महाराष्ट्र विधानपररषद
दस
ु रे अधधिेशन, २०१८
---------------------------------------------

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
बध
ु िार, ददनाांि ११ जुल,ै २०१८ / आषाढ २०, १९४० (शिे)
(१)

मख्
ु यमां्ी

(३)

िामगार, भि
ू ां प पन
ु िासन, िौशल्य

(२)

गह
ृ ननमााण मां्ी

याांचे प्रभारी विभाग

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

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ९७
-------------------------------------

राज्यात स्ितां् मादहती तां्ज्ञान मां्ालय ननमााण िरण्याबाबत
(१)

*

४१२३१ डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे , श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अननल सोले,

श्री.धगरीशचांद्र

व्यास,

श्री.प्रविण

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

दरे िर :

सन्माननीय

मख्
ु यमां्ी

पढ
ु ील

(१) राज्यातील मब
ींु ई, नवी मब
ींु ई, पण
ु े, नाशिक, औरीं गाबाद, लातरू आणण

नागपरू येथे आय्ी पाकक स्थापन केले असन
ू महाराषर हे दे िातील दस
ु ऱ्या
क्रमाींकाचे सॉफ््वेअर ननयाकत करणारे राज्य असन
येथे स्वतींत्र माहहती
ू

तींत्रज्ञान मींत्रालय नसल्याचे माहे एप्रिल, २०१८ च्या दस
ु ऱ्या आठवड्यात
ननदिकनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, राज्यात स्वतींत्र माहहती तींत्रज्ञान मींत्रालय नसण्याची कारणे

काय आहे त, याबाबत िासनाने चौकिी करुन स्वतींत्र माहहती तींत्रज्ञान
मींत्रालय ननमाकण करण्यासाठी कोणती कायकवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री.दे िेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे नाही, अिी बाब ननदकिनास आलेली नाही.
(२)

अथक

व

साींख्ययकी

सींचालनालय,

माहहती

तींत्रज्ञान

सींचालनालयात

समाप्रवष् करुन स्वतींत्र माहहती तींत्रज्ञान प्रवभाग ननमाकण करण्याचे िस्ताप्रवत
आहे त.

(३) िश्न उद्भवत नाही.

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

पुणे जजल््यातील भभमा-िोरे गाि येथे मुलीची हत्या झाल्याबाबत
(२)

*

४२०३२ अॅड.जयदे ि गायििाड, डॉ.सध
ु ीर ताांबे, श्री.सांजय दत्त,

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

(१) पण
ु े ख्िल््यातील शभमा-कोरे गाव येथे हदनाींक १ िानेवारी, २०१८ रोिी

झालेल्या दीं गलीमयये श्री.सरु े ि सक् याींच्या घराच्या झालेल्या नक
ु सानीची

ित्यक्षदिी साक्षीदार असलेली श्री.सक् याींची मल
ु गी कु.पि
ु ा सक् हहची

हत्या करुन नतचा मत
ृ दे ह नतच्या घरािवळील प्रवहहरीत ्ाकल्याचा ननषकर्क
सत्यिोधत सशमतीने आपल्या अहवालात हदला आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त िकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीचे

ननषकर्क काय आहे त व त्यानस
ु ार आतापयंत ककती आरोपीींना अ्क करण्यात
आले असन
ू त्याींच्याप्रवरुयद कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे
तसेच उक्त गन्
ु ्याच्या तपासाची सद्य:ख्स्थती काय आहे
(३) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.दे िेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे नाही.

(२) सदर िकरणी मयताच्या नातेवाईकाींनी हदलेल्या तक्रारीवरुन शिक्रापरू

पोलीस स््े िन, पण
ु े येथे ग.ु र.नीं. २२९/२०१८ भा.दीं .प्रव. कलम ३०६, ३४
अनस
ु चू चत िाती िमाती अत्याचार िनतबींधक कायदा २०१५ चे कलम ३(२)(५)

अन्वये गन्
ु हा दाखल केला. सदर गन्
ु ्याींमयये एकूण ९ आरोपीपैकी २
आरोपीींना

अ्क

करण्यात

आली

असन
ू ,

ते

न्यायालयीन

कोठडीमयये

असल्याने त्याींना िाशमन मींिरू करण्यात आला आहे . सदर गन्ु ्याचा तपास
चालू आहे .

(३) िश्न उद्भवत नाही.

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

3

पुणे जजल््यातील भीमा-िोरे गाि येथे झालेल्या
दां गलीची चौिशी िरण्याबाबत

(३)

*

४१६४६ श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि ऊफा भाई

जगताप, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.रामहरी रुपनिर, श्रीमती हुस्नबानू खभलफे,
श्री.जनादा न चाांदरू िर, श्री.हररभसांग राठोड, श्री.सभ
ु ाष झाांबड, श्री.अमरनाथ
राजरू िर, प्रा.जोगेन्द्द्र ििाडे : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा
करतील काय :(१)

पण
ु े

ख्िल््यातील

भीमा-कोरे गाव

येथे

प्रवियस्तींभाला

अशभवादन

करण्यासाठी आलेल्या िनसमद
ु ायावर हदनाींक १ िानेवारी, २०१८ रोिी वा
त्यासम
ु ारास काही समािकीं्काींनी आक्रमकररत्या हल्ला केल्यामळ
ु े घडलेल्या
दीं गलीची चौकिी पण
ू क झाली आहे काय,

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

कोणत्या बाबी स्पष् झालेल्या आहे त व त्यानस
ु ार कोणती कायकवाही करण्यात
आली वा येत आहे,

(३) तसेच सींभािी महाराि याींचे वडू येथील स्मारक, भीमा-कोरे गाव येथील
प्रवियस्तींभ पररसराचा प्रवकास व पररसरातील िागेचा िश्न इत्यादीींबाबत

कोणते ननणकय घेण्यात आले आहे त व त्यानर्
ीं ाने कोणती कायकवाही करण्यात
ु ग
आली वा येत आहे,

(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.दे िेंद्र फडणिीस : (१) व (२) हदनाींक ०९/०२/२०१८ रोिीच्या अचधसच
ू ने
अन्वये

कोरे गाींव-शभमा

न्यायालयीन

चौकिी

येथे

घडलेल्या

आयोगाचे

मा.आयोगाकडून चौकिी सरु
ु आहे .

घ्नेच्या

गठन

अनर्
ीं ाने
ु ग

करण्यात

ख्ददसदस्यीय

आलेले

असन
ू

(३) वडू येथील स्मारक राज्य सींरक्षक स्मारक म्हणून घोप्रर्त करण्यात आले

आहे . सदर समाधीचे क्षेत्र सींरक्षक्षत असन
समाधीची वास्तू सख्ु स्थतीत
ू

असल्याने प्रवकासाची कामे िस्ताप्रवत केली नाहीत. तसेच बाहे रील िागा
सहायक

सींचालक,

परु ातत्व

प्रवभागाचे

अखत्यारीत

नसलेबाबत

परु ातत्व

प्रवभाग, नाशिक याींनी कळप्रवले आहे . मा.हदवाणी न्यायालयाने प्रवियस्तींभ
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असलेली िमीन क्षेत्रामधील अनतक्रमण काढणेबाबत कायकवाहीस तात्परु ती

स्थचगती दे ण्याबाबतची मागणी फे्ाळली आहे . सदर िकरण न्यायालयात
न्यायिप्रवषठ आहे . मा.उपप्रवभागीय अचधकारी, हवेली याींचे आदे िानस
ु ार ७/१२

कब्िेदार सदरी असलेले वहहवा्दाराींची नावे कमी करणेत आलेली आहे त व

मौिे पेरणे, ता.हवेली, ख्ि.पण
ु े येथील ग् क्र. १०३३ मधील क्षेत्र ३.८६ हे क््र
आर एवढे प्रवियस्तींभ या नावे करण्यात आलेले आहे .
(४) िश्न उद्भवत नाही.

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

िांबाटा एव्हीएशन प्रा.भल. मधील िामगाराांची दे णी दे ण्याबाबत
(४)

*

४१३८०

श्री.किरण पािसिर,

श्री.हे मत
ां
टिले, श्री.नरें द्र

पाटील,

अॅड.राहुल नािेिर, श्रीमती विद्या चव्हाण : सन्माननीय िामगार मां्ी पढ
ु ील
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) कींबा्ा एदहीएिन िा.शल. कींपनीतील ३००० कमकचाऱ्याींची थकीत दे णी

दे ण्यासींदभाकत मा.सभापती, महाराषर प्रवधानपररर्द, मा.कामगार मींत्री व
अचधकारी याींच्यासमवेत हदनाींक १३ माचक, २०१८ रोिी वा त्यासम
ु ारास
झालेल्या बैठकीत कॉन्रॅ क्् लेबर ॲक््नस
ु ार कायकवाही सरु
ु करण्यासाठी
िासनाकडून केंद्र िासनाला कळप्रवण्यात येईल असे ठरले होते, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, उक्त िकरणी िासनाने चौकिी करुन कोणती कायकवाही केली
वा करण्यात येत आहे,

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

(२) या िकरणी समचु चत िासन केंद्र िासन असल्याने याबाबत उचचत
कायकवाही करण्याची प्रवनींती कामगार आयक्
ींु ई याींच्या कायाकलयाने
ु त, मब

हदनाींक १४/०६/२०१८ रोिीच्या पत्रान्वये उपमय
ु य श्रम आयक्
ु त, (केंद्रीय) मब
ुीं ई
याींना केली आहे .
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तसेच,

सदर

िकरणी

कींत्रा्ी

कामगार

(ननयमन

व

याींना

िधान

ननमल
ुक न)

अचधननयम, १९७० मधील तरतद
ु ीनस
ु ार उचचत कायकवाही करण्याची प्रवनींती
सचचव

(कामगार

व

रोिगार)

भारत

सरकार

सचचव

याींचेस्तरावरुन हदनाींक २५/०६/२०१८ रोिीच्या पत्रान्वये व मा.मींत्री (कामगार)

याींचे स्वाक्षरीने मा.राज्यमींत्री (स्वतींत्र कायकभार), कामगार व रोिगार मींत्रालय
भारत सरकार याींना हदनाींक २७/०६/२०१८ रोिीच्या पत्रान्वये प्रवनींती करण्यात
आली आहे .

(३) िश्न उद्भवत नाही.

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

मुांबईतील िाांद्रे-िुलाा सांिुल येथे आांतरराष्ट्रीय
वित्तीय सेंटर उभारण्याबाबत

(५)

*

४१७६१ श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊफा भाई

जगताप, श्री.जनादा न चाांदरू िर, श्री.रामहरी रुपनिर : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी
पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

मब
ुीं ईतील

वाींद्रे-कुलाक

सींकुल

येथे

आींतरराषरीय

प्रवत्तीय

सें्र

उभारण्याबाबत मा.मय
ु यमींत्री महोदयाींनी घोर्णा केली होती, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर आींतरराषरीय प्रवत्तीय सें्र गि
ु रात मधील अहमदाबाद
येथे उभारण्यात येणार असल्याचे मा.केंद्रीय प्रवत्तीय मींत्री महोदयाींनी स्पष्

केल्याने मब
ुीं ईतील वाींद्रे-कुलाक सींकुलामयये उभारण्याची आवश्यकता नसल्याचे
स्पष् केले आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास,

केंद्र

िासनाकडून

अनम
ु ती

न

शमळाल्यामळ
ु े

मब
ुीं ईतील

वाींद्रे-कुलाक सींकुल येथे आींतरराषरीय प्रवत्तीय सें्र उभारण्याबाबतचा िश्न
ऐरणी आले आल्यामळ
ु े याबाबत िासनाची भशु मका स्पष् करुन सदयख्स्थती
काय आहे व त्यानस
ु ार कोणती कायकवाही केली वा करण्यात येत आहे,
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री.दे िेंद्र फडणिीस : (१), (२), (३) व (४) वाींद्रे-कुलाक सींकुलामयये िागनतक
प्रवत्तीय सेवा केंद्राच्या प्रवकासाची योिना व त्यावर दे खरे ख ठे वण्यासाठी

तसेच केंद्र िासनासोबत समन्वय साधण्यासाठी राज्य िासनाने हदनाींक ३
डडसेंबर, २०१५ अन्वये केंद्रीय प्रवत्त राज्यमींत्री, भारत सरकार याींच्या
अययक्षतेखाली सदर िकल्पाच्या अनर्
ीं ाने कायकदलाची स्थापना केली आहे .
ु ग

आींतरराषरीय प्रवत्तीय सेवा केंद्रासाठी मब
ुीं ई महानगर िदे ि प्रवकास

िाचधकरणाने िी ्े क्स ब्लॉक, बीकेसी येथे ५०.३१ हे क््र क्षेत्र ननख्श्चत केले

आहे . सदर िी ्े क्स ब्लॉक, बीकेसी मधील क्षेत्रापैकी ४.२ हे क््र क्षेत्र

तात्परु ते व ०.९ हे क््र क्षेत्र कायमस्वरुपी हदनाींक २६/०२/२०१८ पासन
ू चार
वर्ाकसाठी

बल
ु े्

रे नच्या

भशू मगत

्शमकनलच्या

बाींधकामासाठी

हदनाींक

१२/०९/२०१७ रोिीच्या िासन ननणकयातील अ्ी व ितीवर हायस्पीड रे ल

कॉपोरे िन ऑफ इींडडया शल. याींना दे ण्यात आले आहे . आींतरराषरीय प्रवत्तीय

सेवा केंद्र व बल
ु े् रे न हे दोन्ही िकल्प एकाच हठकाणी राबप्रवण्याचे ियत्न
आहे त.

मब
ींु ई महानगर िदे ि प्रवकास िाचधकरणाने वाींद्रे-कुलाक सींकुलामयये

िागनतक प्रवत्तीय सेवा केंद्र उभारण्यासाठी आराखडा व अबकन डडझाईन

मागकदिकक तत्वे तयार करण्यासाठी मेससक ्ा्ा कन्सल््न्सी इींख्िननअसक
शलशम्े ड व मेससक ्ाऊन लॅ ण्ड कन्सल््न्् (हााँगकााँग) याींच्या सींयक्
ु त
उपक्रमाची

हदनाींक

२७

डडसेंबर,

२०१६

रोिी

नेमणूक

केली

असन
ू

सल्लागाराकडून सदर िकल्पाचा आराखडा लवकरच मब
ींु ई महानगर िदे ि
प्रवकास िाचधकरणास सादर होणे अपेक्षक्षत आहे .

सदर हठकाणी प्रविेर् आचथकक क्षेत्र मान्य करुन त्यावर िागनतक

प्रवत्तीय सेवा केंद्र स्थापन करण्यास मींिूरी दे ण्याबाबत केंद्र िासनाकडे
पाठपरु ावा करण्यात येत आहे . या सींदभाकतील मब
ुीं ई महानगर िदे ि प्रवकास
िाचधकरणाचा िस्ताव िासनाच्या उद्योग, ऊिाक व कामगार प्रवभागाने हदनाींक
२२/०२/२०१७

रोिीच्या

पत्रान्वये

केंद्र

िासनाच्या

औपचाररक मान्यतेसाठी सादर केलेला आहे .

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

वाणणज्य

मींत्रालयाकडे
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मुांबईत म्हाडाच्या सांक्रमण भशबबरातील भाडे
वििासिाांनी थिविल्याबाबत

(६)

*

४१६३० श्री.प्रसाद लाड, श्री.विजय ऊफा भाई धगरिर, श्री.रामननिास

भसांह, श्रीमती हुस्नबानू खभलफे, श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि
ऊफा भाई जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.आनांदराि पाटील : सन्माननीय
गह
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :ृ ननमााण मां्ी पढ

(१) मब
ींु ईतील उपकर िाप्त इमारती तसेच एसआरए योिना राबप्रवणाऱ्या
प्रवकासकाींनी रहहवाश्याींची तात्परु ती दयवस्था करण्यासाठी म्हाडाकडून सींक्रमण

शिबबरातील १५०० घरे भाड्याने घेतली असल्याचे माहे मे, २०१८ मयये वा
त्यादरम्यान ननदिकनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त घरे प्रवकासकाींनी म्हाडाला परत केली नसल्याने या

घराचे माशसक भाडे आणण थकीत भाडे पो्ी प्रवकासकाींनी अींदािे रुपये ११८
को्ी थकप्रवले असल्याचे ननदिकनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास,

सदर

प्रवकासकाींवर

कारवाई

करण्याचा

िस्ताव

मय
ु य

अचधकाऱ्याींनी िस्ताव फे्ाळल्याने भाडे थकप्रवणाऱ्या प्रवकासकाींना अभय

शमळाल्याचे हदनाींक ४ मे, २०१८ रोिी वा त्यासम
ु ारास ननदिकनास आले आहे,
हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत काय
आढळून आले व त्यानस
ु ार भाडे थकप्रवणाऱ्या प्रवकासकाींवर आणण सींबचीं धत
दोर्ी अचधकाऱ्याींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,
(५) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.प्रिाश महे ता : (१) व (२) होय, हे खरे आहे .
(३) हे खरे नाही.
(४)

मब
ुीं ई इमारत दरु
ु स्ती व पन
ु रक चना मींडळामाफकत प्रवकास ननयींत्रण

ननयमावली ३३ (५), ३३ (७), ३३ (९) व ३३(१०) अींतगकत उपकरिाप्त

इमारतीच्या/झोपडपट्टी पन
ु प्रवककासाकरीता ना-हरकत िमाणपत्र िाप्त प्रवकासक/
सहकारी सींस्था याींना मब
ुीं ई इमारत दरु
ु स्ती व पन
ु रक चना मींडळाच्या सींक्रमण

शिबबरात प्रवप्रवध अ्ी व ितीच्या अनर्
ीं ाने सींक्रमण गाळयाींचे प्रवतरण
ु ग
करण्यात येत.े
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प्रवकासकामाफकत भाडे अदा करण्याबाबत हदरीं गाई व अननयशमतता

हदसन
ू आल्याने थकीत रकमेचा भरणा करणेबाबत तसेच थकीत रकमेचा

भरणा न केल्यास म्हाड अचधननयम, १९७६ चे कलम ९५ अ (३) नस
ु ार
सक्तीची ननषकासन कारवाई करुन सींक्रमण गाळे ताब्यात घेण्यात येतील,

अिा आियाच्या नो्ीसा प्रवकासकाींना दे ण्यात आल्या आहे त. परीं तु सदर

नो्ीिीला प्रवकासकाींमाफकत कुठलाही िनतसाद िाप्त न झाल्याने, प्रवकासक
पन
ु प्रवककास करीत असलेल्या िकल्पास काम थाींबवा नो्ीसा (Stop Work

Notice) दे ण्यात आल्या आहे त. तसेच म्हाड अचधननयम, १९७६ चे कलम
१८० अींतगकत कारवाई करणेस्तव प्रवकासक याींचे बाँक खात्याींचा तपशिल व
ख्िल्हाचधकारी कायाकलयाकडून प्रवकासक याींचे िींगम स्थावर मालमत्तेचा
तपशिल मागप्रवण्यात आलेला आहे .

तसेच प्रवकासकाींना काम थाींबप्रवण्याची नो्ीस हदल्यानींतर मे, २०१८

अखेर थककत असलेली रक्कम रुपये १२१.२३ को्ीपैकी माहे मे, २०१८ पयंत

रुपये ७०.०४ को्ी इतकी रक्कम प्रवकासकाकडून वसल
ू करण्यात आलेली
आहे .

(५) िश्न उद्भवत नाही.

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

म्हाडाच्या िोिण मांडळाने सन २०१४ ि २०१६ मध्ये िाढलेल्या
लॉटरीतील घरे विजेत्याांनी म्हाडाला परत िेल्याबाबत

(७)

*

४२०६५ श्री.विजय ऊफा भाई धगरिर, श्री.रामननिास भसांह, श्रीमती

जस्मता िाघ, श्री.नागोराि गाणार : सन्माननीय गह
ु ील
ृ ननमााण मां्ी पढ
गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) म्हाडा कोकण मींडळाच्या सन २०१४ व २०१६ मयये करण्यात आलेल्या
सम
ै ी १ हिार ९०० घरे म्हाडाला परत केल्याचे माहे
ु ारे ४ हिार ४०० घराींपक
एप्रिल, २०१८ मयये वा त्यादरम्यान ननदिकनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, म्हाडाच्या घराींच्या वाढीव ककीं मतीमळ
ु े आणण म्हाडामाफकत
िकक्रया करण्यास होणाऱ्या हदरीं गाईमळ
ु े सदर घरे परत करण्यात आल्याचे
ननदिकनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, म्हाडाच्या १ बीएचकेची ककीं मत िवळपास रुपये २३ लाख तर
मोठ्या घराींची ककीं मत ४० लाख एवढी असन
ू म्हाडाच्या ककीं मतीच्या तल
ु नेत
खुल्या बािारात कमी ककीं मतीत लोकाींना घरे
ननदिकनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय

उपलब्ध होत असल्याचे

(४) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीच्या

अनर्
ीं ाने गरीब व गरिू लोकाींना म्हाडाची घरे कमी ककीं मतीत उपलब्ध करून
ु ग
दे ण्याबाबत कोणती कायकवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.प्रिाश महे ता : (१) हे खरे नाही.

म्हाडाने प्रवरार बोळीींि गह
ृ िकल्पामयये एकूण ५४४६ (सन २०१४ व

२०१६ मधील) सदननकाींची िाहीरात हदलेली होती. त्यापैकी २४६ अिकदाराींनी
स्वत:हून परतावा घेतलेला आहे .
(२) नाही.

(३) प्रवरार बोळीींि येथे सयया बािारभाव रुपये ८७३०/- ते ८९८६/- िनत

चौ.फु् (च्ई क्षेत्रफळावर) इतका आहे व म्हाडाचे दर रुपये ७२१४/- िनत
चौ.फु् (च्ई क्षेत्रफळावर) आहे .

तसेच रे डीरे कनरनस
ु ार दर रुपये ४९३३/- िनत चौ.फु् (बाींधकाम

क्षेत्रफळावर)

व

म्हाडाचा

क्षेत्रफळावर) इतका आहे .

दर

रुपये

३८०९/-

िनत

चौ.फु्

(बाींधकाम

(४) व (५) िश्न उद्भवत नाही.
-----------------

एम्प्रेस भसटी ि मॉल मधील अनधधिृत बाांधिामाांमधील ्ट
ु ीमुळे
नागपूर महानगरपाभलिेने दां ड ठोिािल्याबाबत

(८)

*

४२०४६ प्रा.जोगेन्द्द्र ििाडे : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३८०६० ला ददनाांि

७ माचा, २०१८ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभाात सन्माननीय मख्
ु यमां्ी
पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-
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(१)

नागपरू

एम्िेस

शस्ी

व

मॉल

मधील

अनचधकृत

बाींधकामे

व

बाींधकामाींमधील त्र्
ु ीमळ
ु े महानगरपाशलकेने रुपये १४,५१,३५,५८५/- ची मागणी
प्रवकासकाकडे हदनाींक ३१ माचक, २०१७ रोिी वा त्यासम
ु ारास केली होती, हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, प्रवकासकामाफकत सदर रक्कमेपक
ै ी फक्त २ को्ी रुपयाींचा

भरणा हदनाींक २९ नोदहें बर, २०१७ रोिी महापाशलकेकडे करण्यात आला असन
ू
प्रवकासकाने उवकररत रक्कम महापाशलकेत िमा न करण्याची कारणे काय
आहे त,

(३) तसेच उपरोक्त िकरणी महानगरपाशलकेने एम्िेस शस्ी व मॉलच्या

प्रवकासकावर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे व सदरहू रक्कम
कधीपयंत महापाशलकेकडे िमा करण्यात येणार आहे,
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.दे िेंद्र फडणिीस : (१) नागपरू एम्िेस शस्ी व मॉलकडे महानगरपाशलकेने
हदनाींक ३१/०३/२०१७ पयंतच्या मालमत्ता करापो्ी रुपये १४,६१,९९,९४५/इतकी मागणी केली आहे .

तसेच अनचधकृत बाींधकाम व बाींधकामातील त्र्
ु ी यासाठी हदनाींक

१२/०४/२०१८

पयंत

रुपये

प्रवकासकाकडे केली आहे .

१९,०२,८५,६३६/-

इतक्या

रकमेची

मागणी

(२), (३) व (४) मालमत्ता कराच्या वसल
ु ीसाठी, महानगरपाशलकेमाफकत िप्ती
व

अ्कावणीची

कारवाई करण्यात

आली

होती.

सदर

कारवाई

तसेच

अनचधकृत बाींधकामासाठी आकारण्यात आलेल्या रकमेच्या अनर्
ीं ाने मा.उच्च
ु ग

न्यायालयात दाखल असलेल्या याचचकेत मा.उच्च न्यायालयाने, प्रवकासकास
रुपये दोन को्ी इतक्या रकमेचा भरणा महानगरपाशलकेकडे करण्याचे
अींतररम आदे ि पाररत केले आहे त.

तसेच प्रवकासकाप्रवरुयद कोणतीही िबारान कारवाई करु नये असे

महानगरपाशलकेस ननदे ि हदले आहे त.
िकरण

न्यायिप्रवषठ

असल्यामळ
ु े,

पढ
ु ील

कायकवाही

मा.उच्च

न्यायालयाच्या वेळोवेळी िाप्त होणाऱ्या आदे िान्वये करण्यात येत आहे .
-----------------
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मुांबईतील माझगाि ताडिाडी येथील पुनविािास
प्रिल्प रद्द िरण्यात आल्याबाबत

(९)

*

४१३८९

श्री.नरें द्र पाटील,

श्री.हे मत
ां
टिले, श्री.किरण

पािसिर,

अॅड.राहुल नािेिर, श्री.अमरभसांह पांडडत, श्री.आनांद ठािूर, श्री.ख्िाजा बेग :
सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मब
ींु ईतील माझगाींव, ताडवाडी येथील बी.आय.्ी. चाळीींच्या पन
ु प्रवककासाचा
िकल्प

गत

१३

महानगरपाशलकेने

वर्ाकपासन
ू

माहे

मे,

िलींबबत

२०१८

च्या

ननदिकनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

असल्याने
िथम

सदर

सप्ताहात

िकल्प
रद्द

मब
ुीं ई

केल्याचे

(२) असल्यास, ताडवाडी येथील सदर िकल्पाकरीता बाींधण्यात आलेले
सींक्रमण

शिबबर

१३

वर्ाकत

अनतधोकादायक

झाल्याने

सींक्रमण

शिबबर

कोसळल्यास स्थाननक रहहवाश्याींच्या ख्िप्रवतास होणाऱ्या हानीची िबाबदारी
प्रवकासक ककीं वा महानगरपाशलका ििासन घेणार आहे काय,

(३) असल्यास, माहूल (चें बरू ) येथे स्थलाींतररत करण्यात आलेल्या इमारत
क्रमाींक १५ व १६ येथील २२० रहहवाश्याींना ताडवाडी येथेच सींक्रमण शिबबर
बाींधन
ू दे ऊन सदर िकल्प म्हाडा अथवा महापाशलकेच्या माययमातन
ू तातडीने

सरु
ु करण्याबाबत िासनाने कोणत्या उपाययोिना केल्या वा करण्यात येत
आहे त,

(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.दे िेंद्र फडणिीस : (१) मब
ुीं ईतील माझगाींव, ताडवाडी येथील बी.आय.्ी.
चाळीींच्या पन
ु प्रवककासासाठी मे. ग्रेस ॲण्ड रबरवाला शस्ी डेदहलपसक याींना

हदनाींक १६/०५/२००८ रोिी बह
ींु ई महानगरपाशलकेमाफकत इरादापत्र दे ण्यात
ृ न्मब
आले होते.

परीं तु सदर प्रवकास िकल्पामयये प्रवकासकाने लक्षणीय िगती न

केल्याने इरादापत्र रद्द करण्यात आल्याचे महानगरपाशलकेमाफकत हदनाींक
०३/०५/२०१८ रोिीच्या पत्रान्वये प्रवकासकास कळप्रवण्यात आले आहे .
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(२) सदर पन
ु वकसन िकल्पाकरीता सन २००५ मयये इमारत क्रमाींक १२ व सन

२०११ मयये इमारत क्रमाींक १३ए व १३बी अिा तळमिला + ४ स्वरुपाच्या
सींक्रमण शिबबराच्या ३ इमारती बाींधण्यात आल्या होत्या.

इरादापत्र रद्द केल्याचे प्रवकासकास कळप्रवल्यानींतर सदर सींक्रमण

शिबबराच्या

इमारतीींचे

सींरचनात्मक

सवेक्षण

करण्याकरीता

हदनाींक

१९/०६/२०१८ रोिी स्रक्चरल इींख्िननयर याींची ननयक्
ु ती महानगरपाशलकेमाफकत

करण्यात आली आहे . त्याींच्या अहवालानस
ु ार दरु
ु स्ती आवश्यक असल्यास
त्यानस
ु ार महानगरपाशलकेमाफकत पढ
ु ील कायकवाही करण्यात येणार आहे .

(३) व (४) ताडवाडी येथील अनतधोकादायक इमारत क्रमाींक १५ व १६ मधील
२२० रहहवािाींना माहूल येथे स्थलाींतरीत करण्यात आले आहे .
मे.स्रक््वेल कन्सल््ीं ट्स याींनी यापव
ू ी सादर केलेल्या सींरचनात्मक

सवेक्षण अहवालानस
ु ार सदर िकल्पातील इमारतीींची दरु
ु स्ती करण्याकरीता
ननप्रवदा िकक्रया सरु
असन
दरुस्तीची
कामे सरु
होईपयंत इमारतीींच्या
ु
ू
ु ु़
ु
सरु क्षेकरीता ्े कू लावण्याचे काम महानगरपाशलकेमाफकत सरु
ु आहे .
-----------------

म्हाडा आणण झोपडपट्टी पुनिासन प्राधधिरणाच्या (एसआरए)
महत्िाच्या नस्त्या आगीत नष्ट्ट झाल्याबाबत

(१०)

*

४२२६९ आकिा.अनांत गाडगीळ, श्री.हे मत
ां टिले, श्री.सनु नल तटिरे ,

श्री.धनांजय मड
ुां ,े श्री.अमरभसांह पांडडत, श्री.नरें द्र पाटील, श्री.किरण पािसिर,
श्री.आनांद ठािूर, अॅड.राहुल नािेिर, अॅड.जयदे ि गायििाड, श्री.विक्रम िाळे ,
श्री.सनतश चव्हाण, श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.रामराि िडिुते, श्री.ख्िाजा
बेग, श्री.अशोि ऊफा भाई जगताप, श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपसे,

डॉ.सध
ु ीर ताांबे, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.आनांदराि पाटील, श्रीमती हुस्नबानू
खभलफे, श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अननल सोले, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.प्रविण
दरे िर,

श्री.जनादा न

चाांदरू िर,

श्री.हररभसांग

राठोड,

श्री.सभ
ु ाष

झाांबड,

श्री.अमरनाथ राजूरिर, प्रा.जोगेन्द्द्र ििाडे, श्री.प्रसाद लाड, श्री.अमररशभाई
पटे ल : सन्माननीय गह
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :ृ ननमााण मां्ी पढ
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(१) म्हाडा आणण झोपडपट्टी पन
ु वकसन िाचधकरणाने (एसआरए) १८ हिार
महत्वाच्या

स्कॅननींग

केलेल्या

नस्ती

नवी

मब
ुीं ईतील

महापेमधील

िील

कींपनीच्या ४ नींबरच्या डडपा्क में्मयये सरु क्षक्षत ठे वण्याकरीता करार केला
होता, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, िील कींपनीतील ४ नींबरच्या डडपा्क में्मयये माहे डडसेंबर,

२०१७ मयये वा त्यादरम्यान लागलेल्या आगीत नष् झालेल्या नस्तीत
लाचलच
ु पत

िकल्पाींमधील

खात्याकडून

चौकिी

गैरदयवहाराच्या

सरु
ु

असलेल्या

नस्तीींचाही

समावेि

म्हाडाच्या

गह
ृ ननमाकण

असल्याचे

हदनाींक

५ एप्रिल, २०१८ रोिी वा त्यासम
ु ारास ननदिकनास आले आहे , हे ही खरे आहे
काय,

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

चौकिी काय आढळून आले व त्यानर्
ीं ाने सदर कींपनीच्या प्रवरोधात िासनाने
ु ग
ककीं वा म्हाडाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.प्रिाश महे ता : (१) व (२) म्हाडा व िील िोिेक्् शल. याींच्यािी हदनाींक

१२/१०/२०१२ रोिी झालेल्या करारनाम्यानस
ु ार म्हाडाच्या ५,३४,४७६ नस्त्या

सदरहू िील कींपनीकडे ितन करण्यासाठी ठे वल्या होत्या. त्यापैकी १७,९९०
नस्त्या हदनाींक १९/१२/२०१७ रोिी लागलेल्या आगीत िळाल्या असन
ू ४,७४९
नस्त्या पाण्याने शभिलेल्या आहे त. तथाप्रप, झोपडपट्टी पन
ु वकसन िाचधकरण
याींच्या नस्त्या सदर कींपनीकडे ठे वण्यात आलेल्या नाहीत.
उक्त सवक सींचचकाींची स्कॅन

कॉपी सदहकर

वर उपलब्ध आहे .

िळालेल्या व शभिलेल्या नस्त्याींची दय्ु यम ित िील कींपनीच्या खचाकने तयार

करुन दे ण्याबाबत कींपनीस कळप्रवण्यात आले असन
ू चार महहन्यात सदरच्या
िती उपलब्ध करुन दे ण्याचे उक्त िील कींपनीने मान्य केले आहे . त्यामळ
ु े
ज्या िकरणात घो्ाळे आणण गैरिकार घडलेले आहे त त्याबाबतच्या चौकिीवर
त्याचा कोणताही पररणाम होणार नाही.

(३) व (४) म्हाडा व िील कींपनी याींच्यातील करारनाम्यानस
ु ार म्हाडाकडील
सींचचका स्वरुपातील व सॉफ्् कॉपीमयये असलेला अशभलेख ितन करण्याची
िबाबदारी िील कींपनीकडे सोपप्रवण्यात आली आहे . त्यानर्
ीं ाने िील कींपनीस
ु ग
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हदनाींक

११/१२/२०१७

रोिी

आग

लागल्याचे

समिताच

वररषठ

पोलीस

ननरीक्षक, रबाळे एमआयडीसी पोलीस ठाणे, नवी मब
ुीं ई याींच्याकडे तक्रार
नोंदप्रवण्यात आली आहे .

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

िसई-विरार (जज.पालघर) येथील पापडणखांड धरण प्रदवू षत
झाल्यामुळे िायमस्िरुपी बांद िरण्यात आल्याबाबत

(११)

*

४१९०६ श्री.आनांद

ठािूर, आकिा.अनांत गाडगीळ : सन्माननीय

मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

वसई-प्रवरार

(ख्ि.पालघर)

येथील

पापडणखींड

धरण

िदप्रू र्त

झाल्या

कारणास्तव बींद करण्याचा ननणकय महापाशलकेने घेतल्याचे माहे एप्रिल, २०१८
मयये वा त्यादरम्यान ननदिकनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर धरणािवळून बल
े रे नचा मागक िाणार असल्याने हा
ु ्
ननणकय घेण्यात आला आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, पापडणखींड धरण बींद केल्याने स्थाननक नागररकाींना प्रपण्याच्या

पाण्यासाठी त्रास सहन करावा लागणार असल्यामळ
ु े ननमाकण होणारी पाण्याची
समस्या लक्षात घेता सदर िलस्त्रोत बींद न करण्याबाबत तेथील िनतेची
मागणी आहे, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, सदर मागणीची दखल घेवन
ू यासींदभाकत िासनाने कोणती
कायकवाही वा उपाययोिना केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.दे िेंद्र फडणिीस : (१) वसई-प्रवरार (ख्ि.पालघर) येथील पापडणखींड धरण
िदप्रू र्त

झाल्या

कारणास्तव

बींद

करण्याचा

वसई-प्रवरार िहर महानगरपाशलकेने कळप्रवले आहे .
(२) नाही.

ननणकय

घेतला

नसल्याचे

(३) पापडणखींड धरणातन
ू माहे िल
ु ै ते फेब्रव
ु ारीपयंत १ द.ल.शल. ितीहदन
पाणीपरु वठा करण्यात येतो.

15

यावर्ी

हदनाींक

२६/०६/२०१८

पासन
ू

वसई-प्रवरार

िहर

महानगरपाशलकेने उक्त धरणातन
ू पाणीपरु वठा सरू
ु केला आहे .
(४) व (५) िश्न उद्भवत नाही.

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

राज्यात खाजगी व्यिस्थापनामाफात चालविण्यात येत असलेल्या
औद्योधगि प्रभशक्षण सांस्था अनुदाननत िरणेबाबत
(१२)

*

४१५६८ श्री.दत्ता्य सािांत, श्री.श्रीिाांत दे शपाांड,े श्री.बाळाराम पाटील :

सन्माननीय िौशल्य वििास ि उद्योजिता मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा
करतील काय :(१)

राज्यात

खािगी

दयवस्थापनामाफकत

चालप्रवण्यात

येत

असलेल्या

औद्योचगक िशिक्षण सींस्थाना कायम प्रवनाअनद
ु ाननत तत्वावर परवानगी
दे ण्यात

आली

असन
ू

सदर

औद्योचगक

िशिक्षण

सींस्थेमयये

िासकीय

औद्योचगक िशिक्षण सींस्थेपेक्षा िास्त फी प्रवद्यार्थयाककडून आकारली िात
असल्याचे ननदिकनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सन २००१ पयंतच्या परवानगी शमळालेल्या औद्योचगक

िशिक्षण सींस्थाींना अनद
ु ान दे ण्याचे िासनाचे िस्ताप्रवत धोरण असन
ू सन
२००१

नींतर

कायम

प्रवनाअनद
ु ाननत

तत्वावर

परवानगी

शमळालेल्या

औद्योचगक िशिक्षण सींस्थाींनाही अनद
ु ान दे ण्यासाठी अिा सींस्थाींचे मल्
ु याींकन
करून अनद
ु ान दे ण्याची मागणी केली िात आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त िकरणी िासनाने चौकिी करुन अिा कायम

प्रवनाअनद
ु ाननत औद्योचगक िशिक्षण सींस्थाींना अनद
ु ान दे णेबाबत कोणती
कायकवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

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

खािगी औद्योचगक िशिक्षण सींस्थाददारे आकारण्यात येणारी फी ही

िासन ननयक्
ु त िल्
ु क ननयींत्रण सशमतीमाफकत ननख्श्चत करण्यात येत.े
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(२) हे अींित: खरे आहे .

