महाराष्ट्र विधानसभा
दस
ु रे अधधिेशन, २०१८
---------------------------------------------

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
मांगळिार, ददनाांि १७ जुल,ै २०१८ / आषाढ २६, १९४० ( शिे )
(१)

मख्
ु यमां्ी

(३)

िामगार, िौशल्य वििास, भि
ू ां प पन
ु िासन,

(२)

गह
ृ ननमााण मां्ी

याांचे प्रभारी विभाग

माजी सैननिाांचे िल्याण मां्ी

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

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ९९
-------------------------------------

औरां गाबाद महानगरपाललिा हद्दीतील मौजे पडेगाि येथे अलभयांत्याांनी
सांगनमत िरुन डी.आर.सी. प्रमाणप् ददल्याबाबत
(१)

*

१२२३०४

श्री.इम्तीयाज सय्यद (औरां गाबाद मध्य) :

सन्माननीय

मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) औरीं गाबाद महानगरपाललका हद्दीतील मौजे पडेगाव येथे ग्.नीं.७१/पैकी २४
मी्र रींद रस्त्याचे ्ी.डी.आर. प्रमाणपत्र दे ण्यात आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी महानगरपाललकेची फसवणूक करन श्री.सींजय
लसक्ची

व

्याींना

्ी.डी.आर.

दे ण्यासाठी

सींगनमत

करणारे

महानगरपाललकेतील सींबधीं ित अलियींते याींच्यावर फसवणक
ु ीचा गन्
ु हा दाखल
करण्यात आला आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, फौजदारी स्तवरुपाचे गन्
ु हे करणारे अधिकारी व ्ी.डी.आर.
िारक याींच्यावर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) होय.
(२) नाही.

श्री.सींजय लसक्ची याींना ददलेली डड.आर.सी

प्रमाणपत्र क्र. फोलीओ क्र.०२ /५२

/DRC /No.AMC /TP /DRC /११७/२०१३ हा नजर चुकीने ददला गेला
असन
ू औरीं गाबाद महानगरपाललकेने पत्र क्र. जा.क्र. /मनपा /नरवव /ससींनर

/१५३ /२०१७, दद.२५/०१/२०१७ रोजीच्या पत्रान्वये सदर प्रमाणपत्र रद्द केलेले

आहे . श्री.सींजय लसक्ची याींनी रद्द केलेला डड.आर.सी प्रमाणपत्राबाबत ्याींची
हरकत नसल्याबाबत लेखी ददलेले आहे . दद.२५/०१/२०१७ रोजी डड.आर.सी रद्द
करे पयंत हा ्ी.डी.आर कोण्याही िख
ू ींडावर लोड करण्यात आलेला नाही.
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

लसल्लोड (जज.औरां गाबद) येथील उपजजल्हा रुग्णालयातून निजात
बाललिेचे झालेले अपहरण

(२)

*

१२२५७८

श्री.अब्दल
ांु ादे िी),
ु सत्तार (लसल्लोड), श्री.अलमन पटे ल (मब

श्री.नसीम खान (चाांददिली) :
खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा

(१) लसल्लोड (जज.औरीं गाबद) येथील उपजजल्हा रुग्णालयातन
ू नवजात बाललका

पळववल्याची घ्ना ददनाींक ३१ जानेवारी,२०१८ रोजी वा ्या सम
ु ारास घडली,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदरील घ्नेनत
ीं र या रुग्णालयातील सीसीद्व्ही कॅमेरे
नादरु
ु स्तत असल्याची बाब ननदर्शनास आली आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदरील गन्
ु ्याचा तपास करुन नवजात बाललका पळववणा-या

आरोपीवर कारवाई करण्याबाबत तसेच बींद असलेले सीसीद्व्ही कॅमेरे दरु
ु स्तत
करण्याबाबत कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) व (२) होय, हे खरे आहे .

(३) सदर प्रकरणी पोलीस स्त्े र्न, लसल्लोड र्हर येथे गरु नीं १५/२०१८

िा.दीं .वव.कलम ३६३ अन्वये दद.३१/०१/२०१८ रोजी गन्
ु हा दाखल करण्यात
आला असन
सदरचा गन्
ू
ु हा पोलीस तपासावर आहे. सी.सी.्ी.व्ही. कॅमेरे
दरु
ु स्तत करण्याबाबतची कायशवाही जजल्हा र्ल्य धचकक्सक याींच्यामाफशत सरु
ु
आहे .

(४) ववलींब झालेला नाही.

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

तारापूर (ता.जज.पालघर) येथील औद्योधगि िसाहतीतील िांपनयाांनी
िामगाराांच्या भविष्ट्य ननिााह ननधीमध्ये अपहार िेल्याबाबत

(३)

*

१२४६९८

श्री.डी.एस.अदहरे (साक्री) :

सन्माननीय िामगार मां्ी

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) तारापरू (ता.जज.पालघर) येथील औदयोधगक वसाहतीतील कींपन्यानी
कामगाराींच्या िववषय ननवाशह ननिीत जमा करण्यात आलेल्या पैर्ाींचा अपहार

केला असन
ू सम
ु ारे दोन हजार कमशचा-याींचा कोट्यविी रुपयाींचा ननिी या
कींपन्याींनी थकववला असल्याची मादहती

िववषय ननवाशह ननिी वविागाच्या

अधिका-याींनी ददल्याचे ददनाींक ३० माचश, २०१८ रोजी वा ्या सम
ु ारास
ननदर्शनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी सींबधीं ित तहलसलदाराींनी चौकर्ीचे आदे र् ददलेले

असन
ु सदरहू चौकर्ी पण
ु श झाली आहे काय,
(३) असल्यास, चौकर्ीचे ननषकर्श काय आहे त व तदनस
ु ार र्ासनाने सींबधीं ित
दोर्ीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. सांभाजी पाटील-ननलांगि
े र : (१) हे खरे

आहे . तारापरू औदयोधगक

वसाहतीमिील ४० आस्तथापनाींपक
ै ी काही आस्तथापनाींनी कामगाराींच्या वेतनातन
ू

कपात करण्यात आलेली िववषय ननवाशह ननिीची रक्कम िववषय ननवाशह ननिी

कायाशलयाकडे जमा केलेली नाही, तसेच, काही आस्तथापनाींनी सदर रक्कम

ववदहत कालाविीत िववषय ननवाशह ननिी कायाशलयाकडे जमा न करता
उलर्राने जमा केलेली आहे .
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(२) व (३) कामगाराींची वेतनातन
ू कपात केलेली िववषय ननवाशह ननिीची

रक्कम, िववषय ननवाशह ननिी कायाशलयाकडे न िरल्यामळ
ु े मा.प्रादे लर्क

आयक्
ु त, िववषय ननवाशह ननिी, मब
ुीं ई याींच्या माफशत िववषय ननवाशह ननिी
अधिननयम, १९५२ च्या कलम ७अे अींतगशत ४० आस्तथापनाींववरध्द कायशवाही

करण्यात येत आहे . या व्यनतररक्त ४० आस्तथापनाींपक
ै ी सदर अधिननयमातील
तरतद
ु ीनस
ु ार िा.दीं .वव. कलम ४०५ अींतगशत ४०६-४०९ अन्वये मा.प्रादे लर्क
िववषय

ननवाशह

ननिी

आयक्
ु त

कायाशलय,

मब
ींु ई

याींच्यामाफशत

५

आस्तथापनेववरुध्द पालघर पोलीस स्त्े र्नमध्ये तक्रार नोंदववण्यात आलेली

आहे . तसेच, मा.प्रादे लर्क आयक्
ु त, िववषय ननवाशह ननिी, मब
ुीं ई याींच्या माफशत
उक्त अधिननयमातील तरतद
ु ीनस
ु ार सी.आर.पी.सी. कलम ११० अन्वये ४०

आस्तथापनाींपक
ै ी ५ आस्तथापनाींववरुध्द तहसीलदार, पालघर याींच्याकडे केसेस
दाखल करण्यात आल्या असन
्यावर कायशवाही सर
आहे . तसेच ३
ू
ु
आस्तथापनाींववरुध्द

प्राप्त

तक्रारीच्या

अनर्
ीं ाने
ु ग

िववषय

कायाशलयामाफशत प्राथलमक चौकर्ी करण्यात येत आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

ननवाशह

ननिी

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

ननरुखे (ता.िुडाळ, जज.लसांधद
ु ग
ु )ा येथील माजी सरपांच
याांच्या घरािर टािलेला दरोडा

(४)

*

११६६०६

श्री.ननतेश राणे (िणििली), श्री.सांतोष दानिे (भोिरदन),

श्री.नारायण िुचे (बदनापरू ) :
खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा

(१) ओरोस (जज. लसींिद
ु ग
ु )श स्तथाननक गन्ु हा अन्वेर्ण वविागाच्या कायाशलयात
ददनाींक २२ एवप्रल, २०१८ रोजी रात्री ८ वाजता वा ्यासम
ु ारास पण
ु े येथील ६
व्यक्ती

ददल्ली

येथून

आलेले

र्ासकीय

अधिकारी

असल्याचे

िासवत

पोलीसाींच्या सींगमताने व मदतीने ननरुखे (ता.कुडाळ, जज.लसींिुदग
ु )श येथील
माजी सरपींच श्री.रामदास उफश गड्
ु डू करीं दीकर याींच्या घरावर दरोडा घालन
ू
लाखो रुपयाींच्या रोकडसह अन्य मालम्तेची ल्
ु केली आहे, हे खरे आहे
काय,
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(२)

असल्यास,

या

दरोड्याप्रकरणी

श्री.करीं दीकर

याींनी

कुडाळ

स्तथानकात रीतसर तक्रार दाखल केलेली आहे, हे ही खरे आहे काय,

पोलीस

(३) असल्यास, ्ोळक्या बरोबर आलेल्या पोलीसाींसह सींबधीं ित आरोपीींना
अदयापपयंत अ्क करण्यात आलेली नाही, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, या सींपण
ू श प्रकरणाची र्ासनातफे सखोल चौकर्ी करण्यात
आलेली आहे काय, चौकर्ीत काय आढळून आले व ्यानस
ु ार पढ
ु े कोणती
कारवाई करण्यात आली वा येत आहे,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) पण
ु े येथीस ६ व्यक्ती स्तथाननक गन्
ु हे अन्वेर्ण
र्ाखेच्या कायाशलयात आलेले नव्हते तर ्याींनी कुडाळ येथील एका हॉ्े लमध्ये

राहून स्तथाननक गन्
ु हे र्ाखेर्ी सींपकश सािला व पोलीस पथक बोलावन
ू घेतले.
उक्त ६ जणाींनी आपण ददल्ली येथील ववर्ेर् पथकाचे अधिकारी असल्याचे व
आपली ओळख कुणालाच दे त नसल्याचे साींगन
ू आपण सरकारी अधिकारी
असल्याचे िासवन
केली व बेकायदा पेट्रोल व डीझेलचा साठा,
ू फसवणक
ू

तसेच अवैि मालम्तेचा र्ोि घेण्याच्या बहाण्याने कफयाशदी याींच्या घरावर

छापा ्ाकून घराची झडती घेवन
ू सम
ु ारे ५ ते ५.५ लाख रोख रक्क्मेची ल्
ु
केलेली आहे , हे खरे आहे .
(२) होय, हे खरे आहे .

(३) व (४) सदर प्रकरणी प्राप्त कफयाशदीवरन कुडाळ पोलीस ठाणे येथे ९
आरोपीींववरद्ध ग.ु र.नीं. १३४/२०१८ िाींदवव कलम ३९५, ४१७, १७०, १२०(ब)

प्रमाणे गन्
ु हा दाखल करन सदर गन्ु हयातील ४ आरोपीींना अ्क करण्यात
आली असन
ू उवशरीत आरोपीींचा र्ोि घेण्याचे काम सर
ु असन
ू गन्
ु हयाचा
तपास सरु
ु आहे .

सदर गन्
ु हयातील आरोपीींसोबत गेलेले स्तथाननक गन्
ु हे अन्वेर्ण वविाग

लसींिुदग
ू श येथील पोलीस उपननरीक्षक याींना ननलींबबत करण्यात आले असन
ू

अन्य कमशचाऱयाींची चौकर्ी सरु
ु आहे . तसेच पोलीस अिीक्षक, पण
ु े ग्रामीण
याींच्या आस्तथापनेवरील पोलीस लर्पायास ननलींबबत करण्यात आले आहे .
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.

-----------------
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लभिांडीतील (जज.ठाणे) रस्तत्याच्या ननिृष्ट्ट िामाबाबत
(५)

*

११८०४१

श्री.रुपेश म्हा्े (लभिांडी पि
ू )ा :

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

लिवींडीतील

(जज.ठाणे)

साडेचार

सन्माननीय मख्
ु यमां्ी

ककलोमी्रच्या

रस्त्यासाठी

महानगरपाललकेने वर्शिरापव
ू ीच सम
ु ारे नऊ को्ी रुपये खचश करुनही ननकृष्
कामामळ
ु े

१५

ददवसाींत

सदर

रस्त्याची

दरु वसथा

झाली

असन
ू

्याच

रस्त्याकररता राषट्रीय महामागाशने पन्
ु हा सम
ु ारे ४८ को्ी रुपये मींजूर करुन
कॉकक्र्ीकरणाचे काम माहे मे, २०१८ मध्ये वा ्या दरम्यान सरु
ु केले आहे,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या प्रकरणी त्काललन आयक्
ु त डॉ.म्हसे याींनी र्ासनाच्या

आयआय्ीकडे या मागाशची तपासणीकररता रुपये १६ लाखाींची फी िरुन
मागणी केली होती, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या तपासणीचा अहवाल अदयापही दे ण्यात आला नाही, हे ही
खरे आहे काय,

(४) असल्यास, याबाबतची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१)

लिवींडी ननजामपरू र्हर महानगरपाललकेने

चौदाव्या वव्त आयोगाच्या ननिीतन
ू सन २०१६ मध्ये अींजुर फा्ा ते बागे
कफरदोस मलर्द रस्त्याच्या डाींबरीकरणाकरीता रुपये ९,३१,४०,१३०/- इतका
खचश केला आहे .

सदरचा रस्तता लिवींडीतील मख्
ु य वदशळीचा रस्तता असल्याने केंद्रीय रस्तते

वाहतक
व महामागश मींत्रालय याींनी
ु

लिवींडी तालक्
ू यातील रा.म.क्र. १६०

लिवींडी लमसीींग ललींकच्या महामागाशच्या रस्त्याचे क्रााँकक्र्ीकरण व अनर्
ु ाींधगक
कामासाठी
आहे .

अींदाजे रुपये ४८.३१ को्ी

मींजुर केले आहे त ही वस्ततजु स्तथती

(२) लिवींडी ननजामपरु र्हर महानगरपाललकेने उक्त रस्त्याच्या गण
ु व्तेववर्यी
प्राप्त तक्रारीींच्या अनर्
ीं ाने र्हननर्ा करण्याकरीता आय.आय.्ी., मब
ींु ई याींना
ु ग
ववनींती केली होती.
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आय.आय.्ी.,मब
ुीं ई सींस्तथेस तपासणी फी करीता रुपये २१,३९,००० अदा

करण्यात आले असन
ू उक्त रकमेचे समायोजन ठे केदाराच्या अनामत व
इसारा रकमेतन
ू करण्यात आले आहे त.
(३) हे खरे नाही.

लिवींडी-ननजामपरू र्हर महानगरपाललकेस आय.आय.्ी.,मब
ुीं ई सींस्तथेचा

सदर अहवाल ददनाींक ०७.०५.२०१८ रोजी प्राप्त झाला आहे .
आय.आय.्ी.,मब
ींु ई

याींच्या

अहवालात

मानकाींप्रमाणे झाले नसल्याचे नमद
ु केले आहे .

उक्त

रस्त्याववर्यीची

कामे

उक्त अहवालाच्या अनर्
ीं ाने लिवींडी-ननजामपरू र्हर महानगरपाललकेने
ु ग

सींबधीं िताववरुध्द खालीलप्रमाणे कारवाई केली आहे :-

 महानगरपाललकेने उक्त रस्त्याच्या कामार्ी सींबधीं ित पयशवेक्षण करणारे ४
कननषठ

अलियींता

व

१

उपअलियींता

याींना

ननलींबबत

्याींच्याववरुध्द वविागीय चौकर्ी सर
ु करण्यात आली आहे .

केले

असन
ू

 महानगरपाललकेच्या आधथशक नक
ु सानीबाबत आय.आय.्ी.मब
ुीं ई याींच्याकडून
मानकाींनस
ीं ाने
ु ार कमी केलेल्या कामाच्या रकमेची पररगणना करुन ्यानर्
ु ग

सींबधीं ित ठे केदाराववरुध्द नो्ीस बजावन
ू रक्कम वसल
ु करण्याची कायशवाही
लिवींडी ननजामपरु र्हर महानगरपाललका स्ततरावर सर
ु आहे .

(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

चें बूर (मुांबई) येथील ददिलीबेन मोहनलाल मेहता
रुग्णालयाच्या दरु िस्तथेबाबत

(६)

*

११६७९७

(सायन-िोळीिाडा),

अॅड.पराग अळिणी (विलेपाले), िॅप्टन आर.तलमल सेल्िन
अॅड.आलशष

शेलार

(िाांद्रे

पजश्चम),

श्री.नरें द्र

पिार

(िल्याण पजश्चम), श्री.नरें द्र महे ता (लमरा भाईंदर), श्री.प्रिाश फातपेिर
(चें बरू ), श्री.राजेंद्र पाटणी (िारां जा) :
खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा

(१) चें बरू (मब
ुीं ई) येथील ददवलीबेन मोहनलाल मेहता रुग्णालयात डॉक््र
आणण कमशचाऱयाींची ररक्त पदे , अपरु ी यींत्र सामग्री आणण पायाित
ू सवु विाींचा
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अिाव असल्यामळ
ु े रुग्णालयाची दरु वस्तथा झाली असल्याची बाब माहे एवप्रल,
२०१८ मध्ये वा ्या दरम्यान ननदर्शनास आली आहे , हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

सदर

रुग्णालयातील

“क्ष”

ककरण

वविाग

बींद

असन
ू

एमआरआय मर्ीन आणण लस्ी स्तकॅन लॅ ब नसल्याने रुग्णाींना खासगी
रुग्णालयात जावे लागत असल्याचेही ननदर्शनास आले आहे , हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, रुग्णालयात बरीच और्िे उपलब्ि नसन
ू ्यामळ
ु े डॉक््राींनी
ललहून ददलेल्या और्िाींपक
ै ी काही और्िे बाहे रन घ्यावी लागतात, हे ही खरे
आहे काय,
(४)

असल्यास,

कमशचाऱयाींची

ररक्त

चें बरू

पदे

पररसरातील

िरन

महानगरपाललकेच्या

रुग्णालयात

अदययावत

रुग्णालयात

सोयी

सवु विा

परु ववण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) ददवालीबेन मोहनलाल मेहता (मााँ) रुग्णालय या

बह
ींु ई महानगरपाललकेच्या ७४ रुग्णर्य्येच्या रुग्णालयात खालील सेवा
ृ न्मब
उपलब्ि आहे त :-

• २४ तास बा्य / आींतररुग्ण सेवा
• वैदयकीय धचकक्सा
• र्ल्य धचकक्सा

• स्तत्रीरोग व बालरोग धचकक्सा

• कान, नाक, घसा व नेत्र वविाग
• ्वचारोग धचकक्सा
• क्षयरोग वविाग

• ह्रदय स्तपींदन आलेख सवु विा

• क्ष-ककरण वविाग, प्रयोगर्ाळा
• २४ तास रुग्णवादहका

्यामळ
सवु विाींचा अिाव यामळ
ु े अपरु ी यींत्रसामग्र
ु ी व पायाित
ू
ु े

रुग्णालयाची दरु ावस्तथा झाली नसल्याचे बह
ुीं ई महानगरपाललकेने कळववले
ृ न्मब
आहे .
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(२) सदर रुग्णालयामध्ये क्ष-ककरण वविाग कायशरत आहे . रुग्णाींना सी.्ी.

स्तकॅन, एम.आर.आय. या सवु विाींची आवश्यकता िासल्यास ्याींना राजावाडी
रुग्णालय

व

पींडीत

मदनमोहन

चाचणीींकरीता पाठववण्यात येत.े

मालवीय

रुग्णालय

या

रुग्णालयाींकडे

(३) महानगरपाललकेच्या अनस
ु च
ु ीवरील सवश और्िे मॉ रुग्णालयात परु े र्ा
प्रमाणात उपलब्ि आहे त असे महानगरपाललकेने कळववले आहे .

(४) मॉ रुग्णालयाच्या आस्तथापनेवर १७५ डॉक््सश व कमशचारी असन
ू ररक्त
असलेली ३२ पदे िरण्याची कायशवाही महानगरपाललकेमाफशत करण्यात येत
आहे .

(५) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

पुणे शहरातील महानगरपाललिेच्या नालेसफाई ि रस्तते िचरा
िाहतुिीमध्ये गैरव्यिहार झाल्याबाबत

(७)

*

११६६१८

श्री.लभमराि तापिीर (खडििासला) :

सन्माननीय

मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पण
ु े र्हरातील महानगरपाललकेच्या नालेसफाई व रस्तते कचरा वाहतक
ु ीत

मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार सरु
ु असल्याची बाब माहे मे, २०१८ मध्ये वा
्या दरम्यान ननदर्शनास आली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, पण
ु े महानगरपाललकेमध्ये गत पाच वर्ाशत कचरा वाहतक
ू ीत
सम
ु ारे दीडर्े को्ी रुपयाींचा गैरव्यवहार झालेला असल्याचे ननदर्शनास आले
आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या नालेसफाई व कचरा वाहतक
गैरव्यवहारामध्ये पण
ू
ु े
महानगरपाललकेतील अधिकाऱयाींसह कमशचाऱयाींचा आणण ई ग्लोबल वेस्त् सह
कींत्रा्दाराचा सहिाग असल्याचे ननदर्शनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, सदर प्रकरणी र्ासनाकडून चौकर्ी करण्यात आली आहे काय,

चौकर्ीत काय आढळून आले व ्यानर्
ीं ाने सदर प्रकरणी र्ासनाने कोणती
ु ग
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१), (२), (३) व (४) • माहे मे, २०१८ मध्ये पण
ु े
र्हरातील नालेसफाईची कामे अपण
ू श असल्याबाबतच्या बातम्या व्ृ तपत्रात
प्रलसध्द झाल्याची बाब खरी आहे .

• महानगरपाललका हद्दीत पावसाळ्यापव
ू ी नाले, ड्रेनेज सफाईची कामे करण्यात
येतात. सदर कामे क्षेत्रीय कायाशलयाींमाफशत ननववदा मागवन
ू करण्यात येतात.

• या कामाींची दे यके अदा करण्यापव
ू ी ववदहत पध्दतीने मोजमाप पस्त
ु तकातील
नोंदी,

झालेल्या

कामाचे

फो्ोग्राफ,

प्र्यक्ष

पररमाणे

याची

तपासणी

अथांजन्वर्क वविागामाफशत करण्यात येत असल्याचे नमद
ू करन नालेसफाई
व

कचरा

वाहतक
ू

या

कामाींमध्ये

गैरव्यवहार

महानगरपाललकेने कळववले आहे .

झाला

नसल्याचे

• पण
ु े महानगरपाललका हद्दीत ननमाशण होणारा कचरा हा महानगरपाललकेच्या

वाहनाींमिून ७ कचरा हस्तताींरण केंद्रावर सींकलीत करन दे वाची उरळी येथील
कचरा डेपोवर जमा करण्यात येतो.
३

कचरा

हस्तताींतरण

केंद्रातील

जमा

सदर ७ कचरा हस्तताींतरण केंद्रापैकी
होणारा

कचरा

ननववदाप्रकक्रयेनस
ु ार

ननम्नतम दराच्या ननववदाकार एजन्सी मे.ग्लोबल वेस्त् मॅनेजमें ् सेल प्रा.लल.
याींच्या

बी.आर.सी. वाहनाींव्दारे

कचरा डेपोवर पोहोचववण्यात येतो.

• सींबि
ीं ीत ननववदाकाराींची ननवड ववदहत पध्दतीने करण्यात आलेली आहे .
तसेच

या

कामाची

दे यके

वाहनाींवरील

जी.पी.एस.

यींत्रणेचा

अहवाल

इलेक्ट्रॉननक वजन काट्यावरील वजन व वाहतक
ू नोंद वहीतील नोंदी तपासन
ू

दे ण्यात येत असल्याने या कामामध्ये याबाबत कोणताही गैरव्यवहार झाले
नसल्याचे पण
ु े महानगरपाललकेने कळववले आहे .

• याबाबत कामाींचे स्तवरप व तपलर्ल, अवलींबलेली कायशपध्दती, दे यक
अदायगीची पध्दत, नोंदी याचा स्तवींयस्तपष् अहवाल सादर करण्याबाबत
महानगरपाललकेस कळववण्यात आले आहे .
(५)

प्रश्न उद्ावत नाही.

-----------------
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खोपोली (ता.खालापूर, जज.रायगड) नगरपाललिा हद्दीत पाणी पुरिठा
योजना ि नाट्यगह
ृ ाचे िाम अपूणाािस्तथेत असल्याबाबत

(८)

*

११६७२९

श्री.प्रशाांत

ठािूर

(पनिेल),

श्री.समीर

िुणािार

(दहांगणघाट), अॅड.आलशष शेलार (िाांद्रे पजश्चम), श्रीमती मननषा चौधरी
(ददहसर), श्री.अलमत साटम (अांधेरी पजश्चम) :
पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमां्ी

(१) खोपोली (ता.खालापरू , जज.रायगड) नगरपाललका हद्दीत करोडो रुपये खचश
करुनही पाणी परु वठा योजना व नाट्यगह
ू श अवस्तथेत असन
ू र्ासनाची
ृ अपण
फसवणूक करण्यात आल्याचे माहे मे, २०१८ मध्ये वा ्या दरम्यान
ननदर्शनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, रुपये ९ को्ीींच्या पाणी परु वठा योजनेस रपये ३५ को्ी खचश
करनसध्
ु दा अदयापही सदर योजना अपण
ू श असन
ू रपये १५ को्ी खचश करन
उिारण्यात आलेले नाट्यगह
ू श अवस्तथेत आहे, हे ही खरे आहे काय,
ृ अपण

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाची फसवणक
करणा-याींवर कारवाई
ू

करण्याबाबत तसेच सदर योजना पण
ू ्श वास नेण्याबाबत कोणती कायशवाही
केली वा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१), (२) व (३) केंद्र र्ासन परु स्तकृत UIDSSMT
योजनेंतगशत रु.१४.८३ को्ी रक्कमेची खोपोली वाढीव पाणी परु वठा योजना
मींजूर होती.

• सदर योजनेतील मळ
ु अींदाजपत्रकातील कामे पण
ू श होऊन योजना कायाशजन्वत
झालेली आहे .

• खोपोली र्हराचे वाढते नागरीकीकरण व प्रकल्पाच्या जागेची िौगोलीक
पररस्तथती

लक्षात

घेता

योजनेत

ववस्ततार

करणे

आवश्यक

असल्याने

नगरपररर्दे ने सि
ु ारीत योजनेस महाराषट्र जजवन प्राधिकरण याींच्या कडून
ताींत्रीक मान्यता घेतली आहे .

• ्यानस
अींदाजपत्रकात व ननववदे त समाववष् नसलेल्या सि
ु ार मळ
ु
ु ारीत
अींदाजपत्रकातील कामाींना कायाशरींि आदे र् दे ण्याची कायशवाही सरु
ु आहे .

12
•

सदर

योजनेकरीता

र्ासनाच्या

सल
ु ि

कजश

योजनेंतगशत

नगरपररर्दे स ८ को्ी कजश व २ को्ी अनद
ु ान ददले आहे .

खोपोली

• सप््ें बर, २०१६ मध्येच नाट्यगह
ू श करण्यात आले असन
ू
ृ ाचे बाींिकाम पण
्यादठकाणी नाट्यप्रयोग होत असल्याचे, नगरपररर्दे ने कळववले आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

ां णापूर उपसा िेंद्रातून उपसा होणाऱ्या
िोल्हापूर महानगरपाललिेतफे लशग
पाण्याचा महानगरपाललिेिडे दहशोबच नसल्याबाबत

(९)

*

१२०१६३

श्री.चांद्रदीप नरिे (िरिीर), श्री.सत्यजीत पाटील-सरुडिर

(शाहूिाडी) : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) कोल्हापरू महानगरपाललकेतफे र्हरासाठी लर्ींगणापरू उपसा केंद्रातन
ू सम
ु ारे

१५४ दर्लक्ष लल्र पाण्याचा रोज उपसा करीत असताींना ्यातील ५८.४६
एमएलडी पाण्याचे बबलीींग केले जात असन
ू उवशररत ६२ ्क्के पाण्याचा
महानगरपाललकेकडे दहर्ोबच नसल्याचे माहे एवप्रल, २०१८ मध्ये वा ्या
दरम्यान ननदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, ्यात काय

आढळून आले, चौकर्ीनस
ु ार पढ
ु े कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत
आहे,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) कोल्हापरू र्हर पाणी परु वठा योजनेच्या जल

लेखापररक्षण (वॉ्र ऑडी्) अहवालानस
ु ार ववववि उद्भवातन
ू र्हरास पाणी
परु वठा करणेसाठी खालीलप्रमाणे उपसा होतो :
अ.क्र.

उद्ाव

केंद्र
लर्ींगणापरू उपसा केंद्र

दर्लक्ष लल्सश

१

पींचगींगा नदी

२

िोगावती नदी वाललींगा व नागदे व उपसाकेंद्र ७७.२३

३

कळीं बा तलाव

कळीं बा तलाव
एकूण दै नदीं दन उपसा

११२.१५
३.४२
१९२.८०
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• र्हरासाठी १९२.८० दर्लक्ष लल्सश दै नदीं दन होणाऱया पाणी उपर्ापैकी

३०.२१ ्क्के पाण्याचे बबललींग होत असन
ू दहर्ोबबा्य पाण्याचे प्रमाण ६९.७९
्क्के असल्याचे अहवालात नमद
ू आहे, असे महानगरपाललकेने कळववले आहे .
(२)

कोल्हापरू

गरु
ु ्ववादहनीवर

र्हरास

मोठ्या

पाणी

प्रमाणात

अहवालानस
ु ार ननदर्शनास आले आहे .

परु वठा

गळती

करणाऱया

असल्याचे

• सदर गळती काढण्याच्या दृष्ीने १०९.४९ लक्ष
महानगरपाललकेमाफशत तयार करण्यात आली आहे त.

दाब

नललका

व

जल लेखापररक्षण

ककीं मतीची अींदाजपत्रके

• ्यापैकी रु. ६३.२० लक्ष ककीं मतीच्या अींदापत्रकाींना महानगरपाललकेने मींजूरी
ददली आहे .

• सदर कामाींची ननववदा प्रक्रीया सरु
ु असन
ू ननववदा ननजश्चतीनींतर सदरची
कामे तातडीने पण
ू श करुन घेण्याचे महानगरपाललकेचे ननयोजन आहे .
•

सदर

गळती

काढण्याचे

काम

व

कोल्हापरू

र्हराचा

पाणी

परु वठा

बळक्ीकरण करण्याच्या अनर्
ीं ाने सरु
ु ग
ु असलेल्या “अमत
ृ ” पाणी परु वठा
योजनेंतगशतची कामे तसेच काळम्मावाडी िरण थे् पाईपलाईन योजनेची
कामे

पण
ू श

झाल्यानींतर

गळती

कमी

होऊन

गळतीचे

प्रमाण

अनज्ञ
ु ेय

ननकर्ाच्या मयाशदेत राहणार आहे, असे महानगरपाललकेने कळववले आहे .

• कोल्हापरू महानगरपाललका क्षेत्रातील पाणी गळतीचे सध्याचे प्रमाण ववदहत
मयाशदेपेक्षा खुपच जास्तत असन
ू सि
ु ारणा्मक उपाययोजना ता्काळ राबवन
ू

गळतीचे प्रमाण ववदहत मयाशदेत आणण्याची कायशवाही डडसेंबर, २०१८ पव
ु ी पण
ू श
करण्याच्या सक्त सच
ू ना महानगरपाललकेस दे ण्यात आल्या आहे त.
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

राधानगरी (जज.िोल्हापरू ) तालक्
ु यातील तरु ां बे िवपलेश्िर
दरम्यानच्या रस्तत्याची झालेली दरु िस्तथा

(१०)

*

१२३४६९

श्री.प्रिाश आबबटिर (राधानगरी) :

मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय

14
(१)

तरु ीं बे

कवपलेश्वर

(ता.रािानगरी,

जज.कोल्हापरू )

दरम्यान

कोल्हापरू

महानगरपाललकेची थे् पाईपलाईनची कामे सर
ु असन
ु रस्तता खोदल्यामळ
ु े

माती साचून रस्त्याची दरु वस्तथा झाली असल्यामळ
ु े प्रवार्ाींची गैरसोय होत
असल्याची बाब माहे जन
ू , २०१८ मध्ये वा ्या दरम्यान ननदर्शनास आली
आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, कोल्हापरू महानगरपाललकेच्या थे् पाईपालाईन योजनेकरीता
उ्खनन करण्यात आलेले सवश रस्तते नादर
महानगरपाललकेने
ु स्तत असन
ू
कोणतीही उपाययोजना केलेली नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, हे सवश रस्तते दर
ु स्तत करन सींबधीं ित दोर्ी असलेल्या ठे केदार व
अधिकाऱयाींवर र्ासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) केंद्र र्ासनाच्या UIDSSMT कायशक्रमाींतगशत
कोल्हापरू र्हरासाठी काळम्मावाडी िरण जलार्यातन
ू थे् पाईपलाईनदवारे
पाणीपरु वठा करणे या योजनेचे काम महानगरपाललकेमाफशत
आहे .

करण्यात येत

• महानगरपाललकेने तरु ीं बे कवपलेश्वर - माींगोली - अकनरु या रस्त्याच्या

बाजूने पाईपलाईन ्ाकण्यासाठी सावशजननक बाींिकाम वविागाकडून परवानगी
घेतलेली आहे .

• ्यानींतरच रस्त्याच्या कडेने व काही दठकाणी रस्तता क्रॉलसींग करुन
पाईपलाईन ्ाकण्याचे काम महानगरपाललकेमाफशत हाती घेण्यात आले आहे .

• काम करीत असताना व रस्तता क्रॉलसींगच्या दठकाणी पाईपलाईनच्या

खोदाईतील मातीमळ
ु े माहे जून, २०१८ मध्ये पडलेल्या पावसानींतर तरु ीं बे -

कवपलेश्वर दरम्यानच्या रस्त्यावर गाळ साचल्याचे ननदर्शनास आले, असे
महानगरपाललकेने कळववले आहे .

(२) व (३) पाईपलाईनचे काम सरु
ु असलेले सवश रस्तते नादरु
ु स्तत झालेले
नाहीत.

• तथावप, सावशजननक बाींिकाम वविागाच्या सच
ू नेनस
ु ार व प्र्यक्ष जागेवरील

पररजस्तथतीनस
ु ार कींत्रा्दाराने रस्त्यावरील साचलेला गाळ काढण्यात आला
आहे .
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• तसेच रस्तता क्रॉलसींगच्या दठकाणी मरु
ु म घालन
ु वाहतक
ू सरु ळीत होण्याच्या
दृष्ीने दे खील कायशवाही केलेली आहे .

• सदर रस्त्यावरील पाईपलाईनचे काम पण
ू श झाल्यानींतर ननववदे त अींतित
ुश
बाबीींनस
श षृ ठीकरण करण्याचे काम हाती घेण्यात येणार
ु ार रस्त्याची पन
ु प
असल्याचे महानगरपाललकेने कळववले आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

िसई (जज.ठाणे) पूिा भागातील औद्योधगि पररसरातील रासायननि
साांडपाणी खाडीमध्ये सोडण्यात येत असल्याबाबत

(११)

*

पजश्चम) :
काय :-

१२२१६७

सन्माननीय पयाािरण मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील

(१) वसई पव
ू श
साींडपाणी

श्री.राजेंद्र पाटणी (िारां जा), श्री.अलमत साटम (अांधेरी

(जज.ठाणे) िागातील औदयोधगक पररसरातील रासायननक

खाडीमध्ये

सोडण्यात

येत

असन
ू

्याकडे

वसई-ववरार

महानगरपाललकेचे दल
श
होत असल्याची तक्रार नागररकाींनी व सामाजजक
ु क्ष
सींस्तथाींनी केल्याचे माहे एवप्रल, २०१८ मध्ये वा ्या दरम्यान ननदर्शनास आले
आहे, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

उक्त

प्रकरणी

चौकर्ी

करण्यात

आली

आहे

काय,

चौकर्ीनस
ु ार सदरहू रासायननक कींपन्याींवर कोणती कारवाई करण्यात आली
वा येत आहे,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. रामदास िदम : (१) हे खरे नाही.
(२) व (३) प्रश्न उद्ावत नाही.

-----------------
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पुणे शहर ि पररसरात चोरीांच्या घटनाांमध्ये िाढ झाल्याबाबत
(१२)

*

११६६५३

(लशरुर) :

प्रा.(श्रीमती) मेधा िुलिणी (िोथरुड), श्री.बाबरु ाि पाचणे

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

(१) पण
ु े र्हरात घरफोड्या, वा्मारी, िरु ्ी चोरीसह गन्
ु हे गारीचे प्रमाण वाढले
असन
ु एकाच ददवसात डेक्कन मिील ३ सदननका फोडून चोरट्याींनी लाखो
रुपयाींची चोरी केली तसेच गत मदहन्यात एकाच ददवसात ८ घरफोड्या

झाल्या असल्याचेही माहे फेब्रव
ु ारी, २०१८ मध्ये वा ्या दरम्यान ननदर्शनास
आले आहे, हे

खरे आहे काय,

(२) तसेच, गोलेगाव (ता.लर्रुर, जज.पण
ु े) येथे काननफनाथ वस्तती येथे सम
ु ारे

रपये ६ लाख ५०० इतक्या ऐवजाची चोरी केल्याची घ्ना ददनाींक २३ एवप्रल,
२०१८ रोजी वा ्या सम
ु ारास घडली, हे ही खरे आहे काय,

(३) तसेच, लर्रर येथील माींडवगण फरा्ा गावामिील घाडगेतळई येथे

िरददवसा घरातन
ू सम
ु ारे रुपये ४ लाखाींची चोरी केल्याची घ्ना ददनाींक १०
एवप्रल,२०१८ रोजी वा ्या सम
ु ारास घडली, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, पण
ु े र्हरातील व पण
ु े जजल््यातील लर्रर तालक्
ु यामध्ये
चोरीच्या/दरोड्याच्या अनेक घ्ना घडुनही अदयापही कुठल्याही चोरीचा र्ोि
लागला नाही, हे

ही खरे आहे काय,

(५) असल्यास, या सींदिाशत गींिीर दखल घेऊन गन्ु हे गारी रोखण्याकररता
र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) सन २०१६ व २०१७

अखेर पण
ु े र्हर

आयक्
ु तालयाींतगशत झालेल्या घरफोडी, जबरी चोरी व सवश चोरीच्या घ्नाींची

आकडेवारी खालीलप्रमाणे आहे . ्यावरुन सन २०१६ पेक्षा सन २०१७ मध्ये
दाखल झालेल्या गन्
ु हयाींत घ् झाल्याचे ददसन
ू येत.े
अ.क्र.

लर्र्शक

१

घरफोडी

सन २०१६

सन २०१७

दाखल

उघड

दाखल

उघड

११३२

५४२

१००४

५३९
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२

जबरी चोरी

४८९

४१८

३९७

३४२

३

सवश चोरी

५५२१

१७४५

५४६६

१७४९

डेक्कन पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत दद. १८.१२.२०१७ रोजी चार सदननका

बींद असताींना अज्ञात चोर्याने घरफोडी करण्याचा प्रय्न केल्याचा गन्
ु हा
ग.ु र.क्र. २९९/२०१७ िादवव कलम ४५७, ३८०, ५११ प्रमाणे दाखल करण्यात
आला आहे .सदर गन्
ु हा तपासािीन आहे .

ददनाींक ३० जानेवारी, २०१८ रोजी एकाच ददवर्ी

७ घरफोडीचे गन्
ु हे

ववश्रामबाग पोलीस ठाणे (ग.ु र.क्र. २७/२०१८, ग.ु र.क्र. २६/२०१८), बबबवेवाडी
पोलीस ठाणे (ग.ु र.क्र. ३२/२०१८), कोंढवा पोलीस ठाणे (ग.ु र.क्र. ५९/२०१८),
द्तवाडी पोलीस ठाणे (ग.ु र.क्र. ४७/२०१८), वारजे माळीवाडी पोलीस ठाणे
(ग.ु र.क्र. ४९/२०१८, ग.ु र.क्र. ५०/२०१८) च्या हद्दीत घडले आहे त.
(२) होय हे खरे आहे .

सदर प्रकरणी प्राप्त तक्रारीनस
ु ार लर्रुर पोलीस ठाणे येथे ग.ु र.क्र.

३२०/२०१८, िादीं वव कलम ४५७, ३८० अन्वये गन्
ु हा दाखल करण्यात आला
आहे . सदरचा गन्
ु हा तपासावर आहे .

(३) सदर प्रकरणी लर्रुर पोलीस ठाणे येथे ग.ु र.क्र. २८७/२०१८, िादीं वव कलम
३९२, ३४ अन्वये गन्ु हा दाखल करण्यात आला. तथावप सदर गन्
ु हयातील
कफयाशदीने ददलेली तक्रार ही बनाव

करुन खो्ी ददली असल्याचे तपासात

ननषपन्न झाल्याने सदरचा गन्
ु हा ‘ब’ वगाशत समरी मींजूर होणेकामी मा.
न्यायालयात सादर केला आहे .
(४)

सन २०१८ मे अखेर दाखल झालेले गन्ु हे व ्यापैकी उघड झालेल्या

गन्
ु हयाींचा तक्ता खालीलप्रमाणे.
दरोडा

चोरी

दाखल उघड दाखल उघड
पण
ु े र्हर

२८

२६

२२२७

६०७

पण
ु े ग्रामीण

२८

२७

२२३२

२५७

लर्रुर तालक
ु ा

१

१

३०३

४२
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(५) गन्
ु हे गारीवर ननयींत्रण ठे वण्याबाबत तसेच गन्
ु हयाींना प्रनतबींि करण्याबाबत

पोलीस महासींचालक कायाशलयाने ददनाींक १७.१२.२०१५ च्या पररपत्रकान्वये सवश
पोलीस आयक्
ु त / जजल्हा पोलीस अधिक्षक याींना सववस्ततर सच
ू ना ददल्या
आहे त.

मालम्तेच्या

गन्
ु हयाींना

आळा

घालणेसाठी

उघडकीस

आलेल्या

गन्
ु हयाींतील आरोपीींवर वेळीच प्रनतबींिा्मक कारवाई करण्यात येत.े पोलीस

स्त्े र्न हद्दीमध्ये वेळोवेळी नाकाबींदी केली जाते तसेच रात्रगस्तत नेमण
ू सराईत
गन्
ु हे गाराींची व वाहनाींची तपासणी केली जाते. रात्रगस्तती करीता ग्रामसरु क्षा
दल, स्तथाननक नागररक याींना रात्रगस्तत कफरणेकामी प्रो्सादहत करण्यात येत.े

चोरीच्या गन्
ु हयासींदिाशत िोक्याची सच
ू ना दे णारी इलेक्ट्रीक यींत्र बसववणे,

मख्
ु य दरवाजा बाहे र ग्रीलचा दरवाजा बसववणे, सोसाय्याींमध्ये वॉचमन

नेमणे, अनोळखी व्यक्तीींबाबतची मादहती पोलीसाींना दे णे अर्ा ववववि बाबीींची

मादहती नागररकाींना दे वन
ू ्याींना सतकश राहणेबाबत सच
ू ना दे ण्यात आलेल्या
आहे त.

(६) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

राज्यात रस्तत्याांिरील अपघाताांच्या प्रमाणात िाढ झाल्याबाबत
(१३)

*

११६८९८

श्री.अतल
ु भातखळिर (िाांददिली पि
ू )ा , श्री.पाांडुरां ग बरोरा

(शहापरू ), श्री.हनम
ां डोळस (माळलशरस), श्री.हसन मश्र
ु त
ु ीफ (िागल), श्री.राहुल
जगताप (श्रीगोंदा), श्री.सांजय िदम (दापोली), श्रीमती ददवपिा चव्हाण
(बागलाण),

श्री.सांग्राम

थोपटे

(भोर),

श्री.विजय

िडेट्टीिार

(ब्रम्हपरू ी),

अॅड.यशोमती ठािूर (नतिसा), श्री.अलमन पटे ल (मब
ुां ादे िी), श्री.प्रशाांत ठािूर
(पनिेल), श्री.समीर िुणािार (दहांगणघाट), अॅड.आलशष शेलार (िाांद्रे पजश्चम),

श्रीमती मननषा चौधरी (ददहसर), श्री.अलमत साटम (अांधेरी पजश्चम), श्री.सरु े श
लाड (िजात), श्री.राणाजगजीतलसांह पाटील (उस्तमानाबाद), श्री.जयांत पाटील
(इस्तलामपरू ), श्री.योगेश दटळे िर (हडपसर) :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील
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(१) महाराषट्र राज्य दे र्ात अपघाती म्ृ यब
ु ाबत नतस-या क्रमाींकावर असन
ु गत
वर्ाशत झालेल्या ३६ हजार रस्तते अपघाताींमध्ये म्ृ यम
ु ख
ु ी पडणा-याींची सींख्या
ही सम
ु ारे १२,२६४ इतकी आहे

तर माहे जानेवारी ते माचश, २०१८ या तीन

मदहन्याच्या कालाविीत राज्यात एकूण ९,२४३ अपघात झाले असन
ू ्यात

३,३६१ व्यक्तीींचा म्ृ यु झाला तसेच र्हरी िागात अपघाताींचे प्रमाण ४०
्क्के व

अपघाती म्ृ यच
ु े प्रमाण २९ ्क्के हे च ग्रामीण िागात

प्रमाण ६०

्क्के व अपघाती म्ृ यच
ु े प्रमाण ७१ ्क्के आहे, हे ही खरे आहे काय,

(२) असल्यास, रायगड जजल््यातील मब
ुीं इश - पण
ु े महामागश, मब
ुीं इश-गोवा

राषट्रीय महामागश व राषट्रीय महामागश क्रमाींक १६६ वर गत पाच वर्ाशत

झालेल्या अपघातात १५८९ जणाींचा मॄ्यू तसेच ४९८ जबर जखमी, १७४३

ककरकोळ जखमी झाले तसेच पण
ु े र्हरात तीन वर्ांत सम
ु ारे १३३१ जणाींना
जीव गमवावा लागल्याचे माहे मे, २०१८ मध्ये वा ्या दरम्यान

ननदर्शनास

आले असन
श ापणामळ
ू पोलीसाींच्या दल
ु क्ष
ु े च ननयमाींचे उल्लींघन होत असल्याने
अपघाताींचे प्रमाण वाढत आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास,
ननकर्

ननजश्चत

अपघातग्रस्तत दठकाणे ननश्चीत करण्यासाठी केंद्र र्ासनाने जे
करुन

ददले

आहे त

्यानस
ु ार

राज्यात

१३२४

दठकाणे

अपघातग्रस्तत आहे त, या अपघातग्रस्तत दठकाणी योग्य ती उपाययोजना
करण्याबाबत तसेच रस्तते, महामागश, ग्रामीण व र्हरी िागातील अपघात
रोखण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) राज्यात सन २०१७ मध्ये ३५,८५३ अपघात घडले
असन
ू ्यात १२,२६४ जणाींचा म्ृ यु तर २०,४६५ जण गींिीर जखमी झाले
आहे त.

माहे जानेवारी ते माचश, २०१८ या तीन मदहन्याींच्या कालाविीत राज्यात

एकूण ९,२४३ अपघात झाले असन
ू ्यात ३,३६१ व्यक्तीींचा म्ृ यु झाला आहे .

