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

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
बध
ु िार, ददनाांि १८ जुल,ै २०१८ / आषाढ २७, 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 - ७९
-------------------------------------

महाराष्ट्र विमानतळ वििास िांपनीतील गैरव्यिहाराच्या
चौिशीिररता सममती गठीत िेल्याबाबत
(१)

*

४२११० प्रा.जोगेन्द्र ििाडे : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३८३७४ ला ददनाांि

१४ माचा, २०१८ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभाात : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी
पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) महाराषर विमानतळ विकास कींपनीच्या अधिकाऱयाींनी शासककय ननयमाींचे
उल्लींघन

करुन

आपल्या

मर्जीतील

मे.रे ्ॉक्स

विकासक

आणि

चौरीं गी

विकासक तसेच अन्य कींपन्याींिर मेहरनर्जर करिाऱया दोषी ि र्जबाबदार

अधिकाऱयाींची चौकशी करुन तयाींच्यािर र्जबाबदारी ननश्चचत करण्यासाठी

अप्पर मख्
ु य सधचि (वितत) याींचे अध्यक्षतेखाली चौकशी सममती गठीत
करण्यात आली होती, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर सममतीमार्फत सरु
ु असलेल्या चौकशीअींती सममतीच्या
अहिालात कोिकोितया अधिकाऱयाींिर र्जबाबदारी ननश्चचत करण्यात आली आहे,
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(३) असल्यास, उक्त चौकशी अहिालाच्या अनष
ीं ाने दोषी अधिकाऱयाींिर
ु ग
कोितया स्िरुपाची कारिाई करण्यात आली िा येत आहे,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री.दे िेंर फडणिीस : (१) होय, हे खरे आहे .

(२) ि (३) अद्याप सदर चौकशी सममतीमार्फत चौकशी करण्याची कायफिाही
सरु
ु आहे .

(४) प्रचन उद्)ित नाही.

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

नागपरू महानगरपामलिाांतगात मराठी शाळे मधील
मल
ु ाांच्या सांख्येत घट झाल्याबाबत

(२)

*

४२५४० श्री.धगरीशचांर व्यास, प्रा.अननल सोले, श्री.नागोराि गाणार,

श्री.प्रिाश गजमभये : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील
काय :-

(१) महानगरपामलका विविि कारिाींमळ
ु े मराठी माध्यमाच्या प्राथममक शाळा

बींद करीत असन
ू नागपरू महानगरपामलकाींतगफत मराठी शाळे मिील मल
ु ाींच्या

सींख्येत मोठ्या प्रमािात घ् होिन
ू एकूि ८१ मराठी माध्यमाच्या प्राथममक
शाळाींपक
ै ी ३४ शाळा बींद झाल्या असल्याचे ननदशफनास आले आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, सदर शाळाींमध्ये असामाश्र्जक कायफ तसेच पररसराचा िापर

गैरकामाकरीता करण्यात येत आहे तसेच काही शाळाींच्या पररसरात र्जनािराींना

चराियास नेले र्जात असन
ू काही शाळाींचा र्जनाींिरे ठे िण्यासाठी िापर होत
असल्याचे ननदशफनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले ि तयानस
ु ार मराठी शाळामिील मल
ु ाींच्या सींख्येत िाढ
होण्याच्यादृष्ीने कोिती उपाययोर्जना केली िा करण्यात येत आहे,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहे त ?
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श्री.दे िेंर

फडणिीस

:

(१)

सन

२०१२-२०१३

ते सन

२०१७-२०१८

या

कालाििीमध्ये नागपरू महानगरपामलकेच्या मराठी माध्यमाच्या एकूि ३४

शाळाींना कमी प्सींख्येमळ
ु े नर्जीकच्या शाळे त विलीन केलेले आहे, ही
िस्तश्ु स्थती आहे .
(२) हे खरे नाही,
विलीन

झालेल्या

शाळाींपक
ै ी

१४

इमारतीींमध्ये

सद्य:श्स्थतीत

महापामलकेच्या अन्य माध्यमाींच्या शाळा सरु
ु आहे त तर ०४ शाळाींच्या
इमारती महापामलकेच्या कायाफलयीन िापरात असन
ू ०१ इमारतीमध्ये खार्जगी
शाळा सरु
ु आहे .
४

या व्यनतररक्त महापामलकेच्या मालकीच्या ०५ शाळाींच्या इमारतीींपक
ै ी

शाळाींमध्ये

केंद्रीय

विद्यालय

उ)ारण्याचे प्रस्तावित आहे .

ि

०१

इमारतीमध्ये

पोलीस

स््े शन

मशिाय ज्या उिफररत ०९ विलीन झालेल्या शाळाींच्या इमारती खार्जगी

मालकाींच्या असल्यामळ
ु े सदर इमारतीींचा ताबा सींबधीं ित खार्जगी मालकाींकडे
सप
ु द
ू फ करण्यात आलेला आहे असे नागपरू महानगरपामलकेच्या अहिालात
नमद
ू आहे .
(३)

ि

(४)

मराठी

महानगरपामलकेच्या

शाळाींमिील

मशक्षि

मल
ु ाींची

वि)ागाकडून

सींख्या

विद्यार्थयाांना

िाढािी

मोर्त

यासाठी,

गििेश,

पाठ्यपस्
ु तक, इतर शैक्षणिक साहहतय िा्प करिे तसेच लाींब अींतरािरील

विद्यार्थयाफकरीता मोर्त बस सवु ििा, सायकल बँक योर्जनेंतगफत सायकल

उपलब्ि करुन दे िे, यासाठी मशक्षकाींच्या कायफशाळे चे आयोर्जन करिे इ.
उपाययोर्जना करण्यात येत आहे त.

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

मांब
ु ईत अल्पियीन मल
ु ी बेपत्ता होण्याचे प्रमाण िाढल्याबाबत
(३)

*

४१९१२ श्रीमती हुस्नबानू खमलफे, श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्त,

श्री.अशोि ऊफा भाई जगताप, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.रामहरी रुपनिर :
सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-
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(१) मब
ुीं ईत गत पाच िषाफत अल्पियीन मल
ु ी बेपतता होण्याचे प्रमाि तब्बल
१५ प्ीने िाढल्याची माहहती माहे एवप्रल, २०१८ मध्ये िा तयादरम्यान
माहहतीच्या अधिकाराींतगफत ननदशफनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

सद्:श्स्थतीत

हठकहठकािी

सी.सी.्ी.व्ही.कॅमेरे

असन
ू ही

आरोपीींना पकडण्यात पोमलसाींना अपयश येत असल्याने ही बाबी गीं)ीर ि
धचींतार्जनक

असन
ू

उक्त

प्रकरिी

शासनस्तरािरुन

काय

उपाययोर्जना करण्यात आल्या िा येत आहे त,

कारिाई

िा

(३) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री.दे िेंर फडणिीस : (१) बह
े ातन
ुीं ई पोलीस आयक्
ु तालयाच्या कायफक्षत्र
ू
ृ न्मब
अपहरि/हरिलेल्या मल
ु ी ि हरिलेल्या महहलाींबाबत सन २०१३ ते २०१७ या
कालाििीतील िषफननहाय साींश्ख्यकी माहहती खालीलप्रमािे आहे :सन

१८ िषाांखालील मल
ु ी

१८ िषाांिरील महहला

अपहरि/ हरिलेल्या

सापडलेल्या

हरिलेल्या

सापडलेल्या

२०१३

९२

७९

४०४१

३८२३

२०१४

१५००

१४७५

४१७०

३९४३

२०१५

९२७

८७८

४३१५

४०३९

२०१६

११६९

१०९१

४५२७

४०९६

२०१७

१३६८

१२३५

४५९९

३७८५

एकूि

५०५६

४७५८

२१६५२

१९६८६

मा.सिोच्च न्यायालयाने रर् याधचका क्र. ७५/२०१२ “बचपन बचाि

आींदोलन” सींद)ाफत हदनाींक १० मे, २०१३ रोर्जी हदलेल्या आदे शानस
ु ार

१८ िषाफखालील हरविलेल्या लहान मल
ु ाींचेबाबतीत उपहरिाचा गन्ु हा दाखल
करण्यात येतो. तयामळ
ु े यामध्ये िाढ हदसन
ू येत आहे .
(२)

हरविलेल्या

क्र.

७५/२०१२

व्यक्तीींचा

तपास

करण्यासींद)ाफत

प्रमाणित

कायफपध्दती

(SOP) तयार करण्यात आली आहे . मा.सिोच्च न्यायालयाने रर् याधचका
(बचपन

बचाि

आींदोलन)

मध्ये

हदलेल्या

ननदे शानस
ु ार

१८ िषाफखालील हरविलेल्या मल
ु /मल
ु ी सींद)ाफत अपहरिाींचा गन्
ु हा दाखल
करण्यात येतो.
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हरविलेल्या मल
ु ाींच्या सींद)ाफत खालील िेबसाईट्स कायाफश्न्ित आहे त.
१) www.trackthemissingchild.gov.in
२) www.mumbaipolice.gov.in
३) www.shodh.gov.in

हरविलेल्या लहान मल
ु ाींचा शोि घेण्याकरीता र्जुल,ै २०१५ ते र्जुल,ै

२०१७ या कालाििीत ऑपरे शन मस्
ु कान ि ऑपरे शन स्माईलच्या एकूि
६ शोि मोहहम राबविण्यात आले आहे त.

अपहरि/हरिलेल्या मल
ु ीींचा शोि घेण्यासाठी बह
ुीं ई पोमलसाींकडून
ृ न्मब

सिफतोपरी प्रयतन करण्यात येतात. यामळ
ु े बहुताींश अपहरि/हरिलेल्या मल
ु ी
सापडून आलेल्या आहे त.
(३) प्रचन उद्)ित नाही.

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

राज्यातील िारागह
ृ ाांमधील सांभाव्य गुन्द्हे रोखण्यासाठी
“मसक्रेट सर्वव्हास फांड” ननधीची तरतूद िरण्याबाबत

(४)

*

४१२५२ डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील कारागह
ृ ाींमध्ये कैद्याींच्या प्रतयेक हालचालीची माहहती घेऊन

सीं)ाव्य गन्
ु हे रोखण्याकरीता कारागह
ृ ाींनाही “मसक्रे् सश्व्हफस र्ींड’’ हा ननिी
माहे मे, २०१८ मध्ये िा तयादरम्यान शासनाने मींर्जूर केला आहे, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, उक्त मसक्रे् सश्व्हफस र्ींड करीता ककती ननिीची तरतद
ू
करण्यात आली आहे ि ननिीचा विननयोग कशा प्रकारे करण्यात येिार आहे

ि उक्त मींर्जूर ननिी उपलब्ि होण्याकरीता शासनाने कोिती कायफिाही केली
िा करण्यात येत आहे,

(३) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहे त ?
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श्री.दे िेंर फडणिीस : (१) होय.

(२) सन २०१८-१९ साठी रुपये ५,००,०००/- इतका ननिी अथफसक
ीं ल्पीत
करण्यात आलेला असन
ू , तयापैकी रुपये ८५,०००/- खचफ करण्यात आला आहे .

उक्त ननिीचा उपयोग खालील उहिष्ाींकरीता करण्यात येत असन
ू याबाबत
गप्ु तता राखण्यात येत आहे .

१) कारागह
ृ ात ननवषध्द िस्तू नेत असल्याबिल/िापरात असल्याबिल
माहहती ममळविण्यासाठी.

२) बींद्याींचे पलायन, हल्ला, घातपात कराियाच्या क्ाची इ. माहहती
ममळविण्यासाठी.

३) सींधचत/अम)िचन
कालाििीत

हर्जर

ममळविण्यासाठी.

रर्जेिर
न

गेलेल्या

होता

र्रार

ि

परत

असलेल्या

कारागह
ृ ात
बींद्याींची

विहहत

माहहती

४) बींदी/कारागह
ीं ातन
ू कारागह
ृ कमफचारी याींच्यातील सींबि
ृ सरु क्षा िोक्यात
येऊ नये याबाबतची गप्ु त हालचालीींची माहहती ममळविण्यासाठी.

५) बींद्याींला न्यायालयात/शासकीय दिाखान्यात नेताींना-आिताींना अन्य
्ोळीकडून होिाऱया सीं)ाव्य हल्याची गप्ु त माहहती ममळविण्यासाठी.

(३) प्रचन उद्)ित नाही.

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

मांब
ु ई ममल िामगार िसाहतीतील सदननिाांमधील
अांतगात िामे अपण
ू ाािस्थेत असल्याबाबत

(५)

*

४१३९१

श्री.नरें र पाटील,

श्री.हे मत
ां
टिले, श्री.किरण

पािसिर,

अॅड.राहुल नािेिर, श्री.अमरमसांह पांडडत, श्री.आनांद ठािूर, श्री.ख्िाजा बेग :
सन्माननीय गह
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :ृ ननमााण मां्ी पढ

(१) मब
ुीं ईतील घोडपदे ि येथील राम)ाऊ )ोगले मागाफिरील मब
ुीं ई ममल
कामगार

िसाहतीतील

सदननकाींमध्ये

अनेक

अींतगफत

पाया)त
ू

कामे

अपि
ु ाफिस्थेत असल्याचे माहे एवप्रल, २०१८ च्या दस
ु ऱया सप्ताहात ननदशफनास
आले आहे, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, धगरिी कामगाराींनी याबाबत िारीं िार तक्रार करून दे खील
म्हाडा प्रशासन आणि विकासक याकडे दल
फ करीत आहे त, हे ही खरे आहे
ु क्ष
काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या
अनष
ीं ाने कोिती कायफिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
ु ग
(४) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री.प्रिाश महे ता : (१) हे

खरे

नाही. म्हाडाच्या अहिालानस
ु ार सदर

िसाहतीतील सदननका धगरिी कामगाराींना वितररत करतेिेळी सिफ सवु ििा
असल्याची खात्री करुनच ताबा दे ण्यात आले आहे . ताबा दे ति
े ेळी कुठल्याही
धगरिी कामगाराींची तक्रार म्हाडा कायाफलयास प्राप्त झालेले नाही.
(२) हे खरे नाही.

(३) प्रचन उद्)ित नाही.
(४) प्रचन उद्)ित नाही.

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

मांब
ु ईतील बी.डी.डी. चाळीांच्या पन
ु विािासाबाबत
(६)

*

४१६४२ श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि ऊफा भाई

जगताप, श्री.आनांदराि पाटील, श्रीमती हुस्नबानू खमलफे, श्री.रामहरी रुपनिर,
श्री.जनादा न चाांदरू िर, डॉ.सध
ु ीर ताांब,े आकिा.अनांत गाडगीळ, श्री.हररमसांग
राठोड, श्री.सभ
ु ाष झाांबड, श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.सतेज ऊफा बांटी पाटील,
प्रा.जोगेन्द्र ििाडे, श्री.किरण पािसिर, श्री.हे मत
ां टिले, श्री.नरें र पाटील,

श्री.आनांद ठािूर, अॅड.राहुल नािेिर : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३४७८७ ला
ददनाांि २० डडसेंबर, २०१७ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभाात सन्माननीय
गह
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :ृ ननमााण मां्ी पढ

(१) मब
ुीं ई शहरातील िरळी, नायगाि, ना.म.र्जोशी मागाफिरील बी.डी.डी.
चाळीचे पन
ु बाांििी करण्याचा ननिफय शासनाने तीन िषाफपि
ू ी घेतला होता, हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, िरळी येथील बी.डी.डी. चाळीींकरीता विकासकाची नेमिूक
करण्यात आली नाही, हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, सदर चाळीींचा पन
ु विफकास करण्यास केव्हापासन
ू सरु
ु िात होिार

आहे ि याबाबतची सद्य:श्स्थती काय आहे तसेच विकासक नेमण्याबाबत
शासनस्तरािरुन कोिती कायफिाही केल िा करण्यात येत आहे,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री.प्रिाश महे ता : (१) हे खरे आहे .

(२) ि (३) हे खरे नाही. हदनाींक २१/६/२०१८ रोर्जी िरळी बी.डी.डी. पन
ु विफकास

प्रकल्पासाठी बाींिकाम कींत्रा्दार मे.कवपमस् इन्राप्रोर्जेक्् कींपनी मलमम्े ड,
मे.्ा्ा

प्रोर्जेक््

मलमम्े ड,

मे.मस्ीक

कन्स्रक्शन

कींपनी

मलमम्े ड

(M/s. Capacite Infraproject Co.Ltd., M/s. TATA Projects Ltd. &

M/s. Citic Construction Co.Ltd.) याींना ननविदा स्िीकृतीपत्र र्जारी
करण्यात आलेले आहे . सदर बाींिकाम कींत्रा्दाराने ननविदा श्स्िकृतीपत्रातील
अ्ीींचे

अनप
ु ालन

केल्यानींतर

करण्यात येिार आहे त.

सदर

कामाींचे

कायाफदेश

म्हाडाद्िारे

र्जारी

(४) मे.शापरु र्जी पालनर्जी कींपनी याींनी म्हाडाविरुध्द मब
ुीं ई उच्च न्यायालयात
दाखल केलेल्या याधचका क्र. २०७०/२०१७ ि मा.मब
ींु ई उच्च न्यायालयाच्या

ननिफयाविरुध्द म्हाडाने मा.सिोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या र्ेरविचार

याधचका क्र. २८५७०/२०१७ या दोन न्यायालयीन प्रकरिाींमळ
ु े तसेच केंद्र

शासनाच्या गह
ृ वि)ागाकडून ननविदाकाराींना सरु क्षा प्रमािपत्र ममळण्यास
बराचसा कालाििी लागल्याने बाींिकाम कींत्रा्दाराच्या ननयक्
ु ती प्रकक्रयेमध्ये
विलींब झालेला आहे .

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

िाांरे, मुांबई येथील झोपडपट्टी पुनिासन योजनेत
गैरव्यिहार झाल्याबाबत

(७)

*

४१५९७

श्री.किरण पािसिर,

श्री.हे मत
ां
टिले, श्री.नरें र

पाटील,

श्री.आनांद ठािूर, अॅड.राहुल नािेिर, श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.ख्िाजा बेग,
श्री.रामराि िडिुते, अॅड.जयदे ि गायििाड, श्री.विजय ऊफा भाई धगरिर,

श्री.रामननिास मसांह : सन्माननीय गह
ु ील गोष्ीींचा खुलासा
ृ ननमााण मां्ी पढ
करतील काय :-
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(१) मब
ुीं ईतील िाींद्रे येथे झोपडपट्टी पन
ु िफसन योर्जनेतील गैरव्यिहार प्रकरिी

सक्त िसल
ु ी सींचालनालयाने रुपये ६६२ को्ी मल्
ु याची ३३ घरे र्जप्त केल्याची
बाब माहे एवप्रल, २०१८ मध्ये िा तयादरम्यान ननदशफनास आली आहे , हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, सदर झोपडपट्टी पन
ु िफसन योर्जनेत अनतररक्त च्ईक्षेत्र

ननदे शाींक (एर्एसआय) ममळण्यासाठी विकासकाने बोगस कागदपत्रे सादर

करुन इमारत बाींिताना ननयमाींचा )ींग केल्याचे तपासात आढळून आले आहे,
हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी केली आहे काय, तयानष
ीं ाने
ु ग
सींबधीं ित विकासकािर कोिती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री.प्रिाश

महे ता

:

(१)

एच-पश्चचम

वि)ाग,

िाींद्रे

(मब
ुीं ई)

येथील

र्जमात-ए-र्जमोरीया या झोपडपट्टी पन
ु िफसन योर्जने सींद)ाफतील सींपि
ू फ कागदपत्रे

सक्त िसल
ू ी सींचालनालयामार्फत चौकशीसाठी माहे एवप्रल, २०१७ मध्ये
झोपडपट्टी

पन
ु िफसन

प्राधिकरिाकडून

मागविण्यात

आली

आहे त.

कागदपत्राींची सक्त िसल
ू ी सींचालनालयाच्यास्तरािर छाननी चालू आहे .
(२)

सक्त

िसल
ु ी

सींचालनालय

कायाफलयाकडून

झोपडपट्टी

या

पन
ु िफसन

प्राधिकरिास कोितेही ननदे श दे ण्यात आलेले नसल्याचा झोपडपट्टी पन
ु िफसन
प्राधिकरिाचा अहिाल आहे .

(३) ि (४) प्रचन उद्)ित नाही.

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

मुांबईत महानगरपामलिेमाफात गटारािर सांरक्षण जाळया बसविण्याबाबत
(८)

*

४२०६३ श्री.विजय ऊफा भाई धगरिर, श्री.रामननिास मसांह, श्रीमती

र्वस्मता िाघ : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मब
ुीं ई महानगरपामलकेने गत िषी पािसाळ्यात डॉ.दीपक अमरापरू कर
उघड्या ग्ारातन
िाहून गेल्याने तयाींचा मतृ यू झाल्यािर सिफ ग्ाराींिर
ू
सींरक्षक र्जाळ्या बसविण्याचा ननिफय घेतल्याचे माहे मे, २०१८ मध्ये िा
तयादरम्यान ननदशफनास आले आहे, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, महानगरपामलकेमार्फत पहहल्या ्प्प्यात लाख)र ग्ाराींपक
ै ी
केिळ

१

हर्जार

४५०

ग्ाराींिर

झाकिे

बसविण्यात

येिार

असल्याचे

ननदशफनास आले असन
येतया पािसाळया अगोदर उिफररत सिफ हठकािी
ू

ग्ारािर र्जाळ्या बसविल्या गेल्या नाहीत तर नागररकाींच्या श्र्जवितास िोका
ननमाफि होिार आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, पािसाळ्या अगोदर मब
ुीं ईतील सिफ ग्ाराींिर झाकिे/र्जाळया
बसविण्यासाठी शासनाने महापामलकेला ननदे श दे ऊन कोिती कायफिाही केली
िा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री.दे िेंर फडणिीस : (१) मब
ींु ईमध्ये सन २०१७ मध्ये झालेल्या पािसाळयात

डॉ.हदपक अमरापरू कर याींचा उघड्या ग्ारातन
ू िाहून गेल्याने तयाींचा मतृ यू
झाल्यािर, परू प्रिि स्थळे ि र्जममनीखालील मोठ्या आकाराच्या पर्जफन्य

र्जलिाहहन्याींच्या मॅनहोलच्या झाकिाच्या आतमध्ये लोखींडी सरु क्षा र्जाळ्या

लािण्याचा ननिफय बह
ुीं ई महानगरपामलकेमार्फत माहे डडसेंबर, २०१७ मध्ये
ृ न्मब
घेण्यात आला आहे .

(२), (३) ि (४) मब
ुीं ई शहरात पर्जफन्य र्जलिाहहन्याींिर एकूि २८,६७२
मॅनहोल्स आहे त. परू प्रिि क्षेत्राींमध्ये सदर मॅनहोल्स उघडण्याची शक्यता
असल्यामळ
ु े

पहहल्या ्प्प्यामध्ये

अनतिोकादायक

लोखींडी सरु क्षा र्जाळ्या बसविण्यात आल्या आहे त.
याबाबत

अशा

१४२५

हठकािी

कोितया हठकािी सरु क्षेच्यादृष्ीने र्जाळ्या बसवििे आिचयक आहे
महानगरपामलकेकडून

तपासिी

करण्यात

येत

असन
ू

मागील

कामातील अन)
ु िािरुन योग्य ते बदल करुन उिफररत हठकािी लोखींडी सरु क्षा
र्जाळ्या

बसविण्याचा

ननिफय

महानगरपामलकेने कळविले आहे .

घेण्यात

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

येिार

असल्याचे

बह
ींु ई
ृ न्मब
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पाली (र्वज.पालघर) येथील औद्योधगि प्रमशक्षण
सांस्थेची दरू िस्था झाल्याबाबत
(९)

*

४१९०७ श्री.आनांद ठािूर, श्री.हे मत
ां टिले, अॅड.राहुल नािेिर, श्री.ख्िाजा

बेग, श्री.किरण पािसिर, श्री.नरें र पाटील : सन्माननीय िौशल्य वििास ि
उद्योजिता मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

पालघर

श्र्जल््यातील

र्जव्हार,

मोखाडा,

विक्रमगड

तसेच

िाडा

तालक्
ु यातील पाली येथील औद्योधगक सींस्थेची दरू िस्था झाल्याचे माहे
एवप्रल, २०१८ मध्ये िा तयादरम्यान ननदशफनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीचे

ननषकषफ काय आहे त ि तयानष
ीं ाने सदर औद्योधगक प्रमशक्षि सींस्थाींची
ु ग
श्स्थती ि दर्जाफ सि
ु ारण्याबाबत कोिती कायफिाही केली िा करण्यात येत आहे,
(३) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहे त ?

श्री.सांभाजी पाटील-ननलांगेिर : (१) हे खरे नाही.
पालघर

(औद्योधगक

श्र्जल््यातील

प्रमशक्षि

सींस्था

र्जव्हार,
िाडा,

मोखाडा,

पाली

येथे

औद्योधगक प्रमशक्षि सींस्था सश्ु स्थतीत चालू आहे त.
(२) ि (३) प्रचन उद्)ित नाही.

विक्रमगड
कायफरत

तसेच

आहे )

िाडा

येथील

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

पुणे येथील मभडे िाड्यात सावि्ीबाई फुले याांच्या नािाने
भव्य स्मत
ृ ीस्थळ ि ऊजाास्थळ उभारण्याबाबत

(१०)

*

४१५७६ श्री.दत्ता्य सािांत, श्री.श्रीिाांत दे शपाांड,े श्री.बाळाराम पाटील,

श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अननल सोले, श्री.धगरीशचांर व्यास : सन्माननीय
मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) बि
ु िार पेठ, पि
ु े येथील म)डे िाड्यात महातमा ज्योतीराि र्ुले याींनी

सावित्रीबाई र्ुले याींच्या दे खरे खीत हदनाींक १ र्जानेिारी, १९४८ रोर्जी )ारतातील
पहहली मल
ु ीींची शाळा सरु
ु करुन स्त्री मशक्षिाचा प्रारीं ) केला आहे, हे खरे
आहे काय,
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(२) असल्यास, सदर म)डे िाड्याची आर्जच्या श्स्थतीत अतयींत दरु िस्था झाली
असन
उक्त िास्तच
ू
ू ी दरु
ु स्ती करण्यासाठी अनेक सेिा)ािी सींस्थाींनी ि
नागपरू वि)ागाच्या मशक्षक लोकप्रनतननिीींनी शासनास ननिेदने दे िन
ू िाड्याची
र्जागा शासनाने ताब्यात घेण्याबाबत तसेच तया हठकािी सावित्रीबाई र्ुलेच्या
नािाने )व्य स्मत
ृ ीस्थळ ि ऊर्जाफस्थळाची उ)ारिी करण्याबाबतची मागिी
हदनाींक १४ मे, २०१८ रोर्जी िा तयासम
ु ारास केली आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले ि तयानस
ु ार सदर िास्तू दरु
ु स्त करुन सावित्रीबाई
र्ुलेच्या नािाने )व्य स्मत
ृ ीस्थळ ि ऊर्जाफस्थळ उ)ारण्याबाबत कोिती
कायफिाही केली िा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री.दे िेंर फडणिीस : (१) होय, हे खरे आहे .

(२) पि
ु े येथील म)डे िाड्याची दरू
ु स्ती ि तेथे स्मारक करण्याबाबतची
मागिी

काही

सींस्था

शासनाकडे केली आहे .

ि

नागपरू

वि)ागातील

मशक्षक

लोकप्रनतननिीींनी

सदर ननिेदन शासनाच्या सामान्य प्रशासन वि)ागाकडे प्राप्त झाले

असन
ू पढ
ु ील कायफिाहीसाठी पयफ्न ि साींस्कृनतक कायफ वि)ागाकडे पाठविले
आहे .
(३)

पि
ु े

महानगरपामलकेमार्फत

म)डेिाड्याची

करण्यासाठी ठराि मींर्जूर करण्यात आला आहे .
आहे .

र्जागा

राषरीय

स्मारक

तयानष
ीं ाने महानगरपामलकेमार्फत )स
ीं ादनाची प्रकक्रया दे खील सरू
ु ग
ू प
ु
पि
ीं ल्पात म)डेिाडा
ु े महानगरपामलकेच्या सन २०१८-१९ च्या अथफसक

येथे दरू
ु स्ती करिे ि स्मारक उ)ारिी या प्रयोर्जनाथफ रुपये १.०९ को्ी
रूपयाींची तरतद
ू करण्यात आली आहे .

सदर काम प्रािान्याने करण्याबाबत महानगरपामलकेला सच
ू ना दे ण्यात

येत आहे त.

(४) प्रचन उद्)ित नाही.

-----------------
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नागपूर शहरात डॉ.बाबासाहे ब आांबेडिर याांचे स्मारि उभारण्याबाबत
(११)

*

४२६३१ श्री.प्रिाश गजमभये : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :-

(१) नागपरू शहरातील शासकीय र्जममनीिर डॉ. बाबासाहे ब आींबेडकर शताब्दी

िषाफच्या ननममतताने स्मारक बाींिण्याचा महानगरपामलकेत ठराि घेण्यात
आला, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, स्मारक बाींिण्यासाठी शासनाची र्जमीन आतापयांत मनपाकडे
हस्ताींतररत करण्यात आली नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी करुन कोिती कायफिाही
केली िा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री.दे िेंर फडणिीस : (१) मौर्जा िींतोली येथील ख.क्र. ५/२, ६ ि ७ मिील

१३.५६ एकर या महानगरपामलकेच्या ताब्यात असलेल्या शासकीय र्जागेच्या
)ाडेपट्टयाचे

नत
ु नीकरि करण्यासींद)ाफत हदनाींक ०१/१२/२०१६

ि हदनाींक

०२/०७/२०१८ रोर्जी नागपरू महानगरपामलकेने ठराि पाररत केलेले आहे त.

(२) सदरहू र्जागा महानगरपामलकेच्या ताब्यात ि िापरात असन
ू , या र्जागेच्या
)ाडेपट्टयाच्या नत
ु नीकरिाचा आिचयक तो प्रस्ताि श्र्जल्हाधिकारी, नागपरू

याींनी महसल
ू ि िन वि)ागाकडे पाठविलेला आहे . यासींद)ाफत महसल
ू ि िन
वि)ागाकडून कायफिाही करण्यात येत आहे .

(३) ि (४) दरम्यान, मा.मख्
ु यमींत्री महोदय याींनी नागपरू येथे हदनाींक
०३/०७/२०१६ रोर्जी झालेल्या बैठकीत, या र्जागेिर डॉ.बाबासाहे ब आींबेडकर,

शोि केंद्रासाठी ि उिफररत र्जागेचा एकत्रत्रत आराखडा तयार करण्याचे ननदे श
हदले होते.

तद्नस
ु ार या र्जागेचा एकत्रत्रत आराखडा तयार करण्याची कायफिाही

महानगरपामलकास्तरािर सरु
ु आहे .

14

तद्नींतर र्जागेच्या िापरानस
ु ार तयातील र्ेरबदल करण्यास शासनाची

मान्यता घेिेबाबत आिचयक तो प्रस्ताि सादर करण्याची तयारी सरु
ु असन
ू ,
विषयािीन

र्जागेच्या

)ाडेपट्टयाचे

नत
ु नीकरि

करिे

सींद)ाफत

महानगरपामलकेकडून पाठपरु ािा करण्यात येत आहे असे आयक्
ु त, नागपरू
महानगरपामलका याींच्या अहिालात नमद
ू आहे .
-----------------

पुणे शहरातील टे िड्यामधन
ू बोगदा तयार िरण्याच्या प्रस्तािास
नागररिाांिडून विरोध होत असल्याबाबत

(१२)

*

४२०१२ अॅड.जयदे ि गायििाड : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पि
ु े शहराच्या दोन विविि )ागाींना र्जोडण्यासाठी ्े कड्याींमिन
ू बोगदा
तयार करण्याचा प्रस्तािास पि
ु े महापामलकेने हदलेल्या मींर्जूरीस शहरातील

पयाफिरि प्रेमी ि नागररकाकडून विरोि होत असल्याची बाब माहे मे, २०१८
मध्ये िा तयादरम्यान ननदशफनास आली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत

काय आढळून आले ि तद्नस
ु ार सदर बोगदयास होत असलेल्या विरोिाबाबत
कोिती कायफिाही केली िा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री.दे िेंर फडणिीस : (१) पाषाि, पींचि्ी ते कोथरूड या )ागात होिारी
िाहतक
ु

कोंडी

कमी

कराियाच्यादृष्ीने

या

)ागाींना

थे्

र्जोडिारा

बोगदा/)य
ु ारी मागाफसाठी प्रकल्प अहिाल तयार करण्यासाठी तज्ञ सल्लागार
नेमण्याची कायफिाही महापामलकेमार्फत करण्यात येत आहे .

या मागाफची हदशा बदलन
ू र्ेरननयोर्जन करण्याची मागिी पींचि्ी

उतकषफ सेिा सींस्था याींनी महानगरपामलकेकडे केली आहे .
सदर

काम

अद्याप

प्राथममक

स्िरूपात

आहे .

तयामळ
ु े

या

मागाफसाठीची प्रतयक्ष शक्यता पडताळिी करतेिळ
े ी सींबधीं िताींनी सच
ू विलेल्या
मागाफबाबत विचार करण्यात येईल असे महानगरपामलकेने कळविलेले आहे .
(२) ि (३) प्रचन उद्)ित नाही.

