महाराष्ट्र विधानपररषद
पहहले अधधिेशन, २०१७
---------------------------------------------

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
बुधिार, हदनाांि ०८ माचच, २०१७ / फाल्गुन १७, १९३८ ( शिे )
(१)

मख्
ु यमां्ी

(३)

िामगार, िौशल्य वििास, भूिांप

(२)

गह
ृ ननमाचण मां्ी

याांचे प्रभारी विभाग

पुनिचसन, माजी सैननिाांचे िल्याण मां्ी

-------------------------------------

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ८५
-------------------------------------

(१)

*

औरां गाबाद महानगरपाललिेतील िमचचारी भरतीस मान्यता दे णेबाबत
२८८९८

श्री.सनतश चव्हाण, श्री.अमरलसांह पांडित, श्री.अब्दल्
ु लाखान

दरु ाचणी, श्री.धनांजय मि
ांु े :

हदनाांि ९ डिसेंबर, २०१६ रोजी सभागह
ृ ाच्या पटलािर

ठे िण्यात आलेल्या अताराांकित प्रश्नोत्तराांच्या यादी क्रमाांि ५ मधील प्रश्न क्रमाांि

२१७८१ ला हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पुढील गोष्ीींचा
खल
ु ासा करतील काय :-

(१) औरीं गाबाद महानगरपाललकेची स्थापना सन १९८४ साली झाली असून वगग १
ते वगग ४ ची ४१४४ पदे मींजरु आहे त व महानगरपाललका अस्स्तत्वात आल्यानींतर
सन १९९१ साली कमगचारी भरती झाली होती, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, मींजुर असलेल्या ४१४४ पदापैकी ४८० पदे ररक्त असन
ू पढ
ु ील दोन
वर्ागत ३०% कमगचारी सेवाननवत्ृ त होत आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, आकृतीबींधानस
ु ार शासनाकडे मान्यतेसाठी प्रलींबबत असलेली नवीन
१५०० पदास शासन मान्यता दे णार आहे काय,
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(४) असल्यास, राज्यात इतर “क” वगग महानगरपाललकेत

७५०० ते ८०००

कमगचारी कायगरत आहे त, त्याप्रमाणे औरीं गाबाद महानगरपाललकेतील पदाींना
मान्यता दे ण्यात येणार आहे काय,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फिणिीस : (१) होय, हे अींशत: खरे आहे .

औरीं गाबाद महानगरपाललकेमध्ये वगग १ ते वगग ४ सींवगागत ४१४४ मींजूर

पदे असून, महानगरपाललका अस्स्तत्वात आल्यानींतर आवश्यकतेनस
ु ार वेळोवेळी
कमगचारी भरती करण्यात आली आहे .
(२) होय, हे खरे आहे .

(३) व (४) औरीं गाबाद महानगरपाललकेने आकृतीबींधास मान्यता लमळण्यासाठीचा
प्रस्ताव शासनास सादर केला होता.

मात्र, सदर प्रस्तावास सवगसाधारण सभेची मान्यता घेतलेली नसल्याने,

सदर

प्रस्ताव

सवगसाधारण

सभेच्या

मान्यतेने

२९/१/२०१६ च्या पत्रान्वये कळववण्यात आले आहे .

सादर

करण्याबाबत

ददनाींक

औरीं गाबाद महानगरपाललकेच्या सवगसाधारण सभेच्या मान्यतेने प्रस्ताव

प्राप्त झाल्यावर, त्यावर शासन ितचत ननणगय घे.ल.
(५) प्रश्न िद्ावत नाही.

(२)

*

-----------------

मुांबई विमानतळ पररसरातील झोपिपट्टीिालसयाांच्या पन
ु िचसनाबाबत
२७९२८

अॅि.अननल परब, आकिच.अनांत गािगीळ :

ताराांकित प्रश्न

क्रमाांि १४६८५ ला हदनाांि २३ माचच, २०१६ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत:
सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मुींब. आींतरराषरीय ववमानतळ पररसरातील झोपडपट्टीवालसयाींच्या पन
ु वगसनासींदभागत

ननणगय न घेतल्याने कुलाग येथील झोपडपट्टीवालसयाींनी ददनाींक १६ जानेवारी, २०१७
रोजी पासन
ू बेमद
ु त िपोर्णाचा इशारा ददला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, मुींब. ववमानतळ पररसरात सुरक्षेला असणारा धोका, धावपट्टीचे
ववस्तारीकरण आणण सुशोलभकरणाच्या नावाखाली राबववण्यात येत असलेल्या

पुनववगकास प्रकल्पात ववमानतळ पररसरातील झोपडपट्टीवालसयाींनाच डावलण्यात
आले असल्याचे माहे जानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशगनास आले
आहे , हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, ववमानतळ प्रातधकरणाच्या जागेतच झोपडपट्टीवालसयाींचे पन
ु वगसन
केले जा.ल अशी आश्वासने ददली आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, िपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून झोपडपट्टीवालसयाींच्या
पुनवगसनाबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे िेंद्र फिणिीस : (१) कुलाग येथील सींदेश नगर व क्ाींती नगर बैलबाजार
रदहवाशाींच्यावतीने झोपडपट्टी चळवळ या सींस्थेचे अध्यक्ष श्री. घनश्याम भापकर

याींनी ददनाींक ३/१/२०१७ रोजीच्या पत्रान्वये ददनाींक १३/१/२०१७ पासन
ू बेमद
ु त
िपोर्ण करणार असल्याचा इशारा मुींब. महानगर प्रदे श ववकास प्रातधकरणाचे
कायागलयास ददलेला आहे .

(२) व (३) शासनाने छत्रपती लशवाजी आींतरराषरीय ववमानतळ अतधसूतचत

क्षेत्राच्या

ववकास

ननयींत्रण

ननयमावलीमध्ये

झोपडपट्टी

अनर्
ु ींगाने ववननयम अींतभत
ूग करणेचा ननणगय घेतलेला आहे .
सदर प्रारुप ववननयमावर

पुनवगसन

योजनेच्या

महाराषर प्रादे लशक व नगर रचना अतधननयम

१९६६ चे कलम ३७(१अेअे) अन्वये ददनाींक ९/९/२०१४ रोजी

नागररकाींच्या

सूचना/हरकती मागववणेत आलेल्या आहे त. त्यामध्ये १) in-situ पुनवगसन, २)
अतधसूतचत क्षेत्रामध्ये इतरत्र पन
ु वगसन, ३)
महानगर

प्रदे शामध्ये

इतरत्र

पन
ु वगसन

अशा

बह
ींु .
ृ न्मुींब. क्षेत्रामध्ये व मब
पयागयानुसार

ववमानतळावरील

जागेमध्ये झोपडपट्टी पन
ु वसगन योजना राबववणेबाबतची तरतद
ू प्रस्ताववत आहे .
ववमानतळ

िपलब्धतेवरील

पररसरातील

मयागदा

याचा

इमारतीींच्या

ववचार

करता

िीं चीवरील
शक्य

ननबंध,

तेथवर

जागेच्या

अतधकातधक

झोपडपट्टीधारकाींचे अतधसूतचत क्षेत्रामध्ये पन
ु वगसन करण्यासाठी शासन प्रयत्नशील
आहे . यामध्ये झोपडपट्टीवासीयाींना डावलले असल्याची बाब नाही.

(४) व (५) झोपडपट्टी पन
ु वगसनासाठी प्रथमत: झोपडपट्टयाींचे सवेक्षण होणे

आवश्यक आहे . ववमानतळ अतधसतू चत क्षेत्रामधील झोपडपट्टयाींचे सवेक्षण
अदयापही झालेले नसल्याने ववमानतळ अतधसूतचत क्षेत्रामधील अींदाजे ३५
झोपडपट्टयाींपैकी (slum pockets), १४ झोपडपट्टयाींचे सवेक्षणाचे काम त्वरे ने पाच
मदहन्यामध्ये पूणग करण्याचे आदे श अनतररक्त स्जल्हातधकारी (अनतक्मण), मुख्य
कायगकारी अतधकारी, झोपडपट्टी पन
ु वगसन प्रातधकरण व मुींब. महानगर प्रदे श
ववकास प्रातधकरणास दे णेत आलेले आहे . त्या अनुर्ींगाने सींबींतधत प्रातधकरणाकडून
सवेक्षणाचे काम प्रगतीपथावर आहे .
-----------------
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लभिपरु ी (ता.िजचत, जज.रायगि) येथील समध्
ृ दी िॉम्प्लेक्स गह
ृ ननमाचण सहिारी
(३)

*

सांस्थेतील शेििो रहहिाशाांची वििासिाने फसिणि
ू िेल्याबाबत
२८१३३

श्री.सुजजतलसांह ठािूर,

अॅि.राहुल नािेिर :

सन्माननीय

मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) लभवपुरी (ता.कजगत, स्ज.रायगड) स््े शनजवळ िभारण्यात आलेल्या समध्
ृ दी
कॉम्प्लेक्स

गह
ृ ननमागण

सहकारी

सींस्थेतील

शेकडो

रदहवाशाींची

फसवणक
ू

केल्याप्रकरणी ववकासकाववरूध्द कजगत पोलीस ठाण्यात फसवणक
ू ीची तक्ार
ददनाींक १० जानेवारी, २०१७ रोजी वा त्यासम
ु ारास रदहवाशाींनी दाखल केली, हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, िपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यानुसार
दोर्ी ववकासकाववरुध्द कोणती कारवा. केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) असल्यास, सदरहू गह
झालेल्या रदहवाशाींना
ू
ृ ननमागण प्रकल्पात फसवणक
मुलभूत सोय-सुववधा पुरववण्याच्या दृष्ीने शासनाने कोणती कायगवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फिणिीस : (१) व (२) होय, हे खरे आहे .

सदर प्रकरणी ववकासकाववरुद्ध कजगत पोलीस ठाणे येथे गु.र.क्.११९/२०१६

भा.दीं .वव.सीं.क. ४२०, ५०६, मोफा कायदा कलम ३, ४, ५, ७, ११, १२(अ) अन्वये

ददनाींक १०/०७/२०१६ रोजी गन्
ु हा दाखल करण्यात आला आहे . सदर प्रकरणी
मा.न्यायालयात दोर्ारोपपत्र सादर करण्यात आले असन
ू सदयःस्स्थतीत प्रकरण
न्यायप्रववषठ आहे .

(३) सदर गह
ृ ननमागण प्रकल्पातील कु्ुींबबयाींना ददवाबत्ती व कचरा िचलण्याच्या

सोयीसवु वधा पुरववण्यात आल्या आहे त. तथावप, सदर वसाहतीमधील कु्ुींबबयाींना
मल
ु भत
ू सोयीसवु वधा परु ववण्याची जबाबदारी सींबतीं धत ववकासकाची आहे . सदरच्या

सोयीसवु वधा ववकासकाने पुरववल्या नसल्याने तसेच फसवणक
ु केली असल्यामुळे
ववकासकावर कजगत पोलीस ठाणे येथे गु.र.क्.११९/२०१६ भा.दीं .वव.सीं.क. ४२०,

५०६, मोफा कायदा कलम ३, ४, ५, ७, ११, १२(अ) अन्वये गुन्हा दाखल
करण्यात आला आहे .

(४) प्रश्न िद्ावत नाही.

-----------------
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राज्यातील यां्माग िामगाराांसाठी स्ितां्
िल्याणिारी मांिळ स्थापन िरणेबाबत

(४)

*

२६७७३

श्री.सतेज ऊफच बांटी पाटील :

ताराांकित प्रश्न क्रमाांि १६२९८

ला हदनाांि ६ एवप्रल, २०१६ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत : सन्माननीय
िामगार मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यातील यींत्रमाग कामगाराींसाठी स्वतींत्र कल्याणकारी मींडळ स्थापन

करण्याचा प्रस्ताव मींबत्रमींडळाच्या मींजूरीसाठी पाठववण्यात यावा असा आदे श
मा.कामगार व वस्त्रोदयोग राज्यमींत्री याींनी कामगार ववभागाला माहे जानेवारी,
२०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान दे ऊनही याबाबत कोणतीही कायगवाही करण्यात आली
नसल्याचे माहे जानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशगनास आले आहे , हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर प्रस्तावावर शासनाने चौकशी करुन कोणती कायगवाही केली
वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.सांभाजी पाटील-ननलांगेिर : (१) व (२) हे खरे नाही. तथावप, यींत्रमाग
कामगाराींसाठी

स्वतींत्र

कल्याणकारी

मींडळ

स्थापन

करण्यासाठी

तत्कालीन

राज्यमींत्री (कामगार) याींच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या सलमतीने

आपला अहवाल सादर केला असन
ु त्या अहवालाच्या आधारे ववववध ववभागाींचे

अलभप्राय नोंदववले आहे त. दरम्यान ददनाींक २०/०४/२०१६ रोजी मा. मींत्री (ववत्त)
याींच्या

अध्यक्षतेखाली आयोस्जत

करण्यात

आलेल्या बैठकीमध्ये

असींघ्ीत

कामगार सामास्जक सरु क्षा अतधननयम, २००८ अींतगगत महाराषर राज्य असींघ्ीत
कामगार

सामास्जक

सुरक्षा

मींडळ

स्थापन

कामगाराींचा प्राथम्याने ववचार केला जाणार आहे .
(३) प्रश्न िद्ावत नाही.

-----------------

झाल्यावर

त्यामध्ये

यींत्रमाग
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दक्षिण मांब
ु ईतील िुलाबा, फोटच पररसरात िां्ाटदार िाहनचालिाांििून
(५)

*

बेिायदा शल्
ु ि िसल
ू िरीत असल्याबाबत

२८९९०

श्रीमती जस्मता िाघ :

सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा

खल
ु ासा करतील काय :(१) दक्षक्षण मुींब.तील कुलाबा, फो्ग पररसरातील ३९ वाहनतळाींवर ववनाशुल्क

वाहन िभी करण्याची मुभा महानगरपाललकेने वाहन चालकाींना ददली, परीं तु
यादठकाणी कींत्रा्दाराींनी महानगरपाललकेचे आदे श धुडकावून वाहनचालकाींकडून

बेकायदा शल्
ु क वसल
ू ी करण्यात आल्याची बाब ददनाींक २३ डडसेंबर, २०१६ रोजी
वा त्यासम
ु ारास ननदशगनास आली आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास,
रस्त्याच्या

दत
ु फाग

त्याचप्रमाणे

नरीमन

वाहनतळाींवर

वाहन

पॉईं्

येथील व्ही.व्ही.राव

लावण्याकररता

मागागवरील

कींत्रा्दाराकडून

एका

तासासाठी ३० रुपये तर सींपूणग ददवसासाठी ९० रुपये याप्रमाणे बेकायदा शुल्क
आकारुन वाहनचालकाींची आतथगक फसवणक
ू सरु
ु असल्याचेही ननदशगनास आले
आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, यादठकाणच्या मोफत वाहनतळावर बेकायदा वसल
ु ी करणाऱ्या
कींत्रा्दारावर महानगरपाललकेच्या सींबींतधत ववभागाने लक्ष दे णे गरजेचे असतानाही

महानगरपाललका याबाबीकडे दल
ग करत असल्याचे ननदशगनास आले आहे , हे ही
ु क्ष
खरे आहे काय,

(४) असल्यास, वाहनचालकाींची फसवणक
करणाऱ्याींवर व या कींत्रा्दाराशी
ू
सींगनमत करणाऱ्या महापाललकेच्या सींबतीं धत ववभागातील अतधकाऱ्याींची शासनाने
चौकशी करुन कोणती कारवा. केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे िेंद्र फिणिीस : (१) बह
ुीं . महानगरपाललकेच्या ’ए’ ववभागातील ३५
ृ न्मब
नन:शल्
ु क वाहनतळाींवर “नन:शल्
ु क वाहनतळ” असे नमद
ु केलेले फलक लावण्यात
आलेले आहे त.
अशा

असामास्जक

नन:शल्
ु क

तत्व

वाहनतळाींवर

वसुली

करतात

कींत्रा्दार
व

अशा

वसल
ु ी

करीत

प्रकाराच्या

नसन
ू

अनेक

काही

तक्ारी

महानगरपाललकेस प्राप्त झाल्या असून, वेळोवेळी स्थाननक पोलीस स्थानकाींना
पत्रव्यवहार करुन सदर असामास्जक तत्वाच्या लोकाींववरुध्द कारवा. करण्याबाबत
कळववले आहे .
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(२) हे खरे नाही.

नरीमन पॉईं् येथील व्ही.व्ही. राव मागग या दठकाणी महानगरपाललकेमाफगत

कोणताही कींत्रा्दार ननयुक्त करण्यात आलेला नाही.

(३) व (४) सदर प्रकरणी महापाललका दल
ग करीत आहे हे खरे नाही.
ु क्ष

महानगरपाललकेमाफगत वाहनतळ नन:शल्
ु क असल्याबाबतचे फलक लावण्यात

आलेले आहे . तसेच, स्थाननक पोलीस ठाणे याींना दे खील नन:शल्
ु क वाहनतळाींची
मादहती दे ण्यात आलेली आहे .

तसेच, मररन ड्राइव्ह पोलीस ठाणे येथे अनतधकृतररत्या वसुली करणा-याींवर

गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे .
नाही.

सदर प्रकरणी बह
ुीं . महानगरपाललकेमाफगत चौकशी करण्यात आलेली
ृ न्मब

तसेच, महानगरपाललकेच्या नन:शल्
ु क वाहनतळावर कोणत्याही असामास्जक

तत्वाींकडून पार्कंग शल्
ु काची वसुली होणार नाही याची दक्षता घेण्याबाबत तसेच,

याअनर्
ु ींगाने सय
ु ोग्य ननयोजन करण्याच्या सूचना बह
ृ न्मुींब. महानगरपाललकेस
दे ण्यात आल्या आहे त.

(५) प्रश्न िद्ावत नाही.

-----------------

मांब
ु ई विमानतळािर ग्राऊांि हॅण्िललांग एजांट म्पहणन
ू िाम
(६)

*

िरणारी िांबाटा एजव्हएशन िांपनी बांद िेल्याबाबत

२७४७६

श्री.रामराि िििुते, श्री.धनांजय मांि
ु ,े अॅि.ननरां जन िािखरे ,

श्री.हे मांत

टिले,

श्री.किरण

तटिरे ,

श्री.ख्िाजा

पािसिर,

श्री.नरें द्र

पाटील,

श्री.अननल

भोसले,

अॅि.जयदे ि गायििाि, श्री.जगन्नाथ लशांदे, श्री.सजु जतलसांह ठािूर, श्री.सुननल
बेग,

श्रीमती

विद्या

चव्हाण,

श्री.शरद

श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ाचणी, श्री.सनतश चव्हाण, श्री.प्रिाश गजलभये :

रणवपसे,

ताराांकित

प्रश्न क्रमाांि २३५४६ ला हदनाांि ७ डिसेंबर, २०१६ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या
सांदभाचत:

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

(१) मुींब. ववमानतळावर ग्राऊींड हँण्डललींग एजीं् म्हणन
ू काम करणारी कींबा्ा
एस्व्हएशन कींपनी माहे ऑगस््, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान अचानकररत्या बींद

करण्यात आली असन
ू सुमारे २१०० कामगाराींचे दहा मदहन्याचे वेतन व इतर

दे णी थकीत असल्याचे माहे जानेवारी, २०१७ च्या पदहल्या सप्ताहात ननदशगनास
आले आहे , हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, िक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय
आढळून आले व तदनुसार कामगाराींचे थकीत वेतन व इतर दे णी दे णेबाबत
कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

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

सांभाजी

व्यवस्थापनाने

पाटील-ननलांगेिर
आस्थापना

बींद

:

(१)

करीत

कींबा्ा

एस्व्हएशन

असल्याबाबतची

या

कींपनीच्या

कायदे शीर

नो्ीस

अदयापपयंत ददलेली नसली तरी कींपनीचे कामकाज माहे ऑगस््, २०१६ पासुन
बींद झाले असुन माहे माचग, २०१६ पासुन कामगाराींचे थर्कत वेतन अदा करण्यात
आलेले नाही, हे खरे आहे .

(२) होय, कामगार आयक्
ु त, केंद्रीय श्रम आयक्
ु त, भववषय ननवागह ननधी या

सींबींतधत कायागलयाींनी िक्त प्रकरणाची चौकशी केली असुन व्यवस्थापनाने माचग,
२०१६

पासन
ु

कामगाराींचे

थर्कत

वेतन

व

भत्ते

अदा

केले

नसल्यामळ
ु े

कींपनीची

मालमत्ता

व्यवस्थापनाववरुद्ध ववववध अतधननयमाींतगगत ख्ले दाखल करण्यात आले आहे त.
तसेच

मा.औदयोतगक

न्यायालयाच्या

आदे शाींनुसार

स्जल्हातधकारी कायागलयामाफगत जप्त करुन वसल
ू ीची कायगवाही सरु
ु केली आहे .

दरम्यान कामगाराींचे थर्कत वेतन व इतर कायदे शीर रकमा वसल
ू

होण्याबाबत योग्य ती कायगवाही व्हावी, याकररता शासनाने ददलेल्या ननदे शाींनुसार
केंद्रीय श्रम आयुक्त याींचे अध्यक्षतेखाली एक सलमती गदठत करण्यात आली
असुन या सलमतीमाफगत

कामगाराींचे थर्कत वेतन व इतर भत्ते लमळवन
ू

दे ण्यासींदभागत प्रयत्न सरु
ु आहे त.
(३) प्रश्न िद्ावत नाही.

(७)

*

-----------------

मांब
ु ईतील इांद ू लमलच्या जागेिर िॉ.बाबासाहे ब आांबेििर
याांचे स्मारि उभारण्याबाबत
२८१०७

श्री.जयांत पाटील, श्री.नारायण राणे, श्री.प्रिाश गजलभये :

ताराांकित प्रश्न क्रमाांि २४५४० ला हदनाांि ७ डिसेंबर, २०१६ रोजी हदलेल्या
उत्तराच्या सांदभाचत : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील
काय :(१) मुींब. येथील इींद ू लमलच्या जागेवर भारतरत्न डॉ.बाबासाहे ब आींबेडकर याींचे
आींतरराषरीय दजागचे भव्यददव्य स्मारक िभारण्यात येत आहे , हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, िक्त स्मारकाच्या बाींधकामाच्या दृष्ीने आवश्यक असणाऱ्या
केंद्रीय पयागवरण ववभागाकडून परवानगी लमळाली नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, ्ीडीआरचा प्रश्न मागी लागलेला नसल्याने केंद्रीय वस्त्रोदयोग

मींत्रालयाच्या अखत्याररतील एन्ीसीने िक्त स्मारकासाठी आवश्यक असलेल्या
जागेचा ताबा दे णेत आलेला नाही, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, िक्त स्मारक िभारण्यासाठी शासनाने कोणती कायगवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फिणिीस : (१) होय.
(२) हे खरे नाही.

केंद्र शासन पयागवरण व वन मींत्रालयाने प्रस्ताववत स्मारकाचे बाींधकाम

अनुज्ञय
े होणेसाठी ददनाींक २३/१२/२०१६ रोजीच्या अतधसच
ू नेन्वये

सीआरझेडच्या

ददनाींक ६/१/२०११ रोजीच्या अतधसच
ू नेमध्ये सध
ु ारणा केलेली आहे .

(३) ते (५) प्रस्तत
ु प्रकरणी मींजूर ववकास योजनेमध्ये स्मारकाच्या आरक्षणाचे
ननमागण झाल्यालशवाय ननयमानुसार हस्ताींतरणीय ववकास हक्क (TDR) दे य होत

नसल्याने इींद ू लमलच्या जागेवरील सीआरझेड बाहे रील क्षेत्रावरील आरक्षणाच्या

ननमागणाच्या सींदभागत ववकास योजनेमध्ये मींजूर फेरबदलाची अतधसच
ू ना ददनाींक
२१/११/२०१६

रोजी

ननगगलमत

करणेत

आलेली

आहे .

तर

सीआरझेड

क्षेत्रासींदभागतील अतधसच
ू ना केंद्र शासन पयागवरण वन मींत्रालयाकडील ददनाींक
२३/१२/२०१६ रोजीच्या अतधसूचनेनत
ीं र ददनाींक ५/१/२०१७

रोजी ननगगलमत केलेली

आहे . त्यामळ
ु े हस्ताींतरणीय ववकास हक्काचे मोबदल्यामध्ये

राषरीय वस्त्रोदयोग

महामींडळाकडून (NTC) जागेचा ताबा घेणेचा मागग मोकळा झालेला आहे .

राषरीय वस्त्रोदयोग महामींडळास हस्ताींतरणीय ववकास हक्काचा प्रस्ताव

बह
ुीं .
ृ न्मब

महानगरपाललकेकडे

सादर

करणेबाबत

तसेच

शासनाच्यावतीने

सींदभागधीन जागेचा ताबा घेणेबाबत मुींब. महानगर प्रदे श ववकास प्रातधकरणास
सूचना दे णेत आलेल्या आहे त.

त्याचप्रमाणे राषरीय वस्त्रोदयोग महामींडळ,

बह
ुीं . महानगरपाललका व मुींब. महानगर प्रदे श ववकास प्रातधकरण याींचेकडून
ृ न्मब
कायगवाही पूणग झालेनत
ीं र मालकी हक्काच्या अलभलेखामध्ये फेरफार

नोंदी

सत्वर

घेणेबाबत स्जल्हातधकारी, मुींब. शहर याींना ददनाींक २०/२/२०१७ रोजीच्या पत्रान्वये
सच
ू ना दे ण्यात आलेल्या आहे त.
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मुींब. महानगर प्रदे श ववकास प्रातधकरणाने शासनाची मान्यता घेवन
ू

ननयुक्त केलेले सल्लागार श्री. शशी प्रभू याींनी प्रस्ताववत स्मारकाचे आराखडे
तयार केलेले आहे त.

चचाग करुन आराखडे

त्याचप्रमाणे सवग सींबध
ीं ीत व्यक्ती आणण सींस्था याींच्याशी
अींनतम करण्यासाठी गठीत करणेत आलेल्या

मा.मींत्री

(सामास्जक न्याय) एकसदस्यीय सलमतीने सदर आराखडे अींनतम केलेले आहे त.
त्यानर्
ु ींगाने आता पढ
ु ील कायगवाही सींकस्ल्पत आहे .
-----------------

पुणे महापाललिेच्या औांध येथील जिात नाक्यािरील
(८)

*

िास्तच
ू ी दरु िस्था झाल्याबाबत

२७०४९

अॅि.जयदे ि गायििाि, श्री.धनांजय मि
ांु ,े अॅि.ननरां जन िािखरे ,

श्री.हे मांत टिले, श्री.नरें द्र पाटील, श्री.अननल भोसले : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी
पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

पुणे महापाललकेच्या औींध येथील जकात नाक्यावरील वास्तूची दरु वस्था

झाली असन
ू सदर वास्तत
ू ील जप्त केलेला माल चोरीस गेल्याचे माहे डडसेंबर,
२०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशगनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, िक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय

आढळून आले व तदनुसार जकात नाक्याच्या वास्तच
ु ी दरु
ु स्ती तसेच तेथे
ठे वण्यात येणाऱ्या मालाच्या रक्षणाकररता सुरक्षा रक्षकाींची ननयुक्ती करणेबाबत
कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फिणिीस : (१) व (२) औींध येथील नाक्याच्या वास्तूमधील दोन
खोल्याींमध्ये जप्त करण्यात आलेला माल ठे वण्यात आला होता.

त्यापैकी

बहुताींश माल डडसेंबर, २०१६ मध्ये चोरीस गेलेला आहे , हे खरे आहे .
सदर मालाची चोरी झाल्याबाबत ददनाींक २८/१२/२०१६ रोजी चतश्र
ु ींग
ृ ी
पोलीस ठाण्यातील

औींध पोलीस चौकीमध्ये ररतसर तक्ार दाखल केली असन
ू

त्याींचेकडून पढ
ु ील चौकशी चालू आहे .

सदर जकात नाक्याच्या वास्तूमधील २ खोल्याींच्या नादरु
ु स्त दरवाज्याींची

दरु
ु स्ती करण्यात आलेली असून लशल्लक रादहलेला माल भाींडार ववभाग, पुणे
महानगरपाललका याींच्या ताब्यात दे ण्यात आला आहे .
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सदर खोल्या पूणप
ग णे ररकाम्या करण्यात आल्या आहे त. त्यामुळे सदर

दठकाणी सुरक्षा रक्षकाींची ननयुक्ती केलेली नाही.
(३) प्रश्न िद्ावत नाही.

-----------------

मुांबई महानगरपाललिेचे भािेपट्टीिर भूखि
ां घेतलेले खाजगी रुग्णालयाच्या
(९)

*

प्रशासनाििून गररबाांना सेिा नािारीत असल्याबाबत

२८२८२

आकिच.अनांत गािगीळ : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा

खल
ु ासा करतील काय :(१)

मुींब.तील

शासकीय

खाजगी

भागीदारीत

नाममात्र

भाडेपट्टीवर

महानगरपाललकेचे भख
ीं घेवन
ू ड
ू त्यावर प्रसनू तगह
ृ बाींधल्यानींतर खाजगी रुग्णालय

प्रशासन गररबाींना सेवा नाकारत असल्याचे माहे जानेवारी, २०१७ मध्ये वा
त्यादरम्यान ननदशगनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, त्यामळ
ु े या रुग्णालयात गरीब रुग्णाींसाठी २० ऐवजी ४० ्क्के
बेडस राखन
ू ठे वण्याच्या धोरणाला महानगरपाललकेने मींजरू ी ददली आहे , हे ही खरे
आहे काय,
(३)

असल्यास,

या

धोरणाची

का्े कोर

अींमलबजावणी

करण्यासाठी

सदर

रुग्णालयाींना सूचना दे ण्याबाबत शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात
येत आहे

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फिणिीस : (१) हे खरे नाही.

सावगजननक-खाजगी सहभाग प्रोत्साहन धोरणाींतगगत (पी.पी.पी.) केलेल्या

सामींजस्य करारानुसार महानगरपाललकेच्या भूखड
ीं ावरील सेव्हन दहल्स रुग्णालय व
ब्रम्हकुमारी रुग्णालय तसेच, महानगरपाललकेच्या इमारतीतील १३ प्रसत
ु ीगह
ृ ाींमध्ये
महानगरपाललका रुग्णाींना सेवा दे णे बींधनकारक आहे .

तथावप, रुग्णालय प्रशासनाकडून सेवा नाकारल्या जात असल्याच्या

तक्ारी प्राप्त होतात ही वस्तस्ु स्थती आहे .

(२) सावगजननक-खाजगी सहभाग प्रोत्साहन धोरणाींतगगत येणाऱ्या प्रसत
ु ीगह
ृ आणण
रुग्णालयाींसाठी खालीलप्रमाणे सुधारीत अ्ी व शती ननस्श्चत करण्यात आल्या
असन
ू त्याींची अींमलबजावणी करण्यात येणार आहे :-
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३०% खा्ाींवर महानगरपाललकेने ननस्श्चत केलेल्या नाममात्र दरात
प्रसुतीसेवा
५% खा्ाींवर महानगरपाललकेने ननस्श्चत केलेल्या नाममात्र दरात
एन.आय.सी.यु. (NICU) सेवा

५% खा्ाींवर शासनमान्य ववमा दरात एन.आय.सी.यु. (NICU) सेवा
४०% खा्ाींवर शासनमान्य ववमा दरात इतर वैदयकीय सेवा

२०% खा्ाींवर शासनमान्य ववमा दराच्या २५% सवलतीने इतर
वैदयकीय सेवा

(३) व (४) या धोरणाची का्े कोरपणे अींमलबजावणी करण्यासाठी
महानगरपाललकेमाफगत खालीलप्रमाणे कायगवाही करण्यात येत आहे : ब्रम्हकुमारी रुग्णालयाने करारभींग केल्यामळ
ु े महानगरपाललकेमाफगत त्याींना
ददनाींक २२/०७/२०१६ रोजी दे ण्यात आलेल्या कारणे दाखवा नो्ीसबाबत



त्याींचे म्हणणे प्राप्त झाले असून, मा. िच्च न्यायालयाच्या आदे शानुसार
यासींदभागत सुनावणी घेण्यात येणार आहे .
सेव्हन दहल्स रुग्णालय याींनी केलेल्या अननयलमततेच्या सींदभागत ददनाींक
१७/०४/२०१५ रोजी ददलेल्या नो्ीशीच्या अनर्
ु ींगाने प्राप्त झालेला खल
ु ासा
अस्वीकृत करण्यात आला असन
ू , महानगरपाललकेमाफगत पढ
ु ील कारवा.