माहे जानेवारी ते माचश, २०१८ या कालाविीमिील र्हरी िागातील

अपघाताींचे प्रमाण २७ ्क्के

असन
ू म्ृ यच
ु े प्रमाण १७ ्क्के आहे तर

ग्रामीण िागातील अपघाताींचे प्रमाण ७३ ्क्के असन
ू म्ृ यच
ु े प्रमाण ८३ ्क्के
आहे .
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NCRB (National Crime Record Bureau) च्या अहवालावरुन

दे र्िरात अपघाताींच्या घ्नाींमध्ये महाराषट्र
क्रमाींकावर असल्याचे ददसन
ू येत.े

सन २०१५ मध्ये नतसऱया

(२) रायगड जजल््यातील मब
ुीं इश - पण
ु े महामागश, मब
ुीं इश-गोवा राषट्रीय महामागश
व राषट्रीय महामागश क्रमाींक १६६ वर सन २०१४ पासन
ू माहे मे, २०१८
पयंतच्या कालाविीत झालेल्या अपघातात ९३८ जणाींचा मॄ्यू झाला असन
ू
२,३२२ जबर जखमी तर ९३२ जण ककरकोळ जखमी झाल्याचे ननदर्शनास
आले आहे .

सदर

अपघात

हे

पोलीसाींच्या

दल
श पणामळ
ु क्ष
ु े

झाले

नसन
ू

वाहन

चालकाींनी ननषकाळजीपणे, रस्त्याच्या ददस्या पररजस्तथतीकडे दल
श
करुन,
ु क्ष

िोकादायकरर्या ओव्हर्े क व अववचाराने, हयगयीने वाहन चालववल्यामळ
ु े
झालेले आहे त.

(३) अपघातग्रस्तत दठकाणे ननश्चीत करण्यासाठी केंद्र र्ासनाने जे ननकर्

ननजश्चत करुन ददले आहे त ्यानस
ु ार राज्यात १,३२४ अपघातग्रस्तत दठकाणे
आहे त.

राज्यातील अपघाताींचे प्रमाण कमी करण्याकरीता रस्तते अपघाताींवर

उपाययोजना करण्यासाठी पररवहन वविागाने ददनाींक १४.१०.२०१५ अन्वये

महाराषट्र राज्य रस्तते सरु क्षा िोरण जारी केलेले आहे . सदर िोरणामध्ये रस्तते
अपघातातील ववववि मद
ीं ीत वविागाींनी करावयाच्या उपाययोजना /
ु याींवर सींबि
ननदे र्

नमद
ू

आहे त.

तसेच

रस्तते

सरु क्षा

िोरणाची

अींमलबजावणी

करण्याकरीता मा.मींत्री (पररवहन) याींचे अध्यक्षतेखाली पररवहन वविागामाफशत
ददनाींक १३.०५.२०१५

च्या अधिसच
ू नेन्वये राज्य रस्तते सरु क्षा सलमतीचे

पन
ु गशठन करण्याींत आले आहे .

महामागश पोलीसाींतफे मो्ार वाहन चालकाींचे

वाहन चालववण्याबाबत प्रबोिन करण्याींत येत.े तसेच अर्ासकीय सींस्तथा,
राषट्रीय राजमागश प्राधिकरण, पररवहन वविाग याींचम
े ाफशत वाहतक
ू ननयमाींचे

पालन करण्याबाबत प्रबोिन केले जात आहे . दरवर्ी रस्तता सरु क्षा अलियान
राबववण्यात
स्तपीडब्रेकर

येत.े

महामागाशवर

लावण्याींत

आलेले

अपघाताच्या
असन
ू

पाींढरे

दठकाणी
प््े

रस्त्याच्या

मारण्यात

दत
ु फाश

आलेले

आहे त. तसेच आवश्यक ते सच
ू ना फलक लावण्याींत आलेले आहे त. तसेच

वाहतक
ू ननयमाींचे उल्लींघन करणाऱया कसरू दार वाहनचालकाींवर मो्ार वाहन
कायदयान्वये कारवाई करण्यात येत.े
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(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

उल्हासनगर (जज.ठाणे) महानगरपाललिेतील िर
विभागात झालेला गैरव्यिहार
(१४)

*

१२३६२७

श्रीमती ज्योती िलानी (उल्हासनगर) :

सन्माननीय

मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) उल्हासनगर (जज.ठाणे) येथील महानगरपाललकेच्या कर वविागातील

अधिकारी, कमशचारी याींनी सींगनमताने कर ननजश्चतीमध्ये लाखो रुपयाींचा
गैरव्यवहार केल्याच्या घ्ना वारीं वार घडत असन
ू त्कालीन कर ननिाशरक,

कर ननरीक्षक याींनी रुपये ७० लाख १४ हजाराचा कर केवळ रुपये ११ लाख
केला असन
ू कर ननरीक्षक याींनी सदर कर कमी केल्याचे लेखी मान्य केले

असल्याचे माहे ऑगस्त्, २०१७ मध्ये वा ्या दरम्यान ननदर्शनास आले आहे ,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, एकूण १५ कर चोरीींची प्रकरणे ननदर्शनास आल्यानींतर
आयक्
ु त, उल्हासनगर महानगरपाललका याींनी चौकर्ी आदे र् ददलेले आहे त, हे
ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, स्तथाननक प्रर्ासनाला उ्पन्नाचा मख्
ु य स्तत्रोत मालम्ता कर
असन
ू

मात्र

काही

प्रकरणामध्ये

नाममात्र

कर

लावलेले

आहे त,

काही

मालम्ताींची नोंदच दप्तरी दाखल नाही ्यामळ
ु े मालम्ताींची पन
ु पशडताळणी
करण्याची मागणी स्तथाननक लोकप्रनतननिी याींनी ददनाींक ८ डडसेंबर, २०१७ व
२३ माचश, २०१८ रोजीच्या पत्रान्वये करनही ्यावर कोणताही ननणशय घेण्यात
आला नाही, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, र्ासनाने याबाबत कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत
आहे,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) “७० लाखाींचा मालम्ता कर आणला १० लाखाींवर”
अर्ा आर्याची व्ृ त प्रलसध्द झाले होते ही वस्ततजु स्तथती आहे .
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उल्हासनगर महानगरपाललका क्षेत्रातील २ मालम्ताींवर वाढीव क्षेत्र व

आर.सी.सी. बाींिकाम ननदर्शनास आल्याने ्याबाबत सींबधीं ित लमळकतिारकास
ददनाींक २०.०६.२०१७ रोजी महानगरपाललकेमाफशत नो्ीस बजावण्यात आली
होती.

सदर नो्ीर्ीवर लमळकतिारकाने आक्षेप घेतल्याने त्कालीन आयक्
ु त

याींचेकडे

सन
ु ावणी

घेऊन

लमळकतिारकाने

सादर

केलेल्या

अनर्
ीं ाने ददनाींक १६.०९.२०१७ रोजी आदे र् पाररत करण्यात आले.
ु ग

परु ाव्याींच्या

यानस
ु ार सदर बाींिकाम सन २००८ पव
ू ीचे असल्याने अवैि बाींिकाम

र्ास्तती इ. बाबी लागू न करता रु. ११ लाख इतक्या रकमेची कर आकारणी

करण्यात आली असन
सदर रक्कमेचा िरणा लमळकतिारकाने ददनाींक
ू
१८.०९.२०१७ रोजी िरणा केला आहे .

(२) कर ननिाशरण करताना कमी आकारणी केली असल्याची र्ींका असलेल्या
लमळकतीींचा

तपलर्ल

सादर

करण्याचे

आदे र्

आयक्
ु त,

उल्हासनगर

महानगरपाललका याींनी ददनाींक १४.०६.२०१७ रोजी सींबधीं ित कर ननरीक्षकास
ददले होते. ्यानस
ु ार १६ लमळकतीची पन
ु :पडताळणी केली असता ्यापैकी ५
लमळकतीींवर पव
ू ीच्या रुपये ८,०६,५८१ /- इतक्या कर आकारणी ऐवजी रुपये

२,७०,८७,५३१ /- इतकी सि
ु ारीत कर आकारणी करण्यात आली आहे . उवशररत
११ लमळकतीमध्ये काही बदल झाल्याचे ददसन
ू आले नाही.
(३),

(४)

व

लोकप्रनतननिीींनी

(५)

मालम्ताींची

पत्रव्यवहार

पन
ु :पडताळणी
केला

महानगरपाललकेमाफशत कळववण्यात आले आहे .
सींर्यास्तपद

मालम्ताींची

पडताळणी

करणेबाबत

असल्याचे

करुन

सि
ु ारीत

स्तथाननक

उल्हासनगर
करननिाशरण

करण्याची कायशवाही उल्हासनगर महानगरपाललकेमाफशत करण्यात आली असन
ू
सदर सि
ु ारणेमळ
ु े महानगरपाललकेच्या उ्पन्नात वाढ झाली आहे .

सदर प्रकरणाची सखोल चौकर्ी करुन सींबधीं िताींवर काय कारवाई

करण्यात आली याबाबतचा अहवाल ३ मदहन्यात र्ासनास सादर करण्याच्या
सच
ू ना उल्हासनगर महानगरपाललकेस दे ण्यात आल्या आहे त.
-----------------
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िल्याण, उल्हासनगर, बदलापूर, अांबरनाथ येथील पायाभूत सुविधा
प्रिल्पासाठी नेमलेल्या सल्लागाराच्या ननयुक्तीिरील
खचा िाया गेल्याबाबत

(१५)

*

११९६४२

श्री.हनुमत
ां डोळस (माळलशरस), अॅड.आलशष शेलार (िाांद्रे

पजश्चम), अॅड.पराग अळिणी (विलेपाले), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), िॅप्टन
आर.तलमल सेल्िन (सायन-िोळीिाडा), श्री.शामराि ऊफा बाळासाहे ब पाटील
(िराड उत्तर), श्री.सनु नल राऊत (विक्रोळी) :

सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मब
ुीं ई महानगर प्रदे र् ववकास प्राधिकरणाने (एमएमआरडीए) कल्याण,
उल्हासनगर,

बदलापरू ,

अींबरनाथ

येथील

पायाित
ू

सवु विा

प्रकल्पासाठी

नेमलेल्या सल्लागारावर र्ल्
ु कापो्ी रुपये ४ को्ी १५ लाखाींचा खचश वाया
गेल्याचे ननषकर्श िारताचे ननयींत्रक व महालेखापररक्षक याींनी (कॅग) आपल्या
अहवालात काढला आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त सल्लागाराची ननयक्
ु ती कोण्या प्रकल्पाच्या कामासाठी
करण्यात आली होती तसेच सल्लागाराच्या ननयक्
ु तीसाठी कोण्या अ्ी व
र्थी ननजश्चत करण्यात आल्या हो्या,
(३)

असल्यास,

उक्त

प्रकल्पाच्या

कामास

वविागाची सींमती घेण्यात आली होती काय,

एमएमआरडीएच्या

ननयोजन

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

(२), (३) व (४) ववस्ततारीत पायाित
ू सवु विा

प्रकल्प अींतगशत कल्याण र्हर वळण रस्तता बाींिणे, राज्यमागश ४० वरील

लर्रगाव फा्ा ते राषट्रीय महामागश क्र. ३ पडघा ते द््वाळा राषट्रीय महामागश
क्र. २२२ ते कल्याण कजशत राज्यमागश ३५ वरील बदलापरू पयंत चौपदरी
रस्त्याचे बाींिकाम व िस
ीं ादन करणे, ्क्का कॉलनी - पळस्तपे फा्ा आणण
ू प
कळीं बोली ते खाींदा कॉलनी, खोपोली र्हर वळण रस्तता, रे वस कारीं जा
रस्त्यावर रे वस खाडीवर पल
ु ाचे बाींिकाम, लिवींडी वळण रस्त्याचे बाींिकाम,
नेरळ

ते

दस्ततरु ी

सर्
ु ोलिकरण

करणे

रस्त्याची
अर्ा

सि
ु ारणा,

कामाींकरीता

दस्ततरु ी

माथेरान

ननववदापव
ू श

कामे

या

व

पथमागाशचे
िस
ीं ादन
ू प
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करण्याबाबत प्रकल्प व्यवस्तथापन करण्यासाठी मब
ुीं ई महानगर प्रदे र् ववकास

प्राधिकरणाच्या कायशकारी सलमतीने दद. २८ जानेवारी २०१३ रोजीच्या २३७ व्या
बैठकीत सल्लागार ननयक्
ु तीस मींजूरी ददली होती. तसेच, प्राधिकरणाच्या
ददनाींक २७.०६.२०१४ च्या १३४ व्या बैठकीमध्ये उक्त प्रकल्पाच्या बाींिकामास
मींजुरी दे ण्यात आली आहे .
दद.१३.०४.२०१८

प्राधिकरणाने
अनर्
ीं ाने
ु ग

रोजीच्या

मा.प्रिान

सल्लागाराच्या

पत्रान्वये

महालेखाकार
र्ल्
ु कापो्ी

मब
ुीं ई

याींना
रु.

महानगर

सादर

४.१५

प्रदे र्

केलेल्या

को्ी

ववकास

खल
ु ार्ाच्या

वाया

गेल्याच्या

ननषकर्ाशबाबतचा मद्द
ु ा ननरीक्षण अहवालातन
ू लोकलेखा सलमतीपढ
ु ील चचेच्या
अधिन राहून मा.प्रिान महालेखाकार याींनी ननकाली काढलेला आहे .
-----------------

रामदास पेठ (जज.अिोला) येथील फायनानस िांपनीच्या व्यिस्तथापिाने
बचत गटाांना दे य असलेली रक्िम िाटप न िेल्याबाबत
(१६)

*

१२१४७२

श्री.गोिधान शमाा (अिोला पजश्चम) :

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

रामदास

पेठ

(जज.अकोला)

पोलीस

ठाण्याच्या

सन्माननीय

हद्दीतील

फायनान्स

कींपनीला बचत ग्ाींना अथशसहाय्य परु ववण्याचे काम दे ण्यात आले होते, परीं तु
या कींपनीच्या व्यवस्तथापकाने ५८ बचत ग्ाींना दे य असलेली सम
ु ारे रुयये ११
लाख ५८ हजार ऐवढी रक्कम वा्प केली नाही, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी सदर पोलीस ठाण्यात गन्
ु हा नोंद करण्यात
आला आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणाची चौकर्ी पण
ू श झाली आहे काय, ्यात काय
आढळून आले व तदनस
ु ार दोर्ीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत
आहे,

(४) तसेच, सदर बचत ग्ाींना दे य असलेली रक्कम दे ण्याबाबत र्ासनाने
कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१), (२), (३) व (४) कफनो फायनान्स कींपनी लल. ही

मदहला बचत ग्ाींना आरबीआय च्या ननयमानस
ु ार कजशपरु वठा करीत होते.

परीं तू त्कालीन र्ाखाधिकारी याने ५८ बचत ग्ातील खातेिारकाींना एकूण
रक्कम रुपये ११,१८,७७९/- वा्प केली नाही. सदर प्रकरणी एररया मॅनेजर,

कफनो फायनान्स कींपनी ललमी्े ड, अकोला याींनी ददलेल्या कफयाशदीनस
ु ार
त्कालीन र्ाखाधिकाऱयाववरद्ध पोलीस स्त्े र्न, रामदास पेठ अकोला येथे

अप.क्र. १५८/२०१८ िादीं वव कलम ४२०, ४०६, ४०९, ३८१ अन्वये गन्
ु हा दाखल
करण्यात आला असन
ू गन्ु हा तपासावर आहे .
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

मुांबईतील जलिादहनयाच्या लगतच्या झोपडीधाांरिाांच्या पूनिासनाबाबत
*

(१७)

१२०९३०

श्री.विनायिराि

श्री.ओमप्रिाश

जाधि-पाटील

ऊफा

(अहमदपरू ),

बच्चू

श्री.अलमन

िडू

(अचलपरू ),

पटे ल

(मब
ुां ादे िी),

श्री.राधािृष्ट्ण विखे-पाटील (लशडी), श्री.पथ्
ृ िीराज चव्हाण (िराड दषिण),

श्री.विजय िडेट्टीिार (ब्रम्हपरू ी), श्री.िालीदास िोळां बिर (िडाळा), श्री.अस्तलम
शेख

(मालाड

पजश्चम),

प्रा.िषाा

गायििाड

(धारािी),

श्री.नसीम

खान

(चाांददिली), श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरु ी),
श्रीमती

ननमाला

गावित

(इगतपरू ी),

श्री.अब्दल
ु

सत्तार

(लसल्लोड),

श्री.डी.पी.सािांत (नाांदेड उत्तर), श्री.आलसफ शेख (मालेगाांि मध्य), श्री.अलमत

विलासराि दे शमख
ु (लातरू शहर), श्री.जयिुमार गोरे (माण), िुमारी प्रणणती
लशांदे (सोलापरू शहर मध्य), श्री.सनु नल िेदार (सािनेर), अॅड.यशोमती ठािूर

(नतिसा), प्रा.विरें द्र जगताप (धामणगाि रे ल्िे), श्री.राहुल बोंद्रे (धचखली),
श्री.हषािधान सपिाळ (बल
ु ढाणा), श्री.अलमत झनि (ररसोड), श्री.त्र्यांबिराि
लभसे (लातरू ग्रामीण) :
करतील काय :(१)

मब
ुीं ईतील

सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा

जलवादहन्यालगतच्या

जागाींवर

अनतक्रमण

केलेल्या

पात्र

झोपडीिारकाींचे पन
ु वशसन करताना एस.आर.ए.ने आपल्याच ननयमाचे उल्लींघन
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केल्याचा ठपका कॅगने झोपडपट्टी पन
ु वशसन प्राधिकरणावर ठे वला असल्याचे
ददनाींक ३१ माचश, २०१८ रोजी वा ्या सम
ु ारास ननदर्शनास आले, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, मब
ींु ई र्हर तसेच उपनगराींना पाणीपरु वठा करणा-या तानसा
पाईपलाईनलगत असलेल्या झोपडपट्टीवालसयाींचा प्रश्न अदयापही मागी लागला

नसन
ु या प्रकल्पग्रस्तताींचे माहूल येथील पन
ु वशसनास रदहवार्ाींचा ववरोि असन
ू
मरोळ, ददींडोर्ी येथील िख
ीं ावरही तानसा पाईपलाईनग्रस्तताींचे पन
ू ड
ु वशसन करता
येणार नसल्याने मा.उच्च न्यायालयाने उक्त प्रकरणी नाराजी व्यक्त केली

असल्याचे ददनाींक १८ एवप्रल, २०१८ रोजी वा ्या सम
ु ारास ननदर्शनास आले
आहे, हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास,

या

जागाींवर

अनतक्रमण

करन

वसलेल्या

८५४२

प्रकल्पग्रस्तताींच्या पन
ु वशसनाचे उदद्दष् नायायालयाच्या ननदे र्ानींतरही साध्य
झाले नाही, हे ही खरे आहे काय,
(४)

असल्यास,

पाईपलाईनलगतचे

अनतक्रमण

िोकादायक

असन
ू

हे

अनतक्रमण ह्ववण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत
आहे,

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

दे िेंद्र

फडणिीस

:

(१)

केंद्र

र्ासनाच्या

सींस्तथाींनी

नोंदववलेल्या

सरु क्षाववर्यक बाबीींकडे दल
श
करुन झोपडपट्टी पन
ु क्ष
ु वशसन प्राधिकरण याींनी
अनतक्रमण िारकाींना चुकीच्या पद्धतीने पन
ु वशसन करण्याची योजना राबवन
ू

खाजगी ववकासकास अनधु चतप्रकारे मदत केल्याबाबत कॅग ने आक्षेप घेतला
आहे .

(२), (३), (४) व (५) तानसा पाईपलाईन पररसरातील एकूण १६,५८८
झोपड्याींपक
ै ी ११,६९६ झोपड्याींचे ननषकासन करण्यात आले आहे . पात्र ९,२३१
प्रकल्पग्रस्तताींपक
ै ी ७,२४९ प्रकल्पग्रस्तताींचे पन
ु वशसन झाले असन
ू १,९८२ पात्र
प्रकल्पग्रस्तताींचे पन
ु वशसन करण्याचे काम प्रगतीपथावर आहे .

माहुल येथील एव्हरस्तमाईल प्रकल्पातील प्रकल्पग्रस्तताींच्या पन
ु वशसनाबाबतचे
प्रकरण न्यायप्रववषठ आहे .

27
सदर प्रकरणी मा.उच्च न्यायालयाने ददलेल्या आदे र्ानस
ु ार र्ासनामाफशत

खालीलप्रमाणे कायशवाही करण्यात येत आहे :-

• माहुल येथील प्रकल्पाला िे् दे ऊन तेथील सोयीसवु विाींचा आढावा घेऊन,
्याबाबतची ननरीक्षणे नोंदवन
ू आवश्यक ्या उपाययोजना सच
ु ववण्यासाठी
सधचवस्ततरीय सलमतीची स्तथापना करण्यात आली आहे .

• तसेच, याबाबत र्ासनास लर्फारस करणे व ्यासाठी कालबध्द कृती

आराखडा तयार करण्यासाठी कृती आराखडा सलमतीची स्तथापना करण्यात
आली आहे .

• प्रकल्पग्रस्तताींच्या पन
ीं ाने त्रयस्तथ सींस्तथेमाफशत सवशसमावेर्क
ु वशसनाच्या अनर्
ु ग
अहवाल तयार करण्याकररता इींडडयन इजन्स्त््य्
ू ऑफ ्े क्नॉलॉजी बॉम्बे,
पवई या सींस्तथेची ननयक्
ु ती करण्यात आली आहे .
-----------------

मुांबईतील सन २००० ते २०११ पयंतच्या पुरािे असलेल्या
झोपडपट्टीधारिाांना हक्िाचे पक्िे घर दे ण्याबाबत

(१८)

*

१२३८१९

श्री.रमेश लटिे (अांधेरी पि
ू )ा :

सन्माननीय गह
ृ ननमााण

मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मब
ींु ईतील सन २०११ पयंतच्या अपात्र असलेल्या झोपडपट्टीिारकाींना

हक्काचे पक्के घर दे ण्याबाबत र्ासनाने माहे डडसेंबर, २०१७ मध्ये वा ्या
दरम्यान ननणशय घेतला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सन २०११ पयंतच्या झोपडपट्टीिारकाींना कोणती कायशपध्दती

अवलींबबण्यात येऊन र्हरात कोण्या दठकाणी घरे उपलब्ि करन दे णार
आहे त याबाबतचे स्तपष् िोरण अदयाप र्ासनाने घोवर्त केले नाही, हे ही खरे
आहे काय,

(३) असल्यास, मब
ुीं ई र्हरातील लमठी नदी, तानसा जलवादहनी येथील

प्रकल्पग्रस्तत व महानगरपाललकेच्यावतीने ववववि रस्तता रुीं दीकरणात सन २०००

नींतरचे परु ावे असलेले झोपड्पट्टीिारक हे अपात्र झाले असन
ू ्याींचे ननषकासन
करण्यात आले आहे , हे ही खरे आहे काय,
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(४) असल्यास, सदर सन २००० ते २०११ पयंतचे परु ावे असलेले प्रकल्पबाधित
झोपडपट्टीिारकाींना र्ासनाच्या िोरणाप्रमाणे हक्काचे पक्के घर दे ण्याकरीता
र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा कररत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. प्रिाश महे ता : (१) व (२) महाराषट्र झोपडपट्टी क्षेत्र (स.ु नन.व प.ु )
अधिननयम १९७१ मध्ये सि
ु ारणा करणारे वविेयक

दहवाळी अधिवेर्न २०१७

मध्ये पाररत करण्यात आले. ्याअनर्
ीं ाने मा.राषट्रपती महोदयाींच्या मान्यतेने
ु ग

सदर अधिननयमान्वये सि
ु ारणा करण्यासींबिीची अधिसच
ू ना दद. २६.०४.२०१८
रोजी प्रलसध्द करण्यात आली आहे . सदर अधिननयमातील तरतद
ू ीनस
ु ार

दद. ०१.०१.२०११ अथवा ्यापव
ू ी पासन
ू ची झोपडी सर्ल्
ु क पन
ु वशसन योग्य
असल्याचे ठरववण्याबाबत तसेच ्यात प्र्यक्ष राहणाऱया झोपडीवासीयाींचा

ननवारा ननजश्चत करण्याबाबत अ्ी व र्ती नमद
ू करणारा र्ासन ननणशय
दद. १६.०५.२०१८ रोजी प्रलसध्द करण्यात आला आहे . सदर अधिननयमामिील
सि
ु ारणा

व

र्ासन

ननणशयाच्या

अनर्
ीं ाने
ु ग

सन

२०११

पयंतच्या

झोपडीिारकाींना सर्ल्
ु क पन
ु वशसनाची कायशपध्दती ननजश्चत करण्याचे काम
र्ासन स्ततरावर सरु
ु आहे .
(३)

मे,

२०१८

पयंत

मब
ींु ई

र्हरातील

तानसा

जलवादहनी

आणण

महापाललकेच्या वतीने ववववि रस्तता रुीं दीकरणात बाधित होणाऱया दद.१.१.२०००
पव
ू ीपासन
ू राहत असलेल्या झोपडीिारकाींना दद.१६.५.२०१५ रोजीच्या र्ासन

ननणशयानस
ु ार ववदहत केलेल्या कागदोपत्री परु ाव्यानस
ु ार पात्रता ननजश्चत करुन

पात्र झोपडीिारकाींचे पन
ु वशसन करण्यात आले आहे . सदरबाबत सन २०००

नींतरचे परु ावे असलेल्याींना अपात्र ठरववले आहे . दद.१६.०५.२०१८ च्या र्ासन
ननणशयाचे पालन, या पढ
ु ील कायशवाही करताना केले जाईल असा बह
ुीं ई
ृ न्मब
महानगरपाललकेचा अहवाल आहे .
(४)

महाराषट्र

अधिननयमामिील

झोपडपट्टी

क्षेत्र

(स.ु नन.व

प.ु )

अधिननयम

१९७१

सि
ीं ाने सन २०११
ु ारणा व र्ासन ननणशयाच्या अनर्
ु ग

पयंतच्या झोपडीिारकाींना सर्ल्
ु क पन
ु वशसनाची कायशपध्दती ननजश्चत करण्याचे
काम र्ासन स्ततरावर सरु
ु आहे .
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.

-----------------
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धचपळूण (जज.रत्नाधगरी) शहर ि पररसरात झालेल्या
३४ घडफोडयाांच्या तपासाबाबत

(१९)

*

११७२३०

श्री.भास्तिर जाधि (गह
ु ागर) :

सन्माननीय मख्
ु यमां्ी

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) धचपळूण (जज.र्नाधगरी) र्हर व पररसरात एकाच आठवड्यात ३४

दठकाणी घरफोड्या होवन
ू लाखो रुपयाींचा ऐवज चोरट्याींनी पळववल्याच्या
घ्ना माहे मे, २०१८ च्या पदहल्या व दस
ु ऱया आठवड्यात घडल्या असल्याचे
ननदर्शनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर घरफोड्याींतील गन्
ु हे गाराींवर कोणती कारवाई करण्यात
आली वा येत आहे तसेच तपासाची सदयजस्तथती काय आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) धचपळूण (जज.र्नाधगरी) र्हर व पररसरात माहे मे
च्या पदहल्या व दस
ु ऱया सप्ताहात एकूण ३० दठकाणी घरफोड्या होऊन
्यामध्ये ३,३०,१७६/- रपये ककमतीचा मद्द
ु ेमाल चोरीस गेला आहे .

(२) सदर प्रकरणी धचपळूण पोलीस ठाणे येथे खालललप्रमाणे एकूण ३ गन्
ु हे
दाखल करण्यात आले आहेत.
(अ) अज्ञात

आरोपीववरोिात ग.ु र.नीं. ८६/२०१८ िादीं वव कलम ४५४, ४५७,

३८०, ५११ अन्वये गन्
ु हा दाखल.

(ब) अज्ञात आरोपीववरोिात ग.ु र.नीं. ९१/२०१८ िादीं वव कलम ४५४, ४५७, ३८०,
५११ अन्वये गन्
ु हा दाखल.

(क) अज्ञात आरोपीववरोिात ग.ु र.नीं. ९३/२०१८ िादीं वव कलम ४५४, ४५७,
३८०,५११ अन्वये गन्
ु हा दाखल.

वरील सवश गन्
ु हे तपासावर आहे .

(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

-----------------
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अहमदनगर महानगरपाललिा येथील उद्यान विभागािडून प्रशासकिय
मानयता न घेता तयार िरण्यात आलेल्या दे यिाांबाबत

(२०)

*

११७५६०

श्री.विजय औटी (पारनेर) :

सन्माननीय मख्
ु यमां्ी

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

अहमदनगर

महानगरपाललका

येथील

उदयान

वविागाकडून

सादर

करण्यात आलेल्या रुपये ४७.५० लाखाींच्या ककरकोळ दे यकाींसह रुपये ८
लाखाींच्या बक
ु े खरे दीला प्रर्ासकीय मान्यता न घेताच काम करुन दे यके

तयार करण्यात आल्या प्रकरणी उदयान वविाग प्रमख
ु ाींना आयक्
ु ताींनी नो्ीस
बजावल्याचे ददनाींक १२ मे, २०१८ रोजी वा ्या सम
ु ारास ननदर्शनास आले
आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या दे यकाींच्या नस्त्याही महानगरपाललकेतन
ू गहाळ झाल्या
असन
ू ठे केदाराींनी या नस्त्या पळववल्याचे उदयान वविागाकडून साींगण्यात
आले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या प्रकरणाची र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत
काय आढळून आले वा ्यानस
ू ार दोर्ीींववरुध्द कोणती कारवाई केली वा
करण्यात येत आहे ,

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

प्रर्ासकीय मान्यता न घेता सादर केलेल्या दे यकाींच्या सवश फाईल्स

उदयान वविाग प्रमख
ु याींच्याकडे उपलब्ि आहे त.

(३) प्रस्ततत
ु प्रकरणी महानगरपाललकेमाफशत उदयान वविाग प्रमख
ु याींचवे वरुध्द
वविागीय चौकर्ी प्रस्तताववत करण्यात आलेली आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

-----------------
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राज्यातील पोलीस िमाचाऱ्याांना दे ण्यात येणाऱ्या
भत्त्याांमध्ये िाढ िरण्याबाबत
(२१)

*

१२०५५७

पाटील (पेण) :
काय :-

श्री.सभ
ा ील
ु ाष उफा पांडडतशेठ पाटील (अललबाग), श्री.धैयश
सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील

(१) राज्यातील पोलीस लर्पाई, नाईक, हवालदार, साहाय्यक फौजदार इ्यादी
पदावर काम करणा-ऱया पोलीसाींना आहार ि्ता, िुलाई ि्ता, वाहन ि्ता

व अनतकालीन (ओव्हर्ाईम) ि्ता ददला जात असन
ू , अनेक वर्ांपासन
ू या
ि्याींमध्ये वाढ करण्यात आलेली नाही, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, गह
ु ारास
ृ वविागाने ददनाींक ९ माचश, २०१८ रोजी वा ्या सम

काढलेल्या लेखी आदे र्ादवारे पोलीस कमशचाऱयाींना केवळ दरमहा २० रपये
ववर्ेर् कतशव्य ि्ता वेतनामिून दे ण्याचा आदे र् ददला आहे, हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, ८ तासाहून जास्तत काम करन ववर्ेर् कतशव्य ि्ता म्हणन
ू
२० रपये जाहीर केल्याने पोलीसाींवर अन्याय होत आहे, हे ही खरे आहे काय,
(४) असल्यास, र्ासनाने पोलीस कमशचाऱयाींच्या ववर्ेर् कतशव्य ि्यासह इतर
ि््यामध्ये वाढ करण्यासाठी कोणती उपाययोजना केली वा करण्यात येत
आहे,

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

(३) व (४) र्ासन ननणशय,गह
ृ वविाग दद. ०७/११/२०१७ अन्वये पोलीस
उपननरीक्षक / सहायक पोलीस उपननरीक्षक याींना प्रनतमाह

र. १५००/- व

पोलीस हवालदार / पोलीस नाईक / पोलीस लर्पाई याींना प्रनतमाह र. १३५०/

इतका मालसक वेतनातन
ु अनतकालीक ि्ता (आहार ि्ता) दे ण्याचा ननणशय
र्ासनाने घेतला आहे . इतर ि्यामध्ये वाढ करण्याचा प्रस्तताव वेतन
पन
ु रश चना सलमतीकडे सादर केला आहे .
(५) पश्न उद्ावत नाही.

-----------------
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परळ (मुांबई) भागातील रघुिांशी लमलमध्ये अनधधिृत
बाांधिाम िरण्यात आल्याबाबत

(२२)

*

११८८५८

श्री.िालीदास िोळां बिर (िडाळा), श्री.अलमन पटे ल

(मब
ुां ादे िी), श्री.अस्तलम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.विजय िडेट्टीिार (ब्रम्हपरू ी),
श्री.नसीम खान (चाांददिली), अॅड.यशोमती ठािूर (नतिसा) :
मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय

(१) कमला लमल मध्ये लागलेल्या आगीच्या घ्नेनत
ीं र महानगरपाललकेने

केलेल्या पहाणीत परळ िागातील रघव
ीं ी लमलमध्ये गत वर्ाशमध्ये र्ासकीय
ु र्
यींत्रणाींना अींिारात ठे वन
ू सम
ु ारे १५ हजार ९८० चौरस मी. इतक्या क्षेत्रात
अनधिकृत बाींिकाम करण्यात आल्याचे ननदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, धगरण्याच्या जलमनीबाबतच्या ननयमात केलेल्या सि
ु ारणाींचा
आिार घेऊन ही अनधिकृत बाींिकामे करण्यात आली असन
जलमनी
ू
वापराबाबतचा

फेरबदलासाठी

महानगरपाललकेकडून

परवानगीच

घेण्यात

आलेली नाही तसेच मळ
ु मालकाकडून िाडेपट्टयाने घेतलेली ही जागा नींतर

अनेकाींना पो्िाड्याने दे ण्यात आल्याचेही या पहाणीत ननदर्शनास आले आहे ,
हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात
येत आहे,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) “अनधिकृत बाींिकामाींची रघव
ीं ी लमल” अर्ा
ु र्
आर्याची बातमी ददनाींक १९.०५.२०१८ रोजीच्या लोकस्ता या स्तथाननक
व्ृ तपत्रात प्रलसध्द झाली होती.

(२) रघव
ीं ी लमल पररसरातील मोकळया तसेच, लमलच्या मळ
ु र्
ू बाींिकामाींमध्ये
फेरबदल करुन झालेल्या वापरातील बदलाींवर/वाढीव बाींिकामाींवर तसेच
पो्माळयाींवर

बह
ींु ई
ृ न्मब

महानगरपाललकेमाफशत

मब
ींु ई

महानगरपाललका

अधिननयम १८८८ च्या कलम ३५१ व ३५४अ अन्वये कारवाई करण्यात येत
आहे .
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(३)

व

(४)

रघव
ीं ी
ु र्

खालीलप्रमाणे आहे :-

लमलमिील

अनधिकृत

बाींिकामाींबाबतचा

तपर्ील

• मा.र्हर ददवाणी न्यायालयात प्रलींबबत जन्
ु या नो्ीसाींमिील अनधिकृत
बाींिकामाींचे क्षेत्रफळ ७७७०.५० चौ.मी. इतके आहे .
• मा.र्हरी ददवाणी न्यायालयाने खारीज केलेल्या व मा. उच्च न्यायालयात

दाद मागण्याची प्रकक्रया सरु
ु असलेल्या प्रकरणाींमिील अनधिकृत बाींिकामाींचे
क्षेत्रफळ १०,५८९ चौ.मी. इतके आहे .
• एवप्रल, २०१८ पासन
ू सदर लमलमिील ५२ बाींिकामे/आस्तथापने याींना मब
ुीं ई

महानगरपाललका अधिननयम १८८८ च्या कलम ३५१ अन्वये कारणे दाखवा
नो्ीसा बजावण्यात आल्या असन
ू , सदर अनधिकृत बाींिकामाींचे क्षेत्रफळ
६७०४.०२ चौ.मी. इतके आहे.

• सदर ५२ बाींिकामाींपक
ै ी ४० अनधिकृत बाींिकामिारकाींनी कारणे दाखवा
नो्ीर्ीस मा.र्हर ददवाणी न्यायालयात आव्हान ददले असन
ू , उवशररत १२
नो्ीर्ीींबाबत अींनतम आदे र् पाररत करण्याची प्रकक्रया सरु
ु आहे .
रघव
ीं ी
ु र्

लमलमिील

अनधिकृत बाींिकामाींच्या अनर्
ीं ाने मा.र्हर
ु ग
ददवाणी न्यायालय व मा.उच्च न्यायालयात प्रलींबबत असलेल्या प्रकरणाींत
मा.न्यायालयाींच्या आदे र्ानस
ु ार कारवाई करण्यात येणार आहे .

ज्या प्रकरणाींमध्ये मा. न्यायालयाची स्तथधगती नाही अर्ा प्रकरणी

ननयमानस
ु ार कारवाई करुन ्याबाबतचा अहवाल र्ासनास ३ मदहन्यात सादर
करण्याच्या सच
ू ना बह
ुीं ई महानगरपाललकेस दे ण्यात आल्या आहे त.
ृ न्मब
-----------------

बल
ु ढाणा शहरातील प्रभाग क्र. ११ अांतगात सरु
ु असलेली रस्तत्याची
(२३)

*

िामे ननिृष्ट्ट दजााची िरण्यात आल्याबाबत

११९२७१

श्री.हषािधान सपिाळ (बल
ु ढाणा), श्री.राधािृष्ट्ण विखे-

पाटील (लशडी), श्री.अस्तलम शेख (मालाड पजश्चम) :
पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

सन्माननीय मख्
ु यमां्ी

बल
ु ढाणा र्हरातील प्रिाग क्र. ११ अींतगशत सरु
ु असलेले रस्त्याची कामे

अींदाजपत्रकानस
ु ार होत नसन
ू ननकृष् दजाशची असल्याची बाब ददनाींक २०
एवप्रल, २०१८ रोजी वा ्या सम
ु ारास ननदर्शनास आली आहे, हे खरे आहे
काय,
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(२) असल्यास, उपरोक्त रस्त्याची कामे अींदाजपत्रकानस
ू ार व दजेदार करन
ननकृष् कामे रोखणेबाबत स्तथाननक लोकप्रनतननिीींनी ददनाींक २६ एवप्रल, २०१८
रोजी वा ्या सम
ु ारास नगरपररर्द प्रर्ासनाला ददलेले ननवेदन र्ासनास प्राप्त
झाले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत
काय ननषपन्न झाले, ्यानस
ू ार बल
ु ढाणा र्हरात सर
ु असलेल्या रस्त्याींची

कामे दजेदार करणेबाबत र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत
आहे,

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

यासींदिाशत ददनाींक २६ एवप्रल, २०१८ रोजीचे स्तथाननक सन्माननीय

वविानसिा सदस्तय याींचे ननवेदन ददनाींक ८/५/२०१८ रोजी नगरपररर्दे स प्राप्त
झालेले आहे .

(३) • नागरी दललतवस्तती सि
ीं गशत प्रिाग क्र.११ मध्ये रस्त्याींची
ु ार योजनेअत
एकूण ५ कामे प्रगतीपथावर आहे त.
•

ही

कामे

सन्माननीय

अींदाजपत्रकानस
ु ार

लोकप्रनतननिीींची

व

योग्य

तक्रार

्या

असल्याने

दजाशची
या

होत

कामाींचे

नसल्याची
ताींबत्रक

लेखापररक्षण त्रयस्तथ यींत्रणेकडून करुन घेण्याचा ननणशय नगरपररर्दे ने घेतला
आहे .

• या पाचही कामाींचे ताींबत्रक लेखापरीक्षण करण्याचे काम प्राचायश, र्ासकीय
तींत्रननकेतन, वालर्म याींच्याकडे सोपववण्यात आले आहे .

• सदर त्रयस्तथ यींत्रणेकडून ताींबत्रक लेखापरीक्षणाचा अहवाल प्राप्त झाल्यानींतर
आवश्यक ती कायशवाही करण्यात येईल.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

-----------------
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िल्याण डोंबबिली (जज.ठाणे) महानगरपाललिेने बीएसयुपी
योजनेअत
ां गात बाांधलेली घरे प्रिल्पबाधधताांना दे ण्याबाबत

(२४)

*

११९६१४

श्री.सभ
ु ाष

भोईर

(िल्याण

ग्रामीण),

गायििाड (िल्याण पि
ू )ा , श्री.नरें द्र पिार (िल्याण पजश्चम) :
मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.गणपत
सन्माननीय

(१) कल्याण डोंबबवली (जज.ठाणे) महानगरपाललकेने बीएसयप
ीं गशत
ु ी योजनेअत

बाींिलेली घरे प्रकल्पबाधिताींना दे ण्याचा ननणशय ददनाींक २९ माचश, २०१८ रोजी
वा ्या सम
ु ारास घेण्यात आला होता, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर िोरणाला र्ासनाची मान्यता असन
ू याबाबत र्ासन
एका मदहन्यात ननणशय घेणार होते, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर प्रकरणी कोणता ननणशय घेण्यात आला आहे व
अदयापपयंत ककती घरे प्रकल्पग्रस्तताींना दे ण्यात आली आहे त व ककती घरे
अदयापही ररक्त आहे त,

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

दे िेंद्र

फडणिीस

:

(१),

(२),

(३)

व

(४) •

कल्याण-डोंबबवली

महानगरपाललकेतील िोकादायक इमारतीमिील ७२ कु्ुींबाींना केवळ ता्परु ्या
स्तवरपात बी.एस.य.ु पी. च्या घरात राहण्यास परवानगी दे ण्यात आलेली आहे .

• यासींदिाशत िोरण ठरववण्याचे अनर्
ीं ाने गह
ु ग
ृ ननमाशण वविागामाफशत केंद्र
र्ासनाकडून ददनाींक ३.०२.२०१८ च्या पत्रान्वये मागशदर्शन मागववले आहे तसेच

ददनाींक ३०.०६.२०१८ च्या स्तमरणपत्रान्वये गह
ृ ननमाशण वविागामाफशत केंद्र
र्ासनास स्वर कायशवाहीसाठी ववनींती करण्यात आलेली आहे .

• केंद्र र्ासनाचे मागशदर्शन प्राप्त झाल्यानींतर ्यानस
ु ार पढ
ु ील आवश्यक ती
कायशवाही करण्यात येईल.

-----------------
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राज्यातील दललत ि आददिासी समाजातील व्यक्तीांिर झालेल्या जातीय
अत्याचारासांदभाात ॲरॉलसटीचे गुनहे दाखल िरण्याबाबत
(२५)

*

११८४६२

श्री.शामराि ऊफा बाळासाहे ब पाटील (िराड उत्तर),

श्रीमती ददवपिा चव्हाण (बागलाण), श्री.हनम
ां डोळस (माळलशरस), डॉ.सांतोष
ु त

टारफे (िळमनरु ी), श्री.अलमन पटे ल (मब
ांु ादे िी), श्री.अस्तलम शेख (मालाड
पजश्चम), श्रीमती ननमाला गावित (इगतपरू ी), प्रा.िषाा गायििाड (धारािी),
श्री.बसिराज पाटील (औसा) :
खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा

(१) राज्यात अनस
ु धू चत जाती/जमाती अ्याचार प्रनतबींिक कायदयाअींतगशत
सन २०१७ या वर्ाशत अडीच हजार गन्
ु हे दाखल झाले असन
ू , ्यामिील १

हजार ५६ गन्
ु ्याींचा तपास पोलीसाींच्या स्ततरावर प्रलींबबत असल्याबाबतचा

अहवाल पोलीस महासींचालकाींनी गह
ृ वविागाला माहे माचश, २०१८ मध्ये वा
्या दरम्यान सादर केला आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, गेल्या वर्शिरात (२०१७) राज्यातील नऊ पोलीस पररक्षेत्रात
अनस
ु धू चत जाती व जमातीबाबत २०५३ गन्ु हे दाखल झाले असन
ू , ्यातील
सवाशधिक ४६७ गन्
ु हे कोल्हापरू पररक्षेत्रातील असल्याचे सदर अहवालात नमद
ू
करण्यात आले आहे , हे ही

खरे आहे काय,

(३) तसेच, राज्यातील दललत व आददवासी समाजातील व्यक्तीींवर झालेल्या

जातीय अ्याचारासींदिाशत ददनाींक १ एवप्रल, २०१७ ते ३१ मे, २०१८ पयंत

ककती ॲट्रॉलस्ीचे गन्ु हे दाखल करण्याींत आले आहे त, ककती गन्ु ्याींचा तपास
लागला आहे व ककती गन्ु हे प्रलींबबत आहे त,

(४) असल्यास, अनस
ु धू चत जाती व जमातीच्या व्यक्तीींवरील अ्याचार
प्रकरणात दाखल गन्
ु ्याींचा वेगाने तपास होऊन ते न्यायप्रववष् होणे
अपेक्षक्षत असताना सदर गन्
ु हे हे तप
ू रू स्तसर पणे पोलीस स्ततरावर प्रलींबबत
ठे वण्यात येत आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(५) असल्यास, याप्रकरणी र्ासनाने सखोल चौकर्ी केली आहे काय,
चौकर्ीत काय आढळून आले व ्यानस
ु ार अनस
ु धू चत जाती व जमातीवरील
अ्याचाराची प्रकरणे तातडीने तपास करुन न्यायालयात दाखल करण्याच्या
दृष्ीने कोणती कायशवाही केली आहे वा करण्यात येत आहे ,
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे नाही.

राज्यात अनस
ु धु चत जाती/जमाती अ्याचार प्रनतबींिक कायदया अींतगशत

सन २०१७ मध्ये एकुण २१५३ गन्
ु हे दाखल आहे त

जानेवारी २०१७ च्या सर
ु वातीस अनस
ु धु चत जाती/जमाती अ्याचार

प्रनतबींिक कायदयाींतगशत ८४१ गन्
ु हे प्रलींबबत होते. जानेवारी ते डडसेंबर २०१७
पयंत २१५३ गन्ु हे दाखल झाले आहे त. एकुण २९९४ गन्
ै ी ३३७ गन्
ु ्याींपक
ु हे

तपासावर बींद करण्यात आले असन
१६३७ गन्
ू
ु हयाींमध्ये न्यायालयामध्ये
दोर्ारोप पत्र पाठववण्यात आले आहे . डडसेंबर २०१७ अखेर एकुण १०२० गन्
ु हे
पोलीस तपासावर प्रलींबबत आहे त.
(२) होय, हे खरे आहे .

(३) एवप्रल २०१७ च्या सर
ु वातीस अनस
ु धु चत जाती/ जमाती अ्याचार
प्रनतबींिक कायदयातींगत
श ६२४ गन्
ु हे प्रलींबबत होते. एवप्रल २०१७ ते मे २०१८
पयंत २६४१ गन्
ै ी ४०८ गन्ु हे
ु हे दाखल झाले आहे . एकुण ३५६५ गन्
ु हयाींपक

तपासावर बींद करण्यात आले आहे त. २०८१ गन्
ु हयाींमध्ये न्यायालयामध्ये
दोर्ारोपपत्र पाठववण्यात आले असन
ू मे २०१८ अखेर एकुण १०७६ गन्ु हे
पोलीस तपासावर प्रलींबबत आहे त.
(४) हे खरे नाही.

