महाराष्ट्र विधानपररषद
पहहले अधधिेशन, २०१८
---------------------------------------------

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
बध
ु िार, हदनाांि ०७ माचच, २०१८ / फाल्गन
ु १६, १९३९ (शिे)
(१)

मख्
ु यमां्ी

(३)

िामगार, भि
ू ां प पन
ु िचसन, िौशल्य

(२)

गह
ृ ननमाचण मां्ी

याांचे प्रभारी विभाग

वििास, माजी सैननिाांचे िल्याण मां्ी
-------------------------------------

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ७६
-------------------------------------

नागपूर एम्प्प्रेस ससटी ि मॉलमधील अनधधिृत बाांधिामाबाबत
(१)

*

३८०६० प्रा.अननल सोले, श्री.नागोराि गाणार, श्री.धगरीशचांद्र व्यास,

श्री.समतेश भाांगडिया : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील
काय :-

(१) नागपरू एम्प्रेस सस्ी व मॉलमधील अनधधकृत बाींधकामे ननयसमत
करण्याकररता केएसएल आणि इींडस्ट्रीजची सध
ु ाररत ले-आऊ् योजना नागपरू
महानगरपासलकेने नाकारली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, आर्ीआय अींतगगत समळवलेल्या कागदपत्ाींनस
ु ार फायर अॅण्ड
इमजगन्सी सर्व्हगसेस डडपा्ग में्ने जारी केलेल्या फफ्नेस सर््ग फफके्ची वैधता
र्दनाींक ३१ डडसेंबर, २०१७ रोजी वा त्यासम
ु ारास सींपली आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, एम्प्रेस सस्ी व मॉल सध
ु ाररत ले-आऊ् योजना नाकारण्यात

आली असन
ू र्दनाींक २६ ऑगस्ट््, २००५ रोजी केएसएलला पाच भख
ू ींड दे ण्यात
आले आहे त व या पाच भख
ू ींडाींच्या एकत्रत्करिाला परवानगी नाही, हे ही खरे
आहे काय,
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(४) असल्यास, केएसएलने ले-आऊ्मध्ये अननवायग मनोरीं जनासाठी जागा
सोडली

नाही,

म.रा.

अननवासी

रमािपत्ाचे

अननवायग

रमािपत्

सादर

करण्यात आले नाही, चौथ्या मजल्यावर पाफकिंगसाठी ्यवस्ट्थाही तयार केली

नाही, मालमत्ता कर व पािी दे यकाची रक्कम, बेसमें ् खोदताना लॉयल्ी
भरलेली नाही व भाग भोगव्ा दे खील भरण्यात आला नसन
ू ही सींपि
ू ग मॉल
सरू
ु आहे, हे ही खरे आहे काय,
(५)

असल्यास,

उक्त

मॉलमधील

अनधधकृत

बाींधकामाबाबत

नागपरू

महानगरपासलकेने नो्ीस र्दली असन
ू , उपरोक्त रकरिी शासनाने चौकशी
करुन कोिती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री.दे िेंद्र फिणिीस : (१) होय.
(२)

होय.

इमारतधारकाने

महाराषर

आग

रनतबींधक

व

जीव

सींरक्षक

अधधननयमाच्या तरतद
ु ीनस
ु ार जानेवारी, २०१८ ते जुल,ै २०१८ या कालावधीचे
“बी” रमािपत् महानगरपासलकेकडे सादर केलेले आहे .
(३) नाही.

महानगरपासलकेने सन २००५ मध्ये असभन्यासात ५ भख
ू ींडाींना मींजूरी

र्दली होती. तद्नींतर भख
ू ींड क्र. १ व २ चे एकत्रत्करि करुन व इतर स्ट्वतींत्

भख
ू ींडावर इमारत बाींधकामासाठी सन २००६ मध्ये मींजरू ी दे ण्यात आली होती.

तद्नींतर भख
ू ींड क्र. ३ व ४ चे एकत्रत्करि करुन व भख
ू ींड क्र. १ व २ आणि

भख
ू ींड क्र. ५ मध्ये इमारत बाींधकामासाठी सन २००९ मध्ये सध
ु ाररत मींजरू ी
दे ण्यात आली होती. तथावप सध
ु ाररत बाींधकाम परवानगी महानगरपासलकेने
र्दनाींक २०/०५/२०१७ रोजीच्या पत्ान्वये नाकारलेली आहे .
(४) अींशत: खरे ,

असभन्यासात

मनोरीं जनासाठी

जागा

सोडण्यात

आली

होती.

या

जागेवर ववकासकाने ३१४.९६ चौ.मी. मींर्दराचे अनधधकृत बाींधकाम तसेच

चौथ्या माळ्यावर वाहनतळा ऐवजी ११२५७.८८ चौ.मी. अनधधकृत बाींधकाम
केलेले आहे . महानगरपासलकेने महाराषर रादे सशक ननयोजन व नगररचना

अधधननयम, १९६६ चे कलम ५३ अन्वये बाींधकाम ननमल
ुग नाची र्दनाींक
२६/८/२०१५ रोजी अींशत: कायगवाही केलेली आहे .
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महानगरपासलकेने

र्दनाींक

३१/०३/२०१७

पयगत

चालू

मागिी

रुपये १,९५,०८,९७६.०० व बकाया मागिी रुपये १२,२३,९१,४७६.०० व शास्ट्तीचे
रुपये

३२,३५,१३५.००

अशी

एकूि

रुपये

१४,५१,३५,५८५.००

ची

मागिी

ववकासकाकडून करण्यात आलेली होती. त्यापैकी मा.न्यायालयाचे आदे शानस
ु ार
र्दनाींक २९/११/२०१७ रोजी रुपये २.०० करोडचा भरिा केलेला आहे . उवगरीत
रक्कम वसल
ु करण्याबाबत महानगरपासलकेकडून कायगवाही चालू आहे .

(५) महानगरपासलकेने महाराषर रादे सशक ननयोजन व नगररचना अधधननयम,

१९६६ चे कलम ५३ अन्वये बाींधकाम र्दनाींक २६/०८/२०१५ व र्दनाींक
१६/०३/२०१७ रोजी अींशत: ननमल
ुग नाची कायगवाही केलेली आहे . मा.उच्च

न्यायालय, मब
ुीं ई खींडपीठ नागपरू येथे याधचका क्र. १६५८/२०१६ मध्ये
र्दलेल्या ननदे शाच्या अनष
ीं ाने अनधधकृत बाींधकाम ननमल
ु ग
ुग नाची कायगवाहीला
Stay र्दल्यामळ
ु े कायगवाही रलींत्रबत आहे .
(६) नाही.

(२)

*

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

राज्यात बालगुन्हे गारीत िाढ झाल्याबाबत
३८८३७ श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.सतेज ऊफच बांटी पाटील, श्री.सांजय

दत्त, श्री.शरद रणवपसे, िॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे, श्रीमती हुस्नबानू खसलफे,
श्री.चांद्रिाांत रघि
ां ी : सन्माननीय मख्
ु श
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील
काय :-

(१) राज्यातील गन्
ु हे गारीचा लेखाजोखा माींडिाऱ्या क्राईम इन महाराषर-२०१६
या अहवालानस
ु ार १६ ते १८ या वयोग्ातील बालगन्
ु हे गारीमध्ये १३.८४

्क्क्याींनी वाढ झाल्याची मार्हती माहे जानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्प्यान
ननदशगनास आली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, बालगन्
ु हे गारीचे रकार मब
ुीं ई, सातारा व पि
ु े शहरात सवागधधक
होत असल्याचे मार्हती ननदशगनास आली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त रकरिी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय
आढळून आले व तद्नस
ु ार राज्यातील वाढती बालगन्
ु हे गारी रोखण्यासाठी

धोरि आखण्याबाबत तसेच बालगन्ु हे गाराींचे पन
ु वगसन करण्याबाबत कोिती
कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

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

(३) ववधीसींघषगग्रस्ट्त बालकाकडून होिारे गन्
ु हे रोखण्यासाठी करण्यात आलेल्या
उपाययोजना खालील रमािे -

बालगन्
ु हे गारी रोखण्यासाठी सवग घ्क रमख
ु ाना मागगदशगक सच
ू ना

र्दलेल्या आहे .

ववधीसींघषगग्रस्ट्त बालकाींसाठी राज्यात रत्येक र्वजल््यास एक असे

एकूि ३५ बाल न्याय मींडळे व सवग र्वजल््यामध्ये बाल कल्याि ससमती
गठीत करण्यात आलेली आहे .

ववधीसींघषगग्रस्ट्त बालके तसेच काळजी व सींरक्षि आवश्यक असलेली

बालके याींचेसाठी राज्य समन्वय ससमतीची ननयक्
ु ती करण्यात आली आहे .
नवीन

अधधननयमानस
ु ार सवग पोलीस घ्कात ववशेष

बालपथक

स्ट्थापन करिेबाबत पोलीस महासींचालक कायागलयाने र्दनाींक १४/०२/२०१८

अन्वये सवग पोलीस घ्काींमध्ये ववशेष बाल पोलीस पथक स्ट्थापन करिेबाबत
सच
ू ना ननगगसमत केले आहे त.
(४) रश्न उद्भवत नाही.

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

िल्याण-िोंबबिली महानगरपासलिा क्षे्ात समूह
वििास योजना लागू िरण्याबाबत

(३)

*

३७७६६ श्री.जगन्नाथ सशांदे, श्री.धनांजय मि
ुां ,े श्री.किरण पािसिर,

अॅि.ननरां जन

िािखरे ,

श्री.आनांद

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

ठािूर :

सन्माननीय

मख्
ु यमां्ी

पढ
ु ील

(१) मब
ुीं ई, ठािे शहराींरमािेच कल्याि-डोंत्रबवली महानगरपासलका क्षेत्ात

समह
ू ववकास योजना (cluster Development scheme) लागू करण्याबाबत
श्रीननवास घािेकर याींनी र्दनाींक ८ माचग, २०१६ व तद्नींतर र्दनाींक २६ जून,

२०१७ रोजीच्या ननवेदनाद्वारे मा.मख्
ु यमींत्ी, मख्
ु य सधचव, रधान सधचव,
नगरववकास ववभाग, सींचालक, नगररचना महाराषर शासन आदीींकडे ननवेदन
सादर करून मागिी केली आहे, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, कल्याि-डोंत्रबवली महानगरपासलका क्षेत्ात समह
ू ववकास

योजना (cluster Development scheme) लागू करण्यासींबध
ीं ीचा ठराव
कल्याि-डोंत्रबवली महानगरपासलकेच्या महासेभेने सवगसाधारि सभा क्र. १

र्दनाींक २० एवरल, २०१७ रोजी ववषय क्र. १४, ठराव क्र. ८ अन्वये पाररत
करून शासनास सादर केला आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त रकरिी शासनाने चौकशी करुन कल्याि-डोंत्रबवली
महानगरपासलका क्षेत्ात समह
ू ववकास योजना (cluster Development

scheme) लागू करण्याच्यादृष्ीने काय कायगवाही केली वा करण्यात येत
आहे,

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

मब
ुीं ई महानगर रदे शातील बह
ुीं ई महानगरपासलका,
ृ न्मब

सवग

महानगरपासलकाींना

नवी मब
ुीं ई

महानगरपासलका व पनवेल महानगरपासलकेतील ससडकोचे क्षेत् वगळून उवगरीत
करण्याचा

तत्वता

एकार्वत्मक

ननिगय

शासनाने

ववकास

घेऊन

ननयींत्ि
सदरची

ननयमावली

लागू

ननयमावली

आम

जनतेकडून हरकती/सच
ू ना मागववण्याकरीता महाराषर रादे सशक व नगर रचना
अधधननयम, १९६६ चे कलम ३७ (१अेअे)(अे) मधील तरतद
ु ीनस
ु ार र्दनाींक
२८/०२/२०१७

रोजी

रससध्द

केली

आहे .

सदर

ननयमावलीमध्ये

नागरी

पन
ु ननगमागि समह
ू ववकास योजनेची ननयमावली रस्ट्ताववत आहे . तसेच राप्त
हरकती/ सच
अहवाल शासनास सादर
ू नाींवर सींबधीं धताींना सन
ु ाविी दे वन
ू

करिेकरीता शासनाने सहसींचालक नगर रचना, कोकि ववभाग, नवी मब
ुीं ई
याींना अधधकारी म्प्हिून ननयक्
ु त केले आहे . अजगदार याींचा अजग सहसींचालक,

नगर रचना, कोकि ववभाग, नवी मब
ुीं ई याींचेकडे उधचत कायगवाहीसाठी
पाठववण्यात

आला

आहे .

सदरची

ननयमावली

मींजरू

झाल्यानींतर

कल्याि-डोंबिवली महानगरपासलका क्षेत्ाकरीता सध्
ु दा लागू होईल.
(४) रश्न उद्भवत नाही.

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

ती
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मुांबईतील एन.िी.िेव्हिॉन प्रा.सल. या बाांधिाम व्यािसानयि िांपनीच्या
सांचालिाने ग्राहिाांची फसिणूि िेल्याबाबत

(४)

*

३८३१५

श्री.किरण पािसिर,

श्री.हे मत
ां
टिले, श्री.नरें द्र

पाटील,

श्री.आनांद ठािूर, अॅि.राहुल नािेिर, श्रीमती विद्या चव्हाण : सन्माननीय
मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मब
ुीं ईतील काींजूरमागग नेहरुनगर पररसरात एन.डी. डे्हकॉन रा.सल. या
बाींधकाम ्यावसानयक कींपनीच्या सींचालकाने गह
ृ रकल्पाींमध्ये घरे दे ण्याच्या

नावाखाली ग्राहकाींकडून आगाऊ रक्कम घेऊन सम
ु ारे ७ को्ी रुपयाींची
फसविूक केली असल्याची बाब ननदशगनास आली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, ववकासक सींचालकाींवर मोफा कायद्यान्वये गन्
ु हा दाखल
करण्यात आला आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त रकरिी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय
आढळून

आले

व

तद्नस
ु ार

फसविक
ू

झालेल्या

वसल
ु ीबाबत कोिती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,

ग्राहकाींच्या

रक्कम

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

(२) सदरहू रकरिी काींजूरमागग पो.ठािे ग.ु र.क्र. १५४/१७ कलम ४२०, १२०(ब)
भा.दीं .वव. सह कलम ३, ४, ५, ८, १३ मोफा अधधननयम अन्वये तीन
ववकासक सींचालक व कींपनी ववरोधात गन्ु हा नोंद करण्यात आला आहे .

(३) सदर गन्ु हयातील ववकासक याींचेववरुध्द दाखल गन्
ु हयाींची ्याप्ती पाहता,

गन्
ु हयाींचा तपास जलदगतीने होण्याकरीता ववशेष तपास पथक स्ट्थापन
करण्यात आलेले आहे .

सदर गन्
ु ्याचा तपास आधथगक गन्
ु हे शाखेमाफगत सरू
ु आहे .

(४) रश्न उद्भवत नाही.

-----------------
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पुणे शहरातील स्माटच ससटी योजनेतील प्रिल्प सुरु िरण्याबाबत
(५)

*

३९०२६ आकिच.अनांत गािगीळ, श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्त,

श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.अशोि ऊफच भाई जगताप, िॉ.सध
ु ीर ताांब,े िॉ.(श्रीमती)
नीलम गोऱ्हे : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) पि
ु े शहरात दोन वषागपव
ु ी सरु
ु करण्यात आलेल्या स्ट्मा्ग सस्ी योजनेंतगगत
५३ रकल्पाींपक
ै ी अवघे २ रकल्प सरु
ु करण्यात आले असल्याचे र्दनाींक
४ डडसेंबर, २०१७ रोजी वा त्यासम
ु ारास ननदशगनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या योजनेंतगगत केवळ उद्याने ववकससत करण्यात आली

असन
ू वायफाय व फायबर ऑप््ीकल केबल ्ाकण्यासाठी चर खोदण्याच्या
कामावर ननधी खचग करण्यात आला आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, पि
ु े शहराचा स्ट्मा्ग सस्ीमध्ये समावेश झाल्यानींतर या
अींतगगत करण्यात येत असलेल्या ववववध रकल्पाींपक
ै ी फकती रकल्प ननववदा
रफक्रया व अननयसमतता यामळ
ु े रलींत्रबत रार्हले आहे त,

(४) असल्यास, उक्त रकरिी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय
आढळून आले व तद्नस
ु ार उवगररत रकल्प सरु
ु करण्याबाबत कोिती कायगवाही
केली वा करण्यात येत आहे,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री.दे िेंद्र फिणिीस : (१) स्ट्मा्ग सस्ी योजनेंतगगत पि
ु े शहरामध्ये माहे

नो्हें बर, २०१७ अखेर एकूि ४ रकल्पाींची कामे पि
ू ग झालेली होती तर
५ रकल्पाींच्या कामाचे कायागदेश दे ण्यात आलेले होते, हे खरे आहे .

केंद्र शासनाच्या मागगदशगक सच
ू नाींनस
ु ार रत्येक स्ट्मा्ग सस्ीसाठी

ववशेष उद्देश वहनाचे (एस.पी.्ही.) गठि करण्यात आले आहे .

ववशेष उद्देश वहनास सवग रशासकीय तसेच ववर्वत्तय अधधकार दे ण्यात

आले असन
ू रकल्प कालमयागदेत राबववण्याची पि
ू ग जबाबदारी ववशेष उद्देश
वहनाींची आहे .

(२) हे खरे नाही.

स्ट्मा्ग सस्ी योजनेंतगगत केवळ उद्याने ववकससत करण्यात येत नसन
ू

क्षेत्ववकास, नागरी वाहतक
ू , पािीपरु वठा, घनकचरा ्यवस्ट्थापन, मार्हती
तींत्ज्ञान इत्यादी ववववध क्षेत्ाींशी सींबधीं धत रकल्प राबववले जािार आहे त.
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वायफाय व फायबर ऑप््ीकल केबल करीता चर खोदण्याच्या

कामासाठी स्ट्वतींत्पिे कोिताही ननधी खचग करण्यात आलेला नसन
ू स्ट्मा्ग
घ्काींच्या (इसलमेन््च्या) कामामध्येच चर खोदण्याचे काम समाववष् आहे .

(३) या योजनेतील सवग रकल्प रगतीच्या ववववध ्प्प्याींवर असन
ू कोिताही
रकल्प ननववदा रफक्रया व अननयसमतता यामळ
ु े रलींत्रबत नाही.
(४) लागू नाही.
(५) लागू नाही.

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

राज्यातील पदिीधर अांशिालीन िमचचाऱ्याांना
शासन सेिेत सामािून घेण्याबाबत
(६)

*

३७८२७

श्री.नागोराि

गाणार,

प्रा.अननल

सोले,

श्री.हे मत
ां

टिले,

श्री.विक्रम िाळे , श्री.नरें द्र पाटील, श्री.किरण पािसिर, श्रीमती विद्या चव्हाण,

श्री.सनु नल तटिरे , श्री.आनांद ठािूर, अॅि.राहुल नािेिर, श्री.ख्िाजा बेग,
श्री.रामराि िििुते, श्री.प्रिाश गजसभये, श्री.जगन्नाथ सशांदे : सन्माननीय
िौशल्य वििास ि उद्योजिता मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील पदवीधर अींशकालीन कमगचाऱ्याींना शासन सेवेत सामावन
ू
घेण्याबाबतचा

अनेक

वषागपासन
ू

ववचाराधीन आहे, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

याबाबत

रलींत्रबत

पदवीधर

असलेला

अींशकालीन

रश्न

कमगचारी

शासनाच्या
सींघ्नेने

लोकरनतननधीमाफगत मा.मख्
तसेच र्दनाींक
ु यमींत्ी याींना अनेक वषागपासन
ू
९ जानेवारी, २०१८ रोजी वा त्यासम
ु ारास लेखी ननवेदन र्दले आहे, हे ही खरे
आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त रकरिी शासनाने चौकशी करून कोिती कायगवाही केली
वा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री.सांभाजी पाटील-ननलांगेिर : (१) होय.
(२) होय.
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(३) राज्यातील पदवीधर अींशकालीन उमेदवाराींचा मागील १५ वषागपासन
ू
रलींत्रबत रश्न ननकाली काढण्याकररता तसेच अींशकालीन उमेदवाराींना ववशेष
बाब म्प्हिून कींत्ा्ी तत्वावर नोकरीची सींधी उपलब्ध करुन दे ण्याचे धोरि

ठरववण्याकररता शासन ननिगय र्दनाींक १६/२/२०१८ अन्वये एक ससमती गठीत
करण्यात आली आहे .

(४) रश्न उद्भवत नाही.

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

साक्री (जज.धळ
ु े ) नगरपांचायतीमधील मांजरू आिृतीबांधानस
ु ार
िमचचाऱ्याांची रर त पदे भरण्याबाबत

(७)

*

३८५०५ श्री.चांद्रिाांत रघि
ां ी, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊफच भाई
ु श

जगताप, श्री.सांजय दत्त, श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.आनांदराि पाटील :
सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) साक्री (र्वज.धळ
ु े ) नगरपींचायत ननमागि होऊन ३ वषे झाली असली तरी
नगरपींचायतीसाठी परु े सा कमगचारी वगग र्दला नसल्याची बाब माहे जानेवारी,
२०१८ मध्ये वा त्यादरम्प्यान ननदशगनास आली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, नगरपींचायतीमध्ये परु े सा कमगचारी वगग नसल्यामळ
ु े साक्री
भागातील नागररकाींना त्ास होत असन
ू सोयी-सवु वधाींचा अभाव असल्याने हा
भाग ववकासापासन
ू वींधचत आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त नगरपींचायतीमध्ये अधधकारी व कमगचाऱ्याींची ननयक्
ु ती
करण्याबाबत शासनाने कोिती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?

श्री.दे िेंद्र फिणिीस : (१) व (२) अशा आशयाचे ननवेदन पालकमींत्ी, धळ
ु े
याींचेकडून शासनास राप्त झाले आहे, हे खरे आहे .

(३) साक्री नगरपींचायतीकरीता शासन ननिगय, नगर ववकास ववभाग र्दनाींक

०५/०७/२०१६ व १२/०२/२०१८ अन्वये २८ पदाींच्या आकृनतबींधास मींजरू ी दे ण्यात
आली आहे .
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राज्यस्ट्तरीय सींवगागतील १ पद कायगरत असन
ू , ववभागीय आयक्
ु त,

नासशक याींच्या आदे शान्वये पात् ८ ग्रामपींचायत कमगचाऱ्याींचे समावेशन
करण्यात आले आहे .

नगरपींचायतीच्या मींजरू आकृनतबींधानस
ु ार उवगरीत कमगचाऱ्याींची पदे

भरण्याबाबतची कायगवाही सरु
ु आहे .
(४) रश्न उद्भवत नाही.

(८)

*

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

नागपरू येथे हॉिसच झोन तयार िरण्याबाबत
३८९८९ श्री.प्रिाश गजसभये : हदनाांि २ ऑगस्ट, २०१७ रोजी

सभागह
ृ ाच्या पटलािर ठे िण्यात आलेल्या अताराांकित प्रश्नोत्तराांच्या यादी

क्रमाांि ३ मधील प्रश्न क्रमाांि २६८६६ ला हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत
सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नागपरू येथे हॉकसग झोन तयार करुन रस्ट्त्यावर ्यवसाय करिाऱ्याींना

जागा उपलब्ध करुन द्यावी असे ननदे श मा.उच्च न्यायालयाने नागपरू
महापासलकेला र्दले आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, आतापयिंत नागपरू येथे फकती हॉकसग झोन तयार करण्यात
आले आहे त व फकती हॉकसग झोनला जागा उपलब्ध करुन र्दली आहे काय,

(३) असल्यास, आिखी फकती हॉकसग झोन तयार करण्याची रफक्रया सरु
ु आहे
व ते हॉकसग झोन कें्हा तयार करण्यात येिार आहे त,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री.दे िेंद्र फिणिीस : (१) हे खरे नाही.

(२) नागपरू शहरात ९२ र्ठकािी फेरीवाला क्षेत् घोवषत करण्यात आलेली
आहे त.

राषरीय फेरीवाला धोरिाींतगगत नागपरू महानगरपासलका हद्दीतील

नोंदिीकृत २८८१ हॉकसगना जागाींचे आवीं्न केलेले आहे.

तथावप, आवीं्नाची रफक्रया सरु
असताना मा.उच्च न्यायालय,
ु

खींडपीठ नागपरू येथे दाखल रर् याधचका क्र. ६२१५/२०१५ मध्ये मा.उच्च
न्यायालयाने र्दनाींक ३०/०१/२०१७ रोजी “जैस-े थे” चे आदे श र्दलेले आहे त.
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(३) व (४) मा.उच्च न्यायालयाच्या आदे शामळ
ु े , याबाबतची सवग रफक्रया
सद्य:र्वस्ट्थतीत स्ट्थधगत ठे वण्यात आलेली आहे .
-----------------

औरां गाबाद क्षे्ातील मराठी ि उदच ू माध्यमाच्या अनुदाननत शाळाांना
महानगरपासलिेच्या िरातन
ू सिलत समळणेबाबत

(९)

*

३८१४३ श्री.विक्रम िाळे , श्री.सनतश चव्हाण, श्री.दत्ता्य सािांत,

िॉ.सध
ु ीर ताांब,े श्री.अमरससांह पांडित, श्री.बाळाराम पाटील : ताराांकित प्रश्न

क्रमाांि ३५०४७ ला हदनाांि १३ डिसेंबर, २०१७ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या
सांदभाचत सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) औरीं गाबाद शहरातील मराठी व उदग ू माध्यमाच्या अनद
ु ाननत शाळाींना
महापासलकेच्या

करातन
ू

सवलत

द्यावी

या

मागिीसाठी

मा.अध्यक्ष,

ववधानसभा याींच्यासह महानगरपासलकेचे महापौर, उपमहापौर व आयक्
ु त,
औरीं गाबाद महानगरपासलका आणि शाळाींच्या सींस्ट्थाचालकाींची एक बैठक
सन २०१६ मध्ये वा त्यादरम्प्यान सींपन्न झाली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर बैठकीत सींस्ट्थाचालकाींनी केलेल्या मागिीचे स्ट्वरुप काय
आहे व यासींदभागत महानगरपासलकेने कोिती कायगवाही केली वा करण्यात येत
आहे,

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

सदर बैठकीत शैक्षणिक सींस्ट्थाचालकाींनी महाराषर

महानगरपासलका

अधधननयमाचे कलम १३२(१) ब अन्वये सामान्य कर माफ करावे अशी
मागिी केली आहे .

सदर मागिीच्या अनष
ीं ाने, औरीं गाबाद महानगरपासलकेचे र्दनाींक
ु ग

३०/१२/२०१६ च्या कायागलयीन आदे शान्वये शैक्षणिक सींस्ट्थेच्या मालमत्ता

कराचा अभ्यास करुन अहवाल सादर करण्यासाठी मख्
ु य लेखापररक्षक
औरीं गाबाद महानगरपासलका याींच्या अध्यक्षतेखाली ससमती घ्ीत करण्यात
आली.
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ससमतीची बैठक र्दनाींक ०८/१२/२०१७ मध्ये घेण्यात आलेली असन
ू ,

औरीं गाबाद महानगरपासलकेच्या ठराव क्र.५१०/ई र्दनाींक ०७/०२/२०१४ अन्वये
सींमत

केलेल्या

ठरावानस
ु ार

शैक्षणिक

सींस्ट्थाींना

करण्यात

आलेली

कर

आकारिी योग्य असन
ू त्यामध्ये कोिताही बदल करता येिार नाही, असा
ससमतीने ननिगय घेतला आहे .
(३) रश्न उद्भवत नाही.