-----------------
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पांढरपूर (ता.र्वज.सोलापूर) येथील जममनीिर भावििाांसाठी असलेल्या
विश्राांतीगह
ृ ात सोयीसुविधाांचा अभाि असल्याबाबत

(१३)

*

४१९५३ श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपसे,

श्री.सभ
ु ाष

झाांबड,

श्रीमती

हुस्नबानू खमलफे, श्री.अमरनाथ राजूरिर,
श्री.आनांदराि पाटील, श्री.अशोि ऊफा भाई जगताप : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी
पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

पींढरपरू

उ)ारण्यात

(ता.श्र्ज.सोलापरू )

आलेल्या

येथे

विश्ाींतीगह
ृ ाकडे

६५

एकर

र्जममनीिर

नगरपामलकेचे

दल
फ
ु क्ष

)ाविकाींसाठी
होत

असन
ू

विश्ाींतीगह
ू साहहतयाची
ृ ात सरु क्षा, सोयीसवु ििा, स्िच्छता याींचा अ)ाि असन

चोरी दे खील होत असल्याचे हदनाींक २८ एवप्रल, २०१८ रोर्जी िा तयासम
ु ारास
ननदशफनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, पींढरपरू येथे चैत्री, आषाढी, कानतफकी, माघ या चार मोठ्या

यात्रेसाठी येिाऱया )ाविकाींसाठी हदींड्या, पालख्या ि राहु्याींच्या िास्तव्याची
सोय प्रशासनाने ६५ एकर र्जागेत केली असन
ू उक्त हठकािी )ाविकाींना
गैरसोईचा सामना करािा लागत असल्याचेही ननदशफनास आले आहे , हे ही खरे
आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले ि तयानष
ीं ाने कोिती कायफिाही करण्यात आली िा येत
ु ग
आहे,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री.दे िेंर फडणिीस : (१) अशा आशयाचे ितृ त स्थाननक ितृ तपत्रात हदनाींक

२८/४/२०१८ रोर्जी प्रमसद्ध झाले होते. सदर ितृ तात विश्ाींतीगह
ृ ाच्या सरु क्षेकडे
नगरपामलकेचे दल
फ होत असल्याची बाब प्रामख्
ु क्ष
ु यत: नमद
ू करण्यात आली
होती.

(२) ि (३)


पींढरपरू येथे चैत्री, आषाढी, कानतफकी, माघ या चार मोठ्या यात्रेसाठी

येिाऱया )ाविकाींच्या राहुट्याींची/िास्तव्याींची सोय ६५ एकर र्जागेत
करण्यात येत.े तेथे आिचयक सवु ििा (रस्ते, पािी ि िीर्ज)
नगरपररषदे कडून उपलब्ि करुन हदल्या र्जातात.
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या ६५ एकर र्जागेपक
ै ी सािारित: ५ एकर र्जागेत महाराषर पयफ्न



विकास महामींडळाने विश्ाींतीगह
ू
ृ म्हिून २ इमारती बाींिल्या असन
तयात शौचालये, स्नानगह
ृ े ि विश्ाींतीसाठी २ स)ागह
ृ आहे त.

सदर इमारती एवप्रल, २०१८ मध्ये नगरपररषदे स हस्ताींतरीत करण्यात



आल्या असन
ू तेव्हापासन
ू सदर इमारतीींची दे ख)ाल ि दरु
ु स्ती तसेच
सरु क्षा नगरपररषदे कडून पाहण्यात येत.े

या पररसरातन
ू साहहतयाची चोरी झाली नसल्याचे तसेच याबाबतचा



कोिताही गन्
ु हा दाखल झाला नसल्याचे मख्
ु याधिकारी, नगरपररषद
पींढरपरू तसेच पोलीस अिीक्षक, सोलापरू (ग्रामीि) याींनी कळविले
आहे .

विश्ाींतीगह
ृ ाच्या सरु क्षा ि दे ख)ालीसाठी नगरपररषदे कडून २४ तास



तीन कमफचाऱयाींच्या सेिा उपलब्ि करुन दे ण्यात आल्या आहे त.

६५ एकर पररसरात (विश्ाींतीगह
ृ ासह) आिचयक सोयी-सवु ििा उपलब्ि



असन
ू स्िच्छतेचा अ)ाि नाही. तसेच ४ मोठ्या यात्रेदरम्यान योग्य
तो पोलीस बींदोबस्त ठे िण्यात येतो ि साध्या िेशातील पोमलसाींच्या

गस्त २४ तास सरु
ु असतात, असे पोलीस अिीक्षक, सोलापरू
(ग्रामीि) याींनी कळविले आहे .

(४) प्रचन उद्)ित नाही.

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

िळां बोली, निी मुांबई येथे रस्त्याच्या िामात ननिृष्ट्ठ
डाांबराचा पुरिठा िरण्यात आल्याबाबत

(१४)

*

४२१८० आकिा.अनांत गाडगीळ, श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपसे,

श्री.जनादा न

चाांदरू िर,

श्री.रामहरी

रुपनिर,

श्रीमती

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

(१) रस्तयाच्या कामासाठी िापरल्या र्जािाऱया डाींबराची चोरी आणि तयामध्ये

माबफलच्या चऱु याची )ेसळ करिारी ्ोळी सक्रीय असन
ू ठािे पोमलसाींनी या
प्रकरिी एका रकचालकाींस अ्क केली असल्याचे हदनाींक ७ एवप्रल, २०१८
रोर्जी िा तयासम
ु ारास ननदशफनास आले आहे, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, कींत्रा्दाराींना डाींबराचा परु िठा करण्याचे काम हहींदस्
ु थान
पेरोमलयम कींपनी मलमम्े ड (एचपीसीएल) मार्फत केले र्जात असन
ू रान्सपो्फ

कींपन्याींच्या िाहनािरील चालक ि क्लीनरच्या मदतीने डाींबराची चोरी करुन
तयामध्ये माबफलचा चरु ा )ेसळ करिारी ्ोळी निी मब
ींु ईतील कींळबोली )ागात
सक्रीय असन
ू या )ेसळीमळ
ु े रस्तयाची दरु िस्था झाली आहे , हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी करुन दोषीींिर कोिती
कारिाई केली िा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री.दे िेंर फडणिीस : (१) होय.
(२)

सािफर्जननक

ननविदा

बाींिकाम वि)ागामार्फत

शतीनस
ु ार

कामाकरीता

ररर्ायनरीमिुन आिला र्जातो.

करण्यात येिाऱया

लागिारे

डाींबर

सदरील डाींबराचे

हे

चलन

कामाींकरीता

कींत्रा्दाराकडून

ररर्ायनरीमिुन

उपलब्ि केले र्जाते. सदरील डाींबराचे आिचयक चाचिी ननषकषफ घेऊनच डाींबर
िापरण्याची परिानगी कींत्रा्दारास दे ण्यात येत.े

तसेच, डाींबराचा परु िठा करण्याकरीता कुठल्याही रान्सपो्फ कींपनीला

नेमण्यात आलेले नाही ककीं िा डाींबराचा परु िठा करुन घेतलेला नाही.

(३) डाींबर )ेसळ केलेला ्ॅं कर घेऊन र्जािाऱया इसमास ठािे शहर गन्
ु हे

शाखेमार्फत अ्क करण्यात आली असन
ू कळिा पोलीस ठािे येथे ग.ु र.क्र.

१२०/२०१८ )ा.दीं .वि. कलम ३७९, ४०६, ४२०, ३४ अन्िये हदनाींक ६./४/२०१८

रोर्जी गन्
ु हा दाखल करण्यात आला आहे . या प्रकरिी अद्यापपयांत एका
आरोपीस अ्क करण्यात आली आहे . सदर गन्
ु हा तपासािर आहे .

तसेच, कळीं बोली ठािे, निी मब
ींु ई येथे ग.ु र.क्र. २०/२०१८ )ा.दीं .वि.

कलम ४२०, ३४ अन्िये गन्
ु हा दाखल आहे . या प्रकरिी २ आरोपीींविरुध्द
दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आले असन
ू प्रकरि न्यायप्रविषठ आहे .
(४) प्रचन उद्)ित नाही.

-----------------
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मुांबर्ातील उच्चभ्रू िसाहतीमध्ये दरोड्याचे प्रमाण िाढल्याबाबत
(१५)

*

४१४०७ श्री.प्रसाद लाड : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :-

(१) पिइफ, साकीविहार रोडिरील उच्चभ्रू िसाहतीतील बड्या कींपनीत मॅनर्ज
े र
आणि नामाींककत शाळे च्या विचिस्त असलेल्या महहलेच्या घरात सशस्त्र दरोडा

्ाकून एकूि साडेचौदा लाखाींचा ऐिर्ज ल्
ु ल्याचे हदनाींक ११ एवप्रल, २०१८
रोर्जी िा तयासम
ु ारास ननदशफनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर प्रकरिी पिइफ पोमलसाींनी दोघाींविरूध्द दरोड्याचा गन्
ु हा
दाखल करून तयाचा तपास सरू
ु केला आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, तपासानस
ु ार दोन्ही आरोपीींना अ्क करून तयाींच्यािर कोिती
कारिाइफ केली िा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री.दे िेंर फडणिीस : (१) होय, हे खरे आहे .

(२) ि (३) सदर प्रकरिी पिई पोलीस ठािे येथे ग.ु र.क्र. २०४/२०१८, कलम
३९२, ३४१, ४५२, ५०६(२), ३४ )ा.दीं .वि. सह कलम ३, २५ शस्त्र अधिननयम,

१९५९ अन्िये गन्
ु हा नोंद करण्यात आला आहे . सदर गन्
ु ्याचा तपास सरु
ु
आहे .

(४) प्रचन उद्)ित नाही.

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

बदलापरू येथील श्री शारदा िेममिल्स या िारखान्द्यामधन
ू
मेफेड्रॉन (एमडी अांमली पदाथा) हस्तगत िेल्याबाबत

(१६)

*

४१२२५ श्री.रविांर फाटि : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा

खल
ु ासा करतील काय :-

(१) बदलापरू एमआयडीसीतील श्ी शारदा केममकल्स या कारखान्यािर अींबोली
पोलीस ठाण्याच्या पथकाने हदनाींक १३ एवप्रल, २०१८ रोर्जी िा तयासम
ु ारास

छापा घालन
ू सम
ु ारे सात को्ी रुपये ककीं मतीचे द्रव्य मेर्ेड्रॉन (एमडी अींमली
पदाथफ) हस्तगत केल्याचे ननदशफनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, उक्त छाप्प्यात अ्क करण्यात आलेल्या आरोपीची चौकशी

करण्यात आली आहे काय, चौकशीचे ननषकषफ काय आहे त ि तयानष
ीं ाने
ु ग
चौकशीअींती शासनाने दोषीींिर कोिती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री.दे िेंर फडणिीस : (१) होय, हे खरे आहे .

तथावप, सदरील घ्ना हदनाींक १४/०४/२०१८ रोर्जी घडली असन
ू

रुपये सात को्ी पन्नास लाख इतक्या ककीं मतीचे मेर्ेड्रॉन (एमडी अींमली
पदाथफ) र्जप्त करण्यात आला.

(२) सदरहू गन्
ु हयात १) शाहीद हुसेन शेर मोहम्मद शाह म.ु २० िषफ. २)
नारायि)ाई मींगलदास प्े ल, ७४ िषफ याींच्याकडे चौकशी करुन तयाींना सदर
गन्
ु हयात सह)ाग असल्याचे ननषपन्न झाल्याने तयाींना सदर गन्
ु हयात अ्क
करण्यात आली.
नमद
ू

गन्
ु हयाींचा

तपास

पि
ू फ

करुन

हदनाींक

मा.न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आलेले आहे .
(३) प्रचन उद्)ित नाही.

२३/०६/२०१८

रोर्जी

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

राज्यातील पेरोल पांप गैरव्यिहारातील आरोपीांिर िारिाई िरण्याबाबत
(१७)

*

४१७३२ श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊफा भाई

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

(१) राज्यव्यापी पेरोल पींपािर डडस्पेश्न्सींग यनु न्मध्ये पल्सर नामक यींत्र

बसिन
ू यींत्रामध्ये र्ेरर्ार करुन ग्राहकाींना कमी इींिन दे िाऱया पेरोल पींपािर
ठािे पोलीस आयक्
ु तालय गन्
ु हे अन्िेषि शाखेने कारिाई करुन उिफररत

५७ आरोपीींचा शोि घेत असल्याबाबतची माहहती माहे मे, २०१८ मध्ये िा
तयादरम्यान ननदशफनास आली आहे, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, राज्यातील पेरोल पींप गैरव्यिहारातील आरोपीींचा तपास पि
ू फ
होिन
ू तयाींच्यािरील आरोप मसध्द झाला आहे काय तसेच सींबधीं ित पेरोल पींप
बींद करण्याबाबत शासनाने कोिती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहे त ?

श्री.दे िेंर फडणिीस : (१) ि (२) ठािे पेालीस आयक्
ु तालयाींतगफत मानपाडा
पोलीस स््े शन, डोंत्रबिली येथे ग.ु र.क्र. I ३५३/२०१७, )ा.दीं .वि. कलम २६५,

२६७, ४२०, ४६५, ४६८, ४७१, ४७३, ३४ सह हद मो्ार स्पीड ॲण्ड हाय स्पीड
डडझेल ऑडफर २००५ चे क्लॉर्ज ३, (६) चे उल्लींघन, सह अतयािचयक िस्तु

अधिननयम १९५५ चे कलम ३, ७, ८, ९ गन्
ु हा दाखल करण्यात आला आहे .
सदर

गन्
ु ्यातील

अ्क

केलेल्या

३३

आरोपीींविरुध्द

मा.न्यायालयात

दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे . सद्य:श्स्थतीत, सदर गन्
ु ्यात
५७ पाहहर्जे आरोपी आहे त. दरम्यान, नमद
ू गन्
ु ्यातील पाहहर्जे आरोपीींनी

मा.उच्च न्यायालय, नागपरू ि मा.उच्च न्यायालय, मब
ुीं ई येथे दाखल केलेल्या
याधचकामध्ये सदर गन्ु ्याच्या तपासास ि कायफिाहीस स्थधगतीबाबत अींतररम
आदे श हदले आहे त. सदर आदे शाविरुध्द मा.सिोच्च न्यायालय येथे विशेष
अनम
ु ती याधचका दाखल केली असन
ू अद्याप आदे श व्हाियाचे आहे त.

तसेच, ज्या पेरोलपींपाचा तपासिी अम)प्राय (Lab testing report)

सकारातमक आलेला आहे, अशा सदोष पेरोलपींपाची माहहती सींबधीं ित पेरोलपींप
कींपनीस दे ण्यात आलेली आहे .
(३) प्रचन उद्)ित नाही.

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

राज्यातील शासिीय ताांत्र्ि विदयालये बांद िरण्याच्या ननणायाबाबत
(१८)

*

४१८४५ श्री.सनतश चव्हाण, श्री.विक्रम िाळे , श्री.अमरमसांह पांडडत,

श्री.आनांदराि पाटील, श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि ऊफा भाई
जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर, श्रीमती हुस्नबानू खमलफे, श्री.अमररशभाई पटे ल,
श्री.सनु नल तटिरे , श्री.हे मत
ां
टिले, श्री.धनांजय मड
ुां ,े श्री.नरें र पाटील,
श्री.किरण

पािसिर,

श्री.आनांद

ठािूर,

अॅड.राहुल

नािेिर,

अॅड.जयदे ि
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गायििाड, श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.रामराि िडिुते, श्री.ख्िाजा बेग,

श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अननल सोले, श्री.धगरीशचांर व्यास, श्री.प्रविण दरे िर :

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

(१) राज्यात प्रतयेक श्र्जल्हा अथिा तालक
ु ा मख्
ु यालयी असलेली शासकीय
ताींत्रत्रक विद्यालये बींद करुन तयाऐिर्जी खार्जगी सींस्थाींना ताींत्रत्रक विद्यालये

चालविण्यास परिानगी दे ण्याचा प्रस्ताि शासनाच्या विचारािीन असन
ू या
विद्यालयाींच्या

ताब्यात

असिाऱया

मालमतताींचा

सव्हे

करण्याचे

आदे श

वि)ागीय पातळीिरील मशक्षिाधिकाऱयाींना दे ण्यात आल्याचे हदनाींक ५ एवप्रल,
२०१८ रोर्जी िा तयासम
ु ारास ननदशफनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, राज्यात अशी एकूि ५३ विदयालये असन
ू दरिषी ५० ते ६०
हर्जार

विदयाथी

विदयालयाींमध्ये
समकक्ष

या

विद्यालयात

मशकविण्यात

एचएससी

बोडाफच्या

येिारा

ताींत्रत्रक

मशक्षि

अभ्यासक्रमाची

माध्यमातन
ू

घेण्यात

घेत

असन
ू

परीक्षा

येतात,

सदर

बारािीशी

तसेच

या

मशक्षिामळ
ु े बहुताींश विदयाथी िेगिेगळया कारखान्यातन
ू रोर्जगार ममळिन
ू
स्ित:च्या मालकीचा छो्ा-मोठा व्यिसाय कररत असल्यामळ
ु े सदर शासकीय
ताींत्रत्रक विदयालये बींद करण्यात आल्यास ग्रामीि )ागातील हर्जारो विद्याथी

ताींत्रत्रक आणि व्यिसानयक स्िरुपाच्या अभ्यासक्रमापासन
िींधचत राहिार
ू
असल्याने बेरोर्जगारीचे प्रमाि िाढिार आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) तसेच सदर शासकीय ताींत्रत्रक विद्यालयातील मशक्षक ि मशक्षकेतर
कमफचाऱयाींची सींख्या ककती आहे तसेच उक्त सींस्था बींद करण्यात आल्यास
हर्जारो

मशक्षक

ि

मशक्षकेतर

कमफचाऱयाींिर

बेरोर्जगारीची

पाळी

येिार

असल्यामळ
ु े या कमफचाऱयाींची पयाफयी व्यिस्था कशाप्रकारे करण्यात येिार
आहे,

(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय

आढळून

आले

ि

तयानष
ीं ाने
ु ग

सदर

ताींत्रत्रक

महाविदयालय

ठे िण्याबाबत कोिती कायफिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहे त ?

सरु
ु
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श्री.सांभाजी पाटील-ननलांगेिर : (१) हे खरे नाही.

(२) शासकीय ताींत्रत्रक विद्यालय बींद करण्याचा प्रस्ताि नाही. तथावप,

५३ शासकीय ताींत्रत्रक विद्यालयातील उच्च माध्यममक व्यिसाय (एचएससी
व्होकेशनल) अभ्यासक्रम पि
ू फ करिाऱया या विद्यार्थयाांना राषरीय व्यिसाय
प्रमािपत्र (NTC) ककीं िा राषरीय व्यिसाय प्रमशक्षि पररषदे चे प्रमािपत्र

(NCVT) ममळत नाहीत. तयामळ
ु े उच्च माध्यममक व्यिसाय (एचएससी
व्होकेशनल) अभ्यासक्रम पि
ू फ करिाऱया विद्यार्थयाांना उच्च माध्यममक बरोबर
राषरीय व्यिसाय प्रमशक्षि पररषदे चे प्रमािपत्र ककीं िा राषरीय व्यिसाय
प्रमािपत्र

(NTC)

दे ता

यािे

या

दृष्ीकोनातन
ु

(VTI)

मध्ये

रुपाींतरि

सदर

अभ्यासक्रमाींचे

उन्नतीकरि करुन तयाींचे औद्योधगक प्रमशक्षि सींस्था (ITI) ककीं िा व्यिसाय
प्रमशक्षि

सींस्था

करिेचा

प्रस्ताि

शासनाच्या

विचारािीन आहे . तयामळ
ु े ग्रामीि )ागातील हर्जारो विद्याथी ताींत्रत्रक आणि
व्यािसानयक

स्िरुपाच्या

अभ्यासक्रमाींपासन
ू

िींधचत

बेरोर्जगारीचे प्रमाि िाढण्याचा प्रचन उद्)ित नाही.
(३)

शासकीय

ताींत्रत्रक

विद्यालये

बींद

करण्याचा

राहण्याचा

प्रस्ताि

आणि

शासनाच्या

विचारािीन नसल्यामळ
ु े कमफचाऱयाींिर बेरोर्जगाराची पाळी येण्याची ि तयाींची
पयाफयी व्यिस्था करण्याचा प्रचन उद्)ित नाही
(४) ि (५) प्रचन उद्)ित नाही.

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

अांधेरी येथील म्हाडाच्या िसाहतीच्या पुनविािासामध्ये म्हाडाने
िरारातील अटीांचा भांग िेल्याबाबत

(१९)

*

४१२४० श्री.धनांजय मड
ुां ,े श्री.सनु नल तटिरे , श्री.अमरमसांह पांडडत,

श्री.सनतश चव्हाण, श्री.किरण पािसिर : सन्माननीय गह
ु ील
ृ ननमााण मां्ी पढ
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) डी.एन.नगर, अींिेरी येथील म्हाडाच्या िसाहतीच्या पन
ु विफकासामध्ये
म्हाडाने करारातील अनेक अ्ीचा )ींग करुन ना हरकत प्रमािपत्र हदल्याची
बाब ननदशफनास आली आहे, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, म्हाडाने ना-हरकत प्रमािपत्र दे ण्यापि
ु ी महानगरपामलकेने
I.O.D. ि सी.सी. सदर प्रकल्पास हदले आहे, हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास,

विकासकाविरुध्द

E.O.W.

कडे

गन्
ु हा

दाखल

झालेला

चौकशी

करुन

बनाि्

असताींनासध्
ु दा आरोपपत्र दाखल करण्यास ्ाळा्ाळ करण्यात येत आहे , हे ही
खरे आहे काय,
(४)

असल्यास,

कागदपत्राच्या

उपरोक्त

आिारे

प्रकरिी

दे ण्यात

आलेली

शासनाने

ना-हरकत

प्रमािपत्र

सींबधीं िताींविरुध्द कोिती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे ,

रि

करुन

(५) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहे त ?

श्री.प्रिाश महे ता : (१) म्हाडाच्या अहिालानस
ु ार हे खरे नाही. पोलीस
उपायक्
ु त, आधथफक गन्ु हे , मब
ुीं ई याींच्या अहिालानस
ु ार डी.एन.नगर, अींिेरी
येथील म्हाडाच्या िसाहतीच्या पन
ु विफकासामध्ये म्हाडाने करारातील अनेक
अ्ीचा )ींग करुन ना हरकत प्रमािपत्र हदल्याबाबत तपास चालू आहे .

(२) म्हाडाच्या अहिालानस
ु ार हदनाींक २०/०५/२०१० रोर्जी दे कारपत्र र्जारी

करण्यात आले आहे . तद्नींतर महानगरपामलकेकडून हदनाींक २६/१२/२०११ रोर्जी
I.O.D. दे ण्यात आले ि र्जोते बाींिकाम परिानगी हदनाींक ११/०६/२०१२ रोर्जी

दे ण्यात आली. तयानींतर हदनाींक २२/०८/२०१२ रोर्जी ना-हरकत प्रमािपत्र
ननगफममत करण्यात आले.

पोलीस उपायक्
ु त, आधथफक गन्
ु हे , मब
ुीं ई याींच्या अहिालानस
ु ार न्यु

डी.एन.नगर को.ऑ.हौ. सोसाय्ी र्ेडरे शनच्या हदनाींक १६/०६/२००६ च्या
प्रस्तािानस
ु ार म्हाडाने हदनाींक ०१/०७/२००६ रोर्जी ना-हरकत प्रमािपत्र हदले

आहे ि हदनाींक २२/०३/२००८ रोर्जीच्या पत्रान्िये बह
ुीं ई महानगरपामलकेने
ृ न्मब

मे.िैदेही आकाश हौ.प्रा.मल. कींपनीला प्लीन्थ पयांतची सी.सी. हदलेली आहे .
मात्र, कींपनीने प्लीन्थ पयांतच्या बाींिकामाची परिानगी असताींना तयापेक्षा

अनतररक्त बाींिकाम केले. म्हिून महानगरपामलकेने हदनाींक ०३/०२/२०११
रोर्जी

बाींिकाम

यनु नयनचे

सधचि

थाींबविण्याची
श्ी.)ष
ु ि

नो्ीस

सारीं ग

पाठविली.

याींनी

नो्ीस

ररहे बचे

ममळाल्यानींतर

बाींिकाम

केलेल्या

३ मर्जल्याींच्या ६ इमारती ि २ र्जोर्थया पयांतच्या इमारती बेकायदे शीर तोडून

्ाकले. यनु नयनचे सधचि याींनी हदनाींक २६/०७/२०१० रोर्जीच्या पत्रान्िये
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मे.िैदेही आकाश हौ.प्रा.मल. कींपनी याींचेशी केलेला पन
ु विफकास करारनामा रि
करुन, मे.रुस्तमर्जी ररअल््ी प्रा.मल. या बाींिकाम कींपनीची विकासक म्हिून

नेमिूक केली आहे . सदर विकासकाने हदनाींक १२/१२/२०११ रोर्जी सादर
केलेल्या सि
ु ाररत आराखड्याला मींर्जरू ी ि I.O.D. दे ण्यात आली आहे ि
हदनाींक ११/०६/२०१२ रोर्जी सी.सी. दे ण्यात आली आहे .

(३) ि (४) आ.ग.ु वि. ग.ु नों.क्र. २६/२०१५ या गन्ु हयात मे.िैदेही आकाश

हौ.प्रा.मल. कींपनीचे सींचालक श्ी.गरु
ु नाथ र्ोंडेकर याींना हदनाींक १५/११/२०१६
रोर्जी अ्क करण्यात आली आहे . तयाींचेविरुध्द दोषारोप पत्र सादर केले
असन
ू , सदर गन्
ु हयाचा तपास चालू आहे . याच गन्ु हा नोंद क्रमाींकामध्ये

आरोपी श्ी.)ष
ु ि सारीं ग, श्ी.दि
ु ार्जी मशींदे, श्ी.हरे श कुिाडीया, श्ी.बोमन इरानी,

श्ी.कौमशक शहा आणि श्ी.चींद्रेश मेहता याींना मा.उच्च न्यायालयाने अ्कपि
ु फ
र्जामीन मींर्जरू केला असन
ू , प्रकरि न्यायप्रविषठ आहे .
आ.ग.ु वि.

ग.ु नों.क्र.

२७/२०१५

मिील

आरोपी

श्ी.)ष
ु ि

सारीं ग,

श्ी.दि
ु ार्जी मशींदे, श्ी.हरे श कुिाडीया याींनी तयाींच्याविरुध्दातील प्रथम खबरी

अहिाल रि होण्याकरीता मा.उच्च न्ययालयात कक्रममनल रर् वप्ीशन क्र.
२८४२/२०१५ दाखल केला आहे . सदरहू दाव्याची पढ
ु ील सन
ु ाििी हदनाींक
२९/११/२०१८ रोर्जी असन
ू प्रकरि न्यायप्रविषठ आहे .
(५) प्रचन उद्)ित नाही.

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

िल्याण जिळील खोणी गािात अनधधिृत स्फोटिाांचा
साठा जप्त िरण्यात आल्याबाबत

(२०)

*

४१६५८

श्री.हे मत
ां

टिले,

श्री.सनु नल

तटिरे ,

श्री.धनांजय

मड
ांु ,े

श्री.अमरमसांह पांडडत, श्री.नरें र 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 खल
ु ासा करतील काय :-

(१) कल्याि र्जिळील खोिी गािात अनधिकृत स्र्ो्काींचा मोठा साठा
हदनाींक १५ एवप्रल, २०१८ रोर्जी पोमलसाींनी र्जप्त केल्याचे ननदशफनास आले
आहे, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, उक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले ि तयानष
ीं ाने ककती आरोपीींना अ्क करण्यात आली िा
ु ग
येत आहे,

(३) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री.दे िेंर फडणिीस : (१) ि (२) हे खरे आहे .

सदर प्रकरिी मानपाडा पोलीस ठािे येथे गरु नीं. ३४/२०१८ )ादीं विक.

२८६,३४ सह )ारतीय स्र्ो्क पदाथाफचा अधिननयम १९०८ मिील कलम ५ ि
६ प्रमािे हदनाींक १५/०४/२०१८ रोर्जी गन्
ु हा दाखल झाला आहे . सदर गन्
ु ्यात
१९९ नग श्र्जले्ीन, १०० डड्ोने्र हस्तगत करण्यात आले आहे . या
गन्
ु ्यात एकूि ३ आरोपीींना अ्क झाली असन
ू नतन्ही आरोपी सध्या
न्यायालयीन कोठडीत आहे . गन्
ु ्याचा पढ
ु ील तपास सरु
ु आहे .
(३) प्रचन उद्)ित नाही.

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

िल्याण-डोंत्रबिली महानगरपामलिा क्षे्ातील मोिळया
(२१)

*

भूखड
ां ािरील िर िमी िरण्याबाबत
४१३८४ अॅड.अननल परब : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :-

(१) कल्याि-डोंत्रबिली महानगरपामलका क्षेत्रातील मोकळया )ख
ू ींडािरील कर
कमी करण्याबाबतचा ठराि क्रमाींक १०६ (विषय क्र. १०) हदनाींक २५ र्जानेिारी,
२०१८ रोर्जी िा तयासम
ु ारास महास)ेने मींर्जूर केला आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर ठरािामिील अ्ीनस
ु ार विकासकाींनी तयाींच्याकडील

मोकळया )ख
ू ींडाची थकीत रकमा )रल्यामशिाय ठरािाची अींमलबर्जाििी
करण्यात येिार नसल्यामळ
ु े हदनाींक ३१ माचफ, २०१८ रोर्जीपयांत ककती
विकासकाींनी थकीत रकमेचा )रिा महानगरपामलकेकडे केला आहे ,

(३) असल्यास, ततकामलन आयक्
ु त (श्ी.पी िेलरास)ू याींनी सन २०१७-१८
पयांतच्या सिफ थकीत रकमाींपक
ै ी ५० ्क्के रक्कम (रुपये २०८.७५ को्ी)
महापमलकेच्या नतर्जोरीत र्जमा झाल्यामशिाय शासनाकडे प्रस्ताि पाठविला

र्जािार नाही असे लेखी पत्र कर ननिाफरक ि सींकलन याींना हदले आहे , हे ही
खरे आहे काय,
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(४)

असल्यास,

उपरोक्त

प्रकरिी

कल्याि-डोंत्रबिली

महानगरपामलका

प्रशासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले ि
तयानस
ु ार ततकामलन आयक्
ु ताींच्या पत्रािर ि महास)ेने मींर्जूर केलेल्या
ठरािािर

तयाींची

)मू मका

काय

आहे

तसेच

सदर

ठरािास

महाराषर

महानगरपामलका अधिननयम, १९४९ मिील ननयम लागू होतात काय याबाबत
चौकशी केली आहे काय,

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

(२) सदर ठरािात पढ
ु ील अ्ी ि शतीचा समािेश आहे .

१) सन २०१७-१८ पयांतच्या थकीत रकमेपक
ै ी ककमान ५०% रक्कम
महापामलकेत

र्जािार नाही.

र्जमा

झाल्यामशिाय

शासनाकडे

प्रस्ताि

पाठविला

२) सन २०१७-१८ पयांतच्या थकीत कराची रक्कम अथिा तयािरील
व्यार्ज मार् केले र्जािार नाही.

३) सदरची योर्जना शासन मींर्जरू ीनींतर हदनाींक ०१/०४/२०१८ पासन
ू लागू
केली र्जाईल.

कल्याि-डोंत्रबिली महानगरपामलका हिीतील र्जममनीिरील कराचे माहे

डडसेंबर, २०१७ अखेर एकूि मागिी ४१९ को्ी होती, तयापैकी सन २०१७-१८
या आधथफक िषाफतील हदनाींक ३१ माचफ, २०१८ अखेर मोकळ्या )ख
ू ींडािरील
कराची रक्कम रुपये ९५.४८ को्ी िसल
ू केली आहे .
(३) हे खरे आहे .

(४) सदर ठरािातील अ्ीींची पत
फ ा न झाल्याने ठरािाची अींमलबर्जाििी
ु त
करण्यात आलेली नाही.

सिफसािारि स)ेने पारीत केलेला ठराि ि ततकामलन आयक्
ु त याींचे

ननदे श विचारात घेऊन सन २०१८-१९ ची कराची त्रबले सन २०१७-१८ चे
प्रचमलत

पध्दतीने

ननगफममत

करण्यात

आलेली

आहे त,

कल्याि-डोंत्रबिली महानगरपामलका याींनी कळविले आहे.
(५) प्रचन उद्)ित नाही.

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

असे

आयक्
ु त,
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पुणे शहरातील महानगरपामलिा रुग्णालयाांची दरु िस्था झाल्याबाबत
(२२)

*

४२४३५ श्री.अननल भोसले : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :-

(१) पि
ु े शहरातील महानगरपामलका रुग्िालयात अनेक यींत्रिा कायफरत नसन
ू

तींत्रज्ञ नसिे, अनतदक्षता वि)ाग नसिे, ननश्षक्रय ि अपरु े मनषु यबळ तसेच
प्रसत
ु ीसाठी परु े सी सािनसामग्र
ु ी उपलब्ि नसल्यामळ
ु े रुग्िालयाींची दरु िस्था
झाली असल्याचे माहे एवप्रल, २०१८ मध्ये िा तयादरम्यान ननदशफनास आले
आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले ि तद्नस
ू ार सदर रुग्िालयाींचा दर्जाफ सि
ु ारण्यासाठी
कोिती कायफिाही केली िा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री.दे िेंर फडणिीस : (१) ि (२)


पि
ु े

महानगरपामलकेचे

१

सिफसािारि

रूग्िालय,

१

साींसधगफक

आर्जाराचे रूग्िालय, १७ प्रसनु तगह
ृ े , ४६ बा्यरूग्ि वि)ाग कायफरत
आहे त.


