अताराांकित प्रश्नोत्तराांची १४२ वी यादी

महाराष्ट्र ववधानसभा
दस
ु रे अधधवेशन, २०१६
___________

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५०
___________

नाशशिमधील जन्
ु या गावठाणाांचा पन
ु ववििास िरण्याबाबाबाबत
(१)

१०३३ (२३-१२-२०१४).

श्री.छगन भुजबाबळ (येवला), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्री.जजतेंद्र

आव्हाड ( (मुांरा ा िळवा), श्री.पांिज भुजबाबळ (नाांदगाव), श्री.रमेश िदम (मोहोळ) :

सन्माननीय

मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नाशिकमधील जुन्या गावठाणाींचा मुींबईच्या धतीवर पुनर्विकास करण्याकररता क्लस््र
डेव्हलपमें् योजना राबर्वण्याची दि. २४ फेब्रुवारी, २०१४ रोजी वा त्यािरम्यान स्थाननक
लोकप्रनतननधीींनी िासनाकडे मागणी केलेली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त मागणीच्या अनुषींगाने िासनामाफित कोणती कायिवाही केली वा करण्यात
येत आहे ,

(३) नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फड (णवीस (०८-०३-२०१६) :(१) खरे आहे .
(२) नाशिक िहरासाठीची सुधाररत र्वकास योजना महाराषर प्रािे शिक ननयोजन व नगर रचना
अधधननयम, १९६६ चे कलम ३० अन्वये िासनास मींजुरीसाठी सािर झाली असून त्यासोबत

नाशिक िहरासाठीची प्रारुप र्वकास ननयींत्रण ननयमावलीही सािर करण्यात आली आहे . सिरहू
ननयमावलीमध्ये “क्लस््र डेव्हलपमें् योजने” बाबतची तरति
ु करण्यात आलेली आहे . उक्त
अधधननयमानुसार मींजूरीसाठी र्वदहत केलेल्या कालमयाििेत प्रारुप र्वकास योजनेस प्रस्तार्वत
र्वकास ननयींत्रण ननयमावलीसह मींजूरी िे ण्याची कायिवाही करणेत येणार आहे .
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

र्व.स. १४२ (2)
मुांबाबईतील धगरणी िामगाराांच्या ाराांची बाबेिायदे शीर होत असलेली ेरे दी ववर
(२)

१३४३५ (०८-०४-२०१५).

श्री.अशोि पाटील (भाांड (ूप पजश्चम) :

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय गह
ृ ननमािण

(१) मुींबईतील म्हाडातील अधधकारी/कमिचाऱयाींिी सींगनमत करुन बनाव् कागिपत्राींच्या आधारे

धगरणी कामगाराींची तसेच मयत धगरणी कामगाराींची घरे ताब्यात घेतली जात असल्याचे
दिनाींक ३१ जानेवारी, २०१५ रोजी वा त्या सम
ु ारास ननिििनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याप्रकरणी चौकिी केली आहे काय, चौकिीत काय आढळून आले व
त्यानुषींगाने िोषी अधधकाऱयाींवर व कमिचाऱयाींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(३)

नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. प्रिाश महे ता (२६-०२-२०१६) :(१) व (२) मब
ुीं ई गह
ृ ननमािण व क्षेत्रर्वकास मींडळामाफित
मुींबईतील बींि पडलेल्या १८ धगरण्याींच्या जशमनीपैकी म्हाडाच्या उपलब्ध्ा करुन दिलेल्या
जशमनीवर एकूण ६,९२५ सिननका धगरणी कामगाराींकरीता बाींधण्यात आलेल्या आहे त. सिर

सिननकाींसाठी दि. २८.०६.२०१२ रोजी म्हाडाने सोडत काढली होती व त्या सोडतीमध्ये यिस्वी
झालेल्या ५,३४० पात्र धगरणी कामगाराींना सिननकाींचे वा्प करण्यात आलेले आहे व उविररत
१५८५ सिननकाींच्या र्वतरणाची कायिवाही चालू आाहे . िासनाच्या दि. ०३.०८.२०१२ च्या

आिे िानुसार धगरणी कामगाराींसाठी र्वतरीत करण्यात आलेली घरे र्वतरणाच्या दिनाींकापासून
पुढील १० वषे पयंत र्वकता येत नाहीत.

दिनाींक ३०.०१.२०१५ रोजी गह
ु ई याींच्या आवारात रीमीमती
ृ ननमािण भवन, म्हाडा, मींब

कींकूबेन परमार रीमी. प्रकाि किम व रीमी. ित्ताराम खाडे या व्यक्तीमध्ये घर खरे िी-र्वक्री वरुन

वाि ननमािण झाला होता व त्यानुषींगाने रीमीमती कींकूबेन परमार याींनी म्हाडाच्या िक्षता

र्वभागास रीमी.खाडे व रीमी. किम याींच्याकडून फसवणूक झाल्याबाबत तक्रार केली होती. सिर
तक्रारीच्या अनुषींगाने िक्षता र्वभागाने केलेल्या चौकिीमध्ये त्याींच्यामध्ये धगरणी कामगाराींची

घरे खरे िी र्वक्री वरुन वाि झाल्याचे ननिििनास आले. िक्षता र्वभागाने सींिनयत व्यक्ती
रीमी. किम याींच्याकडून धगरणी कामगाराींच्या घराींच्या र्वतरणपत्राींच्या ४ प्रती हस्तगत केल्या व
सींबींधधताींर्वरुध्ि खेरवाडी पोशलस स््े िनमध्ये तक्रार नोंिर्वण्याचे ननिे ि मुख्य अधधकारी, मुींबई

गह
ु ार मुींबई गह
ृ ननमािण व क्षेत्रर्वकास मींडळ याींना दिले. त्यानस
ृ ननमािण व क्षेत्रर्वकास मींडळाने
वररषठ पोलीस ननरीक्षक, खेरवाडी पोलीस ठाणे याींना रीमी. किम याींच्या र्वरुध्ि गन्
ु हा िाखल
करण्यासाठी सुचना दिल्या होत्या.

वररषठ पोलीस ननरीक्षक, खेरवाडी पोलीस ठाणे याींनी याबाबत याींच्या दि. १३.०२.२०१५

च्या पत्रान्वये म्हाडास सािर केलेला अहवाल पाहता या प्रकरणी योग्य ती चौकिी सींबींधधत
पोलीस ठाणे याींनी केली नसल्याचे म्हाडाच्या ननिििनास आल्याने उपाध्यक्ष तथा मख्
ु य

कायिकारी अधधकारी, म्हाडा याींनी पोलीस उपायक्
ु त झोन ८, वाींद्रे (पव
ू )ि याींना त्याींच्या
दि. १४.०५.२०१५ च्या पत्रान्वये सिर प्रकरणी फेरतपासणी करण्याबाबत र्वनींती केली होती.

त्या अनुषींगाने वररषठ पोशलस ननरीक्षक, खेरवाडी पोशलस स््े िन याींच्याकडून प्राप्त झालेल्या
दि.

१३.०८.२०१५

रोजीच्या

नर्वन

अहवालानुसार,

रीमी.

हररश्चींि

किम

या

खाजगी

र्व.स. १४२ (3)
व्यक्तीकडेज्या ४ धगरणी कामगाराींची प्रथम सूचनापत्राच्या प्रती आढळल्या, त्यापैकी २ धगरणी

कामगाराींनी (रीमीमती रीं जना लक्ष्मण का्कर व रीमी. हनुमींत र्वलास शिींिे) याींनी आपली

कोणतीही फसवणक
ू झालेली नाही असा पोशलस स््े िनमध्ये जबाब दिला आहे व उविररत २
धगरणी कामगाराींबाबत, सींबींधधत पोशलस ठाण्याकडून चौकिी चालू आहे .
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
नाशशि शहराचा नव्याने प्रापप आराेड (ा तयार िरण्याबाबाबाबत
(३)

१६६२८ (११-०८-२०१५).

ड (ॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी) :

श्रीमती ननमिला गाववत (इगतपूरी), श्री.अशमन पटे ल (मुांबाबादे वी),

काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील

(१) महाराषर प्रािे शिक आणण नगररचना कायिा १९६६ नस
ु ार कलम २१ प्रमाणे नाशिक

िहराबाबत नव्याने प्रारुप आरखडा तयार करण्याचे काम सुरु केले असल्याचे माहे एर्प्रल,
२०१५ मध्ये वा त्या िरम्यान ननिििनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सिर प्रारूप र्वकास आराखडा कधीपयंत पुणि करण्याचे िासनाने ठरर्वले आहे ,
हे खरे आहे काय,

(३) नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फड (णवीस (०८-०३-२०१६) :(१) व (२) नाशिक िहरासाठीची सध
ु ाररत र्वकास योजना
महाराषर प्रािे शिक ननयोजन नगर रचना अधधननयम, १९६६ चे कलम-३० अन्वये िासनाकडे
दिनाींक १६.११.२०१५ रोजी मींजूरीस्तव सािर झाली असून उक्त अधधननयमानुसार मींजूरीसाठी
र्वदहत केलेल्या कालमयाििेत त्यास मींजूरी िे ण्यार्वषयी ननणिय घेण्यात येणार आहे.
(३) प्रश्न उद्ावत

नाही.

___________
मुांबाबई शहरात १०० अजननशमन िेंद्राची आवश्यिता असल्याबाबाबाबत
(४)

१७२३६ (१९-०८-२०१५).

श्री.पथ्
ृ वीराज चव्हाण (िराड ( दषिण), श्री.ववजय वड (ेट्टीवार

(रा म्हपरू ी), श्री.अशमन पटे ल (मांबाब
ु ादे वी), श्री.भारत भालिे (पांढरपरू ), श्री.नसीम ेान (चाांददवली),
प्रा.ववरें द्र जगताप (धामणगाव रे ल्वे), श्री.जयिुमार गोरे (माण), ड (ॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी),
श्री.सुननल िेदार (सावनेर), श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण) :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) आींतरराषरीय ननयमानुसार िर चार ककमीवर एक अग्ग्निमन केंद्र या प्रमाणे ४३४ ककमी

आवाका असलेल्या मुींबईसाठी १०० अग्ग्निमन केंद्राची आवश्यकता असून केवळ ३३ केंद्र
असल्याचे माहे मे, २०१५ मध्ये वा त्या िरम्यान ननिििनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

र्व.स. १४२ (4)
(२) असल्यास, आगीची िघ
ि ना घडल्यास अग्ग्निमन िलाचे जवान आणण गाड्या तीन
ु ्

शमनन्ात घ्नास्थळी पोहोचतात ही मुींबई अग्ग्निमन िलाची पूवी ख्याती होती परीं तु मागील
काही वषाित र्वकासकामामळ
ु े व लोकवस्ती वाढल्यामळ
ु े , रॅ कफक जॅममळ
ु े अग्ग्निमन गाड्या
पोहचण्यास र्वलींब होत आहे हे पाहता

िासनाने कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत

आहे ,
(३) नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फड (णवीस (०१-०३-२०१६) :(१) हे खरे आहे .

माहे मे, २०१५ पयंत मींब
ु ई अग्ग्निमन

िलाची ३३ अग्ग्निमन केंद्रे कायिरत आहे त.
(२)

प्रचशलत

पध्ितीप्रमाणे

आगीच्या

िघ
ि ना
ु ्

घडल्याची

सूचना

अग्ग्निमन

केंद्रास

शमळाल्यानींतर सिर गाड्यात जवान एका शमनन्ात अग्ग्निमन केंद्रातून ननघण्याची पध्ित
आहे . परीं तु अग्ग्निमन िलाचे वाहन रस्त्यावरुन जाताना वाहतक
ु ीची गिी, रस्त्यावर उभी
केलेली वाहने व अग्ग्निमन केंद्रापासून आगीचे दठकाणी यामधील अींतर या सवि बाबीींवर
प्रनतसािाची वेळ अवलींबून असते.
अग्ग्निमन

केंद्राचे

प्रमाण

ठरर्वण्यासाठी

सविसाधारणपणे

लोकसींख्या,

क्षेत्रफळ

प्रनतसािाची वेळ याींचा र्वचार केला जातो. मुींबईकररता या सवि गोष्ीचा र्वचार करुन सध्या
असलेल्या

३४

अग्ग्निमन

केद्राींव्यनतररक्त

२६

अग्ग्निमन

केंद्रे

बह
ु ई
ृ न्मींब

महानगरपाशलकेमाफित प्रस्तार्वत आहे त. तसेच १० शमली फायर ्े डर बह
ृ न्मुींबईच्या वेगवेगळ्या

दठकाणी ठे वण्यात येणार आहे त. या व्यनतररक्त अरुीं ि गल्ल्या, झोपडपट्टी येथे प्रभावीपणे
अग्ग्निमन कायि करण्याकररता १० क्वीक ररस्पॉन्स मल््ीपपिज व्हेईकल घेण्याचे प्रस्तार्वण्यात
आलेले आहे .

(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
गोरे गाांव (पूव)ि मुांबाबई येथील जूनी म्हाड (ा िॉलनी येथील जनरल अपणिुमार वैद्य मागािवर
असलेल्या अनधधिृत शेड (बाबाबाबत

(५)

१७४८४ (१०-०८-२०१५).

अॅड (.िे.सी.पाड (वी (अक्िलिुवा), श्री.अस्लम शेे (मालाड (

पजश्चम), श्री.अशमन पटे ल (मुांबाबादे वी) :
करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा

(१) गोरे गाींव (पूव)ि मुींबई येथील जूनी म्हाडा कॉलनी येथील जनरल अरुणकुमार वैदय मागािवर

असलेल्या एका अनधधकृत िेडमधील स््ुडडओत मध्यरात्री आग लागून स््ुडडओलगत असलेली
पींधरा िक
ु ाने जळून खाक झाली यामध्ये र्वत्तहानी झाली असल्याची बाब दिनाींक १८ एर्प्रल,
२०१५ रोजी वा त्यासुमारास ननिििनास आली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत
आहे ,
(३) नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय आहे त ?

र्व.स. १४२ (5)

श्री. दे वेंद्र फड (णवीस (०१-०३-२०१६) :(१) गोरे गाींव (पूव)ि मुींबई येथील अरुणकुमार वैदय
मागािवरील सामना पररवार को.ऑ.हौ.सो. जवळ बैठ्या िेडच्या र्वर्वध िक
ु ानामध्ये दिनाींक

१७.०४.२०१५ रोजी ०२.२८ वाजता आग लागली होती. त्या िेडमध्ये स््ुडडओ नव्हता. या
आगीची सुरुवात सिर िेडमधील ए १ हॉ्े लमधन
ू झाली. सिर आगीत अींिाजे रु. ४,४७,०००/इतके नुकसान झाले आहे .

(२) मुींबई अग्ग्निमन िलामाफित सिर आगीची चौकिीकरण्यात आली असून, सिर घ्नेचे
कारण सिोष र्वदयत
ु प्रणाली असे आढळून आले आहे .
(३)

प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
मालाड (-मालवणी येथील महाराष्ट्र हाऊशसांग बाबोड (ि (एमएचबाबी) िॉलनीतील गढूळ पाणी, िचरा,
साांड (पाणी अशा ववववध समस्याांबाबाबाबत

(६)

१७७६२

(मुांबाबादे वी) :

(११-०८-२०१५).

श्री.अस्लम

शेे

(मालाड (

पजश्चम),

श्री.अशमन

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

पटे ल

(१) मालाड-मालवणी येथील महाराषर हाऊशसींग बोडि (एमएचबी) कॉलनीतील रदहवासी हे गढूळ

पाणी, कचरा, साींडपाणी अिा र्वर्वध समस्याींनी त्रस्त झाले असल्याचे दिनाींक ९ मे, २०१५
रोजी वा त्यासम
ु ारास ननिििनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी महानगरपाशलका व म्हाडा प्रिासनाकडे वारीं वार तक्रार करुनही
या समस्याींकडे सींबींधधत अधधकारी अक्षम्य िल
ि करीत असल्याचा आरोप येथील रदहवासी
ु क्ष
करीत आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, यामुळे एमएचबी कॉलनीतील रदहवािाींचे आरोग्य धोक्यात आले आहे , हे ही
खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी रदहवािाींच्या र्वर्वध समस्या सोडर्वण्याबाबत िासनाने
कोणती कायिवाही वा उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे,
(५) नसल्यास, त्याची सविसाधारण कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फड (णवीस (०१-०३-२०१६) :(१), (२), (३) व (४) हे खरे नाही.
मालाड-मालवणी येथील महाराषर हाऊशसींग बोडि वसाहत सन १९६६-६८ साली झोपडपट्टी
ननमल
ुि न योजनेअींतगित वसवलेली असून, सिर वसाहत म्हाडा प्राधधकरणाच्या अखत्यारीत येते.

सिर वसाहतीतील कचरा स्वच्छ प्रबोधन योजनेंतगित ननयशमतपणे गोळा करुन सिर

पररसराची बह
ु ई महानगरपाशलकेमाफित सफाई करण्यात येत.े तसेच जमा झालेला कचरा,
ृ न्मींब
कचरागाडीमाफित ननयशमतपणे उचलण्यात यऊन महापाशलकेमाफित सिर पररसर साफ करण्यात
येतो.

