
महाराष्ट्र विधानपररषद 
तिसरे अधधिेशन, २०१८ 
--------------------------------------------- 

िाराांकिि प्रश्नोत्िराांची यादी 
  

बधुिार, ददनाांि २८ नोव्हेंबर, २०१८ / अग्रहायण ७, १९४० (शिे)  
  
(१)  मखु् यमा्ं ी 

 

याांचे प्रभारी विभाग (२)  गहृतनमााण मा्ं ी 
(३)  िामगार, भिूां प पनुिासन, िौशल्य 

वििास, माजी सतैनिाांच ेिल्याण मा्ं ी 
  

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

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - १२६ 
------------------------------------- 

  
मुांबईिील चेंबूर येथे बीपीसीएलच्या हायड्रोिाबान पलाांटच्या 
 बॉयलरमध्ये भीषण स्फोट होऊन आग लागल्याबाबि 

  

(१) * ४४०६७ डॉ.(श्रीमिी) नीलम गोऱ्हे, श्री.हेमांि टिले, श्री.धनांजय मुांड,े 
श्री.आनांद ठािूर, अॅड.राहुल नािेिर, श्री.विक्रम िाळे, श्रीमिी विद्या चव्हाण, 
श्री.जगन्नाथ शशांदे, श्री.रामराि िडिुि े: सन्माननीय िामगार मा्ं ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबईतील चेंबरू येथे बीपीसीएलच्या हायड्रोकाबबन पलाी्ं च्या बॉयलरमध्ये 
दिनाींक ८ ऑगस््, २०१८ रोजी वा त्यासमुारास भीषण स्फो् होऊन आग 
लागली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या स्फो्ात ४५ जण जखमी झाले असनू ककती जण मतृ 
पावले आणण हा स्फो् होण्याची कारणे काय आहेत, तसेच या स्फो्ातील 
जखमीींना कोणती तातडीची मित दिली वा िेण्यात येत आहे, 
(३) असल्यास, मुींबईत सन १९९२ मध्ये बॉम्बस्फो् झाल्यानींतर पटे्रोकेममकल 
कीं पन्याच्या सरुक्षेचे ऑडड् करण्यात आलेल्या सल्लागाराींनी िरु्ब् ना 
झाल्यानींतर प्रततबींधात्मक उपाय करण्याऐवजी िरु्ब् ना होऊ नये म्हणून 



2 

सींपणूब यींत्रणेची िेखभाल ठेवणे आवश्यक असल्याची मिफारस केली होती या 
मिफारिीनसुार कीं पनीच्या व्यवस्थापनाने कोणतीच पावले उचलली नाहीत, हे 
ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, त्यात 
काय आढळून आले व त्यानसुार सींबींधधत िोषीींवर कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.सांभाजी पाटील-तनलांगेिर : (१) हे अींित: खरे आहे. 
 मुींबईतील चेंबरू येथे बीपीसीएलच्या हायड्रोकाबबन पलाीं्मध्ये दिनाींक 
०८/०८/२०१८ रोजी इफ्ल्युी्ं  कुलरमधील िाबयकु्त अततज्वालाग्रही वायचुी 
गळती झाल्याने सिर वाय ु वातावरणात ममसळला व त्याचा स्फो् होऊन 
इफ्ल्युी्ं  कुलरमध्ये आग लागली. 
(२) सिर स्फो्ामध्ये एकूण ४१ कामगार जखमी झाले असनू सिर र््नेत 
कोणासही अपींगत्व आलेले नाही वा कोणीही मतृ पावले नाही. सिर 
कारखान्यातील इफ्ल्युी्ं  कुलरमधील फ्लो्ीींग हेडरचे वेडिल्डींग तु् ल्यामळेु 
तथेून िाबयकु्त अततज्वालाग्रही वायचुी गळती झाल्याने सिर वाय ु
वातावरणात ममसळला व त्याचा स्फो् होऊन इफ्ल्युी्ं  कुलरमध्ये आग 
लागली होती. या स्फो्ातील जखमी कामगाराींवर तात्काळ कारखान्याच्या 
प्रथमोपचार कें द्रात उपचार करण्यात आले व त्यापकैी १९ कामगाराींना 
त्याचदिविी र्री सोडण्यात आले. उवबररत २२ कामगाराींना खाजगी 
िवाखान्यात िाखल करुन उपचारानींतर र्री सोडण्यात आले. सिर 
कामगाराींच्या उपचाराचा खचब कारखाने व्यवस्थापनाने केलेला आहे. 
(३) सिरबाबत बी.पी.सी.एल. कीं पनी प्रिासनामाफब त ्ी.राव याींच्या 
अध्यक्षतखेाली सममती स्थापन करण्यात आली आहे. सिर सममतीचा अहवाल 
अद्याप अप्रापत आहे. 
(४) सिर र््नेची चौकिी औद्योधगक सरुक्षा व आरोग्य सींचालनालयामाफब त 
करण्यात आलेली आहे. सिर कारखान्यातील इफ्ल्युी्ं  कुलरमधील फ्लो्ीींग 
हेडरचे वेडिल्डींग तु् ल्यामळेु तथेून िाबयकु्त अततज्वालाग्रही वायचुी गळती 
झाल्याने सिर वाय ु वातावरणात ममसळला व त्याचा स्फो् होऊन इफ्ल्युी्ं  
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कुलरमध्ये आग लागली होती. सिर र््नेमध्ये कारखान्यातील काम 
करणाऱ् या कामगाराींच्या सरुक्षेची व आरोग्याची खात्री न केल्या कारणामळेु 
कारखाने अधधतनयम, १९४८ च े कलम ७A(२)(a) चा भींग आढळून आला. 
सिर भींगाबाबत कारखान्याचे भोगव्ािार याींचेववरुध्ि मा.न्यायिींडाधधकारी, 
िािर, मुींबई याींचे न्यायालयात ख्ला क्र. २९०२९१४/२०१८ िाखल करण्यात 
आला आहे. 
(५) ववलींब झालेला नाही. 

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

मुांबईिील इमारिीांना महानगरपाशलिेिडून भोगिटा  
प्रमाणप् (ओसी) न शमळाल्याबाबि 

  

(२) * ४४८०६ श्री.किरण पािसिर, श्री.हेमांि टिले, श्री.धनांजय मुांड,े 
श्री.आनांद ठािूर, अॅड.राहुल नािेिर, श्री.अतनिेि िटिरे, श्री.जयांि पाटील, 
श्री.बाळाराम पाटील, श्री.विजय ऊफा  भाई धगरिर, श्री.प्रविण दरेिर, श्रीमिी 
स्स्मिा िाघ, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.नागोराि गाणार, श्री.विलास पोिनीस : 
सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबई िहर व उपनगरात मुींबई महापामलकेच्या बाींधकाम तनयमाींच े
उल्लींर्न करुन अनधधकृत बाींधकाम करणाऱ्या समुारे ५० हजार इमारतीींना 
महानगरपामलकेने भोगव्ा प्रमाणपत्र (ओसी) दिले नसनू भोगव्ा प्रमाणपत्र 
नसतानाही रदहवासी राहत असलेल्या जवळपास ७० ्क्के इमारती मुींबइबत 
असल्याची बाब माहे ऑगस््, २०१८ मध्ये वा त्यािरम्यान तनििबनास आली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर इमारतीत राहणाऱ्या रदहवाश्याींना पाणी तसेच इतर 
नागरी सवुवधा िपुप् िराने घ्यावे लागत असल्याचेही तनििबनास आले आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सिरहू इमारती सींिभाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय, 
चौकिीत काय आढळून आले व त्यानसुार सिरहू इमारतीमध्ये ओसी 
नसतानाही राहणाऱ्या रदहवािाींववरोधात तसेच ववकासका ववरोधात कोणती 
कारवाइब करण्यात आली वा येत आहे तसेच भोगव्ा प्रमाणपत्र प्रापत 
नसलेल्या इमारतीींबाबत िासन कोणती ठोस भमूमका रे्णार आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे ? 
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श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१) बहृन्मुींबई महानगरपामलकेकडील उपलब्ध 
अमभलेखानसुार एकूण २२,००० इमारतीींना भोगव्ा प्रमाणपत्र दिलेले नाही. 
(२) भोगव्ा प्रमाणपत्र नसलेल्या रदहवािाींना पाणी िपुप् िराने घ्यावे लागत े
असे बहृन्मुींबई महानगरपामलकेमाफब त कळववण्यात आले आहे. 
(३) ववकासकाने अ्ी व ितींची पतूबता न केल्यामळेु बहृन्मुींबई 
महानगरपामलकेमाफब त भोगव्ा प्रमाणपत्र जारी केले जात नाही. 

परींत ु ववकासकाने बेकायिेिीर बाींधकाम केले असल्यास ककीं वा 
रदहवािी भोगव्ा प्रमाणपत्रामिवाय इमारतीत रदहवास करीत असल्यास, 
त्याींच्यावर महाराषट्र प्रािेमिक आणण नगररचना अधधतनयम १९६६ तसेच मुींबई 
महानगरपामलका अधधतनयम १८८८ अन्वये कारवाई करण्यात येत.े 

तथावप, भोगव्ा प्रमाणपत्रामिवाय वापरात असलले्या इमारतीतील 
रदहवािाींची गरैसोय होऊ नये याकरीता सिर इमारतीींना भोगव्ा प्रमाणपत्र 
प्रापत करुन रे्ण्याकरीता दिनाींक १२/०५/२००८ पासनू तीन वषाांच्या 
मिुतीकरीता माफीची योजना लाग ू करण्यात आली. या योजनेस 
रदहवािाींकडून परेुसा प्रततसाि ममळाला नाही. 
 सिर योजना पनु्हा लाग ू करण्याबाबत आयकु्त, बहृन्मुींबई 
महानगरपामलका याींनी केलेल्या ववनींतीनसुार सिर प्रस्तावाची पडताळणी 
करुन पढुील तनणबय सींकडिल्पत आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

नागपूर येथील शमहान प्रिल्पाि खाजगी िां पनीला  
प्रिल्पासाठी जागा ददल् याबाबि 

  

(३) * ४४१०२ श्री.शरद रणवपस,े श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.सभुाष झाांबड, 
अॅड.हुस्नबान ू खशलफे, श्री.चांद्रिाांि रघिुांशी, श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अतनल 
सोले, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.विजय ऊफा  भाई धगरिर, श्री.रामदास 
आांबटिर : सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) नागपरू येथील ममहान प्रकल्पातील सेक््र १० मधील २० एकर भखूींड 
वविभब डडफेन्स इींडडिस्ट्रयल हब या खाजगी कीं पनीला सींरक्षण सादहत्य 
तनममबतीसाठी िेण्याबाबतचा तनणबय महाराषट्र ववमानतळ ववकास कीं पनीच्या 
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सींचालक मींडळाबरोबर मा.मखु्यमींत्री याींच्या अध्यक्षतखेाली दिनाींक         
१० ऑगस््, २०१८ रोजी वा त्यासमुारास सह्याद्री अततथीगहृात झालेल्या 
बठैकीत रे्ण्यात आला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर तनणबयाचे स्वरुप व त्यासाठी लावण्यात आललेे तनकष, 
अ्ी, कीं पनीचे कायबक्षते्र काय असनू कीं पनीची मळू नोंिणी कोणत्या 
प्रयोजनाींसाठी केव्हा व कुठे करण्यात आलेली आहे तसेच दिनाींक १० ऑगस््, 
२०१८ रोजीपयांत सींरक्षण सादहत्य तनममबतीचे कोणत े प्रकल्प सिर खाजगी 
कीं पनीमाफब त राबववण्यात आलेले आहेत, 
(३) तसेच ममहान प्रकल्पासाठी सींपादित केलेल्या जममनीचा मळू उद्देि 
ववचारात रे्ता उक्त खाजगी कीं पनीला २० एकर क्षेत्रफळाचा भखूींड िेण्याची 
कृती तनयमबाह्य असनू सींरक्षण सादहत्य तनममबती ही सींवेिनिील बाब 
असल्यामळेु भखूींड ववतरणाच्या तनणबयाचा फेरववचार करण्याची तनताींत गरज 
असल्याचे ही तनििबनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत 
काय आढळून आले व त्यानसुार कोणती कायबवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१) होय. 
(२) महाराषट्र ववमानतळ ववकास कीं पनीच्या मींडळाने मींजूर केलेल्या 
धोरणानसुार ममहान मधील भखूींडाींच े आवी्ं न करण्यात येत.े त्यानसुार, 
कायबक्षेत्र आधाररत तनधाबररत केलेले िर, तसेच प्रस्ताववत उद्योगासींिभाबत 
धोरणानसुार तनिेमित केलेली सवब मादहती सींपादित करुन भखूींडाींचे आवी्ं न 
करण्यात येत.े 
 वविभब डडफेन्स इींडडिस्ट्रयल हब ही कीं पनी सींरक्षण क्षेत्रात लागणारे 
ववववध सु् े भाग तसेच अनषुींधगक सेवा िेण्यासाठी तसेच यासींिभाबत लागणारे 
तींत्र मिक्षण, कौिल्य यासाठी प्रमिक्षण िेणे आणण यासींिभाबतील सकू्ष्म व लर् ु
उद्योगाींना लागणारी सींसाधने उपलब्ध करुन िेणे यादृष्ीने स्थापन करण्यात 
आलेली असनू ततची नोंिणी दिनाींक १२/०९/२०१७ रोजी नागपरूला करण्यात 
आलेली आहे. सिर कीं पनी नकुतीच स्थापन करण्यात झालेली असल्याने  
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सींरक्षण सादहत्य तनममबतीतील मोठे प्रकल्प राबववण्यात आलेले नाहीत. 
तथावप, या क्षेत्रातील वविषे अनभुव असलेले, भारतीय लषकरातील उच्च 
पिस्थ अधधकारी सेवातनवतृ्तीनींतर (त्याींचा या क्षेत्रातील ज्ञानाचा व अनभुवाचा 
लाभ या उपक्रमात िेण्यासाठी) या सींस्थेत सहभागी झालेले आहेत.  
(३) महाराषट्र ववमानतळ ववकास कीं पनीच्या भखूींड आवी्ं न धोरण तसेच 
कीं पनीच्या बोडाबने तनिेमित केलेल्या मागबििबक तत्वाींनसुार सिर आवी्ं नाची 
प्रकक्रया सरुु असल्याने सिर कृती तनयमबाह्य आहे, असे म्हणता येणार 
नाही. त्यामळेु, या तनणबयाचा फेरववचार करण्याचा प्रश्न उद् भवत नाही. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

नागपूर शहराि रस्त्यािर खाजगी बसेस उभ्या राहि असल्यामुळे 
 िाहिूि िोंडी तनमााण होि असल् याबाबि 

  

(४) * ४४०८७ प्रा.अतनल सोले, श्री.नागोराि गाणार, श्री.रामदास आांबटिर, 
श्री.धगरीशचांद्र व्यास : सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) नागपरू िहरात मोठ्या प्रमाणात मेट्रो, मसमें् रस्त,े उड्डाणपलू यासारखे 
कामे सरुू असनू अनेक रस्त्यावर खाजगी बसेस उभ्या राहत असल्यामळेु 
वाहतकू कोंडी तनमाबण होवनू नागररकाींना मोठ्या प्रमाणात मनस्ताप सहन 
करावा लागत असल्याचे दिनाींक १९ सप े्ंबर, २०१८ रोजी वा त्यासमुारास 
तनििबनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, वास्तववक जड वाहणाींना िहरात प्रवेि बींिी असताना मोठ्या 
प्रमाणात खाजगी बसेस वाहतकू कोंडी तनमाबण करीत असल्याने सींबींधधत 
खाजगी बसेसवर िासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२) हे खरे नाही. 
 नागपरू िहरात मोठ्या प्रमाणात मेट्रो, मसमें् रस्त,े उड्डाणपलू 
यासारखे कामे सवबत्र सरुु आहेत. तथावप, वाहतकुीची कोंडी तनमाबण होऊ नये. 
याकरीता वाहतकू पोमलसाींकडून आवश्यकत्या उपाययोजना करण्यात येत 
असनू वाहतकू सरुळीत ठेवण्यात येत आहे. 
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 तसेच रस्त्याींवर खाजगी बसेस उभे राहत असल्याचे आढल्यास 
वाहतकुीची कोंडी होऊ नये यादृष्ीने त्यावर तनयींत्रण ठेवण्याकरीता कलम 
१२२ मो्ार वाहन कायिा अन्वये २०१७ मध्ये ११९५ कारवाई तर माहे 
सप्ेबर, २०१८ अखेरपयांत ७०८ कारवाई खाजगी बससेवर कारवाई करण्यात 
आल्या आहेत व कारवाई सातत्याने सरुु आहे.  
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

नागपूर शहराि शाळा महाविद्यालयाि डेंग्यू अळ्या 
 आढळून आल्याबाबि 

  

(५) * ४४७०२ श्री.धगरीशचांद्र व्यास, प्रा.अतनल सोले, श्री.नागोराि गाणार : 
सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नागपरू िहर महापामलकेच्या दहवताप व हत्तीरोग ववभागाने िाळा 
महाववद्यालयाची तपासणी केली असता १४ िाळा-महाववद्यालयामध्ये डेंग्य ू
डासाींच्या अळया आढळून आल्याच े दिनाींक २३ सप े्ंबर, २०१८ रोजी वा 
त्यासमुारास तनििबनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन कोणती कायबवाही 
वा उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) व (३) यासींिभाबत, िासनाच्या मागबििबक सचूनानसुार नागपरू 
महानगरपामलकेमाफब त तनयममतपणे पढुीलप्रमाणे कायबवाही करण्यात येत   
आहे. :- 

• डेंगी आजार पसरववणाऱ्या एडडस डासाींची उत्पत्तीस्थाने नष् 
करण्यात येणे. 

• कक्क तनयींत्रण ववभाग व आरोग्य स्वयींसेववकाींमाफब त ड्रममध्ये भरुन 
ठेवलेल्या अथवा साठलले्या पाण्यामध्ये ्ेममफॉस डास अळीनािक 
्ाकण्यात येत.े 
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• इतर डास उत्पत्तीस्थाींनावर डास अळीनािक तलेाींची फवारणी 
करण्यात येत.े 

• एडडस डासाींचे उत्पत्ती िोधकाींना प्रमिक्षण िेणे. 
• तनयममतपणे धुम्रफवारणी यींत्राद्वारे धुम्रफवारणी करण्यात येत.े 
• एडडस डासाींची उत्पत्ती होऊ नये यासाठी प्रमखु वतृ्तपत्राद्वारे मादहती 

प्रमसध्ि करुन जनजागतृी करणे. 
• यामिवाय मादहतीपत्रके, मभ ींतीपत्रकाच्या माध्यमातनू, प्रमिक्षण 

मिबीराींच्या माध्यमातनू जनजागतृी करणे. 
• याव्यततररक्त डासाींच्या अळ्या सापडल्यावर ताककि पत्र ेिेणे. 
• तसेच अिा डासाींच्या अळ्याींची उत्पत्ती होऊ नये यासाठी 

आवश्यकत्या प्रततबींधात्मक उपाययोजना करण्याबाबत सवब सींबींधधताींस 
नो्ीसाही बजावण्यात आलले्या आहेत. 
 

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

मुांबई झोपडपट्टी मुक्ि प्रिल्प प्रलांबबि असल्याबाबि 
  

(६) * ४४४१० श्री.प्रसाद लाड, अॅड.हुस्नबान ू खशलफे, श्री.विजय ऊफा  भाई 
धगरिर, श्री.प्रविण दरेिर, श्रीमिी स्स्मिा िाघ, श्री.नागोराि गाणार : 
सन्माननीय गहृतनमााण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबई झोपडपट्टी मकु्त करण्याचे प्रयत्न गत २२ वषाबपासनू सरुु असनूही 
केवळ १.५० लाख झोप ुवामसयाींचे पनुवबसन होऊ िकले असनू झोप ुयोजना 
तनयमावलीतील अडचणी िरू न करताच अडिस्तत्वात असलेल्या झोप ुयोजनेची 
अींमलबजावणी उच्चस्तरावर होत असल्याने मुींबईतील ६५ लाख झोप ु
वामसयाींच्या पनुवबसनाचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, झोपडपट्टी कायद्यात ३ब हे कलम समाववष् करुन झोप ु
प्राधधकरणािी सींबींधधत अधधकारी, योजनेतील ववकासक, वास्तरुचनाकार 
आिीींिी सल्लामसलत करून योजनेच्या अींमलबजावणीत येणाऱ्या अडचणीवर 
उत्तरे िोधून तसेच पढुील २० वषाबचा आलेख ववचारात रे्वनू नवीन सधुाररत 
झोप ुयोजना तनयमावली तयार करणे अपेक्षक्षत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उपरोक्त बाबीींबाबत तनणबय न रे्ण्याची सवबसाधारण कारणे 
काय असनू सवबसमावेिक आणण प्रभावीपणे झोप ुयोजना राबववण्याच्यादृष्ीने 
िासनाने कोणती कायबवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.प्रिाश महेिा : (१), (२) व (३) बहृन्मुींबई महानगरपामलका क्षेत्रामध्ये 
झोपडपट्टी पनुवबसन योजना राबववण्याच्या अनषुींगाने सन १९९५ मध्ये 
झोपडपट्टी पनुवबसन प्राधधकरणाची स्थापना झाली आहे. झोपडपट्टी पनुवबसन 
प्राधधकरण, मुींबई याींचेकड ेदिनाींक ३१/१०/२०१८ अखेर २८५३ पनुवबसन योजना 
प्रापत असनू त्यातील १५६० योजना मींजूर करण्यात आल्या असनू त्यातनू 
५,०१,०६६ पनुवबसन सितनका प्रापत होणार आहेत. तसेच आजममतीपयांत 
१,९७,६२८ झोपडीधारकाींचे पनुवबसन सितनकेमध्ये पनुवबसन करण्यात आले 
आहे. सन २०११ च्या जनगणनेनसुार मुींबई िहरा मध्ये एकूण ११.२३ लक्ष 
झोपड्या आहेत.  

झोपडपट्टी पनुवबसन योजना राबववताना येणाऱ्या अडचणी ववचारात 
रे्वनू पनुवबसन कायाबला गती ममळावी, त्यातील ताींत्रत्रक, प्रिासकीय तसेच 
वधैातनक अडचणी ववचारात रे्वनू िासनाने ववववध प्रिासनीक, ताींत्रत्रक तसेच 
वधैातनक उपाययोजना केल्या आहेत. जसे की, झोपडीधारकाींच ेLedar Base 
GPS बायोमेट्रीक सवेक्षण, झोपडपट्टी पनुवबसन प्राधधकरणाचे सींगणकीकरण 
तसेच िासनाने महाराषट्र झोपडपट्टी क्षते्र (सधुारणा, तनमूबलन व पनुवबसन) 
अधधतनयम, १९७१ मध्ये मा.राषट्रपती महोियाींच्या मान्यतनेे सधुारणा केली 
आहे. तसेच अपात्र झोपडीधारकाींचे प्रमाण ववचारात रे्वनू िासनाने सन २०११ 
पयांतच्या झोपडीधारकाींचे सिलु्क पनुवबसन करण्याच्या अनषुींगाने िासन 
तनणबय, दिनाींक १६/०५/२०१८ व दिनाींक ०७/०९/२०१८ अन्वये अथोधचत आिेि 
तनगबममत केलेले आहेत.  
 बहृन्मुींबई क्षेत्रातील झोपडपट्टी पनुवबसन योजना ही झोपडपट्टी 
अधधतनयम व बहृन्मुींबई ववकास तनयींत्रण तनयमावलीमधील तरतिुीींवर 
आधाररत आहे. त्या अनषुींगाने महाराषट्र झोपडपट्टी क्षेत्र (सधुारणा, तनमूबलन व 
पनुवबसन)(सधुारणा) अधधतनयम, २०१७ मधील कलम ३ब मधील तरतिुीनसुार 
प्रमसध्ि करण्यात येणाऱ्या “सवबसाधारण झोपडपट्टी पनुवबसन योजने” चे 
सधुारीत प्रारुप तयार करण्यात येत आहे. त्यामध्ये नगरववकास ववभागाच्या 
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अींततमत: मींजूर ववकास तनयींत्रण व प्रोत्साहन तनयमावली, २०३४ मधील 
अनषुींधगक समकक्ष तरतिुीचा अींतभाबव करुन “सवबसाधारण झोपडपट्टी पनुवबसन 
योजना” तयार करण्याची कायबवाही झोपडपट्टी पनुवबसन प्राधधकरणाच्यास्तरावर 
करण्यात येत असनू नडिजकच्या कालावधीत हे प्रारुप िासनाच्या मान्यतसेाठी 
प्रापत होणे अपेक्षक्षत आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

मुांबई येथील मरोळ, दादर, घाटिोपर पोलीस िसाहिीिील सदतनिा 
पोलीस मदहला विधिाांना भाडिेत्िािर तनयशमि िरण्याबाबि 

  

(७) * ४४३५१ श्रीमिी विद्या चव्हाण, श्री.हेमांि टिले, अॅड.राहुल नािेिर, 
अॅड.हुस्नबान ू खशलफे, श्री.अशोि ऊफा  भाई जगिाप, श्री.धनांजय मुांड े: 
सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबई येथील मरोळ, िािर, र्ा्कोपर पोलीस वसाहतीतील सितनका 
पोलीस मदहला ववधवाींना भाडतेत्वावर तनयममत करण्याबाबत दिनाींक १९ जुल,ै 
२०१८ रोजी मा.मखु्यमींत्री याींनी बठैक आयोडिजत करुन याबाबत धोरण तयार 
करण्याचे आश्वासन दिले होत,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पोलीस िलातील हवालिार, सब-इन्स्पेक््र याींचा कतबव्यावर 
असताना अचानक मतृ्य ूझाल्यास त्याींच्या ववधवेला र्रातनू बाहेर न काढता 
पयाबयी र्रे िेण्याबाबत तसेच वाढीव भाडपेट्टी कमी करण्याबाबत धोरण 
करण्यात येणार आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, पोलीस उपआयकु्त (मखु्या-२) बहृन्मुींबई, वररषठ पोलीस 
तनरीक्षक, पवई पोलीस ठाणे याींच्यासह अन्य वररषठ पोलीस तनरीक्षकाींनी 
सिर ववधवा मदहलाींना बकेायिेिीर भाडवेाढ करुन थकीत आणण िींडात्मक 
रक्कम भरा अन्यथा पोलीस कारवाई केली जाईल असे आिेि दिनाींक     
१० ऑगस््, २०१८ रोजी वा त्यासमुारास दिले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत 
काय आढळून आले व त्यानषुींगाने पोलीस ववधवाींना र्रे भाडतेत्वावर ववतरीत 
करण्याबाबत कोणती उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२) सिर बठैक दिनाींक १९/०६/२०१८ रोजी 
आयोडिजत करण्यात आली होती. मतृ पोलीस कमबचाऱ् याींच्या ववधवा मदहला 
याींना िािर रेल्वे वसाहत, मरोळ पोलीस कॅम्प इ. पोलीस िासकीय 
तनवासस्थानाींमध्ये आकारण्यात येणाऱ् या वाढीव भाडिेराबाबत तसेच 
तनवासस्थान खाली करण्याबाबत प्रापत झालले्या नो्ीसाींबाबत धोरण तयार 
करुन सािर करण्याच्या सचूना दिल्या आहेत. 
(३) दिवींगत मधुकर केसरकर याींच्या पत्नी ्ीमती केसरकर याींना िासकीय 
तनवासस्थान ररक्त करण्यासाठी वररषठ पोलीस तनरीक्षक, पवई याींच्या माफब त 
दिनाींक १८/०६/२०१८ रोजी तनषकासन आिेि पाठववले आहेत. 
(४) पोलीस अधधकारी, कमबचारी अथवा त्याींच े कु्ुींत्रबय याींना िासकीय 
तनवासस्थानात ९ मदहन्याींपेक्षा जास्त मिुतवाढ िेण्यात येत नाही. 
्ी.केसरकर याींचे दिनाींक २८/०४/२०१७ रोजी तनधन झालेले आहे. त्याींच्या 
कु्ुींत्रबयाींनी ताब्यात असलेले िासकीय तनवासस्थान अद्याप ररक्त केलेले 
नाही. सबब दिनाींक १८/०६/२०१८ रोजी तनषकासन आिेि पाठववण्यात आल े
आहेत. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

िल्याण-डोंबबिली महानगरपाशलिा क्षे्ाि समूह वििास  
योजना लागू िरण्याबाबि 

  

(८) * ४४६४९ श्री.जगन्नाथ शशांदे, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.हेमांि टिल े: िाराांकिि 
प्रश्न क्रमाांि ३७७६६ ला ददनाांि ७ माचा, २०१८ रोजी ददलेल्या उत्िराच्या 
सांदभााि सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) िासनाने सींपणूब एम.एम.आर. ररजनमध्ये समहू ववकास योजना (Cluster 
Development Scheme) कायाबडिन्वत करण्याबाबतची सनुावणी करुन तसेच 
प्रापत झालेल्या अहवालानषुींगाने सिर प्रस्तावावर िासनाने आजममतीस 
तनणबय रे्तलेला नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर प्रस्तावावर एक मदहन्याच्या आत तनणबय रे्ण्याची ग्वाही 
दिलेली असतानाही त्यास ववलींब झाल्याने लोकप्रतततनधीींनी दिनाींक        
२७ ऑगस््, २०१८ रोजीच्या पत्र क्र. जे.एस.एस/वव.प.स/१८६/२०१८ अन्वये 



12 

मा.मखु्यमींत्रयाींना पत्र पाठवनू याबाबत लवकरात लवकर तनणबय रे्ण्याबाबतची 
मागणी केललेी आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, कल्याण-डोंत्रबवली महानगरपामलका क्षते्रात मोठ्या प्रमाणात 
असलेल्या जुन्या, धोकािायक व मोडकळीस आलेल्या इमारतीत राहणाऱ्या 
रदहवािाींचे दहत लक्षात रे्ऊन िासनाने कल्याण-डोंत्रबवली महानगरपामलका 
क्षेत्रात समहू ववकास योजना (Cluster Development Scheme) 
ववनाववलींब लाग ूकरण्याच्यादृष्ीने कोणती कायबवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१) मुींबई महानगर प्रिेिातील बहृन्मुींबई 
महानगरपामलका, नवी मुींबई महानगरपामलका व पनवेल महानगरपामलका 
क्षेत्रातील मसडकोचे क्षेत्र वगळून इतर सवब महानगरपामलकाींना एकाडित्मक 
ववकास तनयींत्रण तनयमावली लाग ू करण्याचा तनणबय िासनाने रे्ऊन प्रारुप 
तनयमावलीची सचूना दिनाींक २८/०२/२०१७ रोजी आम जनतकेडून 
हरकती/सचूना मागववण्याकरीता प्रमसध्ि केली आहे. सिर तनयमावलीमध्ये 
नागरी पनुतनबमाबण समहू ववकास योजनेच ेववतनयम समाववष् आहेत. प्रस्ततु 
सचूनेच्या अनषुींगाने प्रापत झालेल्या हरकती/सचूनाींवरील तनयकु्त अधधकारी 
तथा सहसींचालक, नगर रचना, कोकण ववभाग, नवी मुींबई व सींचालक, नगर 
रचना, महाराषट्र राज्य, पणेु याींचे अहवाल िासनास प्रापत झाल े आहेत. 
प्रकरणी वधैातनक कायबवाही पणूब झालेली आहे.  
(२) होय. 
(३) िासनाकडून प्रारुप तनयमावलीसींिभाबत अींततम तनणबय सींकडिल्पत असनू, 
त्यानींतर तनयमावली अींमलात येईल. सिर तनयमावली अींमलात आलेनींतर 
नागरी पनुतनबमाबण समहू ववकास योजनेच े ववतनयम लाग ू होणार असनू त े
कल्याण-डोंत्रबवली महानगरपामलकेसही लाग ूरहाणार आहेत. कल्याण-डोंत्रबवली 
महानगरपामलका क्षेत्रासाठी स्वतींत्रररत्या कायबवाही िासनाकडून प्रस्ताववत 
नाही.  
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
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ददहसर (प), मुांबई येथील लोिमान्य दटळि मागाािरील 
 स्िायिॉिच्या दरुुस्िीचे िाम िरण्याबाबि 

  

(९) * ४४००९ श्री.विलास पोिनीस : सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) िदहसर (प), मुींबई येथील लोकमान्य द्ळक मागाबवरील स्कायवॉकची 
िरुवस्था झाल्याने पािचाऱ्याींच्या आणण स्थातनक नागररकाींच्या डिजववतास 
धोका तनमाबण झाला असनू स्कायवॉकच्या िरुुस्तीचे काम हाती रे्ण्याबाबतची 
मागणी स्थातनक लोकप्रतततनधीींनी माहे ऑगस््, २०१८ च्या िसुऱ्या सपताहात 
मा.मखु्यमींत्री व आयकु्त, बहृन्मुींबई महानगरपामलका याींचेकड े लेखी 
तनवेिनाद्वारे केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर स्कायवॉकची िासनाकडून पाहणी करण्यात आली आहे 
काय, पाहणीत काय आढळून आले व त्यानषुींगाने स्कायवॉक िरुुस्तीचे काम 
हाती रे्ण्याबाबत कोणती कायबवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१) अिा स्वरुपाच ेदिनाींक ०३/०७/२०१८ रोजीचे तनवेिन 
स्थातनक लोकप्रतततनधीींनी आयकु्त, बहृन्मुींबई महानगरपामलका याींना दिले 
आहे. 
(२) व (३) लोकमान्य द्ळक मागाबवरील सिर स्कायवॉकची पाहणी बहृन्मुींबई 
महानगरपामलकेने तनयकु्त केलेल्या सल्लागाराींकडून करण्यात आली आहे. 
 सिर सल्लागाराींच्या मिफारिीींनसुार स्कायवॉकच्या िरुुस्तीकरीता 
दिनाींक २०/०८/२०१८ रोजी बहृन्मुींबई महानगरपामलकेच्या सींकेतस्थळावर 
तनवविा जाहीर करण्यात आली असनू, सिर तनवविेस चार कीं त्रा्िाराींनी 
प्रततसाि दिला आहे. 
 त्यानषुींगाने पढुील तनवविा प्रकक्रया प्राधान्याने सरुु असल्याच े
बहृन्मुींबई महानगरपामलकेमाफब त कळववण्यात आले आहे. 
 

----------------- 
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परळी (स्ज.बीड) येथील िैद्यनाथ सहिारी साखर िारखान्याि रसाच्या 
टािीच्या स्फोट दघुाटनेसांबांधीची चौिशी पूणा िरण्याबाबि 

  

(१०) * ४४४३२ श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सतिश चव्हाण, श्री.जगन्नाथ शशांदे : 
सन्माननीय िामगार मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) परळी (डिज.बीड) येथील वदै्यनाथ सहकारी साखर कारखान्यात दिनाींक   
८ मे, २०१७ रोजी वा त्यासमुारास रसाच्या ्ाकीच्या स्फो् िरु्ब् नेसींबींधी 
चौकिी सरुु करण्यात आली होती, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, गडुस ् मॅन्यफॅुक्चररींग पॅ्रडिक््सेस ॲक्् अींतगबत सिर 
कारखान्याचा तनलींत्रबत करण्यात आलेला परवाना पनु्हा बहाल करण्यात आला 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, परवाना रद्द करण्याची कारवाई करणाऱ्या सहायक आयकु्त, 
अन्न व औषध प्रिासन याींना कोणत्या कारणास्तव तनलींत्रबत करण्यात आल े
आहे तसेच िरु्ब् नेसींबींधी सरुु करण्यात आलेल्या चौकिीचा अहवाल प्रापत 
झाला आहे काय व त्यात काय तनषपन्न झाले आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.सांभाजी पाटील-तनलांगेिर : (१) वदै्यनाथ सहकारी साखर कारखाना मल., 
पाींगरी, परळी वजैनाथ, डिज.बीड या कारखान्यात दिनाींक ०८/१२/२०१७ रोजी 
अींिाजे ३.०० वा. इव्हेंपोरे्र बॉडी क्र. १ चे वाफ गळती िरुुस्तीचे काम 
झाल्यानींतर सिरील बॉडीचे बॉ्म पले्चे वेल्डीींग अचानक तनर्नू बॉ्म पले् 
जममनीवर पडले. या िरु्ब् नेसींबींधी औद्योधगक सरुक्षा व आरोग्य 
सींचालनालय, औरींगाबाि माफब त चौकिी सरुु करण्यात आली आहे. 
(२) मा.ववरोधी पक्ष नेता ्ी.धनींजय मुींड ेयाींचेकडून प्रापत झालेल्या तक्रारीच्या 
अनषुींगाने परळी (डिज.बीड) येथील मे.वदै्यनाथ सहकारी साखर कारखान्यात 
दिनाींक ०८/०५/२०१७ रोजी वा त्यासमुारास रसाच्या ्ाकीच्या झालेल्या स्फो् 
िरु्ब् नेसींबींधी अन्न व औषध प्रिासन गपुत वाताब िाखेचे अन्न सरुक्षा 
अधधकारी व अन्न व औषध प्रिासन, बीड येथील सरुक्षा अधधकारी याींच े
पथकाने दिनाींक १६/१२/२०१७ रोजी वदै्यनाथ सहकारी साखर कारखाना, 
परळी, डिज.बीड पेढीची सखोल तपासणी करुन िोन साखरेच े अन्न नमनेु 
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ववश्लेषणासाठी रे्तले. साखरेच्या नमनु्याींचे ववश्लेषण अहवाल प्रमाणणत आले 
असनू तपासणी मधील त्रृ् ीींच्या अनषुींगाने पेढीला दिनाींक २३/०१/२०१८ रोजी 
सधुारणा नो्ीस सहायक आयकु्त (अन्न) तथा पिावधीत अधधकारी, अन्न व 
औषध प्रिासन, बीड याींनी पाठववली. पेढीने सधुारणा नो्ीसीला दिनाींक 
१६/०२/२०१८ रोजी उत्तर दिले. त्यानषुींगाने गपुत वाताब िाखेचे अन्न सरुक्षा 
अधधकारी व अन्न व औषध प्रिासन, बीड येथील अन्न सरुक्षा अधधकारी 
याींचे पथकाने दिनाींक १५/०३/२०१८ रोजी पनु्हा पेढीची फेरतपासणी केली. 
त्यानषुींगाने सहायक आयकु्त (अन्न) तथा पिावधीत अधधकारी, अन्न व 
औषध प्रिासन, बीड याींनी पेढीला दिनाींक १९/०३/२०१८ रोजी परवाना तनलींबन 
आिेि काढले. 
 वदै्यनाथ सहकारी साखर कारखाना, परळी (डिज.बीड) याींनी दिनाींक 
२६/०३/२०१८ च्या पत्रान्वये मा.आयकु्त, अन्न व औषध प्रिासन याींचेकड े
सहायक आयकु्त (अन्न), अन्न व औषध प्रिासन, बीड हे महाराषट्र 
राज्याच्या बीड डिजल्ह्याकरीता सहायक आयकु्त (अन्न) म्हणून कायबरत 
आहेत व त्याींना कें द्रीय परवाना तनलींबन करण्याचे अधधकार नाहीत. त्यामळेु 
त्याींनी दिलेले दिनाींक १९/०३/२०१८ रोजीचे अधधकार चुकीचे व बेकायिेिीर 
असल्याबाबत तक्रार िाखल केली. 
 सहायक आयकु्त (अन्न), बीड याींनी दिलेले परवाना तनलींबनाबाबतचे 
दिनाींक १९/०३/२०१८ रोजीच ेआिेि हे प्रभाविनू्य असल्याने सिर प्रकरणात 
पढुील बाबी पाहण्यासाठी कें द्रीय परवाना अधधकारी तथा पिावधीत अधधकारी, 
अन्न सरुक्षा व मानके प्राधधकरण, पडिश्चम ववभाग, मुींबई याींचेकड े सिर 
प्रकरण दिनाींक २७/०३/२०१८ रोजीच्या पत्रान्वये वगब करण्यात आलेले आहे. 
 वदै्यनाथ सहकारी साखर कारखाना, परळी (डिज.बीड) या 
आस्थापनेकड े अन्न सरुक्षा व मानके प्राधधकरण अींतगबत कें द्रीय परवाना 
क्र.१००१३०२२००१९१३ मिुत दिनाींक ३१/१२/२०२१ असनू कें द्रीय परवाना 
अधधकारी तथा पिावधीत अधधकारी, अन्न व सरुक्षा मानके प्राधधकरण, 
पडिश्चम ववभाग, मुींबई याींनी मींजूर केलेला असल्याने तो रद्द तथा तनलींत्रबत 
करण्याचे अधधकार कें द्रीय परवाना अधधकारी तथा पिावधीत अधधकारी, अन्न 
सरुक्षा व मानके प्राधधकरण, पडिश्चम ववभाग, मुींबई याींनाच आहेत. 
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(३) सह आयकु्त (िक्षता), अन्न व औषध प्रिासन याींच्या चौकिी 
अहवालानसुार अन्न सरुक्षा व मानिे अधधतनयम २००६ मधील कलम ३२ 
अन्वये सींबींधधत पिावधीत अधधकारी याींना ववदहत प्रकक्रयेनींतर एखाद्या अन्न 
आस्थापनेचा परवाना तनलींत्रबत करण्याचे प्राधधकार आहेत. तसेच, अन्न, 
सरुक्षा व मानिे (परवाना व नोंिणी) तनयमन, २०११ मधील तरतिुीींनसुार 
केवळ परवाना प्राधधकारी याींना परवाना तनलींबनाचे अधधकार आहेत. 
मे.वदै्यनाथ सहकारी साखर कारखाना, पाींगरी, ता.परळी, डिज.बीड या 
आस्थापनेला कें द्रीय परवाना प्राधधकारी याींचेकडून परवाना िेण्यात आलेला 
असल्यामळेु या तनयमनाच्या तरतिूीींनसुार सिर परवाना तनलींबनाच ेअधधकार 
हे केवळ पिावधीत अधधकारी तथा कें द्रीय परवाना अधधकारी प्राधधकारी 
याींनाच आहेत. नसलेल्या अधधकाराचा वापर करुन व अधधकार क्षेत्राच्या बाहेर 
जाऊन सहायक आयकु्त (अन्न), बीड ्ी.अ.ए.केरुरे याींनी केलेल्या 
बेकायिेिीर कृतीमळेु अन्न व औषध प्रिासनाची मिस्त व प्रततमा याींना 
धक्का पोहोचला असल्याने ्ी.केरुरे याींचेववरुध्ि उधचत मिस्तभींगववषयक 
कारवाई करण्याची मिफारस आयकु्त, अन्न व औषध प्रिासन याींनी िासनास 
केली होती. सिर मिफारिीच्या अनषुींगाने ्ी.केरुरे याींना सक्षम 
प्राधधकाऱ्याींच्या मान्यतनेे दिनाींक १६/०८/२०१८ रोजीच्या आिेिान्वये तनलींत्रबत 
करण्यात आले असनू त्याींच्याववरुध्ि मिस्तभींगववषयक कायबवाही सरुु 
करण्यात आली आहे. 
 सिर िरु्ब् नेसींबींधी औद्योधगक सरुक्षा व आरोग्य सींचालनालय, 
औरींगाबाि याींचेमाफब त चौकिी करण्यात आली आहे. चौकिीत असे आढळून 
आले की, सिर इव्हेंपोरे्र बॉडीचे बॉ्म पले्च े वेल्डीींग हे Corrosion, 
Erosion मळेु तसेच २००७ पासनू बॉडी वापरात असल्याने कमकुवत 
झाल्याने तु् ले. याबाबत कारखान्याचे भोगव्ािार ्ी.नामिेवराव आर्ाव 
याींचेवर कारखाने अधधतनयम, १९४८ चे कलम ७अ(२)(अ) च्या भींगाबाबत 
मा.मखु्य न्यायिींडाधधकारी, बीड याींचे न्यायालयात ख्ला (ख्ला क्र. 
२५६४/२०१७) िाखल करण्यात आलेला आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
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राज्यािील िां् शशक्षण विभागािील एमसीव्हीसीच्या शशक्षि तनदेशिाांची 
विना अनुदान िाळािील सेिा ग्राहय धरण्याबाबि 

  

(११) * ४४५३५ श्री.विक्रम िाळे, श्री.सतिश चव्हाण, श्री.हेमांि टिल,े डॉ.सधुीर 
िाांबे, श्री.दत्िा्य सािांि : िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि ४१२७३ ला ददनाांि ४ जुल,ै 
२०१८ रोजी ददलले्या उत्िराच्या सांदभााि सन्माननीय िौशल्य वििास ि 
उद्योजििा मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील िालेय मिक्षण ववभागाप्रमाणे तींत्र मिक्षण ववभागातील 
एमसीव्हीसीच्या मिक्षक तनिेिकाींची ववनाअनिुान काळातील सेवा ग्राहय 
धरण्याबाबत िासनाच्या ववचाराधीन असलले्या प्रस्तावावरील िासनाचा ववचार 
पणूब झाला आहे काय,  
(२) असल्यास, सिर प्रस्तावाच्या अनषुींगाने प्रापत झालेली अधधक मादहती 
सींकमलत करून प्रस्तावावर कोणती आवश्यक ती कायबवाही सरुु करण्यात 
आली वा येत आहे. 
(३) असल्यास, प्रस्ततु प्रस्तावावरील कायबवाही पणूब होऊन िासनाने तनणबय 
रे्तला आहे काय व उक्त तनणबयाचे स्वरुप काय आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.सांभाजी पाटील-तनलांगेिर : (१), (२) व (३) नाही. यासींिभाबतील प्रस्ताव 
अद्यापी िासनाच्या ववचाराधीन आहे. 
(४) सिर प्रस्तावाच्या अनषुींगाने अधधक मादहतीची आवश्यकता असल्यामळेु 
सिर मादहती सींकमलत करण्यात येत आहे. 
 

