अताराांकित प्रश्नोत्तराांची १८३ वी यादी

महाराष्ट्र ववधानसभा
दस
ु रे अधधवेशन, २०१६
___________

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५०
___________

धचपळूण नगर पररषद (जि.रत्नाधगरी) हद्दीतील रॉयलनगर
वसाहतीला िाणे-येणेसाठी योग्य रस्ता नसल्याबाबत

(१)

३१६५ (२३-१२-२०१४).

श्री.सदानांद चव्हाण (धचपळूण) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) चचपळूण नगरपररषद (जि.रत्नाचगरी) हद्दीतील रॉयलनगर वसाहतीला िाणे-येणेसाठी योग्य
रस्ता नसून, पाणी पुरवठा व्यवजस्ित न होणे, साींडपाण्याची योग्य ती व्यवस्िा नसणे आदी
गैरसोईमळ
ु े नागररकाींची प्रचींड गैरसोय होत आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, स्िाननक लोकप्रनतननधीींनी वारीं वार नगरपररषद व्यवस्िापनाकडे मागणी करुनही
त्याची पुतत
त ा झालेली नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर वसाहतीला रस्ता, पाणी, साींडपाणी व्यवस्िा सारख्या नागरी सुववधा
पुरववणेबाबत कोणती कायतवाही केली आहे वा करणेत येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२३-०६-२०१६) :(१) व (२) हे खरे नाही.
स्िाननक लोकप्रनतननधीींनी मागणी केल्याप्रमाणे नगरपररषदे कडून कायतवाही करण्यात

आली आहे .

(३) रॉयल नगर वसाहतीमध्ये पक्कक्कया स्वरुपाचा डब्लल्यूबीएम रस्ता तयार करण्यासाठीच्या रु.
५८,१०,३५८/- इतक्कया अींदािपत्रकीय ककीं मतीचा प्रस्तावास जिल्हा ननयोिन सममतीची मान्यता
प्राप्त झाली असून ननववदा मींिूरीची कायतवाही अींनतम ्प्प्यात आहे.

तसेच पाणीपुरवठा करण्याकररता नवीन पाईपलाईन ्ाकण्याचे काम पूणत झाले असन
ू

पाणीपरु वठा दे खील सरु ळीत सरु
ु आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

वव.स. १८३ (2)
आखाडा-बाळापूर (जि.हहांगोली) येथील पोलीस ठाण्याची नवीन इमारत व पोलीस िममचारी
ननवासस्थानाचा प्रस्ताव मांिूरी अभावी प्रलांबबत असल्याबाबत

(२)

५६१३ (०६-०७-२०१५).

डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्रीमती ननममला गाववत (इगतपूरी),

श्री.वविय वडेट्टीवार (ब्रम्हपरू ी), श्री.अब्दल
ु सत्तार (लसल्लोड), श्री.अलमन पटे ल (मांब
ु ादे वी) :
सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

आखाडा-बाळापूर

(जि.हहींगोली)

येिील

पोलीस

ठाण्याची नवीन

इमारत

व

पोलीस

कमतचारी ननवासस्िानाचा प्रस्ताव मींिूरी अभावी प्रलींबबत असल्याचे माहे डडसेंबर, २०१४ मध्ये
वा त्या सम
ु ारास ननदशनतनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर प्रस्तावावर शनासनाने कोणता ननणतय घेतला वा घेण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१५-०६-२०१६) :(१) व (२) हहींगोली जिल््याअींतगतत पोलीस स््े शनन
आखाडा-बाळापूर येिील पोलीस ठाण्याची इमारत व पोलीस अचधकारी व कमतचारी याींच्यासाठी
नवीन ननवासस्िाने बाींधण्याचा प्रस्ताव सध
ु ारीत दरसूचीप्रमाणे मागववण्यात आला आहे .
सध
ु ाररत प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानींतर ननधीच्या उपलब्लधतेनस
ु ार प्रशनासकीय मान्यता दे ण्याची
कायतवाही करण्यात येत आहे .
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
मुांबईतील अांधेरी येथील िूपर आणण िामगार हॉजस्पटलमधून टीबीच्या
रुग्णाांना पूणक्षम
म मतेने पपचार लमळत नसल्याबाबत

(३)

६०७५

(०६-०४-२०१५).

श्री.हदलीप

वळसे-पाटील

(आांबग
े ाव),

श्री.हनुमत
ां

डोळस

(माळलशरस), श्री.राहुल िगताप (श्रीगोंदा), श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा), श्री.अवधूत तटिरे
(श्रीवधमन), श्री.सरु े श लाड (ििमत), श्री.भास्िर िाधव (गह
ु ागर), श्री.रमेश िदम (मोहोळ),
श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्री.शलशिाांत लशांदे (िोरे गाव), श्री.पाांडुरां ग बरोरा (शहापूर), श्री.सुननल
राऊत (ववक्रोळी) :

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मुींबईतील अींधेरी येिील कूपर आणण कामगार हॉजस्प्लमधून ्ीबीच्या रुग्णाींना पूणमते
त मतेने
उपचार ममळत नसल्याचे माहे िानेवारी, २०१५ च्या पहहल्या सप्ताहात उघडकीस आले, हे खरे
आहे काय,
(२) असल्यास, उक्कत प्रकरणी शनासनामा्तत चककशनी केली आहे काय,
(३) असल्यास, चककशनीत काय आढळून आले व तद नस
ु ार सदर दोन्ही हॉजस्प्लमधून पूणत
मतेमतेने उपचार ममळावेत म्हणून शनासनाने कोणती उपाययोिना केली वा करण्याींत येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. १८३ (3)
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२३-०६-२०१६) :(१) बह
ृ न्मुींबई महानगरपामलकेच्या कूपर रुग्णालयासींदभातत
हे खरे नाही.

बह
ु ई महानगरपामलकेच्या अखत्यारीतील कूपर रुग्णालयातन
ू ्ी.बी. (मतेयरोग) च्या
ृ न्मींब

रुग्णाींना पूणत मतेमतेने उपचार ममळण्याची व्यवस्िा उपलब्लध आहे .

अींधेरी येिील कामगार रुग्णालय राज्य शनासनाच्या अखत्यारीत नसून ते केंद्र शनासनाच्या

श्रम व रोिगार मींत्रालयाच्या अखत्यारीत असून, त्यावर राज्य कामगार ववमा महामींडळ, नवी
हदल्ली याींचे ननयींत्रण आहे.

याबाबत आवश्यक ती कायतवाही करण्याच्या सच
ू ना सावतिननक आरोग्य ववभागाने

आयुक्कत, राज्य कामगार ववमा योिना याींना हदल्या आहे त.
(२), (३) व (४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

धचपळूण नगरपररषदे तफे राबववलेल्या स्वच्छ अलभयान
मोहहमेतील िामगाराांना वेतन लमळणेबाबत

(४)

६१९२ (०८-०४-२०१५).

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

मश्र
ु ीफ (िागल), श्री.जितेंद्र आव्हाड (मांब्र
ु ा िळवा) :
खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

(१) चचपळूण नगरपररषदे त्े (जि.रत्नाचगरी) स्वच्छ अमभयान ही मोहीम राबववण्यात आली, हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या मोहीमेत ठे केदारी पध्दतीने ३० कामगार घेण्यात आले होते, हे ही खरे आहे
काय,
(३) असल्यास, या कामगाराींना ३ महहने पगार न ममळाल्याने त्याींच्यावर उपासमारीची वेळ
आली आहे , हे ही खरे आहे काय,
(४) असल्यास, या कामगाराींना पगार दे ण्यास ्ाळा्ाळ करणायाींववरुध्द कोणती कारवाई केली
वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त

?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२३-०६-२०१६) :(१) होय.
(२) शनहर स्वच्छ मोहहमेकरीता २० कामगार ३० हदवसाींकररता कत्रा्ी पध्दतीने घेण्यात आले
होते.
(३) हे खरे नाही.
सदर कामाचे दे यक कींत्रा्दाराने हद. १५/१२/२०१४ रोिी नगरपररषदे कडे सादर केले होते.
त्यानुसार नगरपररषदे ने हद. १२/१/२०१५ रोिी धनादे शनाव्दारे कींत्रा्दारास रक्ककम अदा केली
आहे .

(४) नगरपररषदे कडून कामाचे दे यक वेळेत अदा करण्यात आले आहे . त्यामुळे प्रश्न उद्ावत
नाही.

(५) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

वव.स. १८३ (4)
मुांबईतील बेस्टच्या अांधगिृत पररवहन पपक्रमाला (बेस्ट)
शासनाने आधथमि सहाय लमळण्याबाबत

(५)

६४३१

(०६-०७-२०१५).

श्री.सुननल

प्रभू

(हदांडोशी),

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.सुभाष

साबणे

(दे गलूर) :

(१) सव्वा को्ी मींब
ु ईकराींची धमणी समिली िाणाया बेस््च्या अींचगकृत पररवहन उपक्रमाला
(बेस््) शनासनाचे आचितक सहाय ममळावे याकररता लोकप्रनतनीधीींनी मा.मुख्यमींत्री याींचेकडे माहे
िानेवारी, २०१५ च्या दस
ु या आठवड्यात व त्या सुमारास एका पत्रादवारे मागणी केली आहे , हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या प्रकरणी शनासनाने कोणती कायतवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२३-०६-२०१६) :(१) हे खरे आहे .
(२) व (३) सदर प्रकरणी बेस्् प्रशनासनाकडून मागववण्यात आलेला अहवाल नुकताच प्राप्त
झाला असून, याबाबत शनासन स्तरावर छाननी सुरु आहे .
___________

िोल्हापूर शहरातील रां िाळा तलावाच्या तटबांदीची दरु
ु स्ती िरण्याबाबत
(६)

७१२५ (०७-०४-२०१५).

श्री.रािेश क्षमीरसागर (िोल्हापूर पत्तर), डॉ.सुजित लमणचेिर

(हातिणांगले), श्री.प्रिाश आबबटिर (राधानगरी) :
खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा

(१) कोल्हापूर शनहराचे वैभव असलेल्या िनतहामसक रीं काळा तलावाच्या त्बींदीला हदनाींक २०
िानेवारी, २०१५ रोिी वा त्यासुमारास नतसयादा भगदाड पडले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, रीं काळा तलावाची शनामलनी पॅलेससमोरील सुमारे ४० ्ु् इतकी लाींब मभींत
हदनाींक ८ ्ेब्रव
ु ारी, २०१५ रोिी वा त्यासम
ु ारास कोसळली हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, तसेच येत्या काही हदवसाींत सुमारे हिार ्ु् इतक्कया लाींबीची त्बींदी अखींड
कोसळण्याच्या जस्ितीत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, सदरच्या त्बींदीच्या दरु
ु स्ती सींदभातत शनासनामा्तत कोणती कायतवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२३-०६-२०१६) :(१) व (२) होय.
(३) हे खरे नाही.
(४) कोल्हापरू महानगरपामलकेमा्तत कायतवाही करण्यात आली आहे .
(५) लागू नाही.

___________

वव.स. १८३ (5)

मुांबई झोपडपटयाांमधील स्वछतागह
ृ ाांबाबत
(७)

७५७७ (०७-०४-२०१५).

अॅड.पराग अळवणी (ववलेपाले), श्री.सरदार तारालसांह (मुलुांड),

श्री.राि परु ोहहत (िुलाबा), श्री.िालीदास िोळां बिर (वडाळा), श्री.अलमन पटे ल (मांब
ु ादे वी),
श्री.वविय

वडेट्टीवार

(िळमनुरी),
(आष्ट्टी) :

(ब्रम्हपूरी),

श्री.अब्दल
ु

श्री.गणपत

गायिवाड

(िल्याण

पूव)म ,

सत्तार (लसल्लोड),

श्री.सुननल

लशांदे (वरळी),

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मींब
ु ईतील

झोपडप्याींमध्ये

स्वच्छ,

सरु क्षमतेत

डॉ.सांतोष

टारफे

अॅड.भीमराव

सावतिननक स्वच्छतागह
ृ ाींची

धोंडे

उपलब्लधता

नसल्याने सदर वस्त्याींतील महहलाींना अींधारात उघडयावर शनकचास िावे लागत असल्याचे
भयावह प्रकार माहे िानेवारी, २०१५ च्या दस
ु या आठवडयात समोर आले आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, यासींदभातत सबींचधत यींत्रणा अनतसींवेदनशनील नसल्याचेही आढळुन आले आहे, हे
खरे आहे काय,

(३) असल्यास, महहलाींच्या सुरक्षमतेततेसाठी सदर वास्तव्याींमध्ये स्वच्छतागह
ृ े बाींधण्यात येणार
आहे काय,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२३-०६-२०१६) :(१) मुींबई शनहर व उपनगरातील झोपडपट्य
ट ाींमध्ये
सावतिननक शनकचालयाींची बाींधक
टीं ामे बह
ृ न्मुींबई महानगरपामलका तसेच म्हाडाअींतगतत झोपडपट्ी
सुधार मींडळ याींच्यामा्तत केली िातात.
बह
ृ न्मुींबई

महानगरपामलकेच्या

वस्ती

स्वच्छता

कायतक्रमाींतगतत

बाींधण्यात

आलेल्या

शनकचालयाींमध्ये ववदयत
ु व पाण्याची सवु वधा हदली िाते. तसेच त्यामध्ये महहलाींकररता स्वतींत्र
शनकचकुपाींची व्यवस्िा केली िाते. लहान मल
ु ाींसाठी ववशनेष शनकचकुपे तसेच महहला व पुरुषाींकररता

प्रत्येकी १ स्नानगह
ृ े व सुरक्षमतेततेच्या दृष्ीन काळिीवाहकासाठी खोली उपलब्लध करुन हदली

िाते. सदर खोलीमध्ये काळिीवाहक त्याींच्या कु्ुींबासमवेत २४ तास राहत असल्यामळ
ु े सदर
शनकचालय स्वच्छ व सरु क्षमतेत असतात.

आमदार / खासदार स्िाननक ववकास कायतक्रम, नागरी दमलत वस्ती सुधार योिना,

एम.एम.आर.डी.ए. ननधी इत्यादी अींतगतत प्राप्त होणाया ननधीतून मुींबई झोपडपट्ी सुधार
मींडळामा्तत

मुींबई

शनहर

व

उपनगरातील

झोपडपट्य
ट ाींमध्ये

िागेची

उपलब्लधता

व

आवश्यकतेनुसार पुरुष व जस्त्रयाींसाठी स्वतींत्र शनकचालये बाींधली िातात. सदर शनकचालये स्िाननक
नोंदणीकृत सींस्िेत दे खभालीसाठी हस्ताींतरीत केली िातात.
(२) हे खरे नाही.

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

वव.स. १८३ (6)
सावांतवाडी नगरपररषद मुख्याधधिारी ननधी गोळा िरीत असल्याबाबत
(८)

८००९ (०७-०४-२०१५).

