अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ५९७ वी यादी

महाराष्ट्र ववधानसभा
दस
ु रे अधधवेशन, २०१९
___________

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५०
___________

िोल्हापूर येथील साववत्रीबाई फुले हॉस्पपटलमधील बहुताांश ववभाग बांद असल्याबाबत
(१)

७४७८३ (१८-०४-२०१७).

श्री.राजेश क्षीरसागर (िोल्हापूर उत्तर) : सन्माननीय मुख्यमांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) कोल्हापूर येथील सावित्रीबाई फुले हॉस्पप्लमधील बहुताींश विभाग बींद असल्याचे माहे
डिसेंबर, २०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, यामळ
ु े येथील रुग्ाींना खाजगी रुग्ालयात उपचार घ्यािे लागत आहे, हे ही
खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या रुग्ालयाला आिश्यक त्या सोयीसुविधा पुरविण्यासींदभाशत शासनाने को्ती
कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(४)

नसल्यास विलींबाची कार्े काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (३०-०८-२०१९) : (१), (२) ि (३) कोल्हापूर महानगरपाललकेच्या सावित्रीबाई
फुले रुग्ालयामध्ये माहे डिसेंबर, २०१६ दरम्यान अल्रासाऊींि, एक्स-रे , आय.सी.यु ि सुसज्य
ॲम्बुलन्स याींसारख्या सेिा उपलब्ध नसल्याने काही विभाग पू्त
श : कायशरत नसल्याची
िपतुस्पथती महानगरपाललकेने कळविली आहे.

तथावप, आता उपरोक्त सेिा उपलब्ध करुन ददल्या असून सद्यस्पथतीत सदर रुग्ालय

सुसज्य ि पु्श क्षमतेने कायशरत असल्याचे महानगरपाललकेने कळविले आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
दक्षक्षण मुांबईतील िांबाला हहल रुग्णालयाबाबत
(२)

७५३४९ (२०-०४-२०१७).

श्री.सरदार ताराससांह (मल
ु ुांड) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय िामगार मांत्री

वि.स. ५९७ (2)
(१)

दक्षक्ष्

मुींबईतील

कींबाला

दहल

रुग्ालयातील

विश्िपथाींनी

गत

६

मदहन्याींपासून

रुग्ालयातील कमशचारी, नसश, िॉक््सश, पिरचारीका, आया तत्यादीींचा पगार ददला नसल्याने या

कमशचाऱयाींनी व्यिपथापकाविरोधात आींदोलन कर्े तसेच रुग्ालयास औषधाींचा पुरिठा

कर्ाऱया दोशी ब्रदसश, मेहेरा ि साईनाथ यासारख्या २५ ते ३० औषध पुरिठादाराींचे पैसे
थकविले असल्याचे ददनाींक ३० नोव्हें बर, २०१६ रोजी िा त्या सम
ु ारास ननदशशनास आले, हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, दोशी ब्रदसश, मेहेरा, साईनाथ त.२५ ते ३० औषध परु िठादाराींनी माहे ऑक््ोबर,
२०१६ मध्ये जामदे िी पोलीस पथानकात या रुग्ालय व्यिपथापना विरोधात लेखी तक्रार
केली, हे ही खरे आहे काय
(३) असल्यास, या प्रकर्ाचा तपास पू्श करण्यात आला आहे काय, तपासाचे ननषकषश काय
आहे त ि सींबध
ीं ीत रुग्ालयाच्या व्यिपथापना विरोधात कोणती कारिाई करण्यात आली िा
येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कार्े काय आहे त ?
डॉ. सांजय िुटे (२६-०८-२०१९) : (१) हे अींशत: खरे आहे .

ददनाींक ३१.३.२०१६ रोजी एम््लॉईज ऑफ कींबाला हॉपपी्ल आण् हा्श तन्प्ीट्यू् द्िारा
श्री.रुतूज राठोि याींनी मा.मींत्री (कामगार) याींना ददलेल्या ननिेदनाच्या अनुषींगाने ददनाींक

८.१२.२०१६ ि ददनाींक १७.१२.२०१७ रोजी क्षेत्रीय सरकारी कामगार अधधकारी याींनी केलेल्या
ननरीक्ष्ामध्ये माहे स््ें बर, २०१६ चा पगार ददला नसल्याचे आढळून आले होते.त्यानष
ु ींगाने
सरकारी कामगार अधधका-याींनी ककमान िेतन अधधननयम, १९४८, कींत्रा्ी कामगार अधधननयम,
१९७० आण् िेतन प्रदान अधधननयम, १९३६ अींतगशत ननरीक्ष् शेरे पारीत केले. सदरच्या
शे-याींतील त्रू्ीींची पुतत
श ा विहीत मुदतीत न केल्याने आपथापनेविरुद्द अनतरीक्त मुख्य
दीं िाधधकारी, दादर याींच्या न्यायालयात ददनाींक ६ फेब्रि
ु ारी, २०१७ रोजी ख्ले दाखल करण्यात
आले असून प्रकर् सद्य:स्पथतीत न्यायप्रविष् आहे.
(२) हे खरे नाही

(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
राज्यात खाजगी रॅ व्हल्सनी गोवा, सशडी व महाबळे श्वर येथील बसच्या भाडयात िेलेली वाढ
(३)

८७६३५ (१४-०८-२०१७).

श्री.हसन मुश्रीफ (िागल) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय पररवहन मांत्री पुढील

(१) राज्यात खाजगी रॅ व्हल्सनी गोिा, लशिी आण् महाबळे श्िर यादठका्ी जा्ाऱया बसच्या
भाियात मोठया प्रमा्ात व्ाढ केली असल्य्ाचे माहे एवप्रल, २०१७ च्या नतसऱया स्ताहात
ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, उक्त प्रकर्ी शासनामाफशत चौकशी केली आहे काय,

वि.स. ५९७ (3)
(३) असल्यास, तद्नस
ु ार खासगी रॅ व्हल्सकिून केलेल्या भािेिाढ प्रकर्ी शासनाने को्ती
क्ारिाई केली िा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, विलींबाची कार्े काय आहे त ?
श्री.हदवािर रावते (१९-०७-२०१९) : (१) अशा आशयाची बातमी दद.१८.०४.२०१७ रोजी
ितशमानपत्रात प्रलसध्द झाली आहे .
(२) ि (३) मा.मुींबई उच्च न्यायालयाने क्र.१४९/२०११ या जनदहत याधचकेत दद.१६.०७.२०१४
रोजी

ददलेल्या

आदे शानस
ु ार

खाजगी

प्रिासी

बसेस

याींचे

भािेदर ननस्श्चतीचे

सत्र
ू

ठरविण्यासाठी सीआयआर्ी, प्
ु े या सींपथेची ननयुक्ती करण्यात येिून या सींपथेव्दारे सादर
केलेला अहिाल

कायशिाहीखाली आहे .

(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
ठाणे महानगरपासलिा पररसरातील व्ही.आर.पी. चॅररटे बल रपट सांपथेने
बायोमेहरि सवेक्षणाच्या िामात गैरव्यहार िेल्याबाबत
(४)

९४२८८ (०४-०९-२०१७).

श्री.सांतोष दानवे (भोिरदन), श्री.नारायण िुचे (बदनापूर) :

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

(१) ठा्े महानगरपाललका पिरसरातील झोपिपट्य
ट ाींमध्ये राह्ा-या नागिरकाींच्या बायोमेदरक

सिेक्ष्ाचे काम व्ही.आर.पी. चॅिर्े बल रप् सींपथेला दे ण्यात आले असन
या सींपथेच्या
ू

कायशकत्याांनी महानगरपाललकेच्या शासकीय योजनेतून झोपिपट्ीिालसयाींना पक्के घरे लमळिन
ू
दे ण्याचे खो्े आश्व्ासन दे ऊन लाखोंची फसि्ूक केल्याचे माहे जुलै, २०१७ मध्ये िा त्या
दरम्यान ननदशशनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदरहू प्रकर्ी चौकशी करण्यात आली आहे काय, चौकशीनुसार फसि्ूक
कर्ा-याींविरुद्ध गन्
ु हा दाखल करून त्याींच्यािर कारिाई करण्यात आली आहे काय,
(३) नसल्यास, विलींबाची कार्े काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२६-०८-२०१९) : (१) ि (२) ठा्े महानगरपाललका क्षेत्रातील ितशकनगर
प्रभाग

सलमती

अींतगशत

नागिरकाींचे

सामास्जक,

आधथशक

बायोमेरीक

सव्हे क्ष्ाींचे

काम

व्ही.आर.पी. चॅिर्े बल रप् या सींपथेला दे ण्यात आले होते.
मा.उच्च न्यायालयाने ददनाींक १३.०७.२०१७ रोजीच्या आदे शान्िये या प्रकर्ी यापूिीच

फौजदारी गुन्हा दाखल झाला असल्यामळ
ु े सदरची फौजदारी िर् याधचका क्र. ४४/२०१५
याधचका ननकाली काढली आहे.
(३) प्रश टन उद््ावत नाही.
___________

वि.स. ५९७ (4)
मुांबईतील दादर चौपाटी व वरळी येथील समुद्र किनाऱ्यावर रुग्णालयातून
फेिण्यात आलेला िचरा सापडल्याबाबत

(५)

११६६६१ (२८-०७-२०१८).

(मुांबादे वी) :

श्री.अबू आजमी (मानखद
ू द सशवाजीनगर), श्री.असमन पटे ल

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मुींबईतील दादर चौपा्ी ि िरळी येथील समुद्र ककनाऱयािर रुग्ालयातून फेकण्यात
आलेला कचरा सापिल्याची

बाब ददनाींक २९ एवप्रल,

आली, हे खरे आहे काय,

२०१८ रोजी िा त्यासुमारास ननदशशनास

(२) असल्यास, सदर कच-यामध्ये मुख्यतः िापरण्यात आलेली तींजेक्शन, लसरीज, सलाईन,
उपचारािेळेस िापरलेले कपिे, औषधाच्या बा्ल्या, खराब औषधे ि रक्त, ऑपरे शनच्या िेळेस

काढण्यात आलेला शरीरातील काही भाग अशा गोष्ी आढळून आल्यामुळे समूद्र ककनारा
अपिच्छ झाला ि हा मेिीकल कचरा आरोगयाला धोकादायक असल्यामळ
ु े तेथे पयश्क ि
नागिरकाींना जा्े धोक्याचे झाले असल्याचेही ननदशशनास आले, हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास,

रुग्ालयाकिून

रुग्ालयातील
मेडिकल

कचरा

कच-याची
बाहे र

विल्हे िा्

्ाकण्यात

योगय

येतो

िरतीने

अश्या

करण्यासह ज्या

रुग्ालयािर कारिाई

करण्याबाबत शासनाने को्ती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कार्े काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२५-०६-२०१९) : (१), (२), (३) ि (४) अशा आशयाचे ित्ृ त ददनाींक
२३.०४.२०१८ रोजीच्या ित्ृ तपत्रामध्ये प्रलसध्द झाले होते.

• सदर जैविक िैद्यकीय कचरा दादर चौपा्ीच्या आजूबाजूच्या पिरसरातील हॉस्पप्ल ि
स्क्लननक्स मधून ्ाकला गेला नसल्याचे बह
ृ न्मुींबई महानगरपाललकेने कळविले आहे .

• दादर चौपा्ीच्या पिरसरातील रुग्ालयाींमधील बायोमेिीकल कचरा गोळा करण्याचे कींत्रा्
एस.एम.एस. नािाच्या सींपथेस दे ण्यात आले असन
ू या सींपथेमाफशत सदर कचरा गोिींिी येथील
प्रकक्रया ि विल्हे िा् केंद्रािर ननयलमतप्े नेण्यात येतो.

• दादर-मादहम चौपा्ीिर महानगरपाललकेचे कमशचारी ि स्क्लन-अप माशशल याींची ननयलमत
दे खरे ख असते.
• सींबींधधत विभागाच्या िैद्यकीय आरोगय अधधकाऱयाींमाफशत अचानक भे् दे ऊन पाह्ी
करण्यात येते.
• जैविक िैद्यकीय कचरा ्ाकताना आढळल्यास सींबींधधताींिर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याचे
ननदे श महानगरपाललकेमाफशत सींबींधधत अधधकाऱयाींना दे ण्यात आले आहे त.

 दादर-मादहम चौपा्ीिर स्क्लन-अप माशशलची गपत िाढविण्यात आली आहे.
___________

वि.स. ५९७ (5)
शासिीय वैद्यकिय महाववद्यालये व रुग्णालयाांतील २९ हदवसाांच्या
बदली िमदचाऱ्याांना िायम करण्याबाबत
(६)

१३४९२२ (१२-०७-२०१९).

श्री.अस्जत पवार (बारामती), श्री.जयांत पाटील (इपलामपूर),

श्री.हदलीप वळसे-पाटील (आांबेगाव), श्री.छगन भज
ु बळ (येवला), श्री.शसशिाांत सशांदे (िोरे गाव),
श्री.स्जतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा), श्री.राजेश टोपे (सनसावांगी), श्रीमती हदवपिा चव्हाण

(बागलाण), श्री.राहुल मोटे (पराांडा), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्री.भापिर जाधव (गुहागर),
श्री.दत्तात्रय भरणे (इांदापूर), श्री.हदपि चव्हाण (फलटण), डॉ.सतीश (अण्णासाहे ब) पाटील

(एरां डोल), श्री.पांिज भज
ु बळ (नाांदगाव), श्री.सरु े श लाड (िजदत), श्री.ववजय भाांबळे (स्जांतरू ),
श्री.सांजय िदम (दापोली), श्री.शामराव ऊफद बाळासाहे ब पाटील (िराड उत्तर), श्री.मिरां द

जाधव-पाटील (वाई), श्री.बबनराव सशांदे (माढा), श्री.सांग्राम जगताप (अहमदनगर शहर), श्रीमती
सुमन पाटील (तासगाव - िवठे महाांिाळ), श्री.प्रदीप नाईि (किनवट), श्रीमती सांध्यादे वी दे साई-

िुपेिर (चांदगड), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.पापिल धनारे (डहाणू), श्री.राहुल जगताप
(श्रीगोंदा) : सन्माननीय वैद्यिीय सशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) शासकीय िैद्यककय महाविद्यालये ि रुग्ालयाींतील २९ ददिसाींच्या बदली कमशचाऱयाींना
कायम करण्यात यािे तसेच मींब
श े्ी
ु ईतील सें् जॉजश, जी.्ी ि जे.जे रुग्ालयातील चतथ
ु श्र
कमशचाऱयाींनी त्याींच्या मागण्याींसाठी

ददनाींक ५ माचश, २०१९ रोजी िा त्यासुमारास कामबींद

आींदोलन सुरु केले होते, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या कमशचाऱयाींच्या काम बींद आींदोलनामळ
ु े

िैद्यककय सेिेिर पिर्ाम झाला

आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, कमशचा-याच्या मागण्याचे पिरुप काय आहे ,
(४) असल्यास, कमशचाऱ्य्ाच्य्ा मागण्या सींदभाशत शासनाने को्ती कायशिाही केली िा करण्यात
येत आहे ,
(५) नसल्यास, विलींबाची कार्े काय आहे त ?
श्री. धगरीष महाजन (२६-०८-२०१९) : (१) हे अींशत: खरे आहे .
(२) चतथ
श े्ी कमशचाऱयाींच्या काम बींद आींदोलनाच्या िेळी पयाशयी व्यिपथा केली जात
ु श्र
असल्यामळ
े र पिर्ाम झालेला नाही.
ु े सींपाचा िैद्यकीय सेिि

(३) चतथ
श े्ी कमशचाऱयाींच्या िरक्त जागा सरळसेिन
े े तात्काळ भरण्याबाबत तसेच सदर जागा
ु श्र

सरळसेिेने भरे पयांत तात्काळ रुग्सेिा दे ण्यासाठी िरक्त जागाींिर २९ ददिसाींच्या बदली
तत्िािर बदली कमशचाऱयाींची नेम्क
ू करािी ही प्रमख
ु माग्ी होती.

(४) शासनाच्या प्रचललत धोर्ानस
ु ार िगश-४ (ग्-ि) ची कामे बाह्यपत्रोतामाफशत करुन घेण्यात
येतात.

(५) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________

वि.स. ५९७ (6)
मुांबईतील म्हाडाच्या मोठ्या वसाहतीमध्ये समावेश असलेल्या मोतीलाल नगर (गोरे गाव
पस्श्चम) येथे मायक्रो ससटी वसववण्याबाबत

(७)

१३४९७४ (०९-०७-२०१९).

अॅड.पराग अळवणी (ववलेपाले), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेल),

श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), श्रीमती मननषा चौधरी (दहहसर), िॅप्टन आर.तसमल सेल्वन (सायनिोळीवाडा) :

सन्माननीय गह
ु ासा करतील काय :ृ ननमादण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल

(१) मुींबईतील म्हािाच्या मोठ्या िसाहतीमध्ये समािेश असलेल्या मोतीलाल नगर (गोरे गाि

पस्श्चम) या िसाहतीचा प्
श ्े विकास करून येथे मायक्रो लस्ी िसविण्याची योजना तयार
ू प
केली असल्याचे माहे मे, २०१९ मध्ये िा त्या दरम्यान ननदशशनास आले आहे , हे खरे आहे
काय,
(२) असल्यास, सदर प्रकल्पासाठी प्रकल्प व्यिपथापक सल्लागाराची ननयुक्ती केली असून
याचा सींप्
ू श आराखिा तयार केलेला आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या दठका्ी पन
ु विशकास करताना रदहिाश्याींना को्को्त्या सोयीसुविधा
पुरविण्यात ये्ार आहे त,

(४) असल्यास, सदर प्रकल्प ननधाशिरत िेळेत पू्श करण्यासठी शासनातफे को्को्त्या
उपाययोजना केल्या िा करण्यात येत आहे त,

(५) नसल्यास, विलींबाची कर्े काय आहे त ?
श्री. राधािृष्ट्ण ववखे-पाटील (३१-०८-२०१९) : (१) हे अींशत: खरे आहे .

