य रे ल्वेचा वा्ा एक तत
ृ ीयाींश तर
लसडकोचा दोन तत
ृ ीयाींश इतका सहभाग आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, मध्य रे ल्वे आणण लसडकोने एकत्रितपणे हाती घेतलेल्या या प्रकल्पात
कराराप्रमाणे लसडकोकडून अपेक्षषेतत असणारी रक्कम यावषी दे ण्यात आली नसल्याची बाब
हदनाींक १९ नोर्व्हें बर, २०१४ रोजी वा ्यासुमारास ननदशानास आली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, लसडकोने याप्रकल्पासाठी आपल्या वाट्याची रक्कम न दे ण्याची कारणे काय
आहे त व याबाबतची सदय:जस्तथती काय आहे ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२३-१०-२०१५) : (१), (२) व (३) होय.
(४)

सुधारीत

अींदाजपिकाप्रमाणे

बेलापूर-सीवूड्स-लरण

रे ल्वे

प्रकल्पासाठी

एकूण

खचा

र. १८१४.५० को्ी अपेक्षषेतत आहे. ्यापैकी आक््ोबर, २०१४ पयंतचा एकूण खचा र. ३९६.०२

को्ी असून झालेल्या खचाामध्ये लसडकोचा वा्ा र. २६५.३३ को्ी व रे ल्वेचा वा्ा र. १३०.६९

को्ी इतका आहे . लपमख्
ु य अलभयींता (सी) जेएनजे याींनी ्याींचे पि हद. २८.१०.२०१४ नस
ु ार
ऑक््ोबर, २०१४ पयंतच्या खचााचा तपशील लसडकोकड सादर केल्यानुसार सींपुणा खचााचा
आढावा घेऊन लसडकोकडून मध्य रे ल्वेला लवाररत र. ७२.०० को्ीचा धनादे श हद. २६.११.२०१४
रोजी सूपूदा करण्यात आला आहे.

___________

राज्य शासनाच्याया सेवेतील ४५ दोषी अधधिारी, िमाचा-याांची १९१ िोटी १३ लाख
रूपयाांची सांपत्ती गोठववण्याचे हदलेले आदे श
(५)

५४४१ (२०-०८-२०१५).

श्री.ववजय वडेट्टीवार (ब्रम्हपूरी), अॅड.यशोमती ठािूर (सोनावणे)

(नतवसा), श्री.नसीम खान (चाांहदवली), श्रीमती ननमाला गाववत (इगतपूरी), डॉ.सांतोष टारफे

वव.स. १०८ (4)
(िळमनुरी), श्री.अलमन पटे ल (मुांबादे वी), श्री.ल्हास पाटील (लशरोळ), श्री.सुधािर िोहळे
(नागपूर

दक्षिण),

श्री.िृष्ट्णा

खोपडे

(नागपूर

पूव)ा ,

श्री.वविास

िांु भारे

(नागपूर

मध्य),

श्री.सध
ु ािर दे शमख
ु (नागपरू पश्श्चम), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.अब्दल
ु सत्तार (लस्लोड),

प्रा.ववरें द्र जगताप (धामणगाव रे ्वे), श्री.िुणाल पाटील (धळ
ु े ग्रामीण), श्री.जगदीश मुळीि
(वडगाव शेरी) :

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) लाचलच
ु पत प्रनतबींधक ववभागाने केलेल्या लशफारशीवर राज्य शासनाच्या सेवेतील ४५ दोषी
अधधकारी, कमाचा-याींची १९१ को्ी १३ लाख रूपयाींची सींप्ती गोठववण्याचे आदे श मा.मुख्यमींिी

महोदयाींनी हदले असल्याची माहहती हदनाींक १० जानेवारी, २०१५ रोजी वा ्या सम
ु ारास
ननदशानास आली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, कोट्याधीश माजी लपजजल्हाधधकारी ननतीश ठाकूर याींच्या १४३ को्ीच्या
मालम्तेसह राज्यातील इतर आठ भ्रष् अधधकाऱ्याींच्या मालम्ता गोठवण्याच्या तयारीत
आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, प्रश्न भाग १ व २ बाबत राज्य शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात
येत आहे ,
(४) अदयाप लक्त प्रश्नाबाबत कोणतीच कायावाही होत नसल्यास ववलींबाची कारणे काय
आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२५-०८-२०१५) : (१) होय.
(२), (३) व (४) अपसींपदा गोठववणेबाबत लाचलुचपत प्रनतबींधक ववभागाने सादर केलेल्या ४५
प्रकरणाींपैकी एकूण ३२ प्रकरणाींमध्ये र १,६३,६१,५५,०७९/- इतकी मालम्ता गोठववण्यास
लाचलच
ु पत प्रनतबींधक ववभागास प्राधधकारपि दे ण्यास परवानगी दे ण्यात आली आहे . ्यामध्ये
श्री.ननतीश ठाकूणर, त्कालीन लप जजल्हाधधकारी याींच्या मालम्तेचा दे खील समावेश आहे .
___________

राज्यातील शासि य, सावाजननि प्रधधिरण आणण चॅसरटे बल रस्ट
तफे सांचाललत लशिण सांस्थाना िृषि आणण नावविास
झोनमधील इमारतीना जादा एफएसआय दे ण्याबाबत

(६)

५८६७ (१०-०५-२०१५).

श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

(१) राज्यातील शासकीय, सावाजननक प्राधधकरण आणण चॅरर्े बल रस्त् तफफे  सींचाललत लशषेतण
सींस्तथाना कृषक आणण नाववकास झोन मधील जलमनीवर इमारत बाींधण्यासाठी जादा च्ई षेतेि
ननदफे  शाींक (एफएसआय) दे ण्याचे नगरववकास ववभागाने ठरववले असल्याचे माहे जानेवारी, २०१५
मध्ये वा ्या दरम्यान ननदशानास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, या धोरणाची अींमलबजावणी करण्याच्या ष्ष्ीने शासनाने काही पावले लचलली
आहे काय,
(३)

नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. १०८ (5)

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१६-१०-२०१५) : (१) व (२) राज्यातील मींजूर प्रादे लशक योजनेमधील
ना-ववकास षेतेिामध्ये शैषेतणणक व वैदयकीय सींस्तथाींच्या इमारतीींना मळ
ू च्ई षेतेि ननदफे  शाींक

०.२० व ्यावर रस्तता रीं दीकरणानुसार ०.८० पयंत अधधमूल्य आकारन अनतररक्त च्ई षेतेि
ननदफे  शाींक असा एकूण १.०० च्ई षेतेि ननदफे  शाींक अनुज्ञेय करण्याबाबत शासनाने हद.०५/०१/२०१५
रोजी

अधधननयमाचे

कलम

२०(३)

अन्वये

सूचना

ननगालमत

केली

होती.

यावर

हरकत/सूचनादाराींचे अलभप्राय घेऊन ननयुक्त अधधकारी याींनी सादर केलेल्या अहवालानुसार
शासनाने सदरहू प्रस्तताव अींनतमत: हद.०५/०६/२०१५ रोजीच्या अधधसच
ू नेदवारे मींजरू केलेला आहे .
(३) प्रस्तताव अींनतमत: मींजूर झाला असल्याने लागू नाही.
___________

राज्यातील ठाणे, नवी मांब
ु ई, ल्हासनगर सह बहुताांश पाललिाांनी
अनधधिृत महापौर ननधी खाते अस्याबाबत
(७)

६६८०

(०७-०४-२०१५).

श्री.गणपत

(मुरबाड), श्री.श्जतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा) :
करतील काय :-

गायिवाड

(ि्याण

पूव)ा ,

श्री.किसन

िथोरे

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा

(१) राज्यातील ठाणे, नवी मींब
ु ई, लल्हासनगरसह बहुताींश पाललकाींमध्ये अनधधकृत महापौर
ननधी खाते असल्याचे माहे जल
ु ,ै २०१५ मध्ये वा ्या सुमारास ननदशानास आले, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, अशा खा्यावरील जमा झालेली रक्कम सन २०१४ मध्ये पुणे महानगर
पाललकेचे महापौर मोहनलसींह राजपाल याींनी महापौर पदावरन पाय लतार होताना काढून
घेतली, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(४) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व ्यानुसार सींबींधधत महानगरपाललका व
महापौराींवर कोणती कारवाई केली आहे वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (३०-०७-२०१५) : (१) श्री.महें द्र धावडे याींनी महापौर ननधी सींबींधात दाखल
केलेली जनहहत याधचका क्र. २५/२०१२ मध्ये पुण,े ठाणे, लल्हासनगरासह बहुताींश पाललकाींमध्ये
अनधधकृत महापौर ननधी खाते असल्याचे जुल,ै २०१४ मध्ये ननदशानास आले आहे .
(२) होय.

(३) व (४) सदर प्रकरणी श्री.महें द्र धावडे याींनी मा.लच्च न्यायालयात जनहहत याधचका क्र.
२५/२०१२ दाखल केली असन
ू , धमाादाय आयुक्त, पुणे याींनी चौकशी अहवाल मा.लच्च
न्यायालयास सादर केला आहे. सदय:जस्तथतीत प्रकरण न्यायप्रववषठ आहे .
(५) प्रश्न लदभ्ावत नाही.
___________

वव.स. १०८ (6)
ि्याण-डोंत्रबवली पसरसरात शासि य जलमनीांवर अनधधिृत
चाळी लभारुण फसवणूि िे्याबाबत

(८)

६६९३

(१०-०५-२०१५).

श्री.गणपत

(मुरबाड), श्री.श्जतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा) :

गायिवाड

करतील काय :-

(ि्याण

पूव)ा ,

श्री.किसन

िथोरे

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा

(१) कल्याण-डोंत्रबवली पररसरात शासकीय जलमनीींवर अनधधकृत चाळी लभारन नागररकाींची

फसवणुक करणारी ववकासकाींची ्ोळी कायारत असल्याची बाब हदनाींक ७ नोर्व्हें बर, २०१४ रोजी
वा ्या सम
ु ारास ननदशानास आली आहे, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१६-१०-२०१५) : (१) नाही.
(२) व (३) प्रश्न लदभ्ावत नाही.
___________
नवी मुांबई प्रि्पग्रस्ताांनी गावठाण िेत्रात गरजेपोटी िेले्या
बाांधिाम िेत्रातील ड्रेनज
े व लसव्हरे ज लाईनबाबत

(९)

६८५७ (१५-१०-२०१५).

श्री.किसन िथोरे (मुरबाड) :

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

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नवी मुींबई प्रकल्पग्रसस्तताींनी गावठाण षेतेिात गरजेपो्ी केलेल्या बाींधकाम षेतेिातील रेनेनज
े व
लसर्व्हरे ज लाईन याींची अवस्तथा अ्यींत वाई् झाली असल्याने ्या भागात दग
ं ी पसरली
ु ध
असन
ू नागररकाींच्या आरोयावर ्याचा पररणाम होत आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर भागातील रेनेजेन व लसर्व्हरे ज लाईन सुजस्तथत करन दे ण्याबाबत स्तथाननक

लोकप्रनतननधीींनी मा.मुख्यमींिी महोदयाींना माहे जानेवारी, २०१५ मध्ये ननवेदन हदले आहे , हे ही
खरे आहे काय,

(३) असल्यास, लक्त ननवेदनाच्या अनुषींगाने कोणती कायावाही करण्यात आली आहे वा येत
आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२३-१०-२०१५) : (१) हे खरे नाही.
(२) व (३) होय, लसींडको अख्याररतील गावठाण षेतेिातील मलननस्तसारण वाहहन्या सजु स्तथतीत
इेवण्याची व आरोयास हाननकारक पररजस्तथती लदभ्ावू नये म्हणन
ू वाहहन्याींची दे खभालीची
कामे लसडकोकडून हाती घेण्यात येतात.
(४) प्रश्न लदभ्ावत नाही.

___________

वव.स. १०८ (7)
मुांबईत १९५ खाजगी लेआऊट असन
ू यात सुमारे १० लाख रहहवाशी वास्तव
िरीत असून यातील ८२ ले आऊटना नागरी सुववधा पुरववण्याबाबत

(१०)

७४९४ (१६-१०-२०१५).

अॅड.आलशष शेलार (वाांद्रे पश्श्चम) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

(१) मुींबईत १९५ खाजगी लेआऊ् असून यात सुमारे १० लाख रहहवाशी वास्ततव करीत असून

यातील ८२ ले आऊ्ना नागरी सुववधा पुरववण्याचा ननणाय १८ वषाापूवी घेऊनही या सींदभाात
कोणताही ननणाय घेण्यात आलेला नाही, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या लेआऊ्मध्ये राहणाऱ्या रहहवाश्याींना नागरी सवु वधा न परु ववण्या मागील
सवासाधारण कारणे काय आहे त,

(३) असल्यास, खाजगी ले आऊ् मध्ये वास्ततव करणाऱ्या रहहवाश्याींना न्याय दे ण्यासाठी यावर
ननजश्चत धोरण करण्यासाठी शासनाने कोणती कायावाही केली आहे वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१९-१०-२०१५) : (१) हे खरे नाही.
(२) व (३) खाजगी अलभन्यास (लेआऊ्) मध्ये राहणा-या रहहवाश्याींना नागरी सुववधा जसे-

पाणीपुरवठा, मलनन:सारण, कचरा ननवारण इ. सुववधा बह
ृ न्मुींबई महानगरपाललकेतफफे  दे ण्यात
येतात. परीं तु सदर अलभन्यासामधील अींतगात रस्तते, हदवाब्तीची सोय सादर अलभन्यासाच्या
मींजुरीच्या अ्ी व शतीनुसार मालकाींनी/रहहवाश्याींनी कारणे अपेक्षषेतत आहे .

