महाराष्ट्र विधानपररषद
तिसरे अधधिेशन, २०१७
---------------------------------------------

िाराांकिि प्रश्नोत्िराांची यादी
बध
ु िार, ददनाांि ०९ ऑगस्ट, २०१७ / श्रािण १८, १९३९ ( शिे )
(१)

मख्
ु यमां्ी

(३)

िामगार, िौशल्य वििास, भि
ू ां प पन
ु िासन,

(२)

गह
ृ तनमााण मां्ी

याांचे प्रभारी विभाग

माजी सैतनिाांचे िल्याण मां्ी

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

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ६९
-------------------------------------

िफ परे ड येथील धचल्रन पािाची जागा सांपाददि िेल्याबाबि

(१)

*

३१५७४ डॉ.(श्रीमिी) नीलम गोऱ्हे : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) सीप्झ ते कुलाबा या मेट्रा-३ प्रकल्पाच्या मागाातील ५००० झाडाींची तोड व
या प्रकल्पास पयाावरण मींत्रालयाने दिलेला नकार तरीही सागरी हद्द ननयींत्रण
(सीआरझेड) क्षेत्रात मेट्रो प्रकल्प प्रशासनाने ९ स्थानके ननश्चचत केली असणे

आणण त्यामध्ये कफ परे ड येथील स्थानकासाठी “चचल्रन पाका” सींपादित

करण्यावरुन मा.उच्च न्यायालयाने दिनाींक १२ एप्रप्रल, २०१७ रोजी वा
त्यासम
ु ारास एमएमआरडीए आणण मब
ुीं ई मेट्रो महामींडळाला सध
ु ाररत आराखडा
प्रससध्ि करण्याचे आिे श दिले आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सिर सध
ु ाररत आराखडा मब
ुीं ई महानगर प्रिे श प्रवकास
प्राचधकरण

आणण

मब
ुीं ई

मेट्रो

रे ल

महामींडळाने

तयार

न्यायालयास सािर केला आहे व त्याचे स्वरुप काय आहे ,

करुन

मा.उच्च
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(३) असल्यास, सध
ु ाररत आराखडा तयार करण्यात आला नसल्यास “चचल्रन
पाका” सींपादित करण्याबाबतची सद्यःश्स्थती काय आहे ?

श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) मब
ुीं ई उच्च न्यायालयाने याचचका क्र. ८१४/२०१७

मधील प्रकरणामध्ये दिनाींक १२ एप्रप्रल, २०१७ च्या आिे शानस
ींु ई
ु ार मब
महानगर प्रिे श प्रवकास प्राचधकरण व मब
ुीं ई मेट्रो रे ल कॉपोरे शनला कफ परे ड

भय
ु ारी मेट्रो स्थानकाच्या जागेबाबत असलेला सध
ु ारीत आराखडा सािर
करण्याचे आिे श दिले होते.
(२)

व

(३)

सध
ु ारीत

आराखड्याबाबत,

मब
ुीं ई

महानगर

प्रिे श

प्रवकास

प्राचधकरणाने व मब
ींु ई मेट्रो रे ल कॉपोरे शनने उच्च न्यायालयामध्ये शपथ पत्र

िाखल केलेले आहे . त्यानस
ु ार, कफ परे ड भय
ू ारी मेट्रो स्थानकाचे सींपण
ु ा
बाींधकाम मब
ुीं ई शहराच्या प्रवकास आराखड्यामध्ये िशाप्रवलेल्या ६०.९७ मी.
रुीं िीच्या

प्रकाश

पेठे

मागााच्या

हद्दीत

असन
ू

प्रवकास

आराखड्यामध्ये

िशाप्रवलेल्या चचल्रन पाकाची जागा बाचधत होत नाही. त्यामळ
ु े मब
ुीं ई शहर
प्रवकास आराखड्यात िशाप्रवलेल्या कफ परे ड येथील चचल्रन पाकाची जागा
सींपादित करण्याचा प्रचन उद्भवत नाही.

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

मुरूड (जज.रायगड) िालुक्यािील शासिीय आय.टी.आय. इमारिीिडे
(२)

*

जाणारा पोहोच रस्त्याचे बाांधिाम िरण्याबाबि

३२४५३ श्री.जयांि पाटील, श्री.बाळाराम पाटील : सन्माननीय िौशल्य

वििास ि उद्योजििा मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) मरू
ु ड (श्ज.रायगड) तालक्
ु यातील शासकीय आय.्ी.आय. इमारतीचे
बाींधकाम काम पण
ू ा झालेले असन
ू सिर इमारतीकडे जाणारा पोहोच रस्ता
बाींधण्यात आला नसल्याचे ननिशानास आले, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

उपरोक्त प्रकरणी

शासनाने चौकशी

केली आहे

काय,

चौकशीच्या अनष
ीं ाने सिर रस्त्याचे बाींधकाम न करणाऱ्या ठे केिारावर
ु ग

कारवाई करून सिर रस्त्याचे काम पण
ू ा करण्याबाबत कोणती कायावाही केली
वा करण्यात येत आहे,

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

औद्योचगक प्रसशक्षण सींस्था, मरु
ु ड या सींस्थेच्या प्रशासकीय व

कायाशाळा इमारतीच्या बाींधकाम ननप्रविे मध्ये प्रचनाधीन इमारतीकडे जाणारा
पोहोच रस्ता बाींधण्याची तरति
ू समाप्रवष् नाही.
(२) नाही.

औद्योचगक प्रसशक्षण सींस्था, मरु
ु ड या सींस्थेच्या प्रशासकीय व

कायाशाळा इमारतीच्या बाींधकाम ननप्रविे मध्ये प्रचनाधीन इमारतीकडे जाणारा
पोहोच रस्ता बाींधण्याची तरति
ू समाप्रवष् नसल्याने ठे केिारावर कायावाही
करण्याचा प्रचन उद्भवत नाही.

(३) प्रचनाधीन कामाच्या अींिाजपत्रकास मान्यता समळणेबाबतचा प्रस्ताव
सींचालक, व्यवसाय सशक्षण व प्रसशक्षण सींचालनालयाने श्जल्हा ननयोजन
ससमतीस सािर केला आहे . श्जल्हा ननयोजन ससमतीची मान्यता प्राप्त
झाल्यानींतर याबाबत पढ
ु ील कायावाही करण्यात येईल.
-----------------

(३)

*

मुांबई शहरािील झोपडपट्टी पुनिासन योजनेबाबि
३४०२२ श्री.जनादा न चाांदरू िर : सन्माननीय गह
ु ील
ृ तनमााण मां्ी पढ

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) मब
ुीं ई शहरातील गरीब झोपडपट्टीवासीयाींना २६९ चौ.फु्ा ऐवजी ३०५
चौ.फु्ाचे घर झोपडपट्टी पन
ु वासन योजनेंतगात िे ण्याचे दिनाींक १८ फेब्रव
ु ारी,
२०१७ रोजी वा त्यासम
ु ारास मा.मख्
ु यमींत्री याींनी जादहर केले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याबाबत शासकीय अचधसच
ू ना जारी न झाल्यामळ
ु े मब
ुीं ईत
झोपडपट्टी पन
ु प्रवाकासाचे प्रकल्प राबप्रवणाऱ्या प्रवकासकाींमध्ये सींरम म ननमााण
झाला आहे, हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास,

पन
ु वासनाच्या

प्रनतक्षेत

असलेले

मब
ुीं ईतील

लाखो

झोपडपट्टीवासीय शासनाच्या अचधसच
ू नेची प्रनतक्षा करीत असल्याने सिर
अचधसच
ू ना केव्हा जारी करण्यात येणार आहे,

(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने कोणती कायावाही केली वा
करण्यात येत आहे .

(५) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?

4
श्री. प्रिाश महे िा : (१) होय.

(२), (३), (४) व (५) मा. मख्
ीं ाने
ु यमींत्री महोियाींच्या वरील घोषणेच्या अनष
ु ग
मींजूर झालेल्या व चालू असलेल्या झोपडपट्टी पन
ु वासन योजनाींची व्यवहायाता
तपासन
ू

असभप्राय

व

अहवाल

प्राचधकरणाला िे ण्यात आलेले आहे त.

िे ण्याचे

ननिे श

झोपडपट्टी

पन
ु वासन

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

डहाणू (जज.पालघर) नगरपाललिा पररसरािील सीआरझेड क्षे्ाि
(४)

*

अनधधिृि बाांधिाम िेल्याबाबि

३४३२७ श्री.आनांद ठािूर : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा

खल
ु ासा करतील काय :(१)

डहाणू

ककनाऱ्यालगत

(श्ज.पालघर)
सीआरझेड

नगरपासलका

क्षेत्रात

नतथाम

पररसरातील

आणण

रॉयल

पारनाका
या

ियाा

इमारतीींचे

अनचधकृतपणे बाींधकाम करण्यात आल्याचे माहे जून, २०१७ मध्ये वा
त्यािरम्यान ननिशानास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या इमारतीींच्या बाींधकामास सीआरझेड व पयाावरणाची
परवानगी िे ण्यात आली नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीचे
ननषकषा काय आहे त व त्यानष
ीं ाने याप्रकरणातील िोषीींवर कोणती कारवाई
ु ग
केली वा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) व (२) डहाणू नगरपररषि हद्दीतील मौजे मसोली
येथील ग् क्र.९५ वर रॉयल गाडान आणण ग् क्र. ९८ व ९९ यावर नतथाम या
इमारती श्स्थत आहे त. सिर क्षेत्र सीआरझेड बाचधत नाहीत.

यावरील बाींधकामास नगरपररषिे ने बाींधकाम परवानगी दिलेली आहे .

(३) पयाावरण प्रवभागाच्या असभप्रायानस
ु ार सीआरझेड अचधसच
ू ना, १९९१
अींतगात मींजरू सीआरझेड नकाशानस
ु ार मौजे मसोली, डहाणू येथील ग्
क्रमाींक ९५, ९८ व ९९ हे सीआरझेड क्षेत्रात समाप्रवष् नाहीत.
(४) प्रचन उद्भवत नाही.

-----------------
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*

विलेपाले (पि
ू )ा , मांब
ु ई येथील मैदानाच्या आरक्षणाबाबि

(५)
३०९६३ श्री.नरें द्र पाटील, श्री.धनांजय मड
ांु ,े श्री.सतु नल िटिरे , श्री.हे मि
ां
टिले, श्री.किरण पािसिर, अॅड.तनरां जन डािखरे , श्री.जयिांिराि जाधि,
श्री.अमरलसांह पांडडि, श्रीमिी विद्या चव्हाण, श्री.आनांद ठािूर, अॅड.राहुल
नािेिर : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) मब
ुीं ई उपनगरातील प्रवलेपाले (पव
ू )ा येथील सन १९९१ च्या प्रवकास
आराखडयातील भख
ू ींड क्रमाींक १८८, १८८ सी व १८८ डी हे भख
ू ींड मनोरीं जन

मैिानासाठी आरक्षक्षत असताना सम
ीं र सिर भख
ु ारे २६ वषाानत
ू ींडाचा प्रस्ताव
ननवासी वापरासाठी मब
ींु ई महापासलकेच्या सध
ु ार ससमतीत माहे मे, २०१७
मध्ये वा त्यािरम्यान चचेला आला आहे, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सिर भख
ू ींडावर सध्या एस.आर.ए. चे काम सरु
ु आहे , हे ही
खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रचन भाग (१) व (२) बाबत शासनाने चौकशी केली

आहे काय, त्यात काय ननिशानास आले व तद्नस
ु ार सिर भख
ू ींड मनोरीं जन
मैिानासाठी

पव
ा त
ू व

करण्यात येत आहे ,

आरक्षक्षत

करण्याबाबत

कोणती

कायावाही

केली

वा

(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) यासींिभाात महापासलकेच्या सध
ु ार ससमतीत चचाा
झालेली आहे .
(२) होय.

(३) व (४) प्रस्तत
ु प्रकरणी नगर रचना योजना क्र. ५, प्रवलेपाले (प्रथम)

(अींनतम) मधील भख
ू ींड क्र. १८८, १८८ सी व १८८ डी हे मींजूर नगर रचना
योजनेमध्ये कोणत्याही सावाजननक प्रयोजनाने बाचधत होत नव्हते. तसेच

मींजूर प्रवकास योजनेप्रमाणेही रदहवास प्रवभागात अींतभत
ूा असन
ू कोणत्याही

सावाजननक प्रयोजनासाठी आरक्षक्षत नाहीत. तथाप्रप, रे खाींकनातील त्र्
ु ीमळ
ु े
महानगरपासलकेच्या

प्रस्तावानस
ु ार

शासनाने

दिनाींक

२१/७/२००८

रोजी

ननगासमत केलेल्या अचधसच
ू नेन्वये नगर रचना योजनेमध्ये मींजूर केलेल्या

बिलानस
ु ार सिर भख
ू ींड मनोरीं जनासाठी आरक्षक्षत झालेले होते. सिर त्र्
ु ीची

िरु
ु स्ती करण्यात आलेली असन
ू शासनाकडील दिनाींक ३० जानेवारी, २०१७
रोजीच्या नगर रचना योजनेमधील मींजूर बिलाच्या अचधसच
ू नेनस
ु ार, सिर
भख
ू ींड रदहवास वापरामध्ये समाप्रवष् करण्यात आलेले आहे त.
-----------------
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औरां गाबाद येथील िॅन्सर रुग्णालयास पाणीपुरिठा िरणेबाबि

(६)

*

३२१७५ श्री.सतिश चव्हाण, श्री.विक्रम िाळे : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

औरीं गाबाि

येथील

कॅन्सर

रुग्णालयाला

प्रनतदिन

१,५०,०००

सल्र

पाण्याची आवचयकता असन
ू महानगरपासलकेकडून फक्त १० ते १२ हजार
सल्र पाणी परु प्रवले जाते, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, मा.उच्च न्यायालय, खींडपीठ औरीं गाबािने दिनाींक १६ डडसेंबर,
२०१४ रोजी महानगरपासलकेला आिे श िे ऊन त्वररत पाण्याची व्यवस्था

करणेसाठी सच
ू ना केल्या त्याप्रमाणे सिर रुग्णालयाने महानगरपासलकेला
रुपये ४५ लक्ष दिले, परीं तु अद्याप पाणीपरु वठयाची व्यवस्था झालेली नाही, हे
ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कॅन्सर रुग्णालयाला
पाणीपरु वठा करणेसाठी कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे,
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस :
पाणीपरु वठा

(१), (२) व (३) औरीं गाबाि महानगरपासलकेस सवा

योजनाींद्वारे

उपलब्ध

होणारे

पाणी

पररमाण

शहराच्या

पाणीपरु वठ्याच्या मागणीच्या प्रमाणात कमी असल्याने उपलब्ध होणारे पाणी
सींपण
ू ा शहरास िररोज परु वठा करणे शक्य होत नाही.
मा.उच्च

अचधषठाता

न्यायालय,

शासकीय

खींडपीठ

वैद्यकीय

औरीं गाबाि

महाप्रवद्यालय

व

याींच्या

ककारोग

ननिे शानस
ु ार
रूग्णालय,

औरीं गाबाि याींनी पाणीपरु वठा करण्यासींिभांत रुपये ४५,१६,६०५/- इतक्या
रकमेचा धनािे श महानगरपासलकेकडे जमा केलेला आहे .
त्यानस
ु ार

ककारोग

रूग्णालय,

औरीं गाबाि

याींना

पाणीपरु वठा

करण्यासाठी जब्ु ली पाका जलकींु भापासन
ू २०० मी.मी. व १५० मी.मी. व्यासाची

जलवादहनी ्ाकण्याचे काम डडपॉझी् वका अींतगात महानगरपासलकेमाफात पण
ू ा
करण्यात आलेले आहे .

जलवादहनी ्ाकण्याचे काम पण
ू ा झाल्यानींतर माचा, २०१७ पासन
ू

ककारोग रुग्णालयास तीन दिवसातन
ू एकिा एक ते िीड तास पाणीपरु वठा
करण्यात येत होता. आता दिनाींक २२/७/२०१७ पासन
पदहल्या दिवशी
ू
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साधारणत: १.२५ लक्ष ली्र, िस
ु ऱ्या दिवशी साधारणत: ७०,००० ली्र आणण

नतसऱ्या दिवशी ननरीं क अशा रो्े शन प्रमाणे रूग्णालयास महानगरपासलकेकडून
पाणीपरु वठा सरू
ु केलेला आहे .

औरीं गाबाि शहराकरीता समाींतर पाणीपरु वठा योजना होऊन पाणी

पररमाण वाढल्यानींतर रूग्णालयाच्या मागणीप्रमाणे पाणीपरु वठा करणे शक्य
होईल असे औरीं गाबाि महानगरपासलकेने कळप्रवले आहे.
(४) प्रचन उद्भवत नाही.

*

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

मुांबई शहर आणण उपनगराि तनयमबाह्य बाांधिाम िेलेल्या
वििासिाांिर िारिाई िरण्याबाबि

(७)
३१६५९ श्री.किरण पािसिर, श्री.धनांजय मड
ांु ,े श्री.हे मि
ां टिले, श्री.नरें द्र
पाटील, श्री.आनांद ठािूर, श्रीमिी विद्या चव्हाण, अॅड.राहुल नािेिर :
सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) मब
ुीं ई शहर आणण उपनगरात पण
ू ा झालेल्या इमारती व बाींधकाम होत
असलेल्या इमारतीमध्ये प्रवकासकाींकडुन ओ.सी. (ऑक्यप
ु ेशन सद्ा कफके्)
महानगरपासलकेकडून
Certificate)

लवकर

घेतल्यानींतर
घेत

नाहीत

बी.सी.सी.
व

(Building

िरम्यानच्या

Complition

काळात

अचधकचा

प्रोत्साहानात्मक एफ.एस.आय. व राखीव एफ.एस.आय. समळाल्याचे भासवन
ू
प्रवकासकाींकडून अश्ग्नशमन उद्देशाकररता (ररफ्यज
एररया) व पाककंगसाठी
ु
राखीव मजल्याींवर सिननका व व्यावसानयक गाळयाींचे बाींधकाम केले जात
असल्याचे ननिशानास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, अशा इमारतीत घर घेतलेल्या आणण घेणाऱ्या लोकाींची

फसवणक
होत असन
यासींिभाातील तक्रारी सातत्याने वाढत असल्याचे
ु
ू
ननिशानास येत आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकारे पन
ु प्रवाकास ननयमाींचे उल्लींघन करुन झालेल्या व
होत असलेल्या बाींधकामाींबाबत शासनाचे धोरण काय आहे ,

(४) तसेच, ओ.सी. (ऑक्यप
ु ेशन सद्ा कफके्) आणण बी.सी.सी. (Building
Complition Certificate) घेण्याबाबत ननश्चचत कालावधी ठरप्रवण्याबाबत
तसेच ननयमबाहय बाींधकाम केलेल्या प्रवकासकाींवर शासनाने कोणती कायावाही
केली वा करण्यात येत आहे,

(५) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) बह
ींु ई महानगरपासलकेकडे प्राप्त होणाऱ्या
ृ न्मब

पन
ु प्रवाकास प्रस्तावाींना आय.ओ.डी. तसेच सध
ु ाररत नकाशाींच्या मान्यता पत्रातील
अ्ी व शतींच्या पत
ा न
े त
ीं र भोगव्ा प्रमाणपत्र (ओ.सी.) प्रिान करण्यात येत.े
ू त

प्रवकासकास अचधकचे च्ईक्षेत्र (एफएसआय) अनज्ञ
ु ेय झाल्यास प्रवकास

ननयींत्रण ननयमावलीतील तरति
ु ीींप्रमाणे वाढीव च्ईक्षेत्रातील बाींधकामाबाबतचे
नकाशे मींजूर करण्यात येतात.

बह
ुीं ई महानगरपासलकेच्या प्रचसलत धोरणानस
ु ार अनतररक्त अथवा
ृ न्मब

सशल्लक असलेल्या च्ईक्षेत्राच्या आधारे पव
ू ी मींजूर केलेल्या नकाशाव्यनतररक्त
केलेल्या अचधकच्या बाींधकामाचे िीं ड आकारुन ननयसमतीकरण (Regularization)
करणे शक्य असते.
तसेच

प्रवकास ननयींत्रण ननयमावलीतील तरति
ु ीींनस
ु ार अश्ग्नशमन उद्देशाचे
पाकींगसाठी

आवचयक

असलेले

क्षेत्रफळ

हे

एफ.एस.आय.मध्ये

गणण्यात येत नाही. अशा क्षेत्रफळावर रदहवासास योग्य (Habitable) असे
बाींधकाम

करणे

अपेक्षक्षत

नसते.

तथाप्रप,

असे

आढळल्यास

महानगरपासलकेच्या सींबचीं धत प्रवभागामाफात कारवाई करण्यात येत.े

त्यावर

(२) व (३) बह
ुीं ई महानगरपासलकेच्या इमारत प्रस्ताव प्रवभागाने मींजूर
ृ न्मब
केलेल्या नकाशाव्यनतररक्त काम केल्याचे आढळल्यास सींबचीं धत प्रवभागामाफात
अनतररक्त बाींधकामावर ननषकासनाची कारवाई करण्यात येत.े

(४) प्रवकासकाने वास्तप्रु वशारिाींमाफात भोगव्ा प्रमाणपत्र (ओ.सी.) व इमारत

पण
ु त्ा वाचे प्रमाणपत्र (बी.सी.सी.) सािर केल्यानींतर इज ऑफ डुंगग िबझनेस
नस
ु ार भोगव्ा प्रमाणपत्र व इमारत पण
ु त्ा वाचे प्रमाणपत्राच्या परवानग्या
एकित्रतरीत्या िे ण्यात येतात.
(५) प्रचन उद्भवत नाही.

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

9
मुांबई महापाललिेच्या पजान्य ि मलतन:स्सारण विभागािील िां्ाटी
िामगाराांच्या िेिनाबाबि

(८)

*

३३७४२ श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.जनादा न चाांदरू िर : सन्माननीय

मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) मब
ुीं ई महानगरपासलकेच्या पजान्य व मलनन:स्सारण प्रवभागातील ६० पैकी
२०

कींत्रा्ी कामगाराींना काम नाकारल्याचा ननषेध करत या

कामगाराींनी

मलनन:स्सारण प्रवभागाच्या गाडया िािर येथील कायाालयासमोर अडप्रवल्याचे
दिनाींक १८ एप्रप्रल, २०१७ रोजी वा त्यासम
ु ारास ननिशानास आले आहे, हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त कामगाराींना सध्या ८ ते ८.५ हजार रुपये वेतन समळत

असन
ू ककमान वेतन लागू झाल्यास १३.५ ते १५ हजार रुपये वेतन समळू
शकेल,

या

महापासलकेकडे

प्रत्येक

थकीत

कामगाराची
असन
ू

थकबाकी

यामध्ये

१७

१

ते

लाख
२०

३४

हजार

वषांपासन
ू

रुपये

कामावर

असलेल्याींचाही समावेश असल्याने सिरहू कींत्रा्ी कामगाराींना योग्य वेतन
समळण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे,
(३) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) बह
ुीं ई महानगरपासलकेच्या पजान्य जलवादहनी
ृ न्मब
प्रवभागातील ५९ कींत्रा्ी कामगाराींपक
ै ी काही कींत्रा्ी कामगाराींनी पजान्य
जलवादहनी

प्रवभागाच्या

काही

गाडया

िािर

येथील

दिनाींक १७/०४/२०१७ रोजी अडप्रवल्या ही वस्तश्ु स्थती आहे .

कायाालयासमोर

(२) व (३) कींत्रा्िाराींकडे काम करणाऱ्या ५९ कामगाराींना माहे जुल,ै २०१५
पव
ू ी रुपये २८८/- प्रनतदिन प्रनत कामगार इतके ककमान वेतन िे ण्यात येत
होते.

होऊन

तथाप्रप, माहे जल
ु ,ै २०१५ मध्ये सिर कामगाराींच्या वेतनात वाढ
रुपये

२९३.८३

प्रनतदिन

प्रनत

कींत्रा्िारामाफात त्याींना िे ण्यात येत होते.

कामगार

इतके

ककमान

वेतन
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फेब्रव
ु ारी,

सिर ५९ कामगाराींपक
ै ी ३५ कामगाराींच्या वैयश्क्तक बँक खात्यामध्ये
२०१५

ते

डडसेंबर,

२०१५

मधील

वेतनातील

फरकाची

रुपये

२,२५,५७०/- इतकी रक्कम कींत्रा्िाराींमाफात जमा करण्यात आली आहे .
उवाररत

२४

कामगाराींपक
ै ी

११

कामगाराींना

कींत्रा्िारामाफात

सध
ु ारीत

वेतनवाढीनस
ु ार वेतन िे ण्यात येत होते व १३ कामगार सींबचीं धत कींत्रा्िाराींकडे
कायारत नसल्यामळ
ु े त्याींना वेतनामधील फरकाची रक्कम िे ण्यात आली नाही.