(५) प्रलींबबत प्रकरणाींचा ननप्ारा प्रमाण वाढववण्यासाठी नागरी हक्क सींरक्षण

वविागामाफशत राज्य आणण पररक्षेत्र स्ततरावर अधिकाऱयाींच्या आढावा बैठका व

कायशर्ाळा आयोजजत करण्यात आलेल्या आहे त. सवश घ्क प्रमख
ु ाींना ववदहत
वेळेत प्रलींबबत प्रकरणाींचा ननप्ारा करण्याबाबत ननदे र् दे ण्यात आलेले आहे त.
(६) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

पिई (मांब
ु ई) येथील भख
ू ांड म्हाडा अधधिा-याांनी पॉपिॉना
इांडजस्तरजला दे ऊन िेलेला गैरव्यिहार

(२६)

*

१२०३०४

श्री.सनु नल प्रभू (ददांडोशी) :

मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय गह
ृ ननमााण
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(१) पवई (मब
ुीं ई) येथील १० हजार चौ. मी्र क्षेत्रफळाचा िख
ू ींड सन २०१५
मध्ये मा.न्यायालयात खो्े र्पथ पत्र सादर करुन म्हाडा अधिका-याींनी
‘पॉपकॉनश

इींडजस्तट्रज’ला

दे ऊन

कोट्यविी

ननदर्शनास आले, हे खरे आहे काय,

रुपयाींचा

गैरव्यवहार

केल्याचे

(२) असल्यास, सदरहू प्रकरणी र्ासनाने दखल घेऊन चौकर्ी केली आहे
काय, चौकर्ीचे ननषकर्श काय आहे त, ्यानस
ु ार र्ासनाने म्हाडाच्या बेकायदा
िख
ू ींड हस्तताींतरण प्रकरणास स्तथधगती दे ऊन सींबधीं ित दोर्ीींववरुध्द कोणती
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. प्रिाश महे ता : (१) व (२) हे खरे नाही.
म्हाडा

उपमख्
ु य अधिकारी (पणन), मब
ुीं ई गह
ृ ननमाशण व क्षेत्रववकास मींडळ,
याींनी

सदर

िख
ू ींडावर

म्हाडामाफशत

स्तवत:

गह
ृ ननमाशण

योजना

राबववण्याबाबत दद.१६.०४.२०१५ रोजी मा. सवोच्च न्यायालयात प्रनतज्ञापत्र

दाखल केले होते. सदर िख
ू ींड म्हाडाच्या ताब्यात असन
ू पॉपकॉनश इींडजस्तट्रजला
ववतरीत करण्यात आलेला नाही. सदरहू िख
ू ींडावर म्हाडामाफशत गह
ृ ननमाशण
योजना राबववण्याबाबतची कायशवाही म्हाडा स्ततरावर सरु
ु आहे .
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

अजनी पररसरातील (नागपरू ) अल्पियीन मल
ु ीची
आांतरराज्य टोळीने विक्री िेल्याबाबत

(२७)

*

११७२०४

डॉ.लमललांद माने (नागपरू उत्तर), श्री.सध
ु ािर दे शमख
ु

(नागपरू पजश्चम) :

सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील

काय :-

(१) नागपरू र्हरात अजनी पररसरातील १६ वर्े अल्पवयीन मल
ु ीला रुपये १
लाख १५ हजारात आींतरराज्य ्ोळीने ववकल्याचा प्रकार माहे एवप्रल, २०१८
मध्ये वा ्या दरम्यान ननदर्शनास आला आहे, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, सदर प्रकरणाबाबत अजनी पोलीस स्त्े र्न, नागपरू येथे
प्रथमखबरी दाखल करण्यात आली आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, आींतरराज्य ्ोळी गत अनेकवर्ाशपासन
ू नागपरू र्हरामध्ये
कायशरत आहे, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, याबाबत र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत
आहे,

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

सदर घ्ना दद. १६/११/२०१७ रोजी घडलेली आहे .

(२) होय, हे खरे आहे .
(३) हे खरे नाही.

(४) कफयाशदीने ददलेल्या तक्रारीवरन दद. २४/११/२०१७ रोजी

अजनी पोलीस

स्त्े र्न येथे ग.ु र.क्र. ३२३/१७ िा.दीं .वव. कलम ३६३, ३६५,३६६ (अ), ३६८,
३७०, ३७६(ड), १२० (ब), ३२३, ३४१, ५०६, ३४ िादीं ववसह कलम ४, ५ (जी),
६ पोक्सो कायदा अन्वये नऊ आरोपीींववरुद्ध

गन्
ु हा नोंदववण्यात आला आहे .

नमद
ु गन्
ु ्यातील सहा आरोपीींना अ्क करण्यात आली असन
ू उवशररत तीन
आरोपी फरार आहे त. सदयजस्तथतीत अ्केतील

आरोपी न्यायालयीन कोठडीत

आहे . सदयजस्तथतीत गन्
ु हा पोलीस तपासावर आहे .
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

िोडोली (ता.पनहाळा, जज.िोल्हापूर) येथील पोलीस
ननिासस्तथानाची दरु िस्तथा झाल्याबाबत

(२८)

*

१२४३०५

श्री.सत्यजीत पाटील-सरुडिर (शाहूिाडी) :

सन्माननीय

मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) कोडोली - माले (ता.पन्हाळा, जज.कोल्हापरू ) फा्ा

येथे

पोलीस कमशचारी

व ्याींच्या कु्ुींबबयाींना राहण्यासाठी १५ वर्ाशपव
ू ी पोलीस ननवासी इमारत
उिारण्यात आली आहे, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, सदर इमारतीची पण
श णे दरु वस्तथा झाली असन
ू प
ू साींडपाण्याची
व्यवस्तथा नसल्याने घाणीचे साम्राज्य ननमाशण झाले आहे , हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, इमारतीच्या झालेल्या दरु वस्तथेमळ
ु े पोलीस कमशचाऱयाींना व
्याींच्या कु्ुींबबयाींना दस
ु ऱया दठकाणी आसरा घ्यावा लागत आहे, हे ही खरे
आहे काय,

(४) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत काय
आढळुन आले व तदनस
ु ार र्ासनाने कोडोली

येथे

पोलीस ननवासस्तथानाची

नवीन इमारत उिारण्यासाठी कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे आहे .

(२), (३) व (४) सदर प्रकरणी १ पोलीस ननरीक्षक, १ उपननरीक्षक, २ सहायक

फौजदार,८ पोलीस हवालदार, ६ पोलीस नाईक व १२ पोलीस लर्पाई
याींचेकररता एकूण ३० ननवासस्तथाने बाींिकामासाठी नकार्े व अींदाजपत्रक
लमळणेबाबत

कायशकारी

अलियींता,

सावशजननक

कोल्हापरू याींना कळववण्यात आले आहे .
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.

बाींिकाम

ववर्ेर्

प्रकल्प,

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

एचडीएल ि गड
ु आलशष िनस्तरक्शन िांपनीिडून गोरे गाांि (मांब
ु ई)
येथील प्रिल्पामध्ये सदननिा खरे दी िरणाऱ्या लोिाांची

(२९)

*

झालेली फसिणि
ू
१२२९१५

श्री.विजय िडेट्टीिार (ब्रम्हपरू ी), श्री.अस्तलम शेख (मालाड

पजश्चम), श्री.सनु नल िेदार (सािनेर), श्री.अमर िाळे (आिी) :
मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय

(१) एचडीएल व गड
ु आलर्र् कन्स्तट्रक्र्न कींपनीच्या सींचालकाकडून

४६५

लोकाींकडून सदननकाींसाठी घेतलेल्या सम
ु ारे रुपये १३१ को्ीींचा अपहार करुन
फसवणूक केल्याप्रकरणी श्री.अमर अजवेकर व अन्य अनेक ग्राहकाींनी गोरे गाव
पोलीस स्त्े र्नमध्ये माहे एवप्रल, २०१८ मध्ये वा ्या दरम्यान
आहे, हे खरे आहे काय,

तक्रार केली
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(२) असल्यास, श्री.अमर अजवेकर व अन्य ४६५ जणाींकडून रुपये १३१ को्ी

जमा केलेले असतानाही माहे माचश २०१० ते मे २०१८ या कालाविीत
कोणालाही सदननकाींचा ताबा दे ण्यात आला नव्हता असेही ्याींनी सदरहू
तक्रारीत नमद
ू केले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत काय
आढळून आले व तदनस
ु ार पढ
ु े कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत आहे,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) व (२) होय, हे खरे आहे .

(३) सदर प्रकरणी गोरे गाव येथील ‘द लमडोज’ या गह
ृ प्रकल्पात सदननका
खरे दी करणारे तक्रारदार याींनी ददलेल्या तक्रारीवरुन गोरे गाव पोलीस ठाणे येथे

ग.ु र.क्र. २९१/२०१७ िा.दीं .वव. कलम ४०९, ४२०, १२०(ब) सह कलम ३, ४, ५,

८, १३ मोफा अधिननयम, १९६३ अन्वये गन्ु हा दाखल करण्यात आला आहे .

तदनींतर, नमद
ु गन्
ु हा आधथशक गन्
ु हे वविाग, मब
ुीं ई येथे ग.ु र.क्र. ५०/२०१८
अन्वये वगश करुन तपास सरु
ु आहे .

आतापयंत एकूण १४ सदननका िारकाींकडुन आरोपी कींपनीने २० ्क्के

पेक्षा जास्तत रक्कम जस्तवकारुन अदयापपयंत प्रकल्पाचे बाींिकाम अिशव् करुन
तसेच, ववहीत वेळेत सदननकेचा ताबा न दे ता अथवा ्याप्रमाणे काही

सदननका िारकाींर्ी करार न करता ्याींचेकडुन एकूण रु. ४,९१,९७,१४०/- प्राप्त
करुन ्याींची आधथशक फसवणुक केल्याचे ननषपन्न झाले आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

भामरागड-एटापल्ली तालुक्याांच्या (जज.गडधचरोली) सीमािती भागातील
बोररया जांगलात पोलीस चिमिीत निलिाद्याांचा झालेला मत्ृ यू

(३०)

*

११८२९२

डॉ.राहूल पाटील (परभणी) :

सन्माननीय मख्
ु यमां्ी

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) िामरागड-ए्ापल्ली तालक्
ु याींच्या (जज.गडधचरोली) सीमावती िागातील

बोररया जींगलात गडधचरोली पोलसाींच्या सी-६० पथकाने ददनाींक २१ एवप्रल,
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२०१८ रोजी पासन
ू केलेल्या र्ोि मोदहमेमध्ये ददनाींक २२ एवप्रल, २०१८
रोजीपयंत एकुण ३९ नक्षलवादी ठार मारले आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या नक्षलवादी ववरोिी कारवाईत नक्षलवादयाींच्या वविागीय

सलमतीचा सदस्तय व जलाल कमाींडर तसेच पेररलमली दलमचे बहुताींर् सदस्तय
ठार झाले आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, लसरोंचा तालक्
ु याप्रमाणे नक्षलववरोिी कारवाई करुन िामरागडए्ापल्ली

तालक
ु ा

नक्षलमक्
ु त

करण्याच्या

कायशवाही केली आहे वा करण्यात येत आहे ,

अनर्
ीं ाने
ु ग

र्ासनाने

कोणती

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

तथापी, दद.२२.०४.२०१८ रोजी िामरागड तालक्
ू यातील मौजे बोरीया येथे

झालेल्या चकमकीत ३४ नक्षलवादी तसेच दद.२३.०४.२०१८ रोजी अहे री
तालक्
ू यातील मौजे नैनेर जींगल पररसरात झालेल्या चकमकीत ६ नक्षलवादी
असे एकूण ४० नक्षलवादी ठार झाले आहे त.
(२) होय, हे खरे आहे .
(३)

िामरागड व ए्ापल्ली तालक
ीं ाने
ू ा नक्षलमक्
ु त करण्याच्या अनर्
ु ग

र्ासनाने खालीलप्रमाणे कायशवाही करण्यात येत आहे .

i) अती नक्षलग्रस्तत गडधचरोली जजल््यातील नक्षली कारवायाींना प्रनतबींि

घालण्याकरीता राज्य व केंद्र र्ासनाच्या वतीने सींयक्
ु त कारवाई करण्यात येत
आहे .

ii) र्ासनाने जादहर केलेल्या योजना कायाशन्वीत करण्यात आलेल्या

आहे त.

iii) नक्षलग्रस्तत क्षेत्रात लसक्यरु र्ी व्यवस्तथापणाचे जाळे पसरववण्यासाठी

पोलीस ठाणे, उप पोलीस ठाणे सर्स्तत्र पोलीस दरु क्षेत्र स्तथापन करण्यात आले
आहे .

iv) जजल्हा पोलीस, राज्य राखीव पोलीस, केंदद्रय अिशसनै नक बलाच्या

तक
ू ड्या तैनात करण्यात आल्या आहे त.
v)

नक्षलर्ोि

अलियान,

पेट्रोललींग,

नाकाबींदी,

इ्यादी

नक्षलवादयाींच्या स्तवैर हालचालीींवर प्रनतबींि घालण्यात येत आहे .

राबवन
ू
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vi) ए्ापल्ली तालक्
ू यात ४ दरु क्षेत्राची स्तथापना करुन हे डरी हा स्तवतींत्र

उपवविाग

तयार

करण्यात

आला

असन
ू

अधिकाऱयाींची नेमणूक करण्यात आली आहे .

तेथे

उप

अधिक्षक

दजाशच्या

vii) िामरागड ते लाहे री दरम्यान पोलीस मध्यवती केंद्र िोडराज येथे

स्तथापन करण्यात आले आहे . सदर पररसरात उपवविाग व पोलीस स्त्े र्न
नस
ु ार र्ेकडो गप्ु त बातमीदार व एस.पी.ओ. च्या माध्यमातन
ू गप्ु त वाताश
सींकलनाची कामे होत आहे त.

viii) जजल्हाअींतगशत राज्यगप्ु तवाताश वविागाचे यनु न् व केंद्रीय अधिसच
ू ना

ब्यरु ो याींचे मोठे जाळे गप्ु तवाताश सींकलनाचे काम करुन मदत करीत आहे त.

ix) नक्षल आ्मसमपशण योजनेमळ
ु े नक्षलवादी नक्षली चळवळीपासन
ू

पराव्ृ त झाले आहे त.

वरील कृतीमळ
ु े िामरागड व ए्ापल्ली तालक्
ू याअींतगशत नक्षलाींची

सींख्या कमी झालेली आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

पस
ु द (जज.यितमाळ) येथील यि
ु िाचा पोलीसाांच्या
अमानष
ु मारहाणीत झालेला मत्ृ यु

(३१)

*

१२१४१४

डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरु ी), श्री.अलमन पटे ल (मब
ांु ादे िी),

श्री.अस्तलम शेख (मालाड पजश्चम), श्रीमती ननमाला गावित (इगतपरू ी), प्रा.िषाा
गायििाड (धारािी) :
करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा

(१) पस
ु द (जज.यवतमाळ) येथील रदहवार्ी श्री.लिमा हा्े या यव
ु काला पस
ु द

पोलीस ठाण्याचे पोलीसाींनी ववनयिींगाचे आरोपाखाली ददनाींक २९ एवप्रल,
२०१८ रोजी वा ्या सम
ु ारास अ्क केली होती, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, पोलीसाींच्या

अ्केत असलेल्या श्री.लिमा हा्े यास पोलीसाींनी

केलेल्या अमानर्
ु मारहाणीत ्याींचे मत्र
ु ार्यास जबर दख
ु ापत झाल्याने

ददनाींक १८ मे, २०१८ रोजी वा ्यासम
ु ारास म्ृ यू झाल्याचे ननदर्शनास आले,
हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, पस
ु द पोलीसाींच्या अमानर्
ु मारहाणीमळ
ु े श्री. हा्ें च्या झालेल्या
म्ृ यब
ू ाबत सींबधीं ित पोलीस ठाणेदाराववरुध्द खुनाचा गन्ु हा दाखल करावा, या

मागणीसाठी तेथील नागररकाींनी व ववववि आींबेडकरी सींघ्नाींनी ददनाींक १८
मे, २०१८ रोजी वा ्या सम
ु ारास

यवतमाळ जजल््याचे पालकमींत्री याींचे

कायाशलयासमोर ्याच ददवसापासन
ू उपोर्ण सरु
ु केले असल्याचेही ननदर्शनास
आले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, र्ासनाने याप्रकरणी अधिक चौकर्ी केली आहे काय,चौकर्ीत
काय आढळून आले व तदनस
ु ार सींबधीं ित दोर्ीींवर व सदर ठाणे अींमलदार
याींचेववरुध्द कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे आहे,

श्री.लिमा तक
ु ाराम हा्े , यास पोलीस स्त्े र्न पस
ु द र्हर येथे नोंद

ग.ु र.क्र.१२१/१८ कलम ३५४,३५४(अ), ३५४ (ड), ५०९, २१४, ५०६, ३४ िा.दीं .वव.
गन्
ु हयात ददनाींक २९/०४/२०१८ रोजी अ्क करण्यात आली होती.

(२) लिमा तक
ु ाराम हा्े , यास ददनाींक २९/०४/२०१८ रोजी अ्क केल्यानींतर

दस
ु रे ददवर्ी ददनाींक ३०/०४/२०१८ रोजी मा.न्यायदीं डाधिकारी पस
ु द याींचे समक्ष
हजर करण्यात आले असता ्याने पोलीसाींनी मारहाण केल्याबाबत को्ाश
समक्ष काहीही साींगीतले नाही.

ददनाींक ३०/०४/२०१८ रोजी सदर आरोपीस जामीन मींजूर करण्यात आला

होता. ददनाींक ०२/०५/२०१८ रोजी तब्येत बबघडल्याने मयत आरोपीवर आचायश
ववनोबा िावे, ग्रामीण रुग्णालय, सावींगी मेघे जजल्हा विाश येथे उपचार सरु
ु

असताना आरोपीचा ददनाींक १७/०५/२०१८ रोजी उपचारा दरम्यान म्ृ यु झाला.
र्वववच्छे दन अहवालात आरोपीच्या म्ृ यच
ु े कारण डेथ इज डयु ्ू रे नल
्यब्ु यल
ु र डॅमेज व्हीथ कफचसश ऑफ न्यम
ु ोननया असे नमद
ु केले आहे .
(३) हे खरे नाही.
ददनाींक

१८/०५/२०१८

रोजी

यवतमाळ

जजल्हयाचे

पालकमींत्री

याींचे

कायाशलया समोर नागरीकाींनी वा आींबेडकरी सींघ्नाींनी उपोर्ण केलेले नाही.

परीं तु ददनाींक १८/०५/२०१८ रोजी र्वववच्छे दनानींतर मत
ृ काचे नातेवाईक याींनी

मत
ु द र्हर चे गे् समोर ठे वन
ू
ृ क लिमा हा्े चे र्व पोलीस स्त्े र्न, पस
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ठाणेदार अननललसींह गौतम याींना ननलींबबत करुन ्याींचव
े र खुनाचा गन्ु हा नोंद

करुन अ्क करावी अर्ी मागणी केली. या प्रसींगी नातेवाईकाींसोबत इतर १५०
ते २०० लोक ्या दठकाणी उपजस्तथत होते.

(४) लिमा हा्े याींचे म्ृ यु प्रकरणी पोलीस स्त्े र्न पस
ु द र्हर येथे नोंद

अकस्तमात म्ृ यु क्रमाींक १३/१८ क्र १७४ सी.आर.पी.सी. प्रकरणाचा तपास

सहायक पोलीस अिीक्षक ,उपवविाग पस
ु द याींचे नेत्ृ वाखालील ववर्ेर् तपास

पथकाकडून सरु
ु आहे . पोलीस स्त्े र्न, पस
ु द र्हर चे ठाणेदार पोलीस
ननररक्षक श्री.अननललसींह गौतम याींचेवर मत
ृ काचे नातेवाईकाींनी मारहाण करुन

लर्वीगाळ केल्याचे आरोप केल्याने ्याींची ददनाींक १८/०५/२०१८ रोजी पोलीस
ननयत्रींण कक्ष, यवतमाळ येथे बदली करण्यात आली होती. तदनींतर ददनाींक

१९/०५/२०१८ रोजी ्याींना ननलींबबत करण्यात आले होते. सदर ननलबींन आदे र्
ददनाींक २९/०६/२०१८ रोजी रद्द करण्यात येऊन ददनाींक २९/०६/२०१८ रोजीच्या
पत्रान्वये ्याींची प्राथलमक चौकर्ी आदे लर्त करण्यात आली आहे .
(५) ववलींब झालेला

नसन
ु वेळीच आवश्यक कारवाई करुन अकस्तमात म्ृ यु

क्रमाींक १३/१८ कलम १७४ सी.आर.पी.सी. प्रकरणाचा सखोल तपास सरु
ु आहे .
-----------------

ठाणे महानगरपाललिा िे्ातील पाणीपरु िठा विभागाचे
ररमॉडललांग िरण्याचा घेतलेला ननणाय

(३२)

*

११८२९६

(इस्तलामपरू ),

श्री.जजतें द्र आव्हाड (मब्र
ांु ा िळिा), श्री.जयांत पाटील

श्री.शलशिाांत

लशांदे

(िोरे गाि),

श्री.सांदीप

नाईि

(ऐरोली),

श्री.हसन मश्र
ु ीफ (िागल), श्री.भास्तिर जाधि (गह
ु ागर), श्री.राणाजगजीतलसांह
पाटील

(उस्तमानाबाद),

श्री.नरहरी

णझरिाळ

(ददांडोरी),

श्री.पाांडुरां ग

बरोरा

(शहापरू ), श्री.िैभि वपचड (अिोले), श्री.किसन िथोरे (मरु बाड), श्री.ददपि
चव्हाण (फलटण), श्री.सरु े श लाड (िजात) :
गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील

(१) ठाणे महानगरपाललका क्षेत्रातील कळवा-मब्र
ुीं ा पररसरातील पाणीपरु वठा
सरु ळीत करण्यासाठी येथील पाणीपरु वठा वविागाचे ररमॉडललींग करण्याचा
ननणशय माहे मे, २०१८ च्या पदहल्या आठवड्यात वा ्या दरम्यान घेतलेला
आहे, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी घेतलेल्या ननणशयाचे थोडक्यात स्तवरुप काय
आहे,

(३) असल्यास, पररसरातील रदहवार्ाींच्या पाण्याची समस्तया सोडववण्यासाठी

आवश्यक उपाययोजना करण्यासींदिाशत आतापयंत कोणता पाठपरु ावा केला वा
करण्यात येत आहे व ्याची फलननषप्ती काय आहे,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) व (२) होय.

ठाणे महानगरपाललकेने पाणीपरु वठा सरु ळीत करण्यासाठी ररमॉडललींग

करण्याच्या प्रस्ततावाचे घेतलेल्या ननणशयाचे स्तवरुप खालीलप्रमाणे आहे :-

* कळवा प्रिाग सलमती अींतगशत ररमॉडललींग प्रकल्पाअींतगशत ५ जलकींु ि बाींिणे
व या जलकींु िासाठी वहन वादहन्या अींथरणेचे काम सरु
ु आहे .

* मब्र
ुीं ा व ददवा प्रिाग सलमती क्षेत्रातील पाणी ववतरण व्यवस्तथेचे ररमॉडललींग
करणेसाठी सन २०१८-२०१९ मध्ये ठाणे महानगरपाललकेच्या अथशसक
ीं ल्पामध्ये
या प्रकल्पासाठी ५०.०० को्ीींची तरतद
ू करण्यात आली आहे .
(३)

ठाणे

महानगरपाललकेने

कळवा-मब्र
ींु ा

पररसरातील

सोडववण्यासाठी खालीलप्रमाणे उपाययोजना केल्या आहेत:-

पाण्याची

समस्तया

* मब्र
ुीं ा प्रिाग सलमतीमिील पाणी परु वठयात सि
ु ारणा करणेसाठी मब्र
ुीं ा
वविागात ७ दठकाणी सींप-पींप हाऊसची उिारणी करणे व पींम्पीींग मलर्नरी
बसववणेसाठी ननववदा प्रकक्रया ठाणे महानगरपाललकेमाफशत राबववण्यात येत
आहे .

* मब्र
ुीं ा व ददवा प्रिाग सलमतीमिील सववस्ततर प्रकल्प अहवालाबाबत ठाणे
महानगरपाललका स्ततरावर कायशवाही सर
ु आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

नागपरू महानगरपाललिेमाफात नागपरू शहराला िरण्यात येत
(३३)

*

असलेल्या पाणी परु िठ्याबाबत

११७१५२

श्री.अजजत

पिार

(बारामती),

श्री.जयांत

पाटील

(इस्तलामपरू ), श्री.शलशिाांत लशांदे (िोरे गाि), श्री.जजतें द्र आव्हाड (मब्र
ांु ा िळिा),
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श्री.राजेश टोपे (घनसािांगी), श्री.हसन मश्र
ु ीफ (िागल), श्री.भास्तिर जाधि
(गह
ु ागर), श्री.शामराि ऊफा बाळासाहे ब पाटील (िराड उत्तर), श्री.राहुल
जगताप (श्रीगोंदा), श्री.िैभि वपचड (अिोले), श्री.दत्ता्य भरणे (इांदापरू ),
श्री.सरु े श

लाड

(माळलशरस) :
काय :-

(िजात),

श्री.सांजय

िदम

(दापोली),

श्री.हनम
ां
ु त

डोळस

सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील

(१) नागपरू महानगरपाललकेमाफशत नागपरू र्हराला करण्यात येत असलेला

पाणी परु वठा ददनाींक १२ एवप्रल, २०१८ रोजी वा ्यासम
ु ारास पासन
ू
ववस्तकळीत झाला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, प्रिाग ३१ मध्ये गेल्या दीड मदहन्यापासन
ू पाणी्ीं चाई असणे,
प्रिाग क्र.२० मध्ये दवू र्त पाण्याचा परु वठा होणे, प्रिाग क्र.५ मध्ये नळादवारे
होणारा पाणी परु वठा

सरु ळीतपणे होत नसणे, अनेक वस्त्याींमध्ये दवू र्त

पाणीपरु वठा व पाणी्ीं चाई असणे, बाळािाऊ पेठ, रामेश्वरी, नारा, नारी,
हसनबाग, सद
ु ामपरु ी, मोमीनपरु ा,दर्शन कॉलनी यासह अनेक वस्त्याींमध्ये

दवू र्त व अपऱु या अननयलमत होणाऱया पाणीपरु वठ्याच्या सींदिाशत नगरसेवक
व

नागररकाींनी मा.आयक्
ु त, नागपरू महानगरपाललका याींना वेळोवेळी ननवेदने

ददली आहे त हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, प्रश्नोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, ्यात
काय आढळून आले आहे व ्यानस
ु ार यासींदिाशत पढ
ु े कोणती कायशवाही केली
वा करण्यात येत आहे,

(४) असल्यास, नागपरू र्हराला र्ध्
ु द परु े सा व ननयलमत पाणीपरु वठा
करण्याच्यादृष्ीने र्ासनाने कोणती उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१)

होय.

नागपरू र्हराच्या काींही िागात ददनाींक १२/०४/२०१८ ते ददनाींक

१५/०४/२०१८ या कालाविीत पाणीपरु वठा ववस्तकळीत झालेला होता.
(२)

व

(३)

पाणीपरु वठ्या

प्रिाग

तक्रारी

क्रमाींक-३१
हो्या,

मिील

परीं तु

काींही

नालींदा

िागामध्ये

नगर

कमी

पाण्याच्या

दाबाने

्ाकीवरुन

पाणीपरु वठा सरु
ु केल्यानींतर या िागात सरु ळीत पाणीपरु वठा सरु
ु झालेला
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आहे . सदय:जस्तथतीत चार जलकींु िावरुन सरु ळीत पाणीपरु वठा होत असन
ू , या
प्रिागात पाणीपरु वठा सरु ळीत सरु
ु झालेला आहे .
प्रिाग

क्रमाींक-२०

या

प्रिागात

असलेल्या

१४

वसाहतीपैकी

०४

वसाहतीमध्ये असलेल्या जन्
ु या व जजणश जलवादहन्यामळ
ु े दर्
ू ीत पाण्याच्या

तक्रारी येत आहे त. तथावप, महापाललकेच्या २४X७ योजनेतग
ीं त
श या िागात
नवीन जलवादहन्या ्ाकण्यात आलेल्या असन
ू , या िागातील रदहवार्ाींचे

घरगत
ु ी नळ कनेक्र्न नवीन जलवादहनीवर स्तथलाींतररत करण्याचे काम
प्रगतीपथावर आहे .

प्रिाग क्रमाींक-०५ मध्ये १६ वसाहतीपैकी ०६ िागात कमी दाबाने

पाणीपरु वठ्याच्या

तक्रारी

असन
ु ,

या

िागात

महापाललकेच्या

२४X७

योजनेतग
ीं त
श सरु
ु असलेली कामे पण
ू श झाल्यानींतर, पाणीपरु वठा सरु ळीत होणार
आहे .

बाळापेठ-

जलवादहन्यामळ
ु े

मिील

बहुताींर् िागात नव्याने बदलण्यात आलेल्या
पाणीपरु वठा सरु ळीत सरु
झाला असन
ु
ू , काही िागात

पाईपलाईन बदलण्याचे काम प्रगतीपथावर आहे .

रामेश्वरी- या िागात ददनाींक १८/०४/२०१८ रोजी सायींकाळी झालेल्या

पाणीपरु वठ्याचेवेळी पाण्याला ववलर्ष् कुब् वास होता ्याचे ननराकरण
दस
ु ऱयाच ददवर्ी करण्यात आले आहे . ्यावेळी नागररकाींची गैरसोय होऊ नये
म्हणून या िागात ्ाँ करने ्वरीत पाणीपरु वठा केला होता.

नारा- सदय:जस्तथतीत महापाललकेच्या २४X७ योजनेतग
ीं त
श महापाललकेच्या

हद्दीमध्ये सरु
ु ळीत पाणीपरु वठा सरु
ु असन
ू , या िागातील नासप्र
ु च्या हद्दीमध्ये
जलवादहन्याींचे जाळे नसल्यामळ
ु े या िागात ्ाँ करदवारे पाणीपरु वठा करण्यात
येत आहे .

नारी- या िागात महापाललकेच्या २४X७ योजनेतग
ीं त
श मख्
ु य जलवादहनी

्ाकण्याचे काम प्रगतीपथावर असन
ु , ३० जन
ू , २०१८ पयंत काम पण
ू श होणे
अपेक्षीत आहे . ्यानींतर या िागाचा पाणीपरु वठा सरु ळीत होईल.
हसनबाग-

सदय:जस्तथतीत

या

िागात

महापाललकेकडून

करण्यात

आलेल्या उपाययोजनाींमळ
ु े दर्
ू ीत पाण्याच्या तक्रारी कमी झालेल्या आहे त.

सद
ु ामपरु ी-सदय:जस्तथतीत या िागात महापाललकेकडून करण्यात आलेल्या

उपाययोजनाींमळ
ु े बहुताींर् समस्तया दरू झालेल्या आहे त.
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मोमीनपरु ा- महापाललकेच्या २४X७ योजनेतग
ीं त
श या िागातील जुन्या

जलवादहन्या बदलन
ू नवीन जलवादहनी ्ाकण्याचे काम प्रगतीपथावर आहे .
दर्शनकॉलनी-

महापाललकेच्या

२४X७

योजनेतग
ीं त
श

या

िागातील

जलवादहन्या बदलल्यामळ
ु े , या िागातील दर्
ू ीत पाण्याच्या तसेच कमी
पाण्याच्या तक्रारीचे ननवारण झालेले आहे .

(४) व (५) नागपरू महानगरपाललकेकडून र्हरास सम प्रमाणात योग्य दाबाने
व र्ध्
ु द पाणी परु वठा करण्याच्या हे तन
ू े नागपरू र्हर २४X७ योजना
राबववण्यात येत असन
ू , योजनेची िौतीक प्रगती ७५.९२% इतकी असन
ू ,
प्रकल्प पण
ू श होण्याचा अपेक्षीत ददनाींक ३१ माचश, २०१९ असा आहे .
-----------------

धगरीज (ता.िसई, जज.पालघर) येथील रस्तता दरु
ु स्ततीचे िाम न िरता
सांगमताने िेलेला गैरव्यिहार

(३४)

*

११९५८१

डॉ.भारती लव्हे िर (िसोिा) :

सन्माननीय मख्
ु यमां्ी

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) धगरीज (ता.वसई, जज.पालघर) येथील रस्तता दरु
ु स्ततीचे काम प्र्यक्ष न

करता कागदोपत्री केल्याचे दाखवन
ू महापाललकेच्या सहाय्यक अलियींता व

कींत्रा्दार याींनी सींगनमताने गैरव्यवहार केल्याचे माहे एवप्रल, २०१८ मध्ये वा
्यादरम्यान ननदर्शनास आले, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

उपरोक्त प्रकरणी

र्ासनाने चौकर्ी

केली आहे

काय,

चौकर्ीच्या अनर्
ीं ाने गैरव्यवहार करणाऱया सींबधीं ित दोर्ी अधिकारी व
ु ग
कींत्रा्दारावर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) व (२) वसई-ववरार र्हर महानगरपाललका क्षेत्रातील
धगरीज ढोरकाई पाडा येथे बबलकाई दे वी मींददर ते मख्
ु य रस्त्यापयंत पेवर
ब्लॉक बसववण्याच्या कामाला ददनाींक २४.११.२०१५ रोजी प्रर्ासककय मींजुरी
दे ण्यात आली.
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सदर

कामासाठी

कायाशदेर् दे ण्यात आले.

ई-ननववदा

पध्दतीने

ददनाींक

१५.०५.२०१७

रोजी

सदर कामास स्तथाननक जलमन मालकाींनी ववरोि केल्याने उपरोक्त

मींजुर दठकाणा ऐवजी ढोरकाई पाडयातील छोट्या गल्ल्याींमध्ये पेवर ब्लॉक

बसववण्याच्या कामास फेरमींजुरी दे ण्यात आल्याचे तसेच उक्त काम पण
ु श
करण्यात आल्याचे वसई ववरार र्हर महानगरपाललकेने कळववले आहे .

तथावप, ददनाींक ०८.०६.२०१८ च्या र्ासन पररपत्रकातील अ्ीचे उल्लींघन

झाले असल्याने या प्रकरणी चौकर्ी करुन सींबधीं ित दोर्ी अधिकारी /

कमशचाऱयाींववरुध्द कारवाई करण्याच्या सच
ू ना आयक्
ु त, वसई ववरार र्हर
महानगरपाललका याींना दे ण्यात आल्या आहे त.
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

मुांबई महानगरपाललिेच्या अखत्याररत असलेल्या २७४ पुलाांच्या

स्तरक्चरल ऑडडटचे िाम अनतशय सांथ गतीने सुरु असल्याबाबत
(३५)

*

१२१३२२

प्रा.िषाा

गायििाड

(धारािी),

श्री.अलमन

पटे ल

(मब
ुां ादे िी) : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मब
ुीं ई महानगरपाललकेच्या अख्याररत असलेल्या २७४ पल
ु ाींच्या स्तट्रक्चरल
ऑडड्चे काम अनतर्य सींथ गतीने सरु
ु असल्याचे माहे एवप्रल, २०१८ मध्ये
वा ्यादरम्यान ननदर्शनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त २७४ पल
ु ाींच्या स्तट्रक्चरल ऑडड्चे काम करण्यासाठी

मब
ुीं ई महानगरपाललकेने तीन कन्सल््न्् कींपन्या ननयक्
ु ्या केल्या हो्या
्याींचा अहवाल वेळेवर तयार करण्यास ववलींब होत असल्याने पल
ु ाींची दरु
ु स्तती,

िोकादायक पल
ु ाींचे नव्याने करण्यात येणारे बाींिकाम रखडले आहे हे लक्षात
घेता सदरहू अहवाल वेळेत प्राप्त होऊन पढ
ु ील योग्य कायशवाही करण्याबाबत
र्ासन कोणती कायशवाही करणार वा करीत आहे,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१), (२) व (३) बह
ुीं ई महानगरपाललकेच्या
ृ न्मब

अख्यारीत असलेल्या ३०४ पल
ु ाींच्या स्तट्रक्चरल ऑडड्चे काम पण
ू श करण्यात
आले आहे .
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स्तट्रक्चरल ऑडड्च्या अहवालानस
ु ार अजस्तत्वात असलेल्या पल
ु ाींचे

खालीलप्रमाणे वगीकरण करण्यात आले आहे :सजु स्तथतीत असलेले

११४

ककरकोळ दरु
ु स्तती आवश्यक असलेले

१११

मोठ्या दरु
ु स्त्या आवश्यक असलेले

६१

पन
ु बांिणी आवश्यक असलेले

१८

एकूण

३०४
पल
ु ाींच्या

दरु
ु स्तती

व

पन
ु बांिणीच्या

कामाकररता

कायशवाही बह
ुीं ई महानगरपाललकेमाफशत सरु
ु आहे .
ृ न्मब

ननववदा

प्रकक्रयेची

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

नाांदगाि खांडश्े िर (जज.अमरािती) तालुक्याच्या दठिाणी
अजग्नशमन यां्णा उपलब्ध िरुन दे णेबाबत

(३६)

*

११९१११

प्रा.विरें द्र जगताप (धामणगाि रे ल्िे) :

सन्माननीय

मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नाींदगाव खींडश्े वर (जज.अमरावती) तालक्
ु यामध्ये गत वर्ी सम
ु ारे ११
दठकाणी आग लागन
ू अनेक नागररकाींच्या
ननदर्शनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

त्कालीन

घराींचे नक
ु सान झाले असल्याचे

जजल्हाधिकारी

श्री.ककरण

धग्ते

याींनी

नगरपींचायतीला अजग्नर्मन यींत्रणा उपलब्ि करुन दे ण्याचे अश्वासन दे वन
ू

यासींबि
ीं ीचा प्रस्तताव सादर करण्याचे ननदे र् मागील वर्ी ददले असल्याचे
ननदर्शनास आले असन
ू सदर प्रस्तताव नगरपींचायत प्रर्ासनाने सादर केला
असन
ू एक वर्श होवन
ू ही अदयापही कोणतीही कायशवाही केली नसल्याचे ददनाींक
८ मे, २०१८ रोजी वा ्या सम
ु ारास ननदर्ाशनस आले आहे, हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, स्तथाननक लोकप्रनतननिी याींनी वारीं वार अजग्नर्मन यींत्रणा

उपलब्ि होण्याकररता जजल्हाधिकारी, अमरावती याींना लेखी कळववल्याचे
ननदर्शनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,
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(४) असल्यास, सींबधीं ित अजग्नर्मन यींत्रणा उपलब्ि होण्याकररता कोणती
कायशवाही करण्यात आली वा येत आहे,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) नाींदगाव खींडश्े वर (जज.अमरावती) र्हरामध्ये तसेच

तालक्
ु यातील इतर ग्रामीण िागात मागील वर्शिरात नागररकाींच्या घराींना
आग लागण्याचे प्रकार घडले आहे त, हे खरे आहे .

(२), (३) व (४) • नाींदगाव खींडश्े वर नगरपींचायत हद्दीसह तालक्
ु यात कोठे ही
आग

लागल्यास

आजलमतीस

पोलीस

यींत्रणा

व

तहलसलदाराींच्या

ननयींत्रणाखालील आप्ती व्यवस्तथापन कक्षाला सच
ू ना ददली जाते. सदर

कक्षाकडून उपलब्ितेनस
ु ार र्ेजारील चाींदरु रे ल्वे, नेर, कारीं जा या नगरपररर्दा

व अमरावती महानगरपाललका याींच्यार्ी सींपकश सािून उपलब्ि अजग्नर्मन
यींत्रणेला बोलावन
ू आगीवर ननयींत्रण लमळववले जाते.

• नाींदगाव खींडश्े वर नगरपींचायतीने जजल्हा वावर्शक योजनेतन
ू सन २०१६-१७
मध्ये अजग्नर्ामक वाहनासह अन्य आवश्यक उपकरणे खरे दीसाठी रुपये १.८५

को्ी एवढा ननिी उपलब्ि करुन दे ण्याचा प्रस्तताव जजल्हा ननयोजन अधिकारी,
अमरावती याींना सादर केला होता.

• नाींदगाव खींडश्े वर नगरपींचायतीच्या सदर प्रस्ततावानस
ु ार जजल्हा वावर्शक
योजनेतन
ता्काळ ननिी उपलब्ि करुन दे ण्याची ववनींती सन्माननीय
ू

लोकप्रनतननिी याींच्याकडून जजल्हाधिकारी, अमरावती याींना करण्यात आली
असन
ू ्याबाबत ्याींच्याकडून पाठपरु ावा करण्यात येत आहे .

• नाींदगाव खींडश्े वर नगरपींचायतीने सदर प्रस्ततावास सक्षम अधिकाऱयाची

ताींबत्रक मान्यता घेऊन प्रस्तताव सादर केल्यास सन २०१८-१९ या आधथशक

वर्ाशच्या जजल्हा वावर्शक योजनेच्या तरतद
ू ीतन
ू ्याींना यासाठी ननिी उपलब्ि

करुन दे ण्याचे प्रस्तताववत आहे, असे जजल्हाधिकारी, अमरावती याींनी कळववले
आहे .

(५) प्रश्न उद्ावत नाही.

-----------------
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धळ
ु े जजल््यातील दोन िेगिेगळ्या दठिाणी झालेल्या
अपघातात २ व्यक्तीांचा झालेला मत्ृ यु

(३७)

*

११७९६८

श्री.िुणाल पाटील (धळ
ु े ग्रामीण), श्रीमती ननमाला गावित

(इगतपरू ी), श्री.अलमन पटे ल (मब
ुां ादे िी), श्री.अस्तलम शेख (मालाड पजश्चम),
डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरु ी), श्री.भारत भालिे (पांढरपरू ) :
मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय

(१) िळ
ु े जजल््यातील वेगवेगळ्या दठकाणी मालेगाव रोडवर व सावळदे

गावालगत असलेल्या फाट्यावर अज्ञात वाहनाने िडक ददल्याने अपघातात

दोन ठार व काहीजण जखमी झाल्याचे ददनाींक १६ एवप्रल, २०१८ रोजी वा
्यासम
ु ारास ननदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उपरोक्त अपघाताींची र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, ्यात
काय आढळून आले व तदनस
ु ार दोर्ीींवर कारवाई करण्याबाबत तसेच
अपघातात

मत
ृ

पावलेल्या

व्यक्तीींच्या

कु्ूींबबयाींना

र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

मदत

करण्याबाबत

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

दद. १७.०४.२०१८ रोजी दोन अपघात झाले असन
ू ्यामध्ये दोन व्यजक्त

मयत झाल्या आहे त.

(२) िुळे जजल्हयात मालेगाव रोडवर झालेल्या अपघातात १ स्तत्री मयत
झालेली आहे . ्यानर्
ीं ाने चाळीसगाींव रोड पोलीस ठाणे, ग.ु र.नीं. ४८/२०१८,
ु ग
िा.द.वव. कलम ३०४(अ), २७९, ३३७, ३३८, सह मो.वा.का. कलम १८४,

१३४/१७७ प्रमाणे दोन आरोपीववरुद्ध गन्ु हा दाखल आहे . एका आरोपीस अ्क
केली आहे .

सावळदे फा्ा, चाळीसगाींव रोड, येथे झालेल्या अपघातात ररक्षा चालक

मयत झाले आहे त. या सींदिाशत मोहाडी नगर पोलीस ठाणे ग.ु र.न. ५१/२०१८
िा.द.वव. ३०४(अ), २७९, ३३८, ४२७ सह मो.वा.का. कलम १८४, १३४/१७७
प्रमाणे अज्ञात आरोपी ववरुध्द गन्
ु हा दाखल आहे . गन्
ु हा तपासावर आहे .
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अपघातग्रस्तत व्यक्तीींच्या कु्ूींबबयाींना मो्ार अपघात दावा दाखल

करणेकामी मयत व्यक्तीींचे आवश्यक ते कागदपत्र परु ववण्यात आले आहे त.
(३)

प्रश्न उद्ावत नाही.

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

िडारपाडा, नरसीपाडा, हनुमान नगर, िाांददिली (पूिा ) मुांबई येथील
झोपडपट्टी पूनिासन योजनेबाबत

(३८)

*

११८१५४

श्री.अस्तलम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.राधािृष्ट्ण विखे-

पाटील (लशडी), श्री.अलमन पटे ल (मब
ुां ादे िी), श्री.पथ्
ृ िीराज चव्हाण (िराड
दषिण), श्री.िुणाल पाटील (धळ
ु े ग्रामीण), श्रीमती ननमाला गावित (इगतपरू ी),
श्री.सनु नल

िेदार

(सािनेर),

श्री.अमर

िाळे

(आिी) :

गह
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :ृ ननमााण मां्ी पढ

सन्माननीय

(१) वडारपाडा, नरसीपाडा, हनम
ु ान नगर, काींददवली (पव
ू )श मब
ुीं ई येथील

झोपडपट्टी पन
ू वशसनाचे काम मे .ककरण हे माणी या ववकासकामाफशत करण्यात
येत असन
ववकासकाींनी ४ इमारतीींचे बाींिकाम ननयमबा्य र्ासनाच्या
ू

आरक्षक्षत जागेवर केले असल्याचे ददनाींक ६ जानेवारी, २०१८ रोजी ननदर्शनास
आले असन
ु ही अदयाप सदर बाींिकामावर कारवाई केली नाही, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास,ववकासकाींनी ९ वर्ाशत झोपडीिारकाींसाठी एकही इमारत बाींिली

नसन
ु , झोपडीिारकाींना िाडे ददले नसल्याची बाब माहे जानेवारी, २०१८ मध्ये

वा ्या दरम्यान ननदर्शनास आली असन
र्ासनाने याबाबत कोणतीही
ू
कायशवाही केली नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी चौकर्ीची मागणी लोकप्रनतननिीींनी ददनाींक १९
फेब्रव
ु ारी, २०१८ रोजी वा ्या सम
ु ारास मख्
ु य कायशकारी अधिकारी झोपडपट्टी
पन
ु वशसन पाधिकरण, मब
ुीं ई याींच्याकडे केली आहे ,हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत
काय आढळून आले व पढ
ु े सींबधीं िताींववरुध्द कोणती कायशवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. प्रिाश महे ता : (१) न.ि.ू क्र. १६३ अे (पै) व १६६ मौ. आकुली, हनम
ु ान
नगर या क्षेत्रासाठी मे. रुधचप्रीया डेव्हलपसश याींना महाराषट्र झोपडपट्टी क्षेत्र
(स.ु नन. व प.ु ) अधिननयम १९७१ मिील कलम ३ के अींतगशत

२६.०८.२००९ रोजी
जजल्हाधिकारी,

दद.

ववर्ेर् ्ाऊनलर्प प्रस्तताव मींजरू करण्यात आला होता.

मब
ुीं ई

उपनगर

जजल्हा

याींनी

झोपडपट्टी

पन
ु वशसन

प्राधिकरणादवारे सदर योजनेस दे ण्यात आलेले आर्यपत्र/ता्परु ते आर्यपत्र
ककीं वा

आय.ओ.ए./सी.सी.

रद्द

करण्याबाबत

व

मोकळ्या

जागेवर

ववकासकामाफशत बाींिकाम सरु
ु असल्यास ते ता्काळ थाींबववण्यासाठी Stop

Work Notice दे ण्याबाबत कळववले होते. ्याअनर्
ु ींगाने दद. १४.०८.२०१५
रोजी

झोपडपट्टी

पन
ु वशसन

प्राधिकरणाने

सदर

लमळकतीमध्ये

ररकाम्या

असलेल्या िख
ू ींडावरील सरु
ु असलेले बाींिकाम थाींबववण्यासाठी नो्ीस ददली.
सदर प्रकरणी जजल्हाधिकारी, मब
ुीं ई उपनगर जजल्हा याींनी ववकासकास कारणे

दाखवा नो्ीस दे ऊन दद. २५.०४.२०१६ रोजी सन
ु ावणी घेतली व मोकळा िख
ू ींड
/ जागा ताब्यात घेण्याचे आदे र् ददले. सदर आदे र्ाववरुध्द मे. रुधचप्रीया

डेव्हलपसश याींनी मा. उच्च न्यायालयात आव्हान ददले असन
मा. उच्च
ू
न्यायालयाच्या अींतररम आदे र्ाच्या अनर्
ीं ाने कायशवाही करणेबाबत उप
ु ग
वविागीय

अधिकारी

कळववण्यात आले आहे .

याींना

जजल्हाधिकारी

मब
ुीं ई

उपनगरे

याींच्यादवारे

(२), (३) व (४) सदर योजनेतील झोपडीिारकाींना िाडे न लमळाल्याबाबत
कोणतीही तक्रार प्राप्त नसल्याचा झोपडपट्टी पन
ु वशसन प्राधिकरणाचा अहवाल
आहे . तथावप, मे. रुधचप्रीया डेव्हलपसश याींच्या माफशत राबववण्यात येत

असलेली झोपडपट्टी पन
ु वशसन योजनेला दद. ११.१२.२००९ रोजी ता्परु ते
आर्यपत्र

दे ऊन

दे खील

अदयापपयंत

एकाही

सींस्तथेचे

पन
ु वशसन

केलेले

नसल्याने मे. रुधचप्रीया डेव्हलपसश याींना महाराषट्र झोपडपट्टी क्षेत्र (स.ु नन. व

प.ु ) अधिननयम १९७१ मिील कलम ३ के अींतगशत न.ि.ू क्र. १६३ अे (पै) व
१६६ मौ. आकुली, हनम
ु ान नगर या क्षेत्रासाठी दे ण्यात आलेले ववर्ेर् ननदे र्

मागे घेण्यात आले असन
ू सदरहू योजनेस दे ण्यात आलेले ता्परु ते आर्यपत्र
झोपडपट्टी पन
ु वशसन प्राधिकरणादवारे दद. २७.०६.२०१८ रोजी रद्द करण्यात
आलेले आहे त.

