अताराांकित प्रश्नोत्तराांची १३५ वी यादी

महाराष्ट्र ववधानसभा
दस
ु रे अधधवेशन, २०१६
___________

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५०
___________

भारतरत्न डॉ.बाबासाहे ब आांबेडिर याांच्या प्रस्तावीत आांतरराष्ट्रीय स्मारिाचा मास्टर प्लान
तयार िरण्याची एमएमआरडीए स्तरावर सुरु असलेली िाययवाही
(१)

१६५९ (२३-१२-२०१४).

श्री.सुधािर भालेराव (उदगीर) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) भारतरत्न डॉ.बाबासाहे ब आींबड
े कर याींच्या प्रस्तावीत आींतरराषरीय स्मारकाचा मास््र प्लान
तयार करण्याची एमएमआरडीए स्तरावर सुरु असलेली काययवाही

त्वरीत पुर्य केली जावी

याकररता लोकप्रतततनधीींनी मा.मख्
ु यमींत्री याींचेकडे दिनाींक १८ ऑक््ोबर, २०१३ रोजी तसेच
यापुवी वारीं वार मागर्ी केलेली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रश्नी चौकशी केलेली आहे काय चौकशीत काय आढळून आले व
त्यानुसार कोर्ती काययवाही व उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) असल्यास, उक्त प्रश्न भाग (१) मधील प्रकरर्ी सुरु असलेली काययवाही अद्याप पुर्य
झालेली नसल्यास, त्याची सवयसाधारर् कारर्े काय आहे त तसेच डॉ.आींबेडकर याींचे भव्यदिव्य

आींतरराषरीय स्मारकाच्या कामास सुरुवात केली जावी याकररता आतापयंत कोर्ता पाठपुरावा
केला वा करण्यात येत आहे ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०७-०१-२०१६) :(१), (२) व (३) भारतरत्न डॉ.बाबासाहे ब आींबेकडर याींच्या
प्रस्ताववत आींतरराषरीय स्मारकाचा मास््र प्लान तयार करण्यासाठी मुींबई महानगर प्रिे श
ववकास प्राधधकरर्ाने मे, शशी प्रभु ॲण्ड असोससएट्स याींना दिनाींक ५
िे कारपत्र िे ण्यात आले असन
ू दिनाींक ११ ऑक््ोबर,

ऑक््ोबर, २०१५ रोजी

२०१५ रोजी सिर प्रकरर्ी पुढील

काययवाही मुींबई महानगर प्रिे श ववकास प्राधधकरर्ाच्या स्तरावर काययवाही सुरु आहे .
___________

वव.स. १३५ (2)
नवी मुांबईतील नागररिाांना तसेच क्रीडा रससिाांना आांतरराष्ट्रीय क्रीडा महोत्सवाची
अद्यावत माहहती समळण्यासा म माहहती िेंद्र स्थापन न िरणेबाबत

(२)

६८६३ (०७०-४-२०१५).

श्री.सांदीपन  नाईि (ऐरोली), श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांरा िळवा) :

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नवी मुींबईतील नागररकाींना, खेळाडून
ीं ा तसेच क्रीडाप्रेमीींना ऑसलींवपींक, एसशयाड, फु्बॉल,
हॉकी, लॉन ्े तनस, बॅडसमीं्न इत्यािी आींतरराषरीय क्रीडा महोत्सव िे शात व परिे शात कोठे

सुरू आहे त त्याींचा कालावधी काय आहे याची मादहती समळण्याकररता नवी मुींबईत उधचत
दठकार्ी मादहती केंद्र उभारण्यासाठी ससडकोने भख
ू ींड उपलध करून द्यावा ्हर्न
ू स् ातनक

लोकप्रतततनधीींनी व्यवस् ापकीय सींचालक ससडको व मा.मख्
ु यमींत्री महोियाींना माहे जानेवारी,
२०१५ मध्ये वा त्या िर्यान तनवेिन दिले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त तनवेिनाच्या अनुगींगाने भूखींड उपलध करून िे ण्याबाबत शासनाने काय
काययवाही केली आहे वा करण्यात येत आहे ,

(३) अद्याप काययवाही करण्यात आली नसल्यास, त्याची कारर्े काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०५-०१-२०१६) :(१) व (२) होय.
नवी मुींबई महानगरपासलकेस क्रक्रडा उपक्रमाकरीता वाशी, सेक््र १२ये ील भुखींड क्र.

१९६-ए (२९१७.७८ चौ.मी.) वा्प केली आहे. सिर भख
ु ींडावर नवी मींब
ु ई महानगरपासलका
मादहती केंद्र स् ापन करु शकते.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
नवी मांब
ु ई महानगरपन ासलिेतील िांत्राटी िामगाराांना िायम सेवेत सामावन
ू घेण्याबाबत
(३)

७१९९ (०८-०४-२०१५).

श्री.मनोहर भोईर (उरण) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) ज्या कींत्रा्ी कामगाराींच्या परररमामाींवर नवी मुींबई महानगरपासलका प्रशासनास राज्यात सींत
गाडगेबाबा असभयानात प्र म क्रमाींक समळाला ते कींत्रा्ी कामगार आजही कायम सेवेत
सामावन
ू घेण्यात आले नाही, हे खरे आहे काय,

(२) कींत्रा्ी सेवेचे तनमल
ुय न करण्यात यावे असे स्पष्पर्े तनिदेश श सववोचच्च न्यायालयाने दिलेले
असताींनाही नवी मुींबई महानगरपासलका प्रशासनाने या सींिभायत कोर्तीच काययवाही केली नाही,
हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या कींत्रा्ी कामगाराींना सेवेत सामावन
घेण्यासींिभायत शासनाने कोर्ती
ू
काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारर्े काय आहे त ?

वव.स. १३५ (3)
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१४-०१-२०१६) :(१) कींत्रा्ी कामगार (तनयमन व तनमल
ूय न) कायिा १९७०

तनयत १९७१ मधील कलम २(ब) व २(ज) मधील तरतुिीनस
ु ार कींत्रा्ी कामगार व नवी मुींबई
महानगरपासलका याींच्यामध्ये कायिे शीर मालक व कामगार असा नातेसींबींध प्रस्ताववत होत
नाही.

यामळ
ु े

उक्त

तरतूिीनस
ु ार

कींत्रा्ी

कामगाराींना

नवी

मुींबई

महानगरपासलकेच्या

आस् ापनेवर कायम करण्याचा अधधकार नवी मुींबई महानगरपासलकेस नसल्याचे आयुक्त, नवी
मुींबई महानगरपासलका याींनी कळववले आहे .
(२)

व

(३)

मा.सववोचच्च

न्यायालयाने

कींत्रा्ी

सेवेचे

महानगरपासलकेस स्पष् तनिदेश श दिल्याचे दिसन
ू येत नाही.

तनमल
ूय न

करण्याबाबत

नवी

मुींबई

त ावप, कींत्रा्ी कामगार (तनयमन व तनमल
ुय न) अधधतनयम, १९७० अींतगयत तनयम १९७१

मधील तनयम क्रमाींक २५(a) आणर् २५ (b) मधील तरतूिीनुसार होती समळर्ाऱ्या कमयचाऱ्याींस

सहाव्या वेतन आयोगानस
ु ार हाती समळर्ाऱ्या आरीं भीच्या वेतनाइतके वेतन कींत्रा्ी कामगाराींना

िे ण्यासींिभायत नवी मींब
ु ई महानगरपासलकेने त्याींच्या ठरावाद्वारे मान्यता दिली आहे . त्यानस
ु ार
कींत्रा्िारामाफयत

नवी

मुींबई

महानगरपासलकेतील

कींत्रा्ी

कामगाराींच्या

खाती

रे खाींक्रकत

धनाकगायद्वारे वेतनाची रक्कम जमा करण्यात येते.
प्रश्न भाग क्र. १ च्या अनुगींगाने नमूि केल्याप्रमार्े कींत्रा्ी कामगार (तनयमन व

तनमल
ूय न) कायिा १९७० तनयम १९७१ मधील सींबींधीत तरतूिीनुसार कींत्रा्ी कामगाराींना नवी
मींब
ु ई

महानरगपासलकेच्या

आस् ापनेवर

कायम

करण्याचा

अधधकार

नवी

महानगरपासलकेस नाही.

मींब
ु ई

(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
मुांबई पन जश्चम उपन नगरातील तबलेवालयाांिडून मनयमाांचे उललांघन िरुन सुरु
असलेलया दु ध व्यवसायावर िारवाई िरणेबाबत

(४)

८१०० (०७-०४-२०१५).

श्री.शरददादा सोनावणे (िुन्नर) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

(१) मींब
ु ई पश्श्चम उपनगरातील खार, साींताक्रुझ, अींधेरी, िदहसर, बोरीवली, गोराई आिी

भागातील तबेलेधारक गाय आणर् ्है शीींना चारा न िे ता उक्रकरड्यावरील अन्न खाण्यास िे त
असल्याची धक्कािायक बाब दिनाींक ६ जानेवारी, २०१५ रोजी वा त्यासुमारास तनिशयनास आले,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याबाबत अन्याय तनवारर् सामाश्जक सींस् ेने वाींरवार महानगरपासलकेकडे तक्रार
करुन पाठपरु ावा करुनही कोर्तीही कारवाई करण्यात आली नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या तबेलेधारकाींवर शासनाकडून कोर्ती कारवाई करण्यात येर्ार आहे व
वाींरवार िल
य करर्ाऱ्या अधधकाऱ्याींवर शासनाने कोर्ती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
ु क्ष
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारर्े काय आहे त ?

वव.स. १३५ (4)
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०१-०३-२०१६) :(१) हे खरे आहे .
(२) व (३) हे खरे नाही. बह
ुीं ई महानगरपासलकेमाफयत भ्की जनावरे पकडण्याची ववशेग
ृ न्मब
मोदहम गोराई डींश््पींग ग्राऊींड ये े घेऊन एकींिर २ जनावरे पकडून महापासलकेच्या कोंडवाडा
कायायलय, मालाड (प.) ये े जमा करण्यात आली. तसेच तबेलेधारकाींवर मुींबई महानगरपासलका

अधधतनयमाच्या कलम ३९४(१)ई(१) अींतगयत ववनापरवाना ्हर्ून न्यायालयात ख्ला िाखल
करण्यात आला आहे .

(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

िोगेश्वरी व ववक्रोळी सलांिरोडचे ववस्तारीिरण ियिोच फॅक्टरी ससनल ते लोखांडवाला इन
ऑरबबट मॉल या रस्तािररता मनधी मांिूर िरण्याबाबत.

(५)

११३३६ (०६-०४-२०१५).

डॉ.भारती लव्हे िर (वसोवा) :

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) जोगेश्वरी व ववक्रोळी सलींक रोडचे ववस्तारीकरर् जयकोच फॅक््री ससग्नल ते लोखींडवाला
इन ऑरबब् मॉल या रस्त्याकररता तनधी मींजरू झाला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या मागायवरील जोगेश्वरी स््े शन ओव्हर बिजची तरतूि पर् याच तनवविामध्ये
समावेश आहे काय,

(३) असल्यास, सिर तनवविे ची अींमलबजावर्ी कधीपयंत करण्यात येर्ार आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारर्े काय ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०१-०३-२०१६) :(१) हे खरे नाही.
(२) जोगेश्वरी स््े शन ये े ओव्हर बिजचे बाींधकाम पूर्य होऊन त्यावरुन वाहतूक सरु करण्यात
आली आहे .

(३) व (४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

पन ांडडत िवाहरलाल नेहरु पन न
ु रुत्थान योिनेंतगयत महानगरपन ासलिेच्या मायमातन
ू बाांधण्यात
(६)

आलेलया घरिुल योिनेतील अनेि इमारतीांचे बाांधिाम मनि्ष्ट्
११८५०

(०७-०४-२०१५).

श्री.रािाभाऊ

(पन राग)

वािे

दिायचे असलयाबाबत.

(ससन्नर) :

सन्माननीय

गह
् मनमायण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पींडडत जवाहरलाल नेहरु पुनरुत् ान योजनेंतगयत महानगरपासलकेच्या माध्यमातून बाींधण्यात

आलेल्या घरकुल योजनेतील अनेक इमारतीींचे बाींधकाम तनकृषठ िजायचे झाल्याचे दिनाींक २३
डडसेंबर, २०१४ वा त्या सुमारास तनिशयनास आले, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय,

(३) असल्यास, चौकशी अहवालाच्या अनुगींगाने शासनामाफयत कोर्ती काययवाही करण्यात आली
वा करण्यात येत आहे त,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारर्े काय आहे त ?

वव.स. १३५ (5)
श्री. प्रिाश मेहता (०७-०१-२०१६) :(१) जवाहरलाल नेहरु नागरी पुनरुत् ान असभयानाखाली

महानगरपासलकेच्या माध्यमातून बाींधलेल्या घरकुलासींिभायत दि.२३ डडसेंबर, २०१४ वा त्या

सम
ु ारास ववसशष् तक्रारी प्राप्त झाल्याचे आढळून येत नाही. या योजनेअींतगयत राबववण्यात
येर्ाऱ्या घरकुल प्रकल्पाींच्या गुर्वत्तेची तपासर्ी केद्र शासनाने नेमलेल्या त्रयस्

सींस् ेमाफयत

करण्यात येते. याबाबतचे तपासर्ी अहवाल समाधानकारक आढळल्यावरच या प्रकल्पाींना
तनधीचा िस
ु रा हप्ता केंद्र शासनामाफयत अिा करण्यात येतो. तद् नींतर सिर प्रकल्पाच्या
कामकाजासींबींधी

काही

तक्रारी

प्राप्त

झाल्यास

राज्यस्तरीय

सुकार्ू

असभकरर्

्हाडाकडून पाहर्ी करुन शक्य ते े त्र्
य ा करुन घेण्यात येते.
ु ीींची पत
ू त

्हर्ून

(२), (३) व (४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
धगरणी िामगाराांसा म असलेली िवळपन ास ६०० घरे वापन राववना पन डून असलयाबाबत
(७)

१२२०५ (१७-०५-२०१५).

श्री.मांगेश िुडाळिर (िुलाय), अॅड.भीमराव धोंडे (आष्ट्टी) :

सन्माननीय गह
् मनमायण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) धगरर्ी कामगाराींसाठी असलेली जवळपास ६०० घरे सींबींधधत सोडत ववजेत्याींकडून कोर्ताच
प्रततसाि समळत नसल्याने, अजूनही ववतरर्ाववना पडून आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, धगरर्ी कामगाराींच्या कोट्यातील घोडपिे व ये े घर िे तो असे साींगून ित्ताराम
ववषर्ू खाडे व त्याचा सहकारी प्रकाश किम याींनी रमाीमती कींकुबेन णखमाजी परमार याींच्याकडून
रु. ३० लाख घेतल्याचे जानेवारी, २०१५ वा त्या सम
ु ारास उघडकीस आले, हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, ित्ताराम खाडे व त्याचा सहकारी प्रकाश किम याींच्याकडे इतर धगरर्ी
कामगाराींच्या नावे पाठववलेली सूचनापत्रे आढळली, हे ही खरे आहे काय,
(४) असल्यास, या

गैरव्यवहारात ्हाडाचे अधधकारी व िलाल

सहभागी आहे त, हे ही खरे

आहे काय,
(५) असल्यास, गैरव्यवहार रोखण्याकरीता सींबींधधत ्हाडा अधधकारी, िलाल याींच्यावर शासनाने
कोर्ती कारवाई केली आहे वा करण्यात येत आहे ,
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारर्े काय आहे त ?
श्री. प्रिाश मेहता (२६-०२-२०१६) :(१) मुींबई गह
ृ तनमायर् व क्षेत्रववकास मींडळामाफयत मुींबईतील
बींि पडलेल्या १८ धगरर्ीींच्या जसमनीपैकी ्हाडाच्या उपलध करुन दिलेल्या जसमनीवर एकूर्
६,९२५ सितनका धगरर्ी कामगाराींकरीता बाींधण्यात आलेल्या आहे त. सिर सितनकाींसाठी

दि.२८.०६.२०१२ रोजी ्हाडाने सोडत काढली हे ती व त्या सोडतीमध्ये यशस्वी झालेल्या ५,३४०
पात्र धगरर्ी कामगाराींना सितनकाींचे वा्प करण्यात आलेले आहे व उवयरीत १५८५ सितनकाींच्या
ववतरर्ाची काययवाही चालू आहे .