जानेवारी, २०१६ पासन
ू सिर कामगाराींना रुपये ५४४.६१ प्रनतदिन प्रनत

कामगार इतके ककमान वेतन िे ण्याची मागणी सिर कामगाराींनी सहाय्यक
कामगार आयक्
ु त याींच्याकडे केली आहे .

सिर कामगाराींना कींत्रा्िारामाफात वेतन अिा करण्यात येत.े तथाप्रप,

सिर कामगाराींच्या वेतनाच्या रकमेतील तफावत महानगरपासलकेमाफात िे ण्यात
यावी अशी मागणी कींत्रा्िाराींनी महानगरपासलकेकडे केलेली आहे . सिर
प्रकरणी सहाय्यक कामगार आयक्
ु त, मब
ुीं ई याींच्याकडे सन
ु ावणी सरु
ु आहे .

ककमान वेतन अचधननयमातील तरति
ु ीनस
ु ार सिर कींत्रा्ी कामगाराींना

माहे एप्रप्रल, २०१७ पासन
ू प्रनतदिन रुपये ५५०/- इतके वेतन िे ण्यात येत

असन
ू , ते कामगाराींच्या वैयश्क्तक बँक खात्यात जमा केल्याची खातरजमा
महानगरपासलकेमाफात करण्यात येत आहे .

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

अांधेरी (मुांबई) येथील शाळे ि एिा अल्पियीन मुलीचे
(९)

*

लैंधगि शोषण िेल्याबाबि

३२८३७ श्री.प्रविण दरे िर : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :-

(१) अींधेरी (मब
ुीं ई) येथील एका नामाींककत शाळे मध्ये सशकत असलेल्या
अवघ्या साडेतीन वषााच्या मल
ु ीचे लैंचगक शोषण केल्याप्रकरणी एम.आय.डी.सी.

पोसलसाींनी शाळे च्या प्रवचवस्ताींसह सशक्षक्षकेप्रवरोधात माहे जन
ू , २०१७ मध्ये वा
त्यािरम्यान गन्
ु हा िाखल केला आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात

काय आढळून आले, तद्नस
ु ार िोषी व्यक्तीप्रवरुध्ि कोणती कारवाई केली वा
करण्यात येत आहे ,

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

माहे मे मध्ये गन्
ु हा िाखल आहे .

(२) एम.आय.डी.सी. पोलीस ठाणे येथे गरु क्र २११/१७ कलम ३७६ (२) (आय)

भािीं प्रवससह लैंचगक अपराधापासन
ू बालकाींचे सींरक्षण अचधननयम, २०१२ कलम
४, ६, १० अन्वये गन्ु हा िाखल केला आहे . अचधक तपास सरू
ु आहे .
(३) प्रचन उद्भवत नाही.

(१०)

*

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

पांढरपूर नगरपाललिा हद्दीिील गटारे बांददस्ि िरणेबाबि
३४२८४ श्री.दत्िा्य सािांि, श्री.श्रीिाांि दे शपाांडे : िाराांकिि प्रश्न

क्रमाांि २९७५० ला ददनाांि १५ माचा, २०१७ रोजी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभााि:
सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पींढरपरू नगरपासलका हद्दीतील इसबावी ग् नीं. ११७ व ११८ येथे ग्ारी
व रेनेज बाींधणेबाबत ननप्रविा मींजरू केली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, नगरपासलकेने ननप्रविा मींजूर करून सद्ध
ु ा ते काम अपण
ु ा ठे वले
आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सिर भागातील मैलासमचित पाणी उघड्यावर सोडले जात

असल्यामळ
ं ीयक्
ु े हा पररसर िग
ु ध
ु त झाला असन
ू त्यामळ
ु े स्थाननक नागररक व

लोकप्रनतननधी याींनी मख्
ु याचधकारी, पींढरपरू नगरपासलका याींच्याकडे अजा
प्रवनींत्या केल्या आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून सींबचीं धतावर कोणती
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,

(५) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) इसबावी साबळे नगर ते इसबावी गावापयंत व

गावठाण ते अक्षत बींगलोज या भागात भय
ु ारी ग्ार या स्वननचधतील
कामाची ननप्रविा पींढरपरू नगरपररषिे ने मींजरू केली आहे , हे खरे आहे .
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(२) अींशत: खरे आहे .

 ग् नीं.११७ व ११८ मधील भय
ु ारी ग्ाराचे काम पण
ू ा झाले आहे .

 ग् नीं.११७ व ११८ लगतच्या ग् नींबर मधील भध
ु ारकाींनी कामामध्ये
अडथळा आणलेने सिर काम अपण
ू ा होते.

 याबाबत

श्जल्हाचधकारी

याींच्यावतीने

श्जल्हा

प्रशासन

अचधकारी

व

मख्
ु याचधकारी याींनी सवा सींबचीं धताींची बैठक घेऊन जमीनधारकाींशी चचाा
केली.

 चचेनस
ु ार जमीनमालकाींना आचथाक मोबिला दिला असल्याने ८०० मी्रचे
काम पण
ू ा करण्यात आले असन
ू उवाररत ६०० सम्रचे काम प्रगतीपथावर
आहे .

(३) स्थाननक नागररक, लोकप्रनतननधी याींनी मख्
ु याचधकारी, पींढरपरु नगरपररषि
याींचेकडे तक्रारी केल्या आहेत, हे खरे आहे .

(४) व (५) इसबावी ग् नीं. १२० मध्ये साींडपाणी खड्डयात एकत्र करुन
सक्शन मशीनव्िारे इसबावी मलपे नाला येथील भय
ु ारी ग्ारातील पींपगह
ृ ात

सोडले जात असन
सिर पररसर िग
ं ीयक्
ू
ु ध
ु त होणार नाही, याची िक्षता
पींढरपरू नगरपररषिे माफात घेण्यात येत आहे .

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

ग्रॅंटरोड (मुांबई) येथील ब्राम्हणिाडीिील चाळमालिािर
(११)

*

िारिाई िरणेबाबि

३११५४ श्रीमिी विद्या चव्हाण, श्री.किरण पािसिर, श्री.हे मि
ां टिले,

श्री.धनांजय मड
ुां ,े अॅड.राहुल नािेिर, श्रीमिी हुस्नबानू खललफे : सन्माननीय
मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) ग्रॅं्रोड (मब
ुीं ई) येथील ब्राम्हणवाडीतील रदहवाशाींना त्याींचे घरमालक
िामजी आणण चधरें द्र शहा हे िहशत ननमााण करुन त्याींना घरातन
ु हुसकावन
ु
लावण्यासाठी अनेक गन्
ु हे करतात त्याप्रवरुध्ि अनेकाींनी तक्रारी करुनही
पोसलसाींनी कोणतीही कायिे शीर कारवाई केली नाही याकररता दिनाींक १५
जून, २०१७ रोजी वा त्यासम
ु ारास पोलीस आयक्
ु त, मब
ुीं ई याींना ननवेिन दिले
आहे, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, ननवेिनातील तक्रारीचे स्वरुप काय आहे,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात
काय आढळून आले, तद्नस
ु ार कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) होय.

(२) व (३) सिरहू ननवेिनात ब्राम्हणवाडी भाडेकरु सींघाने चाळमालकाप्रवरुद्ध
तक्रारी केल्या असन
ू ह्या तक्रारी १९८९ ते २०१५ या कालावधीतील आहे त.
सिर तक्रारीच्या स्वरुपानस
ु ार पोसलसाींकडून वेळोवेळी गन्ु हयाींची नोंि करण्यात
आली असन
ू , या प्रकरणी कायिे शीर कारवाई करण्यात आलेली आहे .
ब्राम्हणवाडीत गेल्या िोन वषाात कोणताही वाि ननमााण झालेला नाही .
(४) प्रचन उद्भवत नाही.

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

भांडारा जजल्हयाि मायक्रो फायनान्स िांपनीने नागररिाांची
(१२)

*

फसिणूि िेल्याबाबि
३४०२९ श्री.पररणय फुिे : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :(१) भींडारा श्जल्हयात मायक्रो फायनान्स कींपन्याकडून जास्त व्याज िर

लावन
ू सवासामान्य नागररकाींची फसवणूक होत असल्याचे दिनाींक २ फेब्रव
ु ारी,
२०१७ रोजी वा त्यासम
ु ारास ननिशानास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सिर कींपनीने राज्यातील ग्रामीण भागातील मदहलाींची आचथाक

फसवणक
ू करुन जबरिस्तीने कजााचे हप्ते वसल
ू ी केल्याने कींपनीच्या प्रवरोधात
मदहला

कजामक्
ु ती

उपश्स्थतीत

आींिोलन

मा.मख्
ु यमींत्री

ससमतीने

महोियाींना

माहे

स्थाननक

लोकप्रनतननधी

जानेवारी,

२०१७

मध्ये

त्यािरम्यान कींपनी प्रवरोधात ननवेिन दिले आहे , हे ही खरे आहे काय,

याींचे

वा

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सिर कींपनीच्या
सींचालकाींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१), (२) व (३) मदहला कजामक्
ु ती आींिोलन ससमतीने
दिनाींक १७/०१/२०१७ रोजी ननवेिन शासनास सािर केले आहे . भींडारा
श्जल्ह्यामधील मायक्रोफायनान्स कींपन्याींसि
ीं भाात

४ तक्रारी अजा प्राप्त

झालेले आहे त. सिरहू तक्रार अजाामधील वेळेत कजा परतफेड न झाल्याने
कींपनीचे अचधकारी धमकी िे ऊन अपमान करत असल्याच्या आशयाच्या

तक्रारी आहे त. याप्रकरणी जबाब नोंिप्रवण्यात आले असन
जबाबामध्ये
ू
कींपनीकडून कोणत्याही प्रकारची फसवणूक झाली नसल्याचे नमि
ू केले आहे .
तथाप्रप, ज्या प्रकरणी जबाबामध्ये कींपनीचे एजीं् हे कजा परतफेडीकरीता

तगािा लावत असल्याचे साींचगतले आहे अशा प्रकरणी मायक्रोफायनान्स
कींपनीच्या सींबचीं धत एजीं् प्रवरुध्ि फौजिारी प्रकक्रया सींदहता कलम १४९ प्रमाणे
नो्ीस बजावण्यात आली आहे .

गह
ृ प्रवभाग, शासन ननणाय क्रमाींक लवेस-ु १२१६/प्र.क्र.४/सशकाना/पोल-१३,

दिनाींक १२/०४/२०१७ अन्वये राज्यातील मायक्रोफायनान्स कींपन्याींनी मदहला
व

परू
ु षाींना

प्रवनातारण

दिलेल्या

कजा

प्रकरणाींची

चौकशी

करण्यासाठी

प्रवभागीय आयक्
ु त, नागपरू याींच्या अध्यक्षतेखाली प्रशासकीय ससमती स्थाप्रपत
करण्यात आली असन
ू सिर ससमतीमाफात चौकशीची कायावाही करण्यात येत
आहे . तसेच सिर प्रकरणी राज्यातील काही लघु प्रवत्तीय सींस्था लोकाींना

दिलेले कजा वसल
ु ी करताना लोकाींना धाकिप्शा करणे, धमक्या िे णे, दिलेले
कजा जबरिस्ती वसल
करणे (Coercive methods) असे प्रकार करत
ु
असतील तर अशा लघु प्रवत्तीय सींस्थाप्रवरूद्ध कायिे शीर कारवाई करणेबाबत

सवा प्रवभागीय आयक्
ु त आणण पोलीस महासींचालक, महाराषट्र राज्य, मब
ुीं ई
याींना शासनाचे दिनाींक १३ एप्रप्रल, २०१७ चे पत्रान्वये कळप्रवण्यात आले आहे .
(४) प्रचन उद्भवत नाही.

-----------------
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(१३)

*

िाांददिली (पजश्चम), मुांबई येथील मांडईच्या दरु िस्थेबाबि
३१५१२ श्री.विजय ऊफा भाई धगरिर : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

काींदिवली

(पश्चचम),

मब
ुीं ई

येथील

महावीर

नगर

येथे

महानगरपासलकेमाफात उभारण्यात आलेल्या मींडईची िरु वस्था झाली असल्याचे
ननिशानास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सिर मींडईच्या सींरक्षण सभींतीवरील लोखींडी जाळया व इतर

अल्यसु मननयमचे सादहत्य चोरीला गेले असन
ू त्यादठकाणी पररसरातील इतर
सोसाय्याींना िे खील या चोरटयाींचा खूप त्रास सहन करावा लागत असल्याचे
ननिशानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, रात्रीच्या वेळेस सिर मींडईमध्ये काही यव
ु क अींधारामध्ये िारू
प्रपण्याचे कृत्य करत असन
ू रात्री उसशरापयंत थाींबन
ू काही असामाश्जक कृत्य
करीत असल्याचे ननिशानास आले असन
यादठकाणी कपोल प्रवद्याननधी
ू

शाळे शज
े ारी काही ननवााससत लोक झोपड्या बाींधून उघड्यावर राहत असन
ू

सिर लोक त्याच दठकाणी जेवण, शौचालयाची कामे करीत असल्यामळ
ु े

तेथील नागररकाींच्या आरोग्याला धोका ननमााण झाल्याचे ननिशानास आले
आहे, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, अशा प्रकारे महानगरपासलकेमाफात बाींधण्यात आलेल्या मींडईचा

िरु
ु पयोग होत असन
ू शासन महानगरपासलकेला यादठकाणी होत असलेले कृत्य
थाींबप्रवण्याकररता ननिे श िे णार आहे काय,

(५) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) व (२) महावीर नगर, काींदिवली (पश्चचम) येथील

मींडई वापरात नसल्यामळ
ु े सिर दठकाणी अज्ञात समाजकीं्काींमाफात चोरी व
तोडफोड इ. मळ
ु े मींडईची िरु वस्था झाली आहे ही वस्तश्ु स्थती आहे .

(३), (४) व (५) सिर मींडईत २५ प्रकल्पबाचधत व्यक्तीींनी त्याींना िे ण्यात
आलेल्या गाळयाचा ताबा न घेतल्यामळ
ु े मींडईचा वापर होत नाही. त्यामळ
ु े
सिर मींडईची िरु वस्था झाली आहे .
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सिर प्रकल्पबाचधत व्यक्तीींचे वा्पपत्र रद्द करण्यात आले असन
ू , तानसा

प्रकल्पबाचधत व्यक्तीींना दिनाींक २४/०३/२०१७ वा्पपत्र िे ण्यात आले आहे .

सद्य:श्स्थतीत सिर मींडई ररकामी असन
ू , महानगरपासलकेमाफात

पढ
ु ीलप्रमाणे कायावाही करण्यात येत आहे :

सिर दठकाणी चोरी, िारु प्रपऊन िषु कृत्य करणे याकररता अज्ञाताींप्रवरोधात
स्थाननक

पोलीस

स््े शनला

दिनाींक

१३/०५/२०१६,

१४/०६/२०१७ रोजी तक्रारी करण्यात आल्या आहे त.


३१/०५/२०१७

व

सिर दठकाणी पण
ू ा वेळ सरु क्षा रक्षकासाठी ननप्रविा मागप्रवण्याची कायावाही
सरु
ु आहे .



त्यािरम्यान प्रवभागस्तरावर महानगरपासलकेच्या सरु क्षा रक्षकाची ननयक्
ु ती
करण्यात येत आहे .



सिर

मींडईच्या

जवळील

कपोल

प्रवद्याननधी

सिर

मींडईच्या

दठकाणी

काींदिवली

शाळे शज
े ारील

दिनाींक ०३/०६/२०१७ रोजी ननषकाससत करण्यात आल्या आहे त.


अचधकारी,

बी् अींमलिार,

पोलीस

ठाणे

झोपडया

याींचेमाफात

बी्

बी् माशाल, िबनतारी सींिेश वाहने व

दिवसपाळी/रात्रपाळी कताव्य ननरीक्षक याींची सतत गस्त ठे वण्यात आली

असन
ू , सिर दठकाणी कोणीही असामाश्जक कृत्य करीत असल्याचे
पोसलसाींना आढळून आले नाही.

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

मुांबई ि ठाण्याला जोडणाऱ्या मेरो-४ प्रिल्पाच्या बाांधिामाबाबि
(१४)

*

३३४९९ अॅड.अतनल परब : िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि २७६८३ ला ददनाांि

२९ माचा, २०१७ रोजी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभााि: सन्माननीय मख्
ु यमां्ी
पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) वडाळा – घा्कोपर – मल
ु ड
ुीं - तीन हात नाका - कासारवडवली या मब
ुीं ई
व ठाण्याला जोडणाऱ्या मेट्रोमागा-४ च्या बाींधकामास ठाण्यामध्ये सरु
ु वात
झाली नाही, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या कामास केंव्हा सरु
ु वात होऊन ते ककती कालावधीत पण
ू ा
करण्यात येणार आहे,

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

(२) व (३) सिर प्रकल्पाच्या कामास माहे सप््ें बर, २०१७ मध्ये सरु
ु वात
होणार असन
ु सिर काम माहे डडसेंबर, २०२१ मध्ये मब
ुीं ई महानगर प्रिे श
प्रवकास प्राचधकरणामाफात पण
ू ा करण्याचे ननयोश्जत आहे .
-----------------

िल्याण-डोंबबिली महानगरपाललिेि नव्याने समाविष्ट्ट गािाांची
पाणीपरु िठा समस्या सोडविण्याबाबि
(१५)

*

३२५७७ श्री.अमररशभाई पटे ल, श्री.सांजय दत्ि : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) कल्याण-डोंिबवली महानगरपासलकेत नव्याने समाप्रवष् करण्यात आलेल्या

२७ गावाींमध्ये पाणीपरु वठा समस्या तीव्र बनली असन
याबाबत येथील
ू

नागररकाींनी अनेकिा तक्रारी, पत्रव्यवहार करुनही महानगरपासलका प्रशासन
िल
ा करीत आहे , हे खरे आहे काय,
ु क्ष

(२) असल्यास, यामळ
ु े सींतापलेल्या नागररकाींनी महानगरपासलका मख्
ु यालयावर
माहे माचा, २०१७ मध्ये वा त्यािरम्यान हीं डा मोचाा काढला होता, हे ही खरे
आहे काय,

(३) असल्यास, सिरील २७ गावाींची पाणीपरु वठा समस्या कायमची ननकाली
काढण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) कल्याण-डोंिबवली महानगरपासलकेत समाप्रवष् २७
गावाींच्या नागररकरणामळ
ु े झपाटयाने वाढणाऱ्या लोकसींख्येस पाणीपरु वठा

अपरु ा पडत आहे , ही वस्तश्ु स्थती आहे . तथाप्रप, नागररकाींच्या तक्रारीवर
महानगरपासलका प्रशासनामाफात वेळोवेळी कायावाही करण्यात येत.े
(२) हे खरे आहे .

कल्याण-डोंिबवली महानगरपासलका क्षेत्रात नव्याने समाप्रवष् झालेल्या

२७ गावाींच्या काही भागातील नागररकाींनी अपरु ा पाणीपरु वठा होत असल्याने,
माहे माचा, २०१७ रोजी हीं डा मोचाा काढला होता.
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(३) मा.मींत्री, जलसींपिा याींच्या अध्यक्षतेखाली दिनाींक २ मे, २०१७ रोजी
झालेल्या बैठकीत माहे जुल,ै २०१७ पयंत उक्त २७ गावाींकरीता अनतररक्त २५
ि.ल.सल. पाणीपरु वठा िे ण्याबाबत पा्बींधारे प्रवभागास ननिे श िे ण्यात आले.
त्यानस
ु ार पाणीपरु वठा करण्यात आला आहे .

केंद्र व राज्य शासनाच्या अमत
ृ असभयानाींतगात कल्याण-डोंिबवली

महानगरपासलकेमध्ये समाप्रवष् झालेल्या २७ गावाींकरीता पाणीपरु वठा योजना
सन २०१७-१८ या प्रवत्तीय वषाामध्ये हाती घेण्यात आली असन
ू ती मींजूरीच्या
कायावाहीत आहे .

(४) प्रचन उद्भवत नाही.

(१६)

*

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

नालशि शहरािील िाहिि
ु आराखडयाबाबि
३१७९१ डॉ.अपि
ू ा दहरे : िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि २७९८३ ला ददनाांि

१५ माचा, २०१७ रोजी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभााि: सन्माननीय मख्
ु यमां्ी
पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) नासशक शहर वाहतक
प्रवषयक सवंकष अभ्यास करून मेट्रोसींिभाातील
ु
प्रस्ताव सािर करणेबाबत शासनाने नासशक महानगरपासलकेस दिलेल्या

ननिे शानस
आराखडा तयार करण्यासाठी
ु ार महानगरपासलकेने शहर वाहतक
ु

मेससा अबान मास्क ट्रान्झी् कींपनी सल. या सल्लागाराची नेमणुक केली आहे,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, महानगरपासलकास्तरावरील वाहतक
ु आराखडा तयार करण्याचे
सरु
ु असलेले काम पण
ु ा झाले आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त आराखड्याचे सवासाधारण स्वरुप काय आहे व सिरील
वाहतक
ु आराखडा महानगरपासलकेने मींजूरी व पढ
ु ील ननणायास्तव शासनास
सािर केला आहे काय,

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

(२), (३) व (४) नासशक महानगरपासलकास्तरावर वाहतक
आराखडा तयार
ु
करण्याचे सरु
ु असलेले काम अींनतम ्प्प्यात आहे .
-----------------
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मौजे िाांददिली (िा.बोररिली) मुांबई येथील
(१७)

*

झोपडपट्टीिालसयाांच्या पुनिासनाबाबि

३३४५३

श्री.हररलसांग

राठोड,

अॅड.अतनल

परब :

सन्माननीय

गह
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :ृ तनमााण मां्ी पढ
(१)

मौजे

काींदिवली

(ता.बोररवली)

मब
ुीं ई

उपनगर

(पश्चचम)

येथील

नगरभम
ू ापन क्र.१२८ अ/३६६-अ-३ या रे व फािर जोसेफ व पी.परे श व इतर

याींच्या मालकी असलेल्या जसमनीवर ५० पात्र झोपडीधारकाींना मे.कॉनवन
ू

एजन्सीचे मख
ु त्यार व प्रवकासक याींच्यातफे माहे माचा, २०१० मध्ये वा
त्यािरम्यान झोपडीधारकाींना पत्रके िे ऊन झोपडपट्टी योजना राबप्रवण्यासाठी
जागा ताब्यात घेण्यात आली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सिरहू झोपडीधारकाींच्या पन
ु वासनासाठी मे.कॉनवन
ू एजन्सीचे
मख
ु त्यार व प्रवकासक याींच्यातफे शासनाला प्रस्ताव सािर करुन त्यास
ननयमानस
ु ार मींजूरी दिली आहे, हे ही खरे आहे काय
(३) असल्यास, त्याबाबतची सद्यःश्स्थती काय आहे,
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. प्रिाश महे िा : (१), (२) व (३) उपश्जल्हाचधकारी (अनत/ननषका) व सक्षम

प्राचधकारी, बोररवली याींच्या कायाालयीन असभलेखानस
ु ार मौजे काींदिवली येथील
न.भ.ू क्र.१२८ अ/६६(पै), १२८/अ/६६/१ ते १२, १२८/७०(पै), १२८अ/७२(पै), ७ अ

(पै), ७ब (पै), ७ क(पै) एकूण ६००० चौ.मी. क्षेत्र गसलच्छ वस्ती म्हणून
दिनाींक १८/३/१९९८ व ४/३/१९९९ रोजी घोप्रषत झाल्याचे दिसते. तसेच सिर
जागेवर कोणतीही झोपडपट्टी पन
ु वासन योजना िाखल अथवा मींजरू करण्यात
आली नसल्याचा झोपडपट्टी पन
ु वासन प्राचधकरणाचा अहवाल आहे .
(४) प्रचन उद्भवत नाही.