(५) प्रश्न उद्ावत नाही.

-----------------
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ठाणे महानगरपाललिा शहरातील क्रीडा सांिुले ठराविि सांस्तथाांना ननविदा
प्रकक्रयेलशिाय भाडेपट्टयािर दे त असल्याबाबत

(३९)

*

११८१२९

श्री.पथ्ृ िीराज चव्हाण (िराड दषिण), श्री.अस्तलम शेख

(मालाड पजश्चम), श्री.अलमन पटे ल (मब
ुां ादे िी), श्री.जयिुमार गोरे (माण),
अॅड.यशोमती

ठािूर

(नतिसा),

प्रा.विरें द्र

जगताप

(धामणगाि

सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

रे ल्िे) :

(१) ठाणे महानगरपाललकेतफे र्हरातील ववववि िागात क्रीडा सींकुलाींची
उिारणी करण्यात आली असन
ू ्यापैकी र्रदचींद्र पवार क्रीडा सींकुल, ठाणे

क्लब आणण र्हीद ओींबळे बॅडलमीं्न को्श ही क्रीडासींकुले ठराववक सींस्तथाींना
कोण्याही ननववदा प्रककयेलर्वाय िाडेपट्टय
् ावर दे ण्यात आली असल्याचे माहे
मे, च्या सम
ु ारास ननदर्शनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, र्ासकीय िख
ू ींडावर बाींिलेली क्रीडा सींकुले कोण्याही स्तवारस्तय
अलिव्यक्ती कराराींलर्वाय ठराववक सींस्तथाींना िाड्याने ददल्याने ननयमाींचे
उल्लींघन झाले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त क्रीडा सींकुलातील सवु विाींच्या वापरासाठी खाजगी
सींस्तथाींनी अ्यींत जास्तत दरपत्रक ठे वल्यामळ
ु े सामान्य नागररकाींना प्रवेर्
लमळत नसल्याच्या तक्रारी ननदर्शनास आल्या आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, महानगरपाललकेच्या अख्यारीतील क्रीडासींकुले िाड्याने दे ताना

ननववदा प्रकक्रया राबववणे आणण नागररकाींना वाजवी ककीं मतीत क्रीडा सवु विा
उपलब्ि करन दे ण्यासाठी र्ासनातफे कोणती कायशवाही करण्यात आली वा
येत आहे,

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

या प्रकरणी र्रदचींद्र पवार कक्रडा सींकुल व र्दहद तक
ु ाराम ओींबळे

बॅडलम्ीं न को्श या करीता मा.उच्च न्यायालयाच्या ननदे र्ान्वये ववदहत प्रकक्रया
(Standard

Operating

महानगरपाललकेमाफशत

Procedure)

स्तवारस्तय

अलिव्यक्ती

महानगरपाललका स्ततरावर राबववण्यात येत आहे .

ननजश्चत

दे कारची

करुन

प्रकक्रया

ठाणे

ठाणे
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परीं तु र्रदचींद्र पवार कक्रडा सींकुल ददनाींक ०५.१२.२०१५ पासन
ू तर र्दहद

तक
ु ाराम ओींबळे बॅडलम्ीं न को्श ददनाींक १६.०४.२०१८ पासन
ू कोणतीही ननववदा
प्रकक्रया न करता खाजगी सींस्तथाींना ठाणे महानगरपाललकेने आपसातील
करारान्वये उपलब्ि केल्याची बाब ननदर्शनास आली आहे .

(३) अर्ा प्रकारची तक्रार प्राप्त झाली नसल्याचे ठाणे महानगरपाललकेने
कळववले आहे .

परीं तु र्रदचींद्र पवार कक्रडा सींकुल सिासद सदस्तय फी अधिक असल्याचे

तसेच सामान्य नागरीकाींना उक्त कक्रडा सींकुलाचा वापर करण्यास अडचण
ननमाशण होत असल्याचे प्रथम दर्शनी ननदर्शनास येत.े

(४) या प्रकरणी ठाणे महानगरपाललकेने र्ासनाच्या िोरणार्ी सस
ीं त
ु ग
कायशवाही केली नसल्याचे ननदर्शनास येत असल्याने वविागीय आयक्
ु त,
कोकण वविाग

याींना या प्रकरणी तीन मदहन्यात चौकर्ी करुन अहवाल

सादर करण्याच्या सच
ू ना दे ण्यात आल्या आहे त.

तसेच महानगरपाललकेच्या अख्यारीतील क्रीडासींकुले िाड्याने दे ताना

र्ासनाच्या िोरणानस
ु ार तीन मदहन्याींत ननववदा प्रकक्रया पण
ु श करण्याची तसेच

नागररकाींना वाजवी ककमींतीत क्रीडा सवु विा उपलब्ि करुन दे ण्याकरीता

आवश्यक कायशवाही तातडीने करण्यासींदिाशत आयक्
ु त, ठाणे महानगरपाललका
याींना सच
ू ना दे ण्यात आल्या आहे त.
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

सोलापरू (ता.जज.सोलापरू ) महानगरपाललिेच्या भांगार विक्रीत ि

सािाजननि शौचालय दरु
ु स्ततीत िोट्यिधी रुपयाांचा झालेला गैरव्यिहार
(४०)

*

१२३८१८

श्री.सभ
ु ाष साबणे (दे गलरू ) :

सन्माननीय मख्
ु यमां्ी

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

सोलापरू

(ता.जज.सोलापरू )

महानगरपाललकेच्या

िींगार

ववक्रीत

व

सावशजननक र्ौचालय दरु
ु स्ततीत कोट्यविी रुपयाींचा गैरव्यवहार झाल्याचे माहे

फेब्रव
ु ारी, २०१८ मध्ये वा ्या दरम्यान ननदर्शनास आले आहे , हे खरे आहे
काय,
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(२) असल्यास, सोलापरू महानगरपाललकेकडून िींगाराचे मल्
ु याींकन केल्यास

रुपये ३.५० को्ी होत असताना प्र्यक्षात ्याचे मल्
ु याींकन रुपये १.५० को्ी

दाखववण्यात आले आहे तसेच र्ौचालय दरु
ु स्ततीसाठी र्ासनाकडून रुपये ३.५०
को्ी ननिीतन
ू प्रर्ासनाने कोणतीही सक्षम मान्यता न घेता रुपये १ को्ी
८० लाख खचश केले आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, प्रस्ततत
प्रकरणाींची चौकर्ी करण्यात आली आहे काय,
ु
तदनस
ीं ाने दोर्ीींवर
ु ार चौकर्ीत काय ननषपन्न झाले आहे, चौकर्ीच्या अनर्
ु ग
कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत आहे,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) होय, अर्ा आर्याचे व्ृ त ददनाींक ३ फेब्रव
ु ारी,
२०१८ रोजी स्तथाननक व्ृ तपत्रात प्रलसद्ध झाले होते.

(२) असे आढळून आले नसल्याचे सोलापरू महानगरपाललकेने कळववले आहे .

(३) • सोलापरू महानगरपाललकेतील िींगार व जुनी वाहने या दोन बाबीींच्या

ववक्रीसाठी कींडमनेर्न बोडाशने ठरववलेल्या ककीं मतीस सवशसािारण सिेची
मान्यता घेऊन, ई-ननववदा पद्धती अनस
ु रण्यात आली आहे .

• सवशसािारण सिेने मान्यता ददलेले व ननववदे त प्रलसद्ध झालेले िींगाराचे

मल्
ु याींकन रुपये १,१४,१६,५००/- एवढे होते. याबाबत सवाशत जास्तत ककीं मतीची
रुपये १,३०,७१,८९२/- एवढ्या ककीं मतीची ननववदा प्राप्त झाली. सदर ननववदा
मींजूर करण्यात आली.

• सवशसािारण सिेने मान्यता ददलेले व ननववदे त प्रलसद्ध झालेले ववक्री

करावयाच्या जुन्या वाहनाींचे मल्
ु याींकन रुपये १४,८३,०००/- एवढे होते. तथावप,
३ पात्र ननववदा प्राप्त न झाल्याने सदर ननववदा
नाही.

प्रकक्रया पण
ू श होऊ र्कली

• स्तवच्छ िारत लमर्न अींतगशत १४ व्या वव्त आयोगाच्या ननिीतन
ू

सावशजननक र्ौचालयातील ४९२५ सीट्स दरु
ु स्तत करण्याचा जुल,ै २०१७ मध्ये
ननणशय घेण्यात आला. जजल्हाधिकारी, सोलापरू याींनी ददनाींक ५/७/२०१७
रोजीच्या आदे र्ान्वये सदर दरु
ु स्ततीच्या रुपये ३.१३ को्ी एवढ्या रक्कमेच्या
खचाशस प्रर्ासकीय मान्यता ददली आहे .
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• र्हरातील सावशजननक र्ौचालयातील ४९२५ सीट्स पैकी २४०० सीट्सची

सोलापरू महानगरपाललकेच्या वावर्शक मींजूर मक्तेदाराींकडून आतापयंत दरु
ु स्तती

करण्यात आली आहे . या दरु
ु स्तती कामाींबाबत तक्रारी प्राप्त झाल्याने सदर
कामाींची स्तथायी सलमतीने नेमलेल्या बत्रसदस्तयीय सलमतीमाफशत (अनतररक्त

आयक्
ु त, ववधि सल्लागार व मख्
ु य लेखापरीक्षक) चौकर्ी करण्यात आली
आहे . चौकर्ी दरम्यान दरु
ु स्ततीत काही ककरकोळ दोर् आढळले असन
ू ते
कींत्रा्दाराकडून दरु
ु स्तती करुन घेऊन दरू करण्यात आलेले आहे त. स्तथायी

सलमतीने रुपये १,८०,९८,७३०/- एवढी रक्कम कींत्रा्दाराींना प्रदान करण्यास
मींजूरी ददली आहे .

(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

धगरण्याांच्या जलमनीिर धगरणी िामगाराांना घरे उपलब्ध िरून
दे ण्यासाठी बेलसिमध्ये िाढीि एफ.एस.आय. दे ण्याबाबत
(४१)

*

११६७२५

श्री.सनु नल लशांदे (िरळी), अॅड.भीमराि धोंडे (आष्ट्टी),

श्री.सांतोष दानिे (भोिरदन) :
खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा

(१) धगरण्याींच्या जलमनीवर धगरणी कामगाराींना घरे उपलब्ि होण्यासाठी

र्ासनाने फींजीबल एफ.एस.आय. दे वन
ू ही धगरणी मालक घरे बाींिण्यास तयार
होत

नसल्याने

बेलसकमध्ये

वाढीव

एफ.एस.आय.

र्ासनाच्या ववचारािीन आहे, हे खरे आहे काय,

दे ण्याबाबत

प्रस्तताव

(२) असल्यास, सदरहू प्रस्ततावाची सदयजस्तथती काय आहे ,
(३) असल्यास, सदरहू प्रस्ततावाची अींमलबजावणी ककती कालाविीत होणे
अपेक्षक्षत आहे,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) र्ासनाने दद. ०५/०८/२०१७ रोजीचे अधिसच
ू नेदवारे

बह
ुीं ई ववकास ननयींत्रण ननयमावली, १९९१ मिील ववननयम ३५(४) मध्ये
ृ न्मब
फेरबदल करुन कापड धगरण्याींमिील रदहवास इमारती/चाळीींचे पन
ु ववशकासासाठी
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फींजीबल च्ई क्षेत्र ननदे र्ाींक कोणतेही अधिमल्
ू य न आकारता अनज्ञ
ु ेय केले
आहे . तथावप, ्यानस
ु ार

अींमलबजावणी होत नसल्यावे

प्रारुप ववकास ननयींत्रण व प्रो्साहन ननयमावली-२०३४

ननदर्शनास आल्याने
मींजूर

करताना

मींजरू ीतन
वगळलेल्या िागात (ई.पी.मध्ये) पन
ू
ु वशसनासाठी ३०० चौ. फू्
ऐवजी ४०५ चौ.फू्

कापे् क्षेत्राच्या सदननका दे वन
ू पन
ु वशसन करण्याबाबत

तरतद
ू प्रस्तताववत आहे .

तसेच अर्ा

रदहवास इमारती/ चाळीींचे ्यालगतचे

समालसक अींतरे िरुन येणारे काल्पननक क्षेत्र वगळून उवशररत क्षेत्रावरील च्ई
क्षेत्र ननदे र्ाींक हा ४.० पेक्षा जास्तत अनज्ञ
ु ेय राहणार नाही, अर्ी
प्रस्तताववत आहे .

तरतद
ू सध्
ु दा

(२) प्रारुप ववकास ननयींत्रण व प्रो्साहन ननयमावली-२०३४ मिील सदर
प्रस्तताववत तरतद
ू ीबाबत

दद.०८/०५/२०१८ रोजीचे सच
ू नेदवारे नागरीकाींकडून

हरकती / सच
ू ना मागववल्या आहे त.

(३) सदर प्रस्तताववत तरतद
ू ीींवर प्राप्त होणाऱया हरकती /सच
ू नाींवर ननयक्
ु त
अधिकारी व सींचालक, नगर रचना, महाराषट्र, पण
ु े
झाल्यानींतर

ववकास

योजना

मींजरू ीमिन
ू

याींचे अलिप्राय प्राप्त

वगळलेल्या

िागास

र्ासनस्ततरावरुन मींजूरी ददल्यानींतर ्याची अींमलबजावणी सरु
ु होईल.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

(ई.पी.)

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

मांब
ु ईतील १३३ अनतधोिादायि इमारतीांिर िारिाई िरण्याबाबत
(४२)

*

१२२४५३

श्री.राज परु ोदहत (िुलाबा) :

सन्माननीय मख्
ु यमां्ी

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

मब
ींु ईतील

एकूण

५५५

िोकादायक

इमारतीींपक
ै ी

महानगरपाललकेने

आतापयंत १२१ इमारती पाडल्या असन
ू ११२ इमारती ररकाम्या करण्यात
आल्या आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, अजन
ू ही १३३ अनतिोकादायक इमारतीींमध्ये रदहवासी राहत

असन
ू ्याींना इमारत ररकामी करण्याचे आदे र् दे ण्यात आले परीं तु रदहवार्ाींना
पयाशय नसल्यामळ
ु े या इमारतीींमध्येच राहत आहे त, हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, महानगरपाललकेने याची गींिीर दखल घेत मे अखेरपयंत या

१३३ अनतिोकादायक इमारतीींवर कारवाई पण
ू श करणार असल्याचा दावा
केल्याचे ददनाींक १० मे, २०१८ रोजी ननदर्शनास आले आहे , हे ही खरे आहे
काय,

(४) असल्यास, ्यानस
ु ार आतापयंत ककती इमारतीींवर कारवाई करण्यात
आली वा येत आहे,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) बह
ुीं ई महानगरपाललकेमाफशत महानगरपाललका
ृ न्मब
क्षेत्रात करण्यात आलेल्या सवेक्षणात एवप्रल, २०१८ अखेरीस ६० र्ासकीय, ७३

महानगरपाललका व ५५५ खाजगी अर्ा एकूण ६८८ इमारती अनतिोकादायक
व मोडकळीस (सी-१ प्रवगश) आलेल्या आढळून आल्या हो्या.
सदर

६८८

इमारतीींवर

बह
ुीं ई
ृ न्मब

महानगरपाललकेमाफशत

मब
ुीं ई

महानगरपाललका अधिननयम १८८८ च्या कलम ३५४ अन्वये खालीलप्रमाणे
कारवाई करण्यात आली/येत आहे :-

• १२१ इमारती ननषकालसत करण्यात आल्या.
• ११२ इमारती ररकाम्या करण्यात आल्या.

• १६७ इमारतीींची प्रकरणे न्यायप्रववषठ आहे त.

• ३७ इमारतीींची प्रकरणे ताींबत्रक सल्लागार सलमतीकडे आहे त.

• ११८ इमारतीींची जलजोडणी व ववदयत
ु जोडणी खींडीत केली आहे .

• १३३ इमारतीींची जलजोडणी, ववदयत
ु जोडणी खींडीत करणे व इमारत ररकामी
करणे याबाबतची कायशवाही सरु
ु आहे .

(२) सदर १३३ इमारतीींमिील रदहवार्ाींच्या ताब्यातील च्ईक्षेत्र मोजन
ू
प्रमाणपत्र दे णे, इमारत मालकाकडून पयाशयी जागा दे णे

व इमारतीींची जल

जोडणी व ववदयत
श ा करुन पढ
ु जोडणी खींडीत करणे इ्यादी बाबीींची पत
ु त
ु ील

कायशवाही करण्यात येणार असल्याबाबत बह
ुीं ई महानगरपाललकेमाफशत
ृ न्मब
कळववण्यात आले आहे .
(३) हे खरे आहे .

(४) व (५) ्यानस
ु ार आतापयंत २ ररकाम्या करण्यात आलेल्या इमारती
ननषकालसत करण्यात आल्या असन
ू , २ इमारतीींची जल जोडणी व ववदयत
ु
जोडणी खींडीत करण्यात आली आहे .
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तसेच, इमारत ररकामी करणे, जल जोडणी/ववदयत
जोडणी खींडीत
ु

करणे, ननषकासनासाठी ननववदा मागणे इ्यादी अनर्
ु धीं गक कामे बह
ुीं ई
ृ न्मब
महानगरपाललकेमाफशत करण्यात येत आहे त.

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

िल्याण-डोंबबिली (जज.ठाणे) महानगरपाललिेच्या रुजक्मणीबाई ि
शास्त्ीनगर रुग्णालयात ररक्त पदाांसह यां्सामुग्रीचा
अभाि असल्याबाबत

(४३)

*

१२१८६७

श्री.नरें द्र पिार (िल्याण पजश्चम), श्री.किसन िथोरे

(मरु बाड), अॅड.पराग अळिणी (विलेपाले) :
गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

कल्याण

डोंबबवली

(जज.ठाणे)

सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील

महानगरपाललकेच्या

रुजक्मणीबाई

व

र्ास्तत्रीनगर रुग्णालयात डॉक््र,नसश, वॉडश बॉय,आया तसेच यींत्रसामग्र
ु ीचा
अिाव असन
श होत असल्याचे ननदर्शनास आले आहे,
ू प्रर्ासनाचे याकडे दल
ु क्ष
हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, स्तत्रीरोग धचकक्सेकररता व प्रसत
ु ीकररता सवशसािारण व
गोरगरीब नागररक येथे येत असन
ू दरमहा ३०० हून जास्तत प्रसत
ु ी र्स्तत्रकक्रया
होत असन
ू डॉक््राींची सींख्या अपरु ी आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर रुग्णालयाींसाठी ववववि ७० नवीन पदे मींजरू असन
ू ती
िरली जात नाहीत, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, र्ासनाने याबाबत कोणती उपाययोजना केली वा करण्यात
येत आहे,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) • कल्याण-डोंबबवली महानगरपाललका क्षेत्रात

महानगरपाललकेचे रजक्मणी बाई रग्णालय, कल्याण (प.) व र्ास्तत्रीनगर
सामान्य रग्णालय, डोंबबवली (प.) ही प्र्येकी १२० खा्ाींची दोन मोठी
रग्णालये तसेच ४ लहान दवाखाने व १३ नागरी आरोग्य केंद्र कायशरत आहे त.
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• महानगरपाललकेच्या आस्तथापना सच
ू ीवर डॉक््र, नसश, वॉडश बॉय व आया
याींची एकूण ३०८ पदे मींजूर आहे त.

• ्यापैकी सदया १९८ पदे कायशरत असन
११० पदे ररक्त आहे त, ही
ू
वस्ततजु स्तथती आहे .

• महानगरपाललकेच्या दोन्ही रग्णालयात दै नदीं दन वापराकरीता आवश्यक

असलेली सवश प्रकारची यींत्रसामग्र
ु ी उपलब्ि असन
ू नतचा ननयलमत वापर सर
ु
आहे .

(२), (३) व (४) • सदर रग्णालयात

दरमहा ३०० हून जास्तत प्रसत
ु ी व १३०
हून जास्तत लसझेररींग व कु्ुींब ननयोजन र्स्तत्रकक्रया होतात, ही वस्ततजु स्तथती
आहे .

• कल्याण-डोंबबवली महानगरपाललकेच्या मींजूर आस्तथापना सच
ू ीवर ३०८
पदाींमध्ये वैदयकीय अधिकाऱयाींची एकुण ११५ पदे मींजरू आहे त.

• सदर ११५ पदाींपक
ै ी ४९ पदी वैदयकीय अधिकारी कायशरत असन
ू ६६ पदे
सदयजस्तथतीत ररक्त आहे त.
•

वैदयकीय

अधिकाऱयाींची

महानगरपाललकेमाफशत सर
ु आहे .
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.

ररक्त

पदे

िरण्याची

कायशवाही

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

भाांडूप (मांब
ु ई उपनगर) या विभागात गत िाही मदहनयात
गन
ु हे गाररत िाढ झाल्याबाबत

(४४)

*

१२३०४६

श्री.अशोि पाटील (भाांडूप पजश्चम) :

सन्माननीय

मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मब
ुीं ई उपनगरातील िाींडूप (प.) या वविागात माहे माचश ते मे, २०१८
कालाविीत १० ते १२ खूनाच्या घ्ना घडल्या आहे त, हे खरे आहे काय,

या

(२) असल्यास, याप्रकरणी चौकर्ी करण्यात यावी अर्ी मागणी स्तथाननक

लोकप्रनतननिीींनी माहे एवप्रल, २०१८ मध्ये वा ्या दरम्यान मा.राज्यमींत्री, गह
ृ
(र्हरे ) याींच्याकडे लेखी ननवेदनाव्दारे केली आहे , हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, तक्रारीच्या अनर्
ीं ाने उक्त प्रकरणी र्ासनाकडुन
ु ग
करण्यात आली आहे काय, ्यात काय आढळून आले
खुनाींच्या प्रकाराला प्रनतबींि घालण्यासाठी
आली वा येत आहे ,

चौकर्ी

व तदनस
ु ार वाढ्या

कोणती उपाययोजना करण्यात

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) उपनगरातील िाींडूप (प.) या वविागात माहे माचश
ते मे, २०१८ या कालाविीत ६ खुनाच्या घ्ना घडल्या आहे त.
(२) होय.

(३) सदर प्रकरणी चौकर्ी करण्यात आली असन
ू मा. राज्यमींत्री, गह
ृ (र्हरे )
याींच्या अध्यक्षतेखाली मा. लोकप्रनतननिीीं व सवश सींबि
ीं ीत अधिकाऱयाींसह
ददनाींक ८.५.२०१८ रोजी बैठक घेण्यात आली.

िाींडूप पोलीस ठाणे हद्दीत जेल मिून लर्क्षा िोगन
ू /जामीनावर स्
ु लेल्या

आरोपीींवर तसेच अलिलेखावरील आरोपीींवर प्रनतबींिक कारवाई करण्यात

आलेली आहे . तसेच, वारीं वार तडीपार आरोपी, फरारी आरोपी, सींर्नयत इसम
याींची तपासणी करण्यात येत आहे . पोलीस ठाणे हद्दीत पोलीस वाहनाींची

गस्तत वाढववण्यात आली असन
ू कोंबबींग ऑपरे र्न दरम्यान सराईत आरोपीींची
तपासणी करुन ्याींच्यावर प्रनतबींिक कारवाई करण्यात येत आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

ग्लोबल इांजजननअररांग सव्हीसेस या िांपनीने बनािट प्रमाणप्ाच्या
आधारे विविध विभागात सल्लागाराची िामे लमळविल्याबाबत

(४५)

*

१२४२०५

श्री.जयिुमार गोरे (माण), श्री.राधािृष्ट्ण विखे-पाटील

(लशडी), श्री.विजय िडेट्टीिार (ब्रम्हपरू ी), प्रा.विरें द्र जगताप (धामणगाि रे ल्िे),
श्री.नसीम खान (चाांददिली), श्री.अलमन पटे ल (मब
ुां ादे िी), श्री.अस्तलम शेख
(मालाड पजश्चम) :
काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील
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(१) ग्लोबल इींजजननअरीींग सव्हीसेस या

सल्लागार कींपनीने बाींिकाम वविाग

लधु ियाना येथील कायाशलयाची ३२८ को्ी रुपयाींची कामे केल्याचे बनाव्

प्रमाणपत्र व पण
ु े महानगरपाललकेचे रस्त्याचे ७० को्ी रुपयाींचे काम
सल्लागार म्हणून केल्याचे बनाव् प्रमाणपत्र ई-ननववदे व्दारे सादर करुन

एमएमआरडीए, महानगरपाललका, नगरपाललका वविागात सल्लागाराींची कामे
घेतल्याची बाब माहे माचश, २०१८ मध्ये वा ्या दरम्यान ननदर्शनास आली, हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या प्रकरणी मा.ववरोिी पक्षनेता, वविानसिा याींनी ददनाींक १४

एवप्रल २०१८ रोजी मख्
ु य अलियींता (रस्तते) पण
ु े महानगर पाललका याींचेकडे
तक्रार केली आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या प्रकरणी र्ासनाने अधिक चौकर्ी केली आहे काय,

चौकर्ीत काय आढळून आहे व ्यानस
ीं ीत सल्लागार कींपनीवर
ू ार सींबि
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) • ग्लोबल इींजजननअररींग सजव्हशसेस या सल्लागार

कींपनीस पण
ु े महानगरपाललकेच्या पथ वविागाकडून ७० को्ी रुपयाींचे काम
सल्लागार म्हणुन केलेबाबतचे प्रमाणपत्र दे ण्यात आलेले नाही.

• तसेच अर्ा प्रमाणपत्राच्या आिारे पण
ु े महानगरपाललकेच्या पथ वविागाकडे
कोणतेही

सल्लागाराचे

काम

महानगरपाललकेने कळववले आहे .

सींस्तथेला

लमळालेले

नाही

असे

पण
ु े

(२) व (३) • होय, याबाबत मा.ववरोिी पक्षनेता, वविानसिा, महाराषट्र याींचे
कायाशलयाकडून

महापाललकेकडे

करण्यात आली आहे .

एवप्रल,

२०१८

मध्ये

पत्राव्दारे

ववचारणा

• बनाव् प्रमाणपत्राच्या आिारे पण
ु े महानगरपाललकेच्या पथ वविागाकडे
सदर सींस्तथेने कोणेतह
े ी सल्लागाराचे काम घेतले नसल्याने ्याींचेववरुध्द पण
ु े
महानगरपाललकेमाफशत कारवाई करण्यात आलेली नाही.

• तथावप, याबाबतची तक्रार ववचारात घेऊन आवश्यक दक्षता घेण्याबाबत

एम.एम.आर.डी.ए., महानगरपाललका, नगरपाललकाींना, सच
ू ना दे ण्यात येत
आहे त.
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(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

युएलसीच्या तरतुदीनुसार अनतररक्त ठरलेल्या
जलमनीिरील ननिासी सदननिाांबाबत

(४६)

*

१२५७०१

श्री.प्रशाांत बांब (गांगापरू ) :

सन्माननीय मख्
ु यमां्ी

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) यए
ु लसीच्या तरतद
ु ीनस
ु ार अनतररक्त ठरलेल्या जलमनीवरील ननवासी
सदननका

बाींिण्यास

परवानगी

दे ताींना

एकूण

बाींिकामापैकी

ठराववक

्क्केवारीचे बाींिकाम र्ासन नामननदे लर्त व्यक्तीींना पव
ू श ननिाशरीत दराने

वा्प करण्याची अ् र्ासनातफे ववकासक्यांवर/जलमनिारकाींवर ्ाकण्यात
येत,े हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

ववकासक्यांकडून/जलमनिारकाींकडून

र्ासन

नामननदे लर्त

व्यक्तीींना पव
ू श ननिाशरीत दराने वा्प करण्यासाठी अर्ा ककती सदननका र्ासन
जमा करण्यात आलेल्या नाहीत,

(३) असल्यास, ज्या ववकासक्यांकडून/जलमनिारकाींकडून र्ासन नामननदे लर्त

व्यक्तीींना पव
ू श ननिाशरीत दराने वा्प करण्यासाठी सदननका र्ासन जमा
करण्यात आल्या नाहीत अर्ा ककती सदननका आहे त,

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी ववकासक्यांववरुद्ध/जलमनिारकाींववरुध्द र्ासनाने
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,

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

नागरी जमीन (कमाल िारणा व ववननयमन)

अधिननयम, १९७६ च्या कलम २० अन्वये गह
ु दे ण्यात
ृ बाींिणी प्रयोजनाथश स्
आलेल्या योजनाींमिन
सदर योजनेच्या अ्ी व र्तीनस
ू
ु ार एकूण बाींिीव
क्षेत्रामिील ५ ्क्के बाींिीव क्षेत्र सदननकाींच्या स्तवरपात र्ासनास हस्तताींतरीत
करणे आवश्यक आहे .
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(२) व (३) नागरी जमीन (कमाल िारणा व ववननयमन) ननरसन अधिननयम,
१९९९ हा राज्य र्ासनाने दद.२९.११.२००७ पासन
ू लागु केला आहे . सदर
नाजकिा

ननरसन

अधिननयम

लागु

झाल्यानींतर

राज्यातील

समह
ु ाींमध्ये गह
ृ बाींिणीसाठी परवानगी ददलेल्या एकूण
अपण
ू श योजनाींमिून सािारणपणे ८८६८
बाकी आहे त.
(४)

९

नागरी

योजनाींपक
ै ी १४०५

सदननका र्ासनाकडे सप
ु द
ु श करणे

नागरी जमीन (कमाल िारणा व ववननयमन) अधिननयम, १९७६ मिील

कलम २० अन्वये मींजूर करण्यात आलेल्या योजनाींच्या वैितेबाबत मा. उच्च

न्यायालयासमोर दाखल केलेली याधचका क्र. ९८७२/२०१० व इतर सींलग्न
याधचकाींवर मा.उच्च न्यायालयाने दद.०३.०९.२०१७ रोजी ननणशय ददलेला असन
ू ,

्यानस
ु ार कलम २० अन्वये स्
ू दे ण्यात आलेल्या स्
ु ीच्या आदे र्ामिील अ्ी
व र्ती योजनािारकावर बींिनकारक आहे त. सदरचा ननणशय मा. सवोच्च
न्यायालयामध्ये

ववर्ेर्

अनम
ु ती

याधचका

क्र.२९००६/२०१४

व

इतर

याधचकाींअन्वये आव्हाननत करण्यात आलेला असन
ू मा.सवोच्च न्यायालयाने

दद.०१.१२.२०१४ च्या अींतररम आदे र्ानस
ु ार मा. उच्च न्यायालयाच्या आदे र्ास
स्तथधगती दे ऊन योजनािारकाींवर प्रनतकूल पररणाम होईल अर्ी कारवाई
(Coercive action) करु नये,असे आदे र् ददलेले आहे त.

तसेच सन २०१६ च्या अथशसक
ीं ल्पीय अधिवेर्नामध्ये दे ण्यात आलेल्या

आश्वासनानस
ु ार नाजकिा ननरसन अधिननयम, १९९९ मिील तरतद
ु ी तपासन
ू

कलम २० खालील प्रलींबबत योजना पण
ू श करणे वा अर्ा जलमनी ववकसनासाठी

उपलब्ि होण्याकररता आवश्यक उपाययोजना सच
ु ववण्यासाठी र्ासन ननणशय
दद.१६.०६.२०१७ अन्वये मा. श्री. बी.एन.श्रीकृषण, सेवाननव्ृ त न्यायमत
ु ी, मा.
सवोच्च न्यायालय व श्री. बी.एन.मणखजा, सेवाननव्ृ त सधचव, आरोग्य
वविाग, महाराषट्र र्ासन याींची

दववसदस्तयीय सलमती गठीत करण्यात आली

असन
ू सदर सलमतीचा अहवाल अदयाप र्ासनास अप्राप्त आहे .सदर सलमतीचा
अहवाल प्राप्त झाल्यानींतर पढ
ु ील कायशवाही अपेक्षक्षत आहे .
(५)

प्रश्न उद्ावत नाही.

-----------------
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नागपूर मधील विनसम समूहाच्या श्री.जतीन मेहता याने
(४७)

*

बॅंिाांची फसिणुि िेल्याबाबत

१२३४५६

श्री.अलमत

झनि

(ररसोड),

श्री.विजय

िडेट्टीिार

(ब्रम्हपरू ी), श्री.सनु नल िेदार (सािनेर), श्री.अमर िाळे (आिी), श्री.अस्तलम
शेख

(मालाड

(चाांददिली),

पजश्चम),

प्रा.विरें द्र

श्री.अलमन

जगताप

पटे ल

(धामणगाि

(मब
ांु ादे िी),
रे ल्िे),

श्री.नसीम

अॅड.यशोमती

खान

ठािूर

(नतिसा), श्रीमती ननमाला गावित (इगतपरू ी), प्रा.िषाा गायििाड (धारािी) :
सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नागपरू मिील ववनसम समह
ू ाच्या श्री.जतीन मेहता याने १५ बॅंकाींची
६८०० को्ी रुपयाींनी फसवणुक केल्याचा प्रकार माहे मे, २०१८ मध्ये वा ्या
दरम्यान ननदर्शनास आला आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याप्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, ्यात काय

आढळून आले व तदनस
ीं ीत दोर्ीींवर कोणती कारवाई करण्यात आली
ु ार सींबि
वा येत आहे,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) आरोपी जतीन मेहता, माजी अध्यक्ष व इतर

सींचालक, मे. ववन्सम डायमींडस ् अाँड ज्वेलरी लल. याींनी स्त्ॅ ण्डडश चा्श डश
बाँकेकडून प्राप्त केलेल्या रु. ४१४ को्ी रकमेच्या कजश सवु विेचा गैरवापर
करुन बाँकेची फसवणूक केली असल्याचे तपासात ननषपन्न झाले आहे, हे खरे
आहे .

(२) प्रस्ततत
ु प्रकरणी बी.के.सी. पोलीस ठाणे येथे ग.ु र.क्र. १९५/२०१६ िा. दीं .वव.
कलम १२० (ब), ४२०

अन्वये गन्
ु हा नोंद करण्यात आला

असन
ू पढ
ु ील

तपासाकरीता आधथशक गन्
ु हे वविाग, मब
ुीं ई याींचेकडे सदर प्रकरण वगश करण्यात
आले आहे .

मे. ववन्सम डायमींडस ् अाँड ज्वेलरी लल. या कींपनीच्या गैरव्यवहाराबाबत

पींजाब नॅर्नल बाँकेने दाखल केलेल्या तक्रारीवरुन सीबीआय, मब
ींु ई येथे दे खील
गन्
ु हे नोंद करण्यात आले आहे त. ्याचप्रमाणे अींमलबजावणी सींचलनालय
माफशत चौकर्ी सरु
ु आहे .
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

-----------------
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धचखली (जज.बुलढाणा) नगरपररषदें तगात एिाजत्मि गह
ृ ननमााण ि
झोपडपट्टी वििास िायाक्रमाांतगात मागणी िेलेल्या

(४८)

*

ननधीपेिा िमी ननधी लमळाल्याबाबत
१२४४२२

श्री.राहुल बोंद्रे (धचखली) :

मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) धचखली

(जज.बल
ु ढाणा)

नगरपररर्दें तगशत

सन्माननीय गह
ृ ननमााण
एकज्मक

गह
ृ ननमाशण

व

झोपडपट्टी ववकास कायशक्रमाींतगशत उपयोधगता प्रमाणपत्रामध्ये मागणी केलेल्या
ननिी पेक्षा कमी ननिी लमळाल्यामळ
ु े मख्
ु याधिकारी, धचखली नगरपररर्द
याींनी मा.कायशक्रारी अलियींता - २ (प्रा) म्हाडा, गह
ृ ननमाशण िवन, कला नगर,
वाींद्रे

पव
ू ,श मब
ुीं ई याींच्याकडे ददनाींक २२ जून, २०१७ रोजी वा ्या सम
ु ारास

पत्रान्वये ननिीची मागणी केलेली आहे , हे खेर आहे काय,

(२) असल्यास, एक वर्श उल्ूनही ननिी न लमळाल्यामळ
ु े घरकुलाींचे काम
अपण
ू ाशवस्तथेत असल्याने लािाथी घरकुलापासन
ू वींधचत आहे त, हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, अपण
ू ाशवस्तथेत असलेल्या घरकुलाींचे काम पण
ु श होण्यासाठी
र्ासनाकडून मागणी केलेला ननिी धचखली नगरपररर्द याींना दे ण्यासाठी
कोणती कायशवाही करण्यात आली वा येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. प्रिाश महे ता : (१) होय, हे खरे आहे .

(२), (३) व (४) मळ
ु योजना १९२४ घरकुलाची होती व प्र्यक्षात योजना

लसमीत करुन धचखली नगरपररर्दे माफशत १२७१ घरकुले बाींिण्यात आली ्या
अनर्
ीं ाने
ु ग

योजना

लसमीत

झाल्यामळ
ु े

ननिी

प्रमाणानस
ु ार

धचखली

नगरपररर्दे स एकाज्मक गहृ ननमाशण व झोपडपट्टी ववकास कायशक्रमाींतगशत पण
ू श
ववतरीत केला आहे . सदरची योजना दद.३१.०३.२०१७ रोजी बींद करण्यात

आलेली आहे . सदर योजनेची अपण
ू श कामे सींबधीं ित अींमलबजावणी यींत्रणेने

स्तवखचाशने पण
ू श करावयाची असन
ू , अखधचशत ननिी व्याजासह तसेच खचश
केलेल्या

ननिीचे उपयोधगता प्रमाणपत्रासह केंद्र र्ासनास सादर करावयाचे

आहे . ्यामळ
ु े धचखली नगरपररर्दे स अनतररक्त ननिी दे ण्याचा प्रश्न उद्ावत
नाही.

-----------------
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दे िीचा पाडा (डोंबबिली (पजश्चम) ता.िल्याण, जज.ठाणे) भागात
गुरचरण असलेल्या शासिीय जमीनीच्या गैरव्यिहाराबाबत
(४९)

*

११७५७०

श्री.किसन िथोरे (मरु बाड), श्री.नरें द्र पिार (िल्याण

पजश्चम), श्री.नरें द्र महे ता (लमरा भाईंदर), श्री.बळीराम लसरसिार (बाळापरू ) :
सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) कल्याण डोंबबवली (जज.ठाणे) महानगरपाललका हद्दीतील डोंबबवली पजश्चम

येथील दे वीचा पाडा िागात गरु चरण असलेली र्ासकीय जमीन खाजगी
जमीन असल्याचे िासवन
सम
ू
ु ारे

साडेआठ एकर जलमनीवर असलेल्या

आरक्षक्षत जलमनीचा ्ी.डी.आर.घेऊन मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार झाल्याचे
माहे एवप्रल, २०१८ मध्ये वा ्या दरम्यान ननदर्शनास आले आहे ,
आहे काय,

हे खरे

(२) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीअींती काय
ननदर्नाशस आले तदनस
ु ार सातबारा उताऱयामध्ये फेरफार करुन ्ी.डी.आर चे
गैरव्यवहार करणाऱया सींबधीं ित व्यक्तीींवर व महानगरपाललकेच्या अधिकाऱयाींवर
कोणती कारवाई करण्यात आली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) व (२) मौजे गावदे वी येथील स.नीं. ३५० अ (जन
ु ा),
३२ (नववन) या जलमनीवरील आरक्षक्षत जलमनीचा ननयमबा्य हस्तताींतरणीय
ववकास हक्क कल्याण-डोंबबवली महानगरपाललकेने प्रदान केला असन
ु , यामध्ये

मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार झाल्याची तक्रार मा. उप लोक आयक्
ु त,
महाराषट्र राज्य, याींचेकडे प्राप्त झाली होती.

सदर प्रकरणी कल्याण-डोंबबवली

महानगरपाललकेसाठीच्या मींजरू ववकास ननयींत्रण ननयमावलीच्या ॲपें डडक्सडब्ल्यु मिील तरतद
ू ीींचे

उल्लींघन झाले

असल्याचे आढळून आल्याने या

प्रकरणामध्ये समाववष् कमशचारी/अधिकारी याींची वविागीय चौकर्ी सरु
ु
करण्यापव
ु ी ्याींना कारणे दाखवा नो्ीस दे ण्याबाबतची कायशवाही करण्याच्या

सच
ु ना सींबधीं िताींना ददल्या आहे त. ्यानस
ु ार नगर रचना सींचालनालयाच्या
सींबधीं ित अधिकारी याींचेवर कायशवाही होऊन ्याींचेवर दोर्ारोप बजावण्यात
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आले आहे व प्रादे लर्क वविागीय चौकर्ी अधिकारी, कोकण वविाग याींची
चौकर्ी अधिकारी म्हणुन

दद.२४/८/२०१७ रोजी ननयक्
ु ती करण्यात आली

आहे . िारतीय प्रर्ासन सेवेमिील अधिकारी याींचेसद
ीं िाशत सामान्य
वविागाकडे

कायशवाही

सरु
ु

असन
ु ,

कल्याण-डोंबबवली

प्रर्ासन

महानगरपाललकेचे

कमशचारी/अधिकारी याींचेसद
ीं िाशत आयक्
ु त, कल्याण-डोंबबवली महानगरपाललकेस
कायशवाही करणेबाबत कळववण्यात आले आहे .

महसल
ु अलिलेखात फेरफार

करणे ही बाब महसल
वविागार्ी सींबधीं ित असल्याने, ्या सींबधीं ितावर
ु
कायशवाहीबाबत महसल
ु वविागास ववनींती करण्यात आली आहे .
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

जोगेश्िरी-विक्रोळी ललांि रोड रुां दीिरणातील बाधधत
आददिासी पाडयाांचे पन
ु िासन िरण्याबाबत
(५०)

*

११६८७४

श्री.सांजय पोतनीस (िललना) :

सन्माननीय मख्
ु यमां्ी

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) जोगेश्वरी –ववक्रोळी ललींक रोड रुीं दीकरणाच्यावेळी पवई आयआय्ीची काही

जागा सींपादन करताींना ्यावरील आददवासी पाड्याींचे पन
ु वशसन करण्याचे

आश्वासन एमएमआरडीए ने ददले होते परीं तु ्याींची पत
श ा अदयापपयंत झाली
ु त
नसल्याचे माहे एवप्रल,२०१८ मध्ये वा ्या दरम्यान ननदर्शनास आले आहे , हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त रुीं दीकरणावेळी जागा सींपादन केल्यामळ
ु े जवळपास ४३३
कु्ुींबे बाधित झाली असन
ू अदयापी सदर कु्ुींबे पन
ु वशसनाच्या प्रनतक्षेत आहे त,
हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त बाधित कु्ुींबबयाींचे पन
ु वशसन करण्यास ववलींब लागण्याची
कारणे काय आहे त,

(४) असल्यास, याबाबत र्ासन स्ततरावर कोणती कायशवाही करण्यात आली वा
येत आहे,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१), (२), (३), (४) व (५) आय.आय.्ी. पवईच्या
जलमनीवरील

मब
ुीं ई

नागरी

पररवहन

प्रकल्पाच्या

पन
ु वशसन

िोरणानस
ु ार

पायाित
ू सवेक्षणात आढळून आलेल्या बाींिकामिारकाींना पन
ु वशसनासाठी पात्र
समजण्यात आले आहे .

सदर दठकाणी मळ
ू त: २००९-१० मध्ये अर्ासकीय सींस्तथेमाफशत सवेक्षण

केले असता सवश बाींिकामिारकाींपक
ै ी सवेक्षणास सहकायश केलेल्या केवळ १२७
बाींिकामिारकाींचे सवेक्षण झाले. ्यानींतर उवशरीत बाींिकामिारकाींचे र्ासकीय

यींत्रणेदवारे २०१३ मध्ये केलेल्या सवेक्षणात बाींिकामिारकाींची सींख्या ४३३
आढळून आली. यासींबि
ीं ी झालेल्या ननणशयानस
ु ार सदर सवेक्षणात नमद
ू
तपर्ीलाची प्र्यक्ष जागेवर आय.आय.्ी. प्रर्ासन आणण मब
ुीं ई महानगर
प्रदे र्

ववकास

बाींिकाम

आणण

प्राधिकरणाच्या
्यामध्ये

अधिका-याींदवारे

सवेक्षणात

नमद
ू

तपासणी

व्यक्तीींचे

करुन

वास्ततव्य

जागेवर
याच्या

तपासणीच्या आिारे पन
ु वशसन करण्याचे ननजश्चत करण्यात आले असन
ू

्यानस
ींु ई महानगर प्रदे र् ववकास प्राधिकरणाच्या स्ततरावर कायशवाही
ु ार मब
हाती घेण्यात आली आहे .

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

बोदिड (जज.जळगाांि) नगरपांचायतीिरीता महाराष्ट्र सुिणाजयांती
नगरोत्थान महाअलभयानाांतगात पाणीपुरिठा योजनेसाठी
ननधी उपलब्ध िरुन दे ण्याबाबत

(५१)

*

१२४०७२

श्री.एिनाथराि खडसे (मक्
ु ताईनगर) :

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

महाराषट्र

योजनेसाठी

सव
ु णशजयींती

नवननलमशत

नगरो्थान

बोदवड

महाअलियानाींतगशत

(जज.जळगाींव)

सन्माननीय
पाणीपरु वठा

नगरपींचायतीकरीता

ननिी

उपलब्ि करुन दे ण्याबाबत स्तथाननक लोकप्रनतननिीींनी ददनाींक १ माचश, २०१८

व २८ मे, २०१८ रोजी वा ्या सम
ु ारास मा.मख्
ु यमींत्री व प्रिान सधचव
(नवववव) याींना ननवेदन ददलेले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सध्याची पाणी परु वठा योजना अपरु ी पडत असल्यामळ
ु े
बोदवड

नगरपींचायतीला

हतनरू

िरणातन
ु

पाणीपरु वठा

करणे

र्क्य

असल्यामळ
ु े सदरची योजना राबववण्यासाठी ककती ननिी दे ण्यात आला आहे,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) होय, हे खरे आहे .

(२) व (३) • बोदवड नगरपींचायतीमाफशत महाराषट्र सव
ु णश जयींती नगरो्थान

महाअलियान अींतगशत पाणीपरु वठा योजना प्रस्तताववत करण्यासाठी योजनेचा
आराखडा तयार करण्यासाठी प्रकल्प सल्लागाराची (पीएमसी) ची नेमणक
ू
बोदवड नगरपींचायतीमाफशत करण्यात आलेली आहे .

• सदर प्रकल्प आराखडा तयार करण्याचे काम नगरपींचायत स्ततरावर
प्रगतीपथावर आहे .

• महाराषट्र सव
ु णश जयींती नगरो्थान महालियानाच्या स्तथायी आदे र्ानस
ु ार
सदर

प्रकल्प

प्रस्ततावास

सक्षम

प्राधिकाऱयाची

ताींबत्रक

मान्यता

घेऊन

नगरपररर्द प्रर्ासन सींचालनालयामाफशत प्रस्तताव र्ासनास सादर करणे
अपेक्षक्षत आहे .