सदर खाजगी अलभन्यासात नागरी सुववधा ववकलसत करण्यासींबींधी त्काललन पालकमींिी

याींच्या अध्यषेतेतेखाली सलमती स्तथापन करण्यात आली होती. सदर सलमतीच्या लशफारशीींनुसार
व

्यासींदभाात

शासनाने

ननगालमत

केलेल्या

शासन

ननणायानुसार

महानगरपाललकेने

हदनाींक ०७.०१.२००५ चे पररपिक व ्याचबरोबर ८२ खाजगी अलभन्यासाची यादी जाहहर केली.

परीं तु खाजगी अलभन्यासातील रहहवाश्याींनी १/३ खचा वा्ून घेण्यास तयारी दशाववली नाही. सदर
अलभन्यासात मुख्य बाब ही ्यातील रस्तते दर
ु स्ततीसींदभाात आहे . महानगरपाललकेमाफात
अलभन्यास मींजूर करताींना, ्यातील अ्ी व शतीनस
ु ार सदर सुववधा मालकाींनी/रहहवाश्याींनी

सजु स्तथतीत ठे वणे अपेक्षषेतत आहे. अलभन्यासातील रस्तते खाजगी असल्याने ननयमानस
ु ार
महानगरपाललका खाजगी जलमनीवर खचा कर शकत नाही.
(४) प्रश्न लदभ्ावत नाही.
___________
राज्यातील िोिण किनारपट्टीचा दहशतवादी ह््यापासून बचाव िरण्याबाबत
(११)

७९८९ (०६-०४-२०१५).

श्री.वैभव नाईि (िुडाळ), श्री.भरतशेठ गोगावले (महाड),

श्री.सदानांद चव्हाण (धचपळूण), श्री.राधािृष्ट्ण ववखे-पाटील (लशडी) :
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

(१) राज्यातील कोकण ककनारपट्टीला दहशतवादी हल्ल्याचा सवााधधक धोका ननमााण झाला आहे ,
हे खरे आहे काय,

वव.स. १०८ (8)
(२) असल्यास, या ककनारपट्टीपासून मुींबई-गोवा महामागााचे असलेले अींतर, तसेच नजजकच

असलेले कोल्हापूर आणण र्नाधगरीतील पया्न आणण धालमाकस्तथळाींच्या हठकाणी होणारी
पया्काींची

गदी

लषेतात

घेता

दहशतवादी

हल्ल्यापासन
ू

कोकण

ककनारपट्टीवर बचाव

करण्याकररता शासन स्ततरावर कोण्या प्रनतबींधा्मक लपाययोजना आखण्यात आल्या आहे त
वा येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०३-१०-२०१५) : (१) व (२) राज्यातील कोकण ककनारपट्टीमधील हदघी
बींदर जजल्हा रायगड येथे मोठ्या प्रमाणात शस्ति साठा व नागला बींदर येथे आर.डी.एक्स.
सारखे स्तफो्क पदाथा सागरी ककनाऱ्यावर लतरवल्याच्या घ्ना यापव
ू ी घडलेल्या आहे त. तसेच

नागरी मागफे  दहशतवादयाींनी राज्यात प्रवेश केल्याच्या घ्ना दे खील यापूवी घडलेल्या
असल्यामळ
ु े सागरी ककनाऱ्यावर दहशवादी हल्याचा धोका सींभवतो.

कोकण पररषेतेिातील जजल््यात एकूण ३६ सागरी पोलीस ठाणी सागरी ककनाऱ्याच्या

रषेतणासाठी कायारत आहे त. सागरीककनाऱ्यावर पाच जजल््यात ७६ चेकपोस्त् कायाररत असन
ू

्यावर सशस्ति पोलीस अींमलबदार नेमले जातात. ्याींच्याकडून सींशनयत वाहने व र्व्यक्ती चेक
केले जातात. तसेच बऱ्याच चेकपोस्त्वर सुरषेतेच्या ष्ष्ीने सीसी्ीर्व्ही कॅमेरे बसववण्यात आलेले
आहे त. ग्रसाम रषेतक
ननयलमत

बैठका

दल व सागर रषेतक दलाची ननलमाती करण्यात आली असन
ू ्याींच्या

घेतल्याजातात.

कोस्त्ल

हे ल्पलाईन

क्र.

१०९३

व

बल्क

एसएमएस

यींिणाकायाजन्वत करण्यात आलेली आहे . सागरी ककनाऱ्याचे रषेतण करण्यासाठी एकूण ४२ स्तपीड
बो्स सतत गस्तत करतात. सागरी पोलीस ठाण्यातील अधधकारी व अींमलदार याींच्यासाठी नेर्व्ही
व कोस्त्गाडा याींच्या सहकायााने प्रलशषेतण हदले जाते. मजच्छमार बो्ीींचे कलर कोडीींग करण्यात

येत आहे तसेच आप्कालीन पररजस्तथतीत नेर्व्ही, कोस्त्गाडा व इतर सुरषेता यींिणाींशी ्वरीत
सींपका व समन्वय साधण्याकररता कोकण पररषेतेिातील सवा जजल््याींच्या ननयींिण कषेतात
स्तवरमागा यींिणा बसववण्यात येत आहे .
(३)

प्रश्न लदभ्ावत नाही.
___________
राज्यात टीडीआर सांदभाात नव्याने धोरण ठरववण्यासाठी शासनािडून सहसांचालि,
नगररचना याांच्याया अध्यितेखाली सात जणाांचा अभ्यासगट नेम्याबाबत

(१२)

८२६९ (०७-४-२०१५).

श्रीमती माधुरी लमसाळ (पवाती), श्री.जगदीश मुळीि (वडगाव

शेरी), श्री.योगेश हटळे िर (हडपसर), श्री.लभमराव तापि र (खडिवासला) :

सन्माननीय

मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यात ्ीडीआर सींदभाात नर्व्याने धोरण ठरववण्यासाठी शासनाकडून सहसींचालक,
नगररचना याींच्या अध्यषेततेखाली सात जणाींचा अभ्यासग् नेमला असन
सदर ग्ाने
ू
माहे जानेवारी, २०१५ च्या दस
ु ऱ्या आठवडयात शासनास अहवाल सादर केला आहे , हे खरे आहे
काय,

वव.स. १०८ (9)
(२) असल्यास, सदर अहवालात ग्ाने कोणकोण्या लशफारशी केल्या आहे त,
(३) असल्यास, सदर लशफारशीच्या अनुषींगाने शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात
येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१६-१०-२०१५) : (१), (२) व (३) राज्यातील सवा महानगरपाललका तसेच
नगरपाललका हद्दीमधील ववकास आराखड्यातील आरक्षषेतत जागा ्ीडीआरच्या माध्यमातून
ताब्यात

घेण्यासाठी

सुधारीत धोरण

ठरववण्याकररता

शासनाने

हद.११/१०/२०१२ रोजीच्या

पिान्वये अभ्यासग् नेमण्यासाठी सींचालक, नगर रचना, महाराषर राज्य, पुणे याींना कळववले

होते. सींचालक, नगर रचना याींनी ्याींच्या अध्यषेततेखाली अभ्यासग् नेमन
ू अभ्यासग्ाचा
अहवाल शासनास सादर केला आहे . अभ्यासग्ाच्या अहवालातील लशफारशी ववचारात घेऊन

शासनान ्ीडीआर सींबींधधीचे नवीन धोरण जाहीर करण्यासींबींधीची सूचना हद.३०/०४/२०१५ रोजी
जनतेच्या हरकती/सूचना मागववण्यासाठी प्रलसध्द केलेली आहे. ्यावर ननयुक्त अधधकारी याींचा
अहवाल आल्यानींतर सदर धोरण अींनतम करण्याची कायावाही शासनस्ततरावर सर
ु आहे .
(४) लागू नाही.

___________
वरठी (श्ज.भांडारा) या अतीसांवेदनशील गाांवात पोलीस
ववभागाचे दल
ा होत अस्याबाबत
ु ि

(१३)

८८२६ (०६-०७-२०१५).

श्री.रामचांद्र अवसरे (भांडारा) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) वरठी (जज.भींडारा) या अनतसींवेदनशील गावात रे ल्वे स्तथानका जवळ मागील दोन
महहन्याींमध्ये गवगवारचे प्रकार घडल्याने तेथे ता्पुर्या स्तवरपात पोलीस चौकी लावण्यात आली
आहे , हे खरे आहे काय,

(२) परीं तु, सदर पोलीस चौकीला ्ाळे लावलेले असल्याने पोलीस ववभागाचे दल
ा होत आहे, हे
ु षेत
ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर प्रकरणी कोणती कायावाही करण्यात आली वा येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०९-१०-२०१५) : (१) गुन्हे गारीवर वचक ननमााण करण्याकररता व रे ल्वे
स्त्े शन पररसरात प्रवाशाींच्या वदा ळीवर ननयींिण ठे वण्याकररता ता्पुर्या स्तवरपात पोलीस
चौकशी लावण्यात आली होती.

(२) व (३) वरळी (जज.भींडारा) गावामध्ये दरु षेतेि असल्यामळ
ा होत
ु े पोलीस ववभागाचे दल
ु षेत
नाही.

(४) प्रश्न लदभ्ावत नाही.
___________

वव.स. १०८ (10)
रायगड पोलीसाांनी दहशतवादी सांघटनाांशी सांबांधधत िेसमधील फरार
आरोपीांचा शोध घेण्यायाठी ववशेष मोहहम िाढ्याबाबत
(१४)

८९१७ (०७-४-२०१५).

श्री.भरतशेठ गोगावले (महाड) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) रायगड पोलीसाींनी इींडडयन मुजाहहद्दीन, लषकर ए तोयबा, लसमी इ. दहशतवादी सींघ्नाींशी
सींबींधधत केसमधील फरार आरोपीींचा शोध घेण्यासाठी माहे जानेवारी, २०१५ मध्ये ववशेष मोहहम
काढली आहे, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सदर मोहहमेअींतगात कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२१-०८-२०१५) : (१) हे खरे आहे .
(२) सदर प्रकरणामध्ये फरार आरोपीींचे शोधकामी स्तथाननक गुन्हे अन्वेषण शाखा, रायगड याींनी

हदनाींक ६.१.२०१५ अन्वये रायगड जजल््यातील सवा लप ववभागीय पोलीस अधधकारी, सवा
पोलीस ठाणे प्रभारी अधधकारी याींना आींतकवादयाींशी सींबींधधत केसमधील फरार/पाहहजे आरोपीींना
अ्क करणेबाबत. आरोपीींचे फो्ो, ्याींच्या सींपूणा महहतीचा तपशील सावाजननक /गदीचे
हठकाणी लावण्यात आलेले आहे त. तसेच सींपण
ू ा जजल््यामध्ये नाकाबींदी दरम्यान वाहने चेक
करन, माहहती लमळून आल्यास ता्काळ सींपका करणेबाबत, तसेच याबाबत जनतेमध्ये
जनजागत
ृ ी करनजनतेचे सहकाया घेऊन आरोपीींना अ्क करण्यासाठी कसोशीने प्रय्न

करण्यात आला. तथावप सादर फरारी आरोपी रायगड जजल््यात अजस्तत्वात असल्याचा
काहीएक सग
ु ावा लागलेला नाही.
(३) प्रश्न लदभ्ावत नाही.

___________
मुांबईतील ईस्टना ् वे आणण साांता्ुज चें बूर ललांि रोडवरुन येणा-या
वाहनाांमुळे चें बुर छे डानगर येथे होत असलेली वाहतुि िोंडी

(१५) ८९४६ (१०-०४-२०१५).

श्री.जयांत पाटील (इस्लामपूर), श्री.श्जतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा),

श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.अश्जत पवार (बारामती), श्री.राहुल मोटे (पराांडा), श्री.भास्िर
जाधव (गुहागर), श्री.हदलीप वळसे-पाटील (आांबेगाव), श्री.हनुमांत डोळस (माळलशरस), श्री.राहुल
जगताप (श्रीगोंदा), श्री.प्रहदप जाधव-नाईि (किनवट), श्री.अवधूत तटिरे (श्रीवधान), श्री.हदलीप
सोपल (बाशी), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्री.पाांडुरां ग बरोरा (शहापूर) :

सन्माननीय

मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मुींबईतील ईस्त्ना ्ीवे आणण साींताक्रुज चें बूर ललींक रोडवरन येणा-या वाहनाींमळ
ु े चें बुर
छे डानगर येथे होणारी वाहतुक कोंडी फोडण्यासाठी समाींतर लड्डाणपूल ठाण्याच्या हदशेने

जाण्यासाठी सायन येथे लड्डाणपूल तसेच नवी मुींबईतून ठाण्याच्या हदशेने येण्यासाठी
लड्डाणपूल, ठाणे कल्याण लभवींडी भागातील वाहतुकीसाठी प्रकल्प अहवाल, या मुींबई आणण
पररसरासाठी पायाभूत सुववधा लभारण्यासाठी एमएमआरडीएने माहे जानेवारी, २०१५ मध्ये वा
्या दरम्यान मान्यता हदली आहे, हे खरे आहे काय,

वव.स. १०८ (11)
(२) असल्यास, ्यानुसार शासनाने आतापयंत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) अदयाप कोणतीच कायावाही केली नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२८-०७-२०१५) : (१) व (२) मुींबईतील ईस्त्ना ्ीवे आणण साताींक्रुझ चें बूर
ललींक रोडवरन येणा-या वाहनाींमळ
ु े चें बुर छे डानगर येथे होणारी वाहतूक कोंडी फोडण्यासाठी

समाींतर लड्डाणपूल, ठाण्याच्या हदशेने जाण्यासाठी सायन येथे लड्डाणपूल, नवी मुींबईतून
ठाण्याच्या हदशेने येण्यासाठी लड्डाणपूल या कामाींचे अींदाजपिक व सववस्ततर प्रकल्प अहवाल
तयार करण्याचे काम सुर असन
ू सदर काम मुींबई महानगर प्रदे श ववकास प्राधधकरणाच्या
स्ततरावर सर
ु आहे .

