अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ४५२ वी यादी

महाराष्ट्र ववधानसभा
दस
ु रे अधधवेशन, २०१८
___________

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५०
___________

डोंबिवली (जि.ठाणे) येथील पजश्चमेिडील दे साई गावानिीि सीआरझेड क्षेत्रात अनधधिृतपणे
मोठ्या प्रमाणावर भरणी िरुन िच्चा रस्ता िनववल्यािाित

(१)

२४१७०

(ससल्लोड) :
(१)

डोंबिवली

(३१-०७-२०१५).

श्री.आससफ

शेख

(मालेगाांव

मध्य),

श्री.अब्दल
ु

सत्तार

दे साई

पल
ु ाच्या

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(जि.ठाणे)

येथील

पजचचमेकडील

दे साई

गावानिीकच्या

भिवींडीकडील िागात सीआरझेड क्षेत्रातच अनधिकृतपणे मोठ्या प्रमाणावर िरणी करुन कच्चा
रस्ता िनववण्यात आला असल्याचे माहे मे, २०१५ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदर्शनास आले
आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, अींदािे ७०० ते ८०० मी्रचा सदर रस्ता दे साई खाडीत िनववण्यात आला
असन
ू मागील अनेक महहने होत असलेल्या या िरणीप्रकरणी कोणावरही कारवाई झालेली नाही
तसेच पावसाळ्यात या िरणीमळ
ु े िरतीच्या काळात नागरी वस्तीमध्ये पाणी घुसण्याचा िोका
ननमाशण झाला आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या प्रकरणी चौकर्ी करण्यात आली आहे काय, त्यानुषींगाने र्ासनाने कोणती
कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (११-०७-२०१८) : (१), (२), (३) व (४) होय.
प्रचनाधिन दे साई खाडीमध्ये िराव करून रस्ता िनववल्याप्रकरणी सींिींधित व्यक्ती
श्री.ववचवास दन
ु कर पा्ील याींनी खाडीमध्ये िराव केल्यािाित त्याींचे ववरूध्द तहभसलदार
कल्याण

याींचे

कायाशलयाकडून

मानपाडा

पोलीस

स््े र्नमध्ये

महाराषर

िमीन

महसूल

अधिननयम १९६६ चे कलम ४८(७) व पयाशवरण कायदयाींतगशत गुन्हा दाखल करण्यात आलेला
आहे .

तसेच सदरचा रस्ता हठकहठकाणी िे.सी.िी. यींत्राच्या सहाय्याने खोदन
ू िींद करण्यात

आला असून सदर प्रकरणी जिल्हाधिकारी, ठाणे याींच्याकडून ननयमानुसार चौकर्ी करून
कायशवाही करण्यात आलेली आहे.

___________

वव.स. ४५२ (2)

राज्यातील शहरी आणण ग्रामीण भागातील योिनाांमध्ये
होत असलेला गैरव्यवहार
(२)

३५०२१ (१४-०१-२०१६).

श्री.मनोहर भोईर (उरण), डॉ.शसशिाांत खेडि
े र (ससांदखेड रािा),

श्री.िािुराव पाचणे (सशरुर), श्री.अतुल सावे (औरां गािाद पूव)व :

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील र्हरी आणण ग्रामीण िागाच्या ववकासासाठी र्ासनाच्या र्ेकडो योिना असून
त्यापैकी

महत्वाच्या

४०

योिनाींमध्ये

मोठ्या

प्रमाणावर

गैरव्यवहार

होत

असून

लाच

हदल्याभर्वाय कामेच होत नसल्याचे लाचलच
ु पत प्रनतिींिक वविागाने गत दोन वषाशत घेतलेल्या
आढाव्यात ननदर्शनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, गत दोन वषाशत कल्याणकारी योिनाींर्ी सींिींधित १३६ अधिकारी/कमशचाऱयाींवर
कारवाई झाली असून रोिगार हमी योिना गैरव्यवहार पहहल्या क्रमाींकावर असन
ू या वविागात
२७ लाचखोर असल्याचे ननदर्शनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास,

इींहदरा

आवास

योिनेमध्ये

१९,

कारवाई करण्यात आली आहे , हे ही खरे आहे काय,

घरकुल

योिनेमध्ये

१४

िणाींवर

(४) असल्यास, ववववि कल्याणकारी योिनेत होत असलेला गैरव्यवहार रोखण्यासाठी र्ासनाने
कोणकोणत्या उपाययोिना केल्या आहे त व त्याची फलननषपत्ती काय आहे ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१२-०७-२०१८) : (१), (२) व (३) राज्यात गेल्या दोन वषाशत कल्याणकारी
योिनेसींििी १४४ सापळा प्रकरणीमध्ये एकुण १९० आरोपी लोकसेवकाींवर भ्रष्ाचार प्रनतिींिक

अधिननयमातील तरतुदी नुसार कारवाई केली आहे. यापैकी रोिगार हमी योिनेर्ी सींिि
ीं ीत ४६
आरोपीलोकसेवक तसेच इींहदरा आवास व घरकुल योिने सींिींिी ४० आरोपी लोकसेवक आहे त.

(४) राज्यातील लाचखोरीला आळा िसवण्यासाठी लाचलच
ु पत प्रनतिींिक वविाग प्रयत्नर्ील

असन
ू सवश र्ासकीय/ननमर्ासकीय कायाशलय/वविागात भ्रष्ाचार होणार नाही यासाठी वेळोवेळी
सुचना दे ण्यात आल्या आहे त. भ्रष्ाचाराच्या प्रकरणी लोकसेवकाचा सहिाग आढळल्यास

भ्रष्ाचार प्रनतिींि अधिननयम तसेच महाराषर नागरी सेवा (भर्स्त व अवपल) नुसार कारवाई
केली िाते याभर्वाय लाचलुचपत प्रनतिींिक वविागामाफशत मोिाईल ॲप, ्ोल फ्री.क्रीं. १०६४,

ही हे ल्पलाईन, ९९३०९९७७०० हा WhatSapp नींिर तसेच Facebook page प्रभसध्दकरून
िन िागत
ु पत प्रनतिींिक वविागाच्या सींकेतस्थळावरून सामान्य
ृ ी करण्यात येते. लाचलच
िनतेसाठी सवश माहहती उपलब्ि केली िात आहे . लाचलुचपत प्रनतिींिक वविागाचे अधिकारी

त्याींच्या कायशक्षेत्रातील र्ासकीय कायाशलयात िावून िे्ी दे वून माहहती दे त असतात व त्याींच्या

कायशक्षेत्रातील आठवडे िािार, एस्ी स््ॅ ण्ड, रे ल्वेस््े र्न, कॉलेि इत्यादी हठकाणी िाऊन सुध्दा
िनिागत
ृ ी

करत असतात.

तसेच

र्ासककय

कायाशलयाच्या दर्शनी

प्रनतिींिींक वविागािाित माहहती प्रभसध्द केली िाते.
___________

िागावर लाचलच
ु पत

वव.स. ४५२ (3)
तळवडे (ता.सावांतवाडी, जि.ससांधुदग
ु )व येथील माध्यसमि शाळे त शालेय पोषण आहाराच्या
पुरवठयात अननयसमतता झाल्यािाित

(३)

४८४०५ (१६-०५-२०१६).

श्री.वविय भाांिळे (जिांतूर), श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा),

श्री.वैभव नाईि (िुडाळ) :

सन्माननीय शालेय सशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील

(१)

जि.भसींिुदग
ु )श

काय :-

तळवडे (ता.सावींतवाडी,

येथील

माध्यभमक

र्ाळे मध्ये

मुलाींच्या

पोषण

आहारासाठी आलेला १ हिार ४५० ककलो ताींदळाचा साठा आहारासाठी न दे ता ववक्रीसाठी
काढल्याचे माहे िानेवारी, २०१६ च्या नतसऱया सप्ताहात ननदर्शनास आले, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनामाफशत चौकर्ी केली आहे काय,
(३)

असल्यास,

चौकर्ीत

काय

आढळून

आले

व

तदृनुसार

अननयभमततेस

ििािदार

असणाऱयाींवर र्ासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (१४-०६-२०१८) : (१), (२) व (३) सींस्थेच्या अींतगशत वादामुळे उद्भवलेल्या
प्रकरणािाित र्ासनाने हद. २३/०५/२०१८ च्या पत्रान्वये खालीलप्रमाणे ननणशय घेतला आहे.
१) सींस्था िरखास्त करुन प्रर्ासक ननयुक्त करण्यात यावा.

२) र्ालेय पोषण आहार योिनेची अींमलििावणी तात्काळ सुरु करण्यात यावी.

३) र्ालेय पोषण आहार योिनेंतगशत झालेल्या अननयभमततेिाित भर्क्षण सींचालक (प्राथ.)
याींच्या अध्यक्षतेखाली सभमती गठीत करण्यात आली आहे .
(४) प्रचन उद्ावत नाही.

___________

समठी नदी प्रिल्पाांतगवत दीड ते दोन लाख प्रिल्पग्रस्ताांचे पन
ु ववसन िरण्यािाित
(४)

५०७६२ (१३-०५-२०१६).

श्री.तुिाराम िाते (अणुशक्ती नगर) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री

(१) वार्ीनाका, चें िूर येथील एमएमआरडीएच्या वसाहतीत सन २००४ साली एमयुआयपी,
एमसयुआयपी भमठी नदी प्रकल्पाींतगशत कायमस्वरुपी चें िूर, ठाणे, दहहसर, मुलुींड, पोयसर,
साींताक्रुझ येथील दीड ते दोन लाख प्रकल्पग्रस्ताींचे पुनवशसन केले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकल्पात र्ासनाच्या पुनव
श साहत व पुनवशसनात केलेल्या सुिारणेनस
ु ार
नागररकाींना ववववि सवु विा परु ववण्यात आल्या नाहीत, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकल्पात नागररकाींना ववववि सोईसवु विा तातडीने पुरववण्यात
याव्यात, अर्ी मागणी स्थाननक लोकप्रनतननिीींनी हदनाींक

मा.मुख्यमींत्री याींचेकडे पत्रादवारे केली आहे , हे ही खरे आहे काय,

१४ िानेवारी, २०१४

(४) असल्यास, या मागणीनस
ु ार र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास,ववलींिाची कारणे काय आहे त ?

रोिी

वव.स. ४५२ (4)
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (११-०७-२०१८) : (१) अींर्त: खरे आहे .
सन २००४-०५ पासन
ू वार्ीनाका येथील मुींिई महानगर प्रदे र् ववकास प्राधिकरणाच्या

पुनवशसन वसाहतीमिील सदननका/गाळ्याींमध्ये एमयुआयपी, एमय्
ु ीपी व भमठी नदी ववकास
िाधित प्रकल्पाने िाधित सम
ींु ई महानगर प्रदे र् ववकास
ु ारे ८००० प्रकल्पग्रस्ताींचे पन
ु वशसन मि
प्राधिकरणामाफशत करण्यात आले आहे .

(२), ते (५) प्रचनािीन वसाहतीींच्या ननयोिनास व ववकासास झोपडपट्टी पुनवशसन प्राधिकरणाने
मान्यता हदली असून यासाठी मि
ुीं ई महानगर प्रदे र् ववकास प्राधिकरण ननयोिन प्राधिकरण

म्हणन
दे णखल काम पहाते. यासींदिाशतील ननयमानस
ू
ु ार वसाहतीमिील रस्ते, पाणीपरु वठा,
ग्ारे , मलनन:सारण यासारख्या पायािुत सुवविा पुरववण्यात येतात.

वार्ीनाका पररसरात र्ैक्षणणक सुवविा पुरववण्याच्या उद्देर्ाने रॉकलाईन, हदवान आणण

कुकरे िा येथील तीन र्ाळा चालववण्यासाठी वसाहतीमिील सुमारे ७० सदननका/गाळे मुींिई
महानगर प्रदे र् ववकास प्राधिकरणामाफशत उपलब्ि करुन हदले आहे त. याच पररसरात गरिू
प्रकल्पग्रस्ताींना उपजिववकेचे सािन उपलब्ि करुन दे ण्याच्या दृष्ीने १५ र्ेडस मींि
ु ई महानगर
प्रदे र् ववकास प्राधिकरणाने िाींिून हदल्या आहे त.

तसेच िह
ृ न्मुींिई महापाभलकेमाफशत पुनवशसन इमारतीींमध्ये पाण्याची व स्वच्छतेची सुवविा

पुरववण्यात

येत.े

तसेच

पररसरातील

रस्ते

व

ग्ाराींची

महापाभलकेतफे करण्यात येते.

दरु
ु स्ती

वेळोवेळी

िह
ृ न्मुींिई

चें िूर (मुींिई) आणणक-पाींिरपोळ िोडरस्ता (पूवश मक्
ु तमागश) रस्त्याचे काम करताींना

प्रकल्पिाधित पुनवशसन केलेल्या व पुनवशसन न झालेल्या झोपडीिारकाींसींदिाशत मा. मुख्यमींत्री

महोदयाींच्या अध्यक्षतेखाली हदनाींक २० ऑगस््, २०१५ रोिी िैठक आयोजित करण्यात आली
होती. आयुक्त, िह
ृ न्मुींिई महानगरपाभलका व महानगर आयुक्त, मुींिई महानगर

प्रदे र्

ववकास प्राधिकरण, मींि
ु ई याींना वार्ीनाका येथील एमएमआरडीए वसाहतीकररता ववर्ेष मोहहम

आखून स्वच्छता करुन घ्यावी तसेच नागरी सुवविाींिाित दे खिाल दरु
ु स्ती करुन घेण्यािाित
सूचना दे ण्यात आल्या आहे त.

___________

िोल्हापूर जिल्हयातील चौथीच्या मुलाांना गुणवत्त्तेनुसार सशष्ट्यवत्ृ त्तीची
रक्िम दे ण्यात आली नसल्यािाित

(५)

६७८९१ (०२-०१-२०१७).

डॉ.सुजित समणचेिर (हातिणांगले) :

सन्माननीय शालेय

सशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) कोल्हापूर जिल्हयातील चौथीच्या हुर्ार मुलाींना पररक्षेतील गुणवत्त्तेनुसार भर्षयवत्ृ त्ती
िाहहर करुन चार वषे उल्ले तरी भर्षयवत्ृ त्तीची रक्कम अदा करण्यात आली नाही, हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, या भर्षयवत्ृ त्तीकररता ववदयाथी व त्याींचे पालक हे सतत जिल्हा पररषद आणण
पींचायत सभमतीच्या भर्क्षण वविागात वारीं वार ववचारणा कररत आहे त, हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, यािाित र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, त्यानुसार उक्त मुलाींना भर्षयवत्ृ ती
दे ण्यािाित कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (१५-०६-२०१८) : (१) व (२) नाही.
(३) ग्रामीण िागातील प्राथभमक (इ. ४ थीच्या) हुर्ार मुलाींना गुणवत्तेनुसार भर्षयवत्ृ ती
भमळणा-या ववदयार्थयाांखेरीि गुणानुक्रमे येणा-या ७६ ववदयार्थयाांना जिल्हा पररषद स्वननिीतन
ू

भर्षयवत्ृ ती हदली िाते. त्यानस
ु ार पात्र ववदयार्थयाांना ग्पातळीवर ग्भर्क्षणाधिकारी याींचे
माफशत र्ाळाननहाय दे यक पारीत करुन र्ाळे माफशत ववदयार्थयाांना भर्षयवत्ृ ती दे ण्यात आली
आहे .

(४) प्रचन उद्ावत नाही.
___________
मुतीिापूर शहरात (जि.अिोला) एिाजत्मि गह
ृ ननमावण व झोपडपट्टी
वविास िायवक्रमाअांतगवत घरिुल समळण्यािाित

(६)

७३९०१ (२०-०४-२०१७).

श्री.ियांत पाटील (इस्लामपूर), श्री.शसशिाांत सशांदे (िोरे गाव),

श्री.मिरां द िाधव-पाटील (वाई) :
करतील काय :-

सन्माननीय गह
ृ ननमावण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा

(१) मुतीिापूर (जि.अकोला) र्हर एकाजत्मक गह
ृ ननमाशण व झोपडपट्टी ववकास कायशक्रमाअींतगशत
घरकुल भमळण्यािाित हदनाींक २७ िानेवारी, २०१५ व

०९ फेब्रुवारी, २०१५ रोिी अपींग,

वविवा, पररपक्त्या, दि
श व घ्स्फो्ीत महहलाींनी घरकूल भमळण्यािाित अिश केले होते, हे
ु ल
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, ककती लािार्थयाशना घरकूल दे ण्यात आले आहे त तसेच या सींवगाशतील
लािार्थयाशना घरकूलाींचे वा्प न करता इतराींना घरकूलाींचे वा्प करण्यात आले आल्याची

तक्रार तेथील एका रािकीय पक्षाच्या कायशकत्याांनी हदनाींक ३१ ऑगस््, २०१६ रोिी वा
त्यासुमारास मुख्याधिकारी, मुतीिापूर नगरपररषद याींच्याकडे केली आहे , हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, यासींदिाशत चौकर्ी करण्यात आली आहे, त्यात काय आढळून आले व
त्यानुसार कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री. प्रिाश महे ता (१०-०७-२०१८) : (१) होय.
(२) व (३) केंद्र पुरस्कृत एकाजत्मक गह
ृ ननमाशण व झोपडपट्टी ववकास कायशक्रम मुनतशिापूर
नगरपररषदे कररता खालील प्रमाणे २ ्प्प्यात मींिरू करण्यात आलेला आहे.
्प्पा क्र.

१

मींिरु घरकुले

प्रगती पथावरील

१००३

१६४

घरकुले

पण
ू श झालेली
घरकुले
८३९

काम सरु
ु न

झालेली घरकुले
०

वव.स. ४५२ (6)
२

६२०

०

६२०

०

एकूण

१६२३

१६४

१४५९

०

सदर मींिूर डीपीआर मध्ये महाराषर र्ासन आणण केंद्र र्ासनाने मींिूर केलेल्या

लािार्थयाांच्या यादीप्रमाणे लािार्थयाांना घरकुल व िाहय सुवविाींचा लाि दे ण्यात आलेला आहे त.

तसेच केंद्र र्ासनाच्या मींिूर यादी व्यनतररक्त इतर कोणत्याही लािार्थयाांना घरकुलाचे वा्प
करण्यात आले नाही.
(४) ननरीं क.

___________

पांतप्रधान आवास योिनेतून िोिण म्हाडा ने आधथविदृष्ट्टया दि
व आणण
ु ल
(७)

७४१४५

अल्प उत्पन्न गटािरीता घरे िाांधण्याचा घेतलेला ननणवय

(२०-०४-२०१७).