श्री.वैभव नाईि (िुडाळ) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) सावींतवाडी नगरपररषद या स्िाननक स्वराज्य सींस्िा असलेल्या क वगत नगरपररषदे ला
प्रायोिक तत्वावर नगरपररषद अचधननयम १९६५ अन्वये कोणत्याही घ्काींकडून ननधी गोळा
करण्याचा अचधकार नसताींनाही नगरपररषदे चे सवत ववदयमान नगराध्यमते, उपनगराध्यमते, ववषय

सममतीचे सवत सभापती, ववदयमान नगरसेवक, नगरपररषदे चे शनासन ननयुक्कत मुख्याचधकारी,
कमतचारी याींनी सींगनमत करुन प्रायोिक तत्वावरच्या ननधीचा गोंडस नावाखाली ननधी गोळा
करीत असल्याचे नुकतेच माहे डडसेंबर, २०१४ मध्ये वा त्या सम
ु ारास उघडकीस आले आहे, हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या गैरव्यवहाराची सखोल चककशनी करुन दोषी व्यक्कतीींवर गुन्हा दाखल करावा

अन्यिा सनदशनीर मागातने अचधमतेक, लाचलुचपत प्रनतबींधक कायातलयासमोर बेमुदत उपोषण
करण्याचा इशनारा मािी नगरसेवक याींनी लाचलच
ु पत प्रनतबींधक कायातलयासमोर बेमद
ु त उपोषण
करण्याचा इशनारा मािी नगरसेवक याींनी लाचलुचपत प्रनतबींधक अचधमतेकाींना ननवेदनादवारे
हदला आहे, हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, यासींदभातत शनासनाने चककशनी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले,

(४) असल्यास, तदनस
ु ार दोषी व्यक्कतीींवर कोणती कारवाई केली आहे वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२३-०६-२०१६) :(१) हे खरे नाही.
(२), (३) व (४) होय, तिावप याबाबत जिल्हाचधकारी, मसींधुदग
ु त याींनी नगरपामलकेकडून अहवाल
माचगतलेला होता. याप्रकरणी दोष आढळून आला नाही.
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
इचलिरां िी (जि.िोल्हापरू ) शहरास िाळम्मावाडी धरणातन
ू थेट
पाईपलाईन योिना राबवून पाणीपरु वठा िरण्याबाबचा प्रस्ताव

(९)

८५४५ (०७-०४-२०१५).

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

श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा), श्री.रािेश क्षमीरसागर (िोल्हापूर
पत्तर), डॉ.सुजित लमणचेिर (हातिणांगले), श्री.प्रिाश आबबटिर (राधानगरी) :

सन्माननीय

मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) इचलकरीं िी (जि.कोल्हापूर) येिे पींचगींगा व कृषणा नदीचे पाणी दवु षत झाल्यामुळे
इचलकरीं िी शनहरास काळम्मावाडी धरणातून िे् पाईपलाईन योिना राबवून पाणीपुरवठा

करण्याबाबतचा ठराव इचलकरीं िी नगरपामलकेने माहे िानेवारी २०१४ मध्ये वा त्यासम
ु ारास
सींमत केला आहे , हे खरे आहे काय,

वव.स. १८३ (7)
(२) तसेच कोल्हापूर जिल्हा पररषेदतून ग्रामीण पाणी पुरवठ्यावर दरवषी ककमान १०० को्ी
रूपये खचत केले िातात यातील ४९ ्क्कके रक्ककम ही योिनाबा्य गोष्ीसाठी खचत केल्याचे
शनासनाच्या ननदशनतनास आले, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, प्रश्न भाग (१) मधील योिनेचा ववस्तत
प्रकल्प अहवाल तयार करून
ृ

मींिुरीसाठी सींचालक तिा आयुक्कत नगरपररषद सींचालनालय याींना सादर केला तसेच सदर
प्रस्तावामधील ताींबत्रक त्रु्ी दरू करून योिनेच्या ननधी उपलब्लधतेबाबत उच्च स्तरावर बैठक

बोलववण्याचे आश्वासन मा.मुख्यमींत्री याींनी माहे डडसेंबर, २०१४ मध्ये वा त्यासुमारास हदले
आहे , हे ही खरे आहे काय, हे खरे आहे काय,

(४) तसेच सदर योिनेच्या कन्स्ल््ीं ् असलेल्या युनन्ी या कींपनीने केलेल्या कामात अनेक

त्रु्ी आढळून आल्याने उक्कत कींपनीकडून या योिनेकडे दल
त होत असल्याने सदर कींपनीकडून
ु मते
कामे काढून घेऊन व या कींपनीला ब्ललॅ कमलस्् करावे अशनी मागणी प्रा.ियींत पा्ील याींनी
सवतसाधारण सभेत केली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(५) असल्यास, याबाबत चककशनी करण्यात आली आहे काय, त्यानुषींगाने सदरील प्रकल्पातील
ताींबत्रक त्रु्ी दरु करून मींिुरी दे ण्याबाबत कोणती कायतवाही करण्यात आली वा करण्यात येत
आहे , नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२२-०६-२०१६) :(१) होय.
(२) हे खरे नाही.
राषरीय ग्रामीण पेयिल कायतक्रम अींतगतत जिल्हापररषद कोल्हापूरसाठी प्राप्त होणाया

ननधीपैकी राज्य हहस्यामधील १५% रक्ककम दे खभाल व दरु
ु स्तीसाठी वापरली िाते व उवतररत
सवत प्राप्त ननधी पाणी परु वठा येािनासाठी वापरला िातो.
(३) होय.

(४) युनन्ी कन्सल््न्् प्रा.मल. पुणे याीं कींपनीचे कामकािाबाबत मा.प्रा.ियींत पा्ील,
नगरसेवक, कोल्हापूर महानगरपामलका याींनी सवत साधारण सभेत प्रश्न उपजस्ित केले आहे त,
हे खरे आहे.

(५) सदर कींपनीच्या कामकािातील त्र्
ु ी दरु करुन योिनेच्या कामासाठी अनभ
ु वी परु े सा स््ा्
त्वरीत नेमावा अन्यिा कींपनीस काळ्या यादीत ्ाकण्यात येईल अशना आशनयाची नो्ीस
कोल्हापूर महानगरपामलकेकडून सदर कींपनीस दे णेत आली.

कोल्हापूर महानगरपामलकेच्या सदर नो्ीशनीच्या अनुषींगाने कन्सल््न्् कींपनीने वरीषठ

स्तराच्या अमभयींत्याींची स्िाननक पातळीवर नेमणक
केली आहे . तसेच अन्य स््ा् सध्
ू
ु दा
नेमणेत आलेला आहे .

सदर योिनेचे काम प्रगतीपिावर असून योिनेच्या कामकािामध्ये कन्सल््न्् कडून

ज्यावेळी पा्पुरावा कमी पडेल त्या त्या वेळी कोल्हापूर महानगरपामलकेकडून कन्सल््न््ला
समि दे ऊन त्याींच्या कामकािामध्ये सुधारणा करण्यात आल्या आहे त.
___________

वव.स. १८३ (8)
िॉम्रेड गोववांदराव पानसरे याांच्या मारे ि-याांचा शोध लावण्याबाबत
(१०)

१९६९६ (१२-०८-२०१५).

श्री.सांिय पोतनीस (िललना), श्री.गुलाबराव पाटील (िळगाव

ग्रामीण), श्री.पल्हास पाटील (लशरोळ), श्री.चांद्रिाांत सोनावणे (चोपडा), श्री.अिन
खोतिर
ुम
(िालना), अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा), श्री.सनु नल राऊत (ववक्रोळी), श्री.ियप्रिाश मांद
ु डा

(बसमत), श्री.रवव राणा (बडनेरा), डॉ.पतांगराव िदम (पलस
ू िडेगाव), श्री.वविय वडेट्टीवार
(ब्रम्हपूरी), श्री.अलमन पटे ल (मुांबादे वी), श्री.वसांतराव चव्हाण (नायगाांव), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड

पत्तर), श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), डॉ.शलशिाांत खेडि
े र (लसांदखेड रािा), श्री.सदा
सरवणिर (माहहम), श्री.सनु नल प्रभू (हदांडोशी), श्री.अलमत झनि (ररसोड) :

सन्माननीय

मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) कोल्हापरू शनहरामध्ये हदनाींक १६ ्ेब्रव
ु ारी, २०१५ रोिी कम्यनु नस्् पमतेाचे ज्येषठ नेते
कॉ.गोववींदराव पानसरे व त्याींच्या पत्नी याींच्या मारे क-याींचा शनोध लावण्यासाठी पोमलसाींनी खास
पिके स्िापन करुनही पोमलसाींना अपयशन आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, कनात्क आणण गोवा राज्याींतील पोमलसाींकडून कोणते सहकायत घेण्यात आले

आहे काय तसेच कॉम्रेड पानसरे याींच्या मारे क-याींचा शनोध घेण्यासाठी माचत, २०१५ नींतर
केलेल्या तपासाची सदयःजस्िती काय आहे ,
(३) अदयाप उक्कत प्रकरणी कोणतीही कायतवाही होत नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१५-०६-२०१५) :(१) होय, हे खरे नाही.
(२) सदर गन्
ु ्याच्या तपासादरम्यान प्रा.कलबग
ु ी याींची धारवाड, राज्य कनात्क येिे हत्या

झाली. सदर दोन्ही हत्येमध्ये साम्य आहे काय या अनुषींगाने एक तपास पिक कनात्क

राज्यामध्ये पाठवून प्रा.कलबुगी याींच्या हत्येबाबत माहहती घेतली. तसेच, कनात्क पोलीसाींकडून
प्रा.कलबुगी याींच्या हत्येच्या घ्नास्िळावरील डम्प डा्ा, सींशनयीताींची छायाचचत्रे, न्यायवैज्ञाननक
प्रयोगशनाळे कडील अहवाल याींची दे वाण-घेवाण करण्यात आलेली आहे. त्याचबरोबर मडगाव गोवा

बॉम्बस््ो्ातील आरोपीींबाबत माहहती सींकलीत करण्यासाठी गोवा पोलीसाींकडून मदत घेण्यात

आलेली आहे. सदय:जस्ितीत एका आरोपीववरुध्द दोषारोपपत्र पाठववले आहे. तसेच, तपास चालू
आहे .

(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
रािापूर शहराला पाणीपुरवठा िरणा-या चार मुख्य स्त्रोताांपि
ै ी
(११)

असलेल्या सायबाचे धरणाच्या वविासाबाबत

२२९५६ (१७-०८-२०१५).

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

रािापूर

शनहराला

श्री.रािन साळवी (रािापूर) :

पाणीपुरवठा

करणा-या

चार

मुख्य

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

स्त्रोताींपैकी

सवातत

महत्वाचा

बब्रह्शनकालीन बाींधण्यात आलेले सायबाचे धरण याला िवळपास १३६ हून अचधक वषे लो्ली
असून हे धरण ववकासाच्या प्रनतमतेेत आहे, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, सदर धरणाची दरु वस्िा झाली असल्यामुळे शनहरातील पाणी्ीं चाई वाढून
हदवसाआड पाणी परु वठा करावा लागत आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर धरणाच्या दरु
त होत आहे , हे ही खरे आहे काय,
ु स्तीकडे प्रशनासनाचे दल
ु मते

(४) असल्यास, सदर प्रकरणी शनासनाने चककशनी केली आहे काय व त्यात काय आढळून आले,
(५) तद नस
ु ार शनासन स्तरावर काय कायतवाही करण्यात आली वा येत आहे ,
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२४-०६-२०१६) :(१) होय.
(२) सदर धरणातील पाणीसाठा माचतअखेरीस सींपुष्ात येत असल्याने मशनळ िॅकवेल येिून
शनहरास पाणीपुरवठा करण्यात येतो. सदय:जस्ितीत पींपीग ममशननरीची मतेमता कमी असल्याने

तसेच िॅकवेल ते िलशनध्
ु दीकरण केंद्रादरम्यान ्ाकण्यात आलेली िलवाहहनी कमी मतेमतेची व
A.C.

असल्याने वारीं वार ्ु्ुन पाणी्ीं चाईत ननमातण होते. तसेच वीि पुरवठा ६ ते ८ तास

खींडीत होत असल्याने कृबत्रम पाणी्ीं चाई ननमातण होते. सबब पाणी्ीं चाईवर मात करण्यासाठी
उन्हाळ्यात हदवसाआड पाणीपुरवठा करण्यात येतो.
(३) व (४) हे खरे नाही.

सदर धरणाचे Structural Audit (सींरचनात्मक पररमतेण) करण्याबाबत जिल्हाचधकारी,
रत्नाचगरी याींना हद. ३/३/२०१६ रोिीच्या पत्रान्वये सूचीत केले आहे .

(५) जिल्हाचधकारी, रत्नाचगरी याींचा अहवाल प्राप्त झल्यानींतर पुढील कायतवाही करण्यात येईल.
(६) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

पन्हाळा धगरीस्थान नगरपाललिेचा वविास आराखडा अनेि वषामपासन
ू प्रलांबबत असल्याबाबत
(१२)

२४२९६ (११-०८-२०१५).

श्री.चांद्रदीप नरिे (िरवीर) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील

(१) कोल्हापूर जिल््यातील पन्हाळा चगरीस्िान नगरपामलकेचा ववकास आराखडा गेल्या अनेक
वषातपासून प्रलींबबत अवस्िेत आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, ववकास आराखड्या अींतगतत कोट्यावधी रुपये खचत करुन पन्हाळा पयत्न
मागतदशनतन केंद्र इमारत बाींधन
ू वापराववना पडून आहे, हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या हठकाणी िींगल माहहती केंद्र, प्रनतमतेालय, व्यायामशनाळा, इन डोअर गेम्स,
तात्पुरते तींबू ननवास, पाकींग व्यवस्िा, वन्य प्राण्यापासून सींरमतेण मभींत व लॅ न्ड स्केवपींग आदी
सुववधासह रखडलेला पयत्न प्रकल्प पूणत करण्याबाबत शनासनाने कोणती कायतवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२४-०६-२०१६) :(१) हे खरे नाही. शनासनाने हद.२६/०३/२०१३ रोिीच्या
अचधसूचनेन्वये पन्हाळा चगरीस्िान नगरपामलकेच्या ववकास योिनेस भागशन: मतेेत्रासाठी मींिूरी
हदली असन
ू उवतररत वगळलेल्या भागाची ववकास योिना शनासनाने हद.१५/०१/२०१६ रोिीच्या
अधमसूचनेन्वये मींिूर केली आहे .
(२) हे खरे आहे .

पन्हाळा पयत्क मागतदशनन केंद्र या इमारतीचे बाींधकाम केंद्र पुरस्कृत योिना आचितक वषत

२००६-०७ अींतगतत कोल्हापूर पररसराचा एकाजत्मक ववकास करणेसाठी केंद्र शनासनाकडून सन
२००६ मध्ये मींिरू ी दे ऊन ननधी महाराषर पयत्न ववकास महामींडळास वगत करण्यात आला होता
व काम िन
ू , २०१३ मध्ये पूणत झालेले आहे .