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

राज्यातील महहला अत्याचाराच्या घटनाांना आळा घालणेबाबत
(१०)

*

३७७६९ श्री.सतेज ऊफच बांटी पाटील, श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपसे,

श्रीमती हुस्नबानू खसलफे, आकिच.अनांत गािगीळ, अॅि.जयदे ि गायििाि,
श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.हे मत
ां टिले, श्री.धनांजय मि
ुां ,े श्री.किरण पािसिर,
श्री.नरें द्र

पाटील,

श्री.आनांद

ठािूर,

अॅि.राहुल

नािेिर,

िॉ.अपि
ू च

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

हहरे :

(१) राज्यात मर्हलाींच्या बाबतीत घडिाऱ्या गन्
ु हयाींची धचींताजनक पररर्वस्ट्थती
असन
ू क्राईम इन महाराषर या सन २०१६ च्या अहवालानस
ु ार गेल्या वषागत
मर्हलाींशी सींबधधत कायदयान्वये ३१,२७५ गन्
ु हयाींची नोंद झाली आहे, हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, राज्यातील पोलीस तपास अधधकाऱ्याींनी तपास पि
ू ग केलेल्या
आणि त्यापैकी सशक्षा झालेल्या गन्
ु ्याींच्या ख्ल्याींच्या सींख्येची मार्हती
दे िारे

सींकेतस्ट्थळ नसल्यामळ
ु े सन २०१६ मध्ये मर्हला अत्याचाराच्या

गन्
ु ्याींच्या

ख्ल्याींमध्ये

फक्त

११

्क्के

ख्ल्याींमध्ये

सशक्षा

झाल्या

असल्याचे माहे नो्हें बर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्प्यान ननदशगनास आले आहे ,
हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, मर्हला अत्याचाराचे गन्
ु हे वाढत असताना राज्यातील पोलीस
दलात फक्त १२.८४ ्क्के मर्हला पोलीस कमगचारी असल्याची बाब माहे
जानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्प्यान ननदशगनास आली आहे , हे ही खरे आहे
काय,
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(४) असल्यास, उक्त रकरिी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय
आढळून आले व तद्नस
ु ार पोलीस दलात मर्हला पोलीस कमगचाऱ्याींची सींख्या
वाढवविेबाबत

व

राज्यातील

मर्हला

अत्याचाराच्या

घ्नाींना

आळा

अहवालानस
ु ार

ववववध

घालिेबाबत कोिती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री.दे िेंद्र फिणिीस : (१) होय, हे खरे आहे .
(२)

क्राईम

इन

महाराषर

२०१६

च्या

रससध्द

सशषगकाखाली ननकाली ननघालेल्या न्यायालयीन ख्ल्यातील दोषससध्दीची
वगगवारी एकूि ११.१७ इतकी आहे .
(३) होय.

राज्य पोलीस ववभागात एकूि २०६०८० पोलीस अधधकारी कमगचारी

कायगरत असन
ू पैकी १६३२ मर्हला पोलीस अधधकारी व २४४६४ मर्हला पोलीस
कमगचारी अशी एकूि २६३९६ इतके मर्हला पोलीस अधधकारी कायगरत आहे त.

(४) सवग पोलीस घ्क कायागलयाींमध्ये पोलीस भरतीमध्ये आरक्षिानस
ु ार
मर्हलाींना राधान्य दे वन
ू मर्हला पोसलसाींची भरती करण्यात येत.े

मर्हला अत्याचाराच्या घ्नाींना आळा घालण्यासाठी राज्य पोलीस

मख्
ु यालय व सवग पोलीस ठाण्याींमध्ये स्ट्वतींत् मर्हला पोलीस कक्षाची स्ट्थापना
करण्यात आली असन
तेथे पो.नन./स.पो.नन./पो.उ.नन.
ू

दजागचे अधधकारी,

५ मर्हला पोलीस अधधकारी व २ परू
ु ष कमगचारी याींची ननयक्
ु ती करण्यात
आली आहे .

तसेच

मर्हला

अत्याचार

गन्
ु ्याींसदभागतील

घ्नाींना

आळा

घालण्यासाठी राज्यातील रत्येक र्वजल््यात तपास पथके गठीत करण्याबाबत
सच
ू ना दे ण्यात आलेल्या आहे त.
(५) रश्न उद्भवत नाही.

-----------------
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नेहरुनगर, िुलाच (पुि)च , मुांबई येथील पोलीस
(११)

*

िसाहतीच्या पुनविचिासाबाबत

३७८७३ अॅि.अननल परब : सन्माननीय गह
ु ील
ृ ननमाचण मां्ी पढ

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नेहरुनगर, कुलाग (पव
ींु ई येथील पोलीस वसाहतीमधील १९ इमारतीींचा
ु )ग , मब
पन
ु ववगकास

पोसलसाींच्याच

करण्याबाबतचा

रस्ट्ताव

सप्ततारा

तेथील

सहकारी

स्ट्थाननक

गह
ृ ननमागि

लोकरनतननधीींनी

सींस्ट्थेतफे

मा.मख्
ु यमींत्ी,

मा.गह
ृ ननमागि मींत्ी तसेच म्प्हाडा याींच्याकडे गेल्या २ वषागत वारीं वार सादर
केला आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर सींस्ट्था म्प्हाडाला ववववध दे यकापो्ी रुपये ५ को्ी
२२ लाखाची रक्कम भरण्यास तयार असन
ू पोलीस स्ट््े शन व आरोग्य केंद्र
बाींधून दे ण्याबाबत तयार आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त रकरिी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय
आढळून आले व तद्नस
ु ार कोिती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?

श्री.प्रिाश महे ता : (१) मा.आमदार श्री.मींगेश कुडाळकर याींनी र्दनाींक
२३/११/२०१७ रोजीच्या पत्ान्वये पोसलसाींच्या सप्ततारा सहकारी गह
ृ ननमागि

सींस्ट्था (ननयोर्वजत), नेहरु नगर, कुलाग (पव
ु )ग , मब
ुीं ई - ४०००२४ येथील
१९ इमारतीींच्या पन
ु ववगकास करुन पोसलसाींना मालकी हक्काने घर समळिेबाबत
मा.मख्
ु यमींत्ी, महाराषर राज्य याींना ननवेदन सादर केले आहे .

(२) व (३) पोलीस ववभागाने नेहरु नगर, कुलाग (पव
ु )ग , मब
ुीं ई - ४०००२४ येथील
१९ इमारतीींचे ववतरि पोलीस कमगचाऱ्याींना सेवाननवास स्ट्थानाकरीता केले
असल्याने सदर सींस्ट्थेस पन
ु ववगकासाकरीता परवानगी दे िे म्प्हाडास शक्य नाही,
असे म्प्हाडाने त्याींच्या अहवालात नमद
ू केले आहे .
(४) रश्न उद्भवत नाही.

-----------------
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नासशिसह राज्यामध्ये होमगािचच्या धतीिर रॅ कफि
(१२)

*

िािचन योजना सुरु िरण्याबाबत
३७९०६ श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.धनांजय मि
ुां ,े श्री.अमरससांह पांडित,

श्री.नरें द्र पाटील : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नासशकसह राज्यामध्ये होमगाडगच्या धतीवर रॅ फफक वाडगन योजना सरु
ु

करण्यासाठी स्ट्मा्ग सस्ी मधून फकीं वा रॅ फफकच्या दीं डातन
ू रॅ फफक वाडगनला

मानधन अदा करण्याबाबत र्दनाींक २६ सप््ें बर, २०१७ रोजी वा त्यासम
ु ारास
मा.राज्यमींत्ी, गह
ृ (शहरे ) व नगरववकास याींच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीमध्ये
ननिगय घेण्यात आला आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, रॅ फफक वाडगन योजना सरु
ु करण्यासाठी शासनामाफगत कोिती
कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री.दे िेंद्र

फिणिीस

:

(१)

व

(२)

र्दनाींक

२६

सप््ें बर,

२०१७

रोजी

मा.राज्यमींत्ी, गह
ृ (शहरे ) व नगरववकास याींच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या
बैठकीत खालीलरमािे ननदे श दे ण्यात आले.

रॅ फफक वाडगनची आवश्यक सींख्या, रॅ फफक वाडगन कामासाठी होमगाडग

उपलब्ध होऊ शकतील का, रॅ फफक वाडगन याींना दे य असलेले मानधन व

त्यासाठी ननधीची तरतद
ू इ. ववषयावर अधधक मार्हतीसह ननवडक शहरासाठी
रस्ट्ताव सादर करण्याबददल ननदे श दे ण्यात आले.
(३) रश्न उद्भवत नाही.

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

महाराष्ट्र लोिसेिा ह ि अध्यादे श-२०१५ नुसार बाांधिाम
परिानगीसाठी मोजणी निाशा आिश्यि िेल्याबाबत

(१३)
ऊफच

*

३८८५० िॉ.सध
ु ीर ताांबे, श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि

भाई

जगताप,

श्रीमती

हुस्नबानू खसलफे, श्री.रामहरी
सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

रुपनिर :

(१) महाराषर लोकसेवा हक्क अध्यादे श २०१५ नस
ु ार बाींधकाम परवानगीसाठी
मोजिी नकाशा आवश्यक केला आहे , हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, महाराषर लोकसेवा हक्क अध्यादे श २०१५ लागू झाल्यापासन
ू
मोजिी नकाशा नसल्यामळ
ु े फकती रकरिे नाकारली आहे त,

(३) असल्यास, उपरोक्त रकरिी शासनाने चौकशी करून मोजिी नकाशा
अभावी नाकारलेल्या रकरिाबाबत कोिती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?

श्री.दे िेंद्र फिणिीस : (१) महाराषर लोकसेवा हक्क अध्यादे श २०१५ नस
ु ार
नगर

ववकास

ववभागाने

र्दनाींक

क्र.एमसीओ-२०१५/र.क्र.८९/नवव-१४

२३/०६/२०१५

अन्वये

रोजीचा

लोकसेवाींची

शासन

यादी,

ननिगय

आवश्यक

कागदपत्े, फी, ननयत कालमयागदा, पदननदे सशत अधधकारी, रथम व र्व्दतीय
अवपसलय अधधकारी ननर्वश्चत केलेले आहे त. यापैकी बाींधकाम परवानगी दे िे

या सदरात नमद
ू करण्यात आलेली आवश्यक कागदपत्े सींबधीं धत ननयोजन
राधधकरिाच्या ववकास ननयींत्ि ननयमावलीत नमद
ू असल्यानस
ु ार आहे .
राज्यातील

ननयोजन

राधधकरिाींच्या

ववकास

ननयींत्ि

ननयमावलीमध्ये

बाींधकाम परवानगीसाठी आवश्यक कागदपत्ाींमध्ये मोजिी नकाशाचा समावेश
आहे .

सदरची

बाब

या

अध्यादे शानस
ु ार

त्याअींतगगतच्या

करतेवेळी शासन ननिगयात नमद
ू करण्यात आलेली आहे .
(२)

राज्यातील

ननयोजन राधधकरिाच्या ववकास ननयींत्ि

सेवा

ननर्वश्चत

ननयमावलीत

बाींधकाम परवानगी रकरिासाठी आवश्यक कागदपत्ाींच्या यादीत मोजिी

नकाशाचा समावेश असल्याने केवळ महाराषर लोकसेवा हक्क अध्यादे श २०१५
लागू झाल्यापासन
ू मोजिी नकाशा नसल्यामळ
ु े रकरिे नाकारल्यात आल्याची
बाब नाही.

(३) रश्न उद्भवत नाही.
(४) रश्न उद्भवत नाही.

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

17

पाथरी (जज.परभणी) येथील श्री साईबाबा याांच्या
जन्मभूमी वििास आराखियाबाबत
(१४)

*

३८४६७ श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ाचणी, श्री.धनांजय मि
ुां ,े श्री.सनतश चव्हाण,

श्री.अमरससांह पांडित : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३५४५४ ला हदनाांि १३ डिसेंबर,

२०१७ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पाथरी (र्वज.परभिी) येथील श्री साईबाबा याींच्या जन्मभम
ू ी ववकास
आराखडयास मींजरु ी दे ऊन ननधी उपलब्ध करून द्यावा अशी मागिी स्ट्थाननक

लोकरनतननधी परभिी याींनी सन २०१७ मध्ये वा त्यादरम्प्यान मा.मख्
ु यमींत्ी
याींच्याकडे केली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, र्वजल्हाधधकारी, परभिी व इतर यींत्िाींनी त््
ग ा करून
ु ीींची पत
ु त
सदरील आराखडा रधान सधचव, नगरववकास ववभाग याींच्याकडे सादर केला
आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त रकरिी शासनाने चौकशी करून कोिती कायगवाही केली
वा करण्यात येत आहे,

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

(३) सदर रस्ट्ताव शासनास राप्त झाला असन
ू ननयोजन ववभागाच्या र्दनाींक
०४/०६/२०१५ च्या शासन ननिगयाच्या अनष
ीं ाने अनतररक्त ननयत ्यय
ु ग
उपलब्ध होण्याच्या अधधनतेने तपासण्यात येत आहे .
(४) रश्न उद्भवत नाही.

-----------------
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महाराष्ट्र लोिसेिा आयोगासाठी प्रशासिीय िामिाजािररता मुांबई
शहरात स्ितां् इमारत बाांधण्याबाबत

(१५)

*

श्री.किरण

३८६५९ अॅि.ननरां जन िािखरे , श्री.नरें द्र पाटील, श्री.हे मत
ां
टिले,
पािसिर,

श्री.जगन्नाथ

सशांदे,

श्री.सनतश

चव्हाण :

हदनाांि

९ ऑगस्ट, २०१७ रोजी सभागह
ृ ाच्या पटलािर ठे िण्यात आलेल्या अताराांकित
प्रश्नोत्तराांच्या यादी क्रमाांि ९ मधील प्रश्न क्रमाांि २७३८८ ला हदलेल्या उत्तराच्या
सांदभाचत सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

महाराषर लोकसेवा आयोगाच्या रशासकीय कामकाजाकररता अनेक

वषािंपासन
ू मब
ुीं ई शहरात स्ट्वतींत् इमारत नसल्याचे माहे सप््ें बर, २०१६ मध्ये
वा त्यादरम्प्यान ननदशगनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, महाराषर लोकसेवा आयोगाच्या कायागलयासाठी सद्य:र्वस्ट्थतीत
मब
ुीं ई येथे स्ट्वतींत् इमारत फकीं वा शासकीय जागा उपलब्ध करण्यात येईल असे
मा.मख्
ु यमींत्ी महोदयाींनी सभागह
ु ार जागा उपलब्ध
ृ ात आश्वाससत केल्यानस
करण्यात आली आहे काय, असल्यास, के्हा व कोठे ,
(३)

असल्यास,

महाराषर

लोकसेवा

आयोगासाठी

मब
ुीं ई

ववद्यापीठ

कसलना-साींताक्रुझ पररसर येथे अथवा वाींद्रे-कुलाग कॉम्प्प्लेक्स पररसर तसेच
शासकीय जागेवर इमारत बाींधिे हे पयागय असन
ू याबाबत शासनाने कोिती
कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

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

(२), (३) व (४) महाराषर लोकसेवा आयोगाच्या कायागलयासाठी मब
ुीं ई येथे
तयार इमारत फकीं वा जागा उपलब्ध करुन दे ण्याच्या अनष
ीं ाने सा.र.वव.
ु ग

शासन ननिगय क्र. मलोआ १११६/र.क्र.८७/आठ, र्दनाींक ७ जुल,ै २०१६ अन्वये
रधान सधचव (सेवा), सामान्य रशासन ववभाग याींच्या अध्यक्षतेखाली एक
सदस्ट्यीय ससमती गठीत करण्यात आली आहे . ससमतीने र्दनाींक ३ माचग,
२०१७ अन्वये अहवाल सादर केला आहे . सदर अहवालात ससमतीने सशफारस

केलेल्या अ) माझगाव येथील ववक्रीकर भवन व ब) चें बरू येथील रस्ट्ताववत

रशासकीय इमारतीतील १ लाख चौ. फु् बाींधीव क्षेत्फळाची जागा अथवा
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क) सी.बी.डी. बेलापरू , नवी मब
ींु ई येथील १०,००० चौ. फू् जागेचा भख
ू ींड
उपलब्ध करुन दे ण्याच्या पयागयाींची पडताळिी करण्यात येत आहे .
-----------------

निी मुांबई आांतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रिल्प बाधधताांच्या पुनिचसनाबाबत
(१६)

*

३८६७० श्री.जयांत पाटील, श्री.बाळाराम पाटील, श्री.किरण पािसिर,

श्री.हे मत
ां टिले, श्री.नरें द्र पाटील, श्री.आनांद ठािूर, अॅि.राहुल नािेिर, श्रीमती
विद्या चव्हाण, श्री.नागोराि गाणार, िॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे : सन्माननीय
मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नवी मब
ुीं ई आींतरराषरीय ववमानतळ रकल्प हा ससडकोचा महत्त्वाकाींक्षी

रकल्प असन
ीं ी (ता.पनवेल, र्वज.रायगड)
ू त्याकरीता मौजे.पारगाव, पारगाव-डुग
येथील जमीन शासन सींपार्दत करीत आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, नवी मब
ुीं इग ववमानतळ रकल्प बाधधताींच्या पन
ु वगसनाकरीता
अनतररक्त जागेसाठी पनवेल (र्वज.रायगड) तालक्
ु यातील ओवळे आणि उलवा
या गावाींच्या पाठीमागील मोठमोठया डोंगराींचे उत्खनन व सपा्ीकरि

करण्यासाठी जी.्ही.के व आरबीआर कींपन्याींनी र्दनाींक १ जानेवारी, २०१८
रोजी वा त्यासम
ु ारास मोठया नतव्रतेचे स्ट्फो् करतेवेळी खबरदारी न घेतल्याने
ससडकोचे असभयींते व जी.्ही.के कींपनीचे ७ कमगचारी जखमी झाल्याची घ्ना

माहे जानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्प्यान घडल्याचे ननदशगनास आले आहे ,
हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त स्ट्फो्ामळ
ु े ओवळे गावातील शाळा व काही घराींना

मोठया रमािात तडे गेले आहे त तसेच ववमानतळ भराव, रस्ट्ताववत रस्ट्त्याींची
कामे, उलवे खाडीचे मागग वळवविे, ्े कडीचे सपा्ीकरि इत्यादी कामाींचे
गावावर गींभीर पररिाम होत आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, ओवळे उलवा ्े कडीवर माहे जानेवारी, २०१८ मध्ये वा
त्यादरम्प्यान रकल्पग्रस्ट्ताींनी स्ट्फो्ाच्या र्ठकािी मोचाग काढून स्ट्फो्ाचे काम
बींद करण्याची मागिी केली, हे ही खरे आहे काय,
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(५) असल्यास, उक्त रकरिी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय
आढळून आले व तद्नस
ु ार सदर रकल्पग्रस्ट्ताींच्या रलींत्रबत मागण्या सोडवन
ू
रथम त्याींचे पन
ु वगसन करण्याबाबत कोिती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे,
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री.दे िेंद्र फिणिीस : (१) व (२) होय,

नवी मब
ुीं ई ववमानतळ गाभा क्षेत्ातील ववकास पव
ु ग कामे ससडको

महामींडळामाफगत करण्यात येत असन
ू गाभा क्षेत्ातील जमीन ववकासाींतगगत
्े कडी सपा्ीकरिाचे काम करोल ब्लास्ट््ीींगच्या माध्यमातन
ू करण्यात येत

आहे . र्दनाींक ६ जानेवारी, २०१८ रोजी कींरोल ब्लास्ट््ीींग्दारे ससध्दाथग नगर
जवळ सपा्ीकरिाचे काम सरु
ु असताना उलवे ्े कडीवरुन दगड घसरुन

झालेल्या अपघातात ससडकोचे असभयींता, कींत्ा्दाराचे कमगचारी व सरु क्षारक्षक
जखमी झाले ही बाब खरी आहे .

(३), (४) व (५) ववमानतळ गाभा क्षेत्ातील उलवे ्े कडीच्या सपा्ीकरि
कामावर ननयींत्ि व दे खरे ख ठे वण्यासाठी केंद्र शासनाच्या अखत्यारीतील
केंद्रीय

खिन आणि

अनस
ीं ान
ु ध

सींस्ट्था,

धनबाद,

या

सींस्ट्थेची

ताींत्रत्क

सल्लागार म्प्हिून ननयक्
ु ती केली असन
ू त्याींच्या सल्ल्यानस
ु ार आवश्यक त्या
सरु क्षा बाबीींची खातरजमा तसेच जसमनीचे कींपन आणि ध्वनी याींचे मोजमाप
करुनच कींरोल ब्लास्ट््ीींग करण्यात येत.े

तसेच र्दनाींक ६/१/२०१८ रोजी झालेल्या घ्नेचा अहवाल सादर

करिेबाबत ताींत्रत्क सल्लागार सींस्ट्थेला कळववण्यात आले आहे . दरम्प्यान
ब्लास्टींगचा पररसरातील गावाींना व नागरीकाींना कोिताही धोका होवू नये,
यासाठी सवगतोपरी खबरदारी घेण्यात येत आहे .

सदर घ्नेनत
ीं र रकल्पग्रस्ट्ताींनी मोचाग काढून काम बींद करण्याची

मागिी केली होती ही बाब खरी आहे .

नवी मब
ींु ई आींतरराषरीय ववमानतळ रकल्पग्रस्ट्ताींच्या पन
ु वगसनासाठी

वा्प करावयाच्या एकूि भख
ू ींडापैकी ९०% भख
ू ींड ताबा दे ण्यासाठी तयार
आहे त.

(६) रश्न उद्भवत नाही.

-----------------
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नासशि स्माटच ससटी योजनेंतगचत वििास िामाांच्या अांमलबजािणीबाबत
(१७)

*

३७९६९ िॉ.अपि
ू च हहरे : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा

करतील काय :-

(१) नासशक महानगराचा केंद्र शासनाच्या स्ट्मा्ग सस्ी योजनेत समावेश

करण्यात येवन
ू स्ट्मा्ग सस्ी योजना रयोजनास्ट्तव केंद्र व राज्य शासनाने
२८३

को्ी रूपयाींचा अनद
ु ान ननधी नासशक म्प्यनु नससपल स्ट्मा्ग

सस्ी

डे्हलपमें ् कापोरे शनकडे ववकास कामाींसाठी वगग केलेला आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, नासशक म्प्यनु नससपल स्ट्मा्ग सस्ी डे्हलपमें ् कापोरे शनकडून

स्ट्मा्ग सस्ी रकल्पाींतगगत कोिकोिती ववकास कामे रस्ट्ताववत करण्यात आलेली
आहे त, या ववकास कामाींचे सवगसाधारि स्ट्वरुप व सद्यःर्वस्ट्थती काय आहे,

(३) असल्यास, स्ट्मा्ग सस्ी रकल्पाींतगगत ववकास कामे के्हापयिंत सरु
ु होिे
अपेक्षक्षत आहे,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री.दे िेंद्र फिणिीस : (१) केंद्र शासन परु स्ट्कृत स्ट्मा्ग सस्ी असभयानाींतगगत
नासशक शहराची ननवड झाली असन
ू सदर योजनेसाठी रथम हप्त्याचा ननधी

म्प्हिून रुपये २८५ को्ी इतका ननधी नासशक महानगरपासलका स्ट्तरावर
नेमलेल्या नासशक म्प्यनु नससपल स्ट्मा्ग सस्ी डे्हलपमें् कॉपोरे शन सल. या
ववशेष उद्देश वहनाकडे वगग करण्यात आला आहे .

ववशेष उद्देश वहनास सवग रशासकीय तसेच ववर्वत्तय अधधकार दे ण्यात

आले असन
ू रकल्प कालमयागदेत राबववण्याची पि
ू ग जबाबदारी ववशेष उद्देश
वहनाींची आहे .

(२) व (३) स्ट्मा्ग सस्ी योजनेंतगगतच्या क्षेत् आधाररत ववकास व पि
ू ग
शहरासाठीचे

रकल्प

(पॅन

सस्ी)

समळून

पायाभत
ू

ववकास,

पयागवरि,

ऊजागबचत, पािीपरु वठा, सरु क्षा, वाहतक
ई. क्षेत्ाशी सींबधीं धत ५१ रकल्प
ु
राबववण्यात येिार आहे त.
सदर

५१

रकल्पाींपक
ै ी

६

रकल्पाींची

कामे

पि
ू ग झाली

आहे त.

५ रकल्पाींची कामे रगतीपथावर आहे त. ७ रकल्पाींची कामे ननववदाधीन
आहे त. उवगरीत रकल्पाींचे डीपीआर रगतीपथावर आहे त.
(४) रश्न उद्भवत नाही.

-----------------
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मुांबईतील खासगी विनाअनुदाननत शाळाांना अनुदान दे णेबाबत
(१८)

*

३९१३९ श्री.बाळाराम पाटील, श्री.विजय ऊफच भाई धगरिर, श्री.नागोराि

गाणार, श्री.प्रविण दरे िर, श्रीमती जस्मता िाघ, अॅि.ननरां जन िािखरे , श्री.नरें द्र

पाटील, श्री.हे मत
ां टिले, श्री.धनांजय मि
ुां ,े श्री.किरण पािसिर, श्री.जगन्नाथ
सशांदे, अॅि.अननल परब, अॅि.राहुल नािेिर, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.आनांद ठािूर,
आकिच.अनांत गािगीळ, श्री.अशोि ऊफच भाई जगताप, श्री.सनु नल तटिरे ,

श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्रीमती विद्या चव्हाण : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राथसमक सशक्षि ही महापासलकेची जबाबदारी असतानाही मब
ुीं ईतील

सम
ु ारे ५० मराठी शाळाींसह एकूि ६३ खाजगी ववनाअनद
ु ाननत शाळाींना मब
ुीं ई
महापासलकेने अनद
ु ान नाकारले असल्याचे माहे जानेवारी, २०१८ मध्ये वा
त्यादरम्प्यान ननदशगनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त रकरिी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय

आढळून आले व तद्नस
ु ार मब
ुीं ईतील गरीब व गरजू ववद्याथािंचे शैक्षणिक
नक
ु सान

थाींबववण्यासाठी

या

शाळाींना

अनद
ु ान

दे ण्यासींबध
ीं ी

शासनाने

महापासलकेला ननदे श दे ण्याबाबत कोिती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे,
(३)

असल्यास,

शासनाकडे

महापासलकेच्या

सशक्षि

ववभागाची

२१८८ को्ी रुपयाींची थकबाकी थफकत आहे , हे ही खरे आहे काय,

सम
ु ारे

(४) असल्यास, सदर थफकत रक्कम महापासलकेला दे ण्याबाबत शासनाने
कोिती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री.दे िेंद्र फिणिीस : (१), (२), (३) व (४) बह
ुीं ई महानगरपासलकेस
ृ न्मब
राथसमक सशक्षिासाठी शालेय सशक्षि ववभागाच्या र्दनाींक ०३/०३/१९७६ व
र्दनाींक १७/१२/१९९४ रोजीच्या शासन ननिगयानस
ु ार रत्यक्ष खचागच्या ५०%
इतकी रक्कम अनज्ञ
ु ेय आहे.

त्यानस
ींु ई महानगरपासलकेस शालेय सशक्षि ववभागाकडून
ु ार बह
ृ न्मब

सन २०१६-१७ पयिंत चौथ्या वेतन आयोगानस
ु ार वेतन अनद
ु ान राप्त होत
आहे .
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बह
ींु ई महानगरपासलकेने शालेय सशक्षि ववभागाकडे राथसमक
ृ न्मब

सशक्षिासाठी सन २००५ पयिंत पाच्या व सन २००६ नींतर सहा्या वेतन
आयोगानस
ु ार वेतन अनद
ु ानाची मागिी सादर केली आहे .