• प्रस्तताव प्राप्त होताच प्रकल्पास मींजरू ी दे ण्याची कायशवाही करण्यात येईल.
-----------------

मौजे थोराांदळे (ता.आांबेगाि, जज.पुणे) येथील जलमनीच्या
िादातून दोन गटात झालेला िाद

(५२)

*

१२०४१४

श्री.ददलीप िळसे-पाटील (आांबेगाि), श्री.जजतेंद्र आव्हाड

(मब्र
ां डोळस (माळलशरस) :
ुां ा िळिा), श्री.हनम
ु त

सन्माननीय मख्
ु यमां्ी

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) मौजे थोराींदळे

(ता.आींबेगाव, जज.पण
ु े) येथील जलमनीच्या वादावरुन

ददनाींक २९ माचश, २०१८ रोजी वा ्या सम
ु ारास दोन ग्ाींमध्ये हाणामारी
होऊन ६ जण गींिीर जखमी झाले, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

याबाबत

हाणामारीची

कफयाशद

गींिीर

जखमी

झालेल्या

कु्ुींबबयाींनी तसेच गावातील ग्रामस्तथाींनी मींचर पोलीस स्त्े र्नला ददनाींक २९
माचश, २०१८ रोजी वा ्या सम
ु ारास करुनसध्
ु दा कोणतीच कारवाई सींबधीं ित
दोर्ीींवर

मींचर

पोलीसाींनी

केली

नसल्यामळ
ु े

स्तथाननक

लोकप्रनतननिीींनी

मा.मख्
ु यमींत्री याींचेकडे ददनाींक ३१ माचश, २०१८ रोजी वा ्या सम
ु ारास ननवेदन
ददले आहे, हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत काय
आढळून आले व तदनस
ु ार दोर्ीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत
आहे,

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

मौजे थोराींदळे (ता.आींबग
े ाींव, जज.पण
ु े) येथील

जलमनीच्या वादावरुन ददनाींक २९ माचश २०१८ रोजी दोन ग्ाींमध्ये हाणामारी
होऊन एकूण ११ जण गींिीर जखमी झाले आहे त.
(२)
(३)

स्तथाननक लोकप्रनतनीिीींनी ददनाींक ३१.३.२०१८ रोजी ननवेदन ददले आहे .
सदर

प्रकरणी

दोन्ही

ग्ातील

लोकाींनी

परस्तपराींववरोिात

ददलेल्या

कफयाशदीवरन खालीलप्रमाणे २ गन्
ु हे मींचर पोलीस ठाणे येथे दाखल केली
आहे त.

१. ग.ु र.नीं. ११९/२०१८ िादीं वव कलम ३२६, ३२५, ३२४, ३२३, १४३, १४७,

१४८, १४९, ५०६, ५०४, म.ुीं पो.का. ३७(१)(३), १३५ िारतीय अधिननयम

कायदा कलम ४, २५ प्रमाणे एकूण १२ आरोपीींववरद्ध गन्
ु हा नोंद करण्यात
आला आहे .सदर गन्
ु ्यातील ७ आरोपीींना अ्क करण्यात आली आहे .

२. ग.ु र.नीं. १२०/२०१८ िादीं वव कलम ४५२, ३०७, ३२६, ३२५, ३२४, १४३,

१४७, १४८, १४९, ४२७, म.पो.का. कलम ३७(१) (३), १३५ अन्वये एकूण १३
आरोपीींववरद्ध गन्
ु हा नोंद करण्यात आला आहे . सदर गन्
ु ्यातील आरोपी
फरार असन
ू ्याींचा र्ोि घेण्यात येत आहे .
उक्त दोन्ही गन्
ु हे तपासावर आहे त.

(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

राज्यातील एचएससी व्होिेशनलच्या विविध अभ्यासक्रमाांचे आयटीआय
ि व्हीटीआय या सारख्या अभ्यासक्रमाांत रुपाांतर िरण्यात येत
असल्याबाबत
(५३)

*

११६५९१

श्री.राधािृष्ट्ण विखे-पाटील (लशडी), श्री.विजय िडेट्टीिार

(ब्रम्हपरू ी), श्री.नसीम खान (चाांददिली), श्री.अलमत विलासराि दे शमख
ु (लातरू
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शहर), श्री.अलमन पटे ल (मब
ुां ादे िी), श्री.त्र्यांबिराि लभसे (लातरू ग्रामीण),

प्रा.िषाा गायििाड (धारािी), श्री.अस्तलम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.हषािधान
सपिाळ (बल
ु ढाणा), श्री.अब्दल
ु सत्तार (लसल्लोड), श्री.राहुल बोंद्रे (धचखली),
श्री.नारायण पाटील (िरमाळा), श्री.छगन भज
ु बळ (येिला), श्री.िैभि नाईि

(िुडाळ), डॉ.राहूल पाटील (परभणी), श्री.शामराि ऊफा बाळासाहे ब पाटील
(िराड उत्तर), श्री.सनु नल राऊत (विक्रोळी), श्री.बाळासाहे ब थोरात (सांगमनेर),
श्रीमती

ननमाला

गावित

(इगतपरू ी),

अॅड.यशोमती

ठािूर

(नतिसा),

श्री.डी.पी.सािांत (नाांदेड उत्तर), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरु ी), श्री.िुणाल पाटील
(धुळे ग्रामीण), श्री.जयिुमार गोरे (माण), श्री.हसन मश्र
ु ीफ (िागल), श्रीमती
ददवपिा

प्रा.विरें द्र

चव्हाण

जगताप

(बागलाण),

(धामणगाि

श्री.राणाजगजीतलसांह
रे ल्िे),

श्री.हनम
ां
ु त

पाटील

डोळस

(उस्तमानाबाद),
(माळलशरस),

श्री.दत्ता्य भरणे (इांदापरू ), श्री.भारत भालिे (पांढरपरू ), श्री.जयांत पाटील
(इस्तलामपरू ),

श्री.भाऊसाहे ब

श्री.अलमत

िाांबळे

झनि

(श्रीरामपरू ),

(ररसोड),

श्री.प्रशाांत

श्री.सांग्राम

ठािूर

थोपटे

(पनिेल),

(भोर),

श्री.समीर

िुणािार (दहांगणघाट), अॅड.आलशष शेलार (िाांद्रे पजश्चम), श्रीमती मननषा
चौधरी (ददहसर), श्री.अलमत साटम (अांधेरी पजश्चम), श्री.राजाभाऊ (पराग)
िाजे (लसननर), श्री.किशोर पाटील (पाचोरा), श्री.चांद्रिाांत सोनिणे (चोपडा),

श्री.राजेश टोपे (घनसािांगी), श्री.मांगलप्रभात लोढा (मलबार दहल), श्री.िसांतराि

चव्हाण (नायगाांि), श्री.ददलीप िळसे-पाटील (आांबेगाि), श्री.जजतें द्र आव्हाड
(मब्र
ांु ा िळिा), श्री.िैभि वपचड (अिोले), श्री.सांदीपानराि भम
ु रे (पैठण),

श्री.ज्ञानराज चौगल
ु े (उमरगा), श्री.अननल िदम (ननफाड), श्रीमती दे ियानी
फराांदे (नालशि मध्य), श्री.अननल बाबर (खानापरू ), श्री.गोिधान शमाा (अिोला
पजश्चम) :

सन्माननीय िौशल्य वििास ि उद्योजिता मां्ी पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील एचएससी व्होकेर्नलच्या ववववि अ्यासक्रमाींचे आय्ीआय व

व्ही्ीआय या सारख्या अ्यासक्रमाींत रुपाींतर करण्याचा र्ासनाचा प्रस्तताव
आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, राज्यातील ११ वी पासन
ु सरु
ु होणारे ककमान कौर्ल्यिाररत
अ्यासक्रम

हा बारावीर्ी समकक्ष असन
ू (एमसीव्हीसी) ये्या र्ैक्षणणक

वर्ाशपासन
ू बींद करण्यात येणार असन
ू या अ्यासक्रमासाठी प्रवेर् दे ण्यात येऊ
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नये

अर्ा

आर्याच्या

सच
ू ना

कौर्ल्य

ववकास

वविागाकडून

महाववदयालयाींना माहे मे, २०१८ मध्ये वा ्या दरम्यान
आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, वास्ततववक या व्होकेर्नलचे
िागातील

ववदयार्थयांना

रोजगार,

कननषठ

दे ण्यात आल्या

ववववि अ्यासक्रम ग्रामीण

स्तवींयरोजगार

लमळववण्यासाठी

उपयक्
ु त

असन
ू ही कौर्ल्यावर आिाररत अ्यासक्रमाचे अधिकाधिक पयाशय उपलब्ि

करुन दे ण्याऐवजी अ्यासक्रम बींद करुन प्र्यक्षात वविागाकडूनच पयाशय
कमी करण्यात येत आहे त, हे ही खरे आहे काय,
(४) असल्यास,

राज्यात सदरहू अ्यासक्रमाची ५३ कननषठ महाववदयालये
असन
ू दरवर्ी सािारणत: ५० ते ६० हजार ववदयाथी ताींबत्रक लर्क्षण घेत

असन
ु कननषठ महाववदयालयामध्ये सरु
ु असलेल्या अ्यासक्रमात ७ हजार
५००

लर्क्षक व लर्क्षके्तर कमशचारी गत
ींु ले असन
ू , अ्यासक्रम बींद झाल्यास

बेकार होणाऱया लर्क्षक व कमशचाऱयाींच्या बाबतीत तसेच सदरहू अ्यासक्रम
बींद पडल्याने बेरोजगारी वाढणार असल्याने र्ासनाने याबाबत कोणता ननणशय
घेतला आहे वा घेण्यात येत आहे

व तदनस
ु ार र्ासनाने अदयापपयंत

कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

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

(३), (४) व (५) हे खरे नाही.

उच्च माध्यलमक व्यवसाय (एचएससी व्होकेर्नल) अ्यासकम पण
ू श

करणा-या ववदयार्थयाशना राषट्रीय व्यवसाय प्रमाणपत्र (NTC) ककीं वा राषट्रीय
व्यवसाय प्रलर्क्षण पररर्दे चे प्रमाणपत्र (NCVT) लमळत नाहीत. ्यामळ
ु े उच्च

माध्यलमक व्यवसाय (एचएससी व्होकेर्नल) अ्यासक्रम पण
ू श करणा-या
ववदयार्थयांना

उच्च माध्यलमक बरोबर राषट्रीय व्यवसाय प्रमाणपत्र (NTC)

ककीं वा राषट्रीय व्यवसाय प्रलर्क्षण पररर्दे चे प्रमाणपत्र (NCVT) दे ता यावे या
दृजष्कोनातन
सदर अ्यासक्रमाचे उन्नतीकरण करुन ्याींचे औदयोधगक
ू

प्रलर्क्षण सींस्तथा (ITI) ककीं वा व्यवसाय प्रलर्क्षण सींस्तथा (VTI) मध्ये रुपाींतरण
करणेचा प्रस्तताव र्ासनाच्या ववचारािीन आहे .
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र्ासकीय ५३ कननषठ महाववदयालय (एमसीव्हीसी) बींद करण्याचा

प्रस्तताव र्ासनाच्या ववचारािीन नसल्यामळ
ु े लर्क्षक व कमशचाऱयाींवर बेकार
होण्याची वेळ येणार नसल्याने याबाबत कायशवाही करण्याचा प्रश्न उद्ावत
नाही.

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

श्रीिधान (जज.रायगड) नगरपाललिेतील घनिचरा व्यिस्तथापन
प्रिल्पातांगत
ा जमा होणा-या िच-यापासन
ू खतननलमाती िरण्याबाबत
(५४)

*

१२४५९३

श्री.भरतशेठ गोगािले (महाड) :

सन्माननीय मख्
ु यमां्ी

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

श्रीविशन

नगरपाललकेतील

(जज.रायगड)

घनकचरा

व्यवस्तथापन

प्रकल्पातींगत
श जमा होणा-या कच-यापासन
ू खतननलमशती करण्यासाठी सदगरु
ु

बहुउद्देर्ीय सींस्तथेला सम
ु ारे रुपये ६४ लाख ८० हजाराींचा ठे का मींजूर करण्यात
आला असल्याचे माहे जून, २०१८ मध्ये वा ्या दरम्यान ननदर्शनास आले
आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकल्पातन
ू खतननलमशती केलेली नसताींनाही ठे केदाराींनी

सदगरु
ु बहुउद्देर्ीय सींस्तथेला रुपये १३ लाखाींचे दे यके अदा केले आहे , हे ही
खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी सींबधीं िताींवर फौजदारी गन्
ु हे दाखल करावेत

अन्यथा जनआींदोलन करण्याचा इर्ारा श्रीविशन नगरपाललकेचे ववरोिी पक्षनेते
याींनी जजल्हा प्रर्ासनाला ददलेल्या ननवेदनादवारे ददला आहे , हे ही खरे आहे
काय,

(४) असल्यास, सदर प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय,्यात काय

आढळून आले, तदनस
ु ार सदर प्रकरणी र्ासन स्ततरावर कोणती कायशवाही
करण्यात आली वा येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) श्रीविशन नगरपररर्दे ने बींद असलेला खतननलमशती
प्रकल्प पन्
ु हा कायाशजन्वत करणे, चालववणे व इतर अनर्
ु धीं गक कामे करणे
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यासाठी रु. ७०.८० लक्ष इतक्या रक्कमेस सदगरु
ु बहुद्देलर्य सींस्तथा, सोलापरू
याींना माहे एवप्रल, २०१७ मध्ये कींत्रा् ददले आहे, हे खरे आहे .
(२) • प्रकल्पाची आवश्यक दरु
ु स्तती करणे व प्रकल्प वापरण्यायोग्य करणे
यासाठी रु.६.०० लक्ष.

• घीं्ागाड्याींदवारे घरोघरी जाऊन कचरा गोळा करणे, ्याची खतननलमशती

प्रकल्पापयंत वाहतक
ु करणे, कचऱयाचे ववलगीकरण करणे, कचऱयावर कल्चर
फवारणी करणे इ्यादी कामाींसाठी रु.१२.६० लक्ष.

• अर्ी एकूण रु.१८.६० लक्ष इतकी रक्कम सदर सींस्तथेस नगरपररर्दे माफशत
अदा करण्यात आली आहे , ही वस्ततजु स्तथती आहे .

• सदयजस्तथतीत खतननलमशती प्रकल्पावर प्र्यक्षात ७२ ्न इतकी खताची
ननलमशती करण्यात आली आहे , असे नगरपररर्दे ने कळववले आहे .

(३) अर्ा आर्याचे ननवेदन जजल्हाधिकारी, रायगड याींना प्राप्त झाले आहे , हे
खरे आहे .

• प्राप्त ननवेदनाच्या अनर्
ीं ाने जजल्हाधिकारी, रायगड याींनी मख्
ु ग
ु याधिकारी,
श्रीविशन नगरपररर्द याींच्याकडून अहवाल मागववला आहे .
(४)

तथावप,

प्रस्ततत
ु

प्रकरणी

वस्ततजु स्तथतीदर्शक

अहवाल

त्काळ

करण्याच्या सच
ू ना जजल्हाधिकारी, रायगड याींना दे ण्यात आल्या आहे त.
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.

सादर

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

मौजे नारायणगाि (ता.जुननर, जज.पुणे) येथील अिैध बाांधिामे
ननष्ट्िालसत िरण्याबाबत

(५५)

*

११९६२८

श्री.मधुिरराि चव्हाण (तळ
ु जापरू ) :

सन्माननीय

मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मौजे नारायणगाव (ता.जुन्नर, जज.पण
ु े) येथील स.नीं. २७८ पैकी १८००.००
चौ.मी. क्षेत्रावर नगररचना आणण मल्
ू यननिाशरण वविाग पण
ु े र्ाखा, पण
ु े

कायाशलयाने पत्र क्र. ४०१३, ददनाींक २३/०६/२०११ अन्वये जागेच्या पव
ू श
हद्दीवरील अींतगशत मागाशचे रस्तता पड हद्दीपासन
ू २२.५० मी. अींतरावर वाहनतळ

+ ३ व िागर्: ४ था मजला इमारतीस परवानगीची लर्फारस केली असन
ू या
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लर्फारस केलेल्या इमारतीत २६ सदननका प्रस्तताववत केलेल्या हो्या, हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, सदर जागेची पाहणी प्र.सहायक सींचालक, नगर रचना पण
ु े
र्ाखा, पण
या
ु े केली असता उक्त जागेवर इमारतीचे दोन ववींग असन
ू

इमारतीींच्या तळमजल्यावर चार सदननका व ्यावरील चार मजल्यावर

प्र्येकी ८ सदननका अर्ाप्रकारे दोन्ही इमारतीत एकूण ६८ सदननकाींचे
ननयमबा्य बाींिकाम करुन ्याचा वापर सरु
ु असल्याचे ननदर्शनास आले, हे
ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त अवैि बाींिकामाबाबत महाराषट्र प्रादे लर्क ननयोजन व
नगररचना अधिननयम, १९६६

चे तरतद
ु ीनस
ु ार आवश्यक

ती कायशवाही

करण्याबाबत नगररचना आणण मल्
ू यननिाशरण वविाग पण
ु े र्ाखा, पण
ु े याींनी
ददनाींक ८ जन
ू , २०१६ रोजीच्या पत्रान्वये उपवविागीय अधिकारी, जन्
ु नर-

आींबेगाव उपवविाग मींचर, जज.पण
ु े याींना कळवन
ू ही याबाबत अदयाप कोणतीच
कारवाई करण्यात आली नाही, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी अवैि बाींिकाम ननषकालसत करण्याबाबत

लोकप्रनतननिी व स्तथाननक नागररकाींनी मा.महसल
मींत्री याींना ददनाींक ९
ू
ऑक््ोबर, २०१७ रोजी पत्रादवारे ववनींती केली होती, हे ही खरे आहे काय,
(५)

असल्यास,

उपरोक्त प्रकरणी

र्ासनाने चौकर्ी

केली आहे

काय,

चौकर्ीच्या अनर्
ीं ाने अवैि बाींिकाम करणाऱया ववकासकावर गन्
ु ग
ु हे दाखल

करुन कारवाई करण्याबाबत तसेच अवैि बाींिकाम ननषकालसत करण्याबाबत
कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

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

(३), (४), (५) व (६) सहायक सींचालक, नगर रचना, पण
ु े याींनी दद. ८ जून,
२०१७ रोजीच्या पत्रान्वये

इमारतीचे जागेवरील बाींिकाम मींजरू ीची लर्फारस

केलेल्या बाींिकामापेक्षा पण
श णे वेगळे असल्याने महाराषट्र प्रादे लर्क ननयोजन
ू प

व नगर रचना अधिननयम, १९६६ चे तरतद
ू ीनस
ु ार कायशवाही करण्यास
कळववले आहे . प्रस्ततत
प्रकरणी उपवविागीय अधिकारी जुन्नर-आींबेगाव,
ु
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उपवविाग मींचर याींनी

तक्रारदार श्री. ददलीप बाजीराव घोरपडे व इतर व

ववकसक श्री.र्रद गींगािर फापाळे व इतर याींना सन
ु ावणी दे ऊन ्याींना ्याींचे
म्हणणे माींडणेची सींिी ददलेली आहे .

ववकासक श्री.र्रद गींगािर फापाळे व ्याींच्या प्नी सौ. अननता र्रद

फापाळे याींचे ववरध्द नारायणगाव पोलीस स्त्े र्न येथे दद. १०.०१.२०१७ रोजी
तक्रारदार

श्री.ददलीप

बाजीराव

घोरपडे

याींनी

कफयाशद

नोंदववलेली

आहे .

सदरबाबतचा दावा हा ज्यड
ु ीलर्यल मॅजजस्तट्रे ् वगश १ (फौजदारी ख्ला) जन्
ु नर

याींचे न्यायालयात R.C.C.HO १२२/१७ या नींबरने दाखल असन
बाब
ू
न्यायप्रववष् आहे .

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

िसई-विरार (जज.पालघर) महानगरपाललिेने
ननयमबा्यररत्या िेलेली िरिाढ
(५६)

*

१२४८५६

श्री.बसिराज पाटील (औसा) :

सन्माननीय मख्
ु यमां्ी

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) वसई-ववरार (जज.पालघर) महानगरपाललकेने यावर्ी ५० ्क्के ते २००
्क्के इतक्या प्रचींड प्रमाणात करवाढ केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, करिान ननयमावलीतील तरतद
ू ीींचे पालन न करता तसेच
महानगरपाललका

क्षेत्रातील

करदा्याींचे

अलिप्राय

वा

सच
ू ना-हरकती

न

मागववता मालम्तेच्या रे ्ेबल व्हॅल्यन
ु स
ु ार कराचा दर ननजश्चत करण्यात
आला आहे, हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास,

आयक्
ु त,

्याबाबत

मा.महापौर

तेथील

वसई-ववरार

नागररकाींनी

सींबधीं ित

महानगरपाललका,

महानगरपाललका

प्रिान

सधचव

(२)

नगरववकास मींत्रालय याींना तक्रार-ननवेदने दे ऊन सदरची ननयमबा्य करवाढ

रद्द करावी अर्ी मागणी तक्रार ननवेदनादवारे केल्याचे ददनाींक २८ माचश, २०१८
रोजी वा ्यासम
ु ारास ननदर्शनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, या प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय व ्यानस
ु ार या
प्रकरणी कोणती कायशवाही करण्यात आली वा येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) व (२) * ४ नगरपाललका व

५३ महसल
ू ी गावाचा

अींति
श ाव करन वसई- ववरार महानगरपाललकेची स्तथापना ददनाींक ३ जुल,ै
२००९ रोजी झाली.
*

उपरोक्त

*

या

महानगरपाललकेमध्ये

समावेर्

झालेल्या

ग्रामपींचायत

करण्यासाठी

महाराषट्र

महानगरपाललका

नगरपाललका याींची कर प्रणाली व कराचे दर वेगवेगळे होते.
दरामध्ये

समानीकरण

व

अधिननयम-१९४९ च्या कलम १२९-अ अन्वये कर आकारणी करणे आवश्यक
आहे .

* ्यानस
ु ार कर आकारणी करण्यास वसई-ववरार र्हर महानगरपाललकेच्या
महासिेने ददनाींक २०.०२.२०१७ च्या ठरावान्वये मान्यता ददली आहे .

* महानगरपाललका हद्दीत अींति
श त
ू झालेल्या महसल
ु ी िागातील दर इतर
िागाींतील कर दराींर्ी समान

करण्यासाठी वसई-ववरार महानगरपाललकेने सन

२०१७-१८ पासन
ु दरवर्ी २० ्क्के या प्रमाणे मालम्ता करात वाढ केली
आहे .

* सदयजस्तथतीमध्ये महानगरपाललका स्ततरावर कर प्रणालीमध्ये समानीकरण
करण्याची कायशवाही सरु
ु आहे .

(३) होय, असे ननवेदन प्राप्त झाले आहे .

(४) या प्रकरणी महाराषट्र महानगरपाललका अधिननयम-१९४९ च्या कलम

१२९-अ अन्वये ननयमोधचत कायशवाही करण्याच्या सच
ू ना आयक्
ु त, वसई ववरार
र्हर महानगरपाललका याींना दे ण्यात येत आहे त.
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

महाराष्ट्र इमारत बाांधिाम ि इतर बाांधिाम िल्याण
मांडळात होत असलेल्या गैरव्यिहाराबाबत
(५७)

*

१२३३३०

श्री.राजेश िीरसागर (िोल्हापरू उत्तर) :

सन्माननीय

िामगार मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) केंद्र र्ासनाच्या ननयमाींवलीचे उल्लींघन करन महाराषट्र इमारत बाींिकाम

व इतर बाींिकाम कल्याण मींडळात दोन मदहन्यात ७ ्ें डर काढण्यात आले
आहे, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, मींडळाचे अध्यक्ष श्री.ओमप्रकार् यादव याींच्या अनप
ु जस्तथत
प्रनतननयक्
ु तीवर असणारे मींडळाचे सी.ई.ओ श्री.एस. श्रीरीं गम आणण आयक्
ु त
श्री.नरें द्र पोयम याींच्या स्तवाक्षरीने

बाींिकाम कामगाराींच्या खा्यात योजनाींचा

लाि न दे ता ठे केदाराींचे दहताकरीता ननववदा काढण्यात आली आहे त, हे ही
खरे आहे काय,

(३) असल्यास, यामध्ये प्रामख्
ु याने बाींिकाम कामगाराींना सरु क्षा सािन
परु ववणे, अ्यावश्यक सादह्य परु ववणे, बाींिकाम कामगाराींचे सवेक्षण करणे,

राज्यात ४० व मब
ुीं ईत १ अदययावत कामगार सवु विा केंद्र उिारणे, यासह

राज्यातील कामगाराींना मध्यान्ह िोजन परु ववण्यासाठी ३ ननववदा काढण्यात
येणे, आदी कामाींचा समावेर् आहे, हे ही

खरे आहे काय,

(४) असल्यास, काढण्यात आलेल्या ननववदाींमध्ये अींदाजजत रक्कम नमद
ू
नसणे

हे

केंद्र र्ासनाच्या ननयमाींचे उल्लींघन असन
ू यामध्ये सम
ु ारे रुपये

१००० को्ीींचा

गैरव्यवहार होत असल्याचा आरोप लोकप्रनतननिीींनी केला

आहे, हे ही खरे आहे काय,

(५) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी
ननषकर्श काय आहे त

व

तदनस
ु ार

सदर

केली आहे काय, चौकर्ीचे

ननववदा रद्द

करन

बाींिकाम

कामगाराींच्या खा्यावर ननिी जमा करण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायशवाही
केली वा करण्यात येत आहे,

(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सांभाजी पाटील-ननलांगेिर : (१) ददनाींक २८ नोव्हें बर, २०१६ ते २० जून,
२०१८ या कालाविीत ७ ई-ननववदा काढण्यात आल्या आहे त.

(२) हे खरे नाही. मींडळाचे अध्यक्ष ददनाींक १८ ऑक््ोबर, २०१७ पासन
ू
उपलब्ि होऊ न र्कल्याने बाींिकाम कामगाराींना मींडळाच्या योजनाींचा प्र्यक्ष
लाि

लमळण्यासाठी

मींडळाच्या

बैठकीतील

काढण्यात आल्या आहे त.
(३) हे अींर्त: खरे आहे .

१) सरु क्षा सींच परु ववणे

सींगणकीय

प्रणाली

राबववणे

मींजूर

ठरावानस
ु ार

ई-ननववदा

२) अ्यावश्यक सींचपरु ववणे ३) एकाज्मक

४)

कामगार

सवु विा

केंद्र

स्तथापन

करणे

५) मध्यान्ह िोजन योजना राबववणे (३ वविागाचे वविाग ननहाय प्र्येकी
एक ननववदा अर्ा ३ ननववदा) अर्ा एकूण ७ ननववदाींचा समावेर् आहे .
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(४) ई-ननववदा मध्ये केंद्र र्ासनाच्या मागशदर्शकीचे पालन झालेले असन
ू वस्ततु
दर ननववदा पध्दतीचा जस्तवकार केला आहे .
(५)
(६)

प्रश्न उद्ावत नाही.
प्रश्न उद्ावत नाही.

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

िोल्हापूर शहरातील िाळम्मािाडी थेट पाईपलाईन
योजनेत झालेला गैरव्यिहार

(५८)

*

१२५६९५

श्री.अमल महाडीि (िोल्हापरू दषिण) :

सन्माननीय

मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) कोल्हापरू र्हरासाठी र्ध्
ु द व मब
ु लक वपण्याच्या पाण्यासाठी सन २०१४
मध्ये मींजूर करण्यात आलेल्या काळम्मावाडी थे् पाईप लाईन योजनेचे काम

ठे केदाराची मद
ु त ददनाींक ३१ मे, २०१८ रोजी सींपषु ्ात आली असताना दे खील
पण
ू श झाले नसल्याची बाब ननदर्शनास आली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदरच्या योजनेसाठी कोल्हापरू र्हरवासीयाींनी सन १९९२

पासन
ू सतत पाठपरु वठा तसेच ववववि आींदोलने केली असतानासध्
ु दा सदर
योजना ही कालाविीत पण
ू श झाली नसन
ू सदरचे काम दे खील ननकृष् दजाशचे
झाले असल्याची बाब ननदर्शनास आली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर योजनेचे तयार केलेले अींदाजपत्रक हे सींर्यास्तप्द असन
ू
मह्वाच्या नस्तती दे खील गहाळ झाल्याची बाब ननदर्शनास आली आहे , हे ही
खरे आहे काय,

(४) असल्यास, या योजनेमध्ये मोठया प्रमाणात गैरव्यवहार झाला असन
ू
कोल्हापरू च्या जनतेमध्ये असींतोर्ाची िावना ननमाशण झाली आहे, हे ही खरे
आहे काय,

(५) असल्यास, उक्त योजनेमध्ये दोर्ी असलेले सवश सींबधीं ित अधिकारी व
ठे केदार याींच्यावर र्ासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) काळम्मावाडी थे् पाईपलाईन योजना ही मळ
ु व
वाढीव मद
ु तीपयंत पण
ू श होऊ र्कली नाही, हे खरे आहे .
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(२)

ववववि वविागाच्या परवानग्या वेळेत प्राप्त न झाल्याने, पाईपलाईन

मागाशमिील ग्रामपींचायत हद्दीतील अडचणी व ववरोि तसेच ववजचे खाींब व

डी.पी. लर्फ्ीींगच्या कामास झालेला ववलींब यामळ
ु े योजनेचे काम वाढीव
मद
ु तीत पण
ु श होऊ र्कले नाही.
•

तसेच

सदर

योजनेंतगशत

झालेल्या

कामाचे

र्ासकीय

अलियाींबत्रकी

महाववदयालय, पण
ु े या त्रयस्तत सींस्तथेमाफशत ताींबत्रक लेखापररक्षण केले असन
ू
्याींच्या अहवालानस
ु ार ननकृष् दजाशच्या कामाची बाब ननदर्शनास आली
नसल्याचे महानगरपाललकेने कळववले आहे .
(३) हे खरे नाही.
केंद्र

र्ासनाच्या

UIDSSMT

या

कायशक्रमाींतगशत

रु.४२५.४१

को्ी

रक्कमेच्या या योजनेस महाराषट्र जीवन प्राधिकरण, पण
ु े याींच्याकडून ताींबत्रक
मान्यता

प्राप्त

असन
ू

•

योजनेसब
ीं धीं ित

केंद्र

र्ासनाच्या

प्रर्ासकीय मान्यता प्राप्त आहे .
सदर

कोणतीही

नागरी

नस्तती

महानगरपाललकेने कळववले आहे .

गहाळ

ववकास

मींत्रालयाकडून

झालेली

नाही,

असे

(४) व (५) सदर योजनेतील दठकपल
ु ी येथील कॅनॉल क्रॉलसींगसाठी बाींिण्यात
आलेल्या

एम.एस.

पल
ु ाची

दे यके

ननववदे नस
ु ार

महानगरपाललकेमाफशत अदा करण्यात आली होती.

ठोक

स्तवरुपात

• परीं त,ु सदर पल
ीं ाने बाबननहाय दर
ु ाच्या करण्यात आलेल्या कामाच्या अनर्
ु ग

घेऊन दे यक तयार केले असता सदर रक्कम ही ठोक रक्कमेपक्ष
े ा खप
ु कमी

येत असल्याची बाब लक्षात येताच प्र्यक्ष झालेल्या कामाींनस
ु ार सववस्ततर

मोजमापे घेऊन कींत्रा्दारास अदा केलेली जादा रक्कम ्याींच्या पढ
ु ील चालू
दे यकातन
ू वसल
ु करण्यात आली आहे .
•

प्रस्ततत
ु

प्रकरणी

जबाबदार

असलेल्या

महानगरपाललकेच्या

जल

अलियीं्यावर दोन वार्ीक वेतनवाढी रोखण्याची कारवाई करण्यात आली आहे .

• तसेच सदर योजनेकरीता नेमलेले सल्लागार याींच्या चालू दे यकातन
ू जादा
अदा झालेल्या रक्कमेवरील व्याजाची वजाव्सध्
ु दा करण्यात येत आहे, असे
कोल्हापरू महानगरपाललकेने कळववले आहे .
(६) प्रश्न उद्ावत नाही.

-----------------
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मुांबई महानगरपाललिेच्या अधधपत्याखालील बेस्तट उपक्रम
सेिेमध्ये सुधारणा िरण्याबाबत

(५९)

*

१२२७२१

श्री.योगेश सागर (चारिोप) :

सन्माननीय मख्
ु यमां्ी

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मब
ुीं ईतील प्रवार्ाींच्या सोयीसाठी चालववण्यात येणाऱया बेस्त्च्या ४७००
बसेस चालत हो्या व सदय:जस्तथतीत ्याींची सींख्या ३३०० झाली आहे तसेच

याआिी बेस्त्ला दररोज रुपये ३ को्ी १० लाख एवढा महसल
ू लमळत होता
आता ्यात घ् होऊन रुपये २ को्ी ९५ लाख एवढा महसल
ू लमळत आहे, हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, बेस्त्मिून ननव्ृ त होणाऱया कमशचाऱयाींच्या जागी नवीन िरती
केली जात नाही व
खरे आहे काय,
(३)

असल्यास,

्यामळ
ु े कमशचाऱयाींची सींख्याही कमी झाली आहे , हे ही

बेस्त्

कमशचाऱयाींचे

ि्ते,

ननव्ृ ती

वेतन,

फींड

अश्या

वेगवेगळ्या स्तवरपातील दे णी सम
र्ासनाची
ु ारे रुपये ५०० को्ी असन
ू

दे णीसद्ध
ु ा रुपये ५०० को्ी रुपये आहे त तसेच बेस्त्वर रुपये २००० को्ीींचे
कजश सद्ध
ु ा आहे तसेच बेस्त् बसच्या नतकी् ववतरणाची ट्रायमॅक्स कींपनीची

यींत्रे नादरु
ु स्तत झाली असल्याचेही ददनाींक ५ मे, २०१८ रोजी वा ्या सम
ु ारास
ननदर्शनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,
(४)

असल्यास,

बेस्त्

उपक्रम

सेवा

ही

मब
ींु ई

महानगरपाललकेच्या

अधिप्याखाली सेवा असल्यामळ
ु े बेस्त्मध्ये सि
ु ारणा करण्याबाबतचे र्ासनाचे
िोरण काय आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) प्रवासी प्रनतसादाचा आढावा घेऊन, बेस्त् उपक्रमाचा
बसताफा ३३३७ इतका ननजश्चत करण्यात आला आहे . बेस्त्च्या महसल
ू ात घ्

झाली असन
ू सदय:जस्तथतीत प्रनतददन सरासरी उ्पन्न रु. २ को्ी ९० लाख
इतके आहे ही वस्ततजु स्तथती आहे .

86
(२) बसगाड्याींची सींख्या कमी झाल्यामळ
ु े ननव्ृ त होणाऱया कमशचाऱयाींच्या
जागी

नवीन

कळववले आहे .

िरती

करण्याची

आवश्यकता

नसल्याचे

बेस्त्

प्रर्ासनाने

(३) बेस्त् उपक्रमाची आधथशक जस्तथती समािानकारक नसल्यामळ
ु े ननव्ृ त बेस्त्
कमशचाऱयाींचे रु. २९५.७० को्ी, प्रवासी कर व पोर्ण अधििारापो्ी र्ासनाला

रु. ५०० को्ीचे दे णे थकीत आहे . तसेच बेस्त् उपक्रमावर रु. १८९० को्ी
इतके कजश आहे ही वस्ततजु स्तथती आहे .

नतकक् ववतरणाकररता वापरण्यात येणाऱया ETIM यींत्राींमध्ये काही

प्रमाणात बबघाड झाले असन
ू , सदर यींत्रे दरु
ु स्तत करण्याकररता तसेच नवीन
प्रणाली ववकलसत करण्याकररता बेस्त् प्रर्ासनामाफशत कायशवाही सरु
ु आहे .
(४) व (५) बेस्त्

उपक्रमामध्ये सि
ीं ाने खालीलप्रमाणे
ु ारणा करण्याच्या अनर्
ु ग

कायशवाही करण्यात येत आहे :-

• वाहतक
ू ीच्या सािानाींमध्ये होणारे बदल ववचारात घेऊन बेस्त् प्रवतशनामध्ये
लवधचकता आणण्याचे बेस्त् प्रर्ासनाचे िोरण आहे .

• मब
ींु ईतील पयाशयी वाहतक
ु ीच्या सािनाींची जस्तथती व प्रवार्ाींच्या बदल्या
आवडी, प्रािान्यक्रम ववचारात घेऊन िववषयात बह
ुीं ई महानगरपाललकेच्या
ृ न्मब

सहकायाशने लमनी आणण लमडी तसेच वातानक
ु ू ललत बसगाड्याींचा समावेर्
उपक्रमाच्या बसताफयात िाडे त्वावर करण्याचे ननयोजजत आहे .

• बह
ुीं ई महानगरपाललकेच्या सहकायाशने आिुननक तींत्रज्ञानाचा वापर करुन
ृ न्मब
प्रवार्ाींना अधिकाधिक सवु विा उपलब्ि करुन दे ण्याकररता बेस्त् प्रर्ासन
प्रय्नर्ील आहे .

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

नायर रुग्णालयातील (मुांबई) समस्तयाांबाबत
(६०)

*

११८१२५

श्री.अलमन पटे ल (मब
ुां ादे िी), श्री.राधािृष्ट्ण विखे-पाटील

(लशडी), श्री.पथ्
ृ िीराज चव्हाण (िराड दषिण), श्री.विजय िडेट्टीिार (ब्रम्हपरू ी),
श्री.िालीदास िोळां बिर (िडाळा), श्री.अस्तलम शेख (मालाड पजश्चम), प्रा.िषाा
गायििाड (धारािी), श्री.नसीम खान (चाांददिली), श्री.िुणाल पाटील (धुळे
ग्रामीण), श्री.बाळासाहे ब थोरात (सांगमनेर), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरु ी),
श्रीमती

ननमाला

गावित

(इगतपरू ी),

श्री.अब्दल
ु

सत्तार

(लसल्लोड),
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श्री.डी.पी.सािांत (नाांदेड उत्तर), श्री.अमर िाळे (आिी), श्री.आलसफ शेख

(मालेगाांि मध्य), श्री.अलमत विलासराि दे शमख
ु (लातरू शहर), श्री.जयिुमार
गोरे (माण), िुमारी प्रणणती लशांदे (सोलापरू शहर मध्य), श्री.सांग्राम थोपटे

(भोर), अॅड.यशोमती ठािूर (नतिसा), प्रा.विरें द्र जगताप (धामणगाि रे ल्िे),

श्री.राहुल बोंद्रे (धचखली), श्री.हषािधान सपिाळ (बल
ु ढाणा), श्री.अलमत झनि
(ररसोड), श्री.त्र्यांबिराि लभसे (लातरू
ग्रामीण), श्री.िसांतराि चव्हाण
(नायगाांि), अॅड.िारीस पठाण (भायखळा) :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

मब
ुीं ई

येथील

डॉ.बी.वाय.एल.

नायर

सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील
रुग्णालयात

सवशसामान्य

नागररकाींसाठी असलेल्या आरोग्याच्या सवु विाींमध्ये मोठ्या प्रमाणावर त्र्
ु ी
असल्याचे तसेच रुग्णालयातील ्दयरोग र्स्तत्रकक्रया वविाग बींद होण्याच्या

मागाशवर असल्याचे माहे एवप्रल, २०१८ मध्ये वा ्या दरम्यान ननदर्शनास
आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, रुग्णालयात उपचारावरील खचाशत १० ्क्क्याींनी वाढ करण्यात

आल्याने रुग्णाींमध्ये सींतापाचे वातावरण ननमाशण झाल्याचे माहे मे, २०१८
मध्ये वा ्या दरम्यान ननदर्शनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, यापव
ू ी नायर रुग्णालयातील ्दयरोग र्स्तत्रकक्रया वविागात
वर्ाशला हजारहून अधिक र्स्तत्रकक्रया केल्या जात हो्या परीं तू सदयजस्तथतीत या
वविागातील र्स्तत्रकक्रयाींकररता जुन,े
नादरु
ु स्तत ऑपरे र्न ्े बल, अपरु े

इनफयज
ऑपरे र्न धथए्रमिील ददवे, हे डलाई्, मॉनन्सश
ु न पींप असन
ू
इ.अ्यािुननक यींत्रणा नसल्याने या वविागात काम करणारे डॉक््र त्रस्तत
झाले आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(४) तसेच, रुग्णालयात व्हें द्ले्र परु े र्ा प्रमाणात नसल्यामळ
ु े आपा्कालीन
जस्तथतीत रुग्णाींना परत जावे लागत असन
ू गरीब व गरजू रुग्णाींना, वध्
ृ द
नागररक, ्ीबी

तसेच एचआयव्ही बाधित रुग्णाींवर मोफत उपचारही बींद

करण्यात आले आहे त, हे ही खरे आहे काय,
(५)

असल्यास, रुग्णालयातील वैदयकीय उपकरणाींची वेळेवर दे खिाल होत

नाही, तींत्रज्ञ, वैदयकीय अधिकारी, पॅरामेडडकल कमशचारी, सफाई कामगार
परु े र्ा प्रमाणात नेमणक
ू करण्यात आले नसल्याने गरीब व गरजू रुग्णाींना

प्रचींड त्रासाला सामोरे जावे लागत असल्याचेही ननदर्शनास आले आहे , हे ही
खरे आहे काय,

88
(६) असल्यास, उक्त प्रकरणी अपऱु या कमशचारी सींख्येमळ
ु े रुग्णाींचे होणारे हाल
तसेच उपचार खचाशत करण्यात आलेली वाढ थाींबववण्यासाठी र्ासनामाफशत
कोणती कायशवाही करण्यात आली वा येत आहे ,
(७) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) अर्ा आर्याची बातमी ददनाींक १४.०४.२०१८
रोजीच्या मब
ुीं ई लमरर या स्तथाननक व्ृ तपत्रात प्रलसध्द झाली होती.

तथावप, नायर रुग्णालयात सन २०१७ मध्ये ३६० ओपनहा्श व १००

इतर ्दयरोग र्स्तत्रकक्रया करण्यात आल्या असन
ू , ददनाींक जानेवारी २०१८ ते
जून २०१८ या कालाविीत १७९ ओपनहा्श व ६० इतर ्दयरोग र्स्तत्रकक्रया
करण्यात आल्या आहे त.
्यामळ
ु े

नायर

रुग्णालयातील

होण्याच्या मागाशवर आहे हे खरे नाही.

ह्रदयरोग

र्स्तत्रकक्रया

वविाग

बींद

(२) नायर रुग्णालयातील रुग्णाींना आवश्यक असलेले उपचार व सवु विा तसेच

र्स्तत्रकक्रयेसाठी आवश्यक चाचण्या याकरीता महानगरपाललकेच्या िोरणानस
ु ार
अनज्ञ
ु ेय असलेल्या र्ल्
ु कानस
ु ार आकारण्यात येतात. ्यामध्ये वाढ करण्यात
आली नसल्याचे बह
ुीं ई महानगरपाललकेने कळववले आहे .
ृ न्मब

(३) नायर रुग्णालयातील ्दयरोग र्स्तत्रकक्रया वविागात ३ ऑपरे र्न ्े बल, २
ऑपरे र्न लाईट्स, १ हे डलाई्, ३ हा्श लग
ीं मर्ीन्स, १२ इनफयज
ु न पींप व ६
मॉनन्सश इ्यादी सवश आवश्यक उपकरणे सजु स्तथतीत असन
ू ्याींचा वापर
ननयलमतपणे केला जात असल्याचे बह
ुीं ई महानगरपाललकेने कळववले आहे .
ृ न्मब

(४) नायर रुग्णालयात एकूण ६२ व्हें ्ीले्सश उपलब्ि आहे त. या तल
ु नेत

रुग्णालयात येणाऱया रुग्णाींची सींख्या मोठ्या प्रमाणात असल्यामळ
ु े , रुग्णाींना
प्रनतक्षा यादीत ठे वण्यात येते व व्हें ्ीले्रच्या उपलब्ितेप्रमाणे रुग्णास
कळववण्यात येत.े

नायर रुग्णालयातील एच.आय.व्ही, बाधित रुग्णाींना दे ण्यात येणारी

एआर्ी (Anti Retro Viral Therapy) उपचाराची और्िे नॅको सींस्तथेमाफशत

मब
ुीं ई जजल्हा एड्स ननयींत्रण सलमती (एमडीएसीएस) माफशत मोफत ददली
जातात.
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राषट्रीय

क्षयरोगावरील अाँ्ी कॉक्स ् थेरपी (AKT) उपचाराची और्िे सि
ु ारीत
क्षयरोग

ननयींत्रण

कायशक्रम

रुग्णालयात मोफत उपलब्ि आहे त.
(५), (६) व (७)

•

(RNTCP)

च्या

अींतगशत

नायर

नायर रुग्णालयातील वैदयकीय उपकरणाींची ननयलमतपणे

दे खिाल दरु
ु स्तती करण्यात येत.े

• सवश यींत्रसामग्र
ु ी खरे दी करताना २ ते ३ वर्ांच्या हमीसह खरे दी केली जाते
व हमीचा कालाविी सींपषु ्ात आल्यानींतर पढ
ु े ननयलमत स्तवरुपात वावर्शक
परररक्षण करार करण्यात येतो.

• तींत्रज्ञ, वैदयकीय अधिकारी, पॅरामेडडकल कमशचारी व सफाई कामगार याींची
ररक्त पदे िरण्याबाबतची कायशवाही बह
ुीं ई महानगरपाललकेमाफशत सरु
ु
ृ न्मब
आहे .

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

िाांद्रे-िुलाा सांिुलातील (मुांबई) ररलाएनस इांडस्तरीज लललमटे डला
भाडेतत्िािर ददलेल्या जी-ब्लॉिमधील भूखड
ां ाबाबत

(६१)

*

(िडाळा),

११६७७७

श्री.सनु नल राऊत (विक्रोळी), श्री.िालीदास िोळां बिर

श्री.अलमन

पटे ल

(मब
ुां ादे िी),

श्री.विजय

िडेट्टीिार

(ब्रम्हपरू ी),

अॅड.यशोमती ठािूर (नतिसा), श्री.सनु नल प्रभू (ददांडोशी), श्री.रमेश लटिे
(अांधेरी पि
ू )ा , श्री.अस्तलम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.सनु नल िेदार (सािनेर),
श्री.अमर िाळे (आिी) :
करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा

(१) वाींद्रे-कुलाश सींकुलातील (मब
ीं ररलाएन्स इींडस्तट्रीज
ुीं ई) जी-ब्लॉकमिील िख
ू ड
लललम्े डला िाडेत्वावर ददला असताींनाच सींबधीं िताने िाडेपट्टा करार आणण
अधिमल्
ू य

र्तीचे

उल्लींघन

करीत

बाींिकामास

ववलींब

केल्यामळ
ु े

एमएमआरडीएने ररलाएन्सकडून ववलींबाप्रकरणी रुपये ४२८ को्ीींचे अनतररक्त
अधिमल्
ू य आणण ्यावरील व्याज वसल
ू करणे अपेक्षक्षत असतानाही

वसल
ू न

केल्याने खाजगी ववकासकाला फायदा होवन
ू एमएमआरडीएचा महसल
ु बड
ु ाला
असल्याचे तार्ेरे कॅगच्या अहवालात ओढले असल्याची बाब ददनाींक २९ माचश,
२०१८ रोजी वा ्या सम
ु ारास ननदर्शनास आली आहे, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, िाडेपट्टा करार आणण अधिमल्
ू य र्तीचे उल्लींघन करणा-या

ररलाएन्स इींडस्तट्रीज लललम्े ड या कींपनीवर आणण सदर कींपनीस पाठीर्ी

घालन
श करणा-या सींबधित अधिका-याींवर र्ासनाने
ू महसल
ु वसल
ु ीबाबत दल
ु क्ष
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१), (२) व (३) मब
ुीं ई महानगर प्रदे र् ववकास

प्राधिकरणाच्या मालकीच्या वाींद्रे-कुलाश सींकुलाच्या जी-ब्लॉकमिील सी-६६ या
वा्प केलेल्या िख
ू ींडावरील इमारती अनज्ञ
ु ेय ४ वर्ाशच्या कालाविीत पण
ू श न
केल्यामळ
ू े मेससश ररलायन्स इींडजस्तट्रज लललम्े ड याींचेकडून दद.३०/११/२०१७
पयंत रु.४४१.०८ को्ीींची थकबाकी बाकी आहे .