श्रीमती

ददवपिा

चव्हाण

(िागलाण),

श्री.ियांत

पाटील

(इस्लामपरू ), श्री.वैभव वपचड (अिोले), श्री.शसशिाांत सशांदे (िोरे गाव), श्री.मिरां द िाधव-पाटील

(वाई), श्री.अजित पवार (िारामती), श्री.राणािगिीतससांह पाटील (उस्मानािाद), श्री.पाांडुरां ग
िरोरा (शहापूर), श्री.प्रदीप नाईि (किनवट), श्री.शामराव ऊफव िाळासाहे ि पाटील (िराड उत्तर),

श्री.राहुल मोटे (पराांडा), श्री.हनम
ु ांत डोळस (माळसशरस), श्री.ददपि चव्हाण (फलटण),
श्री.दत्तात्रय भरणे (इांदापूर), श्री.राहुल िगताप (श्रीगोंदा), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), डॉ.सतीश
(अण्णासाहे ि) पाटील (एरां डोल), श्री.सुरेश लाड (ििवत), श्री.राहूल िुल (दौंड) :
गह
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :ृ ननमावण मांत्री पढ
(१)

सन्माननीय

सवाांसाठी घरे या सींकल्पनेतून रािववण्यात येत असलेल्या पींतप्रिान आवास योिनेतून

कोकण म्हाडा ने आधथशकदृष्या दि
श आणण अल्प उत्पन्न ग्ाकरीता घरे िाींिण्याचा ननणशय
ु ल
घेतला आहे , हे खरे आहे काय,
(२)
(३)

असल्यास, कोकण म्हाडामाफशत कोणकोणत्या र्हरात सदरहू घरे िाींिण्यात येणार आहे,
तसेच या गह
ृ प्रकल्प योिनेस केव्हापासून सुरुवात केली िाणार आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?

श्री. प्रिाश महे ता (१२-०७-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे.

(२) कोकण मींडळातफे ठाणे जिल्हयातील खोणी, भर्रढोण ता.कल्याण, स.क्र.८०-८१ िींडाली,
स.क्र.१३ िींडाली, गोठे घर तसेच पालघर जिल्हयातील िोंळीि-ववरार व रायगड जिल्हयातील

वावे ता.किशत येथे प्रिानमींत्री आवास योिनेंतगशत अत्यल्प/अल्प उत्पन्न ग्ाकररता सदननका
िाींिण्यात येणार आहे त.

(३) ठाणे जिल्हयातील म्हाडास तािा भमळालेल्या ५ िभमनीवरील

योिनाींकररता ननववदा

मागवन
ू ठे केदारास कायाशदेर् दे ण्यात आले आहे त. भर्रढोण व खोणी येथील सदननकाींचे काम

प्रगतीपथावर आहे . उवशरीत स.क्र.८०-८१ िींडाली, स.क्र.१३ िींडाली व गोठे घर येथील योिनाींच्या
नकार्ास मींिुरी प्राप्त झाल्यानींतर प्रत्यक्षात कामास सुरुवात करण्यात येणार आहे .
िोंळीि-ववरार व वावे या हठकाणावरील कामाींच्या ननववदा
आहे .

(४) प्रचन उद्ावत नाही.

___________

तसेच

मागववण्यािाितची कायशवाही सुरु
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नागपूर जिल्हयातील भेंडाळा, मांगसा, खानगाव, आांिनी, शेरडी, सालई येथील सशवाराांत वपि
असताना सुध्दा पॉवरग्रीड िांपनीने टॉवरलाइन उभारणी िेल्यािाित

(८)

८११९० (२८-११-२०१७).

श्री.अमर िाळे

श्री.सुननल िेदार (सावनेर), श्री.वविय वडेट्टीवार (ब्रम्हपूरी),

(आवी), श्री.असमन पटे ल (मांि
ु ादे वी), श्री.हषववधवन सपिाळ (िल
ु ढाणा) :

सन्माननीय ऊिाव मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

नागपरू जिल्हयातील िेंडाळा, मींगसा, खानगाव, आींिनी, र्ेरडी, सालई येथील भर्वाराींत

वपक असताना सुध्दा र्ेतकऱयाींच्या वपकाींची पवाश न करता पॉवरग्रीड कींपनीने ्ॉवरलाइन

उिारणीकरीता रक, रॅ क््र इ. साहहत्य आणून र्ेतकऱयाींना िमकावून ्ॉवर उिारणीचे काम
करीत असल्याची माहहती हदनाींक १० फेब्रुवारी, २०१७ रोिी वा त्या सुमारास ननदर्शनास आली,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, पॉवरग्रीड कींपनीचे अधिकारी हे र्ेतकऱयाींना कोणत्याही प्रकारचा मोिदला दे त
नसून सींिधित र्ेतकऱयाींच्या घरी िावून त्याींना र्ासकीय कामात अडथळा ननमाशण करीत
असल्याचे कारण दाखवत िमकावत आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय व त्याचा तपभर्ल काय आहे ,
(४) असल्यास, र्ासनाने यािाित कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे , नसल्यास,
ववलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रशेखर िावनिुळे (१४-०६-२०१८) : (१) हे खरे नाही.

पॉवर ग्रीड कॉपोरे र्न ऑफ इींडडया (िारत सरकार उपक्रम) माफशत ४०० के.व्ही. डी/सी

मौदा-िैतल
ु पारे षण वाहहनी उिारण्यात येत आहे . सदर पारे षण वाहहनी नागपरू जिल्हयातील

िेंडाळा, मींगसा, खानगाव, आींिनी, र्ेरडी, सालई व अन्य गावातन
ू िात आहे . या वाहहनीस
वीि अधिननयम २००३ च्या कलम ६८ अन्वये केंद्र र्ासनाने परवानगी हदली आहे .
(२) हे खरे नाही. वाहहनी उिारण्याच्या कामाच्या दरम्यान

वक्ष
ृ व वपकाींचे होणारे नुकसानीचे

मल्
ु याींकन सींिींधित कृवष अधिकारी, तहसीलदार याींच्याकडून करण्यात येते
नुकसानग्रस्त र्ेतकरी /िभमनिारक याींना प्रचभलत
(३) व (४) प्रचन उद्ावत नाही.

व त्याचा मोिदला

र्ासन ननणशयानुसार अदा करण्यात येतो.

___________
मांि
ु ई ववद्यापीठाने फी वाढीचा घेतलेला ननणवय
(९)

९५२५५ (२९-१२-२०१७).

श्री.असमत साटम (अांधेरी पजश्चम), अॅड.पराग अळवणी

(ववलेपाले), श्री.नरें द्र महे ता (समरा भाईंदर), श्री.नरें द्र पवार (िल्याण पजश्चम), श्री.योगेश
दटळे िर (हडपसर), डॉ.राहूल आहे र (चाांदवड), श्री.नसीम खान (चाांददवली), श्री.राि पुरोदहत
(िुलािा), श्री.उन्मेश पाटील (चाळीसगाव), श्री.सुरेश (रािूमामा) भोळे
(िळगाव
शहर) : सन्माननीय उच्च व तांत्र सशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-
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(१) मुींिई ववदयापीठाने अचानक र्ुल्क वाढीचा ननणशय
ननमाशण झाला असून दप्ु प्ीने वाढलेली परीक्षा
ववदयार्थयाां समोर ननमाशण झाल्याचे

र्ुल्क

घेतल्यामुळे ववदयार्थयाांमध्ये तणाव
कमी वेळेत िरण्यािाितचा

प्रचन

माहे सप््ें िर २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदर्शनास

आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२)

तसेच

मुींिई

ववदयापीठाच्या

पदवी

आणण

पदव्युत्तर

अ्यासक्रमाच्या

पररक्षा

व

फेरपररक्षाींच्या र्ुल्कात दप्ु प्ीपेक्षा िास्त प्रमाणात वाढ करण्यात आलेली असून उक्त पररक्षा

र्ुल्क ६५० रुपयाींवरुन १५६० रुपये करण्याचा ननणशय घेण्यात आल्याने ही वाढ आधथशकदषु ्या
दि
श घ्कातील ववदयार्थयाांसह सवशच ववदयार्थयाांना परवडणारी नसल्यामळ
ु ल
ु े त्याचा फेरववचार
करुन सदरची र्ुल्कवाढ कमी करावी अर्ी ववदयाथी व पालकाींनी मागणी केलेली आहे , हे ही
खरे आहे काय,

(३) तसेच, ववदयापीठाकडून महहनािर आिी र्ुल्क वाढीिाित पररपत्रक पाठववण्यात आले

असले तरी ही वाढीव परीक्षा र्ल्
ु क ववदयार्थयाांकडून िमा करायला काही महाववदयालयाींनी
सरु
ु वात केल्यामळ
ु े ववदयार्थयाांना आणण त्याींच्या पालकाींना त्रास सहन करावा लागत आहे , हे ही
खरे आहे काय,

(४) असल्यास उपरोक्त र्ुल्क वाढ अन्यायकारक व गरीि ववदयार्थयाांवर आधथशक िार ्ाकणारी

असल्यामळ
ु े याचा फेरववचार करण्यासाठी र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत
आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (१४-०६-२०१८) : (१) हे खरे नाही.
(२) हे अींर्त: खरे आहे .
(३) हे खरे नाही.
(४) ववदयापीठ हहताचा ववचार करुन सदर दरवाढीचा सींपुणप
श णे िार ववदयार्थयाांवर पडता कामा
नये. यासाठी ववदयापीठाने हद. २५ ऑक््ोिर, २०१७ रोिी अधिषठाता मींडळाच्या िैठकीत

ववदयार्थयाांचे हहत लक्षात घेऊन पुढीलप्रमाणे परीक्षा र्ुल्कात कपात करण्यािाित भर्फारस
केली आहे .

No. of Subjects Old Fee for UG

Reduction in (%)

New Fee for UG

for UG
१

१०००

८०%

२००

२

१०००

६०%

४००

३ or more

१०००

१०%

९००

& Fresh
Student
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No. of

Subjects

Old Fee for PG

Reduction in (%)

New Fee for PG

for PG
१

१५००

७७%

४००

२

१५००

५३%

७००

३ or more

१५००

१०%

१३५०

& Fresh Student
(५) प्रचन उद्ावत नाही.
___________
पुणे शहरात िाांधिाम व्यावसानयि आणण ठे िेदाराांिडून िामगाराांच्या
सरु क्षेिाित हलगिीपणा होत असल्यािाित

(१०)

९५३६६ (०६-०१-२०१८).

श्री.सभमराव तापिीर (खडिवासला) :

सन्माननीय िामगार

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

पुणे

र्हरात

िाींिकाम

व्यावसानयक

आणण

ठे केदाराींकडून

कामगाराींच्या

सुरक्षेिाित

हलगिीपणा होत असल्याने ननषपाप कामगाराींच्या मत्ृ यम
ू ध्ये लक्षणीय वाढ झाली असल्याचे
माहे ऑक््ोिर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्शनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, िालेवाडी पुणे पररसरात हदनाींक २९ िुल,ै २०१७ रोिी वा त्या सम
ु ारास प्राइड

पपशलच्या पाकश एक्स्प्रेस इमारतीचा स्लॅ ि कोसळून नऊ कामगाराींचा मत्ृ यू झाला होता, हे ही
खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या दघ
श नेतील प्राइड पपशल प्रॉप्ीिचे आककश्े क्् आयडडया अडड इमेिस
े चे
ु ्
प्रदीप कोसुींिीकर याींची महापाभलकेकडील नोंदणी रद्द करण्यात आल्यानींतरही कोसुींिीकर पुण,े
भसींहगड रस्त्यावरील एका इमारतीचे नोंदणीकृत आककश्े क्् म्हणन
ू काम पाहत असल्याची
गींिीर िाि ननदर्शनास आली आहे , हे ही खरे आहे काय,
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणाींच्या अनुषींगाने

कोणती कायशवाही करण्यात आली वा येत आहे ,
(५)

तसेच कामगाराींच्या सुरक्षेिाित र्ासनाकडून

नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?

श्री. सांभािी पाटील-ननलांगेिर (०९-०७-२०१८) : (१) सन २०१६ मध्ये ६ व २०१७ मध्ये २७
अपघाताची प्रकरणे नोंदवली आहेत.
(२) हे खरे नाही.
(३) हे खरे नाही.
(४) (अ) इमारत व इतर िाींिकाम कामगार (रोिगार) ननयमन व सेवार्ती) अधिननयम, १९९६
मिील कलम ३८ ते ४९ व महराषर इमारत व इतर िाींिकाम कामगार (रोिगार ननयमन व
सेवार्ती) ननयम, २००७ मिील ननयम, ६१ ते २२६ मध्ये िाींिकाम कामगाराींच्या आरोग्य व
सुरक्षेिाित केलेल्या तरतुदीच्या अनुषींगाने कायशवाही करण्यात येते.
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(ि) र्ासनाने महाराषर इमारत व इतर िाींिकाम कल्याणकारी मींडळातील नोंदीत
िाींिकाम कामगाराींना सुरक्षा सींच पुरववण्याच्या योिनेस हदनाींक २३ नोव्हें िर, २०१७ रोिीच्या
र्ासन ननणशयान्वये मान्यता प्रदान केली आहे.
(५) प्रचन उद्ावत नाही.
___________
ददहसर पजश्चम (मुांिई) येथील स्िायवॉि वर मोठया प्रमाणावर खड्डे पडले असल्यािाित
(११)

१०२१०५ (०३-०१-२०१८).

श्रीमती मननषा चौधरी (ददहसर) :

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

(१) दहहसर पजचचम (मुींिई) येथील स्कायवॉक वर मोठया प्रमाणावर खड्डे पडले असल्याचे
माहे ऑक््ोिर, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदर्शनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर खड्डयाींमळ
ु े अपघात होण्याची र्क्यता ननमाशण झाली असून नागरीकाींना
स्कायवॉकवरुन प्रवास करणे िोकादायक िनले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, तातडीने सदर स्कायवॉक वरील खड्डे िि
ु ववण्यािाित र्ासनाकडून कोणती
कायशवाही करण्यात आली वा येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१९-०६-२०१८) : (१) दहहसर पजचचम येथील स्कायवॉकवर माहे ऑक््ोिर,
२०१७ मध्ये दोन हठकाणी खड्डे पडल्याचे ननदर्शनास आले आहे .
(२) सदर स्कायवॉक नागररकाींच्या सुरक्षेकररता िींद करण्यात आला आहे .

(३) व (४) सदर स्कायवॉक एम.एम.आर.डी.ए. माफशत िाींिण्यात आला असून िह
ृ न्मुींिई
महानगरपाभलकेस हस्ताींतरीत करण्यात आला आहे .

त्यामळ
ु े महानगरपाभलकेने ताींबत्रक सल्लागाराची ननयुक्ती करुन सदर स्कायवॉकच्या

दरु
ु स्तीचे अींदािपत्रक तयार केले आहे .

सदर स्कायवॉकसाठी ननववदा िनववण्याचे काम सुरु असून, पुढील कायशवाही प्रािान्याने

करण्यात येत आहे.

___________
भुसावळ (ता.भुसावळ,जि.िळगाव) ऑडीटोररयमच्या िाांधिामासाठी ननधी समळण्यािाित
(१२)

१०४८९४ (२८-०३-२०१८).

श्री.सांिय साविारे (भुसावळ) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

(१) िुसावळ (जि.िळगाव) तालक्
ु यातील िुसावळ ऑडी्ोररयमसाठी िागा आरषितक्षत करुन ५
वषे झाल्यानींतरही पुरेसा ननिी नसल्याने त्याचे िाींिकाम अदयापपयांत झाले नसल्याने
स्थाननक लोकप्रनतननिीींनी मा.ववत्त मींत्री याींना हदनाींक २२ िानेवारी, २०१५ रोिी वा
त्यासुमारास पत्र दे वून ननिीची मागणी केली आहे , हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, यािाित चौकर्ी केली आहे काय व त्यात काय आढळून आले,

(३) असल्यास, त्यानुसार ननिी दे ण्यािाित र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत
आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१२-०७-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) व (३) हदनाींक २० नोव्हें िर,२०१७ च्या र्ासन ननणशयानुसार वैभर्ष्यपूणश योिनेअींतगशत
रु.३.०० को्ी इतका ननिी ववतरीत करण्यात आला आहे .
(४) प्रचन उद्ावत नाही.
___________
श्री. एस. िे. तरवडे (भापेसे) याांच्यावर ठे वण्यात आलेल्या दोषारोपाची चौिशीिाित
(१३)

१०५०८२ (०७-०४-२०१८).

श्री.सांिय साविारे (भस
ु ावळ) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री

(१) श्री.एस.के. तरवडे (िापेसे) याींच्यावर ठे वण्यात आलेल्या दोषारोपाची चौकर्ी पण
ू श झाली
आहे काय,

(२) असल्यास, चौकर्ीचे ननषकषश काय आहे त व त्यानस
ु ार पुढे कोणती कारवाई करण्यात
आली वा येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१२-०७-२०१८) : (१), (२) व (३) श्री. एस.के.तरवडे (िापोसे) याींच्याववरूध्द
हदनाींक १२.०३.२०१३ च्या ज्ञापनान्वये दोषारोप ििाववण्यात येवन
ू वविागीय चौकर्ी सुरू
करण्यात आली आहे . श्री. तरवडे, िापोसे याींच्यावर ठे वण्यात आलेल्या दोषारोपाची चौकर्ी

करण्यासाठी हदनाींक १७.०९.२०१३ च्या आदे र्ान्वये “प्रिान सधचव तथा ववर्ेष चौकर्ी
अधिकारी-१, सामान्य प्रर्ासन वविाग, मींत्रालय, मुींिई-३२” याींची “चौकर्ी अधिकारी” म्हणून
ननयुक्ती करण्यात आली आहे. चौकर्ी अधिकारी याींच्याकडून चौकर्ी अहवाल अदयाप प्राप्त
झालेला नाही.

___________
ऐरोली (नवी मुांिई) एमआयडीसी पररसरात स्वतांत्र औद्योधगि
प्रसशक्षण सांस्था स्थापन िरणेिाित

(१४)

१०५३२४ (०५-०४-२०१८).