पन्हाळा येिील (मस.स.नीं. ६३५ (रर.स.नीं.८अ) पैकी सम
ु ारे ६५०० चक.मी.) ही सरकारी

मुलकी पड प्लॅ ्ेशनन वहहवा् ्ॉरे स्् खाते याींचे नावावर असून सदर िागा महामींडळाच्या
नावावर हस्ताींतरीत करणेकामी जिल्हाचधकारी, कोल्हापरू याींचक
े डे पाठपरु ावा सरु
ु आहे . सदर
िागा महामींडळाच्या नावे हस्ताींतरीत झाल्यानींतर पुढील उचचत कायतवाही करण्यात येईल.
(३) सदर बाबी पन्हाळा पयत्क मागतदशनतक केंद्राच्या कामामध्ये अींतभत
ूत नाहीत.

(४) ववकास योिना शनासनाने ववहहत मुदतीत मींिूर केली असल्याने ववलींब झालेला नाही.
___________

पोष्ट्टाच्या बचत खात्यातील रिमेची फसवणूि िेल्याबाबत
(१३)

२५१७३ (१०-०८-२०१५).

श्री.अब्दल
ु सत्तार (लसल्लोड), श्री.अलमन पटे ल (मुांबादे वी) :

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मसल्लोड येिे पोष्ाच्या बचत खात्यातील एक लाख ४३ हिार रुपयाींची ्सवणूक
केल्याप्रकरणी शनहर पोलीस ठाण्यात एका ववरुध्द गन्
ु हा दाखल झाला असल्याचे माहे मे, २०१५
मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशनतनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या नोंदववलेल्या गुन््यानुसार शनासनाने चककशनी करुन सींबींचधतावर कोणती
कारवाई केली आहे वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१५-०६-२०१६) :(१) होय, हे खरे आहे .
(२)

सदर

प्रकरणी

पोलीस

स््े शनन

मसल्लोड

शनहर

येिे

पोस््ाच्या

बचत

खात्यातील

रु.१,४५,८९०/- एवढ्या रकमेची ्सवणूक केल्याप्रकरणी गु.र.क्र. ६४/२०१५, भा.दीं .वव. कलम
४२०, ४०९ अन्वये गन्
ु हा दाखल करण्यात आला आहे. आरोपीस अ्क करण्यात आलेली नाही.
गुन्हा तपासावर प्रलींबबत आहे .
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
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रत्नाधगरी तसेच रायगड जिल््यातील समुद्र किनाऱयाांवर
शेिडो सांशयास्पद वपांप आढळून आल्याबाबत

(१४)

२८४६८ (२१-०१-२०१६).

श्री.भास्िर िाधव

(गुहागर), श्री.डी.एस.अहहरे

(साक्री),

श्री.अलमन पटे ल (मांब
ु ादे वी), श्री.अब्दल
ु सत्तार (लसल्लोड), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.आलसफ
शेख (मालेगाांव मध्य), श्री.अवधूत तटिरे (श्रीवधमन), श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा),
श्री.मनोहर भोईर (परण), श्रीमती तप्ृ ती सावांत (वाांद्रे पूव)म :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) रत्नाचगरी जिल््यातील गह
ु ागर, दापोली तसेच रायगड जिल््यातील समद्र
ु ककनायाींवर
हदनाींक ४ ऑगस््, २०१५ रोिी वा त्यासम
ु ारास शनेकडो सींशनयास्पद वपींप आढळून आले, हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, उक्कत प्रकरणी शनासनामा्तत चककशनी करण्यात आली आहे काय, चककशनीत काय
आढळून आले व तदनुसार शनासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१५-०६-२०१६) :(१) होय, हे खरे आहे .
रायगड जिल््यातील समुद्र ककनारी पाण्यातून वाहून आलेले एकूण ६० वपींप/बॅरल्स व
रत्नाचगरी जिल््यात एकूण ३४ वपींप/बॅरल्स आढळून आले होते.

(२) सदरचे वपींप/बॅरल्सचे अनुषींगाने चककशनी करता ते एम.व्ही.कॉस मॉस या िहािावरुन पडूत
वाहत आल्याचे ननषपन्न झाले आहे . सदर वपींपतील द्रव्यपदित नमुन्याकररता काढून सी.ए.लॅ ब

कमलना, मुींबई याींचेकडे पररमतेणासाठी पाठववले असता सदर वपींपात पेरामलयम हायड्रोकाबतन
असल्याचे अमभप्राय हदले आहते. त्यानुषींगाने अचधक चककशनी करण्यात येत आहे .
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
लशरपूर(जि.धुळे) येथे वाळू माकफयाांवर गुन्हा दाखल िरण्यास
पोललस ननररक्षमिाांनी टाळाटाळ िेल्याबाबत

(१५)

२८५८० (२१-०१-२०१६).

श्री.गल
ु ाबराव पाटील (िळगाव ग्रामीण) :

सन्माननीय

मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मशनरपूर (जि.धुळे) येिे वाळू माक्याींना अ्काव करणा-या मींडळ अचधका-याींस दमदा्ी व

मशनवीगाळ केल्या प्रकरणी स्िाननक पोमलस स्िानकाींत गुन्हा दाखल करण्यास पोमलस
ननररमतेकाींनी ्ाळा्ाळ केल्याचे माहे सप््ें बर २०१५ च्या सम
ु ारास ननदशनतनास आले, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, उक्कत प्रकरणी ननषेधाित तसेच गकण खननि वाहतक
ू तपासणी पिकाींत पोमलस

कमतचा-याींचा समावेशन करावा अशनी मागणी करीत महसूल कमतचारी सींघ्नेने जिल्हाचधकारी
कायातलयासमोर ननदशनतने केली आहे त, हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, सदर प्रकरणी गुन्हा नोंदववण्यास ्ाळा्ाळ करणा-या पोमलस ननररमतेकाींवर

कोणती कारवाई केली तसेच राज्यात यापूवी वाळू माक्याींकडून सरकारी अचधकारी व कमतचायाींवर झालेले हल्ले पाहता महसल
कमतचारी सींघ्नेने केलेल्या मागण्यासींदभातत कोणती
ू
कायतवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४)

नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त

?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२३-०६-२०१६) :(१) हे खरे नाही.
(२) सदर प्रकरणी मशनरपरू शनहर पोलीस स््े शनन गरु नीं. २३६/१५ भादीं ववक ३७९, १८९, ३२३, ५०४,
५०६, ३४ प्रमाणे हद. ०१/१०/२०१५ रोिी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
(२) हे खरे नाही.

महसूल कमतचायारी सींघ्नेने जिल्हाचधकारी याींना ननवेदन हदलेले आहे.

(३) प्रकरणी गन्
ु हा नोंदववण्यात स्िाननक पोलीस ननरीमतेक याींनी ्ाळा्ाळ केलेली नसल्याने
त्याींचे ववरुध्द कारवाई केलेली नाही.
(४) ववलींब झालेला नाही.
___________
मोरा (ता.परण, जि.रायगड) येथील समद्र
ु ात डडझेलची तस्िरी होत असल्याबाबत
(१६)

२९२७४

श्री.अब्दल
ु

(२१-०१-२०१६).

सत्तार

(लसल्लोड),

श्री.डी.एस.अहहरे
श्री.सांग्राम

थोपटे

(साक्री),
(भोर),

श्री.अलमन
श्री.मनोहर

अॅड.िे.सी.पाडवी (अक्िलिुवा), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम) :
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

पटे ल
भोईर

(मुांबादे वी),
(परण),

सन्माननीय मुख्यमांत्री

(१) मोरा (ता.उरण, जि.रायगड) येिील सागरी ककनारपट्ीत समुद्रातच डडझेलची तस्करी होत
असल्याचे माहे ऑगस््, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशनतनास आले आहे , खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्कत पमसरात भर समद्र
ु ात रात्रीच्या वेळी िेएनपी्ी बींदरातन
ू येणारे िहाि,

बाित मधून डडझेलची तस्करी केली िात असून नेव्हीच्या िहािातून ही अशनाच पध्दतीने
तस्करी होत असल्याचा शनक्कयता पोलीसाींनी व्यक्कत केली असून या प्रकरणी तस्करीतील चार
आरोपीींना ताब्लयात घेतले असून त्याींच्यावर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१५-०६-२०१६) :(१) हे खरे आहे .
नवी मुींबई पोलीस आयुक्कतालय याींच्या अचधपत्याखालील मोरा सागरी पोलीस ठाणे येिे

गुरनीं. ०८/२०१५, भा.दीं .वव. कलम ३७९, २८५, ३४ सह अत्यावश्क वस्तु अचधननयम, १९५५ चे
अत्यावश्यक वस्तु (सध
ु ारणा) अचधननयम, २००६ चे कलम ३, ७ व ११ प्रमाणे गन्
ु हा दाखल
करण्यात आलेला आहे . याप्रकरणी ६ आरोपीींना अ्क करण्यात आली असन
ू गुन््याचा तपास
चालू आहे . आरोपीींकडून एकूण रु. २७,४१,५००/- चा मुद्देमाल िप्त करण्यात आलेला आहे.
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(२)

सदर गुन््याचे

तपासात नेव्हीच्या

असल्याबाबत आढळून आलेले नाही.

िहािातून ही

अशनाच

पध्दतीने

तस्करी

होत

(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
मुांबईतील ५ हिार ३४७ शस्त्र परवानाधारिाांची पोललसात नोंद नसल्याबाबत
(१७)

२९५८६ (२१-०१-२०१६).

श्री.ननतेश राणे (िणिवली), अॅड.आलशष शेलार (वाांद्रे

पजश्चम), अॅड.पराग अळवणी (ववलेपाले), श्री.नरें द्र पवार (िल्याण पजश्चम) :

सन्माननीय

मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) मींब
ु ईतील ५ हिार ३४७ शनस्त्र परवानाधारकाींची पोमलसात नोंदच नसल्याची बाब माहे
ऑक्क्ोबर, २०१५ दरम्यान ननदशनतनास आली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्कत प्रश्नाबाबत सखोल चककशनी करण्यात आली काय, चककशनीत काय आढळून
आले व त्यानस
ु ार शनासनाने कोणती कायतवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१६-०६-२०१६) :(१) हे खरे नाही.
(२) व (३) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
वायांगणी-तोडवली (जि.लसांधुदग
ु )म येथील प्रस्ताववत सी वल्डम प्रिल्पाबाबत
(१८)

२९६०३ (२१-०१-२०१६).

श्री.ननतेश राणे (िणिवली), श्री.बसवराि पाटील (औसा) :

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) वायींगणी-तोडवली (जि.मसींधुदग
ु )त येिील प्रस्ताववत सी वल्डत प्रकल्प १३९० एकर िविी ३५०
एकर िागेत उभारण्याचे पयत्न ववकास महामींडळाला मा.मख्
ु यमींत्री याींनी ननदे शन हदले
असल्याचे माहे ऑगस््, २०१५ मध्ये ननदशनतनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, कमी मतेेत्रात उभारला िाणारा प्रकल्प िागनतक स्तरावरील पयत्काींना आकवषतत
करण्यामध्ये यशनस्वी होण्याबाबत ननमातण होणाया सींभाव्य अडचणीचा शनासनाने ववचार केला
आहे काय,
(३) असल्यास, पूवीच्या सी वल्डत आराखड्यात बदल करुन नव्याने ३०० एकर मतेेत्रात सी वल्डत

प्रकल्प राबववताना शनासनाने कोणकोणते बदल केले आहे त तसेच प्रस्ताववत सी वल्डत
प्रकल्पाींच्या उभारणीच्या कामास सुरुवात करण्यासींदभातत शनासनाने कोणती कायतवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१५-०६-२०१६) :(१) मा.मुख्यमींत्री याींनी हद.२८/१/२०१५ रोिी मसींधुदग
ु त
जिल्हा पयत्नाबाबत झालेल्या बै्कीत समद्र
ु ववश्व प्रकल्प हा प्रिम: ३५० ते ४०० एकर
िागेमध्ये करण्यात यावा असे ननदे शन हदले आहे त.

(२) सी-वल्डत प्रकल्प िागामध्ये इतरत्र २०० ते ३०० एकर एवढ्या कमी मतेेत्रात उभारण्यात
आले आहे त. त्यामध्ये योग्य प्रकारच्या सुववधा उपलब्लध आहे त. त्यामुळे त्याच धतीवर हा
प्रकल्प उभारण्यात येणार आहे .

(३) प्रकल्पासाठी २९३ एकर व इतर मल
ू भत
ू सवु वधाींसाठी १२४ एकर िमीन प्रस्ताववत केली
आहे . त्यानुसार भूसींपादनाबाबतच्या प्रस्तावास मींिूरी दे ण्यात आली आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
लातूर येथे पासपोटम िायामलय स्थापन िरण्याबाबत
(१९)

२९७०४ (२१-०१-२०१६).

श्री.अलमत ववलासराव दे शमख
ु (लातूर शहर) :

सन्माननीय

मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मराठवाडा ववभागातील नागररकाींना पासपो्त (पारपत्र) काढण्यासाठी नागपूर येिील पारपत्र
कायातलयात िावे लागत असल्याचे माहे सप््ें बर, २०१५ मध्ये वा त्यासुमारास ननदशनतनास आले
आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उत्तर महाराषरासाठी नामशनक, पजश्चम महाराषरासाठी पण
ु े तर मराठवाडा व
ववदभातसाठी नागपूर येिे कायातलय असून मराठवाडयातील नागररकाींना अींदािे ५०० कक.मी.
अींतरावरील

पासपो्त

कायातलयात

िाणे

गैरसोयीचे

होत

असल्याने

मराठवाडयातील

नागररकाींसाठी लातूर येिे पासपो्त कायातलय स्िापन करण्याची मागणी गत अनेक वषातपासून
प्रलींबबत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, शनासनाने लातूर येिे पासपो्त कायातलयाची प्रलींबबत मागणी पूणत करण्याबाबत
केंद्र शनासनाकडे पाठपुरावा केला वा करण्यात येत आहे काय,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१४-०५-२०१६) :(१) होय.
(२) प्रस्तुत मागणीच्या अनुषींगाने कोणत्याही प्रकारचे ननवदन अिवा प्रस्ताव शनासनास अदयाप
प्राप्त झाल्याचे हदसून आलेले नाही.
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
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मौिा नाांदा (ता.िोरपना, जि.चांद्रपुर) येथील डॉ. िोगी व त्याांच्या
पत्नीची अज्ञात इसमाांनी हत्या िेल्याबाबत

(२०)

३०१८१ (२१-०१-२०१६).