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

आांबेनळी (स्ज.रायगड) घाटाि दापोली िृषी विद्यापीठाची बस िोसळून 
झालेल्या अपघािाि मिृ पािलेल्याांच्या िुटुांबबयाांना मदि देण्याबाबि 

  

(१२) * ४३९७९ श्री.हेमांि टिले, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.किरण पािसिर, 
श्री.आनांद ठािूर, अॅड.राहुल नािेिर, श्री.विक्रम िाळे, श्री.सतिश चव्हाण, 
श्रीमिी विद्या चव्हाण, श्री.अतनिेि िटिरे, श्री.जगन्नाथ शशांदे, श्री.रामराि 
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िडिुि,े श्री.ख्िाजा बेग, श्री.अब्दलु्लाखान दरुााणी, श्री.अतनल भोसल,े 
अॅड.हुस्नबान ू खशलफे, श्री.अशोि ऊफा  भाई जगिाप, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.आनांदराि पाटील, आकिा .अनांि गाडगीळ, श्री.मोहनराि 
िदम, श्री.हररशस ांग राठोड, श्री.जनादान चाांदरूिर, श्री.सभुाष झाांबड, 
श्री.अमरनाथ राजूरिर, प्रा.जोगेन्द्र ििाड,े श्री.प्रसाद लाड : सन्माननीय 
मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पोलािपरू-महाबळेश्वर मागाबवर आींबेनळी (डिज.रायगड) र्ा्ात दिनाींक २८ 
जुल,ै २०१८ रोजी िापोली कृषी ववद्यापीठाची बस ८०० फू् खोल िरीत 
कोसळून झालेल्या अपर्ातात ३३ कमबचारी मतृ्यमूखुी पडले, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, सिरहू अपर्ात स्थळ पररसरात लोखींडी खाींब व पट्टय्ा 
उभारण्यासाठी तरतिू झालेली असतानाही ठेकेिाराच्या बेजबाबिार व 
तनषकाळजीपणामळेु लोखींडी खाींब व पट्टय्ा लावण्यात आलेल्या नव्हत्या, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, आींबेनळी अपर्ातात मतृ्य ू पावलेल्या मतृाींच्या नातवेाईकाींनी 
बचावलेल्या प्रकाि सावींत िेसाई याींच्यावर कारवाई व्हावी अिी मागणी करीत 
दिनाींक २९ ऑगस्् २०१८ रोजी वा त्यासमुारास सवबपक्षीय मोचाब काढून 
मागणी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीच्या 
अनषुींगाने सिर र््नेस जबाबिार असणाऱ्याववरुध्ि कारवाई करुन मतृ 
पावलेल्याींच्या कु्ुींत्रबयाींना कोणती मित केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१) सिर अपर्ातामध्ये बसमधील एकूण ३० प्रवासी 
मयत झाले असनू एक प्रवासी बचावला आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
 प्रश्नामधील अपर्ाताच्या दठकाणी रस्त्याच्या डाींबरी पषृठभागाची रुीं िी 
५.५० मी्र आणण िोन्ही बाजूच्या साईडपट्टीसह रस्त्याची रुीं िी १०.५० मी्र 
इतकी आहे.  
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 या ववभागातील इतर र्ा्ाींमधील रस्त्याींची डाींबरी पषृठभागाची रुीं िी 
५.५० मी्र व िोन्ही बाजूच्या साईडपट्टीसह रस्त्याची रुीं िी समुारे ८.०० मी्र 
त े १२.०० मी्र िरम्यान आहे. अपर्ात र्डलेल्या दठकाणी ३०० मी्रचा 
रस्ता सरळ आहे. अपर्ाताच्या पढेु व मागे वळणाींवर कॅ्रि बॅररअसब, 
सचूनाफलक लावण्यात आललेे आहेत.  
(३) दिनाींक २९/०८/२०१८ रोजी रत्नाधगरी डिजल्ह्यातील लोकप्रतततनधी, 
िरु्ब् नेत मतृ्यमूखुी पडलेल्याींचे नातवेाईक व समुारे १५० त े २०० गाींवकरी 
याींनी िरु्ब् नेतनू बचावलेले ्ी.प्रकाि सावींत िेसाई याींचेवर कोकण कृषी 
ववद्यापीठाकडून कारवाई का करण्यात आली नाही याचा जाब 
ववचारण्याकरीता व त्याींना तात्काळ सक्तीच्या रजेवर पाठवावे या 
मागणीकरीता तनबींधक, कोकण कृषी ववद्यापीठ याींना तनवेिन दिलेले आहे.  
(४) याप्रकरणी अपर्ात रडिज.क्र. ५२/२०१८ प्रमाणे पोलािपरू पोलीस ठाणे 
(डिज.रायगड) येथे िाखल असनू पढुील कायबवाही पोलािपरू पोलीस ठाणे 
याींचेमाफब त चाल ूआहे. 
 त्याचप्रमाणे, महसलू व वन ववभाग (मित व पनुवबसन) याींचे दिनाींक 
०७/०९/२०१८ रोजीच्या आिेिान्वये ववभागीय आयकु्त कोकण ववभाग याींच्या 
अध्यक्षतखेाली चौकिी सममती नेमण्यात आली आहे. सिर अपर्ाताच्या 
र््नेची चौकिी सममतीकडून सरुु आहे. 
 अपर्ातग्रस्त दिवींगत कमबचाऱ्याच्या कु्ुींत्रबयाींना पींतप्रधान सहाय्यता 
तनधीतनु प्रत्येकी रुपये िोन लाख (एकूण रुपये ६० लाख) आणण मखु्यमींत्री 
सहाय्यता तनधीतनु प्रत्येकी रुपये ४ लाख (एकूण रुपये १.२० को्ी) अस े
एकूण प्रत्येकी रुपये ६ लाख अिा करण्यात आलेले आहेत. 
 याव्यततररक्त अपर्ातगस्त दिवींगत कमबचाऱ्याींच्या पात्र कु्ुींत्रबयाींना 
खास बाब म्हणून ग् “क “ व ग् “ड” मधील ररक्त पिाींवर अनकुीं पा 
कारणास्तव नेमणूक ममळणेबाबतचा प्रस्ताव कोकण कृषी ववद्यापीठाकडून 
िासनाच्या कृषी ववभागास प्रापत झालेला आहे. त्या अनसुरुन पढुील 
कायबवाही चाल ूआहे. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
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राज्याि विशषेि: मुांबई िसेच धचपळूण (स्ज.रत्नाधगरी) शहर  
आणण आजूबाजूच् या पररसराि अांमली पदाथााची राजरोस 

 विक्री होि असल्याबाबि 
  

(१३) * ४४३१६ अॅड.हुस्नबान ू खशलफे, डॉ.(श्रीमिी) नीलम गोऱ्हे, श्रीमिी 
विद्या चव्हाण, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.आनांद ठािूर, श्री.विलास पोिनीस : 
सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात वविषेत: मुींबई तसेच धचपळूण (डिज.रत्नाधगरी) िहर आणण 
आजूबाजूच् या पररसरात एम.डी, चरस, गाींजा सारख्या अत्यींत र्ातक अींमली 
पिाथाांचा परुवठा सराईत गनु्हेगाराींकडून होत असल्याची बाब माहे ऑगस््, 
२०१८ च्या िवे्च्या सपताहात तनििबनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मुींबई िहरातील व उपनगरातील ववववध कॉलेजमधील 
ववद्यार्थयाबपयांत अींमली पिाथब पोहोचववण्यासाठी िाळकरी मलुाींचा वापर होत 
असनू ववद्यार्थयाबना व्यसनाच्या जाळ्यात ओढण्यासाठी निबेाज 
ववद्यार्थयाांचाही अततिय मिताफीने वापर केला जात असल्याचे बोररवली 
एमएचबी कॉलनी, वाींदे्र तसेच अींधेरी आिी दठकाणी माहे ऑगस््, २०१८ 
मध्ये वा त्यािरम्यान पोमलसाींनी र्ातलेल्या धाडीनींतर सरुु केलेल्या 
अ्कसत्राद्वारे तनििबनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, यासींिभाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत काय 
आढळून आले व त्यानसुार अींमली पिाथाबच्या ववक्रीस पररणामकारकरीत्या 
आळा र्ालण्याचेदृष्ीने िोषीींवर कोणत्या कलमान्वये गनु्हा िाखल करुन 
कारवाई करण्यात आली वा येत आहे तसेच अींमली पिाथाबची ववक्री थाींबवनू 
व्यसनाधीन तरुणाींसाठी व्यसनमकु्ती कें द्र सरुु करण्याबाबत कोणती कायबवाही 
केली वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१) माहे ऑगस््, २०१८ मध्ये मुींबई िहरात एम.डी., 
चरस, गाींजा याींचे अनकु्रमे १७ व २ गनु्हे िाखल झाले आहेत. तर रत्नाधगरी 
डिजल्ह्यातील धचपळूण पोलीस ठाणेत १ गनु्हा िाखल करण्यात आला आहे.  
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 (२) अींमली पिाथब ववरोधी कक्षाचे अमभलेखावर ववद्यार्थयाांवर ताबा केसेस 
अथवा सेवनाथी गनु्हे नाहीत. 
 दिनाींक ०७/०९/२०१८ रोजी इींदिरा नगर झोपडपट्टी, हॅपी होम सोसाय्ी 
लगत, बोरीवली पडिश्चम, मुींबई या दठकाणी २ ककलो ५० गॅ्रम गाींजा ककींमत 
रुपये २०,०००/- ककीं मतीचा अींमली पिाथब इसम नामे मोसीन उफब  धचींकू 
मेहमद्दीन िखे वय २३ वष े याने बेकायिेिीरररत्या स्वत:च्या कब्जात 
बाळगला म्हणून त्यास अ्क करुन त्याचेववरुध्ि एम.एच.बी. कॉलनी पोलीस 
ठाणे वव.स्था. ग.ुर.क्र. २९/२०१८ कलम ८(क), सह २० (ब) एन.डी.पी.एस. 
ॲक्् १९८५ अन्वये कारवाई करण्यात आलेली आहे.  

तसेच दिनाींक २३/०८/२०१८ रोजी गाींविेवी डोंगर अींधेरी पडिश्चम, मुींबई 
या दठकाणी ५८ गॅ्रम मेफेड्रॉन (एम.डी.) रुपये १,१६,०००/- अींिाजे ककीं मतीचा 
अींमली पिाथब इसम नाम े आमसफ इकबाल खान उफब  चुहा ३४ वष े याने 
बेकायिेिीरररत्या स्वत:च्या कब्जात बाळगला म्हणनू त्यास अ्क करुन 
त्याचेववरुध्ि बाींद्रा यतुन्ने अपववक्र गरुक्र. ३७/२०१८ कलम ८ (क), सह २२ 
एन.डी.पी.एस. ॲक्् १९८५ अन्वये कारवाई करण्यात आलेली आहे. 
(३) एम.एच.बी. कॉलनी पोलीस ठाणे, मुींबई येथे नोंिववलेल्या वव.स्था. 
ग.ुर.क्र. २९/२०१८ सींिभाबतील आरोपी सध्या न्यायालयीन कोठडीत आहे व 
िोषारोपपत्र तयार करुन मा.न्यायालयात िोषारोपपत्र सािर करण्यात आले 
आहे. 
 तसेच अींमली पिाथब ववरोधी कक्ष, बाींद्रा यतुन् येथे नोंिववलेल्या 
ग.ुर.क्र. ३७/२०१८ सींिभाबतील आरोपी सध्या न्यायालयीन कोठडीत आहे व या 
प्रकरणाचा तपास पोलीसस्तरावर चाल ूआहे. 
 अींमली पिाथाांची तस्करी करणाऱ्याींवर एनडीपीएस कायद्याींन्वये 
प्रततबींधात्मक कारवाई करण्यात येत असनू, िाळा, महाववद्यालय या दठकाणी 
मभ ींतीपत्रके, जादहराती आणण वेगवेगळया प्रसारमाध्यमाद्वारे जनजागतृी करुन 
अींमली पिाथब ववक्रीस आणण जवळ बाळगणाऱ्या व्यक्तीववरुध्ि प्रततबींधात्मक 
कारवाई करण्यात येत आहे. 
 या व्यततररक्त व्यसनाधीन तरुणाींसाठी व्यसनमकु्ती कें द्र सरुु 
करण्याबाबतची बाब िासनस्तरावर ववचाराधीन आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
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धचल्ड्रन्स िेल्फेअर सेंटर सांस्थेच ेप्राथशमि, माध्यशमि आणण 
महाविद्यालय आणण िामथ एज्युिेशनल रस्ट सांचशलि नॅशनल 

हायस्िूल या शाळाांच ेआरक्षण बदलल्याबाबि 
  

(१४) * ४४५०५ श्री.िवपल पाटील : सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) धचल्ड्रन्स वेल्फेअर से्ं र सींस्थचेे प्राथममक, माध्यममक आणण 
महाववद्यालय न.भ.ूक्र. १६०अ व १६३क, मौजे वळणाई धारण करणारा भखूींड 
आणण कामथ एज्यकेुिनल ट्रस्् सींचमलत नॅिनल हायस्कूल न.भ.ूक्र. २८४४ 
व त्यालगतचा न.भ.ूक्र. ३५०९, मौजे मालवणी धारण करणारा भखूींड या 
िाळा २५ वषाबपासनू अडिस्तत्वात असताना मुींबई महापामलकेच्या नवीन 
ववकास आराखड्यात आरक्षण बिलले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत 
काय आढळून आले व त्यानषुींगाने सींबींधधत िाळाींना सींरक्षण िेण्यासींिभाबत 
िासनाचे धोरण काय आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१), (२) व (३) हे खरे नाही. 
 सन १९९१ च्या मींजूर पनुरबधचत ववकास आराखड्यानसुार न.भ.ूक्र. 
१६०अ व १६३क, मौजे वळणाई धारण करणारा भखूींड महापामलकेच्या 
प्राथममक िाळेकरीता आरक्षक्षत होता.सन २०३४ च्या ववकास आराखड्यानसुार 
उपरोक्त भखूींड हा महानगरपामलका िाळा या ववद्यमान सवुवधेकरीता 
ििबववला आहे. 
 सन १९९१ च्या मींजरू पनुरबधचत ववकास आराखड्यानसुार न.भ.ूक्र. 
२८४४ व त्यालगतचा न.भ.ूक्र. ३५०९, मौजे मालवणी धारण करणारा भखूींड 
अींित: खेळाच्या मिैानासाठी आरक्षक्षत असनू िवाखान्यासाठी नामतनिेमित 
आहे. सिर भखूींड १३.४० मी. रुीं ि ववकास तनयोजन रस्त्याने, अडिस्तत्वातील 
रस्त्याने व नाल्याने बाधधत असनू तो तनवासी क्षेत्रात वसलेला आहे.  
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सन २०३४ च्या ववकास आराखड्यानसुार उपरोक्त भखूींड अींित: खेळाच्या 
मिैानासाठी आरक्षक्षत असनू महानगरपामलका िवाखाना व आरोग्य कें द्र      
(२ Nos.) या ववद्यमान सवुवधेकरीता ििबववला आहे. 
 उपरोक्त वस्तडुिस्थती ववचारात रे्ता भखूींडावरील आरक्षण बिलले 
अिी बाब दिसनू येत नाही. 

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

राज्यािील ध्िनीप्रदषूण रोखण्याबाबि 
  

(१५) * ४४६३१ आकिा .अनांि गाडगीळ, श्री.अमररशभाई पटेल, श्री.अशोि ऊफा  
भाई जगिाप, श्री.जनादान चाांदरूिर, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.आनांदराि पाटील, डॉ.सुधीर िाांबे, श्री.मोहनराि िदम, श्री.हररशस ांग राठोड, 
श्री.सभुाष झाांबड, श्री.अमरनाथ राजूरिर : िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि ३४९३७ ला 
ददनाांि २१ डडसेंबर, २०१७ रोजी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभााि सन्माननीय 
मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबईत महापामलकेने तनयमावलीनसुार नव्याने िाींतता क्षेत्राींची यािी तयार 
करण्यास सरुुवात केली असल्याचे माहे ऑगस््, २०१८ मध्ये वा त्यािरम्यान 
तनििबनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, वषबभरात केवळ ११० िाींतता क्षते्र े तनडिश्चत करण्यात आली 
असनू गतवषीच्या तलुनेत समुारे एक हजाराींची तफावत दिसनू आली आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, कें द्राच्या ध्वतनप्रिषूण तनयींत्रण तनयमाींनसुार िाळा, 
महाववद्यालय, धाममबक स्थळे, रुग्णालयाचा १०० मी्र पररसर िाींतता क्षेत्र 
म्हणून र्ोवषत करणे बींधनकारक असताना काही दठकाणी िाींतता क्षते्राींच्या 
यािीतनू वगळण्याची कारणे काय आहेत, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन राज्यातील वाढत े
ध्वनीप्रिषूण रोखून िाींतता क्षेत्र वाढववण्याबाबत कोणती कायबवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१) कें द्र िासनाच्या पयाबवरण, वने व वातावरणीय बिल 
या मींत्रालयाच्या दिनाींक १०/०८/२०१७ रोजीच्या अधधसचूनेनींतर िाींतता क्षेत्राींची 
यािी बहृन्मुींबई महानगरपामलकेने केली आहे. 
(२) उक्त अधधसचूनेच्या अनषुींगाने बहृन्मुींबई महानगरपामलकेने पदहल्या 
्पपयात सािर केलेली ११० िाींतता क्षते्र ेिासनाने अधधसधूचत केली आहेत. 
 िसुऱ्या ्पपयात अींिाजे ११० क्षेत्र े तनडिश्चत करण्याबाबतचा प्रस्ताव 
बहृन्मुींबई महानगरपामलकेच्या ववचाराधीन आहे. 
(३) उक्त अधधसचूना दिनाींक १०/०८/२०१७ मध्ये नमिू केल्यानसुार िाींतता 
क्षेत्र तनडिश्चत करण्याबाबतची कायबवाही करण्यात येत असल्याबाबत बहृन्मुींबई 
महानगरपामलकेने अहवाल सािर केला आहे. 
(४) राज्यातील उवबररत २६ महानगरपामलकाींच्या क्षते्रात िाींतता क्षेत्र े
अधधसधूचत करण्यात आली आहेत. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

राज्यािील मॉल्स, मल्टीपलेक्स, नाट्यगहृ, शसनेमागहृ  
बेिायदेशीर िाहनशुल्ि आिारीि असल्याबाबि 

  

(१६) * ४४१७६ श्री.विजय ऊफा  भाई धगरिर, श्री.प्रविण दरेिर, श्रीमिी स्स्मिा 
िाघ, श्री.नागोराि गाणार : सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
(१) राज्यातील मॉल्स, मल््ीपलके्स, नाट्यगहृ, मसनेमागहृात वाहन 
पाककां गसाठी जागा ठेवणे कायद्याने बींधनकारक असतानाही पाककां गसाठी 
वाहनाींना िलु्क आकारले जात असल्याच े माहे ऑगस््, २०१८ मध्ये वा 
त्यािरम्यान तनििबनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, महापामलकेच्या ववकास तनयींत्रण तनयमावलीमध्ये सिर 
आस्थापनेच्या पाककां गच्या वापरासाठी िलु्क आकारणीबाबत तरतिू नसतानाही 
बहुताींि दठकाणी वाहनाींसाठी िलु्क आकारले जात,े हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, सिर आस्थापनाींमधील वाहनतळ ही सेवा नसनू आवश्यक 
बाब असल्यामळेु सिर बेकायिेिीर वाहनिलु्क रद्द करण्यासाठी िासनाने 
कोणती कायबवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१) त े (४) राज्यातील महानगरपामलका, नगरपामलका 
इत्यािीींच्या ववकास तनयींत्रण तनयमावलीमध्ये इमारतीच्या वापरानसुार 
वाहनतळाच्या ककती जागा असाव्यात याबाबत तरतिुी आहेत. त्यानसुार 
वाहनतळाच्या आवश्यक जागा ठेवणे बींधनकारक आहे. अिा वाणणज्य वा 
सावबजतनक वापराच्या आस्थापनामध्ये वाहनतळासाठी िलु्क आकारण्याची 
ककीं वा न आकारण्याची तरतिू ववकास तनयींत्रण तनयमावलीमध्ये नाही.  
 तथावप, अिा आस्थापनामधील वाहनतळाींच्या जागाींमध्ये ववद्यतु 
परुवठा, सरुक्षा यींत्रणा व अिा वाहनतळाची तनगा राखणे यानषुींगाने इतर 
आवश्यक बाबीींसाठी अिा आस्थापनाींना तनधीची आवश्यकता असत.े त्यामळेु 
अिा आस्थापनाींवर कायबवाही करण्याचा प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

नागपूर शहराि मोिाट श्िानाांचा ्ास सुरु असल्याबाबि 
  

(१७) * ४४४५० श्री.रामदास आांबटिर, प्रा.अतनल सोले, श्री.नागोराि गाणार, 
श्री.धगरीशचांद्र व्यास : सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) राज्यात वविषेतः नागपरू िहरात माहे नोंव्हेबर, २०११ त ेजुल,ै २०१८ या 
सहा वषाबत मोका् श्वानाींनी मदहला व बालक असे ममळून ३१ हजार 
नागरीकाींचा चावा रे्तल्याच ेदिनाींक २१ सप े्ंबर, २०१८ रोजी वा त्यासमुारास 
तनििबनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यात मोका् श्वानाचा मोठ्या प्रमाणात त्रास सरुू असनू 
बींिोबस्त करण्यासाठी नगरपामलका व महानगरपामलका याींना आिेि 
िेण्याबाबत िासनाने कोणती कायबवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१) होय, नागपरू िहरात माहे नोंव्हेबर, २०११ त ेजुल,ै 
२०१८ या कालावधीत ३१,२५८ श्वानिींि झाल्याच ेतनििबनास आले आहे. 
(२) िासन तनणबय, दिनाींक ११ नोव्हेंबर, २०१६ अन्वये कुत्रयाींमळेु तनमाबण 
होणाऱ्या समस्येकरीता प्राणी जन्म तनयींत्रण-पयबवेक्षण सममत्या स्थापन करणे 
व श्वान नसबींिी सींिभाबत सचूना सवब नागरी स्थातनक स्वराज्य सींस्थाींना 
दिलेल्या आहेत. 
 तसेच िासन पररपत्रक, दिनाींक २२ नोव्हेंबर, २०१६ अन्वये The 
prevention of cruelty of Animals Act व The Animal Birth Control 
(Dogs) Rules, २००१ ची का्ेकोरपणे अींमलबजावणी करण्याची सचूना सवब 
नागरी स्थातनक स्वराज्य सींस्थाींना दिल्या आहेत. 
 िासन पररपत्रक, दिनाींक ०५ नोव्हेंबर, २०१६ अन्वये राज्यातील सवब 
नागरी स्थातनक स्वराज्य सींस्थाींच्या रुग्णालय व प्राथममक आरोग्य कें द्रातनु 
श्वानिींिावरील लस मोफत िेण्याबाबत सचूना दिल्या आहेत. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

राज्यािील मागासिगीयाांच्या ररक्ि पदाांचा अनुशषे भरण्याबाबि 
  

(१८) * ४५३६१ श्री.प्रिाश गजशभये, डॉ.िजाहि शमझाा, श्री.आनांदराि पाटील, 
श्री.रामहरी रुपनिर, अॅड.हुस्नबान ू खशलफे, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अमरनाथ 
राजूरिर, श्री.हररशस ांग राठोड, प्रा.जोगेन्द्र ििाड,े डॉ.सधुीर िाांबे, श्री.मोहनराि 
िदम, श्रीमिी विद्या चव्हाण : सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्य िासनाच्या सेवेतील ग् अ व ब या सींवगाबतील अनसुधूचत    
जाती-जमाती, ववमकु्त जाती, भ्क्या जमाती, वविषे मागास प्रवगब आणण 
इतर मागासवगीयाींच्या १ लाख १२ हजार पिाींपकैी समुारे ५० हजार ररक्त 
पिाींचा अनिुषे भरला नसल्याची व त्यापकैी सरळ सेवेने ११ हजार पिे 
भरावयाची बाब माहे ऑगस््, २०१८ मध्ये वा त्यािरम्यान तनििबनास आली, 
हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, मागील ४ वषाबच्या कायबकाळात मागासवगीयाींच्या ररक्त 
पिाींचा अनिुषे भरून काढण्यास एकिाही वविषे मोहीम राबववण्यात आलेली 
नाही. हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सिर प्रकरणी उक्त प्रवगाबतील मागासवगीयाींची ररक्त 
असलेली पिे भरण्यासींिभाबत तनणबय रे्ण्याबाबत ‘समथबन’ सींस्थेने दिनाींक २४ 
ऑगस््, २०१८ रोजी वा त्यासमुारास मा.मखु्यमींत्री, मा.सामाडिजक न्याय मींत्री, 
मा.आदिवासी ववकास मींत्री व मखु्य सधचव, सामान्य प्रिासन ववभाग 
याींच्याकड ेलेखी तनवेिनाद्वारे मागणी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, ग् ‘अ’ ‘ब’ ‘क’ व ‘ड’ मधील ककती पिे ररक्त आहेत व 
ररक्त पिे भरण्याबाबत िासनाने कोणती कायबवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत व ही कायबवाही कें व्हापयांत पणूब 
होणे अपेक्षक्षत आहे ? 
  
श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१) ऑगस््, २०१८ अखेर राज्यात ग् अ व ग् ब ची 
सरळसेवा व पिोन्नतीची एकूण १६९९५२ मींजूर पिे आहे. त्यापकैी 
मागासवगीयाींची ८२१९६ मींजूर पिे आहेत, तर ५०६७० पिे भरलेली आहेत 
आणण समुारे ३१५२६ पिे ररक्त आहेत. 
(२) ररक्त पिे भरण्याबाबत िासनस्तरावर कायबवाही चाल ू असनू 
ररक्तपिाींपकैी मागासवगीयाींची ररक्त पिे भरण्यास प्राधान्य दिले जात.े 
(३) होय. 
(४) व (५) राज्यात ग् अ, ब, क व ड ची एकूण १४२७६३८ मींजूर पिे 
आहेत. त्यापकैी समुारे ३३११८५ पिे ररक्त आहेत. 
 पिोन्नतीतील आरक्षणासींिभाबत प्रकरण न्यायप्रववष् असल्याने 
मागासवगीय कोट्याची पिे भरता आली नाहीत. तथावप, ज्येषठतनेसुार खुल्या 
प्रवगाबतील पिाींवर मागासवगीयाींना प्रतततनधीत्व िेण्यात येत.े सरळसेची पिे 
भरण्याची कायबवाही प्रगतीपथावर आहे. 
 

----------------- 
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परभणी महानगरपाशलिेच्या गाळ्याांच्या अिाजिी भाड ेिाढीबाबि 
  

(१९) * ४४९९० श्री.अब्दलु्लाखान दरुााणी, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सतिश चव्हाण, 
श्री.विक्रम िाळे : सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) परभणी महानगरपामलकेच्या गाळ्याींच्या अवाजवी भाड े वाढीबाबत 
तात्काळ तोडगा काढण्यात येईल असे आश्वासन परभणीचे मा.सींपकब  मींत्री 
याींनी माहे सप े्ंबर, २०१८ मध्ये वा त्यािरम्यान गाळेधारकाच्या मिष् 
मींडळास दिले होत,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी डिजल्हाधधकारी व महानगरपामलका आयकु्त 
याींनी अवाजवी भाववाढ रद्द करून कारवाई करण्याबाबतचे आिेिही िेण्यात 
आले होत,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीनसुार 
कोणती कायबवाही वा उपाययोजना करण्यात आली वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१) मा.मींत्री, पाणीपरुवठा व स्वच्छता तथा सींपकब मींत्री 
परभणी डिजल्हा याींनी अिा आियाच्या मौणखक सचूना आयकु्त, परभणी िहर 
महानगरपामलका याींना दिल्या, हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 

तथावप, मींत्री, पाणीपरुवठा व स्वच्छता तथा सींपकब मींत्री परभणी 
डिजल्हा याींनी माहे सप े्ंबर, २०१८ मध्ये डिजल्ह्याच्या िौऱ् यावर असताना 
महानगरपामलकेच्या गाळयाींचे भाड े सावबजतनक बाींधकाम ववभागाकडून 
तनडिश्चत करून भाड े वसलुी करता येईल ककीं वा कसे याबाबत िासनाचे 
मागबििबन मागववण्यासींिभाबत आयकु्त, महानगरपामलका याींना मौणखक सचूना 
दिल्या, ही वस्तडुिस्थती आहे. 

सिर सचूनेनसुार आयकु्ताींकडून प्रापत प्रस्तावाच्या अनषुींगाने या 
प्रकरणी महाराषट्र महानगरपामलका अधधतनयमातील प्रचमलत तरतिूीनसुार 
कायबवाही करण्याबाबत आयकु्त, परभणी महानगरपामलका याींना कळववण्यात 
आले आहे. 
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(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही 

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

खालापूर (स्ज.रायगड) िालुक्यािील अॅशसड प्रिार 
 थाांबविण्यासाठी िायािाही िरण्याबाबि 

  

(२०) * ४५०१९ श्री.जयांि पाटील : सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) खालापरू (डिज.रायगड) तालकु्यातील िडेोली भागातील जलवादहनीत 
अॅमसडसदृि रसायन ्ाकण्याचा प्रकार  दिनाींक २८ जुल,ै २०१८ रोजी वा 
त्यासमुारास र्डल्याचे तनििबनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच, खालापरू (डिज.रायगड) तालकु्यातील खोपोली पररसरात माहे जुल,ै 
२०१८ मध्ये जलवादहनीत अॅमसड ्ाकण्यात आल्याच्या तीन र््ना र्डल्या 
आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, खोपोली िहरात पाणीपरुवठा करणारी धचींचवली-िडेोली ही 
प्रमखु जलवादहनी असल्यामळेु या जलवादहनीत अॅमसड ्ाकण्याचे प्रकार 
सरुूच असल्याने तथेील नागररकाींच्या जीवास धोका तनमाबण झाला आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन सिरहू प्रकार 
थाींबववण्यासाठी कोणती कायबवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२) नगरपररषिेच्या अहवालानसुार खोपोली 
नगरपररषि हद्दीतील िडेवली भागामधील मखु्य जलवादहनीच्या िरुुस्तीचे 
काम नगरपररषिेमाफब त सरुु होत.े 

दिनाींक २८ जुल,ै २०१८ रोजी सकाळी नगरपररषिेचे सींबींधधत कमबचारी 
सिर दठकाणी काम करण्यास गेले असता, जलवादहनीजवळील नाल्यात व 
िते जममनीत ॲमसड सदृश्य रसायन त्याींच्या तनििबनास आले. 
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त्याचप्रमाणे, दिनाींक ०४ ऑगस््, २०१८ व दिनाींक ११ ऑगस््, 
२०१८ रोजी त्याच दठकाणी ॲमसड सदृश्य रसायन आढळून आले, ही 
वस्तडुिस्थती आहे. 
(३) व (४) उपरोक्त र््नाींव्यततररक्त इतर वेळी अिा प्रकारच्या र््ना 
र्डलेल्या नाहीत. 

दिनाींक २८ जुल,ै २०१८ रोजी जेव्हा सिर बाब तनििबनास आली तवे्हा 
जलवादहनीच्या िरुुस्तीच ेकाम सरुु असल्याने सिर दठकाणी पाणीपरुवठा बींि 
होता. सिर जलवादहनी नगरपररषिेमाफब त तातडीने िरुुस्त करण्यात आली. 

त्याचप्रमाणे दिनाींक ०४ ऑगस््, २०१८ व दिनाींक ११ ऑगस््, २०१८ 
रोजीच्या सिर र््नेनींतर या दठकाणी असलेली २० मी्र लाींबीची जलवादहनी 
बिलण्यात आली असल्याने नागरीकाींच्या आरोग्याचा प्रश्न तनमाबण झाला, 
अिी वस्तडुिस्थती नाही. 

उपरोक्त प्रकरणी अज्ञात इसमाववरुध्ि पोलीस ठाणे, खोपोली येथ े
दिनाींक २८ जुल,ै २०१८ रोजी नगरपररषिेने गनु्हा िाखल केला आहे, असे 
नगरपररषिेच्या अहवालात नमिू आहे. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

राज्यािील िैद्यिीय प्रतितनधी ि षषध विक्री सांिधान  
िमाचाऱ्याांच्या िामाच्या िेळेि बदल िरण्याबाबि 

  

(२१) * ४५२३८ डॉ.सधुीर िाांबे, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊफा  भाई 
जगिाप, श्री.रामहरी रुपनिर, अॅड.हुस्नबान ू खशलफे, श्री.आनांदराि पाटील, 
डॉ.िजाहि शमझाा, श्री.विक्रम िाळे, श्री.श्रीिाांि देशपाांड,े श्री.दत्िा्य सािांि : 
सन्माननीय िामगार मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात जवळपास ४५ हजार वदै्यकीय प्रतततनधी व औषध ववक्री सींवधबन 
कमबचारी कायबरत असनू त्याींच्या कामाची वेळ महानगरपामलका क्षते्रामध्ये 
सकाळी १० त े िपुारी २ व सायींकाळी ४ त े ६ अिी असनू इतर क्षेत्राींमध्ये 
सकाळी १० त े६ अिी आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, यासींिभाबतील अधधसचूना क्रमाींक एसपीई-२०१०/प्र.क्र.१४३/काम-
३, दिनाींक १५ जानेवारी, २०१४ अन्वये काढण्यात आलेल्या अधधसचूनेत बिल 
करुन महानगरपामलका व इतर क्षेत्रात ही वेळ सकाळी १० त े सायीं. ६ 
वाजेपयांत करावी अिी मागणी औषध ववक्री सींवधबन व वदै्यकीय प्रतततनधी 
सींर््नेने अनेकवेळा आींिोलने करुन, मोचे काढून व मा.मींत्री महोिय याींना 
तनवेिने िेऊन केली असनूही उक्त प्रकरणी कोणतीच कायबवाही झालेली नाही, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत काय 
आढळून आले व त्यानसुार वदै्यकीय प्रततधीनी याींच्या कामाींच्या वेळेत बिल 
करण्याबाबत कोणती कायबवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.सांभाजी पाटील-तनलांगेिर : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) व (३) या सींिभाबत तनवेिने प्रापत झाली असनू त्यानषुींगाने िखल रे्ऊन 
सींबींधधताींच्या बठैका रे्ण्यात आल्या आहेत. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

मुांबई महानगरपाशलिेमाफा ि िफपरेड, िुलाबा, नेव्हीनगर  
या भागाि िमी दाबाने पाणीपुरिठा होि असल्याबाबि 

  

(२२) * ४५४४५ अॅड.राहुल नािेिर : सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबई महानगरपामलकेच्या अ वाडाबतील कफपरेड, कुलाबा, नेव्हीनगर या 
भागात वपण्याच्या पाण्याचा गत सहा मदहन्यापासनू कमी िाबाने परुवठा होत 
असल्याची बाब तनििबनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पाणीपरुवठा कमी िाबाने होण्याची कारणे काय असनू 
नागरीकाींची होत असलेली गरैसोय लक्षात रे्ता त्याींना परेुिा प्रमाणात 
पाणीपरुवठा करण्याबाबत कोणती उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१) बहृन्मुींबई महानगरपामलकेच्या ए वॉडबमधील कफ 
परेड, कुलाबा, नेव्ही नगर या भागात वपण्याच्या पाण्याचा कमी िाबाने 
परुवठा होत असल्याची बाब खरी आहे. 
(२) व (३) सिर ववभागातील पाणी परुवठ्यात वाढ करण्यासाठी प्रभागात 
पाणीपरुवठा करणाऱ्या ६०० मम.मी. व्यासाच्या जलवादहनीवर भमूमगत गळती 
िोधण्यासाठी बहृन्मुींबई महानगरपामलकेमाफब त वविषे मोदहम राबववण्यात 
आली होती. सिर मोदहमेंतगबत सिर दठकाणी ४ भमूमगत गळत्या आढळून 
आल्या. त्यामळेु सिर दठकाणी कमी िाबाने पाणीपरुवठा होत होता. 
 सिर ववभागात परेुिा प्रमाणात पाणीपरुवठा करण्याबाबत बहृन्मुींबई 
महानगरपामलकेमाफब त खालीलप्रमाणे उपाययोजना करण्यात आल्या/येत   
आहेत :- 

• सिर ववभागात आढळून आलेल्या ४ भमूमगत गळत्याींच्या िरुस्तीच े
काम करण्यात आले आहे. 

• कफ परेड भागातील डॉ.बाबासाहेब आींबेडकर नगर येथे नवीन ३०० 
मम.मी. व्यासाची जलवादहनी ्ाकण्याचे काम पणूब झाले असनू, सिर 
जलवादहनी मखु्य जलवादहनीिी जोडण्याचे काम दिनाींक ३० नोव्हेंबर, 
२०१८ पयांत पणूब होणार आहे. 

• कुलाबा पररसरातील बधवार पाकब  येथील ६०० मम.मी. व्यासाची 
जलवादहनी या ववभागास पाणीपरुवठा करणाऱ्या ४५० मम.मी. 
व्यासाच्या जलवादहनीिी जोडण्यात आली आहे. 

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

मुांबई महानगरपाशलिेच्या अनुदातनि शाळाांमधील शशक्षि ि 
मुख्याध्यापिाांिर उपासमारीची िेळ आल्याबाबि 

  

(२३) * ४४६७६ श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अतनल सोले, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, 
श्री.विजय ऊफा  भाई धगरिर, श्री.रामदास आांबटिर : सन्माननीय मखु्यमा्ं ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबई महानगरपामलकेच्या ६४ अनिुातनत िाळाींमधील मिक्षक व 
मखु्याध्यापकाींवर उपासमारीची वेळ आल्याची बाब माहे ऑगस््, २०१८ च्या 
चौर्थया आठवड्यात तनििबनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उक्त खाजगी प्राथममक िाळा गत १५ वषाांपासनू सरुू असनू 
अनिुानाच्या पात्रतसेाठी आवश्यक असणाऱ् या २५ अ्ीींपकैी सवब अ्ीींची पतूबता 
करुनही िासनाच्या आिेिानींतर पामलकेने या िाळाींना िेण्यात येणारे अनिुान 
बींि केले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, पामलका मखु्यालयात दिनाींक २० फेब्रवुारी, २०१५ रोजी 
केलेल्या आींिोलनानींतर तत्कालीन अततररक्त आयकु्त याींनी मिक्षकाींच्या 
अनिुानासाठी १६ को्ी मींजूर केले असनू प्रत्यक्षात याची अींमलबजावणी 
झालीच नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत 
काय आढळून आले व त्यानसुार कोणती कायबवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१) मुींबईतील मान्यताप्रापत ववनाअनिुातनत ६३ िाळाींना 
िासन ककीं वा बहृन्मुींबई महानगरपामलकेकडून अनिुान ममळत नसल्याबाबतच े
वतृ्त दिनाींक २२/१२/२०१७ रोजीच्या महाराषट्र ्ाईम्स या वतृ्तपत्रात प्रमसध्ि 
झाले होत ेही वस्तडुिस्थती आहे. 
(२) बहृन्मुींबई महानगरपामलका क्षेत्रातील खाजगी प्राथममक िाळाींना लाग ू
असलेल्या अनिुान सहाय्य सींदहतनेसुार, प्रथम मान्यता दिलेल्या पात्र िाळाींना 
अनिुान सहाय्य मींजूर करण्यात येत.े 
 बहृन्मुींबई महानगरपामलका क्षते्रातील सन २००१ पयांतच्या खाजगी 
प्राथममक िाळाींना राज्य िासनाकडून ५०% व बहृन्मुींबई महानगरपामलकेकडून 
५०% अनिुान िेण्यात येत.े 
 तथावप, सन २००१-०२ या िकै्षणणक वषाबपासनू बहृन्मुींबई 
महानगरपामलकेने त्याींच्या क्षेत्रात मान्यता दिलले्या खाजगी प्राथममक िाळाींच े
अनिुान यापढुील कालावधीत राज्य िासनाच्या अनिुानासाठी ग्राह्य धरले 
जाणार नसल्याबाबत िालेय मिक्षण ववभागाने दिनाींक १३/०१/२००४ रोजी 
महानगरपामलकेस कळववले आहे. 
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 सन २००१ त े२००४ पयांतच्या खाजगी प्राथममक िाळाींना िासनाच्या 
५०% अनिुानासाठी ग्राह्य धरण्यासाठी दिनाींक ०३/१२/२०१६ रोजीच्या 
पत्रान्वये िालेय मिक्षण ववभागास ववनींती करण्यात आली होती. तथावप, 
दिनाींक १३/०१/२००४ रोजीच्या पत्रामधील तनणबयात कायम असल्याच ेिालेय 
मिक्षण ववभागाने महानगरपामलकेस कळववले आहे.  
 यानषुींगाने दिनाींक १३ जानेवारी, २००४ नींतर ववनाअनिुातनत तत्वावर 
प्रथम मान्यता दिलले्या खाजगी प्राथममक िाळाींना अनिुान मींजूर करता येत 
नसल्याचे बहृन्मुींबई महानगरपामलकेमाफब त सींबींधधत िाळा व्यवस्थापनास 
कळववण्यात आले आहे. 
(३) अिा प्रकारचे आींिोलन झाले नसल्याच,े तसेच बहृन्मुींबई महानगरपामलका 
क्षेत्रातील ज्या खाजगी प्राथममक िाळाींना अनिुान सरुु आहे अिा 
िाळाींव्यततररक्त इतर िाळाींना अनिुान िेण्यासाठी बहृन्मुींबई 
महानगरपामलकेच्या अथबसींकल्पात तरतिू करण्यात आली नसल्याच े
महानगरपामलकेमाफब त कळववण्यात आले आहे. 
(४) सिर प्रकरणी बहृन्मुींबई महानगरपामलकेमाफब त चौकिी करण्यात आलेली 
नाही. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

जव्हार नगरपररषद (स्ज.पालघर) येथे आददिासी सषृ्ट्टी  
प्रिल्प उभारण्याबाबि 

  

(२४) * ४५४४१ श्री.रवि ांद्र फाटि : सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) जव्हार नगरपररषि (डिज.पालर्र) येथे आदिवासी सषृ्ी प्रकल्प 
उभारण्याचा प्रस्ताव िासनाच्या ववचाराधीन असल्याच ेतनििबनास आल ेआहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, आदिवासी सषृ्ी प्रकल्प उभारण्याबाबत स्थातनक 
लोकप्रतततनधीींनी दिनाींक १२ फेब्रवुारी, २०१८ रोजी वा त्यासमुारास 
मा.मखु्यमींत्री याींस तनवेिन दिले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, आदिवासी सषृ्ी प्रकल्प उभारण्याबाबत िासनाने काय 
कायबवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची करणे काय आहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१) जव्हार िहरातील जुन्या राजवाड्यामध्ये आदिवासी 
कला व सींस्कृती याींच े प्रििबन र्डववणाऱ् या िालनाची तनममबती करण्याच्या 
अनषुींगाने “आदिवासी सषृ्ी प्रकल्प” तनमाबण करणेबाबत जव्हार नगरपररषिेने 
ठराव मींजूर केला आहे, हे खरे आहे. 
(२) “आदिवासी सषृ्ी प्रकल्पास” तनधी उपलब्ध होण्यासींिभाबत स्थातनक 
लोकप्रतततनधीींचे तनविेन िासनास प्रापत झाले आहे, हे खरे आहे. 
(३) सिर प्रकल्पाच्या कामाचे स्वरुप, प्राकलन आराखड,े खचब ववषयक बाबी 
तसेच इतर अनषुींधगक बाबीींचा प्रस्ताव तयार करण्याची कायबवाही सरुु 
असल्याचे नगरपररषिेने कळववले आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

राज्यािील रस्िे अपघािाि िाढ झाल्याबाबि 
  

(२५) * ४४१५९ डॉ.िजाहि शमझाा, श्री.शरद रणवपस,े श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्री.आनांदराि पाटील, अॅड.हुस्नबान ू खशलफे, श्री.अमरनाथ राजूरिर, 
श्री.हररशस ांग राठोड, श्री.अशोि ऊफा  भाई जगिाप, श्री.सभुाष झाांबड, 
श्री.चांद्रिाांि रघिुांशी : सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) राज्यातील रस्त ेअपर्ातात धचींताजनक वाढ झाली असनू सन २०१४-१६ 
िरम्यान ७२९ अपर्ात, सन २०१७ मध्ये ३५ हजार ८५३ अपर्ात व १२ हजार 
२६४ जणाींचा मतृ्य ूझाला तर २० हजार ४६५ जण गींभीर जखमी झाले तसेच 
सन २०१८ च्या अखेरपयांत ९ हजार २४३ अपर्ात ३ हजार ३६१ जणाींचा 
मतृ्य ू झाला असल्याचे महामागब पोमलसाींनी दिलेल्या अहवालातनू माहे 
ऑगस््, २०१८ च्या िवे्च्या सपताहात तनििबनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
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(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत 
काय आढळून आले व तद्नसुार राज्यातील अपर्ात प्रवण क्षते्रामध्ये होत 
असलेली वाढ थाींबववण्याबाबत कोणती कायबवाही वा उपाययोजना केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे आहे.  
(२) राषट्रीय महामागब/राज्य महामागब/द्रतुगती मागब/ इतर मखु्य रस्त ेयावरील 
सन २०१४ त े २०१७ या कालावधीतील सींपणूब राज्यातनु एकूण १३२४ ब्लॅक 
स्पॉ्ची मादहती पोलीस ववभागाकडून सींकमलत आललेी आहे. त्यासींिभाबत 
पररवहन ववभाग व महामागाबची िेखभाल करणारे (PWD/NHAI/MSRD 
/Local Body) सींबींधधत ववभागातील अधधकारी याींचसेह भे्ी िेऊन रस्त े
अपर्ाताींचे ववश्लेषण करण्यात येत े व अपर्ाताींची कारणे िोधून सिर 
दठकाणी करावयाच्या तातडीच्या, अल्प व दिर्ब मिुतीच्या उपाययोजना 
करण्याबाबत सींबींधधत ववभागाकडून पाठपरुावा करण्यात येतो. 
 वाहन चालकाींचे तसेच नागररकाींचे प्रबोधन व्हावे याकरीता 
ववववधस्तरावर वविषेत िाळा, महाववद्यालये, िासकीय व तनमिासकीय 
कायाबलये औद्योधगक क्षते्र येथे रस्ता सरुक्षा ववषयक जनजागतृीपर कायबक्रम 
आयोडिजत करण्यात येतात. 
 रस्त े अपर्ातामधील मतृ्यूींचे प्रमाण कमी व्हावे यासाठी 
महामागाबवरील/द्रतुगती मागाबवरील ्ोलनाका येथे महामागब पोलीस 
ववभागाकडून िचुाकी व मो्ार कार याींना थाींबवनू त्याींना हेल्मे् व मस्बेल्् 
लावण्याकरीता सक्ती करण्यात येत.े तसेच वाहतकू तनयमाींचे उल्लर्न 
करणाऱ्या वाहनाींवर तनयमानसुार कारवाई करण्यात येत.े त्यामिवाय अन्य 
उपाययोजना करण्यात येत आहेत. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 

----------------- 
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षरांगाबाद शासिीय षद्योधगि प्रशशक्षण सांस्था (आय.टी.आय.) 
िसतिगहृाची दरुिस्था झाल्याबाबि 

  

(२६) * ४४९६८ श्री.सतिश चव्हाण, श्री.विक्रम िाळे, श्री.अब्दलु्लाखान दरुााणी : 
सन्माननीय िौशल्य वििास ि उद्योजििा मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) औरींगाबाि िासकीय औद्योधगक प्रमिक्षण सींस्था (आय.्ी.आय.) 
वसततगहृाची िरुवस्था झाल्याचे तनििबनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ग्रामीण भागातील ववद्याथी आय.्ी.आय.ला प्रवेि रे्त असनू 
सिर वसततगहृ राहण्याजोगे नसल्याने ववद्यार्थयाांना आधथबक भिुांड सहन 
करुन इतरत्र राहण्याची व्यवस्था करावी लागत असल्याचे तनििबनास आले 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन वसततगहृाची तू् लेली 
िारे, णखडक्या, फरश्या, कपा्े, नळ, ड्रनेेज पाईप इत्यािी िरुुस्तीकरीता 
कोणती कायबवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.सांभाजी पाटील-तनलांगेिर : (१) अींित: खरे आहे. 
(२) हे अींित: खरे आहे. औद्योधगक प्रमिक्षण सींस्था, औरींगाबाि येथील 
उपलब्ध साधन सामगु्री व मनषुयबळाचा वापर करून वसततगहृातील 
तळमजल्यावरील १९ खोल्याींचे इलके्ट्रीफीकेिन, णखडक्या, िरवाज,े 
फरश्या/कपा्े, रींगरींगो्ी ही कामे तात्परुत्या स्वरूपात केलेली आहेत. तसेच 
स्वच्छतागहृ व बाथरूम याींची िरवाजे णखडक्या व फरश्या याींची तात्परुती 
िरुूस्ती करून ववद्यार्थयाांना आधथबक भिुांड सहन करून इतरत्र राहण्याची 
व्यवस्था करावी लाग ू नये म्हणून वसततगहृात राहण्याची व्यवस्था करून 
त्याींची अडचण िरू करण्यात आलेली आहे. सद्य:डिस्थतीत वसततगहृात ७८ 
प्रमिणार्थयाांना प्रवेि िेण्यात आलेला आहे. 
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(३) व (४) औद्योधगक प्रमिक्षण सींस्था, औरींगाबाि येथील वसततगहृाच्या 
नतुनीकरणाच्या रुपये ९५,७७,३४५/- इतक्या रकमेच्या अींिाजपत्रकास दिनाींक 
०८/०७/२०१६ च्या िासन तनणबयान्वये प्रिासकीय मान्यता दिलेली आहे. 
वसततगहृाच्या नतुनीकरणाच्या कामास तनधीची तरतिू उपलब्ध करून 
िेण्याची कायबवाही अथबसींकल्पीय अधधवेिनात करण्यात येईल. 

तथावप, िरम्यान औद्योधगक प्रमिक्षण सींस्था, औरींगाबाि येथील 
उपलब्ध साधन सामगु्री व मनषुयबळाचा वापर करून तात्परुत्या स्वरूपात   
१९ खोल्याींची िरुूस्ती/रींगरींगो्ी, २ स्वच्छतागहृ / स्नानगहृाींची िरुूस्ती तसेच 
पाण्याच्या १ हजार मल्र क्षमतचे्या एका ्ाकीची िरुूस्ती सींस्थास्तरावर 
करण्यात आलेली आहे. यामिवाय सावबजतनक बाींधकाम ववभागाकडून 
ववद्यतुीकरणाची िरुूस्तीची कामे करून रे्ण्यात आलेली आहेत. 

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

  
मदहला ि बालवििास विभागाि उपसधचि असल्याच ेसाांगून 

बेरोजगाराांची फसिणुि िेल्याबाबि 
  

(२७) * ४५१४५ डॉ.पररणय फुिे : सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) मदहला व बालववकास ववभागात उपसधचव असल्याचे साींगनू उस्मानाबाि 
येथील एका व्यक्तीने िोनि ेबेरोजगार तरुणाींना कोट्यवधी रुपयाींना फसववल े
असल्याची बाब माहे ऑगस््, २०१८ मध्ये वा त्यािरम्यान तनििबनास आली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, त्याींच्याववरुध्ि (डिज.भींडारा) येथे गनु्ह्याची नोंि करण्यात 
आली असनू त्याींच्यावर कोणती कारवाई केली व आतापयांत ककती जणाींना 
अ्क करण्यात आली असनू त्याींच्याकडून ककती पसेै हस्तगत करण्यात आले 
आहेत, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीच्या 
अनषुींगाने भववषयात असे प्रकार र्डू नये म्हणून कोणती कायबवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, वव ींलबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१) होय, हे खरे आहे. 
 एका आरोपीने लोकसेवक असल्याची बतावणी करून ४३ लोकाींना 
महाराषट्र िासनाच्या वगेवेगळ्या पिावर नोकरी लावण्याचे आममष िाखवनू 
फसवणूक केल्याची बाब माहे जुल,ै २०१८ मध्ये तनििबनास आली आहे. 
(२) व (३) सिर प्रकरणी एका आरोपीववरूध्ि भींडारा पोलीस स््ेिन येथ े
अपराध क्रमाींक ५२१/१८ भािींवव कलम १७०, ४१९, ४२०, ४६५, ४७०, ४७३ 
सहकलम ६६(ड) मादहती तींत्रज्ञान अधधतनयम सन २००८ अन्वये गनु्हा िाखल 
केला असनू गनु्हा तपासावर आहे. 

सिर गनु्ह्यातील आरोपीच ेआींध्र बँक, भींडारा या बँकेतील खात्यात 
असलेले रुपये २३,०७,२१२/- गोठववण्यात आले आहेत. तसेच आरोपीच्या 
राहत्या र्रातील रुपये १,३६,१७०/- चा मदु्देमाल जपत करण्यात आला आहे. 

भववषयात अिा प्रकारचे फसवणूकीचे प्रकार र्डू नयेत याकरीता 
नागररकाींमध्ये जनजागतृी करण्यात आली आहे.  
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 

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

िल्याण-डोंबबिली महानगरपाशलिा क्षे्ािील मोिळ्या  
भूखांडािरील िर िमी िरण्याबाबि 

  

(२८) * ४३९६४ अॅड.अतनल परब : िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि ४१३८४ ला ददनाांि 
१८ जुल,ै २०१८ रोजी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभााि सन्माननीय मखु्यमा्ं ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कल्याण-डोंत्रबवली महानगरपामलका क्षेत्रातील मोकळया भखूींडावरील कर 
कमी केला जाणार नाही असे मा.मखु्यमींत्री महोियाींनी कबलु केले असतानाही 
िासनाने व महासभेने सींगनमताने चाल ूआधथबक वषब अधे सींपनू गेल्यानींतर 
मोकळया भखूींडावरील कर योग्यमलु्य ६७ ्क्क्याहून कमी करुन 
महानगरपामलकेच ेआधथबक नकुसान केल्याचे माहे सप े्ंबर, २०१८ मध्ये वा 
त्यािरम्यान तनििबनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त कर ६७ ्क्क्याहून कमी करण्याबाबत बेकायिेिीरररत्या 
ठराव मींजूर करण्यात आला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत 
काय आढळून आले व त्यानसुार महानगरपामलकेच े झालेले नकुसान भरुन 
काढण्याबाबत कोणती कायबवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२) कल्याण-डोंत्रबवली महानगरपामलका क्षेत्रातील 
बाींधकामाखालील जममनीवरील कर कमी करण्याबाबत धोरणात्मक तनणबय 
घ्यावा, असे दिनाींक २३/०६/२०१६ रोजीच्या बठैकीत तनिेि िेण्यात आले. 