करण्यात येत आहे .
सावगजननक-खाजगी सहभाग प्रोत्साहन धोरणाींतगगत येणाऱ्या ९ सींस्थाींनी
करारभींग केला आहे . यापैकी २ सींस्थाींचा करार कालावधी सींपला असन
ू ,
सध
ु ारीत धोरणातील अ्ी व शती मान्य असल्यास, त्याींच्या कराराचे
नत
ु नीकरण करण्याची कायगवाही करण्यात ये.ल. अन्यथा, अशा सींस्थाींना



दे ण्यात आलेल्या जागेतून ननषकालसत करण्यात ये.ल.

करारभींग केलेल्या ज्या ७ सींस्थाींचा करार कालावधी सींपलेला नाही अशा
सींस्थाींना सुधारीत अ्ी व शती मान्य असल्यास त्याींच्यासमवेत नव्याने
करार करण्यात ये.ल अन्यथा त्याींना ननषकालसत करण्यात ये.ल.





िवगररत ४ प्रसत
ु ीगह
ु ीगह
ृ ाींनी करारभींग केला नव्हता, त्यापैकी एका प्रसत
ृ ाचा
करार कालावधी सींपुष्ात आला असन
ू , नवीन धोरणातील अ्ी व शती
मान्य असल्यास त्याींच्या कराराचे नत
ु नीकरण करण्याबाबत कायगवाही
करण्यात ये.ल.
करारभींग न केलेल्या ३ प्रसत
ु ीगह
ृ ाींना सुधारीत अ्ी व शती स्स्वकारण्याचा
ववकल्प राहील.
-----------------
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चांद्रपरू , गिधचरोली ि िधाच जजल््यात चोरट्या
(१०)

*

मागाचने जाणाऱ्या दारुिर अांिुश लािण्याबाबत

२९०९६

श्री.पररणय फुिे : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा

खल
ु ासा करतील काय :(१) ववदभागत चींद्रपूर, गडतचरोली व वधाग स्जल््यात दारुबींदी करण्यात आलेली

असून चींद्रपूर स्जल््यात दारुबींदी करण्यात आल्यापासून चोरट्या दारुचे प्रमाणात

फार मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली असल्याची बाब माहे सप््ें बर, २०१६ मध्ये वा
त्यादरम्यान ननदशगनास आली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, रोज ववववध मागागने चोर्ी दारु चींद्रपूर व वधाग स्जल््यात ननयागत

करण्यात येते, यातील काही प्रमाणातील दारु पोललसाींदवारे जप्त करण्यात येते,
हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, िपरोक्त स्जल््याींमध्ये चोरट्या मागागने जाणाऱ्या दारुवर अींकुश
लावण्याकरीता शासनाने कोणती कारवा. केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे िेंद्र फिणिीस : (१) चींद्रपूर स्जल््यात दारुबींदी करण्यात आल्यापासन
ू
चोरट्या दारुच्या प्रमाणात फार मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली असल्याची बाब

ननदशगनास आलेली नाही. परीं त,ु चींद्रपूर स्जल््यात सींपण
ग णे दारुबींदी असल्याने
ु प

लपूनछपन
ू दारु ववक्ी करीत असल्याचे गोपननय मादहती लमळाल्याने तसेच
जनतेच्या सहकायागने अवैध दारुववक्ी र्कीं वा ने-आण बाबत मादहती लमळाल्यास
पोललसाींमाफगत तात्काळ कायगवाही केली जाते.

(२) चींद्रपूर व वधाग स्जल््यात चोरट्या मागागने आणलेली दारु जप्त करण्यात
आल्याची मादहती खालीलप्रमाणे आहे :-

चांद्रपूर जजल्हा :- चींद्रपूर स्जल््यात माहे सप््ें बर, २०१६ मध्ये अवैध दारुबाबत

एकूण ६५६ गन्
ु हे दाखल असन
ू त्यामध्ये ६७४ आरोपीींना अ्क करण्यात आली

आहे . त्याींच्याकडून रु.३,३८,३६,००२/- र्कीं मतीची १७७०३ लल्र दारु, ३४ चार चाकी
वाहने, ७५ दच
ु ाकी वाहने असा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे .

िधाच जजल्हा :- वधाग स्जल््यात माहे सप््ें बर, २०१६ मध्ये अवैध दारुबाबत एकूण
९१८ गुन्हे दाखल असन
ू त्यामध्ये ९५५ आरोपीींना अ्क करण्यात आली आहे .

त्याींच्याकडून रु.६६,७१,४९७/- र्कीं मतीची अवैध दारु व चारचाकी वाहने असा
मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे .
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(३) चींद्रपूर व वधाग स्जल््यामध्ये चोरट्या मागागने जाणाऱ्या दारुवर अींकुश
लावण्याकररता केलेली कायगवाही खालीलप्रमाणे आहे :-

चींद्रपूर स्जल््यात सन २०१६ मध्ये मुींब. दारुबींदी कायदा कलम ९३

अींतगगत एकूण ८९१ प्रकरणाींची नोंद करण्यात आली आहे .

वधाग स्जल््यामध्ये सन २०१६ मध्ये मब
ींु . दारुबींदी कायदा कलम ९३

अींतगगत एकूण ११५३ प्रकरणाींची नोंद करण्यात आली आहे .

त्याचप्रमाणे राज्यातील अवैध दारु ववक्ी व ननलमगती बींद करण्याबाबत

पोलीस महासींचालक कायागलयाच्या ददनाींक २१/०७/२०१६ व ददनाींक २९/०८/२०१६
च्या पत्रान्वये राज्यातील सवग घ्क प्रमुखाींना सववस्तर सूचना ननगगलमत

करण्यात आल्या आहे त. त्याचप्रमाणे गह
ृ ववभागाच्या ददनाींक ०१/०३/२०१७
रोजीच्या पररपत्रकान्वये अवैध दारुववक्ी, ननलमगती व इतर सींलग्न बाबीींसद
ीं भागत
करावयाच्या कायगवाहीबाबत सूचना दे ण्यात आल्या आहे त.
(४) प्रश्न िद्ावत नाही.

----------------येऊर (जज.ठाणे) येथील सप
ु र डिम ररअल इस्टे ट प्रा.लल.
याांनी अनधधिृत बाांधिाम िेल्याबाबत

(११)

*

२६७१६

श्री.धनांजय मुांिे :

ताराांकित प्रश्न क्रमाांि २३४८१ ला हदनाांि

७ डिसेंबर, २०१६ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत : सन्माननीय मुख्यमां्ी
पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) येऊर (स्ज.ठाणे) येथील सव्हे नीं.१२/२, ३ या भुखड
ीं ावर सप
ु र डड्रम ररअल
इस््े ् प्रा.लल. याींनी मोठ्या प्रमाणात अनतधकृत बाींधकाम केल्याची बाब माहे
जानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशगनास आली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर भख
ीं ावरील इमारतीचे नकाशे ठाणे महानगरपाललकेमाफगत
ु ड

मींजूर केलेले नसताना दे खील या भुखड
ीं ावर महानगरपाललकेतील अतधकारी व
स्जल्हातधकारी कायागलयातील काही अतधकाऱ्याींच्या सींगनमताने ववकासकाने या
भूखड
ीं ावर मोठ्या प्रमाणात अननयलमतता केली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, ववकासक व दोर्ी अतधकाऱ्याींवर शासनाने कोणती कारवा. केली
वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. दे िेंद्र फिणिीस : (१) अशा स्वरुपाची तक्ार स्जल्हातधकारी, ठाणे याींना प्राप्त
झाली होती.

(२) सदर भुखड
ीं ावरील इमारतीचे नकाशे ठाणे महानगरपाललकेने मींजूर केलेले

नाहीत. या जागेवर कींपाऊींडवॉल, लोखींडी गे् व १७ x २० फु् आकाराचे पक्के
बाींधकाम केल्याचे स्जल्हातधकारी, ठाणे याींचे ननदशगनास आले.

(३) सदर प्रकरणी आयक्
ु त, ठाणे महानगरपाललका याींना चौकशी करुन ३
आठवड्यात अहवाल सादर करण्याच्या यापूवी ददलेल्या सच
ू नाींच्या अनर्
ु ींगाने
अहवाल तात्काळ सादर करण्याववर्यी सुतचत केले आहे .
(४) प्रश्न िद्ावत नाही.

----------------राज्याच्या समुद्र किनारपट्टीिर प्रिासी िाहति
ू
(१२)

*

टिले,

िरणाऱ्या बोटीांची दरु िस्था झाल्याबाबत

२६७५७
श्री.किरण

श्री.नरें द्र पाटील, श्री.धनांजय मि
ांु ,े श्री.सुननल तटिरे , श्री.हे मांत
पािसिर,

श्री.जयिांतराि

जाधि,

श्री.अमरलसांह

पांडित,

अॅि.ननरां जन िािखरे , श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.अननल भोसले, श्री.आनांद ठािूर,
आकिच.अनांत गािगीळ, अॅि.राहुल नािेिर, अॅि.जयदे ि गायििाि, श्री.प्रविण
दरे िर : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्याच्या समद्र
ु र्कनारपट्टीवर प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या बो्ीमध्ये क्षमतेपेक्षा
जास्त प्रवासी वाहतक
केली जात असल्याचे व भाऊचा धक्का ते रे वस
ू

(अललबाग) येथे जाणाऱ्या बो्ीमध्ये क्षमतेपेक्षा जास्त मो्ार सायकलीींची वाहतूक

केली जात असन
ू येथील २०० बो्ीपैकी ९० ्क्के बो्ी भींगार व कालबाहय
झाल्या असल्याने प्रवाशाींच्या स्जवीतास धोका ननमागण झाला असल्याचे माहे
जानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशगनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर मो्ार सायकल वाहतक
ु ीचा कोणताही पावती परु ावा
प्रवाशाींना लमळत नसल्याने शासनास याचा महसूल लमळत नसल्याचे ननदशगनास
आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, प्रवासी वाहतुक करणाऱ्या बो्ी भींगार व कालबाहय झाल्या
असल्याने त्याींच्या नत
ु नीकरणाबाबत शासनाचे धोरण काय आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. दे िेंद्र फिणिीस : (१) हे खरे नाही.

(२) प्रवासी बो्ीतून वाहतक
करण्यात येणाऱ्या (पाळीव प्राणी, वाहने, माल
ू
इत्यादीकरीता) सुधारीत नतकी् दर आणण नतकी् दराच्या १० ्क्के रान्सलशींपमें्
कर आकारण्याबाबत अतधसच
ू ना ननगगलमत करण्याबाबतची बाब शासनाच्या
ववचाराधीन आहे .

(३) कालबाहय झालेल्या प्रवासी बो्ीींच्या नत
ु नीकरणाबाबत कोणतेही धोरण
अस्स्तत्वात नाही.

इनलँ ड व्हे सल ॲक्् १९१७ मधील तरतद
ु ीनुसार बो्ीींचे सव्हे क्षण करुन

प्रवासी बो् वाहतुकीसाठी सक्षम (Seaworthy)

असल्याबाबत सव्हे प्रमाणपत्र

दे ण्यात आल्यानींतर प्रवासी परवाना ननगगलमत करण्यात येतो.
(४) प्रश्न िद्ावत नाही.

(१३)

*

-----------------

घारापुरी बेटाभोिती सांरिि लभांत उभारण्याबाबत
२६७४७

श्री.नारायण राणे, आकिच.अनांत गािगीळ :

मुख्यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय

(१) रायगड स्जल््यातील जेएनपी्ी बींदराच्या वाढत्या भरावाींच्या कामाींमुळे
समुद्रातील पाण्याची पातळी मोठया प्रमाणात वाढत चालली असून त्यामळ
ु े

जागनतक र्कतीच्या घारापुरी बे्ावरील समद्र
ु र्कनारपट्टीचे बाींध-बींददस्ती, सींरक्षक

त्, सागरी ला्ाींमळ
ु े िध्वस्त झाले असल्याचे माहे डडसेंबर, २०१६ मध्ये वा
त्यादरम्यान ननदशगनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर बे्ाभोवती सींरक्षक लभींत िभारण्याबाबत शासनाने कोणती
कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फिणिीस : (१) हे खरे नाही. जे.एन.पी.्ी. बींदरामाफगत ्लमगनल ४ चा
ववकास करण्यात येत असुन त्यासाठी सेंरल वॉ्र ररसचग सें्र (CWPRS) या
सींस्थेमाफगत अ्यास करण्यात आला आहे . सदर अ्यासानुसार घारापुरी बे्ाच्या
क्षेत्रात कोणताही ववपरीत पररणाम झाल्याचे ददसून येत नाही. असे जवाहरलाल
नेहरु पो्ग रस्् याींनी कळववले आहे .
(२) व (३) सींरक्षक लभींत िभारण्याबाबत एललफीं्ा गावकऱ्याींकडून प्राप्त झालेला
प्रस्ताव तपासण्यात येत असल्याचे जवाहरलाल नेहरु पो्ग रस्् याींनी कळववले आहे .
-----------------
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मांब
ु ई पोलीस जजमखाना येथे माजी गह
ृ मां्ी स्ि.आर.आर.पाटील
(१४)

*

याांचे स्मारि बाांधण्याबाबत

२७१६०

श्री.प्रिाश गजलभये :

सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा

खल
ु ासा करतील काय :(१) सन २०१५ च्या पावसाळी अतधवेशनात औतचत्याच्या मद्द
ु यादवारे माजी

गह
ींु . येथील पोलीस
ृ मींत्री स्व. आर.आर. ऊफग आबा पा्ील याींचे स्मारक मब
स्जमखाना येथे बाींधण्याबाबत मा.मख्
ु यमींत्री याींनी अींनतम आठवडा प्रस्तावावर
चचेच्या वेळी मा.सभापती महोदय याींच्या अध्यक्षतेखाली सलमती नेमण्यात ये.ल
व स्मारक बाींधण्याबाबत सहानुभनू तपुवक
ग ववचार शासन करे ल असे ित्तर ददले
होते, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, प्रस्ताववत स्मारकाचा बह
ृ त आराखडा तयार करण्यात येणार आहे
काय,

स्मारकासाठी

र्कती

ननधीची

आवश्कता

केव्हापयंत ननधी िपलब्ध करून दे णार आहे ,

आहे

व

त्याकररता

शासन

(३) असल्यास, सदरहू बाींधकाम केव्हापासन
ू सरु
ु करण्यात येणार आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फिणिीस : (१) नाही.

(२), (३) व (४) प्रश्न िद्ावत नाही.
----------------नांदरु बार नगरपररषदे ने आय.एच.एस.िी.पी योजनेंतगचत बाांधलेल्या
(१५)

*

घरिुलाांचा अपा् लोिाांनी ताबा घेतल्याबाबत

२९००९

श्री.चांद्रिाांत रघि
ु ांशी :

ताराांकित प्रश्न क्रमाांि २४६६७ ला

हदनाांि ७ डिसेंबर, २०१६ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत : सन्माननीय
मुख्यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) आय.एच.एस.डी.पी. योजनेंतगगत नगरपररर्द, नींदरु बार याींनी बाींधलेल्या
घरकुलाींचा बेकायदे शीर ताबा घेतलेल्या अपात्र लाभार्थयांकडून घरकुले खाली
करण्याबाबत कायगवाहीकररता सूचना दे ण्यात आल्या आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, अपात्र लाभार्थयांकडून घरकुले ररकामी करुन घेण्याची कायगवाही

ददनाींक ३१ डडसेंबर, २०१६ पयंत पूणग करण्याचे ननदे श स्जल्हातधकारी, नींदरु बार
याींना ददलेले आहे त, हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, याबाबत कोणतीच कायगवाही केलेली नाही, हे ही खरे आहे काय,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फिणिीस : (१) होय.

(२) होय. शासन पत्र ददनाींक २८ नोव्हें बर, २०१६ अन्वये अपात्र लाभार्थयांकडून
घरकुले ररकामी करुन घेण्याची कायगवाही ददनाींक ३१ डडसेंबर, २०१६ अखेर पयंत
करण्याचे ननदे श स्जल्हातधकारी, नींदरु बार याींना ददलेले आहे त.

(३) ददनाींक ६ जानेवारी, २०१७ रोजी स्जल्हातधकारी कायागलयात सवग सींबतीं धताींची
बैठक घेवून घरकूले ररकाम्या करण्याच्या सच
ू ना दे ण्यात आल्या होत्या.

सींबींतधत बेकायदे शीर ताबा घेतलेल्या लोकाींना स्जल्हा प्रशासन व नगर

पररर्द याींनी वेळोवेळी आवाहन करुन ददनाींक १५ फेब्रव
ु ारी, २०१७ रोजी सदर
घरकुले खाली करुन घेतलेली आहे त.
(४) प्रश्न िद्ावत नाही.

-----------------

पुणे शहर पोलीस आयक्
ु तालयातील पररमांिळ-३ च्या हहित
(१६)

*

अल्पियीन मल
ु े बेपत्ता होत असल्याबाबत

२८००७

प्रा.जोगेन्द्र ििािे : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा

खल
ु ासा करतील काय :(१) पुणे शहर पोलीस आयुक्तालयातील पररमींडळ-३ च्या हदद्दत अल्पवयीन मुले
बेपत्ता होण्याचे प्रमाण ददवसेंददवस वाढत असन
ू स्वप्नाली मनोज मल्लाव,
सींतोर् लसध्दाराम धोत्रे व ववनायक मदहींद्रा खाींडक
े र या मुलाींच्या अपहरणाच्या

घ्ना घडल्या असल्याची बाब माहे जानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान
ननदशगनास आली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, आलमर् दाखवून पळवन
ू नेणाऱ्याींवर नातेवा.काींनी सींशय व्यक्त

केल्यानींतरही अथवा सींशनयत व्यक्तीींची नावे पोललसाींकडे दे ऊनही पोलीस दल
ग
ु क्ष
करीत आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, बेपत्ता मुलाींचा शोध घेणे, अल्पवयीन मुलाींचे पळवून नेण्याचे

प्रमाण सतत वाढत असताींना व पोललसाींना सींशनयताींची नावे दे ऊनही कोणतीही
कायगवाही न करणाऱ्या पोललसाींववरुध्द शासनाने कोणती कारवा. केली वा
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. दे िेंद्र फिणिीस : (१), (२) व (३) हे खरे नाही.

पुणे शहर पोलीस आयुक्तालयातील पररमींडळ-३ च्या हदृीत सन २०१५

मध्ये २४१ मल
ु े बेपत्ता झाली होती त्या पैकी २२३ मुले लमळून आली. सन २०१६
मध्ये २८७ मल
ु े बेपत्ता झाली होती त्या पैकी २५४ मल
ु ें लमळून आली व सन
२०१७ मध्ये जानेवारी अखेर ४० मुले बेपत्ता झाली होती त्यापैकी २३ मल
ु े लमळून
आली आहे त.
(अ)

स्वप्नाली मनोज मल्लाव दहच्या बेपत्ता होण्यासींदभागत र्फयागदीने

ददलेल्या तक्ारीवरुन दोन आरोपीीं ववरुध्द साींगवी पोलीस स््े शन येथे

ग.ु र.क्.११४/२०१६ भा.दीं .वव.क.३६३, ३६६ (अ), ३८४, ५०६ (२), ३४ शस्त्र
अतधननयम ३ (२५) पॉस्को कलम ७, १६ अन्वये गन्
ु हा नोंद करण्यात

आला असन
ू सदर गुन््यात एका आरोपीस अ्क करण्यात आली
(ब)

असून दस
ु ऱ्या आरोपीचा शोध सुरु आहे . गुन्हा तपासावर आहे .

सींतोर् लसद्धराम धोत्रे याच्या बेपत्ता होण्यासींदभागत र्फयागदीने ददलेल्या
तक्ारीवरुन

साींगवी

पोलीस

स््े शन

येथे

ग.ु र.क्.४६८/२०१६,

भा.दीं .वव.क.३६३ अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे . तथावप,

सदर मुलगा रागाच्या भरात ननघन
ू गेला होता व त्याचा राग शाींत
झाल्यानींतर तो सुखरुप घरी परत आल्याचे तपासात ननषपन्न झाले

आहे . सदर गुन्हयाचा “क ” फायनल ररपो् मा.न्यायालयात सादर
(क)

करण्यात आला आहे .
ववनायक
ददलेल्या

महें द्रा

खाींडक
े र

तक्ारीवरुन

याच्या

वपींपरी

बेपत्ता

पोलीस

होण्यासींदभागत

स््े शन

येथे

र्फयागदीने

ग.ु र.क्.४/२०१७

भा.दीं .वव.क. ३६३ प्रमाणे गन्
ु हा दाखल करण्यात आला आहे . तथावप,
सदर मुलगा त्याच्याजवळील मोबा.ल गहाळ झाल्याने घाबरुन घरी न
जाता हडपसरला गेल्याचे व

त्याच्याकडील पैसे सींपल्यानींतर

ददनाींक

०४/०१/२०१७ रोजी घरी परत आल्याचे तपासात ननषपन्न झाले आहे .
सदर गन्
ु हयाचा “क” फायनल ररपो् मा.न्यायालयात सादर करण्यात
आला आहे .

(४) प्रश्न िद्ावत नाही.
-----------------
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(१७)

*

ठाणे महानगरपाललिेतफे ििचरोग रुग्णालय उभारण्याबाबत
२७३८९

अॅि.ननरां जन िािखरे :

ताराांकित प्रश्न क्रमाांि १४९९८ ला

हदनाांि ६ एवप्रल, २०१६ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत : सन्माननीय
मुख्यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

ठाणे

येथे

्ा्ा

मेमोररयल

सें्र

या

सींस्थेच्या

सहकायागने

ठाणे

महानगरपाललकेतफे ककगरोग रुग्णाींसाठी रुग्णालय िभारण्याचा ननणगय घेतला
असल्याचे ददनाींक १५ मे, २०१५ रोजी वा त्यासुमारास ननदशगनास आले आहे , हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास,
कोलशेत

येथील

सदर ककग

रुग्णालयासाठी महानगरपाललकेने

भख
ीं ाप्रकरणी
ू ड

क्लॅ ररयीं्

कींपनीच्या

दे ऊ केलेल्या

ववकासकाींनी

मा.िच्च

न्यायालयात माहे नोव्हें बर, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान यातचका दाखल केली
असल्यामळ
ीं ठाणे महानगरपाललकेने
ु े ककगरोग रुग्णालयासाठी प्रस्ताववत भूखड

ववतररत केला नसल्याचे ददनाींक २४ जानेवारी, २०१७ रोजी वा त्यासुमारास
ननदशगनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, महानगरपाललकेने प्रस्ताववत केलेल्या सवु वधा भख
ीं ासींदभागत
ू ड
क्लॅ ररयीं् कींपनीच्या ववकासकाने कोणत्या आधारे न्यायालयात यातचका सादर
केली आहे , तसेच सदर यातचका मा.िच्च न्यायालयाने दाखल करुन घेतली आहे काय,

(४) असल्यास, प्रस्ताववत सवु वधा भूखड
ीं जर अगोदरच ववतररत केला होता मग
त्यादठकाणी ककगरोग रुग्णालयासाठी जागा कोणत्या अतधकाऱ्याने प्रस्ताववत केली
व कशाच्या आधारे , तसेच, शासनाने राज्यातील प्रत्येक स्जल््यात र्कमान
एकतरी ककगरोग रुग्णालय बाींधण्याचा धोरणात्मक ननणगय घेतला आहे , हे ही खरे
आहे काय,

(५) असल्यास, सदरचा धोरणात्मक ननणगय ववचारात घेता, ठाणे येथे ककगरोग
रुग्णालय

िभारण्याबाबत

सदयस्स्थती काय आहे ?

शासनाची

भूलमका

काय

आहे

श्री. दे िेंद्र फिणिीस : (१) होय.
(२) होय.

व

त्याबाबतची

(३) ठाणे महानगरपाललकेने ववकास आराखडा रस्त्याचे क्षेत्र (डी.पी.रोड), सुववधा
भूखड
ीं ातन
ू वगळले असन
ू त्याववरुध्द म्हणजेच ववकास आराखडा रस्त्याचे क्षेत्र
(डी.पी.रोड), सुववधा भूखड
ीं ात समाववष् करण्याची मागणी करणारी यातचका
मा.िच्च न्यायालय, मुींब. येथे दाखल करण्यात आली आहे .
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(४) िक्त सुववधा भूखड
ीं ववतरीत करण्यात आलेला नाही.

राज्यात प्रत्येक स्जल््यात र्कमान एक तरी रुग्णालय िभारण्याबाबत

अदयाप कोणताही ननणगय झालेला नाही.

(५) सदर सवु वधा भख
ीं ाऐवजी अन्य भख
ीं ककगरोग रुग्णालयाकरीता आरक्षक्षत
ू ड
ू ड
करण्याबाबतची शक्यता ठाणे महानगरपाललकेमाफगत तपासण्यात येत आहे .
----------------(१८)

*

उल्हासनगर येथील िचऱ्याची समस्या दरू िरणेबाबत
२९१४१

श्री.रविांद्र फाटि : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा

खल
ु ासा करतील काय :(१) िल्हासनगर महानगरपाललकेचे शाींतीनगर येथील डस्म्पींग ग्राऊींड भरल्याने

शहरात कचऱ्याची समस्या ननमागण होऊन नागररकाींच्या जीववतास धोका ननमागण
झाल्याचे माहे डडसेंबर, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशगनास आले आहे , हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, िक्त दठकाणी कचरा कुजन
ू लोकाींच्या जीववतास धोका ननमागण
झाल्याने यासींदभागत शासनाने चौकशी करून कोणती कायगवाही केली वा करण्यात
येत आहे ,

(३) असल्यास, शहरातील कचऱ्याची समस्या सोडववण्यासाठी शासनाने कोणती
िपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फिणिीस : (१), (२) व (३) हे खरे नाही.

सन १९९६-९७ पूवी शाींतीनगर येथील जागेचा डींवपींग ग्राऊींड म्हणन
ू

िल्हासनगर नगरपाललकेमाफगत वापर करण्यात येत होता. तथावप, सन १९९६-९७
पासन
ू शाींतीनगर येथील डींवपींग ग्राऊींडवर कचरा ्ाकण्यात येत नसन
ू तो राणा
रे डीींग कींपनी जवळ म्हारळ गाींव जवळील डींवपींग ग्राऊींडच्या जागेत ्ाकण्यात येत
होता.

परीं तु सदर डींवपींग ग्राऊींडची क्षमता सींपल्याने दस
ु रा पयागय िपलब्ध

नसल्यामुळे ददनाींक ०३/१०/२०१६ पासून खडी मलशन, गायकवाड पाडा येथील
पडीत खाणीत कचरा ्ाकण्यात येत आहे .
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तथावप, िल्हासनगर महानगरपाललकेकडून शहरातील पूणग कचऱ्याची शास्त्रीय

पध्दतीने ववल्हे वा् लावण्यासाठी अणखल भारतीय स्थाननक स्वराज्य सींस्था,

मुींब. याींच्यामाफगत सववस्तर प्रकल्प अहवाल (डी.पी.आर.) तयार करण्याबाबतची
कायगवाही सरु
ु आहे .

कचऱ्यावर प्रर्क्या करण्याकरीता महानगरपाललकेस जागा िपलब्ध करुन

दे ण्याबाबत शासन स्तरावर कायगवाही सरु
ु आहे .
(४) प्रश्न िद्ावत नाही.

-----------------

राज्यात ध्िननप्रदष
ु ण प्रनतबांधि िायद्यान्िये अांमलबजािणी िरण्याबाबत
(१९)

*

२८९३७

अॅि.राहुल नािेिर, श्री.आनांद ठािूर, श्री.हे मांत टिले,

आकिच.अनांत गािगीळ : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील
काय :(१)

राज्यात

ध्वननप्रदर्
ु ण

प्रनतबींधक

कायदयान्वये

कारवा.

करण्यासाठी

राज्यातील सवग पोलीस ठाण्याींमध्ये ध्वननमापक िपकरणे दे ण्यात आलेली आहे त,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, २५ डडसेंबरच्या नाताळ सणापासन
ू राज्यात प्रभावी कारवा. सरु
ु
केली जा.ल अशी ग्वाही शासनाने मा.मब
ींु . िच्च न्यायालयात दे वन
ू ही याबाबत
कोणतीही कायगवाही केली नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याची शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीचे ननषकर्ग काय
आहे त

व

तदनस
ु ार

ध्वननप्रदर्
ू ण

प्रनतबींधक

कायदयान्वये

करण्याबाबत कोणती कारवा. केली वा करण्यात येत आहे ,

अींमलबजावणी

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फिणिीस : (१) होय, हे खरे आहे .

(२) व (३) ददनाींक २५/१२/२०१६ ते ०१/०१/२०१७ या कालावधीत दरू ध्वनी, गस्ती
पथक व ननयींत्रण कक्ष या माध्यमातून ४६ तक्ारी प्राप्त झाल्या.

प्रत्येक

तक्ारीवर तात्काळ दखल घेण्यात आली. परीं तु तक्ारी नोंदववल्या दठकाणी
ध्वनीप्रदर्
ू ण आढळून आले नसल्याने कारवा. करण्यात आली नाही.
तक्ारीपैकी १३ तक्ारीींवर कारवा. करण्यात आली.
सींदभागत गन्
ु हे नोंदववण्यात आले आहे त.

४६

१३ तक्ारीींपक
ै ी ५ तक्ारीींच्या
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मा.िच्च न्यायालयाने वेळोवेळी ददलेल्या ननदे शानुसार राज्यात ध्वनीप्रदर्
ू ण

ननयमाींची अींमलबजावणी करण्याबाबत सवग पोलीस घ्क प्रमुखाींना सच
ू ना
ननगगलमत करण्यात आल्या आहे त.

तसेच ददनाींक २५/१२/२०१६ च्या सणापासन
ू

राज्यात प्रभावी कायगवाही सरु
ु करण्याकरीता िच्च न्यायालयाच्या ननदे शानस
ु ार
पुढीलप्रमाणे सूचना ननगगलमत करण्यात आल्या आहे त.

१) ध्वनीप्रदर्
ू णासींबींधी जनतेमध्ये जनजागत
ृ ी करण्यासाठी पोस््सग, बॅनसग,
लभत्तीपत्रके, तचत्रप्गह
ृ ात स्क्लपदवारे तसेच वत्ृ तपत्रातील जादहरातीदवारे
जनजागत
ृ ी

करण्यात

येत

असून

ध्वनीप्रदर्
ू ण

लशक्षेबाबतची मादहती प्रलसध्द करण्यात आली.

केल्यामळ
ु े

होणा-या

२) ध्वनीप्रदर्
ू णासींदभागतील तक्ारीबाबत प्रातधकृत केलेल्या पोलीस ननररक्षक

दजागच्या अतधका-याींची नावे, पत्ते व इतर तपशील याींची प्रलसध्दी ववववध
माध्यमातन
ू करण्याबाबत ननदे श ददले आहे त.

३) ध्वनीप्रदर्
ू णासींदभागत

राज्यात

एकसूत्रीपणा

आणण्यासाठी

पयागवरण

सींरक्षण अतधननयम १९८६ व ध्वनीप्रदर्
ू ण ननयींत्रण (ननयमन) ननयम

२००० अन्वये कारवा. करण्याकरीता प्रमाणणत कायगप्रणाली (स््ॅ ण्डडग
ऑपरे द्ींग लसस््ीम) कायागस्न्वत करण्यात आली आहे .