सन २००१ पव
ू ीच्या खािगी औद्योचगक िशिक्षण सींस्थाना अनद
ु ान

दे ण्याचे िासनाचे िस्ताप्रवत धोरण नाही. तथाप्रप, सन २००१ पव
ू ीच्या व सन
२००१

नींतरच्या

खािगी

औद्योचगक

शमळण्याबाबतची मागणी केली िात आहे .
(३) व (४) िश्न उद्भवत नाही.

िशिक्षण

सींस्थाींची

अनद
ु ान

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

िसई-ठाणे-िल्याण जल िाहति
ू प्रिल्प पण
ू ा िरण्याबाबत
(१३)

*

४१३२० श्री.रविांद्र फाटि, अॅड.अननल परब : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) वसई-ठाणे-कल्याण या ५४ कक.मी. लाींबीच्या िल वाहतक
मागाकचा
ू
सप्रवस्तर िकल्प आराखडा (डीपीआर) तयार करण्याचे काम पण
ू क झाले आहे
काय,
(२)

असल्यास,

घोडबींदर

रोडवरील

वाहतक
ू

कोंडी

हदवसेंहदवस

वाढत

असल्याकारणास्तव सदर िल वाहतक
मागक पण
ू
ू क करण्याकरीता िासनाने

पाठपरु वठा करुन कोणता ननणकय घेतला व त्यानस
ु ार कोणती कायकवाही केली
वा करण्यात येत आहे,

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

(२) हदनाींक २०/०३/२०१८ रोिी ठाणे महानगरपाशलकेमाफकत सप्रवस्तर िकल्प

अहवाल केंद्र िासनाच्या भारतीय अींतदे िीय िलमागक िाचधकरण, हदल्ली

(IWAI) याींच्याकडे मान्यतेसाठी सादर करण्यात आला आहे . सदर िकल्प

अहवालास केंद्र िासनाची मान्यता आणण ननधी िाप्त झाल्यानींतर, केंद्र व
राज्य िासनाच्या मान्यतेने सींयक्
ु त कींपनी करार करुन सदर िलमागाकचे
काम करणे अपेक्षक्षत आहे .
(३) िश्न उद्भवत नाही.

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

17

जामखेड (जज.अहमदगर) येथे राजिीय िायाित्याांचा खन
ू झाल्याबाबत
(१४)

*

४२४५८ श्री.धनांजय मड
ुां ,े श्री.सनु नल तटिरे : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) िामखेड (ख्ि.अहमदनगर) येथे राकेि उफक रॉकी अिन
ूक रे ळेभात व योगेि

अींबादास रे ळेभात या रािकीय कायककत्यांचा हदनाींक २८ एप्रिल, २०१८ रोिी
वा त्यासम
ु ारास खून करण्यात आला आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर गन्
ु ्यामागील कारणाींचा व गन्
ु हेगाराींचा पोशलसाींनी िोध
घेवन
ू त्याींना अ्क करण्यात आली आहे काय,

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

सदर िकरणी िामखेड पोलीस स््े िन येथे गरु नीं ७५/२०१८ भा.दीं .प्रव.

कलम ३०२, १२० (ब), १४३, १४७, १४८, १४९ सह आमक ॲक्् ३/२५, २७

अन्वये हदनाींक २९/०४/२०१८ रोिी एकुण १४ आरोपीींप्रवरुयद गन्
ु हा दाखल
करण्यात आला आहे .

सदर गन्
ु ्यात ८ आरोपीींना अ्क करण्यात आली आहे व १ प्रवधी

सींघर्क बालकास मा.िधान न्यायदीं डाचधकारी, बाल न्याय मींडळ, अहमदनगर
याींचे समक्ष हिर केले आहे . उवकरीत आरोपीींचा िोध घेण्यावर गन्
ु ्याचा
तपास चालू आहे .

(३) प्रवलींब झालेला नाही.
-----------------
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दभलत आददिासी सांघटनाांनी पुिारलेल्या “भारत बांद” ला दहांसि िळण
लागून सािाजननि मालमत्तेचे नुिसान झाल्याबाबत

(१५)

*

४१६५३

श्री.हे मत
ां

टिले,

श्री.सनु नल

तटिरे ,

श्री.धनांजय

मड
ुां ,े

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

नािेिर,

अॅड.जयदे ि

गायििाड,

श्री.विक्रम

िाळे ,

श्री.सनतश

चव्हाण, श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.रामराि िडिुते, श्री.ख्िाजा बेग :
सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

मा.सवोच्च

न्यायालयाने

“ॲरॉशस्ी”

कायदयासींदभाकत

हदलेल्या

ननणकयाप्रवरोधात दशलत, आहदवासी सींघ्नाींनी पक
ु ारलेल्या “भारत बींद” ला
हदनाींक २ एप्रिल, २०१८ रोिी राज्याच्या अनेक भागात हहींसक वळण लागन
ू
सावकिननक मालमत्तेचे िचींड िमाणात नक
ु सान झाले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत काय
आढळून आले व त्यानस
ु ार दोर्ी समािकीं्कावर कोणती कारवाई केली वा
करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.दे िेंद्र फडणिीस : (१) व (२) होय, खरे आहे . भारत बींद दरम्यान हहींसक
वळण लागन
सावकिननक मालमत्तेच्या नक
ू
ु सानीच्या सहा घ्ना घडल्या
आहे त. याबाबत चौकिी केली असन
ीं ाने पढ
ू सदर घ्नेच्या अनर्
ु ग
ु ीलिमाणे
कारवाई करण्यात आली आहे .

१) पोलीस आयक्
ु त, नवी मब
ुीं ई हद्दीतील खाींदेश्वर पोलीस ठाणे येथे

ग.ु र.क्र. ०३/२०१८ अन्वये गन्
ु हा दाखल असन
ू ४ आरोपीींना अ्क
करण्यात आली आहे . आरोपीींवर िनतबींधात्मक कारवाई करण्यात
आली आहे .

२) पोलीस आयक्
ु त, नागपरू िहर हद्दीतील ८ दखलपात्र गन्
ु हयात ३८
आरोपीींना अ्क केली व २ गन्
ु हयात दोर्ारोप पत्र मा.न्यायालयात

दाखल करण्यात आले आहे . उवकरीत ६ गन्
ु हयाचा तपास अींनतम
्प्प्यावर आहे .
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३) पोलीस अधीक्षक, िालना हद्दीतील एका गन्
ु हयामयये सदर िकरणी ४
अज्ञाताींप्रवरुयद गन्
ु हा दाखल करण्यात आला आहे .

४) पोलीस अधीक्षक, भींडारा हद्दीतील एका गन्
ु हयामयये अज्ञात आरोपीींचा
िोध घेण्यात येत आहे .

५) पोलीस अधीक्षक, िळगाव हद्दीतील एका गन्
ु हयामयये ज्ञात व अज्ञात
७० ते ८० इसमाींप्रवरुयद गन्
ु हा दाखल करण्यात आला आहे .

६) पोलीस अधीक्षक, नींदरु बार हद्दीतील िहादा पोलीस स््े िन हद्दीमयये
२ गन्
ु हे दाखल असन
ू अज्ञाताींचा िोध घेण्यात येत आहे .

(३) िश्न उद्भवत नाही.

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

जव्टां िल एनव्हायरो टे ि भल., रॉयल जव्टां िल स्टार क्लब भल.
आणण भसरस चेि इन्द्स भल. या िांपन्द्याांमाफात
गुांतिणूिदाराांची फसिणूि िरण्यात आल्याबाबत
(१६)

*

४२६४२ श्री.रामहरी रुपनिर, श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.किरण

पािसिर, श्रीमती हुस्नबानू खभलफे : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा
खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यातील ख्द्ीं कल एनदहायरो ्े क शल., रॉयल ख्द्ीं कल स््ार क्लब शल.
आणण शसरस चेक इन्स शल. या कींपन्याींमाफकत गोर-गरीब, सामान्य नोकरदार
वगक, मोलमिूरी करणाऱ्या ख्स्त्रया, ननवत्ृ तीधारक अिा ३० लाखापेक्षा िास्त

गत
ुीं वणूकदाराींची फसवणक
ू करण्यात आल्याची बाब माहे एप्रिल, २०१८ मयये
वा त्यादरम्यान मा.मय
ु यमींत्री याींच्या ननदिकनास आणण्यात आली आहे, हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सींचालक मींडळाने गत
ुीं वणूकदाराींच्या पैिातन
ू प्रवकत घेतलेली
सींपत्ती प्रवकून परदे िात पैसा वळवन
ू िासनाचा महसल
ू ही बड
ु प्रवला असल्याचे
ननदिकनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त िकरणाची िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत

काय आढळून आले व तद्नर्
ीं ाने दोर्ीींप्रवरूयद कोणती ििासकीय वा
ु ग
दीं डात्मक कारवाई करण्यात आली वा येत आहे,
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त.
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श्री.दे िेंद्र फडणिीस : (१), (२) व (३) आरोपी ओमिकाि गोयींका व सींचालक

याींनी शमळून िवळपास १८.५ लाख नागररकाींकडून गत
ुीं वणूक स्वीकारली
असन
ू सेबीच्या अहवालानस
ु ार ९ हिार को्ीपेक्षा िास्त रक्कम गोळा केली
आहे . यामयये गत
ींु वणक
ू दाराींची मळ
ु रक्कम रुपये ४,२५६ को्ी परतावा करणे
बाकी आहे .

सदर िकरणी आरोपी कींपनीप्रवरुयद राज्यात महाराषर ठे वीदाराींच्या

(प्रवत्तीय

सींस्थाींमधील)

हहतसींबध
ीं ाचे

सींरक्षण

अचधननयम,

फसवणूकीसींदभाकत एकूण ५ गन्
ु हे दाखल करण्यात आले आहे त.

१९९९

नस
ु ार

नमद
ू गन्
ु ्यातील आरोपी ओमिकाि गोयींका यास अ्क केली आहे .

आरोपी कींपनी रॉयल ख्द्ीं कल स््ॉर क्लब िा.शल. व शसरस शल. याींचे
सींचालकाच्या

महाराषर

ठे वीदाराींच्या

(प्रवत्तीय

सींस्थाींमधील)

हहतसींबध
ीं ाचे

सींरक्षण अचधननयम, १९९९ अींतगकत ४७ स्थावर मालमत्ता सींरक्षक्षत करुन

त्याबाबतची िासन अचधसच
ू ना हदनाींक ३१/०५/२०१८ रोिी रािपत्रामयये

िकाशित करण्यात आली आहे . तसेच, आरोपी कींपनी व सींचालक याींचे बाँक
खाते गोठप्रवण्यात आले आहे .

आरोपी कींपनीच्या योिनेतील गत
ुीं वणूकदाराींनी मा.सवोच्च न्यायालय

येथे दाखल शसदहील अपील क्र. २०९७१/२०१७ मयये हदनाींक १०/०५/२०१८ रोिी
मा.न्यायालयाने

हदलेल्या

आदे िाच्या

अनर्
ीं ाने
ु ग

न्यायालयात हस्तक्षेप अिक दाखल करण्यात येत आहे .
(४) िश्न उद्भवत नाही.

िासनातफे

मा.सवोच्च

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

गेिराई (जज.बीड) नगरपाभलिेच्या व्यापारी गाळे
िाटपात गैरव्यिहार झाल्याबाबत
(१७)

*

४१६२२ श्री.अमरभसांह पांडडत, श्री.धनांजय मड
ुां ,े श्री.सनतश चव्हाण,

श्री.विक्रम िाळे , श्री.सनु नल तटिरे : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ४०१७३ ला
ददनाांि ७ माचा, २०१८ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभाात सन्माननीय
मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-
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(१) गेवराई (ख्ि.बीड) नगरपाशलकेच्या दयापारी गाळे वा्पात गैरदयवहार

झाल्याची तक्रार श्री.मनोहर चाळक याींनी वारीं वार केल्यानींतर ख्िल्हाचधकारी,

बीड याींनी या िकरणात नगरपाशलका, गेवराई याींना हदनाींक २४ माचक, २०१७

रोिी वा त्यासम
ु ारास वारीं वार स्मरणपत्रे दे ऊन चौकिी अहवाल सादर
करणेबाबत कळप्रवले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त िकरणाची अद्याप चौकिी करण्यात आलेली नसन
ू
श्री.मनोहर चाळक याींनी गेवराई नगरपाशलकेतील अनेक आचथकक गैरदयवहार
आणण अननयशमतेबाबत सय
ु दा हदलेल्या तक्रारीची दखल ििासनाने घेतली
नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, ख्िल्हाचधकारी, बीड याींनी चार आठवड्यात चौकिी अहवाल
िासनास सादर केला आहे काय, उक्त अहवालाच्या अनर्
ीं ाने िासनाने
ु ग
कोणती

कारवाई

केली

वा

करण्यात

अहवालातील ननषकर्क काय आहे त ?

येत

आहे

तसेच

सदर

चौकिी

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

श्री.मनोहर

चाळक

याींच्या

तक्रारीच्या

अनर्
ीं ाने
ु ग

मय
ु याचधकारी,

नगरपररर्द गेवराई याींना सदर िकरणी चौकिी अहवाल सादर करण्याबाबत
ख्िल्हाचधकारी, बीड याींनी कळप्रवले आहे .

(३) सदर िकरणी तहशसलदार, गेवराई याींना चौकिी अचधकारी म्हणून
ख्िल्हाचधकारी, बीड याींनी िाचधकृत केले आहे .

चौकिी अचधकारी याींनी ख्िल्हाचधकारी, बीड याींना चौकिी अहवाल

सादर केला असन
ू त्याची ख्िल्हाचधकारी याींच्यास्तरावर छाननी करण्यात येत
आहे .

(४) िश्न उद्भवत नाही.
-----------------
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नागपूर विभागाांतगात शासनाच्या विविध िायाालयातील
ररक्त पदे भरण्याबाबत

(१८)

*

४१२४१ प्रा.अननल सोले, श्री.नागोराि गाणार, श्री.धगरीशचांद्र व्यास :

सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नागपरू प्रवभागाींतगकत िासनाच्या प्रवप्रवध कायाकलयात गत काही वर्ाकपासन
ू

िवळपास २१ हिार ५०० पदे ररक्त असल्याचे माहे िानेवारी, २०१८ च्या
दस
ु ऱ्या आठवड्यात ननदिकनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर कायाकलयातील ररक्त पदाींचा बॅकलॉग न भरल्यामळ
ु े
त्याचा पररणाम िनसामान्याींवर तसेच कायाकलयात कायकरत असलेल्या अन्य
अचधकारी व कमकचाऱ्याींवर कामाचा वाढीव ताण पडत असल्याचेही ननदिकनास
आले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त िकरणी िासनाने चौकिी करुन सदर ररक्त पदे
भरण्याबाबत कोणती कायकवाही केली वा करण्यात येत आहे,
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.दे िेंद्र फडणिीस : (१) नागपरू प्रवभागातील िासकीय कायाकलयात २१ हिार
५०० पदे ररक्त असल्याचे वत्ृ त दै ननक लोकमत या वत्ृ तपत्राच्या नागपरू
आवत्ृ तीमयये हदनाींक १७/०१/२०१८ रोिी िशसयद झाले होते.
अणखल

उक्त बातमीच्या अनर्
ीं ाने अनस
ु ग
ु चू चत िाती-िनिाती सींघ्नाींचा
भारतीय

पररसींघ,

प्रवभागीय

कायाकलय,

नागपरू

या

सींघ्नेने

मा.मय
ु यमींत्री महोदय याींना उद्देिन
ू शलहहलेले हदनाींक २४/०४/२०१८ चे ननवेदन

प्रवभागीय आयक्
ु त, नागपरू याींच्या कायाकलयाच्या हदनाींक ०८/०६/२०१८ च्या
पत्राददारे िासनास िाप्त झाले आहे .

(२) व (३) नागपरू प्रवभागातील प्रवप्रवध िासकीय कायाकलयात काही अींिी

ररक्त असलेल्या पदाींचा प्रवपररत पररणाम िनसामान्याींवर तसेच सेवारत
अचधकारी/कमकचाऱ्याींवर न होण्याच्याष्ष्ीने नागपरू प्रवभागातील कायाकलयातील
ररक्त

पदे

राज्य

िासनाच्या

िचशलत

धोरणानस
ु ार/कायकपयदतीनस
ु ार

भरण्याच्याष्ष्ीने कायकवाही करण्याच्या सच
ू ना प्रवभागीय आयक्
ु त, नागपरू
याींना दे ण्यात आल्या आहे त.
(४) िश्न उद्भवत नाही.

-----------------
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राज्यातील औद्योधगि प्रभशक्षण सांस्थाांमध्ये भशक्षण घेणाऱ्या
विद्यार्थयाांच्या विद्यािेतनात िाढ िरण्याबाबत
(१९)

*

४१२७६ श्री.विक्रम िाळे , श्री.सनतश चव्हाण : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि

३८१७० ला ददनाांि १४ माचा, २०१८ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभाात

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

(१) राज्यातील औद्योचगक िशिक्षण सींस्था (आय्ीआय) मयये शिकणाऱ्या
प्रवदयार्थयांना गत अनेक वर्ाकपासन
ू केवळ चाळीस रुपये प्रवदयावेतन दे ण्यात
येत आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सययाच्या महागाईच्या काळात सदर प्रवद्यावेतन अनतअल्प
असल्याने प्रवदयार्थयांकडून प्रवदयावेतनात वाढ करण्याची मागणी होत आहे, हे
ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर मागणीनस
ु ार प्रवदयावेतनात वाढ करण्याच्या िस्तावावर

िासनाचा प्रवचार पण
ीं ाने िस्तत
िकरणी
ू क झाला आहे काय व त्यानर्
ु ग
ु
िासनाने कोणती कायकवाही केली वा करण्यात येत आहे,
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.सांभाजी पाटील-ननलांगेिर : (१) औद्योचगक िशिक्षण सींस्थातील एकूण
िशिक्षणार्थयांपक
ै ी आचथककष्ष्या मागास असलेल्या िशिक्षणार्थयाकना दरमहा

रुपये ४०/- तसेच मागासवगीय िशिक्षणार्थयांना दरमहा रुपये ६०/- यािमाणे
प्रवद्यावेतन दे ण्यात येत.े
(२) हे खरे आहे .
(३)

व

(४)

औद्योचगक

िशिक्षण

सींस्थाींतील

एकूण

िशिक्षणार्थयांपक
ै ी

आचथककष्ष्या मागास असलेल्या िशिक्षणार्थयांना दरमहा रुपये ४०/- तसेच
मागासवगीय िशिक्षणार्थयांना दरमहा रुपये ६०/- यािमाणे दे ण्यात येत
असलेल्या

प्रवद्यावेतनात

प्रवचाराधीन आहे .

वाढ

करण्याचा

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

िस्ताव

अद्याप्रप

िासनाच्या
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मानखद
ु ा , मुांबई येथे अज्ञात इसमाने एिा मुलाचे
अपहरण िरुन हत्या िेल्याबाबत

(२०)

*

४१९१३ श्रीमती हुस्नबानू खभलफे, श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्त,

श्री.अशोि ऊफा भाई जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.आनांदराि पाटील :
सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

राज्यात

मल
ु ाींचे

अपहरण

करुन

हत्या

घडत

असलेल्या

घ्नेत

हदवसेंहदवस वाढ होत असन
नक
ू
ु तीच मब
ुीं ईतील मानखुदकमयये हनम
ु ान
ियींतीननशमत्त आयोख्ित केलेल्या रॅलीत काही अज्ञात इसमाने एका ११
वर्ीय मल
ु ाचे अपहरण करुन हत्या केल्याची घ्ना माहे एप्रिल, २०१८ च्या
पहहल्या आठवड्यात उघडकीस आली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उपरोक्त िकरणी अज्ञात मारे कऱ्याप्रवरुयद मानखद
ु क पोशलसाींनी
अपहरणासह हत्या केल्याचा गन्
ु हा नोंदप्रवला आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त िकरणी अज्ञात मारे कऱ्याला पकडण्यात पोशलसाींना
यि आले आहे काय, तसेच सीसी्ीदही कॅमेरे असन
ू ही गन्
ु हे गार पकडले न
िाण्याची नेमकी कारणे काय आहे त,

(४) तसेच अिािकारच्या घ्ना वारीं वार घडू नयेत याबाबत िासनाने कोणती
उपाययोिना केली वा करण्यात येत आहे,

(५) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.दे िेंद्र फडणिीस : (१) व (२) हदनाींक ०१/०४/२०१८ रोिी कफयाकदी याींना

हदलेल्या तक्रारीवरुन, ११ वर्ाकच्या मल
ु ाचा िोध घेवन
ू ही तो शमळून न

आल्याने, मानखुदक पोलीस ठाणे येथे अज्ञात इसमाप्रवरुयद ग.ु र.क्र. ९२/१८
भा.दीं .प्रव. ३६३

िमाणे

गन्
ु हा दाखल करण्यात आला. सदर गन्
ु हयाचा

तपासादरम्यान हदनाींक ०२/०४/२०१८ रोिी सदर मल
ु ाचा मत
ृ दे ह शमळून
आल्याने व याबाबत कफयाकदीींनी सींिय दयक्त केल्याने यामयये भा.दीं .प्रव.
कलम ३०२ अन्वये वाढ करण्यात आली आहे . सदर गन्
ु हा तपासावर आहे .
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(३) सदर गन्
ु हयात अद्याप आरोपी अ्क नसन
ू गन्
ु हयाचा तपास सरु
ु आहे .

मयत मल
ु ाचा मत
ृ दे ह हठकाणी सीसीह्दही कॅमेरे उपलब्ध नाहीत.

तसेच िासकीय कॅमेऱ्याचे फु्े ि तपासण्यात आले असन
ू गन्ु हयासींदभाकत
उपयक्
ु त माहहती शमळून आली नाही.

(४) सदर घ्ना घडू नयेत म्हणून पोलीस ठाणे हद्दीत बब् मािकल, मोबाईल
वाहने याींची सतत गस्त ठे वण्यात आली आहे .
(५) िश्न उद्भवत नाही.

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

चांद्रपूर शहरातील भशिशांिर होडा िांपनीने ग्राहिाांची ि
महानगरपाभलिेची फसिणूि िेल्याबाबत

(२१)

*

४२५१५ श्री.धगरीशचांद्र व्यास, प्रा.अननल सोले, श्री.नागोराि गाणार :

सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) चींद्रपरू िहरातील शिविींकर होडा कींपनीने सन २०१२ ते २०१७ या

कालावधीत एल.बी.्ी.च्या नावाने ग्राहकाींकडून ३ ्क्के रक्कम वसल
ु करून
ग्राहकाींची व महानगरपाशलकेची फसवणूक केल्याची घ्ना हदनाींक २० एप्रिल,
२०१८ मयये वा त्यासम
ु ारास ननदिकनास आली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त िकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत
काय आढळून आले व त्यानर्
ीं ाने शिविींकर होडा कींपनीवर कोणती कारवाई
ु ग
केली वा करण्यात येत आहे,

(३) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.दे िेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे नाही. तथाप्रप, अिा आियाची तक्रार चींद्रपरू
महानगरपाशलकेस हदनाींक २६/०४/२०१८ रोिी िाप्त झाली होती.

(२) चींद्रपरू महानगरपाशलका क्षेत्रात हदनाींक ०१/११/२०१२ पासन
ू स्थाननक
सींस्था

कर

लागू

झाला.

त्यानस
ु ार

हदनाींक

०१/११/२०१२

ते

हदनाींक

१०/०९/२०१३ या कालावधीत दोन चाकी वाहनाींवर स्थाननक सींस्था कराचा दर
३ ्क्के इतका होता.
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त्यानींतर हदनाींक १०/०९/२०१३ ते हदनाींक ३०/०६/२०१७ या कालावधीत

दोन चाकी वाहनावरील स्थाननक सींस्था कराचा प्रवहीत दर दोन ्क्के इतका
होता.

चींद्रपरू िहरातील शिविींकर होंडा कींपनीने वरील प्रवहीत दरानेच सदर

कराची ग्राहकाींकडून वसल
ू ी व प्रवहीत दरानेच महापाशलकेकडे भरणा केला

असन
केली नसल्याचे महानगरपाशलकेच्या अहवालात
ू , ग्राहकाींची फसवणक
ू
नमद
ु आहे .

तथाप्रप,

चींद्रपरू

िहरातील

शिविींकर

होंडा

कींपनीने

फसवणूक

केल्याच्या तक्रारीच्या अनर्
ीं ाने शिविींकर होंडा कींपनीचे लेखे मनपाने
ु ग
ननयक्
ु त

केलेल्या

सनदी

रुपये १६,७७,५३८/- एवढे
कायकवाही सरू
ु आहे .

(३) िश्न उद्भवत नाही.

लेखापालाकडून

तपासले

असता,

कींपनीकडून

अनतररक्त दानयत्व ननघते. त्याच्या वसल
ु ीची

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

नागपूर येथील पाचपािली, इांदोरा, जरीपटिा, नांदनिन
पररसरात नशेचे पेन वििले जात असल्याबाबत

(२२)

*

४२४७५ श्री.प्रिाश गजभभये : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा

खल
ु ासा करतील काय :-

(१) नागपरू येथील पाचपावली, इींदोरा, िरीप्का, नींदनवन पररसरातील
िाळाींच्या आिूबािूला असलेले पानठे ले व लहान दक
ु ानातन
ू प्रवद्यार्थयांना
४०० रूपयाींत निेचे पेन प्रवकले िात असल्याचे ननदिकनास आले आहे , हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, सदर पेन एकट्या मल
ु ाला प्रवकला िात नसन
ू दोन तीन

मल
ु ाींना शमळून प्रवकला िात असल्यामळ
ु े एकाच वेळी एकापेक्षा िास्त मल
ु ाींना
दयसनाच्या प्रवळययात ओढले िात आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त िकरणी िासनाने चौकिी केली आली आहे काय,

चौकिीत काय आढळून आले व त्यानस
ु ार दोर्ीींवर कोणती कारवाई करण्यात
आली वा येत आहे,

(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?

27

श्री.दे िेंद्र फडणिीस : (१) व (२) हे खरे नाही.

नागपरू मधील पाचपावली, इींदोरा, िरीप्का, नींदनवन पररसरात या

िकारचे गन्
े ात आढळून
ु हे घडल्याबाबत स्थाननक पोलीस स््े िन कायकक्षत्र
आलेले नाही.

(३) व (४) िश्न उद्भवत नाही.

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

अनुसूधचत जमातीच्या प्रमाणप्ाच्या आधारे सेिेत रूजू झालेल्या
जमातीच्या लोिाांना जाती प्रमाणप् ि िैधता भमळण्याबाबत

(२३)

*

४२३७९ श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अननल सोले, श्री.धगरीशचांद्र व्यास :

सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) अनस
ु चू चत िमातीच्या िमाणपत्राच्या आधारे हदनाींक १५ िून, १९९५ पव
ू ी
सेवेत रूिू झालेल्या, पदोन्नती घेतलेल्या आहदम िमातीच्या (हलबा, हलबी,

माना, गोवारी, कोळी महादे व, धनगर) कमकचाऱ्याींना सेवा सींरक्षण िदान करून
आहदम िमातीच्या लोकाींना िात िमाणपत्र व वैधता शमळण्याबाबत त्वरीत

ननणकय घेऊन आवश्यक ती कायकवाही करुन न्याय दे ण्याबाबत नागपरू
प्रवभागाच्या

शिक्षक

लोकिनतननधीींनी

हदनाींक

१५

मे,

२०१८

रोिी

त्यासम
ु ारास िासनास ननवेदन दे वन
ू प्रवनींती केली आहे, हे खरे आहे काय,

वा

(२) असल्यास, उपरोक्त िकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत
काय आढळून आले व त्यानस
ु ार कोणती कायकवाही केली वा करण्यात येत
आहे,

(३) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.दे िेंद्र फडणिीस : (१) व (२) होय, अनस
ु चू चत िाती, अनस
ु चू चत िमाती
अथवा

इतर

मागासवगक

या

मागास

िवगाकतील

िातीींना

असलेल्या

आरक्षणाच्या आधारे िासकीय सेवेत दाखल झालेल्या व त्यानींतर िातीचे दावे
अवैध ठरलेल्या दयक्तीींनी त्याींना िासकीय सेवेत सींरक्षण शमळण्यासाठी

मा.सवोच्च न्यायालयात प्रवप्रवध याचचका दाखल केल्या होत्या. अिा सवक
याचचका

एकबत्रत

करून

मा.सवोच्च

न्यायालयाने

शसख्दहल

अप्रपल
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क्र. ८९२८/२०१५ (चेअरमन ॲण्ड मॅनेख्िींग डायरे क््र, एफसीआय आणण इतर

प्रवरूद्ध िगहदि बालाराम बहहरा व इतर) व इतर याचचका यामयये हदनाींक
०६/०७/२०१७ रोिी हदलेल्या सप्रवस्तर ननकालपत्राद्वारे अनस
ु चू चत िाती,
अनस
ु चू चत

िमाती

अथवा

इतर

मागासवगक

या

िातीींना

असलेल्या

आरक्षणाच्या आधारे िासकीय सेवेत दाखल झालेल्या व त्यानींतर िातीचे दावे

अवैध ठरलेल्या दयक्तीींना िासकीय सेवेत सींरक्षण दे य ठरत नाही. अिा
दयक्तीींना िासकीय सेवेत हदलेले सींरक्षण घ्नेतील तरतद
ू ीींिी प्रवसींगत ठरते,
असा ननणकय हदला आहे .
मा.सवोच्च

न्यायालयाच्या

हदनाींक

०६/०७/२०१७

च्या

आदे िाची

एकदम अींमलबिावणी केल्यास त्याचे राज्यात दरु गामी िनतकुल पररणाम
होऊ िकतात. याचा प्रवचार करुन मा.सवोच्च न्यायालयाच्या ननणकयाची
अींमलबिावणी

किा

िकारे

करावी

याबाबतची

कायकपयदती

ननख्श्चत

करण्यासाठी व िासनास शिफारस करण्यासाठी मा.मींबत्रमींडळाने शिफारस

केल्यानस
ु ार, सामान्य ििासन प्रवभागाच्या हदनाींक ५ िून, २०१८ रोिीच्या
िासन

ननणकयानस
ु ार

मा.मींत्री,

आहदवासी प्रवकास याींच्या

अययक्षतेखाली

मींबत्रमींडळ उपसशमतीची स्थापना करण्यात आली आहे . सदर उपसशमतीच्या

शिफारिीींवर अींनतम ननणकय होईपयंत कोणत्याही अचधकारी/कमकचाऱ्याींना िात

िमाणपत्र अवैध ठरले म्हणून सेवेतन
कमी करण्यात येऊ नये, अिा
ू
स्वरूपाचा ननणकय घेण्यात आला आहे .

तथाप्रप, िासनाच्या हदनाींक ५ िन
ू , २०१८ रोिीच्या िासन ननणकयास

ऑरगनाईझेिन फॉर द राई् ऑफ रायबल या सींस्थेने मा.उच्च न्यायालय,
मब
ुीं ई खींडपीठ नागपरू येथे रर् प्रप्ीिन क्र. ३१४०/२०१८ याद्वारे आदहान
हदले

असन
ू ,

आदे िान्वये

मा.उच्च

िासन

न्यायिप्रवषठ आहे .

न्यायालयाने

ननणकयास

हदनाींक

अींतररम

११

स्थचगती

(३) िश्न उद्भवत नाही.
-----------------

िून,

हदलेली

२०१८

आहे .

रोिीच्या
िकरण
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पुणे महापाभलिेतून वििास हक्ि हस्ताांतरण
प्रमाणप् (टीडीआर) चोरी झाल्याबाबत

(२४)

*

४२४३१ श्री.अननल भोसले : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :-

(१) पण
ु े येथील झोपडपट्टी पन
ु वकसन योिनेतन
ू ननमाकण झालेल्या हस्ताींतरण

प्रवकास हक्क (्ीडीआर) खची ्ाकण्यासाठी पण
ु े महापाशलकेकडे आलेल्या

हिारो चौरस फु्ाींच्या तीन डीआरसी (प्रवकास हस्ताींतरण िमाणपत्र) चोरीस
गेल्याची बाब माहे एप्रिल, २०१८ मयये वा त्यादरम्यान ननदिकनास आली
आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त िकरणी िासनाने चौकिी केली आली आहे काय,
चौकिीत

काय

आढळून

आले

व

तद्नस
ु ार

्ीडीआर

चोरीचा

लावण्यासाठी कोणती कायकवाही केली वा करण्यात येत आहे,

तपास

(३) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.दे िेंद्र फडणिीस : (१) होय, पण
ु े महानगरपाशलकेत डीआरसी गहाळ
झालेल्या आहे त. डीआरसी क्र. ४४८५, ४२४०, ४४१८ या तीन डीआरसीपैकी

डीआरसी क्र. ४४८५ स्लमची डीआरसी असन
ू डीआरसी क्र. ४२४०, ४४१८ या

ॲशमनी्ीच्या डीआरसी आहेत. नतन्ही डीआरसीींचे एकूण क्षेत्र ४३५३.६० चौ.मी.
इतके आहे . तसेच या डीआरसी गहाळ होणेपव
ु ी त्यावर २३४४.०५ चौ.मी.
इतके क्षेत्र शिल्लक होते.

(२) डीआरसी गहाळ झाल्याबाबत पण
ु े महानगरपाशलकेने हदनाींक २३/०३/२०१८
रोिी

पोलीस

प्रवभागाकडे

तक्रार

दाखल

केली

आहे .

तसेच

सींबचीं धत

अचधकाऱ्याला कारणे दाखवा नो्ीस दे वन
ु त्याींचा खल
ु ासा अपेक्षक्षलेला आहे .
पोलीस

प्रवभागाकडे

दाखल

तक्रारीच्या

अनर्
ीं ाने
ु ग

अदयाप

त्याींचेकडून

महानगरपाशलकेस अहवाल िाप्त झालेला नाही. तसेच गहाळ डीआरसी रद्द

करुन डुख्प्लके् डीआरसी तयार करणेची कायकवाही महानगरपाशलकास्तरावर
सरु
ु असन
ू तोपयंत गहाळ डीआरसीचा वापर िनतबींचधत राहील.
(३) लागू नाही.

-----------------
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भायखळा, मुांबई येथील राणीबागेतील नाट्यगह
ृ ाचा
पुनविािास िरण्याबाबत

(२५)

*

४१७७७ श्री.अशोि ऊफा भाई जगताप, श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय

दत्त, श्री.रामहरी रुपनिर, श्रीमती हुस्नबानू खभलफे, श्री.आनांदराि पाटील,
श्री.अमररशभाई पटे ल : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा
करतील काय :(१)

मब
ुीं ईतील

भायखळा

येथील

राणीबागेतील

खुले

नाट्यगह
ृ

अिूनही

पन
ु प्रवककासाच्या िनतक्षेत असल्याचे माहे एप्रिल, २०१८ मयये वा त्यादरम्यान
ननदिकनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उपरोक्त नाट्यगह
ु प्रवककास करताना यवननिदर्
ू णाच्या
ृ ाचा पन
त्रासापासन
ू िाणाींना व पिप
ु क्षाींना वाचप्रवण्याबाबत वा सरु क्षक्षत ठे वण्याबाबत

िासनाने चौकिी करुन उपाययोिना करण्याबाबत कोणती कायकवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.दे िेंद्र फडणिीस : (१) भायखळा येथील वीर ख्ििामाता उद्यानामययेपव
ू ी
खुले

असलेले

७८०

आसन

क्षमतेच्या

अण्णाभाऊ

साठे

नाट्यगह
ृ ाच्या

पन
ु प्रवककासचे काम हदनाींक ०६/०१/२०१७ रोिी सरु
ु करण्यात आले आहे .

सदर पन
ु प्रवककास िकल्पाचा कालावधी ३ वर्क आहे . सद्य:ख्स्थतीत

तळघराचे काम पण
माहे डडसेंबर, २०१९ मयये पण
ू क झाले असन
ू
ू क होणे
अपेक्षक्षत आहे असे बह
ुीं ई महानगरपाशलकेने कळप्रवले आहे .
ृ न्मब

(२) नाट्यगह
ु प्रवककास करताना यवननिदर्
ू णाचा िाण्याींना व पिप
ु क्षाींना
ृ ाचा पन

त्रास होऊ नये याकरीता सरु क्षा शभींतीलगत यवनी अडथळा कवच (साऊींड
बॅरीअर) लावण्यात आले आहे .
(३) िश्न उद्भवत नाही.

-----------------
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मुांबईत भुयारी मेरो रे नच्या रस्ते खोदिामामुळे पािसाळयात
पाणी तुांबण्याचा धोिा ननमााण झाल्याबाबत

(२६)

*

४१९९७ श्री.जनादान चाांदरू िर, श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपसे,

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

(१) मब
ींु ईत भय
ु ारी मेरो रे न िकल्पाकरीता कोणतीही परवानगी न घेताच

हठकहठकाणी रस्त्याचे खोदकाम मेरो ििासन करीत असल्याचे माहे मे,
२०१८ मयये वा त्यादरम्यान ननदिकनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, महापाशलकेच्या मान्सन
ू पव
ू क सवेक्षणानस
ु ार यावर्ी मब
ुीं ईतील

२२५ हठकाणी पावसाळयात पाणी तब
ुीं ण्याची िक्यता वतकप्रवण्यात आल्याने
मेरोच्या रस्ते खोदकामामळ
ींु ई तब
ींु ण्याचा धोका अचधक झाला आहे, हे ही
ु े मब
खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त िकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीनस
ु ार
पावसाळयात पाणी तब
ींु न
ू नागररकाींची ननमाकण होणारी गैरसोय ्ाळण्यासाठी
कोणती कायकवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

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

(२), (३) व (४) बह
ुीं ई महानगरपाशलकेने मान्सन
ू पव
ू क सवेक्षणानस
ू ार तसेच
ृ न्मब
गतवर्ीच्या पावसाळयाच्या पव
ू ाकनभ
ु ावानस
ू ार २२५ हठकाणी पाणी भरण्याची

िक्यता असलेली हठकाणे ननख्श्चत केली आहे त. सदर हठकाणी पाण्याचा
ननचरा िलदगतीने होण्यासाठी आवश्यक त्या पिकन्य िलवाहहन्या सध
ु ारणेची
कामे िस्ताप्रवत केलेली आहे त व उवकरीत हठकाणी परू े िा पींपाची दयवस्था
करण्यात आलेली आहे .

