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

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
बध
ु िार, हदनाांि २८ माचच, २०१८ / चैत्र ७, १९४० (शिे)
(१)

मख्
ु यमांत्री

(३)

िामगार, भि
ू ां प पन
ु िचसन, िौशल्य वििास,

(२)

गह
ृ ननमाचण मांत्री

याांचे प्रभारी विभाग

माजी सैननिाांचे िल्याण मांत्री

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

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ६४
-------------------------------------

िल्याण-डोंबबिली महानगरपाललिा क्षेत्रातील वििास िामाांमध्ये
बाधधत झालेल्या नागररिाांचे पुनिचसन िरण्याबाबत
(१)

*

३८०९३ श्री.जगन्नाथ लशांदे, श्री.किरण पािसिर, श्री.धनांजय मड
ुां ,े

अॅड.ननरां जन

डािखरे ,

श्री.आनांद

ठािूर,

श्री.नरें द्र

मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

पाटील :

सन्माननीय

(१) कल्याण-डोंबिवली महानगरपाललका हद्दीतील िी.एस.य.ु पी. प्रकल्पाींतगगतत
तयार असलेल्या सदननकाींमध्ये िी.एस.य.ु पी. लाभार्थयाांच्या पन
ु वगतसनानींतर

ररक्त सदननकाींमध्ये महानगरपाललका क्षेत्रातील ववववध ववकास कामाींमध्ये

िाधधत झालेल्या नागररकाींचे पन
ु वगतसन करण्यािाितचा ठराव महापाललकेच्या

महासभेने सभा क्र. ४ ववषय क्र. तहकुिी सच
ू ना, ठराव क्र. ३५ अन्वये
ददनाींक १६ ऑगस््, २०१७ रोजी वा त्यासम
ु ारास पाररत केला आहे , हे खरे
आहे काय,
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(२) असल्यास, सदरहू ठरावाच्या अनष
ीं ाने आयक्
ु ग
ु त, कल्याण-डोंबिवली
महानगरपाललका याींनी अनतररक्त मख्
ु य सधचव, गह
ृ ननमागतण याींना ददनाींक
३० ऑक््ोिर, २०१७ रोजी वा त्यासम
ु ारास व उपाध्यक्ष तथा मख्
ु य कायगतकारी

अधधकारी, महाराषर गह
ींु ई याींना ददनाींक
ृ ननमागतण व क्षेत्र ववकास प्राधधकरण, मि

१४ नोव्हें िर, २०१७ रोजी वा त्यासम
ु ारास सववस्तर ननवेदन सादर करून
महापाललकेच्या महासभेच्या प्रश्न भाग-१ मधील ठरावानस
ु ार िी.एस.य.ु पी.

योजनेतील ररक्त सदननका प्रकल्प िाधधताींसाठी व सींक्रमण लिबिरासाठी

वापरण्यास िासनस्तरावर परवानगी लमळण्यासाठी ववनींती केली आहे , हे ही
खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदरहू ननवेदनाच्या अनष
ीं ाने परवानगी दे ण्यािाित िासनाने
ु ग
कोणती कायगतवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री.दे िेंद्र फडणिीस : (१) व (२) हे खरे आहे .
(३)

स्थाननक

लोकप्रनतननधीींच्या

ववनींतीवरून

कल्याण-डोंबिवली

महानगरपाललकेंतगगतत धोकादायक इमारतीतील ७२ कु्ुींिाींना िी.एस.य.ु पी. तील
ररक्त सदननका तात्परु त्या स्वरूपात वापरण्यास परवानगी दे ण्यात आलेली आहे .
तसेच

यािाित

धोरणात्मक

ववभागाच्या ववचाराधीन आहे .
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

ननणगतय

घेण्याची

िाि

गह
ृ ननमागतण

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

राज्यातील एम.सी.व्ही.सी. शाळाांमधील
लशक्षिाांना मानधन दे ण्याबाबत
(२)

*

३९१०३ श्री.पररणय फुिे : सन्माननीय िौशल्य वििास ि उद्योजिता

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यातील एम.सी.व्ही.सी. मधील पद भरतीमध्ये ५० ्क्के भरतीची अ्
घातल्याने ज्या िाळे त एक पद आहे नतथे पद भरती करण्यास िासन
परवानगी

दे त

नसल्याचे

माहे

ननदिगतनास आले, हे खरे आहे काय,

सप््ें िर,

२०१७

मध्ये

वा

त्यादरम्यान
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(२) असल्यास, एक पद असलेल्या िाळाींमधील सवगत पदे ररक्त आहे त, हे ही
खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त िाळाींमधील लिक्षक कोणतेही मानधन न घेता मागील
दोन वषाांपासन
ू ज्ञानदानाचे कायगत करीत आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन एम.सी.व्ही.सी.
िाळाींमधील लिक्षकाींना मानधन दे ण्यािाित कोणती कायगतवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री.सांभाजी

पाटील-ननलांगि
े र

:

(१)

व्यवसाय

लिक्षण

व

प्रलिक्षण

सींचालनालयाींतगगतत +२ स्तरावरील ककमान कौिल्यावर आधाररत व्यवसाय
अभ्यासक्रमाकररता एक पण
गत ेळ लिक्षक तसेच पण
गत ळ
े लिक्षक (प्रात्यक्षक्षक)
ू व
ू व

असे दोन लिक्षक कायगतरत असतात. जर दोन्ही पदे ररक्त झाल्यास ५०% च्या
भरती अ्ीनस
ु ार लिक्षकाचे पद भरले जाते.
ववत्त

ववभाग

िासन

ननणगतय

क्र.सींकीणगत-२०१५/प्र.क्र.४१/अथगत-१,

ददनाींक २५/०५/२०१७ अन्वये जे प्रिासकीय ववभाग सेवाथगत/िालाथगत प्रणालीतील

त्र्
ु ी दरु करुन आकृनतिींध नव्याने अींनतम करुन घेतील त्याच ववभागाींना
ववत्त

ववभाग

िासन

ननणगतय

क्र.सींकीणगत-२०१५/प्र.क्र.४१/अथगत-१,ददनाींक

०२/०६/२०१५ च्या िासन ननणगतयानस
ु ार पदभरतीस मभ
ु ा आहे . व्यवसाय

लिक्षण व प्रलिक्षण सींचालनालयातींगत
गत +२ स्तरावरील ककमान कौिल्य

आधाररत व्यवसाय अभ्यासक्रमाच्या अनद
ु ाननत सींस्थाींचा आकृनतिींध अद्यावप
नव्याने अींनतम झाला नसल्यामळ
ु े पदभरतीस परवानगी दे ण्यात आलेली
नाही.

(२) उच्च माध्यलमक व्यवसाय अभ्यासक्रमाींतगगतत (एम.सी.व्ही.सी.) एक पद
असलेल्या िाळा नाहीत.

(३), (४) व (५) प्रश्न उद्भवत नाही.
-----------------
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म्हाडाच्या दललत िस्ती सुधार योजनेच्या
िामात गैरव्यिहार झाल्याबाबत

(३)

*

३८६४१ श्री.विजय ऊफच भाई धगरिर, श्री.प्रविण दरे िर, श्री.रामननिास

लसांह, श्रीमती स्स्मता िाघ : सन्माननीय गह
ु ील गोष्ीींचा
ृ ननमाचण मांत्री पढ
खुलासा करतील काय :(१)

रमािाई

नगर,

घा्कोपर

येथे

दललत

वस्ती

सध
ु ार

योजनेंतगगतत

५०० िौचालये उभारण्याचे उदद्दष् म्हाडातर्फे ठरववण्यात आले होते परीं त,ु

प्रत्यक्षात ३१८ िौचालये मींडळाने उभारली असल्याचे माहे जानेवारी, २०१८
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदिगतनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या िौचालय ननलमगततीच्या कामात मोठा गैरव्यवहार झाला
असल्याचा ठपका भारताचे ननयींत्रक व महालेखापरीक्षक (कॅग) याींच्या सन
२०१३ च्या अहवालात म्ह्ले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याचिरोिर उभारण्यात आलेल्या िौचालयाची कामे वाढल्याने

सम
ु ारे २०० को्ी रुपये अनतररक्त खचगत झाल्याचे कॅगने अहवालात म्ह्ले
आहे, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, राज्य िासनाने म्हाडाच्या झोपडपट्टी सध
ु ार मींडळातील
सींिधीं धत अधधकाऱयाींची चौकिी करण्याचे आदे ि ददले होते, हे ही खरे आहे
काय,

(५) असल्यास, सदर चौकिी अहवाल िासनास प्राप्त झाला आहे काय, त्यात

काय आढळून आले व तद्नस
ु ार गैरव्यवहाराप्रकरणी दोषी अधधकारी व
कमगतचाऱयाींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(६) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?

श्री.प्रिाश महे ता : (१), (२), (३), (४) व (५) मख्
ु य अधधकारी, झोपडपट्टी
सध
ु ार मींडळाच्या अहवालानस
ु ार रमािाई नगर, कामराज नगर, घा्कोपर (पव
ू )गत

येथे ववववध दठकाणी ५१० िौचालये िाींधण्याचे ठरववण्यात आले होते.

जागेच्या उपलब्धतेनस
ु ार ५१० िौचालयापैकी ३१५ िौचालयाींचे काम पण
ू गत
करण्यात आलेले आहे, यािाित भारताचे ननयींत्रक व महालेखापरीक्षक याींच्या

सन २०१२-१३ च्या सामान्य आणण सामाजजक क्षेत्र अहवालात आक्षेप नमद
ू
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करण्यात आले आहे . ५१० िौचालये िाींधण्याचा प्रस्तावास रुपये ५ को्ी

१० लक्ष इतक्या रकमेस ताींबत्रक मींजूरी दे ण्यात आली होती, असे म्हाडाने

कळववले आहे . महालेखापररक्षकाींच्या अहवालात, उपरोक्त वस्तीत तद्नींतर
िाींधलेल्या ३८ िौचालयाचे काम पदहल्या कामािरोिर सींलग्न केले असते तर

रुपये २३.३९ लाख इतकी िचत झाली असती, असे नमद
ू केले होते व
त्यानष
ीं ाने
ु ग

लोकलेखा सलमतीने

त्याींच्या

२४

व्या अहवालात कामाच्या

कायागतन्वयाचे अयोग्य ननयोजन झाल्यािद्दल या प्रकरणी सखोल चौकिी
करण्याचे ननदे ि ददले होते.

भारताचे ननयींत्रक व महालेखापररक्षक याींच्या सन २०१२-१३ च्या लेखा

पररक्षण अहवालात तसेच लोकलेखा सलमतीच्या लिर्फारसीनस
ु ार िासन पत्र,

ददनाींक १६/१२/२०१७ अन्वये मख्
ु य कायगतकारी अधधकारी, झोपडपट्टी पन
ु वगतसन

प्राधधकरण याींच्यामार्फगतत सदर प्रकरणी चौकिी ३ मदहन्यात पण
ू गत करण्यात
यावी व त्या सींिधीं धचा ववस्तत
अहवाल व यात काही गैरप्रकार वा
ृ

अननयलमतता आढळल्यास दोषीींवर कारवाई करण्याचे िासनाचे ननदे ि आहे त.
या प्रकरणी अहवाल अद्याप प्राप्त झालेला नाही.
(६) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

महािीर पटिा डेव्हलपसच अॅण्ड िांस्र्शन प्रा.लल.
िांपनीने सभासदाांची फसिणूि िेल्याबाबत
(४)

*

३८३२१ प्रा.जोगेन्द्र ििाडे, श्री.जयांत पाटील, श्री.जगन्नाथ लशांदे,

अॅड.ननरां जन डािखरे , श्री.किरण पािसिर, अॅड.राहुल नािेिर : सन्माननीय
मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) खारिाव (ता.लभवींडी, जज.ठाणे) या भागात महावीर प्वा डेव्हलपसगत अॅण्ड
कींस्रक्िन प्रा.लल. कींपनीने भव्य गह
ृ प्रकल्पाची घोषणा करुन महामागागतलगत
तसेच रे ल्वे स्थानकाींवर जादहरातिाजी करुन स्वस्त घराींचे आश्वासन दे ऊन

सन २०१० पासन
ू घराींची नोंदणी करुनही गह
ू गत
ृ प्रकल्पाचे ५% ही काम पण
झाले नसल्याची िाि माहे नोव्हें िर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदिगतनास
आली आहे, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, याप्रकरणी नोंदणी केलेल्या सभासदाींनी घराींचा तािा लमळत
नसल्याने कींपनीच्या सींचालकाींववरुध्द ठाणे ग्रामीण पोलीस स्थानकात तक्रार

दाखल करुन मा.मख्
ु यमींत्री तसेच मा.गह
ृ ननमागतण मींत्री याींचेकडे माहे नोव्हें िर,

२०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान लेखी ननवेदनाद्वारे तक्रार दाखल केली आहे ,
हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त तक्रार व ननवेदनाच्या अनष
ीं ाने सदर कींपनीच्या
ु ग

सींचालकाींववरुध्द कारवाई करण्यािाित तसेच नोंदणी केलेल्या सभासदाींना
त्याींचे घर अथवा व्याजासह पैसे परत लमळण्याकररता िासनाने कोणती
कायगतवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

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

प्रस्तत
प्रकरणी मा.मख्
ु
ु यमींत्री तसेच मा.गह
ृ ननमागतण मींत्री याींचेकडे

अनक्र
ु मे ददनाींक १३/०९/२०१७ व ददनाींक १४/०९/२०१७ च्या लेखी ननवेदनाद्वारे
तक्रार दाखल केली आहे .

(३) श्री.महावीर प्वा डेव्हलपसगत ॲण्ड कींस्रक्िन प्रा.लल. कींपनीचे सींचालक व

इतर लोकाींववरुध्द लभवींडी ता. पोलीस स््े िन, ठाणे ग्रामीण येथे ग.ु र.क्र.

२०४/२०१७ भा.दीं .वव. कलम ४२०, ४०६, ४६५, ४६७, ४६८, ४७१ सह महाराषर
मालकी हक्काच्या सदननका अधधननयम सन १९६३ चे कलम ३(अ), ८(अे),
१३ अन्वये गन्ु हा दाखल करण्यात आला आहे .

सदर गन्
ु ्यात ४ आरोपीींना अ्क करण्यात आली असन
ू , त्यापैकी

२ मख्
ु य आरोपीववरुध्द मा.न्यायालयात दोषारोपपत्र सादर करण्यात आलेले

आहे . अ्क २ आरोपीींचे सवगत िँक खाती सील करण्यात आले असन
ू या
गन्
ु ्यात ननषपन्न झालेली ६० एकर जमीन ताब्यात घेण्याची कायदे िीर
कायगतवाही सरु
ु आहे .

(४) प्रश्न उद्भवत नाही.
-----------------
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गोखखिरे (ता.िसई, स्ज.पालघर) येथील आहदिासीांच्या
(५)

*

जागेिर इमारती उभारल्या जात असल्याबाबत
३७८३६ श्री.हे मत
ां टिले, श्री.विक्रम िाळे , श्री.नरें द्र पाटील, श्री.किरण

पािसिर, श्री.आनांद ठािूर, अॅड.राहुल नािेिर, श्रीमती विद्या चव्हाण,
श्री.सनु नल तटिरे , श्री.धनांजय मड
ुां ,े श्री.जयिांतराि जाधि, अॅड.ननरां जन
डािखरे , श्री.अमरलसांह पांडडत, श्री.जगन्नाथ लशांदे, श्री.ख्िाजा बेग, अॅड.जयदे ि
गायििाड : सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) गोणखवरे (ता.वसई, जज.पालघर) येथील आददवासीींची मालकी असलेल्या

सव्हे क्र. १२७ दहस्सा नीं. ३ व १(पै)अ या जागेवर १० ते १२ अनधधकृत
िहुमजली इमारती कोणतीही परवानगी न घेता उभारल्या जात आहे त, हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, यािाित सामाजजक कायगतकते श्री.जजतेंद्र लिींदे याींनी आयक्
ु त,

वसई-ववरार महानगरपाललका याींच्याकडे माहे नोव्हें िर, २०१७ मध्ये वा
त्यादरम्यान लेखी तक्रार करुन आददवासीींची जागा मोकळी करण्यािाित
मागणी केली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, यासींदभागतत आयक्
ु त, वसई-ववरार महानगरपाललका याींच्याकडून
कोणतीही कायगतवाही करण्यात आलेली नाही, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करून कोणती कायगतवाही केली
वा करण्यात येत आहे,

(५) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री.दे िेंद्र फडणिीस : (१) सव्हे क्र. १२७ दहस्सा नीं. ३ व १ (पै) अ वर एकूण
६ पण
ू गत इमारती (G+४ च्या चार इमारती, G+३ ची एक इमारत व G+१ ची

एक इमारत) व एका इमारतीच्या जप्लींथचे अनधधकृत िाींधकाम केल्याचे
ननदिगतनास आले आहे, ही वस्तजु स्थती आहे .
(२) खरे आहे .

श्री.जजतें द्र लिींदे याींनी आयक्
ु त, वसई-ववरार िहर महानगरपाललका

याींचेकडे सदर अनधधकृत िाींधकामाववरुध्द कारवाई करुन व्यावसानयकाींवर
महाराषर प्रादे लिक नगररचना (MRTP) कायद्याींतगगतत गन्
ु हा दाखल करुन
नागरीकाींचे नक
ु सान ्ाळावे अिा स्वरूपाचा तक्रार अजगत ददनाींक ०५/१०/२०१७
रोजी केला आहे .
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(३) वसई-ववरार िहर महानगरपाललकेने सदर िाींधकामाचे ववकासकाववरुध्द

महाराषर प्रादे लिक नगररचना अधधननयमाच्या कलम ५२, ५३, ५४ अन्वये
नो्ीस दे ऊन ददनाींक २०/०५/२०१६ अन्वये गन्ु हा दाखल केला आहे .

तसेच वसई-ववरार िहर महानगरपाललकेमार्फगतत ददनाींक १९/१२/२०१६

रोजी G+३ इमारतीच्या एका ववींगवर ननषकासनाची कारवाई करण्यात आली.

सदर प्रकरणी ववकासकाने वसई-ववरार िहर महानगरपाललकेच्या

ववरोधात ददवाणी न्यायालय, वररषठ स्तर, वसई येथे केलेल्या दाव्यामध्ये
उक्त

अनधधकृत

िाींधकामावर

ननषकासनाची

कारवाई

सींदभागतत

३०/११/२०१५ रोजी सींिधीं धत न्यायालयाने मनाई हुकूम ददला आहे .
सदर मनाई हुकूम उठववण्याचे प्रयत्न वसई ववरार
महानगरपाललकेमार्फगतत करण्यात येत आहे त.
(४) व (५) प्रश्न उद्भवत नाही.

ददनाींक
िहर

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

राज्यात िायचरत असलेल्या मायक्रो फायनान्स िांपन्या
बेिायदे शीपणे िजच िाटप िरीत असल्याबाबत

(६)

*

३८४२१ श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.अशोि ऊफच भाई जगताप, आकिच.अनांत

गाडगीळ, श्री.सांजय दत्त, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.शरद रणवपसे, श्री.सभ
ु ाष
झाांबड, श्रीमती हुस्नबानू खललफे : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३४०२९ ला हदनाांि
९ ऑगस्ट, २०१७ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय मख्
ु यमांत्री
पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यात कायगतरत असलेल्या िहुताींि मायक्रो र्फायनान्स कींपन्यानी अनेक
कजगतदाराींस िेकायदे िीपणे कजागतचे वा्प केले असन
ू या कींपन्याच्या वसल
ु ी

ठे केदाराींनी सध्या अिा प्रकारच्या कजगत वसल
ु ीसाठी ववववध गैरमागागतचा वापर
सरु
ु केला असल्याचे माहे जानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदिगतनास
आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, कजागतच्या वसल
ु ीसाठी िहुताींि र्फायनान्स कींपन्यानी ग्रामीण
भागातील मदहला िचतग्ाींना लक्ष्य केले असल्याने कजागतच्या तगादामळ
ु े
कजगतदार व वसल
ु ीदार याींच्यामध्ये वाद सरु
ु असल्याने ग्रामीण भागातील
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मदहलाींमध्ये असलेला सामाजजक एकोपा यामळ
ु े नष् होत असल्याने उक्त

प्रकरणी िासनाने चौकिी करून दोषीींववरुध्द कोणती कारवाई केली वा
करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री.दे िेंद्र फडणिीस : (१) व (२) राज्यात कायगतरत असलेल्या िहुताींि
मायक्रोर्फायनान्स कींपन्याींनी अनेक कजगतदारास िेकायदे िीरपणे कजागतचे वा्प
केले असन
ू या कींपन्याच्या वसल
ु ी ठे केदाराींनी सध्या अिा प्रकारच्या कजगत

वसल
ु ीसाठी ववववध गैरमागागतचा वापर सरू
ु केला असल्याचे माहे जानेवारी,
२०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदिगतनास आलेले नाही. तथावप, यापव
ु ी
राज्यातील

मायक्रोर्फायनान्स

कींपन्यासींदभागतत

ठाण्यामध्ये एकूण ०६ गन्ु हे दाखल आहे त.
चौकिी

राज्यामध्ये

ववववध

पोलीस

राज्यातील मायक्रोर्फायनान्स कींपन्याींच्या ववनातारण कजगत वा्पािाित
करण्यासाठी

गहृ

ववभाग

िासन

ननणगतय

क्रमाींक

लवेस-ु

सलमतीची

स्थापना

१२१६/प्र.क्र.४/लिकाना/पोल-१३, ददनाींक १२ एवप्रल, २०१७ अन्वये ववभागीय
आयक्
ु त,

नागपरू

याींच्या

अध्यक्षतेखाली

प्रिासकीय

करण्यात आली असन
ू सदर प्रिासकीय सलमतीचे चौकिी अहवालाचे काम

अींनतम ्प्प्यात आहे . तसेच, राज्यातील काही लघु ववत्तीय सींस्था लोकाींना

ददलेले कजगत वसल
ु ी करताना लोकाींना धाकदप्िा करणे, धमक्या दे णे, ददलेले
कजगत जिरदस्ती वसल
करणे (Coercive methods) असे प्रकार करत
ु

असतील तर अिा लघु ववत्तीय सींस्थाववरूध्द कायदे िीर कारवाई करणेिाित
सवगत ववभागीय आयक्
ु त आणण पोलीस महासींचालक, महाराषर राज्य, मि
ुीं ई
याींना िासनाचे ददनाींक १३ एवप्रल, २०१७ चे पत्रान्वये कळववण्यात आले आहे .
(३) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

10

भारतरत्न डॉ.बाबासाहे ब आांबेडिर याांचे मुांबई येथील
आांतरराष्ट्रीय स्मारिाबाबत

(७)

*

३८१२३ श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊफच भाई

जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर, डॉ.अपि
ू च हहरे , प्रा.अननल सोले, आकिच.अनांत

गाडगीळ, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.हररलसांग राठोड, श्रीमती हुस्नबानू खललफे,
श्री.जनादच न चाांदरू िर, डॉ.सुधीर ताांब,े श्री.सभ
ु ाष झाांबड, श्री.अमरनाथ राजूरिर,

प्रा.जोगेन्द्र ििाडे, श्री.सतेज ऊफच बांटी पाटील, श्री.मोहनराि िदम, श्री.धनांजय
मड
ांु ,े श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.हे मत
ां टिले, श्री.अमरलसांह पांडडत, श्री.सनतश

चव्हाण, अॅड.ननरां जन डािखरे , श्रीमती विद्या चव्हाण : सन्माननीय मख्
ु यमांत्री
पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) दादर (मि
ुीं ई) येथील इींद ू लमलच्या जागेवर भारतरत्न डॉ.िािासाहे ि

आींिेडकर याींच्या आींतरराषरीय दजागतच्या भव्य स्मारकाच्या रुपये ६०० को्ी
इतक्या

अींदाजजत

रकमेच्या

प्रस्तावास

मि
ींु ई

महानगर

प्रदे ि

प्राधधकरणाने प्रिासकीय मान्यता ददली आहे, हे खरे आहे काय,

ववकास

(२) असल्यास, सदर स्मारकाच्या िाींधकामाकररता रचना व िाींधणी या
तत्वावर ननववदा मागववण्यात आल्या आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त स्मारक उभारण्यासींिध
ीं ीची ननववदा प्रकक्रया पण
ू गत झाली
आहे काय व सय
ु ोग्य कींत्रा्दारास िाींधकामाचे काम सप
ु द
ू गत करण्यात आले
आहे, हे ही खरे आहे काय,

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

आढळून आले व तद्नस
ु ार स्मारकाचे िाींधकामािाित कोणती कायगतवाही केली
वा करण्यात येत आहे,

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

सदर स्मारकाच्या िाींधकामासाठी रक्कम रुपये ७६३.०५ को्ी इतक्या

अींदाजजत रक्कमेस सध
ु ाररत प्रिासकीय मान्यता ददलेली आहे .
(२) होय.
(३) होय.
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ददनाींक ०९/०२/२०१८ रोजी कायागतरींभ आदे ि दे णेत आलेले आहे त.

प्रत्यक्ष कामास सरु
ु वात झालेली आहे .
(४) व (५) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

राज्यातील जेष्ट्ठ नागररिाांच्या सरु क्षेबाबत
(८)

*

३७८१८ श्री.सतेज ऊफच बांटी पाटील, श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपसे :

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

(१) केंद्र िासनाच्या गह
ृ खात्याने जाहीर केलेल्या (क्राईम इन-२०१६) या

अहवालानस
ु ार दे िात जेषठ नागररकाींवरील गन्ु हयात महाराषर राज्यामध्ये

लक्षणीय वाढ झाली असन
गत वषागतत जेषठ नागररकाींिाित ४ हजार
ू
६९४ गन्
ु हे दाखल झाले आहेत, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, राज्यातील जेषठ नागररकाींच्या सरु क्षेसाठी िासनाने कोणती
कायगतवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?
दे िेंद्र फडणिीस : (१) सन २०१६ मध्ये महाराषरात ज्येषठ नागररकाींिाित
४ हजार ६९४ गन्
ु हे दाखल झाले आहे .