४) ध्वनीप्रदर्
ू ण

ननयींत्रणासाठी

करण्यात आली आहे .

(४) प्रश्न िद्ावत नाही.

(२०)

*

राज्यात

सननयींत्रण

सलमतीची

स्थापना

-----------------

मुांबई शहरात िायलललसस िेंद्रे सरु
ु िरण्याबाबत
२९०२७

श्री.आनांदराि पाटील : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा

खल
ु ासा करतील काय :(१) राज्यात मूत्रवपींड ननकामी झाल्यामळ
ु े रुग्णाींना डायलललससचा िपचार त्वरीत

लमळण्यासाठी शहरात ववववध दठकाणी डायलललससची १२ केंद्रे सरु
ु करण्याचा
ननणगय

मब
ींु .

महानगरपाललका

प्रशासनाने

त्यादरम्यान घेतला आहे , हे खरे आहे काय,

माहे

डडसेंबर,

२०१६

मध्ये

वा

(२) असल्यास, या केंद्रादवारे १९९ डायलललसस यींत्राच्या सहाय्याने ३५० रुपयाींहून
कमी शुल्कात रुग्णाींना सेवा लमळणार आहे , तसेच ननवड झालेल्या सींस्थाींवर

डायलललसस यींत्र बसववणे व त्याची दे खभाल दरु
ु स्ती, मनषु यबळ याींची व्यवस्था
करणे बींधनकारक केले आहे , हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, िक्त डायलललसस केंद्रे र्कती कालावधीत कायागस्न्वत करण्यात
येणार आहे त,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फिणिीस : (१) हे खरे आहे .

सावगजननक-खाजगी सहभाग प्रोत्साहन तत्वावरील १२ डायलललसस केंद्रे सरु
ु

करण्यासाठी आवश्यक ननववदा प्रर्क्या पूणग झाली आहे .
(२) हे खरे आहे .

(३) व (४) सदर १२ डायलललसस केंद्रे कायदे शीर प्रर्क्या करुन यथाशीघ्र
कायागस्न्वत करण्यात येणार आहे त.

----------------

िरळी (मब
ांु ई) येथील लव्हग्रोव्ह पांजम्पपग िेंद्रात
(२१)

*

व्हॉल्िच्या खरे दीत गैरव्यिहार झाल्याबाबत

२९०७१

श्रीमती हुस्नबानू खललफे : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मुींब. येथे समद्र
ु ात जाणा-या साींडपाण्यावर पन
ु प्रगर्क्या करण्यासाठी वरळी
(मुींब.) येथील लव्हग्रोव्ह पींस्म्पग केंद्रात १,४०० लम.लम. आकाराचा ना.् गे्
व्हॉल्व बसवला जात असन
ु व्हॉल्वच्या खरे दीत गैरव्यवहार होत असल्याच्या

आरोपामळ
ु े मा.मख्
ु यमींत्री याींनी महापाललका आयुक्त, मुींब. याींना चौकशीचे आदे श
ददले असल्याचे ददनाींक ४ जानेवारी २०१७ रोजी वा त्यासम
ु ारास ननदशगनास आले
आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, मुींब. महानगरपाललकेचे वरळी येथील साींडपाणी पन
ु प्रगर्क्या केंद्र

२५ वर्े जन
ु े असन
ू त्यात सहा पींस्म्पग यींत्रे आहे त ही यींत्रे जुना् झाल्याने ती

बदलण्याची लशफारस मलनन:सारण प्रचालन ववभागाने केली होती, मात्र ही यींत्र
ननकृष् दजागची असल्याची तक्ार आल्यानींतर मा.मख्
ु यमींत्री याींनी चौकशी
करण्याचे आदे श दे ऊनच या खरे दीचा प्रस्ताव स्थायी सलमतीत आणला आहे , हे
ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, िपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून कोणती कायगवाही केली
वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

25
श्री. दे िेंद्र फिणिीस : (१) हे खरे नाही.

मा. मुख्यमींत्री याींनी लव्हग्रोव्ह पींवपींग केंद्रातील १४०० लम.लम. आकाराच्या

ना.फ गे् व्हॉल्वच्या खरे दीतील गैरव्यवहाराववर्यी चौकशी आदे श ददले नसून,
लव्हग्रोव्ह पींवपींग केंद्रासाठी खरे दी करण्यात येणाऱ्या ववववध सींयींत्राींची ननकड
याववर्यी चौकशी करण्याचे आदे श ददले होते.

(२), (३) व (४) लव्हग्रोव्ह पींवपींग केंद्रातील ८ पींवपींग यींत्राींपैकी ३ पींवपींग यींत्रे बींद

असल्यामळ
ु े ती बदलण्याची लशफारस महानगरपाललकेच्या मलनन:सारण प्रचालन
ववभागाने केली होती.

सदर लशफारशीनुसार महानगरपाललकेच्या प्रचललत पध्दतीस अनुसरुन ववदहत

ताींबत्रक ववननदे शाींसह (specifications) ननववदा प्रर्क्या सरु
ु करण्यात आली होती.

परीं त,ु मा. मख्
ु यमींत्री याींनी चौकशीचे आदे श ददल्यानींतर, ववववध सींयींत्राींच्या

ननकडीच्या

अनुर्ींगाने

महानगरपाललकेमाफगत

िच्चस्तरीय सलमतीची स्थापना करण्यात आली.

ददनाींक

१९/०९/२०१६

रोजी

सदर सलमतीने लव्हग्रोव्ह पींवपींग केंद्रातील सवग सींयींत्राींच्या सदय:स्स्थतीचा

आढावा घेऊन केलेल्या लशफारशीनुसार, ८ पींवपींग यींत्राींपक
ै ी ३ पींवपींग यींत्रे
बदलण्याचा प्रस्ताव स्थायी सलमतीपढ
ु े माींडण्यात आला.

सदर यींत्राींच्या खरे दीची कायगवाही सरु
ु असल्यामळ
ु े सदर यींत्रे ननकृष् दजागची

असण्याचा प्रश्न िद्ावत नाही.

----------------व्होळे (ता.पांढरपरू , जज.सोलापरू ) येथील शेतिऱ्याांच्या विद्यत
ु
(२२)

*

मोटारीांचे िायररांग चोरी गेल्याची घटना

२७९२५

श्री.प्रशाांत पररचारि : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा

खल
ु ासा करतील काय :-

(१) व्होळे (ता.पींढरपूर, स्ज.सोलापूर) येथील लभवा नदी काठावरील शेतकऱ्याींच्या
ववदयत
ु मो्ारीींचे वायररींग चोरट्याींनी चोरुन नेल्याचे ददनाींक १३ जानेवारी, २०१७
रोजी वा त्यासुमारास ननदशगनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, यासींबींधी गन्
ु हा दाखल करण्यास करकींब पोललसाींनी ्ाळा्ाळ
केल्याचे ननदशगनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, िपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून मो्ारीींचे वायररींग

चोरणाऱ्या चोराींचा शोध घेणेबाबत व याप्रकरणी गन्
ु हा दाखल करण्यास ्ाळा्ाळ
करणाऱ्या पोललसाींवर कोणती कारवा. केली व करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फिणिीस : (१) होय, हे खरे आहे .

(२) हे खरे नाही. सदर प्रकरणी र्फयागदी याींनी ददलेल्या र्फयागदीवरुन करकींब

पोलीस स््े शन भाग ५ येथे गु.र.नीं. १०/२०१७ भा.दीं .वव.कलम ३७९ प्रमाणे
दद.१३/०१/२०१७ रोजी गन्
ु हा दाखल करण्यात आलेले आहे .
(३)

सदर गन्
ु ्यातील आरोपी अज्ञात

असल्याने

त्याींचा

शोध घेण्याच्या

अनर्
ु ींगाने सदर गन्
ु ्याचा तपास चालू आहे . तसेच सदर गन्
ु हा दाखल करण्यास

कोणताही प्रकारची ्ाळा्ाळ केली नसल्याने व त्याच ददवशी गुन्हा दाखल
करण्यात आला असल्याने कोणत्याही पोलीस कमगचाऱ्यावर कारवा. करण्यात
आलेली नाही.

(४) ववलींब झालेला नाही.

(२३)

*

-----------------

विक्रमगि (जज.पालघर) तालक्
ु यात न्यायालय स्थापन िरणेबाबत
२६८४४

श्री.हे मत
ां
टिले, श्री.धनांजय मुांि,े अॅि.ननरां जन िािखरे ,

श्री.किरण पािसिर, श्री.नरें द्र पाटील, श्री.अननल भोसले, अॅि.जयदे ि गायििाि,
श्री.सुननल तटिरे , श्री.रामराि िििुते, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.आनांद ठािूर,

श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.अमरलसांह पांडित, श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.रविांद्र
फाटि, श्री.जयांत पाटील : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा
करतील काय :(१)

ववक्मगड

(स्ज.पालघर)

तालक्
ु यात न्यायालय स्थापन करण्यास १७
वर्ांपासन
ू शासनाची मींजरू ी असन
ू ही न्यायालय सरु
ु करण्यात आलेले नाही, हे
खरे आहे काय,
(२) असल्यास, िक्त तालुक्यात न्यायालय नसल्याने तेथील नागररकाींना आपल्या

ववववध ववभागातील ख्ले घेऊन जव्हार, वाडा र्कीं वा लभवींडी येथील न्यायालयावर
अवलींबन
ू राहावे लागत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, िपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन िक्त तालुक्यात
न्यायालय सरु
ु करण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. दे िेंद्र फिणिीस : (१) हे खरे नाही.

राज्यातील ववववध दठकाणी न्यायालय स्थापन करण्याबाबतची लशफारस

मा. िच्च न्यायालयाकडून शासनास करण्यात येते. त्यानुसार नवीन न्यायालय
स्थापनेबाबतची कायगवाही शासनाकडून करण्यात येते.

ववक्मगड येथे न्यायालय स्थापनेबाबतचा प्रस्ताव मा.िच्च न्यायालयाकडून

शासनास अदयाप प्राप्त झालेला नाही.

(२) ववक्मगड तालुक्याच्या कायगक्षेत्रातील फौजदारी ख्ले व ददवाणी दावे ददवाणी
न्यायालय, कननषठ स्तर, जव्हार येथे दाखल करण्यात येतात.
(३) िपरोक्त १ प्रमाणे.

(४) प्रश्न िद्ावत नाही.
----------------मुांबई महापाललिेच्या रूग्णालयाांमध्ये राजीि गाांधी जीिनदायी योजनेंतगचत
(२४)

*

रुग्णाांना ननधी मांजरू िरण्यास विलांब होत असल्याबाबत

२७५६१

श्री.विजय ऊफच भाई धगरिर, श्री.सुजजतलसांह ठािूर :

सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) मुींब. महापाललकेच्या अनेक रुग्णालयाींमध्ये रुग्णाींना िपचारासाठी धमगदाय
सींस्थाींकडून

जमवलेला

ननधी

राजीव

गाींधी

जीवनदायी

योजनेमध्ये

मींजूर

करण्यासाठी भाभा रुग्णालयामध्ये असींख्य फेऱ्या मारावे लागत असल्याचे
ननदशगनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, गरीब व गरजू रुग्णाींसाठी सरु
ु करण्यात आलेली ही योजना
िपनगरीय व नवीन बाींधलेल्या रुग्णालयाींमध्ये अजन
ू ही िपलब्ध नाही, हे ही खरे
आहे काय,
(३)

असल्यास,

या

रुग्णाींना

धमगदाय

सींस्थाींकडून

मदत

लमळण्यासाठी

रुग्णालयाकडून महागडे और्धे ललहून ददली जात असल्याचे दे खील ननदशगनास
आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, िपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यानुसार
सदर योजना मब
ींु .तील महापाललकेच्या सवग रुग्णालयात राबववण्याबाबत कोणती
कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. दे िेंद्र फिणिीस : (१) हे खरे नाही.

(२) राजीव गाींधी जीवनदायी योजनेच्या ननकर्ानुसार, मुींब.तील खालील ९
िपनगरीय रुग्णालयाींत राजीव गाींधी जीवनदायी आरोग्य योजना सरु
ु आहे :









के. बी. भाभा रुग्णालय (वाींद्रे)

व्ही. एन. दे सा. रुग्णालय (साींताक्ुझ)
म. वा. दे सा. रुग्णालय (मालाड)
भगवती रुग्णालय (बोरीवली)

के. बी. भाभा रुग्णालय (कुलाग)
पीं. म. मो. मालवीय शताब्दी रुग्णालय (गोवींडी)
राजावाडी रुग्णालय (घा्कोपर)
स्वा. वव. दा. सावरकर रुग्णालय (मुलुींड)
म. तु. अगरवाल रुग्णालय (मुलुींड)

तथावप, भारतरत्न डॉ. बाबासाहे ब आींबेडकर मनपा सवगसाधारण रुग्णालय
(काींददवली), लसध्दाथग रुग्णालय (गोरे गाींव) व सन २०१३ मध्ये नव्याने बाींधण्यात

आलेल्या जोगेश्वरी (पव
ू )ग येथील दहींदह्र
ु दयसम्रा् बाळासाहे ब ठाकरे रामा केअर
महानगरपाललका रुग्णालयात राजीव गाींधी जीवनदायी योजना अदयाप सरु
ु नाही
ही वस्तस्ु स्थती आहे .
(३) हे खरे नाही.

िपनगरीय रुग्णालयाींतील गरीब व गरजू रुग्णाींना आवश्यक असणारी व
वैदयकीय अतधकाऱ्याींनी ललहून ददलेली और्धे महानगरपाललकेच्या और्ध
अनुसच
ू ीमधन
ू रुग्णालयाींमाफगत पुरववली जातात.
अस्स्थव्यींग

शल्यर्क्येसाठी

रुग्णाींसाठी

आवश्यक

असणारे

सादहत्य

(इम्प्लाीं्स) महानगरपाललकेच्या अनुसच
ू ीवर िपलब्ध नसल्यामुळे सदर सादहत्य
रुग्णाींना राजीव गाींधी जीवनदायी आरोग्य योजनेच्या अींतगगत अनस
ु च
ू ीतील
कींत्रा्दाराींमाफगत िपलब्ध करुन दे ण्यात येते. तथावप, त्यासाठी रुग्णाींना कोणतेही
शुल्क आकारले जात नाही.
तसेच, महानगरपाललकेच्या प्रमुख रुग्णालयाींमध्ये
रुग्णाींना और्धोपचार मोफत ददला जातो.

िपचार घेणाऱ्या

(४) व (५) भारतरत्न डॉ. बाबासाहे ब आींबेडकर मनपा सवगसाधारण रुग्णालय
(काींददवली), लसध्दाथग रुग्णालय (गोरे गाींव) तसेच, जोगेश्वरी (पूव)ग येथील
दहींदह्र
ु दयसम्रा् बाळासाहे ब ठाकरे रामा केअर महानगरपाललका रुग्णालयात येथे
राजीव गाींधी जीवनदायी आरोग्य योजना सुरु करण्याबाबत कायगवाही करण्यात
येत आहे .

-----------------
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पुणे महापाललिेने लमळितिराच्या थिबािी िसल
ू ीसाठी राबविलेल्या
अभय योजनेच्या जाहहरातीत गैरव्यिहार झाल्याबाबत
(२५)

*

२६८१८

श्री.अननल

पािसिर, श्री.नरें द्र पाटील :
करतील काय :-

भोसले,

अॅि.जयदे ि

गायििाि,

श्री.किरण

सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा

(१) पुणे महापाललकेने लमळकतकराच्या थकबाकी वसूलीसाठी राबववलेल्या अभय
योजनेच्या जादहरातीसाठी भाडेतत्वावर घेतलेल्या केवळ १५ ररक्षाींसाठी सम
ु ारे

रुपये ४८ लाख भाडे अदा केल्याचे माहे जानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान
ननदशगनास आली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, मागील चार मदहन्याींसाठी मोठया प्रमाणात भाडे ददल्याने यामध्ये
गैरव्यवहार झाल्याचे ननदशगनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, िक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीचे
ननषकर्ग काय आहे त व त्यानस
ु ार दोर्ीींवर कोणती कारवा. केली वा करण्यात येत
आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फिणिीस : (१) व (२) लमळकत कर वसूली व भरणा करण्यासाठी
नागररकाींना प्रबोधन व आवाहन करण्यासाठी पण
ु े महानगरपाललकेमाफगत रीतसर
ऑनला.न जाहीर ननववदा मागवून भाडेतत्वावर १५ ररक्षा िपलब्ध करून घेण्यात
आल्या होत्या.

ररक्षा िपलब्ध करून घेणे तसेच वाहनचालक, इींधन, अपघात, बबघाड

दे खभाल, दरू
ु स्ती, ध्वनीक्षेपण यींत्रणा .. खचागसाठी एकूण रु. ४८,०६,०००/- या
रक्कमेपक
ै ी रूपये १९,८४,५००/- चे बबल अदा करण्यात आले असून
रूपये २८,२१,५००/- अदा करावयाचे आहे त.
(३) प्रश्न िद्ावत नाही.
(४) प्रश्न िद्ावत नाही.

---------------------

30
नालशि शहर तसेच जजल््यात विविध हठिाणी
(२६)

*

मांहदरात होत असलेल्या चोरीच्या घटना

२७५५१

िॉ.अपि
ू च हहरे : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा

खल
ु ासा करतील काय :(१) नालशक शहर पररसरात तसेच स्जल््यात ववववध दठकाणी माहे डडसेंबर, २०१६
व जानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान चोरट्याींनी ववववध मींददराींना लक्ष्य

करून मींददरातन
ू सादहत्य, दातगने व दान पे्ीतील हजारोची रक्कम चोरून
नेल्याचे ननदशगनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, नालशक रोड, िपनगर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत, दे वळाली गाींव
येथे श्री म्हसोबा महाराज व सायखेडा रोडवरील दग
ु ागदेवीचे ऐनतहालसक मींददर,
नवश्या गणपती मींददराचे आवारातुन वपतळी घीं्ा व सादहत्य तसेच मालेगाींव

येथील वधगमान नगर भागातील सींभवनाथ जैन मींददराची दानपे्ी फोडणे,
त्याचप्रमाणे ओझर येथील मारुती मींददरातील दान पे्ी फोडणे, अशा ववववध
दठकाणी चोरीींच्या घ्ना घडल्याप्रकरणी पोललसाींनी तपास केला आहे काय,

(३) असल्यास, तपासात काय ननषपन्न झाले व चोरट्याींना अ्क करून मद्द
े ाल
ु म
हस्तगत करण्यात आला आहे काय तसेच अशा घ्नाींना प्रनतबींध घालणेबाबत
शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फिणिीस : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) होय,
आहे त.

सदर बाबत नालशक स्जल््यात व शहरात खालील प्रमाणे गुन्हे दाखल

(१) ओझर पोलीस ठाणे गु.र.नीं. ७/२०१७ भा.दीं .वव.कलम ४५७,३८०.

(२) नाींदगाींव पोलीस ठाणे गु.र.नीं. ७/२०१७ भा.दीं .वव.कलम ४५७,३८०.

(३) मालेगाींव पोलीस ठाणे गु.र.नीं. २८०/२०१६ भा.दीं .वव.कलम ४५७,३८०.
(४) गींगापूर पोलीस ठाणे गु.र.नीं. २५९/२०१६ भा.दीं .वव.कलम ३७९.

(५) नालशक रोड पोलीस ठाणे ग.ु र.नीं. ६४६/२०१६ भा.दीं .वव.कलम ४५४,४५७,३८०.
(६) िपनगर पोलीस ठाणे गु.र.नीं. ०६/२०१७ भा.दीं .वव.कलम ४५४,४५७,३८०.

(७) सरकारवाडा पोलीस ठाणे गु.र.नीं. ३५/२०१७ भा.दीं .वव.कलम ४५५,३८०,३४.
(८) आडगाींव पोलीस ठाणे गु.र.नीं. २०४/२०१६ भा.दीं .वव.कलम ४५७,३८०.
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(३) गु.र.नीं. २५९/२०१६ या गुन््यात २ आरोपीींना अ्क करुन ६,२००/- रुपयाींचा
मुद्देमाल हस्तगत करण्यात आला आहे . गु.र.नीं. ६४६/२०१६ या गन्
ु ्यात २

आरोपीींना अ्क करुन १,५००/- रुपयाचा मद्द
ु ेमाल हस्तगत करण्यात आला आहे .
ग.ु र.नीं. ०६/२०१७ या गन्
ु ्यात १ आरोपीींना अ्क करुन १०,०००/- रुपयाींचा
मुद्देमाल हस्तगत करण्यात आला आहे . गु.र.नीं. २८०/२०१६ या गन्
ु ्यात ४
आरोपीींना अ्क करुन ९,१८०/- रुपयाींचा मद्द
ु ेमाल हस्तगत करण्यात आला आहे .
तसेच िवगरीत गन्
ु ्याींचा तपास चालु आहे .

अशा प्रकारचे गुन्हे घडू नये याकरीता नालशक शहरातील सवग मींददराच्या

प्रशासकाना सीसी्ीव्ही कॅमेरे बसववण्याबाबत व सुरक्षा रक्षक नेमण्याबाबत

सुचना दे ण्यात आल्या आहे त. नालशक शहरातील मींददराच्या पररसरात मे्ल
डड्े क््र बसववण्यात आले असन
ू साध्या गणवेशातील पोलस् साींची पायी पेरोललींग
वाढववण्यात आली आहे .

(४) ववलींब झालेला नाही.

(२७)

*

पािसिर,

-----------------

राज्यातील सफाई िामगाराांना किमान िेतन दे ण्याबाबत
२८४५१

श्री.ख्िाजा बेग, श्री.सुननल तटिरे , श्री.हे मांत टिले, श्री.किरण

श्री.आनांद

ठािूर,

श्री.रामराि

िििुते,

श्री.अननल

भोसले,

श्री.अब्दल्
ांु ,े
ु लाखान दरु ाचणी, श्री.सनतश चव्हाण, श्री.प्रिाश गजलभये, श्री.धनांजय मि

श्री.अमरलसांह पांडित, अॅि.ननरां जन िािखरे , श्री.सुजजतलसांह ठािूर : सन्माननीय
िामगार मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यातील सफा. कामगाराींना र्कमान वेतन दे ण्याचे शासनाने ददनाींक

२४ फेब्रव
ु ारी, २०१५ रोजी मान्य करुनही अदयाप लमळत नसल्याने सफा.

कामगाराींनी ददनाींक ६ जानेवारी, २०१७ रोजी वा त्यासुमारास आझाद मैदान,
मुींब. येथे मोचाग काढून धरणे आींदोलन केले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर राज्यातील सफा. कामगाराींना र्कमान वेतन दे ण्याचे मान्य
करुनही थकीत ठे वण्याची कारणे काय आहे त,

(३) असल्यास, िपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत

काय आढळून आले व तदनुसार राज्यातील सफा. कामगाराींना मान्य केलेल्या
ददनाींकापासून र्कमान वेतन दे णेबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत
आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. सांभाजी पाटील-ननलांगेिर : (१) होय, हे खरे आहे .

(२) व (३) कामगार ववभागाने ददनाींक २४/२/२०१५ रोजी स्थाननक स्वराज्य सींस्था

(ग्रामपींचायत वगळून) या अनुसतू चत िदयोगातील र्कमान वेतनाची अतधसूचना
ननगगलमत केली असन
ू नगरववकास ववभागाने ददनाींक २२/१/२०१६ रोजी पररपत्रक
काढून ददनाींक २४/२/२०१५ रोजीच्या अतधसूचनेची का्े कोर
करणेबाबत महानगरपाललका /नगरपाललकाींना ननदे लशत केले आहे .
मब
ींु ., ठाणे, नालशक महानगरपाललकेतील घनकचरा
कींत्रा्ी कामगाराींना र्कमान वेतन व इतर कायदे शीर
नसल्याबाबतच्या तक्ारी प्राप्त झाल्या.

अींमलबजावणी

व्यवस्थापनातील
सवु वधा

लमळत

त्यानर्
ु ींगाने मा.मींत्री (कामगार) याींच्या अध्यक्षतेखाली ददनाींक १९/०८/२०१६

रोजी आयोस्जत बैठकीत महानगरपाललकेतील कींत्रा्ी पध्दतीने काम करणाऱ्या
सेवाभावी सींस्था व कींत्रा्दार याींना ददनाींक २४/०२/२०१५ रोजीच्या अतधसच
ू नेची
अींमलबजावणी करण्याचे ननदे श दे ण्यात आले.

त्यानर्
ु ींगाने बह
ुीं ., ठाणे, नालशक येथील महानगरपाललकेतील कींत्रा्ी
ृ न्मब

सफा. कामगाराींना नोव्हें बर, २०१६ पासन
ू सुधाररत र्कमान वेतन दराप्रमाणे वेतन

दे णे सरु
ु केले आहे . तथावप, कल्याण-डोंबबवली व िल्हासनगर महानगरपाललका

याींनी अदयापपयंत सध
दोन्ही
ु ारीत दराने र्कमान वेतन लागू केले नसन
ू
महानगरपाललकाींवर त्यानुर्ींगाने ख्ले दाखल करण्यात आले आहे त.
तसेच

नालशक

महानगरपाललकेने

त्याींच्याकडील

४८९

कींत्रा्ी

सफा.

कामगाराींना र्कमान वेतनातील फरकापो्ी रुपये ४,३२,६०,५४२/- वा्प केले आहे .
ऊवगररत महानगरपाललका/नगरपाललकाींनी त्याींच्याकडील कींत्रा्ी सफा. कामगाराींना

सुधाररत र्कमान वेतन दराप्रमाणे वेतन दयावे यासाठी कामगार आयुक्त
कायागलयामाफगत पाठपुरावा सरु
ु आहे .
(४) प्रश्न िद्ावत नाही.
-----------------

येिला (जज.नालशि) शहरातील भुयारी गटार योजनेसाठी ननधी मांजुर िरण्याबाबत
(२८)

*

२७१८३

श्री.जयिांतराि जाधि :

ताराांकित प्रश्न क्रमाांि १४९५८ ला

हदनाांि ६ एवप्रल, २०१६ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत : सन्माननीय
मुख्यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) येवला (स्ज.नालशक) शहरातील भुयारी ग्ार योजनेसाठी सव
ु णग जयींती
नगरोत्थान महालभयान मधन
ननधी मींजुरीसाठी नगरपररर्द प्रशासन
ू
सींचालनालयाने ददनाींक २६ जून, २०१५ रोजी वा त्यासुमारास शासनाकडे प्रस्ताव
सादर केलेला आहे , हे खरे आहे काय,
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(२)

असल्यास,

या

प्रकल्पाला

केंद्र

शासनाची

मींजरु ी

लमळण्या

अगोदरच

नगरपररर्दे ने काम सरु
ु केले असले तरी येवला शहरात भुयारी ग्ार योजनेसाठी
ननधी मींजूर केला नसल्यामळ
ु े अदयापपयंत ननववदा काढण्यात आल्या नाहीत, हे
ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या प्रकरणी तातडीने ननधी मींजूर करुन भुयारी ग्ाराचे काम सरु
ु
करण्याबाबत शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फिणिीस : (१), (२), (३) व (४)
येवला



नगरपररर्दे चा

भय
ु ारी

ग्ार

प्रकल्प

केंद्र

शासनाच्या

युआयडीएसएसएम्ी या योजनेअत
ीं गगत केंद्र शासनाकडे सादर करण्यात
आला होता.

तथावप सदर प्रकल्पास ददलेली मान्यता केंद्र शासनाने रद्द केल्याने



यआ
ु यडीएसएसएम्ी योजनेतन
ू ननधी िपलब्ध झाला नाही.

केंद्र शासनाकडून ननधी लमळण्यापव
ू ीच नगरपररर्दे ने सदर कामाची



ननववदा काढून काम सरु
ु केले.

सदर प्रकल्प सव
ु णग जयींती नगरोत्थान महालभयानातन
ू मींजुर करण्याचा



प्रस्ताव नगरपररर्द प्रशासन सींचालनालयाने शासनास सादर केला आहे .

मात्र हा प्रकल्प नव्याने मींजरु करताना पन्
ु हा ननववदा प्रर्क्या राबवावी



लागणार असून अगोदरच सुरु केलेल्या कामासाठी शासनाकडुन ननधी
अनुज्ञय
े राहणार नाही.

-----------------

हटटिाळा (पि
ु )च , (जज.ठाणे) येथे चाम्पस ग्रप
ु या वििासिािर िारिाई िरणेबाबत
(२९)

*

२९०५०

श्री.सुभाष झाांबि : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा

खल
ु ासा करतील काय :(१) द््वाळा (पुव)ग , (स्ज.ठाणे) येथे चाम्स ग्रुप या ववकासकाने चाम्स पॅराडा.ज
या नावाने काही इमारती बाींधल्या असून या इमारतीच्या जागेत पव
ू ी मोठे
असलेले लशव मींदीर तोडण्यात येवन
त्यादठकाणी एक छो्े
ू

मींददर बाींधन
ू

मींददराच्या वाढीव च्. क्षेत्राचा अवैध वापर केला तसेच येथील ‘बी’ इमारतीमधन
ू

एक वर्ागच्या कालावधीतच गळती सरु
ु झाली असल्याचे माहे जानेवारी, २०१७
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशगनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, िपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत

काय आढळून आले, त्यानस
ु ार सदरहू ववकासकावर कोणती कारवा. केली वा
करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फिणिीस : (१) हे खरे नाही,

कल्याण-डोंबबवली महानगरपाललकेकडून प्राप्त मादहतीनुसार सदर इमारतीचे

नकाशे मींजूर करण्यापव
ू ी तालुका ननररक्षक, भूमी अलभलेख याींच्याकडील सवेक्षण
नकाशात त्या दठकाणी मींददर असल्याची कोणतीही नोंद नाही.

या सींकुलातील ‘बी’ इमारतीमधून गळती होत असल्याबाबतची कोणतीही

तक्ार माहे जानेवारी, २०१७ वा त्यासम
ु ारास महानगरपाललकेस प्राप्त झाली
नसल्याचे आयुक्त, कल्याण-डोंबबवली महानगरपाललका याींनी कळववले आहे ,
(२) व (३) प्रश्न िद्ावत नाही.

-----------------

ठाणे जजल्हा महापाललिेतील शहराांच्या वपण्याच्या पाण्याच्या
(३०)

*

पाण्याची समस्या सोिविण्याबाबत

२६७६१

श्री.सांजय दत्त, श्री.नरें द्र पाटील, श्री.धनांजय मुांि,े श्री.सनु नल

तटिरे , श्री.हे मांत टिले, श्री.किरण पािसिर, श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.अमरलसांह
पांडित, अॅि.ननरां जन िािखरे , श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.अननल भोसले,
श्री.अमररशभाई पटे ल : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील
काय :-

(१) ठाणे, कल्याण-डोंबबवली, लभवींडी, िल्हासनगर, अींबरनाथ-बदलापूर या शहराींची
पाण्याची गरज १३०७ दशलक्ष ली्र आहे . मात्र, सध्या भातसा, तानसा,
वैतरणा, बारवी, तचखलोली आणण शहाड ्े मघरमधन
ू १२१२ ली्र पाणी लमळत
असल्याने तसेच वाढते शहरीकरण आणण नव्याने ववकलसत होणाऱ्या ित्तींग
ु
वसाहतीींमळ
े
या
पररसरात
वपण्याचा
पाण्याची
समस्या
ननमाग
ण
झाली
आहे
,
हे
खरे
ु
आहे काय,
(२) असल्यास, ठाणे स्जल्हयातील लोकसींख्या व ्ोलेजींग इमारतीमध्ये सतत

वाढ होत असल्याने तेथील नागररकाींना पाणी परु वठयाचे ननयोजन महानगर
पाललकेला करता येत नसल्याने पाणी परु वठयाच्या धोरणाबाबत ३ आठवडयात
प्रनतज्ञापत्र सादर करण्याचे आदे श मा.न्यायालयाने महानगरपाललकेला माहे
जानेवारी, २०१७ च्या नतसऱ्या सप्ताहात ददले आहे त, हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, िपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून ठाणे शहरातील वपण्याच्या
पाण्याचा प्रश्न सोडववण्याबाबत व पाण्याचे योग्य ननयोजन करणेबाबत कोणती
कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फिणिीस : (१) ठाणे स्जल््यातील ठाणे, कल्याण-डोंबबवली, लभवींडी-

ननजामपूर, िल्हासनगर, अींबरनाथ व बदलापूर या शहराींची सध्याची पाण्याची
गरज ११८१ द.ल.लल. इतकी आहे .
सदर

शहराींना

िल्हास

नदी,

तचखलोली

धरण,

भोज

धरण,

स््े म

प्रातधकरण, महाराषर औदयोतगक महामींडळ व अन्य योजनाींतन
ू ११७६ द.ल.लल.
पाणी परु वठा िपलब्ध करण्यात येत आहे .