र्व.स. १४२ (6)

तसेच बह
ृ न्मुींबई महानगरपाशलकेमाफित म्हाडा प्राधधकरणाला गढूळ पाण्याच्या तक्रारीच्या

अनष
ु ींगाने अींतगित जलवादहन्या बिलन
ू घेण्याबाबत वेळोवेळी कळर्वण्यात आले आहे.
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
मांबाब
ु ई शहरातील मालाड ( येथील मावे रोड ( शमठ चौि ते
ेारोड (ी येथे वाहति
ू िोंड (ी होत असल्याबाबाबाबत

(७)

१७७६३

(मुांबाबादे वी) :

(११-०८-२०१५).

श्री.अस्लम

शेे

(मालाड (

पजश्चम),

श्री.अशमन

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मुींबई िहरातील मालाड येथील मावे रोड हा शमठ चौकी ते खारोडी

पटे ल

रस्त्यावर मोठ्या

प्रमाणावर वाहतूक कोंडी होत असून अनेक वेळा अपघात होतात व मोठ्या प्रमाणावर जीवीत
हानीही होत असल्याचे माहे मे, २०१५ मध्ये वा त्या सुमारास आढळून आले आहे, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, खारोडी येथील रस्ता अरूींि असल्याने वाहतक
ू कोंडी समस्या ननमािण आली

असून वाहतूक िाखेने महानगरपाशलकेस सिरचा रस्ता रूींि करण्यास माहे मे, २०१५ मध्ये वा
त्या सम
ु ारास र्वनींती केली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सिरहू मागािवरील वाहतूकीची होत असलेली कोंडी सोडर्वण्याबाबत व रस्त्याचे
रुीं िीकरण करण्याच्या दृष्ीने िासनाने कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फड (णवीस (०१-०३-२०१६) :(१) हे खरे नाही.
(२) हे खरे नाही.

सींबींधधत मावे रस्ता हा वाहतक
ू व समन्वय याींच्या मींजरू ीनस
ु ार ९० फु्

रुीं िीचा असून प्रस्तुत अरुीं ि रस्त्याचा भूभाग अग्ग्निमन केंद्र ते नाझनीन अपा्िमें् यामध्ये
अींतभत
ूि होते व तो साधारणत: ४० फू् रुीं िीचा आहे .

(३) र्वषयाींककत रस्ता रुीं िीकरणामळ
ु े एकूण ७१ सिननका/घरे बाधधत होत आहे त. प्रस्तुत

रस्ता

रुीं िीकरणामुळे बाधधत होणाऱया बाींधकामाचे सवेक्षण बह
ृ न्मुींबई महानगरपाशलकेने केले असून
पररशिष्-२ बनर्वण्याचे काम प्रगतीपथावर आहे .

र्वदहत छाननी तथा उधचत मान्यतेनींतर पात्र बाींधकामधारकाना पयाियी जागा िे ऊन
महानगरपाशलकेमाफित रस्ता रुीं ि करण्यात येईल.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________

र्व.स. १४२ (7)
मुांबाबई महानगरपाशलिेच्या मालाड ( पजश्चम व मालवणी येथे पाणी परु वठा िरणाऱ्या
जलवाहीन्या जुन्या झाल्याबाबाबाबत

(८)

१७७६४

(मुांबाबादे वी) :

(११-०८-२०१५).

श्री.अस्लम

शेे

(मालाड (

पजश्चम),

श्री.अशमन

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

पटे ल

(१) मुींबई महानगरपाशलकेने मालाड पग्श्चम व मालवणी येथे पाणी पुरवठा करणाऱया

जलवाहीन्या २५ वषि जुन्या असुन गींजून जीणि झाल्या आहे त तसेच पाण्याच्या उच्च िाबामुळे
या जलवादहन्याींना भेगा पडून पाणी रस्त्यावर येऊन ककत्येक वेळा जलवादहन्याींच्या िेजारहून
वाहणाऱया ग्ाराींचे पाणी या जलवादहन्यात शिरते व सिरचे िष
ु ीत पाणी स्थाननक नागरीकाींना
प्यावे लागत असल्याचे नुकतेच ननिििनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याबाबत िासनाने मालाड व मालवणीला पाणी पुरवठा करणाऱया सिर गींजून

जीणि झालेल्या जलवादहन्या बिलन
ू नवीन जलवादहन्या बसर्वण्याबाबत कोणती कायिवाही केली
वा करण्यात येत आहे ,

(३) उक्त प्रकरणी अदयाप कोणतीच कायिवाही केली नसल्यास, र्वलींबाची सविसाधारण कारणे
काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फड (णवीस (०१-०३-२०१६) :(१) हे अींित: खरे आहे. तथार्प, िर्ु षत पाण्याच्या तक्रारी
प्राप्त झाल्यानींतर बह
ृ न्मुींबई महानगरपाशलकेमाफित त्याींचे ननराकरण त्वरीत करण्यात येते.

(२) मालाड (पग्श्चम) व मालवणी भागातील पाणी पुरवठ्यात सुधारणा करण्यासाठी सन
२०१०-१५ पयंत बह
ु ई महानगरपाशलकेमाफित नवीन जलवादहन्या ्ाकण्यात आलेल्या आहे त
ृ न्मींब
व काही जुन्या जलवादहन्या बिललेल्या आहे त त्याची मादहती खालीलप्रमाणे :-

१५० मी.मी. व्यासाची एकूण ३७४१ मी. लाींबीची जलवादहनी ्ाकलेली आहे.



२५० मी.मी. व्यासाची एकूण ११३३ मी. लाींबीची जलवादहनी ्ाकलेली आहे.



३०० मी.मी. व्यासाची एकूण ३१४२ मी. लाींबीची जलवादहनी ्ाकलेली आहे.



४५० मी.मी. व्यासाची एकूण ८७५ मी. लाींबीची जलवादहनी ्ाकलेली आहे .



६०० मी.मी. व्यासाची एकूण २१५मी. लाींबीची जलवादहनी ्ाकलेली आहे .



तसेच, मालाड (पग्श्चम) व मालवणी भागातील पाणी पुरवठ्यात सुधारणा करण्यासाठी

सन २०१५-२०१६ मध्ये बह
ृ न्मुींबई महानगरपाशलकेने काही नवीन जलवादहन्या ्ाकण्याचे व
काही जलवादहन्या बिलण्याचे प्रस्तार्वले आहे . सिर कामाचे अींिाजपत्रक बनर्वण्याचे व
ननर्विा मागर्वण्याची कायिवाही महापाशलकेमाफित सुरु आहे त्याची मादहती खालीलप्रमाणे :





१५० मी.मी. व्यासाची एकूण ३९०५ मी. लाींबीची जलवादहनी ्ाकण्यात येणार आहे .
२५० मी.मी. व्यासाची एकूण ४५५ मी. लाींबीची जलवादहनी ्ाकण्यात येणार आहे .

३०० मी.मी. व्यासाची एकूण ४२९० मी. लाींबीची जलवादहनी ्ाकण्यात येणार आहे .
४५० मी.मी. व्यासाची एकूण ५५० मी. लाींबीची जलवादहनी ्ाकण्यात येणार आहे .

मावे रोड ते लगून रोड पींपीगपयंत ९०० मी.मी. व्यासाची एकूण १५५० मी. लाींबीची
जलवादहनी बिलण्याचे काम सुरु आहे .

(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

र्व.स. १४२ (8)

मुांबाबई येथे ेाजगी सांस्थाच्यावतीने महानगरपाशलिेने सुप िेलेल्या ड (ायशलसीस िेंद्राचे िाम
ननयमबाबाह्याररत्या सप
ु असल्याबाबाबाबत

(९)

१९१३७ (१२-०८-२०१५).

श्री.नरहरी झझरवाळ (ददांड (ोरी), श्री.किसन िथोरे (मरु बाबाड (),

श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.ददपि चव्हाण (फलटण), श्री.अवधूत तटिरे (श्रीवधिन), श्री.जजतेंद्र

आव्हाड ( (मुांरा ा िळवा), श्री.पाांड (ुरां ग बाबरोरा (शहापूर), श्री.िालीदास िोळां बाबिर (वड (ाळा), श्री.अशमन
पटे ल (मुांबाबादे वी), प्रा.वषाि गायिवाड ( (धारावी), श्री.अस्लम शेे (मालाड ( पजश्चम), श्री.नसीम

ेान (चाांददवली), श्री.अजजत पवार (बाबारामती), श्री.राहुल जगताप (श्रीगोंदा), श्री.वैभव वपचड (
(अिोले), श्री.राणाजगजीतशसांह पाटील (उस्मानाबाबाद), श्री.सुरेश लाड ( (िजित), श्री.भास्िर जाधव

(गुहागर), श्री.मिरां द जाधव-पाटील (वाई), श्री.हनुमत
ां
ड (ोळस (माळशशरस), श्रीमती सुमन
पाटील (तासगाव - िवठे महाांिाळ), श्री.शामराव ऊफि बाबाळासाहे बाब पाटील (िराड ( उत्तर) :
सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मुींबईत अनेक दठकाणी खाजगी भागीिारी प्रकल्पाींतगित (पीपीपी) खाजगी सींस्थाच्या वतीने
महानगरपाशलकेने

सुरु केलेल्या डायशलसीस केंद्राचे

काम

ननयमबायायाररत्या

सुरु असून

महानगरपाशलकेिी कोणताही करार न करता सिर केंद्राचे कामकाज सरु
ु असल्याने या
कामाबाबत अनेक रुग्ण, नातेवाईक व जनतेने तक्रारी केल्या आहेत, हे खर आहे काय,

(२) तसेच मुींबई घा्कोपर येथील राजावाडी रुग्णालयातील डायलेशसस सुर्वधा बींि असल्याची
व या रुग्णालयात ककती रुग्णाींनी डायलेशसस उपचार घेतले आहे याींची मादहती आकडेवारी
उपलब्ध नसल्याचे माहे मे, २०१५ रोजी वा त्या सम
ु ारास ननिििनास आले आहे , हे खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, उक्त िोन्ही प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, त्यात काय आढळून
आले व त्यानस
ु ार या प्रकरणी सींबधीं धताींर्वरुध्ि कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फड (णवीस (०१-०३-२०१६) :(१) हे खरे नाही. मुींबईतील बहृ न्मुींबई महानगरपाशलकेच्या

सात दठकाणी पी.पी.पी. अींतगित डायशलसीस सुर्वधा सुरु करण्यात आलेल्या आहे त, यापैकी

मनोहर वामन िे साई. मनपा रुग्णालय, मालाड (पूव)ि या रुग्णालयात मे.रीमी.नेशमनाथजी जैन
फाऊींडेिन

या

सींस्थेबरोबर

महानगरपाशलकेच्या

र्वदहत

करार

करण्यात

पध्ितीनुसार

आला

डायशलसीस

आहे .

केंद्रे

सुरु

तसेच

करण्यात

सींस्थेबरोबर करार करण्याची कायिवाही महानगरपाशलकेमाफित चालू आहे .
(२) हे खरे नाही.

(३) व (४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________

उविररत

आली

दठकाणी

असन
ू ,

र्व.स. १४२ (9)
मुांबाबई येथे शहरातील भाऊचा धक्िा ते रे वस - माांड (व
हा जलवाहतूि प्रस्ताव रद क िेल्याबाबाबाबत

(१०)

१९६५७ (३०-०७-२०१५).

श्री.सुननल राऊत (ववरोळी), श्री.गुलाबाबराव पाटील (जळगाव

ग्रामीण), श्री.अजन
ेोतिर (जालना), ड (ॉ.सांजय रायमल
ुि
ु िर (मेहिर), श्री.अजय चौधरी
(शशवड (ी) :

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) एमएसआरडीसीच्या र्वचाराधीन असलेला मुींबई िहरातील भाऊचा धक्का ते रे वस - माींडव
या सम
ु ारे िीड हजार को्ी रुपयाींचा मूळ जलवाहतूक प्रस्ताव िासनाने माहे मे, २०१५ च्या
पदहल्या आठवड्यात रद क केला आहे , हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

सिर

प्रस्ताव

रद क

करण्याची

कारणे

काय

आहे त

व

या

मागािवरील

जलवाहतक
ू ीसाठी पयाियी कोणती व्यवस्था केली जाणार आहे ,

(३) या मागािवरील वाहतूकीसाठी अदयापही कोणताच ननणिय झाला नसल्यास, याबाबतची
सदय:ग्स्थती काय आहे ?

श्री. दे वेंद्र फड (णवीस (०८-०३-२०१६) :(१) हे खरे नाही.
िासन

ननणिय

क्र.IWT/०२१५/प्र.क्र३१/बींिरे १,

दि.३०/६/२०१५

नस
ु ार

प्रकल्पाच्या

अींमलबाजवणीचे अधधकारी महाराषर राज्य रस्ते र्वकास महामींडळाकडून मरी्ाईम बोडािस
हस्ताींतररत करण्यात आला आहे .

(२) मुींबईच्या पुवि ककनाऱयावरभाऊचा धक्का-माींडवा-नेरुळया त्रत्रकोणी पररघात जलवाहतुक सुरु
करण्यासाठी

महाराषर

मेरी्ाईम

बोडि याींना

िासन

ननणिय

क्र.IWT/०२१५/प्र.क्र३१/बींिरे १,

दि.३०/६/२०१५ नुसार प्रकल्पाच्या अींमलबाजवणी यींत्रणा म्हणून घोषीत करण्यात आले आहे .
सिरहू प्रकल्पास लागणाऱया पायाभूत सुर्वधा ननमािण करण्याचे काम खालील यींत्रणा या
स्वखचािने करणार आहे .


भाऊचा धक्का-मींब
ु ई बींिर र्वश्वस्त



माींडवा (अशलबाग)-महाराषर मेरी्ाईम बोडि



नेरुळ-िहर आणण औदयोधगक र्वकास महामींडळ

सदयग्स्थतीत महाराषर मेरी्ाईम बोडािमाफित माींडवा प्रकल्पाच्या कामाची ननर्विा
प्रकक्रया प्रगतीपथावर आहे.
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
उल्हासनगर महानगरपाशलिेने ानिचरा व्यवस्थापनािरीता ननववदा प्रर येच्या
माध्यमातून मे. िोणािि इ.प्रा.शल. ला िांत्राट ददल्याबाबाबाबत
(११)

२०३८५ (१०-०८-२०१५).

(िल्याण पूव)ि :
(१)

उल्हासनगर

ड (ॉ.बाबालाजी किणीिर (अांबाबरनाथ), श्री.गणपत गायिवाड (

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :महानगरपाशलकेने

घनकचरा

व्यवस्थापनाकरीता

ननर्विा

प्रक्रीयेच्या

माध्यमातून मे. कोणािक इ.प्रा.शल. ला कींपनीला िहरातील कचरा उचलण्याचे कींत्रा् दिलेले
आहे , हे खरे आहे काय,

र्व.स. १४२ (10)
(२) असल्यास, सिर कींत्रा्िार कींपनीदवारे कचरा व्यस्थापनामध्ये अक्षम्य िल
ि होत असन
ु क्ष
ू
महानगरपाशलकेच्या अधधकाऱयामाफित कोणतीही कायिवाही कींत्रा्िारावर करण्यात येत नाही, हे
ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, उल्हासनगर महानगरपाशलकेने घनकचरा व्यवस्थापनाकरीता नव्याने ननर्विा
प्रकक्रयेच्या माध्यमातून काम सुरु करण्यात यावे अिी मागणी लोकप्रनतननधीदवारे करण्यात
येत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, सिर कींत्रा्िार कींपनीबाबत महानगरपाशलका प्रिासनाने आतापयंत कोणती
कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय आहत ?
श्री. दे वेंद्र फड (णवीस (०१-०३-२०१६) :(१) हे खरे आहे .
(२) हे खरे नाही. तथार्प, कचरा वाहतक
ू ठे केिार मेससि कोणाकि इन्व्हायरो प्रोजेक्् प्रा.शल.
याींच्या कामावर उल्हासनगर महानगरपाशलकेमाफित िै नींदिन िे खरे ख ननयींत्रण ठे वले जाते.
ठे केिाराच्या

कचरा

वाहतक
ु ाींच्या

िै नींदिन

कामाचे

मुल्याींकन केले

जाते.

मुल्याींकनाअींती

ठे केिाराने केलेल्या कामाबाबत िीं ड आकारला जातो. त्यामळ
ु े ठे केिाराने कचरा वाहतुकीच्या

कामात िल
ि केल्यास त्याच्या माशसक िे यकातून उल्हासनगर महानगरपाशलकेमाफित िीं डात्मक
ु क्ष
रक्कम कपात करण्यात येते.
(३) हे खरे नाही.
(४) व (५) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
ठाणे महानगरपाशलिा येथील ानिचऱ्याची शास्त्रीय पध्दतीने ववल्लेवाट लावण्याबाबाबाबत
(१२)

२०५१८ (११-०८-२०१५).

