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

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
बध
ु िार, हदनाांि १४ माचच, २०१८ / फाल्गन
ु २३, 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 - ७३
-------------------------------------

मुांबई महानगरपाललिेच्या मैदानाांचे भाडे िाढविण्यात आल्याबाबत
(१)

*

३८६११ श्री.विजय ऊफच भाई धगरिर, श्री.प्रविण दरे िर, श्री.रामननिास

लसांह, श्रीमती स्ममता िाघ : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा
करतील काय :-

(१) मब
ुीं ईतील विविध ठिकाणी असलेल्या महानगरपाललकेच्या अखत्यारीतील

मैदानाींचे क्रीडा स्पधाांच्या िापराकररता आकारण्यात येणारे भाडे अधधक

प्रमाणात िाढविण्यात आल्याचे माहे जानेिारी, २०१८ मध्ये िा त्यादरम्यान
ननदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, विलेपाले (पि
ू )श येथील विलेपाले कल्चरल सें्र या सींस्थेमार्शत

नक
ु त्याच आयोजजत करण्यात आलेल्या क्रीडा स्पधाांसािी महानगरपाललकेच्या
तेथील दभ
ु ाषी मैदानाच्या िापराकररता महानगरपाललकेने एका ठदिसाकररता
रुपये २७ हजार इतके भाडे आकारण्यात आले असल्याचे ननदर्शनास आले
आहे, हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, यापि
ू ी याच मैदानाच्या िापराकररता एका ठदिसाकररता केिळ
एक हजार रुपये भाडे आकारण्यात आले असल्याचे ननदर्शनास आले आहे ,
हे ही खरे आहे काय,
(४)

असल्यास,

क्रीडा

स्पधाांच्या

(५)

असल्यास,

अर्ा

आयोजनाकररता

महानगरपाललकेकडून

कोणत्या आधारािर इतके भाडे आकारण्यात येत आहे ,
िाढविण्यासािी

महापाललकेमार्शत

प्रकारे

तसेच

सींस्थाींकडून

राज्यातील

िाढविण्यात

आलेले

क्रीडा

खेळाडून
ीं ा

मैदानाचे

स्पधाांचे

प्रोत्साहन

भाडे कमी

आयोजन

दे ण्यासािी

करण्यासािी

र्ासनाने महानगरपाललकेला ननदे र् दे ण्याबाबत कोणती कायशिाही केली िा
करण्यात येत आहे ,

(६) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.दे िेंद्र फडणिीस : (१), (२), (३) ि (४) मब
ींु ईतील विविध ठिकाणी
असलेल्या

बह
ुीं ई
ृ न्मब

महानगरपाललकेच्या

अखत्यारीतील

मैदानाींचे

क्रीडा

स्पधेच्या िापराकररता महानगरपाललकेच्या ठदनाींक १८/०३/२०१३ रोजीच्या
पररपत्रकाप्रमाणे एक ठदिसासािी रुपये १०००/- इतके भाडे आकारले जात होते.
तथावप,

पररपत्रकानस
ु ार,

महानगरपाललकेच्या

सदर

मैदानाींच्या

ठदनाींक

िापराकररता

२७,०००/- इतके भाडे आकारणी करण्यात येत होती.

०२/११/२०१५

एक

रोजीच्या

ठदिसासािी

रुपये

(५) ि (६) क्रक्रडा स्पधेचे आयोजन िाढविण्यासािी ि राज्यातील खेळाडून
ीं ा
प्रोत्साहन
सध
ु ारणा

दे ण्यासािी
करण्यात

पररपत्रकानस
ु ार,

सदर

आली

ठदनाींक

पररपत्रकात
असन
ू ,

बह
ींु ई
ृ न्मब

ठदनाींक

१८/०३/२०१३

महानगरपाललकेमार्शत

१९/०१/२०१८

रोजीच्या

रोजीच्या

पररपत्रकाप्रमाणे,

महानगरपाललकेच्या अखत्यारीतील मैदानाींिर क्रीडा स्पधेच्या िापराकररता एक
ठदिसासािी रुपये १०००/- इतके भाडे आकारणी करण्यात येत आहे .
-----------------
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िफपरे ड (मुांबई) येथील जाधिजी मेन्शन इमारतीच्या पुनविचिासात
म्हाडाने ननयमाांचे उल्लांघन िेल्याबाबत

*

(२)

३८३२०

श्री.किरण पािसिर,

श्री.हे मत
ां
टिले, श्री.नरें द्र

पाटील,

श्री.आनांद ठािूर, अॅड.राहुल नािेिर, श्रीमती विद्या चव्हाण : सन्माननीय
गह
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :ृ ननमाचण मां्ी पढ

(१) मब
ुीं ईतील कर्परे ड येथे इमारत क्र. ३/४४ जाधिजी मेन्र्न या उपकर

प्राप्त इमारतीचा पन
ु विशकास होत असताना म्हाडाने ननयमाींचे उल्लींघन करुन
विकासकाला डी.सी.आर ३३/६ अन्िये परिानगी ठदली असल्याचे ननदर्शनास
आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, त्यात काय
आढळून आले ि तद्नस
ु ार कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे,
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.प्रिाश महे ता : (१) नाही.
(२) प्रश्न उद्भित नाही.
(३) प्रश्न उद्भित नाही.

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

नालशि शहर पररसर तसेच जव्हार (स्ज.पालघर) तालक्
ु यातील
(३)

*

भि
ू ां पग्रमताांना नि
ु सान भरपाई दे ण्याबाबत

३८९३६ श्री.आनांद ठािूर, अॅड.राहुल नािेिर, श्री.हे मत
ां टिले, श्री.विक्रम

िाळे , श्री.नरें द्र पाटील, श्री.किरण पािसिर, श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.प्रिाश
गजलभये, श्री.सनु नल तटिरे , अॅड.ननरां जन डािखरे , अॅड.जयदे ि गायििाड,
श्री.ख्िाजा बेग, श्री.जगन्नाथ लशांदे, श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्त,

श्री.अशोि ऊफच भाई जगताप, श्रीमती हुमनबानू खललफे, श्री.आनांदराि पाटील,
श्री.रामहरी रुपनिर, डॉ.सुधीर ताांब,े श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.हररलसांग
राठोड, श्री.सभ
ु ाष झाांबड, प्रा.जोगेन्द्र ििाडे, श्री.सतेज ऊफच बांटी पाटील,
श्री.मोहनराि िदम, आकिच.अनांत गाडगीळ, डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे , श्री.रविांद्र
फाटि : सन्माननीय भि
ू ां प पन
ु िचसन मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील
काय :-
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(१)

नालर्क

र्हरापासन
ू

४०

ते

५०

क्रकलोमी्रच्या

पररघात

ठदनाींक

२५ डडसेंबर, २०१७ रोजी िा त्यासम
ु ारास ३.२ इतक्या ररश््र स्केल तीव्रतेच्या
भक
जव्हार (जज.पालघर) तालक्
ू ीं पाच्या धक्क्याींची नोंद झाली असन
ू
ु यात

ठदनाींक २ जानेिारी, २०१८ रोजी िा त्यासम
ु ारास तसेच मठहनाभरापासन
ू
भक
ू ीं पाचे धक्के िारीं िार बसत आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या धक्क्यामळ
ु े अनेक गािाींतील घराींना तडे गेले आहे त, हे ही
खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनामार्शत नक
ु सानीची पहाणी करण्यात
आली आहे काय,

(४) असल्यास, ज्या घराींचे नक
ु सान झाले आहे त्याींना र्ासनाकडून कोणती
आधथशक मदत दे ण्यात आली िा येत आहे ,

(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.सांभाजी पाटील-ननलांगेिर : (१) नालर्कपासन
ू ६४ क्रक.मी. अींतरािर ठदनाींक
२५/१२/२०१७ रोजी ३.२ ररश््र स्केल महत्ता असलेला भक
ू ीं पाचा धक्का बसला
होता. पालघर जजल््यातील जव्हार तालक्
ु यात भक
ु ीं पाचे ४ सौम्य धक्के बसले

होते. त्यापैकी ठदनाींक २५/१२/२०१७ रोजी ३.४ ि ठदनाींक ०२/०१/२०१८ रोजी
३.२ ररश््र स्केल अर्ी धक्याींच्या नतव्रतेची नोंद झाली होती.

(२) नालर्क जजल््यात अर्ी बाब नाही. जव्हार (जज.पालघर) तालक्
ु यातील
काही गािाींतील घराींना तडे गेले आहे त.
(३) होय.

(४) ज्या घराींचे नक
ु सान झाले आहे त्याींना मदत दे ण्याबाबत जजल्हाधधकारी,

पालघर याींचेकडून विभागीय आयक्
ु त, कोकण याींना ननधी मागणीचा प्रस्ताि
सादर करण्यात आला आहे .
(५) प्रश्न उद्भित नाही.

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

5

राज्यातील ्द्योधगि प्रलशषण सांमथेतील (आयटीआय) ननदे शिाांच्या
प्रलांबबत मागण्या ननिाली िाढण्याबाबत
(४)

*

३९०७० प्रा.अननल सोले, श्री.नागोराि गाणार, श्री.धगरीशचांद्र व्यास :

सन्माननीय िौशल्य वििास ि उद्योजिता मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा
करतील काय :-

(१) राज्यातील ्द्योधगक प्रलर्षण सींस्थेतील (आय्ीआय) ननदे र्काींच्या
प्रलींबबत मागण्या ननकाली काढण्याबाबत लोकप्रनतननधीींनी मा.मख्
ु यमींत्री ि

मा.कौर्ल्य विकास ि उद्योजकता मींत्री याींना माहे डडसेंबर, २०१७ मध्ये िा
त्यादरम्यान ननिेदन ठदले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त ननिेदनात केलेल्या १३ मागण्याींच्या अनष
ीं ाने र्ासनाने
ु ग
कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे ,

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

(२) ्द्योधगक प्रलर्षण सींस्थेतील ननदे र्काींच्या मागण्याींच्या अनष
ीं ाने
ु ग
ठदनाींक

१८/१२/२०१७

रोजी

नागपरू

येथे

मा.मींत्री,

कौर्ल्य

विकास

ि

उद्योजकता याींचे अध्यषतेखाली बैिक झाली. सदर बैिकीमध्ये ्द्योधगक

प्रलर्षण सींस्थेतील ननदे र्काींच्या मागण्याींसद
ीं भाशत ननयमानस
ु ार आिश्यक
कायशिाही करण्याचे ननदे र् दे ण्यात आलेले आहे त.
(३) प्रश्न उद्भित नाही.

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

िल्याण-डोंबबिली महानगरपाललिा षे्ातील २७ गािाांची मितां्
नगरपररषद मथापन िरण्याबाबत
(५)

*

३७७७२ श्री.जगन्नाथ लशांदे, श्री.धनांजय मड
ांु ,े श्री.हे मत
ां टिले, श्री.आनांद

ठािूर, अॅड.राहुल नािेिर, श्री.ख्िाजा बेग : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३२०८८ ला

हदनाांि ९ ऑगमट, २०१७ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय
मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-
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(१) कल्याण-डोंबबिली महानगरपाललकेतन
ू िगळण्यात आलेल्या २७ गािाींना
पन
ु :श्च ठदनाींक १ जून, २०१५ रोजी िा त्यासम
ु ारास अधधकृतररत्या समाविष्
करण्याबाबतचा

आदे र्

काढून

र्ासनाने

या

महानगरपाललकेत केला आहे, हे खरे आहे काय,

गािाींचा

समािेर्

उक्त

(२) असल्यास, सदरहू २७ गािाींतील नागररकाींनी मागील अनेक िषाांपासन
ू
िेळोिेळी आींदोलने करून र्ासन ननणशयास प्रखर विरोध केल्यामळ
ु े या २७
गािाींतील जनमताचा आदर करून मा.मख्
ु यमींत्री याींनी २७ गािाींची स्ितींत्र

नगरपररषद होण्यासािी र्ेरविचाराींती ठदनाींक ७ सप््ें बर, २०१५ रोजी िा
त्यासम
ु ारास निीन आदे र् काढले होते, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त आदे र्ाला ननिडणूक आयोगाने हरकत घेतल्याने तो रद्द

करण्यात येऊन मा.मख्
ु यमींत्री याींनी माहे ऑक््ोबर, २०१५ ि माहे डडसेंबर,
२०१७ मध्ये िा त्यादरम्यान या २७ गािाींची स्ितींत्र नगरपररषद स्थापन

करण्याचे कल्याण-डोंबबिली महानगरपाललका षेत्रातील कायशक्रमात घोवषत
केले होते, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, मा.मख्
ीं र अद्याप स्ितींत्र
ु यमींत्री याींच्या जाहीर घोषणेनत
नगरपररषदे बाबत

कोणतीही

कायशिाही

न

करता

सदरहू २७ गािाींपक
ै ी
१० गािाींमध्ये ग्रोथ सें्र उभारण्याच्यादृष्ीने तेथील नागररकाींना विश्िासात
न घेता अींमलबजािणी करण्याबाबत र्ासनस्तरािर प्रयत्न सरु
ु असल्याने

विभागीय आयक्
ु त, कोकण याींच्याकडे ठदनाींक २७ र्ेब्रि
ु ारी, २०१७ ि ठदनाींक

१२ एवप्रल, २०१७ रोजी िा त्यासम
ु ारास तसेच मा.मख्
ु यमींत्री याींना ठदनाींक

१८ ऑगस््, २०१७ ि ठदनाींक ६ डडसेंबर, २०१७ रोजी िा त्यासम
ु ारास लेखी
ननिेदन दे ण्यात आले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(५) असल्यास, स्थाननक नागररकाींनी त्याींना विविध अडचणी ि गैरसोय

ननमाशण होत असल्याने मा.मख्
ु यमींत्री याींचेकडे मागील २ ते ३ िषाांपासन
ू
स्ितींत्र नगरपररषदे ची सातत्याने केलेल्या मागणीनस
ु ार उक्त २७ गािाींची
स्ितींत्र नगरपररषद स्थापन करण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायशिाही केली िा
करण्यात येत आहे ,

(६) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री.दे िेंद्र फडणिीस : (१) र्ासन अधधसच
ू ना, ठदनाींक १४/०५/२०१५ अन्िये

कल्याण-डोंबबिली र्हर महानगरपाललकेच्या बह
ृ त नागरी षेत्रात ठदनाींक
०१ जून, २०१५ पासन
ू २७ गािाींचा समािेर् करण्यात आला आहे .

(२) ि (३) ठदनाींक ०७ सप््ें बर, २०१५ रोजी उक्त २७ गािाींसािी नगरपररषद
गठित करण्यासािी प्रारूप अधधसच
ू नेचा मसद
ू ा प्रलसध्द केला आहे .

सदर २७ गािाींची नगरपररषद स्थापन करण्यासािी प्राप्त हरकती ि

सच
ू नाींिर विभागीय आयक्
ु त, कोकण विभाग याींचे स्तरािर कायशिाही सरू
ु आहे .

(४) ि (५) २७ गािाींच्या अधधसधू चत षेत्रामधील कल्याण ि अींबरनाथ
तालक्
ु यातील १० गािाींमधील सम
ु ारे १०८९ हेक््र या ग्रोथ सें्रच्या षेत्रासािी

मब
ुीं ई महानगर प्रदे र् विकास प्राधधकरणाची “विर्ेष ननयोजन प्राधधकरण”
म्हणून ननयक्
ु ती करण्यात आलेली आहे .

सिश पषीय यि
ु ा मोचाश कल्याण याींनी ठदनाींक २७/०२/२०१७ ि

१२/०४/२०१७ च्या पत्रान्िये र्ासन अधधसच
ू ना ठदनाींक ०७/०९/२०१५ नस
ु ार
नागररकाींच्या प्राप्त झालेल्या हरकती ि सच
ू नाींची प्रक्रक्रया सरू
ु करण्याचे
ननिेदन ठदले आहे .

उपरोक्त नमद
ू २७ गािाींची नगरपररषद स्थापन करण्यासािी प्राप्त

हरकती ि सच
ू नाींिर विभागीय आयक्
ु त, कोकण विभाग याींचेस्तरािर कायशिाही
सरू
ु आहे .

विभागीय

आयक्
ु त,

कोकण

विभाग

याींचेकडून

अहिाल

झालेनत
ीं र र्ासनस्तरािरून पढ
ु ील आिश्यक कायशिाही करण्यात येईल.
(६) प्रश्न उद्भित नाही.

प्राप्त

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

राज्यातील सायबर गुन्हयाांना आळा घालण्याबाबत
(६)

*

३७७५६ श्री.सतेज ऊफच बांटी पाटील, श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपसे,

अॅड.जयदे ि गायििाड, श्री.किरण पािसिर, श्री.हे मत
ां टिले, श्री.नरें द्र पाटील,
श्री.आनांद ठािूर, अॅड.राहुल नािेिर, श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.पररणय फुिे,
श्री.अशोि ऊफच भाई जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर, श्रीमती हुमनबानू खललफे :
सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-
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(१) राज्यातील गन्
ु हे गारीच्या सन २०१६ च्या अहिालानस
ु ार २३८० सायबर
गन्
ु हे घडल्याची बाब ननदर्शनास आली असन
ू सिाशधधक गन्
ु हे मब
ुीं ई, पण
ु े ि
्रीं गाबाद या र्हरात घडले आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, गेल्या काही िषाांमध्ये नोंद झालेल्या सायबर गन्
ै ी
ु ्याींपक
अनतर्य अल्प म्हणजे १ ्क्क्यापेषाही कमी गन्ु ्याींमध्ये आरोपीींना लर्षा
झाली आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, राज्यात सायबर गन्
सायबर
ु हयाींचे प्रमाण िाढले असन
ू

गन्
ु हयाींना आळा घालण्यासािी र्ासनाने कोणते धोरण आखले आहे ि
तद्नस
ु ार कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.दे िेंद्र फडणिीस : (१) होय, हे खरे आहे . सदरहू माठहती महाराषरातील
गन्
ु हे , सन २०१६ या िावषशक पस्
ु तकात प्रलसद्ध करण्यात आली आहे .
(२) हे खरे नाही. सन २०१२ ते २०१७ या िषाशत दाखल गन्
ु ्याींचे आणण
दोषलसद्धीचे तपर्ील पढ
ु ीलप्रमाणे आहे .

No. of
Acquittals

No. of
Detected % of
No. of
cases
Year
cases detection accused
registered
arrested

Trials
completed
No. of cases
convicted

Cyber crime registered under I.T. Act, 2000, I.T. Act read with IPC & Special Law
Cases
Disposal by Court

Conviction %

2012

561

351

62.57

407

40

8

32

20.00

2013
2014
2015
2016
2017

907
1879
2195
2380
4035

562
786
777
791
1037

61.96
41.83
35.40
33.24
25.70

603
942
825
1009
1367

52
59
54
17
12

10
15
22
4
2

42
44
32
13
10

19.23
25.42
40.74
23.53
16.67

(३) राज्यात सायबर गन्
ु ्याींना आळा घालण्यासािी “महाराषर सायबर सरु षा

प्रकल्प” राबविण्यात येत आहे . र्ासनाने विर्ेष पोलीस महाननरीषक, सायबर,
मब
ुीं ई याींचे अधधपत्याखाली स्ितींत्र यींत्रणा ननमाशण करण्यात आली आहे .
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प्रकल्पाच्या प्रथम ्प्प्यात राज्यातील सिश जजल्हा/आयक्
ु तालयात लमळून ४७
ठिकाणी सायबर लॅ ब कायाशजन्ित करण्यात आल्या आहे त. सदर सायबर लॅ ब
याींना तपासणीसािी आधनु नक यींत्रसामग्र
ु ी परु विण्यात येत आहे . सायबर

गन्
ु ्याींची उकल ि सायबर तींत्रज्ञानाची तींत्रज्ञानाबाबत १३८ अधधकाऱयाींना
प्रलर्षण दे ण्यात आले आहे .
(४) प्रश्न उद्भित नाही.

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

परभणी शहरातील िाढीि पाणीपरु िठा योजनेतील गैरव्यिहाराची
चौिशी िरण्याबाबत

(७)

*

३८४७६ श्री.अब्दल्
ांु ,े श्री.सनतश चव्हाण,
ु लाखान दरु ाचणी, श्री.धनांजय मड

श्री.अमरलसांह पांडडत : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील
काय :-

(१) परभणी र्हराच्या िाढीि पाणीपरु ििा योजनेतील विविध गैरप्रकारास ि
अननयलमततेस

जबाबदार

असणाऱया

अधधकारी/कमशचारी

याींची

विभागीय

चौकर्ी, यींत्रणा ि कींत्रा्दार याींच्याविरूध्द कायशिाही करण्याबाबत आयक्
ु त,

परभणी महानगरपाललका याींना पाणीपरु ििा विभागाचे सहसधचि श्री.जाधि
याींनी माहे जुल,ै २०१७ मध्ये िा त्यादरम्यान आदे लर्त केले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सहसधचि याींनी ठदलेल्या आदे र्ाप्रमाणे आयक्
ु त, परभणी
महानगरपाललका याींनी चौकर्ी करुन पाणीपरु ििा योजनेत गैरप्रकार करणाऱया
अधधकारी/कमशचारी, यींत्रणा ि कींत्रा्दार याींचेविरूध्द कोणती कारिाई केली िा
करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.दे िेंद्र फडणिीस : (१) केंद्र र्ासनाच्या यआ
ु यडीएसएसएम्ी योजनेंतगशत
परभणी र्हरासािी िाढीि पाणीपरु ििा प्रकल्पाचे काम प्रगतीपथािर आहे .

सदर प्रकल्पाबाबत लोकप्रनतननधीींकडून प्राप्त तक्रारीच्या अनष
ीं ाने
ु ग

महाराषर जीिन प्राधधकरणास चौकर्ी करण्याच्या सच
ू ना दे ण्यात आल्या होत्या.
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त्यानस
ु ार महाराषर जीिन प्राधधकरणाने सादर केलेल्या चौकर्ी

अहिालानस
ु ार

प्रकल्पातील

अननयलमततेच्या

अनष
ीं ाने
ु ग

त्यास

जबाबदार

अधधकारी/कमशचारी याींची विभागीय चौकर्ी करण्याच्या सच
ू ना जुल,ै २०१७
मध्ये आयक्
ु त तथा सींचालक नगरपररषद प्रर्ासन सींचालनालय याींना दे ण्यात
आल्या आहे त.

तसेच पण
ू श झालेल्या कामाची जलदाब चाचणी सींबधीं धत कींत्रा्ादाराच्या

खचाशतन
ू पण
ू श करण्याच्या सच
ू ना परभणी महानगरपाललकेस दे ण्यात आल्या
आहे त.

(२) ि (३) सदर प्रकल्पातील अननयलमततेस जबाबदार अधधकारी/कमशचारी

याींच्या विभागीय चौकर्ीबाबत नगरपररषद प्रर्ासन सींचालनालयाने आिश्यक
अलभलेख परभणी महानगरपाललकेकडून उपलब्ध करुन घेतले असन
ू दोषारोप
ननजश्चतीची कायशिाही सींचालनालयाकडून करण्यात येत आहे .

तसेच झालेल्या कामाची जलदाब चाचणी कींत्रा्दाराकडून करुन

घेण्याची कायशिाही परभणी महानगरपाललकेकडून करण्यात येत आहे .
-----------------

राज्यातील ्द्योधगि प्रलशषण सांमथाांमध्ये लशषण घेणाऱ्या
विद्यार्थयाांच्या विद्यािेतनात िाढ िरण्याबाबत
(८)

*

३८१७० श्री.विक्रम िाळे , श्री.सनतश चव्हाण, श्री.दत्ता्य सािांत,

डॉ.सध
ु ीर ताांबे, श्री.अमरलसांह पांडडत, श्री.बाळाराम पाटील, श्री.आनांदराि पाटील,
श्री.श्रीिाांत दे शपाांडे : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३५१२९ ला हदनाांि २० डडसेंबर,

२०१७ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय िौशल्य वििास ि
उद्योजिता मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील ्द्योधगक प्रलर्षण सींस्थाींमध्ये (आय.्ी.आय.) लर्षण

घेणाऱया विद्यार्थयाांना गत अनेक िषाांपासन
ू केिळ रुपये चाळीस विद्यािेतन
दे ण्यात येत आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सध्याच्या महागाईच्या काळात सदर विद्यािेतन अनतअल्प
असल्याने विद्यार्थयाांकडून विद्यािेतनात िाढ करण्याची मागणी होत आहे, हे
ही खरे आहे काय,
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(३)

असल्यास,

सदर

मागणीच्या

अनष
ीं ाने
ु ग

र्ासनस्तरािर

विचाराधीन

असलेल्या प्रस्तािािर र्ासनाचा विचार पण
ू श झाला आहे काय,

(४) असल्यास, प्रस्तत
ू प्रकरणी र्ासनाने कोणती कायशिाही केली िा करण्यात
येत आहे,

(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.सांभाजी पाटील-ननलांगेिर : (१) ्द्योधगक प्रलर्षण सींस्थाींतील एकूण
प्रलर्षणार्थयाांपक
ै ी आधथशकदृष्या मागास असलेल्या प्रलर्षणार्थयाांना दरमहा

रुपये ४०/- तसेच मागासिगीय प्रलर्षणार्थयाांना दरमहा रुपये ६०/- याप्रमाणे
विद्यािेतन दे ण्यात येत.े
(२) हे खरे आहे .

(३), (४) ि (५) ्द्योधगक प्रलर्षण सींस्थाींतील एकूण प्रलर्षणार्थयाांपक
ै ी
आधथशकदृष्या मागास असलेल्या प्रलर्षणार्थयाांना दरमहा रुपये ४०/- तसेच

मागासिगीय प्रलर्षणार्थयाांना दरमहा रुपये ६०/- याप्रमाणे दे ण्यात येत
असलेल्या

विद्यािेतनात

विचाराधीन आहे .

िाढ

करण्याचा

प्रस्ताि

अद्यावप

र्ासनाच्या

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

अांधेरी (मांब
ु ई) येथील एस.आर.ए सहिारी गह
ृ ननमाचण सांमथेतील
सदमयाांना वििासिािडून धमिाविले जात असल्याबाबत

(९)

*

३८५४७ प्रा.जोगेन्द्र ििाडे, श्री.प्रविण दरे िर, श्री.नागोराि गाणार,

श्री.विजय ऊफच भाई धगरिर, श्री.धगरीशचांद्र व्यास : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी
पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मब
ुीं ई उपनगरातील अींधेरी येथील अण्णानगर, लर्िर्क्ती, विठ्ठल
् रुजक्मणी
आणण अींधेरी कासमनगर या सोसायटयाींच्या पन
ु विशकासासािी मे.के.एस.
चमणकर

ि

भागीदार

एल.अॅण्ड.्ी

कींपनीची

एस.आर.ए

प्रकल्पाींतगशत

सन १९९९ ननयक्
ु ती करण्यात आली होती, परीं तू ठदलेल्या मद
ु तीत सभासदाींना
घरे उपलब्ध करुन दे ण्यास मे.के.एस.चमणकर अपयर्ी िरल्याने चमणकर ि

एल.अॅण्ड.्ी कींपनीला या प्रकल्पातन
ू ह्विण्यात आल्याने उपरोक्त सहकारी

गह
ॅ ड.्ी
ृ ननमाशण सींस्थेतील सदस्याींना ि स्थाननक झोपडपट्टीिालसयाींना एल.अण्
कींपनीला

विकासक

म्हणन
ू

ननिडण्यासािी

काही

गड
ुीं ाींकडून

विविध
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आलमषाबरोबर धमक्याही ठदला जात असल्याची तक्रार मा.मख्
ींु ई
ु यमींत्री ि मब
पोलीस आयक्
ु त याींच्याकडे ठदनाींक १ जानेिारी, २०१८ रोजी िा त्यासम
ु ारास
केली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उपरोक्त तक्रारीनस
ु ार र्ासनाने चौकर्ी करुन अर्ा घ्नाींना
िेळीच आळा घालण्यासािी दोन्ही कींपन्याींचे राज्यातील प्रकल्प त्िरीत बींद

करुन अन्य कींपन्याींना दे ण्याबाबत काय कायशिाही केली िा करण्यात येत
आहे,

(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.दे िेंद्र फडणिीस : (१) ि (२) प्रस्तत
ु प्रकरणी अींधेरी अण्णानगर लर्िर्क्ती

(एस.आर.ए.) सहकारी गह
ृ ननमाशण सींस्था मयाशठदत या सींस्थेचे अध्यष ि
सधचि याींचा ठदनाींक २९/१२/२०१७ चा तक्रार अजश पोलीस आयक्
ु त, बह
ुीं ई
ृ न्मब
याींच्या कायाशलयास प्राप्त झालेला आहे .

सदर तक्रार अजाशतील अजशदार ि विरोधक याींच्यात एस.आर.ए. च्या

सींबध
ीं ाने िाद असन
ू सदर ठिकाणी कोणत्याही प्रकारचा कायदा ि सव्ु यिस्थेचा
प्रश्न ननमाशण होिू नये म्हणन
ू अजशदार ि विरोधक याींना अींबोली पोलीस िाणे

येथे बोलािन
ू िारीं िार लम्ीींग घेण्यात आलेल्या आहे त. तसेच विभागामध्ये

कायदा ि सव्ु यिस्थेचा प्रश्न ननमाशण होिू नये ि र्ाींतता अबाधधत रहािी
याकरीता अजशदार ि विरोधकाींना र्ौ.प्र.सीं. १९७३ चे कलम १४९ अन्िये

र्ाींततेचा भींग न करण्याबाबत नो्ीसा दे ण्यात आलेल्या आहे त. त्याचप्रमाणे,

सदर भागात पोललसाींची गस्त िाढिण्यात आलेली आहे . तसेच, अजशदार याींना
धमकी दे णेप्रकरणी अींबोली पोलीस िाणे येथे ठदनाींक ०५/०१/२०१८ रोजी

अदखलपात्र गन्
ु हा नोंद क्र. ४९/२०१८, भा.दीं .वि. कलम ५०४, ५०६, अन्िये
नोंद करण्यात आला आहे .