(२) ज्येषठ नागररकाींच्या सरु क्षक्षततेिाित वविेष पोलीस महाननरीक्षक (का. व स.ु )
याींचे

स्तरावरुन

पररपत्रकान्वये

ददनाींक

ज्येषठ

२८/०१/२०१३

नागररकाींच्या

व

ददनाींक

सरु क्षेिाित

१६/१०/२०१५

काळजी

च्या

घेण्यािाित

करावयाच्या कायगतवाहीिाित सच
ू ना ननगगतलमत करण्यात आल्या आहे त.
(३) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

राज्यात ररयल इस्टे ट िांपन्या स्िस्त दरात भूखड
ां ाचे आलमष दाखन
ू
सामान्य जनतेची फसिणूि िरीत असल्याबाबत

(९)

*

३९१८३ श्री.प्रिाश गजलभये, अॅड.अननल परब : सन्माननीय गह
ृ ननमाचण

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-
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(१) राज्यात सदननका, भख
ू ींड, इमारत ककीं वा स्थावर सींपदा प्रकल्पाच्या
ननलमगतती तसेच ववक्री

व्यवहारात पारदिगतकता यावी तसेच

यासींिध
ीं ीच्या

तक्रारीचे जलदगतीने ननवारण करता यावे यासाठी िासनाने स्थापन केलेल्या

महाराषर ररयल इस््े ् ननयामक प्राधधकरण (महारे रा) चे कामकाज सरु
ु
झाल्यानींतरही िाींधकाम व्यावसानयकाींकडून ग्राहकाींची र्फसवणूक करण्याच्या
घ्ना घडत असन
ू अिा तक्रारीमध्ये वाढ झाली असल्याचे माहे जानेवारी,
२०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदिगतनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, ररयल इस््े ् कींपन्याींनी स्वस्त दरात भख
ू ींडाचे आलमष दाखून
सामान्य व गोरगरीि जनतेची करोडो रुपयाींची र्फसवणक
केली असल्याची
ू
िाि ननदिगतनास आली आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, त्यात काय
आढळून आले व तद्नस
ु ार कोणती कायगतवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?

श्री.प्रिाश महे ता : (१), (२) व (३) हे खरे नाही.

महारे रा ककीं वा िासनाकडे अिा स्वरुपाच्या कोणत्याही तक्रारी प्राप्त

झालेल्या नाहीत.

(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

िल्याण-डोंबबिली महानगरपाललिेचे िर ननधाचरि ि
सांिलि याांनी िेलेल्या गैरव्यिहाराबाबत
(१०)

*

३७८९३ अॅड.अननल परब : सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :-

(१) कर ननधागतरक व सींकलक श्री.अननल हरीभाऊ लाड याींनी अनतररक्त
आयक्
ु त याींचे हरकती नींतर वररषठाची मींजूरी नसताना तसेच महाराषर

महानगरपाललका अधधननयमात तरतद
ु नसताींना तसेच अधधकार नसताींना
ववकासकाींिी
त्यादरम्यान

अथगतपण
ू गत
स्वतः

व्यवहार
च्या

करुन

माहे

अधधकारात

जानेवारी,

“ना-हरकत”

२०१६

मध्ये

दाखले

वा

दे ऊन

कल्याण-डोंबिवली महानगरपाललकेचे को्यवधी रुपयाचे नक
ु सान केल्याचे माहे
मे, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदिगतनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, कर ननधागतरक व सींकलक श्री.लाड याींनी ददलेल्या १९ ना-हरकत
दाखल्यापो्ी एकूण रक्कम रुपये २.६१ को्ी वसल
झाले असन
या
ू
ू

१९ मालमत्तापो्ी सन २०१४-१५ चे थकीत मालमत्ता कर रुपये १.१५ को्ी
व सन २०१५-१६ चे रुपये ५.०३ को्ी व दीं ड रुपये ०.६१ को्ी असे एकूण
रुपये ६.८३ को्ी मालमत्ता कर वसल
ु होणे िाकी आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, अधधननयमाींतील तरतद
ू ीिी ववसींगत असलेले ना-हरकत दाखले
ददल्याने मालमत्ता कर वसल
ु ीवर प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्षपणे पररणाम होत असन
ू
थकीत रक्कम ही थकीतच राहण्याची िक्यता वतगतववली जात आहे , हे ही खरे
आहे काय,
(४)

असल्यास,

उपरोक्त

गैरव्यवहाराची

िासनाने

व्यक्तीींवर काय कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,

चौकिी

करुन

दोषी

(५) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?

श्री.दे िेंद्र फडणिीस : (१) मालमत्ता कर थकिाकी नसल्यािाितचा दाखला

दे ण्याचे अधधकार सींगणकीय प्रणालीनस
ु ार कर ननधागतरक व सींकलक याींना
आहे त.

तथावप, तत्कालीन कर ननधागतरक व सींकलक याींनी मालमत्ता कराची

सींपण
ू गत वसल
ू ी नसताना वररषठाींच्या मान्यतेववना एकूण १९ जमीन लमळकत
धारकाींना ना-हरकत दाखले ददले, ही वस्तजु स्थती आहे .

(२) व (३) उपरोक्त नमद
ू १९ ना-हरकत दाखले दे ताना मालमत्ता कराची
एकूण रूपये ६.०४ को्ी इतकी रक्कम थकीत होती, ही वस्तजु स्थती आहे .

सदर रुपये ६.०४ को्ी रक्कमेपक
ै ी रुपये ४.१२ को्ी माचगत, २०१६

पयांत वसल
ू करण्यात आले आहे त.

तद्नींतर उवगतरीत रुपये १.९२ को्ी इतकी लिल्लक रक्कम व्याजासह

वसल
ू करण्यात आली असन
ू ती रुपये २.३७ को्ी इतकी आहे .

(४) सदर प्रकरणी चौकिी करुन त्यािाितचा अहवाल िासनास १० ददवसात

सादर करण्याचे आयक्
ु त, कल्याण-डोंबिवली महानगरपाललका याींना ननदे ि
दे ण्यात आलेले आहे त.

(५) प्रश्न उद्भवत नाही.

-----------------
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लशिसाई गह
ृ ननमाचण सांस्थेने झोपडपट्टी पुनविचिास प्राधधिरणािडे
हदलेल्या तक्रार अजाचबाबत

(११)

*

३८९०५ श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.हे मत
ां टिले, श्री.धनांजय मड
ुां ,े

श्री.किरण पािसिर, श्री.नरें द्र पाटील, श्री.आनांद ठािूर, अॅड.राहुल नािेिर :
सन्माननीय गह
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :ृ ननमाचण मांत्री पढ

(१) िह
ुीं ई मधील जजजामाता रदहवािी सींघ (रजज) आझादनगर अींधेरी
ृ न्मि
(पव
ू )गत

याींनी

लिवसाई

गह
ृ ननमागतण

सींस्थेच्या

प्रारुप

पररलिष्-२

च्या

मान्यतेसि
ीं ध
ीं ी हरकत असल्यािाितचा तक्रार अजगत ददनाींक २ जानेवारी, २०१८
रोजी

वा

त्यासम
ु ारास

मख्
ु य

कायगतकारी

अधधकारी,

प्राधधकरण याींना ददला आहे, हे खरे आहे काय,

झोपडपट्टी

पन
ु वगतसन

(२) असल्यास, उक्त अजागततील तक्रारीींचे स्वरुप काय आहे,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करून कोणती कायगतवाही केली
वा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री.प्रिाश

महे ता

:

(१)

"जजजामाता

रदहवािी

सींघ"

या

नावाने

उपजजल्हाधधकारी (अनत/ननषका) तथा सक्षम प्राधधकारी, अींधेरी-१ याींना सदर
ननवेदन अग्रेवषत असन
ू ननवेदनाची प्रत अप्पर जजल्हाधधकारी (अनत/ननषका)

पजश्चम उपनगरे व मख्
ु य कायगतकारी अधधकारी, झोपडपट्टी पन
ु वगतसन प्राधधकरण
याींना दे ण्यात आलेली ददसन
ू येत.े

(२) सदर तक्रार अजाांन्वये "जजजामाता रदहवािी सींघ" याींनी ननयोजजत
लिवसाई गह
ृ ननमागतण सींस्थेच्या प्रारुप पररलिष्-२ च्या सींदभागतत काही आक्षेप

उपजस्थत केले आहे त. स्थाननक झोपडीधारकाींची सावगतजननक सभा न घेणे,

ववकासकाला ७०% झोपडीधारकाींची सींमती न घेणे, योजनेत सरु
ु असलेल्या
गैरव्यवहार
भख
ू ींडाच्या

व

भ्रष्ाचारासींदभागतत,

ननयोजजत

हद्दीत

सदर

तर्फावत

योजनेत

समाववष्

असल्यािाित,

सदर

असलेल्या

सींस्थेच्या

पररलिष्-२ मध्ये अनधधकृत झोपडीधारकाींचा समावेि करण्यात आल्यािाित
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तसेच मख्
ु य कायगतकारी अधधकारी, झोपडपट्टी पन
ु वगतसन प्राधधकरण याींच्याकडे
चालु असलेल्या सन
ु ावणीचा ननकाल जादहर होईपयांत पररलिष्-२ पाररत

करण्यास स्थधगती दे ण्यािाित सदर तक्रार अजागतन्वये ववनींती करण्यात आली
आहे .

(३) सदर तक्रार अजगत पढ
ु ील कायगतवाहीसाठी उपजजल्हाधधकारी (अनत/ननषका)
तथा सक्षम प्राधधकारी, अींधेरी-१ याींचेकडे पाठववण्यात आला असल्याचा
झोपडपट्टी पन
ु वगतसन प्राधधकरणाचा अहवाल आहे .
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

मौजे िाघोली (ता.हिेली, स्ज.पण
ु े) येथील मतदार यादीमध्ये
िेलेल्या गैरप्रिाराबाबत
(१२)

*

३७९६५ श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.धनांजय मड
ुां ,े श्री.अमरलसांह पांडडत,

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

(१) मौजे वाघोली (ता.हवेली, जज.पण
ु े) येथील मतदार यादीमध्ये गैरप्रकार

केल्याप्रकरणी सहाय्यक मतदार नोंदणी अधधकारी, हवेली याींच्यावर कारवाई

करण्याची मागणी लोकप्रनतननधीींनी ददनाींक ३० डडसेंिर, २०१७ रोजी वा
त्यासम
ु ारास मा.महसल
ू मींत्री याींचेकडे लेखी ननवेदनाव्दारे केली आहे, हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करून सींिधीं धताींवर जिािदारी
ननजश्चत करण्यािाित कोणती कायगतवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री.दे िेंद्र फडणिीस : (१) होय.

(२) भारत ननवडणुक आयोग, नवी ददल्ली याींनी ररतसर कायगतक्रम जादहर

करून लोकप्रनतननधधत्व अधधननयम, १९५० अींतगगतत व तद्नष
ु धीं गक तरतद
ु ी

अींतगगतत मतदार नोंदणी कायगतक्रम रािववणेत येत असल्याने व सदर प्रकरणी
प्राप्त

तक्रारी

मध्ये

चौकिीमध्ये

तर्थय

आढळून

सींिधीं धताींवर जिािदारी ननजश्चतीचा प्रश्न उद्भवत नाही.
(३) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

आले

नाही.

यास्तव
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मुांबईतील िामगार नोंदणी अभािी शासिीय
(१३)

*

सुविधाांपासून िांधचत असल्याबाबत

३८७४७ श्री.प्रविण दरे िर, श्री.नागोराि गाणार, श्री.विजय ऊफच भाई

धगरिर, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.अशोि ऊफच भाई जगताप : सन्माननीय
िामगार मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) इमारत िाींधकाम कामगार, िींदर कामगार तसेच ववववध कामाींसाठी
मि
ुीं ईतील नाक्याींवर उभे राहणारे असींख्य कामगार नोंदणी अभावी िासकीय
सवु वधाींपासन
ू वींधचत असल्याने भारतीय सेवा नाका कामगार सींघ्नेने माहे

जानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान जनजागत
ृ ी अलभयान रािववले होते, हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या अलभयानात िासनाकडे एक लेखी ननवेदन ददले होते, हे ही
खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या ननवेदनात कोण-कोणत्या मागण्या करण्यात आल्या
आहे त,

(४) असल्यास, उक्त मागण्यािाित िासनाने कोणती कायगतवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

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

(२) अींित: खरे आहे . ददनाींक ३ जानेवारी, २०१८ च्या पत्रान्वये कामगाराींच्या
मागणीिाित िैठक लावण्याची ववनींती केली आहे .

(३) सींघ्नेच्या ननवेदनामध्ये खालील मागण्या करण्यात आल्या आहे त -

१) राषरसींत सेवालाल महाराज याींच्या नावाने नाका व असींघ्ीत
कामगाराींचे स्वतींत्र कामगार महामींडळ स्थापन करावे.

२) नोंदणीसाठी ९० ददवसाींची अ् लिधथल करुन ती ३० ददवसाींची करावी,
यासाठी कायद्यात दरु
ु स्ती करावी.

३) कामगाराींच्या ववकासासाठी असलेला ननधी इतर कोणत्याही कामासाठी
खचगत करता येणार नाही यासाठी एक धोरण आणावे.

४) मि
ुीं ईच्या ववकास आराखडयात सवगत असींघ्ीत कामगाराींच्या वस्त्याींचे
ननयोजन करुन त्याींच्यासाठी हक्काची घरे द्यावीत.
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५)

नाका

कामगाराींसाठी

स्वतींत्र

घरकुल

अथगतसक
ीं ल्पात स्वतींत्र आधथगतक तरतद
ू करावी.

धोरण

जाहीर

करावे.

६) नाका कामगाराींना रोजगार हमीचे सींरक्षण द्यावे, सवाांना जीवन ववमा
व आरोग्य ववमा योजना योग्यररत्या रािवावी.

७) िाींधकामाची सवगत कींत्रा्े ही नाका कामगार सींघ्नाींना दे ण्यात यावीत.
८) लोकप्रनतननधीींच्या ननधीतन
ू नाका कामगाराींसाठी िेड उभारणे.

९) कामगाराींच्या नोंदीसाठी बिल्डराींकडूनच सक्तीची करावी. नोंद न
करणाऱया बिल्डराींवर र्फौजदारी गन्
ु हे दाखल करावेत.

१०) राज्यातील सवगत नाका कामगाराींची आणण ते उभे रहात असलेल्या
नाक्याची नोंद व्हावी. नाका कामगाराींना ओळखपत्र िनवन
ू द्यावीत.

(४) राज्यामध्ये िाींधकाम कामगाराींसाठी ज्यामध्ये नाका कामगाराींचा समावेि
आहे, त्याींच्यासाठी महाराषर इमारत व इतर िाींधकाम कामगार कल्याणकारी

मींडळाची स्थापना करण्यात आली असन
ू इमारत व इतर िाींधकाम कामगार
कल्याण उपकर अधधननयम, १९९६ च्या कलम ३(१) नस
ु ार १% दराने
मींडळाकडे उपकर जमा करण्यात येतो.

महाराषर इमारत व इतर िाींधकाम कामगार मींडळाींतगगतत नोंददत पात्र

िाींधकाम कामगार आणण त्याींच्या पाल्यासाठी खालील योजना रािववण्यात
येत आहे त.

अ) परु
ु ष िाींधकाम कामगाराच्या पत्नीस/स्त्री िाींधकाम कामगाराच्या
पतीस आणण त्याींच्या पाल्यासाठी िैक्षणणक योजना.

ि) िाींधकाम कामगार आणण त्याींच्या कु्ुींिासाठी वैद्यकीय योजना.
क) िाींधकाम कामगाराींच्या वववाहाकररता अथगतसहाय्य.

ड) िाींधकाम कामगार व त्याींच्या कु्ुींिाकररता महात्मा ज्योनतिा र्फुले
जन आरोग्य ववमा योजना.

इ) िाींधकाम कामगाराींसाठी कौिल्यवध्
ृ दी प्रलिक्षण.

र्फ) िाींधकाम कामगाराींना घरिाींधणीकररता अथगतसहाय्य.

ज) िाींधकाम कामगाराींना अवजारे खरे दी करण्याकररता अथगतसहाय्य.
इतर मागण्याींिाित तपासन
ू उधचत कायगतवाही करण्यात येईल.

(५) प्रश्न उद्भवत नाही.

-----------------
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िडारिाडी (पुणे) येथील झोपडपट्टी पुनिचसनाबाबत
(१४)

*

३८७७३ श्री.अननल भोसले, श्री.किरण पािसिर, श्री.नरें द्र पाटील,

अॅड.ननरां जन डािखरे : सन्माननीय गह
ु ील गोष्ीींचा खुलासा
ृ ननमाचण मांत्री पढ
करतील काय :-

(१) पण
ु े मधील वडारवाडी येथील हनम
ु ाननगर कॉनगतरजवळील वस्तीमध्ये

राहत असलेल्या िारािे कु्ुींबियाींनी त्याींचा घराींचा ववकास झोपडपट्टी पन
ु वगतसन
प्राधधकरणामार्फगतत
योजनेंतगगतत

न

करावा

करता

या

वाजल्मकी

मागणीसाठी

आवास
मोचागत

योजना

काढून

ककीं वा

घरकुल

एस.आर.ए.

व

उपजजल्हाधधकारी याींना ननवेदन ददल्याची िाि माहे डडसेंिर, २०१७ मध्ये वा
त्यादरम्यान ननदिगतनास आली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, त्यात काय
आढळून आले व तद्नस
ु ार वडारवाडी येथील रदहवािाींच्या पन
ु वगतसनािाित
कोणती कायगतवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री.प्रिाश महे ता : (१) महाराषर वडार समाज लिक्षण प्रसारक मींडळ, पण
ु े
याींनी ददनाींक ०९/१०/२०१७ रोजी या आियाचे ननवेदन सादर केलेले आहे .

तथावप, वडारवाडी येथील हनम
ु ाननगर येथील झोपडपट्टी पन
ु वगतसन योजनेचा

प्रस्ताव सद्य:जस्थतीत झोपडपट्टी पन
ु वगतसन प्राधधकरण, पण
ु े व वपींपरी धचींचवड
क्षेत्र, पण
ु े याींच्याकडे प्राप्त नसल्याचा प्राधधकरणाचा अहवाल आहे .

(२) व (३) झोपडीधारकाींच्या सवेक्षणाचे काम प्राधधकरणाने सरु
ु केले आहे .
सवेक्षणानींतर झोपडयाींची सींख्या ननजश्चत झाल्यानींतर पन
ु वगतसन योजना घेणे
िक्य होईल.

-----------------
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मुख्याधधिारी, नगरपररषद हहांगोली याांनी राजिीय पक्षाच्या
प्रचारात सक्रीय सहभाग घेतल्याबाबत

(१५)

*

श्री.हे मत
ां

३९२६२ श्री.धनांजय मड
ुां ,े श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.सनु नल तटिरे ,
टिले,

अॅड.ननरां जन

डािखरे ,

श्री.किरण

पािसिर,

अॅड.राहुल

नािेिर : सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) दे गलरू (जज.नाींदेड) नगरपाललका ननवडणुकीत राजकीय पक्षाच्या प्रचारात

सक्रीय सहभाग घेतला म्हणून श्री.रामदास पा्ील, मख्
ु याधधकारी, नगरपररषद
दहींगोली याींची उपववभागीय अधधकारी, दे गलरू याींनी केलेल्या चौकिीत ते दोषी
आढळून आले आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, श्री.पा्ील याींच्याववरुध्द महाराषर नागरी सेवा (वतगतणक
ू )

ननयम, १९७९ मधील तरतद
ू ीचा भींग केला असल्यामळ
ु े त्याींचेवर कारवाई
करण्याची मागणी लोकप्रनतननधीींनी मा.मख्
ु यमींत्री याींच्याकडे माहे जानेवारी,
२०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान केली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, त्यात काय
आढळून आले व तद्नस
ु ार कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,
(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?

श्री.दे िेंद्र फडणिीस : (१), (२) व (३) सदर प्रकरणी उपववभागीय अधधकारी,
दे गलरू

याींनी

सादर

केलेल्या

चौकिी

अहवालात

श्री.रामदास

पा्ील,

मख्
ु याधधकारी, नगरपररषद दहींगोली याींनी नगरपाललका ननवडणक
ु ीत राजकीय
पक्षाच्या प्रचारात सहभाग घेतल्याचे प्रथमदिगतनी आढळून आले.
उक्त

चौकिी

अहवालाच्या

अनष
ीं ाने
ु ग

श्री.रामदास

मख्
ु याधधकारी, नगरपररषद दहींगोली याींचा खल
ु ासा घेण्यात आला.

पा्ील,

श्री.पा्ील याींच्या खुलािात नमद
ीं ाने, ववभागातील
ू िािीींच्या अनष
ु ग

सहसधचव व उपसधचव याींची जव्दसदस्यीय सलमती स्थापन करण्यात आली
असन
ू , त्याींच्यामार्फगतत चौकिी सरु
ु आहे .
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

-----------------
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िाशी (निी मुांबई) येथील रुग्णालयाच्या स्िच्ततेसाठ िापरल्या
जाणाऱ्या रसायनाच्या दे यिात गैरव्यिहार िेल्याबाबत

(१६)

*

३९२८८ श्री.नरें द्र 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
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा
करतील काय :-

(१) वािी (नवी मि
ुीं ई) येथील रुग्णालयाच्या स्वच्छतेसाठी ८ हजार लल्र

रसायन वापरले मात्र ३९ हजार लल्र रसायन वापरल्याचे दे यक घेऊन
गैरव्यवहार केल्याचे माहे जानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदिगतनास
आले आहे, हे खरे आहे काय,

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

काय आढळून आले व तद्नस
ु ार कींत्रा् दे णारे अधधकारी व कींत्रा्दाराींवर
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,

(३) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री.दे िेंद्र फडणिीस : (१) व (२) नवी मि
ुीं ई महानगरपाललकेत याींबत्रकी
पध्दतीने

रूग्णालयीन

सार्फसर्फाईच्या

कामात

झालेल्या

भ्रष्ाचारािाित,

श्री.सींजयकुमार सव
ु े याींनी ददनाींक ०४/०१/२०१८ रोजी मा.मख्
ु य सधचव याींचेकडे
तक्रार दाखल केली आहे .
सदर

तक्रारीस

अनस
ु रून

आयक्
ु त,

याींचेकडून सववस्तर अहवाल मागववण्यात आला.
आयक्
ु त,

नवी

मि
ुीं ई

नवी

महानगरपाललका

मि
ींु ई
याींचा

२३/०२/२०१८ च्या पत्रान्वये िासनास प्राप्त झाला आहे .

महानगरपाललका
अहवाल

ददनाींक

सदर अहवालाची छाननी करून आवश्यकतेनस
ु ार सींिधीं धताींवर कारवाई

करण्याची तजवीज ठे वली आहे .
(३) प्रश्न उद्भवत नाही.

-----------------
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डोंबबिली औद्योधगि िसाहतीमधील िारखान्याांिर
िारिाई िरण्याबाबत
(१७)

*

३९३९७ श्री.किरण पािसिर, श्री.हे मत
ां
टिले, श्री.नरें द्र पाटील,

अॅड.राहुल नािेिर, श्री.जयिांतराि जाधि, अॅड.ननरां जन डािखरे , श्री.जगन्नाथ
लशांदे : सन्माननीय िामगार मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) डोंबिवली येथील औद्योधगक वसाहतीत माहे मे, २०१६ मध्ये वा
त्यादरम्यान

िॉयलरचा

स्र्फो्

होवन
ू

१२

जणाींचा मत्ृ यू

झाल्याप्रकरणी

िासनाने तत्कालीन जजल्हाधधकारी, ठाणे याींनी चौकिी करुन अहवाल सादर
करण्याचा आदे ि ददला होता, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, अद्यापही जजल्हाधधकाऱयाींनी सदर अहवाल सादर केला
नसल्याचे ननदिगतनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, वसाहतीतील १९९ कारखान्याींमध्ये ननयमिा्यररत्या कामे
करण्यात येत असन
ू डोंबिवली औद्योधगक पररसरातील ्प्पा-१ व ्प्पा-२

मध्ये दोन लाख नागरीकाींच्या जजवीतास धोका असल्याने सदर कारखाने िींद
करण्यािाित मा.उच्च न्यायालयात रर् याधचका दाखल केली आहे , हे ही खरे
आहे काय,

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनामार्फगतत चौकिी केली आहे काय,

चौकिीत काय आढळून आले व तद्नस
ु ार सदर कारखान्याींवर कोणती
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,

(५) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री.सांभाजी पाटील-ननलांगेिर : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) हे खरे नाही.

जजल्हाधधकारी,

ठाणे

याींच्या

अध्यक्षतेखाली

ननयक्
ु त

करण्यात

आलेल्या चौकिी सलमतीने ददनाींक २४/०७/२०१७ रोजी चौकिी अहवाल
िासनास सादर केला असन
अहवालातील लिर्फारिीींच्या अनष
ीं ाने सवगत
ू
ु ग
सींिधीं धत ववभागाकडून अलभप्राय/अहवाल मागववण्यात आला आहे .
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(३) व (४) होय, हे खरे आहे .

सदर प्रकरणी वादी श्री.नींदकुमार पवार याींनी डोंबिवली औद्योधगक

पररसरातील १९९ कारखान्याींना, MIDC कायद्याींतगगतत पण
ू त्गत वाचे प्रमाणपत्र न
ददल्यािाित तसेच महाराषर ररजनल ॲण्ड ्ाऊन प्लॅ ननींग अधधननयम, १९६६
च्या

ननयम

भींगािाित

मा.उच्च

न्यायालय

मि
ुीं ई

येथे

रर्

याधचका

क्र.८३७२/२०१७ (स््ँ प क्र.१६४८७/२०१७) दाखल केली आहे . त्यामध्ये उद्योग

ववभाग, महाराषर औद्योधगक ववकास महामींडळ, जजल्हाधधकारी, ठाणे, पोलीस
आयक्
ु त, ठाणे हे प्रनतवादी आहे त. सदर याधचका न्यायप्रववषठ आहे .

या सींदभागतत म.औ.वव.महामींडळाने िाींधकाम पण
ू त्गत वाच्या दाखल्यािाित

तपासणी केली असता त्याींना सद्य:जस्थतीमध्ये एकूण ४६ भख
ू ींडधारकाींनी
अद्यापही, पण
ू त्गत वाचा दाखला घेतला नाही व महामींडळाने यासींदभागतत अिा
भख
ू ींडधारकाींना नो्ीसेस ददल्या आहे त.