सदर अधिमल्
ू याचा िरणा मेससश ररलायन्स कींपनीने न केल्यामळ
ु े मब
ुीं ई

महानगर प्रदर् ववकास प्राधिकरणाने ददनाींक १२/०९/२०१७ रोजी ्याींना िख
ू ींड

परत घेण्याची (ररझींप्र्नची) नो्ीस ददली. सदर नो्ीस ववरोिात मेससश

ररलायन्स इींडजस्तट्रज लल. याींनी मा. उच्च न्यायालयात दावा क्र. WP (L)
२६५४/२०१७ दाखल केला आहे . सदर दाव्यामिील मा. उच्च न्यायालयाच्या

ददनाींक १२.१२.२०१७ व ददनाींक १७.०१.२०१८ रोजीच्या अींतरीम आदे र्ानस
ु ार
मब
ुीं ई

महानगर

प्रदे र्

परवानग्याींबाबत (जसे

ववकास

प्राधिकरणाने

या

कींपनीच्या

उवशरीत

की बाींिकाम पण
ू ्श वाचा दाखला व इमारतीतील

वप्रमायसेस असाईन्मे्न्् करीता ना हरकत दाखले)

उवशरीत थकबाकी

अधिमल्
ु य वसल
ू ीचा आग्रह न िरता कायशवाही करावी, असे आदे र् ददले.
सबब, सदर प्रकरण न्यायप्रववषठ असल्याने मा. न्यायालयाच्या अींतरीम

आदे र्ानस
ु ार मब
ुीं ई महानगर प्रदे र् ववकास प्राधिकरणाच्या स्ततरावर पढ
ु ील
कायशवाही करण्याचे ननयोजजत आहे .
-----------------

मुांबईत घरे बाांधण्याच्या नािाखाली ३ हजार ६५० हे क्टर भूखड
ां
(६२)

*

वििासिाांना खल
ु ा िरण्यात येणार असल्याबाबत

१२२३८५

श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), श्री.बसिराज पाटील (औसा) :

सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-
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(१) मब
ुीं ईतील मोकळ्या खाजणाच्या तीनर्े हे क््र जलमनीसह साडेतीन हजार

हे क््र ना-ववकास क्षेत्राखालील िख
ू ींड १० लाख परवडणाऱया घराींकररता
ववकासकासाठी खुला करण्याचा ननणशय र्ासनाने माहे एवप्रल, २०१८ मध्ये वा
्या दरम्यान घेतला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सध्या ववकासकाींनी मब
ींु ईत बाींिलेली ददड लाख घरे ररकामी

असन
ू यालर्वाय मा.पींतप्रिान याींच्या घोर्णेनस
ु ार राज्यात २०२२ पयंत सवांना
घरे या सींकल्पनेत २२ लाख घरे बाींिण्यात येणार असन
ू , यातील सम
ु ारे ९
लाख घरे मब
ींु ईत बाींिली जाणार आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, मब
ुीं ईच्या बहूचचीत ववकास आराखड्यात परवडणारी १० लाख
घरे बाींिण्याच्या नावाखाली सम
ु ारे ३६५० हे क््र ना-ववकास क्षेत्राखालील िख
ू ींड
ववकासकाींसाठी खुला करण्याच्या ननणशयातन
ू ववकासकास आधथशक लाि होणार
आहे, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, पींतप्रिान आवास योजनेत राज्यात २२ लाख व मब
ींु ई
प्रादे लर्क वविागात १९ लाख घरे बाींिण्याचा सींकल्प चार वर्ाशपव
ू ी करण्यात
आला, ्यापैकी फक्त १६ हजार घराींचे बाींिकाम सरु
ु असन
ू नव्याने खुल्या
झालेल्या िख
ू ींडावर १० लाख घराींसाठी ववलींब होणार असल्याची लिती अबशन
डडझाईन ररसचश इींजस्त्स्तट्य्
ू ने व्यक्त केली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(५) असल्यास, या प्रकरणी र्ासनाने अधिक चौकर्ी केली आहे काय,

चौकर्ीत काय आढळून आले तसेच परवडणाऱया घराींची ककीं मत ककती
असणार आहे व ती ककती कालाविीत सदर कामे पण
ू श होणार आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) अर्ी बाब नाही.

बह
ुीं ई ववकास आराखडा २०३४ वरील अहवालानस
ु ार वने, खारफू्ी,
ृ न्मब

जींगले, जलार्य तसेच ककनारपट्टी (सीआरझेड-१) मिील

पयाशवरणाच्या दृष्ीने सींवेदनर्ील जलमनी नैसधगशक क्षेत्र

सवश क्षेत्रे यासारख्या
म्हणन
ू

रे खाींककत

केल्या आहे त. जेथे कोण्याही प्रकारच्या बाींिकामाची परवानगी नाही. ववकास
आराखडा २०३४ वरील

अहवालानस
ु ार ना-ववकास क्षेत्रामिील एकूण ३३५५

हे क््र जलमनीपैकी २१०० हेक््र जलमन ही परवडणाऱया घराींसाठी गह
ृ ीत िरली
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आहे . सदर ना-ववकास

क्षेत्राींचे रुपाींतर ववकास ननयींत्रण

व प्रो्साहन

ननयमावली-२०३४ नस
ु ार ववर्ेर् ववकास क्षेत्रामध्ये केले आहे . सदर जलमनीचा
ववकास हा उक्त ननयमावलीतील ववननयम ३३(८) नस
ु ार करता येऊ र्केल.
्यानस
ु ार ववर्ेर् ववकास क्षेत्रामिील ककमान २ हेक््र वा ्यापेक्षा अधिक

जलमन ववकलसत केल्यास ३०% क्षेत्र परवडणाऱया घराींकररता उपलब्ि होऊ
र्केल.

(२) प्रिानमींत्री आवास योजना (र्हरी) अींतगशत २०२२ पयंत राज्यामध्ये
१९.४० लाख घरे बाींिण्याचे उदद्दष् ठे वले आहे . या उदद्दष्ानस
ु ार बह
ुीं ई
ृ न्मब
महानगरपाललका क्षेत्रामध्ये ४,७६,२८१ घरकुल बाींिण्याचे उदद्दष् आहे .
(३) प्रश्न क्र. १ चे उ्तर पाहता अर्ी बाब नाही.

(४) व (५) प्रिानमींत्री आवास योजना (र्हरी) अींतगशत २०२२ पयंत राज्यामध्ये
१९.४० लाख घरे बाींिण्याचे उदद्दष् ठे वले आहे . या उदद्दष्ानस
ींु ई
ु ार बह
ृ न्मब
महानगरपाललका क्षेत्रामध्ये ४,७६,२८१ घरकुल बाींिण्याचे उदद्दष् आहे .

प्रिानमींत्री आवास योजना (र्हरी) अींतगशत जून २०१८ पयंत राज्यातील

१९३ प्रकल्पातील ४,५१,९८९ EWS (आधथशकदृष्या दब
श घ्क) घरकुलाींचा
ु ल
समावेर् असलेल्या प्रकल्पाींना केंदद्रय मान्यता व सींननयींत्रण सलमतीने मींजूरी
ददली आहे . यामध्ये केंद्राच्या ३५ व्या बैठककत त्वत: मींजूरी प्राप्त झालेल्या,

झोपडपट्टी पन
ु वशसन प्राधिकरण, मब
ुीं ई च्या प्रकल्पातील २००३१० घरकुलाींचा
समावेर् आहे . मींजूर १९ प्रकल्पातील २९,५८९ EWS (एकूण ४४,४३१ घरकुले)
घरकुलाींचे काम प्रगतीपथावर आहे .

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

पोलीसात तक्रारी नोंदविण्यास गेलेल्या व्यक्तीला पोलीसाांनी िेलेल्या

(६३)

*

मारहाणीचे दृष्ट्य पाहून गोखलेनगर (पण
ु े) येथील
तक्रारदाराच्या िडीलाचा झालेला मत्ृ यु
१२४७०५

श्री.डी.एस.अदहरे (साक्री) :

सन्माननीय मख्
ु यमां्ी

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पण
ु े येथील श्री.मोरे श्वर काळूराम में गडे, रा.गोखलेनगर या वयोवध्
ृ द

गह
ु ारास
ृ स्तथाचा म्ृ यु झाल्याचे ददनाींक ८ मे, २०१८ रोजी वा ्या सम
ननदर्शनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, सदरहू मत
ु गा कु्ूींबबयासमवेत गावी जात
ृ व्यक्तीचा मल
असताींना यव
ु काने ्याींच्या अींगावर मो्ार घालण्याचा प्रय्न केला ्यातन
ू
झालेल्या वादाची तक्रार नोंदववण्याकररता कु.अमोल पोलीस स्तथानकात गेला

असता पोलीस उपननरीक्षक याींनी चौकर्ीला बोलावन
ु कु.अमोलला पट्टय
् ाने
मारहाण करण्यास सरु
ु वात केली हे दृश्य पाहून श्री.मोरे श्वर में गडे याींचा म्ृ यु
झाला, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याप्रकरणाची र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, ्यात काय

आढळून आले व तदनस
ु ार दोर्ीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत
आहे,

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

श्री. में गडे याींचा ददनाींक ६.५.२०१८ रोजी म्ृ यू झाला आहे .

(२) व (३) अमोल में गडे याचेववरद्ध कफयाशदीने मारहाणीची केलेल्या तक्रारीस
अनस
ु रन

चौकर्ीसाठी ददनाींक ६.५.२०१८ रोजी चतश्र
ु ग
ुीं ी पोलीस स्त्े र्न येथे

बोलावले असताना आणण ्याची चौकर्ी चालू असताना अमोल में गडे याचे

वडील श्री. मोरे श्वर में गडे तेथे आले तथावप कु.अमोल में गडे याची चौकर्ी

चालू असल्यामळ
ु े ्याींना तेथून बाहे र जाण्यास साींधगतले. श्री. मोरे श्वर में गडे
पोलीस स्त्े र्नमिन
ू बाहे र गेले असताना ते चक्कर येऊन खाली पडले नींतर
्याींना उपचारासाठी रग्णालयात नेले आणण ्याींचावर उपचार चालू असताना
्याींचा

म्ृ यू

अहवालानस
ु ार

झाला

सदर

ह्रदयववकारामळ
ु े

म्ृ यू

वैदयकीय

झाल्याचे

नमद
ु

अधिकारी

केले

याींचे

आहे .सदर

अींतीम

प्रकरणी

चतश्र
ु ुींगी पोलीस स्त्े र्न, पण
ु े येथे अकस्तमात मयत रजजस्त्र नीं. ९९/२०१८
सी.आर.पी.सी. १७४ प्रमाणे अकस्तमात मयत दाखल करण्यात आले.
सदर प्रकरणी

सहायक पोलीस आयक्
ु त, चतश्र
ु ुींगी वविाग, पण
ु े र्हर

याींचेकडून चौकर्ी करण्यात आली असन
ू सदर चौकर्ीमध्ये अमोल में गडे
यास पोलीस उपननरीक्षकाने कोणतीही मारहाण केली नसल्याचे ददसन
ू आले
आहे .

(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

-----------------
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मौंड (ता.दे िगड, जज.लसांधुदग
ु )ा येथील खाडीत मोठ्या प्रमाणािर
साचलेला गाळ िाढण्याबाबत

(६४)

*

१२२११३

श्री.ननतेश राणे (िणििली) :

सन्माननीय मख्
ु यमां्ी

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मौंड (ता.दे वगड, जज.लसींिुदग
ु )श येथील खाडीत मोठ्या प्रमाणावर साचलेल्या
गाळामळ
प्रवास करणाऱया
ु े ओहो्ीच्या वेळी एकमेव होडी (तर) सेवेतन
ू

ग्रामस्तथाींना अनेक वर्ांपासन
ू अनेक गींिीर समस्तयाींना सामोरे जावे लागत

असल्यामळ
ु े सदरहू खाडीतील गाळ काढण्यासाठी तेथील ग्रामस्तथाींनी ददनाींक ७
जानेवारी, २०१५ रोजीपासन
ू अदयापपयंत सात्याने मा.बींदरे मींत्री, पालक
मींत्री

लसींिद
ु ग
ु श जजल्हा,

पतन

अलियींता,

लसींिुदग
ु श पतन

वविाग,

पतन

उपलियाींता, पतन उपवविाग दे वगड आदीींकडे लेखी ननवेदनादवारे मागणी
केली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, मौंड खाडीतील गाळ काढण्याबाबत ददनाींक ११ सप््ें बर, २०१५
रोजी वा ्या सम
ु ारास ग्रामसिेत ठराव मींजरू करन सवश सींबधीं ित अधिका-

याींना तसेच बींदर मींत्री, पालक मींत्री लसींिुदग
ु श जजल्हा आदीींकडे पाठववण्यात
आला आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदरहू ठरावाच्या अनर्
ु ाींगाने र्ासनाने मौंड खाडीतील गाळ
काढण्याच्या दृष्ीने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) होय.

(२) व (३) मोंड ता. दे वगड, (जज. लसींिद
ु ग
ु )श येथील पावसाळी हीं गामानींतर
खाडीत

साचलेल्या

गाळ

काढण्याकरीता

महाराषट्र

मेरी्ाईम

बोडाशमाफशत

जलसव्हे क्षण करुन गाळाचे प्रमाण ननजश्चत करुन अींदाजपत्रक तयार करावे

आणण ननिीच्या उपलब्ितेनस
ु ार गाळ काढण्याची कायशवाही करावी असे ननदे र्
र्ासनाने महाराषट्र मेरी्ाईम बोडाशस ददलेले आहे त.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

-----------------
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मुांबईतील महानगरपाललिेच्या रुग्णालयाांमध्ये
रक्ताचा तुटिडा असल्याबाबत

(६५)

*

११६७९८

अॅड.पराग अळिणी (विलेपाले), िॅप्टन आर.तलमल

सेल्िन (सायन-िोळीिाडा), श्री.नरें द्र पिार (िल्याण पजश्चम), श्री.नरें द्र महे ता
(लमरा

भाईंदर),

अॅड.आलशष

शेलार

(िाांद्रे

पजश्चम),

श्री.सांजय

पोतनीस

(िललना), श्री.अलमत विलासराि दे शमख
ु (लातरू शहर), श्री.राधािृष्ट्ण विखेपाटील (लशडी), श्री.अलमन पटे ल (मब
ुां ादे िी), श्री.अस्तलम शेख (मालाड पजश्चम),

श्री.नसीम खान (चाांददिली), प्रा.िषाा गायििाड (धारािी), श्री.त्र्यांबिराि लभसे
(लातरू ग्रामीण) :

सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील

काय :-

(१) मब
ींु ईतील केईएम, नायर व सायन या महानगरपाललकेच्या तीन मोठ्या
रुग्णालयात गत काही ददवसाींपासन
ू रक्ताचा त्
ु वडा ननमाशण झाल्याची बाब
माहे एवप्रल, २०१८ मध्ये वा ्या दरम्यान ननदर्शनस आली आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, रक्तपेढ्याींमध्ये ददवसाला २५० ते ३०० बा्ल्याींची गरज
असतानाही सध्या फक्त २५ ते ४० बा्ल्या रक्त असल्याचेही ननदर्शनास
आले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या रक्त त्
ु वड्यामळ
ु े रुग्णालयाींकडून काही मह्वाच्या
र्स्तत्रकक्रया पढ
ु े ढकलण्यात आल्या आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, याबाबत चौकर्ी करण्यात आली आहे काय, चोकर्ीनस
ु ार
गरीब

व

गरजू

रुग्णालयाींमध्ये

रुग्ण

रक्ताचा

उपचार

परु वठा

घेत

असलेल्या

वाढववण्यासाठी

उपाययोजना केल्या वा करण्यात येत आहे त,

महानगरपाललकेच्या

र्ासनाने

कोण्या

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) व (२) बह
ींु ई महानगरपाललकेच्या के.ई.एम.,
ृ न्मब

नायर व सायन या तीन रुग्णालयाींमध्ये प्रनतददन सरासरी १७० ते २०० रक्त
वपर्व्याींची आवश्यकता असते.
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तथावप, माहे एवप्रल, २०१८ मध्ये प्रनतददन सरासरी १८० ते १९० रक्त

वपर्व्या उपलब्ि हो्या. ्यामळ
ु े रक्ताचा त्
ु वडा ननमाशण झाला ही बाब खरी
नसल्याचे बह
ुीं ई महानगरपाललकेने कळववले आहे .
ृ न्मब

(३) रक्त त्
ु वड्यामळ
ु े मह्वाच्या र्स्तत्रकक्रया रुग्णालयाकडून पढ
ु े ढकलण्यात
आली असल्याची बाब खरी नसल्याचे बह
ुीं ई महानगरपाललकेने कळववले
ृ न्मब
आहे .

(४) रुग्णाींना रक्त परु वठा करण्याच्या दृष्ीने महानगरपाललकेमाफशत खालील
उपाययोजना करण्यात येतात :-

• दरमहा सम
ु ारे १० ते १५ रक्तदान लर्बबराींचे आयोजन करण्यात येत.े

• रक्ताची कमतरता िासल्यास राज्य रक्त सींक्रमण पररर्द व र्ासकीय

िोरणानस
ीं ाद
ु ार, र्ासकीय व ननमर्ासकीय रक्तपेढ्याींमध्ये योग्य तो सस
ु व
सािन
ु अनतररक्त/अपरु ा/दलु मशळ रक्ताची ववनामल्
ु य दे वाणघेवाण करण्यात येत.े
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

पुणे येथील टँ िरमाकफयाांिडून महानगरपाललिेच्या जलिेंद्रातून ि
साठिणूि टाक्याांमधन
ू पाण्याची चोरी होत असल्याबाबत

(६६)

*

११६६४५

श्री.लभमराि तापिीर (खडििासला) :

सन्माननीय

मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पण
ु े येथील ्ाँ करमाकफयाींकडून महानगरपाललकेच्या जलकेंद्रातन
ू तसेच

साठवणक
ू ्ाक्याींमिूनही दररोज लाखो लल्र पाण्याची चोरी होत असल्याची
बाब माहे मे, २०१८ मध्ये वा ्या दरम्यान ननदर्शनास आली आहे , हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, वडगाींव र्ेरी येथील साठवणूक ्ाकीची मख्
ु य जलवादहनी
फोडून ्ाँ करमाकफयाींकडून पाणी चोरी करण्यात येत असल्याची गींिीर बाब
उघडकीस आली असन
ू जलकेंद्रापरु ती मयाशददत असलेली पाणी चोरी आता
्ाक्याींतन
ू ही होत असल्याचेही ननदर्शनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, वडगाींवर्ेरी पररसरात महानगरपाललकेच्या सम
ु ारे १ लाख २५
हजार

ली्र

क्षमता

असलेल्या

या

साठवणूक

्ाकीची

जलवादहनीच
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्ाँ करमाकफयाकींडून

फोडण्यात

आली

असन
ू

्यादवारे

असल्याचे ननदर्शनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय,
(४) असल्यास,

्ाँ कर

िरले

जात

या प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत

काय आढळून आले, व ्यानस
ु ार दोर्ीींवर
करण्यात येत आहे ,

कोणती कारवाई केली वा

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) व (२) • पण
ु े महानगरपाललकेच्या साठवणक
ू
्ाक्याींच्या दाबनललका फोडून पाणी चोरी होत असल्याबाबत मे २०१८ मध्ये
दै .दहींदस्त
ु थान ्ाईम्स या व्ृ तपत्रात बातमी आलेली होती हे खरे आहे .

• तथावप, सदर व्ृ तपत्रात छापन
ू आलेल्या छायाधचत्रामध्ये वडगाींवर्ेरी येथील

पाण्याच्या ्ाक्या व लगतच्या खाजगी लमळकतीवरील ्ाँ कर पाईं्वर पाण्याचे

्ाँ कर एकबत्रत ददसत असल्यामळ
ु े सदर ्ाँ कर हे पण
ु े महानगरपाललकेच्या
्ाक्या असलेल्या लमळकतीत उिे आहे त असा िास ननमाशण होते, परीं तू अर्ी
वस्ततजु स्तथती नाही असे पण
ु े महानगरपाललकेने कळववले आहे .
(३) व (४) • हे खरे

नाही.

वडगाींवर्ेरी येथील चींदननगरच्या तीन

्ाक्याींमिून ्या वविागात पाणी परु वठा करण्यात येतो.

• सदर ्ाक्याींना पण
ु े महानगरपाललकेच्या लषकर जलकेंद्रातन
ू आलेल्या मख्
ु य
दाब नललकेव्दारे पाणी परु ववले जाते.

• हे जलकींु ि ज्या लमळकतीवर आहे त, ती लमळकत पण
ु े महानगरपाललकेची
असन
ू सदर जलकींु िावर कोण्याही प्रकारचे ्ाँ कर िरणा केंद्र नाही.
•

तसेच

वडगाींवर्ेरी

येथील

चींदननगर

तीन

्ाकी

पररसरात

लषकर

जलकेंद्रातन
ू पाणीपरु वठा करणारी दाब नललका ३०० लम.मी. व्यासाची (कास्त्

आयनश) व १००० मी.मी. व्यासाची (पोलादी) लाईन असन
ू सदर दाब नललकेस
सम
ु ारे २२ तास पाणी येत असल्याने सदर लाईन तोडणे बाबतचा प्रश्न
उद्ावत नाही असे पण
ु े महानगरपाललकेने कळववले आहे .
•

पण
ु े

महानगरपाललकेने

तपासणीत

व्ृ तपत्रातील

बातमीत

उल्लेखीत

लमळकत ही खाजगी लमळकत असन
ू तेथील ्ाँ कर पॉईं्जवळ पाण्याचे ्ाँ कर
िरले जातात व सदर खाजगी ्ाँ कर पाईं्वर पण
ु े महानगरपाललकेचे ननयींत्रण
नसल्याचे पण
ु े महानगरपाललकेने कळववले आहे .
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•

तसेच

सदर

खाजगी

्ाँ कर

पाईं्जवळ

महानगरपाललकेची

कोणतीही

जलवादहनी नसन
ू सदर लमळकतीस पाणी परु वठा वविागामाफशत कोणतेही
पाण्याचे कनेक्र्न ददलेले नाही.

• तसेच या दठकाणी िरले जाणारे पाणी पण
ु े महानगरपाललकेचे नाही हे पण
ु े
महानगरपाललकेच्या

जलकेंद्रातील

अहवालातही ननदर्शनास आले आहे .
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.

प्रयोगर्ाळे मध्ये

केलेल्या

चाचणी

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

पनिेल ि उरण (जज.रायगड) तालुक्यातील ९५ गािातील

प्रिल्पग्रस्तताांनी गरजेपोटी बाांधलेली घरे ननयलमत िरण्याबाबत
(६७)

*

१२०२३१

श्री.प्रशाांत

ठािूर

(पनिेल),

श्री.समीर

िुणािार

(दहांगणघाट), अॅड.आलशष शेलार (िाांद्रे पजश्चम), श्रीमती मननषा चौधरी
(ददहसर), श्री.अलमत साटम (अांधेरी पजश्चम) :
गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील

(१) लसडको प्राधिकरणाने ववववि ववकासकामाींच्या नावाखाली पनवेल व उरण

(जज.रायगड) तालक्
ु यातील ९५ गावातील जलमनी सींपाददत करन जवळपास
४०

वर्े

होऊनसध्
ु दा

प्रकल्पग्रस्तत

र्ेतक-याींना

पन
ु वशसनाबाबत

ददलेल्या

आश्वासनाींची पत
श ा अदयापपयंत न केल्यामळ
ू त
ु े प्रकल्पग्रस्तताींनी गरजेपो्ी

बाींिलेल्या घराींचा प्रश्न अदयापही प्रलींबबत असल्याचे माहे मे, २०१८ मध्ये वा
्या दरम्यान ननदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, पन
ु वशसनाचा एक िाग म्हणून प्रकल्पग्रस्तताींना दे ण्यात येणारे

साडेबारा ्क्के िख
ू ींडाचे वा्प वेळेत न केल्यामळ
ु े प्रकल्पग्रस्तताींनी गरजेपो्ी
बाींिलेली घरे ननयलमत करण्याचे िोरणही र्ासनाकडे प्रलींबबत आहे , हे ही खरे
आहे काय,
(३)

असल्यास,

र्ासनाने

समह
ु

ववकास

योजनेची

(क्लस्त्र

योजना)

अधिसच
ू ना अदयापही न काढल्यामळ
ु े मळ
ु गावठाणाचा सवे होत नसल्यामळ
ु े
प्रकल्पग्रस्तताींनी गरजेपो्ी बाींिलेल्या घराींचा प्रश्न अदयापपयंत प्रलींबबत आहे ,
हे ही खरे आहे काय,
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(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करन प्रकल्पग्रस्तताींची
गरजेपो्ी बाींिलेली घरे ननयलमत करण्याबाबत कोणती कायशवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) नवी मब
ुीं ईतील प्रकल्पग्रस्तताींनी दद. ३१/१२/२०१२
पव
ू ी गावठाणालगत गरजेपो्ी केलेल्या बाींिकामाचे समह
ु ववकास योजनेंतगशत

ननयलमतीकरण व पन
ु ववशकासाबाबत नवी मब
ुीं ईमिील लसडको नवनगर ववकास
प्राधिकरणाच्या अधिसधू चत क्षेत्राच्या ववकास ननयींत्रण ननयमावलीमध्ये नववन

ववननयम ३५ अींतित
करण्याबाबत महाराषट्र प्रादे लर्क व नगर रचना
ूश
अधिननयम, १९६६ चे कलम ३७(१अेअ)े अन्वये फेरबदलाची सच
ू ना र्ासनाने

दद. ४/०३/२०१४ रोजी ननगशलमत केली. ्यावर हरकती/ सच
ू ना मागवन
ू
वैिाननक कायशवाही पण
ू श करुन प्रस्तताव अींनतम मींजरू ीसाठी र्ासनास प्राप्त
झाला आहे . तथावप, मा. उच्च न्यायालयातील जनदहत याधचका ववचारात
घेता आघात मल्
ु याींकन अहवाल घेण्यात आला असन
ू मा.उच्च न्यायालयाने

आता सदर जनदहत याधचका ननकाली काढली आहे . ्यानस
ु ार फेरबदलावर
अींनतम ननणशय घेण्याचे सींकजल्पत आहे .

(२) व (३) १२.५ ्क्के योजने अींतगशत िि
ू ारकाींना एकूण वा्प करावयाचे
एकूण क्षेत्र ८७८.२० हे . आर. एवढे आहे . ्यापैकी आजपयंत ७३१.३२ हे . आर.
क्षेत्रफळाच्या िख
ू ींडाचे वा्प

करण्यात आलेले आहे . ७६.११ हे . आर. क्षेत्राचे

िख
ीं वा्पाची कायशवाही सरु
ू ींड इराददत असन
ू िख
ू ड
ु आहे . सदय:जस्तथतीत
िख
ू ींड

वा्पासाठी ७०.७७ हे . आर. क्षेत्र लर्ल्लक असन
िि
ू
ू ारकाींनी

आवश्यक दस्ततावेज सादर केले नींतर िख
ू ींड वा्पाची कायशवाही करणेत येईल.
१२.५% योजने अींतगशत िख
ू ींड वा्पासाठी ववलींब झालेला नाही. ्यामळ
ु े

गरजेपो्ीचा प्रश्न १२.५ % च्या वा्पातील ववलींबामळ
ु े ननमाशण झाला आहे,
अर्ी बाब नाही.

(४) व (५) नवी मब
ुीं ईतील गावठाणे व ववस्ततारीत
प्रकल्पग्रस्तताींच्या

पन
ु वशसनाच्या

प्रश्नाबाबत

वविानपररर्द महोदयाींच्या अध्यक्षतेखाली

मा.

गावठाणाींतील घरे व
सिापती,

महाराषट्र

दद.१६/०३/२०१७ रोजी झालेल्या

बैठकीतील ननणशयाच्या अनर्
ीं ाने दद. १६/०३/२०१७ च्या र्ासन पत्रान्वये
ु ग
ननदे र् दे ण्यात आले होते.
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्यानस
ु ार व्यवस्तथापकीय सींचालक, लसडको याींच्या अध्यक्षतेखाली सवश

सींबधीं िता समवेत दद. ३०/०३/२०१७ रोजी बैठक घेऊन सवेक्षणाची जबाबदारी
सींबधीं ित जजल्हाधिकाऱयाींनी

पार पाडावी व ्याकरीता लसडकोकडून सवशतोपरी

सहाय्य दे ण्यात येईल असे स्तपष् केले.

तदनींतर र्ासनाकडून दद.१६ फेब्रव
ु ारी, २०१८ रोजी लसडकोस ननदे लर्त

केलेल्या

पत्रानस
ु ार

प्रकल्पग्रस्तताींनी

गरजेपो्ी

केलेल्या

बाींिकामाींचे

ननयलमतीकरण करण्यासाठी प्रकल्पग्रस्तताींनी केलेल्या मागणीनस
ु ार ्याींनी
िारण केलेल्या क्षेत्राचे सवेक्षण हे जजल्हाधिकारी ठाणे व रायगड याींनी
करावयाचे असन
्यामध्ये सस
ू
ु त्र
ु ता व सननयींत्रण
लसडकोकडे सोपववली आहे .
सव्हे क्षणाबाबत

आहे .

सवेक्षण

ठे वण्याची जबाबदारी

जजल्हाधिकारी ठाणे व रायगड याींचेकडे पाठपरु ावा सरु
ु

झाल्यानींतर

कायशवाही सींकजल्पत आहे .

र्ासनाच्या

अींनतम

अधिसच
ू नेनस
ु ार

पढ
ु ील

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

पुणे महानगरपाललिेत नव्याने समाविष्ट्ट झालेली फुरसुांगी सह ११ गािे
मुलभूत सुविधाांपासून िांधचत असल्याबाबत

(६८)

*

११६६५८

प्रा.(श्रीमती) मेधा िुलिणी (िोथरुड) :

सन्माननीय

मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पण
ु े महानगरपाललकेमध्ये फुरसग
ुीं ीसह ११ गावे समाववष् झाल्यापासन
ू
रस्तते दरु
ु स्तती वगळता ववकासकामे व मल
ु ित
ू सवु विाींपासन
ू फुरसग
ुीं ी गाव गत
४

मदहन्याींपासन
ू

वींधचत

असल्याचे

माहे

जानेवारी,

्यादरम्यान ननदर्शनास आले, हे खरे आहे काय,

२०१८

मध्ये

वा

(२) असल्यास, स्तथाननक नागररक रस्त्यावरील खड्डे, दवु र्त पाणी, कचरा
व्यवस्तथापन, पथ ददवे, ववववि प्रकारचे दाखले आदद छोट्यामोठ्या समस्तयाींना
सामोरे जात आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, यासींबिी महानगरपाललका प्रर्ासनास वारीं वार मागणी करनही
ननिीची तरतद
ू नसल्याचे कारण दे त असल्याचेही ननदर्शनास आले आहे, हे
ही खरे आहे काय,
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(४) असल्यास, सदर बाबतीत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत

काय आढळून आले, ्यानस
ू ार कोणती कायशवाही करण्यात आली वा येत
आहे,

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

दे िेंद्र

फडणिीस

अधिसच
ू नेव्दारे

पण
ु े

:

(१),

(२)

महानगरपाललकेत

समावेर् करण्यात आलेला आहे .

व

(३)

नव्याने

•

दद.४.१०.२०१७

फुरसग
ींु ीसह

११

रोजीच्या

गावाींचा

• सन २०१७-१८ या आधथशक वर्ाशत पण
ु े महानगरपाललकेत समाववष् झालेल्या

सींबि
ीं ीत ११ गावाींसाठी सदर आधथशक वर्ाशत तरतद
ू उपलब्ि नसल्याने मोठी
ववकासकामे हाती घेता आली नाहीत, ही वस्ततजु स्तथती आहे .

• तथावप, सन २०१७-१८ या आधथशक वर्ाशसाठी पण
ु े महानगरपाललकेने नव्याने
समाववष् झालेल्या ११ गावाींसाठी

वगीकरणाव्दारे रु. २१.७३ को्ी इतका

ननिी उपलब्ि केला. ्यामिून या गावातील दे खिाल दर
ु स्तती, ववदयत
ु दे यके
अदायगी अर्ी कामे करण्यात आली आहे , असे पण
ु े महानगरपाललकेने
कळववले आहे .

• तसेच सन २०१८-१९ या आधथशक वर्ाशसाठी नव्याने समाववष् झालेल्या ११
गावाींसाठी मल
ु ित
ू सोयी सवु विा उपलब्ि करन दे ण्यासाठी र.१०० को्ी
इतकी तरतद
ू करण्यात आली आहे .
•

सदर

ननिीतन
ू

रस्तते,

पायाित
ू

सवु विा,

घनकचरा

व्यवस्तथापन,

जलर्ध्
ु दीकरण यींत्रणा, साींडपाणी व्यवस्तथापन ववर्यक कामे, आरोग्य व इतर
अनर्
ीं ीक ववकास कामे करण्याचे प्रस्तताववत आहे .
ु ग
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

मांब
ु ईतील माजी नगरसेििाच्या विरोधात लाचलच
ु पत प्रनतबांधि
विभागामध्ये िरण्यात आलेल्या तक्रारीबाबत

(६९)

*

११६९३९

श्री.अतल
ु भातखळिर (िाांददिली पि
ू )ा :

मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय
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(१) मब
ुीं ईतील माजी नगरसेवक श्री.मोहसीन है दर याींच्या ववरोिात लाचलच
ु पत

प्रनतबींिक वविागामध्ये तक्रार करण्यात आली असल्याचे माहे एवप्रल, २०१८
मध्ये वा ्या दरम्यान ननदर्शनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर तपासामध्ये ददरीं गाई होत असन
माजी नगरसेवक
ू

श्री.मोहसीन है दर याींचावर बेदहर्ोबी मालम्ता असल्याचे अनेक परु ावे
असन
ू ही सदर प्रकरण दडपण्याचा प्रय्न काही अधिकारी करीत आहे, हे ही
खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर परु ाव्याींच्या आिारे माजी नगरसेवक श्री.मोहसीन है दर

याींच्यावर लाचलच
ु पत प्रनतबींिक वविागातफे एफआयआर दाखल करण्यात
आला आहे काय,

(४) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीचे ननषकर्श
काय आहे त व तदनस
ु ार माजी नगरसेवक श्री.मोहसीन है दर याींच्यावर
र्ासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.

दे िेंद्र

फडणिीस

:

(१)

लाचलच
ु पत

प्रनतबींिक

वविागाकडे

माजी

नगरसेवक मोहसीन है दर याींनी बेदहर्ोबी मालम्ता सींपादीत केल्याबाबत
ददनाींक २७.०६.२०१२ रोजी तक्रार अजश प्राप्त झाला असन
ीं ाने ददनाींक
ू ्यानर्
ु ग
०१.११.२०१२ रोजी याबाबतची उघड चौकर्ी सर
ु करण्यात आली आहे .

(२) सदर उघड चौकर्ीमध्ये मोहसीन है दर याींच्या मालम्ताींची सखोल
चौकर्ी करण्यात येत असन
ू सदरचे प्रकरण अींनतम ्प्यात आहे .

(३), (४) व (५) माजी नगरसेवक मोहसीन है दर याींच्या सींप्तीची उघड

चौकर्ी अींनतम ्प्यात असल्याने उघड चौकर्ीअींती प्रचललत कायशपध्दतीनस
ू ार
पढ
ु ील कायशवाही करण्यात येईल.

-----------------
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मालाड (मुांबई) मधील मालिणीत एव्हरशाईन नगरमध्ये
भूमाकफयाांिडून खाडी ि नाल्यालगत झोपडया
उभारण्यात येत असल्याबाबत

(७०)

*

१२०९३६

श्री.ओमप्रिाश

ऊफा

श्री.विनायिराि जाधि-पाटील (अहमदपरू ) :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

बच्चू

िडू

(अचलपरू ),

सन्माननीय िने मां्ी पढ
ु ील

(१) मालाड (मब
ींु ई) मिील मालवणीत एव्हरर्ाईन नगरामध्ये िम
ू ाकफयाींकडून
खाडी व नाल्यालगत असलेले काींदळवन तोडून मोठ्या प्रमाणात झोपड्या

उिारण्यात येत असल्याचे ददनाींक ३० एवप्रल २०१८ रोजी वा ्यासम
ु ारास
ननदर्शनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याबाबत महानगरपाललका व जजल्हाधिकारी कायाशलयातील
सींबधीं ित अधिकारी याींच्या सींगनमताने िम
ू ाकफया काींदळवन तोडून बेकायदा
झोपड्या

उिारन

्या

झोपड्या

सहा

ते सात

लाख

असल्याचेही ननदर्शनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय,

रुपयाींना

ववकत

(३) असल्यास, िम
ींु तसेच सींबधीं ित वविागाच्या भ्रष्
ू ाकफया, झोपडपट्टी गड
अधिकाराींच्या सींगनमताने नाल्यालगत बाींिण्यात आलेल्या झोपड्याींमध्ये
राहणाऱयाींच्या जीवाला पावसाळ्यात िोका ननमाशण होऊ र्कतो, हे ही खरे
आहे काय,
(४)

असल्यास, र्ासनाने उक्त प्रकरणी चौकर्ी केली आहे काय, ्यात काय

आढळून आले व ्यानस
ु ार पढ
ु े कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत
आहे,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सध
ु ीर मन
ु गांटीिार : (१) मालाड येथील मालवणीमिील एव्हरर्ाईन
नगरामध्ये िम
ु ाकफयाींकडून खाडी व नाल्यालगत असलेले काींदळवन तोडून

मोठ्या प्रमाणात झोपड्या उिारल्या जात असल्याबाबतचे व्ृ त स्तथाननक
साप्तादहक नागररक वाताश मध्ये ददनाींक ३०.४.२०१८ रोजी प्रलसद्ध झाल्याचे
ननदर्शनास आले आहे .
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(२), (३) व (४) एव्हरर्ाईन नगर मिील खाडीलगतचे क्षेत्र हे मौजे वळणई

येथील सव्हे क्र. ३०७/१४६ मिील आहे . प्रश्नाींककत क्षेत्र हे खाजगी क्षेत्र असन
ू
“वने” म्हणून अधिसधू चत करण्यात आलेले आहे . परीं तू सदर क्षेत्राचा ताबा
अदयाप महसल
ू वविागाकडे आहे .

एव्हरर्ाईन नगरातील खाडी व नाल्याजवळ काींदळवन नष् करुन

उिारण्यात

आलेल्या

६८

अनधिकृत

झोपड्या

तहलसलदार

(अनतक्रमण/

ननषकासन), मालाड, मब
ींु ई महानगरपाललका आणण वन वविाग याींच्या ददनाींक
६.०७.२०१८ रोजीच्या सींयक्
ु त कारवाईत ननषकालसत करण्यात आलेल्या आहे त.
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

ददिा (जज.ठाणे) येथील स्तमशानभम
ू ीतील सवु िधाांबाबत
(७१)

*

१२१३८९

श्री.सभ
ु ाष

उफा

पांडडतशेठ

पाटील

(अललबाग) :

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

(१) ददवा (जज.ठाणे) येथील स्तमर्ानिम
ू ीसाठी सन २०१४ मध्ये रपये १३ लाख
१२ हजार ११० एवढी रक्कम मींजूर करण्यात आली असन
ू या स्तमर्ानिम
ू ीचे
काम कागदोपत्री पण
ू श झाल्याचे दाखवन
ू कींत्रा्दाराला पण
ू श रक्कम अदा केली
असतानाही

मात्र

स्तमर्ानिम
ू ीमध्ये

सवु विा

अदयाप

करण्यात

आल्या

नसल्यामळ
ु े सदरहू स्तमर्ानिम
ू ीच्या कामाची चौकर्ी करण्यात यावी म्हणून
तेथील नागरीकाींनी आयक्
ु त, ठाणे नगरपाललका, मा.पालकमींत्री, ठाणे जजल्हा,
मा.मख्
ु यमींत्री आदीींकडे माहे एवप्रल, २०१८ मध्ये वा ्या दरम्यान लेखी
ननवेदनादवारे मागणी करण्यात आली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदरहू तक्रारीनर्
ीं ाने चौकर्ी करण्यात आली आहे काय,
ु ग
चौकर्ीत काय आढळून आले व ्यानस
ु ार पढ
ु े कोणती कायशवाही करण्यात
आली वा येत आहे,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) ठाणे महानगरपाललकेने ददवा पजश्चम येथील
पा्ील स्तमर्ानिम
ू ीच्या नत
ु नीकरणासाठी खालीलप्रमाणे कायशवाही केली आहे :-
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* उपरोक्त स्तमर्नािम
ू ीच्या नत
ु नीकरणासाठी अींदाजे रुपये १३,१२,०००/इतक्या रक्कमेचा व खालील कामाींचा अींतिाशव असलेला कायाशदेर् ददनाींक
०८.०५.२०१३ रोजी दे ण्यात आला.

• सींरक्षक लिींत बाींिणे व िरणी करणे.
• बननंग स्त्ॅ ण्ड (२ नग)
• र्ेड उिारणे
*

उक्त कामाींपक
ै ी सदर दठकाणी रुपये १०,४३,००० इतक्या रकमेची सींरक्षक

लिींत बाींिण्यात आली.

* तथावप, स्तथाननक नागरीक, स्तथाननक लोकप्रनतननिीीं याींच्या ववरोिामळ
ु े या

दठकाणी ववकत घेण्यात आलेले बननंग स्त्ॅं ण्ड (रुपये २,४०,०००) व र्ेड (रुपये
२५,०००) जवळील स्तमर्ानिम
ू ीकरीता वापरण्यात आले.
* या प्रकारे एकूण मींजरु रक्कमेपक
ै ी

रुपये १०,४३,००० चा ननिी मींजरु

दठकाणी तर रुपये २,६५,००० इतक्या रकमेची कामे अन्य दठकाणी करण्यात
आल्याचे ठाणे महानगरपाललकेने कळववले आहे .

(२) व (३) ददनाींक ०८.०६.२०१८ च्या र्ासन पररपत्रकातील अ्ीचे उल्लघींन

झाले असल्याने या प्रकरणी चौकर्ी करुन सींबधीं ित दोर्ी अधिकारी /

कमशचाऱयाींववरुध्द कारवाई करण्याच्या सच
ू ना आयक्
ु त, ठाणे महानगरपाललका
याींना दे ण्यात आल्या आहे त.

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

बुलढाणा (जज.बुलढाणा) शहराला ननयलमत ि सुरळीत
पाणी पुरिठा होत नसल्याबाबत

(७२)

*

११९२६४

श्री.हषािधान सपिाळ (बल
ु ढाणा), श्री.राधािृष्ट्ण विखे-

पाटील (लशडी), श्री.विजय िडेट्टीिार (ब्रम्हपरू ी), प्रा.विरें द्र जगताप (धामणगाि
रे ल्िे), श्री.अस्तलम शेख (मालाड पजश्चम) :
गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

बल
ु ढाणा (जज.बल
ु ढाणा)

र्हराला

सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील

पाणी परु वठा करणा-या

येळगाींव

िरणामध्ये मब
ु लक पाणी साठा असताींनासध्
ु दा नगरपररर्द प्रर्ासनाच्या
ननयोजनाअिावी व हलगजीपणामळ
ु े र्हरवासीयाींना ननयलमत व सरु ळीत पाणी
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परु वठा होत नसल्याची बाब माहे एवप्रल, २०१८ मध्ये वा ्या दरम्यान
ननदर्शनास आली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, बल
ु ढाणा र्हरास ननयलमत पाणी परु वठा करणेबाबत स्तथाननक
रदहवार्ाींनी ददनाींक

७ मे, २०१८ रोजी वा ्या सम
ु ारास नगरपररर्द

प्रर्ासनास ददलेले ननवेदन र्ासनास प्राप्त झाले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, ननवेदनाच्या अनर्
ीं ाने र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय,
ु ग

चौकर्ीत काय ननषपन्न झाले, ्यानस
ु ार बल
ु ढाणा र्हरास ननयलमत व

सरु ळीत पाणी परु वठा करणेबाबत र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

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

दे िेंद्र

फडणिीस

:

(१)

बल
ु ढाणा

र्हराला

येळगाव

िरणावरील

जलर्द्ध
ु ीकरण केंद्रातन
ू वपण्याच्या पाण्याचा परु वठा केला जातो. जलर्द्ध
ु ीकरण

केंद्रातील र्द्ध
ु पाण्याचा उपसा करणाऱया २ पींपापैकी १ पींप ददनाींक १२/४/२०१८

रोजी नादरु
ु स्तत झाल्याने ननयलमत होणाऱया पाणीपरु वठ्यात व्य्यय आला
होता, हे खरे आहे .

(२) होय हे खरे आहे . सदर ननवेदनात, उपसा करणारे पींप वारीं वार नादरु
ु स्तत
होत

असल्याने

्याींच्या

दरु
ु स्ततीवर

खचश

करण्यापेक्षा

पाणीपरु वठ्यासाठी नवीन पींप खरे दी करण्याचे सच
ु ववण्यात आले होते.

ननयलमत

(३) • बल
ु ढाणा र्हरातील जनतेला र्हरापासन
ू अींदाजे ५ कक.मी. अींतरावरील
येळगाव िरणावरील जलर्द्ध
ु ीकरण केंद्रातन
ू वपण्याच्या पाण्याचा परु वठा केला
जातो.

• सदर जलर्द्ध
ु ीकरण केंद्रातील र्द्ध
ु पाण्याचा उपसा करणाऱया २ पींपापैकी १
पींप ददनाींक १२/४/२०१८ रोजी नादरु
ु स्तत झाला. सबब, पाणी परु वठ्यात काहीसा

व्य्यय आला होता. ता्परु ता पयाशयी पींप दस
ु ऱयाच ददवर्ी उपलब्ि करुन
घेऊन बसववण्यात आला व पाणी परु वठा सरु ळीत करण्यात आला. सदर
पयाशयी पींप ददनाींक ३०/४/२०१८ रोजी बींद पडला. दरम्यान नगरपररर्दे चा पींप

दरु
ु स्तत होऊन उपलब्ि करुन घेण्यात आला व ददनाींक २/५/२०१८ रोजी तो
बसवन
ू पाणी परु वठा पन
ु श्च: सरु ळीत करण्यात आला.
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• सदर जलर्द्ध
ु ीकरण केंद्राची उिारणी १४ ते १५ वर्श पव
ू ीची असल्याने
यींत्रसामग्र
ु ी जुनी आहे . सदर जलर्द्ध
ु ीकरण केंद्राची दरु
ु स्तती व अदययावतीकरण

प्रस्तताववत असन
ू ्यात अर्द्ध
ु पाण्याचा उपसा करणारे ३ पींप व र्द्ध
ु पाण्याचा
उपसा करणारे ३ पींप असे एकूण ६ पींप नव्याने खरे दी करुन बसववण्याचे
प्रस्तताववत आहे .

• बल
ु ढाणा र्हराला खडकपण
ू ाश िरणाच्या कायमस्तवरुपी उद्भव स्तत्रोतावरुन
पाणी परु वठा योजना महाराषट्र सव
ु णश जयींती नगरो्थान महालियान अींतगशत

मींजूर करण्यात आली असन
ू उद्भव स्तत्रोतावरुन अर्द्ध
ु पाण्याची उचल करुन

अजस्तत्वातील जलर्द्ध
ु ीकरण केंद्रापयंत पोहचववण्याचे ७५% काम पण
ू श झाले
आहे . सदर योजनेत एकूण ९१ कक.मी. अींतगशत ववतरण जलवादहनी व

र्हरातील १३ लक्ष लल्र व १० लक्ष लल्र क्षमतेच्या २ उीं च पाण्याच्या
्ाक्याींचा समावेर् आहे .

(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

मुांबई उपनगरातील अांधेरी पजश्चम, निकिरण मागा, चार बांगला येथील

िामगार नगर िो. ऑप. सोसायटीच्या झोपडपट्टी पुनिासन योजनेबाबत
(७३)

*

१२०३२२

श्री.सनु नल प्रभू (ददांडोशी) :

सन्माननीय गह
ृ ननमााण

मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मब
ुीं ई उपनगरातील अींिेरी पजश्चम, नवककरण मागश, चार बींगला येथील
कामगार

नगर

को.