तसेच, दिनाींक ०१/०३/२०१७ रोजीच्या बठैकीत बाींधकामाखालील 
जममनीवर आकारण्यात येणाऱ्या कराबाबतच्या प्रकरणाची गणुवत्तवेर 
आधारीत तपासणी करून यथोधचत प्रस्ताव महानगरपामलकेच्या मान्यतसेाठी 
सािर करणेबाबत महानगरपामलकेस तनिेि िेण्यात आले, ही वस्तडुिस्थती 
आहे. 

कल्याण-डोंत्रबवली महानगरपामलकेच्या सवबसाधारण सभेने ठराव 
क्र.५८, दिनाींक १०/०९/२०१८ अन्वये जमीन ममळकतीवरील करयोग्य मलु्य 
तनडिश्चत करताना गहृीत धरावयाचे भाडमेलु्य िर १०% वरून ३.४६% इतका 
करण्याकरीता खालील बाबी ववचारात रे्ऊन ठराव पाररत केला आहे. 

१) कल्याण-डोंत्रबवली महानगरपामलका क्षते्रातील बाींधकामाखालील 
जममनीवरील कर आकारणी आजुबाजूच्या इतर महानगरपामलकेच्या 
तलुनेत जास्त आहे. 

२) महानगरपामलकेतील बाींधकामाखालील जममनीवरील कर आकारणी व 
त्या जममनीवर उभारण्यात येणाऱ्या इमारतीची कर आकारणी याचे 
प्रमाण व्यस्त आहे. 

३) जममनीवरील रेडीरेकनरच्या िरात गेल्या पींधरा वषाांत १० प्ीपेक्षाही 
जास्त वाढ झाली आहे. 

४)  तसेच गुींतवणकुीवरील परतावाच्या िरात कपात झाली आहे. 
• मालमत्ता कराच े िर कमी करण्यात आलेले नाहीत त े

आजममतीसही ७१.५०% इतके आहे. 
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• उपरोक्त ठरावान्वये अधधतनयमातील तरतिूीींनसुार जमीन 
ममळकतीचे करयोग्य मलु्य कमी करण्यात आलेले आहे. त्यामळेु 
केलेला ठराव अधधतनयमातील तरतिूीिी ससुींगत आहे. 

(३) सवबसाधारण सभेने पारीत केलेला ठराव अधधतनयमातील तरतिूीनसुार 
असल्याने सिर तनणबयामळेु महानगरपामलकेच े नकुसान झाले नसल्याचे 
कल्याण-डोंत्रबवली महानगरपामलकेने कळववले आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

ददग्रस (स्ज.यििमाळ) शहरािील बनािट घरिुल बाांधिामाांबाबि 
  

(२९) * ४५३४८ श्री.ख्िाजा बेग, श्री.आनांद ठािूर, अॅड.राहुल नािेिर : 
सन्माननीय गहृतनमााण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) दिग्रस (डिज.यवतमाळ) िहरात ९५२ बनाव् र्रकुलाचे बाींधकाम झाल्याच े
माहे सप े्ंबर, २०१८ मध्ये वा त्यािरम्यान तनििबनास आल,े हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन बनाव् बाींधकाम 
करणाऱ्या ठेकेिार व त्याींना सहकायब करणाऱ्या अमभयींत्यावर कोणती कारवाई 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.प्रिाश महेिा : (१) अिा आियाचे तनवेिन नगर पररषि, दिग्रस याींना 
प्रापत झाले आहे. 
(२) या अनषुींगाने दिग्रस नगरपररषिेकडून त्रयस्थ यींत्रणेकडून तपासणी 
(Third Party Audit) करण्यात आली असनू, याबाबतच्या तनषकषाबच्या 
अनषुींगाने पढुील कायबवाही चाल ूआहे.  
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 

----------------- 
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मुांबईिील रस्त्याांची दरुिस्था झाल्याबाबि 
  

(३०) * ४४१८६ श्री.अशोि ऊफा  भाई जगिाप, अॅड.हुस्नबान ू खशलफे, 
श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.शरद रणवपस,े श्री.जनादान 
चाांदरूिर, आकिा .अनांि गाडगीळ, श्री.सभुाष झाांबड, श्री.मोहनराि िदम, 
श्री.चांद्रिाांि रघिुांशी, डॉ.सुधीर िाांबे, श्री.हररशस ांग राठोड, श्री.प्रविण दरेिर, 
श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.विजय ऊफा  भाई धगरिर, श्री.नागोराि गाणार : 
सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) बोररवली, मुींबई येथील रस्त्यावर ७०१ खड्ड े पडले असनू मुींबईत इतर 
दठकदठकाणी खड्ड ेपडले असल्यामळेु रस्त्याींची िरुवस्था झाली असनू काही 
दठकाणी रस्त ेखचल ेआहेत तर २० त े२५ ्क्के रस्त्याींची केबल ्ाकण्याच्या 
कामामळेु िरुवस्था झाली असल्याचे दिनाींक २ ऑगस््, २०१८ रोजी वा 
त्यासमुारास तनििबनास आले आहे, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, सिर रस्त ेतनकृष् िजाबचे असनू महापामलकेच्या तनयमानसुार 
केबल ्ाकून झाल्यानींतर ७ दिवसाच्या आत चर बजुवणे आवश्यक असताना 
तनयमाचे उल्लींर्न करुन रस्त े िरुुस्तीकड े प्रिासन िलुबक्ष करीत असल्याच े
तनििबनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणाची िासनाने चौकिी केली आहे काय, 
चौकिीत काय आढळून आले व त्यानसुार िोषी आढळून येणाऱ् या 
कीं त्रा्िारावर तसेच सींबींधधत अधधकाऱ्याींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१) बोरीवली पररसरात ७०१ खड्ड े पडल्याबाबतची 
बातमी दिनाींक ०२/०८/२०१८ रोजीच्या लोकसत्ता या िैतनकात प्रमसध्ि झाली 
होती ही वस्तडुिस्थती आहे. 
 तथावप, बोरीवलीमधील रस्त्याींवर पावसाळ्यात २७५ खड्ड ेपडले होत.े 
सिर खड्ड ेतातडीने बजुववण्यात आल्याचे महानगरपामलकेमाफब त कळववण्यात 
आले आहे. 
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(२) बहृन्मुींबई महानगरपामलकेतफे उपयोधगता सेवा सींस्थाींना चर खोिण्यासाठी 
परवानगी दिली जात.े 
 चर खोिलेल्या दठकाणी केबल ्ाकण्याचे काम पणूब झाल्यावर 
सींबींधधत कीं त्रा्िारामाफब त चर पनुभबरणीचे काम तातडीने करुन रे्ण्यात येत.े 
(३) सिर प्रकरणी बहृन्मुींबई महानगरपामलकेमाफब त चौकिी करण्यात आलेली 
नाही. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

बहृन्मुांबई महानगरपाशलिेच्या विभागीय परीक्षेि उत्िीण झालेल्या 
िमाचाऱ् याांना विभाग वििरीि िरण्याबाबि 

  

(३१) * ४४८१४ अॅड.तनरांजन डािखरे : सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात एसआरए, इमारत बाींधकाम अिा प्रकारच्या ववववध ववभागाींमध्ये 
पिस्थापना ममळण्याकरीता ववभागीय परीक्षेचे आयोजन केले जात,े हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, सन २०१४ मध्ये ववभागीयस्तरावर परीक्षा रे्ण्यात येऊनही 
बऱ्याच कमबचाऱ्याींना ववभाग ववतरीत करण्यात आलेले नाही, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, मुींबई महानगरपामलकाींतगबत सन २०१४ मध्ये उत्तीणब 
झालेल्या अमभयींत्याींना ववभाग ववतरीत केल्यानींतरच नवीन परीक्षा रे्ण्याबाबत 
ववधान पररषि लोकप्रतततनधी (कोकण पिवीधर) याींनी आयकु्त, मुींबई मनपा 
याींना दिनाींक २५ सप े्ंबर, २०१८ रोजी तनवेिन िेऊन मागणी केली आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, दिनाींक ३० सप े्ंबर, २०१८ रोजी ववभागीय परीक्षा रे्ण्याची 
कारणे काय आहेत तसेच सन २०१४ मध्ये उत्तीणब झालेल्या अमभयींत्याींना 
प्राधान्याने ववभाग ववतरीत करण्याबाबत िासनाने कोणती कायबवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२) बहृन्मुींबई महानगरपामलकेतील “अ” ग्ातील 
खात्याींतगबत ियु्यम अमभयींता (स्थापत्य) या पिाकरीता ववभागास्तरावर 
दिनाींक ०९/०/२०१४ रोजी परीक्षा र्ेण्यात आली होती. 
 सिर परीक्षेमध्ये पात्र १२४ अमभयींत्याींच्या गणुवत्ता यािीची वधैता 
दिनाींक ११/०९/२०१४ पासनू पढुील िोन वषाांकरीता होती. तद्नींतर, सिर 
गणुवत्ता यािीची वधैता दिनाींक ०१/०९/२०१७ पयांत वाढववण्यात आली होती. 

• उत्तीणब झालले्या अमभयींत्याींच्या यािीतील अ.क्र. १ ते ९३ पकैी ७५ 
अमभयींत्याींना तनयकु्त्या िेण्यात आल्या आहेत व १८ अमभयींत्याींना 
ववववध कारणास्तव तनयकु्ती िेण्यात आली नाही. 

• त्यानींतर अ.क्र. ९४ त े१२४ पयांतच्या पात्र उमेिवाराींची गणुवत्ता यािी 
रद्द करण्यात आल्याचे बहृन्मुींबई महानगरपामलकेमाफब त कळववण्यात 
आले आहे. 

(३) हे खरे आहे. 
(४) सन २०१४ रोजी रे्ण्यात आलेल्या पररक्षेच्या तनवड यािीची वधैता 
सींपषु्ात आल्यामळेु दिनाींक ३० सप े्ंबर, २०१८ रोजी “अ” ग्ातील 
खात्याींतगबत परीक्षा रे्ण्यात आल्याच े बहृन्मुींबई महानगरपामलकेमाफब त 
कळववण्यात आले आहे. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

विक्रोळी (पूिा), मुांबई येथील क्राांिीिीर महात्मा फुले  
रुग्णालयाची दरुिस्था झाल्याबाबि 

  

(३२) * ४४९५१ श्री.अमररशभाई पटेल, श्री.शरद रणवपस,े श्री.रामहरी रुपनिर : 
सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कन्नमवार नगर, ववक्रोळी (पवूब), मुींबई येथील क्राींतीवीर महात्मा 
ज्योततबा फुले रुग्णालयाच्या िरुवस्थेमळेु रुग्णाींची गरैसोय होत 
असल्याकारणास्तव सिर रुग्णालयाचा पनुववबकास एका वषाबत पणूब करण्याची 
मिुत स्थातनक लोकप्रतततनधीींनी महानगरपामलका प्रिासनाला दिल्याचे माहे 
ऑगस््, २०१८ मध्ये वा त्यािरम्यान तनििबनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
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(२) असल्यास, सिर रुग्णालयाला दठकदठकाणी ्ेकू लावनू ती किीबिी उभी 
ठेवण्याचा प्रयत्न करण्यात येत असनू कोणत्याही क्षणी िरु्ब् ना र्डून 
रुग्णाींच्या जीवाला धोका असल्याच े तनििबनास आल ेआहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन कोणती कायबवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१) क्राींतीवीर महात्मा ज्योततबा फुले महानगरपामलका 
रुग्णालय नव्याने बाींधण्याचे तनवेिन स्थातनक लोकप्रतततनधीींनी दिनाींक 
०८/०१/२०१७ रोजी बहृन्मुींबई महानगरपामलकेस दिले आहे हे खरे आहे. 
(२) रुग्णालयाच्या इमारतीचे सींरचनात्मक पररक्षण केले असता सिर इमारत 
सी-२ए (ररक्त करुन िरुुस्ती) प्रवगाबतील असनू सींरचनात्मक सल्लागाराच्या 
सचूनेनसुार इमारतीस ्ेकू लावण्यात आलेले आहेत. 
 यास्तव रुग्णालयातील आींतररुग्ण व अपर्ात ववभाग ्ागोरनगर, 
ववक्रोळी (पवूब) येथील डॉ.बाबासाहेब आींबेडकर प्रसतुीगहृाच्या इमारतीमधील 
तळमजला व ततसरा मजला येथे स्थलाींतरीत करण्यात आले आहेत. 
 सद्य:डिस्थतीत अततिक्षता ववभाग, क्ष-ककरण ववभाग आणण 
प्रयोगिाळा क्राींतीवीर महात्मा ज्योततबा फुले महानगरपामलका रुग्णालयामध्ये 
कायबरत आहेत. 
(३) सिर रुग्णालयाची िरुुस्ती करण्याचे प्रस्ताववत होत.े तथावप, सिर 
इमारत पणूबत: तनषकामसत करुन तळर्र + तळमजला + १० मजल े या 
स्वरुपाच े ३१० खा्ाींचे रुग्णालय प्रस्ताववत असनू आराखडा बनववण्याची 
कायबवाही बहृन्मुींबई महानगरपामलकेमाफब त सरुु आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 

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



46 

पुणे शहरािील पाणीपुरिठा िेळेि सुरु िरण्याबाबि 
  

(३३) * ४५२८९ श्री.अतनल भोसले, श्री.विक्रम िाळे : सन्माननीय मखु्यमा्ं ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पणेु िहरातील २४ बाय ७ समान पाणीपरुवठा योजनेच्या पाण्याच्या 
्ाक्याींच्या तनवविेबाबत िासनाने उच्चस्तरीय सममती नेमनू एक वषाबचा 
कालावधी उल्ूनही उक्त सममतीचा चौकिी अहवाल जाहीर झाला नसल्याची 
बाब माहे सप े्ंबर, २०१८ च्या िसुऱ्या सपताहात तनििबनास आली आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत 
काय आढळून आले व तद्नसुार २४ बाय ७ समान पाणीपरुवठा वेळेत सरुु न 
करणाऱ्या जबाबिार अधधकाऱ्याींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत 
आहे 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१), (२) व (३)   

• याबाबत सप े्ंबर, २०१८ मध्ये वतृ्तपत्रात बातमी आली होती, हे खरे 
आहे. 

• या प्रकरणी सखोल चौकिी करण्याबाबत दिनाींक ०६/०५/२०१७ च्या 
पत्रान्वये ववभागीय आयकु्त, पणेु ववभाग, पणेु याींना आिेि िेण्यात 
आले आहेत. 

• ववभागीय आयकु्त, पणेु ववभाग, पणेु याींचेस्तरावर चौकिीची 
कायबवाही सरुू असनू सिर चौकिी अींततम ्पपयात आहेत.  

• चौकिी अहवाल एक मदहन्याच्या कालावधीत िासनास सािर 
करण्याबाबत ववभागीय आयकु्ताींना सचूना िेण्यात आलेल्या आहेत.  

• चौकिी अहवाल प्रापत झाल्यानींतर पढुील योग्य ती कायबवाही 
करण्यात येईल. 
 

----------------- 
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शसडिोिील अधधिाऱ्याांची जाि प्रमाणप् ेबनािट  
असल्याच ेतनदशानास आल्याबाबि 

  

(३४) * ४४२६८ डॉ.(श्रीमिी) मतनषा िायांदे, श्री.बाळाराम पाटील : सन्माननीय 
मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मसडकोचे सहाय्यक जनसींपकब  अधधकारी पि ममळववण्यासाठी अनसुधूचत 
जमातीच े बनाव् प्रमाणपत्र सािर करणारे मसडकोचे वररषठ जनसींपकब  
अधधकारी डॉ.मोहन तननावे याींच्यासह ४२ अधधकारी, अमभयींता आणण 
वास्तवुविारि याींची मसडकोत भरती करण्यात आल्याच ेतनििबनास आले आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर प्रमाणपत्र राज्य जात वधैता प्रमाणपत्र सममतीकडून वधै 
ठरववली नसल्यामळेु सममतीने मसडको प्रिासनास प्रमाणपत्र पडताळणीकरीता 
अनेक स्मरणपत्र ेपाठवनू िेखील मसडकोकडून कोणताही प्रततसाि दिला जात 
नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त सींपणूब प्रकरणाची िासनाने चौकिी केली आहे काय, 
चौकिीत काय आढळून आले व त्यानसुार सींबींधधत िोषीींववरोधात कोणती 
कारवाई करण्यात आली वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२) नाही. 
 वररषठ जनसींपकब  अधधकारी, मसडको याींची ‘हलबा’ या अनसुधूचत 
जमाती प्रवगाबतनू दिनाींक १५/१/१९९६ रोजी तनयकु्ती करण्यात आली होती. 
तथावप, जात पडताळणी सममती, नागपरू याींनी ्ी.तननावे याींचा ‘हलबा’ या 
अनसुधूचत जमातीचा िावा दिनाींक १५/२/२०१८ रोजीच्या आिेिानसुार अवधै 
ठरवला होता. सममतीच्या सिर आिेिाच्याववरुध्ि वररषठ जनसींपकब  अधधकारी 
याींनी मा.उच्च व सवोच्च न्यायालयासमेार अवपल िाखल केले होत.े परींत ु
मा.न्यायालयाने सिर अवपल फे्ाळल्याने ्ी.तननावे, वररषठ जनसींपकब  
अधधकारी, मसडको याींच्या सेवा दिनाींक ७/९/२०१८ रोजीच्या आिेिान्वये 
मसडको महामींडळाने सींपषु्ात आणल्या आहेत.  
(३) व (४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
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सोलापूर स्जल््यािील नागररिाांना पांिप्रधान आिास 
योजनेंिगाि घरिुल शमळण्याबाबि 

  

(३५) * ४४५३१ श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.शरद रणवपस,े श्री.सभुाष झाांबड : 
सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सोलापरू डिजल्ह्यातील १० नगरपामलकाींना पींतप्रधान आवास योजनेंतगबत 
१६ हजार र्रकुलाींचे उदद्दष् िेण्यात आले असनूही प्रिासनाच्या उिामसनतमेळेु 
गत तीन वषाबत एकाही लाभार्थयाबस र्रकुल ममळाले नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यासींिभाबत िासनाने चौकिी करुन सिर योजनेच्या 
अींमलबजावणीसाठी आराखड ेतयार करण्याबाबत कोणती कायबवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२) हे अींित: खरे आहे. 

सोलापरू डिजल्ह्यातील १० नगरपामलकाींना पींतप्रधान आवास 
योजनेंतगबत ५ वषाबसाठी १६०८६ र्राींचे उदद्दष् िेण्यात आले आहे. 

प्रत्यक्षात ६७२० लाभार्थयाांना र्रकुल िेण्याबाबत डीपीआर मींजूर 
झालेले आहेत. ९०३ लाभार्थयाांचे र्रकुल मींजूरीचे डीपीआर राज्य / कें द्रीय 
सममतीच्या मींजूरीस्तव सािर करण्यात आले आहेत. 

उवबररत लाभार्थयाांचे र्रकुल मींजूरीच े डीपीआर तयार करुन त्यास 
राज्य / कें द्रीय सममतीची मींजूरी रे्ण्याची कायबवाही यधु्ि पातळीवर करण्यात 
येत आहे. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

अशभनि नगर, बोररिली, मुांबई येथील विविध प्रलांबबि िामाांबाबि 
  

(३६) * ४५२६० श्री.प्रविण दरेिर, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.विजय ऊफा  भाई 
धगरिर, श्री.नागोराि गाणार : सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
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(१) अमभनव नगर, बोररवली, मुींबई येथील यपुीएससी, एमपीएससी स््डी 
से्ं र उभारणे, रहेजा वसाहत कुलनुवाडी येथील बॉ्लनेक काढून रस्ता 
रुीं िीकरण, ठाकूर डिव्हलेज येथे भमूमगत वाहनतळ, वन जममनीवरील 
रदहवािाींना मलूभतू नागरी सवुवधा परुववणे, चेकनाका येथे जकात नाक्याच्या 
जागेवर सपुर स्पेिॉमल्ी हॉडिस्प्ल उभारणे, ठाकूर डिव्हलेज येथील 
ईएसआयएस हॉडिस्प्लमध्ये मॅ्रतन्ी होम उभारणे, ित्तानी जवळून हायवे 
कनेडिक््डिव्ह्ी व अन्य ववववध प्रलींत्रबत कामाींसींिभाबत स्थातनक 
लोकप्रतततनधीींनी आयकु्त, बहृन् मुींबई महानगरपामलका याींना माहे ऑगस््, 
२०१८ मध्ये वा त्यािरम्यान तनविेन दिल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर तनवेिनाच्या अनषुींगाने उक्त प्रलींत्रबत कामाींसिभाबत 
िासनाने चौकिी करुन कोणती कायबवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१) अिा स्वरुपाचे स्थातनक लोकप्रतततनधीींचे दिनाींक 
०८/०८/२०१८ रोजीच े तनवेिन प्रापत झाले असल्याचे बहृन्मुींबई 
महानगरपामलकेमाफब त कळववण्यात आले आहे. 
(२) सिर तनवेिनाच्या अनषुींगाने बहृन्मुींबई महानगरपामलकेमाफब त 
खालीलप्रमाणे कायबवाही करण्यात आली/येत आहे:- 
यपुीएससी, एमपीएससी स््डी से्ं र उभारणे :- मौजे िदहसर मधील “इतर 
मिक्षणासाठी” नामतनिेमित असलेल्या एकूण भखूींडाींचा वापर महानगरपामलका 
प्रमिक्षण कें द्र या उदद्दष्ाकरीता करावयाचा असल्याच ेमहानगरपामलकेमाफब त 
कळववण्यात आले आहे. 
रहेजा वसाहत कुलनुवाडी येथील बॉ्लनेक काढून रस्ता रुीं िीकरण :- 
कुलपुवाडी, बोरीवली (पवूब) येथील मौजे कन्हेरी न.भ.ूक्र. ५३७ हा भखूींड १८.३० 
मी. रुीं िीच ेिोन ववकास तनयोजन रस्त ेव त्याींचे जींक्िन याींनी बाधधत असनू, 
सिर भखूींड वन ववभागाच्या मालकीचा आहे. 
 सिर भखूींडाच्या हस्ताींतरणाची कायबवाही सरुु आहे. 
ठाकूर डिव्हलेज येथ ेभमूमगत वाहनतळ :-  सिर दठकाणी वाहनतळ या 
सावबजतनक उद्दडिष्साठी मौजे पोईसर येथील एकूण चार भखूींड प्रस्ताववत 
होत,े त्यापकैी ३ भखूींडाींवर एकत्रत्रत समायोडिजत आरक्षणाींतगबत ववकास 
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परवानगी िेण्यात आली होती. तथावप, सिर भखूींडाींच्या खालनू मोठ्या 
व्यासाची जलवादहनी जात असल्यामळेु तथेे ववकास करणे िक्य झाले नाही. 
 त्यामळेु न.भ.ूक्र. ८०९अ/१/१९/अ/१/६ या भखूींडावर वाहनतळ ववकास 
करण्याबाबत ववकासकास परवानगी िेण्यात आली आहे. 
 तसेच, मींजूर ववकास आराखडा २०३४ मध्ये सिर आरक्षणे पनु:श्च 
प्रस्ताववत करण्यात आली आहेत. 
वन जममनीवरील रदहवािाींना मलूभतू नागरी सवुवधा परुववणे :- वन 
जममनीवरील रदहवािाींना मलूभतू नागरी सवुवधा उपलब्ध करुन िेण्याकरीता 
सवुवधाींची यािी तयार करण्याचे काम सरुु असनू, एकत्रत्रत यािी वन 
ववभागाच्या ना-हरकत प्रमाणपत्रासाठी सािर करण्यात येणार आहे. 
चेकनाका येथे जकात नाक्याच्या जागेवर सपुर स्पेिॉमल्ी हॉडिस्प्ल   
उभारणे :- िदहसर जकात नाक्याच े न.भ.ूक्र. ३०८९अ/१, ३०९०, ३११३बी, 
३०९१अ व ३११३ अ हे भखूींड सन २०३४ च्या प्रारुप ववकास आराखड्यामध्ये 
ट्रक ्ममबनस असे नामतनिेमित करण्यात आले आहेत. तसेच, सिर भखूींड हे 
मध्यवती वाणणज्य डिजल्हा मध्ये समाववष् आहेत. 
 ववकास तनयींत्रण प्रोत्साहन तनयमावली २०३४ च्या भाग ७-भवूापर 
वगीकरण आणण अनजु्ञेय वापर मधील तनयमावली ३४(३.३/३) च्या 
तरतिुीनसुार महानगरपामलकेच्या सवब जकात नाक्याींची जागा ट्रक ्ममबनल 
म्हणून ककीं वा इतर ििबववली आहे ती व्यापक पररवहन सींकुल म्हणून 
ववकमसत करण्यात येईल. 

सिर भखूींडाींचा वापर सपुर स्पेिामल्ी हॉडिस्प्ल उभारण्यासाठी करता 
येणार नाही. 
ठाकूर डिव्हलेज येथील ईएसआयएस हॉडिस्प्लमध्ये मॅ्रतन्ी होम उभारणे : -
आकुली रोड, काींदिवली (पवूब) येथील प्रसतुीगहृ तात्परुत्या स्वरुपात मागाठाणे 
येथे स्थलाींतरीत केले होत.े परींत ुसिर प्रसतुीगहृ आता ठाकूर डिव्हलेज येथील 
ईएसआयएस हॉडिस्प्ल येथे स्थलाींतरीत करण्यात आले असनू, सिर 
प्रसतुीगहृ सरुु करण्यात आले आहे. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
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खारघर (निी मुांबई) येथील गोल्फ िोसा प्रिल्पाच्या  
िामाि गैरव्यिहार झाल्याबाबि 

  

(३७) * ४५०८९ श्री.बाळाराम पाटील, श्री.रमेश पाटील : सन्माननीय मखु्यमा्ं ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) खारर्र येथे महाराषट्र िहर व औद्योधगक ववकास महामींडळातफे 
(मसडको) गोल्फ कोसब बाींधण्यासाठी सन २००८ मध्ये रुपये १० को्ी खचाबच्या 
तनवविा काढून मे.कॉ्ीनें्ल फेअरवेज कीं पनीस काम िेण्यात आले होत,े हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मे.कॉ्ीनें्ल फेअरवेज कीं पनीने उक्त कामासाठी बोली सािर 
करण्यास नकार िेवनूही कामाचा व्यापतीत बिल करून सींचालक मींडळाच्या 
मान्यत े मिवाय रुपये ५.६२ को्ी खचाबचे काम बहाल करण्यात आले असनू 
गोल्फ कोसबच्या कामात अधधकारी, ठेकेिार तसेच सल्लागार याींनी 
सींगनमतानी कोट्यवधी रुपयाचा गरैव्यवहार केल्याचे तनििबनास आले आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सिर कीं पनीने गोल्फ कोसबचे १८ होल्सचे बाींधकाम 
करण्याऐवजी ९ होल्सचे काम केले असनू उवबररत काम अपणूब आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत 
काय आढळून आले व त्यानसुार सींबींधधत िोषीीं ववरोधात कोणती कारवाई 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२) नवी मुींबईतील खारर्र, सेक््र क्र.       
२२ मधील गोल्फ कोसब प्रकल्पाच्या ववकासासाठी साधारणपणे रुपये २५ को्ी 
इतक्या खचाबस मसडको सींचालक मींडळाने २००८ मध्ये मान्यता दिली आहे.
 गोल्फ कोसब प्रकल्पातील फाइन िवेप ींग या कामामध्ये मे.कॉन््ीनें्ल 
फेअरवेज ही कीं पनी तज्ञ व अनभुवी असल्यामळेु गोल्फ कोसबच्या ववववध 
कामाींसाठी सल्लागार म्हणनू नेमणूक केलेल्या मे.ए.सी.ई.गोल्फ फाऊीं डिेनच्या 
अहवाल व सल्ल्याप्रमाणे तनवविेतील अ्ी व ितीनसुार कामाची व्यापती कमी 
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करण्याचे अधधकार व्यवस्थापकीय सींचालक याींना असल्याने सिरचे काम 
त्याींचे अधधकारात उक्त कीं पनीला काम प्रिान करण्यात आले होत.े 
 गोल्फ कोसबच्या एकूण कामापकैी फीचर कन्स्ट्रक्िन करणे, ग्रीन्स, 
्ीज, फेअरवेज, बींकसब, रफ्स, लेक्सचे फाइन िवेप ींग व ड्रनेेज इत्यािी 
कामासाठी अहबता प्रापत तनवविाधारक मे.कॉन््ीनें्ल फेअरवेज या कीं पनीची 
तनयकु्ती करुन त्याींना रुपये ५.६२ को्ी खचाबचे काम प्रिान करण्यात आले 
आहे. 
(३) सिर गोल्फ कोसब प्रकल्पाच्या सींकल्पधचत्रानसुार मसडकोच्या ताब्यात 
असलेल्या जागेमध्ये एकूण ११ होल्सची कामे डडसेंबर, २०१२ पयांत पणूब 
झाली असनू त्यापकैी ९ होल्सचे गोल्फ कोसब दिनाींक १/१/२०१३ पासनू 
खेळासाठी खलेु करण्यात आले आहे. 
(४) प्रस्ततु ववषयाच्या अनषुींगाने सावबजतनक उपक्रम सममतीच्या दिनाींक 
१९/०७/२०१८ रोजीच्या १८ व्या अहवालामध्ये सिर कामाची सममती नेमनू 
सखोल चौकिी करण्याबाबत मसडकोस तनिेि दिले आहेत. त्यानसुार मसडको 
महामींडळाने दिनाींक २८/०८/२०१८ रोजी द्ववसिस्यीय सममती गठीत केली 
आहे. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

नागपूर महानगरपाशलिेन ेिां ्ाटदाराांची देयिे थिविल्याबाबि 
  

(३८) * ४४७७५ प्रा.जोगने्द्र ििाड,े श्री.नागोराि गाणार : सन्माननीय 
मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नागपरू महानगरपामलकेतील कीं त्रा्िाराींची िेयके माहे एवप्रल, २०१८ पासनू 
अिा करण्यात आललेी नसल्याने लहान कीं त्रा्िाराींवर उपासमारीची वेळ 
ओढववली असल्याच े माहे सप े्ंबर, २०१८ च्या िवे्च्या आठवड्यात 
तनििबनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, नागपरू महानगरपामलकेत पाच त े िहा लाखाींपयांतची काम 
करणाऱ्या लहान कीं त्रा्िाराींची िेयके प्रलींत्रबत असल्याने मजूराींना िेण्यासाठी 
पसैेच नसल्याने अनेक कीं त्रा्िाराींनी आपली कामे बींि केली आहेत, हे ही खरे 
आहे काय, 
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(३) असल्यास, सिर कीं त्रा्िाराींनी िेयके अिा करण्याकरीता 
महानगरपामलकेच्या मखु्यालयासमोर धरणे आींिोलनेही केली आहेत, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन िोषी महानगरपामलका 
अधधकारी व कमबचाऱ्याींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
तसेच कीं त्रा्िाराींची िेयके कधीपयांत अिा करण्यात येणार आहेत, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२) महानगरपामलकेस माहे एवप्रल, २०१८ त े
ऑक््ोबर, २०१८ या कालावधीत कीं त्रा्िाराींची िेयके अिा करता आलेली 
नाहीत, ही वस्तडुिस्थती आहे. 

तथावप, महानगरपामलकेच्या आधथबक पररडिस्थतीनसुार आणण उपलब्ध 
असलेल्या तनधीच्या प्रमाणात प्रलींत्रबत असलेल्या रुपये २ लक्षच्या वरील 
प्रलींत्रबत िेयकापकैी ४०% रक्कम आणण रुपये २ लक्षच्या आतील िेयकाींच े
१००% या प्रमाणे एकूण रुपये १२५.७९ को्ीचे कीं त्रा्िारतनहाय प्रिान 
नोव्हेंबर, २०१८ मध्ये करण्यात आलेले आहे. 

तथावप, कीं त्रा्िाराींनी काम े बींि केली असल्याचे तनििबनास आलेले 
नाही असे आयकु्त, नागपरू मनपा याींच्या अहवालात नमिू आहे. 
(३) हे खरे आहे. 
(४) व (५) महानगरपामलकेच्या आधथबक पररडिस्थतीनसुार व उपलब्ध तनधीच्या 
प्रमाणात िेयकाींचे वा्प वेळोवेळी करण्यात येत असल्याचे आयकु्त, नागपरू 
महानगरपामलका याींच्या अहवालात नमिू करण्यात आले आहे. 
 

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

 
राज्याि सेिा हमी िायद्याची प्रभािीपणे अमलबांजािणी होणेबाबि 

  

(३९) * ४५०२४ श्रीमिी स्स्मिा िाघ : सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
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(१) राज्यात सेवा हमी कायिा ३ वषाांपवूी लाग ूकरण्यात आला असनूही सिर 
कायद्याची प्रभावीपणे अींमलबजावणी अधधकारी व कमबचारी याींच्या 
सींथगतीमळेु होत नसल्याच ेमाहे जुल,ै २०१८ मध्ये वा त्यािरम्यान तनििबनात 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यात समुारे २०० च्या जवळपास सींख्या असलेल्या 
स्थातनक स्वराज्य व िासकीय प्राधधकरण सींस्थेमाफब त २० हजार सेवा 
परुववल्या जात असनू गत ३ वषाबत केवळ ५०० सेवाींची नोंि झाल्याच े
तनििबनात आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त सवब सेवा नोंिणीकृत करणेबाबत तसेच सेवा 
नोंिणीकृत करण्यास दिरींगाई करणाऱ्या अधधकाऱ्याींवर कारवाई होणेबाबत 
िासनामाफब त कोणती कायबवाही करण्यात आली वा करण्यात येत आहे तसेच 
सेवा हमी कायद्याची प्रभावीपणे अींमलबजावणी करण्याबाबत िासनाची 
भमूमका काय आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१) नाही. 
(२) या अधधतनयमाींतगबत ववववध मींत्रालयीन ववभागाींकडून आज अखेर एकूण 
४९२ लोकसेवा अधधसधूचत करण्यात आलेल्या आहेत.  

िासन / सावबजतनक प्राधधकरण याींनी त ेसध्या िेत असलेल्या सवब 
सेवाींची मास््र मलस्् करून त्या अधधसधूचत करण्यासाठी कालबध्ि कायबक्रम 
आखण्याबाबत सवब ववभागाींना सधूचत करण्यात आले आहे. 
(३) व (४) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 ----------------- 
  

राज्यािील नगरपररषद ि महानगरपाशलिेची हद्दिाढ  
प्रलांबबि असल्याबाबि 

  

(४०) * ४४४५८ श्री.गोवपकिशन बाजोरीया, श्री.विपलि बाजोररया : िाराांकिि 
प्रश्न क्रमाांि ३८२१७ ला ददनाांि २८ फेब्रिुारी, २०१८ रोजी ददलले्या उत्िराच्या 
सांदभााि सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) राज्यातील २२६ नगरपामलका व २६ महानगरपामलकाींमधून बहुताींि 
नगरपररषि व महानगरपामलकाींच े हद्दवाढ ववकास आराखड्याींची पनुबप्रमसध्िी 
मिुत सींपल्यानींतरही प्रलींत्रबत असल्यामळेु नगरपररषिेच्या कामकाजाींवर 
ववपरीत पररणाम होत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अमरावती तसेच परभणी, दहींगोली डिजल्ह्यातील बहुताींि 
ववकास आराखड े सधु्िा पनुबप्रमसध्िीसाठी प्रलींत्रबत असनू राज्यात नव्याने 
अडिस्तत्वात आलेल्या १२५ नगरपींचायतीच्या ववकास आराखड्याबाबतही िासन 
अकायबिील असल्यामळेु नगरपामलका व महानगरपामलकाींची हद्दवाढ प्रलींत्रबत 
असल्याचे तनििबनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सिर ववकास आराखडा तयार करताना स्थातनक नगरसेवकाींना 
कोणत्याही प्रकारे ववश्वासात रे्वनू मादहती िेण्यात येत नसल्याचेही 
तनििबनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन कोणती कायबवाही केली 
वा करण्यात येत आहे व याबाबत िासनाची भमूमका काय आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२) हे खरे नाही. 
 सधुाररत ववकास योजना प्रमसध्ि होवनू मींजूर होईपयांत मींजूर 
असलेली ववद्यमान ववकास योजना अींमलात असत ेत्यामळेु ववकास योजना 
सधुाररत न केल्यामळेु ववकास प्रलींत्रबत आहे, असे म्हणता येणार नाही. 
 परभणी डिजल्ह्यामध्ये कोणतीही ववकास योजना प्रलींत्रबत नाही. 
दहींगोली डिजल्ह्यामध्ये दहींगोली नगर पररषिेची िसुरी सधुाररत ववकास योजना 
िासनाकड ेसािर झालेली आहे. परींत ुअमरावती डिजल्ह्यातील अींजनगावसजुी 
नगरपररषि, मोिी नगरपररषि व धामणगाव रेल्वे नगरपररषि या         
३ नगरपामलकाींच्या ववकास योजना मींजूर होऊन २० वषाबचा कालावधी झालेला 
आहे. त्यामळेु उक्त नगरपररषिाींच्या ववकास योजना सधुाररत करण्याची 
कायबवाही करण्यासाठी सींबींधधत नगरपररषिाींना सचूना िेण्याच े प्रस्ताववत 
आहे.  
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(३) महाराषट्र प्रािेमिक व नगर रचना अधधतनयम, १९६६ च ेकलम २१ त े३१ 
मधील तरतिुीनसुार ववकास योजना तयार करण्यात येत.े प्रारूप ववकास 
योजना तयार करण्याची सवब प्रकक्रया सींबींधधत तनयोजन प्राधधकरणाच्या 
सवबसाधारण सभेचे ठराव करून होत असत.े तसेच ववकास योजना, 
सवबसाधारण सभेपढेु ववचाराथब ठेवण्यात आल्यानींतर ती सिर अधधतनयमातील 
कलम २६ नसुार जनतकेडून सचूना व हरकती मागववण्यासाठी प्रमसध्ि 
करण्यात येऊन त्यापढुील वधैातनक कायबवाही करून ती िासनास सािर 
करण्यात येत.े त्यामळेु ववकास योजनेबाबत नगरसेवकाींना ववश्वासात रे्ण्यात 
येत नाही, अिी पररडिस्थती नाही.  
(४) व (५) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 ----------------- 
  

 

राज्यािील बाांधिाम िामगाराांसाठी आरोग्य विमा 
 योजना सुरु िरणेबाबि 

  

(४१) * ४५४२९ श्री.सिजे ऊफा  बांटी पाटील : सन्माननीय िामगार मा्ं ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील बाींधकाम कामगाराींसाठी आरोग्य ववमा योजना सरुु करणेबाबत 
लालबाव्ा बाींधकाम व्यवसाय कामगार सींर््ना, डिजल्हा कोल्हापरू याींचेकडून 
िासनाकड ेअनेकवेळा तनवेिन िेण्यात आले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीच् या 
अनषुींगाने बाींधकाम कामगाराींना आरोग्य ववमा योजना लाग ू करण्याबाबत 
कोणती कायबवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

 
श्री.सांभाजी पाटील-तनलांगेिर : (१) हे खरे आहे. 
(२) महाराषट्र इमारत व इतर बाींधकाम कामगार कल्याणकारी मींडळातील 
नोंिणीकृत बाींधकाम कामगार व त्याींच्यावर अवलींत्रबत कु्ुींत्रबयाींकरीता 
उद्योग, ऊजाब व कामगार ववभाग िासन तनणबय, दिनाींक २१/०९/२०१६ व  
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सावबजतनक आरोग्य ववभाग िासन तनणबय, दिनाींक २/०६/२०१७ अन्वये 
महात्मा ज्योतीबा फुले जन आरोग्य ववमा योजना लाग ूकरण्यात आली आहे. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

राज्याि गणपिी विसजान िरिाना अनेि जणाांचा  
बुडून मतृ्यू झाल्याबाबि 

  

(४२) * ४४२७४ श्री.आनांदराि पाटील, श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.शरद 
रणवपसे, श्री.अशोि ऊफा  भाई जगिाप, श्री.हररशस ांग राठोड, डॉ.िजाहि शमझाा, 
अॅड.हुस्नबान ू खशलफे, श्री.रामहरी रुपनिर : सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात गणपती ववसजबन करताना २५ जणाींचा बडूुन मतृ्य ू झाल्याची 
र््ना र्डल्याचे दिनाींक २४ सप े्ंबर, २०१८ रोजी वा त्यासमुारास तनििबनास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, गणपती ववसबजन करताना घ्यावयाच्या खबरिारीबाबत 
स्थातनक प्रिासनाकडून िलुबक्ष होत असल्याने सिर र््ना र्डल्या आहेत, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत 
काय आढळून आले व त्यानषुींगाने अिा प्रकारच्या र््ना पनु्हा र्डू नयेत 
याकरीता कोणती उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
 राज्यात ववसजबनाच े दठकाणी तनयोजनबध्ि चोख पोलीस बींिोबस्त 
तनयकु्त करण्यात येतात. तसेच सिर दठकाणी पोहता येणारे पोलीस 
कमबचारी, जीव रक्षक तसेच पोहता येणारे स्थातनक नागररक व आपात्कालीन 
पथकाची सधु्िा तनयकु्ती करुन त्याींना सतत सतकब  ठेवण्यात येतात. 
स्थातनक पोलीस ववभागाकडुन मतुी ववसजबनाकरीता येणाऱ्या सवब भाववकाींना 
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खोल पाण्यात जाव ु नये, मतुी ववसजबन करताना िक्षता घ्यावी याबाबत 
वारींवार आवाहन करण्यात येतात. त्याचप्रमाणे सिर पररसरात परेुिा प्रमाणात 
ववद्यतु प्रकािाची व्यवस्था करण्यात येतात, निीपात्रात खोलवर दठकाणी 
लाल कपड्याचे धोक्याचे तनिान लावण्यात येतात. 
(३) सिर र्डलेल्या िरु्ब् नेच्या दठकाणी सींबींधधत पोलीस ठाण्यामध्ये 
अकस्मात मतृ्य ूनोंि िाखल केली असनू पढुील तपास सरुु आहे. 
 अिा र््नाींची पनुरावतृ्ती होव ुनये म्हणून भववषयात गणेि मींडळ व 
भाववकाींमध्ये अधधक जनजागतृी करुन सतबक करण्यात येईल व स्थातनक 
प्रिासनाकडुन ववसजबनािरम्यान पाण्यात बडूुन कोणाचाही मतृ्य ूहोणार नाही 
याकरीता प्रभाववपणे लक्ष कें द्रीत करुन आवश्यक त्या सवब उपाययोजना करुन 
अिा प्रकारच्या र््नेची पनुरावतृ्ती होणार नाही. याबाबत िक्षता बाळगण्यात 
येईल. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

राज्यािील अनुिां पाधारिाांची नोिरभरिी िरण्याबाबि 
  

(४३) * ४४३७२ श्री.हररशस ांग राठोड : सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील अनकुीं पा भरतीच्या अनषुींगाने तनमाबण झालेल्या ताींत्रत्रक 
अडचणीींवर तोडगा काढण्यासाठी मा.ववत्त मींत्रयाींच्या अध्यक्षतेखाली मींत्रत्रमींडळ 
उपसममती गठीत करण्यात आली असनूही गत तीन वषाांपासनू सममतीचा 
अहवाल िासनास अप्रापत असल्याचे माहे सप े्ंबर, २०१८ मध्ये वा 
त्यािरम्यान तनििबनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, िासनामाफब त तनयममत नोकरभरती केली जात 
नसल्याकारणास्तव अनकुीं पा तत्वावर मतृाींच्या कु्ुींत्रबयातील वारसाला 
िासकीय नोकरीकरीता वषाबनवुष े प्रततक्षा करावी लागत असनू 
िासनस्तरावरून अनकुीं पा प्रकरणात तनणबय होत नसल्याने उमेिवाराींमध्ये 
तनरािचेे वातावरण पसरल्याचे तनििबनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत 
काय आढळून आले व त्यानसुार कोणती कायबवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१) राज्यातील अनकुीं पा धारकाींना तसेच प्रकल्पग्रस्ताींना 
िासकीय सेवेत नोकरी िेण्यासींिभाबत उपाययोजना सचुववण्यासाठी मा.ववत्त 
मींत्री याींच्या अध्यक्षतखेाली मींत्रत्रमींडळ उपसममती ही िासन तनणबय, सामान्य 
प्रिासन ववभाग, क्रमाींक : अकीं पा-१२१५/प्र.क्र.१२७ /आठ, दिनाींक २०/०६/२०१५ 
अन्वये गठीत करण्यात आली आहे. मींत्रत्रमींडळ उपसममतीच्या ५ बठैका 
झाल्या असनू सममतीचा अहवाल अद्याप अप्रापत आहे. 
(२), (३) व (४) ववत्त ववभागाच्या दिनाींक ०२/०६/२०१५ व दिनाींक 
२३/०९/२०१५ च्या िासन तनणबयान्वये र्ालण्यात आललेे पिभरतीवरील तनबांध 
लाग ूअसेपयांत, ग्-क व ग्-ड सींवगाबतील एका वषाबत भरण्यास मान्यता 
असलेल्या ररक्त पिाींच्या २०% पिे ही अनकुीं पा तनयकु्तीने भरण्याबाबत 
दिनाींक १५/०२/२०१८ च्या आिेिान्वये सचूना िेण्यात आल्या आहेत.  
 

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

नाशशि स्जल््यािील जुन्या िाांबट आळीिील  
िाडा िोसळून व्यक्िीांचा मतृ्यू झाल्याबाबि 

  

(४४) * ४५४०५ श्री.चांद्रिाांि रघिुांशी : सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) नामिक डिजल्ह्यातील जुन्या ताींब् आळीतील वाडा कोसळून िोन जण 
ठार झाल्याच े माहे ऑगस््, २०१८ रोजी वा त्यािरम्यान तनििबनास आल े
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, नामिक िहरात सिर िरु्ब् नेनींतर पोमलसाींच्या मितीने 
धोकािायक वाड्याींमधील रदहवािाींना बाहेर काढून ३९७ धोकािायक वाड े
पाडण्यात येणार असनू महानगरपामलकेच्यावतीने धोकािायक वाड्याींना नो्ीस  
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िेवनूही नागररक वाडा ररक्त करीत नसल्याने केव्हाही िरु्ब् ना र्डण्याची 
िक्यता तनमाबण झाल्याने याबाबत िासनाने चौकिी करुन कोणती कायबवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१) नामिक िहरातील जुन्या ताींब् आळीतील एक 
परुातन वाडा दिनाींक ०५/०८/२०१८ रोजी ढासळून झालेल्या िरु्ब् नेत       
०२ व्यक्तीींचा मतृ्य ूहोऊन ०३ व्यक्ती जखमी झाल्या ही वस्तडुिस्थती आहे.  
(२)  

• नामिक महानगरपामलकेमाफब त महानगरपामलका हद्दीतील धोकािायक 
इमारतीींचे सवेक्षण िरवषी पावसाळ्यापवूी करण्यात येत.े 

• तसेच, वतृ्तपत्राींमध्ये उक्त इमारतीींना “धोकािायक इमारती” र्ोवषत 
करणेबाबत जाहीर प्रग्न प्रमसध्ि करुन, नागरीकाींना सिरच्या 
इमारती त्वरीत मोकळ्या करण्याबाबत आवाहन करण्यात येत.े 

• या वषीच्या सवेक्षणानसुार एकूण ३४२ इमारती/वाड े धोकािायक 
असल्याचे आढळून आले आहेत. 

• महानगरपामलकेमाफब त सिर इमारती/वाड े याींना महाराषट्र 
महानगरपामलका अधधतनयमातील कलम २६४, २६५ व २६६ अन्वये 
नो्ीसा िेण्यात आल्या आहेत. 

• तसेच, सिर धोकािायक इमारती/वाड ेयामधील नागरीकाींना सरुक्षक्षत 
जागेत हलवनु उक्त इमारती ररकाम्या करुन िेण्याबाबत पोलीस 
ववभागास महानगरपामलकेमाफब त कळववण्यात आले आहे. 

• िासन पररपत्रक दिनाींक ०५/११/२०१५ मध्ये दिलेल्या सचूनाींनसुार 
जुन्या/मोडकळीस आलेल्या इमारतीींबाबत आवश्यक ती सवब कायबवाही 
तातडीने करणे अपेक्षक्षत असल्याने, सिर कायबवाही एक मदहन्यात 
पणूब करण्याबाबत महानगरपामलकेस सचूना िेण्यात आल्या आहेत. 

(३) प्रश्न उद् भवत नाही.  
 