महापामलकेच्या विविि रूग्िालयात आरोग्य सेिच
े ा दररोर्ज सम
ु ारे
६ हर्जार बा्यरूग्ि ि सम
ु ारे २०० आींतररूग्िाींना ला) होतो.



महापामलकेच्या प्रसत
१५
ू ीगह
ु ी उपलब्ि असन
ू
ृ ात आिचयक सिफ सामग्र
ते १६ हर्जार गरोदर माता या सिफ रूग्िालयामिून मोर्त तपासण्या
ि औषि उपचाराचा ला) घेतात असे पि
ु े महानगरपामलकेने कळविले
आहे .



तथावप,

पि
ु े

महानगरपामलकेच्या

कमला

नेहरू

सिफसािारि

रूग्िालयातील अनतदक्षता वि)ाग पि
फ : कायफरत नसल्याची बाब खरी
ू त
आहे .


अनतदक्षता

वि)ागासाठी

आिचयक

असिारी

सिफ

अद्याित

सािनसामग्र
ु ी रूग्िालयात उपलब्ि झाली आहे . तथावप, मानकानस
ु ार
आिचयक मनषु यबळ उपलब्ि करून घेण्याचा महानगरपामलकेमार्फत
प्रयतन चालू आहे .
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ननयममत मनषु यबळ उपलब्ि होईपयांत शासनाकडील बींिपत्रत्रत तज्ञ
डॉक््सफ, खार्जगी प्रकक्रयेव्दारे तज्ञ डॉक््सफ उपलब्ि करून घेण्याचा
महानगरपामलकेचा प्रयतन आहे .



सदर अनतदक्षता वि)ागातील हृदयरोग विषयक अनतदक्षता वि)ाग,

महानगरपामलका ि खार्जगी सींस्थेच्या सींयक्
ु त विद्यमाने कायफरत
करण्यात

आला

असन
ू

तयाव्दारे

४००

ॲन्र्जोओग्रार्ी

ि

ॲन्र्जीओप्लास््ी शस्त्रक्रीया यशस्िीपिे करण्यात आल्या आहे त.


३००

महानगरपामलकेच्या या सिफ सवु ििा सिफसामान्य रूग्िाींना परिडतील
अशा अल्पदराने उपलब्ि आहे त असे पि
ु े महानगरपामलकेने कळविले
आहे .



तसेच पि
ु े महानगरपामलकेसाठी नामननदे शनाने )रण्याचे प्रस्तावित
असिारी आरोग्य अधिकारी ि िैद्यकीय अधिकाऱयाींची पदे प्रािान्याने
)रण्याच्यादृष्ीने

ननयममत

विहहत

प्रकक्रयेव्दारे

ननिड

झालेल्या

उमेदिाराींना तिररत ननयक्
ु ती आदे श दे ण्याबाबत शासनाकडून पि
ु े
महानगरपामलकेस सच
ू ना दे ण्यात आलेल्या आहे त.

(३) प्रचन उद्)ित नाही.

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

बोरीिली (पि
ू )ा , मांब
ु ई येथील दौलतनगर येथे
दवू षत पाण्याचा परु िठा होत असल्याबाबत

(२३)

*

४२३२० श्री.प्रविण दरे िर : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा

खल
ु ासा करतील काय :-

(१) बोररिली (पि
ू )फ , मब
ुीं ई येथील दौलतनगर रोड क्र. ३ र्जैन मींहदर र्जिळ
र्जलिाहहनीतन
ू गत काही हदिसापासन
ू दवू षत पाण्याचा परु िठा होत असल्याचे
माहे एवप्रल, २०१८ मध्ये िा तयादरम्यान ननदशफनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त )ागात दवू षत पाण्याचा परु िठा होण्याची कारिे काय

आहे त, याबाबत शासनाने तपासिी केली आहे काय, तपासात काय आढळून
आले ि तयानस
ु ार सदर )ागातील नागररकाींचा शध्
ु द पाण्याचा परु िठा
करण्याबाबत कोिती कायफिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहे त ?
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श्री.दे िेंर फडणिीस : (१) बोरीिली (पि
ू )फ येथील दौलतनगर रोड क्रमाींक ३ ि
७ या पररसरात दवू षत पािी परु िठ्याची तक्रार हदनाींक २२/०३/२०१८ रोर्जी
बह
ुीं ई महानगरपामलकेस प्राप्त झाली होती.
ृ न्मब
(२)

दवू षत

र्जलवितरि

पािीपरु िठ्याची

िाहहन्याींमिील

तपासिी करण्यात आली.
सी.सी.्ी.व्ही.

तक्रार

गळती

प्राप्त

झाल्यानींतर

शोिण्यासाठी

कॅमेऱयाींद्िारे

या

)ागातील

अींतगफत

ननररक्षि

र्जलिाहहन्याींची

र्जलिाहहन्याींचे

र्जाळे

केल्यानींतर आढळून आलेल्या गळतयाींची दरु
ु स्ती करण्यात आली आहे .

सद्य:श्स्थतीत या पररसरात दवू षत पािीपरु िठा बींद झाला असन
ू

वपण्यायोग्य पािीपरु िठा होत असल्याचे तसेच सदर पररसर ननररक्षिाखाली
ठे िला असल्याचे बह
ुीं ई महानगरपामलकेने कळविले आहे .
ृ न्मब
(३) प्रचन उद्)ित नाही.

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

िल्याण (र्वज.ठाणे) खाडी किनारी झालेली अनधधिृत
बाांधिामे ननष्ट्िामसत िरण्याबाबत

(२४)

*

४१३५३ श्री.जगन्द्नाथ मशांदे, श्री.धनांजय मड
ुां े : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) कल्याि (श्र्ज.ठािे) खाडी ककनाऱयािरील काींदळिनाची कततल करून
तयाहठकािी

अनधिकृत

बाींिकामे

होत

असल्याने

तयािर

कारिाई

करण्याबाबतचे पत्र तहमसलदार, कल्याि याींनी बींदर ननरीक्षक, कल्याि रे ती
बींदर

ि

आयक्
ु त,

कल्याि-डोंत्रबिली

महानगरपामलका

याींना

हदनाींक

१ र्जानेिारी, २०१८ रोर्जी िा तयासम
ु ारास दे ऊन तया पत्राची एक प्रत
श्र्जल्हाधिकारी, ठािे ि उपवि)ागीय अधिकारी, कल्याि याींनाही प्रनतमलपीत
केली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदरहू अनधिकृत बाींिकामाींर्जिळ मेरर्ाईम बोडाफचे कायाफलय
असन
मेरर्ाईम
बोडाफच्या
अधिकाऱयाींनी
ि
कल्याि-डोंत्रबिली
ू ,

महानगरपामलकेच्या अनधिकृत बाींिकाम ननयींत्रि वि)ागाच्या अधिकाऱयाींनी
या अनधिकृत बाींिकामाींकडे र्जािीिपि
फ
दल
फ
केल्याने ही अनधिकृत
ू क
ु क्ष
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बाींिकामे करण्यात येत असल्याची तक्रार सामाश्र्जक कायफकते कौस्त)
ु गोखले
याींनी

मेरर्ाईम

बोडाफचे

मख्
ु य

कायफकारी

अधिकारी,

महाराषर

सागरी

ककनारपट्टी क्षेत्र व्यिस्थापन प्राधिकरिाचे सदस्य सधचि ि श्र्जल्हाधिकारी,
ठािे याींच्याकडे हदनाींक १५ एवप्रल, २०१८ रोर्जी िा तयासम
ु ारास केलेली आहे,
हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास,

उक्त

प्रकरिी

शासनाने

चौकशी

करुन

अनधिकृत

बाींिकामाींकडे र्जािीिपि
फ
दल
फ
करिाऱया सिफ सींबधीं ित दोषीींिर तसेच
ू क
ु क्ष

काींदळिनाची कततल करून सी.आर.झेड. ननयमाींचे उल्लींघन करून करण्यात
आलेल्या अनधिकृत बाींिकामाींिर कोिती कारिाई केली िा करण्यात येत
आहे,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री.दे िेंर फडणिीस : (१) हे खरे नाही. तथावप, कल्याि खाडी ककनारी

झालेल्या अनधिकृत बाींिकाम ननषकामसत करण्याबाबत तहमसलदार, कल्याि
याींनी हदनाींक ०१/०१/२०१८ रोर्जी पत्र हदले आहे .

(२) ि (३) सदर क्षेत्र बींदर हिीत नाही. तथावप, श्ी.गोखले याींनी केलेली

तक्रार ही गोविींदिाडी बायपास खाडी ककनारी बाधित झालेल्या र्जागेिरील
अनधिकृत बाींिकाम ि र्जनािराींच्या गोठ्याबाबत आहे . सदरचे बाींिकाम बींदर

हिी क्षेत्राबाहे रील असल्यामळ
ु े ते ननषकामसत करण्याबाबत बींदर अधिकारी
याींनी

हदनाींक

२१/०६/२०१८

च्या

पत्रान्िये

महानगरपामलका याींना कळविण्यात आले आहे .
(४) हे खरे नाही.

आयक्
ु त,

कल्याि-डोंत्रबिली

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

लोहार चाळ, मादहम येथील मशिप्रसाद या र्मारतीमधील
अनधधिृत बाांधिाम ननष्ट्िामसत िरण्याबाबत
(२५)

*

४१९१५ अॅड.राहुल नािेिर : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :-
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(१) मब
ुीं ईतील माहहम पररसरातील लोहार चाळ येथील मशिप्रसाद या
िोकादायक इमारतीमध्ये सातशे र्ु्ाचे अनधिकृत बाींिकाम केल्याचे माहे
मे, २०१८ च्या पहहल्या आठिड्यात ननदशफनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी इमारत मालकाने मा.मख्
े डे
ु यमींत्री याींचक
सदर अनधिकृत बाींिकाम ननषकमसत करण्याबाबत ननिेदन सादर केले आहे,
हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय
आढळून आले ि चौकशीच्या अनष
ीं ाने दोषीींिर कोिती कारिाई केली िा
ु ग
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री.दे िेंर फडणिीस : (१) ि (२) लोहार चाळ, माहहम येथील मशिप्रसाद या
इमारतीमध्ये अनधिकृत बाींिकाम झाले असल्याबाबतची तक्रार शासनास
प्राप्त झाली होती.

(३) बह
ुीं ई महानगरपामलकेच्या वि)ाग कायाफलयामार्फत करण्यात आलेल्या
ृ न्मब

स्थळ ननररक्षिादरम्यान याहठकािी अनधिकृत बाींिकाम सरु
असल्याचे
ु
आढळून आले होते.

यास्ति मब
ुीं ई महानगरपामलका अधिननयम, १८८८ च्या कलम ३५४अ

अन्िये हदनाींक ०३/०५/२०१८ रोर्जी सदर अनधिकृत बाींिकामास नो्ीस
दे ण्यात आली होती. सदर नो्ीशीविरोिात पक्षकाराने मा.नगर हदिािी
न्यायालयात दािा दाखल केला होता. सदर दािा मा.न्यायालयाने हदनाींक
१५/०६/२०१८ रोर्जी ननकाली काढला आहे .
यानष
ीं ाने
ु ग

हदनाींक

०३/०७/२०१८

ि

हदनाींक

०९/०७/२०१८

रोर्जी

महानगरपामलकेमार्फत ननषकासन प्रस्तावित करण्यात आले होते. तथावप,
अनतपािसामळ
ु े

ननषकासन

कारिाई

महानगरपामलकेने कळविले आहे .
(४) प्रचन उद्)ित नाही.

करता

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

आली

नसल्याचे

बह
ुीं ई
ृ न्मब
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खालापूर (र्वज.रायगड) तालुक्यातील िारखान्द्याांच्या सुरक्षक्षततेबाबत
(२६)

*

४२०८३ श्री.जयांत पाटील, श्री.बाळाराम पाटील : सन्माननीय िामगार

मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) खालापरू (श्र्ज.रायगड) तालक्
ु यातील विविि )ागात शेकडो कारखाने असन
ू
या कींपनीमध्ये काम करिा-ऱया कामगाराींची ि पररसरातील )ागाच्या
सरु क्षक्षततेबाबत कारखान्याींकडून शासनाच्या ननयमाींचे का्े कोरपिे पालन केले

र्जात नसन
येथील ढे कू औद्योधगक िसाहतीतील एका ऑईल कींपनीला
ु
हदनाींक ८ एवप्रल, २०१८ रोर्जी िा तयासम
ु ारास आग लागली, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, एखादा प्लाीं् उ)ारताना सरु क्षक्षततेच्यादृष्ीने ककती सींरक्षक
म)ींतीपासन
ू र्जागा सोडिे तसेच प्लाीं्मध्ये अपघातिेळी बाहे र र्जाण्यासाठी
सरु क्षक्षत मागफ असािा याबाबत कुठलेही ननयम सदर कींपनीकडून पाळले गेले
नाहीत, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, ढे कू येथे आग लागलेल्या ऑईल कींपनीबाबत अनेकदा तक्रारी
पररसरातील कींपनीतील अधिकाऱयाींनी सींबधीं ित शासकीय वि)ागाकडे करूनही
तयाकडे शासकीय यींत्रिेकडून र्जािीिपि
फ दल
फ केले र्जात आहे, हे ही खरे
ू क
ु क्ष
आहे काय,

(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशी
काय आढळून आले, तद्नष
ीं ाने सींबधीं ित दोषीींिर कोिती कारिाई केली िा
ु ग
करण्यात आली आहे ,

(५) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री.सांभाजी पाटील-ननलांगेिर : (१) ि (२) ढे कू औद्योधगक िसाहतीतील एका
ऑईल कींपनीला हदनाींक ८ एवप्रल, २०१८ रोर्जी आग लागली होती. तथावप,
कारखान्याींकडून सरु क्षक्षततेच्या ननयमाींचे पालन केले होते ककीं िा कसे याची
सखोल तपासिी करण्यात येत आहे .
(३) हे खरे नाही.

(४) ि (५) प्रचन उद्)ित नाही.

-----------------
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मुांबईतील घाटिोपर, बिेनगर येथील महानगरपामलिेची
शाळा बांद िरण्यात आल्याबाबत

(२७)

*

४१८२३ श्री.अशोि ऊफा भाई जगताप, श्री.सांजय दत्त, श्री.रामहरी

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

(१) मब
ुीं ईतील घा्कोपर बिेनगर येथील सन १९६३ साली सरु
ु करण्यात
आलेली

मब
ींु ई

महानगरपामलकेची

शाळा

क्रमाींक

३

विदयाथी

प्सींख्या

शन्
ु यािर आल्यामळ
ु े बींद करण्यात आल्याचे हदनाींक २६ एवप्रल, २०१८ रोर्जी
िा तयासम
ु ारास ननदशफनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर शाळे च्या आिारातच बींद झालेल्या इींश्ग्लश माध्यमाचे

िगफ एका खार्जगी शाळे ला )ाडेततिािर दे ण्यात आल्यामळ
ु े महापामलकेच्या

शाळे ची प्सींख्या शन्
ु यािर आली असन
ू मराठी शाळा बींद होण्याच्या मागाफिर
आल्याने याबाबत शासनाने चौकशी करुन कोिती कायफिाही केली िा
करण्यात आली िा येत आहे ,

(३) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री.दे िेंर फडणिीस : (१) घा्कोपर, बिेनगर येथील महानगरपामलकेच्या

शालेय इमारतीमिील शाळा क्र. ३ ची प्सींख्या ५६ झाल्यामळ
ु े ि एकाच
इमारतीमध्ये मराठी माध्यमाच्या २ शाळा असल्यामळ
ु े माहे सप््ें बर, २०१७
मध्ये शाळा क्र. ३ चे विमलनीकरि शाळा क्र. ४ मध्ये करण्यात आले आहे .

(२) सदर शालेय इमारतीमध्ये असिारी महानगरपामलकेची इींग्रर्जी माध्यमाची

शाळा बींद झालेली नसन
ती याच इमारतीतील शाळा क्रमाींक ३ च्या
ू
िगफखोल्यामध्ये स्थलाींतरीत करण्यात आली असन
ू , सद्य:श्स्थतीत इयतता
१ ली ते ७ िी चे २२४ विद्याथी मशक्षि घेत आहे त.

सदर शाळे च्या आिारातील अन्य बैठ्या इमारतीमिील ररक्त खोल्या

स्िामी शामानींद या खार्जगी अनद
ु ाननत शाळे ला अनज्ञ
ु ा-नन-अनज्ञ
ु ापन ततिािर
सन १९९४ साली दे ण्यात आल्या असन
ू , सदर िगफखोल्याींमध्ये स्िामी
शामानींद या सींस्थेची मराठी माध्यमाची शाळा )रत आहे .
(३) प्रचन उद्)ित नाही.

-----------------
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मुांबई शहर ि उपनगरात िक्ष
ृ तोड िेली जात असल्याबाबत
(२८)

*

४१९९३ श्री.जनादान चाांदरू िर, श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपसे,

श्री.अशोि ऊफा भाई जगताप, श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.आनांदराि पाटील,
श्री.रामहरी

रुपनिर,

श्रीमती

हुस्नबानू खमलफे, श्री.मोहनराि
सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

िदम :

(१) मब
ुीं ई शहर ि उपनगरातील विकास अींतगफत एका िषाफत पाच लाख
झाडाींचा विविि कारिाींमळ
ु े बळी गेला असल्याची बाब हदनाींक २६ एवप्रल,
२०१८ रोर्जी िा तयासम
ु ारास ननदशफनास आली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, गोरे गाींि येथील आरे कॉलनी ि आसपासच्या पररसरात

झाडाींिर विष प्रयोग करुन बळी घेतला र्जात असल्याची बाब ही ननदशफनास
आली आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी केली आहे काय ि

तयानस
ु ार विष प्रयोग करुन झाडाींचा बळी घेिाऱयािर कडक कारिाई करुन
पयाफिरिाचा ऱहास रोखण्याबाबत कोिती कायफिाही िा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहे त ?

श्री.दे िेंर फडणिीस : (१) अशा आशयाचे ितृ त हदनाींक २०/०४/२०१८ रोर्जीच्या
ितृ तपत्रामध्ये प्रमसध्द झाले होते.

तथावप, मब
ुीं ई शहर ि उपनगरातील विकास अींतगफत एका िषाफत

तब्बल पाच लाख झाडाींचा विविि कारिाींमळ
ु े बळी गेला ही बाब खरी
नसल्याचे बह
ुीं ई महानगरपामलकेने कळविले आहे .
ृ न्मब

(२) आरे दग्ु ि िसाहतीमध्ये झाडाींच्या खोडाला नछद्र करुन रसायनसदृचय
पदाथफ ्ाकले असल्याची बाब ननदशफनास आली आहे .

(३) ि (४) सदर प्रकरिी मख्
ु य कायफकारी अधिकारी, आरे दग्ु ि िसाहत याींचे
कायाफलयामार्फत सींबधीं िताींिर गन्
ु हा दाखल करण्यात आला आहे .
-----------------
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मीरा-भाईदर महापामलिेच्या आरोग्य विभागाांतगात रुग्णालयातील
िां्ाटी िमाचाऱ्याांचे प्रलांत्रबत िेतन अदा िरण्याबाबत
(२९)

*

४१५२७ श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.प्रविण दरे िर : सन्माननीय

मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मीरा-)ाईदर महानगरपामलकेच्या आरोग्य वि)ागाींतगफत सन २०१२ पासन
ू

रुग्िालयात कींत्रा्ािर कायफरत असलेल्या पररचाररका ि बहुउिेशीय अशा
एकूि ७२ कमफचाऱयाींना मद
ु तिाढ न ममळाल्याने तयाींना माहे र्ेब्रि
ु ारी पासन
ू चे
िेतन आस्थापना वि)ागाकडून अदा करण्यात आले नसल्याचे माहे एवप्रल,
२०१८ मध्ये िा तयादरम्यान ननदशफनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी केली आहे काय, तयात काय

आढळून आले ि तद्नस
ु ार उक्त कमफचाऱयाींना िेतन दे ण्याबाबत कोिती
कायफिाही केली िा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, विलींबाच कारिे काय आहे त ?
श्री.दे िेंर फडणिीस : (१) ि (२)


ममरा-)ाईंदर महानगरपामलकेच्या िैद्यकीय आरोग्य वि)ागात )ारतरतन

पींडडत )ीमसेन र्जोशी रूग्िालय, स्ि.इींहदरा गाींिी रूग्िालय ि इतर
आरोग्य

केंद्रामध्ये

िैद्यकीय

आरोग्य

अधिकारी,

पररसेविका,

अधिपररचारीका, शस्त्रकक्रया पररचर, बहुउिेमशय कमफचारी अशा एकूि
७२ कमफचाऱयाींची तातपरु तया स्िरूपात ठोक मानिनािर ननयक्
ु ती केलेली
आहे .


सदर

अधिकारी/कमफचारी

याींची

हदनाींक

११/०१/२०१८,

हदनाींक

१७/०२/२०१८ ि हदनाींक ०३/०२/२०१८ अशा तीन ्प्प्याींमध्ये मद
ु त
सींपषु ्ात आली होती.


उक्त अधिकारी/कमफचारी याींची मद
ु त सींपषु ्ात आल्याच्या हदनाींकानींतर
१ हदिसाचा ताींत्रत्रक खींड दे ऊन पढ
ु े ६ महहन्यासाठी निीननकरिाचा

प्रस्ताि महानगरपामलकेच्या स्थायी सममतीपढ
ु े सादर करण्यात आला

असता स्थायी सममतीने सदर प्रस्तािास हदनाींक २७/०४/२०१८ रोर्जी
मींर्जूरी हदली.
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तयास अनस
ु रून सदर कमफचाऱयाींचे माहे र्ेब्रि
ु ारी, २०१८ पासन
ू चे िेतन



हदनाींक १०/०५/२०१८ रोर्जी अदा करण्यात आले आहे .

(३) प्रचन उद्)ित नाही.

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

औरां गाबाद-बीड बायपास रस्त्यािरील अनतक्रमणे
ननष्ट्िामसत िरण्याबाबत
(३०)

*

४२५७० श्री.सभ
ु ाष झाांबड, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि ऊफा भाई

जगताप, श्री.शरद रणवपसे : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा
करतील काय :(१)

औरीं गाबाद-बीड

बायपास

रस्तयािर

मोठ्या

प्रमािात

अनतक्रमि

झाल्यामळ
ु े या रस्तयािर अपघात होऊन श्र्जवितहानी होण्याचे प्रमाि िाढत
असल्याचे माहे एवप्रल, २०१८ मध्ये िा तयादरम्यान ननदशफनास आले, हे खरे
आहे काय,
(२)

असल्यास,

उपरोक्त प्रकरिी

शासनाने चौकशी

केली आहे

काय,

चौकशीच्या अनष
ीं ाने सदरहू रस्तयािरील अनतक्रमिे ननषकामसत करण्याबाबत
ु ग
कोिती कायफिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री.दे िेंर फडणिीस : (१) ि (२)
•

औींरगाबाद-बीड बायपास रस्तयािर अनतक्रमिामळ
ु े अपघात होिन
ू

•

तथावप, औरीं गाबाद महानगरपामलका हिीतील औरीं गाबाद-बीड बायपास

•

श्र्जवितहानी होण्याचे प्रमाि िाढत आहे , अशी िस्तश्ु स्थती नाही.

रस्तयाच्या दत
ु र्ाफ असलेल्या सविफस रस्तयाच्या बार्जूस अनधिकृत
बाींिकामे झालेली आहे त, ही िस्तश्ु स्थती आहे .
सदर

अनधिकृत

बाींिकामाींबाबत

महाराषर

महानगरपामलका

अधिननयम १९४९ चे कलम २६० ि कलम ४७८(२) अन्िये एकूि
१३४ अनतक्रमििारकाींिर महानगरपामलकेमार्फत नो्ीसा बर्जाविण्यात
आल्या आहे त.
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•

सदर नो्ीशीींच्या अनष
ीं ाने अनतक्रमििारकाींनी मा.उच्च न्यायालय,
ु ग

•

मा.उच्च न्यायालयाने महानगरपामलकेच्या नो्ीशीींना स्थधगती हदली

औरीं गाबाद खींडपीठ येथे एकूि २५ याधचका दाखल केल्या.
ि

प्रकरिननहाय

सन
ु ाििी

घेऊन

ननिफय

घेण्याबाबत

महानगरपामलकेस ननदे श हदलेले आहे त. मा.उच्च न्यायालयाच्या

आदे शानस
ु ार महानगरपामलकेकडून पढ
ु ील कायफिाही करण्यात येत
आहे .

•

मा.न्यायालयाच्या

आदे शामळ
ु े

सद्य:श्स्थतीत

एकही

ननषकामसत करण्यात आलेले नाही, ही िस्तश्ु स्थती आहे .

(३) प्रचन उद्)ित नाही.

अनतक्रमि

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

मसडिोने खारघर येथील स्िप्नपूती गह
ृ प्रिल्पातील
घराांच्या किांमतीत िाढ िेल्याबाबत

(३१)

*

४२५४५ श्री.बाळाराम पाटील, श्री.जयांत पाटील : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मसडकोने खारघर येथील स्िप्नपत
ू ी गह
ु ारे तीन हर्जार
ृ प्रकल्पातील सम

तीनशे चौतीस घराींच्या विक्रीसाठी सन २०१४ च्या सम
ु ारास सोडत काढली
असन
ू अडीच िषफ प्रनतक्षा यादीत असलेल्या ग्राहकाींना घराींच्या ककीं मतीत
मसडकोने सात ते दहा लाखाींची िाढ केली असल्याचे ननदशफनास आले आहे , हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, स्िप्नपत
ू ी गह
ृ प्रकल्पातील ग्राहक तसेच प्रनतक्षा यादीतील
ग्राहकाींना चालू आधथफक िषाफतील बार्जार)ािाप्रमािे घराींचे दर आकारण्यात
आले असन
ू दराची )रिा करिेसाठी महहना)राची मद
ु त हदली आहे, हे ही
खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर गह
ृ प्रकल्पातील घराींच्या ककीं मतीत िाढ करण्याची कारिे

काय आहे त याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, तयानष
ीं ाने प्रनतक्षा
ु ग

यादीतील ग्राहकाींच्या सिलतीसाठी शासनस्तरािरुन कोिती उपाययोर्जना केली
िा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहे त ?

38

श्री.दे िेंर फडणिीस : (१), (२) ि (३) मसडको महामींडळाने सेक््र ३६,
खारघर, निी मब
ुीं ई येथे अल्प उतपन्न ग्ासाठी २४५० ि अतयल्प उतपन्न
ग्ासाठी ७०४ एिढ्या सदननकाींसाठी सींगिकीय सोडतीद्िारे

स्िप्नपत
ू ी

गह
ु ार प्रतयेक
ृ ननमाफि योर्जना राबविली होती. मसडकोच्या प्रचमलत िोरिानस

आधथफक िषाफकरीता सदननकाींच्या दरात िाढ करण्यात येत.े या सि
ु ाररत

प्रचमलत िोरिानस
ु ार प्रतयेक आधथफक िषाफच्या दराींनस
ु ार सदननकाींची ककीं मत
आकारण्यात येिार असल्याबाबत नोंद घेण्याविषयी प्रनतक्षा यादीमिील
अर्जफदाराींना अिगत करण्यात आले आहे .
सदर

िोरिानस
ु ार

या

सोडतीच्या

प्रनतक्षा

यादीिरील

हदनाींक

३१/०३/२०१७ पयांत नोंदिी शल्
ु काच्या अनामत रकमेचा )रिा मसडकोकडे
केलेल्या अर्जफदाराींना सन २०१६-१७ या आधथफक िषाफच्या दराप्रमािे, हदनाींक
३१/०३/२०१८

पयांत

अनामत

रकमेचा

)रिा

केलेल्या

अर्जफदाराींना

सन

२०१७-१८ या िषाफच्या दराप्रमािे, तसेच चालू आधथफक िषाफत अनामत रकमेचा

)रिा करिाऱया अर्जफदाराींना सन २०१८-१९ या िषाफच्या दरानस
ु ार रकमेचा
)रिा करिे अननिायफ आहे .
तसेच

सदननकेच्या

ककीं मतीचा

)रिा

करण्याकरीता

अर्जफदाराींना

प्रचमलत िोरिानस
ु ार ६ महहन्याींची मद
ु त दे ण्यात आलेली आहे . या ननश्चचत
केलेल्या आधथफक िषफननहाय दरानस
ु ारच मसडकोकडून रकमेचा )रिा करून
घेण्यात येत आहे .

(४) प्रचन उद्)ित नाही.

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

अमळनेर (र्वज.जळगाांि) येथील पोलीस स्टे शनमधील
िमाचाऱ्याांची ररक्त पदे भरण्याबाबत
(३२)

*

४३८४२ श्रीमती र्वस्मता िाघ : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा

खल
ु ासा करतील काय :-

(१) अमळनेर (श्र्ज.र्जळगाींि) येथील पोलीस स््े शनमध्ये कमफचारी सींख्या

अपि
ू फ असन
ू मींर्जूर पोलीस कमफचारी सींख्या १०२ असताींना केिळ ५५ कमफचारी
कायफरत असल्याचे ननदशफनात आले आहे , हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, उक्त हठकािी पोलीस स््े शनचे वि)ार्जन करून ग्रामीि ि
शहर पोलीस स््े शनची ननममफती करण्याबाबतचा प्रस्तािही शासनाकडे प्रलींत्रबत
असल्याचे ननदशफनात आले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले ि चौकशीच्या अनष
ीं ाने सदर पोलीस स््े शनमिील
ु ग
ररक्त पदे )रण्याबाबत तसेच ग्रामीि ि शहर पोलीस स््े शन ननममफतीबाबत
कोिती कायफिाही केली िा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री.दे िेंर फडणिीस : (१) अमळनेर पोलीस स््े शनमध्ये पोलीस कमफचारी

मींर्जरू सींख्या ९८ असन
ू सिफसािारि बदल्या २०१८ मध्ये अमळनेर पोलीस
स््े शन येथे कमफचाऱयाींच्या बदल्या करण्यात आलेल्या असन
ीं ाने
ू , तयानष
ु ग
अमळनेर पोलीस स््े शन येथे हर्जर सींख्याबळ ७६ झालेले आहे .

तथावप, अमळनेर हे सींिद
े नमशल पोलीस स््े शन असल्याने तेथे

िेळोिेळी आिचयकतेनस
ु ार प्रशासनाची ननकड लक्षात घेऊन ३० पोलीस
कमफचाऱयाींचे दीं गा ननयींत्रि पथक (आरसीपी पथक) परु विण्यात येत.े

(२) ि (३) अमळनेर पोलीस ठाण्याचे वि)ार्जन करून निीन अमळनेर पोलीस
ठािे ननमाफि करिे दस
ु ऱया ्प्प्यामध्ये प्रस्तावित आहे .
(४) प्रचन उद्)ित नाही.

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

िुही (र्वज.नागपरू ) ग्रामपांचायतीांतगात पाणीपरु िठा
योजनेत गैरव्यिहार झाल्याबाबत

(३३)

*

४२५३४ श्री.धगरीशचांर व्यास, प्रा.अननल सोले, श्री.नागोराि गाणार :

सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) कुही (श्र्ज.नागपरू ) ग्रामपींचायतीींतगफत सन २०१४-१५ या िषाफत िाढीि

पािीपरु िठा योर्जनेत २७१ लक्ष ननिी मींर्जूर झाले असन
ै ी
ू तया ननिीींपक
रुपये २४ लक्ष बाींिकाम केलेल्या पािीपरु िठा विहहरीिर परत खोलीकरिाच्या
नािाखाली माहे एवप्रल, २०१५ मध्ये नगरपींचायतीने ननविदा काढली, हे खरे
आहे काय,
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(२) असल्यास, सदर झालेल्या कामािरच खोलीकरिाच्या नािाखाली रुपये
६० लक्ष कामाची ननविदा काढण्यात आली, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले ि तयानष
ीं ाने गैरव्यिहार करिाऱया सींबधीं िताींिर कोिती
ु ग
कारिाई केली िा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री.दे िेंर फडणिीस : (१), (२) ि (३) कुही नगरपींचायत हदनाींक १९ माचफ,

२०१५ रोर्जी अश्स्ततिात आली. तयाआिी कुही ग्रामपींचायतीस )ोरदे ि नाला

येथील सािारि: ३०-३५ िषफ र्जुन्या विहहरीिरुन पािीपरु िठा करण्यात येत
होता.