म्हािाच्या अहिालानस
ु ार, मोतीलाल नगर, गोरे गाि पस्श्चम या िसाहतीचा पुनविशकास करण्याचे
प्रपतावित आहे , परीं तु येथे मायक्रो लस्ी िसविण्याबाबत कुठे ही उल्लेख नाही.

(२) ि (३) म्हिाने कळविल्यानुसार, प्रकल्पासाठी प्रकल्प व्यिपथापक सल्लागाराची ननयुक्ती

करण्याची प्रकक्रया चालू आहे . आराखड्यामध्ये रदहिाशाींना पुरविण्यात ये्ाऱया सोयी सुविधाींचे

ननयोजन करण्यात येते ि या जागेचा सींपू्श आराखिा तयार करण्याबाबतची प्रकक्रया चालू
आहे .

(४) प्रकल्प ननधाशिरत िेळेत करण्याच्या दृष्ीकोनातन
प्रपतत
जागेचे योगय ननयोजन
ू
ु
व्यिपथापन, सिेक्ष्, अींदाजपत्रक, िेळेत ननविदा काढण्याच्या दृष्ीकोनातून प्रकल्प ननयोजन
सल्लागाराची ननयुक्ती करण्यात येत आहे , असे म्हािाने कळविले आहे .
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
बोरीवली (पूव)द येथील एम.एच.बी. िॉलनीतील २६ गह
ृ ननमादण सांपथाांना म्हाडाने थिीत
सेवाशुल्िापोटी लाखो रुपयाांची दे यिे पाठववल्याबाबत

(८)

१३५१०३ (११-०७-२०१९).

अॅड.भीमराव धोंडे (आष्ट्टी) :
काय :-

श्री.प्रिाश फातपेिर (चें बूर), श्री.सुननल सशांदे (वरळी),

सन्माननीय गह
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील
ृ ननमादण मांत्री पढ

वि.स. ५९७ (7)
(१) बोरीिली (पूि)श येथील एम.एच.बी. कॉलनीतील २६ गह
ृ ननमाश् सींपथाींना म्हािाकिून थकीत

सेिाशुल्कापो्ी लाखो रुपयाींची दे यके पाठविण्यात आली असल्याची बाब माहे एवप्रल, २०१९
च्या नतसऱया आठिड्यात ननदशशनास आली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, शासनाच्या ननयमाींनुसार तीन िषाांपेक्षा जापत कालािधीसाठी थकीत रकमेची

माग्ी करता येत नसतानाही म्हािाने अचानक २१ िषाांच्या थकबाकी िसुलीसाठी दे यके
पाठविल्याने रदहिाश्याींमध्ये तीव्र नाराजीची भािना पसरली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकर्ी शासनाकिून चौकशी करण्यात आली आहे काय, चौकशीत काय

ननषपन्न झाले आहे , त्यानस
ु ार म्हािाकिून िसल
ू करण्यात येत असलेल्या थकीत सेिाशल्
ु काचे
दर कमी करण्याबाबत शासनाकिून को्ती कायशिाही करण्यात आली िा येत आहे,
(४) नसल्यास, विलींबाची कार्े काय आहे त ?

श्री. राधािृष्ट्ण ववखे-पाटील (३१-०८-२०१९) : (१) म्हािाच्या अहिालानस
ु ार, सदर प्रकर्ी
लमळकत व्यिपथापक (बोरीिली), मुींबई मींिळ याींचम
े ाफशत थकीत सेिाशुल्काबाबच्या नो्ीस
माहे नोव्हें बर २०१८ ि माहे जाने २०१९ मध्ये पाठविण्यात आलेल्या होत्या. त्यानींतर थकीत
सेिाशुल्काच्या िसुलीबाबत नो्ीस पाठविण्यात आलेल्या नाहीत.

(२) सदर प्रकर्ी बऱयाच सींपथेकिे /थकबाकीधारकाकिे सध
ु ािरत दराने बजािण्यात आलेल्या

नो्ीसाींबाबत सींपथेच्या पदाधधकारी याींनी नाराजी व्यक्त केली ि त्याबाबतच्या तक्रारीसध्
ु दा
मींिळास प्रा्त झालेल्या आहे त.

(३) गह
ृ ननमाश् विभागाच्या शासन नन्शय दद.२७.०३.२०१८ अन्िये मींत्री, गह
ृ ननमाश् याींच्या

अध्यक्षतेखाली सुधारीत सेिाशुल्काच्या आकार्ीबाबत सलमती गठीत करण्यात आलेली आहे .
सदर सलमतीने सध
ु ारीत सेिाशल्
ु काच्या आकार्ीबाबत लशफारशी केल्या असन
ु , सदरहू
लशफारशी शासनाच्या मान्यतेपति सादर करण्यात आल्या आहे त.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
राज्याच्या पररवहन ववभागामाफदत नवीन ररक्षा परवाने वाटप सांख्येवर ननयत्रांण ठे वणेबाबत
(९)

१३५१५२ (०९-०७-२०१९).

श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेल), श्री.समीर िुणावार (हहांगणसाट),

श्री.अतुल भातखळिर (िाांहदवली पूव)द , श्रीमती मननषा चौधरी (दहहसर), श्री.असमत साटम
(अांधेरी पस्श्चम) :

सन्माननीय पररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्याच्या पिरिहन विभागामाफशत मोठया प्रमा्ात निीन िरक्षा परिाने िा्प केल्याने
िरक्षा व्यिसाय अिच्ीत आला असून रपता कमी ि िरक्षा जापत अशी पिरस्पथती सध्या
राज्यात

ददसत असल्याचे माहे फेब्रुिारी, २०१९ मध्ये

िा त्यादरम्यान ननदशशनास आले आहे ,

हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सध्य:स्पथतीत एख्ाद-दस
ु -या पुराव्याच्या आधारे
विभागाकिून

ददला

जात

असल्याने

परप्राींतीय

िरक्षाचालक होण्याच्या प्रमा्ात िाढ होत असून ते

ि

ततर

नविन

िरक्षा परिाना पिरिहन
सुलशक्षीत

बेरोजगाराींचे

िाहतक
ू ीच्या ननयमाींचे का्े को्प्े पालन

वि.स. ५९७ (8)
करीत नसल्याने नागिरकाींना ि प्रामाण्क िरक्षा चालकाींना

त्याचा विनाकार् त्रास सहन

करािा लागत आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, उक्त प्रकर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(४) असल्यास, त्यानुसार िरक्षाींच्या परिाने िा्प सींख्येिर मयाशदा आ्ण्यासींदभाशत तसेच

ननयमाींचे उल्लींघन कर्ा-या िरक्षा चालकाींिर कारिाई करण्याबाबत शासनाने को्ती कायशिाही
केली िा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, विलींबाची कार्े काय आहे त ?
श्री. हदवािर रावते (२१-०८-२०१९) : (१) ितशमानपत्रात दद.२१.०२.२०१९ रोजी अशी बातमी
प्रलसध्द झाली आहे .
(२) हे खरे नाही.
राज्यातील तीन चाकी तीन आसनी ऑ्ोिरक्षा ि ्ॅ क्सी परिाने जारी करण्यासाठी
शासनाने दद. १८.०७.२०१७ रोजी शासन नन्शयान्िये विदहत अ्ी ि शती

जारी

केल्या

आहे त. सदर शासन नन्शयात नमूद अ्ी ि शती पु्श कर्ाऱया अजशदारास परिाना जारी
करण्यात येत आहे.

तसेच िाहतूकीच्या ननयमाींचे उल्लींघन कर्ाऱयाीं िरक्षा चालकाींिर पिरिहन ि पोलीस

विभागामाफशत कारिाई करण्यात येते.

(३) ि (४) शासनाने ददनाींक १७.०६.२०१७ चे अधधसूचनेद्िारे ि ददनाींक २२.०९.२०१७ चे शासन
नन्शयान्िये

राज्यातील

ऑ्ोिरक्षा

परिान्यािरील

ननबांध

अिलींबबलेले आहे.

उठिून

मुक्त

परिाने

धोर्

राज्यात माहे एवप्रल २०१८ ते माहे माचश २०१९ या कालािधीत पिरिहन विभागाकिून

ननयमाींचे उल्लींघन कर्ाऱया एकू् २६,५४२ िरक्षा चालकाींिर कारिाई करण्यात आली असून

यामध्ये ३,८३६ प्रकर्ात परिाना ि ४,३९८ प्रकर्ात अनुज्ञ्ती ननलींबनाची कारिाई करण्यात
आली आहे . तसेच रु.५६०.१६ लक्ष तिजोि शुल्क ि रू.२३.९७ लक्ष कर िसुल करण्यात आलेला
आहे . यालशिाय ऑ्ोिरक्षा चालकाींकिून भािे नाकारण्यासींदभाशत पिरिहन विभागाकिून करण्यात
येत असलेल्या विशेष तपास्ी मोदहमेत मींब
ु ई विभागामध्ये ६७० भािे नाकार्ाच्या प्रकर्ी
दोषी ऑ्ोिरक्षा चालकाींची अनुज्ञ्ती रद्द करण्यात आलेली आहे .
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
िोल्हापूर स्जल््यातील २८ तलाव खाजगी मालिाांच्या नावावर असल्याबाबत
(१०)

१३५१८७ (१०-०७-२०१९).

(िरवीर) :

श्री.सत्यजीत पाटील-सरुडिर (शाहूवाडी), श्री.चांद्रदीप नरिे
सन्माननीय जलसांधारण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) कोल्हापूर स्जल्ह्यात लघुलसींचन तलाि, गाितलाि आण् पाझर तलाि असे ९८ तलाि
बाींधण्यात आले असून यातील २८ तलािाींच्या जागा अजूनही खाजगी मालकाींच्या नािािर
आहे त, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, तलािाींच्या मुख्य जागेला शासनाचे नाि लागण्यासींबींधीचे प्रपताि प्रलींबबत
आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास,कोल्हापरू स्जल्ह्यातील तलािाींच्या जागेला शासनाचे नाि लागण्यासाठी शासनाने
को्ती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, विलींबाची कार्े काय आहे त ?
डॉ. तानाजी सावांत (२९-०८-२०१९) : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) होय, हे खरे आहे .
(३) सदर तलािाींच्या ७/१२ पत्रकी मुख्य कायशकारी अधधकारी, स्ज.प. कोल्हापूर याींचे नाि
लाि्ेसींबींधधचे प्रपताि स्जल्हाधधकारी, कोल्हापूर याींना सादर करण्यात आले आहे त.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

म्हाडािडून िाांहदवली पस्श्चम (मब
ुां ई) येथील चारिोप भागात उच्च उत्पन्न गटासाठी िाही
भूखांड आरडीपी-४ (िाड ससध्दे श्वर मागद) पररसरात ववववध गह
ृ ननमादण
सांपथाांना व वविासिाांना हपताांतरीत िरण्यात आल्याबाबत

(११)

१३५३३४ (११-०७-२०१९).

श्रीमती तप्ृ ती सावांत (वाांद्रे पव
ू )द , श्री.मांगेश िुडाळिर (िुलाद),

श्री.अजय चौधरी (सशवडी), श्री.नारायण पाटील (िरमाळा) :
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय गह
ृ ननमादण मांत्री

(१) महाराषर गह
ृ ननमाश् ि क्षेत्र विकास प्राधधकर्ाकिून (म्हािा) ३० िषाशपुिी काींददिली

पस्श्चम (मुींबई) येथील चारकोप भागात उच्च उत्पन्न ग्ाचे काही भख
ू ींि आरिीपी-४ (काि
लसध्दे श्िर मागश) पिरसरात विविध गह
ृ ननमाश् सींपथाींना ि विकासकाींना हपताींतरीत करण्यात
आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, यामध्ये ककती श्ासकीय, ननमश्ासकीय क्षेत्रातील विभागाींचा समािेश आहे ि हे
भूखींि हपताींतरीत करताींना १५ मदहन्यात येथे तमारत उभी करण्याचा ननयम प्राधधकर्ाचा
असताींना उक्त ननयम धि
ु कािन
ू बरे च भख
ू ींि सद्यःस्पथतीत िापराविना पिून आहे त, हे ही खरे
आहे काय,

(३) असल्यास, िापराविना पिून असलेल्या भख
ू ींिाबाबत म्हािा प्राधधकर्ाने को्ता नन्शय
घेतला आहे िा घेण्यात ये्ार आहे ,

(४) असल्यास, या भख
ू ींिािर अनतक्रम् होऊ नये यासाठी को्ती सुरक्षात्मक उपाययोजना
करण्यात आली िा येत आहे ,

(५) नसल्यास, विलींबाची कार्े काय आहे त ?
श्री. राधािृष्ट्ण ववखे-पाटील (३१-०८-२०१९) : (१) हे अींशत: खरे आहे .

आरिीपी-४ (काि लसध्दे श्िर मागश) पिरसरात केिळ गह
ृ ननमाश् सींपथाींना ि शासकीय

सींपथाींना भख
ु ींि वितिरत करण्यात आलेले आहे त. तथावप, हे भूखींि विकासकाींना वितरीत
करण्यात आलेले नाहीत.

वि.स. ५९७ (10)
(२) हे खरे आहे.
१) महानगर ्े ललकॉम ननगम लललम्े ि याींना एकू् १ भख
ू ींि वितिरत केलेला आहे .

२) तींिीयन एअरलाईन्स याींना एकू् ६ भख
ू ींि वितिरत केलेले आहे त. ३) िरझव्हश बँक ऑफ
तींिीया याींना एकू् ११ भूखींि वितिरत

केलेले आहे त. सींपथेसोबत झालेल्या भािेपट्ा

करारनाम्यानुसार वितर्ापासुन ३ िषाशत भख
ू ींि विकलसत कर्े बींधनकारक आहे . महानगर
्े ललकॉम ननगम लललम्े ि याींनी भख
ू ींि विकलसत केलेला आहे.

(३) महसुल विभागाने भख
ू ींि विकासकामी मुदत िाढीसींबींधी घेतलेल्या नन्शयाच्या धतीिर
प्राधधकर्ाने ठराि क्र. ६८११ दद. ०४.०१.२०१९ रोजी म्हािाच्या भािेपट्ा करारनामाच्या अ्ी ि
शतीनूसार

बाींधकामाविना

पिून

असलेल्या

भूखींिाबाबत

अधधमुल्य

आकारुन

त्याींना

५

िषाशपयांतची मुदतिाढ बाींधकामासाठी दे ण्याचा धोर्ात्मक नन्शय घेण्यात आलेला आहे .

(४) सींबींधधत गह
े िून भूखि
ीं ािर अनतक्रम् होऊ नये
ृ ननमाश् सींपथा / सरकारी सींपथा याींचक
म्ह्न
ू उपाय योजना केल्या जातात, असे म्हािाने कळविले आहे .
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

मुांबईतील िाळ्या-वपवळ्या टॅ सीसी मधील मीटर वप्रांटर बांद असल्याबाबत
(१२)

१३५३४१ (१३-०७-२०१९).

श्री.ववजय वडेट्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.नसीम खान (चाांहदवली),

श्री.असमन पटे ल (मांब
ु ादे वी), श्री.त्र्यांबिराव सभसे (लातरू ग्रामीण), श्री.सनु नल िेदार (सावनेर),

श्री.अमर िाळे (आवी), श्री.अपलम शेख (मालाड पस्श्चम), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी),
अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा) :
काय :-

सन्माननीय पररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील

(१) मींब
प्रिास केल्यास प्रिाशाींनी केलेल्या प्रिासाचे भािे
ु ईत काळ्या-वपिळ्या ्ॅ क्सीमधन
ू
त्याींना ककती आण् योगय आकारले आहे काय याची खात्री होण्याकिरता प्रत्येक काळ्यावपिळ्या ्ॅ क्सीतील मी्र सोबत वप्रीं्र जोिण्याची सक्ती पिरिहन कायाशलयाने केली आहे , हे
खरे आहे काय,
(२) असल्यास, असे असतानाही मुींबईतील ४० हजार ्ॅ क्सीमधील मी्र वप्रीं्र बींद असल्याची
बाब माहे एवप्रल,२०१९ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशशनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, या प्रकर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(४) असल्यास, त्यानुसार मुींबईतील ज्या काळ्या-वपिळ्या ्ॅ क्सीमध्ये मी्र वप्रीं्र नाही अश्या
्ॅ क्सी चालकाींिर कारिाई करण्यासह त्याींच्यािर कारिाई करण्यास दल
श कर्ाऱया प्रादे लशक
ु क्ष
पिरिहन कायाशलयातील

अधधकाऱयाींिर शासनाने को्ती कारिाई केली

िा करण्यात येत

आहे ,
(५) असल्यास, विलींबाची कार्े काय आहे त ?
श्री. हदवािर रावते (३१-०८-२०१९) : (१) महाराषर मो्ार िाहन ननयम १९८९ च्या ननयम १३७
मधील तरतूदीनुसार ्ॅ क्सीींना तलेक्रॉननक भािे मी्र बसवि्े आिश्यक आहे . तसेच ननयम
१४० (७ अ) नस
ु ार भािेमी्रला वप्रीं्र बसविण्याची तरतद
ू आहे .
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(२) अशा आशयाची बातमी दद.०४.०४.२०१९ रोजी ित्ृ तपत्रात प्रलसध्द झालेली आहे .

(३) ि (४) प्रादे लशक पिरिहन कायाशलय, मुींबई (मध्य/पूि/श पस्श्चम) या कायाशलयातील िायुिेग
पथकामाफशत ्ॅ क्सीची तपास्ी करण्यात येते. तपास्ीमध्ये ्ॅ क्सीमधील मी्रचे वप्रीं्र बींद
असल्यास अशा ्ॅ क्सी चालकाींविरुध्द कारिाई करण्यात येत.े
तसेच ्ॅ क्सीच्या योगयता प्रमा्पत्राच्या नुतनीकर्ाच्या िेळेस मी्रची तपास्ी

करताींना मी्र सुस्पथतीत अस्े ि त्यास वप्रीं्र बसविल्याची खात्री करण्यात येत.े जर मी्र

सुस्पथतीत नसल्यास ि त्यास वप्रीं्र बसविले नसल्याचे आढळून आल्यास सदर ्ॅ क्सीचे
योगयता प्रमा्पत्राचे नत
ु नीकर् केले जात नाही.