श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), श्री.सुधािर भालेराव (उदगीर),

श्री.गणपत गायिवाड ( (िल्याण पूव)ि , श्री.किसन िथोरे (मुरबाबाड () :
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

(१) ठाणे महानगरपाशलका येथील घनकचरा प्रचींड मोठया प्रमाणात ननमािण होत असून सिर
कच-याींचे िास्त्रीय पध्ितीने र्वल्लेवा् लावण्याची कोणतीही यींत्रणा महानगरपाशलकेकडे नाही,
हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी माहे माचि, २०१३ मध्ये ठाणे महानगरपाशलकेत ननमािण होणा-या
घनकच-याची प्रकक्रया इन्सीनरे िन पध्ितीने करुन र्वदयुत िक्ती ननमािण करण्यास मान्यता
िे ण्यात आली होती, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी महानगरपाशलकेने सदयग्स्थतीत धोरण ननग्श्चत केले आहे काय,
त्याबाबतचा तपशिल काय आहे ,
(४) नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय आहे त

?

र्व.स. १४२ (11)
श्री. दे वेंद्र फड (णवीस (०१-०३-२०१६) : (१) हे अींित: खरे आहे.
(२) होय, हे खरे आहे .
(३) ठाणे महानगरपाशलकेच्या महासभा ठराव दिनाींक २६.११.२०१० अन्वये वेस्् ्ू एनजी
बाबत (इ.ओ.आय.) E.O.I मागर्वण्यात आले व त्यानुसार M/s Renewgen Environment

Ltd. with M/s hitachi Zosen Inova AG (मे.रीन्युगेन इनवेंचर शल. र्वथ मे.दहताची
झोसेन इन्हा अे.जी.) याींची इग्न्सनरे िनल तींत्रज्ञानाने घनकचरा प्रकल्प उभारण्यास मान्यता

दिली आहे . तथार्प, सिर तींत्रज्ञानाबाबत लोकप्रनतननधी याींचेकडून तक्रारी प्राप्त झाल्याने
अदयापपयंत करारनामा करण्यात आलेला नाही.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
ेारार (ता.पनवेल,जज.रायगड () येथे पाईप लाईनद्वारे गॅस परु वठा िरण्यािररता
महानगर गॅस िांपनीला येत असलेल्या अड (चणीांबाबाबाबत

(१३)

२१३४५ (०६-०८-२०१५).

श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेल), श्री.समीर िुणावार (दहांगणााट) :

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) खारघर (ता.पनवेल, ग्ज.रायगड)

मध्ये

पाईपलाईनदवारे गॅस पुरवठा करण्याकरीता

महानगर गॅस कींपनीला शसडको प्रिासन राई् ्ू यूज हा चाजि लावीत असल्याने सिरहू
योजना प्रलींत्रबत असल्याचे माहे एर्प्रल, २०१५ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिििनास आले आहे , हे
ख्ररे आहे काय,
(२) असल्यास, शसडको प्रिासनाने राई् ्ू यूज हा नर्वन चाजि महानगर गॅस कींपनीकडून

माधगतला असन
हा चाजि इतर कोणत्याही महानगरपाशलका, नगरपाशलका ककीं वा इतर
ू
सींस्थाकडून आकारला जात नसल्याने सिरहू योजना पूणत्ि वास नेण्यास महानगर गॅस कींपनीला
अडचण येत आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त कारणास्तव पाईप लाईनदवारे गॅस पुरवठा करणाऱया योजनेचा लाभ
घ्यायला र्वभागातील नागररकाींना र्वलींब होत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, सिर योजनेचा नागररकाींना लाभ होण्याच्या दृष्ीने िासनाने कोणती कायिवाही
केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फड (णवीस (०८-०३-२०१६) :(१) व (२) शसडको सींचालक मींडळाने दि. १९.८.१४
रोजीच्या ठराव क्र. १११६४ अन्वये नवी मुींबईमध्ये प्रतीवषी ८.३३% राखीव िराने व प्रतीवषी
१५%

वाढीव

िराने

नैसधगिक

वायु

पाईपलाईन

्ाकण्याकरीता

प्रथम

११

वषािच्या

कालावधीकरीता आणण त्यानींतर नवीकरण करण्यात येणाऱया कालावधीकरीता Right of way
(RoW) मध्ये मे.महानगर गॅस शल. याींना वापराच्या हक्कास परवानगी िे ण्यास मींजूरी िे ण्यात
आली आहे .

र्व.स. १४२ (12)
मे.महानगर गॅस शल. याींना महाराषर औदयोधगक र्वकास महामींडळ (MIDC) आणण
भारतीय राषरीय महामागि प्राधधकरण (NHAI) या सींस्थाींकडून Right of Use (RoU) िुल्क
(Charges) आकारण्यात येत आहे त.

(३) मे.महानगर गॅस शल. याींनी िल्
ु क (Charges) न भरल्याने परवानगी शमळालेली नाही.
(४) व

(५) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
मानेुदि, गोवांड (ी (मुांबाबई पूवि उपनगर) येथील शताब्दी पनणालय तसेच सांलनन वैद्यि य
महाववद्यालयात पायाभत
ू सोयीसवु वधा व आरोनय िमिचाऱ्याांची नेमणि
ू िरण्याबाबाबाबत

(१४)

२२८५० (११-०८-२०१५).

श्री.अबाबू आजमी (मानेूदि शशवाजीनगर), प्रा.वषाि गायिवाड (

(धारावी), श्री.अशमन पटे ल (मुांबाबादे वी), श्री.अस्लम शेे (मालाड ( पजश्चम), ड (ॉ.सांतोष टारफे
(िळमनुरी), अॅड (.िे.सी.पाड (वी (अक्िलिुवा) :
खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा

(१) मानखुिि, गोवींडी (मुींबई पूवि उपनगर) येथील िताब्िी रुग्णालय तसेच सींलग्न वैदयकीय
महार्वदयालयात पायाभूत सोयीसुर्वधा आणण आकृती बींधानुसार आरोग्य कमिचा-याची नेमणूक

करण्याबाबतची मागणी स्थाननक जागरुक नागररक, सामाग्जक कायिकते, लोकप्रनतननधी तसेच
र्वर्वध राजकीय पक्षाींचे पिाधधकारी याींनी मा.मुख्यमींत्री,

मा. साविजननक आरोग्य व कु्ूींब

कल्याण मींत्री, मा. साविजननक आरोग्य राज्यमींत्री, महासींचालक आरोग्य सेवा सींचालनालय,
उपसींचालक आरोग्य सेवा सींचालनालय, ग्जल्हाधधकारी मुींबई पव
ू ि उपनगरे याींच्याकडे माहे
जानेवारी, २०१५ मध्ये वा त्यासम
ु ारास लेखी ननवेिनादवारे केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी माहे मे, २०१५ अखेर पयंत कोणती कायिवाही पूणि करण्यात
आली वा येत आहे ,

(३) असल्यास, सिरचे काम ककती कालावधीत हाती घेण्यात येईल वा येत आहे ,
(४) नसल्यास, र्वलींबाची सविसाधारण कारणे कोणती ?
श्री. दे वेंद्र फड (णवीस (०१-०३-२०१६) :(१) मानखुिि, गोवींडी (मुींबई पव
ू ि उपनगर) येथील िताब्िी
रुग्णालयात कमिचा-याींची मागणी करण्यात आली आहे व सिर पिे ननमािण करण्याची प्रकक्रया
बह
ु ई महानगरपाशलकेमाफित सरु
ु आहे .
ृ न्मींब

(२) पीं.मिनमोहन मालवीय िताब्िी रुग्णालय, गोवींडी हे २१० रुग्णिय्या असलेले सविसाधारण
रुग्णालय आहे . सिर रुग्णालयाचे ६०० रुग्णिच्याींचे रुग्णालय र्वस्तारीकरणाचा प्रस्ताव केलेला
असून, सिर रुग्णालयात सवि पायाभूत सोयीसुर्वधा महापाशलकेमाफित उपलब्ध करुन िे ण्यात
येणार आहे त.

(३) सिर रुग्णालयाच्या र्वस्तारीकरणाचा आराखडा तयार असून सिर काम बह
ृ न्मुींबई
महानगरपाशलकेमाफित प्राधान्याने हाती घेण्यात येणार आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________

र्व.स. १४२ (13)
शशवाजीनगर गोवांड (ी (मुांबाबई उपनगर जजल्हा) येथील ेाजगी िरा स्तानाच्या
नुतनीिरण व दप
ु स्तीबाबाबाबत

(१५)

२२८६२ (११-०८-२०१५).

श्री.अबाबू आजमी (मानेूदि शशवाजीनगर) :

सन्माननीय

मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) शिवाजीनगर गोवींडी (मींब
ु ई उपनगर ग्जल्हा) येथील खाजगी कब्रस्तानाच्या नत
ु नीकरण व
िरु
ु स्तीबाबत

कायिवाही

गठीत

करण्यासींिभाित

स्थाननक

लोकप्रनतननधी

तसेच

सामाग्जक

क्षेत्रातील कायिकत्यांनी व पिाधधका-यानी मा.मुख्यमींत्री मा. नगरर्वकास राज्यमींत्री, आयुक्त

ब.ृ मुीं.मनपा, अनतररक्त आयुक्त ब.ृ मुीं. मनपा, सहाय्य आयुक्त (एम/पूवि ब.ृ मुीं.मनपा) याींच्याकडे
दिनाींक ०३ जून, २०१५ रोजी वा त्या सुमारास लेखी ननवेिनाव्िारे केली आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी कोणती कायिवाही करण्यात आली वा येत आहे , सिरचे काम
ककती कालावधीत हाती घेण्यात येईल,
(३) नसल्यास, र्वलींबाची सविसाधारण कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फड (णवीस (०१-०३-२०१६) :(१) हे खरे आहे .
(२) शिवाजीनगर गोवींडी र्वभागात िे वनार सींयक्
ु त (दहींि,ू मुस्लीम व णख्रश्चन) स्मिानभूमी
बह
ृ न्मुींबई महानगरपाशलकेच्या अखत्यारीत आहे.

सिर स्मिानभूमीच्या िरु
ु स्तीबाबत बह
ृ न्मुींबई महानगरपाशलकेच्या आरोग्य पायाभूत

सर्ु वधा कक्षाकडून सींयक्
ु त स्मिानभम
ू ीसाठी व Dog Kennel िरु
ु स्तीसाठी रु.९० लाखाींची

तरतूि करुन ननर्विा मागवून पात्र ननर्विाधारकाींची ननवड होऊन सि प्रकरण मींजुरीसाठी

महापाशलकेच्या स्थापत्य सशमतीकडे सािर करण्यात आले आहे. याबाबत मींजुरी शमळताच सिर
काम बह
ृ न्मुींबई महानगरपाशलकेतफे सुरु करण्यात येणार आहे .

तसेच, रफीक नगर येथे शसया व सुन्नी जनतेसाठी मुस्लीम कब्रस्तान (मनपा

सींचाशलत) चे बाींधकाम सुरु आहे.
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
नाशशि महानगरपाशलिेच्या नगररचना ववभागाच्या ववरोधात बाबाांधिाम व्यावसानयिाांनी
रस्ता रोिो आांदोलन िेल्याबाबाबाबत
(१६)

२३१५८ (११-०८-२०१५).

श्री.जजतेंद्र आव्हाड ( (मुांरा ा िळवा) :
काय :(१)

नाशिक

महानगरपाशलकेच्या

श्री.पांिज भुजबाबळ (नाांदगाव), श्री.रमेश िदम (मोहोळ),
सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील

नगररचना

र्वभागाच्या

र्वरोधात

त्रबल्डर,

इींग्जननअर,

आककि्े क्् आणण छोट्या बाींधकाम व्यावसानयकाींनी दिनाींक १९ मे, २०१५ रोजी वा त्या
सुमारास मुींबई-आग्रा महामागािवर रस्ता रोको आींिोलन केले, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, त्याींच्या मागण्याींचा तपशिल काय,
(३) प्रश्न भाग (१) च्या अनुषींगाने प्रश्न भाग (२) मधील मागण्याींबाबत िासनाकडून कोणती
कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फड (णवीस (०८-०३-२०१६) :(१) होय.
(२) सिर मागण्याींचा तपिील नाशिक महानगरपाशलकेस िे णेत आलेला नव्हता.
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
छत्रपती शशवाजी महाराज पनणालयात उपचारादरम्यान पनणाांचे होत असलेले मत्ृ यू
(१७)

२३५०४ (११-०८-२०१५).

श्री.अशमत साटम (अांधेरी पजश्चम) :

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

(१) ठाणे महानगरपाशलकेच्या कळवा येथील छत्रपती शिवाजी महाराज रुग्णालयात उपचारा
िरम्यान २००१ पासून िरवषी १ हजाराींहून अधधक रुग्णाींचा मत्ृ यू झाला असल्याचे माहे मे,
२०१५ मध्ये वा त्या सम
ु ारास ननिििनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सिर रुग्णालयातील वषाितील मत्ृ यूची आकडेवारीवरुन िर दिवसाला तीन ते
चार रुग्ण िगावत असल्याचे स्पष् होत आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, हृियर्वकार, ब्रेन हॅमरे ज, ककडनी फेल व नवजात बालकाींच्या आजाराींवरील
साधनसामुग्री व डॉक््र या रुग्णालयात उपलब्ध नसल्याने मत्ृ यूचे प्रमाण वाढत असल्याचे
रुग्णालय प्रिासनाचे म्हणणे आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, सिर रुग्णालयात साधनसामुग्री व डॉक््राींची ननयुक्ती करणेबाबत िासनाने
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फड (णवीस (०१-०३-२०१६) :(१) ठाणे महानगरपाशलकेच्या कळवा येथील छत्रपती
शिवाजी महाराज रुग्णालयाच्या वार्षिक साींग्च्यकीपत्रानुसार सन २००१ ते सन २०१४ या
कालावधीत वार्षिक सरासरी ९९५ मत्ृ यू झाले आहे त.

(२) ठाणे महानगरपाशलकेच्या कळवा येथील छत्रपती शिवाजी महाराज रुग्णालयाच्या वार्षिक
साींग्ख्यकी पत्रानस
ु ार रुग्णालयात साधारणत: दिवसाला २ ते ३ रुग्ण मत
ृ पावतात

(३) सामुग्री व डॉक््र या रुग्णालयात उपलब्ध नसल्यने मत्ृ यच
ु े प्रमाण वाढत असल्याचे
रुग्णालय प्रिासनाचे म्हणणे नाही.

हृिर्वकाराच्या िल्यर्वषयक उपचाराींची सर्ु वधा या रुग्णालयात उपलब्ध नाही. परीं तु

मेडडसीन र्वभाग व तेथे येणारे मानसेवी हिरोग तज्ञ याींचेमाफित रुग्णाींवर वैदयकीय उपचार
केले जातात.

र्व.स. १४२ (15)
ब्रेन हॅमरे जबाबत रुग्णाींवर वैदयकीय उपचार केले जातात परीं तु िल्यर्वषयक उपचार

सुर्वधा या रुग्णालयात उपलब्ध नाहीत.

ककडनी फेल होणाऱया रुग्णाींसाठी खाजगी सरकारी सहकारी तत्वावर (PPP) रुग्णालयात

उपचार केंद्र उपलब्ध आहे .
नवजात बालकाींसाठी अनतिक्षता र्वभाग व आवश्यक साधनसामुग्री उपलब्ध असून

बालरोग तज्ञाींमाफित इलाज केले जातात.

(४) रुग्णालयात एकुण १३० पैकी ९५ पिे भरली असून ररक्त असणाऱया पिाींपक
ै ी २६ पिाींसाठी

मल
आहे . र्वहीत प्रकक्रया राबवन
ु ाखती होऊन नेमणक
ू ा केल्या जाण्याची प्रकक्रया सरु
ु
ु
आवश्यकतेनुसार ननयशमत साधनसामुग्री खरे िी केली जाते व खरे ि प्रकक्रया सुरु आहे.
(५) प्रश्न उद्ावत

नाही.

___________
मुांबाबई नागरी पररवहन प्रिल्प (एमयुटीपी) अांतगित प्रिल्पग्रस्त िुटुांबाबाचे पुनविसन िरण्याबाबाबाबत
(१८)

२३७४८ (११-०८-२०१५).