विहहर

श्र्जल्हा पररषद, ग्रामीि पािीपरु िठा यींत्रिेमार्फत तेथे निीन दस
ु री

बाींिण्याचे

तसेच

निीन

र्जलिाहहन्या,

पाण्याची

्ाकी

ि

इतर

अनष
ु धीं गक कामे राषरीय ग्रामीि पेयर्जल कायफक्रमाींतगफत हाती घेण्यात आली.
या कामाींची रुपये २,७१,३६,४०८/- एिढ्या ककीं मतीची ननविदा हदनाींक १६ र्जून,

२०१४ रोर्जी मींर्जरू करण्यात आली. यापैकी विहहर बाींिकामाची रक्कम

रुपये २३,८८,१०४/- एिढी होती. हे काम हदनाींक ३१ डडसेंबर, २०१६ रोर्जी पि
ू फ
करुन डडसेंबर, २०१७ मध्ये ही विहीर श्र्जल्हा पररषद, ग्रामीि पािीपरु िठा
वि)ागाने नगरपींचायतीला हस्ताींतरीत केली.
३०-३५

िषे

र्जुन्या

विहहरीची

दरु
ु स्ती

आिचयक

ठरल्याने

तया

विहहरीिरुन होिारा पािीपरु िठा निीन बाींिण्यात आलेल्या विहहरीिरुन

होण्याच्यादृष्ीने निीन विहहरीची खोली ६.५० मी्रने िाढविण्याचे प्रस्तावित
करण्यात आले. तयानस
ु ार सदर खोली िाढविण्याचे काम, र्जुन्या विहहरीच्या

दरु
ु स्तीचे काम ि इतर अनष
ु धीं गक कामे याींची एकत्रत्रत ननविदा हदनाींक
६/३/२०१८

रोर्जी

नगरपररषदे ने

प्रमसध्द

केली.

सदर

ननविदे ची

रक्कम

रुपये ६६,३९,६३८/- एिढी होती. सदर काम ननविदा रक्कमेच्या ०.९९% कमी
दराने श्ी.आयफ कन्स्रक्शन याींना हदनाींक १०/४/२०१८ रोर्जी मींर्जरू करण्यात
आले.
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निीन

विहहरीच्या

कामािर

रुपये

११,६१,७७२/-

एिढा

खचफ

नगरपररषदे ने केला असन
ू प्रतयक्षात ४.३० मी्र एिढी खोली िाढविण्यात
आली आहे . आर्जममतीस कुही शहरास पि
फ : निीन विहहरीिरुन पािीपरु िठा
ू त
केला र्जात असन
ू र्जन्
ु या विहहरीच्या दरु
ु स्तीचे काम प्रगतीपथािर आहे .
(४) प्रचन उद्)ित नाही.

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

महात्मा फुले मांडईच्या (क्रॉफडा मािेट) नुतनीिरणाच्या िां्ाटाबाबत
(३४)

*

४१८९१ श्रीमती हुस्नबानू खमलफे, श्री.सांजय दत्त, श्री.रामहरी

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

(१) महातमा र्ुले मींडईच्या (क्रॉर्डफ माके्) नत
ु नीकरिासाठी रुपये २२८ को्ी
खचफ येिार असन
ू सदर नत
ु नीकरिाचे कींत्रा् बार्जार)ािापेक्षा नतप्प् दर

आकारिाऱया कींत्रा्दारास दे ण्यात आल्याचे हदनाींक २६ एवप्रल, २०१८ रोर्जी िा
तयासम
ु ारास ननदशफनास आले आहे, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

सदर

कींत्रा्दारामार्फत

प्रती

चौरस

र्ू्

बाींिकामासाठी

रुपये दहा हर्जार खचफ आकारण्यात आला आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले ि तयानस
ु ार कोिती आिचयक कायफिाही केली िा
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री.दे िेंर फडणिीस : (१) “नत
ु नीकरिासाठी नतप्प् खचफ” अशा आशयाचे ितृ त
ितृ तपत्रामध्ये प्रमसध्द झाले होते.

(२) महातमा ज्योनतबा र्ुले मींडई ही िारसा र्जतन तामलकेिरील सींरचनातमक

िास्तु असन
ू , सदर मींडईची दरु
ु स्ती ि नत
ु नीकरि दोन ्प्प्याींमध्ये करण्याचे
प्रस्तावित आहे .
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सदर मींडईच्या नत
ु नीकरिाकरीता बाींिकाम अींदार्जपत्रक ककीं मतीनस
ु ार

रुपये ४४८८ प्रनत चौ.र्ु् तर कींत्रा्दाराने )रलेल्या अधिक ८.७५ ्क्केिारीसह
बाींिकाम खचफ रुपये ४८८० प्रनत चौ.र्ु् इतका आहे . तयामळ
ु े कींत्रा्दारामार्फत
प्रती चौ.र्ू् बाींिकामासाठी सम
ु ारे रुपये दहा हर्जार खचफ आकारण्यात आला
आहे हे खरे नसल्याचे बह
ुीं ई महानगरपामलकेने कळविले आहे .
ृ न्मब
(३) ि (४) प्रचन उद्)ित नाही.

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

नामशि शहर पोलीस आयक्
ु तालय हद्दीतन
ू
(३५)

*

मल
ु ी बेपत्ता होत असल्याबाबत

४१२४८ डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नामशक महानगरामिून मल
ु ी बेपतता होण्याचे प्रमाि िाढले असन
ू माहे

र्जानेिारी, २०१८ पासन
ू ते हदनाींक १ मे, २०१८ पयांत शहरातन
ू बेपतता
झालेल्या ५४ मल
ु ीींमध्ये अल्पियीन मल
ु ीींची सींख्या अधिक आहे, तसेच माहे
एवप्रल महहन्यात २५ तारखेपयांत ३० मल
ु ी ि गत तीन िषाफत तब्बल

४०५ मल
ु ी बेपतता झाल्याची नोंद शहरातील विविि पोलीस ठाण्यामध्ये झाली
असन
ू केिळ २१ हदिसात २५ मल
ु ी शहरातन
ू बेपतता झाल्याचे हदनाींक १ मे,
२०१८ रोर्जी िा तयासम
ु ारास ननदशफनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त हठकािी गत ५ िषाफत साडेसात हर्जार नागरीक बेपतता

झाले असन
ू तयातील ६४३१ र्जिाींना पोमलसाींनी शोिन
ू परत आिले असले
तरी ११०० र्जिाींचा शोि लागलेला नाही, हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास, नैराचय, एक्े पिा, न्यन
ू गींड अशा कारिाींबरोबरच

प्रेम

प्रकरिातन
ू मल
ु ी बेपतता होण्याचे प्रमाि अधिक असल्याचे पोलीस तपासात
ननषपन्न झाल्याच्या पाचिफ)म
ु ीिर मल
ु ी बेपतता होण्याचे प्रकारास आळा
घालण्याच्या अनष
ीं ाने कोिती विशेष उपाययोर्जना, र्जनर्जागत
ु ग
ृ ी शासनाकडून
करण्यात आली िा येत आहे ,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहे त ?
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श्री.दे िेंर फडणिीस : (१) नामशक शहरात हदनाींक ०१/०१/२०१८ ते हदनाींक
०१/०५/२०१८ या कालाििीत एकूि ८४ मल
ु ी बेपतता झाल्या होतया. तयापैकी
७१ मल
ु ीींचा शोि घेण्यात आलेला आहे . हदनाींक ०१/०४/२०१८ ते हदनाींक

२५/०४/२०१८ या कालाििीत एकूि २५ मल
ु ी बेपतता झाल्या होतया, तयापैकी
२२ मल
ु ीींचा शोि घेण्यात आला आहे . तसेच, गत ३ िषाफत एकूि ४०५ मल
ु ी
बेपतता झाल्या होतया, तयापैकी ३८६ मल
ु ी ममळून आल्या आहे त.

(२) सन २०१३ ते सन २०१७ या कालाििीतील बेपतता नागररकाींची सींख्या
६७२७ इतकी असन
ू तयापैकी ५९२० नागररकाींचा शोि लागला आहे .

(३) सदर घ्नाींच्या चौकशीमध्ये र्जास्तीत-र्जास्त मल
ु ी या १५ ते १८
ियोग्ातील असन
ू तयापैकी र्जास्त प्रमाि हे प्रेमसींबिातन
ू पळून गेल्याचे

ननषपन्न झाले आहे . या प्रकरिी )ा.दीं .वि.कलम ३६३ अन्िये गन्
ु हे दाखल
करुन ममळून आलेल्या मल
ु ीींचे समप
ु दे शन करुन तयाींना तयाींच्या पालकाींच्या
ताब्यात दे ण्यात आले आहे .

हरिलेल्या/पळविलेल्या

मल
ु ाींचा/मल
ु ीींचा

शोि

घेण्याकरीता

पोलीस

आयक्
ु तालय, नामशक स्तरािर महहला सरु क्षा विशेष शाखे अींतगफत शाळा,

कॉलेर्ज, मल
ु ी ि मल
ु ाींची िसनतगह
ु दे शन ि सींरक्षिाचे
ृ अशा हठकािी समप

कायफक्रम घेण्यात येतात. या प्रकरिी पोलीस महासींचालक कायाफलयाने हदनाींक
१५/११/२०१४ रोर्जी प्रमाि कायफपध्दती (SOP) ननगफममत केली असन
ू तया
अन्िये

हदलेल्या

ननदे शानस
ु ार

कायफिाही

केली

र्जाते.

तसेच

प्रतयेक

हरिलेले/अपहरि झालेल्याींची माहहती CCTNS प्रिालीमध्ये ‘खोया बचपन’

ि ‘रॅ क हद ममसीींग चाईल्ड’ या िेब पो्फ ल िर )रली र्जाते. तसेच ऑपरे शन
मस्
ु कान १, २, ३ ऑपरे शन स्माईल अशा प्रकारच्या शोि मोहहमा राबिन
ू

हरिलेल्या बालकाींचा शोि घेण्यात येतो. याकरीता नामशक शहरात सिफ
पोलीस स््े शनमध्ये ममसीींग कक्ष स्थापन करण्यात आला आहे .

हरविलेल्या व्यक्तीींचा, स्ित:चा, नातेिाईकाींचा, ममत्राींचा मोबाइल क्र.

याींचे सी.डी.आर. काढून तयािरून आरोपीताींचा तसेच वपडीताचा तिरीत शोि
घेण्याचा प्रयतन केला र्जातो.
(४) विलींब झालेला नाही.

-----------------
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निी मुांबई येथील एन.आर.आय.पोलीस ठाण्यात लाच घेताना
मदहला पोलीस हिालदाराला अटि झाल्याबाबत

(३६)

*

४२७६० श्री.नरें र पाटील, श्री.हे मत
ां
टिले, श्री.किरण पािसिर,

अॅड.राहुल नािेिर, श्री.अमरमसांह पांडडत, श्री.अननल भोसले, श्री.आनांद ठािूर :
सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) निी मब
ींु ई येथील एन.आर.आय.पोलीस ठाण्यात दाखल असलेल्या

गन्
ु ्यात तडर्जोड करण्यासाठी एका महहला पोलीस हिालदाराला रुपये
३५ हर्जाराची लाच स्िीकारताना लाचलच
ु पत अधिकाऱयाींनी अ्क केल्याची
घ्ना माहे मे, २०१८ च्या शेि्च्या सप्ताहात ननदशफनास आले आहे , हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, सदर प्रकरिी शासनाने चौकशी करुन लाच मागिाऱया महहला
पोलीस हिालदारािर कोिती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री.दे िेंर फडणिीस : (१) होय.

आरोपी लोकसेविका पषु पा कृषिार्जी दे शमख
ु , पोलीस हिालदार याींनी

तक्रारदार याींचेविरुध्द दाखल गन्
ु ्यामध्ये अधिक कलम न िाढविण्याकरीता
रुपये

३५०००/-

एिढ्या

रकमेच्या

लाचेची

मागिी

केली

ि

तयापैकी

रुपये १५०००/- एिढी लाच श्स्िकारताना तयाींना पकडण्यात आले. तयाबाबत
आरोपी लोकसेविका याींचेविरुध्द एन.आर.आय.पोलीस ठािे ग.ु र.क्र. ११५/२०१८

भ्रष्ाचार प्रनतबींि अधिननयम, १९८८ कलम ७,१३(१)(ड) सह १३(२) अन्िये
गन्
ु हा दाखल करण्यात आला आहे .

(२) ि (३) सदर प्रकरिी आरोपी लोकसेविका पषु पा कृषिार्जी दे शमख
ु , पोलीस
हिालदार याींना ननलींत्रबत करण्यात आले आहे .

-----------------
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मुांबईतील मोनो रे ल्िे सेिा सुरु िरण्याबाबत
(३७)

*

४३०११ श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि ऊफा भाई

जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.आनांदराि पाटील, श्रीमती हुस्नबानू खमलफे,
श्री.जनादा न चाांदरू िर, आकिा.अनांत गाडगीळ, श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.सभ
ु ाष
झाांबड,

प्रा.जोगेन्द्र

ििाडे,

श्री.हररमसांग

राठोड,

श्री.चांरिाांत

सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

रघि
ां ी :
ु श

(१) मब
ुीं ईतील मोनो रे ल्िेच्या कामास विलींब लागत असल्यामळ
ु े मळ
ु खचाफत
२३६ को्ी रुपयाींची िाढ झाली असन
माहे नोव्हें बर, २०१७ मध्ये िा
ू
तयादरम्यान

मोनो

रे ल्िेच्या

मैसरू

कॉलनी

स्थानकार्जिळ

लागलेल्या

आगीनींतर मोनो रे ल्िे सेिा बींद असल्यामळ
ु े प्रिाशाींची गैरसोय होत असल्याचे
ननदशफनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले ि तयानष
ीं ाने कोितया उपाययोर्जना करण्यात आल्या िा
ु ग
येत आहे त तसेच बींद पडलेली मोनो रे ल्िे सेिा प्रिाशाींच्या सोयीसाठी
केव्हापासन
ू सरु
ु करण्यात येिार आहे ,

(३) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री.दे िेंर फडणिीस : (१), (२) ि (३) मोनो रे ल प्रकल्पाच्या ननविदा
रक्कमेमध्ये िाढ झालेली नाही. हदनाींक ०९/११/२०१७ रोर्जी म्है सरू कॉलनी

स्थानकार्जिळ एका मोनो रे लला लागलेल्या आगीच्या दघ
फ नेनत
ीं र मोनोरे ल
ु ्
सेिा बींद आहे .

मोनो रे लला आग लागल्याच्या दघ
फ नेची चौकशी करण्यासाठी
ु ्

स्ितींत्र चौकशी सममती गठीत केली असन
ू पररचालन ि दे ख)ाल करिारे
कींत्रा्दार

ि

सल्लागार

याींच्या

ननषकाळर्जीपिामळ
ु े

असल्याचा अहिाल सममतीने सादर केला आहे .

हा

अपघात

घडला

ननितृ त रे ल्िे सरु क्षा आयक्
ु त याींनी मशर्ारशीमध्ये सच
ु विल्याप्रमािे

आपतकालीन पररश्स्थतीमध्ये प्रिाशाींची सख
ु रुप स्
ु का करिे, बचाि कायफ
आणि अपघात मदत उपाययोर्जना याींचा प्राधिकरि सल्लागारामार्फत अभ्यास
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सरु
ु आहे . अशा प्रकारे अपघात झाल्यास ि प्रिासी अडकल्यास तयाींची स्
ु का

करण्यासाठी िॉक िे (Walk way) बाींिण्याचे मब
ुीं ई महानगर प्रदे श विकास
प्राधिकरिाच्यास्तरािर ननयोश्र्जत आहे .

मोनो रे ल प्रकल्पाचा ्प्पा-१ हा एका महहन्याच्या आत सरु
ु

करण्याचे मब
ुीं ई महानगर प्रदे श विकास प्राधिकरिाच्यास्तरािर ननयोश्र्जत
आहे .

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

मांब
ु ई शहरातील िचऱ्याची विल्हे िाट लािण्याबाबत
(३८)

*

४२१६९ श्री.किरण पािसिर, श्री.हे मत
ां
टिले, श्री.नरें र पाटील,

अॅड.राहुल नािेिर, श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.सनु नल तटिरे , श्री.धनांजय
मड
ुां ,े श्री.अमरमसांह पांडडत, श्री.आनांद ठािूर, अॅड.जयदे ि गायििाड, श्री.विक्रम

िाळे , श्री.सनतश चव्हाण, श्री.रामराि िडिुते, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.प्रविण
दरे िर : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मब
ुीं ई शहरात प्रनतहदनी ननमाफि होिाऱया सम
ु ारे ६५० मेहरक ्न

कचऱयाची विल्हे िा् लािण्यासाठी सन २००७ मध्ये नेमलेल्या महालक्ष्मी
येथील हायड्रोमलक ऑपरे ्ेड मेकॅनाइज्ड केंद्राच्या कींत्रा्ाचा कालाििी हदनाींक
८ मे, २०१७ रोर्जी िा तयासम
ु ारास सींपषु ्ात आला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, मब
ुीं ई महापामलकेच्या चौकशीत दोषी ठरलेल्या ठे केदाराींनाच

कचरा उचलण्याच्या कामाींचा ठे का दे ण्यात येत असल्याचेही माहे मे, २०१८
मध्ये िा तयादरम्यान ननदशफनास आले असन
ू उक्त दोषी कींत्रा्दाराींना पन्
ु हा

कामे दे ण्याची कारिे काय, तसेच महानगरपामलकेने कचऱयाींची विल्हे िा्
लािण्यासाठी निीन कींत्रा्दाराची ननिड करण्यासाठी ननविदा प्रकक्रया करुन
निीन कींत्रा्दाराची ननयक्
ु ती केली आहे काय,
(३)

असल्यास,

मब
ुीं ई

येथील

कचरा

उचलण्यासाठी

एकूि

ककती

ि

कोिकोितया कींत्रा्दाराींच्या ननविदा प्राप्त झाल्या, तसेच प्राप्त ननविदापैकी
कमीत कमी दराची ि र्जास्तीत र्जास्त दराची ननविदा कोिाची होती, निीन
कींत्रा्दार ननयक्
ु त करण्याच्या दरम्यानच्या कालाििीत कचरा उचलण्याचे
कींत्रा् कोितया कींपनीला ककती रक्कमेला दे ण्यात आले आहे ,
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(४) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय
आढळून आले ि तयानस
ु ार कोिती कायफिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री.दे िेंर फडणिीस : (१) हे खरे आहे .
(२)

बह
ींु ई
ृ न्मब

महानगरपामलकेने

केलेल्या

चौकशीमध्ये

दोषी

ठरलेल्या

कींत्रा्दाराींना कींत्रा् दे ण्यात आले नसल्याचे बह
ुीं ई महानगरपामलकेने
ृ न्मब
कळविले आहे .
(३)

बह
ुीं ई
ृ न्मब

महानगरपामलकेमार्फत

राबविण्यात

आलेल्या

ई-ननविदा

प्रकक्रयेमध्ये सह)ागी कींत्रा्दार ि तयाींचा दे कार खालीलप्रमािे आहे त:कालाििी
२०१७-१८
२०१८-१९

प्रा.मल.

कींत्रा्दार

दे कार (रुपये
प्रनत मे.्न)

१) मे.ग्लोबल िेस्् मॅनेर्जमेन्् सेल प्रा.मल.

२८७.००

२) मे.ध्रि
ु इन्रास्रक्चर

४३६.००

१) मे.किीरार्ज िेस्् मॅनर्ज
े मेन्् प्रा.मल.

२७८.१०

२) मे.)िानी रे डसफ

२७९.००

सन २०१७-१८ या कालाििीकरीता मे.ग्लोबल िेस्् मॅनेर्जमेन्् सेल
याींना

ि

सन

२०१८-१९

या

कालाििीकरीता

मे.किीरार्ज

िेस््

मॅनेर्जमेन्् प्रा.मल. याींना कचऱयाची विल्हे िा् लािण्याचे कींत्रा् दे ण्यात आले
आहे .

(४) ि (५) प्रचन उद्)ित नाही.
-----------------

48

मुांबईमधील बेस्ट प्रिासी सांख्या िमी झाल्याबाबत
(३९)

*

४२०६८ श्री.विजय ऊफा भाई धगरिर, श्री.रामननिास मसांह, श्रीमती

र्वस्मता िाघ : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ४०१४८ ला ददनाांि २१ माचा, २०१८

रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभाात सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा
खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मब
ुीं ईमिील बेस्् उपक्रमामिील र्जादा )ाडेिाढ, र्ेऱयाींची कमी झालेली
सींख्या, नतकी् मशीन मिील त्रबघाड अशा िेगिेगळ्या कारिाींनी बेस््

प्रिाशाींची सींख्या दोन लाखाींनी घ्ली असल्याचे माहे मे, २०१८ मध्ये िा
तयादरम्यान ननदशफनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, बेस््ची प्रिासी सींख्या गत सात िषाफत ४० ्क्क्याींनी घ्ली

असन
मागील काही िषाफत बेस््मार्फत दे ण्यात येिाऱया सोईसवु ििेमध्ये
ू
सि
ु ारिा न

झाल्याने

बहुताींश प्रिासी खार्जगी पयाफयाचा
असल्याचे ननदशफनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय,

िापर

करीत

(३) असल्यास, बेस््मिील प्रिासी सींख्या िाढविण्याबरोबरच स्पिाफतमक

यग
ु ात ह्कून राहण्यासाठी बेस््चे आिनु नकीकरि करण्यासाठी शासनाने
कोिती उपाययोर्जना िा कायफिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहे त ?

श्री.दे िेंर फडणिीस : (१) काही प्रमािात झालेली )ाडेिाढ, पयाफयी प्रिासी
िाहने ि खार्जगी िाहने याींच्या सींख्येत झालेली िाढ यामळ
ु े बेस्् उपक्रमाच्या
प्रिाशी सींख्येमध्ये घ् झालेली आहे , ही िस्तश्ु स्थती आहे . तथापी, नतकी्
मशीन त्रबघाडामळ
ु े प्रिाशाींची सींख्येत घ् झाली, हे खरे नाही.

(२) मब
ुीं ई शहरातील प्रिाशाींची िाढलेली क्रयशक्ती तसेच प्रिासाच्या अन्य
माध्यमाींमध्ये झालेल्या िाढ यामळ
ु े बेस्् प्रिाशाींची सींख्या घ्ली आहे ही
िस्तश्ु स्थती आहे .
(३)

ि

(४)

बेस््

आिनु नकीकरि

ि

ताफ्यात

आकाराने

लहान

प्रिाशाींचा

होण्याकरीता खालील उपाययोर्जना प्रस्तावित आहे . : बस

असलेल्या

बसप्रिास

सख
ु कारक

ममनी-िातानक
ु ू लीत

बसगाड्याींचा समािेश )ाडेततिािर करण्यात येिार आहे.
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 अतयािुननक तींत्रज्ञानाच्या सहाय्याने इीं्ेमलर्जें् रान्सपो्फ मॅनेर्जमें ्
मसश्स््मच्या

सहाय्याने

उपक्रमाच्या

कामाींमध्ये

सि
ु ारिा

करण्याकरीता सिफ कायाांचे सींगिकीकरि करण्यात येिार आहे .

 मब
ींु ईतील सामाईक प्रिासाकरीता मब
ींु ई रॅ व्हल काडफ (MTC) ि
प्रिाशाींना माहहती दे ण्याकरीता प्रिासी माहहती पध्दती (P.I.S.)

आदी अतयािुननक सवु ििा दे खील प्रिाशाींना परु विण्यात येिार
आहे त.

 नतकी् वितरिाकरीता ETIM मध्ये सि
ु ारिा करण्यात येिार आहे .
-----------------

नागपरू शहरातन
ू लहान मल
ु े बेपत्ता होत असल्याबाबत
(४०)

*

४३२९६ श्री.प्रिाश गजमभये : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :-

(१) नागपरू शहरातन
ू लहान मल
ु े बेपतता होण्याचे प्रमाि हदिसेंहदिस िाढत
असन
ू माहे र्जानेिारी ते माचफ, २०१८ या कालाििीत ६३ मल
ु े रहस्यमयरीतया

बेपतता झाली आहे त, गत िषी १२९ मल
ु े रहस्यमयरीतया बेपतता झाले असन
ू
माहे र्जानेिारी, २०१८ पासन
ू आर्जतागायत कळमना पोलीस स््े शनाींतगफत २७,

र्जरीप्का पोलीस स््े शनाींतगफत १४ ि नींदनिन पोलीस स््े शनाींतगफत १३ तर
हुडकेचिर पोलीस स््े शनाींतगफत ८ मल
ु े बेपतता झाले असल्याचे ननदशफनास
आले आहे, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, मल
ु े बेपतता होण्याचे मख्
ु य कारि आई-िडील रागाििे,

अभ्यासाचा तिाि, प्रेमप्रकरि, ईच्छा पि
ू फ न होिे, परीक्षेत अनतु तीिफ
होण्याची )ीती, आममष दाखिन
ू पळिन
ू नेिे इतयादी असू शकत असल्यामळ
ु े
उक्त कारिाींिर आळा बसण्याकरीता शासनाने कोिती उपाययोर्जना केली
आहे,

(३) असल्यास, नागपरू शहरातन
ू लहान मल
ु े बेपतता होण्याप्रकरिी शासनाने
चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले ि तयानस
ु ार कोिती
कारिाई करण्यात आली िा येत आहे,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहे त ?
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श्री.दे िेंर फडणिीस : (१) पोलीस आयक्
ु तालय, नागपरू शहर अींतगफतचा
तपशील पढ
ु ीलप्रमािे आहे .
कालाििी

बेपतता मल
ु े

ममळून आलेली मल
ु े

मल
ु े

मल
ु ी

मल
ु े

मल
ु ी

सन २०१७

१५६

३२३

१४४

३०३

र्जाने ते माचफ, २०१८

४५

९४

४१

७७

र्जानेिारी ते माचफ २०१८ पािेतो पोलीस स््े शन कळमना, र्जरीप्का,

नींदनिन,

हुडकेचिर
खालीलप्रमािे आहे .

पोलीस

पोलीस स््े शन

स््े शन

अींतगफत

बेपतता

बेपतता

मल
ु ाींची

माहहती

ममळून आलेली

मल
ु े

मल
ु ी

मल
ु े

मल
ु ी

कळमना

०८

२२

०८

१८

र्जररप्का

०३

११

०३

०७

नींदनिन

०६

०७

०६

०६

हुडकेचिर

०२

०४

०२

०४

(२) मल
ु े बेपतता होऊ नये अशा प्रकारास आळा घालिे कामी नागपरू शहर
पोलीस आयक्
ु तालयाींतगफत खालीलप्रमािे उपाययोर्जना राबविण्यात आल्या.

१. सामाश्र्जक सरु क्षाशाखा आणि सायबरशाखा नागपरू शहराकडून शहरात

शाळा / महाविद्यालये येथे र्जागरुकता कायफक्रम घेण्यात आले आहे .
तयामध्ये

कोितयाही

कळविण्यात येत.े

अममषाला

बळी

न

पडिेबाबत

सविस्तर

२. मोहल्ला सममती / नागररक स)ेव्दारे पोलीस स््े शन हिीत बी्ननहाय
बैठक

घेण्यात

येत.े

तयामध्ये

पालकाींना

मल
ु ा

मल
ु ीींचे

काळर्जी

घेण्याबाबत, लहान मल
ु ा मल
ु ीींिर लक्ष ठे ििेबाबत शाळे त र्जाताना /
येताींना ओळखीचे ररक्षा मध्येच पाठवििेबाबत, शाळे च्या अधिकृत
िाहनामध्येच पाठविण्याबाबत कळविण्यात आले आहे आणि
र्जनर्जागत
ृ ी करण्यात आली आहे .

51

३. एकींदरीत

मल
ु े

पेरोमलींगदरम्यान

बेपतता

प्रकारास

विशेष

लक्ष

आळा

परु विण्यात

घालण्याबाबत
येत

आहे .

पोलीस

दाममनी

पथकाकडून (महहला पथक) शाळा, शैक्षणिक सींस्थेबाहेर पेरोमलींग होत

आहे त. बडी कॉप्स (Buddy Cops) योर्जनेमार्फत िसनतगह
ृ हठकािी
र्जागरुकता करिे सरु
ु आहे .

(३) अल्पियीन बेपतता मल
ु े शोि घेण्याबाबत खालीलप्रमािे उपाययोर्जना
करण्यात आलेल्या आहे त.

१. www.trackhemissingchild.gov.in या िेब साई्िर बेपतता मल
ु ामल
ु ीची माहीती अपलोड करण्यात येत.े

२. बेपतता मल
ु ा-मल
ु ीींची माहीती सोशल ममडीयािर प्रसारीत करण्यात
येत.े

३. सायबर सेलच्या माध्यमातन
ू बेपतता मल
ु ा-मल
ु ीींचा शोि घेण्यात येतो.

४. दरु दशफन ि आकाशिािीच्या माध्यमातन
ू माहहती प्रसारीत करण्यात
येत.े

५. सींपि
ू फ दे शात बेपतता मल
ु ा-मल
ु ीींबाबत त्रबनतारी सींदेशाद्िारे माहहती
प्रसारीत करण्यात येत.े

६. बेपतता

लािण्यात

मल
ु ा-मल
ु ीींच्या
येतात.

शोिकामी

हरिलेल्या

गदीच्या

मल
ु ाच्या

हठकािी

शोिपत्रत्रका

शोिाकरीता

पोलीस

स््े शनस्तरािर पथक तयार करून विशेष मोहीम राबविण्यात येत.े

७. राज्यात १८ िषाफखालील हरिलेल्या बालकाींच्या बाबतीत माहहती प्राप्त
झाल्यानींतर तयाची तिरीत दखल घेऊन अपहरिाचा गन्
ु हा दाखल

करण्यात यािा तसेच हरिलेल्या मल
ीं ी तपासाचा कालाििी ४
ु ासींबि
महीन्यापेक्षा अधिक झाला असेल ि बालक शोिण्यास यश ममळत

नसेल तर असे गन्
प्रनतबींि कक्षाकडे
ु हे अनैनतक मानिी िाहतक
ु
पढ
ु ील तपासकामी िगफ करण्यात यािे असे आदे श गहृ वि)ागाकडून
दे ण्यात आले आहे त.

८. सायबर तक्रार ननिारि C-३ केंद्र, )रोसा सेल, BUDDY COPS,
CYBER SAFETY इतयादी उपक्रम सरू
ु केले आहे त.

(४) प्रचन उद्)ित नाही.

-----------------
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पुणे शहरातून िाहणाऱ्या मुळा-मुठा नदीपा्ातील
पाणी स्िच्छ िरण्याबाबत

(४१)

*

४२०२९ अॅड.जयदे ि गायििाड : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पि
िाहिाऱया मळ
ु े शहरातन
ू
ु ा-मठ
ु ा नदीमध्ये शहरातील साींडपािी
विनाप्रकक्रया सोडले र्जात असन
ू काही नाल्यातील पािी थे् नदीत र्जात
असल्याने नदीपात्रातील पािी दवू षत झाले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, नदीपात्राच्या दोन्ही बार्जूच्या पररसरात असलेल्या आय्ी

कींपन्याींसह इतर सोसाय्याींमिून दररोर्ज दवू षत पािी मळ
ु ा-मठ
ु ा नदीत सोडले
र्जाते तसेच िडगाींि शेरी, खराडी, मढ
ुीं िा केशिनगर पररसरातन
ू कपडे, िाहने,

)ाींडी िण्
ु यासाठी केममकलचे साबि, पािडर ि शॅम्पोचा िापर केला र्जातो
तसेच ओला ि सक
ु ा कचरा नदीपात्रात र्ेकला र्जात असल्याने दे खील नदी
पात्रातील पािी दवू षत होत असल्याचे ननदशफनास आले आहे, हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले, तद्नस
ु ार मळ
ु ा-मठ
ु ा नदीमध्ये साींडपािी प्रकक्रया करुन
सोडण्याबाबत तसेच नदी पात्रातील पािी स्िच्छ करण्याच्यादृष्ीने कोिती
कायफिाही केली िा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री.दे िेंर फडणिीस : (१) ि (२) पि
ु े महानगरपामलकेच्या हिीतन
ू िाहिाऱया
मळ
ु ा-मठ
ु ा नद्याींचा उगम महानगरपामलका हिीबाहे रील क्षेत्रात आहे .

पि
ु े महानगरपामलका हिीतन
ू ि काही प्रमािात हिीबाहे रील नदी

काठच्या गािाींमिून साींडपािी नदीत ममसळून नदीपात्रातील पािी दवू षत होते
ही िस्तश्ु स्थती आहे .

पि
ु े महानगरपामलका हिीत ७४४ दशलक्ष मल.प्रनतहदन इतके साींडपािी

ननमाफि होते. ५६७ दशलक्ष ली्र प्रनतहदन क्षमतेची साींडपािी शध्
ु दीकरि केंद्रे
महानगरपामलकामार्फत उ)ारण्यात आली आहे त.
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(३) सन २०२७ पयांतची लोकसींख्या गह
ू ननमाफि होिारे
ृ ीत िरून शहरातन

सींपि
ू फ साींडपािी नदीमध्ये प्रकक्रया करून सोडण्याच्यादृष्ीने केंद्र शासनाने

राषरीय नदी सींििफन योर्जनेंतगफत मळ
ु ा-मठ
ु ा नदीचे प्रदष
ू ि ननयींत्रि करिे या
९९०.२६ को्ी इतक्या रकमेच्या प्रकल्पास मींर्जरू ी हदलेली आहे .
सदर योर्जनेत पि
ु े शहरात सम
ु ारे

११३.६ कक.मी. मलिाहहन्या

्ाकण्यात येिार असन
ू एकूि ३९६ दशलक्ष ली्र प्रनतहदन क्षमतेची नविन
११ मैलापािी शध्
ु दीकरि केंद्र बाींिण्यात येिार आहे त. सदर बाबतची ननविदा
प्रकक्रया चालू असन
ू सदर प्रकल्प सम
ु ारे २०२२ पयांत पि
ू फ करण्यात येिार
आहे .