प्रादे लशक पिरिहन कायाशलय, मुींबई (मध्य) याींनी वप्र्ीं र सुस्पथतीत नसलेल्या एकू् ७

्ॅ क्सीींिर कारिाई करुन ४ प्रकर्ात रु.८००/- ततका दीं ि िसूल केला आहे. तसेच प्रादे लशक
पिरिहन कायाशलय, मुींबई (पूि)श याींनी वप्र्ीं र सुस्पथतीत नसलेल्या एकू् ५ ्ॅ क्सीींिर कारिाई
करुन रु. १०००/- ततका दीं ि िसल
ू केला आहे.
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
मुांबईतील धगरण्याांच्या जागेवरील पुनववदिास योजनेतील िाही सरे
वविासिाांनी सांक्रमण सशबबराांसाठी दे ण्याबाबत

(१३)

१३५३६० (०९-०७-२०१९).

अॅड.भीमराव धोंडे (आष्ट्टी) :
काय :-

श्री.प्रिाश फातपेिर (चें बूर), श्री.सुननल सशांदे (वरळी),

सन्माननीय गह
ृ ननमादण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील

(१) मुींबईतील धगरण्याींच्या जागेिरील पुनविशकास प्रकल्पासाठी म्हािाने खासगी विकासकाींना
सहभागी केले असन
ू या प्रकल्पाींतील काही घरे त्याींनी म्हािाला सींक्रम् लशबबरासाठी दे ण्याची
अ् आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, मुींबईत म्हािाने खासगी विकासकाींना ककती धगरण्याींच्या जागेिर पुनविशकास
प्रकल्प राबविण्यास ददले आहे त आण् त्यापैकी ककती प्रकल्प आजतागायत पू्श झाले आहे त,

(३) असल्यास, या खासगी विकासकाींकिून मींब
ु ईतील ज्या धगरण्याींच्या जलमनीिर पन
ु विशकास
प्रकल्प पू्श करण्यात आले आहेत त्यादठका्ी म्हािाला सींक्रम् लशबबराींसाठी आजतागायत
ककती घरे दे ण्यात आलेली आहे त,

(४) नसल्यास, विलींबाची कार्े काय आहे त ?
श्री. राधािृष्ट्ण ववखे-पाटील (३१-०८-२०१९) : (१) सध
ु ािरत विकास ननयींत्र् ननयमािली
५८(१)(ब) नस
ु ार मुींबईतील कापि धगरण्याींची मोकळी जागा ि लशल्लक च्ई क्षेत्र याींचे िा्प

साधार्त: १/३ दहपसा मुींबई महानगरपाललका, म्हािा ि मालक याींना प्रत्येकी दे ण्याची तरतुद
आहे . म्हािास उपलब्ध हो्ाऱया जलमनीिर धगर्ी कामगाराींसाठी २/३ गाळे ि सींक्रम्
सदननकाींसाठी १/३ गाळे बाींधण्यात येतात.

वि.स. ५९७ (12)
(२) म्हािाकिून प्रा्त अहिालानस
ु ार, म्हािा प्राधधकर्ाच्या ठराि क्र. ६२७८, दद. ०१.११.२००७

ि ठराि क्र. ६२८७, दद. २४.०३.२००८ अन्िये मे. बी. जी. लशके याींना धगरण्याींच्या जागेिर

पन
ु विशकास प्रकल्प राबविण्यास म्हािाकिून कायाशदेश दे ण्यात आले आहे त. धगरण्याींच्या

जलमनीिरील ््पा १ अींतगशत १८ ि ््पा २ अींतगशत सद्य:स्पथतीमध्ये ८ धगरण्याींच्या ६
जलमनीींिर धगर्ी कामगाराींची घरे / सींक्रम् सदननका बाींधकामाचे काम पू्श झाले आहे ि
उिशिरत २ धगरण्याींच्या जलमनीींिर योजनेचे काम प्रगतीपथािर आहे .

(३) धगर्ी कामगाराींच्या घराींच्या प्रथम ्््यात एकू् ३२०४ ि दस
ु ऱया ्््यात एकू् १२९६
सींक्रम् सदननकाींचे काम प्
ू श झाले आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
भोिर (ता.स्ज.नाांदेड) येथे पाणी अडववण्यासाठी उपाययोजना िरणेबाबत
(१४)

१३५४८६ (११-०७-२०१९).

श्रीमती असमता चव्हाण (भोिर), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड

उत्तर), श्री.वसांतराव चव्हाण (नायगाांव) : सन्माननीय जलसांधारण मांत्री पुढील गोष्ीींचा
खुलासा करतील काय :-

(१) भोकर (ता.स्ज.नाींदेि) येथे मागील अनेक िषाशपासून लसींचनाचा प्रश्न गींभीर बनला असुन
येथील नद्याींचे खोलीकर् झाले मात्र पा्ी अिविण्याबाबत को्तीही उपाययोजना नसल्याने

हजारो दलघमी पा्ी शेजारील तेलगीं्ाराज्यात सरळ िाहून जात असल्याचे माहे माचश, २०१९
मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशशनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, उक्त कार्ापति पा्ी अिविण्यासाठी कोल्हापरू बींधारे ि साखळी बींधारे

बाींधािे या विभागातील काही गािातील तात्काळ तलाि बाींधण्यासाठी पुढाकार घेतला असन
ु

प्रकल्प तात्काळ पु्श करािा यासाठी सींबींधधत ग्रामपींचायतीींचा ठराि दे खील नाींदेि कायाशलयात
सादर केला आहे परीं तु या प्रकर्ी आिश्यक कायशिाही अदयापही करण्यात आली नसल्याने २५
गािाींच्या वपण्याच्या पाण्यासह लसींचनाचा प्रश्नही यामळ
ु े प्रलींबबत रादहला आहे, हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय ि त्यानुसार शासनाने को्ती
कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, विलींबाची कार्े काय आहे त ?
डॉ. तानाजी सावांत (२९-०८-२०१९) : (१) ि (२) नाही. हे खरे नाही.
स्जल्हा जलसींधार् अधधकारी, मद
ृ ि जलसींधार् विभाग, नाींदेि कायाशलयामाफशत

भोकर तालुक्यामध्ये ७ नाल्याींचे २५.५० ककमी लाींबीमध्ये नाला खोलीकर्ाची कामे करण्यात

आलेली आहे त. त्यामळ
ु े या नाला खोलीकर् केलेल्या नाल्यािर अस्ाऱया २२ लसमें् बींधारे ि
४ कोल्हापूरी बींधारे योजनाींचा पा्ीसाठा िाढला आहे .
(३) ि (४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
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बबलोली (स्ज.नाांदेड) तालुसीयात वक्ष
ृ लागवडीचे उद्दिष्ट पुणद झाले नसल्याबाबत
(१५)

१३५५८२ (१५-०७-२०१९).

श्रीमती असमता चव्हाण (भोिर), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड

उत्तर), श्री.वसांतराव चव्हाण (नायगाांव) :
करतील काय :(१)

बबलोली (स्ज.नाींदेि)

तालक्
ु यात िन

सन्माननीय वने मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा

विभाग

ि

सामास्जक

िनीकर्

विभागाच्या

माध्यमातन
तसेच शासनाच्या ितीने दरिषी ग्रामपींचायत ते नगरपाललकेच्या हद्दीत िक्ष
ू
ृ
लागििीचे उद्दिष्ट ठरिून ददले असते परीं तु गत दोन िषाशमध्ये सदरहू विभागात िक्ष
ृ लागिि
झाल्याचे केिळ कागदोपत्री दाखविण्यात येत असुन प्रत्यक्षात तेथे िनीकर् विभाग ि िन

विभागाच्या दल
श ामळ
ु क्ष
ु े मोठया प्रमा्ात झािाींची तोि होत असल्याचे ददनाींक १६ एवप्रल,२०१९
रोजी िा त्यासम
ु ारास ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय

(२) असल्यास, िक्ष
ृ लागििीचे उद्दिष्ट पू्श न झाल्याने शासनाचे लाखो रुपयाचे नुकसान झाले
आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त तालुक्यात िी्भट्याींचे प्रमा् िाढले असुन प्रत्येक वि्भट्ीला जळ्

म्हणून लाकिाींचा िापर केला जात असल्याने सदरहू ग्रामी् भागातील बाभळ
ू , आींबा, ललींबू या
िक्ष
ाीं
च
ी
तोि
होत
असल्याने
ि
क्ष
तोिीम
ळ
े
मागील
दोन
िषाश
प
ास
न
द
ष
काळाचे
पिरुप तीव्र होत
ु
ू
ु
ृ
ृ
चालले असून त्याींचे विपरीत पिर्ाम पयाशिर्ािर होत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उक्त प्रकर्ाबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यानुसार शासनाने
को्ती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, विलींबाची कार्े काय आहे त ?
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (२६-०८-२०१९) : (१) ि (२) हे खरे नाही.

शासनाच्या ५० को्ी िक्ष
ृ लागिि कायशक्रम अींतगशत ततर यींत्र्ाींप्रमा्े ग्रामपींचायत ि

नगर पींचायत याींच्या हद्दीत िक्ष
लागिि करण्यासाठी उद्दिष्ट ठरिून दे ण्यात येते. सदर
ृ
उदद्दष्ाप्रमा्े सींबींधधत यींत्र्ाींनी िक्ष
ृ लागिि केलेली आहे .
(३) हे खरे नाही.

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

___________

लोअर परळ (मुांबई) येथील श्रीननवास समल मधील म्हाडाच्या
सांक्रमण सशबबराच्या पुनववदिासाबाबत

(१६)

१३५६२५ (०८-०७-२०१९).

श्री.सुननल सशांदे (वरळी) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

सन्माननीय गह
ृ ननमादण मांत्री

लोअर परळ (मुींबई) येथील श्रीननिास लमल मधील म्हािाच्या सींक्रम् लशबबराच्या

पुनविशकासाचे काम सद्य:स्पथतीत अत्यींत सींथ गतीने सुरु असल्याची बाब ददनाींक २ मे, २०१९
रोजी िा त्या सम
ु ारास ननदशशनास आली आहे, हे खरे आहे काय,

वि.स. ५९७ (14)
(२) असल्यास, श्रीननिास लमल मधील सींक्रम् लशबबराच्या पुनविशकास कामाची शासनाकिून
पाह्ी करण्यात आली आहे काय,

(३) असल्यास, सदरहू पाह्ीत काय आढळून आले आहे त्य्ानस
ु ्ार या सींक्रम् लशबबराच्या
पुनविशकासाचे काम तातिीने पू्श करण्याबाबत शासनाकिून को्ती कायशिाही करण्यात आली
िा येत आहे ,

(४) नसल्यास, विलींबाची कार्े काय आहे त ?
श्री. राधािृष्ट्ण ववखे-पाटील (३१-०८-२०१९) : (१) हे खरे नाही.

म्हािाच्या अहिालानुसार, श्रीननिास लमल लोअर परळ येथे एकू् ७२८ सदननकाच्या

(धगर्ी कामगार ि सींक्रमन सदननका) बाींधकामाची कामे तसेच बाह्यसुविधाींची कामे सुरु
आहे त.

(२) प्रश्न उद््ावत नाही.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
नवी मुांबई शहरात गत वषदभरामध्ये सरफोडी व सोन साखळी
चोरीच्या गुन््यामध्ये झालेली वाढ

(१७)

१३५६७० (१२-०७-२०१९).

श्री.अस्जत पवार (बारामती), श्री.जयांत पाटील (इपलामपूर),

श्री.स्जतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा), श्री.शसशिाांत सशांदे (िोरे गाव) :
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

(१) निी मुींबई शहरात गत िषशभरामध्ये घरफोिी ि चैन साखळी खेचण्याच्या गुन्ह्यामध्ये
प्रचींि िाढ झाली असल्याचे ननदशशनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीअींती गत िषशभरामध्ये निी
मुींबई शहरातील घरफोिी ि चैन साखळी खेचण्याच्या ककती गुन्ह्याची नोंद झालेली आहे ,

त्यानुसार ककती गुन्ह्याींचा तपास लािण्यात पोलीसाींना यश आले आहे ि ककती गुन्हे प्रलींबबत
आहे त,

(३) असल्यास, प्रलींबबत गुन्ह्याचा तपास न लागण्याची सिशसाधार् कार्े काय आहे त ि
तद्नस
ु ार शासनाने याबाबत को्ती उपाययोजना केली िा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कार्े काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२३-०८-२०१९) : (१) ि (२) निी मुींबई पोलीस आयक्
ु तालय या
घ्कामध्ये घरफोिीच्या गन्
ु ह्यात ११ ने आण् चैनपनॅधचींगच्या गन्
ु ह्यात ४९ ने िाढ झाली
आहे .

दाखल गुन्ह्यातील िषश ननहाय मादहती.
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१) घरफोिी
िषश

दाखल

उघि

्क्केिारी

प्रलींबबत

सन २०१७

४४९

२५१

५६%

१९८

सन २०१८

४६०

२३५

५१%

२२५

जाने. २०१८ ते जुलै २०१८

२५५

१२०

४७%

१३५

जाने. २०१९ ते जल
ु ै २०१९

२२७

८०

३५%

१४७

िषश

दाखल

उघि

्क्केिारी

प्रलींबबत

सन २०१७

९२

६८

७४%

२४

सन २०१८

१४१

१०४

७४%

३७

जाने. २०१८ ते जुलै २०१८

८२

६७

८२%

१५

जाने. २०१९ ते जुलै २०१९

६९

२०

२९%

४९

(२) चैनपनॅधचींग

(३)

निी मुींबई पोलीस आयुक्तालयातील घरफोिी, चोरी ि चैन साखळी खेचण्याचे गुन्ह्यातील

आरोपीींचा शोध घेण्यासाठी पोलीस उप आयुक्त पिरमींिळ १ ि २ हे पोलीस ठा्े भे्ीचेिेळी

तपासी अींमलदार याींची द्तर तपास्ी घेिून तसेच आढािा घेऊन बैठकीमध्ये सूचना दे ण्यात
दे ऊन गन्
ु हे उघिकीस आ्ण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले जात आहे त.

नाकाबींदी, सींशयीत मो्ार सायकलपिार चेक कर्े, मोबाईल पेरोललींग िाहने, बी्

माशशल

पेरोललग,

ितशमानपत्रातन
ू

सतकश

कर्े,

सािशजननक

कायशक्रमात

प्रबोधन

कर्े.

सोसायट्याींना सी.सी.्ी.व्ही कॅमेरे लाि्े ि सेफ््ी िोअर बसविण्याबाबत सूचना दे ्े, रे कॉिश
िरील गुन्हे गाराींना िेळो िेळी चौकशीसाठी हजर कर्े, तत्यादी उपाय योजना करुन घरफोिी ि
चैनपनॅधचींगच्या गन्
ु ह्याींना आळा घातला जातो.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
मांब
ु ईतील वाांद्रे (पव
ु )द येथील म्हाडा भवनाच्या इमारतीचा ३५० िोटी रुपये
खचन
ूद पुनववदिास िरण्यात येत असल्याबाबत

(१८)

१३५९८७ (१०-०७-२०१९).

श्री.असमन पटे ल (मुांबादे वी), श्री.ववजय वडेट्टीवार (ब्रम्हपूरी),

श्री.अपलम शेख (मालाड पस्श्चम), श्री.नसीम खान (चाांहदवली), प्रा.वषाद गायिवाड (धारावी),

श्री.त्र्यांबिराव सभसे (लातूर ग्रामीण), श्री.ववश्वस्जत िदम (पलूस िडेगाव), श्री.सुननल िेदार
(सावनेर), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर), श्री.असमत ववलासराव

दे शमुख (लातूर शहर), प्रा.ववरें द्र जगताप (धामणगाव रे ल्वे), अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा),

श्री.हषदवधदन सपिाळ (बुलढाणा), श्री.िुणाल पाटील (धळ
ु े ग्रामीण), श्री.वसांतराव चव्हाण
(नायगाांव) :

सन्माननीय गह
ृ ननमादण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-
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(१) मुींबईतील िाींद्रे (पि
ु )श येथील म्हािा भिनाच्या तमारतीचा ३५० को्ी रुपये खचन
ूश पुनविशकास
केला जा्ार आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदरील तमारतीचा पुनविशकास करण्यासाठी को्यिधी रुपये खचश कराियाचे
असतानाही दरु
ु पतीिर अनािश्यक खचश केला जात आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, यासींदभाशत शासनाने चौकशी करुन हा अनािश्यक खचश कर्ा-या सींबींधधत
अधधका-याींिर को्ती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कार्े काय आहे त ?
श्री. राधािृष्ट्ण ववखे-पाटील (३१-०८-२०१९) : (१) अींशत: खरे आहे .

म्हािाच्या अहिालानस
ु ार, नस्जकच्या काळात गह
ृ ननमाश् भिन तमारतीचा पुनविशकास करण्याचे

प्रपतावित करण्यात आले असन
ू त्याबाबत िापतश
ु ापत्रज्ञाींच्या नेम्क
ू ीकरीता डिझाईनपपधाश
घे्ेबाबत म्हािाकिुन कायशिाही सरु
ु आहे .
(२) हे खरे नाही.

विद्यमान

तमारत

सुस्पथतीत

ठे िण्याच्या

दृष्ीने

सदर

तमारतीच्या

आिश्यक

सरीं चनात्मक दरु
ु पतीचे काम करण्यात येते, असे म्हािाच्या अहिालात नमुद आहे .
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
बागलाण (स्ज.नासशि) तालसी
ु यात सरु
ु असलेल्या एन.एन.पी बागलाण
न्यूज ॲपवर िारवाई िरण्याबाबत

(१९)

१३६१८१ (०९-०७-२०१९).