श्री.प्रिाश आबबाबटिर (राधानगरी) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री

(१) मुींबई नागरी पररवहन प्रकल्प (एमयु्ीपी) अींतगित प्रकल्पग्रस्त कु्ुींबाची (प्र.क्र) जोगेश्वरी

र्वक्रोळी जोड रस्ता आणण पग्श्चम द्रत
ु गती मागि येथील लोकाींच्या पुनविसन करण्यासाठी १२००

गाळयाींचे बाींधकाम करण्याचे कींत्रा् कायिकारी सशमती (का.स), मुींबई महानगर प्रािे शिक र्वकास
प्राधधकरण याींनी मे. प्े ल इींग्जननयररींग मयािदित या कींत्रा्िाराला माहे माचि, २००४ मध्ये

४०.३४ को्ी रुपये िे ऊन सिरचे काम दिनाींक १४ माचि, २००५ पयंत पूणि करण्याचे आिे ि
दिनाींक १५ माचि, २००४ रोजी िे ण्यात आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, कराराप्रमाणे र्वननदिि ष्ीत २ ्प्प्यात अनुसरण्यात आलेल्या प्रत्येक दिवसाींच्या
र्वलींबासाठी कींत्रा्िाराने ननधािररत नक
ु सान भरपाई प्रिान करावयाची होती, हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, कामाच्या समाप्तीतील र्वलींबानींतर, आधी फे्ाळलेल्या असींयुग्क्तक आधारावर

कींत्रा्िाराने करारननर्वष् असलेल्या महत्वाच्या ्प्प्याींना काढून ्ाकल्यामुळे करारातील अ्ीचे
उल्लींघन झाले आणण कींत्रा्िाराींला रु. १.०५ को्ीचा गैरवाजवी फायिा शमळाला, हे ही खरे
आहे काय,
(४) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीनुसार पुढे कोणती कारवाई
केली वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फड (णवीस (०८-०३-२०१६) :(१) व (२) होय.
(३), (४) व (५) सिर कामाच्या प्रगतीच्या वेळी प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागाराने वेळोवेळी
कामाचा आढावा घेवून कामाची धधमी प्रगती कींत्रा्िाराच्याननिििनास आणून दिली होती.

कामाच्या प्रगतीत सध
ु ारणा न केल्यामळ
ु े , प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागाराच्या शिफारसीनस
ु ार
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कींत्रा्िाराच्या िे यकातून वेळोवेळी करारनाम्याच्या अ्ी व ितीनुसार ठरार्वतक रक्कम राखून
ठे वण्यात आली होती. प्रथमत:

कींत्रा्िाराने सािर केलेली वेगवेगळी कारणे मान्य न करता

कामाच्या प्रगतीत सध
ु ारणा होण्यासाठी व कींत्रा्िारावर िबाव पडण्यासाठी नक
ु सान भरपाईची
रक्कम िे यकातून रोखून ठे वण्यात आली होती.
परीं तु

मध्यींतराच्या

काळात

कींत्रा्िाराने

सािर

केलेल्या

कारणाींची

पडताळणी

प्र.व्य.स.माफित करण्यात येवून ती कारणे कींत्रा्िाराच्या आवाक्याबाहे रची आहे त

याची खात्री

करुन घेवून कामाला मुितवाढ िे ण्यासाठी शिफारस करण्यात आली होती.

जागनतक बँकेकडून नाहरकत प्रमाणपत्र शमळाल्यानींतर कींत्रा्िाराला २५/१०/२००५ पयंत

मुितवाढ िे ण्यात आली होती व करारनामाच्या अ्ीनुसार रोखून ठे वण्यात आलेल्या रक्कमेचा
कींत्रा्िाराला

परतावा

ऑगस््,

२००७

मध्ये

करण्यात

आला

होता.

या

सींिभाितील

मा.महालेखापालाींच्या लेखा पररक्षकाींच्या आक्षेपाींच्या अनुषींगाने अींनतम िे यक अिा करते वेळी
सिर

रक्कम

सक्षम

प्राधधकाऱयाींकडून

ननणिय

येईपयंत

प्राधधकरणमाफित पुनश्च रोखून ठे वण्यात आली आहे .

मींब
ु ई

महानगर

प्रिे ि

र्वकास

___________
िुड (ाळ (जज.शसांधुदग
ू )ि पोलीस स्टे शनचे पोलीस नाईि याांना लाचलुचपत प्रनतबाबांधि
ववभागाच्या पथिाने लाच ाेताना पिड (ल्याबाबाबाबत

(१९)

२३९०३ (१०-०८-२०१५).

श्री.वैभव नाईि (िुड (ाळ), श्री.राजेश िीरसागर (िोल्हापूर

उत्तर), श्री.मनोहर भोईर (उरण), श्री.भरतशेठ गोगावले (महाड () :
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री

(१) शसींधुिग
ू ि ग्जल्यायातील कुडाळ तालुक्यात बेकायिे िीर वाळू डींपर सोडताना कुडाळ पोलीस
स््े िनचे पोलीस नाईक रीमी.र्वजय ताींबे याींना दिनाींक १९ माचि २०१५ रोजी वा त्या सुमारास
लाचलुचपत प्रनतबींधक र्वभागाच्या पथकाने लाच घेताना पकडले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, पोलीस नाईक रीमी.र्वजय ताींबे याींनी कबुली िे ऊन यामध्ये बड्या पोलीस
अधधकाऱयाींची नावे साींधगतली असन
ू या

प्रकरणाची चौकिी करावी असे ननवेिन लोकप्रनतननधी

याींनी मा.गह
ृ राज्यमींत्री याींना दिले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या प्रकरणाची र्वभागीय पोलीस महासींचालक याींच्यामाफित चौकिी करण्याचे
आिे ि दिले आहे , हे ही खरे आहे काय,
(४) असल्यास, सिर चौकिी पण
ू ि झाली आहे काय, त्यात काय आढळून आले व पुढील
कारवाईची सदय:ग्स्थती काय आहे ,

(५) नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फड (णवीस (०४-०३-२०१६) :(१) होय. मात्र तक्रारिार रीमी.प्रज्योत नाईक, रा.म.ु पो.
सरीं बळ ता.कुडाळ याींनी ज्या डींपर मालक चालकाींना वाळू दिली त्याींचे वाळूचे डींपर
वाहतुकीकररता व त्याींचेवर कारवाई न करण्याकररता तक्रारिार याींचेकडे रु.५०००/- इतकी
लाचेची मागणी करुन तडजोडीअींती रु.३०००/- इतकी रक्कम ग्स्वकारल्याने पोलीस नाईक

रीमी.र्वजय मोहन ताींबे याींना रीं गेहाथ पकडयात आले. या सींिभाित, रीमी.ताींबे याींचेर्वरुध्ि कुडाळ
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पोलीस स््े िन येथे गुरक्र.३००५/२०१५ लाचलच
ु पत प्रनतबींधक अधधननयम, १९८८ चे कलम

७,१३(१)(ड) सह १३(२) अन्वये दि.१९.०३.२०१५ रोजी गुन्हा िाखल करण्यात आला आहे . सि
गन्
ु यायाचा तपास सरु
ु आहे .

(२) होय. या सींिभाित लोकप्रनतननधीींनी मा.राज्यमींत्री (गह
ृ /ग्रामीण) याींना दिनाींक ननरीं क व
दि.२७.०४.२०१५ रोजी ननवेिन सािर केले आहे .

(३), (४) व (५) लोकप्रनतननधीनी मा.राज्यमींत्री (गह
ृ /ग्रामीण) याींना सािर केलेल्या दिनाींक
ननरीं कच्या

ननवेिनाच्या

अनुषींगाने

र्विेष

पोलीस

महाननरीक्षक

कोकण

पररक्षेत्र

याींनी

उपर्वभागीय पोलीस अधधकारी, सावींतवाडी र्वभाग याींच्या माफित चौकिी केली आहे . सिर
चौकिीमध्ये अवैध वाळू वाहतक
ू ीच्या अनुषींगाने कुडळा पोलीस ठाणे येथे २९ केसेस मध्ये ३९

अवैध वाळू वाहतक
ू करणाऱया डींपर वर कारवाई केली आहे . सिर कारवाईमध्ये तहशसलिार

कुडाळ याींनी रुपये १४,२७,०००/- इतका िीं ड वसूल केला आहे. तसेच अवैध वाळू वाहतक
ू
करणाऱया डींपरवर व सिर व्यवसायािी सींबींधधताींवर मो्र वाहन कायिा, भा.िीं .र्व. सींदहता

कायदयाखालील केसेस, सीआरपीसी १०९ व ११० प्रमाणे प्रनतबींधात्मक कारवाई तसेच मुींबई
पोलीस कायिा कलम ५६ प्रमाणे हद कपार प्रस्ताव सािर करणे अिा प्रकारची कारवाई केली

आहे . त्याचप्रमाणे कालावल खाडी पात्रात महसल
ू र्वभागाने शसल करुन ठे वलेल्या होड्या मुक्त

करुन वाळू उत्खनन व वाहतक
ू करणे तसेच महसूल र्वभागाचे कमिचारी याींना शिवीगाळ करुन

सरकारी कामात अडथळा ननमािण करणे याबाबत तहशसलिार माळवण याींनी दिलेल्या
कफयाििीवरुन माळवण पोलीस ठाणे येथे २६ लोकाींर्वरुध्ि गु.र.क्र.३८/२०१५, भा.िीं .र्व. कलम

३७९, ३५३, १४७, १५२, ३४, ५०४, ५०६, ११७ प्रमाणे दि.३०.०४.२०१५ रोजी गुन्हा िाखल केला
आहे .

लोकप्रनतननधीींनी मा.राज्यमींत्री (गह
ृ /ग्रामीण) याींना सािर केलेल्या दि.२७.०४.२०१५ च्या

ननवेिनाच्या अनुषींगाने पोलीस अधीक्षक, शसींधुिग
ु ि याींनी चौकिी केली असून त्यामध्ये पोलीस

नाईक रीमी.ताींबे याींचे अवैध वाळू व्यवसायासींिभाित कोणताही पोलीस अधधका-याींिी अथिपूणि
सींबींधध असल्याचे आढळून आले नाही.
पोलीस

याच र्वषयासींिभाित महासींचालक, चाललच
े डे कुडळा
ु पत प्रनतबींधक र्वभाग याींचक

स््े िनचे पोलीस ननरीक्षक रीमी.त्रबराजिार याींचेर्वरुध्ि प्राप्त तक्रारीच्या अनष
ु ींगाने

त्याींची चौकिी करण्याचे आिे ि िे ण्यात आले. तथार्प, चौकिीमध्ये कुडाळ पोलीस ठाण्याचे
पोलीस ननरीक्षक याींचा सहभाग असल्याचे आढळून आले नाही.
___________
नाशशि येथील सातपुर भागातील पोलीस वसाहतीतील
सदननिा ववना वापर पड (ून असल्याबाबाबाबत

(२०)

२४६२१ (१२-०८-२०१६).

श्रीमती सीमाताई दहरे (नाशशि पजश्चम) :

सन्माननीय

मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) नाशिक येथील सातपुर भागातील पोलीस वसाहतीतील ननम्म्याहून अधधक सिननका र्वना
वापर पडून असल्याची बाब माहे एर्प्रल, २०१५ मध्ये ननिििनास आली हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, सिर सिननका र्वना वापर पडून असण्या मागील कारणे काय आहे त,
(३)

असल्यास, पोशलस वसाहतीतील सिननकाींसाठी आवश्यक त्या सर्ु वधा उपलब्ध करुन

िे ऊन या सिननका

र्वतरीत करण्यासाठी कोणती कायिवाही केली वा

करण्यात येत आहे ?

श्री. दे वेंद्र फड (णवीस (०४-०३-२०१६) :(१), (२) व (३) एकूण ३० ननवासस्थानाींपक
ै ी ६
ननवासस्थाने ररक्त आहे त. पोशलस वसाहतीतील सिननकाींची ककरकोळ िरु
ु स्ती व रीं गरीं गो्ी

करण्याची कामे साविजननक बाींधकाम र्वभागाकडून करण्यात येऊन पोशलस कमिचा-याींना
ननवासस्थाने वा्प करण्याची कायिवाही करण्यात येत आहे .
___________
मुांबाबई शहरातील ‘जव्हक्टोरीया’ (ाोड (ागाड (ी) व्यवसायाशी सांबाबांधधत
िुटुांबबाबयाांचे पुनविसन िरण्याबाबाबाबत

(२१) २५०१५ (१०-०८-२०१५).

श्री.सदा सरवणिर (मादहम) :

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) मुींबई िहरातील अनेक पारीं पाररक आकषिनाींपैकी एक ‘ग्व्हक््ोरीया’ (घोडागाडी) या बेकायिा

व केवळ मौजेसाठी घोड्याींना जप
ींु णारा असल्याचा ननवािळा मा.उच्च न्यायालयाने दिनाींक ८
जून, २०१५ रोजी वा त्या सुमारास िे ऊन या घोडागाड्याींना कायमचा लगाम लावून या

व्यवसायातील जवळपास ७००० कु्ुींबाचे आणण घोड्याींचे पुनविसन करावे याबाबतचे धोरण
िासनाने दिनाींक ३१ डडसेंबर पयंत आखावे आणण एक वषािनींतर पाशलका आणण सरकारने बींिी

अींमलात आणावी असे आिे ि ॲननमल्स ॲण्ड बडिस ् चॅरर्े बल रस््ने िाखल केलेल्या जनदहत
याधचकेवर िासनास दिले आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त आिे िान्वये िासनाने व महानगरपाशलकेने आतापयंत काय ननणियात्मक
कायिवाही केली आहे ,
(३) नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय आहे त तसेच कायिवाहीची सदय:ग्स्थती काय आहे ?
श्री. दे वेंद्र फड (णवीस (०१-०३-२०१६) :(१) हे खरे आहे .
(२)

व

(३)

मा.उच्च

न्यायालय,

मुींबई

याींनी

जनदहत

याधचका

क्र.

३६/२०११

मध्ये

दिनाींक ०८.०६.२०१५ रोजी पाररत केलेल्या आिे िानुसार घोडागाडी/ग्व्हक््ोररया व्यवसायािी

सींबींधधत कु्ूींत्रबयाींचे पन
ु विसन करण्यासींिभाित कायिवाही करण्यासाठी दिनाींक १०.११.२०१५ रोजी
प्रधान सधचव (र्विेष), गह
ृ र्वभाग याींच्या अध्यक्षतेखाली बैठक आयोग्जत करण्यात आली
होती.

प्रस्तुत प्रकरणी मनोरीं जनाकरीता घोडागाडी चालर्वणाऱया व्यक्तीींच्या कु्ूींत्रबयाींच्या

पुनविसनाबाबत गह
ृ र्वभागाने दिनाींक ३१.१२.२०१५ रोजी िपथपत्र िाखल करुन दिनाींक,
३१.०३.२०१६ पयंत ३ मदहन्याींची मि
ु तवाढ िे ण्याची र्वनींती मा.न्यायालयास केली आहे .
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तसेच,

मनोरीं जनाकरीता

घोडागाडी

चालर्वणाऱया

व्यक्तीींच्या

कु्ूींत्रबयाींच्या

पन
ु विसनाबाबत कायिवाही करणे आवश्यक असल्याने, या कु्ूींत्रबयाींच्या पन
ु विसनाबाबतचा प्रस्ताव
तयार करुन िासनास तातडीने पाठर्वण्याबाबतच्या सूचना दिनाींक ०६.०१.२०१६ रोजीच्या
पत्रान्वये बह
ृ न्मुींबई महानगरपाशलकेस िे ण्यात आल्या आहे त.
___________
भाभा पनणालय, िुलाि आझण पांड (ीत मदनमोहन मालवीय (गोवांड (ी शताब्दी)
या पनणालयात सीटीस्िॅन तर ााटिोपरच्या राजावाड (ी पनणालयात
एमआरआय स्िॅनची सवु वधा नसल्याबाबाबाबत

(२२)

२५९२० (१०-०८-२०१५).

श्री.अशमत झनि (ररसोड (), श्री.नसीम ेान (चाांददवली),

श्री.अशमन पटे ल (मुांबाबादे वी), श्री.अस्लम शेे (मालाड ( पजश्चम) :
पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

(१) भाभा रुग्णालय, कुलाि आणण पींडीत मिनमोहन मालवीय (गोवींडी िताब्िी) या रुग्णालयात
सी्ीस्कॅन तर घा्कोपरच्या राजावाडी रुग्णालयात एमआरआय स्कॅनची सुर्वधा नसल्याची
बाब माहे एर्प्रल, २०१५ मध्ये वा त्या िरम्यान ननिििनास आली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या रुग्णालयात सी्ी स्कॅन व एमआरआय स्कॅन या सुर्वधा उपलब्ध करुन
िे ण्याबाबत िासनाने कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फड (णवीस (०१-०३-२०१६) :(१) होय, हे अींित: खरे आहे .
राजावाडी रुग्णालयात सी्ी स्कॅन सुर्वधा उपलब्ध आहे .

(२) भाभा रुग्णालय, कुलाि येथे सी्ी स्कॅन व राजावाडी रुग्णालयात एम.आर.आय. चालू

करण्याबाबत साविजननक खाजगी सहभाग प्रोत्साहन अींतगित समूह -१ नुसार ई-ननर्विा मागवून
बह
ु ई महानगरपाशलकेमाफित कायिवाही करण्यात आली होती. तथार्प, प्रथम लघत्ु तम ईृ न्मींब
ननर्विा धारकाने ई-ननर्विे च्या अ्ी व ितीची पूतत
ि ा न केल्यामळ
ु े प्रथम लघुत्तम धारकास
दिलेले कींत्रा् सक्षम प्राधधकरणाच्या मींजुरीने रद क करण्यात आले असून यासाठी पुन्हा ई-ननर्विा
मागर्वण्यात येणार आहे .