(४) प्रचन उद्)ित नाही.
-----------------

मुांबई शहरात क्षयरोगाच्या रुग्णाांमध्ये िाढ होत असल्याबाबत
(४२)

*

४२३४८ आकिा.अनांत गाडगीळ, अॅड.राहुल नािेिर, श्री.हे मत
ां टिले,

श्री.आनांद ठािूर, श्री.किरण पािसिर, श्री.नरें र पाटील, श्री.ख्िाजा बेग,
श्री.धनांजय मड
ुां ,े श्री.सनु नल तटिरे , श्री.अमरमसांह पांडडत, श्री.सनतश चव्हाण,

श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊफा
भाई जगताप, श्री.जनादा न चाांदरू िर, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.पररणय फुिे :
सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मब
ुीं ई शहरामध्ये इमारतीींच्या पन
ु विफकासासह अनेक निीन विकास प्रकल्प
र्जोरात सरु
ु असल्याने तसेच शहरातील िाढतया झोपडपट्टयाींचे प्रमाि पाहता

प्रदष
ींु ईत क्षयरोग
ू िाच्या पातळीमध्ये साततयाने िाढ होत असल्याने मब
रुग्िाींची सींख्या ४५ हर्जारािर पोहचली असल्याचे हदनाींक २४ माचफ, २०१८
रोर्जी िा तयासम
ु ारास ननदशफनास आली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, शासन ि मब
ींु ई महानगरपामलकेमार्फत क्षयरोगािर ननयींत्रि
आिण्यासाठी

तसेच

क्षयरोगग्रस्ताींना

रोगमक्
ु त

करण्यासाठी

कोितया

उपाययोर्जना करण्यात येत आहे त ि गेल्या ३ िषाफत केलेल्या उपाययोर्जनेमळ
ु े
क्षयरोग ननयींत्रिात ठे िण्याचे उहिष् साध्य झाले आहे काय,
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(३) असल्यास, काही औषिाींना दाद न दे िाऱया (एमडीआर) क्षयरोगाचे ४८९१
रुग्ि नव्याने आढळून आले, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या

अनष
ीं ाने क्षयरोग ननयींत्रिात आिण्यासाठी कोिती उपाययोर्जना केली िा
ु ग
करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री.दे िेंर फडणिीस : (१) एवप्रल, २०१७ ते माचफ, २०१८ या कालाििीत मब
ुीं ईत
४५,००० क्षयरुग्िाींची नोंद झाली आहे ही िस्तश्ु स्थती आहे .

क्षयरोग हा हिेमार्फत पसरत असल्याने, मब
ुीं ई शहरातील िाढती

लोकसींख्या, गदी, दा् िस्ती आणि घरामिील खेळतया हिेचा अ)ाि
इतयादीींमळ
ु े क्षयरुग्िाींची िाढ झाली आहे .

तथावप, औषिोपचाराींना रुग्िाकडून ममळिारा प्रनतसाद, रुग्िाची

प्रनतकार शक्ती, तयाच्या पौश्ष्क आहाराचा दर्जाफ ि औषिे ननयममत ि
िेळेिर घेिे यािर दे खील क्षयरोगाची िाढ अिलींबन
ू असते.
(२)

क्षयरोगािर

ननयींत्रि

आिण्यासाठी

ि

क्षयरोगग्रस्ताींना

रोगमक्
ु त

करण्यासाठी मागील ३ िषाांत बह
ुीं ई महानगरपामलकेमार्फत खालील सवु ििा
ृ न्मब
झपा्याने राबविल्या र्जात आहे त :•

ननदान सवु ििा

•

समप
ु दे शन ि आहार

•
•
•

उपचार, एम.डी.आर. (Multi Drug Resistant) उपचार
प्रसार प्रनतबींिक उपाययोर्जना
र्जनर्जागत
ृ ी

सदर सवु ििाींमळ
ु े र्जास्तीत र्जास्त क्षयरुग्िाींना लिकरात लिकर

शोिून काढून उपचारािर आििे हे क्षयरोग ननयींत्रिाचे पहहले उहिष् शक्य
झाले आहे .

(३) हे खरे आहे .
(४)

एम.डी.आर.

ननदान

केंद्राींमध्ये

िाढ

झाल्यामळ
ु े

एम.डी.आर. रुग्िाींचे िेळेिर ननदान शक्य झाले आहे .

र्जास्तीत

र्जास्त
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सन

२०१७

मध्ये

सि
ु ारीत

राषरीय

क्षयरोग

ननयींत्रि

कायफक्रम

(RNTCP) अींतगफत तसेच, खार्जगी रुग्ण्यालयातील ४८९१ क्षयरुग्िाींची नोंदिी
करुन तयाींना योग्य ि अद्ययाित उपचार प्रिालीद्िारे उपचार दे ण्यात येत
आहे त.

केंद्र शासनामार्फत प्रतयेक श्र्जल्हा ि शहराचे एमडीआर श्स्थतीचा

िारीं िार आढािा घेऊन निीन मागफदशफक सच
ू ना ननगफममत करण्यात येतात ि
तयानस
ींु ईमध्ये खालील सिफ सच
ु ार मब
ू नाींची अींमलबर्जाििी करण्यात येते :•

यनु नव्हसफल डीएस्ी (Drug Sensitivity Test)

•

डीएस्ी मागफदशफक उपचार पध्दती

•

निीन औषिे (बीडाक्यल
ु ीन)

•

अल्पकालीन उपचार पध्दती (Short Regimen MDR Treatment)
उपरोक्त

सिफ

अद्ययाित

सल्ल्यानस
ु ार दे ण्यात येत आहे त.
(५) प्रचन उद्)ित नाही.

एमडीआर

उपचार

तज्ञ

डॉक््राींच्या

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

िुलाा (पूि)ा , मुांबई येथील पामलिा मांडईच्या जागेिर
प्रसूतीगह
ृ अथिा रुग्णालय सुरु िरण्याबाबत

(४३)

*

४१६३५ श्री.प्रसाद लाड, श्री.विजय ऊफा भाई धगरिर, श्री.रामननिास

मसांह, श्रीमती र्वस्मता िाघ, अॅड.राहुल नािेिर, श्री.हे मत
ां टिले, श्री.आनांद
ठािूर, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.किरण पािसिर : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मब
ुीं इफतील कुलाफ (पि
ू )फ येथे ननता डेव्हलपसफ या विकासकाने झोपु
योर्जनेंतगफत बाींिण्यात आलेल्या इमारतीमध्ये मींडइफसाठी राखीि ठे िलेल्या

र्जागेिर पामलकेने गत पाच िषाफपासन
ू मींडइफ सरू
ु केली नसल्याची बाब हदनाींक
१० एवप्रल, २०१८ रोर्जी िा तयासम
ु ारास ननदशफनास आली आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, उक्त हठकािी पामलकेने दे ख)ालीसाठी एकही सरु क्षारक्षक
ठे िलेला नसल्याने रात्रीच्या िेळी काही समार्ज कींठक असामाश्र्जक कृतय
करीत असल्याचेही आढळून आले आहे, हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, सदर पररसरात मोठ्या प्रमािात बार्जारपेठ असल्याने मींडईची

आिचयकता नसन
ू तयाऐिर्जी याहठकािी एखादे प्रसत
ू ीगह
ृ अथिा रुग्िालय
सरु
ु करण्यात यािे अशी मागिी रहहिाशाींकडून करण्यात आली आहे , हे ही
खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीचे
ननषकषफ काय आहे त ि तयानस
ु ार सदर हठकािी मींडई ऐिर्जी प्रसत
ू ीगह
ृ अथिा
रुग्िालय सरु
ु करण्याकरीता शासन महापामलकेला ननदे श दे िार काय,
(५) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहे त ?

श्री.दे िेंर फडणिीस : (१) कुलाफ (पि
ू )फ , मब
ुीं ई येथे झोपडपट्टी पन
ु िफसन
योर्जनेंतगफत

बाींिण्यात

आलेल्या

इमारतीत

समायोर्जन

आरक्षिाींतगफत

विकासकाने मींडई बाींिून बह
ुीं ई महानगरपामलकेस हदनाींक ०६/०९/२०१३
ृ न्मब
रोर्जी हस्ताींतरीत केली आहे .

सदर मींडईमध्ये १८ प्रकल्पबाधित व्यक्तीींना कायमस्िरुपी पयाफयी

र्जागा ि चें बरू येथील )ाऊराि हररचचींद्र चें बरू कर या िोकादायक मींडईतील
९५ अनज्ञ
ु ापत्रिारकाींना तातपरु तया स्िरुपात र्जागा वितररत करण्यात आली
आहे .

या हठकािी ३ गाळे िारकाींनी गाळे ताब्यात घेतले असन
ू , मींडई सरु
ु

झाली नाही ही िस्तश्ु स्थती आहे . तथावप, आिचयक सिफ सवु ििा उपलब्ि
करुन तसेच दोष दरू करुन सदर मींडई लिकरात लिकर सरु
ु करण्याच्या
सच
ू ना बह
ुीं ई महानगरपामलकेस दे ण्यात आल्या आहेत.
ृ न्मब
(२)

समायोर्जन

आलेल्या

आरक्षिाींतगफत

मींडईंमध्ये

महानगरपामलकेकडे

प्रकल्पबाधिताींच्या

तर्जिीर्ज करिे आिचयक आहे .

हस्ताींतरीत

असोमसएशनमार्फत

करण्यात

सरु क्षारक्षकाींची

तथावप, सदर हठकािी पि
फ ेळ सरु क्षारक्षक तैनात करण्याच्या सच
ू ि
ू ना

बह
ुीं ई महानगरपामलकेस दे ण्यात आल्या आहे त.
ृ न्मब

(३), (४) ि (५) सदर हठकािी महानगरपामलकेच्या ककरकोळ मींडईचे आरक्षि
आहे .

तयामळ
ु े

इमारतीचा

िापर

महानगरपामलकेने कळविले आहे .

बदलता

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

येत

नाही

असे

बह
ुीं ई
ृ न्मब
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आधथाि गुन्द्हे अन्द्िेषण शाखा, मुांबई येथील पोलीस ननरीक्षिाच्या
मुलाचा मत
ृ दे ह आरे िसाहतीत आढळून आल्याबाबत

(४४)

*

४३१९९ श्री.रविांर फाटि, अॅड.अननल परब : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मब
ुीं ई पोमलसाींच्या आधथफक गन्ु हे अन्िेषि शाखा वि)ागातील पोलीस

ननरीक्षक श्ी.नरें द्र मशींदे याींचा मल
ु गा अथिफ याचा मत
ृ दे ह हदनाींक ९ मे, २०१८
रोर्जी िा तयासम
ु ारास सकाळी आरे िसाहतीत आढळून आला आहे, हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरिी आरे पोमलसाींनी हतयेचा गन्
ु हा दाखल करुन
तपास सरु
ीं ाने
ु केला आहे काय, तपासात काय आढळून आले ि तयानष
ु ग
कोिती कारिाई करण्यात आली िा येत आहे तसेच याबाबतची सद्यःश्स्थती
काय आहे,

(३) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री.दे िेंर फडणिीस : (१) ि (२) मयत मल
ु ाचा मत
ृ दे ह हदनाींक ०९ मे, २०१८
रोर्जी आरे िसाहतीत आढळून आलेला नसन
ू तयाचा मत
ृ दे ह बींगला नींबर

३१ च्या पाठीमागे, तलािाच्या शेर्जारी, रॉयल पामस, आरे कॉलनी गोरे गाि
पि
ींु ई येथे ममळून आलेला आहे . सदरबाबत आरे पो. ठािे येथे ग.ु र.क्र.
ू ,फ मब
११६/१८ कलम ३०२ )ा.दीं .वि. अन्िये गन्
ु हा दाखल करण्यात आला आहे .
तद्नींतर सदरचा गन्
ु हा हदनाींक १७/५/२०१८ रोर्जी पढ
ु ील तपासाकरीता गन्ु हे

अन्िेषि वि)ाग, काींहदिली पश्चचम, मब
ुीं ई या कक्षाकडे िगफ करण्यात आला
असन
ू हदनाींक १८/५/२०१८ रोर्जी ग.ु र.क्र. ३०/१८ अन्िये नोंद घेऊन गन्ु हा
तपासािर आहे .

(३) प्रचन उद्)ित नाही.
-----------------
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विलेपाले, िुलाा ि घाटिोपर (मुांबई) येथील र्मारतीांच्या
पुनविािासाचा प्रिल्प प्रलांत्रबत असल्याबाबत

(४५)

*

४२८७२ श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊफा भाई

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

(१) मब
ींु ईतील साींताक्रुझ विमानतळ येथील हिाई िाहतक
व्यिस्थेच्या
ू

पररसरातील इमारतीींच्या उीं चीिरील ननबांिामळ
ु े पि
ू फ एर्एसआय िापरता येत
नसल्याने विलेपाले, कुलाफ आणि घा्कोपर पररसरातील सम
ु ारे ६ हर्जार पेक्षा

र्जास्त इमारतीींचे पन
ु विफकास प्रकल्प प्रलींत्रबत असल्याचे माहे मे, २०१८ मध्ये
िा तयादरम्यान ननदशफनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

आर्जूबार्जूच्या

)ारतीय

पररसरातील

विमानतळ

प्रलींत्रबत

प्राधिकरिाने

इमारतीींच्या

विमानतळाच्या

पुनविफकासाबाबत

आपली

)मू मका स्पष् करुन कोिती उपाययोर्जना केली िा करण्यात येत आहे तसेच

उक्त पररसरातील इमारतीींच्या पन
ु विफकासाबाबत शासनाने कोिती कायफिाही
केली िा करण्यात येत आहे ि तयाची सदय:श्स्थती काय आहे,
(३) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहे त ?

श्री.दे िेंर फडणिीस : (१) ते (३) मब
ींु ईतील साींताक्रुझ विमानतळ येथील हिाई

िाहतक
व्यिस्थेच्या पररसरातील इमारतीच्या उीं चीिरील ननबांिामळ
ु
ु े काही
र्जागाींिर पि
ू फ एर्एसआय िापरता येत नाही हे खरे आहे .

बह
ुीं ई विकास योर्जना-२०३४ सह विकास ननयींत्रि ननयमािलीृ न्मब

२०३४ शासनाने मींर्जूरी हदली असन
ू सदर ननयमािलीमध्ये विननयम ४५ हे

ठराविक क्षेत्रात विकासास उीं चीचे बींिन यासींबि
ीं ी असन
ू तयामिील तरतद
ू

४५(र्जी) चे खालील ह्प्पिीमध्ये यासींबि
ीं ी तरतद
ू प्रस्तावित आहे . तथावप,
याबाबतची सिफ माहहती ि िस्तश्ु स्थती लक्षात घेऊन याबाबत स्ितींत्र िोरि
ठरविण्याचे प्रस्तावित आहे .

-----------------
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मौजे एक्सर, बोरीिली (मुांबई) येथील भूखड
ां ाचे सांपादन िरण्याबाबत
*

(४६)

४१७७८ श्री.धनांजय मड
ुां ,े श्री.सनु नल तटिरे , श्री.अमरमसांह पांडडत,

श्री.सनतश चव्हाण, श्री.किरण पािसिर, श्रीमती विद्या चव्हाण : सन्माननीय
मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मौर्जे एक्सर, बोरीिली (मब
ींु ई) येथील मस्ी सव्हे नीं. ८२८, ८५७, ८६७ या
)ख
ू ींडाच्या

सींपादनाची

प्रकक्रया

रुग्िालय,

प्रसत
ू ीगह
ृ

ि

दिाखाना

या

सािफर्जननक प्रयोर्जनासाठी हदनाींक २३ डडसेंबर, २०११ रोर्जी िा तयासम
ु ारास
सरु
ु करण्यात आली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर महानगरपामलका वि)ागात रुग्िालय, प्रसत
ू ीगह
ृ ि
दिाखान्याची कोितीही सवु ििा उपलब्ि नसतानाही मालक ि प्रशासनातील

सींबधीं ित अधिकारी याींच्या सींगनमताने सदर )ख
ू ींडाचे सींपादन रि करण्याच्या
हदशेने प्रकक्रया राबविण्यात येत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, र्जनतेसाठी ननमाफि होिाऱया अतयािचयक सवु ििाींची ननकड
लक्षात

घेता

सदर

)स
ीं ादन
ू प

प्रकक्रया

पि
ू फ

करािी

अशी

मागिी

लोकप्रनतननिीींनी माहे मे, २०१८ मध्ये िा तयादरम्यान शासनाकडे केली आहे ,
हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, सदर सींपादन प्रकक्रया पि
ू फ करण्याबाबत शासनाने कोिती
कायफिाही केली िा करण्यात येत आहे तसेच उक्त )स
ीं ादन प्रकक्रया रि
ू प
करण्याची ि स्थधगत करण्याची कारिे काय आहे त,
(५) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री.दे िेंर फडणिीस : (१) हे खरे आहे .
(२)

बह
ुीं ई
ृ न्मब

महानगरपामलकेच्या

आर

वि)ागाच्या

पन
ु रफ धचत

विकास

आराखडा, १९९१ नस
ु ार मौर्जे एक्सर न.).ू क्र. ८२८, ८५७, ८६७ हा )ख
ू ींड

उद्यान, रुग्िालय, प्रसत
ू ीगह
ृ , दिाखाना ि १३.४० मी. रुीं द विकास ननयोश्र्जत
रस्ता याकरीता आरक्षक्षत आहे .

सदर )ख
ीं ाींिरील मींर्जूर
ू ींड ननिासी क्षेत्रात श्स्थत असन
ू , सदर )ख
ू ड

पन
ु रफ धचत विकास आराखडा १९९१ मिील आरक्षिे हदनाींक ८ मे, २०१८
रोर्जीच्या अधिसच
ू नेनस
ु ार मब
ुीं ईचा विकास आराखडा-२०३४ मध्ये कायम
ठे िण्यात आली आहे त.
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सदर )ख
ू ींडािरील आरक्षिाबाबत मे.ननशल्प ररॲल््ीर्ज प्रा.मल. याींनी

हदनाींक २७/१२/२०१० रोर्जी खरे दी सच
ू ना बर्जािली होती. तयानस
ु ार सि
ु ार
सममतीच्या हदनाींक १७/१०/२०११ ि महानगरपामलकेच्या हदनाींक २३/१२/२०११

रोर्जीच्या ठरािानस
ु ार सदर प्रस्तािास मींर्जरु ी प्राप्त झाली असन
ू , सदर प्रस्ताि
हदनाींक १७/११/२०११ रोर्जी श्र्जल्हाधिकारी, मब
ुीं ई उपनगर याींना सादर करण्यात
आला.

सदर )स
ीं ादनाखालील र्जमीन सींपाहदत करण्याकरीता कलम ६ ची
ू प

अधिसच
ू ना हदनाींक २३/१२/२०११ रोर्जी शासकीय रार्जपत्रात प्रकामशत झाली
आहे .

(३) हे खरे आहे .

(४) सदर )स
ीं ादन प्रकक्रया रि िा स्थधगत करण्यात आलेली नसन
ू प
ू , सदर
प्रस्तािाच्या अनष
ीं ाने नगर )म
ु ग
ू ापन अधिकारी याींनी सींयक्
ु त मोर्जिी हदनाींक
२६/०७/२०१८ रोर्जी ठे िली आहे .
(५)

सदर )स
ीं ादन प्रकक्रयेत झालेल्या विलींबाची कारिे खालीलप्रमािे
ू प

आहे त :•

सदर )ख
फ :
ू ींडाचे क्षेत्र अींदार्जे ३२,३८५.७० चौ. मी. असन
ू )ख
ू ींड पि
ू त

•

स्थाननक रहहिाशाींच्या विरोिामळ
ु े हदनाींक ०२/०५/२०१७ रोर्जी ठे िण्यात

•

)ारग्रस्त आहे .

आलेली सींयक्
ु त मोर्जिी दस
ु ऱयाच हदिशी रि करण्यात आली.
प्रथम

सींयक्
ु त

कारिास्ति

मोर्जिी

स्थधगत

आकारण्यात आलेले

महानगरपामलकेच्या

झाल्यामळ
ु े

नव्याने

कायफक्षेत्राबाहे रील

सींयक्
ु त

मोर्जिीसाठी

रुपये ८३,२५०/- इतके पन
ु )े् मोर्जिी शल्
ु क

आकारण्यात येऊ नये अशी विनींती प्रिान सधचि, महसल
याींना
ू
•

करण्यात आली होती.

तद्नींतर खरे दी सच
ू ना बर्जािलेल्या र्जमीन मालकाने पन
ु )े् मोर्जिी
शल्
ु क )रण्यास तयारी दशफविली आहे .

-----------------
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मुांबई शहरामध्ये गभाननरोधि शस््कक्रयेच्या िेळी
मदहलाांचा मत्ृ यू झाल्याबाबत

*

(४७)

४१२९२

श्री.हे मत
ां

टिले,

श्री.सनु नल

तटिरे ,

श्री.धनांजय

मड
ुां ,े

श्री.अमरमसांह पांडडत, श्री.नरें र 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) मब
ुीं ई शहरामध्ये कु्ुींब ननयोर्जनासाठी केल्या र्जािाऱया ग)फननरोिक

शस्त्रकक्रयेमळ
ु े मागील ५ िषाफत २४ महहलाींचा मतृ यू झाल्याचे ननदशफनास आले,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, मतृ यू पािलेल्या महहलाींच्या िारसदाराींना शासनाने कोिती
आधथफक मदत केली आहे,
(३)

तसेच,

ग)फननरोिक

शस्त्रकक्रया

केल्यानींतर

परु
ु ष

अथिा

श्स्त्रयाींना

शासनाकडून प्रोतसाहन म्हिन
ू प्रतयेकी ककती रक्कम हदली र्जाते ि तयामध्ये
िाढ करण्याचेदृष्ीने कोिता ननिफय घेतला आहे ,

(४) असल्यास, उक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले ि तयानष
ीं ाने मतृ यू पािलेल्या महहलाींच्या िारसदाराींना
ु ग

आधथफक मदत दे ण्याबाबत तसेच ग)फननरोिक शस्त्रकक्रया केल्यानींतर परु
ु ष
अथिा

श्स्त्रयाींना

प्रोतसाहन

म्हिन
ू

हदल्या

र्जािाऱया

करण्याबाबत कोिती कायफिाही केली िा करण्यात येत आहे,

रक्कमेत

िाढ

(५) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहे त ?

श्री.दे िेंर फडणिीस : (१) मब
ींु ई शहरामध्ये कु्ुींब ननयोर्जनासाठी केल्या

र्जािाऱया ग)फननरोिक शस्त्रकक्रयेमळ
ु े गेल्या ५ िषाांत २४ महहलाींचा मतृ यू
झाला आहे ही िस्तश्ु स्थती आहे .

(२) ि (३) सदर मतृ यू पािलेल्या महहलाींच्या िारसदाराींना मागील ५ िषाांमध्ये
खालीलप्रमािे आधथफक मदत दे ण्यात आली आहे :-
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सन

आधथफक मदतीची रक्कम

२०१३-१४

रुपये १०.५० लाख

२०१४-१५

---

२०१५-१६

रुपये ६.५० लाख

२०१६-१७

रुपये ६ लाख

२०१७-१८

रुपये ४ लाख

स्त्री नसबींदी शस्त्रकक्रया केल्यानींतर राज्य शासनाच्या मागफदशफक

सच
े ालील/अनस
ू नाींनस
ु ार प्रोतसाहन म्हिन
ू दाररद्रयरे षख
ु धू चत र्जाती/अनस
ु धू चत
र्जमातीतील स्त्री ला)ाथींसाठी

रुपये ६००/- ि दाररद्रयरे षि
े रील महहलाींसाठी

रुपये २५०/- इतकी रक्कम दे ण्यात येत.े
तसेच,

त्रबन्ाका

परु
ु ष

नसबींदी

शस्त्रकक्रया

केल्यानींतर

ला)ार्थयाांना प्रोतसाहन म्हिन
ू रुपये १४५१/- इतकी रक्कम दे ण्यात येत.े

परु
ु ष

(४) ि (५) कु्ुींब ननयोर्जन शस्त्रकक्रयेमळ
ु े /तयादरम्यान होिाऱया मतृ यच
ूीं े प्रमाि
रोखण्यासाठी खालीलप्रमािे उपाययोर्जना केली/करण्यात येत आहे :•

सन २०१० पासन
मब
ू
ुीं ईसाठी श्र्जल्हास्तरीय गि
ु ितता अम)िचन
सममती (District Quality Assurance Committee) ची स्थापना
करण्यात आली आहे . सदर सममतीमार्फत प्रतयेक कु्ुींब ननयोर्जन
शस्त्रकक्रया मतृ यू प्रकरिाची विस्तत
ृ चौकशी करण्यात येत.े

•

कु्ुींब ननयोर्जन शस्त्रकक्रया करताना सिफ शासकीय ि ननमशासकीय

सींस्थाींच्या सेिाींचा दर्जाफ उीं चािण्यासाठी मागफदशफक सच
ू ना, शासकीय
पररपत्रके सिफ सींबधीं ित रुग्िालयाींना दे ण्यात आली आहेत.
-----------------

िल्याण-डोंत्रबिली महानगरपामलिेचे िर ननधाारि ि सांिलि
याांना बडतफा िरण्याबाबत
(४८)

*

४१४८० अॅड.अननल परब : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३७८९३ ला ददनाांि

२८ माचा, २०१८ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभाात सन्माननीय मख्
ु यमां्ी
पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-
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(१) कल्याि-डोंत्रबिली महानगरपामलकेचे ततकामलन कर ननिाफरक ि सींकलक
श्ी.अननल

लाड

याींना

तीन

हदिसाींत

अहिाल

प्राप्त

झाल्यानींतर

महानगरपामलका सेिेतन
ू बडतर्फ करण्यात येईल असे आचिासन मा.स)ापती
महोदयाींनी वििानपररषदे त हदनाींक २८ माचफ, २०१८ रोर्जी अथफसक
ीं ल्पीय
अधििेशनात हदले आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर आचिासनाची पत
फ ा करण्यात आली आहे काय ि
ू त

तयानष
ीं ाने शासनाने ततकामलन कर ननिाफरक ि सींकलक श्ी.अननल लाड
ु ग
याींच्यासींद)ाफतील अहिाल पाठविण्याबाबत कल्याि-डोंत्रबिली महानगरपामलकेस
लेखी आदे श हदले आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, कल्याि-डोंत्रबिली महानगरपामलकेकडून उक्त प्रकरिी अहिाल
प्राप्त झाला आहे काय, तयाचे सिफसािारि स्िरूप काय आहे ि तयानस
ु ार

ततकामलन कर ननिाफरक ि सींकलक श्ी.अननल लाड याींना बडतर्फ करण्याची
कायफिाही केली िा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री.दे िेंर फडणिीस : (१) श्ी.अननल लाड, ततकामलन कर ननिाफरक ि सींकलक
(सद्या

ननलींत्रबत)

याींनी

तयाींच्या

कायफकाळात

१९

ममळकत

िारकाींना

मालमतता कराची सींपि
ू फ िसल
ु ी न करताच ना-हरकत दाखले हदल्याच्या
विषयाबाबत

वििानपररषद

ताराींककत

प्रचन

क्र.

३७८९३

च्या

हदनाींक

२८/०३/२०१८ रोर्जीच्या स)ागह
ृ ातील चचेदरम्यान मा.स)ापती महोदयाींनी

“मींत्री महोदयाींनी कर आयक्
ु ताींना तीन हदिसात अहिाल दे ण्यास साींधगतले
आहे .

तो

अहिाल

प्राप्त

झाल्यानींतर

ते

कायफिाही

करतील,

पढ
ु ील

अधििेशनाच्या आत ते बडतर्फ होतील असे पहािे” असे ननदे श हदले आहे त.

(२) सदर प्रकरिी शासनाने हदनाींक २०/०२/२०१८ च्या पत्रान्िये तर हदनाींक
२१/०३/२०१८, हदनाींक ०४/०४/२०१८ ि हदनाींक १५/०५/२०१८ च्या शासन स्मरि

पत्रान्िये आयक्
ु त, कल्याि-डोंत्रबिली महानगरपामलका याींचेकडून अहिाल
मागविण्यात आलेला आहे .
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(३)

•

आयक्
ु त, कल्याि-डोंत्रबिली महानगरपामलका याींचेकडून अद्यापही

अहिाल प्राप्त झालेला नाही. तयाींचेस्तरािर कायफिाही सरू
ु असल्याचे
महानगरपामलकेने कळविले आहे .

•

आयक्
ु त, कल्याि-डोंत्रबिली महानगरपामलका याींचे अहिाल प्राप्त
झाल्यानींतर पढ
ु ील ननयमोधचत कायफिाही करण्यात येईल.

•

श्ी.अननल लाड हे दोन खार्जगी कींपनीिर सींचालक असल्याबाबत सन

२०१७ च्या हहिाळी अधििेशनातील लक्षिेिीच्या चचेदरम्यान हदलेल्या

आचिासनाचे अनष
ीं ाने श्ी.लाड याींना महानगरपामलकेने ननलींत्रबत
ु ग
केले आहे .

•

सदर प्रकरिाच्या वि)ागीय चौकशीत श्ी.लाड हे दोषी असल्याचे
मसध्द झाले आहे .

•

तयानष
ीं ाने श्ी.लाड याींना गीं)ीर मशक्षा दे िेबाबतचा प्रस्ताि कल्यािु ग

डोंत्रबिली महानगरपामलका प्रशासनाने सिफसािारि स)ेकडे सादर
केलेला आहे .

•

सिफसािारि स)ेच्या ननिफयानस
ु ार पढ
ु ील आिचयक कारिाई करण्यात
येईल, असे महानगरपामलकेने तयाींचे अहिालात नमद
ू केले आहे .

(४) प्रचन उद्)ित नाही.

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

पुणे शहरात राबविण्यात आलेल्या पर्वललि
बायमसिल शेअररांग योजनेबाबत

(४९)

*

४२६०३ श्री.अननल भोसले : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :(१)

पि
ु े

महानगरपामलकेकडून

पश्ब्लक

बायमसकल

शेयररींग

योर्जना

राबविण्यात आली असन
ू प्रशासनाने पि
ु े शहराचा सिे न करता परस्पर
पाककांगसाठी र्जागा ननश्चचत करुन तयाहठकािी दच
ु ाकी ि चारचाकी िाहने

तसेच, सायकल रॅ कची कनेश्क््श्व्ह्ी नसल्याने सायकल कोितया हठकािी

लािली र्जाईल याबाबत कोितीही उपाययोर्जना नसल्याची बाब माहे मे, २०१८
च्या पहहल्या सप्ताहात ननदशफनास आली, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास उक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले ि तद्नस
ु ार सींबधीं ित दोषी अधिकाऱयाींिर कोिती कारिाई
केली िा करण्यात येत आहे,

(३) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री.दे िेंर फडणिीस : (१) ि (२)
•

•

पि
ु े महानगरपामलकेमार्फत पि
ु े शहरात एकाश्तमक सायकल आराखडा
तयार करण्यात आला असन
ू पश्ब्लक बायमसकल शेयररींग योर्जना
राबविण्यात येत आहे .

हा आराखडा तयार करताना महानगरपामलकेने खार्जगी सींस्थेव्दारे

शहरात व्यापक सिेक्षि केले असन
तयामध्ये घरगत
ू
ु ी सिेक्षि,

रस्तयाचे पररक्षि, पाककांग र्जागाींचे सिेक्षि, पाया)त
ू सवु ििा ि िाहन

मोर्जिी, तसेच ऑनलाईन सिेक्षि केले आहे . सदर आराखड्यास
•

•

महानगरपामलकेने मान्यता हदलेली आहे .

सदर मींर्जूर आराखड्यानस
ु ार सींपि
ू फ शहरात सायकल रॅ क विकमसत
करण्यासाठी

ने्िकफ

नकाशे

करून

(कनेक््ीश्व्ह्ी) ननश्चचत केली आहे .

सींपि
ू फ

रॅ कची

सींलग्नता

या योर्जनेंतगफत )ाडेततिािर उपलब्ि करून हदलेल्या सायकल्स तसेच

नागरीकाींच्या स्िमालकीच्या सायकल्स पाककांग करण्यासाठी शहरात

विविि हठकािी ७९८ पाककांग स््े शन्स प्रस्तावित असन
ू तयापैकी १५२
•

दा् िस्तीत आहे त.

सदर पाककांगच्या र्जागा दे खील नागरीकाींची मागिी, िाहतक
ु ीच्या
हठकािी

याींचा

सिेक्षिानस
ु ारच
•

विचार

ननश्चचत

करून

करण्यात

महानगरपामलकेने कळविले आहे .

तज्ञ

सींस्थेमार्फत

आल्या

आहे त

केलेल्या

असे

पि
ु े

एकाश्तमक सायकल आराखड्यानस
ु ार प्रतयक्ष अींमलबर्जाििीस सरू
ु िात
झाली असन
पढ
ू
ु ील २ िषाांत सींपि
ू फ आराखडा कायाफश्न्ित होिे
अपेक्षक्षत आहे .

(३) प्रचन उद्)ित नाही.