(श्रीगोंदा) :

श्रीमती हदवपिा चव्हाण (बागलाण), श्री.राहुल जगताप
सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) बागला् तालुक्यात (स्ज.नालशक) एन.एन.पी बागला् न्यज
ू हे मोबाईल ॲप कायशरत
असन
ू या मोबाईल ॲपद्िारे खोट्या बातम्या दे ्े, राजकीय शासकीय क्षेत्रात काम कर्ाऱया
लोकप्रनतननधी ि अधधकारी याींचे सींदभाशत बदनामीकारक बातम्या दे ्े, शासकीय अधधकाऱयाींना

खोट्या बातम्या दे ण्याचा धाक दाखिून त्याींच्याकिून अपसींपदा गोळा कर्े तत्यादी प्रकारे या

चॅनलने तालुक्यात दहशत ननमाश् केल्याची तक्रार सींबींधधत लोकप्रनतननधीींनी ददनाींक २९ माचश,
२०१९ रोजी िा त्या सुमारास सधचि तथा महासींचालक, मादहती ि जनसींपकश विभाग, मींत्रालय,
मींब
े िे केली आहे , हे खरे आहे काय,
ु ई याींचक

(२) असल्यास, यासींदभाशत चौकशी करण्यात आली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले ि
तद्नूसार सींबींधधत चॅनेलविरुध्द शासनाने को्ती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे,
(३) नसल्यास, विलींबाची कार्े काय आहे त ?
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श्री. दे वेंद्र फडणवीस (३०-०८-२०१९) : (१) होय.
(२) मोबाईल ॲपिर कायशिाही करण्याचे अधधकार राज्य शासनाशी सींबींधधत नसून केंद्र
शासनाशी सींबींधधत आहे .

(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
राज्यातील ववद्यार्थयादना िनादटि राज्याप्रमाणे सवलतीच्या दरात
वावषदि पास ववतरीत िरण्याबाबत
(२०)

१३७१२३ (१०-०७-२०१९).

श्रीमती सांध्यादे वी दे साई-िुपेिर (चांदगड), श्रीमती सुमन

पाटील (तासगाव - िवठे महाांिाळ) :
करतील काय :(१) कनाश्क राज्यात

सन्माननीय पररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा

शालेय विद्यार्थयाांना सिलतीच्या दराने िावषशक एस.्ी. पास वितरीत

करण्यात येतो, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास, गिदहींगलज

(स्ज.कोल्हापूर)

येथील

लोकप्रनतननधीींनी

शालेय

विद्यार्थयाशना

सिलतीच्या दरात एस.्ी. पास वितरीत करण्यासींदभाशत लेखी पत्राव्दारे मा.मींत्री, पिरिहन
याींच्याकिे ददनाींक ३० नाव्हें बर, २०१८ रोजी िा त्य्ासुमारास माग्ी केली आहे , हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, शासनाने याची चौकशी केली आहे काय,
(४) असल्यास, त्यानुसार राज्यातील विद्यार्थयाशना कनाश्क राज्याप्रमा्े सिलतीच्या दरात
िावषशक पास वितरीत करण्याबाबत शासनाने को्ती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, विलींबाची कार्े काय आहे त ?
श्री. हदवािर रावते (३०-०८-२०१९) : (१) सदरची बाब कनाश्क राज्य पिरिहन महामींिळाशी
ननगिीत आहे .
(२) ि (३) होय.
(४)

राज्य

पिरिहन

महामींिळाच्या

दद.२७.०७.१९८७

च्या

पिरपत्रकान्िये

सिश

विभागीय

कायाशलयास आींतरराज्य मागाशिर लशक्ष् सींपथेत जाण्या-येण्यासाठी विद्यार्थयाांना विद्याथी
मालसक सिलतीचे पास दे ण्याच्या सूचना ननगशलमत करण्यात आलेल्या आहे त. त्याप्रमा्े
सीमािती भागातील विद्यार्थयाांना सिलतीच्या दरात पासेस अनुज्ञेय आहे .
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

राज्यात मोराांच्या सांवधदनासाठी िरावयाच्या उपाययोजना
(२१)

१३७३२२ (१२-०७-२०१९).
डॉ.राहूल आहे र (चाांदवड), श्री.गोवधदन शमाद (अिोला
पस्श्चम), श्री.पांिज भज
बळ
(नाां
द
गाव),
श्रीमती हदवपिा चव्हाण (बागलाण), श्री.योगेश (बाप)ू
ु
सोलप (दे वळाली) :

सन्माननीय वने मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-
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(१)

ददहिद लशिारातील

गोईनींदी

(ता.चाींदिि,

स्ज.नालशक)

पिरसरात

दोन-तीन

मोराींचा

सींशयापपद मत्ृ यू झाला असून सदर मोराींचा मत्ृ यू हे नैसधगशक नसून मोर तपकरीचा प्रकार
असल्याचा सींशय पथाननकाींनी व्यक्त केला असल्याची बाब माहे एवप्रल, २०१९ मध्ये िा
त्यादरम्यान ननदशशनास आली आहे , हे खरे आहे काय,
(२) तसेच, अकोला स्जल्हयातील कारीं जा- सोहळ काळिी् अभयारण्याच्या कायशक्षेत्रातील
जींगलात पाण्याचे प्रमा् कमी झाल्याने राषरीय पक्षी मोराींचे अस्पतत्ि धोक्यात आले असून
िनविभागाकिून मोराींच्या सींिधशनासाठी उपाययोजना केल्या जात नसल्याचेही माहे एवप्रल,
२०१९ च्या शेि्च्या आठिियात ननदशशनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकर्ाची शासनाने चौकशी केली आहे काय ि त्याचे ननषकषश काय आहे,

(४) असल्यास, त्यानुसार मोराींच्या सींशयापपद मत्ृ यूस जबाबदार असण्या-या सींबंधधत्ांिर
कारिाई करण्यासह राज्यात मोराींच्या सींिधशनासाठी शासनाने को्ती उपाययोजना केली िा
करण्यात येत आहे,

(५) नसल्यास, विलींबाची कार्े काय आहे त ?
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (२७-०८-२०१९) : (१) हे खरे नाही.

(२), (३) ि (४) कारीं जा-सोहळ काळिी् अभयारण्याच्या कायशक्षेत्रात मोर तसेच ततर सिश पक्षी
ि प्राण्याींकरीता उन्हाळयात वपण्याच्या पाण्याची मब
ु लक व्यिपथा होण्याच्या दृस्ष्ने धगिाश
ननयतक्षेत्रात ११ पानिठे तसेच सोमठा् ननयतक्षेत्रात ७ पानिठयाची सोय करण्यात आली
आहे .
तसेच

या

पानिठयाींिर

ननयमीतिरत्या

आिश्यकतेनुसार

्ँ करने

पा्ी

पुरिठा

करण्यात येत आहे . मोराींप्रमा्े ततर िन्यप्राण्याींसाठी वपण्याचे पाण्यासाठी कींु िया ठे िण्यात
आल्या असन
ू त्यामध्ये पा्ी परु िठा करण्याींत येिन
ू ननयलमत खाद्याची व्यिपथा करण्यात
येते.

(५) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
महाराष्ट्र सुरक्षा बलाच्या जवानाांना सेवेत ननयमीत िरण्याबाबत
(२२)

१३७४२४ (१३-०७-२०१९).

श्री.मांगलप्रभात लोढा (मलबार हहल) : सन्माननीय मुख्यमांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मुींबईिर २६/११ च्या दहशतिादी हल्ल्यानींतर पथापन करण्यात आलेल्या महाराषर सुरक्षा

बलाच्या जिानाींकिे मेरो, मोनो, रे ल्िे यासारख्या सींिेदनशील दठका्ाच्या सरु क्षेची जबाबदारी

ददली तरीही या जिानाींना कींत्रा्ी पध्दतीिरच काम करािे लागत असल्याचे माहे माचश, २०१९
मध्ये िा त्या दरम्यान ननदशशनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, महाराषर सुरक्षा बलातील जिानाींनी आपल्या मागण्याींसाठी सींप पुकारल्यामळ
ु े
जिळपास तीन हजार जिानाींची सेिा समा्त करण्यात आली, हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, या जिानाींना कींत्रा्ी पध्दतीने काम करािी लागत असल्याने त्याींच्यात प्रचींि
असींतोष ननमाश् झाला आहे , हे ही खरे आहे काय,
(४) असल्यास, या जिानाींना कायम करण्यासींदभाशत शासनाची भलू मका काय आहे ि तद्नुसार
शासनाने को्ती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे,
(५) नसल्यास, विलींबाची कार्े काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२३-०७-२०१९) : (१) हे खरे नाही.
(२)

महाराषर

राज्य

सरु क्षा

महामींिळाच्या

आपथापनेिरील

कायशरत

सरु क्षा

रक्षकाींनी

दद.१७/०९/२०१७ रोजी अचानक बेकायदे लशररीत्या सींप पुकारल्यामुळे सींपात प्रत्यक्ष सहभागी

झालेल्या २४५७ सुरक्षा रक्षकाींची सेिा समा्त करण्यात आलेली होती. त्यापैकी ६७६ सुरक्षा

रक्षकाींचा सींपात सहभाग आढळून न आल्याने त्याींचा अलभलेख तपासून त्या सुरक्षा कमीना

पन्
ु हा महामींिळच्या सेिेत दाखल करुन घेतले आहे . उिशरीत १७८१ सरु क्षा कमीचा सींपात
प्रत्याक्ष सहभाग आढळून आल्याने त्याींना सेित
े पुन्हा दाखल करुन घेतलेले नाही.
(३) हे खरे नाही.
(४)

महाराषर राज्य सुरक्षा महामींिळ हे शासनाचे िैधाननक महामींिळ असून महाराषर राज्य

सुरक्षा महामींिळ अधधननयम २०१० मधील कलम ६(२) नुसार महामींिळाचे सदपय (जिान)
याींची

कींत्रा्ी

पध्दतीने

ननयक्
ु ती

करण्याची

तरतद
ू

आहे .

कींत्रा्ी

ननयक्
ु ती

करतेिेळी

महामींिळाशी केलेल्या करारातील अ्ी ि शथी नस
ु ार जिानाींना कायमपिरुपी नोकरीचे हक्क
प्रा्त होत नाही.

(५) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
राज्यातील वनपररक्षेत्र पररसरात मानव आणण वन्यप्राण्यामधील
सांसषद टाळण्यासाठी िरावयाच्या उपाययोजना
(२३)

१३७४३८ (१२-०७-२०१९).

श्री.राजु तोडसाम (अणी), श्री.स्जतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा),

श्री.जयांत पाटील (इपलामपरू ), श्री.छगन भज
ु बळ (येवला), श्री.शसशिाांत सशांदे (िोरे गाव),
श्री.हसन

श्री.अपलम

मुश्रीफ

(बागलाण) :
(१)

शेख

राज्यातील

(िागल),

(मालाड

श्री.भापिर

पस्श्चम),

जाधव

श्री.सुरेश

(गुहागर),

लाड

श्री.हदपि

(िजदत),

चव्हाण

श्रीमती

हदवपिा

सन्माननीय वने मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :िनपिरक्षेत्रातील िाघ,

बबबट्या

आण्

हत्ती

या

(फलटण),

चव्हाण

िन्यप्राण्याींच्या मानिी

िपतीतील सींचाराच्या िाढत्या घ्नाींच्या पाश्िशभम
ु ीिर मा्स
ू आण् िन्यजीि याींच्यातील सींघषश
कमी करण्यासाठी राज्याचे पितींत्र धोर् ननस्श्चत करण्याचे आदे श मा.मुख्यमींत्री याींनी ददनाींक
५ डिसेंबर, २०१८ रोजी िा त्या सम
ु ारास राज्य िन्यजीि मींिळाच्या बैठकीत ददले होते, हे खरे
आहे काय,

(२) तसेच पाींढरकििा िनविभाग ि द्पेश्िर अभयारण्य (स्ज.यितमाळ) येथे िाघाींची सींख्या
िाढत असन
ू त्याींचे सींचार क्षेत्रही िाढले असल्याने या पिरसरात मानि आण् िन्यजीि

वि.स. ५९७ (20)
याींच्यतील सींघषश ्ाळण्यासाठी प्रभािी उपाययोजना केल्या जात नसल्याने येथे मानिी
जीिनाला िन्य प्राण्याींपासून धोका ननमाश् झाला असल्याचे माहे एवप्रल, २०१९ मध्ये िा
त्यादरम्यान ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, मानि आण् िन्यजीि सींघषश ्ाळण्यासाठी पितींत्र धोर् ननस्श्चत करण्यासाठी
राज्य िन्यजीि मींिळाच्या बैठकीत मा.मुख्यमींत्री याींनी ददलेल्या आदे शासींदभाशत शासनाने
को्ती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, विलींबाची कार्े काय आहे त ?
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (२७-०८-२०१९) : (१) हे खरे आहे ,

(२) पाींढरकििा िन विभाग ि द्पेश्िर अभयारण्य अींतगशत िाघाींची सींख्या िाढत असून त्याींचे
सींचार क्षेत्रही िाढले आहे . मानि ि िन्यप्रा्ी याींचा सींघषश ्ाळण्याच्या दृष्ीने खालीप्राम्े
उपाययोजना करण्यात येत आहे त.
• िाघाच्या हल्ल्यापासून बचािाकरीता काय करािे ि काय करुन नये याकरीता उपाययोजना
बाबतचे लभींती पत्रके (Poster) गािोगािी लािण्यात आले आहे त.

• िनक्षेत्रात तसेच िनक्षेत्राच्या जिळच्या भागामध्ये ददिस-रात्र गपत घालण्यात येते.
• मानि ि िन्यप्रा्ी याींचा सींघषश कमी करण्याच्या दृष्ीने जनजागत
ृ ी कर्ात येत.े

• िन्यप्राण्याींना िनक्षेत्रात वपण्याचे पा्ी उपलब्ध व्हािे याकरीता कृबत्रम पा्िठ्याींची ननलमशती
करण्यात येते.

• िन्यप्राण्याींच्या हल्ल्यात मत्ृ यम
ु ुखी पिलेल्या तसमाच्या िारसास तसेच पशुहानी झालेल्या

लाभार्थयाशस प्रचललत शासन नन्शयातील तरतद
ू ीनस
ु ार तात्काळ नक
ु सान भरपाई अद्ा करण्यात
येते.

• मानिाचा िनािर अिलींबन कमी करण्याच्या दृष्ीने िॉ. श्यामाप्रसाद मुखजी जन-िन

विकास योजने अींतगशत िनालगत असलेल्या गािामधील ग्रमपथाींना एल.पी.जी. गॅस रापत
दरात िा्प करण्यात येत.े
(३) राषरीय व्याघ्र सींिधशन प्राधधकर्ाचे दे शात लागू अस्ा-या मागशदशशक सच
ू नाींनस
ू ार मानििन्यजीि सींघषश व्यिपथापनाबाबत राज्याचे विशेष धोर् ठरविण्याच्या दृष्ीने ददनाींक

१३/०३/२०१९ रोजी प्रधान मुख्य िनसींरक्षक (िन्यजीि),नागपरू याींचे अध्यक्षतेखाली १०
सदपयीय सलमतीची पथापना करण्यात आली असून पूढील कायशिाही सुरु आहे.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
मुांबईमधील िाांजुर मागद (पुव)द येथील आिेड अथद या गह
ृ प्रिल्पाचे बाांधिाम सुरू असताांना
अपघात होऊन गांभीर जखमी झालेल्या िामगाराांना मोबदला दे ण्याबाबत

(२४)

१३८२६९ (१५-०७-२०१९).

श्री.सनु नल राऊत (ववक्रोळी) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय िामगार मांत्री

वि.स. ५९७ (21)
(१) मुींबईमधील काींजुर मागश (पुि)श येथील आकेि अथश या गह
ु
ृ प्रकल्पाचे बाींधकाम सरू

असलेल्या दठका्ी ददनाींक ५ ऑक््ोबर, २०१८ रोजी िा त्या सम
ु ारास सम
ु ारे ५.०५ िाजता
अपघात होिन
श्री अननल तींगळे ि श्री जगदीश मौयश हे कामगार गींभीर जखमी झाले
ू
असल्याची बाब माहे , नोव्हें बर, २०१८ मध्ये िा त्या दरम्यान ननदशशनास आली आहे, हे खरे
आहे काय,
(२) असल्यास, क्षेत्रीय सरकारी कामगार अधधकारी ि सहाय्यक कामगार आयुक्त याींनी ददनाींक

३१ जानेिारी, २०१९ रोजी िा त्या सुमारास अपघात पथळाच्या पाह्ीत बाींधकामाच्या दठका्ी
कामगार सरु क्षीततेबाबतच्या ननयमाींचे उल्लींघन केल्याचे आढळून आल्याने कामगार विभागाने
सदर बाींधकामास पथधगती दे ण्याबाबतचे ननदे श ददले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त अपघातातील जखमी श्रमीकाींना कामगार विभागाने मोबदला लमळिून
ददलेला आहे काय, मोबदल्याचे पिरूप काय आहे,

(४) तसेच, कामगार आयक्
ु त याींनी विकासकाकिून कामगार सरु क्षीतता दे ण्याच्या हमीपत्रािर
बाींधकाम मनाई आदे श रद्द केलेला आहे , हे ही खरे आहे काय,
(५)

असल्यास,

क्षेत्रीय

सरकारी

अधधकारी

ि

कामगार

उपायुक्त

याींनी

विकासकाशी

सींगनमत/गैरव्यिहार करून विकासकास पाठीशी घालण्यासाठी विकासकास अभय दे ्ारा
चौकशी अहिाल सादर केला असल्याची तक्रार पथाननक लोकप्रनतननधीनी केली आहे , हे ही खरे
आहे काय,
(६) असल्यास, तक्रारीच्या अनुषींगाने शासनाने विकासकास अभय दे ्ा-या अधधका-याींविरूध्द ि
विकासकाविरूध्द को्ती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे ,
(७) नसल्यास, विलींबाची कार्े काय आहे त ?
डॉ. सांजय िुटे (२६-०८-२०१९) : (१) हे अींशत: खरे आहे .

मे.आकेि िेव्हलपसश प्रा.लल. या आपथापनेच्या बाींधकामाच्या दठका्ी दद.०५.१०.२०१८

रोजी खिीचा िींम्पर घेिून आलेले ड्रायव्हर श्री. अननल तींगळे हे गींभीर जखमी झाले आण्
स्क्लनर श्री. जगदीश मौयाश हे ककरकोळ जखमी झाले.
(२) होय हे खरे आहे.
दद.१२.०२.२०१९ रोजी बाींधकाम बींद करण्याचे मनाई आदे श क्षेबत्रय सरकारी कामगार
अधधकारी याींनी पािरत केले.