तथावप, बह
ींु ई महानगरपासलका राथसमक सशक्षि ववभागातील
ृ न्मब

सशक्षक/सशक्षकेतर

कमगचाऱ्याींना

पाच्या

व

सहा्या

वेतन

आयोगानस
ु ार

वेतनश्रेिी लागू करण्याबाबत ननिगय झाल्यानींतर आवश्यक ती कायगवाही
करण्यात येईल असे शालेय सशक्षि ववभागाकडून कळववण्यात आले आहे .
(५) रश्न उद्भवत नाही.

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

पुणे येथील हहांजििी ते सशिाजीनगर या मागाचिरील
मेरो रे ल्िे प्रिल्पाबाबत

(१९)

*

३७८०८ श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि ऊफच भाई

जगताप,

श्री.रामहरी

रुपनिर,

श्री.आनांदराि

पाटील,

िॉ.सध
ु ीर

ताांब,े

श्री.अमरनाथ राजरू िर, श्री.हररससांग राठोि, श्री.जनादच न चाांदरू िर, श्रीमती
हुस्नबानू खसलफे, श्री.सतेज ऊफच बांटी पाटील, प्रा.जोगेन्द्र ििािे, श्री.मोहनराि
िदम : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

पि
ु े

येथील

र्हींजवडी

ते

सशवाजीनगर

मेरो

रे ल्वे

रकल्प

सावगजननक-खाजगी भागीदारी (पीपीपी) तत्वावर पि
ु े महानगर रदे श ववकास
राधधकरिामाफगत (पीएमआरडीए) राबववण्याचा ननिगय र्दनाींक २ जानेवारी,

२०१८ रोजी वा त्यासम
ु ारास घेण्यात आला असन
ू या मेरो रे ल्वे रकल्पाची
लाींबी २३.३ फकलोमी्र असन
ू त्यासाठी रुपये ८३१३ को्ी खचग येिार आहे , हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त रकल्पासाठी लागिारा ननधी कशारकारे उभारण्यात

येिार आहे व रकल्पाच्या कामास कें्हा सरु
ु वात करण्यात येिार आहे व
रकल्प फकती कालावधीत पि
ू ग करण्यात येिार आहे,

(३) असल्यास, उक्त रकल्पामळ
ु े फकती ्यक्ती बाधधत होिार आहे त व
त्याींचे पन
ु वगसन कशारकारे करण्यात येिार आहे,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?
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श्री.दे िेंद्र फिणिीस : (१) होय.

(२) सदर रकल्प सावगजननक-खाजगी सहभाग तत्वावर पि
ु े महानगर रदे श
ववकास राधधकरिामाफगत राबववण्यात येत आहे . सदर रकल्पाच्या कामास

माहे मे, २०१८ मध्ये सरु
ु वात होऊन माहे एवरल, २०२१ अखेर पि
ू ग करण्याचे
पि
ु े महानगर रदे श ववकास राधधकरिामाफगत ननयोर्वजत आहे .

(३) सदर रकल्पामळ
ु े १ रर्हवासी घर, ९ दक
ु ाने व १०० झोपड्या असे एकूि

११० घरे बाधधत होत असन
ू सदर मेरो रकल्पामळ
ु े बाधधताींचे पन
ु वगसन मब
ुीं ई
नागरी पररवहन रकल्पाच्या पन
ु वगसन व पन
ु वगसाहत धोरिानस
ु ार पि
ु े
महानगर रदे श ववकास राधधकरिामाफगत करण्याचे ननयोर्वजत आहे .
(४) रश्न उद्भवत नाही.

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

परळी िैजनाथ (जज.बीि) येथील िैद्यनाथ सहिारी साखर िारखान्यात
टािीचा स्फोट होऊन िामगाराांचा मत्ृ यू झाल्याबाबत
(२०)

*

३८०५७ श्री.धनांजय मि
ां
टिले,
ुां ,े श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.हे मत

श्री.अमरससांह पांडित, श्री.सनतश चव्हाण, अॅि.ननरां जन िािखरे : सन्माननीय
िामगार मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) परळी वैजनाथ (र्वज.बीड) येथील वैद्यनाथ सहकारी साखर कारखान्यात
ऊसाच्या रसाच्या ्ाकीचा स्ट्फो् होऊन सात कामगाराींचा मत्ृ यू झाल्याची
घ्ना माहे डडसेंबर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्प्यान घडली आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, सदर ्ाकीची दे खभाल ्यवस्ट्थापनाने केली नसल्याने व सदर
्ाकीची तपासिी राधधकृत सक्षम ्यक्तीींकडून करण्यात न आल्याने ही
घ्ना घडली आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर कारखान्याचे सन २०१६ पासन
ू ननरीक्षिही झालेले नाही,
हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, याबाबत दोषी ्यवस्ट्थापन व सींचालक मींडळावर कोितीही
कारवाई करण्यात आलेली नाही, हे ही खरे आहे काय,
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(५) असल्यास, उक्त रकरिी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय
आढळून आले व तद्नस
ु ार कोिती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?

श्री.सांभाजी पाटील-ननलांगेिर : (१) वैद्यनाथ सहकारी साखर कारखाना सल.,

पाींगरी, ता.परळी वैजनाथ, र्वज.बीड या कारखान्यात र्दनाींक ०८/१२/२०१७ रोजी
अींदाजे दप
ु ारी ३.०० वा. इ्हॅपोरे ्र बॉडी क्र. १ चे वाफ गळती दरू
ु स्ट्तीचे काम
झाल्यानींतर सदरील बॉडीचे बॉ्म प्ले्चे वेल्डीींग अचानक ननघन
ू बॉ्म प्ले्

जसमनीवर पडल्यामळ
ु े व यातील गरम ऊसाच्या रसामळ
ु े सात कामगाराींचा
मत्ृ यू झाला हे खरे आहे .

(२) सदर इ्हॅपोरे ्र बॉडी क्र. १ ही रेशर ्हे सल नसल्याने राधधकृत सक्षम
्यक्तीकडून तपासिी करून घेण्याची तरतद
ू ननयमामध्ये नाही. तरी सद्ध
ु ा
कारखाना ्यवस्ट्थापनाकडून इ्हॅपोरे ्र बॉडी क्र. १ ची Ultrasonic testing

ही राधधकृत सक्षम ्यक्तीकडून र्दनाींक ०३/१२/२०१७ रोजी करण्यात आली
होती. तसेच ्यवस्ट्थापनाने र्दनाींक ०७/११/२०१७ रोजी सदर इ्हॅपोरे ्र

बॉडीच्या कॅलेंडियाचे हायिॉसलक ्े स्ट््ीींग ४५ Lbs रेशरवर केलेली होती व
०८/११/२०१७ रोजी सदर इ्हॅपोरे ्र बॉडीच्या वरील मॅनहोलपयिंत बॉडी

पाण्याने भरून Leak ्े स्ट्् घेतली होती. सदर ्ाकीचे बॉ्म प्ले्चे वेल्डीींग
हे Corrosion, erosion मळ
ु े तसेच २००७ पासन
ू ही बॉडी वापरात असल्याने
कमकुवत झाल्याने त्
ु ले व त्यामळ
ु े ही घ्ना घडली.
(३)

सींचालनालयामध्ये

कारखाने

ननरीक्षिासाठी

CIA

(Centralized

Inspection Agency) पध्दत चालु असल्याने, त्याअींतगगत कारखान्याचे नाव

वा्प झाल्यासच अधधकाऱ्यास ननरीक्षि करता येत.े र्दनाींक २५/०७/२०१६

रोजी CIA अींतगगत या कारखान्याचे नाव ननरीक्षिासाठी आले होते. परीं तु
त्यावेळी गळीताचा हीं गाम नसल्याने कारखाना बींद होता व त्यामळ
ु े ननरीक्षि
करता आले नाही.

(४) व (५) हे खरे नाही.

सदर रकरिी औद्योधगक सरु क्षा व आरोग्य सींचालनालय, औरीं गाबाद

माफगत चौकशी करण्यात आली. चौकशीत असे आढळून आले की, सदर

इ्हॅपोरे ्र बॉडीचे बॉ्म प्ले्चे वेल्डीींग हे Corrosion, erosion मळ
ु े तसेच
२००७ पासन
ू बॉडी वापरात असल्याने कमकुवत झाल्याने त्
ु ले.
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याबाबत कारखान्याचे भोगव्ादार श्री.नामदे वराव आघाव याींचेवर

कारखाने अधधननयम १९४८ चे कलम ७-अ(२)(अ) च्या भींगाबाबत मा.मख्
ु य

न्यायदीं डाधधकारी, बीड याींचे न्यायालयात (ख्ला क्र. २५६४/२०१७) दाखल
करण्यात आलेला आहे .

(६) रश्न उद्भवत नाही.

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

महाराष्ट्र राज्य लोिसेिा आयोगाच्या िर सहायिाच्या पररक्षेसाठी
बसलेले बोगस उमेदिाराांना अटि िेल्याबाबत
(२१)

*

३८५१५ प्रा.जोगेन्द्र ििािे, िॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे , अॅि.अननल परब,

श्री.धनांजय मि
ां टिले, श्री.अमरससांह पांडित,
ुां ,े श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.हे मत
श्री.सनतश चव्हाण, अॅि.ननरां जन िािखरे , श्री.विजय ऊफच भाई धगरिर,
श्री.प्रविण दरे िर, श्रीमती जस्मता िाघ, श्री.रामननिास ससांह, श्री.नरें द्र पाटील,

श्री.जगन्नाथ सशांदे : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील
काय :-

(१) भायखळा येथे महाराषर राज्य लोकसेवा आयोगाच्या कर सहायकाच्या
पररक्षेसाठी बसलेले सींदीप भस
ु ारी व सधचन नराळे

या कोल्हापरू मधील

ववक्रीकर अधधकाऱ्याींना र्दनाींक ४ जानेवारी, २०१७ रोजी वा त्यासम
ु ारास अ्क
केली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, महाराषर राज्य लोकसेवा आयोगाच्या पररक्षेत उमेदवाराऐवजी
पोलीस सेवेतील अधधकारी पररक्षा दे त असल्याचा रकार काही मर्हन्यापव
ू ी

यवतमाळ, लातरू मध्ये ननदशगनास आला असन
ू शासकीय सेवेत सध्या कायगरत
असलेल्या ४९ अधधकाऱ्याींनी शासकीय सेवेतील पदे समळववण्यासाठी स्ट्वतः

परीक्षा दे ण्याऐवजी बोगस उमेदवाराींना पररक्षेस बसववल्याचेही पोलीस तपासता

उघड झाल्याचे माहे जानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्प्यान ननदशगनास आले
आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त रकरिी शासनाने चौकशी करुन सींबधीं धत दोषीींवर
कोिती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,

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

र्दनाींक ३१/१२/२०१७ रोजी कर सहायक या पररक्षेस नकली (बनाव्)

उमेदवार बसववल्याचे फफयागदीवरुन भायखळा पोलीस ठािे, मब
ुीं ई येथे ग.ु र.क्र.

३३९/१७ कलम ४६५, ४६७, ४६८, ४७१, ४७४, ४२०, १२०(ब) ७ व ८ महाराषर

महाववद्यापीठ गैर्यवहार अधधननयम १९८२ अन्वये गन्
ु हा दाखल करण्यात
आला आहे . यारकरिी एकूि ६ आरोपीींना अ्क करण्यात आली आहे .
सदरचा गन्ु हा तपासाधधन आहे .

(२) सदर रकरिी यवतमाळ व लातरू मध्ये असला रकार घडल्याचे ननदशगनास
आलेले नाही.

तथावप, पोलीस स्ट््े शन माींडवी, र्वज.नाींदेड येथे ग.ु र.क्र. २७/२०१६

कलम ४१९, ४२०, ४६८, ४७१, ३४ भा.दीं .वव. रमािे गन्
ु हा दाखल आहे . या
गन्
ु हयातील तपासाच्या ननषपन्न बाबीवरुन भा.दीं .वव. १२० (ब) १९३, १९७,

१९८, २०१, २०३, २१३, २१४, २१८, ४६७ ही कलमे वाढववण्यात आली आहे त.

सदरहू गन्
ु ्यात आतापयिंतच्या तपासात १० आरोपी ननषपन्न असन
ू
९ आरोपीींना अ्क करण्यात आली आहे . आतापयिंत एकूि ६ आरोपीववरुध्द
दोषारोपपत् दाखल करण्यात आले असन
ु फौजदारी रफक्रया सींर्हता कलम
१७३(८) अन्वये तपास सरु
ु आहे .

सदर गन्
ु ्याचा तपास राज्य गन्
ु हे अन्वेषि ववभागामाफगतीने सरु
ु आहे .

(३) वरीलरमािे गन्ु हे दाखल केले असन
ू अधधक तपास चालू आहे .
(४) रश्न उद्भवत नाही.

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

पोलीस दलातील िमचचाऱ्याांचे ितचव्य आठ तास िरण्याबाबत
(२२)

*

३८१३७ श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊफच भाई

जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अननल सोले, श्री.विजय
ऊफच भाई धगरिर : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३५२१६ ला हदनाांि १३ डिसेंबर,

२०१७ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-
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(१) मब
ींु ई पोलीस दलातील कमगचारी पोलीस सशपाई ते सहाय्यक पोलीस
उपननरीक्षक तसेच पोलीस उपननरीक्षक ते पोलीस ननरीक्षक अशा वररषठ

पदाींवरील अधधकाऱ्याींसाठी आठ तासाींचे कतग्य करण्याबाबतचा ववचार सरु
ु
असल्याचे माहे जानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्प्यान ननदशगनास आले,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, ननम्प्म्प्याहून अधधक पोलीस ठाण्याींमधील तीन पाळ्याींमध्ये
काम करिे सहज शक्य असल्याचे पाहिीअींती स्ट्पष् झाले आहे , हे ही खरे
आहे काय,

(३) असल्यास, राज्यातील पोसलसाींना आठ तास कतग्याचे वेळापत्क लागु
करण्यात येिार आहे, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, याबाबतचा अहवाल पोलीस आयक्
ु त, गह
ृ ववभागामाफगत
शासनाकडे दे िार असल्याने पोसलसाींचे कतग्य आठ तास करण्याबाबत
शासनाने कोिती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?

श्री.दे िेंद्र फिणिीस : (१) बह
ींु ई पोलीस आयक्
ु तालयातील ९३ पोलीस
ृ न्मब
ठाण्यात ्प्प्या-्प्प्याने पोलीस अींमलदाराींसाठी (पोलीस सशपाई ते सहाय्यक

पोलीस उपननरीक्षक) आठ तास कतग्य रायोधगक तत्त्वावर सरु
ु करण्यात
आले आहे .

अींमलदाराींरमािेच

अधधकाऱ्याींसाठी

आठ

तास

कतग्य

पोलीस

उपननरीक्षक दजागपयिंतच्या अधधकाऱ्याींना लागू करता येईल काय ही बाब
तपासण्यात येत आहे .
(२), (३), (४)

व

(५)

सद्यःर्वस्ट्थतीत

आठ

तास

कतग्य

बह
ुीं ई
ृ न्मब

आयक्
ु तालयाींतगगत रायोधगक तत्वावर सरु
ु असन
ू काही कालावधीनींतर याचा

आढावा घेऊन त्यारमािे आठ तास कतग्य राज्यात लागू करण्याबाबतचा
यथोधचत ननिगय घेता येईल.

-----------------
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पांढरपूर शहरातील उद्यानात अिैध प्रिार सुरु असल्याबाबत
(२३)

*

३८२९३ श्री.रामहरी रुपनिर, प्रा.जोगेन्द्र ििािे, श्री.मोहनराि िदम,

श्री.हररससांग राठोि, श्री.आनांदराि पाटील : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील
गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) पींढरपरू शहरातील मल
ु ाींना खेळण्यासाठी असलेले दोन्ही उद्याने दारुचा

वपिाऱ्याींचा अड्डा बनले असन
ू या उद्यानात जुगार खेळिे, माींस खािे
इत्यादी अवैध रकार सरु
ु असल्याने या उद्यानात येिाऱ्या पालकवगागमध्ये
मल
ु ाींच्या सरु क्षेरती सभती ननमागि झाली असल्याचे माहे जानेवारी, २०१८
मध्ये वा त्यादरम्प्यान ननदशगनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त रकरिी शासनाने चौकशी करून कोिती कारवाई केली
वा करण्यात येत आहे,

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

सदर दोन्ही उद्यानात नगरपररषदे च्या सशपायाींमाफगत नतकी् ववक्री

करुन नागररकाींना उद्यानात रवेश र्दला जातो. तसेच, त्या वेळेत अनधु चत
रकार घडिार नाही, याची खबरदारी नगरपररषदे च्या कमगचाऱ्याींमाफगत घेतली
जाते व त्यावर ननयींत्िही नगरपररषदे च्या कमगचाऱ्याींचे असते. तथावप,

पींढरपरू शहर पोलीस स्ट््े शन मधील डी.बी. पथक व ननभगया पथक तसेच,
शहरात पेरोसलींगसाठी नेमलेले पोलीस अधधकारी/कमगचारी याींनी उद्यानाच्या
र्ठकािी

हुल्लडबाजी करिाऱ्या ्यक्तीींवर माहे जानेवारी, २०१८ मध्ये
महाराषर पोलीस कायदा कलम ११०/११७ रमािे ०२ रकरिात कारवाई केली आहे .
(३) रश्न उद्भवत नाही.

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

राज्यात अांमली पदाथाांच्या तस्िरीस प्रनतबांध घालण्याबाबत
(२४)

*

३८६३४ श्री.विजय ऊफच भाई धगरिर, श्री.प्रविण दरे िर, श्रीमती जस्मता

िाघ : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-
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(१) राज्यात अींमली पदाथग तस्ट्करीचे १४ हजार ५९० गन्
ु हे दाखल असन
ू
त्यापैकी १४ हजार १०७ गन्
ु ्याींची नोंद मब
ुीं ईत करण्यात आल्याचे गन्
ु हे

अन्वेषि ववभागाच्या अहवालातन
ू माहे डडसेंबर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्प्यान
ननदशगनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, अींमली पदाथग तस्ट्करी रकरिी राज्यात ६६२ जिाींना अ्क

करण्यात आली असन
ू यामध्ये ३३ परदे शी नागररकाींचा समावेश असल्याचे
अहवालातन
ू ननदशगनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, राज्यात गाींजा तस्ट्करीचे रकार वाढले असन
ू तस्ट्करीसाठी
मर्हला व लहान मल
ु ाींचा वापर होत असल्याचे ननदशगनास आले आहे , हे ही
खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उक्त रकरिी शासनाने चौकशी करून अींमली पदाथागची
तस्ट्करी

करिाऱ्याींवर

कारवाई

करून

अींमलीपदाथािंची

तस्ट्करीस

घालण्याबाबत कोिती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

रनतबींध

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?

श्री.दे िेंद्र फिणिीस : (१) राज्यात १ जानेवारी, २०१७ ते ३१ डडसेंबर, २०१७

दरम्प्यान अींमली पदाथािंचे एकूि १४६३१ गन्ु हे दाखल आहे त. त्यापैकी मब
ींु ई

पोसलसाींनी अींमली पदाथग ववरोधी कायदा १९८५ अन्वये २१७ गन्
ु हे अींमली
पदाथग जवळ बाळगलेबाबत व सेवनाची १२६८७ असे एकूि १२९०४ गन्
ु हे
दाखल केलेले आहे त.

(२) राज्यात अींमली पदाथग जवळ बाळगिे, ववक्री करिे, सेवन करिे, अशा
गन्
ु ्यामध्ये एकूि १५१७५ आरोपीला अ्क करण्यात आले असन
ू यामध्ये
एकूि ४० परदे शी नागरीकाींचा समावेश आहे .

(३) राज्यात सन २०१७ मध्ये गाींजा या अींमली पदाथािंचे ४९० गन्
ु हे दाखल
असन
ू त्यामध्ये एकुि ६७९ आरोपी अ्क करण्यात आलेले आहे त. त्यामध्ये

५ मर्हलाींचा समावेश आहे . लहान मल
ु ाींचा वापर होत असलेली बाब
ननदशगनास आलेली आहे .
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(४) राज्यात अींमली पदाथािंची तस्ट्करीस रनतबींध घालण्याकरीता शासनाने
मब
ुीं ई शहरात स्ट्वतींत् अींमली पदाथग ववरोधी कक्ष स्ट्थापन केलेला आहे .

राज्यात र्वजल््याचे र्ठकािी स्ट्थाननक गन्ु हे अन्वेषि शाखा व पोलीस
आयक्
ु तालयाच्या र्ठकािी गन्
ु हे शाखा येथे ववशेष पथक नेमण्यात येऊन त्या
माफगत अींमली पदाथािंच्या चोरट्या ्यापारास आळा घालण्याकरीता कायगवाही
करण्यात येत.े

(५) रश्न उद्भवत नाही.

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

माथािी िामगाराांच्या विविध मागण्याांबाबत
(२५)

*

३७७५० िॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे, श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अननल

सोले, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊफच
भाई जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर, िॉ.सध
ु ीर ताांबे : सन्माननीय िामगार मां्ी
पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) माथाडी कायद्याच्या रभावी अींमलबजाविीसाठी माहे मे, २०१५ मध्ये वा
त्यादरम्प्यान

मा.मख्
ु यमींत्ी

याींनी

र्दलेल्या

आदे शानस
ु ार

आलेला कृती आराखडा रलींत्रबत आहे, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

रत्येक

र्वजल््यात

र्वजल्हाधधकारी

याींचे

तयार

करण्यात

अध्यक्षतेखाली

र्वजल्हास्ट्तरीय कृती ससमती स्ट्थापन करण्याचाही ननिगय घेतला असन
ू उक्त
ससमतीची एकही बैठक आतापयिंत झालेली नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) तसेच, ववववध माथाडी मींडळाींवर चेअरमन आणि सेक्रे्रीींची पि
ग ळ
े
ू व
नेमिूक करिे, माथाडी मींडळाच्या कायागलयीन सेवेत माथाडी कामगाराींच्या

मल
ु ाींना राधान्य दे िे, माथाडी मींडळावर यनु नयनच्या सभासद सींख्येच्या
रमािात सदस्ट्याींच्या नेमिक
ू ा करिे आदी मागिी सींदभागत मा.कामगार मींत्ी

सींबधीं धत अधधकाऱ्याींची बैठक घेऊन ननिगय घेण्यात येईल असे आश्वासन
माथाडी कामगाराींना माहे जानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्प्यान र्दले होते, हे
ही खरे आहे काय,
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(४)

असल्यास,

उपरोक्त

रकरिी

शासनाने

चौकशी

करुन

माथाडी

कामगाराींच्या ववववध मागण्या सोडववण्यासाठी काय कायगवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

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

शासन ननिगय र्दनाींक ०६/०९/२०१६ अन्वये कृती आराखडा करण्यात

आला आहे .

(२) कृती आराखडयानस
ु ार राज्यातील २९ र्वजल््यात र्वजल्हास्ट्तरीय कृती ससमती

स्ट्थापन करण्यात आल्या आहे त. उवगररत र्वजल््याींमध्ये कृती ससमती त्वररत
स्ट्थापन करण्याच्या सच
ू ना सींबधीं धताींना दे ण्यात आल्या आहे त. १५ र्वजल््यामध्ये
र्वजल्हास्ट्तरीय कृती ससमतीच्या बैठकादे खील घेण्यात आलेल्या आहे त.
(३) व (४) हे खरे आहे .
मा.श्री.नरें द्र

०३/०१/२०१८

पा्ील,

ववधान

पररषद

सदस्ट्य

याींच्या

रोजीच्या ननवेदनाच्या अनष
ीं ाने मा.मींत्ी (कामगार)
ु ग

र्दनाींक

याींनी

र्दनाींक ०८/०१/२०१८ व र्दनाींक १५/०१/२०१८ रोजी सींबधीं धत अधधकाऱ्याींसोबत
बैठक आयोर्वजत केली होती.

माथाडी मींडळाींवरील चेअरमन व सधचवाींची ररक्त पदे भरण्यासाठी

अनतररक्त पदाींना आकृनतबींधात मींजूरी राप्त करुन घेवन
ू त्यासाठी अनक्र
ु मे

सहाय्यक कामगार आयक्
ु त व सरकारी कामगार अधधकारी ही पदे महाराषर
लोकसेवा आयोगामाफगत भरण्याबाबतची कायगवाही ववचाराधीन आहे . अन्य
मागण्याींबाबत ननयमानस
ु ार ननिगय घेण्याची कायगवाही करण्यात येिार आहे .
(५) रश्न उद्भवत नाही.

-----------------
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महाराष्ट्र लोिसेिा आयोगामाफचत घेण्यात येणाऱ्या स्पधाच परीक्षेसाठी
मागासिगीय विद्यार्थयाांच्या ननििीबाबत
(२६)

*

३८२०८ अॅि.जयदे ि गायििाि : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यात महाराषर लोकसेवा आयोगामाफगत घेण्यात येिाऱ्या स्ट्पधाग

परीक्षेसाठी मागासवगीय ववद्याथ्यािंनी खुल्या रवगागतन
ू परीक्षा दे वन
ू परीक्षा
उत्तीिग झाले असता त्याींची ननवड रद्द करण्यात आल्याचे माहे डडसेंबर, २०१७
मध्ये वा त्यादरम्प्यान ननदशगनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त रकरिी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय
आढळून आले व तद्नस
ु ार महाराषर लोकसेवा आयोगामाफगत घेण्यात येिाऱ्या

परीक्षेसाठी मागासवगीय ववद्याथ्यािंवर अन्याय होवू नये म्प्हिून कोिती
कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री.दे िेंद्र फिणिीस : (१), (२) व (३) हे खरे नाही, शासनाच्या रचसलत
धोरिानस
ु ार महाराषर लोकसेवा आयोगाकडून खल्
ु या रवगागतील पदे भरताना
सवग रवगागतील उमेदवाराींमधून भरण्यात येतात. मात् खुल्या रवगागतील

समाींतर आरक्षिाची पदे भरताना मर्हला, खेळाडू, रकल्पग्रस्ट्त, माजी सैननक,
इ. फक्त खुल्या रवगागतील अमागास उमेदवाराची सशफारस केली जात आहे .
त्यामळ
ु े खल्
ु या रवगागत समाींतर आरक्षिाची पदे भरताना गि
ु वत्तेनस
ु ार पदे

भरली जात नाही. याबाबत मा.सवोच्च न्यायालय व मा.महाराषर रशासकीय
न्यायाधिकरि याींचे न्यायननिगय परस्ट्पर ववसींगत आहे त. तसेच याबाबतची
अनेक

रकरिे

ववववध

न्यायालयात

रलींत्रबत/न्यायरववष्

आहे त.

उक्त वस्ट्तर्वु स्ट्थती ववचारात घेता, कोित्याही रवगागतील उमेदवाराींवर अन्याय

होऊ नये यासाठी रचसलत धोरिाचे पन
ु ववगलोकन करण्याची बाब शासनाचे
ववचाराधीन आहे .