-----------------
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मुांबई महापामलिेमध्ये खाजगी सफाई िमाचाऱ्याांची
(५०)

*

ननयुक्ती िेल्याबाबत

४२३२३ श्री.प्रविण दरे िर : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा

खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मब
ुीं ई महापामलकेमध्ये सर्ाई कमफचाऱयाींची ननयक्
ु ती करण्यात आलेली
असतानाही

महापामलकेच्या

रुग्िालयात,

शाळाींमध्ये,

विविि

वि)ागात

स्िच्छता करण्याकरीता खार्जगी सर्ाई कमफचाऱयाींची ननयक्
ु ती करुन तयािर
को्यििी रुपयाींचा खचफ करण्यात येत असल्याचे माहे एवप्रल, २०१८ मध्ये िा
तयादरम्यान ननदशफनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर महापामलकेमार्फत सर्ाई कींत्रा् मर्जीतील महतिाच्या
कींत्रा्दाराला दे ण्यात येत असल्याचेही ननदशफनास आले, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सर्ाईचे काम कींत्रा्ी पध्दतीने न दे ता वप्ी केस अींतगफत
सर्ाई कमफचाऱयाींची ननयक्
ु ती करण्याबाबत शासनाने कोिती कायफिाही केली
िा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री.दे िेंर फडणिीस : (१) “पामलका रुग्िालयात खार्जगी सर्ाई कमफचारी”
अशा आशयाचे ितृ त ितृ तपत्रामध्ये प्रमसध्द झाले होते.
•

बह
ुीं ई महानगरपामलकेच्या सािफर्जननक आरोग्य वि)ागामध्ये ररक्त
ृ न्मब
असिाऱया

कमफचाऱयाींची
•

सर्ाई

कामगाराींची

ननयक्
ु ती

पदे ,

होईपयांत

सदर

तातपरु तया

पदाींिर

ततिािर

सेिा)ािी सींस्थाींमार्फत वि)ाग पातळीिर )रण्यात येतात.

ननयममत

नोंदिीकृत

उपनगरीय रुग्िालयाींपक
ै ी काींहदिली येथील डॉ.बाबासाहे ब आींबेडकर
सिफसािारि

रुग्िालयात

बा्यस्त्रोतीकरिाद्िारे
आहे त.

उिफररत

रुग्िालयाींच्या
येतात.

अशासकीय

उपनगरीय

आस्थापनेिरील

सर्ाई

कामगाराींची

सींस्थेमार्फत

रुग्िालयाींमध्ये
सर्ाई

पदे

)रण्यात

आली

सर्ाईचे

काम

कामगाराींमार्फत

करण्यात
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•

के.ई.एम., नायर ि सायन या प्रमख
ु रुग्िालयाींतील ननयममत सर्ाई
कामगार, रोर्जींदारीिरील कामगार ि रुग्िालयाचे क्षेत्रर्ळ याचा

आढािा घेऊन सर्ाईची सेिा बा्यस्त्रोतीकरिाद्िारे करण्यासाठी सन
२०१७-१८ मध्ये ननविदा प्रकक्रयेद्िारे लघतु तम ननविदाकारास स्थायी
सममतीच्या मींर्जुरीने कींत्रा् दे ण्यात आले आहे .

•

मा.उच्च न्यायालयाच्या आदे शानस
ु ार ननयक्
ु त करण्यात आलेल्या

मा.न्यायमत
ू ी याींच्या अध्यक्षतेखालील सममतीच्या मशर्ारशीनस
ु ार सन
२००९

पासन
ू

बह
ुीं ई
ृ न्मब

महानगरपामलका

शाळाींच्या

इमारतीींची

स्िच्छता, विद्यत
ु सािने/उपकरिे याींची स्िच्छता ि सरु क्षा याकरीता
ई-ननविदा प्रककयेद्िारे बा्य कींत्रा्दाराींची ननयक्
ु ती करण्यात येत.े

(२) सर्ाई कींत्रा् महानगरपामलकेमार्फत मर्जीतील महतिाच्या कींत्रा्दाराींना
दे ण्यात येत नसल्याचे बह
ींु ई महानगरपामलकेने कळविले आहे .
ृ न्मब
(३)

लाड-पागे

कमफचाऱयाींच्या

सममतीच्या

िारसाींना

मशर्ारशीनस
ु ार

तयाींच्या

शैक्षणिक

महानगरपामलकेमार्फत
अहफतन
े स
ु ार

अनक
ु ीं पा/अग्रहक्क/िारसाहक्क ततिािर नोकरी दे ण्यात येत.े
(४) प्रचन उद्)ित नाही.

ि

सर्ाई

पात्रतेनस
ु ार

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

िल्याण-डोंत्रबिली महानगरपामलिा क्षे्ात सिासमािेशि
आरक्षणाखालील सदननिा विनािापर असल्याबाबत
(५१)

*

४१५०३ श्री.जगन्द्नाथ मशांदे, श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अननल सोले,

श्री.धगरीशचांर

व्यास,

श्री.प्रविण

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

कल्याि-डोंत्रबिली

दरे िर :

महानगरपमलका

सन्माननीय
क्षेत्रात

सम
ु ारे

मख्
ु यमां्ी
४००

पढ
ु ील

सदननकाींचे

अधिकृतपिे िा्प झालेले नसल्याने तया विनािापर असन
ू अनेक हठकािी
विकासकाींनी )ाड्याने िापरण्यास हदल्या असल्याचे ननदशफनास आले आहे , हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सिफसमािेशक आरक्षिामळ
ु े इमारत उ)ारताना विकासकाींना
तयातील

काही

सदननका

१०

्क्के

कोट्यात

ननयमानस
ु ार बींिनकारक आहे , हे ही खरे आहे काय,

राखीि

ठे ििे

शासकीय
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(३) असल्यास, उपरोक्त सदननकाींचे तातडीने वितरि करण्यासाठी शासनाने
कोिती उपाययोर्जना केली िा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री.दे िेंर

फडणिीस

सिफसमािेक्षक

: (१)

आरक्षिाचे

कल्याि-डोंत्रबिली महानगरपामलका क्षेत्रामध्ये

ितीिर

प्रदान

करण्यात

आलेल्या

बाींिकाम

परिानगीींमिून ७३ सदननका महापामलकेस प्राप्त झाल्या, ही िस्तश्ु स्थती
आहे .

(२) हे खरे आहे .

(३) उपरोक्त प्राप्त ७३ सदननकाींपक
ै ी ३४ सदननकाींचा िापर सरू
ु आहे . उिफररत
३९

सदननकाचा

िापर

करण्याबाबतची

कायफिाही

करण्यात येत असल्याचे महापामलकेने कळविले आहे .
(४) प्रचन उद्)ित नाही.

महानगरपामलकास्तरािर

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

मांब
ु ईतील भल
ु ेश्िर येथील अनधधिृत सि
ु णा व्यिसाय
अन्द्य् स्थलाांतरीत िरण्याबाबत

(५२)

*

४३१६६ अॅड.राहुल नािेिर : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :-

(१) मब
ुीं ईतील )ल
ु ेचिर पररसरातील अनधिकृत सि
ु िफ व्यिसाय तातकाळ बींद
करण्याची मागिी स्थाननक रहहिाशाींनी शासनाकडे केली आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, उक्त हठकािी अनधिकृतररतया चाललेले सि
ु िफ व्यिसाय
अन्यत्र स्थलाींतररत करण्याचे ननदे श मा.मख्
ु यमींत्री महोदयाींनी दे िन
ू ही एकाही
व्यिसानयकाचे स्थलाींतर करण्यात आलेले नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी चौकशी करण्यात आली आहे काय,
चौकशीचे

ननषकषफ काय आहे त

ि तयानष
ीं ाने
ु ग

सदर

स्थलाींतररत न करण्याची सिफसािारि कारिे काय आहेत,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहे त ?

व्यिसाय अन्यत्र
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श्री.दे िेंर फडणिीस : (१) काळबादे िी )ल
ु ेचिर पररसरातील सि
ु िफकाराकडून
करण्यात

येिाऱया

सोने

शध्
ु दीकरिाच्या

ि

पॉमलमशींग

व्यिसानयकाींच्या

अनधिकृत धचमण्या ि अिैि रसायनाींचा िापरामळ
ु े ननमाफि होिाऱया घातक
िायू प्रदष
ु िासींद)ाफत स्थाननक रहहिाशाींनी तक्रार केलेली आहे .
(२)

हदनाींक

८

र्जानेिारी,

२०१८

मध्ये

झालेल्या

लोकशाही

हदनामध्ये

सि
ु िफकारागीराींना तयाींच्या व्यिसायाकरीता पयाफयी र्जागा उपलब्ि करुन
दे ण्याबाबत आयक्
तयाबाबतचा अहिाल
ु ताींनी सींबधीं िताींबरोबर बैठक घेिन
ू
शासनास सादर करण्याबाबतचे ननदे श दे ण्यात आले होते.

(३) ि (४) यानष
ीं ाने शासनस्तरािर बैठक ननयोश्र्जत आहे .
ु ग
-----------------

र्वजगाि, पेनटािळी, खडिपूणाा, दहरडि (लोणार) (र्वज.बुलडाणा) येथील
मसांचन घोटाळयाच्या चौिशीचे िाम प्रलांत्रबत असल्याबाबत

(५३)

*

४३६९४ श्री.जयांत पाटील : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :-

(१) बल
ु डािा श्र्जल््यातील श्र्जगाि, पेन्ाकळी, खडकपि
ू ,फ हहरडि (लोिार) या
मसींचन घो्ाळयाचे गत ४ िषाांपासन
ू एसीबीमार्फत सरू
ु असलेले चौकशीचे
काम आर्जममतीस पि
ू फ झालेले नाही, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत

काय आढळून आले ि तयानस
ु ार उक्त गैरव्यिहाराच्या चौकशीची कामे पि
ू फ
होण्याच्यादृष्ीने कोिती कायफिाही केली िा करण्यात येत आहे तसेच सदर
कामे प्रलींत्रबत असण्याची सिफसािारि कारिे काय आहेत,
(३) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहे त ?

श्री.दे िेंर फडणिीस : (१) बल
ु डािा श्र्जल््यातील श्र्जगाींि प्रकल्पाची उघड

चौकशी पि
चौकशीअींती गन्
ू फ झाली असन
ू
ु हा दाखल झाला आहे . सदर
गन्
ु हयाचा तपास पि
ू फ झाला असन
ू दोषारोप पत्र दाखल करण्यात येत आहे .
तसेच पेन्ाकळी, खडकपि
ू ाफ, हहरडि (लोिार) या मसींचन प्रकल्पाच्या उघड

चौकशीचे आदे श हदनाींक १७/०१/२०१८ रोर्जी दे ण्यात आले असन
सदर
ू
प्रकल्पाची उघड चौकशी सरू
ु आहे .
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(२)

ि

(३)

बल
ु डािा

श्र्जल््यातील

श्र्जगाींि

मसींचन

प्रकल्पाच्या

उघड

चौकशीअींती पो.स््े . खामगाींि शहर श्र्ज.बल
ु डािा येथे अप.क्र. ४५२/२०१७
कलम ११९, ४२०, ४६६, ४६८, ४७१, ४७४, १९२, १९३, १९७, १९८, १२०(ब),
१०९ )ा.दीं .वि. सह १३(१)(क)(ड), १३(२) लाचलच
ु पत प्रनतबींि अधिननयम,

१९८८ अन्िये गन्
ु हा दाखल करण्यात आला असन
ू मा.विशेष न्यायालयामध्ये
दोषारोप पत्र दाखल करण्याची कायफिाही सरू
ु आहे .
-----------------

मालिणी (मालाड), मांब
ु ई येथे जनिल्याण नगरमधील
पदपथाांच्या दरु िस्थेबाबत

(५४)

*

४१८५३ श्री.अशोि ऊफा भाई जगताप, श्री.सांजय दत्त, श्री.रामहरी

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

(१) मब
ुीं ई येथील मालििी (मालाड) येथे र्जनकल्याि नगरमिील पदपथाींच्या

दरु
ु स्तीमळ
ु े स्थाननकाींची गैरसोय होत असन
ू दरु
ु स्तीसाठी काढण्यात आलेली
माती ि र्जन
ु े ्ाईल्स रस्तयािरच ्ाकण्यात येत असन
ू काही पदपथाचे काम

पि
ू फ होऊनही बॅररकेड्स काढले न गेल्यामळ
ु े अरुीं द असलेल्या रस्तयािरुन

चालिे पादचाऱयाींना अडचिीचे होत असल्याचे हदनाींक ११ एवप्रल, २०१८ रोर्जी
िा तयासम
ु ारास ननदशफनस आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी करुन कोिती कायफिाही
केली िा करण्यात येत आहे,

(३) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री.दे िेंर फडणिीस : (१), (२) ि (३) मालाड (प), मब
ुीं ई येथील र्जनकल्याि

नगरमिील रस्तयाचे / पदपथाचे काम हदनाींक २८/०३/०१८ रोर्जी पि
ू फ करण्यात
आले आहे . या रस्तयाींच्या पदपथाींची सार्सर्ाई तसेच बॅररकेट्स ह्विण्याचे

काम हदनाींक ३१/०३/२०१८ पयांत पि
ू फ करुन सदर रस्ता रहदारीकरीता खुला
करण्यात आला असल्याचे बह
ींु ई महानगरपामलकेने कळविले आहे .
ृ न्मब
-----------------
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मुांबईतील अनेि सोसायटया आणण व्यािसानयि र्मारती अर्वग्नशमन
यां्णा बसविण्यास दल
ा िरीत असल्याबाबत
ु क्ष

(५५)

*

४१९९४ 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 आग लागण्याच्या घ्नेमध्ये िाढत होत असताना मब
ींु ईतील

अनेक सोसाय्या आणि व्यािसानयक इमारती अश्ग्नशमन यींत्रिा बसविण्यास
दल
फ करीत असल्याचे माहे एवप्रल, २०१८ मध्ये िा तयादरम्यान ननदशफनास
ु क्ष
आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, अश्ग्नशमन यींत्रिा न बसवििाऱया सोसाय्या ि व्यािसानयक
इमारतीींिर कारिाई करण्याच्यादृष्ीने शासनाने कोिती कायफिाही केली िा
करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री.दे िेंर

फडणिीस

:

(१)

बह
ुीं ई
ृ न्मब

महानगरपामलकेच्या

अश्ग्नशमन

दलामार्फत यादृश्च्छकररतया (Randomly) करण्यात आलेल्या तपासिीमध्ये

काही इमारती ि सोसायट्या या बसविण्यात आलेल्या अश्ग्नशमन यींत्रिा

सश्ु स्थतीत ठे िण्याकडे दल
फ
करीत असल्याचे ननदशफनास आले आहे ही
ु क्ष
िस्तश्ु स्थती आहे .

(२) महाराषर आग प्रनतबींिक ि र्जीि सींरक्षक उपाययोर्जना अधिननयम, २००६
मिील तरतद
ू ीनस
ु ार सोसाय्ी अथिा व्यािसानयक इमारतीींमध्ये सींबधीं ित

इमारतीच्या मालक / )ोगि्ादार याींनी अश्ग्नशमन यींत्रिा बसवििे ि ती
सश्ु स्थतीत ठे ििे आिचयक आहे .

सदर ननयमातील तरतद
ु ीनस
ु ार इमारतीींमध्ये बसविण्यात आलेली

अश्ग्नशमन यींत्रिा सश्ु स्थतीत असल्याबाबतचा अहिाल र्ॉमफ-बी स्िरुपात
सींबधीं ित मालक / )ोगि्ादार याींनी प्रतयेक िषी माहे र्जानेिारी ि र्जल
ु ै मध्ये
सींबधीं ित अश्ग्नशमन कायाफलयास सादर करिे बींिनकारक आहे .
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उपरोक्त बाबीींची पत
फ ा न केल्यास ककीं िा ्ाळा्ाळ केल्यास अशा
ु त

मालक / )ोगि्ादार याींचेिर महाराषर आग प्रनतबींिक ि र्जीि सींरक्षक
उपाययोर्जना

करण्यात येत.े

अधिननयम,

२००६

अन्िये

महानगरपामलकेमार्फत

कारिाई

तसेच सोसाय्ी, व्यािसानयक इमारती याींचे मालक / )ोगि्ादार

याींना अश्ग्नसरु क्षेचे महति समर्जविण्यासाठी महानगरपामलकेच्या अश्ग्नशमन
दलामार्फत र्जागत
ृ ी मोहहम घेण्यात येत.े
(३) प्रचन उद्)ित नाही.

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

ममरा भाईंदर येथील अपना घर गह
ृ प्रिल्प
योजनेत गैरव्यिहार झाल्याबाबत

(५६)

*

४१६६३ श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.किरण पािसिर : सन्माननीय

मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) ठािे श्र्जल््यातील ममरा )ाईंदर महानगरपामलका हिीतील मौर्जे घोडबींदर
र्जुना सव्हे क्र. ४३८ निीन सिे क्र. ११२/२, ३, ४, ११२/२, ११८/१, ११९/२ या
खार्जगी र्जममनीिर अपना घर गह
ृ प्रकल्प योर्जनेस हदनाींक १८ र्ेब्रिारी,
२०१७ रोर्जी ममरा )ाईंदर महानगरपामलकेने बाींिकाम प्रारीं ) पत्र हदले आहे , हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर र्जमीन इींकोसेन्से्ीि झोन, पानथळ र्जागा, उच्च
दाबाच्या विद्यत
ु िाहहनी असलेली तसेच सी.आर.झेड.मध्ये येत असन
ू ही

याबाबत दल
फ
करुन बेकायदे शीरपिे ३००० सदननका बाींिकाम प्रारीं ) पत्र
ु क्ष
दे ण्यात आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर बाींिकामास सींमती ममळण्यापि
ु ी आगाऊ तीन िषाफ

अगोदरच सदर गह
ृ प्रकल्पाच्या मोठमोठ्या र्जाहहराती दे शाच्या सन्माननीय
पींतप्रिान याींच्या नािाचा आणि छायाधचत्राचा िापर करुन लोकाींची हदशा)ल
ु
करुन हर्जारो को्ी रुपयाची र्सििक
ू करण्यात आली आहे, तसेच गत दोन
िषाफत

याबाबत

ममरा-)ाईंदर

महानगरपामलकेकडे

र्सििूक

झालेल्या

नागररकाींनी केलेल्या तक्रारीिर आर्जपयांत कोितीही कायफिाही करण्यात आली
नाही, हे ही खरे आहे काय,
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(४) असल्यास, उक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले ि तयानस
ु ार कोिती कारिाई केली िा करण्यात येत
आहे,

(५) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री.दे िेंर फडणिीस : (१) ममरा-)ाईंदर महानगरपामलका क्षेत्रातील मौर्जे

घोडबींदर, सव्हे क्र. १११/२,३,४, ११२/२, ११८/१ ि ११९/२ या र्जागेिर विकासक
मे.सेिन इलेव्हन प्रा. मल. िास्तवु िशारद मे.अविनाश म्हात्रे ॲण्ड असो. याींना
महानगरपामलकेने हदनाींक १८/०२/२०१७ अन्िये नकाशे मींर्जूरीसह बाींिकाम
परिानगी हदली, हे खरे आहे .

सदर परिानगी ही च्ईक्षेत्र ननदे शाींक १.० च्या मयाफदीत आहे .

(२) प्रस्तत
१०० मी. पेक्षा र्जास्त
ु र्जागा ही िन वि)ागाच्या हिीपासन
ू
अींतरािर असन
ू सदरचा गहृ प्रकल्प सी. आर. झेड, Eco Sensitive Zone

तसेच पानथळमध्ये समाविष् नाही. तसेच सदर र्जागेमिून उच्च दाबाची
िाहहनी र्जात नाही, असे महापामलकेने नमद
ू केले आहे .
(३)

ि

(४)

सदरच्या

गह
ृ प्रकल्पाबाबत

र्सििक
ू

झालेसद
ीं )ाफत

महानगरपामलकेस तक्रारी प्राप्त झालेल्या नाहीत, असे महानगरपामलकेने
कळविले आहे .

मात्र नागररकाींकडून प्राप्त इतर तक्रारीींिर महानगरपामलकेमार्फत

ननयमानस
ु ार आिचयक ती कायफिाही ननयममत करण्यात येत.े
(५) प्रचन उद्)ित नाही.

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

मौजे नारायणगाि (ता.जुन्द्नर, र्वज.पुणे) येथील
अिैध बाांधिाम ननष्ट्िामसत िरण्याबाबत

(५७)

*

४२६९० श्री.सभ
ु ाष झाांबड : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा

खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मौर्जे नारायिगाि (ता.र्जुन्नर, श्र्ज.पि
ु े) येथील स.नीं. २७८ पैकी १८००.००
चौ.मी. क्षेत्रािर नगर रचना आणि मल्
ू यननिाफरि वि)ाग पि
ु े शाखा, पि
ु े

कायाफलयाने पत्र क्र. ४०१३, हदनाींक २३/०६/२०११ अन्िये र्जागेच्या पि
ू फ
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हिीिरील अींतगफत मागाफचे रस्ता पड हिीपासन
ू २२.५० मी. अींतरािर िाहनतळ

+ ३ ि )ागश: ४ था मर्जला इमारतीस परिानगीची मशर्ारस केली असन
ू या
मशर्ारस केलेल्या इमारतीत २६ सदननका प्रस्तावित केलेल्या होतया, हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, सदर र्जागेची पाहिी प्र.सहायक सींचालक, नगर रचना पि
ु े
शाखा, पि
ु े याींनी केली असता उक्त र्जागेिर इमारतीचे दोन विींग असन
ू या

इमारतीींच्या तळमर्जल्यािर चार सदननका ि तयािरील चार मर्जल्यािर

प्रतयेकी ८ सदननका अशाप्रकारे दोन्ही इमारतीत एकूि ६८ सदननकाींचे
ननयमबा्य बाींिकाम करुन तयाचा िापर सरु
ु असल्याचे ननदशफनास आले, हे
ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त अिैि बाींिकामाबाबत महाराषर प्रादे मशक ननयोर्जन ि

नगर रचना अधिननयम, १९६६ चे तरतद
ु ीनस
ु ार आिचयक ती कायफिाही
करण्याबाबत नगर रचना आणि मल्
ू यननिाफरि वि)ाग पि
ु े शाखा, पि
ु े याींनी
हदनाींक ८ र्जून, २०१६ रोर्जीच्या पत्रान्िये उपवि)ागीय अधिकारी, र्जुन्नर-

आींबेगाि उपवि)ाग मींचर, श्र्ज.पि
ु े याींना कळिन
ू ही याबाबत कोितीच
कारिाई करण्यात आली नाही, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी अिैि बाींिकाम ननषकामसत करण्याबाबत
लोकप्रनतननिी

ि

स्थाननक

नागररकाींनी

मा.महसल
ू

मींत्री

याींना

हदनाींक

९ ऑक््ोबर, २०१७ रोर्जी पत्राद्िारे विनींती केली होती, हे ही खरे आहे काय,
(५)

असल्यास,

उपरोक्त प्रकरिी

शासनाने चौकशी

केली

आहे

काय,

चौकशीच्या अनष
ीं ाने अिैि बाींिकाम करिाऱया विकासकािर गन्
ु ग
ु हे दाखल

करुन कारिाई करण्याबाबत तसेच अिैि बाींिकाम ननषकामसत करण्याबाबत
कोिती कायफिाही केली िा करण्यात येत आहे ,

(६) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री.दे िेंर फडणिीस : (१) होय.
(२) होय.

(३), (४), (५) ि (६) सहायक सींचालक, नगर रचना, पि
ु े याींनी हदनाींक
८ र्जून, २०१७ रोर्जीच्या पत्रान्िये इमारतीचे र्जागेिरील बाींिकाम मींर्जूरीची
मशर्ारस केलेल्या बाींिकामापेक्षा पि
फ िे िेगळे असल्याने महाराषर प्रादे मशक
ू प
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ननयोर्जन ि नगर रचना अधिननयम, १९६६ चे तरतद
ू ीनस
ु ार कायफिाही
करण्यास

कळविले

आहे .

प्रस्तत
ु

प्रकरिी

उपवि)ागीय

अधिकारी,

र्जुन्नर-आींबेगाि, उपवि)ाग मींचर याींनी तक्रारदार श्ी.हदलीप बार्जीराि घोरपडे
ि इतर ि विकासक श्ी.शरद गींगािर र्ापाळे ि इतर याींना सन
ु ाििी दे ऊन
तयाींना तयाींचे म्हििे माींडिेची सींिी हदलेली आहे .

विकासक श्ी.शरद गींगािर र्ापाळे ि तयाींच्या पतनी सौ.अननता शरद

र्ापाळे याींचवे िरूध्द नारायिगाि पोलीस स््े शन येथे हदनाींक १०/०१/२०१७
रोर्जी तक्रारदार श्ी.हदलीप बार्जीराि घोरपडे याींनी कर्याफद नोंदविलेली आहे .

सदर बाबतचा दािा हा ज्यड
ु ीमशयल मॅश्र्जस्रे ् िगफ १ (र्ौर्जदारी ख्ला)
र्जुन्नर याींचे न्यायालयात R.C.C.HO १२२/१७ या नींबरने दाखल असन
ू बाब
न्यायप्रविष् आहे .

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

अमळनेर (र्वज.जळगाांि) येथील तांबोली मसनेमा ते विप्रो िांपनी दरम्यान
रस्त्यािरील रे ल्िे भुयारी मागााची ननममाती िरण्याबाबत
(५८)

*

४३८७४ श्रीमती र्वस्मता िाघ : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :-

(१) अमळनेर (श्र्ज.र्जळगाींि) येथील तींबोली मसनेमा ते विप्रो कींपनी दरम्यान
रस्तयािरील

रे ल्िे

)य
ु ारी

मागाफचा

प्रस्ताि

ननिी

अ)ािी

नगरविकास

वि)ागाकडे प्रलींत्रबत असल्याचे ननदशफनात आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर रे ल्िे )य
ु ारी मागाफकरीता आिचयक ननिी उपलब्ि करुन

उक्त रे ल्िे मागाफची ननममफती करण्याकरीता शासनाने कोिती उपाययोर्जना िा
कायफिाही केली िा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री.दे िेंर फडणिीस : (१), (२) ि (३) अमळनेर (श्र्ज.र्जळगाींि) येथील तींबोली
मसनेमा ते विप्रो कींपनी दरम्यान रस्तयािरील रे ल्िे )य
ु ारी मागाफचा प्रस्ताि
अमळनेर नगरपररषदे मार्फत शासनाकडे सादर करण्यात आलेला नाही.

तथावप, याबाबत मा.लोकप्रनतननिीींकडून प्राप्त ननिेदनाच्या अनष
ीं ाने
ु ग

श्र्जल्हाधिकारी, र्जळगाि याींच्याकडून अहिाल मागविण्यात आलेला आहे .
-----------------

76

िुही (र्वज.नागपूर) नगरपांचायत घनिचरा व्यिस्थापनाांतगात
(५९)

*

िामे ननयमानुसार होण्याबाबत

४२५३५ श्री.धगरीशचांर व्यास, प्रा.अननल सोले, श्री.नागोराि गाणार :

सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) कूही (श्र्ज.नागपरू ) नगरपींचायत अींतगफत घनकचरा व्यिस्थापनाींतगफत
करण्यात येत असलेली कामे ननयमानस
ु ार होत नसल्याने तयािर कायफिाही

करण्याबाबत श्र्जल्हाधिकारी, नागपरू याींना हदनाींक ११ ऑगस््, २०१७ रोर्जी
कुही विकास मींच याींनी लेखी पत्र हदले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले ि तयानष
ीं ाने दोषी अधिकाऱयाींिर कोिती कारिाई केली
ु ग
िा करण्यात येत आहे,

(३) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री.दे िेंर फडणिीस : (१) होय, हे खरे आहे . तयानींतरही कुही विकास मींचाच्या
सधचिाींच्या याबाबतच्या तक्रारी “आपले सरकार” या पो्फ लिर प्राप्त झाल्या
आहे त.

(२) नगरपींचायत कुही घनकचरा व्यिस्थापन अींतगफत कचरा सींकलन ि
प्रकक्रयेबाबत कुही विकास मींचाने हदनाींक ११ ऑगस््, २०१७ रोर्जी ि तयानींतर
सदर मींचाचे सधचि श्ी.उमार्जी पन
ु ि्कर याींनी “आपले सरकार” या पो्फ लिर

हदनाींक २१ माचफ, २०१८ रोर्जी तक्रार दाखल केली होती. याबाबत तक्रारदारास
िस्तश्ु स्थती अिगत करण्यात आली आहे .

दरम्यान तयाींनी पन्ु हा “आपले सरकार” या पो्फ लिर हदनाींक ५ एवप्रल,

२०१८ रोर्जी तक्रार दाखल केली असन
ीं ाने प्राथममक
ू सदर तक्रारीच्या अनष
ु ग
चौकशी

करण्यासाठी

उपश्र्जल्हाधिकारी

()स
ीं ादन पी.पी.१)
ू प

तथा

प्र)ारी

अधिकारी, नगरपामलका प्रशासन शाखा ि श्र्जल्हा प्रशासन अधिकारी, नागपरू

याींची चौकशी सममती श्र्जल्हाधिकारी, नागपरू याींनी हदनाींक २७ एवप्रल, २०१८

रोर्जी नेमली आहे . या सममतीने प्राथममक चौकशी पि
ू फ करुन अहिाल सादर
केल्यािर तयातील ननषकषाफनस
ु ार श्र्जल्हाधिकारी, नागपरू याींच्याकडून पढ
ु ील
योग्य ती कायफिाही होईल.
(३) प्रचन उद्)ित नाही.

-----------------
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दाभोळिर ि पानसरें च्या हत्येला चार िषे उलटूनही सांबांधधत
मारे िऱ्याांना अटि िरण्यास पोलीस अपयशी ठरल्याबाबत

(६०)

*

४१८६० श्रीमती हुस्नबानू खमलफे, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सांजय दत्त,

श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊफा भाई जगताप, श्री.जनादा न चाांदरू िर :
सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) दा)ोळकर ि पानसरें च्या हतयेला चार िषे उल्ूनही सींबधीं ित मारे कऱयाींना
अ्क करण्यात अदयापही पोमलसाींना यश आले नसल्याचे हदनाींक २० एवप्रल,
२०१८ रोर्जी िा तयासम
ु ारास ननदशफनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, एसआय्ी ि सीबीआयला मारे कऱयाींना शोिण्यात अपयश
आले असल्याची कबल
ु ी मा.उच्च न्यायालयाला हदली आहे , हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, सदर हतयाकाींडास तीन िषे उल्ूनही आरोपीींना पकडण्यास
विलींब होण्यामागील कारिे काय आहे त, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे

काय ि तयानष
ीं ाने मख्
ु ग
ु य आरोपीींना पकडण्याबाबत कोिती कारिाई केली िा
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री.दे िेंर फडणिीस : (१) डॉ.नरें द्र दा)ोळकर याींच्या हतयेच्या अनष
ीं ाने
ु ग

डेक्कन पोलीस स््े शन येथे ग.ु र.नीं. १५४/२०१३ )ादीं वि कलम ३०२, ३४ शस्त्र
अधिननयम ३(२५) अन्िये गन्
ु हा दाखल करण्यात आला आहे .

सदर प्रकरिी मा.उच्च न्यायालय, मब
ुीं ई येथे दाखल र्जनहहत याधचका

क्र. ७/२०१४ मध्ये मा.उच्च न्यायालयाने हदनाींक ९/५/२०१४ रोर्जी हदलेल्या
आदे शानस
ु ार सदर गन्
ु ्याचा तपास हदनाींक ३/६/२०१४ रोर्जी केंद्रीय गन्
ु हे

अन्िेषि वि)ागाकडे (सीबीआय) िगफ करण्यात आला आहे . गन्
ु ्याचा पढ
ु ील
तपास सी.बी.आय.कडून सरू
ु आहे .

कॉ.गोविींद पानसरे याींच्या हतयेच्या सींद)ाफत कोल्हापरू श्र्जल््यातील

रार्जारामपरु ी पोलीस ठािे येथे ग.ु र.क्र. ३९/२०१५ )ादीं वि कलम ३०२, ३०७,

१२०(ब), ३४ सह आमफ ॲक्् ३(१)/२५ (१ब)(अ), ५(२७) अन्िये गन्
ु हा दाखल
झाला आहे . कॉ.पानसरे याींच्या हतयेच्या गन्
ीं ाने मा.उच्च
ु ्याच्या अनष
ु ग
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न्यायालय, मब
ुीं ई येथे दाखल री् वप्ीशन क्र. १५६५/२०१५ अन्िये मा.उच्च

न्यायालयाचे ननदे श अनस
ु ार अप्पर पोलीस महासींचालक, गन्
ु हे अन्िेषि

वि)ाग, महाराषर राज्य, पि
ु े याींचे अधिपतयाखाली ननयक्
ु त केलेल्या विशेष
तपास पथक (S.I.T.) करिी गन्
ु ्याचा पढ
ु ील तपास र्ौर्जदारी प्रकक्रया सींहीता
१७३(८) प्रमािे चालू आहे .
(२) हे खरे नाही.