वाढत्या शहरीकरणामळ
ु े व नव्याने ववकलसत होणाऱ्या वसाहतीमळ
ु े पाण्याची

गरज वाढत आहे , हे खरे आहे .

(२) जनदहत यातचका क्.३६/२०१६ च्या अनर्
ु ींगाने ठाणे शहरातील पाण्याची

समस्या व यातचकाकत्यागने दाखल केलेल्या मद्द
ु याींच्या अनर्
ु ींगाने सववस्तर
प्रनतज्ञापत्र दाखल करणेबाबत मा.िच्च न्यायालयाने ददनाींक २० जानेवारी, २०१७
रोजी ठाणे महानगरपाललकेस आदे श ददलेले आहे त.

(३) व (४) मा.िच्च न्यायालयाच्या आदे शानुसार ठाणे महानगरपाललकेकडून
सववस्तर प्रनतज्ञापत्र दाखल करण्यात येत आहे .
-----------------

(३१)

*

मुांबईतील प्रलांबबत असलेल्या झोपिपट्टी पन
ु विचिास
योजनाांचा लललाि िरण्याबाबत

२६७९५

श्री.किरण पािसिर, श्री.धनांजय मुांि,े श्री.नरें द्र पाटील,

श्री.हे मांत टिले, श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.अमरलसांह पांडित, अॅि.ननरां जन िािखरे ,

श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.अननल भोसले, श्री.जनादच न चाांदरू िर, अॅि.राहुल
नािेिर, श्री.आनांद ठािूर, प्रा.जोगेन्द्र ििािे : सन्माननीय गह
ु ील
ृ ननमाचण मां्ी पढ
गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मुींब.तील ४० लाख झोपडपट्टीवालसयाींना घरे लमळावी याकरीता स्थापन
झालेल्या झोपडपट्टी पन
ु वगसन प्रातधकरणातील प्रगती नसलेल्या ११४ झोपु
योजनाींचा लललाव करण्याची बाब शासनाच्या ववचाराधीन असल्याचे तसेच
पुनववगकास प्रकल्प रखडववणा-या ववकासकाींना झोपडपट्टी पुनववगकास प्रातधकरणाने
नो्ीस पाठववण्याचा ननणगय घेतला असल्याचे माहे डडसेंबर, २०१६ मध्ये वा
त्यादरम्यान ननदशगनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, यापैकी काही योजना २५ वर्ांपासून रखडल्याचे ननदशगनास आले

असून पन
ु ववगकास प्रकल्प रखडल्याने लोकाींना १५-२० वर्े सींक्मण लशबबरात रहावे
लागत असल्याने अशा दोर्ी ववकासकाववरुध्द शासनाने कोणती कारवा. केली वा
करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. प्रिाश महे ता : (१) महाराषर झोपडपट्टी क्षेत्र (सु.नन.व पु.) अतधननयम, १९७१
मध्ये झोपडपट्टी पुनवगसन योजनाींचा लललाव करण्याची तरतद
ु नाही.
मुींब.तील

झोपडपट्टी

पन
ु वगसन

योजनेंतगगत

प्रगती

नसलेल्या

व

तथावप,
प्रकल्प

रखडववणाऱ्या एकूण १२४ ववकासकाींना महाराषर झोपडपट्टी क्षेत्र (सु.नन.व पु.)

अतधननयम १९७१ चे कलम १३(२) अन्वये झोपडपट्टी पन
ु वगसन प्रातधकरणामाफगत
नो्ीसा दे ण्यात आल्या आहे त.

(२) व (३) िपरोक्त नमूद केल्यानुसार नो्ीसा दे ण्यात आलेल्या एकूण १२४
ववकासकाींपक
ै ी २ प्रकरणे न्यायप्रववषठ असल्याने या २ ववकासकाींना पाठववलेल्या
नो्ीसा

प्रातधकरणाकडून

मागे

घेण्यात

आल्या

आहे त.

िवगररत

१२२

ववकासकाींकडून त्याबाबतचा लेखी खल
ु ासा प्राप्त झाल्यानींतर ननयमानस
ु ार योग्य
ती

कायगवाही

करण्याचे

झो.पु.

प्रातधकरण

-----------------

स्तरावर

प्रस्ताववत

आहे .

मांब
ु ईतील मान्यता प्रा्त प्राथलमि ि माध्यलमि शाळाांची अनधधिृत बाांधिामे ि
ताब्यात असलेल्या जागा ननयलमत िरण्याबाबत
(३२)

*

२८५११

श्री.िवपल पाटील : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पुढील गोष्ीींचा

खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मींब
ु .तील मान्यताप्राप्त अतधकृत प्राथलमक व माध्यलमक शाळाींची अनतधकृत
बाींधकामे आणण या शाळाींच्या वापरात व ताब्यात असलेल्या जागा ननयलमत
करण्याची आवश्यकता असल्याने अशा सवग जागाींना नव्या ववकास आराखडयात
(डीपी) शैक्षणणक आरक्षण लमळावे अशी ववववध लशक्षण सींस्थाींनी आणण
लोकप्रनतननधीींनी मागणी केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, शाळा व लशक्षण सींस्थाींच्या ताब्यातील व वापरातील जागाींवर
शैक्षणणक आरक्षण जादहर करुन त्याींना चार एफएसआय (पैकी दोन एफएसआय
ववक्ी योग्य) दे ण्याचा शासनाचा ववचार आहे काय,
(३) असल्यास, याबाबतचे शासनाचे धोरण काय,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. दे िेंद्र फिणिीस : (१) यासींदभागत लोकप्रनतननधीनी ववधीमींडळामध्ये ताराींर्कत
प्रश्न तसेच लक्षवेधी सूचनेदवारे तशी मागणी केलेली आहे .
(२)

ते

(४)

बह
ुीं . क्षेत्राची
ृ न्मब

सध
ु ाररत

प्रारुप

ववकास योजना

बह
ुीं .
ृ न्मब

महानगरपाललकेकडून प्रलसध्द झालेली असन
वैधाननक कायगवाही पण
ू
ू ग होवन
ू
शासनास मींजूरीसाठी सादर होणार आहे . सबब मींजूर ववकास योजनेमध्ये सदर
शाळाींच्या

बाींधकामाच्या अनर्
ु ींगाने काही अडचणी असतील तर त्या सध
ु ाररत

प्रारुप ववकास योजनेमध्ये दरु
ु ींगाने
ु स्त (सीआरझेड क्षेत्र वगळता) करणेच्या अनर्
शासन प्रयत्नशील आहे .
बह
ृ न्मुींब.

ववकास

ननयींत्रण

ननयमावलीतील

प्रयोजनाथग असलेल्या स्वतींत्र भूखड
ीं ामध्ये

तरतूदीनुसार

शैक्षणणक

शैक्षणणक कारणासाठी ३०० ्क्के

इतका अनतररक्त च्. क्षेत्र ननदे शाींक िपलब्ध आहे . झोपडपट्टी पन
ु वसगन

योजनेंतगगत शाळा व त्यालगतचा भूखड
ीं हा पन
ु वसगन योजनेपासन
ू स्वतींत्र दशगववता

येत नसल्याने ववदयमान शाळे चे क्षेत्र व ववकास ननयींत्रण ननयमावलीनुसार
र्कमान आवश्यक क्षेत्र यामधील कमाल क्षेत्र पन
े रहाणार आहे .
ु ववगकासासाठी अनुज्ञय
-----------------

सरु जागि (ता.एटापल्ली, जज.गिधचरोली) पहािािर
(३३)

*

निलिाद्याांनी िाहनाांची िेलेली जाळपोळ

२८७९५

श्री.लमतेश भाांगडिया, प्रा.अननल सोले : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

सुरजागड

(ता.ए्ापल्ली,

स्ज.गडतचरोली)

पहाडावर

४०

वाहनाींची

नक्षलवादयाींनी जाळपोळ केल्याची घ्ना ददनाींक २३ डडसेंबर, २०१६ रोजी वा
त्यासुमारास घडली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सरु जागड पहाडीपासन
ू केवळ तीन ते चार र्कलोमी्र अींतरावर
पोलीस ठाणे व सी.आर.पी.एफ.च्या चार चौकी तैनात आहे त, हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, सदर घ्नेची मादहती येथील पोलीस ठाणे व सी.आर.पी.एफ.च्या
चार चौकीींना िपलब्ध झालेली नाही, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, या भागातील पोलीस यींत्रणा आधनु नक शस्त्र तसेच मादहती
यींत्रणेनी सुसज्ज करण्याबाबत शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. दे िेंद्र फिणिीस : (१) होय, हे खरे आहे .

(२) घ्नास्थळ तालक
ु ा व पोलीस ठाण्यापासन
ू २० र्कलोमी्र पव
ू ेस असन
ू
घ्नास्थळापासन
ू ५ र्कलोमी्र पस्श्चमेस सशस्त्र पोलीस दरू क्षेत्र हे डरी आहे .
तर २२ र्कलोमी्र दक्षक्षण पव
ू ेस गट्टा (जाीं.) सशस्त्र पोलीस दरू क्षेत्र आहे .

घ्नास्थळाच्या ित्तर पव
ू ेस राज्याच्या सीमेलगत क्षेत्रात ५० ते ६० र्कलोमी्र
पररसरात पोलीस ठाणे र्कीं वा सशस्त्र दरू क्षेत्र नाहीत. सदर दोन्ही दठकाणी
पोलीस दलाच्या मदतीकरीता राज्य राखीव पोलीस बलाचे प्लॉ्ुन व
सी.आर.पी.एफ. चे कींपन्या तैनात आहे त.

(३) सुरजाग़ड पररसरात ददनाींक १७/१२/२०१६ व २०/१२/२०१६ रोजी नक्षलसमथगक
व नक्षलप्रणीत सींघ्ना सुरजाग़ड लोहखान प्रकल्पाववरोधात गावक-याींशी बैठक
घेणार असल्याची गुप्त वाताग प्राप्त झाली होती. त्या अनुर्ींगाने ददनाींक २१/१२/२०१६
रोजी सुरजागड पररसरात नक्षलववरोधी अलभयान राबववण्यात आले होते.

ददनाींक २३/१२/२०१६ रोजी मौजे मींगेर गावातील श्री.चींद्र कवडो याींना

नक्षलवादयाींच्या ताब्यात दे ण्यासाठी नक्षलसमथगकाींनी अज्ञात दठकाणी डाींबन
ू
ठे वल्याची गुप्त वाताग लमळाली होती.

सदर मादहतीवरुन पोलीस दरू क्षेत्र हे डरे

येथील पोलीस पथक मींगेर जींगल पररसरात नक्षल शोध मोदहम राबवून पोलीस
दरू क्षेत्रात

परतल्यानींतर

नक्षलवादयाींकडून

आणल्याचे ननदशगनास आले आहे .
(४)

(१)

(२)

(३)

सदर

िल्लेणखत

घ्ना

घडवन
ू

शासनाने नक्षलवादयाींचा मक
ु ाबला करण्यासाठी आवश्यक ती शस्त्रे
व दारुगोळा याबरोबर आधुननक सींपकग व्यवस्था, वाहन व्यवस्था,
भुसूरुींग प्रनतबींधक वाहने व हे ललकॉप््र िपलब्ध करुन ददले आहे त.
स्जल््यातील नक्षलवादयाींच्या कारवायाींवर अींकुश लावण्यासाठी
स्जल्हा पोलीस तसेच केंद्रीय राखीव पोलीस बल याींच्या माध्यमातन
ू
नक्षलववरोधी अलभयान राबववण्यात येते.

स्जल््यात नक्षलववरोधी कृतीकररता केंद्रीय राखीव पोलीस बलाच्या
ब्ाललयन, कोब्रा ब्ाललयन, राज्य राखीव पोलीस बलाच्या कींपन्या
व स्जल्हा पोलीस दल तसेच सी-६० च्या तक
ु ड्या तैनात करण्यात
आल्या आहे त. जवानाींना यद्ध
ु प्रलशक्षण दे ण्यासाठी व्यवस्था करण्यात

आली आहे . नक्षलववरोधी शोध अलभयान, गस्त, ना.् ॲम्बुश,
नाकाबींदी यामळ
ु े नक्षलवादयाींच्या हालचालीींवर प्रनतबींध आणण्यात
येत आहे .

(५) प्रश्न िद्ावत नाही.

-----------------
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लभिांिी येथे सरु ळीत पाणीपरु िठा िरण्याबाबत
(३४)

*

२८२४९

श्री.अशोि ऊफच भाई जगताप, श्री.नरें द्र पाटील, श्री.धनांजय

मुांि,े श्री.सनु नल तटिरे , श्री.हे मांत टिले, श्री.किरण पािसिर, श्री.जयिांतराि
जाधि, श्री.अमरलसांह पांडित, अॅि.ननरां जन िािखरे , श्रीमती विद्या चव्हाण,
श्री.अननल भोसले :
काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील

(१) लभवींडी-ननजामपूर महानगरपाललकेने ववववध दठकाणी काही वर्ागपव
ू ी सव्वाबारा
को्ी रुपये खचन
िभारलेल्या पाण्याच्या १६ ्ाक्या आजपयंत कोरडयाच
ूग

असल्याचे ददनाींक २२ जानेवारी, २०१७ रोजी वा त्यासम
ु ारास ननदशगनास आले
आहे , हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

अशाप्रकारे

लभवींडीकराींची

ददशाभूल

करणाऱ्या

महापाललकेचे

अतधकारी व लोकप्रनतननधी याींच्याबद्दल नागररकाींमध्ये असींतोर् ननमागण झालेला
आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, िपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून नागररकाींना मब
ु लक व
सरु ळीत पाणीपरु वठा करण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फिणिीस : (१) हे खरे आहे .

(२) आयुक्त, लभवींडी ननजामपूर शहर महानगरपाललका याींना या प्रकरणी सखोल

चौकशी करून चार आठवड्यात अहवाल सादर करण्याच्या सूचना दे ण्यात आल्या
आहे त.

(३) नागररकाींना पुरेसा व सुरळीत पाणीपुरवठा सनु नस्श्चत करण्यासाठी अमत
ृ

योजनेतन
ू रुपये २०५.५२ को्ीींचा पाणी परु वठा प्रकल्प मींजरु केला आहे . या
योजनेत यापव
ू ी िभारलेल्या पाण्याच्या १६ ्ाक्या िपयोगात आणण्यात येणार
आहे त.

(४) प्रश्न िद्ावत नाही.
-----------------
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ठाणे शहरातील उपिन तलािाच्या पररसरातील लॉजमध्ये
अनधधिृत व्यिसाय सुरु असल्याबाबत

(३५)

*

२७२०७

श्री.शरद रणवपसे, श्री.जगन्नाथ लशांदे : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) ठाणे शहरातील िपवन तलावाच्या चौपा्ीलगत असलेल्या सत्यम लॉजच्या
मालकाने जलमनीखाली तीन मजली तळघर तयार करून त्यात २९० खोल्याींचे

बाींधकाम करुन अनतधकृत व्यवसाय सरु
ु केल्याचे ददनाींक १ डडसेंबर, २०१६ रोजी
वा त्यासम
ु ारास ननदशगनास आले, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

या

पररसरात

अनेक

अनतधकृत

लॉज

सरु
ु

असल्याचे

महापाललकेच्या अनतक्मण ववरोधी मोदहमे दरम्यान आढळून आले आहे , हे ही
खरे आहे काय,

(३) असल्यास, िपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून या गैरप्रकारास
जबाबदार असलेल्या सवग सींबींतधताींववरोधात कोणती कारवाइग केली वा करण्यात
येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फिणिीस : (१) होय.

(२) या पररसरातील सत्यम लॉजसह व इतर

८ बार तसेच अनतधकृत

बाींधकामावर ननषकासनाची कायगवाही करण्यात आली आहे .

(३) या प्रकरणी दोर्ी अतधकारी/कमगचाऱ्याींववरुध्द कारवा. करण्याच्या सूचना
आयुक्त, ठाणे महानगरपाललका याींना दे ण्यात आल्या आहे त.

तसेच या प्रकरणी वतगक नगर पोलीस स्थानकात गुन्हा नोंद करण्यात

आलेला आहे .

(४) प्रश्न िद्ावत नाही.
-----------------
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अांबरनाथ (जज.ठाणे) येथील फॉरे स्ट नािा पररसरातील
िांजम्पपांग ग्राऊांिला लागलेलीआग

(३६)

*

२९२३०

श्री.जनादच न चाांदरू िर : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा

खल
ु ासा करतील काय :(१)

अींबरनाथ

(स्ज.ठाणे)

येथील

फॉरे स््

नाका

पररसरातील

डींस्म्पींग

ग्राऊींडला ददनाींक २ जानेवारी, २०१७ रोजी वा त्यासुमारास आग लागन
ू धुमसत
रादहल्याने

येथील

नागररकाींच्या

आरोग्याचा

ननदशगनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

गींभीर

प्रश्न

ननमागण

झाल्याचे

(२) असल्यास, सदर दठकाणी वारीं वार लागणाऱ्या आगीमळ
ु े नागररकाींना श्वसनाचे

ववकार, डोळे चरु चरु णे, घशात खवखवणे असे त्रास होत असन
ू याबाबत तक्ार
करुनही सींबतीं धत ववभागाचे अतधकारी ्ाळा्ाळ करीत आहे त, हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, िपरोक्त प्रकरणी शासनाने काय कायगवाही केली वा करण्यात येत
आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फिणिीस : (१) व (२) अींबरनाथ येथील फॉरे स्् नाका पररसरातील

सम
ु ारे ३७,००० चौ.मी. क्षेत्रावरील डींस्म्पींग ग्राऊींडमध्ये ववववध दठकाणी ववखरु लेल्या
साधारणत:

४०

चौ.मी.

भागामध्ये

ददनाींक

०२/०१/२०१७

दढगाऱ्यास आग लागल्याचे ननदशगनास आले, हे खरे आहे .

रोजी

कचऱ्याच्या

तथावप, एक तासाच्या कालावधीमध्ये सदरहू आग पुणत
ग : ववझववण्यात
आली. या कालावधीत तात्पुरत्या स्वरुपात धुराचा त्रास झाला असला तरी
त्यामळ
ु े आरोग्याचा प्रश्न ननमागण झाला अशी बाब िद्ावली नाही.
(३)

व

(४)

कचऱ्याची

शास्त्रोक्त

पध्दतीने

ववल्हे वा्

लावण्यासाठी

नगरपररर्दे माफगत त्याींच्या स्वत:च्या मालकीच्या मौजे तचखलौली येथील जागेवर
नव्याने क्षेपणभूमी ववकसीत करण्यात येत आहे .

-----------------
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नागपरू शहरातील धमाचदाय रुग्णालयाििून रुग्णाांिर
योग्य उपचार होत नसल्याबाबत

(३७)

*

२८७१२

श्री.धगरीशचांद्र व्यास, प्रा.अननल सोले : सन्माननीय मुख्यमां्ी

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) नागपरू शहरातील धमागदाय आयक्
ु त याींचेकडे नोंद असलेल्या रुग्णालयात

सवलतीच्या दरात िपचार करण्याची सवु वधा असताना रुग्णाींवर योग्य िपचार न

करता गरजेपेक्षा अतधक कागदपत्राची मागणी करुन त्याींना िपचारापासून वींतचत

ठे वत असल्याचे ददनाींक २० जानेवारी, २०१७ रोजी वा त्यासम
ु ारास ननदशगनास
आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, िपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून अशा रुग्णालयाींवर
कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे तसेच या रुग्णालयाींचे शासन
ऑडी् करणार आहे काय,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फिणिीस : (१) हे खरे नाही.
(२) प्रश्न िद्ावत नाही.
(३) प्रश्न िद्ावत नाही.

-----------------

राज्यातील पदिीधर अांशिालीन िमचचा-याांना
(३८)

*

शासिीय सेिेत सामािन
ू घेण्याबाबत

२६७८९

प्रा.अननल सोले, श्री.लमतेश भाांगडिया : सन्माननीय िौशल्य

वििास ि उद्योजिता मां्ी पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) राज्यातील पदवीधर अींशकालीन कमगचाऱ्याींना शासकीय सेवेत सामावन
ू

घेण्यात यावे यासींदभागत औदयोतगक प्रलशक्षण सींस्था, नागपूर येथे दहवाळी
अतधवेशन, २०१६ दरम्यान मा.कौशल्य ववकास मींत्री याींचे समवेत झालेल्या

बैठकीत त्याींनी ददनाींक १५ फेब्रव
ु ारी, २०१७ रोजीपयंत पदवीधर अींशकालीन
कमगचाऱ्याींची समस्या मागी लावण्याचे आश्वासन ददले होते, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर आश्वासनाची पत
ग ा करणेबाबत शासनाने कोणती कायगवाही
ू त
केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. सांभाजी पाटील-ननलांगेिर : (१) हे अींशत: खरे आहे .

(२) पदवीधर अींशकालीन कमगचा-याींना कींत्रा्ी तत्वावर शासन सेवेत सामावन
ू
घ्यावे र्कीं वा कसे याबाबत प्रशासकीय, ववत्तीय व ववधी ववर्यक बाबी सामान्य

प्रशासन ववभाग, ववत्त ववभाग व ववधी व न्याय ववभागाकडून तपासन
ू घेण्याची
कायगवाही करण्यात येत आहे .
(३) प्रश्न िद्ावत नाही.

----------------िोंढिा बद्र
ु ि
ु (जज.पुणे) पररसरातील बेक्स अँि िेक्स बेिरीला
(३९)

*

लागलेल्या आगीत सहा िामगाराांचा मत्ृ यू झाल्याबाबत

२६७२६

भोसले,

िॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे , आकिच.अनांत गािगीळ, श्री.अननल

अॅि.जयदे ि

गायििाि,

श्री.नरें द्र

पाटील,

श्री.शरद

सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

रणवपसे :

कोंढवा बद्र
ु क
ु (स्ज.पुणे) पररसरातील बेक्स अँड केक्स या बेकरीमध्ये ददनाींक

३० डडसेंबर, २०१६ रोजी वा त्यासुमारास लागलेल्या भीर्ण आगीत बेकरीमध्ये
झोपलेल्या सहा कामगाराींचा गुदमरुन मत्ृ यू झाल्याचे ननदशगनास आले, हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, सदर मत
ृ कामगार परप्राींनतय असल्याने ते पळून जावू नये

यासाठी त्याींना बींददस्त ठे वल्याचे ददनाींक ३ जानेवारी, २०१७ रोजी वा त्यादरम्यान
ननदशगनास आले, हे ही खरे आहे काय?

(३) असल्यास, वपींपरी-तचींचवड शहरातील बेकरी ित्पादन घेणा-या व्यावसानयकाींनी
ननयमाींना डावलन
ू दक
ू या दठकाणी काम करणाऱ्या बहुतेक
ु ाने िभारली असन
कामगाराींची कामगार आयक्
ु ताींच्या कायागलयात नोंद नसल्याचे तसेच या
व्यवसायात सम
ु ारे ३० ते ४० ्क्के कामगार हे वेठबबगारी करत असल्याचे
ननदशगनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, िपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून बेकरी चालक व मालक
याींचेवर कोणती कारवा. केली तसेच मत
ृ कामगाराींच्या कु्ुींबबयाींना आतथगक मदत

दे ण्याबाबत व अशा घ्नाींची पन
ु रावत्ृ ती होऊ नये म्हणन
ू कोणती कायगवाही केली
वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. दे िेंद्र फिणिीस : (१) होय.
(२) हे खरे नाही.

सदरचे बेकरी कामगार हे बेकरी मालकासह सदर बेकरीमध्ये

रात्री िशीरापयंत काम करीत होते व रात्री ते कामगार बेकरीतच झोपत होते.

सदर कामगार सकाळी लवकर िठत नसल्याने बेकरीमालक हे सकाळी लवकर

येऊन बेकरी िघडत असल्याने स्वत: बेकरी िघडण्याकरीता ते बेकरीस रात्री

िशीरा जाताींना बेकरीस बाहे रुन कुलूप लावून जात होते व दस
ु रे ददवशी सकाळी
लवकर येऊन बेकरी िघडत होते. त्यामळ
ु े कामगार हे पळून जाऊ नये याकरीता
आरोपी/बेकरीचे मालक बाहे रुन कुलप
ू लावून जात होते असे गुन्हयाच्या तपासात
ननदशगनास आलेले नाही.

(३) वपींपरी तचींचवड शहरामध्ये २,३०,१३४ इतक्या दक
ु ाने व आस्थापनाींची नोंद
असून महाराषर दक
ु ाने व आस्थापना अतधननयम, १९४८ च्या कलम ७ (१) नुसार
आस्थापनेने आवश्यक कागदपत्रे सादर केल्यानींतर व नोंदणी शल्
ु काचा भरणा
केल्यानींतर ऑनला.न पध्दतीने नोंदणी प्रमाणपत्र ननगगमीत केले जाते.
बेकरीकरीता स्वतींत्रपणे दक
ु ान/आस्थापनाींची नोंदणी केली जात नाही.
प्रमाणपत्रामध्ये कामगार सींख्या नमद
असते परीं तु कामगाराींच्या
ू

नोंदणी
यादीची

अलभलेखात नोंद नसते. त्यामळ
ु े या व्यवसायातील सम
ु ारे ३० ते ४० ्क्के
कामगार वेठबबगारी करीत असल्याचे ननदशगनास आले नाही.

(४) या दघ
ग नेबाबत कोंढवा पो.स््े . येथे गु.र.क्. ५४४/२०१६, भा.दीं .वव. कलम
ु ्
३०४, ३४१, ३४२, ३४ व मुींब. महापाललका अतधननयम कलम ४७८ अन्वये गुन्हा
दाखल करण्यात आलेला आहे .

गुन्हयाच्या तपासात तीन आरोपीींना ( बेक्स अँड

केक्स बेकरी चे मालक/भागीदार) ददनाींक ३०/१२/२०१६ रोजी अ्क करण्यात

आली असन
ू आरोपी न्यायालयीन कोठडीत आहे त तर गन्
ु हयाचा तपास पण
ू ग
झाला असून दोर्ारोपपत्र दाखल करण्याची कायगवाही चालू आहे .
क्षेत्रीय दक
ु ाने ननरीक्षक याींचेमाफगत सींबींधीत आस्थापनेवर ख्ले दाखल

करण्यात आले असन
तसेच मा. कामगार
ू सदर प्रकरण न्यायप्रववष् आहे .
न्यायालय तथा नक
कामगाराींच्या वारसास
ु सानभरपा. आयुक्त याींना मत
ृ
नुकसान भरपा. लमळणेबाबत कामगार आयुक्ताींच्या कायागलयामाफगत कळववण्यात
आलेले आहे .

सदर बेकरीने अन्न सुरक्षा व मानके कायदा, २००६ व ननयम २०११ चे कलम
३१ अन्वये आवश्यक अन्न परवाना न घेता व्यवसाय करीत आढळल्याने
बेकरीच्या भागीदाराींववरुध्द ख्ला दाखल करण्याबाबतची कायगवाही आयुक्त,
अन्न व और्ध प्रशासन याींचे स्तरावर सरु
ु आहे .
(५) प्रश्न िद्ावत नाही.

-----------------
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(४०)

वपांजाळ (ता.िािा, जज.पालघर) प्रिल्पाचे िाम सुरू िरणेबाबत

*

२७०८०

श्री.आनांद ठािूर, श्री.हे मत
ां टिले, अॅि.राहुल नािेिर :

सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मींब
ठे वलेल्या वपींजाळ प्रकल्पास प्रशासकीय
ु . महानगरपाललकेने राखन
ू
मान्यता लमळाल्यानींतरही सदर प्रकल्पाचे काम सुरू करण्यात आले नसल्याचे
माहे जानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशगनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, िक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय

आढळून आले व तदनुसार दे हरजी लसींचन प्रकल्पाची कामे पूणग करून लसींचनाची
व वपण्याचे पाण्याची ्ीं चा. दरू करण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात
येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फिणिीस : (१) हे खरे नाही.

वपींजाळ प्रकल्प मींब
ु . महानगर प्रदे श ववकास प्रातधकरणाऐवजी बह
ु .
ृ न्मींब

महानगरपाललकेतफे ववकलसत करण्याबाबतचा शासन ननणगय ददनाींक १४/०२/२०१३
रोजी जलसींपदा ववभागामाफगत घेण्यात आला.

केंद्रीय जल आयोग, पयागवरण व वन मींत्रालय तसेच, राषरीय वन्यजीव

मींडळ याींच्याकडून परवानगी प्राप्त करण्यासाठी आवश्यक असलेले सुसाध्यता

अहवाल, पयागवरणीय पररणाम ननधागरण अहवाल व जैवववववधता अहवाल पण
ू ग
करण्यात आले आहे त.

तसेच, सदर प्रकल्पाचा सववस्तर प्रकल्प अहवाल व प्रकल्प क्षेत्राचे सीमाींकन

सन २०१७-१८ मध्ये पूणग करुन घेण्यात येणार असन
ू , आवश्यक असलेल्या
ववववध परवानग्या लमळववण्यासाठी महानगरपाललकेमाफगत पाठपुरावा करण्यात
येणार आहे .

(२) व (३) सदर प्रकल्पास परवानगी प्राप्त करण्याची कायगवाही करण्यात येत

असल्याने सदर प्रकरणी चौकशी करण्यात आलेली नाही.

तसेच, दे हरजी लसींचन प्रकल्पास जलसींपदा ववभाग, कोंकण प्रदे श, मुींब.

याींचेकडून ददनाींक १८/०३/२०१६ रोजी पाणी िपलब्धता प्रमाणपत्र प्राप्त झाले
असून, भूसींपादन व सींकल्पतचत्र तयार करण्याची कायगवाही प्रगतीपथावर आहे .
-----------------
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उल्हासनगर येथील औद्योधगि प्रलशिण सांस्थेची (आय.टी.आय.) झालेली दरु िस्था
(४१)

*

२७०१०

श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.हे मत
ां टिले, श्री.किरण पािसिर,

श्री.धनांजय मुांि,े अॅि.ननरां जन िािखरे , श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.नरें द्र पाटील,

श्री.अननल भोसले : सन्माननीय िौशल्य वििास ि उद्योजिता मां्ी पढ
ु ील
गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

िल्हासनगर (स्ज.ठाणे) येथील औदयोतगक प्रलशक्षण सींस्थेची (आय.्ी.आय.)

दरु वस्था झाली असून तेथील ववदयार्थयांना पत्र्याच्या शेडमध्ये लशकववले जाते,

बाकडे नसल्यामळ
ु े जलमनीवर बसन
ु लशक्षण घ्यावे लागते, तसेच तेथे स्वच्छ
वपण्याच्या

पाण्याची

सुववधा

नसणे,

शौचालयाींची

दरु वस्था

असणे,

सींपुणग

सींस्थेसाठी एकच सफा. कमगचारी असणे, लशक्षकाींची सींख्या कमी असणे,

दठकदठकाणी सींरक्षण लभींत पडल्यामळ
ु े आवारात प्राणी सुध्दा आढळतात, अशा

असींख्य अडचणीचा सामना ववदयार्थयांना करावा लागत असल्याचे माहे जानेवारी,
२०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशगनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, िपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून कोणती कायगवाही केली
वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सांभाजी पाटील-ननलांगेिर : (१), (२) व (३) औदयोतगक प्रलशक्षण सींस्था,
िल्हासनगर येथे फक्त इलेक्रॉननक्स हा व्यवसाय यापुवी पत्र्याच्या शेडमध्ये

कायगरत होता. ववदयार्थयांची गैरसोय दरू करण्यासाठी या सींपण
ु ग व्यवसायासाठी
शासकीय

ताींबत्रक

ववदयालय,

िल्हासनगरच्या

नवीन

इमारतीतील

पदहल्या

मजल्यावरील दोन वगगखोल्या िपलब्ध करुन दे ण्यात आल्या आहे त. तेथे
इलेक्रॉननक्स या व्यवसायाचे प्रलशक्षण सुरळीत सुरु आहे .