-----------------
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ठाणे महानगरपाललिेने िाळया यादीि समाविष्ट्ट असलेल्या
(१८)

*

िांपनीस िां्ाट ददल्याबाबि
३०९८४ अॅड.तनरां जन डािखरे : िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि २७७४१ ला

ददनाांि १५ माचा, २०१७ रोजी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभााि: सन्माननीय
मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) ठाणे महानगरपासलकेमाफात आर ॲण्ड बी सन्स इन्रास्ट्रक्चर या

कींत्रा्िार कींपनीस शहरातील माश्जवाडा जींक्शन, पोखरण रोड क्र.२, वसींत
प्रवहार, कोपरी प्रभाग इत्यािी ५ दठकाणच्या कामाचे कींत्रा् िे ण्यात आले
तसेच सिर कामाींकररता प्रससध्ि केलेल्या ननप्रविाींमध्ये काळया यािीत
समाप्रवष् असलेल्या कींत्रा्िार कींपनीला ननप्रविा प्रकक्रयेमध्ये सहभागी होता
येणार नाही अशी अ् घालण्यात आली होती, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, आर ॲण्ड बी सन्स इन्रास्ट्रक्चर या कींपनीस मब
ुीं ई व ठाणे
महानगरपासलकेने काळया यािीत ्ाकले असताना ठाणे महानगरपासलकेने
काळया यािीतील या कींत्रा्िार कींपनीस सिर कामाींचे कींत्रा् िे ण्यात आल्याचे
दिनाींक २८ डडसेंबर, २०१६ रोजी वा त्यासम
ु ारास ननिशानास आले आहे , हे ही
खरे आहे काय,
(३)

असल्यास,

या

प्रकरणी

सखोल

चौकशी

करण्याच्या

सच
ू ना

महानगरपासलका आयक्
ु ताना िे ण्यात आल्या होत्या, हे ही खरे आहे काय,

ठाणे

(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले व तद्नस
ु ार िोषी अचधकाऱ्याींप्रवरुध्ि कोणती कारवाई केली
वा करण्यात येत आहे,

(५) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) व (२) ठाणे महानगरपासलका क्षेत्रातील ५ दठकाणाची

कामे आर ॲण्ड बी सन्स इन्रास्ट्रक्चर या कींत्रा्िार कींपनीस नव्हे तर, आर
ॲण्ड बी इन्राप्रोजेक्् प्रा.सल.या कींपनीस िे ण्यात आल्याचे ठाणे महानगरपासलकेने
कळप्रवले आहे .
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सिर कामाींकरीता प्रससध्ि केलेल्या ननप्रविाींमध्ये काळया यािीत

समाप्रवष् असलेल्या कींत्रा्िार कींपनीला ननप्रविा प्रकक्रयेमध्ये सहभागी होता

येणार नाही अशी अ् घालण्यात आली नसल्याचे ठाणे महानगरपासलकेने
कळप्रवले आहे .

(३) व (४) सिर प्रकरणी उक्त कींत्रा्िारास ठाणे महानगरपासलकेच्या क्षेत्रात

कामाींचे कींत्रा् का िे ण्यात आले तसेच इतर महानगरपासलकाींनी deregister
केलेल्या कींत्रा्िार कींपन्याींना ठाणे महानगरपासलका क्षेत्रात काम न िे ण्याची

अ् का अींतभत
ूा करण्यात आली नाही याबाबत सखोल चौकशी करण्याच्या

सच
ू ना आयक्
ु त, ठाणे महानगरपासलका याींना यापव
ू ीच दिनाींक १४/०३/२०१७
रोजीच्या पत्रान्वये िे ण्यात आल्या आहे त.

सिर चौकशी अींनतम होईपयंत सिर ठे केिार कींपनीला पढ
ु ील कामाींचे

कायाािेश िे ण्यात येणार नाहीत असे आयक्
ु त, ठाणे महानगरपासलका याींनी
कळप्रवले आहे .

(५) प्रचन उद्भवत नाही.
-----------------

औरां गाबाद रे ल्िे स्टे शन रोडिरील महानगरपाललिेची इमारि खाजगी
व्यािसातयिास डायग्नोजस्टि सेंटर उभारण्यासाठी ददल्याबाबि
(१९)

*

३४३४० श्री.सभ
ु ाष झाांबड : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा

खल
ु ासा करतील काय :(१)

औरीं गाबाि

रे ल्वे

स््े शन

रोडवर

महानगरपासलकेने

एका

खाजगी

व्यावसानयकास माफक िरात डायग्नोश्स््क सें्र उभारण्यासाठी पाच वषाापव
ू ी
भाडे तत्वावर इमारत दिली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या इमारतीला अत्यींत कमी भाडे लावण्यात आल्याचे मत

तत्कालीन आयक्
रे डीरे कनर नस
ु ताींनी नोंिवन
ू
ु ार सिर व्यावसानयकाकडून
मागील पाच वषााचे सम
ु ारे रुपये १६ को्ी वसल
ू करण्याचे आिे श दिले आहे त,
हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने कोणती कायावाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) औरीं गाबाि महानगरपासलकेच्या प्रवशाल माके्,
रे ल्वे स््े शन, औरीं गाबाि येथील जागा BOT तत्वावर मे.जीवनबाई तापडीया

चॅ री्े बल ट्रस्् याींना सात वषााच्या कालावधीकरीता डायग्नोश्स््क सें्र
चालप्रवण्यासाठी

महानगरपासलकेच्या

स्थायी

ससमतीच्या

मान्यतेने

प्रवहीत अ्ी व शतीनस
ु ार भाडे तत्वावर िे ण्यात आलेली होती.

तसेच

(२) व (३) हे खरे नाही.

असे कोणतेही आिे श तत्कालीन आयक्
ु त, औरीं गाबाि महानगरपासलका

याींनी दिलेले नाहीत.

या प्रकरणी करारनामा सींपषु ्ात आल्याने करारनामा नत
ु नीकरण

करण्याचा प्रस्ताव महानगरपासलकेच्या सवासाधारण सभेच्या पढ
ु े ठे वण्यात येत

असन
ू , या प्रस्तावात रे डीरे कनर िराने सींबचीं धताकडून भाडे व १२% रॉयल््ी
भरून

घेण्याबाबत

प्रस्ताप्रवत

महानगरपासलकेने कळप्रवलेले आहे .
(४) प्रचन उद्भवत नाही.

(२०)

*

करण्यात

आलेले

असल्याचे

औरीं गाबाि

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

पुणे जजल्ह्यािील पोलीस िसाहिीांची दरु िस्था झाल्याबाबि
३२३५९ श्री.अतनल भोसले : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :-

(१) सशवाजीनगर, भवानी पेठ, खडक, औींधमधील बॉडीगे् (श्ज.पण
ु े) येथील
पोलीस वसाहतीींना १०० वषे पण
ू ा होऊन या वसाहतीींची िरु वस्था झाल्याचे व
येथील पोसलसाींच्या घराच्या मागणीची प्रनतक्षा यािी हजाराच्यावर गेल्याने

पोसलसाींना घरे समळत नसल्याची बाब माहे मे, २०१७ मध्ये वा त्यािरम्यान
ननिशानास आली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात
काय आढळून आले व तद्नस
ु ार श्जल्ह्यातील पोलीस वसाहतीींची तातडीने

िरु
ु स्ती करण्याबाबत व पोसलसाींना घरे उपलब्ध करुन िे ण्याबाबत कोणती
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे,

(३) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) सशवाजीनगर पोलीस वसाहतीमधील बैठ्या
चाळीतील

ननवासस्थाने

१००

वषाावरील

झाली

असल्याने

राहण्यालायक

नसल्याने सिरची बैठी चाळ ररक्त करुन घेण्यात येत आहे . उवारीत भवानी

पेठ, खडक, औींधमधील बॉडीगे् वसाहतीमधील ननवासस्थाने राहण्यायोग्य

असन
ू सिर दठकाणी पोलीस कमाचारी राहत आहे त. तसेच माहे मे, २०१७
अखेर एकूण १६७६ पोलीस कमाचारी ननवासस्थानासाठी प्रनतक्षेत आहे त.

(२) शासन ज्ञापन क्र. िरु
ु स्ती०११७/प्र.क्र.८५/पोल-७, दिनाींक ०१ जल
ु ,ै २०१७

अन्वये पण
ु े पोलीस आयक्
ु त याींच्या अचधकार क्षेत्रातील ननवासी व कायाालयीन
इमारती याींची िरु
ु स्ती करण्यास रुपये ६,२०,५१,८७६/- इतक्या खचााच्या

अींिाजास प्रशासकीय मान्यता िे ण्यात आली आहे . पोलीस गह
ृ ननमााण व
कल्याण महामींडळामाफात औींध बॉडीगे्, भवानी पेठ, येथील ननवासस्थानाींचा
प्रस्ताव ननयोजन स्तरावर असन
प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार याींची
ू
नेमणूक करण्यात आली आहे .
(३) प्रचन उद्भवत नाही.

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

बीड नगरपररषदे च्या लेखा विभागाि गैरव्यिहार झाल्याबाबि
(२१)

*

३३२२४ श्री.विनायिराि मेटे : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :(१) बीड नगरपररषिे च्या लेखा प्रवभागात कोटयवधी रूपयाींचा गैरव्यवहार होत

असल्याबाबतची लेखी तक्रार श्जल्हाचधकारी, बीड याींचेकडे माहे जून, २०१७
मध्ये वा त्यािरम्यान केली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, श्जल्हाचधकारी, बीड याींनी या प्रकरणाची िखल घेतली आहे
काय, तद्नस
ु ार कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,
(३) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) या आशयाचे ननवेिन श्जल्हाचधकारी, बीड याींचेकडे
प्राप्त झाले आहे .
(२)

उक्त

ननवेिनाच्या

अनष
ीं ाने
ु ग

श्जल्हाचधकारी,

बीड

याींना

चौकशी

करण्याच्या सच
ू ना शासनपत्र दिनाींक २ ऑगस््, २०१७ अन्वये दिल्या आहे त.
(३) प्रचन उद्भवत नाही.

-----------------
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िोथळीचा (िा.मुक्िाईनगर, जज.जळगाि) येथील राष्ट्रीय बालशौया
पुरस्िार प्राप्ि बालि बेपत्िा झाल्याबाबि

(२२)

*

श्री.हे मि
ां

३१४९७ श्री.धनांजय मड
ुां ,े श्री.जयिांिराि जाधि, श्री.सतु नल िटिरे ,
टिले,

श्री.अमरलसांह

पांडडि,

श्री.सतिश

चव्हाण,

अॅड.तनरां जन

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

कोथळीचा

(ता.मक्
ु ताईनगर,

श्ज.जळगाव)

येथील

राषट्रीय

बालशौया

सींशय

त्याच्या

परु स्कार प्राप्त ननलेश रे वाराम सभल हा १२ वषीय बालक माहे मे, २०१७
मध्ये वा त्यािरम्यान बेपत्ता झाला आहे, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

सिर

बालकाचे

अपहरण

झाल्याचा

नातेवाईकाींकडून व्यक्त होत आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, िोन मदहने उल्ूनही सिर बालकाचा अद्याप शोध लागलेला
नाही, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, राषट्रीय बालशौया परु स्कार प्राप्त बालकाच्या तपासासाठी
शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?

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

(३) व (४) सिर प्रकरणी मक्
ु ताईनगर पोलीस स््े शन, भाग-५ येथे ग.ु र.नीं.

८६/२०१७ भा.िीं .प्रव. कलम ३६३ नस
ु ार अपहरणाचा गन्
ु हा िाखल करण्यात
आला आहे .

सिर बालकाचा शोध घेणेकामी ६ तपास पथके नेमली असन
ू ,

महाराषट्रातील

सींभाव्य

शहर

व

दठकाणी

तसेच,

तपासाकररता पाठवन
ू शोधकाया करण्यात आले आहे .

मध्यप्रिे श

राज्यात

लोहमागा पोसलसाींना याबाबत मादहती िे वन
ू जळगाव भस
ु ावळ रे ल्वे

स्थानकातील सी.सी.द्.व्ही. फु्े ज माध्यमातन
ू मादहती सींकलीत करण्याचा
प्रयत्न करण्यात आला आहे.

स्थाननक वत्ृ तपत्रात प्रससध्िी करुन शोधकाम केले आहे . ट्रॅ क ि

समसीींग चाईल्ड या वेबसाई्वर हरप्रवलेल्या बालकाींची मादहती अपलोड
करण्यात आली आहे .

25
सशवाय आकाशवाणी केंद्र व िरु िशान केंद्र, जळगाव याींना सिर

बालकाबाबतची मादहती प्रसारीत करण्यासींिभाात प्रवनींती करण्यात आली आहे .

सिर गन्
ु ह्याचा तपास पोलीस अचधक्षक, जळगाव याींच्या िे खरे खीखाली सरु
ु
आहे .

(५) प्रवलींब झालेला नाही.

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

सांघषा नगर-चाांददिली, अांधेरी (मुांबई) येथे शापुरजी पालनजी िांपनीने
(२३)

*

जलमनीमध्ये सुरुांग लािल्याबाबि

३४००७ प्रा.जोगेन्द्र ििाडे : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :(१) सींघषानगर-चाींदिवली, अींधेरी (मब
ुीं ई) येथे शापरु जी पालनजी कींपनीने भर

पावसाळयात जसमनीमध्ये सरु
ु ीं ग लावन
ू जवळपास ८० ते १०० फू् खोल
खोिकाम केल्याने जमीन खचून रस्त्यात मोठा खड्डा पडल्याचे माहे जून,
२०१७ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिशानास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त कींपनीच्या बेजबाबिारपणामळ
ु े सींघषानगर पन
ु वासन

प्रकल्पाच्या एसआरएच्या इमारतीींना धोका ननमााण झाला असन
ू माळीणची
पन
ु रावत्ृ ती होण्याची शक्यता ननमााण झाली आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त कींपनीच्या व्यवस्थापनाप्रवरुध्ि शासनाने कोणती कारवाई
केली वा करण्यात येत आहे,

(४) असल्यास, उक्त दठकाणी सरु
ु असलेले काम त्वरीत बींि करुन या
प्रवकासकाला काळया यािीत ्ाकण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली
वा करण्यात येत आहे,

(५) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) सींघषा नगर-चाींदिवली, कुलाा (पश्चचम) शापरु जी
पालनजी कींपनीने ३३ फु् खोल खोिकाम केले होते व पजान्य जलवादहनी
फु्ून पावसाच्या पाण्याच्या मोठया प्रवाहामळ
ु े सिर रस्ता दिनाींक २६ जन
ू ,
२०१७ रोजी खचला होता ही वस्तश्ु स्थती आहे .
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(२) सिर रस्त्याच्या बाजक
ू डील एस.आर.ए. इमारत क्र. ९ ला धोका

नसल्याचे आय.आय.्ी, मब
ुीं ई याींनी दिनाींक ०७/०७/२०१७ रोजीच्या पत्रान्वये
महानगरपासलकेस कळप्रवले आहे .
(३)

व

(४)

सिर

कींपनीच्या

व्यवस्थापनाप्रवरुध्ि

पढ
ु ीलप्रमाणे कायावाही करण्यात आली आहे :

महानगरपासलकेमाफात

सिर कींपनीच्या प्रवकासकास दिनाींक २७/०६/२०१७ रोजी कारणे िाखवा
नो्ीस बजावण्यात आली आहे .



प्रवकासकास खड्डा पडलेल्या दठकाणी व्यवश्स्थत भरणी करुन रस्ता
पव
ा त करण्याचे आिे श दिनाींक २७/०६/२०१७ रोजी िे ण्यात आले आहे त.
ू व



सरु क्षक्षततेच्यादृष्ीने २४ तास िक्षता घेण्यासाठी मनषु यबळ व ताींित्रक
उपाययोजना करण्याबाबत प्रवकासकास कळप्रवण्यात आले आहे .



मब
ुीं ई महानगरपासलका अचधननयम १८८८ च्या कलम ३५४-अ अन्वये
इमारतीचे

काम

थाींबप्रवण्याबाबत

बजावण्यात आली आहे .

दिनाींक

२७/०६/२०१७

रोजी

नो्ीस

खचलेला रस्ता सश्ु स्थतीत व वाहतक
ु ीसाठी खुला करण्यास योग्य

असल्याचे आय.आय.्ी., मब
ुीं ई याींनी दिनाींक ०७/०७/२०१७ रोजीच्या पत्रान्वये
कळप्रवले असन
ू , सिर रस्ता वाहतक
ु ीस खल
ु ा करण्यात आला आहे .
(५) प्रचन उद्भवत नाही.

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

(२४)

*

मुांबई शहरािील महानगरपाललिेच्या मोिळया जागाांबाबि
३१०९६ श्री.सांजय दत्ि, श्री.शरद रणवपसे, श्री.रामहरी रुपनिर :

सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) मब
ुीं ई शहरातील महानगरपासलकेची मोकळी मैिाने, उद्याने इत्यािीकररता
ननश्चचत धोरण लागू करण्याचे काम अींनतम ्प्प्यात आले असतानाही
अद्याप ६० सींस्थाींनी उद्याने, मैिाने हस्ताींतररत केली नसल्याचे माहे एप्रप्रल,
२०१७ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिशानास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, यापैकी सवााचधक ३४ मोकळया जागा पश्चचम उपनगरातील
आहे त, हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, िदहसर ते काींदिवली या भागातील सवााचधक २० मोकळया जागा
अद्याप महानगरपासलकेच्या ताब्यात आलेल्या नाहीत, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून ही सवा मैिाने व

उद्याने सींस्थाींकडून ताब्यात घेण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात
येत आहे,

(५) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) बह
ुीं ई महानगरपासलकेने ित्तक तत्वावर
ृ न्मब

दिलेल्या २१६ भख
ै ी १७४ भख
ू ींडाींपक
ू ींड महानगरपासलकेने ताब्यात घेतले असन
ू
उवाररत ४२ भख
ू ींड ताब्यात घेण्याची कायावाही सरु
ु आहे.

(२) व (३) महानगरपासलकेने ताब्यात घ्यावयाच्या उवाररत ४२ भख
ै ी
ू ींडाींपक
३१ भख
ू ींड पश्चचम उपनगरातील असन
ू िदहसर ते काींदिवली या भागातील
१२ भख
ू ींड महानगरपासलकेने ताब्यात घेणे बाकी आहे .

(४) व (५) भख
ू ींड ्प्प्या्प्प्याने ताब्यात घेण्याची कायावाही महानगरपासलकेमाफात
सरु
ु आहे .

(२५)

*

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

मै्य
े ग्रुप ऑफ िांपनीने िेलेल्या फसिणुिीबाबि
३३८३६ श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ााणी : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) मैत्रय
े ग्रप
ु ऑफ कींपनीने प्रवप्रवध प्रलोभने िाखवन
ू नागररकाींकडून पैसे
घेऊन त्याींची फसवणुक करणे तसेच परताव्याबाबत ्ाळा्ाळ करणे व इतर
गैरप्रकारावरून
त्यािरम्यान

परभणी

येथील

श्जल्हाचधकारी,

नागररकाींनी

परभणी

सन

याींचक
े डे

२०१६-१७

चौकशी

मध्ये

करून

िे ण्याबाबतची मागणी लेखी ननवेिनाव्िारे केली आहे , हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

सींबचीं धत कींपनीच्या

व्यवहाराची व

वा

न्याय

कारभाराची चौकशी

करण्यात आली आहे काय तसेच कींपनीप्रवरूध्ि कोणती कायावाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(३) असल्यास, सींबचीं धत नागररकाींच्या परताव्याबाबत शासनस्तरावरून कोणती
कायावाही केली वा ककती मि
ु तीत सींबचीं धताींना परतावा परत करण्यात येणार आहे ,
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?

28
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) होय, हे खरे आहे .

(२) व (३) परभणी श्जल्ह्यात मैत्रय
े कींपनीप्रवरुद्ध १ गन्
ु हा िाखल झाला आहे .
इतर

दिनाींक १३/०७/२०१६ रोजी सिर गन्
ु ह्यातील कफयाािी याींनी त्याींची व

१३३

लोकाींची

१७,२६,३४०/-

रुपयाींची

मैत्रय
े

कींपनीने

फसवणक
ु

केल्याबाबत कफयााि दिली आहे, त्यानस
ु ार नानलपेठ पोलीस स््े शन, परभणी

येथे ग.ु र.नीं. ३२२/२०१६ भा.िीं .प्रव. कलम ४२०, ४०६, ४६५, ४६८, ४७१, ३४,
सह एम.पी.आय.डी. कायिा १९९९ चे कलम ३, ४ व ि प्राईज चचटस ॲन्ड

मनी सक्यल
ुा ेशन (बॅननींग) श्स्कम, १९७८ चे कलम ३, ४, ५, ६ अन्वये १०
आरोपीींप्रवरुद्ध गन्
ु हा िाखल करण्यात आला आहे .
सिर

मा.न्यायालयात

गन्
ु ह्यात

िोषारोपपत्र

१

आरोपीस

िाखल

अ्क

करण्यात

आले

करून

आहे .

त्याच्याप्रवरुद्ध
तसेच

इतर

आरोपीींप्रवरूद्ध सी.आर.पी.सी. कलम २९९ प्रमाणे मा.न्यायालयात िोषारोपपत्र
िाखल केले असन
ू , फरार आरोपीींचा शोध घेण्यात येत आहे .
(४) प्रवलींब झालेला नाही.

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

चािण (जज.पण
ु े) नगरपररषद हद्दीि एक्झाबबाया या वििासिाने
परिानगीपेक्षा अतिररक्ि मजल्याांचे बाांधिाम िेल्याबाबि

(२६)

*

३१७७८ श्री.रविांद्र फाटि : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा

खल
ु ासा करतील काय :(१) चाकण (श्ज.पण
ु े)
असलेल्या

एक्झािबाया

नगरपररषि
या

हद्दीतील

प्रवकासकाने

२१४६ घराींचा गह
ृ प्रकल्प

पी.एम.आर.डी.ए.

ने

दिलेल्या

परवानगीपेक्षा अनतररक्त मजल्याींचे बाींधकाम केल्याचे माहे मे, २०१७ मध्ये
वा त्यािरम्यान ननिशानास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सिर गह
ृ प्रकल्पात २१४६ कु्ुींबाींची फसवणूक होण्याचा धोका
ननमााण झाल्याने सिर प्रवकासकावर शासनाने कोणती कारवाई केली वा
करण्यात येत आहे .

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

चाकण नगरपररषिे च्या हद्दीत असलेल्या एक्झािबाया या प्रवकासकाच्या

गह
ु ीचे
ृ प्रकल्पास यापव

ननयोजन प्राचधकरण

उपप्रवभागीय अचधकारी खेड

उपप्रवभाग, खेड व त्यानींतरचे ननयोजन प्राचधकरण PMRDA याींनी दिलेल्या

अकृप्रषक परवानगी/बाींधकाम परवानगी नींतर प्रवद्यमान ननयोजन प्राचधकरण,
नगरपररषि चाकण याींनी दिनाींक २/३/२०१७ रोजीच्या आिे शान्वये एकित्रत

ग् क्रमाींकासह सध
ती अनज्ञ
ु ारीत बाींधकाम परवानगी दिली असन
ू
ु ेय
क्षेत्रानस
ु ार आहे . त्यामध्ये १६२४ सिननका मींजूर आहे त. नगर पररषिे ने
दिलेल्या अहवालानस
ु ार जागेवर चालू असलेले बाींधकाम मींजरू ीप्रमाणे आहे .
(२) प्रचन उद्भवत नाही.
(३) प्रचन उद्भवत नाही.

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

मुांबईिील मेरो-३ प्रिल्पाच्या िां्ाटामध्ये गैरव्यिहार झाल्याबाबि
(२७)

*

३४०६० श्री.नारायण राणे : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :(१) मब
सप्रु वधा ननमााण
ुीं ई शहरातील कुलाबा ते ससप्झ िरम्यान वाहतक
ु
करण्यासाठी

बाींधण्यात

येत

असलेल्या

मेट्रो-३

प्रकल्पासाठी

ननप्रविा

मागप्रवल्यानींतर कींत्रा्ाची मब
अींिाश्जत रक्कम
ुीं ई मेट्रो कोपोरे शनने मळ
ू

१४,०११ को्ी रुपयाींवरून १८% वाढून रुपये १६,४९६ को्ी करण्यात आली
असल्याची बाब ननिशानास आली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या प्रकरणी तत्कालीन अपर मख्
ु य सचचव (प्रवत्त) याींनी

पारिशाकता कायम राहण्यासाठी ननप्रविा प्रकक्रया पन्
ु हा नव्याने सरु
ु करण्याचा
असभप्राय दिला होता, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, अप्पर मख्
ा करून
ु य सचचव (प्रवत्त) याींच्या असभप्रायाकडे िल
ु क्ष
मेट्रो-३ प्रकल्पाचे कींत्रा् १८,११५ को्ी रुपयाींना िे ण्यात आले, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उक्त प्रकल्पाच्या वाढलेल्या मळ
अींिाश्जत रकमेला राज्य
ू
मींित्रमींडळाची मान्यताही घेण्यात आली नाही, हे ही खरे आहे काय,
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(५) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, तद्नस
ु ार
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(६) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) मेट्रो-३ ची मळ
ू अींिाश्जत ककीं मत दिल्ली मेट्रो

्प्पा-३ च्या िराींवर आधाररत होती. तथाप्रप, या िोन्ही प्रकल्पाींच्या स्वरुपात

असलेल्या तफावतीींचा त्यात प्रवचार झाला नव्हता. जवळ जवळ २८ मद्
ु याींवर
असलेला फरक प्रवचारात घेऊन प्रकल्पाची वास्तविशी ककीं मत कळावी यासाठी

जायका सींस्थेने दिलेल्या सच
ींु ई मेट्रो रे ल कॉपोरे शनच्या
ू नेनस
ु ार आणण मब
सींचालक मींडळाच्या मान्यतेने अींिाजपत्रककय रकमेत सध
ु ारणा करण्यात आली.