वर उल्लेख केलेल्या ४६ कारखान्याींपक
ै ी ३९ कारखाने, कारखाने

अधधननयम, १९४८ अींतगगतत नोंदणीकृत आहे त. त्यापैकी ३७ कारखाने चालू
असन
ू २ कारखाने िींद झालेले आहे त.
(५) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

चाांदिड (स्ज.नालशि) येथे ग्रामीण पोललसाांनी
शस्त्रसाठा जप्त िेल्याबाबत

(१८)

*

३९४७० डॉ.अपि
ू च हहरे : सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा

करतील काय :(१)

चाींदवड

(जज.नालिक)

नजजक

मि
ुीं ई-आग्रा

राषरीय

महामागागतवरील

्ोलनाक्याजवळ ददनाींक १४ डडसेंिर, २०१७ रोजी वा त्यासम
ु ारास ग्रामीण
पोललसाींनी कायगतवाही करून िोलेरो गाडीतन
ू मोठा िस्त्रसाठा जप्त केला व
याप्रकरणी चाींदवड पोलीस ठाण्यात िस्त्रास्त्र प्रनतिींधक कायदा कलम ३,

७/२५ तसेच भा.दीं .वव. ३५३, ४६८, ४८३ व ३४ अन्वये गन्
ु हा दाखल करण्यात
आला आहे, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, उक्त िस्त्रसाठा प्रकरणात ४ सींिनयताींना पोललसाींनी अ्क
केली आहे, हे ही खरे आहे काय,

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

आढळून आले व तद्नस
ु ार सींिधीं धत दोषी गन्
ु हे गाराींववरुध्द कोणती कारवाई
केली वा करण्यात येत आहे,

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

(२) व (३) सदर प्रकरणी एकूण ८ आरोपीववरुध्द ददनाींक १४/१२/२०१७ रोजी

गरु नीं. ३०६४/२०१७ भारतीय हत्यार कायदा कलम ३, ७ चे उल्लींघन २५ सह
भा.दीं .वव. कलम ३५३, ४६८, ४८३, ३४ अन्वये गन्
ु हा दाखल करण्यात आला
आहे . त्यामधील ७ आरोपीींना अ्क करण्यात आलेली आहे . एक आरोपी हा

ववधी सींघवषगतत िालक असन
ू त्यास ताब्यात घेवन
ू ददनाींक १९/१२/२०१७ रोजी
मा.प्रधान न्यायाधधि, िाल न्याय मींडळ, उीं ्वाडी रोड, नालिक याींचेकडे हजर

केलेले आहे . तपासामध्ये सदर आरोपी ननढागतवलेले व सराईत गन्
ु हे गार
असल्याचे ददसन
आल्याने सदर गन्
ू
ु ्याींस महाराषर सींघ्ीत गन्
ु हे गारी
ननयींत्रण अधधननयम सन १९९९ चे कलम ३(१)(ii), ३(२), ३(४) हे वाढीव

कलम ददनाींक २७/१२/२०१७ रोजी लावण्यात आले असन
ू सदर गन्ु ्याचा
तपास अद्याप चालू आहे .
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

ठाणे येथील धगरीराज हाईट या इमारतीला
लागलेल्या आगीच्या घटनेबाबत
(१९)

*

४०५४७ श्री.रविांद्र फाटि : सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :-

(१) ठाणे येथील हररननवास सकगतल मधील २६ माळयाच्या धगरीराज हाई् या

इमारतीच्या डक््मध्ये िॉ्गत सककगत् झाल्यामळ
ु े ददनाींक १९ जानेवारी, २०१८
रोजी वा त्यासम
ु ारास भीषण आग लागली आहे , हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, सदरील आगीच्या घ्नेत जजवीत व ववत्तीय हानी झाली
आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त आगीच्या घ्नेत ककती ववत्तीयहानी झाली आहे व
आगीत जखमी झालेल्याींना िासनाने कोणती आधथगतक मदत ददली आहे काय,
(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?

श्री.दे िेंद्र फडणिीस : (१), (२) व (३) ददनाींक १९/०१/२०१८ रोजी धगरीराज

हाई्च्या चौर्थया मजल्यावरील इलेक्रीक डक््मध्ये िा्गत सकी्मळ
ु े आग
लागली, ही वस्तजु स्थती आहे .

सदर आग डक््मध्ये असलेल्या भींगार सामानामळ
ु े सव्वीसाव्या

मजल्यावरील डक््पयांत पोहचली.
अजग्निमन

दलाने

तातडीने

कायगतवाही

करुन

सदर

आग

तासाच्या आत ववझवली तसेच सवगत रदहवािाींना सरु क्षक्षत िाहे र काढले.

एका

यामध्ये कोणतीही जजवीत हानी झालेली नाही. तसेच कोणीही जखमी

झालेले नाही. इलेक्रीक डक्् व्यनतरीक्त इतर कोणतीही ववत्तीयहानी झालेली
नाही.

(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

मा.मख्
ु यमांत्री याांच्या सरु क्षक्षत प्रिासाबाबत
(२०)

*

३९७४५ श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि ऊफच भाई

जगताप, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.रामहरी रुपनिर, डॉ.सध
ु ीर ताांबे, श्रीमती

हुस्नबानू खललफे, श्री.जनादच न चाांदरू िर, आकिच.अनांत गाडगीळ, श्री.सभ
ु ाष
झाांबड, श्री.हररलसांग राठोड, श्री.अमरनाथ राजरू िर, श्री.मोहनराि िदम :
सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) लमरा-भाईंदर येथील एका कायगतक्रमाच्यावेळी मा.मख्
ु यमींत्री याींचे हे ललकॉप््र

अपघातातन
िचावल्याची घ्ना ददनाींक ११ जानेवारी, २०१८ रोजी वा
ू
त्यासम
ु ारास घडली असन
ू याप्रकारची घ्ना ही गत काही मदहन्यातील चौथी
घ्ना आहे, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, उक्त घ्नेचा चौकिी अहवाल केंद्र िासनास सादर करण्यात
आला आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, मा.मख्
ु यमींत्री याींच्या हे ललकॉप््रला वारीं वार अपघात होत
असल्याच्या पाश्वगतभम
ू ीवर हे ललपॅडसाठी नवे धोरण आखण्याची िाि िासनाच्या
ववचाराधीन आहे, हे ही खरे आहे काय,

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

आढळून आले व तद्नस
ु ार मा.मख्
ु यमींत्री याींच्या सरु क्षक्षत प्रवासािाित कोणती
कायगतवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री.दे िेंद्र फडणिीस : (१) होय.
(२) नाही.
(३) होय.
(४)

अनतमहत्वाच्या

घेण्याच्यादृष्ीने

व्यक्तीींच्या

िासन

ननणगतय

ववमान

प्रवासासाठी

अधधक

क्र.ववचासीं-१११८/प्र.क्र.१४/२८-अ,

दक्षता

ददनाींक

२५ जानेवारी, २०१८ अन्वये मागगतदिगतक सच
ू ना ननगगतलमत करण्यात आल्या
असन
ू त्यानस
ु ार अनतमहत्वाच्या व्यक्तीींच्या उड्डानासींदभागतत मापदीं ड ननजश्चत
करण्यात

आले

आहे .

ज्यामध्ये

वेगवेगळया

जिािदाऱया ननजश्चत करण्यात आल्या आहे त.
(५) प्रश्न उद्भवत नाही.

ववभाग/ववभागप्रमख
ु ाींच्या

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

िामोठा (ता.पनिेल, स्ज.रायगड) येथील श्री अस्जां्यतारा ि
ब्लल्यु हे िन इमारतीचे बाांधिाम ननिृष्ट्ट दजाचचे िेल्याबाबत
(२१)

*

४०००५ श्री.जयांत पाटील : सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :-

(१) कामोठा (ता.पनवेल, जज.रायगड) येथील श्री अजजींक्यतारा व ब्ल्यु हे वन
या इमारतीींचे िाींधकाम ववकासकाने ननकृष् दजागतचे केल्यामळ
ु े सदरील
इमारती धोकादायक असल्याचे पनवेल महानगरपाललकेने घोवषत केले आहे, हे
खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, सेक््र ७ मध्ये असलेल्या श्री अजजींक्यतारा इमारतीचे

िाींधकाम यव
ु राज डेव्हलपसगत ववकासकाने व ब्ल्यु हे वन इमारतीचे िाींधकाम
पनु नत कींस्रक्िन ववकासकाने केले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, ननकृष् िाींधकाम केल्यामळ
ु े श्री अजजींक्यतारा इमारतीतील ५४
कु्ुींिे व ब्ल्यु हे वन इमारतीतील १६८ कु्ुींिे िेघर होणार आहे त, हे ही खरे
आहे काय,

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

आढळून

आले

व

तद्नस
ु ार

ननकृष् िाींधकाम करणाऱया उक्त
ववकासकाींवर महापाललकेने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,
(५) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री.दे िेंद्र फडणिीस : (१), (२), (३) व (४)
•

अजजींक्यतारा

लसडकोमार्फगतत

व

ब्ल्यु

दे ण्यात

हेवन

या

आलेल्या

इमारतीच्या

आहे त.

सवगत

तसेच

परवानग्या

अजजींक्यतारा

सोसाय्ीस ददनाींक १६/०८/२००२ रोजी तर ब्ल्यु हे वन सोसाय्ीस
•

ददनाींक २०/०२/२००६ रोजी भोगव्ा प्रमाणपत्र दे ण्यात आले आहे त.

ब्ल्यु हे वन सोसाय्ीने ननषकृ् िाींधकामािाित ददनाींक २३/०३/२०१०
रोजी लसडकोकडे तक्रार केली असता, त्याींनी सदर इमारतीचे
स्रक्चरल ऑडी् करण्यािाित तसेच यािाित ग्राहकमींचाकडे तक्रार

•

•

करण्याचे त्याींना कळववले आहे .

दरम्यान पनवेल महानगरपाललकेने उपरोक्त दोन्ही इमारतीची प्रत्यक्ष

स्थळ पाहणी केली असता, सदर इमारती धोकादायक असल्याचे
आढळून आले.

पनवेल महानगरपाललकेने ववत्तीय व जीववतहानी ्ाळण्यासाठी ब्ल्यु
हे वन इमारतीस ददनाींक १४/०६/२०१७ रोजी व अजजींक्यतारा इमारतीस
ददनाींक ०५/०९/२०१७ रोजी इमारत धोकादायक असल्यािाित महाराषर

महानगरपाललका अधधननयमातील कलम २६४ अन्वये नो्ीस िजावली
•

आहे .

स्रक्चरल ऑडी्चा अहवाल प्राप्त झाल्यानींतर पढ
ु ील कायगतवाही
अपेक्षक्षत आहे .

(५) प्रश्न उद्भवत नाही.

-----------------
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पुणे महापाललिेच्या शाळाांमधील ई-लननिंग प्रिल्पाबाबत
(२२)

*

४०१५२ श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अननल सोले, श्री.धगरीशचांद्र व्यास :

ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३२०८६ ला हदनाांि २ ऑगस्ट, २०१७ रोजी हदलेल्या
उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील
काय :-

(१) पण
ु े महापाललकेच्या िाळाींमध्ये मल
ु भत
ू सवु वधाींची कमतरता असतानाही
प्रिासनाकडून रुपये २१ को्ी खचगत करुन ई-लननांग प्रकल्प रािववण्यात येणार

असल्याचे माहे ऑक््ोिर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदिगतनास आले,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या प्रकल्पातील डडजी्ल अभ्यासक्रमास राज्य मींडळाचा
(एस.एस.सी.िोडगत)

अभ्यासक्रमात

तयार

लमळालेली नाही, हे ही खरे आहे काय,

करणाऱया

िालभारतीची

मान्यता

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

काय आढळून आले व तद्नस
ु ार उक्त महापाललकेच्या िाळाींमध्ये मल
ु भत
ू
सवु वधा परु ववण्यािाित कोणती कायगतवाही केली वा करण्यात येत आहे,
(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?

श्री.दे िेंद्र फडणिीस : (१) पण
ु े महानगरपाललकेच्या िाळाींतील ई-लननांग
प्रणाली, व्हच्यअ
ुगत ल क्लासरूम, डडजी्ल क्लासरुम व अडॅप््ीव्ह लननांग

मॅनेजमें ् लसस््ीम योजना रािववण्यासाठी रुपये २०.९९ को्ीच्या प्रस्तावास
पण
ु े महानगरपाललकेच्या मख्
ु यसभेने ददनाींक २१/०२/२०१८ रोजी मींजूरी ददलेली
आहे , हे खरे आहे .

(२) सन २०१५-२०१६ या िैक्षणणक वषागतकरीता लिक्षण सींचालक (प्राथलमक)

याींनी िालभारतीने प्रमाणणत केलेले सॉफ््वेअर खरे दी करण्यािाित सधू चत
केले होते. तथावप, िालभारतीकडे सदरचे सॉफ््वेअर प्रमाणणत करून दे ण्याची
सवु वधा उपलब्ध नसल्याने मान्यता घेता आलेली नव्हती.
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(३)

याप्रकरणी

चौकिी

पण
ु े

महानगरपाललकेकडून

करण्यािाित

पण
ु े

महानगरपाललकेस

ददनाींक

२१/०७/२०१७ च्या पत्रान्वये कळववण्यात आले होते. सदरचा चौकिी अहवाल
र्फेब्रव
ु ारी,

२०१८

अखेर

िासनस्तरावर योग्य ती कायगतवाही करण्यात येत आहे .
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

प्राप्त

झाला

असन
ू

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

बदलापूर (स्ज.ठाणे) येथील नाट्यगह
ृ ाच्या बाांधिामाबाबत
(२३)

*

४०६०९ अॅड.ननरां जन डािखरे , श्री.जगन्नाथ लशांदे, श्री.नरें द्र पाटील :

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

(१) िदलापरू (जज.ठाणे) या “अ” वगगत दजागत असलेल्या नगरपररषदे कररता
िासनाने

ददनाींक

अनद
ु ानातन
ू

२९

प्रिासकीय

माचगत,

२०१५

इमारत

व

रोजी

वा

नाट्यगह
ृ

त्यासम
ु ारास

वैलिष्पण
ू गत

िाींधण्यासाठी

रुपये

१४.१४ को्ीचा ननधी जजल्हाधधकारी कायागतलय, ठाणे याींच्याकडे सप
ु द
ू गत केला

असल्याचे ददनाींक २० जानेवारी, २०१८ रोजी वा त्यासम
ु ारास ननदिगतनास आले,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त अनद
ु ानातन
ू लमळालेल्या १४.१४ को्ी रुपयाींच्या ननधीचा
वापर त्याच आधथगतक वषागतत करणे िींधनकारक असतानाही सदर कामासाठी
काहीही रक्कम तीन वषागतत खचगत केली नसल्याचे ननदिगतनास आले, हे ही खरे
आहे काय,
(३)

असल्यास,

िदलापरू

(पव
ू )गत

येथील

कात्रप

ववद्यालयाच्या

िाजूला

नाट्यगह
ू सदर आरक्षण
ृ ाचे आरक्षण ववकास आराखड्यामध्ये मींजुर केले असन
ताब्यात घेण्याची प्रकक्रया केली नसल्याने नाट्यगह
ृ ासाठीचा ननधी वापराववना

वषगतभर पडून रादहल्याने सन २०१७ मध्ये हा ननधी व्यपगत झाला असल्याचे
माहे जानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदिगतनास आले, हे ही खरे आहे
काय,

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

काय आढळून आले व तद्नस
ु ार जिािदार असणाऱया सवगत सींिधीं धताींववरुध्द
कारवाई करुन नाट्यगह
ृ ाच्या िाींधकामािाित कोणती कायगतवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?
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श्री.दे िेंद्र फडणिीस : (१), (२) व (३)


कुळगाव-िदलापरू नगरपररषदे स सन २०१४-२०१५ मध्ये प्रिासकीय
इमारत

व

ना्यगह
ृ

इ.

कामाींच्या

िाींधकामाकररता

रुपये १४.१४ को्ी ननधी मींजरू करण्यात आला होता.


िासनाने

सदर ननधीचा वापर ३१ माचगत, २०१६ अखेर करणे आवश्यक होते ही
िाि खरी आहे .



सदर दोन्ही कामाींच्या जागा नगरपररषदे कडे उपलब्ध न झाल्याने

सदरचा अखधचगतत ननधी िासन जमा करण्यािाित ददनाींक २९/५/२०१७
रोजीच्या पत्रान्वये जजल्हाधधकारी, ठाणे याींना कळववण्यात आले आहे .


प्रिासकीय इमारतीची जागा नगरपररषदे च्या ताब्यात असन
ू , सदर
दठकाणी इमारत िाींधकामाकररता झाडे तोडण्याची कायगतवाही सरु
ु
असताना

स्थाननक

नागरीकाींनी

याधचका क्र.१५८/२०११ दाखल केली.


मा.उच्च

न्यायालयात

जनदहत

सदर प्रकरणी मा.न्यायालयाने स्थधगती ददली असन
ू , प्रकरण अद्याप
न्यायप्रववष् आहे .



ना्यगह
ृ आरक्षणाखालील ७९६७ चौ.मी. जागा खाजगी मालकीची

असन
ू , सदर जागा मालकािी वा्ाघा्ीने जागा सींपादनाची कायगतवाही
नगरपररषद स्तरावरुन सरु
ु होती. तथावप, सदरची जागा नगरपररषद
सींपाददत करु िकली नाही.

(४) प्रश्नाधीन कामाींच्या दोन्ही जागेवर न्यायालयीन प्रकरण व खाजगी जागा
मालकाकडून भस
ीं ादन या कारणाने कामास सरु
ू प
ु वात होऊ िकली नाही.
भववषयात

सदर

कामाकररता

जागा

उपलब्ध

झाल्यास

उपलब्ध

ववत्तीय तरतद
ववचारात घेवन
ना्यगह
ू
ू
ृ िाींधकामािाित उधचत ववचार
करण्यात येईल.

(५) प्रश्न उद्भवत नाही.

-----------------
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श्री िल्लेश्िर दे िस्थान, िोथळी (ता.लशरोळ, स्ज.िोल्हापूर)
दे िस्थान मालिीच्या जलमनीबाबत

(२४)

*

४०९१० श्री.अशोि ऊफच भाई जगताप : सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) श्री कल्लेश्वर दे वस्थान, कोथळी (ता.लिरोळ, जज.कोल्हापरू ) दे वस्थानाच्या
मालकीच्या जमीन ग् क्र. ८६५ या जलमनीचा जादहर लललावाकरीता महसल
ू

ववभागाचा ददनाींक २०/०३/१९५९ चा िासन ननणगतय उत्पन्न वाढीच्यादृष्ीने रद्द
करुन प्रस्ताव र्फेरसादर करण्याचे आदे ि मा.मख्
ु यमींत्री याींनी ददनाींक २ एवप्रल,
२०१६ रोजी महसल
ू ववभागास ददले आहे, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

त्यानष
ीं ाने
ु ग

राज्यातील

दे वस्थानाच्या

जलमनी

सींदभागतत

िासनाची भलू मका ठरववण्यासाठी प्रधान सधचव, महसल
ू याींच्या अध्यक्षतेखाली
ददनाींक २३ माचगत, २०१६ रोजी अभ्यास सलमती गठीत करण्यात आली आहे ,
हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त सलमतीच्या आतापयांत ककती िैठका झाल्या तसेच सदर

ववषयावर सलमतीने अभ्यास पण
ू गत केला आहे काय, उक्त प्रकरणी कोणता
ननणगतय घेण्यात आला आहे, तसेच ननणगतय केव्हा होणे अपेक्षक्षत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री.दे िेंद्र फडणिीस : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) होय, हे खरे आहे .

(३) उक्त सलमतीच्या आतापयांत २ िैठका झालेल्या आहे त. दे वस्थान
मालकीच्या

जलमनीिाित

अजस्तत्वात

असलेल्या

कायद्याच्या

आधारावर

राज्यातील दे वस्थान सलमतीच्या जलमनीच्या सींदभागतत िासनाची भलु मका

ठरववण्याकररता प्रधान सधचव, महसल
ू याींच्या अध्यक्षतेखाली गठीत करण्यात
आलेल्या सलमतीच्या िैठका घेऊन आवश्यक ती कायगतवाही करण्यात येत आहे .
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

-----------------
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महाराष्ट्र लोिसेिा आयोगामाफचत घेण्यात येणाऱ्या
स्पधाच परीक्षाांचे शुल्ि िमी िरण्याबाबत
(२५)

*

४०९७२ श्री.दत्तात्रय सािांत, श्री.श्रीिाांत दे शपाांड,े श्री.बाळाराम पाटील :

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यात महाराषर लोकसेवा आयोगामार्फगतत घेण्यात येणाऱया स्पधागत
परीक्षेची तयारी करणारे ववद्याथी हे प्रामख्
ु याने ग्रामीण भागातील व िेतकरी
कु्ुींिातील असन
ू स्पधागत परीक्षाींचे िल्
ु क रुपये ५००/- इतके आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, केंद्रीय लोकसेवा आयोगामार्फगतत घेण्यात येणाऱया स्पधागत
परीक्षाींचे िल्
ु क हे महाराषर लोकसेवा आयोगाच्या तल
ु नेने कमी आहे , हे ही
खरे आहे काय,

(३) असल्यास, महाराषर लोकसेवा आयोगामार्फगतत घेतल्या जाणाऱया स्पधागत

परीक्षाींचे िल्
ु क कमी करण्याची मागणी स्पधागत परीक्षा दे णाऱया ववद्यार्थयाांकडून
िासनाकडे करण्यात येत आहे, हे ही खरे आहे काय,

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

काय आढळून आले व तद्नस
ु ार कोणती कायगतवाही केली वा करण्यात येत
आहे,

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

आयोगामार्फगतत आयोजजत परीक्षाींकरीता/ननवडप्रकक्रयाींकररता खालीलप्रमाणे

िल्
ु क आकारण्यात येत.े
अ.क्र.

भरतीचा प्रकार

िल्
ु क

(रुपये २४/- सेवा आकारासह)

अमागास

मागास

१

स्पधागत परीक्षा-पव
ू गत

३७४/-

२७४/-

२

स्पधागत परीक्षा- मख्
ु य

५२४/-

३२४/-

३

सरळसेवेची अनभ
ु व आवश्यक असलेली पदे

५२४/-

३२४/-

४

सरळसेवेची अनभ
ु व आवश्यक नसलेली पदे

३७४/-

२७४/-
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(२) होय.

महाराषर लोकसेवा आयोगामार्फगतत घेतल्या जाणाऱया ववववध परीक्षाींचे

परीक्षा िल्
ु क व मल
ु ाखतीद्वारे थे् भरतीसाठीच्या अजागतसोित घ्यावयाच्या

आवेदन िल्
ु कामध्ये आयोगाने ददनाींक ०१/०४/२०१४ मध्ये दरवाढ केली असन
ू
त्यानींतर त्यामध्ये अद्याप पयांत वाढ केलेली नाही.
(३) होय.

तथावप, सन २०१४ मध्ये परीक्षा आयोजन खचगत ववचारात घेऊन

परीक्षा िल्
ु कात वाढ केली असल्याने हे िल्
ु क कमी करण्याची मागणी
व्यवहायगत नाही.

(४) व (५) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

मुांबईतील अपहरणाच्या घटनाांना प्रनतबांध िरण्याबाबत
(२६)

*

४१०३४ श्रीमती हुस्नबानू खललफे : सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नागपाडा (मि
ींु ई) येथील िाप््ी रोडवरील ६ वषीय मल
ु ाचे २८ वषीय
तरुणाने ददनाींक २१ डडसेंिर, २०१७ रोजी अपहरण केले तर वाींद्रे पजश्चमेकडील

एस.व्ही. रोड पररसरातील जुना स्ला्र हाऊस कींपाऊींड मधील ४ वषागतच्या

मल
ु ाचे अपहरण झाले व अींधेरी येथन
ू ६ वषागतच्या मल
ु ीचे अपहरण करण्यात
आल्याच्या घ्ना ननदिगतनास आल्या आहे त, हे खरे आहे काय,

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

आले

व

तद्नस
ु ार

मि
ुीं ईतील

अपहरणाच्या

घ्नाींना

करण्याच्यादृष्ीने कोणती कायगतवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

प्रनतिींध

(३) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?

श्री.दे िेंद्र फडणिीस : (१) ददनाींक २१ डडसेंिर २०१७ रोजी नागपाडा येथील

६ वषीय मल
ु ािाित नागपाडा पोलीस स््े िन व वाींद्रे पजश्चमेकडील ४ वषागतच्या
मल
ु ाच्या सींदभागतत वाींद्रे पोलीस स््े िन येथे गन्
ु हा नोंद करण्यात आलेला आहे .

33

तथावप, अींधेरी येथील ६ वषागतच्या मल
ु ासींदभागतत अींधेरी पोलीस स््े िन

येथे अपहरणािाित कोणताही गन्
ु हा झाल्याची नोंद आढळून येत नाही.

(२) नागपाडा येथील ६ वषागतच्या हरववलेल्या मल
ु ािाित कर्फयागतदीने ददलेल्या

तक्रारीवरून नागपाडा पोलीस स््े िन येथे ग.ु र.क्र. ५५६/२०१७ भा.दीं .वव. कलम
३६३ अन्वये गन्
ु हा दाखल केलेला आहे . नमद
ू गन्
ु ्यात एका आरोपीस अ्क

केली असन
ू न्यायालयीन कस््डीत आहे . अपहृत मल
ु ाची स्
ु का करण्यात
आलेली आहे . सद्य:जस्थतीत गन्
ु हा पोलीस तपासावर आहे .

वाींद्रे येथील ४ वषागतच्या हरववलेल्या मल
ु ािाित कर्फयागतदीने ददलेल्या

तक्रारीवरून वाींद्रे पोलीस स््े िन येथे ग.ु र.क्र. ६४०/२०१७ भा.दीं .वव. कलम
३६३ अन्वये गन्ु हा दाखल केलेला आहे . सदर गन्ु ्यात अपहरण झाले

नसल्याचे ननषपन्न झाल्याने सदर गन्
ु ्याींचा अींनतम अहवाल "क" वगीकरण
समरी मींजुरीसाठी मा.न्यायालयात सादर करण्यात आला आहे .