ठाणे-लभवींडी-कल्याण पररसरातील व सभोवतालच्या षेतेिात होणारा ववकास,

वाढ व रोजगार वाढ लषेतात घेवन
ू मुींबई महानगर प्रदे श ववकास प्राधधकरणातफफे 

लोकसींख्या
या मागाावर

योय ती सावाजननक जलद पररवहन र्व्यवस्तथेची (MRTS) पून्हा तपासणी करन सववस्ततर

प्रकल्प अहवाल तयार करण्याकरीता सल्लागाराची ननवड करण्यात आली असून पुढील काम
मींब
ु ई महानगर प्रदे श ववकास प्राधधकरणाच्या स्ततरावर प्रगतीपथावर आहे .
(३) प्रश्न लदभ्ावत नाही.

___________
एमएमआरडीएने वसई तालुक्यासाठी मांजूर िेले्या अनेि
िामाांसाठी आधथाि तरतूद न िे्याबाबत

(१६)

९१०६ (०६-०४-२०१५).

श्री.हहतेंद्र ठािूर (वसई) :

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

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) एमएमआरडीएने वसई तालुक्यासाठी मींजूर केलेल्या अनेक कामाींसाठी अदयापपयंत
आधथाक तरतूद करण्यात आलेली नाही, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (३०-०७-२०१५) : (१) हे खरे नाही.
(२) मुींबई महानगर प्रदे शातील ग्रसामीण षेतेिाच्या ववकासाकररता मब
ुीं ई महानगर प्रदे श ववकास
प्राधधकरणामाफात एकाज्मक ग्रसाम ववकास योजनेतींगत
ा जजल्हा पररषद ठाणे याींनी सन २००९

मध्ये स्तथाननक आमदाराींच्या सहमतीने वसई तालक्
ु यातील १० गावे ननवडून ्याींचे २१ कामाींचे
प्रस्तताव प्राधधकरणास हस्तताींतर केले आहे . सदर १० गावातील एकूण र. २.५ को्ीच्या

एकूण २१ कामाींना प्राधधकरणाने मींजूरी हदली असन
ू आतापयंत र. २.४ को्ी इतका ननधी

ववतरीत करण्यात आला आहे . सदर २१ कामाींपक
ै ी १८ कामे पूणा झाली असन
ू लवाररत ३ कामे
प्रगतीपथावर आहे त.

(३) प्रश्न लदभ्ावत नाही.
___________

वव.स. १०८ (12)
शासनाने ठरवून हदले्या बाांधिाम निाशापैि एखादा आराखडा श्ज्हा
अधधिाऱ्याांिडे अजा िे्यास बाांधिाम िरता येईल अशी “टाइप प्लान”
ची योजना शासनाने लागू िे्याबाबत
(१७)

९२५७ (१५-०७-२०१५).

श्री.सुरेश गोरे (खेड आळां दी) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

स्तवत:च्या

मालकीच्या

दोन

गुींठ्यापयंत

च्या

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

जागेवर

घर

बाींधावयाचे

असल्यास

वास्ततुववशारद (arkitech) व बाींधकाम ववकसन शुल्क भरण्याची गरज नाही व शासनाने ठरवून
हदलेल्या बाींधकाम नकाशापैकी एखादा आराखडा जजल्हा अधधकाऱ्याींकडे अजा केल्यास बाींधकाम
करता येईल अशी “्ाइप प्लान” ची योजना शासनाने लागू केल्याचा ननणाय घेतला आहे , हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, ननणायाच्या अनुषग
ीं ाने अींमलबजावणीची सदय:जस्तथती काय आहे व याबाबतची
माहहती जजल्हा व तालुका स्ततरावर लपलब्ध करन दे ण्यात येणार आहे काय,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१६-१०-२०१५) : (१) व (२) होय.
राज्यातील ज्या षेतेिाींसाठी महाराषर प्रादे लशक ननयोजन व नगर रचना अधधननयम, १९६६
(यापढ
ु े “लक्त अधधननयम” असे लल्लेणखलेले) मधील तरतद
ू ीींनस
ु ार प्रादे लशक योजना मींजरू
झालेली आहे अथवा प्रारप प्रादे लशक योजना तयार असल्याववषयी नो्ीस प्रलसध्द करण्यात

आलेली आहे . अशा षेतेिाींमध्ये (यापुढे “लक्त षेतेि”े असे लल्लेणखलेले) लक्त अधधननयमाच्या
कलम

१८

अन्वये

सींबींधधत

जजल्हाधधकारी

याींचेकडून

ववकास/बाींधकाम

परवानगी

घेणे

बींधनकारक आहे. ववववध कारणास्ततव छोट्या आकाराच्या अधधकृत भख
ू ींडामधील वैयजक्तक
स्तवरपाच्या घराींच्या बाींधकामाींसाठीदखील अशी बाींधकाम परवानगी लमळण्यास सींबींधधताींना
आवाजवी ववलींब होत असल्याची बाब शासनाच्या ननदशानास आली आहे . या पाश्वाभूलमवर अशा
लहान भख
ू ींडाींसाठी, भूखींड षेतेिासापेषेत प्रमाणभूत बाींधकाम नकाशाींच्या (Type Design) आधारे
द्रत
ु गतीने

बाींधकाम

परवानगी दे ण्याबाबत

धोरणा्मक

ननणाय

शासनाने

हद.०३/०१/२०१५

रोजीच्या शासन ननणायान्वये अींनतमरर्या घेतला असन
ू ्यानष
ु ींगाने शासन ननणाय ननगालमत
करन सवा जजल्हाधधकारी तसेच नगर रचना कायाालयाींना कळववण्यात आलेले आहे.
(३) लागू नाही.

___________
सुिळी (ता.सािोली, श्ज.भांडारा) येथील युविाचा मत
ृ दे ह

(१८)

झाडाला लटिले्या अवस्थेत सापड्याबाबत

९७६९ (१९-०८-२०१५).

श्री.राजेश िाशीवार (सािोली) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

(१) सुकळी (ता.साकोली, जज.भींडारा) येथील रामचींद्र ऊफा शेखर ननखारे या २५ वषीय युवकाचा
मत
ृ दे ह हदनाींक ४ जानेवारी, २०१५ रोजी झाडाला ल्कलेल्या अवस्तथेत सापडला, हे खरे आहे
काय,

वव.स. १०८ (13)
(२) असल्यास, सदर युवकाची आ्मह्या नसन
ू ह्या करण्यात आली असल्याची तक्रार

हदनाींक ५ जानेवारी, २०१५ रोजी पोलीस स्त्े शन, साकोली येथे करण्यात आली परीं तू अदयाप
सदर प्रकरणातील दोषीींचा तपास लागला नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर प्रकरणी तपासास ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२१-०८-२०१५) : (१) होय.
(२) सदर प्रकरणी हदनाींक ०५ जानेवारी, २०१५ रोजी पोलीस स्त्े शन, साकोली येथे श्री.रामचींद्र
ननखारे याींच्या वडडलाींनी लेखी अजा हदला. परीं तु हदनाींक ०४ जानेवारी, २०१५ रोजीला अकस्तमात
म्ृ यूची मगा क्र.३/१५ फौजदारी प्रकक्रया सींहहता कलम १७४ अन्वये नोंद करण्यात आली होती.

पोलीस तपासात सादर यव
ु काचा म्ृ यू कोण्याही घातपाताने अथवा ह्येच्या लद्देशाने

झाला असल्याचे कोणतेही पुरावे लमळून आले नाहीत.

या प्रकरणी शेवववच्छे दन अहवाल व जर्व्हसेरा ररपो्ा यावरप वैदयकीय अधधकारी,

लपजजल्हा रणालय, साकोली याींनी हा म्ृ यू Hanging

असे लेखी आपल्या अलभप्रायात

म्ह्ले आहे .

सदर प्रकरणी युवकाची ह्या झालेली नसून आ्मह्या झाली आहे व या प्रकरणी कोणी

दोषी असल्याबाबत ननषपन्न झालेली नाही. लपववभागीय अधधकारी, साकोली हे या प्रकरणाचा
स्तवतींिपणे तपास करीत आहे त.
(३) प्रश्न लदभ्ावत नाही.
___________
नगरपसरषद लमरगा, श्ज.लस्मानाबाद येथे अनेि वषाापासून िायारत असले्या
वगा-४ च्याया िमाचाऱ्याांना वगा-३ या पदावर पदोन्नती दे णे

(१९)

९९४९ (०६-४-२०१५).

श्री.ज्ञानराज चौगुले (लमरगा) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) नगरपररषद लमरगा, जज.लस्तमानाबाद येथे अनेक वषांपासून कायारत असलेल्या वगा-४ च्या
कमाचाऱ्याींना

वगा-३

या

पदावर

पदोन्नती

दे णेबाबत

लमरगा-लोहारा

येथील

स्तथाननक

लोकप्रनतननधीींनी जजल्हाधधकारी, लस्तमानाबाद याींना हदनाींक १२ जानेवारी, २०१५ रोजी लेखी
पिादवारे सुधचत केले होते, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, लक्त ननवेदनाच्या अनुषींगाने सींबींधधताींदवारे कोणती कायावाही करण्यात आली
वा येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२३-१०-२०१५) : (१) होय.
(२) वगा ४ च्या कमाचा-याींना पदोन्नती दे ण्यासींदभाात हद. १८.०५.२०१५ रोजी पदोन्नती
सलमतीची बैठक आयोजीत केली होती. तथापी सलमतीला कमाचारी पदोन्नतीसाठी पाि आढळले
नाहीत.
(३) प्रश्न लदभ्ावत नाही.
___________

वव.स. १०८ (14)
सेनगाव व गोरे गाव तसेच िनेरगाव नािा पोलीस चौि (ता.सेनगाव, श्ज.हहांगोली)
या पोलीस स्टे शन व पोलीस चौि च्याया इमारती
अनतशय मोडिळीस आ्याबाबत
(२०)

१२४६६ (०७-०४-२०१५).

श्री.तानाजी मुटिुले (हहांगोली) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

(१) सेनगाव व गोरे गाव तसेच गोरे गाव पोलीस स्त्े शन अींतगात येणारी कनेरगाव नाका पोलीस
चौकी (ता.सेनगाव, जज.हहींगोली) या पोलीस स्त्े शन व पोलीस चौकीच्या इमारती अनतशय
जन्
ु या असन
ू मोडकळीस आल्या आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर हठकाणी नववन इमारतीचे बाींधकाम करण्याबाबत शासनाकडून काय
कायावाही करण्यात आली आहे वा येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०६-१०-२०१५) : (१) ब (२) हे खरे नाही.
(३)

प्रश्न लदभ्ावत नाही.
___________
महापाललिेच्याया िे.ई.एम आणण नायर रुणालयातील ि-किरण ववभागात
िाम िरणाऱ्या िमाचाऱ्याांचे आरोय धोक्यात आ्याबाबत

(२१)

१३०२९ (०७-४-२०१५).

अॅड.वारीस पठाण (भायखळा), प्रा.वषाा गायिवाड (धारावी),

श्री.अस्लम शेख (मालाड पश्श्चम), श्री.अलमन पटे ल (मुांबादे वी), श्री.िुणाल पाटील (धळ
ु े
ग्रामीण) :

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मींब
ु ई महापाललकेच्या के.ई.एम आणण नायर रणालयातील षेत-ककरण ववभागात काम
करणाऱ्या कमाचाऱ्याींचे आरोय धोक्यात येवन
ू षेत-ककरण ववभागात काम करणारे कमाचारी हे

सतत ककरणो्सगांच्या साननध्यात असल्याने ्याींच्या ककरणो्सगााचा दषु पररणाम होतो,
्याींच्या शरीरावर ककरणो्सगा ककती प्रमाणात झाला आहे हे मोजण्यासाठी या कमाचाऱ्याींना
थमोल्युलमननसें् डेलसमी्र (्ीएलडी) बॅच हदला जातो, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या कमाचाऱ्याींच्या आरोयाच्या ष्ष्ीने महापाललकेतफफे  कोणते खबरदारीचे पाऊल
लचलण्यात आले तसेच ्याींचे पन
ु वासन व आधथाक भरपाईसाठी कोणता धोरणा्मक ननणाय
घेण्यात आला आहे वा प्रस्तताववत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१९-१०-२०१५) : (१) हे खरे आहे . मुींबई महानगरपाललकेच्या के.ई.एम.

आणण नायर रणालयाती षेत-ककरण ववभागात काम करणा-या कमाचा-याींना ककरणो्सगााचा
दषु पररणाम

मोजण्यासाठी

दे ण्यात

येणारे

थमोल्युननलमसेड

डेलसलम्र

(्ीएलडी)

बॅचेस

बी.ए.आर.सी ने प्रमाणणत केलेल्या रे नेन्े क लॅ बोरे ्री प्रा.लल. या कींपनीकडून िैमालसक त्वावर
घेण्यात येतात व ्यानुसार कमाचा-याींना सदर बॅच पुरववण्यात येतात.

वव.स. १०८ (15)

(२) थमोल्युननलमसेड डेलसलम्र (्ीएलडी) बॅचेस हे ककरणो्सगााचा दषु पररणामाचे मोजमाप
करण्यासाठी वापरले जातात.

्ीएलडी बॅचस
े
वापरल्याने कमाचा-याींचे िैमालसक त्वावर

ककरणो्सगााचा दषु पररणाम मोजला जातो.

ककरणो्सगााच्या कषेतेत काम करणा-या कमाचाऱ्याींना या दषु पररणामापासन
सींरक्षषेतत
ू

करण्यासाठी कॉल्यूमी्र प्रो्े क््ीर्व्ह, मॅकॅननकल बॅररअसा, लेड ॲप्रन, लेड लास, थॅराईडख ्,

गोनललशल्डससारखी लपकरणे लपलबध आहे त. ही लपकरणे वापरल्यास षेत-ककरणाींपासून
कमाचा-याींचे सींरषेतण होते.