श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.ियांत पाटील (इस्लामपूर),

श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा), श्री.वैभव वपचड (अिोले), श्री.किसन िथोरे (मुरिाड),
श्री.पाांडुरां ग िरोरा (शहापरू ) :

सन्माननीय िौशल्य वविास व उद्योििता मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-
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(१) नवी मुींिई र्हराची लोकसींख्या १४ लाखाींच्यावर असताींना तसेच येथे एमआयडीसी,

भमभलननयम बिझनेस क्षेत्र असून एवढ्या मोठ्या वविागासाठी िेलापूर येथे एकच औदयोधगक
प्रभर्क्षण सींस्था कायशरत आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, िेलापरू येथील औदयोधगक प्रभर्क्षण सींस्थेमध्ये सवशच ववदयार्थयाांना प्रवेर्
भमळत नसल्यामळ
ु े त्याींना अपेषितक्षत रे ड मिून भर्क्षण घेता येत नाही त्यामुळे िेरोिगारीची
समस्या वाढली आहे यासाठी ऐरोली एमआयडीसी पररसरात स्वतींत्र औदयोधगक प्रभर्क्षण सींस्था

स्थापन करणेिाित स्थाननक लोकप्रनतननिीनी मा. उच्च व तींत्र भर्क्षण मींत्री महोदयाींना
ननवेदन हदले आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, उक्त ननवेदनाच्या अनुषींगाने र्ासनस्तरावरून अदयापपयांत कोणती

कायशवाही

करण्यात आली वा येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सांभािी पाटील-ननलांगेिर (२७-०६-२०१८) : (१) हे खरे आहे.
(२) हे खरे आहे .
(३) ऐरोली येथे औदयोधगक प्रभर्क्षण सींस्था सुरु करण्यास प्रर्ासकीय मान्यता दे ण्याचा
प्रस्ताव

सींचालनालयाने

र्ासनास

सादर

केला

आहे .

प्रस्तुत

प्रस्तावाींतगशत

पदननभमशती,

यींत्रसामग्र
ु ी खरे दी, िाींिकाम इत्यादीचा समावेर् आहे . राज्यातील र्ासकीय औादयोधगक

प्रभर्क्षण सींस्थाींमिील असींलग्न व िींद होणाऱया अ्यासक्रमाींच्या तुकडयाींची यींत्रसामुग्री वगश
करण्यािाित सभमती गहठत करण्यात आली होती. सदर सभमतीच्या भर्फारर्ी र्ासनास प्राप्त

झालेल्या असून या भर्फारर्ीींवर िोरणात्मक ननणशय झाल्यानींतरच नवीन औदयोधगक प्रभर्क्षण
सींस्था सुरू करण्यासींदिाशत कायशवाही करणे अपेषितक्षत आहे .
(४) प्रचन उद्ावत नाही.

___________
राज्यातील कक्रडापट्टूांना कक्रडा पुरस्िार प्रदान िरण्यािाित
(१५)

१०५६७० (०६-०४-२०१८).

(ब्रम्हपरू ी),

श्री.नसीम

खान

श्री.राधािृष्ट्ण ववखे-पाटील (सशडी), श्री.वविय वडेट्टीवार

(चाांददवली),

श्री.असमत

ववलासराव

दे शमख
ु

(लातरू

शहर),

श्री.त्र्यांििराव सभसे (लातूर ग्रामीण), प्रा.वषाव गायिवाड (धारावी), श्री.सुननल िेदार (सावनेर),
श्री.अमर िाळे (आवी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.हषववधवन सपिाळ (िल
ु ढाणा),
डॉ.सांतोष

टारफे

(िळमनुरी),

श्री.सांग्राम

थोपटे

(भोर),

श्री.भारत

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

भालिे

(पांढरपूर) :

(१) राज्यातील क्रीडा क्षेत्रात अव्वल कामधगरी करणाऱया कक्रडापट्टूींना दरवषी ववववि कक्रडा
परु स्कार प्रदान करण्याचे र्ासनाचे िोरण ठरलेले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सन २०१४-१५, २०१५-१६ व २०१६-१७ या तीन वषाशसाठी क्रीडा पुरस्कार
कक्रडापट्टूींना प्रदान करण्यात आले नसल्याचे हदनाींक ११ िानेवारी, २०१८ रोिी वा त्यासुमारास
ननदर्शनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, राज्यातून िीवन गौरव पुरस्कारासह ववववि क्रीडा पुरस्कारासाठी ७७५ अिश
र्ासनाकडे प्राप्त झाले असल्याचे माहे िानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदर्शनास
आले आहे , हे ही खरे आहे काय,
(४) असल्यास, गत तीन वषे कक्रडा परु स्कार प्रदान न करण्याची सवशसािारण कारणे काय
आहे त,

(५) असल्यास, यािाित र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय व त्यानस
ु ार प्रलींबित क्रीडा
पुरस्काराचे प्रदान करण्याचे दृष्ीने र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा त्यािाितचे ननयोिन
काय आहे,

(६) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (१४-०६-२०१८) : (१), (२) व (३) होय. महाराषर राज्यातील नामवींत
सवोत्कृष् क्रीडा महषी, क्रीडाप्ू, क्रीडा कायशकते-सींघ्क, क्रीडा मागशदर्शक, साहसी क्रीडाप्ू
आणण हदव्याींग खेळाडून
ीं ा हदनाींक १६ ऑक््ोिर, २०१७ च्या सि
ु ाररत ननयमावलीनस
ु ार

भर्वछत्रपती क्रीडा पुरस्कार व अन्य क्रीडा पुरस्कार प्रदान करण्यात येतात. यानुसार
िीवनगौरव पुरस्कारासह इतर पुरस्कार भमळण्याकररता प्राप्त ऑनलाईन अिाांची र्ासन

ननणशयातील तरतुदीनुसार छाननी करुन दरवषी पुरस्कार ववतरीत करण्याचे ननजचचत करण्यात
आले आहे .

(४) व (५) भर्वछत्रपती क्रीडा परु स्कारथींची ननवड प्रकक्रया अत्यींत पारदर्शक पध्दतीने पार
पाडण्यासाठी र्ासनाने प्रथमच या पुरस्काराींची प्रकक्रया ऑनलाईन प्रणालीदवारे पार पाडली
आहे . तसेच यािाित र्ासनास प्राप्त सवश तक्रार अिाांची छाननी करुन अींनतम ननवड करण्यात

आलेल्या पुरस्कारथींना भर्वियींतीचे औधचत्य सािून हदनाींक १७ फेब्रुवारी, २०१८ रोिी
भर्वछत्रपती क्रीडा परु स्कार व अन्य क्रीडा परु स्कार ववतरीत करण्यात आले आहे त.
(६) प्रचन उद्ावत नाही.

___________
िोल्हापरू शहराच्या प्राधधिरण वविास आराखडयािाित
(१६)

१०५७१७ (१८-०४-२०१८).

श्री.रािेश क्षीरसागर (िोल्हापरू उत्तर) :

सन्माननीय

मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) र्ासनाने कोल्हापरू महानगरपाभलका हद्दवाढी ऐविी प्राधिकरण ववकास आराखड्याची
घोषणा केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, माहे ऑगस््, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान अध्यादे र् काढून चार महहन्याींचा
कालाविी होऊनही अदयापपयांत र्हरामध्ये प्राधिकरणाचे कायाशलयही सुरु केले नसल्याचे
ननदर्शनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास,

र्हर

प्राधिकरणामध्ये

४२

गावाींचा

समावेर्

असल्यािाितचा

प्रस्ताव

जिल्हाधिकारी, कोल्हापूर याींनी नगरववकास वविागाकडे सादर केला आहे , हे ही खरे आहे काय,
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(४) असल्यास, कोल्हापूर प्राधिकरण ववकास आराखडयाचे प्रत्यक्ष काम सुरु होणेिाित
र्ासनाने कोणती उपाययोिना केली वा करण्यात येत आहे व यासाठी लागणारा कालाविी
ककती आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०२-०७-२०१८) : (१) र्ासनाने हद. १६/०८/२०१७ रोिीच्या अधिसच
ू नेन्वये
कोल्हापूर नागरी क्षेत्र ववकास प्राधिकरणाची स्थापना केली आहे.
(२) हे खरे नाही.

कोल्हापूर नागरी क्षेत्र ववकास प्राधिकरणाचे कायाशलय

कोल्हापरू याींचे कायाशलयामध्ये कायाशजन्वत करण्यात आले आहे.

जिल्हाधिकारी

(३) हे खरे आहे .

(४) कोल्हापूर नागरी क्षेत्र ववकास प्राधिकरणाचे प्रत्यक्ष कामकाि सरु
ु झाले आहे .
(५) ववलींि झालेला नाही.

___________

मुांिईत मेरोच्या िामामुळे मोठया प्रमाणात वाहतूि िोंडी होत असल्यािाित
(१७)

१०६४०७ (१८-०४-२०१८).

श्री.िालीदास िोळां ििर (वडाळा), श्री.अस्लम शेख (मालाड

पजश्चम), श्री.िुणाल पाटील (धळ
ु े ग्रामीण), श्री.आससफ शेख (मालेगाांव मध्य), श्री.असमत

ववलासराव दे शमुख (लातूर शहर), श्री.भारत भालिे (पांढरपूर), श्री.राधािृष्ट्ण ववखे-पाटील
(सशडी), श्री.हषववधवन सपिाळ (िुलढाणा), अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा), श्री.राहुल िोंद्रे
(धचखली), श्री.असमन पटे ल (मांि
सन्माननीय मख्
ु ादे वी), श्री.नसीम खान (चाांददवली) :
ु यमांत्री
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मुींिईत सध्या मेरोच्या कामामुळे मोठया प्रमाणात वाहतक
ू कोंडी होत असून मुींिईकराींना
कायाशलयात िाण्यास उर्ीर होत आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, त्यामुळे िीकेसी व पररसरात कामासाठी येणा-या सम
ु ारे ४ लाख कमशचा-याींच्या
कायाशलयीन

वेळा

िदलण्याचा

प्रस्ताव

एमएमआरडीएने

कींपन्यासमोर ठे वला आहे , हे ही खरे आहे काय,

येथील

सरकारी

तसेच

खासगी

(३) असल्यास, या प्रस्तावाला सरकारी व खासगी कींपन्याींनी मान्यता दयावी यासाठी र्ासनाने
कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१०-०७-२०१८) : (१), (२), (३) व (४) मुींिईमध्ये मेरो मागाशच्या सुरु
असलेल्या स्थापत्य कामामळ
ु े काही हठकाणी वाहतक
ु कोंडी होते. सदर वाहतक
ु कोंडी कमी

करण्यासाठी वाहतूक व्यवस्थापन योिना तयार करण्यात आली असून सदर योिनेची

अींमलििावणी वाहतूक पोलीस, पररवहन सहाय्यक याींच्यामाफशत करण्यात येत असून यामळ
ु े

वाहतक
समस्येमळ
ू
ु े होणाऱया प्रवार्ाींच्या गैरसोयीचे ननराकरण होईल. प्रचनामध्ये नमद
ू
असल्याप्रमाणे मुींिई महानगर प्रदे र् ववकास प्राधिकरणामाफशत कोणताही प्रस्ताव सरकारी
आणण खािगी कींपन्याींसमोर ठे वण्यात आलेला नाही.
___________
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नेवासा (जि.अहमदनगर) तालुक्यातील मुळा िारखान्याच्या भागधारि सभासदाांना
ऊस नोंद लागवड व ऊस तोड दे ण्यास ववलांि होत असल्यािाित

(१८)

१०७९१४ (१७-०४-२०१८).

श्री.िाळासाहे ि मुरिुटे (नेवासा) :

सन्माननीय सहिार

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) नेवासा (जि.अहमदनगर) तालुक्यातील मुळा कारखान्याच्या िागिारक सिासद असूनही

केवळ रािकीय ववरोिक म्हणून ऊस नोंद लागवड व ऊस तोड दे ण्यास िाणीवपूवक
श ववलींि
होत असल्याची तक्रार साखर आयुक्ताींकडे माहे िानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान
िानसहहवरा येथील ग्रामस्थाींनी केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या तक्रारीनस
ु ार र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले
व चौकर्ीनस
ु ार र्ासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?

श्री. सभ
(०९-०७-२०१८) : (१) नेवासा तालक्
ु ाष दे शमख
ु
ु यातील (जि.अहमदनगर) मळ
ु ा
कारखान्याच्या ववरोिात िानसहहवरा येथील ग्रामस्थाींची तक्रार साखर आयुक्त कायाशलयास
प्राप्त झालेली नाही. परीं त,ू अर्ा स्वरुपाच्या अन्य तक्रारी साखर आयुक्त

कायाशलयास प्राप्त

झाल्या आहे त.

(२) प्राप्त तक्रारीच्या अनुषींगाने मळ
ु ा साखर कारखान्याची ररतसर चौकर्ी करण्यासाठी
हद.१३.०४.२०१८

च्या

आदे र्ान्वये

प्रादे भर्क

सहसींचालक

(साखर),

अहमदनगर

याींच्या

अध्यक्षतेखाली बत्रस्तरीय सभमती ननयुक्त केलेली असून चौकर्ीचे कामकाि सुरू आहे.
(३) प्रचन उद्ावत नाही.

___________
श्री.प्रदीप भालेिर याांनी िेलेल्या तक्रारीनस
ु ार गोरे गाव कफल्मससटीत
गैरिारभार सुरू असल्यािाित

(१९)

१०८३२५ (१२-०४-२०१८).

डॉ.िालािी किणीिर (अांिरनाथ) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

सन्माननीय मुख्यमांत्री

गोरे गाव कफल्मभस्ीत सुरु असलेल्या गैरकारिाराची तातडीने चौकर्ी करण्यािाित लेखी

ववनींती श्री.प्रदीप िालेकर याींनी मा.मुख्यमींत्री, लोकायुक्त तसेच लाचलूचपत प्रनतिींिक वविाग
आदीींकडे केल्याची िाि हदनाींक १५ डडसेंिर, २०१७ रोिी वा त्यासम
ु ारास ननदर्शनास आली आहे ,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, प्रदीप िालेकर याींनी पुराव्याननर्ी केलेल्या तक्रारीमध्ये
व कोणत्या आहे त,

प्रमुख

तक्रारी ककती

(३) असल्यास, यािाित तपास केला आहे काय, तपासाचे ननषकषश काय आहे त व तदनस
ु ार
दोषी आढळलेल्या व्यक्तीींववरुध्द कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. ४५२ (16)
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१२-०७-२०१८) : (१) श्री.प्रदीप िालेकर याींचा हदनाींक २०.०३.२०१७ रोिीचा
तक्रार अिश पोलीस अिीक्षक, सी.िी.आय., िाींद्रा मुींिई, याींच्याकडून लाचलुचपत प्रनतिींिक
वविाग, मुींिई याींना हद. ०७.०४.२०१७ रोिी प्राप्त झाला.

(२) श्री.प्रदीप िालेकर याींच्या हदनाींक २०.०३.२०१७ रोिीच्या अिाशत गोरे गाींव धचत्रनगरी मध्ये
िाींिकामातील भ्रष्ाचार, पदिरती, पदोन्नती प्रकक्रया, ननववदा प्रकक्रयेमध्ये अननयभमतता,
धचत्रीकरणाची

नोंद

व्यवस्थापककय

न

करणे

व

व

इतर

सींस्थापक

दे यक

न

दे णे

अधिकारी

इत्यादीिाितीत

याींनी

अननयभमतता

गोरे गाींव
व

धचत्रनगरीचे

भ्रष्ाचार

केला

असल्यािाित तक्रार केली आहे .
(३) व (४) सदर अिाशतील आक्षेप सावशिनीक िाींिकाम वविागार्ी सींिींिीत असल्याने तक्रारदार
याींचा मुळ अिश अवचयक कायशवाहीसाठी हद. २२.०५.२०१७ रोिीच्या पत्रान्वये सावशिनीक
िाींिकाम वविागास पाठववला आहे . तसेच या प्रकरणी लाचलुचपत प्रनतिींिक वविागार्ी

सींिींिीत मुदे आढळल्यास तसे लाचलुचपत प्रनतिींिक वविागास अवगत करण्यािाित त्याींना
कळववले आहे.तसेच सदर अिाशची छायाींकीत प्रत उधचत कायशवाहीसाठी

मा. सींचालक

(प्रर्ासन) दादासाहे ि फाळके धचत्रनगरी गोरे गाींव पुवश मुींिई याींना पाठववली आहे .
___________

नागपूर येथील मेरो रे ल्वेच्या पदभरतीमध्ये महाराष्ट्राचे रदहवासी
प्रमाणपत्राची अट वगळण्यात आल्यािाित

(२०)

१०८३७८ (१९-०४-२०१८).

श्री.सुधािर िोहळे

मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(नागपूर दक्षक्षण) :

सन्माननीय

(१) नागपूर र्हरात मेरो वाहतक
ु सुरु होत असुन याकररता पदिरती प्रककया सुरु झालेली
असन
ु

याकररता

िाहहरातीप्रमाणे

रहहवासी

प्रमाणपत्राची

अ्

वगळण्यात

आली

आहे ,

महाराषरातील सेवेकररता ही पदिरती असल्यामुळे महाराषराचे रहहवासी प्रमाणपत्र असणे
गरिेचे आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदरहु िाहहरातीमध्ये रहहवासी प्रमाणपत्र तथा मराठी िाषा उत्तीणश असल्याची
अ् नमुद केलेली नाही, हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास, अर्ाप्रकारे

अ्

वगळण्यात

आल्यामळ
ु े

राज्यािाहे रील

लोकाींचा

लोंढा

पदिरतीकररता येवन
ू महाराषरातील िेरोिगाराींवर अन्याय होणार, हे ही खरे आहे काय,
(४) असल्यास, यािाित र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१२-०७-२०१८) :(१), (२), (३), (४) व (५) महाराषर मेरो रे ल्वे कॉपोरे र्न
भलभम्े ड (महामेरो) ही ववर्ेष हेतू वहन कींपनी आहे . सदर कींपनी ही केंद्रर्ासन व महाराषर
र्ासनाची

५०:५०

समिाग

असलेली

सींयुक्त

िागीदारी

कींपनी

असून

सदर

प्रकल्प

केंद्रर्ासनाच्या अखत्याररत आहे . िारत सरकार, महाराषर र्ासन व महामेरो याींच्या दरम्यान
झालेल्या बत्रपक्षीय करारानुसार केंद्रर्ासनाच्या ननयमाींचे पालन करणे सदर कींपनीस आवचयक
आहे .

वव.स. ४५२ (17)
केंद्र र्ासनाच्या ननयमानस
ु ार ववभिन्न पदाींसाठी अिश करण्याकररता उमेदवार िारतीय

नागरीक असणे आवचयक आहे व त्यासाठी एका ववभर्षठ राज्याचे रहहवास प्रमाणपत्राचे

कुठलेही िींिन नाही. तथावप, क्षेत्राची मागणी लक्षात घेता, पयशवेक्षीय व अपयशवेक्षीय पदाींकरीता

महाराषर मेरो रे ल्वे कॉपोरे र्न भलभम्े डमध्ये िी िरती करण्यात येणार आहे त्यामध्ये
महाराषर राज्यातील रहहवास व मराठी िाषेचे ज्ञान या दोन्ही गाष्ी नमूद केल्या आहे त.

अपयशवेक्षीय पदाकरीता मराठी िाषा भलहहता, वाचता व िोलता येणे अननवायश आहे .

त्याकरीता महाराषर मेरो रे ल्वे कॉपोरे र्न भलभम्े डकडून घेण्यात येणाऱया ऑनलाईन मराठी

लेखी चाचणीत ककमान उत्तीणश होणे आवचयक असन
ू ज्या उमेदवारािवळ महाराषर अधिवास
प्रमाणपत्र आहे व ज्याला मराठी िाषेचे ज्ञान आहे अर्ा उमेदवाराींना त्याचा लाि होणार आहे.