(३) जखमीींना िैद्यकीय उपचाराकिरता रु.४,९९,०९५/- ततका खचश झाला असन
ू सदर खचश मे.
आकेि िेव्हलपसश प्रा.लल., (मख्
ु य मालक), ि पराँगबबल्् कन्परक्शन प्रा.लल. (कींत्रा्दार) याींनी

केला आहे . तसेच, हॉस्पप्लमध्ये दाखल असलेल्या कालािधीतील अपघाताच्या ददनाींकापासूनचे
िेतन व्यिपथापनाने अदा केले आहे .
(४) हे खरे आहे.
कामबींद मनाई आदे शािर कामगार आयुक्त तथा मुख्य ननिरक्षक याींच्यासमोर

महाराषर तमारत ि ततर बाींधकाम कामगार (रोजगार ननयमन ि सेिाशती) ननयम, २००७ चे
ननयम २६३(४) नुसार दाखल अवपलािर सुनाि्ी झाली. अवपलकताश ि प्रनतिादी याींचे म्ह्ने

वि.स. ५९७ (22)
विचारात घेऊन दद.२५.०३.२०१९ रोजी भविषयात व्यिपथापनाकिून अधधननयमातील सुरक्षतेच्या

तरतुदीींचे पालन करण्याच्या अ्ीींिर क्षेबत्रय सरकारी कामगार अधधकारी याींनी ददलेले मनाई
आदे श कामगार आयक्
ु त तथा मख्
ु य ननिरक्षक महाराषर तमारत ि ततर बाींधकाम कामगार
(रोजगार ननयमन ि सेिाशती) ननयम, २००७ याींनी रद्द केले.
(५) हे खरे नाही.
(६) प्रश्न उद््ावत नाही.
(७) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
आधारवाडी िचराभूमी बांद िरण्यात येत असल्याबाबत
(२५)

१३८३३१ (११-०७-२०१९).

श्री.नरें द्र पवार (िल्याण पस्श्चम), श्री.गणपत गायिवाड

(िल्याण पूव)द , श्री.किसन िथोरे (मुरबाड) :
करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा

(१) कल्या्-िोंबबिली महानगरपाललकेचा कचरा िीस-पींचिीस िषाांपासून सामािन
ू घेत असलेली

आधारिािी कचराभूमी बींद करण्याचे आदे श दे ण्यात असले तरी पयाशयी जागा नसल्याने त्याच
दठका्ी कचरा ्ाकण्यात येत असल्याचे ननदशाशस आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, कचराभम
ू ी नष् करण्यासाठीचा प्रपताि आयक्
ु ताींपढ
ु े माींिला असता अत्यल्प
शुल्क केिळ या कार्ामळ
ु े सदर प्रकल्प प्रलींबबत असल्याचे ननदशशनास आले आहे , हे ही खरे
आहे काय,

(३) असल्यास, हा प्रकल्प केिळ कागदोपत्री असल्याने सदर प्रकर्ी आयुक्ताींमाफशत को्ती
उपाययोजना करण्यात आली िा येत आहे ,

(४) नसल्यास, विलींबाची कार्े काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२७-०८-२०१९) : (१) आधारिािी येथील क्षेप्भूमी शापत्रोक्त पध्दतीने
बींद करण्यासाठी दद.१७.०४.२०१७ रोजी कींत्रा्दारास आदे श दे ण्यात आलेले आहे त.

तथावप मौजे उीं बिे ि बारािे येथील एकास्त्मक घनकचरा व्यिपथापन प्रकल्पास पथाननक
नागिरकाींचा विरोध होत असल्याने कल्या्-िोंबबिली महानगरपाललका क्षेत्रातील कचरा सद्या
आधारिािी क्षेप्भूमीिर ्ाकण्यात येतो, ही िपतुस्पथती आहे.

(२), (३) ि (४) पिच्छ भारत अलभयान अींतगशत घनकचऱयाच्या शापत्रोक्त प्रकक्रयेसाठी शहर
विकास योजनेंतगशत आरक्षक्षत असलेल्या मौजे उीं बिे ि बारािे येथे एकास्त्मक घनकचरा
व्यिपथापन प्रकल्प ि शापत्रोक्त भरािभम
ू ी उभारण्यासाठी येथील प्रकल्पाींना पयाशिर्

विभागाकिून ना-हरकत दाखला दद. ०८.०६.२०१८ रोजी प्रा्त झालेला आहे . मौजे माींिा-

द््िाळा येथील प्रकल्पासाठी पयाशिर् विभागाचा “ना-हरकत दाखला” प्रा्त करण्याची
कायशिाही सरू
ु आहे.

त्यानस
ु ार मौजे उीं बिे ि बारािे येथील प्रकल्पाचे काम हाती घेण्यात आले आहे .

सद्यस्पथतीत मौजे उीं बिे येथील प्रकल्पाचे काम सुरू असून मौजे बारािे येथील प्रकल्पाच्या

वि.स. ५९७ (23)
विरोधात श्री. राजेश लुल्ला ि ततर याींनी राषरीय हिरत लिाद याींचेकिे दािा दाखल केला.

हरीत लिादाने सदर प्रकर् ननित्ृ त न्यायाधधश दे िधर याींचे अध्यक्षतेखालील राज्यपतरीय
घनकचरा व्यिपथापन सलमतीकिे िगश केले आहे . सन
ु ाि्ीची प्रकक्रया सदर सलमतीसमोर सरू
ु
असल्याने प्रपतुत प्रकर् तात्पुरते पथधगत ठे िण्यात आले आहे .
दद. ८.०७.२०१९ रोजी मा. मुख्यमींत्री महोदयाींचे अध्यक्षतेखाली या विषयाबाबत झालेल्या
बैठकीत पुढीलप्रमा्े नन्शय घेण्यात आले.

१) मौजे उीं बिे येथील घनकचरा व्यिपथापन प्रकल्पाचे काम दद.१५.०९.२०१९ पयांत पू्श

करून प्रकल्प कायाशस्न्ित करािा.
२)

कल्या्-िोंबबिली

शहरातील

ननलमशतीच्या

जागी

कचऱयाचे

विलगीकर्

करून

विलगीकृत ओला ि सुका कचरा मौजे बारािे येथील प्रकल्पात जाईल, याची दक्षता घ्यािी.
सदर प्रकल्पाचे काम दद.१५.०१.२०२० पयांत पू्श करून प्रकल्प कायाशस्न्ित करािा.
३) मौजे उीं बिे ि मौजे बारािे येथील घनकचरा प्रकल्प कायाशस्न्ित करून आधारिािी

येथील िस्म्पींग ग्राऊींि शापत्रोक्तरीत्या जैि प्रकक्रया (Bio-mining) करून २ िषाशत पू्प
श ्े बींद
कर्े.

___________
िल्याण-डोंबबवली (स्ज.ठाणे) महानगरपासलिेच्या आयुसीताांनी
ननलांबनाच्या िाढलेल्या आदे शाबाबत

(२६)

१३८३३२ (१२-०७-२०१९).

श्री.नरें द्र पवार (िल्याण पस्श्चम), श्री.गणपत गायिवाड

(िल्याण पूव)द , श्री.किसन िथोरे (मुरबाड) :

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा

करतील काय :-

(१) कल्या्- िोंबबिली (स्ज.ठा्े) महानगरपाललकेत सम
ु ारे िझनभर अधधकारी ि कमशचारी
सध्या लाचखोरीच्या प्रकर्ात ननलींबबत आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, अनतिरक्त आयुक्त श्री.सींजय घरत याींना लाचखोरीच्या प्रकर्ात ननलींबबत केले

असून या पदाचा भार उपायुक्त श्री.सुरेश पिार याींच्याकिे सोपविण्यात आला असल्याचे आदे श
आयुक्ताींनी काढल्याचेही ननदशशनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, लाचखोरीत दोषी आढळ्ाऱया अधधकाऱयाींिर प्रशासनाकिून को्त्याही प्रकारची
कारिाई होत नसल्याचे ददसून येत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, शासन या प्रकर्ी को्ती कारिाई कर्ार िा किरत आहे ,
(५) नसल्यास, विलींबाची कार्े काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (३०-०८-२०१९) : (१) कल्या्-िोंबबिली महानगरपाललकेत सद्यस्पथतीत
१७ अधधकारी/कमशचारी लाचखोरीच्या प्रकर्ात ननलींबबत आहे त, ही िपतस्ु पथती आहे .
(२)

कल्या्-िोंबबिली

महानगरपाललकेचे

अनतिरक्त

आयुक्त

श्री.

सींजय

घरत

याींना

दद. १३.०६.२०१८ रोजी लाचेचा सापळा प्रकर्ी ॲन््ी कर्शन ब्युरो, ठा्े, याींनी अ्क
केल्यामुळे त्याींना दद. १४.०६.२०१८ पासून ननलींबबत करण्यात आले आहे .
कल्या्-िोंबबिली

महानगरपाललकेचे

कामकाज

सरु ळीत

सरू
ु

राहण्याच्या

दृष्ीने

महानगरपाललकेचे सेिाजेषठ उपआयुक्त श्री. पिार याींचक
े िे अनतिरक्त आयुक्त याींचेकिील
फक्त िैद्यकीय आरोगय खात्याचा अनतिरक्त कायशभार सोपविण्यात आलेला आहे .
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(३) ि (४) ॲन््ी कर्शन ब्युरोमाफशत लाचेचा सापळा प्रकर्ी अ्क झालेल्या कल्या्िोंबबिली महानगरपाललकेतील अधधकारी/कमचाशरी याींचेविरूध्द तात्काळ ननलींबनाची कायशिाही
करण्यात आलेली आहे.
सापळा कायशिाही झालेल्या अधधकाऱयाींची प्रकर्परत्िे विभागीय चौकशी करण्याचा
नन्शय घेण्यात येतो तसेच त्याींची पदपथापना अकायशकारी पदािर करण्याचीही कायशिाही
करण्यात येते.
तसेच अपचारी अधधकारी/कमशचारी याींचेविरूध्द अलभयोग दाखल करण्यास विहीत मुदतीत

मींजरू ी दे ण्यात येत असल्याचे, कल्या्-िोंबबिली महानगरपाललकेने कळविले आहे .
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
सशवडी बीडीडी चाळीांच्या पन
ु ववदिास प्रपतावाबाबत
(२७)

१३८५९१ (११-०७-२०१९).

श्री.अजय चौधरी (सशवडी) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय गह
ृ ननमादण मांत्री

(१) लशििी बीिीिी चाळीींच्या पन
ु विशकासासाठी मींब
ु ई पो्श रप्ने अभ्यास करुन प्रपताि तयार
केला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर प्रपताि मुींबई पो्श रप्ने केंद्र शासनाकिे मींजूरीसाठी पाठविला आहे, हे
ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, बीिीिी चाळीींच्या पन
ु विशकासाचे काम म्हािाने करािे िा मींब
ु ई पो्श रप्ने करािे
याबाबतचा नन्शय शासनाने घ्याियाचा असल्याने शासनाने याबाबत नन्शयात्मक मान्यता केंद्र
शासनाच्या नगरविकास विभागाकिे प्रपतािाव्दारे ददली आहे काय,
(४) असल्यास, लशििीच्या बीिीिी चाळीींच्या पन
ु विशकासाचा प्रपताि शासनास प्रा्त झाला आहे
काय,

(५) नसल्यास, विलींबाची कार्े काय आहे त ?
श्री. राधािृष्ट्ण ववखे-पाटील (३१-०८-२०१९) : (१), (२), (३) ि (४) लशििी बी. िी. िी. चाळीच्या

पुनविशकास प्रकल्पाचा सिाांधग् सुसाध्यता अहिाल (Feasibility Report) शक्ती प्रदत्त
सलमतीच्या मान्यतेने मींब
ु ई पो्श रप् याींच्याकिे म्हािाने दद.१६.०२.२०१८ रोजीच्या पत्रान्िये
सादर केला आहे .

तसेच मुींबई पो्श रप्ने लशििी बी. िी. िी. चाळीच्या पन
ु विशकासाचा प्रपताि तयार

केला असुन, सदरहू प्रपताि विश्िपत ठराि क्र.२१९, दद.२६.१२.२०१८ व्दारे मींजुर झाला असुन,
सदरहू प्रपताि केंद्र शासनाकिे मींजुरीसाठी पाठविला आहे , असे सधचि, मुींबई पो्श रप् याींनी
कळविले आहे.

(५) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
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चोपडा (स्ज.जळगाांव) आगारात नवीन बसेस पुरववण्याबाबत
(२८)

१३८७९६ (१५-०७-२०१९).

श्री.चांद्रिाांत सोनवणे (चोपडा) :

सन्माननीय पररवहन मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

चोपिा (स्ज.जळगाींि)

आगारासाठी

निीन

लोकप्रनतननधीींनी

३५

आगारातील
बस

मा.पिरिहन

बसेसची

गािया
मींत्री

ियोमयाशदा

परु विण्यात

याींच्याकिे

ददनाींक

जापत

याव्यात
३

अशी

ऑक््ोबर,

झाल्यामुळे
माग्ी

२०१७

चोपिा
पथाननक

रोजी

िा

त्यासुमारास पत्राव्दारे केली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त माग्ीच्या अनुषींगाने शासनाने निीन बसेस पुरविण्याबाबत को्ती
कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, विलींबाची कार्े काय आहे त ?
श्री. हदवािर रावते (३०-०८-२०१९) : (१) होय.
(२) चोपिा आगारास जून, २०१९ पयांत
मध्यिती कायशशाळे त

एमएस धातम
ू ध्ये बॉिी पुनबाांध्ी केलेल्या १२ ि

बॉिी पुनस्पथतीकर् केलेल्या ३ िाहनाींचा

पुरिठा करण्यात आलेला

आहे ि सद्यस्पथतीत निीन साध्या पिरितशन बसेस खरे दीची प्रकक्रया सरु
ु आहे . तसेच,
आगारातील बसेसची आर.्ी.ओ., आर.सी. ि हे िी िरपेअिरींगची कामे करुन दे ण्यात आली
आहे त.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
नासशि पमाटद ससटी योजनेअांतगदत फॉरे पट नसदरी ते होळिर पुल या नदी
पात्राचे सुशोसभिरण िरण्याबाबत

(२९)

१३८८९० (१२-०७-२०१९).

श्री.योगेश (बापू) सोलप (दे वळाली) :

सन्माननीय

मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) नालशक पमा्श लस्ी योजनेअत
ीं गशत फॉरे प् नसशरी ते होळकर पुल या सुमारे ३.३० कक.मी.
नदी पात्रातील गाळ, जलप्ी, पानिेली तत्यादी काढून त्या दठका्ी सश
ु ोलभकर्ाची योजना
आखण्यात आली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर काम अद्यापही पू्श झालेले नाही, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, हे काम केव्हा पू्श करण्यात ये्ार आहे ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कार्े काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१९-०८-२०१९) : (१) नालशक पमा्श लस्ी योजनेंतगशत फॉरे प् नसशरी ते
होळकर पूल या ३.३० कक.मी. नदी पात्रातील गाळ काढ्े ि गोदािरी नदीच्या रामिािी पूल ते
होळकर पल
ू दरम्यान सश
ु ोलभकर्ाचे काम करण्याचे प्रपतावित आहे , हे खरे आहे .
(२) सदर दोनही प्रकल्प हे ननविदाधीन आहे त.
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(३) ि (४) नालशक पमा्श लस्ी किून जानेिारी, २०१८ रोजी उपरोक्त दोन कामाींच्या एकबत्रत
ननविदा प्रलसद्ध करण्यात आल्या होत्या.

• सदर ननविदे स प्रनतसाद न लमळाल्याने प्रकल्पाचे विलगीकर् करून दोन पितींत्र ननविदा
स््ें बर, २०१८ मध्ये प्रलसद्ध करण्यात आल्या आहे त.
• सदर ननविदा जापत दराने प्रा्त झाल्याने सक्षम प्राधधकारी पतरािर सदर ननविदा रद्द
करण्याचे नालशक पमा्श लस्ी माफशत ठरविण्यात आले.
• सदर ननविदे स अपेक्षीत प्रनतसाद लमळत नसल्याबाबतच्या कार्ाींची तपास्ी करून
त्यानस
ु ार आिश्यकता असल्यास ननविदे मध्ये तशा पिरूपाच्या सध
ु ार्ा करून ननविदा प्रकक्रया
अींनतम कर्ेबाबत सूचना नालशक पमा्श लस्ी याींना दे ण्यात आल्या आहे त.
___________

अमरावती येथील हहांद ु पमशानभम
ू ीतन
ू लहान बालिाांचे परु लेले अवशेष गहाळ झाल्याबाबत
(३०)

१३९२७५ (१३-०७-२०१९).

डॉ.समसलांद माने (नागपरू उत्तर) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री

(१) अमरािती येथील दहींद ु पमशानभम
लहान मल
ू ीतन
ू
ु ाचे अिशेष खड्िा खोदन
ु अज्ञात
व्यक्तीने गहाळ केल्याची बाब माहे मे, २०१९ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशशनास आली आहे, हे
खरे आहे काय,
(२) असल्यास, या प्रकर्ी राजापेठ पोलीस प्े शन येथे गुन्हा दाखल केला आहे काय,

(३) असल्यास, शासनाने या सींदभाशत चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले ि
तद्नस
ु ार दोषीींना अ्क करून त्याींच्यािर को्ती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे,
(४) नसल्यास, विलींबाची कार्े काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (३०-०८-२०१९) : (१), (२) ि (३) हे खरे नाही.
सदर प्रकर्ी तक्रारदाराने केलेल्या तक्रारीच्या अनष
ु ींगाने चौकशी केली असता अमरािती

येथील पमशानभूमीत दफन केलेले मत
ृ बाळ सुपथीतीत लमळून आले.