ववदयार्थयांना बसण्यासाठी बाकडी िपलब्ध आहे त.

औदयोतगक प्रलशक्षण सींस्था, कल्याण व िल्हासनगर या दोन्ही

सींस्थाींसाठी सींयुक्तररत्या पाण्याचा वापर केला जातो. या कररता
िल्हासनगर महापालीकेमाफगत स्वतींत्र जोडण्या घेण्यात आल्या आहे त.
तसेच या दोन्ही सींस्थाींसाठी कुलरचे स्वच्छ पाणी िपलब्ध आहे .


तसेच दोन्ही सींस्थाींसाठी स्वच्छतागह
ृ ाच्या सफा.साठी स्वतींत्र कमगचारी
ननयक्
ु त केले आहे त. त्याींच्यामाफगत सफा.चे काम ननयलमत करण्यात
येते.
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ररक्त असलेली लशल्प-ननदे शकाींची पदे तालसका तत्वावर भरण्यात

आली आहे त. नतन्ही पाळयाींमध्ये प्रलशक्षणार्थयांचे प्रलशक्षण सुरळीत
सुरु आहे .


शासकीय ताींबत्रक ववदयालय, िल्हासनगर पररसरात ज्या दठकाणी
औदयोतगक

प्रलशक्षण

सींस्था,

िल्हासनगर

या

सींस्थेच्या

नवीन

इमारतीचे बाींधकाम सरु
अींदाजे ५० फु्
ु आहे , त्यामागील बाजस
ु
लाींबीची सींरक्षण लभींत, तेथे असलेल्या नाल्यामळ
ु े पडलेली आहे . सदर
लभींतीच्या दरु
ु
ु स्तीसाठी सावगजननक बाींधकाम ववभागाकडे पाठपुरावा सरु
आहे .

(४२)

*

-----------------

मुांबईतील ५६ िसाहतीांचा पन
ु विचिास िरण्याबाबत
२७९३१

अॅि.अननल परब, श्री.जनादच न चाांदरू िर, श्री.शरद रणवपसे :

सन्माननीय गह
ु ासा करतील काय :ृ ननमाचण मां्ी पुढील गोष्ीींचा खल

(१) मुींब.मध्ये असलेल्या ५६ वसाहतीींचा पन
ु ववगकास करण्याच्या मागणीसाठी
म्हाडा कायागलयासमोर ददनाींक २६ डडसेंबर, २०१६ रोजीपासून रदहवाश्याींनी िपोर्ण
सुरु केले, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सदर मागणीसींदभागत मुींब.तील लोकप्रनतननधीींच्या लशष्मींडळाने
मा.गह
ृ ननमागण मींत्री याींची भे् घेऊन ननवेदन ददले आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, िक्त प्रकरणी शासनाने ननणगय घेऊन कायगवाही केली आहे काय,

(४) असल्यास, िक्त कायगवाहीचे स्वरूप काय व मागणीबाबत शासनाची भलू मका
काय आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. प्रिाश महे ता : (१) होय.

(२) या अनर्
ु ींगाने खेरनगर म्हाडा पन
ु ववगकास समन्वय सलमती (नन.) याींचे ददनाींक
०१/०१/२०१७ रोजीचे ननवेदन मींत्री, गह
ृ ननमागण याींना प्राप्त झाले आहे .
(३) व (४) म्हाडाच्या मींब
ु .तील वसाहतीींचा पन
ु ववगकास बह
ु . ववकास ननयींत्रण
ृ न्मींब
ननयमावलीतील ववननयम ३३ (५) मधील तरतद
ु ीनस
ू ार करण्यात येतो. शासनाच्या
नगर ववकास ववभागाने सदर ववननयम ३३(५) मधील तरतुदीमध्ये फेरबदलाची
सूचना ददनाींक ०५/०१/२०१७ रोजी प्रलसध्द करुन जनतेकडून हरकती/सुचना
मागववलेल्या असन
ु , त्या अनर्
ु ींगाने पढ
ु ील कायगवाही सरु
ु आहे .
(५) प्रश्न िद्ावत नाही.
-----------------
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मरु बाि (जज.ठाणे) येथील लमांिा साई िांपनी व्यिस्थापनाने
(४३)

िामगाराांना सेिेतून िमी िेल्याबाबत

*

२८१३६

श्री.सुजजतलसांह ठािूर : सन्माननीय िामगार मां्ी पढ
ु ील

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) मुरबाड (स्ज.ठाणे) येथील धाननवली औदयोतगक क्षेत्रातील लमींडा सा.

कींपनीच्या व्यवस्थापनाने काही कामगाराींना अचानक सेवेतन
ू कमी केल्यामळ
ु े

सदरहू कामगाराींच्या सींघ्नेने ददनाींक ३१ जानेवारी, २०१६ रोजी वा त्यासम
ु ारास
बेमद
ु त काम बींद आींदोलन सरू
ु केले, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, कींपनी व्यवस्थापनाने र्कती कामगाराींना व कोणत्या कारणास्तव
अचानक सेवेतन
ू बडतफग केले आहे ,

(३) असल्यास, कामगाराींनी कींपनी व्यवस्थापनाकडे अनेक वर्ागपासन
ू केलेल्या
प्रलींबबत मागण्याींचे स्वरूप काय आहे व त्यापैकी र्कती मागण्या व्यवस्थापनाने
बैठकीत मान्य करूनही त्याची अींमलबजावणी केलेली नाही,

(४) असल्यास, िक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून बडतफग कामगाराींना त्वररत
सेवेत

सामावन
ू

घेऊन

कामगाराींच्या

कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

मागण्या

मान्य

करण्याबाबत

कोणती

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सांभाजी पाटील-ननलांगेिर : (१) हे अींशत: खरे आहे .

मे.लमींडा सा. लल., धाननवली, ता.मरु बाड, स्ज. ठाणे. या व्यवस्थापनाने

ददनाींक १६/०८/२०१६ रोजी ३१ कींत्रा्ी कामगाराींना त्याींचे पुरवठादार/व्हें डर (मे.श्री
सा.

एीं्रप्रायजेस)

याींच्याकडे

काम

करण्यासाठी

पाठववलेले

होते.

त्यास

कामगाराींनी ववरोध केला होता. त्या अनर्
ु ींगाने सदर कामगाराींनी पुवीच्या

दठकाणीच काम लमळावे, याकरीता ददनाींक २८/१२/२०१६ रोजी कींपनीच्या गे्वर
आींदोलन केले होते, हे खरे आहे .

ददनाींक १३/१/२०१७ रोजी व्यवस्थापन

प्रनतननधी व सींघ्नेचे अध्यक्ष याींची परस्पर बैठक होवन
ू तडजोड झालेली आहे .

(२) या व्यवस्थापनाने ददनाींक १६/०८/२०१६ रोजी ३१ कींत्रा्ी कामगाराींना त्याींचे
पुरवठादार/व्हें डर

(मे.श्री

सा.

एीं्रप्रायजेस)

याींच्याकडे

काम

करण्यासाठी

पाठववलेले होते. कारण मे.लमींडा सा. लल., धाननवली, ता.मुरबाड, स्ज.ठाणे येथील
३१ कींत्रा्ी

कामगाराींची कायगक्षमता कमी असणे,लशस्तीचे पालन न करणे व

माके्मध्ये मींदी असल्यामळ
ु े ददनाींक १६/८/२०१६ पासन
ू ित्पादन प्रर्क्या बींद
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करुन

श्री.सा.

एीं्रप्रायजेस,

रायते,

ता.कल्याण,

स्ज.ठाणे

येथील

त्याींच्या

पुरवठादार/व्हें डर याींच्याकडे सदर ३१ कींत्रा्ी कामगाराींना कामासाठी जाण्याबाबत

दोन कींत्रा्दाराींमाफगत ददनाींक १६/८/२०१६ रोजी प्रवेशदवारावर नो्ीस प्रदलशगत
केलेली होती.

(३) कामगाराींच्या प्रलींबबत मागण्याबाबत या कायागलयात यापव
ु ी तक्ार दाखल
झालेली नव्हती. तथावप, ददनाींक १६/०८/२०१६ रोजी ३१ कींत्रा्ी कामगाराींना

त्याींच्या मुख्य ननयोक्त्याने त्याींच्या पुरवठादार /व्हें डर(मे.सा. एीं्रप्रायजेस)

याींच्याकडे काम करण्यासाठी पाठववलेले होते. तथावप त्याींना पुवीच्या दठकाणी
काम लमळावे यासाठी ददनाींक २३/०८/२०१६ रोजी कींत्रा्ी कामगार सींघ्नेने या

कायागलयाकडे तक्ार दाखल केलेली होती. त्या अनर्
ु ींगाने ददनाींक १३/०१/२०१७
रोजी कींत्रा्ी कामगार सींघ्ना व व्यवस्थापन याींच्यामध्ये परस्पर चचाग होऊन
तडजोड

झालेली

असन
ू ,

त्यानुसार

कींत्रा्ी

कामगाराींना

जे-४,

अनतररक्त

एमआयडीसी, कुडवली, ता.मरु बाड, स्ज.ठाणे या दठकाणी भाडेतत्वावर घेतलेल्या

जागेमध्ये काम िपलब्ध करुन दे ण्याचे ठरले व ददनाींक १/२/२०१७ रोजी पासून
पुवव
ग त काम चालू केलेले आहे .

(४) सींघ्नेने त्याींच्या ददनाींक २३/०८/२०१६ रोजीच्या पत्रान्वये ३१ कींत्रा्ी

कामगाराींना कींपनीने बेकायदे लशर कमी केल्याची तक्ार दाखल केलेली होती. त्या
अनर्
ु ींगाने

िभयपक्षाींच्या

ददनाींक

१६/०९/२०१६,

३०/०९/२०१६,

०४/१०/२०१६,

१८/१०/२०१६, १०/११/२०१६, ०३/१२/२०१६, २३/१२/२०१६, व ०४/२/२०१७ रोजी
बैठका घेतल्या. िभयपक्षाींमध्ये ददनाींक १३/०१/२०१७ रोजी परस्पर तडजोड होऊन
कामगाराींनी ददनाींक ०१/०२/२०१७ पासन
ू काम चालू केलेले आहे .
(५) प्रश्न िद्ावत नाही.

-----------------
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(४४)

*

पोललसाांच्या विविध प्रलांबबत मागण्याांबाबत
२६८५७

श्री.सतेज ऊफच बांटी पाटील, श्री.िवपल पाटील, अॅि.जयदे ि

गायििाि, श्री.धनांजय मुांि,े अॅि.ननरां जन िािखरे , श्री.किरण पािसिर, श्री.नरें द्र

पाटील, श्री.अननल भोसले, श्रीमती हुस्नबानू खललफे, श्री.हे मांत टिले, श्री.शरद
रणवपसे, श्री.रामराि िििुते, श्री.सुननल तटिरे , श्री.जगन्नाथ लशांदे, श्री.तानाजी
सािांत, श्री.आनांदराि पाटील, श्रीमती विद्या चव्हाण, आकिच.अनांत गािगीळ :
सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) महाराषर राज्य पोलीस पत्नी सींघाच्या अध्यक्षाच्या नेतत्ृ वाखाली पोलीस
कु्ुींबाींतील मदहला आठ तासाींची डय्
ु ी, ओव्हर ्ा.म, अनतकामाचा ताण,

त्यामुळे ननमागण होणारे आजार, सहाव्या वेतनाची थकबाकी, हक्काची घरे , चाींगले

वेतन इत्यादी मागण्याींसाठी आझाद मैदान, मुींब. येथे मागील ४० ददवसाींपासून

िपोर्ण सरु
ु असल्याचे ददनाींक ११ जानेवारी, २०१७ रोजी वा त्यासुमारास
ननदशगनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, मा.गह
ृ राज्यमींत्री याींनी ददलेल्या आश्वासनानींतर िपोर्ण मागे
घेण्यात आले, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, िपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायगवाही केली
वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फिणिीस : (१) व (२) होय, हे खरे आहे .

(३) सदर िपोर्णावेळी मा. राज्यमींत्री गह
ु
ृ (ग्रामीण) याींना ददलेले ननवेदनात नमद

ववववध मागण्याींबाबत पोलीस महासींचालक, महाराषर राज्य व पोलीस आयुक्त,
बह
ुीं . याींच्याकडून अलभप्राय मागववण्यात आले असन
ू कायगवाही सरु
ु आहे .
ृ न्मब
(४) प्रश्न िद्ावत नाही.

(४५)

*

-----------------

मुांबई येथे लशिसेना प्रमुखाांचे स्मारि बाांधण्याबाबत
२७४८२

श्री.रामराि िििुते, श्री.धनांजय मि
ुां ,े अॅि.ननरां जन िािखरे ,

श्री.हे मांत टिले, श्री.नरें द्र पाटील, श्री.अननल भोसले, अॅि.जयदे ि गायििाि :
सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मुींब. येथे लशवसेना प्रमख
ु ाींचे स्मारक बाींधण्याची बाब शासनाच्या ववचाराधीन
आहे , हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, ववचाराधीन बाबीवरील शासनाचा ननणगय पण
ू ग झाला आहे काय,
(३) असल्यास, त्यानुसार कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) असल्यास, सदर स्मारकाचे काम र्कती कालावधीत पूणग करण्यात येणार
आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फिणिीस : (१), (२), (३), (४) व (५) शक्ती प्रदान सलमतीने लशवाजी
पाकग येथील महापौर बींगला येथे ददवींगत बाळासाहे ब ठाकरे याींचे स्मारक

करण्याची लशफारस केली. सदर लशफारस शासनाने स्स्वकारली असन
ू , त्यानर्
ु ींगाने

मुींब. महानगरपाललका अतधननयम १८८८ मध्ये सध
ु ारणा करण्यासाठी ददनाींक
०३/०१/२०१७ रोजी अध्यादे श प्रख्यावपत करण्यात आला आहे .

सदर अध्यादे शाचे रुपाींतर अतधननयमात करण्यासाठी सन २०१७ च्या

अथगसक
ीं ल्पीय अतधवेशनात ववधेयक सादर करण्यात येणार आहे .

लशवाजी पाकग येथील महापौर बींगल्याचा भूखड
ीं बाळासाहे ब ठाकरे राषरीय

स्मारक या सींस्थेस भाडेपट्टयाने दे ण्याबाबत बह
ृ न्मुींब. महानगरपाललकेने ददनाींक
२७/०२/२०१७ रोजी ठराव केला आहे .

----------------

निी मांब
ु ई शहराच्या वििासासाठी शासनाने १९७० मध्ये सांपाहदत
(४६)

*

िेलेल्या जलमनी वििासा अभािी पिून असल्याबाबत

२८११२

श्री.जयांत पाटील : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा

खल
ु ासा करतील काय :(१) शासनाने सन १९७० मध्ये नवी मब
ींु . शहराच्या िभारणीसाठी लसडकोची

स्थापना करून ठाणे तसेच रायगड स्जल््यातील पनवेल व िरण तालुक्यातील
शेतकऱ्याींच्या शेतजलमनी सींपाददत केल्या, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, पनवेल व िरण तालक्
ु यातील करीं जाडे, न्हावे, वहाळ, फींु डे व

गव्हाण या पररसरातील जलमनीींचा समावेश शासनाने अतधसूतचत केलेल्या

क्षेत्रातील सुमारे ३ हजार २०० एकर जलमनीवरील ररजनल पाकग झोन मध्ये आहे ,
हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर जलमनी ररजनल पाकग क्षेत्रात येत असल्यामळ
ु े सुमारे ३
हजार २०० एकर जमीन लसडकोकडून अदयाप सींपाददत न झाल्याने या जलमनी
ववकासा अभावी पडून आहे त, हे ही खरे आहे काय,
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(४) असल्यास, सुमारे २ हजार शेतकऱ्याींचा मागील ४५ वर्ांपासन
ू लसडको व
शेतकऱ्याींचा शासनाकडे यासींदभागत पाठपुरावा सुरू असून याबाबत शासनाने
कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फिणिीस : (१) राज्य शासनाने सन १९७० मध्ये लसडकोस नवी मींब
ु .
नवे शहर अतधसतु चत क्षेत्राकरीता नवीन शहर ववकास प्रातधकरण म्हणन
ू घोवर्त

करुन नवी मब
ींु . नवे शहर प्रकल्पाकरीता ठाणे व रायगड स्जल्हयातील, ठाणे,

पनवेल व िरण तालुक्यातील ९५ गावातील क्षेत्र अतधसुतचत करण्यात आले. सदर
अतधसुतचत

क्षेत्रातील

सवग

जलमनी

सावगजननक

वापराकरीता

आवश्यक

असल्यामळ
ु े या सवग जलमनी शासनाने नवीन शहराींसाठी सींपाददत करुन नवीन
शहर ववकास प्रातधकरणाला सावगजननक वापराकरीता हस्ताींतरीत करणे अलभप्रेत
आहे व त्याप्रमाणे शासनाकडून भूसप
ीं ादनाची कायगवाही झाली आहे व होत आहे .

(२) पनवेल व िरण तालुक्यातील करीं जाडे, न्हावे, वहाळ, फुींडे व गव्हाण या
गावातील जलमनीींचा समावेश नवी मब
ींु . प्रकल्पात आहे . परीं तू ववकास आराखडा
तयार करताना ३० मी्र
िपवन या क्षेत्रात
ते कोणत्या
३० मी्र

पातळीपेक्षा िीं च डोंगर ितार

दशगववले

आहे .

मख्
ु यत्वेकरुन प्रादे लशक

त्यामळ
ु े प्रादे लशक िदयान क्षेत्र

गावाचा भाग आहे हे न पहाता

तेथील

िीं चीवरील पातळी हे ननकर् लावले आहे त.

दशगववताना

जलमनीचा डोंगर ितार व

त्यामळ
ु े

असे ददसन
ू येत

की, करीं जाडे, वहाळ, फुींडे व गव्हाण या गावामधील ववकसनशील क्षेत्र ररजनल

पाकग झोनमध्ये अींतभत
ूग केलेले नाही. परीं तु ज्या जलमनी ३० मी्र पातळीपेक्षा
जास्त िीं चीवर आहे त्याींचा समावेश ररजनल पाकग झोनमध्ये
आहे .

करण्यात आलेला

(३) ववकास करताना प्रथम ववकसनलशल क्षेत्रात येणा-या जलमनीींचे भूसींपादन
करण्याचा प्रस्ताव

करण्यात आला व त्याप्रमाणे

ववववध नगराींचा (नोडस ्)
ववकसनलशल

ववकास करण्यात आला. प्रादे लशक िपवन क्षेत्र

नसल्याने

कोणत्याच

प्रादे लशक िपवन

क्षेत्रातील

नगराींचा (नोडस ्) भाग नव्हता.

प्रादे लशक िपवन क्षेत्रात येणा-या जलमनीींचे
नाही.

त्या जलमनीींचे भूसप
ीं ादन करुन

भस
ू ींपादन तत्परतेने करण्यात आले

जलमनी ववकसनलशल

ववकास करण्याचा प्रश्न िद्ावत नाही.

त्यामुळे

नसल्याने त्याींचा
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(४) लसडकोने सींपाददत न केलेल्या जलमनीींचे भूसींपादन व ववकासासींबींधी तींत्र
ननस्श्चत करण्यासाठीचा प्रस्ताव शासनास ददनाींक १९/१२/२०१६ च्या पत्रान्वये

सादर केला आहे . त्यावर सींचालक नगर रचना, महाराषर राज्य, पुणे याींचे
अलभप्राय मागववण्यात आले आहे त.
(५) प्रश्न िद्ावत नाही.

-----------------

नायगाि (दादर), मुांबई येथील सािचजननि िापरासाठी राखीि असलेल्या
(४७)

*

जागेिर वििासिाने अनधधिृत बाांधिाम िेल्याबाबत

२९०९८

श्री.पररणय फुिे :

सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा

खल
ु ासा करतील काय :(१) नायगाव (दादर), मुींब. येथील डॉ. बाबासाहे ब आींबेडकर मागग आणण
माधवदास पास्ता मागागवरील शारदा मॅनशनच्या मागे असलेल्या सी्ी सव्हे

क्२०/७६ या भूखड
ीं ातील ७७३.०० चौ.मी. जागा कलम १२६ अन्वये सावगजननक
वापरासाठी/ शौचालयासाठी राखीव ठे वण्यात आली असतानाही ही जागा एका
ववकासकाने हडप करुन त्या जागेवर महापाललकेची कोणतीही परवानगी न घेता

३ मजली अनतधकृत इमारत िभी केली असन
ू या इमारतीला लागूनच आणखी
एका इमारतीचे बाींधकामही या ववकासकाने सरु
ु केले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदरहू जागा हडप केल्याचे ननवेदन, पुरावे व अनतधकृत
बाींधकामाबाबत तेथील नागररकाींनी सहाय्यक आयक्
ु त, एफ दक्षक्षण ववभाग
याींचेकडे माहे ऑगस््, २०१६ च्या पदहल्या आठवडयात ददले आहे , हे ही खरे
आहे काय,

(३) असल्यास, िपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून कोणती कायगवाही केली
वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फिणिीस : (१) दादर, नायगाव (मुींब.) येथील डॉ. बाबासाहे ब
आींबेडकर मागग आणण माधवदास पास्ता मागागवरील शारदा मॅन्शनच्या मागे

असलेल्या सी. एस. क्. २०/७६ हा भूखड
ीं खाजगी मालकीचा असून, या जागेवर
सावगजननक स्वच्छतागह
ू ते ननवासी पट्टयामध्ये
ृ े व रोड डेपोचे आरक्षण असन

आहे . सदर जागेचा ताबा सध्या मालकाकडे असन
ू सदर दठकाणच्या ववकासाचा
प्रस्ताव सादर झालेला नाही.
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सदर दठकाणी ३ मजली अनतधकृत इमारत िभी नाही. तथावप, सन १९६१

पूवीची ३ ्ॉलरे ्ेड (Tolerated) बाींधकामे आहे त, त्यापैकी १ बाींधकाम ३ मजली
आहे . त्यालशवाय, सदर दठकाणी ५ अनतधकृत बाींधकामे आहे त.

तसेच अस्स्तत्वात असलेल्या ३ ्ॉलरे ्ेड (Tolerated) बाींधकामाींपक
ै ी एका

बाींधकामावर पदहल्या मजल्याचे वाढीव अनतधकृत बाींधकाम सुरु करण्यात आले
होते.

(२) हे खरे आहे .
(३)

सदर

दठकाणी

असलेल्या

५

अनतधकृत

बाींधकामाींपक
ै ी

३

अनतधकृत

अन्वये

अनतधकृत

बाींधकामाींसद
ीं भागत महानगरपाललकेमाफगत सन २००८ व सन २०१० मध्ये मब
ींु .
महानगरपाललका

अतधननयम

१८८८

च्या

कलम

३५१

बाींधकामाच्या ननषकासनासाठी नो्ीसा बजावण्यात आल्या होत्या.

तथावप, सदर नो्ीसीींववरुध्द मा. नगर ददवाणी व सत्र न्यायालयाने “जैसे

थे” आदे श पाररत केलेले आहे त.

तसेच, अननवायग मोकळया जागेत बाींधलेल्या व अस्स्तत्वात असले ल्या

पदहल्या मजल्याच्या गच्चीवर बाींधलेल्या तात्पुरत्या शेड प्रकरणी मा. िच्च
न्यायालयाने “जैसे थे” आदे श पाररत केले आहे त.

सदर दठकाणी भख
ीं मालकाने माहे ऑगस््, २०१६ मध्ये अस्स्तत्वात
ू ड
असलेल्या तळमजल्यावर सरु
केलेले पदहल्या मजल्याचे वाढीव अनतधकृत
ु
बाींधकाम ददनाींक १६/०८/२०१६ रोजी ननषकालसत करण्यात आले आहे .
(४) प्रश्न िद्ावत नाही.
----------------

िाळिेश्िर येथील जय किसान या उपिर प्रा्त इमारतीच्या पुनविचिासात
(४८)

*

वििासिाने बनािट िागदप्ाच्या आधारे फसिणि
ू िेल्याबाबत
२६७२४

श्री.धनांजय मुांि,े श्री.अमरलसांह पांडित, अॅि.ननरां जन िािखरे :

सन्माननीय गह
ु ासा करतील काय :ृ ननमाचण मां्ी पुढील गोष्ीींचा खल
(१) वाळकेश्वर येथील जय र्कसान (इमारत क्.२१०) या िपकर प्राप्त इमारतीत
बनाव्

कागदपत्राच्या

आधारे

जास्तीचे

भाडेकरु

राहत

असल्याचे

भासवून

त्याआधारे पन
ु ववगकासासाठी म्हाडाकडून दोन च्.क्षेत्र ननदे शाींकाची परवानगी
लमळवण्याची बाब माहे ऑगस््, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशगनास आली
आहे , हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, िपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून शासनाची कोट्यवधी

रुपयाींची फसवणक
करणाऱ्या ववकासकावर व याप्रकरणी सहभागी असलेल्या
ू
सींबींतधत अतधकाऱ्याींवर कोणती कारवा. केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. प्रिाश महे ता : (१) भूकर पाहणी क्.११४ (भाग), मलबार दहल ववभाग,
येथील २२०, “जयर्कसन ननवास”, वाळकेश्वर रोड या मालमत्तेच्या

पुनववगकासामध्ये मूळ ९ भाडेकरु/रदहवाशी असताींना ववकासकाने सादर केलेली ४८
भाडेकरु /रदहवाशी याींची यादी तत्काललन िपअलभयींता, डी १ ववभाग, मुींब.
इमारत दरु
ु रग चना मींडळ याींनी प्रमाणणत केल्याची बाब डडसेंबर, २००७
ु स्ती व पन
मध्ये महाराषर गह
ृ ननमागण व क्षेत्रववकास प्रातधकरणाच्या ननदशगनास आली आहे .

(२) सदर प्रकरणी भाडेकरु पात्रतेसद
ीं भागत म्हाडाच्या स्तरावर चौकशी केल्यानींतर

४८ भाडेकरु/रदहवाश्याींऐवजी ९ भाडेकरु/रदहवाशी याींना ग्राहय धरुन शासनाच्या
ननदे शाींच्या अनुर्ींगाने मब
ुीं . इमारत दरु
ु रग चना मींडळास प्राप्त होणाऱ्या
ु स्ती व पन
अनतररक्त क्षेत्रफळाची गणना करुन ववकासकाकडून रु. १८.६९ को्ी इतकी
रक्कम वसूल करण्यात आलेली आहे . सदर प्रकरणी भाडेकरु/रदहवाश्याींच्या पात्रता

ननस्श्चती प्रमाणणत करणाऱ्या मुींब. इमारत दरु
ु स्ती व पुनरगचना मींडळाच्या
तत्कालीन िपअलभयींता याींच्यावर दोर्ारोपपत्र बजावण्यात आले असन
ू महाराषर
नागरी सेवा (वतगणक
ु ) ननयम,१९७९ मधील तरतुदीनुसार त्याींची १ वेतनवाढ
कायमस्वरुपी सेवा सींपेपयंत रोखन
ू ठे वण्यात आलेली आहे .
(३) प्रश्न िद्ावत नाही.
-----------------

(४९)

*

टिले,

गोरे गाांि (मुांबई) येथील महापाललिेच्या लसध्दाथच रुग्णालय
पररसरात अस्िच्छता पसरल्याबाबत
२६७५८
श्री.किरण

श्री.नरें द्र पाटील, श्री.धनांजय मि
ांु ,े श्री.सुननल तटिरे , श्री.हे मांत
पािसिर,

श्री.जयिांतराि

जाधि,

श्री.अमरलसांह

पांडित,

अॅि.ननरां जन िािखरे , श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.अननल भोसले, श्री.अशोि ऊफच
भाई जगताप : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

गोरे गाींव

(मींब
ु .) येथील महापाललकेच्या लसध्दाथग रुग्णालय पररसरात
कचऱ्याचे दढगारे , नाल्याचे साींडपाणी, भींगार वाहने यामळ
ं ी पसरली असन
ु े दग
ू
ु ध
येथे मच्छराींची पैदासही मोठया प्रमाणात वाढली असल्याने स्थाननक नागररक व
रुग्णालय प्रशासनाने अस्वच्छतेबाबत महापाललकेच्या पी.दक्षक्षण ववभागाला लेखी

तक्ार दे ऊनही कायगवाही करण्यात ददरीं गा. होत असल्याचे माहे जानेवारी, २०१७
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशगनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

56
(२) असल्यास, िक्त प्रकरणी शासनाने पाहणी केली आहे काय, पाहणीचे ननषकर्ग
काय आहे त व सदर रुग्णालयाचा पररसर स्वच्छ करणेबाबत कोणती कायगवाही
केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) असल्यास, स्वच्छ भारत अलभयानाींतगगत रुग्णालयाचा पररसर स्वच्छ
ठे वण्याबाबत येथील प्रशासन चालढकलपणा करत असून येथील प्रशासन व
कमगचारी याींचेवर काय कारवा. केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.दे िेंद्र

फिणिीस

:

(१),

(२)

व

(३)

अशा

स्वरुपाच्या

लेखी

तक्ारी

महानगपाललकेस प्राप्त झालेल्या नाहीत. तथावप, लसध्दाथग रुग्णालय पररसर
स्वच्छ ठे वण्याकररता महानगरपाललकेमाफगत पढ
ु ीलप्रमाणे कायगवाही करण्यात
येते :

सदर रुग्णालयातील सफा. कामगाराींमाफगत बा्यरुगण, आींतररुग्ण व
आवारातील स्वच्छता केली जाते.



सदर रुग्णालयाच्या आजुबाजच्
ू या पररसराची साफसफा. दररोज करण्यात
येते.



सदर पररसरातील घरोघरी जाऊन कचरा गोळा करण्यात येत असल्याने

कचऱ्याींचे डबे काढून ्ाकण्यात आले आहे त. त्यामुळे सदर पररसरात
कुठे ही कचऱ्याचे दढगारे आढळून येत नाहीत.



सदर पररसरातील मोठया नाल्याींची साफसफा. दरवर्ी करण्यात येते.

सदर पररसरात व रुग्णालयाच्या आवारामध्ये डासाींचा प्रादभ
ु ागव वाढू नये

यासाठी महानगरपाललकेच्या र्क्क ननयींत्रण ववभागामाफगत ननयलमतपणे
धुम्रफवारणी करण्यात येते.


लसध्दाथग रुग्णालयाच्या समोरील पोलीस प्रशासनाच्या ताब्यात असलेल्या

भूखड
ीं ावरील भींगार तसेच, मातीचे दढगारे िचलण्याबाबत स्थाननक पोलीस
प्रशासनाला कळववण्यात आले आहे .

(४) प्रश्न िद्ावत नाही.

-----------------
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िणििली (जज.लसांधद
ु ग
ु )च शहरातील “समध्
ृ दी िॉम्प्लेक्स”
(५०)

*

इमारतीमधील अनधधिृत बाांधिामाबाबत

२६७५४

श्री.नारायण राणे : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पुढील गोष्ीींचा

खल
ु ासा करतील काय :(१)

कणकवली

(स्ज.लसींधद
ु ग
ु )ग

शहरातील

“समध्
ृ दी

कॉम्प्लेक्स”

या

नावाने

कमलशगअल इमारत बाींधन
ू त्यात स््ोअर रुम व पाकींगसाठी राखीव ठे वलेल्या
जागेत कमलशगअल गाळे बाींधले असल्याने या इमारतीवर कायगवाही करण्यात यावी

अशी मागणी कणकवली नगरपींचायतीचे मा.नगरसेवक याींनी मख्
ु यातधकारी,
कणकवली नगरपररर्द याींचेकडे केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या अनुर्ींगाने
कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फिणिीस : (१) होय, हे खरे आहे .