षेत-ककरणापासून होणारे दषु पररणाम ननदानसूचक पध्दतीचे असल्यामुळे दषु पररणाम

होण्याची शक्यता कमी असते.
(३) प्रश्न लदभ्ावत नाही.

___________
राज्यात औयोयोधगि वविासाला चालना दे ण्यासाठी लयोयोगाांसाठी
परवाने दे ण्याच्याया धोरणात मोठे बदल िरण्यात आ्याबाबत
(२२)

१३०४६ (०९-०४-२०१५).

अॅड.वारीस पठाण (भायखळा) :

सन्माननीय िामगार मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यात औदयोधगक ववकासाला चालना दे ण्यासाठी लदयोगाींसाठी परवाने दे ण्याच्या धोरणात
मोठे बदल करण्यात आले असन
ू ३०० पेषेता कमी कामगार असल्यास मालकाला केर्व्हाही
कारखाना बींद करता येणार तसेच २० पेषेता कमी कामगार असल्यास अशा लदयोगाींना कामगार
कायदयातून वगळले जाणार आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, राज्यातील लदयोग वाढववण्यासाठी शासनातफफे  प्रय्न केले जात आहे त, हे ही
खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सींघ्ीत व असींघ्ीत कामगाराींच्या हहताच्या ष्ष्ीने शासनातफफे  कोणता
धोरणा्मक ननणाय घेण्यात आला वा प्रस्तताववत आहे,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. प्रिाश मेहता (२२-०७-२०१५) : (१) हे अींशत: खरे आहे .
(२) हे खरे आहे .
(३) राज्यात औदयोधगकीकरणाला चालना लमळावी आणण अधधकाधधक रोजगार ननलमाती र्व्हावी
याकरीता कामगार कायदयात सध
२०
ु ारण करण्याची बाब शासनाच्या ववचाराधीन असन
ू
कामगार

कायदयामध्ये

सध
ु ारणा

करण्यासाठी

अभ्यास

करन

शासनास

अहवाल

सादर

करण्यासाठी कामगार आयुक्त याींच्या अध्यषेततेखाली सलमती गठीत करण्यात आलेली आहे .

राज्यातील बाींधकाम षेतेिात काम करणा-या जास्ततीत जास्तत कामगाराींची महाराषर

इमारत व इतर बाींधकाम कामगार कल्याणकारी मींडळाकडे नोंदणी र्व्हावी या ष्ष्ीकोनातन
ू
मींडळामाफात ववववध माध्यमाींदवारे जनजागत
ृ ी करण्यात येत आहे .
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केंद्र शासनाच्या असींघ्ीत कामगार सामाजजक सुरषेता अधधननमय, २००८ अन्वये

राज्यातील सवाच षेतेिातील असींघ्ीत कामगाराींसाठी राज्यस्ततरावर “महाराषर राज्य सामाजजक
सुरषेता मींडळ”

स्तथापन करण्याचे प्रस्तताववत असून सदर मींडळामाफात असींघ्ीत कामगाराींची

नोंदणी करन ्याींना काडा ववतरीत करण्याची बाब शासनाच्या ववचाराधीन आहे . ्यानस
ु ार
नोंदणीकृत काडाधारक असींघ्ीत कामगार हे केंद्र शासन व राज्य शासनामाफात राबववल्या
जाणा-या ववववध सामाजजक सुरषेता योजनाींचा लाभ घेऊ शकतील
(४) प्रश्न लदभ्ावत नाही.

___________
सोलापूर श्ज््यात पोललसाांच्याया सांख्येच्याया प्रमाणात पोललस वसाहतीत घरे नस्याबाबत
(२३)

१३४५० (०७-०४-२०१५).

श्री.सभ
ु ाष दे शमुख (सोलापूर दक्षिण) :

सन्माननीय

मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) सोलापूर जजल््यात पोललसाींच्या सींख्येच्या प्रमाणात पोललस वसाहतीत घरे नाहीत असे
ननदशानास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) तसेच पोललस मुख्यालय सोलापूर येथील पोललस ननवासस्तथाने १९१६ साली ननमााण केलेली
असन
ू या वास्ततू ताींत्रिकष्षट्या धोकादायक व जीणा झालेल्या आहे त, असे ननदशानास आले
आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, पोललसाींच्या वसाहतीत घरे वाढ करण्यासाठी कोणती कायावाही केली वा
करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०६-१०-२०१५) : (१) होय.
(२) व (३) सोलापरू शहरातील पोलीस ववभागाच्या काही पोलीस वसाहती जीणा झालेल्या
आहे त. माळलशरस येथे नवीन ननवासस्तथानाचे बाींधकाम सुर आहे . काही अन्य हठकाणी
ननधीच्या लपलब्धतेनुसार ननवासस्तथाने बाींधण्याची बाब शासनाच्या ववचाराधीन आहे.
(४) प्रश्न लदभ्ावत नाही.

___________
ठािुर सांिुल (िाांहदवली पूव)ा पसरसरामध्ये व ९० कफट रोड येथे
सरिा पाकिाग मोठ्या प्रमाणात होत अस्याबाबत

(२४)

१३५८७ (०७-०४-२०१५).

श्री.अतल
भातखळिर (िाांहदवली पूव)ा :
ु

सन्माननीय

मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) ठाकुर सींकुल (काींहदवली पूव)ा पररसरामध्ये व ९० कफ् रोड येथे ररषेता अनधधकृतपणे लभी
केली जात असल्याचे स्तथाननक रहहवासी व लोकप्रनतननधीींनी वारीं वार तक्रारी हदल्या आहे त, हे
खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, ्यामुळे वाहतक
ु ीची गींभीर समस्तया ननमााण झाली आहे हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, पररसरामध्ये ररषेता पाक ग मोठया प्रमाणात होत आहे व तसेच ररषेता पाक ग
माकफया तयार होत आहे त, हे ही खरे आहे काय,
(४) असल्यास, ररषेताच्या आडोशामध्ये गदल्
ु ले तसेच समाजकीं्कामाफात ववघातक गोष्ी होत
असल्याचे ननदशानास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(५) असल्यास, ररषेता पाक ग व समाजकीं्क लोकाींवर प्रशासनाने काय कारवाई केली आहे ,
असल्यास, ्याचे स्तवरप काय,
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०४-०८-२०१५) : (१) काींहदवली (पूव)ा भागातील ठाकूर सींकुल व ९० फु्
रोड या पररसराती पाक गबाबत स्तथाननक रहहवाशाींकडून तक्रारी प्राप्त झाल्या आहे त.

(२) सदर हठकाणी वाहतक
ू ीच्या सींदभाात कोणतीही गींभीर समस्तया ननमााण झाली नाही.

(३) ९० फु्ी रोडवर रािी ९.०० नींतर गावदे वी रोड पररसरातील रहहवाशाींच्या ररषेता व इतर
वाहनाींची पाक ग होत असते. तथावप, ररषेता पाक ग माकफया तयार होत असल्याचे ननदशानास
आलेले नाही.
(४) व (५) या पररसरात अींमली पदाथााचे सेवनकरणा-या इसमाींवर या वषी ९ जणाींवरकारवाई
करण्यात आली आहे .
९० फु्ी मागाावर वाहतूकीस अडथळा ठरणा-या १५३ वाहनाींवर कारवाई केली आहे .

तसेच, समतानगर पोलीस ठाणे येथे एका वाहनचालकाींववरध्द कारवाई करण्यात आली आहे .
(६) प्रश्न लदभ्ावत नाही.
___________
राज्यातील अनधधिृत बाांधिामे ननयलमत िरण्यािसरता राज्य शासनाने
मा.सीताराम िांु ठे याांच्याया अध्यितेखाली नेमले्या सलमतीबाबत

(२५)

१४७३३ (०७-०४-२०१५).

श्री.जगदीश मळ
ु ीि (वडगाव शेरी) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री

(१) राज्यातील अनधधकृत बाींधकामे ननयलमत करण्याकररता राज्य शासनाने सीताराम कींु ठे

याींच्या अध्यषेततेखाली नेमलेल्या सलमतीने आपला अहवाल राज्य शासनास माहे फेब्रुवारी,
२०१५ रोजी सादर केला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, अहवालानुसार कुठल्या लशफारशी करण्यात आल्या असून या लशफारशीस
अनुसरन शासनाने धोरण ठरववले आहे काय,

(३) असल्यास, या अहवालावर कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१६-१०-२०१५) : (१) होय.
(२), (३) व (४) अनधधकृत बाींधकामे व तयावर कायावाही सींबध
ीं ाने मा.लच्च न्यायालयात ववववध

जनहीत याधचका दाखल झाल्या आहे. या याधचकाींमधील अनधधकृत बाींधकामासींबींधी पाररत
झालेल्या न्यायालयीन ननणायाचा अभ्यास करन सदर अहवालावर शासनस्ततरावर कायावाही
करण्याचे काम सुर आहे .

___________

पुणे शहराचा जुन्या हद्दीचा वविास आराखडा तयार िरण्याबाबत
(२६)

१५९७९

(१५-१०-२०१५).

श्री.लभमराव

तापि र

(खडिवासला) :

सन्माननीय

मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पुणे शहराचा जुन्या हद्दीचा ववकास आराखडा तयार करताना प्रशासनाने सर्व्हफे  नींबर चक
ु ीचे
दशावन
ू अशा ७१ चक
ु ा केल्या आहे, हे खरे आहे काय,

(२) तसेच ववलशष् र्व्यक्ती आणण त्रबल्डराींसाठी आरषेतणे बदलली आहे , हे खरे आहे काय,
(३) असल्यास, शहरातील मोठ्या इमारती, धथए्र, मॉल याींच्या समोरील रस्त्याींची रीं दी १५
मी्र असताींना ववलशष् र्व्यक्ती आणण त्रबल्डराींच्या हहतासाठी १२ मी्र करण्याचे सुचववले
आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) लक्त प्रकरणी चौकशी करन कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१६-१०-२०१५) : (१), (२), (३) व (४) पुणे शहराचा वाढीव मुळे हद्दीचा

प्रारप ववकास आराखडा, महाराषर प्रादे लशक व नगर रचना अधधननयम १९६६ चे कलम २६
अन्वये हद.२८ माचा, २०१३ रोजी प्रलसध्द झाला आहे . यामधील ववदयमान जमीन वापर
नकाशामध्ये असलेल्या िट्
ु या, आरषेतण बदलाबाबत महासभेचे ववसींगत ठराव, ननयोजन
सलमतीचे सदस्तयाींचे ववसींगत अहवाल तसेच ननयोजन सलमतीच्या अहवालावर ननयोजन

प्राधधकरणाने ववहहत कालावधीमध्ये प्रारप ववकास आराखडा अधधननयमाचे कलम ३० अन्वये
शासनास सादर करण्याबाबत ननणाय न घेतल्याने शासनाने हद.२७ माचा, २०१५ चे आदे शान्वये
महाराषर प्रादे लशक व नगर रचना अधधननयम १९६६ चे १६२ अन्वये आराड्याबाबतची पढ
ु ील
कायावाही करणेकरीता मा.ववभागीय आयुक्त याींच्या अध्यषेततेखाली महापाललका आयुक्त पुणे व
सहसींचालक, नगर रचना

याींची सलमती गठीत केली

आहे. सदर सलमतीतफफे 

फेरतपासणी होऊन ववकास योजना आराखडा शासनास सादर करण्यात येणार आहे .
(५) प्रश्न लदभ्ावत नही.
___________

सवाकष
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खडिवासला येथील नवचैतन्य सोसायटी, वारजे जिातनािा मध्ये िोणतीही
परवानगी न घेता मोबाईल टॉवर बसववण्यात आ्याबाबत
(२७)

१५९८४

(०८-०४-२०१५).

श्री.लभमराव

तापि र

(खडिवासला) :

सन्माननीय

मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) खडकवासला (जज.पुणे) येथील नवचैतन्य सोसाय्ी, वारजे जकातनाका मध्ये कोणतीही
परवानगी न घेता मोबाईल ्ॉवर बसववण्यात आला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, कींपनीने शासनाच्या सींबींधधत खा्याकडे मोबाईल ्ॉवर ननयमाजन्वत करण्याचा
प्रस्तताव दाखल केला नाही, हे ही खरे आहे काय,
(३) तसेच शासनाकडून नववन ्ॉवर परवाना व अजस्तत्वातील ्ॉवर ननयमाजन्वत करणेबाबत

ननयमावली प्रलसध्द केल्यानुसार हदनाींक ४ सप््ें बर, २०१४ रोजी ही ्ॉवर ननयमाजन्वत
करण्याची अखेरची मुदत हदली आहे , हे खरे आहे काय,

(४) असल्यास, हदलेल्या मुदतीत नवचैतन्य सोसाय्ी, वारजे जकात नाका मध्ये बसववलेला
्ॉवर ननयमावलीतील तरतद
ु ीनस
ु ार ननयमाजन्वत करन घेतला नसतानाही शासनाकडून सदर
्ॉवर काढण्याची कायावाही केली गेली नाही, हे खरे आहे काय,
(५) नसल्यास, ववलींबनाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१६-१०-२०१५) : (१) होय.
(२) होय.
(३) होय.
(४) मा.मुींबई लच्च न्यायालयामध्ये IT / TSP याींनी याधचका क.२०४३/२०१४, २०४७/२०१४,
हद.२२/०९/२०१४ रोजी दाखल करन हद.०४/०३/२०१४ रोजीच्या शासन ननयमावलीस आर्व्हान

दे ऊन अजस्तत्वातील ्ॉवर पाडून नयेत म्हणून मनाई हुकूम आणल्यामुळे कारवाई सध्या
स्तथधगत आहे . सदर हठकाणचा मोबाईल ्ॉवर ननयलमत करण्यासाठी हद.०२/०१/२०१५ रोजी
प्रस्तताव पण
ु े महानगरपाललकेकडे सादर झालेला आहे .