-----------------
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पुणे महानगरपासलिेला शासनाििून विविध अनुदान ि समळित
िरापोटीची र िम समळत नसल्याबाबत

(२७)

*

३८७८४ श्री.अननल भोसले, श्री.किरण पािसिर, श्री.नरें द्र पाटील,

अॅि.ननरां जन िािखरे : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील
काय :-

(१) पि
ु े महानगरपासलकेला राज्य शासनाकडून ववववध अनद
ु ान व समळकत
करापो्ीचे

थकीत

पाविे

चारशे

को्ी

रुपये

समळत

नसल्याने

महानगरपासलकेची आधथगक कोंडी होत असल्याची बाब माहे जानेवारी, २०१८
मध्ये वा त्यादरम्प्यान ननदशगनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त रकरिी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय

आढळून आले व तद्नस
ु ार शासनाकडे पि
ु े महानगरपासलकेची असलेली थकीत
रक्कम दे ण्याबाबत कोिती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री.दे िेंद्र फिणिीस : (१) हे खरे नाही.
शासनाच्या

अमत
ृ ,

जवाहरलाल

नेहरु

राषरीय

शहरी

पन
ु ननगममाि

योजना, वस्ट्तु व सेवाकराचे भरपाई अनद
ु ान, रस्ट्ते ववकास, मद्र
ु ाींक शल्
ु क

इत्यादी योजना अन्वये पि
ु े महानगरपासलकेस अनद
ु ानाचे ववतरि वेळोवेळी
करण्यात आले आहे . समळकत कर ही महानगरपासलकेच्या अखत्यारीतील बाब
असन
ु त्यास शासकीय अनद
ु ान र्दले जात नाही.
(२)

महानगरपासलकाींना

ववववध

रयोजनासाठी

कामाच्या/रयोजनाच्या

्प्प्यानस
ु ार ननधी ववतरीत करिे, त्याबाबतची उपयोगीता रमािपत्े समळवविे

व पढ
ु ील हप्त्याचा ननधी मींजूर करिे, ही ननरीं तर चालिारी रक्रीया आहे . या
अनष
ीं ाने पि
ु ग
ु े महापासलकेकडून सववस्ट्तर मार्हती समळवन
ू दे य अनद
ु ान व

रत्यक्ष र्दलेले अनद
ु ान याबाबतचा ताळमेळ घालण्यात येत आहे . अशा
ताळमेळाच्याअींती काही अनद
ु ान दे य असल्याचे स्ट्पष् झाल्यास ते ववतरीत
करण्याची कायगवाही करण्यात येईल.
(३) रश्न उद्भवत नाही.

-----------------
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औरां गाबाद महानगरपासलिेने युहटसलटी िांपनीििून
खरे दी िेलेले पाईप गहाळ झाल्याबाबत

(२८)

*

३८५६५ श्री.सभ
ु ाष झाांबि : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :(१)

औरीं गाबाद

महानगरपासलकेने

यर्ु ्सल्ी

कींपनीकडून

खरे दी

केलेल्या

३० को्ी रुपये फकीं मतीच्या पाईपपैकी १२ को्ी रुपये फकीं मतीचे पाईप गहाळ
झाले

असल्याचा

रकार

माहे

जानेवारी,

ननदशगनास आला आहे, हे खरे आहे काय,

२०१८

मध्ये

वा

त्यादरम्प्यान

(२) असल्यास, उक्त रकरिी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय

आढळून आले व तद्नस
ु ार दोषीींवर कोिती कारवाई केली वा करण्यात येत
आहे,

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

शहर

समाींतर

पािीपरु वठा

योजना

ही

यर्ु ्सल्ी

कींपनीकडून ऑक््ोबर, २०१६ मध्ये औरीं गाबाद महानगरपासलकेने ताब्यात
घेतली आहे .

सदर योजनेसाठी सींबधीं धत यर्ु ्सल्ी कींपनीने खरे दी केलेल्या ववववध

्यासाच्या पाईप्स नक्षत्वाडी जलकींु भ पररसरामध्ये ठे वलेल्या होत्या.
सदर

योजनेची

कामे

औरीं गाबाद

महानगरपासलकेने

ताब्यात

घेतल्यानींतर महानगरपासलकेने याबाबतचा ररतसर पींचनामा करून सदर
पाईप्स

ताब्यात

घेऊन

महानगरपासलकेच्या

उपववभागाींना हस्ट्ताींतरीत केल्या आहे त.

ववतरि

्यवस्ट्थेच्या

तीन

सबब, औरीं गाबाद महानगरपासलकेने औरीं गाबाद सस्ी वॉ्र यर्ु ्सल्ी

कींपनीकडून ताब्यात घेतलेल्या पाईप्स गहाळ झाल्या नाहीत असे औरीं गाबाद
महानगरपासलकेने कळववलेले आहे .
(२) रश्न उद्भवत नाही.
(३) रश्न उद्भवत नाही.

-----------------
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रत्नाधगरी शहरातील ननयोजजत रि टसमचनलच्या आरक्षक्षत जसमनीबाबत
(२९)

*

३८२४४ श्री.प्रसाद लाि : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा

खल
ु ासा करतील काय :-

(१) रत्नाधगरी शहरातील साळवी स्ट््ोप येथे ननयोर्वजत रक ्समगनलसाठी

आरक्षक्षत जमीन मळ
ु ात २०० गठ
ुीं े असन
ू त्याच्या ५०% जागेवर रक ्समगनल
ववकससत करून उवगररत ५०% जागा ववकासकाला असा शासनाचा ननयम
असताना १६१ गठ्
ुीं यावरच आराखडा ववकासाकडून दाखवला जात आहे, हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, उवगररत ३९ गठ
ुीं े जसमनीबाबत काय ननयोजन आहे हे
अननर्वश्चत आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उवगररत भख
ीं शासन कोित्या कामाकररता वापरिार आहे,
ू ड
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?

श्री.दे िेंद्र फिणिीस : (१) सदर जागा ही आ.क्र.११७ “रक ्समगनस” या

रयोजनासाठी आरक्षक्षत आहे . नगर भम
ू ापन अधधकारी रत्नाधगरी याींचेकडील
मोजिी

नकाशाच्या

रतीवर

सदर

आरक्षिाचे

क्षेत्

२००००

चौ.मी.

(२-००-०० हे .आर) दशगववले असले तरी रत्नाधगरी शहराच्या मींजूर ववकास
योजनेच्या अहवालात उक्त आरक्षिाचे क्षेत् १-६१-०० हे .आर दशगववले आहे .
त्यानस
ु ार सदर १-६१-०० हे .आर क्षेत् ववचारात घेऊन त्या क्षेत्ाचे स्ट्थान व

हद्दी ननर्वश्चत करून नगरपररषदे ने समावेशक आरक्षिाच्या माध्यमातन
ू
ववकास रस्ट्तावावर कायगवाही केली आहे .

(२) व (३) आरक्षिाखालील क्षेत् खाजगी असन
ू मींजूर ववकास ननयींत्ि
ननयमावलीतील समावेशक आरक्षिाचे तरतद
ु ीनस
ु ार ववकसन परवानगी र्दलेली

आहे . या तरतद
ु ीनस
ु ार सदर आरक्षिाखालील क्षेत् वगळून उवगररत क्षेत्ावर
ववकास योजनेतील लगतच्या वापरारमािे रर्हवास वापर अनज्ञ
ु ेय आहे .
(४) रश्न उद्भवत नाही.

-----------------
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नागपूर येथील िॉ.बाबासाहे ब आांबेििर आांतरराष्ट्रीय
(३०)

*

विमानतळाच्या िामाबाबत

३९००४ श्री.जनादचन चाांदरू िर, श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपसे,

श्री.अशोि ऊफच भाई जगताप, श्रीमती हुस्नबानू खसलफे, श्री.आनांदराि पाटील,
श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सभ
ु ाष झाांबि, श्री.अमरनाथ राजूरिर, प्रा.जोगेन्द्र
ििािे : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्य शासनाच्या महाराषर ववमानतळ ववकास कींपनीतफे सींचालन
करिाऱ्या नागपरू येथील डॉ.बाबासाहे ब आींबेडकर आींतरराषरीय ववमानतळाच्या
खाजगीकरिाची रफक्रया मागील एक वषागपासन
ू सरु
ु असल्याचे माहे जानेवारी,
२०१८ मध्ये वा त्यादरम्प्यान ननदशगनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या रफक्रयेत पात् ठरलेल्या पाच कींपन्याींना दे ण्यात येिारा

रारुप सवलती करारनामा आणि महसल
ू रस्ट्ताव सदरहू कींपनीतफे मींजूरीसाठी
शासनाकडे पाठववला आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, उपरोक्त रकरिी शासनाने चौकशी करुन उक्त रस्ट्तावावर

तात्काळ ननिगय घेऊन ववमानतळाचे काम सरु
ु करण्याबाबत कोिती कायगवाही
केली वा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री.दे िेंद्र फिणिीस : (१) डॉ.बाबासाहे ब आींबेडकर आींतरराषरीय ववमानतळ,

नागपरू (MIHAN) चे उन्नतीकरि, आधनु नकीकरि, दे खभाल ही कामे
सावगजननक-खाजगी भागीदारीतन
(PPP) सींकल्पना करिे, बाींधिे, ववत्त
ू
सहाय्य

परु वविे,

चालवविे

आणि

हस्ट्ताींतर करिे

(DBFOT)

तत्वावर

दस्ट्तावेजाींना

र्दनाींक

करण्यासाठी ननगगसमत करावयाच्या Request for Proposal (RFP) व
Concession

Agreement

(सवलत

करारनामा)

१७ जानेवारी, २०१८ रोजी झालेल्या मींत्रत्मींडळ बैठकीत मान्यता दे ण्यात आली
आहे .

(२) होय.
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(३)

यासींदभागत,

Request

for

Proposal

(RFP)

व

Concession

Agreement (सवलत करारनामा) दस्ट्तावेज पात् ठरलेल्या पाच कींपन्याींना

ननगगसमत करण्याबाबत महाराषर ववमानतळ ववकास कींपनीस कळववण्यात
आले आहे .

(४) रश्न उद्भवत नाही.

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

िसई-विरार महानगरपासलिेलगतच्या ग्रामपांचायतीना भोइदापािा येथील
िांवपांग ग्राऊांििर िचरा टािण्यास परिानगी समळणेबाबत
(३१)

*

३७७३२ श्री.रविांद्र फाटि, श्री.बाळाराम पाटील : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) वसई-ववरार महानगरपासलकेलगतच्या ग्रामपींचायतीना मालकीची जागा

उपलब्ध नसल्याने महानगरपासलकेच्या भोइदापाडा येथील डींवपींग ग्राऊींडवर
कचरा ्ाकण्यास परवानगी समळिेबाबतची मागिी सदर ग्रामपींचायतीनी केली
आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, मौजे चींद्रपाडा (ता.वसई, र्वज.पालघर) ग्रामपींचायतीने र्दनाींक
६

एवरल,

२०१७

रोजी

वा

त्यासम
ु ारास

याबाबतची

मागिी

आयक्
ु त,

वसई-ववरार महानगरपासलका याींचेकडे केली आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदरचा कचरा न उचलल्यामळ
ु े नागररकाींच्या आरोग्यास धोका
ननमागि

होत असल्याने

उक्त मागिीच्या

कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

अनष
ीं ाने
ु ग

शासनाने

कोिती

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

(३) चींद्रपाडा ग्रामसभेने त्याींच्या क्षेत्ातील ननमागि होिारा घनकचरा वसई

ववरार शहर महानगरपासलकेच्या क्षेत्ात डींपपींग ग्राऊींडवर कचरा ्ाकण्यासाठी
माधगतलेली परवानगी वसई ववरार शहर महानगरपासलकेने नाकारली आहे .
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वसई तालक्
ु यात महानगरपासलकेच्या क्षेत्ा्यनतरीक्त २१ ग्रामपींचायती

र्वजल्हा पररषद, पालघर याींच्या अधधनस्ट्त असन
ग्रामपींचायती क्षेत्ातील
ू
घनकचरा ्यवस्ट्थापनाची जबाबदारी सींबधधत ग्रामपचाींयतीची आहे असे

चींद्रपाडा ग्रामपींचायत आणि र्वजल्हा पररषद, पालघर याींना वसई ववरार शहर
महानगरपासलकेने कळववले आहे .

तसेच याबाबत र्वजल्हा पररषदे ने पढ
ु ाकार घेऊन घनकचरा ्यवस्ट्थापन

शास्ट्त्ोक्त पध्दतीने करण्याबाबतच्या सच
ू ना र्वजल्हा पररषद, पालघर याींना
दे ण्यात आलेल्या आहे त.

(४) रश्न उद्भवत नाही.

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

मुांबईतील िुलाच (प) येथे बाांधिाम व्यािसानयिाने
रहहिाशाांची फसिणूि िेल्याबाबत

(३२)

*

३८४६२ श्री.अशोि ऊफच भाई जगताप, श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद

रणवपसे, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.रामहरी रुपनिर, श्रीमती हुस्नबानू खसलफे,
श्री.सभ
ु ाष झाांबि, श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.हररससांग राठोि : सन्माननीय
गह
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :ृ ननमाचण मां्ी पढ

(१) मब
ुीं ईतील कुलाग (प.) येथील भाग-४, न.भ.ू क्र.७१, ७७/१ ते २६२ च ७६,
७६/१ ते २७ या भख
ू ींडावर सन २००१ मध्ये मे. ररझवी इस्ट््े ् ॲण्ड हॉ्े ल्स
रा.सल. बाींधकाम ्यावसानयकाने तेथील रर्हवाशी नागरीकाींना ववश्वासात न

घेताच एसआरए स्ट्कीम अींतगगत मन
ु स्ट््ार को.ऑ. हाऊससींग सोसाय्ीच्या

नावाखाली अनधधकृत इमारतीचे बाींधकाम सरु
ु केले असल्याचे माहे ऑगस्ट््,
२००४ मध्ये वा त्यादरम्प्यान ननदशगनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर मे.अख्तर हसन ररझवी बाींधकाम ्यावसानयकाने

रर्हवाशाींची फसविक
करुन अनधधकृत बाींधकाम केल्यारकरिी र्दनाींक
ू
१२ सप््ें बर, २००४ रोजी वा त्यासम
ु ारास कुलाग पोलीस ठािे येथे पोलीस

तक्रार नोंदववल्याचे तसेच मख्
ु य कायगकारी अधधकारी, झोपडपट्टी पन
ु वगसन

राधधकरि वाींद्रे, मब
ुीं ई याींचेकडे वारीं वार ववनींती अजग केल्याचे व मा.ववरोधी
पक्षनेते

(ववधानसभा)

याींनीही

र्दनाींक

७

ऑक््ोबर,

२०१६

रोजी

वा
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त्यासम
ु ारास या रकरिी मा.मख्
ु यमींत्ी महोदयाींना पत् दे ऊन कारवाईची
मागिी केली असन
ू ही काहीही कारवाई झाली नसल्याचे र्दनाींक ३० सप््ें बर,
२०१७ रोजी वा त्यासम
ु ारास ननदशगनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या बेकायदे शीर बाींधकामारकरिी एसआरएचे अधधकारी,
महानगरपासलका अधधकारी व पोलीस यींत्िा बाींधकाम ्यावसानयकास पाठीशी
घालीत असल्यामळ
ु े अद्याप कारवाई झाली नाही, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, तेथील रर्हवाशी नागरीक व लोकरनतननधीींनी लेखी स्ट्वरुपात
सींबधीं धताींकडे तक्रार ननवेदने दे ऊनही कारवाई न होण्याची कारिे काय आहे त
व त्यास कोिकोि जबाबदार आहे तसेच बेकायदे शीरररत्या केलेले इमारतीचे
बाींधकाम जमीनदोस्ट्त करण्याबाबत शासनाची भसू मका काय आहे .
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री.प्रिाश महे ता : (१) हे खरे नाही.

सदर रकल्पातील सींयक्
ु त (Composite) इमारत क्र.०१ (मन
ु स्ट््ार)

ववींग A ला जोत्यापयिंत बाींधकाम परवानगी १२/१०/२००१ व ववींग B ला

जोत्यापयिंत बाींधकाम परवानगी १४/०३/२००१ ला र्दलेली असन
पढ
ू
ु ील

बाींधकाम परवानगी र्दनाींक २४/०४/२००१, १२/१०/२००१, ०९/११/२००१ व पि
ू ग
बाींधकाम

परवानगी

२३/०९/२००४

रोजी

दे ण्यात

आलेली

आहे .

त्यामळ
ु े

अनधधकृत बाींधकाम झाले नसल्याचा झोपडपट्टी पन
ु वगसन राधधकरिाचा
अहवाल आहे .

(२) योजनेतील काही रर्हवाश्याींनी १२ सप््ें बर, २००४ रोजी व त्यासम
ु ारास
कुलाग

पोलीस

ठािे

येथे

मे.

अख्तर

हसन

ररझवी

या

बाींधकाम

गन्
ु हा

महानगर

्यावसानयकाववरुध्द तक्रार नोंदववली होती. सदर तक्रारीच्या अनष
ीं ाने आरोपी
ु ग
बाींधकाम

ववकासकाववरुध्द

दाखल

करण्यात

आलेला

दीं डाधधकारी, ५१ वे न्यायालय, कुलाग मब
ुीं ई याींनी र्दनाींक ०९/०६/२०१६ रोजी
ननकाली काढला असन
ू सींबधीं धत बाींधकाम ववकासकाची ननदोष मक्
ु तता केली
असल्याचा झोपडपट्टी पन
ु वगसन राधधकरिाचा अहवाल आहे .
(३) रश्न उद्भवत नाही.
(४) रश्न उद्भवत नाही.
(५) रश्न उद्भवत नाही.

-----------------
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मुांबईतील महानगरपासलिा रुग्णालये तसेच प्रसुतीगह
ृ ाांमध्ये
अजग्नसुरक्षा यां्णा बसविण्याबाबत

(३३)

*

३८३६९ अॅि.राहुल नािेिर, श्री.हे मत
ां टिले, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.आनांद

ठािूर, श्री.प्रविण दरे िर, श्री.जनादच न चाांदरू िर : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मब
ुीं ईतील महानगरपासलका रुग्िालये तसेच रसत
ु ीगह
ृ ाींमध्ये अर्वग्नसरु क्षा
यींत्िा बसववण्यात आलेली नाही, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, रुग्िालयाींना ना-हरकत रमािपत् दे ण्यात आलेले नाही, हे ही
खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त रकरिी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय
आढळून आले व तद्नस
ु ार महानगरपासलका रुग्िालये व रसत
ु ीगह
ृ ाींमध्ये

तात्काळ अर्वग्नसरु क्षा यींत्िा बसववण्याबाबत कोिती कायगवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री.दे िेंद्र फिणिीस : (१) व (२) बह
ुीं ई महानगरपासलकेच्या ५ रमख
ु
ृ न्मब
रुग्िालयाींमध्ये अर्वग्नसरु क्षा यींत्िा परु े शा रमािात उपलब्ध असन
ू कुपर आणि
नायर दीं त रुग्िालयास अर्वग्नशमन दलाचे ना-हरकत रमािपत् राप्त झाले आहे .
बह
ुीं ई
ृ न्मब

महानगरपासलकेच्या

१६

उपनगरीय

रुग्िालयाींपक
ै ी

३ रुग्िालयाींना अर्वग्नशमन दलाचे ना-हरकत रमािापत् राप्त आहे त.

१२ रुग्िालयाींनी ना-हरकत रमािपत्ासाठी अजग केला आहे

अर्वग्नशमन

दलाने

ननदशगनास

रुग्िालयाींकडून करण्यात येत आहे .
एका

रुग्िालयाचे

आिलेल्या

दरु
ु स्ट्तीचे

काम

त््
ु ीींची

सरु
ु

ना-हरकत रमािपत्ासाठी अजग करण्यात येिार आहे .
बह
ुीं ई
ृ न्मब

महानगरपासलकेच्या

अखत्यारीतील

पत
ग ा
ू त

व

सींबधीं धत

असन
ू ,

दरु
ु स्ट्तीनींतर

२९

रसत
ु ीगह
ृ े,

१७५ दवाखाने व ५ ववशेष रुग्िालयाींना परु े शा रमािात अर्वग्नसरु क्षा यींत्े
उपलब्ध आहे त.
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(३) व (४) सदर रकरिी बह
ींु ई महानगरपासलकेमाफगत चौकशी करण्यात
ृ न्मब
आलेली नाही.

बह
ुीं ई
ृ न्मब

महानगरपासलकेच्या

५

रमख
ु

रुग्िालयाींसह

५

ववशेष

रुग्िालये, १६ उपनगरीय रुग्िालये व २९ रसत
ु ीगह
ृ ाींमध्ये अर्वग्नसरु क्षक्षततेच्या
दृष्ीने आवश्यक त्या उपाययोजना बह
ुीं ई महानगरपासलकेमाफगत करण्यात
ृ न्मब
आल्या आहे त.

बह
ुीं ई महानगरपासलकेच्या ५ रमख
ु रुग्िालयाींच्या इमारतीस आग
ृ न्मब

लागण्याचे सींभा्य धोके लक्षात घेता, त्वरीत रनतसादाकररता रीं गीत तालीम,
कमगचाऱ्याींकररता जािीव जागत
ृ ीचे ववशेष कायगक्रम हे सहाय्यक अर्वग्नशमन
अधधकारी

याींच्या

मागगदशगनाखाली

करण्याची योजना कायागर्वन्वत आहे .

रुग्िालय

आपत्कालीन

ससमतीद्वारे

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

लोहा (जज.नाांदेि) येथील पोलीस ठाण्याच्या इमारतीचे
बाांधिाम पूणच िरण्याबाबत
(३४)

*

३८५४६ श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपसे :

सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) लोहा (र्वज.नाींदेड) तालक्
ु यातील पोलीस ठाण्याच्या नत
ु न इमारतीच्या

बाींधकामासाठी गह
ृ ववभागाकडे रुपये ३५ लाखाचा ननधीचा रस्ट्ताव रलींत्रबत
असल्यामळ
ु े सदर काम मागील चार वषागपासन
ू बींद असल्याचे माहे जानेवारी,
२०१८ मध्ये वा त्यादरम्प्यान ननदशगनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, नाींदेड-लातरू राज्य महामागागवरील लोहा हे रमख
ु बाजारपेठेचे
शहर असन
ू या पोलीस ठाण्याींतगगत ३५ गावे येत असन
ू सन २००९ मध्ये या
कामाकररता ३८ लाख रुपयाींचा ननधी समळाला तद्नींतर ननधी न समळाल्याने
हे काम अपि
ु ागवस्ट्थेत असल्याने सध्या हे पोलीस ठािे सावगजननक बाींधकाम

ववभागाच्या अपऱ्ु या जागेतच सरु
ु असल्याने सवु वधा अभावी कायगरत अधधकारी
वा कमगचारी याींची गैरसोय होत असल्याने याबाबत शासनाने चौकशी करून
कोिती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?

43

श्री.दे िेंद्र फिणिीस : (१) व (२) पोलीस स्ट््े शन लोहा, र्वज.नाींदेड येथील

इमारतीची दरू
ु स्ट्ती व पन
ु बािंधिी करिेसाठी आवश्यक रुपये ५२,२४,३७२/इतक्या खचागच्या अींदाजपत्कास शासन ननिगय र्दनाींक १३/०१/२०१० अन्वये

रशासकीय मान्यता दे ण्यात आली व रुपये ५२.२४ लक्ष इतका ननधी
सन २०११

मध्ये र्दला आहे . सदर इमारतीच्या कामासाठी आवश्यक

अनतररक्त ननधीकररता सध
ु ाररत रस्ट्ताव सादर करिेबाबत क्षेत्रत्य कायागलयास
कळववण्यात आले आहे .

(३) रश्न उद्भवत नाही.

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

महाराष्ट्र लोिसेिा आयोगाच्या समाांतर आरक्षणासाठी िाढलेल्या
पररप्िाची चि
ु ीची अांमलबजािणी होत असल्याबाबत
(३५)

*

३८४०० श्री.आनांदराि पाटील, श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपसे,

श्री.अशोि ऊफच भाई जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर, श्रीमती हुस्नबानू खसलफे,
िॉ.सध
ु ीर ताांब,े आकिच.अनांत गािगीळ : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा
खुलासा करतील काय :(१)

महाराषर

पररपत्काची

लोकसेवा

होिारी

आयोगाच्या

चुकीची

समाींतर

अींमलबजाविी

आरक्षिासाठी

थाींबवावी

आणि

काढलेल्या
त्याद्वारे

झालेल्या सवग भरती बेकायदे शीर ठरवन
न्याने परीक्षा घ्या्यात, अशी
ू
मागिी

स्ट्पधाग

परीक्षेच्या

उमेदवाराींनी

मा.सामार्वजक

न्याय

राज्यमींत्ी

याींच्याकडे माहे डडसेंबर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्प्यान केली, हे खरे आहे काय,

(२) तसेच, र्दनाींक १३ ऑगस्ट््, २०१४ च्या समान आरक्षिाबाबतच्या

पररपत्काचा चुकीचा अथग लावन
ू गि
ु वत्ता असलेल्या मागासवगीय माजी

स्ट्वातींत्र्य सैननकाची खल्
ु या स्ट्वतींत् सैननक रवगागतन
ू , मागासवगीय मल
ु ीींची
खुल्या मर्हला रवगागतन
ीं ी खल्
ू , मागासवगीय खेळाडूच
ु या खेळाडू रवगागतन
ू
ननवड केली जात नाही हे समानतेचा मल
ु भत
ू अधधकार आणि शासकीय

नोकऱ्याींमधील समान सींधी नाकारिे असाच होत असल्याने याबाबत राज्य

शासनाने स्ट्पष् ननदे श दे ण्याची मागिी यव
ु ा जनता दल यन
ु ाय्े डच्या
सशष्मींडळाने मा.सामार्वजक न्याय राज्यमींत्ी याींच्याकडे केली आहे , हे ही खरे
आहे काय,
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(३) असल्यास, उक्त रकरिी शासनाने चौकशी करुन काय कायगवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

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

पत् राप्त नाही. तथावप याबाबत मा.सवोच्च न्यायालय, मा.उच्च न्यायालय
व मा.महाराषर रशासकीय न्यायाधधकरि याींचे न्यायननिगय परस्ट्पर ववसींगत
आहे त.

तसेच

याबाबतची

अनेक

रकरिे

ववववध

न्यायालयात

रलींत्रबत/न्यायरववष् आहे त. उक्त वस्ट्तर्वु स्ट्थती ववचारात घेता, कोित्याही
रवगागतील

उमेदवाराींवर

अन्याय

होऊ

नये

यासाठी

पन
ु ववगलोकन करण्याची बाब शासनाचे ववचाराधीन आहे .
(४) रश्न उद्भवत नाही.

रचलीत

धोरिाचे

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

परफे ट िन्स्र शन्स या िांपनीच्या वििासिाने बनािट
िागदप्ाांच्या आधारे शासनाची फसिणूि िेल्याबाबत
(३६)

*

४०१३४ श्री.आनांद ठािूर, श्री.हे मत
ां
टिले, अॅि.राहुल नािेिर,

श्री.ख्िाजा बेग, श्री.जगन्नाथ सशांदे : सन्माननीय गहृ ननमाचण मां्ी पढ
ु ील
गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

मब
ुीं ई

झोपडपट्टी

पन
ु ववगकास

योजनेंतगगत

सी.्ी.एस.क्र.४१

पै.

गाींव

ओसशवरा, न्यु सलींक रोड, बेहरामबाग, जोगेश्वरी (प) मब
ुीं ई - ४००१०२ येथे

परफेक्् कन्स्ट्रक्शन्स या कींपनीच्या ववकासकाने बनाव् कागदपत्ाींच्या
आधारे १२६ ्यावसानयक गाळ्याच्या ७ मजल्याच्या दोन इमारतीचे बाींधकाम
केले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सींबधीं धत ववकासकावर डी.एन.नगर व ओसशवरा पोलीस
ठाण्यामध्ये अनेक तक्रारी दाखल करण्यात आलेल्या आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त रकरिी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय

आढळून आले व तद्नस
ु ार यारकरिात दोषी असलेल्या ववकासकाींवर कोिती
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?
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श्री.प्रिाश महे ता : (१) हे खरे नाही असा झोपडपट्टी पन
ु वगसन राधधकरिाचा
अहवाल आहे .