अल्पवयीन मल
ु ाींचे अपहरण रोखण्याकरीता िाळा, िैक्षणणक सींस्था,

कॉलेज याींना प्रत्येक पोलीस ठाण्यातील पोलीस अधधकारी तसेच मदहला
पोलीस पथकाींच्यामार्फगततीने भे्ी दे वन
ू अिा प्रकारचे गन्ु हे होवू नयेत म्हणून

सावधधगरीच्या सच
ू ना दे ण्यात येतात. िस थाींिे, गदीचे दठकाणी सातत्याने

गस्त घालन
ू लहान मल
ु े पालकाींलिवाय कर्फरत नसल्याची खात्री केली जाते.
ववववध िाळाींच्या मख्
ु याध्यापकाींच्या पोलीस लमत्र कलम्ी, मोहल्ला कलम्ी,
िाींतता कलम्ी, मदहला दक्षता कलम्ी, झोपडपट्टी पींचायत सलमती इत्यादीच्या

िैठका घेवन
ू लहान मल
ु ाींच्या सरु क्षक्षततेच्यादृष्ीने घ्यावयाच्या सच
ू ना ददलेल्या
आहे त. पोलीस ठाण्यात असलेल्या मोिाईल वायरलेस वाहनाव्दारे वायरलेस

पी.ए. लसजस््मचा वापर करुन लहान मल
ु ाींचे अपहरण होवू नये म्हणन
ू
जनजागत
ृ ी करण्यात येत.े
(३) प्रश्न उद्भवत नाही.

-----------------
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राज्यातील शेतिऱ्याांनी ऊसाला भाि लमळण्यासाठ
आांदोलन िेल्याबाबत
(२७)

*

४१०७५ श्री.सभ
ु ाष झाांबड : सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील ऊस उत्पादक िेतकऱयाींना यींदाच्या गळीत हीं गामात प्रनत ्न
रुपये ३ हजार १०० इतका एक रकमी भाव लमळावा यासाठी पजश्चम

महाराषरासह मराठवाडयातील िेतकऱयाींनी ददनाींक १६ नोव्हें िर, २०१७ रोजी
वा त्यासम
ु ारास आींदोलन केल्याचे ननदिगतनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, आींदोलनादरम्यान पोललसाींनी औरीं गािाद जजल््यातील पैठण

येथे आींदोलकावर लाठीहल्ला व गोळीिार केला असता त्यात दोन िेतकरी
जखमी व दोन िेतकऱयाींचा मत्ृ यू झाला, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, जखमी तसेच मत
ृ िेतकऱयाींना अद्याप आधथगतक मदत न
लमळल्यामळ
ु े त्याच्या कु्ुींबियाींवर उपासमारीची वेळ आली आहे , हे ही खरे
आहे काय,

(४) असल्यास, िेतकऱयाींच्या ऊसाला भाव दे णे व िेतकऱयाींवर गोळीिार
करणाऱया पोललसाींवर कारवाई होण्याच्यादृष्ीने िासनाने कोणती कायगतवाही
केली वा करण्यात येत आहे,

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

(२) सदरचे आींदोलन मौजे खानापरू जवळ, गींगामाई साखर कारखाना, घो्ण,

ता.िेवगाींव, जज.अहमदनगर येथे ददनाींक १५/११/२०१७ रोजी सकाळी ११.०० ते
०१.००

वा. दरम्यान झालेले आहे . सदर आींदोलनातील दहींसक जमाव

पाींगवण्यासाठी पोललसाींनी िॉ्गनमधून ७ जस्प्लीं्र र्फायर केल्याने त्यात
जमावातील पैठण येथील दोन व्यक्ती जखमी झाले असन
त्याींच्यावर
ू

अहमदनगर येथील मॅक्स केअर या खाजगी दवाखान्यात उपचार करण्यात
येऊन त्याींना डडसचाजगत दे ण्यात आला. परीं तू सदर आींदोलनामध्ये कोणत्याही
िेतकऱयाचा मत्ृ यू झालेला नाही.
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(३) सदर आींदोलनातील पैठण येथील जखमी झालेल्या दोन िेतकऱयाींना

तहलसलदार, पैठण, जज.औरीं गािाद याींचेमार्फगतत प्रत्येकी रुपये १,००,०००/आधथगतक मदत दे ण्यात आलेली आहे .

(४) केंद्र िासनाने ददनाींक ०१/०६/२०१७ चे अधधसच
ू नेनस
ु ार हीं गाम २०१७-१८

साठी ९.५०% साखर उताऱयासाठी रुपये २,५५०/- प्रमे्न व त्यापढ
ु ील प्रत्येक
१% साखर उताऱयासाठी रुपये २६८/- प्रमे्न याप्रमाणे FRP दर जादहर केला

आहे . केंद्र िासनाने जादहर केल्यानस
ु ार ऊस परु वठादाराींना ककमान रास्त व
ककर्फायतिीर (FRP) ऊसदर दे णे कारखान्याींना ऊस (ननयींत्रण) आदे ि १९६६
मधील तरतद
ू ीनस
ु ार िींधनकारक आहे .

गाळप ऊसाला ककमान आधारभत
ककीं मतीपेक्षा (FRP) पेक्षाकमी
ू

ककीं वा ऊस ननयींत्रण मींडळाने ननजश्चत केलेल्या दरापेक्षा कमी दर अदा

करणाऱया कारखान्यावर ववननयमन अधधननयम, २०१३ मधील तरतद
ू ीनस
ु ार
दीं डात्मक कारवाई करण्याची तरतद
ू आहे . थकीत FRP सींदभागतत सींिधीं धत
कारखान्याींच्या सन
ु ावण्या साखर आयक्
ु तालयात सरु
ु आहे त.

सदर घ्नेमधील गोळीिाराची दीं डाधधकारीय चौकिी करण्यासाठी

जजल्हादीं डाधधकारी याींनी उपववभागीय दीं डाधधकारी, श्रीरामपरू भाग, श्रीरामपरू
याींची ननयक्
ु ती केली आहे .
(५) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

मुांबई महानगरपाललिेच्या शाळाांचा दजाच सुधारण्याबाबत
(२८)

*

४१०९१ श्री.जनादच न चाांदरू िर : सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :-

(१) मि
ींु ई महानगरपाललका प्रत्येक ववद्यार्थयाांसाठी रुपये ४४ हजार खचगत करीत

असन
मागील ५ वषागतत महानगरपाललका िाळे तील ववद्याथी प्सींख्या
ू
९१ हजाराींनी कमी झाली आहे असे प्रजा र्फाऊींडेिन या स्वयींसेवी सींस्थेने

यासदीं भागतत तयार केलेल्या अहवालातन
ू ददनाींक १३ डडसेंिर, २०१७ रोजी वा
त्यासम
ु ारास ननदिगतनास आले, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, प्सींख्या द्कववण्यासाठी महानगरपाललकेने सरु
ु केलेला सेमी
इींग्रजी पॅ्नगत दे खील अपयिी ठरला आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, महापाललकेची मि
ुीं ई पजब्लक स्कूल ही सींकल्पना रािवन
ू
िाळाींचा दजागत सध
ु ारण्यासाठी व ववद्यार्थयाांची गळती थाींिववण्यासाठी कोणती
कायगतवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री.दे िेंद्र फडणिीस : (१) िह
ींु ई महानगरपाललकेच्या िाळे तील ववद्याथी
ृ न्मि
प्सींख्या कमी झाल्यािाितचा अहवाल प्रजा र्फाऊींडेिन या स्वयींसेवी सींस्थेचा
अहवाल माहे डडसेंिर, २०१७ मध्ये प्रलसध्द झाला होता, ही वस्तजु स्थती आहे .

(२) िह
ुीं ई महानगरपाललकेने महानगरपाललकेच्या ६३२ िाळाींमध्ये सेमी
ृ न्मि
इींग्रजीचा पॅ्नगत सरु
ु केल्याने ववद्याथी सींख्या जस्थर झाली आहे .
(३)

िह
ींु ई
ृ न्मि

महानगरपाललकेने

मि
ींु ई

पजब्लक

स्कुल

रािववल्यामळ
ु े ववद्यार्थयाांचा तसेच िाळाींचा दजागत वाढलेला आहे .
िह
ुीं ई
ृ न्मि

ववद्यार्थयाांची

महानगरपाललकेच्या

गळती

थाींिववण्यासाठी

कायगतवाही करण्यात आली/येत आहे :

िाळाींचा

दजागत

ही

सींकल्पना

सध
ु ारण्यासाठी

महानगरपाललकेमार्फगतत

व

खालीलप्रमाणे

मोर्फत पाठयपस्
ु तके, २७ िालोपयोगी वस्त,ू मध्यान्ह भोजन तसेच
इ. ८ वी पासन
ू ववद्यार्थयाांना ्ॅ िचे ववतरण केले जाते.



व्हच्यअ
ुगत ल क्लासरुमच्या माध्यमातन
ू िैक्षणणक तालसकाींचे आयोजन
करुन वविेष मागगतदिगतन केले जाते.



ज्ञानरचना वादावर आधारीत िैक्षणणक कामकाज व्हावे यासाठी

ववववध कायगतिाळाींच,े प्रलिक्षणाींच,े मागगतदिगतन लिबिराींचे आयोजन केले
जाते.


इयत्ता ६ वी ते ८ वी या वगाांना हस्तकला, धचत्रकला व सींगीत
लिकववण्यासाठी तज्ञ लिक्षक उपलब्ध आहे त.



िाळा सध
ु ार प्रकल्पाींतगगतत ५८ जव्दभावषक िाळाींमध्ये इयत्ता १ ली
पासन
ू माध्यमाच्या भाषेिरोिर प्रथम भाषा इींग्रजी लिकववण्यात येत.े
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महानगरपाललकेच्या सवगत लिक्षक, मख्
ु याध्यापक व ववभाग ननरीक्षक
याींना इींग्रजीवर प्रभत्ु व येण्यासाठी बब्र्ीि काऊजन्सलमार्फगतत वविेष
प्रलिक्षण दे ण्यात येत आहे .



माध्यलमक िाळाींमध्ये इ. १० वी मध्ये लिकणाऱया ववद्यार्थयाांसाठी
वविेष मागगतदिगतन वगगत लिबिराींचे आयोजन केले जाते.




गण
ु वींत ववद्यार्थयाांना प्रोत्साहनपर िक्षक्षस ददले जाते.

प्रज्ञावान ववद्यार्थयाांचा िोध घेऊन त्याींना गणणत, ऑललजम्पयाड,
ववज्ञान

ऑललजम्पयाड,

इींग्रजी

ऑललजम्पयाड,

प्रज्ञािोध

परीक्षा,

लिषयवत्ृ ती परीक्षा तसेच अन्य आींतरराषरीय परीक्षाींना िसता यावे

यासाठी ववद्यार्थयाांची िैक्षणणक तयारी करुन घेण्यासाठी अभ्यासक्रम
व परीक्षाींचे ननयोजन केले आहे .



महानगरपाललकेच्या सवगत िाळाींमध्ये सींगणक प्रलिक्षण ददले जाते.

इयत्ता १ ली ते ५ वी मधील ववद्यार्थयाांना लिकववणाऱया लिक्षकाींना
िारीररक लिक्षणाचे सेवाींतगगतत प्रात्यक्षक्षकाींसह वविेष प्रलिक्षण ददले
जाते.



ववद्यार्थयाांना ववज्ञान क्षेत्रात रुची ननमागतण व्हावी यासाठी लमनी
सायन्स लॅ िची ननलमगतती करण्यात आली आहे .



लिक्षण क्षेत्रामध्ये नव्याने होत असलेल्या सकारात्मक आधुननक
िदलाींची

जाणीव

जागत
ृ ी

करण्यासाठी

प्रलिक्षणाींचे आयोजन केले जाते.


िाळाींमध्ये

घेण्यासाठी

चालणाऱया

व

िैक्षणणक

आवश्यकतेनस
ु ार

प्रलिक्षकाींसाठी

कामकाजाची

योग्य

व

ववववध

मादहती

समपगतक

करुन

मागगतदिगतन

करण्यासाठी महानगरपाललकेच्या लिक्षणाधधकाऱयाींपासन
ते ववभाग
ू
ननरीक्षक (िाळा) पयांत सवगत अधधकारी वगगत िाळा भे्ी दे त असतात.

(५) प्रश्न उद्भवत नाही.

-----------------
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अहमदनगर महापाललिेच्या शाळाांमधील लशक्षिाांना
थिीत िेतन दे ण्याबाबत
(२९)

*

४११६२ डॉ.सध
ु ीर ताांबे : सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :(१)

अहमदनगर

महापाललकेच्या

िाळाींमधील

४६

लिक्षकाींना

मागील

४ मदहन्याींपासन
ू वेतन लमळाले नसल्याने त्याींच्यावर उपासमारीची वेळ आली
असल्याचे ददनाींक ४ जानेवारी, २०१८ रोजी वा त्यासम
ु ारास ननदिगतनास आले,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, त्यामळ
ु े या लिक्षकाींनी कु्ुींबियाींसह महापाललकेसमोर ददनाींक
१६ जानेवारी, २०१८ रोजीपासन
ू उपोषण करण्याचा ननणगतय घेतला आहे , हे ही
खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, त्यात
काय आढळून आले व तद्नस
ु ार उक्त लिक्षकाींचे थकीत वेतन दे ण्यािाित
कोणती कायगतवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री.दे िेंद्र फडणिीस : (१) व (२) अहमदनगर महानगरपाललकेच्या िाळाींमधील

लिक्षकाींचे मागील चार मदहन्यापासन
ू चे वेतन लमळाले नसल्याच्या कारणास्तव
ददनाींक ६ जानेवारी, २०१८ रोजी उपोषण केले होते, ही वस्तजु स्थती आहे .
(३)



महानगरपाललकेच्या अखत्याररत असलेल्या िाळाींमधील लिक्षकाींच्या

वेतनासाठी िासनाने ५० ्क्के रक्कम व महानगरपाललकेने ५० ्क्के
रक्कम दे ण्याचे िासनाचे धोरण आहे .

•

त्यानस
ु ार,

र्फेब्रव
ु ारी,

२०१८

पयांतची

महानगरपाललकेस प्राप्त झाली आहे .

िासन

दहश्श्याची

रक्कम

सदर प्राप्त रकमेतन
ू महानगरपाललकेच्या सदर लिक्षकाींचे नोव्हें िर,
२०१७ पयांतचे वेतन अदा करण्यात आले आहे .
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•

सींिधीं धत लिक्षकाींचे तीन मदहन्याचे थकीत वेतन हे एवप्रल, २०१८
पयांत अदा करण्यािाित, तसेच, यापढ
ु े लिक्षकाींचे वेतन ननयलमतपणे
अदा

होईल

यािाित

दक्षता

घेण्यािाित

आयक्
ु त,

अहमदनगर

महानगरपाललका याींना सक्त सच
ू ना दे ण्यात आल्या आहे त.

(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

जव्हार (स्ज.पालघर) नगरपररषदे तील लशिाजी उद्यानाची
दरु िस्था झाल्याबाबत
(३०)

*

४१२०७ श्री.आनांद ठािूर : सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :-

(१) जव्हार (जज.पालघर) नगरपररषदे तील लिवाजी उद्यानाची दरु वस्था झाली
असल्याचे माहे जानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदिगतनास आले,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त दरु वस्थेत असलेल्या उद्यानाची दरु
ु स्ती करुन सदरहू
उद्यानाच्या दे खभाल व दरु
गत करणाऱया सींिधीं धत अधधकारी व
ु स्तीकडे दल
ु क्ष
कमगतचाऱयाींवर कारवाई करण्यािाित स्थाननक नागररक व लोकप्रनतननधीींनी
िासनाकडे मागणी केली आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास,

उपरोक्त

प्रकरणी

िासनाने

चौकिी

करुन

उद्यानाचे

सि
गत
करणाऱया अधधकाऱयाींवर
ु ोलभकरण करुन उद्यानाच्या दरु
ु स्तीकडे दल
ु क्ष
कारवाई करण्यािाित कोणती कायगतवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?

श्री.दे िेंद्र फडणिीस : (१) अिा प्रकारची कोणतीही तक्रार नगरपररषद

प्रिासनास प्राप्त झालेली नाही. तथावप, या ववषयाची िातमी स्थाननक
वत्ृ तपत्रात प्रलसध्द झाली, असे नगरपररषदे ने कळववले आहे .

(२) व (३) जव्हार नगरपररषदे च्या लिवाजी उद्यानातील काही खेळणी
नादरु
ु स्त आहे त, ही वस्तजु स्थती आहे .
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•

जव्हार नगरपररषदे मार्फगतत उद्यानाची ननयलमतपणे दे खभाल करण्यात

•

नगरपररषदे मार्फगतत महाराषर

येत असन
ू नक
ु तेच सींरक्षक लभींतीचे काम पण
ू गत करण्यात आले आहे .
लिवाजी

उद्यानाच्या

नगरोत्थान

ववस्तारीकरण

(जजल्हास्तर) योजनेंतगगतत

व

नत
ु नीकरणाचा

रुपये

१.६३ को्ीचा प्रस्ताव जजल्हाधधकारी, पालघर याींना सादर करण्यात

आला असन
ू , यामध्ये प्रामख्
ु याने उद्यानातील खेळणी दरु
ु स्ती इत्यादी
िािीींचा समावेि आहे .

(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

ठाणे पोलीस आयु्तालयाच्या हद्दीत ऑनलाईन िॅशलेस
व्यिहाराांद्िारे फसिणि
ु झाल्याबाबत

(३१)

*

३७७९९ श्री.जगन्नाथ लशांदे, अॅड.ननरां जन डािखरे , अॅड.राहुल नािेिर :

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

(१) ठाणे पोलीस आयक्
ु तालयाच्या हद्दीत माहे जानेवारी ते ऑक््ोिर, २०१७

या कालावधीत ७४७ जणाींची ऑनलाईनद्वारे र्फसवणक
ु झाली असन
ू यातील
९४ ्क्के गन्ु ्याींची उकल करण्यात पोलीस यींत्रणा अपयिी ठरली आहे ,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, िासन कॅिलेस व्यवहाराींवर भर दे त असन
ू अिा प्रकारच्या

वाढत्या गन्
ु हे गारीवर ननयींत्रण लमळववणे अथवा घडणाऱया गन्
ु ्याींचा िोध
लावण्यासाठी लागणारे आवश्यक तींत्रज्ञान पोलीस कमगतचाऱयाींना दे ण्यात िासन
कमी पडल्यानेच या गन्
ु ्याींची उकल होण्यास अडचणी येत आहे त, हे ही खरे
आहे काय,
(३)

असल्यास,

पोलीस

कमगतचाऱयाींना

अत्याधनु नक

तींत्रज्ञानाचे

दे ण्यािाित िासनाने कोणती कायगतवाही केली वा करण्यात येत आहे,
(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?

प्रलिक्षण
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श्री.दे िेंद्र फडणिीस : (१) ठाणे पोलीस आयक्
ु तालयामध्ये माहे जानेवारी,

२०१७ ते ऑक््ोिर, २०१७ या कालावधीमध्ये एकूण ऑनलाईन र्फसवणुकीचे

२४० गन्ु हे दाखल झाले असन
ू त्यापैकी १५ गन्ु हे उघडकीस आले आहे त. अिा
प्रकारे गन्
ु हे उघडकीस आणण्याचे प्रमाण ६.२५% आहे .

(२) सायिर गन्
ु ्याींचा तपास करताना असे ननदिगतनास आले आहे की िहुताींि
गन्
ु हे गार व सायिर गन्
ु ्याींिी सींिधीं धत सवगतर िाहे रच्या दे िात असल्याने सवगतर

कींपन्याींकडून गन्
ु हे गार ववषयक मादहती घेत असताना सींिधीं धत दे िातील
कायद्याप्रमाणे ननयमाींची पत
गत ा करुन मादहती लमळे पयांत थाींिावे लागते.
ु त

राज्यातील सवगत जजल्हे व पोलीस आयक्
ु तालयामध्ये लमळून एकूण

४७ सायिर लॅ ि ददनाींक १५/०८/२०१६ पासन
ू सरु
ु करण्यात आल्या आहे त.
सदर सायिर लॅ िपैकी ४३ सायिर लॅ ि ना ‘सायिर पोलीस ठाणे’ असे घोवषत

करण्यात आले आहे . या सायिर लॅ ि/पोलीस ठाणे याींना तपासाकररता
आधनु नक यींत्रसामग्र
ु ी (सोफ््वेअर व हाडगतवेअर) परु ववण्यात येत आहे .

(३) ऑनलाईन र्फसवणक
ु ीच्या गन्
ु ्याींचा तपास करता यावा म्हणून ठाणे

पोलीस आयक्
ु तालयातील अधधकारी व कमगतचारी याींना या गन्
ु ्यातील तपास
कसा करावा त्यािाितचे प्रलिक्षण दे ण्यात आले आहे . असे प्रलिक्षण ही एक
सातत्याने करावयाची प्रकक्रया असन
ू अिी प्रलिक्षणे सतत चालु आहे त.
मोिाईल र्फॉरे न्सीक

व सायिर गन्
ु ्याींचा तपास या ववषयावर

जानेवारी ते डडसेंिर, २०१७ या कालावधीत ठाणे पोलीस आयक्
ु तालयात एकूण

२५ पोलीस अधधकाऱयाींना प्रलिक्षण दे ण्यात आले आहे . तसेच राज्यस्तरावर
१३८ पोलीस अधधकाऱयाींना प्रलिक्षण दे ण्यात आले आहे .
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

-----------------
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लमरा-भाईंदर महानगरपाललिेचे प्रभाग अधधिारी नागररिाांना
लशिीगाळ िरीत असल्याबाबत
(३२)

*

४०५८४ श्री.पररणय फुिे : सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :-

(१) लमरा-भाईंदर (जज.ठाणे) महानगरपाललकेचे प्रभाग अधधकारी श्री.अववनाि

जाधव हे नागररकाींना लिवीगाळ करीत असल्याचे माहे डडसेंिर, २०१७ मध्ये
वा त्यादरम्यान ननदिगतनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर प्रकरणी तेथील स्थाननक लोकप्रनतननधी व नागररकाींनी
आयक्
ु त, लमरा-भाईंदर महानगरपाललका याींचेकडे तक्रार करुनही उक्त प्रभाग

अधधकारी याींचेवर कोणतीही कारवाई न करता त्याींच्या तक्रारीकडे दल
गत केले
ु क्ष
आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन सींिधीं धताींवर कारवाई
करण्यासींदभागतत कोणती कायगतवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?

श्री.दे िेंद्र फडणिीस : (१) श्री.अववनाि जाधव, प्रभाग अधधकारी याींनी

सावगतजननक दठकाणी लिवीगाळ केल्याची जव्हडीओ क्लीप सोलियल लमडीयावर
व्हायरल झाली, तसेच यािाित तक्रार प्राप्त झाली, ही वस्तजु स्थती आहे .
(२)

श्री.अववनाि

जाधव,

प्रभाग

अधधकारी

याींनी

सावगतजननक

दठकाणी

लिवीगाळ केल्याच्या अनष
ीं ाने त्याींना ठपका ठे वण्याची तसेच रुपये १०००/ु ग
दीं डाची लिक्षा दे ण्यात आलेली आहे .

त्याचप्रमाणे अिा प्रकरणाची पन
ु रावत्ृ ती होणार नाही, अिी त्याींना

महानगरपाललकास्तरावर समज दे ण्यात आलेली आहे .
(३) व (४) प्रश्न उद्भवत नाही.

-----------------
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मुांबई महापाललिेच्या "सी" विभाग िायाचलयाच्या हद्दीतील पररसरामध्ये
आयझॉल हे जांतुनाशि टािले जात असल्याबाबत

(३३)

*

३८६१७ श्री.विजय ऊफच भाई धगरिर, श्री.प्रविण दरे िर, श्री.रामननिास

लसांह, श्रीमती स्स्मता िाघ : सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा
करतील काय :-

(१) मि
ुीं ई महापाललकेच्या "सी" ववभाग कायागतलयाच्या हद्दीतील पररसरामध्ये

आयझॉल हे जींतन
ु ािक मोठ्या प्रमाणात ्ाकले जात असल्यामळ
ु े रस्ते
लालभडक ददसत असल्याचे माहे जानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान
ननदिगतनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, रस्त्यावरील वाहनाींच्या रहदारीमळ
ु े हे जींतन
ु ािक दक
ु ाने व
घरात

पसरू

लागल्याने

नागररकाींचे

आरोग्य

ननदिगतनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय,

धोक्यात

आले

असल्याचे

(३) असल्यास, उक्त स्वच्छता मोदहम स्वच्छ भारत अलभयानाींतगगतत करण्यात
आलेल्या

स्वच्छतेची

पाहणी

करण्यासाठी

येणाऱया

केंद्रीय

अधधकारी

याींच्यासाठी करण्यात येत असल्याचे ननदिगतनास आले आहे , हे ही खरे आहे
काय,

(४) असल्यास, अिा प्रकारे नागररकाींच्या आरोग्याला धोका ननमागतण करणारी

स्वच्छता मोदहम त्वररत थाींिववण्यासाठी िासनाने महापाललकेला ननदे ि
दे ण्यािाित कोणती कायगतवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री.दे िेंद्र

फडणिीस

:

(१)

िह
ुीं ईच्या
ृ न्मि

महानगरपाललकेच्या

आरोग्य

ववभागामार्फगतत पररसरात दग
ां ी व रोगराई पसरु नये याकररता आयझॉल या
ु ध
पाींढऱया/लाल रीं गाच्या जींतन
ु ािक पावडरचा वापर ननयलमतपणे करण्यात येतो.
परीं तु

त्यामळ
ु े

रस्ते

महानगरपाललकेने कळववले आहे .

लालभडक

ददसत

नसल्याचे

िह
ींु ई
ृ न्मि

तथावप, “रस्त्याींवर स्वच्छतेची लाली” अिा आियाची िातमी ददनाींक

१८/०१/२०१८

रोजीच्या

वस्तजु स्थती आहे .