दहन्द ु पमशान भूमीतून

लहान मल
ु ाींचे अिशेष खड्िा खोदन
ू गहाळ केल्याची बाब आढळून आलेली नसल्याने गुन्हा
दाखल करण्यात आला नाही.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
दयादपूर (स्ज.अमरावती) तालुसीयातील शहानुर धरण्याच्या िमाांड भागामध्ये
जलयसी
ु त सशवार योजनेची िामे िरणेबाबत

(३१)

१३९३२६ (११-०७-२०१९).

श्री.रमेश बुांदीले (दयादपूर) :

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय जलसांधारण मांत्री
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(१) दयाशपूर (स्ज.अमरािती) तालुक्यातील

खोिगाि

दे िगाि, शेलगाि, धािी, ििाळी, दहीगाि

दह गािे शहानुर धर्ाच्या कमाींि भागामध्ये येत असल्यामळ
ु े तेथे जलयुक्त लशिारची कामे
करता येत नाहीत, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, गत पाच िषाशपासून अननयलमत पािसामळ
ु े धर्ामध्ये असलेला पा्ी साठा

केिळ वपण्याच्या पाण्यासाठी आरक्षक्षत असल्यामुळे कालिा माफशत शेतीला पा्ीपुरिठा कर्े
बींद केले आहे तसेच या भागातील शेती पू्त
श ा बागायती असून भूगभाशतील पाण्याचा
कमी

साठा

झाल्यामुळे बागायती शेती नष् होत आहे ,हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास,सदर भागात कमाींि विभाग असल्यामळ
ु े जलयक्
ु त लशिाराची कामे करण्यात
आली नाहीत, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, सदरील कमाींि विभागामध्ये जलयुक्त लशिार योजनेअींतगशत कामे कधीपयशत
करण्यात ये्ार आहेत,

(५) नसल्यास, विलींबाची कार्े काय आहे त ?
डॉ. तानाजी सावांत (२८-०८-२०१९) : (१) हे खरे नाही.
(२) मागील पाच िषाशपासून खोिगाि, दे िगाि, धािी ि दहीगाि मौजेतील शहानूर प्रकल्पाच्या
पाण्याचा ईच्छुक शेतकरी लसींचनाकरीता लाभ घेत आहे त.

तसेच सज
ु ी वितरीकेचे कालिा साफसफाई ि गाळ काढण्याचे काम सरू
ु असल्यामळ
ु े

सदर कामे पू्श झाल्यानींतर मौजा ििाळी येथील शेतकरी लसींचनाचे लाभ घेऊ शकतील.

(३) ि (४) जलसींपदा विभाग शासन नन्शय दद.१२ माचश, २०१५ नूसार जलसींपदा प्रकल्पाच्या

लाभक्षेत्रात जलयुक्त लशिार अलभयान राबविण्यास मान्यता दे ण्यात आली असून त्यानूसार
कायशिाही करण्यात आली आहे.
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

नाांदगाांव नगरपररषद (ता.नाांदगाांव, स्ज.नासशि) येथे अस्ग्नशमन िेंद्रावर अस्ग्नशमन दलाचे
िमदचारी व अधधिा-याांची ननयुसीती िरण्याबाबत
(३२)

१३९३६८ (०९-०७-२०१९).

श्री.पांिज भज
ु बळ (नाांदगाव) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री

(१) नाींदगाींि नगरपिरषद (ता.नाींदगाींि, स्ज.नालशक) येथे अस्गनशमन केंद्राची तमारत ि
अस्गनशमन िाहन उपलब्ध असताींनाही या केंद्रािर अस्गनशमन दलाचे कमशचारी ि अधधकायाींच्या ननयुक्तीअभािी नाींदगाींि शहर पिरसरात आग लागल्यास नाींदगाींि नगरपिरषदे च्या
कायशक्षेत्राबाहे रील अन्य नगरपिरषदें किून अस्गनशमन िाहन बोलािन
ू आग विझिािी लागते, हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, त्यामळ
ु े आग विझविण्यास विलींब होिन
ू आग लागलेल्या दठका्चे मोठ्या
प्रमा्ात नुकसान होत असल्यामुळे शासनाकिून ि नगरपिरषदे किून अस्गनशामक दलाचे

कमशचा-याींची ननयुक्ती करण्यास विलींब होत असल्याने नाींदगाि शहरातील जनतेत असींतोष
ननमाश् झाला आहे, हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केलेली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आलेले

आहे , चौकशी अहिालानस
ु ार नाींदगाींि नगरपिरषदे च्या अस्गनशमन केंद्रािर अस्गनशमन दलाचे

कमशचारी ि अधधका-याींची सत्िर ननयुक्ती करण्याबाबत शासनाने को्ती कायशिाही केली ि
करण्यात येत आहे,

(४) नसल्यास, विलींबाची कार्े काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२९-०८-२०१९) : (१), (२) ि (३) नाींदगाि नगरपिरषदे ने महाराषर
अस्गनशमन अलभयान स्जल्हापतर योजनेतून अस्गनशमन िाहन खरे दी केले असून, अस्गनशमन
केंद्राचे बाींधकाम पु्श करण्यात आलेले आहे.

अस्गनशमन दलाकरीता मींजूर करण्यात आलेल्या आकृतीबींधानुसार १ सहाय्यक

अस्गनशमन पथानक पयशिेक्षक, १ िाहन चालक ि ४ फायरमन अशी एकू् ६ पदे मींजरू
करण्यात आलेली आहे त.

अस्गनशमन सेिेची उक्त पदे ही ताींबत्रक असल्याने, महाराषर अस्गनशमन सेिा
सींचालनालय, मुींबई याींच्याकिून विदहत ताींबत्रक अहशता प्रा्त उमेदिाराींची ननिि करुन
नेम्ूकीसाठीची कायशिाही करण्यात ये्ार असल्याबाबत स्जल्हाधधकारी, नालशक याींनी अहिाल
सादर केला आहे .

(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
औरां गाबाद शहरामध्ये महानगरपासलिेिडून आिारण्यात येत असलेला
पाणीपट्टी दर जापत असल्याबाबत

(३३)

१३९७४८ (१३-०७-२०१९).

श्री.अबू आजमी (मानखूदद सशवाजीनगर) :

सन्माननीय

मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) औरीं गाबाद शहरामध्ये महानगरपाललकेकिून बहुताींश नागिरकाींना िषाशतून फ़क़्त ५० ददिसच
पा्ी लमळत असून महानगरपाललकेकिून दे ण्यात ये्ाऱया पाण्याच्या तल
ु नेत पा्ीपट्ीचे दर
एकू् सािेचार हजार रुपये असन
ू एिढे दर कुठे ही आकारण्यात येत नसल्याची बाब ददनाींक
१३ मे, २०१९ रोजी िा त्यासम
ु ारास ननदशशनास आली आहे , हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

केंद्र

ि

राज्य

शासनाने

दहा

िषाांपूिी

महानगरपाललकेला

समाींतर

जलिादहनीसाठी ननधी ददलेला असून ननधीिर व्याज १२५ को्ी जमा झाला आहे परीं तु
आजपयांत महानगरपाललकेला समाींतर जलिादहनी ्ाकता आली नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर प्रकर्ी शासनातफे को्ती कारिाई ि उपाययोजना करण्यात आली िा
येत आहे ,

(४) नसल्यास, विलींबाची कार्े काय आहे त

?

वि.स. ५९७ (29)
श्री.

दे वेंद्र

फडणवीस

(२९-०८-२०१९)

:

(१) औरीं गाबाद

महानगरपाललकेने

मुींबई

प्राींनतक

महानगरपाललका अधधननयम १९४९ मधील तरतुदीनुसार पा्ीपुरिठा आण् पा्ीपट्ी उपविधी
२०११ तयार केले असन
ु , त्यानस
ु ार नागिरकाींना पा्ीपट्ीचे दर आकारण्यात येतात ही
िपतुस्पथती आहे .

(२) ि (३) औरीं गाबाद महानगरपाललका समाींतर जलिादहनी योजनेंतगशत सींपु्श पा्ीपुरिठा
योजना कन्सेशनर माफशत पीपीपी तत्त्िािर राबवित आहे .
तथावप,

सदर

प्रकल्पामध्ये

अनेक

अननयलमतता

केल्यामुळे

कन्सेशनरला

महानगरपाललकेने ्लमशनेशन नो्ीस बजािली आहे . त्याबाबत कन्सेशनरने सिोच्च न्यायालयात
याधचका दाखल केली असुन सदर प्रकर् न्यायप्रविषठ आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
तीथदक्षेत्र आळां दी (स्ज.पुणे) येथील लॉजवर गैरिृत्ये होत असल्याबाबत
(३४)

१३९८७९ (१३-०७-२०१९).

श्री.सुरेश गोरे (खेड आळां दी) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

(१) तीथशक्षेत्र आळीं दी (स्ज.पु्े) येथे मोठ्या प्रमा्ात यात्रेकरू येत असून त्याींना राहण्यासाठी
सोय म्ह्ून लॉजचा उपयोग होत असताना सध्या येथील लॉजिर मोठ्या प्रमा्ात िेश्या
व्यिसाय सुरु असल्याच्या अनेक तक्रारी पथाननकाींनी केल्या आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर लॉज मध्ये बाहे रील गींि
ु प्रित्ृ तीच्या व्यक्तीींचा िािर िाढत असन
ू
पथाननक मदहला, मुली, यात्रेकरू याींच्या छे िछािीचे प्रकार िाढत असल्याने अशा अनधधकृत

लॉजिर तत्काळ कारिाई करण्याची लेखी माग्ी पथाननक लोकप्रनतननधीींनी ददनाींक २० माचश
२०१९ रोजी िा त्यासम
ु ारास मा.मुखमींत्री, गह
ृ राज्यमींत्री, स्जल्हाधधकारी पु्े तसेच पोलीस
आयुक्त, वपींपरी धचींचिि याींचेकिे केली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत चौकशी करून तीथशक्षेत्र आळीं दी येथील अनाधधकृत िेश्या व्यिसाय
कर्ाऱया लॉजिर को्ती कारिाई करण्यात आली िा येत आहे,
(४) नसल्यास, विलींबाची कार्े काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२६-०८-२०१९) : (१) (२) ि (३) पथाननक लोकाींनी ददलेल्या तक्रार
अजाशिरून सदर पिरसरात पोलीस पेरोलीींग िाढिन
ू तसेच लॅ ाज मालक याींच्या बैठका घेिुन
त्याींना लॅ ाजिर िेश्या व्यिसाय चाल्ार नाही याची खबरदारी घेण्याच्या सच
ू ना दे ण्याींत आल्या

आहे त. तसेच दे हूफा्ा आळीं दी पिरसरात रपत्याचे किेस असभ्य ितशन कर्ा-या ४६ मदहलाींिर
कारिाई करण्यात आलेली आहे . त्याचप्रमा्े पथाननक मदहलेची छे ि काढल्याबाबत पीडितीने
ददलेल्या कफयाशदीिरून ददघी पोलीस प्े शन, वपींपरी धचींचिि शहर येथे गु.र.नीं. २९३/२०१९
भा.दीं .वि. कलम ३५४ (अ) प्रमा्े गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

वि.स. ५९७ (30)
पांढरपूर शहरातील (स्ज.सोलापूर) नामसांकितदन सभागह
ृ ाचे िाम प्रलांबबत असल्याबाबत
(३५)

१४००८४ (०९-०७-२०१९).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

पींढरपूर

शहरामध्ये

श्री.भारत भालिे (पांढरपूर) :

(स्ज.सोलापूर)

येथील शासनाच्या

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील
योजनेतून

मींजूर

असलेल्या

नामसींककतशन बहुउद्देलशय सभागह
ृ ास मान्यता लमळून सन २०१८-१९ च्या अथशसींकल्पात २०
को्ी रूपयाींची तरतुद करण्यात आल्याचे ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, उपरोक्त नामसींककतशन सभागह
ृ ाच्या बाींधकामासाठी २४ मदहन्याींची मुदत
सींबींधधत ठे केदारास दे ण्यात आली असल्याचेही ननदशशनास येत आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त सभागहृ ाच्या कामाचा १० मदहन्याींचा अिधी झाला असताींनाही
अद्यापही प्रलींबबत असल्याचे ननदशशनास येत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकर्ाला जबाबदार अस्ाऱया सींबधीं धत ठे केदारािर पथाननक
प्रशासनाने को्ती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे तसेच उपरोक्त सभागह
ृ ाचे काम कधी
ि ककती ददिसात पू्श करण्यात ये्ार आहे,

(५) नसल्यास, विलींबाची कार् काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२९-०८-२०१९) : (१), (२), (३) ि (४) • नामसींकीतशन सभागह
ृ
उभारण्याच्या कामाची एकू् अींदाजपत्रकीय ककीं मत रुपये ३९.४७ को्ी एिढी आहे .

• यापैकी पदहल्या ्््यात रुपये २१.२४ को्ीींची कामे प्रपतावित असून स्जल्हाधधकारी,
सोलापरू याींनी ददनाींक २३ माचश, २०१७ रोजी या कामाींना प्रशासकीय मान्यता ददली आहे.

• या कामाींसाठी ई-ननविदा मागविण्यात आल्या. पुरेश्या प्रनतसादा अभािी ३ िेळा फेरननविदा
मागविण्यात आल्या. अींनतमत: प्रा्त झालेल्या ननविदाकाराचा अींदाजपत्रकीय दरापेक्षा ९.९०%

जादा असलेला दर स्पिकारुन ननविदा मींजूर करण्यात आली. ददनाींक ५ जून, २०१८ रोजी
ननविदाकारास कायाशरींभ आदे श दे ण्यात आले.

• ननविदे तील अ्ीींनस
ु ार १८ मदहन्यात म्ह्जेच डिसेंबर, २०१९ पयांत हे काम प्
ू श कर्े
अपेक्षक्षत होते.

• कींत्रा्दाराकिून कामाची अपेक्षक्षत प्रगती ददसून न आल्याने ि दरम्यान कींत्रा्दाराने काम

थाींबविल्याची बाब ननदशशनास आल्याने त्याींना नो्ीस दे ऊन २ िषाशसाठी काळ्या यादीत (Black
list) ्ाकण्यात आलेले आहे . तसेच ददनाींक २८ जन
ू , २०१९ रोजी पथायी सलमतीच्या मींजरू ीने
कामाींची फेरननविदा मागविण्यात आलेली आहे . यासींदभाशत पुढील कायशिाही नगरपिरषदे किून
करण्यात येत आहे.

(५) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
राज्यात दष्ट्ु िाळग्रपत भागात वन्यप्राांण्याच्या जांगलामध्ये पाणवठे िरण्याबाबत
(३६)

१४०२१० (०८-०७-२०१९).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.जयिुमार गोरे (माण) :

सन्माननीय वने मांत्री पुढील

वि.स. ५९७ (31)

(१) मा् (स्ज.सातारा) तालुक्यात बहुताींश तलाि, विदहरी कोरिया पिल्यामुळे अन्नपाण्यासाठी
िन्यप्राींण्याचा िािर गािागाींिात ददसन
ु येत असल्याचे माहे मे, २०१९ मध्ये िा त्यादरम्यान
ननदशशनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, राज्यात

दषु काळग्रपत भागात सिश पाण्याचे पत्रोत कोरिे पिले असल्याने

िन्यप्रा्ी अन्न ि पाण्यासाठी गािात येत असल्याने सदरहू िन्यजीिाींसाठी ते िापतव्य किरत
असलेल्या जींगलामध्येच पा्िठे ककीं िा ततर आिश्यक उपाययोजना करण्याबाबत शासनाने
को्ती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, विलींबाची कार्े काय आहे त ?
श्री.

सध
ु ीर मुनगांटीवार (२७-०८-२०१९) : (१) मा् (स्ज.सातारा) तालुक्यामध्ये तीव्र
उन्हाळयामळ
ु े िनक्षेत्रातील पाण्याचे पत्रोत आ्ल्याने िन्यप्रा्ी पाण्याच्या ि भक्ष्याच्या शोधात
नागरी िपतीत आल्याच्या घ्ना ननदशशनास आलेल्या आहे त.

(२) राज्यात दषु काळग्रपत भागातील िनक्षेत्रामध्ये तसेच िन्यप्राण्याींचे िापतव्य असलेल्या
सिशच क्षेत्रात आिश्यक त्या दठका्ी िन्यप्राण्याींसाठी वपण्याच्या पाण्याची सोय करण्यात येते.

कोल्हापूर िनित्ृ तात िन्यप्राण्याींना वपण्याच्या पाण्याची कायमपिरुपी व्यिपथा होण्यासाठी
िनतळी, सौरपींप आधारीत पा्िठे , बोअरिेल्स, नैसधगशक झ-याींची पिच्छता, लसमें् बींधारे ,
माती बींधारे तत्यादी कामे करण्यात आलेली आहे त. सदर कृबत्रम पा्िठ्याींमध्ये ्ँ करद्िारे
पा्ीपुरिठा करण्यात येतो.
तसेच

िन्यप्राण्याींचे

िापतव्य

असलेल्या

सिशच

क्षेत्रात

आिश्यक

त्या

दठका्ी

िन्यप्राण्याींसाठी वपण्याच्या पाण्याची सोय करण्यात येते
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

मािेगाव (ता.रे णापूर, स्ज.लातूर) येथील साठवण तलावास मान्यता दे णेबाबत
(३७)

१४०२३३

(११-०७-२०१९).

