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

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
बध
ु िार, हदनाांि २८ फेब्रि
ु ारी, २०१८ / फाल्गन
ु ९, १९३९ (शिे)
(१)

मख्
ु यमां्ी

(३)

िामगार, भि
ू ां प पन
ु िासन, िौशल्य

(२)

गह
ृ ननमााण मां्ी

याांचे प्रभारी विभाग

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

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ६८
-------------------------------------

भीमा-िोरे गाि (ता.शशरुर, जज.पुणे) येथे घडलेल्या दां गलीबाबत
(१)

*

३७७८२ श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि ऊफा भाई

जगताप, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.रामहरी रुपनिर, डॉ.सध
ु ीर ताांबे, श्रीमती
हुस्नबानू खशलफे, श्री.हररशसांग राठोड, श्री.जनादा न चाांदरू िर, प्रा.जोगेन्द्र ििाडे,
श्री.अमरनाथ राजरू िर, श्री.सभ
ु ाष झाांबड, श्री.मोहनराि िदम, आकिा.अनांत

गाडगीळ, श्री.प्रिाश गजशभये, श्री.जगन्द्नाथ शशांदे, डॉ.अपि
ू ा हहरे , श्री.नरें र
पाटील, श्री.हे मत
ां
टिले, श्री.सनु नल तटिरे , श्री.धनांजय मड
ुां ,े श्री.किरण
पािसिर, श्री.जयिांतराि जाधि, अॅड.ननरां जन डािखरे , श्रीमती विद्या चव्हाण,
श्री.आनांद ठािूर, अॅड.राहुल नािेिर, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.रामराि िडिुते,
श्री.विक्रम

िाळे ,

अॅड.अननल

परब,

श्री.अमरशसांह

पांडडत,

अॅड.जयदे ि

गायििाड, श्री.सनतश चव्हाण, श्री.अननल भोसले, डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे :
सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-
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(१) भीमा-कोरे गाव (ता.शिरुर, जि.पण
ु े) येथील ववियस्तींभाला दोनिे वर्षे पण
ू ण
झाल्याच्या

ननशमत्ताने

ववियस्तींभाला

अशभवादन

करण्यासाठी

मोठया

प्रमाणात आलेल्या िनसमद
ु ायावर ददनाींक १ िानेवारी, २०१८ रोिी वा
त्यासम
ु ारास काही समािकीं्कानी आक्रमक होऊन दगडफेक केल्यामळ
ु े प्रचींड

प्रमाणात दीं गल उसळली व त्यात एका व्यक्तीचा मत्ृ यू व अनेक व्यक्ती
िखमी झाल्या तसेच या घ्नेचे राज्यभर तीव्र पडसाद उम्ून या घ्नेच्या

ननर्षेधाथण ददनाींक ३ िानेवारी, २०१८ रोिी वा त्यासम
ु ारास राज्यात बींद
पाळण्यात आला असन
उक्त प्रकरणाची न्यायालयीन चौकिी करण्याची
ू

मागणी काही दशलत सींघ्ना व रािकीय पक्ाींनी जिल्हाधधकारी, पण
ु े याींचेकडे
केली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, भीमा-कोरे गाव पररसरात कायदा व सव्ु यवस्थेला बाधा पोहचू
नये यासाठी ददनाींक १ िानेवारी, २०१८ रोिी बींद ठे वण्याबाबत येथील

ग्रामस्थाींनी ननणणय घेवन
ू तसे पोशलसाींना ददनाींक ३१ डडसेंबर, २०१७ रोिी वा
त्यासम
ु ारास लेखी कळववले असन
ू ही पोशलसाींनी सरु क्ेसाठी परु े िा उपाययोिना
केल्या नसल्याचेही ननदिणनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, प्रश्न भाग (१) प्रकरणी दीं गल घडववण्यासाठी, भडकवण्यासाठी
कृती करणाऱ्या शिवसागर प्रनतषठानचे सींभािी शभडे आणण दहींद ु िनिागरण

सशमतीचे शमशलींद एकबो्े याींच्यावर िासनाने गन्
ु हा नोंद करुनही अद्याप
अ्क करण्यात आलेली नाही, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, “महाराषर बींद” मध्ये झालेल्या दहींसाचार, िाळपोळ, ल्
ु ाल्
ु ,

दगडफेक इत्यादीमळ
ु े िासकीय, ननमिासकीय सींस्थाींचे व खािगी व्यक्तीींचे

झालेले नक
ु सान बींद पक
ु ारणाऱ्या व्यक्तीींकडूनंसींस्थाींकडून वसल
ू करण्याची
बाब िासनाच्या ववचाराधीन आहे, हे ही खरे आहे काय,

(५) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी बाबत िासनाने चौकिी करुन दोर्षी आढळून

आलेल्याींवर कारवाई करण्याबाबत व उक्त घ्नेत मत
ृ व िखमी झालेल्याींना
आधथणक मदत दे ण्याबाबत काय कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री.दे िेंर फडणिीस : (१) होय हे खरे आहे .

(२) ग्रामपींचायत शभमा-कोरे गाींव, ता.शिरुर, जि.पण
ु े व ग्रामस्थ याींनी ददनाींक
०१/०१/२०१८ रोिी शभमा-कोरे गाींव बींद ठे वण्याबाबत ननणणय घेतला असल्याचे
पत्र शिक्रापरू पोलीस स््े िनला प्राप्त झाले होते. एकूण पररजस्थती पहाता,

सरु क्ेच्या दृष्ीकोनातन
ू मागील वर्षाणपेक्ा सम
ु ारे चार प् अधधक पोलीस

बींदोबस्त नेमण्यात आला होता. त्याशिवाय दोन एसआरपीएफ कींपन्या, २
दीं गल ननयींत्रण पथके, १ स्रायककीं ग पथक असा अधधक पोलीस बींदोबस्तही
नेमलेला होता.

(३) शमशलींद एकबो्े याींना मा.सवोच्च न्यायालयाने ददनाींक २०/०२/२०१८ रोिी

पयंत सी.आर.नीं. ०९ं२०१८ मध्ये पोलीस स््े िन शिक्रापरू येथे अ्क केल्यास
त्याींना रुपये १,००,०००ं- च्या बींधपत्रावर सोडण्यात यावे असे ददनाींक
०७ं०२ं२०१८ रोिी आदे ि ददले आहे त. सींभािी शभडे याींच्याववरुध्द अधधक
तपास सरु
ु आहे .

(४) याबाबत ननयमानस
ु ार कायणवाही करण्यात येईल.

(५) सदर घ्नेच्या अनर्ष
ीं ाने ववववध पोलीस स््े िनमध्ये गन्
ु ग
ु हे दाखल
आहे त. यापैकी शिक्रापरू पोलीस स््े िन येथे दाखल असलेल्या ग.ु र.नीं.

०२/२०१८ भादीं वव कलम ३०२, १४३, १४७, १४८, १४९ सह म.ु पो.अधध.१९५१ चे
कलम ३७(१), १३५ मधील मयत इसमाच्या नातेवाईकाींना िासनाच्यावतीने
दहा लाख रुपयाची आधथणक मदत दे ण्यात आलेली आहे .
(६) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

मुांबईतील लोअर परळ येथील िमला शमलमध्ये
लागलेल्या आगीच्या दघ
ा नेबाबत
ु ट

(२)

*

३८०६२ श्री.धनांजय मड
ांु ,े श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.हे मत
ां
टिले,

श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.सनतश चव्हाण, अॅड.ननरां जन डािखरे , श्रीमती विद्या

चव्हाण, श्री.हररशसांग राठोड, श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि ऊफा
भाई जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.आनांदराि पाटील, श्रीमती हुस्नबानू
खशलफे, डॉ.सध
ु ीर ताांब,े श्री.जनादा न चाांदरू िर, श्री.सभ
ु ाष झाांबड, श्री.अमरनाथ
राजूरिर, श्री.सतेज ऊफा बांटी पाटील, श्री.मोहनराि िदम, आकिा.अनांत
गाडगीळ,

श्री.नरें र

पाटील,

श्री.सनु नल

तटिरे ,

श्री.किरण

पािसिर,
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श्री.जगन्द्नाथ शशांदे, श्री.आनांद ठािूर, अॅड.राहुल नािेिर, श्री.ख्िाजा बेग,
श्री.जयांत पाटील, प्रा.अननल सोले, श्री.नागोराि गाणार, श्री.धगरीशचांर व्यास,
श्री.शमतेश

भाांगडडया,

प्रा.जोगेन्द्र

ििाडे,

श्री.विजय

ऊफा

भाई

धगरिर,

श्री.प्रविण दरे िर, श्री.रामननिास शसांह, श्रीमती जस्मता िाघ, श्री.रविांर फाटि,

डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे, अॅड.जयदे ि गायििाड, श्री.विक्रम िाळे , श्री.अननल
भोसले, डॉ.अपि
ू ा हहरे : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा
करतील काय :-

(१) मब
ुीं ईतील लोअर परळ येथील सेनापती बाप् मागाणवरील कमला शमल
मधील ‘वन अबव्ह’ आणण ‘मोिोस ब्रिस््ो’ या पबने अवैध बाींधकाम करुन

अजननसरु क्ेचे उल्लींघन व अवैध पाकींग केल्यामळ
ु े भीर्षण आग लागन
ू
१४ िणाींचा मत्ृ यू व १२ िण िखमी झाल्याचे ददनाींक २९ डडसेंबर, २०१७
रोिी वा त्यासम
ु ारास ननदिणनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, कमला शमल कींपाऊींडमध्ये अनधधकृत बाींधकाम केले आहे,

अिी तक्रार ददनाींक ७ ऑक््ोबर, २०१७ रोिी वा त्यासम
ु ारास श्री.मींगेि प.
कसालकर याींनी िींदक्षक्ण ववभाग बह
ुीं ई महानगरपाशलकेकडे केली होती,
ृ न्मब
हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, मब
ींु ईतील बींद पडलेल्या धगरण्याींचा िशमनीवर पब, हॉ्े ल,
मॉल, कॅफे आदीचे बाींधकाम करताना ववकास ननयींत्रण ननयमावलीचे मोठया

प्रमाणावर उल्लींघन झाले असन
ण
ू याकडे िासनाचे व महानगरपाशलकेचे दल
ु क्
झाले असल्यामळ
ण ना घडली आहे, हे ही खरे आहे काय,
ु े कमला शमल दघ
ु ्

(४) असल्यास, प्राथशमक चौकिीत सदरील आग हुक्क्यास लागणाऱ्या
कोळसाच्या दठणगीमळ
मब
ींु ई,
ु े लागली असल्याचे ननदिणनास आले असन
ू

ठाणे, पण
ु े तसेच ववदभाणत नागपरू , चींद्रपरू या िहरात मोठया प्रमाणात हुक्का
पालणर रे स््ॉरें ्, पब सरु
असन
उक्त रे स््ॉरें ् व पब मध्ये दे खील
ु
ू
अजननसरु क्ेचे उल्लींघन करण्यात येत आहे, हे ही खरे आहे काय,

(५) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन काय कायणवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री.दे िेंर फडणिीस : (१) लोअर परळ येथील कमला शमल कींपाऊींडमधील

‘वन अबव्ह’ आणण ‘मोिोस ब्रिस््ो’ या दोन रे स््ोपबमध्ये ददनाींक २९ डडसेंबर,
२०१७ रोिी लागलेल्या भीर्षण आगीत १४ िणाींचा मत्ृ यू झाला असन
ू ,

५४ िण िखमी झाले आहेत व अजननिमन दलाचा १ िवान िखमी झाला
आहे ही वस्तजु स्थती आहे .
(२)

अिा

आियाची

तक्रार

बह
ुीं ई
ृ न्मब

ववभागाकडे करण्यात आली होती हे खरे आहे .

महानगरपाशलकेच्या

िींदक्षक्ण

(३) मब
ुीं ईतील बींद पडलेल्या कापड धगरण्याींच्या ववकासाला ववकास ननयींत्रण
ननयमावलीच्या सध
ु ारीत कलम ५८ अन्वये बाींधकाम परवाननया दे ण्यात
आल्या आहे त.
सदर

सध
ु ारीत

कलमानस
ु ार

कापड

वाणणजज्यकंव्यावसानयक वापर अनज्ञ
ु ेय आहे .

धगरण्याींच्या

िशमनीवर

तथावप, बाींधकाम परवानगी दे ण्यात आल्यानींतर आढळून आलेल्या

अनधधकृत

बाींधकामाींवर

कारवाई

महानगरपाशलकेने कळववले आहे .
(४)

बह
ुीं ई
ृ न्मब

महानगरपाशलकेच्या

करण्यात

आली

अजननिमन

असल्याचे

दलाने

सदर

बह
ींु ई
ृ न्मब
आगीच्या

दघ
ण नेची चौकिी केली असता, सदर आग “आगीचे उडते ननखारे िळाऊ
ु ्
कापडािी सींपकाणत आल्यामळ
ु े ” व सदर आगीची सरु
ु वात ही “मोिोस ब्रबस्रो”
रे स््ॉरीं ्मध्ये झाली असल्याचे ननषपन्न झाले.

ठाणे महानगरपाशलकेच्या हद्दीतील रे स््ॉरीं ् व पबमध्ये अजननसरु क्ेचे

उल्लींघन झाले हे खरे नाही असे ठाणे महानगरपाशलकेने कळववले आहे .

चींद्रपरू क्ेत्राींतगणत हुक्का पालणर रे स््ॉरीं ्, पब सरु
ु नाहीत अथवा तिी
परवानगी चींद्रपरू महानगरपाशलकेकडून दे ण्यात आलेली नसल्याचे चींद्रपरू
महानगरपाशलकेने कळववले आहे .

पण
ु े व नागपरू महानगरपाशलकेच्या हद्दीतील काही आस्थापनाींनी

अजननसरु क्ा ननयमाींचे उल्लींघन केल्याचे ननदिणनास आले आहे .

(५) व (६) सदर दघ
ण नेनत
ीं र बह
ु ्
ुीं ई महानगरपाशलकेने बेकायदा हॉ्े ल्स,
ृ न्मब

रे स््ॉरीं ् व पबवर कारवाई करुन ४४० बेकायदा बाींधकामे िमीनदोस्त केली
आहे त.
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सदर दघ
ण नेिी सींबधीं धत मब
ींु ई अजननिमन दलाचे सहाय्यक ववभागीय
ु ्

अजननिमन अधधकारी याींना महानगरपाशलकेच्या सेवेतन
ू ननलींब्रबत करण्यात
आले असन
ू , एक केंद्र अधधकारी याींना ना.म. िोिी मागण पोलीस ठाण्यामाफणत
ददनाींक २०/०१/२०१८ रोिी अ्क झाल्यानींतर ननलींब्रबत करण्यात आले आहे .

सदर प्रकरणी ना.म. िोिी मागण पोलीस ठाणे येथे ग.ु र.क्र. २९१/२०१८

कलम ३०४, ३३७, ३३८, २१६, २८५, १९७, १९८, ४७१, ४६६, ४६७, ३४

भा.दीं .वव. अन्वये गन्
ु हा दाखल करण्यात आला असन
ू , १३ आरोपीींना अ्क
करण्यात आली आहे .

सदर प्रकरणी आयक्
ींु ई महानगरपाशलका याींनी प्राथशमक
ु त, बह
ृ न्मब

चौकिी करुन अहवाल िासनास सादर केला आहे .

सदर चौकिी अहवालामध्ये बह
ुीं ई महानगरपाशलकेच्या ववववध
ृ न्मब

खात्याींत कायणरत असलेल्या एकूण १२ अधधकारीं कमणचारी याींच्याववरुध्द
खात्याींतगणत

सवंकर्ष

चौकिी

करण्याचे

आदे ि

खात्याींतगणत चौकिीची कायणवाही करण्यात येत आहे .

दे ण्यात

आले

असन
ू ,

पण
ु े व नागपरू महानगरपाशलकेच्या हद्दीतील अजननसरु क्ेचे उल्लींघन

केलेल्या आस्थापनाींवर महाराषर आग प्रनतबींधक व िीव सींरक्ण अधधननयम,
२००६ अींतगणत कारवाई करण्यात येत आहे .

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

नांदरु बार नगरपररषदे च्या पाणीपुरिठाच्या प्रस्तािास मांजूरी दे ण्याबाबत
(३)

*

३८५०४ श्री.चांरिाांत रघि
ां ी, श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्त,
ु श

श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.अशोि ऊफा भाई जगताप : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी
पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नींदरु बार नगरपररर्षदे ने महाराषर राज्य सव
ु णण वर्षण महाअशभयानाींतगणत
२४ x ७ चा पाणी परु वठ्याच्या प्रस्ताव िासनाकडे सादर केला आहे, हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रस्तावाला मींिरू ी दे ण्यात आली आहे काय व त्याबाबत
अींमलबिावणी कधीपासन
ू करण्यात येणार आहे,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री.दे िेंर फडणिीस : (१) हे खरे नाही. नींदरु बार नगरपररर्षदे कडून याबाबतचा
प्रस्ताव अद्याप िासनाकडे सादर झालेला नाही.

(२) व (३) महाराषर सव
ु णण ियींती नगरोत्थान महाशभयानाच्या स्थायी

आदे िानस
ु ार प्रकल्पाचा सववस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करुन त्यास सक्म
प्राधधकरणाची ताींब्रत्रक मान्यता घेऊन नगरपररर्षद प्रिासन सींचालनालयामाफणत
िासनास सादर करणे आवश्यक आहे .

त्यानस
ु ार ज्या िहराींचा पाणीपरु वठा १३५ शल्र प्रनतमाणिी प्रनतददन

पेक्ा कमी प्रमाणात होत असेल अथवा िहरातील पाणी परु वठयाची व्याप्ती

१००% पण
ु ण नसेल अिा िहराींसाठी महाराषर सव
ु णण ियींती नगरोत्थान
महाशभयानाींतगणत पाणीपरु वठा प्रकल्प मींिूर करण्यात येतात.
-----------------

िल्याण-डोंबबिली महानगरपाशलिेने स्िच्छ भारत अशभयानाची

जनजागत
ृ ी िरण्याचे िाम िाळ्या यादीतील िांपनीस हदल्याबाबत
(४)

*

३७६५२ अॅड.अननल परब : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :(१)

कल्याण-डोंब्रबवली

महानगरपाशलकेने

स्वच्छ

भारत

अशभयानाची

मल््ीकक्रयेिन

प्रा.शल,

मब
ुीं ई

िनिागत
ु त
ृ ी करण्याकररता प्रशसध्दीकामासाठी माध्यम अशभकरण ननयक्
करण्याच्या

कामाकररता

मे.कौद्ल्य

याींची

नेमणक
ू केली असन
ू कामाचा कालावधी ददनाींक १ िानेवारी, २०१७ ते ददनाींक
२ ऑक््ोबर, २०१९ असा ननधाणररत करण्यात आलेला आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदरहू कींपनीकडे अन्न ननरीक्क व शलपीकवगीय कमणचाऱ्याींची
पात्रता नसतानाही तसेच कल्याण-डोंब्रबवली महापाशलकेच्या पररवहन सेवा
ववभागाने काळया यादीत ्ाकलेले असतानाही स्वच्छ भारत अशभयानाची

िनिागत
ृ ी करण्याच्या महत्वाच्या कामाची िबाबदारी सोपववण्यात आली
आहे, हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास,

उक्त

कींपनीने

केलेल्या

कामाींबाबत

महानगरपाशलकेने

अवलींबववलेली मल्
ु यमापन पध्दती व सदर कामाचे मल्
ु यमापन करणेकररता

प्राधधकृत अधधकाऱ्याची ननयक्
ु ती न करणे, ब्रबलाींची अदायगी करणेकररता
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काम केल्याचा दाखला प्रमाणणत करण्यासाठी वगण १ व २ चा िबाबदार
अधधकारी ननयक्
ु त न करणे अिा महत्वाच्या ननयमाचे उल्लींघन केलेले
असतानाही सदर कींपनीला उपरोक्त काम दे ण्याची कारणे काय आहे त,

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, त्यात काय
आढळून आले व तद्नस
ु ार दोर्षी कींपनीववरुध्द तसेच कायाया यादीत समाववष्

असणाऱ्या कींपनीस उपरोक्त काम दे णाऱ्या सींबधीं धत अधधकारी याींचेवर कोणती
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.दे िेंर फडणिीस : (१) कल्याण-डोंब्रबवली महानगरपाशलकेमाफणत स्वच्छ

भारत अशभयानाची िनिागत
ृ ी व प्रचार प्रशसद्धी करीता ननववदा प्रकक्रया पार

पाडून मे.कौद्ल्य मल््ीकक्रयेिन प्रा.शल., मब
ुीं ई याींची ददनाींक ०३ं११ं२०१७ ते
ददनाींक ०२ं११ं२०१८ या कालावधीसाठी नेमणक
ू करण्यात आली आहे, हे खरे
आहे

(२) कल्याण-डोंब्रबवली महानगरपाशलकेच्या पररवहन उपक्रमाने मे.कौद्ल्य
मल््ीकक्रयेिन प्रा.शल., मब
ींु ई या कींपनीस काळया यादीत ्ाकलेले नाही.
ननववदा प्रकक्रयेअत
ीं ी सदर कींपनीचा दे कार न्यन
ु तम असलेने त्याींना स्वच्छ

भारत अशभयानाची िनिागत
ृ ी व प्रचार प्रशसद्धी करण्याचे काम दे ण्यात

आलेले आहे . सदर कींपनीकडे परु े सा कमणचारी वगण आहे, असे कल्याणडोंब्रबवली महानगरपाशलकेने कळववले आहे .

(३) कींपनीने केलेल्या कामाच्या मल्
ु यमापनासाठी व काम करणेचा दाखला
प्रमाणणत करण्यासाठी महानगरपाशलकेच्या सहाय्यक सावणिननक आरोनय

अधधकारी (वगण-२) व उपआयक्
ु त (घनकचरा व्यवस्थापन) (वगण-१) याींना
प्राधधकृत करण्यात आलेले आहे .
(४) व (५) प्रश्न उद्भवत नाही.

-----------------
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औांध (जज.पुणे) भागातील एिा तरुणाने ऑनलाईन पध्दतीने श्िान
विक्रीच्या अशमषाने फसिणूि िेल्याबाबत

(५)

*

३७६६१ डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) औींध (जि.पण
ु े) भागातील एका तरुणाने ऑनलाईन पध्दतीने श्वान

ववक्रीच्या अशमर्षाने दे िभरातील ३० ते ४० िणाींची फसवणूक केल्याचा प्रकार
माहे िानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदिणनास आला असन
ू या
प्रकरणी एकाला अ्क करण्यात आली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करून आरोपीवर कोणत्या
कलमान्वये गन्
ु हा दाखल केला आहे व तद्नस
ु ार कोणती कारवाई केली वा
करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.दे िेंर फडणिीस : (१) औींध (जि.पण
ु े) भागातील एका तरूणाने ऑनलाईन

पद्धतीने श्वान ववक्रीच्या अशमर्षाने पण
ु े िहर पोलीस आयक्
ु त कायणक्ेत्रातील

४ िणाींची फसवणूक केल्याचा प्रकार माहे िानेवारी, २०१८ मध्ये ननदिणनास
आला असन
ू सदर प्रकरणी एका आरोपीस अ्क करण्यात आली आहे .

(२) उक्त प्रकरणी कफयाणदीींच्या तक्रारीवरून पढ
ु ीलप्रमाणे ४ गन्ु हे दाखल
करण्यात आले आहे त.

(१) ब्रबबवेवाडी पोलीस स््े िन :- गन्
ु हा क्र. ८/२०१८, भादीं वव कलम ४१९,
४०, मादहती तींत्रज्ञान कायदा कलम ६६.

(२) कोंढवा पोलीस स््े िन :- गन्
ु हा क्र. ७/२०१८ भादीं वव कलम ४१९, ४२०,
आय.्ी. ॲक्् कलम ६६ (सी).

(३) येरवडा पोलीस स््े िन :- गन्
ु हा क्र. १०/२०१८, भादीं वव कलम
४१९,४२०, मादहती तींत्रज्ञान अधधननयम कलम ६६ (डी).

(४) दहींिवडी पोलीस स््े िन :- गन्
ु हा क्र. ७/२०१८, भादीं वव कलम
४१९,४२०, मादहती तींत्रज्ञान कायदा कलम ६६.
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उपरोक्त नमद
ु गन्
ु ्यापैकी ब्रबबवेवाडी, कोंढवा आणण दहींिवडी पोलीस

स््े िन येथील गन्
ु हे तपासावर आहे त व येरवडा पोलीस स््े िन येथील
गन्
ु हयात मा.न्यायालयात दोर्षारोपपत्र सादर करण्यात आले असन
ू सदर गन्
ु हा
न्यायप्रववषठ आहे .

(३) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

मुांबई महानगरपाशलिा सांचशलत शाळाांतील िमाचारी ि शशक्षिाांना
महानगरपाशलिेच्या सोयी ि सिलती शमळण्याबाबत

(६)

*

३८९६८ श्री.िवपल पाटील : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :(१)

मब
ींु ई

महानगरपाशलका

सींचशलत

माध्यशमक

िाळे तील

शिक्काींना

महानगरपाशलका प्रिासन िासनाचे कमणचारी मानत असल्यामळ
ु े त्याींना
महानगरपाशलकेच्या सोयी व अन्य सवलती शमळत नाहीत, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त महानगरपाशलका सींचशलत अनद
ु ाननत, ववनाअनद
ु ाननत
आणण मब
ुीं ई पजललक स्कूल योिनेतील िाळाींतील कमणचारी व शिक्क मब
ुीं ई

महानगरपाशलकेचे की िासनाचे याबाबत नगरववकास ववभागाची काय भशू मका
आहे,

(३) तसेच, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन सींचशलत माध्यशमक
िाळे तील

शिक्काींना

महानगरपाशलकेच्या

सोयी

व

अन्य

शमळण्याच्यादृष्ीने काय कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

सवलती

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.दे िेंर फडणिीस : (१), (२), (३) व (४) बह
ींु ई महानगरपाशलकेच्या
ृ न्मब

प्रिासकीय ननयींत्रणाखाली असणाऱ्या पाशलका माध्यशमक िाळाींना िालेय
शिक्ण ववभागाची माध्यशमक िाळा सींदहता लागू असन
ू , या सींदहतेनस
ु ार सदर

िाळाींना वेतनश्रेणी, अहणता ननयम (िैक्णणक व व्यावसानयक) आणण अनद
ु ान
मान्यतेकररता माध्यशमक िाळा सींदहतेप्रमाणे कायणवाही करणे आवश्यक आहे .
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तथावप, माध्यशमक िाळा सींदहतेव्यनतररक्त महानगरपाशलका सेवेच्या

अन्य िती तसेच महानगरपाशलका वेतनश्रेण्या लागू करण्याबाबतचा ववकल्प
बह
ुीं ई महानगरपाशलकेस दे ण्यात आला आहे .
ृ न्मब
परीं तु

सदरचा

ववकल्प

न

जस्वकारता

केवळ

माध्यशमक

िाळा

सींदहतेप्रमाणेच दे य बाबी दे ण्याचा ननणणय बह
ुीं ई महानगरपाशलकेने घेतला
ृ न्मब
आहे .

महानगरपाशलकेच्या उपरोक्त ननणणयामळ
ु े महानगरपाशलका माध्यशमक

िाळे तील शिक्क व शिक्केतर कमणचारी िरी महानगरपाशलकेचे कमणचारी

असले तरी त्याींना महानगरपाशलका सेवा ननयमावली, अन्य अ्ीं िती व
सोयी-सवु वधा लागू नाहीत.