लोकसत्ता

वत्ृ तपत्रात

प्रलसध्द

झाली

होती,

ही
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(२) सदर जींतन
ु ािक पावडरच्या जींति
ु मन क्षमतेच्या योग्य त्या तपासण्या

मान्यता प्राप्त प्रयोगिाळे त करण्यात आल्या असन
ू , सदर तपासणीत
जींतन
ु ािक पावडरची जींति
ु मन क्षमता ननयमानस
ु ार आहे .

तसेच, महानगरपाललकेच्या आरोग्य ववभागाच्या अहवालानस
ु ार सदर

पररसरातील नागररकाींचे आरोग्य धोक्यात नसल्याचे ददसन
ू आले आहे .

(३), (४) व (५) िह
ुीं ई महानगरपाललकेच्या ववभागामध्ये ननयलमतपणे
ृ न्मि
करण्यात येत असलेल्या स्वच्छतेच्या कामाकररता आयझॉल या जींतन
ु ािक
पावडरची र्फवारणी करण्यात येत.े
त्यामळ
ु े

स्वच्छता

मोदहमेंतगगतत

स्वच्छतेची

पाहणी

करण्यासाठी

येणाऱया केंद्रीय अधधकारी याींच्यासाठी सदर जींतन
ु ािकाची र्फवारणी करण्यात
आली, ही िाि खरी नाही.

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

सािांतिाडी (स्ज.लसांधद
ु ग
ु )च येथील ड्रग्ज पाटी प्रिरणाबाबत
(३४)

*

४०३६५ प्रा.जोगेन्द्र ििाडे : सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

खल
ु ासा करतील काय :-

(१) सावींतवाडी (जज.लसींधद
ु ग
ु )गत येथील जुना िाजार पररसरात उघड झालेल्या
ड्रग्ज पा्ी प्रकरणात कोणत्याच आरोपीींना अ्क करण्यात आली नसल्याची
िाि माहे जानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदिगतनास आली आहे , हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त ड्रग्ज पा्ीकररता लहान मल
ु ाींना चरस, गाींजा, दारु
तसेच इतर तत्सम पदाथगत परु ववण्यात आले होते, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणात अद्याप कोणासही अ्क न झाल्याने
स्थाननक पोलीस हे आरोपीींना पाठीिी घालत आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, त्यात काय
आढळून आले व तद्नस
ु ार दोषी पोलीस अधधकारी व कमगतचारी तसेच ड्रग्ज व
इतर पदाथगत परु ववणाऱया आरोपीींना अ्क करून त्याींचेवर कारवाई करण्यािाित
कोणती कायगतवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

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

ददनाींक १६/०१/२०१८ रोजी स्थाननक नगरसेववका अनारोजीन लोिो

याींनी दरु ध्वनीवर सदर दठकाणी दारु अथवा ड्रग्सचे सेवन होत असल्यािाित
केलेल्या तक्रारीवरुन िहरात िोध घेतला असता िहरामध्ये कोणत्याही

दठकाणी कोणीही माणसे ड्रग्स पा्ी करीत असताना अथवा िाळगलेल्या
जस्थतीत आढळून आले नाहीत.
(२) व (३) हे खरे नाही.

(४) तक्रारदार श्रीम. लोिो याींनी नमद
ू केलेल्या सींिनयताींना चौकिी कामी

िोलाववले असता श्रीम. लोिो याींनी सदरील व्यक्ती ददनाींक १६/०१/२०१८ रोजी
दारु वपणाऱयाींपक
ै ी नाहीत असे साींधगतले.
(५) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

आहदिासीांची बनािट जात प्रमाणपत्रे सादर
िरणाऱ्याांिर िारिाई िरण्याबाबत
(३५)

*

४०९९४ श्री.हे मत
ां टिले, श्री.विक्रम िाळे , श्री.नरें द्र पाटील, श्री.किरण

पािसिर,

श्री.आनांद

ठािूर,

अॅड.जयदे ि

गायििाड,

श्री.सनु नल

तटिरे ,

श्री.ख्िाजा बेग, श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.रामराि िडिुते, श्री.जगन्नाथ
लशांदे : सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यात आददवासी समाजातील असल्याचे िनाव् जात प्रमाणपत्रे घेऊन

त्याच्या आधारे िासकीय नोकऱया लमळववणाऱया ११ हजार ७७० कमगतचारी व

अधधकारी याींचेवर कारवाई करुन त्याींना कायमस्वरुपी िडतर्फगत करण्याचा
ननणगतय िासनाने घेतला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, अ ते ड वगागतनस
ु ार िडतर्फगत करण्यात येणाऱया अधधकारी व
कमगतचाऱयाींची ववगतवारी काय आहे तसेच त्याींना िडतर्फगत करण्याच्या ननणगतयाची
अींमलिजावणी प्रत्यक्षात केव्हापासन
ू करण्यात येणार आहे,
(३) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?
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श्री.दे िेंद्र फडणिीस : (१) खरे नाही,

(२) व (३) मा.सवोच्च न्यायालयाच्या ददनाींक ६ जुल,ै २०१७ च्या ननणगतयाची
राज्यात अींमलिजावणी करण्यािाितच्या कायगतवाहीची रुपरे षा ठरववण्यात येत
आहे .

या

कारणाने

आतापयांत

जात

प्रमाणपत्र

अवैध

ठरलेल्या

अधधकारी/कमगतचाऱयाींना िडतर्फगत करण्याचे कोणतेही आदे ि सामान्य प्रिासन

ववभागाने अद्याप ननगगतलमत केलेले नसल्याने अ ते ड वगागतनस
ु ार िडतर्फगत
करण्यात येणाऱया अधधकारी व कमगतचाऱयाींची ववगतवारी उपलब्ध नाही.
-----------------

मौजे िाघाळा (ता.परळी, स्ज.बीड) या गािातील श्री.अनांत दत्तोपांत
उबाळे याांच्या घरािर दरोडा पडल्याबाबत

(३६)

*

४०७९४ श्री.रामहरी रुपनिर : सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :-

(१) मौजे वाघाळा (ता.परळी, जज.िीड) या गावात ददनाींक १५ मे, २०१७ रोजी
वा त्यासम
ु ारास श्री.अनींत दत्तोपींत उिाळे याींच्या घरावर दरोडा पडला असन
ू
त्यात सोने-चाींदी व रक्कम अिी सम
ु ारे १० लाख रुपयाींची चोरी झाली आहे ,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त गन्
ु हयाचा तपास करण्यात परळी ग्रामीण पोलीस
प्रिासनाला अपयि आले असन
ू चोरट्याींना अदयाप अ्क करण्यात आलेली
नाही, हे ही खरे आहे काय,

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

आढळून आले व तद्नस
ु ार गन्
ु हयातील आरोपीींचा तपास लावन
ू त्याींना अ्क
करण्यािाित कोणती कायगतवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री.दे िेंद्र फडणिीस : (१) अींित: खरे आहे .

ददनाींक १५/०५/२०१७ रोजी कोणीतरी अज्ञात चोर्याने कर्फयागतदीच्या

घरात प्रवेि करून सोन्या चाींदीचे दाधगने व नगदी पैसे असा एकूण

२,१६,०५० रुपये ककीं मतीचा ऐवज चोरून नेल्याप्रकरणी परळी ग्रामीण पो.स््े .
येथे ग.ु र.नीं. १३०/२०१७ भादीं ववक. ४५७,३८० नस
ु ार घरर्फोडीचा गन्
ु हा दाखल
करण्यात आला आहे .
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(२) व (३) सदर गन्
ु हयाच्या तपासासाठी कर्फीं गर वप्रीं् तज्ञ व डॉग स्कॉड याींना

पाचारण करून, सी.सी.्ी.व्ही. र्फु्े ज हस्तगत करून तपासाचा प्रयत्न
करण्यात आला आहे . तसेच गप्ु त िातमीदार नेमन
ू सींिनयत आरोपीींच्या

घरझडत्या घेवन
ू , पेरोललींग वाढवन
ू गन्
ु हा उघडकीस आणण्याचा कसोिीने

प्रयत्न केला जात आहे . सदरचा गन्
ु हा कायम तपासावर ठे वन
ू ‘अ’ वगागतत
समरी मींजूर केली आहे .

(४) ववलींि झालेला नाही.

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

मुांबई महानगरपाललिेच्या रुग्णालयाांमध्ये सेिा आखण विविध
उपचारासाठ प्रस्तावित िेलेली शुल्ििाढ िमी िरणेबाबत

(३७)

*

३९७५८ श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊफच भाई

जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर, डॉ.सध
ां टिले,
ु ीर ताांबे, श्री.नरें द्र पाटील, श्री.हे मत

श्री.किरण पािसिर, श्री.अननल भोसले, श्री.जयिांतराि जाधि, अॅड.ननरां जन
डािखरे , श्रीमती विद्या चव्हाण, अॅड.राहुल नािेिर, श्री.अमरलसांह पांडडत :
सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मि
ुीं ई महानगरपाललकेच्या रुग्णालयाींमध्ये सेवा आणण ववववध उपचारासाठी
५० ्क्के िल्
ु कवाढ करण्याचा प्रस्ताव प्रिासनाने माहे जानेवारी, २०१८ मध्ये
वा त्यादरम्यान माींडला असल्याचे ननदिगतनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर िल्
ु क वाढ ५० ्क्के न करता २० ्क्के करण्यात यावी
अिी मागणी लोकप्रनतननधीमार्फगतत करण्यात आली आहे , हे ही खरे आहे काय,

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

आढळून आले व तद्नस
ु ार प्रस्ताववत िल्
ु कवाढ नागररकाींना परवडणारी
नसल्याने ती कमी करणेिाित कोणती कायगतवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?

श्री.दे िेंद्र फडणिीस : (१) िह
ींु ई महानगरपाललकेच्या रुग्णालयाींमध्ये सेवा
ृ न्मि
आणण

ववववध

उपचारासाठी

५०

्क्के

िल्
ु कवाढ

करण्याचा

प्रस्ताव

महानगरपाललका प्रिासनामार्फगतत सादर करण्यात आला होता. तथावप, त्यास
मान्यता प्राप्त झाली नाही.
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(२) सदर िल्
ु कवाढ २० ्क्के करण्यािाित लोकप्रनतननधीींनी मागणी केली होती.
(३)

व

(४)

िह
ुीं ई
ृ न्मि

महानगरपाललकेच्या

रुग्णालयाींमध्ये

आकारण्यात

येणाऱया ववद्यमान िल्
ु कात २०% व मि
ुीं ईिाहे रील रुग्णाींकरीता ३०% वाढीचा

व ज्येषठ नागररकाींकरीता ववनािल्
ु क सेवा उपलब्ध करुन दे ण्यािाितचा
प्रस्ताव महानगरपाललकेच्या स्थायी सलमतीसमोर सादर करण्यात येत आहे .
-----------------

िल्याण-डोंबबिली महानगरपाललिा क्षेत्रामधील दललतिस्तीमधील
िामे ननिृष्ट्ट दजाचची िेल्याबाबत

(३८)

*

३८४९९ अॅड.अननल परब : सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :-

(१) कल्याण-डोंबिवली महानगरपाललका क्षेत्रामधील दललतवस्तीमध्ये ववववध

कामाींसाठी राज्य िासनाकडून उपलब्ध करून दे ण्यात आलेला कोट्यवधीचा
ननधी महानगरपाललका क्षेत्रामधील ज्या दठकाणी दललतवस्ती आहे अिा
दठकाणीच

वापरणे

िींधनकारक

असताना

महानगरपाललकेने

आपल्या

अखत्याररतील या कामाींसाठी ननयक्
ु त केलेल्या काही सक्षम अधधकारी वगागतने

या ननधीचे वा्प करण्यात असमतोल राखला असन
ू अत्यींत ननकृष् दजागतची
कामे केल्याचे माहे जानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदिगतनास आले
आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सन २०१५-२०१७ या कालावधीत दललतवस्तीमधील कामाींची
दक्षता व गण
ु ननयींत्रक ववभागामार्फगतत चौकिी करणेिाित स्थाननक नागररक

श्री.मनोज कुलकणी याींनी ददनाींक २० नोव्हें िर, २०१७ रोजी वा त्यासम
ु ारास
प्रभारी िहर अलभयींता, कल्याण-डोंबिवली महानगरपाललका याींच्याकडे लेखी

स्वरुपात तकार करुनही यािाित कोणतीही कायगतवाही करण्यात आलेली नाही,
हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त कामासींदभागतत िासनाने चौकिी केली आहे काय,

त्यात काय आढळून आले व तद्नस
ु ार यास जिािदार असणाऱयाववरुध्द
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,

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

ववभागाच्या

ददनाींक

०५/०३/२००२

रोजीच्या

िासन

ननणगतयातील मागगतदिगतक तत्वानस
ु ार नागरी दललत वस्ती सध
ु ार योजनेंतगगतत
कामे करण्यात आली असल्याचे कल्याण-डोंबिवली महानगरपाललकेने कळवले
आहे .
(२),

(३)

व

(४)

श्री.मनोज कुलकणी

महानगरपाललकेकडे प्राप्त झाली आहे .

याींची

तक्रार

कल्याण-डोंबिवली

सदर तक्रारीच्या अनष
ीं ाने कल्याण-डोंबिवली महानगरपाललकेच्या
ु ग

दक्षता व गण
ु ननयींत्रण ववभागामार्फगतत सदर प्रकरणाची चौकिी सरु
ु आहे .

सदर चौकिी पण
ू गत करुन त्यािाितचा अहवाल दोन आठवड्यात सादर

करण्याच्या
आहे त.

सच
ू ना

कल्याण-डोंबिवली

महानगरपाललकेस

दे ण्यात

आल्या

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

राज्यातील िांत्राटी िामगाराांसाठ किमान िेतन सल्लागार
मांडळ स्थापन िरणेबाबत
(३९)

*

४००९९ श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.हे मत
ां टिले, श्री.किरण पािसिर,

श्री.नरें द्र पाटील : सन्माननीय िामगार मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील
काय :(१)

सन

वेतनासींिध
ीं ी

१९७०

च्या

कायद्यानस
ु ार

व्यवस्थापनािरोिर

कींत्रा्ी

अथवा

कामगाराींच्या

मालकाींिरोिर

ननयक्
ु ती

झालेले

व

वववाद

लम्ववण्यासाठी तसेच कींत्रा्ी कामगार आणण व्यवस्थापन याींच्यात समे्

घडवन
ू आणण्यासाठी ककमान वेतन सल्लागार मींडळ स्थापन करणेिाित
ददनाींक १७ जानेवारी, २०१८ रोजी वा त्यासम
ु ारास मा.मख्
ु यमींत्री, मा.कामगार
मींत्री व कामगार आयक्
ु त याींच्याकडे लोकप्रनतननधीींनी लेखी ननवेदनाद्वारे
मागणी केली आहे , हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, त्यात काय
आढळून आले व तद्नस
ु ार ककमान वेतन सल्लागार मींडळ स्थापन करून

राज्यातील कींत्रा्ी कामगाराींना ककमान वेतन व अन्य सवु वधा लमळण्यािाित
कोणती कायगतवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

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

(२) व (३) ककमान वेतन सल्लागार मींडळ स्थापन करण्याची प्रकक्रया अींनतम

्प्प्यात आहे . मींडळ गदठत झाल्यानींतर ककमान वेतन ननजश्चत करण्याची
कायगतवाही करण्यात येणार आहे .

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

येिला (स्ज.नालशि) येथील मु्तीभूमीला ‘ब’ िगच
तीथचक्षेत्राचा दजाच लमळण्याबाबत

(४०)

*

३९३६१ श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.धनांजय मड
ुां ,े श्री.अमरलसांह पांडडत,

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

(१) येवला (जज.नालिक) येथील मक्
े ाचा दजागत
ु तीभम
ू ीला ‘ि’ वगगत तीथगतक्षत्र
लमळण्यासाठी ददनाींक ७ नोव्हें िर, २०१७ रोजी वा त्यासम
ु ारास स्थाननक
लोकप्रनतननधीींनी िासनाकडे मागणी केलेली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर मक्
े ात समावेि करण्याची
ु तीभम
ू ीचा ‘ि’ वगगत तीथगतक्षत्र
िाि नगरववकास ववभागािी सींिधीं धत असल्याने त्या ववभागास योग्य ती

कायगतवाही करण्यािाित पयगत्न ववभागाकडून माहे ऑगस््, २०१७ मध्ये वा
त्यादरम्यान कळववण्यात आले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने कोणती कायगतवाही केली वा करण्यात
येत आहे,

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

(३) जजल्हाधधकारी, नालिक याींच्याकडून “ि” वगगत तीथगतक्षेत्र दजागत दे ण्यािाितचा
पररपण
ू गत प्रस्ताव मागववण्यात आला आहे . यािाित िासनस्तरावरुन दे खील

पाठपरु ावा करण्यात येत आहे . प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानींतर उधचत कायगतवाही
करण्यात येईल.

(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

पण
ु े शहरातील जाहहरातीसाठ शल्
ु ि न भरणाऱ्या मॉल ि
मस्ल्टप्ले्सधारिाांिर िारिाई िरण्याबाबत

(४१)

*

३८७९३ श्री.अननल भोसले, श्री.नरें द्र पाटील, श्री.किरण पािसिर :

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

पण
ु े

िहरातील

जादहरातीसाठी

िल्
ु क

२२

मॉल

भरण्यािाित

व

मजल््प्लेक्सधारकाींना

महानगरपाललकेने

ववनापरवानगी

नो्ीसा

पाठववल्या

असल्याचे माहे जानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदिगतनास आले आहे ,
हे खरे आहे काय,

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

आढळून आले व तद्नस
ु ार ववनापरवानगी जादहराती करुन िल्
ु क न भरणाऱया
ककती मॉल व मजल््प्लेक्सधारकाींवर कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?

श्री.दे िेंद्र फडणिीस : (१) व (२) पण
ु े िहरातील एकूण मॉलपैकी ज्या
मॉलधारकाींनी मॉलमध्ये व मॉलच्या िाहे र लावलेल्या जादहरातीचे अद्याप

िल्
ु क भरणा केलेले नाही, अिा मॉलचा पण
ु े महानगरपाललकेने आढावा घेतला

असन
ू सवेक्षणानींतर जादहरात िल्
ु क न भरलेले एकूण २१ मॉल ननदिगतनास
आलेले आहे त.

सदरच्या २१ मॉल धारकाींकडून जादहरात िल्
ु क व तडजोड िल्
ु क

आकारणी करून त्याची वसल
ू ी करण्याची कायगतवाही पण
ु े महानगरपाललकेकडून
करण्यात येत आहे .
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या मॉलधारकाींना ददनाींक ०३/१०/२०१७ ते ददनाींक ०५/०१/२०१८ या

कालावधीत प्रथम नो्ीस दे ऊन तात्काळ िल्
ु क भरण्याच्या सच
ू ना दे ण्यात
आलेल्या आहे त. तद्नींतरही अिा मॉलधारकाींनी िल्
ु क भरले नाही तर
सींिधीं धत र्फलकावर ननषकासनाची तात्काळ कारवाई करण्याचे प्रायोजन आहे .
(३) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

मुांबई येथील वििासि ि िांपन्याांनी महानगरपाललिेचा
मालमत्ता िर थिविल्याबाबत

(४२)

*

३९२६४ श्री.धनांजय मड
ुां ,े श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.सनु नल तटिरे ,

श्री.हे मत
ां

टिले,

अॅड.ननरां जन

डािखरे ,

श्री.किरण

पािसिर,

अॅड.राहुल

नािेिर : सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मि
ुीं ई येथील ननमगतल लाईर्फ स््ाईल, कर्फननक्स लमल याींसारखे मोठे मॉल
आणण लोखींडवाला, इन्रा, लासगतन ्ुब्रो अिा सम
ु ारे १०० ववकासक आणण
कींपन्याींनी महानगरपाललकेचा कोट्यवधी रुपयाींचा मालमत्ता कर थकववल्याचे
माहे जानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदिगतनास आले, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, भाींडूप (प.) येथील मे.एचडीआयएल या ववकासकाकडून
रुपये

१,५५,९६,३८,९१६/-

एवढा

मालमत्ता

कर

वसल
ू

करण्यासाठी

व

‘एस’

ववभागातील

महानगरपाललकेने ‘एस’ ववभागातील उक्त ववकासकाच्या १४ मालमत्ताींची
जलजोडणी

खींडीत

करण्याची

तसेच

‘एल’

एचडीआयएलच्या प्रत्येकी सहा मालमत्ताींची जलजोडणी खींडीत करण्याची
कायगतवाही केली आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, एचडीआयएल या ववकासकाच्या ‘एस’ ववभागातील उपरोक्त
सहा मालमत्ताींच्या कामाींना ददलेली परवानगी रद्द करुन महानगरपाललकेचा

थकीत मालमत्ता कर वसल
होईपयांत त्याींच्या नवीन ववकास कामाींना
ु
परवानगी दे ण्यात येऊ नये अिी मागणी पत्राद्वारे स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी
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मा.मख्
ु यमींत्री
११

ऑगस््,

व

आयक्
ु त,

२०१७

रोजी

मि
ींु ई
वा

महानगरपाललका

त्यासम
ु ारास

तसेच

याींच्याकडे

ददनाींक

सहायक

आयक्
ु त,

एस ववभाग, भाींडूप (प) याींच्याकडे ददनाींक १४ ऑगस््, २०१७ रोजी वा
त्यासम
ु ारास केली आहे , हे ही खरे आहे काय.

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

आले

व

तद्नस
ु ार

मालमत्ता

कर

थकववणाऱया

ववकासक

व

कींपन्याववरुध्द कायगतवाही करून थककत मालमत्ता कर वसल
करण्यािाित
ू
कोणती कायगतवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री.दे िेंद्र फडणिीस : (१) मि
ुीं ईतील ननमगतल लाईर्फ स््ाईल याींच्या एकूण
९

मालमत्ताींचा

रुपये

१९.२२

को्ी,

कर्फननक्स

लमल

याींच्या

एकूण

४ मालमत्ताींचा रुपये २.१५ को्ी व लोखींडवाला क्ाररया याींच्या एका

मालमत्तेचा रुपये ७.२० को्ी इतका मालमत्ता कर थकीत आहे , ही
वस्तजु स्थती आहे .

तथावप, लासगतन ॲण्ड ्ुब्रो या कींपनीचा मालमत्ता कर थकीत

नसल्याचे िह
ुीं ई महानगरपाललकेमार्फगतत कळववण्यात आले आहे .
ृ न्मि
(२)

भाींडुप

येथील

“एस”

ववभागातील

मे.एच.डी.आय.एल.

याींच्या

१९ मालमत्ताींच्या ददनाींक ३१/०३/२०१८ पयांत थकीत असलेल्या मालमत्ता
कराची थकिाकी रुपये ४२.२० को्ी इतकी असन
ू , सदर मालमत्ताींच्या
जलजोडण्या िह
ींु ई महानगरपाललकेमार्फगतत खींडीत करण्यात आल्या आहे त.
ृ न्मि
रुपये

कुलागत येथील “एल” ववभागातील ६ मालमत्ताींचा थकीत मालमत्ता कर
३३.०१

लक्ष

इतका

असन
ू ,

एका

मालमत्तेस

महानगरपाललकेमार्फगतत जलजोडणी दे ण्यात आलेली नाही.

िह
ुीं ई
ृ न्मि

उवगतररत ५ मालमत्ताींना मे.एच.डी.आय.एल. याींच्या नावे जलजोडण्या

दे ण्यात आलेल्या नसन
ू , त्या मानवतावादी दृष्ीकोनातन
ू तेथील रदहवािाींच्या
नावे दे ण्यात आलेल्या आहेत.

सदर ५ मालमत्ताींपक
ै ी ४ मालमत्ताींची जलदे यके थकीत नसन
ू , एका

मालमत्तेच्या रुपये १०.९९ लाख इतक्या थकीत जलदे यकाअभावी त्याींची
जलजोडणी ददनाींक ०४/१२/२०१७ रोजी खींडीत करण्यात आलेली आहे .
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(३) अिा स्वरुपाचे स्थाननक लोकप्रनतननधीींचे ददनाींक ११/०८/२०१७ चे ननवेदन
प्राप्त झाले आहे .

(४) मालमत्ता कर थकववणाऱया ववकासक व कींपन्याींववरुध्द िह
ुीं ई
ृ न्मि
महानगरपाललकेमार्फगतत खालीलप्रमाणे कारवाई करण्यात आली/येत आहे :ननमचल लाईफ स्टाईल

एकूण ९ मालमत्ताींपक
ै ी १ मालमत्तेचे प्रवेिद्वार मोहोरिींद करण्यात



आले.

४ मालमत्ताींची जलजोडणी खींडीत करण्यात आली असन
ू , प्रवेिद्वार



मोहोरिींद करण्याची कायगतवाही सरु
ु आहे .
तसेच,



उवगतररत

४

मालमत्ताींचे

कायगतवाही सरु
ु आहे .

प्रवेिद्वार

मोहोरिींद

करण्याची

कफनन्स लमल

मा.उच्च न्यायालयातील रर् वप्ीिन (एल) ९३६/२०१५ मधील



ददनाींक

०१/०४/२०१५

रोजीच्या

आदे िानस
ु ार,

४

मालमत्ताींच्या

मालमत्ता कराच्या ददनाींक ३०/०९/२०१७ पयांतच्या दे य रकमेच्या
५०% अधधदान करण्यात आले आहे .
मा.न्यायालयाच्या



आदे िानस
ु ार,

सदर

मालमत्ताींच्या

मालमत्ता

कराच्या ददनाींक ०१/१०/२०१७ ते ३१/०३/२०१८ या कालावधीच्या दे य

रकमेच्या ५०% अधधदान करण्यासाठी ददनाींक १५/१२/२०१७ रोजी
मागणीपत्र पाठववण्यात आले आहे .

(५) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

हटटिाळा (स्ज.ठाणे) येथील तरुणाने पोललसाांच्या
जाचाला िांटाळून आत्महत्या िेल्याबाबत
(४३)

*

३९२९१ श्री.नरें द्र 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
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा
करतील काय :-
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(१) द््वाळा (जज.ठाणे) येथील साईप्रसाद सोसाय्ीत राहणाऱया तरुणाने
पोललसाींच्या

जाचाला

कीं्ाळून

ददनाींक

२३

ऑगस््,

२०१७

रोजी

त्यासम
ु ारास घरात आत्महत्या केल्याची घ्ना घडली, हे खरे आहे काय,

वा

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

काय आढळून आले व तद्नस
जिािदार असणाऱया
ु ार तरुणाच्या मत्ृ यस
ू
पोललसाींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,
(३) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?