(२) याप्रकरणी इमारतीच्या बाींधकामात झालेल्या अननयमीततेबाबत महाराषर

प्रादे लशक नगररचना अतधननयम, १९६६ मध्ये ववहीत केलेल्या तरतद
ु ीींनुसार
कायगवाही करण्याबाबत मख्
ु यातधकारी, नगरपींचायत कणकवली याींना सुतचत केले
आहे .

तसेच स्जल्हातधकारी, लसींधुदग
ू ग याींना त्याींच्याकडे प्राप्त झालेल्या तक्ारीच्या

अनर्
ु ींगाने सींबतीं धत नगरसेवक याींच्याबाबत महाराषर नगरपररर्दा, नगर पींचायती
व औदयोतगक नगरी अतधननयम, १९६५ चे कलम ४४ अन्वये कायगवाही करण्याचे
सुतचत केले आहे .

(३) प्रश्न िद्ावत नाही.

-----------------

नागपूर येथे िचऱ्यापासन
ू िीज ननलमचती िरण्याचा घेतलेला ननणचय
(५१)

*

२८६३७

श्री.प्रिाश गजलभये :

सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा

खल
ु ासा करतील काय :(१) नागपूर येथे कचऱ्यापासून वीज ननलमगती करण्याचा ननणगय शासनाने माहे
डडसेंबर, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान घेतला आहे , हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, त्यानुसार शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत
आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फिणिीस : (१) नागपूर शहरातून ननमागण होणा-या घनकच-यापैकी
८०० मेरीक ्न घनकच-यावर प्रर्क्या करुन त्यापासन
ू वीज ननलमगती करण्यासाठी

ववदहत कायगपध्दतीचा अवलींब करुन अलभकताग ननस्श्चतीची प्रर्क्या करण्यात
येवन
ू , मे.एस्सेल इन्राप्रोजेक्् लल., मुींब. आणण दहताची झोसेन (इीं.) प्रा.लल.

(जे.व्ही.) याींचा प्रस्ताव नागपूर महानगरपाललका महासभा ठराव क्.३८९ ददनाींक
३१/१२/२०१६ अन्वये स्वीकृत करण्यात आला आहे .

(२) व (३) नागपरू महानगरपाललकेच्या महासभेने घेतलेल्या िपरोक्त ठरावाच्या

अनर्
ु ींगाने पढ
ु ील कायगवाही महापाललका स्तरावर सरु
ु आहे , असे आयुक्त, नागपूर
महानगरपाललका याींच्या अहवालात नमद
ू करण्यात आले आहे .
-----------------

(५२)

*

पण
ु े शहरातील नाले ि िालिे सरु क्षित िरणेबाबत
२८०५६

प्रा.जोगेन्द्र ििािे : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा

खल
ु ासा करतील काय :(१) पुणे शहराच्या मध्य भागामधन
ू वाहत असलेले नाले आणण कालव्याींच्या

पात्राींमध्ये कोणत्याही सरु क्षा िपाययोजना करण्यात आलेल्या नसल्यामळ
ु े हे नाले

व कालवे मत्ृ यच
ू े सापळे बनत असल्याचे माहे जानेवारी, २०१७ मध्ये वा
त्यादरम्यान ननदशगनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, िक्त नाले व कालव्याींवर कोठे ही सींरक्षक्षत लभींत नसल्याने अनेक

अपघात घडत असून यात ननषपाप नागररकाींना आपला जीव गमवावा लागत
आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, िक्त नाले व कालवे सुरक्षक्षत करणेबाबत, सींरक्षक्षत लभींत
िभारण्यात

अथवा

सींरक्षक्षत

जाळया

बसववण्याच्या

कामात

ननषकाळजीपणा

करणाऱ्या बेजबाबदार अतधकारी व कमगचाऱ्याींवर शासनाने कोणती कारवा. केली
वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. दे िेंद्र फिणिीस : (१) पुणे शहरातील अींबबल ओढ्यामध्ये ्ाकण्यात आलेल्या
मलवादहनीवरील मॅनहोल चें बरमध्ये पडून वाहून गेल्याने ददनाींक ७/१/२०१७ रोजी
एका मुलाचे अपघाती ननधन झाले आहे , ही वस्तुस्स्थती आहे .
सदर दठकाणी दघ
ग नेच्या एक ददवसापव
ू ी जे.सी.बी. च्या सहाय्याने चें बर
ु ्

फोडल्याचे व पाणी वळववल्याचे समजल्यामुळे सींबींधीत जे.सी.बी. ऑपरे ्रवर
दत्तवाडी पोलीस स््े शनमध्ये गन्
ु हा दाखल करण्यात आला आहे .
(२)

कालव्याचा भाग हा प्रनतबींधीत क्षेत्र असते. तथावप, पुणे शहर हद्दीतील

कालव्याच्या दोन्ही बाजच
ग : नागरीकरण झालेले आहे . त्यामळ
ु े पण
ु त
ु े अपघाताच्या
अकस्स्मक घ्ना घडतात.

तथावप नाले िथळ स्वरुपाचे असल्याने नाल्यामध्ये पडून अपघात होण्याचे

प्रमाणात नगण्य आहे .

अशा घ्ना घडू नयेत याकरीता खालील िपाययोजना करण्यात येतात :-



पुणे महानगरपाललकेमाफगत नाल्याींचे सव्हे क्षण करण्यात आले असन
ू
नाल्याींच्या दोन्ही बाजुला सुरक्षा लभींत बाींधणे
अशा प्रकारची कामे हाती घेण्यात येतात.



पण
ु े

महानगरपाललकेमाफगत

परु सदृश्य

नाला ववकसीत करणे

परीस्स्थती

ननमागण

दठकाणी िपाययोजनाींसाठी प्रकल्प अहवाल तयार केला आहे .


सदर कालव्याच्या सींरक्षणासाठी जलसींपदा ववभागामाफगत कालाव्यावर
सतत दे खरे ख करण्यात येते.



होणाऱ्या

नववन

मठ
ु ा

िजवा

कालवा

येथील

ननवडक

दठकाणी

पुणे

महानगरपाललकेमाफगत कालव्याींवर दोन्ही बाजस
ु लोखींडी सींरक्षक जाळी
बसववण्यात आल्या आहे त.

(३) या प्रकरणी जबाबदार असणाऱ्या अतधकारी/कमगचाऱ्याींची चौकशी करण्याबाबत
पुणे महानगरपाललकेस कळववण्यात आले आहे .
(४) नाही.

-----------------
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िळिा (जज.ठाणे) येथील छ्पती लशिाजी महाराज
(५३)

*

रुग्णालयाची दरु िस्था दरु िरणेबाबत

२७५४१

अॅि.ननरां जन िािखरे , आकिच.अनांत गािगीळ : सन्माननीय

मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) कळवा (स्ज.ठाणे) येथील छत्रपती लशवाजी महाराज रुग्णालयात अस्वच्छता,
अपुरी साधने, पुरेसे भूलतज्ञ डॉक््सग िपलब्ध नसल्यामळ
ु े रुग्णाींवरील शस्त्रर्क्या
रद्द कराव्या लागल्याचे, त्याचप्रमाणे रुग्णालयात एमआरआय आणण सी्ी स्कॅन
मशीनची सवु वधा दे खील नसन
ू तेथील ऑपरे शन तथए्रमध्ये झरु ळाींचा वावर

असल्याचे ददनाींक २६ डडसेंबर, २०१६ व ददनाींक ६ जानेवारी, २०१७ रोजी वा
त्यासुमारास ननदशगनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, कोट्यवधी रुपये खचग करुन बाींधलेल्या या रुग्णालयातील

असुववधा व दग
ं ीच्या वातावरणाबाबत नागररक, रुग्ण व त्याींचे नातेवा.काींनी
ु ध
वारीं वार महापाललका प्रशासन, मा.नगरववकास राज्यमींत्री याींचेकडे तक्ारी केलेल्या
आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, रुग्णालयातील ऑपरे शन तथए्रमधील झरु ळाींच्या वावर प्रकरणी
मा.महापौर, महापाललका ठाणे याींनी चौकशी करण्याचे आदे श ददनाींक ७ जानेवारी,
२०१७ रोजी ददले आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, डॉक््राींच्या िपलब्धतेसह यासवग प्रकरणी शासनाने चौकशी केली

आहे काय व त्यात काय आढळून आले व तदनुसार रुग्णालयातील दरु वस्था व

कायगपध्दती सध
ु ारण्याच्यादृष्ीने शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात
येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फिणिीस : (१) ऑपरे शन तथए्रमध्ये झरु ळाींचा वावर असल्याची
बातमी वत
ृ पत्राींमध्ये प्रलसध्द झाली आहे .

परीं तु अस्वच्छता, अपुरी साधने, पुरेसे भूलतज्ञ डॉक््सग िपलब्ध नसल्यामुळे

रुग्णाींवरील शस्त्रर्क्या रद्द कराव्या लागल्या हे खरे नाही.

कळवा (स्ज.ठाणे) येथील छत्रपती लशवाजी महाराज रुग्णालयात ददवसातुन

तीन वेळा रुग्णालयाची साफ-सफा. करण्यात येते. तसेच शस्त्रर्क्या गह
ृ ाींचे
ववदहत पध्दतीने ननजंतक
ु ीकरण करण्यात येते.

61
रुग्णालयात साधन सामुग्री पुरेशा प्रमाणात असून आवश्यकतेनुसार ववदहत

पध्दतीने खरे दी प्रर्क्या राबववण्यात येते.

रुग्णालयात चार पुणव
ग ेळ भूलतज्ञ असन
ू त्याींच्या मदतीला नऊ खाजगी

भल
ू तज्ञाींची ननयक्
ु ती मानधनावर करण्यात आली आहे .

एम.आर.आय. व सी्ी स्कॅन या सेवा रुग्णालयात नाहीत ही वस्तुस्स्थती

आहे . परीं तु ठाणे महानगरपाललका िक्त सेवा पी.पी.पी. तत्वावर सरू
ु करीत आहे .
(२) अशा तक्ारी ननदशगनास आल्या नाही.

(३) िक्त बातमी नींतर महापौर, ठाणे महानगरपाललका याींनी रुग्णालयास्तरावर
चौकशी करण्याची सच
ू ना ददली आहे , हे खरे आहे .

(४) अतधषठाता, छत्रपती लशवाजी महाराज रुग्णालय याींनी केलेल्या अींतगगत
चौकशीत िक्त बातमीमध्ये तर्थय असल्याचे आढळून आले नाही.
(५) प्रश्न िद्ावत नाही.

-----------------

िसई-विरारमधील शाळा-महाविद्यालयाांमध्ये आईस्क्रीमच्या
(५४)

*

माध्यमातन
ू अांमलीपदाथाचची विक्री होत असल्याबाबत

२९२५९

श्री.रविांद्र फाटि : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा

खल
ु ासा करतील काय :(१)

वस.-ववरारमधील

शाळा-महाववदयालयाींमध्ये

आ.स्क्ीमच्या

माध्यमातून

अींमलीपदाथागची ववक्ी होत असल्याचे माहे जानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान
ननदशगनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, “स्रॉबेरी र्कक” नावाचा अींमलीपदाथग आ.स्क्ीममध्ये लमसळून
त्याची ववक्ी केली जात असल्याचे ननदशगनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, आ.स्क्ीमच्या आहारी ववदयार्थयांना लावून त्याींना अींमलीपदाथग
दे ण्यात येत आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, िपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून सींबतीं धतावर कोणती
कारवा. केली वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फिणिीस : (१), (२) व (३) हे खरे नाही.
(४) व (५) प्रश्न िद्ावत नाही.

-----------------
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सवु प्रम इां्ा.प्रा. लल. िांपनीच्या जनरल मॅनेजरने शेतिऱ्याांची
(५५)

*

िोट्यिधी रुपयाांची फसिणि
ू िेल्याबाबत

२९१४३

श्रीमती हुस्नबानू खललफे :

सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) शासनाने लभवींडी-वाडा-मनोर या महामागागचे बाींधकाम बाींधा-वापरा-हस्ताींतरण
करा (बीओ्ी) या तत्वावर सुवप्रम इींरा.प्रा.लल. या खाजगी कींपनीला सन २०१०

साली ददले, सुवप्रम कींपनीने या रस्त्याच्या भूसींपादनाचे काम हाती घेऊन बातधत
शेतकऱ्याींना जलमनीच्या मोबदल्याचे पैसे दे ण्याचे काम सरु
ु केले, मात्र कींपनीचे

जनरल मॅनेजर मयूर जयींतीलाल आनम याने त्याच्या साथीदाराींसह अनींगाव

येथील राषरीयकृत बँकेच्या कमगचा-याशी सींगनमत करुन बोगस शेतक-याींना
हाताशी धरुन ५ को्ी २८ लाख २७ हजार ६७४ रुपयाींना फसववल्याचे माहे
जानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशगनास आले, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास, िपरोक्त प्रकरणी मब
ींु .च्या पव. पोलीस ठाण्यात फसवणक
ु ीचा

गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत फरारी झालेल्या बँक मॅनेजर व अन्य साथीदाराींना
पकडण्यात पोलीसाींना यश आले आहे काय,

(४) असल्यास, िपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून गुन्हे गाींरावर कोणत्या
स्वरुपाची कारवा. केली वा करण्यात येणार आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फिणिीस : (१) होय.
(२) होय.

(३) व (४) सदरहू प्रकरणी पव. पोलीस ठाणेस एम.सीआर क्.२/१६ कलम ४१८,
४१९, ४२०, ४६५, ४६७, ४६८, ४७१, ४७४, १२० (ब) ३४ भादीं वव अन्वये गन्
ु हा
दाखल करण्यात आला असन
ू या प्रकरणात एका बँक कमगचाऱ्यास अ्क केली

आहे . तसेच दोन आरोपीींनी मा.िच्च न्यायालयात अ्कपव
ू ग जामरनासाइी अजग

केला आहे व अन्य दोन आरोपीस मा.सत्र न्यायाधीश ददींडोशी याींनी अ्कपूवग
जामीन मींजरू केलेला आहे .

सदरहू प्रकरण तपासाधीन आहे .
(५) प्रश्न िद्ावत नाही.

-----------------
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सोलापरू महानगरपाललिेची आधथचिजस्थती सध
ु ारण्याबाबत
(५६)

*

२९१५९

श्री.प्रशाांत पररचारि : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा

खल
ु ासा करतील काय :(१) सोलापूर महानगरपाललकेचे खचागच्या तुलनेत ित्पन्न घ्ल्याने महापाललकेची

आतथगक स्स्थती कमकुवत झाली असल्याचे ददनाींक १९ जानेवारी, २०१७ रोजी वा
त्यासुमारास ननदशगनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सोलापूर महानगरपाललकेची आतथगक स्स्थती कमकुवत होण्याची
कारणे काय आहे त,

(३) असल्यास, िक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन महानगरपाललकेची आतथगक
स्स्थती सुधारण्यासाठी ववशेर् ननधी दे ण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फिणिीस : (१) सोलापूर महानगरपाललकेकडून प्राप्त अहवालानुसार

ददनाींक १९/०१/२०१७ व त्यासुमारास महानगरपाललकेची आतथगक स्स्थती कमकुवत
झाली असल्याचे स्वतींत्ररीत्या ननदशगनास आलेले नाही.

(२) व (३) सन २०१६-१७ या आतथगक वर्ागत रुपये ५२८.०० को्ी एवढा महसूली
इष्ाींक

असुन

त्यापैकी रुपये

१४७.११

को्ी

इतके

ित्पन्न

सोलापूर

महानगरपाललकेस प्राप्त झाले आहे . यालशवाय स्थाननक सींस्था कर अनद
ु ान
म्हणन
ु १२४.५६ को्ी इतका ननधी सोलापूर महानगरपाललकेस प्राप्त झाला आहे .

सोलापरू महानगरपाललकेमाफगत थर्कत मालमत्ता कर वसल
ु ीची ववशेर्

मोदहम राबववण्यात येत आहे .

केंद्र व राज्य शासनाकडून नगरोत्थान, रस्ते ववकास, स्मा्ग लस्ी, मुलभुत

सोयी इत्यादी प्रकल्पाींसाठी रुपये ३११.८० को्ी इतका ननधी महानगरपाललकेस
दे ण्यात आलेला आहे .

(४) प्रश्न िद्ावत नाही.
-----------------
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अांबरनाथ (जज.ठाणे) येथील मोररिली एमआयिीसीतील फामाच िांपनीतन
ू
(५७)

*

ठाणे गुन्हे शाखेच्या पथिाने िग्ज ज्त िेल्याबाबत

२६८४६

श्री.हे मत
ां
टिले, श्री.धनांजय मुांि,े अॅि.ननरां जन िािखरे ,

श्री.किरण पािसिर, श्री.नरें द्र पाटील, श्री.अननल भोसले, अॅि.जयदे ि गायििाि,

श्री.आनांद ठािूर, श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.अमरलसांह पांडित, श्रीमती विद्या
चव्हाण, श्री.अमररशभाई पटे ल, श्री.रविांद्र फाटि :
सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील
गोष्ीींचा खल
ासा
करतील
काय
:ु
(१) अींबरनाथ (स्ज.ठाणे) येथील मोररवली एमआयडीसीतील फामाग कींपनीतन
ू ठाणे
गुन्हे

शाखेच्या पथकाने

१९ को्ीचे ड्रग्ज जप्त केल्याची घ्ना ददनाींक

९ जानेवारी, २०१७ रोजी वा त्यासुमारास ननदशगनास आली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, िक्त घ्नेची शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय
आढळून आले व तदनुसार सदर कींपनी प्रशासनावर कोणती कारवा. केली वा
करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फिणिीस : (१) होय, हे खरे आहे .

(२) सदर प्रकरणी चार जणाींना अ्क करण्यात आली असून, त्याींचेकडून, एकूण
७५९.९८० र्कलो वजनाचा रु.१९.०० को्ी र्कमतीचा अल्प्राझोलम व इतर अींमली
पदाथग जप्त करण्यात आले.

तपासामध्ये यापैकी दोन आरोपी हे सें्ॉर

फामागलस्ीकल प्रा.लल., अींबरनाथ या कींपनीत कामगार असल्याचे व त्याींनी
कींपनीतील

मालाची

चोरी

केल्याचे

ननषपन्न

झाले.

या

कींपनीमध्ये

नाको्ीक्समध्ये मोडणारे २७ प्रकारचे सायकोरॉपीक सबस््न्स (ड्रग्ज) तयार

केले जातात. सदर प्रकरणी चौकशी चालू असन
ू , गन्
ु याचा तपास सरु
ु आहे .
(३) प्रश्न िद्ावत नाही.

-----------------

लशििी (मांब
ु ई) येथील टी.बी. रुग्णालयात सोयी-सवु िधाांचा अभाि असल्याबाबत
(५८)

*

२७६०५

श्री.विजय

ऊफच

भाई

धगरिर,

श्री.सजु जतलसांह

ठािूर,

श्री.जनादच न चाांदरू िर : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील
काय :-

(१) लशवडी (मब
ुीं .) येथील ्ी.बी. रुग्णालयात डडजी्ल एक्स-रे मशीनसाठी
सीएसआर माफगत दे ण्यात आलेली रक्कम गेल्या दहा मदहन्याींपासन
ू बँकेतच पडून
असल्याचे ननदशगनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, सदर रुग्णालयातील ्ी.बी. रुग्णाची सींख्या वाढत असून सध्या

पारीं पाररक र्फल्मवर एक्स-रे काढले जात असल्यामुळे रुग्णाींवर िपचार सुरु
करण्यासाठी ववलींब होत असल्याचे ननदशगनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास,

या

प्रकल्पाची

मींजरु ी

लमळण्याकररताची

फा.ल

परळच्या

एफ-दक्षक्षण वॉडग मधील अलभयींता ववभागाच्या कायागलयाकडे प्रलींबबत असल्याचे
ननदशगनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, िपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून सदर रुग्णालयात

अदययावत सोयी-सुववधा पुरववण्याकररता कोणती कायगवाही केली वा करण्यात
येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फिणिीस : (१) लशवडी येथील ्ी.बी. रुग्णालयात सी.एस.आर. (CSR)
अींतगगत डडस्ज्ल एक्स-रे मशीनची सुववधा िपलब्ध करुन दे ण्यासाठी माझगाींव

डॉक व बह
ुीं . महानगरपाललका याींच्यामध्ये झालेल्या करारानस
ु ार, माझगाींव
ृ न्मब
डॉक याींनी एकूण १ को्ी रुपये इतका ननधी मींजूर केला आहे .

त्यापैकी रु. १७.६४ लाख इतकी रक्कम त्याींनी ददनाींक ३०/०७/२०१६ रोजी

महानगरपाललकेच्या कोर्ागरात जमा केली आहे .

(२) सदर रुग्णालयात पारीं पाररक र्फल्मवर एक्स-रे काढले जात असल्यामुळे
रुग्णाींवर िपचार सरु
ु करण्यासाठी ववलींब होत आहे हे खरे नाही.

(३), (४) व (५) सदर रुग्णालयातील एक्स-रे मलशनसाठी आवश्यक असलेली
स्थापत्य

कामे

करण्याचा

प्रस्ताव

ददनाींक

१९/०८/२०१६

ववभागाच्या अलभयींता कायागलयाकडे पाठववण्यात आला होता.

रोजी

एफ/दक्षक्षण

तदनींतर, ददनाींक १६/११/२०१६ रोजी या कामाचे अींदाजपत्रक तयार

करण्यात आले असन
ू , माझगाींव डॉककडून प्राप्त झालेला रु. १७.६४ लाख इतका

ननधी महानगरपाललकेच्या एफ/दक्षक्षण ववभागाकडे या कामासाठी हस्ताींत रीत
करण्यात आला आहे .

स्थापत्य कामे १२ मदहन्याींच्या कालावधीत पण
ू ग केल्यानींतर डडस्ज्ल

एक्स-रे मशीन बसववण्याचे महानगरपाललकेचे ननयोजन आहे .
-----------------
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(५९)

*

पुणे शहरात पीएमपीच्या सीएनजी बसेसना आग लागल्याबाबत
२६८२३

श्री.अननल

भोसले,

अॅि.जयदे ि

गायििाि,

श्री.किरण

पािसिर, श्री.नरें द्र पाटील : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा
करतील काय :(१) पुणे शहरात पीएमपीच्या तीन सीएनजी बसेसना आग लागल्याचे माहे
डडसेंबर, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशगनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, आयुमागन सींपलेल्या बसेस पीएमपी प्रशासनाने चालू ठे वलेल्या
आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून
आले, तदनुसार बेजबाबदार पीएमपी प्रशासनावर कोणती कारवा. केली वा
करण्यात येत आहे

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फिणिीस : (१) ददनाींक ३०/८/२०१६ ते ददनाींक ११/१/२०१७ या
कालावधीत पुणे महानगर पररवहन महामींडळ लल. च्या मालकीची एक बस व
ठे केदाराकडून भाडेतत्वावर घेतलेल्या तीन बसेसनी पे् घेतलेला होता, ही
वस्तस्ु स्थती आहे .
(२) सध्या पुणे महानगर पररवहन महामींडळामाफगत २०५५ बसेस चालववण्यात
येत असन
ू त्यापैकी ३२४ बसेसचे आयुमागन सींपले आहे .

सदयस्स्थतीत महामींडळासाठी नवीन १५५० बसेस िपलब्ध करण्याची

कायगवाही सुरू झालेली आहे .

सदरच्या बसेस जसजशा प्राप्त होतील तसतशा

जन्
ु या बसेस ताफ्यातन
ू काढून ्ाकण्याचे महामींडळाने ननयोजन केलेले आहे .

(३) िपरोक्त घ्नाींबाबत चौकशी मख्
ु य अलभयींता, वाहतक
ु व्यवस्थापन, अपघात

ववभाग पुणे महानगर पररवहन महामींडळ याींचे माफगत करण्यात आली असन
ू बस
ित्पादक कींपन्याींच्या अलभयींत्याींना
आलेली आहे .

बोलावन
ू

घ्नेबाबत

ववचारणा करण्यात

महामींडळाच्या बस क्माींक सीएनजी -१७ मध्ये इींस्जन बोने्च्या आतील

बाजूस इग्नेशन कॉ.ल जळाल्याने बसने पे् घेतल्याचे ददसन
ू आले.
भाडेतत्वाच्या घेतलेल्या वाहनाींच्या इींस्जनमधन
ू धरू येवन
ू अचानक पे्
घेतल्याचे ददसन
ू आले आहे . याबाबत सींबतीं धत पोललस स््े शनला तक्ारी ददलेल्या
असून या वाहनाींच्या ऑपरे ्रनाीं नो्ीस दे ऊन प्रत्येकी रुपये १०,०००/- चा दीं ड
केला आहे .

67
अशा प्रकारच्या घ्नाींना प्रनतबींध व्हावा याकरीता आगार कायगशाळाींना

ताींत्रीक स्वरूपाचे मागगदशगन करण्यात येत आहे .
(४) प्रश्न िद्ावत नाही.

-----------------

यितमाळ जजल्हयातील महा-ई-सेिा िेंद्र चालिाांना
(६०)

*

चार िषाांपासून मानधन लमळाले नसल्याबाबत

२९२७०

श्री.ख्िाजा बेग, श्री.हे मांत

टिले,

श्री.आनांद

सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

ठािूर :

(१) यवतमाळ स्जल्हयातील महा-.-सेवा केंद्र चालक सन २०१३ पासन
ू आधार
नोंदणीचे काम करीत आहे त, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, मागील चार वर्े काम केल्यानींतरही त्याींना मानधन दे ण्यात

आलेले नाही, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय
आढळून आले, तदनुसार कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फिणिीस : (१) होय

(२), (३) व (४) अशी वस्तस्ु स्थती नाही. प्रत्येक यशस्वी आधार नोंदणीसाठी
भारतीय ववलशष् ओळख प्रातधकरणाकडून दे य रक्कम CSC-SPV या नॉनस््े ्
रास्जस्रारला व नॉन स््े ् रस्जस्रारकडून CMS Computers या सींस्थेस ददली
जाते. त्यानींतर दे य रक्कम CMS सींस्थेकडून सींबींधीत VLE ला वगग केली
जाते.

CMS

सींस्थेकडून

प्राप्त

अहवालानस
ु ार

महा-.-सेवा

चालकाींना

या

कालावधीत एकूण ४९.९२ लाख रक्कम अदा करण्यात आली आहे . महा-.-सेवा
केंद्र चालकाींनी आधार नोंदणीच्या अनर्
ु ींगाने सींबींतधत नागरीकाींकडून जमा केलेली
कागदपत्रे (DMS records) भारतीय ववलशष् ओळख प्रातधकरणाींकडे (UIDAI)
जमा केलेली नसल्याने भारतीय ववलशष् ओळख प्रातधकरणाच्या पत्र क्.
No.४(४)/५७/१९/QAP/२०१५-E&amp;U-II (Vol-III) ददनाींक २३rd December,
२०१५ अनुसार दीं ड ठोठावला आहे . यामध्ये बायोमेदरक ऐरर, डेमोग्रार्फक ऐरर व
डडले पॅके्करीता ५६,९४,५८५/- इतक्या रक्कमेचा दीं ड ठोठावला आहे . अजन
ु ही
सम
ु ारे २.५० लाख कागदपत्रे (DMS records) महा-.-सेवा केंद्र चालकाींनी जमा
केलेली नाहीत. सदर कागदपत्रे (DMS records) लवकरात लवकर सादर
करण्याच्या सूचना सींबध
ीं ीत सींस्थेने सवग VLE (Village Level Enterpreneur)
ना ददलेल्या आहे त.

-----------------
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औरां गाबाद महानगरपाललिेच्या हिीत रमाई आिास
घरिुल योजनेतील घरे बाांधन
ू दे ण्याबाबत

(६१)

*

२९१२३

श्री.सभ
ु ाष झाांबि :

सन्माननीय सामाजजि न्याय मां्ी पढ
ु ील

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) औरीं गाबाद महापाललकेला शासनाने रमा. आवास घरकुल योजनेत अनुसतू चत
जाती व नवबौध्द घ्काींसाठी ३ हजार घरे बाींधण्यासाठी सन २०१० मध्ये सुमारे
५१ को्ी ७० लाख रुपयाींचा ननधी िपलब्ध करुन ददला होता, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, मागील सहा वर्ागमध्ये महापाललकेने फक्त ४८४ लाभार्थयांना घरे

बाींधन
ू ददली असली तरी िवगररत सुमारे दोन हजार घरे महापाललका कधी आणण
कशी बाींधणार याबाबतचा प्रश्न िपस्स्थत होत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी करुन या योजनेतील िवगररत दोन

हजार लाभार्थयांना त्याींची घरकुले बाींधन
ू दे ण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. राजिुमार बिोले : (१) हे अशींत: खरे आहे .

सन २०१० ते २०१४ या कालावधीत औरीं गाबाद महानगरपाललकेला रु.५१.२८

को्ी ननधी दे ण्यात आला आहे .

(२) व (३) औरीं गाबाद महानगरपाललकेकडून ३१७१ लाभार्थयांना रमा. आवास

घरकुल योजनाींतगगत ननवड करण्यात आली आहे . त्यापैकी ५०४ घरकुलाींचे
बाींधकाम पण
ू ग झाले असन
ू ७१६ घरकूलाींचे काम

प्रगतीपथावर आहे . ननवड

झालेल्या लाभर्थयांकडून आवश्यक कागदपत्राींची पूतत
ग ा करण्यास ताींबत्रक अडचणी

िद्ावत आहे त. सदर अडचणी दरू करण्यासाठी आयुक्त, महानगरपाललका,
औरीं गाबाद याींच्याकडून कायगवाही करण्यात येत आहे .
(४) प्रश्न िद्ावत नाही.

-----------------
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(६२)

*

राज्यात मराठा समाजाला आरिण दे ण्याबाबत
२६७६५

श्री.सांजय दत्त, श्री.किरण पािसिर, श्री.धनांजय मुांि,े

श्री.सुननल तटिरे , श्री.नरें द्र पाटील, श्री.हे मांत टिले, श्री.जयिांतराि जाधि,

श्री.अमरलसांह पांडित, अॅि.ननरां जन िािखरे , श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.अननल
भोसले,

अॅि.जयदे ि

गायििाि,

श्री.प्रिाश

गजलभये,

श्री.रामराि

िििुते,

श्री.अमररशभाई पटे ल, श्री.जगन्नाथ लशांदे, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.सनतश चव्हाण,
श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ाचणी, अॅि.राहुल नािेिर, श्री.आनांद ठािूर :

ताराांकित प्रश्न

क्रमाांि १४७२५ ला हदनाांि १७ माचच, २०१६ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत:
सन्माननीय सामाजजि न्याय मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यातील मराठा समाजाला आरक्षण दे ण्याबाबतचा प्रश्न शासनाच्या
ववचाराधीन आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर समाजाला आरक्षण लमळण्यासाठी राज्यात आींदोलने व मोचे
काढण्यात आले आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, प्रश्न भाग (१) वरील बाबीवर शासनाचा ववचार पूणग झाला आहे
काय,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. राजिुमार बिोले : (१) मराठा समाजास शैक्षणणक व सामास्जकदृष्या
मागास प्रवगग तयार करुन त्या प्रवगांतगगत १६ ्क्के आरक्षण दे ण्याकररता

ददनाींक ९/७/२०१४ रोजी सन २०१४ चा महाराषर शासन अध्यादे श क्.१३
काढण्यात आला व ददनाींक १५/७/२०१४ च्या शासन ननणगयान्वये मराठा समाजास

शैक्षणणक व सामास्जकदृष्या मागास प्रवगग तयार करुन १६ ्क्के आरक्षण

दे ण्यात आले. ददनाींक १४/११/२०१४ रोजी सदर अध्यादे शास व शासन ननणगयास
मा.िच्च न्यायालयाने अींतररम स्थतगती ददली. मा.सवोच्च न्यायालयाने मा.िच्च

न्यायालयाच्या सदर आदे शात हस्तक्षेप करण्यास नकार ददल्यामुळे याबाबतचे
प्रकरण मा.िच्च न्यायालयात प्रलींबबत आहे .
(२) हे खरे आहे .