तसेच भाभा रुग्णालय, कुलाि येथे रुग्णालयाच्या इमारतीच्या िरु
ु स्त होईपयंत येथे

कोणतेही नवीन प्रकल्प सुरु करु नयेत अिा सच
ू ना ताींत्रत्रक सल्लागार सशमतीकडून प्राप्त
झाल्या असल्यामुळे रुगणालयाची सींपूणि िरु
ु स्ती झाल्यानींतर सी.्ी.स्कॅन सुर्वधा उपलब्ध
करुन िे ण्यात येणार आहे .

पींडीत मिनमोहन मालवीय (गोवींडी िताब्िी) या रुग्णालयात सी्ी स्कॅन सुर्वधा

उपलब्ध करुन िे ण्यासाठी बह
ु ई महानगरपाशलकेमाफित जागा ननग्श्चत केलेली असन
ू ,
ृ न्मींब

साविजननक-खाजगी लोकसहभाग प्रोत्साहन अींतगित महापाशलकेमाफित पुढील कायिवाही करण्यात
येणार आहे .
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राजावाडी

रुग्णालय,

घा्कोपर

येथे

एम.आरआय.

सुर्वधा

साविजननक-खाजगी

लोकसहभाग प्रोत्साहन अींतगित सुरु करण्यींची प्रकक्रया बह
ृ न्मुींबई महानगरपाशलकेमाफित सुरु
आहे .

(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
मुांबाबईच्या अरबाबी समुद्रातील छत्रपती शशवाजी महाराजाांचे स्मारि
उभारणेसाठी ववलांबाब होत असल्याबाबाबाबत

(२३)

२८४२७ (२१-०१-२०१५).

श्री.छगन भज
ु बाबळ (येवला), ड (ॉ.पतांगराव िदम (पलस
ू

िड (ेगाव), श्री.अशमन पटे ल (मुांबाबादे वी), श्री.अस्लम शेे (मालाड ( पजश्चम), श्रीमती तप्ृ ती सावांत
(वाांद्रे पव
(लातरू शहर), श्री.जजतेंद्र आव्हाड ( (मांरा 
ू )ि , श्री.अशमत ववलासराव दे शमे
ु
ु ा िळवा),
श्री.सुरेश लाड ( (िजित), श्री.पाांड (ुरां ग बाबरोरा (शहापूर), श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरे गाव), श्री.किसन
िथोरे (मुरबाबाड (), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्री.जयांत पाटील (इस्लामपूर), श्री.भास्िर जाधव

(गुहागर), श्री.बाबसवराज पाटील (औसा), श्री.सुरेश (राजम
ू ामा) भोळे (जळगाव शहर), श्री.अब्दल
ु
सत्तार (शसल्लोड (), श्री.राहुल बाबोंद्रे (धचेली), श्री.ववजय वड (ेट्टीवार (रा म्हपूरी), ड (ॉ.सांतोष टारफे
(िळमनरु ी), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.राणाजगजीतशसांह पाटील (उस्मानाबाबाद), श्री.िालीदास
िोळां बाबिर (वड (ाळा) :

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मुींबईच्या अरबी समुद्रात छत्रपती शिवाजी महाराजाींचे जागनतक िजािचे भव्य

स्मारक

उभारण्यासाठी माहे माचि २०१५ मध्ये तीन आींतरराषरीय ननर्विा आलेल्या असन
ू ही माहे
ऑगस्् २०१५ मध्ये पन्
ु हा नव्याने ्ें डर काढल्यामळ
ु े शिवस्मारकाबाबत
होत

आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, दिनाींक २३ फेब्रुवारी २०१५ रोजी स्मारकासाठी

िासनाकडून र्वलींब

केंद्र िासनाच्या र्वर्वध

परवानग्या प्राप्त होवूनही मींत्रालयीन र्वभाग ककीं वा प्रिासकीय अधधकाऱयाींवर जबाबिारी
्ाकल्यामळ
ु े सिर कामास र्वलींब होत आहे , हे ही खरे आहे काय,

न

(३) तसेच सिर स्मारकाच्या उभारणीसाठी अदयाप सल्लागाराींची ननयुक्ती करण्यात आलेली
नाही, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, शिवस्मारकाचे काम लवकरात लवकर सूरु करण्यासाठी

िासनामाफित कोणती

कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास,

र्वलींबाची कारणे काय ?

श्री. दे वेंद्र फड (णवीस (०४-०३-२०१६) :(१) प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागाराच्या ननयक्
ु तीसाठी

नतसऱया ननर्विे च्यावेळी प्राप्त झालेल्या तीन ननर्विाींपैकी ननम्नतम ठरलेल्या ननर्विाकाराने
िासनाच्या अ्ी-ितीनुसार काम करण्यास असमथिता िििर्वल्याने त्या ननर्विा रद क करुन
ऑगस््, २०१५ मध्ये चौथयाींिा मागर्वण्यात आल्या.

(२), (३), (४) व (५) स्मारकाचे काम लवकरात लवकर सुरु करण्याच्या दृष्ीकाेेनातून प्रकल्प
व्यवस्थापन सल्लागार ननयक्
ु तीची प्रकक्रया अींनतम ्प्प्यात आहे .
___________
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रोजगार व स्वयांरोजगार सशमतीच्या शशफारशी लागू िरणेबाबाबाबत
(२४)

२८५३१ (२१-०१-२०१६).

श्री.सुरेश हाळवणिर (इचलिरां जी) :

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

राज्यातील

होण्यासाठी

सुशिक्षीत

बेरोजगार

तरूण-तरूणीींना

प्रभावी

सन्माननीय मुख्यमांत्री

पध्ितीने

रोजगार

र्वधीमींडळाने गठीत केलेल्या रोजगार व स्वयींरोजगार सशमतीने

उपलब्ध
तत्कालीन

मा. उपमुख्यमींत्री याींच्या अध्यक्षतेखाली बैठक होवून कौिल्य र्वकासावर भर िे ण्याच्या
शिफारिी िासनास सािर केल्या आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सिर सशमतीने केलेल्या शिफारिीींचे सविसाधारण स्वरूप काय आहे

व

शिफारिीींची अींमलबजावणी करण्याबाबत िासनाने कोणती कायिवाही केली आहे अथवा
करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फड (णवीस (०५-०३-२०१६) :(१) होय.
दि. ०७.०१.२०१४ रोजी तत्कालीन मा.मख्
ु यमींत्री याींच्या अध्यक्षतेखालील र्वधीमींडळ

सिस्याींच्या गठीत सशमतीची बैठक पार पडली, तथार्प, र्वधीमींडळ सिस्याींच्या सशमतीच्या
अींनतम शिफारिीचा अहवाल िासनास अदयाप सािर झालेला नाही.

(२) दि. ०७.०१.२०१४ च्या बैठकीमध्ये केलेल्या शिफारिीस अनुलक्षून रोजगार व स्वयींरोजगार

मागििििन केंद्राचे व्यवसाय मागििििन व समुपिे ि केंद्रात रुपाींतर करणे ही योजना प्रथम
्प्प्यात मींब
ु ई उपनगर, औरीं गाबाि, नागपरू , साींगली
१९.०५.२०१४ अन्वये राबर्वण्यात आली आहे .
(३)

प्रश्न

उद्ावत

नाही.

िरम्यानच्या

व शसींधि
ु ग
ु ि ग्जल्यायात िासन ननणिय दि.

कालावधीत

बिलेल्या

राजकी

य

पररग्स्थतीत

मा.राज्यमींत्री याींच्या अध्यक्षते खालील र्वधीमींडळ सिस्याींच्या सशमतीची पुनरि चना करण्याची
कायिवाही करण्यात येत आहे .

___________
श्रीरामपूर (जज.अहमदनगर) येथील नगरपररषदे चे मुख्याधधिारी याांच्या ननयुक्तीबाबाबाबत
(२५)

२९०२६ (२१-०१-२०१६).

श्री.अतल
ु सावे (औरां गाबाबाद पूव)ि :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

सन्माननीय मुख्यमांत्री

रीमीरामपरू (ग्ज.अहमिनगर) येथील नगरपररषिे चे मख्
े र याींची
ु याधधकारी रीमी. सींतोष खाींडक

दिनाींक १३ जुल,ै २०१५ रोजी बल्लारपूर नगरपररषि (ग्ज. चींद्रपूर) येथे मुख्याधधकारी पिावर
करण्यात आली होती हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास, रीमी.सींतोष खाींडक
े र हे बल्लारपूर येथे िासन आिे ि असतानाही रुजू झाले नाही

म्हणून

त्याींची

बिली

दि.२९/०७/२०१५

रोजी

कामठी

नगरपररषि

(ग्ज.

नागपूर)

येथे

मख्
े र याींची दि. २८/०८/२०१५ रोजी कामठी
ु याधधकारी पिावर बिली केली होती परीं तु रीमी खाींडक

नगरपररषि येथून परत बिली करण्यात येवून त्याींना प्रािे शिक उपसींचालक, र्वभागीय आयुक्त
कायािलय, औरीं गाबाि र्वभाग येथे पिस्थापना िे ण्यात आली, हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, रीमी. खाींडक
े र याींची दिड मदहन्याच्या अींतराच्या कायिकाळामध्ये ३ वेळा
वेगवेगळ्या दठकाणी पिस्थापनेत बिल व बिली करण्याचा िासनाचा काय हे तू व उद केि होता
तसेच या सवि प्रकरणात नगरर्वकास सधचव याींच्या कायिकाळातील कोणते अधधकारी व

कमिचारी याींचे इतके दहतसींबध वरील अधधकाऱयाींिी आहे कक ज्यामुळे त्याींच्या मजीनुसार
त्याींना पिस्थापना िे ण्यात आल्या, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय,

(४) असल्यास चौकिीत काय ननषपन्न झाले तदनुसार िासनाने कोणती कायिवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फड (णवीस (०८-०३-२०१६) :(१) व (२) होय.
(३) व (४) रीमी.सींतोष खाींडक
े र हे बिलीस पात्र असल्यामुळे त्याींची बिलीने ननयुक्ती बल्लारपुर

येथे करण्यातआली. सिर पिावर ते रुजु झाले नाहीत. िरम्यानच्या कालावधीत बल्लारपूर,
नगर पररषि येथे अन्य अधधकाऱयाींचीननयुक्ती केली असल्यामळ
े र याींची कामठी
ु े रीमी.खाींडक
नगर पररषिे तील ररक्त झालेलया पिावर बिली करण्यात आली.

रीमी.खाींडक
े र हे कामठी नगर पररषि येथे रुजु न झाल्याबाबतचा त्याींचा र्वनींती अजि

र्वचारात

घेऊन तसेच प्रािे शिक

दृष्ीकोनातून

रीमी.खाींडक
े र

याींची

उपसींचालक औरीं गाबाि हे

कामठी

नगर

पररषि,

पि प्राधान्याने भरण्याच्या

नागपूर

या

पिावरुन

प्रािे शिक

उपसींचालक, औरीं गाबाि र्वभाग या पिावर सक्षम प्राधधकाऱयाच्या मान्यतेने बिली करण्यात
आली आहे .
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
बाबल
ु ड (ाणा जजल्ह्यातील सशु शिीत बाबेरोजगार यव
ु िाांना रोजगार उपलब्ध िूनन दे ण्याबाबाबाबत
(२६)

२९१९२ (२१-०१-२०१६).

श्री.हषिवधिन सपिाळ (बाबल
ु ढाणा) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री

(१) बुलडाणा ग्जल्यायात रोजगार व स्वयींरोजगार कायािलयाकडे सम
ु ारे ७५ हजार बेरोजगाराींची
नोंिणी झाली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, त्यापैकी ककती बेरोजगाराींना िासनाने रोजगार उपलब्ध करून दिला आहे ,
(३) असल्यास, सिर कायािलयाच्या उपयुक्ततेबाबत िासन स्तरावर आढावा घेण्यात आला आहे
काय,

(४) असल्यास, बेरोजगाराींना रोजगार उपलब्ध करून िे ण्यासाठी िासन कोणते धोरण
अवलींबणार आहे ,
(५) नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फड (णवीस (११-०३-२०१६) :(१) हे खरे आहे .
ग्जल्हा कौिल्य र्वकास, रोजगार व उदयोजकता मागििििन केंद्र, बुलढाणा कायािलयाचा

डडसेंबर, २०१५ अखरे चा नोंिणीप् ८५७६५ इतका आहे.
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(२) ग्जल्हा कौिल्य र्वकास, रोजगार व उदयोजकता मागििििक केंद्र, बुलढाणा कायािलयामाफित
सन २०११ पासून सन २०१५ अखेरपयंत ५८१४ उमेिवाींराना नोकरी लागली आहे .

(३) होय. सदय:ग्स्थतीत कौिल्य र्वकासासींबध
ीं ी अनेक उपक्रम िासनाने हाती घेतले असन
ू हे
उपक्रम राबर्वण्यासाठीयाया कायािलयाची उपयुक्तता आहे .

(४) बेरोजगाराींना रोजार उपलब्ध होण्यासाठी िासनाच्या कौिल्य र्वकास व उदयोजकता
र्वभागामाफित रोजगार मेळावे, रोजगार प्रोत्साहन कायिक्रम, प्रमोि महाजन कौिल्य व
उदयोजकता र्वकास अशभयानाींतगित १) रोजगार केंदद्रत कौिल्य प्रशिक्षण, २) उदयोग केंदद्रत
कौिल्य र्वकास कायिक्रम, ३) उदयोजकता र्वकास प्रशिक्षण कायिक्रम इ. र्वर्वध उपक्रम
राबर्वण्यात येत आहे .
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
धुळे येथील एिात्मीि आददवासी प्रिल्प िायािलयातील प्रिल्प
अधधिा-याला लाच ाेताना पिड (ल्याबाबाबाबत

(२७)

२९३१३ (२१-०१-२०१६).

श्री.िुणाल पाटील (धळ
ु े ग्रामीण), श्री.ड (ी.एस.अदहरे (सार ),

श्री.आशसफ शेे (मालेगाांव मध्य), अॅड (.िे.सी.पाड (वी (अक्िलिुवा) :
पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

(१) धुळे येथील एकात्मीक आदिवासी प्रकल्प कायािलयातील प्रकल्प अधधकारी याींना १५ हजार

रुपयाींची लाच घेताींना रीं गेहाथ पकडल्याने माहे ऑगस््, २०१५ मध्ये वा त्या िरम्यान
ननिििनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सिर अधधका-यावर िासनाने कोणती कारवाई केली

वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, र्वलींबाची सविसाधारणा कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फड (णवीस (१४-०३-२०१६) :(१) होय.

(२) व (३) यिवींत मानव र्वकास प्रशिक्षण बहुउद केशिय सींस्था, अमरावती या सींस्थेने र्विेष
केंद्रीय सहाय्य या योजनेखाली सन २०१३-१४ या आधथिक वषाित मदहला बचत ग् व
वैयग्क्तक शिक्षक्षत /आशिक्षक्षत बेरोजगार युवक युवतीींना आचारी कौिल्य र्वकशसत करुन तसेच

र्वक्री प्रनतननधीचे कौिल्य र्वकशसत करणेबाबत लाभाथयांना प्रशिक्षण दिले आहे . त्यानअ
ु षींगाने

महाराषर िासनाच्या आदिवासी र्वकास र्वभागामाफित सींस्थेस त्रबल मजूर झाले असून त्यातील
८० ्क्के रक्कम सींस्थेस शमळाली आहे . उविररत २० ्क्के रक्कम िे ण्यासाठी लोकसेवक
रीमी.बन्सीलाल महािे व पा्ील, सहायक प्रकल्प अधधकारी याींनी तक्रारिार रीमी.आकाि मे्े
याींचेकडे दि.२५.०८.२०१५ रोजी रुपये १५,०००/- लाचेची मागणी करुन ती ग्स्वकारली आहे. या
सींिभाित रीमी.बन्सीलाल पा्ील, सहायक प्रकल्प अधधकारी याींचेर्वरुध्ि आझाि नगर पोलीस
स््े िन, धुळे येथे गु.र.क्र.३०५/२०१५, लाचलुचपत प्रनतबींधक अधधननयम, १९८८ चे कलम

७,१३(१)(ड), १३(२) अन्वये गुन्हा िाखल करण्यात आला आहे . आरोपीस दि.२५.०८.२०१५ रोजी
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अ्क करण्यात आली होती. मा.न्यायालयाने त्याींना दि.२८.०८.२०१५ रोजी जामीन मींजूर केला
आहे .