(३) कॉ.पानसरे याींच्या हतयेच्या गन्
ु हयाच्या तपासामध्ये ननषपन्न झालेल्या

चार आरोपीपैकी दोन आरोपीींना अ्क करण्यात आली असन
ू , दोन र्रारी
आरोपीींच्या

अ्केकामी

तयाच्याविरूद्ध

र्ौर्जदारी

प्रकक्रया

सींहीता

कलम

८२ प्रमािे न्यायालयीन प्रकक्रया करण्यात आली असन
ू , तयाींच्या अ्केकामी
र्ौर्जदारी

प्रकक्रया

सींहीता

७५

प्रमािे

ननरीं तरचे

अर्जामीनपत्र

(OPEN

DATED) िॉरीं ् घेण्यात आलेले आहे . र्रारी आरोपीींच्या र्ो्ोसह गन्
ु हयाची

माहहती पत्रके तयार करून, ती महाराषर राज्यातील सिफ पोलीस वि)ागास

पाठविण्यात येिन
ू तयाींची सािफर्जननक हठकािी प्रमसद्धी करण्यात आलेली आहे .
र्रारी आरोपीच्या शोिासाठी सी.बी.आय., सह दे शातील अन्य काही तपास
यींत्रिाींसह पोलीस ि गप्ु तचर यींत्रिा याींच्याशी समन्िय ि सींपकफ सािून,
र्रारी आरोपीींचा शोि घेण्यात येत आहे .
(४) प्रचन उद्)ित नाही.

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

अिोला शहरातील एिा क्रीडा सांस्थेमध्ये बॅडममांटन िोचने
मुलीांचे लैधगि शोषण िेल्याबाबत

(६१)

*

४१३१९ डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) अकोला शहरातील एका क्रीडा सींस्थेमध्ये बॅडममीं्न कोचने १० ते १२
मल
ु ीींचे लैधगक शोषि केल्याचे माहे मे, २०१८ मध्ये िा तयादरम्यान केलेल्या
प्राथममक तपासिीत ननदशफनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर प्रकरिी आरोपीला कोितया कलमान्िये अ्क करण्यात

आली असन
ीं ाने कोिती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे तसेच
ू तयानष
ु ग
कारिाईचे स्िरुप काय आहे,

(३) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहे त ?
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श्री.दे िेंर फडणिीस : (१) ि (२) कर्याफदीच्या तक्रारीिरुन हदनाींक १२/०५/२०१८
रोर्जी मसव्हील लाईन पो.स््े . येथे आरोपीविरूध्द ग.ु र.नीं. २३६/२०१८ कलम
३७६ (एर्, आय, एन. के), ३५४ (अ), ५०६ )ा.दीं .वि. सह कलम ४, १२, १४
पोक्सो ॲक््, सह कलम ६६ (ई) आय. ्ी. ॲक्् प्रमािे आरोपीविरूध्द गन्
ु हा

दाखल करण्यात आला आहे . पोलीस तपासात कर्याफदी मल
ु ीिर लैधगक
अतयाचार ि इतर सहा मल
ु ीींचा विनय)ींग झाल्याचे ननषपन्न झाले आहे .
नमद
ू गन्
ु ्यातील आरोपीस हदनाींक १३/०५/२०१८ रोर्जी अ्क करण्यात आली

असन
ू हदनाींक २२/०५/२०१८ पासन
ू न्यायालयीन कोठडी ममळाली आहे . सदर
गन्
ु ्यातील तपास सरु
ु आहे.
(३) प्रचन उद्)ित नाही.

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

औरां गाबादमधील बायजीपुरा येथील नगरसेिि ि त्याांच्या भािाला
मभिांडी पोमलसाांनी अटि िेल्याबाबत

(६२)

*

४२७६२ श्री.नरें र पाटील, श्री.हे मत
ां
टिले, श्री.किरण पािसिर,

अॅड.राहुल नािेिर, श्री.अमरमसांह पांडडत, श्री.अननल भोसले, श्री.आनांद ठािूर :
सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) औरीं गाबादमिील बायर्जीपरु ा येथील एका रार्जकीय पक्षाचा नगरसेिक ि
तयाचा )ाऊ अनेक िषाफपासन
ू रक चोरीचा व्यिसाय कररत असन
ू म)िींडी

पोमलसाींनी ७० रकसह सदर दोन्ही गन्ु हे गाराींना अ्क केल्याचे माहे मे, २०१८
च्या प्रथम सप्ताहात ननदशफनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, धचखल ठाण्यातील ्ा्ा बॉडी त्रबल्डर या गॅरेर्जमध्ये चोरीच्या

रकचे चेसी नींबर बदलण्याचे ि बीडच्या आर.्ी.ओ.ऑर्ीसमध्ये या गाड्याचे
रश्र्जस्रे शन केले र्जात असल्याचे ननदशफनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास,

उपरोक्त

प्रकरिी

्ा्ा

गॅरेर्जचे

कमफचारी

तसेच

बीड

आर.्ी.ओ.च्या अधिकाऱयाींिर शासनाने कोिती कारिाई केली िा करण्यात
येत आहे,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहे त ?
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श्री.दे िेंर फडणिीस : (१) होय, हे खरे आहे .

तथावप, या प्रकरिी नारपोली पोलीस स््े शन, म)िींडी येथे दाखल

ग.ु र.क्र. २०/२०१८ मध्ये ३२ गाड्या र्जप्त करण्यात आल्या आहे त.

(२) धचखलठाण्यातील ्ा्ा बाँडी त्रबल्डर या गॅरेर्जमध्ये चोरीच्या रकचे चेसीस
नींबर बदलण्याचे काम चालत असल्याचे तपासात ननषपन्न झाले आहे . तसेच,
बीड पररिहन कायाफलयामध्ये या गाड्याींचे नोंदिी झालेबाबतचे बनाि्

कागदपत्रे गन्
ु ्यातील आरोपी बनवित असल्याचे तपासात ननषपन्न झाले
आहे .

(३) नारपोली पोलीस स््े शन, म)िींडी येथे ग.ु र.क्र. २०/२०१८, )ा.दीं .वि. कलम

४६५, ४६७, ४६८, ४७४ ि ३४ अन्िये गन्
ु हा दाखल करण्यात आला आहे .
तसेच, एम.आय.डी.सी. मसडको पोलीस स््े शन औरीं गाबाद येथे ग.ु र.क्र. I

१००/२०१८, )ा.दीं .वि. कलम ४२०, ४६८, ४७१, ३४ अन्िये गन्ु हा दाखल
करण्यात आला आहे . सदर दोन्ही गन्
ै ी २० आरोपीींना
ु ्यातील २१ आरोपीींपक
अ्क करण्यात आली असन
ू १ आरोपी र्रार आहे .

अद्यापपािेतोच्या तपासात बीड पररिहन कायाफलयातील अधिकाऱयाींचा

सदर गन्
ु ्यात सह)ाग असल्याचे ननषपन्न झालेले नाही.
(४) प्रचन उद्)ित नाही.

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

मुांबईतील बांदर क्षे्ाच्या ननयोजन प्राधधिरणाचे अधधिार
मुांबई पोटा रस्टला दे ण्यात आल्याबाबत

(६३)

*

४३०१४ श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि ऊफा भाई

जगताप, श्री.जनादा न चाांदरू िर, आकिा.अनांत गाडगीळ, श्रीमती हुस्नबानू
खमलफे, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.अमरनाथ राजूरिर,
श्री.सभ
ां ी :
ु ाष झाांबड, श्री.हररमसांग राठोड, प्रा.जोगेन्द्र ििाडे, श्री.चांरिाांत रघि
ु श
सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मब
ुीं ई पो्फ रस््च्या मालकीची ९६६.३० हे क््र बींदर क्षेत्रािरील मब
ुीं ई
महानगरपामलकेच्या ननयोर्जन प्राधिकरिाचे अधिकारी काढून घेऊन ते मब
ींु ई

पो्फ रस््ला दे ण्याबाबतचा ननिफय शासनाने माहे मे, २०१८ च्या दस
ु ऱया
आठिड्यात घेतलेला आहे, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, सदर ननिफयाचे स्िरुप काय आहे , मब
ुीं ई पो्फ रस््िर शासनाचे
कशाप्रकारे ननयींत्रि राहिार आहे तसेच उक्त प्रकरिी कोिती कायफिाही केली

िा करण्यात येत आहे आणि मब
ींु ई महानगरपामलकेचे असलेले अधिकार
काढून घेऊन ते मब
ुीं ई पो्फ रस््ला दे ण्याची कारिे काय आहे त,
(३) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री.दे िेंर फडणिीस : (१) होय.
शासन

नगरविकास

वि)ाग

अधिसच
ू ना

क्र.

ह्पीबी-४३१७/४९२/

प्र.क्र.२८९/२०१७/नवि-११, हदनाींक २३/०४/२०१८ द्िारे मब
ुीं ई पो्फ रस््च्या

अधिकारीतेखालील मब
ींु ईच्या पि
ू फ ककनाऱयालगतचे ९६६.३० हे क््र अधिसधू चत
क्षेत्राकरीता, महाराषर प्रादे मशक ि नगर रचना अधिननयमाचे कलम ४०(१बी)
अन्िये मब
ींु ई पो्फ रस््ची विशेष ननयोर्जन प्राधिकरि म्हिन
शासनाने
ू
ननयक्
ु ती केली आहे .

(२) ि (३) मब
ींु ई पो्फ रस््चे अधिकारीतेखालील क्षेत्र हे पो्फ सह पो्फ चे
उपक्रमासाठी आींतरराषरीय दर्जाफच्या आिचयक सवु ििा विकमसत करण्यासाठी

ननयोर्जनात लिधचकता आिण्यासाठी मब
ींु ई पो्फ रस््ची विनींती विचारात
घेऊन शासनाने मब
ुीं ई पो्फ रस््ची विशेष ननयोर्जन प्राधिकरि म्हिून
ननयक्
ु तीची हदनाींक २३/०४/२०१८ रोर्जीची अधिसच
ू ना ननगफममत केली आहे .

मब
ुीं ई पो्फ रस््ने विशेष ननयोर्जन प्राधिकरि म्हिन
ू अधिसधू चत

क्षेत्रासाठी ननयोर्जन प्रस्ताि ि विकास ननयींत्रि ननयमािली तयार करुन,

प्रमसध्द करुन अधिननयमातील तरतद
ु ीनस
ु ार विहहत केलेली कायफिाही पि
ू फ
करुन शासनास मींर्जरू ीसाठी सादर कराियाची आहे . शासनाने/अथिा सींचालक,
नगर रचना महाराषर राज्य, पि
ु े तयािर अींनतम ननिफय घेण्याची तरतद
ु आहे .
-----------------

ठाणे शहरातील खाजगी रुग्णालये अनधधिृत असल्याबाबत
(६४)

*

४१५९४ श्री.किरण पािसिर, श्री.हे मत
ां
टिले, श्री.नरें र पाटील,

श्री.आनांद ठािूर, अॅड.राहुल नािेिर, श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.सनु नल
तटिरे ,

श्री.धनांजय

मड
ांु ,े

श्री.अमरमसांह

पांडडत,

अॅड.जयदे ि

गायििाड,

श्री.विक्रम िाळे , श्री.सनतश चव्हाण, श्री.रामराि िडिुते, श्री.ख्िाजा बेग :
सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-
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(१) ठािे शहरातील बहुताींशी खार्जगी रुग्िालये र्जन्
ु या इमारतीत अनधिकृत
असल्याने तसेच तयाींना )ोगि्ा प्रमािपत्र नसल्याने तयाचप्रमािे अश्ग्न
सरु क्षेच्यादृष्ीने

लागू

करण्यात

आलेल्या

ननयमात

ही

रुग्िालये

येत

नसल्याचे माहे एवप्रल, २०१८ मध्ये िा तयादरम्यान ननदशफनास आले, हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले ि तयानष
ीं ाने दोषीींविरुध्द कोिती कारिाई केली िा
ु ग
करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री.दे िेंर फडणिीस : (१) ि (२) नाही.

ठािे महानगरपामलका क्षेत्रात खार्जगी रुग्िालये, प्रसत
ू ीगह
ृ े ि नमसांग

होम याींची नोंदिी मब
ुीं ई नमसांग होम रश्र्जस्रे शन ॲक््, १९४९ नस
ु ार करण्यात

येते ि तद्नष
ीं ाने अधिननयमातील तरतद
ु ग
ु ीनस
ु ार ननकषात बसिाऱया खार्जगी
रुग्िालयाींची नोंदिी उक्त अधिननयमान्िये करण्यात येत असल्याचे ठािे
महानगरपामलकेने कळविले आहे .

तसेच सािफर्जननक आरोग्य सींचालनालयाचे हदनाींक १७/१२/२०११ च्या

पररपत्रकान्िये

राज्यातील

सिफ

रुग्िालयाींना

नोंदिी

अथिा

पन
ु नोंदिी

करण्यापि
ू ी सींबधीं ित महानगरपामलका अथिा सींचालक, महाराषर अश्ग्नशमन
सेिा

सींचालनालय

बींिनकारक आहे .

याींचक
े डून

अश्ग्नसरु क्षा

ना

हरकत

प्रमािपत्र

घेिे

तयानस
ु ार खार्जगी रुग्िालयाींची नोंदिी अथिा पन
ु नोंदिी करताना

ठािे महानगरपामलकेस मब
ुीं ई नमसांग होम रश्र्जस्रे शन ॲक््, १९४९ तसेच

सािफर्जननक आरोग्य सींचालनालयाच्या हदनाींक १७/१२/२०११ च्या पररपत्रकातील
तरतद
ु ीींचे

का्े कोरपिे

पालन

करण्याच्या

महानगरपामलका याींना दे ण्यात आल्या आहे त.
(३) प्रचन उद्)ित नाही.

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

सच
ू ना

आयक्
ु त,

ठािे
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मुांबईतील धगरणी िामगाराांसाठी म्हाडामाफात बाांधण्यात आलेल्या
र्मारतीांचे भोगिटा प्रमाणप् दे ण्याबाबत

(६५)

*

४२०७२ श्री.विजय ऊफा भाई धगरिर, श्री.रामननिास मसांह, श्रीमती

र्वस्मता िाघ, श्री.प्रविण दरे िर : सन्माननीय गह
ु ील गोष्ीींचा
ृ ननमााण मां्ी पढ
खुलासा करतील काय :-

(१) मब
ींु ईतील सहा धगरण्याींच्या र्जागेिर म्हाडाने उ)ारलेल्या २१६४ घराींसाठी
सन २०१६ मध्ये सोडत काढण्यात आली असताींना पामलकेकडून या इमारतीना
)ोगि्ा प्रमािपत्र न ममळाल्याने सोडतीतील विर्जयी धगरिी कामगाराींना
अद्यापही घराींचा ताबा ममळाला नसल्याचे माहे एवप्रल, २०१८ मध्ये िा
तयादरम्यान ननदशफनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर इमारतीींना )ोगि्ा प्रमािपत्र ममळण्यासाठी म्हाडा

अधिकाऱयाींनी पामलकेकडे िारीं िार पाठपरु ािा करूनही महानगरपामलका )ोगि्ा
प्रमािपत्र दे ण्यास र्जािीिपि
फ
हदरीं गाई करीत असल्याचे ननदशफनास आले
ू क
आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर इमारतीना )ोगि्ा प्रमािपत्र न दे ण्याची कारिे काय
आहे त,

(४) असल्यास, उक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी करुन सदर प्रलींत्रबत )ोगि्ा
प्रमािपत्र दे ण्यासाठी कोिती कायफिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री.प्रिाश महे ता : (१) हे अींशत: खरे आहे .

सहा धगरण्याींच्या र्जागेिरील २६३४ सदननकाींची र्जाहहरात हदनाींक

९/५/२०१६ रोर्जी काढण्यात आली आहे . सदरहू सहा धगरण्याींपक
ै ी िेस््नफ इींडडया
ममल, प्रकाश कॉ्न ममल, )ारत ममल ि सेंचरु ी ममल या धगरिी
कामगाराींच्या

सदननकाींना

मब
ुीं ई

महानगरपामलकेकडून

सींपि
ू फ

)ोगि्ा

प्रमािपत्र प्राप्त झाले आहे ि ज्यब
ु ली ममल ि रुबी ममल येथील योर्जनेस
मब
ुीं ई महानगरपामलकेकडून )ागश: )ोगि्ा प्रमािपत्र प्राप्त झाले आहे . तया

अनष
ीं ाने )ोगि्ा प्रमािपत्र प्राप्त इमारतीींमिील सदननकाींचा ताबा दे ण्याचे
ु ग
काम प्रगतीपथािर आहे .
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(२), (३) ि (४) म्हाडाच्या अहिालानस
ु ार, म्हाडामार्फत महानगरपामलकेकडे
धगरिी कामगाराींच्या योर्जनेस )ोगि्ा प्रमािपत्र ममळिेकरीता िारीं िार
पाठपरु ािा करण्यात आला आहे ि तयानस
ु ार बह
ुीं ई महानगरपामलकेकडून
ृ न्मब

४ धगरण्याींच्या र्जागेिरील इमारतीींसाठी पि
ू फ ि २ धगरण्याींच्या र्जागेिरील
इमारतीींसाठी )ागश: )ोगि्ा प्रमािपत्र ननगफममत केले आहे . बह
ुीं ई
ृ न्मब

महानगरपामलकेकडून प्राप्त अहिालानस
ु ार )ागश: )ोगि्ा प्रमािपत्र दे ण्यात
आलेल्या २ धगरण्याींच्या मशल्लक दोन मर्जल्याींकरीता म्हाडातर्े आिचयक
कागदपत्राींची पत
फ ा करण्याचे बाकी असल्याने पि
ु त
ू फ )ोगि्ा प्रमािपत्र
ननगफममत करण्यात आलेले नाही
(५) प्रचन उद्)ित नाही.

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

नागपूर शहरातील टां चाईग्रस्त भागातील नागररिाांना पाण्यासाठी
टँ िरची प्रनतक्षा िरािी लागत असल्याबाबत

(६६)

*

४३४२१ श्री.प्रिाश गजमभये : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :-

(१) नागपरू शहरातील पािी्ीं चाई विचारात घेता महानगरपामलका प्रशासनाने
१२.९ को्ीचा कृती आराखडा तयार केला असन
्ीं चाईच्या कालाििीत
ू

)ग
ू )ाफतील पाण्याचा िापर करिे, विहहरीतील गाळ काढून पाण्याचा िापर
करिे, बोअरिेलच्या माध्यमातन
ू पािीपरु िठा करिे इतयादी गोष्ीींचा समािेश
करण्यात आला असन
सदर आराखडा कागदािरच असल्याने शहरातील
ू

्ीं चाईग्रस्त )ागातील नागररकाींना पाण्यासाठी ्ँ करची प्रनतक्षा करािी लागत
असल्याचे ननदशफनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, मनपाच्या र्जनप्रदाय वि)ागाने पाठविलेल्या १२.९ को्ीच्या
्ीं चाई कृती आराखड्याला स्थायी सममती ि स)ागह
ू
ृ ाने मींर्जूरी हदली असन

उपाययोर्जनाींची गरर्ज विचारात घेता आयक्
ु ताींनी उक्त आराखड्याची तिरीत
अींमलबर्जाििी करण्याचे आदे श हदले आहे, हे ही खरे आहे काय,
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(३)

असल्यास,

उक्त

आराखड्याच्या

अींमलबर्जाििीस

सरू
ु िात

झाली

नसल्याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून
आले ि तयानस
ु ार कोिती कायफिाही केली िा करण्यात येत आहे,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहे त ?

श्री.दे िेंर फडणिीस : (१) नागपरू महानगरपामलका प्रशासनाने तातडीच्या
पािीपरु िठ्यासाठी रुपये १२.०९ को्ी रकमेचा कृती आराखडा तयार केला हे
खरे आहे .

मात्र नागपरू शहरातील र्जलिाहहनी नसलेल्या )ागामध्ये ननयममतपिे

पािीपरु िठा करण्यासाठी ३४१ पाण्याचे ्ँ कसफ कायफरत असन
ू , र्जलिाहहनी
असलेल्या )ागामध्ये काही करिास्ति पािीपरु िठा विस्कळीत झाल्यास अशा

हठकािी तातडीने ि मागिीनस
ु ार पािीपरु िठा करण्यासाठी ८० पाण्याचे ्ँ कसफ
कायफरत आहे त. तयामळ
ु े ्ीं चाईग्रस्त )ागात नागररकाींना पाण्यासाठी ्ँ करची
प्रनतक्षा करािी लागत नाही.
(२)

सदरहू
०९/०२/२०१८

आराखड्यास
रोर्जी

मींर्जरु ी

महानगरपामलका
प्रदान

स्थायी

केल्यानींतर,

सममतीने

आयक्
ु त,

हदनाींक

नागपरू

महानगरपामलका याींनी या योर्जनेची अींमलबर्जाििी करण्याचे आदे श हदले
आहे त, हे खरे आहे .

(३) ि (४) सदर योर्जनेची अींमलबर्जाििी महानगरपामलका प्रशासनाकडून सरु
ु
झालेली आहे , असे आयक्
ु त, नागपरू महानगरपामलका याींच्या अहिालात नमद
ू
आहे .

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

राज्यातील अिरािी पासून सुरु होणारे किमान िौशल्याधाररत
अभ्यासक्रम रद्द िरण्यात येत असल्याबाबत

(६७)

*

४२०१४ अॅड.जयदे ि गायििाड, श्री.विक्रम िाळे : सन्माननीय

िौशल्य वििास ि उद्योजिता मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

राज्यातील

अकरािी

पासन
ू

सरु
ु

होिारे

ककमान

कौशल्यािाररत

अभ्यासक्रम येतया शैक्षणिक िषाफपासन
ू बींद करण्यात येिार असल्याचे माहे
मे, २०१८ च्या दस
ु ऱया सप्ताहात ननदशफनास आले, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, उक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले, तद्नस
ु ार अभ्यासक्रम बींद करु नये याबाबत कोिती
कायफिाही केली िा करण्यात येत आहे,

(३) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री.सांभाजी पाटील-ननलांगेिर : (१) उच्च माध्यममक व्यिसाय अभ्यासक्रम
(ककमान कौशल्यािर आिाररत अभ्यासक्रम) बींद करण्यात आलेले नाहीत.

(२) ि (३) उच्च माध्यममक व्यिसाय (एचएससी व्होकेशनल) अभ्यासकम
पि
ू फ करिाऱया विद्यार्थयाफना राषरीय व्यिसाय प्रमािपत्र (NTC) ककीं िा राषरीय
व्यिसाय प्रमशक्षि पररषदे चे प्रमािपत्र (NCVT) ममळत नाहीत. तयामळ
ु े उच्च

माध्यममक व्यिसाय (एचएससी व्होकेशनल) अभ्यासक्रम पि
ू फ करिाऱया
विद्यार्थयाफना उच्च माध्यममक बरोबर राषरीय व्यिसाय प्रमािपत्र (NTC)

ककीं िा राषरीय व्यिसाय प्रमशक्षि पररषदे चे प्रमािपत्र (NCVT) दे ता यािे या
दृश्ष्कोनातन
सदर अभ्यासक्रमाचे उन्नतीकरि करुन तयाींचे औद्योधगक
ू

प्रमशक्षि सींस्था (ITI) ककीं िा व्यिसाय प्रमशक्षि सींस्था (VTI) मध्ये रुपाींतरि
करिेचा प्रस्ताि शासनाच्या विचारािीन आहे .

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

दापोली (र्वज.रत्नाधगरी) येथील खोंडा पररसरातील पांतप्रधान आिास
योजनें तगात घरिुलास पा् लाभार्थयाांना जागा दे ण्याबाबत

(६८)

*

४१८६७ श्री.प्रसाद लाड : सन्माननीय गह
ु ील गोष्ीींचा
ृ ननमााण मां्ी पढ

खुलासा करतील काय :-

(१) दापोली (श्र्ज.रतनाधगरी) येथील खोंडा पररसरातील पींतप्रिान आिास
योर्जनेंतगफत घरकुलास पात्र परीं तु र्जागा नसलेल्या ला)ार्थयाांना र्जागा उपलब्ि

करून दे ण्याबाबतचा विनींती अर्जफ माहे माचफ, २०१८ रोर्जी िा तयादरम्यान
शासनाकडे सादर करण्यात आला आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरिी कायफिाही करण्यास स्थाननक नगराध्यक्षा ि
मख्
ु याधिकाऱयाींकडून हलगर्जीपिा केला र्जात असल्याचेही ननदशफनास आले
आहे, हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय
आढळून आले ि तयानस
ु ार कोिती कारिाइफ केली िा करण्यात येत आहे,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री.प्रिाश महे ता : (१) अींशत: खरे
(श्र्ज.रतनाधगरी)

येथील

नागरीकाींचा

आहे . खोंडा, दापोली, ता.दापोली

प्रिानमींत्री

आिास

योर्जनेचा

ला)

ममळण्याबाबतचा हदनाींक ०४/१२/२०१७ रोर्जीचा अर्जफ दापोली नगर पींचायत
कायाफलयामध्ये प्राप्त झाला आहे . तथावप, प्रिानमींत्री आिास योर्जना (नागरी)

अींतगफत ला)ार्थयाांना )ख
ू ींड उपलब्ि करुन दे ण्याची तरतद
ू नाही. शासकीय
र्जममनीिर घर बाींिून दे ण्याकरीता दापोली नगर पींचायतने )ागीदारी ततिािर
परिडिारी

घरे

(AHP)

या

घ्काींतगफत

प्रस्ताि सादर

प्रस्तािाींची तपासिी करुन पढ
ु ील कायफिाही करण्यात येईल.

केल्यास

सदर

(२), (३) ि (४) प्रचन उद्)ित नाही.

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

ममरा-भाईंदर महापामलिेने शहरातील सिा खाजगी शाळाांमध्ये
अर्वग्नरोधि यां्णा बसविण्याबाबत
(६९)

*

४३५७९ श्री.रविांर फाटि : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :(१)

ममरा-)ाईंदर

माध्यमातन
ू

बसविण्यासाठी

महापामलकेने

शहरातील
शाळा

सिफ

सन

खार्जगी

२०१२

व्यिस्थापनाकडे

पासन
ू

शाळाींमध्ये

पाठपरु ािा

मशक्षि

वि)ागाच्या

अश्ग्नरोिक

करुनही

यींत्रिा

आर्जतागायत

बहुताींश खार्जगी शाळाींत सदर यींत्रिा बसिण्यात आली नसल्याचे माहे एवप्रल,
२०१८ मध्ये िा तयादरम्यान ननदशफनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, ककतयेक शाळाींमध्ये सदर यींत्रिा बसविण्यात आली नसल्याने

विद्याथाांची सरु क्षा िोक्यात आली असन
ू गत दोन िषाफपि
ू ी सम
ु ारे ७० खार्जगी
शाळाींमध्ये

अश्ग्नरोिक

यींत्रिा

बसिली

नसल्याचे

ननदशफनास

आले

असल्यामळ
फ ना घडल्यास सरु क्षा यींत्रिेला बचाि कायाफत अडथळे
ु े एखादी दघ
ु ्
ननमाफि होिार आहे , हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले ि तद्नस
ु ार शासनस्तरािर काय कायफिाही करण्यात
आली िा येत आहे,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री.दे िेंर फडणिीस : (१), (२) ि (३)
•

ममरा-)ाईंदर महानगरपामलका क्षेत्रात एकूि ३३८ खार्जगी शाळा

•

ज्या शाळाींची उीं ची १५ मी्रपेक्षा र्जास्त आहे अशा शाळाींना महाराषर

आहे त.

आग प्रनतबींिक ि र्जीिसींरक्षक उपाययोर्जना अधिननयम २००६ अन्िये
अश्ग्नरोिक यींत्रिा बसवििे अननिायफ आहे .

•

तयानस
ु ार एकूि ७५ शाळाींना अश्ग्नशमन यींत्रिा बसविण्यासाठी
महानगरपामलकेच्या अश्ग्नशमन वि)ागाने नो्ीस बर्जािल्या आहे त.

•

सदर नो्ीशीस अनस
ु रून २७ शाळाींनी अश्ग्नशमन उपाययोर्जनाींची

पत
फ ा करून अश्ग्नशमन वि)ागाचा ना हरकत दाखला प्राप्त केलेला
ु त

आहे तर २८ शाळाींनी अश्ग्नशमन यींत्रिा उ)ारली असल्याचे नमद
ू
केले आहे . याबाबत तपासिी करून ना हरकत दाखला दे ण्याचे
महानगरपामलकेकडे कायफिाहीत आहे .

•

उिफररत

२०

शाळाींमध्ये

अश्ग्नशमन

यींत्रिा

उ)ारण्याकामी

महानगरपामलकामार्फत नो्ीस बर्जाविण्यात आली असन
ू तयानस
ु ार
पढ
ु ील कायफिाही सरू
ु असल्याचे महानगरपामलकेने कळविले आहे .

(४) प्रचन उद्)ित नाही.

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

मुांबईतील अनधधिृत बाांधिामाबाबत महारे रािडे आलेल्या
तक्रारीच्या अनुषांगाने िारिाई िरण्याबाबत

(७०)

*

जगताप,

४२८७५ श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊफा भाई
श्री.रामहरी

रुपनिर,

श्री.नागोराि

गाणार,

प्रा.अननल

सोले,

श्री.धगरीशचांर व्यास, श्री.प्रविण दरे िर, श्री.जनादा न चाांदरू िर : सन्माननीय
गह
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :ृ ननमााण मां्ी पढ
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(१) मब
ुीं ईतील म्हाडा ि झोपडपट्टी पन
ु िफसन प्राधिकरिाच्या पन
ु विफकासाच्या
योर्जनाींतगफत विकासकाींकडून र्सििक
होत असल्याने म्हाडा ि झोपडपट्टी
ू

पन
ु िफसन योर्जनेची कामे महारे राींतगफत करण्याचा ननिफय घेण्यात येिन
ू
पन
होत असल्यास विकासकािर
ु िफसन प्रकल्पाींमध्ये रहहिाशाींची र्सििक
ू

र्ौर्जदारी कारिाई करण्यात येईल असे आचिासन मा.गह
ृ ननमाफि मींत्री याींनी
माहे माचफ, २०१८ मध्ये िा तयादरम्यान हदले होते, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, मब
ींु ईतील अनधिकृत बाींिकामाच्या २९३ तक्रारी प्राधिकरिाकडे
प्राप्त

झाल्या

असन
ू

सदर

बाींिकामािर

कारिाई

करण्याची

प्राधिकरिाकडे करण्यात आली आहे , हे ही खरे आहे काय,

मशर्ारस

(३) असल्यास, उक्त तक्रारीच्या अनष
ीं ाने शासनाने ककती अनधिकृत
ु ग
बाींिकामािर कारिाई केली िा करण्यात येत आहे ि तयाबाबतची सद्य:श्स्थती
काय आहे,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री.प्रिाश

महे ता

: (१)

म्हाडा

ि

झोपडपट्टी

पन
ु िफसन

प्राधिकरिाच्या

पन
ु विफकास प्रकल्पाींना महारे रा लागू करण्याबाबतचा प्रस्ताि महारे राकडून
शासनास प्राप्त झाला असन
ू सदर प्रस्ताि शासनस्तरािर विचारािीन आहे .
(२)

ि

(३)

होय,

महारे राकडे

नोंदिी

न

झालेल्या

एकूि

२९३

प्रकल्पासींद)ाफतील तक्रारी प्राप्त झालेल्या असन
ू तयापैकी ८५ प्रकल्पाींविरुध्द
योग्य ती कायफिाही करिेबाबत सींबधीं ित ननयोर्जन प्राधिकरिाींस महारे रामाफर्त
कळविण्यात आलेले आहे .
(४) प्रचन उद्)ित नाही.

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

औरां गाबाद विमानतळ विस्तारीिरणाच्या िामासाठी
जमीन सांपाददत िरण्याबाबत
(७१)

*

४१७८५ श्री.धनांजय मड
ांु ,े श्री.सनु नल तटिरे , श्री.अमरमसांह पांडडत,

श्री.सनतश चव्हाण, श्री.किरण

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

पािसिर : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील
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(१) औरीं गाबाद शहराच्या प्रमािबध्द विकासासाठी मत
फ ापरू , मक
ु र्ज
ु ींू दिाडी

येथील र्जममनी मसडकोमार्फत सींपाहदत करण्याची कायफिाही सन २०१४ मध्ये
सरु
ु करण्यात आली होती, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, ततकामलन पालकमींत्री, औरीं गाबाद, व्यिस्थापकीय सींचालक,
मसडको, श्र्जल्हाधिकारी, औरीं गाबाद याींनी मत
फ ापरू ि मक
ु र्ज
ु ींू दिाडी येथील

शेतकऱयाींची साडेबारा ्क्के विकमसत )ख
ू ींडाची मागिी रास्त असल्याबाबत
शासनाला मशर्ारस करुनही शेतकऱयाींना तयापासन
ू िींधचत ठे िण्यात आले
आहे, हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास,

लघमु सींचन

तलाि

बींडडत

क्षेत्र,

मौर्जे

कौडगाि,

(ता.श्र्ज.औरीं गाबाद) येथील प्रकल्पग्रस्त विस्थावपत शेतकऱयाींना ज्याप्रमािे

गायरान र्जममनीचे िा्प करण्यात आले आहे तयाच ितीिर सदर शेतकऱयाींना
दे खील

धचखलठािा

येथील

गायरान

र्जममनी

साडेबारा

्क्के

प्रमािे

दे ण्याबाबतची मागिी स्थाननक लोकप्रनतननिीींनी शासनाकडे माहे मे, २०१८
मध्ये िा तयादरम्यान केली आहे, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले ि तयानष
ीं ाने कोिती कायफिाही केली िा करण्यात येत
ु ग
आहे,

(५) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री.दे िेंर फडणिीस : (१) मसडको निीन औरीं गाबाद प्रकल्पासाठी मौर्जे

मक
ु ींु दिाडी येथील र्जमीन मसडकोमार्फत सन १९९४ मध्ये सींपाहदत करण्यात
आली असन
फ ापरू येथील र्जमीन सन १९८६ ते १९८८ या
ू , मौर्जे मत
ु र्ज
कालाििीत सािफर्जननक बाींिकाम वि)ागामार्फत सींपाहदत करण्यात आली
आहे .