(२) अशा रकारची कोितीही तक्रार राप्त नसल्याचा सींबधीं धत पोलीस
ठाण्याचा अहवाल आहे .

(३) रश्न उद्भवत नाही.
(४) रश्न उद्भवत नाही.

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

गेिराई (जज.बीि) नगरपासलिेच्या व्यापारी गाळे
िाटपात गैरव्यिहार झाल्याबाबत
(३७)

*

४०१७३ श्री.अमरससांह पांडित : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :-

(१) गेवराई (र्वज.बीड) नगरपासलकेच्या पर्हल्या मजल्यावरील ्यापारी गाळे

वा्प करताना सींबधीं धतानी गैर्यवहार केल्यामळ
ु े नगरपासलकेचे कोट्यवधी
रुपयाींचे

आधथगक

नक
ु सान

झाल्याबाबत

श्री.मनोहर

चाळक

याींनी

र्वजल्हाधधकारी, बीड याींचेकडे र्दनाींक २३ माचग, २०१७ रोजी वा त्यासम
ु ारास
तक्रार र्दली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर रकरिी दोषी अधधकारी व इतर याींचेववरुद्ध कारवाई

करण्याचे ननदे श र्वजल्हाधधकारी, बीड याींनी र्दनाींक २४ माचग, २०१७ रोजी वा
त्यासम
ु ारास मख्
ु याधधकारी, गेवराई नगरपासलका याींना र्दले आहे त, हे ही खरे
आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त रकरिी पन्
ु हा र्वजल्हाधधकारी, बीड याींनी र्दनाींक

२६ एवरल, २०१७ रोजी वा त्यासम
ु ारास चार र्दवसात चौकशी अहवाल सादर
करण्याच्या सच
ू ना दे ऊन ववलींब झाल्याची जबाबदारी मख्
ु याधधकारी, गेवराई
नगरपासलका याींचेवर ननर्वश्चत केली जाईल असे कळववले आहे , हे ही खरे
आहे काय,

(४) असल्यास, उक्त रकरिी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय
आढळून आले व तद्नस
ु ार दोषीववरुद्ध कोिती कारवाई केली वा करण्यात येत
आहे,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?
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श्री.दे िेंद्र

फिणिीस

: (१)

अशा आशयाची

याींच्याकडे राप्त झाली आहे, हे खरे आहे .

तक्रार र्वजल्हाधधकारी,

बीड

(२) सदर तक्रारीच्या अनष
ीं ाने र्वजल्हाधधकारी, बीड याींनी र्दनाींक २७/०३/२०१७
ु ग
च्या

पत्ान्वये

रस्ट्तत
ु

रकरिी

चौकशी

करुन

चौकशी

अहवाल

करण्याबाबत मख्
ु याधधकारी, गेवराई नगरपररषद याींना कळववले आहे .

सादर

(३) होय, हे खरे आहे .

(४) नगरपररषदे च्या नववन इमारतीच्या दशगनी भागासमोरील ८ जुन्या ्यापारी
गाळे धारकाींना

नववन

इमारतीच्या

तळमजल्यावर

नगरपररषदे ने

केलेल्या

ठरावानस
ु ार तात्परू ते गाळे दे ण्यात आले आहे त. उवगररत १७ गाळ्याींबाबत

ववहीत मागागने पढ
ु ील कायगवाही करण्याचे रस्ट्ताववत आहे, असे गेवराई
नगरपररषदे ने कळववले आहे .

तथावप, सदर रकरिी चौकशी करुन त्याबाबतचा अहवाल शासनास

४ आठवड्यात सादर करण्याचे र्वजल्हाधधकारी, बीड याींना ननदे श दे ण्यात
आलेले आहे त.

(५) रश्न उद्भवत नाही.

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

अमळनेर (जज.जळगाि) येथील पोलीस स्टे शनचे विभाजन िरण्याबाबत
(३८)

*

४०१८३ श्रीमती जस्मता िाघ : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :-

(१) अमळनेर (र्वज.जळगाव) येथील पोलीस स्ट््े शनचे ववभाजन करून ग्रामीि
व शहर पोलीस स्ट््े शन स्ट्थापन करण्याबाबतचा रस्ट्ताव रलींत्रबत असल्याचे
ननदशगनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, अमळनेर येथील पोलीस स्ट््े शनमध्ये मींजुर पोलीस कमगचारी
सींख्या १०२ असताना ५५ कमगचारी कायगरत असल्याचे ननदशगनास आले आहे ,
हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त रश्न भाग (१) मधील रस्ट्तावाच्या अनष
ीं ाने व
ु ग
पोसलसाींची ररक्त पदे भरण्याबाबत शासनाने चौकशी करुन कोिती कायगवाही
केली वा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?
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श्री.दे िेंद्र फिणिीस : (१) राज्य पोलीस दलामधील पदननसमगतीच्या दस
ु ऱ्या

्प्प्याच्या रस्ट्तावामध्ये पोलीस अधधक्षक, जळगाव याींच्या आस्ट्थापनेवरील
अींमळनेर पोलीस ठाण्याचे ववभाजन करुन नवीन अींमळनेर ग्रामीि पोलीस
ठािे ननमागि करण्याची बाब समाववष् करण्यात आली आहे . सदर रस्ट्ताव

ववत्त ववभागाच्या मान्यतेस्ट्तव सादर करण्यात आला असता त्यावर ववत्त

ववभागाने त्याींच्या र्दनाींक २५/०५/२०१७ च्या शासन ननिगयानस
ु ार राज्य

पोलीस दलाचा आकृनतबींध ननर्वश्चत करुन रस्ट्ताव फेरसादर करावा, असे
असभराय र्दले आहे त. त्यानस
ु ार पढ
ु ील कायगवाही करण्यात येत आहे .

(२) अींमळनेर पोलीस ठाण्याकरीता पोलीस अधधकारी/कमगचारी याींची ९८ पदे
मींजूर असन
ू सद्यःर्वस्ट्थतीत ६५ पोलीस अधधकारी/कमगचारी कायगरत आहे त.

(३) पोलीस अधधक्षक, जळगाव याींच्या आस्ट्थापनेवरील अींमळनेर पोलीस
ठाण्याचे ववभाजन करुन नवीन अींमळनेर ग्रामीि पोलीस ठािे ननमागि
करिेबाबतच्या

रस्ट्तावावर

ववत्त

ववभागाने

उपरोक्त

असभरायानस
ु ार पढ
ु ील कायगवाही करण्यात येत आहे .

रमािे

र्दलेल्या

राज्य पोलीस दलामधील पोलीस सशपायाींची र्दनाींक ३१/१२/२०१८

पयिंत ररक्त असलेली सवग पदे भरण्याची कायगवाही करण्याबाबत पोलीस
महासींचालक,
त्यानष
ीं ाने
ु ग

महाराषर

पोलीस

राज्य,

महासींचालक,

मब
ींु ई

याींना

महाराषर

कळववण्यात

राज्य,

मब
ुीं ई

आले

याींनी

आहे .

पोलीस

सशपायाींची ररक्त पदे भरण्यासाठी पोलीस भरती, २०१८ बाबत जार्हरात रससद्ध
केली आहे .

(४) रश्न उद्भवत नाही.

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

राज्यातील होमगािचसना िायमस्िरुपी नोिरीत सामािून घेण्याबाबत
(३९)

*

४०२३४ श्री.गोवपकिशन बाजोरीया : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यात सम
ु ारे ६० हजाराींपेक्षा अधधक कायगरत असलेले होमगाडगस

त्
ु पज्
ुीं या वेतनावर (म्प्हिजेच रत्येक र्दवसाला १७५ रुपये भत्ता) काम करीत
असल्याचे माहे जानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्प्यान ननदशगनास आले आहे ,
हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, सदर होमगाडगसना सींपि
ू ग मर्हनाभरात कधी कधी १० र्दवस
तर कधी कधी ३-४ र्दवस काम करुनही कामाचा मोबदला ६-६ मर्हने समळत
नसल्याचे ननदशगनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, मध्यरदे श, उत्तररदे श व झारखींड या राज्यात होमगाडगसना
कायमस्ट्वरुपी पोलीस ठाण्यावर बींदोबस्ट्तासाठी ठे ऊन माससक वेतन र्दले जाते,
हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उक्त रकरिी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय
आढळून आले व तद्नस
ु ार राज्यातील होमगाडगयाींना उपरोक्त राज्यारमािे

कायमस्ट्वरुपी नोकरीत सामावन
घेऊन रुपये १० हजार माससक वेतन
ू
दे ण्याबाबतचा रस्ट्ताव शासनाच्या ववचाराधीन आहे काय,

(५) असल्यास, सदर रस्ट्तावावर अींमलबजाविी कें्हापयिंत होिार आहे ,
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री.दे िेंद्र फिणिीस : (१) हे खरे नाही.

(२) ववववध सि, उत्सव, यात्ा तसेच अन्य नैसधगगक व मानव ननसमगत
आपत्ती दरम्प्यान कायदा व स्ु यवस्ट्था राखण्यासाठी पोलीस महासींचालक,

मब
ुीं ई याींच्या मागिीनस
ु ार पोलीस दलास सहाय्याथग होमगाडग याींना पाचारि
केले जाते. कतग्यावरील तैनात होमगाडग याींना पोलीस ववभागाकडून राप्त
कतग्य रमािपत्े राप्त होताच दे य भत्त्याींचे रदान तात्काळ करण्यात येत.े

(३) या अनष
ीं ाने उत्तररदे श, मध्यरदे श व झारखींड याींच्याकडे मार्हती
ु ग
उपलब्ध करुन दे ण्याबाबत ववनींती करण्यात आली होती. तथावप, मध्यरदे श

व झारखींड याींच्याकडून मार्हती अराप्त आहे . उत्तररदे श याींच्याकडून राप्त

झालेल्या मार्हतीनस
ु ार उत्तररदे श येथील प्ावरील ७५००० होमगाडग पोलीस
ववभागाकडे

रनतर्दन

रुपये

३७५/-

मानधनावर

व

१००००

होमगाडग

ननमशासकीय व शासकीय कींपन्या येथे रनतर्दन रुपये ३८५/- मानधनावर
कतग्य करीत आहे त.

(४) असा रस्ट्ताव शासनाच्या ववचाराधीन नाही.
(५) व (६) रश्न उद्भवत नाही.

-----------------
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उल्हासनगर महानगरपासलिेच्या खल्
ु या पररसरात ठे िण्यात आलेल्या
स्फोटिाचा स्फोट होऊन मुलाचा मत्ृ यू झाल्याबाबत

(४०)

*

४०३७८ श्री.हररससांग राठोि, श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्त,

श्री.अशोि ऊफच भाई जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर, श्रीमती हुस्नबानू खसलफे,
श्री.आनांदराि पाटील : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील
काय :-

(१) उल्हासनगर महानगरपासलकेच्या खुल्या पररसरात ठे वण्यात आलेल्या

स्ट्फो्काचा स्ट्फो् होऊन माहे नो्हें बर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्प्यान अररहीं त
राजेश ससींह हा ९ वषागचा मल
ु गा जखमी होऊन काही र्दवसात त्याचा मत्ृ यू
झाला, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर स्ट्फो्ात अन्य दोन मल
ु े जखमी झाले तसेच अररहीं त हा
मल
ु गा ५५ ्क्के भाजला असताना डॉक््राींचा ननषकाळजीपिा व चुकीच्या
उपचारामळ
ु े त्याचा मत्ृ यू झाला, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त रकरिी शासनाने चौकशी करुन सदर रकरिास
कारिीभत
ू

असलेल्या

उल्हासनगर

महानगरपासलकेच्या

सींबधीं धत

दोषी

अधधकारी व कमगचारी याींच्यावर तसेच नॅशनल बनग हॉर्वस्ट्प्लच्या सींबधीं धत
डॉक््राींवर त्यानष
ीं ाने सदोष मनषु यवधाचे गन्
ु ग
ु हे दाखल करण्याबाबत कोिती
कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री.दे िेंद्र फिणिीस : (१) व (२) वपण्याच्या पाण्याच्या ्ाकीजवळ रनतबींधधत
क्षेत्ात असलेल्या फक्कनाशकाच्या िमचा स्ट्फो् होऊन लागलेल्या आगीत
र्दनाींक १७ सप््ें बर, २०१७ रोजी, उल्हासनगर महानगरपासलका क्षेत्ात एका
ववद्याथ्यागचा मत्ृ यू झाला व दोन ववद्याथी जखमी झाले ही वस्ट्तर्वु स्ट्थती आहे .
तथावप,

त्या

ववद्याथ्यागचा

मत्ृ यू

डॉक््राींचा

ननषकाळजीपिा

व

चुकीच्या उपचारामळ
ु े झाल्याचे उल्हासनगर महानगरपासलकेच्या ननदशगनास
आलेले नाही.

50

(३) सदर रकरिी उल्हासनगर महानगरपासलकेमाफगत चौकशी करण्यात आली
असन
ू ,

काही

मल
ु ाींनी

लावलेल्या

झाल्याचे ननषपन्न झाले आहे .
तसेच,

सदर

अधधकारी/कमगचारी

दोषी

करण्यात आली नाही.
भादीं वव

आगीमळ
ु े

रकरिी

आढळून

आले

फक्कनाशक

उल्हासनगर

नसल्यामळ
ु े

िमचा

स्ट्फो्

महानगरपासलकेचे

त्याींचेवर

कारवाई

सदर रकरिी उल्हासनगर पोलीस स्ट््े शन येथे ग.ु र.नीं. २१७/२०१७,
कलम

३०४(अ),

३३७

अन्वये

र्दनाींक

अज्ञाताींववरोधात गन्ु हा दाखल करण्यात आला आहे .
(४) रश्न उद्भवत नाही.

०६/१०/२०१७

रोजी

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

यशिांत िैभि टॉिरच्या बाांधिामाला बनािट बाांधिाम परिानगी ि
बबनशेती परिानगी हदल्याबाबत
(४१)

*

४०६०३ श्री.िवपल पाटील : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :-

(१) यशवींत वैभव ्ॉवरच्या बाींधकामाला बनाव् बाींधकाम परवानगी व
त्रबनशेती

परवानगी

र्दल्याबाबत

र्वजनेंद्र

ववकासकाचे

भागीदार

श्री.उमेश

दत्तात्य नाईक, श्री.रर्दप गप्ु ता व श्री.पराग लधानी आणि इतर याींच्यावर

श्री.गोववींदा गज
ींु ाळकर याींनी र्दनाींक २२ जल
ु ,ै २०१७ रोजी वा त्यासम
ु ारास
तळ
ु ीज पोलीस ठािे, वसई येथे फौजदारी गन्
ु हा दाखल केला, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त रकरिी शासनाने अद्याप कोितीही कायगवाही केली
नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, फकती कालावधीत चौकशी करण्यात येईल, चौकशीअींती
दोषीींववरुद्ध कोिती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?
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श्री.दे िेंद्र फिणिीस : (१) व (२) यशवींत वैभव ्ॉवरच्या सींदभागत वत्ृ तपत्ातील

बातमी तसेच, राप्त तक्रारीच्या सींदभागत पोलीस चौकशीच्या अनष
ीं ाने सदर
ु ग
त्रबनशेती आदे श हे सकृतदशगनी बनाव् असल्याचे र्दसन
ू येत आहे . तथावप,
या सींदभागत र्वजल्हाधधकारी, पालघर याींच्याकडून यासींदभागतील असभलेखाींची
छाननी

करण्यात

येत

असन
ू

त्याींच्याकडून

अहवालानींतर पढ
ु ील कायगवाही करण्यात येत आहे .
(३) रश्न उद्भवत नाही.

राप्त

होिाऱ्या

अींनतम

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

राज्यातील िौशल्य वििास विभागातील सशक्षि ि सशक्षिेतर
सांिगाचतील रर त पदे भरण्याबाबत
(४२)

*

३८००८ प्रा.अननल सोले, श्री.नागोराि गाणार, श्री.धगरीशचांद्र व्यास,

श्री.समतेश भाांगडिया, प्रा.जोगेन्द्र ििािे : सन्माननीय िौशल्य वििास ि
उद्योजिता मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

केंद्र

शासनाने

रधानमींत्ी

कौशल्य

ववकास

योजनेंतगगत

यव
ु काींना

औद्योधगक रसशक्षि दे ण्याचा मानस ्यक्त केला असताींनाच राज्यातील
कौशल्य ववकास ववभागातील सशक्षक व सशक्षकेतर सींवगागतील अनेक पदे

ररक्त असल्याने ही योजना राबववण्यास अनेक अडचिी ननमागि होत
असल्याचे माहे डडसेंबर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्प्यान ननदशगनास आले, हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, र्वस्ट्कल इींडडया कायगक्रमाींतगगत दे शभर कौशल्य ववकास केंद्र सरु
ु
करण्यात

येत

असन
ू

राज्यात

अर्वस्ट्तत्वात

असलेल्या

कौशल्य

ववकास

ववभागातील ननदे शकाींची पदे ही भरण्यात आलेली नाहीत, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, पदे ररक्त असल्याने दरवषी १४ हजार यारमािे मागील तीन
वषागत हजारो ववद्याथी कौशल्य ववकास रसशक्षिापासन
ू वींधचत रार्हले आहे त,
हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उपरोक्त रकरिी शासनाने चौकशी करुन कौशल्य ववकास
ववभागातील ररक्त पदे भरण्याबाबत कोिती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?
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श्री.सांभाजी पाटील-ननलांगेिर : (१) हे खरे नाही.
(२) अींशत: खरे आहे,

्यवसाय सशक्षि व रसशक्षि सींचालनालयाींतगगत सशल्प ननदे शकाींची

एकूि ५२९९ मींजरू पदाींपक
ै ी ३६७९ पदे भरलेली असन
ू १६२० पदे ररक्त
आहे त. सशक्षक व सशक्षकेतर ररक्त पदे भरण्यासाठी सन २०१४ मध्ये

७०२ पदाींकररता जार्हरात दे ण्यात आली होती. त्यापैकी सशल्प ननदे शक

पदाच्या एकूि २८० पदाींसाठी र्दलेली जार्हरात मा.उच्च न्यायालय, खींडपीठ
औरीं गाबाद याींनी र्दनाींक २२/०८/२०१७ चे आदे शान्वये रद्द केली आहे .

त्यानस
ु ार सशल्प ननदे शक पदे वगळून उवगररत ४२२ पदाींसाठी ननवड झालेल्या
उमेदवाराींना

ननयक्
ु तीचे

आदे श

दे ण्याची

रफक्रया

रादे सशक

कायागलयाच्या

स्ट्तरावर करण्यात आली असन
ू सदर भरतीरफक्रया जवळपास पि
ू ग झाली आहे .
(३) हे खरे नाही,

रवेसशत रसशक्षिाथ्यािंचे शैक्षणिक नक
ु सान होऊ नये म्प्हिून सींस्ट्था

स्ट्तरावरील सशल्प ननदे शकाींच्या ररक्त पदाींवर ताससका तत्वावर पयागयी
सशक्षकाींची नेमिुक सींस्ट्थास्ट्तरावरुन करण्यात आली असन
ववद्याथ्यािंचे
ू

रसशक्षि सरु
ु आहे . त्यामळ
ु े ववद्याथी कौशल्य ववकास रसशक्षिापासन
ू वींधचत
रार्हलेले नाहीत. राज्यातील ४१७ शासकीय औद्योधगक रसशक्षि सींस्ट्थाींमधील
मागील ३ वषािंतील रवेशाची र्वस्ट्थती खालील रमािे आहे :अ.क्र.

वषग

उपलब्ध जागा

२०१६

८९६५८

१

२०१५

३

२०१७

२

रवेश

रवेशाची ्क्केवारी

८५१९२

९५%

९२१५५

८०२५४

९३४८१

८६२११

८७%
९२%

(४) व (५) ्यवसाय सशक्षि व रसशक्षि सींचालनालयाच्या अखत्याररतील

पदाींचा आढावा घेऊन आकृततबींध मींजूर करण्याबाबतची कायगवाही ववत्त
ववभागाच्या सल्ल्याने सरू
ु आहे . आकृनतबींध मींजूर झाल्यानींतर ररक्त पदे
भरण्याबाबतची कायगवाही करण्यात येईल.

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

53

ग्रँटरोि, मुांबई येथील कक्रिाांगणासाठी आरक्षक्षत असलेला
भूखि
ां परत घेण्याबाबत

(४३)

*

३८९०७ श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.हे मत
ां टिले, श्री.धनांजय मि
ुां ,े

श्री.किरण पािसिर, श्री.नरें द्र पाटील, श्री.आनांद ठािूर, अॅि.राहुल नािेिर :
सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) ग्रँ्रोड, मब
ुीं ई येथील फक्रडाींगिासाठी आरक्षक्षत असलेला ५०० चौरस
मी्रचा

भख
ू ींड

(आयओडी

क्रमाींक

EB/६६०/DA)

एका

ववकासकास

महापासलकेने र्दनाींक २२ जानेवारी, २०१४ रोजी वा त्यासम
ु ारास र्दला, हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त रकरिी शासनाने चौकशी करुन सदर ववकासकाला

र्दलेला भख
ू ींड परत घेण्याबाबत कोिती कायगवाही केली वा करण्यात येत
आहे,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री.दे िेंद्र फिणिीस : (१) ते (३) अशी बाब नाही.

यासींदभागत धगरगाींव ववभागातील भख
ू ींड क्र.११९१, १/११९१, २/११९१,

४/११९१, ११९२, १/११९२, ११९३ व ११९४ मधील उपकरराप्त इमारतीींच्या

ववकास ननयींत्ि ननयमावलीच्या ववननयम ३३(७) च्या पन
ु ववगकास रकल्पामध्ये
ननयमानस
ु ार फक्रडाींगिासाठी आरक्षक्षत क्षेत्ाच्या ३३ ्क्के क्षेत् फक्रडाींगिासाठी
दशगवन
बह
ींु ई महानगरपासलकेने नकाशे मींजरू केलेले आहे त. सबब
ू
ृ न्मब
ववकासकास भख
ू ींड दे ण्याची बाब उद्भवत नाही.
-----------------

िल्याण-िोंबबिली महानगरपासलिेतील बी.ओ.टी.
प्रिल्पाांचे अहिाल सादर िरण्याबाबत
(४४)

*

३८०१३ श्री.जगन्नाथ सशांदे, श्री.धनांजय मि
ुां ,े अॅि.ननरां जन िािखरे ,

श्री.किरण पािसिर, श्री.नरें द्र पाटील : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा
खुलासा करतील काय :-
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(१) कल्याि-डोंत्रबवली महानगरपासलकेतील १२ बी.ओ.्ी. रकल्पाींची सवािंगीि
चौकशी करून अहवाल शासनास सादर करण्याचे ननदे श ववभागीय आयक्
ु त,

कोकि ववभाग याींना शासनाने र्दनाींक ८ जुल,ै २०१३ रोजी वा त्यासम
ु ारास
र्दले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, शासनाने आदे सशत केल्यानस
ु ार ववभागीय आयक्
ु त, कोकि
ववभाग याींनी चौकशी करून एक मर्हन्यात अहवाल सादर करिे अपेक्षक्षत

असतानाही ववभागीय आयक्
ु ताींकडून पत् राप्त न झाल्यामळ
ु े शासनाने र्दनाींक
२५ नो्हें बर, २०१३, र्दनाींक २० जानेवारी, २०१४ व र्दनाींक ३० मे, २०१५ च्या

पत्ाद्वारे व र्दनाींक १७ जल
ु ,ै २०१५ च्या अधगशासकीय पत्ान्वये चौकशी
अहवाल सादर करण्याची ववनींती करण्यात आली तरीही अहवाल राप्त न

झाल्याने र्दनाींक ७ जुल,ै २०१६, र्दनाींक १ माचग, २०१७ व र्दनाींक
२८

सप््ें बर,

२०१७

रोजी स्ट्मरिपत्े पाठवन
अहवाल
ू

करण्याबाबत कळववण्यात आले आहे, हे ही खरे आहे काय,

शासनास सादर

(३) असल्यास, शासनाकडून पत्, अधगशासकीय पत् तसेच स्ट्मरिपत्े पाठवन
ू ही

ववभागीय आयक्
ु त, कोकि ववभाग याींच्याकडून अहवाल शासनास अद्याप
राप्त झालेला नाही, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उपरोक्त रकरिी शासनाने चौकशी करुन ववभागीय आयक्
ु त,
कोकि

ववभाग

याींच्याकडून

कल्याि-डोंत्रबवली

महानगरपासलकेतील

१२ बी.ओ.्ी. रकल्पाींच्या सवािंगीि चौकशीचा अहवाल पाठववण्यास झालेल्या
र्दरीं गाई बाबतीत सींबधीं धताींववरुध्द कोिती कारवाई केली वा करण्यात येत
आहे,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री.दे िेंद्र फिणिीस : (१) र्दनाींक ८ जुल,ै २०१३ रोजीच्या शासन पत्ान्वये
कल्याि-डोंत्रबवली
चौकशी

करुन

महानगरपासलकेच्या

अहवाल

सादर

७

बी.ओ.्ी.

करण्याचे

कोकि ववभाग याींना र्दले आहे त, हे खरे आहे .
(२) हे खरे आहे .

ननदे श

रकल्पाींची
ववभागीय

सवािंगीि

आयक्
ु त,
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(३) व (४) ववभागीय आयक्
ु त, कोकि ववभाग याींनी सदर रकरिाची चौकशी
करण्यासाठी त्याींच्या कायागलयातील तत्कालीन सहायक रादे सशक सींचालक,

नगरपासलका रशासन याींचे अध्यक्षतेखाली ससमती नेमली. सदर ससमतीमाफगत

रकरिाची चौकशी पि
ू ग झालेली असन
ू त्याींचा अहवाल र्दनाींक २२/०२/२०१८
च्या पत्ान्वये शासनास राप्त झाला आहे .

सदर अहवालाची छाननी करून आवश्यकतेनस
ु ार सींबधीं धताींवर कारवाई

करण्याची तजवीज ठे वली आहे .
(५) रश्न उद्भवत नाही.