तसेच पयशवेक्षीय पदाकरीता सुध्दा मराठी िाषा भलहहता, वाचता तथा िोलता येणे अननवायश
असून लेखी ऑनलाईन मराठी चाचणीत ककमान उत्तीणश होणे आवचयक आहे . अन्यथा, त्याची
उमेदवारी रद्द करण्यात येईल. याचा लाि मराठी िाषेचे ज्ञान असणाऱया उमेदवाराींना होणार
आहे .
___________
मुांिई ववद्यापीठाच्या, ऑनलाईन मुल्याांिन गैरव्यवहारा प्रिरणाची चौिशी
िरण्यासाठी गदठत िेलेल्या ससमतीच्या अहवालािाित

(२१) १०९६४२ (०५-०४-२०१८).

श्री.सनु नल प्रभू (ददांडोशी) :

सन्माननीय उच्च व तांत्र सशक्षण

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

मुींिई ववदयापीठाच्या ऑनलाईन मुल्याींकन गैरव्यवहार प्रकरणातील कुलगुरुसह दोषी

सिींधित अधिकारी याींचे ववरुध्द फौिदारी कारवाई करण्यािाित हदनाींक १४ डडसेंिर, २०१७

रोिी वा त्य सम
ु ारास माहहती आणण तींत्रज्ञान सधचवाींच्या अध्यक्षतेखाली गहठत केलेल्या
चौकर्ी सभमतीने र्ासनास अहवाल सादर केला आहे काय,

(२) असल्यास, यािाित र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले व
त्यानुसार दोषी ववरुध्द कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(३)

नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?

श्री. ववनोद तावडे (१५-०६-२०१८) : (१)

मुींिई ववदयापीठाच्या ऑनलाईन मुल्याींकनािाित ज्या

काही ताींबत्रक चक
ू ा झाल्या त्यािाित चौकर्ी करण्यासाठी श्री एस.व्ही.आर. श्रीननवास, प्रिान
सधचव, माहहती व तींत्रज्ञान याींच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या बत्रसदस्यीय सभमतीचा अहवाल
अदयाप अप्राप्त आहे .
(२) ऑन स्क्रीन माकींगमध्ये झालेल्या ववलींिाच्या अनुषींगाने

चौकर्ी करण्यासाठी र्ासनाने

गठीत केलेल्या चौकर्ी सभमतीचा अहवाल प्राप्त झाल्यावर यािाित योग्य ती कारवाई
करण्यात येईल.
(३) प्रचन उद्ावत नाही.
___________

वव.स. ४५२ (18)
धचतेगाांव (जि.औरां गािाद) येथील जव्हडीओिॉन िांपनीतील शेिडो िमवचा-याांना
िांपनी प्रशासनाने सक्तीच्या रिेवर पाठववल्यािाित
(२२)

१०९९४९ (१४-०४-२०१८).

श्री.गोवधवन शमाव (अिोला पजश्चम) :

सन्माननीय

िामगार मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) धचतेगाींव (जि.औरीं गािाद) येथील जव्हडीओकॉन कींपनीतील र्ेकडो कमशचा-याींना माहे
िानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान पासन
ू कींपनी प्रर्ासनाने सक्तीच्या रिेवर पाठववले
आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सक्तीच्या रिेवर पाठववताना याचा कोणताही उल्लेख रिेच्या आदे र्ामध्ये न
करण्यामागचे कारणे काय आहेत,
(३) असल्यास, कींपनीतील र्ेकडो कमशचा-याींना सक्तीच्या रिेवर पाठववण्याची कारणे काय
आहे त,
(४) असल्यास, यािाित र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय,
(५) असल्यास, चौकर्ीत काय आढळून आले व तदनुसार प्रस्तुत प्रकरणी कींपनी प्रर्ासन दोषी
असल्यास कींपनी प्रर्ासनावर कोणती कारवाई करण्यात आली

वा येत आहे ,

(६) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सांभािी पाटील-ननलांगेिर (०७-०७-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) व (३) जव्हडीओकॉन कींपनीतील १०७६ आणण व्हॅल्यू इींडस्रीि भलभम्े ड या सहयोगी
कींपनीतील ४२२ अर्ा एकूण १४९८ कामगाराींना हद.०७.०१.२०१८ ते १८.०१.२०१८ या कालाविीत

कारखाना उत्पादन प्रकक्रया दे खिाल व दरु
ू स्तीसाठी िींद ठे वल्याने िर पगारी सट्ट
ु ी दे ण्यात
आली होती. तथावप व्यवस्थापनाने प्रदभर्शत केलल्या नो्ीर्ीत तसा उल्लेख न करता अपररहायश
कारणास्तव कींपनीस सु्ृी राहील असे नमूद केले होते.
(४)

होय,

चौकर्ीअींती

असे

आढळून

आले

की,

सदर

दोन्ही

आस्थापनाींचे

कामकाि

हद.१९.०१.२०१८ पासन
श त सरु
ू पव
ु व
ू झाले आहे . तथावप, कामगाराींचे वेतन ववहहत कालाविीत
अदा करण्यात येत नाही.

(५) कामगाराींचे वेतन ववहहत वेळेत अदा होत नसल्याने या दोन्ही आस्थापना ववरुध्द वेतन
प्रदान अधिननयम,१९६३ अन्वये मा.प्रथम वगश न्याय दीं डाधिकारी,पैठण, जि.औरीं गािाद येथे
ख्ला दाखल करण्यात आलेला आहे .
(६) प्रचन उद्ावत नाही.

___________

मुांिई-सेंरल ते िोरीवली या नवीन रे ल्वे माधगविेमळ
ु े िाधीत होणाऱ्या
प्रिल्पग्रस्ताांचे पुनववसन िरण्यािाित

(२३)

१०९९५१ (१९-०४-२०१८).

डॉ.भारती लव्हे िर (वसोवा), श्री.नसीम खान (चाांददवली),

श्री.भारत भालिे (पांढरपूर), श्री.असमन पटे ल (मुांिादे वी) :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील
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(१) मुींिईत लाींि पल्याच्या रे ल्वेगाड्याींमुळे उपनगरीय रे ल्वेगाड्याींचे वेळापत्रक कोलमडू नये
म्हणुन मुींिई सेंरल ते िोरीवली दरम्यान ्ाकण्यात येत असलेल्या पाचव्या-सहाव्या माधगशका
ववरार पयांत करण्याचा पजचचम रे ल्वेचा ववचार असल्याचे माहे डडसेंिर, २०१७ मध्ये वा त्या
दरम्यान ननदर्शनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीअींती

रे ल्वेलगतची

घरे िाधित होऊन तेथील रहहवार्ाींचे ववस्थापन होणार असल्यामळ
ु े रे ल्वे प्रर्ासनार्ी समन्वय

करुन प्रकल्पिािीताींचे आहे त्याच हठकाणी पुनवशसन करण्यािाित र्ासनाने कोणती कायशवाही
केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१२-०७-२०१८) : (१), (२) व (३) मुींिई रे ल्वे ववकास कॉपोरे र्न भलभम्े ड

याींच्यामाफशत रािववण्याचे प्रस्ताववत असलेल्या एमयु्ीपी - ३ अ प्रकल्पग्रस्ताींतगशत िोरीवली ते

ववरार पाचवी व सहावी माधगशका ्ाकणे या कामाचा समावेर् आहे . सदर प्रकल्पासाठी राज्य
र्ासनाचा आधथशक सहिाग व त्या अनुषींगाने प्रकल्पास इतर सहाय्य दे ण्यािाितचा सध्या
प्रस्ताव तपासण्यात येत आहे .

___________
वाडा (जि.पालघर) ग्रामस्थाांनी सुसशक्षक्षत िेरोिगार सांघषव ससमतीच्या वतीने
आर.िे. एक्सपोटव िांपनीववरोधात िेलेल्या उपोषणािाित

(२४)

११०६२७ (१२-०४-२०१८).

श्री.शाांताराम मोरे (सभवांडी ग्रामीण) :

सन्माननीय िामगार

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) वाडा (जि.पालघर) ग्रामस्थाींनी सुभर्षितक्षत िेरोिगार सींघषश सभमतीच्या वतीने हदनाींक ८
ऑगस््, २०१७ रोिी वा त्यासुमारास पासून आर.के. एक्सपो्श कींपनीववरोिात उपोषण केले, हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या ग्रामस्थाींच्या मागण्याींचे स्वरूप काय आहे ,
(३) असल्यास, या मागण्यासींदिाशत र्ासनाने कोणता ननणशय घेतला आहे व त्यानुषींगाने
अदयापपयांत कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येते,
(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सांभािी पाटील-ननलांगेिर (११-०७-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) कींपनीत स्थाननक कामगाराींना पात्रतेनस
ु ार समावून घेण्यात यावे. तसेच, कींपनीतील
िाींिकामे, वाहतूक व्यवस्था, व इतर कींत्रा्ी कामे स्थाननकाींना दे ण्यात यावीत, सेवेत असलेल्या

कामगाराींना ककमान वेतन, ित्ते व वेतनधचठ्ठी दे ण्यात यावी स्वरुपाच्या मागण्या सींघषश
सभमतीने हदनाींक २५.०७.२०१८ रोिी कामगार आयुक्त कायाशलयात हदलेल्या ननवेदनात
करण्यात आल्या होत्या.
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(३) कामगार उप आयुक्त, पालघर याींचे समोर उियपक्षीची िैठक हद.१०.०८.२०१७ रोिी

आयोजित करण्यात आली होती. तथावप, हदनाींक ०९.०८.२०१७ रोिी कींपनी व्यवस्थापन व
सींघषश सभमतीमध्ये चचाश होऊन त्यामध्ये स्थाननक कामगाराींना कींपनीच्या मागणीनुसार
्प्या्प्याने कामावर घेणे आणण कींपनीतील िाींिकाम व इतर ठे केदाराची कामे स्थाननकाींना

दे ण्यात येतील असा समझोता होऊन त्याच हदवर्ी उपोषण मागे घेण्यात आले. सदयजस्थतीत
कींपनीतील कामगाराींना ककमान वेतन, वेतनधचठ्ठी इ.सुवविा दे ण्यात येत असून सींघषश सभमतीची
अथवा कामगाराींची कोणतीही तक्रार प्रलींबित नाही.
(४) प्रचन उद्ावत नाही.
___________
शहापूर तालुक्यातील (जि.ठाणे) शेणवा येथील शासिीय आददवासी
औद्योधगि प्रसशक्षण सांस्थेची दरु वस्था झाल्यािाित

(२५)

११०६४५ (२४-०५-२०१८).

श्री.शाांताराम मोरे (सभवांडी ग्रामीण) :

सन्माननीय िौशल्य

वविास व उद्योििता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) र्हापरू तालक्
ु यातील (जि.ठाणे) र्ेणवा येथील र्ासकीय आहदवासी औदयोधगक प्रभर्क्षण
सींस्थेची दरु वस्था झाल्याचे माहे ऑक््ोिर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्शनास आले, हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या प्रभर्क्षण सींस्थेची दरु वस्था होण्याची कारणे काय आहे त,

(३) असल्यास, ही प्रभर्क्षण सींस्था सुजस्थतीत आणण्याकररता र्ासनाने अदयापपयांत कोणती
कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सांभािी पाटील-ननलांगेिर (१०-०७-२०१८) : (१) हे खरे नाही.
(२), (३) व (४) प्रचन उद्ावत नाही.

___________

अमरावती जिल््यातील नाांदगाव पेठ येथील टे क्सटाईल उद्योगाांना िुशल मनुष्ट्यिळ
उपलब्ध िरण्यासाठी सादर िेलेल्या प्रस्तावास मान्यता दे ण्यािाित

(२६)

१११०४० (११-०४-२०१८).

डॉ.अननल िोंडे (मोशी) :

सन्माननीय िौशल्य वविास व

उद्योििता मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) नाींदगाव पेठ ( जि.अमरावती ) येथील ्े क्स्ाईल्स उदयोगाींना कुर्ल मनषु यिळ उपलब्ि
व्हावे यासाठी जिल्हा व्यवसाय भर्क्षण व प्रभर्क्षण कायाशलय, अमरावती याींनी प्रभर्क्षणाचा
प्रस्ताव र्ासनाला सादर केला आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सदर प्रस्तावास तातडीने मान्यता दयावी अर्ी मागणी सदर लोकप्रनतननिीींनी
मा.कौर्ल्य ववकास मींत्री याींचेकडे हदनाींक ६ िानेवारी, २०१८ रोिी वा त्यासुमारास केली, हे ही
खरे आहे

काय,
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(३) असल्यास, या सींदिाशत र्ासनाने कोणती

कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सांभािी पाटील-ननलांगेिर (२७-०६-२०१८) : (१) हे खरे नाही. तथावप, जिल्हा व्यवसाय
भर्क्षण व प्रभर्क्षण अधिकारी, अमरावती याींनी अमरावती जिल्हयातील ्े क्स्ाईल्स पाकशमिील
आस्थापनाींना कुर्ल ननमकुर्ल मनुषयिळ पुरववणेकररता जिल्हयातील औदयोधगक प्रभर्क्षण
सींस्थाींमध्ये

नवीन अ्यासक्रम सुरू करणेिाितचा प्रस्ताव सहसींचालक, व्यवसाय भर्क्षण व

प्रभर्क्षण, प्रादे भर्क कायाशलय, अमरावती याींचक
े डे सादर केला होता व प्रादे भर्क कायाशलय,

अमरावती याींनी सदरचा प्रस्ताव सींचालक, व्यवसाय भर्क्षण व प्रभर्क्षण सींचालनालय, मुींिई
याींना सादर केला आहे.
(२) हे खरे आहे .
(३) अमरावती जिल्हयातील ववदयमान र्ासकीय औदयोधगक प्रभर्क्षण सींस्थाीं मिील उपलब्ि
पायाित
ू व प्रभर्क्षण सवु विाींचा १०० ्क्के ववननयोग करून ववस्तार आराखडा तयार करण्याचे

काम सींचालक, व्यवसाय भर्क्षण व प्रभर्क्षण सींचालनालय, मुींिई याींच्या स्तरावर सरू
ु असन
ू
सदर

ववस्तार

आराखडयामध्ये

मा.

लोकप्रनतननिी

याींनी

मागणी

केलेल्या

व्यवसाय

अ्यासक्रमाींचा समावेर् करण्यािाितची िाि तपासण्यात येईल.
(४) प्रचन उद्ावत नाही.
___________
भोर (जि.पुणे) येथील औद्योगीि प्रसशक्षण सांस्थेची प्रवेश क्षमता वाढववण्यािाित
(२७)

११२१३९ (१७-०४-२०१८).

िुल (दौंड) :

करतील काय :-

श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.ियिुमार गोरे (माण), श्री.राहूल
सन्माननीय िौशल्य वविास व उद्योििता मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा

(१) िोर (जि.पण
ु े) येथील

औदयोगीक प्रभर्क्षण सींस्थेची (आय.्ी.आय.) प्रवेर् क्षमता सम
ु ारे

२११ इतकी आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या औदयोगीक प्रभर्क्षण सींस्थामध्ये ग्रामीण िागातील ववदयार्थयाांना कौर्ल्य
भर्क्षणाचा िास्तीतिास्त लाि भमळावा व त्याची प्रवेर् क्षमता वाढावी यासाठी मा. स्थाननक
लोकप्रनतननिी याींनी मा. मींत्री (कौर्ल्य ववकास व उदयोिकता) याींना हदनाींक ३० मे, २०१७
रोिी वा त्या सम
ु ारास लेखी ववनींतीपत्र हदले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या पत्राची दखल घेवून र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत
आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सांभािी पाटील-ननलांगेिर (२७-०६-२०१८) : (१) िोर (जि.पुण)े येथील औदयोधगक प्रभर्क्षण
सींस्था (आय.्ी.आय.) ची मींिूर प्रवेर् क्षमता २१६ इतकी आहे .
(२) हे खरे आहे .
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(३) सींचालक, व्यवसाय भर्क्षण व प्रभर्क्षण सींचालनालय, मुींिई याींच्या स्तरावर औदयोधगक

प्रभर्क्षण सींस्थाींच्या ववस्तार आराखडयाचे काम सुरू आहे . औदयोधगक प्रभर्क्षण सींस्था, िोर या
सींस्थेची प्रवेर्क्षमता २१६ इतकी असून सदर प्रवेर्क्षमता १७३ ने वाढवून एकूण प्रवेर् क्षमता
३८९ करण्याचे प्रस्ताववत आहे .
(४) प्रचन उद्ावत नाही.
___________
साखर िारखान्याांिडून शेतिऱ्याांचे ऊस दे यिे थकित रादहल्यािाित
(२८)

११२२७६ (२०-०४-२०१८).

श्री.सरु े श हाळवणिर (इचलिरां िी) :

सन्माननीय सहिार

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) साखरे चे दर प्रनत जक्वीं्लला रुपये सातर्े ते आठर्े घसरल्याने साखर कारखान्याीं कडून
र्ेतकऱयाींची ऊस दे यके माहे िानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान थककत राहण्याची र्क्यता
ननमाशण झाली आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, राज्यातील अनेक साखर कारखान्याींनी माहे डडसेंिर, २०१७ पासूनची दे यके अदा

केलेली नसून सुमारे २५ हदवसाींची साखर ववकून मागील पींिरा हदवसाींची दे यके िागवण्याचा
प्रयत्न कारखान्याींकडून करण्यात येत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सध्या प्रनत जक्वीं्ल साखर ववक्री व प्रनत ्न हदला िाणारा ऊसदर
याींच्यामिील आधथशक त्
ु दरू करण्यासाठी तसेच र्ेतकऱयाींच्या उसाचे दे यके कारखान्याींकडून
थकीत राहू नये यासाठी र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सभ
ु ाष दे शमख
ु (१०-०७-२०१८) : (१) होय.
(२) अींर्त: खरे आहे.

सदयजस्थतीत राज्यिडकने सुिारीत मुल्याींकन दर रु.२९००/- प्रनत जक्वीं्ल केला असून

मालतारण खात्यावर रु.१७१५ प्रनत जक्वीं्ल इतकी उचल हद.१४/०६/२०१८ पासून हदली िात
आहे . त्यामुळे कारखान्याींना त्याींच्या मालतारण खात्यावर अपुरा दरु ावा कमी होऊन काही
प्रमाणात FRP र्ेतकऱयाींची

FRP दे ण्यासाठी रक्कमा उपलब्ि होत आहे त.