----------------- 
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मुांबईिील मान्यिा प्रापि शाळाांना अनुदान देण्याबाबि 
  

(४५) * ४४९१५ श्री.जनादान चाांदरूिर, श्री.शरद रणवपस,े श्री.अशोि ऊफा  भाई 
जगिाप, अॅड.हुस्नबान ू खशलफे : सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबईतील मान्यता प्रापत ६३ िाळाींना िासन आणण महानगरपामलकेकडून 
अनिुान ममळत नसल्याने अनेक मिक्षक व कमबचाऱ्याींना गत पींधरा वषाबपासनू 
ववनावेतन तर मखु्याध्यापक रुपये चार त ेसहा हजार वेतनात काम करीत 
असल्याच ेमाहे ऑगस््, २०१८ मध्ये वा त्यािरम्यान तनििबनास आल,े हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त िाळाींना अनिुान िेण्यास ववलींब केला जात असल्याने 
मिक्षकाींवर उपासमारीची वळे आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन मान्यताप्रापत 
िाळाींना अनिुान व मिक्षकाींना तनयमाने वेतन िेण्याबाबत कोणती कायबवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१) मुींबईतील मान्यताप्रापत ववनाअनिुातनत ६३ िाळाींना 
िासन ककीं वा बहृन्मुींबई महानगरपामलकेकडून अनिुान ममळत नसल्याबाबतच े
वतृ्त दिनाींक २२/१२/२०१७ रोजीच्या महाराषट्र ्ाईम्स या वतृ्तपत्रात प्रमसध्ि 
झाले होत ेही वस्तडुिस्थती आहे. 
(२) व (३) बहृन्मुींबई महानगरपामलका क्षेत्रातील खाजगी प्राथममक िाळाींना 
लाग ूअसलेल्या अनिुान सहाय्य सींदहतनेसुार, प्रथम मान्यता दिलेल्या पात्र 
िाळाींना अनिुान सहाय्य मींजूर करण्यात येत.े 
 बहृन्मुींबई महानगरपामलका क्षते्रातील सन २००१ पयांतच्या खाजगी 
प्राथममक िाळाींना राज्य िासनाकडून ५०% व बहृन्मुींबई महानगरपामलकेकडून 
५०% अनिुान िेण्यात येत.े 
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तथावप, सन २००१-०२ या िकै्षणणक वषाबपासनू बहृन्मुींबई 
महानगरपामलकेने त्याींच्या क्षेत्रात मान्यता दिलले्या खाजगी प्राथममक िाळाींच े
अनिुान यापढुील कालावधीत राज्य िासनाच्या अनिुानासाठी ग्राह्य धरले 
जाणार नसल्याबाबत िालेय मिक्षण ववभागाने दिनाींक १३/०१/२००४ रोजी 
महानगरपामलकेस कळववले आहे. 

सन २००१ त े२००४ पयांतच्या खाजगी प्राथममक िाळाींना िासनाच्या 
५०% अनिुानासाठी ग्राह्य धरण्यासाठी दिनाींक ०३/१२/२०१६ रोजीच्या 
पत्रान्वये िालेय मिक्षण ववभागास ववनींती करण्यात आली होती. तथावप, 
दिनाींक १३/०१/२००४ रोजीच्या पत्रामधील तनणबयात कायम असल्याच ेिालेय 
मिक्षण ववभागाने महानगरपामलकेस कळववले आहे.  
 यानषुींगाने दिनाींक १३ जानेवारी, २००४ नींतर ववनाअनिुातनत तत्वावर 
प्रथम मान्यता दिलले्या खाजगी प्राथममक िाळाींना अनिुान मींजूर करता येत 
नसल्याचे बहृन्मुींबई महानगरपामलकेमाफब त सींबींधधत िाळा व्यवस्थापनास 
कळववण्यात आले आहे.  
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

दहांगोली शहरािील भूशमगि गटार योजनेच्या खड्डयाि 
 पडून मुलाचा मतृ्यू झाल्याबाबि 

  

(४६) * ४४६५६ श्री.विपलि बाजोररया : सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) दहींगोली िहरातील िासकीय रुग्णालयाच्या मखु्य रस्त्यावरील भमूमगत 
ग्ार योजनेच्या खड्डयात पडून िखे इब्रादहम िखे णखजर या १४ वषीय 
मलुाचा मतृ्य ू झाल्याची र््ना दिनाींक १९ जून, २०१८ रोजी र्डल्याच े
तनििबनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सींबींधधत र््नेला जबाबिार असणाऱ्या अधधकारी व गतु्तिेार 
याींच्याववरुध्ि गनु्हा िाखल होत नाही तोपयांत अींततम सींस्कार करण्यात 
येणार नसल्याचा पववत्रा मतृाच्या नातवेाईकाींनी रे्तला होता, हे ही खरे आहे 
काय, 
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(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन िोषी आढळून आलेल्या 
अधधकारी व गतु्तिेाराींवर गनु्हा िाखल करुन कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे तसेच मतृ मलुाच्या नातवेाईकाींना कोणत्या स्वरुपाची 
आधथबक मित िेण्यात आली वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे आहे.  
(२) होय. 
(३) यासींबींधी कफयाबिी िखे मोहम्मि णखजि अब्िलु रमिि याींनी दिनाींक 
२०/६/२०१८ रोजी दिलेल्या कफयाबिीवरुन पोस््े दहींगोली िहरे येथ े गरुनीं 
२४७/१८ कलम ३०४, ३३७, ३३८, १६६, २६८, ३४ भािींवी प्रमाणे गनु्हा िाखल 
करण्यात आला असनू पढुील तपास सरुु आहेत. 
 सिर प्रकरण हे नसैधगबक आपत्तीमध्ये मोडत नाही. मात्र नगरपररषि 
फीं डातनु दिली जाणारी आधथबक मित मतृ मलुाच्या वडडलाींनी डिस्वकारली 
नाही. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

हनुमान िोळीिाडा (िा.उरण, स्ज.रायगड) गािाच े
पुनिासन िरण्याबाबि 

  

(४७) * ४४६५८ श्री.अतनिेि िटिरे, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सतिश चव्हाण, 
श्री.हेमांि टिल,े श्री.जगन्नाथ शशांदे : सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) हनमुान कोळीवाडा (ता.उरण, डिज.रायगड) गावाचे कायिेिीर पनुवबसन 
चार मदहन्याींच्या मिुतीत करण्याची मिफारस लोक आयकु्त, महाराषट्र राज्य 
याींनी दिनाींक ११ जुल,ै २०१७ रोजी मा.मखु्यमींत्री व मखु्य सधचव, महाराषट्र 
राज्य आणण प्रधान सधचव, नगरववकास याींना केली होती, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणाबाबत तनणबय रे्ऊन हनमुान कोळीवाडा 
गावाचे पनुवबसन करण्याबाबत मा.राज्यपाल याींना दिनाींक २७ ऑगस््, २०१८ 
रोजी वा त्यासमुारास तनवेिन िेऊन मागणी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत 
काय आढळून आले व त्यानसुार कोणता तनणबय रे्ण्यात आला वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) सिर तनवेिन या ववभागास प्रापत झाल्याचे आढळून येत नाही. 
(३) हनमुान कोळीवाडा गावाच्या पनुवबसनाच्या अनषुींगाने ववधानसभा ववनींती 
अजब सममतीने मिफारस केल्यानसुार िासनाने दिनाींक ८/११/२०१६ च्या 
पत्रान्वये हनमुान कोळीवाडा गावाच्या पनुवसबनासाठी जवाहरलाल नेहरु पो ब् 
ट्रस्् याींनी जमीन उपलब्ध करुन द्यावी व पनुवसबनाची कायबवाही करावी 
तसेच सध्याची जमीन जे.एन.पी.्ी. ने ताब्यात रे्ऊन योग्य वापर करण्याचे 
तनिेि दिले आहेत. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
  
सेनगाि (स्ज.दहांगोली) शहरािील अतिक्रमण तनष्ट्िाशसि िरण्याबाबि 

  

(४८) * ४५५९५ श्री.रामराि िडिुि े: सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) सेनगाव (डिज.दहींगोली) िहरातील बहुताींि भागातील रस्त ेअततिय अरुींि 
असनू फु्पाथवर मोठ्या प्रमाणावर अततक्रमण झाले असनू वाहनाींच्याही 
प्रचींड सींख्येमळेु सींपणूब िहरात वाहतकू कोंडी होत असल्याचे तनििबनास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, िहरातील सवबच रस्त ेरुीं िीकरण व फु्पाथवरील अततक्रमणे 
तनषकामसत करण्याबाबतची मागणी नागररकाींनी स्थातनक प्रिासनाकड ेवारींवार 
करुनही प्रिासन त्याची िखल रे्त नसल्याचे तनििबनास आले आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत 
काय आढळून आले व त्यानसुार कोणती कायबवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे नाही. 
(२) व (३) महसलू ववभागाच्या मालकीच्या जागेवरील अततक्रमण ह्ववण्याची 
मागणी नागररकाींकडून प्रापत होताच सिर जागेवरील व्यावसातयक अततक्रमणे 
महसलू प्रिासन व नगरपींचायतीद्वारे तनषकामसत करण्यात आली आहेत. 
 सद्य:डिस्थतीत िहरातील रस्त्यावर अततक्रमणामळेु वाहतकुीची कोंडी 
होत नसल्याबाबत डिजल्हाधधकारी, दहींगोली याींनी अहवाल सािर केला आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
  
निी मुांबईिील घणसोली पररसराि डबेब्रज माकफयािडून राजरोसपणे 

डबेब्रज टािण्याि येि असल्याबाबि 
  

(४९) * ४५६७२ श्री.रमेश पाटील : सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) नवी मुींबईतील र्णसोली पररसरात मोठ्या प्रमाणात अनधधकृत बाींधकामे 
सरुु असनू डते्रब्रज माकफयाकडून र्णसोली पररसरातील ववववध दठकाणी 
राजरोसपणे डते्रब्रज ्ाकण्यात येत असल्याचे दिनाींक १७ ऑगस््, २०१८ रोजी 
वा त्यासमुारास तनििबनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यासींिभाबत नागररकाींनी महानगरपामलकेकड े तक्रार िाखल 
करुनही कोणतीच कारवाई करण्यात आलेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सिर पररसरात तनयमबाह्य डते्रब्रज ्ाकणाऱ्याींची चौकिी 
करण्यात आली आहे काय, चौकिीनसुार कारवाई करण्यास ्ाळा्ाळ 
करणाऱ्या सींबींधधत अधधकारी व डते्रब्रज माकफयाींवर कोणती कारवाई केली वा 
करण्यााात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१) र्णसोली पररसरात अनधधकृतपणे डते्रब्रज ्ाकत 
असल्याच्या र््ना डते्रब्रज ववरोधी भरारी पथकाच्या तनििबनास आल्या, ही 
वस्तडुिस्थती आहे. 
 



66 

(२) अनधधकृत डते्रब्रजबाबत महानगरपामलकेच्या वेबपो ब्लवर अथवा अन्य 
प्रकारे प्रापत तक्रारीींवर सत्वर कायबवाही महानगरपामलकेमाफब त करण्यात येत.े 
(३)  

• महानगरपामलकेच्या डते्रब्रज ववरोधी भरारी पथकामाफब त मागील तीन 
वषाबत अनधधकृत डते्रब्रज ्ाकणारी एकूण २५० वाहने जपत करून 
त्याींचेकडून ५६.२८ लाख इतका िींड वसलू केलेला आहे. 

• अनधधकृत कामावर सक्षम तनयींत्रण न ठेवल्यास सींबींधधत 
अधधकाऱ्याींस कारणे िाखवा नो्ीस िेण्यात येऊन आवश्यक 
मिस्तभींग ववषयक कारवाई महानगरपामलकेमाफब त करण्यात येत.े 

• तसेच नवी मुींबई महानगरपामलकेमाफब त त्याींच्या क्षेत्रात तनमाबण 
होणाऱ्या बाींधकाम व तनषकासन कचरा ववल्हेवा्ीसाठी कायमस्वरूपी 
उपाययोजना करण्यात येत आहे. 

• त्यानषुींगाने तभेु येथ े बाींधकाम व तनषकासन कचरा प्रकक्रया प्रकल्प 
उभारणीसाठी तनवविा प्रकक्रया महानगरपामलकास्तरावर सरुू आहे. 

(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 ----------------- 
  

चेंबुर, मुांबई येथे एिा इसमािर हल्ला िरणाऱ्यािर  
िारिाई िरण्याबाबि 

  

(५०) * ४५८०१ श्री.आनांद ठािूर : सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) भारतनगर, वािीनाका, चेंबरू, मुींबई येथे ्ी.सहुास िािासाहेब गींगावणे 
याींच्यावर दिनाींक २२ सप े्ंबर, २०१८ रोजी काही तरुणाींनी जीवरे्णा हल्ला 
केला असनू उक्त प्रकरणी दिनाींक २३ सप े्ंबर, २०१८ रोजी वा त्यासमुारास 
आर.सी.एफ. पोलीस ठाणे, चेंबरू येथ ेएफ.आय.आर. नोंिववण्यात आले आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी आर.सी.एफ. पोलीस ठाण्यात एफ.आय.आर. 
नोंिवनूही अद्यापपयांत हल्लेखोराींवर पोमलसाींकडून कोणतीही कारवाई 
करण्यात आलेली नसनू सिर हल्लेखोराींची पररसरात मोठी िहित असनू 
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गुींडधगरी व समाजववर्ातक प्रवतृ्तीचा स्थातनक नागररकाींना त्रास होत 
असल्याचे ही तनििबनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत काय 
आढळून आले व त्यानसुार हल्लेखोराींवर कारवाई करुन उक्त पररसरात 
िाींतता प्रस्थावपत करण्याबाबत कोणती कायबवाही केली वा करण्यात येत आहे 
तसेच सिर प्रकरणी हल्लेखोराींना सींरक्षण िेणाऱ्या तपास अधधकाऱ्याींवर िासन 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१) होय, हे खरे आहे, 
(२) व (३) हे खरे नाही. 

सिर प्रकरणी आर.सी.एफ. पोलीस ठाणे येथे ग.ुर.क्र ३२५/२०१८ 
कलम ३२६, ५०४, ५०६, ३४ भा.िीं.वव. अन्वये गनु्हा िाखल करण्यात आला 
आहे. सिर गनु्हयात ३ आरोपीींना अ्क करण्यात आली असनू सिरचा गनु्हा 
तपासाधीन आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही.  

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

उस्मानाबाद शहराला पाणीपुरिठा िरण्याबाबि 
  

(५१) * ४५८६८ प्रा.डॉ.िानाजी सािांि : सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) उस्मानाबाि िहराला २१ एमएलडी पाण्याची गरज असताना केवळ आठ 
एमएलडी पाणी ममळत असनू पावसाळयात सहा दिवसाींनी एकिा पाणीपरुवठा 
होत असल्यामळेु नागरीकाींना अत्यींत त्रास सहन करावा लागत असल्याच े
दिनाींक ५ सप े्ंबर, २०१८ रोजी वा त्यासमुारास तनििबनास आले, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, उस्मानाबाि िहराला आवश्यक असणारे पाणी परुववण्याच े
काम अमतृ योजनेंतगबत उजनी, रुईभर तसेच तरेणा धरणातनु सरुु असनू 
ठेकेिार वळेेत काम पणूब करीत नसल्यामळेु नागरीकाींना तीव्र पाणी ी्ंचाईला 
सामोरे जावे लागत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत 
काय आढळून आले, तद्नसुार उस्मानाबाि िहराला पाणीपरुवठा करण्यासाठी 
कायबवाही करुन सींबींधधत िोषीींववरुध्ि कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१) उस्मानाबाि िहरास सध्याच्या लोकसींख्येस 
प्रततमाणसी प्रततदिन १३५ मल्र प्रमाणे िररोज २४ एमएलडी पाण्याची 
आवश्यकता आहे. 

सध्या िहरास पाणीपरुवठा करणाऱ्या ३ स्त्रोतापकैी उजनी धरणातनू 
५ एमएलडी व तरेणा धरणातनू ३ एमएलडी असा एकूण ८ एमएलडी 
पाणीपरुवठा िररोज करण्यात येत आहे. 

ततसरा स्त्रोत रुईभर प्रकल्प कोरडा पडलेला आहे. यामळेु 
सद्य:डिस्थतीत िहरातील नागरीकाींना सप े्ंबर, २०१८ पासनू ८ दिवसाींतनू 
एकिा पाणीपरुवठा करण्यात येत आहे. 
(२)  

• कें द्र िासन परुस्कृत अमतृ योजनेंतगबत उजनी धरणावरुन 
उस्मानाबाि िहरास पाणीपरुवठा करण्यासाठी रुपये ६८.०१ को्ीच्या 
योजनेस िासनाने मान्यता दिली आहे. 

• सिर योजनेंतगबत उजनी धरणातनू उस्मानाबाि पाणीपरुवठा योजनेची 
अडिस्तत्वातील योजनेची क्षमता ८ एमएलडी वरून १६ एमएलडी 
करण्याचे प्रस्ताववत आहे. 

• सिर योजनेचे कायाबिेि उस्मानाबाि नगरपररषिेमाफब त ऑक््ोंबर, 
२०१६ मध्ये िेण्यात आले होत.े 

• सद्य:डिस्थतीत सिर योजनेची ६८% कामे पणूब करण्यात आलेली 
आहेत. 

• सिर योजनेच्या कामाची अपेक्षक्षत प्रगती न साधल्याने उस्मानाबाि 
नगरपररषिेने कीं त्रा्िारावर िींडात्मक कायबवाही केली आहे. 
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(३) व (४) अमतृ अमभयानाींतगबत मींजूर सिर प्रकल्पातील उवबरीत कामे पणूब 
करून फेब्रवुारी, २०१९ मध्ये सिर योजनेतनू पाणीपरुवठा करण्याबाबत 
तनयोजन उस्मानाबाि नगरपररषिेने केले आहे. 
 सिर प्रकल्पाची कामे गणुवत्तापणूबररत्या लवकरात लवकर पणूब 
करणेच्या अनषुींगाने िासनस्तरावरून पाठपरुावा करण्यात येत आहे. 
 

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

मुांबई महानगरपाशलिा फेरीिाल्याांना परिाना देणार असल्याबाबि 
  

(५२) * ४६००४ श्री.रामतनिास शसांह : सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबई महानगरपामलकेने ९९, ४३४ फेरीवाल्याींना दिनाींक १५ ऑक््ोबर, 
२०१८ पयांत डोममसाईल सह अन्य कागिपत्र ेसािर करण्याचे तनिेि नकुतचे 
माहे ऑक््ोबर, २०१८ मध्ये वा त्यािरम्यान दिले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त सािर केलेल्या कागिपत्राची छाननी करुन फेरीवाल्याींना 
परवाना दिला जाणार आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त तनिेिानसुार आतापयांत ककती फेरीवाल्याींनी कागिपत्र े
सािर केली आहेत व त्यातील ककती फेरीवाल्याींना परवाना िेण्यात आला आहे 
व सिर प्रकक्रया कधीपयांत पणूब होणे अपेक्षक्षत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१) बहृन्मुींबई महानगरपामलकेने महानगरपामलका 
क्षेत्रातील ९९,४३९ पथववके्रत्याींना दिनाींक १५ ऑक््ोबर, २०१८ पयांत अधधवास 
प्रमाणपत्रासह अन्य कागिपत्र े सािर करण्याचे तनिेि दिले होत े ही 
वस्तडुिस्थती आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) दिनाींक १५ ऑक््ोबर, २०१८ पयांत ५१,७८५ पथववके्रत्याींनी बहृन्मुींबई 
महानगरपामलकेस कागिपत्र े सािर केली असनू, त्यापकैी ४०,३३७ अजाांची 
छाननी पणूब करण्यात आली आहे व उवबररत अजाांची छाननी सरुु आहे. 
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 सिर छाननीमध्ये आतापयांत १४,०९१ पथववके्रता पात्र ठरले आहेत. 
 पात्र पथववके्रत्याींना पररमींडळीय नगर पथववके्रता सममती तसेच नगर 
पथववके्रता सममती याींची मींजुरी ममळाल्यानींतर पथववके्रता प्रमाणपत्र ववतरीत 
करण्यात येणार असल्याच ेबहृन्मुींबई महानगरपामलकेमाफब त कळववण्यात आले 
आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

राज्यािील पदिीधर अांशिालीन उमेदिाराांच्या 
 ियोमयाादेि िाढ िरण्याबाबि 

  

(५३) * ४६०६० श्री.रामराि पाटील : सन्माननीय िौशल्य वििास ि 
उद्योजििा मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील पिवीधर अींिकालीन उमिेवाराींना १० ्क्के समाींतर आरक्षण 
लाग ू करुन वयोमयाबिा ५५ वषाबपयांत मिथील करण्याची मागणी पिवीधर 
अींिकालीन कमबचारी सींर््ना, महाराषट्र राज्य याींनी मा.मखु्यमींत्री व 
मा.कामगार मींत्री याींचेकड ेकेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्याच्या बालववकास ववभागाच्या पयबवेक्षक्षका पिाच्या 
तनवडीसाठी वयोमयाबिा ५५ वषब केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, राज्याच्या बालववकास ववभागाच्या धतीवर पिवीधर 
अींिकालीन उमेिवाराींची वयोमयाबिा सदु्धा ५५ वष े करण्याबाबत िासनाने 
कोणती कायबवाही केली वा करण्यात येत आहे,  
(४) नसल्यास, ववलींबाची करणे काय आहेत ? 
  
श्री.सांभाजी पाटील-तनलांगेिर : (१) होय. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) व (४) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 तथावप, राज्यातील पिवीधर अींिकालीन उमिेवाराींचा मागील १५ 
वषाबपासनू प्रलींत्रबत प्रश्न तनकाली काढण्याकरीता तसेच अींिकालीन 
उमेिवाराींना वविषे बाब म्हणून कीं त्रा्ी तत् त्वावर नोकरीची सींधी उपलब्ध 
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करुन िेण्याचा धोरणात्मक तनणबय रे्ण्यासाठी दिनाींक १६/०२/२०१८ च्या 
िासन तनणबयान्वये सममती गदठत करण्यात आली आहे. या सममतीने 
अहवाल िासनास सािर केला असनू त्यावर पढुील कायबवाही सरुु आहे. 
 ----------------- 
  

मोरिाडी (स्ज.नाशशि) येथील िै.दत्िा्य िुळशीराम जायभािे  
याांच्या जशमनीचा मोबदला अदा िरण्याबाबि 

  

(५४) * ४६०६७ श्री.नरेंद्र दराड े: सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) मोरवाडी (डिज.नामिक) येथील कै.ित्तात्रय तळुिीराम जायभावे याींची 
जमीन मसडकोने सन १९९७ मध्ये ववकासाकरीता रे्वनू जममनीचा मोबिला 
म्हणून द्यावयाचे ३ लाख ५५ हजार ६११ रुपये अिा न केल्यामळेु मसडको 
प्रिासन कायाबलयातील सादहत्य जपतीचे आिेि दिनाींक २७ सप्ेबर, २०१८ 
रोजी वा त्यासमुारास मा.न्यायालयाने दिले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर जममनीचा मोबिला म्हणून व्याजासह रुपये २० लाख 
जमीन मालकास अिा करावे, तसेच सिर रक्कम मसडको अधधकारी व 
सींबींधधत कमबचारी याींच्याकडून वसलू करावी असा आिेिही मा.न्यायालयाने 
दिल्याच ेतनििबनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत 
काय आढळून आले व न्यायालयाच्या आिेिाच्या अनषुींगाने मसडको प्रिासन 
व नगरववकास ववभागाने आतापयांत कोणती कायबवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१) मसडको नवीन नामिक प्रकल्पाकरीता भधूारक 
कै.ित्तात्रय तळुिीराम जायभावे याींची सव्हे नीं. ९२५/१ (१/२ दहस्सा) क्षेत्रफळ 
६०५० चौ.मी. ही जमीन सींपादित करण्यात आली असनू त्याबाबतचा तनवाडा 
दिनाींक ५/०९/१९८६ रोजी र्ोवषत करण्यात आला आहे. तनवाड्यानसुार िेय 
असलेली रक्कम रुपये ७०,३०२.७५/- सींबींधधत भधूारकास अिा करण्यात आली 
आहे. 
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 तद्नींतर भसूींपािन अधधतनयम, १८९४ अींतगबत कलम १८ खाली 
वाढीव मोबिला ममळणेबाबत भधूारकाने डिजल्हा न्यायालय, नामिक येथ े
भसूींिभब क्र.१८८/८७ िाखल केला. सिर भसूींिभाबसह इतर १३ भसूींिभाांमध्ये 
मा.डिजल्हा न्यायालयाने दिनाींक २७/१०/१९९४ रोजी वाढीव मावेजा मींजूर केला 
आहे. त्याववरोधात मा.उच्च न्यायालयात िासनाच्यावतीने प्रथम अपील क्र. 
२८६/९७ व भधूारकाच्यावतीने प्रथम अपील क्र. १६०३/९६ िाखल करण्यात 
आले होत.े सिर िोन्ही अवपले मा.उच्च न्यायालयाने दिनाींक ३१/०८/२००८ 
रोजी तनकाली काढले आहेत. 
 िरम्यानच्या कालावधीत भधूारकाने डिजल्हा न्यायालयात भसूींिभब 
िरखास्त क्र. ३९/२०१७ िाखल केली होती. त्यामध्ये मा.डिजल्हा न्यायालयाने 
दिनाींक १७/०९/२०१८ रोजीच्या सनुावणीिरम्यान मसडकोच्या बॅंक खात्याींची 
मादहती िेणेबाबत व मसडकोची स्थावर मालमत्ता जपत करण्याचे आिेि दिल े
होत.े तद्नींतर मा.न्यायालयाच्या आिेिानसुार आयकर कपाती नींतर वाढीव 
मोबिला रक्कम रुपये १६,१७,६४०/- मा.डिजल्हा न्यायालयात दिनाींक 
३०/१०/२०१८ रोजी जमा करण्यात आली आहे.  
(२) हे खरे नाही. 
(३) व (४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

उस्मानाबाद स्जल््याि चोरीच्या प्रमाणाि िाढ झाल्याबाबि 
  

(५५) * ४६२७४ श्री.ससु्जिशसांह ठािूर : सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) उस्मानाबाि डिजल्ह्यात चोऱ् या, र्रफोड्या, लु् मार सरुु असल्याचे माहे 
सप े्ंबर, २०१८ मध्ये वा त्यािरम्यान तनििबनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, डिजल्ह्यातील एमआयडीसी पररसरात दिनाींक ३० सप े्ंबर, 
२०१८ रोजी ठेकेिाराचे गोडाऊन फोडून चोर्याींनी २५ हजार ८८० रुपयाींचा 
मदु्देमाल लु् ल्याची र््ना ताजी असतानाच उमरगा-लोहारा येथील मेडडकल 
िकुान फोडून चोर्याींनी ९० हजाराींची रोकड लु् ल्याची र््ना र्डल्याच े
तनििबनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, डिजल्ह्यात वाढलेल्या चोरीच्या सींिभाबत िहर पोलीस ठाण्यात 
गनु्ह्याची नोंि होवनूही चोरट्याींना अ्क करण्यात आलेली नाही, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, त्यात 
काय आढळून आले व तद्नसुार िासनस्तरावर कोणती कायबवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१), (२), (३) व (४) उस्मानाबाि डिजल्ह्यात माहे 
सप े्ंबर, २०१८ मध्ये चोरी या सिराखाली ४३ गनु्हे िाखल असनू त्यापकैी १४ 
गनु्हे उर्डकीस आले आहेत. र्रफोडी या सिराखाली ८ गनु्हे िाखल आहेत. 
तसेच, जबरी चोरी या सिराखाली ४ गनु्हे िाखल असनू त्यापकैी २ गनु्हे 
उर्डकीस आले आहेत. सिरील िाखल गनु्ह्याींपकैी १ गनु्हा पोलीस स््ेिन 
परळी (रेल्वे) कायबक्षते्रातील असल्याने त्याींच्याकड ेवगब करण्यात आला आहे. 
तसेच १ गनु्हा ताींत्रत्रक स्वरुपाचा आहे. 
 दिनाींक ३० सप े्ंबर, २०१८ रोजी समथबनगर वरुडा रोडवरील सतुनल 
रेसीडन्सी येथील बाींधकाम ठेकेिार याींचे गोिामाचे अज्ञात चोरट्याींनी कडी 
तोडून एकूण २५, ८००/- रुपये ककींमतीचे लाई् कफ्ीींगचे सामान चोरुन 
नेलेबाबत प्रापत कफयाबिीवरुन आनींिनगर पोलीस स््ेिन येथे ग.ुर.नीं. 
३२९/२०१८ भा.िीं.वव. कलम ४६१, ३८० प्रमाणे गनु्हा िाखल असनू गनु्ह्याचा 
तपास सरुु आहे. 
 उमरगा येथील सधचन मेडीसीन िकुानाच े अज्ञात चोरट्याींनी ि्र 
तोडून एकूण ९०,०००/- रुपयाींचा मदु्देमाल चोरुन नेलेबाबत पोलीस स््ेिन 
उमरगा येथे ग.ुर.नीं. ३३४/२०१८ भा.िीं.वव. कलम ४५७, ३८० प्रमाणे गनु्हा 
िाखल आहे. सिर गनु्ह्याच्या तपासात चोरीला गेलेल्या मदु्देमालापकैी 
१२,९९५/- रुपयाींचा मदु्देमाल हस्तगत करण्यात आला आहे. उवबररत मदु्देमाल 
हस्तगत करणेवर गनु्ह्याचा तपास सरुु आहे. 
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 उस्मानाबाि िहर पोलीस ठाणे येथे ग.ुर.नीं. २२२/२०१८ भा.िीं.वव. 
कलम ३७९, ग.ुर.नीं. २२६/२०१८ भा.िीं.वव. कलम ३७९, ग.ुर.नीं. २३१/२०१८ 
भा.िीं.वव. कलम ३८० व ग.ुर.नीं. २५९/२०१८ भा.िीं.वव. कलम ३९२, ३४ अन्वये 
एकूण ४ चोरीचे गनु्हे िाखल असनू सिरचे गनु्हे तपासावर आहेत.  
(५) ववलींब झालेला नाही. 

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

िाडिाडी, माझगाि, मुांबई येथील बीआयटी  
चाळीांच्या पुनविािास प्रिल्पाबाबि 

  

(५६) * ४६४३८ श्री.अमरनाथ राजूरिर : िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि ४१३८९ ला 
ददनाांि ११ जुल,ै २०१८ रोजी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभााि सन्माननीय 
मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ताडवाडी, माझगाव, मुींबई येथील बीआय्ी चाळीींच्या पनुववबकासाच्या 
प्रकल्प गत १३ वषाबपासनू प्रलींत्रबत असनू सिर प्रकल्पाकरीता मे.ग्रेस ॲण्ड 
रबरवाला मस्ी डवे्हलपसब या ववकासकास िेण्यात आलेले इरािापत्र रद्द 
करण्यात आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर प्रकल्पाींतगबत बाींधण्यात आलेल्या सींक्रमण मित्रबराच्या ३ 
इमारतीींचे स्ट्रक्चरल इींडिजतनयर याींचेमाफब त करण्यात आलले्या सींरचनात्मक 
सव्हेक्षण अहवालात नमिू केल्याप्रमाणे सिरहू इमारतीींची िरुुस्तीकरणे 
अत्यावश्यक असल्याने सींक्रमण मित्रबरातील इमारतीींच्या िरुुस्तीबाबत सरुु 
करण्यात आलेल्या तनवविा प्रकक्रयेची सद्य:डिस्थती काय आहे तसेच 
इमारतीच्या सरुक्षक्षततचे्या दृष्ीकोनातनू कोणत्या तातडीच्या उपाययोजना 
करण्यात आल्या वा येत आहेत, 
(३) असल्यास, चेंबरू येथे औियोधगक कीं पन्याींची सींख्या व त्यामळेु होणारे 
प्रिषूण पाहता तथेील स्थातनक नागररकाींचे इतरत्र पनुवबसन करण्याची मागणी 
होत असल्याने प्रश्न भाग (१) मध्ये नमिू ताडवाडी येथील पनुवबसन 
प्रकल्पातील ज्या नागररकाींना माहूल चेंबरू येथे स्थलाींतरीत करण्यात आले, 
त्याींना ताडवाडी, मुींबई येथेच सींक्रमण मित्रबर बाींधनू िेण्याबाबत िासनाने 
कोणती उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे, 
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(४) असल्यास, सिरहू पनुवबसन प्रकल्प म्हाडा अथवा महानगरपामलकेच्या 
माध्यमातनू सरुु करुन नागरीकाींना त्याींच्या हक्काची र्रे ममळवनू िेण्याबाबत 
िासनाने कोणती कायबवाही केली वा करण्यात येत आहे व त्याची 
सद्य:डिस्थती काय आहे तसेच उक्त प्रकरणी िासनाची भमूमका काय आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१) मुींबईतील माझगाींव, ताडवाडी येथील बी.आय.्ी. 
चाळीींच्या पनुववबकासासाठी मे.ग्रेस ॲण्ड रबरवाला मस्ी डवे्हलपसब याींना 
दिनाींक १६/०५/२००८ रोजी बहृन्मुींबई महानगरपामलकेमाफब त इरािापत्र िेण्यात 
आल ेहोत.े 
 परींत ु सिर ववकास प्रकल्पामध्ये ववकासकाने लक्षणीय प्रगती न 
केल्याने इरािापत्र रद्द करण्यात आल्याच े महानगरपामलकेमाफब त दिनाींक 
०३/०५/२०१८ रोजीच्या पत्रान्वये ववकासकास कळववण्यात आले आहे. 
(२) सिर पनुवबसन प्रकल्पाींतगबत बाींधण्यात आलेल्या ३ सींक्रमण मित्रबराच्या 
इमारतीींचे सींरचनात्मक पररक्षण करण्याकरीता मे.फेमट्रस्् कन्सडिल् ी्ंग 
इींडिजतनअसब एलएलपी याींची दिनाींक १९/०६/२०१८ रोजी तनयकु्ती करण्यात 
आली असनू, त्याींनी दिलेल्या अहवालानसुार सिर सींक्रमण मित्रबराींच्या 
िरुुस्तीची तनवविेबाबतची कायबवाही सरुु असल्याच े महानगरपामलकेमाफब त 
कळववण्यात आले आहे.  
(३) सद्य:डिस्थतीत महानगरपामलकेकड े तात्परुत्या सींक्रमण मिबीराकरीता 
माहुल येथील प्रकल्पबाधधताींच्या सितनका सींकुलामध्ये ररक्त सितनका 
उपलब्ध असल्याने, ताडवाडी येथे नवीन सींक्रमण मिबीर बाींधणे सींयडुिक्तक 
होणार नाही असे महानगरपामलकेमाफब त कळववण्यात आले आहे. 
(४) व (५) महानगरपामलकेच्या जममनीवरील ववलींब झालेल्या मींजूर 
पनुववबकास प्रकल्पाींबाबत अभ्यास करण्यात येत असनू, त्यानषुींगाने बहृन्मुींबई 
महानगरपामलकेमाफब त कायबवाही करण्यात येत आहे. 
 

----------------- 
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राज्यािील विशषेि: िोथरुड (स्ज.पुणे) येथील घरगुिी 
 पाळणाघराांिरीिा तनयमािली ियार िरण्याबाबि 

  

(५७) * ४४२०० डॉ.(श्रीमिी) नीलम गोऱ्हे : सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कोथरुड (डिज.पणेु) येथे एका र्रगतुी पाळणार्रात ठेवलेल्या तीन वषाबच्या 
मलुीवर पाळणार्र चालववणाऱ् या मदहलेच्या मलुाने व त्याच्या ममत्राींनी 
अत्याचार केल्याची र््ना माहे ऑगस््, २०१८ च्या िवे्च्या आठवड्यात 
तनििबनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी लोकप्रतततनधीींनी मा.मखु्यमींत्री याींना दिनाींक   
१ सप े्ंबर, २०१८ रोजी या सींिभाबत लेखी तनवेिन दिल ेआहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, राज्यातील पाळणार्राींकरीता तनयमावली तयार करुन त्याची 
अींमलबजावणी करण्याबाबत िासनाने कोणती कायबवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, तसेच उपरोक्त प्रकरणी स्थातनक पोलीस स्थानकात कोणत्या 
कलमान्वये गनु्हा िाखल करण्यात आला, त्याबाबत कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, त्याची सद्यःडिस्थती काय आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) तनवेिन प्रापत झाल्याच ेआढळून येत नाही. 
(३) कफयाबिीने दिलेल्या तक्रारीवरून कोथरुड पोलीस स््ेिन येथे ग.ुर.नीं. 
२३६/२०१८ भा.िीं.वव. कलम ३७६, ३७६ (डी), सह बाललैंधगक अपराधापासनू 
बालकाींचे सींरक्षण अधधतनयम २०१२ चे कलम ३,४,७ व ८ प्रमाणे गनु्हा 
िाखल करण्यात आला आहे. सिर गनु्ह्यातील आरोपी क्र. १ ववधीसींर्वषबत 
बालक यास ताब्यात रे्ण्यात आले. तसेच आरोपी क्र. २ यास अ्क करण्यात 
आली. गनु्ह्याचे तपासात एकूण १८ साक्षीिार तपासण्यात आले असनू, 
गनु्हयाचा तपास पणूब करून आरोपीताींववरूध्ि मा.न्यायालयात िोषारोपपत्र 
िाखल करण्यात आले आहे. सद्य:डिस्थतीत सिर गनु्हा न्यायप्रववष् आहे. 
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 राज्यात िासनामाफब त, स्वयींसेवी सींस्थाींमाफब त तसेच खाजगीररत्या 
चालववण्यात येणाऱ् या पाळणार्राींचे तनयींत्रण व तनयमन करण्यासाठी स्वतींत्र 
कायिा, तनयम व तनयमावली तयार करण्याच्यादृष्ीने तसेच या 
पाळणार्राींची एकूण कायबपध्िती तनडिश्चत करण्यासाठी मा.मखु्य सधचव 
याींच्या अध्यक्षतखेाली सममती गठीत करण्यात आली आहे. तनयमावली तयार 
करण्याचे कामकाज उक्त सममतीमाफब त सरुू आहे.  
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

अांधेरी, मुांबई येथील वििासि अस्ग्नरोधि यां्णा  
बसविण्यािड ेदलुाक्ष िरीि असल्याबाबि 

  

(५८) * ४४७३९ श्री.किरण पािसिर, श्री.हेमांि टिले, श्री.धनांजय मुांड,े 
श्री.आनांद ठािूर, अॅड.राहुल नािेिर, श्री.विलास पोिनीस : सन्माननीय 
गहृतनमााण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अींधेरी, मुींबई येथील झोपडपट्टी पनुवबसन योजनेंतगबत पणूब झालेल् या 
इमारतीमध्ये ववकासकाींकडून अडिग्नरोधक यींत्रणा बसववण्याकड े िलुबक्ष होत 
असल्याने रदहवाश्याींच्या सरुक्षेचा प्रश्न तनमाबण झाल् याचे मिविक्ती एसआरए 
योजनेच्या इमारतीला लागलेल्या आगीच्या र््नेमळेु माहे ऑगस््, २०१८ 
मध्ये वा त्यािरम्यान तनििबनास आले आहे, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, एसआरए योजनेंतगबत बाींधण्यात येणाऱ् या इमारतीमध्ये 
झोपडीधारक राहत असनू त ेआधथबकदृष्या िबुबल असल्याने सिर इमारतीच्या 
अडिग्नरोधक व अन्य सवुवधाींसींिभाबतील जबाबिारी ववकासकाींवर व िासनावर 
काही प्रमाणात ववभागणी करण्याबाबत िासन ववचार करणार आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत 
काय आढळून आले व त्यानसुार कोणती कायबवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.प्रिाश महेिा : (१) हे खरे नाही.  
 झोपडपट्टी पनुवबसन योजनेंतगबत बाींधण्यात येणाऱ्या इमारतीमध्ये 
ववकास तनयींत्रण तनयमावली १९९१ मधील तनयमाला अधीन राहून 
अडिग्नरोधक यींत्रणा बसववण्यात येत.े मिविक्ती एसआरए योजनेची इमारत  
७ माळ्याची असनू ववकास तनयींत्रण तनयमावली १९९१ मधील तामलका क्र. २४ 
(Table No २४) नसुार २४ मी्र उींचीच्या इमारतीला अडिग्नरोधक यींत्रणा 
बसववण्याची तरतिु नाही. 
(२) हे खरे नाही.  
 इमारतीला अडिग्नरोधक व अन्य सवुवधाींच्या िेखभाल सींिभाबतील 
जबाबिारी सींबींधधत सींस्थचेी आहे. 
(३) मिविक्ती सहकारी गहृतनमाबण सींस्थेच्या पनुवबसन इमारतीमध्ये िॉ ब् 
सककब ्मळेु आग लागलेली होती. त्यानषुींगाने ववकासकासोबत बठैक रे्ऊन 
िॉ ब् सककब ्मळेु जळालेली वायर काढून त्यादठकाणी नववन इलेक्ट्रीकफकेिनच े
काम करण्याबाबत सींबींधधत ववकासकास झोपडपट्टी पनुवबसन प्राधधकरणाने 
तनिेि दिले होत,े त्यानसुार ववकासकाने इलेक्ट्रीकफकेिनचे काम पणूब केले 
असल्याचा झोपडपट्टी पनुवबसन प्राधधकरणाचा अहवाल आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

राज्याि घनिचऱ्याची विल्हेिाट िसेच पुनप्राकक्रया 
 िरण्यासाठी यां्णा उभारण्याबाबि 

  

(५९) * ४४१२० श्री.शरद रणवपस,े श्री.अशोि ऊफा  भाई जगिाप, अॅड.हुस्नबानू 
खशलफे, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.जनादान चाांदरूिर, 
श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.हररशस ांग राठोड : सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील महानगरपामलका, नगरपामलका व नगरपररषिेमध्ये र्नकचरा 
ववल्हेवा् आणण पनुप्रबकक्रयेबाबत िासनाने ठोस धोरण आखून यींत्रणा न 
उभारल्याबाबत मा.सवोच्च न्यायालयाने तीव्र स्वरुपाची नाराजी व्यक्त करुन  
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राज्यातील बाींधकामाींवर माहे ऑगस््, २०१८ च्या िवे्च्या आठवड्यात बींिी 
र्ातली असनू मुींबई महानगर प्रिेिात सरुु असलेल्या समुारे आठ हजाराींहून 
अधधक तर राज्यात सरुु असलेल्या समुारे २५ हजाराींहून अधधक बाींधकामाींवर 
त्याचा पररणाम झाला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मा.सवोच्च न्यायालयाने र्ातलेल्या तनबांधानींतर िासनाने 
दिनाींक ४ सप े्ंबर, २०१८ रोजी राज्यातील काही महानगरपामलका, 
नगरपामलका व नगर पररषिा अिा समुारे ३२ स्थातनक स्वराज्य सींस्थाींच्या 
समुारे १७८ को्ी रुपयाींच्या र्नकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प आराखड्यास 
मींजूरी दिली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, त्याचे स्वरुप काय आहे व उवबररत महानगरपामलका, 
नगरपामलका व नगरपररषिेत र्नकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प आराखडा 
राबववण्याबाबतची सद्य:डिस्थती काय आहे, तसेच सिर प्रकल्प ककती 
कालावधीत पणूब होण्याच ेतनयोडिजत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१) र्नकचरा व्यवस्थापन तनयम, २०१६ अींतगबत 
िेिातील ज्या राज्याींनी धोरण तयार केलेले नाही अिा सवब राज्यामधील 
बाींधकामे थाींबववण्याचे आिेि मा.सवोच्च न्यायालयाने दिनाींक ३१ ऑगस््, 
२०१८ रोजी दिले होत,े ही वस्तडुिस्थती आहे. 
 र्नकचरा व्यवस्थापन तनयम, २०१६ अींतगबत महाराषट्र राज्याने 
धोरण तनडिश्चत केले असल्याने व त े मा.सवोच्च न्यायालयाच्या तनििबनास 
आणून दिल्यानींतर राज्यातील बाींधकामावरील स्थधगती मा.सवोच्च 
न्यायालयाने दिनाींक ५ सप े्ंबर, २०१८ रोजीच्या आिेिान्वये उठववली. 
(२) व (३) मा.मखु्य सधचव महोियाींच्या अध्यक्षतखेालील उच्चाधधकार 
सममतीने दिनाींक ४ सप े्ंबर, २०१८ रोजी ३२ स्थातनक स्वराज्य सींस्थाींच्या 
समुारे १७५ को्ी रुपयाींच्या र्नकचरा व्यवस्थापनाच्या सववस्तर प्रकल्प 
अहवालास मींजूरी दिली आहे. 
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 राज्यातील २४५ नागरी स्थातनक स्वराज्य सींस्थाींच्या र्नकचरा 
व्यवस्थापनाच्या सववस्तर प्रकल्प अहवालास आतापयांत मींजूरी दिली असनू 
या सवब प्रकल्पाींची अींमलबाजवणी सरुू असनू हे सवब प्रकल्प ऑक््ोबर, २०१९ 
पयांत पणूब करण्याचे तनयोजन आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

गोंडवपांपरी (स्ज.चांद्रपूर) नगरपांचायिीिरीिा मांजूर 
 िेलेल्या रिमेि गैरव्यिहार झाल्याबाबि 

  

(६०) * ४४६९५ श्री.धगरीशचांद्र व्यास, प्रा.अतनल सोले, श्री.नागोराि गाणार, 
श्री.रामदास आांबटिर : सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) गोंडवप ींपरी (डिज.चींद्रपरू) नगरपींचायतीकरीता वकृ्ष लागवड व सींगोपनासाठी 
रुपये २१ लक्ष मींजूर करुनही सन २०१७-१८ या वषाबत केवळ ६६० झाडाींची 
लागवड करण्याकरीता रुपये साडअेकरा लक्ष खचब करुन उवबरीत रकमचेा 
गरैव्यवहार झाल्याचे दिनाींक १४ सप े्ंबर, २०१८ रोजी वा त्यासमुारास 
तनििबनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत 
काय आढळून आले व त्यानषुींगाने िोषीींवर कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१) अिा आियाचे वतृ्त दिनाींक १४ सप े्ंबर, २०१८ 
रोजीच्या “िैतनक पणु्यनगरी” या वतबमानपत्राच्या अींकात छापनू आले होत,े हे 
खरे आहे. 
(२) गोंडवप ींपरी नगरपींचायतीने सन २०१७-२०१८ या वषाबत ९५० वकृ्ष 
लागवडीसाठीच्या अींिाजपत्रकास महाराषट्र जीवन प्राधधकरणाची दिनाींक 
२४/४/२०१८ रोजी ताींत्रत्रक मींजूरी रे्तली.  
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तनवविा प्रकक्रया राबवनू यिस्वी तनवविाकारास दिनाींक ०४/७/२०१८ 
रोजी याबाबतचे कायाबरींभ आिेि िेण्यात आले. एकूण कामाची ककींमत 
२१,३४,०८०/- एवढी होती. 

कायाबरींभ आिेि व करारनाम्यानसुार तनवविाकाराने ३ मदहन्यात ९५० 
रोपाींची लागवड करणे आवश्यक होत.े दिनाींक ०५/९/२०१८ पयांत त्याींनी ६६० 
रोपाींची लागवड केल्याचे आढळल्याने दिनाींक ०५/९/२०१८ रोजी मोजमापे 
नोंिवनू ६६० रोप लागवडीचे रुपये ११,०५,६७४/- एवढ्या रक्कमेच े िेयक 
तनवविाकारास दिनाींक ०७/९/२०१८ रोजी प्रिान करण्यात आले. पणूब ९५० रोप 
लागवडीचे िेयक प्रिान करण्यात आलेले नाही.  

उवबररत २९० रोपे दिनाींक ०७/९/२०१८ त े दिनाींक १०/९/२०१८ पयांत 
लावण्यात आली आहेत. अींततम िेयक प्रिान करण्यापवूी सवब ९५० रोपाींची 
पनु्हा तपासणी केली असता त्यामध्ये ३६ रोपे मतृ पावल्याचे आढळून आले 
आहे. तनवविेतील अ्ीनसुार नगरपररषिेने तनवविाकारास दिनाींक ३१/१०/२०१८ 
रोजी मतृ रोपाींचे पनु:रोपण करण्याबाबत कळववले आहे. सिर कायबवाही पणूब 
झाली नसल्याने उवबररत २९० रोपाींची रक्कम तनवविाकारास अद्याप अिा 
करण्यात आलेली नाही.  
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

िाांदे्रिर नगर, जोगेश्िरी (मुांबई) मजास पररसरािील येथील  
आरक्षक्षि भूखांड महापाशलिेच्या िाब्याि देण्याबाबि 

  

(६१) * ४४४०५ श्री.प्रसाद लाड, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.अतनिेि िटिरे, 
श्री.सतिश चव्हाण, श्री.हेमांि टिल,े श्री.जगन्नाथ शशांदे, श्री.विलास पोिनीस, 
श्री.शरद रणवपस े: सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) वाींदे्रकर नगर, जोगेश्वरी (मुींबई) येथील मजास पररसरातील १३ हजार 
४६० चौ.मी. क्षेत्रफळाचा रुपये ५०० को्ी ककींमतीचा रुग्णालय व मनोरींजन 
मिैानाकरीता आरक्षक्षत भखूींड महानगरपामलका अधधकाऱ्याींनी िलुबक्ष केल्यामळेु 
महापामलकेला गमवावा लागल्याचे तनििबनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी प्रथम मा.उच्च व नींतर मा.सवोच्च 
न्यायालयातही महापामलकेची बाज ू योग्यरीत्या न माींडण्यात आल्याने 
महापामलकेला पराभव पत्करावा लागला असनू आयकु्ताींनी चौकिीचे आिेि 
दिल्यानींतर उपायकु्त (वविषे) तनधी चौधरी याींनी िोन ्पपयात चौकिी पणूब 
करून २६१ पानाींचा आयकु्ताींना सािर केलेल्या अहवालात पामलकेच्या ववधी 
खात्याव्यततररक्त अन्य खात्यातील वररषठ अधधकारी असे एकूण १८ 
अधधकाऱ्याींवर तनषकाळजीपणाचा आरोप करण्यात आला आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, सिर अहवालातील मिफारिीनषुींगाने सींबींधधत िोषीींववरोधात 
कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत आहे तसेच प्रश्नाधीन भखूींडावरील 
आरक्षण पनुस्थाबवपत करुन भखूींड पामलकेच्या ताब्यात रे्ण्याबाबत कोणती 
कायबवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१) याबाबतचे वतृ्त दिनाींक २६ मे, २०१८ रोजीच्या 
्ाईम्स ऑफ इींडडया या वतृ्तपत्रात प्रमसध्ि झाले होत ेहे खरे आहे. 
(२) उपायकु्त (वविषे), बहृन्मुींबई महानगरपामलका याींनी सािर केलेल्या 
अहवालाच्या आधारे, बहृन्मुींबई महानगरपामलकेच्या ववकास तनयोजन 
ववभागातील १७ व ववधी ववभागातील ६ अिा एकूण २३ अधधकारी/कमबचारी 
याींच्याववरुध्ि खात्याींतगबत सवांकष/सींक्षक्षपत चौकिीची कायबवाही सरुु आहे. 
(३) व (४) सिर प्रकरणातील अहवालाच्या अनषुींगाने बहृन्मुींबई 
महानगरपामलकेमाफब त खालीलप्रमाणे कारवाई करण्यात आली/येत आहे :- 
 

• प्राथममक चौकिीमध्ये सकृतििबनी िोषी आढळून आलेल्या ४ 
अधधकारी/कमबचारी याींना तनलींत्रबत करण्यात आले आहे. 