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

मांब
ु ई शहरात िाढीि चटईक्षे् मांजरू िरुन सांबांधधत वििासिाििून
(४५)

अधधमल्
ु य िसल
ू िरण्याच्या ननणचयाबाबत

*

३८४४४ आकिच.अनांत गािगीळ, श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अननल सोले,

श्री.धगरीशचांद्र व्यास : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील
काय :-

(१) मब
ुीं ई शहरात ०.५० (१/२) इतके वाढीव च्ईक्षेत् मींजूर करुन सींबधीं धत
ववकासकाकडून

त्याबदल्यात

अधधमल्
ु य

वसल
ू

करण्याचा

ननिगय

जानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्प्यान घेतला आहे , हे खरे आहे काय,

माहे

(२) असल्यास, अधधमल्
ु या्दारे वसल
ू होिारा महसल
ू अनेक वषे रलींत्रबत

असलेला धारावी पन
ु ववगकास रकल्प आणि वाींद्रे-वसोवा सागरी मागग यासाठी
वापरण्यात येिार आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, ववकासकाकडून वसल
ू करण्यात येिारे अधधमल्
ु य सदननका
ववकत

घेिाऱ्याकडून

सींबधीं धत

ववकासक

वसल
ू

करिार

असन
ू

घराच्या

फकीं मतीत वाढ होिार असल्याने ववकासकाकडून अधधमल्
ु य वसल
ू करण्याचा
ननिगय शासन रद्द करिार आहे, हे ही खरे आहे काय,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री.दे िेंद्र फिणिीस : (१) होय.
(२) होय.
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(३) व (४) बह
ींु ई ववकास ननयींत्ि ननयमावलीमध्ये मब
ींु ई उपनगरामध्ये
ृ न्मब
बेससक च्ई ननदे शाींकाचे वर अधधमल्
ु याची आकारिी करुन अनतररक्त च्ई

क्षेत् ननदे शाींक दे ण्याची तसेच जमा होिाऱ्या अधधमल्
ु याची रक्कम पायाभत
ू

सवु वधाींसाठी वापरण्याची तरतद
ींु ई बे् शहरामध्ये
ू आहे . तशी तरतद
ू मब
नसल्याने त्याकररता ववकास ननयींत्ि ननयमावलीमध्ये सध
ु ारिा रस्ट्ताववत

करण्यात आलेल्या असन
ू र्दनाींक ८ जानेवारी २०१८ रोजीच्या सच
ू नेन्वये
नागररकाींच्या सच
ू ना/हरकती मागववण्यात आलेल्या आहे त. याबाबत वैधाननक
कायगवाही पि
ू ग झाल्यानींतर अींनतम ननिगय शासनाकडून सींकर्वल्पत आहे . मळ
ू
च्ई क्षेत् ननदे शाींकावर सदननकाींच्या उपलब्धतेसाठी सदर अनतररक्त च्ई

क्षेत् ननदे शाींक असल्याने व त्यापो्ी आकारिेत आलेल्या अधधमल्
ु याच्या

रक्कमेमधून पायाभत
ू सवु वधा उभारल्या जािार असल्याने अधधमल्
ु य वसल
ु ीची
बाब रद्द करण्याचे शासनस्ट्तरावर ववचाराधीन नाही.
-----------------

पुणे-मुांबई दरम्प्यान “हायपर लूप” ही अत्याधनु नि यां्णा उभारण्याबाबत
(४६)

*

३९९३० श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अननल सोले, श्री.धगरीशचांद्र व्यास,

श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि ऊफच भाई जगताप, श्री.रामहरी
रुपनिर,

श्री.आनांदराि

पाटील,

आकिच.अनांत

गािगीळ,

श्रीमती

हुस्नबानू
खसलफे, िॉ.सध
ु ीर ताांब,े श्री.हररससांग राठोि, श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.सभ
ु ाष
झाांबि, श्री.जनादच न चाांदरू िर, श्री.सतेज ऊफच बांटी पाटील, श्री.मोहनराि िदम,

प्रा.जोगेन्द्र ििािे : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील
काय :-

(१) पि
ु े-मब
ुीं ई दरम्प्यान “हायपर लप
ू ” या अत्याधुननक यींत्िेच्या माध्यमातन
ू
अवघ्या चौदा समनन्ात रवास करता येिे शक्य असल्याचा पि
ू ग ्यवहायगता

अहवाल (री-फफर्वजत्रबली्ी स्ट््डी) पीएमआरडीएला “हायपर लप
ू वन” या

कींपनीने माहे जानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्प्यान सादर केला असन
ू सदर
अहवाल पीएमआरडीएने माहे जानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्प्यान शासनास
सादर केला आहे, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, राज्य शासनामाफगत “पीएमआरडीए” आणि “हायपर लप
ू वन”

कींपनी याींच्यात पि
ु े-मब
ुीं ई दरम्प्यान पव
ू ग ्यवहायगता पाहिीसाठी सन २०१७
मध्ये करार करण्यात आलेला असन
उक्त कींपनीच्या रनतननधीींनी माहे
ू

डडसेंबर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्प्यान पि
ु े येथे येऊन ववववध बाबीींची पाहिी
केलेली आहे तसेच एमएमआरडीए, एमएसआरडीसी, जवाहलाल नेहरु पो्ग

रस्ट्् (जेएनपी्ी), हायस्ट्पीड रे ल कापोरे शन (एचएसआरसी) यासह ववववध
सींस्ट्थाींकडील मार्हती आणि आकडेवारी सींकसलत करुन उक्त अहवाल सादर
केलेला आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त सींपि
ू ग रकल्पाचा सववस्ट्तर आराखडा करण्याचा ननिगय
राज्य शासनामाफगत घेण्यात येिार आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उक्त अहवालाचे व त्यानष
ीं ाने राबववण्यात येिाऱ्या रकल्पाचे
ु ग
स्ट्वरुप काय आहे,

(५) असल्यास, सदर रकल्पाच्या कामास के्हा सरु
ु वात करण्यात येिार
आहे, तसेच रकल्प फकती कालावधीत पि
ू ग करण्यात येिार आहे व त्यासाठी

फकती ननधीची आवश्यकता आहे व सदर ननधी कशारकारे उपलब्ध करण्यात
येिार आहे,

(६) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री.दे िेंद्र फिणिीस : (१) व (२) होय,

(३) सदर रकल्पाचा सस
ु ाध्यता अहवाल (Feasibility Report) पि
ु े महानगर
रदे श ववकास राधधकरिाच्या स्ट्तरावर तयार करून घेण्यात येत आहे . सदर

रकल्प सस
ु ाध्य आढळून आल्यास सववस्ट्तर रकल्प अहवाल तयार करून
घेण्याचे ननयोर्वजत आहे .

(४) रथम ्प्प्यामध्ये पि
ु े ते परु ीं दर व पि
ु े ते मब
ुीं ई (दादर) या दोन मागािंवर

हायपर लप
ू तज्ञाींच्या शक्यशक्यतेचा अभ्यास करिे पि
ु े महानगर रदे श

ववकास राधधकरिामाफगत रस्ट्ताववत आहे . सदरहू पव
ू ग सस
ु ाध्यता अभ्यास
करिेसाठी “हायपर लप
ू वन” डेलवार, अमेररका या अमेररकन कींपनीबरोबर
सामींजस्ट्य करार र्दनाींक १५/११/२०१७ रोजी करण्यात आला होता. सदर
अहवाल

हा

सस
ु ाध्यता

अहवाल

यास्ट्वरूपात

राहील.

तसेच

अहवालातील सशफारशीनींतर रकल्पाचे स्ट्वरूप ननर्वश्चत होईल.

सस
ु ाध्यता
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(५) सस
ु ाध्यता अहवालानस
ु ार या रकल्पासाठी आवश्यक ननधीची उभारिी व
रकल्प अींमलबजाविीचा कालावधी हा सस
ु ाध्यता अहवालातील सशफारशीनस
ु ार
ननिगय घेण्याचे पि
ु े महानगर रदे श ववकास राधधकरिामाफगत ननयोर्वजत आहे .
(६) रश्न उद्भवत नाही.

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

समसा िायदयाांतगचत तुरुांगिास भोगलेल्या राजिीय-सामाजजि
िायचित्याांना माससि मानधन दे ण्याबाबत

(४७)

*

३७८८९ श्री.प्रिाश गजसभये, श्री.हे मत
ां टिले, श्री.विक्रम िाळे , श्री.नरें द्र

पाटील, श्री.किरण पािसिर, श्री.आनांद ठािूर, अॅि.राहुल नािेिर, श्रीमती
विद्या

चव्हाण,

श्री.सनु नल

तटिरे ,

अॅि.ननरां जन

िािखरे ,

अॅि.जयदे ि

गायििाि, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.सभ
ु ाष झाांबि, श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद

रणवपसे, श्री.अशोि ऊफच भाई जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.आनांदराि
पाटील, श्रीमती हुस्नबानू खसलफे, श्री.हररससांग राठोि, श्री.अमरनाथ राजूरिर,
प्रा.जोगेन्द्र ििािे, श्री.सतेज ऊफच बांटी पाटील, श्री.मोहनराि िदम, श्री.रामराि
िििुते,

श्री.समतेश

भाांगडिया,

प्रा.अननल

सोले,

श्री.नागोराि

गाणार,

श्री.धगरीशचांद्र व्यास : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील
काय :(१)

समसा

कायदयाींतगगत

सन

१९७५

मध्ये

तरु
ु ीं गवास

भोगलेल्या

राजकीय-सामार्वजक कायगकत्यािंना माससक मानधन दे ण्याचा ननिगय शासनाने
माहे जानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्प्यान घेतला, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त कायगकत्यािंना फकती माससक मानधन दे ण्यात येिार

आहे, याबाबत कोिते ननकष लावण्यात येिार आहे त व या ननकषाचे
सवगसाधारि स्ट्वरुप काय आहे,

(३) असल्यास, याकरीता शासनाला रत्येक वषागला फकती खचग येिार आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?
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श्री.दे िेंद्र फिणिीस : (१) व (२) र्दनाींक ०२/०१/२०१८ रोजी झालेल्या

मींत्रत्मींडळ बैठकीत या ववषयावरील धोरि ठरववण्यासाठी मींत्रत्मींडळ उपससमती
नेमण्याचा ननिगय घेतला असन
ू सदर ससमती याबाबत ननकष ठरवविार आहे .
(३) मार्हती सींकसलत करुन पररगिना करण्यात येिार आहे .
(४) रश्न उद्भवत नाही.

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

िोल्हापूर येथे िेंद्र शासनाच्या उिान योजनें तगचत
ननयसमत विमानसेिा सुरु िरण्याबाबत

(४८)

*

३७७८१ श्री.सतेज ऊफच बांटी पाटील, श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद

रणवपसे : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) कोल्हापरू येथे केंद्र शासनाच्या उडान योजनेंतगगत ननयसमत ववमानसेवा
सरु
ु करण्याची घोषिा शासनाने केली होती, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, रस्ट्ताववत ववमानसेवा अदयाप सरु
ु करण्यात आली नसल्याचे
माहे जानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्प्यान ननदशगनास आले, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, कोल्हापरू हे पयग्नाच्यादृष्ीने महत्वाचे शहर असल्याने
लाखोच्या सींख्येने पयग्क येत असल्याने दळवळिाच्या सोयीसाठी शासनाच्या

रस्ट्ताववत असलेल्या उडान योजनेंतगगत सदरील ववमानतळ सरु
ु करण्याबाबत
शासनाने कोिती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री.दे िेंद्र फिणिीस : (१) होय.
(२) होय.

(३) यासींदभागत केंद्र शासनाकडे पाठपरु ावा सरु
ु आहे .
(४) रश्न उद्भवत नाही.

-----------------
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पांतप्रधान आिास योजनेंतगचत झोपिपट्टीिासीयाांना
३०५ चौ.फुटाचे घर दे ण्याबाबत
(४९)

*

३७९८६ अॅि.अननल परब, श्री.अशोि ऊफच भाई जगताप, श्री.सांजय

दत्त, श्री.शरद रणवपसे, श्री.रविांद्र फाटि : सन्माननीय गह
ु ील
ृ ननमाचण मां्ी पढ
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पींतरधान आवास योजनेंतगगत सन २०२२ पयिंत सवािंसाठी घरे या

योजनेशी राज्याचे धोरि सस
ीं त असावे यादृष्ीकोनातन
ु ग
ू झोपडपट्टी पन
ु वगसन

राधधकरिाकडून झोपडपट्टीवासीयाींना २६९ चौ.फु्ाऐवजी ३०५ चौ.फु्ाचे घर
दे ण्याबाबत शासनाने मागववलेला ्यवहायग अहवाल माहे ऑगस्ट््, २०१७ मध्ये
वा त्यादरम्प्यान राप्त झाला आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, त्यानस
ु ार झोपडपट्टीवासीयाींना ३०५ चौ.फु्ाचे घर दे ण्याबाबत
शासन ननिगय जारी करण्यात आलेला नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, झोपडपट्टी पन
ु वगसनाला रोत्साहन व उत्तेजन दे ऊन सदर

योजनेची गती वाढववण्यासाठी ३०५ चौ.फु्ाचे घर दे ण्याबाबत शासनाने
कोिती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री.प्रिाश महे ता : (१) र्दनाींक १०/०१/२०१८ च्या शासन ननिगयान्वये,
झोपडपट्टी

पन
ु वगसन

योजनेंतगगत

अनज्ञ
ु ेय

असलेल्या

सदननकाींच्या

आकारमानात सस
ीं त वाढ करावयाची झाल्यास सद्य:र्वस्ट्थतीत मींजरू व
ु ग

बाींधकाम चालू असलेल्या तसेच न्याने सादर होिाऱ्या झोपडपट्टी पन
ु वगसन
योजनाींवर होिाऱ्या ववववध पररिामाींचा अभ्यास करुन ववश्लेषिात्मक अहवाल
(Impact

Anaylsis)

तयार

करण्यासाठी

मख्
ु य

कायगकारी

अधधकारी,

झोपडपट्टी पन
ु वगसन राधधकरि याींच्या अध्यक्षतेखाली ससमती गर्ठत केली
आहे . ससमतीने ३ मर्हन्याींच्या आत अहवाल शासनास सादर करावयाचा आहे .
(२)

सदर

ससमतीची

कायगवाही

सरु
ु

असन
ू

ससमतीचा

अहवाल

झाल्यानींतर शासनाकडून याबाबत योग्य तो ननिगय घेण्यात येईल.
(३) व (४) रश्न उद्भवत नाही.

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

राप्त
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येिला (जज.नासशि) तालु यातील अन्यायग्रस्त शेतिऱ्याांिरील
*

(५०)

गांभीर गुन्हे मागे घेण्याबाबत

३९२४७ श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.धनांजय मि
ुां ,े श्री.नरें द्र पाटील :

सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) येवला (र्वज.नासशक) तालक्
ु यातील शेतकऱ्याींवर कलम ३०७, ३९४ व ३९५
अन्वये

दाखल

केलेले

गन्
ु हे

मागे

घेण्यासाठी

मा.सभापती,

महाराषर

ववधानपररषद याींनी र्दनाींक ८ सप््ें बर, २०१७ रोजी वा त्यासम
ु ारास शासनास

र्दलेल्या ननदे शानस
ु ार पोलीस अधधक्षक, नासशक याींच्याकडून रस्ट्ताव राप्त
झाला आहे काय,
(२)

असल्यास,

उक्त

रस्ट्तावानस
ु ार

येवला

तालक्
ु यातील

अन्यायग्रस्ट्त

शेतकऱ्याींवरील गींभीर गन्ु हे मागे घेण्यासाठी शासनाने कोिती कायगवाही केली
वा करण्यात येत आहे,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री.दे िेंद्र फिणिीस : (१) व (२) सदर रस्ट्ताव शासनास राप्त झाला असन
ू
र्दनाींक ३०/८/२०१६ रोजीच्या शासन ननिगयान्वये, फौजदारी रफक्रया सींर्हता,

१९७३ चे कलम ३२१ नस
ु ार राजकीय व सामार्वजक आींदोलनातील ख्ले मागे
घेण्याबाबत गठीत करण्यात आलेल्या मा.मींत्रत्मींडळ उपससमतीच्या ववचाराथग
ठे विे रलींत्रबत आहे .

(३) रश्न उद्भवत नाही.

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

िोपरी, ठाणे (पुि)च पररसरात िाहतुि िोंिी होत असल्याबाबत
(५१)

*

३८८०० अॅि.ननरां जन िािखरे , श्री.नरें द्र पाटील, श्री.किरण पािसिर,

श्री.हे मत
ां टिले, श्री.सनतश चव्हाण : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा
खल
ु ासा करतील काय :(१)

कोपरी,

ठािे

(पव
ु )ग

पररसरात

शहराच्या

बा्य

भागातन
ू

ठािे

स्ट्थानकापयिंत बेकायदा रवासी वाहतक
करिाऱ्या खाजगी बसगाडयाींमळ
ु
ु े
वाहतक
कोंडी होत असल्याने त्याववरोधात पररसरातील नागररकाींनी माहे
ु

डडसेंबर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्प्यान खाजगी बसेसववरुध्द आींदोलन केले
होते, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, या ववरोधात आींदोलन करुन रादे सशक पररवहन अधधकारी,

ठािे वाहतक
पोलीस ववभाग, ठािे महानगरपासलका रशासन याींचेमाफगत
ु

कोितीही कारवाई झाली नसल्याचे र्दनाींक ६ जानेवारी, २०१८ रोजी वा
त्यासम
ु ारास ननदशगनास आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त रकरिी शासनाने चौकशी केली आहे काय, तद्नस
ु ार
सींबधीं धत महानगरपासलका पररवहन ववभाग, पोलीस पररवहन ववभाग तसेच
रादे सशक पररवहन ववभाग, ठािे या यींत्िाच्या अधधकाऱ्याींववरुध्द कोिती
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,

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

ठािे शहर वाहतक
ु ववभागाच्या हद्दीत वाहतक
ु ननयमन तसेच वाहतक
ु

हद्दीत ननयमाींचे उल्लींघन करिाऱ्या कसरू दार वाहनचालकाींववरुध्द दै नर्ीं दन
कायदे शीर कारवाई करण्यात येत असन
त्यात अवैध रवासी वाहतक
ू
ु
करिाऱ्या खाजगी बस चालकाींववरुध्द दे खील कारवाई करण्यात येत.े सन

२०१६ व सन २०१७ या दोन वषागत अवैध रवासी वाहतक
ु करिाऱ्या कसरू दार
वाहनचालकाींववरुध्द अनक्र
ु मे २०१ व १८३ इतक्या केसेस दाखल करण्यात
आल्या असन
ू त्याींचेमाफगत अनक्र
ु मे रुपये ३,५७,०००/- व रुपये २,३२,८००
इतका दीं ड वसल
ू करण्यात आला आहे .

खाजगी रवासी वाहतक
ु करिाऱ्या बसेसमधन
ू अवैध रवासी वाहतक
ु

होिार नाही तसेच वाहतक
सनु नर्वश्चत होण्याच्यादृष्ीने कोपरी वाहतक
ु
ु
उपववभागाच्या हद्दीत हाससजा कॉनगर येथे रॅ फफक बथ
ु ठे वण्यात आला आहे .

तेथे ननयसमत वाहतक
ननयमनासाठी पोलीस कमगचारी कतग्याथग नेमण्यात
ु
येतात.

रादे सशक

पररवहन

अधधकारी,

ठािे

कायागलयाच्या

वायव
ु ेग

पथकामाफगत वेळोवेळी अवैध रवासी वाहतक
ु ीववरुध्द कारवाई केली जाते.
याबाबतचा गत दोन वषािंचा तपसशल खालीलरमािे आहे :-
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सन

तपासलेली दोषी वाहने
वाहने

एकूि वसल
ू ी

अनज्ञ
ु प्ती

परवाना

ननलींबन

ननलींबन

२०१५-१६

२२३९

८१५

रुपये २.१५ को्ी

२७६

३४२

२०१६-१७

४१०३

९८४

रुपये १.५२ को्ी

२७१

२३६

उपरोक्त आींदोलनाच्या अनष
ीं ाने नागरीकाींची गैरसोय होऊ नये
ु ग

याकरीता

ठािे

पररवहन

सेवेच्या

वतीने

कोपरी

मागागवरील

बसफेऱ्या

वाढववण्यात आल्या आहे त. त्यानस
ु ार माहे माचग, २०१७ मध्ये कोपरी स्ट्थानक
येथन
ू सरासरी रनतर्दन ३८५ इतक्या बसफेऱ्या व माहे ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये
सरासरी रनतर्दन ३३१ बसफेऱ्या चालववण्यात आल्या आहे त.
(३) व (४) रश्न उद्भवत नाही.

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

रायगि जजल््यात चोरीच्या घटनाांमध्ये िाढ होत असल्याबाबत
(५२)

*

३८६८६ श्री.जयांत पाटील : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा

खल
ु ासा करतील काय :-

(१) असलबाग, कजगत व महाड (र्वज.रायगड) तालक्
ु यात र्दनाींक २५ ते
२८ डडसेंबर, २०१७ या कालावधीत चोरीच्या घ्ना घडल्या आहे त, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, र्दनाींक २७ व २८ डडसेंबर, २०१७ या दोन र्दवसात रोख

रक्कम व सोन्याचे दाधगने अशी ९ लाख ८६ हजार रूपयाींच्या ऐवजाची चोरी
झाली आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, रायगड र्वजल््यात र्दवसेंर्दवस चोरीच्या घ्नाींमध्ये वाढ होत

असल्याने उपरोक्त रकरिी शासनाने चौकशी करुन कोिती कायगवाही केली
वा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?
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श्री.दे िेंद्र फिणिीस : (१) र्दनाींक २५ ते २८ डडसेंबर, २०१७ या कालावधीत
एकूि १२ गन्
ु हे घडले आहे त.

(२) रायगड र्वजल्हयातील असलबाग, कजगत व महाड या तालक्
ु यात र्दनाींक
२७ व २८ डडसेंबर, २०१७ या दोन र्दवसात मालमत्तेच्या सींदभागत एकूि
४ गन्
ु हे घडले असन
ू सदर गन्
ु हयाींमध्ये एकूि ३,२९,५००/- रूपये त्यात रोख
रक्कम व सोन्याचे दाधगने असा ऐवज चोरीस गेला आहे .

(३) रायगड र्वजल्हयात चोरीच्या घ्नाींना आळा घालिेसाठी खालीलरमािे
उपाययोजना केल्या आहे त.

अ) रात्ीच्या वेळी जास्ट्तीत जास्ट्त नाकाबींदी लावन
ू रस्ट्त्यावरील ईसमाींना
चेक केले जात आहे,

ब) पोलीस ठािे हद्दीत रात्ीच्या वेळी जास्ट्त पोलीस बींदोबस्ट्त लावला जात
आहे,

क) शहराच्या हद्दीत २४ तास गस्ट्तीकरीता त्रब् माशगल नेमले असन
ू चैन

स्ट्नॅधचींग सारख्या गन्ु हयाींना आळा घालण्यासाठी दासमनी पथकाची
नेमिूक केली आहे .

ड) रे कॉडगवरील आरोपीत याींना ननयसमतपिे चेक करण्यात येते व जेलमधून
स्
ु िाऱ्या आरोपीींवर रनतबींधात्मक कारवाई करण्यात येत आहे .

इ) शहराींमधील सोसाय्ीींना सरु क्षारक्षक नेमिेबाबत व सी.सी.्ी.्ही. कॅमेरे
लाविेबाबत सच
ू ना दे ण्यात आल्या आहे त.

(४) रश्न उद्भवत नाही.

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

महाराष्ट्र राज्य रस्ते वििास महामांिळाचे माजी व्यस्थापिीय
सांचालिाची चौिशी िरण्याबाबत
(५३)

*

३९७१४ श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि ऊफच भाई

जगताप, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.रामहरी रुपनिर, श्रीमती हुस्नबानू खसलफे,
िॉ.सध
ु ीर ताांबे, श्री.हररससांग राठोि, श्री.जनादच न चाांदरू िर, श्री.अमरनाथ
राजूरिर, श्री.सभ
ु ाष झाांबि : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३५५०५ ला हदनाांि
१३ डिसेंबर, २०१७ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय मख्
ु यमां्ी
पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-
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(१) महाराषर राज्य रस्ट्ते ववकास महामींडळाचे माजी ्यवस्ट्थापकीय सींचालक

श्री.मोपलवार याींच्यावर सन २०१७ मधील पावसाळी अधधवेशनात सभागह
ृ ात

झालेल्या गैर्यवहाराच्या आरोपाींच्या अनष
ीं ाने र्दनाींक २३ ऑगस्ट््, २०१७
ु ग
रोजी वा त्यासम
ु ारास माजी मख्
ु य सधचव जॉनी जोसेफ याींच्या अध्यक्षतेखाली
नेमण्यात आलेल्या चौकशी ससमतीने आपला अहवाल शासनास सादर केला
आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त ननयक्
ीं ाने
ु त ससमतीला कोित्या मद्
ु याींच्या अनष
ु ग

चौकशी करण्याचे आदे श काढण्यात आलेले होते व चौकशी ससमतीने शासनास
सादर केलेल्या अहवालात काय ननदशगनास आले आहे ,

(३) तसेच, उक्त अहवालाच्या अनष
ीं ाने दोषी आढळून आलेल्या ्यक्तीींवर
ु ग
काय कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,

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

(२) चौकशी ससमतीला पढ
ु ीलरमािे कायगकक्षा नेमन
ु दे ण्यात आली होती-

१) ववधधमींडळात सन २०१७ च्या पावसाळी अधधवेशनातील श्री.राधेश्याम
एल. मोपलवार, भारसे याींच्यावरील ववववध आरोपाींबाबतीतील चचेच्या
वेळी नमद
ू , श्री.मोपलवार, ्यवस्ट्थापकीय सींचालक, एम.एस.आर.डी.सी.
याींच्या सींभाषिाच्या ऑडीयो र्वक्लप, सी.डी. आणि ननवेदन याींची
सत्यता व त्या अनष
ीं ाने पढ
ु ग
ु ील कायगवाही सच
ु वविे

२) श्री.मोपलवार याींनी एम.एस.आर.डी.सी येथे काम करीत असताना,

समध्
ृ दी महामागग व तत्सम इतर कामे हाताळलेली आहे त. या कामाचे
वरील नमद
ीं आहे त काय याची पडताळिी करिे.
ू आरोपाशी काही सींबध

३) श्री.मोपलवार हे सी.बी.आय याींच्याकडे आरोपी आहे त व ते जामीनावर

आहे त असे आरोप वर नमद
ू चचेदरम्प्यान करण्यात आले आहे त, या
बाबीची वस्ट्तर्वु स्ट्थतीदशगक पडताळिी करिे.

४) चौकशी दरम्प्यान उपरोक्त नमद
ू मद्
ु याीं्यनतररक्त शासनास द्यावयाचे
असल्यास अन्य मद्द
ु े ससमतीने र्दलेल्या अहवालानस
ु ार श्री.मोपलवार
याींच्याववरुध्द

चौकशी

ससमतीच्या

कायगकक्षेत

असलेल्या

सत्यता ननषपन्न होत नसल्याचे ननदशगनास आले आहे .

आरोपाची
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(३) रश्न उद्भवत नाही.
(४) रश्न उद्भवत नाही.

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

महाराष्ट्र लोिसेिा आयोगाच्या पोलीस उपननरीक्षि विभागीय परीक्षेत
पोसलसाांनीच “मास िॉपी” िेल्याबाबत
(५४)

*

३८०५० श्री.धनांजय मि
ां
टिले,
ुां ,े श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.हे मत

श्री.अमरससांह पांडित, श्री.सनतश चव्हाण, अॅि.ननरां जन िािखरे , श्री.रामहरी

रुपनिर, श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि ऊफच भाई जगताप,
श्री.अमरनाथ

राजरू िर,

श्री.सभ
ु ाष

झाांबि,

श्री.आनांदराि

पाटील,

श्रीमती

हुस्नबानू खसलफे, िॉ.सध
ु ीर ताांबे : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा
खुलासा करतील काय :-

(१) महाराषर लोकसेवा आयोगाने र्दनाींक २४ डडसेंबर, २०१७ रोजी वा
त्यासम
ु ारास घेतलेल्या पोलीस उपननरीक्षक ववभागीय परीक्षेत पोसलसाींनीच

“मास कॉपी” केल्याचा रकार ननदशगनास आला असन
ू परीक्षाथ्यािंनी पन
ु पगरीक्षा

घेण्याची मागिी महाराषर लोकसेवा आयोगाकडे र्दनाींक ५ जानेवारी, २०१७
रोजी वा त्यासम
ु ारास केली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त रकरिी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय

आढळून आले व तद्नस
ु ार पन
ु पगरीक्षा घेण्याबाबत कोिती कायगवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

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

पोलीस उपननरीक्षक मयागर्दत ववभागीय (मख्
ु य) परीक्षा २०१७ या

परीक्षेत समह
ू चचाग वा सामद
ु ानयक कॉपी झाल्याच्या तक्रारी करुन पन
ु पगरीक्षा
घेण्याची मागिी काही उमेदवाराींकडून आयोगाकडे करण्यात आली आहे .