(२) व (३) मब
ुीं ई मेट्रो रे ल कॉपोरे शनचे एक सींचालक, अनतररक्त मख्
ु य सचचव
(प्रवत्त) याींनी पन्
ु हा ननप्रविा काढण्याचे असभप्राय दिले नव्हते. त्याींचे असभप्राय

हे ननप्रविा प्राप्त झाल्यानींतर अींिाज पत्रक सध
ु ाररत केल्यामळ
ु े ननमााण होऊ

शकणा-या पारिशाकतेच्या मद्
ु याींबाबत आणण केंद्रीय िक्षता आयोगाच्या
मागािशाक सच
ु नाींचे पालन करण्याबाबत होते. त्याची गींभीर िखल घेवन
ू

सींचालक मींडळातील केंद्र व राज्य शासनाच्या ५ वररषठ अचधका-याींची
उपससमती

आणण

डॉ.ई.िीधरन

याींच्या

माफात

सवा

प्रकक्रयेची

आणण

कागिपत्राींची सखोल तपासणी करुन सिर मद्
ु याींमध्ये तथ्य नसल्याचे व सवा
प्रकक्रया ननयमानस
ु ार असल्याचे ननिशानास आल्यानींतरच ननप्रविे बाबत मब
ुीं ई
मेट्रो रे ल कॉपोरे शनकडून पढ
ु ील कायावाही करण्यात आली.

(४), (५) व (६) स्थापत्य कामाची ननप्रविा रक्कम ही मींित्रमींडळाने मींजूर

केलेल्या मळ
ु प्रकल्प ककीं मतीच्या मयाािेत आहे . त्यामळ
ु े सिर प्रकल्पातील

सवा ननप्रविा अींनतम झाल्यानींतर मळ
ु ककीं मतीवर होणारा पररणाम प्रवचारात
घेऊन

सध
ु ारीत

प्रकल्प अहवालास

आवचयक

त्या मान्यता

घेण्याची मब
ींु ई मेट्रो रे ल कॉपोरे शनची तजवीज आहे .
-----------------

कालाींतराने
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परटिणे, लमऱ्या (जज.रत्नाधगरी) येथील पाच महाविद्यालयीन
विद्यार्थयाांना पोललसाांनी अमानुष मारहाण िेल्याबाबि
(२८)

*

३२४२० श्रीमिी हुस्नबानू खललफे, श्री.अशोि ऊफा भाई जगिाप,

श्री.सांजय दत्ि, श्री.रामहरी रुपनिर : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा
खुलासा करतील काय :(१)

पर्वणे,

केली

असन
ू

समऱ्या

(श्ज.रत्नाचगरी)

येथील

पाच

महाप्रवद्यालयीन

प्रवद्याथ्यांना चौकशीच्या नावाखाली ग्रामीण पोसलसाींनी अमानष
ु मारहाण
त्याींनी

बो्ाींमध्ये

्ाचण्या

घस
ु वणे,

तर

एका

तरुणाच्या

गप्ु ताींगाला शॉक दिल्याचे अशी अमानष
ु कृत्ये केली असल्याचे दिनाींक ९ मे,
२०१७ रोजी वा त्यासम
ु ारास ननिशानास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी ग्रामीण पोलीस स्थानकातील कमाचा-याींवर

गन्
ु हा िाखल करावा अशी मागणी प्रप्रया आयरे याींनी पोलीस अचधक्षक
याींच्याकडे लेखी ननवेिनाद्वारे केली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात
काय आढळून आले, तद्नस
ु ार िोषीींवर कोणती कायावाही केली वा करण्यात
येत आहे,

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

सिर प्रकरणाची अपर पोलीस अचधक्षक, रत्नाचगरी याींनी सप्रवस्तर

चौकशी केली असन
त्यामध्ये तरूणाींना अमानष
मारहाण केलेबाबतची
ू
ु
कोणतीही

वस्तश्ु स्थती

ननषपन्न

झालेली

नाही.

तसेच

सिर

वैद्यकीय तपासणी अहवालावरून िे खील तसे दिसन
ू आले नाही.

तरूणाींच्या

(२) िीमती आयरे व राजेंद्र आयरे याींचे कडून तक्रार अजा प्राप्त झाला आहे .

(३) सिर प्रकरणातील तरूण हे मध्यरात्री सींशनयतररत्या रे ल्वे स््े शन रोडजवळ

कफरताना आढळून आल्याने व त्याींना रात्रगस्तीच्या पोसलसाींनी चौकशीसाठी
थाींबणेबाबत इशारा करूनही त्याींनी पोसलसाींच्या सच
ा करून पळून
ु नेकडे िल
ु क्ष
जाण्याचा प्रयत्न केला तसेच रात्रीच्या वेळी वावरण्याचे कारण प्रवचारले असता
सिर तरूणाींनी समाधानकारक स्पष्ीकरण न िे ता पोसलसाींना उडवाउडवीची
उत्तरे दिल्याने त्याींना अचधक चौकशीसाठी पोलीस ठाण्यात आणले होते.
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रत्नाचगरी

श्जल्हयात

सध्या

शहरातील

व

ग्रामीण

भागातील

घरफोडी/चोऱ्याींना प्रनतबींध करण्याच्यादृष्ीने पोलीस कमाचारी याींना सींशयास्पि
ररतीने वावरणाऱ्या तरूणाींची केलेली चौकशी ही मब
ुीं ई पोलीस कायिा कलम

६४(अ), (ब), (क) नस
ु ार योग्य असन
ू त्यात त्याींचा कोणताही सींशयास्पि हे तु
नसल्याचे दिसन
ू आले आहे .

सिर प्रकरणाच्या एकूण चौकशीमध्ये, सिर तरूणाींना पोसलसाींनी

चौकशीसाठी पोलीस ठाण्यात आणले मात्र घडलेल्या घ्नेबाबत पोसलसाींनी

वररषठाींना कल्पना न दिल्याने पोलीस िलाची प्रनतमा मलीन झालेली आहे .

सिर प्रकरणातील पोलीस कमाचाऱ्याींना आपली जबाबिारी व कताव्ये न
समजल्याने त्याींनी सिर प्रकरणात कसरु ी केल्याचे दिसन
ू आल्याने सिर
पोलीस

कमाचाऱ्याींना

रत्नाचगरी

पोलीस

अचधक्षक

कायाालयाच्या

दिनाींक

१९/६/२०१७ आिे शान्वये त्याींची पढ
ु ील वाप्रषाक वेतनवाढ पढ
ु ील वेतनवाढीवर
पररणाम होणार नाही अशा प्रकारे २ वषे रोखण्याची सशक्षा िे ण्यात आलेली

आहे . तसेच सिर कमाचाऱ्याींची पोलीस अचधक्षक, रत्नाचगरी कायाालयाचे

दिनाींक २०/६/२०१७ च्या आिे शान्वये ग्रामीण पोलीस ठाण्यातन
ू श्जल्ह्यातील
अन्य दठकाणी बिली करण्यात आली आहे .
(४) प्रचन उद्भवत नाही.

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

मुांबईिील िुलाबा, िफ परे ड, बॅिबे ररक्लमेशन येथील
(२९)

*

झोपडपट्टीधारिाांना अपा् ठरविल्याबाबि

३४४७७ अॅड.राहुल नािेिर : सन्माननीय गह
ु ील
ृ तनमााण मां्ी पढ

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मब
ुीं ईतील कुलाबा, कफपरे ड, बॅकबे ररक्लमेशन येथील सी.एस.नीं. ६५१ व
इतर

सी.एस.नींबर

वरील

आींबेडकरनगर

व

गणेशमत
ु ीनगर

येथील

झोपडपट्टीधारकाींना उपश्जल्हाचधकारी ननषकासन, कुलाबा प्रवभाग याींनी पात्रता

ननश्चचत करताना अत्यींत कमी रदहवाशाींना पात्र ठरवन
ू मोठया प्रमाणात
रदहवाशाींना

अपात्र

ठरप्रवण्यात

आल्याचे

माहे

जन
ू ,

त्यािरम्यान ननिशानास आले आहे, हे खरे आहे काय,

२०१७

मध्ये

वा
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(२) असल्यास, या ननणायामळ
ु े सम
ु ारे २ ते ३ हजार रदहवाशाींनी ननयमाप्रमाणे

अप्पर श्जल्हाचधकारी, मब
ुीं ई शहर याींच्याकडे अपील िाखल केले आहे, हे ही
खरे आहे काय.

(३) असल्यास, प्रचन भाग क्र. (१) व (२) बाबत शासनाने चौकशी केली आहे
काय,

तद्नस
ु ार

ज्या

झोपडपट्टीधारकाींना

अपात्र

ठरप्रवले

पात्रतेबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,

आहे

त्याींच्या

(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. प्रिाश महे िा : (१) अपर श्जल्हाचधकारी (अनत./ननषका.), मब
ींु ई शहर

याींच्या प्राप्त अहवालानस
ु ार उपश्जल्हाचधकारी (अनत./ननषका.) तथा सक्षम

प्राचधकारी, कुलाबा प्रवभाग याींनी शासन ननणाय, दिनाींक१६/५/२०१५ मधील
ननकषानस
ु ार झोपडीधारकाींनी सािर केलेल्या परु ाव्यानस
ु ार प्रवदहत परु ावे
तपासन
ू झोपडीधारकाींची पात्र/अपात्रता ननश्चचत करण्यात आली आहे .

(२) व (३) उपश्जल्हाचधकारी (अनत./ननषका.) तथा सक्षम प्राचधकारी, कुलाबा
प्रवभाग याींचक
े डून पात्र/अपात्रता ननश्चचत केल्यानींतर अपात्र झोपडीधारकाींनी
महाराषट्र झोपडपट्टी (सध
ु ारणा, ननमल
ुा न व पन
ु प्रवाकास) अचधननयम १९७१ च्या
कलम

३५

अन्वये

अपर

श्जल्हाचधकारी,

मब
ींु ई

शहर

याींचेकडे

१२५५

झोपडीधारकाींनी पात्रतेसाठी अपील अजा िाखल केले आहे त. त्यापैकी १२०
झोपडीधारकाींचे झोपडे बींि / नाींव साींगण्यास नकार दिल्याने अप्रपल स्थाननक

चौकशी करण्याकररता सक्षम प्राचधकाऱ्याकडे पाठप्रवण्यात आले असन
ू , ११३५
झोपडीधारकाींची अप्रपले अपर श्जल्हाचधकारी (अनत./ननषका.), मब
ुीं ई शहर
याींचेकडे प्रलींिबत आहे त.

(४) प्रचन उद्भवत नाही.

-----------------
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िल्याण-डोंबबिली महानगरपाललिेची रुजक्मणीबाई आणण शास््ीनगर
(३०)

*

रुग्णालये शासनािडे हस्िाांिररि िरणेबाबि

३१३७२ श्री.जगन्नाथ लशांदे, श्री.हे मि
ां टिले, अॅड.तनरां जन डािखरे :

िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि १७८१५ ला ददनाांि ३० माचा, २०१६ रोजी ददलेल्या उत्िराच्या
सांदभााि: सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) कल्याण-डोंिबवली महानगरपासलकेच्या महासभेने ठराव करून शहरातील
रुग्णाींना चाींगली रुग्णसेवा समळण्यासाठी महानगरपासलकेची रुश्क्मणीबाई

आणण शास्त्रीनगर रुग्णालये शासनाकडे हस्ताींतररत करून घेण्याची प्रवनींती
केली असतानाही माहे जन
ू , २०१५ मध्ये वा त्यािरम्यान सिरहू ठरावाींना
डावलन
नवीन ८३ पिाींना मींजरु ी दिली असन
सिरहू पिाींना मींजरु ी
ू
ू
िे ण्यापव
ू ीही महानगरपासलकेच्या वैद्यकीय आरोग्य प्रवभागातील सम
ु ारे ३० पिे
ररक्त होती, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, आजसमतीस महानगरपासलकेच्या वैद्यकीय आरोग्य प्रवभागातील

एकूण ११५ मींजूर पिाींपक
ै ी फक्त ५४ पिे भरली असन
ू अद्याप ६४ पिे ररक्त
असल्याने त्याचा रुग्णसेवेवर मोठ्या प्रमाणात पररणाम होत असन
ू अनेकिा

रुग्णाींना खाजगी रुग्णालयात अथवा मब
ुीं ई, ठाणे येथे पाठप्रवण्यात येत,े हे ही
खरे आहे काय,

(३) असल्यास, महानगरपासलकेने वारीं वार जादहराती िे ऊनही त्यास फारसा

प्रनतसाि समळत नसल्याची बाब स्थाननक लोकप्रनतननधीनी सन २००९ पासन
ू
शासनाच्या ननिशानास आणून िे त असताना त्याकडे िल
ा करून शासनाने
ु क्ष
आस्थापना

खचााची

अ्

सशचथल

करून

शासन

ननणाय

क्र.कडोंमपा-

१०७७/४५३/प्र.क्र.१८३/०७/नप्रव-२८ दिनाींक ४ जून, २०१५ नस
ु ार नवीन पिाींना
मींजरु ी िे ण्याचे कारण काय आहे,

(४) असल्यास, महानगरपासलकाींनी सािर केलेल्या ठरावानस
ु ार शासनाने (१)
शासन ननणाय एमयप
ु ी-२०१५/प्र.क्र.३१०/नप्रव-१९ दिनाींक ३० जून, २०१५ रोजी

इचलकरीं जी नगरपररषिे चे इींदिरा गाींधी मेमोररयल हॉश्स्प्ल, (२) शासन

ननणाय एमयप
ु ी-२०१६/प्र.क्र.३०९/नप्रव-१९ दिनाींक १७ नोव्हें बर, २०१६ रोजी

अींबरनाथ नगरपररषिे चे कै. जी.बी.छाया रुग्णालय हॉश्स्प्ल व (३) शासन
ननणाय-समभाम-१११६/प्र.क्र.६८/२०१६/नप्रव-२८, दिनाींक ३० नोव्हें बर, २०१६ रोजी
समरा-भांगिर

महानगरपासलकेचे

पींडडत

भीमसेन

जोशी

रुग्णालय
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(्ें बा रुग्णालय) हस्ताींतररत करून घेतलेली असताना कल्याण-डोंिबवली
महानगरपासलकेची

रुग्णालये

िशाप्रवण्याची कारणे काय आहे त,

हस्ताींतररत

करून

घेण्यास

असमथाता

(५) असल्यास, कल्याण-डोंिबवली महानगरपासलकेकडून जादहराती िे ऊनही

मागील िीड वषाापासन
ू त्याला प्रनतसाि समळत नसल्याने रुग्णाींना त्रास होत
असल्याने येथील रुग्णाींना चाींगली आरोग्य सेवा परु प्रवण्यासाठी शासनाने
कोणती उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे ,
(६) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) अींशतः खरे आहे .

कल्याण-डोंिबवली महानगरपासलकेच्या ननयींत्रणाखालील रुग्णालये/नागरी

आरोग्य केंद्राींकरीता वैद्यकीय सींवगाातील ८३ पिाींना शासन मान्यता िे ण्यापव
ू ी

महानगरपासलकेच्या आस्थापनेवर वैद्यकीय अचधकाऱ्याींची ३२ पिे मींजूर होती.
त्यापैकी तेव्हा २३ पिे कायारत, तर ९ पिे ररक्त होती.

(२) सद्य:श्स्थतीत एकूण ११५ मींजरू पिाींपक
ै ी ६४ पिे ररक्त आहे त, ही
वस्तश्ु स्थती आहे .

महानगरपासलकेच्या

रुग्णालयात

उपलब्ध

तज्ञ

वैद्यकीय

अचधकाऱ्याींमाफात रुग्णाींवर उपचार केले जातात. तथाप्रप, रे डडओलॉजीस्् व
कफश्जसशयन या पिाींवर सद्य:श्स्थतीत तज्ञ उमेिवार उपलब्ध न झाल्याने

काही प्रवशेष सप्रु वधा रुग्णालयात उपलब्ध नाहीत. त्यामळ
ु े अनततातडीच्या

प्रसींगी I.C.U. व N.I.C.U., सस्ी स्कॅन इत्यािीची आवचयकता भासल्यास
प्रथमोपचार िे वन
ू , रुग्णास मब
ुीं ई व ठाणे येथे पाठप्रवण्यात येत.े
(३)

महानगरपासलकेच्या

भरण्याकरीता

दिनाींक

वैद्यकीय

२१/१२/२०१०,

आरोग्य
दिनाींक

प्रवभागातील

२५/०९/२०१२

ररक्त
व

पिे

दिनाींक

१४/१२/२०१२ रोजी जादहराती प्रससद्ध करण्यात आल्या. तथाप्रप, त्यास परु े सा
प्रनतसाि समळाला नाही. वैद्यकीय अचधकाऱ्याींची ननकड लक्षात घेता, आयक्
ु त,

कल्याण-डोंिबवली महानगरपासलका याींनी त्याींच्या दिनाींक २७/०३/२०१५ च्या
पत्रान्वये

शासनास

केलेल्या

प्रवनींतीनस
ु ार

कल्याण-डोंिबवली

महानगरपासलकेच्या आस्थापनेवर वैद्यकीय सींवगाातील एकूण ८३ पिे ननमााण

करण्यास शासन ननणाय दिनाींक ०४/०६/२०१५ अन्वये मान्यता िे ण्यात आली
आहे .
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(४) कल्याण-डोंिबवली महानगरपासलकेची रुश्क्मणीबाई रुग्णालय, कल्याण

(प.) व शास्त्रीनगर रुग्णालय, डोंिबवली (प.) ही रुग्णालये शासनाकडे
हस्ताींतररत करण्याची बाब शासनाच्या प्रवचाराधीन आहे.

(५) सद्य:श्स्थतीत महानगरपासलकेच्या उक्त िोन्ही रुग्णालयात उपलब्ध

असलेल्या तज्ञ वैद्यकीय अचधकाऱ्याींमाफात रुग्णाींना चाींगल्या आरोग्य सेवा

परु प्रवण्यात येतात. या व्यनतररक्त केंद्र व राज्य शासनामाफात राबप्रवण्यात
येणाऱ्या

सवा

राषट्रीय

कायाक्रमाींची

अींमलबजावणी करण्यात येत.े
(६) प्रचन उद्भवत नाही.

महानगरपासलका

क्षेत्रात

प्रभावी

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

मालाड (मुांबई) येथील ओरलेम चचा समोरील गौिम बुध्द रोडच्या
दरु
ु स्िीचे िाम प्रलांबबि असल्याबाबि
(३१)

*

३३९१८ श्री.अशोि ऊफा भाई जगिाप : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मालाड (मब
ींु ई) येथील ओरलेम चचा समोरील गौतम बध्
ु ि रोडच्या

िरु
ु स्तीच्या कामाचे भम
ू ीपज
ु न माहे मे, २०१६ मध्ये वा त्यािरम्यान झाले

असन
ू या कामाला सरु
ु वात झाली नसल्याचे दिनाींक २४ एप्रप्रल,२०१७ रोजी वा
त्यासम
ु ारास ननिशानास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात

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

(३) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) मालाड येथील ओरलेम चचासमोरील गौतम बध्
ु ि
रोडच्या िरु
ु स्तीच्या कामाचे भम
ू ीपज
ु न अद्याप्रप झालेले नाही.

(२) व (३) सिर रस्ता २४० मी. लाींबीचा असन
ू , महानगरपासलकेमाफात
त्याच्या िरु
ु स्तीचे काम सन २०१७-१८ मध्ये प्रस्ताप्रवत करण्यात आले आहे .

त्यानष
ीं ाने सिर रस्त्याची सींकल्पचचत्रे व अींिाजपत्रक बनप्रवण्याचे
ु ग

काम महानगरपासलकेमाफात सरु
ु असन
ू , सिर काम झाल्यानींतर ननप्रविा
मागप्रवण्याची प्रकक्रया सरु
ु करण्यात येणार आहे .
-----------------
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बह
ृ न्मुांबई महानगरपाललिेिील विविध गैरव्यिहाराबाबि
(३२)

*

३१२२३ श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्ि, श्री.अशोि ऊफा भाई

जगिाप, श्री.रामहरी रुपनिर, श्रीमिी हुस्नबानू खललफे : िाराांकिि प्रश्न
क्रमाांि १९८२२ ला ददनाांि २० जुल,ै २०१६ रोजी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभााि:
सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) बह
ुीं ई महानगरपासलकेत रस्त्याींच्या कामात सम
ु ारे ३५० को्ी रुपयाींचा
ृ न्मब

झालेला गैरव्यवहार, कचरा वाहून नेण्याच्या कामात सन २०१२ ते २०१७ या
कालावधीत सम
ु ारे ८९८.३३ को्ी रुपयाींचा झालेला गैरव्यवहार तसेच नाले
सफाईच्या कामात सन २०१५ ते २०१७ या िोन वषााच्या कालावधीत सम
ु ारे

२८० को्ी रुपयाींचा झालेला गैरव्यवहार याबाबत सरु
ु करण्यात आलेली
चौकशी पण
ू ा झाली आहे काय,

(२) असल्यास, उपरोक्त चौकशीत काय आढळून आले, तद्नस
ु ार कोणती
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,

(३) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त व यासाठी अजून ककती
कालावधी लागणे अपेक्षक्षत आहे ?

श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१), (२) व (३) रस्त्याींच्या कामातील अननयसमतता,

कचरा वाहून नेण्याच्या कामातील गैरव्यवहार तसेच नालेसफाईच्या कामातील
गैरव्यवहाराच्या अनष
ीं ाने बह
ु ग
ुीं ई महानगरपासलकेकडून करण्यात आलेल्या
ृ न्मब
कायावाहीचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे :-

१) रस्िे गैरव्यिहार प्रिरणी चौिशी िरण्याि आली असन
त्याबाबि
ू
महानगरपाललिेमाफाि िेलेली िायािाही खालीलप्रमाणे आहे :पदहला टप्पा :

६

कींत्रा्िार

तसेच

२

त्रयस्थ

लेखापररक्षक

याींच्याप्रवरुध्ि

२७/०४/२०१६ रोजी एफ.आय.आर. िाखल करण्यात आला आहे .


दिनाींक

महानगरपासलकेच्या २ प्रमख
असभयींता व १ कायाकारी असभयींता याींना
ु

अ्क करण्यात आली होती. तत्पव
ू ी हे ३ अचधकारी व अन्य १ कायाकारी
असभयींता अशा एकूण ४ जणाींना ननलींिबत करण्यात आले आहे .


६ अचधकाऱ्याींप्रवरुध्ि प्रवभागीय चौकशी करण्यात येत आहे .
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अन्य ९४ अचधकारी/कमाचारी याींच्याप्रवरुध्ि िोषारोप पत्र बजाप्रवण्याची
कायावाही करण्यात येत आहे .



कींत्रा्िार व त्रयस्थ लेखापररक्षक याींना काळया यािीत ्ाकण्याची
कायावाही करण्यात येत आहे .

दस
ु रा टप्पा :

१९० अचधकारी / कमाचाऱ्याींप्रवरुध्ि िोषारोपपत्र बजावण्याची कायावाही सरु
ु
आहे .




११ कींत्रा्िाराींना काळया यािीत ्ाकण्याची कायावाही सरु
ु आहे .

सींबचीं धत कींत्रा्िाराींना चौकशीमध्ये समाप्रवष् असलेल्या रस्त्याींची िे यके
िे ण्यात येणार नाहीत.



तसेच, िीं डाच्या रकमेएवढी रक्कम रोखून धरण्याचे आिे श िे ण्यात आलेले
आहे त.

२) िचरा िाहून नेण्याच्या िामािील अतनयलमििा :कचरा वाहून नेण्याच्या कामातील अननयसमतेबाबत वारीं वार प्राप्त

होणाऱ्या तक्रारीींच्या अनष
ीं ाने दिनाींक ०२/१२/२०१६ पासन
ु ग
ू महानगरपासलकेमाफात
प्राथसमक चौकशी करण्यात येत आहे .
३) नालेसफाई :-

िां्ाटदार ि ठे िेदाराांिर िेलेली िारिाई :

३ नालेसफाई कींत्रा्िार, १ व्ही.्ी.एस. कींत्रा्िार व ३ वजनका्ा ठे केिार

याींचेप्रवरोधात आझाि मैिान पोलीस ठाणे दिनाींक १९/०९/२०१५ रोजी

गन्
ु हा नोंिप्रवण्यात आला असन
ू , सिर प्रकरण दिनाींक ०७/११/२०१५ रोजी
आचथाक गन्
ु हे आचथाक गन्
ु हे अन्वेषण प्रवभागाकडे हस्ताींतररत करण्यात
आले आहे .


नालेसफाईच्या ३२ कींत्रा्ाींसब
ीं ध
ीं ीत सप्रवस्तर चौकशीअींती २४ नालेसफाई
कींत्रा्िार २ व्ही.्ी.एस. कींत्रा्िार व ८ वजनका्ा ठे केिार याींच्या

प्रवरोधात आचथाक गन्
ु हे अन्वेषण प्रवभागाकडे दिनाींक ३०/१२/२०१५ रोजी
गन्
ु हा िाखल करण्यात आला आहे .
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त्या अनष
ीं ाने ५ नालेसफाई कींत्रा्िाराींना अ्क करण्यात आले असन
ु ग
ू ,

त्याींची जामीनावर मक्
ु तता झाली आहे . याबाबत पढ
ु ील कायावाही सरु
ु
आहे .