• २३ अधधकारी/कमबचारी याींच्याववरुध्ि करण्यात येत असलेल्या 
खात्याींतगबत चौकिीमधील तनषकषाबनसुार सींबींधधताींववरुध्ि योग्य ती 
कारवाई करण्यात येणार आहे. 
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• आयकु्त, बहृन्मुींबई महानगरपामलका याींच्या अमभप्रायात फेरफार 
झाल्याबाबत दिनाींक २५/०५/२०१८ रोजी आझाि मिैान पोलीस स््ेिन 
येथे ग.ुर.क्र. १३९/२०१८ अन्वये गनु्हा िाखल करण्यात येऊन, त्या 
अींतगबत अ्क झालेल्या एका मलवपकास १०/०६/२०१८ पासनू तनलींत्रबत 
करण्यात आले आहे. 

 मौजे मजास येथील न.भ.ूक्र. ४५(भाग) व ४८(भाग) या भखूींडावरील 
आरक्षण पनुस्थाबवपत करुन भखूींड बहृन्मुींबई महानगरपामलकेच्या ताब्यात 
रे्ण्याच्या अनषुींगाने महानगरपामलकेने मा.उच्च न्यायालयातील याधचका 
क्रमाींक १५८६/२०१६ मध्ये दिनाींक १६/११/२०१७ रोजी दिलेल्या आिेिाववरुध्ि 
मा.उच्च न्यायालयात दिनाींक ०३/०९/२०१८ रोजी पनुववबचार याधचका (लॉ) 
५७/२०१८ िाखल केली आहे. 
 सिर प्रकरण सध्या न्यायप्रववष् आहे. 
 

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

मुांबई महानगरपाशलिेच्या एम पूिा विभागाि अनधधिृि रुग्णालय 
आणण प्रसुिीगहृ असल्यामुळे नागरीिाांच ेआरोग्य धोक्याि आल्याबाबि 
  

(६२) * ४४९१८ श्रीमिी विद्या चव्हाण, श्री.हेमांि टिले, अॅड.राहुल नािेिर, 
अॅड.हुस्नबान ू खशलफे, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.अशोि ऊफा  भाई जगिाप : 
सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबई महानगरपामलकेच्या एम पवूब ववभागात गत १० वषाांपासनू 
अनधधकृत रुग्णालय आणण प्रसतुीगहेृ असल्यामळेु नागरीकाींचे आरोग्य 
धोक्यात आल्याच े दिनाींक १० सप े्ंबर, २०१८ रोजी वा त्यासमुारास 
तनिबिनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत 
काय आढळून आले व चौकिीच्या अनषुींगाने िोषीींवर कोणती कारवाई केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१) बहृन्मुींबई महानगरपामलकेच्या एम/पवूब ववभागातील 
६७ खाजगी नमसांग होमपकैी १९ नमसांग होम अनधधकृत असनू, बॉम्बे नमसांग 
होम्स रडिजस्टे्रिन ॲक्् अींतगबत त्याींच ेनोंिणीकरण करण्यात आलेले नाही ही 
वस्तडुिस्थती आहे. 
(२) व (३) सिर १९ अनधधकृत नमसांग होमववरुध्ि स्थातनक पोलीस 
ठाण्याींमध्ये बहृन्मुींबई महानगरपामलकेमाफब त तक्रार नोंिववण्यात आली असनू, 
त्याींचेववरोधात न्यायालयीन ख्ले िाखल करण्यात आले आहेत. 
 सिर प्रकरणे न्यायप्रववष् आहेत. 
 

----------------- 
  
ओिळी (िा.शभिांडी, स्ज.ठाणे) ग्रामपांचायिीच्या हद्दीिील ज्िलनशील 

िेशमिलच्या गोदामाला आग लागल्याबाबि 
  

(६३) * ४४०९४ श्री.जगन्नाथ शशांदे, श्री.नागोराि गाणार, अॅड.अतनल परब : 
सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ओवळी (ता.मभवींडी, डिज.ठाणे) ग्रामपींचायतीच्या हद्दीतील पारसनाथ 
कीं पाऊीं ड येथील ज्वलनिील केममकलच्या गोिामाला दिनाींक १९ ऑगस््, 
२०१८ रोजी वा त्यासमुारास आग लागल्याचे तनििबनास आले, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, सिर गोिामात हायड्रोजन पेरॉक्साईड व सोडडयम नायट्रोजन 
तसेच अन्य प्रकारचे र्ातक केममकल ड्रम बेकायिेिीरररत्या साठवनू ठेवल्याने 
स्फो् होऊन आग लागली असनू आगीमळेु आजुबाजूच्या ितेजममनीच ेिेखील 
नकुसान झाले आहे तसेच ओवळी गावातील ग्रामस्थाींना धुरामळेु श्वसनाचा व 
डोळे चुरचुरण्याचा त्रास होऊ लागल्याचेही तनििबनास आले आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत 
काय आढळून आले व तद्नसुार सिर गोिामामध्ये बेकायिेिीरररत्या र्ातक 
केममकलची साठवणूक करणाऱ्या गोिाम मालकावर कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१) होय हे खरे आहे. 
(२) सिर प्रकरण नारपोली पोलीस स््ेिन येथे आकस्मात जळीत क्र. 
२२/२०१८ प्रमाणे िाखल केला असनू सिर प्रकरणी चौकिी सरुु आहे. सिर 
गाळयास आग तनडिश्चत कोणत्या कारणान े लागली याबाबतचा अहवाल 
केममकल ॲनालायझर याींच्या याींचेकडून प्रापत होणे बाकी आहे. 
 सिर आगीमळेु उग्र वासासींबींधी ग्रामपींचायतीकड े अथवा प्रािेमिक 
अधधकारी महाराषट्र प्रिषूण तनयींत्रण मींडळ कल्याण याींच्याकड े लेखी तक्रार 
सचूना प्रापत नव्हती 
(३) तहमसलिार, मभ ींवडी याींचे कायाबलयाकडून दिनाींक १२/०३/२०१८५ रोजी 
प्रापत झालेल्या मभवींडी पररसरातील १९३ रासायतनक गोिामाींची यािीमधील 
१४२ प्रकरणी मुींबई महानगर प्रिेि ववकास प्राधधकरणमाफब त तनयमानसुार 
स्थळ पाहणी अहवाल तयार केल्यानींतर त्यापकैी १२२ प्रकरणी नो्ीस 
कायबवाही पणूब करुन २९ प्रकरणी तनषकासनाचे अींततम केलेल्या २९ प्रकरणी 
तनषकासनासाठी पोलीस बींिोबस्ताची मागणी केली असनू ३ प्रकरणी पोलीस 
बींिोबस्त प्रापत होऊन तनषकासन कायबवाही करण्यात आली आहे. 
 नारपोली पोलीस स््ेिनमध्ये सन २०१६, सन २०१७ व सन २०१८ 
मध्ये बेकायिेिीर केममकलसाठा करणाऱ्याींववरुध्ि गनु्हे नोंिववण्यात आले 
आहेत. यातील बहुताींिी प्रकरणे न्यायप्रववष् आहेत. 
(४) प्रश्न उभ्िवत नाही. 
 

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

बोररिली (पस्श्चम), मुांबई येथील गोराई गाि मूलभूि  
सुविधेपासून िांधचि असल्याबाबि 

  

(६४) * ४५३८९ श्री.विलास पोिनीस, श्री.प्रविण दरेिर, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, 
श्री.विजय ऊफा  भाई धगरिर, श्री.नागोराि गाणार : सन्माननीय मखु्यमा्ं ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) बोररवली (पडिश्चम), मुींबई येथील गोराई गाव हे अद्यापही वीज, 
स्मिानभमूी, प्रसतूीगहृ, िाळा, रस्त,े पाणी इत्यािी मलूभतू सवुवधेपासनू 
वींधचत असल्यामळेु सिर सवुवधा तातडीने परुववण्याबाबतच े तनिेि 
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महानगरपामलका आयकु्ताने सींबींधधत अधधकाऱ् याींना माहे ऑगस््, २०१८ मध्ये 
वा त्यािरम्यान दिल ेहोत,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, महानगरपामलका आयकु्ताींनी दिलेल्या तनिेि वा आिेिानसुार 
आतापयांत सींबींधधत अधधकाऱ् याींनी सिर मलूभतू सवुवधा परुववण्यासींिभाबत 
कोणती कायबवाही केली वा करण्यात येत आहे व त् याबाबतची सद्यःडिस्थती 
काय आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१) बोरीवली (पडिश्चम) येथील गोराई गाव येथे वीज, 
स्मिानभमूी, प्रसतुीगहृ, िाळा, रस्त,े पाणी इत्यािी मलूभतू सवुवधा 
परुववण्याबाबत आयकु्त, बहृन्मुींबई महानगरपामलका याींनी महानगरपामलकेच्या 
ववववध ववभागाींना दिनाींक ०७/०८/२०१८ रोजी तनिेि दिले आहेत ही 
वस्तडुिस्थती आहे. 
(२) व (३) गोराई गावात मलूभतू सवुवधा परुववण्यासींिभाबत बहृन्मुींबई 
महानगरपामलकेमाफब त खालीलप्रमाणे कायबवाही करण्यात येत आहे:- 

• सिर दठकाणी स्मिानभमूीकरीता आरक्षक्षत असलेल्या जममनीचा 
भसूींपािनाचा प्रस्ताव सधुार सममती/महानगरपामलका याींच्या 
मींजुरीकरीता दिनाींक ०३/११/२०१८ रोजी सािर करण्यात आला आहे. 

• सिर दठकाणी प्रसतुीगहृ व िवाखाना या प्रयोजनाथब आरक्षण नाही. 
तथावप, गोराई गावात प्राथममक/माध्यममक िाळेकरीता राखीव 
असलेल्या भखूींडाचे आरक्षण बिलनू प्रसतुीगहृ व िवाखाना असे 
आरक्षण करण्याची कायबवाही सरुु आहे. 

• सिर दठकाणी छो्ी डोंगरी रस्ता, मोठी डोंगरी रस्ता, हौिपाडा रस्ता, 
कुलवेम डिव्हलेज रस्ता या रस्त्याींचे डाींबरीकरणाचे काम सरुु असनू, 
साींची गे् त ेम्यानमार गे् व म्यानमार गे् त ेएन्ट्री गे् (पॅगोडा) 
या रस्त्याींची सधुारणा करण्यासाठी तनवविा मागववण्यात आल्या 
आहेत. 

• सिर दठकाणी तळमजला + ४ मजल्याींची िाळा इमारत बाींधण्याच े
तनयोडिजत आहे. 
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• गोराई गावात सद्य:डिस्थतीत मालाड-मनोरी मागे पाईपलाईनद्वारे 
पाणीपरुवठा करण्यात येतो. सिर पररसरात परेुिा िाबाने पाणीपरुवठा 
करण्याची कायबवाही सरुु आहे. 

• गोराई गावात अडिस्तत्वात असलेल्या आदिवासी पाड्याींमध्ये 
कुपनमलकाींची व्यवस्था करणे तसेच, सिर दठकाणी काही उींचावरील 
भागास वपण्याचे पाणी मबुलक प्रमाणात परुववण्याच्या अनषुींगाने 
साठवणकू ्ाक्याींची व्यवस्था करण्याची कायबवाही सरुु आहे.  

• गोराई गावात परेुसा ववद्यतु परुवठा करण्यासाठी सबस््ेिनची 
आवश्यकता असनू, सिर जागा िासकीय असल्यामळेु मे.अिानी 
इलेडिक्ट्रमस्ी याींचेमाफब त डिजल्हाधधकारी, मुींबई उपनगर याींचेकड े
पाठपरुावा सरुु आहे. 

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

मुांबईिील धारािी पुनविािास प्रिल्प प्रलांबबि असल्याबाबि 
  

(६५) * ४४००८ श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सतिश चव्हाण, श्री.हेमांि टिले, 
श्री.जगन्नाथ शशांदे : सन्माननीय गहृतनमााण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) मुींबईतील धारावी झोपडपट्टीच्या पनुववबकास प्रकल्पातनू नॅिनल त्रबडिल्डींग 
कीं न्स्ट्रक्िन कॉपोरेिन कीं पनीने मार्ार रे्तल्यामळेु बहुप्रततक्षक्षत धारावी 
प्रकल्प प्रलींत्रबत असल्याच े माहे ऑगस््, २०१८ मध्ये वा त्यािरम्यान 
तनििबनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, नॅिनल त्रबडिल्डींग कीं न्स्ट्रक्िन कॉपोरेिन कीं पनीप्रमाणेच अन्य 
कीं पन्याींनीही मार्ार रे्तल्यामळेु मळू प्रकल्पाचा आराखडा बिलण्याचा तनणबय 
िासनाने रे्तला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत 
काय आढळून आले व त्यानसुार जागततक तनवविा प्रकक्रयेची कायबवाही सरुु 
करण्यात आली आहे काय, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  



88 

श्री.प्रिाश महेिा : (१) हे खरे नाही, धारावी पनुववबकास प्रकल्पाला वविषे 
प्रकल्प िजाब िेण्यासह प्रकल्पाची अींमलबजावणी वविषे हेत ू कीं पनी (SPV) 
सींकल्पनेवर तनवविा मागवनू करावी यास राज्य मींत्रत्रमींडळाने दिनाींक 
१६/१०/२०१८ रोजी मान्यता दिली आहे.  
 याबाबत दिनाींक ०५/११/२०१८ रोजी िासन तनणबय जारी केलेला आहे 
व त्याप्रमाणे पढुील कायबवाही सरुु आहे असा धारावी पनुववबकास प्रकल्पाचा 
अहवाल आहे. 
(२), (३) व (४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

लािूर शहरास पाणीपुरिठा िरण्याबाबि 
  

(६६) * ४४७८० श्री.विक्रम िाळे, श्री.सतिश चव्हाण, श्री.दत्िा्य सािांि : 
सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) लातरू िहरास पाणीपरुवठा करण्यासाठी उजनी जलाियातनू नववन 
पाणीपरुवठा योजना मींजूर करण्याबाबत िासनस्तरावरुन काय कायबवाही 
करण्यात आली आहे, 
(२) असल्यास, िासनाने केलेल्या कायबवाहीचे स्वरुप काय आहे, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन लातरू िहरास 
पाणीपरुवठा करण्याबाबत कोणती कायबवाही केली वा करण् यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१), (२), (३) व (४) लातरू िहरास सद्य:डिस्थतीत 
माींजरा धरण या स्त्रोतावरुन पाणीपरुवठा करण्यात येत आहे. 

लातरू िहरास अधधक िाश्वत स्त्रोतावरुन पाणीपरुवठा करण्याच्या 
हेतनेू उजनी धरण व माजलगाव धरण या िोन स्त्रोतावरुन पाणीपरुवठा 
करण्याबाबतची व्यवहायबता तपासण्याच्या सचूना महाराषट्र जीवन 
प्राधधकरणास िेण्यात आल्या आहेत. 

महाराषट्र जीवन प्राधधकरणामाफब त याबाबत व्यवहायबता तपासण्याची 
कायबवाही करण्यात येत आहे. 

----------------- 
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ऑक्सफडा पस्ब्लि स्िुल, चारिोप, िाांददिली शाळेि  
विद्याथीनीचा विनयभांग झाल्याबाबि 

  

(६७) * ४४०४३ श्री.हेमांि टिले, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.किरण पािसिर, 
श्री.आनांद ठािूर, अॅड.राहुल नािेिर, श्री.विक्रम िाळे, श्री.सतिश चव्हाण, 
श्रीमिी विद्या चव्हाण, श्री.अतनिेि िटिरे, श्री.जगन्नाथ शशांदे, श्री.रामराि 
िडिुि,े श्री.ख्िाजा बेग, श्री.अब्दलु्लाखान दरुााणी, श्री.अतनल भोसल,े 
अॅड.हुस्नबान ूखशलफे, श्री.अशोि ऊफा  भाई जगिाप : सन्माननीय मखु्यमा्ं ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) चारकोप, सेक््र क्र. ५, काींदिवली येथील ऑक्सफडब पडिब्लक स्कूलमध्ये 
इयत्ता सहावीत मिकणाऱ्या ववद्याथीनीचा एका ववद्यार्थयाांने ववनयभींग 
केल्याची र््ना र्डल्याचे दिनाींक ३० ऑगस््, २०१८ रोजी वा त्यासमुारास 
तनििबनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर र््नेची तक्रार वपडीत ववद्याथीनीने िाळेच्या 
मखु्याध्यावपकेकड ेकेली असता ववद्याथीनीलाच िमिा्ी करुन िाींत केल्याचे 
तनििबनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सिर वपडीत ववद्याथीनीची आई तात्काळ चारकोप पोलीस 
ठाण्यात तक्रार िाखल करण्याकरीता गेली असता पोलीस कुमक उपलब्ध 
नसल्याने समुारे आठ तासानींतर पोमलसाींनी तक्रार िाखल केल्याचेही 
तनििबनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत 
काय आढळून आले व त्यानषुींगाने सिर िाळेतील मखु्याध्यावपकेवर, वपडीत 
मलुीची छेड काढणाऱ्या ववद्यार्थयाबवर तसेच तक्रार िाखल करण्यास ववलींब 
करणाऱ्या पोलीस अधधकाऱ्याींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
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(३) व (४) सिर प्रकरणातील वपडीतचे्या आईच्या तक्रारीवरून दिनाींक 
३०/०८/२०१८ रोजी चारकोप पोलीस ठाणे येथ े भा.ि.वव.सीं. कलम ३५४ सह 
बालकाींचे लैंधगक गनु्ह्याींपासनू सींरक्षण अधधतनयम, २०१२ च ेकलम ८ अन्वये 
ग.ुर.क्र. ३४२/२०१८ िाखल करण्यात आला आहे. सिर प्रकरणातील आरोपी 
ववधीसींर्षबग्रस्त बालकास ताब्यात रे्वनू मा.अतत. मखु्य महानगर िींडाधधकारी, 
बाल न्यायालय, डोंगरी, मुींबई याींचे न्यायालयात िोषारोपपत्र िाखल करण्यात 
आले आहे. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

राज्याि विशषेि: मुांबई येथे मुली ि मदहलाांच ेहोि  
असलेले अपहरण रोखण्याबाबि 

  

(६८) * ४४३३९ अॅड.हुस्नबान ूखशलफे, श्री.किरण पािसिर, श्री.धनांजय मुांड,े 
श्री.आनांद ठािूर, डॉ.िजाहि शमझाा, श्री.शरद रणवपसे, श्री.आनांदराि पाटील, 
श्री.रामहरी रुपनिर, डॉ.सधुीर िाांबे, श्री.हररशस ांग राठोड, श्री.अमरनाथ 
राजूरिर, प्रा.जोगेन्द्र ििाड े: सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) िेिात मलुी व मदहलाींच्या अपहरणाच्या प्रकरणात महाराषट्र राज्य 
पदहल्या क्रमाींकावर असनू मुींबई येथे गत पाच वषाबत २६ हजार ७०८ मलुी व 
मदहला बेपत्ता झाल्या असनू त्यापकैी २२६४ मलुीींचा तपास लागला नसल्याच े
तनििबनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत 
काय आढळून आले व तद्नसुार मलुी व मदहलाींच्या अपहरणाच्या प्रकरणात 
होणारी वाढ रोखण्याबाबत, गनु्ह्याींचा तपास तातडीने करण्याबाबत तसेच 
मानवी तस्करीला आळा र्ालण्याच्यादृष्ीन े कोणती कायबवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१) सन २०१६ मध्ये िेिात अपहरण व अपनयनाच े
सवाबधधक गनु्हे उत्तर प्रिेि (१२९८४ गनु्हे) नोंि आहेत. त्याखालोखाल 
महाराषट्र राज्यात अपहरण व अपनयनाचे एकूण ६१७० गनु्हे नोंि आहेत. 
परींत,ु लोकसींख्येच्या प्रमाणात अपहरण व अपनयन गनु्हयाींचा प्रमाण पाहता 
महाराषट्र राज्याचा िेिात १२ वा क्रमाींक आहे. 
 बहृन्मुींबई पोलीस आयकु्तालयाच्या कायबक्षेत्रातनू अपहरण/ हरवलेल्या 
मलुी व हरवलेल्या मदहलाींबाबत सन २०१३ त े सप े्ंबर, २०१८ या 
कालावधीतील वषबतनहाय साींडिख्यकी मादहती खालीलप्रमाणे आहे :- 

सन 
१८ वषाांखालील मलुी १८ वषाांवरील मदहला 

अपहरण सापडलेल्या हरवलेल्या सापडलेल्या 
२०१३ ९२ ७९ ४०४१ ३८२३ 
२०१४ १५०० १४७५ ४१७० ३९४३ 
२०१५ ९२७ ८७८ ४३१५ ४०३९ 
२०१६ ११६९ १०९१ ४५२७ ४०९६ 
२०१७ १३६८ १२३५ ४५९९ ३७८५ 
एकूण ५०५६ ४७५८ २१६५२ १९६८६ 
 मा.सवोच्च न्यायालयाने रर् याधचका क्र. ७५/२०१२ “बचपन बचाव 
आींिोलन” सींिभाबत दिलेल्या आिेिानसुार १८ वषाबखालील हरववलेल्या लहान 
मलुाींचे बाबतीत अपहरणाचा गनु्हा िाखल करण्यात येतो त्यामळेु यामध्ये 
वाढ दिसनू येत आहे.  
(२) हरववलेल्या व्यडिक्तींचा तपास करण्यासींिभाबत प्रमाणणत कायबपध्िती 
(SOP) तयार करण्यात आली आहे. मा.सवोच्च न्यायालयाने रर् याधचका 
क्र. ७५/२०१२ (बचपन बचाव आींिोलन) मध्ये दिलेल्या तनिेिानसुार १८ 
वषाबखालील हरववलेल्या मलु/मलुी सींिभाबत अपहरणाींचा गनु्हा िाखल करण्यात 
येतो. 
 हरववलेल्या मलुाींच्या सींिभाबत खालील वेबसाईट्स कायाबडिन्वत आहेत. 

१) www.trackthemissingchild.gov.in 
२) www.mumbaipolice.gov.in 
३) www.shodh.gov.in 
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 हरववलेल्या लहान मलुाींचा िोध रे्ण्याकरीता जुल,ै २०१५ त े जुल,ै 
२०१७ या कालावधीत ऑपरेिन मसु्कान व ऑपरेिन स्माईलच्या एकूण ६ 
िोध मोदहम राबववण्यात आले आहेत. 
 १८ वषाबखालील हरववलेल्या लहान मलुाींच्या बाबतीत अपहरणाचा 
गनु्हा िाखल झाल्यापासनू चार मदहन्याींच्या आत सिर लहान मलेु ममळून न 
आल्यास त्याबाबतचा तपास ‘अनतैतक मानवी वाहतकू प्रततबींध कक्ष’ ने 
तपासासाठी हाती रे्ण्याकरीता बहृन्मुींबईतील सवब पररमींडळात ‘अनतैतक 
मानवी वाहतकू प्रततबींध कक्ष (AHTU) ’ स्थापन करण्यात आले आहे. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही.  

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

अमर महल, चेंबूर, मुांबई येथील रस्त्याच ेरुां दीिरणाि बाधधि 
तनिासी/अतनिासी लोिाांचे पुनिासन िरण्याबाबि 

  

(६९) * ४४३९६ श्री.िवपल पाटील : सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) अमर महल, चेंबरू, मुींबई येथील रस्त्याचे रुीं िीकरण १२२ फु्ाींपयांत 
करण्यासाठी बाधधत तनवासी/अतनवासी लोकाींचे पनुवबसन तातडीने करण्याबाबत 
मुींबई महानगरपामलकेकड ेवारींवार मागणी करण्यात आली आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, रस्ता रुीं िीकरणाने अपर्ाताचे प्रमाण कमी व्हावे आणण 
वाहतकू सरुळीत व वेगवान व्हावी यासाठी बॉ्ल नेक पररसरातील अततक्रमणे 
तनषकामसत करण्याकरीता सहपोलीस आयकु्त, वाहतकू, मुींबई याींनी 
महानगरपामलका आयकु्ताींकड े दिनाींक १० जानेवारी, २०१४ रोजी प्रस्ताव 
पाठवनूही अद्यापी कायबवाही झालेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत 
काय आढळून आले व त्यानसुार कोणती कायबवाही करण्यात आली वा येत 
आहे व िासनाची भमूमका काय आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१) होय, हे खरे आहे. रस्ता रुीं िीकरण बाधधत 
तनवासी/अतनवासी लोकाींचे पनुवबसन तातडीने करण्याबाबत तनवेिने प्रापत होत 
असल्याबाबत बहृन्मुींबई महानगरपामलकेने कळववले आहे. 
(२), (३) व (४) रस्ता रुीं िीकरणाच्या अनषुींगाने सिर रस्त्यावरील बाधधत 
बाींधकाम धारकाींना मुींबई महानगरपामलका अधधतनयम, १८८८ कलम ३१४ 
अन्वये बाींधकामाींना नो्ीस िेण्यात आली आहे. बाींधकामधारकाींची       
पात्र-अपात्रता तनडिश्चत झाली असनू, पात्र बाींधकामधारकाींना पयाबयी जागा 
िेण्यात आली असनू सिर रस्ता रुीं िीकरणाच े काम महानगरपामलकेमाफब त 
तनयोडिजत आहे. 
 सिर प्रकरण मा.उच् च न् यायालयात िावा क्र. २५०५/२०१७ अन् वये 
प्रलींत्रबत आहे. 

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

मुांबई शहरािील िाचचे्या इमारिीांिर सुरक्षक्षििचे्या  
दृष्ट्टीिोणािून बांदी आणण्याबाबि 

  

(७०) * ४४५९३ आकिा .अनांि गाडगीळ : सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) गोरेगाींव, मुींबई येथील १२ मजली काचेची आच्छािने (ग्लास फसाड) 
असलेल्या इमारतीला लागलेल्या आगीत ४ जणाींचा बळी गेल्यानींतर मुींबईतील 
काचेच्या इमारतीींचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, मुींबईत काचेची आच्छािने (ग्लास फसाड) असलेल्या 
इमारतीींवर सहा वषाबपवूी महापामलकेने बींिी र्ातली असनूही मुींबईत अनेक 
दठकाणी काचेने आच्छादित ्ोलेजींगी इमारती उभ्या राहत आहेत, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, सिर इमारतीमधील काचमेळेु धुर बाहेर पडू न िकल्याने 
अनेक व्यक्तीींना मतृ्यलूा सामारे जावे लागले असनू अडिग्निमन िलालाही 
नागररकाींना वाचववणे अडचणीचे होत असल्याने सरुक्षक्षततचे्या दृडिष्कोनातनू 
काचेच्या इमारतीींवर बींिी आणण्याकरीता धोरण आखून त्याची को्ेकोर 
अींमलबजावणी करण्याबाबत कोणती कायबवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२) गोरेगाींव (पडिश्चम) मुींबई येथील ्ेडिक्नपलेक्स 
(तळ मजला + ९ मजल)े काचचेी आच्छािन ेअसलले्या इमारतीला दिनाींक 
२७ मे, २०१८ रोजी लागलेल्या आगीत ०५ जणाींचा मतृ्य ूझालेला आहे. 
 मुींबईत काचेची आच्छािने असलेल्या इमारतीवर बहृन्मुींबई 
महानगरपामलकेने बींिी र्ातलेली नाही. 
 तथावप, बहृन्मुींबई महानगरपामलका क्षेत्रात नव्याने बाींधण्यात येणाऱ्या 
काचेच्या इमारतीींकरीता दिनाींक २८ ऑगस््, २०१३ च्या पररपत्रकान्वये 
अडिग्नसरुक्षा उपाययोजना तयार करण्यात आल्या असनू, त्याची 
अींमलबजावणी करण्यात येत आहे.  
(३) काचेच्या इमारतीच्या सरुक्षक्षततचे्या दृष्ीकोनातनू महानगरपामलकेमाफब त 
पढुील उपाययोजना करण्यात येत आहे :- 
 

• बहृन्मुींबई महानगरपामलका क्षेत्रात अडिस्तत्वात असलेल्या काचेच्या 
इमारतीींकरीता दिनाींक २३ सप े्ंबर, २०१६ च्या पररपत्रकान्वये 
अडिग्नसरुक्षा उपाययोजना तयार करण्यात आल्या आहेत. 

• या उपाययोजनाींच्या अींमलबजावणीकरीता मुींबई अडिग्निमन िलाच्या 
नामतनिेमित अधधकाऱ्याींमाफब त काचेच्या इमारतीींची तनयममत 
तपासणी करण्यात येत.े  

• तपासणी िरम्यान त्यात काही अतनयममतता आढळून आल्यास आग 
प्रततबींधक व जीव सींरक्षक उपाययोजना अधधतनयम २००६ अन्वये 
मुींबई अडिग्निमन िलामाफब त कारवाई करण्यात येत.े 

• काचेची आच्छािने (ग्लास फसाड) असलेल्या इमारतीींच्या 
अडिग्नसरुक्षेसाठी जनतसे जाहीर आवाहन करणारे पररपत्रक 
महानगरपामलकेमाफब त दिनाींक १ ऑक््ोबर, २०१६ रोजी काढण्यात 
आले आहे. 

(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 

----------------- 
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आरे िॉलनी, गोरेगाि, मुांबई येथील विविध पाड्याांमध्ये  
सोयी-सुविधा पुरविण्याबाबि 

  

(७१) * ४४७१६ श्री.विजय ऊफा  भाई धगरिर, श्री.प्रविण दरेिर, श्री.नागोराि 
गाणार, श्रीमिी स्स्मिा िाघ : सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) गोरेगाव, मुींबई येथील आरे कॉलनीतील ववववध पाड ेसोयी सवुवधाींपासनू 
वींधचत असल्याचे माहे ऑगस््, २०१८ मध्ये वा त्यािरम्यान तनििबनास आल,े 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, आरे िगु्धववकास ववभागाकडून मलूभतू सोयी सवुवधाींसाठी 
परवानगी ममळत नसल्यामळेु िकेडो आदिवासीींना वीज, पाणी तसेच ववववध 
सवुवधाींपासनू वींधचत रहावे लागत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, येथील पायवा्ाींवर बसववण्यात आलेले सोलार यींत्र िेखील गत 
अनेक मदहन्याींपासनू बींि असल्याचे तनििबनास आले आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत 
काय आढळून आले व त्यानषुींगाने आदिवासी पाड्यामध्ये मलूभतू सोयी 
सवुवधा परुववण्याकरीता कोणती उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२) आरे कॉलनी येथील एकूण २७ आदिवासी 
पाड्याींपकैी २४ आदिवासी पाड्याींना पाणी परुवठ्याची सोय उपलब्ध आहे.  

उवबररत ३ आदिवासी पाड्याींना पाणीपरुवठा करण्याकरीता सहाय्यक 
िोषण ्ाकी, पींपगहृ बाींधणे व जलवादहनी ्ाकणे इत्यािी कामे पणूब झाली 
असनू, ववद्यतु पींप बसववण्याचे काम डडसेंबर, २०१८ अखेर पणूब होऊन 
पाणीपरुवठा करण्यात येणार असल्याचे महानगरपामलकेमाफब त कळववण्यात 
आले आहे. 
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सींजय गाींधी राषट्रीय उद्यान ईको सडेिन्स्ीव्ह झोन सतनयींत्रण सममती 
व आरे प्रिासन याींच्या ना-हरकत प्रमाणपत्रासापेक्ष बहृन्मुींबई 
महानगरपामलकेच्या उपलब्ध तनधीतनू पायवा्ा, िौचालय, समाज मींदिर, 
िडे, साफसफाई इत्यािी सोयी-सवुवधा उपलब्ध करुन िेण्यात आल्या आहेत. 
(३) बहृन्मुींबई महानगरपामलकेमाफब त सन २०१०-२०११ या आधथबक वषाबत 
सोलर दिवे बसववण्यात आले होत.े सिर सोलर दिव्याींचा हमी िातयत्व 
कालावधी सन २०१६ रोजी सींपषु्ात आलेला आहे.  
 सद्य:डिस्थतीत सिर सोलर दिवे बींि असल्याचे महानगरपामलकेमाफब त 
कळववण्यात आले आहे. 
(४) सन २०१७-२०१८ या आधथबक वषाबपासनू सींजय गाींधी राषट्रीय उद्यान ईको 
सेडिन्स्ीव्ह झोन सतनयींत्रण सममतीच्या ना-हरकत प्रमाणपत्रासापेक्ष आरे 
कॉलनी येथे मलूभतू सोयी-सवुवधाींची कामे बहृन्मुींबई महानगरपामलकेमाफब त 
करण्यात येतात.  
 सन २०१८-२०१९ या आधथबक वषाबतील प्रस्ताववत कामाींना सतनयींत्रण 
सममतीची मींजुरी प्रापत झाली असनू, आरे प्रिासनाच्या ना-हरकत 
प्रमाणपत्राची कायबवाही सरुु आहे. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

गडधचरोली येथील घरिूल धारिाांना तनधी देण्याबाबि 
  

(७२) * ४४३३१ श्री.रामदास आांबटिर, प्रा.अतनल सोले, श्री.नागोराि गाणार : 
सन्माननीय गहृतनमााण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) गडधचरोली नगरपींचायत अींतगबत येणाऱ् या आधथबक िबुबक र््कातील 
कु्ुींत्रबयाींना हक्काचे र्र उपलब्ध होण्याकरीता िहरी भागात प्रधानमींत्री 
आवास योजनेमाफब त सन २०१८ मध्ये र्रकूल मींजूर करण्यात येवनूही तनधी 
उपलब्ध न झाल्याने लाभाथी हक्काच्या र्रापासनू वींधचत असल्याच े दिनाींक 
१९ ऑगस््, २०१८ रोजी वा त्यासमुारास तनििबनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर मींजूर र्रकूल धारकाींना िासनाने तनधी उपलब्ध करून 
िेण्याबाबत कोणती कायबवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.प्रिाश महेिा : (१) व (२) हे खरे नाही. 
 गडधचरोली नगरपररषिेसाठी प्रधानमींत्री आवास योजना (िहरी) 
अींतगबत आधथबकदृष्या िबुबल र््कातील लाभार्थयाांकरीता र््क क्र. ४ (BLC) 
अींतगबत प्रथमत: िाखल केलेल्या १००८ र्रकुलाींच्या व तद्नींतर िाखल 
केलेल्या २५६ र्रकुलाींच्या अिा एकूण १२६४ र्रकुलाींच्या सववस्तर प्रकल्प 
अहवालास कें द्रीय मान्यता व सींतनयींत्रण सममतीने मींजरुी दिलेली आहे. तसेच 
सिर नगरपररषिेला प्रस्ततु प्रकल्पाींसाठी राज्य दहश्श्याच्या प्रथम ्पपयाच्या 
अनिुानापो्ी रुपये ५,०९,५३,८००/-एवढा तनधी दिनाींक २९/०९/२०१८ रोजी 
ववतरीत केला आहे. 
 प्रधानमींत्री आवास योजनेंतगबत कें द्र िासनाने तनगबममत केलले्या 
मागबििबक सचूनाींनसुार कें द्र दहश्श्याचा तनधी ४०%, ४०% आणण २०% अिा 
३ ्पपयात ववतरीत करण्याची तरतिू आहे. तथावप, कें द्र िासनाच्या धतीवर 
राज्य िासनाच्या दहश्श्याचा तनधी ववतरीत करण्याचे तत्व आतापयांत 
अवलींबववण्यात आलेले आहे. राज्यात प्रधानमींत्री आवास योजनेला गती 
िेण्यासाठी तसेच सिर योजनेच्या र््क क्र .४ अनसुार आधथबकदृषट्या िबुबल 
र््कातील लाभार्थयाांव्िारे वयैडिक्तक स्वरुपातील र्रकूल बाींधण्यास अनिुान 
(BLC) अींतगबत र्रकूल तनमम बतीची उदद्दष्े ववदहत कालावधीत पणूब 
करण्याकरीता सिर र््काींतगबतच्या प्रकल्पाींना राज्य दहश्श्यापो्ी पदहल्या 
हपत्याचा (४०% च्या प्रमाणात) तनधी प्रती लाभाथी रुपये ४०,००० प्रमाणे 
महाराषट्र तनवारा तनधीतनू जोत्यापयांतच्या बाींधकामाची अ् मिथील करुन 
सरसक् ववतरीत करण्यास वविषे बाब म्हणून दिनाींक ०२/०८/२०१८ रोजी 
िासन मान्यता दिलेली आहे. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

नागपूर येथे डॉ.बाबासाहेब आांबेडिर जन्मशिाब्दी स्मारिासाठी  
जागेचा ठराि मांजूर िरण्याबाबि 

  

(७३) * ४५३४५ श्री.प्रिाश गजशभये : सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
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(१) नागपरू येथ े डॉ.बाबासाहेब आींबेडकर जन्मिताब्िी स्मारकासाठी यिवींत 
स््ेडडयम पररसरातील २७८० चौ.मी. जागा महानगरपामलकेने प्रस्ताववत केली 
असनू सिर जागा स्मारकाला अपरूी पडण्यासारखी असल्याने 
महानगरपामलकेने खसरा क्र. ५/३, ६/७ मधील १३.५६ एकर सींपणूब जागेचा 
ठराव दिनाींक २ जुल,ै २०१८ रोजी महानगरपामलकेच्या सवबसाधारण बठैकीत 
“वविषे बाब” म्हणून मींजूर करून तो िासनाकड ेपाठववण्यात आला आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर स्मारक उभारण्याचे काम तब्बल २५ वषाबपासनू प्रलींत्रबत 
असल्याबाबत यापवूी ववववध पक्षाींनी, सींर््नाींनी लोकिाही मागाबने आींिोलने 
केली असनू यासींिभाबत ववधानभवन मुींबई येथे आयोडिजत केलेल्या बठैकीत 
तत्कालीन मा.महसलू मींत्री महोिय याींनी नगरववकास प्रधान सधचव, महसलू 
प्रधान सधचव, ववभागीय आयकु्त, नागपरूचे मनपा आयकु्त, उप 
डिजल्हाधधकारी याींना दिनाींक १४ एवप्रल, २०१६ पवूी जागेचे हस्ताींतरण 
महापामलकलेकड े करुन, त्यासींिभाबतील आराखडा तयार करून व जागचेा 
नकािा मींजूर करून रे्ऊन त्वररत कामाला सरुुवात करावी असे आिेि 
िेण्यात आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, यिवींत स््ेडीयम पररसरात असलेला स््ार बसेसचा डपेो 
मोरभवन येथे स्थलाींतरीत करावा व बाींधकामास आवश्यक तनधीची तरतिू 
अथबसींकल्पात करावी असे आिेिही तत्कालीन मा.महसलू मींत्री महोिय याींनी 
दिले होत,े हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन कोणती कायबवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१) नागपरू महानगरपामलकेने खसरा क्र. ५/३, ६/७ 
मधील १३.५६ एकर सींपणूब जागेचा ठराव दिनाींक ०२ जुल,ै २०१८ रोजी 
महानगरपामलकेच्या सवबसाधारण बठैकीत “वविषे बाब” म्हणून मींजूर केला 
आहे. तथावप, या ठरावासींिभाबने आवश्यक तो प्रस्ताव िासनाकड े सािर 
करण्याची कायबवाही सरुु आहे. 
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(२), (३), (४) व (५) या ववषयासींिभाबत मा.मींत्री महसलू याींचे अध्यक्षतखेाली 
दिनाींक १२/०४/२०१६ रोजी बठैक सींपन्न झालेल्या बठैकीच्या अनषुींगाने, 
आयकु्त, नागपरू महानगरपामलका याींनी दिनाींक १३/०४/२०१६ च्या पत्रान्वये 
महसलू ववभागाकड े अहवाल सािर केलेला होता, असे महसलू ववभागाच्या 
अहवालात नमिू करण्यात आलेले आहे. 

िरम्यान, याच ववषयासींिभाबत, मा.मखु्यमींत्री महोिय याींनी नागपरू 
येथे दिनाींक ०३/०७/२०१६ रोजी झालेल्या बठैकीत, दिलेल्या तनिेिानसुार या 
जागेवर डॉ.बाबासाहेब आींबडेकर िोध कें द्रासाठी व उवबररत जागेचा एकत्रत्रत 
आराखडा तयार करण्याची कायबवाही महानगरपामलकास्तरावर अींततम ्पपयात 
आहे. 

तद्नींतर जागेच्या वापरानसुार त्यातील फेरबिल करण्यास िासनाची 
मान्यता रे्णेबाबत आवश्यक तो प्रस्ताव सािर करण्याची तयारी सरुु आहे, 
असे आयकु्त, नागपरू महानगरपामलका याींच्या अहवालात नमिू आहे. 

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

  
शसडिो व्यिस्थापनािडून नस्िी गहाळ झाल्याबाबि 

  

(७४) * ४५०४६ श्री.जयांि पाटील, अॅड.अतनल परब, श्री.धनांजय मुांड,े 
श्री.अतनिेि िटिरे, श्री.सतिश चव्हाण, श्री.हेमांि टिले, श्री.जगन्नाथ शशांदे, 
डॉ.(श्रीमिी) मतनषा िायांदे : सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) मसडको प्रिासनाने नवी मुींबई िहराच्या तनममबतीसाठी दिर्ा पासनू 
बेलापरू, खारर्र पासनू पनवेल व उरणपयांत समुारे १ लाख ३८ हजार 
वाणणज्य, रदहवासी व सामाडिजक बहुउद्देमिय इमारती उभारण्यात आल्या 
आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मसडकोने बाींधलेल्या सितनका व डे् ा एकत्रत्रत करण्याच,े 
िोधण्याचे तसेच मालमत्तचेी कागिोपत्री मादहती तपासण्याच्या कामाकरीता 
एका खाजगी सींस्थेची तनयकु्ती केली होती, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, मसडको व्यवस्थापनाकडून रदहवासी व वाणणज्य स्वरूपाच्या 
मालमत्ताींच्या समुारे १८ हजार फायली गहाळ झाल्या असनू मसडको 
महामींडळाकडून एका सींस्थमेाफब त करण्यात आलेल्या सवेक्षणात समुारे २ 
हजार मालमत्ता ववक्रीववना असनू बेकायिा ताब्यात असल्याचा सींिय व्यक्त 
होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सिर प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत 
काय आढळून आले व तद्नसुार सींबींधधत िोषीींवर कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे,  
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२) हे खरे आहे. 
 मसडको महामींडळाने ववववध ववभागाींमध्ये बाींधलले्या सितनकाींची 
अद्ययावत मादहती तयार करण्याच्या अनषुींगाने सव्हेक्षण करण्यासाठी मे.ध्रुव 
कन्सल् ी्ंसी सडिव्हबसेस मल. या खाजगी सींस्थचेी ई-तनवविेद्वारे दिनाींक 
१९/०१/२०१७ रोजी नेमणकू केली आहे. 
 सिर सींस्थेने सव्हेक्षणाचा अींतररम अहवाल मसडकोस जुल,ै २०१८ 
मध्ये सािर केला आहे. सिर सींस्थेने सािर केलेली मादहती व मसडकोच्या 
ववववध ववभागाींकडून उपलब्ध मादहती या अनषुींगाने छाननी सरुु असनू 
अींततम अहवाल तयार करण्यात येत आहे. 
(३) अिी बाब नाही. 
 रदहवासी व वाणणज्य स्वरूपाच्या मालमत्ताींच्या गहाळ झालले्या 
नस्त्या आणण ककती मालमत्ता ववक्रीववना पडून आहे याबाबत मे.ध्रुव 
कन्सल् ी्ंसी सडिव्हबसेस मल. या खाजगी सींस्थेमाफब त सव्हेक्षण करण्यात आले 
असनू सव्हेक्षणाच्या अींततम अहवालानींतर तनडिश्चत सींख्या ठरववण्यात येणार 
आहे.  
(४) व (५) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 

----------------- 
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राज्यािील षद्योधगि विभागािील सुरक्षा धोक्याि आल्याबाबि 
  

(७५) * ४४८७२ अॅड.राहुल नािेिर, श्री.आनांद ठािूर, श्री.किरण पािसिर, 
श्री.हेमांि टिल,े श्री.धनांजय मुांड,े श्री.अतनिेि िटिरे, श्री.अतनल भोसल,े 
श्री.जगन्नाथ शशांदे : सन्माननीय िामगार मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
(१) मुींबईतील माहूल, मिवडी आणण वडाळा येथील ररफायनरी, तले कीं पन्या व 
रासायतनक कीं पन्यामळेु हा ववभाग धोकािायक झाला असनू रायगडमधील 
रसायनी औद्योधगक पट्टा भयींकर स्फो्क असल्याने यादठकाणी अनेक 
अपर्ात र्डत असल्याची बाब माहे सप े्ंबर, २०१८ मध्ये वा त्यािरम्यान 
तनििबनास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, औद्योधगक ववभागातील कामगाराींची सरुक्षा, त्याींचे आरोग्य 
आणण कारखान्याींची सरुक्षा याकड े राज्याच्या औद्योधगक सरुक्षा व आरोग्य 
सींचालनालयाचे िलुबक्ष होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत 
काय आढळून आले व तद्नसुार औद्योधगक क्षेत्रात काम करणाऱ्या 
कामगाराींची सरुक्षा व आरोग्य धोक्यात येऊ नये म्हणून कोणती कायबवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.सांभाजी पाटील-तनलांगेिर : (१) हे खरे नाही.  
 मुींबई मधील माहुल मिवडी आणण वडाळा या पररसरात एकूण १३ 
रासायतनक कारखान े नोंिणीकृत असनू जानेवारी, २०१६ त े सप े्ंबर, २०१८ 
पयांत या पररसरातील एकाच कारखान्यात दिनाींक ०९/१०/२०१७ रोजी 
्ँकरमधून प्रोपलीन वायगुळतीची र््ना व दिनाींक ०८/०८/२०१८ रोजी स्फो् 
होऊन आग लागल्याची र््ना र्डली आहे.  
 तसेच रसायनी (डिज.रायगड) या औद्योधगक पट्टयात एकूण ०४ 
रासायतनक कारखाने नोंिणीकृत असनू जानेवारी, २०१६ त े सप े्ंबर, २०१८ 
पयांत यातील एकाच कारखान्यात आगीची र््ना र्डललेी आहे. 
(२) हे खरे नाही.  
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या सींचालनालयाव्िारे कें द्रीय तनरीक्षण प्रणालीमाफब त नोंिणीकृत 
रासायतनक कारखान्याींचे प्राधान्याने तनरीक्षण केल े जात.े तनरीक्षणावेळी 
आढळलेल्या भींगाबाबत कायिेिीर कारवाई केली जात े व त्रृ् ीींची पतुबता 
करण्याच्या सचूना दिल्या जातात. कारखान्यामध्ये तनयममतपणे रींगीत 
तामलम (Mock Drill) रे्ऊन िरु्ब् ना हाताळण्याचे सराव केले जातात. 
(३) औद्योधगक सरुक्षा व आरोग्य सींचालनालयाने वरीलपकैी एका र््नेत 
कारखाने अधधतनयम, १९४८ चे कलम ७A(२)(a) चा भींग आढळून आल्यामळेु 
कारखान्याींच्या भोगव्ािारावर न्यायालयात फौजिारी ख्ला िाखल क्र. 
२९०२९१४/२०१८ िाखल केलेला आहे. या सींचालनालयाव्िारे कें द्रीय तनरीक्षण 
प्रणाली माफब त नोंिणीकृत रासायतनक कारखान्याींचे प्राधान्याने तनरीक्षण केल े
जात.े तनरीक्षणावेळी आढळलेल्या भींगाबाबत कायिेिीर कारवाई केली जात ेव 
त्रृ् ीींची पतुबता करण्याच्या सचूना दिल्या जातात. कारखान्यामध्ये तनयममतपणे 
रींगीत तामलम (Mock Drill) रे्ऊन िरु्ब् ना हाताळण्याचे सराव केले जातात. 
(४) ववलींब झालेला नाही. 