(५) मा.मुबई लच्च्ा न्यायालयातील लपरोक्त न्यायप्रववष् याधचकेमुळे कारवाई करणे पुणे
महानगरपाललका प्रशासनास शक्य झाले नाही.

___________

वास्तुलश्पिार पदवीधर नसताना सुध्दा तुमसर
नगरपसरषदे ची हदशाभूल िे्याबाबत

(२८)

१६१९२ (०८-०४-२०१५).

श्री.राजेश िाशीवार (सािोली) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

(१) वास्ततलु शल्पकार पदवीधर नसताना सध्
ु दा तम
ु सर नगरपररषदे ची हदशाभल
ू करन श्री.हदपक
कठाने, रा.तुमसर, जज.भींडारा याींनी सन २००३-२००४ या वव्तीय वषाात दललतवस्तती योजनेच्या
कामाचे अींदाजपिक तयार करन वास्ततुलशल्पकार म्हणून २ लाख ७६ हजार रपये लचल केलेली
आहे , हे खरे आहे काय,

वव.स. १०८ (20)
(२) असल्यास, या सींदभाात मुख्य अधधकारी, नगरपररषद तुमसर याींनी हदनाींक २३ नोर्व्हें बर,
२०१२ रोजी श्री.कठाने याींना लचल म्हणून घेतलेली रक्कम परत करण्याबाबत पिादवारे
कळववले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, जजल्हाधधकारी भींडारा याींचे हदनाींक २ जुल,ै २०१२ च्या आदे शानुसार जबाबदार
र्व्यक्तीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (३०-०६-२०१५) : (१), (२), (३) व (४) सन २००३-२००४ या वव्तीय वषाात
दललत वस्तती सध
ु ार योजनेअींतगात श्री.हदपक कठाने, रा.तुमसर, जज.भींडारा याींना वास्ततुलशल्पकार

म्हणन
कोणतयाही प्रकारची रक्कम अदा करण्यात आलेली नाही. सींबींधधत कायाालयीन
ू

दस्ततोवजाींची तपासणी केली असता सन २००४-२००५ या वव्तीय वषाात वास्ततुलशल्पकार म्हणून
दललत वस्तती सध
ु ार योजनेअींतगा श्री.हदपक कठाने याींना दललत वस्तती सुधार योजनेअींतगात
रपये २ लाख ७६ हजार रपये इतक्य रक्कमेचे प्रदान करण्यात आले असल्याचे जजल्हाधधकारी
याींनी नमद
ु केले आहे .

या सींदभाात स्तथाननक लेखा पररषेतणाींतगात लेखाआषेतेप घेण्यात आले असून जबाबदारी

ननजश्चत करण्याकररता चौकशी सर
ु करण्यात आली असल्याचे जजल्हाधधकारी याींनी नमुद केले
आहे .

___________
दहहसर (प) मुांबई येथील महानगरपाललिेच्याया खेळाच्याया
मैदानाचा बेिायदा घेतलेला ताबा

(२९)

१६२७८ (१९-०५-२०१५).

श्री.राधािृष्ट्ण ववखे-पाटील (लशडी) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

(१) दहहसर (प) मींब
ु ई येथील महानगरपाललकेच्या हररदास पाका मधील आचाया ववनोबा भावे

मैदानावर स्तथाननक नगरसेववका व ्याींच्या महहला कायाक्याींनी बेकायदा ताबा लमळववण्याची
घ्ना नक
ु तीच ननदशानास आली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, माहहती अधधकाराबाबतच्या ननणायात सींबींधधत मैदान मुलाींना खेळण्यासाठी
दे ण्यात यावे असे आदे श राज्य माहहती आयक्
ु ताींनी हदले, हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास,

लक्त

पाकाचे

सुशोलभकरण

रहहवाशाींचा

ववरोध

डावलून

या

भागातील

नगरसेववकेनी केले व ्याचा ताबा आपल्या माहहती कायाक्यांकडे हदला, हे खरे आहे काय,
(४) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, ्यात काय ननषपन्न झाले,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१६-१०-२०१५) : (१) हे खरे नाही. दहहसर (प.) हररदास पाका येथील
आचाया ववनोबा भावे मैदान हे बह
ु ई महानगरपाललकेच्या ताब्यात आहे .
ृ न्मींब
(२) हे खरे नाही.
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(३)

हे

खरे

नाही.

सदर

मैदान

हे

महानगरपाललकेतफफे 

ननयुक्त

करण्यात

आलेल्या

कींिा्दारामाफात परररक्षषेतत करण्यात येत असून कींिा्दारामाफात माळी व सुरषेता रषेतक तैनात
केलेले आहे .

(४) व (५) प्रश्न लदभ्ावत नाही.
___________
धुळे श्ज््यातील पाझांरा नदी पसरसरात पयाटन स्थळ बनववण्याबाबत
(३०)

१६४५३ (१०-०८-२०१५).

श्री.िुणाल पाटील (धळ
ु े ग्रामीण), श्री.डी.एस.अहहरे (सा् ),

श्री.लदे लसांग पाडवी (शहादा), श्री.अलमन पटे ल (मुांबादे वी), श्रीमती ननमाला गाववत (इगतपूरी),
श्री.अस्लम शेख (मालाड पश्श्चम) :
काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील

(१) धुळे जजल््यातील पाझींरा नदी पररसरात स्तवच्छता मोहहम राबवून तेथे पया्न स्तथळ
बनववले जाणार असल्याचे

माहे मे, २०१५ मध्ये वा ्यादरम्यान ननदशानास आले आहे , हे खरे

आहे काय,
(२)

असल्यास,

अशा

अलभनव

प्रकल्पाचे

लहदष्

साधण्याच्या

ष्ष्ीने

शासनाने

काय

लपाययोजना केल्या आहे त,
(३) नसल्यास, ्यामागील ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०६-१०-२०१५) : (१) नाही. तथावप, प्रश्नाधधन स्तथळी स्तवच्छता मोहीम
राबववण्यात आली आहे. धुळे महानगरपाललकेमाफात नदी सींवधान योजनेंतगात पाझरा नदी
सुधार प्रस्तताव पयाावरण ववभागास सादर करण्यात आलेला आहे .
(२) प्रश्न लदभ्ावत नाही.
(३) प्रश्न लदभ्ावत नाही.

___________

राज्यातील इमारत आणण इतर बाांधिाम ि्याण मांडळाला िामगाराांना
सुरिा, आरोय आणण ि्याणिारी सेवा पुरववण्याबाबत
(३१)

१६८२७ (१२-०८-२०१५).

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

डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), प्रा.ववरें द्र जगताप (धामणगाव रे ्वे), श्री.भास्िर जाधव (गुहागर),

श्री.अवधूत तटिरे (श्रीवधान), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.अननल िदम (ननफाड), श्री.सांतोष

दानवे (भोिरदन), श्री.िालीदास िोळां बिर (वडाळा), श्री.नसीम खान (चाांहदवली), श्री.िुणाल
पाटील (धुळे ग्रामीण), प्रा.वषाा गायिवाड (धारावी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पश्श्चम) :
सन्माननीय िामगार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) शासनाने बाींधकाम र्व्यवसायातील नाका कामगारासाठी राज्यात मुींबईसह ठाणे, नवी मुींबई,

पुणे, नालशक, कोल्हापूर, नागपूर, औरीं गाबाद,कोल्हापूर व जालना या महानगरात मोठया

वव.स. १०८ (22)
प्रमाणात कायारत असलेल्या कामगाराींची कामगार कल्याण खा्याच्या लदासीन व्ृ तीमळ
ु े ३३
लाख कामगारापैकी केवळ १ लाख ९२ हजार कामगाराींची नोंदणी केल्यामळ
ु े ्यातील
स्तथलाींतररत झाले असल्याने शासनाकडे केवळ ८२ हजार कामगाराींची माहहती लपलब्ध
असल्याने लवारीत ३१ लाखाींच्यावर कामगार शासनाच्या आरोय व अपघात ववमाच्या
लाभापासून वींधचत राहहले असल्याचे बाब सप््ें बर, २०१३ मध्ये वा ्या सुमारास ननदशानास
आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) राज्यातील असींघ्ीत कामगाराींच्या कल्याणासाठी राज्य सरकारने स्तथापन केलेल्या
महाराषर इमारत आणण इतर बाींधकाम कल्याण मींडळाला कामगाराींना सरु षेता, आरोय आणण
कल्याणकारी सेवा पुरववण्यात अपयश आले आहे, हे खरे आहे काय,

(३) राज्यातील असींघ्ीत षेतेिात ५५ लाख कामगार असुन शासनाच्या अनास्तथेमळ
ु े केवळ दोन

लाखाींच्या दरम्यानच कामगाराींची नोंदणी झाली असून यामुळे कामगाींरासाठी सरकारकडे ३०
हजार, को्ी रपयाींची रक्कम लपकाराींच्या माध्यमातन
जमा असन
दे खील नोंदणीच न
ू
ू

झाल्यामूळे लाखो कामगार ववववध योजनाींच्या लाभापासून वींधचत राहहले असल्याची बाब
माहे मे, २०१५ मध्ये वा ्या सुमारास ननदशानास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले व

्यानुसार कामगाराींची नोंदणी न करण्यास जबाबदार असणाऱ्या सींबींधीताींवर कोणती कारवाई

केली आहे वा करण्यात येत आहे तसेच जास्ततीत जास्तत कामगाराींची नोंद करण्याच्या ष्ष्ीने
कोणती लपाययोजना केली आहे वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. प्रिाश मेहता (१४-१०-२०१५) : (१)हे खरे नाही.
इमारत व इतर बाींधक
्ीं ाम कामगार (रोजगार ननयमन व सेवाशती) अधधननयम १९९६

च्या कलम १२(१) नुसार - i) ज्याींचे वय १८-६० वषाादरम्यान आहे व ii) ज्याींनी मागील
वषाभरात

कमीत कमी ९० हदवस बाींधकाम कामगार म्हणून काम कलेले आहे, असे

कामागराच मींडळाकडे नोंदणी होण्यास पाि ठरतात. तसेच बाींधक
्ीं ाम कामगाराींची नोंदणी ही

एक वषाासाठीच वैध असन
ू व वषाानींतर बाींधकाम कामगाराने आपल्या नोंदणीचे नत
ु नीकरण
करणे गरजेचे आहे . ्यानुसार मींडळाकडे आजपावेता ३,८१,७७१ बाींधकाम कामगाराींची नोंदणी
झालेली आहे .

मींडळाला ववववध कल्याणकारी योजनाींचा लाभ घेण्यासाठी बाींधकाम कामगारास मींडळाकडे
नोंहदत असणे गरजेचे असल्याने सप््ें बर, २०१३ च्या सम
ु ारास मींडळाकडे जेवढे जजववत नोंहदत
बाींधकाम कामगार होते ्याींसाठीच मींडळामाफात आरोय व व अपघात ववमा लागू करण्यात
आली होती.

(२) हे खरे नाही.
महाराषर इमारत व इतर बाींधक
्ीं ाम कामगार कल्याण कारी मींडळामाफात एकूण १७

ववववध कल्याणकारी येाजना राबववल्या जातात. सदर योजनाींचा लाभ जास्ततीत जास्तत बाींधकाम
कामगाराींपयंत पोहोचववण्यासाठी मींडळ सतत प्रय्नशील आहे .

वव.स. १०८ (23)
(३) हे खरे नाही.
माहे मे, २०१५ अखेर मींडळाकडे सुमारे ३,७२,९९९ बाींधकाम कामगाराींची नोंदणी झालेली

आहे .

(४) प्रश्न लदभ्ावत नाही.
(५) प्रश्न लदभ्ावत नाही.
___________
ठाणे येथील मांब्र
ु ा बायपास रस्त्यावर अमोननया वायन
ू े भरलेला टर िर दरीत िोसळून तसेच
मुांबई-गोवा हायवेवर पेणजवळ दोन रिचा झालेला भीषण स्फोट

(३२)

१७९४१ (२१-०८-२०१५).

श्री.श्जतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा), श्री.भास्िर जाधव (गुहागर),

श्री.वैभव वपचड (अिोले), श्री.शलशिाांत लशांदे (िोरे गाव), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.पाांडुरां ग
बरोरा (शहापूर), श्री.हनम
ु ांत डोळस (माळलशरस), श्री.अलमत ववलासराव दे शमुख (लातूर शहर),
श्री.अलमन पटे ल (मांब
ु ादे वी), श्री.ववजय वडेट्टीवार (ब्रम्हपरू ी) :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील

(१) ठाणे येथील मींब्र
ु ा बायपास रस्त्यावर हदनाींक २४ मे, २०१५ रोजी अमोननया वायन
ू े भरलेला
्व कर दरीत कोसळून गींभीर अपघात झाला तसेच मुींबई मुींबई-गोवा हायवेवर पेणजवळ दोन
रकच्या

झालेल्या

भीषण

धडकेनींतर

गॅस

लसललींडरने

भरलेल्या

रकचा

स्तफो्

होऊन

अजनकल्लोळ झाल्याची घ्ना माहे मे, २०१५ मध्ये वा ्या दरम्यान घडली, हे खरे आहे
काय,
(२) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले
व ्यानस
ु ार पुढे कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) असल्यास, लक्त प्रश्न भाग (१) मधील प्रकरणी करण्यात येत असलेली कायावाही अदयाप
पुणा झालेली नसल्यास, ्याची सवासाधारण कारणे काय आहे त तसेच या मुींब्रा बायपास येथे
होणाऱ्या अपघाताींना आळा घालण्यासींदभाात कोणती लपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०३-०३-२०१६) : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) हद. २४.५.२०१५ रोजी ठाणे येथील मींब्र
ु ा बायपास मागाावर अमोननया वायन
ू े भरलेल्या
्व करचा ्व करचालकाींच्या ननषकाळजीपणामळ
ु े घडलेला असन
ू ्याींच्याववरध्द मुींब्रा पोलीस ठाणे

येथे ग.र.नीं. ५१६/२०१५, भा.दीं .वव. सीं. कलम २७७, २७८, २७९, २८४, २८७, ३३६, ४२७, ३४ सह
मो.वा. कायदा. कलम १८४ प्रमाणे गुन्हा दाखल केलेला आहे. आरोपीस अ्क केली असून
न्यायालयात हद. २०.८.२०१५ दोषारोपपि पाठववण्यात आले आहे.