श्री.वविय वडेट्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.अस्लम शेख (मालाड

पजश्चम), श्री.अलमन पटे ल (मुांबादे वी), अॅड.सांिय धोटे (रािूरा) :
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

(१) चींद्रपूर जिल््यातील कोरपना तालुक्कयात गडचाींदरू िवळच असलेल्या नाींदा येिे राषरधमत
प्रचार कायत, अींधश्रध्दा व व्यसनमुक्कतीवर प्रखरपणे भाषय करणारे डॉ.िोगी व त्याींच्या पत्नीची
माहे ३१ ऑगस््, २०१५ रोिी वा त्यासुमारास अज्ञात इसमाींनी हत्या केली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, कोरपना तालुक्कयातील महहनाभरातील दस
ु री घ्ना असताींना सदर प्रकरणाचा

तपास मींद गतीने होत असल्याने आरोपी अदयापही मोकळे असन
ू त्याींच्या तपासात पोलीस
प्रशनासनाकडून हदरीं गाई होत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्कत प्रकरणी चककशनीत करण्यात आली आहे काय, त्यानुसार दोषीींवर कोणती
कारवाई करण्यात आली वा येत आहे ,

(४) अदयाप, कोणतीच कारवाई करण्यात आली नसल्यास ववलींबाची सवतसाधारण कारणे काय
आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१५-०६-२०१६) :(१) हे खरे आहे .
(२) व (३) सदर प्रकरणी पोलीस स््े शनन गडचाींदरु अप.क्र.६७/१५ भा.दीं .वव. कलम ४६०, ३०२
अन्वये अज्ञात आरोपीववरुध्द गन्
ु हा दाखल केला असन
ू गन्
ु ्याचा तपास उप ववभागीय पोलीस

अचधकारी, गडचाींदरू हे करीत आहेत. गुन््यातील आरोपीींचा शनोध घेण्याबाबत सवततोपरी प्रयत्न
करण्यात येत आहे.

(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
राज्यात नवीन ५९ पोलीस ठाणी ननमामण िरण्याच्या प्रस्तावाबाबत
(२१)

३०३७२ (२१-०१-२०१६).

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

श्री.आलसफ शेख (मालेगाांव मध्य), अॅड.िे.सी.पाडवी (अक्िलिुवा) :
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

(१) राज्यातील कायदा आणण सव्ु यवस्िा अचधक मिबूत करण्यासाठी ववववध जिल््याींमध्ये
नवीन ५९ पोलीस ठाणी ननमातण करण्याचा प्रस्ताव पोलीस महासींचालकाींनी तयार केला
असल्याचे माहे ऑगस््, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशनतनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सदर प्रस्तावावर शनासनाने कोणती कायतवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१५-०६-२०१६) :(१) नाही, हे खरे नाही.
(२) राज्य पोलीस दलामध्ये पाच ्प्प्यामध्ये एकूण ६१४९४ पदे व १२२ पोलीस ठाणी ननमातण
करण्याचा तत्वच: ननणतय घेण्यात आला आहे. त्यातींगत
त पदननममततीच्या पहहल्या ्प्प्यामध्ये

गह
ृ ववभाग, शनासन ननणतय हदनाींक ४ माचत, २०१४ अन्वये राज्य पोलीस दलामध्ये ववववध

सींवगाततील १२०४३ पदे व ६३ पोलीस ठाणी ननमातण करण्यास मींिूरी दे ण्यात आली आहे .
पदननममततीच्या दस
ु या ्प्प्यासाठी पोलीस महासींचालक, महाराषर राज्य याींनी हद. २९.९.२०१५
चे पत्रान्वये प्रस्ताव सादर केला असून त्यामध्ये राज्य पोलीस दलामध्ये १२५४९ पदे व २९
पोलीस ठाणी नव्याने ननमातण करण्याचे प्रस्ताववत आहे . सदर प्रस्ताव ववचाराधीन आहे.
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
िराड महानगरपाललिेस महाराष्ट्र सव
ु णम ियांती अलभयान योिनेअांतगमत
भुयारी योिना राबववण्यासाठी अनद
ु ान दे ण्याबाबत

(२२)

३०५९७ (२१-०१-२०१६).

श्री.शामराव ऊफम बाळासाहे ब पाटील (िराड पत्तर) :

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) कराड शनहर व नव्याने समाववष् झालेल्या कराड नगरपररषेत समाववष् झालेल्या
नगरपररषेच्या हद्दीत राबववण्यात येणाया भय
ु ारी योिना राबववण्यासाठी महाराषर सव
ु णत ियींती
अमभयान

योिनेअींतगतत

अनुदान

दे ण्याची

मागणी

मा.नगरववकास

मींत्री

याींचेकडे

लोकप्रनतननधीींनी हदनाींक ८ िून, २०१५ रोिी वा त्यासुमारास केली आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सदर प्रकरणी कोणती कायतवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२४-०६-२०१६) :(१) असे ननवेदन शनासनास प्राप्त झाले नाही.
(२) प्रश्न उद्ावत नाही.
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
पुणे शहरातील सांगमवाडी ते ववश्राांतवाडी या बीआरटी मागामवरील थाांब्याांच्या
(२३)

दरु
ु स्तीच्या खचामला स्थायी सलमतीची परवानगी न घेतल्याबाबत

३१०५४ (२१-०१-२०१६).

श्री.पथ्
ृ वीराि चव्हाण (िराड दषक्षमण), श्री.नसीम खान

(चाांहदवली), श्री.अलमन पटे ल (मब
ांु ादे वी) :
करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा

(१) पुणे शनहरातील सींगमवाडी ते ववश्राींतवाडी या बीआर्ी मागातवरील िाींब्लयाींच्या दरु
ु स्तीवर १
को्ी ८९ लाख रुपयाींचा खचत करण्यात आला असला तरी या खचातला स्िायी सममती वा
महापामलकेची कोणतीही परवानगी न घेताच हा खचत केला असल्याची वस्तजु स्िती माहे
सप््ें बर, २०१५ मध्ये उघड झाली, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, या प्रकरणी शनासनाने चककशनी केली आहे काय,
(३) असल्यास, चककशनीच्या अनुषग
ीं ाने यामधील दोषीवर कोणती कारवाई करण्यात आली आहे
वा येत आहे ,
(४)

नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२४-०६-२०१६) :(१) पुणे शनहरातील सींगमवाडी ते ववश्राींतवाडी या आींळदी

रोडवरील व येरवडा पणतकु्ी चकक ते िुना खराडी िकातनाका या नगररोड वरील एकूण १६
कक.मी.

लाबीच्या

बीआर्ीएस

मागातवरील

बसिाींबे,

त्याींची

माचगतका

रे मलींग

बसिाींब्लयाींचे

स्वयींचमलत दरवािे याींचे झालेल्या नुकसानीचे / तोड्ोडीची दरु
ु स्तीचे कामे करणेत आली
आहे त व करणेत येत आहे . याकररता रुपये १.८९ को्ी एवढा खचत अपेक्षमतेत आहे .

उपरोक्कत एकूण १६ कक.मी. लाींबीच्या बीआर्ीएसम मागातवरील बसिाींबे व अनुषींचगक

दरु
ु स्तीची कामे ही कामाची तातडी लमतेात घेवून नव्याने ननववदा न माचगववता बीआर्ीएस
कामाचे मुळ ठे केदाराींकडूनच बचतीच्या रक्ककमेमधून ननववदा अ्ी व शनतीनस
ु ार करुन घेण्यात
आलेली आहे सदर कामी नव्याने ननववदा मागववण्यात आलेली नसल्याने स्िायी सममतीची

मान्यता आवश्यक नव्हती. परीं तु सदर दरु
ु स्तीची कामे करण्यास व त्या वप्रत्यित होणाया
खचातस महापामलका आयुक्कत ठराव ६/६७, हदनाींक ४.६.२०१५ अन्वये मान्यता घेण्यात आलेली
आहे .

(२), (३) व (४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
चें बरू येथील खारदे व नगर मधील वैभवनगर परीसरातील वाहणारा नाला दरु
ु स्तीबाबत
(२४)

३२८०३ (२१-०१-२०१६).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.प्रिाश फातपेिर (चें बरू ) :

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील

(१) चें बूर येिील खारदे व नगर मधील वैभवनगर परीसरातील वाहणारा नाला वेड्यावाकड्या
पध्दतीने अनेक हठकाणी वळववण्यात आल्याने व पररसरातील भाग्यवान सोसाय्ीिवळून हा

नाला वाहत असल्याने इमारतीला धोका ननमातण झाल्याचे व वषत भर नाला तुडुब
ीं भरुन
रस्त्यावर

ग्ाराचे

पाणी

येत

असल्याने

सध्या

परीसरातील

झोप्पट्ी

एम.आर.ए.

प्रकल्पाअींतगतत ववकमसत करत असताना सदर नाला सरळ करणे शनक्कय असल्याींने याबाबत
ननणतय घेऊन पररसरातील नागरीकाींना न्याय न हदला गेल्यास पररसरातील नागरीकाींनी तीव्र
आींदोलन केल्याचे माहे ऑगस््, २०१५ वा त्या दरम्यान ननदशनतनास आले आहे , हे खरे आहे
काय,
(२) असल्यास, उक्कत प्रकरणी सदर नागरीकाींबाबत शनासनस्तरावर कोणती कायतवाही करण्यात
आली वा येत आहे ,
(३) अदयाप नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. १८३ (18)
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२३-०६-२०१६) :(१) हे खरे नाही.
चें बूर येिील खारदे व नगर मधील वैभवनगर पररसरातील नाल्याच्या रुीं दीकरणाचे व

बाींधकामाचे काम, बह
ु ई महानगरपामलकेमा्तत हाती घेण्यात आले असन
ू सदर कामाचे
ृ न्मींब
कायातदेशन दे ण्यात आले आहे त.

(२) व (३) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

मांब
ु ईतील मालाड पजश्चमेतील पाललिेच्या रुग्णालयाची झालेली दरु वस्थेबाबत
(२५)

३२८३४ (२१-०१-२०१६).

श्री.योगेश सागर (चारिोप) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

मुींबईवामसयाींचे

आरोग्य

चाींगले

रहावे

यासाठी

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील

मुींबई

महानगरपामलका

आपल्या

अखत्यारीतील ववववध हठकाणच्या रुग्णालयाींना सख
ु सुववधा दे ण्यासाठी को्यावधी रुपये खचत
करते, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, मालाड पजश्चमेतील महानगरपामलकेच्या रुग्णालयाची दरु ावस्िा झाली असून
त्याच्या

जस्ितीत

सुधारणा

व्हावी

अशना

अनेक

लेखी

तक्रारी

सामाजिक

कायतकत्याांनी

माहनगरपामलका उत्तर ववभाग कायातलयात व महानगरपामलका सहाय्यक आयुक्कत याींचेकडे
केल्या असल्याने हद. १४/१०/२०१५ व त्यादरम्यान ननदशनतनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, महानगरपामलकेचे रुग्णालयातील व पररसरातील अस्वच्छतेमळ
ु े नागरीक त्रस्त
आहे त, याबाबत शनासनाने कोणती कारवाई व उपाययोिना केली अिवा करण्यात येणार
आहे ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२३-०६-२०१६) :(१) हे खरे आहे .
(२) हे खरे नाही.

(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

हदांडोशी (मांब
ु ई पपनगर जिल्हा) पोलीस ठाण्यामाफमत पत्रिार दाम्पत्याला पोललसाांनी
(२६)

मारझोड िरून नांतर अदखलपात्र गुन्हा दाखल िेल्याबाबत

३३३३४ (२१-०१-२०१६).

श्री.अबू आिमी (मानखूदम लशवािीनगर) :

सन्माननीय

मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मुींबई जस्ित निमा मसविकी व त्याींचे पत्रकार पती राि रावत याींना हदींडोशनी (मुींबई

उपनगर जिल्हा) पोलीस ठाण्यामा्तत हदनाींक ९ ऑक्क्ोंबर २०१५ रोिी वा त्या सम
ु ारास एका
प्रकरणात कोणतीही शनहाननशना न करता मारपी् करून सदर दाम्पत्याची लु्मार केल्याच्या
घ्नेबाबतची मा.मख्
ु यमींत्री, मा.पालकमींत्री (मुींबई पजश्चम उपनगर जिल्हा), जिल्हाचधकारी

(मुींबई उपनगर जिल्हा), आयुक्कत (बह
ृ न्मुींबई पोलीस दल), अप्पर आयुक्कत (बह
ृ न्मुींबई पोलीस
दल पजश्चम उपनगरे ), सींबींचधत पोलीस उपायक्क
ु त याींच्याकडे लेखी ननवेदन सादर केले आहे , हे
खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, उक्कत प्रकरणी शनासनाने चककशनी करुन कोणती कायतवाही केली वा करण्यात येत
आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१६-०६-२०१६) :(१) सदर ननवेदन प्राप्त झाल्याचे आढळून आले नाही.

(२) हद. ८.१०.२०१५ रोिी आरोपीींनी क्यातदी व सामतेीदार याींना मारहाण करुन त्याींच्या
णखशनातील रक्ककम काढून घेतल्याची घ्ना घडली आहे . सदर प्रकरणी हदींडोशनी पोलीस ठाणे

येिे गन्
ु हा रजि क्र. ५६८/१५ कलम ३९४, ४२७, ३४ भा.दीं . वव. अन्वये गन्
ु हा नोंद करण्यात
आली असून आरोपी न्यायालयाच्या आदे शनानुसार िाममनावर मुक्कत आहे त.
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
श्री.क्षमेत्र लसध्दटे ि (जि.अहमदनगर) येथे अवैध धांदे मोठया प्रमाणात होत असल्याबाबत
(२७)

३३४२७ (२१-०१-२०१६).

श्री.बाळासाहे ब थोरात (सांगमनेर), श्री.भाऊसाहे ब िाांबळे

(श्रीरामपूर), श्री.अलमन पटे ल (मब
ुां ादे वी), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर) :
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

(१) श्री.मतेेत्र मसध्द्े क (जि.अहमदनगर) येिे अवैध धींदे मोठया प्रमाणात होत असल्याचे माहे
ऑगस््, २०१५ च्या दरम्यान ननदशनतनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, राज्यभरातन
ू या हठकाणी श्रध्दे ने येणा-या भाववकाींच्या सरु मतेेसाठी आणण या
मतेेत्राचे पाववत्र्य ह्कववण्यासाठी शनासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२२-०६-२०१६) :(१) हे खरे नाही.

(२) श्री मतेेत्र मसध्द्े क या हठकाणी भाववकाींचे सुरमतेेसाठी व या मतेेत्राचे पाववत्र्य ह्कवण्यासाठी

ननयममत पोलीसाींची गस्त व पेरोमलींग या भागात चालु असते. तसेच पींधरवाडा चति
ु ीमध्ये

िास्तीचा बींदोबस्त नमूद नतितमतेत्र
े ाचे हठकाणी नेमण्यात येतो. त्या माध्यमातून भाववकाींना
कोणत्याही प्रकारचा त्रास होणार नाही या साठी भाववकाींची दशनतनाच्या राींगा लावणे, वाहने
व्यवस्िीत पाककतग करुन घेण,े लाई्ची व्यवस्िा करणे इत्यादी व्यवस्िा मींहदर प्रशनासनाच्या
वतीने करुन घेणे या बाबतची कारवाई प्रशनासनाच्या वतीने करण्यात आलेली आहे .
(३) ननरीं क.

___________

मांब
ु ईतील मालाड (पव
ू )म इांहदर नगर येथे िायमस्वरुपी बीट पोलीस चौिी पभारणेबाबत
(२८)

३३६३९ (२२-०१-२०१६).