िस्ताप्रवत भय
ु ारी मेरो रे ल्वेच्या कामामळ
ु े बाचधत झालेल्या पिकन्य

िलवाहहन्याींची दरु
ु स्ती, स्थलाींतरण व आवधकन करण्याची योग्य ती कायकवाही

मब
ुीं ई मेरो रे ल्वे कॉपोरे िनकडून करण्यात येत आहे . िस्ताप्रवत मेरो रे ल्वे

स््े िन पररसरात साचणारे पाणी उपसण्यासाठी २४१ पींपाची दयवस्था मब
ुीं ई
मेरो रे ल्वे कॉपोरे िनकडून करण्यात आलेली आहे .
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त्याचिमाणे

मब
ुीं ई

मेरो

रे ल

कॉपोरे िन

शल.

माफकत

कामाच्या

सभोवताली बॅररकेट्स लावण्यात आले असन
िेिारील नालेसफाई दे खील
ू
करणेत आली आहे .

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

निी मुांबई आांतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रिल्पग्रस्त बाधधत गािाांसाठी
दोनच मराठी शाळा भसडिो दे त असल्याबाबत

(२७)

*

४२०६० श्री.जयांत पाटील, श्री.बाळाराम पाटील : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नवी मब
ींु ई आींतरराषरीय प्रवमानतळ िकल्प बाचधत वानघवली, गणेिपरू ी,

कोंबडभि
ु ,े तरघर, उलवे, वरचा ओवळे , वानघवलीपाडा, कोल्ही, कोपर व
चचींचपाडा (ता.पनवेल, ख्ि.रायगड) या ित्येक गावात रायगड ख्िल्हा पररर्दे ची
एक िाळा अिा एकूण १० मराठी िाळा होत्या, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, नवी मब
ुीं ई आींतरराषरीय प्रवमानतळ िकल्पग्रस्त बाचधत
५ गावामागे एकच ख्िल्हा पररर्दे ची मराठी िाळा शसडको सरू
ु करणार
असल्याने १० गावाींसाठी फक्त दोनच िाळा दे ण्यात येत असन
ू सदर िाळा
गावाच्या अींतरापासन
दरू असल्यामळ
ू
ु े पहहलीतील लहान मल
ु ाींसह इतर
प्रवद्यार्थयांना गैरसोईचा सामना करावा लागणार आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, शसडको ििासनामाफकत १० गावामागे दोनच िाळा दे ण्यात
आल्यामळ
ु े िकल्पग्रस्ताींवर होणारा अन्याय दरू करण्यासाठी िासनाने कोणती
कायकवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

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

(२) व (३) नवी मब
ुीं ई आींतरराषरीय प्रवमानतळ िकल्पामळ
ु े स्थलाींतरीत
होणाऱ्या १० गावाींपक
ै ी चचींचपाडा, कोल्ही, कोपर, वानघवलीवाडा व वरचे ओवळे

या ५ गावाींचे वडघर गावाच्या हद्दीत व उलवे, गणेिपरू ी, कोंबडभि
ु ,े तडघर व
वानघवली या ५ गावाींचे वहाळ गावाच्या हद्दीत पन
ु वकसन होणार आहे . या

दोन्ही हठकाणी अनक्र
ु मे ३५७६.६९ चौ.मी. व ४३५९.६८ चौ.मी. एवढे बाींधीव
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क्षेत्रफळ असलेल्या दोन िालेय इमारती बाींधण्यात आल्या आहे त. सदरहू
दोन्ही िाळाींचे बाींधीव क्षेत्रफळ हे १० गावाींमधील अख्स्तत्वात असलेल्या १०
िाळाींच्या बाींधीव क्षेत्रफळाच्या अडीचप् आहे . त्यामळ
ु े या १० िाळाींमधील
सद्या असलेल्या प्सींययेच्या अडीचप् प्सींयया या दोन िाळाींमयये

सामावणार आहे . तसेच, सदरहू १० गावाींचे अनक्र
ु मे वडघर व वहाळ गावाींच्या
हद्दीत करण्यात आलेले पन
ु वकसन हे ित्येकी १ ते १.५ कक.मी पररसरात
असल्याने िालेय प्रवद्यार्थयांना ते गैरसोईचे होणार नाही.
(४) िश्न उद्भवत नाही.

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

िल्याण-डोंबबिली महानगरपाभलिा क्षे्ात अनधधिृत बाांधिामे ि
फेरीिाल्याांची सांख्या ददिसेंददिस िाढत असल्याबाबत

(२८)

*

४१५०० श्री.जगन्द्नाथ भशांदे, श्री.नरें द्र पाटील : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

कल्याण-डोंबबवली

महानगरपशलका

हद्दीतील

बेकायदा

बाींधकामे

िमीनदोस्त करणे, फेरीवाले ह्प्रवणे इत्यादी कामासाठी महानगरपाशलका
अचधकारी

कमकचाऱ्याींच्या

सींरक्षणासाठी

तैनात

करण्यात

आलेल्या

५७

पोशलसाींच्या वेतनावर गत तीन वर्ाकत महानगरपाशलकेच्या नतिोरीतन
ू रुपये

८ को्ी ६६ लाख ३५ हिार ४६९ खचक करण्यात आल्याची बाब माहहतीच्या

अचधकारामाफकत माहे मे, २०१८ च्या पहहल्या पींधरवड्यात ननदिकनास आली
आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, गत तीन वर्ाकत कल्याण-डोंबबवली महानगरपाशलका क्षेत्रातील

अनचधकृत बाींधकामे व फेरीवाल्याींच्या सींययेत वाढच झालेली असन
ू पोलीस
बींदोबस्ताअभावी अनचधकृत बाींधकामे व फेरीवाले ननयींत्रणाबाबतच्या कारवाईत

अडथळे आल्याची माहहती महानगरपाशलका ििासनाकडून दे ण्यात येत,े हे ही
खरे आहे काय,

(३) असल्यास, पोशलसाींच्या माययमातन
ू ककती बाींधकामे ननषकाशसत करण्यात

आली असन
ू एवढे पोलीस बळ असतानाही वाढणारी अनचधकृत बाींधकामे व
फेरीवाल्याींच्या

सींययेत

होणारी

वाढ

लक्षात

घेता

िनतेच्या

पैिाचा
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अचधकाऱ्याींच्या ननयोिनाअभावी अपदयय होत असल्याने िासनाने सींबचीं धत

अचधकाऱ्याींची चौकिी केली आहे काय, चौकिीत काय आढळून आले व
त्यानस
ु ार सींबचीं धत दोर्ीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची करणे काय आहे त ?
श्री.दे िेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे आहे .

(२) महानगरपाशलकेकडून उपलब्ध पोशलसाींकडून अनचधकृत बाींधकामे व
फेरीवाले याींचेवर ननयशमत कारवाई करण्यात येत.े

महानगरपाशलका क्षेत्रात िेदहा मोठ्या िमाणात अनचधकृत बाींधकामे

ननषकासनाचा

कायकक्रम

आयोख्ित

केला

िातो.

अिावेळी

कायदा

व

सदु यवस्थेचा िश्न ननमाकण होऊ नये यासाठी कायकरत पोलीस बळादयनतररक्त

स्थाननक पोलीस बींदोबस्त उपलब्ध करून घेण्यासाठी पोलीस प्रवभागाकडे
मागणी करण्यात येते
पोलीस

प्रवभागाने

अनतररक्त

ननषकासनाची कारवाई करण्यात येत.े

पोलीस

बींदोबस्त

हदल्यानींतरच

(३) कल्याण-डोंबबवली महानगरपाशलकेमयये कायकरत पोशलसाींच्या माययमातन
ू
फेरीवाल्याींवर दै नहीं दन कारवाई करण्याबरोबरच माहे िानेवारी, २०१५ ते

डडसेंबर, २०१७ अखेर एकुण ५६२१ इतकी अनचधकृत बाींधकामे ननषकाशसत
करण्यात आली आहे त. त्यामळ
ु े पैिाचा अपदयय होतो अिी वस्तख्ु स्थती
नाही.

(४) िश्न उद्भवत नाही.

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

राज्यातील नागरी क्षे्ात अनधधिृत बाांधिामाांची
समस्या ददिसेंददिस गांभीर होत असल्याबाबत

(२९)

*

४२४८४ श्री.आनांदराि पाटील, श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपसे,

श्री.अशोि ऊफा भाई जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर, श्रीमती हुस्नबानू खभलफे,
श्री.मोहनराि िदम : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील
काय :-
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(१) राज्यातील नागरी क्षेत्रात ननयमबाहय तसेच परु े िी परवानग्या िाप्त न
करताच

प्रवकासकाींकडून

सदननकाधारक

तसेच

उभारल्या

गाळे धारकाींची

िाणाऱ्या
होणारी

अनचधकृत

फसवणूक

बाींधकामाींमळ
ु े

रोखण्याकरीता

महापाशलकेच्या सींकेतस्थळाींवर तसेच वतकमानपत्रात अनचधकृत बाींधकामाची
यादीच प्रवकासकाींच्या नावाींसह िशसयद करण्याचे आदे ि नगरप्रवकास प्रवभागाने

हदले असल्याचे हदनाींक ७ मे, २०१८ रोिी वा त्यासम
ु ारास ननदिकनास आले
आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उपरोक्त आदे िाची अींमलबिावणी केदहापासन
ू होणार आहे

तसेच अनचधकृत बाींधकाम करणाऱ्या सींबचीं धताींवर कोणत्या स्वरुपाची कारवाई
करण्यात आली वा येत आहे ,

(३) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.दे िेंद्र फडणिीस : (१) होय.
महाराषर

महानगरपाशलका
कायकवाही

िादे शिक

अचधननयमातील

करण्याच्या

सवंकर्

पररपत्रकान्वये हदल्या आहे त.
या

नगररचना

अींतगकत

तरतद
ू ीनस
ु ार

सच
ू ना

अचधकृत

अचधननयम

व

हदनाींक

अनचधकृत
०३

अनचधकृत

मे,

व

महाराषर

२०१८

रोिीच्या

बाींधकामाबाबत

बाींधकामाची

यादी

महानगरपाशलकेच्या सींकेतस्थळावर तसेच वतकमानपत्रात िशसयद करण्यासह
इतर सच
ू ना नागरी स्थाननक स्वराज्य सींस्थाींना दे ण्यात आल्या आहे त.

(२) महाराषर नगररचना अचधननयम, १९६६ चे कलम ५२ (क) नस
ु ार हदनाींक

३१ डडसेंबर, २०१५ पव
ु ीची अनचधकृत बाींधकामे ििमन आकार लावन
ु ििशमत

सींरचना घोप्रर्त करण्यासाठी हदनाींक ०७ ऑक््ोंबर, २०१७ रोिी अींनतम
मान्यता हदलेले ननयम िशसयद केले आहे त. त्यानस
ु ार ििशमत सींरचना
म्हणून घोप्रर्त करण्यासाठी ननयोिन िाचधकरणाने सहा महहन्यात अिक
मागप्रवणे अशभिेत आहे .

महाराषर नगररचना अचधननयम, १९६६ मधील उक्त तरतद
ु ी अन्वये

ननयशमत न होणाऱ्या अनचधकृत बाींधकामाबाबत िासन पररपत्रक हदनाींक
०२ माचक, २००९ नस
ु ार नागरी स्थाननक स्वराज्य सींस्थाींनी अनचधकृत
बाींधकामाप्रवरूद्ध ननरीं तर कारवाई करणे आवश्यक आहे .
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उक्त हदनाींक ३ मे, २०१८ पररपत्रकातील तरतद
ू ी हदनाींक ३ मे, २०१८

पासन
ू लागू आहे त.

(३) िश्न उद्भवत नाही.

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

बोरीिली, मुांबई येथील पोयसर नदीच्या स्िच्छतेिरीता तरां गत्या बेटाांची
आणण तरां गत्या भभांतीचा प्रस्ताि प्रलांबबत असल्याबाबत

(३०)

*

४२३१०

श्री.प्रविण

दरे िर,

श्री.धगरीशचांद्र

व्यास :

सन्माननीय

मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) बोररवली, मब
ींु ई येथील पोयसर नदीच्या स्वच्छतेकरीता तरीं गत्या बे्ाींची
आणण

तरीं गत्या

शभींतीचा

िस्ताव

महापाशलकेला

सादर

करूनही

उक्त

िस्तावावर महापाशलकेने कोणताच प्रवचार केला नसल्याचे माहे मे, २०१८
मयये वा त्यादरम्यान ननदिकनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उपरोक्त कारणास्तव सदर नदीची स्वच्छता योग्य िकारे होत
नसल्याचेही ननदिकनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर िस्तावाबाबत िासनाने कोणती कायकवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.दे िेंद्र फडणिीस : (१) पोयसर नदीवर काींहदवली (प) येथे हहरानींदानी
हे रर्े ि

या

ननवासी

सींकुलािवळ

१००

मी.

च्या

पट्टयात

नदीच्या

स्वच्छतेकरीता तरीं गत्या बे्ाची योिना करण्याचा िस्ताव “ररदहर माचक” या
सींस्थेकडून बह
ुीं ई महानगरपाशलकेस िाप्त झाला आहे .
ृ न्मब

पोयसर नदीमयये १०० मी्रच्या पट्टयात तरीं गत्या बे्ाच्या िस्तावाचा

आराखडा ननख्श्चत करण्यात आला असन
ू सदर िकल्प “िायोचगक तत्वावर

राबप्रवण्यास” महानगरपाशलकेमाफकत हदनाींक २२/०६/२०१८ रोिी मींिूरी दे ण्यात
आली आहे .

ररदहर माचक सींस्था सदर िायोचगक िकल्प स्वखचाकने राबप्रवणार

असन
ू सदर सींस्थेमाफकत पढ
ु ील कायकवाही करण्यात येत आहे .

37

(२) पोयसर नदीतील गाळ काढून पावसाळयापव
ू ीची साफसफाई बह
ुीं ई
ृ न्मब
महानगरपाशलकेमाफकत

ननयक्
ु त

करण्यात आली आहे .

करण्यात

आलेल्या

कींत्रा्दारामाफकत

पण
ू क

तसेच नदीमधन
ू वाहणारा तरीं गता कचरा समद्र
ु ात िाण्यास अ्काव

करण्यासाठी पोयसर व शमठ चौकी (मालाड) िवळ रॅ ि ब्रम
ु ची योिना केली
आहे . या हठकाणी अडवलेला कचरा कींत्रा्दारामाफकत उचलण्यात येऊन
क्षेपणभम
ू ीवर ्ाकण्यात येतो.

तसेच, पोयसर नदीच्या पन
ु रुख्ज्िप्रवकरणासाठी िकल्प दयवस्थापन

सल्लागाराची ननयक्
ु ती करण्यात आली आहे .
(३) व (४) िश्न उद्भवत नाही.

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

निी मुांबई महानगरपाभलिेतील िचरा िाहतुि िां्ाटी
िामगाराांना किमान िेतन दे ण्याबाबत

(३१)

*

४१५१७ श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.किरण पािसिर : सन्माननीय

मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नवी मब
ुीं ई महानगरपाशलका क्षेत्रात दै नहीं दन साफसफाई व त्यातन
ू
ननघणाऱ्या

कचऱ्याची

वाहतक
ु

डख्म्पींग

ग्राऊींडपयंत

करण्याचे

कींत्रा्

मे.ए.िी.इनदहायरो या कींपनीला गत ७ वर्ाकपासन
दे ण्यात आले असन
ू
ू
कींत्रा्दाराने महानगरपाशलकेच्या सफाई कामगाराींिमाणे ककमान वेतन दे णे बींद

केल्यामळ
ु े घीं्ागाडीवरील ७५० कींत्रा्ी कामगाराींनी हदनाींक ११ एप्रिल, २०१८
रोिी हदवसभर कचऱ्याची वाहतक
न करता नवी मब
ु
ुीं ई महानगरपाशलका
मय
ु यालयासमोर हठय्या आींदोलन केल्याचे ननदिकनास आले आहे, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, महानगरपाशलकेच्या सफाई कामगाराींना ककमान वेतनानस
ु ार
वेतन दे ण्याबाबत सींबचीं धताना ननदे ि दे ण्याची मागणी समथकन सींस्थेने हदनाींक
२४

एप्रिल,

२०१८

रोिी

मा.मय
ु यमींत्री

व िधान

सचचव

याींच्याकडे लेखी पत्राद्वारे केली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(नगरप्रवकास)

38

(३) असल्यास, सदर ननवेदनाच्या अनर्
ीं ाने िासनाने चौकिी करुन कोणती
ु ग
कायकवाही केली वा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.दे िेंद्र फडणिीस : (१) नवी मब
ुीं ई महानगरपाशलका क्षेत्रातील दै नहीं दन कचरा

वाहतक
ु ीचे काम मे.ए.िी.इनदहायरो िो.शल. याींना माहे िानेवारी, २०१५ पासन
ू
दे ण्यात आलेले आहे .
नवी

मब
ुीं ई

महानगरपाशलका

क्षेत्रात

कायकरत

असलेल्या

प्रवप्रवध

कामगार सींघ्नाींनी ककमान वेतन अदा करण्याबाबत केलेल्या मागणीनस
ु ार
कींत्रा्दाराने ककमान वेतन बींद केल्यामळ
ु े हदनाींक ११/०४/२०१८ रोिी हठय्या
आींदोलन केले, ही वस्तख्ु स्थती आहे .

(२) श्री.रूपेि ककर, िनतननधी समथकन याींनी हदनाींक २४/०४/२०१८ व हदनाींक
२५/०४/२०१८ रोिी लेखी ननवेदनाद्वारे महानगरपाशलकेच्या सफाई कामगाराींना
ककमान वेतनानस
ु ार वेतन दे ण्याची मागणी केली आहे .

(३) उपरोक्त ननवेदनाचे अनर्
ीं ाने ननयमानस
ु ग
ु ार कायकवाही करण्यासाठी हदनाींक
११/०६/२०१८ च्या िासन पत्रान्वये आयक्
ींु ई महानगरपाशलका याींना
ु त, नवी मब
सच
ू ना दे ण्यात आलेल्या आहे त.
त्यास

अनस
ु रून

नवी

मब
ुीं ई

महानगरपाशलकेने

िथम

मालक

(Principal Employee) या नात्याने कचरा वाहतक
कींत्रा्ी कामगाराींना
ु
ककमान वेतन दे णेबाबत कचरा वाहतक
ु कींत्रा्दार मे.ए.िी.इनदहायरो इन्फा

िो.शल. याींना कामगाराींच्या ककमान वेतनामधील फरक त्याींच्या माशसक

दे यकामधून महानगरपाशलकेमाफकत कपात करून घेणेबाबतची नो्ीस हदली
होती.

सदर नो्ीिीच्या प्रवरोधात सींबचीं धत कींत्रा्दाराने मा.उच्च न्यायालयात

याचचका क्र. १५२०९/२०१८ दाखल केली आहे . हदनाींक २३/०५/२०१८ रोिीच्या

सन
रक्कम कपात
ु ावणीत मा.उच्च न्यायालयाने कींत्रा्दाराींच्या दे यकातन
ू
करण्यास पढ
ु ील ननणकय होईपयंत स्थचगती हदली आहे .

कींत्रा्ी कामगाराींना अनज्ञ
ु ेय असलेले ककमान वेतन लवकरात लवकर

शमळण्याचे अनर्
ीं ाने मा.उच्च न्यायालयाने हदलेली स्थचगती उठप्रवण्यासाठी
ु ग
महानगरपाशलकेमाफकत मा.उच्च न्यायालयात सक्षमपणे बािू माींडण्यात येत आहे .
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िस्तत
िकरणी मा.न्यायालयात सक्षमपणे बािू माींडून स्थचगती
ु

उठप्रवण्याची

तसेच

कींत्रा्ी

कामगाराींना

ककमान

वेतन

दे ण्याची

दक्षता

घेण्याबाबत आयक्
ु त, नवी मब
ुीं ई महानगरपाशलका याींना सच
ू ना दे ण्यात
आलेल्या आहे त.

(४) िश्न उद्भवत नाही.

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

अांबाजोगाई (जज.बीड) येथील िीटभट्टी िामगाराांच्या
विविध मागण्याांबाबत
(३२)

*

४२४८६ श्री.विनायिराि मेटे : सन्माननीय िामगार मां्ी पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) अींबािोगाई (ख्ि.बीड) येथे वी्भट्टी कामगाराींनी वी्भट्टी उद्योगाला

िासनाचे सींरक्षण शमळणे, अपघात प्रवमा योिना लागू करणे, कामगाराींच्या

मल
ु ा-मल
ु ीींना शिक्षणाची मोफत सोय करणे इत्यादी प्रवप्रवध मागण्या मान्य

दहादयात याकरीता हदनाींक १७ माचक, २०१८ रोिी वा त्यासम
ु ारास मक
ु मोचाक
काढण्यात आला होता, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

कामगाराींच्या

उपरोक्त

मागण्या

करण्यात येत आहे ,

िकरणी

मान्य

िासनाने

करण्यासाठी

चौकिी

कोणती

करुन

कायकवाही

वी्भट्टी

केली

वा

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

(२) मागण्याींची तपासणी करण्यात येत आहे . तसेच, इमारत व इतर
बाींधकाम मींडळातफे त्याींना लाभ दे ण्याची कायकवाही करण्यात येत आहे .
(३) िश्न उद्भवत नाही.

-----------------
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यितमाळ येथील िसांतराि नाईि शासिीय िैद्यिीय महाविद्यालयात
सांत सेिालाल महाराज जयांती साजरी न िेल्याबाबत
(३३)

*

४१२५६ श्री.हररभसांग राठोड : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :-

(१) िासनाने राषरपरु
ु र्, थोर दयक्ती याींची ियींती सािरी करण्याकरीता
हदनाींक २९ डडसेंबर, २०१७ रोिी पररपत्रक काढले असन
ू सन २०१८ मयये वा
त्यादरम्यान िासन ननणकय ननगकशमत करण्यात आला आहे , हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

सींत

सेवालाल

महारािाींची

ियींती

करण्याचे

हदनाींक

१५ फेब्रव
ु ारी, २०१८ रोिी आदे ि हदले असतानाींही यवतमाळ ख्िल््यातील
वसींतराव नाईक िासकीय वैद्यकीय महाप्रवद्यालयात उक्त ियींती सािरी
करण्यात

आली

नसल्याबाबत

ख्िल्हाचधकारी,

सींघ्नाींनी ननवेदन हदले आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास,

िासनाच्या

आदे िाचे

यवतमाळ

उल्लींघन

याींना

प्रवप्रवध

करणाऱ्या

सदर

महाप्रवद्यालयाच्या अचधषठातावर िासनाने चौकिी करुन कोणती कारवाई
केली वा करण्यात येत आहे,

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

(२) सींत सेवालाल महाराि याींची ियींती वसींतराव नाईक िासकीय वैदयकीय
महाप्रवद्यालय, यवतमाळ येथे सािरी करण्यात आली नसल्याबाबतचे ननवेदन

हदनाींक २०/०२/२०१८ रोिी ख्िल्हाचधकारी, यवतमाळ याींचे कायाकलयास िाप्त
झाले.

वसींतराव नाईक िासकीय वैदयकीय महाप्रवद्यालयात सींत सेवालाल

महाराि याींची ियींती हदनाींक १५ फेब्रव
ु ारी, २०१८ रोिी सािरी करण्यात
आली आहे .

(३) व (४) िश्न उद्भवत नाही.

-----------------
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दापुरे (ता.त्र्यांबिेश्िर, जज.नाभशि) गािातील मदहलेचे निजात बाळ
नरबळी दे ण्याच्या उद्देशाने पळविल्याबाबत

(३४)

*

४१५३६

श्री.सनु नल

तटिरे ,

श्री.हे मत
ां

टिले,

श्री.धनांजय

मड
ुां ,े

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

नािेिर,

अॅड.जयदे ि

गायििाड,

श्री.विक्रम

िाळे ,

श्री.सनतश

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

(१) दापरु े (ता.त्र्यींबकेश्वर, ख्ि.नाशिक) गावातील आहदवासी महहलेचे नरबळी
दे ण्याच्या उद्देिाने पळप्रवलेले नविात बाळ पाच कींु डल्याचीवाडी येथील घो्ी

पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील घनदा् िींगलात सापडल्याचे हदनाींक ५ मे, २०१८
रोिी वा त्यासम
ु ारास ननदिकनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त िकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत

काय आढळून आले व त्यानस
ु ार दोर्ीींचा िोध घेण्याबाबत कोणती कारवाई
केली वा करण्यात येत आहे,

(३) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.दे िेंद्र फडणिीस : (१) व (२) सदर िकरणाची सखोल चौकिी केली असता

सदर बालक हे वन प्रवभागाच्या डोंगरात नतचे चल
ु ते याींना सख
ू रुप शमळून
आले आहे . त्यामल
ु ीच्या आई वडील याींची चौकिी केली असता त्याींनी
सींियास्पद असा कोणताही िकार घडलेला नसल्याचे साींचगतले आहे .

सदर िकरणी कोणीही कफयाकद दे ण्यास न आल्याने सहा. पोलीस

ननरीक्षक याींनी सरकार तफे कफयाकद दे ऊन घो्ी पोलीस स््े िन येथे ग.ु र.नीं.

८४/२०१८ भा.दीं .प्रव.स. कलम ३६३ िमाणे गन्
ु हा दाखल करण्यात आला आहे .
सदरचा गन्ु हा तपासाधीन आहे .
(३) प्रवलींब झालेला नाही.

-----------------
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बबलोरी (ता.दे गलूर, जज.नाांदेड) शहरास सुरळीत
पाणीपुरिठा सुरु िरण्याबाबत

(३५)

*

४२२०७ श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि ऊफा भाई

जगताप,

श्री.शरद

रणवपसे,

श्री.रामहरी

रुपनिर,

श्री.आनांदराि

सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

पाटील :

(१) दे गलरू (ख्ि.नाींदेड) तालक्
ु यातील बबलोरी िहरास माींिरा नदीपात्रातील
बोळे गाव येथून भशू मगत प्रवहहरीतन
ू पाईपलाईनद्वारे पाणीपरु वठा होत असन
ू
या पाईपलाईनला हठकहठकाणी गळती लागल्यामळ
ु े हिारो शल्र पाणी वाया
िात असल्याचे माहे एप्रिल, २०१८ मयये वा त्यादरम्यान ननदिकनास आले, हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, मागील तीन महहन्याींपासन
ू पाणीपरु वठा सरु ळीत नसल्यामळ
ु े

येथील नागरीकाींना पाणी्ीं चाईच्या समस्येला सामोरे िावे लागत असन
ू
पाशलका ििासन वर्ाकतन
३६५ हदवसाींचा पाणीकर वसल
करत असन
ू
ू
ू ही

नागररकाींना पाणी शमळत नसल्याने यापढ
ु े पाणीकर भरणार नसल्याचा ननणकय
येथील नागररकाींनी घेतला, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त िकरणी िासनाने चौकिी करुन सरु ळीत पाणीपरु वठा
सरु
ु करण्याबाबत कोणती कायकवाही केली वा करण्यात येत आहे,
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.दे िेंद्र फडणिीस : (१), (२) व (३) बबलोली िहरास १४ कक.मी. अींतरावरून
माींिरा नदी उद््ावावरुन पाणीपरु वठा करण्यात येत आहे .
आहे .

सयया बबलोली िहरास दरडोई ५० ते ५५ शल्र पाणीपरु वठा होत
पाणी कर भरणा करणार नसल्याबाबतचा ननणकय बबलोली िहरातील

नागररकाींनी घेतलेला नसन
ू , अिी एकही लेखी तक्रार िाप्त झाली नसल्याचे
मय
ु याचधकारी, बबलोली नगरपररर्द याींनी अहवालात नमद
ू केले आहे .
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बबलोली िहरास ननयशमत व परु े सा पाणीपरु वठा करण्याच्या अनर्
ीं ाने
ु ग

सप्रवस्तर िकल्प अहवाल तयार करण्याच्या सच
ू ना बबलोली नगरपररर्दे स
दे ण्यात आल्या आहे त.

(४) िश्न उद्भवत नाही.

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

महानगरपाभलिा ि खाजगी रुग्णालयात पी.पी.पी.
तत्िािर डायभलसीस सेंटर उभारण्याबाबत
(३६)

*

४२३५८ श्री.पररणय फुिे : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा

खल
ु ासा करतील काय :(१)

मब
ुीं ईतील

गरीब

रुग्णाींना

अचधकाचधक

लाभ

शमळावा

याकरीता

महानगरपाशलका रुग्णालयात व काही खािगी रुग्णालयात पी.पी.पी. तत्वावर

५५ डायशलसीस सें्र उभारण्याचा ननणकय िासनाने माहे िानेवारी, २०१८ च्या
दस
ु ऱ्या सप्ताहात ननदिकनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सामान्य नागररकाींना डायशलसीस उपचार पद्धतीचे दर परवडत

नसल्याने कमी दरात सदर उपचार उपलब्ध करुन दे ण्याबाबत िासनाने
गाींभीयाकने प्रवचार करून ककती व कोणकोणते डायशलसीस सें्र उभारले आहे त,
(३) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.दे िेंद्र

फडणिीस

:

(१)

बह
ुीं ई
ृ न्मब

महानगरपाशलकेच्या

रुग्णालयामयये स्वतींत्र डायशलशसस प्रवभाग कायकरत आहे .

३

िमख
ु

कुपर व रॉमा केअर या िमख
रुग्णालयात अनक्र
ु
ु मे ५ व १०

रुग्णिय्या

असलेला

डायशलशसस

करण्याचे िस्ताप्रवत आहे .

प्रवभाग

पी.पी.पी.

तत्वावर

कायाकख्न्वत

बह
ुीं ई महानगरपाशलकेच्या ५ उपनगरीय रुग्णालयाींमयये एकूण ४३
ृ न्मब

रुग्णिय्या असलेली डायशलशसस केंद्रे पी.पी.पी. तत्वावर कायकरत असन
ू ३
रुग्णालयात डायशलशसस सप्रु वधा कायाकख्न्वत करण्याचे िस्ताप्रवत आहे .
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सावकिननक आरोग्य खात्यामाफकत ३ हठकाणी एकूण ३७ रुग्णिय्या

असलेली डायशलशसस केंदे पी.पी.पी. तत्वावर कायाकख्न्वत असन
ू ३ हठकाणी
डायशलशसस केंद्रे कायाकख्न्वत करण्याची िकक्रया अींनतम ्प्प्यात आहे . तसेच

८ हठकाणी डायशलशसस सप्रु वधा परु प्रवण्याकरीता ई-ननप्रवदा िकक्रया राबप्रवण्यात
आली आहे .

(२) बह
रुग्णालयाींतील डायशलशसस
ुीं ई महानगरपाशलकेच्या सवक िमख
ु
ृ न्मब

प्रवभाग हे महानगरपाशलकेमाफकत चालप्रवले िात असल्यामळ
ु े कोणतेही िल्
ु क
आकारले िात नाही.

तसेच पी.पी.पी. तत्वावर चालप्रवण्यात येणाऱ्या डायशलशसस केंद्राींमयये

ित्येक सत्राकरीता रुपये २०० ते ३५० पयंत दर आकारण्यात येतो.
(३) िश्न उद्भवत नाही.

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

औांरगाबाद शहरातील भसडिो एन-४ मध्ये लोििल्याण सभमतीमाफात
नाल्यािर स्िच्छतागह
ृ ाचे बाांधिाम िेल्याबाबत
(३७)

*

४२५६५

श्री.सभ
ु ाष

झाांबड,

श्री.सांजय

दत्त,

श्री.शरद

रणवपसे,

श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.अशोि ऊफा भाई जगताप : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी
पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) औींरगाबाद िहरातील नाल्यावर कोणत्याही िकारचे बाींधकाम करण्यास
परवानगी

नसतानाही

शसडको

एन-४

येथे

लोककल्याण

सशमतीमाफकत

नाल्यावरच स्वच्छतागह
ु केले असल्यामळ
ु े सदर वसाहतीमयये
ृ ाचे बाींधकाम सरु

नाल्याचे पाणी शिरण्याचा धोका ननमाकण झाला असल्याचे माहे एप्रिल, २०१८
मयये वा त्यादरम्यान ननदिकनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उपरोक्त िकरणी िासनाने चौकिी करुन सदर अनचधकृत
बाींधकाम रोखण्याबाबत कोणती कायकवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री.दे िेंद्र फडणिीस : (१) व (२) औरीं गाबाद िहरातील शसडको एन-४ मयये
हनम
सदर मींहदरात येणाऱ्या भक्ताींसाठी स्वच्छतागह
ु ान मींहदर असन
ू
ृ ाची

दयवस्था नाही. त्यामळ
ु े रस््ीींनी मींहदराच्या िेिारील नाल्यावर स्वच्छतागह
ृ ाचे
बाींधकाम सरु
ु केले होते, हे खरे आहे .

िाप्त तक्रारीनस
क णे थाींबप्रवले
ु ार महानगरपाशलकेने सदर बाींधकाम पण
ू प

असन
ू या िकरणी पढ
ु ील कायकवाही महानगरपाशलकेमाफकत करण्यात येत आहे .
(३) िश्न उद्भवत नाही.

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

अिोला शहरातील भुभमगत गटार योजना प्रशासिीय
िामाांमुळे प्रलांबबत असल्याबाबत

(३८)

*

४१५४९ श्री.गोवपकिशन बाजोरीया : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३५५७५ ला

ददनाांि १३ डडसेंबर, २०१७ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभाात सन्माननीय
मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) अकोला िहरातील अत्यींत महत्वाकाींक्षी भशु मगत ग्ार योिना ही काही

ििासकीय कामाींमळ
िासनाच्या पररपत्रकानस
ु े िलींबबत असन
ू
ु ार योिनेचे
काम िारीं भ होण्यापव
ू ी दोन्हीही एस.्ी.पी.च्या िागेचे सींपादन करणे िरुरी
असल्याचे ननदिकनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उपरोक्त कामाचा चाचणी अहवाल अमरावती अशभयाींबत्रकी
महाप्रवद्यालयाकडून

मींिरू

करुन

घेणे

आवश्यक

महाप्रवद्यालयाकडून िाप्त झालेल्या चाचणी अहवालामयये

असन
ू

सदर

करारनाम्यात

प्रवपररत साहहत्य वापरण्यात आले असल्याचे स्पष् नमद
ु करण्यात आले
आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त अहवाल हा तीन हदवसाींमयये बदलण्यात आला आहे ,
हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उपरोक्त िकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत
काय आढळून आले व तद्नस
ु ार कोणती कायकवाही केली वा करण्यात येत
आहे,

(५) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री.दे िेंद्र फडणिीस : (१) केंद्र िासन परु स्कृत अमत
ृ अशभयान अींतगकत
अकोला िहरासाठी रुपये ७९.२३ को्ीच्या मलननस्सारण िकल्पास माहे
मे, २०१७ मयये ििासकीय मान्यता दे ण्यात आली आहे.

सदर मलननस्सारण िकल्पामयये मौिे शिलोदा व पींिाबराव दे िमख
ु

कृर्ी प्रवद्यापीठ पररसर अिा दोन हठकाणी मलिय
ु दीकरण केंद्र उभारण्याचे
िस्ताप्रवत आहे .

त्यापैकी मौिा शिलोदा येथील िागेचा आगाऊ ताबा डडसेंबर, २०१७

मयये िाप्त झाला असन
ू पींिाबराव दे िमख
ु कृर्ी प्रवद्यापीठ पररसर येथील
िागा मलिय
ु दीकरण केंद्रासाठी प्रवद्यापीठ कायककारी पररर्ेदेने तत्वत:
मान्यता हदल्याने सदर कामाचे कायाकदेि डडसेंबर, २०१७ मयये हदलेले आहे त.

सयया मौिे शिलोदा येथील मलिय
ु दीकरण केंद्राचे काम िगतीपथावर

असन
कृर्ी प्रवद्यापीठ पररसर येथील िागा सींपादनाची
ू पींिाबराव दे िमख
ु
कायकवाही अींनतम ्प्प्यात आहे .
(२), (३), (४) व (५) सदर योिनेमयये सरु
ु असलेल्या कामामयये आवश्यक

दिाकचे साहहत्य वापरण्यात नसल्याबाबत तक्रार स्थाननक लोकिनतननधीमाफकत
अकोला महानगरपाशलकेकडे करण्यात आली होती.

त्यानस
ीं ाने मय
ु ार अकोला महानगरपाशलकेने सदर तक्रारीींच्या अनर्
ु ग
ु य

अशभयींता,

महाराषर िीवन िाचधकरण,

करण्यात आली आहे .