श्री.त्र्यांबिराव

सभसे

जलसांधारण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) माकेगाि

(ता.रे ्ापूर,

स्ज.लातूर)

येथे साठि्

(लातूर
तलाि

ग्रामीण) :

सन्माननीय

बाींधण्यासाठी

पथाननक

लोकप्रनतननधी केलेल्या माग्ीच्या अनुषींगाने सदर तलािास पा्ी उपलब्धता प्रमा्पत्र प्रा्त
करण्याची कायशिाही होत असल्याचे मा.जलसींधार् मींत्री याींनी माहे माचश, २०१८ मध्ये िा
त्यादरम्यान आश्िालसत केले होते, हे खरे आहे काय
(२) असल्यास, त्यानस
ु ार उक्त तलािास पा्ी उपलब्धता प्रमा्पत्र प्रा्त झालेले आहे काय,
(३)

असल्यास, सदर प्रकल्पाचे सिेक्ष् ि

अन्िेष्,प्रशासकीय

मान्यता

तसेच

पा्ी

उपलब्धता प्रमा्पत्र लमळ्ेबाबत शासनाने को्ती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कार्े काय आहे त ?
डॉ. तानाजी सावांत (२९-०८-२०१९) : (१) ि (२) माकेगाि (ता.रे ्ापूर, स्ज.लातूर) येथील

साठि् तलािास पा्ी उपलब्धता प्रमा्पत्र प्रा्त झालेले नाही. राज्य जल पिरषदे किून

वि.स. ५९७ (32)
मींजूर झालेल्या गोदािरी खोरे एकास्त्मक जल आराखड्यानुसार मनार खोऱयामध्ये पा्ी
उपलब्ध नसल्याने पा्ी उपलब्धता प्रपताि पथधगत करण्यात आलेला आहे .
(३) ि (४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

छत्रपती सशवाजी महाराजाांचा अवमान िरणारे “सशवाजीचे उदात्त्तीिरण : पडद्यामागचे वापतव
“ या पुपतिावर िारवाई िरण्याबाबत
(३८)

१४०२४३ (१५-०७-२०१९).

श्री.भरतशेठ गोगावले (महाड) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

(१) छत्रपती लशिाजी महाराजाींची बदनामी करुन समाजात जातीय तेढ िाढवि्ारे ” लशिाजीचे
उदात्त्तीकर्: पिद्यामागचे िापति” या पुपतकाच्या विरोधात शासनाकिे काही तक्रारी आल्या
आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर पुपतक समाजात जातीय तेढ ननमाश् कर्ारे असून याींसदभाशत अनेक
लोकप्रनतननधीींनी सदर पुपतकािर बींदी आ्ण्यासाठी मा.मख्
ु यमींत्री याींच्याकिे पत्राद्िारे माग्ी
केली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या प्रकर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीचे ननषकषश काय आहे त,
(४) असल्यास, समाजात राषरपुरुषाींची बदनामी केल्यामळ
ु े समाजात जातीय तेढ िाढून कायदा

ि सुव्यिपथेचा प्रश्न ननमाश् झाल्याच्या घ्ना घिल्या आहेत, हे लक्षात घेऊन चौकशीच्या
अनुषींगाने शासनाने पुपतकािर बींदी आ्ण्याबाबत तसेच सदर पुपतकाचे मुद्रक,प्रकाशक,लेखक
याींच्यािर कारिाई करण्याबाबत को्ती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, विलींबाची कार्े काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (३०-०८-२०१९) : (१) होय.
(२) होय.
(३), (४), (५) यासींदभाशत “लशिाजीचे उदात्तीकर् पिदयामागचे िापति” या पप
ु तकाच्या प्रती
उपलब्ध झाल्या नाहीत. तक्रारदाराींनाही पुपतकाची प्रत उपलब्ध करुन दे ण्याची विनींती

करण्यात आली आहे . तथावप, त्याींचेकिूनही पुपतकाची प्रत उपलब्ध झाली नाही. याबाबत
समाजात जातीय तेढ िाढून कायदा ि सुव्यिपथेचा प्रश्न ननमाश् झाल्याचे या विभागाच्या
ननदशशनास आले नाही.

___________
तारापूर (स्ज.पालसर) येथील एम.आय.डी.सी. परीसरातील बजाज हेल्थ िेअर प्रा.सल. व ससरॉन
ड्रग्ज या िांपनीत झालेल्या िेसमिल बाधेमळ
ु े २५ िामगाराांच्या डोळ्याांना झालेली दख
ु ापत

(३९)

१४०२७२ (१५-०७-२०१९).

श्री.हहतेंद्र ठािूर (वसई), श्री.क्षक्षतीज ठािूर (नालासोपारा) :

सन्माननीय िामगार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

वि.स. ५९७ (33)
(१) तारापूर (स्ज.पालघर) येथील एम.आय.िी.सी. परीसरातील बजाज हे ल्थ केअर प्रा.लल. ि

लसरॉन ड्रगज या कींपनीत झालेल्या केलमकल बाधेमुळे २५ कामगाराींच्या िोळ्याींना गींभीर
दख
ू ापत झाल्याचे ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या प्रकर्ी चौकशी करण्यात आली आहे काय, चौकशीचे ननषकषश काय आहे त
ि त्यानस
ु ार सींबींधीत दोषीींिर कारिाई करण्याबाबत ि जखमी कामगाराींना मदत दे ण्याबाबत
श्ासन्ाने को्ती कायशिाही करण्यात आली िा येत आहे ,
(३) नसल्यास, विलींबाची कार्े काय आहे त ?
डॉ. सांजय िुटे (२७-०८-२०१९) : (१) होय, हे अींशत: खरे आहे.

एम.आय.िी.सी. तारापूर, ता. बोईसर, स्ज.पालघर येथे अस्ाऱया मे.बजाज हे ल्थकेअर

प्रा.लल.,्लॉ् नीं.एन-१७८ या कारखान्यात दद.०४.०५.२०१९ रोजी द.ु १.३० िाजण्याच्या सम
ु ारास
ॲसी्ीक अनहायड्राईि या रसायनाची गळती होिन
ू तेथे काम कर्ाऱया ३० कामगाराींच्या
िोळ्याला त्याची बाधा झाली.

यामध्ये िोळ्याला सूज ये्,े िोळे लाल हो्े त. लक्ष्े ददसून

आली. तद्नींतर त्याींना रुग्ालयात दाखल करुन त्याींच्यािर उपचार केल्यानींतर त्याींना घरी
सोिण्यात आले.
(२)

लसरॉन ड्रगज या कींपनीत अशी को्तीही दघ
श ना घिलेली नाही.
ु ्

सदर प्रकर्ी चौकशी करण्यात आली असन
ू त्या चौकशीमध्ये कारखान्यात नव्याने

लािण्यात आलेल्या ॲलस्ीक अनहायड्राईि या रसायनाच्या ्ाकीला अस्ा-या पींपाचे लसल
ललक झाले ि त्यातून सदर रसायनाची गळती सुरु झाली. त्यामुळे तेथे काम कर्ाऱया
कामगाराींच्या िोळ्याला बाधा झाली. सदर रसायनाचा िोळयािरील पिर्ाम हा दस
ु -या ददिशी

म्ह्जे ददनाींक ०५.०५.२०१९ रोजी सकाळी सरु
ि खाज होऊ
ु झाल्याने िोळयाींना सज
ू
लागल्याने

कामगाराींना

नजीकच्या

खाजगी

तस्पपतळात

दाखल

करण्यात

आले.

त्याींना

उपचारानींतर ददनाींक ०८.०५.२०१९ ते १३.०५.२०१९ रोजी या दरम्यान घरी सोिण्यात आले.
याबाबत उप सींचालक, िसई याींचेकिून चौकशी करण्यात आली असन
ू याबाबत

कारखाने अधधननयम १९४८ चे कलम ७A(२)(b) ि महाराषर कारखाने ननयम १९६३ चे ननयम
४(२) च्या भींगासाठी भोगि्ादाराविरुध्द ख्ला क्र.८२७७/२०१९ हा एकबत्रत एक ख्ला ि
ननयम

११५(१) ि ननयम ११५(२) च्या भींगासाठी

व्यिपथापकाविरुध्द ख्ला क्र.८२७८/२०१९

हा एकबत्रत एक ख्ला मा. मुख्य न्यायदीं िाधधकारी, ठा्े याींच्या न्यायालयात दाखल करण्यात
आला आहे .

सदर अपघातामध्ये जखमी झालेल्या को्त्याही कामगाराला कायमपिरुपी अपींगत्ि
आलेले नाही.

व्यिपथापनाने जखमी कामगाराींच्या िैद्यकीय खचाशची प्रनतपुती ददलेली आहे .

तसेच िैद्यकीय रजेचा पगार पुढील पगारासोबत दे ण्यात आलेला आहे .

जखमी कामगाराींना

प्रत्येकी रु.२०००/- ततके सानुग्रह अनुदान कारखाना व्यिपथापनाकिून दे ण्यात आलेले आहे.
अशा प्रकारे व्यिपथापनाने जखमी कामगाराींना मदत केलेली आहे .
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________

वि.स. ५९७ (34)
वलवण (ता.महाबळे श्वर, स्ज सातारा) येथील सहयाद्री व्याघ्रप्रिल्प बामणोली वनक्षेत्रपाल
िायादलय हद्दीत बबबटयाची झालेली सशिार
(४०)

१४०५४५ (१२-०७-२०१९).

श्री.जयिुमार गोरे (माण), श्री.राहुल बोंद्रे (धचखली) :

सन्माननीय वने मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) िलि् (ता.महाबळे श्िर, स्ज.सातारा) येथील सहयाद्री व्याघ्रप्रकल्प बाम्ोली िनक्षेत्रपाल
कायाशलय हद्दीत बबब्याची िनमजूराकिून लशकार करण्यात आली असल्याची घ्ना ददनाींक १६
एवप्रल, २०१९ रोजी िा त्यासुमारास ननदशशनास आली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याबाबतचा अहिाल सहयाद्री व्याघ्रप्रकल्पाच्या क्षेत्र सींचालकाींनी ििरषठाींना सदर
केला आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, उक्त

अहिालानस
ु ार शासनाने

बबब्याची लशकार कर्ा-या दोषीिर को्ती

कारिाई केली िा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, विलींबाची कार्े काय आहे त ?
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (२७-०८-२०१९) : (१) ददनाींक ०५.०४.२०१९ रोजी मौ. िलि्, ता.
महाबळे श्िर, स्ज. सातारा या गािाचे हद्दीत कफरती करत असताना एका िनमजरू ास बबबट्याची
काही हािे आण् केस ननदशशनास आले.
(२) हे खरे आहे.
(३) सदर प्रकर्ी तपास केला असता घ्नापथळी पा्िठयाजिळ लशकारीच्या हे तूने मचा्
तयार केल्याचे ननदशशनास आले आहे ि सदर पा्िठ्याजिळ बींदक
ु ीच्या काितस
ु ाच्या फायर
केल्यानींतरचे उिशिरत ३ भाग लमळून आले आहे त. सदर प्रकर्ी पुढील तपास सुरु आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
किनवट (स्ज.नाांदेड) तालुसीयात नीलगाईचा ववहहरीत पडून झालेला मत्ृ यु
(४१)

१४०५८१ (१५-०७-२०१९).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.प्रदीप नाईि (किनवट) :

सन्माननीय वने मांत्री पुढील

(१) ककनि् (स्ज.नाींदेि) तालक्
ु यात तीव्र पा्ी्ीं चाई असल्याने पाण्याच्या शोधात जनािरे
गािात येत असून एका नीलगाईचा िसींतिािी येथे विदहरीत पिून मत्ृ यु झाला असल्याचे
ददनाींक १६ मे, २०१९ रोजी िा त्यासुमारास ननदशशनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, यासींदभाशत चौकशी करण्यात आली आहे काय, त्यात काय आढळून आले ि
त्यानुसार ककनि् तालुक्यातील पा्ी ्ीं चाई दरू करुन जनािराींना पुरेशा प्रमा्ात पाण्याची
व्यिपथा करण्याबाबत शासनाने को्ती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, विलींबाची कार्े काय आहे त ?

श्री. सुधीर मुनगांटीवार (२७-०८-२०१९) : (१) मौजे िसींतिािी, िनपिरक्षेत्र ककनि् येथे ददनाींक
१५.०५.२०१९ रोजी एक ननलगाय मत्ृ यु झाल्याची घ्ना ननदशशनास आली आहे .

वि.स. ५९७ (35)

(२) रात्रीच्या िेळी विदहरीचा अींदाज न लागल्यामुळे ननलगाय विदहरीत पिली. विदहरीमध्ये

मोठ्या प्रमा्ात गाळ असल्याने गाळामध्ये अिकल्यामळ
ु े ननलगायीचा मत्ृ यु झाला असल्याचे
प्रथम दशशनी ननदशशनास आले आहे.

ककनि् तालुक्यातील िन्यप्राण्याींना जींगलामध्ये वपण्याचे पा्ी उपलब्ध व्हािे याकरीता

३४ नैसधगशक पा्िठे आहे त. तसेच २७ कृत्रीम पा्िठे तयार करण्यात आले असून त्यामध्ये
्ँ करद्िारे आिश्यकतेनुसार पा्ीपरु िठा करण्यात येतो.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

नागपूर शहरात पोलीसाांनी ‘ऑपरे शन क्रॅि डाऊन’ सारखी मोहीम राबववण्याबाबत
(४२)

१४०७१३ (११-०७-२०१९).

श्री.सुधािर दे शमुख (नागपूर पस्श्चम) :

सन्माननीय

मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नागपूर शहरात पोलीसाींनी ‘ऑपरे शन क्रॅक िाऊन’ अींतगशत सहा ददिसात ४२२५ गुन्हे गाराींची
चौकशी

ि

तपास्ी

केली

असता

३२८

गुन्हे गाराींविरुध्द

प्रनतबींधक

कारिाई

केली

असल्याबाबतची मादहती माहे जानेिारी, २०१९ च्या शेि्ाच्या आठिड्यात िा त्या दरम्यान
ननदशशनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, शहरात गुन्हे गाराींिर अींकुश लािण्यासाठी पोलीस आयुक्ताींच्या नेतत्ृ िात ददनाींक

२० ऑगप् ते १० स््ें बर ‘ऑपरे शन क्रॅक िाऊन’ पा्श-१ ि ददनाींक १५ नोव्हें बरला ‘ऑपरे शन
क्रॅक िाऊन’पा्श-२ ची मोहीम राबविण्यात आलेली होती, हे ही खरे आहे ,

(३) असल्यास, या मोहीमेतींगत
श गन्
ु हे गाराींिर प्रनतबींधक कारिाई, अिैध प्रकारे हत्याराचा उपयोग
कर्ा-याींना

जेरबींद कर्े,

मारपी् अथिा लु्मारीच्या गुन्ह्यात

लल्त

आरोपीविरुध्द

प्रनतबींधक कारिाई, मादक पदाथाांच्या विक्रीत लल्त आरोपीींविरुध्द कारिाई करण्याची मोहीम
राबविण्यात आलेली होती, हे ही खरे आहे काय,
(४) असल्यास, शहरात िाढत असलेल्या गन्
ु हे गारीींिर अींकुश लािण्याकरीता पन्
ु हा ‘ऑपरे शन

क्रॅक िाऊन’ सारखी मोहीम पोलीस विभागाकिुन यािषी सुध्दा राबविण्याबाबत को्ती
कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, विलींबाची कार्े काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२३-०८-२०१९) : (१), (२) ि (३) होय, हे खरे आहे .
अलभलेखािरील सराईत गुन्हे गार याींना चेक कर्े, आरोपी कु्ूींब पिरिारामध्ये राहून
काम धींदा करीत असल्यास त्यास चेक करुन गुन्हे गारी ित्ृ तीपासून दरू राहण्याची समज दे ्,े
अगर सींशयीत हालचाली ददसल्यास सीआरपीसी च्या विविध कलमान्िये प्रनतबींधक कारिाई
कर्े, सतत चेक करत राह्े अशी यशपिी क्रॅक िाऊन मोहीम राबविण्यात आलेली आहे .

वि.स. ५९७ (36)
मोदहमेचे नाि

ददनाींक

चेक गुन्हे गार

कारिाई
प्रनतबींधक

अिैध शपत्र ज्ती अींमली पदाथश रे ि

ऑपरे शन क्रॅक २७/०८/१८ ते

६६६१

१७५०

६६

५

ऑपरे शन क्रॅक १५/११/१८ ते

४२५२

३०४

२४

२

िाऊन-१

१०/०९/१८

िाऊन-२

२०/११/१८

(४) ऑपरे शन क्रॅक िाऊन प्रमा्े ऑपरे शन िाश आऊ् मोदहम राबविण्यात आलेली आहे .
दाखल गुन्ह्यात १९० घ् झालेली ददसून येते.
सन

दाखल गुन्हे

उघि गुन्हे

२०१८ जन
ु अखेर पयांत

४३२२

२६६३

२०१९ जुन अखेर पयांत

४१३२

२५३०

िाढ/घ्

-१९०

१३३

(५) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
गडधचरोली स्जल््यात अगरबत्ती प्रिल्प राबवून पथाननिाांना
(४३)

रोजगार उपलब्ध िरुन दे ण्याबाबत

१४०७४४ (१३-०७-२०१९).

डॉ.दे वराव होळी (गडधचरोली) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय वने मांत्री पुढील

(१) गिधचरोली स्जल्ह्यात शासनाकिून अगरबत्ती प्रकल्प राबविण्यात येत आहे त, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, सदर प्रकल्प राबविण्यासाठी शासनाने ननविदा प्रकक्रया सरु
ु केली आहे काय,
तद्नुषींगाने को् को्त्या कींत्रा्दाराींची ननिि करण्यात आली आहे ,

(३) तसेच, उक्त स्जल्ह्यात आतापयांत ककती अगरबत्ती प्रकल्प कायाशस्न्ित आहे त ि त्यातील
ककती प्रकल्प चालू ि बींद स्पथतीत आहे त,

(४) तसेच, उक्त प्रकल्पाींिर आतापयांत ककती ननधी खचश करण्यात आला आहे , तद्नुसार ककती
पथाननक लोकाींना रोजगार दे ण्याचे उदद्दष् ननस्श्चत करण्यात आले आहे तसेच सद्य:स्पथतीत
ककती लोकाींना रोजगार उपलब्ध करुन दे ण्यात आलेला आहे ,
(५) असल्यास, उक्त प्रकर्ी शासनाने चौकशी केली करुन गिधचरोली स्जल्ह्यात अगरबत्ती
प्रकल्प राबिुन पथाननकाींना रोजगार लमळण्याच्या दृष्ीने को्ती कायशिाही केली िा करण्यात
येत आहे ,

(६) नसल्यास, विलींबाची कार्े काय आहे त ?

वि.स. ५९७ (37)
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (२२-०८-२०१९) : (१) हे खरे आहे .

(२) सन २०१२ पासून गिधचरोली स्जल्हयात िन विभागामाफशत अगरबत्ती प्रकल्प राबविण्यात
येत आहे . त्यामळ
ु े कींत्रा्दाराची ननिि करण्याचा प्रश्न उद््ावत नाही.