महाराषर झोपडपट्टी (स.ु नन. आणण प.ु ) अधधननयम, १९७१ मधील कलम

१३ (२) अींतगशत सदर विकासकाची ननयक्
ु ती झोपडपट्टी पन
ु िशसन प्राधधकरणाने
रद्द

केली

आहे .

लर्खर

तक्रार

ननिारण

सलमतीने

मख्
ु य

कायशकारी

अधधकारी/झोपप्र
ु ा याींचे विकासक ननयक्
ु ती रद्द बाबतचे आदे र् कायम केले
आहे . विकासकाने सदर आदे र्ाच्या विरोधात मा.उच्च न्यायालय, मब
ुीं ई येथे
दािा दाखल केला असन
ू सदर प्रकरण न्यायप्रविषि आहे .
(३) प्रश्न उद्भित नाही.

-----------------
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उल्हासनगर येथील डस्म्पांग ग्राऊांडमध्ये िारां िार
(१०)

*

आग लागत असल्याबाबत
३८८४१ अॅड.ननरां जन डािखरे , श्री.नरें द्र पाटील, श्री.धनांजय मड
ुां ,े

श्री.किरण पािसिर, श्री.हे मत
ां टिले : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा
खल
ु ासा करतील काय :-

(१) उल्हासनगर येथील कॅम्प नींबर पाच पररसरात असलेल्या आकार् कॉलनी
पररसरातील

डजम्पींग

ग्राऊींडमध्ये

ठदनाींक

२३

डडसेंबर,

२०१६

रोजी

िा

त्यासम
ु ारास आग लागन
ू त्यातन
ू ननघणाऱया धरु ामळ
ु े पररसरातील नागररकाींना
श्िसनाचा

त्रास

झाल्याच्या

तक्रारी

नागररकाींनी

आयक्
ु त,

उल्हासनगर

महानगरपाललका ि स्थाननक जजल्हा आरोग्य अधधकारी याींचेकडे केल्या
असल्याचे माहे डडसेंबर, २०१७ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदर्शनास आले आहे , हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उल्हासनगर ि अींबरनाथ येथील कारखान्याींमधन
ू ननघणारा
कागदी कचरा दे खील या डजम्पींग ग्राऊींडमध्ये ्ाकण्यात येत असन
ू त्यामळ
ु े

िारीं िार आग लागण्याचे प्रमाण िाढत असल्याचे माहे डडसेंबर, २०१७ मध्ये िा
त्यादरम्यान ननदर्शनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, त्यात काय
आढळून आले ि तद्नस
ु ार कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.दे िेंद्र फडणिीस : (१) उल्हासनगर येथील कॅम्प नींबर पाच पररसरात
दग
ां ी ि धूर येत असल्याने तेथील खडी मर्ीन भख
ु ध
ू ींडािर घनकचरा

्ाकण्यास बींदी करण्याची मागणी स्थाननक नागररक ि विविध राजकीय
पषाींनी लेखी ननिेदने ि मोचाशद्िारे केली होती ही िस्तजु स्थती आहे .

(२) सदर डजम्पींग ग्राऊींडिर उल्हासनगर महानगरपाललका षेत्रातील घनकचरा
्ाकण्यात येत असन
ू , सदर ठिकाणी तापमान िाढीमळ
ु े तरु ळक प्रमाणात
आगी लागतात, हे खरे आहे.

(३) सदर प्रकरणी उल्हासनगर महानगरपाललकेमार्शत चौकर्ी करण्यात
आलेली नाही.

(४) प्रश्न उद्भित नाही.
-------------------------------------------------
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सोलापूर महानगरपाललिेच्या रुग्णालयात डॉक्टर ि अन्य
महत्वाची पदे ररक्त असल्याबाबत

(११)

*

३८८८१ श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपसे :

सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) सोलापरू महानगरपाललकेच्या रुग्णालयात डॉक््र ि अन्य महत्वाची १७५
पदे ररक्त असल्याने रुग्णाींना आरोग्य सेिा िेळेिर ि ननयलमत लमळत

नसल्याने रुग्णाींमध्ये असींतोष पसरला असन
ू ही महानगरपाललका ररक्त जागा
भरण्यास

्ाळा्ाळ

करीत

असल्याचे

माहे

जानेिारी, २०१८ मध्ये िा

त्यादरम्यान ननदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, डॉक््र ि अन्य ररक्त असलेली पदे भरण्याबाबत तसेच ररक्त
पदे

भरण्यास

्ाळा्ाळ

करणाऱया

सींबधीं धत

दोषी

महानगरपाललका

अधधकारी/कमशचारी याींचेिर कारिाई करण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायशिाही
केली िा करण्यात येत आहे,

(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.दे िेंद्र

फडणिीस

:

(१)

सोलापरू

महानगरपाललकेच्या

अधधपत्याखाली

१३ दिाखाने (र्क्त बाहय रुग्ण विभाग), ८ प्रसत
ू ीगह
ृ े , १४ नागरी प्राथलमक
आरोग्य केंद्र (UPHC) ि १ सींसगशजन्य रोगाचे रुग्णालय (IDH) आहे .
त्यामध्ये महत्िाच्या पदाींिरील मींजूर पदे , भरलेली पदे ि ररक्त पदाींचा
तपर्ील खालीलप्रमाणे आहे :पद

मींजरू पदे भरलेली पदे

ररक्त पदे

िैद्यक्रकय अधधकारी

६०

४२

१८

लमडिाईर् (ANM)

१४६

१०४

४२

स््ार् नसश

२२

२२

--

मेरन

१०

९

१

र्ामाशलसस््

४३

२९

१४

लॅ ब ्े जक्नलर्यन

१२

१२

--

एकूण

२९३

२१८

७५
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िर नमद
ै ी २१८ पदे भरण्यात आली असन
ू केल्याप्रमाणे २९३ पदाींपक
ू

महानगरपाललका

षेत्रातील

नागररकाींना

सिश

सवु िधा

समाधानकारकपणे

परु विण्यात येत असन
ू रुग्णाींची कोणतीही गैरसोय होणार नाही, याची दषता
घेण्यात येत असल्याचे महानगरपाललकेने कळविले आहे.
(२) प्रश्न उद्भित नाही.
(३) प्रश्न उद्भित नाही.

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

राज्यातील धमाचदाय रुग्णालये गरीब रुग्णाांना
(१२)

*

रणवपसे,

उपचार नािारत असल्याबाबत
३९०२३ आकिच.अनांत गाडगीळ, श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.शरद
श्री.सांजय

दत्त,

श्री.अशोि

ऊफच

भाई

जगताप,

अॅड.जयदे ि

गायििाड, श्री.नरें द्र पाटील, श्री.हे मत
ां टिले, श्री.सनु नल तटिरे , श्री.धनांजय
मड
ुां ,े

श्री.किरण

पािसिर,

श्री.जयिांतराि

जाधि,

अॅड.ननरां जन

डािखरे ,

श्री.अमरलसांह पांडडत, श्री.जगन्नाथ लशांदे, श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.आनांद

ठािूर, अॅड.राहुल नािेिर, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.रामहरी रुपनिर, डॉ.सध
ु ीर
ताांबे : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मब
ुीं ईतील पींचताराींक्रकत धमाशदाय रुग्णालयाींनी त्याींच्याकडे असलेल्या

खा्ाींपक
ै ी १० ्क्के खा्ा गरीब रुग्णाींिर मोर्त उपचारासािी राखीि

िे िण्याचे आदे र् मा.उच्च न्यायालयाने ठदले असन
ू तद्नींतरही काही मोिया
रुग्णालयाींकडून गरीब रुग्णाींिर मोर्त उपचार करण्यास ्ाळा्ाळ केली जात
आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, मा.उच्च न्यायालयाच्या आदे र्ाप्रमाणे क्रकती रुग्णालये अर्ा
सेिा परु वितात ि या सेिा न परु विणाऱया क्रकती रुग्णालयाींिर आतापयांत
कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे ,

(३) असल्यास, गरीब रुग्ण उपचारापासन
ू िींधचत राहू नयेत तसेच त्याींना
चाींगल्या आरोग्य सवु िधा लमळाव्यात म्हणून “धमाशदाय रुग्णालय गरीब

रुग्णाींच्या दारी” हा उपक्रम राबविण्याची बाब र्ासनाच्या विचाराधीन असन
ू
र्हरी ि ग्रामीण भागातील रुग्णाींना सदरील उपक्रमाचा लाभ लमळण्याबाबत
र्ासनाने कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
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(४) असल्यास, राज्यातील धमाशदाय रुग्णालयातील ररक्त खा्ाींची माठहती
“डडजी्ल

डडस्प्ले”

द्िारे

लमळणार

असल्याचे

मा.सािशजननक

आरोग्य

राज्यमींत्री याींनी सन २०१७ च्या ठहिाळी अधधिेर्नात जाठहर केले असन
ू
याबाबत र्ासनाने कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे ,

(५) असल्यास, पण
ु े येथील धमाशदाय रुग्णालयामध्ये रुग्णाींिरील उपचारासािी

राखीि असलेली सींपण
ू श रक्कम सींपल्याचे माहे डडसेंबर, २०१७ मध्ये िा
त्यादरम्यान ननदर्शनास आले असन
ू उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करून

गरीब रुग्णाींना धमाशदाय रुग्णालयात आरोग्य सेिा पण
ू श षमतेने लमळािी
म्हणन
ू कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे,
(६) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.दे िेंद्र फडणिीस : (१) होय. मा.उच्च न्यायालयाने ननधशन ि दब
श
ु ल
घ्काींतील रुग्णाींसािी खा्ा आरक्षषत िे िण्याचे आदे र् ठदले आहे त. त्यानस
ु ार
राज्यातील धमाशदाय रुग्णालये सिशसाधारणपणे सदर योजनेची अींमलबजािणी
करतात असे धमाशदाय आयक्
ु त कायाशलयाचे ननरीषण आहे . तथावप, काही

धमाशदाय रुग्णालये ननधशन ि दब
श घ्काींतील रुग्णाींना आरक्षषत खा्ाींिर
ु ल
उपचार दे ण्याबाबत ्ाळा्ाळ करतात, अर्ा तक्रारी प्राप्त झाल्या आहे त.

(२) सद्य:जस्थतीत बह
ुीं ई षेत्रातील ७४ धमाशदाय रुग्णालये मा.उच्च
ृ न्मब
न्यायालयीन

योजनेची

अींमलबजािणी

करतात.

सदर

योजनेच्या

अींमलबजािणीत कसरू केल्याचे ननदर्शनास आल्यामळ
ु े बह
ुीं ई षेत्रातील
ृ न्मब

दोन रुग्णालयाविरुद्ध र्ौजदारी प्रकरण दाखल करण्यात आले आहे . तसेच,
९ रुग्णालयाींना र्ासकीय विभाग/प्राधधकरणाींमार्शत प्रदान करण्यात आलेल्या

सोयी सवु िधा काढून घेण्यात आल्या असन
ू , अन्य २ रुग्णालयाींच्या सोयी
सवु िधा काढून घेण्याचा प्रस्ताि र्ासनमान्यतेसािी सादर करण्यात आलेला

आहे . त्याचप्रमाणे, ६ रुग्णालयाींना कारणे दाखिा नो्ीस बजािण्यात आल्या
असन
ू , १२ रुग्णालयाींना ताकीद दे ण्यात आलेली आहे .

(३) गरीब रुग्ण उपचारापासन
िींधचत राहू नयेत तसेच त्याींना चाींगल्या
ू
आरोग्य सवु िधा लमळाव्यात म्हणून धमाशदाय आयक्
ु त कायाशलयामार्शत
“धमाशदाय रुग्णालये गरीब रुग्णाींच्या दारी” हा उपक्रम मब
ींु ई ि िाणे येथे

र्ननिार ठदनाींक ०४/११/२०१७ रोजी आयोजजत करण्यात आला होता. त्यािेळी
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मब
ींु ई ि िाणे येथील धमाशदाय रुग्णालयाींमार्शत एकाच ठदिर्ी सम
ु ारे अकरा
हजार गरीब रुग्णाींची तपासणी करण्यात आलेली आहे . तसेच उिशरीत

महाराषरात र्ननिार, ठदनाींक ०३/१२/२०१७ रोजी सम
ु ारे ५६ हजार गरीब

रुग्णाींची तपासणी करण्यात आलेली आहे . तसेच काही जजल््यात राबविलेल्या
अनतररक्त

अलभयानात,

विर्ेष

करुन

आठदिासी

विभागातील

१५ हजार गरीब रुग्णाींची तपासणी करण्यात आलेली आहे .

साधारण

(४) राज्यातील धमाशदाय रुग्णालयातील ररक्त खा्ाींची माठहती “डडजी्ल
डडस्प्ले” द्िारे लमळणार असल्याचे मा.सािशजननक आरोग्य राज्यमींत्री याींनी

सन २०१७ च्या ठहिाळी अधधिेर्नात जाहीर केले असल्याबाबत कोणतेही
आश्िासन अथिा अन्य कोणतीही कागदपत्रे सािशजननक आरोग्य विभागास

सींसदीय कायश विभागाकडून प्राप्त झालेली नसल्याचे सािशजननक आरोग्य
विभागाने

या

विभागास

कळविले

आहे .

तथावप,

मब
ुीं ईतील

धमाशदाय

रुग्णालयातील ननधशन ि दब
श
घ्कातील रुग्णाींसािी उपलब्ध खा्ाींची
ु ल
माठहती महानगरपाललका ि र्ासकीय रुग्णालयात येणाऱया रुग्णाींना उपलब्ध

व्हािी यादृष्ीने पथदर्ी प्रकल्प म्हणून मब
ुीं ईतील (१) सें् जॉजश रुग्णालय,
(२)

लोकमान्य

ठ्ळक

महानगरपाललका

सिशसाधारण

रुग्णालय

(सायन

हॉजस्प्ल), (३) के.ई.एम. रुग्णालय, (४) बी िाय एल नायर हॉस्पी्ल ि
(५) सर जे.जे. हॉस्पी्ल या प्रमख
५ महानगरपाललका ि र्ासकीय
ु
रुग्णालयात स्मा्श ठ्व्ही स्थापन करण्यात आलेले आहे त.

(५) मा.उच्च न्यायालयाने मींजूर केलेल्या योजनेतील तरतद
ु ीनस
ु ार, प्रत्येक

धमाशदाय रुग्णालयाने सिश रुग्णाींच्या दे यकाींच्या दोन ्क्के रक्कम (ननधशन
रुग्ण ि दब
श
घ्कातील रुग्ण याींची दे यके िगळून) प्रत्येक मठहन्याला
ु ल
प्रत्यषात ननधशन रुग्ण खात्यामध्ये जमा करािी असे बींधनकारक आहे .

त्यानस
ु ार पण
ु े जजल््यातील सिश धमाशदाय रुग्णालये दोन ्क्के रक्कम गरीब
रुग्ण ननधीत जमा करुन खचश करीत आहे त. त्यानस
ु ार ठदनाींक ०१ जानेिारी,

२०१७ ते ३१ डडसेंबर, २०१७ या कालािधीत पण
ु े जजल््यातील धमाशदाय

रुग्णालयाींच्या ननधशन रुग्ण ननधी खात्यात रुपये ४१,०६,०३,७०४/- (रुपये
एक्केचाळीस को्ी सहा लाख तीन हजार सातर्े चार) जमा झाले असन
ू ,

सदर रुग्णालयाींनी प्रत्यषात उपरोक्त कालािधीत रुपये ६०,९३,६३,२४८/(रुपये साि को्ी त्र्यान्नऊ लाख त्रेसषि हजार दोनर्े अठ्ठे चाळीस र्क्त)
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इतकी रक्कम खचश केली आहे . त्यामळ
ु े बहुताींर् धमाशदाय रुग्णालयाच्या
आय.पी.एर् खात्यातील रक्कम माहे डडसेंबर, २०१७ अखेर सींपलेली होती.
तथावप, परीं तु सदरील आय.पी.एर्. खात्यामध्ये ननयमानस
ु ार पन्
ु हा रक्कम
जमा होत असल्यामळ
ु े गरीब रुग्णाींिर योजनेतील तरतद
ु ीनस
ु ार मोर्त ि
सिलतीच्या दरात उपचाराच्या योजनेत खींड पडलेला नाही.
(६) प्रश्न उद्भित नाही.

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

नागपरू येथील लमहान प्रिल्पामधील जमीन पतांजली उद्योग
(१३)

*

समह
ु ास अल्पदरात हदल्याबाबत

३७७७८ श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊफच भाई

जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर, श्रीमती हुमनबानू खललफे : ताराांकित प्रश्न
क्रमाांि ३६०४५ ला हदनाांि २० डडसेंबर, २०१७ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या
सांदभाचत सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नागपरू येथील लमहान प्रकल्पामधील रामदे ि बाबा याींच्या र्ुड पाकशसािी

६०० को्ी रुपयाींची जमीन अल्पदरात ठदली असन
येथील एक एकर
ू

जलमनीचे दर १०० को्ी असताना रामदे ि बाबा याींना रुपये २५ लाख प्रती
एकर या दराने जमीन ठदली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, ्दयोधगक प्रकल्पासािी सींपाठदत करण्यात आलेल्या जलमनी

िषाशनि
ु षे र्हरात िापराविना पडून असल्याने अर्ा जलमनीचा योग्य िापर

करुन घेण्यासािी ननजश्चत असे धोरण िरिन
जलमनी ताब्यात घेण्याचा
ू

ननणशय र्ासनाने माहे जानेिारी, २०१८ मध्ये िा त्यादरम्यान घेण्यात आला
आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त र्ुड पाकशसािी अल्पदरात ठदलेल्या जलमनीिर
सदरील प्रकल्प अजन
ू ही उभारण्यात आला नाही, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उक्त प्रकल्पाद्िारे विदभाशत रोजगार उपलब्ध होत नसल्यामळ
ु े

रामदे ि बाबा याींनी ठदलेली जमीन र्ासनाच्या निीन धोरणानस
ु ार ताब्यात
घेण्याबाबत कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री.दे िेंद्र फडणिीस : (१) नागपरू येथील लमहान प्रकल्पामधील जलमनीचे दर
प्रनत एकर दर १०० को्ी रुपये असल्याची बाब खरी नाही. पतींजली उद्योग

समह
ु ास र्ूड पाकशसािी ननविदा प्रक्रक्रयेचा अिलींब करुन जमीन वितरीत
करण्यात आली आहे .

(२), (३) ि (४) पतींजली उद्योग समह
ू ामार्शत सदर जागेिर प्रकल्प

उभारणीची कायशिाही सरु
ु आहे . त्यामळ
ु े , सदर जमीन परत घेण्याचा प्रश्न
उद्भित नाही.

(५) प्रश्न उद्भित नाही.

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

पुणे येथे आांतरराष्ट्रीय विमानतळ उभारण्याबाबत
(१४)

*

३७७७५ श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि ऊफच भाई

जगताप, श्रीमती हुमनबानू खललफे, श्री.आनांदराि पाटील, डॉ.सध
ु ीर ताांबे,
श्री.जनादच न चाांदरू िर, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सभ
ु ाष झाांबड, श्री.अमरनाथ
राजूरिर, श्री.हररलसांग राठोड, प्रा.जोगेन्द्र ििाडे, श्री.सतेज ऊफच बांटी पाटील,

श्री.मोहनराि िदम, आकिच.अनांत गाडगीळ : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३०९८७

ला हदनाांि २ ऑगमट, २०१७ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय
मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पण
ु े येथे आींतरराषरीय विमानतळ उभारण्यासािी योग्य जागेची ननिड
करण्याकररता राज्य र्ासन ि भारतीय विमान प्राधधकरण याींचेमार्शत ठदनाींक
११

सप््ें बर,

२०१६

रोजी

िा

त्यासम
ु ारास

पण
ु े

जजल््यातील

विविध

ठिकाणच्या जागाींची पाहणी करण्यात आली असन
ू त्यापैकी मज
ुीं ेिाडी-पारगाि

मेमाणे (site 9A) (ता.परु ीं दर, जज.पण
ु े) येथील ठिकाण विमानतळासािी योग्य
असल्याचे मत नोंदविण्यात आले असन
ू त्याबाबतचा अहिाल राज्य र्ासनास
सादर केला आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, ननविदा प्रक्रक्रया पण
ू श करणे आणण “Detailed Techno
Economic Feasibility Study” बाबतच्या कायशिाहीसािी उपाध्यष तथा
व्यिस्थापकीय
अध्यषतेखाली

सींचालक,
ताींबत्रक

महाराषर

सल्लागार

विमानतळ
सलमती

विकास

कींपनी

Technical

याींच्या

Advisory
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Committee

नेमण्यात

आली

असन
ू

या

सलमतीत

लसडको,

भारतीय

विमानपत्तन प्राधधकरण, लमहान इींडडया लल. ि महाराषर विमानतळ विकास
कींपनीचे प्रनतननधी सदस्य आहे त ि सदर सलमतीच्या अहिालानस
ु ार पढ
ु ील
कायशिाही करण्यात येणार आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त सलमतीचा अहिाल प्राप्त झाला आहे काय, त्याचे स्िरुप
काय आहे ि त्यािर कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे,

(४) असल्यास, उक्त सलमतीचा अहिाल प्राप्त होण्यास क्रकती कालािधी
लागणे अपेक्षषत आहे,

(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.दे िेंद्र फडणिीस : (१) होय.
(२) होय.

(३) ि (४) ताींबत्रक सल्लागार सलमतीच्या लर्र्ारर्ीनस
ु ार Detailed Techno

Economic Feasibility Study (TEFS) करण्याकररता Dorsch Holding
GmbH, Germany याींची माचश, २०१७ मध्ये सल्लागार म्हणून ननयक्
ु ती

करण्यात आली आहे . या सल्लागाराचे काम प्रगतीपथािर असन
ू TEFS
अहिाल जुल,ै २०१८ पयांत लमळणे अपेक्षषत आहे .
(५) प्रश्न उद्भित नाही.

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

नागपरू शहरातील लसटी बससेिेच्या उत्पन्निाढीसाठी
उपाययोजना िरण्याबाबत

(१५)

*

३७७०९ श्री.प्रिाश गजलभये : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा

खल
ु ासा करतील काय :-

(१) नागपरू र्हरात महानगरपाललकेतर्े ३०० पेषा जास्त लस्ी बसेस
रस्त्यािर धाित आहे त, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

या

लस्ी

बसेसच्या

उत्पन्नापेषा

दप्ु प्

महानगरपाललकेस सहन करािे लागत आहे , हे ही खरे आहे काय,

नक
ु सान
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(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन लस्ी बसेसच्या
माध्यमातन
ू होणारे नक
ु सान पाहता पररिहन विभागातन
ू उत्पन्न िाढीसािी
काय कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.दे िेंद्र फडणिीस : (१) नागपरू र्हरात ३५० डडझेल बसेस ि २५ ग्रीन
इथेनॉल ऑपरे ्ेड बसेस सरु
ु आहे त.

(२), (३) ि (४) या उपक्रमाचे माहे डडसेंबर, २०१६ ते डडसेंबर, २०१७ अखेरचे

उत्पन्न रुपये ४८.९४ को्ी इतके असन
ू , खचश रुपये १११.०३ को्ी लष इतका
आहे, ही िस्तजु स्थती आहे .

तथावप, सदरचा उपक्रम हा ननव्िळ नफ्याचे उठद्दष् न बाळगता,

व्यापक जनठहत ि सामाजजक दृष्ीकोनातन
ू चालविला जात आहे .
तथावप,

या

उपक्रमाच्या

उत्पन्निाढीसािी

नागपरू महानगरपाललकेकडून करण्यात येत आहे त.:-

खालील

उपाययोजना

बसेस िर जाठहराती लािण्याकररता ननविदा प्रक्रक्रया सरु
ु आहे .



पाक्रकांग पॉललसीद्िारे उत्पन्न प्राप्त करुन घेण्याबाबतची कायशिाही



अींनतम ्प्प्यात आहे .

राींन्झी् ओररएीं्ेड डेव्हलपमें ्द्िारे येणारे उत्पन्न दे खील िळते



करणे प्रस्तावित आहे .

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

ओम साई प्रोडक्ट सेल या िांपनीने एजांट ि गुांतिणूिदाराांची
फसिणूि िेल्याबाबत

(१६)

*

३८६७२ श्री.जयांत पाटील : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :-

(१) श्री.भप
ु ें द्र चींद्रकाींत मालिणकर याींनी ओम साई प्रोडक्् सेल या कींपनीची
स्थापना करून त्याींनी अललबाग तालक्
ु यातील लोकाींकडून िेगिेगळ्या िषाशसािी

ररकरीींग िे िी ि क्रर्क्स डडपॉझी्मध्ये रक्कम गत
ुीं विल्यास मोठ्या प्रमाणात
्क्केिारी दे ण्याची आलमष दाखिन
ू तसेच एजीं् लोकाींना दे खील िेगिेगळ्या
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स्िरूपात

कलमर्न

दे ण्यात

येईल

असे

आलमष

दाखिन
ू

४,३४०

गत
ुीं िणूकदाराींकडून रुपये ४,७०,४९,२६३/- गोळा करून या सिश गत
ुीं िणुकदाराींची
र्सिणूक केल्याची बाब ननदर्शनास आली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी अललबाग पोलीस स््े र्न येथे १७०/२०१७

अन्िये तक्रार नोंद केलेली असन
श्री.भप
ू
ु ें द्र चींद्रकाींत मालिणकर याींच्या
प्रॉप्ीही जप्त करण्यात आलेल्या आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, ओम साई प्रोडक्् सेल कींपनीमधील एजीं् हे स्थाननक

रठहिार्ी असन
ू त्यामध्ये बहुताींर्ी मठहला एजीं् असन
ू सदरच्या एजीं्कडून
कोणत्याही रकमेची अर्रातर्र करण्याचा ि र्सविण्याचा कोणताही हे तू
नव्हता तर रोजगार लमळणार आहे या उद्देर्ाने ते काम करीत होते, हे ही खरे
आहे काय,

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन सदर एजीं्ला सींरषण

ि न्याय लमळिन
ू दे ण्यासािी तसेच गत
ुीं िणूकदाराींचे पैसे परत लमळण्यासािी
काय कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.दे िेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे आहे .

(२) ओम साई प्रोडक्् सेल या कींपनीचे मालक श्री.भप
ु ें द्र चींद्रकाींत मालिणकर

ि अन्य एकाविरूद्ध अललबाग पो.स््े . कॉ.ग.ु रजज.नींबर १७०/२०१७, भादीं वि
कलम ४२०, ४०६, ४०९, ३४ ि महा. िे िीदाराींचे ठहतसींरषण अधधननमय, १९९९
चे कलम २(ड) प्रमाणे गन्
ु हा दाखल केला असन
ू दोन्ही आरोपीींना अ्क
करण्यात

आली

असन
ू

सदर

गन्
ु ्याचा

तपास

आधथशक

गन्
ु हे

र्ाखा,

रायगड-अललबाग हे करीत आहे त. आरोपीींनी दस
ु ऱया कींपनीत गत
ुीं विलेल्या

रुपये ९,१३,०४०/- रकमेचा डी.डी. मा.अललबाग न्यायालयात जमा करण्यात
आला आहे .

(३) हे खरे आहे .

(४) आरोपीची सींपत्ती जप्त करण्याबाबत महाराषर िे िीदाराींच्या (वित्तीय
सींस्थामधील) ठहतसींबध
ीं ाचे सींरषण अधधननयम, १९९९ अन्िये कायशिाही चालू आहे .
(५) प्रश्न उद्भित नाही.

-----------------
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िरोरा (स्ज.चांद्रपूर) येथील जी.एम.आर. पॉिर प्लँ ट मधील िामगाराांना
िामगार िायद्यानुसार सुविधा दे ण्याबाबत

(१७)

*

३९११० श्री.पररणय फुिे : सन्माननीय िामगार मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :(१)

िरोरा

(जज.चींद्रपरू )

येथील

जी.एम.आर.

पॉिर

प्लँ ्मध्ये

कायशरत

कमशचाऱयाींना कोणताही अनतकाललक (ओव्हर ्ाईम) न दे ता ८ तासाऐिजी १२
तास काम करुन घेण्यात येत असल्याचे तसेच कींपनी व्यिस्थापनाकडून
कमशचाऱयाींना कामािरुन कमी करण्याबाबत धमकी दे ण्यात येत असल्याचे
ननिेदन कामगार सींघ्नेच्या प्रनतननधीींनी मा.कामगार मींत्री याींना माहे
ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये िा त्यादरम्यान ठदले आहे, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

सदर

कामगाराींना

घरभाडे

दे णे

लागू

असताना

सध्
ु दा

कमशचाऱयाींना घरभाड्याची रक्कम कींपनीमार्शत ठदल्या जात नाही, हे ही खरे
आहे काय,

(३) असल्यास, कींपनीतील कमशचाऱयाींच्या िेतनातन
ू भविषय ननिाशह ननधीची
रक्कम कपात केली जाते परीं तु ती रक्कम भविषय ननिाशह ननधी कायाशलयात
भरणा केली जात नाही, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, कामगार कायद्यानस
ु ार ज्या सवु िधा कामगाराींना द्याियास

पाठहजे त्या त्याींना परु विण्यात येत नसल्याने उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने
चौकर्ी करुन कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे,
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.सांभाजी पाटील-ननलांगेिर : (१) कामगार सींघ्नेचे माहे ऑक््ोबर, २०१७
मधील ननिेदन प्राप्त झाल्याचे आढळून येत नाही. तथावप, जी.एम.आर.पॉिर
सींघ्ना, िरोरा याींचे ठदनाींक २७/११/२०१७ रोजीचे ननिेदन प्राप्त झाले आहे .