श्री.दे िेंद्र फडणिीस : (१) होय. परीं तू सदर आत्महत्या ही पोललसाींच्या जाचाला

कीं्ाळून केली आहे . यािाितचा कुठलाही परु ावा प्राप्त झाला नसल्याने
यािाित अधधक तपास सरु
ु आहे .

(२) सदर घ्नेिाित कल्याण ता. पोलीस स््े िन येथे ददनाींक २३/०८/२०१७
रोजी अकजस्मक मत्ृ यू रजज.क्र.९१/२०१७ सह.आर.पी.सी. १७४ प्रमाणे दाखल
करण्यात आला आहे . सदर चौकिी सरु
ु असताना मयताच्या आईने मा.उच्च

न्यायालय, मि
ुीं ई येथे रर् वप्ीिन क्र. ४७८४/२०१७ दाखल केले असता,

मा.उच्च न्यायालय, मि
ींु ई याींनी सदर प्रकरणी गन्
ु ्याचा तपास मा.अपर
पोलीस

अधधक्षक

याींचे

मागगतदिनाखाली

स्थाननक

गन्
ु हे

िाखा

याींनी

करण्यािाित आदे लित केल्याने, सदर प्रकरणी कल्याण ता. पोलीस ठाणे येथे
ग.ु र.नीं. २०/२०१८ भा.दीं .वव.सीं कलम ३०६, ३४ व २०१ अन्वये गन्
ु हा दाखल
करण्यात आला आहे . सदर गन्
ु ्याचा तपास सरु
ु आहे .
(३) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

नालशि शहर ि स्जल््यातील मांहदराांच्या साहहत्याांच्या
चोरीत िाढ झाल्याबाबत
(४४)

*

३९४७४ डॉ.अपि
ू च हहरे : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि २७५५१ ला हदनाांि

८ माचच, २०१७ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय मख्
ु यमांत्री
पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-
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(१) नालिक िहर व जजल््यात ववववध दठकाणी माहे डडसेंिर, २०१६ ते माहे

जानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान चोरट्याींनी ववववध मींददरातन
ू सादहत्य,

दाधगने व दान पे्ीतील रकमा चोरून नेल्याप्रकरणी चालू असलेला उवगतररत
गन्
ु हयाींचा तपास पण
ू गत झाला आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, जजल््यात मींददराच्या दठकाणी चोरीच्या घ्नात वाढ होऊन

कावनई (ता.इगतपरु ी) येथे कवपलधारा तीथगतक्षेत्रावर दोन मींददरात ददनाींक
२३ ऑगस््, २०१७ रोजी वा त्यासम
ु ारास, उगाींव (ता.ननर्फाड) तसेच मालेगाींव
येथे खड्डाजीन भागातील दोन मींददराचे कळस चोरून नेल्याची घ्ना ददनाींक
५ ऑक््ोिर, २०१७ रोजी वा त्यासम
ु ारास घडली, हे ही खरे आहे काय,

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

आढळून आले, तद्नस
ु ार उवगतररत गन्
ु ्याींचा तपास करण्यािाित व मींददराींच्या
सरु क्षक्षततेसाठी कोणती कायगतवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?

श्री.दे िेंद्र फडणिीस : (१) माहे डडसेंिर, २०१६ ते माहे जानेवारी, २०१७ मध्ये
पोलीस आयक्
ु तालय, नालिक िहर हद्दीत ६ गन्
ु हे घडले आहे त, त्यापैकी

४ गन्
१ गन्
ु हे न्यायप्रववषठ असन
ू
ु हा तपासावर आहे व १ गन्
ु ्यात
मा.न्यायालयाने आरोपीींना लिक्षा सन
ु ावली आहे .

तसेच, नालिक ग्रामीण हद्दीत उक्त कालावधीत ३ गन्
ु हे घडले

असन
ू , २ गन्
ु ्यात गन्
ु हा कायम तपासावर ठे वन
ू , मा.न्यायालयात गन्
ु ्याची
‘अ’ र्फायनल समरी पाठववण्यात आली आहे व १ गन्
ु हा तपासावर आहे .

(२) व (३) कवपलधारा तीथगतक्षेत्र मींददरात चोरी प्रकरणी पोलीस स््े िन, घो्ी

येथे ग.ु र.नीं. १५०/२०१७ भा.दीं .वव.क. ४५७, ३८० प्रमाणे ददनाींक २३/०८/२०१७
रोजी गन्
ु हा दाखल करण्यात आला असन
ू , सदर गन्ु ्याची ‘अ’ र्फायनल
समरी मा.न्यायालयात पाठववण्यात आली आहे .

तसेच, मालेगाींव येथे खड्डाजीन भागात मींददरावरील कळस चोरीच्या

अनष
ीं ाने मालेगाींव िहर पोलीस स््े िन येथे ग.ु र.नीं. ६१/२०१७ भा.दीं .वव.क.
ु ग
३७९ प्रमाणे ददनाींक ०४/१०/२०१७ रोजी गन्
ु हा दाखल करण्यात आला असन
ू ,
सदर गन्
ु ्याची ‘अ’ र्फायनल समरी मा.न्यायालयात पाठववण्यात आली आहे .
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तसेच, उगाव (ता.ननर्फाड) येथे चोरी झालेली नसन
ू , त्यािाित पोलीस

स््े िनला गन्
ु हा दाखल नाही.

मींददराच्या सरु क्षेसि
ीं ध
ीं ात मींददर रस््ी याींना वेळोवेळो भे्ी दे वन
ू लेखी

व तोंडी सच
ू ना ददलेल्या असन
ू , मींददरात सरु क्षा रक्षक नेमणे, मींददरात व

पररसरात सी.सी.्ी.व्ही. कॅमेरे लावणे, मौल्यवान वस्तू सरु क्षक्षत ठे वणेिाित
सच
ू ना दे णे, मींददर सरु क्षेसाठी पोलीस िींदोिस्त नेमणे, लिवाय गड
ु मॉननांग

स्क्वॉड, िी् मािगतल याींचेकडून पेरोलीींग दरम्यान मींददर चेक करणे इत्यादी
उपाय केले जातात व चोरीचे गन्
ु हे घडणार नाहीत यािाित दक्षता घेण्यात
येत आहे .

(४) ववलींि झालेला नाही.

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

शहापूर (स्ज.ठाणे) नगरपांचायतीला ननधी उपलब्लध िरून दे ण्याबाबत
(४५)

*

४०५६२ श्री.रविांद्र फाटि : सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :-

(१) िहापरू (जज.ठाणे) नगरपींचायतीची ददनाींक ११ माचगत, २०१५ रोजी वा
त्यासम
ु ारास स्थापना झाली असन
ू आजतागायत येथील नागररकाींना मल
ु भत
ू
सोयी-सवु वधा उपलब्ध करून दे ण्यात आलेल्या नाहीत, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, नगरपींचायतीचे स्वतःचे उत्पन्न व क्षेत्र मयागतददत असल्याने

नगरपींचायतीच्या ववकासाच्यादृष्ीने रस्ते, पाणीपरु वठा व आरोग्य सेवा या
मल
ु भत
ू सोयी परु वताना अनेक अडचणी येत आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त नगरपींचायतीकडे स्वतःची कोणत्याही प्रकारची जागा

नसल्यामळ
ु े घनकचरा व्यवस्थापनकररता प्रकल्प उभारणीस दे खील अडथळा
ननमागतण होत आहे, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, नगरपींचायतीस आवश्यक असलेला कमगतचारी वगगत, स्वतःची

प्रिासककय इमारत, िहरात पाणीपरु वठा योजना सरु
ु करणे तसेच अजग्निमन
सेवा केंद्र उभारणेकररता िासनाने ननधी उपलब्ध करून दे ण्यािाित कोणती
कायगतवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?
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श्री.दे िेंद्र फडणिीस : (१) व (२)
•

िहापरू जज.ठाणे नगरपींचायतीची ददनाींक ११/०३/२०१५ रोजी स्थापना

•

नव्याने स्थापन झालेल्या नगरपींचायतीना सोयी-सवु वधा उपलब्ध

•

झाली आहे .

करुन दे ण्याचे सध
ु ाररत धोरण िासन ननणगतय ददनाींक १२/०४/२०१६
अन्वये ववदहत करण्यात आले आहे .

िहापरू नगरपींचायतीस २०१५-१६ ते २०१७-१८ या कालावधीत रस्ता

अनद
ु ान रुपये ५.६० को्ी, नवीन नगरपींचायत योजनेंतगगतत रुपये

५० लक्ष व १४ व्या ववत्त आयोगातन
ू रुपये ३.०५ को्ी इतके
•

अनद
ु ान नागरी सवु वधाींसाठी उपलब्ध करून दे ण्यात आले आहे .
िहापरू

नगरपींचायतीचे

उत्पन्न

व

क्षेत्र

मयागतददत

नागरीकाींना मल
ु भत
ु सोयी-सवु वधा परु ववण्यात येत आहे .

असले

तरी

(३) घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पाकरीता जागा उपलब्ध करून दे ण्यािाित

तहलसलदार, िहापरू याींच्यािी नगरपींचायतीकडून पत्रव्यवहार करण्यात आला
असन
ीं र घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प उभारण्याची
ू , जागेच्या उपलब्धतेनत
कायगतवाही प्रस्ताववत आहे .
(४)

•
•

•
•
•

नगरपींचायतीकरीता अधधकारी/कमगतचारी याींचा आकृनतिींध मींजूर आहे .
ग्रामपींचायतीत

कायगतरत

कमगतचाऱयाींचे

नगरपींचायतीच्या

मींजूर

आकृनतिींधाच्या मयागतदेत िासनमान्यतेने समावेिन करण्याची प्रकक्रया
सरू
ु आहे .

नगरपींचायतीस स्वत:ची जागा नसल्याने सद्य:जस्थतीत कायागतलय
समाज मींदीराच्या जागेत सरू
ु आहे .

नगरपींचायतीच्या प्रिासकीय इमारतीसाठी जागा व ननधी उपलब्ध
करुन दे ण्यािाित उधचत कायगतवाही सरु
ु आहे .
िहराच्या

पाणीपरु वठा

व्यवस्थेत

सध
ु ारणा

करण्यासाठी

पाणीपरु वठा योजना नगरपींचायतस्तरावर प्रस्ताववत आहे .

(५) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

नवीन
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वपांपरी-धचांचिड महानगरपाललिेत ननयमबाहय पध्दतीने
टीडीआरचे िाटप झाल्याबाबत
(४६)

*

३९७५९ श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि ऊफच भाई

जगताप, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.रामहरी रुपनिर, डॉ.सध
ु ीर ताांबे, श्रीमती
हुस्नबानू खललफे, श्री.जनादच न चाांदरू िर, श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.सभ
ु ाष
झाांबड, श्री.हररलसांग राठोड, आकिच.अनांत गाडगीळ, श्री.सतेज ऊफच बांटी पाटील,
श्री.मोहनराि िदम : सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील
काय :-

(१) आयक्
ु त, वपींपरी-धचींचवड महानगरपाललका याींनी माहे जानेवारी ते डडसेंिर,

२०१७ या कालावधीत सम
ु ारे ४१ लाख २७ हजार चौरस र्फू्ाींच्या हस्ताींतरणीय
ववकास हक्काचे (्ीडीआर) ननयमिाहय पध्दतीने वा्प केल्याचे व सदर
्ीडीआरची

९५

्क्के

प्रकरणे

“क”

ववभागातील असन
ू

त्याची

ककीं मत

सध्याच्या िाजारभावानस
ु ार सम
ु ारे ५३०० को्ी रुपयाींहून अधधक आहे या िािी
िासनाच्या ननदिगतनास आल्या आहे त, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, ्ीडीआरचे ननयमिाहय वा्प केल्याप्रकरणी आयक्
ु ताींच्या

स्वीय सहाय्यकाींना एका ववकासकाकडून १२ लाख रुपयाींची लाच स्वीकारताना
अ्क करण्यात आली आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, त्यात काय
आढळून आले व तद्नस
ु ार कोणती कायगतवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री.दे िेंद्र

फडणिीस

: (१)

वपींपरी-धचींचवड महानगरपाललकेत ननयमिाहय

पध्दतीने ्ीडीआर वा्प झालेले नाही. माहे जानेवारी ते डडसेंिर, २०१७ या
कालावधीत एकूण २३३ प्रस्तावाींना मान्यता दे ण्यात आली आहे . वावषगतक

िाजार मल्
ु यदर तक्त्यातील दरानस
ु ार साधारणपणे ५२८ को्ी मल्
ु याचे ५७.२७
हे . क्षेत्र महानगरपाललकेच्या ताब्यात आलेले आहे .

(२) व (३) तत्कालीन आयक्
ु ताींच्या स्वीय सहायकाींना एका ववकासकाकडून
लाच जस्वकारताींना अ्क झाली होती, ही वस्तजु स्थती आहे . परीं तु त्याचा
्ीडीआर

प्रकरणािी

सींिध

नाही.

सींिधीं धताववरुध्द

भ्रष्ाचार

प्रनतिींधक
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अधधननयम

१९८८

चे

तरतद
ू ी

अन्वये

गन्
ु हा

दाखल

झालेला

असन
ू

महानगरपाललकेने न्यायालयात दावा दाखल करण्यासाठी भ्रष्ाचार प्रनतिींधक

ववभागास (ACB) परवानगी ददलेली आहे . तसेच महानगरपाललकास्तरावर

सींिधधताववरुध्द महाराषर नागरी सेवा (लिस्त व अवपल) ननयम १९७९ नस
ु ार
खातेननहाय चौकिी सरु
ु करण्यात आलेली आहे .
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

मुांबइच महानगर प्रदे श वििास प्राधधिरणातील अनतरर्त मुख्य
अलभयांता याांचि
े र िारिाई िरण्याबाबत

(४७)

*

४००८३ श्री.जयांत पाटील : सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :-

(१) मि
ुीं इगत महानगर प्रदे ि ववकास प्राधधकरणातील अनतररक्त मख्
ु य अलभयींता
श्री.आनींद कुमार पहल याींनी र्फसवणूक करत ददनाींक १८ एवप्रल, २०१७ रोजी
वा

त्यासम
ु ारास

एन.ए.कन्रक्िन

या

कींत्रा्दारास

नगरपररषदे त पजगतन्य वादहनीचे काम केल्याचे खो्े

कुळगाव-िदलापरू

प्रमाणपत्र ददले व

तपासातही श्री.पहल दोषी आढळल्याने त्याींना ददनाींक १६ मे, २०१७ रोजी वा
त्यासम
ु ारास ननलींबित करून त्याींच्यावर एर्फ.आय.आर. दाखल करण्याऐवजी
लिस्तभींगाची

कारवाइगत

करत

त्याींना

ननदिगतनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

पाठीिी

घालण्यात

येत

असल्याचे

(२) असल्यास, श्री.पहल दोषी असन
ू ही एम.एम.आर.डी.ए. अींतगगतत आता

कोट्यवधी रुपयाींच्या १४ कामाींची जिािदारी त्याींच्यावर सोपववण्यात आली
आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, श्री.पहल याींचेवर एर्फ.आय.आर. दाखल करण्याची मागणी

श्री.अननल गलगली, मादहती अधधकार कायगतकते याींनी मा.मख्
ु यमींत्री याींचेकडे
लेखी ननवेदनाद्वारे केली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, त्यात काय
आढळून आले व तद्नस
ु ार सींिधीं धतावर एर्फ.आय.आर. दाखल करण्याच्या
मागणीिाित कोणती कायगतवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?
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श्री.दे िेंद्र फडणिीस : (१) व (२) श्री.पहल, अनत.मख्
ु य अलभयींता याींनी
मे.एन.ए.कन्स्रक्िन

याींना

काम

केल्याचे

प्रमाणपत्र

दे ण्याच्या

केलेल्या

अननयलमततेच्या अनष
ीं ाने प्राधधकरणामार्फगतत करण्यात आलेल्या ववभागीय
ु ग
चौकिीत ते दोषी आढळण्याने त्याींना प्राधधकरणामार्फगतत अधधक्षक अलभयींता
या पदावर पदावनत केले असन
ै ी कमी प्राधान्याची
ू , त्याींना उपलब्ध कामाींपक
कामे दे ण्यात आलेली आहे त.
(३) होय खरे आहे .

(४) व (५) प्राधधकरणाने ववभागीय चौकिी केलेली आहे व त्यात ते दोषी
आढळल्याने त्याींना पदावनत करण्यात आलेले आहे .
-----------------

हदिा (स्ज.ठाणे) येथील िचराभूमीला पयाचयी जागा दे ण्याबाबत
(४८)

*

४०६१० अॅड.ननरां जन डािखरे , श्री.नरें द्र पाटील, श्री.जगन्नाथ लशांदे :

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) ददवा (जज.ठाणे) येथील कचराभम
ू ीमध्ये ठाणे, कळवा, मब्र
ुीं ा तसेच ददवा
येथील आसपासच्या पररसरातील कचरा ्ाकण्यात येत असन
ू त्यादठकाणी
सतत आग लागन
सींपण
ू
ू गत पररसरात धुर पसरत असल्याने पररसरातील
नागररकाींना श्वसनाचा त्रास होणे, लहान मल
ु ाींना सदी, दमा व श्वसनाचे

ववकार होत असल्याने या दठकाणी कचरा ्ाकण्यात येऊ नये या मागणीसाठी

ददवा व पररसरातील नागररकाींनी माहे ऑक््ोिर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान
आींदोलने केली आहे त, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

उपरोक्त

प्रकरणी

स्थाननक

लोकप्रनतननधीींनी

आींदोलन

करण्याचा इिारा लेखी ननवेदनाद्वारे मा.मख्
ु यमींत्री तसेच आयक्
ु त, ठाणे

महानगरपाललका याींना माहे जानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ददला
आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, ठाणे महापाललकेने उक्त कचराभम
ू ीला पयागतयी जागा म्हणन
ू
िीळ पट्टयात िींद पडलेल्या दगडखाणीींची जागा ननजश्चत केली असन
ू

पयागतवरण ववभागाच्या काही मींजूऱया अभावी ही जागा महापाललकेच्या ताब्यात
आली नसल्याचे माहे ऑक््ोिर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदिगतनास आले
आहे, हे ही खरे आहे काय,
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(४) असल्यास, ददवा येथील उक्त कचराभम
ू ीला पयागतयी जागा दे ण्यािाित
िासनाने कोणती कायगतवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?

श्री.दे िेंद्र फडणिीस : (१) ददवा येथील क्षेपणभम
ू ीमळ
ु े पररसरातील नागररकाींना
श्वसनाचा त्रास होणे, लहान मल
ु ाींना सदी, दमा व श्वसनाचे ववकार होत
असल्याने यादठकाणी कचरा ्ाकण्यात येऊ नये अिा तक्रारी नागररकाींनी
केलेल्या आहे त, ही वस्तजु स्थती आहे .

(२) ठाणे महानगरपाललकेस उक्त ननवेदन प्राप्त झाले, हे खरे आहे .
(३) हे खरे आहे .
(४)

•

ठाणे महानगरपाललका क्षेत्रातील कचऱयाची ववल्हे वा् लावणेसाठी मौजे
डायघर येथील १८.८९ हे क््र जमीन उपलब्ध करण्यात आलेली आहे .

सदर दठकाणी कचरा ववल्हेवा्ीकरीता प्रकल्प कायागतजन्वत करण्याची
•

प्रकक्रया सरू
ु आहे .

डायघर येथील प्रकल्प कायागतजन्वत होईपयांत पयागतयी व्यवस्था म्हणन
ू
मौजे

लिळ

येथील

िींद

पडलेली

खदान

सव्हे

क्र.२१८(अ)

वनववभागाकडून प्राप्त करण्याची कायगतवाही अींनतम ्प्प्यात असल्याचे
•

ठाणे महानगरपाललकेने कळववले आहे .
तसेच

ठाणे

िहरात

ननमागतण

होणाऱया

कचऱयाची

ववल्हे वा्

लावण्याकरीता खालीलप्रमाणे कचऱयाच्या प्रकारानस
ु ार प्रकल्प सरू
ु
करण्यात आले आहे त.

अ.क्र.

प्रकल्प

क्षमता

१

ग्रीन व गाडगतन वेस्् पासन
ू फ्यए
ु ल

२० ्न क्षमता

२

ककचन वेस्् पासन
ू िायोलसएनजी

२५ ्न क्षमता

बब्रेके्स ्

(प्रकल्प कायागतजन्वत)
(प्रकल्प कायागतजन्वत)
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३

फ्लॉवर वेस्् पासन
ू खत ननलमगतती

०५ ्न क्षमता

४

Animal Carcases पासन
ू िायोलसएनजी २० ्न क्षमता

(प्रकल्प कायागतजन्वत)
(प्रकल्प कायगतजन्वत करण्यात
येत आहे )

५

कचऱयापासन
ू लमथेन गॅस ननलमगतती (लोढा ५ ्न क्षमता
गह
ृ सींकुल)

(प्रकल्प कायागतजन्वत)

६

कचऱयापासन
ू लमथेन गॅस ननलमगतती

५ ्न क्षमता

७

िहरातील वेगवेगळ्या गह
ृ सींकुलात प्रकक्रया ६० ्न क्षमता
प्रकल्प

(प्रकल्प कायागतजन्वत)

८

प्लास््ीक वेस्् पासन
ू ऑईल

५ ्न क्षमता

(दहरानींदानी इस््े ्)

(प्रकल्प कायागतजन्वत)

(प्रकल्प कायगतजन्वत करण्यात
येत आहे )

९

डेब्रीज पासन
ू िाींधकाम सादहत्य

१२५ ्न क्षमता

(प्रकल्प कायगतजन्वत करण्यात
येत आहे )

१० ग्रीन कोकोने् वेस्् पासन
ू ब्रीके्स ्

१० ्न क्षमता

११ ई-वेस्् सींकलन

०१ ्न क्षमता

१२ ववकेंदद्रत पध्दतीने कचरा ववल्हे वा्

३०० ्न

(ननववदा प्रकक्रयेत)
(ननववदा प्रकक्रयेत)
(स्वारस्य अलभव्यक्ती

मागववण्यात येत आहे .)
•

ववक्रेंदद्रत प्रमाणे सम
ु ारे ७६० मे.्न कचरा ववल्हे वा् लावण्याची

•

ठाणे महानगरपाललका क्षेत्रात सम
ु ारे ८०० मे.्न कचऱयाची ननलमगतती

क्षमता ननमागतण करण्यात येत आहे .
होते.
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•

उक्त सवगत नमद
ू प्रकल्प कायागतजन्वत झाल्यानींतर केंद्रीय पध्दतीने

१२०० मे.्न व ववक्रेंदद्रत पध्दतीने ७६० मे.्न असे १९६० मे. ्न
कचऱयाचे ववल्हे वा् लावण्याची क्षमता ननमागतण होणार असल्याचे ठाणे
महानगरपाललकेने कळववले आहे .

(५) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

राज्य लोिसेिा आयोग माफचत घेण्यात येणाऱ्या
स्पधाच परीक्षाांचे िेळापत्रि जाहीर िरणेबाबत
(४९)

*

४०९७३ श्री.दत्तात्रय सािांत, श्री.श्रीिाांत दे शपाांड,े श्री.बाळाराम पाटील :

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यात सम
ु ारे २५ ते ३० लाख ववद्याथी स्पधागत परीक्षेची तयार करीत

असन
ू ररक्त होणाऱया जागेच्या प्रमाणात परीक्षेसाठी उपलब्ध असलेल्या जागा
योग्य प्रमाणात भरल्या जात नाहीत, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, तालमळनाडू सरकार मार्फगतत ररक्त होणाऱया जागा व नवीन
ननमागतण होणाऱया जागा भरण्यासाठी स्पधागत परीक्षेचे वेळापत्रक वषगतभरापव
ू ी

जाहीर केले जाते व यामळ
ु े ववद्यार्थयाांना परीक्षेची पव
ू गत तयारी करण्यास मदत
लमळते, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, महाराषर लोकसेवा आयोगानेही स्पधागत परीक्षेचे वेळापत्रक

वषगतभरापव
ू ी जाहीर करण्याची मागणी स्पधागत परीक्षा दे णाऱया ववद्यार्थयाांकडून
िासनाकडे करण्यात येत आहे, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, त्यात काय
आढळून आले व तद्नस
ु ार कोणती कायगतवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री.दे िेंद्र

फडणिीस

मागणीपत्राच्या

:

आधारे

(१)

सींिधीं धत

जादहरात

प्रिासकीय

प्रलसध्द

करुन

ववभागाींकडून
महाराषर

आयोगामार्फगतत ववववध/पद सींवग
ीं ागतकरीता भरती प्रकक्रया रािववली जाते.

प्राप्त

लोकसेवा

65

(२), (३) व (४) तालमळनाडू लोकसेवा आयोगातर्फे आगामी वषागतकरीता प्रलसध्द
करण्यात

करण्यात येणाऱया

वेळापत्रकामध्ये

जादहरात

प्रलसध्द

होण्याचा

ददनाींक, सींभाव्य पदसींख्या, परीक्षाींचा ददनाींक, मल
ु ाखतीचा ददनाींक, ननकालाचा
ददनाींक इत्यादी तपिील पव
ू ी नमद
ू करण्यात येत असे, तथावप, यामध्ये

उद्भवलेल्या अडचणी ववचारात घेवन
ू सदर पध्दत सन २०१७ पासन
ू िींद
करुन वेळापत्रकात जादहरात ददनाींक व परीक्षा ददनाींक नमद
ू करण्यात येतात.