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

िननष्ट्ठ महाविद्यालयातील जव्दलक्षी अयायासक्रम (बायोफोिल)
अनुदाननत िरणेबाबत

(७)

*

३९१५१ श्री.बाळाराम पाटील : सन्माननीय िौशल्य वििास ि

उद्योजिता मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) िासनाच्या उच्च व तींत्रशिक्ण ववभागातील कननषठ महाववद्यालयातील

कननषठ जव्दलक्ी व्यवसाय अभ्यासक्रम (बायोफोकल) सन १९७८-७९ पासन
ू
ववनाअनद
ु ाननत तत्वावर सरू
ु आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर अभ्यासक्रम ववनाअनद
ु ाननत तत्वावर सरू
ु असल्याने
ववद्यार्थयांकडून मोठ्या प्रमाणात फी वसल
ू केली िाते, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर व्यवसाय अभ्यासक्रमातील शिक्क व ननदे िकाींना
अनद
ु ान शमळण्यासाठी शिक्क सींघ्नाींकडून िासनास ननवेदने प्राप्त झालेली
आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करून सदरील अभ्यासक्रम
अनद
ु ाननत करणेबाबत कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री.सांभाजी पाटील-ननलांगेिर : (१) सन १९७८-७९ पासन
ू जव्दलक्ी अभ्यासक्रम
सरु
ु आहे त. परीं तु सदर अभ्यासक्रमाींना ववना अनद
ु ान तत्वावर सन १९९७-९८
पासन
ू सींस्थाींना परवानगी दे ण्यात आली आहे .

(२) मोठ्या प्रमाणात फी वसल
ु केली िात असल्याबाबत ववद्याथी अथवा
कोणत्याही सींघ्नेची ननवेदने प्राप्त झालेली नाहीत.

(३) अनद
ु ान शमळण्याकररता शिक्क व ननदे िक सींघ्नाकडून कोणतीही
ननवेदने प्राप्त झालेली नाहीत.

(४) व (५) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

राज्यात प्रमुख शहराांमधील समध्
ृ दी महामागा, मेरो, रान्द्सहाबार शलांि
आणण िोस्टल रोड यासारख्या प्रिल्पासाठी
ननधी उपलब्ध िरण्याबाबत
(८)

*

३८४४८ आकिा.अनांत गाडगीळ, श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्त,

श्री.अशोि ऊफा भाई जगताप, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.रामहरी रुपनिर,

श्रीमती हुस्नबानू खशलफे, डॉ.सध
ु ीर ताांब,े श्री.हररशसांग राठोड, श्री.जनादा न
चाांदरू िर, श्री.सभ
ु ाष झाांबड, श्री.अमरनाथ राजरू िर, श्री.सतेज ऊफा बांटी
पाटील,

श्री.मोहनराि

िदम,

डॉ.(श्रीमती)

नीलम

मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

गोऱ्हे :

सन्माननीय

(१) िासनावर साडेचार लाख को्ी रुपयाींचे किण असन
ू मब
ुीं ई, ठाणे, पण
ु े,

नागपरू सह प्रमख
ु िहरात १ लाख ४२ हिार ३०६ को्ी रुपयाींची कामे सरु
ु
असन
ू आणखी काही प्रकल्प प्रस्ताववत आहे त, सदर कामे पण
ू ण करण्यासाठी

ननधीची आवश्यकता असल्याने याकररता िासनाने कोणकोणत्या सींस्थाकडून
ककती रुपयाींचे किण घेतले आहे , तसेच िपान िासनाकडून दीड लाख को्ी

रुपयाींचे किण घेण्यात येणार असन
ू याबाबत सामींिस्य करार माहे िानेवारी,
२०१८ च्या पदहल्या आठवडयात झाल्याचे ननदिणनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, राज्यात मब
ींु ई, नवी मब
ींु ई, ठाणे, पण
ु े आणण नागपरू या

प्रमख
ु िहराींमधील समध्
ृ दी महामागण, मेरो, रान्सहाबणर शलींक आणण कोस््ल

रोड यासारख्या प्रकल्पासाठी सम
ु ारे ३५० लाख को्ी रुपयाींची कामे हाती
घेण्यात आली, हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, िासनाच्या ७ लाख ११ हिार को्ी रुपयाींच्या व्यािाचा

भरणा करण्यासाठी िासनाकडे पैसे नसल्याने ३५० को्ी रुपयाींचा ओव्हर
ड्राफ्ट ् काढावा लागल्याचा माहे िानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान
ननदिणनास आले, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उक्त प्रकल्पाींसाठी िपान िासन बरोबर करण्यात आलेल्या
सामींिस्य कराराचे स्वरुप काय आहे व कोणत्या अ्ीींवर ककती किण
शमळालेले आहे अथवा शमळण्याचे अपेक्षक्त आहे व त्याची परतफेड किाप्रकारे

करण्यात येणार आहे, तसेच उक्त रकमेचा ववननयोग किाप्रकारे करण्यात
येणार आहे,

(५) तसेच राज्याची आधथणक जस्थती सक्म रहावी यासाठी कोणते प्रयत्न
करण्यात आले आहे त व त्याची फलननषपत्ती काय आहे ,

(६) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन िासनावर किण
असताना व िीएस्ीमळ
ु े राज्याच्या महसल
ू ात घ् झाली असताींना समध्
ृ दी
महामागण, मेरो, रान्सहाबणर शलींक आणण कोस््ल रोड प्रकल्पाकररता ननधी

उपललध करुन दे ण्याबाबत कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
नसल्यास, ववलींबाची कारण काय आहे त ?

श्री.दे िेंर फडणिीस : (१) व (२) राज्यात मेरो, मब
ुीं ईतील कोस््ल रोड,
समध्
ुीं ई पारबींदर प्रकल्प, यासारखे प्रकल्प हाती घेण्यात आले
ृ दी महामागण, मब
आहे त.

(३) नाही.

(४), (५) व (६) मब
ींु ई मेरो लाईन-३, नागपरू मेरो, पण
ु े मेरो हे प्रकल्प केंद्र व
राज्य िासनाचा सींयक्
ु त सहभाग असलेल्या कींपनीमाफणत राबववण्यात येत
आहे त. या प्रकल्पाींसाठी केंद्रिासनाने किण सहाय्य घेतले आहे . यापैकी मब
ुीं ई

मेरो लाईन-३ करीता केंद्रिासनाने िायकाचे किण घेतले असन
ू सदर किण ३०

वर्षाणत परतफेड करावयाचे आहे . याकरीता व्यािाचा दर १.४% आहे . मब
ुीं ई
पारबींदर प्रकल्प मब
ुीं ई महानगर प्रदे ि ववकास प्राधधकरणामाफणत राबववण्यात

येत असन
ू सदर प्रकल्पासाठी रुपये १५१०० को्ीचे िायकाचे किण मब
ुीं ई

महानगर प्रदे ि ववकास प्राधधकरणामाफणत घेण्यात येत आहे . समध्
ृ दी महामागण
हा प्रकल्प महाराषर राज्य रस्ते ववकास महामींडळामाफणत राबववण्यात येत
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आहे . सदर प्रकल्पाच्या भस
ीं ादनासाठी राज्यातील एमएमआरडीए, शसडको,
ू प

म्हाडा, एसआरए व एमआयडीसी यासारख्या सींस्थाींकडून किण स्वरुपात
अथणसहाय्य करण्यात येत आहे . मब
ुीं ईतील कोस््ल रोड हा प्रकल्प बह
ुीं ई
ृ न्मब

महानगरपाशलकेमाफणत राबववण्यात येत आहे . मब
ींु ईतील मेरो प्रकल्पाकरीता
मब
ुीं ई महानगर प्रदे ि ववकास प्राधधकरणामाफणत ननधी तसेच किण सहाय्याची
उभारणी करण्यात येत आहे . यापैकी मब
ुीं ई मेरो लाईन-४ प्रकल्पासाठी

एआयआयबीकडून एमएमआरडीए किण घेणार असन
ू मब
ुीं ई मेरो लाईन २ब व
७ साठी अशियन बँकेचे किण सहाय्य घेण्यात येत आहे . सदर किण सहाय्याची
सींपण
ू ण िबाबदारी एमएमआरडीएची आहे . अिाररतीने प्रश्नाधीन प्रकल्प ववववध
सींस्थाींंप्राधधकरणे याींच्याकडील ननधी व किाणची त्याींची िबाबदारी यावर

राबववण्यात येत असन
राज्याच्या अथणसक
ीं ल्पावर अनतररक्त ताण येणार
ू
नाही, याची खबरदारी घेण्यात आली आहे .

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

चांरभागा नदी प्रदष
ु ण मुक्त िरण्याबाबत
(९)

*

३७६९३ श्री.दत्ता्य सािांत, श्री.श्रीिाांत दे शपाांड,े श्री.बाळाराम पाटील,

श्री.रामहरी रुपनिर, आकिा.अनांत गाडगीळ, डॉ.सध
ु ीर ताांबे, श्री.शरद रणवपसे,

श्री.चांरिाांत रघि
ां ी, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.सभ
ु श
ु ाष झाांबड, श्री.अमरनाथ
राजरू िर, प्रा.जोगेन्द्र ििाडे, श्री.मोहनराि िदम, श्री.सांजय दत्त : ताराांकित
प्रश्न क्रमाांि २५५८४ ला हदनाांि ७ डडसेंबर, २०१६ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या
सांदभाात सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) श्री क्ेत्र पींढरपरू येथील चींद्रभागा नदीच्या स्वच्छतेसाठी िासनाने नमामी

चींद्रभागा ही योिना आखली असन
त्यासाठी २० को्ी रुपयाींची तरतद
ू
ू
करण्यात आलेली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, चींद्रभागा नदीच्या नतरावर असलेल्या मठातील व पींढरपरू
िहरातील साींडपाणी व प्लाजस््क नदी पात्रात ्ाकले िात असल्याचे स्थाननक

नागररक व वत्ृ तपत्रे याींनी प्रिासनाच्या ननदिणनास आणून ददले असन
ू
साींडपाणी व प्लाजस््क नदीपात्रात ्ाकण्यात येऊ नये यासाठी प्रिासनास
ननवेदनही दे ण्यात आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

15

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन चींद्रभागा नदीत सोडले

िाणारे िहरातील साींडपाणी बींद करून व प्लाजस््कच्या कचऱ्याची गींभीर
समस्या दरु करुन चींद्रभागा नदीचे पाववत्र्य अबाधधत राखण्याबाबत काय
कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

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

तथावप, सध
ु ाररत अींदािपत्रकानस
ु ार रुपये १६.८० को्ी एवढी रक्कम

पयाणवरण ववभागाकडून ववभागीय आयक्
ु त, पण
ु े याींच्या कायाणलयास उपललध
करुन दे ण्यात आली आहे .
(२) होय.

(३) अिा आियाच्या तक्रारी प्राप्त होताच त्यावर तात्काळ कायणवाही
करण्यात येत.े

केंद्र िासन परु स्कृत यआ
ु यडीएसएसएम्ी अशभयानाींतगणत पींढरपरू

िहरामध्ये १५.५० एम.एल.डी क्मतेचा मल:ननस्सारण प्रकल्प कायाणजन्वत

करण्यात आला आहे . सदर मल:ननस्सारण प्रकल्पातन
सध्या प्रनतददन
ू
८ एमएलडी साींडपाण्यावर प्रक्रीया करण्यात येत आहे .

या व्यनतररक्त पींढरपरू िहराची भववषयातील गरि ववचारात घेऊन

५ एमएलडी मलप्रक्रीया क्मता ननमाणण करण्याच्या अनर्ष
ीं ाने रुपये ५९.७५
ु ग
को्ीच्या

प्रकल्पास

िासनाने

महाराषर

सव
ु णण

ियींती

नगरोत्थान

महाअशभयानाींतगणत ददनाींक ०७/०२/२०१८ रोिीच्या िासन ननणणयान्वये मींिरू ी
ददली असन
ू याबाबतची ई-ननववदा काढण्यात आली आहे .

िहरातील ओल्या व सक्
ु या कचऱ्याचे ९०% पयंत ववशलगीकरण

करण्यात येत असन
त्याद्वारे
ू

प्लाजस््क हे पन
ु वाणपरासाठी ववक्रेत्याकडे

पाठववले िाते. स्वच्छ भारत अशभयानाींतगणत पींढरपरू िहरासाठी घनकचरा
व्यवस्थापन प्रकल्प अहवाल तयार करण्यात आला असन
रुपये ९.४२
ू
को्ीच्या

योिनेस

िासनाने

काढण्यात आली आहे .

(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

मींिूरी

ददली

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

आहे .

याबाबतची

ई-ननववदा
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िल्याण-डोंबबिली महानगरपाशलिा क्षे्ातील
(१०)

*

रस्त्याांच्या दरु
ु स्तीच्या िामाबाबत
३८०१८ श्री.जगन्द्नाथ शशांदे, अॅड.ननरां जन डािखरे , श्री.नरें र पाटील,

श्री.किरण पािसिर : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील
काय :(१)

कल्याण-डोंब्रबवली

महानगरपाशलका

क्ेत्रात

िे.एन.एन.आर.य.ु एम

योिनेमधून मोठ्या प्रमाणात रस्त्याींचे शसमें ्ीकरण झालेले असणे, खड्डे
बि
ु वण्याचा कामासाठी रुपये १२ को्ी खचण करण्यात आले असतानाही माहे

डडसेंबर, २०१७ अखेरीस झालेल्या स्थायी सशमतीच्या सभेत १४.५० को्ी रुपये
ववववध सेवा परु वणाऱ्या सींस्थाींनी खोदलेले रस्ते पव
ण त करण्यासाठी मींिूर
ू व
करण्यात आले आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदरहू रस्ते तयार करतानाच त्यामध्ये या वादहन्याींसाठी
स्वतींत्र व्यवस्था केली असती तर हा खचण कमी झाला असता असे मत
स्थायी सशमती सभापतीसह इतर सदस्याींनी व्यक्त केले आहे , हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, सींबधीं धत अधधकाऱ्याींच्या कामातील ननयोिनाींच्या अभावामळ
ु े
करदात्या नागररकाींचा पैसा नाहक खचण होत आहे, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, सींबधीं धत रस्त्याचे यापव
ू ी काम करताना सेवा वादहन्याींसाठी
व्यवस्था करण्यास िाणीवपव
ण ्ाळा्ाळ करण्याऱ्या सींबधीं धत अधधकाऱ्याींची
ू क
िासनाने चौकिी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले व तद्नस
ु ार
दोर्षीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.दे िेंर फडणिीस : (१)
•
•

कल्याण-डोंब्रबवली िहरामध्ये एकूण ५१७ कक.मी. लाींबीचे रस्ते आहे त.

महाराषर सव
ु णण ियींती नगरोत्थान महाशभयान अींतगणत कल्याण-डोंब्रबवली
महानगरपाशलका

क्ेत्रातील

एकूण

३२

कक.मी.

लाींबीच्या

रस्त्याींच्या

काँकक्ीकरण प्रकल्पास िासनाने मान्यता ददली असन
ू सदर योिनेचे
काम प्रगतीपथावर आहे .
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•

महाराषर सव
ु णण ियींती नगरोत्थान महाशभयान अींतगणत प्रगतीपथावर
असलेली काँकक्ीकरणाची कामे वगळता िहरातील उवणरीत रस्त्याींच्या

पावसाळयापव
ू ी, पावसाळयात तसेच नींतर दे खभालीसाठी रुपये ११.६३
•

को्ी ककीं मतीची कामे महानगरपाशलका ननधीमधन
ू प्रगतीपथावर आहे त.

महानगरपाशलका क्ेत्रात ववववध सेवा परु ववणाऱ्या सींस्थाींना सेवावादहन्या

्ाकण्यासाठी खोदलेले रस्ते पव
ण त करण्याच्या रुपये १४.५० को्ीच्या
ु व
कामास

कल्याण

डोंब्रबवली

महानगरपाशलका

डडसेंबर, २०१७ मध्ये मान्यता ददली आहे .

(२), (३), (४) व (५)
•

•

महानगरपाशलका

अजस्तत्वातील

सशमतीने

रस्त्याींमध्ये

माहे

सेवावादहन्या

्ाकण्यासाठी स्वतींत्र व्यवस्था नसल्याचा अहवाल महानगरपाशलकेने सादर
केला आहे .

कल्याण-डोंब्रबवली महानगरपाशलका क्ेत्रामध्ये ववववध सेवा परु ववणाऱ्या
सींस्थाींना सेवावादहन्या ्ाकण्यासाठी खोदलेले रस्ते पव
ण त करण्याच्या
ू व
रुपये

•

क्ेत्रातील

स्थायी

१४.५०

को्ी

ककीं मतीच्या

प्रस्तावास

कल्याण-डोंब्रबवली

महानगरपाशलकेच्या स्थायी सशमतीनेच मान्यता ददली आहे .

त्यानस
ु ार महानगरपाशलका क्ेत्रामध्ये ववववध सेवा परु ववणाऱ्या सींस्थाींना
सेवावादहन्या

्ाकणेकामे,

सदर

सींस्थाींकडून

खोदलेले

रस्ते

पव
ण त
ू व

करणेसाठी सींबधीं धत सींस्थेकडून िल्
ु क आकारण्यात येत असते. त्यासाठी
महानगरपाशलका ननधीतन
ू अनतररक्त खचण करण्यात येत नाही.
-----------------

ऐरोली (निी मुांबई) येथे सुरु असलेल्या नाट्यगह
ृ ाच्या बाांधिामाच्या
खड्डयात एिा महहलेने छोट्या मुलासह आत्महत्या िेल्याबाबत

(११)

*

३८०९२

श्री.नरें र

पाटील,

श्री.हे मत
ां

टिले,

श्री.सनु नल

तटिरे ,

श्री.धनांजय मड
ुां ,े श्री.किरण पािसिर, श्री.जयिांतराि जाधि, अॅड.ननरां जन
डािखरे , श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.जगन्द्नाथ शशांदे, श्रीमती विद्या चव्हाण,
श्री.आनांद ठािूर, अॅड.राहुल नािेिर, श्री.ख्िाजा बेग : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी
पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-
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(१) ऐरोली, नवी मब
ींु ई येथे सरु
ु असलेल्या नाट्यगह
ृ ाच्या बाींधकामाच्या

२० फू् खोल खड्डयात एका मदहलेने छोट्या मल
ु ासह आत्महत्या केल्याची
घ्ना माहे िानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदिणनास आली आहे , हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर नाट्यगह
ृ ाचे काम बेिबाबदारपणे हाताळणाऱ्या ठे केदार व
सींबधीं धत महानगरपाशलका अधधकाऱ्याींवर िासनाने कोणती कारवाई केली वा
करण्यात येत आहे ,

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

(२) सदर प्रकरणी रबाळे पोलीस स््े िन येथे अकस्मात मत्ृ यू क्र.०३/१८

सीआरपीसी १७४ प्रमाणे ददनाींक ०२/०१/२०१८ रोिी दाखल करण्यात आला
असन
ू त्याबाबतचा तपास सरु
ु आहे .
(३) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

औरां गाबाद महानगरपाशलिेची जमीन खाजगी सांस्थेस हदल्याबाबत
(१२)

*

३८७३८ श्री.सनतश चव्हाण, श्री.विक्रम िाळे , श्री.अमरशसांह पांडडत,

श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ााणी : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा
करतील काय :-

(१) औरीं गाबाद महानगरपाशलकेच्या ददनाींक २० िुल,ै २०१७ च्या सवणसाधारण

सभेत ऐनवेळच्या ववर्षयात ठराव घेऊन एन-९ शसडको येथील साडेचार एकर

िागा अब्रत्रणी बहुउद्देिीय या खािगी सींस्थेस ददल्याचा ठराव मींिूर करण्यात
आला, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, खािगी सींस्थेस भाडे तत्वावर िागा दे ण्याकरीता ननयमाींचे
उल्लींघन

करुन

करोडो

रुपयाींची

िागा

खािगी

सींस्थेस

महानगरपाशलकेचे आधथणक नक
ु सान झाले आहे, हे ही खरे आहे काय,

ददल्याने

(३) असल्यास, ददनाींक २० िुल,ै २०१७ च्या बैठकीतील ऐनवेळचे ववर्षय

िनदहताथण ववखींडीत करण्यासाठी ववभागीय आयक्
ु त याींचेमाफणत िासनाकडे
शिफारस करण्यात आली आहे, हे ही खरे आहे काय,
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(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, त्यात काय
आढळून आले व तद्नस
ु ार सदर ठराव ववखींडीत करण्यासाठी कोणती
कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

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

(२), (३) व (४) औरीं गाबाद महानगरपाशलकेच्या ददनाींक २०/०७/२०१७ रोिीच्या
सवणसाधारण

सभेमध्ये

एन-९

शसडको

येथील

िाळे ची

इमारत

बहुउद्देिीय िैक्णणक सींस्था, औरीं गाबाद याींना भाडेतत्वावर
सन्माननीय सदस्याींकडून अिासकीय प्रस्ताव ठे वण्यात आला.
शसडको

अब्रत्रणी

दे ण्याबाबत

त्याबाबत शसध्द शिघ्र गणकाप्रमाणे भाडे आकारणी करुन एन-९
येथील

िालेय

इमारत

अब्रत्रणी

बहुउद्देिीय िैक्णणक सींस्थेस
दे ण्याबाबत अिासकीय ठराव महानगरपाशलकेच्या सवणसाधारण सभेने मींिरू
केलेला आहे .

तथावप, सदर ठरावास प्रिासकीय मान्यता ददलेली नसल्यामळ
ु े

ठरावाची अींमलबिावणी करण्यात आलेली नाही.
(५) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

शभिांडी (जज.ठाणे) येथील अनधधिृत गोदामाांिर िारिाई िरण्याबाबत
(१३)

*

३८१०८ प्रा.जोगेन्द्र ििाडे : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :-

(१) शभवींडी (जि.ठाणे) येथील अनधधकृत गोदामाींची (वेअर हाऊस) पहाणी

करुन कायदे िीर कारवाई करण्याबाबत सहाय्यक पोलीस आयक्
ु त, पव
ू ण
ववभाग, शभवींडी याींनी सहायक ननयींत्रण, अनधधकृत बाींधकाम, भम
ू ी व

शमळकत िाखा, मब
ुीं ई महानगर प्रदे ि ववकास प्राधधकरण, उप प्रादे शिक
कायाणलय, द्ळक चौक, कल्याण (पजश्चम) याींना ददनाींक २ िानेवारी, २०१८
रोिी वा त्यासम
ु ारास कळववले आहे, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, वररषठ पोलीस ननरीक्क, नारपोली पोलीस स््े िन याींना
पेरोशलींगचे दरम्यान गोदामामध्ये ठे वण्यात येणाऱ्या साठ्याकररता लागणाऱ्या

आवश्यक परवान्याींची तपासणी करुन योनय ती कारवाई करण्याबाबतचे पत्रही
सहाय्यक पोलीस आयक्
ु ताींनी ददले आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, त्यानस
ु ार सहायक ननयींत्रण, अनधधकृत बाींधकाम, भम
ू ी व

शमळकत िाखा, मब
ुीं ई महानगर प्रदे ि ववकास प्राधधकरण, उप प्रादे शिक

कायाणलय, कल्याण याींनी तसेच वररषठ पोलीस ननरीक्क, नारपोली पोलीस
स््े िन याींनी आितागायत ककती गोदामाींवर कारवाई केली, तसेच कारवाई

केली नसल्यास, कतणव्यात कामचक
ु ारपणा करणाऱ्या अधधकारी व कमणचाऱ्याींचे
तात्काळ ननलींबन करण्याबाबत िासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात
येत आहे,

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

(३) ठाणे पोलीस आयक्
ु तालय अींतगणत पररमींडळ - २ च्या नारपोली पोलीस
स््े िनच्या हद्दीमध्ये एकुण १८ गावे आहे . या दठकाणी गोडावन
ू पररसरामध्ये

बी् अधधकारी व बी् मािणल कमणचारी याींना बेकायदे िीर ज्वलनिील
पदाथाणची

साठवणक
ू

करणारे

गोडाऊनची

मादहती

प्राप्त

करुन

कारवाई

आलेल्या

आहे त.

पोलीस

करणेबाबत व िॉइन्् धचफ कींरोलर, एक्सप्लोसीव्ह, नवी मब
ुीं ई याींना सवेक्ण
होऊन

कारवाई

करण्याबाबत

सच
ू ना

दे ण्यात

ववभागाकडून खालीलप्रमाणे कारवाई करण्यात आलेली आहे .
अ.क्र.

सन

एकुण ्ाकण्यात आलेल्या धाडी अ्क आरोपी

१

२०१३

०५

०९

२

२०१४

३०

०७

३

२०१५

०४

१९

४

२०१६

०१

०१

५

२०१७

०२

१४
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त्याचप्रमाणे या प्रकरणी सहायक ननयींत्रण, अनधधकृत बाींधकाम, भम
ू ी

व शमळकत िाखा, मब
ुीं ई महानगर प्रदे ि ववकास प्राधधकरण, उप प्रादे शिक
कायाणलय, ठाणे याींनी १४८ प्रकरणाींमध्ये सींबधीं धत ववकासक, िमीन मालक व

भोगव्ादार याींना नो्ीस बिाववल्या आहे त. ५२ प्रकरणाींच्या ननषकासनाची
कायणवाही चालू आहे . १० प्रकरणात गन्
ु हे दाखल आहे त. २ प्रकरणाींमध्ये
अनधधकृत बाींधकामे ननषकाशसत करण्यात आली आहे त.
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

लोहगाि (ता.हिेली, जज.पुणे) येथील राखपसरे येथे
हातभट्टी दारुचा धांदा चालत असल्याबाबत

(१४)

*

३९०४८ श्री.रामराि िडिुते : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :-

(१) लोहगाव (ता.हवेली, जि.पण
ु े) येथील राखपसरे येथे हातभट्टी दारुचा धींदा
तक
ु ाराम ववद्यालय व मींददरािवळ चालत असल्याबाबत ग्रामपींचायत लोहगाव
याींनी

तसेच

स्थाननक

लोकप्रनतननधीींनी

जिल्हा

पोलीस

अधधक्क,

पण
ु े

याींच्याकडे गेल्या २ वर्षांपासन
ू तसेच ददनाींक ९ सप््ें बर, २०१७ रोिी वा
त्यासम
ु ारास लेखी तक्रारी केल्या आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याप्रकरणी पोशलसाींनी अद्याप कोणतीच कारवाई केलेली नाही,
हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त अवैध धींद्याींना आळा घालण्याकररता िासनाने कोणती
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,

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

ग्रामपींचायत, लोहगाव, पण
ु े तसेच स्थाननक लोकप्रनतननधीच्या तक्रार

अिाणच्या अनर्ष
ीं ाने राखपसरे वस्ती व लोहगाव पररसरात अवैध धींद्यावर
ु ग

छापे घालन
ू एकूण २१ केसेस करण्यात आल्या असन
ू त्यामध्ये २३ आरोपीींना

अ्क करून त्याींचेकडून १५३.३९ ली्र गावठी, हातभट्टी व ववदे िी दारू िप्त
करण्यात आली आहे . सदर िप्त केलेल्या मालाची ककीं मत रूपये ७७,६६३/- आहे .
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राखपसरे वस्ती व लोहगाव पररसरात पोशलसाींचा २४ तास कफक्स

पॉईं् लावन
ू बींदोबस्त लावण्यात आलेला असन
ू सदर पररसरात अवैध धींदे
चालू असल्याचे आढळून आल्यास कारवाई करण्यात येत आहे तसेच गह
ृ
ववभाग िासन पररपत्रक ददनाींक १ माचण, २०१७ अन्वये अवैध दारू ववक्री,
ननशमणती व इतर सींलनन बाबीसींदभाणत करावयाच्या कायणवाहीबाबत सवण पोलीस
घ्काींना सच
ू ना दे ण्यात आल्या आहे त.
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

राज्यातील मोठे व्यािसानयि, सेलेबब्रटी ि इतर महत्त्िाच्या व्यक्तीांना
दे ण्यात आलेल्या पोलीस सांरक्षणाच्या खचााची िसूली िरण्याबाबत
(१५)

*

३७७९६ श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊफा भाई

जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा
करतील काय :-

(१) राज्यात मोठे व्यावसानयक, सेलेब्रि्ी व इतर महत्त्वाच्या व्यक्तीींना
िासनाकडून पोलीस सींरक्ण दे ण्यात येते मात्र गेली ककत्येक वर्षे त्याींच्याकडून
सींरक्ण खचाणची वसल
ू ी करण्यात आली नाही, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, ज्याींना १०-१५ वर्षाणपव
ू ी पोलीस सींरक्ण दे ण्यात आले होते
अिा व्यक्तीच्या िीवाला अद्यापही धोका आहे ककीं वा नाही याचा आढावा
िासनाकडून घेण्यात आला नसल्याची बाब ही ननदिणनास आली आहे , हे ही
खरे आहे काय,
(३)

असल्यास,

जिवाला

धोका

असणाऱ्याींना

दे ण्यात

येणाऱ्या

पोलीस

सींरक्णाबाबत नव्या मागणदिणक सच
ू ना गह
ृ ववभागाने तयार केल्या आहे त, हे
ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, प्रनतजषठत व्यक्तीींना दे ण्यात येणाऱ्या सींरक्णाबाबत नवीन

धोरणाींची तात्काळ अींमलबिावणी करुन प्रनतजषठत व्यक्तीींकडून सींरक्ण खचण
वसल
ू करुन पोलीस सींरक्ण काढून घेण्याबाबत िासनाने कोणती कायणवाही
केली वा करण्यात येत आहे,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री.दे िेंर फडणिीस : (१) काही व्यक्तीींनी पोलीस सींरक्ण िल्
ु क भरलेले नाही
हे खरे आहे .