(२), (३) ि (४) या प्रकरणी प्राप्त तक्रारीनस
ु ार ठदनाींक २१/१२/२०१७ रोजी

अपर कामगार आयक्
ु त, नागपरू याींच्या अधधपत्याखालील ४ सरकारी कामगार
अधधकारी

ि

६

दक
ु ाने

ननरीषक

याींच्या

सींयक्
ु त

पथकामार्शत

सदर

आस्थापनेचे क्रकमान िेतन अधधननयम, १९४८, बोनस प्रदान अधधननयम,

१९६५, कींत्रा्ी कामगार अधधननयम, १९७०, िेतन प्रदान अधधननयम, १९३६ ि
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महाराषर क्रकमान घरभाडे भत्ता अधधननयम, १९८३ अींतगशत ननरीषणे करण्यात
आली. त्यामध्ये सकृतदर्शनी ननदर्शनास आलेल्या बाबी ि त्यानस
ु ार करण्यात
आलेली कायशिाही खालीलप्रमाणे आहे :-

१) कींत्रा्ी कामगाराींना क्रकमान िेतन दराप्रमाणे िेतन दे ण्यात येत.े
कींत्रा्ी

कामगाराींचे

िेतन

दर

मठहन्याला

७

तारखेनत
ीं र

होते.

कामगाराींना िेतन जस्लप दे ण्यात येत असन
कामगाराींचे िेतन
ू
बॅकेमार्शत करण्यात येत.े

२) कामगाराींना पीएर् ि इएसआयसीची सवु िधा कायद्यानस
ु ार दे त

असल्याचे व्यिस्थापनाने सादर केलेल्या अलभलेखािरुन ठदसन
ू आले.
तथावप, भविषय ननिाशह ननधीची रकमेचा भरणा भविषय ननिाशह
ननधी

कायाशलयात

कायाशलयाकडून

करण्यात

भविषय

करण्यात येत आहे .

येते

ननिाशह

क्रकींिा

ननधी

कसे

याबाबत

कायाशलयाकडे

षेबत्रय

पािपरु ािा

३) कामगार ननयलमतपणे ८ तास डय्
ू ी करीत असल्याचे ठदसन
ू आले.
कामगाराींनी ओव्हर ्ाईम केल्यास त्याींना अनतकाललक िेतनानस
ू ार
दप्ु प् दराने िेतन अदा करण्यात येत.े

४) कामगाराींना कायदयानस
ू ार पगारी अजजशत रजा दे ण्यात येतात.

५) १२ कामगाराींना कायदयानस
ू ार ५ ्क्के घरभाडे भत्ता न ठदल्याचे
आढळून

आले.

सदर

कामगाराींना

घरभाडे

भत्ता

दे ण्याबाबत

लिकरात लिकर कायशिाही करण्याचे ननदे र् व्यिस्थापनास दे ण्यात
आले होते. तसेच ठदनाींक १७/०२/२०१८ रोजी व्यिस्थापनास महाराषर

क्रकमान घरभाडे अधधननयम, १९८३ नस
ु ार कारणे दाखिा नो्ीस

बजािण्यात आली आहे . त्यानस
सिश
ु ार जानेिारी, २०१८ पासन
ू
कामगाराींना घरभाडे अदा करण्यात येत आहे .

६) कामगाराींना कॅं्ीन सवु िधा उपलब्ध करुन दे ण्यात आलेली आहे .
७) कामगाराींना बोनस अदा केले जाते.

क्रकमान िेतन दर मठहन्याला ७ तारखेपि
ू ी अदा न करणे, काही

कामगाराींना घरभाडे भत्ता अदा न करणे याबाबत व्यिस्थापनास लिकरात

लिकर कायशिाही करण्याच्या अनष
ीं ाने िेतन प्रदान अधधननयम, १९३६ ि
ु ग
महाराषर क्रकमान घरभाडे अधधननयम, १९८३ नस
ु ार ठदनाींक १७/०२/२०१८ रोजी
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कारणे दाखिा नो्ीस बजािण्यात आली असन
ू पढ
ु ील कायशिाही सरू
ु आहे .

त्यानस
ु ार जानेिारी, २०१८ पासन
ू कामगाराींना दर मठहन्याला ७ तारखेपि
ू ी
िेतन ि घरभाडे अदा करण्यात येत आहे .
(५) प्रश्न उद्भित नाही.

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

ज्येष्ट्ठ अलभने्ी सायरा बानो याांना बाांधिाम
व्यािसानयि धमिावित असल्याबाबत
(१८)

*

३७६८७ अॅड.अननल परब : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :-

(१) मब
ुीं ईतील िाींद्रे, पाली ठहल पररसरातील बींगला बळकािण्यासािी बाींधकाम

व्यािसानयक समीर भोजिानी दबाि आणत आहे त तसेच धमकावित असन
ू ते
पैसा ि ओळखीचा िापर करुन खोट्या तक्रारी करतील आणण आम्हाला
गत
ुीं ितील अर्ी तक्रार ज्येषि अलभनेत्री सायरा बानो याींनी माहे जानेिारी,
२०१८ मध्ये िा त्यादरम्यान आधथशक गन्
ु हे र्ाखेकडे केली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर तक्रारीच्या अनष
ीं ाने र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय,
ु ग
त्यात काय आढळून आले ि तद्नस
ु ार दोषी बाींधकाम व्यािसानयकाविरुध्द
गन्
ु हा दाखल करण्याबाबत काय कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे,
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.दे िेंद्र फडणिीस : (१) होय.
(२) होय.

क्रर्याशदी श्रीमती सायरा बानो खान याींनी त्याींच्या तक्रार अजाशत

गैरअजशदार समीर भोजिानी याने बनाि् कागदपत्र बनिन
ु मा.श्री.यस
ु र्
ू खान

ऊर्श ठदलीप कुमार याींचे रजजस््रनस
ु ार त्याींच्या नािािर असणारे त्याींचे राहते

घर आणण जागा हडप करण्याचा प्रयत्न केला अर्ी तक्रार केली आहे . त्यास
अनस
ु रून सदर प्रकरणात चौकर्ीत आरोपी समीर नारायण भोजिानी याींने

लबाडीने ि इतर साषीदाराींच्या सींगनमताने क्रर्याशदी श्रीमती सायरा बानो ि

ठदलीपकुमार याींनी प्लॉ् नीं. १६ मधील CTS no. C-१३९५-१३९६-१३९७
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पाली ठहल, बाींद्रा, मब
ींु ई ही जागा ललजिर घेतलेली असन
ू त्याींचे राहते घर ि
जागा स्ित:च्या नािािर करण्यासािी सींबधीं धत कागदपत्र बनाि् केली आणण

ती खरी म्हणून उपननबींधक अींधेरी कायाशलयात सादर करुन नोंदी करुन
घेतल्या

असल्याचे

ननषपन्न

झाल्याने

गैरअजशदार

समीर

भोजिानी

ि

साथीदाराींच्या विरोधात खार पोलीस िाणे, मब
ुीं ई येथे ग.ु र.क्र. ०५/१८, कलम
४२०, ४६५, ४६७, ४६८, ४७१, १२० (ब) भा.दीं .वि. अन्िये गन्
ु हा नोंद करण्यात
आला असन
ू सदर गन्ु हयाचा तपास चालू आहे .
(३) प्रश्न उद्भित नाही.

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

डॉ.नरें द्र दाभोळिर, िॉम्रेड गोविांद पानसरे ि प्रा.िलबुगी
याांच्या हत्येच्या तपासाबाबत

(१९)

*

३७६५९ श्री.धनांजय मड
ां
टिले,
ुां ,े श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.हे मत

श्री.अमरलसांह पांडडत, श्री.सनतश चव्हाण, श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपसे,

श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.अशोि ऊफच भाई जगताप, डॉ.सध
ु ीर ताांब,े श्रीमती

विद्या चव्हाण : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३५९८१ ला हदनाांि १३ डडसेंबर,

२०१७ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

डॉ.नरें द्र दाभोळकर,

कॉम्रेड गोविींद

पानसरे

ि प्रा.कलबग
ु ी याींच्या

हत्येप्रकरणी मा.उच्च न्यायालयाने ननित्ृ त न्यायमत
ु ींच्या अध्यषतेखाली
चौकर्ी सलमती नेमण्याचे आदे र् राज्य र्ासनाला ठदले आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, मा.उच्च न्यायालयाने याप्रकरणी सी.बी.आय तसेच राज्य

र्ासनाकडून करण्यात येणाऱया तपासाच्या प्रगतीबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त
केली आहे, हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास,

मा.उच्च

न्यायालयाच्या

ननदे र्ानस
ु ार

उक्त

प्रकरणाींच्या

तपासाबाबत र्ासनाने कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे , तसेच
याबाबतची सद्य:जस्थती काय आहे,

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

डॉ.नरें द्र दाभोळकर याींच्या हत्येच्या अनष
ीं ाने डेक्कन पोलीस स््े र्न
ु ग

येथे ग.ु र.नीं. १५४/२०१३ भादीं वि कलम ३०२, ३४ र्स्त्र अधधननयम ३(२५)
अन्िये गन्
ु हा दाखल करण्यात आला आहे .

सदर प्रकरणी मा.उच्च न्यायालय, मब
ुीं ई येथे दाखल जनठहत याधचका

क्र. ७/२०१४ मध्ये मा.उच्च न्यायालयाने ठदनाींक ९/५/२०१४ रोजी ठदलेल्या
आदे र्ानस
ु ार सदर गन्
ु ्याचा तपास ठदनाींक ३/६/२०१४ रोजी केंद्रीय गन्
ु हे

अन्िेषण विभागाकडे (सीबीआय) िगश करण्यात आला आहे . गन्
ु ्याचा पढ
ु ील
तपास सी.बी.आय.कडून सरू
ु आहे .

कॉ.गोविींद पानसरे याींच्या हत्येच्या सींदभाशत कोल्हापरू जजल््यातील

राजारामपरु ी पोलीस िाणे येथे ग.ु र.क्र. ३९/२०१५ भादीं वि कलम ३०२, ३०७,

१२०(ब), ३४ सह आमश ॲक्् ३(१)/२५ (१ब)(अ), ५(२७) अन्िये गन्
ु हा दाखल
झाला आहे . सदर गन्
ु ्यातील दोन आरोपीींना अ्क करून त्याींच्याविरूद्ध

मा.न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आले असन
ू सदर गन्
ु ्याच्या
अनष
ीं ाने
ु ग

मा.उच्च

न्यायालय,

मब
ुीं ई

येथे

दाखल

री्

वप्ीर्न

क्र.१५६५/२०१५ अन्िये ि पोलीस महासींचालक, महाराषर राज्य, मब
ुीं ई याींचे
कायाशलयाचे ठदनाींक २०/०४/२०१५ अन्िये अप्पर पोलीस महासींचालक, गन्
ु हे

अन्िेषण विभाग, महाराषर राज्य, पण
ु े याींचे अधधपत्याखाली ननयक्
ु त केलेल्या
विर्ेष तपास पथक (S.I.T.) करिी गन्
ु ्याचा पढ
ु ील तपास सी.आर.पी.सी.
१७३(८) प्रमाणे चालू आहे तसेच उिशररत दोन आरोपीींचा र्ोध घेण्यात येत आहे .

प्रा.कलबग
ु ी याींच्या हत्येचा गन्
ु हा कनाश्कात घडलेला असल्याने

त्याचा तपास कनाश्क सी.आय.डी. कडे सरू
ु आहे .
(४) प्रश्न उद्भित नाही.

(२०)

*

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

मुांबईतील दे िनार येथील ममशानभूमीच्या दरू िमथेबाबत
३८०८५

श्री.नरें द्र

पाटील,

श्री.हे मत
ां

टिले,

श्री.सनु नल

तटिरे ,

श्री.धनांजय मड
ुां ,े श्री.किरण पािसिर, श्री.जयिांतराि जाधि, अॅड.ननरां जन
डािखरे , श्री.अमरलसांह पांडडत, श्री.जगन्नाथ लशांदे, श्रीमती विद्या चव्हाण,
श्री.आनांद ठािूर, अॅड.राहुल नािेिर, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.प्रविण दरे िर :
सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

28

(१) मब
ींु ईतील दे िनार येथील स्मर्ानभम
ू ीच्या दरू िस्थेबाबत स्मर्ानभम
ू ीतील
कमशचारी ि स्थाननक नागररकाींनी महानगरपाललकेकडे अनेकिेळा तक्रार
करुनही महानगरपाललका प्रर्ासन त्याकडे दल
श
करत असल्याचे माहे
ु ष
जानेिारी, २०१८ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

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

आढळून आले ि तद्नस
ु ार सदर स्मर्ानभम
ू ीची दरु
ु स्ती करणेबाबत कोणती
कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.दे िेंद्र फडणिीस : (१) दे िनार येथील स्मर्ानभम
ू ी/दर्नभम
ू ीचे सौंदयीकरण

ि सिांकष दरु
ु स्ती करण्याची मागणी विविध लोकप्रनतननधी, सामाजजक सींस्था
ि कमशचारी याींनी बह
ुीं ई महानगरपाललकेकडे केली होती ही िस्तजु स्थती
ृ न्मब
आहे .

(२) ि (३) दे िनार सींयक्
ु त स्मर्ानभम
ू ीची दरु
ु स्ती करण्याबाबत बह
ुीं ई
ृ न्मब
महानगरपाललकेमार्शत खालीलप्रमाणे कायशिाही करण्यात येत आहे :-

सदर स्मर्ानभम
ू ीच्या दरु
ु स्ती ि सौंदयीकरणाचा अींतभाशि असलेला

सिांकष नकार्ा तयार करण्यात आला आहे .

सदर कामाचे अींदाजपत्रक तयार करण्याची कायशिाही सरु
ु असन
ू ,

अींदाजपत्रक मींजुरीनींतर ननविदा प्रक्रक्रयेअत
ीं ी दरु
ु स्ती ि सौंदयीकरणाचे काम
सरु
ु करण्यात येणार आहे .

मब
ींु ईच्या स्मर्ानभम
ू ीींच्या दरु
ु स्ती ि विकास कामाींकररता करण्यात

आलेल्या आधथशक तरतद
ु ीमधून सदर कामाचा खचश भागविण्यात येणार आहे .
-----------------

झोपडपट्टी पुनविचिास प्राधधिरणाने अपना घर सहिारी गह
ृ ननमाचण
सांमथेला पररलशष्ट्ट-२ तयार न िरता आशयप् हदल्याबाबत

(२१)

*

३८८९५ श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.हे मत
ां टिले, श्री.धनांजय मड
ुां ,े

श्री.किरण पािसिर, श्री.नरें द्र पाटील, श्री.आनांद ठािूर, अॅड.राहुल नािेिर :
सन्माननीय गह
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :ृ ननमाचण मां्ी पढ
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(१) झोपडपट्टी पन
ु विशकास प्राधधकरणाने अपना घर सहकारी गह
ृ ननमाशण सींस्था,

महमद जान मनु नर चाळ नीं. २/११ तेली गल्ली, अींधेरी (पि
ू )श मब
ुीं ई ६९ याींनी
झोपडीधारकाींची माठहती विठहत नमन्
ु यात सादर केली नसल्यामळ
ु े पररलर्ष्-२

तयार न करता पन
ु विशकास प्रकल्पासािी आर्यपत्र LOI ठदल्याचे ठदनाींक
३० डडसेंबर, २०१७ रोजी िा त्यासम
ु ारास ननदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, त्यात काय
आढळून आले ि तद्नस
ु ार कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.प्रिाश महे ता : (१) हे खरे नाही.
(२) प्रश्न उद्भित नाही.
(३) प्रश्न उद्भित नाही.

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

नालशि महानगरपाललिा षे्ातील वििास िामे
प्रलांबबत असल्याबाबत
(२२)

*

३७९१० श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.धनांजय मड
ुां ,े श्री.अमरलसांह पांडडत,

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

(१) नालर्क महानगरपाललका षेत्रात प्राथलमक सोयी-सवु िधाींच्या विकास
कामाींकररता विर्ेष अनद
ु ान या योजनेमधून ठदनाींक २७ ऑगस््, २०१३ च्या

र्ासन ननणशयामध्ये मींजरू ि अधशि् असलेल्या कामाींचा २० ्क्के ननधी
लमळण्याकररता

सािशजननक

बाींधकाम

मींडळ,

नालर्क

याींनी

ठदनाींक

२४ नोव्हें बर, २०१७ च्या पत्रान्िये नगरविकास विभागाकडे मागणी केलेली
आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, प्रश्न भाग (१) मधील प्रलींबबत ननधी वितरीत करूनही

प्रलींबबत विकासकामे पण
ू श करण्याकररता र्ासनाने कोणती कायशिाही केली िा
करण्यात येत आहे ,

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

(२) जजल्हाधधकारी, नालर्क याींच्याकडून या सींदभाशत अहिाल मागविण्यात

आला आहे . जजल्हाधधकारी याींच्याकडून अहिाल प्राप्त झाल्यानींतर याबाबत
उधचत ननणशय घेण्यात येईल.
(३) प्रश्न उद्भित नाही.

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

निी मांब
ु ई महानगरपाललिा रुग्णालयासाठी िैद्यिीय उपिरणाच्या
(२३)

*

खरे दीत गैरव्यिहार झाल्याबाबत

३८३७५ अॅड.राहुल नािेिर, श्री.आनांद ठािूर, श्री.हे मत
ां टिले, श्री.नरें द्र

पाटील, श्री.जगन्नाथ लशांदे, श्री.किरण पािसिर, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.प्रविण
दरे िर, श्री.नागोराि गाणार, श्री.विजय ऊफच भाई धगरिर, श्री.धगरीशचांद्र
व्यास : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) निी मब
ुीं ई महानगरपाललका रुग्णालयासािी िैद्यकीय उपकरणाच्या
खरे दीच्या ननविदे तील अ्ीर्ती मध्ये ननयमबाहय बदल करण्यात आल्याचे
माहे जानेिारी, २०१८ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदर्शनास आले आहे , हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त महानगरपाललका रुग्णालयासािी उपकरणे खरे दीसािी
मे.वपनॅकल बायोमेड या कींपनी कींत्रा्दाराकडूनच ननविदा मागिन
ू त्याला पात्र

करुन को्यिधी रुपयाींचा गैरव्यिहार केल्याचे माहे जानेिारी, २०१८ मध्ये िा
त्यादरम्यान ननदर्शनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, त्यात काय

आढळून आले ि तद्नस
ु ार याप्रकरणातील दोषीींिर कोणती कारिाई केली िा
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.दे िेंद्र फडणिीस : (१) निी मब
ींु ई महानगरपाललकेच्या रूग्णालयासािी
उपकरणे खरे दीकरीता माचश-२०१५ मध्ये मागविलेल्या ननविदाींच्या आधथशक
उलाढाल ि अनभ
ु िाच्या अ्ीींमध्ये बदल करून जल
ु ,ै २०१७ मध्ये नव्याने

ननविदा मागविण्यात आल्या. तथावप, सदर बदल ननयमबा्य आहे त अर्ी
िस्तजु स्थती नाही.

31

(२) हे खरे नाही.
निी

मब
ुीं ई

महानगरपाललकेच्या

चार

रूग्णालयाींकरीता

आिश्यक

उपकरणे खरे दी करणेकरीता ग्रप
ु -१ मध्ये ८० उपकरणे ि ग्रप
ु -२ मध्ये
४९ उपकरणे अर्ा एकूण १२९ उपकरणाींकरीता दोन स्ितींत्र ननविदा माहे
जुल,ै २०१७ मध्ये ऑनलाईन पध्दतीने प्रलसध्द करण्यात आल्या.
त्यानष
ीं ाने
ु ग

ग्रप
ु -१

करीता

८

ननविदा

प्राप्त

झाल्या.

सदर

८ ननविदाींपक
ै ी ननविदे च्या अ्ी ि र्तीनस
ु ार मे.रॅगॅगर इींडडया प्रा.लल. ि
मे.वपनॅकल बायोमेड हे दोन ननविदाकार पात्र िरले. यापैकी बाब ननहाय

न्यन
ु तम असलेल्या मे.रॅगॅगर इींडडया प्रा.लल. याींना २ उपकरणे तर मे.वपनॅकल
बायोमेड याींना १८ उपकरणे अर्ी एकूण २० उपकरणे खरे दीसािी कायाशदेर्
दे ण्यात आले.

ग्रप
ु २ करीता ५ ननविदा प्राप्त झाल्या. त्यापैकी अ्ी ि र्तीनस
ु ार

३ ननविदाकार पात्र िरले. त्यातील न्यन
ू तम ननविदाधारक मे. वपनॅकल
बायोमेड कींपनीस ८ उपकरणे खरे दीसािी कायाशदेर् दे ण्यात आलेले आहे त.
उिशररत

उपकरणाींच्या

ननविदे तील

अ्ी

महानगरपाललकेमार्शत सरू
ु आहे .
ि

खरे दीसािी

र्तीबाबत

र्ेरननविदा

मे.महाराषर

सजजशकल

प्रक्रक्रया

ि

इतर

एजन्सीींनी मा.उच्च न्यायालय, मब
ुीं ई येथे रर् याधचका क्र. ७१२/२०१८ दाखल
केली असन
ू प्रकरण न्यायप्रविष् आहे .
(३) ि (४) प्रश्न उद्भित नाही.

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

पुणे शहरातील महामेरो प्रिल्पाच्या जागा हमताांतरणाबाबत
(२४)

*

३८७८० श्री.अननल भोसले, श्री.किरण पािसिर, श्री.नरें द्र पाटील,

अॅड.ननरां जन डािखरे : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील
काय :-

(१) पण
ु े र्हरामध्ये सरु
ु असलेल्या महामेरो प्रकल्पाच्या कामासािी र्हरातील

१७ जागाींची मागणी महामेरो प्रकल्पाने केली असन
ू महापाललकेने आतापयांत
र्क्त ३ जागाींचे हस्ताींतर केले असल्याचे माहे डडसेंबर, २०१७ मध्ये िा
त्यादरम्यान ननदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

32

(२) असल्यास, महामेरो प्रकल्पाकररता र्हरातील कोणकोणत्या ठिकाणच्या
जागाींची मागणी करण्यात आली आहे,

(३) असल्यास, महामेरोचा प्रकल्प विनाविलींब पण
ू श होण्याचेदृष्ीने महामेरोने
मागणी केलेल्या १७ ठिकाणच्या जागा दे ण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायशिाही
केली िा करण्यात येत आहे,

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

(२) पण
ु े मेरो रे ल प्रकल्पाकररता (१) कचरा डेपो कोथरुड, (२) स्िारगे् िॉ्र

बॉडडज लॅ न्ड िॉ्र ठर्मेन््सािी आरक्षषत, (३) पेर्िेपाकश येथील िाहनतळाची
जागा, (४) जुना बोपोडी नाका पीएमसी, (५) आयडडयल कॉलनी, पीएमसी
आरषण कोथरुड, (६) बालगींधिश रीं गमींठदर पाक्रकशग, (७) पीएमपीएमएल बस
स््ॅ न्ड, पीएमसी बबल्डीींगर्ेजारी, (८) बींडगाडशन स््े र्नजिळ, (९) रमाबाई

आींबेडकर उद्यान, (१०) नाना नानी उद्यान, र्ननिार पेि, (११) धोबी घा्,
र्ननिार पेि, (१२) सािशजननक र्ौचालयासमोरील नारायणपेि, (१३) किेनगर

षेबत्रय कायाशलयातील कींपाऊींडचे आतील जागा, (१४) सणस ग्राऊींडमधील
पीएमपीएमएल पाक्रकांगची जागा, (१५) आयडडयल कॉलनीजिळ ि (१६)
स््े र्न

एनरी/एक्झी्सािी

मींडईजिळील

जागा

लमळणेसािी

पण
ु े

महानगरपाललकेकडे महाराषर मेरो रे ल कॉपोरे र्न लल. पण
ु े याींनी जागाींची
मागणी केली आहे .
यापैकी

पेर्िेपाकश

येथील

िाहनतळाची

जागा,

किेनगर

षेबत्रय

कायाशलयातील कींपाऊींडचे आतील जागा ि आयडडयल कॉलनीजिळील जागा
पण
ु े महानगरपाललकेमार्शत महामेरोस उपलब्ध करुन दे ण्यात आल्या आहे त.

(३) ि (४) पण
ु े महानगरपाललकेकडे मागणी केलेल्या जागा हस्ताींतरीत
होणेसािी पण
ीं ाने
ु े महानगरपाललकेकडे पािपरु ािा करणेत येत असन
ू त्यानष
ु ग
कायशिाही प्रगतीपथािर आहे .

-----------------
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्रां गाबाद शहरातील िचऱ्याची विल्हे िाट लािण्यासाठी
पयाचयी जागा ननिडण्याबाबत
(२५)

*

३९१२० श्री.सभ
ु ाष झाांबड : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :-

(१) ्रीं गाबादमधील माींडकी येथील ग्रामस्थाींनी ठदनाींक १४ ऑक््ोबर, २०१७

रोजी िा त्यासम
ु ारास आींदोलन मागे घेऊन नारे गािच्या डेपोत कचरा
्ाकण्यासािी महानगरपाललकेस ३ मठहन्याची मद
ु त ठदली होती, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणास दीड मठहन्याचा कालािधी होऊनही कचऱयाची
विल्हे िा् लािण्यासािी महानगरपाललकेने कोणत्याच प्रकल्पाचे काम सरु
ु केले

नसल्याने नविन प्रकल्प स्थापन करण्यासािी क्रकमान ६ मठहन्याींचा कालािधी
लागणार आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन ्रीं गाबाद र्हरातील
कचऱयाची विल्हे िा् लािण्यासािी पयाशयी जागा ननिडण्याबाबत कोणती
कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.दे िेंद्र फडणिीस : (१) नारे गाींि-माींडकी कृती सलमतीने ठदनाींक १६/१०/२०१७

रोजी नारे गाींि कचरा डेपोत कचरा ्ाकण्यास ्रीं गाबाद महानगरपाललकेस
४ मठहन्याींचा कालािधी ठदला होता, ही िस्तजु स्थती आहे .
(२)

ि

(३)

्रीं गाबाद

महानगरपाललकेने

कचऱयासािी

नारे गाींि-माींडकी

व्यनतररक्त इतरत्र ठिकाणी जागा र्ोधण्याचा प्रयत्न केला असता तेथील
ग्रामस्थाींनी त्यास विरोध केलेला आहे .

मब
ुीं ई उच्च न्यायालयाच्या, ्रीं गाबाद खींडपीिात या प्रकरणी जनठहत

याधचका दाखल झाली असन
ू , ्रीं गाबाद कचरा प्रश्नाप्रकरणी र्ासनाने
हस्तषेप करािा असे ननदे र् मा.उच्च न्यायालयाने ठदले आहे त.

या प्रकरणी मागश काढण्याच्यादृष्ीने मा.मख्
ु यमींत्री याींच्यास्तरािर

विर्ेष बैिक घेण्यात आली.
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्रीं गाबाद

करण्याच्यादृष्ीने

महानगरपाललकेने

पढ
ु ीलप्रमाणे

र्हरातील

अल्पकालीन

करण्यासींदभाशत ननदे र् दे ण्यात आलेले आहे त.

ि

घनकचरा

ठदघशकालीन

व्यिस्थापन

उपाययोजना

अ) ्रीं गाबाद महानगरपाललकेने व्यापक मोठहम (मीर्न मोडिर) राबिन
ू

र्हरात ननमाशण होणाऱया १००% कचऱयाचे ननलमशतीच्या जागीच ओला
ि सक
ु ा कचरा असे विलगीकरण करािे.

आ) ओल्या कचऱयािर र्हरातच विकेंद्रीत पध्दतीने प्रक्रक्रया करािी.
इ)

सक्
ु या

कचऱयाचे

पदाथश

पन
ु प्राशप्ती

सवु िधेच्या

ठिकाणी

विलगीकरण करुन त्या सक्
ु या कचऱयािर पन
ु प्ररक्रक्रया करािी.

दय्ु यम

ई) नारे गाींि-माींडकी येथील सद्य:जस्थतीत साििलेल्या कचऱयािर पढ
ु ील
१२ मठहन्यात र्ास्त्रोक्त पध्दतीने प्रक्रक्रया करािी.

उ) ्रीं गाबाद महानगरपाललकेने िरीलप्रमाणे कायशिाही तात्काळ सरु
ु
केल्यास र्हरातील कचऱयाचा प्रश्न स्
ु ण्यास मदत होईल.

(४) प्रश्न उद्भित नाही.