----------------- 
  
नागपूर स्जल्हा व्यिसाय शशक्षण ि प्रशशक्षण विभागाच्या अधधिाऱ्याने 

बनािट िागदप्ाद्िारे नोिरी ि पदोन्निी शमळविल्याबाबि 
  

(७६) * ४४६१९ श्री.नागोराि गाणार : सन्माननीय िौशल्य वििास ि 
उद्योजििा मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नागपरू डिजल्हा व्यवसाय मिक्षण व प्रमिक्षण ववभागाच्या अधधकाऱ्याने 
बनाव् कागिपत्राद्वारे नोकरी व पिोन्नती ममळववल्याचे तनििबनास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, नागपरू ववभागाच्या लोकप्रतततनधीींनी दिनाींक २५ सप े्ंबर, 
२०१८ रोजी वा त्यासमुारास िासनास तनवेिन पाठवनू चौकिीची मागणी 
केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन िोषी अधधकाऱ्याींववरूध्ि 
कोणती करवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.सांभाजी पाटील-तनलांगेिर : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) ववभागीय जाती प्रमाणपत्र पडताळणी सममती क्र. २ नागपरू ववभाग, 
चींद्रपरू याींनी त्याींच्या दिनाींक ०२/१२/२०१४ रोजीच्या पत्रान्वये ्ी.पेिापल्लीवार 
याींनी सािर केलेले जात वधैता प्रमाणपत्र क्रमाींक/दिनाींक तनरींक वरील 
स्वाक्षऱ्या तत्कालीन सिस्य व सिस्य सधचव याींच्या मळू स्वाक्षरीिी जुळत 
नसल्याचे व सिरील प्रमाणपत्र खो्े असल्याचे स्पष् होत असल्याचे नमिू 
करुन सींचालनालयाच्यास्तरावरुन फौजिारी कायबवाही करण्याबाबत अमभप्राय 
दिले. सबब याप्रकरणी अधधक चौकिी होणे आवश्यक असल्याने 
्ी.पेिापल्लीवार याींच्याववरुध्ि नागपरू पोलीस स््ेिन येथे दिनाींक 
१९/०८/२०१८ रोजी अप क्र. ३३०/१८ कलम ४२०, ४६८, ४७१ भािींवव सहकलम 
११ महाराषट्र कास्् सद ब्कफके् अधधतनयम २००० अन्वये तनयममत गनु्हा 
िाखल करण्यात आला आहे. सिर गनु्ह्याचा तपास सरुु आहे. 
 ्ी.उमाजी पनुव्कर याींनी ्ी.िामोिर मिवन्ना पेिापल्लीवार 
(्ी.सभुाष पेिापल्लीवार), प्राचायब, औद्योधगक प्रमिक्षण सींस्था, राजुरा, 
डिज.चींद्रपरू याींनी खोट्या जात वधैता प्रमाणपत्रावर वगब-३ पिाची नोकरी व 
वगब-१ पिापयांत ४ पिोन्नत्या ममळवल्यामळेु त्याींच्याववरुध्ि कारवाई 
होणेबाबत मा.उपलोकायकु्त याींच्याकड े तक्रार िाखल केली होती. सिर 
तक्रारीच्या अनषुींगाने दिनाींक २८/०८/२०१८ रोजी झालेल्या सनुावणीअींती 
्ी.पेिापल्लीवार याींच्याववरुध्ि एफ.आय.आर. नोंिववण्यात आला असेल तर 
सामान्य प्रिासन ववभाग, मींत्रालय याींचा सल्ला रे्वनू पढुील योग्य ती 
कायबवाही त्याींच्याववरुध्ि करण्यात यावी, असे तनिेि मा.उपलोकायकु्त याींनी 
दिले आहेत. प्रस्ततु ववषय हा सामाडिजक न्याय व वविषे सहाय्य तसेच 
सामान्य प्रिासन ववभागािी सींबींधधत असल्याने मा.उपलोकायकु्त याींनी 
दिलेल्या तनिेिानसुार याबाबत सामाडिजक न्याय व वविषे सहाय्य तसेच 
सामान्य प्रिासन ववभागाच ेअमभप्राय रे्वनू पढुील कायबवाही करण्यात येईल. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 

----------------- 
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िाळूज महानगर (षरांगाबाद) पररसराि शसडिो प्रशासनाने उभारलेल्या 
दोन शमनी क्रीडा सांिुलाची दरुिस्था झाल्याबाबि 

  

(७७) * ४४९७० श्री.सतिश चव्हाण, श्री.विक्रम िाळे, श्री.अब्दलु्लाखान दरुााणी : 
सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) वाळूज महानगर (औरींगाबाि) पररसरात मसडको प्रिासनाने लाखो रुपये 
खचब करुन उभारण्यात आलेल्या िोन ममनी क्रीडा सींकुलाची िोन वषाबतच 
िरुवस्था झाली असनू तथेील डबल/मस ींगलबार व जॉधग ींग टॅ्रक पणूबपणे 
नािरुुस्त असनू सींपणूब मिैानात गवत/का्ेरी झूडपे मोठ्या प्रमाणात वाढल्याने 
सींकुलात खळेाडू ऐवजी जनावरे व सरपडणाऱ्या प्राण्याींचा वावर वाढला 
असल्याचे तनििबनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, औरींगाबाि पररसरात राषट्रीय व आींतरराषट्रीय िजाबचे अनेक 
उद्योन्मखु खळेाडू असनू त्याींना योग्य सोई-सवुवधा ममळत नसल्याने 
खेळाडूींचा भ्रम तनराि होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सिर िोन्ही क्रीडा सींकुलाची मसडको प्रिासनाने त्वरीत िरुुस्ती 
व िेखभाल करण्यासाठी िासनाने कोणती कायबवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२) हे खरे नाही. 
 वाळूज महानगर प्रकल्पाकरीता मसडकोची वविषे तनयोजन प्राधधकरण 
म्हणून तनयकु्ती करण्यात आली आहे. वाळूज प्रकल्पाच्या मींजूर ववकास 
आराखड्याच्या नगर-१ मध्ये २ व नगर-४ मध्ये १ असे ३ ममनी क्रीडा सींकुल 
उभारुन फेब्रवुारी, २०१८ मध्ये पणूब करण्यात आले आहेत. क्रीडा सींकुलात 
गवत व झुडपे वाढल्याचे मसडको प्रिासनाच्या तनििबनास आल्यानींतर 
वाढलेली गवत व झुडपे काढणे व िैनींदिन साफसफाई करण्यात येत आहे. 
 सिर क्रीडा सींकुलाींमध्ये बहुउद्देिीय इमारतीींसह एसडब्लडूी ड्रने, 
जॉधग ींग टॅ्रक, योगासनाकरीता जागा व पथदिवे/ववद्यतुीकरण इ. सवुवधा 
उपलब्ध करुन िेण्यात आल्या आहेत. 
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(३) क्रीडा सींकुलाींच्या िेखभालीकरीता स्थातनक नोंिणीकृत सींस्थाींना “ना नफा 
ना तो्ा” या तत्त्वावर अ्ी व ितीच्या अधीन राहून मसडकोमाफब त 
प्रस्ताववत करण्यात आले आहे. 
 िरम्यानच्या कालावधीत सिर कक्रडा सींकुलाींची स्थातनक अज्ञात 
समाजकीं ्काींनी नासधुस करुन ववद्यतु सादहत्य, मखु्य प्रवेिव्िाराची चोरी 
केल्यामळेु स्थातनक पोलीस स््ेिनमध्ये तक्रार िाखल करण्यात आली आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

िल्याण-डोंबबिली महापाशलिेची थिबािीदाराांनी  
िोटयिधी रुपयाांचा िर थिविल्याबाबि 

  

(७८) * ४३९७६ अॅड.अतनल परब : सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) कल्याण-डोंत्रबवली महापामलकेने सवब सोयी-सवुवधा परुवनूही कर न 
भरणाऱ् या जवळजवळ िोन हजार थकबाकीिाराींची ३८३ को्ी १५ लाख 
रुपयाींची थकबाकी असल्याचे नकुतचे माहे सप े्ंबर, २०१८ मध्ये वा 
त्यािरम्यान तनििबनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कल्याण-डोंत्रबवली महापामलकेने मालमत्ता कर आणण ओपन 
लँड ्ॅक्सची थकीत वसलुी करण्याकरीता अभय योजना लाग ूकेली आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सिर अभय योजनेंतगबत आतापयांत ककती लाखाींचा तनधी 
महापामलकेत जमा झाला असनू थकबाकीिाराींकडून कर वसलु करण्याबाबत 
िासनस्तरावर कोणती कायबवाही करण्यात आली वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१) कल्याण-डोंत्रबवली महानगरपामलका क्षेत्रात जमीन 
ममळकत धारकाींची सींख्या १२९६ असनू इमारत ममळकत धारकाींची सींख्या 
२,५२,११८ अिी एकूण २,५३,४१४ ममळकत धारकाींची सींख्या आहे. 
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माहे ऑगस््, २०१८ अखेर जमीन व इमारत ममळकतधारकाींकडून 
मालमत्ता करापो्ी एकूण येणे रक्कम रुपये १०१८.४७ को्ी इतकी आहे. 

सिर रकमेपकैी जमीन ममळकत धारकाींकडून येणे रक्कम रुपये 
४७७.४५ को्ी आहे, तर इमारत ममळकत धारकाींकडून येणे रक्कम रुपये 
५४१.०२ को्ी आहे, ही वस्तडुिस्थती आहे. 
(२) महाराषट्र महानगरपामलका अधधतनयमातील प्रकरण आठ कराधान 
तनयमातील तनयम क्र. ५१ नसुार आयकु्ताींस स्वेच्छा तनणबयानसुार तनयम क्र. 
४१ अन्वये िास्ती (िींड/व्याज) ककीं वा तनयम ५० अन्वये फी पणूबत: ककीं वा 
अींित: माफ करण्याची तरतिू आहे. 

िास्ती (िींड/व्याज) माफीची अभय योजना लाग ूकरणेस सवबसाधारण 
सभेने ठराव क्र. १०६, दिनाींक २५/०१/२०१८ अन्वये मान्यता दिलेली आहे. 

तनयम ४१ खालील िास्ती (िींड/व्याज) अींित: माफीची योजना सवब 
जमीन व इमारत ममळकत धारकाींना दिनाींक १८/०९/२०१८ त े दिनाींक 
३०/११/२०१८ या कालावधीकरीता लाग ूकरण्यात आली, हे खरे आहे. 
(३) अभय योजनेंतगबत दिनाींक १८/०९/२०१८ त े दिनाींक ३१/१०/२०१८ पयांत 
रक्कम रुपये ४९.४० को्ी वसलू करण्यात आलेले आहेत. 

अभय योजनेचा कालावधी सींपषु्ात आल्यानींतर महाराषट्र 
महानगरपामलका अधधतनयमातील कलम १२८ च्या तरतिूीनसुार मालमत्ता 
कर वसलुीच्या अनषुींगाने आवश्यक ती सक्त कारवाई करण्यात येणार 
असल्याचे कल्याण-डोंत्रबवली महानगरपामलकेने कळववल ेआहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

मुांबई मनपाच्या शाळेि विद्याथी पटसांख्या शून्यािर आल्याबाबि 
  

(७९) * ४४१५७ श्री.अशोि ऊफा  भाई जगिाप, श्री.शरद रणवपस,े श्री.रामहरी 
रुपनिर : सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबई महानगरपामलकेच्या िाळेत ववद्याथी सींख्या वाढववण्यासाठी अनेक 
उपक्रम राबववण्यात येत असनूही गत पाच वषाबत पडिश्चम उपनगरातील काही 
मराठी िाळाींची प्सींख्या िनू्यावर आल्याने सिर िाळाींचे अन्य िाळेत 
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ववमलनीकरण करण्याचा तनणबय मुींबई मनपाने रे्तला असल्याचे दिनाींक    
२४ ऑगस््, २०१८ रोजी वा त्यासमुारास तनििबनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, मुींबई मनपा िाळाींतील प्सींख्या वाढववण्यासाठी 
झोपडपट्टयामध्ये ववद्यार्थयाबच्या र्रोर्री जाऊन मन वळववण्याच ेप्रयत्न करणे 
तसेच चावडी सभा रे्ऊन पामलका िाळाींच े महत्व प्ववण्याकरीता प्रयत्न 
करणे अिा सचूनाींच्या प्रस्तावाींना मुींबई मनपाकडून मान्यता न ममळाल्याने 
काींही िाळाींचे ववमलनीकरण करण्याची नामषुकी मुींबई मनपावर आल्याच े
तनििबनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मुींबई मनपाच्या िाळेतील ववद्याथी प्सींख्या वाढववण्याबाबत 
िासनाने चौकिी करुन कोणती कायबवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१) बहृन्मुींबई महानगरपामलकेच्या प्सींख्या िनू्य 
झालेल्या मराठी िाळाींच्या ववलीतनकरणाच्या ठरावास दिनाींक २७/०९/२०१८ 
रोजी मिक्षण सममतीची कायोत्तर मींजुरी ममळाल्याच े महानगरपामलकेमाफब त 
कळववण्यात आले आहे. 
(२) व (३) बहृन्मुींबई महानगरपामलकेच्या िाळेतील ववद्याथी प्सींख्या 
वाढववण्यासाठी महानगरपामलकेमाफब त खालीलप्रमाणे उपाययोजना करण्यात 
आल्या/येत आहेत :- 
 

• प्रत्येक मनपा िाळेतील मिक्षक प् नोंिणी पींधरवड्यात र्रोर्री 
जाऊन सवब माध्यमातील िाळाींमध्ये ववद्यार्थयाांना िाखल करण्यास 
तनयोडिजत प्रयत्न करतात. 

• पालक सभाींमध्ये/िाळा व्यवस्थापन सममती सभाींमध्ये मातभृाषतेनू 
मिक्षण रे्ण्यास प्रवतृ्त केले जात.े 

• पालकाींचा इींग्रजी माध्यमाकड े वाढलेला कल लक्षात रे्ता, मराठी 
माध्यमाच्या िाळाींमधून सेमी इींग्रजी अध्यापन सरुु करण्यात आले 
आहे. 
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• महानगरपामलका िाळाींमधील ववद्यार्थयाांची गळती थाींबववण्यासाठी 
िकै्षणणक सादहत्य, वह्या इत्यािी २७ वस्तूींचे मोफत वा्प, 
ववद्याथींनीींना उपडिस्थती भत्ता (मिुतठेव), ववद्यार्थयाांना मोफत बस 
प्रवास, मोफत पाठयपसु्तके, िालेय आरोग्य कायबक्रम इत्यािी तसेच 
िासनाने तनिेमित केलेले उपक्रम, िालेय पोषण आहार, सींगणक 
प्रमिक्षण, िाळा व्यवस्थापन सममतीमाफब त जनजागतृी राबववण्यात 
येत आहे. 

• मनपा िाळाींचा िजाब उींचावण्यासाठी व्हच्युबअल क्लासरुम, िाळा 
सधुार प्रकल्प, िाळाींतील वाचनालये, िालेय इमारतीींची िरुुस्ती, 
िजोन्नती व पनुबाांधणी, प्राथममक मिक्षक प्रमिक्षण कें द्र यासारख्या 
उपाययोजना सरुु करण्यात आल्या आहेत. 

(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 
----------------- 

  
महाराष्ट्र राज्य लोिसेिा आयोगामाफा ि उपस्जल्हाधधिारी पदासाठी 

घेण्याि आलेल्या मुख्य पररक्षेिील पा् उमेदिाराांना  
तनयुक्िी प् अदा िरण्याबाबि 

  

(८०) * ४४८२० अॅड.तनरांजन डािखरे : सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) महाराषट्र राज्य लोकसवेा आयोगामाफब त उपडिजल्हाधधकारी पिाकरीता ३७७ 
जागाींसाठी माहे सप े्ंबर, २०१७ मध्ये रे्ण्यात आलेल्या मखु्य पररक्षेचा 
तनकाल माहे म,े २०१८ च्या अखेरीस जाहीर करुन ३७७ उमेिवाराींची यािी 
जाहीर करण्यात आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर तनकालाबाबत काही उमेिवाराींनी आक्षेप रे्तल्याने उक्त 
प्रकरणी न्यायालयाने सनुावणी िरम्यान िासनाला भमूमका स्पष् करण्यास 
साींधगतली असनू अद्याप िासनाने भमूमका स्पष् न करता अींततम तनकाल 
लागेपयांत कोणत्याही उमेिवाराला तनयकु्ती न िेण्याचा तनणबय रे्तल्याच े
तनििबनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, राज्य सेवा परीक्षा उत्तीणब उमेिवाराींपकैी न्यायालयीन आक्षेप 
असलेल्या उमेिवाराींची तनयकु्ती न करता इतर पात्र उमेिवाराींना तनयकु्ती पत्र 
अिा करून त्याींना प्रमिक्षणासाठी पाठववण्याबाबत लोकप्रतततनधीींनी 
मा.मखु्यमींत्री याींना दिनाींक ०७ सप े्ंबर, २०१८ रोजी तनवेिन िेऊन मागणी 
केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन कोणता तनणबय रे्तला 
वा रे्ण्यात येत आहे व त्याचे स्वरुप काय आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१) होय. 
(२), (३), (४) व (५) सिर तनकालाबाबत मा.उच्च न्यायालय याींनी दिलले्या 
तनिेिाींस अनसुरुन उमेिवाराींना तनयकु्ती न िेण्याचा तनणबय रे्ण्यात आला 
आहे. या प्रकरणी िासनाने आपली भमूमका महाधधवक्ता याींचेमाफब त दिनाींक 
२८/०९/२०१८ रोजी स्पष् केली आहे. िरम्यान मिफारस प्रापत उमेिवाराींपकैी 
आक्षेप नसलेल्या उमेिवाराींना तनयकु्ती िेण्याबाबत काही उमेिवाराींनी दिनाींक 
१ सप े्ंबर, २०१८ तसेच ७ सप े्ंबर, २०१८ रोजी िासनास तनवेिन सािर केले 
आहे. तथावप, सिर प्रकरण न्यायप्रववष् असल्याने िासनस्तरावरुन 
सद्य:डिस्थतीत कोणताही तनणबय रे्णे िक्य नाही. या प्रकरणी मा.उच्च 
न्यायालयाचे आिेि प्रापत होताच त्यानषुींगाने पढुील कायबवाही करण्याचे 
तनयोडिजत आहे. 

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

मुांबई येथील गेट िे ऑफ इांडडया पररसरािील जल पयाटनासाठी 
आिषाण स्थान असलेल्या धक्िा क्रमाांि २ जेट्टी खचल्याबाबि 

  

(८१) * ४४९३२ श्री.अमररशभाई पटेल, श्री.शरद रणवपस,े श्री.रामहरी रुपनिर : 
सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबई येथील गे् वे ऑफ इींडडया पररसरातील जल पयब् नासाठी आकषबण 
स्थान असलेल्या धक्का क्रमाींक २ जेट्टी खचून िोन मदहन्याहून अधधक 
कालावधी लो्ला असनूही खचलेल्या धक्काच्या िरुुस्तीसाठी मुींबई 
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महानगरपामलकेने अियापही आवश्यक उपाययोजना केली नसल्याचे माहे 
सप े्ंबर, २०१८ मध्ये वा त्यािरम्यान तनििबनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, उक्त पररसरात पावसाच े पाणी साचू नये याकरीता 
महापामलकेने उभारलेल्या पजबन्य जलवादहन्याींमधून वाहणारे पाणी धक्का 
क्रमाींक २ खालील मोठ्या वादहनीच्या माध्यमातनू समदु्रात सोडले जात,े हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सिर परुातन वास्त ू जतन करण्याकरीता िासनाने त्वरीत 
कोणती आवश्यक कायबवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१) हे अींित: खरे आहे. 
 धक्का क्रमाींक २ च्या लगतच्या पषृठभागावर स्वामी वववेकानींिाींच्या 
पतुळयाजवळ बहृन्मुींबई महानगरपामलकेच्या अखत्याररतील जमीन खचली 
होती ही वस्तडुिस्थती आहे. 
(२) गे् वे ऑफ इींडडयाच्या पररसरात पजबन्य जलवादहन्याींमधून वाहणारे 
पाणी धक्का क्रमाींक २ च्या खालनू वाहत नसल्याच े महानगरपामलकेमाफब त 
कळववण्यात आले आहे.  
(३) गे् वे ऑफ इींडडया येथे खड्डा पडलेल्या दठकाणची बहृन्मुींबई 
महानगरपामलकेमाफब त दिनाींक २८/०६/२०१८ रोजी पाहणी करण्यात आली. 
 महानगरपामलकेमाफब त खड्डा भरुन व लाद्या बसवनू सिर काम 
दिनाींक ११/०९/२०१८ रोजी पणूब करण्यात आले. 
 सिर खड्डा भरण्याच े काम करताना सिर दठकाणी पणूब उत्खनन 
करण्यात आले. त्यावेळी खड्डयाच्या खाली वापरात नसलेली पोकळी/वादहनी 
असल्याचे महानगरपामलकेच्या तनििबनास आले. 
 सिर पोकळी/वादहनी बहृन्मुींबई महानगरपामलकेमाफब त बींि करण्यात 
आली आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
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पुणे शहरािील िचऱ्यािर प्रकक्रया (बायोमायतनांग प्रकक्रया)  
िरण्यासाठी तनविदा प्रकक्रयेि गैरव्यिहार झाल्याबाबि 

  

(८२) * ४५२८१ श्री.अतनल भोसले, श्री.विक्रम िाळे : सन्माननीय मखु्यमा्ं ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पणेु िहरातील ९ त े १० लाख ्न कचऱ्याींवर प्रकक्रया (बायोमायतन ींग 
प्रकक्रया) करुन कचऱ्याची ववल्हेवा् लावनू २० एकर जागा ररकामी 
करण्यासाठी ९० को्ी रुपयाींच्या तनवविा प्रकक्रयेतील तनवविाींमधील अ्ी, 
ितीमध्ये काही कीं पन्याींच्या फायियासाठी बायोमायतनींगचे काम केल्याच्या 
अनभुवाचा उल्लेख न केल्याने अनभुव नसलेल्या कीं पनीला काम िेण्याचा 
प्रस्ताव िासनाने तयार केला असनू तनवविा प्रकक्रयेत गरैव्यवहार झाल्याची 
बाब माहे सप े्ंबर, २०१८ मध्ये वा त्यािरम्यान तनििबनास आली आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत 
काय आढळून आले व तद्नसुार िोषी पणेु महानगरपामलकेच े अधधकारी व 
सींबींधधत ववभाग याींच्यावर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२)  

• याबाबत दिनाींक २१/०९/२०१८ रोजी िै.लोकसत्ता या वतृ्तपत्रामध्ये 
बातमी आली होती हे खरे आहे. 

• उरूळी-फुरसुींगी कचरा डपेो येथील मोठ्या प्रमाणावर जमा होणाऱ्या 
कचऱ्याची ववल्हेवा् लावण्यासाठी मा.राषट्रीय हरीत लवाि 
न्यायालयाने दिनाींक १८/०९/२०१७ व १९/०७/२०१८ रोजी बायोमायतन ींग 
प्रकक्रया करणेबाबत आिेि दिले होत.े  

• त्यास अनसुरून बी-२ पध्ितीने दिनाींक २६/०७/२०१८ रोजी जादहरात 
िेऊन तनवविा प्रक्रीया राबववणेत आली. 

• या तनवविेत प्रत्यक्ष ३ ठेकेिाराींनी सहभाग रे्तला होता .त्यापकैी 
फक्त सेव्ह एनव्हायनबमें् या सींस्थकेड े बायोमायतनींगचा अनभुव 
होता. 
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• मे.भमूी ग्रीन या सींस्थेकड ेबायोमायतनींगचा अनभुव नव्हाता तथावप, 
तनवविेतील अ्ीनसुार १,०८,८२२ मे.्न इतका र्नकचरा हाताळणी 
(प्रकक्रया) केली असल्याबाबतचा अनभुव असल्याने तसेच या 
प्रकल्पाकरीता सिर कीं पनीकडून सवाबत कमी िर म्हणजेच रुपये 
६४६/- प्रतत मे.्न या िराने रुपये ५८,१४,००,०००/- इतकी े्ंडर 
रक्कम प्रापत झाल्याने सिर कीं पनीची मिफारस केली असल्याचे पणेु 
महानगरपामलकेने कळववले आहे.  

• मे.भमूी ग्रीन एनजी याींना कामाच े कायाबिेि दिनाींक ०१/११/२०१८ 
रोजी िेण्यात आलेले आहेत. 

• उपरोक्त वस्तडुिस्थती व पणेु महानगरपामलकेचा अहवाल तपासला 
असता बायोमायतनींगच्या कामाचा अनभुव नसलेल्या सींस्थेस सिरच्या 
कामाचे कायाबिेि िेण्यात आलेले आहेत, ही वस्तडुिस्थती आहे.  

• बायोमायतनींगच्या कामाचा अनभुव नसलेल्या कीं पनीस सिर कामाच े
कायाबिेि का िेण्यात आले याबाबत खुलासा सािर करण्याचे आिेि 
आयकु्त, पणेु महानगरपामलका याींना िेण्यात आलेले आहेत. सिर 
खुलासा प्रापत झाल्यानींतर याप्रकरणी पढुील आवश्यक कायबवाही 
करण्याचे प्रायोजन आहे. 

• बायोमायतनींग कामाची व्यापती ववचारात रे्ऊन जुना कचरा 
साठववलेल्या जागेपकैी ककमान ९० ्क्के जागा पनुप्राबपत करून 
रे्ण्याची जबाबिारी सींबींधधत स्थातनक स्वराज्य सींस्थचेी राहील असे 
धोरण दिनाींक १३/११/२०१८ च्या िासन तनणबयान्वये तनडिश्चत केल े
आहे.  

(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 
----------------- 

  
मुांबईिील अनेि पोलीस ठाण्याबाहेर रस्त्यािर िसचे फुटपाथिर 
गुन्हयाि पिडण्याि आलेली िाहने उभी िेली जाि असल्याबाबि 

  

(८३) * ४४२८८ डॉ.(श्रीमिी) मतनषा िायांदे : सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) मुींबईतील अनेक पोलीस ठाण्याबाहेर रस्त्यावर तसेच फु्पाथवर गनु्हयात 
पकडण्यात आललेी वाहने उभी करण्यात येत असल्याचे माहे सप े्ंबर, २०१८ 
मध्ये वा त्यािरम्यान तनििबनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर गींजलेल्या, खराब झालेल्या वाहनाींमळेु पावसाळयात 
पावसाचे पाणी जमा होऊन त्यादठकाणी र्ाणीचे साम्राज्य तनमाबण होऊन 
डासाचा प्रािभुाबव होत असल्याने रोगराई पसरत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत िासनाने पाहणी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले व तद्नसुार उपरोक्त वाहने तात्काळ ह्ववण्याबाबत 
िासनस्तरावर काय कायबवाही करण्यात आली वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे नाही. 
 बहृन्मुींबई पोलीस आयकु्तालयाच्या कायबक्षेत्रातील पोलीस ठाण्यातनु 
गनु्हाच्या तपासाकरीता ताब्यात रे्ण्यात आलेली वाहने पोलीस ठाण्याच्या 
आवारात ककीं वा बाहेरील मोकळया जागेत उभी केली जातात. परींत,ु तपास 
पणूब होताच कायिेिीर कायबवाही पणूब करुन सिरची वाहने मालकाींच्या 
ताब्यात दिली जातात. 
 ज्या प्रकरणाींमध्ये न्यायालयीन प्रकक्रयेस उिीर लागणार असेल अिा 
प्रकरणातील वाहने माहुल गाव येथील पोलीस डींवप ींग याडब येथे सरुक्षक्षतपणे 
ठेवण्यात येतात. 
(२) हे खरे नाही. 
 बहृन्मुींबई पोलीस आयकु्तालयाच्या कायबक्षेत्रातील पोलीस ठाण्यातनु 
गनु्हाच्या तपासाकरीता ताब्यात रे्ण्यात आलेल्या वाहनाींमळेु पोलीस ठाणे 
तसेच लगतच्या पररसरात र्ाणीच े साम्राज्य तनमाबण होऊ नये याकरीता 
तनयममतपणे साफसफाई करण्यात येत.े तसेच अिा दठकाणी जींतसुींसगब ककीं वा 
डासाींचा प्रािभुाबव होऊ नये म्हणुन महानगरपामलका कमबचाऱ्याींकडून वेळोवेळी 
कक्कनािकाींची फवारणी करवनू रे्ण्यात येत.े 
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(३) बहृन्मुींबई पोलीस आयकु्तालयाच्या कायबक्षते्रातील पोलीस ठाण्यातनु 
गनु्हाच्या तपासाकरीता ताब्यात रे्ण्यात आलेली वाहने मालकाींच्या ताब्यात 
िेणे अथवा डींवप ींग याडबमध्ये जमा करणे इत्यािी योग्य ती कायिेिीर 
कायबवाही त्वररत करण्याबाबत सींबींधधत पोलीस ठाण्याींना सचूना िेण्यात 
आल्या आहेत. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

बाशी (स्ज.सोलापूर) येथील उपविभागीय पोलीस अधधिारी 
िायाालयाच्या इमारिीचा प्रस्िाि प्रलांबबि असल्याबाबि 

  

(८४) * ४४५२७ श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.अशोि ऊफा  भाई जगिाप, श्री.शरद 
रणवपसे, श्री.आनांदराि पाटील, अॅड.हुस्नबान ू खशलफे, श्री.जनादान चाांदरूिर, 
आकिा .अनांि गाडगीळ, श्री.हररशस ांग राठोड, प्रा.जोगेन्द्र ििाड,े डॉ.सधुीर िाांबे : 
सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) बािी (डिज.सोलापरू) येथील गत २४ वषाबपासनू भाडतेत्वावरील जागेत 
चालणाऱ्या उपववभागीय पोलीस अधधकारी कायाबलयाच्या इमारतीचा प्रस्ताव 
प्रलींत्रबत असल्याचे दिनाींक १८ सप े्ंबर, २०१८ रोजी वा त्यासमुारास 
तनििबनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर इमारतीचा प्रस्ताव वारींवार िासनाकड ेपाठवनूही अद्याप 
कोणतीच कायबवाही केली नसल्यामळेु उक्त इमारतीचा आराखडा १२ 
लाखाींवरुन आता ८६ लाखाींवर गेला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रस्तावास मान्यता न िेण्याची कारणे काय आहेत, 
(४) तसेच उक्त प्रकरणाची िासनाने चौकिी करून उपववभागीय पोलीस 
अधधकारी कायाबलयाची इमारत त्वरीत बाींधण्याबाबत कोणती कायबवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१), (२), (३) व (४) उपववभागीय पोलीस अधधकारी, 
बािी ववभाग, बािी याींच्याकरीता तनयींत्रण कक्षासदहत प्रिासकीय इमारतीच े
बाींधकाम करण्याकरीता प्रिासकीय मान्यता व तनधी ममळण्याचा प्रस्ताव 
प्रापत झाला होता. तथावप, कायबकारी अमभयींता, सावबजतनक बाींधकाम ववभाग, 
सोलापरू याींनी बाींधकामासाठीच्या खचाबत वाढ झालेली असल्यामळेु अततररक्त 
तनधीची आवश्यकता आहे, असे पोलीस अधीक्षक, सोलापरू याींना कळववले. 
त्यानसुार पोलीस अधीक्षक, सोलापरू याींनी सधुाररत अींिाजपत्रक रुपये ११५.२२ 
लक्षचा प्रस्ताव पोलीस महासींचालक कायाबलयास सािर केलेला आहे. सिर 
प्रस्ताव कायबवाहीधीन आहे. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
  
मुांबईिील झोपडपट्टयाांमध्ये कफरुन आरोग्याबाबि सिेक्षण िरणाऱ् या 

आरोग्य सेवििाांच्या मागण्याबाबि 
  

(८५) * ४५१९६ श्री.प्रविण दरेिर, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.विजय ऊफा  भाई 
धगरिर, श्री.नागोराि गाणार : सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) मुींबईतील झोपडपट्टयाींमध्ये कफरुन आरोग्याबाबत सवेक्षण करणाऱ् या चार 
हजार आरोग्य सेववका माहे ऑगस््, २०१८ मध्ये वा त्यािरम्यान आपल्या 
ववववध मागण्याकरीता बेमिुत सींपावर गेल्या, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या आरोग्य सेववकाींच्या मागण्याींच ेस्वरुप काय आहे, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीच् या 
अनषुींगाने मागण्यासींिभाबत कोणता तनणबय रे्तला व रे्ण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२) मुींबईतील झोपडपट्टयाींमध्ये कफरुन 
आरोग्याबाबत सवेक्षण करणाऱ्या आरोग्य सेववका माहे ऑगस््, २०१८ मध्ये 
बेमिुत सींपावर गेल्या नसल्याचे बहृन्मुींबई महानगरपामलकेने कळववले आहे. 
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 तथावप, मदहला आरोग्य स्वयींसेववकाींनी ककमान वेतन, प्रसतुी रजा, 
भववषय तनवाबह तनधी, ककमान र्रभाड े भत्ता, उपिान इत्यािी लाभ 
ममळण्याबाबतच ेतनवेिन बहृन्मुींबई महानगरपामलकेकड ेदिले आहे. 
(३) मदहला आरोग्य स्वयींसेववकाींना कामगार िजाब िेण्याबाबतच े प्रकरण 
मा.सवोच्च न्यायालयामध्ये न्यायप्रववष् आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

मुांबई महापाशलिेच्या सायन रुग्णालयाि रुग्णाांना लााँड्रीमधनू िपड े
धिुून न शमळाल्याने ४० शस््कक्रया रद्द िराव्या लागल्याबाबि 

  

(८६) * ४५१०२ श्री.बाळाराम पाटील : सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबई महापामलकेच्या सायन रुग्णालयात रुग्णाींना लाँड्रीतनू कपड ेधुवनू न 
ममळाल्याने दिनाींक २४ सप े्ंबर, २०१८ रोजी तब्बल ४० िस्त्रकक्रया रद्द 
कराव्या लागण्याची वेळ रुग्णालय प्रिासनावर ओढवली असल्याचे तनििबनास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त दिविी होणाऱ्या िस्त्रकक्रयाींसाठी रुग्णाींना ३ मदहन्यापवूी 
तारखा िेण्यात आल्या होत्या आता पनु्हा नवीन तारखा कधी ममळतील 
ह्याची मादहतीही प्रिासन िेत नसल्याने रुग्णाींच्या नातवेाईकाींमध्ये असींतोष 
पसरला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, िस्त्रकक्रयेिरम्यान सींसगब होऊ नये यासाठी रुग्णाींना स्वच्छ 
कपड े आवश्यक असतात व त े न ममळाल्याने यरुोलॉजी, ऑ ींरथोपेडीक, 
न्यरूालॉजी आणण जनरल िस्त्रकक्रया ववभागातील ४० िस्त्रकक्रया रद्द कराव्या 
लागल्या आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणाची िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत 
काय आढळून आले व त्यानसुार कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१), (२) व (३) सायन येथील लोकमान्य द्ळक 
रुग्णालयात िल्यिस्त्रकक्रयागार ववभागातील ७ व मतु्ररोग िल्यिस्त्रकक्रयागार 
ववभागातील ८ अिा एकूण १५ िस्त्रकक्रया, त्या ववभागात िस्त्रकक्रयागार वस्त्र े
महानगरपामलका ववद्यतु धुलाई कें द्राकडून वेळेवर धवुनू न ममळाल्याने रद्द 
कराव्या लागल्या ही वस्तडुिस्थती आहे. 
 सिर रुग्णालयात िरवषी २५ त े२७ हजार छो्या व २४ त े२५ हजार 
मोठ्या िस्त्रकक्रया करण्यात येतात. 
 सिर रुग्णालयात दिनाींक २४ सप े्ंबर, २०१८ रोजी एकूण ५९ मोठ्या 
व १५ छोट्या िस्त्रकक्रयाींचे तनयोजन करण्यात आले होते, त्यापकैी ३५ मोठ्या 
व १५ छो्या िस्त्रकक्रया ववदहत वेळेत पार पडल्या. 
 उवबररत २४ मोठ्या िस्त्रकक्रयाींपकैी २ रुग्ण रुग्णालयात िाखल झाले 
नाहीत. तसेच, त्या दिविी तनयोडिजत करण्यात आलेल्या िस्त्रकक्रया 
लाींबल्यामळेु व वेळेच्या अभावामळेु ७ िस्त्रकक्रया रद्द करण्यात आल्या. 
 िस्त्रकक्रयागार वस्त्राींअभावी रद्द झालेल्या १५ िस्त्रकक्रयाींपकैी १३ 
िस्त्रकक्रया दिनाींक २२/१०/२०१८ पयांत पार पाडण्यात आल्या आहेत व 
रुग्णालयात रुग्ण िाखल न झाल्यामळेु उवबररत िोन िस्त्रकक्रया प्रलींत्रबत 
आहेत. 
(४) सिर प्रकरणी बहृन्मुींबई महानगरपामलकेमाफब त चौकिी करण्यात आलेली 
नाही. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

राज्य रस्िे वििास महामांडळाच ेमाजी व्यिस्थापिीय सांचालि  
याांनी िेलेल्या गैरव्यिहाराबाबि 

  

(८७) * ४४८४५ प्रा.जोगेन्द्र ििाड े: िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि ३९७१४ ला ददनाांि 
७ माचा, २०१८ रोजी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभााि सन्माननीय मखु्यमा्ं ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्य रस्त ेववकास महामींडळाचे माजी व्यवस्थापकीय सींचालक याींच्यावर 
झालेल्या गरैव्यवहाराच्या आरोपाच्या अनषुींगाने चौकिी करण्यासाठी माजी 
मखु्य सधचव याींच्या अध्यक्षतखेाली सममती नेमण्यात आली असनू चौकिी 
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सममतीचा अहवाल िासनास प्रापत झाला असनू सिर अहवाल पढुील 
कायबवाहीसाठी िासनाच्या ववचाराधीन आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर अहवाल प्रापत होऊन जवळपास ९ मदहन्याींचा कालावधी 
उल्ूनही िासनाने उक्त माजी व्यवस्थापकीय सींचालकाववरुध्ि कोणतीही 
कारवाई केलेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन माजी 
व्यवस्थापकीय सींचालकाववरुध्ि कारवाई करण्याबाबत कोणत्या स्वरुपाची 
कायबवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१) होय. 
(२) व (३) चौकिी सममतीने दिलेल्या अहवालानसुार सिर अधधकाऱ्याववरुध्ि 
चौकिी सममतीच्या कायबकक्षेत असलेल्या आरोपाची सत्यता तनषपन्न होत 
नसल्याचे तनििबनास आले.  
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

धळेु येथील शहर पोलीस ठाण्याच ेविभाजन होणेबाबि 
  

(८८) * ४५०३७ श्रीमिी स्स्मिा िाघ : सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) धुळे येथील िहर पोलीस ठाण्याचे ववभाजन करण्याचा प्रस्ताव िासनाकड े
प्रलींत्रबत असल्याचे माहे जलु,ै २०१८ मध्ये वा त्यािरम्यान तनििबनात आल े
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर प्रस्ताव प्रलींत्रबत असल्याची कारणे काय असनू उक्त 
प्रकरणी िासनस्तरावरून कोणती कायबवाही करण्यात आली वा येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२) धळेु िहर पोलीस ठाण्याच ेववभाजन करून 
नवीन स्वतींत्र मोगलाई पोलीस ठाणे तनमाबण करण्यासाठीचा सधुाररत प्रस्ताव 
सािर करण्याबाबत पोलीस अधीक्षक, धुळे याींना पोलीस महासींचालक 
कायाबलयाने कळववले आहे. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

अिोला शहरािील वििास िामाांिरीिा महापाशलिेि  
सक्षम अधधिारी उपलब्ध नसल्याबाबि 

  

(८९) * ४४४७० श्री.गोवपकिशन बाजोरीया : सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अकोला िहरातील ववकास कामाींसाठी िासनाकडून को्यावधीचा तनधी 
प्रापत होवनूही सिर ववकास कामाींवर लक्ष ठेवण्यासाठी महापामलकेत सक्षम 
अधधकारी उपलब्ध नसल्याचे माहे सप े्ंबर, २०१८ मध्ये वा त्यािरम्यान 
तनििबनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सक्षम अधधकारी उपलब्ध नसल्याने ववकास कामे प्रलींत्रबत 
असनू कामाींचा िजाब िेखील खालावत चालला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, महानगरपामलकेतील ररक्त पिे तात्काळ भरण्याबाबत 
िासनस्तरावर काय कायबवाही करण्यात आली वा येत आहे,  
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे नाही. 
(२), (३) व (४) अकोला महानगरपामलकेच्या आस्थापनेवरील प्रतततनयकु्तीवर 
भरावयाच्या मींजूर ०८ पिाींपकैी ०४ अधधकारी कायबरत आहेत. उवबररत ०४ 
अधधकाऱ्याींची पिस्थापना करण्यासींिभाबत सींबींधधत ववभागास सचूना िेण्यात 
आल्या आहेत. 
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तसेच अकोला महानगरपामलकेच्या हद्दीमध्ये सरुु असलेली ववकास 
कामे सरुळीतपणे व ववदहत कालमयाबिेत पणूब होण्याच्यादृष्ीने अकोला 
महानगरपामलकेने मानधन तत्वावर १९, कीं त्रा्ी पध्ितीने ४२ कतनषठ 
अमभयींत े तसेच सेवातनवतृ्त अधधकाऱ्याींमधून उपअमभयींता पिावर व िाखा 
अमभयींता पिावर ७ अधधकारी/कमबचारी कायबरत आहेत. 

उपलब्ध अधधकारी/कमबचारी याींच्यामाफब त महापामलकेचे कायाबलयीन 
कामकाज आणण िहरातील ववकासकाम ेसरुळीतपणे सरुु आहेत. 

महानगरपामलकेचा आस्थापना खचब ३५% च्या मयाबिेत ठेवनू, 
पिभरती सींिभाबत तनणबय रे्ण्यास महानगरपामलका सक्षम आहे. 

 ----------------- 
  
महाराष्ट्र अांधश्रध्दा तनमूालन सशमिीच ेिायााध्यक्ष डॉ.नरेंद्र दाभोलिर ि 

िॉम्रेड गोविांद पानसरे याांच्या हत्येबाबि 
  

(९०) * ४४४३९ श्री.आनांदराि पाटील, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊफा  भाई 
जगिाप, श्री.रामहरी रुपनिर, अॅड.हुस्नबान ू खशलफे, श्री.सभुाष झाांबड, 
श्री.जनादान चाांदरूिर, श्री.हररशस ांग राठोड, प्रा.जोगेन्द्र ििाड,े श्री.चांद्रिाांि 
रघिुांशी : सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात िक्षक्षणेतील ववचारवींत गौरी लींकेि याींच्या हत्येप्रकरणी आरोपीींना 
कनाब्क पोलीस महाराषट्रात येऊन अ्क करुन रे्ऊन गेलेत परींत ु कॉमे्रड 
गोवव ींि पानसरे याींची हत्या करणारे मारेकरी याींना पकडण्यात आले नसल्याने 
मा.मुींबई उच्च न्यायालयाने सीबीआय सहसींचालक व राज्याच्या अततररक्त 
मखु्य सधचवाींना समन्स बजावले असल्याचे माहे जुल,ै २०१८ मध्ये वा 
त्यािरम्यान तनििबनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, महाराषट्र अींध्ध्िा तनमूबलन सममतीचे कायाबध्यक्ष डॉ.नरेंद्र 
िाभोलकर याींच्या हत्ये प्रकरणात सधचन अींिरेु आणण इतर िोर्ाींना अ्क 
केल्याचे दिनाींक २० ऑगस््, २०१८ रोजी वा त्यासमुारास तनििबनास आले 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी अ्क करण्यात आलेल्या गनु्हेगाराींववरुध्ि 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे तसेच प्रश्नोक्त भाग (१) बाबत 
तपास पणूब करण्यास व आरोपीींना पकडण्यास िासनास अपयि येत 
असल्याकारणास्तव कारवाई करण्यात अजून ककती कालावधी लागणार असनू 
यासींिभाबत िासन सववस्तर खुलासा करणार आहे काय, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१) होय, हे खरे आहे. 
 मा.उच्च न्यायालय, मुींबई याींनी सी.बी.आय, सहसींचालक व 
राज्याच्या अततररक्त मखु्य सधचव (गहृ) याींना दिनाींक १७/०७/२०१८ रोजी 
मा.उच्च न्यायालयात उपडिस्थत राहण्यास आिेमित केले होत.े 
(२) व (३) डॉ.नरेंद्र िाभोलकर याींच्या हत्येच्या गनु्ह्याचा तपास सी.बी.आय. 
कडून करण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

यििमाळ शहराला पाणीपुरिठा िरण्यासाठी मांजूर  
अमिृ योजनेच ेिाम पूणा िरण् याबाबि 

  

(९१) * ४४५४६ श्री.हररशस ांग राठोड : सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) यवतमाळ िहराला चोवीस तास पाणीपरुवठा करण्यासाठी िासनाने ३०२ 
को्ीींची अमतृ योजना मींजरू करून सदु्धा ती योजना पणूब न झाल्याचे माहे 
सप े्ंबर, २०१८ मध् ये वा त्यािरम्यान तनििबनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, उक् त योजनेसाठी सींपणूब िहरामध्ये पाईपलाईन ्ाकण्यासाठी 
खड्ड ेकरून ठेवल्यामळेु िहरातील सींपणूब रस्ता धचखलमय झाला असल्याने 
अपर्ाताचे प्रमाण वाढले आहे तसेच रस्ता पवूबवत करण्याची जबाबिारी 
सींबींधधत कीं त्रा्िाराची असताना चार मदहने उल्ूनही रस्त्याचे काम सरुु 
करण्यात आले नसल्याच ेतनििबनास आल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) तसेच, बेंबळा प्रकल्पाचे काम पणूब न झाल्याची कारणे काय आहेत, 
तसेच तथेील पालकमींत्रयाींनी माहे मे, २०१८ अखेरीस सिर काम पणूब होईल 
असे आश्वासन दिले होत,े त्यानसुार यवतमाळकराींना पाणी ममळणे अपेक्षक्षत 
असताना िहराला पाणी न िेण्याची करणे काय आहेत, सिर प्रकल्पाचे पाणी 
केव्हापयांत िेण् यात येईल, 
(४) असल् यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन यवतमाळ िहराला 
पाणीपरुवठा करण्यासाठी मींजूर अमतृ योजनेचे काम पणूब करण् याबाबत तसेच 
नगर पररषिेला आधथबक मित िेऊन नवीन रस्त्याींच े बाींधकाम करण्याबाबत 
कोणती कायबवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१) यवतमाळ िहर पाणीपरुवठा योजना अमतृ 
अमभयानाींतगबत मींजूर असनू, या योजनेच्या मळू करारनाम्यानसुार सिर 
प्रकल्पाची कालमयाबिा ऑक््ोबर, २०१९ पयांत होती. 
 तथावप, सधुारीत करारनाम्यानसुार प्रकल्पाची कालमयाबिा माहे 
ऑगस््, २०१९ अखेर तनडिश्चत करण्यात आली आहे. 
(२) या योजनेत प्रस्ताववत असलेली पाईपलाईन ्ाकत असताना रस्त्यावर 
खड्ड े तनमाबण झालेले होत.े सिरचे खड्ड े कीं त्रा्िारामाफब त वेळोवेळी 
बजुववण्यात आलेले असल्याचे महाराषट्र जीवन प्राधधकरणामाफब त िासनास 
कळववण्यात आले आहे. 
(३)  

• या योजनेंतगबत बेंबळा प्रकल्प उद् भवावरुन पाणीपरुवठा करणेकरीता 
आवश्यक उपाींगाींची कामे पणूब करुन दिनाींक १ जून, २०१८ रोजी सिर 
उध्वबवादहनी कायाबडिन्वत करण्यात आली. 

• तथावप, उध्वबवादहनी कायाबडिन्वत करताना काही पाईपस फु्ल्याने 
सींपणूब पाईपलाईन त्वरीत काढुन नव्याने पाईप लाईन ववनामलु्य 
बिलण्याचे तनिेि महाराषट्र जीवन प्राधधकरणामाफब त कीं त्रा्िारास 
िेण्यात आले आहेत. 

• त्यानसुार नवीन पाईपलाईन ्ाकण्याची कामे कीं त्रा्िारामाफब त सरुु 
केली आहेत. 
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• िरम्यानच्या कालावधीत तनळोणा व चापडोह या स्त्रोतावरुन िहरास 
पाणीपरुवठा करण्यात येत आहे. 

(४) व (५) सिर प्रकल्पाच्या ववहीत कालमयाबिेनसुार प्रकल्पाची सवब कामे 
माहे ऑगस््, २०१९ अखरे पणूब करण्याचे महाराषट्र जीवन प्राधधकरणाच े
तनयोजन आहे. 
 तसेच िहरामध्ये पाईपलाईन ्ाकल्यामळेु होणारे खड्ड ेबजुववण्याची 
कायबवाही कीं त्रा्िारामाफब त करण्यात येणार आहे. 