मींब
ु ई गोवा महामागाावर पेण तालक्
ु यातील हमरापरू गावाजवळ गॅस लसलेंडरने भरलेला रक

व लोखींडी अेंगल वाहतक
करणारा रक याींच्यामध्ये अपघात घडला. या अपघातात गॅस
ू
लसलेंडरने भरलेल्या रकमध्ये लोखींडी अवगल घुसल्याने स्तफो् झाला. सदर अपघात लोखींडी

अवगल वाहून नेणाऱ्या रक मालकाींच्या ननषकाळजीपणामुळे घडलेला असन
ू ्याींच्याववरध्द पेण

वव.स. १०८ (24)
पोलीस ठाणे येथे ग.ु र.नीं. ९४/२०१५ भा.दीं .वव.सीं कलम २७९, ३३७, ३३८, ४२७ सह मो.वा.का.
कलम १८३,१८४,१३४,१२९/१७७ प्रमाणे गुल्हा दाखल करण्यात आलेला आहे.

(३) अपघाताींना आळा घालण्याकररता सावाजननक बाींधकाम ववभागाकडून अपघात झालेल्या

हठकाणी तु्लेल्या क्रॅश बॅररअसाची दर
ु स्तती करन नवीन क्रॅश बररअसा बसववण्यात आले आहे .
तसेच, सींरषेतण लभींत, गॅत्रबयन वॉल, परॉमे् वॉल, लव ड स्तलाईड प्रनतबींधक जाळी बसववणे व
अलभयाींत्रिकी सुधारणा करण्याचे प्रस्तताववत आहे .

रस्त्यावरील वाहतुक ननयींिणासाठी थमााप्लास्त्ीकचे पट्टे दे ऊन राबलर जस्तरप्सचे काम पूणा

करण्यात आले आहे .

वाहनाींची वेगमयाादा ननयींिणासाठी दोन्ही हदशेने वळणदशाक इशाराधाक , धोकादायक
वळण, इ्यादी सूचना फलक लावण्यात आले आहेत.
(४) प्रश्न लदभ्ावत नाही.

___________
खुलताबाद तालुक्यातील (श्ज.औरां गाबाद) वारसा स्थळाजवळील शुललभांजन ग्रामीण
पयाटि शॉवपांग मॉल व लयोयानाची दरु ावस्था झा्याबाबत

(३३)

१८०४२ (१२-०८-२०१५).

श्री.अतल
ु सावे (औरां गाबाद पूव)ा :

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

(१) खुलताबाद तालुक्यातील (जज.औरीं गाबाद) वारसा स्तथळाजवळ अनेक सुववधा लभारण्यात
येऊन पया्काींचे लषेत वेधन
घेण्यासाठी स्तथाननक कलाकाराींना रोजगार लमळावा यासाठी
ू

शुललभींजन ग्रसामीण पया्क शॉवपींग मॉल लभारण्यात आला असून दे खभाली अभावी बींद असन
ू
लदयानाचीही दरु ावस्तथा झाली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, खल
ु ताबाद हा शासनाने पया्क तालक
ु ा म्हणून घोवषत केल्यानींतर पया्काींच्या

सोयीसाठी केंद्र तसेच राज्य शासनाने अनेक योजना राबवून कोट्यवधी रपयाींचा खचा करनही
सदर मॉल व लदयानाच्या दे खभालीसाठी कोणतीच र्व्यवस्तथा न करण्याची कारणे काय आहे त,
(३) ्यानुषींगाने करावयाच्या कायावाहीची सदय:जस्तथती काय आहे ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०८-१०-२०१५) : (१), (२) व (३) खुलताबाद पया्क तालक
ु ा म्हणून

घोवषत करण्यात आलेल्या नाही. शॉवपींग मॉल महाराषर लघु लदयोग महामींडळ याींना १०
वषााच्या मुदती करीता भाड्याने दे ण्यात आला आहे . तथावप सध्या बींद अवस्तथेत आहे . लदयान
पररसरातील धमाा तलाव सींवधान व सौदयीकरण, बो्ीींग र्व्यवस्तथा, बाग बनी बेगम बाग,
ॲप्रोच रोड इ्यादी ववकास कामाींच शहर ववकास आराखडा (City development plant)
तयार करण्यात आलेला आहे.
___________

वव.स. १०८ (25)
िो्हापूर श्ज््यात ि्याणिारी मांडळाच्याया स्थापनेबाबत
(३४)

१९६७९ (११-०८-२०१५).

श्री.ल्हास पाटील (लशरोळ) :

सन्माननीय िामगार मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) हदनाींक १ मे, २०११ च्या कल्याणकारी मींडळाच्या स्तथापनेनींतर शासनाने बाींधकाम
कामगाराींसाठी

१३

कलमी

जाहहर केलेल्या

योजनेची

अींमलबजावणी करण्यात आली नाही, हे खरे आहे काय,

कोल्हापरू जजल््यात

अदयापपयात

(२) असल्यास, सदरच्या योजनेची अींमलबजावणी न करण्याची कारणे काय आहे त,
(३) असल्यास, सदर योजनेची अींमलबजावणी करण्यासींदभाात शासनाने कोणती कायावाही केली
वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. प्रिाश मेहता (१४-१०-२०१५) : (१) हे खरे नाही.
इमारत व इतर बाींधकाम कामगार कल्याणकारी मींडळामाफात एकूण १७ कल्याणकारी

योजना राबववण्यात येतात. सदर योजनाींतगात नोंहदत बाींधकाम कामगाराींना लाभ दे ण्यात येत

असून कोल्हापूर कायाालयात हदनाींक १५.१२.२०११ पासून प्र्यषेतात नोंदणीचे कामकाज सुर
झाले आहे .

(२) प्रश्न लदभ्ावत नाही.
(३) प्रश्न लदभ्ावत नाही.
(४) प्रश्न लदभ्ावत नाही.
___________
लसडिोतील द्रोणाधगरी नोड, सेक्टर ४७, प्लॉट नां. २ मधील भख
ू ांडावर
इमारत बाांधण्यािरीता ग्राहिाांची फसवणूि िे्याबाबत

(३५)

१९८१६ (१०-०८-२०१५).

श्री.मनोहर भोईर (लरण) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) लसडकोतील द्रोणाधगरी नोड, सेक््र ४७, प्लॉ् नीं. २ मधील भख
ू ींडावर इमारत बाींधण्यासाठी
ग्रसाहकाींकडून नोंदणी व आगाऊ रक्कम स्तवीकारन ग्रसाहकाींची फसवणक
ू करन श्री.अशोक रामजी

गाळा-प्रो. (श्री.शाींतीनाथ एीं्रप्रायजेस) फरार झाला असन
ू या सींदभाात तातडीने पोलीस चौकशी
करन बाींधकाम र्व्यावसानयकाींवर फौजदारी कारवाई करण्याची मागणी पोलीस आयुक्त, नवी
मुींबई याींचेकडे हदनाींक १६ माचा, २०१५ रोजी श्री.शाम म्हािे, कामगार नेते याींनी केली आहे , हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. १०८ (26)
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०७-१०-२०१५) : (१) होय.
(२) प्रो. श्री.शाींतीनाथ एीं्रप्रायजेस याींच्याववरध्द लरण पोलीस ठाणे येथे एकूण ३ गुन्हे दाखल
आहे त.

१. सदर प्रकरणी कफयाादीने हदलेल्या तक्रारीवरन गु.र.क्र..०७/१५, भा.दीं .वव. कलम ४०६,

४२०, ३४ अन्वये गून्हा दाखल करण्यात आला आहे . सदर प्रकरणी दोन आरोपी असून एका
आरोपीस अ्क करण्यात आली असून ्यास जामीन लमळाला आहे . दस
ु रा आरोपी फरार आहे.

२. सदर प्रकरणी कफयाादीने हदलेल्या तक्रारीवरन गु.र.क्र. ४२/१५ , भा.दीं .वव. कलम

४०६, ४२०, ३४ अन्वये गन्
ु हा दाखल करण्यात आला आहे . सदर प्रकरणी आरोपीस अ्क
करण्यात आली नाही.

३. सदर प्रकरणी कफयाादीने हदलेलया तक्रारीवरन ग.ु र.क्र. ८९/१५, भा.दीं .वव. कलम ४०६,

४२०, ३४ अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे, सदर प्रकरणी तीन आरोपी असून दोन
आरोपीस अ्क करण्यात आली असन
ू ्यास जामीन लमळाला आहे . नतसरा आरोपी फरार
आहे .

नतन्ही गुन्हे पोलीस तपासावर प्रलींत्रबत आहे त.

(३) प्रश्न लदभ्ावत नाही.

___________
िेडगाांव (श्ज.अहमदनगर) येथे एिा १३ वषााच्याया मुलीांवर नतच्याया
आईच्याया वप्रयिराने शासरसरि अत्याचार िे्याबाबत

(३६)

२०८१३ (१२-०८-२०१५).

श्री.ववजय औटी (पारनेर) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) केडगाींव (जज.अहमदनगर) येथे एका १३ वषााच्या मल
ु ीींवर नतच्या आईच्या वप्रयकराने
शाररररक अ्याचार केल्याने मुलगी गभावती असल्याचे हदनाींक २८ मे, २०१५ रोजी वा ्या
सुमारास ननदशानास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याप्रकरणी पोललसाींनी सींबींधधत दोषीववरोधात कोणती कारवाई केली वा करण्यात
येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०९-१०-२०१५) : (१) होय.
(२) आरोपीववरध्द कोतवाली पोलीस स्त्े शन ता.जज.अहमदनगर गुरन.१००/१५ भादवव कलम
३७६ (२) (आय) (एम) ३५४ ए (१) सह लहान बालकाींचा लौंधगक अ्याचारापासन
ू

सींरषेतण

अधधननयम २०१५ चे कलम ५ जे (II), ५ एल कलम ६ प्रमाणे हद. २६.४.२०१५ रोजी गुन्हा
दाखल करण्यात आलेला आहे . आरोपीववरध्द मा.न्यायालयात दोषारोपपि दाखल केलेला आहे .
(३) प्रश्न लदभ्ावत नाही.
___________

वव.स. १०८ (27)

महाराष्ट्र शासनाच्याया किराणा बाजार व दि
ु ान मांडळात नोंदीत असले्या टोळी
्.६०७९ व ६०८० मध्ये िाम िरणाऱ्या माथाडी िामगाराांना मे.ॲिदास
मेरीटाईम एजन्सीने प्रा.लल. या िांपनीने थि त वेतन दे ण्याबाबत
(३७)

२१३४९ (११-०८-२०१५).

श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेल), श्री.अतुल भातखळिर (िाांहदवली

पूव)ा , श्री.समीर िुणावार (हहांगणघाट) :
करतील काय :-

सन्माननीय िामगार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा

(१) महाराषर शासनाच्या ककराणा बाजार व दक
ु ान मींडळात नोंदीत असलेल्या ्ोळी क्र.६०७९ व
६०८० मध्ये काम करणाऱ्या माथाडी कामगाराींना मे.ॲकदास मेरी्ाईम एजन्सीने प्रा.लल. या

कींपनीने थकीत पगाराची रक्कम र.७८,९१,९४२/- तातडीने लमळवून दे ण्यासाठी स्तथाननक
लोकप्रनतननधीींनी

माहे

एवप्रल,

२०१५

मध्ये

वा

ननवेदनादवारे मागणी केली आहे , हे खरे आहे काय,

्यासुमारास

कामगार

मींिी

याींच्याकडे

(२) असल्यास, आपल्या कु्ुींबाचा लदरननवााह करण्यासाठी पगार न लमळाल्यामळ
ु े लक्त
्ोळीतील माथाडी कामगार कजा बाजारी झाले आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, माथाडी कामगाराींची पगाराची थकीत रक्कम लक्त कींपनीकडून तातडीने

लमळण्यासाठी शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे , कायावाहीचे स्तवरप
काय,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. प्रिाश मेहता (१४-१०-२०१५) : (१) नाही. अशा प्रकारचे ननवेदन प्राप्त झाल्याचे आढळून

येत नाही. तथावप, महाराषर राज्य माथाडी आणण जनरल कामगार युननयन याींनी याच ववषयी
जजल्हाधधकारी, रायगड याींना पाठववलेल्या व मा.मख्
ु यमींिी सधचवालयास पषृ ठाींकीत केलेल्या
हद.१९/१/२०१५ रोजीच्या पिाची प्रत शासनास प्राप्त झाली होती.
(२) हे खरे नाही.