ऑप.सोसाय्ीच्या

झोपडपट्टी

पन
ु वशसन

योजनेंतगशत

ववकासकाने कामगाराींना ता्परु ्या स्तवरुपात राहण्यास ददलेल्या िख
ू ींडावरील

अनतक्रमण काढून उदयान बाींिणे तसेच नवककरण रोड ते न्यू ललींक रोड
रस्त्याचे बाींिकाम करण्याचे करारादवारे मान्य करुनही अदयाप याबाबत
ववकासकाने कोणतीच कायशवाही न केल्याने यासींदिाशत लोकप्रनतननिीींनी व

सोसाय्ीच्या अध्यक्षाींनी मा. मख्
ु यमींत्री महोदयाींना ददनाींक ६ एवप्रल, २०१८
रोजी वा ्यासम
ु ारास लेखी ननवेदन ददले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदरहू प्रकरणी र्ासन तथा प्राधिकरणाने अनतक्रमण काढून
उदयान बाींिणे व रस्त्याचे बाींिकाम न करता कराराचे उल्लींघन केल्या
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प्रकरणी ववकासकाववरुध्द अदयाप कोणतीच कारवाई केली नाही, हे ही खरे
आहे काय,
(३)

असल्यास,

याबाबत

प्राधिकरणाने

ववकासकास

ता्काळ

करारातील

तरतद
ू ीनस
ु ार कायशवाही करण्याच्या दृष्ीने कोणते ननदे र् ददले आहे त व
्यानस
ु ार ववकासकातफे करण्यात आलेल्या कायशवाहीची सदयःजस्तथती काय
आहे,

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

मा.लोकप्रनतननिीींचे दद.०५.०४.२०१८ रोजीचे पत्र पढ
ु ील कायशवाहीस्ततव

झोपडपट्टी

पन
ु वशसन

प्राधिकरण,

मब
ींु ई

कायाशलयास

र्ासनाच्या

दद.

१६.०५.२०१८ च्या पत्रान्वये पाठववण्यात आले असन
याबाबत सींबधीं ित
ू
मा.लोकप्रनतननिी याींना दद.२५.०५.२०१८ च्या पत्रान्वये कळववण्यात आले आहे .

तसेच सींबधीं ित गह
ु वशसन
ृ ननमाशण सींस्तथेचे दद.३१.०१.२०१८ चे पत्र झोपडपट्टी पन
प्राधिकरणास प्राप्त झाले आहे .
(२)

व

(३)

योजनेमध्ये

ववकास

ननयींत्रण

ननयमावली

१९९१

नस
ु ार

करमणूकीच्या मैदानाचे आरक्षण असन
ू ्याचे क्षेत्रफळ २०७५.०० चौ.मी. इतके
आहे .

सदर

मैदानाच्या आरक्षक्षत

िख
ू ींडावर

इमारतीच्या

बाींिकामाकरीता

लागणाऱया मजरू ाींकरीता ता्परु ्या स्तवरुपात ननवारा उपलब्ि करुन दे ण्यात
आला आहे . ववक्री घ्क इमारत ववींग सी च्या िोगव्ा प्रमाणपत्र मींजूर

करण्याच्या अगोदर सदर आरक्षक्षत िख
ू ींड मब
ुीं ई महानगरपाललकेस हस्तताींतररत
करुन दे ण्यात येईल, असे झोपडपट्टी पन
ु वशसन प्राधिकरणाने कळववले आहे .

तसेच योजनेमध्ये समाववष् ९.१५ मी रुीं द रस्त्यावरील झोपड्याींच्या

पात्रतेववर्यी सहाय्यक महानगरपाललका आयक्
ींु ई
ु त, के/प वविाग, बह
ृ न्मब
महानगरपाललका याींना झोपडपट्टी पन
ु वशसन

प्राधिकरणाने दद. १३.०३.२०१८

च्या पत्रान्वये कळववले आहे . बह
ुीं ई महानगरपाललकेकडून मादहती प्राप्त
ृ न्मब
झाल्यानींतर सदर रस्त्यावरील झोपड्याींबाबत पढ
ु ील कायशवाही करण्याचे
झोपडपट्टी पन
ु वशसन प्राधिकरणाकडे प्रस्तताववत आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
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सािली (जज.चांद्रपूर) येथील िाढीि पाणी पुरिठा योजनेस
प्रशासिीय मानयतेसह ननधी लमळण्याबाबत

(७४)

*

१२२९१६

श्री.विजय

(सािनेर), श्री.अमर िाळे

िडेट्टीिार

(ब्रम्हपरू ी),

श्री.सनु नल

िेदार

(आिी), श्री.अस्तलम शेख (मालाड पजश्चम) :

सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) चींद्रपरू जजल््यातील सावली येथे वपण्याच्या पाण्याची गींिीर समस्तया

लक्षात घेता नगरपींचायत सावली याींनी नगरो्थान योजनेंतगशत सावली
र्हरासाठी वाढीव पाणी परु वठा योजनेचा रुपये १२ को्ीींचा प्रस्तताव अींनतम

मींजरू ी लमळण्यासाठी प्रिान सधचव, नगरववकास मींत्रालय, मब
ींु ई याींच्याकडे
माहे जानेवारी, २०१८ मध्ये वा ्या दरम्यान पाठववला आहे , हे खरे आहे
काय,
(२)

असल्यास, सदर प्रस्ततावास तातडीने प्रर्ासकीय मान्यतेसह ननिी

लमळण्यासाठी लोकप्रनतननिीींनी मा.मख्
ु यमींत्री याींना माहे माचश, २०१८ मध्ये वा
्या दरम्यान लेखी ननवेदन ददले होते, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर प्रस्ततावास प्रर्ासकीय मान्यता लमळण्यासाठी र्ासनाने
कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) असल्यास, नगरो्थान योजनेंतगंत सावली येथील वाढीव पाणी परु वठा
योजनेसाठी रुपये १२ को्ी ननिीची आवश्यकता असल्याने सदर ननिी

उपलब्ि करन दे ण्यासाठी र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत
आहे,

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

दे िेंद्र

फडणिीस

:

(१)

महाराषट्र

सव
ु णश

जयींती

नगरो्थान

महाअलियानाींतगशत सावली नगरपींचायतीच्या वाढीव पाणीपरु वठा योजनेचा
प्रस्तताव फेब्रव
ु ारी, २०१८ मध्ये र्ासनास प्राप्त झाला आहे, हे खरे आहे .
(२) होय, हे खरे आहे .

(३), (४) व (५) सावली नगरपींचायत वाढीव पाणी परु वठा प्रकल्पास र्ासनाने
मान्यता ददली असन
ू प्रथम हप््याचा ननिी लवकरच उपलब्ि करुन दे ण्यात
येणार आहे .
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मुांबईतील िाांद्रे-िुलाा िॉम्प्लेक्सच्या धतीिर िल्याण-डोंबबिली येथे
िल्याण वििास िेंद्र उभारण्याबाबत

(७५)

*

११८२९९

(इस्तलामपरू ),

श्री.जजतें द्र आव्हाड (मब्र
ुां ा िळिा), श्री.जयांत पाटील

श्री.शलशिाांत

लशांदे

(िोरे गाि),

श्री.हसन

मश्र
ु ीफ

(िागल),

णझरिाळ

(ददांडोरी),

श्री.पाांडुरां ग

श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.भास्तिर जाधि (गह
ु ागर), श्री.राणाजगजीतलसांह
पाटील

(उस्तमानाबाद),

श्री.नरहरी

बरोरा

(शहापरू ), श्री.िैभि वपचड (अिोले), श्री.किसन िथोरे (मरु बाड), श्री.ददपि
चव्हाण (फलटण), श्री.सरु े श लाड (िजात), डॉ.बालाजी किणीिर (अांबरनाथ),
श्री.गणपत गायििाड (िल्याण पि
ू )ा , श्री.सभ
ु ाष भोईर (िल्याण ग्रामीण) :
सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) ठाणे जजल््यातील कल्याण आणण पररसरातील उपनगराींत रोजगार आणी

ववकासाला गती दे ण्यासाठी मब
ींु ईतील वाींद्रे-कुलाश कॉम्प्लेक्सच्या ितीवर

कल्याण-डोंबबवली महानगरपाललकेतन
ै ी १० गावाींच्या
ू वगळलेल्या २७ गावाींपक
सहयोगाने “कल्याण ववकास केंद्र” (कल्याण ग्रोथ सें्र) उिारण्याचा ननणशय
ददनाींक २० एवप्रल,२०१८ रोजी वा ्या सम
ु ारास
काय,

घेतलेला आहे, हे खरे आहे

(२) असल्यास, सदर प्रकल्पातन
ू ककती नोकऱया उपलब्ि होणार आहे त व या
प्रकल्पासाठी लागणाऱया ि-ु सींपादनाबाबत ककती ्क्के मोबदला व ्याींच्या
पन
ु वशसनाची हमी दे ण्यात आली आहे,

(३) असल्यास, ठाणे येथील कळवा वविागातील र्ासकीय जलमनीवरही वाींद्रेकुलाश कॉम्प्लेक्सच्या ितीवर ववकास करण्याचा यापव
ू ी ननणशय घेतलेला होता,
हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी घेतलेल्या ननणशयाचे थोडक्यात स्तवरुप काय
आहे, ्यानस
ु ार कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) कल्याण व अींबरनाथ तालक्
ै ी
ु यातील २७ गावाींपक
१० गावाींमिील सम
ु ारे १०८९ हे . आर. क्षेत्र ग्रोथ सें्रसाठी ठे वन
ू तसेच या
क्षेत्रासाठी मब
ुीं ई महानगर प्रदे र् ववकास प्राधिकरण ववर्ेर् ननयोजन प्राधिकरण
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म्हणून कायम ठे ऊन उवशररत क्षेत्रासाठी मब
ुीं ई महानगर प्रदे र् ववकास

प्राधिकरणाची ववर्ेर् ननयोजन प्राधिकरण म्हणून असलेली नेमणुक र्ासनाने
दद.३०/४/२०१६ च्या अधिसच
ु नेन्वये रद्द केली आहे .

सवशपक्षीय यव
ु ा मोचाश,

कल्याण तसेच सवशपक्षीय हक्क सींरक्षण सींघर्श सलमती याींच्या मागण्यावर
चचाश करण्यासाठी सहयाद्री अनतथीगह
ुीं ई
ृ , मब

येथे दद.२०/४/२०१८ रोजी बैठक

झाली असन
ु , या बैठकीमध्ये गावक-याींच्या मागण्याबाबत चचाश झाली.

(२) सदर ग्रोथ सें्रचे क्षेत्र महाराषट्र प्रादे लर्क व नगर रचना अधिननयम,

१९६६ मिील तरतद
ु ीनस
ु ार नगर रचना पररयोजनेच्या माध्यमातन
ू ववकलसत
करण्याचे प्रस्तताववत असन
ीं ादनाचा समावेर् होत नसन
ु , यामध्ये िस
ू प
ु जलमन
मालकास योग्य आकाराचा

पन
ु रश चना केलेला ववकलसत िख
ू ींड दे ण्याची तरतद
ु

्प्प्यावर

रोजगार

आहे . सदयजस्तथतीत पररयोजनेचा मसद
ु ा तयार करण्याचे काम ननयोजन
सरु
ु

असल्याने

ननलमशतीबाबतचा अींदाज

योजनेचा अींनतम आराखडा तयार केल्यानींतर करता येईल.

नगर

रचना

(३) व (४) मौजे कळवा, ता. जज. ठाणे येथील र्ासकीय जलमनीवर वविागीय

आयक्
ींु ई महानगर प्रदे र् ववकास प्राधिकरण याींचे
ु त, कोकण वविाग याींनी मब
मदतीने सेंट्रल बबझनेस डडस्तट्रीक््चा बह
ृ त
दद.३०/१/२०१५ रोजीच्या

बैठकीमध्ये

आराखडा तयार करुन घेण्यास,

त्वता मान्यता दे ण्यात आली होती.

यासींदिाशत मब
ुीं ई महानगर प्रदे र् ववकास प्राधिकरणाचा वस्ततजु स्तथतीदर्शक
अहवाल प्राप्त झाला असन
ु , ्यावर उधचत ननणशय घेण्याची र्ासनाची िलू मका
आहे .

(५) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

चें दिली (ता.िाडा, जज.पालघर) गािात १६ जणाांना दवू षत पाण्याची
बाधा होऊन एिा िध्
ृ द मदहलेचा झालेला मत्ृ यु

(७६)

*

११७२४८

श्री.अजजत पिार (बारामती), श्री.ददलीप िळसे-पाटील

(आांबेगाि), श्री.जयांत पाटील (इस्तलामपरू ), श्री.शलशिाांत लशांदे (िोरे गाि),

श्री.जजतें द्र आव्हाड (मब्र
ुां ा िळिा), श्री.राजेश टोपे (घनसािांगी), श्री.हसन
मश्र
ु ीफ (िागल), श्री.भास्तिर जाधि (गह
ु ागर), श्री.राणाजगजीतलसांह पाटील
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(उस्तमानाबाद),

श्रीमती

ददवपिा

चव्हाण

(बागलाण),

श्री.शामराि

ऊफा

बाळासाहे ब पाटील (िराड उत्तर), श्री.राहुल जगताप (श्रीगोंदा), श्रीमती सम
ु न
पाटील (तासगाि - ििठे महाांिाळ), श्री.पाांडुरां ग बरोरा (शहापरू ), श्री.िैभि
वपचड (अिोले), श्री.दत्ता्य भरणे (इांदापरू ), श्री.मिरां द जाधि-पाटील (िाई),
श्री.विजय भाांबळे (जजांतरू ), श्री.भाऊसाहे ब पाटील - धचिटगाांििर (िैजापरू ),

श्री.सांग्राम जगताप (अहमदनगर शहर), श्री.सरु े श लाड (िजात), श्री.सांजय

िदम (दापोली), श्री.हनम
ां डोळस (माळलशरस), श्री.ददपि चव्हाण (फलटण),
ु त
डॉ.सतीश (अण्णासाहे ब) पाटील (एरां डोल) :

सन्माननीय पाणीपरु िठा ि

स्तिच्छता मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

चें दवली (ता.वाडा, जज.पालघर) गावात ददनाींक १ मे, २०१८ रोजी वा ्या

सम
ु ारास झालेल्या हळदी समारीं िाच्यावेळी १६ जणाींना दवू र्त पाण्याची बािा
झाली असन
ू एका वध्
ृ द मदहलेचा म्ृ यु झाल्याची घ्ना ननदर्शनास आली
आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याप्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, ्यात काय
आढळून आले

व तदनस
ु ार र्ासनाने पढ
ु े कोणती कायशवाही केली वा

करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. बबनराि लोणीिर : (१) अींर्त: खरे आहे . मौजे चें दवली या दठकाणी

दद.०३.०५.२०१८ रोजी दवू र्त पाणी वपल्यामळ
ु े ग्रामस्तथाींना उल्ी व सींडासची

लागण झाली होती, तथावप सदर मदहला ही ददनाींक ०२ मे, २०१८ रोजी
उपचारासाठी
मदहलेचा

ग्रामीण

रुग्णालयात

दाखल

करण्यात

आली

होती.

सदर

म्ृ यु हा दवू र्त पाण्यामळ
ु े झाला नसन
ू ह्रदयववकार व श्वसनाच्या

आजाराने झाला आहे .

(२) ग्रामस्तथाींना उल्ी व सींडासची लागण झाल्याचे कळताच साथ ननयींत्रण

कक्षाची स्तथापना करण्यात येऊन सींडास व उलट्या होणा-या रुग्णाींवर
प्राथलमक उपचार केले ्याचप्रमाणे वपण्याच्या पाण्याचे पाणवठे योग्य प्रतीची
्ीसीएल पावडर ्ाकुन ननयलमत र्ध्
ु दीकरण करुन वपण्याचे पाणी र्ध्
ु द केले.
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

-----------------
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मुांबई महानगरपाललिेच्या सांगणिीय िारभारात सॅप प्रणाली

पुरिणणाऱ्या िां्ाटदाराचे सांपुष्ट्टात आलेले िां्ाट िाढिून ददल्याबाबत
(७७)

*

१२१३२७

प्रा.िषाा

गायििाड

(धारािी),

श्री.अलमन

पटे ल

(मब
ुां ादे िी) : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मब
ुीं ई महानगरपाललकेच्या सींगणकीय कारिारात सॅप प्रणालीचा वापर
करण्यात येतो ्यासाठी सहाय्य सेवा परु ववणा-या कींत्रा्दाींचे कींत्रा् सींपषु ्ात

येण्यापव
ू ीच ताींबत्रक कारण पढ
ु े करत पन्
ु हा १ वर्ाशसाठी याच कींत्रा्दाराला

कींत्रा् कालाविी वाढवन
ू दे ण्यात आला असन
ु ्याकररता रुपये ३२ को्ी
दे ण्यात आल्याचे ददनाींक २ एवप्रल, २०१८ रोजी वा ्या सम
ु ारास ननदर्शनास
आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदरहू सॅप प्रणालीच्या अींमलबजावणीनींतर ववववि खा्यातील
कामकाजाकरीता आवश्यक सहाय्य सेवा मे.एबीएम नॉलेजवेअर लल. या
कींत्रा्दार कींपनीकडून घेतली जात असन
ु याच कींपनीला स्तथायी सलमतीच्या
मींजुरीववना रुपये २ को्ीचे कींत्रा्काम पढ
ु ील वर्शिराकररता परस्तपर वाढवन
ू

ददल्याप्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन कोणती कायशवाही केली वा करण्यात
येत आहे

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) व (२) सन २०१४-१७ या कालाविीकरीता
बह
ुीं ई महानगरपाललकेच्या सॅप प्रणालीवर सहाय्य सेवा परु ववण्याकरीता
ृ न्मब
ननववदा प्रकक्रयेदवारे मे. एबीएम नॉलेजवेअर लल. याींना कींत्रा् दे ण्यात आले
होते.

सदर कींत्रा्दारास स्तथायी सलमतीच्या मींजूरीने जुल,ै २०१७ ते जून,

२०१८ या एका वर्ाशच्या वाढीव कालाविीचे एकूण रु. ३१.७१ को्ी इतक्या
रकमेचे कींत्रा् दे ण्यात आले आहे .

ननववदे तील मळ
ू कींत्रा् कालाविी सींपल्यानींतर नवीन ननववदा काढणे

आवश्यक असताना, कींत्रा् कालाविीत वाढ का करण्यात आली याबाबतचा
अहवाल बह
ुीं ई महानगरपाललकेकडून मागववण्यात आला आहे .
ृ न्मब
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

-----------------
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धळ
ु े शहरातील (जज.धळ
ु े ) िरखेडी रोडिरील
साांडपाणी व्यिस्तथापन प्रिल्पाबाबत

(७८)

*

११७९८२

श्री.िुणाल पाटील (धळ
ु े ग्रामीण), श्रीमती ननमाला गावित

(इगतपरू ी), श्री.अलमन पटे ल (मब
ुां ादे िी), श्री.अस्तलम शेख (मालाड पजश्चम),
डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरु ी), श्री.डी.पी.सािांत (नाांदेड उत्तर) :

सन्माननीय

मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) िुळे र्हरातील (जज.िुळे) वरखेडी रस्त्यावरील दरु वस्तथा होऊन बींद

असलेला ५० वर्ाशपव
ू ीचा साींडपाणी व्यवस्तथापन प्रकल्प माहे जानेवारी, २०१८
मध्ये

वा

्यादरम्यान

महानगरपाललकेने

कायाशजन्वत

केला

होता

परीं तु

व्यवस्तथापनाअिावी हा प्रकल्प तीन मदहन्यातच बींद पडला असल्याचे ददनाींक
११ एवप्रल, २०१८ रोजी वा ्या सम
ु ारास ननदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकल्प स्तवच्छ िारत अलियान (नागरी) अींतगशत

माहे जानेवारी, २०१८ मध्ये गण
ु ानक्र
ु म वाढववण्यासाठी महानगरपाललकेमाफशत

घनकचरा व साींडपाणी व्यवस्तथापनावर िर दे ण्यात आल्यामळ
ु े या दठकाणी
१२ फू् खोल दोन तळी व काही उीं चीवर एक तळे आढळून आले, हे ही खरे
आहे काय,
(३)

असल्यास,

उक्त

प्रकरणी

तळे

व

आजूबाजूचा

पररसर

स्तवच्छ

ठे वण्याऐवजी हा प्रकल्प अपण
ू ाशवस्तथेत बींद ठे वण्यामागची कारणे काय आहे त,

(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

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

• सन १९६३ मिील िय
ु ारी ग्ार योजनेतील जलमनीत गाडल्या गेलेल्या
से्ललींग ्ाँ कच्या ्ाक्या स्तवच्छता अलियानाच्या वेळेस मोकळ्या करण्यात
आल्या आहे त.

• सदरचा से्ललींग ्ाँ क आजलमतीस कायाशजन्वत केला आहे .
(२) हे खरे नाही.
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•

सदर

दठकाणी

तळे

नसन
ू ,

सन

१९६३

मध्ये

व

्यानींतर

जुन्या

तींत्रज्ञानानस
ु ार राबववलेल्या िय
ु ारी ग्ार योजनेच्या ऑजक्सडेर्न पााँडकडे
साींडपाणी वाहून नेण्यासाठीच्या से्ललींग ्ाँ कच्या ्ाक्या आहे त.
• ही कामे सन १९६३ मध्ये त्कालीन पाणी परु वठा व स्तवच्छता मींडळाने
केलेली आहे त.

• अ्यींत जुना प्रकल्प असल्याने, तो पण
श णे सर
ु प
ु नाही. ्यामळ
ु े केवळ
उपलब्ि सवु विा स्तवच्छता अलियानात दाखववल्या आहेत.
(३) • सदर से्ललींग ्ाँ क आजलमतीस कायाशजन्वत आहे .

• तथावप, ही अ्यींत जन
ु ी योजना असल्याने व योजना पण
ु श कायाशजन्वत

नसल्याने, खुल्या नाल्याचे पाणी या ्ाक्यामध्ये सोडून ऑजक्सडेर्न पााँडकडे
जोडले आहे .

(४) • सदयजस्तथतीत िळ
ु े र्हरासाठी अमत
ु ारे ४०० को्ी
ृ योजनेंतगशत सम

रुपयाींचा प्रकल्प तयार करण्यात आला असन
ू , योजनेच्या प्रथम ्प्प्यात
रु.१४२ को्ीच्या कामाची ननववदा प्रकक्रया सरु
ु आहे .

• जन
ु ा प्रकल्प कालबा्य झाला असल्याने, या दठकाणी र्ध्
ु द नळ प्रकल्प
(STP)

प्रस्तताववत

आहे .

ननिीच्या

उपलब्ितेनस
ु ार,

साींडपाणी व्यवस्तथापनाचे काम करण्याचे प्रस्तताववत आहे.
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.

सदर

प्रकल्पाचे

व

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

ददहसर (मुांबई) येथील शाांतीनगर झोपडपट्टी पूनिासनाचे
िाम अपूणा असल्याबाबत

(७९)

*

११८१८७

श्री.अस्तलम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.राधािृष्ट्ण विखे-

पाटील (लशडी), श्री.अलमन पटे ल (मब
ुां ादे िी), श्री.पथ्
ृ िीराज चव्हाण (िराड
दषिण), श्री.सनु नल िेदार (सािनेर), श्री.अमर िाळे
िडेट्टीिार

(ब्रम्हपरू ी),

श्री.बाळासाहे ब

थोरात

(सांगमनेर),

(आिी), श्री.विजय
डॉ.सांतोष

टारफे

(िळमनरु ी), श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), श्री.नसीम खान (चाांददिली),
श्री.आलसफ शेख (मालेगाांि मध्य) :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय गह
ु ील
ृ ननमााण मां्ी पढ
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(१) ददहसर (मब
ुीं ई) येथील र्ाींतीनगर झोपडपट्टी पन
ू वशसनाचे काम गत १०
वर्ांपासन
अपण
ववकासकाने झोपडीिारक लािार्थयांना
ू
ू श अवस्तथेत असन
ू
अदयाप घरे

ददली नाहीत व झोपडीिारकाींना िाडे ददले नाही ही बाब माहे

जानेवारी, २०१८ मध्ये वा ्या दरम्यान ननदर्शनास आली आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, ५० झोपडीिारकाींना घरे दे ण्यात यावीत तसेच पन
ु वशसन

योजनेत ननयमबाहय कामे ववकासकाने केली असल्याने या सवश प्रकल्पाची
चौकर्ी करण्याची

मागणी

लोकप्रनतननिीींनी

झोपडपट्टी पन
ु वशसन प्राधिकरणाकडे ददनाींक
सम
ु ारास केली आहे, हे खरे आहे काय,

मख्
ु य कायशकारी

अधिकारी,

२१ फेब्रव
ु ारी, २०१८ रोजी वा ्या

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत
काय आढळून आले व पढ
ु े कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. प्रिाश महे ता : (१) हे खरे नाही.

सदर योजनेत पन
ु वशसन घ्कात एकूण २२३८ पन
ु वशसन सदननका

समाववष् असलेल्या ४ पन
ु वशसन इमारती असन
ू आतापयंत ११५७ पन
ु वशसन

सदननकाींचे (११०४ ननवासी, २४ अननवासी, २९ ननवासी व अननवासी) काम
पण
ू श होऊन पात्र झोपडीिारकास वा्प झालेले आहे .

(२) सदर योजनेच्या ववकासकाने, ५० अपात्र झोपडीिारकाींचे म्हणणे एेेकून
्याींना घरे दे ण्यात यावीत

असे सन्माननीय लोकप्रनतननिीींचे दद.२१.०२.२०१८

चे ननवेदन झोपडपट्टी पन
ु वशसन प्राधिकरणास पाप्त झालेले आहे .

(३) सदर झोपडपट्टी पन
ु वशसन योजनेत सदयजस्तथतीमध्ये कोणतेही ननयमबा्य
बाींिकाम आढळून आलेले नाही, असा झोपडपट्टी पन
ु वशसन
अहवाल आहे .

(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
-----------------

प्राधिकरणाचा
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सागांली जजल््यात पोलीस भरतीसाठी सराि िरताना
एिा युितीचा झालेला मत्ृ यु
(८०)

*

११७९४५

श्री.पथ्ृ िीराज चव्हाण (िराड दषिण), श्री.अस्तलम शेख

(मालाड पजश्चम), श्री.नसीम खान (चाांददिली), प्रा.विरें द्र जगताप (धामणगाि
रे ल्िे), श्रीमती ननमाला गावित (इगतपरू ी), डॉ.भारती लव्हे िर (िसोिा),
श्री.विजय िडेट्टीिार (ब्रम्हपरू ी), श्री.सनु नल िेदार (सािनेर), श्री.अमर िाळे

(आिी), अॅड.यशोमती ठािूर (नतिसा), श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण),

श्री.हषािधान सपिाळ (बल
ु ढाणा), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरु ी), श्री.डी.पी.सािांत
(नाांदेड उत्तर), श्री.अब्दल
सत्तार (लसल्लोड) :
ु
पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

सागींली

जजल््यातील

वव्ा

खानापरू

सन्माननीय मख्
ु यमां्ी

रस्त्यावर

असणाऱया

बळवींत

महाववदयालय येथे ददनाींक १३ एवप्रल, २०१८ रोजी वा ्या सम
ु ारास पहा्े

पावणेपाच वाजता पोलीस िरतीचा सराव सर
ु असताींना कु.कोमल दतात्रय
पवार वय २० रा. रे वनागर वव्ा (जज.साींगली) या ववदयाथीनीचा म्ृ यू झाला

असल्याची दद
ु े वी घ्ना माहे जन
ू , २०१८ मध्ये वा ्या दरम्यान ननदे र्नास
आली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या प्रकरणी वव्ा पोलीस ठाण्यात म्ृ यच
ु ी नोंद झाली आहे, हे
ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या प्रकरणाची र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीचे
ननषकर्श काय आहे त व ्यानर्
ीं ाने पढ
ु ग
ु े कोणती कारवाई केली वा करण्यात
येत आहे,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) दद. १३/०४/२०१८ रोजी १६.१५ वा ते १६.३० चे
दरम्यान बळवींत कॉलेज वव्ा येथील मैदानावर कु.कोमल द्तात्रय पवार वय

२० वर्े, रा. रे वानगर (सळ
ु े वाडी), ता. खानापरू ही पोलीस अिीक्षक, साींगली
याींच्या स्ततरावर पोलीस िरतीचा सराव करताींना नतस अचानक चक्कर

आल्याने नतस उपचारा करीता यर्श्री हॉस्तपी्ल वव्ा येथे घेवन
ु आले असता
ती उपचारास दाखल करण्यापव
ु ीच मयत झाली आहे .
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(२) होय हे खरे आहे .

(३) यातील मयताचे वैदयकीय अधिकारी, ग्रामीण रग्णालय वव्ा याींनी
पी.एम.करण्यात आले असन
ु ्याींनी यातील मयतास मरण हे हृदयववकाराच्या

झ्क्याने आले असलेबाबत मत ददले आहे . . तसेच मयताचे नातेवाईकाींकडे
चौकर्ी करता ्याींची कु. कोमलच्या मयेतबाबत काही एक तक्रार नसल्याने

म्ृ यच
ु ी चौकर्ी पण
ु श करन कु. कोमल पवार हीचा म्ृ यु हृदयववकाराचे
झ्क्याने

मयत

अर्ी

समरी

मींजरु

होऊन

लमळणेबाबत

उपवविागीय

दीं डाधिकारी, वव्ा याींना दद. २८/०४/२०१८ रोजी पोलीस अधिक्षक, साींगली
याींनी चौकर्ीचे सवश कागदपत्रे पाठववलेली आहे त.
(४)

प्रश्न उद्ावत नाही.

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

मौ.िुरार (मालाड, मुांबई) येथील भू.क्र.४०३ ते ४४१ या भूखड
ां ािरील
एसआरए अांतगात पुनविािास िरण्याबाबत

(८१)

*

१२५७०६

श्री.सभ
ु ाष साबणे (दे गलरू ) :

सन्माननीय गह
ृ ननमााण

मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मौ.कुरार (मालाड, मब
ुीं ई) येथील ि.ू क्र.४०३ ते ४४१ या िख
ू ींडावरील
एसआरए अींतगशत पन
ु ववशकासाबाबतचे काम माऊली साई डेव्हलपसश प्रा.लल.

याींचे बरोबर सन २०११ मध्ये करार झाल्यानींतर सोपववण्यात आले व

करारानींतर ववकासकाने रदहवार्ाींची घरे पाडल्यापासन
ू सन २०१६ पयंत घर
िाडे

ददले

तसेच

कराराप्रमाणे

सदरहू मळ
रदहवार्ाींना १८ मदहन्यात
ू
पन
ु ववशकास केलेल्या घराींचा ताबा दे णे बींिनकारक असतानाही आजलमतीस

पन
ु ववशकासाचे काम पण
ू श झालेले नसन
ू गत दीड वर्ाशपासन
ू रदहवार्ाींना घरिाडे
दे णे

थाींबववले

असल्याचे

माहे

फेब्रव
ु ारी,

ननदर्शनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

२०१८

मध्ये

वा

्यादरम्यान

(२) असल्यास, गत ७ वर्ांपासन
ू एसआरए योजनेतन
ू घरे बाींिन
ू दे तो असे

साींगन
ू ददर्ािल
ू करणाऱया माऊली साई डेव्हलपसश प्रा.लल. याींच्या ववरोिात
र्ासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,
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(३)

असल्यास,

सदरहू झोपडीिारकाींना ववनाववलींब िाड्याचे पैसे व
पन
ु ववशकलसत घराींचा ताबा ववनाववलींब लमळण्याच्या दृष्ीने र्ासनाने कोणती
कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. प्रिाश महे ता : (१) प्रश्नाींककत सींस्तथेची ककीं वा झोपडीिारकाींना िाडे न

लमळाल्याबाबत कोणतीही तक्रार प्राप्त झाली नसल्याचा झोपडपट्टी पन
ु वशसन
प्राधिकरणाचा अहवाल आहे .

(२), (३) व (४) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

दषिण मांब
ु ई िे्ातील पांतप्रधान अनद
ु ान प्रिल्पाच्या
६६ इमारतीांच्या पन
ु बांधणीबाबत

(८२)

*

११६९२०

श्री.सनु नल लशांदे (िरळी), अॅड.भीमराि धोंडे (आष्ट्टी),

श्री.सांतोष दानिे (भोिरदन) :
खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय गह
ु ील गोष्ीींचा
ृ ननमााण मां्ी पढ

(१) दक्षक्षण मब
ुीं ई क्षेत्रात पींतप्रिान अनद
ु ान प्रकल्पाच्या ६६ इमारती असन
ू या
इमारतीच्या

पन
ु बांिणीकररता

वव.नन.नन.

३३(९)

व

३३(७)

मध्ये

करण्याचा प्रस्तताव र्ासनाच्या ववचारािीन आहे, हे खरे आहे काय,

बदल

(२) असल्यास, ्यानर्
ीं ाने मा.लोकप्रनतननिीींची सलमती दे खील गठीत केली
ु ग
आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदरहू सलमतीचा अहवाल र्ासनास प्राप्त झाला आहे काय,
सदरहू अहवालात काय नमद
ू आहे आणण अहवालातील कोण्या लर्फारर्ी
र्ासनाकडून स्तवीकारण्यात आल्या आहे त,

(४) असल्यास, सदर लर्फारर्ीींची अींमलबजावणी ककती कालाविीत होणे
अपेक्षक्षत आहे,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. प्रिाश महे ता : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) होय, हे खरे आहे .

(३), (४) व (५) सलमतीमिील सदस्तयाींनी र्ासनास लर्फारर्ी सादर केलेल्या
असन
ू , ्यानस
ु ार सलमतीचा अहवाल अींनतम ्प्प्यात आहे .
-----------------

िल्याण डोंबबिली (जज.ठाणे) येथील ररांगरूटच्या िामाबाबत
(८३)

*

१२१८७१

श्री.नरें द्र पिार (िल्याण पजश्चम), श्री.गणपत गायििाड

(िल्याण पि
ू )ा , श्री.किसन िथोरे (मरु बाड), अॅड.पराग अळिणी (विलेपाले) :
सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) कल्याण डोंबबवली (जज.ठाणे) ररींगर्कररता १२८ एकर जलमनी िस
ीं ादन
ू प
करण्याचे आवाहन महानगरपाललकेपढ
ु े असन
ू ३२ ककलोमी्र अींतराचा हा

प्रकल्प २७ गावाींमिील काही गावे व कल्याण पजश्चमेकडील काही िाग अर्ा

दठकाणाहून जाणार आहे सदर कामासाठी एमएमएआरडीएकडून रुपये ८००
को्ीींची तरतद
ू करण्यात आली आहे, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, डोंबबवलीतील िस
ीं ादनाची प्रकक्रया नकार्ा अिावी रखडली
ू प
आहे, हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास,

१२

गावाींतील

िस
ीं ादन
ू प

करण्यासाठी

िलू मअलिलेख

व

नगररचना वविागाकडून ववलींब होत असल्याचे ददसन
ू येत आहे , हे ही खरे
आहे काय,

(४) असल्यास, र्ासन उक्त प्रकरणी सींबधीं ित अधिकाऱयाींवर व सदर
वविागावर कोणती कारवाई करणार वा कररत आहे,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) • कल्याण-डोंबबवली महानगरपाललकेच्या मींजूर

ववकास आराखड्यानस
ु ार ३०.३० कक.मी. लाींबीचा कल्याण-डोंबबवली बा्यवळण

रस्तता असन
ू सदर रस्तता महानगरपाललकेच्या २६ गावाींच्या हद्दीमिून जात
आहे .

• बा्यवळण रस्त्याचे काम मब
ुीं ई महानगर प्रदे र् ववकास प्राधिकरण
याींचेमाफशत करण्यात येत आहे .
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• बा्यवळण रस्त्याच्या बाींिकामासाठी आवश्यक १०४.४१ हे क््र इतक्या

बाधित क्षेत्रापैकी २९.७४ हे क््र इतके क्षेत्र कल्याण-डोंबबवली महानगरपाललकेने
मब
ुीं ई महानगर प्रदे र् ववकास प्राधिकरणास उपलब्ि करन ददले आहे .

• सदर बा्यवळण रस्त्याच्या र. ५७८ को्ी इतक्या रक्कमेच्या कामास
मब
ुीं ई महानगर प्रदे र् ववकास प्राधिकरणाने ववस्ततारीत मब
ुीं ई नागरी सवु विा
प्रकल्पाींतगशत प्रर्ासकीय मान्यता ददली आहे .

(२), (३) व (४) • सदर बा्यवळण रस्त्याने बािीत २६ गावाींमिील डोंबबवली
वविागातील १४ गावाींपक
ै ी ७ गावाींचे सींयक्
ु त मोजणी नकार्े प्राप्त झालेले

आहे त तर कल्याण वविागातील १२ गावाींपक
ै ी ११ गावाींचे सींयक्
ु त मोजणी
नकार्े प्राप्त झालेले आहे त.

• महानगरपाललकेस प्राप्त झालेल्या सींयक्
ीं ाने
ु त मोजणी नकार्ाींच्या अनर्
ु ग
िस
ीं ादनाची कायशवाही सर
ू प
ु असल्याचे महानगरपाललकेने कळववले आहे .
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

अांबरनाथ (जज.ठाणे) नगरपररषद हद्दीतील भय
ु ारी गटार योजनेचे िाम
(८४)

*

ननिृष्ट्ट दजााचे िरण्यात आल्याबाबत

११७६२७

श्री.किसन िथोरे (मरु बाड), श्री.नरें द्र पिार (िल्याण

पजश्चम), श्री.नरें द्र महे ता (लमरा भाईंदर), श्री.बळीराम लसरसिार (बाळापरू ) :
सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) अींबरनाथ (जज.ठाणे) नगरपररर्द हद्दीतील िय
ु ारी ग्ार योजनेचे काम

ननकृष् दजाशचे झालेले असन
ू ननववदे त ठरवन
ू ददलेल्या वेळेत काम केले
नसल्याचे

माहे मे, २०१८ मध्ये वा ्यादरम्यान ननदर्शनास आले आहे, हे

खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय,चौकर्ीअींती काय
ननदर्नाशस आले व तदनस
ु ार अींबरनाथ नगरपररर्द हद्दीतील िय
ु ारी ग्ार
योजनेचे काम करणाऱया ठे केदार कींपनीवर व सदर कींपनीला पाठीर्ी

घालणाऱया सींबधीं ित नगरपररर्द प्रर्ासकीय अधिकाऱयाींवर कोणती कारवाई
करण्यात आली वा येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री.

दे िेंद्र

फडणिीस

:

(१),

(२)

व

(३)

•

केंद्र

र्ासन

परु स्तकृत

जेएनएनयआ
ु रएम योजनेंतगशत अींबरनाथ नगरपररर्दे चा िय
ु ारी ग्ार प्रकल्प
ऑक््ोबर, २०११ मध्ये मींजरू करण्यात आला होता.

• सदर प्रकल्पाचे कायाशदेर् नोव्हें बर, २०१३ मध्ये दे ण्यात आले असन
ू मे,

२०१७ पयंत प्रकल्पाचे काम पण
ू श करावयाचे होते. सदर प्रकल्प माचश, २०१७
मध्ये कायाशजन्वत झाला आहे .

• सदर प्रकल्पातील कामे ही ननकृष् प्रकारची झालेली नसल्याबाबत अहवाल
मख्
ु याधिकारी, अींबरनाथ नगरपररर्द याींनी र्ासनास सादर केला आहे .

• याव्यनतररक्त अमत
ृ अलियानाींतगशत अींबरनाथ नगरपररर्दे च्या ववस्ततारीत,

ववकसीत तसेच झोपडपट्टी क्षेत्रासाठी मलननस्तसारण प्रकल्प सप््ें बर, २०१७
मध्ये मींजूर करण्यात आला आहे .

• सदर प्रकल्पाचे ३% काम पण
ू श झालेले असन
ू योजनेंतगशत वापरलेल्या
पाईप्सची त्र्ययस्तथ ताींबत्रक सींस्तथेने केलेल्या तपासणीअींती पाईप्सचा परु वठा
केलेला असन
ू सदर योजनेचे काम ननकृष् नसल्याबाबत अहवाल अींबरनाथ
नगरपररर्दे ने सादर केला आहे .

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

मालाड (मुांबई शहर) येथे एिा राजकिय पिाशी
सांबांधधत व्यक्तीची झालेली हत्या

(८५)

*

श्री.सनु नल

११६९१२
राऊत

श्री.सांजय पोतनीस (िललना), श्री.िैभि नाईि (िुडाळ),
(विक्रोळी),

श्री.प्रताप

सरनाईि

(ओिळा

माजजिडा),

श्री.अशोि पाटील (भाांडूप पजश्चम), श्री.अननल बाबर (खानापरू ), श्रीमती तप्ृ ती
सािांत (िाांद्रे पि
ू )ा , श्री.सरु े श धानोरिर (िरोरा), श्री.प्रिाश सि
ु े (मागाठाणे),
श्री.सदा सरिणिर (मादहम) :
खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा

(१) मब
ुीं ई र्हरातील मालाडमिील लर्वसेनेचे माजी उप र्ाखाप्रमख
ु श्री.सधचन
सावींत याींची ददनाींक २२ एवप्रल, २०१८ रोजी वा ्या सम
ु ारास रात्री
िररस्त्यात ह्या करण्यात आल्याचे ननदर्शनास आले आहे , हे खरे आहे
काय,
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(२) असल्यास, याप्रकरणी कुरार पोलीस ठाण्यात गन्
ु हा दाखल करण्यात
आला आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याप्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत काय
आढळून आले व ्यानर्
ीं ाने पढ
ु ग
ु े कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत
आहे,

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

(३) सदर प्रकरणी कुरार पोलीस ठाणे येथे ग.ु र.क्र. २४९/२०१८ कलम ३०२,

३०७, १२० (ब), ३४ िा.दीं .वव. सह कलम ३, २५, २७ िाहका अन्वये गन्ु हा

दाखल करण्यात आला आहे . सदर गन्
ु ्यात एकूण ७ आरोपीींना अ्क
करण्यात आली असन
ू गन्ु हा तपासावर आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

पनिेल-उरण (जज.रायगड) येथील २३ गािाांच्या नैना
प्रिल्पबाधधत शेतिऱ्याांच्या समस्तयाांबाबत
(८६)

*

११६५९३

श्री.राधािृष्ट्ण विखे-पाटील (लशडी), श्री.विजय िडेट्टीिार

(ब्रम्हपरू ी), श्री.नसीम खान (चाांददिली), श्री.अलमत विलासराि दे शमख
ु (लातरू
शहर), श्री.अलमन पटे ल (मब
ांु ादे िी), श्री.त्र्यांबिराि लभसे (लातरू ग्रामीण),

प्रा.िषाा गायििाड (धारािी), श्री.अस्तलम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.हषािधान

सपिाळ (बल
ु ढाणा), श्री.अब्दल
ु सत्तार (लसल्लोड), श्री.राहुल बोंद्रे (धचखली),
श्री.अबू आजमी (मानखद
ू ा लशिाजीनगर) : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पनवेल-उरण (जज.रायगड) तालक्
ु यातील २३ गावाींचा नैना (नवी मब
ुीं ई

ववमानतळ प्रिाव अधिसधू चत क्षेत्र) मध्ये समावेर् असन
ू नैनाची अधिसच
ू ना
जादहर

होऊन

ववकासाबाबत

७

वर्ाशचा

कोणताही

कालाविी

ननणशय

न

उल्ूनही

घेतल्यामळ
ु े

लसडकोने

या

लसडकोकडून

क्षेत्राच्या

होणाऱया

ववलींबाबाबत ववचारववननमय करण्यासाठी नैनाबाधित र्ेतकऱयाींच्या उ्कर्श
सलमतीची बैठक ददनाींक ३० एवप्रल, २०१८ रोजी वा ्या सम
ु ारास पनवेल येथे
आयोजजत करण्यात आली होती, हे खरे आहे काय,
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(२)

असल्यास,

र्ेतकऱयाींनी

उपजस्तथत

केलेल्या

र्ींकाचे

लसडकोच्या

अधिकाऱयाींकडून ननरसन न झाल्याने लसडको प्रर्ासनाबरोबर र्ेतकऱयाींच्या
झालेल्या सवश बैठका ननषफळ ठरल्या आहे त, हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास,

र्ेतकऱयाींच्या

मागण्याींचे

थोडक्यात

स्तवरुप

्यानस
ु ार र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे,

काय

आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१), (२) व (३) नैना बाधित र्ेतकऱयाींच्या उ्कर्श
सलमतीने

दद.३०.०४.२०१८

रोजी आयोजजत केलेल्या

बैठकीबाबत

लसडको

महामींडळास अवगत करण्यात आलेले नव्हते. तथावप नैना अधिसधु चत
क्षेत्रातील २३ गावाींच्या अींनतम ववकास आराखड्यास र्ासनाने दद.२७.०४.२०१७
रोजी

मान्यता

ददली

आहे .

अींनतम

ववकास

आराखड्यातील

प्रस्ततावाींची

अींमलबजावणी करण्यासाठी महाराषट्र प्रादे लर्क व नगर रचना अधिननयम,
१९६६ मिील तरतद
ु ीींनस
ु ार नगर रचना योजना तयार करण्याची तरतद
ु आहे .
्यानस
ु ार अींनतम ववकास आराखड्याची अींमलबजावणी नगर रचना योजनेच्या
माध्यमातन
ू करण्याची कायशवाही लसडकोच्या स्ततरावरन सर
ु आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

ठाणे येथे प्राचीन िाळापासून अजस्ततत्िात असलेल्या स्तमशानभूमी ि
दफनभूमीच्या नोंदी वििासिाच्या फायद्यासाठी नष्ट्ट िेल्याबाबत

(८७)

*

११९७९३

श्री.सनु नल राऊत (विक्रोळी) :

सन्माननीय मख्
ु यमां्ी

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) ठाणे येथे प्राचीन काळापासन
ू अजस्तत्वात असलेल्या स्तमर्ानिम
ू ी व
दफनिम
ू ीची

नोंद

जन्
ु या

असताींना

काही

प्रकरणाची

चौकर्ी

ग्रामपींचायतीच्या

माजजवाडा

ववकासकाींना

फायदा

करण्याची

मागणी

दस्तताऐवजातील

नोंदी

ग्रामपींचायतीच्या
करन
नष्

दे ण्यासाठी

केल्या

स्तथाननक

दस्तताऐवजामध्ये

जाणीवपव
श
ू क

असल्याने

लोकप्रनतननिीींनी

सदर

केली

असल्याचे ददनाींक १९ एवप्रल, २०१८ रोजी वा सम
ु ारास ननदर्शनास आली आहे ,
हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, या प्रकरणाची र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय व ्यात
काय आढळून आले,
(३)

असल्यास,

्यानस
ु ार

दस्तताऐवजातील

नोंदी

नष्

करणा-या

व

स्तमर्ानिम
ू ी व दफनिम
ू ी म्हणन
ू नोंद असलेल्या जागेवर इमारत बाींिण्याची
परवानगी दे णा-या सींबधीं ित अधिका-याींवर र्ासनाने कोणती कारवाई केली वा
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) स्तथाननक लोक प्रनतननिीचे ददनाींक १८.०५.२०१८
चे पत्र प्राप्त झाले असल्याचे ठाणे महानगरपाललकेने कळववले आहे .
(२) जजल्हाधिकारी, ठाणे

याींच्याकडून प्राप्त झालेल्या अहवालाच्या अनर्
ीं ाने
ु ग

खालील बाबी ननदर्शनास येतात:-

 मौजे माजजवडे ता.ठाणे येथील सवे नीं. ४०६/३/ब, क्षेत्र ०-१३-० हे . आर. या
जागेच्या ७/१२ वर कब्जेदार सदरी “स्तमर्ान महार लोकाींच”े अर्ी नोंद
आहे . सदर जागेत सन १९८० पव
झोपडपट्टी असन
ददनाींक
ू ी पासन
ू
ू

०३.०८.२००५ रोजी महसल
ु वविागाने सदर जागेवर झोपडपट्टी पन
ू ववशकास
योजना राबववण्यास मान्यता ददली आहे . सदय:जस्तथतीत येथे झोपडपट्टी
पन
ीं गशत इमारतीचे बाींिकाम सरु
ू ववशकास योजनेअत
ु आहे .

 िारत फ्ीलायझर, माजजवडेच्या मागे स्तमर्ानिम
ू ी अजस्तत्वात असन
ू
सदर जमीनीस सवे नीं. चा उल्लेख नसल्याचे ननदर्शनास आले.