श्री.सनु नल प्रभू (हदांडोशी), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.जितेंद्र

आव्हाड (मुांब्रा िळवा), श्री.सुरेश लाड (ििमत), श्री.पाांडुरां ग बरोरा (शहापूर) :
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय

वव.स. १८३ (20)

(१) मुींबईतील हदींडोशनी ववधानसभा मतेेत्रातील मालाड (पूव)त , वपींपरी पाडा, इींहदरा नगर, प्े ल
नगर, सींिय नगर आदी दा् लोकवस्ती असलेल्या भागात स्िाननक रहहवाशनाींच्या सरु मतेतेसाठी
व गुन्हे गारी कारवायाींना रोखण्यासाठी इींहदरा नगर येिे कायमस्वरुपी बी् पोलीस चककी

उभारणेबाबतची मागणी स्िाननक लोकप्रनतननधीींनी मा.गह
ृ राज्यमींत्री महोदयाींना हदनाींक ११

्ेब्रुवारी, २०१५ रोिी वा त्या सुमारास स्िाननक िनतेच्या स्वामतेरीसह हदलेल्या लेखी
ननवेदनादवारे केली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्कत ननवेदनाच्या अनष
ु ींगाने शनासनात्े कोणती कायतवाही करण्यात आली वा
येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२०-०६-२०१६) :(१) होय, हे खरे आहे .
(२) व (३) कुरार पोलीस ठाणे कडून मुींबई याींनी हद. ११.९.२०१५ रोिीच्या पत्रान्वये मुींबई
महानगरपामलकेला सींिय नगर येिील राममलला मैदानातील पजश्चमेकडील िागा व त्यावर

बाींधकाम करण्याबाबत परवानगी मागीतली आहे . तिावप, मुींबई महानगरपामलकेडून सदरहू
परवानगी अदयाप न ममळाल्यामळ
ु े बी् चककीचे बाींधकाम करण्यात आलेले नाही.
___________

पमरगा (जि.पस्मानाबाद) येथील ४८ पोलीस ननवासस्थाने BOT तत्वावर वविलसत िरणेबाबत
(२९)

३३७९८ (२१-०१-२०१६).

श्री.ज्ञानराि चौगुले (पमरगा) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री

(१) उमरगा येिील ४८ पोलीस ननवासस्िाने बाींधा, वापरा, हस्ताींतरीत करा BOT तत्वावर
ववकमसत

करणेबाबत

उमरगा-लोहारा

येिील

लोकप्रनतननधी

याींनी

मा.मुख्यमींत्री,

पोलीस

अचधमतेक, उस्मानाबाद याींना हदनाींक १५ ऑक्क्ोबर, २०१५ रोिी वा त्यासम
ु ारास लेखी
ननवेदनादवारे ववनींती केली होती, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्कत ननवेदनाच्या अनुषींगाने कोणती कायतवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१५-०६-२०१६) :(१) होय.
(२) BOT तत्वाची कायतप्रणाली व व्याप्ती पाहता उमरगा येिील ४८ पोलीस ननवासस्िाने
बाींधा, वापरा, हस्ताींतरीत BOT तत्वावर ववकमसत न करता सदरची ननवासस्िाने सावतिननक
बाींधकाम ववभागामा्तत ववकमसत करण्याचा प्रस्ताव ववचाराधीन आहे .
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________

वव.स. १८३ (21)
सावदा (जि.िळगाांव) पोललस स्टे शनमध्ये िायमरत असलेले सहायि
(३०)

फौिदार याांनी आत्महत्या िरण्याचा इशारा हदल्याबाबत

३५८६३ (२१-०१-२०१५).

श्री.चांद्रिाांत सोनावणे (चोपडा) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री

(१) सावदा (जि.िळगाींव) पोमलस स््े शननमध्ये कायतरत असलेले सहायक ्किदार शनेख शनकील
शनेख दगू याींनी आपल्यावर होत असलेल्या अन्यायाची कैक्यत माींडून तसेच वररषठाींच्या
िाचामुळे कीं्ाळून आत्महत्या करण्याचा इशनारा जिल्हा पोमलस अचधमतेक व ववशनेष पोमलस
महाननररमतेकाींकडे हदनाींक १२ ऑगस््, २०१५ रोिीच्या सम
ु ारास हदला, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर तक्रारीची चककशनी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले त्यानुसार
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२३-०६-२०१६) :(१) होय.
(२) होय.
प्रश्नात नमूद स.्क.याींना सावदा पोलीस स््े शनन हद्दीतील चचनावल बब् येिे ननयुक्कत

करण्यात आले होते. त्याींच्या कामकािाच्या पध्दतीबाबत नागरीकाींनी नारािी व्यक्कती केली

होती ते िनतेशनी आरे रावीची भाषा करुन मोठमोठ्याने ओरडून धमकी दे तात तसेच गावातील
तीं्ामुक्कती सदस्य, सरपींच, ग्रामपींचायत सदस्य, प्रनतषठीत नागीरक याींच्याशनी उमत्पने
वागतात. याबाबत सदर स.्क. याींचे ववरुध्द ग्रामस्िाींनी पोलीस स््े शननला तक्रार अितही हदला

होता. त्याींचे बाबत काही अनुचचत प्रकार घडू नये तसेच कायदा सुव्यवस्िेचा प्रश्न ननमातण
होऊ पये तसेच पोलीस दलालची बदनामी होवू नये म्हणन
ू त्याींना चचनावल बी् मधन
ू काढून

िनरल ड्यु्ी हदली होती. त्याींच्या गैरवततनाबाबत त्याींचेवर ववरषठाींकडून काही कायतवाही होवू
नये म्हणून त्याींनी सदरचा तक्रार अित हदल्याचे ननषपन्न झाले आहे .
(३) ववलींब झालेला नाही.

___________

राज्य राखीव पोलीस बल प्रलशक्षमण िेंद्र नानववि, येथील
(३१)

प्रशासिीय व ननवासी बाांधिाम दरु
ु स्त िरण्याबाबत

३६६१५ (२१-०१-२०१६).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.राहूल िुल (दौंड) :

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) राज्य राखीव पोलीस बल ग् क्र. ७ व क्र. ५, प्रमशनमतेण केंद्र नानववि,येिील

नादरु
ु स्त

झालेले प्रशनासकीय व ननवासी बाींधकामाची दरु
ु स्ती करणे व नवीन बाींधकामास मींिुरी

दे ण्याबाबत स्िाननक लोकप्रनतननधी याींनी मा.मख्
ु यमींत्री याींना ऑक्क्ोबर, २०१५ वा त्या
दरम्यान ननवेदन हदले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास. सदर नादरु
ु स्त इमारतीींची दरु
ु स्ती करणे व नवीन बाींधकामास मींिरु ी दे ण्यासाठी
शनासनाने कोणती कायतवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ?

वव.स. १८३ (22)
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१५-०६-२०१६) :(१) होय.
(२) राज्य राखीव पोलीस बल ग् क्र. ५ व ७, दौंड येिील ननवासी इमारतीची दरु
ु स्तीसाठी
रुपये ४१.५३ को्ी, पोलीस प्रमशनमतेण केंद्र, नानवीि, दौंड येिील ननवासी व कायातलयीन
इमारतीींच्या दरु
ु स्तीसाठी ७.१६ को्ी आणण ९.६९ को्ी इतक्कया दरु
ु स्तीच्या कामाींच्या
अींदािपत्रकाींना मान्यता दे ण्यात आली आहे .
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

लभवांडी (जि.ठाणे) शहरातील िल्याण रोड येथील शाांतीनगर महहला
पोलीस ठाण्याची नववन इमारतीबाबत
(३२) ३६९९७ (२१-०१-२०१६).

श्री.रुपेश म्हात्रे (लभवांडी पूव)म :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) मभवींडी (जि.ठाणे) शनहरातील कल्याण रोड येिील शनाींतीनगर महहला पोलीस ठाण्याची
नववन इमारत सन २००५ मध्ये

बाींधून तयार झाल्यानींतरही महहला कोठडी तहमसल

कायातलयाच्या आवारातील सब िेलमध्ये स्िलाींतररत करण्यात आल्याचे माहे ऑगस््, २०१५
मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशनतनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, शनाींतीनगर महहला पोलीस ठाण्याची नववन इमारत बाींधून १० वषे पूणत होऊनही
सावतिननक बाींधकाम ववभागाकडून वगत झालेली नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर तहमसल कायातलयाच्या आवारात वाहने पाककांगसाठी िागा नसणे, िप्त
केलेली वाहने, मुद्देमाल ठे वण्यास िागा उपलब्लध नसल्याने ती वाहने ्ु्पािवर ककीं वा
रस्त्याच्याकडेला ठे वावी लागत असणे, पोलीस ठाण्यास मैदान उपलब्लध नसल्याने साप्ताहहक
परे ड घेता येत नसणे यासारख्या अनेक समस्या ननमातण होत आहेत, हे ही खरे आहे काय,
(४) असल्यास, उक्कत प्रकरणी शनासनाने कोणती कायतवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१५-०६-२०१६) :(१) मभवींडी शनहरात कल्याणरोड येिे शनाींतीनगर पोलीस
स््े शनन असन
ू पोलीस ठाण्यामध्ये महहला पोलीस कोठडी ककीं वा लॉकअप रुम नसन
ु पोलीस
ठाण्यातील महहला/पुरूष आरोपी हे सबिेल मभवींडी येिे ठे वण्यात येतात. तसेच सबिेल हे
शनाींतीनगर पोलीस ठाण्याच्या कायतमतेेत्रात येते.

(२) शनाींतीनगर पोलीस ठाण्याची इमारत सावतिननक बाींधकाम ववभागाकडून प्रॉप्ी बक
ु मध्ये
(पीआरबी) नोंद करण्यात आली आहे .

(३) व (४) शनाींतीनगर पोलीस ठाण्यातील िप्त केलेली वाहने तहमसल कायातलयाच्या आवारात
ठे वण्यात येत नसून पोलीस ठाण्याच्या आवारात तसेच शनाींतीनगर पोलीस चककीच्या आवारात
ठे वण्यात येतात.

पोलीस ठाण्यास मैदान नसल्याने परे ड भादवड प्रमशनमतेण केंद्राच्या मैदानावर घेण्यात येते.
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

वव.स. १८३ (23)
मुांबईतील अांधेरी साकिनािा व मालाड न्यू ललांि रोड येथील
दोन इमारतीांना लागलेली लभषण आग

(३३)

३७७९६ (२१-०१-२०१६).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.प्रशाांत बांब (गांगापूर) :

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) मुींबईतील अींधेरी साककनाका व मालाड न्यू मलींक रोड येिील दोन इमारतीींना लागलेली

मभषण आग ववझवताना हदनाींक ३१ ऑगस््, २०१५ रोिी वा त्या सुमारास अजग्नशनमन दलाचे
दोन िवान िखमी झालेले आहे , हे खरे आहे काय.

(२) असल्यास सदर प्रकरणी शनासनाने चककशनी केली आहे काय,
(३) असल्यास चककशनीत काय आढळून आहे व त्यानस
ीं ीताींवर कोणती कारवाई केली
ू ार सींबध
आहे वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२३-०६-२०१६) :(१) बह
ु ई महानगरपामलकेच्या अजग्नशनमन दलाच्या
ृ न्मींब

ननयींत्रण कमतेाच्या कायातलयीन नोंदीनुसार अींधेरी, साकीनाका येिे हदनाींक ३१ ऑगस््, २०१५
आग लागल्याची नोंद आढळून आली नाही.

परीं तु, हदनाींक ३०.०८.२०१५ रोिी सींध्याकाळी २०.५१ वािता अींधेरी येिील मे. प्रमख
ु

प्लाझा इमारत, कडीनल ग्रेमशनयस रोड, चकाला येिील इमारतीला आग लागली होती व त्या
आगीत अजग्नशनमन दलाचे २ िवाने िखमी झाले होती.

तसेच, मालाडा न्यु मलींक रोड येिे मे. पाच जस्प्रींग इमारत येिे हदनाींक ३०.०८.२०१५ रोिी

११.४६ वािता आग लागली होती व सदर आगीत कोणीही िखमी झाले नाही.

(२) व (३) सदर आगीची चककशनी बह
ृ न्मुींबई महानगपामलकेच्या अजग्नशनमन दलामा्तत
करण्यात

आली

असन
ू ,

सदर

चककशनीमध्ये

सदोष

असल्याचेआढळून आले आहे .

ववदयत
ु

प्रणालीमळ
ु े

आग

लागली

या प्रकरणी महापामलकेच्या अजग्नशनमन दलामा्तत अजग्नसुरक्षमतेततेच्या दृष्ीकोनातून

तपासणी करुन महाराषर आग प्रनतबींधक व िीव सींरमतेण उपाययोिना अचधननयम, २००६
अींतगतत सींबींचधताींवर नो्ीस बिावण्यात आली आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

वालशम जिल््यामध्ये शैक्षमणणि सांस्थेची बनावट िागदपत्रे,
बनावट लशक्िे बनवन
ू फसवणि
ू िेल्याबाबत
(३४)

३८७४५ (२१-०१-२०१६).

श्री.हररष वपांपळे (मनु तमिापरू ) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री

(१) वामशनम जिल््यामध्ये शनैमतेणणक सींस्िेची बनाव् कागदपत्रे, बनाव् मशनक्कके बनवन
ू
्सवणूक केल्याप्रकरणी मािी मशनमतेण उपसींचालक सहीत १४ िणाींववरुध्द गुन्हे दाखल
करण्यात आले आहे , हे खरे आहे काय,

वव.स. १८३ (24)
(२) असल्यास, सदर गुन््यानुसार त्याींच्यावर कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत आहे ,
(३)

नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१५-०६-२०१६) :(१) हे खरे आहे .
(२) सदर प्रकरणी पोलीस स््े शनन, मींगळूरपीर येिे अप. क्र. २४६/१५, भा.दीं .वव. कीम ४२०,
४६६, ४६७, ४७१, ४७३, ४८१, १८१, ४७४, ४०९, ३४ अन्वये १४ िणाींवर गुन्हा दाखल करण्यात
आला आहे .

सदर प्रकरणी ३ आरोपीींना अ्कपव
ू त िामीन मींिरू असन
ू अन्य आरोपीींना समिपत्र

दे ण्यात आले आहे.

(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
मुांबई महानगरपाललिेच्या रािावाडी हॉजस्पटलच्या हलगिीपणाबाबत
(३५)

३९००८ (२१-०१-२०१६).

श्री.सुरुपलसांग नाईि (नवापूर), प्रा.ववरें द्र िगताप (धामणगाव

रे ल्वे), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी) :

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील

काय :-

(१) मुींबई महापामलकेच्या रािावाडी हॉजस्प्लच्या हलगिीपणामळ
ु े २० वषीय तरुणाला गँगरीन

झाल्याने हाताची पाचही बो्े गमवावी लागली असल्याचे हदनाींक २५ ऑगस््, २०१५ रोिी वा
त्यासम
ु ारास ननदशनतनास आले, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

सदरील

तरुणाला

वैदयकीय

ननषकाळिीपणामळ
ु े

बो्े

गमवावी

लागली

असल्याने त्याने प्रशनासनाकडे रु.१० लाख नुकसान भरपाई ककीं वा नोकरी दयावी, अशनी मागणी
केली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्कत प्रकरणी शनासनाने कोणती कायतवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, त्याची सवतसाधारण कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२३-०६-२०१६) :(१) श्री.उमाकाींत माने, वय २० वषे याींना हद. ०१.१०.२००२
ते २५.१०.२००२ या कालावधीत मुींबई महापामलकेच्या रािावाडी रुग्णालयात ताप, आकडी व
आक्रमण वागणे या तक्रारी करीता भरती केले असता त्यावरील उपचारादरम्यान गँगरीन
झाल्याने त्याींच्या हाताची पाचही बो्े गमवावी लागली हे खरे आहे.