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

राज्य मदहला आयोगाने िुरुां गािील मदहला िैद्याांच्या विदारि 
अिस्थेचा सादर िेलेल्या अहिालाबाबि 

  

(९२) * ४५४०७ श्री.चांद्रिाांि रघिुांशी : सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्य मदहला आयोगाने तरुुीं गातील मदहला कैद्याींच्या वविारक अवस्थेचा 
अहवाल मींजळुा िे् ये मतृ्य ू प्रकरणानींतर िासनाला सािर केला असल्याच े
माहे ऑगस््, २०१८ मध्ये वा त्यािरम्यान तनििबनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, परिेिी मदहला कैद्याींना मायिेिी पाठववण्यासाठी 
तनयमानसुार प्रकक्रया सरुु करणे गरजेचे असनू मदहला कैद्याींची वाढती सींख्या 
लक्षात रे्ता नवीन खुल्या प्रकारच े कारागहृ सरुु करुन मदहलाींसाठी पाच 
वषाबची मिक्षेची अ् मिधथल करुन ती तीन वष े करण्याचा प्रस्ताव 
िासनानेपढेु माींडला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मदहला कैद्ींयाची प्रकृती त्रबर्डल्यानींतर तातडीने विैयकीय 
सेवा ममळण्याच्यादृष्ीने प्रत्येक कारागहृात मदहला ववभागामध्ये िोन मदहला 
पररचाररकाींची एकत्रत्रत वेतनावर नेमणुक करावी असेही नमिू केले असल्याच े
माहे ऑगस््, २०१८ मध्ये वा त्यािरम्यान तनििबनास आले आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
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(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत 
काय आढळून आले व त्यानषुींगाने कोणती कायबवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१) होय, हे खरे आहे. 
 सिर अहवाल िासनास प्रापत झाला असनू, त्यानषुींगाने अपर पोलीस 
महासींचालक व महातनरीक्षक, कारागहृ व सधुारसेवा, महाराषट्र राज्य, पणेु 
याींचेकडून अमभप्राय मागववण्यात आले आहेत. 
(२) व (३) सिर प्रस्तावाींबाबत अपर पोलीस महासींचालक व महातनरीक्षक, 
कारागहृ व सधुारसेवा, महाराषट्र राज्य, पणेु याींचकेडून अधधक मादहती 
मागववण्यात आली आहेत. 
(४) व (५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

ठाणे महानगरपाशलिेच्या सािाजतनि आरोग्य विभागािफे  
गरोदर मािाांची मोफि प्रसुिीपुिा सोनोग्राफी  
ि ॲन्युअली स्िॅन िपासणी िरण्याबाबि 

  

(९३) * ४४६६९ श्री.अतनिेि िटिरे, श्री.सतिश चव्हाण, श्री.जगन्नाथ शशांदे, 
अॅड.तनरांजन डािखरे : सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) ठाणे महानगरपामलकेच्या सावबजतनक आरोग्य ववभागातफे गरोिर माताींची 
मोफत प्रसतुीपवुब सोनोग्राफी व ॲन्यअुली स्कॅन तपासणी करण्यात येणार 
असल्याचे माहे ऑगस््, २०१८ मध्ये वा त्यािरम्यान तनििबनास आले आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर योजना पाच वषाबच्या कालावधीसाठी असनू त्याकरीता 
साडबेारा को्ीींचा खचाबचा प्रस्ताव सािर करण्यात आला आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
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(३) असल्यास, सिरहू प्रस्तावास मान्यता िेण्याबाबत िासनाची भमूमका काय 
आहे व त्यानषुींगाने कोणती कायबवाही करण्यात आली वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२) होय, हे खरे आहे. 
(३) सिर योजनेवरील खचब ठाणे महानगरपामलकेच्या तनधीतनू करण्याच े
प्रस्ताववत आहे. यास्तव, ठाणे महानगरपामलकेने िासनास प्रस्ताव सािर 
केला नाही. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

मौजा जरीफटिा (नागपूर) येथे झुडपी जांगल जशमनीिर पोलीस 
महासांचालि शशबबर िायाालय उभारण्याि आल्याबाबि 

  

(९४) * ४६१६६ श्री.रामराि िडिुि े: सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) मौजा जरीफ्का (डिज.नागपरू) ग् नींबर ८९ नगर भमूापन क्रमाींक २४६७ 
या जममनीच्या ७/१२ वर झुडपी जींगल अिी नोंि असतानाही पोलीस 
महासींचालक मित्रबर कायाबलय उभारण्यात आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर जमीन पोलीस आयकु्त याींना कधी व कोणत्या आिेिाने 
प्रिान करण्यात आली असनू उक्त जममनीवर बाींधकाम करण्यापवूी सवब 
सींबींधधत ववभागाकडून ना-हरकत प्रमाणपत्र प्रापत करुन रे्ण्यात आले काय, 
(३) असल्यास, सिर बाींधकाम ताींत्रत्रक बाबीींची पतूबता न करता व नगररचना 
ववभागाकडून नकािास मींजूरी न रे्ता अनधधकृतपणे करण्यात आल्यामळेु 
स्थातनक प्राधधकरणाकडून बाींधकाम थाींबववण्यात आले आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत 
काय आढळून आले व त्यानसुार अनधधकृत बाींधकाम करणाऱ्या िोषी 
अधधकाऱ्याींवर कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१), (२), (३) व (४) उक्त जममनीवर पोलीस 
महासींचालक मित्रबर कायाबलय इमारतीचे बाींधकाम सरुु होत.े तथावप, महाराषट्र 
राज्य पोलीस गहृतनमाबण व कल्याण महामींडळ मयाबदित याींच्या दिनाींक 
०७/०९/२०१८ च्या पत्राद्वारे उक्त काम थाींबववण्याबाबत आिेि िेण्यात आल े
आहेत. 
 उक्त जममनीवर बाींधकामाकरीता आवश्यक सींबींधधत ववभागाकडून   
ना-हरकत प्रमाणपत्र ेप्रापत करुन रे्ण्यात आली आहेत. 
 उक्त बाींधकामाचे नकाि े सहसींचालक, नगररचना ववभाग, नागपरू 
महानगरपामलका, नागपरू याींच्याकड े मींजूरीसाठी सािर केले असता 
त्याींचेकडील पत्र दिनाींक २६/०२/२०१७ नसुार २ अ्ीींच्या अधीन राहून उक्त 
बाींधकामास तत्त्वत: मान्यता प्रिान केली असल्याचे कळववले आहे. 
 उक्त जममनीवरील झुडपी जींगल तनवबनीकरण करण्याबाबतचा प्रस्ताव 
उपवनसींरक्षक, नागपरू वन ववभाग, नागपरू याींच्याकड े सािर करण्याची 
कायबवाही क्षेत्रत्रयस्तरावर सरुू आहे. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

मुांबई शहराि पदपथाांिर अनधधिृिपणे मासे विक्रीचा व्यिसाय 
िरणाऱ् या परप्राांतियाांच्या विरोधाि िारिाई  िरण्याबाबि 

  

(९५) * ४५६६० श्री.रमेश पाटील : सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबई िहरात पिपथाींवर अनधधकृतपणे मासे ववक्रीचा व्यवसाय करणाऱ् या 
परप्राींततयाींच्या ववरोधात िासनाने कोणतीही कारवाई न करता फक्त मासेमारी 
करणाऱ् या कोळी मदहलाींवर कारवाई केल्याचे तनििबनास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, रस्त्यावर मासे ववक्रीचा व्यवसाय करणाऱ्याींना पाणी, वीज 
आणण प्रसाधनगहेृ इत्यािी सवुवधा िेणे बाजार ववभागाच्या अखत्याररत 
नसल्याचे स्पष्ीकरण पामलका आयकु्ताींनी दिल्याची बाब माहे सप े्ंबर, २०१८ 
च्या पदहल्या आठवड्यात तनििबनास आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उक्त प्रकरणाची िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत 
काय आढळून आले व त्यानसुार कोणती कायबवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१) बहृन्मुींबई महानगरपामलकेच्या मालकीच्या अधधकृत 
मींड्याींव्यततररक्त इतरत्र मासळी ववक्री व्यवसाय करणाऱ्या अनधधकृत 
ववके्रत्याींवर महानगरपामलकेमाफब त मुींबई महानगरपामलका अधधतनयम १८८८ 
च्या कलम ४१०(१) अन्वये वेळोवेळी कारवाई करण्यात येत.े  
(२) बहृन्मुींबई महानगरपामलकेच्या मालकीच्या अधधकृत मींड्याींमध्ये मासळी 
ववक्रीचा व्यवसाय करणाऱ्या ववके्रत्याींना महानगरपामलकेमाफब त अनजु्ञापत्र े
िेण्यात आली असनू, तथे े त्याींना वीज, पाणी, प्रसाधनगहेृ इत्यािी सवुवधा 
महानगरपामलकेमाफब त उपलब्ध करुन िेण्यात आल्या आहेत. 
(३) सिर प्रकरणी बहृन्मुींबई महानगरपामलकेमाफब त चौकिी करण्यात आलेली 
नाही. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

नालासोपारा ि विरार िसेच बोईसर पररसर (स्ज.पालघर)  
येथील िाहिूि िोंडीबाबि 

  

(९६) * ४६०५२ श्री.आनांद ठािूर : सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) नालासोपारा व ववरार (पवुब-पडिश्चम भाग) तसेच बोईसर पररसर 
(डिज.पालर्र) येथे तनयममत पाण्याच े ्ँकर, ववनापरवाना चालत असलले्या 
ररक्षा यामळेु मोठ्या प्रमाणावर वाहतकू कोंडीची समस्या उद् भवत असनू 
नागररकाींना जीव मठुीत धरुन प्रवास करावा लागत आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सिर पररसरात टॅ्रकफक पोलीस कधीच उपलब्ध नसल्याबाबत 
तसेच वाहतकू कोंडीच्या समस्येबाबत स्थातनक मदहला, नागररकाींनी व 
प्रवािाींनी वाहतकू कोंडीच्या सींबींधधत पोलीस ववभागाला कळवनूही उक्त 
प्रकरणी जाणीवपवुबक िलुबक्ष केले जात असल्याच ेतनििबनास आले आहे, हे ही 
खरे आहे काय. 
(३) असल्यास, उपरोक्त्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, 
चौकिीच्या अनषुींगाने उक्त पररसरातील वाहतकू कोंडी प्रश्न तात्काळ 
सोडववण्यासाठी कोणती कडक कारवाई केली वा करण्यात येत आहे. 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे नाही. 
 वसई ववरार िहर महानगरपामलका क्षते्रामध्ये समाववष् असलेल्या 
गावाींना पाणी ी्ंचाईचा प्रश्न उद् भवत असल्याने ्ॅकरव्िारे पाणीपरुवठा 
करण्यात येतो. माहे जुल,ै २०१७ अखेर पालर्र डिजल्हामध्ये एकूण २०,२४६ 
ॲ्ोररक्षा होत्या. जुल,ै २०१७ पासनू ॲ्ो ररक्षा परमम् खुले केल्याने 
ऑक््ोबर अखेर ॲ्ो ररक्षाींच्या सींख्येमध्ये ११,१९२ ने वाढ होवनू आजममतास 
एकूण ३१,४४६ ॲ्ोररक्षा आहेत. तसेच िहराच्या वाढत्या लोकसींख्येच्या 
तलुनेत वाहनाच्या सींख्येत झालेली प्रचींड वाढ व उपलब्ध असलेले रस्त े हे 
वाहनाींचे पाककब ग व फेरीवाले याींनी व्यापल्यामळेु िहराच्या काही भागामध्ये 
वाहतकुीच्या वेळेत अधून मधून वाहतकू कोंडी होत असत.े परींत ु िैनींदिन 
कतबव्यावर नेमेलेले वाहतकू पोमलसाींकरवी वाहतकू सरुळीत ठेवण्यात येत.े 
यामिवाय माहे जानेवारी, २०१८ त े माहे ऑक््ोबर अखेर वाहतकू तनयमाचे 
उल्लींर्न करणाऱ्या १५४ पाणीवाहतकू करणाऱ्या ॅ्ंकरचे चालक/मालक याींचे 
ववरुध्ि महाराषट्र मो्ार वाहन कायिा १९८८ अन्वये कारवाई करुन एकूण 
१,४८,४००/- रुपये तडजोड िलु्क आकारण्यात आलेले आहे. तसेच १२८८४ 
ॲ्ो ररक्षाचे चालक/मालक याींचेववरुध्ि महाराषट्र मो्ार वाहन कायिा १९८८ 
अन्वये कारवाई करुन एकूण ५५,११,१००/- रुपये तडजोड िलु्क आकारण्यात 
आले आहे. 
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तसेच बोईसर पररसरात औियोधगक महामींडळ एमआयडीसी बोईसर 
मधून पाण्याचा परुवठा केला जातो. बोईसर पवुब पररसरात काही दठकाणी 
ॅ्ंकरने पाणीपरुवठा केला जातो. तसेच बोईसर पररसरात रेल्वे स््ेिन 

असल्याने उपलब्ध असललेे रस्त े हे वाहनाींचे पाककां ग व फेरीवाले याींनी 
व्यापल्यामळेु बोईसर रेल्वे पररसरामध्ये अधुन मधनु वाहतकू कोंडी होत 
असत.े परींत ु िैंनदिन कतबव्यावर नेमलेले वाहतकू पोमलसाींमाफब त वाहतकू 
सरुळीत ठेवण्यात येत े व बी् कमबचारी याींना तनयममत पेट्रोमल ींग नेमण्यात 
येत.े 
(२) व (३) वसई ववरार िहर महानगरपामलका क्षते्रामध्ये एकूण ४२ दठकाणी 
तनयममत वाहतकू पोलीस कमबचारी कतबव्यासाठी नेमण्यात येवनू वाहतकू 
तनयमन करण्यात येत.े तसेच बोईसर पररसरामध्ये स्थातनक पोलीस 
ठाणेमाफब त एकूण ६ पोलीस कमबचारी नेमण्यात येवनू वाहतकू तनयमन 
करण्यात येत े वाहतकू तनयम मोडणाऱ्या वाहन चालकाींवर कठोर कारवाई 
करुन सींबींधधताववरुध्ि गनु्हा िाखल करुन िींड वसलु करण्यात येतो. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

दहरानांदानी, पिई येथे विविध दठिाणी िाहने अनधधिृि  
सांशयररत्या पाकििं ग होि असल्याबाबि 

  

(९७) * ४६०१७ श्री.रामतनिास शसांह : सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) दहरानींिानी, पवई येथे ववववध दठकाणी वाहने अनधधकृतपणे सींियररत्या 
पाकब  केली जात असल्याचे माहे ऑक््ोंबर, २०१८ मध्ये वा त्यािरम्यान 
तनििबनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर अनधधकृत पाककब ग करुन वाहतकू कोंडी करणाऱ् या 
वाहनाींवर वविषे भरारी पथक नेमनू कारवाई करण्याबाबत लोकप्रतततनधीींनी 
दिनाींक ११ ऑक््ोंबर, २०१८ रोजी सह पोलीस आयकु्त, वाहतकू मुींबई व 
पोलीस उपायकु्त, पररमींडळ-१० एमआयडीसी, अींधेरी पवूब याींच्याकड े केलेल्या 
पत्रव्यवहाराच्या अनषुींगाने कोणतीच कायबवाही करण्यात आलेली नाही, हे ही 
खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत 
काय आढळून आले व त्यानसुार कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे नाही. 
 सिर दठकाणी अनधधकृत सींियीत वाहने ममळून आलेली नाही. परींतु 
रस्त्यावर बेवारस अनधधकृतपणे सोडून दिलेली वाहने याींच्यावर गहृ ववभाग, 
िासन पररपत्रक, दिनाींक ०९/१०/२०१८ मध्ये दिलेल्या मागबििबक सचूनानसुार 
योग्य ती कारवाई करण्यात येत आहे. 
(२) व (३) हे खरे नाही. 
 लोकप्रतततनधीींनी केलले्या अजाबच्या अनषुींगाने साकीनाका 
ववभागाकडून पोलीस उपतनरीक्षक िजाबचा एक अधधकारी व ४ अींमलिारासह 
दिनाींक ०४/०१/२०१८ पासनू वविषे पथकाची नेमणुक करण्यात आलेली आहे. 
या पथकाकडून सिर दठकाणी अनधधकृतपणे पाकब  केलेल्या वाहनाींवर ई-चलन 
माध्यमातनु एकूण ३६० वाहनाींवर िींडात्मक कारवाई करण्यात आलेली असनू 
सिरची कारवाई यापढेुही तनरींतर चाल ूठेवण्याबाबत आिेमित करण्यात आले 
आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
  
देशाि िसेच राज्याि मोमो, किकि चॅलेंज आणण मेरी पॉवपन्स ्या 

जीिघेण्या खेळाांच ेप्रमाण िाढि असल्याबाबि 
  

(९८) * ४४३२२ डॉ.(श्रीमिी) नीलम गोऱ्हे : सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) िेिात तसेच राज्यात गत वषी ब्ल्य ू व्हेल या अत्यींत र्ातक अिा 
मोबाईल गेममळेु अनेक जणाींचा बळी गेला असनू आता मोमो, कककक चॅलेंज 
आणण मेरी पॉवपन्स हे जीवरे्णे खेळ आल्याचे माहे ऑगस््, २०१८ मध्ये वा 
त्यािरम्यान तनििबनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सिर जीवरे्ण्या खळेाींवर बींिी र्ालण्याकरीता तसेच 
सवबसामान्य नागररकाींमध्ये जनजागतृी करण्याकरीता िासनाने कोणती 
कायबवाही केली वा करण्यात येत आहे तसेच अिा प्रकारच े वविेिी खेळ 
आपल्या िेिात रोखण्याकरीता कोणत े वविषे प्रयत्न िासनामाफब त करण्यात 
येत आहेत व त्याबाबतची सद्यःडिस्थती काय आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे नाही. 
(२) कें द्र िासनाच्या राषट्रीय बाल अधधकार आयोग, नवी दिल्ली याींनी दिनाींक 
०६/९/२०१८ रोजी प्रमसध्ि पत्रकामध्ये दिलेल्या मागबििबक तत्वानसुार 
राज्यातील सवब पोलीस र््काींमाफब त िाळा / महाववद्यालयातील मलेु, मिक्षक 
ककिोरवयीन मलेु व पिाधधकारी याींच्यामध्ये सिरच्या गेमबाबत जनजागतृी 
करण्यात येत आहे.  
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

मुांबई येथील लालबागचा राजा गणपिी मांडळाच्या मुजोर 
िायाित्यािंिडून दशानासाठी आलेल्या भावििाांना  

िेलेली धक्िाबुक्िी ि मारहाणीबाबि 
  

(९९) * ४४५३८ श्री.किरण पािसिर, श्री.हेमांि टिले, श्री.आनांद ठािूर, 
अॅड.राहुल नािेिर : सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) मुींबई येथील लालबागचा राजा गणपती मींडळाच्या मजुोर कायबकत्याांकडून 
ििबनासाठी आलेल्या भाववकाींिी धक्काबकु्की, मारहाण, मदहला भाववकाींना 
असभ्य वतबन, पोमलसाींिी हुज्जत र्ालणे, हात उगारणे अिा गींभीर र््ना 
गणेिोत्सवाच्या काळात माहे सप े्ंबर, २०१८ मध्ये वा त्यािरम्यान र्डल्याचे 
तनििबनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर प्रकरणाची मा.धमाबिाय आयकु्त याींनी गींभीर िखल 
रे्ऊन व्यवस्थेची प्रत्यक्ष पाहणी केली, हे ही खरे आहे काय, 



132 

(३) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत काय 
आढळून आले व त्यानसुार चौकिीअींती गणेिोत्त्सव मींडळाच्या मजुोर 
कायबकत्याांना समज िेण्याच्यादृष्ीने कोणती कायबवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१) होय, हे खरे आहे. 
 सिर प्रकरणी काळाचौकी पोलीस ठाणे क्षते्रात दिनाींक १८/०९/२०१८ 
रोजी लालबाग गणेि उत्सव मींडळाचे कायबकत ेव पोलीस याींच्यात बाचाबाची 
झाली आहे. 
(२) व (३) सिर प्रकरणी वतबमानपत्रामध्ये व िरुधचत्रवाणी वरील बातमीच्या 
अनषुींगाने चौकिीचे आिेि धमाबिाय आयकु्त याींनी दिले होत.े चौकिीअींती, 
धमाबिाय आयकु्त याींनी दिनाींक १२/१०/२०१८ रोजी आिेि पाररत केले असनू, 
या आिेिान्वये, सवाांना योग्य प्रकारे ििबन ममळावे, याकरीता धमाबिाय 
आयकु्त कायाबलयाचा प्रतततनधी, मींडळाचा प्रतततनधी व पोमलसाींचा ववभागाचा 
प्रतततनधी अिी त्रत्रसिस्यीय सममती गदठत करावी व या सममतीने 
गणेिोत्सवाच्यावेळी आठ दिवस आधी बठैक रे्ऊन सवब प्रकारच्या ििबन 
राींगेचे तनयोजन करण्यासाठी धोरण तनडिश्चत करावे, अस ेतनिेि दिले आहेत. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

भायखळा िुरां गाि मदहला िैदी आजारी पडून जे-जे  
रग्णालयाि दाखल िरण्याि आल्याबाबि 

  

(१००) * ४४८५० श्री.धगरीशचांद्र व्यास, प्रा.अतनल सोले, श्री.नागोराि गाणार, 
श्री.रामदास आांबटिर : सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) भायखळा तरुूीं गात माहे जुल ैमदहन्यात ८५ मदहला कैिी आजारी पडून 
जे-जे रूग्णालयात िाखल करण्यात आल्या आहेत, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, अचानक मोठ्या प्रमाणात कैिी आजारी पडण्याचे कारणे काय 
असनू भववषयात अिाप्रकारची र््ना र्डू नये याबाबत िासनाने कोणती 
उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे व त्याचे स्वरूप काय आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) भायखळा डिजल्हा कारागहृामध्ये दिनाींक २०/०७/२०१८ रोजी सकाळी ८७ 
मदहला बींियाींना साधारणत: मळमळ होणे, उल्ीसारख ेवा्णे, कोरड्या उल्ी 
होणे ही लक्षणे प्रामखु्याने आढळून आल्याने त्याींना जे.जे.रुग्णालय, मुींबई 
येथे िाखल करण्यात आले होत.े जे.जे.रुग्णालयातील विैयकीय अहवालानसुार 
७९ मदहला बींियाींना गॅस्ट्राय्ीस (gastritis) या आजाराचे तनिान झालेले 
आहे. जे.जे.रुग्णालयामाफब त प्रापत अहवालानसुार मदहला रुग्ण बींियाींची लक्षणे 
ही पावसाळयातील हवामान बिलामळेु (Monsoon related illness) झाले 
असल्याचे नमिु केले आहे. 
 अिा र््ना र्डू नये म्हणून कारागहृातील बींियाींना वपण्याच्या 
पाण्याचा परुवठा करण्यात येत असलेल्या ्ाक्या वळेोवेळी स्वच्छ करण्यात 
येत आहेत व वपण्याचे पाण्याचे पररक्षण वेळोवेळी करण्यात येत आहे. तसेच 
प्रततबींधक औषधाींचे तपासणी व खात्री करुन वा्प करण्याची कायबवाही 
करण्यात येत आहे. कारागहृातील धान्याचा साठा व तयार केलेले जेवण याींची 
तपासणी रोजच्या रोज करण्यात येत आहे. कैद्याींना िेण्यात येणाऱ्या आहार 
व कारागहृातील स्वच्छतबेाबत अधधषठाता सर जे.जे.समहु रुग्णालये, मुींबई 
याींचेकडून सममती गठीत करण्यात आलेली असनू सिर सममती प्रत्येक 
मदहन्यातनू एकिा अचानकपणे कारागहृास भे् िेत.े सिर भे्ी िरम्यान 
कारागहृातील सवब ववभागाींची पाहणी केली जात.े 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 

----------------- 
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भायखळा येथील िीरमािा स्जजाबाई भोसले उद्यान ि प्राणी 
सांग्रालयामाफा ि वपांजऱ्याचे बाांधिामाबाबि 

  

(१०१) * ४४९२५ श्रीमिी विद्या चव्हाण, श्री.हेमांि टिले, श्री.धनांजय मुांड,े 
अॅड.राहुल नािेिर, अॅड.हुस्नबान ू खशलफे, श्री.अशोि ऊफा  भाई जगिाप : 
सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) भायखळा येथील वीरमाता डिजजाबाई भोसले उद्यान व प्राणी 
सींग्रालयामाफब त वप ींजऱ्याच े बाींधकाम करण्याकरीता अनभुवाची चुकीची 
कागिपत्र े सािर करणाऱ्या “हायवे कन्स्ट्रक्िन” या कीं पनीला कीं त्रा् दिल े
असल्याच ेदिनाींक ०२/०८/२०१८ रोजी वा त्यासमुारास तनिबिनास आले, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन कोणती कायबवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१), (२) व (३) भायखळा येथील वीरमाता डिजजाबाई 
भोसले उद्यान व प्राणीसींग्रहालयातील प्राण्याींकरीता एकूण १० वप ींजरे 
बाींधण्याकरीता दिनाींक ०४/०९/२०१७ रोजी बहृन्मुींबई महानगरपामलकेमाफब त 
राबववण्यात आलेल्या ई-तनवविा प्रकक्रयेत एकूण ४ कीं त्रा्िाराींनी ई-तनवविा 
सािर केल्या. 
 सिर तनवविा पडताळणीअींती ताींत्रत्रक व अनभुवाच्या अ्ी व 
ितींनसुार ३ तनवविाकाराींच्या तनवविा पात्र ठरववण्यात आल्या. 
 सिर पात्र तनवविाींमध्ये मे.हायवे कन्स्ट्रक्िन कीं पनी याींची तनवविा 
लर्तु्तम िराची असल्यामळेु स्थायी सममतीच्या दिनाींक ०८/०८/२०१८ रोजीच्या 
ठरावानसुार मे.हायवे कन्स्ट्रक्िन कीं पनी याींची कीं त्रा्िार म्हणून तनयकु्ती 
करण्यात आली आहे. 
 

----------------- 
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मुांबईि एिमजली झोपडीधारिाांिड ेसन २००० पूिीच ेिास्िव्याच ेपुरािे 
असल्यास झोपडपट्टी पुनिासन योजनेचा लाभ देण्याबाबि 

  

(१०२) * ४५३८४ श्री.विलास पोिनीस, श्री.प्रविण दरेिर, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, 
श्री.विजय ऊफा  भाई धगरिर, श्री.नागोराि गाणार : सन्माननीय मखु्यमा्ं ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबईत एकमजली झोपडीधारकाींकड ेसन २००० पवूीचे वास्तव्याच े परुावे 
असल्यास त्याींनाही झोपडपट्टी पनुवबसन योजनेचा लाभ िेण्यात यावा अश्या 
मागणीचा प्रस्ताव मुींबई महानगरपामलकेने मींजूर करुन िासनाकड े माहे 
सप े्ंबर, २०१८ मध्ये वा त्यािरम्यान पाठववण्यात आला आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, सिर प्रस्तावासींिभाबत िासनाने तनणबय रे्तला आहे काय, 
त्याींचे स्वरुप काय आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१) अिा स्वरुपाचा ठराव महापौर, बहृन्मुींबई 
महानगरपामलका याींनी दिनाींक ०४ ऑक््ोबर, २०१८ रोजीच्या पत्रान्वये 
िासनास सािर केला आहे. 
(२) व (३) सिर ठरावाच्या अनषुींगाने गहृतनमाबण ववभागाचे अमभप्राय प्रापत 
करुन रे्ण्यात येत आहेत. 

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

पुण्याच्या दहांजिडी पररसरािील ऊसिोड िामगाराच्या  
मुलीांिर लैंधगि अत्याचार झाल्याबाबि 

  

(१०३) * ४४२२४ श्री.धनांजय मुांड,े श्री.अतनिेि िटिरे, श्री.सतिश चव्हाण, 
श्री.हेमांि टिल,े श्री.जगन्नाथ शशांदे, श्री.नरेंद्र दराड,े श्री.आनांद ठािूर, 
श्री.अतनल भोसल े: सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
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(१) पणु्याच्या दहींजवडी पररसरातील एका ऊसतोड कामगाराच्या १२ वषीय   
२ अल्पवयीन मलुीींवर लैंधगक अत्याचार झाल्याची ििैुवी र््ना दिनाींक    
२० सप े्ंबर, २०१८ रोजी वा त्यासमुारास र्डल्याचे तनििबनास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर र््नेमळेु पररसरात सींतापाची तीव्र भावना पसरली 
असनू आरोपीींना तात्काळ अ्क करून उक्त र््नेचा ख्ला जलिगती 
न्यायालयात चालवावा अिी मागणी लोकप्रतततनधी आणण वपडीत मलुीींच्या 
पालकाींनी मा.मखु्यमींत्रयाींकड ेकेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत 
काय आढळून आले व त्यानषुींगाने त्वररत तनणबय रे्वनू कोणती कारवाई केली 
वा करण्यात येत आहे,  
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) सिर र््नेचा ख्ला जलिगती न्यायालयात चालववण्याची ववनींती 
मा.लोकप्रतततनधी याींनी केली आहे. 
(३) सिर र््नेबाबत कफयाबिीने दिलेल्या तक्रारीवरून दहींजवडी पोलीस स््ेिन, 
वप ींपरी येथे ग.ुर.नीं. ४९४/२०१८ भा.िीं.वव. कलम ३६६(अ),३७६(ड) सह लैंधगक 
अपराधापासनू बालकाींचे सींरक्षण अधधतनयम २०१२ चे कलम ३,४,५ (ग) 
प्रमाणे गनु्हा िाखल करण्यात आला असनू सिर गनु्ह्यामध्ये ३७६ (ए बी), 
३७६ (डी बी), ३७६,३७७ पोक्सो कलम ५(एम) ६ सह अनसुधूचत जाती व 
अनसुधूचत जमाती अत्याचार प्रततबींधक अधधतनयम सन २०१६ चे कलम 
३(१)(डब्ल्य)ु(ii) अन्वये आरोपीताींववरूध्ि गनु्ह्यात कलमवाढ करण्यात आली 
आहे. सिर गनु्ह्यातील तीन आरोपी क्र.१, ३ व ४ याींना अ्क करण्यात 
आली व चौथा आरोपी क्र. २ ववधी सींर्षबग्रस्त बालक यास ताब्यात रे्ण्यात 
आले. सध्या आरोपी क्र.१, ३ व ४ हे येरवडा मध्यवती कारागहृ येथे 
न्यायालयीन कोठडीत आहेत व आरोपी क्र. २ ववधी सींर्षबग्रस्त बालक हा 
जाममनावर आहे. सद्य:डिस्थतीत िाखल गनु्ह्याचा पोलीस तपास चाल ूआहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
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षरांगाबाद महानगरपाशलिा क्षे्ािील मराठी माध्यमाांच्या  
सिा शाळाांना तनिासी दराने िर लागू िरणेबाबि 

  

(१०४) * ४४७७६ श्री.विक्रम िाळे, श्री.सतिश चव्हाण, श्री.दत्िा्य सािांि : 
सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) औरींगाबाि महानगरपामलकने िहरातील मराठी माध्यमाींच्या िाळाींना 
तनवासी िराने मालमत्ता कर लावण्याबाबत तनणबय रे्तला आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत 
काय आढळून आले व त्यानसुार कोणती कायबवाही केली वा करण्यात येत 
आहे तसेच सिर तनणबयाचे स्वरुप काय आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२)  औरींगाबाि महानगरपामलकेने सवबसाधारण 
सभेच्या दिनाींक ७/२/२०१४ रोजीच्या ठरावानसुार िकै्षणणक सींस्थाींना 
खालीलप्रमाणे मालमत्ता कर लाग ूकेले आहेत. 

• अनिुातनत िकै्षणणक सींस्थाींना तनवासी िराने म्हणजचे ३०% सामान्य 
कर व तनयमानसुार इतर कर, 

• ववनाअनिुातनत िकै्षणणक सींस्थाींना व्यापारी ममळकतीसाठी असलेल्या 
४५% ऐवजी ३७.५% िराने सामान्य कर, 

• वदै्यककय महाववद्यालयाच्या फक्त रुग्णालयासाठी वापर होणाऱ्या 
इमारतीींना व्यावसातयक वापराच्या इमारतीसाठी असलेला ४५% 
सामान्य कर व तनयमानसुार इतर कर.  

 सवबसाधारण सभेने दिनाींक ७/२/२०१४ रोजी केलेल्या ठरावा अन्वये 
सन २०१८-१९ साठी िकै्षणणक सींस्थाींना मालमत्ता कर लाग ू करण्याबाबत 
महानगरपामलकेच्या सवबसाधारण सभेने दिनाींक १९/३/२०१८ रोजी ठराव सींमत 
केला आहे. सिर ठरावानसुार कर वसलुीची कायबवाही महानगरपामलकेकडून 
करण्यात येत आहे. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
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नागपूर महानगरपाशलिेच्या महापौराांनी स्िि:च्या मुलाला  
महानगरपाशलिेच्या खचााने अमेररिेला नेल्याबाबि 

  

(१०५) * ४४३३३ श्री.हेमांि टिल,े श्री.धनांजय मुांड,े श्री.आनांद ठािूर, श्री.सतिश 
चव्हाण, श्री.जगन्नाथ शशांदे, श्री.अतनल भोसल े: सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नागपरू महानगरपामलकेची आधथबक डिस्थती दठक नसताना तसेच तनधी 
अभावी ववकास कामे प्रलींत्रबत असताना नागपरू महानगरपामलकेच्या 
महापौराींनी स्वत:च्या मलुाला खाजगी सधचव या पिावर िाखवनू अमेररकेला 
महानगरपामलकेच्या खचाबने रे्ऊन गेल्याची बाब दिनाींक १५ सप े्ंबर, २०१८ 
रोजी वा त्यासमुारास तनििबनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, गत ११ मदहन्यात त्याींनी महानगरपामलकेच्या पिैाने ११ 
वविेि िौरे केले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत काय 
आढळून आले व तद्नसुार कोणती कायबवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१), (२), (३) व (४)  

• आयकु्त, नागपरू महानगरपामलका याींच्या प्रापत अहवालानसुार, 
• महानगरपामलकेतफे ववद्यमान महापौराींच्या मलुाची खाजगी सधचव 

म्हणून नेमणकू केलेली नाही. 
• तसेच त्याींच्या सॅन फॅ्रन्सीस्को येथील िौऱ्यासाठी त्याींचा तसेच 

त्याींच्या मलुाच्या िौऱ्यासाठी नागपरू महानगरपामलकेकडून कोणताही 
खचब करण्यात आलेला नाही. 

• नागपरू महानगरपामलकेच्या ववद्यमान महापौर याींनी मागील दिड 
वषाबत एकूण ०६ वविेि िौरे केलेले असनू, या िौऱ्याींचा खचब सींबींधधत 
आयोजक सींस्थाींनी केलेला आहे. 
 

----------------- 
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राज्याि सायबर पोलीस ठाणे सुरु िरण्याबाबि 
  

(१०६) * ४४२७६ अॅड.हुस्नबान ू खशलफे, श्री.शरद रणवपसे : सन्माननीय 
मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात सायबर प्रकल्पाींतगबत सवब डिजल्ह्याींमध्ये अद्यावत ४७ सायबर 
पोलीस ठाणे सरुु करुन त्यासाठी ६५० को्ी तनधी िेण्याची ग्वाही दिनाींक १६ 
ऑगस््, २०१६ रोजी वा त्यासमुारास िेण्यात आली असनूही सायबर पोलीस 
ठाणे उभारण्याची र्ोषणा झाली नसल्याच ेतनििबनास आल ेआहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, पणु्यातील एका बँकेवर सायबर हल्ला करून ९४ को्ी 
रुपयाींची फसवणूक केल्यानींतर तसेच गतवषीच्या आकडवेारीनसुार सायबर 
गनु्ह्याींमध्ये ४१ ्क्क्याींनी वाढ होऊनही सायबर ठाणे सरुु करण्याचे काम 
अद्याप प्रलींत्रबत असल्याचे तनििबनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सध्या पोमलसाींच्या सायबर सेल मधून सीडीआर (कॉल डड्ेल्स 
रेकॉडब) आणण एसडीआर (सबस्क्राबर डड्ेल्स रेकॉडब) तपासणीचे काम करण्यात 
येत असनू सायबर गनु्हे रोखण्यासाठी आवश्यक असलेले आधुतनक प्रमिक्षण 
वाढववण्याची गरज लक्षात रे्ता तसेच सायबर पोलीस ठाण्यासाठी स्वतींत्र 
इमारत, प्रमिक्षक्षत कमबचारी आिीींची आवश्यकता पहाता ववनाववलींब सायबर 
पोलीस ठाणे व प्रमिक्षक्षत कमबचारी वगब मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध करून 
िेण्याच्यादृष्ीने िासनाने कोणती कायबवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२) राज्यातील सवब डिजल्हे व पोलीस आयकु्तालय 
मध्ये ममळून एकूण ४७ सायबर लॅब दिनाींक १५/०८/२०१६ पासनू सरुु 
करण्यात आल्या आहेत. सायबर गनु्ह्याची तात्काळ िखल रे्ता यावी व 
तपासाला गती ममळावी याकरीता िासन अधधसचूना दिनाींक १५/११/२०१६ 
नसुार सवब डिजल्ह्यातील / आयकु्तालयातील ४३ सायबर लॅबना ‘सायबर 
पोलीस ठाणे’ असे र्ोवषत करण्यात आल े आहे, त्यापकैी आता पयांत ३६ 
सायबर पोलीस ठाणे कायाबडिन्वत झाल ेआहेत. उवबररत ७ सायबर पोलीस ठाणे 
कायाबडिन्वत करण्याची कायबवाही सरुु आहे.  
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(३) सायबर लॅब/पोलीस ठाणे याींना गनु्हे तपासाकरीता आधुतनक यींत्रसामगु्री 
(सॉफ््वेअर व हाडबवेअर) परुववण्यात आल्या आहेत. तसेच Intellinex (CDR 
Analysis) या ्ुलमाफब त सीडीआर/एसडीआर तपासणीच ेकाम केले जात.े 

सायबर गनु्हे रोखण्याकरीता पोलीस अधधकारी व कमबचारी 
याींच्याकरीता वेळोवेळी प्रमिक्षण आयोडिजत करण्यात आले असनू यामध्ये सी 
डॅक या सींस्थेच्या माफब तीने, १३८ अधधकारी याींना दिनाींक २१/११/२०१६ त े
दिनाींक ११/०२/२०१७ रोजी प्रमिक्षण िेण्यात आलेले आहे. सायबर लॅबकरीता 
खरेिी करण्यात आलेल्या सायबर फॉरेडिन्सक ्ूल्स व तींत्रज्ञान याबाबतचे वेंडर 
्ूल्स टे्रतन ींगद्वारे िोन ्पपयात दिनाींक ११/०९/२०१७ त े ०७/११/२०१७ या 
िरम्यान एकूण ४९ पोलीस अधधकारी व ११ पोलीस अींमलिार याींना प्रमिक्षण 
िेण्यात आलेले आहे. सतकब ता जागरूकता सपताह अींतगबत बॅक ऑफ इींडडया, 
बेलापरू, नवी मुींबई याींचे तफे महाराषट्रातील पोलीस अधधकारी व अींमलिार 
याींचेकरीता दिनाींक ०१/११/२०१८ व दिनाींक ०२/११/२०१८ अिी िोन दिवस 
कायबिाळा आयोडिजत करण्यात आली होती. एकूण ४९ पोलीस अधधकारी व 
अींमलिार याींनी कायबिाळेत सहभाग रे्तलेला आहे.  
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

सन १९७५-७७ च्या आणीबाणी िालािधीि िुरांगाि असलेल्या 
लोिशाहीिादी िायाित्यािंना पेन्शन सुरु िरण्याबाबि 

  

(१०७) * ४४३९८ श्री.िवपल पाटील, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.आनांद ठािूर, 
अॅड.राहुल नािेिर : िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि ३७८८९ ला ददनाांि ७ माचा, २०१८ 
रोजी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभााि सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) सन १९७५-७७ च्या आणीबाणी कालावधीत कारावास भोगलेल्या 
लोकिाहीवािी कायबकत्याांना पेन्िन सरुु करण्याचा तनणबय िासनाने रे्तला 
आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सन २००५ मध्ये मुींबई िहर/उपनगरामधे झालेल्या 
अततवषृ्ीमळेु कारागहृाच्या अमभलेख कक्षात पावसाचे पाणी मिरल्यामळेु 
लोकिाहीवािी बींियाींचे सवब अमभलेख मभजून खराब झाले असल्याने सींबींधधत 
मादहती उपलब्ध होण्यास अडचण तनमाबण झाली असल्याचे अधीक्षक, मुींबई 
मध्यवती कारागहृ याींनी कळववले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत 
काय आढळून आले व त्यानषुींगाने सींबींधधत पेन्िन योजना सरुु करण्याबाबत 
कोणती कायबवाही केली वा करण्यात येत आहे व त्याच ेस्वरुप काय आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) सन १९७५ त े १९७७ मधील आणीबाणीच्या कालावधीत लोकिाहीकरीता 
लढा िेणाऱ् या व्यक्तीींना बींदिवास सोसावा लागला अिा व्यक्तीींचा 
सन्मान/यथोधचत गौरव करण्यासींबींधी िासन तनणबय क्र. तनववेृ-१०१५/प्र.क्र 
२६१/२०१५/(२०१८) /स्वासकै-१, दिनाींक ०३/०७/२०१८ अन्वये “आणीबाणीच्या 
काळात एक मदहन्यापके्षा जास्त कारावास भोगलेल्या व्यक्तीींना िरमहा िहा 
हजार व त्याींच्या पश्चात त्याींच्या पत्नीस/पतीस पाच हजार रुपये मानधन 
िेण्यात येईल तर एक मदहन्यापेक्षा कमी कारावास भोगलेल्या व्यक्तीींना 
िरमहा रुपये पाच हजार, तर त्याींच्या पश्चात त्याींच्या पत्नीस/पतीस रुपये 
अडीच हजार मानधन िेण्यात येईल” असे धोरण ठरववण्यात आले आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही 

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

मुांबईिील िाहिूि िोंडीच्या प्रश्नािरील न्यायालयीन  
आदेशाच ेपालन होि नसल्याबाबि 

  

(१०८) * ४४५७० आकिा .अनांि गाडगीळ, श्री.अमररशभाई पटेल, श्री.शरद 
रणवपसे, श्री.रामहरी रुपनिर : सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
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(१) मुींबईतील वाहतकू कोंडीच्या प्रश्नावरील न्यायालयीन आिेिाची 
अींमलबजावणी राज्य िासन, वाहतकू पोलीस ववभाग व मुींबई 
महापामलकेमाफब त होत नसल्याचे माहे ऑगस््, २०१८ मध्ये वा त्यािरम्यान 
तनििबनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी बॉम्बे बार असोमिएिनने माहे जानेवारी, २०१० 
मध्ये जनदहत याधचका िाखल केली असनू यासींिभाबत मा.उच्च न्यायालयाने 
वारींवार सींबींधधताींना आिेि िेऊनही त्याचे पालन होत नसल्याप्रकरणी 
िासनाने कोणती उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१) एक अन्य याधचका क्र. ९२/२०१३ प्रकरणी मा.उच्च 
न्यायालयाने दिलेल्या आिेिानसुार रस्त्यावर अनधधकृतररत्या पाकब  केलेली / 
बेवारस वाहने ह्ववण्याबाबत गहृ ववभाग, िासन पररपत्रक, दिनाींक 
९/१०/२०१८ मध्ये दिलेल्या मागबििबक सचूनानसुार योग्य ती कायबवाही 
करण्यात येत आहेत. 
(२) मा.मुींबई उच्च न्यायालय येथे िाखल जनदहत याधचका क्र. १८/२०१० 
(बॉम्बे बार असोमसएिन ववरुध्ि महाराषट्र िासन व इतर) मध्ये 
मा.न्यायालयाने, मुींबई िहरातील वाहनाींची तसेच पािचारी याींची वाहतकू 
व्यवस्था सरुळीत, मिस्तबध्ि सरुु रहावी याकरीता उपाययोजना 
सचूववण्याकरीता अ.म.ुस. (गहृ) याींच्या अध्यक्षतखेाली उच्चस्तरीय सममती 
स्थापन करण्याचे दिनाींक ७ मे, २०१२ अन्वये आिेि दिले. त्यास अनसुरुन 
िासनाने दिनाींक ६ जून, २०१२ च्या िासन तनणबयानसुार अ.म.ुस. (गहृ) 
याींच्या अध्यक्षतखेालील नऊ सिस्यीय उच्चस्तरीय सममतीची स्थापना केली 
आहे. सिर सममतीने जनदहत याधचकेच्या अनषुींगाने आपला अहवाल मा.उच्च 
न्यायालयास सािर केललेा आहे. 
 मात्र, उच्चस्तरीय सममती यापढेुही चाल ूराहील ही बाब लक्षात रे्ऊन 
सममतीला सहाय्य करण्यासाठी १) आयकु्त (पररवहन), महाराषट्र राज्य आणण 
२) अततररक्त आयकु्त (रस्त)े, बहृन्मुींबई महानगरपामलका याींच्या 
अध्यक्षतखेाली िोन उपसममत्याींची स्थापना दिनाींक ११ ऑगस््, २०१६ 
रोजीच्या िासन तनणबयान्वये करण्यात आली. 
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 मुींबईतील वाहतकू सरुळीत व मिस्तबध्ि व्हावी याकरीता 
उपाययोजना सचुववण्यासाठी उच्चस्तरीय सममतीच्या दिनाींक १८/०३/२०१४, 
३०/०५/२०१४, ०८/०८/२०१६, २१/१२/२०१६ व दिनाींक ०६/०२/२०१८ रोजी 
आयोडिजत बठैकीत सवब सींबींधधताींना आवश्यक त ेतनिेि िेण्यात आले आहेत. 
त्यास अनसुरुन वाहतकू सवुवधा, जसे झेब्रा क्रॉसीींग पें्ीींग, रस्ता िभुाजक 
बसववणे, दििाििबक/रस्त े नामफलक/चौक नामफलक बसववणे, इ. कामे 
करण्यात आली आहेत. तर मुींबईमधील प्रमखु रस्त्याींवर आींतरराषट्रीय िजाबच े
दििाििबक, जागततक वारसा वास्त ु फलक, आवश्यकतनेसुार रोडसाईड 
फतनबचर ची काम,े मसग्नलव्यवस्था इ. कामे प्रस्ताववत आहेत. तसेच वाहतकू 
पोमलसाींच्या समन्वयाने आवश्यक कामे गरजेनसुार ववववध दठकाणी करण्यात 
येत आहेत. 

त्यामिवाय पररवहन ववभागामाफब त वेळोवेळी राबववण्यात येणाऱ्या 
रस्त े सरुक्षा अमभयानामध्ये िेखील वाहतकू सरुक्षेच्यादृष्ीने आवश्यक त े
मागबििबन करण्यात येत.े 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

मुांबईि एि लाख शौचिुपाांची िमिरिा असल्याबाबि 
  

(१०९) * ४४५२६ श्री.विजय ऊफा  भाई धगरिर, श्री.प्रविण दरेिर, श्रीमिी 
स्स्मिा िाघ, श्री.नागोराि गाणार : सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबई महानगरपामलकेने गत वषबभरात २२ हजार ७०० िौचकुप 
बाींधण्याच्या तनवविा समुारे िपुप् जािा िराने आल्या कारणास्तव रद्द 
केल्यामळेु िहरात एक लाख िौचकुपाींची कमतरता तनमाबण झाल्याची गींभीर 
बाब माहे ऑगस््, २०१८ मध्ये वा त्यािरम्यान तनििबनास आली आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मुींबई महानगरपामलकेने गत िोन वषाबत फक्त २ हजार ७०० 
िौचकुपे बाींधले असनू िौचकुपाींच्या बाींधकामाचा िजाब तनकृष् असल्याने 
नव्याने बाींधण्यात आलेल्या िौचालयाींची वषबभरात िरुुस्ती करावी लागल्याचे 
तनििबनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, मुींबई सारख्या िहरात अधधकाधधक चाींगल्या िजाबची िौचकुपे 
उभारण्यासाठी िासनाने महानगरपामलकेला तनिेि दिले आहेत काय, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१) हे अींित: खरे आहे, 
मुींबई िहरात झोपडप्ृी वसाहतीतील ६५.०५ लक्ष लोकसींख्येसाठी 

१,३०,१०३ िौचकुपाींची आवश्यकता आहे. सध्या ७५,४६२ िौचकुीं पे उपलब्ध 
असनू ती वापरात आहेत. तर ५४,६४१ िौचकुपाींची कमतरता असल्याने 
त्यापकैी २२,७७४ िौचकुपाींचे बाधकाम करण्यासाठी मुींबई महानगरपामलकेने 
कीं त्रा् लॉ्-११ अींतगबत तनवविा मागववण्यात आल्या होत्या. 

सिर तनवविा उर्डल्यानींतर तनवविाकाराींनी सिर तनवविा अतत उच्च 
िराने भरल्याचे तनििबनास आल्यावर तनयमानसुार त्या तनवविाकाराींसोबत िर 
कमी करण्याबाबत वा्ार्ा्ी करूनही िर कमी न झाल्याने हा कीं त्रा् लॉ्-११ 
रद्द करण्यात आला. 