(३) तसेच ठाणे महानगरपाललकेच्या महासिेने ददनाींक २४.०१.२०१४ रोजीच्या
ठरावान्वये ठाणे महानगरपाललका क्षेत्रातील स्तमर्ानिम
ु ीचे ननयोजजत असणारी

जागा प्रेताींची ववल्हे वा् लावण्यासाठीची म्हणून ३७ जागा घोवर्त करण्यात
आल्या असन
यापैकी माजजवडा मानपाडा प्रिाग सलमती क्षेत्रातील ११
ू
स्तमर्ानिम
ु ीचा समावेर् आहे .
आयक्
ु त,

ठाणे

महानगरपाललका

याींना

प्राप्त

झालेल्या

स्तथाननक

लोकप्रनतननिीींच्या पत्रामध्ये दस्तताऐवजातील नोंदी नष् झालेल्या स्तमर्ानिम
ू ी

अथवा दफनिम
ू ीसींदिाशत सववस्ततर मादहती नसल्याने याबाबत जजल्हाधिकारी,
ठाणे याींना या प्रकरणी ्याींचे स्ततरावर अधिक चौकर्ी करण्याच्या सच
ू ना
दे ण्यात येत आहे त.
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(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

नालशि जजल््यातन
ू २५ मल
ु ी बेपत्ता झाल्याबाबत
(८८)

*

१२३२२३

श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), डॉ.राहूल आहे र (चाांदिड) :

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

(१) नालर्क जजल््यातन
ू २१ ददवसाींत सम
ु ारे २५ मल
ु ी बेप्ता झाल्याची गींिीर
बाब ददनाींक २८
हे खरे हे काय,

एवप्रल, २०१८ रोजी वा ्या सम
ु ारास ननदर्शनास आली आहे,

(२) असल्यास, एकाच वेळी मोठ्या प्रमाणात अल्पवयीन मल
ु ी बेप्ता
झाल्याने पालक वगाशत धचींतच
े े वातावरण ननमाशण झाले आहे , हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, सदर घ्नाींची र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत
काय आढळून आहे व तदनस
ु ार बेप्ता मल
ु ीींचा र्ोि घेण्याबाबत तसेच
दोर्ीींवर कारवाई करण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात
येत आहे,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) व (२) नालर्क र्हरात दद.०१/०४/२०१८ ते
दद.२५/०४/२०१८ या कालाविीत एकुण २५ मल
ु ी बेप्ता झाल्या हो्या,

्यापैकी २२ मल
ु ीींचा र्ोि घेण्यात आला आहे . तसेच नालर्क ग्रामीण

जजल््यात एवप्रल, २०१८ मध्ये २१ मल
ु ी बेप्ता झाल्या हो्या, ्यापैकी १०
मल
ु ी लमळून आल्या असन
ू ११ मल
ु ीींचा र्ोि चालू आहे .

सदर घ्नाींच्या चौकर्ीमध्ये जास्ततीत-जास्तत मल
ु ी या १५ ते १८

वयोग्ातील असन
ू ्यापैकी जास्तत

प्रमाण हे प्रेमसींबि
ीं ातन
ू पळून गेल्याचे

ननषपन्न झाले आहे . या प्रकरणी िा.दीं .वव.कलम ३६३ अन्वये गन्
ु हे दाखल
करुन लमळून आलेल्या मल
ु ीींचे समप
ु दे र्न करुन ्याींना ्याींच्या पालकाींच्या
ताब्यात दे ण्यात आले आहे .
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(३)

हरवलेल्या/पळववलेल्या

मल
ु ाींचा/मल
ु ीींचा

र्ोि

घेण्याकरीता

पोलीस

आयक्
ु तालय, नालर्क स्ततरावर मदहला सरु क्षा ववर्ेर् र्ाखे अींतगशत र्ाळा,

कॉलेज, मल
ु ी व मल
ु ाींचे वसतीगह
ु दे र्न व सींरक्षणाचे
ृ अर्ा दठकाणी समप
कायशक्रम घेण्यात येतात. या प्रकरणी पोलीस महासींचालक कायाशलयाने

दद.१५/११/२०१४ रोजी ज्ञापन ननगशलमत केले असन
ू ्यातील SOP अन्वये
ददलेल्या ननदे र्ानस
ु ार कायशवाही केली जाते. तसेच प्र्येक हरवलेल्या/अपहरण
झालेल्याींची मादहती CCTNS प्रणालीमध्ये

‘ खोया बचपन’ व ‘ ट्रॅ क दद

लमसीींग चाईल्ड’ या वेब पो्श ल वर िरली जाते.

तसेच ऑपरे र्न मस्त
ु कान १,

२, ३ ऑपरे र्न स्तमाईल अर्ा प्रकारच्या र्ोि मोदहमा राबवन
ू हरवलेल्या
बालकाींचा र्ोि घेण्यात येतो. या कररता नालर्क र्हरात सवश
स्त्े र्नमध्ये लमसीींग कक्ष स्तथापन करण्यात आला आहे .
(४) ववलींब झालेला नाही.

पोलीस

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

विलेपाले पूिा (मुांबई) येथील साईप्रसाद एस.आर.ए. प्रिल्पातील
इमारतीची दरू िस्तथा झाल्याबाबत

(८९)

*

११६८७३

अॅड.पराग अळिणी (विलेपाले), िॅप्टन आर.तलमल

सेल्िन (सायन-िोळीिाडा), अॅड.आलशष शेलार (िाांद्रे पजश्चम), श्री.नरें द्र पिार
(िल्याण

पजश्चम),

श्री.नरें द्र

महे ता

(लमरा

भाईंदर) :

गह
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :ृ ननमााण मां्ी पढ
(१)

ववलेपाले

पव
ू श (मब
ुीं ई)

येथील साईप्रसाद

सन्माननीय

एस.आर.ए च्या हररओम

कींस्तट्रक्र्न या ववकासकाने इमारतीच्या बाींिकामामध्ये वापरलेल्या ननकृष्
बाींिकाम

सादह्यामळ
ु े

अवघ्या

काही

वर्ाशत

झाल्याचे ननदर्शनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

ववकासकाने

उदवाहकाचे

व

सदर

इमारतीची

अजग्नर्मन

दलाचे

दरु वस्तथा
सरु क्षा

प्रमाणपत्र अदयाप उपलब्ि करन ददलेले नसन
ू इमारत बाींित असताना

वापरलेल्या ननकृष् दजाशच्या पाईपमळ
ु े पाणी गळती सरु
ु असन
ू इमारतीला
िोका ननमाशण झाला असल्याचे ननदर्शनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, सदर प्रकल्पातील २० सदननका पी. ए. पी. साठी राखीव
ठे वलेल्या असतानाही ्या सदननका ववकासकाने व्यावसानयक वापरासाठी
परस्तपर ददल्याचे ननदर्शनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, सदर प्रकरणाची चौकर्ी करण्यात आली आहे काय, चौकर्ीत
काय आढळून आले व ्यानस
ु ार ववकासकावर कोणती कारवाई करण्यात
आली वा येत आहे,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. प्रिाश महे ता : (१) व (२) हे खरे नाही. ववकास ननयींत्रण ननयमावली
१९९१ मिील ननयम Appendix-VIII मिील तक्ता क्रमाींक २४ नस
ु ार २४.००

लम.पयंत इमारतीला अजग्नर्मन व्यवस्तथा लावण्याची आवश्यकता नसल्यामळ
ु े
या

इमारतीला

उदवाहकाचे

अजग्नर्मन

ना-हरकत

दद.१४.२.२०१२

बाींिकामाबाबत

दलाची

प्रमाणपत्र

रोजी

िोगव्ा

तक्रार

आल्यावर

परवानगी

ववकासकाने

प्रमाणपत्र
पाहणी

घेतलेली

घेतलेले

दे ण्यात

दरम्यान

नाही.

नाही.

आले.

पाईपच्या

तसेच,

इमारतीला

इमारतीच्या

गळतीमळ
ु े

इमारतीला िोका ननमाशण झाल्याचे ननदर्शनास आले नाही, असा झोपडपट्टी
पन
ु वशसन प्राधिकरणाचा अहवाल आहे .
(३)

प्रकल्पामिील

२०

पैकी

१०

पी.ए.पी.

सदननका

बह
ुीं ई
ृ न्मब

महानगरपाललकेला हस्तताींतरीत केलेल्या असन
ू , उवशररत १० पी.ए.पी. सदननका
ताब्यात घेण्याबाबत कायशवाही सरु
ु आहे .

(४) उवशररत पी.ए.पी. सदननका लमळकत व्यवस्तथापक झोपडपट्टी पन
ु वशसन
प्राधिकरण याींचक
े डे हस्तताींतरीत करण्याबाबत ववकासकाला नो्ीस दे ण्यात

आलेली आहे . ववकासकाने ववदहत कालाविीत पी.ए.पी. सदननका हस्तताींतरीत
न केल्यास ववक्री घ्कातील काम थाींबववण्यात येईल.
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

मुळशी (ता.मुळशी, जज.पुणे) येथील सहारा अँबी व्हॅ लीतील
(९०)

*

अनधधिृत बाांधिामाांबाबत

११६७५२

श्री.लभमराि तापिीर (खडििासला) :

मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय
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(१) मळ
ु र्ी (ता.मळ
ु र्ी, जज.पण
ु े) येथील सहारा अाँबी व्हॅलीतील अनधिकृत
बाींिकाम झाल्याचे माहे मे, २०१८ मध्ये वा ्यादरम्यान ननदर्शनास आले, हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सहारा अाँबी

व्हॅलीच्या जागेचा लललाव प्रकक्रया सरु
ु असताींना

या जागेतील वन वविाग, इनाम अथवा वतन जलमनी तसेच अनधिकृत

बाींिकामे व रे स्त्ॉरीं ् याबाबत अदयापही िोरण ननजश्चत झाले नाही, हे ही
खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याप्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय,

(४) असल्यास, चौकर्ीत काय आढळून आले व तदनस
ु ार उक्त प्रकरणी
िोरण ननश्चीत करण्याबाबत र्ासनाने
येत आहे,

कोणती कायशवाही केली वा करण्यात

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) होय, मौजे आींबवणे व इतर गावाींमिील (ता.

मळ
ु र्ी) येथे चालू असलेल्या धगररस्तथान ववकास (Hill Station) अींतगशत अाँबी

व्हॅली प्रकल्पाबाबतचा सि
ु ाररत बाींिकाम प्रस्तताव मींजूरीसाठी दद. २९/०३/२०१७
रोजी पण
ु े महानगर प्रदे र् ववकास प्राधिकरणाकडे दाखल असन
ू ्याचे छाननी

दरम्यान अाँबी व्हॅली मध्ये खालील प्रमाणे ५ बाींिकामे परवानगी न घेता
बाींिली असल्याचे ननदर्शनास आले आहे .

१) अाँबी इीं्रनॅर्नल स्तकूल- १५१९१.०० चौ.मी.
२) नमक हॉ्े ल -६९४.९८ चौ.मी.
३) स्तपा -३८१.१६ चौ.मी.

४) बबलीककया जव्हला - ५८२३.०० चौ.मी.
५) कल्चर सें्र - ११७७.९१ चौ.मी.

उपरोक्त बाींिकामे दीं ड िरन ननयलमत करणेचा प्रस्तताव प्राधिकरणास सादर
असन
ू अदयाप प्राधिकरणाने ्यास मींजूरी ददलेली नाही.

(२) वन वविागाच्या जलमनी सदर प्रस्ततावामिून वगळण्यात आलेल्या असन
ू
वन जलमनीींचा समावेर् सदर प्रकल्पामध्ये नाही. तसेच सदर प्रस्ततावाला

जजल्हाधिकारी, पण
ु े याींनी दद. ०३/०२/२००७ रोजीचे आदे र्ानस
ु ार २२६१.२४
हे क््र क्षेत्राकररता

बाींिकाम

परवानगी

ददलेली

असन
ू

तेवढ्याच

क्षेत्राचे
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अकृवर्क आदे र् पाररत केलेले आहे त. ्यामळ
ु े सदर क्षेत्रामिील इनाम व

वतन जलमनीबाबत महसल
वविागाकडून छाननी झाली आहे . आता पण
ु
ु े
महानगर प्रदे र् ववकास प्राधिकरण कायाशलयामध्ये दाखल करण्यात आलेल्या

प्रस्ततावामध्ये २६१६.९२ हेक््र क्षेत्र समाववष् आहे . सि
ु ारीत प्रस्ततावामिील

वाढीव क्षेत्राचे इनाम व वतन छाननी करणेसाठी पण
ु े महानगर प्रदे र् ववकास
प्राधिकरणाने दद. १९/०८/२०१७ रोजी जजल्हाधिकारी, पण
ु े कायाशलयास कळववले

असन
ू ्याबाबत जजल्हाधिकारी पण
ु े याींचेकडून अहवाल प्राप्त झालेला नाही.
रे स्त्ॉरन््चा वापर अाँबी व्हॅली मध्ये अनज्ञ
ु ेय आहे .
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

तळोजा (ता.पनिेल, जज.रायगड) औद्योधगि िसाहतीमधील
(९१)

*

अनधधिृत गोडाऊनिर िारिाई िरण्याबाबत
१२०२९७

श्री.प्रशाांत

ठािूर

(पनिेल),

श्री.समीर

िुणािार

(दहांगणघाट), अॅड.आलशष शेलार (िाांद्रे पजश्चम), श्रीमती मननषा चौधरी
(ददहसर), श्री.अलमत साटम (अांधेरी पजश्चम) :
पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमां्ी

(१) तळोजा (ता.पनवेल, जज.रायगड) औदयोधगक वसाहतीमिील अनधिकॄत
िींगार गोडाऊनमळ
ु े गन्
ु हे गारी व आगी लागण्याच्या घ्नाींमध्ये वाढ झाली
असन
ू नागररकाींच्या व कामगाराींच्या जजवाला िोका ननमाशण झाला असल्याचे
माहे मे, २०१८
काय,

मध्ये वा ्यादरम्यान

ननदर्शनास आले आहे , हे खरे आहे

(२) असल्यास, उक्त पररसरातील खान कींपाऊड या गोदामाला आग लागन
ू ८
बसेस जळून खाक झाल्या असन
ू सदर घ्नेची नोंद तळोजा पोलीस ठाण्यात
करण्यात आली आहे , हे ही

खरे आहे काय,

(३) असल्यास, बाींिकाम परवानगी व इतर ननयमाींचे पालन न करता

उिारण्यात आलेल्या िींगार गोडाऊनच्या सरु क्षक्षततेच्या उपाययोजनाींकडे दल
श
ु क्ष
केल्यामळ
ु े च आगी लागण्याच्या घ्नाींमध्ये वाढ होत असन
ू गन्
ु हे गारीच्या
प्रकरणात वाढ होत आहे , हे ही खरे आहे काय,
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(४)

असल्यास,

उक्त

प्रकरणी

र्ासनाने

चौकर्ी

करन

सरु क्षक्षततेची

उपाययोजना म्हणून तळोजा औदयोधगक वसाहतीतील अनधिकॄत उिारलेल्या
िींगार गोडाऊनवर कोणती कारवाइश केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) नवी मब
ींु ई पोलीस आयक्
ु तालयातील तळोजा
परीसरात गोडाऊनला आग लागण्याचा एक गन्ु हा तळोजा पोलीस ठाणे येथे
दाखल आहे .
गन्
ु हा

रजज

या बाबत तळोजा पोलीस ठाणे येथे गोडाऊन मालकाववरुध्द

क्र.

१५/२०१८

िादवव

कलम

३३६,

२८५,

सह

महाराषट्र

महानगरपालीका अधिननयम १९४९ कलम ३७६ महाराषट्र आग जजवसरु क्षा
अधिननयम

कलम

३

अन्वये

जजवीतहानी झालेली नाही.

दाखल

करण्यात

आलेला

आहे .

्यात

याव्यतीररक्त गोडाऊन अथवा अवैि िींगारच्या गोडाऊन ला आग

लागल्याची कोणतीही घ्ना दाखल नाही.

तळोजा पोलीस ठाणे हद्दीत नावडे, फेज, तसेच तळोजा फेज १,२ हे

नव्याने वसाहती तयार होत आहे त.

लोकसींख्या झपा्याने वाढत आहे .

्यामळ
ु े तळोजा पोलीस ठाणे हद्दीतील
्यामळ
ु े तळोजा पोलीस ठाणे येथे

मागील वर्ाशच्या तल
ु नेत या वर्ी दाखल गन्
ु हयाींची सींख्येमध्ये ककरकोळ वाढ
झाली आहे .

(२) तळोजा पोलीस ठाणे खान कींम्पाउीं ड या गोदामाला आग लागन
ु ८ बसेस

जळुन खाक झाल्याबाबत तळोजा पोलीस ठाणेत गन्ु हा, अक्समात जळीत,
अथवा इतर नोंद आढळून येत नाही.

(३) व (४) पनवेल महानगरपाललका ही दद.१.१०.२०१६ रोजी स्तथापन झालेली
असन
ू

तळोजे

एम.आय.डी.सी.

कायशक्षेत्रात

महानगरपाललका

अजस्तत्वात

येण्यापव
ु ी ववववि िींगार गोडाऊन अस्तताव्यस्ततपणे उिारण्यात आलेली आहे त.
यामळ
ु े येथे आगी लागण्याचे प्रकार घडतात. प्राप्त पररजस्तथतीत अजग्नर्मन

वविागातील उपलब्ि असलेले मनषु यबळ, लसडको अजग्नर्मन सेवा, तळोजा
एम. आय. डी. सी. अजग्नर्मन सेवा, याींच्या मदतीने आगी ववझववण्याचे
कामे करण्यात येतात.
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पनवेल महानगरपाललका/ लसडको/ एम.आय.डी.सी. /याींच्या पररक्षेत्रातील

अनधिकृत बाींिकामे ननषकासीत करण्यासाठी ्याींच्या मागणीनस
ु ार वेळोवेळी
परु े सा

पोलीस

बींदोबस्तत

परु वण्यात

आला

आहे .

तसेच

आवश्यकतेनस
ु ार ्याींना पोलीस बींदोबस्तत परु वण्यात येईल.
(५) ववलींब झालेला नाही.

यापढ
ु े

दे खील

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

पुणे महानगरपाललिेच्या आरोग्य विभागातील
औषध खरे दीत झालेला गैरव्यिहार

(९२)

*

१२०३८७

प्रा.(श्रीमती) मेधा िुलिणी (िोथरुड) :

सन्माननीय

मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पण
श
ु े महानगरपाललकेच्या आरोग्य वविागाने कॅगच्या आक्षेपाींकडे दल
ु क्ष

करुन खो्ी मादहती ददल्याने और्ि खरे दी प्रकरणात रुपये ९ को्ीींचा
गैरव्यवहार झाल्याचे माहे फेब्रव
ु ारी, २०१८ मध्ये वा ्या दरम्यान ननदर्शनास
आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, महानगरपाललकेने सन २०१३ ते २०१५ या २ वर्ाशत खरे दी
केलेल्या रुपये ९ को्ीींच्या और्ि खरे दी नींतर ्याबाबतची तपासणी व साठा
आरोग्य वविागाच्या अींतगशत लेखा परीक्षकाींनी तपासला असल्याचे ननदर्शनास
आले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, ्यात काय
आढळून आले, ्यानस
ु ार सींबधीं ित दोर्ीींवर र्ासनाने कोणती कारवाई केली वा
करण्यात येत आहे ,

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

• तथावप, प्रिान महालेखापाल कायाशलयाने पण
ु े महानगरपाललकेच्या आरोग्य
वविागाबाबत

जून

२०१६

मध्ये

लेखापररक्षण

केलेले

असन
ू

पण
ु े

महानगरपाललकेच्या मेडडकल स्त्ोअसश मिील सम
ु ारे र.९ को्ी ककीं मतीच्या
सजजशकल व नॉन सजजशकल वस्ततच्
ूीं या नोंदी व कफजजकल व्हे ररकफकेर्न
करण्यात आलेले नाही असा आक्षेप लेखापररक्षकाींनी काढलेला आहे .
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(२) व (३) • सन २०१३-२०१४ व सन २०१४-२०१५ या दोन आधथशक वर्ाशच्या

कालाविीत रपये ९ को्ी एवढी सजजशकल व नॉन सजजशकल वस्ततच
ुीं ी खरे दी

पण
ु े महानगरपाललकेमाफशत करण्यात आलेले नाही. ्यामळ
ु े सदर आक्षेपामध्ये
तर्थय नसल्याचे पण
ु े महानगरपाललकेचे म्हणणे आहे .

• अर्ा प्रकरणी पण
ु े महानगरपाललकेच्या अींतगशत लेखापररक्षकाींकडून ननयलमत
तपासणी करण्यात येत.े

• पण
ु े महानगरपाललकेमाफशत महालेखापालाींच्या आक्षेपाबाबतचा खल
ु ासा केला

आहे . तसेच महानगरपाललकेने केलेल्या खुलाश्यावर प्रिान महालेखापाल
(कॅग) याींच्याकडून सलमतीमाफशत फेर तपासणी ही करण्यात आलेली आहे .

• तसेच कॅगच्या आाक्षेपाच्या पत
श च्
े या अनर्
ीं ाने कफजीकल व्हे रीकफकेर्न
ू त
ु ग
बक
ठे वण्यास सर
ु
ु वात केली असल्याचे पण
ु े महानगरपाललकेने कळववले
आहे .

(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

मुांबई महानगरपाललिेने िेलेल्या सव्हे िणानुसार सन २०१९ पयंत
मुांबईत २ लाख ८४ हजार िाहनाांच्या पाकिंगसाठी
जागा आिश्यि असल्याबाबत

(९३)

*

११७०१३

श्री.अतल
ु भातखळिर (िाांददिली पि
ू )ा :

सन्माननीय

मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मब
ुीं ई महानगरपाललकेने केलेल्या सव्हे क्षणानस
ु ार सन २०१९ पयंत मब
ुीं ईत
२ लाख ८४ हजार वाहनाच्या पाककंगसाठी जागा आवश्यक असल्याचे माहे
एवप्रल, २०१८ मध्ये वा ्या दरम्यान ननदर्शनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सन २०१९ पयंत केवळ ७० हजार वाहनाींसाठीच अथाशत २५
्क्केच जागा उपलब्ि होणार आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, एवढ्या मोठ्या प्रमाणात वाहनाींची वाढती सींख्या पाहता

िववषयात वाहनतळाच्या मोठ्या प्रश्नाला मब
ींु ईकराींना सामोरे जावे लागणार
आहे, हे ही खरे आहे काय,
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(४) असल्यास, मब
ुीं ईतील वाहनतळासाठी स्तवतींत्र प्राधिकरण असावे अर्ी
लर्फारस आयक्
ु त, मब
ुीं ई महानगरपाललका याींनी ववकास आराखड्यात केली
आहे, हे ही खरे आहे काय,

(५) असल्यास, याबाबत र्ासन स्तवतींत्र प्राधिकरण स्तथापन करणार आहे काय,
तसेच वाहनतळाचा प्रश्न मागी लावण्याकरीता कोणती उपाययोजना केली वा
करण्यात येत आहे ,

(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) बह
ुीं ई महापाललकेचे सल्लागाराने मे, २०१६
ृ न्मब
मध्ये महापाललकेस सादर केलेल्या सवश समावेर्क चलनलर्लता अींनतम

आराखड्यामिील सवेक्षणानस
ु ार सन २०१९ पयंत मब
ुीं ईत २ लाख ८४ हजार
वाहनाींच्या पाककंगसाठी जागा आवश्यक असल्याचे आींदाजजत केले आहे .

(२) व (३) अींर्त: खरे आहे . वाहनतळाींची क्षमता वाढववण्याची उपाययोजना
करण्यात

येत

असन
ू

ववननयम

३३(२४)

अन्वये

सावशजननक

वाहनतळे ,

रस्त्यावरील सर्ल्
ु क वाहनतळे तसेच रस्त्याबाहे रील सवु विा वाहनतळे यामध्ये
वाहनक्षमता वाढववण्याचे उपाय करण्यात येत आहे त. ्यादवारे एक लाख

पेक्षा जास्तत वाहनाींसाठी वाहनतळे उपलब्ि होणार आहे त. तसेच बह
ुीं ई
ृ न्मब
ववकास ननयींत्रण ननयमावली-२०३४ च्या ववननयम ५३ मध्ये खेळाचे मैदान,
बगीचा/ पाकश व खुली जागा याखाली (ओव्हल मैदान, क्रॉस मैदान, आझाद

मैदान व लर्वाजी पाकश वगळता) वाहनतळाचे बाींिकाम अनज्ञ
ु ेय आहे . सदर
मैदानाींखाली वाढीव वाहनतळाची सोय उपलब्ि होवू र्केल.

(४) होय. बह
ींु ईतील सावशजननक वाहनतळ याींचे ननयोजन, व्यवस्तथापन
ृ न्मब
आणण ननयींत्रण करण्यासाठी पाककंग प्राधिकरण गठीत करण्याची तरतद
ू
बह
ुीं ईचे ववकास ननयींत्रण व प्रो्साहन ननयमावली २०३४ च्या
ृ न्मब
५१ मध्ये केली आहे .
(५)

अर्ी

बाब

नाही.

ववननयम

५१

नस
ु ार

महापाललकेने

ववननयम

र्ासनार्ी

सल्लामसलत करुन महापाललकेने ्याींचे स्ततरावर पाकींग प्राधिकरणाचे गठण
करावयाचे आहे .

वाहनतळाचा प्रश्न मागी लावण्यासाठी वर अनु क्र. (२) व (३) मध्ये

नमद
ू उपाययोजना करण्यात येत आहे त.
(६) लागू नाही

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

135
ठाणे बेलापूर औद्योधगि परीसरातील खैरणे एमआयडीसीतील अलना
िेलमिल्स िांपनीमध्ये लागलेल्या भीषण आगीबाबत

(९४)

*

१२४१६९

श्री.सभ
ु ाष

उफा

पांडडतशेठ

पाटील

(अललबाग) :

सन्माननीय िामगार मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) ठाणे बेलापरू औदयोधगक परीसरातील खैरणे एमआयडीसीतील अलना
केलमकल्स कींपनीमध्ये ददनाींक २५ एवप्रल, २०१८ रोजी वा ्या सम
ु ारास

पहा्े अडीच वाजताच्या सम
ु ारास लागलेल्या आगीत ३ कामगार होरपळले
असन
ू ्यातील २ कामगार ९० ्क्के िाजले आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या आगीत आजुबाजुच्या इतर ५ कींपन्याही िक्षस्तथानी
पडल्याने कोट्यविी रपयाींच्या मालम्तेचे नक
ु सान झाले आहे , हे ही खरे
आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत सखोल चौकर्ी करण्यात आली आहे काय, ्यात

काय आढळून आले व तदनस
ु ार पढ
ु े कोणती कारवाइश करण्यात आली वा येत
आहे,

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

खरे आहे , या आगीत आजुबाजुच्या इतर ४ कींपन्याींचे

कोट्यविी रुपयाींच्या मालम्तेचे नक
ु सान झाले आहे .

(३) याबाबत करण्यात आलेल्या चौकर्ीत असे ननदर्शनास आले की, या
कारखान्यामध्ये ्ोलीन व इथाईल ॲलस्े ् ही अनतज्वालाग्राही रसायने

वापरुन उ्पादन प्रकक्रया चालू असताींना ववजेच्या र्ॉ्श सककश्मळ
ु े आग लागली
व ती आजूबाजूला पसरली.

महाराषट्र कारखाने अधिननयम, १९४८ चे कलम

७ अ (२) (क) व महाराषट्र कारखाने ननयम, १९६३ चे ननयम ४ (४), ननयम
४ (१) (अ, ब, क) चे िींग झाल्याचे आढळून आल्यामळ
ु े कारखान्याच्या
िोगव्ादाराववरुध्द न्यायालयात

२ ख्ले दाखल करण्यात आले आहे त.

ति
ींु इश पोलीसाींकडुन सदर कारखान्यावर फौजदारी गन्ु हा
ु ,े नवी मब

दाखल करण्यात आला आहे.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

-----------------
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ब्रम्हपूरी (जज.चांद्रपूर) येथील नयायालयाच्या नविन इमारतीच्या
बाांधिामास प्रशासिीय मानयतेसह ननधी लमळण्याबाबत

(९५)

*

१२२९१८

श्री.विजय

िडेट्टीिार

(ब्रम्हपरू ी),

श्री.सनु नल

(सािनेर), श्री.अस्तलम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.अमर िाळे
सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

िेदार

(आिी) :

(१) ब्रम्हपरू ी (जज.चींद्रपरू ) येथील ददवाणी व फौजदारी न्यायालयाची स्तवतींत्र
इमारत

नसल्यामळ
ु े

नववन

इमारतीचे

अधिक्षक अलियींता सावशजननक बाींिकाम
२०१७ मध्ये वा ्या दरम्यान

बाींिकाम

करण्यासाठीचा

प्रस्तताव

वविाग चींद्रपरू याींनी माहे डडसेंबर,

प्रिान सधचव, वविी व न्याय वविाग,

मींत्रालय, मब
ुीं ई याींच्याकडे अींनतम मींजूरीकरीता पाठववला आहे, हे खरे आहे
काय

(२) असल्यास, सदर प्रस्ततावास प्रर्ासकीय मान्यता लमळण्यासाठी र्ासनाने
कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) असल्यास, ब्रम्हपरू ी येथील ददवाणी व फौजदारी न्यायालयाच्या स्तवतींत्र
इमारतीचे बाींिकाम करण्यासाठी आवश्यक रुपये १२ को्ी ननिीची पत
श ा
ु त
करन

सदर इमारतीचे

बाींिकाम

केली वा करण्यात येत आहे,

करण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायशवाही

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

मा.प्रबींिक (ननरीक्षणे-२),मा.उच्च न्यायालय, मब
ुीं ई,

याींचे ददनाींक १५ सप््ें बर

२०१७ रोजीच्या पत्रान्वये ब्रम्हपरू ी (जज.चींद्रपरू ) येथे ददवाणी व फौजदारी
न्यायालयाची नवीन न्यायालयीन इमारत बाींिण्याबाबतचा प्रस्तताव र्ासनास
प्राप्त झाला आहे . सदर प्रस्ततावावर र्ासनस्ततरावर कायशवाही सरु
ु आहे .

(२) सदर प्रस्तताव प्रर्ासकीय मान्यतेसाठी सावशजननक बाींिकाम वविागास

सादर करण्यात आला असता, सावशजननक बाींिकाम वविागाने रु.९९२.३१ लक्ष

इतक्या अींदाजजत खचाशस प्रर्ासकीय मान्यता दे ण्यास सहमती दर्शववली आहे .
सदर प्रस्तताव पढ
ु े ननयोजन व वव्त वविागास सादर करण्यात आला असता,
दोन्ही वविागाींनी ववधि व न्याय वविागास आधथशक वर्ाशत प्राप्त झालेला
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ननिी लक्षात घेऊन न्यायालयीन इमारती व न्यायाधिर् ननवासस्तथानाींच्या

चालू व नवीन बाींिकामाचा प्राथम्यक्रम ठरवन
ू सवशसमावेर्क असा कृनत

आराखडा सादर करणेबाबत कळववले आहे . तसेच इतरही मद्द
ु े उपजस्तथत केले
आहे त. ्यानस
ु ार न्यायालयीन इमारती व न्यायाधिर् ननवासस्तथाने याींच्या

बाींिकामाचा कृनत आराखडा मा.उच्च न्यायालय, मब
ुीं ई याींचेकडून मागववण्यात
आला आहे .

सदर प्रस्ततावाची ककीं मत रु.५.०० को्ीपेक्षा अधिक असल्याने, सदर

प्रस्तताव सधचव सलमतीसमोर सादर करणे आवश्यक होते, परीं तु आता
ननयोजन वविागाने र्ासन पररपत्रक ददनाींक ११ जन
ु २०१८ अन्वये सधचव
सलमतीच्या

मान्यतेस्ततव सादर

करावयाच्या

प्रस्ततावाींची

वव्तीय

मयाशदा

रु.५.०० को्ीवरुन रु.१५.०० को्ी इतकी केली आहे. सबब, ब्रम्हपरू ी येथे
ददवाणी

व

फौजदारी

न्यायालयाकरीता

नवीन

इमारतीचे

बाींिकाम

करण्याबाबतच्या प्रस्ततावास वविागस्ततरावर मान्यता दे ता येणार आहे . परीं तु
ननयोजन व वव्त वविागाने उपजस्तथत केलेल्या मद
श ा करणे
ु याींची पत
ू त
आवश्यक

असल्याने,

सदर

मद
ु याींची

पत
श ा
ू त

करुन

प्रस्ततत
ु

प्रस्ततावास

प्रर्ासकीय मान्यता व ननिी उपलब्ि करुन दे ण्यात येणार आहे .

(३) सदर प्रस्ततावाची प्रर्ासकीय मान्यतेची ककीं मत रु.९९२.३१ लक्ष इतकी
आहे . सदर प्रस्ततावास प्रर्ासकीय मान्यता दे ण्यात आल्यानींतर आवश्यक तो
ननिी

न्यायालयीन

इमारतीींच्या

बाींिकामाकरीता

अथशसक
ीं ल्पीत

ननिीतन
ू सदर कामास ननिी उपलब्ि करुन दे ण्यात येणार आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

केलेल्या

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

मेरो-३ बाांधणीदरम्यान ननमााण होणारा डेबब्रज िडाळा (मुांबई) येथील
खाडीभागात टािण्यात येत असल्याबाबत

(९६)

*

१२३७३०

श्री.पथ्
ृ िीराज चव्हाण (िराड दषिण) :

सन्माननीय

मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मेट्रो-३ बाींिणीदरम्यान ननमाशण होणारा डेबब्रज वडाळा (मब
ींु ई) येथील
खाडी िागात ्ाकण्यासाठी एमएमआरसीएल ला जमीन उपलब्ि करन
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दे ण्यात आली असल्याचे माहे मे, वा ्या दरम्यान ननदर्शनास आले, हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, सदर जमीन खाडीच्या ककनारी असल्यामळ
ु े या िागात डेबब्रज
्ाकणे हे सीआरझेड ननयमाींचे उल्लींघन आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, खाडीककनारी अर्ा प्रकारे िराव ्ाकणे पयाशवरण दृषट्या

हाननकारक असन
्यामळ
ू
ु े पाण्याच्या नैसधगशक प्रवाहाला अडथळा येऊन
ननक्च्या सखल िागात पाणी साचण्याचा िोका स्तथाननक नागररकाींनी
ननदर्शनास आणून ददला आहे , हे ही खरे आहे काय,
(४)

असल्यास,

डेबब्रज

्ाकण्यासाठी

एमएमआरसीएलला

जमीन

दे ताना

कोण्याही प्रकारच्या पयाशवरणीय मान्यता घेण्यात आल्या नाहीत, हे ही खरे
आहे काय,

(५) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, तसेच कायदयाचे
उल्लींघन

करन

खाडी

िागात

बेकायदे र्ीरपणे

डेबब्रज

एमएमआरसीएलवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,

्ाकणाऱया

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

सदर प्रकरणी हजरत सफ
ु ी जमाल र्ह कादरी, अध्यक्ष दगाश ट्रस्त् व

स्तथाननक नगर सेवक याींचक
े डून ननवेदन प्राप्त झाले आहे .

(४), (५) व (६) मेट्रो ३ च्या कामावर पररणाम होऊ नये व कफ परे ड मिील
्ीबीएम र्ाफ्चे काम वेळेवर पण
ू श व्हावे यासाठी वडाळा येथील सव्हे

क्र.२२९अ ही जागा ता्परु ्या स्तवरुपात कींत्रा्दारास उपरोक्त कामासाठी

ववहीत अ्ी व र्तीच्या अिीन राहून दे ण्यात आली आहे . यासाठी आवश्यक
्या सवश परवानग्या मब
ींु ई महानगरपाललका याींचक
े डून घेण्यात आल्या आहे त.
या प्रकल्पासाठी उपलब्ि करुन ददलेली जागा सीआरझेड अींतगशत येत

नाही, याबाबतची खात्री करुनच दे ण्यात आली आहे . यामळ
ु े मेट्रो-३ च्या

कामामध्ये गती येऊन काम ्वरे ने पण
ू श होण्यास मदत होणार आहे . उक्त
ननवेदनातील

मद
ीं ाने मब
ु याींच्या अनर्
ु ग
ुीं ई मेट्रो रे ल कॉपोरे र्न लल. याींच्या

स्ततरावर कायशवाही सरु
ु आहे .

-----------------
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म्हाडाच्या सांक्रमण लशबबरात राहणाऱ्या रदहिाश्याांचे तीन श्रेणीत
िरण्यात आलेले िगीिरण
(९७)

*

१२३९५९

श्री.सनु नल लशांदे (िरळी) :

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

र्ासनाने

रदहवाश्याींचे

तीन

सदयजस्तथतीत

म्हाडाच्या

श्रेणीत

वगीकरण

श्रेणीत

जे

सन्माननीय गह
ृ ननमााण मां्ी
सींक्रमण

केले

असन
ू

लर्बबरात

पदहल्या

राहणाऱया

श्रेणीत

ज्या

रदहवाश्याींच्या प्रकल्पाचे काम सरु
ु असेल ्याींना नतथेच मालकीची घरे
दे ण्याचा,

दस
ु ऱया

सदननका

ववकत

घेवन
ू

राहत

असतील

्याींच्याकडून प्रिानमींत्री आवास योजनेप्रमाणे र्ल्
ु क आकारन गाळा दे ण्याचा
आणण नतसऱया श्रेणीत जे घस
ु खोरी करन वास्ततव्यास असतील ्याींचे अन्यत्र
पन
ु वशसन करण्याचा प्रस्तताव र्ासनाच्या ववचारािीन आहे, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

सदरहू प्रस्ततावाींवर र्ासनाकडून
िोरणा्मक ननणशय घेण्यात आला वा येत आहे ,

अदयापपयंत

कोणता

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. प्रिाश महे ता : (१) होय, हे अींर्त: खरे आहे .

सींक्रमण लर्बीरातील अनधिकृत/घस
ु खोर रदहवार्ाींची खालीलप्रमाणे तीन

वगशवारी करण्यात आलेली आहे :वगश-१)

मळ
ू

करण्यात आले आहे ,

रदहवार्ी

ज्याींना

सींक्रमण

लर्बीरामध्ये

स्तथानाींतरण

वगश-२) अर्ा प्रकारचे रदहवार्ी ज्याींनी कुलमख
ु ्यारपत्र ककीं वा त्सम

प्राधिकार पत्रादवारे मळ
ू रदहवार्ाींकडून सींक्रमण लर्बीरातील गाळ्याींचा हक्क
घेतला आहे,

वगश-३) अर्ाप्रकारचे घस
ु खोर रदहवार्ी ज्याींनी म्हाडाच्या सींक्रमण

लर्बीरातील गाळ्याींचा ताबा अनधिकृत घेतला आहे .

(२) व (३) याबाबतचे िोरण सध्या र्ासनाच्या ववचारािीन आहे .
-----------------
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िल्याण (जज.ठाणे) शहरातील दग
ु ााडी पुलाचे िाम
ननधीअभािी प्रलांबबत असल्याबाबत

(९८)

*

१२१८७४

श्री.नरें द्र पिार (िल्याण पजश्चम), श्री.गणपत गायििाड

(िल्याण पि
ू )ा , श्री.किसन िथोरे (मरु बाड), अॅड.पराग अळिणी (विलेपाले) :
सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) कल्याण (जज.ठाणे) र्हरातील वाहतक
कोंडी सोडववण्यासाठी दग
ू
ु ाशडी
खाडीवर उिारण्यात येणाऱया

पल
ु ाचे काम ननिी अिावी रखडले असन
ू

गोववींदवाडी बायपास आणण राषट्रीय महामागश २२२ वरन येणारी वाहतक
ू
दग
ु ाशडी

बॉ्ल नेकवर अडकून मोठ्या प्रमाणात वाहतक
ू कोंडी होते, हे खरे

आहे काय,

(२) असल्यास, दग
ु ाशडी खाडीवर ६ पदरी पल
ू बाींिण्याचे काम रस्तते ववकास

महामींडळाच्या माध्यमातन
ू मींजूर झाल्यानींतर महानगरपाललकेने दग
ु ाशडी गणेर्
घा्ावरील जागा एमएसआरडीसीकडे हस्तताींतररत केली आहे , हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, कामासाठी रुपये ७६ को्ीींचा खचश सावशजननक बाींिकाम
वविागाकडून मींजूर झाला असतानाही कींत्रा्दाराला केलेल्या कामाचा मोबदला
लमळाला नाही आहे, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, याबाबत चौकर्ी करन दग
ु ाशडी खाडीवरील पल
ु ाच्या कामास
ननिी उपलब्ि करन

पल
ु ाचे काम करण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायशवाही

केली वा करण्यात येत आहे,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) दग
ु ाशडी ककल्ल्याजवळील व उल्हास खाडीवरील
प्रस्तताववत

नवीन

सहा

पदरी

पल
ु ाच्या

बाींिकामासाठीचे

कायाशदेर्

दद.

११/०३/२०१६ रोजी दे ण्यात आलेले असन
आजलमतीस २०% काम मब
ू
ुीं ई
महानगर प्रदे र् ववकास प्राधिकरणामाफशत पण
ू श करण्यात आलेले आहे . तथावप,
महाराषट्र मेरी ्ाईम बोडाशच्या दद. ०९/०५/२०१७ रोजीच्या सि
ु ारीत ना हरकत

प्रमाणपत्रानस
ु ार नौकावहन गाळ्याींची लाींबी वाढवावी लागल्यामळ
ु े प्रस्तताववत
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पल
ू ाच्या सींरचनेमध्ये बदल करावा लागला व पल
ु ाचे नकार्े नव्याने मींजूर
करावे लागले. पयाशयाने काम पण
ू श होण्यास अनतररक्त कालाविी लागणे
अपेक्षक्षत आहे .

(२) दग
ींु ई महानगर प्रदे र्
ु ाशडी खाडीवर ६ पदरी पल
ू उिारण्याचे काम मब
ववकास प्राधिकरणाच्या माध्यमातन
ू मींजूर झालेले असन
ू कल्याण डोंबबवली

महानगरपाललकेमाफशत या पल
ू ाच्या कल्याण बाजूकडील जोडरस्त्यासाठी गणेर्

घा्ालगतची जागा मब
ींु ई महानगर प्रदे र् ववकास प्राधिकरणाकडे हस्तताींतरीत
करण्यात आली आहे .

(३), (४) व (५) सदर काम मब
ुीं ई महानगर प्रदे र् ववकास प्राधिकरणाच्या
ननिीमिुन करण्यात येत आहे .

मब
ुीं ई महानगर प्रदे र् ववकास प्राधिकरणाकडून सदर पल
ू ाच्या केलेल्या

बाींिकामाची दे यके वेळोवेळी कींत्रा्दारास अदा करण्यात आलेली आहे त.

कींत्रा्दाराने केलेल्या प्र्यक्ष कामाचे कोणतेही दे यक प्राधिकरणाकडे प्रलींबबत
नाही.

मब
ुीं ई महानगर प्रदे र् ववकास प्राधिकरणाकडून ननिी उपलब्ि करण्यात

येत असल्यामळ
ु े र्ासनाने ननिी उपलब्ि करुन दे ण्याचा प्रश्न उद्ावत नाही.
-----------------

मुांबई शहरात िय रोगाचा िाढता प्रादभ
ु ााि
(९९)

*

११६९१६

श्री.राधािृष्ट्ण विखे-पाटील (लशडी) :

सन्माननीय

मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मब
ींु ईत मोठ्या प्रमाणावर क्षय रोग पसरत असन
ू क्षय रोगाच्या रुग्णाींची

सींख्या ४५ हजारावर पोहचली असन
ू सन २०१७ मध्ये काही और्िाींना दाद न

दे णाऱया (एमडीआर) क्षयरोगाचे ४८९१ नववन रुग्ण आढळले तसेच ्याचा

पढ
ु चा ्प्पा म्हणजे बहुताींर् और्िाींना दाद न दे णाऱया (एक्स जी आर)
क्षयरोगाचे ६७० रुग्ण आढळल्याचे ददनाींक २४ माचश, २०१८ रोजी वा ्या

सम
ींु ईतील क्षयरोगाची
ु ारास क्षयरोग ददनाच्या ननलम्ताने महानगरपाललकेने मब
सदयजस्तथती यामध्ये नमद
ू केले आहे, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, या प्रकरणी र्ासनाने अधिक चौकर्ी केली आहे काय,

चौकर्ीचे ननषकर्श काय आहे त, क्षयरोगाचे रुग्ण वाढण्याची सवशसािारण

कारणे काय आहे त, क्षय रोगाला प्रनतबींि घालण्याच्या दृष्ीने कोणती
कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) एवप्रल २०१७ ते माचश २०१८ या कालाविीत मब
ुीं ईत
४५,००० क्षयरुग्णाींची नोंद झाली आहे .

सन २०१७ मध्ये काही और्िाींना दाद न दे णाऱया एम.डी.आर. (Multi

Drug Resistant) क्षयरोगाचे ४८९१ रुग्ण व ्याचा पढ
ु चा ्प्पा असलेले
एक्स.डी.आर. क्षयरोगाचे ६७० रुग्ण आढळून आले आहे त ही वस्ततजु स्तथती
आहे .
(२)

क्षयरोग

हा

हवेमाफशत

पसरत असल्याने,

मब
ुीं ई

र्हरातील

वाढती

लोकसींख्या, गदी, दा् वस्तती आणण घरामिील खेळ्या हवेचा अिाव
इ्यादीींमळ
ु े क्षयरुग्णाींची वाढ झाली आहे .
और्िोपचाराींना

रुग्णाकडून

लमळणारा

प्रनतसाद,

रुग्णाची

प्रनतकार

र्क्ती, ्याच्या पौजष्क आहाराचा दजाश व और्िे ननयलमत व वेळेवर घेणे
यावर दे खील क्षयरोगाची वाढ अवलींबन
ू असते.
एम.डी.आर.

ननदान

केंद्राींमध्ये

सन

मध्ये,

सि
ु ारीत

वाढ

झाल्यामळ
ु े

राषट्रीय

क्षयरोग

एम.डी.आर. रुग्णाींचे वेळेवर ननदान र्क्य झाले आहे .
२०१७

जास्ततीत
ननयींत्रण

जास्तत
कायशक्रम

(RNTCP) अींतगशत तसेच, खाजगी रुग्ण्यालयातील ४८९१ क्षयरुग्णाींची नोंदणी
करुन ्याींना योग्य व अदययावत उपचार प्रणालीदवारे उपचार दे ण्यात येत
आहे त.

केंद्र र्ासनामाफशत प्र्येक जजल्हा व र्हराचे एमडीआर जस्तथतीचा

वारीं वार आढावा घेऊन नवीन मागशदर्शक सच
ू ना ननगशलमत करण्यात येतात व
्यानस
ींु ईमध्ये खालील सवश सच
ु ार मब
ू नाींची अींमलबजावणी करण्यात येत:े • यनु नव्हसशल डीएस्ी (Drug Sensitivity Test)
• नवीन और्िे (बीडाक्यल
ु ीन)

• डीएस्ी मागशदर्शक उपचार पध्दती

143
• अल्पकालीन उपचार पध्दती (Short Regimen MDR Treatment)
उपरोक्त

सवश

अदययावत

सल्ल्यानस
ु ार दे ण्यात येत आहे त.
क्षयरोगावर

ननयींत्रण

एमडीआर

आणण्यासाठी

व

उपचार

तज्ञ

क्षयरोगग्रस्तताींना

डॉक््राींच्या
रोगमक्
ु त

करण्यासाठी मागील ३ वर्ांत बह
ुीं ई महानगरपाललकेमाफशत खालील सवु विा
ृ न्मब
राबववल्या जात आहे त:• ननदान सवु विा

• उपचार, एम.डी.आर. (Multi Drug Resistant) उपचार
• समप
ु दे र्न व आहार

• प्रसार प्रनतबींिक उपाययोजना
• जनजागत
ृ ी

सदर सवु विाींमळ
ु े जास्ततीत जास्तत क्षयरुग्णाींना लवकरात लवकर र्ोिन
ू

्याींच्यावर उपचार करणे हे क्षयरोग ननयींत्रणाचे पदहले उदद्दष् र्क्य झाले
आहे .

(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

विधान भिन :
नागपूर.

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

डॉ. अनांत िळसे
प्रधान सधचि,

महाराष्ट्र विधानसभा

______________________________________________________
मद्र
ु णपव
ू श सवश प्रकक्रया महाराषट्र वविानमींडळ सधचवालयाच्या सींगणक यींत्रणेवर
मुद्रण: र्ासकीय मध्यवती मद्र
ु णालय, नागपूर.