२४ नालेसफाई कींत्रा्िाराींना काळया यािीत ्ाकण्यात आले आहे .

अधधिारी ि िमाचाऱ्याांविरोधाि िारिाई :

नालेसफाईच्या अननयसमतेत जबाबिार असणाऱ्या सींबचीं धत १४ जणाींप्रवरुध्ि
खात्याींतगात सवंकष चौकशी करण्याकरीता िी.राजीव कुकनरु , उपायक्
ु त,
असभयाींित्रकी याींची नेमणूक करण्यात आली होती.



१३

कमाचाऱ्याींना

सेवत
े न
ू

ननलींिबत

करण्यात

आलेले

आहे .

सिर

कमाचाऱ्याींप्रवरुध्ि व १ सेवाननवत्ृ त कमाचारी याींचेप्रवरुध्ि खात्याींतगात
चौकशी पण
ू ा झाली असन
ू , सशक्षािे श बजावण्याची कायावाही सरु
ु आहे .


नालेसफाईच्या

३२

कींत्रा्ाींसब
ीं ध
ीं ीत

सप्रवस्तर

चौकशीअींती

अन्य

३५

अचधकारी व कमाचारी याींचा सहभाग ननश्चचत करुन त्याींचेवर िोषारोपपत्रे
बजावण्यात आलेली आहे त. तसेच, ६५ अचधकारी व कमाचारी याींचेवर
िोषारोपपत्रे बजावण्याची कायावाही करण्यात येत आहे .
-----------------

रायगड जजल्ह्यामध्ये प्रोजेक्टची जादहराि िरुन गुांििणूिदाराांची
(३३)

*

फसिणूि िेल्याबाबि

३२४९९ डॉ.(श्रीमिी) नीलम गोऱ्हे : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) रायगड श्जल्ह्यामध्ये फामा हाऊस, भव्य कींु पण आणण आतमध्ये प्रवप्रवध

फळाींची झाडे अशी प्रोजेक््ची जादहरात करुन गत
ींु वणक
ू िाराींची फसवणक
ू
करणा-या ्ोळीला दिनाींक १४ मे, २०१७ रोजी वा त्यासम
ु ारास सींदिप जाधव

आणण सि
ु शान जाधव याींच्यासह सात जणाींना मब
ुीं ई पोसलसाींनी अ्क केली
आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या आरोपीींवर कोणत्या कलमान्वये गन्
ु हा िाखल करण्यात
आला व त्याींचेवर कोणती कारवाई केली आहे ,

(३) असल्यास, या प्रोजेक््मध्ये ककती रकमेची फसवणूक करण्यात आली
आहे,
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(४)

असल्यास,

या

प्रोजेक््मधील

गत
ींु वणक
ू िाराींना

त्याींचे

पैसे

करण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,

परत

(५) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१), (२), (३) व (४) सिर प्रकरणी पवई पोलीस

स््े शन येथे एम.ई.सी.आर. क्र. ५/२०१६, भा.िीं .प्रव. कलम ४२०, ४०६, ३४
अन्वये एकूण १२ आरोपीींप्रवरुध्ि गन्
ु हा िाखल करण्यात आला आहे . नमि
ू
गन्
ु ह्यात अद्यापपयंत ३ आरोपीींना अ्क केली आहे .

या प्रोजेक््मध्ये अद्यापपयंत रुपये १,३३,५८,१०६/- इतक्या रकमेची

फसवणक
ू झाल्याचे तपासात ननषपन्न झाले आहे .

सिर गन्
ु ह्यात आरोपीींची मालमत्ता जप्त करण्यासाठी मा.न्यायालयात

अहवाल सािर केलेला असन
ू गन्
ु ह्याचा तपास सरु
ु आहे .
(५) प्रचन उद्भवत नाही.

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

अललबाग िोळीिाडा मजच्िमार जेट्टीचे बाांधिाम अपूणा असल्याबाबि
(३४)

*

३२४५७ श्री.जयांि पाटील, श्री.बाळाराम पाटील : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) असलबाग (श्ज.रायगड) तालक्
ु यातील असलबाग कोळीवाडा येथे मश्च्छमार
जेट्टी बाींधण्यासाठी ननधी उपलब्ध असतानाही सींबचीं धत मे.एस.के.कन्स्ट्रक्शन

या कींपनीला कायाािेश िे ण्यात येवन
ू ही माहे जून, २०१७ पयंत जेट्टीच्या
कामास सरू
ु वात केली नाही, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, महाराषट्र मेरर्ाईम बोडााने सींबचीं धत ठे केिारावर प्रवदहत मि
ु तीत
काम न केल्याने ननप्रविा शतीनस
ु ार कोणतीही कारवाई केली नाही, हे ही खरे
आहे काय,

(३) असल्यास, जेट्टीचे काम ४ वषाापव
ू ी कायाािेश होवन
ू ही पण
ू ा न झाल्याने
मश्च्छमाराींना माल उतरप्रवण्यासाठी अनेक सींक्ाींना तोंड द्यावे लागत आहे ,
हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायावाही
केली वा करण्यात येत आहे,

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

(४) महाराषट्र मेरी्ाईम बोडाामाफात राबप्रवल्या जाणा-या ननप्रविा प्रकक्रयेत
सहभाग घेण्यास सिर कींपनीस पाच वषााकरीता बींिी घालण्यात आलेली आहे .

त्याचप्रमाणे सिर कामाचे कायाािेश रद्द करुन या कामाची फेर ननप्रविा दिनाींक
१९/०६/२०१७ रोजी प्रससध्ि करण्यात आली आहे . ननप्रविा प्रकक्रया कायावाही
बाकी आहे .

(५) प्रचन उद्भवत नाही.

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

मुांबईि एसआरए योजनाांमधील अनेि शाळाांच्या पुनिासनाची
िामे प्रलांबबि असल्याबाबि

(३५)

*

३४०४२ श्री.जनादा न चाांदरू िर, श्री.अशोि ऊफा भाई जगिाप, श्री.सांजय

दत्ि, श्री.शरद रणवपसे : सन्माननीय गह
ु ील गोष्ीींचा
ृ तनमााण मां्ी पढ
खुलासा करतील काय :-

(१) मब
ुीं ईत एस.आर.ए. योजनाींमधील अनेक शाळाींच्या पन
ु वासनाची कामे

प्रलींिबत असल्याचे माहे एप्रप्रल, २०१७ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिशानास आले
आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या योजनेंतगात ज्या शाळा बाींधून झाल्यात त्याचे हस्ताींतरण
करण्यास प्रवकासक ्ाळा्ाळ करीत आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, यामळ
ु े प्रवद्याथ्यांचे होणारे शैक्षणणक नक
ु सान ्ाळण्यासाठी

शासनाने या शाळा ताब्यात घेऊन महापासलकेला हस्ताींतररत करण्याबाबत
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. प्रिाश महे िा : (१), (२) व (३) झोपडपट्टी पन
ु वासन योजनेतील शाळाींच्या
पन
ु वासनाचे काम प्रवक्री घ्क व पन
ु वासन योजनेच्या कामाबरोबरच करण्यात

येत.े प्रवक्री घ्क/ पन
ु वासन योजनेचे काम पण
ू ा झालेल्या इमारतीींना भोगव्ा
प्रमाणपत्र

िे ण्यापव
ू ी

शाळाींचे

हस्ताींतरण

करणे

बींधनकारक

आहे .

ज्या

इमारतीींना भोगव्ा प्रमाणपत्र िे ण्यात येते तेथील शाळाींचे हस्ताींतरण प्रवक्री

घ्क/ पन
ु वासन योजने बरोबरच करण्यात येत.े अशा प्रकरणी जो पयंत शाळा
हस्ताींतरण करत नाही, तोपयंत प्रवकासकास प्रवक्री घ्काींच्या इमारतीचे
भोगव्ा प्रमाणपत्र दिले जात नाही असा प्राचधकरणाचा अहवाल आहे .
(४) प्रचन उद्भवत नाही.

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

बोररिली येथील धारािी बेटािरील स्थातनिाांच्या प्रारूप वििास
(३६)

*

आराखड्याच्या हरििीच्या सुनािणीबाबि
३४४८० श्री.आनांद ठािूर : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :(१) बोररवली येथील धारावी बे्ावरील अनक्र
ु मे उत्तन, गोराई, मनोरी चौक,

डोंगरी, तारोडी व मोवाा या गावातील प्रारूप प्रवकास आराखड्याच्या सच
ू ना व

हरकती नोंिप्रवणाऱ्या लोकाींची सींख्या मोठ्या प्रमाणात असल्यामळ
ु े तेथील
लोकाींना

सन
ु ावणीसाठी

बाींद्रा

येथील

मब
ुीं ई

महानगर

प्रिे श

प्रवकास

प्राचधकरणाच्या कायाालयात जावे लागत असल्यामळ
ु े माहे जून, २०१७ मध्ये
असलेली सन
ु ावणी त्याच गावात अचधकाऱ्याींमाफात ककीं वा महानगरपासलकेच्या
प्रशासकीय कायाालयात घेण्याबाबत धारावी बे् बचाओ ससमतीच्या अध्यक्षाींनी

मा.मख्
ु यमींत्री याींच्याकडे दिनाींक १४ जून, २०१७ रोजी वा त्यासम
ु ारास लेखी
ननवेिनाद्वारे मागणी केली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सन २०१६ ते २०३६ च्या सिर प्रारूप प्रवकास आराखडयासींिभाात
हरकतीच्या सन
ु ावणी नोंिप्रवणाऱ्या भसू मपत्र
ु ाींसाठी त्याींच्या गावात प्रवभागननहाय

अचधकाऱ्याींमाफात ककीं वा महानगरपासलकेच्या प्रशासकीय कायाालयात घेण्याबाबत
शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) होय, धारावी बे् बचाओ ससमतीने त्याींचे दिनाींक

१३/६/२०१७ व दिनाींक १५/६/२०१७ च्या पत्रान्वये त्याच गावात अचधकाऱ्याींमाफात
ककीं वा प्रवभागात ककीं वा नगरपररषि कायाालयात सन
ु ावणी आयोश्जत करावी,
अशी प्रवनींती केली आहे .
(२)

सिर

प्राप्त

सच
ु ना/हरकती

बाबत

तालक
ु ा

स्तरावर

ननयोजन

उप

ससमतीमाफात लवकरच सन
ु ावणी घेण्यात येणार असन
ू , त्याबाबत श्जल्हा/
तालक
ु ा

प्रशासनासोबत

पत्रव्यवहार

करण्यात

आले

आहे त.

सिर

सन
ु ावणीबाबतचे वेळापत्रक स्थाननक वतामानपत्रात प्राचधकरणामाफात प्रससध्ि
करण्यात येणार आहे .

(३) प्रचन उद्भवत नाही.

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

मांब
ु ईिील दादर, मादहम आणण प्रभादे िी पररसरािील इमारिीिील
(३७)

*

रदहिाशाांना वििासिाने भाडे न ददल्याबाबि

३१४४६ श्री.नरें द्र पाटील, श्री.धनांजय मड
ांु ,े श्री.सतु नल िटिरे , श्री.हे मि
ां

टिले, श्री.किरण पािसिर, अॅड.तनरां जन डािखरे , श्री.जयिांिराि जाधि,
श्री.अमरलसांह पांडडि, श्रीमिी विद्या चव्हाण, श्री.आनांद ठािूर, अॅड.राहुल
नािेिर : सन्माननीय गह
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :ृ तनमााण मां्ी पढ
(१)

मब
ुीं ईतील

िािर,

मादहम

आणण

प्रभािे वी

पररसरातील

इमारतीतील रदहवाचयाींना पन
ु प्रवाकासासाठी प्रवकासकाने

सम
ु ारे

१९

इमारती ररकाम्या

करुन रदहवाशाींना पयाायी वास्तव्याचे भाडे िे ण्याचे कबल
ू करुनही गत िोन
वषाापासन
ू रदहवाचयाींना भाडे िे ण्याचे बींि केल्याचे रदहवाचयाींनी मा.गह
ृ ननमााण

राज्यमींत्री याींना दिनाींक २८ एप्रप्रल, २०१७ रोजी लेखी ननवेिनाद्वारे ननिशानास
आणले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, प्रवकासकाने रदहवाचयाींना भाडे न दिल्यामळ
ु े १९ इमारतीमधील
िोन हजाराहून अचधक कु्ुींबे प्रवस्थाप्रपत झाली आहे त, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, ज्या प्रवकासकाने इमारतीींच्या प्रवकासाला वा पन
ु बांधणीकरीता
प्रवलींब लावला आहे त्याींच्यावर कोणती िीं डात्मक कारवाई केली वा करण्यात
येत आहे,

(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. प्रिाश महे िा : (१) हे

अींशत: खरे

आहे . असा पत्रव्यवहार सिर

रदहवाचयाींमाफात मा. राज्यमींत्री, गह
ृ ननमााण याींना केल्याची बाब खरी आहे .
तसेच या इमारतीतील भाडेकरु/ रदहवाचयाींमाफात प्रवकासकाींकडून भाडे समळत
नसल्याबाबत,

काम

बींि

असल्याबाबत,

तसेच

असल्याबाबतच्या तक्रारी प्राप्त झालेल्या आहे त.

काम

चधम्यागतीने

सरु
ु

(२) होय, हे अींशत: खरे आहे .

(३) याबाबत, म्हाडाने अधाव्/ रखडलेल्या अवस्थेत असलेल्या पन
ु प्रवाकास

प्रकल्पासाठी शासन स्तरावर धोरण ननश्चचत करण्यासाठी प्रस्ताव शासनास
सािर केलेला आहे . सिर प्रस्तावामध्ये ना हरकत प्रमाणपत्र रद्द करुन
म्हाडाने मालमत्ता म्हाड अचधननयम, १९७६ प्रकरण ५ कलम ४१ मधील

तरति
ीं ादित करुन, उवाररत काम पण
ु ीनस
ु ार भस
ू प
ु ा करण्याची तरति
ू केलेली
आहे . सिर प्रस्ताव शासनाच्या प्रवचाराधीन आहे .
(४) प्रचन उद्भवत नाही.

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

बोररिली (पि
ू )ा येथील श्री.सदगरु
ु लमलेतनयम टॉिर या
(३८)

*

सहिारी गह
ृ तनमााण सांस्थेबाबि

३४०२३ श्री.रामहरी रुपनिर : सन्माननीय गह
ु ील
ृ तनमााण मां्ी पढ

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) सिगरु
ु नगर, बोररवली (पव
ू )ा येथील िी.सिगरु
ु समलेननयम ्ॉवर सहकारी
गह
ू ींडावर जे.व्ही. ररअल््ी ॲण्ड डेव्हलपसा या
ृ ननमााण सींस्थेच्या आर.जी. भख

प्रवकासकाला इमारत क्रमाींक १० चे बाींधकाम करण्यास झोपडपट्टी पन
ु प्रवाकास
प्राचधकरणाने परवानगी दिली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सिर आर.जी. भख
ू ींडावर इमारतीचे मलकींु ड असन
ू इमारतीच्या
बाींधकाम सादहत्याची ने आण करण्याकररता सींबचीं धत प्रवकासक बेकायिे शीर व
ननयमबाहयररत्या रस्ता तयार करीत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, इमारतीच्या मलकींु डाची वारीं वार नासधस
ू केल्यामळ
ु े मलकींु डाला
जागोजागी तडे जाऊन त्यातन
ं ीयक्
ू सतत िग
ु ध
ु त व आरोग्यदृष्या घातक
घाणीचे उत्सजान होत असन
ं ी व अस्वच्छता
ू यामळ
ु े या पररसरात िग
ु ध
पसरल्यामळ
उक्त प्रकरणी
ु े पररसरातील रदहवाशी आजारी पडत असन
ू
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सहकारी गह
ींु ई महानगरपासलका,
ु त, बह
ृ न्मब
ृ ननमााण सींस्थेने याबाबत आयक्
कायाकारी असभयींता, झो.प.ु पश्चचम उपनगर, कस्तरु बा मागा पोलीस ठाणे

आणण कायाकारी अचधकारी, झो.प.ु याींना पत्राद्वारे वारीं वार कळवन
ू िे खील
प्रवकासकावर कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली नाही, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायावाही
केली वा करण्यात येत आहे,

(५) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. प्रिाश महे िा : (१) होय.

(२), (३) व (४) सिर इमारत क्र.१० चे बाींधकाम मळ
ू आराखडयातील इमारत
क्र.७ व ८ मधील मोकळया जागेवर प्रस्ताप्रवत असन
त्या जागी पव
ू
ू ी
िाखप्रवण्यात

आलेल्या

मनोरीं जन

मैिानाचे

क्षेत्र

त्याच

असभन्यासात

पन
ु :स्थाप्रपत करण्यात आले. सिर जागेचे सपा्ीकरण करताना मलकींु डास जे
तडे गेले होते त्याच्या िरु
ु स्तीचे काम प्रवकासकाने पण
ू ा केले आहे . तसेच
सोसाय्ीमधील
असणाऱ्या

रदहवाचयाींच्या

गोष्ीींची

पत
ा ा
ू त

आरोग्याच्या

करण्यासाठी

सरु क्षेच्या

प्रवकासक

व

दृष्ीने

आवचयक

वास्तप्रु वशारिाींना

झोपडपट्टी पन
ु वासन प्राचधकरणाने लेखी सच
ू ना दिलेल्या आहे त.
(५) प्रचन उद्भवत नाही.

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

दादर (मुांबई) येथील फुलमािेट मधील िचऱ्याच्या समस्येबाबि
(३९)

*

३२९१४ श्री.प्रविण दरे िर : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :(१) िािर (मब
आणण पल
ुीं ई) येथील फुलमाके्कडे जाणारा पल
ु
ु ाखालील

कोपऱ्यात मागील िोन-तीन मदहन्यापासन
ू कचरा उचलला नसल्याने पररसरात
िग
ं ी व घाण पसरल्याचे माहे जून, २०१७ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिशानास
ु ध
आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सिरचा कचरा उचलण्याकररता महानगरपासलका प्रशासनाकडे
मागणी करुनही कोणतीच कायावाही केली नाही, हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, पावसाळयात साथीचे आजार पसरत असल्याने सिरील कचरा
उचलण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) िािर रे ल्वे स्थानक, केशवसत
ु पल
ु ालगत कचऱ्याचे
साम्राज्य व अस्वच्छता अशा आशयाची बातमी माहे जुल,ै २०१७ मध्ये
स्थाननक वत्ृ तपत्रात प्रससध्ि झाली होती ही वस्तश्ु स्थती आहे .

(२) व (३) सिर कचरा उचलण्याकररता महानगरपासलकेमाफात पढ
ु ीलप्रमाणे
कायावाही करण्यात येत आहे :-

सिर दठकाणी सकाळी ६.३० ते िप
ु ारी १ या वेळेत महानगरपासलकेचे २८



सफाई कामगार व िप
ु ारी २ ते रात्री १० या वेळेत महानगरपासलकेचे १२ व
नोंिणीकृत अशासकीय सींस्थाींचे ८ सफाई कामगार याींचेमाफात आवचयक
त्या साधनसामग्र
ु ीसह साफसफाई केली जाते.

सिर दठकाणी कचरा वाहतक
ु ीसाठी ३ ्न क्षमतेचा १ ट्रॅ क््र, ५ ्न



क्षमतेचे ३ डम्पर, ६ ्न क्षमतेचे ४ मोठे कॉम्पॅक््र कायारत असतात.
सिर दठकाणी प्रनतदिन सम
ु ारे ९५ ते १०० मे. ्न कचरा उचलण्यात येतो.



(४) प्रचन उद्भवत नाही.

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

मुांबईि डॉप्लर रडार िायााजन्िि होण्यासाठी महानगरपाललिेची जमीन
(४०)

*

हिामान विभागािडे हस्िाांिररि िरणेबाबि

३१७६५ श्रीमिी विद्या चव्हाण, श्री.किरण पािसिर, श्री.धनांजय मड
ुां ,े

श्री.हे मि
ां
टिले, अॅड.राहुल नािेिर, अॅड.तनरां जन डािखरे , श्री.जयिांिराि

जाधि, श्रीमिी हुस्नबानू खललफे : िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि २७७३० ला ददनाांि
२२ माचा, २०१७ रोजी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभााि: सन्माननीय मख्
ु यमां्ी
पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

पावसाचे

पव
ु ाानम
ु ान,

पावसाचा

अींिाज

आणण

समद्र
ु ातन
ु

येणाऱ्या

चक्रीवािळाची नोंि घेऊन वेळेत इशारा िे णाऱ्या नवीन डॉप्लर रडारसाठी

जोगेचवरी (मब
ुीं ई) येथील वेरावळी जवळील प्रािे सशक हवामान प्रवभागाने

ननश्चचत केलेली जागा बह
ुीं ई महानगरपासलकेने व्यापारी भावाने जागेचा
ृ न्मब
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मोबिला

माचगतल्यामळ
ु े

सिर

जागा

हवामान

प्रवभागाकडे

हस्ताींतररत

करण्यास प्रवलींब झाल्याचे दिनाींक १३ एप्रप्रल, २०१७ रोजी वा त्यासम
ु ारास
ननिशानास आले आहे, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

महानगरपासलका

क्षेत्रातील

नागररकाींचे

अनतवषृ ्ी आणण

चक्रीवािळापासन
ू सींरक्षण करण्यासाठी आवचयक असलेल्या डॉप्लर रडारची
कायावाही

त्वररत

होण्यासाठी

जमीन

प्रवनामोबिला

हस्ताींतररत करण्यासाठी शासन ननिे श िे णार आहे काय,

हवामान

प्रवभागाकडे

(३) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१), (२) व (३) वेरावली उच्चस्तर जलाशय येथील

९०० चौ.मी. जागा १० आठवडयाींत भारतीय हवामान खात्यास हस्ताींतररत
करण्याबाबत मा.उच्च न्यायालयाने दिलेल्या ननिे शाच्या अनष
ीं ाने २५%
ु ग

सवलतीच्या िराने रुपये ५५,९६,८७५/- एवढे एकरकमी अचधमल्
ु य व रुपये
९००/- प्रनतवषा प्रमाणे भई
ु भाडयाचा भरणा करण्याप्रवषयी महानगरपासलकेमाफात
भारतीय हवामान खात्यास दिनाींक ३०/१२/२०१६ रोजी कळप्रवण्यात आले होते.

तथाप्रप, भारतीय हवामान खाते याींनी दिनाींक ०९/०२/२०१७ रोजी

अचधमल्
ु य व पोच मागााबाबत परवाना शल्
ु क माफ करण्याची प्रवनींती केली
होती.

यासींिभाात शासनाकडून ननिे श प्राप्त होईपयंत, महानगरपासलका सिर

जागेचा ताबा िे ण्यास तयार असल्याचे दिनाींक १८/०३/२०१७ रोजी भारतीय
हवामान खात्यास कळप्रवण्यात आले होते.
दिवसाींत

तद्नींतर सिर जागेचा ताबा भारतीय हवामान खाते याींना १०
िे ण्याबाबत

मा.उच्च

न्यायालयाने

महानगरपासलकेस ननिे श दिले आहे त.

दिनाींक

१०/०४/२०१७

रोजी

त्यानष
ीं ाने सिर जागेचा ताबा घेण्याबाबत महानगरपासलकेमाफात
ु ग

दिनाींक १३/०४/२०१७ रोजी भारतीय हवामान खाते याींना कळप्रवण्यात आले
असन
े डून घेण्यात आलेला नाही.
ू अद्यापपयंत सिर जागेचा ताबा त्याींचक
-----------------
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(४१)

*

मुांबईिील लमठी नदीच्या सांिधानाबाबि
३१५९१ श्री.विजय ऊफा भाई धगरिर, श्री.जनादान चाांदरू िर, श्री.अशोि

ऊफा भाई जगिाप, श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्ि, श्रीमिी जस्मिा िाघ :
सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मब
ींु ई महापासलकेने समठी निीच्या सींवधानासाठी कृती आराखडयाचे काम
हाती घेतले असन
ू या कामात समठी निी प्रवादहत ठे वण्यावर भर दिला
जाणार असन
निीतील प्रिष
ू
ू ण कमी करण्याच्यादृष्ीने महानगरपासलकेने
अभ्यास ग्ाची ननयक्
ु ती केली असल्याचे दिनाींक ११ एप्रप्रल, २०१७ रोजी वा
त्यासम
ु ारास ननिशानास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, समठी निीच्या रुीं िीकरण व खोलीकरणाचे काम ९० ्क्के पण
ू ा
झाल्यानींतरही

निीत

जाणाऱ्या

मलनन:स्सारण

वादहन्याींचे

पाणी

तसेच

साींडपाण्यामळ
ीं रही या प्रकल्पाचा प्रवकास प्रलींिबत असल्याचे
ु े िहा वषाानत
ननिशानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या दठकाणी सम
ु ारे १ हजार ५०० अनतक्रसमत बाींधकामे
झाल्यामळ
ु े िे खील या निीचा प्रवकास प्रलींिबत आहे तसेच मब
ुीं ईला प्रत्येक
दिवशी २४०० लाख सल्र साींडपाणी ननमााण होते पण त्यातील केवळ १५००
एमएल्ी पाण्यावर प्रकक्रया करण्याची क्षमता आहे, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून समठी निीच्या
सींवधानासाठी

व

मब
ुीं ईतील

साींडपाण्यावर

कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,

प्रकक्रया

करण्याबाबत

कोणती

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

(२) मख्
ु य मलनन:स्सारण वादहन्याींमधून कोणतेही मलजल समठी निीमध्ये
सोडले

जात

नाही.