वव.स. १३५ (6)
(२), (३), (४) व (५) दिनाींक ३०.०१.२०१५ गह
ृ तनमायर् भवन, ्हाडा, मुींबई याींच्या आवारात
रमाीमती कींु कूबेन परमार, रमाी.प्रकाश किम व रमाी.ित्ताराम खाडे या व्यक्तीींमध्ये घर खरे िी-ववक्री
वरुन वाि तनमायर् झाला होता व त्या अनग
ु ींगाने रमाीमती कींु कूबेन परमार याींनी ्हाडाच्या
िक्षता ववभागास रमाी.खाडे व रमाी.किम याींच्याकडून फसवर्ूक झाल्याबाबत तक्रार केली होती.
सिर तक्रारीच्या अनुगींगाने िक्षता ववभागाने केलेल्या चौकशीमध्ये त्याींच्यामध्ये धगरर्ी
कामगाराींची घरे खरे िी ववक्री वरुन वाि झाल्याचे तनिशयनास आले. िक्षता ववभागाने सींशतयत

व्यक्ती रमाी.किम याींच्याकडून धगरर्ी कामगाराींच्या घराींच्या ववतरर्पत्राींच्या ४ प्रती हस्तगत
केल्या व सींबींधधताींववरुध्ि खेरवाडी पोलीस स््े शनमध्ये तक्रार नोंिववण्याचे तनिदेश श मख्
ु य

अधधकारी, मुींबई गह
ृ तनमायर् व क्षेत्रववकास मींडळाने वररषठ पोलीस तनररक्षक, खेरवाडी पोलीस
ठार्े याींनी रमाी.किम याींच्या ववरुध्ि गुन्हा िाखल करण्यासाठी सुचना दिल्या होत्या.

वरीषठ पोलीस तनररक्षक, खेरवाडी पोलीस ठार्े याींनी याबाबत याींच्या दि.१३.०२.२०१५

च्या पत्रान्वये ्हाडास सािर केलेला अहवाल पाहता या प्रकरर्ी योग्य ती चौकशी सींबींधधत
पोलीस ठार्े याींनी केली नसल्याचे ्हाडाच्या तनिशयनास आल्याने उपाध्यक्ष त ा मख्
ु य

काययकारी अधधकारी, ्हाडा याींनी पोलीस उपायुक्त झोन-८, वाींद्रे (पू.) याींना त्याींच्या
दि.१४.०५.२०१५ च्या पत्रान्वये सिर प्रकरर्ी फेरतपासर्ी करण्याबाबत ववनींती केली होती. त्या

अनुगींगाने वररषठ पोलीस तनरीक्षक, खेरवाडी पोलीस स््े शन याींच्याकडून प्राप्त झालेल्या

दि.१३.०८.२०१५ रोजीच्या नववन अहवालानस
ु ार, रमाी.किम या खाजगी व्यक्तीकडे ज्या ४
धगरर्ी कामगाराींची प्र म सुचनापत्राच्या प्रती आढळल्या, त्यापैकी २ धगरर्ी कामगाराींनी
(रमाीमती रीं जना लक्ष्मर् का्कर व रमाी.हनुमींत ववलास सशींिे) याींनी आपली कोर्तीही फसवर्क
ू

झालेली नाही असा पोलीस स््े शनमध्ये जबाब दिला आहे व उवयरीत २ धगरर्ी कामगाराींबाबत,
सींबींधधत पोलीस ठाण्याकडून चौकशी चालू आहे .
(६) प्रश्न उद््ावत नाही.

अांबरनाथ (जि.
(८)

___________
ाणे) येथील रां गोली हॉटे लच्या शेिारी बाांधण्यात येणाया

इमारतीमये मो या प्रमाणात अमनयसमतता असलयाबाबत

१२३४४ (०७-०४-२०१५).

श्री.शाांताराम मोरे (सभवांडी ग्रामीण) :

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

सन्माननीय मुख्यमांत्री

(श्ज. ठार्े) ये ील रीं गोली हॉ्े लच्या शेजारी बाींधण्यात येर्ाऱ्या इमारतीमध्ये

मोठया प्रमार्ात अतनयसमतता असल्याचे माहे जानेवारी, २०१५ च्या सम
ु ारास उघडकीस आले
आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सिर इमारती बाींधकाम एमआयडीसी रस्त्याींच्या जागेवर असन
ू तनयमानुसार
एमआयडीसी च्या जागेपासून ३ सम्रचे माश्जयन सोडलेले नाही तसेच ना हरकत िाखला िे खील
घेतलेला नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सिर इमारतीच्या सध
ु ाररत बाींधकाम परवानगीवर प्रभारी सहायक नगर

रचनाकार रमाी. सुतनल िस
ु ाने याींनी स्वाक्षरी करुन सवय तनयम धायावर बसववले आहे , हे ही
खरे आहे काय,

(४) असल्यास, सींबधधतावर कोर्ती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ?

वव.स. १३५ (7)
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०१-०३-२०१६) :(१) होय, हे खरे आहे .
अींबरना

नगरपासलकेच्या

मींजूर

ववकास

योजना

व

मींजूर

ववकास

तनयींत्रर्

तनयमावलीनस
ु ार बाींधकाम परवानगी दिनाींक १२.१०.२०१२ अन्वये दिली असन
ू श्जल्हाधधकारी,
ठार्े याींनी बबनशेती परवानगी दिनाींक २६.२.२०१३ अन्वये ८०० चौ.मी. भूखींडावर दिली आहे .

उप अधधक्षक भूमी असभलेख याींनी बबनशेती ससमाींकनाप्रमार्े सुधारीत मोजर्ी दिनाींक

१४.३.२०१४ रोजी केली आहे . त्यानुगींगाने सध
ु ारीत बाींधकाम परवनगी दिनाींक ३.९.२०१४ रोजी
दिली आहे . त्यानींतर दिनींक ३.१२.२०१४ रोजी बाींधकामाबाबत तक्रार प्राप्त झाल्यानींतर जागेची
पाहर्ी केली असता त्यामध्ये खालीलप्रमार्े अतनयसमतता आढळून आली.


बेसमें् (तळघर) हे जसमनीच्या वर बाींधण्यात आलेले आहे .



ववींग-सी ही तळघर+तळमजला+तीन मजले मींजूर असता त्यावर एक मजला ज्यािा
बाींधला आहे . आणर् पाचव्या मजल्यावर कॉलम आणर् बीम बनवलेले आहे .

(२) हे खरे नाही.
ववद्यामान एमआयडीसी रस्ता हा ६० मी.डडपी रोड असल्यामळ
ु े रस्त्यापासून ३ मी.पेक्षा

जास्त अींतर सोडलेले आहे . तसेच फेरफार क्र. १३५० मध्ये सवदेश नीं.४९/५ अ. ४९/५ ड (एकूर्
क्षेत्र ८०० चौ.मी.) वरील इतर हक्कात िाखल असलेली एमआयडीसी नोंि कमी केली आहे.
त्यामुळे ना-हरकत िाखल्याची आवश्यकत नाही.
(३) हे खरे नाही.

ववकास तनयींत्रर् तनयमावलीनुसार आणर् उप अधधक्षक भूसमअसभलेख कडील दिनाींक

१४.३.२०१४ रोजीच्या सुधारीत मोजर्ी नकाशानुसार आणर् एमआयडीसीचे दिनाींक १०.९.२०१२
चे पत्रान्वये बाींधकाम परवानगी िे ण्यात आलेली आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
राज्यातील भारतीय सैमनिाांना स्थामनि स्वराज्य सांस्थेत समळित
िरमाफ लाभ समळत नसलयाबाबत
(९)

१३७७८

(०७-०४-२०१५).

श्री.भारत

भालिे

(पन ांढरपन रू ),

श्री.रािु

तोडसाम

(अणी),

श्री.किशोर पन ाटील (पन ाचोरा) : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यातील िे शाच्या सरु षितक्षततेसाठी प्रार्ाची बाजी लावन
ू लढलेल्या भारतीय सैतनकाींना
स् ातनक स्वराज्य सींस् ेत समळकत करमाफ लाभ समळत नाही, हे खरे आहे काय,

(२) तसेच िे शात पींजाब, हररयार्ा, राजस् ान व गुजरात या राज्यामध्ये नगरपासलकाींनी माजी

सैतनकाींना करमाफी दिली आहे , याबाबत शासनाचा अध्यािे शही आहे , मात्र अींमलबजावर्ी
करण्यात ्ाळा्ाळ होत असल्याचे माहे जानेवारी, २०१५ मध्ये वा त्यासुमारास तनिशयनास
आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, यावर शासनाने कोर्ती काययवाही केली आहे वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारर्े काय आहे त ?

वव.स. १३५ (8)

श्री.

दे वेंद्र

फडणवीस

(२१-०१-२०२६)

:(१),

(२),

(३)

व

(४)

ठार्े,

समरा-भाईंिर

या

महानगरपासलका व खामगाव नगरपररगि याींनी महासभेत ठराव करुन माजी सैतनकाींच्या
समळकतीवर १०० % घरपट्टी माफ केली आहे. अन्य महानगरपासलका/नगरपासलका याींचेबाबत
िे खील त्या त्या नागरी स्वराज्य सींस् ेने घरपट्टी माफीबाबत तनर्यय घेर्े अपेषितक्षत आहे .
महाराषर ग्रामपींचायत अधधतनयमात सैन्य िलातील

सैतनकाींना मालमत्ता करातून सु्

िे ण्याची तरतूि नाही. यामळ
ु े राज्यातील ग्रामपींचायत क्षेत्रातील सैतनकाींचे घरावर लावण्यात येत
असलेली घरपट्टी (्ॅ क्स) माफ करण्यात येत नाही.

___________
मुांबईतील बोरीवली येथे चालिािडे वाहन पन रवान्याची मागणी
िेलयाने पन ोलीसाला फरपन टत नेलयाबाबत

(१०)

१६३१४ (१२-०८-२०१५).

श्री.राधाि्ष्ट्ण ववखे-पन ाटील (सशडी) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

मुींबईतील

बोरीवली

पोलीस

स््े शनमधील

काययरत

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री

हवालिाराने

चालकाकडे वाहन परवान्याची मागर्ी केली असता चालकाने

मो्ार सायकल

पोलीस हवालिाराच्या कॉलरला

पकडून त्याींना फरप्त नेल्याचे दिनाींक २१ एवप्रल, २०१५ रोजी वा त्या सम
ु ारास तनिशयनास
आले

हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, राज्यात पोलीसाींवर होर्ा-या हल्ल्याच्या घ्नात वाढ होत असून गुन्हे गाराींना
पोलीसाींचा धाक रादहला नाही, हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(४) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व त्यानस
ु ार सींबींधधताींवर कोर्ती कारवाई केली
वा करण्यात येत आहे ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२१-०१-२०१६) :(१) होय, हे खरे आहे .
(२) राज्यामध्ये सन २०१४ मध्ये पोलीसाींवरील हल्ल्याींच्या एकूर् ८०१ घ्ना घडलेल्या असन
ू ,
त्यामध्ये १६८१ आरोपीींना अ्क करण्यात आलेली आहे . तसेच दि. ०१.०१.२०१५ ते दि.

३१.०८.२०१५ पयंत पोलीसाींवरील हल्ल्याींच्या एकूर् ६३५ घ्ना घडलेल्या असून, त्यामध्ये
१८२९ आरोपीींना अ्क करण्यात आलेली आहे .

(३) व (४) सिर प्रकरर्ी दि. २१.०४.२०१५ रोजी बोरीवली पोलीस ठार्े ये े गुरनीं. २०५/२०१५

भािीं वव कलम ३५३, ३०७ प्रमार्े गन्
ु हा नोंि करण्यात आला आहे. सिर गन्
ु ्यातील आरोपीस
अ्क करण्यात आली असून तो जामीनावर आहे .

___________

वव.स. १३५ (9)
बोरीवली, मुांबईतील येथील भगवती रुणालयातील सीटी स्िॅन मशीन
भाभा रुणालयात हलववण्यात येणार असलयाबाबत

(११)

१७३३९

(मुांबादे वी) :

(११-०८-२०१५).

श्री.भाऊसाहे ब

िाांबळे

(श्रीरामपन ूर),

श्री.असमन

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

पन टे ल

(१) बोरीवली, मींब
ु ई ये ील भगवती रुग्र्ालयातील िीड वगायपासन
ू बींि असलेले सी्ी स्कॅन
मशीन वाींद्रे ये ील भाभा रुग्र्ालयात हलववण्यात येर्ार असल्याची बाब माहे मे, २०१५ मध्ये
वा त्या सम
ु ारास तनिशयनास आली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त कारर्ास्तव रुग्र्ाची गैरसोय होर्ार आहे हे पाहता शासनाने कोर्ती
काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, यामागील ववलींबाची कारर्े काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१२-०१-२०१६) :(१) हे खरे आहे .
(२) बोरीवली ये ील भगवती रुग्र्ालयाची इमारत धोकािायक ठरल्यामुळे भगवती रुग्र्ालय
भारतरत्न डॉ. बाबासाहे ब आींबेडकर रुग्र्ालय, काींदिवली (प.) ये े स् ानाींतरीत करण्यात आले.
भारतरत्न डॉ.बाबासाहे ब आींबेडकर रुग्र्ालय ये े सी.्ी.स्कॅन सेवा

सावयजतनक -

खाजगी सहभाग प्रोत्साहनाद्वारे मे.कृषर्ा डायग्नोस््ीक कींपनीमाफयत सी.्ी.स्कॅन सेवा दिनाींक
१५.९.२०१५ पासून सुरु करण्यात आली आहे .
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
बावधन खुदय (ता.मळ
ु शी, जि.पन ुणे) गावातील स्मशानभूमीसा म
असलेलया िागेवर अमतक्रमण झालयाबाबत

(१२)

१७६०२ (१६-०८-२०१५).

श्री.सांग्राम थोपन टे (भोर), श्री.वविय वडेट्टीवार (रम्हपन ूरी),

श्री.योगेश हटळे िर (हडपन सर) : सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) बावधन खुिय (ता.मुळशी, श्ज.पुर्े) गावातील स्मशानभूमीसाठी असलेली जागेवर अतीक्रमर्

केल्याची तक्रार स् ातनक रदहवाशाींनी केली असल्याचे माहे १७ मे, २०१५ रोजी वा त्यासम
ु ारास
तनिशयनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, कायायलयीन नोंिीनुसार, औध क्षेत्रीय कायायलय (बार्ेर सींपकय कायायलय) बावधन

खुिय, ता. मळ
ु शी, श्ज.पुर्े ये ील पूवीचे ग्रामपींचायतीचे हद्दीत समळकत क्र. ३८७ मध्ये निीचे
कडेला १५ X२० फू् स्मशानभम
ू ीसाठी मोकळी जागा िशयववण्यात आली होती, हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, प्रकरर्ाची शासनाने चौकशी केली आहे काय चौकशीनुसार, सिरील गावक-याींना
स्मशान भूमीची जागा िे ण्याबाबत शासनाने काय काययवाही केली आहे वा करण्यात येत आहे ,
(४) अद्याप, कोर्तीच काययवाही करण्यात आली नसल्यास ववालींबाची कारर्े काय आहे त ?