(३) महाराषर राज्य माथाडी आणण जनरल कामगार युननयन याींच्या हद. १९/१/२०१५ रोजीचे

ननवेदन लधचत कायावाहीस्ततव कामगार आयुक्त याींना शासनाच्या हद.१६/५/२०१५ रोजीच्या
पिान्वये पाठववण्यात आले आहे . दरम्यान ककराणा बाजार व दक
ु ाने मींडळाने सदरहू
आस्तथापनेकडून ्ोळी क्र. ६०७९ व ६०८० ची मजूरी व लेर्व्हीची थकीत रक्कम वसल
ु
करण्यासाठी माथाडी कायदयाच्या कलम १३ अींतगात हद.१/६/२००९ रोजी जजल्हाधधकारी, रायगड
याींना वसूली

प्रमाण पि हदले

असता आस्तथापनेने ्याववरोधात मा.लच्च न्यायालयाने

आस्तथापनेस र. ५० लषेत मींडळाकडेजमा करण्याचे आदे श हदले होते. ्यानस
ु ार र्व्यवस्तथापनाने
र. २५ लषेत मींडळाकडे जमा केले असून सदर रक्कम मींडळाने कामगाराींना वा्प केली आहे.
लवाररत र. २५ लषेत एवढ्या रकमेसाठीचे दोन धनादे श र्व्यवस्तथापनाने तहलसलदार, रायगड

याींचेकडे जमा केले होते. तथावप, सदरहू धनादे श न वा्ल्यामळ
ु े तहलसलदाराींनी कळीं बोली
पोलीस ठाण्यात पररक्राम्य लेखा अधधननयमाच्या कलम १३८ अन्वये र्व्यवस्तथापनाकररता

वव.स. १०८ (28)
तक्रार दाखल केली आहे . दरम्यान लवाररत थकीत रकमेच्या वसुलीबाबत मींडळामाफात
जजल्हाधधकारी, रायगड व मुींबई याींचेकडे पाठपुरावा सुर आहे .
(४) प्रश्न लदभ्ावत नाही.

___________
जळगाव येथे घटस्फोटीत तरुणीचे पोलीस अधधिाऱ्याांने शासररीि शोषण िे्याबाबत
(३८)

२१४२६ (१२-०८-२०१५).

जामोद) :

श्री.गोवधान शमाा (अिोला पश्श्चम), डॉ.सांजय िुटे (जळगाव

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

(१) जळगाव येथे एका पोलीस अधधकाऱ्याींने घ्स्तफो्ीत तरणीला केसच्या ननलम्ताने नतचे
शारररीक शोषण करन तसेच आलमष दाखवून फसववले असून सदर तरणीने ्याींची तक्रार कर
नये म्हणून नतला धमक्याही दे ण्यात आल्या आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याबाबत पोलीस अधधषेतक याच्याकडे तक्रारही करनही सींबींधधत अधधकाऱ्याींवर
कोणतीही कारवाई अदयाप झालेली नाही, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, शासनाने याप्रकरणी चौकशी करन कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत
आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०९-१०-२०१५) : (१) अींशत: खरे आहे .
अजादार महहलेने नतला धमक्या हदल्याबाबत तक्रार अजा हदलेला आहे.
(२) व (३) अजादार महहलेने हदलेल्या तक्रार अजाानुसार सखोल चौकशी करण्यात आली असून,

चौकशीत अजादार महहलेस धमक्या हदल्याबाबत कुठलाही पुरावा लमळून आलेला नाही. परीं तु
तक्रारदार महहलेशी ओळख वाढवन
ू नतचेशी भ्रमणध्वनी वरून बोलणे करन मैिी वाढववण्याचा

प्रय्न केल्याचे ननषपन्न झाले असून, आरोपी सहायक पोलीस ननररषेतक याींना दोन वषा
कालावधीसाठी पुढील वावषाक वेतनवाढ का रोखण्यात येऊ नये अशी दाखवा नो्ीस हद.
४.९.२०१५ रोजी हदलेली आहे .
(४) प्रश्न लदभ्ावत नाही.

___________

गावठाण हद्दीलगतच्याया शेती व शेती नावविास झोन मध्ये अधधमु्य
भरून ननवासी बाांधिामास परवानगी दे ण्याबाबत

(३९)

२१९१७ (१५-१०-२०१५).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.राहूल िुल (दौंड) :

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील

(१) गावठाण हद्दीलगतच्या शेती व शेती ना ववकास झोन मध्ये अधधमुल्य भरून ननवासी
बाींधकामास परवानगी दे ण्याचा ननणाय शासनाने मे, २०१५ वा ्या दरम्यान घेतला आहे , हे
खरे आहे काय,

वव.स. १०८ (29)
(२) असल्यास, सदर ननणाय ता्काळ अींमलात आणण्यासाठी शासनाने कोणती कायावाही केली
वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१६-१०-२०१५) : (१) होय.
महाराषरातील
वववक्षषेतत

अींतरामध्ये

सवा

प्रादे लशक

रहहवास

योजनाींमधील

वापर

अधधमल्
ू य

ना-ववकास
आकारन

षेतेिामध्ये

अनज्ञ
ु ेय

गावठाणालगत

करण्याचा

ननणाय

हद.०६/०५/२०१५ रोजीच्या शासन ननणायानुसार घेण्यात आलेला आहे .

(२) सदर ननणाय ता्काळ हद.०६/०५/२०१५ पासून अींमलात आलेला आहे .
(३) लागू नाही.

___________

बारामती (श्ज्हा पण
ु े) तालक्
ु यातील नीरा नदीवरील बांधारा स्फोटिाांनी लडवन
ू हद्याबाबत
(४०)

२१९३८ (१२-०८-२०१५).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

माहे

श्री.राहूल िुल (दौंड) :

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील

पुणे जजल््यातील बारामती येथे नीरा नदीवरील बींधारा स्तफो्काींनी लडवून दे ण्याची घ्ना
मे, २०१५ मध्ये वा ्या दरम्यान घडली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीअींती काय ननदशानास आले
व तदनुषींगाने कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०६-१०-२०१५) : (१) सातारा जजल््यात काींबळे श्वर ता.फल्ण येथील
ननरा नदीवरील बींधारा स्तफो्काींनी लडववणेची घ्ना हदनाींक २६ मे, २०१५ रोजी रािी ०२.०० वा
चे सुमारास घडली आहे .

(२) सदर घ्नेच्या अनष
ु ींगाने पा्बींधारे ववभागाचे शाखाधधकारी याींनी सववस्ततर कफयाादीवरन
फल्ण ग्रसामीण पोलीस ठाणे, जजल्हा सातारा येथे ग.ु र.क्र. १२०/२०१५ भादववस कलम ४३०
सावाजननक मालम्ता नक
ु सान कायदा कलम ३(२)(a) , ४

स्तफो्क कलम कायदा कलम

३(a) प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे . चौकशी अींती काींबळे श्वर पॉईन््वरील वाळू

लललावामध्ये भागीदार असणारे ०७ सींशयीत आरोपीींना अ्क करण्यात आली असन
ू ्याचेकडे
सखोल चौकशी केली असता ्याींनी गुन््याींची कबुली हदली आहे . तसेच गुन््यात वापरण्यात

आलेली इलेक्रीक वायर, २ मो्ार सायकल, १२ र्व्होल््ची बॅ्री, शॉ्ा फायरचे लायसन्स व
रजजस्त्र , हहशोबाची वही, हस्तताषेतर नमुने, सहीचे नमन
ु े असा मद्द
ु ेमाल जपत करण्यात आला
आहे तसेच आरोपी क्रमाींक ९ याींचे शा्ा फायरचे मुळे लायसन्स जप्त करन ते रद्द होणेकामी

मा.धचफ कींरोलर ऑफ एक्सप्लोलसर्व्ह मींब
ु ई याींना अहवाल पाठववणेत आला आहे . सदर
गुन््याचा तपास सुर आहे ,
(३)

प्रश्न लदभ्ावत नाही.

___________

वव.स. १०८ (30)
नागपूर शहरात अनेि हठिाणी भम
ू ाकफयाव्दारे जमीन बळिावण्याचा
प्रयत्न िरण्यात येत अस्याबाबत

(४१)

२२०८५ (१०-०८-२०१५).

श्री.सुधािर दे शमुख (नागपूर पश्श्चम), श्री.िृष्ट्णा खोपडे

(नागपरू पव
ू )ा , श्री.वविास िांु भारे (नागपरू मध्य), श्री.सध
ु ािर िोहळे
श्री.सलमर मेघे (हहांगणा) :
(१)

नागपूर

शहरात

(नागपरू दक्षिण),

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

अनेक

हठकाणी

शस्तिाच्या

जोरावर

जमीन

बळकावण्याचा

प्रय्न

भूमाकफयार्व्दारे करण्यात येत आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, कळमना येथील को्यावधी रपयाची जमीन बळकावण्याचा प्रय्न करण्यात
आला परीं तू पोलीसाींमाफात कुठलीही कायावाही करण्यात आली नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) तसेच, भरतवाडा येथील सात एकर जमीनीवर गह
ृ ननमााण सींस्तथेनी भुखींड पाडून ववक्री केली
असून ते सुध्दा भूखींड भम
ू ाकफयाींच्या मदतीने बळकावण्याचा प्रय्न सुर आहे , हे ही खरे आहे
काय,

(४) असल्यास, याबाबत नागरीकाींनी पोलीस प्रशासनाला वेळोवेळी अवगत केला असता
अदयापपयंत ्यावर कुठलीही कारवाई करण्यात आली नाही, हे ही खरे आहे काय,
(५) नसल्यास, कारवाई न करण्याची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०७-१०-२०१५) : (१) अींशत: खरे आहे .
(२) नाही.
नागपरू शहर पोलीस आयक्
ु तालयाींतगात पोलीस स्त्े शन कळमना हद्दीत माहे फेब्रव
ु ारी,

२०१४ मध्ये पुनापुर जन
ु ी वस्तती, नारायण महाजन प्राथलमक शाळे जवळ, भवानीनगर, पारडी,

नागपूर येथील इसमाने ्याच्या ताब्यात असलेली जमीन काहीलोक बळकावण्याचा प्रय्न

करीत असल्याबाबत हदलेल्या तक्रारीवरन गु.र.क्र.३४/२०१४, भा.दीं .वव. १४३, १४४, १४९, ४४७,
४४८, ४४९, २९४, ५०६ (ब), भारतीय ह्यान कायदा सहकलम ४, २५ मुींबई पोलीस कायदा
कलम १३५ अन्वये गन्
ु हा दाखल करण्यात आला.
(३) नाही.
(४) नाही.
(५) प्रश्न लदभ्ावत नाही.

___________

चांद्रपूर श्ज््यातील सावली ब्रम्हपरू ी, लसांदेवाही या तालुक्याती
नागसरिािडे आधार िाडा नस्याबाबत

(४२)

२३४१२ (१०-०८-२०१५).

श्री.ववजय वडेट्टीवार (ब्रम्हपूरी) :

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

(१) चींद्रपूर जजल््यातील सावली ब्रम्हपूरी, लसींदेवाही या तालुक्यातील हजारो नागररकाकडे
आधार काडा नसल्यामुळे नागररकाींना शासनाच्या सोयी सवलती पासून वींधचत राहावे लागत
असल्याची माहहती हदनाींक ५ जून, २०१५ रोजी ननदफे  शनास आली आहे , हे खरे आहे काय,

वव.स. १०८ (31)
(२) असल्यास, सावली, ब्रम्हपूरी, लसींदेवाही या तालुक्यातील हजारो नागररकाकडे आधार काडा
लपलब्ध होण्यासाठी शासनाकडून ववशेष अलभयान राबवून नागररकाींना आधार काडा लपलब्ध
करून हदले आहे त काय वा करून दे णार आहे त,

(३) नसल्यास, याबाबत होणाऱ्या ववलींबाची सवासाधारण कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२८-०९-२०१५) : (१) हे खरे नाही.
(२) आधार नोंदणीची कायावाही ननयलमत सुर असून सवा नागररकाींची आधार नोंदणी होईल
याकरीता लधचत दषेतता घेण्यात येत आहे .
(३) प्रश्न लदभ्ावत नाही.
___________
धचखलदरा पयाटन वविासासाठी (श्ज.अमरावती) अचलपरू -मत
ू ीजापरू
ही बांद होणारी रे ्वे गाडी सूरु िरणेबाबत

(४३)

२४०६४

(१२-०८-२०१५).

डॉ.सुननल

(हहांगणघाट), श्री.चैनसुख सांचेती (मलिापूर) :
खुलासा करतील काय :-

दे शमुख

(अमरावती),

श्री.समीर

िुणावार

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा

(१) अमरावती जजल््यातील अचलपरू -मत
ु ीजापरू ही बींद होणारी रे ल्वे गाडी धचखलदरा पया्न

ववकासासाठी सुर करण्याबाबतच्या ठरावास नगर पररषद, धचखलदरा याींनी मान्यता दे वून
हदनाींक २६ ऑगस्त्, २०१३ च्या सम
ु ारास शासनास सादर केला आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदरहू प्रस्ततावाबाबत शासनाने कोणता ननणाय घेतला वा घेण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०६-१०-२०१५) : (१) प्रश्नाधधन ठराव शासनास सादर केलेला नाही.
तथावप, धचखलदरा नगर पररषदे ने सदर बाबतीत हदनाींक २६/८/२०१३ ठराव क्र. ६ अन्वये
सवासाधारण सभेमध्ये मान्यता घेतली आहे .
(२) प्रश्न लदभ्ावत नाही.
(३) प्रश्न लदभ्ावत नाही.
___________
िेंद्र शासनाने बांदी घातले्या सीपीआय (एम) या निलवादी
सांघटनेच्याया दोघाांना अटि िे्याबाबत
(४४)

२४१०५ (१०-०८-२०१५).