(३) साखर ववक्री व प्रनत ्न हदला िाणारा ऊसदर याींच्यामिील आधथशक तु् दरू करण्यासाठी

तसेच र्ेतकऱयाींच्या ऊसाचे दे यके कारखान्याींकडून थकीत राहू नये यासाठी केंद्र र्ासनाने
खालीलप्रमाणे ननणशय घेतले आहे त,
१. साखरे ची ककमान ववक्री ककीं मत रु.२९/- प्रनत ककलो इतकी करण्यात आली आहे .
२. िफर स््ॉक को्ा ३० लाख मे.्. इतका दे र्ासाठी िाहीर केला आहे .
३. इथेनॉल ननमीती उदयोगास चालना दे णेसाठी िाींडवली गुींतवणुकीवर केंद र्ासनाकडून

६% व्याि परतावा दे ण्यात येणार आहे .

४. थकीत FRP दे ण्यासाठी २०१७-१८ मध्ये गाळप केलेल्या ऊसावर प्रनत ्न रु.५५/उत्पादन अनद
ु ान िाहीर करण्यात आले आहे .
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५. साखर ननयाशतीसाठी २० लाख मे.्. को्ा दे र्ातील साखर कारखान्याींना ननिाशरीत
करुन दे ण्यात आला आहे ..
या सवश ननणशयाींचा एकबत्रत पररणाम पहाता साखरे चे दर स्थाननक िािारात वाढ
होण्यास/जस्थरावण्यास मदत होणार आहे . परीणामत: र्ेतकऱयाींची FRP अदा करणे सल
ु ि
होणार आहे.

(४) प्रचन उद्ावत नाही.
___________
मुांिई तसेच एमएमआरडीएच्या पररसरातील मेरो रे ल्वे उभारणीचे
िाम ठराववि िालावधीत पूणव िरण्यािाित

(२९)

११२३२९ (१२-०४-२०१८).

श्री.ओमप्रिाश ऊफव िच्चू िडू (अचलपूर), श्री.ववनायिराव

िाधव-पाटील (अहमदपूर), श्री.मोहन फड (पाथरी), डॉ.अननल िोंडे (मोशी) :

सन्माननीय

मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मुींिई तसेच एमएमआरडीएच्या पररसरात मेरो रे ल्वे उिारणीचे काम सुरु करण्यात आले
आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, मेरोच्या कामासाठी रस्त्याींवर मोठ्या प्रमाणावर खोदकाम करण्यात येत
असल्यामळ
ु े वाहतुकीस व नागररकाींना मोठा त्रास होत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, मा. उच्च न्यायालयाने रात्री मेरोचे काम िींद ठे वण्याचे आदे र् हदल्यामळ
ु े
मेरोचे काम पूणश होण्यास ठरलेल्या कालाविीपेक्षा िास्त वेळ लागणार आहे , हे ही खरे आहे
काय,

(४) असल्यास, मेरोचे

काम ठराववक

कालाविीत

उपाययोिना करणार वा कररत आहे ,

पूणश व्हावे यासाठी र्ासन

कोणती

(५) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१२-०७-२०१८) : (१) होय.
(२) मुींिईमध्ये मेरो मागाशच्या सुरु असलेल्या स्थापत्य कामामळ
ु े काही हठकाणी वाहतक
ु कोंडी
होते. सदर वाहतक
ु कोंडी कमी करण्यासाठी वाहतक
ू व्यवस्थापन योिना तयार करण्यात आली

असून सदर योिनेची अींमलििावणी वाहतक
पोलीस, पररवहन सहाय्यक याींच्यामाफशत
ू

करण्यात येत असून यामुळे वाहतूक समस्येमळ
ु े होणाऱया प्रवार्ाींच्या गैरसोयीचे ननराकरण
होईल.

(३), (४) व (५) मा.उच्च न्यायालयाने ध्वनी प्रदष
ू ण मद
ु यावर ठराववक हठकाणी रात्री काम िींद
ठे वण्याचे आदे र् हदले आहे त. तथावप, ठरववण्यात आलेल्या कालाविीत काम पूणश करण्यासाठी
मुींिई मेरो रे ल्वेचे कामात येणाऱया अडचणी/अडथळ्याींवर उपाययोिना करुन सदर काम
युध्दपातळीवर ननयोजित कालाविीत पूणश करण्यास मुींिई महानगर प्रदे र् ववकास प्राधिकरण व
मुींिई मेरो रे ल कॉपोरे र्न भल. प्रयत्नभर्ल आहे .

___________
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वसमत (जि.दहांगोली) येथील फळरोप वाटीिा व िीिगूनन
िेंद्र येथील मिुराांना मिुरी दे ण्यािाित

(३०) ११२५९४ (१२-०४-२०१८).

श्री.तानािी मुटिुले (दहांगोली) :

सन्माननीय िामगार मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) वसमत, (जि. हहींगोली) येथील फळरोप वा्ीका व िीिगूनन केंद्र येथील मिुराींना गत १६
महहन्याींपासन
ू मिरु ी हदलेली नसल्याचे माहे नोव्हें िर, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदर्शनास
आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, मिुरी न हदल्यामुळे त्या मिुराींची आधथशक अडचण होत असून त्याींच्यावर
उपासमारीची वेळ आली आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास, मिुराींना

येत आहे ,

मिुरी दे ण्यािाित र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात

(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सांभािी पाटील-ननलांगेिर (०९-०७-२०१८) : (१) हे खरे आहे . वसमत येथील फळरोप
वा्ीकेतील ६ रोिींदारी कामगार आणण बििगन
ु न केंद्रातील १६ रोिींदारी कामगाराींना माहे

ऑगस््, २०१६ पासून ११ ते १२ महहन्याींचे वेतन भमळाले नसल्यािाित मराठवाडा सवश श्रभमक

सींघ्ना याींनी त्याींचे हद. २२.०६.२०१७ रोिीच्या पत्रान्वये सहाय्यक कामगार आयुक्त, नाींदेड व
त्याींच्या अधिपत्याखालील सरकारी कामगार अधिकारी, हहींगोली याींचक
े डे तक्रार हदली होती.

(२) अींर्त: खरे आहे. उप वविागीय कृषी अधिकारी हहींगोली याींच्यामाफशत फळरोप वा्ीकेतील
६ कामगाराींना माहे ऑगस्् २०१६ ते फेब्रव
ु ारी, २०१८ या १९ महहन्याच्या कालाविीचे थकीत
वेतन अदा केल असून िीिगुनन केंद्रातील १६ कामगाराींना माहे ऑगस््, २०१६ ते फेब्रुवारी,
२०१७

या ७ महहन्याच्या कालाविीचे थकीत वेतन हद. २४ एवप्रल, २०१८ रोिी अदा केले

आहे .
(३) मराठवाडा सवश श्रभमक सींघ्नेच्या हदनाींक २२ िन
ू , २०१७ रोिीच्या तक्रारीच्या अनष
ु ींगाने

सरकारी कामगार अधिकारी, हहींगोली व सहाय्यक कामगार आयुक्त, नाींदेड याींनी वरील नमूद
सींघ्ना, रोिींदारी कामगार आणण कृषी वविाग फळ रोप वा्ीकेचे व िीिगुनन केंद्राचे
अधिकारी याींच्या हदनाींक ३०.०१.२०१७, ११.०७.२०१७, २४.०८.२०१७ व २७.०९.२०१७ रोिी िैठका

आयोजित करण्यात आल्या होत्या. त्यानुषींगाने मिूराींचे थकीत वेतन अींर्त: अदा केले असून
उवशरीत वेतन अदा करण्यािाित पाठपरू ावा चालू आहे.
(४) प्रचन उद्ावत नाही.

___________

पाचोरा शहरातील दहवरा नदीवर स्मशानभम
ू ी पासून िळगाांव
रस्त्यापयंत पल
ू (बब्रि) िाांधण्यािाित

(३१)

११३०८० (०३-०४-२०१८).

श्री.किशोर पाटील (पाचोरा) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री
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(१) पाचोरा र्हरातील हहवरा नदीवर स्मर्ानिूमी पासन
ू िळगाींव रस्त्यापयांत पल
ू (बब्रि)
िाींिणेकररता

वैभर्ष्यपूणश

योिनेतून

३

को्ी

रुपयाींचा

ननिी

भमळणेिाित

स्थाननक

लोकप्रनतननिीींनी हदनाींक ६ एवप्रल, २०१७ रोिी वा त्या सुमारास मा.मुख्यमींत्री याींना लेखी
ननवेदन हदले होते, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या ननवेदनावर अदयापपयांत कोणती कायशवाही केली व करण्यात येत आहे
(३) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२२-०६-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) हदनाींक २२ फेब्रुवारी,२०१८ च्या र्ासन ननणशयानुसार ववर्ेष रस्ता अनुदान अींतगशत रु.२
को्ी इतका ननिी पाचोरा नगरपररषदे स ववतरीत करण्यात आला आहे .
(३) प्रचन उद्ावत नाही.

___________

पवनी (ता.जि.भांडारा) येथील प्राचीन ऐनतहाससि स्मारिाचे
(३२)

नुतनीिरण व सांग्रहालयाच्या ननसमवतीिाित

११३१६५ (०६-०४-२०१८).

श्री.रामचांद्र अवसरे (भांडारा) :

िायव मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय साांस्िृनति

(१) पवनी (ता.जि.िींडारा) येधथल प्राचीन ऐनतहाभसक स्मारकाचे नत
ू नीकरण व सींग्रहालयाच्या
ननभमशतीसाठी तसेच पयश्न ववकासामुळे िेरोिागाींराना रोिगार उपलब्ि होण्याच्या अनुषींगाने

स्थाननक लोकप्रनतननिीींदवारे मा.साींस्कृनतक कायश मींत्री याींना हदनाींक २१ िुल,ै २०१७ रोिी वा
त्यासुमारास ऐनतहाभसक पयश्न स्थळाचा ववकास करून ववकास आराखडा तयार करण्यासाठी

प्रिान सधचव, साींस्कृनतक वविाग मींत्रालय, मींि
ु ई याींना हदनाींक २० सप््ें िर, २०१७ रोिी वा
त्यासुमारास ननदे र् हदले आहे त, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

पवनी

(जि.िींडारा)

येथील

प्राचीन

ऐनतहाभसक,

राषरीय

प्राचीन

वस्तू

सींग्रहालयाची ननभमशती करण्यासाठी प्रिान सधचव, साींस्कृनतक वविाग, मींत्रालय, मुींिई याींनी
योग्य ती चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत काय आढळून आले,

(३) असल्यास, सदर प्रकरणी कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे , तसेच ववकास
आराखडा तयार करण्यासाठी सींिींधित वविागाला ननदे र् हदले आहे त, हे ही खरे आहे काय,
(४) असल्यास, स्थाननक लोकप्रनतननिी याींच्या मागणीनुसार प्राचीन ऐनतहाभसक स्थळाींचा
प्रत्यक्ष स्थळ पाहणी अहवाल व अींदािपत्रक र्ासन स्तरावर सादर करून ववकास ननिी
उपलब्ि करून दे ण्याचे र्ासनाच्या ववचारािीन आहे काय,
(५) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (०४-०७-२०१८) : (१) हे खरे आहे .
(२) िारतीय पुरातत्व सवेक्षण, नागपूर मींडल कायाशलयाच्या अधिपत्याखाली पवनी जि.िींडारा

येथे तीन राषरीय सींरषितक्षत स्मारक आहे त. िारतीय परु ातत्व सवेक्षण, नागपरू मींडल या
कायाशलयाकडे सदर िागी वस्तुसींग्रहालय/ इन््रवप्र्ें र्न केंद्र उिारण्यास िागा उपलब्ि नाही.
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(३) प्रचन उद्ावत नाही.
(४) प्रचन उद्ावत नाही.
(५) प्रचन उद्ावत नाही.

___________

मौिा ठाणा (ता.जि.भांडारा) येथील भारत ननमावण िायवक्रमाांतगवत पाणीपुरवठा पाईपलाईन
(३३)

नादरु
ु स्त असल्याने सदर िामाची चौिशी होण्यािाित

११३१६७ (१४-०४-२०१८).

श्री.रामचांद्र अवसरे (भांडारा) :

स्वच्छता मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय पाणीपुरवठा व

(१) मौिा ठाणा (ता.जि.िींडारा) येथील िारत ननमाशण कायशक्रमा अींतगशत पाणीपुरवठा पाईप

लाईन नादरु
ु स्त असल्याने स्थाननक नागररकाींना पाणीपरु वठा सरु ळीत होत नाही यािाित

स्थाननक लोकप्रनतननिीींदवारे माहे डडसेंिर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान मुख्य कायशकारी
अधिकारी, जिल्हा पररषद, िींडारा याींना तक्रार केली त्यानुसार हदनाींक २८ डडसेंिर, २०१७ रोिी

वा त्या सम
ु ारास अिीक्षक अभियींता महाराषर िीवन प्राधिकरण मींडळ, नागपूर याींना लेखी
पत्रादवारे चौकर्ी करून १५ हदवसाच्या आत अहवाल सादर करण्याचे ननदे र् हदलेले आहे त, हे
खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सदर प्रकरणी अिीक्षक अभियींता, महाराषर िीवन प्राधिकरण मींडळ, नागपूर
याींनी चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत काय आढळून आले,

(३) असल्यास, यािाित सींिींधित दोषीींवर कोणती कायशवाही करण्यात आली वा येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ििनराव लोणीिर (१०-०७-२०१८) : (१) होय.
(२) व (३) होय.

सदर प्रकरणी अधिक्षक अभियींता, महाराषर िीवन प्राधिकरण मींडळ, नागपरू याींनी

चौकर्ी करुन हदनाींक १६/२/२०१८ रोिी चौकर्ी अहवाल सादर केला आहे .

त्यानस
ु ार, सदर योिनेतील ववतरण व्यवस्थेचे काम योग्यररत्या करण्यात आले असून

सदयजस्थतीत काही िागामध्ये

सावशिननक नळादवारे चाचणी स्वरुपात पाणी पुरवठा सुरु

आहे . तसेच ज्या िागात पाणी पुरवठा सुरु नाही,

त्या िागातील ग्रामस्थाींनी

तसेच

ग्रामपींचायत ठाणा याींनी पाणी परु वठा सरु
ु करण्यािाित उपवविागीय अभियींता याींना ववनींती
केली आहे .

(४) प्रचन उद्ावत नाही.

___________

राज्यात २५ महापासलिा क्षेत्रामध्ये एलिीटी रद्द िरण्यात आल्याने
महापासलिाांच्या उत्पन्नात घट झाल्यािाित
(३४)

११३३४२ (१८-०४-२०१८).

श्री.िसवराि पाटील (औसा) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री
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(१) राज्यात २५ महापाभलका क्षेत्रामध्ये हदनाींक १ ऑगस्् पासून एलिी्ी रद्द करण्यात
आल्याने महापाभलकाींच्या उत्पन्नात येणारी तू् अनुदान रुपाने िरुन दे ण्याचा ननणशय र्ासनाने
घेतल्याची िाि माहे नोव्हें िर, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदर्शनास आली आहे , हे खरे
आहे काय,
(२) असल्यास, त्याकररता चालु आधथशक वषाशत २०९८ को्ी रुपयाींची रक्कम पुरवणी
मागण्याींदवारे मींिुर करुन ४११.६९ को्ी रुपयाींची रक्कम ववतरीत करण्यास र्ासनाने मान्यता
हदली आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, चींद्रपरु ला ७ को्ी ४४ लाख तर लातरु ला अवघे ९१ लाख रुपयाींचे अनद
ु ान
मींिूर करण्यात आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, लातूर र्हरास कमी अनुदान दे ण्याची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१९-०६-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) व (३) होय.
चींद्रपूर महानगरपाभलकेस सन २०१५-१६ या आधथशक वषाशमध्ये ऑगस्् २०१५ ते माचश

२०१६ या ८ महहन्याच्या कालाविीमध्ये रु. २७.२० को्ी ऐवढे सहाय्यक अनुदान स्थाननक

सींस्था करापो्ी येणारी तू् िरुन काढण्यासाठी ववतरीत करण्यात आले आहे. तर लातुर
महानगरपाभलकेस याच कालाविीत रु. ६.१९ को्ी ववतरीत करण्यात आले आहे त.
(४) प्रचन उद्ावत नाही.
___________
सावविननि िाांधिाम ववभाग, नासशि येथील िायविारी असभयांता व मुख्य सलपीिाला
अटि िरण्यात आल्यािाित

(३५)

११३७९० (१४-०४-२०१८).

श्रीमती सीमाताई दहरे (नासशि पजश्चम) :

सन्माननीय

मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) सावशिननक िाींिकाम वविाग, नाभर्क येथे िेरोिगार ईलेजक्रकल इींजिननअरची नोंदणी
करुन घेण्यासाठी २० हिार रुपयाींची लाच स्वीकारताना कायशकारी अभियींता व मुख्य भलपीकाला
अ्क करण्यात आल्याचे माहे फेब्रुवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्शनास आले,

हे खरे

आहे काय,

(२) असल्यास, यािाित र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय,
(३) असल्यास, चौकर्ीनुसार उक्त कायशकारी अभियींता व मुख्य भलपीकावर र्ासनाने कोणती
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१२-०७-२०१८) : (१) होय.
हदनाींक ०१.०२.२०१८ रोिी आरोपी लोकसेवक १) रामदास सोन्यािापु काींिळे , कायशकारी

अभियींता, वगश १ व आलोसे नीं. २) आप्पा भर्वराम केदार, भलपीक, वगश ३, दोन्ही नेमणुक
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सा.िाीं. ववदयुत वविाग नाभर्क याींनी तक्रारदार श्री. अमोल िागुिी आव्हाड, वय २६ रा.

मोरवाडी गाींव भसडको ता.जि. नाभर्क याींच्याकडे सुभर्षितक्षत िेरािगार अभियींता म्हणुन नोंदणी

करण्याकररता र्ासकीय फी रू. ७,५००/- व त्याव्यनतररक्त लाच म्हणुन १२,५००/- रूपये असे
एकुण तक्रारदार याींचेकडे २०,०००/- रूपये मागणी करून पींच व साक्षीदार याींचे समक्ष
जस्वकारली असता त्याींना पकडण्यात आले आहे .

(२) आरोपी लोकसेवक १) रामदास सोन्यािापु काींिळे , कायशकारी अभियींता व आलोसे नीं. २)

आप्पा भर्वराम केदार, भलपीक, वगश ३, दोन्ही नेमणुक सा.िाीं. ववदयुत वविाग नाभर्क
याींचेववरूध्द मींि
ु ई नाका पो.स््े . नाभर्क र्हर येथे ग.ु र.नीं. ४५/२०१८ भ्र.प्र.अधिननयम १९८८ चे
कलम ७,१२,१३(१)(ड) सह १३(२) प्रमाणे हदनाींक ०२.०२.२०१८ रोिी दाखल करण्यात आला
आहे . गुन्हयाचा तपास सुरू आहे .