तिावप, सदर रुग्णालयामध्ये त्याींना योग्य ते उपचार त्वरीत हदले असून त्यामध्ये

कोणताही हलगिीपणा झालेला नाही.
(२) हे खरे आहे .

(३) व (४) श्री.उमाकाींत माने याींनी सदर प्रकरणी मा.उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या
याचचकेवर मा.न्यायालयाने हदनाींक ०६.०४.२००३ रोिी श्री.माने याींना महापामलका सेवेत
चतुिश्र
त ेणीत नोकर दे ण्याचे आदे शन हदले.

वव.स. १८३ (25)
त्यावर महानगरपामलका प्रशनासनाने मा.सवोच्च न्यायालयात ववशनेष न्यायीक याचचका
(SLP) दाखल केली. सदर याचचकेवर, श्री.उमाकाींत माने याींनी दाखल केलेल्या याचचकेबद्दल
सींबींचधत

पमतेकाराींनी

मा.उच्च

न्यायालयासमोर

आपली

बािू

माींडण्याचे

तसेच

मा.उच्च

न्यायालय प्रकरणी आधीच्या आदे शनाची अींमलबिावणी अिवा सुधररत आदे शन िे योग्य वा्े ल
ते दे ऊ शनकते असे आदे शन मा.न्यायालयाने पारीत केले.

सदर आदे शनास अनुसरुन महानगरपामलकेने मा.उच्च न्यायालयात नो्ीस ऑ् मोशनन

क्र. ५१३/२००३ दाखल केली.

सदर रर् वप्ीशनन व नो्ी ऑ् मोशननची एकबत्रकरण हदनाींक २४.०८.२०१५ रोिी
सुनावणी झाली. सुनावणी दरम्यान दोन्ही पमतेाींची बािु िकल्यानींतर मा.न्यायालयाने याींनी
श्री.माने याींना मानमसक व शनारररीक अपींगत्वामुळे महानगरपामलकेत चतुिश्र
त ेणी कामगार

म्हणून सेवेत सामावून घेणे सींयुक्कतीक ठरणार नाही, परीं तु नुकसान भरपाई दे ण्याबाबत ववचार
करण्यास महानगरपामलकेस अवधी हदला.

सदर प्रकरणी कोणताही हलगिीपणा झालेला नसल्यामुळे नुकसान भरपाई दे ता येणार

नसल्याचे महानगरपामलका प्रशनासनाचे मत मा.उच्च न्यायालयास कळववले आहे.

सदर प्रकरणी मा.उच्च न्यायालयाने सदर तरुणास हदनाींक २१ डडसेंबर, २०१५ रोिीच्या
आदे शनान्वये सदर तरुणास रुपये २१ लाख ८२ हिार ५०० इतकी नुकसान भरपाई दयावी असे
आदे शन हदले आहे त.

तिावप, सदर प्रकरणी कोणताही हलगिीपणा झाला नसल्याचे महानगरपामलकेचे मत
असल्यामळ
ु े , सदर प्रकरणी बह
ुीं ई महानगरपामलकेचे मा.सवोच्च न्यायालयात ववशनेषन्यानयक
ृ न्मब

याचचका दाखल केली आहे . सदर प्रकरणी न्यायप्रववष् असून, याबाबत पुढील आदे शन प्राप्त
झाल्यावर महापामलकेमा्तत योग्य ती कायतवाही करण्यात येईल.
___________
मुांबई मेरोच्या भाडेवाढीवर िायमस्वरूपी तोडगा िाढण्याबाबत
(३६)

४०१९३ (१६-०५-२०१६).

अॅड.आलशष शेलार (वाांद्रे पजश्चम), अॅड.पराग अळवणी

(ववलेपाले), श्री.नरें द्र पवार (िल्याण पजश्चम), श्री.सांिय िेळिर (ठाणे), श्री.प्रशाांत ठािूर
(पनवेल) :
(१)

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

मींब
ु ई मेरोच्या भाडेवाढीवर कायमस्वरूपी

तोडगा काढण्यासाठी

केंद्रीय नगरववकास

मींत्रालयाने या प्रकल्पाला मेरो िविी राम-वे या कायदयात आणण्याचे ठरववले असल्याचे माहे
िानेवारी २०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशनतनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, मुींबई शनहरातील सवतसामान्य प्रवाशनाींना मेरोच्या भरमसाठ भाडेवाढीपासून
कायमस्वरूपी

हदलासा

ममळण्यासाठी

हा

प्रकल्प

मेरो

िविी

राम-वे

आणण्यासाठी शनासनात्े कोणती कायतवाही करण्यात आली वा येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

या

कायदयात

वव.स. १८३ (26)
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२४-०६-२०१६) :(१) हे खरे आहे .
(२) वसोवा-अींधेरी-घा्कोपर हा प्रकल्प मेरो ॲक्क्मधून वगळण्याबाबत केंद्रीय शनहर ववकास
मींत्रालय नवी हदल्ली याींना ववनींती केली आहे.
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

पुणे शहरातील अल्पवयीन मुलाच्या दच
ु ािी वाहने चालवत
असताना झालेल्या अपघातात वाढ झाले बाबत

(३७)

४१०५९ (२८-०४-२०१६).

श्रीमती मेधा िुलिणी (िोथरुड) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री

(१) पुणे शनहरात माहे १ िानेवारी ते ३१ डडसेंबर, २०१५ याकाळात, ४१९ अपघात झाले या
पैकी ६८ अल्पवयीन मल
ु ाींचा मत्ृ यू झाला आहे हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास,प्रादे मशनक पररवहन ववभागाकडून दच
ु ाकी वाहने चालवण्यासाठी १८ वषत खालील
मुलाींना ननबांध असताना दे खील सरास दच
ु ाकी वाहने चालवत असल्याचे हे ननदशनतनास आले हे
ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत शनासनाने कोणती कायतवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२२-०६-२०१६) :(१) हे खरे नाही.
सन २०१५ मध्ये ४१९ प्राणाींनतक अपघातामध्ये १६ अल्पवयीन मल
ु ाींचा मत्ृ यू झाला आहे .

(२) हे खरे आहे .

(३) वाहतूक शनाखेकडून िनिागत
ू ववदयािी पालक याींना १८ वषातखालील
ृ ीचे कायतक्रम राबवन

मुलाींना दच
ु ाकी चालववण्यात दे ऊ नये याकरीता प्रबोधन केले िाते. सन २०१५ मध्ये १८
वषातखालील दच
ु ाकी चालववणाया ३४५ मल
ु ाींवर कारवाई करुन त्याींच्याकडून रु. १,२१,९००/-

एवढा दीं ड वसल
ू केला आहे . तसेच वाहतूक पोलीसाींकडून ववशनेष मोहहमा राबवून कारवाई केली
िाते.

(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

मुांबईतील मालाडच्या आप्पा पाडा मधील शौचालय दरु
ु स्ती व बाांधिाम िचरापेटी
मलननस्सारण वाहहनीच्या बाांधिाम व दरु
ु स्ती, रस्ते दरु
ु स्ती,बालवाडी

(३८)

४१७४१ (०४-०३-२०१६).

इ. िामाांमध्ये अपहार झाल्याबाबत

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

श्री.किसन िथोरे (मुरबाड) :

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) मुींबईतील मालाडच्या आप्पा पाडा मधील महाराषरनगर, पारे खानगर, प्रिमेशन नगर या
भागात शनकचालय दरु
ु स्ती व बाींधकाम कचरापे्ी मलननस्सारण वाहहनीच्या बाींधकाम व दरु
ु स्ती,

रस्ते दरु
ु स्ती, बालवाडी इ.३१ प्रकारच्या कामाींच्या खोट्या ननववदा काढून प्रभाग अचधकारी

वव.स. १८३ (27)
दे वेंद्रकुमार िैन ठे केदार व इतर सवत सींबींचधताींच्या सींगनमताने काम न करताच तब्लबल १ को्ी
२५ लमते रुपयाींची दे यके काढून अपहार केल्याचे माहे िानेवारी, २०१६ वा त्यादरम्यान
ननदशनतनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याबाबत शनासनाने चककशनी केली आहे काय,
(३) असल्यास, चककशनीअींती खोट्या ननववदा काढून काम न करताच दे यके काढणाया
महानगरपामलकेच्या अचधकायाींवर तसेच सींगनमत करणाया ठे केदार व इतर याींच्यावर
शनासनाने कोणती कारवाई केली

वा करण्यात येत आहे.

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२९-०३-२०१६) :(१) सदर प्रकरणी ववववध कामाींमध्ये आढळलेल्या
अननयममतताींबाबत एवप्रल, २०१५ मध्ये तक्रार प्राप्त झाली होती.
(२) सदर प्रकरणी बह
ु ई महानगरपामलकेमा्तत प्रािममक चककशनी सरु
ु आहे.
ृ न्मींब
(३)

प्रािममक

चककशनीमध्ये

सकृतदशनतनी

दोषी

आढळून

येणाया

कमतचायाववरुध्द

महापामलकेमा्तत ननयमानस
ु ार मशनस्तभींगाची कारवाई करण्यात येईल.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

ठाणे शहरातील वाहतूि िोंडीची समस्या सोडववण्याबाबत
(३९)

४१९२९

(०५-०३-२०१६).

श्री.जितेंद्र

आव्हाड

(मुांब्रा

िळवा),

श्री.शलशिाांत

लशांदे

(िोरे गाव), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्री.सुरेश लाड (ििमत), श्री.ियांत पाटील (इस्लामपूर) :
सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) ठाणे शनहरातील वाढत्या लोकसींख्येमुळे हदवसेंहदवस ठाणे शनहरातील वाहतक
कोंडीची
ू
समस्या गींभीर बनलेली असल्याने ठाणे शनहरातील रस्त्याींचे रखडलेले प्रकल्प तातडीने मागी

लावण्याची मागणी लोकप्रनतननधीींनी मा.मख्
ु यमींत्री तसेच आयक्क
ु त, ठाणे महानगरपामलका
याच्याकडे माहे िानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान केलेली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर प्रकरणी ठाणे शनहरातील रखडलेल्या रस्त्याचे प्रकल्प पुणत करण्यासाठी
कोणती कायतवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची सवतसाधारण कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२१-०३-२०१६) :(१) हे अींशनत: खरे आहे .
ह्कुजिनी वाडी ते हॅप व्हॅली तसेच हदवा स््े शनन ते आगासन या रस्त्याचे प्रकल्प मागी

लावण्याची मागणी केली आहे.

(२) उक्कत रस्त्याींपैकी ह्कुजिनी वाडी ते हॅपी व्हॅली या रस्त्याचे काम माहे िानेवारी, २०१६
मध्ये सुरु केले असन
ू माचत, २०१६ अखरे पयांत पूणत होईल. तसेच हदवा स््े शनन ते आगासन या
कामाचे आराखडे व प्रकल्प तयार करण्याची कायतवाही सुरु आहे .
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

वव.स. १८३ (28)
मुांबई-पुणे-नालशिला िोडणाऱया ईस्टनम एक्स्पेस हायवेवरील िोपरी पड्डाणपुलाच्या
चार अनतररक्त लेन वाढववण्याच्या िामास आवश्यि ननधी पपलब्ध िरुन दे ऊन
सदरचे िाम लविर पण
ु म िरण्याबाबत
(४०)

४१९७१ (१९-०३-२०१६).

श्री.जितेंद्र आव्हाड (मांब्र
ु ा िळवा), श्री.हसन मश्र
ु ीफ (िागल),

श्री.पाांडुरां ग बरोरा (शहापूर), श्री.सुरेश लाड (ििमत), श्री.ियांत पाटील (इस्लामपूर), श्री.शलशिाांत
लशांदे

(िोरे गाव),

श्री.रुपेश

म्हात्रे

(लभवांडी

पूव)म ,

श्री.शाांताराम

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

मोरे

(लभवांडी

ग्रामीण) :

(१) मींब
ु ई-पण
ु े-नामशनकला िोडणाया ईस््नत एक्कस्पेस हायवेवरील कोपरी उड्डाणपल
ु ाच्या चार

अनतररक्कत लेन वाढववण्याच्या कामास आवश्यक ननधी उपलब्लध करुन दे ऊन सदरचे काम पुणत
करण्यात येणार आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर प्रकरणी आवश्यक ननणतय घेऊन त्यानस
ु ार पढ
ु े कोणती कायतवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(३) सदर उड्डाणपल
ू ाच्या रुीं दीकरणाच्या कामास केव्हा सरु
ु वात होणार आहे , नसल्यास,
ववलींबाची सवतसाधारण कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (३१-०३-२०१६) :(१) होय.
(२) सदर प्रकल्पाचे सववस्तर सवेमतेण, डडझाइन व अींदािपत्रक बनववण्याकररता मींब
ु ई महानगर
प्रदे शन ववकास प्राचधकरणामा्तत ननयुक्कत सल्लागाराींस हद. १०.१२.२०१५ रोिी कायातदेशन दे ऊन
कामास सुरुवात करण्याच्या सूचना दे ण्यात आल्या आहे त.

(३) सदर कामाचा सववस्तर प्रकल्प अहवाल हदनाींक २९.०२.२०१६ रोिी मुींबई महानगर प्रदे शन

ववकास प्राचधकरणास प्राप्त झाला असून त्याची पडताळणी त्याींच्या स्तरावर सुरु आहे . सदर

कामाची ननववदा प्रकक्रया पण
ू त झाल्यानींतर प्रत्यमते कामास पावसाळ्यानींतर ऑक्क्ोबर, २०१६
मध्ये सुरुवात होऊन त्यानींतर ३ वषातच्या कालावधीत काम पूणत होणे अपेक्षमतेत आहे .
___________

वपांपरी धचांचवड महानगरपाललिा अांतगमत यशवांत चव्हाण स्मत
ृ ी
रुग्णालयातील डॉक्टराांच्या हलगिीपणाबाबत

(४१)

४३६६५ (१३-०५-२०१६).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.बाबुराव पाचणे (लशरुर) :

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) वपींपरी चचींचवड महानगरपामलका अींतगतत यशनवींतराव चव्हाण स्मत
ृ ी रुग्णालयामध्ये
डॉक्क्राच्या हलगिीपणामुळे हदनाींक १६ सप््ें बर २०१५ रोिी श्री. बाळासाहे ब हररभाऊ दें डगे या
रुग्णास एक पाय गमवावा लागला, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, व्हे री कोि व्हे न या आिारासाठी दाखल झालेल्या रुग्णाच्या पायाची शनस्त्रक्रीया
करताना डॉक्क्राींच्या हलगिीपणामुळे मुख्य रक्कतवाहीनी कापली गेल्याने पायास गँगरीन होवन
ू
पाय कापवा लागला आहे , हे ही खरे आहे काय,

वव.स. १८३ (29)
(३) असल्यास, सदर रुग्णास वपींपरी चचींचवड महापामलकेने नक
ु सान भरपाई म्हणून अवघे ३
लाख रुपये दे ण्याचे कबूल केले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, यशनवींतराव चव्हाण स्मत
ृ ी रुग्णालयातील सींबींधीत दोषी डॉक्क्राींवर कारवाई

करुन सींबींधीत रुग्णास भरघोस मोबदला दे णेबाबत शनासन स्तरावरुन कुठली कायतवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२४-०६-२०१६) :(१) हे खरे आहे .
(२) हे खरे आहे .
(३) हदनाींक २७.१.२०१६ रे ािी श्री.दें डगे याींना अितसहाय्य म्हणून ३,००,०००/- रुपये दे णेबाबतचा
प्रस्ताव सादर करण्यात आलेला होता. परीं तु स्िायी सममतीने ठराव क्र. १४८३३, हदनाींक
२९.१.२०१६ अन्वये सदरचा ववषय ्े्ाळला.