अमरावती याींच्यामाफकत चौकिी

सदर चौकिीअींती सदर तक्रारीच्या अनर्
ीं ाने कोणतीही आक्षेपाहक बाब
ु ग

आढळून आली नसल्याचे मय
ु य अशभयींता, महाराषर िीवन िाचधकरण,
अमरावती याींनी अकोला महानगरपाशलकेस कळप्रवलेले आहे .
-----------------

िेंद्र शासनाने अमत
ु ार वपण्याचे पाणी, मलननिःसारणाची
ृ योजनेनस
सोय आणण हररतपट्टे तयार िरण्यासाठी ननधी दे ण्याबाबत

(३९)

*

४१४६९ अॅड.अननल परब : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :-

(१) केंद्र िासनाने अमत
ु ार राज्यातील ४४ िहराींना प्रपण्याचे पाणी,
ृ योिनेनस
मलननिःसारणाची सोय आणण हररतपट्टे तयार करण्यासाठी माहे िून, २०१५
मयये वा त्यादरम्यान ननधी दे ण्यास सरु
ु वात केली आहे, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, उपरोक्त योिनेसाठी िासनाने कोणकोणती िहरे ननवडली

असन
ू त्याची अमींलबिावणी सरु
ु केली आहे काय, तसेच उक्त योिनेसाठी
केंद्र िासनाकडून माहे िून, २०१८ अखेर ककती ननधी िाप्त झाला व त्यापैकी
ककती

ननधी

खचक करण्यात

आला आहे

व

सदर योिनेच्या

कामाची

सद्यिःख्स्थती काय आहे , याबाबत चौकिी करुन िासनस्तरावर कोणती
कायकवाही केली वा करण्यात येत आहे,

(३) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.दे िेंद्र फडणिीस : (१), (२) व (३) केंद्र िासन परु स्कृत अमत
ृ अशभयान

राज्यामयये सन २०१५ पासन
ू राबप्रवण्यात येत असन
ू त्यामयये राज्यातील ४४
िहराींचा समावेि आहे .

सदर अशभयानाींतगकत राज्य िासनाच्या रुपये ७७५७ को्ी ककमींतीच्या

आराखड्यास केंद्र िासनाने मान्यता हदली आहे .
सदर

आराखड्यानस
ु ार

राज्यामयये

पाणीपरु वठा

व

मलननिःसारण

प्रवर्यक ६९ व हररत क्षेत्राचे एकूण १२८ असे एकूण १९७ िकल्प राबप्रवण्यात
येणार आहे त.

त्यापैकी १८३ िकल्पाींची कामे सरु
ु झालेली असन
ू १४ िकल्पाींची कामे

ननप्रवदाधीन आहे त.

अमत
अशभयानाींतगकत मींिरू करण्यात आलेल्या आराखड्यानस
ु ार
ृ

िथम हप्त्यापो्ी केंद्र व राज्य िासनाचा शमळूण रुपये १०६०.२५ को्ी इतका
ननधी िाप्त झाला आहे .
आहे .

आतापयंत सदर योिनेवर रुपये ६२८ को्ी इतका ननधी खचक झाला
सदर योिनेंतगकत मींिरू िकल्पाींची कामे अशभयान कालावधीमयये

प्रवहीत कालमयाकदेत पण
ीं ाने िासनस्तरावर वेळोवेळी
ू क करण्याच्या अनर्
ु ग
आढावा घेण्यात येत आहे .

-----------------
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डोंबबिली-िल्याण महापाभलिेत (जज.ठाणे) समाविष्ट्ट िरण्यात
आलेल्या गािाांमध्ये पाण्याचा गांभीर प्रश्न ननमााण झाल्याबाबत
(४०)

*

४३४८५ श्री.अमररशभाई पटे ल, श्री.सांजय दत्त : ताराांकित प्रश्न

क्रमाांि ३९०८२ ला ददनाांि २१ माचा, २०१८ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभाात
सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) डोंबबवली-कल्याण महापाशलकेत (ख्ि.ठाणे) समाप्रवष् करण्यात आलेल्या

गावाींमयये गत अनेक महहन्यापासन
ू पाणीपरु वठ्याची गींभीर समस्या ननमाकण
झाल्याचे माहे एप्रिल, २०१८ मयये वा त्यादरम्यान ननदिकनास आले आहे , हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उपरोक्त हठकाणच्या पाणी िश्नाींवर तोडगा काढण्याबाबत
िासनाने चौकिी करुन कोणती कायकवाही केली वा करण्यात येत आहे,
(३) नसल्यास, प्रवलींबाच कारणे काय आहे त ?

श्री.दे िेंद्र फडणिीस : (१) कल्याण-डोंबबवली महानगरपाशलका मधील २७

गावाींना सद्य:ख्स्थतीत ६० द.ल.ली. िनतहदन इतका पाणीपरु वठा आवश्यक
असताींना

महाराषर

औद्योचगक

प्रवकास

महामींडळाकडून

घेतलेल्या

नळिोडण्याींददारे ४५ ते ४८ द.ल.ली. इतका पाणीपरु वठा होत आहे . सदर
पाणीपरु वठा परु े सा नाही, ही वस्तख्ु स्थती आहे .
२७

गावातील

झपाट्याने

वाढत

असलेल्या

नागरीकीकरणामळ
ु े

पाणीपरु वठा कमी पडत असल्याने आवश्यकतेनस
ु ार ्ाँ करने पाणीपरु वठा
करण्यात येतो.
(२)

केंद्र

िासन

परु स्कृत

अमत
ृ

अशभयानाींतगकत

कल्याण-डोंबबवली

महानगरपाशलका हद्दीमयये नदयाने समाप्रवष् झालेल्या २७ गावाींसाठी रुपये
१८०.८१ को्ी ककीं मतीची पाणीपरु वठा योिना िासनाने मींिूर केली आहे .

सदर योिनेमयये २१ कक.मी. उयवकवाहहनी, १७ कक.मी. लाींबीची

गरू
ु त्ववाहहनी, २८ िलकींु भ व २२३ कक.मी. प्रवतरण दयवस्थेचा िामय
ु याने
समावेि आहे .

सदर िकल्पाची ननप्रवदा अींनतम ्प्प्यामयये आहे .
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सद्य:ख्स्थतीत

प्रवतरण

दयवस्था

सध
ु ारणेसाठी

महानगरपाशलका

ननधीतन
ू रुपये ५२१.०० लक्ष ककीं मतीचे २७ िाकलने मींिूर करण्यात आलेली
आहे .

(३) िश्न उद्भवत नाही.

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

मुांबईतील नायर रुग्णालयातील हृदयरोग शस््कक्रया
विभाग बांद होत असल्याबाबत

(४१)

*

४३६७१

डॉ.सध
ु ीर

ताांबे,

श्री.सांजय

दत्त,

श्री.शरद

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

मब
ुीं ईतील

नायर

रुग्णालयातील

हृदयरोग

िस्त्रकक्रया

रणवपसे :

प्रवभाग

बींद

होण्याच्या मागाकवर असल्याचे हदनाींक १५ एप्रिल, २०१८ रोिी वा त्यासम
ु ारास
ननदिकनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, यापव
ू ी नायर रुग्णालयातील हृदयरोग िस्त्रकक्रया प्रवभागात
वर्ाकला हिारहून अचधक िस्त्रकक्रया केल्या िात होत्या, परीं तु सद्य:ख्स्थतीत
या प्रवभागात िस्त्रकक्रया करण्याकरीता िुन,े बबघडलेले ऑपरे िन ्े बल,
अपऱ्ु या इनफ्यि
ु न पींप, ऑपरे िन चथए्रमधील हदवे, हे डलाई्, मॉनन्सक

नवीन यींत्रणा न आणल्यामळ
ु े प्रवनावापर असन
ू सदर प्रवभागात काम करणारे

डॉक््र त्रस्त व सींतप्त झाल्यामळ
ु े सदर प्रवभाग बींद करण्याबाबतचा सल्ला
सींबचीं धत अचधषठात्याींना हदला आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त िकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत
काय आढळून आले व त्यानर्
ीं ाने कोणती कायकवाही केली वा करण्यात येत
ु ग
आहे,

(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.दे िेंद्र फडणिीस : (१) अिा आियाची बातमी हदनाींक १४/०४/२०१८

रोिीच्या “मब
ुीं ई शमरर” या वत्ृ तपत्रात िशसयद झाली होती ही वस्तख्ु स्थती
आहे .
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(२) नायर रुग्णालयात सन २०१७ मयये ३६० ओपनहा्क व १०० इतर
हृदयरोग िस्त्रकक्रया करण्यात आल्या असन
ू माहे िानेवारी, २०१८ ते िून,

२०१८ या कालावधीत १७९ ओपनहा्क व ६० इतर हृदयरोग िस्त्रकक्रया
करण्यात आल्या आहे त.

नायर रुग्णालयातील हृदयरोग िस्त्रकक्रया प्रवभागात ३ ऑपरे िन

्े बल, २ ऑपरे िन लाईट्स, १ हे डलाई्, ३ हा्क लग
ीं मिीन्स, १२ इनफ्यि
ु न
पींप व ६ मॉनन्सक इत्यादी सवक आवश्यक उपकरणे सख्ु स्थतीत असन
ू त्याींचा
वापर ननयशमतपणे केला िात असल्याचे बह
ुीं ई महानगरपाशलकेने कळप्रवले
ृ न्मब
आहे .

(३) सदर िकरणी बह
ुीं ई महानगरपाशलकेमाफकत चौकिी करण्यात आली
ृ न्मब
नाही.

(४) िश्न उद्भवत नाही.

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

सोलापूर महानगरपाभलिेतील पररिहन िामगाराांच्या थिीत िेतनाबाबत
(४२)

*

४३७४६ प्रा.डॉ.तानाजी सािांत : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा

खल
ु ासा करतील काय :-

(१) सोलापरू महानगरपाशलकेच्या पररवहन प्रवभागातील कामगाराींच्या थकीत

वेतन व ननवत्ृ त वेतनाची रक्कम खात्यावर िमा करणे व त्यानर्
ीं ाने इतर
ु ग

मागण्याींसाठी पररवहन कामगाराींनी महाराषर हदन हदनाींक १ मे, २०१८ रोिी
मिाल मोचाक काढला होता, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उपरोक्त िकरणी मा.मय
ु यमींत्री महोदयाींनी बैठकीचे आदे ि
दे ऊनही सींबचीं धत अचधकारी याकडे लक्ष दे त नसल्याचे ननदिकनास आले, हे ही
खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत काय
आढळून

आले

व

त्यानर्
ीं ाने
ु ग

सोलापरू

पररवहन

कामगाराींना

शमळण्याच्याष्ष्ीने कोणती कायकवाही केली वा करण्यात येत आहे,
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?

न्याय
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श्री.दे िेंद्र फडणिीस : (१) होय, हे खरे आहे .

(२) व (३) आयक्
ु त, सोलापरू महानगरपाशलका याींनी यासींदभाकत पररवहन

उपक्रमातील कमकचारी व त्याींच्या समवेत बैठका घेऊन चचाक केली आहे .
तथाप्रप, या चचेने समाधान न झाल्याने कमकचारी व सींघ्ना याींनी मा.मब
ींु ई
उच्च न्यायालयात यासींदभाकत िकरणे दाखल केली आहेत.

सोलापरू पररवहन उपक्रम हा सयया तोट्यात चालला असल्याने

उपक्रमाला कायकरत कमकचाऱ्याींचे वेतन व ननवत्ृ त कमकचाऱ्याींचे ननवत्ृ तीवेतन
प्रवर्यक लाभ वेळेवर िदान करणे िक्य होत नाही. यासाठी आवश्यक ननधी
सोलापरू महानगरपाशलकेलाच वेळोवेळी उपलब्ध करुन द्यावा लागत आहे .
सयया

न्यायालयाच्या

कायकरत

कमकचाऱ्याींच्या

आदे िाप्रवरुद्ध

थककत

मा.सवोच्च

वेतनाबाबत

न्यायालयात

स्पेिल शलदह प्रप्ीिन दाखल केले असन
ू ते िलींबबत आहे .

मा.मब
ुीं ई

उच्च

महानगरपाशलकेने

ननवत्ृ त कमकचाऱ्याींच्या थककत ननवत्ृ तीवेतनाच्या रकमाींबाबतचे िकरण

मा.उच्च

न्यायालयात

िलींबबत

आहे .

यािकरणी

मा.उच्च

न्यायालयाने

हदलेल्या अींतररम आदे िानस
ु ार थकीत ननवत्ृ तीवेतनाच्या रक्कमा िदान

होण्याच्याष्ष्ीने सोलापरू महानगरपाशलकेने योग्य ती कायकवाही सत्वर करावी,

असे ननदे ि िासनाने महानगरपाशलकेला हदले असन
ू मा.उच्च न्यायालयास
याबाबत अवगत करण्यात येत आहे .
(४) िश्न उद्भवत नाही.

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

आिी (जज.बीड) येथे तरुणाला मारहाण िेल्याबाबत
(४३)

*

४१२७९ डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) आवी (ख्ि.बीड) येथील कृषणा यादव याींना शलींबाच्या झाडाला बाींधून बेदम
मारहाण करुन िेंदरू आणण गल
हलगी हातात दे ऊन चधींड
ु ाल फासन
ू
काढल्याची घ्ना घडल्याचे हदनाींक २ मे, २०१८ रोिी वा त्यासम
ु ारास
ननदिकनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२)असल्यास, उक्त िकरणी स्थाननक पोलीस स्थानकाींत गन्
ु हा दाखल
करण्यात आला आहे काय,
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(३) असल्यास, त्यानर्
ीं ाने उपरोक्त िकरणी आतापयंत ककती िणाींना
ु ग
कोणत्या कलमान्वये अ्क करुन कारवाई करण्यात आली वा येत आहे
तसेच िकरणाची सद्यिःख्स्थती काय आहे ,

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

(२) व (३) सदर िकरणी शिरूर कासार पोलीस स््े िन, ख्िल्हा बीड येथे गरु नीं
९६/२०१८ भा.दीं .प्रव. कलम १४३, १४७, १४८, १४९, ३२७, ३२३, ३४२, ५०४,

५०६, सह आमक ॲक्् कलम ४/२५ अन्वये हदनाींक ३०/०४/२०१८ रोिी एकुण
११ आरोपीींप्रवरुयद गन्
ु हा दाखल करण्यात आला आहे . या िकरणी ३

आरोपीींना अ्क करण्यात आली आहे ते सद्या न्यायालयीन कोठडीत असन
ू
उवकररत

आरोपी

फरार

आहे त.

उवकररत

आरोपीींना

अ्क

मा.न्यायालयात दोर्ारोपपत्र दाखल करण्याची कायकवाही सरू
ु आहे
(४) प्रवलींब झालेला नाही.

करणे

व

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

औद्योधगि िापरासाठी शेतिऱ्याांची जमीन स्िस्त
दरात ताब्यात घेतल्याबाबत
(४४)

*

४२०१८ अॅड.जयदे ि गायििाड, श्री.किरण पािसिर, श्री.हे मत
ां टिले,

श्री.नरें द्र पाटील, श्री.आनांद ठािूर, अॅड.राहुल नािेिर, श्रीमती विद्या चव्हाण,
श्री.ख्िाजा बेग, श्री.अमरभसांह पांडडत, श्री.जनादा न चाांदरू िर, श्री.सांजय दत्त,
श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊफा भाई जगताप,
श्री.आनांदराि

पाटील,

श्री.रामहरी

रुपनिर,

श्रीमती

हुस्नबानू खभलफे,
श्री.धनांजय मड
ुां ,े श्री.सनु नल तटिरे , श्री.विक्रम िाळे , श्री.सनतश चव्हाण,

श्री.जगन्द्नाथ भशांदे, श्री.रामराि िडिुते, श्री.अरुणिािा जगताप : सन्माननीय
मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

राज्यातील

औद्योचगक

वापरासाठी

अचधसचू चत

केलेल्या

िशमनी

प्रवनाअचधसचू चत करताना मा.उद्योग मींत्री याींनी एककल्ली व ननयमबाहय
पयदतीने ननणकय घेतल्याचे सेवाननवत्ृ त अनतररक्त मय
ु य सचचव के.पी.बक्षी

याींच्या चौकिीतन
ू ननषपन्न झाले असल्याचे हदनाींक ३ एप्रिल, २०१८ रोिी वा
त्यासम
ु ारास ननदिकनास आले आहे, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, िशमनी प्रवनाअचधसचू चत करताना उद्योग प्रवभाग आणण
महाराषर औद्योचगक प्रवकास महामींडळाने लेखी अशभिायाचे उल्लींघन केल्याने

िमीन प्रवनाअचधसचू चत करण्यासाठी उद्योग प्रवभागाची शिफारस िनतकुल

असल्याने मा.उद्योग मींत्र्यानी हे िकरण मा.मय
ु यमींत्र्याींच्या ननदिकनास आणन
ू
न दे ता ननक्वतीयाींना लाभ शमळवन
दे ण्यासाठी त्याींनी परस्पर ननणकय
ू
घेतला, हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, के.पी.बक्षी सशमतीने सादर केलेल्या अहवालाचे सवकसाधारण
स्वरुप काय आहे,

(४) असल्यास, उपरोक्त िकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत
काय आढळून आले व त्यानस
ु ार या अहवालाअींती दोर्ीींवर कोणती कारवाई
केली वा करण्यात येत आहे,

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

(३) श्री.के.पी.बक्षी, सेवाननवत्ृ त अपर मय
ु य सचचव याींनी या िकरणी केलेल्या
चौकिीचा अहवाल सामान्य ििासन प्रवभागाच्या सींकेतस्थळावर उपलब्ध

करण्यात आला आहे . सदर अहवालात करण्यात आलेल्या शिफारिी तसेच
इतर

भस
ीं ादन
ू प

कायदे

याींच्या

अनर्
ीं ाने
ु ग

िशमनी

अचधसचू चत

वा

गैर

अचधसचू चत करणे याकरीता ननख्श्चत कायकपयदती ठरप्रवण्यासाठी सहमय
ु य
कायककारी अचधकारी (ििासन) महाराषर औद्योचगक प्रवकास महामींडळ याींच्या

अययक्षतेखाली उदयोग, ऊिाक व कामगार प्रवभागाने हदनाींक ३१/०५/२०१८
अन्वये सशमती गठीत केली आहे .
(४) व (५) िश्न उद्भवत नाही.

-----------------
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राज्यात बालिामगाराांची समस्या गांभीर असल्याबाबत
*

(४५)

४१३८३ श्री.किरण पािसिर, श्री.हे मत
ां
टिले, श्री.नरें द्र पाटील,

अॅड.राहुल नािेिर, श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.अमरभसांह पांडडत, श्री.आनांद
ठािूर, श्री.धनांजय मड
ुां ,े श्री.सनु नल तटिरे , श्री.सनतश चव्हाण, श्री.सांजय दत्त,
श्री.शरद

रणवपसे,

श्री.अशोि

ऊफा

भाई

जगताप,

श्री.रामहरी

रुपनिर,

श्री.जनादा न चाांदरू िर, श्री.विजय ऊफा भाई धगरिर, श्रीमती जस्मता िाघ,
श्री.रामननिास

भसांह,

श्री.नागोराि

गाणार,

श्री.आनांदराि

पाटील,

श्रीमती

हुस्नबानू खभलफे, श्री.हररभसांग राठोड, श्री.सभ
ु ाष झाांबड, आकिा.अनांत गाडगीळ,
श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.चांद्रिाांत रघि
ां ी, प्रा.जोगेन्द्द्र ििाडे : सन्माननीय
ु श
िामगार मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यात बालकामगार ननमल
ूक न कायदा व आखलेल्या प्रवप्रवध उपाययोिना
याींच्या

अींमलबिावणीत

िासकीय

यींत्रणा

उदाशसन

असन
ू

राज्यात

२५ लाखाींहून अचधक बालके बालमिूरी करत असल्याचे “चाईल्ड राईट्स ॲण्ड
य”ु (क्राय) या सींस्थेने िशसयद केलेल्या अहवालात ननदिकनास आले आहे , हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, पारीं पाररक उद्योगाींसोबतच रर्े ल, ऑ्ोमोबाईल क्षेत्रातील
प्रवप्रवध

िकारच्या

नदयाने

उदयास

येत

असलेल्या

दयवसानयक

बालकामगाराींची सींयया वाढत असल्याचे समिते, हे ही खरे आहे काय,

क्षेत्रात

(३) असल्यास राज्यामयये सन २०१० पयंत बालकामगार मक्
ु त ययेय राज्य
िासनाने ठे वले असताना दे खील सन २०१४ ते २०१६ या तीन वर्ाकच्या
कालावधीत

मब
ुीं ई

व

ठाणे

ख्िल््यात

सवाकचधक

१०२८

बालके

प्रवप्रवध

ग्रामीण

भागात

आस्थापनाींमयये कामे करताना माहे एप्रिल, २०१८ च्या िेव्च्या सप्ताहात
आढळून आले, हे ही खरे आहे काय,
(४)

असल्यास,

राज्यातील

िहरी

भागाच्या

तल
ु नेत

बालमिूरीचे िकार अचधक असल्याचे ननदिकनास येत,े बालकाींचे बाल मिूरीत
िोर्ण होऊ नये व त्याींचा प्रवकास ख्
ींु ू नये यासाठी िासनाकडून कोणत्या
उपाययोिना केल्या वा करण्यात येत आहे,
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(५)

असल्यास,

बालकामगारमक्
ु त

राज्याचे

ययेय

िासनाने

िभावीपणे

राबप्रवण्यासाठी कोणती कायकवाही केली वा करण्यात येत आहे
बालकामगार
कारवाई

ठे वल्याबाबत

केली

तसेच

आतापयंत

बालकामगार

ककती

आस्थापनाींप्रवरुयद

ननयींत्रणाबाबत

उपाययोिना केली वा करण्यात येत आहे ?

िासनाने

तसेच,

िासनाने
कोणती

श्री.सांभाजी पाटील-ननलांगेिर : (१) व (२) “चाईल्ड राईट्स ॲण्ड य”ु (क्राय)
या

सींस्थेच्या

सन

२०११

च्या

अहवालात

दे िात

२५,३३,६३८

इतके

बालकामगार दिकप्रवले आहे त. महाराषरात ७,२७,९३२ इतके बालकामगार
दिकप्रवले असन
महाराषरातील बालकामगाराींमयये सन २००१ च्या तल
ू
ु नेत
४.७% घ् झाली असल्याचे नमद
ू केले आहे .

(३) सन २०१४ ते २०१६ या तीन वर्ांच्या कालावधीत मब
ुीं ई व ठाणे
ख्िल््यात एकुण ९८५ बालकामगार आढळून आले.

(४) व (५) िासनाच्या कृती दल यींत्रणेमाफकत ननयशमतपणे धाडसत्र आयोख्ित
करुन मक्
ु त केलेल्या बालकामगाराींना महहला व बालप्रवकास प्रवभागाकडे सप
ु द
ू क

केले िाते. कामगार आयक्
ु तालयाच्या यींत्रणेमाफकत सींबचीं धत मालकाप्रवरुयद
एफ.आय.आर. दाखल करण्यात येतो व पढ
ु ील कायकवाही गह
ृ प्रवभागामाफकत
करण्यात येत.े

सन २०१५-१७ यामागील ३ वर्ाकत कृतीदलाने ६८९ धाडी घालन
ू ५२६

बालकामगाराींची मक्
ु तता केली आहे . तसेच, २२० एफ.आय.आर. दाखल केले
आहे त.

कामगार आयक्
ु त कायाकलयामाफकत िभातफेरी, एस.्ी. व बेस्् बसवर

माहहती िदशिकत करणे, रे डीओ तसेच दरू दिकनवर िाहहरात िसारीत करणे,

मालक सींघ्नाींची बैठक आयोख्ित करून त्याींच्याकडून बालकामगार ठे वणार
नसल्याबाबत हमी पत्र घेणे अिा िकारच्या प्रवप्रवध कायकक्रमाींचे आयोिन
करून

बालकामगार

करण्यात येत.े

िथेचे

समळ
ू

उच्चा्न

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

करण्याच्याष्ष्ीने

कायकवाही
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िल्याण-डोंबबिली ररांगरुट रस्त्यािरीता
भूसांपादन प्रकक्रया पूणा िरण्याबाबत
(४६)

*

४१७५६ श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊफा भाई

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

(१) कल्याण-डोंबबवली (ख्ि.ठाणे) या िहरातील अींतगकत रस्त्यावर होणारी

वाहतक
कोंडी सोडप्रवण्याकरीता २७ गाव उल्हास खाडी ते ह््वाळा असा
ु
ररींगरु् रस्ता बाींधण्याचा ननणकय िासनाने घेतला आहे, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

कल्याणमधील

भम
ू ी

अशभलेख

कायाकलयातन
ू

गत

पाच

वर्ाकपासन
ू महापाशलकेला या िशमनीचे नकािे उपलब्ध करुन दे ण्यात येत

नसल्याने भस
ीं ादनाची िकक्रया िलींबबत असल्याने ररींगरु् रस्त्याच्या कामास
ू प
सरु
ु वात झाली नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त िकरणी िासनाने चौकिी करुन ररींगरु् रस्त्यासाठी

आवश्यक भस
ीं ादनाची िकक्रया पण
ू प
ू क करुन सदरील रस्त्याचे काम सरु
ु
करण्याबाबत कोणती कायकवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.दे िेंद्र फडणिीस : (१) कल्याण-डोंबबवली महानगरपाशलका क्षेत्रात नदयाने

समाप्रवष् करण्यात आलेल्या २७ गावाींकरीता मींिूर प्रवकास योिनेमधील
िस्ताप्रवत बा्यवळण रस्ता कल्याण-डोंबबवली महानगरपाशलका व मब
ुीं ई

महानगर िदे ि प्रवकास िाचधकरण याींचे सींयक्
ु त प्रवद्यमाने प्रवकशसत करण्याचे
िस्ताप्रवत आहे .

(२) व (३) सदर बा्यवळण रस्त्याने बाचधत २६ गावाींमधील डोंबबवली
प्रवभागातील १४ गावाींपक
ै ी ७ गावाींचे सींयक्
ु त मोिणी नकािे िाप्त झालेले

आहे त तर कल्याण प्रवभागातील १२ गावाींपक
ै ी ११ गावाींचे सींयक्
ु त मोिणी
नकािे िाप्त झालेले आहे त.
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महानगरपाशलकेस

िाप्त

झालेल्या

सींयक्
ु त

मोिणी

नकािाींच्या

अनर्
ीं ाने भस
ीं ादनाची कायकवाही सरू
ु ग
ू प
ु आहे असे महानगरपाशलकेने कळप्रवले
आहे .

(४) िश्न उद्भवत नाही.

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

मुांबइा महानगरपाभलिा प्रसुतीगह
ृ े चालिण्यािरीता गोरगरीब
रूग्णाांिडून दप्ु पट शुल्ि आिारीत असल्याबाबत

(४७)

*

४१८०३ श्री.प्रसाद लाड : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा

खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मब
ुीं इक महानगरपाशलकेने िसत
ु ीगह
ु कामयये
ृ े चालप्रवण्याकरीता नाममात्र िल्
भख
ू ींड हदलेल्या काही सामाख्िक सींस्थाींमाफकत गोरगरीब रूग्णाींकडून दाम
दप्ु प् िल्
ु क वसल
ू करून गैरदयवहार करण्यात येत असल्याचे ननदिकनास
आले आहे, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

दे वनार

येथील

३०००.६८

चौ.मी.

क्षेत्रफळाची

िागा

एम.बी.बारवाशलया फाऊींडेिन हया सींस्थेला सन २००६ मयये िसत
ु ीगह
ृ ासाठी

दे ण्यात आली असन
ू सध
ु ाररत सावकिननक खािगी िोत्साहन धोरणाींतगकत सदर
सींस्थेस

िासनामाफकत

अनतररक्त

आरोग्य

प्रवर्यक

सेवा-सप्रु वधा

परु प्रवण्याकरीता परवानगी दे ण्यात आली आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, मळ
उद्देिापासन
ु
ू फारकत घेवन
ू सदर सींस्थेमाफकत गरीब
िनतेकडून भरमसाठ िल्
ु क आकारले िात असल्याचे ननदिकनास आले आहे,
हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उक्त िकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत
काय आढळून आले व त्यानर्
ीं ाने एम.बी.बारवाशलयावर फाऊींडेिन कोणती
ु ग
कारवाइक केली वा करण्यात येत आहे,

(५) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री.दे िेंद्र

फडणिीस

चालप्रवण्याकरीता

:

भख
ू ींड

(१)

बह
ुीं ई
ृ न्मब

दे ण्यात

येत

महानगरपाशलकेमाफकत
नाहीत.

तथाप्रप,

िसत
ु ीगह
ृ े

समायोख्ित

आरक्षणाींतगकत महानगरपाशलकेस िाप्त झालेल्या िागा “सावकिननक खािगी

सहभाग िोत्साहन” धोरणाींतगकत १३ सींस्थाींना िसत
ु ीगह
ृ चालप्रवण्यासाठी
दे ण्यात आल्या आहे त ही वस्तख्ु स्थती आहे .
सींस्था

व

महानगरपाशलका

याींच्यातील

करारानस
ु ार,

सींस्थेमाफकत

ककमान २५ ्क्के रुग्णाींना (महानगरपाशलकेने सींदभीत केलेले तसेच आणण

प्रपवळी व केिरी शिधापबत्रकाधारक) महानगरपाशलकेच्या दरात िसत
ु ीसेवा
परु प्रवणे बींधनकारक आहे .

(२) दे वनार येथील ३०००.६८ चौ.मी. िागा मे. एम.बी.बारवालीया फाऊींडेिन

या सींस्थेला सन २००६ मयये िसत
ु ीगह
ृ चालप्रवण्यासाठी ३० वर्ाककरीता
दे ण्यात आली आहे ही वस्तख्ु स्थती आहे .

सन २०१७ च्या सध
ु ाररत सावकिननक खािगी सहभाग िोत्साहन

धोरणाींतगकत

परु प्रवण्याच्या

सदर

सींस्थेने

अनर्
ीं ाने
ु ग

अनतररक्त

महानगरपाशलकेस

आरोग्य
अिक

प्रवर्यक

केला

सेवा-सप्रु वधा

असन
ू

अद्याप

अनतररक्त आरोग्य प्रवर्यक सेवा-सप्रु वधा परु प्रवण्याकरीता परवानगी दे ण्यात
आलेली नाही.

तसेच

मे.एम.बी.बारवालीया

फाऊींडेिनमाफकत

िसत
ु ीगह
ृ ादयनतररक्त

अन्य सेवा-सप्रु वधा परु प्रवण्यात येत नसल्याचे बह
ुीं ई महानगरपाशलकेने
ृ न्मब
कळप्रवले आहे .

(३), (४) व (५) सदर सींस्था व महानगरपाशलका याींच्यातील करारानस
ु ार,

सींस्थेमाफकत ककमान २५ ्क्के रुग्णाींना म्हणिे महानगरपाशलका सींदभीत
आणण प्रपवळी व केिरी शिधापबत्रकाधारक रुग्णाींना महानगरपाशलकेच्या दरात
िसत
ु ीसेवा परु प्रवल्या िात आहे त.

-----------------
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मुांबई महापाभलिेच्या नायर रुग्णालयातील िैद्यिीय अधधिाऱ्याांची
पोषणयुक्त न्द्याहारी योजना सुरु िरण्याबाबत

(४८)

*

४२१०१ श्री.विजय ऊफा भाई धगरिर, श्री.रामननिास भसांह, श्री.नागोराि

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

(१) मब
ुीं ई महानगरपाशलकेच्या नायर रुग्णालयामधील ननवासी वैद्यकीय

अचधकाऱ्याींची पोर्णयक्
ु त न्याहारी योिना गत वर्कभरापासन
ू बींद असल्याचे
माहे एप्रिल, २०१८ मयये वा त्यादरम्यान ननदिकनास आले आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, सदर योिना

पन्
ु हा कायाकख्न्वत करण्यासाठी ई-ननप्रवदा

मागप्रवल्या असता त्याला ठे केदाराींचा अल्प िनतसाद शमळाला असन
ू न्याहारी

सींबध
ीं ी असलेल्या ननप्रवदे च्या अ्ी व िती तसेच सययाच्या वाढलेल्या दराींमळ
ु े
ठे केदार ननप्रवदा िकक्रयेत भाग घेत नसल्याचे ननदिकनास आले आहे , हे खरे
आहे काय,

(३) असल्यास, सदर योिनेच्या सींदभाकतील िाचक अ्ी व िती शिचथल

करून सदर योिना कायाकख्न्वत करण्यासाठी िासनाने महापाशलकेला ननदे ि
दे ण्याबाबत कोणती कायकवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.दे िेंद्र

फडणिीस

:

(१)

बह
ुीं ई
ृ न्मब

महानगरपाशलकेच्या

नायर

रुग्णालयामधील ननवासी वैद्यकीय अचधकाऱ्याींकरीता असलेली “पोर्णयक्
ु त

न्याहारी योिना” माहे ऑक््ोबर, २०१७ ते एप्रिल, २०१८ या कालावधीत
ठे केदाराकडून ताींबत्रक बाबीींची पत
क ा न झाल्यामळ
ु त
ु े बींद होती.

(२) सदर योिना कायाकख्न्वत करण्यासाठी महानगरपाशलकेमाफकत मागप्रवण्यात
आलेल्या ई-ननप्रवदाींना िनतसाद शमळाला नाही ही वस्तख्ु स्थती आहे .

(३) व (४) सदर योिना कायाकख्न्वत राहण्यासाठी सद्य:ख्स्थतीत नायर
रुग्णालयातील

उपहारगह
ृ ास

सेवा

परु प्रवणाऱ्या

कींत्रा्दाराकडून

ननवासी

वैद्यकीय अचधकाऱ्याींकरीता “पोर्णयक्
ु त न्याहारी योिना” अींतगकत हदनाींक
२३/०४/२०१८ पासन
ू न्याहरीचा परु वठा करण्यात येतो.
-----------------
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नारपोली स्टे शनच्या हद्दीतील गोडािून पररसरामध्ये
ज्िलनशील पदाथाांची साठिणूि िेल्याबाबत

(४९)

*

४२०४३ प्रा.जोगेन्द्द्र ििाडे : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३८१०८ ला ददनाांि

२८ फेब्रि
ु ारी, २०१८ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभाात सन्माननीय मख्
ु यमां्ी
पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) ठाणे पोलीस आयक्
ु तालय अींतगकत पररमींडळ-२ च्या नारपोली स््े िनच्या

हद्दीतील गोडावन
ू पररसरामयये ज्वलनिील पदाथांची साठवणूक करणाऱ्या

गोडावन
ू ची माहहती िाप्त करण्याबाबत तसेच त्याींचे सवेक्षण करुन कारवाई
करण्याबाबतच्या सच
ू ना िॉईं् चचफ कन्रोलर, एक्सप्लोशसदह, नवी मब
ुीं ई
याींना माहे फेब्रव
ु ारी, २०१८ मयये वा त्यादरम्यान दे ण्यात आले आहे , हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, िॉईं् चचफ कन्रोलर, नवी मब
ुीं ई याींनी अद्यापपावेतो
कोणकोणत्या गोडावन
ू वर कोणत्या िकारची कारवाई केली वा करण्यात येत
आहे,

(३) तसेच उक्त िकरणी िासनाने चौकिी करुन हदरीं गाई करणाऱ्या अचधकारी
व कमकचाऱ्याींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.दे िेंद्र फडणिीस : (१) व (२) माहे फेब्रव
ु ारी, २०१८ चे पव
ु ी बेकायदे िीर
ज्वलनिील पदाथांची साठवणूक करणाऱ्या गोडावन
ू ची माहहती िाप्त करुन
सवेक्षणअींती कारवाई करण्याबाबतच्या सच
ू ना िॉईं् चचफ एक्सप्लोसीदह

प्रवभाग, नवी मब
ुीं ई याींना नारपोली पोलीस स््े िनकडून हदनाींक ०८/०१/२०१८
रोिीचे पत्रान्वये कळप्रवण्यात आले आहे .

रासायननक भींडारे हे त्याींच्या कायकक्षत्र
े ात येत नाही असे िॉईं् चचफ

एक्सप्लोसीदह प्रवभाग, नवी मब
ुीं ई याींनी वररषठ पोलीस ननरीक्षक, नारपोली
पोलीस स््े िन, शभवींडी याींना कळप्रवले आहे .

तथाप्रप, ज्वलनिील पदाथाकची साठवणक
ू करणाऱ्या गोडावन
ू चे सवेक्षण

करुन नारपोली पोलीस स््े िनकडून सन २०१६, २०१७ व २०१८ मयये एकूण
४ वेगवेगळे गन्
ु हे नोंद केलेले असन
ू सदरचे सवक गन्
ु हे न्यायिप्रवषठ आहे त.
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तसेच महसल
ू प्रवभागाने हदनाींक २७/०७/२०१७ रोिी अिा िकारच्या

एकूण १५ गोडावन
ू धारकाींप्रवरुयद फौिदारी िकक्रया दीं ड सींहहता कलम १३३
िमाणे कारवाई केलेली आहे.

(३) व (४) िश्न उद्भवत नाही.

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

खोणी (ता.िल्याण, जज.ठाणे) गािात अनधधिृत
स्फोटिाांचा साठा जप्त िेल्याबाबत

(५०)

*

४१७११ श्री.नरें द्र पाटील, श्री.हे मत
ां
टिले, श्री.किरण पािसिर,

अॅड.राहुल नािेिर, श्री.आनांद ठािूर, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.अमरभसांह पांडडत :
सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) खोणी (ता.कल्याण, ख्ि.ठाणे) गावात अनचधकृत स्फो्काींचा साठा हदनाींक
१५ एप्रिल, २०१८ रोिी वा त्यासम
ु ारास पोशलसाींनी िप्त केल्याचे ननदिकनास
आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त िकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत
काय आढळून आले व त्यानर्
ीं ाने ककती िणाींना अ्क करण्यात आली वा
ु ग
येत आहे,

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

सदर िकरणी मानपाडा पोलीस ठाणे येथे गरु नीं. ३४/२०१८ भादीं प्रवक.

२८६, ३४ सह भारतीय स्फो्क पदाथांचा अचधननयम १९०८ मधील कलम ५

व ६ िमाणे हदनाींक १५/०४/२०१८ रोिी गन्
ु हा दाखल झाला आहे . सदर

गन्
ु ्यात १९९ नग ख्िले्ीन, १०० डड्ोने्र हस्तगत करण्यात आले आहे .
या गन्
ु ्यात एकूण ३ आरोपीींना अ्क झाली असन
ू नतन्ही आरोपी सयया
न्यायालयीन कोठडीत आहे . गन्
ु ्याचा पढ
ु ील तपास सरु
ु आहे .
(३) िश्न उद्भवत नाही.