याच कामासाठी पनुतनबवविा कीं त्रा् लॉ्-११ (आर) अींतगबत सप े्ंबर, 
२०१८ मध्ये तनवविा मागववण्यात आल्या होत्या. यामधील ३८ पकैी २५ 
तनवविाींना प्रततसाि ममळाला असनू उवबररत १३ तनविाींचा प्रततसाि नसल्याने 
त्यास मिुतवाढ िेण्यात आली आहे, असे बहृन्मुींबई महानगरपामलकेने 
कळववले आहे. 
(२) हे अींित: खरे आहे, 

कीं त्रा् लॉ्-१० अींतगबत २७२० िौचकुीं पे बाींधण्यात आली आहेत. 
त्यापकैी ४६ िौचकुीं पे असलेल्या २ िौचालयाींच्या यतुन् मधील कामाींबाबत 
मुींबई महानगरपामलकेकड ेतक्रार प्रापत झाली होती. त्या तक्रारीच्या अनषुींगाने 
चौकिी केली असता तक्रारीमध्ये तर्थय आढळून आले. त्यामळेु या 
िौचालयाींची आवश्यक िरुूस्ती सींबींधधत कीं त्रा्िारा माफब त िातयत्व कालावधी 
अींतगबत मुींबई महानगरपामलकेमाफब त करून रे्ण्यात येत आहे. 
(३) स्वच्छ भारत अमभयानाींतगबत व इतर ववववध कायबक्रमाींतगबत बाींधण्यात 
येणारी िौचालये चाींगल्या िजाबची असावीत, असे तनिेि राज्य िासनामाफब त 
सवबच नागरी स्थातनक स्वराज्य सींस्थाींना वेळोवेळी िेण्यात आले आहेत. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
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नागपूर सुधार प्रन्यास अांिगाि भखुांडाच ेअिैद्यररत्या  
िाटप िरण्याि आल्याबाबि 

  

(११०) * ४५४९८ श्री.रामदास आांबटिर, प्रा.अतनल सोले, श्री.नागोराि गाणार, 
श्री.रामराि िडिुि े: सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) नागपरू सधुार प्रन्यास अींतगबत ८५ भखुींडाचे अवदै्यररत्या वा्प झाल े
असनू मौज ेपारडी ग् नीं. १४/१ क्षते्रफळ ३२०७.३५ चौ.मी. या नागपरू सधुार 
प्रन्यासच्या जागेवर कळमना पोलीस स््ेिनचे बाींधकाम करण्यात आले आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कळमना पोलीस स््ेिनसाठी िासनाने मींजूर केलेल्या जागेवर 
बाींधकाम न करता वरील जागेवर बेकायिेिीरररत्या बाींधकामासाठी पोलीस 
आयकु्त, नागपरू याींनी कायबकारी अमभयींता, सावबजतनक बाींधकाम ववभाग-१ 
याींना रुपये ३ को्ी प्रिान केले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) तसेच नागपरू सधुार प्रन्यासच्या मालकीची मौज ेलेंड्रा ग् नींबर २५७/१ 
नभकु्र क्षेत्रफळ २२२१.४४ ही जागा ववकत रे्ण्याच्या उद्देिाने पोलीस 
महासींचालक कायाबलयाने नागपरू सधुार प्रन्यासना रुपये ३०७६४९६८ एवढी 
रक्कम अिा केली असनू उपरोक्त जमीन पोलीस आयकु्त, नागपरू याींना 
खरेिी हक्काने कायमस्वरुपी न िेता २५ वषाबच्या भाडपेटे्ट कराराने िेण्यात 
येवनू सिर जममनीवर बाींधण्यात आलेल्या बजाजनगर पोलीस स््ेिनच्या 
नकािास नगररचना ववभागाची मान्यता नसतानाही अनधधकृत बाींधकाम 
करण्यात आले असल्याने स्थातनक प्राधधकरणाने सिरचे बाींधकाम थाींबववल े
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणाींबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय, 
चौकिीत काय आढळून आले व त्यानसुार कोणती कारवाई करण्यात आली 
वा येत आहे  
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
 
 



146 

श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१), (२), (३) व (४) नागपरू सधुार प्रन्यासकडून ८५ 
भखूींडाींचे अवधैररत्या वा्प करण्यात आलेले नाही. नागपरू सधुार प्रन्यासच्या 
जागेवर कळमना पोलीस ठाण्याचे बाींधकाम करण्यात आलेले नाही. उक्त 
पोलीस ठाण्याच ेबाींधकाम हे खसरा क्र. ३/२, ३/३, मौजा पारडी या जागेवर 
सरुू करण्यात आले. नागपरू सधुार प्रन्यासने दिलले्या नो्ीिीनींतर उक्त 
बाींधकाम थाींबववण्यात आल ेआहे. 
 उक्त जागा पोलीस ववभागाच्या ताब्यात नसताना कळमना पोलीस 
स््ेिनचे बाींधकाम का सरुु करण्यात आले, याबाबत पोलीस महासींचालक, 
महाराषट्र राज्य याींच्याकडून अहवाल मागववण्यात आला आहे.  
 कळमना पोलीस स््ेिनच्या बाींधकामासाठी रुपये २.३४ को्ी तनधी 
सावबजतनक बाींधकाम ववभागास ववतरीत करण्यात आला आहे. 
 नागपरू सधुार प्रन्यास जमीन ववतनयोग १९८३ मधील तरतिूीनसुार 
मौजे लेंड्रा ग् नींबर २५७/१ नभकु्र क्षते्रफळ २२२१.४४ ही जमीन ३० वषाबच्या 
भाडपेट्टीने रे्ण्यात आली आहे. उक्त जममनीच्या भाड्यापो्ी रुपये 
३,०४,०७,२८०/- इतकी रक्कम नागपरू सधुार प्रन्यास, नागपरू याींना अिा 
करण्यात आली आहे. उक्त जममनीवर पोलीस ठाणे, बजाजनगर याींच्या 
प्रिासकीय इमारतीच्या बाींधकामाचे आराखड े सह सींचालक, नगररचना 
ववभाग, नागपरू महानगरपामलका, नागपरू याींच्याकड ेमींजूरीसाठी सािर केल े
असता त्याींनी चार त्रृ् ीींची पतूबता करण्याबाबत कळववले आहे. त्यानषुींगाने 
उक्त जममनीची सधुाररत लीज डीड नागपरू सुधार प्रन्यास, नागपरू 
याींच्याकडून करुन रे्ण्यात आली आहे. तसेच, सधुाररत आखीव पत्रत्रका प्रापत 
करुन नकािा प्रमाणणत करुन ममळणेबाबत सह सींचालक, नगररचना ववभाग, 
नागपरू महानगरपामलका, नागपरू याींच्याकड े क्षेत्रत्रयस्तरावर पत्रव्यवहार 
करण्यात आला आहे. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 

----------------- 
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नागपूर येथे ऑनलाईन शॉवपांगमाफा ि हुक्क्याचा  
िापर होि असल्याबाबि 

  

(१११) * ४३९६७ श्री.प्रिाश गजशभये : सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :-  
(१) नागपरू येथील तरूणाई ऑनलाईन िॉवप ींगचा वापर करून कॉलेज होस््ेल, 
कॉ् बमेससवर रे्तलेल ेरूम्स, कॉलेज कट्टा इत्यािी दठकाणी छुपया पध्ितीने 
हुक्क्याचा वापर करीत असल्याचे तनििबनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ऑनलाईन िॉवप ींग साई्वर हुक्का पॉ् आणण हुक्का 
फ्लेवरकरीता आकषबक सू्  िेण्यात येत असनू अवघ्या २०० त े३०० रूपयात 
हुक्का पॉ् तर ३०० रूपयाींत हवा तो फ्लेवर उपलब्ध करून तरूणाईला 
आममष िाखववले जात आहे, हे ही खरे आहे काय,  
(३) असल्यास, हुक्क्यामध्ये वापरली जाणारी ववववध फळे आणण फुलाींच्या 
फ्लेवरमध्ये मलडिक्वड तींबाख ूवापरला जात असनू पारींपाररक हुक्क्यात तींबाख ू
आणण कोळसा वापरला जातो तर आधुतनक हुक्क्यात फ्लेवडब तींबाख ू तसेच 
अफुची गोळी व गाींजाची पडू ्ाकून अधधक स्ट्राँग करण्यात येत असल्यामळेु 
निचेा पररणाम ८ त े१० तास द्कत असल्याचे ही तनििबनास आले आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत 
काय आढळून आले व त्यानसुार कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१), (२) व (३) अिी बाब तनििबनास आलेली नाही. 
(४) व (५) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 

----------------- 
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िल्याण-डोंबबिली महानगरपाशलिेच्या िोटयिधी रुपयाांसह  
‘लक्ष्मी एन्टरप्रायझसेचा’ ठेिेदार बेपत्िा झाल्याबाबि 

  

(११२) * ४५०७६ श्री.जयांि पाटील, श्री.बाळाराम पाटील, श्री.जगन्नाथ शशांदे : 
सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कल्याण-डोंत्रबवली येथील साींडपाण्याची समस्या कायमस्वरुपी तनकाली 
काढण्याकरीता कल्याण-डोंत्रबवली महापामलकेने ठेका तनडिश्चत करून सींभाजी 
नगर येथील ‘लक्ष्मी एन््रप्रायझेस’ या ठेकेिाराला माहे ऑगस््, २०१७ मध्ये 
वकब ऑडबर िेवनू १८ मदहन्यात काम पणूब करण्याची अींततम मिुत दिलेली 
असतानाही आजममतीस सिर प्रकल्पाचे काम सरुूच झालेले नाही, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास ‘लक्ष्मी एन््रप्रायझेसला दिलेले ३३ को्ी रूपये रे्वनू ठेकेिार 
गत १ वषाांपासनू बेपत्ता झाला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याप्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत काय 
आढळून आले व त्यानसुार कोणती कारवाइब करण्यात आली वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१) कें द्र िासन परुस्कृत अमतृ अमभयानाींतगबत सन 
२०१६-१७ या आधथबक वषाबत कल्याण-डोंत्रबवली महानगरपामलकेच्या सेक््र १२ 
मध्ये मलतन:सारण योजना राबववण्यासाठी रुपये १५३.३३ को्ी रकमेच्या 
प्रकल्प अहवालास मींजूरी िेण्यात आलेली आहे. 

सिर प्रकल्पाच्या कामासाठी ऑगस््, २०१७ मध्ये मे.लक्ष्मी 
कन्स्ट्रक्िन, अहमिाबाि या तनवविाधारकास ३० मदहने कालावधीकरीता 
कायाबिेि िेण्यात आलेले आहे. 

सिर प्रकल्प राबववण्यासाठी महाराषट्र जीवन प्राधधकरण ही 
अींमलबजावणी यींत्रणा म्हणनू कायबरत आहेत. 
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सद्य:डिस्थतीत सिर प्रकल्पाचे काम भौततकदृषट्या १५% पणूब झाले 
असनू, आजपावेतो या कामासाठी रक्कम रुपये १३.४२ को्ी इतके खचब झाल े
आहेत. उवबररत सरुू असलेले काम पढुील १५ मदहन्याींच्या कालावधीत पणूब 
करण्याचे प्रस्ताववत असल्याचे महानगरपामलका तसेच महाराषट्र जीवन 
प्राधधकरणाने कळववले आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) व (४) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 

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

लािूरमध्ये आांदोलिाांनी श्रीिृष्ट्ण अिधिू ॲग्रो  
िां पनीच ेनुिसान िेल्याबाबि 

  

(११३) * ४४८६५ अॅड.राहुल नािेिर, श्री.आनांद ठािूर : सन्माननीय मखु्यमा्ं ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) लातरूमध्ये आींिोलकाींकडून रेणापरूमधील कुीं भारी येथील समुिक्षक्षत 
बेरोजगार तरुणाींनी बँकेकडून कजब रे्ऊन उभारलेल्या ्ीकृषण अवधूत ॲग्रो 
कीं पनीचे दिनाींक ९ ऑगस््, २०१८ रोजी ६० लाख रुपयाींचे नकुसान झाले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत िासनामाफब त चौकिी करण्यात आली आहे काय, 
चौकिीच्या अनषुींगाने कीं पनीची झालेली नकुसान भरपाई िेण्याबाबत कोणती 
कायबवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२) होय, हे खरे आहे. 
 सिर र््नेच्या अनषुींगाने कफयाबिीने दिलेल्या तक्रारीवरुन दिनाींक 
०९/०८/२०१८ रोजी सकाळी ११.३० वा. समुारास ्ीकृषण अवधूत ॲग्रो 
कीं पनीवर एकूण १२ व्यक्तीींनी िगडफेक केली, तसेच कीं पनीच्या गे्वर चढुन 
कीं पनीमधील ऑकफसमध्ये प्रवेि करुन कॅबीनच्या काचा, ्ेबल, खुच्याब, एसी, 
एसी हॉलच्या काचा, ट्यबू, इनव्हर्र, कुलर, जनरे्र, थमाबकुल बॉक्स, 
पाण्याचे पलास््ीक बॅरेल तसेच तयार झालले्या मिरुमचे ३५ त े ४० कॅरे् 
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उलथून िेऊन, पायाने तडुवनू एकूण ममळून रुपये ६० लाखाचे नकुसान केले. 
सिर प्रकरणी पोलीस ठाणे रेणापरू, डिज.लातरू येथे २१६/२०१८ कलम ४५२, 
१४३, १४७, १४९, ३२३, ३३६, ४२७ भािींवव अन्वये गनु्हा िाखल केलेला आहे. 
सिर गनु्ह्यामध्ये एकूण ८ आरोपीींना अ्क करण्यात आली असनू त्याींना 
जामीन मींजूर करण्यात आला आहे. याबाबत पढुील तपास सरुु आहे.  
 कीं पनीच्या झालेल्या नकुसानीबाबत कीं पनीच्या मालकाने ्ा्ा 
एआयजी जनरल इन्िरुन्स कीं पनीकड े सिर कारखान्याचा ववमा काढलेला 
असल्याने सिर झालेल्या नकुसानीबाबत त्याींनी इिरुन्स कीं पनीकड े प्रस्ताव 
पाठववलेला असल्याचे कळववले आहे. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

राज्यािील व्होिेशनल दटचसा असो (स्व्हटा) या सांघटनेच्या  
प्रलांबबि मागण्याांबाबि 

  

(११४) * ४४६१७ श्री.नागोराि गाणार : सन्माननीय िौशल्य वििास ि 
उद्योजििा मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) व्होकेिनल द्चसब असो (डिव्ह्ा) या सींर््नेच्या प्रलींत्रबत मागण्याींबाबत 
रववभवन नागपरू येथे दिनाींक १२ जुल,ै २०१८ रोजी बठैक रे्तली असनू 
िासकीय तींत्र माध्यममक िाळा व + २ स्तरावरील व्यवसाय मिक्षणाच े
औद्योधगक प्रमिक्षण सींस्थते तसेच डिव्ह.्ी.पी. मध्ये रूपाींतर न करण्याबाबत 
व्होकेिनल द्चसब असो (डिव्ह्ा) या सींर््नेच्यावतीने तसेच नागपरू 
ववभागाच्या मिक्षक लोकप्रतततनधीींनी िासनास दिनाींक २ सप े्ंबर, २०१८ व 
दिनाींक २५ सप े्ंबर, २०१८ रोजी मागण्याींचे तनवेिन पाठवनू ववनींती केली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर बठैकीचे इततवतृ्त अधधवेिन सींपण्याच्या २ दिवस 
अगोिर लोकप्रतततनधीींना व सींर््नेच्या पिाधधकाऱ्याींना उपलब्ध करुन 
िेण्याबाबतचे आिेि उपडिस्थत अधधकाऱ्याींना िेण्यात आल े होते, हे ही खरे 
आहे काय, 
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(३) असल्यास, बठैकीच े इततवतृ्त उपलब्ध करून िेण्यात आले नसल्याने 
नागपरू ववभागाच्या मिक्षक लोकप्रतततनधीींनी िासनास दिनाींक २१ जुल,ै २०१८ 
रोजी तनवेिन पाठवनू अधधकाऱ्याींना ताकीि िेण्याची मागणी केली आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन कोणती कायबवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.सांभाजी पाटील-तनलांगेिर : (१) हे खरे आहे. 

नागपरू ववभागाच्या मिक्षक लोकप्रतततनधीचे दिनाींक २ सप े्ंबर, २०१८ 
चे तनवेिन प्रापत झाले आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) व्होकेिनल द्चसब असो (डिव्ह्ा) या सींर््नेच्या ववववध मागण्याींबाबत 
दिनाींक १२/७/२०१८ रोजी सींपन्न झालेल्या बठैकीचे इततवतृ्त दिनाींक 
१३/७/२०१८ रोजी मान्यतकेरीता सािर करण्यात आले होत.े सिर इततवतृ्तास 
मान्यता प्रापत होवनू त् याबाबतची नस्ती दिनाींक २७/७/२०१८ रोजी ववभागास 
प्रापत झाली. त्यानींतर सिर इततवतृ्त सींबींधधताींना दिनाींक ३१/७/२०१८ रोजी 
पाठववण्यात आले आहे. नागपरू ववभागाच्या मिक्षक लोकप्रतततनधीचे दिनाींक 
२१ जुल,ै २०१८ रोजी दिलेले तनवेिन ववभागास अद्यावप प्रापत झालेले नाही. 
(४) व (५) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 

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

षरांगाबाद महानगरपाशलिा पररसराि िैयस्क्िि  
स्िच्छिागहृ नसल्याबाबि 

  

(११५) * ४४९७१ श्री.सतिश चव्हाण, श्री.विक्रम िाळे, श्री.अब्दलु्लाखान 
दरुााणी : सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) औरींगाबाि महानगरपामलकेच्या स्वच्छ भारत अमभयानाींतगबत 
सवेक्षणानसुार महानगरपामलका हद्दीत ११९९७ कु्ुींबाकड े वयैडिक्तक 
स्वच्छतागहृ नाहीत, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, महानगरपामलका प्रिासनाने िहरातील सामान्य कु्ुींबातील 
लोकाींकडून वयैडिक्तक स्वच्छता गहृासाठी तीन वषाबपवूी अजब मागववले होत,े हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, गत तीन वषाबत प्रापत झालेले अजाबतनू ७४९७ लाभार्थयाांची 
तनवड करुन त्याींना अनिुानाचा पदहला हपता ६००० रुपये िेण्यात आले असनू 
मात्र तनधी अभावी अनिुानाचा िसुरा हपता न दिल्याने वयैडिक्तक 
स्वच्छतागहृाच ेकाम अपणूब रादहले असनू ४५०० लाभाथी सिर योजने पासनू 
वींधचत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन ७४९७ लाभार्थयाांना 
अनिुानाचा िसुरा हपता व प्रततक्षेत असलेल्या ४५०० लाभार्थयाांना तनधी 
उपलब्ध करुन िेण्याबाबत कोणती कायबवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२) स्वच् छ भारत अमभयानाची अींमलबजावणी 
राज्यामध्ये दिनाींक १५ जून, २०१५ पासनू सरुू आहे. 

सन २०११ च्या जनगणनेनसुार औरींगाबाि महानगरपामलकें तगबत 
एकूण ११९९७ कु्ुींबाींना िौचालयाची सवुवधा उपलब्ध नव्हती. 

अमभयानाची अींमलबजावणी सरुू झाल्यानींतर आतापयांत ९३६२ 
कु्ुींबाींनी वयैडिक्तक िौचालय ममळण्यासाठी अजब केल े होत,े ही वस्तडुिस्थती 
आहे. 
(३) व (४) हे अींित: खरे आहे. 

प्रापत झालेल्या एकूण ९३६२ अजाांपकैी ८९३० अजब पात्र ठरले असनू 
त्यापकैी ८५५६ कु्ुींबाींना िौचालय बाींधकामासाठी प्रत्येकी रुपये ६०००/- एवढा 
तनधीचा पदहला हपता ववतरीत करण्यात आला आहे. आतापयांत एकूण ६१११ 
िौचालयाींची कामे पणूब झाली असनू त्यापकैी ४७५९ कु्ुींबाींना रुपये ६०००/- 
एवढा तनधीचा िसुरा व अींडित्तम हपता ववतरीत करण्यात आला आहे. 

 
 
 
 



153 

राज्य िासनाने औरींगाबाि महानगरपामलकेस वयैडिक्तक िौचालय 
बाींधकामासाठी रुपये ६.१३ को्ी एवढा तनधी दिनाींक १८/९/२०१८ रोजी 
उपलब्ध करून दिला असल्याने औरींगाबाि महानगरपामलकेमाफब त उवबररत 
लाभार्थयाांना तनधीचा पदहला व िसुरा हपता पढुील आठ दिवसात ववतरीत 
करून िौचालयाची कामे पणूब करून रे्ण्याच्या सचूना िेण्यात आल्या आहेत. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

राष्ट्रीय हररि लिादाने मेरो-३ च्या आरे िॉलनीिील  
िारशडेला मान्यिा ददल्याबाबि 

  

(११६) * ४४१४३ अॅड.अतनल परब : सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) आरे कॉलनी, गोरेगाव येथे मेट्रो-३ च्या कारिडेला राषट्रीय हररत लवािाने 
मान्यता दिल्याच े नकुतचे माहे सप े्ंबर, २०१८ मध्ये वा त्यािरम्यान 
तनििबनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मेट्रो-३ च्या आरे कॉलनीतील कारिडेला मान्यता दिल्यामळेु 
मुींबईतील गिब वनसींपिा धोक्यात येणार असनू मोठा हररत पट्टा नामिषे 
होणार असल्यामळेु तथेील नागररकाींमध्ये तीव्र असींतोष पसरुन सवबतोपरी 
ववरोध ििबववण्यात येत असनू आरे सींवधबन सममतीनेआरे बचावचा नारा िेवनू 
आरे येथे कारिडे झाल्यास तीव्र आींिोलन करण्यात येईल असा इिारा दिला 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत 
काय आढळून आले व त्यानसुार कोणती कायबवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१) राषट्रीय हरीत लवािाने या ववषयाबाबत 
अवपलकत्याबने केललेी याधचका दिनाींक २०/०९/२०१८ रोजीच्या आिेिान्वये 
खाररज केली आहे. 
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(२), (३) व (४) अिासकीय सींस्था व पयाबवरणवािी नागरीकाींकडून होत 
असलेल्या ववरोधामळेु िासनाने दिनाींक ११ माचब, २०१५ रेाजी ०६ सिस्याींची 
ताींत्रत्रक सममती तनयकु्ती केली होती. सिर ताींत्रत्रक सममतीच्या अनमुोिनाींचा 
सखोल अभ्यास करुन मटे्रो कारिडे आरे कॉलनी क्षते्रात उभारण्याचे िासनाने 
तनडिश्चत केले आहे. त्यानसुार कारिडेचा सधुाररत आराखडा-१ िासनाने 
डडसेंबर, २०१६ मध्ये मींजूर केला असनू कारिडे क्षेत्रातील, मोठ्या प्रमाणात 
झाडाींच े असलेले ५ हे. क्षते्र अबाधधत राहणार आहे. सींजय गाींधी राषट्रीय 
उद्यान व लगतच्या पररसरातील असलेल्या हररत पट्यापकैी प्रस्ताववत कार 
आगाराचे क्षेत्र केवळ ०.२५ ्क्के प्रमाणात आहे. त्यामळेु मोठा हररत पट्टा 
नामिषे होणार असल्याचा मदु्दा खरा नाही. त्याचप्रमाणे मेट्रो कारिडे डपेो 
आरे कॉलनी क्षेत्राच्या अगिी िक्षक्षण ्ोकाला डिस्थत असनू या क्षेत्राभोवती 
वाहतकू रस्त ेव इतर नागरी सवुवधा उपलब्ध आहे. 
 ताींत्रत्रक सममतीने पयाबवरण ववषयक ऱ्हास कमी होण्यासाठी अनेक 
उपाययोजना सचूववल्या असनू त्याची अींमलबजावणी बाींधकामा िरम्यान 
करण्यात येत आहे. मुींबई मेट्रो रेल कॉपोरेिन तफे सींजय गाींधी उद्यान 
बोररवली येथे २२,१०० वकृ्षाींची लागवड वन ववभागाकडून पणूब करण्यात आली 
आहे. यामध्ये स्थातनक प्रजातीींच्या झाडाींचा समावेि आहे. त्याप्रमाणे मेट्रो 
कार िडे क्षते्राच्या समोरील भागात यापवूीच ४०० झाडाींची लागवड करण्यात 
आलेली आहे. 

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

लोिग्राम पुलाच े(िा.िल्याण, स्ज.ठाणे) प्रलांबबि  
िाम पूणा िरण्याबाबि 

  

(११७) * ४४००० श्री.अशोि ऊफा  भाई जगिाप, श्री.शरद रणवपसे, श्री.रामहरी 
रुपनिर, श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.सभुाष झाांबड, अॅड.हुस्नबान ू खशलफे, 
श्री.आनांदराि पाटील : िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि ४३७११ ला ददनाांि ११ जुल,ै 
२०१८ रोजी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभााि सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) लोकग्राम पािचारी पलु (ता.कल्याण, डिज.ठाणे) सन १९९१ मध्ये रेल्वेने 
बाींधला असनू त्याचा खचब महानगरपामलकेने केलेला असनू सिर पलु अरुीं ि 
असल्याने वाढत्या प्रवासी सींख्येस अपरूा पडत असल्याचे माहे सप े्ंबर, २०१८ 
मध्ये वा त्यािरम्यान तनििबनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर पािचारी पलुाचे मजबतूीकरण, छत ्ाकणे तसेच ततकी् 
र्राजवळ नववन रस्ता बाींधणे, स्वच्छतागहृाची सोय करणे इत्यािीबाबत 
िासनाने कोणतीही कायबवाही केली नसल्याने सिर बाबीींची पतुबता केव्हापयांत 
करण्यात येणार आहे, 
(३) असल्यास, कल्याण-डोंत्रबवली महानगरपामलकेमाफब त स्मा ब्मस्ी 
योजनेंतगबत कल्याण पवूब स्वच्छतागहृ, प्रिस्त पािचारीपलू, वाहनतळ, ररक्षा 
स््ॅड व बसस्थानक इत्यािीबाबीसाठी कोणती जागा प्रस्ताववत करण्यात आली 
आहे तसेच लोकग्रामकडून येणाऱ्या रस्त्यावर अनधधकृत वाहन पाककां ग व 
िकुाने लावण्यात आलेली आहेत व त्याची अींमलबजावणी केव्हापयांत करण्यात 
येणार आहे, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन कोणती कायबवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१) लोकग्राम पािचारी पलु सन १९९१ मध्ये रेल्वेने 
बाींधला असनू, त्याचा खचब महानगरपामलकेने रेल्वेला दिला आहे. 

सिर पलुाची िेखभाल रेल्वेमाफब त करण्यात येत असनू त्याचा खचब 
महानगरपामलका अिा करत.े 

सिर पलु अरूीं ि असल्याने वाढत्या प्रवासी सींख्येस अपरुा पडतो, ही 
वस्तडुिस्थती आहे. 
(२), (३) व (४) लोकग्राम ततकक् र्राजवळ स्वच्छतागहृाची सोय 
करण्याबाबत महानगरपामलकेने रेल्वे प्रिासनास ववनींती केलेली आहे. 

एडिल्फस््न रोड येथील पािचारी िरु्ब् नेनींतर या पलुाची वविषे 
सममतीने पाहणी केली असनू सिर सममतीने प्रस्ततु पलुाचे मजबतुीकरण 
करून त्यावर छत ्ाकणेबाबत सचुववले आहे. 
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कल्याण-डोंत्रबवली महानगरपामलकेने स्मा ब् मस्ी अमभयानाींतगबत रेल्व े
स््ेिन पररसर सधुार करण्याच्या प्रकल्पात लोकग्राम पलुाचा समावेि केलेला 
आहे. 

यासाठी समींत्रकामाफब त तयार केलेला मास््र पलॅन रेल्वेच्या 
मान्यतसेाठी दिनाींक २/११/२०१७ रोजी सािर केला असनू 
महानगरपामलकेमाफब त त्याचा पाठपरुावा सरुू आहे. 

रेल्वेची मान्यता प्रापत झाल्यावर पढुील आवश्यक ती कायबवाही 
महानगरपामलकेमाफब त करता येईल. 

लोकग्राम रस्त्यावर असलेल्या अनधधकृत पाककां ग व िकुानाींवर 
तनषकासनाची कायबवाही करण्यासाठी महानगरपामलकेच्यावतीने मध्य रेल्वेला 
ववनींती करण्यात आलेली आहे. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

निी मुांबईिील प्रलांबबि सीिूड्स-उरण रेल्िे प्रिल्पाबाबि 
  

(११८) * ४४८३४ अॅड.तनरांजन डािखरे : सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नवी मुींबईतील सीवडू्स-उरण रेल्वे प्रकल्पातील सेवा सरुू होण्याकरीता 
वारींवार मसडको आणण रेल्वे प्रिासनाकडून मिुतवाढ दिली जात असल्याच े
माहे ऑगस््, २०१८ मध्ये वा त् यािरम् यान तनििबनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, सिर प्रकल्प ककती कालावधीत पणूब होणार असनू त्याचा 
पदहला ्पपा कधीपयांत कायाबडिन्वत होणार आहे तसेच वारींवार उक्त प्रकल्पास 
मिुतवाढ िेण्याची कारणे काय आहेत याबाबत मसडको प्रिासनाने चौकिी 
केली आहे काय, चौकिीत काय आढळून आले व त्यानसुार कोणती कायबवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२) हे खरे नाही. 
 नेरुळ/बेलापरू-मसवडूस उरण रेल्वे प्रकल्प हा मसडको महामींडळ व 
भारतीय रेल्वे याींच्या सींयकु्त भाधगिाररत ववकमसत करण्यात येत आहे. सिर 
प्रकल्पाचा ्पपा-१ मसवडूस/नेरुल त े खारकोपर ह्या रेल्वेमागाबच े दिनाींक 
११/११/२०१८ रोजी उद्र्ा्न झाले असनू दिनाींक १२/११/२०१८ पासनू 
कायाबडिन्वत करण्यात आला आहे. 

सिर प्रकल्पाच्या सींकल्प धचत्रामधील बिल, गव्हाण 
रेल्वेस्थानकाजवळ रेल्वे मागाबचा बिल, सिर प्रकल्प खाडीलगत व खारफु्ी 
क्षेत्रात असल्याने मा.न्यायालयाने दिलेली तात्परुती स्थधगती, जमीन 
सींपािनास येणारे अडथळे, वन क्षेत्राची जमीन हस्ताींतरीत करणे इत्यािी 
कारणाींमळेु सिर प्रकल्पास मिुतवाढ िेण्यात आली आहे. सिर प्रकल्पाचा 
्पपा-२ ची कामे प्रगतीपथावर असनू सिर प्रकल्प दिनाींक ३१/३/२०२० पयांत 
पणूब होण्याची िक्यता आहे. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

धारािी, मुांबई येथील शशिराज मैदानाला डांस््पांग  
ग्राऊडांच ेस्िरुप प्रापि झाल्याबाबि 

  

(११९) * ४४९३० श्री.अमररशभाई पटेल, श्री.शरद रणवपस,े श्री.रामहरी 
रुपनिर : सन्माननीय गहृतनमााण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय:- 
(१) धारावी, मुींबई येथील ९० फू् रोड पेररयार स्वामी चौक येथे एक वषाबपवुी 
स्थातनक लोकप्रतततनधीमाफब त सिुोमभकरण करण्यात आलेल्या मिवराज 
मिैानाला डींडिम्पींग ग्राऊडींच े स्वरुप प्रापत झाले असल्याचे माहे जुल,ै २०१८ 
मध्ये वा त्यािरम्यान तनििबनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर मिैानाची अत्यींत िरुवस्था झाली असनू मिैानात 
धचखलाचे साम्राज्य पसरल्यामळेु मलुाींना त्यातच खेळण्यामिवाय पयाबय 
नसल्याने मलुाींच्या आरोग्यावर ववपरीत पररणाम होत असल्याचे तनििबनास 
आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत 
काय आढळून आले व त्यानसुार कोणती कायबवाही करण्यात आली वा येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.प्रिाश महेिा : (१) व (२) हे खरे नाही. 
(३) मुींबई झोपडपट्टी सधुार मींडळ याींच्या कायाबलयातील अमभयींत्याींनी सिर 
मिैानाची प्रत्यक्ष पाहणी केली असता, सिर मिैानाचा वापर मलुाींना 
खेळण्यासाठी होत असनू, डींडिम्पींग ग्राऊीं ड म्हणून होत असल्याची बाब 
तनििबनास आली नाही. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

पुणे महानगरपाशलिेिील साडपेाच हजार िोटी रुपयाांच्या  
अथासांिल्पाचा दहशबे लागि नसल्याबाबि 

  

(१२०) * ४५२२६ श्री.अतनल भोसले, श्री.विक्रम िाळे : सन्माननीय मखु्यमा्ं ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पणेु महानगरपामलकेचा गत आधथबक वषाबतील कजब रोख्याींसह तब्बल 
साडपेाच हजार को्ी रुपयाींच्या अथबसींकल्पाचा दहिबे लागत नसल्याचे माहे 
सप े्ंबर, २०१८ च्या िवे्च्या आठवड्यात तनििबनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, सिर महानगरपामलकेतील तनयोडिजत योजनेचा खचब, 
तनवविाींमधील गरैव्यवहार आणण सल्लागार कीं पन्याींचा अपहार लपववण्यासाठी 
सिर तपिील गहाळ करण्यात आला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत 
काय आढळून आले व तद्नसुार डे् ा करप् ककीं वा बेपत्ता होण्यास तसेच 
महत्वाच्या डे् ा बॅकअप न रे्णाऱ्या सींबींधधत िोषी अधधकाऱ्याींवर कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
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श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२) दिनाींक ०२/१०/२०१८ च्या िै.महाराषट्र ्ाईम्स 
या वतृ्तपत्रात अिा स्वरूपाची बातमी प्रमसध्ि झाली होती, हे खरे आहे. 
तथावप, यामध्ये डा्ा करप् झालेला नाही, तसेच अथबसींकल्पाच्या दहिबेाबत 
कोणतीही अडचण नाही असे पणेु महानगरपामलकेने कळववले आहे.  
(३) या प्रकरणी कॉलजे ऑफ इींडिजतनअररींग, पणेु (सीओईपी) याींच्या माफब त 
तपासणी सरुू आहे. 

तसेच डा्ा करप् बाबत उपडिस्थत झालेले मदु्दे व पणेु 
महानगरपामलकेने पाठववलेला अहवाल यात सींदिग्धता असल्याने प्रस्ततु 
प्रकरणी सखोल चौकिी सींचालक, मादहती व तींत्रज्ञान याींच्यामाफब त करण्यात 
येत आहे.  

सींचालक, मादहती व तींत्रज्ञान याींचा चौकिी अहवाल प्रापत 
झाल्यानींतर पढुील योग्य ती कायबवाही करण्यात येईल. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

राज्याि अतिररक्ि पोशलसाांची आिश्यििा असल्याबाबि 
  

(१२१) * ४४२१६ डॉ.(श्रीमिी) मतनषा िायांदे, प्रा.डॉ.िानाजी सािांि : 
सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) यनुाय्ेड नेिन्सच्या मानकानसुार राज्यातील लोकसींख्येच्या प्रमाणात 
४५४ नागररकाींमागे चार पोमलसाींची गरज असनू वाढती लोकसींख्या व वाढत 
चाललेली गनु्हेगारी आणण झपा्याने होत असलेल्या नागरीकरणामळेु ६१ 
हजार ४९४ पोमलसाींची आवश्यकता असताना गत चार वषाबत केवळ २५ हजार 
पोलीस भरती करण्यात आलेली असनू अद्यापही ३५ हजार ८९७ पोमलसाींची 
भरती आधथबक कारणास्तव करता येत नसल्याची बाब माहे ऑगस््, २०१८ 
मध्ये वा त्यािरम्यान तनििबनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सध्या अस्तीत्वात असलेल्या पोलीस कमबचाऱ् याींना अततररक्त 
कामाचा ताण सहन करावा लागत असनू गनु्हेगारी रोखण्याकरीता अनेक 
िहरामध्ये आवश्यकतनेसुार पोलीस बळ उपलब्ध होत नसल्यामळेु सिस्त्र 
पोलीस आणण राज्य राखीव िलाची मित रे्ण्याींची वेळ अनेक पोलीस 
ठाण्यावर येत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, राज्यातील कायिा व सवु्यवस्था सरुळीत ठेवण्यासाठी 
िासनाने पोमलसाींच्या सींख्येत वाढ करण्याच्यादृष्ीने परेुसे पोलीस बळ 
उपलब्ध करुन िेण्याबाबत कोणती कायबवाही केली वा करण्यात येत आहे व 
त्याची सद्य:डिस्थती काय आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१) नाही. 
(२), (३) व (४) राज्य पोलीस िलामध्ये दिनाींक ०१/०१/२०१५ रोजी पोलीस 
मिपाई या पिाचे मींजूर सींख्याबळ ९२३२२ इतके असनू त्यापकैी ३६७५ पिे 
ररक्त होती. तसेच दिनाींक ०१/०१/२०१८ रोजी पोलीस मिपाई या पिाचे मींजूर 
सींख्याबळ ९२,६८७ इतके असनू त्यापकैी ५१६३ पिे ररक्त होती. 
 दिनाींक ३१/१२/२०१८ पयांत पोलीस मिपाई सींवगाबत ररक्त होणारी 
५९८९ पिे भरण्याबाबत पोलीस मिपाई भरती २०१८ राबववण्यात आली असनू 
ही पिे भरण्यासाठी र््कतनहाय तनवडसचूी तयार करण्यात आल्या आहेत. 
त्यानसुार माहे सप े्ंबर, २०१८ अखेरपयांत ररक्त झालेल्या पोलीस मिपाई 
पिावर सींबींधधत उमेिवाराींना नेमणुका िेण्यात आल्या असनू उवबररत 
उमेिवाराींना दिनाींक ३१/१२/२०१८ पयांत ररक्त होणाऱ्या पिाींवर नेमणुका 
िेण्याबाबतची कायबवाही सींबींधधत र््क प्रमखुाींकडून करण्यात येईल. 
 तसेच अनकुीं पा तत्वावर ९९ पिे भरण्यात आली आहेत. 

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

अिलूज (िा.माळशशरस, स्ज.सोलापूर) येथे िाहन  
पाकििं गची सोय नसल्याबाबि 

  

(१२२) * ४४६३६ श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.शरद रणवपस,े श्री.आनांदराि पाटील, 
अॅड.हुस्नबान ूखशलफे, श्री.सभुाष झाांबड, श्री.अमरनाथ राजूरिर : सन्माननीय 
मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अकलजू (ता.माळमिरस, डिज.सोलापरू) येथे वाहने सरुक्षक्षत लावण्यासाठी 
पाककां गची सोय नसल्यामळेु वाहने रस्त्यावर पाकब  केली जात असनू गावात 
जड वाहतकू बींिी असतानाही जड वाहनाींची वाहतकू केली जात असल्याचा 
त्रास नागररकाींना सहन करावा लागत आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उक्त दठकाणी नो पाककां ग झोन, वन वे रस्ता, नो एन्ट्री इ. 
ववभाग करुन वाहतकू कोंडी िरू करुन तसेच जड वाहतकू रोखण्याबाबत 
कोणती कायबवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१) अकलजू, ता.माळमिरस येथील गाींधी चौक त े
सिभूाऊ चौक या मखु्य रस्त्यावर बॅंका व पतसींस्था असनू त्यासमोर 
बॅंकाींच्या कामकाजाच्या वेळेत वाहने पाकब  केली जातात. त्यामळेु सिर 
रस्त्यावर लोकाींची गरैसोय होत होती. परींत ुसिर रोडवरील बॅंका व पतसींस्था 
याींना लेखी पत्र िेवनू रहिारीस अडथळा होणार नाही. याची िक्षता रे्वनू 
वाहने लावण्याबाबत पोलीस तनरीक्षक अकलजू याींनी लेखी पत्र दिलेले आहे. 
तसेच अकलजु मधील मखु्य रस्त्यावर पेट्रोमल ींग करीता कमबचारी नेमण्यात 
येत असनू रस्त्यावर पाकींग होवनू रहिारीस अडथळा होणार नाही याची 
िक्षता रे्णेबाबत आिेि दिलेले आहेत. तसेच रहिारीच ेगाींधी चौक व सिभूाऊ 
चौक या मखु्य चौकात ट्रॉकफकच ेपोलीस कमबचारी नेमनू रहिारीचे तनयींत्रण 
केले जात.े रहिारीस अडथळा होवनू नागरीकाींना त्रास होत असलेबाबत 
कोणतीही तक्रार प्रापत नाही. 
(२) अकलजु येथील गाींधी चौक त ेसिभूाऊ चौक व इतर रहिारीचे दठकाणी 
वन वे रस्ता, नो इींट्री ककीं वा नो पाककब ग झोन करणेबाबत ग्रामपींचायत 
अकलजू याींना ठराव करणेबाबत पोलीस तनरीक्षक अकलजू याींनी पत्र दिले 
असनू अद्याप ग्रामपींचायत अकलजू याींच्याकडून ठराव केलेबाबत कळववण्यात 
आलेले नाही. 
 पोलीस तनरीक्षक अकलजू याींनी सन २०१७ व २०१८ मध्ये ऑक््ोबर 
अखेर करण्यात आलेली कारवाईची मादहती खालीलप्रमाणे आहेत 
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सन २०१७ 
प्रकार एकूण केसेस िींड 

अवधै प्रवासी वाहतकू १६६ ३३६७००/- 
इतर केसेस २४१ ४८,२००/- 
एकूण केसेस ४०७ ३,८४,९००/- 

 

सन २०१८ 
प्रकार एकूण केसेस िींड 

अवधै प्रवासी वाहतकू १२४ २,४८,०००/- 
इतर केसेस ४७३ ९४,७००/- 
एकूण केसेस ५९७ ३,४२,७००/- 
 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

महाराष्ट्र विमानिळ वििास िां पनीच्या अधधिाऱ्याांनी  
गैरव्यिहार िेल्याबाबि 

  

(१२३) * ४४८५६ प्रा.जोगने्द्र ििाड े: िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि ४२११० ला 
ददनाांि १८ जुल,ै २०१८ रोजी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभााि सन्माननीय 
मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) महाराषट्र ववमानतळ ववकास कीं पनीच्या अधधकाऱ्याींनी िासकीय तनयमाींचे 
उल्लींर्न करुन आपल्या मजीतील ववकासकाींना तसेच अन्य कीं पन्याींना कमी 
ककींमतीत जागा उपलब्ध करुन दिल्याबाबत महालेखाकाराींनी उपडिस्थत 
केलेल्या पररच्छेिाींच्या अनषुींगाने जबाबिार अधधकाऱ्याींची सखोल चौकिी 
करुन जबाबिारी तनडिश्चत करण्यासाठी अपर मखु्य सधचव (ववत्त) याींच े
अध्यक्षेतखाली सममती गठीत करुन चौकिी करण्यात आली आहे, हे खरे 
आहे काय, 
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(२) असल्यास, सिर चौकिी सममतीने आपला अहवाल िासनास सािर केला 
आहे काय, चौकिी अहवालमध्ये िोषी आढळलेल्या ककती व कोणत्या 
अधधकाऱ्याींवर कोणत्या स्वरुपाची कारवाई करण्याची मिफारस करण्यात आली 
आहे व त्याबाबतची सद्य:डिस्थती काय आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२) सिर प्रकरणी अपपर मखु्य सधचव 
(गहृतनमाबण) याींचे अध्यक्षतखेाली चौकिी सममती गठीत करण्यात आललेी 
असनू अद्याप सिर चौकिी सममतीमाफब त चौकिी करण्याची कायबवाही सरुु 
आहे. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
  
राज्यािील महानगरपाशलिा िमाचाऱ् याांचा रजा रोखीिरण, तनितृ्िीिेिन, 

अांशदान, भविष्ट्य तनिााह तनधीचा भरणा िेला नसल्याबाबि 
  

(१२४) * ४४५०६ श्री.गोवपकिशन बाजोरीया : सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील नगरपामलका कमबचाऱ् याींना सींवगब करण्याची प्रकक्रया सन २००७ 
मध्ये पणूब होवनू सेवा िती तनयम तयार झालेले असनूही अियापी सींवगब 
कमबचाऱ् याींचे रजा रोखीकरण, तनवतृ्तीवेतन, अींििान, भववषय तनवाबह तनधीचा 
भरणा केलेला नसल्याचे नकुतचे माहे सप े्ंबर, २०१८ मध्ये वा त्यािरम्यान 
तनििबनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर सींवगब कमबचाऱ्याींमधील काही कमबचारी सेवातनवतृ्त झाले 
तर काही कमबचारी मयत झाले असनूही त्याींच्या कु्ुींत्रबयाींना िासकीय पेन्िन 
लाभ ममळालेला नसनू सिर प्रकरणाच्या नस्ती आयकु्त तथा सींचालक 
याींच्याकड ेप्रलींत्रबत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत 
काय आढळून आले व तद्नसुार िासनस्तरावर काय कायबवाही करण्यात 
आली वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 



164 

श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२) अींित: खरे आहे. 
(३)  

• नगरपररषि राज्यस्तरीय सींवगाबतील कमबचाऱ्याींच्या सेवाववषयक 
लाभाींसींिभाबत सींचालनालय, ववभागीय आयकु्त व डिजल्हाधधकारी 
स्तरावरुन कमबचाऱ्याींच्या ्ेणीतनहाय कायबवाही करण्याचे अधधकार 
ववहीत होत.े 

• सेवातनवतृ्तीववषयक लाभासींिभाबतील प्रकरणात प्रापत होणारे आक्षेप व 
त्या आक्षेपाींचे तनराकरण, या बाबीींमळेु काही प्रकरणात अींततम तनणबय 
रे्ण्यास ववलींब होत होता. ही वस्तडुिस्थती आहे. 

• तथावप, सद्य:डिस्थतीत आवश्यक पतूबता करून सींचालनालयाच्या 
स्तरावर प्रलींत्रबत असणाऱ्या प्रकरणाींवर आक्षेप पतूबतसेह 
महालेखाकार/कोषागार कायाबलयाींकड े प्रलींत्रबत प्रकरणे पाठववण्यात 
आली आहेत. 

• नगरपररषि राज्यस्तरीय सींवगाबतील कमबचाऱ्याींच्या 
सेवातनवतृ्तीववषयक लाभासींिभाबत ववमिष् कालमयाबिेत कायबवाही पणूब 
करण्याच्यादृष्ीन े सींवगाबत समावेिन झालले्या कमबचाऱ्याींच्या 
सेवातनवतृ्तीववषयक लाभासींिभाबतील अधधकार सींचालनालयाच्या 
दिनाींक १७/१०/२०१८ च्या पररपत्रकान्वये डिजल्हा प्रिासन अधधकारी 
याींना प्रत्यावपबत करण्यात आले आहेत. 

• तसेच, उपरोक्त प्रत्यावपबत अधधकारानसुार सेवातनवतृ्तीववषयक 
प्रलींत्रबत प्रकरणे पढुील ३ मदहन्यात तनकाली काढून पतूबता अहवाल 
सींचालनालयाकड े सािर करण्याबाबतच्या सचूना डिजल्हा प्रिासन 
अधधकारी याींना िेण्यात येत आहे. 

(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 

----------------- 
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राष्ट्रीय, आांिरराष्ट्रीय क्रीडा स्पधािंमध्ये पदि विजेत्या खेळाडूांना  
िसेच छ्पिी ॲिाडा विजेत्या खेळाडूांना महानगरपाशलिेच्या 

आस्थापनेिर थेट भरिीद्िारे नेमणुि िरणेबाबि 
  

(१२५) * ४४६७४ श्री.अतनिेि िटिरे, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सतिश चव्हाण, 
श्री.जगन्नाथ शशांदे : सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) राज्यातील साींगली, पणेु, औरींगाबाि महानगरपामलकाींकडून त्याींच्या 
कायबक्षेत्रातील राषट्रीय, आींतरराषट्रीय क्रीडा स्पधाांमध्ये पिक ववजेत्या खेळाडूींना 
तसेच छत्रपती ॲवाडब ववजेत्या खेळाडूींना महानगरपामलकेच्या आस्थापनेवर थे्  
भरतीद्वारे नेमणुक करणेबाबतच्या ठरावाला नगरववकास ववभागाने तात्काळ 
मान्यता द्यावी अिी मागणी अध्यक्ष, महाराषट्र राज्य ऑमलडिम्पक 
असोमसएिन याींनी दिनाींक १७ सप े्ंबर, २०१८ रोजीच्या पत्रान्वये िासनाकड े
केलेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर मागणीबाबत िासनाकडून काय कायबवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, याबाबतची सद्य:डिस्थती काय आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१) अिा आियाचे अध्यक्ष, महाराषट्र ऑमलडिम्पक 
असोमसएिन याींच े तनवेिन दिनाींक २६/०९/२०१८ रोजी िासनास प्रापत झाल े
आहे, हे खरे आहे. 
(२) याबाबत सामान्य प्रिासन ववभाग तसेच िालेय मिक्षण व क्रीडा 
ववभागाच्या सल्ल्याने आवश्यक तो धोरणात्मक तनणबय रे्ण्याची कायबवाही 
करण्यात येईल. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 

----------------- 
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ठाणे स्जल््याि बीएसयुपीची घरे भाड्याने देणाऱ् या अथिा  
वििणाऱ् याांिर िारिाई िरण्याबाबि 

  

(१२६) * ४६०९७ श्री.रमेश पाटील : सन्माननीय गहृतनमााण मा्ं ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ठाणे डिजल्ह्यात तळुिीधाम, मसध्िाथबनगर, खार्न, पडले गाव, ब्रह्माींड, 
कासारवडवली, ्ेकडी बींगला येथे महानगरपामलकेने बाींधलेल्या ३ हजार ६०८ 
र्राींपकैी ३ हजार ५४४ र्राींचे वा्प बीएसयपुी योजनेतनू लाभार्थयाांना 
करण्यात आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, महापामलकेची कोणतीही परवानगी न रे्ता काही लाभार्थयाांनी 
बीएसयपुीची र्रे परस्पर भाड्याने दिली आहेत तर काही लाभार्थयाांनी र्राींची 
ववक्री केल्याची मादहती दिनाींक २९ जुल,ै २०१८ रोजी वा त्यासमुारास 
तनििबनास आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सिर बीएसयपुीची र्रे भाड्याने िेणाऱ् या अथवा ववकणाऱ् याींवर 
कारवाई करण्याचे आिेि ठाणे महानगरपामलका आयकु्ताींनी दिले आहेत, हे 
ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत 
काय आढळून आले व त्यानसुार बीएसयपुी योजनेचा गरैफायिा रे्णाऱ् याींवर 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.प्रिाश महेिा : (१) होय, हे अींित: खरे आहे. 
 बीएसयपुी योजनेंतगबत DPR १,२,३ व ४ अींतगबत ६३५९ सितनकाींपकैी 
आजतागायत ३८०८ सितनकाींची बाींधकामे पणूब करण्यात आलेली असनू 
त्यापकैी ३५४४ र्राींचे वा्प लाभार्थयाांना करण्यात आललेे आहे. 
 सिर योजनेंतगबत ठाणे महानगरपामलका क्षेत्रात खार्न, पडले गाव, 
ब्रम्हमाींड, कासारवडवली, ्ेकडी बींगला येथील प्रकल्पातील सितनकाींच े
बाींधकाम पणूब झालेले नसल्यामळेु सितनका अद्यापही अववतररत आहेत. 
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(२), (३) व (४) होय, हे अींित: खरे आहे. 
 महानगरपामलकेची पवूबपरवानगी न रे्ता, काही लाभार्थयाांनी सितनका 
परस्पर भाड्याने दिल्याच्या तसेच काही लाभार्थयाांना सितनका ववक्री केल्या 
असल्याच्या मौणखक तक्रारी प्रापत झाल्या आहेत. त्यानषुींगाने उधचत 
उपाययोजना करण्याकरीता आयकु्त, ठाणे महानगरपामलका याींनी बठैक रे्ऊन 
“भरारी पथक” नेमनू पढुील कायबवाही करण्यासाठी तनिेि दिले आहेत. प्रत्यक्ष 
सव्हेक्षणाअींती प्रथम ्पपयात ५४ लाभार्थयाांवर गनु्हे िाखल करण्यासाठी 
सींबींधधत पोलीस स्थानकास लेखी कळववण्यात आले आहे. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 

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