वव.स. १३५ (10)
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१९-०१-२०१६) :(१) होय. रमाी.अश्जत फतेससींह जगताप, महाराषर प्रिे श
उद्योग आघाडी सहसींयोजक याींनी दिनाींक २१.५.२०१५ रोजी बावधन खुिय ये ील पुर्े
महानगरपासलकेची स्मशानभम
ू ी चोरीला

या आशयाची बातमी िै . सकाळ व िरू धचत्रवार्ी या

प्रसार माध्यमाींमध्ये झळकली असून त्यामुळे महानगरपासलकेची नाचक्की झालेली आहे , असे
पत्राद्वारे कळववले आहे.

(२) होय, पुर्े महानगरपासलका हद्दीत सन १९९७ साली नव्याने समाववष् झालेल्या बावधन

खुिय ग्रामपींचायतीच्या नमुना ८ ड च्या उताऱ्यावर वर समळकत क्र. ३८७ निीच्या कडेला १५
फू् २० फू् स्मशानभम
ू ीसाठी मोकळी जागा अशी नोंि असन
ू मालक ्हर्न
ू ग्रामपींचायत
बावधन खुिय अशी नोंि दिसून येत आहे .

(३) सिर स्मशान भूमीची जागा मोजर्ी करुन तायात घेर्क
े ामी काययवाही सुरु आहे .
त्यानुसार भूसम असभलेख कायायलयाकडे मोजर्ी फी भरण्याची काययवाही सुरु आहे . मोजर्ीअींती

जागा तनश्श्चत झाल्यानींतर या जागेचा वापर स्मशानभम
ू ीसाठी करण्याचे महानगरपासलकेचे
तनयोजन आहे .

(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
ाणे जिलहा व पन ररसरामयेसस
ां गयिन्य आिारासा म स्वतांत्र रुणालय उभारण्याबाबत
(१३)

१७९६७ (१४-०८-२०१५).

श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांरा िळवा), श्री.वैभव वपन चड (अिोले),

श्री.पन ाांडुरां ग बरोरा (शहापन ूर), श्री.ियांत पन ाटील (इस्लामपन ूर), श्री.शसशिाांत सशांदे (िोरे गाव) :
सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) ठार्े श्जल्हा व पररसरामध्ये स्वाईन फ्लस
ु ह सींसगयजन्य आजारासाठी स्वतींत्र रुग्र्ालय
उभारण्याबाबतचा प्रस्ताव ठार्े महापासलकेने शासनास सािर केलेला आहे हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, उक्त प्रश्नी सािर केलेल्या प्रस्तावाचे

ोडक्यात स्वरुप काय आहे व त्यानस
ु ार

आतापयंत कोर्ती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) उक्त प्रश्नी सुरु असलेली काययवाही पूर्य झालेली नसल्यास, त्याची सवयसाधारर् कारर्े

काय आहे त तसेच सिर प्रकरर्ाचे गाींभीयय ववचारात घेता ठार्े महापासलकेकडून सिरचा

प्रस्ताव लवकरात लवकर प्राप्त करुन घेण्यासींिभायत आतापयंत कोर्ता पाठपुरावा केला वा
करण्यात येत आहे ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०१-०३-२०१६) :(१) हे खरे नाही.
(२) ठार्े श्जल्हा व पररसरामध्ये स्वाईन फ्लस
ु ह सींसगयजन्य आजारासाठी स्वतींत्र रुग्र्ालये
उभारण्याचा

प्रस्ताव

धोरर्ात्मक

तनर्ययासाठी

ठार्े

महानगरपासलकेच्या

प्रशासनामाफयत दिनाींक २३.९.२०१५ रोजी सािर करण्यात आलेला आहे .
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________

महासभेकडे

वव.स. १३५ (11)
सोलापन ूर जिलहा िारागह
ू बॅि दरोयायाप्रिरणातील आरोपन ी पन ळालयाबाबत
् ातन
(१४)

१८३९१ (१०-०८-२०१५).

श्री.भास्िर िाधव (गुहागर), श्री.रमेश िदम (मोहोळ),

श्री.अवधूत तटिरे (श्रीवधयन), श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांरा िळवा) :
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री

(१)सोलापरू श्जल्हा कारागह
ू बॅक िरोड्याप्रकरर्ातील आरोपी ञानानेश्वर रोकडे हा दिनाींक १०
ृ ातन
मे, २०१५ च्या सुमारास रात्री पळाला आहे , हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

याआधीही,

ससींधुिग
ु य

श्जल्हा

रुग्र्ालय

आणर्

सावींतवाडी

तुरुींगातूनही तो िोन वेळा पळाला होता, हे खरे आहे काय,

(श्ज.ससींधुिग
ु )य

(३) असल्यास, याप्रकरर्ी चौकशी करण्यात आली आहे काय,
(४) असल्यास,

चौकशीनस
ु ार सींबींधधताींवर कोर्ती कारवाई करण्यात आली वा येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारर्े काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१३-०१-२०१६) :(१) हे खरे नाही.
(२) होय.
नमि
ू आरोपी सावींतवाडी पोलीस स््े शन ये ील ग.ु र.नीं. ७४/२००७ मध्ये अ्क असताींना

उपचारासाठी श्जल्हा रुग्र्ालय ये े िाखल केले असता तो ते ून दि. ०२/१०/२००७ रोजी पळून
गेल्याबाबत ससींधुिग
य गरी पोलीस स््े शन ये े गु.र.नीं. २८/२००७ भा.िीं .वव. कलम २२४ प्रमार्े
ु न
गुन्हा िाखल करुन त्यास पुन्हा अ्क करुन कारागह
ृ ात ठे वण्यात आले होते. सिर आरोपी
न्यायायलीन कोठडीत असताना दि. १४/०१/२०११ रोजी चहा वपण्यासाठी इतर कैद्याबरोबर

कारागह
ृ ाबाहे र काढले असता तो पुन्हा पळून गेल्याने सावींतवाडी पोलीस ठार्े ये े गु.र.नीं.
७/२०११ भा.िीं .वव.

कलम २२४ प्रमार्े गुन्हा िाखल आहे.

(३) चौकशी करुन उक्त नमुि केल्याप्रमार्े ससींधुिग
य गरी पोलीस ठार्े व सावींतवाडी पोलीस
ु न
स््े शन ये े गुन्हे िाखल करण्यात आलेले आहे त.

(४) १) ससींधि
य गरी पोलीस स््े शन गन्
ु ग
ु न
ु हा रश्ज. नीं. २८/२००७ भा.िीं .वव. कलम २२४ प्रमार्े
गुन्हा िाखल असून सिर गुन््यातील आरोपीस २ वगदेश सशक्षा झालेली आहे.

२) सावींतवाडी पोलीस ठार्े गुन्हा रश्ज. नीं. ७/२०११ भा.िीं .वव. कलम २२४ मध्ये त्याचे

ववरुध्ि गुन्हा केल्याचा पुरावा असल्याने न्यायालयात िोगरोपपत्र पाठववण्यात आलेले असून

सिरचा ख्ला न्यायप्रववष् आहे. प्रकरर्ी जबाबिार सावींतवाडी तरु
ु ीं ग अधधकारी, १ सभ
ु ेिार व
१ रक्षक याींची ववभागीय चौकशी करुन त्याींना ३ वगदेश वेतनवाढी स् धगतीची सशक्षा िे ण्यात
आली असून १ सुभेिार हे सेवातनवत्ृ त असल्याने त्याचे १ वगायकरीता १०% माससक
तनवत्ृ तीवेतन कपातीची सशक्षा िे ण्यात आली आहे .
(५) ववलींब झालेला नाही.

___________

वव.स. १३५ (12)
तासगाव (जि.साांगली) पन ोलीस

ाण्यातील सहाय्यि पन ोलीस

मनररक्षिास लाच जस्विारताना पन िडलयाबाबत
(१५)

१८४९० (१२-०८-२०१५).

श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांरा िळवा),

श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.पन ाांडुरां ग बरोरा (शहापन ूर) :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

तासगाव (श्ज.साींगली)

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

पोलीस ठाण्यातील सहाय्यक पोलीस तनररक्षकास अडीच हजार

रुपयाींची लाच श्स्वकारताना दिनाींक १४ मे, २०१५ रोजी वा त्यासम
ु ारास पकडल्याचे तनिशयनास
आले , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी

चौकशी केली आहे काय,चौकशीत काय आढळून आले व

तद्नस
ु ार पढ
ु े कोर्ती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(३)

नसल्यास, ववलींबाची कारर्े काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (११-०२-२०१६) :(१) हे खरे नाही. मात्र तासगाव पोलीस स््े शन ये ील
सहायक पोलीस उपतनरीक्षक रमाी.शींकर ओींबासे याींनी भास्कर पा्ील याींचेववरुध्ि िाखल
गन्
ु ्याींचे िोगारोपपत्र पाठववण्याकररता रु. २,५००/- लाचेची मागर्ी करुन ती श्स्वकारल्याने
त्याींना दि. १४.०५.२०१५ रोजी पकडण्यात आले.

(२) व (३) या सींिभायत तासगाव पोलीस स््े शन ये े ग.ु र.क्र. ५१/२०१५ लाचलुचपत प्रततबींधक

अधधतनयम, १९८८ कलम ७, १३(१) (ड) सह १३(२) अन्वये दि. १४.०५.२०१५ रोजी गुन्हा
िाखल करण्यात आला आहे . या प्रकरर्ी त्याींना दि. १४.०५.२०१५ रोजी अ्क करण्यात आली

असून मा. न्यायालयाने दि. २९.०५.२०१५ रोजी त्याींना जामीनावर मुक्त केले आहे. आरोपी
लोकसेवक रमाी.ओींबासे याींना पोलीस अधधक्षक, साींगली याींचे दि. १५.५.२०१५ च्या आिे शान्वये

शासन सेवेतून तनलींबबत करण्यात आले आहे . त्याींचेववरुध्ि न्यायालयात असभयोग िाखल
करण्याची काययवाही सुरु आहे .

___________

ाणे शहरातील सशवाई नगर मधील िॅम्पन ा िोला या इमारतीला
मनयमबाहयररत्या भोगवटा प्रमाणपन त्र हदलयाबाबत

(१६)

१८९२८ (११-०८-२०१५).

श्री.सांिय िदम (दापन ोली), श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांरा िळवा),

श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.भास्िर िाधव (गह
ु ागर), श्री.हनम
ु ांत डोळस (माळसशरस),
श्री.पन ाांडुरां ग बरोरा (शहापन ूर), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड) :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) ठार्े शहरातील सशवाई नगर मधील कॅ्पा कोला ही

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

इमारत तनयमबाहयररत्या भोगव्ा

प्रमार्पत्र (ओसी) घेऊन बाींधण्यात आली असल्याचे माहे मे, २०१५ च्या पदहल्या सप्ताहात
तनिशयनास आले, हे खरे आहे काय,

वव.स. १३५ (13)
(२) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनामाफयत चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून
आले व तद्नुसार पुढे कोर्ती काययवाही केली वा करण्याींत येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारर्े काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२७-०१-२०१६) :(१) ठार्े शहरातील सशवाई नगर मध्ये “कॅ्पा कोला”
नावाची

कोर्तीही

इमारत

असल्याचे

आढळून

येत

नाही.

त्यामळ
ु े

सिर

इमारतीस

तनयमबा्याररत्या भोगव्ा प्रमार्पत्र (वापर परवाना) िे ण्याचा प्रश्न उद््ावत नाही.
(२) प्रश्न उद््ावत नाही.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
उलहासनगर शहरातील अधधि्त सशधावाटपन  दि
ु ानदाराांना धमिावलयाबाबत
(१७)

१९०१० (१२-०८-२०१५).

श्रीमती ज्योती िलानी (उलहासनगर), श्री.जितेंद्र आव्हाड

(मुांरा िळवा), श्री.रमेश िदम (मोहोळ) :
करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा

(१) उल्हासनगर शहरातील अधधकृत सशधावा्प िक
ु ानिाराींना धमकावून िरमहा पैसे घेत
असल्याचे तनवेिन मा. पोलीस आयुक्त ठार्े, पोलीस ठार्े अींमलिार मध्यवती पोलीस स््े शन,

उल्हासनगर याींना उल्हासनगर शहर व तालक
ु ा रे शन शॉप ओनसय वेल्फेअर असोससएशनमाफयत
दिनाींक १२ नोव्हें बर, २०१४ रोजी वा त्या सम
ु ारास लेखी तनवेिन दिले आहे, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सिर तनवेिनानुसार शासनाने कोर्ती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास,

ववलींबाची कारर्े काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१२-०२-२०१६) :(१) होय, हे खरे आहे .
(२) उल्हासनगर शहर व तालक
ु ा रे शन शॉप ओनसय वेल्फअर असोससएशन याींनी दिलेल्या
तनवेिनाचे अनुगींगाने केलेली कारवाई-

१) मध्यवती पोलीस स््े शन गु.र.क्र. ५४/२०१५ भा.िीं .वव.कलम ३८५,३४ प्रमाण्ोो गुन्हा

िाखल आहे .

२) ववठ्ठलवाडी पोलीस स््े शन ग.ु र.क्र. ३२७/२०१५ भा.ि.ववीं. कलम १७०,३८५,३४ प्रमार्े

गुन्हा िाखल आहे.

३) उल्हासनगर पोलीस स््े शन याींनी केलेल्या अजय चौकशीत पैशाींची मागर्ी केली

नसल्याचे तनषपन्न झाल्याने गैरअजयिार याींना सी. आर. पी.सी. १४९ प्रमार्े नो्ीस अिा केली
आहे .
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________

वव.स. १३५ (14)
वक्फ बोडायचे मुख्य िाययिारी अधधिारी याांच्यावर,
(१८)

न्यायालयात दोषारोपन  पन त्र दाखल िरण्याबाबत

१९१९१ (११-०८-२०१५).