महाराषर लोकसेवा आयोगामार्फगतत पढ
ु ील वषगतभरात आयोजजत केल्या

जाणाऱया

स्पधागत

परीक्षाींचे

अींदाजजत

वेळापत्रक

साधारणपणे

नोव्हें िर

मदहन्यामध्येच उमेदवाराींच्या मादहतीसाठी आयोगाच्या सींकेतस्थळावर प्रलसध्द

करण्यात येत.े सद्य:जस्थतीत तालमळनाडू लोकसेवा आयोग व महाराषर
लोकसेवा आयोग याींचे वेळापत्रक सवगतसाधारणपणे सारखेच आहे .
(५) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

ठाणे महानगरपाललिेतील रर्त पदे भरण्याबाबत
(५०)

*

४१०३५ श्रीमती हुस्नबानू खललफे : सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) ठाणे महानगरपाललकेत २ हजार पदे ररक्त असल्याचे ददनाींक १ जानेवारी,
२०१८ रोजी वा त्यासम
ु ारास ननदिगतनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, मागील ८ ते १० वषागतपासन
ू महानगरपाललका सेवेत अनेक
कमगतचारी अस्थायी कमगतचारी म्हणून कायगतरत असन
त्याींनी व स्थाननक
ू
लोकप्रनतननधीींनी अनेक वषागतपासन
मागणी करुनही त्याींना सेवेत कायम
ू

करण्यात न करता मजीतल्या व कननषठ असणाऱयाींना सेवेत कायमस्वरुपी
करण्यात आले असल्याचे ननदिगतनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास,

िासनाने

महापाललकेस

पद

भरतीस

मान्यता

दे ऊनही

जाणीवपव
गत पदभरतीस ्ाळा्ाळ करुन ८ ते १० वषे सेवा झालेल्या अस्थायी
ू क
कमगतचाऱयाींवर अन्याय करण्यात येत असल्याचेही ननदिगतनास आले 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
े कायम करण्यािाित
ु ार अस्थायी कमगतचाऱयाींना सेवत
कोणती कायगतवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री.दे िेंद्र फडणिीस : (१) ठाणे महानगरपाललकेच्या आस्थापनेवरील एकूण
९७१० पदाींपक
ै ी २४१२ पदे ररक्त आहे त.
(२) हे खरे नाही.
(३)

व

(४)

िासन

ननणगतय

ददनाींक

२३/०७/२००३

नस
ु ार

तत्कालीन

रोजींदारी/अस्थायी स्वरुपात कायगतरत असलेल्या कमगतचाऱयाींना सेवेत सामावन
ू
घेण्यात आले होते.

तद्नींतर ठाणे महानगरपाललकेने ववदहत मागागतनच
े पद भरती केली आहे .

कनागत्क राज्य ववरुध्द उमादे वी प्रकरणी मा.सवोच्च न्यायालयाने सन

२००६ मध्ये ददलेल्या न्याय ननणगतयानस
ु ार मींजूर पदाींवर केवळ ववदहत मागागतने

ननयक्
ु ती करण्यािाित िासनाचे धोरण आहे व त्यानस
ु ार ररक्त पदावर ववदहत
प्रकक्रयेचे अनप
ु ालन करून ठाणे महानगरपाललकेने पदभरती करणे आवश्यक
आहे, असे कळववले आहे .
(५) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

धचिलठाणा (स्ज.औरां गाबाद) येथील विमानतळ विस्तारीिरणाबाबत
(५१)

*

४११०६ श्री.सभ
ु ाष झाांबड : सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :(१)

धचकलठाणा

(जज.औरीं गािाद)

येथील

ववमानतळाचे

ववस्तारीकरण

करण्यािाित व त्यासाठी महाराषर ववमानतळ ववकास कींपनीला भस
ीं ादन
ू प
सींस्था म्हणून ननयक्
ु त केल्यािाितचे आदे ि िासनाने ददनाींक २२ नोव्हें िर,
२०१७ रोजी वा त्यासम
ु ारास ननगगतलमत केले आहे त, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, त्यानस
ु ार िासनाने ववमानतळ ववस्तारीकरणाचा ननणगतय घेऊन

त्यासाठी रुपये २०० को्ी उपलब्ध करुन दे ण्याचे जाहीर केले होते, परीं तू
मागील तीन मदहन्यात ववमानतळ कींपनी वा िासनाकडून कोणतीही कायगतवाही

न झाल्यामळ
ु े त्यासाठी आता रुपये ६०० को्ी खचगत करावे लागणार असल्याचे
ददनाींक ५ र्फेब्रव
ु ारी, २०१८ रोजी वा त्यासम
ु ारास ननदिगतनास आले आहे, हे ही
खरे आहे काय,

(३) असल्यास, औरीं गािाद िहर पररसरात िासनाने ३ हजार को्ी रुपये खचगत
करुन उद्योजकाींसाठी “ऑररकलस्ी” तयार करण्यात येत असन
ू आींतरराषरीय

पातळीवरील उद्योजकाींना आकवषगतत करण्यासाठी ववमानतळ ववस्तारीकरणाची

मागणी स्थाननक व दे िपातळीवरील उद्योजकाींकडून अनेक ददवसाींपासन
ू
िासनाकडे करण्यात येत असल्याचे ननदिगतनास आले आहे , हे ही खरे आहे
काय,

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, त्यात काय
आढळून आले व तद्नस
ु ार कोणती कायगतवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री.दे िेंद्र फडणिीस : (१) होय. हे खरे आहे .

(२) औरीं गािाद ववमानतळाच्या ववस्तारीकरणासाठी रुपये २०० को्ी उपलब्ध

करुन दे ण्याचा ननणगतय िासनाने घेतला आहे . तथावप, ववस्तारीकरणासाठी
आवश्यक जलमनीची मोजणी केल्यानींतरच खचागतचा आकडा ननजश्चत होईल.
सद्य:जस्थतीत

ववमानतळाच्या

ववस्तारीकरणासाठी

जलमनीची

मोजणी

ननवेदन

स्थाननक

करण्यासींदभागतत जजल्हाधधकारी, औरीं गािाद कायागतलयाकडून कायगतवाही करण्यात
येत आहे .
(३)

ववमानतळ

ववस्तारीकरणाच्या

मागणीसींदभागतत

उद्योजकाींच्या सींस्थेकडून िासनास प्राप्त झालेले आहे .
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.
(५) प्रश्न उद्भवत नाही.

-----------------
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िल्याण (पूिच) पररसरात बाजारािररता इमारत उभारण्याबाबत
(५२)

*

३९६५० श्री.जगन्नाथ लशांदे, अॅड.ननरां जन डािखरे , श्री.हे मत
ां टिले,

अॅड.राहुल नािेिर : सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील
काय :-

(१) कल्याण-डोंबिवली महानगरपाललका प्रिासनाने सन १९९६ मध्ये जाहीर
केलेल्या प्रारूप ववकास आराखड्यास सन २०१२ साली िासनाची मींजूरी

लमळाली असन
ू कल्याण (पव
ू )गत पररसरात प्रस्ताववत आराखड्यात भाजी िाजार,

मासळी िाजार व म्ण माके्साठी वेगवेगळ्या दठकाणी आरक्षणे प्रस्ताववत
आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, प्रस्ताववत आराखड्याला िासनाची मींजूरी लमळण्यापव
ू ीच

महानगरपाललकेच्या नगररचना ववभागाने ववकास कामाींना सरु
ु वात केलेली
असताना कल्याण (पव
ू )गत पररसरात मात्र आजलमतीस भाजी िाजार, मासळी

िाजार व म्ण माके्च्या एकाही आरक्षक्षत जागेवर इमारत उभारण्यात आली
नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त महानगरपाललका प्रिासनाने प्रस्ताववत माके् ववकलसत
न केल्याने कल्याण (पव
ू )गत येथील लाखो नागररकाींना नाईलाजाने उघड्यावरील
भाजीपाला, मासळी व म्ण खरे दी करावे लागत आहे तसेच ववववध

ववक्रेत्याींनी आपली दक
ु ाने रस्त्यावर उभारलेली असल्याने वाहतक
ू कोंडी होत
आहे, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, त्यात काय
आढळून आले व तद्नस
ु ार िाजाराकररता इमारत उभारण्यािाित कोणती
कायगतवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

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

(२), (३) व (४) कल्याण-डोंबिवली िहराच्या सेक््र-४ च्या मींजूर ववकास

योजना कल्याण (पव
ू )गत या भागामधील आ.क्र.४१४-मासळी माके् व म्न
माके्, आ.क्र.४३४-भाजी िाजार व आ.क्र.४३९-मासळी माके्/म्न माके् या
आरक्षणाींचा

समावेिक

आरक्षणाच्या

माध्यमातन
ू

कल्याण-डोंबिवली

69

महानगरपाललकेने ववकास केला आहे . तसेच आ.क्र. ४१३ भाजी िाजार या
आरक्षणाचा िाींधा, वापरा व हस्ताींतरीत करा या तत्वावर ववकलसत करण्याचे
प्रस्ताववत आहे . तसेच ववकलसत झालेल्या आरक्षणाींचा ववननयोग करण्याची
कायगतवाही महानगरपाललकेकडून करण्यात येत आहे .
(५) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

लमरा-भाईंदर महानगरपाललिेतील प्रभाग अधधिाऱ्यास लाच
(५३)

*

स्िीिारताना पिडल्याबाबत
४०५८५ श्री.पररणय फुिे : सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :-

(१) लमरा-भाईंदर महानगरपाललकेतील प्रभाग अधधकारी श्री.स्वप्नील सावींत
याींचेववरुध्द

तेथील

स्थाननक

लोकप्रनतननधी

व

नागररकाींनी

आयक्
ु त,

लमरा-भाईंदर महानगरपाललका, डॉ.नरे ि धगते याींचेकडे लाच स्वीकारणे व

मागणे अिा असींख्य लेखी तक्रारी केल्या असल्याचे माहे डडसेंिर, २०१७
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदिगतनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, लमरा-भाईंदर (पजश्चम) येथील नगर भवन येथे उक्त प्रभाग

अधधकारी व त्याींच्या चालकास एक लाख रुपयाींची लाच स्वीकारताना
पकडण्यात आले असन
अिा प्रकारे आयक्
ू
ु त व त्याींच्या कायागतलयातील

अधधकारी याींच्या सींगनमताने लाच मागन
ू मोठ्या प्रमाणात सींपत्ती जमा
केली असल्याचेही ननदिगतनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन सींिधीं धत प्रभाग
अधधकारी व त्याींना सहकायगत करणाऱया अधधकाऱयाींवर कारवाई करण्यासींदभागतत
कोणती कायगतवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री.दे िेंद्र फडणिीस : (१) श्री.स्वप्नील सावींत, प्रभाग अधधकारी, लमरा-भाईंदर
महानगरपाललका हे अनधधकृत िाींधकामाींना सींरक्षण दे त असल्याच्या तक्रारी

आयक्
े डे प्राप्त झाल्या, ही वस्तजु स्थती
ु त, लमरा-भाईंदर महानगरपाललका याींचक
आहे .
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(२) व (३) लमरा-भाईंदर महानगरपाललकेच्या आस्थापनेवरील श्री.स्वप्नील

सावींत, प्रभाग अधधकारी याींचे साींगणेवरून चालक, खाजगी इसम राजु ऊर्फगत
राजेंद्र सरु े ि खेडक
े र याींना तक्रारदार श्री.मन्
ु नवर िेख याींचेकडून रूपये १ लाख
लाचेची रक्कम जस्वकारताना रीं गेहात पकडण्यात आले.

त्यानष
ीं ाने प्रभाग अधधकारी व त्याींचे चालक याींचवे वरूध्द भाईंदर
ु ग

पोलीस स््े िन येथे गन्
ु हा रजजस््र नीं. ४१७/२०१७, लाचलच
ु पत प्रनतिींधक

कायदा १९८८ कलम ७, १२, १३(१)(ड) सह १३(२) अन्वये दाखल करण्यात
आला असन
ू , सदर प्रकरणाचा तपास सरू
ु आहे .

श्री.स्वप्नील सावींत, प्रभाग अधधकारी याींना ददनाींक २६/१०/२०१७

पासन
ू ननलींबित करण्यात आले आहे .
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

घाटिोपर (मांब
ु ई) येथील आगीच्या घटनेबाबत
(५४)

*

३८६२० श्री.विजय ऊफच भाई धगरिर, श्री.प्रविण दरे िर, श्री.रामननिास

लसांह, श्रीमती स्स्मता िाघ, श्री.नागोराि गाणार, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.हे मत
ां

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

श्री.सनु नल

तटिरे ,

अॅड.जयदे ि

गायििाड,

श्री.आनांद

ठािूर,

अॅड.राहुल नािेिर, श्री.ख्िाजा बेग, प्रा.अननल सोले : सन्माननीय मख्
ु यमांत्री
पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) घा्कोपर (मि
ुीं ई) पररसरात एका सािणाच्या गोदामाला व साकीनाका

अींधेरी (प.) येथील भानू र्फरसाण िनववणाऱया कारखान्याला आग लागल्याचे
माहे डडसेंिर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदिगतनास आले आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, उक्त घ्नेनत
ीं र महानगरपाललकेने उपहारगह
ृ ाींचा उपयोग

ननवासासाठी करता येणार नसल्याचे आदे ि मि
ुीं ईतील सवगत उपहारगह
ृ ाींना ददले
असन
सद्य:जस्थतीत ज्या उपहारगह
ू
ृ ाींना ननवासासाठी ददलेले परवाने रद्द

करण्यात येणार असल्याचेही माहे जानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान
ननदिगतनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय,
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(३) तसेच, मि
ींु ई अजग्निमन दलाने मि
ींु ईतील इमारतीींमधील अजग्निमन

यींत्रणेच्या केलेल्या तपासणीत सम
ु ारे ४ हजार ६४७ इमारतीतील अजग्निमन
यींत्रणा ननकामी झाल्या असन
ू ननयमानस
ु ार इमारतीतील अजग्निमन यींत्रणेचे
दर सहा मदहन्याींनी ऑडड् करून सींिधधत ववभागाकडे मादहती जमा करणे

िींधनकारक असतानाही अनेक सोसायट्याींनी अिा प्रकारचे ऑडड् केले

नसल्याचे माहे जानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदिगतनास आले आहे ,
हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन कोणती कायगतवाही केली
वा करण्यात येत आहे,

(५) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री.दे िेंद्र फडणिीस : (१) ददनाींक २८/१२/२०१७ रोजी घा्कोपर येथील जनता

सोप सें्र या दक
ु ानास व ददनाींक १८/१२/२०१७ रोजी साकीनाका, अींधेरी
येथील भानु र्फरसाण मा्गत या दक
ु ानास आग लागली होती, ही वस्तजु स्थती
आहे .
(२)

मि
ींु ईतील

खाद्यपदाथगत

परवानाप्राप्त

आगीच्या

िनववण्या

घ्नाींची

व्यनतररक्त

उपहारगह
ृ ाचा

दखल

घेत

तहकुि

करण्याचे

ननवास

परवाना

व

स्वयींपाकगह
ृ ाचा

झोपण्यासाठी

वापर

केल्यास

आदे ि

आयक्
ु त,

कालावधीत

िह
ींु ई
ृ न्मि

िह
ुीं ई महानगरपाललका याींनी ददनाींक ०४/०१/२०१८ रोजी ददले आहे त,
ृ न्मि
ही वस्तजु स्थती आहे .
(३)

जानेवारी,

२०१५

महानगरपाललकेच्या

ते

हद्दीतील

नोव्हें िर,

२०१७

इमारतीींमधील

या

अजग्नसरु क्षा

उपाययोजनाींची

पाहणी केली असता, ४६४७ इमारतीींच्या अजग्नसरु क्षा उपाययोजनाींमध्ये त्र्
ु ी
असल्याचे िह
ुीं ई महानगरपाललकेच्या ननदिगतनास आले आहे .
ृ न्मि

(४) व (५) सदर ४६४७ इमारतीींना, महाराषर आग प्रनतिींधक व जीवसींरक्षक
उपाययोजना अधधननयम २००६ अन्वये नो्ीस िजावन
त्याींना ठराववक
ू
मद
गत ा करण्याचे ननदे ि िह
ु तीमध्ये त्र्
ु ीींची पत
ु त
ुीं ई महानगरपाललकेमार्फगतत
ृ न्मि
दे ण्यात आले.
सदर

इमारतीींपक
ै ी

४६३७

इमारतीींनी,

त्याींना

अजग्नसरु क्षा उपाययोजनाींच्या त्र्
गत ा केली आहे .
ु ीींची पत
ु त

ददलेल्या

मद
ु तीत
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ज्या १० इमारतीींनी त्र्
गत ा केली नाही त्या इमारतीींववरोधात
ु ीींची पत
ु त

िह
ुीं ई महानगरपाललकेमार्फगतत ख्ले दाखल करण्यात आले आहे त.
ृ न्मि
-----------------

सोलापूर येथे महानगरपाललिा िमचचाऱ्याांच्या िसाहतीचे
बाांधिाम अपूणच अिस्थेत असल्याबाबत

(५५)

*

४०८३५ श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊफच भाई

जगताप, श्री.सांजय दत्त, श्रीमती हुस्नबानू खललफे, श्री.आनांदराि पाटील,
श्री.सभ
ु ाष झाांबड, श्री.अमरनाथ राजरू िर : सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) सोलापरू येथे श्रमसार्फल्य योजनेतन
तळ
ू
ु जापरू रस्त्यावरील मड्डी

वस्तीजवळ ७१ महानगरपाललका कमगतचाऱयाींसाठी वसाहत िाींधण्यात आली
आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, ही वसाहत उभारताना ननववदा काढताना येथील घराींच्या

णखडक्या, दरवाजे, अींतगगतत रस्ते करणे, रे न हावेजस््ीं ग इत्यादी िािीींचा
प्रिासनाच्या दल
गत ामळ
ु क्ष
ु े समावेि न केल्यामळ
ु े िाींधकाम अपण
ू गत अवस्थेत आहे,
हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त वसाहत उभारण्याचा खचगत रुपये १ को्ी ८७ लाखवरुन
३ को्ी ४० लाख रुपयाींवर गेला असन
ू कामास कींत्रा्दाराने ४ वषागतचा ववलींि
केला आहे, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन या वसाहतीची उभारणी
ववलींिाने

करणाऱया

कींत्रा्दारावर

व

ननववदे त

त्र्
ु ी

ठे वणाऱया

अधधकाऱयाींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,

सींिधीं धत

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

(२) ही वस्तजु स्थती आहे . मात्र, सध
ु ाररत आराखडयात सवगत आवश्यक गोष्ीींचा
समावेि करून कामे पण
ू गत करून घेण्यात येत आहे त.
(३) होय, हे खरे आहे .
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(४)

िाींधकाम



खचागतत

वाढ

झाल्यामळ
ु े

िासन

अनद
ु ानाव्यनतररक्त

महानगरपाललकेस अधधकचा ननधी खचगत करावा लागत आहे .

महानगरपाललकेची आधथगतक जस्थती बिक् असल्याने मक्तेदारास



वेळेवर दे यके दे ता आली नाही त्यामळ
ु े काम पण
ू गत होण्यास ववलींि
झाला आहे .
ववदहत



मद
ु तीत

काम

पण
ू गत

कायगतवाही करण्यात आली आहे .

न

केल्याने

कींत्रा्दारावर

दीं डात्मक

सदर सवगत कामे पण
ू गत करून एवप्रल, २०१८ मध्ये सींिधीं धताींना तािा



दे ण्यात येईल असे सोलापरू महानगरपाललकेने कळववले आहे .

(५) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

मौजे विक्रमगड (पाटीलपाडा) (स्ज.पालघर) येथे
अनधधिृत बाांधिाम िेल्याबाबत
(५६)

*

४११५८ अॅड.अननल परब : सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :-

(१) मौजे ववक्रमगड (पा्ीलपाडा) (जज.पालघर) येथील सवे क्र. १५७ मध्ये

अरुण वामन पा्ील, यिवींत पा्ील व इतर ६ सामाईक खातेदार असताना
यिवींत वामन पा्ील व मनोज दामोदर पा्ील याींनी ग्रामपींचायतीची
कोणतीही परवानगी न घेता दोन मजली अनधधकृत िाींधकाम केल्याचे माहे
र्फेब्रव
ु ारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदिगतनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उपरोक्त सामाईक ७/१२ वर असलेल्या खातेदाराींची परवानगी
नसताना

वरील

जागेमध्ये

७०/२७

ची

िाींधकाम केलेले आहे , हे ही खरे आहे काय,

मोजमापाची

दम
ु जली

इमारतीचे

(३) असल्यास, उपरोक्त अनधधकृत िाींधकाम तात्काळ ननषकालसत करणेिाित
ग्ववकास अधधकारी याींनी ग्रामववकास अधधकारी याींना कळवन
ू ही तसेच
लोकप्रनतननधीींनी ददनाींक १ ऑगस््, २०१७ रोजी मा.राज्यमींत्री महसल
ू ,
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जजल्हाधधकारी, पालघर, तहलसलदार, ववक्रमगड व नगरपींचायतीचे मख्
ु य
कायगतकारी अधधकारी, जजल्हा पररषद, पालघर याींच्याकडे वारीं वार तकारी
करुनही कायगतवाही झालेली नाही, हे खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन उक्त प्रकरणी
जिािदार असणाऱया

व्यक्तीींववरुध्द

कारवाई करुन अनधधकृत

िाींधकाम

तात्काळ ननषकालसत करणेिाित कोणती कायगतवाही केली वा करण्यात येत
आहे,

(५) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त,?
श्री.दे िेंद्र फडणिीस : (१) ववक्रमगड नगरपींचायत ददनाींक ०७/०५/२०१६ रोजी
नव्याने स्थापन झाली असन
तत्पव
ू
ू ी ववक्रमगड ग्रामपींचायत अजस्तत्वात
होती.

ववक्रमगड ग्रामपींचायत असताना अिा आियाची तक्रार श्री.अिोक

वामन पा्ील याींनी माहे जानेवारी, २०१६ मध्ये मख्
ु य कायगतकारी अधधकारी,
जजल्हा पररषद, पालघर याींच्याकडे केली हे खरे आहे .
(२)

प्राप्त

तक्रारीच्या

अनष
ीं ाने
ु ग

ग्ववकास

तहलसलदार, ववक्रमगड याींनी चौकिी केली.

अधधकारी,

ववक्रमगड

व

•

श्री.यिवींत पा्ील याींनी मौजे ववक्रमगड येथील स.क्र.१५७ मध्ये घर

•

सदर अजागतसोित त्यानी २००४ च्या ७/१२ उताऱयावर नमद
ू श्री.अरुण

•

•

िाींधकामासाठी तत्कालीन ग्रामपींचायतीकडे परवानगी अजगत केला होता.

वामन, श्री.अिोक वामन व श्री.आत्माराम वामन पा्ील या तीन
खातेदाराींचे सींमतीपत्र जोडले होते.

त्यानस
ु ार तत्कालीन ग्रामपींचायतीने श्री.यिवींत पा्ील याींना ग्

क्र.१५७ वरील क्षेत्रात ३०.४० चौ.र्फु् घर िाींधकाम करण्यासाठी ददनाींक
१३/१०/२००७ रोजी परवानगी ददली.

श्री.यिवींत पा्ील याींना ३०․४० चौ.र्फु् एवढी िाींधकाम परवानगी

ददली असताना त्याींनी ७०․२७ चौ.र्फु् इतके िाींधकाम केल्याचे तसेच
सदर िाींधकाम करण्यापव
ू ी बिनिेती परवानगी घेतली नसल्याचे
चौकिीत ननषपन्न झाले.
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•

(३)

सदर लमळकत सद्या श्रीमती ज्योती मनोज पा्ील व श्री.मनोज

दामोदर पा्ील याींच्या नावे असल्याची ग्रामपींचायत दप्तरी नोंद
आहे .

माहे

मे,

नगरपींचायतीमध्ये
अनधधकृत

२०१६

रुपाींतर

िाींधकाम

मध्ये

झाल्याने

प्रकरणी

तत्कालीन

ववक्रमगड

तहलसलदार,

आवश्यक

कायगतवाही

०५/०८/२०१७ रोजी नगरपींचायतीस कळववले आहे .

ववक्रमगड

ग्रामपींचायतीचे
याींनी

करण्यािाित

सदर

ददनाींक

(४) ववक्रमगड नगरपींचायतीने महाराषर प्रादे लिक नगररचना अधधननयम,

१९६६ मधील तरतद
ू ीनस
ु ार अनधधकृत िाींधकाम ननषकालसत करण्यािाित सवगत
सींिधधताींना ददनाींक २७/०२/२०१८ रोजी नो्ीस ददली असन
ू पढ
ु ील कायगतवाही
करण्यात येत आहे .

(५) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

लमरा-भाईंदर महानगरपाललिेच्या वििास आराखड्यात
गैरव्यिहार झाल्याबाबत

(५७)

*

४०९९१ श्रीमती विद्या चव्हाण : सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) लमरा-भाईंदर महानगरपाललका येथील हररत क्षेत्र घ्ववण्यावरुन व

सोईनस
ु ार आरक्षण करुन घेणेसाठी अब्जावधी रुपयाींचा गैरव्यवहार झाला
असल्याचे ददनाींक १५ र्फेब्रव
ु ारी, २०१८ रोजी वा त्यासम
ु ारास ननदिगतनास आले
आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त िहराचा ववकास आराखडा ददनाींक ११ जून, २०१७ रोजी
वा त्यासम
ु ारास िासन आदे ि काढून भववषयातील २० वषाांचा ववचार करुन
अींनतम मान्यता दे ण्यात आली आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, २० वषगत पण
ू गत झाल्याने वाढीव मद
ु तीकरीता महानगरपाललकेने
िासनाकडे मागणी केली आहे , हे ही खरे आहे काय,
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(४) असल्यास, उक्त महानगरपाललकेचा नवीन ववकास आराखडा मद
ु त

सींपल्यावरही प्रलसध्द करण्यात आलेला नसन
सध
ू
ु ाररत आराखडा तयार

करणारे आधधकारी माहे ऑक््ोिर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान कायगतमक्
ु त
होऊन सध्
ु दा प्रारुप आराखडा स्वत:कडे ठे ऊन ववकासकािी आणण जमीन

मालकािी आधथगतक व्यवहार पण
ू गत करुन माहे र्फेब्रव
ु ारी, २०१८ मध्ये वा
त्यादरम्यान प्रारुप ववकास आराखडा प्रलसध्द केला, हे ही खरे आहे काय,

(५) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करून कोणती कायगतवाही केली
वा करण्यात येत आहे,

(६) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री.दे िेंद्र फडणिीस : (१) अश्या स्वरुपाची तक्रार, वत्ृ तपत्र कात्रणासह
िासनास प्राप्त झाली आहे .
(२) नाही.
(३) नाही.
(४)

महाराषर

प्रादे लिक

व

नगर

रचना अधधननयम,

१९६६

चे

कलम

२३ अन्वये प्रारुप सध
ु ाररत ववकास योजनेचा इरादा घोवषत केल्यानींतर उक्त

अधधननयमाच्या कलम २६ अन्वये सदर प्रारुप ववकास योजना प्रलसध्द

करण्याची मळ
मद
ू
ु त २ वषागतची असन
ू , महानगरपाललकेने ववनींती केल्यास
त्यास मद
ु तवाढ दे ण्याची तरतद
ू आहे . तत्कालीन नगर रचना अधधकारी हे

ददनाींक १०/१०/२०१७ रोजी महानगरपाललकेमधून कायगतमक्
ु त झाले असन
ू , प्रारुप
ववकास योजना नकािा िींद ललर्फाफ्यामध्ये गोपनीय स्वरुपात तत्कालीन

नगर रचना अधधकारी याींनी ददनाींक ०७/०२/२०१८ रोजी महानगरपाललकेकडे
सप
ु द
ु गत केला आहे . सदरची प्रारुप ववकास योजना कलम २६ अन्वये प्रलसध्द
करण्यात आलेली नाही.