(३) व (४) हदनाींक ०७.०२.२०१८ चे आदे र्ान्वये आरोपी लोकसेवक क्र. १) रामदास सोन्यािापु
काींिळे , कायशकारी अभियींता, वगश १, व आरोपी लोकसेवक क्र. २) आप्पा भर्वराम केदार,

भलपीक, वगश ३, दोन्ही नेम. सा.िाीं. ववदयत
ु वविाग नाभर्क याींना ननलींबित करण्यात आलेले
आहे .

___________
नासशि व औरां गािादमध्ये िाांधलेली सम
ु ारे ९२१ घरे ववक्रीववना पडून असल्यािाित

(३६)

११३७९१ (०३-०४-२०१८).

(ननफाड) :

श्रीमती सीमाताई दहरे (नासशि पजश्चम), श्री.अननल िदम

सन्माननीय गह
ृ ननमावण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मींि
ु ईतील म्हाडाच्या घराींना एकीकडे प्रचींड मागणी असताना दस
ु रीकडे नाभर्क व
औरीं गािादमध्ये िाींिलेली सुमारे ९२१ घरे ववक्रीववना पडून असल्याची िक्कादायक िाि माहे
फेब्रुवारी, २०१८ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदर्शनास आली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, खािगी ववकसकाींच्या तुलनेत म्हाडाच्या घराींचे दर िास्त असल्याने या दोन्ही

र्हराींतील घराींकडे ग्राहकाींनी दल
श केले असल्याने म्हाडाचे रुपये २६३ को्ीींचे नुकसान झाले,
ु क्ष
हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या घराींच्या ककीं मती कमी करुन ही घरे सवशसामान्याींना परवडतील अर्ा रकमेत
ववक्री करण्यािाित र्ासनस्तरावरुन कोणता ननणशय घेण्यात आला वा येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे आहे त ?
श्री. प्रिाश महे ता (२६-०६-२०१८) : (१) व (२) होय, हे खरे आहे .
नाभर्क व औरीं गािाद गह
ृ ननमाशण व क्षेत्र ववकास मींडळाींतगशत एकूण १७६७ सदननका/घरे मागणी
अिावी ररक्त असून िवळपास एकूण रु.३४५ को्ी एवढा ननिी अडकलेला आहे .

(३) व (४) नाभर्क व औरीं गािाद गह
ृ ननमाशण व क्षेत्र ववकास मींडळातफे मागणी अिावी ररक्त

असलेल्या सदननकाींच्या ककीं मती यापव
ू ी िाहीर केलेल्या ककीं मतीपेक्षा कमी करण्यािाितचा
प्रस्ताव महाराषर गह
ृ ननमाशण व क्षेत्र ववकास प्राधिकरणास मींिूरीस्तव सादर करण्याची कायशवाही
सुरु आहे .

___________
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सेलू (जि.परभणी) येथील औद्योधगि प्रसशक्षण सांस्थेचा िारभार अनेि
समस्यासह िीणव झालेल्या इमारतीत सुरू असल्यािाित

(३७)

११४११८ (२४-०४-२०१८).

श्री.वविय भाांिळे (जिांतूर) :

सन्माननीय िौशल्य वविास

व उद्योििता मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) सेलू (जि.परिणी) येथील औदयोधगक प्रभर्क्षण सींस्थेची इमारत िीणश झालेली आहे , हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, इमारत िाींिकामासाठी मराठवाडा अनुर्ेष ननिी मींिूर असून केवळ िागे
अिावी नवीन इमारतीचे िाींिकाम अदयाप सुरू करता आले नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदरहू इमारतीसाठी िागा उपलब्ि करून दे ण्यािाित र्ासनाने कोणती
कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सांभािी पाटील-ननलांगेिर (१०-०७-२०१८) : (१)

हे खरे नाही. औदयोधगक प्रभर्क्षण सींस्था,

सेलूसाठी नगर पररषद, सेलू याींची इमारत १९९७ पासून िाड्याने घेतलेली असून सदरील
इमारतीची अवस्था व्यवजस्थत असन
ू केवळ या इमारतीस नगर पररषदे दवारा रीं गरीं गो्ी होणे

आवचयक आहे. तथापी सदरहु इमारत िीणश झालेली नाही.
(२) अदयाप िुसींपादन झालेले नसल्यामळ
ु े केवळ िागे अिावी नववन इमारतीचे िाींिकाम
अदयाप सुरु करता आले नाही, हे खरे आहे .

(३) व (४) औदयोधगक प्रभर्क्षण सींस्था, सेलूच्या िुसींपादनासाठी मौिे सेल,ू ता. सेल,ू येथील
ग् क्रमाींक २२१ मिील परमपोक असलेली २ हे क््र र्ासकीय िमीनीचा, ननववशवाद व

अनतक्रमण नसलेल्या िागेचा प्रस्ताव, जिल्हाधिकारी, परिणी याींना हद. २५.०१.२०१७ रोिी
सादर केलेला आहे. सदरील सव्हे नींिर २२१ मिील १ हे क््र २१ आर िमीन सहकारी पोभलस
कमशचारी सींस्था याींना हद. ०२.०८.१९८३ रोिी दे ण्यात आली

होती. सींस्थेने सदरील िमीनीवर

दोन वषाशत ववकास करावयास पाहीिे होता, तथापी त्याींनी या िमीनीवर ववकास न केल्यामळ
ु े

उपजिल्हाधिकारी कायाशलयाने र्तशिींग कायशवाही सुरु केलेली आहे , ही कायशवाही पुणश झाल्यानींतर
जिल्हाधिकारी कायाशलयामाफशत सदरील १ हे क््र २१ आर गायरान िमीन औदयोधगक प्रभर्क्षण
सींस्था सेलूकरीता उपलब्ि करुन दण्यात येईल असे तहभसलदार, सेलू याींनी कळववले आहे .

सेलू येथे औदयोधगक प्रभर्क्षण सींस्थेस िुसींपादन लवकरात लवकर करणेसाठी सींिींधित

कायाशलयाींस सतत पाठपरु ावा करण्यात येत आहे.

___________
पांतप्रधान आवास योिनेंतगवत सवांसाठी घरे ही योिना
िह
ु ईसह ५१ शहराांत मांिरु िरण्यात आल्यािाित
ृ न्मांि
(३८)

११४५५७ (०३-०४-२०१८).

श्री.िसवराि पाटील (औसा) :

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय गह
ृ ननमावण
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(१) महाराषरातील गावपातळीवर राहणाऱया प्रत्येक गररि व्यजक्तस सन २०२२ पयांत पींतप्रिान

आवास योिनेंतगशत घर दे ण्यात येईल अर्ा घोषणेसह राज्यात िहृ न्मुींिईसह ५१ र्हराींत ही
योिना मींिुर करण्यात आली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, केंद्र र्ासनाच्या मागशदर्शक तत्वानुसार झोपडपट्टीवासीय, आधथशकदृष्या दि
श
ु ल
घ्कातील व्यक्ती, अल्प उत्पन्न ग्ातील व्यक्ती आणण वैयजक्तक मालकीच्या िागेवर
घरिाींिणीस २.५० लाख रुपयाींपयांत अनुदान अर्ा ४ ग्ातील व्यक्ती पात्र ठरववण्यात आले
आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, महाराषरातून ३२ प्रकल्पाींमिील १ लाख ७६ हिार घरकुलाींचे प्रस्ताव केंद्र
र्ासनाकडे पाठववण्यात आले असून सींिींधित कृती आराखडा आणण वावषशक अींमलििावणी
आराखडा तयार करण्यासाठी र्ासनाने ५ को्ी ६ लाख रुपयाींचा पहहला हप्ता ववतरीत
करण्यास मींिुरी हदली हे, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, राज्यात एकूणच या योिनेत प्राप्त अिश, पात्र लािाथी आणण वषशननहाय केंहद्रत

करण्यात आलेले घराींचे लक्ष्य व प्रत्यक्ष उहद्दष्पूतीकडे सुरु असलेली प्रर्ासककयदृष्या वा्चाल
या िािीींचा मेळ घातला असता या योिनेच्या िाचक अ्ी व प्रर्ासककय यींत्रणेच्या

उदाभसनतेमुळे प्रलींबित असलेली कायशवाही यामुळे सन २०२२ पयांत सवाांसाठी घरे ही प्रिानमींत्री
आवास योिना फक्त कागदोपत्री असल्याचे ननदर्शनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(५) असल्यास, प्रिानमींत्री आवास योिनेअींतगशत राज्यात प्राप्त एकूण अिश व पात्र तसेच
अपात्र अिश आणण प्रत्यक्ष कायशवाही यािाितच्या माहहतीचा तपर्ील काय आहे ?

श्री. प्रिाश महे ता (१०-०७-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे . प्रिानमींत्री आवास योिनेची राज्यात
अींमलििावणी करण्यासाठी हद.९.१२.२०१५ रोिी र्ासन ननणशय ननगशभमत करण्यात आला आहे .
सदर योिनेत आिभमतीस ३८२ र्हराींचा समावेर् केला आहे .

(२) होय, हे खरे आहे . या योिनेत सहिागी होणाऱया लािार्थयाशस केंद्र र्ासनाकडून रु. १/१.५०
लक्ष तर राज्य र्ासनाकडून रु. १ लक्ष इतके अनद
ु ान दे ण्यात येते.

(३) केंद्रीय मान्यता व सींननयींत्रण सभमतीने राज्यातील १५३ प्रकल्पातील एकूण ३,०७,८३८
घरकुलाींना (२,०३,६२९ EWS घरकुले) मींिुरी हदली आहे . घ्क क्र.२ CLSS खाली १८ एवप्रल,
२०१८ पयांत

४०,५९९ लािार्थयाांना या योिनेचा लाि भमळालेला आहे .

प्रिानमींत्री आवास योिनेंतगशत कृती आराखडा व वावषशक अींमलििावणी आराखडा तयार
करण्यासाठी केंद्र र्ासनाने रु.५००.०६ लक्ष एवढा ननिी प्राप्त झाला आहे . सदरहू ननिी ५१
महानगरपाभलका/नगरपाभलकेस ववतरीत करण्यात आला आहे .

(४) हे खरे नाही. प्रिानमींत्री आवास योिना (र्हरी) अींतगशत सन २०१७-१८ पयांत राज्यातील

घरकुल िाींिण्याचे राज्यातील उहद्दष् १ लाख ९४ हिार ठरववले होते. त्यानुसार सदय:जस्थतीत
केंद्रीय मान्यता व सींननयींत्रण सभमतीने राज्यातील १५३ प्रकल्पातील एकूण ३,०७,८३८
घरकुलाींना (२,०३,६२९ EWS घरकुले) मींिुरी हदली आहे .

(५) केंद्र र्ासनाच्या PMAY-MIS पो्श लवरील हदनाींक ०९.०५.२०१८ पयांतच्या माहहतीनस
ु ार
प्रिानमींत्री आवास योिना (र्हरी) खाली चारही घ्कातील महाराषर राज्यातील मागणी
सवेक्षण अिश (Demand Servey) खालीलप्रमाणे :
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१) नागरी स्वराज्य सींस्था याींनी नोंद केलेले अिश- ४,५९,५००
२) Common Service Centre (CSC)

सींस्थेकडून नोंद केलेले अिश-८,१३,८६५

३) Online नोंद झालेले अिश-१२,०८,७६० नागरी स्वराज्य सींस्था (महानगरपाभलका/
नगरपाभलका/नगरपररषद) याींच्या स्तरावर त्याींच्या र्हरातील मागणी सवेक्षण अिशदाराींच्या
अिाशची पडताळणी करण्यात येऊन वैिता ननजचचत करुन केंद्र र्ासनाच्या MIS प्रणालीवर
अपलोड करण्याचे काम सुरु आहे.

___________

ठाणे, िल्याण, डोंबिवली(जि.ठाणे) येथील ग्रामीण भागामध्ये दध
ु ावर अनतररक्त शुल्ि
आिारुन ग्राहिाांची फसवणूि होत असल्यािाित

(३९)

११४६८२ (२०-०४-२०१८).

िळवा) :

श्री.महे श चौघुले (सभवांडी पजश्चम), श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांब्रा

सन्माननीय अन्न व नागरी परु वठा आणण ग्राहि सांरक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :-

(१) मुींिई व ठाणे येथील रे र्ननींग दि
ु ािकाींमध्ये महानींदचे दि
ू व दग्ू ििन्य पदाथश ववक्री
करण्यास र्ासनाने हदनाींक १९ िानेवारी,२०१८ रोिी वा त्यासम
ु ारास परवानगी हदली आहे, हे
ही खरे आहे काय,

(२) असल्यास, ठाणे, कल्याण, डोंबिवली (जि.ठाणे) येथील ग्रामीण िागातील भर्िावा्प केंद्रात
महानींद दि
ू र्ाळे चे अधिकृत ववक्रेते नसलेल्या िागाींमध्ये दि
ु ावर अनतररक्त र्ुल्क आकारुन
दि
ू ाची ववक्री होत असल्याची िाि ननदर्शनास आली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, महानींद दि
ु र्ाळे चे अधिकृत केंद्र नसलेल्या िागातील नागररकाींना याींचा लाि

होणार असल्याचे र्ासनाकडून साींगण्यात आले मात्र ग्राहकाींना छापील ककीं मतीपेक्षाही िास्त
ककीं मत दे ऊन दि
ु खरे दी करावे लागत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, यािाित अनेक तक्रारी प्रर्ासनाकडे करुन दे खील यावर कोणतीच कायशवाही
करण्यात आलेली नाही, हे ही खरे आहे काय,
(५) असल्यास, यािाित र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले व
त्यानुषींगाने सींिधिताींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(६) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीश िापट (१३-०६-२०१८) :(१)

होय, हे खरे आहे .

(२) व (३) ठाणे जिल््यातील जिल्हा परु वठा अधिकारी, ठाींणे याींच्या कायशक्षेत्रात येणाऱया
कल्याण तालुक्यातील ग्रामीण िागात अर्ी िाि ननदर्शनास आलेली नाही.
(४), (५) व (६) प्रचन उदविवत नाही.

___________
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तेल्हार तालुक्यातील (जि.अिोला) रास्त भाव धान्य दि
ु ानदार व िेरोसीन
(४०)

परवानाधारिाांच्या ववववध मागण्याांिाित

११४९१८ (२०-०४-२०१८).

श्री.गोवधवन शमाव (अिोला पजश्चम) :

सन्माननीय अन्न

व नागरी पुरवठा आणण ग्राहि सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) तेल्हार (जि.अकोला) तालुक्याती रास्त िाव िान्य दक
ु ानदार व केरोसीन परवाना िारकाींनी

आपल्या ववववि मागण्याींचे ननवेदन तहभसलदार याींना हदनाींक १ फेब्रव
ु ारी, २०१८ रोिी वा
त्यासुमारास हदले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त ननवेदनाच्या अनुषींगाने र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, त्यात काय

आढळून आले व त्यानष
श ा करण्यासींदिाशत कोणती कायशवाही केली
ु ींगाने उक्त मागण्याींची पत
ु त
वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीश िापट (११-०६-२०१८) : (१) व (२) होय, खरे आहे , तालुका रास्तिाव दक
ु ानदार
सींघ्ना,

तेल्हारा,

जि.अकोला

याींच्या

ननवेदनात १)

रास्तिाव

दक
ु ानदार

व

केरोसीन

परवानािारक याींना मानिन दे ण्यात यावे. २) मालेगाींव येथे झालेल्या ्याड हल्लयाचा ननषेि

कररत आहोत. ३) पॉस मभर्नव्दारे िान्य वा्प मभर्न दरु
ु स्ती होईपयांत लागू करण्यात येवू
नये. ४) वािवा कभम्ीचा अहवाल मानिन दे ण्याचा लागू करण्यात यावा, या मुद्दयाींचा
समावेर् आहे .

ननवेदनाच्या अनुषींगाने वस्तजु स्थती पुढील प्रमाणे :-

मुद्दा क्र. १ व ४ – रास्तिाव दक
ु ानदाराींचे मानिन दे ण्याची मागणी आवािवी व

वस्तुजस्थतीस िरुन नाही.

मुद्दा क्र. २-हद.११.१.२०१८ रोिी सौ . िागत
ु ानदार ता.मालेगाींव,
ृ ी नतवारी रास्तिाव दक

जि.वाभर्म या लािार्थयाांना िान्य ववतरण कररत असताना काही लािार्थयाांचे आिार क्रमाींक

नोंद नसल्याचे हदसून आल्याने रास्तिाव दक
ु ानदार याींनी लािाथी याींना आिार काडशच्या

छायाींककत प्रतीींची मागणी केली. लािार्थयाांनी यािाितीत रास्तिाव िान्य दक
ु ानदार याींचे पती
श्री.गणेर्

नतवारी

व

नातेवाईक

याींच्यार्ी

भर्िापबत्रकाींचे

वाद

घालन
ू

त्याचे

पयाशवसण

हाणामारीत झाले. पररणामी मालेगाव र्हरात दगडफेक व वाहनाींची तोडफोड होवुन मालेगाव

र्हरात काही काळ िातीयतेढ व तणाव ननमाशण झाला होता. सदर प्रकरणी पोलीस स््े र्न
मालेगाव येथे एकमेकाववरुध्द गुन्हा दाखल करण्यात आले आहे त. अन्न िान्य ववतरणािाित
कोणतीही तक्रार नाही.

मुद्दा क्र. ३-राज्यात सावशिननक ववतरण

व्यवस्थेचे सींगणीकीकरण प्रकल्पातींगत
श सवश

रास्तिाव दक
ु ानातुन ई*- पॉस मभर्नव्दारे िान्याचे वा्प करण्यात येत आहे . अकोला
जिल्हयात १०५६ रास्तिाव दक
ु ानाींत ई-पॉस मभर्न

िसववण्यात आल्या असून १०५५ ई-पॉस

मर्ीनमिून िान्याचे वा्प करण्यात येत आहे . माहे माचश २०१८ Aadhar enabled Public
Distribution System (AePDS) या नववन सॉफ््वेअरचा वापर अकोला जिल्हयामध्येही

करण्यात येत आहे . याव्दारे १०० ्क्के AAdhar Authenticate करून िान्य वा्प करण्यात
येते.

(३) प्रचन उद्ावत नाही.

___________

वव.स. ४५२ (33)
मुांिईत महानगरपासलिेच्या िारवाईच्या भीतीने भाज्या – फळे गटारात
लपववणाऱ्या फेरीवाल्याांवर िारवाई िरण्यािाित

(४१)

११५२६० (१२-०४-२०१८).