(२) व (३) उमेदवाराींच्या तक्रारीच्या अनष
ीं ाने आयोगाने पि
ु ग
ु े, नागपरू ,
औरीं गाबाद

र्वजल्हाधधकारी

कायागलय

व

मब
ुीं ईतील

सींबधीं धत

उपकेंद्ररमख
ु

याींचेकडून अहवाल मागववला असता समह
ू चचाग वा सामद
ु ानयक कॉपी
झाल्याचा कोिताही रकार झाल्याचे र्दसन
ू आले नाही. त्यामळ
ु े पन
ु पगरीक्षा
घेण्याचा रश्न उद्भवत नाही.

-----------------
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मे.एम.एन.िी. रे िसच िॉपोरे शन, मुांबई िांपनीने िर चि
ु विल्याबाबत
(५५)

*

३८५५२ प्रा.जोगेन्द्र ििािे : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :(१) मब
ींु ईतील फो्ग

भागातील डी.एन. रोडवरील मे. एम.एन.डी. रे डसग

कॉपोरे शन कींपनीने वावषगक लेखापररक्षि अहवालात फेरफार करुन सम
ु ारे

स्वा सात को्ी रुपयाींचा कर चुकववला असल्याचे माहे जानेवारी, २०१८
मध्ये वा त्यादरम्प्यान ननदशगनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

कींपनीच्या

मालकाने

कर चुकवन
शासनाची
ू

फसविूक

केल्याबाबतचा गन्
ु हा आझाद मैदान पोलीस ठाण्यात नोंदववण्यात आला आहे ,
हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, गन्
ु हा नोंदवन
ू ही अद्यापपयिंत कोिालाही अ्क करण्यात
आली नाही, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, कर चक
ु वेधगरी करिाऱ्या कींपनीच्या मालकावर तसेच त्याींना
वाचवविाऱ्या पोलीस अधधकाऱ्याींववरुध्द कारवाई करण्याबाबत शासनाने चौकशी
करून कोिती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?

श्री.दे िेंद्र फिणिीस : (१), (२), (३) व (४) सदर रकरिी आझाद मैदान

पोलीस ठािे, मब
ींु ई येथे र्दनाींक ६/०१/२०१८ रोजी फफयागदीने र्दलेल्या तक्रार
अजागवरुन पार्हजे दोन आरोपीववरुध्द ग.ु र.क्र.१२/२०१८ कलम ४२०, भा.दीं .वव.

सह ७४(२) महाराषर मल्
ु यवधीत कर कायदा २००२ अन्वये गन्
ु हा नोंद
करण्यात

आला

आहे .

अद्यापपयिंत

झालेल्या

तपासामध्ये

आरोपीताींना

वाचववण्यासींदभागत कोित्याही पोसलसाींचा सहभाग र्दसन
ू आलेला नाही.
सदरचा गन्ु हा तपासाधधन आहे .

(५) रश्न उद्भवत नाही.

-----------------
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माढा (जज.सोलापूर) येथील सशिाजी चौिात
िाहतुि िोंिी होत असल्याबाबत

(५६)

*

३८३०५ श्री.रामहरी रुपनिर, आकिच.अनांत गािगीळ, श्री.शरद रणवपसे,

श्री.सांजय

दत्त,

श्री.आनांदराि

पाटील,

श्री.अशोि

ऊफच

भाई

जगताप,

श्री.जनादच न चाांदरू िर, श्री.चांद्रिाांत रघि
ां ी, श्री.सभ
ु श
ु ाष झाांबि, श्रीमती हुस्नबानू
खसलफे, श्री.अमरनाथ राजरू िर, श्री.हररससांग राठोि, श्री.मोहनराि िदम :
सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) माढा (र्वज.सोलापरू ) येथील सशवाजी चौकातील अवैध रवासी वाहतक
ु
करिारी वाहने उभी करण्यात येत असल्यामळ
ु े व फेरीवाल्याींमळ
ु े त्यार्ठकािी
वाहतक
कोंडी होत असन
ग
होत असल्याने नागररकाींमध्ये
ु
ू शासनाचे दल
ु क्ष

असींतोष ननमागि झाल्याचे माहे जानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्प्यान
ननदशगनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सोलापरू शहर व आसपास अनेक साखर कारखाने असन
ू
साखर कारखान्याींना ऊस परु वठा करिाऱ्या वाहनाींची नेहमी गदअ असते तसेच
याच पररसरात बसस्ट्थानक, मल
ु ाींची व मल
ु ीींची राथसमक केंद्र शाळा, र्वजल्हा

पररषद हायस्ट्कूल, नगरपींचायत कायागलय, शॉवपींग सें्र असल्याने नागररकाींची
व ववदयाथ्यािंची वदग ळ असन
ू अरुीं द रस्ट्त्यामळ
ु े अपघात होण्याची शक्यता
असल्याने याबाबत शासनाने कोिती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?

श्री.दे िेंद्र फिणिीस : (१) व (२) हे खरे नाही. सशवाजी चौक हा शहरातील

मख्
ु य चौक आहे . या र्ठकािी फेरीवाल्याींच्या ननषकासनमसाठी नगरपासलका

रशासनातफे शासनाच्या फेरीवाला धोरिारमािे कायगवाही केली जाते. सदर
र्ठकािी वाहतक
ननयमनाकरीता दोन कमगचारी कायमस्ट्वरुपी नेमण्यात
ु

आलेले आहे त तर चार सी.सी.्ी.्ही. कॅमेरे बसववण्यात आले आहे त.
नर्वजकच्या कारखान्याींकडील ऊस वाहतक
ू करिाऱ्या वाहनाींवर सदर र्ठकािी
वाहने उभी करण्यास मनाई करण्यात आली आहे .

69

माढा पोलीस ठाण्यामाफगत अवैध रवासी वाहतक
ु करिारी वाहने व

वाहतक
ु ननयमाींचे उल्लींघन कारिारे याींचेववरुध्द केलेली कारवाई पढ
ु ीलरमािे
आहे :-

सन २०१६

सन २०१७

केसेस

दीं ड

केसेस

दीं ड

५८९

१,०८,६००

८६७

२,३४,५००

(३) रश्न उद्भवत नाही.

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

पोसलसाांििील चाररत्र्य पिताळणीचा अजच ऑनलाईन
पध्दतीने स्िीिारण्याबाबत
(५७)

*

३७७८५ िॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) बहुराषरीय कींपनी, मार्हती-तींत्ज्ञान कींपनी, शासकीय तसेच खाजगी
कायागलयापासन
ते रखवालदार, हॉ्े लमधील कमगचारी तसेच मजरू ाींनी
ू
नोकरीसाठी केलेल्या अजागबरोबर पोसलसाींकडील चाररत्र्य पडताळिीचा अहवाल
बींधनकारक आहे, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

पि
ु े

पोलीस

आयक्
ु तालयाने

चाररत्र्य

पडताळिीकरीता

ऑनलाईन पध्दतीने अजग र्वस्ट्वकारण्यास माहे डडसेंबर, २०१७ मध्ये वा
त्यादरम्प्यान सरु
ु वात केली आहे, हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास,

सदरील

ऑनलाईन

पध्दतीमळ
ु े

नागररकाींना

पडताळिीचा अहवाल फकती कालावधीत राप्त होिार आहे,

चाररत्र्य

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री.दे िेंद्र

फिणिीस

:

(१)

चाररत्र्य

पडताळिीबाबतचे

अजग

ववववध

आस्ट्थापनेकडून राप्त झाल्यास, चाररत्र्य पडताळिीच्या अहवालास अनस
ु रुन
रमािपत् र्दले जाते.

(२) अींशत: खरे आहे .
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खाजगी कींपन्याींकडून राप्त होिाऱ्या चाररत्र्य पडताळिीची रकरिे

माहे डडसेंबर २०१७ पासन
ू ऑनलाईन पध्दतीने र्वस्ट्वकारली जातात. तथावप,
शासकीय

व

ननमशासकीय

कायागलयाकडून

राप्त

होिाऱ्या

पडताळिीची रकरिे ऑफलाईन पध्दतीने र्वस्ट्वकारण्यात येत आहे त.

चाररत्र्य

(३) खाजगी चाररत्र्य पडताळिीचे रमािपत् दे ण्याचा कालावधी हा पोलीस

स्ट््े शनचा अहवाल राप्त झाल्यापासन
ू कायागलयीन कामकाजाचे ३० र्दवस तर
शासकीय व ननमशासकीय चाररत्र्य पडताळिीचे रमािपत् दे ण्याचा कालावधी
अजग रकरिाींमध्ये राप्त झाल्यापासन
ू ३० र्दवस इतका आहे .
(४) रश्न उद्भवत नाही.

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

पुणे शहरातील पुलाची िािी येथील मुठा नदी
पा्ात रािारोिा टािल्याबाबत

(५८)

*

३८७८१ श्री.अननल भोसले, श्री.किरण पािसिर, श्री.नरें द्र पाटील,

अॅि.ननरां जन िािखरे : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील
काय :-

(१) पि
ु े शहरामधून वाहत असलेल्या मळ
ु ा-मठ
ु ा नदीपात्ामध्ये पल
ु ाची वाडी

येथील मठ
ु ा नदी पात्ात सम
ु ारे १५ ते २० ्न राडारोडा ्ाकला जात
असल्याने नदी पात्ाचे डींवपींग ग्राऊींड झाले असल्याचे र्दनाींक २८ डडसेंबर,
२०१७ रोजी वा त्यासम
ु ारास ननदशगनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त रकरिी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय
आढळून आले व तद्नस
ु ार कोिती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?

श्री.दे िेंद्र फिणिीस : (१), (२) व (३) पल
ु ाची वाडी येथील मठ
ु ा नदी लगत
महाराषर मेरो रे ल कॉपोरे शन तफे मेरो रे लकरीता वपलर उभारण्यासाठी
नदीच्या काठी खोदाईचे काम चालु असन
ु सदर खोदाईतील ननघालेली वरच्या
२० सें.मी. थरातील माती वेगळ्याने साठववण्यात येत आहे .
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वपलरचे काम पि
ू ग झाल्यावर अखेरच्या २० सें.मी. जाडीच्या थरातील

माती भरण्यात येिार असन
ू अनतररक्त माती रत्यारोपि करण्यात येिाऱ्या
२३

वक्ष
ृ ाींसाठी

थरा्यनतररक्त

महामेरो

खोलवर

तफे

वापरण्याचे

असलेली

माती

रयोजन

पीलरच्या

करण्यासाठी तात्परु त्या स्ट्वरूपात साठववण्यात येत आहे .

आहे .

२०

खड्ड्यात

सें.मी.

पन
ू भगरि

उवगररत अनतररक्त माती महामेरो माफगत पि
ु े महानगरपासलकेच्या

ननयमानस
ु ार इतरत् भरावासाठी वापरण्यात येईल.

सदर माती नदीच्या पात्ात जािार नाही याची दक्षता घेण्याबाबत

पि
ु े महानगरपासलकेस कळववण्यात आलेले आहे .
-----------------

औरां गाबाद शहरातील पाणीपुरिठा िरणाऱ्या
पाईपलाईनची दरु
ु स्ती िरण्याबाबत

(५९)

*

३८५७३ श्री.सभ
ु ाष झाांबि : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा

खल
ु ासा करतील काय :-

(१) औरीं गाबाद शहरातील ११३ वाडागमध्ये सम
ु ारे तीन हजाराहून अधधक
पािीपरु वठा करिाऱ्या पाईपलाईन मधून गळती होत असल्याने र्ठकर्ठकािी

पािी साठून त्यापासन
ू ववववध रोग पसरुन नागररकाींच्या आरोग्याला धोका
ननमागि झाला असल्याचे माहे जानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्प्यान
ननदशगनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, शहरातील पािीपरु वठा करिाऱ्या पाईपलाईनची त्वरीत दरु
ु स्ट्ती
करण्याबाबत

तसेच

पाईपलाईनच्या

दरु
ु स्ट्तीकडे

दल
ग
ु क्ष

करिाऱ्या

महानगरपासलका अधधकारी/कमगचारी याींचेवर कारवाई करण्याबात शासनाने
कोिती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

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

औरीं गाबाद शहराची पािीपरु वठा योजना महानगरपासलकेने र्दनाींक

१/१०/२०१६

पासन
ू

कन्सेशनरकडून

स्ट्वत:च्या

ताब्यात

घेतली

असन
ू

झालेल्या

जलवार्हन्याची

पािीपरु वठा योजनेचे सींचलन, दे खभाल दरु
ु स्ट्ती व दै नर्ीं दन पािीपरु वठा
ववतरि महानगरपासलके माफगत करण्यात येत.े
शहर

ववतरि

रिाली

अींतगगत

दे खभाल व दरु
ु स्ट्ती महानगरपासलकेने
वेळोवेळी करण्यात येत.े

जुन्या

ननयक्
ु त केलेल्या गत्ु तेदाराींमाफगत

औरीं गाबाद शहर समाींतर पािी वा्प योजनेत अींतभत
ूग असलेल्या

पाईप्स वापरून शहरातील जुन्या झालेल्या जलवार्हन्या बदलण्यात आल्या
आहे त.

जलवार्हन्याींची दे खभाल व दरु
ु स्ट्ती करण्याकररता महानगरपासलकेमाफगत

आवश्यक त्या उपाययोजना करण्यात येत असन
ू , महानगरपासलका क्षेत्ात
कोित्याही रकारच्या रोगाींचा रादभ
ु ागव आढळून आलेला नसल्याचे औरीं गाबाद
महानगरपासलकेने कळववले आहे .
(३) रश्न उद्भवत नाही.

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

दापोली (जज.रत्नाधगरी) येथील आझाद मैदानाचा वििास िरण्याबाबत
(६०)

*

३८२४९ श्री.प्रसाद लाि : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :-

(१) दापोली (र्वज.रत्नाधगरी) येथील आझाद मैदानाचा ववकास मागील अनेक

वषग रलींत्रबत असल्याचे माहे डडसेंबर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्प्यान ननदशगनास
आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर मैदान बस स्ट्थानकाला लागन
ू असन
ू दे खील त्यार्ठकािी
स्ट्वच्छता राखली जात नाही, नागररकाींसाठी जॉधगींग रॅ क नाहीत, बसायला
बाक नाहीत तसेच ववववध खेळ खेळण्यासाठी उत्तम खेळपट्टीचा अभाव आहे ,
हे ही खरे आहे काय,
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(३)

असल्यास,

उक्त

इनतहासकालीन

मैदानाचा

आधनु नक

ववकास

करण्यासींदभागत शासनाने कोिती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?

श्री.दे िेंद्र फिणिीस : (१) दापोली नगरपींचायत शहर ववकास योजना मींजूर
असन
सदरील आझाद मैदान भख
ू
ू ींडावर ववकास आराखड्यामध्ये ववववध
आरक्षिे रस्ट्ताववत आहे त, हे खरे आहे .

(२) आझाद मैदान सद्यःर्वस्ट्थतीत दापोली नगरपींचायतीच्या ताब्यात नाही.
तथावप, मैदान ताब्यात नसले तरी नगरपींचायतीमाफगत मैदानाची ननयमीतपिे
साफसफाई केली जाते.

आझाद मैदानाजवळ असलेले शौचालयाचे आरक्षि ववकससत करुन

सदर र्ठकािी नगरपींचायतीमाफगत सावगजननक शौचालयाचे बाींधकाम केले आहे .
मैदानाच्या

र्ठकािी

नागररकाींना

बेंचेस बसववण्यात आली आहे त.

बसण्यासाठी

नगरपींचायतीमाफगत

मैदानामध्ये जॉधगींग रॅ क व खेळपट्टी नाही, ही वस्ट्तर्वु स्ट्थती आहे .

(३) आझाद मैदानावरील आरक्षिाच्या जागा तत
ू ग महसल
ू ववभागाच्या ताब्यात

असन
ू सदर जागा ताब्यात घेण्याची कायगवाही नगरपररषदे माफगत सरु
ु आहे .
जागा नगरपींचायतीच्या ताब्यात आल्यानींतर सदरची आरक्षिे ववकससत
करण्याचे नगरपींचायतीचे ननयोजन आहे .
(४) रश्न उद्भवत नाही.

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

राज्यातील बाांधिाम क्षे्ासह इतर सिच क्षे्ातील
(६१)

*

असांघटीत िामगाराांना ह िाचे घर दे ण्याबाबत
३९०५२ श्री.जनादच न चाांदरू िर, श्री.अशोि ऊफच भाई जगताप :

सन्माननीय िामगार मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील बाींधकाम क्षेत्ासह इतर सवग क्षेत्ातील असींघ्ीत कामगाराींना

हक्काचे घर दे ण्याचा ननिगय शासनाने घेतला असल्याचे र्दनाींक २ जानेवारी,
२०१८ रोजी वा त्यासम
ु ारास ननदशगनास आले आहे, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, या योजनेखाली लवकरच ५० हजार घरे बाींधली जािार आहे त,
हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या योजनेसाठी शासनाने ननधीची तरतद
ू करुन पढ
ु ील रफक्रया
सरु
ु करण्याबाबत कोिती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?

श्री.सांभाजी पाटील-ननलांगेिर : (१) अींशत: खरे आहे .

र्दनाींक ३/२/२०१८ रोजीच्या शासन ननिगयान्वये रधानमींत्ी आवास

योजनेंतगगत केवळ बाींधकाम क्षेत्ातील महाराषर इमारत व इतर बाींधकाम

कामगार कल्याि मींडळाकडील नोंदिीकृत पात् कामगाराींकररता महाराषर
बाींधकाम कामगार आवास योजना राबववण्याचा ननिगय घेण्यात आला आहे .
(२) हे खरे आहे .

रधानमींत्ी

आवास

योजनेंतगगत

सन

२०२२

पयिंत

१९.४०

लक्ष

घरकुलाींच्या बाींधिीचे उद्दीष् आहे . त्याअींतगगत बाींधकाम कामगाराींसाठी

योजनेनस
ु ार रती वषी ५०००० घरकुले यारमािे सन २०२२ पयिंत एकूि
२,५०,००० घरकुले उपलब्ध करुन दे ण्याचे रस्ट्ताववत आहे .

(३) या योजनेंतगगत पात् ठरिाऱ्या नोंदीत बाींधकाम कामगाराींना केंद्र

शासनाकडून रुपये १.५० लक्ष, राज्य शासनाकडून रुपये १.०० लक्ष महाराषर

इमारत व इतर बाींधकाम कामगार कल्यािकारी मींडळाकडून रुपये २.०० लक्ष
अनद
ु ान दे ण्यात येिार आहे.
केंद्र

व

राज्य

शासनाच्या

र्हश्शश्शयमचे

अनद
ु ान

राप्त

करुन

ववतरिाबाबतची कायगवाही करण्यासाठी गह
ृ ननमागि ववभाग समन्वय सींस्ट्था
(नोडल एजन्सी) म्प्हिून काम करिार आहे .
(४) रश्न उद्भवत नाही.

-----------------
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उल्हासनगर (जज.ठाणे) शहराच्या वििास आराखड्यामध्ये
फेरबदल िेल्याबाबत

*

(६२)

३८५०६ श्री.रविांद्र फाटि : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :(१)

उल्हासनगर

(र्वज.ठािे)

शहराच्या

ववकास

आराखड्यामध्ये

मोठ्या

रमािात फेरबदल करून नवीन आराखडा रकासशत केल्याचे माहे डडसेंबर,
२०१७ मध्ये वा त्यादरम्प्यान ननदशगनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर ववकास आराखड्यानस
ु ार लाखो कु्ुींबाींचे ववस्ट्थापन होत
असल्याने नवीन ववकास आराखड्यातील १४ आरक्षि बदल रद्द करण्याबाबत

स्ट्थाननक लोकरनतननधीींनी र्दनाींक २७ डडसेंबर, २०१७ रोजी वा त्यासम
ु ारास
मा.मख्
ु यमींत्ी याींना ननवेदन र्दले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, ववकास आराखड्यातील स्ट्थाननक लोकरनतननधीींनी सच
ु ववलेले
१४ आरक्षि बदल रद्द करण्याबाबत शासनाने कोिती कायगवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबनाची कारिे काय आहे त ?
श्री.दे िेंद्र फिणिीस : (१), (२) व (३) उल्हासनगर शहराची सध
ु ाररत रारुप

ववकास योजना शासनाने र्दनाींक २१/०४/२०१७ च्या अधधसच
ू नेन्वये भागश:
मींजरू केली असन
ू सारभत
ू स्ट्वरुपाचे बदल (ईपी) र्दनाींक २१/०४/२०१७ रोजी
पन
ु रगससध्द

करुन

त्यावर

हरकती/सच
ू ना

मागववण्यात

आल्या

आहे त.

मा.लोकरनतननधीींचे र्दनाींक २६/१२/२०१७ रोजीचे ननवेदन शासनास राप्त झाले
असन
ू ,

सदर

ननवेदनामध्ये

उल्हासनगर

शहराच्या ववकास

योजनेमधील

बदलाींबाबत हरकती घेण्यात आल्या आहे त. या मधील काही बदल मींजूर

ववकास योजनेमधील असन
ू काही ईपी मधील आहे त. सदरचे ननवेदन ननयक्
ु त
अधधकारी

तथा

सहसींचालक,

नगर

रचना,

कोकि

ववभाग

याींचेकडे

पाठववण्यात आले आहे . सहसींचालक नगर रचना, कोकि ववभाग, नवी मब
ुीं ई
याींचा अहवाल राप्त झाल्यानींतर त्यावर उधचत ननिगय घेण्याची शासनाची
भसू मका आहे

(४) रश्न उद्भवत नाही.

-----------------
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मुांबईत ॲससि हल्ल्यातील वपिीतेची

एिा महहलेने फसिणुि िेल्याबाबत
(६३)

*

३८९७४ श्री.अशोि ऊफच भाई जगताप : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मब
ुीं ईत ॲससड हल्ल्यातील वपडीतेच्या मदतीसाठी पैसे जमा करुन नतला
ही रक्कम न र्दल्याने वाींद्रे पोलीस ठाण्यात र्दल्लीतील एका रससध्द

स्ट्वींयसेवी सींस्ट्थेच्या सींस्ट्थापक मर्हले ववरोधात फसविुकीचा गन्
ु हा दाखल

झाला असल्याचे र्दनाींक २ जानेवारी, २०१८ रोजी वा त्यासम
ु ारास ननदशगनास
आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, आरोपी मर्हलेने मब
ुीं ईतील ७ ॲससड हल्ल्यातील वपडीताींच्या
परवानगी सशवाय त्याींची छायाधचत्े सींकेतस्ट्थळावर अपलोड केल्याचा आरोपही
या तक्रारीत करण्यात आला आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त रकरिी शासनाने चौकशी करून सदर दोषी मर्हलेला
अ्क करुन नतचेवर फौजदारी गन्
ु हे दाखल करण्याबाबत कोिती कायगवाही
केली वा करण्यात येत आहे,

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

(३) रस्ट्तत
ु रकरिी मेक लव नो् स्ट्कार या एनजीओच्या सींस्ट्थावपका श्रीमती

ररचा शमाग र्हचे ववरोधात बाींद्रा पेालीस ठािे येथे ग.ु र.क्र. ६६२/२०१३ भा.दीं .वव.

कलम ४२०, ४०६ अन्वये गन्
ु हा नोंद करण्यात आला आहे . सद्यःर्वस्ट्थतीत
गन्
ु हा तपासाधधन आहे .

(४) रश्न उद्भवत नाही.

-----------------
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धोिादायि इमारतीत अनधधिृत बाांधिाम िेल्याबाबत
(६४)

*

४०१३६ श्री.आनांद ठािूर, श्री.हे मत
ां
टिले, अॅि.राहुल नािेिर,

श्री.ख्िाजा बेग, श्री.जगन्नाथ सशांदे : सन्माननीय गहृ ननमाचण मां्ी पढ
ु ील
गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मब
ुीं ईतील इमारत क्र.११०, मन्सरु ी इमारत, हुजाररया स्ट्री्, नागपाडा ही
इमारत मब
ुीं ई गह
ृ ननमागि क्षेत्ववकास राधधकरिामाफगत मोडकळीस आल्याने
धोकादायक घोवषत करण्यात आली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, महाराषर गह
ृ ननमागि क्षेत्ववकास राधधकरिामाफगत इमारत
धोकादायक ठरवन
ू ही या इमारतीत चौथ्या माळयाचे अनधधकृतपिे बाींधकाम

करण्यात आल्याचे माहे जानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्प्यान ननदशगनास
आले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त रकरिी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय

आढळून आले व तद्नस
ु ार यारकरिातील दोषी ्यक्तीींवर कोिती कारवाई
केली वा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री.प्रिाश महे ता : (१) हे खरे नाही.
(२) हे खरे नाही.

(३) व (४) रश्न उद्भवत नाही.

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

जळगाि येथील ‘सुस्ि इांडिया’ िांपनीने सामान्य
गुांतिणूिदाराांची फसिणुि िेल्याबाबत

(६५)

*

४०२१० श्रीमती जस्मता िाघ : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :-

(१) जळगाव येथील ‘सस्ट्
ु क इींडडया’ कींपनीने सामान्य गत
ुीं विूकदाराींची ववववध

आधथगक लाभाींच्या योजनाींचे आसमष दाखवन
ू ५० लाख रुपयाींची फसविुक
केल्याचा रकार ननदशगनास आला आहे , हे खरे आहे काय,

78

(२) असल्यास, मख्
ु य सींशनयत याींच्याववरुद्ध तक्रार दे ऊनही पोलीस स्ट्थानकात
गन्
ु हा दाखल करण्यात आला नसल्याचे ननदशगनास आले आहे, हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, मख्
ु य सींशनयतावर गन्
ु हा दाखल न करिाऱ्या दोषी अधधकारी
याींच्यावर शासनाने कोिती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?

श्री.दे िेंद्र फिणिीस : (१), (२) व (३) सदर कींपनी ववरोधात जळगाींव र्वजल्हा
घ्कात असा रकार घडलेला नसन
ू , राज्यात कोठे ही सदरबाबत कोिताही
गन्
ु हा दाखल नाही.

(४) ववलींब झालेला नाही.

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

राज्यातील व्यिसाय सशक्षण अ्यासक्रमातील सशक्षि ि विद्यार्थयाांच्या
मागण्या प्रलांबबत असल्याबाबत
(६६)

*

३९०६९ प्रा.अननल सोले, श्री.नागोराि गाणार, श्री.धगरीशचांद्र व्यास :

सन्माननीय िौशल्य वििास ि उद्योजिता मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा
करतील काय :-

(१) राज्यातील ्यवसाय सशक्षि अभ्यासक्रमातील (एचएससी,्होकेशनल)

सशक्षक व ववद्याथ्यािंच्या न्याय मागण्या मागील अनेक वषािंपासन
ू रलींत्रबत
असल्याने सींघ्नेच्यावतीने नागपरू येथे सन २०१७ च्या र्हवाळी अधधवेशनात
धरिे आींदोलन करण्यात आले होते, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त सींघ्नेच्या रलींत्रबत मागण्याींच्या अनष
ीं ाने शासनाने
ु ग
कोिती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

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

(२) व (३) महाराषर राज्य कननषठ महाववद्यालयीन ्यवसाय सशक्षि

कमगचारी महासींघ आणि ्होकेशनल इन्स्ट््क््सग र््चसग असोससएशन (वव्ा
सींघ्ना) याींच्या मागण्याींच्या अनष
ीं ाने र्दनाींक १८/१२/२०१७ रोजी नागपरू
ु ग
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येथे मा.मींत्ी, कौशल्य ववकास व उद्योजकता याींचे अध्यक्षतेखाली बैठक
झाली.