श्री.अमनल िदम (मनफाड) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील

(१) जसमनीच्या वापराची मि
िे ण्याकररता ३० हजार रुपयाींची लाच घेताना
ु त वाढवन
ू

पकडण्यात आलेल्या वक्फ बोडायचे मुख्य काययकारी अधधकारी याींच्यावर, न्यायालयात िोगारोप
पत्र िाखल करण्यास शासनाने ६० दिवस लो्ून गेली तरी ऑगस््, २०१३ पयंत पोलीस
अधधक्षक लाचलुचपत प्रततबींध ववभाग याींनी अनुमती दिली नाही, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, पकडण्यात आलेल्या मुख्य काययकारी अधधका-याच्या घराच्या झडतीत १ को्ी
३९ लाख रुपयाींची रोकड व ५ को्ी रुपयाींची सींपत्तीची कागिपत्रे सापडली, हे खरे आहे काय,
(३) असल्यास, याप्रकरर्ी शासनाने अधधक चौकशी केली आहे काय,
(४) असल्यास, चौकशीअींती सींबींधधत मख्
ु य काययकारी अधधकाऱ्यावर न्यायालयात िोगारोप पत्र
िाखल करण्याच्या दृष्ीने शासनाने कोर्ती काययवाही केली आहे वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारर्े काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (११-०२-२०१६) :(१) दिनाींक २८.०६.२०१३ रोजी रमाी. शेख खलील शेख है िर
मनाठकर याींना हजरत शफाशाह वली (रह) कोंडलवाडी सवदेश क्रमाींक ३३/१ मध्ये १० आर व
२०७ मध्ये २ हे . ०३ आर या सललावामध्ये प्राप्त झालेल्या जसमनी कसण्यासाठीचा
(वदहवा्ीसाठी) कालवधी तीन वगायकररता वाढवन
ू िे ण्यासाठी रमाी. नरु महमि वपता िोस्तखान
पठार्, मुख्य काययकारी अधधकारी, महाराषर राज्य वक्फ मींडळ, औरीं गाबाि याींनी रु. ३०,०००/-

लाचेची मागर्ी केली असल्याची तक्रार लाचलुचपत प्रततबींधक ववभाग, नाींिेड याींचक
े डे दिली

होती. या सींिभायत दिनाींक २९.०६.२०१३ रोजी रमाी. नुर महमि वपता िोस्त महमि पठार्, मुख्य
काययकारी, महाराषर राज्य वक्फ मींडळ, औरीं गाबाि याींनी त्याींचे नाींिेड ये ील राहते घरी

पींचासमक्ष तक्रारिार याींचेकडे रु ३०,०००/- लाचेची मागर्ी करुन ती श्स्वकारल्या प्रकरर्ी

भाग्यनगर पोलीस स््े शन नाींिेड ये े गु.र.क्र. ३०/२०१३ कलम ७, १३, १३(१) (ड) सह १३ (२)
लाचलुचपत प्रततबींधक अधधतनयम, १९८८ अन्वये गुन्हा िाखल करण्यात आला. सिर गुन््याचे
अनुगींगाने ववशेग न्यायालय नाींिेड ये े िोगारोपत्र िाखल करण्यात आली असून त्याचा ववशेग
ख्ला क्र. ०४/२०१४, दिनाींक १५.०२.२०१४ आहे सिरहू ख्ला न्यायप्रववषठ आहे .
(२) लाचेच्या सापळा प्रकरर्ानींतर घेण्यात आलेल्या घरझडतीत रु. १,१९,८२,५००/- इतकी रोख

रक्कम व सींपत्तीची कागिपत्रे असे एकूर् रु. ३,३९,८६,७७५/- रुपयाींची मालमत्ता आढळून
आली.

(३), (४) व (५) रमाी. नरु महमि वपता िोस्तखान पठार्, मख्
ु य काययकारी अधधकारी, महाराषर
राज्य वक्फ मींडळ, औरीं गाबाि याींचेववरुध्िच्या लाचेच्या सापळा प्रकरर्ी िाखल गु.र.क्र.
३०/२०१३ च्या अनुगींगाने ववशेग न्यायालय, नाींिेड ये े िोगारोपपत्र िाखल करण्यात आले
असून

त्याचा

ववशेग

ख्ला

क्र.

०४/२०१४

दिनाींक

१५.०२.२०१४

न्यायप्रववषठ आहे . तसेच त्याींच्याकडे आढळून आलेल्या अपसींपिे

आहे .

सिरहू ख्ला
सींिभायत लाचलुचपत

वव.स. १३५ (15)
प्रततबींधक ववभागाने प्रस्ताववत केल्यानुसार रु. ३,०८,७५,८२१/- इतकी अपसींपिा गोठववण्यास
शासन आिे श दिनाींक १७.०८.२०१५ अन्वये लाचलुचपत प्रततबींधक ववभागास प्राधधकारपत्र
िे ण्यात आलेले आहे .

___________

ाणे शहरातील गावदे वी मैदानािवळील सरिारी भख
ू ांडावर
उभारलेलया पन त्रिार भवनाबाबत

(१९)

१९७२९ (१०-०८-२०१५).

श्री.अिन
ुय खोतिर (िालना), श्री.गुलाबराव पन ाटील (िळगाव

ग्रामीण), डॉ.सांिय रायमुलिर (मेहिर), डॉ.शसशिाांत खेडि
े र (ससांदखेड रािा), श्री.रुपन ेश म्हात्रे
(सभवांडी पन ूव)य , डॉ.बालािी किणीिर (अांबरनाथ), श्री.गणपन त गायिवाड (िलयाण पन ूव)य , श्री.सांिय
साविारे (भस
ु ावळ) :

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

(१) ठार्े शहरातील गाविे वी मैिानाजवळील सरकारी भूखींडावर उभारलेले पत्रकार भवन गेल्या
२२ वगायपासन
ू तायात ठे वन
ू पन
ु ववयकासाच्या नावाखाली फसवर्क
ू करर्ारा ठे केिार बबल्डर,

राजन शमाय याींचेववरुध्ि नौपाडा पोलीस स् ानकात दिनाींक १० मे, २०१५ रोजी वा त्या सम
ु ारास
गन्
ु हा िाखल झाला, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याप्रकरर्ी तपास करण्यात आला आहे काय, तपासानस
ु ार पुढे कोर्ती
काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारर्े काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२२-०१-२०१६) :(१) होय, हे खरे आहे .
(२) गाविे वी मैिान रोड ठार्े ये ील सव्हदेश नीं. ४३/अ हा ३०० स्केअर सम्र व सव्हदेश नीं ४३ / ब
हा २२५ स्केअर सम्र या जागेवर ठार्े श्जल्हा पत्रकार सींघाचे पत्रकार भवनाची तळमजला
अधधक िोन मजल्याींची इमारत असन
ू सिर जागा ठार्े श्जल्हा पत्रकार सींघाकडून ववकसीत

करण्याकरीता नमूि आरोपीत याींचेकडे पॉवर ऑफ ॲ्नी असून सिर इमारतीचा पुनववयकास
करावयाचा आहे असे साींगून सिर पुनववयकासाकररता क्रफयायिीकडून रु. ३२,९५,००० धनोिे श व
आर.्ी.जी.एस. द्वारे श्स्वकारुन सिरची रक्कम परत न करता क्रफयायिीची फसवर्ूक केली
तसेच क्रफयायिीने केलेला तक्रार अजय मागे घेण्याकरीता िमिा्ी व धमकी िे त असल्याने
सिरबाबत नौपाडा पोलीस ठाण्यात ग.ु र.क्र. २४५/१५ भािववसीं कलम ४२०, ५०६ प्रमार्े गन्
ु हे

िाखल आहे . सिर गुन््यामध्ये िोन आरोपी याींना श्जल्हा व सत्र न्यायालय, ठार्े याींनी
अ्कपुवय जामीन मींजूर केला आहे. सिरचा गुन्हा तपासाधीन आहे.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
मांुबई - पन ण
ु े या िन्
ु या राष्ट्रीय महामागायने िलयाण तसेच माथेरान या पन ययटन स्थळी
िाण्यासा म िियत च ि रस्ता तसेच मुरबाड-नासशि िडे
िाणाया रस्त्याच्या च पन दरीिरणाबाबत

(२०)

१९८४६ (१९-०८-२०१५).

श्री.मनोहर भोईर (उरण), श्री.सुरेश लाड (िियत), श्री.जितें द्र

आव्हाड (मुांरा िळवा), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.भास्िर िाधव (गुहागर), श्री.पन ाांडुरां ग बरोरा

वव.स. १३५ (16)
(शहापन ूर), श्री.अवधूत तटिरे (श्रीवधयन), श्री.भरतशे
(मुरबाड) :

गोगावले (महाड), श्री.किसन िथोरे

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) कजयत-चौक (श्ज.रायगड) या ८ क्रकमी लाींबीच्या रस्त्याचे चौपिरीकरर् करण्याचे काम सन
२०१२ मध्ये राज्य शासनाने मींजूर केले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सिर रस्ता चौपिरीकरर्ाकररता मींजरू असताना तसे न करता केवळ रुीं ि हाोेत
असल्याची तक्रार स् ातनकाींमधून केली जात आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या रस्त्याचे चौपिीकरर्ाचे काम मुींबई महानगर ववकास प्राधधकरर् करर्ार
होते, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, ये ील वाहतूक कोंडी लक्षात घेता चौपिरीकरर् करण्याबाबत शासनाकडून
कोर्ती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारर्े काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०७-०१-२०१६) :(१) हे खरे आहे .
(२), (३), (४) व (५) चौक ते कजयत-६.७ क्रक.मी. व चारफा्ा ते कोतवाल चौक १.३ क्रक.मी.
रस्त्याचे

रुीं िीकरर्

व

मजबुतीकरर्

करण्याचे

काम

मुींबई

महानगर

प्रिे श

ववकास

प्राधधकरर्ामाफयत हाती घेतले होते. यापैकी चारफा्ा ते कोतवाल चौक रे ल्वे पुल वगळता रस्ता
कॉक्री्ीकरर्ामध्ये चार पिरी केलेला आहे . तसेच चौक ते कजयत या रस्त्याचे भूसींपािन होऊ

न शकल्यामळ
ु े ५.४ क्रकमीचा रस्त्याचे डाींबरीकरर्ामध्ये िप
ु िरीकरर् केले आहे . सिर रस्त्यावर
सद्यश्स् तीत कोर्तीही वाहतक
ु कोंडी होत नसल्याचे तनिशयनास येते तसेच याबाबत कोर्तीही
तक्रार प्राप्त झालेली नाही.

___________
मांब
ु ई महानगरपन ासलिा मधील अजनशमन दलातील अधधिारी व िमयचारी व िेंद्राबाबत
(२१)

२०३३५ (१२-०८-२०१५).

श्री.मनतेश राणे (िणिवली), श्री.चांद्रिाांत सोनावणे (चोपन डा),

श्री.शरददादा सोनावणे (िुन्नर), श्री.सरदार ताराससांह (मुलुांड) :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) मुींबई महानगरपासलकेमध्ये गेल्या साडेचार मदहन्यात आगीसह ३१८६ ववववध िघ
य ना
ु ्
घडल्या असून या िघ
य नाींमध्ये ३० लोकाींचा मत्ृ य,ु ६ जवानाींसह ७७ जर् जखमी झाले आहे त,
ु ्

तसेच मदहन्याला सरासरी ७५० हून अधधक िघ
य ना घडत असल्याने व अप-ु या सींख्या बळा
ु ्
अभावी रे स्क्यु ऑपरे शन करर्ा-या अश्ग्नशमन जवानाींवर तार् पडत आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सव्वा को्ी नागरीकाींची काळजी वाहर्ा-या अश्ग्नशमन िलात केवळ २४००
कमयचारी व अधधकारी आहे त व एकूर् ३३ अश्ग्नशमन केंद्र आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, अत्याधुतनक यींत्रसामुग्री, आठ तासाींची डयु्ी, प्रत्येक कमयचाऱ्याींचा ५० लाख
रुपयाींचा ववमा उतरववर्े अशा ववववध मागण्या युतनयन माहे मे, २०१५ मध्ये वा त्या सुमारास
सींबींधधत ववभागाकडे मागर्ी केली आहे , हे खरे आहे काय,

वव.स. १३५ (17)
(४) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी करुन अश्ग्नशमन िलात असलेली ररक्त पिे
भरण्याबाबत कोर्ती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारर्े काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१२-०१-२०१६) :(१) बह
ृ न्मुींबई महानगरपासलकेच्य अश्ग्नशमन िलाच्या

असभलेखानस
ु ार मुींबई शहरात एवप्रल ते ऑगस््, २०१५ च्या कालावधीत एकूर् २१५९ घ्ना
घडल्या. या घ्नाींमध्ये २१० नागरीक जखमी झाले व ८९ मत
ृ झाले तसेच अश्ग्नशमन िलाचे
२२ जवान जखमी झाले व ०४ जवान मत
ृ झाले.

(२) अश्ग्नशमन िलामध्ये एकूा २४७० कमयचारी व अधधकारी काययरत असन
एकूर् ३४
ू
अश्ग्नशमन केंद्रे आहे त.
(३) हे खरे आहे .
(४) याबाबत काययवाही करण्याचे काम बह
ृ न्मुींबई महानगरपासलकेमाफयत सुरु आहे .
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
चांद्रपन ूर शहरातील िचरा उचलण्याचे िांत्राट सेंटर फॉर डेव्हलपन मेंट
िम्युमनिेशन या सांस्थेला हदलयाबाबत

(२२)

२२१८३ (१०-०८-२०१५).

श्री.नानािी शामिुळे (चांद्रपन रू ) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री

(१) चींद्रपरू शहरातील कचरा उचलण्याचे कींत्रा् सें्र फॉर डेव्हलपमें् क्यतु नकेशन या

सींस् ेला तबल ५५ को्ी रुपयाींना िे ण्यात आले असल्याची बाब माहे मे, २०१५ च्या ततसऱ्या
आठवड्यात तनिशयनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, चींद्रपूर शहरातील कचरा सींकसलत करण्यासाठी २४ वाहने असून त्याींचे ॲग्रीमें्
मात्र कींत्रा्िाराच्या नावे करण्यात आले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सिर सींस् ेला िे ण्यात आलेला कींत्रा् हा इतर महानगरपासलकेपेक्षा जास्त िराने
िे ण्यात आले आहे , हे ही खरे आहे काय,
(४) असल्यास, याप्रकरर्ात शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले

आहे व त्यानुगींगाने वाजवीींपेक्षा जास्त िराने चींद्रपूर शहरातील कचरा उचलण्याचे कींत्रा् िे ण्याचे
कारर्े काय आहे त तसेच वाहनाींचे ॲग्रीमें् कींत्रा्िाराच्या नावे करण्याचे कारर्े काय आहे त,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारर्े काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०५-०१-२०१६) :(१) होय.
(२) हे खरे नाही.
(३) नाही.
(४) व (५) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

वव.स. १३५ (18)
िुलाय पन जश्चमेिडील क्राांतीनगरमये अनधधि्त झोपन याया उभारण्यात आलयाबाबत
(२३)

२२२५३

(मुलुांड) :

(१०-०८-२०१५).

श्री.शरददादा

सोनावणे

(िन्
ु नर),

श्री.सरदार

सन्माननीय गह
् मनमायण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

ताराससांह

(१) ववमानतळ वसलेल्या झोपड्याींची पात्रता तनश्श्चती िर्यान मब
ुीं ईतील कुलाय पश्श्चमेकडील
क्राींतीनगरमध्ये रातोरात अनधधकृत झोपड्या उभारर्ीला वेग आल्याची बाब माहे मे, २०१५
च्या शेव्च्या आठवड्यात तनिशयनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, झोपड्या पात्रतेबाबत मोठ्या प्रमार्ात िलालाींमाफयत आध क
य गैरव्यवहार सुरु
असल्याचेही तनिशयनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सिर प्रकरर्ाची शासनस्तरावरुन चौकशी करण्यात आली आहे काय,
(४)

असल्यास,

अधधकृत

झोपडीधारकाींना

पयाययी

जागेची

व्यवस् ा

तसेच

अवैध

झोपड्याींववरोधात शासनामाफयत कोर्ती काययवाही करण्यात आली वा येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची सवयसाधारर् कारर्े काय आहे त ?
श्री. प्रिाश मेहता (२७-०१-२०१६) :(१), (२), (३), (४) क्राींतीनगर वसाहतीमधील शासन तनर्यय,
दि.१६.५.२०१५ नस
ु ार झोपडीधारकाींची पात्रता ठरववण्यासाठी दि.२१.५.२०१५ ते ६.६.२०१५ या
कालावधीत सवदेशक्षर् चालु असताींना नव्याने अनधधकृत झोपड्या बाींधण्यात आल्याची बाब

तनिशयनास आली, हे खरे आहे . त ावप, बह
ृ न्मुींबई महानगरपासलकेने अनधधकृत झोपड्याींचे
त्याच वेळी तनषकासन केले आहे व अशा अनधधकृत झोपड्याींचा समावेश सवदेशक्षर्ात करण्यात
आला नाही.