(२) हे खरे नाही.
(३) हे खरे आहे .

(४) नवीन मागणदिणक सच
ू नेची अींमलबिावणी करुन थकीत सींरक्ण िल्
ु काची

रक्कम वसल
ू करण्याची कायणवाही महाराषर िमीन महसल
ू (िमीन महसल
ू
वसल
ू ी) कायदा, १९६७ मधील तरतद
ू ीनस
ु ार जिल्हाधधकारी माफणत सरु
ु आहे .
(५) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

माढा (जज.सोलापरू ) येथील नगरपांचायतीतील िमाचाऱ्याांची
(१६)

*

ररक्त पदे भरण्याबाबत

३८२४१ श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपसे,

श्री.जनादा न चाांदरू िर, श्री.सभ
ु ाष झाांबड, श्रीमती हुस्नबानू खशलफे, श्री.हररशसांग
राठोड : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) माढा (जि.सोलापरू ) येथील नगरपींचायतीत अपरु े अधधकारी व कमणचारी
असल्याने िहराच्या ववकासाला णखळ बसत असल्याने नागररकाींच्या कामाींना

ववलींब होत असल्याचे माहे िानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदिणनास
आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त नगरपींचायतीत मख्
ु याधधकारी व वसल
ु ी अधधकारी
पण
ण ेळ तर नगर अशभयींता व प्रभारी लेखाधधकारी व इतर अधधकाऱ्याींची पदे
ू व

ररक्त असल्याने िहर ववकासाच्या योिना आखण्यात व नागररकाींची कामे

होण्यास अडचणी येत असल्याने याबाबत िासनाने चौकिी करून कोणती
कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.दे िेंर फडणिीस : (१) व (२) माढा (जि.सोलापरू ) नगरपींचायतीची ददनाींक
११ं०९ं२०१५ रोिी स्थापना करण्यात आली आहे . माढा नगरपींचायतीतील

६ पदे आिशमतीस भरण्यात आली असन
ू उवणररत पदे भरण्याची कायणवाही
नगरपररर्षद सींचालनालयाकडून करण्यात येत आहे .
(३) प्रश्न उद्भवत नाही.

-----------------
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गोिांडी येथे महापाशलिेच्या भूखड
ां ािर अनधधिृत
झोपडपट्टीस मांजूरी हदल्याबाबत

(१७)

*

३८८३३ श्रीमती विद्या चव्हाण : सन्माननीय गह
ु ील
ृ ननमााण मां्ी पढ

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) गोवींडी येथे महापाशलकेच्या भख
ू ींडावर न्यु गौतम नगर झोपडपट्टी केवळ
फो्ोपासच्या आधारावर झोपडपट्टी म्हणून गह
ृ ीत धरावी व झोपु योिना

मींिूर करावी असा प्रस्ताव मख्
ु य कायणकारी अधधकारी याींनी ददनाींक २७ िून,

२०१७ रोिी सादर केला आणण ददनाींक २८ िन
ू , २०१७ रोिी हा प्रस्ताव मींिरू
केला तसेच या योिनेला तात्परु ते इरादा पत्र प्राधधकरणाच्या इनतहासात प्रथम
िारी करण्यात आले तसेच पररशिष्-२ प्रलींब्रबत असतानाही सावणिननक

भख
ू ींडावरील झोपडपट्टी अधधकृत असल्याचे ददनाींक २ डडसेंबर, २०१७ रोिी वा
त्यासम
ु ारास ननदिणनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, त्यात काय
आढळून आले व तद्नस
ु ार कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.प्रिाश महे ता : (१) हे खरे नाही.
(२) प्रश्न उद्भवत नाही.
(३) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

मुांबई महानगरपाशलिेच्या शाळाांमधील विद्यार्थयाांना टॅ ब पुरविण्याबाबत
(१८)

*

३८६१८ श्री.विजय ऊफा भाई धगरिर, श्री.नागोराि गाणार, श्री.प्रविण

दरे िर, श्रीमती जस्मता िाघ, श्री.रामननिास शसांह, श्री.प्रसाद लाड : ताराांकित

प्रश्न क्रमाांि ३५६५१ ला हदनाांि २० डडसेंबर, २०१७ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या
सांदभाात सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मब
ुीं ई महानगरपाशलकेच्या शिक्ण खात्याने इयत्ता ८ वी, ९ वी व १० वी
च्या ववद्यार्थयांसाठी ्ॅ ब दे ण्याची योिना सन २०१५ मध्ये सरु
ु केली
त्याकररता ३ वर्षांसाठी ्े क्नो इलेक्रॉननक शलशम्े ड ्या कींपनीस ३२ को्ी
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रुपयाींचे कींत्रा् दे ण्यात आले परीं त,ु सदर कींपनीने परु वलेल्या १३ हिार
्ॅ बच्या ऑपरे द्ींग शसस््ीममध्ये दोर्ष असल्याचे तसेच त्यातील बॅ्रीला
बीआयएसचे प्रमाणपत्र नसल्यामळ
ु े इयत्ता ९ वी च्या ववद्यार्थयांना या वर्षी

्ॅ ब ववतरीत करता आले नसल्याचे माहे डडसेंबर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान
ननदिणनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर ्ॅ बकररता काढलेल्या ननववदाींमध्ये मागववण्यात आलेले
्ॅ ब

हे

अत्यल्प

गण
ु वत्तेचे

असन
ू

त्यामळ
ु े

३

वेळा

ननववदाकाढूनही

महानगरपाशलका प्रिासनाला ्ॅ ब बनवणाऱ्या कींपन्याकडून कोणताही प्रनतसाद
शमळालेला नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, यापव
ू ी ननकृष् दिाणचे ्ॅ ब परु ववल्याबद्दल ्े क्नो इलेक्रोननक

शलशम्े ड कींपनीवर आणण सींबधीं धत महानगरपाशलका अधधकाऱ्याींवर काय
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,

(४) असल्यास, ववद्यार्थयांचे िैक्णणक नक
ु सान ्ाळण्यासाठी सदर ्ॅ ब त्वररत
ववद्यार्थयांना उपललध व्हावेत यासाठी िासनाने महानगरपाशलकेला ननदे ि
दे ण्याबाबत कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.दे िेंर फडणिीस : (१) सन २०१५-१६ व २०१६-१७ मध्ये ्े क्नो इलेक्रॉननक
शलशम्े ड

माफणत

माधगतलेल्या

खरे दी

ताींब्रत्रक

केलेले

एकूण

तपशिलाप्रमाणे

४३,८४३

्ॅ ब

असल्याबाबत

ननववदा

महानगरपाशलकेच्या

मादहती तींत्रज्ञान ववभागामाफणत खात्री करण्यात आली होती.
तसेच

सदर

्ॅ ब मधील बॅ्रीबाबत

बी.आय.एस.

चे

प्रमाणपत्र

्ॅ ब

८

वी

कींत्रा्दाराने बह
ुीं ई महानगरपाशलकेस सादर केले होते.
ृ न्मब
सन

२०१६-१७

मध्ये

खरे दी

केलेले

प्रकक्रयेत

इयत्ता

च्या

ववद्यार्थयांना दे ण्यात आले होते. सदर ्ॅ ब सन २०१७-१८ मध्ये इयत्ता ९ वी
च्या ववद्यार्थयांना दे ण्यात येणार होते. तथावप, इयत्ता ९ वी चा अभ्यासक्रम
बदलल्याने सदर ्ॅ ब त्याींना न दे ता इयत्ता ८ वी च्या ववद्यार्थयांना दे ण्यात
आले.
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इयत्ता ९ वी च्या ववद्यार्थयांकरीता नव्याने १८,०७८ ्ॅ ब खरे दी

करण्यासाठी

ददनाींक

०५/०७/२०१७

रोिी

बह
ुीं ई
ृ न्मब

महानगरपाशलकेमाफणत

ननववदा काढण्यात आल्या. सदर ननववदे स चार वेळा मद
ु तवाढ ददल्यानींतरही

प्रनतसाद न शमळाल्याने इयत्ता ९ वी च्या ववद्यार्थयांना िैक्णणक वर्षण
२०१७-१८ मध्ये ्ॅ ब ववतरीत करता आले नाहीत ही वस्तजु स्थती आहे .
(२)

इयत्ता

९

वी

च्या

ववद्यार्थयांसाठी

नव्याने

१८,०७८

्ॅ ब

खरे दी

करण्यासाठी ददनाींक ०५/०७/२०१७ रोिी काढण्यात आलेल्या ननववदे स चार

वेळा मद
ै ी लघत्ु तम ननववदाकारास
ु तवाढ ददल्यानींतर प्राप्त दोन ननववदाींपक
ददनाींक ०६/०२/२०१८ रोिी बह
ींु ई महानगरपाशलकेमाफणत खरे दी आदे ि
ृ न्मब
दे ण्यात आले आहे त.

(३) सन २०१५-१६ व २०१६-१७ मध्ये ्े क्नो इलेक्रॉननक शलशम्े ड माफणत
खरे दी केलेले ्ॅ ब ननववदे मध्ये नमद
ू ताींब्रत्रक तपशिलाप्रमाणे असल्याने व
कींत्रा्दाराने ्ॅ बच्या बॅ्रीबाबतचे बी.आय.एस. प्रमाणपत्र सादर केल्याने
महानगरपाशलकेमाफणत सींबधीं धत अधधकाऱ्याींवर कारवाई करण्यात आलेली नाही.

(४) व (५) इयत्ता ९ वी च्या ववद्यार्थयांना ्ॅ ब उपललध करुन दे ण्यासाठी
ददनाींक ०६/०२/२०१८ रोिी बह
ुीं ई महानगरपाशलकेमाफणत खरे दी आदे ि
ृ न्मब
दे ण्यात आले आहे त.

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

इांदोरा (नागपूर) येथील औद्योधगि प्रशशक्षण सांस्थेत
सिा अयायासक्रम सुरु िरण्याबाबत

(१९)

*

३७८७७ प्रा.अननल सोले, श्री.नागोराि गाणार, श्री.धगरीशचांर व्यास,

श्री.शमतेश भाांगडडया : सन्माननीय िौशल्य वििास ि उद्योजिता मां्ी
पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) इींदोरा (नागपरू ) येथे सामाजिक न्याय ववभागाींतगणत अनस
ु धू चत िातीच्या
ववद्यार्थयांकररता औद्योधगक प्रशिक्ण सींस्था (आय्ीआय) सरु
ु करण्यात
आली असन
ू एकूण १२ रे डपैकी फक्त ४ रे ड सरु
ु असल्याची बाब माहे

िानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदिणनास आली आहे , हे खरे आहे
काय,
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(२) असल्यास, उक्त सींस्थेला कफ्र, इलेजक्रशियन, मशिननस््, एडवाींस

मॅकेननकल ्ूल ऑपरे ्र, ्ूल ॲण्ड रे ड या रे डलाच मान्यता शमळाली असन
ू
१०० ्क्के मशिनरी उपललध झाल्याशिवाय अन्य रे ड सरु
ु करता येत
नसल्याने ववद्यार्थयांचे नक
ु सान होत आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उवणररत अभ्यासक्रम सरु
ु करण्याकररता िासनाने मशिनरी
खरे दी करण्याबाबत कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.सांभाजी पाटील-ननलांगेिर : (१) इींदोरा, नागपरू येथे सामाजिक न्याय
ववभागामाफणत अनस
ु धू चत िातीच्या ववद्यार्थयांकररता औद्योधगक प्रशिक्ण

सींस्था (आय्ीआय) सरू
ु करण्यात आली असन
ू सामाजिक न्याय व वविेर्ष
सहाय्य ववभाग याींच्या ददनाींक २८ं०७ं२०१६ च्या िासन ननणणयान्वये एकूण

०६ व्यवसायाच्या १२ तक
ु डया मींिूर असन
ू त्यापैकी फक्त ०२ व्यवसाय
अभ्यासक्रमाच्या ०२ तक
ु डया सरू
ु आहे त.
(२) होय, अींित: खरे आहे .

सामाजिक न्याय व वविेर्ष सहाय्य ववभाग याींच्या िासन ननणणय

ददनाींक २८ं०७ं२०१६ अन्वये फॅिन ्े क्नॉलॉिी, कॉम्प्य्
ु र ऑपरे ्र ॲण्ड
प्रोग्राशमींग अशसस््ीं ्, इलेक्रीशियन, याींब्रत्रक मो्ारगाडी, मशिननस्् व कफ्र
या

०६

व्यवसाय

अभ्यासक्रमाच्या

प्रत्येकी

१२ तक
ु डया मींिूर करण्यात आल्या आहे त.

०२

तक
ु डया

अिा

एकूण

सदर ०६ व्यवसाय अभ्यासक्रमापैकी फॅिन ्े क्नॉलॉिी व कॉम्प्य्
ु र

ऑपरे ्र ॲण्ड प्रोग्राशमींग अशसस््ीं ् या व्यवसायाच्या प्रत्येकी ०१ तक
ु डी अिा

०२ तक
ु डयाींना सींलननता प्राप्त असन
ू ऑगस््, २०१७ मध्ये १०० ्क्के प्रवेि
झालेले आहे त.

उवणररत ०४ व्यवसायाकररता व्यवसायाच्या सींलननतेकररता १०० ्क्के

यींत्रसामग्र
ु ी व साधनसामग्र
ु ी आवश्यक आहे . तथावप, सामाजिक न्याय व

वविेर्ष सहाय्य ववभागामाफणत सदर यींत्रसामग्र
ण :
ु ी व साधनसामग्र
ु ी पण
ू त

उपललध न झाल्यामळ
ु े उवणररत व्यवसाय अभ्यासक्रमात प्रवेि करता येवू
िकत नाहीत.
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(३) सन २०१७-१८ या आधथणक वर्षाणत यींत्रसामग्र
ु ी व साधनसामग्र
ु ी यासाठी

प्राप्त झालेल्या रुपये १७.५ लाख अनद
ु ानामधून खरे दीची प्रकक्रया अींनतम
्प्प्यात आहे .

सामाजिक न्याय व वविेर्ष सहाय्य ववभागाकडून ननधी उपललध करून

घेण्यासाठी

पाठपरु ावा

करण्यात

येत

आहे .

ननधी

उपललध

झाल्यानींतर

यींत्रसामग्र
ु ी व साधनसामग्र
ु ी खरे दी करण्याबाबत कायणवाही करण्यात येईल.

सींलननतेसाठी आवश्यक १०० ्क्के यींत्रसामग्र
ु ी व साधनसामग्र
ु ी उपललध
झाल्यानींतर सींलननतेची प्रकक्रया पण
ू ण करण्यात येईल व उवणररत तक
ु ड्या सरू
ू
करण्यात येतील.

(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

मुांबई-गोिा जलमागाािर जलिाहतुि सुरु िरण्याबाबत
(२०)

*

३८६५८ अॅड.ननरां जन डािखरे , श्री.नरें र पाटील, श्री.जगन्द्नाथ शशांदे,

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

(१) मब
ुीं ई-गोवा यादरम्यानच्या िलमागाणवर पन्
ु हा िलवाहतक
ु सरु
ु करण्याचा
ननणणय माहे िानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान िासनानें िल वाहतक
ु
मींडळ सशमतीने घेतला आहे, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

त्यानस
ु ार

या

िलमागाणवरील

प्रवासी

वाहतक
ु

सरु
ु

करण्याच्यादृष्ीने केंद्र िासनाकडून कफजिब्रबशल्ी ररपो्ण , नोंदणी प्रमाणपत्र व
अन्य आवश्यक परवाननया प्राप्त झाल्या आहे त काय व केंव्हा,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करून कोणती कायणवाही केली
वा करण्यात येत आहे, तसेच त्याबाबतची सद्य:जस्थती काय आहे,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.दे िेंर फडणिीस : (१) अींितः खरे आहे,

(२) व (३) मब
ुीं ई ते गोवा व महाराषर ककनारपट्टीवरील बींदरातन
ू प्रवासी
िलवाहतक
ु सरु
ु करण्याबाबत काही उद्योिकाींनी प्रस्ताव सादर केले होते.
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अ) त्याअनर्ष
ीं ाने मे.सव
ु ग
ु णणदग
ु ण शिपीींग अँड मररन सजव्हणसेस या कींपनीस
मब
ुीं ई-ददघी-दाभोळ-ियगड या िलमागाणवर पयण्न बो् सरु
ु करण्यास
ददनाींक ०८ं०८ं२०१६ रोिीच्या पत्रान्वये परवानगी दे ण्यात आली आहे .

ब) मे.राि लॉजिजस््क शिपीींग या कींपनीस मब
ींु ई (फेरीवाफण िेट्टी नीं.३)

येथून महाराषर राज्य आणण गोवा ककनारपट्टी दरम्यान िलवाहतक
ु सरु
ु
करण्यास ददनाींक ०१ं१२ं२०१६ रोिीच्या पत्रान्वये परवानगी दे ण्यात
आली आहे .

क) मे.सी ईगल नेजव्हगेिन कींपनीस मब
ुीं ई ते गोवा दरम्यान ियगड आणण

वें गल
ु ाण मागे िलवाहतक
ु सरु
ु करण्यास ददनाींक १६ं०९ं२०१७ रोिीच्या
पत्रान्वये परवानगी दे ण्यात आली आहे .

ड) तसेच मब
ुीं ई गोवा या दरम्यानच्या िलमागाणवर मब
ुीं ई बींदर ववश्वस्त

याींच्याकडून दे खील िलवाहतक
सरु
ु
ु करण्याचा प्रस्ताव ववचाराधीन
असल्याचे समिते.

(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

यितमाळ नगरपररषदे त नव्याने समाविष्ट्ट िेलेल्या ग्रामपांचायत क्षे्ास
मुलभूत सुविधा पुरविण्याबाबत
(२१)

*

३८३४२ श्री.हररशसांग राठोड : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :-

(१) यवतमाळ नगरपररर्षदे त नव्याने समाववष् केलेल्या ग्रामपींचायत क्ेत्रातील
मल
सवु वधा पण
ु भत
ू
ू ण करण्यास प्रिासन अपयिी ठरत असल्याचे माहे

सप््ें बर, २०१७ व माहे िानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदिणनास
आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, यवतमाळ िहरात व नव्याने समाववष् करण्यात आलेल्या
क्ेत्रामध्ये

स्वच्छतेकडे लक्

ददले िात

नाही,

िागोिागी

प्राधधकरणाने

पाईपलाईन ्ाकल्यामळ
ु े सींपण
ू ण िहरातील रस्ते नादरु
ु स्त झाले असन
ू लोहारा

पररसरातील पथददवे नादरु
ु स्त जस्थतीत आहे त तसेच नागररकाींनी वैयजक्तक
िौचालय बाींधले परीं तु त्याचे अनद
ु ान ददले गेले नसल्याचे ननदिणनास आले
आहे, हे ही खरे आहे काय,

30

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करून आधथणक मदत व
मल
ु भत
ू सवु वधा परु वन
ू िहराचा ववकास करण्याबाबत कोणती कायणवाही केली
वा करण्यात येत आहे,

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

(२) केंद्र िासन परु स्कृत अमत
ृ अशभयानाींतगणत यवतमाळ िहर व वाढीव क्ेत्र

गह
ू ण नगरपररर्षद क्ेत्रासाठी रुपये २७७.५२ को्ी ककीं मतीची
ृ ीत धरुन सींपण

पाणीपरु वठा योिना िासनाने मींिरू केलेली आहे . सदर योिनेची कामे पण
ू ण
वेगाने

प्रगतीपथावर

आहेत.

सदर

योिनें तगणत

िहरामध्ये

पाईपलाईन

्ाकण्याच्या कामामळ
ण त
ु े नादरु
ु स्त झालेले रस्ते सींबधीं धत कींत्रा्दाराकडून पव
ू व
करुन घेण्यात येणार आहे त.

लोहारा ववभागातील ववद्यत
पथददवे बींद असल्याबाबत आलेल्या
ु

तक्रारीनस
ु ार ववद्यत
ु पथददवे त्वरीत दरु
ु स्त करण्यात आले आहे त. ववद्यत
ु
ददवे बींद असल्याबाबतची स्वतींत्र तक्रार नोंदवही ठे वण्यात आली असन
ू
त्याद्वारे तक्रार ननवारणाची कायणवाही होते.
यवतमाळ

नगरपररर्षदे माफणत

प्रनत

िौचालय

रुपये

१७,०००/-

अनद
ु ानाचे वा्प वैयजक्तक िौचालय बाींधकामाच्या भौनतक प्रगतीनस
ु ार
३ ्प्प्यात करण्यात येत आहे . त्यानस
ु ार िहरातील ५२०१ लाभाथी कु्ुींबाींना
वैयजक्तक िौचालय बाींधकामाच्या भौनतक प्रगतीनस
ु ार अनज्ञ
ु ेय अनद
ु ान वा्प
करण्यात आले आहे . त्यातील २५९९ लाभाथी कु्ुींबाींना ३ ्प्प्यामध्ये पण
ण णे
ू प

अनद
११६१ लाभार्थयांना पदहला हप्ता व १४४१
ु ान वा्प केले असन
ू
लाभार्थयांना दस
ु ऱ्या हप्त्याचे अनद
ु ानाचे वा्प केले आहे.

(३) नगरपररर्षदाींच्या वाढीव हद्दीमध्ये मल
ु भत
ू सोयी सवु वधा परु ववण्याकररता

िासनाकडून अनद
ु ान दे ण्यात येत.े याबाबतचे ननकर्ष िासन ननणणय ददनाींक
२७/०६/२०१२ अन्वये ननगणशमत करण्यात आले आहे त. सदर योिने अींतगणत
यवतमाळ नगरपररर्षदे स अनद
ु ान ववतरीत करण्याची बाब ववचाराधीन आहे .
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

31

मुांबई शहरात िाचेची आच्छादने असलेल्या
इमारतीांिर बांदी घालण्याबाबत

(२२)

*

३९०१३ श्री.हे मत
ां टिले, अॅड.जयदे ि गायििाड, श्री.नरें र पाटील,

श्री.किरण पािसिर, श्री.आनांद ठािूर, अॅड.राहुल नािेिर, श्री.सनु नल तटिरे ,
श्री.विक्रम िाळे , श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.रामराि िडिुते, श्री.ख्िाजा बेग,

अॅड.ननरां जन डािखरे , श्री.जगन्द्नाथ शशांदे : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मब
ींु ई िहरामध्ये काचेची आच्छादने असलेल्या इमारतीवर ५ वर्षाणपव
ू ी
महानगरपाशलकेने बींदी घातली होती, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सध्या मोठया प्रमाणात इमारती उभ्या राहत असन
ू सदरहू
इमारतीींवर काचेची आच्छादने केल्याचे प्रमाण मब
ुीं ई िहरात वाढले

असल्याबाबत माहे िानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान सामाजिक व

रािकीय पक्ाच्या कायणकत्यांनी आयक्
ींु ई महानगरपाशलका याींचेकडे
ु त, मब
तसेच िासनाकडे लेखी ननवेदनाद्वारे लक् वेधले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करून कोणती कारवाई
केली वा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.दे िेंर फडणिीस : (१) ते (४) अिी बाब नाही.
काचेची

आच्छादने

असलेल्या

इमारतीींकररता

महानगरपाशलकेचे

स्तरावर अजनन सरु क्ा उपाययोिनाींची ननयमावली तयार करण्यात आली
असन
ू त्याप्रमाणे अींमलबिावणी केली िात आहे .
-----------------
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पुणे शहरातील समान पाणीपुरिठा योजनेच्या
ननविदा प्रकक्रयेला मुदतिाढ दे ण्याबाबत

(२३)

*

३८८०१ श्री.अननल भोसले, श्री.नरें र पाटील, श्री.किरण पािसिर :

सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पण
ु े िहरातील समान पाणीपरु वठा योिनेची नव्याने काढण्यात येत
असलेली ननववदा घाईने काढली िात असन
ू यात सहभागी होऊ इजच्छत

असलेल्या कींपन्याींनी ननववदे त माधगतलेल्या मद
ु तवाढीबाबत महानगरपाशलकेने
योनय ननणणय न घेतल्याचे माहे िानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान
ननदिणनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, त्यात काय

आढळून आले व तद्नस
ु ार उक्त िहरातील समान पाणीपरु वठा योिना
योनयररतीने कायाणजन्वत करण्यासाठी व ननववदा प्रकक्रया ननकोप स्पधेत व्हावी
यासाठी मद
ु तवाढ दे ण्याबाबत कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.दे िेंर फडणिीस : (१) पण
ु े िहरातील समान पाणीपरु वठा योिनेच्या

फेरननववदा मागववण्यासाठी ददनाींक १०ं११ं२०१७ रोिी राषरीय व आींतरराषरीय
वतणमान पत्रामध्ये िादहरात प्रशसध्द करण्यात आली होती.

ननववदा भरण्यासाठीचा अींनतम ददनाींक २८/१२/२०१७ असा होता.

यात सहभागी होऊ इजच्छत असलेल्या कींपन्याींच्या मागणीनस
ु ार

तसेच ननववदा स्पधाणत्मक होण्यासाठी सदर ननववदे स ३ वेळा मद
ु तवाढ दे ण्यात
आलेली आहे .

याबाबत पण
ु े महानगरपाशलकेने आवश्यकतेनस
ु ार वेळोवेळी ननणणय

घेतलेला आहे .

(२) नवीन ननववदा राबववताना ननववदा प्रकक्रयेत व्यापक स्पधाण होईल अिा
पध्दतीने

व

राबववण्याबाबत

ननववदा

ददनाींक

प्रकक्रया

पारदिी

१६/१०/२०१७

महानगरपाशलकेस सच
ू ना ददलेल्या आहे त.
(३) प्रश्न उद्भवत नाही.

पध्दतीने

च्या

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

तसेच

पत्रान्वये

ननयमानस
ु ार

िासनाने

पण
ु े
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अांबरनाथ (प) (जज.ठाणे) येथील पोलीस िसाहतीांचा
पुनविािास िरण्याबाबत
(२४)

*

३७७४८ श्री.रविांर फाटि : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :-

(१) अींबरनाथ (प)(जि.ठाणे) येथील पोशलसाींच्या ननवासाकररता बाींधण्यात

आलेल्या इमारती मोडकळीस आल्या असन
त्या धोकादायक जस्थतीत
ू
असल्याचे ननदिणनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर पोलीस वसाहतीींचा पन
ु ववणकास करण्याबाबत स्थाननक
लोकप्रनतननधीींनी

ददनाींक

३०

सप््ें बर,

२०१६

रोिी

वा

त्यासम
ु ारास

मा.मख्
ु यमींत्री याींच्याकडे ननवेदनाद्वारे मागणी केली आहे, हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करून सदर पोलीस
वसाहतीींचा पन
ु ववणकास करण्याबाबत कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत
आहे,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.दे िेंर फडणिीस : (१) व (२) होय.