(३) व (४) प्रश्न िद्ावत नाही.
-----------------
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चें बरु , िाशीनािा (मांुबई) येथे एम.एम.आर.िी.ए. च्या शाळे िररता राखीि
भूखि
ां ािर अनतक्रमण िरुन अनधधिृत पे ॲण्ि पाकिांग सुरु िेल्याबाबत

(६३)

*

२६७९६

श्री.किरण पािसिर, श्री.धनांजय मुांि,े श्री.नरें द्र पाटील,

श्री.हे मांत टिले, श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.अमरलसांह पांडित, अॅि.ननरां जन िािखरे ,

श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.अननल भोसले : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील
गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) चें बुर, वाशीनाका (मुींब.) येथे एम.एम.आर.डी.ए. च्या शाळे कररता राखीव
भूखड
ीं ावर अनतक्मण करुन अनतधकृत पे अॅण्ड पार्कंग सरु
ु केल्याचे माहे
जानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशगनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, यादठकाणी ६० पेक्षा अतधक म्हाडाच्या इमारती असन
ू लाखोच्या
सींख्येने असणाऱ्या लोकसींख्येच्या पररसरात महापाललकेची एकही शाळा नाही, हे
ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, िक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय
आढळून आले व तदनुसार कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फिणिीस : (१) हे खरे आहे .

(२) सदर पररसरात महानगरपाललकेच्या आणणकगाव मनपा मराठी शाळा,
आणणकगाव मनपा दहींदी शाळा, अयोध्यानगर मनपा मराठी शाळा, अयोध्यानगर

मनपा तेलगू शाळा व माहुलगाव मनपा मराठी शाळा या शाळा आहे त.
(३) व (४) सदर भूखड
ीं ावरील अनतधकृत पे ॲण्ड पार्कंग ह्ववण्याबाबत मुींब.
महानगर प्रदे श ववकास प्रातधकरणास सूचना दे ण्यात येत आहे त.
-----------------

(६४)

*

शासिीय िायाचलयामध्ये पाच हदिसाांचा आठििा िरण्याबाबत
२८५१२

श्री.िवपल पाटील, श्री.पररणय फुिे, िॉ.अपूिच हहरे : ताराांकित

प्रश्न क्रमाांि २५६८४ ला हदनाांि ७ डिसेंबर, २०१६ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या
सांदभाचत : सन्माननीय मुख्यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) कामकाजाचा पाच ददवसाींचा आठवडा करण्याची मागणी राज्य शासकीय

कमगचारी सींघ्ना, राजपबत्रत अतधकारी सींघ्ना आणण लशक्षक भारती याींनी
शासनाकडे केली आहे , हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, राज्यातील शाळाींना रोज एक तालसका वाढवून पाच ददवसाींचा
आठवडा करण्याची मुभा यापूवीच दे ण्यात आली असन
ू तसेच रोज ४५ लमनन्े

अतधक काम करुन शासकीय, ननम-शासकीय कमगचाऱ्याींनाही पाच ददवसाींचा
आठवडा करण्याची मागणी होत आहे , मात्र त्याची अींमलबजावणी केली जात
नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फिणिीस : (१) होय.

(२) शालेय लशक्षण ववभागाने शासन ननणगय ददनाींक २९ एवप्रल, २०११ अन्वये,

लशक्षकाींसाठी प्रत्येक आठवड्याला र्कमान ३० तास अध्ययन करण्याचे धोरण
ठरवन
ू दे ण्यात आले आहे .

शासकीय/ननमशासकीय कायागलयाींमध्ये पाच ददवसाींचा

आठवडा करण्याची बाब शासनाच्या ववचाराधीन आहे .
(३) प्रश्न िद्ावत नाही.

-----------------

मुांबईतील नायगाि तसेच ना.म.जोशी मागाचिरील
(६५)

*

बीिीिी चाळीांच्या पन
ु विचिासाबाबत

२८२५५

श्री.अशोि ऊफच भाई जगताप, श्री.किरण पािसिर, प्रा.जोगेन्द्र

ििािे, श्री.नारायण राणे, श्री.नरें द्र पाटील, श्री.धनांजय मुांि,े श्री.सुननल तटिरे ,
श्री.हे मांत टिले, श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.अमरलसांह पांडित, अॅि.ननरां जन िािखरे ,

श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.अननल भोसले : सन्माननीय गह
ृ ननमाचण मां्ी पुढील
गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

मुींब.तील

नायगाव

तसेच

ना.म.जोशी

मागागवरील

बीडीडी

चाळीींच्या

पुनववगकासासाठी माहे डडसेंबर, २०१६ च्या अखेरीस म्हाडामाफगत ननववदा प्रर्क्या

राबववण्यात येणार असन
ू सदरील प्रकल्प सात वर्ागत पूणग करण्याची अ् या
ननववदे मध्ये असणार आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर पुनववगकासाबाबत बीडीडी चाळीींमधील रदहवाशाींना प्रशासनाने
कोणतीही कल्पना ददली नसल्यास सवग सींघ्ना एकत्र येऊन या प्रर्क्येला ववरोध
करण्याची भूलमका घेणार आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, िपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून कोणती कायगवाही केली
वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. प्रिाश महे ता : (१) होय, म्हाडाने नायगाींव व ना. म. जोशीमागग, लोअर

परे ल येथील बीडीडी चाळ पन
ु ववगकासासाठी ददनाींक २८/१२/२०१६ रोजी जागनतक
स्तरावर ननववदा मागववल्या आहे त व सदरील ननववदा कागदपत्रानुसार प्रकल्प
सात वर्ागत पण
ू ग करण्याचे ननयोस्जत आहे .

(२) व (३) बी.डी.डी. चाळीींच्या स्थाननक रदहवाशासोबत मा.लोकप्रनतननधीच्या

िपस्स्थतीत म्हाडाने ददनाींक ०५/०१/२०१६, ददनाींक २०/०१/२०१६ व ददनाींक

१६/०९/२०१६ रोजी सींयुक्त बैठका आयोस्जत करुन बी.डी.डी. चाळ पुनववगकास
प्रकल्पाबाबत मादहती ददलेली आहे , असे िपाध्यक्ष, म्हाडा याींनी कळववलेले आहे .
(४) प्रश्न िद्ावत नाही.

----------------

घाटिोपर (मांब
ु ई) येथे िैद्यनाथ सहिारी बँिेच्या
(६६)

*

िारमधन
ू नोटा ज्त िेल्याबाबत

२७३७८

श्री.शरद रणवपसे : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा

खल
ु ासा करतील काय :(१) मींब
पोललसाींनी बीड
ु .तील घा्कोपरच्या छे डानगर जींक्शन येथे वाहतक
ू

येथील वैदयनाथ सहकारी बँकेच्या कारमधन
ू वैदयनाथ बँकेच्या १० को्ी १०
लाख रुपयाींच्या जन्
ु या व नवीन नो्ा जप्त केल्याचे ददनाींक १५ डडसेंबर, २०१६
रोजी वा त्यासुमारास ननदशगनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, िक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय
आढळून आले, तदनुसार कोणती कारवा. केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फिणिीस : (१) होय हे खरे आहे .

(२) सदरहू प्रकरणात जप्त केलेल्या नो्ा पींचनाम्या अींतगगत लसलबींद करण्यात
येऊन याबाबतची मादहती अनतरीक्त सींचालक आयकर ववभाग (तपास), यनु न्-७,

४ था माळा, लसींधीया हािस, बेलाडगवपअर, मुींब. ३८ याींना दे ण्यात आली त्यानुसार
आयकर ववभागाने चौकशी करुन जप्त करण्यात आलेली रोख रक्कम ही परत
पींचानामा करुन पींचनाम्या अींतगगत अतधक चौकशी कररता ताब्यात घेतली.

प्रकरणी या सींदभागत सेन्रल ब्युरो ऑफ इन्व्हे स््ीगेशन (सीबीआय) माफगत

द्ळकनगर पोलीस ठाणेस पत्र प्राप्त झाले वरुन वैदयनाथ अबगन को.ऑप.बँक

लल. व इतर याींचे ववरुद्ध RC-BA१/२०१६/A००३८ अन्वये भा.दीं .वव. कलम १२०
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(ब), ४२०, ४०६, ४७७ (ए) व भ्रष्ाचार प्रनतबींधक अतधननयमाच्या कलम १३ (१)
(ड) व १३ (२) सह गुन्हा दाखल झाला आहे .

सदर प्रकरणी केंदद्रय अन्वेर्ण ववभागाने केलेल्या मागणीनस
ु ार सवग मळ
ू

कागदपत्रे त्याींना सप
ू द
ू ग करण्यात आली असन
ू सदर गन्
ु हयाचा तपास केंदद्रय
अन्वेर्ण ववभागामाफगत सुरु आहे .
(३) प्रश्न िद्ावत नाही.

-----------------

औरां गाबाद शहरात स्िच्छ भारत अलभयानाची पाहणी िरण्यासाठी आलेल्या
(६७)

*

पथिातील अधधिाऱ्यास लाच घेताना अटि िेल्याबाबत

२८९७३

श्री.धगरीशचांद्र व्यास : सन्माननीय मुख्यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा

खल
ु ासा करतील काय :-

(१) औरीं गाबाद शहरात स्वच्छ भारत अलभयानाची पाहणी करण्यासाठी आलेल्या

पथकातील अतधकाऱ्याींनी महापाललका अतधकाऱ्याकडून लाचेची मागणी केल्याने
अ्क करण्यात आल्याची घ्ना ददनाींक २२ जानेवारी, २०१७ रोजी वा

त्यासम
ु ारास ननदशगनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, िपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून कोणती कायगवाही केली
वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फिणिीस : (१) होय

(२) व (३) सदर प्रकरणी आरोपी लोकसेवक श्री. शैलेश बजाननया, लसननयर

ॲसेसर, न्यू स््ार, डॉ् कॉम याींना ददनाींक २२/०१/२०१७ रोजी अ्क करण्यात
आली असन
ू पोललस स््े शन लसडको, औरीं गाबाद येथे गन्
ु हा दाखल करण्यात
आला आहे .
-----------------

राज्यातील २७ औद्योधगि प्रलशिण सांस्थाांिररता िेलेल्या
(६८)

*

यां् खरे दीत गैरव्यिहार झाल्याबाबत

२६८४३

प्रा.अननल सोले, श्री.लमतेश भाांगडिया : सन्माननीय िौशल्य

वििास ि उद्योजिता मां्ी पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यातील २७ औदयोतगक प्रलशक्षण सींस्थाींसाठी (आय.्ी.आय.) सन २०१३-१४
या वर्ागत ६८ यींत्राींची खरे दी करताना ननववदे ववना खरे दी करून त्यात
अननयलमतता झाल्याचे ददनाींक १२ डडसेंबर, २०१६ रोजी वा त्यासम
ु ारास
ननदशगनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, सदर ननयमबाहय यींत्र सामग्रीच्या खरे दीची शासनाने चौकशी केली

आहे काय, त्यात काय आढळून आले, तदनुसार सदर प्रकरणातील दोर्ीवर
कोणती कारवा. केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सांभाजी पाटील-ननलांगेिर : (१) (२)
सींचालनालयामाफगत
सींस्थाींसाठी

सन

दरकरारपत्रावर

२०१३-१४

करण्यात

व (३) व्यवसाय लशक्षण व प्रलशक्षण

मध्ये

शासकीय

आलेल्या

औदयोतगक

यींत्रसामुग्रीच्या

प्रलशक्षण

खरे दीमध्ये

अननयलमतता झाल्याची बाब तत्कालीन सींचालक, व्यवसाय लशक्षण व प्रलशक्षण

याींनी शासनाच्या ननदशगनास आणली आहे . त्याअनुर्ींगाने प्रस्तत
ु प्रकरणी प्रथम
प्राथलमक चौकशी करुन दोर्ी असलेल्या अतधकारी/कमगचारी याींच्या नावासह

पररपुणग प्रस्ताव शासनास सादर करण्याच्या सच
ु ना सींचालक, व्यवसाय लशक्षण व
प्रलशक्षण याींना शासनामाफगत दे ण्यात आल्या आहे त.
----------------नाटििार राम गणेश गििरी याांचा पुण्यातील सांभाजी उद्यानातील पत
ु ळा
िाढून तो मठ
ु ा नदीच्या पा्ात फेिून हदल्याबाबत

(६९)

*

२६९०६

िॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे , श्री.हे मांत टिले, श्री.धनांजय मुांि,े

अॅि.ननरां जन िािखरे , श्री.किरण पािसिर, श्री.नरें द्र पाटील, श्री.अननल भोसले,

अॅि.जयदे ि गायििाि, श्री.रामराि िििुते, श्री.सुननल तटिरे , श्री.ख्िाजा बेग,

श्री.जगन्नाथ लशांदे, श्री.सुजजतलसांह ठािूर : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पुढील गोष्ीींचा
खल
ु ासा करतील काय :-

(१) ना्ककार राम गणेश गडकरी याींचा पण्
ु यातील सींभाजी िदयानातील पुतळा
काढून तो मठ
ु ा नदीच्या पात्रात फेकल्याचे ददनाींक ४ जानेवारी, २०१७ रोजी वा
त्यासम
ु ारास ननदशगनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, िक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय
आढळून आले, तदनुसार यातील आरोपीींना अ्क करून कोणती कारवा. केली वा
करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. दे िेंद्र फिणिीस : (१) होय हे खरे आहे .

(२) सदर प्रकरणी िदयान अतधक्षक याींनी ददलेल्या तक्ारीवरुन डेक्कन पोलीस

स््े शन येथे गु. र. क्. ०१/२०१७ भा. द. वव कलम १२०(ब), १५३(अ), ३७९, ४२७,
४४७, सावगजननक मालमत्ता हानी प्रनतबींधक कायदा १९८४ चे कलम ३ व ७
प्रमाणे गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे . सदर प्रकरणी ४ आरोपीींना अ्क
करण्यात आली असन
ू सध्या सवग अ्क आरोपी जामीनावर मुक्त आहे त. सदर
गुन््याचा तपास सरु
ु आहे .
(३) प्रश्न िद्ावत नाही.

(७०)

*

-----------------

माझगाांि (मब
ांु ई) येथील न्यायालयाच्या इमारतीच्या पुनबाांधणीच्या
िामासाठी ननधी उपलब्ध िरुन दे ण्याबाबत
२७५०५

श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.हे मत
ां टिले, श्री.किरण पािसिर,

अॅि.जयदे ि गायििाि, अॅि.ननरां जन िािखरे , श्री.नरें द्र पाटील, श्री.धनांजय मुांि,े
श्री.अमरलसांह पांडित : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील
काय :-

(१) माझगाींव (मब
ींु .) येथील न्यायालयाच्या १७ मजली इमारतीच्या पुनबांधणी
अदयाप पूणग झाली नसन
ू या इमारतीच्या कामासाठी शासनाने रुपये ३८७ को्ी
सावगजननक बाींधकाम ववभागाला अदयापपयंत ददले नसल्याचे ददनाींक २०
जानेवारी, २०१७ रोजी वा त्यासुमारास ननदशगनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, िपरोक्त प्रकरणी शासनाने ननधी िपलब्ध करुन इमारतीच्या
पुनबांधणीचे काम पूणग करण्यासींदभागत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे िेंद्र फिणिीस : (१) व (२) हे खरे नाही. माझगाींव मुींब. येथे
न्यायालयासाठी नवीन इमारत (G+१७ मजले) बाींधण्याकररता शासन ननणगय दद.

५ नोव्हें बर, २०१५ अन्वये
रु.३८७.०० को्ी इतक्या खचागच्या प्रस्तावास
प्रशासकीय मान्यता दे ण्यात आली आहे . सदर इमारतीच्या बाींधकामाकररता
सावगजननक बाींधकाम ववभागाच्या ददनाींक २ मे, २०१६ च्या ज्ञापनान्वये रु.२९.४८
को्ी व दद. ९ फेब्रव
ु ारी, २०१७ च्या ज्ञापनान्वये रु.२८.५२ को्ी असा एकूण
रु.५८.०० को्ी इतका ननधी िपलब्ध करुन दे ण्यात आला आहे . सदर इमारतीच्या
कामास प्रत्यक्ष सरु
ु वात झालेली आहे .
(३) प्रश्न िद्ावत नाही.

-----------------
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राज्यातील शासिीय बांदरासाठी िी.पी.िी. पद्धत सरु
ु िरण्याचा घेतलेला ननणचय
(७१)

*

२८११३

श्री.जयांत पाटील : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा

खल
ु ासा करतील काय :(१) राज्यातील शासकीय बींदरात ितरणारा माल आणण बींदरातन
परदे शात
ू
जाणारा माल याच्या मध्यभागी चालणारी कोणतीही यींत्रणा न ठे वता थे्
डी.पी.डी. (डायरे क्् पो्ग डडललव्हरी) ही पध्दत
आहे काय,

सुरु करण्यात येणार आहे , हे खरे

(२) असल्यास, िरण (स्ज.रायगड) येथील जे.एन.पी.्ी. बींदरातील गोडाऊनचे सवग
अतधकारी, सीएचए, एक्झीक्यु्ीव्ह, माथाडी, लेबर, सफा. कामगार असे सुमारे
२५ हजार कामगार बेरोजगार होणार आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या भागातील छो्ी दक
ु ाने, ररक्षा, ्े म्पो, रे लर चालक-मालक
याींचाही व्यवसाय ठप्प होणार असल्याने िक्त डी.पी.डी.च्या ननणगयाववरूध्द

ददनाींक ५ जानेवारी, २०१७ रोजी वा त्यासुमारास जे.एन.पी.्ी. बींदरावर आींदोलन
करण्यात आले होते, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, िपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून कोणती कायगवाही केली
वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.दे िेंद्र फिणिीस : (१) जे.एन.पी.्ी. हे मोठे बींदर असून ते केंद्र शासनाच्या
अखत्याररत आहे .

(२), (३), (४) व (५) प्रश्न िद्ावत नाही.

-----------------

(७२)

*

मुांबई महानगरपाललिेच्या सध
ु ार सलमतीििून मब
ुां ई ि उपनगरातील
अनेि भूखि
ां ािरील आरिणे बदलण्यात आल्याबाबत
२६७८८

श्री.धनांजय मांि
ु ,े श्री.अमरलसांह पांडित, अॅि.ननरां जन िािखरे :

सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मींब
ु . महानगरपाललकेच्या सध
ु ार सलमतीकडून मींब
ु . व िपनगरातील अनेक

भूखड
ीं ावरील आरक्षणे बदलण्यात आल्याची बाब माहे जानेवारी, २०१७ मध्ये वा
त्यादरम्यान ननदशगनास आली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, शहरातील मोक्याच्या दठकाणच्या जनतेसाठी आरक्षक्षत असलेल्या
भूखड
ीं ावरील आरक्षणे बदलण्यात आली आहे त, हे ही खरे आहे काय,
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(३)

असल्यास, िपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून कोणती कायगवाही

केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फिणिीस : (१) व (२) अशी बाब नाही.

(३) व (४) बह
ींु . महानगरपाललकेने बह
ींु . क्षेत्राची सध
ु ाररत प्रारुप ववकास
ृ न्मब
ृ न्मब

योजना महाराषर प्रादे लशक व नगर रचना अतधननयम, १९६६ चे कलम २६(१)
अन्वये ददनाींक २७/५/२०१६ रोजी पुनप्रगलसध्द केलेली असून त्यावर नागररकाींच्या

सूचना/हरकती बह
ृ न्मुींब. महानगरपाललकेस प्राप्त झालेल्या आहे त. याबाबत

बह
ुीं . महानगरपाललकेकडून वैधाननक कायगवाही पूणग करुन सध
ु ाररत प्रारुप
ृ न्मब
ववकास योजना शासनास मींजरू ीसाठी सादर झालेनत
ीं र शासनाकडून गण
ु वत्तेनस
ु ार
कायगवाही सींकस्ल्पत आहे .

(७३)

*

टिले,

-----------------

सँिहस्टच रोि (मब
ांु ई) येथील हँिॉि उड्िाणपुलाबाबत
२६७५९
श्री.किरण

श्री.नरें द्र पाटील, श्री.धनांजय मि
ांु ,े श्री.सनु नल तटिरे , श्री.हे मांत
पािसिर,

श्री.जयिांतराि

जाधि,

श्री.अमरलसांह

पांडित,

अॅि.ननरां जन िािखरे , श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.अननल भोसले, श्री.जयांत
पाटील :

ताराांकित प्रश्न क्रमाांि १९६६६ ला हदनाांि २० जुल,ै २०१६ रोजी

हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा
करतील काय :-

(१) मुींब.तील सँडहस््ग रोड या हाबगर ला.न रे ल्वे स्थानकाजवळील हँकॉक पूल

पाडून एक वर्ग पूणग झाले व अदयापपयंत या पुलाखाली १८ जणाींचा मत्ृ यू झाला
तरी दे खील या पुलाचे पुनबांधकाम महापाललका व रे ल्वे प्रशासनाने सींयुक्तपणे

सुरु केले नसल्याची बाब माहे जानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशगनास
आली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, ददनाींक २३ जानेवारी, २०१७ रोजी वा त्यासुमारास काही मादहती
अतधकार कायगकत्यांनी रे ल रोको आींदोलन करण्याचा प्रयत्न केला असता

लोहमागग पोलीस, रे ल्वे सुरक्षा व शहर पोलीस याींनी एकबत्रतपणे कारवा. करुन
सदर आींदोलन मोडीत काढले, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, िक्त पल
ु ाच्या बाींधकामाबाबत शासनाने कोणती कायगवाही केली
वा करण्यात येत आहे ,
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(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फिणिीस : (१) मुींब.तील सँडहस््ग रोड या हाबगर ला.न रे ल्वे

स्थानकाजवळील हॅकॉक पल
रे ल्वेमाफगत ९ व १० जानेवारी, २०१६ रोजी
ू
तोडण्यात आला. तथावप मा.न्यायालयाच्या स्थतगती आदे शामळ
ु े पुनबांधणीचे
काम अदयावप सरु
ु झालेले नाही हे खरे आहे .

(२) सदर प्रकरणी ताडवाडी माझगाींव येथील स्थाननकाींमाफगत स्वाक्षरी अलभयान
कायगक्म आयोस्जत करण्यात आला होता.
तदनींतर

महाव्यवस्थापक,

मध्य

रे ल्वे

व

आयक्
ु त,

बह
ु .
ृ न्मींब

महानगरपाललका याींना त्याींच्या मागणीबाबत ननवेदन दे ण्यात आले. यानर्
ु ींगाने
योग्य ती कायगवाही करण्याचे आश्वासन दे ण्यात आल्यानींतर आींदोलन स्थतगत
करण्यात आले.

(३) व (४) सदर पूलाच्या पन
ु बांधणीकरीता ननववदा मागवून ददनाींक ०६/०५/२०१६
रोजी कायागदेश दे ण्यात आला होता. तथावप, मा. िच्च न्यायालयाने सदर कींत्रा्

रद्द केल्याचा आदे श पाररत केल्यामळ
ु े महानगरपाललकेमाफगत पुनननगववदे ची प्रर्क्या
सुरु करण्यात आली.

सदर ननणगयाववरुध्द मा. सवोच्च न्यायालयात कींत्रा्दाराने दाखल केलेल्या

यातचकेमध्ये नवीन कींत्रा् दे ण्याकरीता ददनाींक १७/०४/२०१७ पयंत स्थतगती
दे ण्यात आली असन
ू प्रकरण न्यायप्रववष् आहे .

----------------

नागपरू महापाललिा ि नगरपररषदाांच्या अनद
ु ाननत प्राथलमि ि माध्यलमि
(७४)

*

शाळे तील लशििाांचे िेतन थिीत असल्याबाबत

२८०४०

प्रा.जोगेन्द्र

ििािे,

श्री.धगरीशचांद्र

व्यास : सन्माननीय

मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) नागपूर महापाललका व नगरपररर्दाींच्या अनुदाननत प्राथलमक व माध्यलमक

शाळाींना शासनाकडून अनुदान न लमळाल्याने माहे नोव्हें बर व डडसेंबर, २०१६ या
दोन मदहन्याींचे वेतन अदा झाले नसल्याची बाब माहे जानेवारी, २०१७ मध्ये वा
त्यादरम्यान ननदशगनास आली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या लशक्षकाींना वेतन न लमळाल्याने ते आतथगक सींक्ात आले
असल्याने लशक्षकाींनी िपसींचालक कायागलय येथे धरणे आींदोलन केले, हे ही खरे
आहे काय,
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(३) असल्यास, या अनद
ु ाननत माध्यलमक शाळाींना शासनाकडून अनद
ु ान न
लमळण्याची कारणे काय आहे त,

(४) असल्यास, िपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून लशक्षकाींना वेळेवर त्याींचे
वेतन दे ण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे िेंद्र फिणिीस : (१) नागपूर महानगरपाललकेच्या प्राथलमक लशक्षकाींना तसेच
अनद
ु ानीत व ववना अनद
ु ाननत माध्यलमक शाळे तील लशक्षकाींना माहे डडसेंबर,
२०१६ चे वेतन अदा झालेले आहे .
(२) होय, हे खरे आहे .

(३), (४) व (५) लशक्षण िपसींचालक, नागपरू ववभाग याींनी सादर केलेल्या

अहवालानुसार, नागपूर महानगरपाललकेच्या अनद
ु ानीत माध्यलमक शाळातील
लशक्षकाींच्या वेतनासींदभागत शालाथग प्रणालीतील मादहती नागपूर महानगरपाललकेकडून
ववहीत मद
ु तीत प्राप्त न झाल्याने, शासनाकडून अनुदान िपलब्ध झालेले नव्हते.

तदनींतर शासनाकडून या प्रयोजनाथग अनद
ु ान िपलब्ध करुन ददल्यानींतर

अनक्
ु माींक ०१ मध्ये नमद
ू करण्यात आल्यानस
ु ार, या शाळे तील लशक्षकाींचे
डडसेंबर, २०१६ अखेरचे वेतन अदा करण्यात आले आहे .
----------------िोपरी, ठाणे (पि
ां ािर
ू )च येथील महापाललिा आरक्षित भूखि
प्राथलमि आरोग्य िेंद्र उभारणेबाबत

(७५)

*

२७६८८

अॅि.ननरां जन िािखरे : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा

खल
ु ासा करतील काय :(१) कोपरी, ठाणे (पूव)ग येथील श्री. बालननकेतन शाळे जवळील भूखड
ीं ठाणे
महानगरपाललकेने प्राथलमक आरोग्य केंद्र िभारणेकररता आरक्षक्षत ठे वला आहे , हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर भख
ीं ातील केवळ ३३ ्क्के जागेवर प्राथलमक आरोग्य केंद्र
ू ड

िभारुन िवगररत सवग जागा खाजगी ववकासकास दे ऊन बहुमजली इमारती
िभारण्यात येणार असल्याचे ददनाींक १६ जानेवारी, २०१७ रोजी वा त्यासुमारास
ननदशगनास आले, हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, प्राथलमक आरोग्य केंद्रासाठी आरक्षक्षत असलेल्या या सींपूणग
भूखड
ीं ावर मुींब.च्या मत्स्यालय व नेत्रालयाच्या धतीवर सुसज्य असे प्राथलमक
आरोग्य केंद्र िभारावे अशी तेथील जनतेने मागणी करुन स्थाननक आरक्षण कृती

सलमतीच्या वतीने बेमद
ु त धरणे, आींदोलन करुन ददनाींक १६ जानेवारी, २०१७

रोजी वा त्यासुमारास मा.नगरववकास राज्यमींत्री, मा.पालकमींत्री, ठाणे स्जल्हा,
प्रधान सतचव, नगरववकास ववभाग व आयक्
ु त महापाललका, ठाणे याींना ननवेदने
सादर केली आहे त, हे खरे आहे काय,

(४) असल्यास, त्यानुसार शासनाने कोपरी, ठाणे (पूव)ग येथील आरक्षक्षत असलेल्या
या सींपूणग भूखड
ीं ावर अन्य कोणतेही बाींधकाम न करता, प्राथलमक आरोग्य केंद्र

िभारणीबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे व त्याबाबतची
सदय:स्स्थती काय आहे

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फिणिीस : (१) होय.

ठाणे शहराच्या मींजुर ववकास आराखड्यानुसार मौजे कोपरी येथील लस.न.नीं.

९९५, ११२५ व ११२० या भख
ीं ावर ननयोस्जत १२ मी. रुीं द डी.पी. रस्ता व
ू ड
प्राथलमक आरोग्य केंद्र यासाठी आरक्षक्षत आहे .
(२) होय.

ठाणे शहराच्या ववकास ननयींत्रण ननयमावलीतील तरतद
ू ीनस
ु ार सदर आरक्षण

ववकसीत करण्याबाबत ववकासक याींनी दाखल केलेल्या प्रस्तावास परवानगी
ददलेली आहे .

(३) अशा प्रकारचे ननवेदने मा.राज्यमींत्री (नगर ववकास) मा.पालकमींत्री, ठाणे

स्जल्हा, प्रधान सतचव (नगर ववकास) तसेच आयक्
ु त, ठाणे महानगरपाललका
याींच्याकडे प्राप्त झाल्याचे आढळून आले नाही.
परीं तु आरक्षण कृती सींघर्ग सलमती याींचे ननवेदन वररषठ पोलीस ननरीक्षक,

नौपाडा याींचेमाफगत ठाणे महानगरपाललकेस प्राप्त झाले आहे .
(४) शासनाच्या ववदहत मागगदशगक सूचनाींनुसार प्राथलमक आरोग्य केंद्राचे क्षेत्रफळ
योग्य आहे र्कीं वा कसे तसेच डी.पी.रस्ता आरक्षण अबातधत आहे याबाबत
आयुक्त, ठाणे महानगरपाललका याींना या प्रकरणी सखोल चौकशी करुन चार
आठवड्यात अहवाल सादर करण्याच्या सचन
ू ा दे ण्यात आल्या आहे त.
(५) प्रश्न िद्ावत नाही.
-----------------
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(७६)

*

लमठी नदीचा पररसर अनतक्रमण मक्
ु त िरणेबाबत
२९२६०

श्री.रविांद्र फाटि, श्री.धनांजय मुांि,े श्री.अमरलसांह पांडित,

अॅि.ननरां जन िािखरे : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील
काय :-

(१) मुींब. शहरातील सवागत मोठी नदी असलेल्या लमठी नदीच्या पररसरात

अनतधकृत बाींधकामे, कोणत्याही परवान्यालशवाय चालवली जाणारी भींगार दक
ु ाने,
गॅरेज, कारखाने िभारल्याचे माहे
ननदशगनास आले, हे खरे आहे काय,

जानेवारी, २०१७ मध्ये

वा त्यादरम्यान

(२) असल्यास, या नदीच्या रुीं दीकरण व खोलीकरणासाठी गेल्या दहा वर्ागत

शेकडो को्ी रुपये खचग करण्यात आले, परीं तु हा खचग पूणत
ग ः या अनतधकृत
बाींधकामे, कारखाने, गॅरेज, काठावरील गाळ यामुळे व्यथग ठरला आहे , हे ही खरे
आहे काय,
(३)

असल्यास,

या

नदीच्या

पररसरात

असलेली

ववकास

आराखडयातील

आरक्षणाच्या मोकळया जागापैकी एकही जागा लशल्लक नाही, हे ही खरे आहे
काय,

(४) असल्यास, नदीच्या र्कना-यावर असलेल्या झोपडयाींचे पन
ु वगसन व अनतक्मण
प्रश्न मागी लावण्याबाबत शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत
आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फिणिीस : (१) सदर अनतधकृत बाींधकामे करण्यात आल्याचे जानेवारी
२०१७ पव
ू ीच ननदशगनास आले आहे .