सिर क्षेत्रासाठी सहकारी सोसाय्ी अश्स्तत्वात नसल्यामळ
ु े झोपडीधारक पात्रतेबाबत

स्वत:च पुरावे सािर करीत असल्याने िलालाींमाफयत गैरव्यवहार होण्याची बाब तनिशयनास आली
नाही तसेच तशी लेखी तक्रार सुध्िा प्राप्त झालेली नाही.

झोपडीधारकाींचे प्रारुप पररसशष्-२ अींततम झाल्यानींतर पात्र झोपडीधारकाींना मुींबई

महानगर ववकास प्राधधकरर् याींचेमाफयत पयाययी सितनका िे ण्याबाबतची काययवाही करण्यात
येर्ार आहे .
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
उस्मानाबाद शहराची लोिसांख्या ववचारात घेता शहरालगत
अधधि्त ित्तलखाना नसलयाबाबत
(२४)

२२४१३ (१०-०८-२०१५).

(पन राांडा) :

श्री.राणािगिीतससांह पन ाटील (उस्मानाबाद), श्री.राहुल मोटे
सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) उस्मानाबाि शहराची लोकसींख्या ववचारात घेता शहरात अ वा शहरालगत लागर्ा-या मास
ववक्रीसाठी एकही अधधकृत कत्तलखाना नाही, हे खरे आहे काय,

वव.स. १३५ (19)
(२) असल्यास, अधधकृत कत्तलखाना उभारर्ी सींिभायत शासन स्तरावर कोर्ती काययवाही केली
आहे वा येत आहे ,
(३)

नसल्यास, ववलींबाची कारर्े काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२२-०१-२०१६) :(१) होय.
(२) व (३) नववन कत्तलखान्याच्या उभारर्ी कररता उस्मानाबाि शहरातील सवदेश क्र. ४२६
ये ील पाच एकर जागा सींपादित करण्याची काययवाही श्जल्हाधधकारी कायायलयामाफयत सुरु आहे.
___________
गोरे गाव पन व
ू य येथील आरे िॉलनीत मोठ्या प्रमाणात दवु षत पन ाणी पन रु व ा होत असलयाबाबत
(२५)

२२५८६ (११-०८-२०१५).

श्री.सरदार ताराससांह (मल
ु ुांड) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) गोरे गाव पूवय ये ील आरे कॉलनीत मोठ्या प्रमार्ात िवु गत पार्ी पुरवठा होत असल्याने
अनेक स् ातनक नागररकाींना घशाचा ववकार व सा ीच्या आजाराने त्रस्त असल्याचे माहे मे,
२०१५ च्या पदहल्या आठवड्यात तनिशयनास आले, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास,

मनपाच्या जल अधधका-याींकडून काययवाहीचा अभाव असल्याने त्या अनुगींगाने

पासलका प्रशासन/शासनाद्वारे कोर्ती ठोस उपाययोजना वा काययवाही करण्यात आली वा येत
आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची सवयसाधारर् कारर्े काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१२-०१-२०१६) :(१) व (२) गोरे गाींव पूवय ये ील आरे कॉलनीत माहे मे,
२०१५

मध्ये गढूळ पाण्याचा पुरवठा होत होता हे अींशत: खरे आहे . त ावप सिर पाण्यात

आवश्यक त्या प्रमार्ात क्लोररनची मात्रा िे ण्यात येत होती. त्यामळ
ु े ते ील स् ातनक
नागररकाींमध्ये घशाचा ववकार व सा ीच्या रोगाींच्या प्रािभ
ु ायव झाला नव्हता.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

पन ण
ु े महानगरपन ासलिेच्या २१ िलतरण तलावाांपन ैिी सहा िलतरण तलाव बांद असलयाबाबत
(२६)

२३६६६

(१०-०८-२०१५).

श्री.सभमराव

तापन िीर

(खडिवासला) :

सन्माननीय

मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) पुर्े महानगरपासलकेच्या २१ जलतरर् तलावाींपैकी सहा जलतरर् तलाव ऐन कडाक्याच्या
उन्हाळ्यात बींि आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सिरचे जलतरर् तलाव वापराववना पडून असल्याने महानगरपासलकेचे आध क
य
नुकसान व नागररकाींची मोठ्या प्रमार्ात गैरसोय होत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, जलतरर् तलावाच्या तनवविा प्रक्रक्रया राबववण्यात प्रशासनाने केलेल्या दिरीं गाई
कुचरामुळे सिरचे जलतरर् तलाव बींि आहे, हे खरे आहे काय,

(४) असल्यास, शहरातील महानगरपासलकेचे आणर् खासगी जलतरर् तालावासाठी तनयमावली
तयार करण्यात आली त्या तनयमाची अींमलबजावर्ी केली जात नसल्यामुळे जलतरर् तलावात

वव.स. १३५ (20)
बुडून मत्ृ यम
ू ुखी पडण्याच्या घडत आहे त या प्रकरर्ी दिरीं गाई करर्ाऱ्या सींबींधधत ववभागाच्या
िोगी अधधकाऱ्याींवर कोर्ती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारर्े काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१९-०१-२०१६) :(१) पुर्े महानगरपासलकेच्या २१ जलतरर् तलावाींपैकी
खालील चार जलतरर् तलाव सन २०१५ च्या उन्हाळ्यात बींि होते.

१. पुर्े धनकवडी स.नीं. १३ (पा्य ) जलतरर् तलाव व क्रक्रडा सींकुल.

२. पर्
ु े पेठ पवयती सीं.रीं . १२२ ए फा. प्लॉ.नीं. ५३७ ससींहगड रोड ये ील प.ु ल.िे शपाींडे

उद्यानातील जलतरर् तलाव.

३. कै.केशवराव ववठोबा ढे रे जलतरर् तलाव स.नीं. २९/१ धचमा गाडयन लगत, येरवडा
पुर्े ६

४. पागार् स.नीं. ११० सत
ु ारवाडी महािे व मींिीराकडे जार्ाऱ्या रस्त्यालगत असलेल्या

जलतरर् तलाव व व्यायामशाळा.

(२) सिरचे जलतरर् तलाव तनवविा प्रक्रक्रया चालू असल्यामुळे व त्याला योग्य तो प्रततसाि न
समळाल्याने सिर तलाव ववनावापर बींि असल्याने या कालावधीत महानगरपासलकेस कोर्तेही

आध क
य उत्पन्न समळाले नाही. तसेच जलतरर् तलाव बींि असल्याने नागररकाींना त्याचा वापर
करता आला नाही. त्यामळ
ु े नागररकाींची गैरसोय झालेली आहे ही वस्तश्ु स् ती आहे .
(३) नाही.
(४)

खाजगी जलतरर् तलाव व महानगरपासलका जलतरर् तलावाच्या तनयमावलीच्या

अनुगींगाने

अींमलबजावर्ी

होते

की

नाही.

याींच्या

तपासर्ीसाठी

ससमती

गठीत

करून

ससमतीकडून तपासर्ी केली जाते.

सन २०१५ च्या उन्हाळ्यामध्ये पुर्े महानगरपासलकेच्या जलतरर् तलावाींमध्ये पुर्े

महानगरपासलकेच्या जलतरर् तलावाींमध्ये बुडून मत्ृ यूमुखी पडण्याची कोर्तीही घ्ना घडलेली
नाही.

(५) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
मुांबई बाांद्रा (पन ूव)य येथील पन जश्चम द्रत
ु गती मागायवरील सीटी सव्हे नांबर ३७३ व ३७५ मधून
िाणारा सेवा मागय ९.१५ मीटर इतक्या रुां दीचा िरण्याबाबत

(२७)

२४५१८ (११-०८-२०१५).

(मांर
ु ा िळवा) :

डॉ.सतीश (अण्णासाहे ब) पन ाटील (एरां डोल), श्री.जितेंद्र आव्हाड

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

(१) मुींबई बाींद्रा (पूव)य ये ील पश्श्चम द्रत
ु गती मागायवरील सी्ी सव्हदेश नींबर ३७३ व ३७५ मधन
ू
जार्ारा सेवा मागय ९.१५ मी्र इतक्या रुीं िीचा आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सिर सेवा मागायच्या पश्श्चमेकडील बाजूस ओएनजीसी, बाींद्रा न्यायालय,
भववषयतनवायह तनधी कायायलये इत्यािी शासकीय कायायलये व खाजगी इमारती आहे त, हे ही खरे
आहे काय,

वव.स. १३५ (21)
(३) असल्यास, मुींबई महापासलकेने व गह
ृ तनमायर् ववकास मींडळाच्या उक्त सेवा रस्ता ९.१५
मी्र रुीं िी ऐवजी तो १८.३० मी्र रुीं िीच्या करण्याचा प्रस्ताव ववचाराधीन आहे , हे खरे आहे
काय,
(४) असल्यास, प्रस्ताववत रस्त्याच्या रुीं िीमुळे त्यादठकार्ी असलेली शासकीय कायायलये व

खाजगी इमारतीमधील स् ातनक व रदहवाश्याींना रस्त्याींची रुीं िी वाढववल्यामुळे अनेक अडचर्ीींना
तोंड द्यावे लागर्ार आहे , हे खरे आहे काय,

(५) असल्यास, उक्त बाबीींच्या सींिभायत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून
आले आहे ,

(६) नसल्यास, ववलींबाची कारर्े काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०१-०३-२०१६) :(१) हे खरे नाही.
(२) हे खरे आहे .
(३) मुींबई शहराचा सन २०१४-२०३४ च्या प्रकासशत प्रस्ताववत ववकास आराखडयामध्ये सिर
भूखींडावर १८.३० मी्र रुीं ि ववकास तनयोजन रस्ता िाणखण्यात आला आहे.

(४) हे खरे नाही. सिर इमारतीच्या पुनववयकासाचा प्रस्ताव आल्यास त्यामध्ये ताींबत्रक अडचर्
येऊ शकते. त ावप, मुींबई शहराच्या सन २०१४-२०३४ च्या प्रकासशत ववकास आराखड्यामधील

त्र्
ु ीींचा अ्यास करुन त्याींची िरु
ु स्ती करण्याचे काम बह
ु ई महानगरपासलकेमाफयत सरु
ु
ृ न्मींब
आहे .

(५) व (६) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
चारिोपन  पन ररसरातील एिा व्यापन ा-याांच्या घरात घुसून चार अज्ञात
व्यक्तीांनी ऐवि पन ळववलयाची घटना

(२८)

२४६६० (१०-०८-२०१५).

(िालना) :

श्री.प्रतापन  सरनाईि (ओवळा माजिवडा), श्री.अिन
ुय खोतिर

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) आयकर ववभागाचे अधधकारी असल्याचे बतावर्ी करुन दिनाींक ३ मे, २०१५ वा त्या

सुमारास काींदिवलीतील चारकोप पररसरातील एका व्यापा-याींच्या घरात घस
ु ून चार अञानान
व्यक्तीींनी १२ लाख रुपयाींचा ऐवज पळववल्याची घ्ना तनिशयनास आली आहे , हे खरे आहे
काय,
(२) असल्यास, या प्रकरर्ी चारकोप पोलीस ठाण्यात चारही अोारोपीींववरुध्ि फसर्ूकीसह जबरी
चोरीचा गुन्हा िाखल करण्यात आला आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या प्रकरर्ाचा तपास करण्यात आला आहे काय, या तपासात काय आढळून
आले व त्यानुगींगाने सींबींधधताींवर कोर्ती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारर्े आहे त व याबाबतची सद्यःश्स् ती काय आहे ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१२-०२-२०१६) :(१) होय, दिनाींक ०२.०६.२०१५ रोजी सकाळी चारकोप
पोलीस ठार्े हद्दीत एका व्यापाऱ्याच्या राहते घरात चार अनोळखी इसमाींनी, ते आयकर

वव.स. १३५ (22)
अधधकारी आहे त अशी बतावर्ी करुन रुपये १,६५,४४,०००/- इतके रुपये क्रकमतीची रोख
रक्कम, दहरे , व सोन्याचे िाधगने तसेच क्रकमती वविे शी बनाव्ीची घड्याळे असा ऐवज चोरुन
नेला आहे .
(२) हो, चारकोप पोलीस ठाण्याने गु.र.क्र. २०३/१५ कलम ३९५, ४५१, १७०, ३४२, ४१२, १२०
(ब) भा.िीं .वव.सीं. अन्वये गुन्हा िाखल केला आहे .

(३) होय, तपासात नमुि गुन्हा हा पुवतय नयोश्जत क् करुन यातील क्रफयायिी याींचे अनोळखीच्या

इसमाने पुरववलेल्या मादहतीनुसार एकींिर ९ आरोपीताींनी समळुन पर्यत्वास नेल्याचे तपासात

तनषपन्न झाले. गन्
ु ृयात सहभाग असलेल्या १० जार्ाींना अ्क करण्यात आली असन
ू ,
त्याींच्याकडून चोरीस गेलेल्या मालमत्तेपैकी एकुर् १,४५,४२,८००/- इतक्या क्रकमतीची मालमत्ता
हस्तगत करण्यात आलेली आहे .

(४) प्रस्तुत प्रकरर्ी ववलींब झालेला नाही, सिर गुन््याचा तपास अींततम ्प्प्यात आहे .
___________

नागपन ाडा येथील एिा बाांधिाम व्यावसामयिासह त्याच्या समत्राला
तीन
(२९)

गाांनी १ िोटी १० लाख रुपन याांना फसववलयाबाबत

२५८४२ (१२-०८-२०१५).

श्री.अब्दल
ु सत्तार (ससललोड) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री

(१) ठार्े पररसरात रतनशी प्रेजी रस््चे ववश्वस्त असल्याचे साींगून रस््च्या नावे असलेली
अडीच

एकर

जमीन

ववक्री

करण्याच्या

बहाण्याने

नागपाडा

ये ील

एका

बाींधकाम

व्यावसातयकासह त्याच्या समत्राला तीन ठगाींनी १ को्ी १० लाख रुपयाींना फसववल्याचे चे माहे
मे, २०१५ मध्ये वा त्यासुमारास तनिशयनास आले, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, याप्रकरर्ाची चौकशी केली आहे काय,
(३) असल्यास, चौकशीअींती सींबींधधत िोगीींवर कोर्ती
(४)

कारवाई करण्यात आली वा येत आहे ,

नसल्यास ववलींबाची कारर्े काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१२-०२-२०१६) :(१), (२) व (३) नागपाडा ये ील एका बाींधकाम
व्यावसातयकास त्याच्या समत्राला ठगाींगी १ को्ी १० लाख रुपयाींना फसववल्याबाबत ठार्े
पोलीस आयुक्तालयाच्या काययकक्षेतील पोलीस स््े शनमध्ये तक्रार क्रकींवा गुन्हा िाखल नाही.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
मुांबईतील उत्तर पन जश्चम ववभागातील अनेि पन ोलीस

ाण्याांची

वीि बबलाांची रक्िम थकित असलयाबाबत

(३०)

२६११४ (१२-०८-२०१५).