(३) पोलीस अधधकारी व कमणचारी याींच्याकररता २५६ िासकीय ननवासस्थानाींचे
बाींधकाम महाराषर राज्य पोलीस गह
ृ ननमाणण व कल्याण महामींडळाने हाती

घेतले असन
ू उक्त कामाचे नकािे व सववस्तर खचाणचे अींदाि तयार करण्याची
कायणवाही सरु
ु आहे .

(४) प्रश्न उद्भवत नाही.
-----------------
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राज्यातील अनुसूधचत जाती-जमाती प्रिगाातील अधधिारी-िमाचाऱ्याांच्या
पदोन्द्नतीतील आरक्षणाबाबत

(२५)

*

३८२४० श्री.शमतेश भाांगडडया, श्री.जनादा न चाांदरू िर, श्री.सांजय दत्त,

श्री.शरद

रणवपसे,

श्री.अशोि

ऊफा

भाई

जगताप,

श्री.रामहरी

रुपनिर,

श्री.आनांदराि पाटील, श्रीमती हुस्नबानू खशलफे, श्री.सतेज ऊफा बांटी पाटील,
डॉ.सध
ु ीर ताांब,े श्री.हररशसांग राठोड, प्रा.जोगेन्द्र ििाडे, श्री.मोहनराि िदम :
ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३४९१७ ला हदनाांि २० डडसेंबर, २०१७ रोजी हदलेल्या

उत्तराच्या सांदभाात सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील
काय :-

(१) भारतीय सींववधानाच्या अनच्
ु छे द १६ (४) नस
ु ार िासकीय नोकरीत
ननकर्षानस
ु ार अनस
ु धू चत िाती-िमाती प्रवगाणतील अधधकारी-कमणचारी याींच्या
पदोन्नतीबाबतची
असल्याने

मादहती

आरक्ण

मा.सवोच्च

कोट्यामधून

न्यायालयात

ददलेल्या

सादर

पदोन्नतीची

करावयाची

मादहती

सादर

करण्याच्या सच
ू ना िासनाकडून सवण ववभागाींना दे ण्यात आल्या असन
ू ही

ववभागाींकडून मादहती िासनास अप्राप्त असल्याचे माहे िानेवारी, २०१८ मध्ये
वा त्यादरम्यान ननदिणनास आले, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

राज्यातील

मागासवगीय

अधधकारी-कमणचाऱ्याींच्या

पदोन्नतीतील आरक्ण रद्द करण्याचा मा.उच्च न्यायालयाच्या ननणणयावर
पन
ु ववणचार

करण्याबाबत

मा.सवोच्च

न्यायालयाच्या

घ्नापीठाचा

ननणणय

प्रलींब्रबत असन
ू ही सामान्य प्रिासन ववभागाने मागासवगीय अधधकारी व
कमणचारी याींना पदावनत करण्याचा आदे ि िारी केला असल्याचे माहे

िानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदिणनास आले, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, प्रश्न भाग (१) व (२) बाबत िासनाने चौकिी करुन आरक्ण

कोट्यामधन
ू ददलेल्या पदोन्नतीची मादहती दे ण्यास ववलींब करणाऱ्याींवर व
सामान्य प्रिासन ववभागाने मागासवगीय अधधकारी व कमणचारी याींना

पदावनत करण्याचा िारी केलेला आदे ि रद्द करुन सदर आदे ि िारी

करणाऱ्या अधधकाऱ्यावर कारवाई करण्याबाबत कोणती कायणवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री.दे िेंर फडणिीस : (१) सदर मादहती ववभागाकडे उपललध आहे . परीं त,ु
अद्ययावत

मादहती

उपललध

करण्यासाठी

ववभागाींकडून

पन
ु श्च

मादहती

मागववण्यात आली आहे . आतापयंत तीन ववभागाींकडून मादहती प्राप्त झाली

असन
उवणररत ववभागाींकडून मादहती प्राप्त करुन घेण्यासाठी पाठपरु ावा
ू
करण्यात येत आहे .

(२), (३) व (४) मागासवगीय अधधकारींकमणचारी याींना पदावनत करण्याचा
कोणताही आदे ि सामान्य प्रिासन ववभागाकडून ननगणशमत करण्यात आलेला
नाही. त्यामळ
ु े सींबधीं धत ववभागाच्या अधधकाऱ्याींवर कायणवाही करण्याचा प्रश्न
उद्भवत नाही.

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

रत्नाधगरी शहराला पाणीपुरिठा िरणाऱ्या जलिाहहनीची
दरू िस्था झाल्याबाबत

(२६)

*

३८२२५ श्री.प्रसाद लाड : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :-

(१) रत्नाधगरी िहराला पाणीपरु वठा करणाऱ्या िलवादहनीची दरू वस्था झाली
असन
त्याकररता िासनाकडून नळपाणी योिनेसाठी ननधी मींिूर झाला
ू
असताना त्यात अनेक अडचणी येत आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, िीळ धरणावरून रत्नाधगरी िहराला पाणीपरु वठा करणाऱ्या
िलवादहनीच्या आरसीसी कामाचे कींत्रा् अन्वी कन्स्रक्िन ्या कींपनीस

दे ण्यात आले असन
ू कामाला सरु
ु वात झाली नसल्याचे ननदिणनास आले, हे ही
खरे आहे काय,

(३) असल्यास, िॅक्वेल ते साळवी स््ोप कफल््र हाऊसपयंत येणारी ५००
मी्र व्यासाच्या लोखींडी पाईपलाईनचे काम रत्नाधगरी नगरपाशलकेकडून
कधीपयंत पण
ू ण करण्यात येणार आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.दे िेंर फडणिीस : (१) महाराषर सव
ु णण ियींती नगरोत्थान महाअशभयान

अींतगणत रत्नाधगरी िहराला ऑक््ोबर, २०१६ मध्ये पाणीपरु वठा योिना मींिूर
करण्यात आली आहे . तथावप, सदर योिनेचे काम अद्याप सरु
ु झालेले नाही,
ही वस्तजु स्थती आहे .
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(२), (३) व (४) सदर प्रकल्पाच्या ननववदा प्रकक्रयेअत
ीं ी मे.अन्वी कन्स्रक्िन्स,
साींगली याींना प्रकल्पाचे कायाणदेि सप््ें बर, २०१७ मध्ये दे ण्यात आलेले आहे त.

तथावप, सदर प्रकल्पासींदभाणत ववभागीय आयक्
ु त याींच्याकडे दाखल

अवपलाच्या अनर्ष
ीं ाने प्रकल्पाच्या कामास स्थधगती दे ण्यात आली आहे .
ु ग

सदर अवपलाच्या अनर्ष
ीं ाने तात्काळ ननणणय घेण्याबाबतच्या सच
ु ग
ू ना

ववभागीय आयक्
ु त, कोकण याींना दे ण्यात आल्या आहे त.
-----------------

भूमी प्रॉपिॉन, साांगली सांस्थेिर िारिाई िरण्याबाबत
(२७)

*

३८५७९ श्री.मोहनराि िदम, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि ऊफा भाई

जगताप, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.शरद रणवपसे, श्रीमती हुस्नबानू खशलफे,
आकिा.अनांत गाडगीळ, डॉ.सध
ु ीर ताांब,े श्री.अमरनाथ राजूरिर : सन्माननीय
मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) साींगली िहरातील पषु पराि चौकातील भम
ू ी प्रॉपकॉन सींस्थेमध्ये ठे वलेली
दहा लाख रुपयाींची ठे व परत न ददल्याचे प्रकरण ददनाींक २३ डडसेंबर, २०१७
रोिी वा त्यासम
ु ारास ननदिणनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करून त्यानर्ष
ीं ाने या
ु ग
सींस्थेतील ठे वीदाराींचे पैसे परत शमळण्याबाबत व सींबधीं धत दोर्षीींववरुध्द कोणती
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.दे िेंर फडणिीस : (१) व (२) सदर प्रकरणी आरोपीने भम
ु ी प्रॉपकॉन
प्रायव्हे ् शल. पषु पराि चौक नावाची कींपनी चालु करुन, कफयाणददस त्या
कींपनीत गत
ुीं वणुक करण्यास भागपाडुन, कफयाणदीकडुन १० लाख रुपये घेवन
ु ,

फसवणूक केले प्रकरणी ववश्रामबाग पोलीस स््े िन येथे ग.ु र.नीं. ३६२ं२०१७
भा.दीं .वव.कलम ४२०, ४०६, ३४ सह महाराषर ठे ववदाराींच्या दहत सींबध
ीं ाचे
सींरक्ण अधधननयम १९९९ कलम ३, ४ प्रमाणे ददनाींक १९ं१२ं२०१७ रोिी
गन्
ु हा दाखल करण्यात आला आहे .
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सदर प्रकरणी ३ आरोपी ननषपन्न झाले असन
ू , एका आरोपीस अ्क

करण्यात येऊन, सध्या आरोपी न्यायालयीन कोठडीत आहे . गन्
ु ्याचा पढ
ु ील
तपास सरु
ु आहे .

(३) ववलींब झालेला नाही.

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

धचपळूण (जज.रत्नाधगरी) शहरात एलईडी हदव्याांच्या िामात
अपहार झाल्याबाबत

(२८)

*

३८०६४ श्रीमती हुस्नबानू खशलफे, श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपसे,

श्री.अशोि ऊफा भाई जगताप, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.रामहरी रुपनिर,

श्री.जनादा न चाांदरू िर, श्री.सतेज ऊफा बांटी पाटील, आकिा.अनांत गाडगीळ,
श्री.हररशसांग राठोड, डॉ.सध
ु ीर ताांब,े श्री.सभ
ु ाष झाांबड, श्री.अमरनाथ राजूरिर :
सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) धचपळूण (जि.रत्नाधगरी) िहरात बसववण्यात आलेले एलईडी ददवे महागडे
व ननकृष् दिाणचे असल्याचे माहे डडसेंबर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान
ननदिणनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त कामात अपहार झाला असन
ू हा ववर्षय पररर्षदे समोर

आणावा यासाठी येथील २० लोकप्रनतननधीींनी लेखी मागणी करुनही दल
ण
ु क्
करण्यात आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करून उक्त कामाची

दे यके थाींबवन
या अपहारातील सींबधीं धताींवर कोणती कारवाई केली वा
ू
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.दे िेंर फडणिीस : (१) व (२) अिा आियाच्या तक्रारी नगरपररर्षद
प्रिासनास प्राप्त झाल्या आहे त, हे खरे आहे .
(३)

प्रस्तत
ू

प्रकरणी

जिल्हाधधकारी,

रत्नाधगरी

याींना

चौकिी

करुन

४ आठवड्याच्या आत अहवाल सादर करण्याबाबत सच
ू ना दे ण्यात आल्या
आहे त.

(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

-----------------
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ठाणे येथे बनािट सीबीआय अधधिाऱ्याने नोिरीचे
आशमष दाखिून फसिणूि िेल्याबाबत
(२९)

*

३८४३३ श्री.अशोि ऊफा भाई जगताप, श्री.शरद रणवपसे : सन्माननीय

मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) ठाणे येथे एका बनाव् सीबीआय अधधकाऱ्याने एफएलचे लायसन्स काढून

दे ण्याचे तसेच नोकरीला लावण्याचे अशमर्ष दाखवन
ू ६ िणाींची ८५ लाख
५० हिार रुपयाींची फसवणक
ू केल्याचे ददनाींक २ िानेवारी, २०१८ रोिी वा
त्यासम
ु ारास ननदिणनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, यासींदभाणत कासारवडवली पोलीस ठाण्यात गन्
ु हा नोंद झाला
आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, त्यात
काय आढळून आले व तद्नस
ु ार दोर्षीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात
येत आहे,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.दे िेंर फडणिीस : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) व (३) होय.

सदरहू प्रकरणात आरोपीताने कफयाणदी व साक्ीदार याींची फसवणूक
केल्याचे ननदिणनास आल्याने त्याींच्याववरुध्द कासारवडवली पोलीस ठाणे येथे
गरु .क्र.

२७३/२०१७,

भा.दीं .वव.

४२०,

४०६,

१७०,

३४

अन्वये

ददनाींक

३१/१२/२०१७ रोिी गन्
सदरचा गन्
ु हा दाखल करण्यात आलेला असन
ु
ु हा
तपासावर आहे .

(४) प्रश्न उद्भवत नाही.
-----------------
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मौजे दे िडे (ता.सांगमेश्िर,जज.रत्नाधगरी) गािातील बहहष्ट्िाराला
जबाबदार असणाऱ्याांिर िारिाई िरण्याबाबत
(३०)

*

३८७०५ श्री.प्रविण दरे िर, श्री.नागोराि गाणार, श्री.विजय ऊफा भाई

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

(१) मौिे दे वडे (ता.सींगमेश्वर, जि.रत्नाधगरी) गावाच्या ववकासात अडथळा

आणणाऱ्या व गावातील बदहषकाराला िबाबदार असणाऱ्याींवर चौकिीअींती
गन्
ु हा नोंदवन
ू कायदे िीर कारवाई करण्याची मागणी मा.गह
ृ राज्यमींत्री याींना
लेखी ननवेदनाद्वारे ददनाींक २० ऑक््ोबर, २०१६ पासन
ू वारीं वार केली आहे , हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, तीं्ामक्
ु ती अध्यक्, उपसरपींच, समािसेवक व पोलीस पा्ील
याींनी बदहषकार घातला नसल्याची खो्ी मादहती ददली आहे , हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, त्यात

काय आढळून आले व तद्नस
ु ार सदर प्रकरणी खो्ी मादहती दे णाऱ्या
सींबधीं धतावर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.दे िेंर फडणिीस : (१) िासनास ददनाींक १३ं०१ं२०१८ रोिी ननवेदन प्राप्त
झाले आहे .

(२) हे खरे नाही.

(३) सदर अिण चौकिीमध्ये मौिे दे वडे गावात अिाणत नमद
ू केल्याप्रमाणे
गावात कोणताही बदहषकाराचा प्रकार घडला नसल्याचे ननषपन्न झाले आहे .
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

-----------------
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निीन नाांदेड पररसरात अपघाताांचे प्रमाण िाढल्याबाबत
(३१)

*

३८५२२ श्री.अमरनाथ राजूरिर : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नवीन नाींदेड पररसरातील डॉ.बाबासाहे ब आींबेडकर चौक लातरु फा्ा येथे
राज्य रस्ता चौपदरीकरण कामामळ
वाहतक
ु े मागील अनेक ददवसाींपासन
ू
ु
ववस्कळीत होत असन
ू अपघाताींचे प्रमाणही वाढले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या दठकाणी िहर वाहतक
ु सरु ळीत करण्यासाठी िहर वाहतक
ु
िाखेमाफणत वाहतक
ु कमणचारी नेमण्याची प्रिासनाकडून मागणी होत आहे, हे
ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास,

चौपदरीकरणाच्या

उपरोक्त

कामाला

प्रकरणी

गती

िासनाने

दे ण्याबाबत

चौकिी

तसेच

करुन

वाहतक
ु

कोंडी

सदर

दरू

करण्यासाठी वाहतक
ु कमणचारी नेमण्याबाबत िासनाने कोणती कायणवाही केली
वा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.दे िेंर फडणिीस : (१) नववन नाींदेड पररसरातील डॉ.बाबासाहे ब आींबेडकर

चौक लातरू फा्ा ते धनेगाींव चौक या ४ कक.मी. महामागाणच्या ववस्ताराचे
काम चालू असल्यामळ
ु े सदर भागातील रोड वाहतक
ु ीसाठी बींद करण्यात आले

होते. त्यामळ
ु े वाहतक
ु ववस्कळीत होत होती. मात्र सदर दठकाणी अपघाताचे

प्रमाण वाढले हे म्हणणे खरे नाही. नमद
ू मागाणवर सन २०१७ मध्ये फक्त
एक अपघाताचा गन्
ु हा घडलेला आहे .

(२) व (३) सदर राषरीय महामागाणच्या रुीं दीकरणाचे काम सरु
ु झाल्यापासन
ू
तेथे दररोि सकाळी ०८.०० ते रात्री ०९.०० वािेपयंत ननयशमतपणे िहर
वाहतक
ु

िाखेचे

कमणचारी

नेमण्यात

येतात.

सदर

मागाणवरील

वाहतक
ु

वळववण्यात येत आहे तसेच धनगाींव फा्ा येथे िहर वाहतक
िाखेचे
ु
कमणचारी नेमण्यात येत आहे त.
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

-----------------
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राज्यात सिासामान्द्याांना परिडणाऱ्या घराांची ननशमाती िरण्याबाबत
(३२)

*

३८९२३ श्री.आनांदराि पाटील, श्री.जगन्द्नाथ शशांदे, श्री.धनांजय मड
ुां ,े

श्री.किरण पािसिर, अॅड.राहुल नािेिर, श्री.जयांत पाटील : सन्माननीय
गह
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :ृ ननमााण मां्ी पढ

(१) मब
ींु ईसह मराठवाडा, ववदभण, कोकण तसेच साींगली, सातारा, कोल्हापरू ,

पण
ु े येथे सवणसामान्याींना परवडणाऱ्या १५ लाख घराींची ननशमणती करण्यात
येईल अिी घोर्षणा मा.गह
ृ ननमाणण राज्यमींत्री महोदयाींनी माहे ऑगस््, २०१५
मध्ये व त्यादरम्यान केली होती, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, ही घरे उभारण्याबाबत िासनाने कोणता कालबध्द कायणक्रम
आखला आहे काय तसेच सदर योिनेचे स्वरुप किाप्रकारचे आहे व सदर
योिनेची सरु
ु वात कधीपासन
ू करण्यात येणार आहे,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.प्रिाश महे ता : (१) व (२) केंद्र िासनाने सवांसाठी घरे - २०२२ या

सींकल्पनेवर आधाररत प्रधानमींत्री आवास योिना (नागरी) िून, २०१५ मध्ये
घोवर्षत केली आहे . या योिनेच्या अींमलबिावणीसाठी केंद्र िासनाने ननगणशमत
केलेल्या

मागणदिणक

सच
ू नाींनस
ु ार

सदर

योिना

राज्यात

प्रभावीपणे

राबववण्याच्या दृष्ीने मा.राज्य मींब्रत्रमींडळाच्या मान्यतेनस
ु ार िासनाने ददनाींक
९ डडसेंबर, २०१५ रोिी त्याबाबतचा िासन ननणणय ननगणशमत केला आहे . सदर
िासन

ननणणयानस
ु ार

प्रधानमींत्री

आवास

योिना

नागरी

क्ेत्राकररता

४ घ्काींमध्ये राबववण्यात येत आहे . सद्य:जस्थतीत सदर योिना राज्यातील
एकूण ३८२ िहराींमध्ये राबववण्यात येत आहे . सदर योिनेंतगणत सन २०२२
पयंत राज्यात एकूण १९.४० लक् घरकुलाींच्या बाींधकामाचे उदद्दष् ननजश्चत
करण्यात आले आहे . सदर योिना प्रभावीपणे राबववण्यासाठी लाभार्थयांना केंद्र

िासनाकडून रुपये १ ते १.५ लक् तर राज्य िासनाकडून रुपये १.० लक्
अनद
ण
घ्क आणण अल्प
ु ान दे ण्यात येत.े याशिवाय आधथणकदृष्या दब
ु ल

उत्पन्न ग्ातील लाभार्थयांना पदहल्या दस्ताला रुपये १०००ं- इतके मद्र
ु ाींक
िल्
ण
घ्क
ु क ननजश्चत करण्यात आलेले आहे . तसेच आधथणकदृष्या दब
ु ल

आणण अल्प उत्पन्न ग्ासाठीच्या गह
ृ प्रकल्पाींना २.५ च्ई क्ेत्रफळ ननदे िाींक
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अनज्ञ
ु ेय करण्यात आलेला असन
ू अिा गह
ु त मोिणी फी
ृ प्रकल्पाींना सींयक्
मधून आणण ववकासिल्
ु कातन
ू ५०% स्
ू दे ण्यात आलेली आहे .
(३) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

मुांबई महानगरपाशलिेने पा् झोपडीधारिाांच्या झोपड्या तोडल्याबाबत
(३३)

*

३८६९९ श्री.रामननिास शसांह, श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपसे,

श्री.अशोि ऊफा भाई जगताप, डॉ.सध
ु ीर ताांबे : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मब
ुीं ईतील कुलाण ते पवई पयंत तानसा पाईपलाईन लगत वसलेल्या
झोपडयाींवर

महानगरपाशलकेकडून

बल
ु डोिर

कफरववण्याची

कारवाई

सरु
ु

असल्याचे माहे िानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदिणनास आले, हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर झोपडया पात्र असन
ू झोपडीधारकाींचे अन्य दठकाणी

पन
ु वणसन केलेले नसतानाही महानगरपाशलकेकडून झोपडया तोडण्याची कारवाई
करण्यात येत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, यापव
ू ीही साींताक्रूझ पररसर ते तानसा पाईपलाईन लगत जस्थत
असलेल्या झोपडया ह्ववण्याची कारवाई महानगरपाशलकेकडून करण्यात आली
होती, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करून कोणती कायणवाही
केली वा करण्यात येत आहे,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.दे िेंर फडणिीस : (१), (२) व (३) मा.उच्च न्यायालयातील िनदहत

याधचका क्रमाींक १४०ं२००६ मधील आदे िानस
ु ार, िलवादहनीच्या दोन्ही बािूस
१०

मी.

अींतरावरील

महानगरपाशलकेच्या

सींपाददत

िागेवर

असलेल्या

अनधधकृत झोपड्याींवर ननषकासनाची कायणवाही महानगरपाशलकेमाफणत सरु
ु आहे .
तथावप,

ननषकासनाची

कायणवाही

करण्यापव
ू ी

बह
ुीं ई
ृ न्मब

महानगरपाशलकेमाफणत पात्र झोपडीधारकाींना पयाणयी सदननका उपललध करुन
दे ण्यात येतात.

43

कुलाण ते पवई पयंत तसेच साींताक्रुझ पररसरात, तानसा पाईपलाईन

लगतच्या झोपडयाींवर मा.उच्च न्यायालयाच्या आदे िानस
ु ार अिा प्रकारची
ननषकासनाची कारवाई करण्यात आली आहे .
(४) व (५) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

औरां गाबाद महानगरपाशलिेतील सातारा ि दे िळाई िॉडाासाठी
(३४)

*

स्ितां् प्राथशमि आरोग्य िेंर उभारण्याबाबत

३८५५७ श्री.सभ
ु ाष झाांबड : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :(१)

औरीं गाबाद

महानगरपाशलकेने

सातारा

व

दे वळाई

वॉडाणसाठी

एका

रुनणालयाची सेवा सरु
ु केल्यामळ
ु े दे वळाईतील नागररकाींना आठ ककलोमी्र

पेक्ा िास्त लाींब िाऊन उपचार घ्यावे लागत असल्याने त्याींना त्रास सहन
करावा लागतो त्यामळ
ु े त्याींच्यात तीव्र असींतोर्ष पसरला असल्याचे माहे
िानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदिणनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन सातारा व दे वळाई
वॉडाणसाठी स्वतींत्र प्राथशमक आरोनय केंद्र उभारण्याची नागररकाींच्या होत
असलेल्या मागणीनस
ु ार कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.दे िेंर फडणिीस : (१) व (२) औरीं गाबाद महानगरपाशलकेंतगणत सातारा येथे

नागरीकाींना वैद्यकीय सेवा दे ण्याच्या दृष्ीकोनातन
ू एक आरोनय केंद्र सरु
ु
करण्यात आलेले आहे .
अींतरावर

दे वळाई भाग हा सातारा आरोनय केंद्रापासन
ू अींदािे ४ ते ५ कक.मी.
आहे .

सदर आरोनय

केंद्रामध्ये

दे वळाई पररसराचाही

अींतभाणव

करण्यात आलेला असन
ू सातारा व दे वळाई पररसरातील नागररकाींना वैद्यकीय
सेवा उपललध करुन ददल्या िात आहे त.
दे वळाई

राषरीय आरोनय अशभयानाींतगणत सन २०१८-१९ या आधथणक वर्षाणत
ववभागात

महानगरपाशलकेमाफणत

आरोनय

प्रस्ताववत असन
ू कायणवाही अींनतम ्प्प्यात आहे .
(३) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

केंद्र

सरु
ु

करण्याचे
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अिोला शहरातील शैक्षणणि िायाासाठी िापरण्यात येणाऱ्या
इमारतीिरील मालमत्ता िर ि इतर िर माफ िरण्याबाबत
(३५)

*

३८१७६ श्री.गोवपकिशन बाजोरीया : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) अकोला िहरातील ववववध िैक्णणक सींस्था पण
ण ः धमाणदाय स्वरुपाच्या
ू त
असन
ू त्याींच्या मालकीच्या इमारतीचा वापर िैक्णणक कायाणसाठी केला िातो

व सींस्थेच्या कोणत्याही सभासदाला कोणत्याही लाभाींि सींस्थेद्वारा ददला िात
नाही, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, अकोला िहरातील सींस्थाचा िैक्णणक कायाणसाठी वापरण्यात
येणाऱ्या

इमारतीवरील

मालमत्ता

कर

व

िासनस्तरावर प्रस्ताव ववचाराधीन आहे काय,

इतर

कर

माफ

करणेबाबत

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन कोणती कायणवाही
केली वा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.दे िेंर फडणिीस : (१) होय.
सावणिननक

न्यास

नोंदणी

कायाणलय,

अकोला

येथे

नोंदणीकृत

असलेल्या धमाणदाय स्वरुपाच्या िैक्णणक सींस्थाींपक
ै ी ज्या सींस्थाींकडे स्वत:च्या
मालकीच्या इमारती आहे त, त्या सींस्था इमारतीचा वापर िैक्णणक कायाणसाठी

करतात व ज्या सींस्थाींकडे स्वत:च्या मालकीच्या इमारती नाहीत, अिा सींस्था
भाड्याच्या इमारतीींचा वापर िैक्णणक कायाणसाठी करतात. सींस्था नोंदणी

अधधननयम, १८६० व महाराषर सावणिननक ववश्वस्तव्यवस्था अधधननयम,

१९५० नस
ु ार सींस्थेच्या कोणत्याही सभासदाला कोणताही लाभाींि सींस्थेमाफणत
दे ण्याची तरतद
ू नाही.

(२) असा कोणताही प्रस्ताव िासन स्तरावर ववचाराधीन नाही.
(३) प्रश्न उद्भवत नाही.
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

-----------------
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शशरूर िासार (जज.बीड) नगरपांचायतीच्या ननविदा प्रकक्रयेत
अननयशमतता झाल्याबाबत
(३६)

*

३९८५२ श्री.अमरशसांह पांडडत : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :-

(१) शिरूर कासार (जि.बीड) नगरपींचायतीने ददनाींक १९ िुल,ै २०१७ रोिी
ववववध कामाींच्या प्रशसद्ध केलेल्या ननववदा ददनाींक १७ नोव्हें बर, २०१७ रोिी
बेकायदे िीरररत्या

रद्द

केल्याप्रकरणी

स्थाननक

लोकप्रनतननधीींनी

ददनाींक

२१ नोव्हें बर, २०१७ रोिी वा त्यासम
ु ारास जिल्हाधधकारी, बीड याींच्याकडे
तक्रार दाखल केली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी मा.नगरववकास राज्यमींत्री याींच्याकडे दाखल
तक्रार पढ
ु ील कायणवाहीसाठी ददनाींक २ डडसेंबर, २०१७ रोिी वा त्यासम
ु ारास
प्रधान सधचव, नगरववकास (न.वव.-२) याींच्याकडे पाठववण्यात आली, हे ही खरे
आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त नगरपींचायतीने ददनाींक २२ नोव्हें बर, २०१७ रोिी वा
त्यासम
ु ारास पन्
ु हा बेकायदे िीररीतीने ननववदा रद्द करून कींत्रा्दाराींची अनामत
रक्कम ववदहत मद
ु तीत सींबधीं धताींना अदा केलेली नाही, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, त्यात

काय आढळून आले व तद्नस
ु ार दोर्षीववरुद्ध कारवाई करून नगरपींचायतीचे
काम पारदिणक व स्पधाणत्मक प्रकक्रयेने होण्यासाठी कोणती कायणवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.दे िेंर फडणिीस : (१) व (२) होय, हे खरे आहे .