श्री.सांतोष दानवे (भोिरदन) :

अॅड.भीमराव धोंडे (आष्ट्टी), श्री.सुननल सशांदे (वरळी),

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

(१) साींताक्रूझ (मुींिई) येथील वाकोला पररसरात मुींिई महानगरपाभलकेच्या कारवाईच्या िीतीने
फेरीवाले िाज्या- फळे ग्ारात लपवत असल्याचा जव्हडीओ माहे फेब्रव
ु ारी, २०१८ च्या दस
ु ऱया
आठवड्यात वा त्या दरम्यान सोर्ल भमडीयावर व्हायरल झाला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, र्ासनाने या जव्हडीओच्या सत्यतेिाित पडताळणी केली आहे काय, त्यात काय
आढळून आले आहे , त्यानूसार मुींिईकराींच्या आरोग्यार्ी खेळणाऱया सींिधित फेरीवाल्याींवर
र्ासनाकडून कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत आहे ,

(३) असल्यास, या प्रकाराींना आळा घालण्यासाठी र्ासनाने कोणत्या उपाययोिना हाती घेतल्या
आहे त,
(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१९-०६-२०१८) : (१) हे खरे आहे .
(२) व (३) साींताक्रुझ (पूव)श येथील नेहरु रोड येथे पावसाळी पाणी वाहून नेणाऱया ग्ारामध्ये
अनधिकृत फेरीवाल्याींनी िािीपाला व इतर सामान लपववल्याचे हदनाींक ०९.०२.२०१८ रोिीच्या
िह
ृ न्मुींिई महानगरपाभलकेच्या ननदर्शनास आले.

सदर घ्नेनींतर हदनाींक १० फेब्रुवारी, २०१८ रोिी

िह
ृ न्मुींिई महानगरपाभलकेच्या

अनतक्रमण ननमल
ुश न पथकामाफशत कारवाई करुन सदर अनधिकृत फेरीवाल्याींचा माल िप्त
करुन गोडाऊनमध्ये ठे वण्यात आला.

सदर घ्नेसींदिाशत िह
ुीं ई महानगरपाभलकेमाफशत वाकोला पोलीस ठाणे, साींताक्रुझ
ृ न्मि

(पूव)श येथे हदनाींक १० फेब्रुवारी, २०१८ रोिी अनधिकृत फेरीवाल्याींववरोिात कायदे र्ीर कारवाई
करण्याकररता तक्रार नोंदववण्यात आली आहे .

सदर पररसरात िह
ुश नाची दै नींहदन कारवाई
ृ न्मुींिई महानगरपाभलकेमाफशत फेरीवाला ननमल

करण्यात येत आहे . तसेच, सदर रस्त्यावर फेरीवाल्याींना िसण्यास मज्िाव करण्यात आला
आहे .

(४) प्रचन उद्ावत नाही.
___________
ददांडोरी रोडवर (जि.नासशि) महाववतरणच्या पांचवटीतील मािेट याडव शाखा िायावलयालगत
असलेल्या िमवचाऱ्याांच्या वसाहतीांच्या तीन मिली इमारतीची दरु वस्था झाल्यािाित

(४२)

११५२९६ (०४-०४-२०१८).

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

श्री.अननल िदम (ननफाड) :

सन्माननीय ऊिाव मांत्री पुढील

वव.स. ४५२ (34)
(१) हदींडोरी रोडवर (जि.नाभर्क) महाववतरणच्या पींचव्ीतील माके् याडश र्ाखा कायाशलयालगत
असलेल्या कमशचाऱयाींच्या वसाहतीच्या तीन मिली इमारतीची दरु वस्था झाली आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, इमारतीची दारे व णखडक्या तसेच साहहत्य चोरीला गेले असन
सदर
ू
इमारतीमध्ये

डुकराींचा

वावर,

महाववतरण अधिका-याींकडे

कचरा

समस्या

व

ड्रेनेिची

दरु वस्था

झाल्याच्या

तक्रारी

स्थाननक रहहवाचयाींनी व कमशचाऱयाींनी वारीं वार ननवदनाव्दारे केल्या

आहे त, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, सदर तक्रारीींच्या अनष
ु ींगाने दरु वस्था दरू करण्यािाित महाववतरण कींपनीने
कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रशेखर िावनिुळे (२९-०६-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे . परीं त,ु महाववतरण कींपनीचे
कमशचारी पींचव्ीतील माके्याडश र्ाखा कायाशलयालगत असलेल्या कमशचाऱयाींच्या वसाहतीमध्ये
वास्तव्यास आहे त.

(२) होय, हे खरे आहे .
(३) व (४) सदर इमारतीच्या पररसरात, ई-ननववदे दवारे कायाशदेर् दे ण्यात आले असून दै नींहदन
साफसफाईची कामे

व पररसराची योग्य ती दे खिाल करण्यात येत आहे. सदर इमारतीची

तातडीची व ननकडीची दरु
ु स्ती कामे केली आहे त. परीं त,ु लगतच्या झोपडपट्टी वसाहतीमुळे
इमारतीचे व तत्सम साहहत्य चोरीला गेले आहे

व त्यासींदिाशत महाववतरण कींपनीतफे पोलीस

तक्रारीही दाखल करण्यात आल्या आहे त. सदर सींपूणश इमारतीचे स्रक्चरल ऑडड् करण्याचे
ननदे र् दे ण्यात आले आहे त. त्यासींदिाशतील अहवाल प्राप्त झाल्यानींतर
कामे करण्यात येतील.

इमारतीच्या डागडुिीची

___________

आयटीआय ववद्यार्थयांची परीक्षा ऑनलाईन घेण्यात येणार असल्यािाित
(४३)

११५४२१ (१९-०४-२०१८).

डॉ.सुननल दे शमख
(अमरावती) :
ु

सन्माननीय िौशल्य

वविास व उद्योििता मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) औदयोधगक प्रभर्क्षण सींस्थामिील ३६ रे ड ची जिल्हा स्तरावरील पररक्षा लेखी स्वरुपात
हदनाींक ५ फेब्रव
ु ारी रोिी घेण्यात येणार होती. परीं तु हदनाींक ३ फेब्रव
ु ारी रोिी व्यवस्थापन
भर्क्षण व प्रभर्क्षण सींस्थाना पत्रादवारे ऐनवेळी सदर पररक्षा हदनाींक १७ ते २१ फेब्रुवारी
दरम्यान ऑनलाईन सींगणकीय प्रणालीदवारे घेण्यात यावी असे पत्रादवारे कळववले आहे, हे खरे
आहे काय,
(२) असल्यास, यामध्ये सत
ु ारी, ड्रेसमेकीींग,्े लरीींग, क्ीींग, प्लींिर या रे डचा सींिींि कॉम्प्य्
ु र
र्ी नसताींना या परीक्षा ऑनलाईन व इलेक्रॉननक या सींगणकार्ी सींिींिीत रे डची परीक्षा लेखी
स्वरुपात घेण्यात येणार आहे , हे ही खरे आहे काय,

वव.स. ४५२ (35)
(३) असल्यास, ऐनवेळी परीक्षा ऑनलाईन घेतल्यामुळे ववदयार्थयाांचे नुकसान होणार आहे , हे ही
खरे आहे काय,

(४) असल्यास, ववदयार्थयाांचे नक
ु सान होऊ नये म्हणून र्ासनाने कोणती उपाययोिना केली वा
करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सांभािी पाटील-ननलांगेिर (२७-०६-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) नाही, हे खरे नाही.
जिल्हयाच्या

हठकाणी

ज्या

सींस्था

कायशरत

आहे त.

तेथील

प्रभर्क्षणार्थयाांची

३५

व्यवसायाींची प्रथम सत्राची परीक्षा जिल्हास्तरावरील परीक्षा केंद्रावर ऑनलाईन पध्दतीने
MahaIT

याींनी

नेमलेल्या

एिन्सीमाफशत

घेण्यात

आली

आहे

व

तालुका

प्रभर्क्षणार्थयाांची पररक्षा ऑफलाईन पध्दतीने घेण्यात आली आहे .

स्तरावरील

(३) नाही, हे खरे नाही.
(४) ऑनलाईन परीक्षा पध्दत व ऑनलाईन मुल्यमापन या प्रकक्रया भिन्न असून, ऑनलाईन
परीक्षा डीिी्ी, नवी हदल्ली याींनी पुरववलेल्या वस्तुननषठ प्रचनाींच्या आिारे ऑनलाईन पध्दतीने
घेण्यात आली आहे . िुल-ै २०१७ मध्ये प्रायोधगक तत्वावर घेण्यात आलेल्या एका व्यवसायाच्या
ऑनलाईन परीक्षेच्या अनि
ु वावरून, िानेवारी/ फेब्रव
ु ारी २०१८ मध्ये घेण्यात आलेल्या
परीक्षापैकी

सदर

ऑनलाईन

परीक्षा

फक्त

३५

व्यवसायाींच्या,

प्रथम

सत्राच्या

केवळ

जिल्हास्तरावरील परीक्षा केंद्रातील प्रभर्क्षणार्थयाांसाठी सवश सोयी-सुवविा उपलब्ि असलेल्या

केंद्रात घेण्यात आल्या असून सदर परीक्षा यर्स्वीपणे रािववण्याची खात्री करूनच र्ासनाने
ननणशय घेतलेला आहे.

(५) प्रचन उद्ावत नाही.
___________
अमरावती महानगरपासलिा क्षेत्रातील मालमत्तेचे मुल्याांिन
प्रक्रीयेमध्ये होत असलेल्या ववलांिािाित

(४४)

११५४२३ (१२-०४-२०१८).

डॉ.सनु नल दे शमख
ु (अमरावती) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री

(१) अमरावती महानगरपाभलका क्षेत्रात GIS प्रणालीवर आिारीत मालमत्ताींचे सव्हे क्षण व
मॅपीींग करण्याकरीता महानगरपाभलकेच्या वतीने रािववण्यात आलेली ननववदा प्रक्रीया माहे
नोव्हें िर महीन्यात स्थधगत करुन र्ासन स्तरावर नगरपरीषद प्रर्ासन सींचालनालयाकडून ही
प्रक्रीया पार पाडण्याचे र्ासनाचे ननदे र् आहेत परीं तु त्याींच्या अींमलििावणी अिावी मालमत्ताींचे
मुल्याींकन प्रलींबित असल्याने महानगरपाभलकेच्या उत्पन्नात वाढ झाली नाही, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, त्याची सुरुवात किी पासून करण्यात आली वा येत आहे,
(३) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. ४५२ (36)
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०८-०६-२०१८) : (१), (२) व (३) यासींदिाशत ववषयाींककत काम सुरु
करण्याकररता र्ासनाकडून ननयुक्त कींपनीस हदनाींक २१/११/२०१७ च्या पत्रान्वये ननदे र्ीत
करण्यात आले आहे .

कींपनीकडून प्रत्यक्ष सव्हे क्षणाचे कामास हदनाींक ०५/०४/२०१८ पासन
ू सरु
ु वात करण्यात

आली असून, सदय:जस्थतीत एकूण ५६,६४९ मालमत्ताींचे सव्हे क्षण करण्यात आलेले आहे .

महानगरपाभलका हद्दीतील सींपूणश मालमत्ताींचे सव्हे क्षण पूणश झाल्यानींतर, उपलब्ि

माहहतीच्या आिारे मालमत्ता कराचे ननिाशरण करणे प्रस्ताववत आहे . असे आयुक्त, अमरावती
महानगरपाभलका याींच्या अहवालात नमद
ू आहे .
___________

अमरावती महानगरपासलिेत पांतप्रधान आवास योिनेंतगवत
(४५)

घरिुलाांचा ननधी ववतरीत न झाल्यािाित

११५४२५ (०६-०४-२०१८).

डॉ.सनु नल दे शमख
ु (अमरावती) :

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय गह
ृ ननमावण

(१) अमरावती महानगरपाभलका क्षेत्रात रािववण्यात येत असलेल्या पींतप्रिान आवास योिनेच्या
घ्क क्र.४ अींतगशत ३ हिार लािाथाांकरीता ववतरीत करण्यात येणारा रुपये ३६ को्ीींचा ननिी
माहे िानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान पासून ववतरीत करण्यात आलेला नाही, हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री. प्रिाश महे ता (१०-०७-२०१८) : (१) हे खरे नाही. केंद्र र्ासनाकडून

प्रिानमींत्री आवास

योिना (र्हरी) अींतगशत प्राप्त झालेला ननिी राज्यस्तरीय मान्यता व सींननयींत्रण सभमती
(SLSMC) व केंद्रीय मान्यता व सींननयींत्रण सभमती (CSMC) याींनी नमूद केलेल्या अ्ी व
र्तीच्या अिीन राहून ववतरीत करण्यािाित हद.२९.१२.२०१६ रोिी र्ासन ननणशय ननगशभमत
करण्यात आला आहे. सदर र्ासन ननणशयाच्या अनुषींगाने प्रिानमींत्री आवास योिनेंतगशत
(र्हरी) अमरावती महानगरपाभलकेच्या
रोिीच्या

घ्क क्र. ४ खालील प्रकल्पास हद.२८.४.२०१६

CSMC च्या िैठकीत मींिुरी भमळाली. त्यानस
ु ार राज्य सुकाणू अभिकरण म्हाडाने

हद. ३१.१.२०१७ रोिी केंद्राचे रु.३६.९४८ को्ी अनुदान अमरावती महानगरपाभलकेला

ववतरीत

केले आहे.

(२) व (३) प्रचन उद्ावत नाही.

___________

सातारा जिल््यातील सुसशक्षक्षत िेरोिगार युविाांना पांतप्रधान रोिगार
योिनेअत
ां गवत ििव समळववताना येत असलेल्या अडचणी

(४६)

११५५४२ (१७-०४-२०१८).

श्री.पर्थ
ृ वीराि चव्हाण (िराड दक्षक्षण) :

उद्योग मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय

वव.स. ४५२ (37)

(१) सातारा जिल््यात सुमारे दीड लाख युवक-युवती िेरोिगार असन
ू त्यापैकी अनेक सुभर्षितक्षत
िेरोिगार

यव
ु काींनी

पींतप्रिान

रोिगार

योिनेअींतगशत

राषरीयीकृत

िॅंकाींकडे

ऑनलाईन

किशप्रकरणे करून दे खील अनावचयक कागदपत्राींची मागणी करत िडका किश प्रकरणे नाकारत
असल्याचे ननदर्शनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, यािाित सींिींधित तरुणाींनी जिल्हाधिकाऱयाींना ननवेदन दे ऊनसुद्धा त्याची दखल
घेतली िात नसल्याचे ननदर्शनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, िेरोिगार युवकाींकडे आय्ी रर्नश, िडक स््े ्में् आणण र्ासकीय िमीनदार

अर्ी ववववि कागदपत्रे नसल्याने तसेच जिल्हा िडकाींचे ्ागे् पूणश झाल्याचे कारणे दे ऊन
िडकाींनी अनेक किशप्रकरणे नामींिूर केली आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, िेरोिगार तरुणाींना पींतप्रिान रोिगार योिनेअींतगशत किश भमळणे सुकर व्हावे
यासाठी र्ासनातफे कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सुभाष दे साई (०६-०७-२०१८) : (१) नाही.

पींतप्रिान रोिगार ननभमशती कायशक्रमातींगत
श जिउकें सातारा ची प्रगती खालीलप्रमाणे आहे .

वषश

लक्षाींक

प्राप्त

जिल्हा

िडकानी

(रु.लाखात)

प्रकरणे

कायशिल

केलेली प्रकरणे

मींिूर

मींिूरीची ्क्केवारी

सभमतीमाफश
त

िॅकेने

िडकेकडे

नामींिूर

प्रलींबित

केलेली

िडकाना

प्रकरणे

प्रकरणे

भर्फारस
केलेली

पत्र

प्रकरणे
सींख्या अनुदान

२०१७

७३

१४४.८०

सींख्या
४५३

३३६

६५

-१८

अनुदान
१६२.

सींख्या

अनुदान

८९%

११२%

१४०

१३१

२०%

--

१२९

८९

२०१८-

४१

१९

१०३.००

४५

१३

४

२०.१

१०%

८

(हद.

२८.०६.
१८

अखेर)

(२) लागू नाही.
(३) नाही.

पींतप्रिान

रोिगार

ननभमशती

योिनेचा

लाि

नव्याने

उदयोग

स्थावपत

करणाऱया

िेरोिगाराींना घेता येतो. योिनेंतगशत मख्
ु यालय स्तरावरून जिल््याींस ननजचचत केलेले लक्षाींक
महाव्यवस्थापक व जिल्हाअग्रणी िॅंक व्यवस्थापक याींच्या समन्वयाने िॅंकाना वा्प केले
िातात.
सन २०१८-१९ करीता जिल््यास ४१ प्रकरणाचे िौनतक व रक्कम रू. १०३.०० लक्ष
माजिशन मनी (अनुदान) चे आधथशक लक्षाींक ननजचचत केलेले आहे .

हद. २८/०६/२०१८ पयांत

वव.स. ४५२ (38)
ऑनलाईन कायशप्रणालीवर ४५ प्रकरणे प्राप्त झालेली असून, आगामी काळात प्राप्त होणाऱया

प्रकरणाींतून पात्र प्रकरणे जिल्हा कायशिल सभमतीच्या भर्फारर्ीसह िॅंकेत सादर केली िातात.

मागील वषाशतील प्रलींबित प्रकरणे व चालू वषाशतील प्रकरणाींच्या मींिूरी व वा्पाच्या पुढील
प्रकक्रयेिाित जिल्हा स्तरावर िॅंकाकडे पाठपरु वठा करण्यात येत आहे .

(४) योिनेंतगशत कायशप्रणाली सक
ु र व गनतमान होण्यासाठी, योिनेची अींमलििावणीसाठी

स्वतींत्र सींकेतस्थळ सुरू करण्यात आलेले असून, सींपूणश अींमलििावणी सींकेतस्थळावरून
करण्यात येत आहे.

(५) प्रचन उद्ावत नाही.
___________
मुांिईत एमएमआरडीए, एमएसआरडीसी किां वा सावविननि िाांधिाम ववभागािडून िाांधण्यात येत
असलेल्या रस्ते, उड्डाणपूल याांचे हस्ताांतरण ि्
ृ न्मुांिई महानगरपासलिेिडे
िरण्यात येत असल्यािाित

(४७)

११६०५७ (१२-०४-२०१८).