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

आांबबिली ि अटळी (ता.कल्याण, जि.ठाणे) येथील
अनधधिृत बाांधिामाबाबत
(२६)

*

३९०३६ श्री.रविांद्र फाटि : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा

खल
ु ासा करतील काय :-

(१) आींबबिली ि अ्ळी (ता.कल्याण, जि.ठाणे) येथील सािशजननक ठहताकररता
आरक्षषत असलेल्या भख
ू ींडािर चाळ माक्रर्याींनी अनतक्रमण करून अनधधकृत

बाींधकाम केल्याचे माहे डडसेंबर, २०१७ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदर्शनास आले
आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, अनधधकृत उभारण्यात आलेली घरे सामान्य नागररकाींना
विकून

त्याींची

र्सिणक
ू

केली

जात

असल्याने

पाडण्याबाबत स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी माहे

अनधधकृत

बाींधकामे

डडसेंबर, २०१७ मध्ये िा

त्यादरम्यान ननिेदन ठदले आहे, हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, उक्त ननिेदनाच्या अनष
ीं ाने दोषीींिर र्ासनाने कोणती
ु ग
कारिाई केली िा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्यास, विलींबनाची कारणे काय आहे त ?
श्री.दे िेंद्र फडणिीस : (१) ि (२) हे खरे आहे .
(३)

अनधधकृत

बाींधकामािर

कायशिाही

करण्यास

्ाळा्ाळ

करणाऱया

तत्कालीन प्रभागषेत्र अधधकाऱयास ठदनाींक २/०२/२०१८ रोजी ननलींबबत केलेले
आहे .

विद्यमान प्रभागषेत्र अधधकारी तथा पदननदे लर्त अधधकारी याींनी

ठदनाींक ०२/०२/२०१८ ि ठदनाींक ०३/०२/२०१८ रोजी विर्ेष मोठहम राबिन
ू
तक्रारीच्या

अनष
ीं ाने
ु ग

ननषकालसत केली आहे त.

आरक्षषत

भख
ू ींडािरील

६१

अनधधकृत

बाींधकामे

उिशररत सम
ु ारे ३०० अनधधकृत बाींधकामे ननषकालसत करण्याची कायशिाही

महानगरपाललकेमार्शत सरू
ु करण्यात आली असन
ू , पढ
ु ील ६ मठहन्यात पण
ू श
करण्याचे ननयोजन आहे .
(४) प्रश्न उद्भित नाही.

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

मुांबई ि राज्यातील अन्य शहरात अनधधिृत फलि
लािण्यात येत असल्याबाबत

(२७)

*

३९०११ श्री.जनादच न चाांदरू िर, प्रा.जोगेन्द्र ििाडे : सन्माननीय

मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मब
ुीं ई ि राज्यातील अन्य र्हरात अनधधकृत र्लक उभारण्यात येत

असल्याने मा.उच्च न्यायालयाने राज्य र्ासनािर तार्ेरे ओढले असल्याचे
माहे डडसेंबर, २०१७ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदर्शनास आले आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, मा.उच्च न्यायालयाचे आदे र् असतानाही मब
ींु ईत अनधधकृत

र्लक लािण्यात येत असन
श होत
ू याकडे महानगरपाललका प्रर्ासनाचे दल
ु ष
आहे, हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करून कोणती कारिाई केली
िा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.दे िेंद्र फडणिीस : (१), (२) ि (३) राज्यातील अनधधकृत जाठहरात र्लक,

होडडांग, बॅनर, इत्यादी सींदभाशत कराियाच्या कायशिाहीबाबत ठदनाींक १२/१/२०१८
रोजी

मा.उच्च

न्यायालयात

जनठहत

याधचका

क्र.१५५/२०११

याप्रकरणी

सन
ु ािणी झालेली असन
ू मा.उच्च न्यायालयाने ठदलेल्या आदे र्ास अनस
ु रून
पढ
ु ील आिश्यक कायशिाही सरू
ु आहे .

बह
ुीं ई महानगरपाललकेने अनधधकृत होडडांग/र्लकाबाबत तक्रारी
ृ न्मब

करण्यासािी जनतेस ्ोल फ्री नींबर उपलब्ध करून ठदलेला आहे . अनधधकृत
र्लक लािल्याचे आढळल्यास अथिा अर्ी तक्रार प्राप्त झाल्यास त्यािर
विभाग पातळीिर दै नठीं दन ननषकासनाची कारिाई तातडीने करण्यात येत.े

तसेच विठहत पध्दतीप्रमाणे गन्
ु हे दाखल करण्यात येतात असे बह
ुीं ई
ृ न्मब
महानगरपाललकेने कळविले आहे .

बह
ुीं ई महानगरपाललकेने जानेिारी, २०१७ ते डडसेंबर, २०१७ पयांत
ृ न्मब

९२८४ बॅनसश ि पोस््सश ननषकालसत केलेली आहे त. तसेच व्यािसाययक
बॅनसशिर ८९२ ख्ले दाखल करण्यात आले आहे त.

अनधधकृत उभारण्यात येणाऱया बॅनसश विरूध्द महाराषर मालमत्ता

विद्रप
ु ीकरण प्रनतबींधक कायदा १९९५ अन्िये तक्रार दाखल करण्यासािी
सींबधीं धत पोलीस स््े र्नला १८६५ पत्रे पािविली आहे त.
(४) प्रश्न उद्भित नाही.

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

राज्यातील मल्टीफ्लेक्स धच्पटगह
ृ ातील दशचनी
(२८)

*

भागात ननयमािली लािण्याबाबत

३८०५८ श्रीमती हुमनबानू खललफे, श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपसे,
श्री.अशोि ऊफच भाई जगताप, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.रामहरी रुपनिर,
डॉ.सध
ु ीर ताांबे, श्री.जनादच न चाांदरू िर, श्री.सतेज ऊफच बांटी पाटील, आकिच.अनांत

गाडगीळ, श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.हररलसांग राठोड, श्री.सभ
ु ाष झाांबड,
श्री.प्रविण दरे िर, डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील
गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-
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(१) राज्यात मब
ींु ईसह अन्य र्हराींतील मल््ीप्लेक्स धचत्रप्गह
ृ ात प्रेषकाींना
बाहे रचे क्रकीं िा स्ितःचे खाद्यपदाथश नेण्यास मनाई करण्याबाबतचा ननणशय
धचत्रप्गह
ृ ाींच्या मालकाींनी माहे जानेिारी, २०१८ मध्ये िा त्यादरम्यान घेतला
आहे, हे खरे आहे काय,

(२) तसेच िाहनतळ ि दरु
ु स्ती र्ल्
ु क आकारणे बेकायदा असणे असे महाराषर
राज्य ग्राहक कल्याण सलमतीने जाठहर केले असन
ू याबाबतची ननयमािली
मल््ीप्लेक्स धचत्रप् चालकाींनी धचत्रप्गह
ृ ाच्या दर्शनी भागात लािािी असे
आदे र्ही ठदले आहे त, हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, खाद्यपदाथश धचत्रप्ागह
ृ ात नेण्यास कोणतीही कायदे र्ीर
तरतद
ु नसताींनाही धचत्रप्गहृ ाींच्या मालकाींकडून अर्ी बींधने घालन
ू घ्नेतील

अनच्
ु छे द २१ अन्िये असलेल्या जगण्याच्या हक्काचे उल्लींघन करण्यात येत
आहे, हे ही खरे आहे काय,
(४)

असल्यास,

उपरोक्त

प्रकरणी

र्ासनाने

चौकर्ी

करुन

सलमतीच्या

आदे र्ाची अींमलबजािणी मल््ीप्लेक्स धचत्रप्गह
ृ ाींनी करािी, यासािी कोणती
कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.दे िेंद्र फडणिीस : (१) प्रेषकाींना बाहे रचे क्रकीं िा स्ित:चे खाद्यपदाथश नेण्यास
मनाई करण्याबाबतचा ननणशय धचत्रप्गह
ु ताच घेतल्याची
ृ ाच्या मालकाींनी नक
बाब र्ासनाच्या ननदर्शनास आलेली नाही.

(२) अर्ा प्रकारचे कोणतेही आदे र् र्ासनास प्राप्त झालेले नाहीत.

(३) ि (४) या सींदभाशत मा.उच्च न्यायालय, मब
ुीं ई येथे एक जनठहत याधचका
दाखल असन
ू प्रकरण न्यायप्रविष् आहे .
(५) प्रश्न उद्भित नाही.

-----------------
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मौजे िाळाधोंडा (ता.उरण, स्ज.रायगड) येथील अनधधिृत बाांधिाम
िरणाऱ्याांिर िारिाई िरण्याबाबत

(२९)

*

३८९७६ श्री.अशोि ऊफच भाई जगताप : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मौजे काळाधोंडा तेलीपाडा (ता.उरण, जज.रायगड) येथे मोिया प्रमाणात
अनधधकृत

बाींधकाम

करणाऱया

आरोपीविरुध्द

लसडकोकडे

दप्तरी

परु ािे

असल्याचे माहे माचश, २०१७ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदर्शनास आले आहे ,
हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

यातील

आरोपी

ननदोष

स्
ु ल्यानींतर

अपील

प्रपोजल

पािविण्यास प्रर्ासनाने ५९४ ठदिस विलींब लािला, हे ही खरे आहे काय

(३) असल्यास, यासदीं भाशत ॲड.र्लर्काींत पा्ील याींनी सींबधं धत विभागाचे
व्यिस्थापकीय

सींचालक

याींना

िारीं िार

अजश

दे ऊनही

कायशिाही करण्यात आली नाही, हे ही खरे आहे काय,

त्यािर

कोणतीही

(४) असल्यास, यासींदभाशत र्ासनाने चौकर्ी करुन सदर ठिकाणी अनधधकृत

बाींधकामे करणाऱयाींिर ि या बाधकाींमाना अभय दे णाऱया लसडको प्रर्ासनातील
दोषी अधधकाऱयाींिर कारिाई होण्याच्यादृष्ीने कोणती कायशिाही केली िा
करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.दे िेंद्र फडणिीस : (१), (२), (३) ि (४) मौजे काळाधोंडा (तेलीपाडा),
ता.उरण, जज.रागयड येथील श्री.क्रकर्ोर हरी पा्ील याींनी सव्हे क्र. २४/१ मध्ये
जागेिर अनधधकृत बाींधकाम केल्याचे ननदर्शनास आल्याने लसडकोने ठदनाींक

२०/३/२००२ रोजी नो्ीस दे ऊन श्री.क्रकर्ोर हरी पा्ील याींच्याविरुध्द उरण

पोलीस िाण्यामध्ये एर्आयआर दाखल केला होता. तथावप, या प्रकरणी

श्री.पा्ील याींना मा.न्यायालयाने ठदनाींक १४/०२/२००८ रोजी ननदोष मक्
ु त
केले. सदर ननणशयाविरुध्द मा.उच्च न्यायालयात दाखल केलेले र्ौजदारी

अवपल क्र. ४५२/२०१० विलींबाच्या कारणास्ति र्े्ाळले आहे . सदर अनधधकृत
बाींधकाम

गरजेपो्ी

केल्याचे

नमद
ू

करुन

ते

ननयमित

करण्यासािी

प्रकल्पग्रस्त र्ेतकऱयाने लसडकोस अजश केलेला असन
ू त्यािर कायशिाही सरु
ु आहे .
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तसेच सव्हे नीं.४४/५ मधील अनधधकृत बाींधकामाबाबत श्रीमती मींदा

हरी पा्ील याींना महाराषर प्रादे लर्क आणण नगर ननयोजन अधधननयम, १९६६
अींतगशत ठदनाींक २१/७/२०१७ रोजी नो्ीस दे ण्यात आली आहे . त्यािर

प्रकल्पग्रस्त र्ेतकऱयाने १२.५% योजनेंतगशत या भख
ीं ािर लर्ल्लक पात्रता
ू ड
लमळण्याबाबत अजश केला असन
ू त्यािर प्रचललत र्ासन धोरणानस
ु ार कायशिाही
करण्यात येत आहे .

(५) प्रश्न उद्भित नाही.
-----------------

मुांबईत अनधधिृत बाांधिामे िरणाऱ्याांची गुप्तचर विभागामाफचत
(३०)

*

चौिशी िरण्याबाबत

३८७२३ श्री.प्रविण दरे िर, श्री.नागोराि गाणार, श्री.विजय ऊफच भाई

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

(१) मब
ींु ई महापाललकेतील अधधकाऱयाींर्ी सींगनमत करून अनधधकृत बाींधकामे
करणारा आणण इतराींच्या अनधधकृत बाींधकामाींना अभय लमळिन
ू दे णाऱया
सखाराम र्ींकर खोपडे उर्श बाळार्ेि ि त्याींस अभय दे णाऱया महानगरपाललका
अधधकाऱयाींची

गप्ु तचर

विभागामार्शत

चौकर्ी

करुन

कारिाई

करण्याची

मागणी लोअर परळ रठहिार्ी मींडळाने एका लेखी ननिेदनाद्िारे

माहे

जानेिारी, २०१८ मध्ये िा त्यादरम्यान प्रधान सधचि, नगरविकास तसेच
आयक्
ु त, मब
ुीं ई महानगरपाललका याींच्याकडे केली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त ननिेदनाच्या अनष
ीं ाने र्ासनाने चौकर्ी केली आहे
ु ग

काय, त्यात काय आढळून आले ि तद्नस
ु ार सींबधीं धतािर कोणती कारिाई
केली िा करण्यात येत आहे,

(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.दे िेंद्र फडणिीस : (१) लोअर परे ल, मब
ुीं ई येथील उमी इस््े ्मध्ये

श्री.सखाराम र्ींकर खोपडे (बाळा र्ेि) याींनी केलेल्या अनधधकृत बाींधकामामळ
ु े
होणाऱया नाहक त्रासाबाबत या विषयाबाबत लोअर परे ल रठहिार्ी मींडळ याींनी

ठदनाींक ०१/०१/२०१८ रोजी केलेल्या तक्रारी नगरविकास विभागास प्राप्त
झाल्या आहे त, ही िस्तजु स्थती आहे .
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(२) ि (३) सदर तक्रारी पढ
ींु ई
ु ील आिश्यक त्या कायशिाहीसािी बह
ृ न्मब
महानगरपाललकेकडे पािविण्यात आल्या आहे त.

तसेच, सदर तक्रारीींमध्ये नमद
ीं ाने तात्काळ चौकर्ी
ू विषयाच्या अनष
ु ग

करुन चौकर्ीचा अहिाल र्ासनास उल् ्पाली पािविण्याच्या सच
ू ना ठदनाींक

२८/०२/२०१८ रोजीच्या पत्रान्िये बह
ुीं ई महानगरपाललकेस दे ण्यात आल्या
ृ न्मब
आहे त.

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

अिोला महानगरपाललिेतील मांजरू िामाबाबत
(३१)

*

३८१९० श्री.गोवपकिशन बाजोरीया : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) अकोला महानगरपाललका हद्दीमध्ये महाराषर जीिन प्राधधकरण याींनी

मींजूर करुन ठदलेल्या ताींबत्रक मान्यतेला अनस
ु रुन जलिाठहनीचे काम सरु
ु
असन
ू सदर काम कोणत्या कींत्रा्दारामार्शत करण्यात येत आहे ि सींबधीं धत

कींत्रा्दाराने सदरहू कामे ही अकोला महानगरपाललकेच्या परिानगीने सादर
केली आहे त, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सदर योजनेंतगशत मौजे बार्ी्ाकळी (ता.जज.अकोला) येथून
अकोल्याकडे येणाऱया मख्
ु य जलिाठहनीचे काम हे सींबधीं धत कींत्रा्दाराने

राषरीय महामागश क्र १६१-ए विभाग अकोला याींची परिानगी न घेता सरु
ु
केले, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त योजनेंतगशत जलिाठहनीचे खोदकाम करुन त्यािरुन नळ

कनेक्र्न दे णे, लम्र लािणे ि केलेले खोदकाम बज
ु विणे हे सिश कामाच्या
एकत्र प्रक्रकयेचा भाग नसल्याने सदर कामाची ताींबत्रक विभागणी करण्यात
आली आहे काय,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.दे िेंद्र फडणिीस : (१) केंद्र र्ासन परु स्कृत अमत
ृ अलभयानाींतगशत अकोला
महानगरपाललकेचा पाणीपरु ििा प्रकल्प मींजूर आहे .
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सदर

प्रकल्पाच्या

सविस्तर

प्राधधकरणाने ताींबत्रक मान्यता ठदली आहे .

आराखडयास

महाराषर

जीिन

अमत
ृ अलभयानाींतगशत गठित राज्यस्तरीय उच्चाधधकार सलमतीच्या

मान्यतेने सदर प्रकल्पास र्ासनाने प्रर्ासकीय मान्यता ठदली आहे .

प्रस्तत
ु प्रकल्पाचे कायाशदेर् ए.पी. आणण जे.पी. असोसीएटस याींना

अकोला महानगरपाललकेमार्शत माहे नोव्हें बर, २०१७ मध्ये दे ण्यात आले
आहे त, हे खरे आहे .

(२) सदर प्रकल्पातील जलिाठहनी, राज्य मागश क्र.२७३ च्या बाजूने ्ाकण्यास
सािशजननक बाींधकाम विभागाने माहे जानेिारी, २०१८ मध्ये परिानगी ठदली आहे .

सदर प्रकल्पाचे काम अकोला महानगरपाललकेमार्शत सरु
ु करण्यात

आले आहे .

सध्या राज्य मागश क्र.२७३ हा राषरीय मागश क्र. १६१-ए मध्ये पररितीत

झाला असल्याचा अहिाल अकोला महानगरपाललकेने सादर केला आहे .

(३) ि (४) बालर्श्ाकळी र्हराबाहे रुन जाणारी प्रस्तावित गरु
ु त्ििाठहनी ही
अकोला र्हरातील पाण्याच्या उीं च ्ाक्या भरण्याकरीता असल्याने त्या
जलिाठहनीिरुन नळ कनेक्र्न दे णे ि मी्र लािणे अींतभत
ूश नाही.

अकोला र्हरामध्ये वितरण व्यिस्थेच्या कामाींतगशत जलिाठहनीचे

खोदकाम करणे, त्यािरुन नळ कनेक्र्न दे णे ि केलेले खोदकाम बज
ु विणे या
बाबीींचा समािेर् असन
ू मी्र लािणे अींतभत
ूश नाही.
-----------------

राज्यातील आहदिासी समाजाच्या मागण्याबाबत
(३२)

*

३९२५८ श्री.हररलसांग राठोड : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा

खल
ु ासा करतील काय :(१)

राज्यातील

आठदिासी

समाज्याच्या

मागण्याींसद
ीं भाशत

नागपरू

अधधिेर्नादरम्यान मोचाश काढण्यात येिन
ू ठदनाींक ६ जुल,ै २०१७ रोजीच्या
मा.सिोच्च न्यायालयाच्या ननणशयाची अींमलबजािणी त्िररत करण्याबाबतचे
ननिेदन माहे डडसेंबर, २०१७ मध्ये िा त्यादरम्यान दे ण्यात आले आहे , हे खरे
आहे काय,
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(२) असल्यास, रक्तनाते सींबध
ीं ातील जात िैधता प्रमाणपत्राच्या सींबध
ीं ाने

गिीत केलेल्या मींत्रीग् उपसलमती रद्द करण्याची मागणी ठदनाींक १५ नोव्हें बर,
२०१७ रोजीच्या पत्रान्िये करण्यात आली आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, आठदिासीच्या जमीन हस्ताींतरण ि पेसा कायद्याींतगशत
ग्रामसभेच्या मान्यतेची अ् कायम िे िािी याबाबत र्ासनाचे धोरण काय आहे,

(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने कोणती कायशिाही केली िा
करण्यात येत आहे , नसल्यास विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.दे िेंद्र फडणिीस : (१) होय.
(२) होय,

(३) मा.राज्यपाल महोदयाींनी भारतीय राज्यघ्नेच्या ५ व्या अनस
ु धू चतील
पररच्छे द क्र. ५ (१) मधील प्राप्त अधधकारानस
ु ार, ठदनाींक १४/०६/२०१६ रोजी
काढलेल्या अधधसच
ू नेनस
ु ार, महाराषर जमीन महसल
ू सींठहता, १९६६ मधील
कलम ३६ (अ) मधील पो्कलम (१) मध्ये समाविष् केलेल्या निीन

परीं तक
ु ानस
ु ार राज्यातील अनस
ु धू चत षेत्रातील गािाींमध्ये ग्रामसभेची मींजूरी

लमळाल्यालर्िाय आठदिासी व्यक्तीींचा भोगि्ा बबगर आठदिासी व्यक्तीींकडे
हस्ताींतरीत करण्यास मींजूरी दे ता येत नाही.

तसेच र्ासनाने केलेल्या विनींतीनस
ु ार राज्यपाल महोदयाींनी ठदनाींक

१४/११/२०१७ रोजी काढलेल्या अधधसच
ू नेनस
ु ार, राज्यातील अनस
ु धू चत षेत्रातील

गािाींमध्ये महाराषर जमीन महसल
ू सींठहता, १९६६ च्या कलम ३६ (अ) मधील
पो्कलम (१) मध्ये नव्याने समाविष् परीं तक
ु ानस
ु ार, केंद्र र्ासन तसेच राज्य

र्ासनाच्या ननकडीच्या सािशजननक प्रकल्पाींना, प्रकल्पाींचे काम खोळीं बन
ु राहू
नये ि त्याींची कायशपत
ु ी विठहत कालमयाशदेत व्हािी यादृष्ीने ग्रामसभेच्या पि
ु श
मींजूरीच्या अ्ीतन
ू स्
ु दे ण्यात आलेली आहे .

मद्द
ु ा क्र.(१) मा.सिोच्च न्यायालयाच्या ठदनाींक ६ जल
ु ,ै २०१७ च्या

ननणशयाची राज्यात अींमलबजािणी करण्याबाबतचा प्रस्ताि मींबत्रमींडळाच्या
मान्यतेस्ति सादर करण्याचे प्रस्तावित आहे .

मद्द
ीं ातील जात िैधता प्रमाणपत्राच्या
ु ा क्र.(२) सींदभाशत रक्तनाते सींबध

आधारे कु्ुींबातील इतर व्यक्तीींना जात प्रमाणपत्र/ जात िैधता प्रमाणपत्र

दे ण्याबाबत अनस
ु धू चत जमातीचे प्रमाणपत्र दे ण्याबाबतचे ननयम २००३ मध्ये
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सध
ु ारणा करण्याबाबत आठदिासी विकास विभागाच्या ठदनाींक १५/११/२०१७
रोजीच्या

र्ासन

ननणशयान्िये

मा.मींत्री

(महसल
ू )

मींबत्रमींडळ उपसलमती गिीत करण्यात आली आहे .

याींच्या

अध्यषतेखाली

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

नालशि शहरात सध
ु ाररत सिांिष िाहति
ु आराखड्याची
अांमलबजािणी िरण्याबाबत

(३३)

*

३९४१८ डॉ.अपि
ू च हहरे : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३१७९१ ला हदनाांि

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

(१) नालर्क र्हरातील िाहनाींची िाढती सींख्या ि सततची िाहतक
कोंडी
ु
यामळ
ु े नागररकाींची गैरसोय होत असन
ू िेळ ि इींधनाचा होणारा अपव्यय

इत्यादी बाबी विचारात घेता नालर्क महानगरपाललकेने र्हराचा सध
ु ाररत
सिांकष िाहतक
ु आराखडा तयार करण्याचे काम मेससश अबशन मास्क रान्सी्
कींपनी लल., (UMTC) निी ठदल्ली या तज्ञ सल्लागार सींस्थेस दे ण्यात आले
आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर सल्लागार सींस्थेने र्हराचा सध
ु ाररत सिांकष िाहतक
ु
आराखड्याचा प्रारुप अहिाल सादर केला आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सध
ु ाररत सिांकष िाहतक
ु आराखड्याच्या प्रारुप अहिालातील
लर्र्ारर्ीींचे सिशसाधारण स्िरुप काय आहे ि त्यानष
ीं ाने कोणती कायशिाही
ु ग
केली िा करण्यात येत आहे,

(४) असल्यास, सदरील सल्लागार सींस्थेकडून माहे नोव्हें बर, २०१७ अखेर
प्राप्त होणे अपेक्षषत असलेला अींनतम अहिाल प्राप्त झाला आहे काय,
(५)

असल्यास,

सिांकष

िाहतक
ु

आराखड्याची

प्रत्यष

अींमलबजािणी

करण्याच्या अनष
ीं ाने र्ासनाने कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
ु ग
(६) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री.दे िेंद्र फडणिीस : (१) ि (२) होय.
(३)

मेससश

अबशन

सल्लागारामार्शत

मास्क

अींनतम

रान्सी्

सध
ु ाररत

कींपनी

सिशकष

लल.,

िाहतक
ु

निी

ठदल्ली

आराखडा

या

नालर्क

महानगरपाललकेस सादर करण्यात आला आहे . सदर आराखड्यात अल्प,
मध्यम ि ठदघश मद
ु तीत कराियाच्या सध
ु ारणाींचा समािेर् आहे .

सध
ु ाररत सिशकष िाहतक
ु आराखड्याच्या अहिालातील लर्र्ारर्ीमध्ये

नजजकच्या भविषयात घ्याियाच्या सध
ु ारणा सच
ू नाींमध्ये चौक सध
ु ारणा,
र्ु्पाथ बाींधणे, पादचारी पल
ु , पादचारी भय
ु ारी मागश, सायकल रॅ क ननलमशती,

सािशजननक िाहने डडझेल, सीएनजीमध्ये रुपाींतरीत करणे, इलेक्रीक बसेस
िापरात आणणे आदी उपायाींचा समािेर् आहे .

मध्यम कालािधीत कराियाच्या सध
ु ारणा उपायाींमध्ये रॅ क ्लमशनसची

सध
ु ारणा करणे, चौकाींमध्ये रॅ र्ीक लसग्नल, षेबत्रय िाहतक
ु ननयींत्रण यींत्रणा,
आय्ीएस कन्रोल सेन््र, रस्त्याच्या कडेला ि मोकळ्या भख
ु ींडािर िाहनतळ
व्यिस्था

आदी

उपायाींचा

समािेर्

आहे .

तसेच

ठदघश

मद
ु तीच्या

उपाययोजनाींमध्ये अजस्तत्िातील रस्त्याींचे सध
ु ारणा करणे, बा्यररींग रस्त्याची
ननलमशती, उड्डाणपल
ु रे ल्िेचे पल
ु -नविन बस ्लमशनल याींची उभारणी, उच्च

षमता सािशजननक बस िाहतक
ु ीस स्ितींत्र िाहतक
ु माधगशका, रे ल्िेिर आधारीत
िाहतक
ु व्यिस्था, नविन रक ्लमशनसची ननलमशती या सच
ू नाींचा समािेर् आहे .
(४) होय.

(५) ि (६) नालर्क महानगरपाललकेमार्शत आिश्यक कायशिाही करण्याबाबतचे
ननयोजन करण्यात येत आहे .

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

लभिांडी (स्ज.ठाणे) तालुक्यातील गोदामाांना आग लागल्याच्या घटनेबाबत
(३४)

*

३९५४४ श्री.सनु नल तटिरे , अॅड.जयदे ि गायििाड, अॅड.ननरां जन

डािखरे , श्री.ख्िाजा बेग, श्री.रामराि िडिुते, श्री.हे मत
ां टिले, श्री.विक्रम िाळे ,

श्री.नरें द्र पाटील, श्री.किरण पािसिर, श्री.आनांद ठािूर, अॅड.राहुल नािेिर,

श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.जगन्नाथ लशांदे : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

45

(१) लभिींडी (जज.िाणे) तालक्
ु यातील रासायननक पट्टयातील ओिळीच्या हद्दीत

असलेल्या सागर कॉम्प्लेक्समधील चेक पॉईं् या कींपनीतील १६ गोदामाींना
आग लागन
ू कोटयिधी रुपयाींचे नक
ु सान झाल्याची घ्ना माहे डडसेंबर, २०१७
मध्ये िा त्यादरम्यान घडली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, त्यात काय
आढळून आले ि तद्नस
ु ार कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.दे िेंद्र फडणिीस : (१) िाणे पोलीस आयक्
ु तालय अींतगशत पररमींडळ-२
लभिींडी येथे ठदनाींक ०६/१२/२०१७ रोजी सकाळी ९.३० चे सम
ु ारास सागर

कॉम्प्लेक्समधील बबजल्डींग बी येथील गाळा क्रमाींक १ ते १६ या गोदामाींना
आग लागल्याची घ्ना घडली आहे .

(२) मे.चेकपॉईं् लसस््ीम इींडडया प्रा.लल. या कींपनीने सागर कॉप्लेक्स येथील

गोदाम गाळा क्रमाींक १ ते ५ हे भाडयाने घेतलेले होते. या ठिकाणी
कींपनीकडून कोणतीही आग प्रनतबींधक उपाययोजना करण्यात आलेली नव्हती.
यातील गाळा क्र. ५ मध्ये इलेजक्रक र्ॉ्श सक्रकश् होऊन तेथील ज्िलनर्ील

पदाथाशने पे् घेतल्याने आग लागन
ू सदर आग गाळा क्रमाींक १ ते ५ ि
बाजूच्या गाळा क्रमाींक ६ ते १६ पयांत पसरली.

या आगीमध्ये १) मे.चेकपॉईं् लसस््ीम इींडडया प्रा.लल. या कींपनीच्या

मालकीचा रुपये ५ को्ी इतक्या क्रकींमतीचा लसक्यरु र्ी लसजस््म इजक्िपमें् ि
डडस्प्ले प्रॉडक््सचा माल, २) मे.अजीत इींडजस्रज प्रा.लल. या कींपनीच्या

मालकीचा रुपये १७ को्ी क्रकीं मतीचा पेपर ्े प, ठ्श्यू ्े प ि पी.व्ही.सी.्े पचा

माल ि ३) मे.आर.आर. लॉजजजस््क्स कींपनीच्या मालकीचा रुपये ७ को्ी

क्रकीं मतीचा प्राण्याींची ्षधे ि खाद्य, पोल्री व्हॅक्सीन अर्ा एकूण रुपये २९
को्ी क्रकींमतीच्या मालाचे जळून नक
ु सान झाले आहे .