(३) व (४) ववत्त ववभाग, िासन पररपत्रक ददनाींक १९/०८/२०१७ अन्वये
िी.एस.्ी.च्या अींमलबिावणीमळ
ु े िासकीय कींत्रा्ावरील कररचनेवर पररणाम
होणार असल्याने त्यासींदभाणत मागणदिणक सच
ू ना ननगणशमत केल्या आहे त.
रोिी

त्यानस
ु ार नगरपींचायत, शिरुर कासार याींनी ददनाींक १९ िुल,ै २०१७

ववववध

कामाच्या

प्रशसद्ध

करण्यात

आलेल्या

ई-ननववदा

ददनाींक

१७/११/२०१७ च्या पत्रान्वये रद्द करुन सींबधीं धत कींत्रा्दारास अनामत रकमेचे
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डी.डी.

परत

करण्यात

आले

आहे त.

तसेच

सदर

कामाींकरीता

ददनाींक

२२/११/२०१७ रोिी पन
ु श्च: ननववदा मागववण्यात येऊन सवाणत कमी दर
असणाऱ्या ननववदाधारकाींना कायाणरींभ आदे ि दे ण्यात आला आहे .
(५) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

िाळबादे िी, मुांबई येथील आगीच्या दघ
ा नेत शहीद झालेल्या
ु ट

अजग्नशमन दलाच्या अधधिाऱ्याांच्या िुटुांबबयाांना सिलती दे ण्याबाबत
(३७)

*

३९८९७ श्री.नागोराि गाणार, श्री.धगरीशचांर व्यास, प्रा.जोगेन्द्र ििाडे,

श्री.नरें र पाटील, श्री.हे मत
ां टिले, श्री.किरण पािसिर, श्री.अननल भोसले,
श्री.जयिांतराि जाधि, अॅड.ननरां जन डािखरे , श्रीमती विद्या चव्हाण, अॅड.राहुल
नािेिर : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) काळबादे वी, मब
ुीं ई येथील गोकुळ ननवास इमारतीला लागलेल्या आगीच्या

दघ
ण नेत िहीद झालेल्या अजननिमन दलाच्या अधधकाऱ्याींच्या कु्ुींब्रबयाींना
ु ्
मागील दोन वर्षांचा कालावधी पण
ू ण झाला असन
ू ही कोणत्याही सवलती ददल्या
नसल्याचे माहे िानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदिणनास आले, हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, कतणव्य बिावत असताना स्वत:चे प्राण गमावलेल्या या
अधधकाऱ्याींना

िहीद

दिाण

शमळावा

म्हणून

महापाशलकेने

पाठववलेल्या

प्रस्तावाला माहे िल
ु ,ै २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान िासनाने मींिरु ी दे ऊनही

या चार िहीद अधधकाऱ्याींच्या कु्ुींब्रबयाींना सवु वधा ददल्या िात नाहीत, हे ही
खरे आहे काय,
(३)

असल्यास,

अधधकाऱ्याींच्या

उपरोक्त

कु्ुींब्रबयाींना

प्रकरणी

िासनाने

सवु वधाींपासन
ू

वींधचत

कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

चौकिी

ठे वणाऱ्या

करुन

िहीद

अधधकाऱ्याींवर
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श्री.दे िेंर फडणिीस : (१) काळबादे वी येथील गोकुळ ननवास इमारतीला
लागलेल्या

आगीच्या

दघ
ण नेत
ु ्

वीरमरण

आलेल्या

अजननिमन

दलाच्या

अधधकाऱ्याींना िहीद दिाण व िहीदाींना अनज्ञ
ु ेय असणाऱ्या सवलती आणण

फायदे दे ण्याचा िासन ननणणय ददनाींक २२ं०७ं२०१६ रोिी ननगणशमत करण्यात
आला आहे .

(२) व (३) बह
ुीं ई महानगरपाशलकेमाफणत सदर चार िहीद अधधकाऱ्याींच्या
ृ न्मब
कु्ुींब्रबयाींना खालीलप्रमाणे सवु वधा दे ण्यात आल्यांयेत आहे त :-

• सदर अधधकाऱ्याींना त्याींच्या पदाच्या वगणवारीनस
ु ार कायमस्वरुपी सदननका

दे ण्याचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला असन
ू , सद्य:जस्थतीत िोपयंत
सदननका उपललध होत नाही तोपयंत त्याींना अजननिमन दलाच्या सेवा
ननवासस्थानात राहण्याची सवु वधा दे ण्यात आली आहे .

• श्री.एस. डलल्य.ू राणे याींच्या मल
ु ाला कननषठ अशभयींता पदावर व श्री.एम.
एम. दे साई याींच्या पत्नीला शलवपक पदावर नोकरी दे ण्यात आली आहे .

• श्री.एस. िी. अशमन याींच्या एका अपत्याला सज्ञान झाल्यानींतर व श्री.एस.

एच. नेसरीकर याींच्या मल
ु ाला अनक
ु ीं पा तत्वावर नोकरी दे ण्याचा प्रस्ताव
मींिुर करण्यात आला आहे .

• सदर िहीद अधधकाऱ्याींच्या कु्ुींब्रबयाींना मत्ृ यू नक
ु सान भरपाई, शिल्लक
रिा रोखीकरणाची रक्कम तात्काळ मदतीसह दे ण्यात आली आहे .

• िहीद अधधकाऱ्याींच्या कु्ुींब्रबयाींना सानग्र
ु ह अनद
ु ान दे ण्यासाठी प्रत्येकी रुपये
२५

लाख

शिक्णासाठी

इतक्या

रुपये

रकमेची
३

लक्

तसेच,

त्याींच्या

इतक्या

मल
ु ाींच्या

रकमेची

पदवीपयंतच्या

तरतद
ु

बह
ुीं ई
ृ न्मब

महानगरपाशलकेच्या सन २०१८-१९ च्या अथणसक
ीं ल्पात करण्यात आली आहे .

• सदर अधधकारी मत
ृ झालेले नाहीत असे समिून या अधधकाऱ्याींना वेतन व

पदोन्नतीचे सवण फायदे सेवाननवत्ृ तीच्या ददनाींकापयंत दे ण्याबाबतचा ननणणय
घेण्यात आला आहे .

• िहीद श्री.नेसरीकर व श्री.दे साई हे पदोन्नती क्ेत्रात येत असल्याने, त्याींचे
पदोन्नतीचे प्रस्ताव सादर करण्यात आले आहे त.

• स्थायी सशमतीच्या मींिरु ीने सेवाननवत्ृ ती पयंतच्या वेतनाचे अधधदान िहीद
अधधकाऱ्याींच्या वारसाींना दे ण्यात येणार आहे .

(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

-----------------
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डहाणू (जज.पालघर) येथील समुरात बोट उलटल्याने
विद्यार्थयाांचा मत्ृ यू झाल्याबाबत

(३८)

*

४०१२९ श्री.आनांद ठािूर, श्री.बाळाराम पाटील, श्री.सांजय दत्त,

श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊफा भाई जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर, डॉ.सध
ु ीर
ताांब,े श्री.जयांत पाटील, श्री.धनांजय मड
ां
ुां ,े श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.हे मत
टिले,

श्री.अमरशसांह

पांडडत,

अॅड.ननरां जन

डािखरे ,

श्री.सनु नल

तटिरे ,

अॅड.जयदे ि गायििाड, श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.रामराि
िडिुते, श्री.विक्रम िाळे , श्री.नरें र पाटील, श्री.किरण पािसिर, अॅड.राहुल
नािेिर, श्री.रविांर फाटि, श्री.जगन्द्नाथ शशांदे : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) डहाणू (जि.पालघर) येथील के.एल.पोंदा कननषठ महाववद्यालयातील

सहलीसाठी गेलल्
े या ववद्यार्थयांच्या बो्ीला अपघात होऊन बो् समद्र
ु ात
उल्ल्याने ८ ववद्यार्थयांचा मत्ृ यू झाल्याची घ्ना ददनाींक १३ िानेवारी, २०१८
रोिी वा त्यासम
ु ारास घडल्याचे ननदिणनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, त्यात काय

आढळून आले व तद्नस
ु ार िखमी व मत
ृ ववद्यार्थयांच्या कु्ुींब्रबयाींना आधथणक
मदत

दे ण्याबाबत

व

सदर

बो्ीची

ररतसर

नोंदणी

न

केलेल्या

बो्

मालकाववरुध्द तसेच सींबधीं धत महाववद्यालयाच्या व्यवस्थापनाववरुध्द कारवाई
करण्याबाबत काय कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) असल्यास, राज्य िासनाने सागरी सरु क्ेसाठी घेतलेल्या स्पीडबो्ी
नादरु
ु स्त

असल्याने

बऱ्याच

कालावधीपासन
ू

ववववध

ककनाऱ्यालगत बींद अवस्थेत आहे त, हे ही खरे आहे काय,

दठकाणी

सागरी

(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन स्पीडबो्ी दरु
ु स्त
करून सागरी सरु क्ेसद
ीं भाणत कोणती उपाययोिना केली वा करण्यात येत आहे,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री.दे िेंर फडणिीस : (१) होय.

(२) मख्
अपघातात मत्ृ यू झालेल्या कु्ुींब्रबयाींना
ु यमींत्री सहाय्यक ननधीतन
ू
आधथणक मदत करण्यात आली आहे . पोलीस ववभागाकडून बो्ीचे चालक,

मालक व खलािी याींचेववरुध्द भा.दीं .वव.सीं. कलम ३०४(अ), २८० २८२ व ३४
प्रमाणे गन्
ु हा दाखल करण्यात आला आहे .
(३) हे खरे नाही.

(४) सागरी सरु क्ा योिनेंतगणत केंद्र िासनाकडून मे.गोवा शिपयाडण शल. व

राज्य िासनाकडून मे.मरीन फ्रीं्ीयसण प्रा.शल. याींनी पोलीस दलास सागरी
सरु क्ा गस्तीस परु वठा केलेल्या स्पीड नौकाींच्या दे खभाल व दरु
ु स्तीसाठी

मे.गोवा शिपयाडण शल.गोवा याींच्यासोबत िासन ननणणय, गह
ृ ववभाग, ददनाींक
०६/१२/२०१७ अन्वये वावर्षणक दे खभाल व दरु
ु स्ती सेवा करार करण्यात आलेला
आहे . त्याींच्यामाफणत पोलीस स्पीड नौका नादरु
ु स्त झाल्यास दरु
ु स्त करण्यात
येतात. दरु
ु स्तीनींतर िास्तीत िास्त स्पीड बो्ी दै नदीं दन सागरीगस्तीकरीता
उपललध करुन दे ण्यात येतात.
(५) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

श्री.तुळजाभिानी दे िस्थानातील दानपेटीत झालेल्या गैरव्यिहाराबाबत
(३९)

*

४०१५३ श्री.सजु जतशसांह ठािूर : हदनाांि २ ऑगस्ट, २०१७ रोजी

सभागह
ृ ाच्या पटलािर ठे िण्यात आलेल्या अताराांकित प्रश्नोत्तराांच्या यादी

क्रमाांि १ मधील प्रश्न क्रमाांि २४२७५ ला हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाात
सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) श्री.तळ
ु िाभवानी दे वस्थानातील दानपे्ीत झालेल्या गैरव्यवहाराची चालू
असलेली गन्
ु हे अन्वेर्षण ववभागाकडून सरु
ु असलेली चौकिी पण
ू ण झाली आहे
काय,

(२) असल्यास, सदर चौकिी अहवालात काय आढळून आले व त्यानस
ु ार
दोर्षी व्यक्तीींववरुध्द कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री.दे िेंर फडणिीस : (१) व (२) होय, हे खरे आहे .
तळ
ु िाभवानी

दे वस्थानातील

दानपे्ीत

झालेल्या

गैरव्यवहारासींदभाणतील चौकिी अहवाल राज्य गन्
ु हे अन्वेर्षण ववभागाने पोलीस

महासींचालक, महाराषर राज्य याींना ददनाींक २१/०२/२०१८ रोिी सादर केला
आहे . त्यावर पढ
ु ील उधचत कायणवाही करण्यात येत आहे .
(३) ववलींब झालेला नाही.

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

मौजे िोलशेत (जज.ठाणे) येथील जशमनीिर आयक्
ु त, ठाणे
महानगरपाशलिा याांनी शासनाचे आदे श डािलन
ू
वििासिास परिानगी हदल्याबाबत

(४०)

*

३७६४७ श्री.धनांजय मड
ांु ,े श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.हे मत
ां
टिले,

श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.सनतश चव्हाण, अॅड.ननरां जन डािखरे : सन्माननीय
मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मौिे कोलिेत (जि.ठाणे) येथील सव्हे नीं. ११४/४, ११५/२ या आददवासी

कुळ असलेल्या िशमनी आणण सव्हे नीं. ९९/२ ही औद्योधगक कारणासाठी
ववतरीत

केलेल्या

िशमनीवर

एकब्रत्रत

(Amalgamation)

करुन

मे.मॅन

शसअशल्ी प्रा.शल. या ववकासकास आयक्
ु त, ठाणे महानगरपाशलका याींनी
िासनाचे आदे ि डावलन
ू परवानगी ददल्याची बाब ननदिणनास आली आहे , हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर दठकाणी इमारत बाींधन
ू ववकासकाने महानगरपाशलकेतील
अधधकाऱ्याींिी सींगनमत करून िासन व ग्राहकाींची फसवणूक केली आहे, हे ही
खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने सक्म यींत्रणेमाफणत चौकिी केली आहे

काय, त्यात काय आढळून आले व तद्नस
ु ार आयक्
ु त, ठाणे महानगरपाशलका

व सींबधीं धताींवर गन्
ु हे दाखल करून कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत
आहे,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

51

श्री.दे िेंर फडणिीस : (१) मौिे कोलिेत येथील सवे नीं. ११४ं४, ११५ं२ व
९९ं२ या भख
ू ींडावरील ववकास प्रस्तावास ठाणे महानगरपाशलकेने ददनाींक
११ं०१ं२०१६ रोिी मान्यता ददली.

या सवे नींबरचे क्ेत्र खालीलप्रमाणे आहे :-



सवे

क्र.

९९/२

सवे नीं.

क्ेत्र ं चौ.मी.

११४/४

२४१००

११५/२

७९७०

९९/२

१९५८९

बाबत

िासन

स्तरावर

ववक्री

परवानगी

व

वापर

बदलाबाबतचा प्रस्ताव प्रलींब्रबत असल्याने ९९/२ क्ेत्र वगळता सवे नीं.

११४/४, ११५/२ वरील बाींधकामास ददनाींक २४.०२.२०१६ रोिी परवानगी
दे ण्यात आली असल्याचे ठाणे महानगरपाशलकेने कळववले आहे .


ववधीमींडळाचे सन २०१६ चे पाचवे (दहवाळी) अधधवेिनामधील लक्वेधी
सच
ू ना क्र. १२९१ अींतगणत मा.महसल
ू मींत्री याींनी ददलेल्या आश्वासनाच्या

अनर्ष
ीं ाने नगर ववकास-१ याींनी ददनाींक ०६/०१/२०१७ रोिीच्या पत्राने
ु ग
ददलेल्या सच
ू नेनस
ु ार उक्त भख
ू ींडावरील सरू
ु असलेल्या बाींधकामास ठाणे
महानगरपाशलकेने १५ ददवसाकरीता स्थधगती ददली.


या स्थधगतीववरुध्द मे.मॅन ररॲशल्ी याींनी मा.उच्च न्यायालयात रर्
याधचका दाखल केली व ददनाींक १८/०१/२०१७ रोिी मा.उच्च न्यायालयाने
िासनाच्या ददनाींक ०६/०१/२०१७ च्या पत्रास स्थधगती ददली.



ददनाींक ०५/०४/२०१७ रोिी नगर ववकास ववभागाने सवे नीं. ९९/२ चे
हस्ताींतरण अथवा िशमनीच्या वापरात बदल करण्यास िासनाने परवानगी

ददली नसताना ठाणे महानगरपाशलका याींनी ददनाींक ११/०१/२०१६ व
ददनाींक २४/०२/२०१६ च्या पत्रान्वये सवे नीं. ११४/२ व ११५/२ व ९९/२ या
भख
ू ींडावर नव्याने एकब्रत्रत ववकास आराखड्यास व बाींधकाम परवानगी

चुकीची ददली असल्याने सदर परवानगी तातडीने रद्द करावी अिा सच
ू ना
ठाणे महानगरपाशलका याींना ददल्या.
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तद्नर्ष
ीं ाने ठाणे महानगरपाशलकेने ददनाींक २६/०४/२०१७ रोिी सींबधीं धत
ु ग
ववकासक व वास्तवु विारद याींच्याकडून खुलासा प्राप्त केला.



ददनाींक ०३/०७/२०१७ रोिी सींबधीं धत वास्तवु विारद याींनी सवे क्र. ९९/२ चे
क्ेत्र भनू नदे िाींकातन
ू वगळून व त्यावर कोणतेही बाींधकाम प्रस्ताववत न
करता

ववकासक

याींनी

सादर

केलेल्या

सध
ु ारीत

प्रस्तावास

ठाणे

महानगरपाशलकेने ववर्षयाींकीत िागेबाबत िासनाचा ननणणय ववकासकावर
बींधनकारक राहील या अ्ीवर ददनाींक ११/०८/२०१७ रोिी मान्यता ददली.

(२), (३) व (४) सवे क्र. ११४/४, ११५/२ या भख
ीं ाच्या ७/१२ उताऱ्यावर
ु ड
नव्याने

झालेल्या कुळाच्या नोंदी असताना ठाणे

महानगरपाशलकेने

या

बाींधकाम प्रस्तावास बाींधकाम परवानगी का ददली तसेच या प्रकरणी परवानगी
दे ताना ठाणे महानगरपाशलकेने कतणव्य कसरू केला आहे ककीं वा कसे याबाबत
वरीषठ अधधकाऱ्याींमाफणत चौकिी करण्यात येणार आहे .
तसेच

उक्त

प्रकरणी

ठाणे

महानगरपाशलकेने

अद्यापही

िोता

प्रमाणपत्र ददले नसल्याचे कळववले आहे . परीं तु असे असताना या दठकाणी
सींबधीं धत ववकासकाींनी बाींधकाम केले असल्याचे ननदिणनास आल्याने या

प्रकरणी सींबधीं धत ववकासकाववरुध्द आवश्यक कायणवाही करण्याच्या सच
ू ना
आयक्
ु त, ठाणे महानगरपाशलका याींना दे ण्यात आल्या आहे त.

तसेच या इमारतीमध्ये कोणत्याही व्यवहाराचे दस्त करण्यात येऊ

नये अिा सच
ू ना नोंदणी महाननरीक्क याींना दे ण्यात आलेल्या आहे त.
तसेच

उक्त

प्रकरणी

बाींधकाम

स्थळावर

अद्याप

िशमनीचे

अधधकाराींबाबत िासन स्तरावर सन
असन
ग्राहकाींनी सदननका
ु ावणी सरू
ु
ू
खरे दी करण्याबाबत व्यवहार करु नये असे फलक उक्त बाींधकामाच्या

दठकाणी लावण्याच्या सच
ू ना आयक्
ु त, ठाणे महानगरपाशलका याींना दे ण्यात
आल्या आहे त.

-----------------
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मौजे धचिणघर (जज.ठाणे) येथे बेिायदे शीरपणे वििास हक्ि
हस्ताांतरण (हटडीआर) मांजूर िेल्याबाबत
(४१)

*

३८५५४ अॅड.अननल परब : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि २८२७१ ला हदनाांि

५ एवप्रल, २०१७ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाात सन्माननीय मख्
ु यमां्ी
पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) कल्याण-डोंब्रबवली महानगरपाशलकेच्या हद्दीतील मौिे धचकणघर येथील

आरक्ण क्रमाींक १९२ ते १९७ या मोबदल्यात हक्क ववकास हस्ताींतरण

(द्डीआर) बेकायदे िीरपणे मींिरू केल्याप्रकरणी ववधानपररर्षदे त सातत्याने

ववववध आयध
ु ाींद्वारे सभागहृ ाचेंिासनाचे लक् वेधूनही यासींदभाणत ववसींगती
दिणववणारे खो्े उत्तर सभागह
ृ ाला ददले िात असल्याचे ननदिणनास आले
आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उपरोक्त आरक्षक्त िागेवर सद्यःजस्थतीमध्ये झोपडपट्टय
् ा
आहे त, तसेच तेथे िेती केली िात आहे असे असतानाही प्रिासनाच्या

िबाबदार अधधकाऱ्याकडून कोणत्याही प्रकारचे बेकायदे िीर ं अनधधकृत
बाींधकाम नसल्याचा अहवाल िासनास पाठवन
ू ही िासनाची दे खील फसवणक
ू
करण्यात येत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर प्रकरणाची अताींब्रत्रक चौकिी अधधकारी, श्री.शभ.रा.उके
याींच्याकडून चौकिी करण्यात आली आहे, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उपरोक्त बाब ही ताींब्रत्रक बाब असताना याबाबत चौकिी ही
अताींब्रत्रक चौकिी अधधकाऱ्याकडून करण्याबाबतची कारणे काय आहे त,

(५) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, त्यात काय
आढळून आले व तद्नस
ु ार खो्ा अहवाल प्रिासनाला सादर केल्याप्रकरणी

अताींब्रत्रक चौकिी अधधकारी, श्री.शभ.रा उके याींच्यावर कोणती कारवाई केली
वा करण्यात येत आहे,

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

महानगरपाशलकेने

हस्ताींतरणीय

ववकास

हक्क

प्रदान

करतेवेळी

अनतक्रमणववरहीत िागेचा ताबा घेतला आहे व त्यानस
ु ार हस्ताींतरणीय
ववकास हक्क प्रदान केले आहे त. सदर िागेवर आिशमतीस अनतक्रमण नसन
ू
िागा मोकळी आहे . मात्र काही भागात २ x २ आकाराचे चौथरे उभारुन पत
ु ळे
उभारण्यात

आले

आहे त.

त्याचप्रमाणे

आिूबािच
ू े

नागररक

मोसमात

भािीपाला लावतात. तथावप, सदरहू िागेची मालकी आिही महापाशलकेची
आहे .
(३), (४) व (५) ववभागीय चौकिी प्रकरणे कींत्रा्ी पध्दतीने ननकाली

काढण्यासाठी सेवाननवत्ृ त चौकिी अधधकाऱ्याींचे पॅनल िासनातफे ददनाींक
२२/१०/२०१३ रोिी िादहर करण्यात आले आहे व तद्नींतर ददनाींक ३०/३/२०१५
अन्वये आणखी काही कींत्रा्ी चौकिी अधधकाऱ्याींचा समावेि करण्यात आला
आहे . सदर यादीत श्री.शभ.रा.उके, सेवाननवत्ृ त सहसधचव याींचे नाव समाववष्
असन
ीं ाने श्री.उके याींची कल्याण डोंब्रबवली महानगरपाशलकेने
ू , त्याअनर्ष
ु ग

ददनाींक २/६/२०१५ च्या आदे िान्वये चौकिी अधधकारी म्हणून प्रस्तत
ू प्रकरणी
ननयक्
ीं ाने प्रस्तत
ु ती केली आहे व त्या अनर्ष
ु ग
ु धचकणघर द्डीआर वा्प

ववर्षयक ववभागीय चौकिी प्रकरण श्री.उके याींच्याकडे ददनाींक ११/३/२०१६ च्या
आदे िान्वये महानगरपाशलकेकडून सोपववण्यात आले. श्री.शभ.रा.उके, चौकिी

अधधकारी याींनी सदर प्रकरणी त्याींचा चौकिी अहवाल ददनाींक २५/५/२०१७
रोिी महानगरपाशलका प्रिासनास सादर केला व त्यावर महानगरपाशलका
प्रिासनाने ननणणय घेतला आहे .
(६) प्रश्न उद्भवत नाही.

-----------------
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ठाणे येथील िोलशेत भागात सांशयास्पदररत्या कफरणाऱ्या जम्मू-

िाजश्मरमधील तरुणाला िापूरबािडी पोशलसाांनी अटि िेल्याबाबत
(४२)

*

३७६७५ डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

ठाणे

शभींतीिवळ

येथील

कोलिेत

सींियास्पदररत्या

भागातील

कफरणाऱ्या

हवाईदल

तळाच्या

िम्म-ू काजश्मरमधील

उच्च

३५

सरु क्ा

वर्षीय

तरुणाला कापरू बावडी पोशलसाींनी ददनाींक ३ िानेवारी, २०१८ रोिी वा
त्यासम
ु ारास अ्क केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, त्याच्यावर कोणत्या कलमान्वये गन्
ु हा दाखल करण्यात आला
आहे व सदर तरुणाच्या चौकिी दरम्यान आणखी कोणती मादहती प्राप्त
झाली आहे,

(३) तसेच, या प्रकरणाची सद्यःजस्थती काय आहे ?
श्री.दे िेंर फडणिीस : (१) होय.

ददनाींक ०२/०१/२०१८ रोिी सींियास्पदररत्या कफरणाऱ्या आरोपीस

अ्क केली आहे .
(२)

व (३)

सदर प्रकरणी ठाणे

पोलीस आयक्
ु तालय अींतगणत मधील

कापरु बावडी पोलीस ठाणे येथे ग.ु र.नीं. I ०२/२०१८ भा.दीं .वव. कलम ४४७
अन्वये गन्
ु हा दाखल करण्यात आला आहे . चौकिी दरम्यान आरोपी सोडून
गेलेल्या पत्नीचा िोध घेत ठाणे येथे आलेला होता व त्याला रस्ता मादहती
नसल्याने सदर दठकाणी तो पोहोचला असे चौकिीत समोर आले आहे .
सींियास्पद

कफरणाऱ्या

आरोपीस

अ्क

करण्यात

आली

सदरच्या आरोपीववरुध्द मा.न्यायालयात दोर्षारोपपत्र दाखल केले आहे .
-----------------

असन
ू
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पनिेल महानगरपाशलिेच्या स्थाननि सांस्था
िराच्या उत्पन्द्नात घट झाल्याबाबत
(४३)

*

३९१८८ श्री.बाळाराम पाटील : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :-

(१) िासनाने ददनाींक १७ माचण, २०१७ रोिीच्या अधधसच
ु नेनस
ु ार लोखींड व
पोलाद या वस्तू वरील कर रद्द करण्याचा ननणणय घेतला आहे, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, पनवेल महानगरपाशलकेस अपेक्षक्त रक्कम रुपये १२० को्ी
उत्पन्नाचे नक
ु सान झाले असन
ू रक्कम रुपये ५० को्ी पेक्ा कमी उत्पन्न
असलेल्या व्यापाऱ्याींना स्थाननक सींस्था कर माफ केला असल्याने पनवेल
महानगरपाशलकेच्या स्थाननक सींस्था कराच्या उत्पन्नात घ् झाली, हे ही खरे
आहे काय,

(३) असल्यास, ददनाींक १ िानेवारी, २०१७ ते ददनाींक ३१ ऑगस््, २०१७ या
कालावधीतील ९५.८५ को्ी रक्कम येणे, असलेली थककत रक्कम रुपये
१७३.३८ आणण लोखींड व पोलाद या करीता दे ण्याकरता आलेली स्
ु रुपये

१२० को्ी, असे एकूण रक्कम रुपये ३८९.४३ को्ी रूपयाचे परू क अनद
ु ान
महानगरपाशलका तातडीने शमळण्याची गरि ननमाणण झाली आहे , हे ही खरे
आहे काय,

(४) असल्यास, िासनाने ददनाींक १ िुल,ै २०१७ रोिीनस
ु ार महापाशलकेस वस्तु
व सेवा कराचे (िेस) अनद
ु ान दरमहा महापाशलकेस ववतरीत करण्यासाठी काय
उपाययोिना करणार आहे ?