-----------------
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मुांबई महानगरपाभलिेच्या िॉडाात दवु षत बफा आढळून आल्याबाबत
(५१)

*

४२१९४ आकिा.अनांत गाडगीळ, श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपसे,

श्री.अशोि ऊफा भाई जगताप, श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.सभ
ु ाष झाांबड,

श्री.आनांदराि पाटील, श्रीमती हुस्नबानू खभलफे, श्री.विजय ऊफा भाई धगरिर,
श्री.रामननिास भसांह, श्रीमती जस्मता िाघ, श्री.नागोराि गाणार, श्री.जनादा न
चाांदरू िर : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मब
ुीं ई महानगरपाशलकेच्या २४ वॉडाकत बफाकमयये कॉलीफॉम दप्रु र्तपणा ९८

्क्के तर ८६ ्क्के नमन
ु े कोलायक्
ु त असल्याचे आढळून आले असन
ू सरबत

प्रवक्रेते, हॉ्े लमयये शमळणारी सरबते, बफाकचे गोळे येथे दप्रु र्त बफक मोठ्या
िमाणात वापरला िात असल्याने सदर बफाकचे पाणी प्रपणे आरोग्यासाठी
घातक ठरू िकत असल्याचे पाशलकेच्या आरोग्य प्रवभागाने केलेल्या पाहणीत

तसेच अन्न व और्ध ििासन प्रवभागाच्या तपासण्याींमधून हदनाींक १२ एप्रिल,
२०१८ रोिी वा त्यासम
ु ारास ननदिकनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, मब
ुीं ईत गत महहन्याभरात काप्रवळीच्या रुग्णाींच्या सींययेत वाढ
झाली असन
ू बफाकसाठी वापरले िाणारे पाणी तसेच तयार झालेल्या बफाकची

हाताळणी, बफक ठे वण्यासाठी वापरली िाणारी अस्वच्छ िागा आहद कारणामळ
ु े
बफक दप्रू र्त होत असन
ू काप्रवळ आिाराींचा फैलाव वाढत आहे , हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, िासनाने खादय बफक रीं गहहन आणण अखादय बफक ननळया

रीं गामयये उत्पाहदत करण्याबाबतची अचधसच
ू ना हदनाींक ३१ माचक रोिी काढली
असन
ू सदर अचधसच
ू नेची अींमलबिावणी करुन आतापयंत ककती दप्रु र्त बफक

प्रवक्रेत्याींवर िासनामाफकत कारवाई करण्यात आली वा येत आहे तसेच दप्रु र्त

बफक परु वठा रोखण्यासाठी कोणत्या उपाययोिना करण्यात आल्या वा येत
आहे,

(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.दे िेंद्र फडणिीस : (१) बह
ींु ई महानगरपाशलकेच्या आरोग्य प्रवभागाने
ृ न्मब

हदनाींक १२ एप्रिल, २०१८ रोिी केलेल्या पाहणीमयये बफाकच्या नमन्
ू यात दप्रू र्त
बफक आढळून आला आहे .
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(२) बह
ुीं ई महानगरपाशलकेच्या रुग्णालयाींमयये माहे एप्रिल व मे, २०१८
ृ न्मब
मयये अनक्र
ु मे १०० व ७५ कावीळ रुग्ण आढळून आले आहे त.

(३) माहे एप्रिल व मे, २०१८ या कालावधीत मब
ुीं ई िहर व उपनगर पररसरात
दप्रू र्त

बफक

आढळलेल्या

आस्थापनाींवर

बह
ींु ई
ृ न्मब

खालीलिमाणे कारवाई करण्यात आली आहे :-

महानगरपाशलकेमाफकत

•

३९० आस्थापनाींना ननररक्षण अहवाल (आय.आर.) दे ण्यात आले

•

९० आस्थापनाींवर मब
ुीं ई महानगरपाशलका अचधननयम, १८८८ च्या

आहे त.

कलम ३९४ अन्वये न्यायालयीन ख्ले दाखल करण्यात आले आहे त.

•

६ बफक उत्पादक आस्थापनाींवर मब
ुीं ई महानगरपाशलका अचधननयम,

१८८८ च्या कलम ३९४ अन्वये न्यायालयीन ख्ले दाखल करण्यात
आले आहे त.

•

७४,५२९ ककलो बफक नष् करण्यात आला आहे .

•

मब
ुीं ईतील

बफक

उत्पादक

तसेच

खाद्यपदाथांसाठी

बफाकचा

करणाऱ्या आस्थापना ननररक्षणाखाली ठे वण्यात आल्या आहे त.

(४) िश्न उद्भवत नाही.

वापर

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

गोग्रासिाडी, डोंबबिली (जज.ठाणे) येथील बबल्िदल इमारतीतील
िुटुांबबयाांना घरे दे ण्याबाबत
(५२)

*

४३१९७ श्री.रविांद्र फाटि : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :-

(१) डोंबबवली (ख्ि.ठाणे) येथील गोग्रासवाडी भागातील नामदे व पा्ील मधील
बबल्वदल

इमारतीला

तडा

गेल्याकारणास्तव

महापाशलकने

४८

कु्ुींबाींना

तातडीने घराबाहे र काढून इमारत िमीनदोस्त करुन पावणेचार वर्े उल्ूनही
अदयाप इमारतीतील ४८ कु्ुींबबयाींना न्याय शमळालेला नाही, हे खरे आहे
काय,
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(२) असल्यास, पावणेचार वर्े होवन
ू ही न्याय न शमळाल्याने ४८ कु्ुींबबये
अदयापी बेघर आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय, त्यात काय
आढळून

आले

व

तद्नस
ु ार

उपरोक्त

४८

कु्ुींबबयाींना

दे ण्याच्याष्ष्ीने काय कायकवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

िासनाने

न्याय

(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.दे िेंद्र फडणिीस : (१), (२) व (३) डोंबबवली पख्श्चम गोग्रासवाडी येथील

बबल्वदल इमारतीमधील तळमिल्यातील फ्लॅ ्मधील एका कॉलमला तडे
गेल्यामळ
ु े इमारतीची ख्स्थती अनतधोकादायक झाल्याने, इमारत मालक याींनी
सदरहू इमारत महानगरपाशलकेच्या दे खरे खीखाली व स्थाननक पोशलसाींच्या
सरु क्षेने पण
क णे िशमनदोस्त केलेली आहे .
ू प
महानगरपाशलकेने या इमारतीमधील रहहवाश्याींना महानगरपाशलकेच्या

पाींडूरीं गवाडी येथील रात्रननवारा केंद्रात तात्परु ती राहण्याची दयवस्था केलेली
होती.

तद्नींतर त्यामधील बरे चसे रहहवािी त्याींच्या सोयीनस
ु ार स्वत:हून
अन्य िागी स्थलाींतरीत झालेले आहे त.
(४) िश्न उद्भवत नाही.

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

राज्यातील मुख्य शहरात “गेम किांग इांडडया” नािाने
ऑनलाईन सट्टा सुरु असल्याबाबत

(५३)

*

४१२५० श्री.धनांजय मड
ुां ,े श्री.सनु नल तटिरे , श्री.अमरभसांह पांडडत,

श्री.सनतश चव्हाण, श्री.किरण पािसिर : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३७६६४ ला
ददनाांि २१ माचा, २०१८ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभाात सन्माननीय
मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यातील मय
ु य िहरात “गेम ककीं ग इींडडया” नावाने कोणतीही परवानगी
न

घेता

ऑनलाईन

सट्टा

चालवन
ू

िासनाची

व

नागररकाींची

दररोि

कोट्यवधीची फसवणूक करण्यात येत असल्याची बाब नक
ु तीच ननदिकनास
आली आहे, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, उक्त सवक िकार पोलीस यींत्रणेला तसेच सायबर िाखेला
पण
क णे माहहती असतानासय
ू प
ु दा त्याींच्याकडून कोणतीही कारवाई करण्यात
आलेली नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर सट्टा चालवणारा चौरशसया नावाची दयक्ती िनतेची ल्
ु
करीत

असन
ू

त्यास

अ्क

करुन

त्याची

सक्षम

यींत्रणेमाफकत

चौकिी

करण्याबाबत व बेकायदे िीरपणे सरु
ु असलेल्या ऑनलाईन सट्टय
् ास मदत
करणाऱ्या पोलीस यींत्रणेप्रवरुयद कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.दे िेंद्र फडणिीस : (१) राज्यात मब
ुीं ई वगळता इतर िहरात गेम ककीं ग

इींडडया या नावाने कोणतीही परवानगी न घेता ऑनलाईन सट्टा चालवन
ू
िासनाची व नागररकाींची दररोि को्यवधीची फसवणूक करण्यात येत
असल्याची बाब उघडकीस आलेली नाही. तथाप्रप, गेम ककीं ग इींडडया या नावाने
ऑनलाईन

सट्टय
ुीं ई
् ाबाबत बहृ न्मब

पोलीस आयक्
ु तालयाच्या

कायकक्षेत्रातील

प्रवप्रवध पोलीस ठाण्याींमयये एकूण ११ गन्
ु हे नोंदप्रवण्यात आलेले आहे त.
(२) हे खरे नाही.

(३) अचल ककीं वा आचल ककीं वा अींचल चौराशसया हा आरोपी ककीं वा “गेम ककीं ग
इींडडया” या माफकत चालप्रवण्यात येणाऱ्या ऑनलाईन सट्टयाप्रवरुयद बह
ुीं ई
ृ न्मब
पोलीस

आयक्
ु तालयाच्या

अचधपत्याखालील

प्रवप्रवध

पोलीस

ठाण्याींकडून

वेळोवेळी कारवाई करण्यात आली असन
ू , त्यास पोलीस यींत्रणाींकडून मदत
केल्याचे वा करण्यात येत असल्याचे अद्याप ननषपन्न झालेले नाही.
(४) िश्न उद्भवत नाही.

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

राधेिृष्ट्ण पािा हौभसांग सोसायटी, वपसिली (ता.िल्याण, जज.ठाणे)

येथील नागररिाांिडून िसूल िरण्यात आलेला िर रद्द िरण्याबाबत
(५४)

*

४३७१० श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.अशोि ऊफा भाई जगताप, श्री.शरद

रणवपसे, श्री.सांजय दत्त : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा
करतील काय :-
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(१) प्रपसवली (ता.कल्याण पव
ू ,क ख्ि.ठाणे) येथील राधेकृषण पाकक हौशसींग

सोसाय्ी व गावातील नागररकाींना एम.आय.डी.सी. माफकत पाणीपरु वठा केला
िात असन
महानगरपाशलकेमाफकत वीि, पाणी, रस्ते यापैकी कोणत्याही
ू
सोयी-सप्रु वधा

परु प्रवण्यात

आल्या

नसताींनाही

कल्याण-डोंबबवली

महानगरपाशलकेमाफकत सदर रहहवाश्याींकडून वास्तदय कर वसल
ू करण्यात येत
असल्याचे माहे मे, २०१८ मयये वा त्यादरम्यान ननदिकनास आले आहे , हे खरे
आहे काय,
(२)

असल्यास,

उपरोक्त

िकरणी

प्रपसवली

गावातील

नागररकाींमयये

असींतोर्ाची भावना ननमाकण झाली असन
ू महानगरपाशलकेने सदर कर रद्द

करुन आकारण्यात आलेली रक्कम नागररकाींना परत दे ण्याबाबत आयक्
ु त,

कल्याण-डोंबबवली महानगरपाशलका याींच्याकडे माहे मे, २०१८ मयये वा
त्यादरम्यान तक्रारी केल्या आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त िकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत
काय आढळून आले व चौकिीच्या अनर्
ीं ाने कोणती कायकवाही केली वा
ु ग
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.दे िेंद्र फडणिीस : (१) प्रपसवली गावातील राधेकृषण पाकक सोसाय्ीकरीता
महाराषर

औद्योचगक

प्रवकास

महामींडळाकडून

पाणी

घेऊन

महानगरपाशलकेमाफकत पाणीपरु वठा केला िातो तर वीि परु वठा महाराषर
राज्य वीि कींपनीकडून केला िातो.

या गावातील रस्ते महापाशलकेमाफकत प्रवकशसत करण्यात येत आहे त.

२७ गावाींमधील प्रपसवली गाींव हे हदनाींक ०१ िून, २०१५ पासन
ू

महानगरपाशलकेमयये

समाप्रवष्

झाल्याने

तेथील

कर

वसल
ु ी

महाराषर

महानगरपाशलका अचधननयमातील तरतद
ू ीनस
ु ार करण्यात येत,े ही वस्तख्ु स्थती
आहे .

(२) याबाबत आयक्
ु त, कल्याण-डोंबबवली महानगरपाशलका याींच्याकडे तेथील
नागररक व लोकिनतननधीींनी तक्रारी केल्या आहे त, हे खरे आहे .
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(३) २७ गावाींची कर आकारणी कमी करण्याबाबत हदनाींक १९/०४/२०१८ रोिी
महानगरपाशलका सवकसाधारणसभेने महानगरपाशलकेकडून आकारण्यात येणाऱ्या

सवक कराींच्या २०% िमाणे कर आकारणी करून दरू
ु स्तीची बबले ननगकशमत
करण्याबाबत ठराव क्र.१२ पारीत केलेला आहे .

तथाप्रप, सदर ठराव महाराषर महानगरपाशलका अचधननयमातील कलम

१२९ अ मधील तरतद
ू ीच्या प्रवसींगत असल्याने त्याची अींमलबिावणी करण्यात
आलेली नाही.

सदर ठराव प्रवखींडनासाठी हदनाींक १९/०६/२०१८ रोिी िासनास िाप्त

झाला असन
ू त्यावर पढ
ु ील ननयमोचचत कायकवाही सरू
ु आहे .
(४) िश्न उद्भवत नाही.

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

राज्यात शहरी ि ग्रामीण भागात बेिायदे शीरररत्या
हुक्िा पालार सुरू असल्याबाबत
(५५)

*

४१९८८ प्रा.अननल सोले, श्री.नागोराि गाणार, श्री.धगरीशचांद्र व्यास,

श्री.अमररशभाई

पटे ल,

श्री.सांजय

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

दत्त :

सन्माननीय

मख्
ु यमां्ी

पढ
ु ील

(१) राज्यात िहरी व ग्रामीण भागात बेकायदे िीरररत्या हुक्का पालकर सरू
ु
असल्याचे ननदिकनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर हुक्का पालकरमळ
ु े यव
ु ा वगक दयसनाचधन होत असल्याने
स्थाननक लोकिनतननधी वारीं वार मागणी करुनही ििासन याकडे दल
क करीता
ु क्ष
असल्याचे ननदिकनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त िकरणी िासनाने चौकिी करुन कोणती कारवाई

केली वा करण्यात येत आहे तसेच सदर हुक्का पालकर कायमस्वरूपी बींद
करण्याकरीता कोणती उपाययोिना केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री.दे िेंद्र फडणिीस : (१) होय.

(२) व (३) अवैद्य हुक्का पालकरवर कोट्पा (शसगारे ् आणण इतर तींबाखू
उत्पादने (िाहहरातीस िनतबींध आणण दयापार व वाणणज्य दयवहार आणण
उत्पादन,

परु वठा

कायदयानस
ु ार

व

कारवाई

प्रवतरण

करण्यात

याींचे

प्रवननयमन)

आलेली

आहे .

अचधननयम,

२००३)

हुक्का पालकरवर बींदी
आणण्यासाठी शसगारे ् आणण इतर तींबाखू उत्पादने (िाहहरातीस िनतबींध
आणण व दयापार प्रवतरण याींचे प्रवननयमन) (महाराषर सध
ु ारणा) प्रवधेयक,
२०१८

या

प्रवधेयकास

प्रवधीमींडळाची

मान्यता

घेण्यात

आली

असन
ू ,

प्रवधानमींडळाच्या सींमतीनींतर प्रवधी व न्याय प्रवभागाच्या हदनाींक ०६/०४/२०१८
च्या पत्रान्वये सदर प्रवधेयकास मा.राषरपती महोदयाींची मान्यता शमळण्याच्या

अनर्
ीं ाने पढ
ु ग
ु ील कायकवाही करण्याबाबत मा.राज्यपाल महोदयाींच्या सचचवाींना

प्रवनींती करण्यात आली आहे . मा.राषरपती महोदयाींची मान्यता शमळाल्यानींतर
सदर प्रवधेयकानस
ु ार राज्यात हुक्का पालकरवर कायमस्वरुपी बींदी येईल.
(४) िश्न उद्भवत नाही.
-----------------

राज्य शासनाच्या सेिेत असलेल्या ि सेिाननित्ृ त झालेल्या िररष्ट्ठ
पदािरील अधधिाऱ्याांिडील ननिासस्थाने ताब्यात घेण्याबाबत

(५६)

*

४३६५६ श्री.विक्रम िाळे : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :(१)

राज्य ििासनात कायकरत असलेल्या सनदी अचधकारी

(आयएएस,

आयपीएस) याींना िासनाने मब
ुीं ई िहर आणण उपनगराींमयये सवलतीच्या
दरात उपलब्ध करुन हदलेल्या भख
ू ींडावर स्वत:च्या मालकीची ननवासस्थाने

असन
ू ही ककीं वा सेवाननवत्ृ त होवन
ू दे खील िासकीय ननवासस्थानाचा लाभ घेत
असन
ू सवलतीच्या दराने भाडेतत्वावर ननवासस्थान ताब्यात ठे वले असल्याचे
ननदिकनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उपरोक्त िकरणी िासनामाफकत चौकिी करण्यात आली आहे

काय, चौकिीत काय आढळून आले व त्यानर्
ीं ाने सदर अचधकाऱ्याींकडील
ु ग
ननवासस्थाने ताब्यात घेण्याच्याष्ष्ीने कोणती कायकवाही केली वा करण्यात
येत आहे,

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

(२) िासनाच्या धोरणानस
ु ार कायकवाही करण्यात येत असल्याने चौकिीचा
िश्न उद्भवत नाही.

(३) िश्न उद्भवत नाही.
-----------------

मांब
ु ईतील भाऊचा धक्िा ते माांडिा येथे िेंद्र शासनाच्या सागरमाला
प्रिल्पाांतगात सागरी मागे रो-रो सेिा सरु
ु िरण्याबाबत

(५७)

*

४२४६५ श्रीमती हुस्नबानू खभलफे, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊफा

भाई जगताप, श्री.सांजय दत्त, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.आनांदराि पाटील,
डॉ.सध
ु ीर

ताांब,े

श्री.सभ
ु ाष

झाांबड,

श्री.अमरनाथ

मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

राजरू िर :

सन्माननीय

(१) मब
ुीं ईतील भाऊचा धक्का ते अशलबाग तालक्
ु यातील माींडवा येथे केंद्र
िासनाच्या सागरमाला िकल्पाींतगकत सागरी मागे रो-रो सेवा सरु
ु करण्यात
येणार आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त रा-रो सेवेकरीता माींडवा येथे ्शमकनल बाींधण्याच्या

कामाची सद्यिःख्स्थती काय आहे , याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय
व त्यानर्
ीं ाने कोणती कायकवाही केली वा करण्यात येत आहे तसेच सदर
ु ग
काम ककती कालावधीत पण
ू क होणे अपेक्षक्षत आहे,
(३) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.दे िेंद्र फडणिीस : (१) व (२) माींडवा ता.अशलबाग, ख्ि.रायगड येथील रो-रो

िेट्टी व ब्रेक वॉ्र बाींधणे या कामास रुपये १३५.२९ को्ी इतक्या रकमेस
ििासककय मान्यता िदान करण्यात आली आहे .

सदर कामाची ननप्रवदा िककया पण
ू क करुन कामाचे कायाकदेि हदनाींक

१५/०७/२०१६ रोिी दे ण्यात आले असन
ू , कामाची मद
ु त हदनाींक १४/०७/२०१८
पयंत आहे . सद्य:ख्स्थतीत ला्रोधक शभींत रो-रो िेट्टी, िवासी ्शमकनल
इमारत व तत्सम सप्रु वधाींचे काम भौनतकष्षट्या पण
ू क झाले आहे .
(३) िश्न उद्भवत नाही.

-----------------
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नागपूर शहरात प्लाजस्टि िचरा नष्ट्ट िरण्यासाठी
यां्णा उपलब्ध िरुन दे ण्याबाबत

(५८)

*

४३३८६ श्री.प्रिाश गजभभये : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :-

(१) राज्य िासनाने प्लाख्स््क बींदी केली असली तरी नागपरू िहरात दररोि

ननघणाऱ्या १२०० ्न कचऱ्यापैकी १२ ते १५ ्क्के म्हणिे १५० मेहरक ्न
कचरा हा प्लाख्स््कचा असल्यामळ
ु े पारीं पाररक िलस्त्रोत नष् होण्याच्या

मागाकवर असन
ू िहरातील नाले, भशू मगत ग्ारे प्लाख्स््कमळ
ु े बींद होवन
ू

पयाकवरणावरही त्याचा प्रवपररत पररणाम होत असन
ू नागपरू िहरात प्लाख्स््क
नष् करण्यासाठी यींत्रणाच उपलब्ध नसल्याचे ननदिकनास आले आहे , हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, नागपरू िहरात गोळा होणारा कचरा भाींडव
े ाडीत साठप्रवण्यात
येत असन
ू महानगरपाशलकेने कचऱ्यावर िकक्रया करण्यासाठी ८०० मेहरक ्न

कचऱ्यावर िकक्रया करण्याचे ्ागे् ठे वलेल्या हिर नावाच्या कींपनीला ननयक्
ु त
केले होते, परीं तु सन २०१२ मयये सदर प्लाीं्मयये आग लागन
ू तो बींद
पडल्यामळ
ु े

भाींडव
े ाडीत

सवकत्र

कचऱ्याचे

हढगारे

साचन
ू

दग
ं ी
ु ध

पसरत

असल्यामळ
ु े िनतेचे आरोग्यही धोक्यात आलेले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, िासनाने प्लाख्स््क बींदीच्या नावावर ५० मायक्रॉनपेक्षा कमी
िाडीच्या प्लाख्स््क बॅगच्या प्रवक्रीवर बींदी घातली असन
ू ही कुठलीच सींस्था

प्लाख्स््क बींदीला गाींभीयाकने घेत नसल्याने माके्मयये सराकस प्लाख्स््कची
खरे दी-प्रवक्री सरू
ु असल्याचेही ननदिकनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उक्त िकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत
काय आढळून आले व त्यानर्
ीं ाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत
ु ग
आहे,

(५) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री.दे िेंद्र फडणिीस : (१) नागपरू िहरातन
ू दररोि ११०० ते १२०० मे.्.
घनकचऱ्याची ननशमकती होते. त्यापैकी सयया २०० ्न शमश्र (प्लास््ीक

शमश्रीत) कचऱ्याचे प्रवलगीकरण करुन त्यातन
कींम्पोस्् व आरडीएफची
ू
ननशमकती

करण्यात

येत

आहे .

ऑपरे ्रद्वारे

सदरचे

कींम्पोस््

राषरीय

केशमकल्स आणण फह्क लायझर कींपनीला आणण आरडीएफ नागपरू पररसरातील
प्रवप्रवध उद्योगाींना त्याींचे बॉयलरसाठी इींधन म्हणून प्रवक्री केले िाते.

ननदवळ प्लॅ ख्स््कवर िकक्रयेची महानगरपाशलकेकडे सयया दयवस्था

नसली तरीही िमा झालेल्या कचऱ्याची सींपण
क णे प्रवल्हे वा् लावण्यासाठी
ू प

बायोमायननींग िकल्पाददारे , प्लॅ स््ीक व आरडीएफ वेगळे करुन हे इींधन

चींद्रपरू येथील शसमें ् िकल्पाला दे ण्यासाठी मे.णझग्मा ग्लोबल एनदहायरल
सोल्यि
ू न िा.शल. या एिन्सीची ननवड करण्यात आलेली आहे .

(२) हीं िर कींपनीच्या प्लान््ला आग लागन
ू तो काही काळ बींद होता हे खरे

आहे . मात्र साठलेल्या कचऱ्यावर ननयशमत फवारणी केली िाते, त्यामळ
ु े डेपो
लगतच्या परीसरात दग
ं ी नसते, असे नागपरू महानगरपाशलकेने कळप्रवले
ु ध
आहे .

तसेच दररोि ननमाकण होणाऱ्या कचऱ्यापैकी ८०० मे.्. कचऱ्यापासन
ू

वीिननशमकती करण्याचे कामासाठी ननयशमत ननप्रवदा िकक्रयेद्वारे एिन्सीची
ननवड

करण्यात

आली

असन
ू ,

एिन्सीसोबत

(Concession Agreement) करण्यात आला आहे .
सदर

िकल्प

नोदहें बर,

२०१९

पयंत

पण
ू क

करण्याकरीता महानगरपाशलकेने ननयोिन केले आहे .

सवलत

करारनामा

क्षमतेने

कायाकख्न्वत

(३), (४) व (५) महाराषर िासनाने घेतलेल्या प्लास््ीक बींदीच्या ननणकयाची

यिस्वीपणे अींमलबिावणी करण्यासाठी महानगरपाशलकास्तरावर पण
ू क क्षमतेने
कायकवाही सरु
ु आहे .
यासींदभाकत

करण्यात

आलेल्या

कायकवाहीमयये

बींदी

असलेल्या

प्लॅ स््ीकचा वापर थाींबप्रवण्याच्याष्ष्ीने, महानगरपाशलकेने १२० कमकचारी या
मोहहमेसाठी ननयक्
ु त केले आहे त.
आतापयंत

महानगरपाशलकेमाफकत

१७९

िकरणात

२७५७

ककलो

प्लास््ीक िप्त करण्यात आले असन
ू , यापो्ी रुपये ८.३० लक्ष इतका दीं ड
वसल
ू केलेला आहे .

-----------------
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मुांबई महानगरपाभलिेच्या शाळाांमध्ये आठिीचा िगा नसल्याने
सुमारे एि लाख विद्यार्थयाांनी शाळा सोडल्याबाबत

(५९)

*

४३०६१ श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अननल सोले, श्री.धगरीशचांद्र व्यास,

श्री.प्रविण दरे िर : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील
काय :-

(१) मब
ींु ई महानगरपाशलकेच्या बहुताींि िाळामयये आठवीचा वगक नसल्याने
सम
ु ारे एक लाख प्रवद्यार्थयांनी िाळा सोडल्याचे माहहतीच्या अचधकाराींतगकत
दे ण्यात आलेल्या माहहतीच्या आधारे माहे एप्रिल, २०१८ च्या पहहल्या
आठवड्यात ननदिकनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, ६ ते १४ वयोग्ातील ित्येक मल
ु ाला आठवीपयंत मोफत

शिक्षण अननवायक असतानाही महानगरपाशलकेच्या हिारो िाळे त आठवीचे वगक
नसल्याचे कारण काय आहे, याबाबत िासनाने चौकिी करुन कोणती
कायकवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.दे िेंद्र फडणिीस : (१) व (२) िैक्षणणक वर्क २०१७-१८ मयये बह
ींु ई
ृ न्मब

महानगरपाशलकेच्या १ ली ते ७ वी पयंतच्या ३६३ िाळा होत्या. त्यापैकी
िैक्षणणक वर्क २०१८-१९ मयये १०३ िाळाींमयये ८ वीचे वगक नदयाने सरु
ु

करण्यात आले असन
उवकररत २६० िाळाींमयये ८ वीचे नवीन वगक सरु
ू
ु
करण्याची आवश्यकता नसल्याचे बह
ुीं ई महानगरपाशलकेने कळप्रवले आहे .
ृ न्मब
िैक्षणणक

वर्क

२०१४-१५

ते

२०१८-१९

या

कालावधीत

महानगरपाशलकेच्या ४९६ िाळाींमयये ८ वीचे नवीन वगक उघडण्यात आले
आहे त.

त्यामळ
ु े ८ वीचा वगक नसल्याने प्रवद्यार्थयांनी िाळा सोडल्याची बाब

खरी नसल्याचे बह
ुीं ई महानगरपाशलकेने कळप्रवले आहे .
ृ न्मब
महाराषर

बालकाींचा

मोफत

व

सक्तीच्या

शिक्षणाचा

अचधकार

अचधननयम, २०११ अन्वये महानगरपाशलकेच्या िाळाींमयये सन २०१४-१५
पासन
सरु
ू
ु करण्यात आलेल्या ८ वीच्या वगांचा तपशिल खालीलिमाणे
आहे :-
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िैक्षणणक वर्क िाळाींची सींयया नवीन वगक सींयया
२०१४-१५

१००

१००

२०१५-१६

११६

१५२

२०१६-१७

१५३

१५३

२०१७-१८

२४

२४

२०१८-१९

१०३

१०३

एकूण

४९६

५३२

(३) िश्न उद्भवत नाही.

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

पण
ु े महापाभलिेच्या मेरो ि रस्त्याांच्या िामाांना
विलांब होत असल्याबाबत

(६०)

*

४२४३७ श्री.अननल भोसले : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :-

(१) पण
ु े महापाशलकेच्या वक्ष
ू बैठक
ृ िाचधकरण सशमतीची तीन महहन्यापासन

न झाल्याने मेरो व रस्त्याींच्या कामात अडथळा ठरणाऱ्या वक्ष
ृ तोडीला
परवानगी न शमळाल्याने सदर कामाींना प्रवलींब होत असल्याची बाब माहे

एप्रिल, २०१८ मयये वा त्यादरम्यान ननदिकनास आली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त िकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत
काय आढळून आले व तद्नस
ु ार मेरो व रस्त्याींच्या कामाींना अडथळा
ठरणाऱ्या वक्ष
ृ तोडीला त्वरीत परवानगी शमळण्याबाबत कोणती कायकवाही केली
वा करण्यात येत आहे,

(३) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.दे िेंद्र फडणिीस : (१) मेरो िकल्पामळ
ु े बाचधत होणाऱ्या ११०६ वक्ष
ृ ाींच्या
सींदभाकत ननयमोचीत तरतद
ू ीनस
ु ार महानगरपाशलकेमाफकत वत्ृ तपत्रामयये िाहीर
नो्ीस दे ण्यात आली होती.
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प्रवहहत

कालावधीत

याबाबत

कोणतेही

आक्षेप/हरकती

महानगरपाशलकेकडे िाप्त झाले नाहीत असे पण
ु े महानगरपाशलकेने कळप्रवले
आहे .

सींबचीं धत हठकाणचे वक्ष
काढणे/पन
ु रोपण करणे याबाबतचा िस्ताव
ृ

वक्ष
िाचधकरण सशमतीच्या हदनाींक २२/०६/२०१८ रोिीच्या बैठकीत मान्य
ृ
झाला आहे .

(२) व (३) िश्न उद्भवत नाही.

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

बह
ृ न्द्मुांबई महानगरपाभलिेच्या शाळाांमधील ररक्त पदे भरण्याबाबत
(६१)

*

४१७९२ श्री.अशोि ऊफा भाई जगताप, श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय

दत्त, श्री.रामहरी रुपनिर, श्रीमती हुस्नबानू खभलफे, श्री.आनांदराि पाटील,
डॉ.सध
ु ीर ताांब,े श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अननल सोले, श्री.धगरीशचांद्र व्यास,

श्री.प्रविण दरे िर : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील
काय :-

(१) बह
ुीं ई महानगरपाशलकेच्या िाळाींमयये ७८१ पदे ररक्त असल्याचे
ृ न्मब
माहहतीच्या

अचधकारामाफकत

माहे

एप्रिल,

२०१८ मयये

वा

त्यादरम्यान

ननदिकनास आले असन
महानगरपाशलकेतील सवक माययमाींच्या िाळाींमयये
ू

शिक्षण हक्क कायद्यानस
ु ार ८९०० आवश्यक पदे असन
ू महानगरपाशलकेच्या
सेवेत फक्त ८,११९ शिक्षक कायकरत आहे त, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

उक्त

िकरणी

िासनाने

चौकिी

करुन

बह
ुीं ई
ृ न्मब

महानगरपाशलकेच्या िाळाींमधील ररक्त पदे भरण्याबाबत कोणती कायकवाही
केली वा करण्यात येत आहे,

(३) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.दे िेंद्र फडणिीस : (१) बहृ न्मब
ींु ई महानगरपाशलकेच्या शिक्षण प्रवभागाींतगकत
असलेल्या िाळाींमधील प्सींययेनस
ु ार िशिक्षकाींची ९६१९
आहे त. तथाप्रप, ९७२८ शिक्षक कायकरत आहे त.

पदे

आवश्यक
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बह
ुीं ई महानगरपाशलकेच्या इींग्रिी माययमाींच्या (इयत्ता १ ली ते
ृ न्मब

१० वी) िाळाींमयये ३१५ अनतररक्त िशिक्षकाींची व मब
ुीं ई पख्ब्लक स्कुल

(इींग्रिी माययम) (इयत्ता छो्ा शििु ते १० वी) मयये ११३ िशिक्षकाींची
आवश्यकता आहे .

(२) व (३) बह
ुीं ई महानगरपाशलकेच्या शिक्षण प्रवभागाींतगकत असलेल्या
ृ न्मब
इींग्रिी माययम व मब
ुीं ई पख्ब्लक स्कूल (इींग्रिी माययम) मधील िशिक्षकाींची

ररक्त पदे भरण्याच्या अनर्
ीं ाने बह
ींु ई महानगरपाशलकेमाफकत कायकवाही
ु ग
ृ न्मब
सरु
ु आहे .

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

मुांबईतील धगरणी िामगाराांसाठी घरे उपलब्ध िरुन दे ण्याबाबत
(६२)

*

४१९९५ श्री.जनादान चाांदरू िर, श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपसे,

श्री.अशोि ऊफा भाई जगताप, श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.जगन्द्नाथ भशांदे,

श्री.प्रसाद लाड : सन्माननीय गह
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा
ृ ननमााण मां्ी पढ
करतील काय :-

(१) मब
ुीं इकतील बींद कापड चगरण्याींच्या िागेवर चगरणी कामगार व त्याींच्या
वारसाींना

हक्काची

घरे

दे ण्याचा

ननणकय

िासनाने

घेतल्यानींतर

चगरणी

मालकाींनी एक तत
ुीं इक महापाशलकेला हदली असन
ू ही
ृ ीयाींि िमीन म्हाडा व मब
गत तीन वर्ाकत िासनाने चगरणी कामगाराींसाठी एकही घर बाींधले नसल्याचे
माहे एप्रिल, २०१८ मयये वा त्यादरम्यान ननदिकनास आले आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) तसेच मब
ींु ईतील अकरा चगरणी मालकाींनी महानगरपाशलका अचधकाऱ्याींिी
सींगनमत करुन अद्याप एक इींचही िमीन चगरणी कामगाराच्या घरासाठी

हदली नसन
ू चगरण्याींच्या िशमनीवर इमारती उभारण्याचा कामगाराींचा हक्क
डावलन
ू भख
ू ींड चगळीं कृत केल्याचे ननदिकनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, मब
ुीं इकतील चार चगरण्याींमयये सींयक्
ु त भागीदारी योिनेंतगकत ६
हिार

बेरोिगाराींना

रोिगार

उपलब्ध

करून

दे ण्यात

येणार

होते

पण

चगरण्याींच्या िागेवर इतर दयवसाय सरू
करण्यात आल्याचे ननदिकनास
ु

आल्यामळ
ु े चगरणी कामगार सींघर्क सशमतीने माहे िानेवारी, २०१८ मयये वा
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त्यादरम्यान मय
ु य सचचवाींची ित्यक्ष भे् घेऊन ननवेदन सादर केले असन
ू
चगरणी कामगाराींनीही घरासाठी सम
ु ारे १ लाख ७५ हिार अिक म्हाडाकडे सादर
केले आहे त, हे खरे आहे काय,

(४) असल्यास, सदर ननवेदनाच्या तसेच चगरणी कामगाराींच्या अिाकच्या

अनर्
ीं ाने िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत काय आढळून आले व
ु ग
त्यानस
ु ार

चगरणी

कामगाराींना

घरे

कायकवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

उपलब्ध

करुन

दे ण्याबाबत

कोणती

(५) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.प्रिाश महे ता : (१) हे खरे नाही. म्हाडाकडून िाप्त अहवालानस
ु ार चगरणी

कामगार िकल्प ्प्पा-२ अींतगकत सद्य:ख्स्थतीमयये ८ चगरण्याींच्या िशमनीवर

योिना िगतीपथावर आहे . ८ चगरण्याींपक
ै ी ६ चगरण्याींचे काम पण
ू क झाले असन
ू
चगरणी कामगाराींसाठी एकूण २६३४ सदननकाींचे काम पण
ू क झाले आहे . तसेच

उवकररत २ चगरण्याींच्या िशमनीवर चगरणी कामगाराींसाठी ३८६७ सदननका
बाींधण्याचे

िगनतपथावर

आहे .

हदनाींक

०९/०५/२०१६

कामगाराींसाठी २६३४ सदननकाींची सोडत काढण्याींत आली आहे .

रोिी

चगरणी

(२) नगरप्रवकास प्रवभागाकडून िाप्त माहहतीनस
ु ार बह
ुीं ई महानगरपाशलका
ृ न्मब

हद्दीत एकूण ५८ चगरण्याींचा समावेि आहे . त्यातील सदरहू ११ चगरण्याींच्या
सींदभाकत पन
ै ी ९ कापड
ु प्रवककासाचा िस्ताव मींिरू नाही. सदर ११ चगरण्याींपक
चगरण्या ्या राषरीय वस्त्रोद्योग मींडळाच्या असन
ू त्यापैकी यन
ु ाय्े ड शमल

नीं. ६ येथे भारतरत्न डॉ. बाबासाहे ब आींबेडकर याींचे स्मारक िस्ताप्रवत आहे .
सदर

िागा

स्मारकासाठी

आरक्षक्षत

झालेली

आहे .

राषरीय

वस्त्रोद्योग

महामींडळाकडील चगरण्याींचा प्रवचार करता म्हाडाला दे य असलेली िागा

महामींडळाकडून इींडीया यन
ु ाय्े ड शमल क्र. ४ मयये दे ण्याचे िस्ताप्रवत आहे .
तथाप्रप,

राषरीय

वस्त्रोद्योग

महामींडळाचा

िस्ताव

महापाशलकेकडे

कायकवाहीमयये आहे . उवकररत ब्रॅडबरी व रघव
ीं ी या दोन खािगी शमलचे
ु ि
िस्ताव

महानगरपाशलकेस

िाप्त

झालेले

नाहीत.