याप्रकरणी मे.चेकपॉईं् लसस््ीम इींडडया प्रा.लल. कींपनीचे जनरल

मॅनेजर याींचेविरुध्द नारपोली पोलीस स््े र्न येथे ग.ु र.क्र. ७/२०१८, भा.दीं .वि.
२८५, ३३६ प्रमाणे गन्
ु हा दाखल करण्यात आला आहे . गन्
ु हयाचा तपास चालू आहे .
(३) प्रश्न उद्भित नाही.

-----------------
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मांडणगड (स्ज.रत्नाधगरी) नगरपांचायतीतील
(३५)

*

वििासिामे अपुणच असल्याबाबत
४०३३० श्री.प्रसाद लाड : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :-

(१) मींडणगड (जज.रत्नाधगरी) नगरपींचायती अींतगशत नगरोत्थान योजनेतील

रुपये १ को्ी ४० लाख रुपयाींची कामे ननविदा प्रक्रक्रयेच्या ननणशयाअभािी

अपण
ू श असन
ू सदर ननधी माहे माचश, २०१८ पयांत खचश न केल्यास परत
जाणार असल्याचे ननदर्शनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, गेली दोन िषश उक्त नगरपींचायतीच्या हद्दीतील विकासकामे
िप्प

असन
ू

स्थाननक

नगरसेिकाींना

विकासकामे

न

करता

नागररकाींमध्ये सींताप व्यक्त होत आहे , हे ही खरे आहे काय,

आल्यामळ
ु े

(३) असल्यास, उक्त नगरपींचायतीकररता कायमस्िरूपी मख्
ु याधधकारी ि

अलभयींता याींची ननयक्
ु ती करण्यास र्ासनाकडून विलींब होत असल्याने तसेच
प्रभारी

मख्
ु याधधकारी,

मींडणगड

नगरपींचायत

याींच्याकडून

कामात

ननषकाळजीपणा होत असल्याने विकासकामे िप्प आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, प्रभारी मख्
ु याधधकारी, मींडणगड नगरपींचायत याींनी प्रस्तावित

कामे ि विविध विषयािर ननणशय घेण्यासािी बोलािलेल्या विर्ेष सभेला
कोणतीही पि
श च
ू स
ू ना न दे ता ते अनप
ु जस्थत राठहल्यामळ
ु े सींतप्त नगराध्यष
आणण नगरसेिकाींनी त्याींच्या कायाशलयाला ्ाळे िोकले, हे ही खरे आहे काय,

(५) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, त्यात काय
आढळून आले ि तदनस
ु ार प्रभारी मख्
ु याधधकारी, मींडणगड नगरपींचायत

याींच्यािर दीं डात्मक कारिाई करण्याबाबत ि उक्त ठिकाणी कायमस्िरूपी

मख्
ु याधधकारी ि अलभयींता याींची ननयक्
ु ती करण्याबाबत कोणती कायशिाही
केली िा करण्यात येत आहे,

(६) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.दे िेंद्र फडणिीस : (१) ि (२) हे खरे नाही.

नगरोत्थान (जजल्हास्तर) योजनेंतगशत मींडणगड नगरपींचायतीला सन

२०१५-१६ करीता रुपये १.०२ को्ी ननधी मींजूर होता. सदर मींजूर ननधी
पण
श णे विकासकामाींिर खचश करण्यात आला आहे .
ू प
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सन २०१६-१७ करीता सदर योजनेंतगशत रुपये १.१० को्ी ननधी

मींडणगड नगरपींचायतीला मींजूर असन
ू त्या अींतगशत मींजूर कामाींची ननविदा
प्रक्रक्रया पण
ू श झाली असन
ू कामाींचे कायाशदेर् दे ण्यात आले आहे त.

सन २०१६-१७ मधील मींजरू असलेली कामे प्रगतीपथािर असन
ू सींपण
ू श

ननधी माहे माचश, २०१८ अखेर खचश करण्याचे नगरपींचायतीचे ननयोजन आहे .
(३),

(४)

ि

(५)

स्थाननक

नगरसेिकाींनी

ठदनाींक

नगरपींचायत कायाशलयाला ्ाळे लािले होते, हे खरे आहे.

२८/१२/२०१७

रोजी

तथावप, प्रभारी मख्
कायशभारातील
ु याधधकारी याींनी ते त्याींच्या मळ
ु

कामात व्यस्त असल्याने ठदनाींक २८/१२/२०१७ रोजीच्या विर्ेष सभेला
उपजस्थत राहू र्कत नसल्याबाबत नगरपररषदे स कळविल्याचे ननदर्शनास
आल्यानींतर, स्थाननक नगरसेिकाींनी सदरचा प्रकार हा गैरसमजुतीने झाल्याचे
जजल्हाधधकारी, रत्नाधगरी याींना कळविले.
मींडणगड

नगरपींचायत

मख्
ु याधधकारी

पदािर

पररविषाधीन

प्रक्षषणाथीची On field Training स्िरुपात ननयक्
ु ती केलेली आहे .
तथावप,

अनप
ु जस्थतीमळ
ु े

ननयक्
ु त

सदर

मख्
ु याधधकारी

पदाचा

अनतररक्त

याींच्या

िैद्यकीय

कायशभार

नगरपररषद याींच्याकडे सोपविण्यात आला आहे .

कारणास्ति

मख्
ु याधधकारी,

खेड

मींडणगड नगरपींचायतीचा सध
ु ाररत आकृतीबींध ठदनाींक १२/०२/२०१८

रोजी मींजूर झाला आहे . त्यानस
ु ार स्थापत्य अलभयाींबत्रकी श्रेणी “ब” चे एक
पद तेथे मींजूर आहे .

स्थापत्य अलभयाींबत्रकी (राज्य) सींिगाशतील पदभरतीच्या अनष
ीं ाने
ु ग

नगरपररषद सींचालनालयस्तरािर कायशिाही सरु
ीं ी
ु असन
ू पदभरती प्रक्रक्रयेअत
मींडणगड नगरपींचायतीकरीता कायमस्िरुपी अलभयींत्याची ननयक्
ु ती प्राथम्याने
करण्यात येणार आहे .

(६) प्रश्न उद्भित नाही.

-----------------
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नाांदेड येथील नागररिाांची आधथचि लाभ दे ण्याचे
आलमष दाखिून फसिणूि िेल्याबाबत
(३६)

*

४०६७० श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्त,

श्री.अशोि

ऊफच

भाई

जगताप,

श्री.रामहरी

रुपनिर,

श्री.सभ
ु ाष

झाांबड,

श्री.आनांदराि पाटील, श्रीमती हुमनबानू खललफे : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) नाींदेड येथील बी्कॉईन कींपनीत गत
ुीं िणूक केल्यास दीड िषाशत मोिा

आधथशक लाभ दे ण्याचे आलमष दाखिन
ू अनेकाींची र्सिणक
ू केल्याप्रकरणी चार
जणाींविरुध्द विमानतळ पोलीस िाण्यात गन्
ु हा दाखल करण्यात आला आहे, हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या प्रकरणातील दोषीिर कोणती कारिाई केली िा करण्यात
येत आहे,

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

(२) सदर प्रकरणी विमानतळ पोलीस स््े र्न, नाींदेड येथे ४ आरोपीींविरुध्द
ग.ु र.नीं.२०/२०१८ भा.दीं .वि. कलम ४०६, ४२०, २०१, ३४ सह माठहती तींत्रज्ञान

अधधननयम २००० चे कलम ६६(D) अन्िये ठदनाींक २४/०१/२०१८ रोजी गन्
ु हा
दाखल

करण्यात

आलेला

आहे .

सदर

गन्ु ्यात

१

आरोपीस

ठदनाींक

२४/०१/२०१८ रोजी अ्क करुन ठदनाींक २६/०१/२०१८ पयांत पोलीस कोिडी
दे ण्यात आली आहे . अ्क आरोपी हा जालमनािर असन
ू उिशररत आरोपी अ्क
करणे ि गन्ु ्यात अधधक परु ािा हस्तगत करण्यािर तपास चालू आहे .
(३) विलींब झालेला नाही.

-----------------
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लसडिोच्या अधधिाऱ्याांच्या अिैध सांपत्तीची चौिशी िरण्याबाबत
(३७)

*

४०८७३ श्री.बाळाराम पाटील : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :-

(१) लसडकोच्या अधधकाऱयाींच्या अिैध सींपत्तीची चौकर्ी करण्यात यािी अर्ी

मागणी पनिेलच्या स्थाननक प्रकल्पग्रस्त सींस्थेने लाचलच
ु पत प्रनतबींधक
विभागाकडे केली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सींबधीं धत अधधकाऱयाींिर कारणे दाखिा नो्ीस बजािली आहे ,
हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करून सींबधीं धत अधधकाऱयाींिर
काय कारिाइश केली िा करण्यात येत आहे ,

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

(२), (३) ि (४) सदर प्रकरणाची लाचलच
ींु ई
ु पत प्रनतबींधक विभाग, निी मब
याींचेमार्शत चौकर्ी सरू
ु आहे .

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

मालाड (पस्श्चम), मुांबई येथे खारफुटीची तोड होत असल्याबाबत
(३८)

*

३८६३९ श्री.विजय ऊफच भाई धगरिर, श्री.प्रविण दरे िर, श्री.रामननिास

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

(१) मालाड (पजश्चम), मब
ींु ई येथे मीि चौकीजिळ िसलेल्या गणेर्नगर
भागात रोज रात्री कचरा जाळण्याचे काम होत असल्याचे ननदर्शनास आले
आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, हा कचरा जाळण्याबरोबरच हळुहळू तेथील खारर्ु्ीही जाळून
नष् करण्यात येत असल्याचे ननदर्शनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या पररसरातील हिेची गण
ु ित्ता अनेकदा िाई् ते अनतर्य

िाई् दजाशची होत असन
ू याबाबत िारीं िार तक्रार करूनही याकडे महापाललकेचे
अधधकारी दल
श करीत असल्याचे ननदर्शनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,
ु ष
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(४)

असल्यास,

अर्ा

प्रकारे

कचऱयाच्या

नािाखाली

खारर्ु्ीची

तोड

करणाऱयाींिर र्ासनाने चौकर्ी करून कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे,
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.दे िेंद्र फडणिीस : (१) मालाड पजश्चम येथील गणेर्नगर भागातील

झोपडयाींमध्ये काही ठिकाणी ताींब्याच्या िायर जाळून ताींबे िेगळे करण्याचे
काम सरु
ु होते ही िस्तजु स्थती आहे .
(२) सदर ठिकाणी खारर्ु्ी नाही.
(३)

ि

(४)

अर्ा

प्रकारच्या

तक्रारी

प्राप्त

झाल्यानींतर

बह
ुीं ई
ृ न्मब

महानगरपाललकेमार्शत खालीलप्रमाणे कारिाई करण्यात आली/येत आहे :• सदर ठिकाणी दीं डात्मक कारिाई करण्यात आली आहे .

• ताींब्याच्या िायर जाळण्याचे प्रकार होत असलेल्या झोपडया तोडण्यात
आल्या आहे त.

• सदर पररसर ननरीषणाखाली िे िण्यात आला आहे .

(५) प्रश्न उद्भित नाही.

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

शरद इांटरप्रायजेस या िांपनीच्या मालिाने बोगस िागदप्े
सादर िरुन म्हाडाची फसिणूि िेल्याबाबत
(३९)

*

३८३३८ श्री.किरण पािसिर, श्री.हे मत
ां
टिले, श्री.नरें द्र पाटील,

श्री.आनांद ठािूर, अॅड.राहुल नािेिर, श्रीमती विद्या चव्हाण, अॅड.अननल परब,
श्री.विक्रम

िाळे ,

श्री.सनु नल

तटिरे ,

अॅड.ननरां जन

डािखरे ,

अॅड.जयदे ि

गायििाड, श्री.ख्िाजा बेग, डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी
पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) इमारतीची दरु
ु स्ती ि दे खभालीची बोगस कागदपत्रे सादर करुन म्हाडाची

सम
ु ारे ६१ लाख रुपयाींची र्सिणूक केल्याप्रकरणी र्रद इीं्रप्रायजेस या

कींपनीचा मालक मोहम्मद जािेद खान याला मब
ींु ईतील खेरिाडी पोललसाींनी
माहे जानेिारी, २०१८ मध्ये िा त्यादरम्यान अ्क केली आहे , हे खरे आहे
काय,

51

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, त्यात काय
आढळून आले ि तद्नस
ु ार सींबधीं धताकडून नक
ु सान भरपाई घेण्याबाबत कोणती
कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे,

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

(२) सदरहू प्रकरणी आरोपीविरुध्द क्रर्याशदीने ठदलेल्या तक्रारीिरुन खेरिाडी
पोलीस िाणे येथे ग.ु र.क्र. २८९/२०१७ कलम ४६५, ४६७, ४६८, ४७१, ४२०, ३४
भा.दीं .वि. अन्िये ठदनाींक १८/१०/१७ रोजी गन्ु हा दाखल करण्यात आला असन
ू
र्सिणुक

झालेल्या

रुपये

हस्तगत करण्यात आले आहे .

६१,५६,२०३/-

रक्कमेपक
ै ी

रुपये

११,६०,४००/-

सदर गन्
ु ्याचा तपास सरु
ु आहे .

(३) प्रश्न उद्भित नाही

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

िल्याण-डोंबबिली महापाललिेने पाठविलेल्या वििास आराखड्यास
(४०)

*

मांजूरी दे ण्यास विलांब झाल्याबाबत
३८०१० श्री.जगन्नाथ लशांदे, श्री.हे मत
ां टिले, श्री.किरण पािसिर,

अॅड.ननरां जन डािखरे , अॅड.राहुल नािेिर : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील
गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) कल्याण-डोंबबिली महानगरपाललकेने ठदनाींक ५ डडसेंबर, १९९६ रोजी िा

त्यासम
ु ारास सेक््र ३ ते ७ पयांतच्या भागाचा प्रारूप विकास आराखडा
प्रलसध्द केला होता तो र्ासनाकडे मींजुरीसािी पािविण्यात आल्यानींतर त्यास
१६ िषे र्ासनाची मींजूरीच लमळाली नसल्याचे ननदर्शनास आले आहे , हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, सिश र्ेरबदलाींना मींजूरी दे ऊन अखेर ठदनाींक ४ एवप्रल, २०१२
रोजी िा त्यासम
ीं र र्ासनाने महानगरपाललकेच्या
ु ारास म्हणजेच १६ िषाशनत
उक्त विकास आराखड्यास मींजरु ी ठदली, हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास,

कल्याण-डोंबबिली

महापाललकेने

पािविलेल्या

आराखड्यास मींजूरी दे ण्यास विलींब होण्याची कारणे काय आहे त ?

विकास
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श्री.दे िेंद्र फडणिीस : (१), (२) ि (३) कल्याण-डोंबबिली महानगरपाललकेने
कल्याण-डोंबबिली र्हराची सध
ु ारीत विकास योजना महाराषर प्रादे लर्क ि

नगर रचना अधधननयम,१९६६ चे कलम २६ अन्िये ठदनाींक ०४/१२/१९९६ रोजी
प्रलसध्द केली होती ि उक्त अधधननयमाच्या कलम ३० अन्िये ती र्ासनास
ठदनाींक ०४/१२/१९९९ रोजी मींजूरीसािी सादर केली होती. तथावप, बेसमॅप

योग्य नसल्याने, र्ासनाने ठदनाींक ०२/०२/२००१ च्या आदे र्ान्िये सदर
विकास योजनेस मींजूरी दे ण्याचे नाकारुन सदर बेसमॅप सध
ु ारीत करुन विकास
योजनेचे

प्रस्ताि

अध्यषतेखाली

अचक
ू पणे

ननयोजन

दर्शविण्यासािी

सलमतीची

स्थापना

विभागीय
केली.

आयक्
ु त,

ननयोजन

याींच्या

सलमतीने

कल्याण-डोंबबिली महानगरपाललकेच्या प्रभाग क्र. १ ि २ ची विकास योजना

ठदनाींक २५/२/२००५ रोजी सींचालक, नगर रचना, महाराषर राज्य, पण
ु े
याींचेमार्शत

सादर

उपसींचालक

नगर

केली

असता,

र्ासनाने

ती

ठदनाींक

३/९/२००५

च्या

अधधसच
ु नेन्िये भागर्: मींजूर केली. तसेच याच अधधसच
ु नेद्िारे तत्काललन
प्रभागासािी

विकास

रचना,

योजना

कोकण

तयार

विभाग,

निी

करणेसािी

मब
ींु ई

कलम

याींची

१६२(१)

उिशरीत

अन्िये

अधधकारी म्हणून ननयक्
ु ती केली. सदर ननयक्
ु त अधधकारी याींनी प्रभाग क्र.३,
६ ि ७ ची विकास योजना ठदनाींक २४/१२/२००८, प्रभाग क्र.४ ची विकास

योजना ठदनाींक ०८/१२/२००९ ि प्रभाग क्र.५ ची विकास योजना ठदनाींक

२२/०६/२०१० रोजी र्ासनास मींजूरीकरीता सादर केली. सदर प्रारुप विकास
योजनेसद
ीं भाशत

र्ासन

गिीत

छाननी

सलमतीची

बैिक

होिन
ू ,

छाननी

सलमतीच्या लर्र्ारर्ीींसह प्रारुप विकास योजना र्ासनास मींजूरीकरीता सादर
करण्यात आली ि र्ासन मान्यतेनत
ीं र सदर प्रभाग क्र. ३ ते ७ च्या विकास

योजना मींजूरीची अधधसच
ू ना ठदनाींक ०४/०४/२०१२ रोजी ननगशलमत करण्यात
आली आहे .

-----------------
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िोल्हापूर स्जल््याच्या प्रादे लशि वििास योजनेबाबत
(४१)

*

४०७५४ श्री.सतेज ऊफच बांटी पाटील, श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्त,

श्री.अशोि ऊफच भाई जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर, श्रीमती हुमनबानू खललफे,
श्री.आनांदराि पाटील, आकिच.अनांत गाडगीळ : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) र्ासनाने कोल्हापरू जजल््याची प्रादे लर्क विकास योजना तयार करताना

यासींदभाशत आलेल्या सम
श करुन ही योजना मींजरू
ु ारे ६ हजार तक्रारीींकडे दल
ु ष

केली असल्याचे ठदनाींक ६ जानेिारी, २०१८ रोजी िा त्यासम
ु ारास ननदर्शनास
आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, ही योजना तयार करताना नेमलेल्या सलमतीने प्रत्यषात

िस्तजु स्थती लषात न घेता सॅ्ेलाई् इमेजचा आधार घेत योजना तयार केली
आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, त्याचा ग्रामीण भागातील अनेक र्ेतकऱयाींना नक
ु सान होणार
असन
ू विकासकामेही अडचणीत येणार आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीच्या
अनष
ीं ाने सदर योजना रद्द करुन निीन िस्तजु स्थतीदर्शक प्रादे लर्क विकास
ु ग
योजना तयार करण्याबाबत कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.दे िेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे नाही.
कोल्हापरू

जजल््याची

प्रारुप

प्रादे लर्क

योजना

नागररकाींच्या

सच
ीं र विठहत मद
ू ना/हरकती मागविणेकामी प्रलसध्द झालेनत
ु तीमध्ये एकूण
५३९० सच
ू ना/आषेप अजश प्राप्त झाले होते. त्या सिाांना प्रादे लर्क ननयोजन
सलमतीसमोर

सन
ु ािणीसािी

बोलविण्यात

आले

असता

प्रत्यषात

४०३७

हरकतदार सन
ु ािणीस उपजस्थत होते. यानींतर ननयोजन सलमतीने आिश्यक

त्या ठिकाणी जागा पाहणी करुन त्याींचा अहिाल ननयोजन मींडळास सादर
केलेनत
ीं र

ननयोजन

मींडळाने

घेतलेल्या

धोरणात्मक

ननणशयानस
ु ार

प्रारुप

प्रादे लर्क योजनेमध्ये रस्ते ि विभाग बदलासींदभाशत एकूण ९७ बदल सच
ु िन
ू
प्रादे लर्क ननयोजन मींडळ कोल्हापरू याींनी सदर प्रादे लर्क योजना मींजूरीसािी
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र्ासनाकडे सादर केली होती. या योजनेबाबत िैधाननक कायशिाही पण
ू श झालेली

असल्याने त्यास र्ासन नगरविकास विभागाकडील ठदनाींक ०४/०१/२०१८
रोजीच्या अधधसच
ू नेद्िारे मींजूरी दे ण्यात आलेली आहे .

(२), ि (३) प्रादे लर्क योजनेतील जी गािे विकसनषम आहे त अर्ा १२४
गािाींसािी ग्रोथ सें्रचा सविस्तर आराखडा तयार कराियाचा असल्याने

त्याबाबत गािननहाय विद्यमान िापराबाबत प्रत्यष जागेिर सिेषण केलेले

आहे ि उिशररत ग्रामीण षेत्राकरीता सॅ्ेलाई् ईमेजच्या आधारे विद्यमान
विकास

दर्शविलेला

गाििाणापासन
ू

आहे .

लोकसींख्येिर

ग्रामीण

आधाररत

षेत्रामध्ये
अींतरे

विकास

ननजश्चत

परिानगीसािी

करण्यात

येिन
ू

त्यानस
ु ार प्रस्तावित विकास अनज्ञ
ु ेय करण्यात आलेला आहे . ग्रामीण भागात
निीन प्रा.यो. रस्ते प्रस्तावित नसन
ू केिळ अजस्तत्िातील रस्त्याचे रुीं दीकरण
प्रस्तावित करण्यात आलेले असल्याने र्ेतकऱयाींचे नक
ु सान होणार नाही.

(४) ि (५) सदर प्रादे लर्क योजना मींजूर झाल्यानींतर अद्यापही तक्रारीच
ननराकरण झाले नसल्याचा नागररकाींचा सरु असल्याने यानष
ीं ाने मा.मींत्री
ु ग

महसल
ू याींनी नगरविकास राज्यमींत्री याींचे उपजस्थतीत सींबधीं धताींची ठदनाींक
२०/०२/२०१८ रोजी बैिक घेतलेली आहे . या बैिकीत अर्ा स्िरुपाच्या

तक्रारीच्या अनष
ीं ाने नगरविकास विभागातील अधधकाऱयाींची सलमती गिीत
ु ग

करुन सींबधीं धत नागरीकाींना सन
ू ािणी दे िन
ू मींजूर प्रादे लर्क योजनेत काही
बदल कराियाचे असल्यास सदर सलमतीने र्ासनास लर्र्ारस करणेबाबत
सधू चत

केलेले

आहे .

यानष
ीं ाने
ु ग

र्ासनस्तरािर कायशिाहीमध्ये आहे .

सलमती

गिीत

करण्याची

कायशिाही

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

परभणी महानगरपाललिेतील विद्युत दे यिामध्ये
गैरव्यिहार झाल्याबाबत

(४२)

*

३८४७८ श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ाचणी, श्री.धनांजय मड
ुां ,े श्री.सनतश चव्हाण,

श्री.अमरलसांह पांडडत : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३५४३३ ला हदनाांि २० डडसेंबर,

२०१७ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-
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(१) परभणी महानगरपाललकेची विद्यत
ु दे यके इतर खाजगी व्यक्तीींच्या नािे

भरून को्यिधी रूपयाींचा आधथशक गैरप्रकार केल्याची बाब माहे सप््ें बरऑक््ोबर, २०१७ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदर्शनास आली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, गैरप्रकार करणारे महानगरपाललका विद्यत
मींडळ मधील
ु
कमशचारी याींचे ननलींबन करण्यात आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, महानगरपाललकेतील रक्कमेचे सननयींत्रण करणारे आयक्
ु त,
उपायक्
ु त, लेखापररषक ि इतर जबाबदार अधधकारी-कमशचारी याींची विभागीय
चौकर्ी करण्यात आली आहे , हे ही खरे आहे काय,
(४)

असल्यास,

उपरोक्त

चौकर्ीत

काय

आढळून

आले

ि

तद्नस
ु ार

सींबधीं धताींविरोधात र्ासनस्तरािरून कोणती कारिाई केली िा करण्यात आहे,
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.दे िेंद्र

फडणिीस

:

(१)

परभणी

महानगरपाललका

इमारत

विद्यत
ु

दे यकामध्ये रुपये ७९.६४ लष रकमेचा गैरव्यिहार झाल्याचे प्रथमदर्शनी
ननदर्शनास आले आहे .
(२) सदर

गैरप्रकारास

महानगरपाललकेमधील

श्री.अब्दल
ु

रोजींदारीिरील

जािेद

अब्दल
ु

कमशचारी

हे

र्कुर

हे

प्रथमदर्शनी

परभणी

जबाबदार

आढळल्याने त्याींच्या सेिा परभणी महानगरपाललकेने ठदनाींक १३/१२/२०१७
च्या आदे र्ान्िये समाप्त केल्या आहे त.

तसेच, सदर गैरव्यिहाराबाबत त्याींच्यािर गन्
ु हा दाखल करण्यात

आलेला असन
ू पोमिसाींच्या आधथशक गन्
ु हे र्ाखेमार्शत तपास सरु
ु आहे .

(३) ि (४) सदर गैरव्यिहाराबाबत आयक्
ु त, परभणी महानगरपाललका याींच्या
मार्शत प्राथलमक चौकर्ी करण्यात येत आहे .
(५) प्रश्न उद्भित नाही.

-----------------
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महाराष्ट्र विमानतळ वििास िांपनीच्या अधधिाऱ्याांनी
(४३)

*

गैरव्यिहार िेल्याबाबत
३८३७४ प्रा.जोगेन्द्र ििाडे, श्री.जयांत पाटील, श्री.जगन्नाथ लशांदे,

श्री.धनांजय मड
ुां ,े श्री.किरण पािसिर, अॅड.राहुल नािेिर, अॅड.ननरां जन
डािखरे : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) महाराषर विमानतळ विकास कींपनीच्या अधधकाऱयाींनी र्ासकीय ननयमाींचे
उल्लींघन

करून

आपल्या

मजीतील

मे.रे ्ॉक्स

विकासक

आणण

चौरीं गी

विकासक तसेच अन्य कींपन्याींना कमी क्रकीं मतीत जागा उपलब्ध करुन दे ऊन
बँक हमी नसताना कोटयिधी रुपयाींचे अधग्रम दे ऊन गैरव्यिहार केला

असल्याचा िपका कॅगच्या िाणणजज्यक अहिालात िे िण्यात आला असल्याची
बाब माहे डडसेंबर, २०१७ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदर्शनास आली आहे , हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, या प्रकरणातील दोषी अधधकाऱयाींिर कारिाई करण्याच्या

अ्ीींिर या सींदभाशतील पररच्छे द या अहिालातन
ू िगळण्याची विनींती राज्य
र्ासनाने भारताचे ननयींत्रक ि महालेखापररषक याींच्याकडे केली आहे , हे ही
खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याप्रकरणी क्रकती ि कोणत्या दोषी अधधकाऱयाींिर र्ासनाने
चौकर्ी करुन कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.दे िेंद्र फडणिीस : (१) ननविदा सच
ू नेमध्ये बँक हमी दे ण्याची तरतद
ू
नसताींना मे.रे ्ॉक्स विकासक कीं. याींना बँक हमी दे ण्यात आल्याची बाब
कॅगच्या अहिालामध्ये नमद
ू करण्यात आली आहे .
(२) होय, हे खरे आहे .

(३) महालेखाकराींनी उपजस्थत केलेल्या पररच्छे दाींच्या अनष
ीं ाने जबाबदार
ु ग
अधधकाऱयाींची

सखोल

चौकर्ी

करुन

त्याींच्यािर

जबाबदारी

ननजश्चत

करण्यासािी अपर मख्
ु य सधचि (वित्त) याींचे अध्यषतेखाली चौकर्ी सलमती
गिीत

करण्यात आली आहे .

करण्याची कायशिाही सरु
ु आहे .
(४) प्रश्न उद्भित नाही.

सद्य:जस्थतीत

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

या सलमतीमार्शत

चौकर्ी
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ठाणे महानगरपाललिेच्या ितचिनगर प्रभाग सलमतीने सांबांधधत
भोगिटादार ि मालिाांिडून दां ड िसूल िेला नसल्याबाबत

(४४)

*

३८७६७ अॅड.ननरां जन डािखरे , श्री.नरें द्र पाटील, श्री.किरण पािसिर,

श्री.हे मत
ां टिले, श्री.सनतश चव्हाण, श्री.धनांजय मड
ुां े : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी
पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) महानगरपाललकेच्या हद्दीमधील पाडण्यात येणाऱया अनधधकृत क्रकींिा
धोकादायक बाींधकामाच्या तपलर्लिार नोंदी िे िण्याबरोबरच अनतक्रमणाच्या

कारिाईमध्ये उचलन
आणलेले साठहत्य क्रकीं िा मालाच्या नोंदी महाराषर
ू
लेखासींठहता, १९७१ मधील ननयम क्रमाींक ११४ र्ॉमश क्र. ८२ मध्ये नोंदणी
िे िणे महानगरपाललका प्रर्ासनािर बींधनकारक आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, अर्ाप्रकारे अनधधकृत क्रकीं िा धोकादायक तोडण्यात आलेल्या
बाींधकामाचा खचश ननयमाप्रमाणे सींबधीं धत भोगि्ादार ि मालकाींकडून िसल
ू
करण्याची तरतद
ू दे खील असताना िाणे महानगरपाललकेच्या ितशकनगर प्रभाग
सलमतीने

सम
ु ारे

१८

लाख

रुपये

दीं ड

िसल
ू

केला

नसल्याचे

ठदनाींक

२७ डडसेंबर, २०१७ रोजी िा त्यासम
ु ारास ननदर्शनास आले आहे, हे ही खरे
आहे काय,
(३)

असल्यास,

महानगरपाललकेचे

अर्ाप्रकारे
लाखो

कतशव्यात

रुपयाींचे

कसरू

नक
ु सान

करुन

र्ासनाचे

केल्याबाबत

ि

सींबधीं धत

अधधकाऱयाींविरुध्द कारिाई करण्याबाबत महानगरपाललका आयक्
ु त, िाणे,

प्रधान सधचि (२), नगरविकास विभाग याींचक
े डे माहे डडसेंबर, २०१७ मध्ये िा
त्यादरम्यान ननिेदन सादर करण्यात आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, त्यात काय

आढळून आले ि तदनस
ु ार सींबधीं धताींविरुध्द कोणती कारिाई केली िा करण्यात
येत आहे,

(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.दे िेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे आहे .