श्री.अलमन पटे ल (मांब
ु ादे वी) :

श्री.योगेश हटळे िर (हडपसर), श्री.सुननल िेदार (सावनेर),

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

(१) केंद्र शासनाने बींदी घातलेल्या सीपीआय (एम) या नषेतलवादी सींघ्नेच्या दोघाींना तळे गाव
दाभाडे येथील तक
ु ारामनगर पररसरातील मोरया हॉजस्तप्ल जवळून अ्क केल्याची बाब माहे
मे, २०१५ च्या दस
ु ऱ्या आठवडयात ननदशानास आली आहे , हे खरे आहे काय,

वव.स. १०८ (32)
(२) असल्यास, सींबींधधत सींशनयताला एक वषांपासून तळे गावातील लो्स जर्व्हला या इमारतीत
वास्ततर्व्यास असून ्याची कोणतीही कल्पना पोलीसाींना नर्व्हती, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या दहशतवादयाींकडून माओवादयाींना रसद परु वली जात होती, हे ही खरे आहे
काय,

(४) असल्यास, ्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०७-१०-२०१५) : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) होय हे खरे आहे .
(३) व (४) लो्स जर्व्हला या इमारतीतील फ्लॅ ् मालक याींच्याववरध्द पोलीस स्त्े शन तळे गाव
येथे गु.र.क्र. १८/२०१५ कलम १८८ भा.दीं .वव अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे . तसेच
सी.पी.आय माओवादी व सींघ्नेचे सदस्तयाींववरध्द दववप पोलीस ठाणे ग.ु र.क्र. ०७/२०१५ कलम

४१९, ४६७, ४६८, ४७१, २४ भा.दीं .वव. सह कलम १०, १३, २०, ३८ बेकायदे शीर हालचाली
(प्रनतबींध) अधधननयम, १९६७ सुधाररत २००८ अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या
दहशवादयाींकडून माओवादयाींना रसद पुरववली जात होती ककीं वा कसे याबाबत तसेच गुन््याचा
तपास चालू आहे .
(५)

प्रश्न लदभ्ावत नाही.
___________
पुणे शहरात हायप्रोफाईल वेश्या व्यवसाय तेजीत सुरु अस्याबाबत

(४५)

२४१२५ (१२-०८-२०१५).

श्री.योगेश हटळे िर (हडपसर) :

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री

(१) पुणे शहरात अलीकडे वॉट्सॲप, फेसबुक आणण ऑनलाईन एस्तकॉ्ा च्या जाहहरातीच्या

माध्यमातून हायप्रोफाईल वेश्या र्व्यवसाय तेजीत सुर असल्याची बाब माहे मे, २०१५ च्या
शेव्च्या आठवड्यात ननदशानास आली, हे खरे आहे काय,

(२) पण
ु े शहर पोलीस ववभागातील गन्
ु हे अन्वेषण ववभागामध्ये खास सामाजजक सरु षेता

ववभागाकडून या हायप्रोफाईल वेश्या र्व्यवसायाकडे कारवाई करण्यास दल
ा होत आहे , हे ही
ु षेत
खरे आहे काय,

(३) असल्यास,्याबाबत शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(४)

नसल्यास, ववलबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०७-१०-२०१५) : (१), (२) व (३) हे खरे
पुणे शहर पोलीस आयुक्तालयाींतील गुन्हे

नाही.

शाखेअींतगात सामाजजक सुरषेता ववभागाकडून

सन डडसेंबर, २०१४ अखेर अनैनतक र्व्यापार (प्रनतबींध) अधधननयम १९५६ अन्वये ६० केसेस
मध्ये एकूण ८७ स्तिी/पर
ु षाींना

अ्क करन ्याींच्या ताब्यातन
ू ११ अल्पवयीन व १०३ सज्ञान

अशा एकूण ११४ मुलीची सु्का करण्यात आली आहे .

वव.स. १०८ (33)
सन २०१५ जुलै अखेर २३ केसेस करण्यात आल्या असून ्यामध्ये एकूण ३०

स्तिी/पुरषाींना अ्क करन ्याींच्या ताब्यातन
ू ४ अल्पवयीन व ४१ सज्ञान अशा एकूण ४५
मल
ु ीची स्
ु का करण्यात आली आहे .
(४)

प्रश्न लदभ्ावत नाही.

___________
राज्यातील वववधध ववभागाांतील भ्रष्ट्टाचाराच्याया प्रिरणाांमध्ये खटले दाखल िरण्यासाठी
पाठवलेले अांदाजे ३९४ प्रस्ताव परवानगी िरीता शासनािडे प्रलांत्रबत अस्याबाबत
(४६)

२५०८३ (१२-०८-२०१५).

अॅड.वारीस पठाण (भायखळा) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री

(१) राज्यातील भ्रष्ाचारी, बेहहशेबी मालम्ता, नैनतक अध:पतन, खून, खूनाचा प्रय्न,
बला्कार या व अशा गींभीर प्रकरणात गुन्हा दाखल झालेल्या ग् अ व ग् ब वगाातील
अधधकाऱ्याींच्या ननलींबनाबाबत आढावा घेऊन पढ
ु ील ननलींबन मागे घेणे ककीं वा पढ
ु े चालू ठे वणे,
पुना ननयुक्ती इ्यादी कायावाहीसाठी मुख्य

सधचवाींच्या अध्यषेततेखाली ननलींबन आढवा सलमती

गठीत करण्याचे ननदफे  श शासनामाफात माहे एवप्रल, २०१५

मध्ये वा ्यादरम्यान प्र्येक

ववभागाचे प्रधान सधचव, अप्पर मख्
ु य सधचवाींना दे ण्यात आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, ९० हदवासाींपेषेता कमी कालावधी असलेले शासनाच्या परवानगीसाठी दाखल
करण्यात आलेल्या प्रकरणाची सींख्या २४६ असून सध्या लाचलुचपत प्रनतबींधक ववभागाने
वववधध ववभागाींतील भ्रष्ाचाराच्या प्रकरणाींमध्ये ख्ले दाखल करण्यासाठी परवानगी करीता
शासनाकडे पाठवलेले अींदाजे ३९४ प्रस्तताव प्रलींत्रबत आहे त, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, सदर प्रकरणे प्रलींत्रबत

असण्याची कारणे काय आहेत ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०६-१०-२०१५) : (१) भ्रष्ाचार प्रनतबींध अधधननयम, १९८८ अींतगात
अलभयोग दाखल करण्यास ववहहत कालावधी मींजूरी दे ण्याबाबत तसेच ग्-अ व ग् - ब
मधील राजपत्रित अधधकारी याींच्या बाबतीत प्रशासकीय ववभाग स्ततरावर ननलींबन आढवा

सलमती गठण करन अधधकाराचे प्र्यायोजन करण्याबाबत शासन ननणाय सा.प्र.वव. हद.३१
जानेवारी, २०१५ अन्वये आदे श ननगालमत करण्यात आले आहे त.
(२) व (३) भ्रष्ाचार प्रनतबींध अधधननयम, १९८८ अींतगात सषेतम न्यायालयात अलभयोग दाखल
करण्यास सींबींधधत सषेतम प्राधधकाऱ्याींनी लाचलुचपत प्रनतबींधक ववभागाकडून प्रस्तताव प्राप्त
झाल्यावर ३ महहन्यात अशी मींजूरी दे ण्याची / नाकारण्याची कायावाही करावी, असेही शासन
ननणाय सा.प्र.वव. हद. ३१, जानेवारी, २०१५ अन्वये आदे लशत करण्यात आले आहे . यासींदभाातील

प्रस्तताव सींबींधधत प्रशासकीय ववभाग/ षेतेत्रिय कायाालय प्रमुख याींचेकडील सषेतम प्राधधकारी
याींचेकडे ननयाायासाठी

सादर

करण्यात

येतात.

यापैकी

आजलमतीस

१०४

प्रकरणे

तीन

महहन्याहून अधधककाळ प्रलींत्रबत असून ्याबाबत गह
ृ ववभागाकडून आढावा घेण्यात येत आहे.
___________

वव.स. १०८ (34)
पुणे शहरात जैववैयोयि य िचरा लचलण्यासाठी नोंदणी िरणा-या
श्क्लननक्सची सांख्या २९०० अस्याची माहहती

(४७)

२५४८४ (१७-१०-२०१५).

श्रीमती माधुरी लमसाळ (पवाती), श्री.जगदीश मळ
ु ीि (वडगाव

शेरी), श्री.लभमराव तापि र (खडिवासला), श्री.योगेश हटळे िर (हडपसर), श्री.ववजय िाळे
(लशवाजीनगर) :

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) पुणे शहरात जवळपास पाच ते सात हजार दवाखाने (जक्लननक) असताना पाललकेकडे
जैववैदयकीय कचरा लचलण्यासाठी नोंदणी करणा-या जक्लननक्सची सींख्या माि केवळ २९००
आहे हह माहहती माहे एवप्रल, २०१५ च्या शेव्च्या आठवड्यात ननदशानास आली, हे खरे आहे
काय,
(२) असल्यास, काही हठकाणी डॉक््राींकडून चक्क दारोदार कफरन कचरा लचलणा-या कचरा
वेचकाींकडेच दवाखान्याचा कचरा सोपवला जातो, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, वरील १ व २ बाबत शासनाने कोणती कायावाही केली आहे वा करण्यात येत
आहे ,
(४) अदयाप कोणतीच कायावाही केली नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१९-१०-२०१५) : (१) हे खरे आहे .
(२) हे खरे नाही.
(३)

पुणे

महानगरपाललकेकडे

जैव

वैदयकीय

कचरा

ववल्हे वा्ीकररता

ज्या

वैदयकीय

आस्तथापनाींनी नोंदणी केलेली नाही. अशा वैदयकीय आस्तथापनाींचा पण
ु े महानगरपाललकेच्या
षेतेत्रिय कायाालयामाफात सर्व्हफे  करण्यात येत असून ्या आस्तथापनाींना नोंदणी करणेकररता
प्रो्साहहत करण्यात येत आहे . तसेच ्याींच्या ववववध वैदयकीय सींघ्ना (जनरल प्रॅक््ीशनर

असोलसएशन, इींडडयन मेडडकल असोलसएशन, पुणे शाखा) याींचे पदाधधका-याींसमवेत बैठका
घेण्यात येत आहे. ्याअनुषींगाने वारीं वार दै ननक व्ृ त पिातून आवाहन करण्यात येत आहे .
(४) प्रश्न लदभ्ावत नाही.

___________
राज्यातील सेतू िायाालय चालिािडून सवा सामान्य
नागसरिाांन िडून हे ात पैशाची मागणी

(४८)

३२४१४ (१८-०१-२०१६).

श्री.नसीम खान (चाांहदवली) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील

(१) श्रीगोंदा तालुक्यात सवासामान्य जनतेला सेतूचालक वेठीस धरन दाखल्याचा नावाखाली

लोकाींकडून हजारो रपयाींची मागणी करण्यात येत असल्याची बाब सप््ें बर, २०१५ च्या सुमारास
ननदशानास आली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास दाखला तयार झाला की नोंदणी करण्यापासन
ू दाखला पररपूणा होईपयात सवा
हठकाणी पैसे दयावे लागत आहे त, हे खरे आहे काय,

वव.स. १०८ (35)
(३) असल्यास राज्यातील सवाच सेतू कायाालयामध्ये सराास लोकाींची खुलेआम पैशाची मागणी
करीत आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय चौकशीच्या अनष
ु ींगाने लाचखोरीला
आळा घालण्याच्या ष्ष्ीने कोणती लपाययोजना केली आहे वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१०-०३-२०१६) : (१), (२) व (३) हे खरे नाही. या सींबध
ीं ी जजल्हाधधकारी
अहमदनगर याींच्याकडून अहवाल प्राप्त झालेला आहे .

(४) महा-ई सेवा केंद्रातून लमळणारी प्रमाणपिे/दाखल्याची यादी, ्यावर आकारणेत येणारी फी,

लागणारा कालावधी याबाबतचे फलक महा-ई सेवा केंद्राबाहे र दशानी भागात लावण्यात आलेले
आहे त.
(५) प्रश्न लदभ्ावत नाही.
___________
अहमदनगर श्ज््यात मध्यप्रदे शातून वाहनधारि गावठी
िट्टे आणून तस्िरी िरीत अस्याबाबत

(४९)

३३०४२ (२१-०१-२०१६).

श्री.वैभव वपचड (अिोले) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील

(१) अहमदनगर जजल््यात मध्यप्रदे शातून वाहनधारक गावठी कट्टे आणून

तस्तकरी करीत

असल्याचे माहे सप््ें बर, २०१५ मध्ये ननदशानास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, लक्त प्रकरणी शासनामाफात चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून
आले व ्यानस
ु ार तस्तकरीला प्रनतबींध करणेबाबत कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२३-०३-२०१६) : (१) हे खरे नाही.
(२) व (३) प्रश्न लदभ्ावत नाही.
___________
नागपुर शहरातील अननवासी भारतीय भागीदाराांची लेगाटो हे अर ॲण्ड श्स्िन िांपनीचे
मालि श्री. अननल आदमने याांनी फसवणूि िे्याबाबत

(५०)

३६३५१ (२१-०१-२०१६).

डॉ.लमललांद माने (नागपरू लत्तर) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री

(१) नागपुर शहरातील लेगा्ो हेअर ॲण्ड जस्तकन कींपनीचे मालक श्री. अननल आदमने याींनी
अननवासी भारतीय भागीदाराींची दोन को्ी पाच लाख रपयाींची फसवणूक केली आहे , हे खरे
आहे काय,

वव.स. १०८ (36)
(२)

असल्यास, श्री.चेतन जयींतीलाल शाह आणण शेफाली शाह याींनी या सींबध
ीं ाने पोलीस

ववभागात केलेल्या तक्रारीनुसार झालेल्या फसवणक
ु ीची पोलीस खा्यामाफात चौकशी केली आहे
काय,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२३-०३-२०१६) : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) होय, चौकशीत कफयााहदने केलेल्या तक्रारीनुसार आरोपी श्री. अननल आदमने याींच्या ववरध्द

पोलीस स्त्े शन सदर, नागपरू येथे अपराध क्र. २८०/२०१५ भा.दीं .वव कलम ४०६,४०९,४२०,३४

अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे . अरोपीस अ्क करण्यात आली असून सध्या
न्यायालयाचे आदे शानुसार जालमन लमळालेला आहे . गुन्हा पोलीस तपासावर प्रलींत्रबत आहे .
(३) प्रश्न लदभ्ावत नाही.

___________

ववधान भवन :

डॉ. अनांत िळसे

मुांबई.

प्रधान सधचव
महाराष्ट्र ववधानसभा.

_________________________
शासकीय मध्यवती मुद्रणालय, मुींबई.