सबब,

११

कापड

चगरण्याींमधून चगरणी कामगाराींच्या घराींसाठी िमीन अद्याप दे ण्यात आलेली
नाही. यापव
ू ी राषरीय वस्त्रोद्योग मींडळाने इतर शमलमयये िागा हदली आहे .
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(३) व (४) मा.मय
ु य सचचव कायाकलयाच्या अहवालानस
ु ार चगरणी कामगार
सींघर्क सशमतीचे िानेवारी, २०१८ मयये मा.मय
ु य सचचव अथवा त्याींच्या
कायाकलयाकडे ननवेदन केल्याचे आढळून येत नाही.

म्हाडाच्या अहवालानस
ु ार सन २०१०-२०११ मयये चगरणी कामगाराींचे

अिक भरण्यासाठी राबप्रवण्यात आलेल्या मोहहमेत ॲख्क्सस बाँक व सारस्वत
बाँकेत एकूण १,४८,७११ अिक िाप्त झाले असन
ू तद्नींतर मा.उच्च न्यायालय

याींनी याचचका क्र. २३८४ सन २०१५ च्या हदनाींक ३०/११/२०१६ रोिी हदलेल्या
आदे िानस
ु ार ज्या चगरणी कामगार/वारसाींनी सन २०१०-११ मधील मोहहमेच्या
अनर्
ीं ाने अिक सादर करुन िकले नाहीत अिा चगरणी कामगार/वारस याींना
ु ग
नदयाने म्हाडाच्या सींकेत स्थळावरुन Online अिक सादर करण्यासाठी

िाहहरातीददारे हदनाींक २६/०५/२०१७ ते हदनाींक २७/०६/२०१७ व मद
ु तवाढ
हदनाींक २८/०६/२०१७ ते हदनाींक ३१/०७/२०१७ पयंत मोहहम राबप्रवण्यात आली

असन
ू सदर मोहहमें तगकत एकूण २५४६१ अिक िाप्त झाले आहे त असे एकूण
१७४१७२ अिक िाप्त झाले आहे त.
(५) िश्न उद्भवत नाही.

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

मेरो-३ प्रिल्पात बाधधत होणाऱ्या धगरगाि (मुांबई) येथील
क्राांतीनगर चाळीतील िुटुांबाचे पुनिासन िरण्याबाबत

(६३)

*

४३५९३ श्री.जयांत पाटील : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :-

(१) मब
ींु ईतील चगरगावामधन
िाणारा मेरो िकल्पासाठी चगरगाव येथील
ू

क्राींतीनगरच्या १०३ कु्ुींबाींना एमएमआरडीएकडून िागा सोडण्यासाठी नो्ीस
दे ण्यात आली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, चगरगावातन
िाणाऱ्या मेरो-३ िकल्पात बाचधत होणाऱ्या
ू

कु्ुींबाींच्या पन
ु वकसनासाठी ननयोिन न करताच त्याींना िागा सोडून िाण्याची

नो्ीस दे ण्यात आल्यामळ
ु े िकल्पबाचधत कु्ुींबाींनी “रोिच्या मरण्यापेक्षा
आम्हाला इच्छामरण द्या” अिी मागणी मा.मय
ु यमींत्री याींच्याकडे केली आहे ,
हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, उक्त िकरणी िासनाने चौकिी करुन कोणती उपाययोिना
केली वा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.दे िेंद्र फडणिीस : (१) व (२) नाही.

(३) व (४) सदर बाचधत इमारतीींचा पन
ींु ई महानगरपाशलका
ु प्रवककास बह
ृ न्मब
प्रवकास ननयींत्रण ननयमावलीच्या (DCR) कलम ३३(७) च्या तरतद
ु ीनस
ु ार

त्याच इमारतीींच्या िागेवर त्याच हठकाणी पन
ु प्रवककासाददारे केला िाणार
असन
िकल्पग्रस्ताींच्या पन
ू
ु वकसनासाठी सवंकर् पन
ु वकसन आराखडा तयार

करण्यात आला आहे . सवंकर् पन
ु वकसन आराखड्यानस
ु ार िकल्पग्रस्ताींना
कायमस्वरूपी पन
ु वकसन दे ण्यात येणार आहे .

मेरो लाईन ३ िकल्पाींतगकत चगरगाव व काळबादे वी स्थानकामळ
ु े

बाचधत होणाऱ्या िकल्पग्रस्ताींकरीता पन
ु प्रवककशसत इमारती तयार होईपयंत
मब
ुीं ई मेरो रे ल कॉपोरे िनमाफकत भाडे दे ण्याचा पयाकय उपलब्ध करून दे ण्यात

आलेला आहे . मब
ुीं ई मेरो रे ल कॉपोरे िन शल. माफकत बाचधत िकल्पग्रस्ताींसोबत
तात्परु त्या

पयाकयी

करारनाम्यामयये

पन
ु वकसनाकरीता

बाचधत

करारपत्र

इमारतीच्या

िागेचा

करणेत

ताबा

येत

मब
ुीं ई

असन
ू

मेरो

सदर
रे ल

कॉपोरे िनला शमळाल्यापासन
ू ४६ महहन्याींच्या कालावधीमयये कायमस्वरूपी

दे य असलेल्या पन
ु वकसनाकरीताच्या सदननकाींचे बाींधकाम पण
ू क करून दे ण्यात
येईल अिी तरतद
ू केली आहे .

चगरगाव व काळबादे वी येथील मेरो लाईन-३ या िकल्पामळ
ु े बाचधत

होणाऱ्या क्राींतीनगर इमारतीमधील रहहवाश्याींना सवंकर् पन
ु वकसन आराखड्याची

सप्रवस्तर माहहती दे ण्याकरीता तसेच याबाबत त्याींचे मत िाणून घेण्यासाठी
मब
ींु ई मेरो रे ल कॉपोरे िन शल. मब
ींु ई याींनी हदनाींक १०/०५/२०१८ रोिी बैठक
आयोख्ित केली होती. सदर बैठकीमयये इमारती व रहहवाश्याींबाबतच्या
सवंकर्

पन
ु वकसन

रहहवाश्याींनी

आराखड्यासींदभाकत

पन
ु वकसनाच्या

अनर्
ीं ाने
ु ग

माहहती

समाधानकारक उत्तरे दे ण्यात आली आहे त.

दे ऊन

उपख्स्थत

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

तसेच

केलेल्या

सींबचीं धत
िश्नाींना
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राज्यातील शासकिय औद्योधगि प्रभशक्षण सांस्थाांच्या नव्या इमारती
िौशल्य वििास विभागाने ताब्यात न घेतल्याबाबत
(६४)

*

४१५०२ श्री.जगन्द्नाथ भशांदे, श्री.गोवपकिशन बाजोरीया : सन्माननीय

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

(१) राज्यात १७ िासककय औद्योचगक िशिक्षण सींस्थाींच्या नदया इमारती गत
५

वर्ाकपासन
ू

तयार

असन
ू ही

सावकिननक

बाींधकाम

प्रवभागाकडून

सदर

इमारतीींचा ताबा कौिल्य प्रवकास प्रवभागाने घेतलेला नाही, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उपरोक्त १७ िासककय औद्योचगक िशिक्षण सींस्थाींच्या

इमारतीचे बाींधकामाकरीता ६४ को्ी रुपये खचक करण्यात आले असन
ू उक्त

सींस्थाींची केंद्रे भाड्याच्या इमारतीत सरु
ु असल्याने भाड्यापो्ी वर्ाकला २५
लाखाींची रक्कम मोिावी लागत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, िासककय औद्योचगक िशिक्षण सींस्थाींच्या इमारती तयार

असताींनाही उक्त केंद्रे भाड्याच्या इमारतीत सरु
ु ठे वण्यामागची कारणे काय
आहे त,

(४) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय, त्यात काय

आढळून आले आहे व त्यानस
ु ार कोणती कायकवाही केली वा करण्यात येत
आहे,

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

पाटील-ननलांगि
े र

:

(१)

दयवसाय

शिक्षण

व

िशिक्षण

सींचालनालयाींतग
क त एकूण १७ सींस्थाींच्या बाींधकामाींपक
ै ी एकूण ७ सींस्थाींचे

हस्ताींतरण झालेले आहे . त्यातील १ सींस्थेचे भोगव्ा िमाणपत्र िाप्त झालेले
आहे व इतर ६ सींस्थाींचे भोगव्ा िमाणपत्राशिवाय हस्ताींतरण झाले आहे .

उवकरीत १० सींस्थाींची बाींधकामे अपण
ू क असल्याने त्याींचा ताबा घेण्यात आलेला

नाही. तथाप्रप, सावकिननक बाींधकाम प्रवभागाकडून बाींधकाम पण
ू क झाल्यानींतर
व आवश्यक अशभलेख िाप्त झाल्यावर इमारतीींचा ताबा घेण्यात येईल.

(२) बाींधकाम पण
ै ी १२ औद्योचगक
ू क असलेल्या एकूण १७ िासकीय सींस्थाींपक
िशिक्षण सींस्था, ०३ वसनतगह
ृ व ०२ िासकीय ताींबत्रक प्रवद्यालये याींच्या

बाींधकामाींसाठी एकूण रूपये ८०५९.२१ लक्ष रक्कम खचक झाली असन
ू त्यापैकी
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औद्योचगक

िशिक्षण

सींस्था,

िळगाींव

िामोद

ही

सींस्था

स्वत:च्या

इमारतीमयये स्थलाींतरीत झाली असन
ू भोगव्ा िमाणपत्र िाप्त झालेले आहे .
०६ सींस्था स्वत:च्या इमारतीत कायकरत आहे त. परीं तु अद्याप त्याींना भोगव्ा
िमाणपत्र िाप्त झालेले नाही. ०५ सींस्था या प्रवभागाच्या इतर िासकीय

सींस्थेमयये कायकरत आहे त. उवकरीत ०१ औद्योचगक िशिक्षण सींस्था व ०१
िासकीय ताींबत्रक प्रवद्यालय अिा ०२ सींस्था भाड्याच्या इमारतीमयये कायकरत
असन
ू या सींस्थाींकरीता भाड्यापो्ी रूपये ३,८९,०२८/- इतका वाप्रर्कक खचक होत

आहे . तसेच औद्योचगक िशिक्षण सींस्था, वानगाव वसनतगह
ृ , औद्योचगक

िशिक्षण सींस्था, वाडा वसनतगह
ृ , औद्योचगक िशिक्षण सींस्था, पेण वसनतगह
ृ
या तीन सींस्थाींच्या इमारतीमधील काही कामे सावकिननक बाींधकाम प्रवभागाने

अपण
ू क ठे वल्याने व आवश्यक ते अशभलेख उपलब्ध न करून हदल्यामळ
ु े

सावकिननक बाींधकाम प्रवभागाकडून सींस्थेच्या इमारती अद्याप या प्रवभागाकडे
हस्ताींतरीत करण्यात आलेल्या नाहीत.

(३) सावकिननक बाींधकाम प्रवभागाने इमारतीची कामे अपण
ू क ठे वल्याने व

आवश्यक ते अशभलेख उपलब्ध न करून हदल्यामळ
ु े सावकिननक बाींधकाम

प्रवभागाकडून सींस्थेच्या इमारती अदयाप या प्रवभागाकडे हस्ताींतरीत करण्यात
आलेल्या नाहीत. त्यामळ
ु े सींस्था भाड्याच्या इमारतीमयये सरू
ु आहे त.

(४) व (५) वरीलिमाणे वस्तख्ु स्थती असल्यामळ
ु े चौकिी करण्यात आली
नाही.

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

मौजे िारुां जी, मांड
ु े ि िेसे (ता.िराड, जज.सातारा) येथील विमानतळ
विस्तार प्रिल्पग्रस्ताांची प्रलांबबत दे यिे दे ण्याबाबत

(६५)

*

४३४३० श्री.आनांदराि पाटील, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि ऊफा भाई

जगताप, श्री.शरद रणवपसे, श्री.सभ
ु ाष झाांबड, श्रीमती हुस्नबानू खभलफे :
सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मौिे वारुीं िी, मड
ुीं े व केसे (ता.कराड, ख्ि.सातारा) येथील प्रवमानतळ
प्रवस्तारातील िकल्पग्रस्ताींची िलींबबत दे यके दे ण्याबाबत तसेच प्रवमानतळासाठी

लागणारी रक्कम ६९,४१,७२,९९० रुपयाींची तरतद
करण्यासाठी स्थाननक
ू
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लोकिनतननधीींनी

मा.मय
ु यमींत्री

याींना

वारीं वार

ननवेदने

दे वन
ू ही

याबाबत

कोणतीही कायकवाही करण्यात आली नसल्याचे माहे मे, २०१८ मयये वा
त्यादरम्यान ननदिकनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त ननवेदनावर िासनाने चौकिी करुन कोणती कायकवाही
केली वा करण्यात येत आहे,

(३) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.दे िेंद्र फडणिीस : (१) व (२) कराड प्रवमानतळाच्या प्रवस्तार/प्रवकासासाठी

रुपये ९५.६४ को्ी खचाकस िासनाने ििासकीय मान्यता हदलेली असन
ू
आवश्यक भस
ीं ादन िकक्रया पण
ू प
ू क करण्याबाबतही महाराषर प्रवमानतळ प्रवकास
कींपनीस ननदे ि हदलेले आहेत.
सद्य:ख्स्थतीत,

सदर

िकरणी

ननवाड्याची

तपासणी

करण्याची

कायकवाही भस
ीं ादन अचधकारी याींचेकडून करण्यात येत आहे . सदर कायकवाही
ू प
पण
ू क होताच पढ
ु ील आवश्यक ती कायकवाही करण्याचे िस्ताप्रवत आहे
(३) िश्न उद्भवत नाही.

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

भमठी नदीच्या सांिधान ि पुनरुज्जीिनासाठी गठीत िेलेल्या तज्ञ
सभमतीने सुचविलेल्या उपाययोजनाांबाबत

(६६)

*

४२३१३ श्री.प्रविण दरे िर : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :-

(१) महाराषर िदर्
ू ण ननयींत्रण मींडळाच्यावतीने “नॅिनल वॉ्र मॉनन्ररींग
िोिेक््” अींतगकत दर महहन्याला करण्यात येणाऱ्या शमठी नदीच्या पाण्याच्या
गण
ु वत्ता

तपासणीत

गत तीन

महहन्यात

नदीच्या

िदर्
ू णात मयाकहदत

िमाणापेक्षा वीसप् वाढ झाल्याचे माहे मे, २०१८ मयये वा त्यादरम्यान
ननदिकनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, शमठी नदीच्या सींवधकनासाठी गठीत केलेल्या तज्ञ सींस्थाच्या

सशमतीने नदीच्या पन
ु रुज्िीवनासाठी आवश्यक असणाऱ्या उपाययोिनाींचा
अहवाल न्यायालयाकडे सादर केला आहे , हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, सदर अहवालाची ित्यक्ष अींमलबिावणी केदहापासन
ू करण्यात
येणार आहे , याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय, त्यानर्
ीं ाने कोणती
ु ग
कायकवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

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

(३)

व

(४)

मा.सवोच्च

न्यायालयाने

शमठी

नदीच्या

सींवधकन

व

पन
ु रुज्िीवनासाठी गहठत केलेल्या तज्ञ सशमतीने त्याींचा अहवाल मा.सवोच्च
न्यायालयास सादर केला असन
ू मा.सवोच्च न्यायालयाने सदर अहवालाच्या

अनर्
ीं ाने सवक सींबचीं धत सींस्थाींना त्याींचे अशभिाय सादर करण्याचे ननदे ि
ु ग

हदलेले आहे त. तज्ञ सशमतीने सच
ु प्रवलेल्या अल्प व हदघककालीन उपाययोिना
लागू करण्यासींदभाकत िाचधकरणाच्यास्तरावर सप्रवस्तर अ्यासाची आवश्यकता
आहे . त्याबाबतचा अहवाल मब
ुीं ई महानगर िदे ि प्रवकास िाचधकरणाने
पयाकवरण प्रवभागास सादर केला असन
ू तो तपासण्यात येत आहे .
-----------------

मुांबई महानगरात मुलीांच्या अपहरणात िाढ होत असल्याबाबत
(६७)

*

४१५२०

श्रीमती

विद्या

चव्हाण,

श्रीमती

हुस्नबानू

खभलफे :

सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मब
ुीं ई महानगरात सन २०१७ पयंत ५०५६ मल
ु ीींचे अपहरण आणण बेपत्ता
होण्याचे गन्
ु हे दाखल झाल्याचे हदनाींक १८ एप्रिल, २०१८ रोिी वा त्यासम
ु ारास
ननदिकनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, यापैकी ककती मल
ु ीींचा िोध लावण्यात आला असन
ू सदर

मल
ु ीींच्या पन
ु वकसनासाठी िासनाने कोणती उपाययोिना केली वा करण्यात येत
आहे,

(३) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री.दे िेंद्र फडणिीस : (१) व (२) सन २०१४ ते एप्रिल, २०१८ या कालावधीत

१८ वर्ाकखालील एकुण ५४३६ मल
ु ीींचे अपहरण झाले असन
ू अद्यापपावेतो
५०३५ मल
ु ी शमळून आल्या आहे त.

हरप्रवलेल्या दयख्क्तींचा तपास करण्यासींदभाकत िमाणणत कायकपयदती

(SOP) तयार करण्यात आली आहे . मा.सवोच्च न्यायालयाने रर् याचचका
क्र. ७५/२०१२ (बचपन बचाव आींदोलन) मयये हदलेल्या ननदे िानस
ु ार १८
वर्ाकखालील हरप्रवलेल्या मल
ु /मल
ु ी सींदभाकत अपहरणाींचा गन्
ु हा दाखल करण्यात
येतो.

हरप्रवलेल्या मल
ु ाींच्या सींदभाकत खालील वेबसाईट्स कायाकख्न्वत आहे त.
१) www.trackthemissingchild.gov.in
२) www.mumbaipolice.gov.in
३) www.shodh.gov.in

हरप्रवलेल्या लहान मल
ु ाींचा िोध घेण्याकरीता िुल,ै २०१५ ते िुल,ै

२०१७ या कालावधीत ऑपरे िन मस्
ु कान व ऑपरे िन स्माईलच्या एकूण ६
िोध मोहहम राबप्रवण्यात आले आहे त.

तसेच, महहला व बालप्रवकास प्रवभागाकडून बाल न्याय (मल
ु ाींची

काळिी व सींरक्षण) अचधननयम, २०१५ च्या अचधननयमातील तरतद
ू ीींच्या
अींमलबिावणीच्या

अनर्
ीं ाने
ु ग

कायकवाही

करण्यात

येत.े

बाल

कल्याण

सशमतीकडून बालकाींची िकरणपरत्वे चौकिी करण्यात येऊन व बालकाींचे
हहतास िाधान्य दे ण्यात येऊन ननणकय घेण्यात येतो. तसेच, प्रवभागाींतगकत

काळिी व सींरक्षणाची गरि असलेल्या बालकाींसाठी ४३ िासकीय बालगह
ृ े
कायकरत

असन
ू

१८

वर्ाकवरील

मल
ीं भाकत
ु ीींसद

राज्यातील

सींरक्षणगह
ृ े/

राज्यगह
ु ीींना सेवा परु प्रवण्यात येऊन त्याींचे पन
ु वकसन करण्याचा
ृ ाींमधून या मल
ियत्न केला िातो.

(३) िश्न उद्भवत नाही.
-----------------
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बीड शहरात स्िच्छ महाराष्ट्र अभभयानाांतगात लाभार्थयाांनी
शौचालय बाांधिामास विलांब िेल्याबाबत
(६८)

*

४२५९३ श्री.विनायिराि मेटे : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :-

(१) बीड िहरात स्वच्छ महाराषर अशभयानाींतगकत वैयख्क्तक िौचालयासाठी
अनद
ु ान हदले िात असन
ू सदर हठकाणी केलेल्या सवेक्षणात ५६ नागरीकाींनी
नगरपररर्द अचधकाऱ्याींच्या सींगनमताने िौचालय न बाींधताच पहहला हप्ता
घेतल्याचे ननदिकनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, महापाशलकेतील स्वच्छता ननरीक्षक दोर्ी नागरीकाींवर कारवाई

न करता अथकपण
क करीत
ू क सींगनमत करुन मय
ु याचधकाराींच्या आदे िाकडे दल
ु क्ष
असल्यामळ
ु े सवेक्षणाच्या अभावी आिही िेकडो िौचालये कागदावरच आहे त,
हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त िकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत
काय आढळून आले व त्यानस
ु ार दोर्ी अचधकारी व नागररकाींवर कोणती
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,

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

स्वच्छ भारत अशभयानाच्या मागकदिकक सच
ू नाींनस
ु ार िौचालयाची

सप्रु वधा उपलब्ध करून दे ण्यासाठी पात्र ठरवलेल्या लाभार्थयाकस िौचालय
बाींधकामासाठी ननधी प्रवतरणाचे ्प्पे ठरवन
ू दे ण्यात आले आहे त. त्यानस
ु ार,

पहहला हप्ता हा बाींधकाम सरू
ु करण्यापव
ू ी उपलब्ध करून दे ण्यात येतो.
त्यानस
ु ार बीड िहरातही २५९२ अिकदाराींचे अिक मींिरू करून त्याींना िौचालय
बाींधकामाचा पहहला हप्ता बाींधकाम सरू
ु करण्यापव
ू ी दे ण्यात आला आहे .

या २५९२ पैकी १९९० िौचालयाींची कामे पण
ू क झाली असन
ू , ५६६

िौचालयाींची कामे िगतीपथावर आहे त.
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पहहला

हप्ता

प्रवतरीत

करण्यात

आलेल्या

लाभार्थयांपक
ै ी

३६

लाभार्थयांच्या घरी भे् हदली असता त्याींनी िौचालयाचे बाींधकाम सरू
ु न
केल्याचे

ननदिकनास

आले

आहे .

या

करण्याबाबत नो्ीस दे ण्यात आली आहे .
(३) व (४) िश्न उद्भवत नाही.

३६

लाभार्थयांना

बाींधकाम

सरू
ु

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

नाांदेड शहरातील भसग्नल बबघाड झाल्यामुळे शहरातील
मुख्य चौिात िाहतूि िोंडी होत असल्याबाबत

(६९)

*

४२२१५ श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपसे,

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

(१) नाींदेड िहरातील वाहतक
शसग्नलमयये बबघाड झाल्यामळ
ू
ु े िहरातील
मय
ु य चौकात मोठ्या िमाणात वाहतक
ू कोंडी होत असन
ू वाहतक
ू पोलीस

याकडे दल
क
करीत असल्याचे माहे एप्रिल, २०१८ मयये वा त्यादरम्यान
ु क्ष
ननदिकनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त िकरणी िासनाने चौकिी करुन कोणती कायकवाही केली
वा करण्यात येत आहे,

(३) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.दे िेंद्र फडणिीस : (१) नाींदेड िहर हे दा् लोकवस्तीचे िहर असन
ू
िहरातील

मय
ु य

रस्ते

ििस्त

नाहीत.

मय
ु य

रस्त्याींवर

आवश्यक

ती

पाककंगची तसेच वाहतक
वळप्रवण्यासाठी योग्य िमाणात दयवस्था नाही.
ू
वाहतक
ू समस्येवर मात करण्यासाठी नाींदेड िहरात नाींदेड िहर प्रवभाग व

इतवारा नाींदेड प्रवभाग अिी दोन प्रवभागात वाहतक
ू िाखेची प्रवभागणी करुन
योग्य िमाणात पोलीस अचधकारी व कमकचारी नेमण्यात आले आहे त.
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राि कॉनकर ते वख्िराबाद ते बकी चौक हा एकच मय
ु य रस्ता

असल्याने तसेच त्याच रस्त्यावर अनेक िासकीय कायाकलये, मययवती

बसस्थानक, रे ल्वे स््े िन, िासकीय व खािगी दवाखाने इ. आहे त. तसेच
याच रस्त्याने मोचे, शमरवणक
ू ा, अींत्ययात्रा ननघत असल्यामळ
ु े काही काळ
वाहतक
िाखेमाफकत वेळीच
ू ीची समस्या ननमाकण होते. मात्र िहर वाहतक
ू
वाहतक
ू ीस योग्य वळण दे ऊन वाहतक
ू सरु ळीत करण्यात येत.े

(२) नाींदेड िहरातील मय
शसग्नल
ु य चौकात महानगरपाशलकेकडून वाहतक
ू

बसप्रवण्यात आलेले आहे त. तसेच मय
ु य चौरस्त्यावर व महत्वाच्या हठकाणी
िहर वाहतक
ू िाखेतील पोलीस कमकचारी तैनात करण्यात येत आहे त. िहरात

एकूण १५ शसग्नल असन
ू त्यापैकी २ शसग्नल सयया बींद आहे त. त्यापैकी एक

शसग्नल केबल िळाल्यामळ
ु े बींद असन
ू तो लगेचच सरु
ु करण्याची कायकवाही

सरु
ु आहे . तसेच दस
ु रा शसग्नल राषरीय महामागाकच्या कामामळ
ु े काढण्यात
आला

होता,

त्याहठकाणी

नप्रवन

शसग्नल

महानगरपाशलकेमाफकत हाती घेण्यात येत आहे .

बसप्रवण्याची

कायकवाही

वाहतक
ननयमाींचे उल्लींघन करणाऱ्या वाहनचालकाींप्रवरुयद मो्ार
ू

वाहन कायद्यान्वये पढ
ु ीलिमाणे कायदे िीर कारवाई करण्यात आली आहे .
सन

ख्ले दाखल दीं ड वसल
ू ी (रुपये)

२०१७

२३,३५४

८७,०२,३००/-

२०१८ (मे पयंत)

१२,२२५

३०,०४,५००/-

िहराचा वाढीव क्षेत्राचा प्रवकास आराखडा तयार करण्याचे काम

महानगरपाशलकेमाफकत सरु
ु असन
ू त्यामयये मय
ु य रस्त्याींची रुीं दी वाढप्रवणे,

पाककंगची दयवस्था करणे, चौरस्ते ििस्त करणे, पयाकयी मय
ु य रस्ता तयार
करणे इ. कामे िस्ताप्रवत आहे त.
(३) िश्न उद्भवत नाही.

-----------------
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मुांबईतील झोपडपट्टी पुनिासन प्राधधिरणाचे माजी मुख्य िायािारी
अधधिारी याांनी मान्द्यता ददलेल्या प्रिरणात गैरप्रिार ि
अननयभमतता आढळल्याबाबत
(७०)

*

४३५५५ श्री.पररणय फुिे : सन्माननीय गह
ु ील
ृ ननमााण मां्ी पढ

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मब
ुीं ईतील झोपडपट्टी पन
ु वकसन िाचधकरणाचे मािी मय
ु य कायककारी
अचधकारी याींनी सेवाननवत्ृ तीच्या अखरे च्या कालावधीत मान्यता हदलेल्या १३७
िकरणाींपक
ै ी ३३ िकरणात गैरकारभार व अननयशमतता आढळून आल्याने
सदर िकरणाींची अनतररक्त आयक्
ु त कोकण प्रवभाग याींच्याकडून चौकिी
करण्याचे आदे ि हदल्याचे माहे मे, २०१८ मयये वा त्यादरम्यान ननदिकनास
आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर अचधकाऱ्याने िह
ु ू तील झोपडपट्टी पन
ु वकसन योिनेत दोन
अशलिान सदननका शमळप्रवण्यासाठी पत्नीला प्रवकासकासोबत भागीदार करुन

सदर गैरदयवहार िकरणातील महत्त्वाची फाईल िाचधकारणातन
गहाळ
ू

झाल्यािकरणी तात्काळ गन्ु हा दाखल करण्याचे आदे ि िाचधकरणाचे मय
ु य
कायककारी अचधकारी याींना हदले होते, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, दीड महहन्यानींतरही झोपडपट्टी पन
ु वकसन योिनेतील सींबचीं धत
अचधकाऱ्याींवर गन्
ु हा दाखल करण्यात आलेला नाही, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, सदर िकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, त्यात काय

आढळून आले व त्यानर्
ीं ाने अननयशमतता आढळून आलेल्या पन
ु ग
ु प्रवककास

िकल्पाची मान्यता त्वरीत रद्द करुन उक्त िकल्प म्हाडातफे राबप्रवण्याबाबत
ननणकय घेण्याच्याष्ष्ीने कोणती कायकवाही करण्यात आली वा येत आहे तसेच
सींबचीं धताींवर गन्
ु हे दाखल करुन कोणती कारवाई केली वा येत आहे,
(५) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.प्रिाश महे ता : (१) सदर िकरणी प्रवभागीय आयक्
ु त कोकण याींच्यातफे

चौकिी करण्यात येत नसन
ू झोपडपट्टी पन
ु वकसन िाचधकरणस्तरावर याची
तपासणी करण्यात येत आहे .
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(२) व (३) सन २००७ मयये पण
ू क झालेल्या झोपडपट्टी पन
ु वकसन योिनेबाबतची
सींबचीं धत िकरणाची िाचधकरणाची नस्ती िाचधकरणाच्या अशभलेख कक्षात
उपलब्ध नसल्याने, ननमकल नगर पोलीस ठाणेमयये दै नहीं दनी क्रमाींक २५९९/१७

हदनाींक ३०/११/२०१७ अन्वये, नस्ती गहाळ झाल्याची तक्रार झोपडपट्टी
पन
ु वकसन िाचधकरणाददारे करण्यात आली आहे .

(४) व (५) िश्न भाग २ मधील झोपडपट्टी पन
ु वकसन योिनेतील पन
ु वकसन

घ्क व प्रवक्री घ्क पण
ू क झालेले असल्याने योिना रद्द करण्याचा िश्न
उद्भवत नाही.

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

औरां गाबाद शहरातील स्माटा भसटी योजनेचे िाम सुरु िरण्याबाबत
(७१)

*

४२५६८ श्री.सभ
ु ाष झाांबड, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सांजय दत्त,

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

(१) औींरगाबाद िहरातील स्मा्क शस्ी योिनेकरीता केंद्र िासनाने रुपये २८३
को्ीचा ननधी हदला असन
ू ही सदर ननधीचा एक रुपया ही खचक करण्यात
आला नसन
ू स्मा्क शस्ीची योिनेंतगकत एकदा ही बैठक घेण्यात आली
नसल्याचे माहे मे, २०१८ मयये वा त्यादरम्यान ननदिकनास आले आहे , हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, सदर िकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत
काय आढळून आले व त्यानस
ु ार स्मा्क शस्ी योिनेचे काम त्वरीत सरु
ु
करण्याबाबत कोणती कायकवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.दे िेंद्र फडणिीस : (१), (२) व (३) केंद्र िासन परु स्कृत स्मा्क शस्ी
अशभयानाींतगकत औरीं गाबाद िहरासाठी केंद्र व राज्य िासन शमळून एकूण
रुपये २८५ को्ी ननधी प्रवतरीत करण्यात आला आहे .
औरीं गाबाद

िहरातील

स्मा्क

शस्ी

रुपये २.२६ को्ी इतका ननधी खचक झाला आहे .

िकल्पाींकरीता

आतापयंत
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स्मा्क शस्ी योिनेंतगकत सींचालक मींडळाच्या आतापयंत एकूण चार

बैठका घेण्यात आलेल्या आहे त.

प्रविेर् उद्देि वहनास सवक ििासकीय तसेच प्रवत्तीय अचधकार दे ण्यात

आले असन
ीं ाने िकल्पाींना गती
ू िकल्प कालमयाकदेत राबप्रवण्याच्या अनर्
ु ग

दे ण्याच्या सच
ू ना औरीं गाबाद स्मा्क शस्ी डेदहलपमें ् कॉपोरे िन याींना दे ण्यात
आल्या आहे त.

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

अिोला जजल््यातील पदिीधर अांशिालीन िमाचाऱ्याांना
शासन सेिेत िायम िरण्याबाबत
(७२)

*

४१५५३ श्री.गोवपकिशन बाजोरीया : सन्माननीय िौशल्य वििास ि

उद्योजिता मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

अकोला

ख्िल्हा

पदवीधर

अींिकालीन

कमकचारी

समन्वय

सशमतीने

कमकचाऱ्याींना कायमस्वरुपी व प्रवना अ् िासकीय सेवत
े सामावन
ू घेण्याकरीता

गत ८ वर्ाकपासन
ू िासनाकडे तसेच ख्िल्हा कौिल्य प्रवकास, रोिगार व
उद्योिकता मागकदिकन केंद्र, अकोला याींच्याकडे ननवेदन सादर केले आहे , हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, िासनाने पदवीधर अींिकालीन कमकचाऱ्याींना िासककय सेवेत
घेण्यासाठी सशमती तयार केली असन
ू सशमतीची िथम बैठक हदनाींक ६ माचक,
२०१८ रोिी सींपन्न होऊनही कोणताही ननणकय घेण्यात आलेला नाही, हे ही
खरे आहे काय,
(३)

असल्यास,

पदवीधर

अींिकालीन

कमकचाऱ्याींना

िासककय

सेवेत

घेण्याबाबतचा िस्ताव िासनाच्या प्रवचाराधीन असल्यामळ
ु े उक्त िकरणी
िासनाने कोणती कायकवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.सांभाजी पाटील-ननलांगेिर : (१) होय.

(२) व (३) राज्यातील पदवीधर अींिकालीन उमेदवाराींचा मागील १५ वर्ाकपासन
ू
िलींबबत िश्न ननकाली काढण्याकरीता तसेच अींिकालीन उमेदवाराींना प्रविेर्
बाब म्हणन
ू कींत्रा्ी तत्वावर नोकरीची सींधी उपलब्ध करुन दे ण्याचे धोरण
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ठरप्रवण्याकरीता िासन ननणकय हदनाींक १६/०२/२०१८ अन्वये एक सशमती

गठीत करण्यात आली आहे . या सशमतीच्या हदनाींक ६ माचक, २०१८ व हदनाींक
२२ मे, २०१८ अिा दोन बैठका पार पडलेल्या आहे त.
(४) िश्न उद्भवत नाही.

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

विक्रोळी, मांब
ु ई येथे पि
ु ा द्रत
ु गती महामागा ओलाांडताना
भरधाि मोटारीने मदहलाांना उडविल्याबाबत

(७३)

*

४१४८१ अॅड.अननल परब : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :-

(१) प्रवक्रोळी, मब
ींु ई येथे पोलीस भरतीसाठी चाचणी दे ऊन पव
ू क द्रत
ु गती
महामागक ओलाींडताना भरधाव मो्ारीने चार महहलाींना उडप्रवल्याची घ्ना
हदनाींक ८ मे, २०१८ रोिी वा त्यासम
ु ारास घडल्याचे ननदिकनास आले आहे, हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर भीर्ण अपघातात चारही महहला गींभीर िखमी झाल्या

असन
ू त्याींना महात्मा फुले रुग्णालयात उपचाराथक दाखल करण्यात आले होते,
हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त दोर्ी मो्रचालकास अ्क करण्यात आली आहे काय,

त्याींच्यावर कोणत्या कलमान्वये गन्
ु हा दाखल करण्यात आला असन
ू िखमी
महहलाींना िासनामाफकत कोणती आचथकक मदत दे ण्यात आली वा येत आहे ,
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.दे िेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे आहे .

हदनाींक ८ मे, २०१८ रोिी ११.०० चे सम
ु ारास प्रवक्रोळी येथे पोलीस

भरतीची मैदानी चाचणी दे वन
ू पव
ु क द्रत
ु गती महामागक ओलाींडताींना भरधाव
मो्ारने चार महहलाींना उडप्रवल्याची घ्ना घडली आहे .

(२) सदर अपघातात फक्त एक महहला गींभीर िखमी झाली होती तर तीन
महहला

ककरकोळ

िखमी

झाल्या

होत्या.

त्याींना

िथम

महात्मा

फुले

रुग्णालयात तर नींतर पढ
ु ील उपचारासाठी सायन रुग्णालयात दाखल करण्यात
आले होते.
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(३) दोर्ी मो्ारचालकास हदनाींक ८ मे, २०१८ रोिी अ्क करण्यात आली
होती. त्याच्यावर प्रवक्रोळी पोलीस ठाणे येथे ग.ु र.क्र. १६०/१८, भा.दीं .प्रव. कलम

२७४९, ३३८, ३३७ सह १८४ मो.वा.का. सह गन्
ु हा नोंद करण्यात आला आहे .
िखमी महहलाींना आचथकक मदत दे ण्यात आलेली नाही.
(४) प्रवलींब झालेला नाही.

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

मांब
ु ई महानगरपाभलिेच्या हद्दीतील गटई िामगाराांचे
परिाने मल
ु ीांच्या नािे हस्ताांतरीत िरण्याबाबत

(७४)

*

४१२८३ डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मब
ुीं ई महानगरपाशलकेच्या हद्दीतील ग्ई कामगाराींचे परवाने मल
ु ीींच्या

नावे हस्ताींतरीत करण्याचा ननणकय िासनाने माहे मे, २०१८ मयये वा
त्यादरम्यान घेतला आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर ननणकयानस
ु ार आतापयंत ककती ग्ई कामगाराींच्या
मल
ु ीींना फायदा झाला आहे तसेच उक्त ननणकय राज्यातील अन्य िहरातील
महानगरपाशलका हद्दीत लागू करण्याबाबत िासनाने कोणती कायकवाही केली
वा करण्यात येत आहे,

(३) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.दे िेंद्र फडणिीस : (१) मब
ुीं ई महानगरपाशलका अचधननयम १८८८ च्या
कलम

३१३

(अ)

महानगरपाशलका

(ब)

अन्वये

क्षेत्रातील

अप्रववाहहत/घ्स्फोह्त/प्रवधवा)

दे ण्यात

आलेली

अनज्ञ
ु ापत्रधारकाच्या
नावे

हस्ताींतरीत

अनज्ञ
ु ापत्रे

मल
ु ीींच्या

बह
ुीं ई
ृ न्मब

(प्रववाहहत/

करण्याबाबतचा

ननणकय

महानगरपाशलकेमाफकत हदनाींक ०७/०९/२०१७ रोिीच्या पररपत्रकान्वये घेण्यात
आला आहे .