श्रीमती तप्् ती सावांत (वाांद्रे पन ूव)य :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

(१) मुींबईतील उत्तर पश्श्चम ववभागातील अनेक पोलीस ठाण्याींची वीज बबलाींची १७ लाख ८१
हजार ४२४ रूपये रक्कम ररलायन्स एनजी कींपनीला सन २००६ पासून माचय, २०१४ अखेरपयंत

वव.स. १३५ (23)
अिा करण्यात आलेली नाही, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, वीजेची बबले तात्काळ अिा न केल्यास वीज खींडीत करण्यात येईल असेही
ररलायन्स एनजी कींपनीने अप्पर पोलीस आयक्
ु त्ा, उत्तर पश्श्चम ववभाग याींना वारीं वार
कळववले आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, वीजेची

कीत िे यके न भरण्याची कारर्े काय आहे त व त्यानुगींगाने सुरू

असलेल्या काययवाहीची सद्यःश्स् ती काय आहे ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१०-०२-२०१६) :(१) व (२) होय.
(२) वीज िे यके ववलींबाने प्राप्त झाल्याने ववदहत वेळेत भरण्यात अली नाही. सिर प्रलींबबत
िे यकास मान्यता िे ण्याची काययवाही सुरु आहे .
___________
मुांरा येथील सशळफाटा लिी िांपन ाऊांड येथील इमारत दघ
य नेबाबत
ु ट
(३१)

२७२३९ (१०-०८-२०१५).

श्री.ववलास तरे (बोईसर) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) मींि
य नेत ७४ तनरपराधाींचे बळी
ु ा ये ील सशळफा्ा लकी कींपाऊींड ये ील इमारत िघ
ु ्
गेल्याने, या िघ
य नेस अततक्रमर् ववभागाचे तत्कालीन उपायुक्त प्रकाश बोरसे हे िोगी
ु ्
असल्याने त्याचेवर कारवाई करावी अशी मागर्ी नगरववकास ववभागाकडे केली होती, हे खरे
आहे काय,
(२) असल्यास, याबाबत शासनाने दिनाींक १५ फेिव
ु ारी, २०१४ रोजी ठार्े महापासलकेस पत्र
पाठवून या प्रकरर्ासींबींधी अहवाल माधगतला होता, हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सिरहु अहवाल ठार्े महापासलकेकडून शासनास केव्हा प्राप्त झाला व त्या
अहवालात िोगी असलेल्या सींबींधधताींववरुध्ि कोर्ती कारवाई करण्यात आली आहे वा करण्यात
येत आहे ,
(४) उपरोक्त अहवालात तत्कालीन उपायक्
ु ताींववरुध्ि केलेल्या कारवाईचे स्वरुप काय आहे,

(५) असल्यास, ७४ बळी घेर्ा-या या गींभीर प्रकरर्ासींबींधी शासनाने कोर्ती कारवाई केली वा
करण्यात येत आहे ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१९-०१-२०१६) :(१) हे खरे आहे .
(२) हे खरे आहे .

(३), (४) व (५) ठार्े महानगरपासलकेने दिनाींक ३०.५.२०१५ अन्वये प्रकरर्ातील तत्कासलन
उपआयुक्त, अततक्रमर् तनयींत्रर् तनषकासन ववभाग याींचे स्वाक्षरीने शासनास अहवाल सािर
करण्यात आला होता.

दिनाींक ६.६.२०१५ अन्वये आयुक्त, ठार्े महानगरपासलका याींच्याकडून त्याींच्या स्वाक्षरीने

शासनास अहवाल सािर करण्याबाबत कळववण्यात आले.

त्यानुगींगाने आयुक्त, ठार्े महानगरपासलका याींनी दिनाींक ७.९.२०१५ अन्वये सुधारीत

अहवाल शासनास सािर केला.

वव.स. १३५ (24)
सिर अहवालाच्या अनुगींगाने उक्त प्रकरर्

शासन स्तरावर सािर करण्यात आले आहे .

___________

वसई तालुक्यातील मुांबई महानगर प्रदे श वविास प्राधधिरणामाफयत िरावयाच्या िामाबाबत
(३२)

२७३५२

(१०-०८-२०१५).

श्री.हहतेंद्र

ािूर

(वसई),

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.ववलास

तरे

(बोईसर) :

(१) वसई तालक्
ु यातील मुींबई महानगर प्रिे श ववकास प्राधधकरर्ामाफयत घोडबींिर ते ववरार
मोनोरे ल, ववरार-असलबाग मल््ी कॅरीडोर चे काम, िदहसर-समरारोड-माणर्कपूर-ववरार मेरो रे ल्वे,

पश्श्चम सागरी जोड रस्ता (सी-सलींक) एक्स््ें शन वाींद्रे -िदहसर-ववरार ही कामे चालु करण्याची

मागर्ी स् ातनक लोकप्रतततनधीींनी मा.मुख्यमींत्री महोियाींकडे दिनाींक ०७ जानेवारी, २०१५ रोजी
वा त्या सम
ु ारास तनवेिनाद्वारे केली आहे हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सिर प्रस्तावाची सद्यश्स् ती काय आहे , साधारर् क्रकती कालावधीत कामाींना
सुरुवात करण्यासाठी लागर्ार आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारर्े काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२७-०१-२०१६) :(१), (२) व (३) होय.
सवयकग पररवहन अ्यासातील सशफारशीनुसार िदहसर-समरारोड-माणर्कपूर-ववरार (२९.९

क्रक.मी) चा मेरो मागय प्रस्ताववत असन
ू तनयोजनबध्ि पध्ितीने आणर् तनधी उपलबधतेनस
ु ार
मुींबई महानगर प्रिे श ववकास प्राधधकरर्ाच्या स्तरावर काययवाही करण्याचे तनयोश्जत असून
ववरार असलबाग मल््ीमोडल कॉरीडोर कामाबाबतची सद्यश्स् ती खालीलप्रमार्े आहे :

i) केंद्रीयपयायवरर् ववभागाचे व वन जसमनीचे ना हरकत समळववर्े, प्रस्ताववत बहुउद्देसशय
वाहतक
मागायकरीता जागा तनश्श्चती, प्रकल्पाची हद्द, सववस्तर नकाशे व अींिाजपत्रके
ू

भुसींपिानाचा प्रस्ताव तयार करर्े, तसेच बहुउद्देसशय वाहतक
माधगयकेचे सववस्तर प्रकल्प
ु
अहवाल तयार करर्ेसाठी सल्लागाराच्या नेमर्ूक करण्यात आली आहे .
ii) सिर वाहतुक मागय प्रािे सशक नकाशामध्ये समाववष् करण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनास सािर
करण्यात आलेला आहे.

वरील सवय ना हरकत प्रमार्पत्र प्राप्त झाल्यानींतर व भस
ु ींपािनाची प्रक्रक्रया पर्
ू य

झाल्यानींतर मुींबई महानगर प्रिे श

ववकास

प्राधधकरर्ाच्या

स्तरावर

काययवाही

करण्याचे

तनयोश्जत आहे .

___________
श्री.िासलदार मनवत्् ती ढाले, रा.महाळां गी ता.जि.उस्मानाबाद
याांच्या स्वातांत्र्य सैमनि मनवत्् ती वेतनाबाबत

(३३)

२८१७० (०५-११-२०१५).

श्री.राणािगिीतससांह पन ाटील (उस्मानाबाद) :

सन्माननीय

मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) रमाी.कासलिास तनवत्ृ ती ढाले, रा.महाळीं गी (ता.श्ज.उस्मानाबाि) याींनी स्वातींत्र्य सैतनक पेन्शन
समळण्याबाबत शासनाकडे माहे जन
ू , २०१५ मध्ये व तत्पूवी वारीं वार ववनींती केली आहे, हे खरे
आहे काय,

वव.स. १३५ (25)
(२) असल्यास, दिनाींक ३० जानेवारी, २०१४ रोजीच्या मा.उच्च न्यायालय, खींडपीठ औरीं गाबाि
याींनी दिलेल्या तनर्ययानुसार अजयिार याींचा िावा नव्याने ग्रा्य धरावा व त्याना सुनावर्ीची
सींधी द्यावी, सिरील अजय हा प्रस्तत
ु आिे शाने दिनाींकापासन
ू ३ मदहन्याच्या आत तनकाली

काढावा आणर् सिरील ससमतीच्या तनर्ययाची मादहती अजयिार याींना आिे शाचे दिनाींकापासन
ू ३
आठवड्यात आत कळवावी, असे आिे सशत केले होते, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त अजायबाबत व तत्सम इतर स्वातींत्र्य पेन्शन समळर्ेबाबत शासनाने
काय काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारर्े काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०५-०२-२०१६) :(१) होय.
(२), (३) व (४) मा उच्च न्यायालयाने दि. १४.२.२०१४ रोजी अजयिाराची सुनावर्ी प्रततवािी क्र.

१ व प्रततवािी क्र. २ याींनी घेवन
ू अजयिाराचे स्वातींत्र्य सैतनक तनवत्ृ तीवेतन प्रकरर्ी नव्याने
फेरववचार करुन तीन मदहन्यात तनर्यय घ्यावा. सिर तनर्यय अजयिारास तीन आठवड्यात
कळववण्यात यावा असे आिे श दिले आहे त.
मा.उच्च न्यायालयाने आिे शानुसार प्रततवािी क्र. १ ्हर्ून मा. मुख्यमींत्री त ा अध्यक्ष

स्वातींत्र्य सैतनक उच्चाधधकार ससमती व प्रततवािी क्र. २ ्हर्ून प्रधान सधचव व ववचौअ-१,

सामान्य प्रशासन ववभाग याींचेसमोर दि. २३.११.२०१५ रोजी अजयिाराची सन
ु ावर्ी घेण्यात
आली. रमाी.कालीिास तनवत्ृ ती ढाले याींचे ्हर्र्े/ तनवेिन ववचारात घेवून तनर्यय घेण्याची
काययवाही करण्यात येत आहे

___________
उस्मानाबाद जिल्यात िलयुक्त सशवार असभयानास अथयसहाय्य िरणेबाबत
(३४)

२८१८१ (२१-०१-२०१६).

श्री.राणािगिीतससांह पन ाटील (उस्मानाबाद) :

सन्माननीय

मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) रमाी ससश्ध्िववनायक गर्पती मींदिर न्यास प्रभािे वी, मुींबई याींनी दिनाींक २५ मे, २०१५ च्या
पत्रान्वये उस्मानाबाि श्जल््यात जलयुक्त सशवार असभयानास अ स
य हाय्य करर्ेसाठी रुपये १
को्ीची मित जाहीर केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) तसेच रमाी साई सींस् ान रस््, सशडी याींनीही िषु काळ ग्रस्त भागातील

कामाींना आध क
य

मित दिली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या धतीवर रमाी. तुळजाभवानी िे वस् ान रस््, तुळजापुर याींच्याकडून

क्रकती

रक्कम समळर्ार आहे ,
(४) असल्यास, सिर

रक्कम उस्मानाबाि श्जल््यात जलयुक्त सशवार असभयानास िे र्ेबाबत

शासनाने कोर्ती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५)

नसल्यास, ववलींबाची कारर्े काय आहे त ?

वव.स. १३५ (26)
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२९-०२-२०१६) :(१) होय. ववधी व न्याय ववभागाच्या दि. २३ माचय, २०१५
च्या शासन तनर्ययान्वये शासनाच्या जलयुक्त सशवार असभयानास रमाी ससश्ध्िववनायक गर्पती

मींदिर न्यास, प्रभािे वी, मींब
ु ई याींच्याकडून मींब
ु ई व मींब
ु ई उपनगर श्जल्हे वगळता उवयररत ३४
श्जल््याींसाठी रु. ३४ को्ी अ स
य हाय्य जाहीर केले आहे .

(२) होय. शासनाच्या जलयुक्त सशवार असभयानास रमाी.साईबाब सींस् ा ववश्वस्तव्यवस् ा, सशडी

याींच्याकडून मुींबई व मुींबई उपनगर श्जल्हे वगळता उवयररत ३४ श्जल््याींसाठी रु. ३४ को्ी
अ स
य हाय्य िे ण्यात आले आहे .

(३) रमाी.तळ
य हाय्य जाहीर करण्यात आले
ु जाभवानी िे वस् ान रस््, तळ
ु जापरू याींच्याकडून अ स
नाही.

(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

उरण (जि.रायगड) तालुक्यात अनेि सांवेदनशील प्रिलपन 
(३५)

असलयाने सुरक्षेचा गांभीर प्रश्न मनमायण झालयाबाबत

२८७१० (२१-०१-२०१६).

श्री.मनोहर भोईर (उरण) :

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) उरर् (श्ज.रायगड)

तालुक्यात

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

नौिलाचे शस्त्रागार, ओएनजीसी हा नैसधगयक तेल व गॅस

शुध्िीकरर्ाचा प्रकल्प, वीज तनसमयती प्रकल्प, घरगुती गॅस ससलेंडर भरर्े, ऑईल ्ँ क्रकग
कींपन्या असे सींवेिनशील प्रकल्प असन
ू सिर दठकार्ी सुरक्षेचा गींभीर प्रश्न तनमायर्

झाला

आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकल्पाींना

अनधधकृत झोपडपट्टयाींचा ववळखा पडला असन
ू त्याींचेवर

कोर्तीही कारवाई अद्याप करण्यात आली नाही,

हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, अततसींवेिशील अशा उरर् तालुक्याच्या सुरक्षेबाबत शासनाने कोर्ती ववशेग
उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारर्े काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०३-०३-२०१६) :(१) नाही.
सिर सींवेिनशील प्रकल्पाच्या सुरक्षेच्या दृष्ीने सींबींधधत यींत्रर्ाची स्वत:ची सुरक्षा

व्यवस् ा बळक् आहे . सिरच्या सवय सींवेिनशील प्रकल्पाच्या सरु क्षेव्यवस् ेबाबतचा आढावा
नवी मींब
ु ई पोलीस आयक्
ु तालायकडून फेिव
ु ारी, २०१५ मध्ये घेण्यात आलेला असन
ू सरु क्षा
आढाव्या

िर्यान

आढळून

कळववण्यात आले आहे .

आलेल्या

त्रु्ीींची

पूतत
य ा

करर्ेबाबत

सींबींधधत

आस् ापनाींना

(२), (३) व (४) सिरच्या सींवेिनशील प्रकल्पापैकी ओएनजीसी प्रकल्प उरर् ये े अततक्रमर्
झालेले आहे . त ावप यासारख्या महत्त्वच्या स् ळाींचा ववचार करता झालेले अततक्रमर्
तात्काळ तनषकाससत करण्याबाबत पोलीस आयुक्त, नवी मुींबई व श्जल्हाधधकारी रायगड याींचश
े ी
समन्वय साधून सोग्य ती काययवाही करण्याबाबत कळववण्यात आले आहे .

वव.स. १३५ (27)
त्यासशवाय सिर अततक्रमर्ाबबत पोलीस आयक्
ु त, नवी मुींबई याींचे अध्यक्षतखाली

झालेल्या बैठकीींमध्ये सींबींधधत पोलीस व ओएनजीसीचे अधधकारी याींच्यामध्ये झालेल्या

चचदेशनस
ु ार अततक्रमर् तनषकासनासाठी सींबींधधत असलेले उरर् नगरपररगि, ग्रामपींचायत, महसल
ू
ववभाग याींचेशी

समन्वय साधन
ू

अततक्रमर् झालेल्या

जागेचा

सव्हदेश

करुन

अततक्रमर्

तनषकाससत करण्यासाठी सींबींधधत ववभागाकडून मागर्ीनुसार पोलीस बींिोबस्त पुरववण्यात येईल.
___________

शासिीय िेटररांग महाववद्यालय, सोलापन ूर चे िाम अधयवट असलयाबाबत
(३६)

२८८७५ (२३-१२-२०१५).