श्री.दे िेंर फडणिीस : (१) हे खरे आहे .

पनवेल महानगरपाशलका क्ेत्रात ददनाींक १ िानेवारी, २०१७ पासन
ू

स्थाननक सींस्था कर लागू करण्यात आला. त्यानींतर, व्यापारी सींघ्नाींची
मागणी ववचारात घेऊन कोणतीही प्रकक्रया न करता फक्त ववक्री करण्यासाठी

प्रवेि करणाऱ्या लोखींड व पोलाद या वस्तव
ू र स्थाननक सींस्था कर न

आकारण्याचा ननणणय घेण्यात आला आहे . या बाबतची अधधसच
ू ना ददनाींक
१७ माचण, २०१७ रोिी प्रशसध्द करण्यात आली आहे .
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(२) व (३) हे खरे नाही. स्थाननक सींस्था कर हा िकातीला पयाणय म्हणन
ू
महानगरपाशलका क्ेत्रात आकारला िाणारा कर आहे . पनवेल नगरपाशलकेचे

महानगरपाशलकेमध्ये माहे ऑक््ोंबर, २०१६ मध्ये रुपाींतर झाले आहे . ददनाींक

१ िानेवारी, २०१७ पव
ू ी पनवेल नगरपाशलका अथवा महानगरपाशलका क्ेत्रात
कोणतीही प्रकक्रया न करता फक्त ववक्री करण्यासाठी प्रवेि करणाऱ्या लोखींड

व पोलाद या वस्तव
ु र कोणताही कर आकारला िात नव्हता, त्यामळ
ु े
महानगरपाशलकेचे आधथणक नक
ु सान होण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही.

(४) राज्यात स्थाननक सींस्था कर प्रणाली रद्द होवन
ू ददनाींक ०१ िुल,ै २०१७
पासन
ू महाराषर वस्तू व सेवा कर अधधननयम, २०१७ ची अींमलबिावणी सरू
ु
झाली आहे . महाराषर वस्तु व सेवा कर (स्थाननक प्राधधकरणाींना भरपाई

दे ण्याबाबत) अधधननयम-२०१७ अन्वये राज्यातील महानगरपाशलकाींना अनद
ु ान

दे ण्यात येत आहे . पनवेल महानगरपाशलकेच्या बाबतीत अनद
ु ान दे ण्याची बाब
िासनाच्या ववचाराधीन आहे.

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

मुांबईतील चें बूर मधील सुभाषनगर येथील भाऊ प्रधान उद्यान
वििासिाने अनधधिृतपणे बांद िेल्याबाबत

(४४)

*

३८०७३

श्री.नरें र

पाटील,

श्री.हे मत
ां

टिले,

श्री.सनु नल

तटिरे ,

श्री.धनांजय मड
ुां ,े श्री.किरण पािसिर, श्री.जयिांतराि जाधि, अॅड.ननरां जन
डािखरे , श्री.अमरशसांह पांडडत, श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.आनांद ठािूर,

अॅड.राहुल नािेिर, श्री.ख्िाजा बेग : सन्माननीय गह
ु ील
ृ ननमााण मां्ी पढ
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मब
ुीं ईतील चें बरू मधील सभ
ु ार्षनगर येथील भाऊ प्रधान उद्यानाभोवती
१२ फु् उीं चीचे पत्रे लावन
ू हे उद्यान एका ववकासकाने अनधधकृतपणे बींद
केल्याचे माहे डडसेंबर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदिणनास आले आहे , हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदरचे उद्यान ववकासकाने नागरीकाींसाठी खुले न केल्यास
तेथील

स्थाननक

लोकप्रनतननधीींनी

आींदोलन

महानगरपाशलकेला ददला आहे , हे ही खरे आहे काय,

करण्याचा

इिारा
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(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, त्यात

आढळून आले व तद्नस
ु ार सदर उद्यान नागरीकाींसाठी खुले करण्याबाबत
कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.प्रिाश महे ता : (१) मख्
ु य अधधकारी, मब
ुीं ई गह
ृ ननमाणण व क्ेत्रववकास मींडळ
याींचेकडून

प्राप्त

अहवालानस
ू ार

हे

खरे

नाही.

ववकासकाने

पन
ु ववणकास

करावयाच्या इमारतीस पत्रे लावले आहे त. भाऊ प्रधान कक्रडाींगणाचे प्रवेिव्दार
पण
ण णे खुले आहे .
ू प

(२) हे खरे आहे . सदर प्रकरणी स्थाननक नगर सेववका व नागररकाींच्या

तक्रारी प्राप्त झाल्या आहे त. सदर कक्रडाींगण बह
ुीं ई महानगरपाशलकेस
ृ न्मब

हस्ताींतरीत केले असन
ू , बह
ुीं ई महानगरपाशलकेच्या तालयात आहे . सबब,
ृ न्मब
सदर तक्रारी बह
ींु ई महानगरपाशलकेकडे वगण करण्यात आल्या आहे त, असे
ृ न्मब
म्हाडाच्या अहवालात नमद
ू करण्यात आले आहे .

(३) भाऊ प्रधान कक्रडाींगणाचे प्रवेि व्दार पण
ण णे खल
ू प
ु े असन
ू ववकासकाने
फक्त पन
ु ववणकास करावयाच्या इमारतीस पत्रे लावल्याचे आढळून आले आहे .
सदर कक्रडाींगण बह
ुीं ई महानगरपाशलकेस हस्ताींतरीत केले असन
ू , बह
ुीं ई
ृ न्मब
ृ न्मब
महानगरपाशलकेच्या तालयात आहे .
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

जळगाि येथील एमआयडीसीतील धगताांजली िेशमिल्स या िांपनीमध्ये
बॉयलरचा स्फोट होऊन िामगार जखमी झाल्याबाबत
(४५)

*

३८५१९ प्रा.जोगेन्द्र ििाडे : सन्माननीय िामगार मां्ी पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) िळगाव येथील एमआयडीसीतील धगताींिली केशमकल्स या कींपनीमध्ये

बॉयलरचा स्फो् होऊन सम
ु ारे १५ कामगार िखमी झाले असल्याची बाब
माहे िानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदिणनास आली आहे , हे खरे
आहे काय,
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(२) असल्यास, यापव
ू ीही अिाच प्रकारच्या तीन घ्ना या कींपनीमध्ये घडल्या

असन
ू कींपनीतील दोन कामगार मत्ृ यम
ू ख
ु ी पडले असताींनाही व्यवस्थापनाने
कामगाराींच्या सरु क्ेकररता कोणतीही उपाययोिना केलेली नाही, हे ही खरे
आहे काय,

(३) असल्यास, कींपनी व्यवस्थापनाच्या ननषकाळिीपणामळ
ु े अिा घ्नाींमध्ये
सातत्याने वाढ झाली असन
ू कामगाराींच्या िीवािी खेळणाऱ्या या कींपनीच्या
व्यवस्थापनाववरुध्द

करण्यात येत आहे ,

िासनाने

चौकिी करुन कोणती

कारवाई

केली वा

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

ददनाींक ०७ं०१ं२०१८ रोिी िळगाींव येथील औद्योधगक वसाहत

(एमआयडीसी)

क्ेत्रातील

धगताींिली

केशमकल्स

प्रा.शल.

या

कारखान्यात

बॉयलरचा स्फो् झालेला नसन
ू कारखान्यातील ररॲक््रमध्ये स्फो् झालेला
आहे . या घ्नेत एकूण ०९ कामगार िखमी झालेले आहे त.

(२) धगतािींली केशमकल्स प्रा.शल., या कारखान्यामध्ये यापव
ू ी स्फो्ाच्या तीन
घ्ना घडल्या नसन
ू ददनाींक ०६ं१०ं२००६ रोिी एक घ्ना घडली होती.
त्यामध्ये चार कामगार िखमी झाले होते. त्या िखमीपैकी एका कामगाराचा

मत्ृ यू झाला. सदरहू घ्नेनत
ीं र व्यवस्थापनाने कामगाराींच्या सरु क्षक्ततेसाठी
आवश्यक उपाययोिना केली आहे .
(३)

ददनाींक

०६ं१०ं२००६

रोिी

घडलेल्या

घ्नेच्या

अनर्ष
ीं ाने
ु ग

भोगव्ादाराववरूध्द कारखाने अधधननयम, १९४८ चे कलम ७A(२)(a) च्या
कायदे भींगाबाबत न्यायालयात ख्ला दाखल करण्यात आला होता. तथावप

सदर कारखान्याच्या मालकाचा मत्ृ यू झाल्या कारणाने मा.न्यायालाने ददनाींक
१२ं०६ं२००९ रोिी ख्ला बींद केला.
कायदे

ददनाींक ०७ं०१ं२०१८ रोिी घडलेल्या घ्नेच्या अनर्ष
ीं ाने आढळलेल्या
ु ग
भींगाबाबत

भोगव्ादाराववरुध्द

करण्यात आले आहे त.

न्यायालयात

तीन

ख्ले

दाखल
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तसेच

या

घ्नेच्या

अनर्ष
ीं ाने
ु ग

सींबधीं धत

ववभागाचा,

उत्पादन

प्रकक्रयेसाठी वापर न करणे बाबत, कारखाने अधधननयम, १९४८ चे कलम
४०(२) अन्वये ददनाींक १९ं०१ं२०१८ रोिी आदे ि पाररत केलेले आहे त.
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

मोहोळ (जज.सोलापूर) नगरपररषदे तील नागररिाांना
सोयी-सुविधा पुरविणेबाबत

(४६)

*

३८२५३ श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.अमरनाथ

राजरू िर, श्री.मोहनराि िदम, श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्त, श्रीमती
हुस्नबानू खशलफे, श्री.सतेज ऊफा बांटी पाटील, श्री.हररशसांग राठोड, डॉ.सध
ु ीर
ताांबे : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) मोहोळ (जि.सोलापरू ) येथील ग्रामपींचायतीचे नगरपररर्षदे त रुपाींतर होऊन
१९ मदहन्याचा कालावधी पण
ू ण झाला असन
ू ही अद्याप आवश्यक त्या

सोयी-सवु वधा िासनाने उपललध करुन न ददल्याने नागररकाींची होणारी गैरसोय
“िैसे थे” असल्याचे माहे िानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदिणनास
आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, नगरपररर्षदा केल्या परीं तू त्याकडे लक् ददले नाही कमणचाऱ्याींना

प्रशिक्ण ददले नाही तसेच अनेक पदे ररक्त आहे त त्यामळ
ु े नगराध्यक्ाींना
लोकाींच्या समस्या सोडववण्याबाबत अडचणी येत असल्याने या प्रकरणी
िासनाने चौकिी करून कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.दे िेंर फडणिीस : (१) सोयी-सवु वधाअभावी नागररकाींची गैरसोय होत

असल्याची बाब ननदिणनास आली नाही. िासनाने सन २०१६-१७ मध्ये मोहोळ
नगरपररर्षदे ला नागरी सवु वधा परु ववण्यासाठी सहाय्य म्हणून रुपये ५० लाख

तर सवणसाधारण रस्ता अनद
ु ान म्हणन
ू रुपये ३५ लाख एवढा ननधी उपललध

करुन ददला आहे . त्यानस
ु ार नगरपररर्षदे कडून उपललध ननधीतन
ू आवश्यक
त्या सोयी सवु वधा परु ववण्यात येत आहे त.
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(२) मोहोळ नगरपररर्षदे तील ९ पदे आिशमतीस भरण्यात आली असन
ू उवणररत
पदे भरण्याची कायणवाही नगरपररर्षद सींचालनालयाकडून करण्यात येत आहे .
(३) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

म्हाडा िसाहतीांच्या पन
ु विािासाबाबत
(४७)

*

३८८३६ श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.जनादान चाांदरू िर, श्री.शरद

रणवपसे, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि ऊफा भाई जगताप, श्री.आनांदराि पाटील,
श्री.रामहरी

रुपनिर,

श्रीमती

हुस्नबानू खशलफे, श्री.अमरनाथ राजूरिर,
आकिा.अनांत गाडगीळ, श्री.सभ
ु ाष झाांबड, श्री.हररशसांग राठोड, श्री.सतेज ऊफा

बांटी पाटील, श्री.मोहनराि िदम : सन्माननीय गह
ु ील
ृ ननमााण मां्ी पढ
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) िासनाने म्हाडा वसाहतीींच्या पन
ु ववणकासासाठी नवे सध
ु ाररत धोरण तयार
केले असल्याचे ननदिणनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

उपनगरातील

या

५०

सध
ु ाररत

हिाराींहून

धोरणामध्ये
अधधक

मब
ुीं ईतील

खािगी

पजश्चम

िुन्या

व

पव
ू ण

इमारतीींच्या

पन
ु ववणकासाबाबत कुठलेही धोरण तयार करण्यात आले नसल्याचे माहे

िानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदिणनास आले आहे , हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, मब
ुीं ईतील सवणच िन्
ु या इमारतीींचा पन
ु ववणकास करण्याची
आवश्यकता असल्याने या इमारतीींच्या पन
ु ववणकासाबाबत िासनाने चौकिी
करुन कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.प्रिाश महे ता : (१) बह
ुीं ई ववकास ननयींत्रण ननयमावली, १९९१ च्या
ृ न्मब
ववननयम

३३(५)

मधील

तरतद
ू ीनस
ु ार

वसाहतीींचा पन
ु ववणकास करण्यात येतो.

मब
ुीं ईतील

म्हाडा

अशभन्यासातील
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ददनाींक ०२ं०९ं२०१६ रोिी मा.मख्
ु यमींत्री महोदयाींच्या उपजस्थतीत

घा्कोपर येथे घोवर्षत केलेल्या गह
ृ ननमाणण धोरणाच्या प्रथम ्प्प्यात म्हाडा

वसाहतीींच्या पन
ु ववणकासाबाबत गती येण्याकररता ववननयम ३३ (५) मध्ये काही

सध
ु ारणा करुन त्यानस
ु ार नगर ववकास ववभागाकडून ददनाींक ०३/०७/२०१७
रोिी अधधसच
ू ना प्रशसद्ध करण्यात आली आहे .

(२) व (३) नगर ववकास ववभागाकडून ददनाींक ०३/०७/२०१७ रोिी प्रशसद्ध
करण्यात आलेली अधधसच
ू ना ही केवळ म्हाडा वसाहतीच्या पन
ु ववणकासाकरीता

असल्याने त्यामध्ये इतर मब
ुीं ई िहर व उपनगरातील खािगी िुन्या
इमारतीींचा

समावेि

उपनगरातील

करता येऊ

उपकर

प्राप्त

िकत

नाही.

नसलेल्या

तथावप,

धोकादायक

मब
ींु ई

िहर

व

इमारतीींच्या

पन
ु ववणकासाकरीता िासनाने महाराषर प्रादे शिक व नगररचना अधधननयम,
१९६६

बह
ुीं ई
ृ न्मब

ववकास

ननयींत्रण

ननयमावली

१९९१

मधील

कलम

३७(१कक)(ग), ददनाींक ०८/०९/२०१७ अन्वये सध
ु ाररत अधधसच
ू ना प्रशसध्द केली
आहे .

(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

नागपूर मधील आशीिााद नगर येथील एन.आय.टी. मािेटबाबत
(४८)

*

३७९४३ प्रा.अननल सोले, श्री.नागोराि गाणार, श्री.धगरीशचांर व्यास,

श्री.शमतेश भाांगडडया : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील
काय :-

(१) नागपरू येथील आिीवाणद नगर येथील एन.आय.्ी. माके् गेल्या २५
वर्षाणपासन
ू बींद जस्थतीत असन
ू तेथे भािीपाला न ववकता गॅरेि व पान्पऱ्या

सरु
ु असल्याची बाब माहे िानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदिणनास
आली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, अत्याधुननक असे माके् तयार करण्यात आले असतानाही
तेथे एकाही व्यापाऱ्याने दक
ु ान सरु
ु केलेले नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, अत्याधुननक माके् सोडून ररींगरोड व आिीवाणद चौकातच

व्यापारी आपली दक
ु ाने माींडत असल्याने वाहतक
ु ीस अडचण ननमाणण होत
आहे, हे ही खरे आहे काय,
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(४) असल्यास, व्यापाऱ्याींनी आपला माल माके्मध्येच ववकावा अन्यत्र

ववकण्यास बींदी करावी याबाबत िासनाने चौकिी करुन कोणती कारवाई केली
वा करण्यात येत आहे,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.दे िेंर फडणिीस : (१) व (२) होय, अींित: खरे आहे .

नागपरू , आिीवाणद नगर मधील भािी बािारामध्ये एकूण १३९ दक
ु ाने

व २०७ ओ्े असन
ू , यापैकी वा्प झालेल्या १०९ दक
ु ानापैकी ३१ दक
ु ाने व
१६५ ओट्यापैकी ३७ ओ्े प्रत्यक् वापरात आहे त.

यातील काींही वापरकत्यांनी, त्याींच्या सोईनस
ु ार तेथे गॅरेि व पान

्पऱ्याद्वारे व्यवसाय करीत असल्याचे, नागपरू सध
ु ार प्रन्यासने कळववले
आहे .

(३), (४) व (५) आिीवाणद नगर चौकात तसेच माके् पररसरात अनतक्रशमत

दक
ु ाने, ्पऱ्या व फेरीवाल्याकडून होणाऱ्या रस्त्यावरील अनतक्रमणावर नागपरू
महानगरपाशलकेकडून वारीं वार अनतक्रमण ननमल
ूण नाची कारवाई केली िाते.
-----------------

िोपरी (पूि)ा , ठाणे येथील औद्योधगि प्रशशक्षण िेंरािररता
निीन इमारत बाांधण्याबाबत

(४९)

*

३८६६३ अॅड.ननरां जन डािखरे , श्री.नरें र पाटील, श्री.किरण पािसिर,

श्री.हे मत
ां टिले, श्री.जगन्द्नाथ शशांदे, श्री.सनतश चव्हाण : सन्माननीय िौशल्य
वििास ि उद्योजिता मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) कोपरी (पव
ू )ण , ठाणे येथील औद्योधगक व तींत्र प्रशिक्ण दे णारे एकमेव केंद्र
कायाणजन्वत आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर केंद्रामध्ये तींत्रशिक्ण अभ्यासक्रम शिकण्यासाठी ठाणे

जिल््यातील ववववध िाळा व महाववद्यालयातील ववद्याथी येत असन
ू या
केंद्रात इयत्ता बारावी समाींतर व्यवसाय शिक्ण अभ्यास शिकणारे ववद्याथी

दे खील शिक्ण घेत आहे त. तथावप, या ववद्यार्थयांना प्रशिक्ण घेण्यासाठी

64

आवश्यक असणाऱ्या सोयी-सवु वधा तेथे उपललध नसल्याने ववद्यार्थयांना
तींत्रशिक्णाचे प्रशिक्ण घेण्यापासन
वींधचत रहावे लागत असल्याचे माहे
ू
सप््ें बर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदिणनास आले आहे , हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, उक्त तींत्रशिक्ण केंद्राची इमारत दे खील िुनी झाली असन
ू
अत्यींत धोकादायक जस्थतीत असल्याने नवीन इमारत बाींधण्याच्यादृष्ीने
िासनाने चौकिी करुन कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.सांभाजी पाटील-ननलांगेिर : (१) हे खरे नाही.
कोपरी (पव
ू )ण ठाणे

येथे िासकीय औद्योधगक प्रशिक्ण

सींस्था

(मल
ु ीींची) तसेच िासकीय ताींब्रत्रक ववद्यालय तथा कननषठ महाववद्यालय
कायाणजन्वत आहे . ठाणे (पव
ू )ण मध्ये असणाऱ्या या दोन्ही सींस्था औद्योधगक व
तींत्र प्रशिक्ण दे णाऱ्या सींस्था आहे त.

तसेच सदर सींस्थाींपासन
ु ४ ते ५ ककलोमी्र अींतरामध्ये औद्योधगक

प्रशिक्ण सींस्था, ठाणे (वागळे ) व मल
ींु या दोन सींस्थाींही कायणरत आहे त.
ु ड
(२) हे खरे नाही.

कोपरी (पव
ू )ण ठाणे येथील िासकीय ताींब्रत्रक ववद्यालय तथा कननषठ

महाववद्यालय ठाणे जिल््यातील येथे इयत्ता ९ वी, १० वी मधील बाहे रील

िाळे तील ववद्याथी तींत्रशिक्ण घेण्यासाठी येतात. तसेच ११ वी व १२ वी

(बायफोकल स्रीम) चे बाहेरील कॉलेिचे ववद्याथी आठवड्यातन
ु दोन ददवस
तींत्रशिक्ण

घेण्यासाठी

येतात.

सींस्थेमध्ये

पण
ु ण

वेळ

उच्च

माध्यशमक

व्यावसानयक स्रीमसाठी ११ वी व १२ वी चे ववद्याथी शिक्ण घेतात.
सींस्था

सन

१९५५

पासन
ु

कायाणजन्वत

आहे .

सींस्था

िुनी

असल्याकारणाने सवण सोयी सवु वधा उपललध आहे त. सींस्थेची पाच वर्षाणपव
ु ी
नवीन इमारत बाींधण्यात आलेली आहे . वगणखोल्या व सवण ववभाग सजु स्थतीत
आहे त तसेच प्रशिक्णासाठी सवण यींत्रसामग्र
ु ी व हत्यारे उपललध आहे त.
त्यामळ
ु े ववद्याथी तींत्रशिक्णाचे प्रशिक्ण घेण्यापासन
ु वींधचत राहण्याचा प्रश्न
येत नाही.
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(३) हे अींित: खरे आहे .

िासकीय ताींब्रत्रक ववद्यालयाची नव्याने इमारत झालेली आहे . तथावप,

नववन

इमारतीमध्ये

परु े िी

िागा

नसल्याने

मेकॅननकल

व

इलेक्रीकल

ववभागाच्या कायणिाळा िन्
ु या इमारतीमध्येच आहे त. या िन्
ु या कायणिाळा सन

१९५८-५९ मध्ये बाींधण्यात आल्या असन
ु सावणिननक बाींधकाम ववभागाकडुन
ककरकोळ

कायणिाळा

अत्यावश्यक

धोकादायक

दरू
ु स्त्या

जस्थतीत

करून

नाहीत.

घेतलेल्या
त्याचे

(Structural Audit) करून घेण्याबाबत सींस्थेव्दारे
ववभागास कळववण्यात आले आहे .

आहे त.

सदर

सींरचनात्मक

दोन्ही

परररक्ण

सावणिननक बाींधकाम

तसेच कोपरी येथे कायणरत असलेली औद्योधगक प्रशिक्ण सींस्था,

ठाणे ही इमारत १९९८ मध्ये बाींधुन तालयात घेतलेली असन
ु नतला िेमतेम
२० वर्षण झालेली असल्यामळ
ु े ती सजु स्थतीत आहे व आवश्यकते प्रमाणे काही

प्रमाणात दरू
ु स्ती व नत
ु नीकरण सावणिननक बाींधकाम ववभागाकडे प्रस्ताववत
केलेले आहे . त्यामळ
ु े सद्य:जस्थतीत सदर दठकाणी कोणत्याही प्रकारच्या
नववन इमारतीची आवश्यकता नाही.
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

पण
ु े येथील मळ
ु ा-मठ
ु ा नदी सांिधानासाठी जायिा प्रिल्पाांतगात
साांडपाणी शुध्दीिरण प्रिल्प उभारण्याबाबत
(५०)

*

३८७७० श्री.अननल भोसले, श्री.नरें र पाटील, श्री.किरण पािसिर,

श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि ऊफा भाई जगताप, श्री.आनांदराि
पाटील,

श्री.रामहरी रुपनिर, डॉ.सध
ु ीर ताांबे,

श्रीमती हुस्नबानू खशलफे,
श्री.हररशसांग राठोड, श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.सभ
ु ाष झाांबड, आकिा.अनांत
गाडगीळ, श्री.मोहनराि िदम, श्री.सतेज ऊफा बांटी पाटील : ताराांकित प्रश्न
क्रमाांि ३५२५० ला हदनाांि २० डडसेंबर, २०१७ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या
सांदभाात सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पण
ु े येथील मळ
ु ा-मठ
ु ा नदी सींवधणनासाठी िायका प्रकल्पाींतगणत साींडपाणी
िध्
ीं ादनाचे काम सींथगतीने
ु दीकरण प्रकल्प उभारण्यासाठीच्या भस
ू प

सरु
ु

असल्याचे माहे डडसेंबर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदिणनास आले आहे , हे
खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, उक्त प्रकल्पास केंद्र िासन परु स्कृत योिनेंतगणत मळ
ु ा मठ
ु ा

नदीचे िलप्रदर्ष
ू ण कमी करण्यासाठी रुपये ९९० को्ी २६ लाख खचाणची
योिना मींिूर झालेली असन
ू सन २०१७-१८ मध्ये केंद्र िासनाकडून सम
ु ारे
रुपये

१००

को्ी

अथणसहाय्य

प्राप्त

होणे

अपेक्षक्त

असन
ू

योिनेसाठी

लागणाऱ्या एकूण रुपये ९९० को्ी २६ लाख ननधीचे ननयोिन किाप्रकारे
करण्यात येणार आहे,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, त्यात काय
आढळून आले व तद्नस
ीं ादन करुन
ु ार या प्रकल्पासाठी आवश्यक भस
ू प

प्रकल्पाच्या कामास सरु
ु वात करुन पण
ु ण करण्याच्यादृष्ीने कोणती कायणवाही
केली वा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.दे िेंर फडणिीस : (१), (२) व (३)

• पण
ु े महानगरपाशलकेमाफणत िायका प्रकल्पाींतगणत वारिे, वडगाींव (खु.)
आणण मढ
ुीं वा येथील साींडपाणी िध्
ु दीकरण प्रकल्प उभारण्यात येत असन
ू
भस
ीं ादनासाठी आवश्यक रक्कम उपललध नसणे व अन्य ताींब्रत्रक,
ू प

प्रिासकीय अडचणीींमळ
ीं ादनाच्या कायणवाहीस ववलींब झाला आहे , ही
ु े भस
ू प
वस्तजु स्थती आहे .

• सदर योिना रूपये ९९०.०० को्ी एवढ्या रकमेची असन
ू प्रकल्प रकमेच्या
८५

्क्के

रक्कम

केंद्र

िासनाकडून

शमळणार

महानगरपाशलकेस १५ ्क्के खचण करावा लागणार आहे .

असन
ू

पण
ु े

• खचाणच्या एकूण रकमेच्या ८५ ्क्के म्हणिेच रूपये ८४१.७२ को्ी
अनद
ु ानापैकी पदहला हप्ता रूपये ४.९९ को्ी व दस
ु रा हप्ता रूपये
२१ को्ी प्राप्त झाला आहे .

• सदर प्रकल्पातील कामे १० पॅकेिमध्ये करण्याचे केंद्र िासनाने ननजश्चत
केलेले आहे .

• प्रकल्पाचा कालावधी ६ वर्षण एवढा ननजश्चत केला आहे.