(२) बह
ुीं ई महानगरपाशलका क्षेत्रातील २२१७ ग्ई/अनज्ञ
ु ापत्रधारकाींच्या
ृ न्मब
मल
ु ीींना सदर ननणकयाचा फायदा होऊ िकणार आहे .
तथाप्रप,

अन्य

महानगरपाशलकेत

या

ननणकयाची

किा

अींमलबिावणी करता येईल याबाबत तपासणी करण्यात येत आहे .
(३) िश्न उद्भवत नाही.

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

िकारे
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झोपडपट्टी पुनविािास योजनेतील माजी मुख्य िायािारी अधधिारी याांनी
िेलेला गैरव्यिहाराची चौिशी सीआयडीमाफात िरण्याबाबत

(७५)

*

४२०४१ अॅड.जयदे ि गायििाड, अॅड.अननल परब, श्रीमती विद्या

चव्हाण, श्री.किरण पािसिर : सन्माननीय गह
ु ील गोष्ीींचा
ृ ननमााण मां्ी पढ
खुलासा करतील काय :-

(१) झोपडपट्टी पन
ु प्रवककास िाचधकरणाचे मािी मय
ु य कायककारी अचधकारी
श्री.प्रवश्वास पा्ील याींच्या कायककाळातील ३३ िकरणात झालेल्या हिारो को्ी

रुपयाच्या गैरदयवहाराची प्रवद्यमान मय
ु य कायककारी अचधकारी याींच्यामाफकत
सरू
असलेली चौकिी न थाींबप्रवता तिीच सरु
ु
ु ठे वावी आणण सीआयडी
माफकतही स्वतींत्र चौकिी करुन त्याचा अहवाल सादर करण्याचे आदे ि

मा.गह
ु य सचचव
ृ ननमाकण राज्यमींत्री याींनी गह
ृ ननमाकण प्रवभागाच्या अप्पर मय
याींना माहे एप्रिल, २०१८ मयये वा त्यादरम्यान हदले असल्याचे ननदिकनास
आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, िासनाने गैरदयवहाराच्या चौकिीसाठी िाणीवपव
क हदरीं गाई
ू क

केली असन
गैरदयवहार झालेल्या रकमेची वसल
ू
ु ी करण्यासाठी कोणती
कायकवाही केली वा करण्यात येत आहे,

(३) तसेच, उक्त गैरदयवहाराबाबतचा अहवाल िासनास िाप्त झाला आहे

काय, या अहवालात कोणकोणत्या त्र्
ु ी आढळून आल्या आहे त व याबाबत
िासनाने चौकिी अहवालानस
ु ार कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.प्रिाश महे ता : (१) होय. हे खरे आहे .
अथकसक
ीं ख्ल्पय

आलेल्या

प्रवधानसभा

अचधवेिन

ताराींककत

सन

२०१८

िश्न

मयये

क्र.११२२६८

उपख्स्थत

करण्यात

च्या

अनर्
ीं ाने
ु ग

आश्वासनाच्या

अनर्
ीं ाने
ु ग

मा.प्रवधानमींडळामयये झालेल्या चचेदरम्यान मा.राज्यमींत्री (गह
ृ ननमाकण) याींनी
अिा

आियाचे

आश्वासन

हदले

व

सदर

मा.राज्यमींत्री (गह
ु य सचचव
ृ ननमाकण) याींनी हदनाींक २१/०४/२०१८ रोिी अपर मय
(गह
ृ ननमाकण) याींना पत्र पाठप्रवले आहे .
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(२)

व

(३)

आश्वासनाच्या

अनर्
ीं ाने
ु ग

आश्वासन

पत
ू ीबाबत

गह
ृ ननमाकण

कायककारी

अचधकारी,

प्रवभागाद्वारे प्रवहहत प्रववरणपत्रातील अहवाल प्रवधानमींडळास सादर करण्याची
कायकवाही

करण्यात

येत

आहे .

तत्कालीन

मय
ु य

झोपडपट्टी पन
ु वकसन िाचधकरण याींनी त्याींच्या सेवाननवत्ृ तीच्या महहन्यामयये
ननकाली काढलेल्या १३६ िकरणाींबाबत िथम चौकिी सशमती नेमण्यात आली

होती. त्यामधील ३३ िकरणाींमयये सकृतदिकनी अननयशमतता आढळल्यामळ
ु े

त्याींची चौकिी करण्यासाठी मय
ु य कायककारी अचधकारी, झोपडपट्टी पन
ु वकसन
िाचधकरण याींनी सचचव, झोपडपट्टी पन
ु वकसन िाचधकरण याींच्या अययक्षतेखाली

हदनाींक १०/१०/२०१७ रोिी सशमती गठीत केली आहे . सदर सशमती सवक
सींबचीं धताींना नन:पक्षपातीपणे सन
ु ावणी दे वन
ू चौकिी करीत असन
ू सदर चौकिी
अींनतम ्प्प्यात असल्याचा झोपडपट्टी पन
ु वकसन िाचधकरणाचा अहवाल आहे .
(४) िश्न उद्भवत नाही.

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

िुलाा, मुांबई येथील १८ हॉटे ल्स/गेस्टहाऊसने अजग्नसुरक्षेच्यादृष्ट्टीने
उपाययोजना िरण्याबाबत

(७६)

*

४१३७६ श्री.किरण पािसिर, श्री.हे मत
ां
टिले, श्री.नरें द्र पाटील,

अॅड.राहुल नािेिर, श्रीमती विद्या चव्हाण : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) कुलाक, मब
ुीं ई येथील १८ हॉ्े ल्स तसेच गेस्् हाऊसच्या मालकाींनी अद्याप

महानगरपाशलकेच्या अख्ग्निमन दलाींकडून अख्ग्नसरु क्षेच्याष्ष्ीने आवश्यक
िमाणपत्राींची पत
क ा केली नसल्याचे ननदिकनास आले आहे, हे खरे आहे काय,
ू त

(२) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत काय
आढळून आले व तद्नस
ु ार कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,
(३) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री.दे िेंद्र फडणिीस : (१) बहृ न्मब
ुीं ई महानगरपाशलकेस माहहती अचधकाराींतगकत
िाप्त

झालेल्या

अिाकसोबत

िोडलेल्या

यादीच्या

अनर्
ीं ाने
ु ग

बह
ुीं ई
ृ न्मब

अख्ग्निमन

दलाकडून

महानगरपाशलकेने तपासणी केली असता कुलाक प्रवभागातील १७ हॉ्े ल्स /
गेस््हाऊस

याींनी

अद्याप

महानगरपाशलकेच्या

अख्ग्नसरु क्षेच्याष्ष्ीने आवश्यक िमाणपत्राींची पत
क ा न केल्याचे ननदिकनास
ु त
आले आहे ही वस्तख्ु स्थती आहे .

(२) व (३) कुलाक प्रवभागातील अख्ग्नसरु क्षा िमाणपत्र न घेतलेल्या १७
हॉ्े ल्स/गेस््हाऊसपैकी

१५

आस्थापनाींना

महाराषर

आग

िनतबींधक

व

िीवसींरक्षक उपाययोिना अचधननयम, २००६ अन्वये नो्ीस दे ण्यात आली
असन
ू २ आस्थापना तपासणी दरम्यान बींद आढळून आल्या आहे त.

नो्ीस हदलेल्या आस्थापनाींना अख्ग्नसरु क्षा उपाययोिनाींची पत
क ा
ु त

करण्यासाठी

७

हदवसाींचा

कालावधी

असन
ू

त्यानींतर

बह
ींु ई
ृ न्मब

महानगरपाशलकेच्या अख्ग्निमन दलामाफकत पढ
ु ील कायकवाही करण्यात येणार
आहे .

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

निी मुांबई आांतरराष्ट्रीय विमानतळाचे िाम
(७७)

*

सांथगतीने सुरु असल्याबाबत

४१७५९ श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊफा भाई

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

(१) नवी मब
ुीं ई आींतराषरीय प्रवमानतळ सन २०१९ च्या डडसेंबर महहन्यात
कायाकख्न्वत

होईल

अिी

घोर्णा

मा.मय
ु यमींत्री

याींनी

करुनही

सदर

प्रवमानतळाचे काम सींथगतीने सरु
ु असन
ू सन २०१९ मययेही उक्त प्रवमानतळ
पण
ू क करण्याचे उद्दीष् सींपन्न होणार नसल्याचे ननदिकनास आले आहे , हे खरे
आहे काय,
(२)

असल्यास,

नवी

मब
ुीं ईत

आींतरराषरीय

प्रवमानतळ

उभारण्याबाबत

िासनाची भशू मका स्पष् करुन ते पण
ू क करण्याच्याष्ष्ीने कोणती कायकवाही
केली वा करण्यात येत आहे तसेच सदर कामाबाबतची सदयख्स्थती काय
आहे,

(३) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री.दे िेंद्र फडणिीस : (१) व (२) सावकिननक खािगी भाचगदारी तत्त्वावर
(पी.पी.पी.)

ग्रीन

कफल्ड

आींतरराषरीय

प्रवमानतळाच्या

प्रवकासासाठी

आींतरराषरीय बोली िकक्रयेच्या ननप्रवदा ्प्प्यातील उच्चतम बोलीधारक मब
ुीं ई
इीं्रनॅिनल एअरपो्क स िा.शल. याींची सवलतधारक म्हणन
ू ननवड करण्यात
आलेली आहे . तसेच हदनाींक ०८/०१/२०१८ रोिी सवलतधारक व राज्य िासन
याींच्या दरम्यान प्रवप्रवध करारनाम्यावर स्वाक्षरी करण्यात आलेली आहे .

नवी मब
ींु ई आींतरराषरीय प्रवमानतळ एक धावपट्टी व पररचलासाठी

लागणाऱ्या महत्त्वाच्या सप्रु वधाींसह डडसेंबर, २०१९ पव
ू ी पण
ू क करण्याचे ननख्श्चत
केले असन
ीं ाने ३ भागात प्रवकासपव
ू त्यानर्
ु ग
ू क कामे एप्रिल, २०१७ मयये सरु
ु

करण्यात आली आहे त. आिशमतीस २४ ्क्के भप्रू वकासाचे काम िथम

्प्प्यात पण
ू क झालेले आहे . भप्रू वकासाचे सींपण
ू क काम डडसेंबर, २०१८ पयंत पण
ू क
होणे अपेक्षक्षत आहे .

(३) िश्न उद्भवत नाही.

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

मुांबइातील क्षेब्य िायाालयाांतगात िसाहत अधधिारी
ननयुक्त िरण्याबाबत

(७८)

*

४१६३४ श्री.प्रसाद लाड, अॅड.राहुल नािेिर, श्री.हे मत
ां टिले, श्री.आनांद

ठािूर, श्री.किरण पािसिर, श्री.ख्िाजा बेग : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) महापाशलकेच्या गशलच्छ वस्ती ननमल
ूक न प्रवभागातील कामाचे प्रवकेंद्रीकरण

सन २००७ मयये होवन
ू झोपडपट्टी नागरी सप्रु वधाींची कामे सींबचीं धत क्षेबत्रय
कायाकलयामाफकत करण्याचा ननणकय घेण्यात आला होता, हे खरे आहे काय.

(२) असल्यास, मब
ुीं इकतील झोपडपट्टीतील नागरी सप्रु वधाींिमाणेच तेथील िल्
ु क
वसल
ु ी, अनचधकृत बाींधकाम ननयींत्रण आदी स्वरूपाची कामे करण्यासाठी

ित्येक क्षेबत्रय कायाकलयाींतगकत एक वसाहत अचधकारी ननयक्
ु त करावे असे

आदे ि तत्कालीन आयक्
ु त याींनी दे ऊनही वसाहत अचधकारी याींची ननयक्
ु ती
करण्यात आली नसल्याचे हदनाींक ९ एप्रिल, २०१८ रोिी वा त्यासम
ु ारास
ननदिकनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, क्षेबत्रय कायाकलयाींतगकत वसाहत अचधकारी नसल्यामळ
ु े गत दहा

वर्ाकत ककती झोपड्या उ्या राहहल्या, तसेच अनचधकृत बाींधकामे ककती झाली
व

सेवा

िल्
ु क

वसल
ु ीची

थकबाकी

ककती

आहे ,

एकबत्रतररत्या उपलब्ध नाही, हे ही खरे आहे काय,

याबाबतची

माहहती

(४) असल्यास, उपरोक्त िकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीचे
ननषकर्क काय आहे त व त्यानस
ु ार क्षेबत्रय कायाकलयाींतगकत वसाहत अचधकारी
ननयक्
ु ती करण्याबाबत कोणती कायकवाही केली वा करण्यात येत आहे
(५) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.दे िेंद्र

फडणिीस

:

(१)

बह
ुीं ई
ृ न्मब

महानगरपाशलकेच्या

हद्दीतील

झोपडपट्टीमधील नागरी सप्रु वधाींची कामे सद्य:ख्स्थतीमयये सींबचीं धत प्रवभाग
कायाकलयाच्या परररक्षण खात्यामाफकत करण्यात येतात.

(२) बह
ींु ई महानगरपाशलकेच्या वसाहत झोपडपट्टी सध
ु ारणा प्रवभागाींतगकत
ृ न्मब
वररषठ वसाहत अचधकारी व वसाहत अचधकारी याींची अनक्र
ु मे ६ व ३६ पदे
मींिरू असन
ू अनक्र
ु मे ६ व २८ पदे कायकरत आहे त.
(३)

मब
ुीं ई

महानगरपाशलका

अचधननयम,

१८८८

मधील

तरतद
ू

व

महानगरपाशलकेचे हदनाींक १२/०४/२०१३ चे पररपत्रकानस
ु ार, अनतक्रमण िनतबींध

व ननषकासन ही िबाबदारी िामय
ु याने सहाय्यक आयक्
ु त व पदननदे िीत
अचधकारी याींच्यावर सोपप्रवण्यात आली आहे .

माहे एप्रिल, २०१८ अखेरपयंत रुपये १८६.३५ को्ी िल्
ु क वसल
ु

करण्यात आले आहे .

(४) व (५) िश्न उद्भवत नाही.

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

राज्यातील िाहनचोरीच्या प्रलांबबत प्रिरणाांबाबत
(७९)

*

४२०८४ श्री.विजय ऊफा भाई धगरिर, श्री.रामननिास भसांह, श्रीमती

जस्मता िाघ, श्री.नागोराि गाणार : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा
खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यातील वाहन चोरीची तक्रार नोंदप्रवण्यासाठी वेबसाई् व मोबाईल अॅप
सरु
ु करण्यात आल्याचे माहे एप्रिल, २०१८ मयये वा त्यादरम्यान ननदिकनास
आले आहे, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, गत दोन वर्ाकत सदर वेबसाई्वर २ हिार २५४ ऑनलाईन
तक्रारी दाखल झाल्या असन
त्यापैकी ३४१ तक्रारी पढ
ू
ु ील कारवाईसाठी
स्थाननक

पोशलसाींकडे

वगक

करण्यात

आल्या

नसन
ू

९२७

िकरणाींमयये

एफआयआर दे खील दाखल झालेले नाहीत तसेच वाहन चोरीच्या एकूण २५
हिार २६५ गन्
ै ी फक्त २ हिार ६७ िकरणाींचा छडा लागला असन
ु ्याींपक
ू २१
हिार ९९६ िकरणे िलींबबत असल्याचेही ननदिकनास आले आहे, हे ही खरे
आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी करून वाहन चोरीची िलींबबत
िकरणे ननकाली काढण्याबाबत कोणती उपाययोिना केली वा करण्यात येत
आहे,

(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.दे िेंद्र फडणिीस : (१) माहे एप्रिल, २०१८ मयये वा त्यादरम्यान राज्य
गन्
ु हे

अशभलेख

केंद्र,

ग.ु अ.प्रव.माफकत

केवळ

वाहन

चोरी

तक्रारी

नोंदण्याप्रवर्यीची सींगणक िणाली व मोबाईल ॲप्लीकेिन सरू
ु करण्यात

आलेले नाही. परीं तु नागरीकाींनी महाराषर राज्य पोलीस सीसी्ीएनएसच्या

सी्ीझन पो्क ल (www.mhpolice.maharashtra.gov.in) तसेच मोबाईल
ॲप्लीकेिन ददारा, ई-तक्रार नोंदणीमयये वाहन चोरीच्या तक्रारी नोंदप्रवल्यास
तक्रारदारास पोलीस स््े िनला बोलावन
ू ररतसर गन्
ु हा दाखल करण्यात येतो.

(२) महाराषर राज्यात वाहन चोरीचे िानेवारी, २०१७ ते डडसेंबर, २०१७ मयये

२२८६३ गन्
ु हे दाखल झाले असन
ू त्यापैकी ५६२७ गन्
ु हे उघडकीस आले असन
ू
१०५२२ गन्
ु हे पोलीस तपासावर िलींबबत आहे त तसेच िानेवारी, २०१८ ते मे,

२०१८ पयंत १००७४ गन्
ु हे दाखल झाले असन
ू त्यापैकी १९७८ गन्
ु हे उघडकीस
आले असन
ू ८४०७ गन्
ु हे पोलीस तपासावर िलींबबत आहे त.

(३) वाहन चोरीच्या िलींबबत िकरणे ननकाली काढण्याबाबत पोशलसाींकडून
खालीलिमाणे उपाययोिना करण्यात येत आहे .
i.

सवक िथम वाहनचोरी करणारे पोलीस रे कॉडक वरील गन्
ु हेगाराींचा तपास
करुन ज्यावेळेस वाहन चोरी झाली त्यावेळेस रे कॉडकवरील गन्
ु हे गाराींच्या
हालचाली

कोणत्या

हठकाणी

होत्या

आणण्यासाठी ियत्न केले िातात.

त्यावरुन

गन्
ु हा

उघडकीस
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ii.

पोलीस स््े िन हद्दीत अचानक नाकाबींदीचे आयोिन करुन त्यामयये

iii.

खबऱ्याींमाफकत वाहन चोरीचे गन्
ु हे करणाऱ्या दयक्तीींची माहहती िाप्त

सींियीत वाहने व त्याींची कागदपत्रे तपासली िातात.
केली िाते.

iv.

ित्येक

पोलीस

स््े िनला

दाखल

झालेल्या

वाहन

चोरीच्या

गन्
ु हयासींदभाकत व बेवारस ख्स्थतीत आढळून आलेल्या वाहनाींबाबत
माहहती बबनतारी सींदेिाददारे ख्िल््यातील सवक पोलीस स््े िनला
कळप्रवली िाते.

v.

पोलीस स््े िनला उपलब्ध असलेल्या सीसी्ीएनएस िणालीददारे

दाखल झालेल्या वाहन चोरीच्या गन्
ु हयाींची माहहती इतर पोलीस
स््े िनला उपलब्ध होते.

(४) िश्न उद्भवत नाही.

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

ठाणे मध्यिती िारागह
ृ ाच्या दठिाणी पयाटन
स्थळ वििभसत िरण्याबाबत

(८०)

*

४१७१३ श्री.नरें द्र पाटील, श्री.हे मत
ां
टिले, श्री.किरण पािसिर,

अॅड.राहुल नािेिर, श्री.आनांद ठािूर, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.अमरभसांह पांडडत :
सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) ठाणे मययवती कारागहृ अन्य हठकाणी स्थलाींतररत करुन त्याहठकाणी
पयक्न स्थळ प्रवकशसत करण्याचा िस्ताव ठाणे महानगरपाशलकेच्या महासभेने
सींमत केल्याचे ननदिकनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, ठाणे मययवती कारागह
ृ ाचे स्थलाींतर ननख्श्चत कोणत्या
हठकाणी करण्यात येणार आहे तसेच मययवती कारागह
ृ ाच्या िागेत प्रवकशसत
करण्यात

येणाऱ्या

पयक्न

स्थळाचे

सवकसाधारण

स्वरुप

काय

आहे

व

त्याहठकाणी पयक्नाच्याष्ष्ीने कोणत्या सोईसप्रु वधा उपलब्ध करुन दे ण्यात
येणार आहे त,

(३) तसेच, सदर िस्ताव अींनतम मान्यतेसाठी िासनास केदहा िाप्त झाला
आहे व त्यानस
ु ार िासनाने कोणती कायकवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री.दे िेंद्र फडणिीस : (१) व (२) ठाणे महानगरपाशलका हद्दीतील मययवती
कारागह
ू े ितन व सींवधकन होऊन ठाण्याचा इनतहास ठाणेकराींसाठी
ृ ाच्या वास्तच

ख्िवींत करण्याकरीता उक्त हठकाणी ऐनतहाशसक पयक्न केंद्र तयार करुन,
स्वातींत्र्य सैननकाींचे आणण दे िासाठी बशलदान दे णाऱ्या िहहदाींचे या हठकाणी
स्मारक

करुन

सवकसामान्यासाठी

खुले

करावे

असा

ठराव

ठाणे

महानगरपाशलकेच्या महासभेने हदनाींक २८/०२/२०१८ रोिी पारीत केला आहे .

उपरोक्त ठाणे महानगरपाशलकेच्या महासभेच्या ठरावाच्या अनर्
ीं ाने
ु ग

मययवती कारागह
ृ , ठाणे याींचे अशभिाय घेण्यात येत असल्याचे ठाणे
महानगरपाशलकेने कळप्रवले आहे .

(३) सदर िस्ताव िासनास िाप्त झाला नसल्याचे गहृ प्रवभागाने कळप्रवले
आहे .

(४) िश्न उद्भवत नाही.

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

पुणे ि वपांपरी धचांचिड शहरात ररांगरोडचे िाम सुरु िरण्याबाबत
(८१)

*

४२४५० आकिा.अनांत गाडगीळ : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३९०२५ ला

ददनाांि १४ माचा, २०१८ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभाात सन्माननीय
मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पण
ु े व प्रपींपरी चचींचवड िहराींतील वाहतक
ू ीची कोंडी सोडप्रवण्यासाठी
एमएसआरडीसीकडून ररींगरोडचे काम हाती घेण्यात आले आहे, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, सदर िस्ताप्रवत ररींगरोडला माहे ऑगस््, २०११ मयये वा
त्यादरम्यान िासनाने मान्यता हदली आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त िकरणी िासनाने त्वरीत ननणकय घेऊन ररींगरोडसाठी
भस
ीं ादन व त्यासाठी लागणारा ननधी उपलब्ध करुन दे ण्याबाबत कोणती
ू प
कायकवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

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

(३) व (४) हदनाींक १५ िानेवारी, २०१४ रोिी पायाभत
ु सप्रु वधा सशमतीच्या
बैठकीत पण
ु े िहराच्या ररींगरोडचे काम महाराषर राज्य रस्ते प्रवकास महामींडळ

याींना अींमलबिावणी यींत्रणा घोप्रर्त करण्यात येऊन कामाचे सस
ु ाययता
अहवाल तयार करण्याचे आदे ि दे ण्यात आले.

महाराषर िासनाने गठीत केलेल्या िधान सचचव, नगरप्रवकास प्रवभाग

याींचे अययक्षतेखाली सचचव सशमतीने हदनाींक ११/०४/२०१७ रोिी बैठकीत

ननणकय घेऊन महाराषर राज्य रस्ते प्रवकास महामींडळ याींचेतफे िस्ताप्रवत
ररींगरोडच्या आखणीत परु ीं दर येथील िस्ताप्रवत प्रवमानतळास िोडता येईल

अिाररतीने फेरबदल करुन त्यास िासनाची मींिूरी घेणेचे आदे शित केले
आहे .

सद्य:ख्स्थतीत महाराषर राज्य रस्ते प्रवकास महामींडळतफे ररींगरोडची

काही भागात फेर आखणी िस्ताव अींनतम करणे िगतीत असन
ू आखणी
अींनतम झाल्यानींतर भस
ीं ादनाचा िस्ताव तयार करण्यात येईल.
ू प
-----------------

पालघर जजल््यातील आयटीआय िेंद्राची दरु िस्था झाल्याबाबत
(८२)

*

४३१९८

श्री.रविांद्र

फाटि :

सन्माननीय

िौशल्य

उद्योजिता मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

पालघर

ख्िल््यातील

४

आय्ीआय

केंद्रे

अत्यींत

वििास

ि

दरु वस्थेत

असल्याकारणास्तव बींद पडण्याच्या मागाकवर असन
ू उक्त केंद्राची दयवस्था
पाहण्याकरीता ख्िल्हा औद्योचगक अचधकारी नेमण्यात आलेला नसल्याचे माहे
मे, २०१८ मयये वा त्यादरम्यान ननदिकनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर आय्ीआय केंद्रे बींद होण्याच्या मागाकवर असल्यामळ
ु े
ख्िल््यातील आहदवासी प्रवद्याथांचे भप्रवतदय धोक्यात आले आहे , हे ही खरे
आहे काय,
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(३) असल्यास, िदहार, मोखाडा, प्रवक्रमगड आणण वाडा अिा चार हठकाणी
औद्योचगक केंद्रे असन
ू सींपण
ू क पालघर ख्िल््यात वसई, पालघर, िदहार,
मोखाडा, पाली, प्रवक्रमगड, वाणगाींव आणण तलासरी अिी ७ औद्योचगक केंद्रे
आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, सदर िकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, त्यात काय

आढळून आले व तद्नस
ु ार िासनस्तरावर कोणती कायकवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

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

पालघर ख्िल््यातील िदहार, मोखाडा, प्रवक्रमगड तसेच वाडा येथील

औद्याचगक िशिक्षण सींस्था सख्ु स्थतीत सरु
ु आहे त. तसेच श्री.की.वा.ख्ावकर

हे पालघर ख्िल्हयाचे “ख्िल्हा दयवसाय शिक्षण व िशिक्षण अचधकारी” म्हणून
कायकरत आहे त.

(२) हे खरे नाही.
(३) हे खरे नाही.

सींपण
ू क पालघर ख्िल््यात वसई, पालघर, िदहार, मोखाडा, वाडा

(पाली येथे औद्योचगक िशिक्षण सींस्था, वाडा कायकरत आहे .) प्रवक्रमगड
वाणगाव आणण तलासरी अिी ८ औद्योचगक िशिक्षण केंद्रे आहे त. तसेच
िदहार, मोखाडा, प्रवक्रमगड आणण वाडा अिा चार हठकाणच्या औद्योचगक

केंद्राींची दरु वस्था झालेली नसन
ू सवक औद्योचगक िशिक्षण सींस्था सख्ु स्थतीत
सरु
ु आहे त.

(४) व (५) िश्न उद्भवत नाही.

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

हाजीमलांग येथील पोभलसाांच्या ननष्ट्िाळजीपणामुळे
मुलीला गभापात िरािा लागल्याबाबत

(८३)

*

४१४८६ श्री.धनांजय मड
ुां ,े श्री.सनु नल तटिरे , श्री.अमरभसांह पांडडत,

श्री.सनतश चव्हाण, श्री.किरण

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

पािसिर : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील
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(१) हािीमलींग येथील एका मल
ु ीचे माहे िुल,ै २०१७ मयये वा त्यादरम्यान
अपहरण करण्यात आले होते, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, वैद्यकीय चाचणीत सदर मल
ु गी गभकवती असल्याचे ननषपन्न
झाले

असताना

हदल्यामळ
ु े

पोशलसाींनी

पोशलसाींच्या

नतच्या

कु्ुींबबयाींना

ननषकाळिीपणामळ
ु े

२४

याबाबतची

माहहती

आठवड्याींपक्ष
े ा

न

िास्त

कालावधीच्या गभाकचा गभकपात करण्याची वेळ या मल
ु ीवर आली होती, हे ही
खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त घ्नेचे गाींभीयक लक्षात घेऊन िासनाने तातडीने सदर
अक्षम्य

हलगिीपणाबद्दल सींबचीं धत

पोलीस

अचधकाऱ्याची चौकिी

कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,

करुन

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

कफयाकदीने हदलेल्या तक्रारीवरून हहल लाईन पो.स््े . येथे ग.ु र.नीं.

२०६/२०१७ भा.दीं .प्रव. कलम ३६३, ३७६ लहान मल
ु ाींचे लैंचगक अत्याचाराचे
सींरक्षण कायदा, २०१२ चे कलम ४, ८ िमाणे गन्
ु हा नोंदप्रवण्यात आला आहे .
(२) हे खरे नाही.

प्रपडीत मल
ु ीच्या वैद्यकीय तपासणीच्या वेळी नतचे वडील हे ित्यक्ष हिर

होते. त्यावेळी प्रपडीत मल
ु गी ही २२ आठवडे तीन हदवसाची गभकवती
असल्याचे प्रपडीत मल
ु ीच्या वडडलाींना डॅाक््राींनी पोशलसाींसमोर साींचगतले होते.

हदनाींक ०९/०४/२०१८ रोिी मा.उच्च न्यायालय, मब
ुीं ई येथे दाखल रर्

याचचका क्र. १०९८६/ १८ यामयये न्यायालयीन आदे िानस
ु ार गभकपात करण्यात
आला आहे .

(३) व (४) पोलीस अचधकाऱ्याने यामयये हलगिीपणा केलेला नाही.

अल्पवयीन व प्रपडीत मल
ु ी/महहलाींप्रवरुद्धच्या गन्
ु ्याींमधील तपासाचा

वेळोवेळी

आढावा

घेवन
ु

तपास

प्रवहीत

पररपत्रकाद्वारे सच
ू ना दे ण्यात आल्या आहे त.

कालावधीत

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

पण
ू क

करण्याबाबत
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लोिग्राम पुलाचे (ता.िल्याण, जज.ठाणे) नुतनीिरण, रुां दीिरण िरुन
स्िच्छतागह
ृ ाची सुविधा िरण्याबाबत

(८४)

*

४३७११ श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.अशोि ऊफा भाई जगताप, श्री.शरद

रणवपसे, श्री.सांजय दत्त : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा
करतील काय :-

(१) लोकग्राम पल
ु (ता.कल्याण, ख्ि.ठाणे) हा अत्यींत िन
ु ा व िीणक अवस्थेत
असन
क ना होण्याची िक्यता ननमाकण झाली
ू सदर पल
ु केदहाही कोसळून दघ
ु ्

असल्यामळ
ु े तेथील स्थाननक नागररकाींनी सदर बाब माहे मे, २०१८ मयये वा
त्यादरम्यान महानगरपाशलकेच्या ननदिकनास आणली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) तसेच लोकग्राम नतकक् घरािवळ स्वच्छतागह
ु े
ृ ाची दयवस्था नसल्यामळ

नागररक उघड्यावर िौचास बसत असल्यामळ
ु े पररसरात घाणीचे साम्राज्य
असन
ं ी पसरली आहे, हे ही खरे आहे काय,
ू अत्यींत दग
ु ध

(३) असल्यास, उपरोक्त िकरणी िासनाने चौकिी करुन लोकग्राम पल
ु ाचे
नत
ु नीकरण व रुीं दीकरण तसेच लोकग्राम नतकक् घरािवळ स्वच्छतागह
ृ
बाींधण्याबाबत कोणती कायकवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.दे िेंद्र फडणिीस : (१) लोकग्राम पादचारी पल
ु १९९१ मयये रे ल्वेने बाींधला
आहे, त्याचा खचक महानगरपाशलकेने रे ल्वेला हदला आहे.

सदर पल
ु ाची दे खभाल रे ल्वेमाफकत करण्यात येत असन
ू त्याचा खचक

महानगरपाशलका अदा करते.

सदर पल
ु अरूींद असल्याने वाढत्या िवासी सींययेस अपरु ा पडतो.

लोकग्राम पादचारी पल
ू िीणक झाल्याबाबत रे ल्वे ििासनाकडून तसेच

स्थाननक

नागररकाींकडून

या

महानगरपाशलकेकडे केलेला नाही.

सींदभाकत

कोणताही

पत्र

दयवहार

एख्ल्फस््न रोड येथील पादचारी पल
क नेनत
ीं र या पल
ु दघ
ु ्
ु ाची प्रविेर्

सशमतीने पाहणी केली असन
ू सदर सशमतीने िस्तत
ु पल
ु ाचे मिबत
ु ीकरण
करून त्यावर छत ्ाकणेबाबत सच
ु प्रवले आहे .
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(२) लोकग्राम नतकक् घराचे पाठीमागे रे ल्वे ििासनाच्या हद्दीत नाला असन
ू
तेथे अस्वच्छता आहे , ही वस्तख्ु स्थती आहे .

लोकग्राम नतकक् घरािवळ स्वच्छतागह
ृ ाची सोय करण्यासाठी तसेच

त्याहठकाणी स्वच्छता राखण्यासाठी महानगरपाशलकेने रे ल्वे ििासनास प्रवनींती
केली आहे .
(३)

कल्याण-डोंबबवली

महानगरपाशलकेमाफकत

स्मा्क

शस्ी

योिनेंतगकत

कल्याण पव
ू क भागात स्वच्छतागह
ु , वाहनतळ, ररक्षा
ृ , ििस्त पादचारी पल
स््ॅ ण्ड व बसस्थानक इत्यादीबाबी िस्ताप्रवत करण्यात आल्या असन
ू , सदर
िस्तावास रे ल्वे ििासनाची मींिूरी िलींबबत आहे .

याच िस्तावात लोकग्राम पल
ु ाचे मिबत
ू ीकरणाचा समावेि करण्याची

बाब तपासण्याच्या व त्यासह सींपण
ू क िस्तावास रे ल्वे ििासनाची मींिूरी
घेण्याच्या सच
ू ना कल्याण-डोंबबवली महानगरपाशलकेस दे ण्यात आल्या आहे त.
(४) िश्न उद्भवत नाही.

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

नागपूर येथील फुटाळा तलािाची दरु िस्था झाल्याबाबत
(८५)

*

४३३९६ श्री.प्रिाश गजभभये : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :-

(१) नागपरू येथील फु्ाळा तलावाचे पाणी प्रवर्ारी झाले असल्यामळ
ु े
पाण्यातील

िीविींतच
ु ा

नाि

होत

असन
ू

तलाव

साफ

करण्यासाठी

महानगरपाशलका आणण नागपरू सध
ु ार िन्यास यापैकी कोणीही पढ
ु ाकार घेत
नसल्याचे ननदिकनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, फु्ाळा तलावास बय
ु दीस्् चथम पाकक म्हणून प्रवकशसत

करावयाचे िासनाच्या प्रवचाराधीन असन
ू उक्त हठकाणी को्यवधी रूपये खचक
करुन बनप्रवण्यात येणाऱ्या म्यणु झकल फाऊीं्न िकल्पासाठी तेथील माती,
घाण, दग
ं ीयक्
ु ध
ु त पाणी बाधक असल्याचेही ननदिकनास आले आहे, हे ही खरे
आहे काय,
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(३) असल्यास, कागदपत्राींच्या आधारावर फु्ाळा तलावावर महानगरपाशलका
आणण नागपरू सध
ु ार िन्यासचा अचधकार नसन
ू तलावाच्या अययाक भागावर

सावकिननक बाींधकाम प्रवभागाची तर अययाक भागावर पींिाबराव दे िमख
ु कृर्ी
प्रवद्यापीठाची मालकी असल्यामळ
ु े फु्ाळा तलावाच्या सफाईची िबाबदारी
ननख्श्चत करण्याची समस्या ननमाकण झाली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उपरोक्त िकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत
काय आढळून आले व त्यानर्
ीं ाने तलावाच्या सफाईची िबाबदारी ननख्श्चत
ु ग
करुन

त्वरीत

सफाई

करण्याकरीता

करण्यात आली वा येत आहे ,

कोणती

कायकवाही

वा

उपाययोिना

(५) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.दे िेंद्र फडणिीस : (१) गणपती व दग
ु ाकमाता प्रवसिकन कालावधीत फु्ाळा
तलावातील पाणी काही िमाणात दप्रू र्त होते हे खरे आहे .

तथाप्रप, फु्ाळा तलावामयये दरवर्ी गणपती व दगाकदेवी प्रवसिकन

कालावधीनींतर, नागपरू सध
ु ार िन्यासकडून तलावाची साफसफाई केली िाते.

फु्ाळा तलाव वस्तीतील मल या तलावात िाऊ नये यासाठी

नागपरू सध
ु ार िन्यासकडून मलवाहहकेचे काम करण्यात येत आहे .
माहे

मे,

२०१८

व

िून,

२०१८

या

कालावधीत

नागपरू

महानगरपाशलकेकडून फु्ाळा तलाव पररसर व तलावाचे साफसफाईचे काम व
गाळ काढण्याचे काम करण्यात आलेले आहे .

(२) म्यणु झकल फाऊीं्न िकल्प स्वतींत्रपणे राबप्रवण्यात येत असन
ू , यासाठी
आवश्यक उपाययोिना करण्यात येत आहे त.