सिर गुन्यायाच्या अनुषींगाने

मा.न्यायालयात िोषारोपपत्र िाखल

करण्यास सक्षम

प्राधधकारी याींची मींजरू ी घेण्याची कायिवाही सरु
ु आह. त्याचप्रमाणे लोकसेवक रीमी.पा्ील याींना

आयुक्त, आदिवासी र्वकास, महाराषर राज्य याींच्या दि.२६.०८.२०१५ च्या आिे िान्वये अ्क
झाल्याच्या दिनाींकापासून (दि.२५.०८.२०१५) िासन सेवेतून ननलींत्रबत करण्यात आले आहे .
___________
मांगळवेढा शहर (जज.सोलापूर) व तालुक्यातील अनेि गावातील नागरीि
आधारिाड (ि पासून वांधचत असल्याबाबाबाबत

(२८)

२९३१४ (२१-०१-२०१६).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.भारत भालिे (पांढरपूर) :

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील

(१) मींगळवेढा िहर (ग्ज.सोलापूर) व तालुक्यातील अनेक गावातील नागरीक आधारकाडि पासून
वींधचत असल्याचे माहे ऑगस््, २०१५ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिििनास आले, हे खरे आहे
काय,
(२) असल्यास, आधार काडि काढण्यासाठी योग्य व्यवस्था नसल्याने ग्रामीण भागात १०० रुपये
आकारले जात असल्याचे आढळून आले आहे, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने कोणती
(४)

कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फड (णवीस (०५-०३-२०१६) :(१) नाही,
मींगळवेढा तालक
ु यातील ऑगस्् २०१५ अखेर ८२.६१% आधार नोंिणी पूणि झाली असून
जानेवारी २०१६ अखेर ८८.७९% आधार नोंिणी पूणि झालेली आहे .

(२) व (३) मींगळवेढा तालुक्याकररता २२ आधार ककट्स पुरर्वण्यात आली असून एक कक्
मींगळवेढा तालुका कायािलयात कायम स्वरुपी ठे वण्यात आले आहे. मींगळवेढा तालुक्यातील महा
ई सेवा केंद्रातन
ू र्वर्वध अींगणवाडी तसेच िाळा, महार्वदयालयातन
ू आधार नोंिणी नन:िुल्क
सरु
ु आहे .

(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
शसांधुदग
ू ि जजल्ह्यात ेजजन िेत्र िल्याण योजनासाठी आलेला िोयायावधी पपयाांचा ननधी
िेंद्र शासनािड (े परत गेल्याबाबाबाबत

(२९)

२९५९४ (२१-०१-२०१६).

श्री.ननतेश राणे (िणिवली) :

सन्माननीय ेननिमि मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) शसींधुिग
ू ि ग्जल्यायात आलेल्या खननज क्षेत्र कल्याण योजना कोट्यावधी रुपयाींचा ननधी केंद्र
िासनाकडे परत गेल्याची गींभीर बाब माहे ऑक््ोबर, २०१५ िरम्यान ननिििनास आली आहे , हे
खरे आहे काय,

र्व.स. १४२ (25)

(२) असल्यास, हा ननधी खचि करण्यासाठी आवश्यक शसींधुिग
ू ि ग्जल्हा खननज फाऊींडेिनची
स्थापनाच झाली नसल्याने ननधी परत गेला, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, िासनाने खननज फाऊींडेिनची स्थापना करुन हा ननधी पुनःश्च उपलब्ध
होण्यासाठी कोणती कायिवाही केली

आहे वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. प्रिाश महे ता (०३-०३-२०१६) :(१) नाही.
(२) नाही.
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
महाड ( (जज.रायगड () येथील औद्योधगि प्रशशिण सांस्थेच्या वििशॉपचे छप्पर
तुटल्याने गळती लागल्याबाबाबाबत
(३०)

२९८४५ (२१-०१-२०१६).

िळवा) :

श्री.अवधूत तटिरे (श्रीवधिन), श्री.जजतेंद्र आव्हाड ( (मुांरा ा

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) महाड (ग्ज.रायगड) येथील औदयोधगक प्रशिक्षण सींस्थेच्या वकििॉपचे छप्पर तु्ल्याने एैन
पावसाळ्यात वकििॉपला गळती लागल्याने माहे ऑगस््, २०१५ या पदहल्या आठवड्यात वा
त्या िरम्यान ननिििनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनामाफित पाहणी करण्यात आली आहे काय,
(३) असल्यास, पाहणीचे ननषकषि काय आहे त व त्यानुसार सिर औदयोधगक प्रशिक्षण सींस्थेच्या
तु्लेल्या छप्पराची िरु
ु स्ती तातडीने करणेबाबत िासनाने कोणती कायिवाही केली वा करण्यात
येत आहे ,

(४) नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फड (णवीस (१०-०३-२०१६) :(१) होय.
(२) उपअशभयींता, साविजननक बाींधकाम र्वभाग, महाड याींनी दिनाींक ०५ ऑगस््, २०१५ व
दिनाींक १८ सप््ें बर, २०१५ रोजी पाहणी केलेली आहे.

(३) साविजननक बाींधकाम र्वभागामाफित आवश्यक ती िरु
ु स्ती करण्याबाबत पाठपुरवा करण्यात
येत आहे .

(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________

र्व.स. १४२ (26)
नाशशि जजल्ह्यात राज्य व िेंद्राच्या िामगार िायद्यात िामगाराांववरोधात
बाबदल िरण्यात आला असल्याबाबाबाबत
(३१)

२९८७३ (२१-०१-२०१६).

श्रीमती ननमिला गाववत (इगतपूरी), श्री.अस्लम शेे (मालाड (

पजश्चम), श्री.अशमन पटे ल (मांबाब
ु ादे वी), श्री.आशसफ शेे (मालेगाांव मध्य), ड (ॉ.सांतोष टारफे
(िळमनुरी) :

सन्माननीय िामगार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नाशिक ग्जल्यायात राज्य व केंद्राच्या कामगार कायदयात कामगाराींर्वरोधात बिल करण्यात
आला

असून

उदयोगाींच्या

दहतासाठी

कामगाराींचा

बळी

िे ण्याचा

प्रयत्न

करण्यात

येत

असल्यामळ
ु े सवि ग्जल्यायातील कामगार िेतकरी सींघ्नानी ग्जल्हाधधकारी कायािलयावर प्रचींड

धडक मोचाि काढून ननषेध करण्यात आल्याचे माहे सप््ें बर, २०१५ मध्ये वा त्यािरम्यान
ननिििनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, कामगार कायदयात बिल करण्यात येवून कामगाराींचा बळी िे णाऱया िोषीवर
कारवाई करण्याबाबत व कामगाराींना न्याय शमळण्याबाबत िासनाने कोणती तातडीची कायिवाही
केली आहे वा करण्यात येत आहे ,
(३) अदयाप उपाययोजना केली नसल्यास होणाऱया र्वलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. प्रिाश महे ता (२९-०२-२०१६) :(१) होय.
कामगार सींघ्नाींनी दिनाींक २ सप््ें बर, २०१५ रोजी पक
ु ारलेल्या िे िव्यापी सींपाच्या वेळी
कामगार व िेतकरी सींघ्नाींनी ग्जल्हाधधकारी नाशिक कायािलयावर मोचाि नेला.

(२) व (३) कामगाराींच्या दहताचे बिल करण्यात येत असन
ू कामगार सींघ्ना व मालक

याींच्याकडून सूचना व हरकती प्राप्त करुन कामगार आयुक्ताींच्या अध्यक्षतेखाली नेमण्यात
आलेली सशमती िासनास शिफारिी करणार आहे. सबब कायिवाही करण्याचा प्रश्न उद्ावत
नाही.

___________
िौंड (ल्यपुर बबाबलदोरी (ता.नतवसा जज.अमरावती) येथील नाल्याच्या परु ात िार वाहून गेल्याने
चार जणाांचा मत्ृ यू झाल्याबाबाबाबत
(३२)

३०१२७ (२१-०१-२०१६).

िळवा) :

श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरे गाव), श्री.जजतेंद्र आव्हाड ( (मांरा 
ु ा

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) कौंडल्यपरु त्रबलिोरी (ता.नतवसा, ग्ज.अमरावती) येथील नाल्याला

मोठा परू येऊन

नाल्यावरील पुलाचा अींिाज न लागल्याने कार पुरात वाहून चार जणाींचा मत्ृ यू झाल्याची
घ्ना माहे ऑगस््, २०१५ च्या पदहल्या सप्ताहात घडली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त घ्नेची िासनामाफित चौकिी केली आहे काय,चौकिीत काय आढळून
आले, व तदनुसार पुढे कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय आहे त ?

र्व.स. १४२ (27)
श्री. दे वेंद्र फड (णवीस (०४-०३-२०१६) :(१) होय, हे खरे आहे .
(२) सिर घ्नेची चौकिी ठाणेिार, कुऱहा पोलीस ठाणे याींनी केली आहे. वळण रस्ता

असल्यामळ
ु े वाहनचालकास परु ाचे पाणी दिसले नाही व त्यामळ
ु े परु ाच्या पाण्यात गाडी वाहून
गेल्याने चार जणाींचा मत्ृ यू झाल्याचे पोलीस तपासात ननषपन्न झाले आहे . सिर घ्नेत
कोणताही

सींियाचा प्रकार आढळून आलेला नसून पोलीस ठाणे कुऱहा येथे अकस्मात मत्ृ यू

समरी क्र.३०/१५, फौजिारी िीं ड प्रकक्रया सींदहता कलम १७४ प्रमाणे नोंि घेऊन न्यायालयामध्ये
दि.३१.१२.२०१५ रोजी मींजुरीकरीता पाठर्वण्यात आले आहे .
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
राज्यातील पत्रिाराांचे प्रलांबबाबत प्रश्न सोड (ववण्याबाबाबाबत
(३३)

३०८०० (२१-०१-२०१६).

श्री.जजतेंद्र आव्हाड ( (मुांरा ा िळवा), श्री.पाांड (ुरां ग बाबरोरा (शहापूर),

श्री.किसन िथोरे (मुरबाबाड (), श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरे गाव), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्री.सुरेश
लाड ( (िजित), श्री.जयांत पाटील (इस्लामपरू ), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली) :

सन्माननीय

मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

राज्यातील

पत्रकाराींचे

प्रलींत्रबत

प्रश्न

सोडर्वण्यासाठी

महाराषर

सींपािक

पररषिे च्या

पिाधधकाऱयाींनी मा. मुख्यमींत्री याींची ऑगस््, २०१५ च्या िेव्च्या आठवडयात भे् घेऊन
ननवेिनाव्िारे मागणी केलेली होती, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, पत्रकाराींनी केलेल्या मागण्याींचे थोडक्यात स्वरुप काय व त्यानुसार आतापयंत
कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३)

नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फड (णवीस (११-०३-२०१६) :(१) याबाबतचे लेखी ननवेिन आढळून आले नाही.
(२) प्रश्न उद्ावत नाही.
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
िांबाबाटा एजव्हएशन प्रा.शल.या िांपनीच्या व्यवस्थापनातील
अधधिाऱ्याांववरोधात िारवाई िरण्याबाबाबाबत

(३४)

३०८१६

(मल
ु ांड (
ु ) :

(२१-०१-२०१६).

श्री.शरददादा

सोनावणे

(जन्
ु नर),

श्री.सरदार

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

ताराशसांह

(१) कींबा्ा कींपनीत काम करणाऱया िेकडो कामगाराींनी दिनाींक २१ जुल,ै २०१५ रोजी वा
त्यासम
ु ारास, रीमी.मींगेि नाईक याींच्या नेतत्ृ वाखाली त्याींच्या कु्ुींत्रबयाींसहीत सहार पोलीस
ठाण्याबाहे र त्याींच्या र्वर्वध मागण्याींकररता उपोषणाला सुरूवात केली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, कींबा्ा एग्व्हएिन प्रा.शल.या कींपनीच्या व्यवस्थापनातील अधधकाऱयाींर्वरोधात
गु.र.२३०/२०१३ आणण ११५/२०१५ याप्रमाणे र्वर्वध कारणाींकररता एकूण तीन गुन्हे नोंिवन
ू ही

र्व.स. १४२ (28)
सहार पोलीस ठाण्यामधन
ू कींपनी र्वरोधात कोणतीही कारवाई अदयापपयंत करण्यात आली
नाही, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास,

कींपनी र्वरोधात कारवाई न करण्याची कारणे काय आहे त,

(४) सिर कींपनी र्वरोधात कारवाई न करणा-या

अधधकारी व कमिचाऱयाींर्वरोधात कोणती

कारवाई करण्यात आली वा येत आहे , ?
श्री. दे वेंद्र फड (णवीस (०८-०३-२०१६) :(१) होय.
(२) हे खरे नाही. कींबा्ा एग्व्हएिन प्रा.शल. या कींपनीच्या व्यवस्थापनातील अधधकाऱयार्वरोधात
िाखल करण्यात आलेल्या गु.र.क्र. २३०/२०१३ या गुन्यायाचा तपास पुणि झालेला आहे. सिर
गुन्यायाचे िोषारोपपत्र मा.न्यायालयात िाखल केले असून सिर गुन्हा न्यायप्रर्वषठ आहे. तसेच,
गु.र.क्र.११५/२०१५ या गुन्यायाचा तपास सुरु आहे .
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
औद्योधगि प्रशशिण सांस्था, दे गलूर जजल्हा नाांदेड ( ह्या
नववन इमारतीच्या बाबाांधिामाबाबाबाबत

(३५)

३२२५७ (२१-०१-२०१६).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.सभ
ु ाष साबाबणे (दे गलरू ) :

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील

(१) औदयोधगक प्रशिक्षण सींस्था, िे गलरू (ग्जल्हा नाींिेड) येथील नर्वन इमारतीचे बाींधकाम
काम पूणि झाले आहे काय,

(२) असल्यास, सिर इमारत हस्ताींतरीत करण्यात आली काय, असल्यास सींस्थेने प्रत्यक्षात
कामास सुरुवात केली आहे काय,
(३) नसल्यास, र्वलींबाची

कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फड (णवीस (१०-०८-२०१६) :(१) व (२) नाही.
(३) साविजननक बाींधकाम र्वभागामाफित र्वदयुतीकरण व अींतगित पाणी पुरवठ्याची कामे पुणि
झाली नसल्याने सींस्थेच्या इमारत हस्ताींतरणास र्वलींब होत आहे.
___________
मुांबाबई येथील व्यवसाय शशिण व प्रशशिण ववभागाचे िायािलय िेंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय उच्च
शशिण अशभयानासाठी ताब्यात ाेतल्याबाबाबाबत

(३६)

३२३०४ (२३-१२-२०१५).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.सनु नल राऊत (ववरोळी) :

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील

(१) मींब
ु ई येथील छत्रपती शिवाजी ्शमिनस जवळील तींत्र शिक्षण र्वभागाच्या अखत्याररत

येणाऱया व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण र्वभागाचे कायािलय केंद्र िासनाच्या राषरीय उच्च
शिक्षण अशभयानासाठी कोणतीही पुवस
ि च
ु ना न िे ता ताब्यात घेतल्याने जवळपास २५०
कमिचाऱयाींना कायािलयाबाहे रच खच्
ु याि माींडून कामकाज करावे लागत असल्याची बाब माहे

र्व.स. १४२ (29)
ऑगस््, २०१५ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिििनास आली आहे. हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, कायािलयाअभावी उघड्यावर बसणाऱया कमिचाऱयासाठी िासनाने कोणती पयाियी
व्यवस्था केली वा करण्यात येत आहे काय,
(३) नसल्यास, त्यामागील र्वलींबाची कारणे काय आहे त?
श्री. दे वेंद्र फड (णवीस (१०-०३-२०१६) :(१) उच्च व तींत्र शिक्षण र्वभाग, पररपत्रक क्रमाींक सींकीणि१११५/प्र.क्र.१६४/र्वशि-३, दिनाींक १४.०७.२०१५ अन्वये राज्यात राषरीय उच्चस्तर शिक्षण
योजनेंतगित

(रुसा)

राज्य

प्रकल्प

स्थापन

करण्यासाठी

व्यवसाय

शिक्षण

व

प्रशिक्षण

सींचालनालयाच्या एलकफस््न तींत्र शिक्षण िाळे च्या आवारातील पदहल्या मजल्यावरील अधाि
भाग तात्पुरत्या स्वरुपात उपलब्ध करुन िे ण्यास मान्यता िे ण्यात आली होती. तथार्प
र्वषयाधीन जागा आता कौिल्य र्वकास व उदयोजकता र्वभागाच्या अधधपत्याखाली असल्याने
रुसा कायािलयासाठी जागेचे हस्ताींतरण करण्यात आली नाही. आता रुसा प्रकल्पासाठी जागनतक
व्यापार केंद्र (WTC) येथील १९ व्या माळ्यावर भाडे तत्वावर जागा घेण्यात आली आहे .
(२) व (३) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
धारावी (मुांबाबई) येथे आयटीआयची इमारत उभारण्याबाबाबाबत
(३७)

३२४४८ (२३-१२-२०१५).