(५) प्राप्त तक्रार अजागतचे अनष
ीं ाने आयक्
ु ग
ु त, लमरा भाईंदर महानगरपाललका
याींचा अहवाल ददनाींक ०६/०३/२०१८ च्या पत्रान्वये मागववण्यात आला आहे .

सदरचा अहवाल प्राप्त झाल्यानींतर त्यावर उधचत ननणगतय घेण्याची िासनाची
भलू मका आहे .

(६) प्रश्न उद्भवत नाही.

-----------------
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पुणे शहरातील फेरीिाल्याांचे चि
ु ीच्या पध्दतीने
(५८)

पुनिचसन िेल्याबाबत

*

३८७९८ श्री.अननल भोसले, श्री.नरें द्र पाटील, श्री.किरण पािसिर :

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पण
ु े िहरातील र्फेरीवाले, पथारीवाले व स््ॉलधारकाींचे चक
ु ीच्या पध्दतीने
पन
ु वगतसन

केले

जात

असल्याची

िाि

माहे

डडसेंिर,

त्यादरम्यान ननदिगतनास आली आहे, हे खरे आहे काय,

२०१७

मध्ये

वा

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

आले

व

तद्नस
ु ार

उक्त

िहरातील

र्फेरीवाले,

पथारीवाले

व

स््ॉलधारकाींचे व्यवसाय होतील अिा दठकाणी पन
ु वसगतन करण्यासाठी कोणती
कायगतवाही केली वा करण्यात येत आहे,

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

तथावप, पण
ु े िहरातील र्फेरीवाले, पथारीवाले आणण स््ॉलधारकाींचे पण
ु े

महानगरपाललका चूकीच्या पध्दतीने पन
ु वगतसन करण्याचा प्रयत्न करीत आहे,
मालसक िल्
ु क िींद करून प्रनतददन िल्
ु क आकारण्यात येत असन
ू पथ ववक्रेता
अधधननयमानस
ु ार र्फेरीवाल्याींचे योग्य जागेवरच पन
ु वगतसन करणे आवश्यक आहे

अिी मागणी जाणीव सींघ्नेने आयक्
ु त, पण
ु े महानगरपाललका याींच्याकडे
केली

आहे,

अिा

स्वरूपाची

िातमी

२७/१२/२०१७ रोजी प्रलसध्द झाली होती.
(२)

•

र्फेरीवाल्याींच्या
न्यायालयाने

सींदभागततील

ददनाींक

स्थाननक

धोरणाच्या

०९/०९/२०१३

रोजी

वत्ृ तपत्रामध्ये

अनष
ीं ाने
ु ग

ददलेल्या

ददनाींक

मा.सवोच्च

आदे िातील

मागगतदिगतक तत्वानस
ु ार पण
ु े िहरात एकूण ३० सदस्याींची िहर
•

र्फेरीवाला सलमती स्थापन करण्यात आली होती.

तद्नींतर पथ ववक्रेता अधधननयम-२०१४ मधील तरतद
ू ीनस
ु ार पण
ु े
िहरातील

२८२४५

र्फेरीवाल्याींचे

अत्याधनु नक

तींत्रज्ञान

वापरून

सींगणकीय िायोमेरीक सवेक्षण करण्यात आले असन
ू त्यापैकी १६१७४
र्फेरीवाल्याींना व्यवसाय प्रमाणपत्र वा्प करण्यात आले आहे .
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•

नोंदणीकृत र्फेरीवाल्याींचे नो-हॉकसगत झोनमधन
ू इतरत्र रस्ता पदपथावर
पन
ु वगतसन करण्यासाठी एकूण ४३२ ननयोजजत हॉकसगत झोनची दठकाणे

ननजश्चत करून त्यास िहर र्फेरीवाला सलमती व प्रभाग सलमत्याींची
•

मान्यता घेतली आहे .

त्या अनष
ीं ाने अिा जागाींवर अींदाजे ७ हजार नोंदणीकृत पथ
ु ग
ववक्रेत्याींचे पन
ु वगतसनाचे काम चालू असन
ू ते अींनतम ्प्प्यात आहे .

तसेच उवगतररत ९१७४ पथ ववक्रेत्याींकरीता जागा ननजश्चत झालेल्या

नाहीत. सदर जागा ननजश्चत झाल्यानींतर पढ
ु ील कायगतवाही करण्याचे
प्रयोजन आहे .

पण
ु े महानगरपाललकेमध्ये र्फेरीवाल्याींसाठी यापव
ू ी असलेले प्रनतमहा

मालसक िल्
ु क अत्यल्प असल्यामळ
ु े तसेच व्यवसाय स्थान मल्
ु यानस
ु ार

सदरचे दर सध
ु ाररत करून ददनाींक १९/१२/२०१३ रोजी खालीलप्रमाणे प्रनतददन
आकारण्यास प्रारीं भ केला आहे :-

वगगत-अ (+) – रुपये २००/वगगत-अ

– रुपये १००/-

वगगत-क

– रुपये २५/-

वगगत-ि
•

•
•

तसेच

– रुपये ५०/वाढता

इींधन

व

प्रिासकीय

खचगत

तसेच

अनधधकृत

व्यवसानयकाींवर ठे वावयाचे ननयींत्रण या सवगत िािीींचा ववचार करून
अनधधकृत स््ॉलधारकाींचा दीं ड वाढववण्यात आलेला आहे.

त्यामळ
ु े पण
ु े िहरातील र्फेरीवाले, पथारीवाले व स््ॉल धारकाींचे
चक
ु ीच्या पध्दतीने पन
ु वगतसन केले जाते अिी वस्तजु स्थती नाही.

र्फेरीवाला जागाींिाित अथवा परवाना िल्
ु कािाित िहरातील र्फेरीवाले
तसेच

त्याींच्या

सींघ्ना/प्रनतननधी

झालेल्या तक्रारीींचे ननरसन केले जाते.

(३) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

याींच्याकडून

वेळोवेळी

प्राप्त
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अांधेरी (पूि)च , मुांबई येथील हबटाऊन सोलाररस या व्यािसानयि
(५९)

*

श्री.हे मत
ां

इमारतीत चटई क्षेत्रात गैरव्यिहार झाल्याबाबत

३९२६५ श्री.धनांजय मड
ुां ,े श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.सनु नल तटिरे ,
टिले,

श्री.अमरलसांह

पांडडत,

अॅड.ननरां जन

डािखरे ,

श्री.किरण

पािसिर, अॅड.राहुल नािेिर : सन्माननीय गह
ु ील गोष्ीींचा
ृ ननमाचण मांत्री पढ
खुलासा करतील काय :(१) अींधेरी (पव
ू )गत , मि
ुीं ई येथील हि्ाऊन सोलाररस या व्यावसानयक इमारतीत
एलव्हे िन प्रोजेक्िन (Elevation Projection A.H.U), सववगतस एररया, रे प्यज
ु
एररया (Service area, refuge area) इत्यादी वापराकरीता च्ईक्षेत्र
ननदे िकाींमध्ये

(FSI)

स्
ू

असलेले

क्षेत्रर्फळ

प्रत्यक्ष

च्ई

क्षेत्रात

अनधधकृतररत्या समाववष् केल्यामळ
ु े १ लाख चौरस र्फु् क्षेत्रर्फळाच्या
मयागतदेचे उल्लींघन होऊन गैरव्यवहार झाला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, मि
ुीं ई महानगरपाललकेच्या के/प.ू ववभागाने सदर इमारतीची
पाहणी केली असन
ू मोठ्या प्रमाणात अनधधकृत िाींधकाम करुन क्षेत्रर्फळ

मयागतदेचे उल्लींघन केले असल्याचे कायगतकारी अलभयींता, झोपडपट्टी पन
ु वगतसन
प्राधधकरण याींना कळववले होते, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर प्रकरणाची स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी मख्
ु य कायगतकारी
अधधकारी,

झोपडपट्टी

पन
ु वगतसन

प्राधधकरण

याींना

पत्र

पाठवन
ू

कारवाई

करण्याची मागणी केली असतानाही सदर मागणीकडे त्याींनी दल
गत केले आहे,
ु क्ष
हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, १ ते ९ मजल्यावरील िाींधकामात क्षेत्रर्फळ मयागतदेचे उल्लींघन

झाले असल्याचे ननदिगतनास आल्यानींतर व तक्रार प्राप्त झाल्यानींतरही १०, ११
व

१२

या

मजल्याींचे

वाढीव

िाींधकाम

करण्यास

झोपडपट्टी

प्राधधकरणाच्या अधधकाऱयाींनी परवानगी ददली, हे ही खरे आहे काय,

पन
ु वगतसन

(५) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, त्यात काय
आढळून आले व तद्नस
ु ार सदर अनधधकृत िाींधकाम ननषकालसत करुन
क्षेत्रर्फळ मयागतदेचे उल्लींघन केल्यािाित सींिधधत ववकासकावर व झोपडपट्टी

पन
ु वगतसन प्राधधकरणाच्या अधधकाऱयाींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात
येत आहे,

(६) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?
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श्री.प्रिाश महे ता : (१) अींित: खरे आहे .
(२) हे खरे आहे .

(३), (४) व (५) हे खरे नाही.

सदर प्रकरणी झोपडपट्टी पन
ु वगतसन प्राधधकरणाने ददनाींक १७/११/२०१७

च्या पत्रान्वये ववकासकावर MRTP अधधननयमातील कलम ५३(१) अींतगगतत
नो्ीस िजावण्यात आली असन
ू पढ
ु ील कायगतवाही चालू आहे .

या योजनेमध्ये व्यावसानयक इमारतीला ददनाींक २१/०१/२०१६ रोजी

पढ
ु ील

िाींधकाम

परवानगी

दे ण्यात

आलेली

आहे .

िह
ुीं ई
ृ न्मि

महानगरपाललकेकडून ददनाींक ०८/०९/२०१६ रोजीच्या पत्रान्वये ववकासकाने
क्षेत्रर्फळाचे

िाींधकामास

उल्लींघन

केल्याचे

कोणत्याही

प्राधधकरणाचा अहवाल आहे .
(६) प्रश्न उद्भवत नाही.

ननदिगतनास

परवानग्या

आल्यानींतर

दे ण्यात

आलेल्या

ववक्री

घ्काच्या

नाहीत

असा

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

मानखद
ु च (मुांबई) रे ल्िे स्थानिात िाहतुिीसाठ पूल उभारण्याबाबत
(६०)

*

३९३४९ श्री.नरें द्र 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
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा
करतील काय :-

(१) मानखुदगत (मि
नसल्याने
ुीं ई) रे ल्वे स्थानकात ये-जा करण्यासाठी पल
ू
स्थाननक नागररकाींना रे ल्वे प्री ओलाींडून प्रवास करावा लागत असल्याचे
माहे जानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदिगतनास आले आहे , हे खरे
आहे काय,

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

आढळून आले व तद्नस
उभारण्यािाित राज्य
ु ार उक्त स्थानकात पल
ू
िासनाने केंद्र िासनाकडे पाठपरु ावा करण्यासाठी कोणती कायगतवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?

81

श्री.दे िेंद्र फडणिीस : (१) मानखद
ु गत रे ल्वे स्थानकात ये-जा करण्यासाठी रे ल्वेचे
तीन पादचारी पल
ु अजस्तत्वात आहे त.

तथावप, रे ल्वे प्रवािाींव्यनतररक्त इतर पादचाऱयाींना मानखुदगत रे ल्वे

स्थानक ओलाींडण्यासाठी नवीन पादचारी पल
िह
ींु ई महानगरपाललकेने
ू
ृ न्मि
प्रस्ताववत केला आहे .

सदर पादचारी पल
रे ल्वे लाईनवर येत असल्यामळ
ू
ु े सदर पल
ु ाचे

िाींधकाम मध्य रे ल्वे प्रिासनामार्फगतत करण्यात येणार आहे .

(२) व (३) मानखुदगत रे ल्वे स्थानकावर नवीन पादचारी पल
ू उभारण्यासाठी
खालीलप्रमाणे कायगतवाही करण्यात येत आहे :रे ल्वे



प्रिासनाच्या

खचागतसाठी

रुपये

अींदाजपत्रकानस
ु ार
३.११

को्ी

सदर

इतकी

कामासाठी
रक्कम

येणाऱया

िह
ुीं ई
ृ न्मि

महानगरपाललकेमार्फगतत रे ल्वे प्रिासनाकडे अदा करण्यात आली आहे .

सदर कामासाठी स्थाननक लोकाींचा होणारा ववरोध लक्षात घेता,



स्थाननक रदहवािाींिी समन्वय साधन
ू सदर पादचारी पल
ू िाींधण्याची
कायगतवाही मध्य रे ल्वे प्रिासनामार्फगतत सरु
ु आहे .
-----------------

मालेगाि (स्ज.नालशि) येथे पोलीस आयु्तालय स्थापन िरणेबाबत
(६१)

*

३९४८५ डॉ.अपि
ू च हहरे : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि २८३८२ ला हदनाांि

५ एवप्रल, २०१७ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय मख्
ु यमांत्री
पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

मालेगाव

(जज.नालिक)

हे

िहर

कायदा

व

सव्ु यवस्थेच्यादृष्ीने

अनतसींवेदनिील असल्यामळ
ु े तेथील आजुिाजूच्या पररसरात व लोकसींख्येत
वाढ झाल्याने मालेगाव येथे अजस्तत्वात असलेल्या पोलीस ठाण्याच्या सींख्येत

प्रभाग, जागा, लोकसींख्या याींच्याप्रमाणात नवीन पोलीस ठाणे ननलमगतती

प्रस्ताववत करुन त्यासह स्वतींत्र पोलीस आयक्
ु तालय स्थापन करण्यािाितचा
सध
ु ाररत पररपण
ू गत प्रस्ताव तयार करण्याची कायगतवाही पोलीस अधधक्षक, नालिक

(ग्रामीण) व पोलीस महासींचालक, महाराषर राज्य, मि
ुीं ई याींच्यास्तरावरून
करण्यात येत आहे , हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, उपरोक्त दठकाणी पोलीस आयक्
ीं भागतत
ु तालय स्थापन करणेसद
पोलीस अधधक्षक, नालिक (ग्रामीण) व पोलीस महासींचालक, महाराषर राज्य,

मि
ुीं ई याींच्यास्तरावरील कायगतवाही पण
ू गत होऊन सदरहू प्रस्ताव िासनास प्राप्त
झाला आहे, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, त्यात काय

आढळून आले व तद्नस
ु ार नववन पोलीस ठाणे व पोलीस आयक्
ु तालय
स्थापन करणेसद
ीं भागतत कोणती कायगतवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?

श्री.दे िेंद्र फडणिीस : (१), (२) व (३) पोलीस अधधक्षक, नालिक ग्रामीण याींनी
मालेगाींव पोलीस आयक्
ु तालय ननमागतण करणेिाितचा प्रस्ताव वविेष पोलीस
महाननरीक्षक, नालिक पररक्षेत्र याींना सादर केला होता. सदर प्रस्तावामध्ये
काही त्र्
गत ा करुन प्रस्ताव वविेष पोलीस
ु ी असल्याने सदर त्र्
ु ीींची पत
ु त

महाननरीक्षक, नालिक पररक्षेत्र याींच्यामार्फगतत पोलीस महासींचालक, महाराषर

राज्य, मि
ुीं ई याींच्या कायागतलयास सादर करण्यात येणार आहे . तथावप,
मालेगाींव पोलीस आयक्
ु तालय ननमागतण करणेिाितचा प्रस्ताव िासनास प्राप्त
झालेला नाही.

(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

पापडखखांड धरणातन
ू (ता.िसई, स्ज.पालघर) बेिायदे शीरपणे
पाणी उपसा होत असल्याबाबत

(६२)

*

३९६७४ श्री.रविांद्र फाटि : सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :-

(१) ववरार िहराला पाणीपरु वठा करण्यात येणाऱया पापडणखींड धरणातन
ू
(ता.वसई,

जज.पालघर)

िोअररींगद्वारे

पाणी

चोरी

होत

असल्याचे

माहे

जानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदिगतनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, िेकायदे िीर पाणी उपसामळ
ु े धरणातील पाणी साठा कमी
झाल्याने िेकायदे िीर पाणी उपसा थाींिववण्यािाित िासनाने चौकिी करुन
सींिधीं धताींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?
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श्री.दे िेंद्र फडणिीस : (१) पापडणखींड धरणातन
ू िोअररींगद्वारे पाणी चोरी होत
असल्याची

िाि

ननदिगतनास

महानगरपाललकेने कळववले आहे .

आली

नसल्याचे

वसई-ववरार

िहर

परीं तु पापडणखींड धरणापासन
ू ४०० मी. वर खाजगी मालकीच्या जागेत

िोरवेल मधन
पाणी उपसा होत असल्यािाित स्थळ पाहणी दरम्यान
ू
वसई-ववरार िहर महानगरपाललकेच्या ननदिगतनास आले आहे .

यािाित जजल्हाधधकारी कायागतलयामार्फगतत आवश्यक कायगतवाही करावी

अिा सच
ू ना आयक्
ु त, वसई-ववरार िहर महानगरपाललका याींना दे ण्यात
आल्या आहे त.

(२) व (३) प्रश्न उद्भवत नाही.
-----------------

राज्यातील पोललसाांना दजेदार बल
ु ेटप्रफ
ु जॅ िेट परु विण्याबाबत
(६३)

*

४०९८२ श्री.जयांत पाटील, श्री.सतेज ऊफच बांटी पाटील : सन्माननीय

मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यातील पोललसाींना िल
ु े्प्रर्फ
ु जॅके्च्या खरे दीसाठी गह
ृ ववभागाकडून

रुपये १७ को्ी मींजूर करण्यात आले असन
ू सीमा िल्
ु क करात स्
ु न
लमळाल्याने ५ हजार िल
े प्रर्फ
ु े्प्रर्फ
ु जॅके्ऐवजी ४,६३४ िल
ु ्
ु जॅके्स ् लमळाली
आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, कानपरू येथील एमकेयु कींपनीने महाराषर पोललसाींना ननकृष्

दजागतचे िल
े प्रर्फ
जॅके् परु ववल्याचे ददनाींक ५ र्फेब्रव
ु ्
ु
ु ारी, २०१८ रोजी वा
त्यासम
ु ारास ननदिगतनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय,

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

आढळून आले व तद्नस
े प्रर्फ
जॅके् परु ववणाऱया
ु ार ननकृष् दजागतचे िल
ु ्
ु
कींपनीवर कारवाई करून पोललसाींना दजेदार िल
े प्रर्फ
ु ्
ु जॅके् परु ववण्यािाित
कोणती कायगतवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?
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श्री.दे िेंद्र फडणिीस : (१) ववत्तीय मान्यतेच्या मयागतदेत सीमा िल्
ु क मध्ये स्
ु
न लमळाल्याने ४६१४ िल
े प्रर्फ
ु ्
ु जॅके्सची खरे दी करण्यात आली आहे, हे खरे
आहे .

(२) व (३) पोलीस महासींचालक कायागतलयाने गह
ृ मींत्रालय, भारत सरकार याींनी
ठरवन
े प्रर्फ
ू ददलेल्या ववननदे िाप्रमाणे िल
ु ्
ु जॅकेट्सची ववदहत पध्दतीने खरे दी
प्रकक्रया रािवन
ू पात्र ठरलेल्या M/s. M.K.U., Pvt. Ltd, Kanpur याींना

परु वठा आदे ि दे ण्यात आलेले आहे त. मात्र गह
ृ मींत्रालय, भारत सरकार
याींच्या मागगतदिगतक तत्वानस
ु ार केंद्रीय न्यायसहायक वैज्ञाननक प्रयोगिाळा,

चींदीगड येथे घेण्यात आलेल्या चाचणीमध्ये अपात्र ठरलेल्या लॉ्मधील

१४३२ िल
े प्रर्फ
ु ्
ु जॅकेट्स नव्याने परु वठा करण्यासाठी परु वठादार कींपनीस परत

करण्यात आली आहे त. तथावप, उवगतररत पात्र ठरलेल्या ३१२२ िल
ु े्प्रर्फ
ु
जॅकेट्सचे राज्यातील सींिधीं धत पोलीस घ्काींना वा्पही करण्यात आले आहे .
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

मे.ईलॅ ण्ड इांडडया प्रा.लल. तारापूर (स्ज.पालघर) ही िांपनी िामगाराांना
सांरक्षणात्मि साधने पुरवित नसल्याबाबत

(६४)

*

४१०३७ श्रीमती हुस्नबानू खललफे : सन्माननीय िामगार मांत्री पढ
ु ील
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) मे.ईलॅ ण्ड इींडडया प्रा.लल., तारापरू (जज.पालघर) ्या कींपनीत काम
करणाऱया कामगाराींना धाग्याचा तींतच
ू ा त्रास होऊ नये याकररता मास्क,
आवाजाचा त्रास होऊ नये म्हणून कानातील उपकरण, हातमोजे व गमि्
ू
इत्यादी सींरक्षणात्मक साधने परु ववण्यात न आल्याने कामगाराींचे आरोग्य
धोक्यात आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याच कींपनीने कींपनीतील ३५० कामगाराींना अचानक
कामावरुन काढून ्ाकल्यामळ
ु े त्याींच्यावर उपासमारीची वेळ आली असन
ू
काम केलेल्या कामाच्या ददवसाचा पगारही ददला नसल्याची तक्रार कामगार
उपायक्
ु त, पालघर याींचेकडे ददनाींक १८ जानेवारी, २०१८ रोजी वा त्यासम
ु ारास
तेथील कामगार सींघ्नाींनी केली आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, त्यात काय
आढळून आले व तद्नस
ु ार कोणती कायगतवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?
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श्री.सांभाजी पाटील-ननलांगेिर : (१) हे खरे नाही.

(२) अींित: खरे आहे, ददनाींक १८/०१/२०१८ रोजी मे.साई एीं्रप्रायझेस या

कींत्रा्दाराने त्याींच्याकडील कींत्रा्ी कामगाराींचा पगार ददला नसल्याचे व
अींदाजे ३५० कामगाराींना उपासमारीची वेळ आल्याची तक्रार कामगार उप

आयक्
ु त, पालघर कायागतलयास ददली होते. तद्नींतर ददनाींक २५/०१/२०१८
रोजीच्या पत्रान्वये माजी आमदार व सींस्थापक श्रमजीवी सींघ्ना, महाराषर
याींनी दे खील त्याच पध्दतीची तक्रार कामगार आयक्
ु त, महाराषर राज्य, मि
ुीं ई
कायागतलयास सादर केली होती.

(३) सदर तक्रारीस अनस
ु रून कामगार सींघ्ना प्रनतननधी, सींिधीं धत कींत्रा्दार
तसेच मे.ईलॅ ण्ड इींडडया प्रा.लल. या व्यवस्थापन प्रनतननधी याींचे सोित कामगार

उप आयक्
ु त, पालघर कायागतलय येथे वेळोवेळी िैठका घेण्यात आल्या. सदर
कींत्रा्दाराने त्याींचक
े डील कींत्रा्ी कामगाराींची भववषय ननवागतह ननधीची रक्कम,
भववषय ननवागतह ननधी ववभागाकडे जमा केलेली नसल्याने, मख्
ु य मालकाने

जन
ू , २०१७ (सम
ु ारे १९० कींत्रा्ी कामगाराींची) नोव्हें िर, २०१७ व डडसेंिर,
२०१७ (सम
ु ारे १५ ते १७ कींत्रा्ी कामगाराींची) या ३ मदहन्याची वेतन दे यके

राखुन ठे वली असल्याचे िैठकीचे वेळी ननदिगतनास आले. तद्नींतर ददनाींक
१४/०२/२०१८ रोजी ३ मदहन्याींच्या वेतन दे यकािाितची रुपये १३,६७,७२२/इतकी

रक्कम

कींत्रा्दारास

व्यवस्थापनाने

अदा

केली

असन
ू

कींत्रा्ी

कामगाराींचे वेतन कींत्रा्दाराने वेळेतच अदा केली असल्याचे व त्याींचे वेतन
थककत नसल्याचे आढळून आले तसेच वेतन न लमळाल्यािाित कींत्रा्ी
कामगाराींची कोणतीही तक्रार उप आयक्
ु त, पालघर याींच्या कायागतलयास प्राप्त
झालेली नाही. कींत्रा्दाराच्या म्हणण्यानस
ु ार त्याींचेकडील कींत्रा्ी कामगाराींचे
थककत भववषय ननवागतह ननधीची रक्कम सींिधीं धत ववभागाकडे भरणा केलेली
आहे व त्यािाितची कागदपत्रे व्यवस्थापनास सादर केलेली आहे त.
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

विधान भिन :

डॉ. अनांत िळसे

मुांबई.

प्रधान सधचि,

महाराष्ट्र विधानपररषद
______________________________________________________
मुद्रणपूवगत सवगत प्रकक्रया महाराषर ववधानमींडळ सधचवालयाच्या सींगणक यींत्रणेवर करण्यात आली आहे .
मुद्रण: िासकीय मध्यवती मुद्रणालय, मुींिई.