श्री.सभ
ु ाष दे शमुख (सोलापन ूर दक्षक्षण) :

सन्माननीय

मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) शासकीय के्ररींग महाववद्यालय, सोलापूर याींना इमारत बाींधण्यासाठी शासनाकडून िे ण्यात
आलेल्या जागेवर रे ल्वे बोडायने
इमारतीचे काम

आक्षेप घेऊन जागा रे ल्वे बोडायची असल्याचा िावा केला व

ाींबवले असे तनिशयनास आले आहे हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या प्रकरर्ी चौकशी केली आहे काय ?
(३) असल्यास, उक्त जागेबाबत शासनाने कोर्ती काययवाही केली वा

करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास ववलींबाची कारर्े काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०३-०३-२०१६) :(१), (२), (३) व (४) सोलापरू ये ील शासकीय के्ररींग
महाववद्यालयाची इमारत ज्या जागेवर बाींधण्यात आलेली आहे. त्या जागेबाबत रे ल्वेच्या

मालकीची बाब उद््ावली आहे . यासींिभायत मागय काढण्यासाठी दि. ६/१/२०१४ रोजी तत्कालीन
प्रधान सधचव (महसूल) याींच्या अध्यक्षतेखाली बैठक आयोश्जत करण्यात आली होती. त्यानींतर

प्रस्तुत प्रकरर्ी मा.मुख्यमींत्री याींच्या स्तरावरुन मा.केंद्रीय रे ल्वे मींत्री याींना दि. १३/२/२०१५
रोजी अधयशासकीय पत्र पाठववण्यात आले असन
ू त्याींना प्रस्तत
ु प्रकरर्ी हस्तक्षेप करण्याची व
जागेबाबतचा वाि सामींजस् ाने सम्ववण्याची ववनींती करण्यात आली होती. त्यानींतर मा.केंद्रीय
रे ल्वे मींत्री महोियाींसमवेत बैठक

आयोश्जत केली होती. सिर बैठकीत मा.केंद्रीय रे ल्वेमींत्री

याींनी राज्य शासनाच्या पयय्न व महसूल ववभागाच्या अधधकाऱ्याींनी मा.केंद्रीय रे ल्वेमींत्री

याींच्यासमवेत नवी दिल्ली ये े होर्ाऱ्या बैठकीस उपश्स् त राहण्याबाबत तनिदेश श दिले आहे त.
त्यानस
ु ार सिर बैठकीसाठी मा.केंद्रीय रे ल्वेमींत्री याींच्या सोयीचा

दिनाींक व वेळ उपलध करुन

िे ण्याची दि. ९/११/२०१५ च्या पत्रान्वये त्याींच्या खाजगी सधचवाींना ववनींती करण्यात आली
असून याबाबत त्याींच्याकडे पाठपुरावा करण्यात येत आहे .
___________

नागपन ूर येथे सभिायाांचा मक्
ु त सांचार सुरु असलयाबाबत
(३७)

२९४९९ (२१-०१-२०१६).

श्री.समु नल िेदार (सावनेर), श्री.असमन पन टे ल (मांब
ु ादे वी) :

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नागपूर ये े गल्ली-गल्लीत, धासमयक स् ळे , उपहारगह
ृ े , रे ल्वे स् ानके, फू्पा

इत्यािी

दठकार्ी सभकाऱ्याींचा मुक्त सींचार सुरु असल्याचे माहे ३ सप््ें बर, २०१५ रोजी वा त्यासुमारास

वव.स. १३५ (28)
तनिशयनास आले, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सभक मागण्याच्या व्यवसायातही ठे केिारी पध्ित अींमलात असून ठे केिाराींच्या
साींगण्यावरुनच अनेक जर् सभक मागत असल्याचे आढळून आले आहे , हे ही खरे आहे ,
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी कोर्ती कारवाई केली वा
(४)

नसल्यास, ववलींबाची

करण्यात येत आहे ,

कारर्े काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०३-०३-२०१६) :(१) हे खरे नाही.
(२) हे खरे नाही.
(३) नागपूर शहरात सभकाऱ्याींवर तनबंध आर्ण्यासाठी सामाश्जक सुरक्षा ववभाग, गुन्हे शाखा,

नागपूर शहर ये ील प काकडून नागपूर शहरातील धासमयकस् ळे , उपहारगह
ृ े , रे ल्वेस् ानके,
फु्पा

इत्यािी दठकार्ी सभक मागर्ाऱ्याींवर वेळोवेळी कलम ४, ५ बेगर ॲक्् अन्वये

जानेवारी, २०१५ ते सप््ें बर, २०१५ पयंत ३५१ सभकाऱ्याींवर कारवाई करण्यात आली आहे . तसेच
सभक मागताना आढळून आल्यास त्याींच्यावर वेळोवेळी कारवाई करण्यात येत.े
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
महड (ता.खालापन रू , जि.रायगड) येथील वरद ववनायि
रस्टिडून होणाया गैरसोयी व गैरिारभाराबाबत

(३८)

३००१२ (२१-०१-२०१६).

श्री.धैयश
य ील पन ाटील (पन ेण), श्री.सुभाष उफय पन ांडडतशे

(असलबाग), श्री.िीवा गाववत (िळवण) :
करतील काय :-

पन ाटील

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा

(१) महड (ता.खालापूर, श्ज.रायगड) ये ील अष्ववनायकाींपक
ै ी असलेल्या वरि ववनायक
िे वस् ान रस््कडून होर्ाऱ्या गैरकारभाराबाबत ग्रामस् ाींनी तक्रारी करुन

दिनाींक ४ ऑगस््,

२०१५ रोजीपासन
ू आमरर् उपोगर् सरू
ु केले होते, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, ग्रामस् ाींच्या तक्रारीच्या अनुगींगाने कोर्ती काययवाही केली वा करण्यात येत
आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारर्े काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२९-०२-२०१६) :(१) होय.

दि. ०७.०८.२०१५ रोजी उपोगर् मागे घेतले आहे .
(२)

तक्रारीच्या

अनुगींगाने

सहायक

कायायलयाकडून चौकशी सुरु आहे.

धमायिाय

आयुक्त,

(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

रायगड

ववभाग

रायगड

या

वव.स. १३५ (29)
चांद्रपन ूर शहरातील व्यावसामयि श्री. रोहीत बोथरा याांना पन ोसलसाांनी मारहाण िेलयाबाबत
(३९)

३२४७० (२१-०१-२०१६).

श्री.नानािी शामिुळे (चांद्रपन ूर) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) चींद्रपूर शहरातील इलेक्रॉतनक व्यावसातयक रमाी .रोहीत बो रा याींना

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री
चींद्रपुर ये ील वाहतक
ु

तनयींत्रर् कक्षात डाींबन
ू कुठलीही शहातनशा न करता अमानग
ु पर्े मारहार् केल्याची
सप््ें बर, २०१५ च्या पदहल्या आठवडयात तनिशयनास

घ्ना माहे

आली आहे , हे खरे आह काय,

(२) असल्यास, सिर प्रकरर्ामुळे चींद्रपूर शहरातील व्यापाऱ्याींमध्ये सभतीचे वातावरर् तनमायर्
झाले असून व्यापारी सींघ्नेने या घ्नेचा तीव्र तनगेध नोंिववत िोगी पोसलसाींवर कारवाई
करण्याची मागर्ी श्जल्हा पोसलस अधधक्षक, चींद्रपूर याींचक
े डे केली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सिर प्रकरर्ाची शासनाने चौकशी केली आहे काय,चौकशीत काय आढळून
आले

व त्यानुगींगाने कोर्ती कारवाई करण्यात आली वा येत आहे ,

(४) नसल्यास, होर्ाऱ्या ववलींबाचे कारर्े काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०३-०३-२०१६) :(१) दिनाींक ३१.८.२०१५ रोजी चींद्रपूर ये ील रमाी.रोदहत
बो रा याींना वाहतक
पोलीसाींनी वाहन
ू

ाींबववण्याबाबत इशारा केला असता त्याींनी वाहन

ाींबववले नाही. पोलीसाींनी पाठलाग करुन गाडी

ाींबववल्यानींतर त्याींनी अ्केस ववरोध केल्याने

पोलीसाींनी बळाचा वापर केला हे खरे आहे .
(२) हे खरे आहे .
(३) सिर प्रकरर्ी उपववभागीय पोलीस अधधकारी, चींद्रपरू , याींचेमाफयत सववस्तर चौकशी
करण्यात आली. सिर प्रकरर्ी पोलीसाींनी बळाचा वापर केला असून तो आवाजवी व सम न
य ीय

नसल्याचे तनिशयनास आले. पोलीस ववभागाची प्रततमा जनमानसात मलीन करर्ारे कृत्य करुन
आपले पिास न शोभर्ारे अत्यींत बेजबाबिारपर्े अशी सशस्तबा्य वतयर्ूक केल्यामळ
ु े सींबींधधत
िोगी पोलीस अधधकारी व कमयचारी याींना तनलींबबत करण्यात आले आहे व त्याचे ववरुध्ि
ववभागीय चौकशी सुरु करण्यात आली आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

पन ुणे येथील धमायदाय आयुक्ताांनी नोंदणीि्त अनेि सांस्थाांना त्याांचे नावातील
भ्रष्ट्टाचार हा शब्द िाढून टािणेबाबत नोटीस बिावलयाबाबत

(४०)

३२८२६ (२१-०१-२०१६).

श्री.योगेश सागर (चारिोपन ) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) मुींबई उच्च न्यायालयाने धमायिाय नोंिर्ीकृत सींस् ाींच्या नावामध्ये भ्रष्ाचार या शिाचा

उल्लेख सींस् ाींच्या नावात असू नये असा आिे श दिल्यामुळे पुर्े ये ील धमायिाय आयुक्ताींनी
नोंिर्ीकृत अनेक सींस् ाींना त्याींचे नावातील भ्रष्ाचार हा

शि काढून ्ाकर्ेबाबत नो्ीसा

बजावल्याचे दिनाींक १९ सप््े बर, २०१५ वा त्यािर्यान तनिशयनास आले आहे , हे खरे आहे
काय,

वव.स. १३५ (30)
(२) असल्यास, राज्यात भ्रष्ाचार तनमल
ूय न या नावाखाली या सींस् ा अनेकाींवर िबाव आर्ून

त्याींना लॅ कमेल करीत असल्याच्या अनेक तक्रारी येत असल्याचेही समोर आले आहे , हे ही
खरे आहे काय,
(३) असल्यास, यासींिभायत शासनस्तरावर कोर्ती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२६-०२-२०१६) :(१) औरीं गाबाि खींडपीठाच्या न्यायालयाच्या तनर्ययानुसार
सींस् ेच्या नावात भ्रष्ाचार नावाचा उल्लेख असलेल्या सींस् ाींना नोद्सा दिल्या आहे त हे खरे
आहे .
(२) महसूल अधधकारी व कमयचारी सींघ्ना याींचेकडून (जा.क्र. १८९२३) दि. १९/०९/२०१५ अन्वये

ज्या सींस् ाींच्या नावात भ्रष्ाचार हा शि आहे , अशा सींस् ा प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्षपर्े लॅ कमेल
करतात अशी तक्रार प्राप्त झाली आहे .
(३) अशा सींस् ाींच्या ववश्वस्ताींववरुध्ि स्वयींखद्द
ु अजायन्वये मींब
ु ई सावयजतनक ववश्वस्त व्यवस् ा
अधधतनयम, १९५० च्या कलम ४१ ड अन्वयेा ववश्वस्ताींना तनलींबबत केले आहे , सींबींधधत

प्रकरर्ात प्रशासक ्हर्ून तनरीक्षकाींना नेमण्यात आले आहे त्याबाबतच्या अहवाल प्रलींबबत
आहे .

___________
सशडी (जि.अहमदनगर) येथील साईबाबा सांस्थानाच्या िाययिारी मांडळाची मनयुक्ती होण्याबाबत
(४१)

३३१३६ (२१-०१-२०१६).

श्री.आससफ शेख (मालेगाांव मय) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) सशडी (श्ज.अहमिनगर) ये ील साईबाबा
होण्याबाबत

तसेच

ससमतीवर

मुश्स्लम

सन्माननीय मुख्यमांत्री

सींस् ानाच्या काययकारी मींडळाची तनयुक्ती

समाजाच्या

व्यक्तीची

तनयुक्ती

करण्याबाबत

मा.लोकप्रतततनधी याींनी मा.मुख्यमींत्री याींना माहे ऑगस््, २०१५ मध्ये वा त्या सम
ु ारास लेखी
तनवेिन दिले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सिरहू तनवेिनावर शासनाने कोर्ती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारर्े काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२९-०२-२०१६) :(१) रमाी.आससफ शेख (मालेगाव मध्य), ववधानसभा सिस्य
याींनी

माहे

मे,

२०१५

च्या

सुमारास

त्याींची

स्वत:ची

तनयक्
ु ती

रमाी.साईबाब

ववश्वस्तव्यवस् ा, सशडी ये े काययकारी मींडळावर करण्याबाबत तनवेिन दिले आहे .
(२) प्रस्ताव ववचाराधीन आहे .
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________

सींस् ान

वव.स. १३५ (31)
खामगाव (जि.बुलडाणा) येथील नवीन सत्र न्यायालयाच्या
(४२)

इमारत बाांधिामास मांिुरी समळणेबाबत

३३२७३ (२१-०१-२०१६).

श्री.आिाश फांु डिर (खामगाांव) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री

खामगाव (श्ज.बल
ु डार्ा) ये ील नवीन सत्र न्यायालयाच्या इमारत बाींधकामाच्या मींजरु ीचा

प्रस्ताव सावयजतनक बाींधकाम ववभागाकडून शासनाकडे प्राप्त झाला आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सिर प्रस्तावास शासनाने प्रशासकीय मान्यता दिली आहे काय,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारर्े काय ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२५-०२-२०१६) :(१) प्रस्ताव शासनाकडे प्राप्त झाला नाही.
(२) व (३) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

सशडी येथील साईबाबा सांस्थानच्या हॉस्पन ीटल मये रुणाांना योय
पन दतीने उपन चार समळत नसलयाबाबत
(४३)

३३४४४ (२१-०१-२०१६).

श्री.बाळासाहे ब थोरात (सांगमनेर), श्री.असमन पन टे ल (मुांबादे वी),

श्री.सांग्राम थोपन टे (भोर), श्री.भाऊसाहे ब िाांबळे (श्रीरामपन ूर) :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) सशडी ये ील साईबाबा सींस् ानच्या हॉस्पी्ल मध्ये रुग्र्ाींना योग्य पध्ितीने उपचार समळत
नसल्याचे माहे ऑगस््, २०१५ मध्ये वा त्यािर्यान तनिशयनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, हॉस्पी्लचा कारभार सुधारण्याबाबत शासनाने कोर्ती काययवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारर्े काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२९-०२-२०१६) :(१) नाही.
(२) प्रश्न उद््ावत नाही.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

पन जश्चम महाराष्ट्र दे वस्थान व्यवस्थापन न ससमतीच्या पन ावतीचा गैरवापन र होत असलयाबाबत
(४४)

३४२०० (२१-०१-२०१६).