अॅड.भीमराव धोंडे (आष्ट्टी) :

श्री.सांतोष दानवे (भोिरदन), श्री.सुननल सशांदे (वरळी),

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मुींिईत एमएमआरडीए, एमएसआरडीसी ककीं वा सावशिननक िाींिकाम वविागाकडून िाींिण्यात
येत असलेल्या रस्ते, उड्डाणपूल याींचे हस्ताींतरण ि्
ृ न्मुींिई महानगरपाभलकेकडे करताना ते
पररपूणश आणण सवश अधिकाराींसह करण्यात येत नसल्याने नींतरच्या काळात या रस्ते व
उड्डाणपल
ू ाींच्या दे खिालासाठी आणण कींत्रा्दाराला ििािदार िरण्यात महानगरपाभलकेला अनेक

अडचणी येत असल्याची िाि माहे फेब्रुवारी,२०१८ च्या दस
ु ऱया आठवड्यात ननदर्शनास आली
आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, मुींिईत ववववि वविागाींकडून िाींिण्यात येत असलेल्या रस्ते व उड्डाणपुलाींचे

पररपूणश व सवश अधिकाराींसह हस्ताींतरण िह
ृ न्मुींिई महानगरपाभलकेकडे करण्यािाित र्ासनाने
िोरण तयार केले आहे काय,
(३)

असल्यास,

सदरहू िोरणाचे थोडक्यात स्वरूप काय आहे व त्याची का्े कोरपणे
अींमलििावणी करण्यािाित र्ासनाकडून कोणती कायशवाही करण्यात आली वा येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१२-०७-२०१८) :(१) अर्ी िाि महानगरपाभलकेच्या ननदर्शनास आलेली
नाही. मुींिई महानगर प्रदे र् ववकास प्राधिकरणाच्या अभियाींबत्रकी वविागामाफशत िाींिकाम

केलेल्या रस्ते व पुलाींचे हस्ताींतरीकरण मुींिई महानगरपाभलकेस सन २०१५ पयांत योग्य ररत्या
करण्यात आलेले आहे .

एम.एस.आर.डी.सी ककीं वा सावशिननक िाींिकाम वविागाकडून िह
ृ न्मुींिई

महानगरपाभलकेकडे पल
ू हस्ताींतरीत करण्यात आलेले नाहीत.

(२), (३) व (४) सध्याच्या प्रचलीत कायशपध्दतीवरुन मुींिई महानगर प्रदे र् ववकास प्राधिकरण व

मुींिई महानगरपाभलका याींनी सींयक्
ु तीक ररत्या रस्ते व पल
ु हस्ताींतररत करण्यात आले. मुींिई
महानगर प्रदे र् ववकास प्राधिकरणाकडून रस्ते व उड्डाणपल
ू पण
ू श केल्यानींतर खालीलप्रमाणे
अींमलििावणी करण्यात येते :

वव.स. ४५२ (39)
१) हस्ताींतरणिाितचे ववनींती पत्र िह
ृ न्मुींिई महानगरपाभलकेस पाठववण्यात येत.े

२) स्वतींत्र िैठक घेऊन त्यानींतर रस्ते व उड्डाणपूलाींची पाहणी करण्यात येत.े त्यानींतर

महानगरपाभलकेच्या अभियींत्याींच्या र्ींकाींचे ननरसन प्राधिकरणाकडून करण्यात येते.
३) हस्ताींतरण करुन घेतलेल्या पावतीसह खालील कागदपत्रे दे ण्यात येतात :
अ) िाींिकामाचे नकार्े (As built drawing).
ि) सिींधित अधिकारी, कींत्रा्दार व प्रकल्प सल्लागार याींचा तपर्ील.
क)

दोष

दानयत्व

कालाविीमध्ये

ननवारणाकरीता

रोखन
ू

ठे वलेले

कामधगरी

ठे व

(Performance Security) व िारणा ठे व (Retention Money) याींचे हस्ताींतरण. सदर
रकमेचा सींिींधित कींत्रा्दारास परतावा कींत्रा्ाच्या तरतूदी नस
ु ार मुींिई महानगर पाभलकेकडून
करण्यात येतो.
ख)

दोष दानयत्व कालाविीमध्ये कींत्रा्दाराची ििािदारी असलेल्या िािीींची दोष ननवरण

करण्यासाठी मुींिई महानगरपाभलकेच्या नावाने प्राधिकृत पत्र. याव्यनतररक्त काही समस्या

उद्भवल्यास महानगरपाभलकेच्या ववनींतीनस
ु ार प्राधिकरणाकडील अभियींते ताींबत्रक िािीवर चचाश
करण्यासाठी उपलब्ि असतात.

___________
नासशि जिल््यातील ववववध नगरपररषदाांमधील िमवचाऱ्याांना नवीन पररभावषत अांशदायी
ननवत्ृ ती वेतन योिना लागू िरणेिाित
(४८)

११६३०० (१२-०४-२०१८).

श्री.रािाभाऊ (पराग) वािे (ससन्नर) :

सन्माननीय

मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) नाभर्क जिल््यातील ववववि नगरपररषदामध्ये जिल्हाधिकारी,नाभर्क याींनी माहे मे २०१३
पासून महाराषर राज्य स्तरीय नगरपररषद सींवगश पदाींच्या अभियाींबत्रकी (स्थापत्य, िलदाय,
सींगणक, ववदयुत) तसेच लेखापाल, लेखापरीक्षक या पदावर कमशचारी ननयुक्त केलेले आहे त, हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या कमशचाऱयाींना हदनाींक १ नोव्हें िर, २००५ नींतर सरळ सेवेने रुिू झालेल्या
कमशचाऱयाींना लागू असलेली नवीन पररिावषत अींर्दायी ननवत्ृ ती वेतन योिना ननयुक्ती
प्राधिकारी या नात्याने जिल्हाधिकारी, नाभर्क याींचेमाफशत अदयापही लागू केली नाही, हे ही
खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त कमशचाऱयाींचे होणारे नक
ु सान ्ाळण्यासाठी सदर कमशचाऱयाींना नवीन
पररिावषत अींर्दायी ननवत्ृ ती वेतन योिना लागू करणेसाठी स्थाननक लोकप्रनतननिीींनी हदनाींक
५ फेब्रुवारी, २०१८ रोिी वा त्या सुमारास मा.मुख्यमींत्री याींचक
े डे लेखी ननवेदनादवारे ववनींती
केली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उक्त मागणीच्या अनष
ु ींगाने र्ासनामाफशत कोणती कायशवाही करण्यात आली वा
येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. ४५२ (40)
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१३-०६-२०१८) : (१) होय.

(२) नाभर्क जिल्हयातील काही नगरपररषदाींनी कमशचाऱयाींच्या वेतनातून अींर्दान कपात करुन
स्वतींत्र खात्यात ठे वलेले आहे त. तथवप नगरपररषदाींमिील कमशचाऱयाींना नववन पररिावषत

अींर्दायी ननवत्ृ ती वेतन योिना लागू करण्याच्या दृष्ीने सींिींधित कमशचाऱयाींचे खाते क्रमाींक व
लेखाभर्षश अदयाप उपलब्ि नसल्याने योिना लागू करण्यात आलेली नाही असे जिल्हाधिकारी
कायाशलय, नाभर्क याींनी कळववले आहे .
(३) होय.

(४) र्ासन ननणशय, हद.०७.०३.२०१७ अन्वये सींवगश कमशचाऱयाींचे ननयुक्ती प्राधिकारी म्हणून

आयुक्त तथा सींचालक, नगरपररषद प्रर्ासन सींचालनालय, मुींिई याींना घोवषत केले असल्याने
कमशचाऱयाींना नववन पररिावषत अींर्दायी ननवत्ृ ती वेतन योिना लागू करण्याच्या दृष्ीने
सींिींधित कमशचाऱयाींचे खाते क्रमाींक व लेखाभर्षश उपलब्ि करुन दे ण्याची कायशवाही सुरु केलेली
असल्याचे नगरपररषद प्रर्ासन सींचालनालयाने कळववले आहे .
(५) प्रचन उद्ावत नाही.

___________

लोअर परळ (मुांिई) येथील मुगीवाला चाळ १/२ ना. म. िोशी मागव पुनववविासात
(४९)

वविासि मे. ऑबिवट िॉपोरे शन याांनी रदहवाशाांची िेलेली फसवणि
ू

११६३६५ (०३-०४-२०१८).

श्री.सदा सरवणिर (मादहम) :

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय गह
ृ ननमावण

(१) लोअर परळ (मुींिई) येथील मुगीवाला चाळ १/२ ना. म. िोर्ी मागश येथील पन
ु ववशकासात
ववकासक मे. ऑबिश् कॉपोरे र्न याींना सन २००९ मध्ये वव. नन. नन. ३३(७) अींतगशत ना हरकत
प्रमाणपत्र दे ण्यात आले होते सदर पुनववशकासाचे काम गत २ ते ३ वषाांपासून िींद असल्याच्या
तक्रारी रहहवार्ाींनी र्ासनाकडे केल्या आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, ववकासकाकडून िाडेकरूींना पयाशयी िागेसाठी िाडे दे ऊन इमारत ररकामी

करण्यात आली होती परीं तु गत २ ते ३ वषाांपासून पयाशयी िागेसाठी दे ण्यात येणारे िाडेही िींद
करण्यात आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनामाफशत चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत काय आढळून
आले तदनुसार सदर उक्त काम पूणश करण्याकररता ववकासकाववरुद्ध कोणती कारवाई केली वा
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री. प्रिाश महे ता (०६-०६-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे.
(२) होय, हे खरे आहे .

(३) यािाित मा. मींत्री (उदयोग) तथा पालक मींत्री, मींि
ु ई र्हर याींच्या हद.०९.०५.२०१६ रोिीच्या
पत्रानुसार व मा. राज्यमींत्री याींनी हदलेल्या ननदे र्ानुसार हद.२३.०५.२०१६ रोिी िाडेकरु/

रहहवार्ी, ववकासक व दरु
ु स्ती मींडळाच्या अधिकाऱयासोित झालेल्या सींयुक्त िैठकीत महाराषर
गह
ृ ननमाशण व क्षेत्रववकास प्राधिकरणाने माहहम आणण दादर येथील ववकासकाने िींद ठे वलेल्या
ककीं वा अिशव् अवस्थेत ठे वलेल्या पुनववशकास प्रकल्पाींवर िोरण ननजचचत करण्यािाित

र्ासनाकडे पररपूणश प्रस्ताव हद.०२.११.२०१६ रोिीच्या पत्रान्वये सादर केला आहे . सदर

वव.स. ४५२ (41)
प्रस्तावामध्ये ना-हरकत प्रमाणपत्र रद्द करुन म्हाडाने म्हाड अधिननयम १९७६ प्रकरण ५ कलम

४१ मधिल तरतद
ु ीनस
ु ार िस
ू ींपाहदत करुन, उवशररत काम पण
ू श करण्याची तरतद
ु प्रस्ताववत
केलेली आहे .

सदरचा प्रस्ताव र्ासनाच्या ववचारािीन आहे .

ववकासक व िाडेकरु / रहहवार्ी याींची म्हाडाच्या स्तरावर सींयुक्त िैठक हद.०६.१०.२०१७

रोिी घेण्यात आली होती. सदर िैठकीमध्ये ववकासकाींनी असे साींधगतले की, मा.उच्च
न्यायालयाने त्याींची सवश िडक खाती गोठीत केली असल्याने, सध्या िाडेकरु / रहहवार्ाींना

तात्पुरत्या पयाशयी व्यवस्थेचे िाडे दे ऊ र्कत नाहीत. तसेच पन
ु ववशकासाचे कामही सुरु करु
र्कत नाहीत. सध्या नॅर्नल कौजन्सल लॉ हरब्युनल (NCLT) याींचेकडे प्रकरण दाखल आहे .
नॅर्नल कौजन्सल लॉ हरब्युनल (NCLT) याींच्या परवानगीभर्वाय ते कोणताही खचश करु र्कत

नाहीत. िाडेकरु / रहहवाचयाींना तात्परु त्या पयाशयी िागेचे िाडे दे णे र्क्य व्हावे याकररता ते
त्याींची मालमत्ता ववकण्यास परवानगी दे णेिाित मा.उच्च न्यायालयात लवकरच ववनींती
करणार आहे त.

(४) प्रचन उद्ावत नाही.

___________

नतसगाव (िल्याण (पूव)व ) येथील महाववतरण िांपनी िायावलयात वररष्ट्ठ
तांत्रज्ञ याांनी ितवव्यात टाळाटाळ िेल्यािाित

(५०)

११६४८९ (१८-०४-२०१८).

श्री.रामचांद्र अवसरे (भांडारा) :

सन्माननीय ऊिाव मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) नतसगाव, कल्याण (पूव)श येथील महाववतरण कींपनीत वररषठ तींत्रज्ञ श्री. इचवर साहे िराव
सोनावने हे सन २०१५ चे गणेर्ोत्सव उत्सवाच्या

हदनाींक १९/९/२०१५ ते २७/९/२०१५ या

काळात वररषठ अधिकाऱयाने ननिाशररत केलेल्या कामाच्या वेळेत गैरहिर राहहल्याने िनतेस
रात्रीच्या वेळेस

नाहक त्रास सहन करावा लागल्याने वररषठाींनी श्री.सोनावणे याींचे वेतन कपात

करुन भर्स्तिींगाची कायशवाही करण्याच्या भर्फारर्ीनुसार त्याींचेवर कायशवाही करण्यात आली
आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, श्री.सोनावणे याींचव
े र केलेल्या कायशवाहीत त्याींना रुपये ५१,०००/- इतका दीं ड
ठोठावण्यात आला असन
ू वररषठ पातळीवरील अधिकाऱयाींनी गैरव्यवहार करुन ठोठावण्यात

आलेला दीं ड माफ करण्यात येऊन त्याींचे गैरहिेरीच्या काळातील वेतन श्री. सोनावणे याींना
परत करण्याची कायशवाही सुरु आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणािाित

तसेच ग्राहकाींच्या तक्रारीच्या अनष
ु ींगाने श्री.सोनावणे याींचे

ववरुध्द स्थाननक लोकप्रनतननिी याींनी हदनाींक २० िन
ू , २०१६ व १४ िुलै, २०१६ रोिी अधिक्षक
अभियींता, कल्याण याींचक
े डे लेखी तक्रारी केल्या आहे त तसेच वररषठ अधिकारी याींना मारहाण
करणे व िमकावणे यािित श्री.सोनावणे याींचेववरुद कोळसेवाडी, पोलीस स््े र्न येथे हदनाींक
१६ ऑक््ोिर, २०१५ रोिी तक्रार दाखल करण्यात आलेली आहे , हे ही खरे आहे काय,
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय,

(५) असल्यास, चौकर्ीच्या अनष
ु ींगाने कतशव्यात कसूर करणारे श्री.सोनावणे, वररषठ तींत्रज्ञ
याींचेवर तसेच त्याींना मदत करणाऱया अधिकाऱयाींवर र्ासनाने कोणती कारवाई केली वा
करण्यात येत आहे ,

(६) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. ४५२ (42)
श्री. चांद्रशेखर िावनिुळे (२९-०६-२०१८) : (१) अींर्त: खरे आहे . वररषठ तींत्रज्ञ श्री.ईचवर
साहे िराव

सोनावणे

हे

हद.०३.०९.२०१५

ते

हद.

०४.०९.२०१५

या

कालाविीत

ननयींत्रण

अधिकाऱयाींस पूवश सूचना न दे ता कामावर गैरहिर हे ाते. तसेच त्याींना हद. १७.०९.२०१५ ते
हद.२७.०९.२०१५ या कालाविीत गणेर्ोत्सव व ईद या उत्सवाच्या काळात वीि परु वठा सरु ळीत
व अखींडीत राहण्यासाठी वेगळे कामाचे आदे र्पत्र ननयींत्रण अधिकारी याींनी तयार करुन

तातडीचे काम करण्याचे आदे र् हदले होते. परीं त,ु श्री.सोनावणे याींनी आदे र्ाचे उल्लींघन केले.

याकररता ननयींत्रण अधिकारी याींनी हदलेले गोपनीय पत्र श्री. सोनावणे याींनी फाडून ननयींत्रण
अधिकाऱयाींवर फेकले आणण िमकी दे ऊन अरे रावी िाषा वापरली, अर्ी अनतररक्त कायशकारी

कल्याण (पूव)श उप वविाग क्र.१ याींची तक्रार असल्याने कायशकारी अभियींता, कल्याण (पूव)श
वविाग याींच्या हद. १६.०३.२०१६ च्या पत्रान्वये श्री. सोनावणे याींना आरोपपत्र दे ण्यात आले.
सदर गैरहिर कालाविीचे वेतन श्री.सोनावणे याींना अदा करण्यात आलेले नाही.
(२) होय, हे खरे नाही. उपरोक्त प्रकरणािाित श्री. सोनावणे, वररषठ तींत्रज्ञ याींची त्याींच्यावर
दाखल केलेल्या आरोपपत्राींच्या अनष
ु ींगाने हद. २७.०५.२०१६ रोिी चौकर्ी अधिकाऱयाींमाफशत

चौकर्ी पूणश करण्यात आली. चौकर्ी अधिकाऱयाींनी आपला चौकर्ी अहवाल हद. १६.०८.२०१६

रोिी कल्याण (पूव)श वविागात सादर केल्यानींतर सदर वविागाच्या हद. २४.०८.२०१६ च्या
पत्रान्वये अींनतम भर्क्षा आदे र् ननगशभमत करण्यात आला व श्री. सोनावणे याींच्या एकूण स्थल
ू

वेतनाच्या १/३ इतकी रक्कम दीं ड म्हणन
वसल
करण्यास कळववले. त्यानष
ु
ू
ु ींगाने सदर
भर्क्षेसींदिाशत ठोठावण्यात आलेल्या दीं डाची रक्कम

रु. १८२५०/- श्री. सोनावणे याींच्या माहे

सप््ें िर, २०१६ च्या वेतनादवारे वसुल करण्यात आली. त्यानींतर श्री. सोनावणे याींनी उपरोक्त
प्रकरणी अधिक्षक अभियींता, कल्याण मींडल-१

येथे प्रथम अवपल सादर केले. प्रथम अवपलात

सक्षम अधिकारी,कल्याण मींडल-१ याींनी त्याींच्या हद. ०४.१०.२०१७ च्या पत्रान्वये उपरोक्त
भर्क्षेत िदल करुन “सक्त ताककद” ही भर्क्षा ननणशयाींककत केली.
(३) अींर्त: खरे आहे . वररषठ अधिकारी याींना िमकावणे व मारहाण करणे यािाित श्री.
सोनावणे याींचे ननयींत्रण अधिकारी, तत्काभलन सहाय्यक अभियींता, नतसगाव र्ाखा याींनी
कोळर्ेवाडी पोलीस स््े र्न येथे हद. १६.१०.२०१५ रोिी

श्री. सोनावणे याींच्याववरुध्द अदखल

पात्र गन्
ु ्याची नोंद केली आहे .

(४), (५) व (६) सदर प्रकरणी कारवाई करण्यास महाववतरण सक्षम असल्यामुळे र्ासनामाफशत
चौकर्ीचा प्रचन उद्ावत नाही.

ववधान भवन :
नागपूर.

___________

डॉ. अनांत िळसे
प्रधान सधचव,
महाराष्ट्र ववधानसभा.

__________________________________________________________________
मद्र
ु णपव
ू श सवश प्रकक्रया महाराषर वविानमींडळ सधचवालयाच्या सींगणक यींत्रणेवर
मुद्रण: र्ासकीय मध्यवती मुद्रणालय, नागपूर.