श्री.बाबसवराज पाटील (औसा) :

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील

(१) धारावी येथे िासनाने २ वषािपूवी आय्ीआय सुरु केले असून या आय्ीआयसाठी जागाही

उपलब्ध करुन िे ण्यात आली असतानाींही आजशमतीस धारावी येथील आय्ीआयची इमारत
नसल्याने महालक्ष्मी येथील आय्ीआयच्या र्वदयाथयांमध्ये र्वदयाथयांना समावून घेतले जात
आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, आय्ीआयच्या www.dvet.gov.in या वेबसाई्वर धारावी आय्ीआयचा
पत्ता

िे ण्यात आला असन
ू मात्र प्रत्यक्षात तेथे काहीच अग्स्ततत्वात नसल्याने धारावीत

आय्ीआयचा िोध घेण्यासाठी आलेल्या र्वदयाथयांची िासनाकडून
खरे आहे काय,

फसवणूक होत आहे,हे ही

(३) असल्यास, धारावी येथे आय्ीआयची इमारत उभारण्यास व आय्ीआय केंद्र कायिग्न्वत
करण्यास होण्या-या र्वलींबाची सविसाधारण कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फड (णवीस (१०-०३-२०१६) :(१) होय.
(२) हे खरे नाही.
(३) धारावी येथे औदयोधगक प्रशिक्षण सींस्थेच्या प्रिासकीय इमारत व कायििाळा बाींधकामासाठी
साविजननक

बाींधकाम

र्वभागाने

प्रस्तावाच्या

छाननीअींती

रुपये

१५.९५

को्ी

इतक्या

अींिाजपत्रकाच्या ककीं मतीस प्रिासकीय मान्यता िे ण्यास सहमती िििवून, प्रस्ताव सधचव सशमती
समोर ठे वण्याचे ननिे शित केले आहे . त्यानुसार पुढील कायिवाही करण्यात येत आहे .
___________

र्व.स. १४२ (30)
दहांगोली जजल्ह्यात गौणेननज वविास ननधी अांतगित िामे मांजुर न झाल्याबाबाबाबत
(३८)

३३११४ (२१-०१-२०१६).

श्री.तानाजी मुटिुले (दहांगोली) :

सन्माननीय ेननिमि मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) दहींगोली ग्जल्यायात खननज र्वकास ननधी अींतगित सन २०१३-१४ व २०१४-१५ या वषाित
एकही काम मींजरू करण्यात आले नाही, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, खननज र्वकास ननधी अींतगित दहींगोली ग्जल्यायात कामे मींजूर करण्यात यावी

अिा आियाचे ननवेिन स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी माहे माचि, २०१५ मध्ये वा त्या सुमारास
मा. खननकमि मींत्री याींना दिले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सिर ननवेिनाींवर काय कायिवाही करण्यात आली व सन २०१३-१४ व २०१४-१५
या वषाित एकही काम मींजरू न होण्याची सविसाधारण कारणे काय आहे त,

(४) असल्यास, लोकप्रनतननधीींनी प्रस्तार्वत केलेल्या कामाींना ननग्श्चत ककती कालावधीत मींजूरी
िे ण्यात येईल,

(५) नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. प्रिाश महे ता (०३-०३-२०१६) :(१) होय.
(२) होय.
(३) सन्माननीय लोकप्रनतननधी याींचे दिनाींक ३१.०३.२०१५ च्या ननवेिनाच्या अनुषींगाने महाराषर
राज्य खननकमि महामींडळ, नागपूर व ग्जल्हाधधकारी, दहींगोली याींना दिनाींक २२.०४.२०१५ अन्वये
प्रस्ताव सािर करण्याबाबत कळर्वण्यात आले होते.

खननज र्वकास ननधी अींतगित सन २०१३-१४ व सन २०१४-१५ या वषाित दहींगोली
ग्जल्यायातील खाण बाधधत क्षेत्रातील एकही प्रस्ताव ग्जल्हाधधकारी कायािलयाकडून महाराषर
राज्य खननकमि महामींडळ, नागपरू याींच्याकडे प्राप्त न झाल्यामळ
ु े ननधी उपलब्ध होऊ िकला
नाही.

(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
िापसी (ता.लोहा, जज.नाांदेड () येथे लाच ाेताना महाराष्ट्र ग्रामणी बाबँिेच्या शाेा
व्यवस्थापिाांला पिड (ल्याबाबाबाबत
(३९)

३३९५५ (१०-०८-२०१५).

(लोहा) :

श्री.सुभाष साबाबणे (दे गलूर), श्री.प्रतापराव पाटील धचेलीिर

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

(१) कापसी (ता.लोहा, ग्ज.नाींिेड) येथे ककसान क्रेडी् काडिवर कृषी कजि मींजूर करुन िे ण्यासाठी

पाच हजार रुपयाींची लाच घेताींना महाराषर ग्रामीण बँकेच्या िाखा व्यवस्थापकाींला दिनाींक १
जुल,ै २०१५ रोजीच्या सुमारास पकडले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या प्रकरणी कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(३)

नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. दे वेंद्र फड (णवीस (०४-०३-२०१६) :(१) होय.
(२) व (३) रीमी.केिव शिवराम कपाळे याींच्या कृषी गींगा ककसन क्रेडी् काडि वर कजि मींजरू
करणेसाठी रीमी.शिवाजी रामराव कवडे, िाखा अधधकारी, महाराषर ग्रामीण बॅंक, िाखा कापसी
(बु.), ता.लोहा याींनी रुपये ५,०००/- इतकी लाचेची मागणी करुन खाजगी इसम रीमी.अजय

पडघन याींचम
े ाफित दि.०१.०७.२०१५ रोजी ग्स्वकारली आहे. त्याअनुषींगाने िाखाधधकारी व

खाजगी इसम याींचेर्वरुध्ि उस्माननगर पोलीस स््े िन येथे ग.ु र.क्र.२१/२०१५ लाचलुचपत
प्रनतबींधक अधधननयम, १९८८ चे कलम ७, १२, १३(१)(ड) व १३(२) अन्वये दि.०२.०७.२०१५

रोजी गुन्हा िाखल करण्यात आला आहे. सिर गुन्यायाच्या अनुषग
ीं ाने लोकसेवक रीमी.कवडे व
खाजगी इसम रीमी.पडघन याींचेर्वरुध्ि मा.र्विेष न्यायालय, कींधार, ग्जल्हा

नाींिेड येथे

िोषारोपपत्र िाखल करण्यात आले असून त्याचा र्विेष ख्ला क्रमाींक ११/२०१५ आहे .
त्याचप्रमाणे लोकसेवक रीमी.शिवाजी कवडे याींना दि.०२.०७.२०१५ पासन
सेवेतन
ननलींत्रबत
ू
ू
करण्यात आले आहे .

___________
मौजे परड (गाव (ता.रा म्हपरू ी, जज.चांद्रपरू ) येथे ववदहरीतील ववषारी वायम
ु ळ
ु े
दोन शेति-याांचा मत्ृ यू झाल्याबाबाबाबत

(४०)

३४०१४ (२१-०१-२०१६).

श्री.ददपि चव्हाण (फलटण), श्री.सुरेश लाड ( (िजित) :

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मौजे परडगाव (ता.ब्रम्हपूरी, ग्ज.चींद्रपूर) येथे र्वदहरीतील र्वषारी वायम
ु ुळे िोन िेतक-याींचा
मत्ृ यू झाल्याची घ्ना माहे सप््ें बर, २०१५ च्या िस
ु -या सप्ताहात घडली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनामाफित चौकिी केली आहे काय, चौकिीत काय आढळून
आले व तदनस
ु ार सिर मत
ृ ाींच्या कु्ूींत्रबयाींना िासनाने कोणती

मित केली वा करण्यात येत

आहे ,

(३) नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.

दे वेंद्र

फड (णवीस

(०४-०३-२०१६)

:(१)

दि.११.९.२०१५

रोजी

मौ.पाडगाव

ग्ज.चींद्रपरू येथील र्वदहरीत िोन िेतमजरू ाींचा पाण्यात बड
ु ू न मत्ृ यू झाला आहे.

ता.ब्रम्हपुरी,

(२) सिर घ्नेची ब्रम्हपुरी पोलीस ठाणे येथे अकस्मात मत्ृ यू क्र.४७/२०१५, फौजिारी िीं ड
प्रकक्रया सींदहता कलम १७४ अन्वये नोंि घेऊन तपास करण्यात आला आहे . पाडगाव येथील

रीमी.रामचींद्र गुरनुले याींच्या िेतात िेतमजूर म्हणून काम करणारे िोन िेतमजूर र्वहीरीमधील
बसवलेली मो्ार िरु
ु स्त करण्याकरीता र्वदहरीमध्ये उतरले असता र्वदहरीमध्ये तयार झालेला

र्वषारी वायम
ू ुळे िोन्ही िेतमजूर पाण्यात पडून बुडून मत्ृ यू झाल्याचे पोलीस तपासात ननषपन्न

झाले आहे . वैदयकीय अधधकारी याींनी िेतमजूराींच्या मत्ृ यच
ू े कारण Ashpaxia due to
drowning असे दिले आहे.
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िोन्ही िेतमजूराींना आधथिक मित िे ण्यात आलेली नाही.

(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
हुपरी पोशलस ठाण्यातील (जज.िोल्हापूर) दोन हवालदाराांना लाच स्वीिारताना पिड (ल्याबाबाबाबत
(४१)

३४२०२ (२१-०१-२०१६).

ड (ॉ.सुजजत शमणचेिर (हातिणांगले) :

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

हुपरी पोशलस ठाण्यातील (ग्ज.कोल्हापूर) िोन हवालिाराींना लाच स्वीकारताींना लाचलच
ु पत
प्रनतबींधक र्वभागाने पकडले, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, उक्त आरोपीींवर

कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय आहे त?
श्री. दे वेंद्र फड (णवीस (०४-०३-२०१६) :(१) होय.
(२) व (३) तक्रारिार रीमी.सुननल उफि गुींड्या ककसन चव्हाण, रा.प्णकोडोली, ता.हातकणींगले,
ग्जल्हा कोल्हापूर याींचेकडून रुपये १,५००/- लाच ग्स्वकारल्या प्रकरणी पोलीस हे ड कॉन्स््े बल

रीमी.दिपक सावींत याींचेर्वरुध्ि हुपरी पोलीस ठाणे येथे ग.ु र.क्र.३०/२०१५, लाचलुचपत प्रनतबींध
अधधननयम, १९८८ चे कलम ७, १३(१) (ड) व १३(२) अन्वये दि.२४.०९.२०१५ रोजी गुन्हा
िाखल करण्यात आला आहे . आरोपीस दि.२४.०९.२०१५ अ्क करण्यात आली असन
ू त्याच
दिविी

आरोपीस

जामीन

मींजरू

झाला

आहे .

गुन्यायाचा

तपास

पूणि

झाला

असून

लोकसेवकार्वरुध्ि मा.न्यायालयात अशभयोग िाखल करण्यास सक्षम प्राधधकारी याींची मींजूरी

िे ण्याबाबत कायिवाही सुरु आहे. सिर गुन्यायाच्या अनुषींगाने पोलीस हे ड कॉन्स््े बल रीमी.सावींत
याींना दि.२४.०९.२०१५ पासन
ू िासन सेवेतन
ू ननलींत्रबत करण्यात आले आहे .

अन्य एका प्रकरणी रीमी.धनाजी पा्ील, पोलीस शिपाई व खाजगी इसम रीमी.राजेंद्र

गोंगाडे याींचेर्वरुध्ि हुपरी पोलीस ठाणे येथे ग.ु र.क्र.३/२०१६ लाचलच
ु पत प्रनतबींधक अधधननयम,
१९८८ चे कलम ७, ८, १०, १३(१)(ड) व १३(२) अन्वये दि.२४.०९.२०१५ रोजी गुन्हा िाखल
करण्यात

आला

आहे.

सिर

गुन्यायाच्या

अनुषींगाने

पोलीस

शिपाई

रीमी.पा्ील

याींना

दि.०७.०१.२०१६ पासन
े न
ू िासन सेवत
ू ननलींत्रबत करण्यात आले आहे.
___________
नाशशि महानगरपाशलिा अांतगित पनणालयामध्ये सोईसुववधा उपलब्ध नसल्याबाबाबाबत
(४२)

३४३३१

(२१-०१-२०१६).

श्री.बाबाळासाहे बाब सानप

(नाशशि

मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) नाशिक महानगरपाशलका अींतगित त्रब्को सह अन्य रुग्णालयात

पूव)ि :

सन्माननीय

रुग्णाींना सोई सुर्वधा

शमळत नसल्याचे माहे आक््ोबर, २०१५ च्या िस
ु ऱया आठवडयात ननिििनास आले हे खरे आहे
काय,
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(२) असल्यास, सिर रुग्णालयाींमध्ये योग्य औषोधोपचार व सोई सुर्वधा शमळणेबाबत
िासनामाफित कोणती उपाययोजना करण्यात आली वा येत आहे ,
(३) नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फड (णवीस (०८-०३-२०१६) :(१) नाशिक महानगरपाशलकेअींतगित त्रब्को रुग्णालयासह
अन्य रुग्णालयात वैदयकीय सोयी-सुर्वधा पुरर्वण्यात येत आहे त.

(२) महानगरपाशलका रुग्णालयात योग्य औषधोपचार व सोयी-सुर्वधा उपलब्ध करण्यासाठी
राषरीय िहरी आरोग्य अशभयानामाफित मनुषयबळ व औषधे र्वनार्वलींब पुरर्वण्यात येतात.
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
रे ड (ी बाबांदर (जज.शसधुदग
ु ि ) येथील बाबांदर वविासिास िरारातील
तरतूदीचे पालन न िेल्याबाबद कल ददलेल्या नोदटसबाबाबाबत

(४३)

३४६२४ (२१-०१-२०१६).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.वैभव नाईि (िुड (ाळ) :

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) रे डी बींिर (ग्ज. शसधुिग
ु )ि र्वकशसत करण्यासाठी महाराषर मेरर्ाईम बोडि आणण अनेस््
शिर्पींग कींपनी याींच्यात करारातील तरतुिीचे पालन न केल्याबद कल बींिर र्वकासकास (मे.रे डी
पो्ि शल.) याींना नोद्स िे ण्यात आली आहे ,

हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने कोणती कायिवाही केली व त्यानुसार िोषी कींपन्याींचा
करार रद क करण्यात आला आहे काय,

(३) नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फड (णवीस (०८-०३-२०१६) :(१) हे खरे आहे .

(२) व (३) कींपनीकडून सन २००९ पासून २०१५ पयंत हाताळलेल्या मालावर बहुउद केशिय जेट्टी
िराप्रमाणे चढणावळ/उतरणावळ िुल्क लागू करुन रु.२०,०३,३५,४९०/- बींिर बींि कराची थकीत
रक्कम

रु.

२,५१,०५४०८/-

अिी

एकूण

रु.२२,५४,४०,८९८/-

इतक्या

रकमेचा

भरणा

करण्याबाबतची नो्ीस कींपनीस िे ण्यात आली होती. त्यावर कींपनीने न्यायालयात िावा िाखल
केला असून दि.३०.४.२०१५ रोजी झालेल्या सुनावणी अींती न्यायालयाने अींनतम आिे ि जारी

केले असून त्यादवारे कींपनीला मालहाताळणी करण्यापासून प्रतबींध होईल अिी कोणतीही
कायिवाही न करणेबाबत आिे ि िे ण्यात आले आहे. सदयग्स्थतीत ही बाब न्यायप्रर्वषठ आहे .
___________
चांद्रपूर जजल्ह्यात दापची तस्िरी होत असल्याबाबाबाबत
(४४)

३५०३१ (२१-०१-२०१६).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.सुरेश धानोरिर (वरोरा) :

(१) चींद्रपूर ग्जल्यायात िारुबींिी असूनही वाहनावर
िारुची तस्करी होत असून

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

ऑन गव्हनिमें् ड्यु्ी अिी प्ले् लावून

लोहारा जींगलातून रामनगर पोशलसाींनी दिनाींक २२ व

२७ सप््ें बर,

२०१५ रोजीच्या सम
ु ारास छापे ्ाकून २१ ड्रम मोहाची िारु पकडली, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, चींद्रपूर ग्जल्यायातील िारु तस्करी रोखण्याकररता कोणती

कारवाई करण्यात

आली वा येत आहे ,
(४)

नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय आहे त,

श्री. दे वेंद्र फड (णवीस (०४-०३-२०१६) :(१) चींद्रपरू ग्जल्यायात वाहनाींवर ऑन गव्हनिमें् ड्य्
ु ी
अिी प्ले् लावून िारुची तस्करी होत असल्याची बाब ननिििनास आलेली नाही. तथार्प,
दि.२२/०९/२०१५ व दि.२७/०९/२०१५ रोजीिोन प्रकरणाींमध्ये मौजे लोहारा येथे अवैधररत्या मोहाची

िारु काढीत असताना आरोपीींना अ्क करण्यात आली आहे व त्याींचेकडून १०० ली्र मापाचे
१२ ड्रम व २० शल्र मापाचे १० मडके मोहाची िारु पकडली हे खरे आहे .