(२) हे खरे नाही

मसडकोने

विमानतळ

विस्तारीकरिासाठी

मौर्जे

मक
ु ींु दिाडी

येथील

सींपाहदत केलेल्या र्जममनीच्या मोबदल्यात )ि
ू ारकाींना १२.५% योर्जनेंतगफत
ला) हदला आहे . मात्र विमानतळ विस्तारीकरिासाठी मसडकोमार्फत सींपाहदत

केलेले ४.२० हे . क्षेत्र हे १२.५% योर्जना लागू होण्यापि
ू ीचे असल्याने सदरहू
)ि
ू ारकाींना या योर्जनेचा ला) अनज्ञ
ु ेय नाही.
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सािफर्जननक बाींिकाम वि)ागाने मौर्जे मत
फ ापरू येथील सींपाहदत
ु र्ज

करून )ारतीय विमान पततन प्राधिकरिास हस्ताींतरीत केलेल्या र्जममनीचा
सींपि
ू फ मोबदला सींबधीं ित शेतकऱयाींना अदा केला आहे .

हदनाींक २५/०२/२०१४ रोर्जी मा.पालकमींत्री याींच्यासमिेत झालेल्या

बैठकीत

सािफर्जननक

बाींिकाम

वि)ागाने

विमानतळ

विस्तारीकरिासाठी

सींपाहदत केलेल्या मौर्जे मत
फ ापरू येथील र्जममनीच्या )ि
ु र्ज
ू ारकाींना मसडकोमार्फत
१२.५% विकमसत )ख
ू ींड दे ता येिार नसल्याबाबत मसडको याींनी हदनाींक
०१/०९/२०१५ रोर्जीच्या पत्रान्िये )मू मका माींडली आहे . तथावप, सािफर्जननक
बाींिकाम वि)ागाने १२.५% विकमसत )ख
ू ींड दे ण्याचा ननिफय घेऊन तयासाठी

र्जमीन उपलब्ि करुन हदल्यास )ख
ू ींड िा्पाची कायफिाही मसडकोकडून
करण्यात येईल.

(३) ि (४) हे खरे नाही.
तथावप,

१२.५%

योर्जनेचा

विमानतळ
ला) न

विस्तारीकरिासाठी

ममळालेल्या

सींपाहदत केलेल्या

शेतकऱयाींपक
ै ी

परीं तु

काहीींनी

मा.उच्च

सदरहू

याधचका

न्यायालय, औरीं गाबाद खींडपीठ येथे रर् याधचका क्र. ४५९६/२०१४ दाखल
करुन

१२.५%

र्जमीन

िा्पाची

मागिी

सद्य:श्स्थतीत न्यायप्रविष् आहे .
(५) प्रचन उद्)ित नाही.

केली

असन
ू

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

श्री गणेश िांपाऊांड (ता.मभिांडी, र्वज.ठाणे) गोदामास आग लागल्याबाबत
(७२)

*

४१६४८

श्री.हे मत
ां

टिले,

श्री.सनु नल

तटिरे ,

श्री.धनांजय

मड
ुां ,े

श्री.अमरमसांह पांडडत, श्री.नरें र 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.रविांर

फाटि, श्री.सांजय दत्त : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा
करतील काय :-
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(१) म)िींडी तालक्
ु यातील (श्र्ज.ठािे) गद
ुीं िली ग्रामपींचायत हिीतील श्ी गिेश
कॉम्प्लेक्स त्रबश्ल्डींगमिील गाळा क्र. १० ते २० हया दहा ऑईल ि ्ायर

गोदामास हदनाींक १ एवप्रल, २०१८ रोर्जी िा तयासम
ु ारास )ीषि आग लागन
ू
१२ गोदामे र्जळून नष् झाली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, पाण्याची कमतरता असल्याने अश्ग्नशमन दलाच्या र्जिानाींना

आग आ्ोक्यात आिण्यास अडचि ननमाफि होत होती, पाण्यामळ
ु े आग
विझविण्याचे काम थाींबिािे लागत असल्याने आग पन्ु हा )डकत होती, हे ही
खरे आहे काय,
(३)

म)िींडी

येथील

गोदामाींना

लागिाऱया आगीसींद)ाफतील

बाब

िारीं िार

वििानस)ेत उपश्स्थत करुन, तसेच याप्रकरिी मा.मख्
ु यमींत्री याींनी कारिाईचे
आदे श दे ऊनही येथील अनधिकृत गोदामाींबाबत कारिाई झालेली नाही, हे ही
खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले तसेच या आगीत ककती विततहानी झाली आहे ि
तयानष
ीं ाने कोिती कायफिाही केली िा करण्यात येत आहे,
ु ग
(५) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री.दे िेंर फडणिीस : (१) ि (२) होय.

(३) मब
ींु ई महानगर प्रदे श विकास प्राधिकरिाने सदर बाबत मौ.गद
ींु िली,
ता.म)िींडी, श्र्ज.ठािे, येथील स. नीं. ६७, ७०, ७२ या र्जममनीिर आर.सी.सी.
गोदामाचे बाींिकाम श्ी.हसमख
कींर्जारीया, श्ी.धगररष मेघर्जी हरीया, गिेश
ु

डेव्हलपसफ याींनी केले असल्याबाबतचा हदनाींक २२/०४/२०१० रोर्जीचा स्थळ

पाहिी अहिाल आहे . तसेच सदर बाींिकामिारक/विकासक/मालक याींना
हदनाींक २२/०४/२०१० ि हदनाींक ०८/०२/२०११ रोर्जी महाराषर प्रादे मशक ि नगर

रचना अधिननयम १९६६ चे कलम ५३ (१) ि कलम ५४ प्रमािे नो्ीस
बर्जािण्यात आली आहे . तसेच महाराषर प्रादे मशक ि नगर रचना अधिननयम

१९६६ चे कलम ४३ सह ५२ अन्िये गन्
ु हा रश्र्जष्र क्र. II ३/११, प्रमािे
दाखल करण्यात आला आहे . तसेच सदर बाींिकामिारक/मालक/विकासक

याींना एक अखेरची सींिी म्हिून हदनाींक १५/०२/२०१२ रोर्जी अींनतम नो्ीस
बर्जािण्यात आली आहे .
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तसेच मब
ुीं ई महानगर प्रदे श विकास प्राधिकरिाने १८८ अनधिकृत

गोदामाींच्या प्रकरिाींमध्ये महाराषर प्रादे मशक ि नगर रचना अधिननयम १९६६
चे

कलम

५३

(१)

प्रमािे

कायफिाही

केलेली

असन
ू

२७

प्रकरिाींमध्ये

बाींिकामिारक/विकासक/मालक याींचेविरुद्ध महाराषर प्रादे मशक ि नगर रचना

अधिननयम १९६६ चे कलम ४३ सह ५२ अन्िये गन्ु हे दाखल करण्यात आले
आहे . ९३ प्रकरिाींमध्ये पोलीस बींदोबस्त प्राप्त व्हािा याकरीता िारीं िार
पत्रव्यिहार

करण्यात

आलेला

आहे .

तयातील,

१६

प्रकरिाींमध्ये

मा.न्यायालयाने “र्जैसे थे” आदे श पारीत केलेले आहे त. तसेच ६ अनधिकृत
गोदामाींिर ननषकासनाची कायफिाही करण्यात आली आहे . ७१ प्रकरिी पोलीस
बींदोबस्त प्राप्त होिे बाकी आहे . सदरची अनधिकृत गोदामाींची बाींिकामे
ननषकामसत

करतेिळ
े ी

पोलीस

बींदोबस्त

प्राप्त

व्हािा

याकरीता

िारीं िार

पाठपरु ािा करण्यात येत असन
ींु ई महानगर
ू पोलीस बींदोबस्त प्राप्त होताच मब
प्रदे श विकास प्राधिकरिामार्फत ननषकासनाची कायफिाही करण्याचे ननयोश्र्जत आहे .

(४) सदरच्या आगीमध्ये कुठल्याही प्रकारची श्र्जिीतहानी झालेली नाही अथिा
कोिीही इसम र्जखमी झालेला नाही. सदर गोदामामध्ये बी.एम.डब्ल्य.ु

कींपनीच्या बाईक, ्ायसफ, ऑईल, बाईक पा्फ स ् इतयादी िस्तच
फ िे
ुीं ा साठा पि
ू प
र्जळून खाक झाला आहे .

(५) प्रचन उद्)ित नाही.

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

मुांबई शहरामध्ये बाईि रे ससाचे प्रमाण िाढल्याबाबत
(७३)

*

४१४८७

अॅड.अननल

परब :

ददनाांि

९

ऑगस्ट,

२०१७

रोजी

सभागह
ृ ाच्या पटलािर ठे िण्यात आलेल्या अताराांकित प्रश्नोत्तराांच्या यादी

क्रमाांि ९ मधील प्रश्न क्रमाांि २७०७२ ला ददलेल्या उत्तराच्या सांदभाात
सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मब
बाईकस्िार
ुीं ई शहरामध्ये बाईक रे ससफचे प्रमाि िाढलेले असन
ू

बेदरकारपिे बाईक चालवित असल्याने अपघाताचे प्रमाि िाढले असल्याचे
ननदशफनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
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(२)

असल्यास,

यासींद)ाफत

िारीं िार

वििानपररषदे त

विविि

आयि
ु ाींद्िारे

शासनाने लक्ष िेिूनही आचिासनाखेरीर्ज कोिती कायफिाही झालेली नाही, हे ही
खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी केली आहे काय, तयात काय
आढळून आले ि तदनस
ु ार शासनस्तरािर कोिती कायफिाही केली िा
करण्यात येत आहे ,

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

मब
ुीं ई शहरामध्ये बेदरकारपिे दच
ु ाकी िाहने चालिन
ू सन २०१६ मध्ये

१००४, सन २०१७ मध्ये ९२९, तर माहे मे, २०१८ पयांत ४५२ इतके अपघात
झाले आहे त. यािरुन दच
ु ाकी अपघाताचे प्रमाि कमी झाल्याचे हदसन
ू येत.े

(२) ि (३) मब
ननयींत्रि शाखेमार्फत ननषकाळर्जीपिे
ुीं ई शहरातील िाहतक
ु

मो्ारसायकल चालवििाऱया चालकाींिर मो्ार िाहन कायदा कलम १८४
प्रमािे ि िेगात मो्रसायकल चालवििाऱया चालकािर कलम १८३ सह ११२
मो्ारिाहन कायद्याअन्िये कारिाई करण्यात येत.े सदरची कायफिाही सतत

चालू राहते. सन २०१६ ते माहे मे, २०१८ अखेरपयांत केलेल्या कायफिाहीची
माहहती पढ
ु ीलप्रमािे आहे :सन

ननषकाळर्जीपिे ि )रिाि िेगाने िाहन चालवििे
एकूि केसेस

िसल
ू दीं ड (रुपये)

२०१६

४,११६

१३,२७,८००

२०१७

३,९२२

१३,३८,०००

माहे मे, २०१८

१,२९२

१२,९१,०००

मो्ारसायकल

चालिन
ू

रे स

करिाऱया

मो्ारसायकल

स्िाराींना

प्रनतबींि व्हािा म्हिन
मो्ार सायकल रे सीींग होिाऱया सीं)ाव्य हठकािी
ू
िाहतक
ु वि)ागामार्फत विशेष मोहहम राबिन
ू नाकाबींदी करुन अशा दच
ु ाकी
िाहनचालकाींिर मो्ारिाहन कायद्यान्िये कारिाई करण्यात येत.े तसेच
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मो्ारसायकल रे सीींगमध्ये अपघात होऊन श्र्जिीतहानी होऊ नये याकरीता

िाहतक
वि)ागामार्फत शाळा, महाविद्यालयामध्ये र्जाऊन तसेच सोशल
ु
ममडडयाद्िारे सींदेश प्रसाररत करुन तरुि मल
ु ाींचे प्रबोिन करण्यात येत.े
(४) विलींब झालेला नाही.

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

पण
ु े शहरातील एल.ई.डी.प्रोजेक्ट चि
ु ीच्या पध्दतीने
िायाार्वन्द्ित झाल्याबाबत

(७४)

*

४२६०७ श्री.अननल भोसले : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :-

(१) पि
ु े शहरातील महतचाकाींक्षी एल.ई.डी. प्रोर्जेक्् हा ्ा्ा प्रोर्जेक्् प्रा.मल.
या कींपनीला दे ण्यात आला असन
ू ्ा्ा कींपनी ि पि
ु े महानगरपामलका
अधिकाऱयाींनी सींगनमत करुन महापामलकेने हदलेल्या अ्ी ि ननयमाींचे

उल्लींघन करुन पि
ु े महानगरपामलकेची र्सििक
ू केली असल्याचे ननदशफनास
आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, पि
ु े महानगरपामलका अधिकाऱयाींनी केलेल्या कामाचे पैसे िकफ
ऑडफरप्रमािे ्ा्ा कींपनीस न दे ता उज्िल कींपनीस दे ण्यात आले असन
ू ्ा्ा

कींपनीकडून घेतलेली अनामत रक्कम रुपये २५ को्ी ननयमाप्रमािे महाराषर
बँकेत र्जमा न करता खार्जगी बँकेत र्जमा करुन प्रोर्जेक््चे स्काडा ही

करण्यात आले नसन
ू सदर प्रोर्जेक्् मान्यतेच्या प्रकरिात अनतररक्त आयक्
ु त,
महानगरपामलका पि
ु े याींचे कोितेही अम)प्राय घेण्यात आले नसल्याची बाब
माहे मे, २०१८ च्या पहहल्या आठिड्यात ननदशफनास आली आहे , हे खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले ि तद्नस
ु ार सदर दोषी अधिकाऱयाींिर ि ्ा्ा कींपनीिर
कोिती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहे त ?
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श्री.दे िेंर फडणिीस : (१), (२) ि (३)
•

पि
ु े शहरातील एल.ई.डी.प्रार्जेक््बाबत ितृ तपत्रात बातमी प्रमसध्दी

•

सदर प्रकल्पासाठी महापामलकेने सन २०१६ मध्ये ननविदा प्रमसध्द

झाल्याची बाब खरी आहे .

केली होती. प्रकल्पाची ककीं मत ९० को्ी इतकी आहे .

•

यामध्ये महानगरपामलका हिीतील रस्तयाींिर ७७ हर्जार एल.ई.डी.

पथहदिे सेन्रलाईर्ज कींरोल ॲण्ड मॉनन्ररींग मसश्स््म (स्काडा) सह
बसवििे अम)प्रेत होते.

•

या योर्जनेमध्ये झालेल्या कामाींची त्रयस्थ ताींत्रत्रक तपासिी कॉलेर्ज

ऑर् इींश्र्जननअरीींग पि
ु े मार्फत करण्याचे महानगरपामलकेने ननश्चचत
केले आहे .

•

सदर प्रकल्पाची ननविदा प्रकक्रया, अींमलबर्जाििी, वितत विषयक बाबी
या प्रकक्रयेत सींहदग्िता असल्याचे ि ननविदा प्रकक्रया, लेखाविषयक

तरतद
ू ी, प्रचमलत विहहत ननयम याींचे पि
ू फ पालन झाले नसल्याचे
सकृत दशफनी ननदशफनास येते आहे .

•

तयामळ
ु े या सींपि
ू फ प्रकक्रयेची शासनामार्फत कालमयाफदीत चौकशी

करण्यात येईल ि तयातील ननषकषाफनस
ु ार आिचयक ती ननयमोधचत
कारिाई करण्यात येईल.

(४) प्रचन उद्)ित नाही.

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

पोलादपरू (र्वज.रायगड) शहरातील ताांबडभि
ु न ग्रामस्थाांना
शुध्द पाण्याचा पुरिठा िरण्याबाबत

(७५)

*

४३३२० श्री.प्रविण दरे िर : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :(१)

पोलादपरू

(श्र्ज.रायगड)

शहरातील

ताींबड)ि
ु न

येथील

ग्रामस्थाींना

पािीपरु िठा योर्जनेतन
ू ककडे आणि शेिाळयक्
ु त पािीपरु िठा झाल्याचे माहे
एवप्रल-मे, २०१८ मध्ये िा तयादरम्यान ननदशफनास आले, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, सदरहू योर्जना सन २००९ सालापासन
ू अपि
ू ाफिस्थेत असन
ू
आर्जतागायत कर्ल््रे शन प्लाीं् न उ)ारल्याने पोलादपरू कराींचे आरोग्य
िोक्यात आले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले, तद्नस
ु ार पोलादपरू येथील ग्रामस्थाींना शध्
ु द पाण्याचा
परु िठा करण्याबाबत कोिती कायफिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहे त ?

श्री.दे िेंर फडणिीस : (१) पोलादपरू शहरातील ताींबड)ि
ु न येथील पािीपरु िठा
पाईपलाईनमध्ये गळती झाल्याची तोंडी तक्रार स्थाननक नागरीकाींनी पोलादपरू
नगरपींचायत प्रशासनाकडे केली होती.
प्राप्त

तोंडी

तक्रारीनींतर

पोलादपरू

नगरपींचायतीने

सदर

गळती

तातडीने दरु
ु स्त करुन घेतली, मात्र दवू षत पािीपरु िठा झाला नसल्याचे,
नगरपररषदे ने कळविले आहे .

(२) पोलादपरू ग्रामपींचायत अश्स्ततिात असताना सन २००८-०९ मध्ये )ारत
ननमाफि योर्जनेंतगफत पोलादपरू नळपािीपरु िठा योर्जना मींर्जरू करण्यात आली.

सदर योर्जनेबाबत र्जागेच्या िादािरुन न्यायालयीन प्रकरि दाखल

झाल्यामळ
ु े योर्जनेचे सन २०१५ पयांत ८५ ्क्के कामच पि
ू फ होऊ शकले.

सदर योर्जनेतील १५०० मी. ची वितरि व्यिस्था ि र्जलशध्
ु दीकरि

सींयत्राचे काम अपि
ू फ आहे , ही िस्तश्ु स्थती आहे .

सद्य:श्स्थतीत पाण्याच्या ्ाकीमध्ये श्ब्लधचींग पािडरचा िापर करुन

अश्स्ततिात

असलेल्या

पाईपलाईनद्िारे

नगरपींचायतीमार्फत करण्यात येत आहे .

शध्
ु द

पाण्याचा

परु िठा

(३) प्रस्तत
प्रकरिी योर्जना पि
ीं ाने आिचयक ती
ु
ू फ करण्याच्या अनष
ु ग

कायफिाही करण्याच्या सच
ू ना श्र्जल्हाधिकारी, रायगड याींना दे ण्यात आल्या
आहे त.

(४) प्रचन उद्)ित नाही.

-----------------
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िल्याण (र्वज.ठाणे) शहरात िामगार िल्याण भिन उभारण्याबाबत
(७६)

*

४१७९४ श्री.जगन्द्नाथ मशांदे, श्री.किरण पािसिर, श्री.नरें र पाटील :

सन्माननीय िामगार मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) कल्याि-डोंत्रबिली शहरातील कामगाराींच्या िेतनातन
कपात होिाऱया
ू

कामगार कल्याि ननिीतन
ू सम
ु ारे एक को्ी पेक्षा अधिक महसल
ू शासनाला
ममळत

असन
ू

ममळाव्यात

या

यासाठी

कामगाराींना
कामगार

कामगार

वि)ागास

कल्याि

मींडळामार्फत

स्थाननक

सवु ििा

लोकप्रनतननिीच्या

पाठपरु ाव्यातन
ीं महसल
ू २२ गठ
ुीं े )ख
ू ड
ू वि)ागाकडून माहे डडसेंबर, २०१३ मध्ये
िा तयादरम्यान प्राप्त झाला आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, गत साडेचार िषाफच्या कालाििीत सदर )ख
ू ींडािर कामगार
वि)ागाने कामगार कल्याि )िन बाींिण्यासाठी कायफिाही केलेली नाही तसेच
प्रनतिषी

या

वि)ागातन
ू

कोट्यििी

रुपयाींचा

महसल
ू

ममळत

असताना

कामगार ि तयाींच्या पररिाराला सवु ििा उपलब्ि करून दे ण्याबाबत कामगार
वि)ागाकडून र्जािीिपि
फ दल
फ करण्यात येत आहे, हे ही खरे आहे काय,
ू क
ू क्ष

(३) असल्यास, कामगार ि तयाींच्या कु्ूींत्रबयाींना हक्काच्या सोयी-सवु ििा
ममळण्यासाठी शासनाने कोिती उपाययोर्जना केली िा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री.सांभाजी

पाटील-ननलांगेिर

:

(१)

महसल
ू

ि

िन

वि)ागाने

हदनाींक

१७/१२/२०१३ च्या पत्रान्िये सदर )ख
ू ींड मींडळास दे ण्यास मान्यता हदली आहे .

(२) सदर )ख
ू ींडािर छो्े केंद्र बाींिण्याबाबत मींडळाने ई-ननविदा प्रकक्रया
राबविली

होती.

तयानस
ु ार

रुपये

३१,१३,२८२/-

इतक्या

रकमेस

केंद्र

उ)ारण्यासाठी ठे केदारास कायाफदेश दे ण्यात आले होते. परीं त,ु सदर ननविदा

प्रकक्रयेस शासनाची मान्यता घेतली नसल्याने शासनाने सदर ई-ननविदा रि
केली ि मींडळाने नव्याने ई-ननविदा प्रकक्रया राबविण्याचे आदे श हदले आहे त.
तयानस
ु ार िास्तवु िशारद ननयक्
ु तीसाठी ई-ननविदा प्रकक्रया राबविण्यास मान्यता
दे ण्यात आली आहे .
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(३) ि (४) सदर प्रकल्पासाठी चार िास्तवु िशारदाींनी ई-ननविदा )रली आहे .
प्राप्त

ननविदाींची

छाननी

सरु
ु

आहे .

ननविदाींची

छाननी

झाल्यानींतर

िास्तवु िशारद ननयक्
ु ती करण्यात येईल. तद्नींतर प्रकल्प बाींिकामासाठी
ठे केदार ननयक्
ु तीची प्रकक्रया पि
ू फ करण्यात येईल.
-----------------

निी मांब
ु र्ा महापामलिेने बाांधलेल्या बाजार र्मारती तसेच
रूग्णालये पण
ू ा क्षमतेने सरू
ु िरण्याबाबत

(७७)

*

४३६९५ श्री.जयांत पाटील : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :(१)

निी

मब
ुीं इफतील

र्ेरीिाल्याचा

प्रचन

कायमस्िरूपी

सोडविण्यासाठी

महापामलकेने अनेक हठकािी बार्जाराकरीता इमारती उ)ारल्या आहे त तसेच
बेलापरू , नेरूळ, ऐरोली आहद हठकािी रूग्िालयाकरीताही इमारती उ)ारण्यात

आलेल्या असन
ू गत ५ िषाांपासन
ू उक्त बार्जाराची ि रूग्िालयाची इमारत
िापराविना असल्याचे ननदशफनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त हठकािी बार्जाराकरीता बाींिलेल्या इमारतीींमध्ये दारूडे
गदफ ल्
ु याींचा िािर ही िाढला असल्याचे ननदशफनास आले आहे , हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, सदरहू बार्जार तसेच रूग्िालयाची इमारत विनाविलींब पि
ू फ
क्षमतेने सरु
ु करण्याचेदृष्ीने शासनाने कोिती कायफिाही िा उपाययोर्जना
केली िा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री.दे िेंर फडणिीस : (१) मसडको महामींडळाने महापामलकेकडे र्ेरीिाल्याींसाठी

हस्ताींतर केलेल्या हॉकसफ झोन/डेली माके्च्या ४५ )ख
ू ींडापैकी ०९ )ख
ू ींडािर
महापामलकेने मींडई विकमसत केलेल्या आहे त.
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सदर मींडईमध्ये परिानािारक र्ेरीिाल्याींना वपचेसचे / र्जागाींचे िा्प

महानगरपामलकेमार्फत करण्यात आलेले असन
ू ते तेथे आर्जममतीस व्यिसाय
करीत आहे त.

निी मब
ींु ई महानगरपामलकेंतगफत सािफर्जननक रूग्िालय िाशी, नेरूळ ि

ऐरोली तसेच माता बाल रूग्िालय बेलापरू ि २२ नागरी प्राथममक केंद्र
कायाफश्न्ित आहे त.

िाशी येथील ३०० खा्ाींचे रूग्िालय पि
ू फ क्षमतेने कायाफश्न्ित असन
ू

नेरूळ ि ऐरोली येथील रूग्िालयात सद्य:श्स्थतीत बालरोग ि स्त्रीरोग

वि)ाग पि
ू फ क्षमतेने कायाफश्न्ित आहे त, तर माता बाल रूग्िालय बेलापरू येथे
बालरोग, स्त्रीरोग ि बा्यरूग्ि वि)ाग कायाफश्न्ित आहे.

(२) बार्जाराकरीता बाींिण्यात आलेल्या मींडईमध्ये परिानािारक र्ेरीिाले

व्यिसायकरीत असन
ू तेथे दारूडे गदफ ल्
ु याींचा िािर आहे, अशी िस्तश्ु स्थती
नाही.

(३) निी मब
ुीं ई महानगरपामलका सािफर्जननक रूग्िालय ऐरोली, नेरूळ ि माता
बाल रूग्िालय बेलापरू करीता २८ प्रकारची रूग्िालयीन उपकरिे उपलब्ि

करण्यात आलेली असन
उिफररत उपकरिाींसाठी ि आिचयक मनषु यबळ
ू
ननयक्
ु ती करण्याकरीता महानगरपामलकेमार्फत कायफिाही सरू
ु आहे .
(४) प्रचन उद्)ित नाही.

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

िडाळा, मांब
ु ई येथे पदपथ खोदण्यात आले असल्यामळ
ु े
नागररिाांची गैरसोय होत असल्याबाबत

(७८)

*

४२२४८ श्री.अशोि ऊफा भाई जगताप : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) िडाळा, मब
ुीं ई पश्चचमेकडे बेस््तर्े िीर्ज िाहहनी ्ाकण्याचे काम
हठकहठकािी

सरु
ु

असल्याने

अनेक

हठकािी

पदपथ

खोदण्यात

आले

असल्यामळ
ु े नागररकाींची गैरसोय होत असल्याचे माहे एवप्रल, २०१८ मध्ये िा
तयादरम्यान ननदशफनास आले आहे, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, िडाळा पश्चचम स्थानकानश्र्जकचा बहुताींश )ागामध्ये सदरहू
काम सरु
ु असल्यामळ
ु े अडथळे पार करुन रस्ता ओलाींडिे र्जेषठ नागररक ि
हदव्याींगाना िोकादायक ठरत असल्यामळ
ु े उक्त काम पि
ू फ करण्याबाबत
शासनस्तरािर कोिती आिचयक कायफिाही करण्यात आली िा येत आहे ,
(३) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहे त ?

श्री.दे िेंर फडणिीस : (१) िडाळा (प) येथील ह्ळक रोड ते र्जी.डी. आींबेडकर
मागाफपयांत िीर्ज िाहहनी ्ाकण्यासाठी माहे एवप्रल-मे, २०१८ मध्ये पदपथ
खोदण्यात आले होते ही िस्तश्ु स्थती आहे .

(२) खोदकामामळ
ु े नागररकाींची गैरसोय होऊ नये याकरीता खबरदारी उपाय
म्हिून बेस्् उपक्रमाने सींरक्षक म)ींत, सच
ू ना र्लक, खड्डे ओलाींडण्याकरीता
लाकडी र्ळ्याींची व्यिस्था केली होती.

सद्य:श्स्थतीत सदर काम पि
तेथील
ू फ झाले असन
ू

पन
ु )फरिी

करुन

पदपथ/रस्ते

बह
ुीं ई
ृ न्मब

खड्डयाींची

महानगरपामलकेमार्फत

करण्यात आले असल्याचे बेस्् प्रशासनाने कळविले आहे .

पि
फ त
ु ि

(३) प्रचन उद्)ित नाही.

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

पालघर र्वजल््यातील पोलीस अधीक्षि आणण िररष्ट्ठ पोलीस ननरीक्षि
याांचि
े र िारिाई िरण्याबाबत
(७९)

*

४१६७० श्रीमती विद्या चव्हाण : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) विरार, र्जीिदािी रोड येथील श्ी.विकास झा या गन्
ु हे गारी प्रितृ तीच्या
तरुिाींने िररषठ पोलीस ननरीक्षक श्ी.यन
शेख आणि पोलीस अिीक्षक,
ु स
ु

पालघर श्ी.मींर्जुनाथ मशींगे याींच्या गैरितफिूक ि अपमानास्पद िागिुकीला
कीं्ाळून उपवि)ागीय पोलीस अधिकारी, िसई येथील कायाफलयात हदनाींक

१० नोव्हें बर, २०१७ रोर्जी िा तयासम
ु ारास आतमहतया केली असल्याचे
ननदशफनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, श्ी.विकास झा याींचा )ाऊ श्ी.अममत झा याींनी आपल्या

)ािाच्या आतमहतयेबाबत दोषी पोलीस अधिकाऱयाींिर कारिाई व्हािी म्हिून
पाठपरु ािा केला होता परीं त,ु पोमलसाींच्या मानमसक त्रासाला कीं्ाळून श्ी.अममत
झा याींनी सध्
ु दा हदनाींक २० र्जानेिारी, २०१८ रोर्जी िा तयासम
ु ारास अनाफळा
येथे आतमहतया केली असल्याचे ननदशफनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त दोन्ही तरुिाींनी मतू यप
ू ि
ु फ र्जबानीमध्ये सींबधीं ित
पोलीस अधिकाऱयाींची नािे घेतली असन
ू श्ी.विकास झा याींच्या र्जबानीची
धचत्रर्ीत पोमलसाींनी र्जप्त करुन तपासिी केली आहे, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले ि तयानष
ीं ाने मतू यप
ु ग
ू ि
ु फ र्जबािीला महतिाचा परु ािा गहृ हत

िरुन पोलीस अिीक्षक ि िररषठ पोलीस ननरीक्षक याींचेिर कोिती कारिाई
केली िा करण्यात येत आहे,

(५) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री.दे िेंर फडणिीस : (१) विरार, र्जीिदािी रोड येथील श्ी.विकास झा या
तरुिाविरुध्द ८ दखलपात्र ि १० अदखलपात्र गन्
ु हे दाखल आहे त. तसेच

तयाींचेिर हिपार प्रस्ताि दे खील आहे . सदर गन्
ु ्यापैकी एका गन्
ु ्यातील
तयाींचेविरुध्द होिारी कायदे शीर कारिाई ्ाळण्यासाठी तयाींनी उपवि)ागीय

पोलीस अधिकारी, िसई येथील कायाफलयात आतमहतया केली, हे खरे आहे .

सदर प्रकरिी माणिकपरू पोलीस ठािे, श्र्ज.पालघर येथे गन
ु ोंक्र ३१०/२०१७
)ा.दीं .वि.स. कलम ३०९, ३०७ प्रमािे गन्ु हा दाखल करण्यात आला.

(२) मयताच्या आतमहतयेबाबत तयाींच्या )ािाने पाठपरु ािा केला असता

चौकशीच्या अनष
ीं ाने माणिकपरू पोलीस ठािे ग.ु र.नीं. १८/२०१८ )ादीं वि
ु ग

कलम ३०६ प्रमािे एका आरोपीविरुध्द गन्
ु हा नोंदविण्यात आला. तयाींनतर
अनाफळा पोलीस ठािे हिीत मयताच्या )ािाने आतमहतया केली. मयताच्या

िडीलाींनी हदलेल्या कर्याफदीिरुन ४ आरोपीींविरुध्द अनाफळा सागरी पो.ठािे

ग.ु र.नीं. १३/२०१८ )ादीं विस कलम ३०६, ३४ प्रमािे गन्
ु हा दाखल करण्यात
आला.
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(३) मयत याने आतमहतया करण्यापि
ू ी धचत्रर्ीत तयार करुन सोशल
ममडीयािर प्रसाररत केली होती. सदर धचत्रर्ीत र्जप्त करण्यात आली आहे .

(४) उपरोक्त प्रकरिी दाखल असलेले माणिकपरु पो.ठािे ग.ु र.नीं. १८/२०१८

)ादीं विस कलम ३०६ ि अनाफळा सागरी पो.ठािे ग.ु र.नीं.१३/२०१८ )ादीं विस
कलम ३०६, ३४ या दोन्ही गन्
ु ्याींचा तपास होिे कामी राज्य गन्
ु हे अन्िेषि

वि)ाग (सीआयडी), कोकि )िन, निी मब
ुीं ई याींच्याकडे दे ण्यात आला आहे .
गन्
ु ्याचा तपास सरु
ु आहे .
(५) प्रचन उद्)ित नाही.

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

विधान भिन :

डॉ. अनांत िळसे

नागपूर.

प्रधान सधचि,

महाराष्ट्र विधानपररषद

______________________________________________________
मद्र
ु िपि
ू फ सिफ प्रकक्रया महाराषर वििानमींडळ सधचिालयाच्या सींगिक यींत्रिेिर करण्यात आली आहे .
मुद्रि: शासकीय मुद्रिालय, नागपूर.