डॉ.सजु ित समणचेिर (हातिणांगले) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री

(१) पश्श्चम महाराषर िे वस् ान व्यवस् ापन ससमतीच्या पावतीचा वापर करुन कोल्हापरू च्या

अींबाबाईच्या िशयनासाठी आलेल्या भाववकाींची लू् सुरु असल्याचे दिनाींक १४ सप््ें बर, २०१५
रोजीच्या सुमारास िे वस् ान ससमतीच्या तनिशयनास आले, हे खरे आहे काय,

वव.स. १३५ (32)
(२) असल्यास, अशा प्रकारच्या घ्नाींना आळा घालण्याकररता िे वस् ान ससमतीने कोर्ती
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारर्े काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२९-०२-२०१६) :(१) होय.
सिर आशयाची बातमी दिनाींक १५.०९.२०१५ रोजीच्या स् ातनक िै तनक वत्ृ तपत्रामध्ये

प्रससध्ि झाली होती.

(२) अशा प्रकारची कोर्तीही घ्ना घडलेली नाही. याबाबत रमाी करवीर तनवाससनी िे वस् ानकडे
चौकशी/शहतनशा केली असता भाववकाींची कोर्त्याही प्रकारे लु् झाली नसल्याचे तनिशयनास
आले आहे.

(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
मुांबईतील िे.िे. उयाडाण पन ुल, इस्टय न एक्सप्रेस हायवे, पन ुणे द्रत
ु गती मागय, या मागायवर
मोटारसायिल वाहनाना वाहति
ु बांदी असताना वाहतुि सुरु असलयाबाबत

(४५)

३६४५६ (२१-०१-२०१६).

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

श्री.सांिय पन ुराम (आमगाव) :

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) मुींबईतील जे.जे. उड्डार् पल
ु , इस््य न एक्सप्रेस हायवे, पुर्े द्रत
ु गती मागय, या मागायवर
मो्ारसायकल वाहनाना वाहतक
ु बींिी असताना या दठकार्ी मो्ारसायकल वाहनाींची वाहतक
ु
सुरु आहे, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास,

या दठकार्ी मोठ्या वाहनाींची विय ळ असल्यामुळे वाहतुकीला अड ळा तनमायर्

होत असून अपघाताच्या प्रमार्ात वाढ होत आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सिर मो्ारसायकल वाहतक
ु ीमळ
ु े होर्ाऱ्या अपघातावर प्रततबींध घालण्यासाठी
कोर्ती उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारर्े काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०३-०३-२०१६) :(१) मुींबईतील जे.जे. उड्डार् पुलावरुन िच
ु ाकी व तीन
चाकी वाहनाींना बींिी आहे. इस््नय एक्सप्रेस हायवेवर िच
ु ाकी वाहनाींना प्रवेश बींिी नाही, इस््नय

क्रि वेवर िच
ु ाकी व तीन चाकी तसेच जड अवजड वाहनाींस बींिी आहे . मुींबई-पुर्े द्रत
ु गती
मागायवर मुींबई ते पुर्े िर्यान सहा क्रकलोमी्र व पुर्े ते मुींबई िर्यान पाच क्रकलोमी्रच्या
्प्प्यात िच
ु ाकी मो्ार सायकलीस परवानगी आहे .

असे तनबयध असूनिे खील काही मो्ार सायकल चालक जे.जे. उड्डार्पूल व इस््नय क्रि वे

व मींब
ु ई-पर्
ु े द्रत
ु गती मागायवर वाहन चालववतात.

(२) जे.जे. उड्डार् पूल व पूवय द्रत
ु गती मागायवरुन जड-अवजड, िच
ु ाकी व तीन चाकी वहानाींना
प्रवेश बींिी आहे . सिर मागायवर अपघाताींच्या प्रमार्ात वाढ होत आहे , हे खरे नाही.
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मुींबई पुर्े द्रत
ु गती मागायवर मो्ार सायकलच्या वहतूकीमळ
ु े

ोड्या प्रमार्ात मोठ्या

वाहनाींच्या वाहतक
ू ीस अड ळा तनमायर् होतो. सिर मागायवर सन २०१३, २०१४ व २०१५ मध्ये
मो्ार सायकलीचे अनक्र
ु मे ५, ५ व १४ अपघात घडलेले आहे त.

(३) जे.जे. उड्डार्पूल या दठकार्ी िच
ु ाकी, तीनचाकी व अवजड वाहनाींनी प्रवेश बींि
असल्याबाबतचे सच
ू ना फलक लावण्यात आले आहे त, तसेच त्याकरीता उत्तर व िषितक्षर्
वादहनीींवर सकाळी ८.०० ते रात्री १०.०० िर्यान ४ पोलीस अींमलिार नेमण्यात येतात.

पव
ू य द्रत
ु गती मागायवर िच
ु ाकी वाहनाींना प्रवेश बींिी असल्याबाबतचे सच
ू ना फलक

लावण्यात आलेले आहे त. तसेच, सकाळी ८.०० ते रात्री ११.०० िर्यान िषितक्षर् वादहन्याींवर
प्रत्येकी िोन पोलीस अींमलिार काययरत असतात.
मुींबई-पुर्े द्रत
ु गती मागायच्या सुरुवातीस व या मागायस समळर्ाऱ्या जोडरस्त्यावर िच
ु ाकी

वाहनाींना महामागायवर प्रवेश नसल्याबाबत सच
ू ना फलक लावण्यात आलेले आहे त. सिर

दठकार्ी पोलीस अींमलिार लागू असलेले तनबंधाींची अींमलबजावर्ी करीत असतात. तसे,
कसुरिार वाहनचालकाींवर िीं डात्मक कारवाई करण्यात येत.े
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
मुांबई येथील सागरी किना-याच्या सुरक्षक्षततेिररता गस्तीन िा समळण्यासा म झालेला ववलांब
(४६)

३६९६९ (२१-०१-२०१६).

श्री.प्रिाश आबबटिर (राधानगरी) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री

(१) मुींबईवरील २६/११ च्या हल्यानींतर पोलीस िलाचे मजबुतीकरर् करण्यासाठी १२७ को्ीींची
यींत्र सामुग्री खरे िी करण्याचे शासनाने ठरववले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, शासनाने गस्तीनौका समळण्यासाठी झालेल्या ववलींबामुळे िे यकावर काढलेले

रुपये ३४.०२ को्ी २१ मदहने वापरले नसल्यामळ
ै ी २६.४८ को्ी रुपयाींचा खचय
ु े सिर रकमेपक
तनषफळ ठरला असून सागरी क्रकनारा आक्रमर्ाच्या धोका कायम राहीलेला आहे , हे ही
आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनाने कोर्ती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारर्े काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०३-०३-२०१६) :(१) हे खरे आहे .
(२) हे खरे नाही.
(३) व (४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________

खरे
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शनेश्वर दे वस्थानाच्या ववश्वस्ताांनी पन दाचा गैरवापन र िेलयाबाबत
(४७)

३७१३७ (२१-०१-२०१६).

श्री.बाळासाहे ब मुरिुटे (नेवासा) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

(१) शनेश्वर िे वस् ानाच्या ववश्वस्ताींनी पिाचा गैरवापर करुन अनधधकृतपर्े नातेवाईकाींना

नोकरीला लावन
ू ववश्वस्त कायद्याच्या भींग केल्याबाबतची तक्रार रमाी. तनतीन सरु े श दिनकर
याींनी मा. ववधी व न्याय मींत्री याींच्याकडे दि. १५ सप््ें बर, २०१५ रोजी पुराव्यातनशी केली आहे,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सिरहू तक्रारीची शासनाने चौकशी केलेली आहे काय, असल्यास चौकशीत काय
आढळून आले व त्यानुसार िोगीींवर कोर्ती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारर्े काय आहे त?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२९-०२-२०१६) :(१) होय. रमाी.तनतीन सुरेश दिनकर याींनी मा.राज्यमींत्री
(ववधी व न्याय) याींच्याकडे दि. १५.०९.२०१५ रोजी तक्रार अजय सािर केला आहे .

(२) होय, सन १९६३ मध्ये स् ापन झालेल्या सावयजतनक न्यासाच्या घ्नेनुसार सशींगर्ापूर
ये ील मळ
ू रदहवासी असलेल्या व्यक्तीचीच ववश्वस्त ्हर्न
ू तनयक्
ु ती होत असते. सशींगर्ापरू
हे गाव अल्प वस्तीचे

असून त्यामध्ये शे्े, बानकर, िरीं िले, कऱ्हा्, इ. आडनावाची मोजकी

कु्ुींबे आहे त. कमयचारी भरती करताना स् ातनक रदहवाशाींना प्राधान्य दिले जाते त्यामुळे

अल्पलोकवस्तीच्या गावातील ववश्वस्त आणर् बहुताींश कमयचारी याींच्या आडनावामध्ये सा्य
आढळून येते.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
पन ुणे आय.टी.आय सांस्थेतील प्रसशक्षण मसशनरी बदलणेबाबत
(४८)

३८२९८ (२१-०१-२०१६).

श्री.वविय िाळे (सशवािीनगर) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री

(१) पुर्े आय.्ी.आय. सींस् ेतील प्रसशक्षर् मसशनरी ही अत्यींत जन्
ु या स्वरुपाची आहे , हे खरे

आहे काय,

(२) असल्यास, सिर मसशनरीचे प्रसशक्षर् ववद्यार्थयांना उपयोगी पडत नसल्याने ववद्यार्थयांच्या
प्रगतीवर पररर्ाम होत आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, सिर मसशनरी बिलण्याकररता शासनाकडून कोर्ती काययवाही करण्यात आली
वा येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारर्े काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२६-०२-२०१६) :(१) हे अींशत: खरे आहे .
(२) हे खरे नाही.
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(३) व (४) औद्योधगक प्रसशक्षर् सींस् , औींध, पुर्े ये े सुधारीत अ्यासक्रमानस
ु ार यींत्रसामुग्री
खरे िी करण्यात आली असून त्यानुसार प्रसशक्षर्ा ीना

प्रसशक्षर् िे ण्यात आले आहे त.

कालानरु
ु प जन
ु ी झालेली तसेच िरु
ु स्त न करण्याजोगी यींत्रसामग्र
ु ी तनलदेशणखत करण्याची
काययवाही

करण्यात

उलपधतेनुसार

येत

यींत्रसामुग्री

असन
ू

खरे िी

तनलदेशखनानींतर

करण्यात

येते.

आवश्यकतेनस
ु ार

आवश्यकतेनुसार

तेसच
बींि

आनुिानाच्या

असलेली

यींत्रे

प्रात्यषितक्षकाींसाठी वापरण्यात येतात. सिर सींस् ेत ऑगस्् २०१५ प्रवेश सत्रात १६८३ जागाींपैकी
१६१२ इतके प्रवेश झाले असून प्रसशक्षर् सुरळीतपर्े सुरु आहे .
___________

मेि इन महाराष्ट्र व डडिीटल इांडीया समशन राबववण्यासा म िामगाराांसा मच्या
मनयम व अधधमनयमात बदल िरण्याबाबत
(४९)

३८३०६ (२२-१२-२०१५).

(िसलना) :

डॉ.शसशिाांत खेडि
े र (ससांदखेड रािा), श्री.सांिय पन ोतनीस

सन्माननीय िामगार मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मेक इन इींडीयाच्या धतीवर राज्यात राबववण्यात येर्ाऱ्या मेक इन महाराषर व डडजी्ल
इींडीया समशन राबववण्यासाठी कामगाराींसाठीच्या तनयम व अधधतनयमात बिल करण्यासाठी
राज्य शासनाने राज्याच्या कामगार आयुक्ताींच्या अध्यक्षतेखाली एक ससमतीची स् ापना केली
आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, कामगार सींघ्ना व मालक याींच्याकडून या सींिभायत समळालेल्या सूचना व
हरकती ववचारात घेऊन ही ससमती आपला अहवाल िे र्ार आहे , हे ही खरे काय,
(३) असल्यास, सिर ससमतीचा अहवाल क्रकती कालावधीत प्राप्त होर्े अपेषितक्षत

आहे ?

श्री. प्रिाश मेहता (०१-०२-२०१६) :(१) व (२) होय,
(३) सिर ससमतीने मा ाडी कामगार अधधतनयम, सुरक्षा रक्षक अधधतनयम व मुींबई िक
ु ाने व
आस् ापना अधधतनयमाींच्या अनुगग
ीं ाने त्याींचा अहवाल सािर केला आहे . उवयररत अधधतनयम,
तनयम बाबत अहवाल लवकरच प्राप्त करुन घेण्यात येत आहे .
___________
िोलहापन रू च्या िरवीर मनवाससनी अांबाबाई मांहदराच्या प्राचीन
वास्तूचे िरण्यात आलेले ववद्रपन 
ु ीिरण

(५०)

३८५३१ (२०-०१-२०१६).

श्री.रािेश क्षीरसागर (िोलहापन रू उत्तर) :

सन्माननीय

मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) कोल्हापूरच्या करवीर तनवाससनी अींबाबाई मींदिराच्या प्राचीन वास्तूचे करण्यात आलेले
ववद्रप
ु ीकरर् आणर् बा्य कामे तसेच आतील बाजारीकरर् ववनाववलींब

ाींबववण्याची कठोर

अींमलबजावर्ी करण्यात यावी असे आिे श तत्कासलन श्जल्हाधधकारी याींनी पश्श्चम महाराषर
िे वस् ान व्यवस् ापन ससमतीला िोन ते अडीच वगायपव
ू ी दिले होते, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, सिर आिे शाची अींमबजावर्ी करण्यास िे वस् ान व्यवस् ापन ससमतीने ववलीं ब
लावण्याची कारर्े काय आहे त,
(३) असल्यास, या आिे शाची तातडीने अींमलबजावर्ी करण्यासींिभायत शासनाने कोर्ती
काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२९-०२-२०१६) :(१) होय, हे खरे आहे .
दिनाींक १५.०४.२०१३ रोजी आिे श दिला आहे .
(२) सिर आिे शामध्ये िे ण्यात आलेल्या सच
ू नेप्रमार्े मींदिरातील वातानक
ु ु लीत यींत्रर्ा व त्याचे
पाईप्स काढुन घेतले आहे त. तसेच मींदिरातील झब
ुीं र काढण्यात आले आहे त. मींदिर आवारातील
िक
ु ानािाराींना िक
ु ाने खाली करुन िे ण्याकरीता िे वस् ान ससमतीकडून नो्ीस िे ण्यात आली.

त्यावर त्याींनी हरकत घेऊन मा.उच्च न्यायालय, मुींबई ये े रर् याधचका क्र. ८०६३ दिनाींक
१०.१०.२०१३ रोजी िाखल केली असन
त्यानस
ू
ु ार श्जल्हाधधकारी याींच्या आिे शास अींतररम

स् धगती दिली आहे. त्यावर अद्यापी तनर्यय झालेला नाही. त्यामुळे सिर बाब न्यायप्रववषठ
झाल्याने अींमलबजावर्ी झालेली नाही. सिर िक
ु ानाच्या बाींधकामाव्यततररक्त ज्या सच
ू ना

केल्या आहे त त्या पुरातत्व ववभागाशी सींपकय साधून मागयिशयन घेऊन पुतत
य ा करण्यात येत
आहे .

(३) काययवाही सरु
ु आहे .
___________

ववधान भवन :

डॉ. अनांत िळसे

मुांबई.

प्रधान सधचव,
महाराष्ट्र ववधानसभा.

_________________________
शासकीय मध्यवती मुद्रर्ालय, मुींबई.