• या प्रकल्पासाठी केंद्र िासनाकडून तज्ञ सल्लागाराींची नेमणूक करण्यात
आलेली असन
ू प्रकल्प राबववण्याबाबतची पढ
ु ील कायणवाही सरू
ु आहे .

(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

-----------------
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जव्हार शहराला पाणीपुरिठा िरण्यासाठी खडखड तलािािरुन
समाांतर जलिाहहनी टािणेबाबत

*

(५१)

३८९७९ श्री.रविांर फाटि : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :(१)

िव्हार

पाणीपरु वठा

(जि.पालघर)

करण्यास

िहराची

नगरपाशलकेस

लोकसींख्या
अडचणी

लक्ात

येत

घेऊन

असल्याने

िहराला

खडखड

तलावावरुन उक्त िहराला पाणीपरु वठा करण्यासाठी समाींतर िलवादहनी
्ाकण्यात येणार असल्याचे ननदिणनास आले आहे, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, त्याचे सवणसाधारण स्वरुप काय आहे,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन खडखड तलावावरुन
उक्त

िहराला

पाणीपरु वठा

करण्यासाठी

समाींतर

िलवादहनी

्ाकण्याच्यादृष्ीने काय कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.दे िेंर फडणिीस : (१) व (२) िव्हार िहरास आवश्यक पाणीपरु वठा
होण्याच्या दृष्ीने खडखड धरण येथून िलवादहनीद्वारे गरु
ु त्वीय दाबाने
पाणीपरु वठा करण्याचे नगरपररर्षदे माफणत प्रस्ताववत आहे .

(३) उक्त पाणीपरु वठा योिनेचा रुपये १७.३८ को्ी (अींदािे) रक्कमेचा प्रस्ताव
िव्हार

नगरपररर्षदे ने

ताींब्रत्रक

याींच्याकडे सादर केला आहे .
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

मान्यतेसाठी

महाराषर

िीवन

प्राधधकरण

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

मुांबईतील जुन्द्या ि मोडिळीस आलेल्या इमारतीतन
ू
प्राप्त होणाऱ्या उपिराबाबत

(५२)

*

३८२२७ श्री.प्रसाद लाड : सन्माननीय गह
ु ील गोष्ीींचा
ृ ननमााण मां्ी पढ

खुलासा करतील काय :(१)

मब
ुीं ईतील

िुन्या

व

मोडकळीस

आलेल्या

१४,३७५

उपकर

प्राप्त

इमारतीतन
ू िो उपकर मब
ुीं ई महानगरपाशलका राज्य िासनाच्या सन १९७१
च्या तरतद
ु ीनस
ु ार गोळा करते तो अींितः िासनास भरला िातो त्यामळ
ु े
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महानगरपाशलकेकडून सम
ु ारे रुपये ११९७ को्ीींचे येणे बाकी असन
ू त्यात
महाराषर िासनाचा सहभाग धरून सम
ु ारे रुपये २३९४ को्ीींचा ननधी म्हाडाला

शमळणे अपेक्षक्त आहे . पण केवळ रुपये ८८ को्ीींचा ननधी दरसाल म्हाडाला
प्राप्त होतो, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

सन

२०१३

मधील

तत्कालीन

िासनाने

वावर्षणक

रुपये

२०० को्ीींचा ननधी म्हाडाला वा्प करण्याचा ननणणय िाहीर केला होता त्याची
अींमलबिावणी झालेली नाही, हे ही खरे आहे काय

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन काय कायणवाही केली
वा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.प्रिाश महे ता : (१) मब
ुीं ईतील िुन्या व मोडकळीस आलेल्या १४३७५

उपकरप्राप्त इमारतीतील उपकर वसल
ु ी महानगरपाशलका माफणत करण्यात

येत.े मनपाच्या ददनाींक ३१/०३/२०१७ रोिीच्या अहवालानस
ु ार उपकराची
थकबाकी रुपये १२८७.७५ को्ी आहे . महानगरपाशलकेने िासनाकडे िमा
केलेल्या दरु
ु स्ती उपकराची रक्कम व िासन अींिदान असे एकुण रुपये
८८ को्ी ननधी म्हाडास दरवर्षी प्राप्त होतो.

(२) व (३) उपकरप्राप्त इमारतीच्या दरू
ु स्तीसाठी म्हाडास २०० को्ी रूपये
उपललध

करून

दे ण्याबाबतचा

प्रस्ताव

म्हाडाकडून

प्राप्त

झाला

असन
ू

त्यानस
ु ार िासनस्तरावर कायणवाही सरू
ु आहे . सदर २०० को्ी रूपये मींिूर
होईपयंत उपकरप्राप्त इमारतीच्या दरू
ु स्तीसाठी म्हाडाने त्याींच्याकडील ननधी
वापरावा,

असे

प्राधधकरणाच्या

म्हाडास

ददनाींक

कळववण्यात

१६/०२/२०१८

आले

रोिीच्या

होते.

त्यानस
ु ार

बैठकीत

म्हाडा

उपकरप्राप्त

इमारतीच्या सींरचनात्मक दरू
ु स्तीसाठी २०० को्ी रूपये ननधी उपललध करून
दे ण्याबाबत मब
ुीं ई इमारत दरू
ु स्ती व पन
ु रण चना मींडळाकडून प्रस्ताव सादर
करण्यात आला आहे .

(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

-----------------
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पिई (मुांबई) येथील ड्रेनेजचे खोदिाम सुरु असताना क्रेनचा लोखांडी
रहाट तुटून िामगाराांचा मत्ृ यू झाल्याबाबत

(५३)

*

३९१७५ श्री.मोहनराि िदम, श्री.अशोि ऊफा भाई जगताप, श्री.शरद

रणवपसे, अॅड.राहुल नािेिर, श्री.हे मत
ां टिले, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.आनांद ठािूर,
श्री.प्रविण

दरे िर,

श्री.नागोराि

गाणार,

श्री.विजय

ऊफा

भाई

धगरिर,

श्री.धगरीशचांर व्यास, श्री.किरण पािसिर, श्री.नरें र पाटील, श्री.जयिांतराि

जाधि, अॅड.ननरां जन डािखरे , श्री.सनु नल तटिरे , अॅड.जयदे ि गायििाड,
श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.रामराि िडिुते, श्री.विक्रम िाळे : सन्माननीय
मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पवई (मब
ुीं ई) येथील आयआय्ीच्या प्रवेिद्वारासमोर ३० फू् खोल
ड्रेनेिचे खोदकाम सरु
ु असताना येथे क्रेनचा लोखींडी रहा् त्
ु ू न झालेल्या
अपघातात ३ कामगाराींचा मत्ृ यू तर २ कामगार िखमी झाले असल्याचे माहे

िानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदिणनास आले आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन येथील कींत्रा्दाराींवर
कारवाई करून मत
ृ ाींच्या कु्ुींब्रबयाींना आधथणक भरपाई दे ण्याबाबत कोणती
कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.दे िेंर फडणिीस : (१) मब
ींु ईतील पवई येथे आयआय्ी गे्समोरील
मॅनहोलच्या

कामाकरीता

बह
ुीं ई
ृ न्मब

महानगरपाशलकेमाफणत

ननयक्
ु त

कींत्रा्दाराची क्रेन कोसळून ददनाींक ०१ं०१ं२०१८ रोिी झालेल्या दघ
ण नेत
ु ्
४ कामगाराींचा मत्ृ यू झाला असन
१ कामगार िखमी झाला आहे ही
ू
वस्तजु स्थती आहे .

(२) व (३) सदर घ्नेची कामगार आयक्
ु त याींचेमाफणत चौकिी सरु
ु आहे .
सदर

इींजिननयसण

प्रकरणी

प्रा.शल.

व

बह
ुीं ई
ृ न्मब

महानगरपाशलकेमाफणत

मे.आर.पी.एस.

इन्फ्राप्रोिेक््

मे.शमिीगन

प्रा.शल.

या

कींत्रा्दाराींववरुध्द पवई पोलीस ठाणे येथे ददनाींक ३१/०१/२०१८ रोिी स्वतींत्र
तक्रार दाखल करण्यात आली असन
ू , खालीलप्रमाणे कारवाई करण्यात आली आहे :-
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•

सदर

कींत्रा्दाराींस

प्राथशमक

दीं डात्मक

कारवाई

अींतगणत

ददनाींक

०२/०१/२०१८ रोिी रुपये ४ लाख इतका दीं ड ठोठावण्यात आला आहे .

• सदर कींत्रा्दाराींस ददनाींक ०३/०१/२०१८ रोिी कारणे दाखवा नो्ीस
बिावण्यात आली आहे .

ददनाींक ०३/०१/२०१८ रोिी कामगार अधधकारी याींचम
े ाफणत ददलेल्या

मनाई आदे िानस
ु ार काम थाींबववण्यात आले आहे .

सदर घ्नेतील ४ मत
कामगाराच्या कु्ुींब्रबयाींना प्रत्येकी रुपये
ृ

६०,०००/- इतकी तातडीची आधथणक मदत बह
ुीं ई महानगरपाशलकेमाफणत
ृ न्मब
दे ण्यात आली आहे .

तसेच, अींतररम नक
ण ा करण्यासाठी
ु सान भरपाईच्या दाव्याची पत
ु त

आगाऊ रक्कम म्हणून प्रत्येकी रुपये ५०,०००/- चे धनादे ि कींत्रा्दारामाफणत
श्रशमक नक
ु सान भरपाई आयक्
ु त याींच्याकडे िमा करण्यात आले आहे त.
-----------------

नाांदेड-िाघाळा महानगरपाशलिेतील िां्ाटी िामगाराांचे थिीत िेतन
अदा िरणेबाबत
(५४)

*

३८५३१ श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपसे :

सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नाींदेड-वाघाळा महानगरपाशलका कायाणलयासमोर मराठवाडा नगरपाशलका व

महानगरपाशलका कमणचारी यनु नयन तफे थकीत वेतन व प्रलींब्रबत मागण्याींसाठी
आमरण उपोर्षण सरु
ु करण्यात आले असल्याचे ददनाींक ६ िानेवारी, २०१८
रोिी वा त्यासम
ु ारास ननदिणनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त महानगरपाशलकेतील कींत्रा्ी कामगाराींचे माहे माचणएवप्रल, २०१७ चे वेतन अदयाप अदा करण्यात आले नसन
या कींत्रा्ी
ू
कामगाराींनी सातत्याने याबाबत पाठपरु ावा केल्यानींतर ववद्यमान आयक्
ु त,

नाींदेड-वाघाळा महानगरपाशलका व प्रिासनाकडून केवळ आश्वासने दे ण्यात
येत असल्याने कमणचाऱ्याींची आधथणक कुचींबणा होत असल्याने याबाबत
िासनाने चौकिी करून कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री.दे िेंर फडणिीस : (१) मराठवाडा नगरपाशलका, महानगरपाशलका कामगार
कमणचारी यनु नयन याींनी ददनाींक ०३/०१/२०१८ रोिी उपोर्षणाबाबत नो्ीस ददली
होती. तथावप, त्याींनी आमरण उपोर्षण सरु
ु केलेले नाही.
(२)
•

महानगरपाशलका हद्दीअींतगणत घनकचरा व्यवस्थापनाचे काम मे.ए ्ू झेड

•

कामावर असलेल्या सवण कींत्रा्ी कामगाराींना वेतन दे ण्याची िबाबदारी

इन्फ्रास्रक्चर शल. या कींपनीस दे ण्यात आलेले होते.

सींबधीं धत कींत्रा्दाराची होती. सींबधीं धत कींत्रा्दारास महानगरपाशलकेने दे यक

प्रदान करुनही कींत्रा्ी कामगाराींना माहे डडसेंबर, २०१६ पासन
ू कींत्रा्दाराने
•

वेतन ददलेले नाही.

सदर कींपनीस ददलेले कींत्रा् हे माचण, २०१७ रोिी सींपलेले आहे . त्यामळ
ु े
कींत्रा्दारास

महानगरपाशलकेकडून

कामगाराींचे माहे

दे य

असलेल्या

रकमेमधून

कींत्रा्ी

डडसेंबर, २०१६ ते फेिव
ु ारी, २०१७ पयंतचे वेतन

महानगरपाशलकेमाफणत कींत्रा्ी कमणचाऱ्याींच्या खात्यात थे् िमा करण्यात
•

आलेले आहे .

तसेच करारनाम्यातील अ्ी व ितीनस
ु ार कींत्रा्ी कामगाराींना वेतन दे णे
बींधनकारक असताना ते न ददल्यामळ
ु े कींत्रा्दाराववरुध्द महानगरपाशलकेने
गन्
ु हा दाखल केलेला असन
ू प्रकरण न्यायप्रववष् आहे .

(३) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

राज्यातील विविध शहरे ननयशमत हिाई सेिेद्िारे जोडण्याबाबत
(५५)

*

३८९६७ श्री.आनांदराि पाटील : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३७०६० ला

हदनाांि २० डडसेंबर, २०१७ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाात सन्माननीय
मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील ववववध िहरे ननयशमत हवाई सेवेद्वारे िोडण्याबाबत केंद्र
िासनाच्या

प्रस्ताववत

धोरणािी

िासनाकडून पण
ु ण झाली आहे काय,

सस
ीं त
ु ग

धोरण

आखण्याची

कायणवाही
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(२) असल्यास, राज्यात कोणकोणत्या िहरात हवाई सेवा सरु
ु करण्याचा
ननणणय िासनाने घेतला वा घेण्यात येत आहे,

(३) असल्यास, राज्याच्या हवाई वाहतक
ु ीबाबतचे िासनाने धोरण तयार केले
आहे काय, त्याचे स्वरुप काय आहे,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.दे िेंर फडणिीस : (१) व (२) केंद्र िासनाच्या राषरीय ववमानवाहतक
ु
धोरणाींतगणत

राबववण्यात

येणाऱ्या

Regional

Connectivity

Scheme

ववमानपत्तन

प्राधधकरण

(RCS-उडान) या योिनेच्या अींमलबिावणीसाठी ददनाींक २३ ऑगस््, २०१६
रोिी

केंद्र

िासन,

राज्य

िासन

व

भारतीय

याींच्यामध्ये सामींिस्य करार करण्यात आला असन
ू या योिनेंतगणत महाराषर

राज्यातील अ) अमरावती, ब) गोंददया, क) नाशिक, ड) िळगाव, इ) नाींदेड,
फ) सोलापरू , ग) कोल्हापरू , ह) रत्नाधगरी व ई) शसींधद
ु ग
ु ण ही ववमानतळे RCS
ववमानतळे

म्हणून

अधधसधू चत

करण्यात

आली

आहे त.

या

अींतगणत

नाींदेड-है द्राबाद-नाींदेड, नाींदेड-मब
ुीं ई-नाींदेड, िळगाव-मब
ुीं ई-िळगाव, नाशिक-मब
ुीं ई-

नाशिक तसेच नाशिक-पण
ु े-नाशिक या ववमानसेवा सरु
ु करण्यात आल्या
आहे त.

(३) राज्याच्या हवाई वाहतुकीबाबतचे धोरण तयार करण्याची कायणवाही सरु
ु
आहे .

(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

औरां गाबाद महानगरपाशलिेतील लाड सशमती अांतगात िेलेल्या
िमाचाऱ्याांच्या भरतीबाबत
(५६)

*

३८५६७ श्री.सभ
ु ाष झाांबड : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :(१)

औरीं गाबाद

महानगरपाशलकेत

लाड

सशमती

अींतगणत

केलेल्या

१८ कमणचाऱ्याींच्या भरतीत ३ उपायक्
ु त, ३ मख्
ु य लेखापरीक्क, ४ आस्थापना

अधधकारी व एक ववधी सल्लागार अिा प्रकारे ११ िण दोर्षी असल्याचे
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आढळून येवन
ू ही त्याींच्यावर कोणतीही कारवाई करण्यात आली नसल्याचे माहे

िानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदिणनास आले आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन दोर्षीींवर तात्काळ
कारवाई करण्याबाबत कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.दे िेंर फडणिीस : (१) व (२) औरीं गाबाद महानगरपाशलकेमध्ये माहे

िानेवारी, २०१० ते नोव्हें बर, २०१४ या कालावधीमध्ये लाड-पागे सशमतीच्या
शिफारिीनस
ु ार २१८ कमणचाऱ्याींना वारसा हक्काने ननयक्
ु त्या ददलेल्या आहे त.
या

ननयक्
ु त्याींमध्ये

अननयशमतता

आढळून

आल्यामळ
ु े

करण्यात

आलेल्या चौकिीमध्ये ३ उपायक्
ु त, ३ मख्
ु य लेखापररक्क, ४ आस्थापना
अधधकारी व एक ववधी सल्लागार हे दोर्षी आढळून आल्यामळ
ु े त्याींच्याववरुध्द

म.ना.से. (शिस्त व अपील) ननयम १९७९ मधील ननयम ८ नस
ु ार सींयक्
ु त
ववभागीय चौकिी सरु
ु करण्याचा ननणणय िासनाने घेतलेला आहे .
सदर

ननणणयानस
ु ार

सींबधीं धत

अधधकाऱ्याींवर

कायणवाही िासनस्तरावरुन करण्यात येत आहे .
(३) प्रश्न उद्भवत नाही.

दोर्षारोप

बिावण्याची

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

अिोला येथील पोलीस िसाहतीची दरू िस्था झाल्याबाबत
(५७)

*

३८१९१ श्री.गोवपकिशन बाजोरीया : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) अकोला येथील पोलीस वसाहतीची दरू वस्था झाली असल्याचे माहे

िानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदिणनास आले आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, पोशलसाींच्या वसाहतीमध्ये राहण्याकररता दे ण्यात आलेली घरे
अत्यींत अपरु े पडत आहे त, हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, उपरोक्त वसाहतीच्या दरु
ु स्तीकररता िासनाने ननधीची तरतद
ू

केलेली असन
सध्
ू
ु दा कोणत्याही प्रकारची ननववदा प्रककया सरु
ु करण्यात
आलेली नाही, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, त्यात काय

आढळून आले व तद्नस
ु ार पोलीस वसाहतीच्या दरु
ु स्ती ं नत
ु नीकरणाकररता
ननधी उपललध करुन दे ण्याबाबत िासनस्तरावर कोणती कायणवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.दे िेंर

फडणिीस

:

(१),

(२),

(३)

व (४)

अकोला

येथील

पोलीस

वसाहतीमधील ननवासस्थाने दरु
ु स्तीच्या कामासाठी रुपये ५.०० को्ी इतक्या
खचाणच्या अींदािास प्रिासकीय मान्यता दे ण्यात आली असन
ू सदर ननधी
ववतरीत करण्यात आला आहे . या ननधीमधन
ू १५७ पोलीस ननवासस्थानाींच्या

दरु
ु स्तीची कामे सावणिननक बाींधकाम ववभागामाफणत पण
ू ण करण्यात आली
आहे त.

ननमवाडी, अकोला येथे ३७८ िासकीय ननवासस्थानाींच्या प्रकल्पाची

ननववदा महाराषर राज्य पोलीस गह
ृ ननमाणण व कल्याण महामींडळाद्वारे प्रशसद्ध

करण्यात आली आहे . या कामाकररता रुपये ३१७५.३६ लक् इतका ननधी
उपललध करुन दे ण्यात आला आहे .
(५) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

िल्याण-डोंबबिली महानगरपाशलिेच्या मांजूर वििास आराखड्यात
विसांगती असल्याबाबत

(५८)

*

३८४८६ अॅड.अननल परब : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :(१)

कल्याण-डोंब्रबवली

ववसींगती

असल्याचे

महानगरपाशलकेच्या

मान्य

झालेले

मींिरू

असल्याने

ववकास

सदर

आराखडयात

महानगरपाशलका

प्रिासनाने तात्काळ दे ण्यात येणाऱ्या बाींधकाम परवाननया व अनर्ष
ु धीं गक बाबी
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िासनाचे मागणदिणन प्राप्त होईपयंत बींद करणेबाबत स्थाननक नागररक

श्री.कौस्तभ
दत्तात्रय गोखले याींनी ददनाींक ३० डडसेंबर, २०१७ रोिी वा
ु
त्यासम
ु ारास
ववभाग,

मा.मख्
ु यमींत्री,

सींचालक

महानगरपाशलका,

मख्
ु य

नगररचना,

सहायक

सधचव,
पण
ु े,

सींचालक

प्रधान

सधचव-१,

आयक्
ु त,

नगरववकास

कल्याण-डोंब्रबवली

नगररचना,

कल्याण-डोंब्रबवली

महानगरपाशलका याींच्याकडे पत्रव्यवहार करुनही िासनस्तरावर कोणतीही
कायणवाही झालेली नाही, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उपरोक्त पत्राच्या अनर्ष
ीं ाने िासनस्तरावर कोणती कायणवाही
ु ग
केली वा करण्यात येत आहे,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.दे िेंर फडणिीस : (१) व (२) अिा स्वरुपाचे ननवेदन िासनास प्राप्त झाले

असन
ू , सदर प्रकरणी तपासणी करुन िासनास अशभप्राय सादर करणेबाबत

सींचालक, नगर रचना, महाराषर राज्य, पण
ु े याींना ददनाींक २०ं१ं२०१८ च्या
पत्रान्वये कळववण्यात आले आहे . सींचालक, नगर रचना, महाराषर राज्य, पण
ु े
याींचे अशभप्राय प्राप्त झाल्यानींतर प्राप्त ननवेदनामध्ये नमद
मद
ू
ु दयाींची
तपासणी करुन उधचत ननणणय घेण्याची िासनाची भशू मका आहे .
(३) प्रश्न उदभवत नाही.

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

मांब
ु ईतील आरे दग्ु ध िसाहतीतील िक्ष
ृ नष्ट्ट िरण्यात
येत असल्याबाबत

(५९)

*

३७७४१ डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे , अॅड.राहुल नािेिर, श्री.हे मत
ां टिले,

श्री.ख्िाजा बेग, श्री.आनांद ठािूर, श्री.जनादा न चाांदरू िर, श्री.प्रविण दरे िर,

श्री.धगरीशचांर व्यास, श्री.विजय ऊफा भाई धगरिर, श्री.नागोराि गाणार :
सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मब
ींु ईतील आरे दनु ध वसाहतीतील वक्
ू वक्
ृ सींपदा नष् व्हावी म्हणन
ृ ाींच्या
मळ
ु ािी

अॅशसडसदृश्य

ववर्षारी

और्षध

घालन
ू

वक्
ृ

नष्

करण्यात

येत

असल्याची बाब माहे िानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदिणनास आली
आहे, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, याबाबत स्थाननक नागररकाींनी आरे पोलीस ठाण्यात तक्रार
नोंदवन
ू ही कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, त्यात काय

आढळून आले व तद्नस
ु ार याप्रकरणातील ककती गन्
ु हे गाराींना अ्क करण्यात
आली वा येत आहे,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.दे िेंर फडणिीस : (१) होय.
(२) हे खरे नाही.

तथावप, कफयाणदीकडून प्राप्त तक्रारीच्या अनर्ष
ीं ाने वनराई पोलीस ठाणे
ु ग

येथे एका आरोपीववरुध्द अदखलपात्र नोंद क्र. ४४/१८ कलम ८ सह २१,

महाराषर (नागरी क्ेत्र) झाडाींचे सींरक्ण व ितन अधधननयम १९७५ अन्वये
गन्
ु हा नोंद करण्यात आला आहे .
(३) होय.

सदर प्रकरणात एक आरोपी असन
ु आरोपी इसमाचा जिवींत झाड

मारण्याचा उद्देि ननदिणनास आले आहे . व त्याने सदरचे कृत्य मान्य केले
आहे .

(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

लालबाग (मांब
ु ई) येथील उड्डाणपल
ु ाची दरु
ु स्ती िरण्याबाबत
(६०)

*

३७८०५ श्री.नरें र पाटील, श्री.हे मत
ां
टिले, श्री.किरण पािसिर :

ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३४७९४ ला हदनाांि २० डडसेंबर, २०१७ रोजी हदलेल्या

उत्तराच्या सांदभाात सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील
काय :-

(१) लालबाग (मब
ुीं ई) येथील उड्डाणपल
ु ाचे काम पण
ू ण झाल्यानींतर पल
ु ाला तडे
गेल्याने मा.मब
ुीं ई उच्च न्यायालयाने उड्डाणपल
ु ाचे काम माहे फेिव
ु ारी, २०१८
पयंत

पण
ू ण

करण्याचे

आदे ि

ददल्याचे

माहे

सप््ें बर,

त्यादरम्यान ननदिणनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

२०१७

मध्ये

वा
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(२) असल्यास, दरु
ु स्तीपव
ू ी सदर पल
ु ाचे “स्रक्चरल ऑडी्” दे खील करण्यात
आलेले नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, धोकादायक उड्डाणपल
ु ामळ
ु े जिववत हानी होण्याची िक्यता
असल्याने िासनाने पल
ु दरु
ु स्तीबाबत कोणती कायणवाही केली वा करण्यात
येत आहे,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.दे िेंर फडणिीस : (१) लालबाग येथील उड्डाणपल
ु ाच्या दरु
ु स्तीचे काम
ददनाींक २८ फेिव
ु ारी, २०१९ पयंत पण
ू ण करण्याचे आदे ि मा.उच्च न्यायालय,

मब
ुीं ई याींनी ददनाींक १३ सप््ें बर, २०१७ रोिी बह
ुीं ई महानगरपाशलकेस ददले
ृ न्मब
आहे त ही वस्तजु स्थती आहे .
(२) हे खरे नाही.
सदर

उड्डाणपल
ु ाच्या

सींरचनात्मक

पररक्णासाठी

(स्रक्चरला

ऑडड्)

ननयक्
ु त करण्यात आलेल्या सल्लागाराने सींरचनात्मक पररक्ण अहवाल

ददनाींक ०८ फेिव
ु ारी, २०१७ रोिी बह
ुीं ई महानगरपाशलकेस सादर केला
ृ न्मब
आहे .
(३)

व

(४)

सदर

उड्डाणपल
ु ाच्या

दरु
ु स्तीबाबत

महानगरपाशलकेमाफणत खालीलप्रमाणे कायणवाही करण्यात येत आहे :•

रे रोकफ्ीींग

स्कीम

व

अींदािपत्रक

तयार

सल्लागाराची ननयक्
ु ती करण्यात आली आहे .

करण्याच्या

बह
ुीं ई
ृ न्मब

कामासाठी

• रे रोकफ्ीींग स्कीम प्राप्त झाल्यानींतर आय.आय.्ी. मब
ुीं ई याींचेमाफणत
त्याची तपासणी करण्यात येऊन ननववदा प्रकक्रया सरु
ु करण्यात येणार
आहे . सदर दरु
ु स्तीचे काम ददनाींक २८ फेिव
ु ारी, २०१९ पयंत पण
ू ण होणे
अपेक्षक्त आहे .

-----------------
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मरोळ (मुांबई) येथील सेव्हन हहल रुग्णालयातील
डॉक्टर सांपािर गेल्याबाबत

(६१)

*

३८६४८ प्रा.जोगेन्द्र ििाडे : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :-

(१) मरोळ (मब
ुीं ई) येथील सेव्हन दहल या रुनणालयातील ५० डॉक््राींना

मागील सहा मदहन्याींपासन
ू वेतन शमळाले नसल्यामळ
ु े सींपावर गेले असल्याची
बाब माहे िानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदिणनास आली आहे , हे
खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

डॉक््राींनी

केलेल्या

सींपामळ
ु े

दोन

आठवड्याींपासन
ू

रुनणालयाच्या कामकािावर पररणाम होऊन बा्यरुनण ववभागही बींद पडला
असन
ू रुनणाना त्याचा नाहक त्रास होत आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याप्रकरणी रुनणालय प्रिासन व डॉक््राींसमवेत िासनाने

मध्यस्थी करुन योनय तोडगा काढून सींपावरील डॉक््राींना कामावर रुिू
होण्यासींदभाणत कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.दे िेंर फडणिीस : (१) सेव्हन दहल्स रुनणालयातील डॉक््सण माहे िानेवारी,
२०१८ मध्ये सींपावर गेले होते ही वस्तजु स्थती आहे .
(२) हे खरे नाही.
मरोळ

येथील

सेव्हन

दहल

रुनणालयातील

डॉक््राींनी

केलेल्या

सींपामळ
ु े बा्यरुनण ववभाग बींद पडला नसन
ू , तो अद्यापी कायणरत असल्याचे
बह
ुीं ई महानगरपाशलकेमाफणत कळववण्यात आले आहे .
ृ न्मब

(३) व (४) बह
ींु ई महानगरपाशलका आणण सेव्हन दहल्स हे ल्थ केअर
ृ न्मब

प्रा.शल. याींचेमध्ये करण्यात आलेल्या करारातील कलम २७(एफ) अन्वये
सेव्हन दहल्स रुनणालयाचे प्रचलनासाठी आवश्यक तो कमणचारीवद
ीं ृ नेमणे व
त्याींचेिी सींबधीं धत इतर सवण बाबीींची िबाबदारी ही सेव्हन दहल्स हे ल्थ केअर
प्रा.शल. याींची आहे .