(३), (४) व (५) तलावाच्या अययाक भागावर राज्य सरकारच्या सावकिननक
बाींधकाम प्रवभागाची तर अययाक भागावर पींिाबराव दे िमख
ु कृर्ी प्रवद्यापीठाची
मालकी आहे हे खरे आहे .
तथाप्रप,

नागपरू

महानगरपाशलकेमाफकत

ित्येकवर्ी

या

तलावाची

ननयशमतपणे साफसफाई व स्वच्छता करण्यात येते. तसेच स्वच्छतेकरीता
वेळोवेळी लोकसहभागातन
ू स्वच्छता अशभयान राबप्रवण्यात येत.े
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याशिवाय

या

तलावाच्या

सौंदयीकरणाचे

काम

नागपरू

सध
ु ार

िन्यासकडून सरु
ु असन
ू , तलावाच्या दक्षक्षणेकडील कामे सींपलेली असन
ू ,
उत्तरे कडील भागातील कामे िगतीपथावर आहे त.
-----------------

क्रेझी िॅसल, अांबाझरी (जज.नागपूर) येथील व्हे िपूल मध्ये दोन
महाविद्यालयीन युििाांचा बुडून मत्ृ यू झाल्याबाबत

(८६)

*

४३२७२ श्री.नागोराि गाणार : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :-

(१) क्रेझी कॅसल, अींबाझरी (ख्ि.नागपरू ) येथीि दहे वपल
ू मयये िलतरण
तलावात बड
ु ालेल्या ७ महाप्रवद्यालयीन प्रवद्याथी व एक महहला यापैकी

५ िणाींचे िाण वाचप्रवण्यात आले असन
ू २ यव
ु काींचा मत्ृ यू झाल्याची घ्ना
हदनाींक २० मे, २०१८ रोिी दप
ु ारी १ ते १.३० वािताच्या सम
ु ारास घडल्याचे
ननदिकनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर िलतरण तलावात सट्ट
ु ीच्या हदविी मोठ्या िमाणात

गदी होते हे माहहत असन
ू ही उक्त हठकाणी दयवस्थापनाकडून सरु ख्िाततेबाबत
कोणतीही उपाययोिना करण्यात आली नसल्याचे ननदिकनास आले आहे , हे ही
खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त िकरणी िासनाने उच्चस्तरीय चौकिी करून क्रेझी
कॅसल दयवस्थापनावर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.दे िेंद्र फडणिीस : (१) हदनाींक २०/०५/२०१८ रोिी सम
ु ारे १३.३७ ते १३.४२
चे

दरम्यान

क्रेझी

कॅसल,

अींबाझरी,

नागपरू

येथील

मनोरीं िनाकरीता

असलेल्या वेदह पल
ु मयये काही यव
ु क हे त्याींच्या शमत्रमींडळीींसमवेत पाण्यामयये

उतरले असता त्यातील दोन यव
ु क वेदह पल
ु च्या पाण्यात बड
ु ू न मरण
पावल्याची घ्ना ननदिकनास आली आहे .
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सदर यव
ु काींना वेदह पल
ु ावर ननयक्
ु त िीवरक्षकाींनी बाहेर काढून पढ
ु ील

उपचाराकरीता रुग्णालयात दाखल केले असता तेथील डॉक््राींनी दोघाींना मत
ृ
घोप्रर्त केले तर एका यव
ु कास उपचाराथक दाखल करुन घेतले. यािकरणी

हदनाींक २०/०५/२०१८ रोिी बिािनगर पोलीस स््े िन येथे अकस्मात मत्ृ यू
िकरण क्रमाींक १५/२०१८ कलम १७४ सी.आर.पी.सी. अन्वये दाखल आहे .
(२)

होती

घ्नेवेळी वेदह पल
ु ावर पाच िीवरक्षकाींची ननयक्
ु ती करण्यात आली

तर

दोन

िशिक्षक्षत

पररचारीका

ठे वण्यात

आल्या

होत्या.

तैनात

िीवरक्षकाींनी यव
ु काींना पाण्यातन
ू काढण्यास व िथमोपचार करण्यास मदत
केली आहे . तसेच मत
ृ काींच्या शमत्राींनी दोन्ही मत
ृ काींना पोहता येत नसल्याची
माहहती

िबाबात

हदलेली

आहे .

दहे व

पल
ु ावर

घ्यावयाच्या

दक्षतेबाबत

दयवस्थापनाने दिकनी भागात फलक लावलेले असन
ू पोहता न येणाऱ्याकरीता
लाईफ िॅके् उपलब्ध करुन दे ण्यात येतात. मात्र मत
ृ क व त्याींच्या
साथीदाराींनी लाईफ िॅके्ची मागणी केलेली नाही असे चौकिीत ननषपन्न
झालेले आहे .

(३) सदर िकरणाच्या चौकिीत अद्यापपावेतो सींबचीं धताींप्रवरुयद हस्तक्षेपीय
गन्
ु हा नोंदप्रवण्याइतपत परु ावा उपलब्ध झालेला नाही. िकरणाची चौकिी सरु
ु
आहे .

(४) प्रवलींब झालेला नाही.

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

पुणे शहर हद्दीलगतच्या गािाांचा महानगरपाभलिा हद्दीत िचरा
टािण्याच्या प्रमाणात िाढ झाल्याबाबत

(८७)

*

४२४४४ श्री.अननल भोसले : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :-

(१) पण
ु े िहराच्या हद्दीलगतच्या गावाींमाफकत पण
ु े महानगरपाशलका हद्दीत

कचरा ्ाकण्याच्या िमाणात वाढ झाल्याची बाब माहे एप्रिल, २०१८ मयये वा
त्यादरम्यान ननदिकनास आली आहे, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, उक्त िकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत
काय

आढळून

आले

व

तद्नस
ु ार

पण
ु े

महानगरपाशलका

हद्दीलगतच्या

गावाींमधील कचरा ्ाकण्याच्या वाढते िमाण रोखण्यासाठी कोणती कायकवाही
केली वा करण्यात येत आहे,

(३) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.दे िेंद्र फडणिीस : (१) व (२) हद्दीलगतच्या भागातन
ू महानगरपाशलका
हद्दीत कचरा ्ाकण्याचे िकार होतात हे खरे आहे .
पण
ु े

महागनरपाशलका

महानगरपाशलका

हद्दीलगतच्या

३४

गावाींपक
ै ी

११

क्षेत्रात समावेि करण्यात आला आहे . तेथे

गावाींचा

घनकचरा

दयवस्थापनाचे काम सरू
ु असन
ू सींकलीत होणारा कचरा िकक्रया करणेसाठी
हस्ताींतरण केंद्रात दे ण्यात येतो.

घनकचरा दयवस्थापन अचधननयमातील तरतद
ू ीनस
ु ार महानगरपाशलका

हद्दीत कचरा ्ाकण्याऱ्या सींबचीं धताींवर महानगरपाशलकातफे कारवाई करण्यात
येत.े

हद्दीबाहे रील लगतच्या २३ गावाींच्या हद्दीतन
ू कचरा ्ाकण्यात येऊ नये

यासाठी भरारी पथके, िन िागत
ृ ी अिा उपाययोिनेंददारे कचरा ्ाकण्याच्या
िकाराींना आळा घालण्याचा ियत्न महानगरपाशलकेमाफकत करण्यात येतो.

पण
ु े महानगरपाशलका हद्दीबाहे रील लगतच्या २३ गावाींमयये घनकचरा

दयवस्थापनाची यींत्रणा नसल्याने सींबचीं धत ग्रामपींचायतीींमयये तसेच राज्यातील
अन्य महानगरपाशलका लगतच्या गावाींमयये िभावी घनकचरा दयवस्थापन व
िकक्रया यींत्रणा उभारण्याबाबत ग्रामप्रवकास प्रवभागास कळप्रवण्यात आले आहे .
(३) िश्न उद्भवत नाही.

-----------------
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मुांबई ि उपनगरात पािसाळयापूिी भूभमगत सुविधा िरण्यािरीता
खोदण्यात आलेल्या पदपथाांची दरु
ु स्ती िरण्याबाबत

(८८)

*

४१८५० श्री.अशोि ऊफा भाई जगताप, श्री.सांजय दत्त, श्री.रामहरी

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

(१) मब
ुीं ई व उपनगरात पावसाळयापव
ू ी भशू मगत सप्रु वधा करण्याकरीता
खोदण्यात

आलेल्या

पदपथाींची

दरु
ु स्ती

योग्य

िकारे

होत

नसल्याने

नागररकाींना मोठा त्रास सहन करावा लागत असल्याचे माहे एप्रिल, २०१८
मयये वा त्यादरम्यान ननदिकनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, परळ (मब
ुीं ई) येथेही दरु
ु स्ती योग्य िकारे न झाल्याने
गनतरोधक ननमाकण झाला असन
ू पावसाळयात पाणी साचल्यावर नागररकाींची
गैरसोय होणार आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी करुन कोणती कायकवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.दे िेंद्र फडणिीस : (१) मब
ुीं ई व उपनगरात पावसाळयापव
ू ी भशू मगत सप्रु वधा
करण्यासाठी खोदण्याची परवानगी हदनाींक १५ मे, २०१८ पयंत दे ण्यात आली

होती. तसेच सदर खोदण्यात आलेल्या पदपथाची दरु
ु स्ती करण्यासाठी सवक
कींत्रा्दाराींना हदनाींक ३० मे, २०१८ पयंत वेळ दे ण्यात आली होती. त्यानस
ु ार
सवक पदपथाींची दरु
ु स्ती करण्यात आली आहे .

(२), (३) व (४) परळ, मब
ुीं ई येथील पदपथाची दरु
ु स्ती योग्य िकारे करण्यात

आली असन
ू त्यामळ
ु े पाणी साचत नसल्याचे बह
ुीं ई महानगरपाशलकेने
ृ न्मब
कळप्रवले आहे .

परळ मधील हहींदमाता पररसरातील सखल भागात िास्त िमाणात

पाऊस पडल्यानींतर साचलेल्या पाण्याचा ननचरा िलदगतीने होण्याकरीता
बह
ींु ई
ृ न्मब

महानगरपाशलकेमाफकत

बी.िे.दे वरुखकर

मागक

ते

मडकेबव
ु ा

चौकापयंत एकूण ८०० मी. लाींबीच्या भशू मगत पिकन्य िलवाहहनीचे काम हाती
घेण्यात आले आहे .
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सदर कामाचा कींत्रा् कालावधी पावसाळा वगळून १८ महहने इतका

असन
ू , सदर कामाचा कायाकदेि हदनाींक १८/१२/२०१७ रोिी दे ण्यात आला आहे .

सदर ८०० मी. लाींबीच्या भशू मगत पिकन्य िलवाहहनीपैकी २२५ मी. इतक्या

लाींबीच्या पिकन्य िलवाहहनीच्या आवधनाचे काम माहे फेब्रव
ु ारी, २०१८ ते मे,

२०१८ या कालावधीमयये पण
ू क करण्यात आले आहे . या कालावधीमयये सदर
पदपथाचे खोदकाम करण्यात आल्याने नागररकाींना काही िमाणात त्रास सहन
करावा लागला ही वस्तख्ु स्थती आहे .
सदर

पिकन्य

िलवाहहनीचे

उवकररत

काम

पावसाळयानींतर

सरु
ु

करण्यात येणार असन
ू , महानगरपाशलकेमाफकत सींपण
ू क पदपथाचे ककरकोळ
दरु
ु स्तीसह मानकानस
ु ार कायमस्वरुपी पन
ु :स्थापन करण्यात येणार आहे .
-----------------

राज्यात तसेच मुांबईत फेरीिाले धोरण राबविण्याबाबत
(८९)

*

४१९९६ श्री.जनादान चाांदरू िर, श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपसे,

श्री.अशोि ऊफा भाई जगताप, श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.अमररशभाई पटे ल :

ददनाांि १४ डडसेंबर, २०१७ रोजी सभागह
ृ ाच्या पटलािर ठे िण्यात आलेल्या
अताराांकित प्रश्नोत्तराांच्या यादी क्रमाांि २ मधील प्रश्न क्रमाांि ३२८३१ ला

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

(१) मब
ुीं ई महानगरपाशलकेने रे ल्वे स्थानक व गदीच्या पररसरातील फेरीवाले

ह्वण्यासाठी मोहहम सरु
ु केल्यामळ
ु े काही महहने स्थानकाबाहे रचा पररसर
फेरीवालामक्
ीं र पन्
ु त झाला असन
ू पाच महहन्याींनत
ु हा दादर, प्रवलेपाले, कुलाक,
गोरगाींव,

बोररवली,

सीएस्ी

पररसरात

फेरीवाल्याींनी

पन्
ु हा

बस्तान

बसप्रवल्याचे माहे माचक, २०१८ मयये वा त्यादरम्यान ननदिकनास आले आहे , हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, राज्यात तसेच मब
ुीं ईत फेरीवाले धोरण आखण्यात येणार

असल्याचे िासनाने िाहहर केले असन
ू ही त्याींची अींमलबिावणी करण्यात
आलेली नाही, हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, उपरोक्त िकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत
काय आढळून आले व त्यानस
ु ार सदर फेरीवाले धोरण केदहापयंत राबप्रवण्यात
येणार आहे,

(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.दे िेंद्र फडणिीस : (१) “फेरीवाल्याींचे पन्
ु हा बस्तान” अिा आियाची बातमी

हदनाींक १६/०३/२०१८ रोिीच्या स्थाननक वत्ृ तपत्रात िशसयद झाली होती ही
वस्तख्ु स्थती आहे .
हदनाींक

तथाप्रप, मा.उच्च न्यायालयाने रर् याचचका क्रमाींक ६५२/२०१७ मयये
०१/११/२०१७

महानगरपाशलकेमाफकत

सवक

रोिी

हदलेल्या

रे ल्वे

स्थानकाींपासन
ू

आदे िानस
ु ार,
१५०

“ना-फेरीवाला क्षेत्र” असे फलक लावण्यात आले आहे त.

मी्र

बह
ुीं ई
ृ न्मब

अींतरापयंत

तथाप्रप, काही िमाणात फेरीवाल्याींचा या पररसरात वावर असतो.

यास्तव महानगरपाशलकेच्या

२४

प्रवभागात दोन सत्रामयये फेरीवाल्याींवर

ननषकासनाची कारवाई करण्यात येत.े

(२), (३) व (४) केंद्र िासनाने पदपथ प्रवक्रेते (उपिीप्रवका सींरक्षण आणण

पदपथावरील प्रवक्रीचे प्रवननयमन) अचधननयम, २०१४ लागू केलेला असन
ू राज्य
िासनाने, महाराषर पथप्रवक्रेता (उपिीप्रवका सींरक्षण आणण पदपथावरील

प्रवक्रीचे प्रवननयमन) (महाराषर) ननयम, २०१६ हदनाींक ३ ऑगस््, २०१६ रोिी
िशसयद केलेले आहे त.

तद्नींतर सदर अचधननयमातील कलम ३८(१) मधील तरतद
ु ीनस
ु ार

राज्य िासनाने पथप्रवक्रेता (उपिीप्रवकेचे सींरक्षण व पथप्रवक्री प्रवननयम)
(महाराषर) योिना, २०१७ हदनाींक ९ िानेवारी, २०१७ रोिी योिना िशसयद
केली

आहे .

यानर्
ीं ाने
ु ग

फेरीवाला

धोरणाच्या

अींमलबिावणीची

स्थाननक स्वराज्य सींस्थाींमाफकत करण्यात येत आहे .

कायकवाही

मा.उच्च न्यायालयाने हदलेल्या आदे िानस
ु ार, रे ल्वे स्थानकाबाहे र १५०

मी्रच्या अींतरापयंत पदपथ व रस्ते मोकळे ठे वण्याबाबत राज्यातील सवक
नागरी स्थाननक स्वराज्य सींस्थाींना सच
ू ना दे ण्यात आल्या आहे त.
-----------------
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बॄहन्द्मुांबइा महानगरपाभलिेतील िां्ाटी सफाइा िामगाराांना
सेिेत िायम िरण्याबाबत

(९०)

*

४३६९० श्री.जयांत पाटील : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :-

(१) बॄहन्मब
ुीं इक महानगरपाशलकेतील सम
ु ारे २००० कींत्रा्ी सफाइक कामगाराींना

सवोच्च न्यायालयाने आदे ि दे वन
ू ही सेवेत कायम करण्यास होत असलेल्या
प्रवलींबाबाबत कामगाराींनी हदनाींक २४ मे, २०१८ रोिी वा त्यासम
ु ारास
मींत्रालयावर धडक मोचाक आणला होता, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, राज्याच्या कामगार मींत्र्याींना हदनाींक २२ िानेवारी, २०१६ रोिी
मा.राज्यपालाींनी कींत्रा्ी कामगाराींना ककमान वेतन दे ण्याबाबत आदे ि दे वन
ू ही
आिशमतीस त्याची अींमलबिावणी झालेली नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त िकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत
काय आढळून आले व त्यानस
ु ार कींत्रा्ी सफाइक कामगाराींना सेवेत कायम

करण्याच्याष्ष्ीने तसेच ककमान वेतनासह थकबाकी प्रवना प्रवलींब लागू
करण्याच्याष्ष्ीने कोणती कायकवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.दे िेंद्र फडणिीस : (१), (२), (३) व (४) बह
ींु ई कींत्रा्ी सींघ्नेच्यावतीने
ृ न्मब
सम
ु ारे

५००

ते

६००

कामगार

२०

ते

२५

च्या

ग्ाने

मींत्रालयाच्या

िवेिद्वारािवळ हदनाींक २४/०५/२०१८ रोिी ननवेदन दे ण्याकरीता आले होते ही
वस्तख्ु स्थती आहे .

मा.न्यायालयाच्या आदे िात नमद
ू असणाऱ्या १६०० कामगाराींच्या

यादीतील ३०९ सफाई कामगाराींना बह
ींु ई महानगरपाशलकेमाफकत ननयक्
ु ती
ृ न्मब
आदे ि दे ण्यात आले आहे त.
सदर

िश्नाच्या

अनर्
ीं ाने
ु ग

खालीलिमाणे ननदे ि हदलेले आहे त :•

मा.मय
ु यमींत्री

याींनी

बैठक

घेऊन

सदर कामगाराींना मा.न्यायालयाच्या आदे िािमाणे ननयशमत करण्याची

कायकवाही करुन हदनाींक १३/१०/२०१४ पासन
ू दे य असणारे आचथकक
लाभ ३ महहन्यात अदा करण्यात यावेत.
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•

मा.न्यायालयाच्या यादीतील कामगाराींच्या नावाचे इींग्रिी स्पेशलींग व
कामगाराींनी सादर केलेल्या कागदपत्रातील नावाचे इींग्रिी स्पेशलींग
यात तफावत असणाऱ्या कामगाराींकडून क्षतीपत
ु ी बींधपत्र घेऊन
ननयक्
ु ती आदे ि दे ण्यात यावेत.

•

या कारणासाठी ज्या कामगाराींची ननयक्
ु ती आदे ि रद्द करण्यात आले

आहे त त्या कामगाराींना क्षतीपत
ु ी बींधपत्र घेऊन ननयक्
ु ती आदे ि
दे ण्याची कायकवाही िाधान्याने करण्यात यावी.
-----------------

िल्याण पूिा (जज.ठाणे) पररसरातील गुन्द्हे गारी ि अांमली पदाथाांच्या
व्यिसायािर पोलीस विभागािडून िारिाई होत नसल्याबाबत

(९१)

*

४१६८५ श्री.जगन्द्नाथ भशांदे, श्री.नरें द्र पाटील, श्री.किरण पािसिर :

सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) कल्याण पव
ू क (ख्ि.ठाणे) पररसरात सोनसाखळी चोरी, घरफोडी त्याचिमाणे

ककरकोळ वादातन
ू चाकू, सरु े काढण्यापयंत गन्
ु हे गाराींची मिल िात असन
ू
सदर पररसरात अींमली पदाथांची मोठ्या िमाणात होत असलेली प्रवक्री व

त्याचे सेवन यामळ
ु े कायदा आणण सदु यवस्थेवर पोशलसाींचे ननयींत्रण राहहले
नसल्याने नागररकाींमयये भीतीचे वातावरण पसरल्याबाबतचे सप्रवस्तर ननवेदन
स्थाननक लोकिनतननधीींनी पोलीस आयक्
ु त, ठाणे याींना हदनाींक १० िानेवारी,
२०१८ व हदनाींक ९ एप्रिल, २०१८ रोिी हदलेले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदरहू ननवेदनात कल्याण पव
ू क पररसरात कोणकोणत्या
हठकाणी अींमली पदाथांची प्रवक्री व सेवन केले िाते त्या हठकाणाींची स्पष्

माहहती दे ण्यात आली असन
ीं ाने अींमली पदाथांचे
ू उपरोक्त ननवेदनाच्या अनर्
ु ग

अड्डे मोडून काढण्यासाठी िासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत
आहे,

(३) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री.दे िेंद्र फडणिीस : (१) व (२) सदरहू िकरणी पररमींडळाींतगकत कोळसेवाडी
पोलीस ठाणे हद्दीत अींमली पदाथाकची प्रवक्री सींदभाकत गन्
ु हे दाखल नसन
ू
वाहतक
ु करणारे गन्
ु हे गार सींदभाकत १ गन्
ु हा दाखल आहे . सदर गन्
ु हयात १२

ककलो १५० ग्रॅम विनाचा गाींिा िप्त केला असन
ू ४ आरोपीींवर दोर्ारोपपत्र
मा.न्यायालयात

सादर

केले

आहे .

तसेच,

अींमली

पदाथांचे

सेवन

काढण्यासाठी

परीसरात

गस्त

करणाऱ्याींप्रवरुयद ७ गन्
ु हे दाखल असन
ू ७ आरोपीींवर कारवाई करण्यात आली
आहे .

अींमली

नेमण्याकरीता,

पदाथाकचे

पोलीस

अड्डे

मोडून

अचधकारी/पोलीस

कमकचारी

याींचे

करण्यात आले असन
ू योग्य ती कारवाई करण्यात येत आहे .
(३) िश्न उद्भवत नाही.

पथक

स्थापन

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

राज्यातील स्िातां् सैननिाांच्या मानधनात िाढ िरणेबाबत
(९२)

*

४३४३२ श्री.आनांदराि पाटील : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील स्वातींत्र सैननकाींना सयया शमळत असलेले मानधन अत्यल्प
असल्याने स्वत:चा, कु्ूींबाचा तसेच और्धाचा खचकही भागत नसन
ू त्याींची

उपासमारी होत असल्यामळ
ु े त्याींचे मानधन रुपये २०००/- करण्याकरीता
वारीं वार मागणी करण्यात येऊनही स्वातींत्र सैननकाींच्या मानधनात वाढ

करण्यात आली नसल्याचे माहे मे, २०१८ मयये वा त्यादरम्यान ननदिकनास
आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उपरोक्त िकरणी िासनाने चौकिी करुन स्वातींत्र्य सैननकाचे

मानधन रुपये २०००/- करण्याबाबत कोणती कायकवाही केली वा करण्यात येत
आहे,

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

सयया राज्य िासनाकडून राज्याच्या स्वातींत्र्य सैननक ननवत्ृ तीवेतन

(मानधन) धारकाींना हदनाींक ०२/१०/२०१४ पासन
ू दरमहा रुपये १०,०००/- इतके
ननवत्ृ तीवेतन

अदा

केले

िाते.

तर

केंद्र

िासनाच्या

स्वातींत्र्य

सैननक

पेन्िनधारकाींना केंद्र िासनाची रुपये २६,०००/- तसेच राज्याची अनतररक्त
रुपये ५००/- एवढी पेन्िन दे ण्यात येत आहे .
(२) िश्न उद्भवत नाही.
(३) िश्न उद्भवत नाही.

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

मुांबई येथे महानगरपाभलिेमाफात आयुिेददि
रुग्णालय सुरु िरण्याबाबत

(९३)

*

४२३२१ श्री.प्रविण दरे िर : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :-

(१) मब
ींु ई िहरात महानगरपाशलकेमाफकत आयव
ु हे दक उपचार पयदतीने उपचार
करण्याकरीता

आयव
ु ेहदक

रुग्णालय

सरु
ु

करण्याचा

िस्ताव

गत

आठ

वर्ाकपासन
ू आरोग्य लेखापालाींच्या िेऱ्यामळ
ु े िलींबबत असल्याचे माहे एप्रिल,
२०१८ मयये वा त्यादरम्यान ननदिकनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, िहरातील ित्येक िभागात ित्येकी एक या िमाणे २४
आयव
ु ेहदक रुग्णालय सरु
ु करण्याचा ननणकय िासनाने घेतला होता, हे ही खरे
आहे काय,

(३) असल्यास, सदर ननणकयाची अींमलबिावणी होण्यास प्रवलींब लागण्याची

कारणे काय आहे त व याबाबत िासनाची भशू मका काय आहे तसेच उक्त
आयव
ु ेहदक रुग्णालय त्वरीत सरु
ु करण्याबाबत िासनाने कोणती कायकवाही
केली वा करण्यात येत आहे,

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

फडणिीस

उपख्स्थत

केलेल्या

:

(१)

मब
ुीं ई

िहरात

महापाशलकेमाफकत

आयव
ु ेहदक

रुग्णालय सरु
लेखापाल (आरोग्य) याींनी
ु करण्याच्या िस्तावावर उपिमख
ु
रुग्णालय चालप्रवणारे

रुग्णालयाच्या

बाींधकामाकरीता

िागेची

उपलब्धता,

कमकचारी वगक व अनर्
ु चीं गक सोयी-सप्रु वधा इत्यादी

मद्द
क ा होऊ न िकल्यामळ
ु याींबाबतची पत
ु त
ु े िलींबबत आहे ही वस्तख्ु स्थती आहे .

(२) बह
ुीं ई महानगरपाशलकेच्या िभागाींमयये २४ आयव
ु ेहदक रुग्णालये सरु
ु
ृ न्मब
करण्याचा अींनतम ननणकय घेण्यात आला नसल्याचे बह
ींु ई महानगरपाशलकेने
ृ न्मब
कळप्रवले आहे .

(३) सद्य:ख्स्थतीत बह
ुीं ई महानगरपाशलकेमाफकत बा.य.ल. नायर धमाकदाय
ृ न्मब

रुग्णालय व रा.ए.स्मा. रुग्णालयामयये आयव
े ीक बा्यरुग्ण प्रवभाग व
ु द
अनक्र
ु मे

५

व

१०

रुग्णिय्याींचा

आींतररुग्ण

प्रवभाग

कायकरत

असन
ू

महानगरपाशलका मय
ु यालय, एलकफन्स््न रोड, िभादे वी आणण अींधेरी या चार
हठकाणी आयव
ु ेदीक दवाखाने चालप्रवण्यात येतात.
नदयाने

तथाप्रप, बह
े ीक रुग्णालय
ुीं ई महानगरपाशलकेच्या हद्दीमयये आयव
ु द
ृ न्मब
सरु
ु

करण्याची

आवश्यकता

तपासन
ू

याबाबतचा

ननणकय

महानगरपाशलकेने त्याींच्यास्तरावर घ्यावा अिा सच
ू ना दे ण्यात आल्या आहे त.
(४) िश्न उद्भवत नाही.

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

मांब
ु ई येथील गोरे गाि, प्ाचाळ, भसध्दाथा नगर पन
ु विािास
प्रिल्पात गैरव्यिहार झाल्याबाबत

(९४)

*

४१६६२ श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.किरण पािसिर : सन्माननीय

गह
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :ृ ननमााण मां्ी पढ

(१) मब
ुीं ई येथील गोरे गाव, शसयदाथक नगर, पत्राचाळ पन
ु प्रवककास गत दहा
वर्ाकपासन
ु वादात अडकलेला असन
ू प्रवकासक गरु
ु आप्रर्ि कन्स्रक्िन िा.
शल. या कींपनीने रुपये १०३४ को्ीचा गैरदयवहार केल्याचे म्हाडाच्या चौकिीत
ननषपन्न झाल्याचे हदनाींक १५ माचक, २०१८ रोिी वा त्यासम
ु ारास ननदिकनास
आले, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, उपरोक्त िकरणी िासनाने चौकिी करुन गरु
ु आप्रर्ि

कन्स्रक्िन िा.शल. कींपनीप्रवरुयद गन्
ु हा दाखल केला आहे काय, चौकिीत
काय

आढळून

आले

आहे

तसेच

रुपये

१०३४

को्ीची

रक्कम

वसल
ु

करण्याकरीता कोणती कायकवाही वा उपाययोिना केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.प्रिाश महे ता : (१) होय, हे खरे आहे .

म्हाडाच्या अहवालानस
ु ार, गोरे गाव शसयदाथक नगर सहकारी गह
ृ ननमाकण

सींस्था

पत्राचाळ

याींचे

पन
ु प्रवककास

िकल्पात

प्रवकासक

मे.गरु
ु

आशिर्

कन्सरक्िन िा.शल. या कींपनीने प्रवक्री हहश्श्यातील बाींधकाम क्षेत्रफळाची

परस्पर त्रयस्थ प्रवकासकाींना प्रवक्री करुन गैरररत्या रुपये १०९५ को्ीींची
रक्कम िाप्त केल्याचे ननदिकनास आले.

(२) सदर िकरणी प्रवकासक मे.गरु
ु आशिर् कन्सरक्िन िा.शल. याींचे सींचालक
व इतर याींचेप्रवरुयद आचथकक गन्
ु हे प्रवभाग, मब
ुीं ई येथे हदनाींक १३/०३/२०१८
रोिी गन्
ु हा क्रमाींक ८५/२०१८ अन्वये गन्
ु हा दाखल केला असन
ू पढ
ु ील तपास
चालू आहे .

(३) िश्न उद्भवत नाही.

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

राज्यात बाांधिाम िामगाराांसाठी िल्याणिारी योजना राबविण्याबाबत
(९५)

*

४२५७१ श्री.विनायिराि मेटे : सन्माननीय िामगार मां्ी पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यात बाींधकाम कामगाराींसाठी कल्याण योिना राबप्रवण्याकरीता प्रवप्रवध

वस्तव
ूीं रील अचधभाराच्या रुपाने केंद्र िासनाकडे िमा झालेले सम
ु ारे २८ हिार
को्ी रुपये प्रवप्रवध राज्यािमाणे महाराषरातही कायदयाच्या अींमलबिावणीच्या
कारणास्तव प्रवनावापर असल्याचे ननदिकनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, केंद्र िासनाकडे िमा झालेल्या ५ हिार को्ी रुपयाींपक
ै ी

िासनाने फक्त २५५ को्ी रुपये खचक केले असन
ू केंद्र व राज्य िासनाच्या
अनास्थेमळ
ु े

सदर

रक्कम

प्रवप्रवध

योिनाींकरीता

तसेच

कामगाराींच्या
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कल्याणकारी योिनेकरीता वापरण्यात आले नसन
ू सदर िकरणी िबाबदार
उच्च पदस्थ अचधकाऱ्याींवर िासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत
आहे,

(३) असल्यास, उपरोक्त िकरणी मा.सवोच्च न्यायालयाने ही िासनाला
याबाबत वारीं वार ननदे ि हदले आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत काय
आढळून आले व त्यानस
ु ार कोणती कायकवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.सांभाजी पाटील-ननलांगेिर : (१) महाराषर इमारत व इतर बाींधकाम
कामगार

कल्याणकारी

मींडळाकडे

इमारत

व

इतर

बाींधकाम

कामगार

कल्याणकारी उपकराच्या माययमातन
ू माहे माचक, २०१८ पयंत रुपये ६२४४.२३
को्ी एवढा ननधी िमा झालेला आहे . सदर उपकराच्या ननधीतन
ू बाींधकाम
कामगाराींसाठी प्रवप्रवध कल्याणकारी योिना राबप्रवण्यात येतात.

(२) िमा उपकर ननधीमधन
ू माहे माचक, २०१८ अखेरपयंत २८ कल्याणकारी
योिनाींच्या माययमातन
पात्र नोंदीत बाींधकाम कामगाराींना रुपये २२७.६२
ू

को्ी इतक्या लाभाचे वा्प करण्यात आले आहे . तसेच ििासकीय खचाकवर
रक्कम रूपये १०२.८४ को्ी इतका खचक शमळून एकूण रुपये ३३०.४६ को्ी
एवढा ित्यक्ष खचक झालेला आहे .

िासन अचधसच
ू ना हदनाींक ०४/०८/२००७ अन्वये कामगार आयक्
ु त

याींच्या अययक्षतेखाली िासकीय िनतननधी असलेले मींडळ स्थापन करण्यात
आले.

तसेच,

िासन

अचधसच
ू ना

हदनाींक

०१/०५/२०११

नस
ु ार

स्वयींपण
ू क

बत्रपक्षीय मींडळ स्थापन करण्यात आले आणण वेळोवेळी पन
ु रक चना करण्यात

आली आहे . आता मींडळाचे कामकाि कामगार आयक्
ु त कायाकलयातील
उपलब्ध असलेल्या अचधकारी व कमकचारी याींचेमाफकत सरु
ु आहे .

(३) मा.सवोच्च न्यायालयाने हदनाींक १९/०३/२०१८ रोिी हदलेल्या आदे िानस
ु ार
केंद्र

िासन

Direction

व

व

राज्य

General

िासनाने

करावयाच्या

Direction

दे ण्यात

कायकवाहीबाबत

आलेले

आहे त.

Special

त्यानस
ु ार

बाींधकाम कामगाराींची नोंदणी, आस्थापना नेाींदणी, उपकर िमा करणे,
कल्याणकारी योिनाींचे मॉडेल तयार करणे व सोिल ऑडी् करणे या
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मद्
ु याींवर प्रवचारप्रवननमय करणे व ननणकय घेण्यासाठी केंद्र िासनाने सह
सचचव व सींचालक (कामगार कल्याण), केंद्र िासन याींच्या अययक्षतेखाली

सशमती स्थापन केली आहे . मा.सवोच्च न्यायालयाच्या उपरोक्त ननदे िानस
ु ार
मींडळाने

केलेली

कायकवाही

व

मींडळामाफकत

करण्यात

येत

असलेल्या

कायकवाहीचा अहवाल सशमतीस सादर करण्यात आला आहे . सशमतीचा अहवाल
अींनतम झाल्यानींतर मा.सवोच्च न्यायालयात सादर करण्यात येणार आहे .
सदर अहवालास अनस
ु रून केंद्र िासनाकडून िाप्त ननदे िानस
ु ार मींडळ
स्तरावरून पढ
ु ील कायकवाही करण्यात येईल.

(४) महाराषर इमारत व इतर बाींधकाम कामगार कल्याणकारी मींडळाने

हदनाींक २३/०२/२०१८ ते हदनाींक १०/०४/२०१८ या कालावधीत प्रविेर् नोंदणी

अशभयान राबवन
ू २,२४,५७७ एवढया बाींधकाम कामगाराींची नोंदणी केलेली
आहे . मींडळाकडे िास्तीत िास्त कामगाराींची नोंदणी दहावी या उद्देिाने
बाहयस्त्रोत यींत्रणेद्वारे माहहती तींत्रज्ञानावर आधारीत एकाख्त्मक सींगणकीय
िणाली

प्रवकशसत

करणे

व

ख्िल्हास्तरावर

४०

सप्रु वधा

केंद्र

स्थापन

करण्यासाठी स्वतींत्र यींत्रणेची नेमणूक करण्याबाबतची कायकवाही करण्यात येत
आहे .

(५) िश्न उद्भवत नाही.

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

हदगाि (जज.नाांदेड) शहरात घनिचऱ्याचे दढगारे साचल्यामळ
ु े
सिा् अस्िच्छता पसरल्याबाबत

(९६)

*

४३४६३ श्री.अमरनाथ राजरू िर, श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपसे :

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

(१) हदगाव (ख्ि.नाींदेड) िहरात अनेक हदवसापासन
घनकचऱ्याचे हढगारे
ू

साचले असन
ू सवकत्र अस्वच्छता पसरली असल्यामळ
ु े नागररकाींचे आरोग्य

धोक्यात आले असल्याचे माहे मे, २०१८ मयये वा त्यादरम्यान ननदिकनास
आले आहे, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, उक्त िकरणी िासनाने चौकिी करुन हदगाव िहरातील घन

कचऱ्याचा िश्न सोडप्रवण्याकरीता कोणती कायकवाही केली वा करण्यात येत
आहे

(३) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.दे िेंद्र फडणिीस : (१) हदगाव नगरपररर्दे माफकत घनकचरा दयवस्थापनाचे
काम खींडोबा मिूर सहकारी सींस्थेस दे ण्यात आले आहे .
•

सदर सींस्था ननयशमतपणे कचरा उचलण्याचे काम करीत आहे .

•

घनकचरा दयवस्थापनाबाबत िाप्त तक्रारीचा वेळेत ननप्ारा करण्यात

•

नगरपररर्दे माफकत सींस्थेच्या कामावर ननयशमत दे खरे ख ठे वण्यात येते.
येऊन

दरमहा

ननयशमत

फवारणी

सय
ु दा

करण्यात

अहवाल

सादर

येत,े

असे

मय
ु याचधकारी, हदगाींव नगरपररर्द याींच्या अहवालात नमद
ू करण्यात
(२)

आले आहे .

तथाप्रप,

सदर

िकरणी

वस्तनु नषठ

ख्िल्हाचधकारी, नाींदेड याींना कळप्रवण्यात आले आहे .
(३) िश्न उद्भवत नाही.

करण्याबाबत

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

अांबरनाथ (जज.ठाणे) येथील अांबरनाथ-धचांचपाडा-नाभलांबी
या रस्त्याची अत्यांत दरु िस्था झाल्याबाबत
(९७)

*

४३५५८ श्री.पररणय फुिे : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३५९५१ ला ददनाांि

१३ डडसेंबर, २०१७ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभाात सन्माननीय मख्
ु यमां्ी
पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) अींबरनाथ (ख्ि.ठाणे) िहरातील अींबरनाथ-चचींचपाडा-नाशलींबी या रस्त्याचे

शसमें ्-डाींबरीकरणाचे काम अपण
ू ाकवस्थेत असन
ू रस्त्यावर खड्डे पडून सदर

रस्त्याची अत्यींत दरु वस्था झाली असल्याचे माहे माचक-एप्रिल, २०१८ मयये वा
त्यादरम्यान ननदिकनास आले असन
ू उक्त हठकाणी मोठ्या िमाणात ख्िप्रवत

व प्रवत्तहानी झाल्याचे माहे मे, २०१८ मयये वा त्यादरम्यान ननदिकनास आले
आहे, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, उपरोक्त िकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत
काय आढळून आले व तद्नस
ु ार अींबरनाथ-चचींचपाडा-नाशलींबी या रस्त्याींचे
दरू
ु स्ती, दे खभाल व डाींबरीकरण करण्याबाबत कोणती कायकवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

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

अींबरनाथ-चचींचपाडा-नाशलींबी रस्त्याचा २.५ कक.मी. भाग अींबरनाथ

नगरपररर्द हद्दीत येतो. सदर रस्ता अींबरनाथ नगरपररर्दे ने ८०% शसमें ्द्वारे
व उवकररत २०% भाग डाींबरीकरणाद्वारे पण
ू क केला आहे .

आवश्यक त्याहठकाणी डाींबरीकरण झाल्याने सद्य:ख्स्थतीत रस्त्यावर

खड्डे नसल्याचे तसेच सदर रस्ता वाहतक
ू योग्य असन
ू वाहतक
ू सरु ळीत होत
असल्याचे अींबरनाथ नगरपररर्दे ने कळप्रवले आहे .
(२) व (३) िश्न उद्भवत नाही.

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

विधान भिन :

डॉ. अनांत िळसे

नागपूर.

प्रधान सधचि,

महाराष्ट्र विधानपररषद

______________________________________________________
मुद्रणपूवक सवक िकक्रया महाराषर प्रवधानमींडळ सचचवालयाच्या सींगणक यींत्रणेवर करण्यात आली आहे .
मद्र
ु ण: िासकीय मद्र
ु णालय, नागपूर.