यशनवींतराव चव्हाण स्मत
ृ ी रुग्णालयामध्ये श्री.दें डगे याींच्यावर केलेल्या शनस्त्रकक्रयेकररता

आलेला खचत रक्ककम रुपये ४३,०९३/- मा् करण्यात आले आहे .

(४) सदर प्रकरणी वपींपरी चचींचवड महानगरपामलकेमा्तत हदनाींक २२.२.२०१६ अन्वये बी.िे.
वैदयकीय

महाववदयालयाचे

अचधमतेक

याींना

सममती

स्िापन

करुन

चककशनी

करणेबाबत

कळववण्यात आले. त्यानस
ु ार स्िापन झालेल्या सममतीने हदनाींक १८.३.२०१६ अन्वये वपींपरी-

चचींचवड महानगरपामलकेला सादर केलेल्या अहवालातील मशन्ारशनीनुसार डॉ.मनन मसींग याींना
हदनाींक ३.१२.२०१५ अन्वये वायसीएम रुग्णालय त्याींची सेवा समाप्त करण्यात आलेली आहे.
तसेच डॉ.मनन मसींग याींची महाराषर मेडीकल ककन्सीलकडे असलेली नोंदणी रद्द करणेकामी
मशन्ारस करण्यात आलेली आहे. तसेच बी.िे. वैदयकीय महाववदयालय, पुणे याींचेकडील
अहवाल

ववचारात घेता प्रस्तत
ु प्रकरणासाठी िबाबदार / दोषी आढळलेल्या डॉ.मनोि दे शनमख
ु ,

वैदयकीय अचधमतेक, डॉ.रािेशन गोरे , भुलतज्ञ डॉ.सींिय पाडाळे , सितन श्रीमती इड्रीना िॉन,
मसस््र इन्चाित, श्रीमती वषात राऊत, स््ा्नसत व श्रीमती ियश्री कींु भार, स््ा्नसत याींची

प्रस्तुत प्रकरणी िबाबदारी ननजश्चत करुन प्रशनासकीय कारवाई करणेकामी ववभागीय चककशनी
प्रस्ताववत करण्यात आलेली आहे .
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

मुांबईतील एमएमआरडीए अांतगमत दहहसर-अांधेरी मेरो मागम, बीिेसी-चुनाभट्टी पड्डाणपुल,
डॉ.बाबासाहे ब आांबेडिर याांचे स्मारि आणण मुांबई मेरो रे ल िापेरे शनचा

(४२)

िुलाबा-वाांद्रे-सीप्झ या प्रिल्पाांबाबत

४४३४७ (०७-०५-२०१६).

श्रीमती तप्ृ ती सावांत (वाांद्रे पूव)म , श्री.मांगलप्रभात लोढा

(मलबार हहल), श्री.अिय चौधरी (लशवडी) :
करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा

(१) मुींबईतील एमएमआरडीए अींतगतत दहहसर-अींधेरी मेरो मागत, बीकेसी-चुनाभट्ी उड्डाणपुल,
डॉ.बाबासाहे ब आींबेडकर याींचे स्मारक आणण मुींबई मेरो रे ल कापोरे शननचा कुलाबा-वाींद्रे-सीप्झ या
प्रकल्पाींची कामे पूणत करण्याचे ननयोिन केले आहे , हे खरे आहे काय,

वव.स. १८३ (30)
(२) असल्यास, सदर कामाींना ककती ननधीची तरतूद करण्यात आली आहे तसेच या प्रकल्पाने
बाधीताींचे पुनवतसनाबाबत कोणती कायतवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२४-०६-२०१६) :(१) हे खरे आहे .
(२) सदर कामासाठी सन २०१६-१७ या अितसींकल्पीय वषातत रु. ५.०० को्ीची तरतूद मुींबई
महानगर प्रदे शन ववकास प्राचधकरणामा्तत करण्यात आली असन
सदर प्रकल्पाने बाचधत
ू
प्रकल्पग्रस्ताचे पन
त साहत धोरणानस
ु वतसन मींब
ु ई नागरी पररवहन प्रकल्पाच्या पन
ु वतसन व पन
ु व
ु ार
करण्याचे ननयोजित आहे.
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
ठाणे येथील टे क्सन िांपनीने सन १९८१ ते २०१५ या िाळात
िामगाराांना रोिगारापासून वांधचत ठे वल्याबाबत
(४३)

४४५२५ (०५-०३-२०१६).

श्री.सांिय िेळिर (ठाणे) :

सन्माननीय िामगार मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) ठाणे येिील ्े क्कसन कींपनीने सन १९८१ ते २०१५ या काळात कामगाराींना रोिगारापासून
वींचचत ठे वले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, अन्यायग्रस्त कामगाराींनी कामगार न्यायालयात धाव घेतली असता कामगाराींना
कामावर घेण्याचे व मागील पगार दे ण्याचे न्यायालयाने आदे शन हदले आहे त, हे खरे आहे त
काय,
(३) सदर प्रकरणी कींपनीचे मालक, व्यवस्िापन याींचेबरोबर माहे ऑक्क्ोबर, २०१५ मध्ये वा
त्या दरम्यान शनासनस्तरावर बैठक होउन उपरोक्कत कींपनीचे कामगाराींना न्याय दे ण्याबाबत
धोरण ठरले होते, हे खरे आहे काय,

(४) असल्यास, सदर प्रकरणी शनासनाने कोणती कायतवाही केली वा करण्यात येत आहे
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. प्रिाश मेहता (१८-०३-२०१६) :(१) कामगाराींनी हदनाींक ११ मे १९८१ पासून सरु
ु केलेला सींप
मागे घेऊन व्यवस्िापनाने त्याींना (ननलींबबत केलेले कामगार वगळून) कामावर रुिू करुन

घ्यावे अशना प्रकारचे आदे शन मा.औदयोचगक न्यायालय, ठाणे याींनी हदनाींक ११ ऑगस््, १९८६
रोिी पाररत केलेले होते. या आदे शनाींववरुध्द कामगार सींघ्नेने मा.उच्च न्यायालय, मुींबई येिे

याचचका क्र. ४६३९/१९८६ दाखल केली होती. या याचचकेत मा.उच्च न्यायालयाने हदनाींक
२३.१०.१९८६ रोिी औदयोचगक न्यायालय िो वाढीव कालावधी दे ईल त्या कालावधीमध्ये
कामगाराींना हिर करुन घ्यावे असे आदे शन हदले. त्यानुसार औदयोचगक न्यायालय, ठाणे याींनी

हदनाींक ०९.०१.१९८७ रोिी असे आदे शन पाररत केले की, कामगाराींना हदनाींक १९.०१.१९८७ पयांत
व्यवस्िापनाने कामावर रुिू करुन घ्यावे, मा.उच्च न्यायालयाने याचचका क्र. २५८०/१९८७ मध्ये

वव.स. १८३ (31)
हदनाींक ०९/०१/१९८७ चे औदयोचगक न्यायालयाचे आदे शन हदनाींक ०३.१२.१९८७ रोिी रद्दबातल
ठरववले तदनींतर ४.१२.१९८७ रोिी कामावर हिर होण्यासाठी गेले असता हमीपत्र न हदल्यामुळे
व्यवस्िापनाने त्याींना कामावर हिर करुन घेतले नाही.

(२) मा.औदयोचगक न्यायालय, ठाणे याींनी तक्रार युएलपी क्र. ४५९/१९८७ मध्ये हदनाींक
२८.१०.१९९३रोिी असा ननणतय हदला आहे की, ज्या कामगाराींनी हदनाींक १२.१०.१९९० रोिीच्या

करारानुसार रािीनामा हदला नाही. त्या कामगाराींना कामावर घेण्याबाबत व त्याींचे पगार
दे ण्याबाबत आदे मशनत केले आहे .
(३)

मा.औदयोचगक

न्यायालयाच्या

हद.

२८/१०/१९९३

च्या

अन्वयािातबाबत

कामगार

व

व्यवस्िापन याींच्या भूममका परस्परववरोधी आहे त. कामगाराींनी रािीनामा हदला आहे अशनी

भूममका घेउन
ु व्यवस्िापन कामगाराींस कामावर रुिू करून घेत नाही, ही व्यवस्िापनाची

भूममका कामगाराींना मान्य नसल्याने त्याींनी याबाबत मा.औदयोचगक न्यायालय, ठाणे येिे

तक्रार क्र. १५१/१९९४ व सींककणत तक्रारी क्र.१२/२००० ते ३३/२००० (२२ तक्रारी) दाखल केलेल्या
होत्या. सदरहू सवत तक्रारी मा.औदयोचगक न्यायालयाने हद. १०/२/२००३ च्या आदे शनान्वये
नामींिूर केल्या मा.औदयोचगक न्यायालयाच्या हद. २८/१०/१९९३ च्या आदे शनाववरुध्द २२

कामगाराींनी मा.उच्च न्यायालय, मुींबई येिे याचचका क्र. ६४४८/२००३ दाखल केली असून ती
सदय:जस्ितीत न्यायप्रववषठ आहे.

दरम्यान कामगाराींचे हदनाींक ६/७/२०१५ रोिीचे ननवेदन कामगार उप आयक्क
ु त, ठाणे

कायातलयास प्राप्त झाले होते. व्यवस्िापन व ननवेदनकते कामगार याींना चचे करीता कामगार

उप आयुक्कत, ठाणे कायातलयात हदनाींक ५/८/२०१५ ते हद. २०/१०/२०१५ या कालावधीत
चचेकरीता वेळो वेळी बोलववण्यात आले होते. तिावप, एक वेळची उपजस्िती वगळता
व्यवस्िापनाच्या अनप
ु जस्ितीमळ
ु े चचात/समझोता घडून येऊ शनकला नाही.

(४) १९८१ साली उद्भवलेल्या वववादामध्ये कामगार/कामगार सींघ्ना व व्यवस्िापनाने न्यानयक
प्रकक्रयेचा अवलींब केलेला असन
ू त्यामधीलववववध ननणतय व त्याींचे अन्वयाित ही बाब हा न्याय
प्रकक्रयेचाच भाग असल्याने हे प्रकरण सदय:जस्ितीत मा.उच्च न्यायालयासमोर न्यायप्रववषठ
आहे .
तिावप, सदर प्रकरणी खालीलप्रमाणे कायतवाही / कारवाई करण्यात आलेली आहे.
१) व्यवस्िापनाचा कामगार कपातीचा अित शनासनाने हद.१३/१/१९८७ रोिी नाकारलेला आहे .
२) वववादात मागत काढण्यासाठी शनासन व कामगार कायातलयाच्या स्तरावर १९८१ ते १९८५
च्या दरम्यान बैठका आयोजित करण्यात आल्या होत्या. परीं तु त्यामध्ये मागत ननघून शनकला
नाही.

३) हद. ५/८/२०१५ ते २०/१०/२०१५ या कालावधीत व्यवस्िापन व तक्रारदार कामगार याींच्या
बैठका

आयोजित

करण्यात

आल्या,

परीं तु

केवळ

एका

वेळची

उपजस्िती

वगळता

व्यवस्िापनाच्या अनुपजस्ितीमुळे मागत ननघू शनकला नाही.

४) व्यवस्िापनात्े सादर करण्यात आलेल्या हद.२७/३/२०१५ रोिीचा कामगार ववभागाने ना

हरकत प्रमाणपत्र ममळणेबाबतचा अित नामींिरू करण्याचे मतेेत्रीय कायातलयामा्तत प्रस्ताववत
करण्यात आले आहे .

वव.स. १८३ (32)
५) मतेेत्रीय कामगार कायातलयाच्या अींमलबिावणी यींत्रणेमा्तत आस्िानेस ककमान वेतन
अचधननयम, १९४८ , वेतन

प्रदाने अचधननयम, १९३६ बोनस प्रदान अचधननयम, १९६५ उपदान

प्रदान अचधननयम, १९७२ प्रसनु त लाभ अचधननयम, १९६१ व ककमान घरभाडे भत्ता अचधननयम,
१९८३ अींतगतत ननरीमतेण शनेरे हदनाींक २९/१०/२०१५ रोिी सींमत करण्यात आले होते. सदरहू
ननरीमतेणात आढळून आलेल्या त्रु्ीींच्या पुतत
त ा व्यवस्िापनाने न केल्याने ककमान वेतन

अचधननयम, १९४८, प्रसुत लाभ अचधननयम, १९६१ व ककमान घरभाडे भत्ता अचधननयम, १९८३
अींतगतत प्रिम वगत न्यायदीं डाचधकारी ठाणे याींचेसमोर ख्ले दाखल करण्यात आले आहे त. वेतन

प्रदान अचधननयम, १९३६, बोनस प्रदान अचधननयम, १९६५ व उपदान प्रदान अचधननयम १९७२
अींतगतत ख्ले दाखल करण्याची कायतवाही सुरु आहे .
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
मांब
ु ईतील धारावी पन
ु ववमिासाबाबत

(४४)

४४९३१ (१७-०५-२०१६).