(३) एकू् ४९ अगरबत्ती प्रकल्प कायाशस्न्ित करण्यात आले होते. त्यापैकी २५ केंद्र सुरु आहे
ि उिशिरत २४ प्रकल्प बींद आहे त.

(४) ि (५) उक्त प्रकल्पािर आतापयांत १५५३.९५ लक्ष ननधी खचश करण्यात आले आहे.
प्रपतािानुसार ४०० लोकाींना रोजगार दे ण्याचे ननस्श्चत करण्यात आले. सध्यास्पथतीत सुरु
असलेल्या प्रकल्पािर ४५० मदहलाना रोजगार उपलब्ध करुन दे ण्यात आलेला आहे. त्या

व्यनतिरक्त कापूस िात तयार करण्याचे प्रकल्पािर २०० लोकाींना रोजगार उपलब्ध करुन
दे ण्यात आलेला आहे .

(६) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________

(४४)

गडधचरोली मधील गोंडवाणा हब्सद प्रिल्पाबाबत

१४०७४९ (१५-०७-२०१९).

डॉ.दे वराव होळी (गडधचरोली) :

सन्माननीय वने मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) गिधचरोली विधानसभा क्षेत्रात गोंििा्ा हब्सश प्रकल्प कायाशस्न्ित करण्यात आले, हे खरे
आहे काय,
(२) असल्यास, सदरहू प्रकल्पातन
ू को्त्या िपतींच्
ू या उत्पादनाचे उद्दीष्े ननस्श्चत करण्यात
आली असुन त्यातील ककती िपतच
ूीं े उत्पादन सुरू आहे ि ककतीींचे बींद आहे ,
(३) असल्यास, सदरहू प्रकल्प को्त्या पिरुपात दे ण्यात आला असुन कींत्रा्दाराींना ददले
असल्यास त्याबाबत ननविदा प्रकक्रया करण्यात आली आहे काय, तसेच या प्रकल्पाकिरता
आतापयांत एकू्

ककती ननधध खचश करण्यात आला आहे ,

(४) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी करुन सदरहू प्रकल्पान्िये रोजगार दे ण्याबाबत
को्ती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, विलींबाची कार्े काय आहे त ?
श्री. सध
ु ीर मन
ु गांटीवार (२२-०८-२०१९) : (१) हे खरे आहे .

(२) गोंििाना हब्सश िनौषधी प्रकल्पात ४० प्रकारचे चू्,श १० प्रकारचे तेल, बबजा गलास

आदीच्या िपतुचे उत्पादने ननस्श्चत करण्यात आले असून, सिश िपतुचे उत्पादन सुरु आहे .

िपतुची साधार्त: बाजारपेठेतील माग्ीनुसार ि उपलब्ध िनौषधीप्रमा्े िपतुचे उत्पादन िैधू
मींिळाचे दे खरे खी खाली सरु
ु आहे.

(३) सदर प्रकल्पामध्ये उत्पादीत हो्ाऱया िपतु स्जल्हा िन औषधी मींिळ याींच्या दे खरे खीखाली
सुरु असन
ू कींत्रा्दारामाफशत उत्पादन करण्यात येत नाही. तसेच या प्रकल्पाकिरता सन २०१४१५ ते २०१५-१६ या िषाशत ५८.०० लक्ष रुपये एिढा ननधी खचश करण्यात आला आहे .

वि.स. ५९७ (38)
(४) प्रकल्पामधून िपतु तयार करण्याकिरता आिश्यक हीं गामी मजूर लािण्यात आलेले आहे .
तसेच स्जल्हा िैद ु मींिळाचे सदपयाींना प्रकल्प सल्लागार म्ह्ून ननयुक्त केले आहे . िनौषधी
तयार करण्याकिरता आिश्यक कच्चा माल सींयक्
ु त िन व्यिपथापन सलमती ि गािकरी याींच्या
माफशत खरे दी करुन रोजगार दे ण्यात येत आहे .
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

रायगड स्जल््यामध्ये जलयुसीत सशवार योजनेसाठी पुरेसा ननधी न समळाल्याबाबत
(४५)

१४०९४४ (०८-०७-२०१९).

श्री.सभ
ु ाष उफद पांडडतशेठ पाटील (असलबाग) : सन्माननीय

जलसांधारण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

( १) रायगि स्जल्ह्यामध्ये जलयुक्त लशिार योजने अींतगशत जललशिार बाींध्ेसाठी पुरेशा
प्रमा्ात ननधी उपलब्ध न झाल्याने जललशिाराची कामे अपू्श आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, रायगि स्जल्ह्यामध्ये आिश्यकतेनुसार जललशिारची कामे न झाल्याने मोठ्या
प्रमा्ािर पािसाचे पा्ी समद्र
ु ाला जाऊन

लमळत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, रायगि स्जल्ह्यामध्ये पाण्याच्या साठ्यामध्ये िाढ होण्यासाठी

जलयुक्त लशिार

योजने अींतगशत आिश्यक ननधी उपलब्ध करण्यासाठी शासन्ाने को्ती कायशिाही केली िा
करण्यात येत आहे,
(४) नसल्यास, विलींबाची कार्े काय आहे त ?
डॉ. तानाजी सावांत (२८-०८-२०१९) : (१) हे खरे नाही.
(२), (३) ि (४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
नवी मुांबई महानगरपासलिा क्षेत्रात १२०० सीसीटीव्ही िॅमेरे बसववण्याबाबत
(४६)

१४१४१८ (१३-०७-२०१९).

श्रीमती मांदा म्हात्रे (बेलापूर) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

(१) निी मुींबई महानगरपाललका क्षेत्रात १२०० सीसी्ीव्ही कॅमेरे लािण्याच्या मींजुरीचा प्रपताि
चार मदहन्याींपेक्षाही जापत कालिधी उल्ूनही प्रलींबबत आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, यापि
ू ी निी मुींबई महानगरपाललकेने लािलेले २९४ कॅमेरे ५ िषाशत नादरु
ु पत
झाले आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकर्ी सीसी्ीव्ही कॅमेरे बसविण्यास मींजूरी लमळण्याबाबत को्ती
कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, विलींबाची कार्े काय आहे त ?

वि.स. ५९७ (39)
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२७-०८-२०१९) : (१), (२), ि (३) • निी मब
ुीं ई महानगरपाललका क्षेत्रात
११६७ सीसी्ीव्ही कॅमेरे बसवि्ेबाबतचा प्रपताि महासभेपुढे दद. ११.०१.२०१९ रोजी प्रशासकीय
मान्यतेसाठी पाठविले असता, सदर प्रपताि दद.२०.०६.२०१९ रोजी महासभेच्या प्लािर
ठे िण्यात आला.
• तद्नींतर सिशसाधार् सभा ठराि क्र. ११२६, दद. २५.०६.२०१९ अन्िये सदर प्रपतािास मींजूरी
ददलेली आहे.

• सिशसाधार् सभेने पारीत केलेल्या ठरािामध्ये ५३० दठका्ी एकू् १४३९ कॅमेरे समाविष्
आहे त तसेच ५ िषे दे खभाल ि दरू
ु पतीचा समािेश आहे .

• निी मुींबई महानगरपाललकेने यापुिी लािलेले ३४ पी्ीझेि ि २४८ कफक्स कॅमेरे असे एकू्
२८२ कॅमेरे कायशरत आहे त.

• भविषयात निीन दठका्ी कॅमेरे बसविण्याकरीता प्रपतुत प्र्ालीमध्ये तरतूद करण्यात आली
असल्याचे, निी मींब
ु ई महानगरपाललकेने कळविले आहे.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
माहुली जहागीर (ता.अमरावती) येथै बस पथानि होण्याबाबत
(४७)

१४१६२७ (०९-०७-२०१९).

अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा), श्री.असमन पटे ल (मांब
ु ादे वी),

प्रा.ववरें द्र जगताप (धामणगाव रे ल्वे), श्री.असमत ववलासराव दे शमख
(लातूर शहर), डॉ.सांतोष
ु

टारफे (िळमनुरी), श्री.असमत झनि (ररसोड) : सन्माननीय पररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा
खुलासा करतील काय :-

(१) माहुली जहागीर (ता. अमरािती) या गािाची लोकसींख्या तसेच तेथील पिरसरात १५ ते २०
गािे असल्याने तेथे नविन बसपथानक बाींधण्याकरीता पथाननक लोकप्रनतननधीींनी मा. पिरिहन
मींत्री याींना ददनाींक ३० जानेिारी, २०१९ रोजी िा त्यासम
ु ारास ननिेदन ददले आहे, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, उक्त ननिेदनाच्या अनुषींगाने माहुली जहागीर येथे नविन बस पथानक
बाींधण्याबाबत शासनाने को्ती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, विलींबाची कार्े काय आहे त ?
श्री. हदवािर रावते (३०-०८-२०१९) : (१) होय.
(२) माहुली जहागीर या गािातील राज्य पिरिहन महामींिळाचा प्रिासी मागशननिारा रपता
रुीं दीकर्ात पािल्यामळ
ु े पथाननक लोकप्रनतननधीींनी सदर दठका्च्या पोलीस प्े शनच्या
ताब्यातील जागेची बसपथानकाकरीता माग्ी केली असता, उक्त जागा अमरािती पोलीस

विभागाने सरु क्षक्षततेच्या ि जागेच्या अभािाच्या कार्ाने दे ण्यास नकार ददला आहे. तथावप,

माहुली जहागीर येथे राज्य पिरिहन महामींिळाचा अधधकृत बसथाींबा असून, सिश राज्य
पिरिहन बसेस तेथे थाींबत आहे त. रपता रुीं दीकर्ाचे काम प्
ू श झाल्यानींतर प्रिाशाींच्या
सोयीसाठी तेथे प्रिासी मागश ननिारा महामींिळाच्या पतरािर प्रपतावित आहे .

वि.स. ५९७ (40)
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
__________

(४८)

िोल्हापूर स्जल््यात वन्यप्राण्यामळ
ु े शेतपीिाांचे होत असलेले नुिसान

१४१९३४ (१२-०७-२०१९).

श्री.प्रिाश आबबटिर (राधानगरी) :

सन्माननीय वने मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) कोल्हापूर स्जल्ह्यातील

आजरा, चींदगि, भुदरगि ि राधानगरी तालुक्यामध्ये हत्ती, गिा

ि रे िे याींच्यामळ
ु े शेतपीकाींचे नक
ु सान होत

असून आजरा तालुक्याच्या पस्श्चम भागात

िेळिट्ी, खानापूर ि करपेिािी पिरसरातील ऊस, मेसकाठी ि काजूच्या झािाींचे मोठ्या
प्रमा्ात नुकसान केले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, िन्यप्रण्याकिून शेतपीकाचे नुकसान होऊ नये यासाठी हत्ती, गिा ि रे िे याींचा
प्रनतबींध करण्याबाबत
अद्याप

शासनाने नेमलेल्या सलमतीचा अहिाल शासनाकिे सादर करूनही त्यािर

कायशिाही करण्यात आली नाही, हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, िन्यप्रण्याकिून शेतपीकाींचे नक
ु सान होऊ नये याबाबत शासनाने को्ती
कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, विलींबाची कार्े काय आहे त ?
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (२७-०८-२०१९) : (१) कोल्हापूर स्जल्हयातील आजरा, चींदगि, भुदरगि

ि राधानगरी तालक्
ु यामध्ये हत्ती, गिा या िन्यप्राण्याकिून शेतपीकाींचे नक
ु सान होत असल्याचे
ननदशशनास आले आहे .

िन्यप्राण्याींनी आजरा तालुक्याच्या पस्श्चम भागात िेळिट्ी, खानापूर ि करपेिािी

पिरसरातील ऊस ि काजुच्या झािाींचे नुकसान केल्याच्या २५ घ्ना ननदशशनास आल्या असून

प्रपतत
ु प्रकर्ाींमध्ये प्रचललत शासन नन्शयातील तरतद
ू ीनस
ु ार नक
ु सान ग्रपत शेतकऱयाींना
नुकसान भरपाई अदा करण्यात आले आहे.

(२) हत्तीमुळे हो्ारे नुकसान ्ाळ्ेकरीता उपाययोजना सुचवि्ेसाठी ददनाींक १९.०३.२०१८
रोजीच्या शासन नन्शयान्िये उच्च पतरीय सलमती पथापन करण्यात आली आहे . मा.मींत्री (िने)

याींचे अध्यक्षतेखाली ददनाींक २८.११.२०१८ रोजी आयोस्जत बैठकीत सदर सलमतीने सूचविलेल्या

उपाययोजनाींिर मद्द
ु ेननहाय कराियाच्या कायशिाहीिर चचाश होऊन आिश्यक तो नन्शय घेण्यात
आलेला आहे .

(३) िन्यप्राण्याींद्िारे नुकसान होऊ नये ि मानि िन्यहत्ती सींघषश कमी व्हािा यासाठी
खालीलप्रमा्े उपाययोजना करण्यात येतात.

• िनपिरक्षेत्र पतरािर क्षेत्रीय अधधकारी ि कमशचारी याींचेमाफशत ननयलमत गपत करण्यात येते.
• िन्यप्राण्याींना िनक्षेत्रात वपण्याचे पा्ी उपलब्ध करुन दे ण्यासाठी उपाययोजना केल्या
जातात.
• काही क्षेत्रात िनहद्दीींिर िन्यप्रा्ी प्रनतबींधक चर खोदण्यात आले आहे त, तसेच शीघ्र बचाि
दल तयार करण्यात आली आहे .
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• गािकऱयाींच्या मदतीने ्ॉचश, फ्ाके, अगनीबा् त. चा िापर करुन ि हाकारा ग् तयार
करुन हत्तीींना शेती ि मानिी िपतीपासून दरू नेण्यात येते.

• िनाींिरील अिलींबन कमी करण्याच्या दृष्ीने सबलसिीिर एलपीजी गॅस शेगिी ि लसलेंिर
पुरिठा केला जात आहे .

(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
अहमदनगर शहरातील डॉ.बाबासाहेब आांबेडिर याांच्या प्रलांबबत
असलेल्या पूणादिृती पुतळ्याबाबत
(४९)

१४२३३५ (१३-०७-२०१९).

श्री.सांग्राम जगताप (अहमदनगर शहर) :

सन्माननीय

मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) अहमदनगर शहरातील िॉ.बाबासाहे ब आींबेिकर याींच्या प्रलींबबत असलेल्या पू्ाशकृती
पत
ु ळ्याबाबत शासनाने आदे श दे ऊनही अद्यापपयांत प्रशासनाकिून को्तीही कायशिाही झाली
नाही, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकर्ी जबाबदार अधधकाऱयाींिर कारिाई करण्याबाबत को्ती कायशिाही
केली िा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, विलींबाची कार्े काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०८-०८-२०१९) : (१) अहमदनगर महानगरपाललकेने स्जल्हाधधकारी,
अहमदनगर

याींच्याकिे

ददनाींक

२०/०७/२०१८

अन्िये,

अहमदनगर

शहरात

िॉ.बाबासाहे ब

आींबेिकर याींचा पू्ाशकृती पत
ु ळा उभारण्यासाठी जागेची माग्ी केली आहे .

(२) पत
ु ळा बसविण्याबाबत महानगरपाललकेच्या अींदाजपत्रकामध्ये तरतद
ु केलेली आहे, असे
अहमदनगर महानगरपाललकेने कळविले आहे .
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
परभणी महानगरपासलिेच्या सशक्षण ववभागाचे सन २०११ ते २०१६ या
पाच वषाांचे आधथदि लेखा पररक्षण िरण्याबाबत
(५०)

१४२५०३ (१३-०७-२०१९).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

डॉ.राहूल पाटील (परभणी) :

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) परभ्ी महानगरपाललकेच्या लशक्ष् विभागाचे सन २०११ ते २०१६ या पाच िषाांचे आधथशक
लेखा

पिरक्ष्

करण्याचे

आदे श

महानगरपाललकेने

शासनाच्या

लशक्ष्

विभागाच्या

लेखाधधकाऱ्याींना ददले आहे त, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, त्यानुषींगाने लशक्ष् विभागाच्या लेखाधधका-याींनी लेखा पिरक्ष् केले आहे काय,
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(३) असल्यास, त्यात काय आढळून आले आहे ि त्यानुषींगाने पढ
ु े को्ती कायशिाही करण्यात
आली िा येत आहे ,

(४) नसल्यास, विलींबाची कार्े काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (३१-०७-२०१९) : (१) परभ्ी शहर महानगरपाललकेच्या लशक्ष् विभागाचे
सन २००१-२०१० ते सन २०१०-२०१५ या कालािधीचे अींतगशत लेखापिरक्ष् करण्याचे आदे श
तत्कालीन आयुक्त याींनी तत्कालीन मुख्य लेखा पिरक्षक याींना ददनाींक ५.१२.२०१५ रोजी ददले
होते, ही िपतस्ु पथती आहे.

(२) ि (३) • अींतगशत लेखा पिरक्ष् अहिालात सन २०१०-२०१५ या कालािधीत तत्कालीन
प्रशासन अधधकारी याींनी बँकेत दाखल करण्यात ये्ाऱया िेतन यादीत फेरफार करुन अींदाजे
रु.७५ लक्ष रकमेचा अपहार केल्याचे ननदशशनास आले. त्यामळ
ु े , सींबींधधताींविरुध्द फौजदारी
कायशिाहीसह प्रशासकीय कायशिाही करण्याची लशफारस लेखा पिरक्ष् अहिालात करण्यात आली
आहे .
• तत्कालीन मुख्य लेखा पिरक्षक याींच्या अहिालानुसार सींबींधधत तत्कालीन प्रशासन अधधकारी
ि ललवपक याींना महानगरपाललकेने ननलींबीत केले असून, रोजींदारी बालिािी लशक्षक्षका याींना
सेिेतून कमी करण्यात आले आहे .

• तसेच या प्रकर्ी निामोंढा पोललस प्े शन येथे सिश सींबींधधताींविरुध्द गन्
ु हा नोंदविण्यात
आला आहे .

(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________

ववधान भवन :
मुांबई.

सचचव
महाराष्र ववधानसभा.
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