तथाप्रप,

समठी

निीच्या

सभोवतालच्या

अनचधकृत

झोपडपट्टयाींमधील साींडपाण्याचा ननचरा समठी निीमध्ये होतो ही वस्तश्ु स्थती
आहे .
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(३) व (४) समठी निीच्या सींवधानासाठी व मब
ींु ईतील साींडपाण्यावर प्रकक्रया
करण्याबाबत महानगरपासलकेमाफात खालीलप्रमाणे कायावाही करण्यात येत आहे .


समठी

निीतील

सश
ु ोसभकरण

प्रिष
ु ण

कमी

करण्याकररता

ननयक्
ु ती करण्यात आली आहे .


करणे

व

समठी

महानगरपासलकेमाफात

निीचे

सींवधान

अभ्यास

व

ग्ाची

समठी निीतील प्रिष
ु ण कमी करण्याकररता मे.करशमन प्रभु याींची दिनाींक
०४/०१/२०१७ रोजी सल्लागार म्हणून नेमणक
ू करण्यात आली आहे .



समठी निी प्रवकास प्रकल्पामळ
ु े बाचधत होणारी उवाररत १५३९ बाींधकामे
ह्प्रवण्याबाबतची कायावाही सरु
ु आहे .



बह
ुीं ई महानगरपासलका क्षेत्रात प्रनतदिन सम
ु ारे २१०० ि.ल.सल. इतके
ृ न्मब
मलजल

ननमााण

होते.

यापैकी

प्रनतदिन

१६५९

ि.ल.सल.

इतक्या

मलजलावर ७ मलजल शध्
ु िीकरण केंद्राींमाफात प्रकक्रया करुन समद्र
ु व
ठाणे खाडीमध्ये सोडण्यात येत.े


पवई येथे प्रनतदिन ८ ि.ल.सल. क्षमतेचे नवीन मलजल प्रकक्रया केंद्र
उभारण्याचे प्रस्ताप्रवत आहे .

(५) प्रचन उद्भवत नाही.

(४२)

*

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

ठाणे-लभिांडी-िल्याण या मेरोमागा-५ च्या बाांधिामाबाबि
३३५०० अॅड.अतनल परब : िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि २४८५६ ला ददनाांि

१४ डडसेंबर, २०१६ रोजी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभााि: सन्माननीय मख्
ु यमां्ी
पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) ठाणे - सभवींडी - कल्याण िरम्यानच्या मेट्रो मागा-५ ला राज्य शासनाने
दिनाींक १९ ऑक््ोबर, २०१६ रोजी वा त्यासम
ु ारास मींजूरी िे ण्यात आली आहे,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या मेट्रोमागााच्या बाींधकामास अद्याप सरु
ु वात झालेली नाही,
हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सिर कामास केंव्हा सरु
ु वात होणार आहे व सिर काम प्रवहीत
वेळेत पण
ू ा करण्यासाठी शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत
आहे,

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

(३) व (४) मब
ुीं ई महानगर प्रिे श प्रवकास प्राचधकरणाच्या दिनाींक १९/१०/२०१६
रोजी झालेल्या १४१ व्या बैठकीत मे.डी.अपोलोननया, इ्ली याींनी सािर

केलेल्या ठाणे-सभवींडी-कल्याण या मेट्रो मागााच्या सप्रवस्तर प्रकल्प अहवालास
मब
ुीं ई महानगर प्रिे श प्रवकास प्राचधकरणाने मान्यता दिली आहे . या प्रकल्पास

राज्य शासनाची मान्यता िे ण्याच्या अनष
ीं ाने सिर प्रस्ताव शासनस्तरावर
ु ग
तपासण्यात येत आहे .

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

मांब
ु ईि अांमलीपदाथााच्या विक्रीला प्रतिबांध िरण्याबाबि
(४३)

*

३२६०१ श्री.अमररशभाई पटे ल, श्री.सांजय दत्ि : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) मब
ुीं ईत दिवसाला सम
ु ारे २५ लाख रुपयाींहून अचधक अींमलीपिाथााची तस्करी
होत असन
ू हे नशेचे पिाथा मोठया प्रमाणात तरुणाईला प्रवकत असल्याचे माहे
मे, २०१७ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिशानास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या प्रकरणी अ्क करण्यात आलेल्या आरोपीींमध्ये कॉलेज

पररसरातील प्रवशेषत: असभयाींित्रकी महाप्रवद्यालयातील प्रवद्याथ्यांचा सहभाग
मोठया प्रमाणात आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, तरुणाईला अींमलीपिाथाापासन
ू परावत्ृ त करण्यासाठी तसेच या
तस्करीला प्रनतबींध करण्यासाठी शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात
येत आहे,

(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) अींमली पिाथा प्रवरोधी कक्षाने (दिनाींक ०१/०१/२०१७
ते २४/०७/२०१७ पयंत) एकुण २७७ ककलो १४१ ग्रॅम एवढे अींमली पिाथा,
अींिाश्जत ककीं मत रुपये ८,८४,८४,३००/- जप्त केले आहे त.

(२) सन २०१७ मध्ये आतापावेतो अींमली पिाथा प्रवरोधी कक्षाने एकूण ४१
गन्
ु हे िाखल केले असन
ू त्यामध्ये एकूण ८६ आरोपीींना अ्क केलेली आहे .
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एकूण अ्क आरोपीींपक
ै ी ५ आरोपी हे प्रवद्याथी आहेत. तथाप्रप, असभयाींित्रकी
महाप्रवद्यालयातील

प्रवद्याथ्यााचा

ननिशानास आलेली नाही.

सहभाग

मोठा

असल्याबाबतची

बाब

(३) अींमली पिाथा प्रवरोधी कक्षातफे महाप्रवद्यालयीन स्तरावर “रग्ज कर
कॅम्पस” हा सावाजननक उत्सवाच्या वेळेस जनजागत
ृ ी कायाक्रम वेगवेगळया
एन.जी.ओ.

सींस्थाच्यावतीने व्यसनाधीन

इसमाींवर/मल
ु ाींवर

उपचार, तसेच

२६ जून हा अींमली पिाथा प्रवरोधी दिन म्हणून व त्या पढ
ु ील पींधरवडा साजरा

करण्यात येतो. सिर पींधरवडया िरम्यान अींमली पिाथा व त्याचे िषु पररणाम
याबाबत प्रवद्याथांना मादहती िे णे, कफल्म िाखप्रवणे, मादहती, चचाासत्र, हॅन्डबील

वा्प व सभींती पोस््साचे प्रिशान करणे. तसेच प्रचार फेऱ्या, मॅरेथॉन, मोहल्ला
कसम्ी, पब्लीक सम्ीींग घेण्यात येतात.
(४) प्रचन उद्भ्ावत नाही.

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

मालेगाांि (जज.नालशि) येथे पादचऱ्याांसाठी स्िायिॉि,
भुयारी मागााची तनलमािी िरणेबाबि
(४४)

*

३१८७६ डॉ.अपि
ू ा दहरे : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा

करतील काय :(१) मालेगाींव (श्ज.नासशक) शहरातील वाढलेली वाहनाींची सींख्या व विा ळ

यासाठी पािचाऱ्याींसाठी प्रमख
चौकाींमध्ये स्कायवॉक ककीं वा भय
ु
ु ारी पािचारी
मागा

ननमााण

करण्यात

यावीत

अशी

मागणी

आयक्
ु त,

मालेगाींव

महानगरपासलका याींचक
े डे दिनाींक १८ एप्रप्रल, २०१७ रोजी वा त्यासम
ु ारास
करण्यात आली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, मोसमपल
सकाल, मालेगाींव न्यायालय पररसर, छत्रपती
ु
सशवाजी महाराज पत
ु ळा पररसर आणण स्ाणा नाका, रावळगाींव नाका,

एकात्मता चौक, मालेगाींव-कॅम्प याभागात वाहतक
ु ीचे प्रमाण मोठे असल्याने
रस्ते ओलाींडताींना वारीं वार अपघात घडत असन
ू प्रचींड विा ळीच्या या भागात

स्कायवॉक, भय
ु ारी मागााची गरज असल्याने याबाबत शासनाने कोणती
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,

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

व (२) अशा प्रकारची

महानगरपासलकेकडे प्राप्त झालेली नाही.

मागणी मालेगाींव

तथाप्रप, मालेगाव महानगरपासलकेने प्रस्ताप्रवत केल्यानस
ु ार, नवीन

बस स्थानक पररसरातील वाहतक
ु कोंडी सोडप्रवण्यासाठी महाराषट्र सव
ु णाजयींती
नगरोत्थान महाअसभयानाींतगात मालेगाव शहरात उड्डाणपल
उभारण्याच्या
ू

प्रकल्पास शासन ननणाय, दिनाींक २३ फेब्रव
ु ारी, २०१७ अन्वये प्रशासकीय
मान्यता िे ण्यात आली आहे.
(३) प्रचन उद्भवत नाही.

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

िल्याण-डोंबबिली महानगरपाललिा क्षे्ािील २७ गािाांची स्ििां्
(४५)

*

नगरपाललिा स्थापन िरण्याबाबि
३२०८८ अॅड.तनरां जन डािखरे : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :(१) कल्याण-डोंिबवली महानगरपासलकेत समाप्रवष् करण्यात आलेली २७ गावे
महानगरपासलकेतन
ू

वगळून

त्याींची

स्वतींत्र

नगरपासलका

स्थापन

करण्याबाबतचा अध्यािे श दिनाींक ११ माचा, २०१५ मध्ये प्रख्याप्रपत करुन

त्यावर नागररकाींच्या हरकती/सच
ू ना मागवन
ू याबाबतचा अहवाल प्रवभागीय
आयक्
ु त, कोकण याींनी राज्य शासनाला सािर करण्याचे मा.मख्
ु यमींत्री याींनी
आिे सशत केले होते, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, अशा प्रकारचा कोणताही अहवाल शासनाकडे प्रवभागीय

आयक्
े डून गेला नसल्याचे दिनाींक २२ फेब्रव
ु त, कोकण याींचक
ु ारी, २०१७ रोजी
वा त्यासम
ु ारास ननिशानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, कल्याण-डोंिबवली महानगरपासलका क्षेत्रातील २७ गावाींची
स्वतींत्र नगरपासलका स्थापन करण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली
वा करण्यात येत आहे व त्याबाबतची सद्य:श्स्थती काय आहे ,
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१), (२), (३) व (४) कल्याण-डोंिबवली शहर

महानगरपासलकेच्या क्षेत्रातन
२७ गावे वगळून या गावाींच्या क्षेत्राकरीता
ू
नगरपररषि घ्ीत करण्याच्यादृष्ीने राज्य शासनाने दिनाींक ०७/०९/२०१५
रोजी अचधसच
ू नेचा मसि
ु ा प्रससद्ध केला आहे .


त्यानष
ीं ाने प्राप्त होणाऱ्या हरकती व सच
ु ग
ू नाींवर सन
ु ावणी घेऊन अहवाल

सािर करण्यासाठी प्रवभागीय आयक्
ु त, कोकण प्रवभाग याींना प्राचधकृत
करण्यात आले आहे .


याबाबतचा अहवाल सािर करण्याबाबत प्रवभागीय आयक्
ु त, कोकण
प्रवभाग याींना प्रवनींती करण्यात आलेली आहे . प्रवभागीय आयक्
ु त, कोकण
प्रवभाग

याींच्याकडून

प्राप्त

कायावाही करणे शक्य होईल.

होणाऱ्या

अहवालाच्या

अनष
ीं ाने
ु ग

पढ
ु ील

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

औरां गाबाद येथील नागेश्िरिाडीिील पुलाची दरु िस्था झाल्याबाबि
(४६)

*

३४४११ श्री.सभ
ु ाष झाांबड : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :(१) औरीं गाबाि येथील नागेचवरवाडीतील पल
ु ाची िरु वस्था झाल्याने नागररकाींना
धोकािायक पल
ु ावरून प्रवास करावा लागत असल्याचे माहे मे, २०१७ मध्ये
वा त्यािरम्यान ननिशानास आले, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

चौकशीच्या

उपरोक्त प्रकरणी

अनष
ीं ाने
ु ग

सिर

शासनाने चौकशी

पल
ु ासाठी

ननधी

केली आहे

उपलब्ध

िरु
ु स्तीबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे,

करुन

काय,

पल
ु ाची

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

(१) व (२) औरीं गाबाि येथील नागेचवरवाडीतील

पल
ु ावरुन जाणा-या वाहनाने धडक दिल्यामळ
ु े पल
ु ावरील जुन्या सींरक्षण
कठडयाींचे नक
ु सान झाले होते. तथाप्रप सिर कठडयाींची तात्काळ िरु
ु स्ती

करण्यात आलेली असन
ू रस्ता व पल
ु रहिारीस खुला करण्यात आलेला आहे .
सिय:श्स्थतीत या पल
ु ावरुन रहिारी सरु ळीतपणे सरु
ु आहे .
(३) प्रचन उद्भवत नाही.

-----------------
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लशिाजीनगर (जज.पुणे) बालसुधारगह
ृ ािील मुलाांचे
(४७)

*

लैंधगि शोषण होि असल्याबाबि

३२३६० श्री.अतनल भोसले : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :(१) सशवाजीनगर (श्ज.पण
ु े) बालसध
ु ारगह
ु ाींचे गेल्या दिड वषांपासन
ू
ृ ातील मल

लैंचगक शोषण होत असताना याबाबत करण्यात आलेल्या तक्रारीकडे पोलीस
प्रशासनाने िल
ा केले असल्याची बाब माहे मे, २०१७ मध्ये वा त्यािरम्यान
ु क्ष
ननिशानास आली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात

काय आढळून आले, तद्नस
ा
ु ार सींबचीं धत आरोपी व या प्रकरणाकडे िल
ु क्ष
करणाऱ्या पोलीस अचधकाऱ्याींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे नाही.

(२) (अ) िै ननक केसरी या वतामान पत्रामध्ये लैंचगक शोषण सींिभाात प्रससध्ि

झालेल्या बातमीच्या अनष
ीं ाने कफयाािी नोडल अचधकारी, श्जल्हा बाल सींरक्षण
ु ग

प्रवभाग, पण
ु े याींनी बालननरीक्षण गह
ु ाींचे
ृ व बालगह
ृ , सशवाजीनगर येथे मल
लैंचगक

शोषण

सींिभाात

वतामानपत्रातील

प्रससध्ि

झालेल्या

बातमीच्या

अनष
ीं ाने चौकशी ससमती गठीत केली. ससमतीने केलेल्या चौकशीत प्रपडीत ३
ु ग
मल
ु ाींना ३ बालक आरोपी हे लैंचगक कृत्य करण्यास भाग पाडत असल्याचे
ननषपन्न झाले. त्यामळ
ु े ३ प्रवचधसींघषाग्रस्त बालका प्रवरूध्ि सशवाजी नगर

पोलीस स््े शन येथे ग.ु र.नीं. १४१/१७ भा.िीं .प्रव.क. ३७७, ३४ पोक्सो ॲक्् क्र.
३ (डी) सह ४, ७, ८ प्रमाणे गन्
ु हा िाखल करण्यात आला.

३ प्रवधी सींघषीत बालकाींना दिनाींक ०६/०५/२०१७ रोजी ननरीक्षणगह
ृ

सशवाजीनगर

पण
ु े

येथून

ताब्यात

घेऊन

प्रप्रसायडडींग

अचधकारी

पींडीत

जवाहरलाल नेहरू उद्योग केंद्र येरवडा, पण
ु े येथे न्यायालयात हजर करण्यात
आले. गन्
ु हा तपासावर आहे .
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प्रवकास

(ब)

कफयाािी

प्रनतषठान,

सचचव/व्यवस्थापक

मींचर,

सींचसलत

हे

अनाथ

सह्याद्री

ननराधार

आदिवासी
मल
ु ाींचे

ग्रामीण

सींगोपन

केंद्र/ बालगह
ु े येथे काम करीत आहे त. सिर
ृ पळश्स््का, ता.आींबेगाींव, श्ज.पण
सींस्थेमध्ये िाखल १४ मल
ु े ही श्जल्हा पररप्रवक्षा आणण अणरु क्षण सींघ्ना
सींचसलत मल
ु ाींचे ननरीक्षण/ बालगह
ु े येथुन आलेली आहे त. या सींस्थेतील ४
ृ पण
मल
ु े प्रवक्षीप्तपणे वागत असल्याने त्याींच्याकडे चौकशी केली असता अणुरक्षण

सींघ्ना सींचसलत मल
ु ाींचे ननरीक्षण/ बालगह
ु े येथील कमाचारी याींनी
ृ पण

केलेल्या लैंचगक अत्याचार, शोषण व छळाबाबत प्रपडीत मल
ु ाींनी मादहती दिली.
याबाबत कफयाािी याींनी घोडेगाींव पोलीस ठाणे, पण
ु े ग्रामीण येथे तक्रार
दिल्याने सिर गन्
ु हा सशवाजीनगर पोलीस ठाणे येथे वगा करण्यात आला.
सिरचा गन्
ु हा सशवाजीनगर पोलीस ठाणे येथे ग.ु र.क्र. १५४/२०१७ भा.िीं .प्रव.

कलम ३७७, ३२३, ५०६ पॉक्सो ४, ५ (एल) (एम) ६, १२, १७ अन्वये िाखल
करण्यात आला. सिर गन्ु ह्यामध्ये ९ आरोपीींपक
ै ी ७ आरोपीींना दिनाींक

०४/०७/२०१७ रोजी अ्क करण्यात आली असन
यातील २ आरोपीींना
ू

सत्रन्यायालय, सशवाजीनगर याींनी अ्कपव
ू ा जामीन मींजुर केला आहे . सिर
गन्
ु हा तपासाचधन आहे .

(३) प्रचन उद्भवत नाही.

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

राज्यािील असांघटीि िामगाराांिररिा महामांडळ स्थापन िरणेबाबि
(४८)

*

३४३१५ श्री.विनायिराि मेटे : सन्माननीय िामगार मां्ी पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) राज्यातील असींघ्ीत कामगाराींच्या कल्याणासाठी महामींडळाची स्थापना

करण्याचे धोरण शासनाने माहे माचा, २०१७ मध्ये वा त्यािरम्यान जाहीर केले
होते, खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सिर महामींडळ स्थापनेबाबात शासनाने कोणती कायावाही
केली वा करण्यात येत आहे,

(३) असल्यास, या महामींडळाचे स्वरूप व कायाधोरण कसे असेल,
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. सांभाजी पाटील-तनलांगेिर : (१) होय, हे खरे आहे .

(२) सिर मींडळ स्थापनेबाबत शासनस्तरावर कायावाही सरू
ु आहे .

(३) असींघ्ीत कामगार सामाश्जक सरु क्षा अचधननयम, २००८ आणण असींघ्ीत

कामगार सामाश्जक सरु क्षा ननयम, २०१३ अन्वये नमि
ू तरति
ु ीनस
ु ार सिर
मींडळाचे स्वरूप व कायाधोरण असेल.
(४) प्रवलींब झालेला नाही.

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

घणसोली, निी मांब
ु ई भागाि एन.एम.एम.टी. बस चालिािर ररक्षा
चालिाांनी जीिघेणा हल्ला िेल्याबाबि

(४९)

*

श्री.हे मि
ां

३१६०९ श्री.धनांजय मड
ांु ,े श्री.जयिांिराि जाधि, श्री.सतु नल िटिरे ,
टिले,

श्री.अमरलसांह

पांडडि,

श्री.सतिश

चव्हाण,

अॅड.तनरां जन

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

(१) नवी मब
ुीं ई येथील घणसोली भागात एन.एम.एम.्ी. बस चालकावर ररक्षा

चालकाींनी जीवघेणा हल्ला केल्याची गींभीर घ्ना माहे जून, २०१७ मध्ये वा
त्यािरम्यान घडली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सिर प्रकरणी चौकशी करुन िोषी ररक्षा चालकावर कोणती
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,

(३) असल्यास, मज
ु ोर ररक्षा चालकाींकडून बस चालकाींवर वारीं वार जीवघेणे
हल्ले होण्याच्या घ्ना रोखण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

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

(२) सिर प्रकरणी तीन आरोपीींप्रवरूद्ध कोपरखैरणे पोलीस ठाणे, नवी मब
ींु ई

येथे ग.ु र.क्र. १८७/२०१७ भा.िीं .प्रव. कलम ३५३, ३२५, ३२४, ३४१, ५०४, ५०६,

३४ प्रमाणे गन्
ु हा िाखल करण्यात आला असन
ू तीनही आरोपीींना अ्क
करण्यात आली आहे . गन्
ु हा तपासावर आहे .
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(३) कोपरखैरणे पोलीस ठाणे हद्दीत एनएमएम्ी बस चालकाींवर होणारे हल्ले

यासारखे गन्
ु हे घडू नयेत म्हणून पेट्रोसलींग ठे वण्यात आले आहे . तसेच अशा

प्रकारचे गन्ु हे घडल्यास तात्काळ गन्
ु हा िाखल करून आरोपीवर कठोर
कारवाई करण्यात येत आहे .
(४) प्रचन उद्भवत नाही.

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

मांब
ु ई मेरो िन प्रा.लल. या िांपनीने होमगाडा
(५०)

*

प्रलशक्षण िेंद्र बाांधन
ू दे णेबाबि

३४२५६ प्रा.जोगेन्द्र ििाडे : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा

खल
ु ासा करतील काय :(१) मब
ींु ईतील वसोवा-अींधेरी-घा्कोपर कॉररडोर एम.आर.्ी.एस. प्रकल्पाकररता

वसोवा येथील होमगाडाच्या मालकीची २४ हे क््र जागा २ वषााच्या तात्परु त्या

स्वरुपात मब
ुीं ई मेस्ट्रो वन प्रा.सल. या कींपनीला काश्स््ीं ग याडासाठी िे ण्याच्या
बिल्यात उक्त कींपनीही होमगाडा प्रसशक्षण केंद्र पण
ा णे बाींधून िे ण्याचा करारनामा
ू प
माहे डडसेंबर, २००७ मध्ये वा त्यािरम्यान झाला होता, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त कींपनीने केलेल्या करारनाम्यास ४ वेळा मि
ु तवाढ

घेतल्यानींतर दिनाींक १८ एप्रप्रल, २०११ रोजी मींत्रालयात अप्पर मख्
ु य सचचव
(गह
ृ प्रवभाग) याींनी घेतलेल्या बैठकीत परत ६ मदहने तात्परु त्या स्वरुपात

केलेल्या करारनाम्यास मि
ु तवाढ िे ऊन २ मदहन्यात प्रसशक्षण केंद्राचे बाींधकाम

सरु
ु करावे अन्यथा दिनाींक १६ जानेवारी, २००९ पासन
ू व्याजाची वसल
ु ी
करण्याचा ननणाय घेण्यात आला, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, अद्याप उक्त कींपनीने प्रसशक्षण केंद्राचे बाींधकाम सरु
ु केले

नसल्याने भाड्यापो्ीची ३१ को्ी ६ लाख १२ रुपयाींची थकबाकी होमगाडा
प्रशासनाला दिलेले नाहीत, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, याप्रकरणी चौकशी करुन सिरहू कींपनीवर शासनाने कोणती
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे , तसेच होमगाडा प्रशासनास प्रसशक्षण केंद्र
अथवा भाड्याची रक्कम कधीपयंत समळणे अपेक्षक्षत आहे,
(५) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) सिरचा करारनामा नागरी सींरक्षण सींचालनालय
होमगाडा आणण मब
ुीं ई महानगर प्रिे श प्रवकास प्राचधकरण याींच्यात दिनाींक
१९/०५/२००९ रोजी करण्यात आला आहे .

(२) यासींिभाात गह
ृ प्रवभाग (प्रवशेष), महाराषट्र शासन याींचेकडे दिनाींक
१७/१०/२०११

रोजी

बैठकीच्या

इनतवत्ृ ताप्रमाणे

होमगाडा

याींची

जमीन

वापरण्यास ०६ मदहन्याची मि
ु त वाढ दिली असन
ू , व्याजाची रक्कम वसल
ु
करणेबाबत ननणाय घेण्यात आला आहे .

(३) उक्त प्रसशक्षण केंद्राचे बाींधकाम सरु
ु न केल्याने भाड्यापो्ी उक्त
कींपनीकडून मब
ींु ई महानगर प्रिे श प्रवकास प्राचधकरणास आजसमतीस सम
ु ारे
रुपये ३१,६८,४५,००६/- एवढी रक्कम येणे बाकी आहे .