(२) िासनाने दि.०१/०४/२०१५ रोजी पासन
ू चींद्रपरू ग्जल्यायात िारुबींिी घोर्षत केली आहे ,
िारुबींिी यिस्वीररत्या अींमलबजावणी कररता िारुबींिी मोदहम राबर्वण्यात येत आहे. अवैध िारु

वाहतूक व र्वक्रीवर आळा घालण्यासाठी प्रत्यक पोलीस स््े िन पातळीवर तसेच ग्जल्यायाचे
दठकाणी स्थाननक गुन्हे िाख, चींद्रपूर येथे भरारी पथकाची ननयुक्ती करण्यात आली आहे . सिर
पथकादवारे तसेच इतर पोलीसाींनी दि.०१/०४/२०१५ ते दि.३१/०१/२०१६ पयंत एकूण ५६० गुन्हे
िाखल

करुन

७०४२

आरोपीींना

अ्क

करण्यात

आली

आहे .

सिर

रु.२५,५५,३७,९८८/- ककीं मतीची ११९६३६ ली्र िारु जप्त करण्यात आली आहे .

गन्
ु यायामध्ये

(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
दे वरी (जज.गोंददया) येथे अवैध दाप ववर ,सट्टा व जग
ु ार सप
ु असल्याबाबाबाबत
(४५)

३५३८४ (२१-०१-२०१६).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.सांजय पुराम (आमगाव) :

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) िे वरी (ग्ज.गोंदिया) येथे अवैध िारु र्वक्रीचे प्रमाण वाढले असून खुलेआम सट्टा व जुगार
िे खील सुरु असल्याचे ऑक््ोबर, २०१५ मध्ये ननिििनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सिरहू प्रकरणी िे वरी पोलीस स््े िनचे िल
ि
होत असन
ु क्ष
ू पोलीस कारवाई
करण्यास ्ाळा्ाळ करीत आहे त, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, सिर प्रकरणी कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फड (णवीस (०४-०३-२०१६) :(१) हे खरे नाही.
(२) हे खरे नाही.
(३) िे वरी पोलीस स््े िन पररसरात अवैध िारु र्वक्री व जग
ु ाराचे अड्डे ननिििनास न

आल्यामुळे ऑक््ोबर, २०१५ मध्ये एकही गुन्हा नोंिर्वण्यात आलेला नाही. जानेवारी २०१५ ते
सप््ें बर २०१५ या कालावधीत अवैध िारु र्वक्री सींिभाित १४ गन्
ु हे व जग
ु ाराबाबत ८ गन्
ु हे

उघडकीस आणण्यात आले आहे त. गुन्हे गाराींवर वचक ननमािण झाल्याने ऑक््ोबर २०१५ मध्ये

र्व.स. १४२ (35)
एकही गुन्हा िघडकीस आला नाही. यापुढेिेखील अवैध िारुर्वक्री व जुगाराचे धींिे सुरु राहणार
नाहीत याची िक्षता घेण्यात येत आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
ड (हाणू येथील ननयोजजत वाढवण बाबांधाऱ्याला स्थाननि
नागररिाांचा होत असलेला नतव्र ववरोध

(४६)

३५५२६ (२१-०१-२०१६).

श्री.ववलास तरे (बाबोईसर) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

डहाणू

येथे

ननयोग्जत

असलेल्या

वाढवण

बींिराच्या

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील
र्वरोधात

डहाणूच्या

पग्श्चम

ककनारपट्टीवरील िेतकरी, मच्छीमार, बागायतिार तसेच स्थाननक ग्रामस्थाींनी वाढवण बींिरा
र्वरोधात सवि पक्षीय वाढवण बींिर र्वरोधी लोकप्रनतननधी कृती सशमतीच्या माफित अनेकवेळा

आींिोलने, मोचे काढुन आपला र्वरोध िासनास ननवेिनामाफित वेळोवेळी कळर्वण्यात आला
आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, िासनाची सिर बींिरा सींबींधात होत असणाऱया र्वरोधाबाबत नेमकी भुशमका
काय आहे,

(३) असल्यास, सिर प्रकरणी िासन िेतकऱयाींच्या व स्थाननकाींच्या दहताच्या दृष्ीने

कोणता

ननणिय घेणार आहे ,
(४) नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फड (णवीस (०८-०३-२०१६) :(१) होय, हे खरे आहे .
(२), (३) व (४) बाबत वाढवण येथे जवाहरलाल नेहरु बींिर र्वश्वस्त याींचे सॅ्ेलाई् पो्ि
ननमािण करण्याकररताचा महाराषर मेरी्ाईम बोडि व जवाहरलाल नेहरु बींिर र्वश्वस्त याींचेमध्ये
दि.५/६/२०१५ रोजी परस्पर सामींजस् करार स्वाक्षाींकीत करण्यात आला. बींिर प्रकल्पाचा
सर्वस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्याची कायिवाही जवाहरलाल नेहरु बींिर र्वश्वस्त
याींच्यामाफित करण्यात येत आहे .
___________
नाशशि शहरातील रस्त्याांचे पां दीिरणाबाबाबाबत
(४७)

३५७६५ (२१-०१-२०१६).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

ड (ॉ.राहूल आहे र (चाांदवड () :

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील

(१) नाशिक िहरातील अनेक रस्ते रुीं ि झाले असले तरी अदयापही अनेक झाडे वाहतक
ु ीला
अडथळा ठरत असन
ही झाडे तोडण्यासाठी महापाशलकेने उच्च न्यायालयात परवानगी
ू
माधगतली असता न्यायालयाने माधगतलेला वक्ष
ृ गणनेचा अहवालच महापाशलकेने िोन वषािपासून
सािर केलेला नाही, हे खरे आहे काय,

र्व.स. १४२ (36)
(२) असल्यास, िहरात अनेक दठकाणी असलेली झाडे वाहतक
ु ीस अडथळा ठरत असल्याने
अपघात होण्याची िक्यता वाढली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, तातडीने वक्ष
ृ गणनेचा अहवाल न्यायालयाला सािर करुन तातडीने रस्ते रुीं ि
करण्याबाबत िासनाने कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय आहे त?
श्री. दे वेंद्र फड (णवीस (१०-०३-२०१६) :(१) मा.उच्च न्यायालयात िाखल असेलल्या जनदहत
याधचकेमध्ये नाशिक महानगरपाशलकेने नाशिक िहरातील वाहतक
ु ीस अडथळा ठरणारी झाडे
तोडण्यास परवानगी िे ण्यासींिभाित शसव्हील ॲप्लीकेिन क्र. ९६/२०१४ िाखल केले होते.

सिर शसग्व्हल ॲप्लीकेिनच्या अनुषींगाने मा.उच्च न्यायालयाने दिनाींक ०८.०५.२०१५

रोजी आिे ि पारीत करुन वक्ष
ृ तोडीस परवानगी िे ण्यासींिभाित र्वर्वध अ्ी घातल्या असून
त्यामध्ये वक्ष
ूि आहे . त्यानुसार महानगरपाशलकेमाफित
ृ गणनेचे काम सुरु करण्याची अ् अींतभत
वक्ष
ु करण्यात आली आहे .
ृ गणना करण्याची कायिवाही सरु

(२) झाडे तोडण्यासींिभाित मा.उच्च न्यायालयाने वक्ष
ृ गणनेचे काम सुरु करणे, पयाियी वक्ष
ृ
लागवड करणे, काही झाडाींचे पुनरोपण करणे अिा अ्ी बींधनकारक केल्याने सिर झाडे तोडता
आली नाहीत.

सिर झाडाींमध्ये अपघात होऊ नये याकरीता वक्ष
ृ ाींवर एएफपी (ॲल्यशु मनीयम बॅक्ड

फ्लेक्झीबल र्प्रस्मॅ्ीक) शि् लावले आहे त. तसेच वाहतुक सुरक्षक्षततेच्या दृष्ीने रस्त्याींमधील

झाडाींजवळ डेशलने्र, हजाडि माकि, इिारा फलक, सावधान फलक लावलेले आहे त. तसेच
आवश्यकतेनुसार काही दठकाणी ओ्े केलेले आहे त.

(३) रस्ते रुीं िीकरणासाठी वाहतक
ु ीस अडथळा ठरणारी झाडे तोडणे आवश्यक आहे . यासींिभाित
मा.उच्च

न्यायालयाने

घातलेल्या

वक्ष
ृ गणना

व

अन्य

अ्ी/ितीची

महानगरपाशलकेकडून कायिवाही करण्यात येत आहे .

पत
ि ा
ु त

करण्याबाबत

(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
राज्यात मद्यधुांद वाहन चालिाांमळ
ु े अपााताचे प्रमाण वाढत असल्याबाबाबाबत
(४८)

३६३३९ (२१-०१-२०१६).

श्री.सध
(नागपरू पजश्चम), श्री.िृष्ट्णा ेोपड (े
ु ािर दे शमे
ु

(नागपूर पूव)ि , श्री.वविास िांु भारे (नागपूर मध्य), श्री.सध
ु ािर िोहळे (नागपूर दषिण) :
सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यात मदयधुींि वाहन चालकाींमळ
ु े अपघात होवून िरवषी अनेक ननअपराध व्यक्तीींना
आपला जीव गमवावा लागत असल्याचे माहे ऑक््ोबर, २०१५ िरम्यान ननिििनास आले, हे
खरे आहे काय,
(२) असल्यास, मदयधुींि वाहनचालकाींचे वाहनाच्या वेगावर ननयींत्रण राहत नसल्यामुळे
रस्त्यावरील अपघाताचे प्रमाण वाढत असल्याने त्याींचेर्वरुध्ि
वा येत आहे ,
(३) नसल्यास, र्वलींबाची

कारणे काय आहे त

?

कोणती कारवाई करण्यात आली

र्व.स. १४२ (37)

श्री. दे वेंद्र फड (णवीस (०४-०३-२०१६) :(१) राज्यामध्ये मदयधींि
ु वाहनचालकाींमळ
ु े सन २०१३
मध्ये २,१८७ अपघातामध्ये ४७९ जणाींचा, सन २०१४ मध्ये १,८६५ अपघातामध्ये ४८७ जणाींचा
तर ऑक््ोबर, २०१५ अखेरपयंत ७०९ अपघाताींमध्ये २२७ जणाींचा मत्ृ यू झाला आहे.

(२) राज्यामध्ये नाकाींबींिी िरम्यान तसेच र्विेष मोदहमा राबवन
ू मदय प्रािन करुन वाहन

चालर्वणाऱया वाहनचालकाींवर मो्ार वाहन कायिा, कलम १८५ अन्वये ननयशमतपणे कारवाई
केली जाते. मदयप्रािन करुन वाहन चालर्वणाऱया वाहनचालकाींवर सन २०१३, २०१४ व
ऑक््ोबर, २०१५ अखेर अनुक्रमे ४१,७२७, ५८,४१४ आणण ५३,०४९ एवढ्या केसेस करुन

त्याींच्याकडून अनक्र
ु मे रु.५,३८,०४,०००/-, रु. ६,२४,४२,९०१/- आणण रु.७,५६,७०,१३३/- एवढा िीं ड
वसूल करण्यात आला आहे . तसेच न्यायालयाच्या आिे िानस
ु ार मदयप्रािन करुन वाहन

चालर्वणाऱया वाहन चालकाींचे परवाने ननलींत्रबत ककीं वा रद क करण्याकरीता सींबींधधत प्रािे शिक
पररवहन र्वभागाकडे प्रस्ताव पाठर्वण्यात येतो.
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
जळगाव शहरातील फुले आझण गणेश मािेटमधील इमारती दप
ु स्ती िरण्याबाबाबाबत
(४९)

३६८६७ (२१-०१-२०१६).

श्री.सरु े श (राजम
ू ामा) भोळे (जळगाव शहर) :

सन्माननीय

मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) जळगाव िहरातील कींवररात आणण गणेि माके्मधील जीणि झालेली इमारत, खाींबाींना
दठकदठकाणी पडलेले तडे, भेगा यामुळे व्यावसानयकाींमध्ये भीतीचे वातावरण ननमािण झाले आहे ,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, फुले माके् व गणेि माके् या िोन्ही माके्ची इमारत गेल्या काही वषािपासून
जीणि झाल्याने इमारत कधीही कोसळू िकते, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, त्यामुळे येथील व्यावसानयक, ग्राहक याींच्या मनात नेहमीच भीतीचे वातावरण
असते, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, सिरहू माके् इमारती िरु
ु स्ती करण्याबाबत िासन कोणती कायिवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फड (णवीस (०८-०३-२०१६) :(१) हे खरे नाही.
(२) व (३) जळगाव िहराच्या मध्यवती भागातील सेंरल फुले माके् व महात्मा फुले माके् हे
तत्कालीन नगरपाशलकेने साधारणत: २५ ते ३० वषािपव
ू ी बाींधलेले असन
ू , सग्ु स्थतीत आहे त.

तसेच सींत कवरराम माके् व गणेि माके् हे िहरातील खाजगी मालकीचे माके्

असून, िोन्ही माके् सुग्स्थतीत आहे त.

र्व.स. १४२ (38)
प्रत्यक्ष स्थळ पाहणीअींती, या माके्चा कोणताही भाग जीणि झालेला नाही. तसेच

येथील व्यापाऱयानािे खील माके्बाबत कोणतीही तक्रार केलेली नाही.

(४) सिर माके् सग्ु स्थतीत असल्याने, िरु
ु स्तीबाबत कायिवाहीची आवश्यकता नाही.
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
राज्यातील पवन ऊजाि िांपन्याांनी प्रिल्पावर दे ेरे े िरण्यािरीता ेाजगी
स्वपपात वॉचमन ननयुक्त िेल्याबाबाबाबत
(५०)

३६९३१ (१३-०१-२०१६).

श्री.शांभूराज दे साई (पाटण) :

सन्माननीय िामगार मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यात सवित्र मोठया प्रमाणात पवन ऊजाि प्रकल्पाींनी आपले प्रकल्प उभारले असून या
प्रकल्पावर िे खरे ख करण्याकरीता वॉचमननाींच्या ननयुक्ती केल्या आहे त हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, र्वर्वध पवनऊजाि प्रकल्प कींपन्याींनी िे खरे ख करण्याकरीता ठे वलेले वॉचमन
याींची नोंि सहाय्यक कामगार आयक्
ु त याींच्या कायािलयाकडे न करता खाजगी स्वरुपात
मजुरीवर वॉचमन भरलेले असून या वॉचमनना कामगार मींडळाने ठरवून दिलेला ७५००/- रुपये

पगार न िे ता २०००/- ते २५००/- रुपये पगार िे वून वॉचमनची फसवणूक करीत आहे त हे ही
खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याप्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय,
(४) नसल्यास, चौकिीनस
ु ार िासनाने कोणती कायिवाही केली आहे वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास र्वलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. प्रिाश महे ता (०५-०३-२०१६) :(१) र्वर्वध कींपन्याची पुणे व सातारा ग्जल्यायात पवन ऊजाि
प्रकल्प उभारले असन
सिरहू प्रकल्पाींवर उभारले असून सिरहू प्रकल्पाींवर िे खरे खीसाठी
ू
खाजगी रक्षक तैनात केले आहे त, हे खरे आहे काय.
(२) पवन ऊजाि प्रकल्पाींवर तैनात केलेला सरु क्षा रक्षक हे खाजगी स्वरुपाचे असल्यामळ
ु े अिा
खाजगी सुरक्षा रक्षकाींची सींबींधधत सुरक्षा रक्षक मींडळात नोंि होत नसल्याने त्यामुहे त्याींना
मींडळातील नोंदित सुरक्षा रक्षकाप्रमाणे वेतन व भत्ते शमळत नाहीत, हे खरे आहे काय.

(३) होय, सींबींधधत मींडळाच्या ननरीक्षकाींनी केलेल्या चौकिीत सिरहू सुरक्षा रक्षकाींना ककमान
वेतना प्रमाणे वेतन शमळत नसल्याचे आढळून आले आहे .
(४) सिरहू आस्थापनाींना पुणे ग्जल्हा सुरक्षा रक्षक मींडळ व साींगली ग्जल्हा सुरक्षा रक्षक
मींडळाच्या ननरीक्षकाींनी भे्ी िे वून ननरीक्षण िेरे पारीत केले आहे त. तसेच ननरीक्षण िेऱयाींच्या

अनुषींगाने या आस्थापनाींना कारणे िाखवा नो्ीसा बजावून त्याींचेवर महाराषर खाजगी सुरक्षा
रक्षक

(नोकरीचे

ननयम

व

कल्याण)

अधधननयम,

१९८१

व

त्याखालील

मा.न्यायालयात ख्ले िाखल करण्याची कायिवाही मींडळामाफित करण्यात येत आहे .

योजनेनस
ु ार

र्व.स. १४२ (39)
िरम्यान िोन्ही सुरक्षा रक्षक मींडळाींनी पवन उजाि प्रकल्पातील खाजगी सुरक्षा

रक्षकाींची मींडळात नोंिणी करण्याची ननयमानुसार कायिवाही सुरु केली आहे.
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

ववधान भवन :

ड (ॉ. अनांत िळसे

मुांबाबई.

प्रधान सधचव,
महाराष्ट्र ववधानसभा.

_________________________
िासकीय मध्यवती मुद्रणालय, मुींबई.