(२) िाणे महानगरपाललकेचा अनधधकृत बाींधकामे, अनतक्रमणे ि धोकादायक
इमारती

पाडण्यासािी

एकूण

रुपये

लेखापररषणातन
ू स्पष् झाले आहे .

१४,९४,७००/-

इतका

खचश

झाल्याचे
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िाणे

महानगरपाललकेने

संबधीं धतास

नो्ीसा

बजािन
ू

िसल
ु ीची

कायशिाही सरू
ु केली असन
ू आतापयांत रुपये ४,३०,६६०/- इतक्या खचाशची
िसल
ु ी केली असन
ू उिशररत रकमेच्या िसल
ु ीची कायशिाही सरू
ु आहे .

धोकादायक इमारती तोडल्यानींतर उक्त इमारत तोडण्याचा खचश

भरल्यानींतरच सदर जागेिर नव्याने बाींधकाम करण्याची परिानगी िाणे
महानगरपाललकेमार्शत दे ण्यात येत.े

(३) सींबधीं धत अधधकाऱयाींविरुध्द कारिाई करण्याबाबतचे ननिेदन सद्य:जस्थतीत
प्राप्त झाल्याचे आढळून येत नाही.
(४) ि (५) प्रश्न उद्भित नाही.

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

मुांबईतील हटळिनगर ते मानखद
ु च रे ल्िे मथानिपररसरात
(४५)

*

गदच ल्
ु ल्याांचा नागररिाांना ्ास होत असल्याबाबत

३८४०७ श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपसे,

श्री.अशोि ऊफच भाई जगताप, श्री.जनादच न चाांदरू िर, प्रा.जोगेन्द्र ििाडे,
श्री.आनांदराि पाटील, श्री.चांद्रिाांत रघि
ां ी, श्री.मोहनराि िदम : सन्माननीय
ु श
मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मब
ींु ईतील ठ्ळकनगर ते मानखद
ु श रे ल्िे स्थानकाच्या दरम्यान असणाऱया
रे ल्िे प्री पररसरात मागील काही मठहन्यापासन
ू गदशल्
ु ल्याींनी है दोस घातला

असल्याचे ठदनाींक २९ नोव्हें बर, २०१७ रोजी िा त्यासम
ु ारास ननदर्शनास आले
आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, ठ्ळकनगर रे ल्िे स्थानकाच्या आजूबाजच्
ू या पररसरात मोकळी

जागा असल्याने त्या ठिकाणी मोिया प्रमाणात झाडे-झड
ु पे िाढली असन
ू पि
ू श
भागात अनेक विद्यालये, र्ासकीय कायाशलये ि पजश्चमेकडील भागात
असलेल्या रे ल्िे कॉलनीत राहणाऱया रठहिार्ाींना ि प्रिार्ाींना रे ल्िे प्री

ओलाींडून जािे लागत असन
ू झाडाझड
ु पाच्या आश्रयाला लपन
ु िास्तव्य करीत
असलेल्या गदश ल्
ु ल्याींचा नाहक त्रास नागररकाींना सहन करािा लागत असल्याने

उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करून कोणती कारिाई केली िा करण्यात
येत आहे,

(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री.दे िेंद्र फडणिीस : (१) सदरहू बातमी काही ित्ृ तपत्राींनी प्रसारीत केली होती.
तथावप, प्रस्तत
ु प्रकरण खरे नसन
ू ठदनाींक २९/११/२०१७ रोजी या प्रकरणी
कोणताही गन्
ु हा क्रकीं िा घ्ना नोंद नाही.

(२) सदरहू ठिकाणी पोलीसाींमार्शत मोबाईल ि बी् मार्शल, गन्
ु हे प्रक्ीकरण
पथक, बी् स््ार् हे पोलीस िाणे हद्दीत गस्त करीत असतात. तसेच सदर

ठिकाणी ठदिसपाळी/रात्रौपाळी करीता पोलीस अमींलदाराची ननयक्
ु ती करण्यात
आली आहे . सदर ठिकाणी कोणताही अनधु चत प्रकार घडणार नाही, याची
दषता घेण्यात येत असन
ू याठिकाणी कोबबींग ऑपरे र्नचे आयोजन करण्यात
आले आहे .

(३) प्रश्न उद्भित नाही.

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

पुणे ि वपांपरी-धचांचिड शहरात ररांगरोड वििलसत िरण्याबाबत
(४६)

*

३९०२५ आकिच.अनांत गाडगीळ, श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्त,

श्री.रामहरी रुपनिर, श्रीमती हुमनबानू खललफे, श्री.अशोि ऊफच भाई जगताप,
अॅड.जयदे ि गायििाड : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा
करतील काय :(१)

पण
ु े

ि

वपींपरी-धचींचिड

र्हरातील

िाहतक
ु

कोंडी

थाींबविण्यासािी

पीएमआरडीए मार्शत १२९ मी्र लाींबीचा ररींगरोड दोन ्प्प्याींमध्ये पण
ू श
करण्याचा ननणशय माहे डडसेंबर, २०१७ मध्ये िा त्यादरम्यान घेतला आहे ,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, पीएमआरडीए ने यासािी जायका या कींपनीकडून कजश घेण्याचे
िरविले असन
ं ीचा प्रस्ताि र्ासनाकडे पािविला आहे , हे ही खरे आहे
ू त्यासींबध
काय

(३) असल्यास, सदर ररींगरोडचे काम लिकर पण
ू श व्हािे म्हणून र्ासनाने
चौकर्ी करुन कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे ि त्याची
सद्य:जस्थती काय आहे ,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री.दे िेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे आहे .
(२) हे खरे आहे .

ताींबत्रक सल्लागाराने तयार केलेल्या सविस्तर प्रकल्प अहिालानस
ु ार

रुपये ८,७६९/- इतक्या रकमेचे कजश जायका सींस्थेकडून घेण्याबाबतचा प्रस्ताि

र्ासनास प्राधधकरणाने ठदनाींक २६/०९/२०१७ रोजीच्या पत्रान्िये सादर केला

आहे . राज्य र्ासनामार्शत चेअरमन, नॅर्नल हायिे अथॉरी्ी ऑर् इींडडया
याींच्याकडे सदर ररींगरोडच्या पठहल्या ्प्प्यातील एकूण ३४ क्रक.मी. च्या

कामाकरीता येणाऱया रुपये २४७०/- को्ी इतक्या खचाशस मान्यतेस्ति ठदनाींक
७/२/२०१८ रोजी पािविण्यात आला आहे .

(३) ररींग रोड विभाग – १ (सातारा रोड ते नगर रोड) स्िननधीतन
ू
बाींधकामासींदभाशतील ननविदा प्रलसध्द करण्यात आली असन
ीं ाने एकूण
ू , त्यानष
ु ग

३ ननविदा प्राप्त झाल्या आहे त. ठदनाींक १६ र्ेब्रि
ु ारी, २०१८ रोजी ननविदे चा
ताींबत्रक ललर्ार्ा उघडण्यात आला असन
ू , ननविदे ची छाननी पण
ु े महानगर

प्रदे र् विकास प्राधधकरणामार्शत सरु
ु आहे . सदर प्रकल्पाच्या कामाकरीता
प्रकल्प व्यिस्थापन सल्लागार (PMC) नेमणूकीची प्रक्रीया प्रगतीपथािर आहे .
सदर प्रकल्पाचे प्रत्यष बाींधकाम माहे एवप्रल, २०१८ च्या पठहल्या सप्ताहात
सरु
ु करण्याचे ननयोजजत आहे .
(४) प्रश्न उद्भित नाही.

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

निी मुांबई आांतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रिल्पाबाबत
(४७)

*

३९७३० श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊफच भाई

जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर, डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे : ताराांकित प्रश्न
क्रमाांि ३३४२२ ला हदनाांि २ ऑगमट, २०१७ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या
सांदभाचत सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) निी मब
ुीं ई आींतरराषरीय विमानतळाच्या कामाला गती दे ण्यासािी या
प्रकल्पासींदभाशत तीन सामींजस्य करार करण्यात आले आहे त, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, उक्त कराराींचे स्िरुप काय आहे,
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(३) असल्यास, सदरील विमानतळ प्रकल्पाचे काम केव्हापयांत पण
ू श होणे
अपेक्षषत आहे ि त्यादृष्ीने र्ासनाने काय कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.दे िेंद्र फडणिीस : (१) ि (२) होय, निी मब
ींु ई आींतरराषरीय विमातनळ
सािशजननक-खाजगी भाधगदारी (पीपीपी) तत्वावर विकमसत करण्यात येत आहे .
र्ासन

ननणशय

विमानतळाच्या

ठदनाींक

०६/११/२०१७

विकासासािी

उच्चतम

नस
ु ार

निी

बोलीधारक

मब
ुीं ई

मब
ींु ई

आींतरराषरीय
इीं्रनॅर्नल

एअरपो्श स प्रा.लल. याींची सिलतधारक म्हणून ननिड करण्यात आली आहे .
त्यानस
ु ार ठदनाींक ८ जानेिारी, २०१८ रोजी निी मब
ुीं ई इीं्रनॅर्नल एअरपो्श
प्रा.लल. याींच्यार्ी खालील तीन करार करण्यात आले आहे त.
१. सिलत करारनामा

२. राज्य र्ासन पाठिींबा करारनामा
३. भागधारकाींचा करारनामा

(३) विमानतळाची एक धािपट्टी आिश्यक सिश सवु िधाींसह डडसेंबर, २०१९
पयांत पण
ु श होणे अलभप्रेत आहे .
(४) प्रश्न उद्भित नाही.

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

धचक्िी गैरव्यिहाराच्या चौिशीबाबत
(४८)

*

३९६७९ श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि ऊफच भाई

जगताप, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.रामहरी रुपनिर, डॉ.सध
ु ीर ताांबे, श्रीमती
हुमनबानू खललफे, श्री.हररलसांग राठोड, प्रा.जोगेन्द्र ििाडे, श्री.सभ
ु ाष झाांबड,
श्री.अमरनाथ राजूरिर, आकिच.अनांत गाडगीळ, श्री.सतेज ऊफच बांटी पाटील,
श्री.मोहनराि िदम : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३५४७९ ला हदनाांि १३ डडसेंबर,

२०१७ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-
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(१)

मठहला

ि

बालविकास

विभागामार्शत

खरे दी

करण्यात

आलेल्या

धचक्कीच्या गैरव्यिहाराचा तपास पण
ू श करुन त्याचा अहिाल आधथशक गन्
ु हे
अन्िेषण विभागाने र्ासनास सादर केलेला आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर अहिालाचे स्िरुप काय आहे ि तद्नस
ु ार कोणती
कारिाई केली िा करण्यात येत आहे

(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.दे िेंद्र फडणिीस : (१), (२) ि (३) हे खरे नाही. तथावप, मठहला ि
बालविकास विभागाकडून अींगणिाडीतील विद्यार्थयाांकररता परु विण्यात येणाऱया

लर्षणोपयोगी साठहत्य, पौजष्क आहार इत्यादीबाबत लाचलच
ु पत प्रनतबींधक

विभागाकडे प्राप्त तक्रारीच्या अनष
ीं ाने लाचलच
ु ग
ु पत प्रनतबींधक विभागाने
चौकर्ी पण
ु श केली आहे .

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

नागपूर सुधार प्रन्यास (नासुप्र) बरखामत िरण्याच्या ननणचयाबाबत
(४९)

*

३९१६४ श्री.प्रिाश गजलभये : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा

खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्य र्ासनाने नागपरू सध
ु ार प्रन्यास (नासप्र
ु ) ठदनाींक ३१ डडसेंबर, २०१७
पयांत बरखास्त करण्याचा ननणशय घेतला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, नागपरू सध
ु ार प्रन्यास मार्शत करण्यात येणारी विकास कामे
कोण करणार आहे,

(३) असल्यास, नागपरू सध
ु ार प्रन्यास मध्ये ५०० पेषा जास्त अधधकारी ि
कमशचारी कायशरत असन
ू त्याींचेसािी कोणती पयाशयी व्यिस्था र्ासनाने केली
िा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.दे िेंद्र फडणिीस : (१) मा.मींत्रिमींडळाच्या ठदनाींक २७/१२/२०१६ रोजीच्या
बैिकीत नागपरू सध
ु ार प्रन्यास, नागपरू ही सींस्था नागपरू सध
ु ार प्रन्यास

अधधननयमातील तरतद
ु ीनस
ु ार ठदनाींक ३१/१२/२०१७ पयांत बरखास्त करण्याचा
तत्ित: ननणशय झालेला आहे.
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(२),

(३)

ि

(४)

मींत्रिमींडळाच्या

बैिकीत

सींक्रमणाबाबतची पढ
ु ील आिश्यक कायशिाही सरु
ु आहे .

झालेल्या

ननणशयानस
ु ार

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

खार (मांब
ु ई) येथील वििासिाने गैरव्यिहार िेल्याबाबत
(५०)

*

४००१८ श्री.जयांत पाटील, श्री.बाळाराम पाटील : ताराांकित प्रश्न

क्रमाांि ३१००९ ला हदनाांि २६ जुल,ै २०१७ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत
सन्माननीय गह
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :ृ ननमाचण मां्ी पढ

(१) झोपडपट्टी नसतानाही खार (मब
ुीं ई) येथील १६ व्या रस्त्यािर उभारलेल्या
मोरदानी या आललर्ान ्ॉिरसािी झोपडपट्टी पन
ु िशसन योजनेचा लाभ उििन
ू
झोपडपट्टीिालसयाींचे च्इश षेत्रर्ळ िापरले गेले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, प्रत्यषात नगररचना भख
ू ींड असताना झोपडपट्टी पन
ु िशसन
योजना करून िाढीि च्इश षेत्रर्ळ लमळविण्यात आल्याचे प्रकरण पठहल्याींदा

ननदर्शनास आल्यानींतर झोपडपट्टी पन
ु िशसन प्राधधकरणाने मोरदानी ररएल््ीच्या
खल्
ु या

बाजारातील

सदननका

विक्रीिर

स्थधगती

ठदली

असली

तरीही

झोपडपट्टीिालसयाींसािी सदननका बाींधून न ठदल्याप्रकरणी प्राधधकरणाने चौकर्ी
केली असता अनेक बाबी ननदर्शनास आल्या आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, झोपडपट्टी नसतानाही झोपडपट्टी पन
ु िशसन योजना राबिन
ू
प्रकल्पग्रस्ताींसािी १७ सदननका, बालिाडी, कल्याण केंद्र तसेच सोसाय्ीचे

कायाशलय बाींधण्याऐिजी त्याजागी डयप्ु लेक्स आललर्ान सदननका बाींधल्याचे
तपासणीत ननदर्शनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, झोपडपट्टी पन
ु िशसन प्राधधकरणाची र्सिणूक केल्याप्रकरणी
मे.मोरदानी ररएल््ीचे विकासक आणण सींचालकाींविरुद्ध खार पोलीस िाण्यात

माहे नोव्हें बर, २०१७ मध्ये िा त्यादरम्यान गन्
ु हा दाखल केला असला तरीही

या बनाि् योजनेला मींजरू ी दे णाऱया झोपडपट्टी पन
ु िशसन प्राधधकरणातील
सींबधीं धत अलभयींत्याची/अधधकारी याींची नािे या गन्ु हयात दाखल करण्यात
आलेली नाहीत, हे ही खरे आहे काय,
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(५) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करून बनाि् योजनेला
मींजुरी दे णाऱया झोपडपट्टी पन
ु िशसन योजनेतील अलभयींत्याींिर ि सींबधीं धत
विकासकािर कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे ,
(६) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.प्रिाश महे ता : (१), (२) ि (३) सदरची योजना बह
ुीं ई विकास ननयींत्रण
ृ न्मब
ननयमािलीतील विननयम ३३(१०) अींतगशत ‘झोपडपट्टी पन
ु िशसन योजना’ नसन
ू
विननयम ३३(१४) अींतगशत मोकळ्या भख
ू ींडािर कायम स्िरुपी सींक्रमण गाळे

(PTC) बाींधून दे ण्याबाबतची योजना आहे . खार, मब
ुीं ई येथील १७ PTC
सदननकाींसह एकूण २२४ PTC+६ सवु िधा सदननकाींबाबत, ५ योजनाींच्या
एकबत्रकरणार्ी सींबधीं धत सदर बाब आहे .

सदर योजनेमध्ये विकास ननयींत्रण ननयमािलीतील विननयम ३३(१४)

अन्िये विकासकाने खाजगी भख
ू ींडािर कायमस्िरुपी सींक्रमण गाळे विठहत

कालािधीत बाींधून दे ण्याच्या अ्ीची पत
श ा न केल्याने झोपडपट्टी पन
ू त
ु िशसन
प्राधधकरणामार्शत विकासकािर कारिाई करण्यात येत आहे .
(४)

ि

(५)

प्राधधकरणस्तरािर

दे ण्यात

आलेल्या

करण्याच्या सच
ू ना प्राधधकरणास दे ण्यात आलेल्या आहेत.

मींजरू ीची

पडताळणी

विकासकाने कायमस्िरुपी सींक्रमण गाळे विठहत कालािधीत बाींधून

दे ण्याच्या अ्ीची पत
श ा न केल्याने विकासक ि िास्तवु िर्ारद याींच्यािर
ू त
ठदनाींक १८/०७/२०१७ रोजी क्र.८१/१७ अन्िये MRTP अींतगशत झोपडपट्टी

पन
ु िशसन प्राधधकरणाने गन्
ु हा दाखल केला आहे . तसेच र्ासनाने ठदनाींक
०५/०८/२०१७ रोजी ठदलेल्या ननदे र्ानस
ु ार विकासक मे.मोरदानी याींच्यािर खार
पोलीस स््े र्न येथे ठदनाींक २०/११/२०१७ रोजी क्र.४५५/१७ आय.पी.सी. कलम

४२०, ३४ अींतगशत झोपडपट्टी पन
ु िशसन प्राधधकरणाकडून र्सिणूकीचा गन्
ु हा
दाखल करण्यात आला आहे, पोलीस खात्यामार्शत चौकर्ी चालू आहे .
(६) प्रश्न उद्भित नाही.

-----------------
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मुांबई इमारत दरु
ु मती ि पुनरच चना मांडळाच्या अधधिाऱ्याांनी
गैरव्यिहार िेल्याबाबत

(५१)

*

३९२०३ श्री.पररणय फुिे : सन्माननीय गह
ु ील
ृ ननमाचण मां्ी पढ

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मब
ुीं ई इमारत दरु
ु स्ती ि पन
ु रश चना मींडळाच्या अधधकाऱयाींनी कायशकारी
अलभयींता/ई-२ विभाग, दरु
ु स्ती ि पन
ु रशचना मींडळ या विभागातील विर्ेष

दरु
ु स्ती ि चालु दरु
ु स्तीची माहे माचश, २०१७ ते जून, २०१७ पयांत ९२६ बनाि्
दे यके तयार करून कोटयिधी रुपयाींच्या ननधीत गैरव्यिहार केला असन
ू सदर
प्रकरणी श्री.भरत गज
ीं ाने सदर
ु रश याींनी मींडळाकडे केलेल्या तक्रारीच्या अनष
ु ग
९२६

दे यकाींची

श्री.के.एल.का्ि्े ,

चौकर्ी

करण्यासािी

कायशकारी

मख्
ु य

अलभयींता,

अधधकारी,

दषता

ि

पण
ु े

गण
ु

मींडळ

ि

ननयींत्रण

कष/प्राधधकरण याींची जव्दसदस्यीय सलमती उपाध्यष तथा मख्
ु य कायशकारी

अधधकारी, प्राधधकरण याींचे आदे र् क्र.प्राधध/खाचौ/२०१७/३६९५/प्र-९, ठदनाींक
३१ ऑगस््, २०१७ अन्िये स्थापन करण्यात आलेली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त चौकर्ी सलमतीने आपला अहिाल र्ासनास सादर केला

आहे काय, त्यात काय आढळून आले ि तद्नस
ु ार दोषी अधधकाऱयाींिर कोणती
कारिाई केली िा करण्यात येत आहे,

(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.प्रिाश महे ता : (१) होय, हे खरे आहे .

(२) नेमलेल्या चौकर्ी सलमतीचा अहिाल अप्राप्त असन
अहिाल प्राप्त
ू
झाल्यानींतर पढ
ु ील आिश्यक ती कायशिाही करण्यात येईल.
(३) प्रश्न उद्भित नाही.

-----------------
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राज्याच्या लाचलुचपत प्रनतबांधि विभागािडील प्रलांबबत प्रिरणाांबाबत
(५२)

*

३७७६५ अॅड.अननल परब, श्री.विजय ऊफच भाई धगरिर, श्री.प्रविण

दरे िर, श्रीमती स्ममता िाघ, श्री.रामननिास लसांह, श्री.विक्रम िाळे , श्रीमती

विद्या चव्हाण, श्री.हे मत
ां
टिले, श्री.किरण पािसिर, श्री.नरें द्र पाटील :
सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) राज्याच्या लाचलच
ु पत प्रनतबींधक विभागाकडे दाखल झालेल्या विविध

प्रकरणाींपक
ै ी सम
ु ारे २०० प्रकरणाींची चौकर्ी गेल्या चार िषाांपासन
ू प्रलींबबत

असन
ू र्क्त २५ प्रकरणाींत दोषीींना लर्षा झालेली असन
ू अन्य प्रकरणातील
१६० जणाींची ननदोष मक्
ु तता झाल्याचे माठहतीच्या अधधकारात माहे डडसेंबर,
२०१७ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदर्शनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, यािषी २ हजार ४८४ तक्रारी दाखल झाल्या असन
ू त्यापैकी

र्क्त ४३ प्रकरणाींत गन्
ु हे दाखल करण्यात आले असन
ू उिशररत २ हजार ४४१
प्रकरणे बींद करण्यात आली आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, लाचलच
ु पत प्रनतबींधक विभागाकडे दाखल होत असलेल्या
तक्रारीींची सींख्या लषात घेता दोषीींिर त्िररत कारिाई होण्यासािी र्ासनाने
कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.दे िेंद्र फडणिीस : (१) ि (२) राज्यात मागील चार िषाशत लाचलच
ु पत

प्रनतबींधक विभागाकडे भ्रष्ाचारासींदभाशत एकूण ४५३६ गन्
ु हे दाखल झाले
असन
ू त्यापैकी ३७३५ एिढ्या गन्
ु ्याींमध्ये मा.न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल

करण्यात आले आहे . उिशरीत ४४२ गन्
ु हे तपासािर प्रलींबबत आहे . ३३७
गन्
ु ्यामध्ये

दोषलसध्दी

झाली

मा.न्यायालयाने दोषमक्
ु त केले आहे .

असन
ू

१२४५

गन्ु ्याींमध्ये

आरोपीींना

(३) ि (४) लाचलच
ु पत प्रनतबींधक विभागाकडे प्राप्त सिश तक्रारीींिर प्रचमित

कायशपध्दतीनस
ु ार कायशिाही केली जाते. त्यानस
ु ार राज्यातील मागील चार

िषाशत २८,३६४ प्राप्त तक्रारीींिर कायशिाही करण्यात आली असन
ू त्यापैकी
२०,०८२ तक्रारी ननगशती करण्यात आल्या आहे त. सदर प्राप्त तक्रारीपैकी

एकूण ४५३६ एिढ्या प्रकरणात गन्
ु हे दाखल करण्यात आले असन
ू प्रलींबबत
तक्रारी ननकाली काढण्याची कायशिाही सरु
ु आहे .
--------------------
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ठाणे येथील िोठारी िांपाऊांड मधील पब ि हुक्िा पालचर
अस्ग्नशमन परिाना न घेता सुरु असल्याबाबत
(५३)

*

३८०८८

श्री.नरें द्र

पाटील,

श्री.हे मत
ां

टिले,

श्री.सनु नल

तटिरे ,

श्री.धनांजय मड
ुां ,े श्री.किरण पािसिर, श्री.जयिांतराि जाधि, अॅड.ननरां जन
डािखरे , श्री.अमरलसांह पांडडत, श्री.जगन्नाथ लशांदे, श्रीमती विद्या चव्हाण,
श्री.आनांद ठािूर, अॅड.राहुल नािेिर, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.रविांद्र फाटि :
सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) िाणे येथील कोिारी कींपाऊींड मधील पब ि हुक्का पालशर अजग्नर्मन
परिाना न घेता अनेक िषाांपासन
ू सरु
ु असल्याची बाब माहे डडसेंबर, २०१७
मध्ये िा त्यादरम्यान ननदर्शनास आली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी िाणे महानगरपाललकेत अनेक िेळा मालसक
सभेत हरकत घेतली असतानाही कारिाई न होता राजकीय दबािापो्ी सदर

पब ि हुक्का पालशर सरु
ु आहे त, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणार्ी सींबधीं धत असलेल्या महानगरपाललका
अधधकारी, अजग्नर्मन अधधकारी, पोलीस अधधकारी तसेच राजकीय नेत्याींिर
कारिाई करण्याबाबत कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.दे िेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे नाही.

मात्र या ठिकाणी ५ बार ि रे स््ॉरन्् अजग्नर्मन परिाना न घेता

सरू
ु असल्याचे सप््ें बर, २०१७ दरम्यान ननदर्शनास आले.
(२) हे खरे नाही.

(३) िाणे महानगरपाललकेच्या अजग्नर्मन विभागाने सप््ें बर, २०१७ पासन
ू
िाणे

र्हरातील

४२६

आस्थापनाींची

तपासणी

केली

असता

त्याींचक
े डे

अजग्नर्मन ना-हरकत दाखला नसल्याचे आढळून आले. त्याींच्याविरुध्द
ननयमानस
ु ार पढ
ु ील कायशिाही सरू
ु आहे .

• उिशरीत आस्थापनाींची तपासणी सरू
ु आहे .

• कोिारी कींपाऊींडमधील ५ बार ि रे स््ॉरन्् अजग्नर्मन परिाना नसल्याने
महानगरपाललकेमार्शत बींद करण्यात आले होते.
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• तद्नींतर सींबधीं धत आस्थापनाींच्या विनींतीनस
ु ार अजग्न प्रनतबींधक सरु षा
उपाययोजनाींची पत
श ा करण्याच्या अ्ीच्या अधीन सदर बार ि रे स््ॉरन््
ू त
उघडून दे ण्यात आले आहे त.

(४) प्रश्न उद्भित नाही.

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

झोपडपट्टी पुनविचिास प्राधधिरण अधधिाऱ्याांची लाचलुचपत
प्रनतबांधि विभागाने चौिशी िरण्याबाबत

(५४)

*

३८८९७ श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.हे मत
ां टिले, श्री.धनांजय मड
ुां ,े

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

(१) इींठदरानगर जोगेश्िरी एस.आर.ए. सहकारी गह
ृ ननमाशण सींस्था मयाशठदत
मौज मजास जोगेश्िरी (पि
ू )श , मब
ुीं ई-६० या सींस्थेचे पररलर्ष्-२ तयार करताना
झोपडपट्टीधारकाींनी

सादर

केलेले

परु ािे

बोगस

असन
ू

त्याींची

मागणी

केल्यानींतर मठहती आयक्
ु ताींना सदर झोपडपट्टीधारकाींची २०८ प्रनतज्ञापत्रे ि

खरे दीखते गहाळ क्रकीं िा नष् झाले असे प्रनतज्ञापत्र झोपडपट्टी पन
ु विशकास
प्राधधकारणाने ठदले त्यासींदभाशत चौकर्ी करािी आणण गन्
ु हे दाखल करािे असे

ननिेदन लोकप्रनतननधीींनी ठदनाींक ६ सप््ें बर, २०१७ रोजी िा त्यासम
ु ारास
तसेच सभासद श्री.सरु े र् रघन
ु ाथ गायकिाड याींनी लाचलच
ु पत प्रनतबींधक

विभागाचे पोलीस महासींचालक याींना ठदनाींक १४ डडसेंबर, २०१७ रोजी िा
त्यासम
ु ारास ठदले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, त्यात काय
आढळून आले ि तद्नस
ु ार कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.दे िेंद्र

फडणिीस

:

(१)

इींठदरानगर

जोगेश्िरी

एस.आर.ए.

सहकारी

गह
ींु ई-६० या
ु )श , मब
ृ ननमाशण सींस्था मयाशठदत मौजे मजास जोगेश्िरी (पि
सींस्थेच्या सदननका िा्पात भ्रष्ाचार झाला असल्याबाबत श्री.सद
ु े र् रघन
ु ाथ

गायकिाड याींनी लाचलच
ु पत प्रनतबींधक विभागाचे पोलीस महासींचालक याींना
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ठदनाींक १४ डडसेंबर, २०१७ रोजी ननिेदन ठदले आहे . त्यासोबत श्रीमती विद्या

चव्हाण, विधानपररषद सदस्य याींनी यासींदभाशत मा.मख्
ु यमींत्री महोदयाींना
ठदलेल्या ठदनाींक ६/९/२०१७ रोजीच्या ननिेदनाची छायाींक्रकत प्रत जोडली आहे .