श्री.बाळासाहे ब थोरात (सांगमनेर), श्री.प्रिाश सुवे (मागाठाणे),

श्री.सदा सरवणिर (माहहम), श्री.सांिय पोतनीस (िललना), श्री.सुननल प्रभू (हदांडोशी), श्री.सुननल
राऊत (ववक्रोळी), श्री.सुननल लशांदे (वरळी), श्रीमती तप्ृ ती सावांत (वाांद्रे पूव)म :

सन्माननीय

गह
ृ ननमामण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मुींबईतील धारावीतील झोपडीधारकाींना ३५० चकरस ्ु्ाींचे घर दे ण्याचे आणण पुनववतकासाच्या
ननववदा काढण्याची घोषणा मा. मुख्यमींत्री महोदयाींनी माहे िानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्या
दरम्यान केली हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्कत प्रकल्पातील सेक्क्र १ ते ४ च्या पुनववतकासामध्ये ककती हिार
झोपडपट्ीधारकाींना ककती स्क्कवेअर ्ु्ाचे घर दे ण्यात येणार आहे ,

(३) असल्यास, धारावी पुनववतकासाला धारावीकराींचा ववरोध असल्याचे ननदशनतनास आले, हे ही
खरे आहे काय,

(४) असल्यास, धारावी झोपडपट्ीचा पन
ु ववतकास रखडलेला असल्याने शनासनाने केलेल्या
घोषणेप्रमाणे धारावी पन
ु ववतकासाबाबत कोणती कायतवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. प्रिाश महे ता (२३-०६-२०१६) :(१) हदनाींक २४.०९.२०१५ रोिी मा.गह
ृ ननमातण याींच्या बैठकीत
धारावीतील पात्र झोपडीधारकाींना ३०० चक.्ु् अचधक ्ींिीबल च्ई मतेेत्र ननदे शनकाींमधून नीशन,

प्लॉवर बेड व ऑनातमें्ल प्रोिेक्कशनन दे ण्याचे ठरले व त्यास मा. मख्
ु यमींत्री याींनी हदनाींक
१३.१०.२०१५ रोिी सहमती हदली. तदनींतर हद. ०६.०१.२०१६ रोिी मा.मुख्यमींत्री महोदय याींच्या

अध्यमतेतेखालील बैठकीत सेक्क्र क्र. १ ते ४ च्या ननववदा दस्तािविाींच्या प्रारुप तरतूदीस व
ननववदा प्रमसध्द करण्यात मींिरू ी दे ण्यात आली

(२) प्रािममक सवेमतेणानुसार धारावी पुनवतसन प्रकल्पाच्या सेक्क्र क्र. १ ते ४ मधील ननवासी /

अननवासी गाळे धारकाींची सींख्या ४९,७७८ इतकी आहे, असे धारावी पुनवतसन प्रकल्पाने कळववले
आहे .

वव.स. १८३ (33)
(३) प्रकल्प मतेेत्रातील इमारती व चाळीींमधील काही रहहवाश्याींची अचधक च्ई मतेेत्र सदननकेची
तसेच स्वयींववकासाची मागणी आहे .
(४) धारावी पन
ु वतसन प्रकल्पाच्या सेक्क्र क्र. १ ते ४ कररता िागनतक स्तरावर ननववदा
मागववण्यात आल्या आहे त. त्यात ननववदादाराींनी ई-ननववदा सादर करावयाची अींनतम तारीख
३० िुल,ै २०१६ अशनी आहे .
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

िल्याण - अांबरनाथ मुख्य रस्त्याांचे रुां दीिरणाची वविास िामे तातडीने िरणेबाबत
(४५)

४६४४९ (१६-०५-२०१६).

श्रीमती ज्योती िलानी (पल्हासनगर) :

सन्माननीय

मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) उल्हासनगर महानगरपामलका हद्दीतील कल्याण-अींबरनाि या मुख्य रस्त्याींचे रुीं दीकरणाचा
ववकास कामाींना आग्रहाने प्राधान्य दे ऊन पुरवणी अींदािपत्रकात समाववष् करावा अशना

आशनयाचे ननवेदन मा. लोकप्रनतननधीनी मुींबई महानगर प्रदे शन ववकास प्राचधकरण मुींबई ्याींना
हदनाींक १८ िानेवारी,२०१६ रोिी हदले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास कल्याण-अींबरनाि रोडमध्ये बाचधत असलेले अनतक्रमणे ननषकामसत करून
िवळपास एक महहन्याच्यावर झाला असूनही रस्त्याचे ववकासकाम वेळेवर न झाल्याने
व्यापायामध्ये तसेच नागररकाींमध्ये नारािीचे वातावरण ननमातण झाले आहे , हे ही खरे आहे
काय,
(३) असल्यास सदर रस्त्याच्या दत
त ा असलेले ग्ारे तींब
वाहत असन
नागररकाींच्या
ु ्
ु न
ू
ू
आरोग्यास धोका ननमातण होत असून वाहनचालकाींना त्रास होत असल्याचे ननदशनतनास येत आहे ,
हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, सदर रस्त्याच्या ववकासकामे सुरु होण्यासाठी शनासनाने कोणती उपाययोिना
केली वा करण्यात येत आहे .

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२४-०६-२०१६) :(१) हे खरे आहे .
(२), (३), (४) व (५) उल्हासनगर महानगरपामलका हद्दीतील कल्याण-अींबरनाि या मुख्य
रस्त्याचे अनतक्रमणे ननषकामसत भागातील रुीं दीकरणाचे कामास सदय ट:जस्ितीत मींब
ु ई महानगर

प्रदे शन ववकास प्राचधकरणाींतगतत मींिूरी नाही. प्राधान्य, ननकष व ननधीच्या उपलब्लधतेनस
ु ार
प्राचधकरणामा्तत सदरचे काम हाती घेण्याचे ननयोिीत आहे.
___________
नाांदेड जिल्हयातील औद्योधगि प्रलशक्षमण सांस्थेत आिारण्यात आलेल्या शुल्िाबाबत
(४६)

४६९८२ (१३-०५-२०१६).

श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड पत्तर) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

वव.स. १८३ (34)
(१) नाींदेड जिल्हयातील औदयोचगक प्रमशनमतेण सींस्िेतील ववदयार्थयाांना प्रवेशनाच्या वेळी १०००
रुपये प्रवेशन शनुल्क आकारण्यात आले असल्याचे ननदशनतनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, राज्यात दषु काळ असल्याने कोणतेही शनल्
ु क आकारु नये असे शनासनाचे धोरण
असताींनाही शनुल्काची आकारणी करण्यात आल्याची बाब माहे िानेवारी-२०१६ च्या पहहल्या
सप्ताहात ननदशनतनास आली आहे हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास याबाबत शनासनाने कोणती कायतवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२३-०६-२०१६) :(१) हे अींशनत: खरे आहे .
(२) हे खरे नाही.
(३) राज्यातील शनासकीय / अशनासकीय औदयोचगक प्रमशनमतेण सींस्िेतील प्रवेशन प्रकक्रयेच्यावेळी
प्रमशनमतेणािीकडून रुपये १०००/- सींस्िा ववकास शनल्
ु क आकारण्यात आले होते. तिावप,
यासींदभातत शनासनाने सदर शनुल्क परत करण्याचे आदे शन हदलेले आहेत.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
म्हाडाच्या ननधीतन
ू बाांधण्यात आलेल्या बालवाडी, योगािेंद्र व समाििल्याण
िेंद्र अनधधिृत सांस्थाच्या ताब्यातन
ू सोडववण्याबाबत

(४७) ४७४८४ (१४-०३-२०१६).

श्री.अलमत साटम (अांधेरी पजश्चम) :

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय गह
ृ ननमामण

(१) मुींबई उपनगरातील अींधेरी (प) नेहरु नगर येिील अण्णा चाळीमधील बालवाडी, िुहू वसोवा
मलींक रोड येिील योगा केंद्र, िेव्हीपीडी १३ वा रोडवरील समािकल्याण केंद्र, वायरलेस

रोडवरील बालवाडी म्हाडाच्या ननधीतून बाींधण्यात आले असल्याचे माहे नोव्हें बर २०१५ च्या
सम
ु ारास ननदशनतनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर बालवाडी, योगाकेंद्र, समािकल्याण केद्र, या िागा अनचधकृत सींस्िाींनी
चगळीं कृत केलेल्या आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर सींस्िाींबरोबर म्हाडाचा कुठल्या ही प्रकारचा करार झालेला नाही, हे खरे
आहे काय,

(४) असल्यास, उक्कत प्रकरणी शनासनाने कोणती कायतवाही केली अिवा करण्यात येत आहे
(५) नसल्यास, याबाबत ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. प्रिाश मेहता (१६-०६-२०१६) :(१) म्हाडाकडून प्राप्त अहवालानुसार अण्णा चाळ, ममठीबाई

कॉलेि समोरील, नेहरुनगर येिील समािकल्याण केंद्र, िह
ु ू वसोवा मलींक रोड कपासवाडी
येिील योगा केंद्र, िुहू १३ वा रस्ता, लो्स आय रुग्णालय समोरील समाि कल्याण केंद्र या
वास्तू मुींबई झोपडपट्ी सुधार मींडळामा्तत बाींधण्यात आलेल्या आहेत.

वव.स. १८३ (35)
तिावप, वायरलेस रोड, िुहू गल्ली, येिील बालवडीचे बाींधकाम हे मुींबई झोपडपट्ी सुधार

मींडळामा्तत करण्यात आलेले नाही.
(२) व (३) हे खरे नाही.
(४) व (५) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
पदगीर येथे पपमाहहती िायामलय सुरु िरणे बाबत
(४८)

५०११६ (२०-०४-२०१६).

श्री.सध
ु ािर भालेराव (पदगीर) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री

(१) उदगीर जिल्हा लातरू सह दे वणी, िळको् चाकूर, मशनरुरानान्त्पाल, अहमदपरू तालक्क
ु यातील

दै ननक कायतक्रम व ववकास कामना गती दे ण्यासाठी स्वतींत्र व स्वयीं पूणत उपमाहहती कायातलय
सुरु करावे अशनी मागणी सप््ें बर २०१५ च्या दरम्यान स्िाननक लोकप्रनतननधी याींनी शनासनाकडे
मागणी केली आहे , हे खरे आहे काय,.

(२) असल्यास,या मागणीनस
ु ार शनासनाने सदर कायातलय सुरु करण्यासाठी स्वतींत्र पदननममतती
करून सवत सामग्र
ु ीसह उदगीर येिे
काय

उपमाहहती कायातलय सरु
ु करणार आहे , हे ही खरे आहे

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२३-०६-२०१६) :(१) होय.
(२) नाही.
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

पण
ु े शहरातील िौटुांबबि न्यायालयातील समप
ु दे शि घटस्पोट लमळवन
ू
दे ण्यासाठी महहलाांिडून पैशाांची मागणी िररत असल्याबाबतत

(४९)

५१९९७ (२०-०५-२०१६).

श्री.लक्ष्मण िगताप (धचांचवड) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

(१) पुणे शनहरातील कक्ुींबबक न्यायालयातील समुपदे शनक महहलाींकडून पैशनाींची मागणी करुन

घ्स््ो् ममळवून दे ण्यासाठी प्रयत्न करत असल्याचे माहे िानेवारी, २०१६ मध्ये ननदशनतनास
आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, एका वपडीत महहलेने याबाबत मा.न्यायालयाकडे तक्रारही केली आहे , हे हह खरे
आहे काय,
(३) असल्यास, उक्कत प्रकरणी कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. १८३ (36)
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२०-०६-२०१६) :(१) होय, हे खरे आहे .
(२) होय. हे खरे आहे .
(३) सदर लेखी तक्रार कक्ुींबबक न्यायालय, पण
ु े याींचेमा्तत मा.उच्च न्यायालय, मींब
ु ई याींचेकडे
पुढील कायतवाहीसाठी सादर करण्यात आली आहे .

कक्ुींबबक न्यायालय, पुणे याींच्या आदे शन क्र. आस्िा/१०/२०१६, हद. ११.०१.२०१६ अन्वये

सींबींचधत समुपदे शनकाकडून समुपदे शननाचे सवत काम पुढील आदे शन होईपयतत काढून घेण्यात आले

आहे . तसेच पुढील आदे शन होईपयांत त्याींयाकडे कोणतेही समुपदे शननाचे काम वगत करण्यात येऊ
नये असेही आदे शन ननगतममत करण्यात आले आहे त.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
नाांदेड वाघाळा शहर महानगरपाललिेच्या सवम साधारण सभेची हदशाभल
ू िरुन मे.मोरे श्वर
बबल्डसम अँड डेव्हलपसम याांना बेिायदे लशरररत्या अदा िेल्याबाबत

(५०)

५३२१२ (१४-०३-२०१६).

श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड पत्तर) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

नाींदेड

वाघाळा

शनहर

महानगरपामलकेने

गुरु-त्ता

-गददी

सन्माननीय मुख्यमांत्री
सोहळयाच्या

ननममत्याने

िेएनएनयुआरएम अींतगतत मे.मोरे श्वर बबल्डसत अँड डेव्हलपसत याींना नाींदेड शनहरातील रस्त्याची
कामे त्याींनी ठरववलेल्या कालावधीत पुणत न केल्यामळ
ु े तसेच रस्त्याची कामे ननकृष् दिातची
केली

असल्यामळ
ु े

मा.उच्च

न्यायालयाचे

औरीं गाबाद

खींडपीठाने

हदलेल्या

ननणतयानस
ु ार

राज्यशनासनाने ववखींडीत केलेल्या ठरावाच्या कायतवाहीनुसार तसेच महालेखाकार, नागपूर याींनी

नोंदववलेल्या आमतेेपानुसार त्याींच्याकडून वसल
ु ीपात्र रक्ककम रु.४.०० को्ी वसुल करावेत असा
आदे शन प्रशनासनास हदला असल्याचे माहे ्ेब्रुवारी,२०१६ मध्ये ननदशनतनास आले आहे , हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास सदर वसुली पात्र रक्ककम वसूल करण्यािविी आयक्क
ु ताींनी सवत साधारण सभेची
हदशनाभूल करुन बेकायदे मशनरपणे मोरे श्वर बबल्डसत याींना रु.१.०० को्ीचे दे यक अदा केले, हे ही
खरे आहे काय,

(३) असल्यास उक्कत प्रकरणी शनासनाने चककशनी केली आहे काय, व त्यानुषींगाने आयुक्कत,
मनपा, नाींदेड याींच्या ववरुध्द कोणती कायतवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४)

नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२९-०३-२०१६) :(१), (२) व (३) नाींदेड वाघाळा शनहर महानगरपामलकेच्या
स्िायी सममतीचा ठराव क्रमाींक ४३३ हा महानगरपामलकेच्या आचितक हहताचा नसल्याने
शनासनाने हदनाींक १४.५.२०१२ च्या आदे शनान्वये सदर ठराव ववखींडीत केला.
तिावप, नाींदेड वाघाळा शनहर महानगरपामलकेच्या महासभेने हदनाींक ३१.०३.२०१५ च्या
ठराव क्रमाींक २१५ अन्वये ववखींडीत केलेल्या कायतवाहीशनी ववसींगत असा ठराव केला.

वव.स. १८३ (37)
नाींदेड वाघाळा महानगरपामलकेची सदरची कायतवाही महानगरपामलकेच्या आचितक हहताची
व ननयमानुसार नाही.

यासींदभातत आयक्क
ु त, नाींदेड वाघाळा शनहर महानगरपामलका याींच्या कडून सववस्तर

अहवाल मागववण्यात आला असन
ू , सदर अहवाल प्राप्त झाल्यानींतर ननयमानुसार योग्य ती
कायतवाही करण्यात येईल.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________

ववधान भवन :

डॉ. अनांत िळसे

मुांबई.

प्रधान सधचव,
महाराष्ट्र ववधानसभा.

_________________________
शनासकीय मध्यवती मुद्रणालय, मुींबई.