सदर रुनणालयातील सींपकरी डॉक््सण व रुनणालय प्रिासन याींचेतील

वाद न्यायप्रववषठ आहे .

-----------------
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पांढरपूर बसस्थानि ते नगरपाशलिा या रस्त्यािरील िाहतुि िोंडीबाबत
(६२)

*

३८२६९ श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.शरद रणवपसे, श्री.चांरिाांत रघि
ां ी,
ु श

श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.हररशसांग राठोड : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील
गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) पींढरपरू बसस्थानक ते नगरपाशलका या रस्त्यावर अनतक्रमण झाल्यामळ
ु े

वाहतक
कोंडी होत असन
याकडे सींबधीं धत वाहतक
िाखा दल
ण
करीत
ु
ू
ु
ु क्
असल्याचे माहे िानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदिणनास आले आहे ,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त वाहतक
ु कोंडीमळ
ु े बसस्थानकाींवरुन येणाऱ्या भाववकाींची

गैरसोय होत असल्याने रस्त्यावर दक
ु ानदाराींनी केलेली अनतक्रमणे ननषकाशसत
करण्याबाबत तसेच बेशिस्त वाहन चालकाींवर सींबधीं धत ववभाग दल
ण करत
ु क्
असल्याप्रकरणी िासनाने चौकिी करून कोणती कारवाई केली वा करण्यात
येत आहे,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.दे िेंर फडणिीस : (१) पींढरपरू बस स्थानक ते नगरपाशलका या रस्त्यावर

अनतक्रमण झाले असल्याने या दठकाणी मोठया प्रमाणात वाहतक
ु कोंडी होत
आहे ही बाब खरी आहे . मात्र याकडे सींबधीं धत वाहतक
ण करीत
ु िाखा दल
ु क्
असल्याची बाब खरी नाही.

(२) पींढरपरू हे तीथणक्ेत्र असल्याने या दठकाणी मोठया प्रमाणात लोक त्याींच्या

वाहनाींसह येतात. सध्या पींढरपरू िहरामध्ये एकूण ८ ववववध मख्
ु य रस्त्याींची
दरु
ु स्तीची

कामे

चालू

असल्याने

तसेच

काही

दठकाणी

रस्त्यावरील

अनतक्रमणामळ
ु े वाहतक
ु ीस कमी रस्ते उपललध होतात. परीं तु िहर पोलीस

ठाणे हद्दीत िनसामान्याींची गैरसोय होऊ न दे ता वाहतक
ननयमावलीच्या
ु
अींमलबिावणीबाबत योनय ती खबरदारी घेण्यात येत आहे .

पींढरपरू बस स्थानक ते नगरपाशलका हा मागण अरुीं द असन
या
ू

मागाणच्या

दोन्ही

बािस
ू

मोठमोठी

रुनणालये,

नागरी

वस्ती,

बािारपेठ

असल्याने नागरीकाींची तसेच स्थाननक व्यापाऱ्याींची त्याींच्या वाहनाींसह नेहमीच

वदण ळ असते. व्यापारी लोकाींना मालवाहतक
ू ीची वाहने ही िास्त रहदारीचे
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वेळेस या मागाणवर न आणण्याबाबत सच
ू ना दे ण्यात आलेल्या आहे त. तसेच

सदर रस्त्यावरील अनतक्रमण योनय तो पोलीस बींदोबस्त उपललध करुन दे ऊन

नगरपाशलकेच्या मदतीने काढण्यात आलेले आहे . बेशिस्त वाहनचालकाींवर

कारवाई करण्याकरीता नगरपररर्षदे माफणत वाहतक
ु पोशलसाींना व्हे ईकल िामसण
उपललध करुन ददलेले आहेत.

पींढरपरू िहर पोलीस ठाण्यामाफणत अवैध प्रवासी वाहतक
करणारी
ु

वाहने व वाहतक
ु ननयमाींचे उल्लींघन कारणारे याींचे ववरुध्द केलेली कारवाई
पढ
ु ीलप्रमाणे आहे :-

सन २०१६

सन २०१७

केसेस

दीं ड

केसेस

दीं ड

१०,५५६

४,९८,०००

१४,३३३

३९,५०,३००

(३) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

नागपूर शहरातील अजग्न प्रनतबांधि यां्णा नसलेल्या इमारतीांिर
िारिाई िरण्याबाबत

(६३)

*

३७९९५ प्रा.अननल सोले, श्री.नागोराि गाणार, श्री.धगरीशचांर व्यास,

श्री.शमतेश भाांगडडया : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील
काय :-

(१) नागपरू िहरातील इमारतीींमधील आग ननयींत्रणात आणण्यासाठी आवश्यक
यींत्रणा नसलेल्या २३०० धोकादायक इमारतीींवर दोन मदहन्याींमध्ये कारवाई

करण्याचे आदे ि मा.मब
ींु ई उच्च न्यायालयाच्या नागपरू खींडपीठाने ददनाींक

६ सप््ें बर, २०१७ रोिी वा त्यासम
ु ारास ददले असल्याचे ननदिणनास आले आहे ,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त िहरातील नामवींत हॉ्े ल्स, मींगल कायाणलये याींनी
अजननिमन ववभागाचे प्रमाणपत्र घेतलेले नाही, हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, मा.उच्च न्यायालयाच्या खींडपीठाच्या आदे िानस
ु ार उक्त
महानगरपाशलकेने कोणतीही कारवाई केलेली नाही, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, त्यात काय
आढळून आले

व तद्नस
ु ार नागपरू िहरातील आग प्रनतबींधक

नसलेल्या इमारतीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,

यींत्रणा

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.दे िेंर फडणिीस : (१) मा.उच्च न्यायालयाने ददनाींक ०६ं०९ं२०१७ रोिी
खालीलप्रमाणे आदे ि पाररत केलेले आहे त. :-

अ) अजननसरु क्ा ननयमाचे पालन करीत नसलेल्या इमारतीवर महाराषर
अजननसरु क्ा व िीव सींरक्क अधधननयम, २००६ नस
ु ार कायणवाही करावी.

ब) यापैकी काही इमारती, भोगव्ा प्रमाणपत्राशिवाय वापरात असण्याची
िक्यता आहे . त्यामळ
ु े अिा इमारतीवर महाराषर अजनन सरु क्ा व िीव

सींरक्क अधधननयम, २००६ मधील कलम ६ व ८ व्यनतररक्त, महाराषर
नगररचना

अधधननयमातील

तरतद
ु ीनस
ु ार

प्रनतबींधात्मक

उपाययोिनात्मक कारवाई महानगरपाशलका करु िकते.

आणण

(२) िहरामध्ये नामवींत ४७ मींगलकायाणलये आणण ५३ हॉ्े ल्स असन
ू , त्याींनी

अजननिमन ववभागाकडून प्रथम ना-हरकत घेतले असन
ू , यापैकी १० मींगल
कायाणलयाींनी व १० हॉ्े ल धारकाींनी अींनतम ना-हरकत घेतली आहे त.

उवणररत ३७ मींगलकायाणलये आणण ४३ हॉ्े ल धारकाींबाबत अींनतम

ना-हरकत

प्रमाणपत्राच्या

अनर्ष
ीं ाने,
ु ग

अधधननयमाच्या

महापाशलकेच्या अजननिमन ववभागाकडून कायणवाही सरु
ु आहे .

तरतद
ु ीनस
ु ार

(३) हे खरे नाही.

(४) व (५) नागपरू महानगरपाशलकेच्या अजननिमन ववभागाकडून याबाबत
वेळोवेळी कायणवाही केली िात असन
ू , ही एक ननरीं तर चालणारी प्रकक्रया आहे .

त्यानस
ु ार १४९० इमारतीींची तपासणी पण
ू ण झालेली असन
ू , यापैकी

६३४ इमारतीींनी अजननिमन उपाययोिनाींबाबत अींनतम ना-हरकत प्रमाणपत्र
घेतले आहे .
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८५६

इमारतीींना

अधधननयमातील

तरतद
ु ीनस
ु ार

उपायोिना

करण्यासींबध
ीं ात ्प्प्या्प्प्याने नो्ीस ददल्यानींतर, ५७८ इमारतीींनी ववहीत

कालावधीत उपाययोिना पण
ू ण न केल्यामळ
ु े , अिा इमारतीींचे वीि व पाणी
कनेक्िन तोडण्याबाबत सींबधीं धत ववभागाींना ननदे िीत करण्यात आलेले आहे .
तर उवणररत २७८ इमारतीींचा ववहीत कालावधी अद्याप बाकी आहे .
याशिवाय

८१०

इमारतीींची

तपासणी

अधधकारीं कमणचारी याींचे माफणत सरु
ु आहे .

अजननिमन

ववभागातील

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

पुणे महानगरपाशलिेतील सफाई िमाचाऱ्याांना
मुलभूत सामुग्री पुरविण्याबाबत

(६४)

*

३८७७९ श्री.अननल भोसले, श्री.किरण पािसिर, श्री.नरें र पाटील,

अॅड.ननरां जन डािखरे : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील
काय :(१)

पण
ु े

महानगरपाशलकेतील

सफाई

कमणचाऱ्याींना

सफाई

काम

असताना आरोनयाच्या व सरु क्षक्ततेच्यादृष्ीने परु ववले िाणारे

करीत

हातमोिे,

मास्क, गणवेि, चषमा यासारख्या मल
ु भत
ू सामग्र
ु ी सींदभाणत श्री.बी. व्ही. लाड

सशमतीने सन १९७४ मध्ये सादर केलेल्या अहवालातील शिफारिीनस
ू ार
परु ववल्या

िात

नसल्याचे

माहे

डडसेंबर,

ननदिणनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

२०१७ मध्ये

वा

त्यादरम्यान

(२) असल्यास, सदर मल
ु भत
ू सामग्र
ु ीचा दिाण व गण
ु वत्ताही अत्यींत ननकृषठ
दिाणची असल्याचे ननदिणनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास,

उक्त

परु ववली

िाणारी

सामग्र
ु ी

ही

उत्कृष्

दिाणची

परु ववण्यासींदभाणत व इतर मागण्याींबाबत कामगार सींघ्नाींनी महानगरपाशलका
प्रिासनाकडे यापव
ू ी वारीं वार मागणी केली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, कमणचाऱ्याींच्या इतर मागण्या काय आहे त व त्या मान्य
करण्यासाठी महानगरपाशलका प्रिासनाने कोणती कायणवाही केली वा करण्यात
येत आहे,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री.दे िेंर फडणिीस : (१) व (२) सफाई कामगाराींना आरोनय व सरु क्षक्तेच्या

दृजष्ने परु ववली िाणारी सामग्र
ु ी लाड सशमतीच्या शिफारिीनस
ु ार परु ववण्याची
दक्ता पण
ु े महानगरपाशलकेकडून घेण्यात येत.े सफाई कमणचाऱ्याींना त्यानस
ु ार
खालील सवु वधा परु ववण्यात येतात :•
•
•
•

परु
ु र्ष व मदहला सेवकाींना अनक्र
ु मे गणवेि व साडया परु ववल्या िातात.

शिलाई भत्ता, खरा्ा भत्ता, धुलाई भत्ता, इ. भत्ते ननयशमत परु ववले
िातात.

साबण, रे णको्, इ. सामग्री परु ववली िाते.

आवश्यकतेनस
ु ार गमब्
ु , सेफ्ट ्ी गॉगल्स, हॅण्डनलोव््ि, फावडे, मास्क
इ. सरु क्ा प्रावरणे व सवु वधा परु ववल्या िातात.
कमणचाऱ्याींना

साधन

सामग्र
ु ी

परु ववण्यापव
ु ी

सदर

वस्तच
ुीं ी

नमन
ु ा

तपासणी झाल्यानींतर त्याींची खरे दी केली िाते. नमन
ु ा व खरे दी करण्यात

आलेल्या वस्तु या दोन्ही मध्ये तफावत आढळून आल्यास अिा वस्तु खरे दी
केल्या िात नाहीत.

(३) व (४) अणखल भारतीय सफाई कमणचारी सींघ्नेकडून सफाई कामगाराींच्या
समस्याींबाबत वेळोवेळी मागणी करण्यात येत असते.

सफाई कमणचाऱ्याींच्या सवणसाधारण मागण्या खालील प्रमाणे आहे त :-

•

सफाई कमणचाऱ्याींची भरती व पदोन्नती

•

सफाई कमणचाऱ्याींना िैक्णणक किण व शिषयवत्ृ ती व इतर अनद
ु ाने

•
•

सफाई कमणचाऱ्याींना ननवासस्थानाची व्यवस्था
सफाई सेवकाींच्या वारसाींना नोकरी.

सफाई कमणचाऱ्याींच्या मागण्याींबाबत प्राधान्याने ववचार करण्यात येत असन
ू
खालील कायणवाही करण्यात आलेली आहे :-

पण
ु े महानगरपाशलकेमधील िे

सफाई कमणचारी अहणता प्राप्त होतात अिा कमणचाऱ्याींना वगण-४ मधून वगण-३
च्या सींवगाणमध्ये पदोन्नत्या दे ण्यात आलेल्या आहे त.
•

•

ज्या सफाई कमणचाऱ्याींची सेवा २५ वर्षे झालेली आहे व िे सेवाननवत्ृ त
झालेले आहे त अिा कमणचाऱ्याींना घरे वा्प करण्याची कायणवाही सरू
ु
आहे .

सफाई कमणचाऱ्याींच्या वारसाींना लाड-पागे सशमतीच्या शिफारिीींनस
ु ार
पण
ु े महानगरपाशलकेत नोकरी दे ण्यात येत.े
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•

•
•

ज्या सफाई कमणचाऱ्याींची मल
ु े १० वी व १२ वी च्या परीक्ेमध्ये

गण
ु वत्ता यादीत आलेले आहे त त्याींना िैक्णणक अथणसहाय्य दे ण्यात
येत.े

सफाई कमणचाऱ्याींसाठी अपघात ववमा योिना सरु
ु करण्यात आली
आहे .

सफाई कमणचाऱ्याींच्या आरोनयाववर्षयी सल्लागाराींची ननयक्
ु ती करण्यात
आलेली आहे .

(५) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

तलासरी (जज.पालघर) नगरपररषदे स अजग्नशामि िाहन
उपलब्ध िरून दे ण्याबाबत
(६५)

*

३८९८३ श्री.रविांर फाटि : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :-

(१) तलासरी (जि.पालघर) नगरपररर्षदे कडे आग लागण्याची घ्ना घडल्यास

अजननिामक वाहन उपललध नसल्याचे माहे िानेवारी, २०१८ मध्ये वा
त्यादरम्यान ननदिणनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, जिल्हयात मोठया प्रमाणात एमआयडीसी क्ेत्र असल्याने
कोणत्याही क्णी आग लागण्याची घ्ना घडू िकते, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, जिल्हयाची लोकसींख्या व एमआयडीसीचे क्ेत्र ववचारात घेऊन
िासनाने

नगरपररर्षदे ला अजननिामक वाहन उपललध

कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

करून दे ण्याबाबत

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.दे िेंर फडणिीस : (१) तलासरी नगरपींचायत सन ०७ं०५ं२०१६ मध्ये
नव्याने स्थापन झाली असन
ू , नगरपींचायतीकडे अजननिमन वाहन नाही ही
वस्तजू स्थती आहे .
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(२) तलासरी नगरपींचायतीच्या हद्दीत रदहवासी व वाणणज्य वापर क्ेत्र

असल्याने अजननिमनाबाबतच्या आवश्यक त्या उपाययोिना केल्या िात
आहे त.

एम.आय.डी.सी.

क्ेत्रात

अजननिमनाबाबत

सींबधीं धत

ववभागाकडून

आवश्यक त्या उपाययोिना करणे अशभप्रेत असन
ू त्यानस
ु ार दक्ता घेण्यात
येत

आहे त.

तलासरी

ही

नव्याने

नगरपींचायत

स्थापन

झाली

असन
ू ,

नगरपींचायतीची स्वत:ची अजननिमन यींत्रणा उभी होईपयंत नगरपींचायत

क्ेत्रात एम.आय.डी.सी.ने अजननिमनाबाबत आवश्यक त्या उपाययोिना करणे
अशभप्रेत आहे .
(३)

नगरपींचायतीला

कायणवाही सरु
ु आहे .

अजननिामक

(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

वाहन

उपललध

करुन

दे ण्याबाबतची

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

मांब
ु ईतील म्हाडाच्या मास्टर शलस्टमधील घराांचे परस्पर वितरण
िरण्यात आल्याबाबत

(६६)

*

३८२४३ श्री.प्रसाद लाड, श्री.अशोि ऊफा भाई जगताप, श्री.सांजय दत्त,

श्री.शरद रणवपसे : सन्माननीय गह
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा
ृ ननमााण मां्ी पढ
करतील काय :-

(१) मब
मास््र
ुीं ईतील म्हाडाच्या इमारत दरु
ु स्ती मींडळाच्या माध्यमातन
ू
शलस््मधील दे ण्यात येणाऱ्या शिवािी पाकण येथील को्यवधी रुपयाींच्या घराींचे
परस्पर

ववतरण

करण्यात

आले

असल्याचा

आरोप

राींजन्झ्

कॅम्प

असोशिएिनने केल्याचे ददनाींक २१ नोव्हें बर, २०१७ रोिी वा त्यासम
ु ारास
ननदिणनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, म्हाडाच्या ननयम ३५ मधील तरतद
ु ीनस
ु ार मास््र शलस््मधील
घरे मळ
ींु ई
ू रदहवािाींशिवाय कोणालाही ववतरीत करता येत नाहीत तरीही मब

इमारत आणण पन
ु रण चना मींडळाने मास््र शलस््मधील सम
ु ारे १५९ घरे मब
ुीं ई
मींडळाला लॉ्रीसाठी दे ण्याची योिना आखली आहे , हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, अिा प्रकारे ही घरे लॉ्रीसाठी दे ता येत नाहीत त्यासाठी
ननयमात बदल करावा लागतो तसेच घरे दे ण्यासाठी म्हाडाच्या कायद्यात

बदल करावा लागतो पण कायद्यात असा कोणताही बदल करण्यात आलेला
नसल्यामळ
ु े कायद्याचे उल्लींघन झाले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, त्यात काय
आढळून

आले

व

तदनस
ु ार

सदर

प्रकक्रयेत

गैरप्रकार

अधधकाऱ्याींवर कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

करणाऱ्या

दोर्षी

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.प्रिाश महे ता : (१) हे खरे नाही.
रर्

तथावप, श्री.प्रकाि गडकर याींनी मा.उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या

याधचका

२९/०३/२०१७

क्र.

रोिी

२९७०/२०१६
ददलेल्या

मध्ये

न्याय

मा.उच्च

ननणणयाच्या

न्यायालयाने

ददनाींक

अींमलबिावणीसाठी

पन
ु ववणकशसत इमारत “ब्रबल्डआचण ओशलव्ह”, शिवािी पाकण, दादर येथील
इमारत गाळा क्र. १०३ (क्ेत्रफळ ३०९ चौ.फु.) चे ववतरण, त्याींच्या मळ
ू
गायायाच्या हक्कापो्ी करण्यात आलेले आहे .
(२) अींित: खरे आहे .

तथावप, म्हाडाच्या अख्यत्याररतील ४०० ते ७५३ चौ.फू् क्ेत्रफळाचे

गाळे मागणी अभावी ररक्त असल्याने त्याचे ववतरण करण्यात आलेले नाही.

त्यामळ
ु े सदर गायायाींचा दे खभालीचा खचण तसेच मालमत्ता कर इ. खचण हा
मींडळास करावा लागतो. अिा प्रकारचे आधथणक नक
ु सान ्ाळण्याच्या हे तन
ू े

प्राधधकरणाने ठराव क्र.६७४३ ददनाींक ११/०७/२०१७ अन्वये १५३ गाळे मब
ुीं ई
मींडळाकडे वगण करण्यात आलेले आहे त. त्यापैकी सन २०१७ तील सोडतीमध्ये
३६ गायायाींचे (एकूण १२३७.६२ चौ.मी. क्ेत्रफळाच्या) ववतरण करण्यात आले
असन
सदर क्ेत्रफळापो्ी मब
ू
ुीं ई मींडळाने ३०० ते ३५० चौ.फू् क्ेत्रफळ

असलेले गाळे मब
ुीं ई इमारत व दरु
ु स्ती मींडळास बह
ू ीद्वारे ववतरणासाठी
ृ तसच
उपललध

करुन

दे ण्याबाबत.

क्र.६७४३,

प्राधधकरणाने धोरण ननजश्चत केले आहे .

ददनाींक

(३) हे खरे नाही.

(४) व (५) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

११/०७/२०१७

अन्वये
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माचनूर (जज.नाांदेड) शशिारातील अिैधररत्या िाळू िाहतुि
िरणाऱ्याांिर िारिाई िरणेबाबत

(६७)

*

३८५४०

श्री.अमरनाथ

राजूरिर,

श्री.सांजय

दत्त :

सन्माननीय

मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नाींदेड जिल्हयातील माचनरू शिवारात ददनाींक १ िानेवारी, २०१८ रोिी वा
त्यासम
ु ारास

अवैधररत्या

वाळू

वाहतक
ु

करणारे

दोन

रॅ क््र

पकडून

चालकाींववरुध्द कींु डलवाडी पोलीस ठाण्यात गन्ु हा दाखल करण्यात आला आहे,
हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन दोर्षी आढळून

आलेल्याींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.दे िेंर फडणिीस : (१) होय, हे खरे आहे .

(२) सदर प्रकरणी अवैध वाळूची वाहतक
करणाऱ्या रॅ क््र चालकाववरुध्द
ु

कींु डलवाडी पोलीस स््े िन येथे ग.ु र.नीं.०१/२०१८ भा.दीं .वव. कलम ३७९ सह
महाराषर गौण खननि अधधननयम कलम २१(१) व ग.ु र.नीं. ०२/२०१८ भा.दीं .वव.
कलम ३७९ सह महाराषर गौण खननि अधधननयम कलम २१(१) अन्वये
ददनाींक ०१/०१/२०१८ रोिी गन्
ु हे दाखल करण्यात आले आहे त.
केले

सदर दोन्ही गन्
ु ्यातील आरोपीींना अ्क करुन मा.न्यायालयात हिर

असता

मा.न्यायालयाने

सदर

दोन्ही

आरोपीींना

मॅजिस्रे ्

कस््डी

ररमाींडमध्ये पाठववण्यात आले आले असन
ू सदरील गन्
ु ्याींचा तपास चालू
आहे .

(३) ववलींब झालेला नाही.
-----------------
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राज्यातील महानगरपाशलिा, नगरपाशलिा ि नगरपांचायतीच्या
आराखडयाांची पुनप्राशसध्दी िरण्याबाबत
(६८)

*

३८२१७ श्री.गोवपकिशन बाजोरीया : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

राज्यातील

२७

महानगरपाशलका,

२३६

नगरपाशलका

व

१२५ नगरपींचायतीच्या बहुताींि ववकास आराखडयाींची पन
ु प्रणशसध्दी करण्यात
आलेली नाही, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर ववकास आराखडयाींची पन
ु प्रणशसध्दी झाली नसल्यामळ
ु े
राज्यातील महानगरपाशलका व नगरपाशलका याींचा ववकास प्रलींब्रबत आहे , हे ही
खरे आहे काय,

(३) असल्यास, ववकास आराखडे तयार करताना स्थाननक नगरसेवकाींना

ववश्वासात घेण्यात येत नसन
ू अनेक नगरपाशलका व महानगरपाशलकाींच्या
हद्दवाढीचे प्रस्ताव ही प्रलींब्रबत आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करून कोणती कायणवाही केली
वा करण्यात येत आहे,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.दे िेंर फडणिीस : (१) हे खरे नाही, महाराषर प्रादे शिक ननयोिन व नगर

रचना अधधननयम, १९६६ चे तरतद
ु ी नस
ु ार ववकास योिना मींिूर होवन
ू ज्या

ददनाींकास अींमलात आली असेल त्या ददनाींकापासन
ू २० वर्षाणत ननदान एकदा
ननयोिन प्राधधकरणास आवश्यक असल्यास अथवा िासनाच्या ननदे िानस
ु ार
त्याींच्या कायणक्ेत्रातील क्ेत्राचे नव्याने सवेक्ण केल्यानींतर व ववदयमान िमीन
वापर नकािा तयार केल्यानींतर ववकास योिनेची फेर तपासणी ननयोिन
प्राधधकरण करु िकते.

राज्यात २७ मनपा, २३६ नगरपाशलका व १२५ नगरपींचायती आहे त.

यापैकी १६ नगरपाशलका व १२० नगरपींचायती नव्याने सन २०१३-२०१६ या

काळात स्थापन झालेल्या आहे त त्यामळ
ु े त्याींच्या ववकास योिना अद्याप
तयार व्हावयाच्या आहे त. मींिरू ववकास योिनाींपक
ै ी ०५ महानगरपाशलका,

८२ नगरपाशलका व ३ नगरपींचायती अिा एकूण ९० ववकास योिना मींिूर
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होवन
२० वर्षांचा कालावधी झालेला आहे . या ववकास योिना मींिरू
ू
झाल्यानींतर

२०

वर्षाणच्या

आत

सध
ु ाररत

करण्याची

िबाबदारी

सींबधीं धत

ननयोिन प्राधधकरणाची आहे . याबाबत नगरववकास ववभागाकडून पाठपरु ावा
करण्यात येत आहे .
(२) नाही.

सध
ु ाररत ववकास योिना प्रशसध्द

होवन
मींिूर
ू

होईपयंत मींिूर

असलेली ववदयमान ववकास योिना अींमलात असते त्यामळ
ु े ववकास योिना
सध
ु ाररत न केल्यामळ
ु े ववकास प्रलींब्रबत आहे असे म्हणता येणार नाही.
(३)

व

(४)

अधधननयमातील

ववकास

आराखडे

कलम-२६

च्या

तयार

करण्यात

तरतद
ू ीनस
ु ार

आल्यानींतर

सींबधीं धत

उक्त

ननयोिन

प्राधधकरणाच्या सवणसाधारण सभेच्या मान्यतेने प्रशसध्द करण्यात येऊन पढ
ु ील
कायणवाही करण्यात येत.े

तसेच िासनस्तरावर १८ नगरपाशलकांमहानगरपाशलकाींचे हद्दवाढीचे

प्रस्ताव कायणवाहीमध्ये आहेत.
(५) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

विधान भिन :
मुांबई.

डॉ. अनांत िळसे
प्रधान सधचि,

महाराष्ट्र विधानपररषद

______________________________________________________
मुद्रणपूवण सवण प्रकक्रया महाराषर ववधानमींडळ सधचवालयाच्या सींगणक यींत्रणेवर करण्यात आली आहे .
मुद्रण: िासकीय मध्यवती मुद्रणालय, मुींबई.