(४) व (५) करारनाम्यानस
ु ार मब
ुीं ई मेट्रो वन प्रा.सल. याींनी होमगाडा याींच्या

ताप्तरु त्या स्वरूपात वापरलेल्या जसमनीचे भाडेपट्टा रक्कमेच्या बिल्यात
होमगाडासाठी प्रसशक्षण केंद्र व प्रशासकीय इमारत बाींधून िे णे अपेक्षक्षत होते.
सिर करारनाम्यातील मळ
मि
ु
ु त व वाढीव मि
ु तीमधील भाडेपट्टयाच्या

रक्कमेपक
ै ी ३.९८ को्ी एवढी रक्कम मब
ुीं ई मेट्रो वन प्रा. सल. याींच्या VGF
मधून

२२/१२/२०१४

रोजी

वजाव्

करण्यात

आली

आहे .

तसेच

सिर

भाडेपट्टयाच्या रक्कमेवरील व्याजासह येणाऱ्या रुपये ३१,६८,४५,००६/- एवढया
रकमेची वसल
ु ी करण्याबाबत कायावाही सरु
ु करण्यात आली आहे .

उक्त करारनाम्यातील तरति
ू ीनस
ु ार मब
ुीं ई मेट्रो वन प्रा.सल. ने

प्रशासककय इमारत व प्रसशक्षण केंद्राचे बाींधकाम न केल्याने व करारनामा

सींपषु ्ात आला असल्याने जमा करण्यात आलेल्या भाडेपट्टय
् ाच्या रकमेमधून
सिर प्रशासककय इमारत व प्रसशक्षण केंद्राचे बाींधकाम प्राचधकरणामाफात

करण्याचे ननश्चचत केले असन
ू सिर कायावाही मब
ुीं ई महानगर प्रिे श प्रवकास
प्राचधकरणाच्यास्तरावर सरु
ु आहे .

-----------------
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ठाणे पोललसाांनी आांिरराष्ट्रीय रग्ज रॅ िेट उघडिीस आणल्याबाबि
(५१)

*

३११०३ श्री.सांजय दत्ि, श्री.शरद रणवपसे, श्री.रामहरी रुपनिर :

सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) ठाणे पोसलसाींनी २००० को्ी रुपयाींचे आींतरराषट्रीय रग्ज रॅके् उघडकीस
आणल्यानींतर या प्रकरणी दहींिी चचत्रप्सषृ ्ीतील असभनेत्री ममता कुलकणी व
नतचा पती प्रवकी गोस्वामी याींची नावे समोर आली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सिरील अींमली पिाथााप्रकरणी प्रवकी गोस्वामी या प्रमख
ु

आरोपीसह असभनेत्री ममता कुलकणी याींना ठाणे सत्र न्यायालयाने फरार
आरोपी म्हणून घोप्रषत केल्याचे दिनाींक ६ जून, २०१७ रोजी वा त्यासम
ु ारास
ननिशानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, शासनाने या िोन्ही आरोपीींना भारतात आणण्यासाठी तसेच
या िोन्ही आरोपीींवर कारवाई करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

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

(२) होय, हे खरे आहे . सिर आरोपीताींना मा.न्यायालयाने दिनाींक ८/६/२०१७
रोजी फरार घोप्रषत केले आहे .

(३) िी.प्रवकी गोस्वामी व असभनेत्री ममता कुलकणी याींची मालमत्ता जप्ती

बाबत न्यायलयीन कायावाही चालु आहे . आरोपी प्रवकी गोस्वामी हा अमेररका
िे शात रग्ज सींिभाात िाखल गन्
ु यात अ्केत असल्याची मादहती प्राप्त झाली
असन
ू , अमेररकन रग्ज इन्फरन्समें न्् एजन्सी याींचेशी पत्रव्यवहार करण्यात
आलेला आहे . तसेच वरील आरोपीताींप्रवरुध्ि
सींिभाात

कारवाई

आींतरराषट्रीय

चालु

आहे .

स्तरावरील गन्
ु हे गार

रे ड कॉनार नो्ीस जारी करण्या

मा.न्यायालयीन

कायावाही

हस्ताींतराबाबत कायावाही

आरोपीताींना भारतात आणणे करीता कायावाही करण्यात येईल.
(४) प्रचन उद्भ्ावत नाही.

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

पण
ू ा

करुन

होताच
सिर
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उल्हासनगर महानगरपाललिेची पाणीपुरिठा योजना
(५२)

*

अपूणा असल्याबाबि

३३६९२ श्री.रविांद्र फाटि : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :(१) उल्हासनगर महानगरपासलकेस जवाहरलाल नेहरू नागरी पन
ु ननामााण

असभयानाींतगात पाणीपरु वठा योजना राबप्रवण्याकररता सन २००९-१० मध्ये
रुपये १२१ को्ी ननधी उपलब्ध करून िे ण्यात आला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सिर कींत्रा्िाराला वाढीव िरानस
ु ार उक्त प्रकल्पाकररता
अींिाश्जत रुपये २३८ को्ी उपलब्ध करून िे ऊनही योजना अद्याप पण
ू ा झाली
नसल्याचे माहे मे, २०१७ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिशानास आले आहे , हे ही
खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या
अनष
ीं ाने प्रकल्पाींतगात मींजूर सवा कामे वेळेत पण
ु ग
ू ा न झाल्याने शासनाने
कींत्रा्िारावर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) केंद्र शासन परु स्कृत जवाहरलाल नेहरु राषट्रीय

नागरी पन
ु ननामााण असभयानाींतगात उल्हासनगर शहरात पाणी प्रवतरण व्यवस्था
सध
ु ारण्यासाठी सन २००८ मध्ये केंद्र शासनाने रुपये १२७.६५ को्ीची योजना
मींजूर केली आहे .

प्रस्तत
ु योजनेसाठी केंद्र, राज्य शासन व महानगरपासलका दहचयाचा

रुपये १२१.२८ को्ी ननधी उपलब्ध करण्यात आला आहे, हे खरे आहे .
(२)


उल्हासनगर महानगरपासलकेने मळ
ू योजनेत अनतररक्त कामाचा समावेश
करुन सिर योजना सध
ु ाररत केली.



या रुपये २५८.२५ को्ीींच्या सध
ु ाररत योजनेस उल्हासनगर महानगरपासलकेने
प्रशासकीय व प्रवत्तीय मान्यता दिली.



योजनेतील

सध
ु ारणेमळ
ु े

समाप्रवष्

झालेल्या

आवचयक ननधी महानगरपासलकेने उभारला आहे .

अनतररक्त

कामासाठी
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सिर योजनेतील रुपये २५६.५४ को्ीची कामे झाली असन
ू रुपये २४३.५४
को्ीची िे यके अिा करण्यात आली आहे त.



केंद्र शासनाकडून मींजूर उल्हासनगर पाणीपरु वठा प्रवतरण व्यवस्थेची कामे
सवााथााने पण
ू ा झाली असन
ू योजनेत समाप्रवष् वाढीव कामे व अनतररक्त
बाबीींची कामे अींनतम ्प्प्यात आहे त.

(३) व (४) सिर पाणीपरु वठा प्रकल्पाच्या कामाची गण
ु वत्ता व त्यातन
ू साध्य

होणाऱ्या फलननषपत्तीची चौकशी करण्याचे आिे श सिस्य सचचव, महाराषट्र
जीवन प्राचधकरण याींना िे ण्यात आले आहे त.

चौकशीचा अहवाल प्राप्त झाल्यावर पढ
ु ील कायावाही करण्यात येईल.
-----------------

राज्यािील खासदार-आमदार तनधीिील िामामध्ये
गैरव्यिहार झाल्याबाबि
(५३)

*

३१२७० श्री.नारायण राणे : सन्माननीय गह
ु ील
ृ तनमााण मां्ी पढ

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) राज्यातील खासिार-आमिार ननधीतील कामाींबाबत बनाव् चाचणी पत्र सािर
केलेल्या मब
ींु ईतील २० कींत्रा्िाराींप्रवरुध्ि कारवाई प्रस्ताप्रवत आहे व या कामाींसाठी
येणाऱ्या ननधीपैकी फक्त २५ ्क्के ननधी कामासाठी वापरला जात असल्याचे
माहे मे, २०१७ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिशानास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याप्रकरणी चौकशी करण्यात आली आहे काय, चौकशीच्या
अनष
ीं ाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
ु ग
(३) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. प्रिाश महे िा : (१) मख्
ु य अचधकारी, झोपडपट्टी सध
ु ार मींडळाच्या प्राप्त
अहवालानस
ु ार २० कींत्रा्िाराींना काळया यािीत ्ाकण्याची कायावाही करण्यात
आलेली आहे . या ननधीतन
ू फक्त २५ ्क्के ननधी कामासाठी वापरला जातो हे
खरे नाही.
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(२) मख्
ु य अचधकारी, झोपडपट्टी सध
ु ार मींडळाच्या प्राप्त अहवालनस
ु ार २०
कींत्रा्िाराींना काळया यािीत ्ाकण्याची प्रकक्रया पण
ु ा झालेली असन
ू सींबचीं धत

अचधकाऱ्याींवर कारवाई करण्याकररता सचचव, प्राचधकरण तसेच मींडळ स्तरावर
कायावाही सरु
ु आहे .

(३) प्रचन उद्भ्ावत नाही.
-----------------

अांबरनाथ (जज.ठाणे) िालुक्यािील इजन्स्टट्यूशनल झोनबाबि
(५४)

*

३२६०६ श्रीमिी हुस्नबानू खललफे, श्री.अशोि ऊफा भाई जगिाप,

श्री.सांजय दत्ि, श्री.रामहरी रुपनिर : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा
खल
ु ासा करतील काय :-

(१) अींबरनाथ (श्ज.ठाणे) तालक्
ु यात एम.एम.आर.डी.ए. ने २१ गावाींचा प्रवकास
आराखडा तयार करताना तेथे सन २०३६ पयंत इश्न्स््टयश
ू नल झोन ननमााण
करणार असल्याचे माहे एप्रप्रल, २०१७ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिशानास आले,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या झोनमधील अ्ीींमळ
ु े २० गठ्
ुीं याींपेक्षा कमी असलेल्या
जागेवर काहीच करता येणार नसल्याने अशा जागा पडून राहणार आहे त, हे
ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या झोनला शेतकऱ्याींचा प्रवरोध असन
ू त्यात बिल करण्याबाबत
शासनाने चौकशी करुन कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) मब
ींु ई महानगर प्रिे शाची सध
ु ारीत प्रारुप प्रािे सशक
योजना मब
ुीं ई महानगर प्रिे श प्रवकास प्राचधकरणाने दिनाींक १९/१/२०१६ च्या
सच
ु नेन्वये प्रससध्ि करुन त्यावर जनतेकडून हरकती/ सच
ू ना मागप्रवण्यात
आल्या आहे त.

माथेरान पयाावरण सींवि
े नशील क्षेत्र व प्रवकसनशील क्षेत्र यामध्ये

बफर असणे आवचयक असल्याने, माथेरान पयाावरण सींवि
े नशील क्षेत्र व
वाहतक
ु जाळे (प्रवरार ते असलबाग मल््ी–मोडल कॉरीडेार व मध्य रे ल्वे) याींच्या

मध्ये कमी उीं चीच्या व जास्त प्रवस्ताराींचा प्रवकास करता येईल असा
इश्न्स््टयश
ू नल झोन (सींस्थात्मक भव
ू ापर) प्रस्ताप्रवत करण्यात आला आहे .
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(२) प्रारुप प्रवकास ननयींत्रण ननयमावली, २०१६-३६ नस
ु ार इश्न्स््टयश
ू नल

झोनमध्ये वाणणज्य वापर जसे िक
ु ाने, उपहार गह
ु ेय
ृ े, बॅक इत्यािी अनज्ञ
भव
ू ापराींना भख
ू ींडाचे क्षेत्रफळाची अ् लागू नाही.

(३) प्रारुप प्रािे सशक योजनेच्या या इश्न्स््टयश
ू नल प्रवभागासींिभाात जनतेकडून

हरकती प्राप्त झाल्या असन
ू , त्यावर सींबचीं धताींना सन
ु ावणी िे ण्याची कायावाही

ननयोजन ससमतीमाफात सरु
ु आहे . सिरची प्रारुप प्रािे सशक योजना शासनास
मींजूरीकरीता सािर झाल्यानींतर त्यावर उचचत ननणाय घेण्याची शासनाची
भसू मका आहे .

(४) प्रचन उद्भ्ावत नाही.
-----------------

मुांबईिील मालाड मालिणी िे एव्हरशाईन नगरला जोडणारा
(५५)

*

पादचारी पुल दरु
ु स्ि िरणेबाबि

३४५१४ अॅड.राहुल नािेिर, श्री.आनांद ठािूर : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मब
ुीं ईतील मालाड मालवणी ते एव्हरशाईन नगरला जोडणारा एकमेव
पािचारी पल
ु िोन वषाापासन
ू त्
ु ल्याने तेथील जनतेला नाल्यातील पाण्यातन
ू
जीवघेणा प्रवास करावा लागत आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याबाबत स्थाननक नागररकाींनी व लोकप्रनतननधीनी शासनाकडे
तसेच मब
ुीं ई महानगरपासलका कायाालय, मालाड याींच्याकडे वारीं वार तक्रार
करुनही अद्याप कोणतीच कायावाही केली नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायावाही
केली वा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१), (२), (३) व (४) मब
ुीं ईतील मालाड-मालवणी ते
एव्हरशाईन नगरला जोडणारा पािचारी पल
ू डडसेंबर, २०१५ मध्ये त्
ु ला, हे
खरे आहे .
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सद्य:श्स्थतीत मालाड-मालवणी येथन
ू एव्हरशाईन नगर येथे ये-जा

करण्यासाठी २.५ ते ३ कक.मी. अींतरावरील वाहनाींसाठी असलेल्या मालाड-मावे
रस्त्यावर असलेल्या येथील पल
ु ावरील पिपथ उपलब्ध आहे .

मालाड मालवणी ते एव्हरशाईन नगरला जोडणारा पािचारी पल
ु

सी.आर.झेङ I व II ने बाधीत होत असल्यामळ
ु े , मा.उच्च न्यायालय व

पयाावरण प्रवभागाची माहे माचा, २०१७ मध्ये परवानगी प्राप्त झाल्यानींतर

महानगरपासलकेमाफात सिर पल
सरु
ु ाचे काम माहे एप्रप्रल, २०१७ पासन
ू
ु
करण्यात आले आहे .

सिर पल
ु ाच्या िोन्ही बाजक
ू डील पाईल व पाईल कॅपचे काम पण
ू ा

करण्यात आले असन
ू उवाररत काम पावसाळयानींतर करण्यात येणार आहे .

सिर पल
ु ाच्या कामासाठी रुपये ५.०३ को्ी इतका खचा अपेक्षक्षत

असन
ीं ल्पामध्ये करण्यात
ू , सिर खचााची तरति
ू सन २०१७-१८ च्या अथासक
आली आहे .

सिर कामाचा कींत्रा् कालावधी पावसाळा सोडून १२ मदहने इतका आहे .
-----------------

िल्याण-डोंबबिली महानगरपाललिा क्षे्ािील बी.एस.यु.पी. योजनेबाबि
(५६)

*

३१३६५ श्री.जगन्नाथ लशांदे : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :(१) कल्याण-डोंिबवली महानगरपासलका क्षेत्रात केंद्र आणण राज्य शासनाच्या
ननधीतन
ू उभारण्यात येत असलेल्या बी.एस.य.ु पी. योजनेतील लाभाथ्यांची यािी
प्रकल्पाची मि
ु त सींपन
ू गेल्यानींतरही ननश्चचत झालेली नाही, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, कल्याण-डोंिबवली महानगरपासलकेने १३ हजार घराींचे लक्ष

ननश्चचत केले असताना आतापयंत फक्त १ हजार ५०० लाभाथी ननश्चचत
झाले आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, आतापयंत सम
ु ारे २ हजार ५०० घरे बाींधून पण
ू ा झाली असन
ू
उवाररत १००० घराींबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) कल्याण-डोंिबवली महानगरपासलका क्षेत्रात जवाहरलाल
नेहरु राषट्रीय नागरी पन
ु रुत्थान योजनेच्या बी.एस.य.ु पी. योजनेची मि
ु त माचा,
२०१७ पयंत होती. सिर मि
ु त ऑक््ोबर, २०१७ पयंत वाढप्रवण्यास तत्वतः
मान्यता दिली आहे .


सिर योजनेतील लाभाथ्यांची यािी तयार करण्यासाठी बी.एस.य.ु पी.
प्रकल्पाचे

समींत्रक

मे.सभ
ु ाष

पा्ील

ॲन्ड

असोससए्स ्

महानगरपासलकेने दिनाींक १५/१२/२००६ रोजी ननयक्
ु त केले होते.


याींना

त्याींनी तयार केलेल्या यािीमध्ये त्र्
ु ी असल्याचे दिसन
ू आल्याने त्याींची
ननयक्
ु ती

दिनाींक

१९/०८/२०१६

रोजी

रद्द

करण्यात

आली.

सिर

योजनेबाबत लाचलच
ु पत प्रनतबींधक प्रवभागामाफात चौकशीअींती दिनाींक
०१/०४/२०१६ रोजी गन्
ु हा िाखल झाला असन
ू त्याचा तपास सरु
ु आहे .

सिर कारणाींमळ
ु े या योजनेतील लाभाथ्यांची यािी अींनतम करण्यास प्रवलींब
होत आहे .

(२), (३) व (४) बी.एस.य.ु पी. योजनेंतगात सरु
ु वातीला १३४६९ सिननका
बाींधण्यास केंद्र शासनाची मींजूरी प्राप्त होती. तद्नींतर सिननकाींची सींख्या
कमी

करुन

सिननकाींपक
ै ी

७२७२

२१७७

सिननका

सिननका

बाींधण्याचे

ननश्चचत

प्रवतरणाकरीता

झाले.

प्राप्त

सिर

झाल्या

७२७२

आहे त.

सद्य:श्स्थतीत १४७८ पात्र लाभाथ्यांच्या यािीस महानगरपासलकेने मींजूरी दिली
आहे .


या

योजनेतील

नप्रवन

लाभाथ्यांच्या

ननवडीबाबत

महानगरपासलकेने

ननयक्
ु त केलेल्या लाभाथी ननवड ससमतीमाफात कायावाही सरु
ु आहे .


बी.एस.य.ु पी.

योजनेबाबत

प्राप्त

तक्रारीींच्या

अनष
ीं ाने
ु ग

लाचलच
ु पत

प्रनतबींधक प्रवभागामाफात िाखल गन्
ु ह्याींची सरु
ु असलेली चौकशी, तसेच
मा.न्यायालयात िाखल झालेल्या याचचकाींमळ
ु े लाभाथी ननवडीच्या प्रकक्रयेस
प्रवलींब होत आहे .

-----------------
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मुांबईिील पदपथाांच्या दरु
ु स्िीबाबि
(५७)

*

३१६३७ श्री.अशोि ऊफा भाई जगिाप, श्री.सांजय दत्ि, श्री.रामहरी

रुपनिर, श्री.शरद रणवपसे : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा
करतील काय :-

(१) मब
ुीं ईत रस्त्याींचे काम केल्यानींतरही काही दिवसातच रस्त्याींची िरू वस्था

होत असन
ू त्याबरोबरच अपघाताला ननमींत्रण िे णारे पेव्हरब्लॉक यापढ
ु े बसवू
नयेत असे आिे श आयक्
ु त, मब
ुीं ई महापासलका याींनी दिले असतानाही
मब
ुीं ईतील मोठे चौक (जींक्शन), रस्ते आणण पिपथाींवर पेव्हरब्लॉक बसप्रवले

जात असल्याचे माहे एप्रप्रल, २०१७ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिशानास आले
आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सिर पेव्हरब्लॉक हे

योग्य पध्ितीने बसप्रवण्यात येत

नसल्यामळ
ु े पावसाळयात त्यादठकाणी खड्डे तयार होऊन ते नागररकाींना
चालण्यास अयोग्य ठरत आहे व त्यामळ
ु े अपघातात वाढत होत आहे, हे ही
खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सिरील खड्डे हे डाींबरसमिीत खडी भरुन िरु
ु स्ती केली जात
असन
ा करीत आहे, हे ही खरे आहे काय,
ू याकडे शासन िल
ु क्ष

(४) असल्यास, नागररकाींच्या सप्रु वधाींसाठी योग्य पिपथ तयार करण्याबाबत
शासनाने चौकशी करुन कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) मब
ुीं ईतील मोठे चौक (जींक्शन) व रस्ते याींची
सध
ु ारणा डाींबरीकरण ककीं वा ससमें ् काँकक्र्मध्ये करण्यात येत आहे .
तथाप्रप,

डाींबरीकरण

करण्यासाठी

आवचयक

असणारी

यींत्रसामग्र
ु ी

पोहोचू शकत नाही असे अरुीं ि रस्ते आणण पिपथाींची सध
ु ारणा पेव्हरब्लॉकचा
वापर करुन करण्यात येत आहे .

(२), (३), (४) व (५) नागररकाींच्या सप्रु वधाींसाठी रस्ते व पिपथ तयार करण्यासाठी
महानगरपासलकेमाफात खालीलप्रमाणे कायावाही करण्यात येत आहे :

पेव्हरब्लॉकचा वापर करुन तयार करण्यात आलेल्या जुन्या व खराब
झालेल्या रस्त्याींचे ्प्प्या्प्प्याने डाींबरीकरण करण्यात येत आहे .
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पेव्हरब्लॉकच्या रस्त्याींवरील खड्डे पेव्हर ब्लॉक बसवन
तातडीने
ू



बज
ा त करण्यात येतो.
ु प्रवण्यात येऊन रस्ता पव
ू व

पेव्हरब्लॉक बसप्रवताींना योग्य ती खबरिारी घेण्यात येत.े



डाींबरी रस्त्याींवरील खड्डे डाींबर समचित खडी भरुन िरु
ु स्त केले जातात.



पिपथ तयार करताींना महानगरपासलकेमाफात “पेडस्
े ट्रीयन फस््ा ”



धोरणाचा अवलींब करण्यात येत आहे .

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

मे.िांबाटा एजव्हएशन प्रा.लल., मांब
ु ई या आस्थापनेिील िामगाराांची
प्रलांबबि दे णी अदा िरण्याबाबि

(५८)

*

३१३७१ श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊफा भाई जगिाप, श्री.सांजय

दत्ि, श्री.रामहरी रुपनिर, श्रीमिी हुस्नबानू खललफे, श्री.किरण पािसिर,
श्री.धनांजय मड
ां टिले, श्री.नरें द्र पाटील, श्री.आनांद ठािूर, श्रीमिी
ुां ,े श्री.हे मि
विद्या चव्हाण, अॅड.राहुल नािेिर : िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि २७४७६ ला
ददनाांि ८ माचा, २०१७ रोजी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभााि: सन्माननीय
िामगार मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

मब
ुीं ई

प्रवमानतळावर

ग्राऊींड

हॅन्डसलींगचे

काम

करणाऱ्या

मे.कींबा्ा

एश्व्हएशन प्रा.सल.मब
ींु ई या कींपनीत २१०० कामगार व कमाचारी कायारत असन
ू

या कामगार व कमाचा-याींची माहे फेब्रव
ु ारी, २०१६ पासन
ू ची को्यवधी
रुपयाींची िे णी अिा करण्याची कायावाही कींपनीने केली नसन
यासींिभाात
ू

मा.कामगार मींत्री याींच्यास्तरावर िोन बैठका, कामगार आयक्
ु त याींच्यास्तरावर
िोन बैठका, मा.सभापती, महाराषट्र प्रवधानपररषि याींचेकडे िोन बैठका व

मा.मख्
ु यमींत्री महोियाींच्या अध्यक्षतेखाली एक बैठक अशाप्रकारे सात बैठकाींचे
आयोजन करण्यात आले होते, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

व्यवस्थापनाने

उक्त

सात

कामगाराींची

बैठकाींचे

िे णी

अद्याप

आयोजन

पण
ा णे
ू प

केल्यानींतरही
अिा

केलेली

कींपनी

व्यवस्थापनाकडून रुपये ५० को्ी येणे बाकी आहे, हे ही खरे आहे काय,

नसन
ू
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(३) असल्यास, उक्त कींपनीच्या ३ हजार कमाचाऱ्याींच्या हक्काची िे णी
िे ण्यासींिभाात

कींपनीप्रवरुध्ि

मा.औद्योचगक

न्यायालयाच्या

आिे शानस
ु ार

श्जल्हाचधकारी, मब
ुीं ई याींचेकडून कींपनीची मालमत्ता जप्त करण्यात आली

आहे काय व कोणती मालमत्ता जप्त करण्यात आली तसेच त्यातन
ू ककती
रक्कम समळण्याची शक्यता आहे,

(४) असल्यास, शासनाने दिलेल्या ननिे शानस
ु ार केंद्रीय िम आयक्
ु त याींच्या
अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या ससमतीने शासनास अहवाल सािर केला आहे काय,

(५) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायावाही
केली वा करण्यात येत आहे,

(६) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सांभाजी पाटील-तनलांगेिर : (१) हे अींशत: खरे आहे.
दिनाींक

या सींिभाात मा.सभापती, प्रवधानपररषि याींचक
े डे दिनाींक ३१/०८/२०१६,

महाराषट्र

२७/०९/२०१६
राज्य

व १२/०७/२०१७

याींच्या

अध्यक्षतेखाली

रोजी

तीन बैठका,

दिनाींक

९/११/२०१६

मा.मख्
ु यमींत्री,
व

दिनाींक

११/०३/२०१७ रोजी िोन बैठका, मा.मींत्री (कामगार) याींच्या अध्यक्षतेखाली

दिनाींक २७/०७/२०१६ व दिनाींक १९/०८/२०१६ िोन बैठका तसेच आयक्
ु त

(कामगार) याींच्या अध्यक्षतेखाली दिनाींक २५/०७/२०१६ व दिनाींक १०/०८/२०१६
िोन बैठका अशा एकूण नऊ बैठका घेण्यात आल्या आहे त.
(२) हे खरे आहे .