(२) सदर कामासाठी बह
ुीं . महानगरपाललकेमाफगत रु. ६५९.८२ को्ी इतका
ृ न्मब
खचग करण्यात आला आहे .

आतापयंत झालेल्या कामामळ
ु े लमठी नदीच्या धारणक्षमतेत दप्ु प्ीने वाढ

झाली असन
ू , पाण्याच्या वहन / ववसगग क्षमतेत नतप्ीने वाढ झाली आहे .
त्यामुळे हा खचग पूणत
ग : व्यथग ठरला आहे हे खरे नाही.

(३) महानगरपाललकेच्या एस ववभागातील लमठी नदीच्या बाजुला सुमारे २०
दठकाणी आरक्षणे असून, त्यामधील ८ जागाींवर अनतक्मण आहे .

के/पव
ू ग ववभागातील लमठी नदीलगत ११ दठकाणी आरक्षणे असन
ू एका

जागेवर अनतक्मण आहे .
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एल ववभागातील लमठी नदीलगत सुमारे २५ आरक्षक्षत जागा असन
ू त्यापैकी

४ जागाींवर पूणत
ग : व

१४ जागाींवर अींशत: अनतक्मणे असून, ५ जागा ववकलसत

केल्या आहे त व २ जागा लमठी नदीच्या रुीं दीकरणामध्ये समाववष् झालेल्या
आहे त.

(४) व (५) ददनाींक २९ जल
ु ,ै २०१५ रोजीच्या शासन ननणगयान्वये लमठी नदीच्या
र्कनाऱ्यावर

लावण्याबाबत

असलेल्या
मुींब.

झोपड्याींचे

महानगर

पन
ु वगसन

प्रदे श

व

ववकास

महानगरपाललका याींना ननदे श दे ण्यात आले आहे त.

अनतक्मणाचा
प्रातधकरण

व

प्रश्न

मागी

बह
ुीं .
ृ न्मब

-----------------

(७७)

*

सोलापूर शहरातील झोपिपट्टयाांचा वििास प्रलांबबत असल्याबाबत
२९१६६

श्री.प्रशाांत पररचारि :

सन्माननीय गह
ु ील
ृ ननमाचण मां्ी पढ

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) सोलापूर शहरातील सुमारे २२० झोपडपट्याींचा ववकास प्रलींबबत असल्याचे
ददनाींक २ फेबुवारी, २०१७ रोजी वा त्यासुमारास ननदशगनास आले, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, सदर १९६ झोपडपट्याींचे सवेक्षण करुन याबाबतचा कृती ववकास
आराखडा तयार करुन शासनाकडे सादर करुनही याबाबतचा धोरणात्मक ननणगय

न झाल्यामुळे केंद्र शासनाकडे पींतप्रधान आवास योजनेच्या ननधीसाठी हा कृती
ववकास आराखडा सादर करण्यात आला नसल्याचे ननदशगनास आले आहे , हे ही
खरे आहे काय,

(३) असल्यास, आतापयंत सोलापूर शहरातील र्कती

झोपडपट्टी प्रकल्पाींना

मान्यता दे ण्यात आली आहे व िवगररत प्रकल्पाींना मान्यता दे ण्यासींबध
ीं ी शासनाने
कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. प्रिाश महे ता : (१) व (२) केंद्र शासनाने शहरी भागासाठी केंद्र सहाय्यीत

राजीव आवास योजनेची घोर्णा सन २०११ मध्ये केली होती. सदर योजनेची (अ)

पव
ग यारी (ब) अींमलबजावणी असे २ ्प्पे ननस्श्चत करण्यात आले होते. जन
ू त
ू
२०११ ते जून २०१३ हा २ वर्ागचा

कालावधी पव
ग यारीचा होता.सप््ें बर २०१३
ू त

मध्ये अींमलबजावणीच्या दस
ु ऱ्या ्प्प्याची घोर्णा करण्यात येऊन त्याबाबतच्या
मागगदशगक सूचना केंद्रीय गह
ुग न मींत्रालयाने
ृ ननमागण व शहरी दाररद्रय ननमल
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ननगगलमत केलेल्या आहे त. राज्यातील ४६ शहराींचा समावेश करण्यात येऊन या

योजनेअींतगगत झोपडपट्टीमुक्त शहर आराखडा (Slum Free City Plan of
Action)

तयार करण्याचे काम सोलापूर महानगरपाललकेने हाती घेतले होते.

त्याप्रमाणे सन २०१२ ते २०१४ अखेर झोपडपट्टयाींचे प्राथलमक सवेक्षण करुन
झोपडपट्टी मुक्त शहर कृती आराखडा म्हाडास सादर केला आहे .मात्र केद्र
शासनाने दद.१९.५.२०१५ च्या पत्रान्वये राजीव आवास योजना बींद करण्यात येत
असल्याचे कळववले आहे . त्याबाबतचा तपशील खालीलप्रमाणे,
अ.क्.

तपशील

१

घोवर्त झोपडपट्टी

२

अघोवर्त झोपडपट्टी

एकूण

एकूण

झोपडपट्टी
१५९

६१

२२०

क्षेत्रफळ जागा मालकी एकूण कु्ुींब
१.७१

चौ.र्क.मी
०.१७

चौ.र्क.मी
१.८९

चौ.र्क.मी

सरकारी-४२
मनपा-२६

५०,०५७

खाजगी-९१
सरकारी-०८
मनपा-०२

१०,३८७

खाजगी-५१
सरकारी-५०
मनपा-२८

६०,४४४

खाजगी-१४२

िक्त एकूण २२० झोपडपट्टयाींपैकी ४ झोपडपट्टयाींचे सवेक्षण आयएचएसडीपी

अींतगगत करण्यात आले असून २० झोपडपट्टयाींचे सवेक्षण करण्यास तेथील
रदहवाश्याींचा ववरोध आहे . अशाप्रकारे १९६ (२२०-२४)

झोपडपट्टयाींचे सवेक्षण पूणग

करण्यात येऊन सदर झोपडपट्टयाींचा प्रधानमींत्री आवास योजनेतींगत
ग “सवांसाठी घरे

शहर कृती आराखडा (HFAPoA) तयार करण्याचे काम सुरु असल्याचे आयुक्त,
सोलापूर मनपा याींनी कळववले आहे .

(३) प्रधानमींत्री आवास योजनेअींतगगत आजपयंत सोलापूर शहरातील १९ झोपडपट्टी
प्रकल्पाींना राज्यस्तरीय मान्यता व सींननयींत्रण सलमतीने लशफारस करुन अींनतम
प्रस्ताव मींजूरीस्तव केंद्र शासनाकडे सादर केला आहे .
(४) प्रश्न िद्ावत नाही.

-----------------
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मांब
ु ईत सांक्रमण लशबबरात राहणाऱ्या मळ
ू भािेिरुां ना ि घस
ु खोरी िरणाऱ्या
िुटुांबाना पांतप्रधान आिास योजनेतन
ू सदननिा दे ण्याच्या ननणचयाबाबत

(७८)

*

२६८४७

श्री.हे मत
ां
टिले, श्री.धनांजय मुांि,े अॅि.ननरां जन िािखरे ,

श्री.किरण पािसिर, श्री.नरें द्र पाटील, श्री.अननल भोसले, अॅि.जयदे ि गायििाि,
श्री.रामराि िििुते, श्री.सुननल तटिरे , श्री.ख्िाजा बेग, श्री.जयिांतराि जाधि,

श्री.अमरलसांह पांडित, श्रीमती विद्या चव्हाण : सन्माननीय गह
ु ील
ृ ननमाचण मां्ी पढ
गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मींब
ु .त सींक्मण लशबबरात राहणाऱ्या मळ
ू भाडेकरुीं चे राहत्या दठकाणी पन
ु वगसन

तसेच सींक्मण लशबबरात घस
ु खोरी करणाऱ्या सुमारे ८ हजार ५०० कु्ुींबानाही
पींतप्रधान आवास योजनेतून सदननका दे ण्याचा ननणगय शासनाने माहे जानेवारी,
२०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान घेतला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, त्यानुसार शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत
आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. प्रिाश महे ता : (१) व (२) महाराषर शासन, गह
ृ ननमागण ववभाग, शासन

ननणगय क्माींक सलमती-१५०९/प्र.क्.८/२०१७/झोपस-ू १, ददनाींक ०९ जानेवारी, २०१७
अन्वये सींक्मण लशबीरातील मूळ भाडेकरुीं ना पन
ु ववगकासामध्ये आहे त्याच दठकाणी

पुनवगसन सदननका दे णे तसेच सींक्मण लशबीरातील अनतधकृत रदहवाश्याींना
पींतप्रधान आवास योजनेच्या िदद्दष् पत
ू ीसाठी सवांसाठी घरे अलभयानाींतगगत केंद्र

व राज्य शासनाच्या ननणगयानुसार योग्य त्या सदननका दे ण्यासाठी धोरण
ठरववण्यासींदभागत

मा.

मींत्री,

गह
ृ ननमागण

िपसलमती गदठत करण्यात आली आहे .
(३) प्रश्न िद्ावत नाही.

याींच्या

अध्यक्षतेखाली

मींत्रीमींडळ

-----------------

मुांबईतील बहुसांख्य महापाललिा शाळाांमध्ये इांटरनेट सेिा बांद असल्याबाबत
(७९)

*

२७६०३

श्री.विजय

ऊफच

भाई

धगरिर,

श्री.सुजजतलसांह

ठािूर,

आकिच.अनांत गािगीळ, श्री.अमररशभाई पटे ल : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील
गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) मुींब.तील बहुसख्
ीं य पाललका शाळाींमध्ये इन््रने् सेवा गेल्या सहा मदहन्याींहून
अतधक काळापासून बींद असल्याचे ननदशगनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
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(२)

असल्यास,

एम्ीएनएल

ब्रॉडबॅंड

कडून

घेण्यात

आलेल्या

प्लॅ नच्या

र्कीं मतीपेक्षा अतधक बबल आल्याने लेखापाल ववभागाने आक्षेप घेतल्याने इीं्रने्
सेवा बींद असल्याची मादहती समोर आली आहे तसेच इीं्रने् सेवा बींद असल्याने

ववदयार्थयागना त्याचा त्रास सहन करावा लागत असल्यामळ
ु े आय.एस.्ी. सारख्या
ववर्याचा अ्यास होत नाही, हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास,

मींब
ु .

महानगरपाललकेतील

लशक्षकानाही

शालाथग

व

इतर

कामाींकररता इीं्रने्ची सवु वधा गरजेची असल्याने त्याींना सायबर कॅफेमध्ये जावे
लागते, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, गेल्या सहा मदहन्याींपासन
ू बींद पडलेली इीं्रने् सवु वधा सरु
ु
करण्याबाबत शासनाने कोणती िपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे िेंद्र फिणिीस : (१) बह
ुीं . महानगरपाललकेच्या ११५२ शाळाींपैकी ५१०
ृ न्मब
शाळाींमध्ये इीं्रने् सेवा सरु
ु असन
ू , ६३४ शाळाींमध्ये दे यकाची रक्कम ववदहत
मयागदेपेक्षा जास्त आल्याने इीं्रने् सेवा बींद आहे .

(२) महापाललकेच्या १४९ माध्यलमक शाळाींमधील ववदयार्थयांना आय.सी.्ी. या

ववर्याचा अ्यासक्म लशकववला जातो. या सवग शाळाींमध्ये इीं्रने् सेवा सुरु
असल्याने सदर ववदयार्थयांना त्रास सहन करावा लागतो हे खरे नाही.
(३) हे खरे नाही.

बह
ुीं . महानगरपाललकेतील लशक्षकाींना शालाथग व इतर कामाींकररता
ृ न्मब

जवळच्या ववभागीय कायागलयातील ए.बी.एम. यनु न्मध्ये इीं्रने्ची सवु वधा
िपलब्ध करुन दे ण्यात आलेली आहे .
(४) बींद पडलेली

इीं्रने् सुववधा

सरु
ु

पुढीलप्रमाणे कायगवाही करण्यात येत आहे :

करण्याबाबत

महानगरपाललकेमाफगत

सवग प्रशासकीय अतधकाऱ्याींना दे यकाची थकीत रक्कम भरण्याच्या सच
ू ना
दे ण्यात आल्या आहे त.



दे यकाच्या दीं डाची रक्कम क्षमावपत करण्यासींबध
ीं ी महानगर ्े ललफोन
ननगम लललम्े ड याींचेकडे पत्रव्यवहार करण्यात आला आहे .



महानगरपाललकेच्या शाळाींमध्ये अमयागददत इीं्रने् सेवा असन
ू , ववदहत
मयागदेपेक्षा जास्त कॉल्स केल्याने दे यकाची रक्कम मयागदेपेक्षा जास्त

आल्याचे ननदशगनास आले आहे . त्यामुळे कॉल्सची सींख्या ववदहत मयागदेत
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ठे वण्याबाबत सवग सींबतीं धताींना सक्त सच
ू ना दे ण्यात आल्या असून, या

सूचनाींचे िल्लींघन झाल्यास यापढ
ु े सींबतीं धताींकडून जास्त रकमेची वसुली
करण्यात येणार आहे .

(५) प्रश्न िद्ावत नाही.

-----------------

पण
ु े शहरातील झोपिपट्टयाांचा झोपिपट्टी पन
ु िचसन
(८०)

*

योजनेद्िारे पन
ु विचिास िरण्याबाबत

२६८२५

श्री.अननल भोसले, अॅि.जयदे ि गायििाि, श्री.नरें द्र पाटील,

श्री.किरण पािसिर : सन्माननीय गह
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा
ृ ननमाचण मां्ी पढ
करतील काय :-

(१) पुणे शहरातील ५५७ झोपडपट्टयाींतील सुमारे २ लाख २६ हजार कु्ुींबाींपक
ै ी
फक्त ७ हजार कु्ुींबाींना गेल्या १२ वर्ागत झोपडपट्टी पुनववगकास प्रातधकरणाने
(SRA) घरे

ददल्याची बाब माहे

ननदशगनास आले, हे खरे आहे काय,

जानेवारी, २०१७ मध्ये

वा त्यादरम्यान

(२) असल्यास, सदर झोपडपट्टयाींचा पन
ु ववगकास तातडीने व्हावा यासाठी एसआरए
ने ब्ल्यू वप्रीं् तयार केली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, िक्त झोपडपट्टयाींचा पन
ु ववगकास व्हावा यासाठी शासनाने कोणती
कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. प्रिाश महे ता : (१) पण
ु े व वपींपरी-तचींचवड महानगरपाललका हद्दीतील ५५७

झोपडपट्टयाींतील २,००,२६१ झोपड्याींकरीता झोपडपट्टी पन
ु ववगकास प्रातधकरण, पुणे

व वपींपरी तचींचवड क्षेत्र माफगत २३८ योजना दाखल आहे त. त्यापैकी ४६ योजनाींना
अींनतम भोगव्ा प्रमाणपत्र दे ण्यात आले आहे व ४ योजनाींना अींशत: भोगव्ा
प्रमाणपत्र दे ण्यात आले असन
ू , ३६ योजनाींचे बाींधकाम चालू आहे .

झोपडपट्टी पुनवगसन योजनेमध्ये आजपयंत ७६१० सदननका बाींधण्यात

आल्या असून, त्यापैकी २०६१ सदननका सींक्मण लशबीर म्हणन
झोपडपट्टी
ू
पुनववगकास प्रातधकरण, पुणे व वपींपरी तचींचवड क्षेत्र याींच्या ताब्यात आहे त.
५५१५ सदननकाींचे वा्प पात्र लाभार्थयांना करण्यात आले आहे .

तर
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तसेच शासनाने, झोपडपट्टी पन
ु ववगकास प्रातधकरणामाफगत पुणे व वपींपरी

तचींचवड

क्षेत्रामधील

झोपडपट्टयाींचे

ननमुल
ग न

करण्याच्या

अनुर्ींगाने

व

झोपडपट्टीवालसयाींचे पुनवगसन व्हावे म्हणन
केंद्र सहाय्यीत जेएनएनयुआरएम
ू
अलभयाना

अींतगगत

बी.एस.य.ु पी.

प्रकल्पास मान्यता ददलेली आहे .
इतकी घरकुले पण
ू ग झालेली आहे .

योजनेखाली

३२३९२

इतक्या

घरकुलाींच्या

यापैकी माहे जानेवारी २०१७ अखेर २०९०२

(२) महाराषर झोपडपट्टी (सु., नन. व पु.) अतधननयम १९७१ च्या कलम ३-अ (३)
नुसार पुणे व वपींपरी तचींचवड मधील झोपडपट्टी पन
ु वगसनाचा आराखडा झोपडपट्टी

पुनवगसन प्रातधकरण, पुणे व वपींपरी तचींचवड क्षेत्र कायागलयाने दद.१०.०१.२०१७ च्या
कायागलयीन आदे शान्वये तयार केला असल्याचे मख्
ु य कायगकारी अतधकारी,
झोपडपट्टी पन
ु वगसन प्रातधकरण, पण
ु े व वपींपरी तचींचवड क्षेत्र याींनी कळववले आहे .

(३) झोपडपट्टी पन
ु वगसन योजनेच्या प्रभावी अींमलबजावणीकरीता मख्
ु य कायगकारी
अतधकारी, झोपडपट्टी पन
ु वगसन प्रातधकरण या पदावर स्वतींत्र भा.प्र.से. सींवगागतील
अतधकाऱ्याची ननयुक्ती करण्यात आली आहे .

तसेच झोपडपट्टी पन
ु वगसन योजना

जलदगतीने राबववण्यासाठी झोपडपट्टी पन
ु वगसन प्रातधकरण पुणे व वपींपरी-तचींचवड
क्षेत्र कायागलयाच्या ९८ पदाींच्या सध
ु ारीत आकृतीबींधास प्रातधकरणाचे अध्यक्ष
म्हणन
ू मा.मख्
ु यमींत्री महोदयाींनी मींजूरी ददली आहे .
(४) प्रश्न िदभवत नाही.

-----------------

औरां गाबाद शहरात औषध फिारणीच्या नािाखाली चि
ु ीचे बबले
(८१)

*

उचलण्याचा प्रयत्न िरणा-यािर िारिाई िरण्याबाबत

२९१२४

श्री.सभ
ु ाष झाांबि : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा

खल
ु ासा करतील काय :(१) औरीं गाबाद शहरात और्ध फवारणीच्या नावाखाली ९ लाख ९७ हजार रुपयाींचे
बोगस बबले िचलण्याचा प्रयत्न करणा-या श्री.रामदास ठोंबरे या पेस्् कींरोल

मालकावर महापाललकेने फौजदारी गुन्हा दाखल केला असल्याचे माहे जानेवारी,
२०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशगनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, शासनाने मागील पाच ते सहा वर्ागमध्ये श्री.ठोंबरे याींच्या

वेगवेगळया एजन्सी माफगत महापाललकेतून र्कती बबले िचलली याची चौकशी
करुन त्याींच्यावर कोणती कारवा. केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. दे िेंद्र फिणिीस : (१) होय, हे खरे आहे .

(२) सदर प्रकरणी डॉ.अचगना राणे याींनी ददलेल्या र्फयागदीवरुन पोलीस स््े शन

लस्ीचौक औरीं गाबाद शहर येथे गु.र.नीं. ११/२०१७ भा.दीं .वव. कलम ४२०,४६८
प्रमाणे ददनाींक १४/०१/२०१७ रोजी व ग.ु र.नीं. २८/२०१७ भा.दीं .वव. कलम ४२०,४६८,
१२० (ब) प्रमाणे ददनाींक ०३/०२/२०१७

रोजी योतगता रामदास ठोंबरे व इतर एका

आरोपीववरुध्द गन्
ु हे दाखल करण्यात आले आहे त. ग.ु र.नीं. २८/२०१७ या गन्
ु ्यात

१ आरोपीस अ्क करुन ३ ददवस पोलीस कोठडी दे ण्यात आली होती.
सदयस्स्थतीत आरोपी जालमनावर असून सदर दोन्ही गन्
ु ्याचा तपास चालु आहे .
(३) ववलींब झालेला नाही.

-----------------

दक्षिण मांब
ु ईमधील मशीद रे ल्िे स्थानिाशेजारी दाणा बांदर
(८२)

*

पररसरातील गोदामाला भीषण आग लागल्याबाबत

२६७७०

श्री.सांजय

दत्त,

श्री.अमररशभाई

पटे ल :

सन्माननीय

मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) दक्षक्षण मींब
ु .मधील मशीद रे ल्वे स्थानकालगत दाणा बींदर पररसरातील

गोदामाला लागलेल्या भीर्ण आगीमध्ये सुमारे १५ ते २० झोपडयाींना आग लागून
६ मुले गींभीर जखमी झाल्याची घ्ना ददनाींक २३ जानेवारी, २०१७ रोजी वा
त्यासुमारास ननदशगनास आली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, िक्त घ्नेची शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय

आढळून आले व त्यानस
ग नेत नक
ु ार सदरील आगीच्या दघ
ु सान झालेल्याींना
ु ्

कोणती मदत केली तसेच या आगीस कारणीभत
ु असणाऱ्या दोर्ीींवर कोणती
कारवा. केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फिणिीस : (१) हे खरे आहे .

ददनाींक २३/०१/२०१७ रोजी सायीं. ०६.००

चे सुमारास पत्र्याच्या झोपडयावर पतींग िडववताींना पतींग मस्जीद बींदर रे ल्वे

स्थानकावरील रे ल्वेच्या ओव्हरहे ड िच्च दाबाच्या ववजेच्या तारे मध्ये अडकून दोन

तारा एकत्र आल्यानींतर स्पशग होऊन दठणगी िडाल्याने पतींग िडववणारी ५ मुले
भाजन
ू जखमी झाली.

तसेच सदर िच्च दाब ववदयत
ु प्रवाह प्रवादहत होऊन

जवळच्या गोदामातील जळाऊ सामानाला आग लागली व गोदामातील एल.पी.जी.

गॅस लसलेंडरचा स्फो् होऊन आजूबाजूच्या झोपडयाींना आग लागली. जखमीींपैकी
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एक मुलगा गींभीर जखमी झाल्याने तो ददनाींक ०१/०२/२०१७ रोजी मयत झाला.

यावेळी पररसरातील झोपडया, पररसरातील तचजवस्तू व एक दक
ु ान तसेच एक
मो्ार ्े म्पो आगीच्या भक्ष्यस्थानी पडले.

(२) या घ्नेच्या अनर्
ु ींगाने पायधन
ु ी पोलीस ठाणे येथे अपमत्ृ यु क्माींक
०९/२०१७, कलम १७४ भादीं वव अन्वये नोंद घेण्याींत आलेली आहे .

तसेच

वैदयकीय अतधकाऱ्याींनी मल
ु ाच्या मत्ृ यच
ू े कारण septicaemia due to burn
असे ददले आहे . इतर मुलाींची प्रकृती सध
ु ारल्याने त्याींना रुग्णालयातन
ू सोडून
दे ण्यात आले.

सदर दठकाणी स्फो्काींमुळे आग लागली अगर कसे याबाबत रासायननक

ववश्लेर्क, कललना, मुींब. याींचेकडे नमूना पाठववण्याींत आलेला असन
ू त्याबाबतचा
अहवाल येणे बाकी आहे . जखमीींचे नातेवा.क तसेच इतर साक्षीदाराींनी त्याींची
कुठलीही तक्ार अगर सींशय नसल्याचे जबाब ददले आहे त.

दघ
ग नाबातधताींचे सम
ु ारे ४९,२०,०००/- इतके नुकसान झालेले आहे .
ु ्

सदर आगीमध्ये

सदर दघ
ग ना नैसतगगक आपत्तीमध्ये मोडत नसल्याने दघ
ग नाग्रस्ताींना
ु ्
ु ्

कोणतीही आतथगक मदत अनज्ञ
ु ेय नाही.
(३) प्रश्न िद्ावत नाही.

-----------------

आरे िॉलनी येथे मेरो-३ प्रिल्पासाठीच्या उभारण्यात येणाऱ्या िारशेिबाबत
(८३)

*

२६७९७

श्री.किरण पािसिर, श्री.हे मांत टिले, श्री.धनांजय मांि
ु ,े

अॅि.ननरां जन िािखरे , श्री.नरें द्र पाटील, श्री.अननल भोसले, अॅि.जयदे ि गायििाि,
श्री.रामराि िििुते, श्री.सुननल तटिरे , श्री.ख्िाजा बेग, श्री.जयिांतराि जाधि,

श्री.अमरलसांह पांडित, श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.प्रिाश गजलभये, अॅि.अननल
परब, प्रा.जोगेन्द्र ििािे : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील
काय :-

(१) आरे कॉलनी येथे मेरो-३ प्रकल्पासाठी कारशेड झाल्यास लमठी नदीचे पाणी

पावसाळयात चकाला व मब
ींु . आींतरराषरीय ववमानतळ पररसरात घुसन
पूर
ू
पररस्स्थती ननमागण होण्याची लभती कारशेडची जागा ननवडण्यासाठी नेमलेल्या

शासकीय सलमतीमध्ये दोन पयागवरण तज्ञाींनी शासनास सादर केलेल्या अहवालात
स्पष् केल्याचे माहे जानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशगनास आले
आहे , हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, िपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून कोणती कायगवाही केली
वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फिणिीस : (१) हे अींशत: खरे आहे .
(२)

व

(३)

कारडेपोचा सध
ु ारीत प्रस्ताव-१

लशफारसीीं नुसार व
ननयोजन व

सींशोधन

बह
ृ न्मुींब.

आराखडा

महानगरपाललकेच्या

हा

तज्ञ

सलमतीच्या

पजगन्य जल वादहन्या

ववभागाच्या BRIMSTOWAD प्रकल्पाच्या मींजुरीनुसार

बाींधण्याचे मुींब. मेरो रे ल कॉपोरे शन लललम्े ड, मुींब. याींच्यामाफगत ननयोस्जत
आहे .

----------------उिििाही (ता.उमरे ि, जज.नागपूर) येथील टॉपिथच ऊजाच अॅण्ि मॅटल्स

(८४)

*

लललमटे ि िांपनीने िामगाराांना िामािरून िमी िेल्याबाबत

२७३३३

प्रा.अननल सोले :

सन्माननीय िामगार मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा

खल
ु ासा करतील काय :(१) िकडवाही (ता.िमरे ड, स्ज.नागपूर) येथील ्ॉपवथग ऊजाग अॅण्ड मॅ्ल्स
लललम्े ड कींपनीत अनेक वर्ागपासन
ू काम करणा-या ननयलमत ३५० कामगार व

६०० कींत्रा्ी कामगाराींना कोणतीही आगावू सूचना न दे ता कामावरून कमी
केल्याचे ददनाींक ४ जानेवारी, २०१७ रोजी वा त्यासुमारास ननदशगनास आले, हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, िपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून सदर कामगाराींना
कामावर सामावन
ू घेण्याबाबत तसेच सदरील कींपनीवर काय कायगवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सांभाजी पाटील-ननलांगेिर : (१) ्ॉपवथग ऊजाग अन्ड मे्ल्स लललम्े ड,

िकरवाही, ता.िमरे ड, स्ज. नागपूर अींतगगत कायगरत असलेल्या ्ॉपवथग ऊजाग अन्ड

मे्ल्स कींत्रा्ी मजदरू सींघ या नोंदणीकृत सींघ्नेने, सदरहू आस्थापनेने त्याींचा
स्पाज आयरन ववभाग बींद करुन कामगाराींना दद.३/८/२०१६ पासन
ू कामावर घेणे
बींद केले असल्याचे दद.७/९/२०१६ रोजी ददलेल्या ननवेदनान्वये ननदशगनास आणन
ु
ददले आहे , हे खरे आहे .
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(२) ्ॉपवथग ऊजाग अन्ड मे्ल्स कींत्रा्ी मजदरू सींघाच्या दद.७/९/२०१६ रोजीच्या

ननवेदना नुर्ींगाने चौकशी केली असता सदरहू आस्थापनेत सध्या २५० कमगचारी
व कामगार कायगरत असन
ू अपर कामगार आयुक्त, नागपूर याींचे कायागलयाकडून
िभयपक्षाींना दद.५/१०/२०१६ ते दद.१७/२/२०१७ या कालावधीत ववववध तारखाींना
चचेकररता आमींबत्रत करुन मध्यस्थी करण्याचे प्रयत्न करण्यात आले आहे त.

दरम्यान दद.१७/२/२०१७ रोजी अपर कामगार आयक्
ु त, नागपरू याींचेकडे

झालेल्या बैठकीत माहे माचग,२०१७ मध्ये कारखाना पूवव
ग त सुरु झाल्यानींतर

िवगररत कामगार/कींत्रा्ी कामगार याींना प्राधान्याने व जेषठतेनुसार कामावर
घेण्याचे व्यवस्थापनाने पत्रादवारे आश्वासन ददले आहे .
(३) प्रश्न िद्ावत नाही.

(८५)

*

-----------------

रे िस बांदराची (ता.अललबाग, जज.रायगि) दरु िस्था दरू िरणेबाबत
२६९१०

िॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे , श्री.जयांत पाटील : सन्माननीय

मुख्यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) अललबाग (स्ज.रायगड) तालुक्यामधील रे वस बींदरातन
ू रे वस-भाऊचा धक्का

(मींब
असन
ु .) तसेच रे वस-िरण ही प्रवासी जलवाहतक
ू
ू येथन
ू दररोज हजारो
प्रवासी प्रवास करीत आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, १०३ वर्ागहून जुन्या असलेल्या रे वस बींदराची मोठया प्रमाणात
दरु वस्था झाली असून या बींदरावर मल
ू भत
ू सोयीचा अभाव, लाकडी कायागलये
मोडकळीस आली असणे, प्रवासी बो् चालकाींना गाळाची समस्या भेडसावत

असन
ू या बींदराची दरु
ु स्ती करण्याची मागणी तेथील प्रवाशी बो् चालकाींनी
मेरी्ा.म बोडागकडे वारीं वार केली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या दठकाणी प्रवासी कर २ रूपयाींवरून वाढवून तो १० रूपये

घेतला जात असन
ू सदर दठकाणी शासनाच्या सुववधाींचा अभाव कायम आहे , हे ही
खरे आहे काय,
(४)

असल्यास, िपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून कोणती कायगवाही

केली वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

92
श्री. दे िेंद्र फिणिीस : (१) होय, हे खरे आहे .

(२) व (३) शासन अतधसच
ू ना क्माींक ममेबो/मक
ु ाअ/ वाहतूक-२/२०१५, ददनाींक

१६/०९/२०१५ नुसार नतकी् दरावर आकारण्यात येणा-या प्रवासी करात सुधारणा
करण्यात आली असन
ू त्याप्रमाणे प्रवासी कराची आकारणी करण्यात येत आहे .
रे वस येथील जेट्टी दरु
ु स्ती आणण पोच मागग, कायागलयाचे बाींधकाम, सोलर ला.्
प्रवाशाींसाठीच्या

मल
ू भत
ू

सवु वधा

परु ववणे

या

कामाींचा

समावेश

महाराषर

मेरी्ा.म बोडागच्या सन २०१६/६०१७ च्या अथगसींकल्पात करण्यात आला असन
ू ,

त्याकररता अनुक्मे रु.१.९१ को्ी व रु.४.२८ इतक्या रकमेची तरतद
ू करण्यात

आली आहे . जेट्टी दरु
ु स्तीच्या कामाच्या अींदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता
दे ण्यात आलेली असून कामाची ननववदा प्रर्क्या प्रगतीपथावर आहे .
(४) प्रश्न िद्ावत नाही.
(५) प्रश्न िद्ावत नाही.

-----------------

विधान भिन :
मुांबई.

उत्तमलसांग चव्हाण
सधचि,
महाराष्ट्र विधानपररषद
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