(२) ि (३) श्रीमती विद्या चव्हाण, विधानपररषद सदस्य याींचा याच

विषयािरील ठदनाींक १/१२/२०१६ रोजीचा तक्रार अजश लाचलच
ु पत प्रनतबींधक
विभागास

प्राप्त

झाला

असन
ू

सदरचा

अजश

गह
ृ ननमाशण

विभागाच्या

उच्चस्तरीय सलमतीकडे आिश्यक कायशिाहीसािी पािविण्यात आला आहे .

तसेच श्री.सद
ु े र् रघन
ु ाथ गायकिाड याींच्या ठदनाींक १४ डडसेंबर, २०१७ रोजीच्या
अजाशबाबत तपासणी करण्यात येत आहे .

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

नालशि एमआयडीसीतील बॉश िांपनीमधील िोट्यिधी रुपयाांच्या
(५५)

*

मपेअरपाटच चोरी प्रिरणाबाबत
३९३६७ श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.धनांजय मड
ुां ,े श्री.अमरलसांह पांडडत,

श्री.नरें द्र पाटील : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील
काय :(१)

नालर्क

स्पेअरपा्श

एमआयडीसीतील

चोरी

प्रकरणाची

बॉर्

कींपनीमधील

सीआयडीमार्शत

कोटयिधी

चौकर्ी

करण्याची

रुपयाींच्या

मागणी

स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी ठदनाींक १३ जानेिारी, २०१८ रोजी िा त्यासम
ु ारास
मा.मख्
ु यमींत्री याींचेकडे केली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणाची सीआयडीमार्शत चौकर्ी करण्यात आली आहे

काय, त्यात काय आढळून आले ि तद्नस
ु ार सींबधीं धताींिर कोणती कायशिाही
केली िा करण्यात येत आहे,

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

(२) सदर प्रकरणीबाबत अींबड पोलीस िाणे, येथे गरु नीं ०४/२०१८ भादीं विक.

३८०, ३८१, ४०९, ४२०, ४६५, ४६८ ४७१, ४११, ३४ सह कलम कॉपीराई् १९५७

चे कलम ५१ ि ६३ (अ), (ब) अन्िये ठदनाींक ०४/०१/२०१८ रोजी गन्
ु हा दाखल

करण्यात आला आहे . सदर गन्
ु ्यात १० आरोपी अ्क करण्यात आले असन
ू
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१ विधीसींघषशग्रस्त बालकास ताब्यात घेण्यात आले आहे . तसेच सदर गन्
ु ्यात

०३ आरोपी र्रार आहे त. सदर गन्
ु ्यात एकूण रुपये १०,७५,१४,६०१/क्रकीं मतीचा मद्द
ु ेमाल हस्तगत करण्यात आलेला आहे .

सातपरु पोलीस िाणे येथे गरु नीं २२/२०१८ भादीं विक. ३८०, ३४

अन्िये ठदनाींक २६/०१/२०१८ रोजी गन्
ु हा दाखल करण्यात आला आहे . सदर
गन्
ु ्यात

दोन

आरोपीताींना

अ्क

करण्यात

आलेली

असन
ू

रुपये १०,५९,२२५/- क्रकीं मतीचा मद्द
ु ेमाल हस्तगत करण्यात आलेला आहे .
सदर

प्रकरणी

सीआयडी

ननिेदनािर कायशिाही सरु
ु आहे .
(३) विलींब झालेला नाही.

चौकर्ीच्या

मागणी

अनष
ीं ाने
ु ग

एकूण

प्राप्त

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

मुांबईमध्ये धोिादायि चायना व्हाईट या अांमलीपदाथाचची
तमिरी होत असल्याबाबत

(५६)

*

३८३८० अॅड.राहुल नािेिर, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.आनांद ठािूर, श्री.हे मत
ां

टिले, डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा
खुलासा करतील काय :-

(१) मब
ुीं ईमध्ये धोकादायक चायना व्हाई् या अींमलीपदाथाशची तस्करी होत
असल्याबाबतची

माठहती

बह
ृ न्मींबई

अींमलीपदाथश

विरोधी

पथकाला

जानेिारी, २०१८ मध्ये िा त्यादरम्यान लमळाली, हे खरे आहे काय,

माहे

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, त्यात काय
आढळून आले ि तद्नस
ु ार क्रकती तस्कराींिर कारिाई केली िा करण्यात येत
आहे,

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

(२) अींमली पदाथश विरोधी कष, गन्
ींु ई येथे चायना व्हाई् जप्त
ु हे र्ाखा, मब
केलेबाबत कोणताही गन्
ु हा दाखल नाही.
(३) प्रश्न उद्भित नाही.

-----------------
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पुणे शहरातील मुांढिा आणण मगरपट्टा या उपनगराांना जोडणाऱ्या रे ल्िे
उड्डाणपुलाचे िाम पूणच िरण्याबाबत

(५७)

*

३८७८८ श्री.अननल भोसले, श्री.नरें द्र पाटील, श्री.किरण पािसिर :

सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पण
ु े र्हरातील मढ
ुीं िा आणण मगरपट्टा या उपनगराींना जोडणाऱया रे ल्िे
उड्डाणपल
ु ाचे काम पण
ू श न झाल्याने नागरीकाींची गैरसोय होत असल्याची बाब
माहे डडसेंबर, २०१७ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदर्शनास आली आहे, हे खरे आहे काय,

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

आढळून आले ि तद्नस
ु ार उक्त रे ल्िे उड्डाणपल
ु ाचे काम पण
ू श करण्याबाबत
कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.दे िेंद्र फडणिीस : (१) ि (२) मढ
ुीं िा येथे पण
ु े-सोलापरू रे ल्वे लाईनिर रे ल्िे
ओलाींडणी पल
ु बाींधण्याचे काम पण
ु े महानगरपाललकेमार्शत सरु
ु आहे .

या कामाचे कायाशदेर् ठदनाींक २१/१/२०१५ रोजी दे ण्यात आले आहे त.

या कामाकरीता आिश्यक असलेली जागा उपलब्ध न होणे, सदर

कामासािी

अडथळा

िरणाऱया

बाबीींचे

स्थलाींतर

करण्यासािी

सींबधीं धत

विभागाींची सींमती घेणे, रे ल्िे विभागाची मान्यता घेणे, इ. कामाींमळ
ु े प्रस्तत
ु
पल
ु ाच्या कामास विलींब झाला आहे, ही िस्तजु स्थती आहे .

तथावप, सद्य:जस्थतीत पल
ु ाचे काम ८०% पण
ू श झाले असन
ू मे २०१८,

अखेर काम पण
ू श करण्याचे ननयोजन आहे .
(३) प्रश्न उद्भित नाही.

(५८)

*

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

्रां गाबाद शहरातील रमत्याांिरील खड्डे बुजविण्याबाबत
३९१४६ श्री.सभ
ु ाष झाांबड : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :-

(१) ्रीं गाबाद महापाललकेने मा.उच्च न्यायालयाच्या ्रीं गाबाद खींडपीिाने

ठदलेल्या आदे र्ानस
ु ार मागील एक मठहन्यापासन
ू सम
ु ारे साडेचार को्ी रुपये
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खचश करुन र्हरातील रस्त्याींिरील खड्डे बज
ु विण्याची मोहीम राबविली

असल्याचे ठदनाींक ५ डडसेंबर, २०१७ रोजी िा त्यासम
ु ारास ननदर्शनास आले
आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, र्हरातील ननम्म्या रस्त्याींिर अजन
ू ही खड्डे असन
ू काम
ननकृष् झाले आहे ि सदर काम सरु
ु असताना महापाललकेचा एकही
अधधकारी येथे पहाणी करण्यासािी आला नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर रस्त्याींच्या ननकृष् कामाींची र्ासनाने चौकर्ी करुन
कींत्रा्दार ि महापाललकेच्या बेजबाबदार अधधकाऱयाींिर कारिाई करण्याबाबत
कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.दे िेंद्र फडणिीस : (१) ्रीं गाबाद महानगरपाललकेने मा.उच्च न्यायालयाचे

्रीं गाबाद खींडपीिाने ठदलेल्या आदे र्ानस
ु ार र्हरातील विविध रस्त्यािरील
खड्डे बज
ु विण्याचे अींदाजे रुपये ९.०० को्ीचे काम हाती घेण्यात आले आहे .

(२) ि (३) ्रीं गाबाद र्हरातील नऊ प्रभागाींतगशत विविध ठिकाणािरील एकूण

२३ कामे हाती घेण्यात आली होती. त्यापैकी १२ कामे ननविदा कायशिाही/

ननविदा मींजूरी/ कायाशदेर् इ. प्रर्ासकीय कायशिाही अींतगशत असन
ू उिशररत
११ कामे सम
ु ारे ७५% पण
ू श झाली आहे त.

सदर कामे महापाललकेच्या अलभयींता याींच्या मागशदर्शनाखाली करण्यात

आली/ होत आहे त.
कामाींची

सदर कामे गण
ु ित्ता ि दजाश राखन
ू करण्यात आलेली असन
ू काही
अलभयाींबत्रकी

महाविद्यालय

या

त्रयस्थ

सींस्थेमार्शत

तपासणी

करण्यात आली आहे . असे ्रीं गाबाद महानगरपाललकेने कळविले आहे .
(४) प्रश्न उद्भित नाही.

-----------------
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अांबरनाथ नगरपररषद हद्दीतील गािाांना गािठाण दजाच दे ण्याबाबत
(५९)

*

३९०४३ श्री.रविांद्र फाटि : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :-

(१) अींबरनाथ नगरपररषद हद्दीतील जाींलभिली, िाकुरपाडा, र्णसीपाडा (प),
अींबरनाथ पाडा, अींबरनाथ गाि ि पालेगाि या गािाींना गाििाण असे
सींबोधधत करण्यात आले नसल्याचे ननदर्शनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर गािाींना गाििाण दजाश प्राप्त न झाल्यामळ
ु े रठहिाश्याींना
१.५ च्ई षेत्राचा लाभ होत नसल्याने त्याींना गाििाण घोवषत करण्याबाबत

स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी ठदनाींक ३० सप््ें बर, २०१६ रोजी िा त्यासम
ु ारास
मा.मख्
ु यमींत्री याींस ननिेदन ठदले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त ननिेदनाच्या अनष
ीं ाने सदर गािाींना गाििाण दजाश
ु ग
दे ण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.दे िेंद्र

फडणिीस

: (१)

अींबरनाथ

नगरपररषद हद्दीमधील जाींलभिली,

िाकूरपाडा, र्णसीपाडा, अींबरनाथ गाींि ि पालेगाींि हा भाग अींबरनाथ-कुळगाींि
आणण पररसर अधधसधू चत षेत्रामध्ये समाविष् आहे . सदर अधधसधू चत षेत्राची
प्रारुप

विकास

योजना

ही

त्यािेळेच्या

उपलब्ध

भम
ू ी

अलभलेख/गाींि

नकार्ािरुन तयार करण्यात आली आहे . सदर गािाचे त्यािेळेच्या उपलब्ध

गाींि नकार्ानस
ु ार सदरचे षेत्र पाडा म्हणून दर्शविण्यात आलेले असल्याने
सदरचे षेत्र मींजूर विकास योजनेत पाडा म्हणून दर्शविण्यात आले आहे त.

(२) मा.स्थाननक लोकप्रनतननधी याींनी सदर गािाींना गाींििाणाचा दजाश दे िन
ू ,

सदरची गाींििाणे मींजरू विकास योजनेमध्ये दर्शविण्याची विनींती मा.मख्
ु यमींत्री
महोदयाींना ठदनाींक १०/८/२०१६ च्या पत्रान्िये केली आहे.
(३)

मा.लोकप्रनतननधी

याींचे

विनींती

अजाशच्या

अनष
ीं ाने
ु ग

सदर

प्रकरणी

मा.राज्यमींत्री, नगरविकास याींचेकडे ठदनाींक ०२/११/२०१७ रोजी सिश सींबधधताची

बैिक पार पडली असन
ू , सदर बैिकीमध्ये मा.राज्यमींत्री, नगरविकास याींनी
ठदलेल्या ननदे र्ानस
ु ार सदर जागाींची मोजणी करुन मोजणी नकार्े तालक
ु ा
ननरीषक भम
ू ी अलभलेख याींनी अींबरनाथ नगरपररषदे मार्शत मब
ुीं ई महानगर
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प्रदे र् विकास प्राधधकरणाकडे पािविले आहे त. सदर प्रकरणी पढ
ु ील कायशिाही
मब
ुीं ई महानगर प्रदे र् विकास प्राधधकरणाकडे सरु
ु आहे .
(४) प्रश्न उद्भित नाही.

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

मांब
ु ईतील नागपाडा येथील णझया इमारतीच्या तळमजल्यािरील
रासायननि गोदामाला आग लागून नुिसान झाल्याबाबत

(६०)

*

३९०५३ श्री.जनादच न चाांदरू िर : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा

खल
ु ासा करतील काय :(१)

मब
ुीं ईतील

नागपाडा

येथील

णझया

इमारतीच्या

तळमजल्यािरील

रासायननक गोदामाला ठदनाींक ५ जानेिारी, २०१८ रोजी िा त्यासम
ु ारास आग
लागन
ू मोिया प्रमाणात नक
ु सान झाले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, मब
ुीं ईत मोिया प्रमाणात धचींचोळया भागातील इमारतीींमध्ये
रसायनाींचा सािा, विदयत
ु उपकरणे आणण मोबाईलची उपकरणे असलेली

गोदामे ि दक
ु ाने असन
ू महापाललकेने याींना परिानगी ठदल्याने अजग्नसरु षेची
बाब ननदर्शनास आली असन
ू नागररकाींच्या जजविताचा प्रश्न ननमाशण झाला
आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, र्हरात आगीच्या घ्नाींमध्ये सातत्याने जीवितहानी होत

असल्याने र्हरात ३४ अजग्नसरु षा केंद्राची ननलमशती करुन याींच्या कायशषेत्रातील
उपहारगह
ु ानाींची
ृ े , हॉ्े ल, खानािळी, रासायननक धोकादायक घ्काींच्या दक
तपासणी करण्याबाबत ि सदर प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन दोषीींिर
कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.दे िेंद्र

फडणिीस

:

(१)

नागपाडा

येथील

णझया

इमारतीच्या

तळमजल्यािरील मोबाईल र्ोनच्या सट्ट
ु या भागाचा सािा असलेल्या गोदामास
ठदनाींक ०५/०१/२०१८ रोजी आग लागली होती ही िस्तजु स्थती आहे .
(२)

बह
ुीं ई
ृ न्मब

महानगरपाललका

षेत्रातील

व्यािसानयक

आस्थापनाींमार्शत

महानगरपाललकेस अजश प्राप्त झाल्यानींतर, बह
ुीं ई महानगरपाललकेच्या
ृ न्मब
अजग्नर्मन विभागामार्शत प्रत्यष पाहणी करण्यात येत.े
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तद्नींतर

सींबधीं धत

व्यािसानयक

ना-हरकत प्रमाणपत्र दे ण्यात येत.े

आस्थापनाींना

अजग्नसरु षेबाबतचे

(३) सदर प्रकरणी बह
ुीं ई महानगरपाललकेमार्शत चौकर्ी करण्यात आली
ृ न्मब
असन
ू , सदर आग सदोष विद्यत
ु प्रणालीमळ
ु े लागल्याचे आढळून आले.
मब
ुीं ई

र्हरात

जीवित

ि

वित्तहानी

्ाळण्यासािी

बह
ुीं ई
ृ न्मब

महानगरपाललकेमार्शत मब
ुीं ई अजग्नर्मन दलामध्ये ३४ अजग्नसरु षा पालन
कषाची

स्थापन

करण्यात

आली

असन
ू ,

त्यानस
ु ार

उपहारगह
ृ े,

हॉ्े ल,

आस्थापनाींविरुध्द

मब
ींु ई

खानािळी, रासायननक धोकादायक घ्काींच्या दक
ु ानाींची तपासणी करण्यात येत.े
तपासणीमध्ये

दोषी

आढळलेल्या

महानगरपाललका अधधननयम १८८८ ि महाराषर अजग्नसरु षा ि जीि सींरषक
अधधननयम, २००६ मधील तरतद
ु ीनस
ु ार कारिाई करण्यात येत.े

बह
ुीं ई महानगरपाललकेने “ई” विभागातील ४७८ आस्थापनाींची
ृ न्मब

तपासणी

केली

असन
ू ,

महानगरपाललकेमार्शत

सदोष

आस्थापनाींविरुध्द

न्यायालयात ख्ला दाखल करण्याची कायशिाही करण्यात येणार आहे .
(४) प्रश्न उद्भित नाही.

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

मुांबईतील भायखळा येथील उद्यान ि प्राणी सांग्रहालयाची आरक्षषत
जागा वििासिाच्या ताब्यात गेल्याबाबत

(६१)

*

३९७९० श्रीमती हुमनबानू खललफे : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मब
ुीं ईतील भायखळा येथील िीरमाता जजजाबाई भोसले उद्यान ि प्राणी

सींग्रहालयाच्या विस्तारासािी जजल्हाधधकारी, मब
ुीं ई याींच्याकडून ७ एकर जागा
महानगरपाललकेला लमळाली होती, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, मात्र ही आरक्षषत जागा विकासक मर्तलालच्या ताब्यात

गेली असल्याचे माहे डडसेंबर, २०१७ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदर्शनास आले
आहे, हे ही खरे आहे काय,
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(३)

असल्यास,

विकासकाकडून

उक्त

पन्ु हा

करण्यात येत आहे ,

प्रकरणी

ताब्यात

र्ासनाने

घेण्याबाबत

चौकर्ी

कोणती

करुन

सदर

कायशिाही

जागा

केली

िा

(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.दे िेंद्र फडणिीस : (१) र्ासन नगरविकास विभागाकडील ‘ई’ िॉडशच्या मींजूर

विकास आराखडयामध्ये ठदनाींक १०/०२/२००४ रोजीच्या अधधसच
ू नेन्िये भक
ू र

क्र. ५९३ षेत्र धारण करणाऱया जलमनीिरील िीर जजजामाता भोसले उद्यान
आणण प्राणीसींग्रहालयाचा विस्तार या आरषणामध्ये र्ेरबदल मींजूर झालेला

आहे . त्यानस
ु ार ननव्िळ आरक्षषत षेत्राच्या ५० ्क्के २७२८४.३६ चौ.मी.
जमीन उद्यान विस्तारासािी आरक्षषत िे िलेली असन
ू उिशररत ५० ्क्के षेत्र
हे धारण उपक्रम (Retention Activity) म्हणून नामननदे लर्त केलेले आहे .

सदर जमीन राज्य र्ासनाची असन
ती मे.मर्तलाल इींडजस्रज
ू

याींचेकडे भाडे करारािर होती. र्ासनाच्या महसल
विभागाकडून उद्यान
ू

विस्तारासािी आरक्षषत असलेल्या षेत्राचा ताबा ठदनाींक ०७/०१/२०१७ रोजी
महानगरपाललकेस दे णेत आलेला आहे .
(२) नाही.

(३) ि (४) प्रश्न उद्भित नाही.

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

जागेच्या खरे दी व्यिहारात जागा मालिाने फसिणूि िेल्याबाबत
(६२)

*

४०३४६ श्री.अशोि ऊफच भाई जगताप : हदनाांि १९ डडसेंबर, २०१७

रोजी सभागह
ृ ाच्या पटलािर ठे िण्यात आलेल्या अताराांकित प्रश्नोत्तराांच्या

यादी क्रमाांि ६ मधील प्रश्न क्रमाांि ३४६४४ ला हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत
सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) श्रीमती लर्तल मळे कर, रा.धगरगाींि, मब
ींु ई याींच्या फ्लॅ ् क्र. ११/बी,
सतगरु
ु अपा्श में्, गोकुळनगर, िाणे (प.) या जागेच्या खरे दी व्यिहारात

श्री.सनु नल मारुती पळसकर (अलभयींता, लभिींडी-ननजामपरू महानगरपाललका) या

जागा मालकाने ४० लाख रुपयाींची र्सिणक
ू केल्याची घ्ना माहे जून, २०१५
मध्ये िा त्यादरम्यान ननदर्शनास आली आहे, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी एर्आयआर घेण्यास स्थाननक पोललसाींनी १
िषाशचा विलींब लािला असन
ू ठदनाींक २८ मे, २०१६ रोजी िा त्यासम
ु ारास

एर्आयआर घेण्यात आली असन
ू यासींदभाशत पोलीस आयक्
ु त, िाणे याींच्याकडे
सध्
ु दा तक्रार अजश सादर केला होता, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करून राबोडी पोलीस
स््े र्नचे सींबधीं धत पोलीस अधधकारी ि कमशचारी तसेच महाराषर नागरी सेिा

(ननयम ि अवपल) अन्िये श्री.सनु नल मारुती पळसकर याींचेिर र्सिणुकीचा

गन्
ु हा दाखल करुन त्याींना लभिींडी-ननजामपरू महानगरपाललकेच्या सेिेतन
ू
विनािेतन ननलींबबत करून र्सिणक
ू ीत त्याींची साथ दे णाऱया त्याींच्या पत्नीिर
कारिाई करण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायशिाही केली ि करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.दे िेंद्र फडणिीस : (१) होय, हे खरे आहे .

(२) सदरहू प्रकरणी आरोपीविरुध्द क्रर्याशदी याींनी राबोडी पोलीस िाणे येथे
केलेल्या तक्रारी अजाशच्या अनष
ीं ाने चौकर्ी करुन चौकर्ीअींती क्रर्याशदी याींची
ु ग
खबर घेिन
ू गन्
ु हा दाखल करण्यात आला आहे .

(३) सदरहू प्रकरणात क्रर्याशदी याींची र्सिणक
झाल्यामळ
ू
ु े आरोपीविरुध्द
राबोडी पोलीस स््े र्न येथे ठदनाींक २८/०५/२०१६ रोजी ग.ु र.क्र. I १४३/१६
भा.दं .वि. ४२०, ४०६ प्रमाणे गन्
ु हा नोंद करण्यात आला आहे . तसेच,
महानगरपाललकेने

आरोपीविरुध्द

महाराषर

प्राींनतक

महानगरपाललका

अधधननयम १९४९ चे कलम ५६(२) अन्िये कारणे दाखिा नो्ीस ठदली आहे .

सदर प्रकरणात आरोपीच्या पत्नीचा सहभाग ठदसन
ू न आल्याने

कारिाई करण्यात आलेली नाही. सदरहू गन्
ु हा पोलीस तपासािर आहे .
(४) प्रश्न उद्भित नाही.
-----------------
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मुांबईतील लमठी नदी प्रदष
ु णमुक्त िरण्याच्या
िामास विलांब होत असल्याबाबत

(६३)

*

३९२०२ श्री.किरण पािसिर : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३१५९१ ला

हदनाांि ९ ऑगमट, २०१७ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय
मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मब
श त रुप
ुीं ईतील लमिी नदी अनतक्रमण ि प्रदष
ु णमक्
ु त करुन नदीला पि
ू ि

प्राप्त करुन दे ण्याकररता मब
ुीं ई महानगरपाललका ि र्ासनाने १२ िषाशपि
ू ी

ननणशय घेऊन काम सरु
ु केले परीं तु त्यात महानगरपाललका ि र्ासन अपयर्ी
िरत असल्याचे ननदर्शनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, लमिी नदीचे र्ध्
ु दीकरण अपण
ू श असताना नदीच्या क्रकनाऱयाच्या
सर्
ु ोमिकरणाच्या

नािाखाली

करोडो

रुपयाींच्या

कींत्रा्ाींना

आल्याचे ननदर्शनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय,

मींजुरी

दे ण्यात

(३) असल्यास, लमिी नदीला पि
ू श स्िरुप प्राप्त करुन दे ण्याकररता आजपयांत
क्रकती ननधी खचश झाला आहे ,

(४) असल्यास, गत १२ िषे महानगरपाललकेकडून लमिी नदीला पि
श त
ू ि
करण्याच्या कामाला होणाऱया विलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.दे िेंद्र फडणिीस : (१) लमिी नदीच्या सींिधशनासािी ठदनाींक १९/०८/२००५
रोजीच्या र्ासन ननणशयान्िये लमिी नदी विकास ि सींरषण प्राधधकरणाची
स्थापना करण्यात आली आहे .

लमिी नदीच्या १७.८४ क्रक.मी. या एकूण लाींबीपैकी ११.८४ क्रक.मी. चा

भाग बह
ुीं ई महानगरपाललकेच्या अखत्यारीत येत असन
ू , उिशररत ६ क्रक.मी.
ृ न्मब
लाींबीचा भाग मब
ुीं ई महानगर प्रदे र् विकास प्राधधकरणाच्या अखत्यारीत येतो.
लमिी नदी प्रकल्प दोन ्प्प्याींमध्ये राबविण्यात येत आहे .

• ्प्पा-१ अींतगशत गाळ काढण्याचे ि रुीं दीकरणाचे काम पण
ू श झाले असन
ू ,

बह
ुीं ई महानगरपाललकेमार्शत ३८०० ि एमएमआरडीएमार्शत २६००
ृ न्मब
बाधधत बाींधकामे ननषकालसत करण्यात आली आहे त.

• ्प्पा-२ अींतगशत लमिी नदीचे उिशररत रुीं दीकरण, खोलीकरण, सींरक्षषत
लभींतीचे बाींधकाम ि सेिारस्ता इत्यादी कामे आहे त.
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• कुलाश कललना पल
ु ते सी.एस.्ी. पल
ु ापयांतचा भाग िगळता उिशररत
नदीचे रुीं दीकरण जिळपास पण
ू श करण्यात आले आहे .

• केंद्रीय जल ि विद्यत
सींर्ोधन केंद्राच्या सल्ल्याप्रमाणे नदीच्या
ु
खोलीकरणाचे ९५% काम पण
ू श करण्यात आले आहे .

• लमिी नदीच्या एकूण १८.९६ क्रक.मी. लाींबीपैकी १४.३१९ क्रक.मी.
लाींबीच्या सींरषक लभींतीचे काम पण
ू श करण्यात आले आहे .

सदर कामामळ
ु े नदीच्या धारण षमतेत दप
ु ्ीने िाढ झाली असन
ू ,

पाण्याच्या िहन/विसगश षमतेत तीन प्ीने िाढ झाली आहे .

(२) क्राींतीनगर ि सोनापरू स्मर्ानभम
ू ी पररसरातील एकूण ५३० मी्र
लाींबीच्या

लमिी

नदीलगतच्या

सेिा

रस्त्याच्या

सर्
ु ोलभकरणाचे

काम

करण्यासािी बह
ुीं ई महानगरपाललकेमार्शत रुपये २.९४ को्ी इतक्या
ृ न्मब

रकमेचे कींत्रा् ठदनाींक १५/०६/२०१७ रोजी दे ण्यात आले असन
ू , सदर खचश
जजल्हा ननयोजन सलमतीच्या ननधीतन
ू करण्यात येणार आहे .

(३) लमिी नदी सींिधशन प्रकल्पाच्या ्प्पा-१ अींतगशत रुपये ६६.३८ को्ी ि
्प्पा-२ अींतगशत रुपये १०९०.३० को्ी असा एकूण रुपये ११५६.६८ को्ी
इतका ननधी खचश झालेला आहे .

(४) लमिी नदीच्या कािािर अनतक्रमणे असल्यामळ
ु े ि नदीलगतच्या खाजगी
जागाींचे भस
ीं ादन करणे आिश्यक असल्यामळ
ू प
ु े सदर कामात अपेषेपेषा
जास्त िेळ लागत आहे , ही िस्तजु स्थती आहे .

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

अांबरनाथ एमआयडीसी पररसरात िाहते पाणी
दवु षत िेले जात असल्याबाबत
(६४)

*

३८०१७ श्री.जगन्नाथ लशांदे, अॅड.ननरां जन डािखरे , श्री.किरण पािसिर,

श्री.हे मत
ां टिले : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील
काय :-

(१) अींबरनाथ नगरपररषदे चे मख्
ु याधधकारी श्री.दे विदास पिार हे र्ननिार
ठदनाींक २० डडसेंबर, २०१७ रोजी िा त्यासम
ु ारास र्हरात स्िच्छतेची पाहणी
दौरा करत असताना मोररिली एमआयडीसी भागातील स्िजस्तक कींपनीजिळ
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िाहत्या पाण्यात सोनू जैस्िर आणण सब
ु ाराम जैस्िार या दोन व्यक्ती

रसायनाींच्या प्लाजस््क गोण्या धुित असल्याचे ननदर्शनास आल्याने त्याींना
अींबरनाथ पोललसाींच्या ताब्यात दे ण्यात आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदरहू रसायनाींच्या गोण्या कोणतीही प्रक्रक्रया न करता
विकणाऱया कींपनी व्यिस्थापनािर दे खील गन्
ु हा दाखल करण्यात आला आहे,
हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, राज्यातील सिशच ्द्योधगक िसाहतीमधील कींपन्याींतन
ू
रसायनाींच्या गोण्या विनाप्रक्रक्रया विक्री करण्याच्या विरोधात र्ासनाने कोणती
कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.दे िेंद्र फडणिीस : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) हे खरे नाही.

तथावप, िाणे पोलीस आयक्
ु तालय अींतगशत अींबरनाथ पोलीस स््े र्न

येथे ग.ु र.क्र. II ९८/२०१७, भा.दं .वि. कलम २७७, २७८ प्रमाणे गन्
ु हा दाखल
करण्यात आला असन
ठदनाींक ०५/०१/२०१८ रोजी तीन आरोपीींना अ्क
ू
करण्यात आली आहे .