सदर

बैठकीमध्ये

सदर

सींघ्नेच्या

मागण्या

करण्याचे ननदे श दे ण्यात आलेले आहे त.

तपासन
ू

कायगवाही

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

अांधेरी (पि
ू च) पररसरातील तरुणाचा पोसलसाांच्या लाठी
हल्ल्यात मत्ृ यू झाल्याबाबत

(६७)

*

३८८४२ श्रीमती विद्या चव्हाण : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) अींधेरी (पव
ू )ग पररसरातील धचकुवाडी येथील महापासलकेच्या के-पव
ू ग ववभाग

कायागलयाने केलेल्या कायगवाही मध्ये पररसरातील ५० ते ६० झोपडया
तोडण्यात आल्या झोपडपट्टीवर महापासलकेने केलेल्या कारवाई दरम्प्यान

गोंधळ उडाल्यामळ
ु े पोसलसाींनी केलेल्या लाठी हल्ल्यात तेथील रर्हवाशी ववजय
पवार (वय २५) या तरुिाचा मत्ृ यू झाला असल्याचे र्दनाींक २९ डडसेंबर,
२०१७ रोजी वा त्यासम
ु ारास ननदशगनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त रकरिी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय
आढळून आले व तद्नस
ु ार कोिती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री.दे िेंद्र फिणिीस : (१) हे खरे नाही.

र्दनाींक २९/१२/२०१७ रोजी धचकुवाडी, अींधेरी पव
ु ग येथे महानगर

पासलकेकडून ननषकासन कारवाई वा पोसलसाींनी केलेल्या लाठी हल्ल्यात
तरुिाचा मत्ृ यू झाला, ही बाब खरी नाही.

सदर इसमाचा मत्ृ यू हा र्दनाींक २७/१२/२०१७ रोजी वडाळा र््.र््.

यार्ठकािी आकडी आल्याने त्यास उपचाराकरीता नेले असता डॉक््राींनी त्यास
तपासन
मयत घोवषत केले होते. त्याचा मत्ृ यू क्षयरोग या नैसधगगक
ू
(PULMONARY

TUBERCULOSIS

WITH

FATTY

LIVER

NATURAL) आजाराने झालेला आहे , असे शवववच्छे दन अहवालामध्ये नमद
ू
आहे . सदर रकरिाचा वडाळा पोलीस ठािे येथे अपमत्ृ यू नोंद क्र. १५४/१७
कलम १७४ सी.आर.पी.सी. अन्वये चौकशी सरु
ु आहे .
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मयत इसम हा पव
ू ी गोल्ड स्ट्पॉ् जींक्शन, पर्वश्चम, द्रत
ु गती महामागग,

अींधेरी पव
ू ग या र्ठकािी फु्पाथवर रहावयास होता. सदर र्ठकािावरील

झोपड्याींचे महानगरपासलकेने र्दनाींक ०९/११/२०१७ रोजी ननषकासन कारवाई
केली होती. त्यानष
ीं ाने, महानगरपासलकेचा ननषेध म्प्हिन
ु ग
ू मयत इसमाचे
नातेवाईक, वाघरी समाजाचे रनतननधी, आर.पी.आय. सींघ्नेचे कायगकते याींनी

मयत इसम याींचे शव र्दनाींक २८/१२/२०१७ रोजी सायन हॉर्वस्ट्प्ल येथून

बह
ुीं ई महानगरपासलका, अींधेरी (पव
ू )ग , मब
ुीं ई कायागलयासमोर आिले होते.
ृ न्मब
सदर वेळी पोलीस बदोबस्ट्त लावण्यात आलेला होता. परीं तु पोलीस लाठी
हल्ल्याची कोितीही घ्ना अींधेरी (पव
ू )ग येथे घडलेली नाही.
(२) रश्न उद्भवत नाही.
(३) रश्न उद्भवत नाही.

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

ठाणे महानगरपासलिा प्रशासनाने टीिीआर (वििास हस्ताांतरण ह ि)
गैरव्यिहार िेल्याबाबत
(६८)

*

३९६१३ श्री.जगन्नाथ सशांदे, अॅि.ननरां जन िािखरे , श्री.नरें द्र पाटील,

श्री.जयांत पाटील : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील
काय :-

(१) ठािे महानगरपासलकेने ्ीपी र्वस्ट्कम एक मधील अींनतम भख
ू ींड क्र. २०८-४

वर ववकास रस्ट्ताव क्र. एस-३/्ी/०१९/१६ हा न्यु वींदना सहकारी गह
ृ ननमागि

सींस्ट्थेचा ववकास रस्ट्ताव मींजूर करताना महानगरपासलका रशासनाने शहर
ववकास ववभागासाठी शासन आदे श/पररपत्के महापासलकेची ववकास ननयींत्ि

ननयमावली आणि शासनाची नगर भम
ू ापन ननयमावली याींचा भींग करून
ववकासकाींच्या फायद्यासाठी चुकीच्या पद्धतीने ववकास रस्ट्ताव मींजूर करून
२००

को्ी

रुपयाींचा

्ीडीआर

(ववकास

हस्ट्ताींतरि

हक्क)

गैर्यवहार

केल्याबाबतची तक्रार श्री.सींजय घाडीगावकर याींनी मा.मख्
ु यमींत्ी याींचेकडे माहे

नो्हें बर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्प्यान लेखी ननवेदनाद्वारे करून दोषीींवर
फौजदारी गन्
ु हे दाखल करण्याबरोबरच मोका लावण्याची मागिी केली आहे, हे
खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, उक्त रकरिी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय

आढळून आले व तद्नस
ीं ाने सींबधीं धत दोषीींववरोधात
ु ार तक्रारीच्या अनष
ु ग
कोिती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,

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

(२) अनक्र
ीं ाने ठािे महानगरपासलकेचा
ु माींक (१) मधील तक्रार अजागचे अनष
ु ग
अहवाल र्दनाींक ३१/०१/२०१८ च्या पत्ान्वये मागववण्यात आला आहे . सदरचा

अहवाल राप्त झाल्यानींतर त्यावर उधचत ननिगय घेण्याची शासनाची भसू मका
आहे .

(३) रश्न उद्भवत नाही.

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

ससििोच्या मालिीच्या लीज होल्ि मालमत्ता फ्री होल्ि
िरण्याच्या प्रस्तािाबाबत
(६९)

*

३७९२२ श्री.सतेज ऊफच बांटी पाटील, श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद

रणवपसे : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यात ससडको महामींडळाने लीज होल्ड मालमत्ता फ्री होल्ड करण्यात
यावे असा रस्ट्ताव ससडको सींचालक मींडळाने राज्य शासनाकडे पाठववला

असल्याचे माहे जानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्प्यान ननदशगनास आले आहे ,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त रस्ट्तावावर शासनाने ननिगय घेतला आहे काय, त्याचे
स्ट्वरुप काय आहे,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री.दे िेंद्र फिणिीस : (१) व (२) होय. नवी मब
ुीं ई येथील ससडकोच्या
मालकीच्या सलज होल्ड जसमनी फ्री होल्ड करण्यासींदभागत ससडको सींचालक

मींडळाने र्दनाींक ११/८/२०१७ रोजी मींजूर केलेला ठराव क्र.११९१२ र्दनाींक
२८/९/२०१७

रोजी

शासनास

सादर

केला

आहे .

सदर

रस्ट्तावाच्या
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पडताळिीअींती अधधकचे स्ट्पष्ीकरि ससडकोकडून मागववण्यात आले असन
ू
त्यानींतर उक्त रस्ट्तावाबाबत शासनस्ट्तरावर ननिगय घेण्यात येईल.
(३) रश्न उद्भवत नाही.

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

मांब
ु ईतील झोपिपट्टयामध्ये नागरी सवु िधाांची िामे िरताना
म्प्हािा अधधिाऱ्याांनी गैरव्यिहार िेल्याबाबत

(७०)

*

तटिरे ,

३७९७१ अॅि.अननल परब, श्री.नरें द्र पाटील, श्री.हे मत
ां टिले, श्री.सनु नल
श्री.धनांजय

मि
ुां ,े

श्री.किरण

पािसिर,

श्री.जयिांतराि

जाधि,

अॅि.ननरां जन िािखरे , श्री.अमरससांह पांडित, श्री.जगन्नाथ सशांदे, श्रीमती विद्या
चव्हाण, श्री.आनांद ठािूर, अॅि.राहुल नािेिर, श्री.ख्िाजा बेग : सन्माननीय
गह
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :ृ ननमाचण मां्ी पढ

(१) मब
ुीं ईतील झोपडपट्टयाींमध्ये नागरी सवु वधाींची कामे करताना म्प्हाडाच्या
अधधकाऱ्याींनी कच्चा माल व कामाच्या दजागची बनाव् रमािपत्े सादर

केल्यारकरिी दक्षता ववभागाने म्प्हाडातील ५६ अधधकाऱ्याींना कारिे दाखवा
नो्ीस बजावन
ू त्याींच्या चौकशीचे आदे श र्दले असल्याचे माहे जानेवारी,
२०१८ मध्ये वा त्यादरम्प्यान ननदशगनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

सदर

कामाींच्या

गैर्यवहाराचे

स्ट्वरुप

गैर्यवहारात अींदाजीत फकती रकमेचा अपहार झाला आहे,

काय

आहे

व

(३) असल्यास, उक्त रकरिी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय
आढळून आले व तद्नस
ु ार दोषी अधधकाऱ्याींवर कोिती कारवाई केली वा
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री.प्रिाश महे ता : (१) होय, खरे आहे .

(२) व (३) भारताचे ननयींत्क व महालेखापररक्षक याींच्या सन २०१२-१३ च्या

लेखा परीक्षि अहवालात नमद
ीं ाने लोकलेखा
ू मद्द
ु े/आक्षेप तसेच त्या अनष
ु ग

ससमतीने ववधानमींडळास ऑगस्ट््, २०१७ मध्ये सादर केलेल्या २४ ्या
अहवालातील सशफारसी ववचारात घेऊन, शासनाच्या र्दनाींक १६/१२/२०१७ च्या
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पत्ान्वये या रकरिी सववस्ट्तर तपासिी म्प्हाडाच्या दक्षता ववभागाकडून
करण्यात यावी तसेच चौकशी केल्यानींतर दोषी आढळलेल्या म्प्हाडाच्या

असभयींता/अधधकाऱ्याींवर ननयमारमािे उधचत कायगवाही करण्यात यावी, असे
ननदे श दे ण्यात आले आहे त.

त्यानस
ु ार मख्
ु य दक्षता व सरु क्षा अधधकारी, म्प्हाडा याींच्यामाफगत मब
ुीं ई

झोपडपट्टी सध
ु ार मींडळातील सम
ु ारे ५६ अधधकाऱ्याींची चौकशी करण्याचे काम
सरु
ु आहे व सदर चौकशीअींती अहवाल राप्त झाल्यास तो शासनास सादर

करण्यात येईल व चौकशीअींती अहवाल राप्त झाल्यानींतर अींदाजीत रक्कम

समजू शकेल, असे मख्
ींु ई झोपडपट्टी सध
ु य अधधकारी, मब
ु ार मींडळ याींनी
शासनास कळववले आहे .

(४) रश्न उद्भवत नाही.

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

छ्पती सशिाजी महाराज रुग्णालय, िळिा या रुग्णालयामधील रुग्ण
सेिाांचे सक्षमीिरण िरण्यासाठीचा ननधी खचच न िेल्याबाबत
(७१)

*

४०५९२ अॅि.ननरां जन िािखरे , श्री.नरें द्र पाटील, श्री.जगन्नाथ सशांदे :

सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) ठािे महानगरपासलकेच्या छत्पती सशवाजी महाराज रुग्िालय, कळवा या
रुग्िालयामधील रुग्ि सेवाींचे सक्षमीकरि करण्यासाठी सन २०१५-१६ व सन
२०१६-१७ या वषागसाठी केलेल्या आधथगक तरतद
ु ीमधन
ु रुपये ८ को्ी खचग न

झाल्याचे तर सन २०१७-१८ या वषागसाठी राखून ठे वलेल्या रुपये ३० को्ी
रक्कमेपक
ै ी सम
ु ारे ६५ ते ७० ्क्के रक्कम खचग झाली असल्याचे र्दनाींक
२१ जानेवारी, २०१८ रोजी वा त्यासम
ु ारास ननदशगनास आले आहे, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, सन २०१५-१६, सन २०१६-१७ व सन २०१७-१८ या नतन्ही

वषी तरतद
ू केलेली रक्कम खचग न केल्यामळ
ु े तसेच त्यापव
ू ीच्या तरतद
ु ीमधून
खरे दी केलेली यींत्सामग्र
ु ी ववनावापर पडून असल्याचे ननदशगनास आले आहे , हे
ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, उक्त रकरिी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय

आढळून आले व तदनस
ु ार सींबधीं धताींववरुध्द कोिती कारवाई केली वा करण्यात
येत आहे,

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

छत्पती सशवाजी महाराज रुग्िालय, कळवा या रुग्िालयामधील रुग्ि

सेवाींचे सक्षमीकरि करण्यासाठी खालीलरमािे ननधी खचग करण्यात आला
आहे :-





सन २०१५ -१६ मध्ये रुपये ३.५० लक्ष
सन २०१६-१७ मध्ये रुपये १२ लक्ष

सन २०१७-१८ मध्ये रुपये १३७ लक्ष

(२) हे खरे नाही.

छत्पती सशवाजी महाराज रुग्िालयामाफगत यापव
ू ी खरे दी करण्यात

आलेली यींत्सामग्र
ु ी वापरात आहे .

सन २०१५-१६ मध्ये ननववदा रफक्रया राबववण्यात आली परीं तु काही

ताींत्रत्क बाबीमळ
ु े सध
ु ारीत ननववदा काढण्यात आली. तसेच जुल,ै २०१७ मध्ये

वस्ट्तु व सेवाकर कायदा (जी.एस.्ी.) लागु झाल्यामळ
ु े वस्ट्तु व सेवाकराचा

अींतभागव करुन तसेच इतर बाबी ववचारात घेऊन रुपये १८,२०,४९,७९५ इतक्या
रक्कमेची ननववदा रफक्रया पन्
ु हा राबववण्यात आली व उक्त ननववदा ननर्वश्चत
करण्यात येत आहे .

(३) व (४) रश्न उद्भवत नाही.

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

पांढरपूर (जज.सोलापूर) येथील िचरा प्रकक्रया प्रिल्प सुरु िरण्याबाबत
(७२)

*

३८४०३ श्री.रामहरी रुपनिर, आकिच.अनांत गािगीळ, श्री.आनांदराि

पाटील, श्री.अशोि ऊफच भाई जगताप, श्री.शरद रणवपसे, श्री.सतेज ऊफच बांटी

पाटील, श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.चांद्रिाांत रघि
ां ी, श्री.सभ
ु श
ु ाष झाांबि, श्रीमती
हुस्नबानू खसलफे, श्री.हररससांग राठोि, श्री.मोहनराि िदम : सन्माननीय
मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-
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(१) पींढरपरू (र्वज. सोलापरू ) येथे ओल्या कचऱ्यावर रफक्रया करुन गॅस तयार
करिारा रकल्प मागील चार वषागपासन
ू बींद असल्याचे र्दनाींक ११ डडसेंबर,
२०१७ रोजी वा त्यासम
ु ारास ननदशगनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, कासेगाव ग्रामपींचायत हद्दीत पींढरपरू नगरपासलकेचा कचरा
डेपो असन
ू शहरातील ओला व सक
ु ा कचरा तेथे साठववला जात असन
ू या

कचऱ्याचे ववघ्न व रफक्रया करण्यासाठी नगरपासलकेने गॅस ननसमगती करिारा
रकल्प उभारला परीं तू हा रकल्प बींद असल्याने उघडयावर ्ाकलेल्या

कचऱ्यामळ
ु े पररसरातील नागररकाींचे आरोग्यावर त्याचा ववपरीत पररिाम होत
असल्याने याबाबत शासनाने चौकशी करून कोिती कायगवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

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

पींढरपरू येथील स्हे नीं. १०० कींपोष् डेपो येथे ६ ्न रनतर्दन

क्षमतेच्या ओल्या कचऱ्यावर रफक्रया करुन गॅस तयार करिारा रकल्प २००८
मध्ये सरु
ु करण्यात आला होता.

सदर बायोगॅस रकल्प सन २०१४ च्या अखेरीस नादरु
ु स्ट्त झाल्याने

बींद होता. सदर बायोगॅस रकल्पाचे दरु
ु स्ट्तीचे काम माहे नो्हें बर, २०१७ मध्ये
पि
ू ग झाले असन
ू सदर बायोगॅस रकल्प पन्
ु हा सरु
ु करण्यात आला आहे .

कासेगाव ग्रामपींचायत हद्दीतील कचरा डेपोमध्ये कचऱ्याचे ववींिो

कींपोष्ीींग करुन अर्वस्ट्तवात असलेल्या कचऱ्यापासन
ू खत ननसमगती सरु
ु केली
आहे .

सद्यःर्वस्ट्थतीत पींढरपरू शहरात दै नर्ीं दन ननमागि होिाऱ्या ओल्या

कचऱ्यावर रफक्रया करुन बायोगॅस ननमागि करण्यात येत असन
ू प्लार्वस्ट््क,
धात,ू

कागद

इत्यादी

स्ट्वरुपातील

पन
ु वागपराकररता पाठववण्यात येतो.
(३) रश्न उद्भवत नाही.

सक
ु ा

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

कचरा

हा

कचरावेचकामाफगत
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मोशी (जज.पुणे) येथील जैि िैद्यिीय िचरा प्रकक्रया
(७३)

*

प्रिल्पास मान्यता समळण्याबाबत

३८७८५ श्री.अननल भोसले, श्री.किरण पािसिर, श्री.नरें द्र पाटील,

अॅि.ननरां जन िािखरे : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील
काय :-

(१) मोशी (र्वज.पि
ु े) येथे होत असलेला जैव वैद्यकीय कचऱ्यावर रफक्रया
करिारा रकल्प पयागवरि ववभागाच्या परवानगी अभावी रलींत्रबत असल्याचे
माहे जानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्प्यान ननदशगनास आले आहे , हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त रकरिी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय
आढळून आले व तद्नस
ु ार सदर रकल्पाला मान्यता समळावी यासाठी कोिती
कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री.दे िेंद्र

फिणिीस

:

(१)

व

(२)

जैव

वैद्यकीय

कचऱ्यावर

रफक्रया

करण्यासाठी वपींपरी धचींचवड महानगरपासलकेचा घनकचरा रकल्प मौजे मोशी

र्वज.पि
ु े येथे स्ट्थलाींतरीत करण्याबाबतची कायगवाही महानगरपासलकेमाफगत चालू
आहे .

केंद्र शासनाच्या पयागवरि ववभागाच्या मागगदशगक तत्वानस
ु ार सदर

रकल्पास केंद्र शासनाच्या पयागवरि ववभागाची ना-हरकत घेिे आवश्यक आहे .

त्यास अनस
ु रुन पयागवरि सींदभागतील ववववध चाचण्या करण्यात

आलेल्या आहे त.

तद्नींतर स्ट््े ् एक्सप्ग ॲरेझल कसम्ी (एसईएसी) State Expert

Appraisal Committee (SEAC) ची सम्ीींग सींपन्न झालेली आहे . त्यास
अनस
ु रुन या रकल्पाकरीता जार्हर सन
ु ाविी घेण्याची कायगवाही सरु
ु आहे .
त्यामळ
ु े

रस्ट्तत
ु

जैव

वैद्यकीय

कचऱ्यावर

रकल्पाचे काम रलींत्रबत आहे ही वस्ट्तर्वु स्ट्थती आहे .

रफक्रया

करण्याच्या

सदरची कायगवाही पि
ु ग झाल्यानींतर रकल्प सरु
ु करण्याबाबतची पढ
ु ील

कायगवाही करण्यात येिार आहे .
(३) रश्न उद्भवत नाही.

-------------
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पोसलसाांच्या खाजगी मालिीच्या घराांसाठी पांतप्रधान
(७४)

*

आिास योजनेचा लाभ दे ण्याबाबत
३८५७४

श्री.सभ
ु ाष

झाांबि,

श्री.सांजय

दत्त,

श्री.शरद

रणवपसे,

श्री.अमरनाथ राजूरिर, प्रा.जोगेन्द्र ििािे : सन्माननीय गह
ृ ननमाचण मां्ी
पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्य शासनाने सन २०२२ पयिंत “सवािंसाठी घरे ” या योजनेंतगगत

पोसलसाींच्या खाजगी मालकीच्या घराींसाठी पींतरधान आवास योजनेचा लाभ
दे ण्याचे ठरववले असल्याचे र्दनाींक २ जानेवारी, २०१८ रोजी वा त्यासम
ु ारास
ननदशगनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, यासाठी नवी मब
ुीं ईतील पनवेल येथे जागा ननर्वश्चत करण्यात
आली आहे, हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या योजनेंतगगत रत्येक घराींसाठी सम
ु ारे २ लाख ७५ हजार
रुपयाींचे अनद
ु ान पोसलसाींना दे ण्यात येिार आहे, हे खरे आहे काय,

(४) असल्यास, यासींदभागत ननधीची तरतद
ू करण्याबाबत शासनाने कोिती
कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री.प्रिाश महे ता : (१), (२), (३) व (४) हे खरे नाही.

याबाबत असे नमद
ू करण्यात येते की, रधानमींत्ी आवास योजना

(नागरी) च्या अींमलबजाविीसाठी केंद्र शासनाने ननगगसमत केलेल्या मागगदशगक

सच
ू नाींस अनस
ु रुन सदर योजना राज्यात राबववण्याच्यादृष्ीने राज्य शासनाने
र्दनाींक ९ डडसेंबर, २०१५ रोजी शासन ननिगय ननगगसमत केला आहे .

ज्या ्यक्तीचे दे शातील कोित्याही भागात पक्के घर नाही व सदर

्यक्ती आधथगकदृषट्या दब
ग
घ्क (EWS) अथवा अल्प उत्पन्न ग्ात
ु ल
(LIG) मोडते अशा पात् लाभाथ्यािंना रधानमींत्ी आवास योजना (नागरी)

अींतगगत घ्क क्र.१ साठी केंद्र शासनाचे अनद
ु ान रत्येकी रुपये १ लक्ष व
घ्क क्र. ३ व ४ साठी रत्येकी रुपये १.५ लक्ष अनज्ञ
ु ेय आहे . तसेच घ्क

क्र. १, ३ व ४ साठी राज्याचे अनद
ु ान रत्येकी रुपये १ लक्ष अनज्ञ
ु ेय आहे .
यानस
ु ार घ्क क्र. ३ व ४ साठी रत्येकी रुपये २.५ लक्ष अनद
ु ान अनज्ञ
ु ेय
आहे .
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सद्य:र्वस्ट्थतीत

रधानमींत्ी

आवास

४ घ्काींतगगत राज्यातील एकूि ३८२ शहरे

योजना

क्षेत्ामध्ये राबववण्यात येत आहे .
(५) रश्न उद्भवत नाही.

(नागरी)

ववववध

व त्यालगतच्या ननयोजन

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

मुरबाि (जज.ठाणे) बाजारपेठेतील तीन मजली इमारतीला
(७५)

*

आग लागून नुिसान झाल्याबाबत

३८९९७ श्री.रविांद्र फाटि, श्री.आनांद ठािूर, श्री.सनु नल तटिरे ,

अॅि.जयदे ि गायििाि, श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.रामराि

िििुते, अॅि.ननरां जन िािखरे , श्री.हे मत
ां
टिले, श्री.विक्रम िाळे , श्री.नरें द्र
पाटील, श्री.किरण पािसिर, अॅि.राहुल नािेिर, श्री.जगन्नाथ सशांदे :
सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

मरु बाड

(र्वज.ठािे)

बाजारपेठेतील

तेलविे

कु्ुींत्रबयाींच्या

मालकीच्या

१५० वषे जुन्या तीन मजली इमारतीला माहे जानेवारी, २०१८ मध्ये वा
त्यादरम्प्यान आग लागन
ू लाखो रुपयाींचे नक
ु सान झाले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उपरोक्त इमारतीमध्ये मोठया रमािात सागवानी लाकूड
वापरण्यात आल्याने आगीने पे् घेतला, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदरहू आग लागण्यामागची कारिे काय आहे त, आगीत
नक
ु सान झालेल्याींना शासनाने आधथगक मदत र्दली आहे काय,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री.दे िेंद्र फिणिीस : (१) हे खरे आहे .

र्दनाींक ०५/०१/२०१८ रोजी रात्ौ १०.३० चे सम
ु ारास घडली आहे .

(२) व (३) सदर घर हे १५० वषागपव
ु ीचे जन्
ु या बाींधिीचे असन
ू त्यामध्ये साग
व सशसव लाकडाचा वापर करण्यात आला होता. रथमदशगनी खबर दे िार व
साक्षीदार याींच्या चौकशीवरुन सदर घरास व त्यापढ
ु ील गाळयामधील दक
ु ानास

इलेर्वक्रक शॉ्ग सफकग्ने आग लागल्याचे र्दसन
येत आहे . या आगीत
ू
कोित्याही रकारची र्वजववत हानी झालेली नाही. या आगीत इमारतीतील

६ कु्ुींबाींचे पि
ग : नक
ु त
ु सान झाले असन
ू शेजारील इमारतीतील ३ घराींचे अींशत:
नक
ु सान झाले आहे .
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आगीत

पि
ग :
ु त

नक
ु सान

झालेल्या

सहा

आपद्ग्रस्ट्ताींना

रत्येकी

रुपये ९५,१००/- व अींशत: नक
ु सान झालेल्या तीन आपद्ग्रस्ट्ताींना रत्येकी

रुपये ५,२००/- इतकी रक्कम आधथगक मदत म्प्हिन
नैसधगगक आपत्ती
ू
ननधीतन
ू मींजरू करण्यात आलेली आहे .
(४) रश्न उद्भवत नाही.

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

अमळनेर (जज.जळगाि) येथील रे ल्िे भुयारी मागाचसाठी
ननधी उपलब्ध िरणेबाबत

(७६)

*

४०२१९ श्रीमती जस्मता िाघ : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :-

(१) अमळनेर (र्वज.जळगाव) येथील तींबोली ससनेमा ते ववरो कींपनी दरम्प्यान
रस्ट्त्यावरील

रे ल्वे

भय
ु ारी

मागागचा

रस्ट्ताव

ननधी

अभावी

नगरववकास

ववभागाकडे रलींत्रबत असल्याचे ननदशगनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर रे ल्वे भय
ु ारी मागागच्या उभारिीसाठी आवश्यक ननधी
उपलब्ध करिेबाबत शासनामाफगत काय कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?

श्री.दे िेंद्र फिणिीस : (१) हे खरे नाही. अमळनेर नगरपररषदे माफगत असा
कुठलाही

रस्ट्ताव

नगर

ववकास

ववभागास

पाठववला

नसल्याबाबत

मख्
ु याधधकारी, अमळनेर नगरपररषद याींनी अहवाल सादर केला आहे .
(२) व (३) रश्न उद्भवत नाही.

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

विधान भिन :
मुांबई.

िॉ. अनांत िळसे
प्रधान सधचि,

महाराष्ट्र विधानपररषद

______________________________________________________
मद्र
ु िपव
ू ग सवग रफक्रया महाराषर ववधानमींडळ सधचवालयाच्या सींगिक यींत्िेवर करण्यात आली आहे .
मुद्रि: शासकीय मध्यवती मुद्रिालय, मुींबई.