सदरचा गन्ु हा तपासािर आहे .

(३) सदरहू प्रकरणी अर्ा प्रकारच्या घ्ना घडल्यास तात्काळ चौकर्ी करुन
कायद्यानस
ु ार कायशिाही करण्यात येत.े
(४) प्रश्न उद्भित नाही.

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

मुांबईतील धगरणी िामगाराांच्या घराांबाबत
(६५)

*

श्री.अशोि

३९७९५
ऊफच

प्रा.जोगेन्द्र
भाई

ििाडे, श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपसे,

जगताप,

डॉ.सध
ु ीर

ताांब,े

श्री.रामहरी

रुपनिर :

सन्माननीय गह
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :ृ ननमाचण मां्ी पढ

(१) मब
ीं ी, कमला, ख्ाि, क्रर्ननक्स, कोठहनरू -१ ि २, पोतदार,
ुीं ईतील रघब
ु र्

मर्तलाल १ ि २, मक
ु े र् आणण ठहींदस्
ु तान प्रोसेस या कींपन्याींना कापड
धगरण्या सरु
ु करण्यासािी र्ासनाने नाममात्र र्ल्
ु क आकारुन जलमनी ठदल्या
होत्या, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, मब
ींु ईतील बींद कापड धगरण्याींच्या जागेिर धगरणी कामगार
आणण त्याींच्या िारसाींना हक्काची घरे दे ण्याचा ननणशय र्ासनाने घेतला असन
ू
या ननणशयाची अद्याप अींमलबजािणी झाली नसल्याचे ठदनाींक १७ जानेिारी,
२०१८ रोजी िा त्यासम
ु ारास ननदर्शनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, ११ धगरणी मालकाींनी जमीन धगरणी कामगाराींच्या घराींसािी

ठदली नसल्याने या कामगाराींना मब
ुीं ईत घरे लमळणे किीण झाले आहे , हे ही
खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करून उपरोक्त कापड
धगरण्याींच्या जलमनी ताब्यात घेऊन त्यािर धगरणी कामगार आणण त्याींच्या
िारसाींना हक्काची घरे दे ण्याबाबत कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे,
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.प्रिाश महे ता : (१) महसल
ि िन विभागाकडून प्राप्त माठहतीनस
ू
ु ार
मे.मर्तलाल इींडस्रीज (मळ
भाडेपट्टे दार ठद ससन
ू
ू जस्पननींग ॲन्ड विजव्हीं ग
लमल्स कीं.लल.) याींना माझगाींि महसल
विभागातील भक
ू
ू र क्र. ५९३ ही

र्ासकीय लमळकत भाडेपट्टय
ू उिशररत
् ाने मींजूर केलेली आहे . प्रश्नात नमद
कापड धगरण्याींकररता ठदलेल्या जलमनी र्ासकीय नाहीत.

(२) मब
ुीं ईतील बींद कापड धगरण्याींच्या जागेिर धगरणी कामगार आणण त्याींच्या

िारसाींना हक्काची घरे दे ण्याचा ननणशय र्ासनाने घेतला हे खरे आहे . तथावप,

५८ धगरण्याींपक
ै ी म्हाडास प्राप्त झालेल्या ३३ धगरण्याींच्या जलमनीचा तपलर्ल
खालीलप्रमाणे आहे :

१) ्प्पा १ अींतगशत १८ धगरण्याींच्या जलमनीिर धगरणी कामगाराींसािी
६९४८ सदननका बाींधण्यात आल्या आहे त.

२) ्प्पा २ अींतगशत ८ धगरण्याींच्या जलमनीिर ६३८९ सदननका
बाींधण्यात येणार आहे त. त्यापैकी ६ धगरण्याींच्या जलमनीिरील
२६३४

सदननकाींचे

बाींधकाम

पण
ू श

झाले

असन
ू

उिशररत

२

धगरण्याींच्या जलमनीिर धगरणी कामगाराींच्या सदननकाींचे काम
प्रगतीपथािर आहे .

३) १ धगरणी जलमनीचा ताबा प्राप्त झाला असन
ू त्यािर धगरणी
कामगाराींसािी योजनेचे ननयोजन प्रगतीपथािर आहे .
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४) ६ धगरणी जलमनीींचे षेत्रर्ळ लहान असल्यामळ
ींु ई
ु े त्या मब
महानगरपाललकेच्या िेस््नश इींडडया लमल येथील मनोरीं जनाच्या
भख
ू ींडासोबत

अदलाबदल

करण्याचा

प्रस्ताि

महानगरपाललकेस सादर केला आहे .

मब
ुीं ई

(३) नगरविकास विभागाकडून प्राप्त माठहतीनस
ु ार सदरहू ११ धगरण्याींमधील
इींडडया यन
ु ाय्े ड लमल नीं. ६ येथे भारतरत्न डॉ.बाबासाहे ब आींबेडकर याींच्या

स्मारकासािी आरक्षषत आहे . ब्रॅडबरी ि रघि
ीं ी या दोन खाजगी लमलचे
ु र्
प्रस्ताि महानगरपाललकेस प्राप्त झालेले नाहीत. उिशररत राषरीय िस्त्रोद्योग

महामींडळाकडील धगरण्याींपक
ै ी इींडिया यन
ु ाय्े ड लमल क्र. ४ ची जागा म्हाडास
दे ण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे . तथावप, र्ासनाकडून धगरण्या बींद
करण्याची

परिानगी

प्राप्त

झालेली

नसल्यामळ
ु े

महामींडळाचा प्रस्ताि मींजूर करण्यात आलेला नाही.

राषरीय

िस्त्रोद्योग

(४) मख्
ु य सधचिाींच्या अध्यषतेखाली ठदनाींक ०६/१०/२०१७ रोजी झालेल्या
बैिकीत

म्हाडाचा

रे खाींकनाींसद
ीं भाशत,

ठहस्सा

तसेच

ननजश्चत

म्हाडाचा

न

ठहस्सा

झालेल्या

ननजश्चत

११

कापडधगरण्याींच्या

करण्याची

कायशिाही

बह
ुीं ई महानगरपाललकेने सत्िर करािी अर्ा सच
ू ना दे ण्यात आल्या आहे त.
ृ न्मब
तसेच धगरणी कामगाराींसािी जास्तीत जास्त जमीन उपलब्ध होण्यासािी

धगरण्याींच्या मोकळ्या षेत्राचे १/३ प्रमाणे िा्पा ऐिजी धगरण्याींच्या सींपण
ू श

भख
ू ींडाचे १/३ प्रमाणे िा्प व्हािे याकररता विननयम ५८ मध्ये सध
ु ारणा
प्रस्तावित केलेल्या आहे त. यासींदभाशने नागररकाींच्या सच
ू ना/हरकती मागविणारी
महाराषर प्रादे लर्क ि नगर रचना अधधननयम, १९६६ च्या कलम ३७(१अेअे)
खालील सच
ू ना ठदनाींक ०७/०७/२०१७ रोजी प्रलसध्द करणेत आलेला आहे .
याबाबत िैधाननक कायशिाही सरु
ु आहे .
(५) प्रश्न उद्भित नाही.

-----------------
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साांगोला (स्ज.सोलापूर) येथे निीन पोलीस मथानि मथापन िरुन
तेथील पोलीस अधधिारी ि िमचचाऱ्याांची सांख्या िाढववण्याबाबत
*

(६६)
ििाडे,

३८४१० श्री.रामहरी रुपनिर, श्रीमती हुमनबानू खललफे, प्रा.जोगेन्द्र
श्री.जनादच न

चाांदरू िर,

श्री.सांजय

दत्त,

श्री.चांद्रिाांत

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

साींगोला

(जज.सोलापरू )

येथील

मख्
ु य

पोलीस

रघि
ां ी :
ु श

स्थानकापासन
ू

घेरडी

दरु षेत्रात ४० ते ४५ विभाग आहे त ि तेथील लोकसींख्या ही ७० ते ७५ हजार
आहे तसेच या पोलीस स््े र्नच्या कायशषत्र
े ात येणारी काही गािे दग
श
ु म
ठिकाणी आहे त या सिश कामाचा कायशभार हा केिळ चार कमशचारी ि एक

अधधकारी याींच्यािर असल्याने कमशचाऱयाींिर कामाचा अनतररक्त ताण पडत

असल्याचे माहे जानेिारी, २०१८ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदर्शनास आले आहे ,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त कारणास्ति नागररकाींनाही अनेक िेळा मोिया प्रमाणात
आपला िेळ खची करुन तालक्
ु याच्या ठिकाणी ये-जा करािी लागत असल्याने
त्याींची गैरसोय होत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त विभागात र्ासनाने निीन पोलीस स्थानक स्थापन

करुन तेथील पोलीस अधधकारी ि कमशचाऱयाींची सींख्या िाढिण्याच्यादृष्ीने
काय कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.दे िेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे नाही. साींगोला (जज.सोलापरू ) येथील मख्
ु य

पोलीस स्थानकापासन
ू घेरडी दरु षेत्रात २२ गािे समाविष् असन
ू सदर घेरडी

दरु षेत्र येथे सद्य:जस्थतीत ०१ पोलीस अधधकारी ि ०६ पोलीस कमशचारी
नेमणुकीस आहे त.

(२) हे खरे नाही. सदरबाबत गैरसोय होत असल्याची तक्रार प्राप्त झालेली
नाही.

(३) सद्यःजस्थतीत साींगोला (जज.सोलापरू ) पोलीस िाण्यामध्ये ०७ पोलीस
अधधकारी

ि

९६

पोलीस

कमशचारी

याप्रमाणे

एकूण

१०३

पोलीस

अधधकारी/कमशचारी याींचे मनषु यबळ उपलब्ध करुन दे ण्यात आले आहे .
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साींगोला पोलीस िाण्यासािी मनषु यबळ िाढविणेबाबतचा प्रस्ताि पोलीस
अधधषक, सोलापरू ग्रामीण याींनी पोलीस महासींचालक, महाराषर राज्य, मब
ुीं ई

याींना सादर केला आहे . सदरहू प्रस्ताि पोलीस महासींचालक कायाशलयाच्या
स्तरािर तपासण्यात येत आहे .
(४) प्रश्न उद्भित नाही.

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

मुांबई शहरातील फेरीिाल्याांसाठी धोरण आखण्याबाबत
(६७)

*

३९७३२ श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊफच भाई

जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा
करतील काय :-

(१) मब
ुीं ई र्हरातील र्ेरीिाल्याींिर कारिाई करण्यात आल्याने त्याींच्या
उदरननिाशहाचा प्रश्न ननमाशण झाल्याचे ननदर्शनास आले आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, र्ेरीिाल्याींसािी र्हरातील १०२४ रस्त्याींिरील ७८ हजार ६७०
जागा ननजश्चत करण्यात आल्या असन
ू या जागाींबाबत स्थाननकाींच्या सच
ू ना ि

हरकती ठदनाींक ३१ जानेिारी, २०१८ पयांत मागविण्यात आल्या आहे त, हे ही
खरे आहे काय,

(३) असल्यास, र्ेरीिाल्याींच्या जागा ननजश्चत करण्यासािी मागविण्यात

आलेल्या हरकती ि सच
ू नाींच्या आधारे र्ासनाने र्ेरीिाल्याींसािी ननयम तयार
करुन धोरण आखले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, सदरील धोरणाचा तपर्ील काय आहे,
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.दे िेंद्र फडणिीस : (१) बह
ुीं ई महानगरपाललकेमार्शत अनज्ञ
ु ापत्रधारक
ृ न्मब
र्ेरीिाला िगळता १ मी. x १ मी. आकारमानापेषा जास्त जागा व्यापणाऱया
र्ेरीिाल्याींिर

तसेच

पदपथ/रस्त्याींिरील

दक
ु ानाींचा

आणण

सदननकाींचा

िठहिा्ीचा प्रिेर्मागश अडिन
व्यिसाय करणाऱया र्ेरीिाल्याींिर बह
ू
ुीं ई
ृ न्मब
महानगरपाललकेमार्शत ननषकासनाची कारिाई ननयलमतपणे पार पाडली जाते.
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(२) मा.सिोच्च न्यायालयाने याधचका क्रमाींक ४१५६ ि ४१५७/२००२, ठदनाींक

१२/०२/२००७ अन्िये बह
ुीं ई महानगरपाललका षेत्रातील २२०९७ पीचेसना
ृ न्मब
(बैिया जागा) मान्यता ठदलेली आहे .
तसेच,

बह
ींु ई
ृ न्मब

महानगरपाललकेमार्शत

र्ेरीिाल्याींकररता

बैिया

जागाींसािी सन २०१५ मध्ये पन्
ु हा सिेषण करुन, १३६६ रस्त्याींिरील ८५८९१
पीचेसची

यादी

ठदनाींक

३

जानेिारी,

२०१८

रोजी

महानगरपाललकेच्या

सींकेतस्थळािर जाहीर करण्यात आली असन
ू , त्याबाबत ठदनाींक १५/०२/२०१८
पयांत बह
ुीं ई महानगरपाललका षेत्रातील नागररकाींच्या हरकती ि सच
ू ना
ृ न्मब
मागविण्यात आल्या होत्या.

(३), (४) ि (५) महानगरपाललकेच्या सींकेतस्थळािरील सदर यादी प्राथलमक

स्िरुपात असन
ू , त्यािर नागररकाींकडून प्राप्त हरकती/सच
ू नाींचा विचार करुन
महानगरपाललकेच्या पथविक्रेता सलमतीमार्शत अींनतम ननणशय घेण्यात येणार
आहे .

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

झोपडपट्टी पुनिचसन प्राधधिरणाचे माजी मुख्य िायचिारी अधधिारी
याांनी िेलेल्या गैरव्यिहाराबाबत

(६८)
ऊफच

*

३९२०० श्री.पररणय फुिे, श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि

भाई

जगताप,

श्री.आनांदराि

पाटील,

श्री.रामहरी

रुपनिर,

श्रीमती

हुमनबानू खललफे, डॉ.सध
ु ीर ताांब,े श्री.सभ
ु ाष झाांबड, श्री.अमरनाथ राजूरिर,
श्री.जनादच न चाांदरू िर, श्री.हररलसांग राठोड : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३४७८६ ला
हदनाांि २० डडसेंबर, २०१७ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय
गह
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :ृ ननमाचण मां्ी पढ

(१) झोपडपट्टी पन
ु िशसन प्राधधकरणाचे माजी मख्
ु य कायशकारी अधधकारी

श्री.विश्िास पा्ील याींनी जुहूतील झोपडपट्टी पन
ु िशसन योजनेत स्ितःच्या

पत्नीला विकासकासोबत भागीदार करुन १६६१.६८ आणण १११९.५६ चौ.

र्ू्ाच्या तसेच ९२५.८० चौ.र्ू्ाच्या ्े रेससह दोन सदननका आणण चार
पाक्रकांगच्या

जागा

लमळविल्याचे

प्रकरण

ननदर्शनास

आले

असन
ू

या

गैरव्यिहाराबाबत गह
ृ ननमाशण विभागाचे तत्कालीन सधचि, श्री.लसताराम कींु ्े

याींनी चौकर्ी करािी अर्ी मागणी मख्
े डे सन २००९ मध्ये िा
ु य सधचि याींचक
त्यादरम्यान केली होती, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणाबाबत अनतररक्त आयक्
ु त, कोकण विभाग
याींचेकडे प्राथलमक चौकर्ी करण्याचे काम सोपविण्यात आले असता प्राथलमक
चौकर्ी माहे एवप्रल, २०१२ मध्ये िा त्यादरम्यान पण
ू श झाली आहे , हे ही खरे
आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने केलेल्या प्राथलमक चौकर्ीत काय
आढळून आले ि सदर प्राथलमक चौकर्ीनस
ु ार गैरव्यिहार करणाऱया दोषीींिर
कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.प्रिाश महे ता : (१), (२) ि (३) होय, हे खरे आहे .
अनतररक्त

आयक्
ु त,

कोकण

विभाग

याींचेकडे

प्राथलमक

चौकर्ी

करण्याचे काम सोपविण्यात आले होते. प्राथलमक चौकर्ी एवप्रल, २०१२ मध्ये
पण
ू श झाल्याची माठहती आहे . प्राथलमक चौकर्ी अहिाल उपलब्ध करुन

दे ण्याबाबत विभागीय आयक्
ु त कायाशलयास विनींती करण्यात आलेली आहे .
विभागीय आयक्
ु ताींचा अहिाल प्राप्त झाल्यानींतर ननयमानस
ु ार योग्य ती
कायशिाही करण्यात येईल.
(४) प्रश्न उद्भित नाही.

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

मुांबईतील जुन्या इमारतीच्या मियांपुनविचिासासाठी
एि णखडिी योजना सुरु िरण्याबाबत

(६९)

*

३७७७१ अॅड.अननल परब : सन्माननीय गह
ु ील
ृ ननमाचण मां्ी पढ

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

मब
ींु ईतील

हजारो

जन्
ु या

इमारतीमधील

लाखो

रठहिार्ाींच्या

स्ियींपन
ु विशकासासािी “एक णखडकी योजना’’ र्ासनाने आखली आहे, हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, सदर योजनेचे स्िरुप ि ननकष काय आहे त ि त्याची
अींमलबजािणी केंव्हापासन
ू करण्यात येणार आहे,
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री.प्रिाश महे ता : (१) हे खरे नाही.
(२) ि (३) प्रश्न उद्भित नाही.

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

जुन्या चाळीांच्या पुनविचिास प्रिल्पाांतील वििासिाांची
महारे रा अन्िये नोंदणी िरण्याबाबत

(७०)

*

३८९०२ श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.हे मत
ां टिले, श्री.धनांजय मड
ुां ,े

श्री.किरण पािसिर, श्री.नरें द्र पाटील, श्री.आनांद ठािूर, अॅड.राहुल नािेिर :
सन्माननीय गह
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :ृ ननमाचण मां्ी पढ

(१) झोपडपट्टी पन
ु विशकास प्रकल्पाींच्या विकासकाींना महारे रा अन्िये नोंदणी
करण्याचा

ननयम तयार करण्यात

येणार असल्याची

घोषणा करतेिेळी

मा.गह
ु ारास
ृ ननमाशण मींत्री याींनी ठदनाींक २ जानेिारी, २०१८ रोजी िा त्यासम
ज्या जुन्या चाळीींचे पन
ु विशकास प्रकल्प प्रलींबबत अथिा निीन आहे त अर्ा
प्रकल्पाींना ना-हरकत प्रमाणपत्र सल
ु भररत्या लमळण्याच्यादृष्ीने कोणताही
ननयम करण्यात आला नसल्याचे ननदर्शनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन जन्
ु या चाळीींच्या

पन
ु विशकास प्रकल्पाींची महारे रा अन्िये नोंदणी करण्यासािी ि जन्
ु या चाळीींचे
पन
ु विशकास प्रकल्प प्रलींबबत अथिा निीन आहे त अर्ा प्रकल्पाींना ना-हरकत

प्रमाणपत्र सल
ु भररत्या लमळण्याच्यादृष्ीने काय कायशिाही केली िा करण्यात
येत आहे,

(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.प्रिाश महे ता : (१), (२) ि (३) केंठद्रय स्थािर सींपदा (विननयमन ि

विकास) अधधननयम, २०१६ हा कायदा ठदनाींक २६/०३/२०१६ रोजी पासन
ू
अींमलात आला आहे . सदर अधधननयमातील कलम ३ ि ४ मध्ये गह
ृ ननमाशण
प्रकल्पाींबाबत अनक्र
ु मे विक्री तसेच नोंदणीबाबतची कायशपद्धती विठहत करण्यात
आलेली आहे .
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तथावप, झोपडपट्टी पन
ु िशसन योजनेच्या कामाला लर्स्त लागािी तसेच

योजना ननजश्चत कालमयाशदेमध्ये पण
ू श व्हािी यासािी झोपडपट्टी पन
ु िशसन
योजनेचा प्रस्ताि सादर करताींना या सिश योजना महारे रार्ी जोडणेबाबतच्या

योजनेचे प्रारुप प्रस्ताि र्ासनाच्या मान्यतेसािी सादर करणेबाबत सींबधीं धताींना
ठदनाींक ०२/०१/२०१८ च्या पत्रान्िये कळविण्यात आलेले आहे .
-----------------

नमतनपूर (ता.नाांदगाि, स्ज.नालशि) येथे पोलीस चौिीची
ननलमचती िरणेबाबत

(७१)

*

३९४४२ श्री.जयिांतराि जाधि : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :-

(१) नस्तनपरू (ता.नाींदगाि, जज.नालर्क) येथे भाविकाींच्या सरु क्षिततेच्या
दृष्ीकोनातन
ू कायमस्िरूपी पोलीस चौकीची ननलमशती करण्यासािी स्थाननक
लोकप्रनतननधीींनी

ठदनाींक

१४

(२)

श्री.र्ननदे ि

ऑक््ोबर,

२०१५

रोजी

येणारे

भाविक

र्ासनाकडे मागणी केलेली आहे, हे खरे आहे काय,
असल्यास,

मींठदर

येथे

िा

त्यासम
ु ारास

ि

पयश्काींच्या

सरु षेसािी र्ासनाने कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे,
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.दे िेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे आहे .

(२) पोलीस महासींचालक, महाराषर राज्य, मब
ुीं ई याींनी पोलीस अधधषक,
नालर्क ग्रामीण याींचे आस्थापनेिरील नाींदगाि पोलीस िाणे अींतगशत नस्तनपरू

येथे पोलीस चौकीची ननलमशती करण्यास ठदनाींक ३/१/२०१८ रोजी मान्यता
ठदलेली आहे .

(३) प्रश्न उद्भित नाही.

-----------------
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पुणे शहरातील मच्छराांचा प्रादभ
ु ाचि रोखण्याबाबत
(७२)

*

३८७९१ श्री.अननल भोसले, श्री.नरें द्र पाटील, श्री.किरण पािसिर :

सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पण
ु े र्हरात मच्छराींचा प्रादभ
ु ाशि िाढल्याने रस्त्यािरील िाहनाींचे अपघात
होत असन
ू ही पण
ु े महापाललकेकडे यासािी प्रनतबींधात्मक ्षध उपलब्ध

नसल्याची बाब माहे जानेिारी, २०१८ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदर्शनास आली
आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, त्यात काय
आढळून आले ि तद्नस
ु ार िाहन अपघातास कारणीभत
ू मच्छराींचा प्रादभ
ु ाशि
रोखण्यासािी कोणती उपाययोजना केली िा करण्यात येत आहे,
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.दे िेंद्र फडणिीस : (१) ि (२) अननयलमत ि ठदघशकाळ पािसामळ
ु े त्या
कालािधीत मच्छराींचा प्रादभ
ु ाशि िाढतो ही िस्तजु स्थती आहे . तथावप, अन्य

कालािधीत साधारणत: मच्छराींचा प्रादभ
ू ाशि र्ारसा िाढत नाही. तथावप इतर
कालािधीत धचल्ाींचे प्रमाण िाढते. त्यामळ
ु े अपघात होण्याची र्क्यता
नाकारता येत नाही.

पण
ु े महानगरपाललकेच्या क्रक्क प्रनतबींधक विभागाकडे परु े सा क्रक्क

नार्काींचा सािा उपलब्ध असन
ू त्याचे षेबत्रय कायाशलयननहाय ननयलमत िा्प
करण्यात येत.े

मच्छराींचा प्रादभ
ू ाशि तसेच क्रक्कजन्य आजाराींचा प्रादभ
ू ाशि रोखण्यासािी

पण
ु े महानगरपाललकेकडून खालील उपाययोजना करण्यात येतात :

क्रक्कनार्क ्षधाींची र्िारणी ि धम्र
ु र्िारणी ननयलमत करण्यात
येत.े



महानगरपाललकेच्या

स्तरािर

क्रक्कजन्य

आजार

ि

मच्छराींचा

प्रादभ
ू ाशि रोखण्यासािी मॉजस्क्ो ॲबे्में ् कलम्ी स्थापन केली
आहे .
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पण
ु े महानगरपाललका कायशषेत्रात ्षध र्िारणी केलेल्या खाजगी
लमळकतीींची सींख्या सम
ु ारे

३३५३५०४ ि सािशजननक लमळकतीींची

सींख्या ३३०१८५ इतकी आहे . सदर ्षध र्िारणी ननयोजनबध्द
पध्दतीने राबविण्यात येत.े


पण
ु े महानगरपाललका कायशषेत्रात खाजगी ठिकाणी डास नष् केलेल्या
डासोत्पत्तीस्थानाींची

सींख्या

३३३४२

असन
ू

सािशजननक

ठिकाणी

डासाींचा प्रादभ
ू ाशि नष् केलेल्या डासोत्पत्ती स्थानाींची सींख्या १०४१९
इतकी आहे . तसेच सदरची कायशिाही ननयलमत करण्यात येत.े


डासोत्पत्तीस कारणीभत
व्यक्ती / सींस्थाींना नो्ीस बजािण्यात
ू
आल्या असन
ू दोषी व्यक्तीींना प्रर्ासकीय र्ल्
ु क आकारण्यात येत.े

(३) प्रश्न उद्भित नाही.

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

मांब
ु ईतील िाळबादे िी पररसरातील सि
ु णचिार िाराधगराांचे व्यिसाय
(७३)

*

अन्य् मथलाांतररत िरण्याबाबत

३९०७१ श्री.जनादच न चाांदरू िर, श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपसे,

श्री.अशोि ऊफच भाई जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर, डॉ.सध
ु ीर ताांब,े श्री.नागोराि
गाणार, प्रा.अननल सोले, श्री.धगरीशचांद्र व्यास : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मब
ुीं ईतील काळबादे िी भागात प्रत्येक घरात सि
ु णशकार काराधगराींचा

व्यिसाय सरु
ु असन
ू त्यासािी भट्टया, धुराींच्या धचमण्याचा िापर केला जातो
ि धरु ाच्या प्रदष
ु णामळ
ु े येथील नागररकाींच्या आरोग्याला हानी पोहचत असन
ू
भट्टयाींमळ
ु े आगीचा धोका ननमाशण झाला आहे , हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

काळबादे िी

पररसरातील

नागररकाींच्या

अजग्नसरु षेच्या

दृजष्कोनातन
येथील सि
ू
ु णशकार काराधगराींचे व्यिसाय अन्यत्र स्थलाींतरीत

करण्याची सच
ू ना र्ासनाने मब
ुीं ई महापाललकेला केल्याचे माहे जानेिारी, २०१८
मध्ये िा त्यादरम्यान ननदर्शनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, र्ासनाने केलेल्या सच
ीं ाने महापाललकेने कोणती
ू नेच्या अनष
ु ग
कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री.दे िेंद्र फडणिीस : (१) ि (२) काळबादे िी भागात “घराच्या र्ेजारी
रसायनाचा िापर ि अिैध धचमणी लािल्याबाबत” या विषयाबाबत प्राप्त

तक्रारीच्या अनष
ीं ाने, ठदनाींक ८ जानेिारी, २०१८ रोजीच्या मींत्रालय लोकर्ाही
ु ग
ठदनामध्ये सन
ु ािणी घेण्यात आली होती ही िस्तजु स्थती आहे .
सदर लोकर्ाही ठदनाच्या सन
ु ािणीिेळी बह
ुीं ई महानगरपाललकेस
ृ न्मब
खालीलप्रमाणे ननदे र् दे ण्यात आले आहे त :



सदर

रठहिासी

भागात

सि
ु णशकार

कारागीर

व्यािसानयकाींच्या

असलेल्या अनधधकृत धचमण्या ि अिैध रसायनाींचा िापर बींद
करण्यासींदभाशत गैरिापरकत्याांना अिैध कारखाने बींद करण्याची
ननयमानस
ु ार कालािधी नमद
ू करुन नो्ीस द्यािी.
या

प्रकरणी

या

भागातील

सि
ु णशकार

कारागीराींना

त्याींच्या

व्यिसायाकररता पयाशयी जागा उपलब्ध करुन दे ण्याबाबत आयक्
ु ताींनी


सींबधीं धताींबरोबर बैिक घेऊन त्याचा अहिाल सादर करािा.
पढ
ु ील ३ मठहन्याींच्या आत उपरोक्त कायशिाही करािी.

तसेच, सदर प्रकरण माहे मे, २०१८ च्या मींत्रालय लोकर्ाही
ठदनामध्ये पन्
ु हा िे िण्यात येणार आहे .
(३) ि (४) सदर ननदे र्ानस
ु ार बह
ुीं ई महानगरपाललकेमार्शत खालीलप्रमाणे
ृ न्मब

कायशिाही करण्यात आली/येत आहे : नागररकाींच्या अजग्नसरु षेच्या दृष्ीकोनातन
ू तयार करण्यात आलेल्या

सींयक्
ु त पथकामार्शत ठदनाींक ८ जानेिारी, २०१८ पासन
ू ९४ धुराींडे
ननषकालसत करण्यात आले आहे त.



४ अनधधकृत भट्टया ि १२ एक्झॉस्् र्ॅन
बाींधकामाचे सामान जप्त करण्यात आले आहे .
सि
ु णशकार

कारागीराींना

पयाशयी

जागा

ननषकालसत

उपलब्ध

करुन

करुन

दे णेबाबत

आयक्
ु त, बह
ुीं ई महानगरपाललका याींचेसमिेत माहे माचश, २०१८ मध्ये
ृ न्मब
बैिक ननयोजजत आहे .

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

विधान भिन :
मांब
ु ई.

डॉ. अनांत िळसे
प्रधान सधचि,

महाराष्ट्र विधानपररषद
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