या कींपनीचे कामकाज ऑगस््, २०१६ पासन
ू बींि झाले असन
ू कींपनी

व्यवस्थापनाने कायिे शीर िे णी अद्यापपयंत पण
ा णे अिा केली नाहीत.
ू प
अद्यापपयंत व्यवस्थापनाने आस्थापना बींि करीत असल्याची कायिे शीर
नो्ीस दिलेली नाही पररणामी कामगाराींच्या वेतन व इतर िे णी ननश्चचत
करणे कठीण झालेले आहे .
(३) होय,

सिर आस्थापनेकरीता समचु चत शासन हे केंद्र शासन असन
ू प्रवप्रवध

कामगार कायद्याचे अींमलबजावणी करण्याचे काम प्रािे सशक िम आयक्
ु त,
मब
ुीं ई या कायाालयामाफात केले जाते.
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मा.श्जल्हाचधकारी,

मब
ींु ई

उपनगर

या

कायाालयाकडून

मे.कींबा्ा

एव्हीएशन प्रा.सल. याींच्या मालकीची वाहने व यींत्रे जप्त करण्यात आली

असन
ू एकूण ६२ वाहने व ३९३ यींत्रे जप्त करण्यात आली आहे त. वाहने व
यींत्राींची मल्
ू याींकनानस
ु ार एकूण रक्कम रुपये २३ को्ी (अींिाजे) त्यापैकी
अींिाजे रुपये ६.६४ को्ी रक्कमेच्या वाहने व यींत्राींवर तारण आहे . त्यापैकी

अींिाजे १५ को्ी रक्कम वसल
ू होण्याची शक्यता आहे . परीं तु सिर प्रकरणी
मा.उच्च

न्यायालयात

िावा

िाखल

असल्याने

आिे शानस
ु ार कायावाही करण्यात येत आहे .

मा.उच्च

न्यायालयाच्या

मा.श्जल्हाचधकारी, मब
ींु ई शहर याींचेकडून सिरची मालमत्ता जप्त

केली होती. तथाप्रप, मब
ुीं ई उच्च न्यायालयामध्ये कींबा्ा ट्रस्् याींनी प्रवप्रवध
पाच याचचका िाखल केल्या होत्या त्यापैकी तीन याचचका ननकाली ननघाल्या

असन
ू त्यामधे मा.उच्च न्यायालयाने दिनाींक ०१/०२/२०१७ अन्वये दिलेल्या
आिे शानस
ु ार कायावाही करण्यात आली आहे .
(४) व (५) होय.

मा.सभापती,

प्रवधानपररषि,

महाराषट्र

राज्य

याींचक
े डे

झालेल्या

बैठकीतील ननणायानस
ु ार मा.िम आयक्
ु त (केंद्रीय) याींचे अध्यक्षतेखाली ससमती

गठीत करण्यात आली होती. सिर ससमतीने दिनाींक ०१/११/२०१६ रोजी
अहवाल सािर केला आहे .

तसेच मा.मींत्री महोिय (कामगार), महाराषट्र राज्य, मब
ुीं ई याींनी

दिलेल्या ननिे शानस
ु ार कामगाराींचे थकीत वेतन समळवन
ू िे ण्यासाठी दिनाींक
१२/०१/२०१७ रोजी प्रािे सशक िम आयक्
ु त (केंद्रीय) याींचे अध्यक्षतेखाली

ससमती गठीत करण्यात आलेली असन
ू ससमतीच्या अद्यापपयंत ०६ बैठका
घेण्यात आलेल्या असन
ू कायावाही सरू
ु आहे .
(६) प्रचन उद्भ्ावत नाही.

-----------------
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(५९)

*

मुांबईिील धोिादायि इमारिीांबाबि
३२४८४

श्री.जयांि

पाटील,

श्री.बाळाराम

पाटील,

आकिा.अनांि

गाडगीळ : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) मब
ुीं ईतील डॉकयाडा रोड येथील महानगरपासलकेच्या बाबू गेनू माके् या

इमारतीला दिनाींक २७ सप््ें बर, २०१३ रोजी वा त्यासम
ु ारास झालेल्या
िघ
ा नेनत
ीं र महानगरपासलकेने सवाच इमारतीींचे स्ट्रक््चरल ऑडी् सक्तीचे
ु ्
केले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, महानगरपासलकेने यावषी पावसाळयापव
ु ी केलेल्या सवेक्षणात
मब
ुीं ईतील

७०५

इमारती

धोकािायक

व

अनतधोकािायक

असन
ू

त्याींचे

स्ट्रक््चरल ऑडड्ही करण्यात आले असन
ू त्यावर माहे एप्रप्रल, २०१७ पयंत
कोणतीही उपाययोजना केली नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, अनतधोकािायक इमारतीींमध्ये खाजगी इमारती, महानगरपासलका,
म्हाडा तसेच केंद्र व राज्य शासनाच्या अखत्याररतील अनेक इमारतीींचा
समावेश आहे, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, अनतधोकािायक इमारतीमळ
ा ना रोखण्यासाठी व
ु े होणाऱ्या िघ
ु ्
सिर

इमारतीतील

रदहवाशाींचे

सरु क्षक्षत

दठकाणी

स्थलाींतर

शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,

करण्याबाबत

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

तथाप्रप, मब
ुीं ई महानगरपासलका अचधननयम, १८८८ च्या कलम ३५३

(ब) अन्वये, ३० वषे ककीं वा त्यापेक्षा जास्त जुन्या इमारतीींना बाींधकाम
सश्ु स्थती प्रमाणपत्र (Structural Audit Report) सािर करणे बींधनकारक आहे .

(२) व (३) माहे एप्रप्रल/मे, २०१७ मधील महानगरपासलकेमाफात करण्यात
आलेल्या सवेक्षणामध्ये सी-१

प्रवगाातील

अनतधोकािायक

आलेल्या एकूण ६१७ इमारती आढळून आल्या आहे त.

व मोडकळीस
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सिर इमारतीींवर मब
ींु ई महानगरपासलका अचधननयम, १८८८ च्या

कलम ३५४ अन्वये महानगरपासलकेमाफात खालीलप्रमाणे कारवाई करण्यात
आलेली आहे :-

११२ इमारती ररकाम्या करण्यात आलेल्या आहे त.



४२ प्रकरणे ताींित्रक सल्लागार ससमतीकडे पाठप्रवण्यात आली आहे त.



१४० इमारतीींची जल व प्रवद्यत
ु जोडणी खींडीत करण्यात आली आहे .



२११ प्रकरणाींमध्ये जल व प्रवद्यत
ु जोडणी खींडीत करण्याबाबतची



कारवाई सरु
ु आहे .

११२ इमारतीींची प्रकरणे न्यायप्रप्रवष् आहे त.



(४) इमारतीच्या पन
ु बांधकामाच्या कालावधीप्रवषयी भाडेकरुीं ना ननश्चचत अशी

हमी दिली जात नसल्यामळ
ु े भाडेकरु अशा धोकािायक इमारती ररकामी करत
नाहीत.

याकरीता त्याींच्या ननवाऱ्याचे सींरक्षण व सरु क्षा सनु नश्चचत करण्यासाठी

मब
ींु ई महानगरपासलका अचधननयम, १८८८ च्या कलम ३५४ व त्यानष
ीं ाने
ु ग

कलम ४९९ मध्ये सध
ु ारणा करुन नवीन पो्कलम ३ ते ६ िाखल करण्यात
आलेली आहे त.

त्यातील तरति
ु ीींनस
ु ार भाडेकरुीं ना सोसाय्ी तयार करुन इमारतीींची

पन
ु बांधणी करणे शक्य होणार आहे .
(५) प्रचन उद्भवत नाही.

(६०)

*

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

सागरी आयुक्िालय स्थापन िरण्याबाबि
३२९१८ श्री.प्रविण दरे िर : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :(१) मब
ुीं ईला लागन
ू असलेल्या शहराींचे व सागरी ककनाऱ्याच्या सरु क्षेकररता
सागरी आयक्
ु तालय स्थापन करण्याचा ननणाय घेऊनही याबाबत अद्याप
कोणतीही कायावाही केली नाही, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सागरी आयक्
ु तालय स्थापन करण्याबाबत शासनाने कोणती
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) व (२) महसल
व वन प्रवभागाच्या दिनाींक
ु
१७/०६/२०१४ च्या अचधसच
ू नेनस
ु ार ठाणे श्जल्ह्याचे प्रवभाजन करुन पालघर

श्जल्ह्याची ननसमाती करण्यात आली आहे . त्यानस
ु ार सिर नवननसमात पालघर
श्जल्हयासाठी पोलीस अचधक्षक, पालघर हे कायाालय कायााश्न्वत झालेले आहे .

नवननसमात पालघर श्जल्ह्यामध्ये वसई, पालघर, डहाण,ू तलासरी, जव्हार,

वाडा, मोखाडा आणण प्रवक्रमगड या तालक्
ु याींचा समावेश करण्यात आला आहे .

त्यामळ
ु े नवीन सागरी पोलीस आयक्
ु तालय ननमााण करण्याची आवचयकता
नाही असा ननणाय घेण्यात आला आहे .
(३) प्रचन उद्भवत नाही.

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

मुांबई उपनगरािील महानगरपाललिा िसाहिीांचा
(६१)

*

पुनविािास िरण्याबाबि

३३४६० अॅड.तनरां जन डािखरे : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :-

(१) मब
ींु ईतील एल प्रवभाग नगरभम
ू ापन क्र.११२ कुलाा (प.) येथे सन १९७७
पव
ू ी

बाींधलेल्या

१८०

्े नामें ्

या

महानगरपासलका

वसाहतीत

इमारत

िरु
ु स्तीवर आतापयंत करोडो रुपये खचा होऊन यावषी िे खील ४ को्ी ५६
लाख रुपयाींची इमारत िरु
ु स्तीसाठी आचथाक तरति
ू करण्यात आली आहे, हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सिर इमारतीवर वारीं वार खचा होत असन
ू ननधीचा अपव्यय

्ाळण्यासाठी सिर वसाहतीचा पन
ु प्रवाकास करण्यात यावा, अशी मागणी
अनेक वषांपासन
ू तेथील रदहवाशाींकडून शासनाकडे करण्यात येत आहे, तसेच

त्याबाबत मा.प्रवरोधी पक्षनेत,े प्रवधानसभा याींनी दिनाींक २४ मे, २०१७ रोजी
वा त्यासम
ु ारास मा.मख्
ु यमींत्री, प्रधान सचचव (२), नगरप्रवकास प्रवभाग,
मींत्रालय व आयक्
ींु ई महानगरपासलका याींना ननवेिन दिले आहे, हे
ु त, बह
ृ न्मब
ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, महानगरपासलका वसाहतीच्या पन
ु प्रवाकासाबाबतचे शासनाचे
धोरण

हे

केवळ

मब
ींु ई

शहरातील

वसाहतीींनाच

लागू

असल्याने

मब
ींु ई

उपनगरातील महानगरपासलका वसाहतीींना पन
वींचचत रहावे
ु प्रवाकासापासन
ू
लागत असल्याचेही ननिशानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय,
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(४) असल्यास, उक्त प्रचन भाग (२) व (३) च्या अनष
ीं ाने मब
ींु ई शहरातील
ु ग

महानगरपासलका वसाहतीच्या धतीवर मब
ुीं ई उपनगरातील महानगरपासलका
वसाहतीींचा

पन
ु प्रवाकास

करण्याबाबत

तसेच

कुलाा

(प.)

येथील

उक्त

महानगरपासलका वसाहतीींच्या पन
ु प्रवाकासाबाबत शासनाने कोणती कायावाही
केली वा करण्यात येत आहे,

(५) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) बह
ुीं ई महानगरपासलकेच्या एल प्रवभागातील
ृ न्मब

सन १९७७ पव
ू ी बाींधलेल्या १८० ्े नामें् या महानगरपासलका इमारतीच्या

िरु
ु स्तीसाठी सन २०१६-१७ मध्ये रुपये ४.५६ को्ी इतक्या रकमेची तरति
ु
करण्यात आली होती. तथाप्रप, या कामासाठी खचा होऊ शकला नाही ही
वस्तश्ु स्थती आहे .
सिर

कामासाठी

सन

२०१७-१८

अथासक
ीं ल्पीय तरति
ु करण्यात आलेली नाही.

मध्ये

महानगरपासलकेमाफात

(२) अशा प्रकारची मागणी तसेच ननवेिन प्राप्त झाली आहे त, हे खरे आहे .

(३), (४) व (५) महानगरपासलकेचे भाडेकरु असलेल्या मब
ुीं ई शहरातील

वसाहतीींच्या पन
ु प्रवाकासाबाबतच्या तरति
ु ीींच्या धतीवर, मब
ुीं ई उपनगरातील
महानगरपासलकेच्या वसाहतीींच्या पन
ु वासनाबाबत प्रवकास ननयींत्रण ननयमावली,
१९९१ मध्ये कोणतीही प्रवशेष तरति
ू नाही.
तथाप्रप,

सिर

वसाहतीींचा

ननिे शाींकानस
ु ार अनज्ञ
ु ेय आहे .
उपनगरातील

वसाहतीींचा

पन
ु प्रवाकास

पन
ु प्रवाकास

करणे

प्रवभागीय
शक्य

व्हावे

च्ईक्षेत्र
म्हणन
ू

प्रवकास ननयींत्रण ननयमावली २०३४ मध्ये यासाठी प्रवननयम क्रमाींक ३३(७)
(अ) ही नवीन तरति
ू प्रस्ताप्रवत असन
ू , त्याबाबत पढ
ु ील कायावाही करण्यात
येत आहे .

-----------------
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(६२)

*

बाणेर (पुणे) येथील िचरा प्रकक्रया प्रिल्पाबाबि
३२३६२ श्री.अतनल भोसले : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :(१) पण
सी.एन.जी. ननसमाती
ु े मधील बाणेर येथे ओल्या कचऱ्यापासन
ू

करणाऱ्या प्रकक्रया प्रकल्पात िोन मदहन्यात कचऱ्यामध्ये ३२ ्न वाळू आणण

खडीचे समिण ननिशानास आल्याने या प्रकल्पात वारीं वार ब्रेकडाऊन होत
असल्याची बाब माहे मे, २०१७ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिशानास आली आहे ,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनामाफात चौकशी करण्यात आली आहे

काय, त्यात काय ननिशानास आले, तद्नस
ु ार कचऱ्यामध्ये वाळू व खडी

समिण करुन प्रकल्पास हानी पोहचप्रवणाऱ्याींवर शासनाने कोणती कारवाई
केली वा करण्यात येत आहे,

(३) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) पण
ु े शहरातील बाणेर येथील नोबल एक्स्चें ज
कींपनीच्या प्रकल्पामध्ये ओल्या कचऱ्यापासन
ू सी.एन.जी. ननसमाती करणाऱ्या
प्रकल्पात सम
ु ारे ३ ते ५ ्न वाळू येत असल्याचे ननिशानास आले आहे, ही
वस्तश्ु स्थती आहे .

नोबल एक्स्चें ज कींपनीने सिर बाब दिनाींक १५ मे, २०१७ रोजीच्या

पत्रान्वये पण
ु े महानगरपासलकेच्या ननिशानास आणली आहे .

(२) काही दठकाणच्या घरगत
वाळू / खडी येत असल्याचे
ु ी कचऱ्यातन
ू
प्रथमिशानी ननिशानास आले आहे .

याबाबत घीं्ागाडी आणण हॉ्े ल गाड्याींची कसन
ू तपासणी करण्यात

येत आहे . त्यानींतर पढ
ु ील योग्य ती कायावाही करण्याचे प्रस्ताप्रवत आहे .
(३) प्रचन उद्भवत नाही.

-----------------
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बीड जजल्हयािील बनािट नोटा प्रिरणािील आरोपीचा जजल्हा
(६३)

*

रूग्णालयाि मत्ृ यू झाल्याबाबि

३४३७१ श्री.विनायिराि मेटे : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा

खल
ु ासा करतील काय :-

(१) बीड श्जल्हयातील बनाव् नो्ा प्रकरणातील न्यायालयीन कोठडीत

असलेल्या आरोपीचा श्जल्हा रूग्णालयात दिनाींक ३० जून, २०१७ रोजी वा
त्यासम
ु ारास मत्ृ यू झाला, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सिरील आरोपीच्या शवप्रवच्छे िन अहवालातन
ू मत्ृ यच
ू े कारण
काय ननिशानास आले आहे , तसेच सिरील गन्
ु हयाचा तपास चालू आहे काय,
त्यात काय ननिशानास आले व तद्नस
ु ार कोणती कायावाही केली वा करण्यात
येत आहे,

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

(२) सिर प्रकरणी पोलीस स््े शन बीड शहर येथे दिनाींक ०१/०७/२०१७ रोजी
आ.म.ृ क्र. ०७/२०१७ सी.आर.पी.सी. कलम १७४ प्रमाणे नोंि घेण्यात आली

आहे . मयताच्या शवप्रवच्छे िन अहवालात “फुफुसावर सज
ु येवन
ू रक्त पेशी

तयार होण्याची प्रक्रीया थींडावल्याने मत्ृ यू झाला असल्याबाबत” असे तात्परु ते
मत नमि
करुन मयताचा व्हीसेरा CA तपासणीसाठी औरीं गाबाि येथे
ू
पाठप्रवण्यात आला आहे .

(३) प्रवलींब झालेला नाही.

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

ठाणे येथे ररक्षाचालिाने िरुणीचा विनयभांग िेल्याबाबि
(६४)

*

श्री.हे मि
ां

३१६१५ श्री.धनांजय मड
ुां ,े श्री.जयिांिराि जाधि, श्री.सतु नल िटिरे ,
टिले,

श्री.अमरलसांह

पांडडि,

श्री.सतिश

चव्हाण,

अॅड.तनरां जन

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

(१) ठाणे येथील तीन हात नाका ते पोखरण रोड िरम्यान एका तरुणीवर

ररक्षाचालक व त्याच्या समत्राने ररक्षातच प्रवनयभींग करण्याच्या प्रयत्न करुन

नतला धावत्या ररक्षातन
फेकल्याची घ्ना माहे जन
ू
ू , २०१७ मध्ये वा
त्यािरम्यान घडली, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, या प्रकरणातील िोषीींना अद्याप अ्क करण्यात आलेली नाही
तसेच त्याींच्यावर कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली नाही, हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, ठाण्यामध्ये ररक्षा प्रवास असरु क्षक्षत झाल्याने मदहलाींमध्ये
सभतीचे वातावरण ननमााण झालेले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उक्त घ्नेतील आरोपीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात

येत आहे तसेच मदहलाींच्या सरु क्षक्षततेच्या दृष्ीकोनातन
ू कोणती उपाययोजना
केली वा करण्यात येत आहे

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

(४) नौपाडा पो.स््े . येथे ग.ु र.नीं २०३/१७ भािीं प्रवक ३०७, ३६३, ३५४ ब, ३२५,

५०६(२),३४ अन्वये सिर गन्
ु ह्यात २ आरोपीना दिनाींक १४/६/२०१७ रोजी
अ्क करण्यात येऊन ते न्यायालयीन कोठडीत आहे .

मदहला ननभायपणे प्रवास करतील यादृश्ष्ने पोसलसाींकडून ररक्षा

चालकाकडून भाडे नाकारणे, जािा भाडे घेणे, उध्ि्पणाचे वतान करणे, स््ँ ड

सोडून भाडे घेणे या व प्रवाशाींच्या सरु क्षक्षततेच्या दृष्ीकोनातन
ू ऑ्ोररक्षा/
्ॅ क्सी मध्ये चालकाचे सस्चे मागील बाजूस प्रवाशाींना स्पष् दिसेल अशा

प्रकारचे नाम फलक लावणेकरीता दिनाींक १७/६/२०१७ रोजी अचधसच
ू ना जारी
करण्यात आलेली आहे . त्यानस
ु ार अींमलबजावणी न करणाऱ्या चालकाींच्या
प्रवरूध्ि ९६६ केसेसे िाखल करण्यात आलेल्या आहे त.

तसेच, पोसलसाींमाफात ररक्षा सींघ्ना व त्याींचे पिाचधकारी याींचे

समवेत बैठक घेण्यात येऊन अपराधाची पन
ु रावत्ृ ती होणार नाही व मज
ु ोर
ररक्षा चालकाींची मादहती कळप्रवण्याचे आवाहन केलेले आहे . त्याच प्रमाणे
महत्वाचे

चौक/दठकाणी

सी.सी.्ी.व्ही.

बसप्रवण्याबाबतची कायावाही करण्यात येत आहे .
(५) प्रचन उद्भवत नाही.

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

कॅमेरे

महानगरपासलकेकडून
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चारिोप (मुांबई) येथील पयाािरणिादी मदहलेस मारहाण झाल्याबाबि
(६५)

*

३४०१८ प्रा.जोगेन्द्र ििाडे : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :(१) चारकोप (मब
ुीं ई) येथील साईधाम नगर येथे खारफु्ीींची तोड करुन
झोपड्या बाींधल्या जात असल्याचे पाहून प्रवरोध करणाऱ्या पयाावरणवािी
मदहला कायाकतीवर झोपडपट्टी गड
ींु ाींनी लोखींडी सळीने मारहाण करुन

बलात्कार केल्याची घ्ना माहे मे, २०१७ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिशानास
आली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या मदहला कायाकतीची तक्रार स्थाननक पोसलसाींनी नोंिवन
ू
घेण्यास ्ाळा्ाळ केली, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, बलात्काराची तक्रार नोंिवन
घेण्यास ्ाळा्ाळ करणाऱ्या
ू
स्थाननक पोलीस ठाण्याच्या अचधकाऱ्याींप्रवरुध्ि शासनाने कोणती कारवाई केली
वा करण्यात येत आहे,

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

प्रपडीत मदहलेच्या कफयाािीवरून चारकोप पो.स््े . येथे ग.ु र.क्र. २८५/१७

कलम ३२६, ३७६, ३५४, १४१, १४३, १४७, १४८ भा.िीं .प्रव. अन्वये ५ आरोपी
प्रवरूध्ि गन्
ु हा नोंिप्रवण्यात आला असन
ू त्यापैकी १ आरोपीस अ्क करण्यात
आली आहे . तो सध्या न्यायालयीन कोठडीत आहे . प्रकरण तपासाचधन आहे .
(३) प्रचन उद्भ्ावत नाही.
(४) प्रचन उद्भ्ावत नाही.

(६६)

*

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

बोगस धगरणी िामगाराांना घरे दे ण्याि आल्याबाबि
३१११४ श्री.सांजय दत्ि, श्री.शरद रणवपसे, श्री.रामहरी रुपनिर :

सन्माननीय गह
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :ृ तनमााण मां्ी पढ
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(१) म्हाडा आणण कामगार प्रवभागाच्या माध्यमातन
चगरणी कामगाराींना
ू
िे ण्यात आलेली घरे कागिपत्र नसलेल्या आणण केवळ शपथपत्र दिलेल्या
सम
ु ारे १२०० बोगस चगरणी कामगाराींना िे ण्यात आल्याची मादहती सींननयींत्रण
ससमतीकडून िे ण्यात आली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सिरहू चगरणी कामगार बोगस असल्याची शक्यता वताप्रवण्यात
येत आहे, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात
काय आढळून आले, तद्नस
ु ार िोषीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात
येत आहे,

(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. प्रिाश महे िा : (१), (२) व (३) मख्
ु य अचधकारी, मब
ुीं ई गह
ृ ननमााण व

क्षेत्रप्रवकास मींडळ याींच्याकडून प्राप्त अहवालानस
ु ार चगरणी कामगार कमाचारी
ननवारा आणण कल्याणकारी सींघ याींनी सन २०१२ च्या सोडतीमध्ये एकच
चगरणी कामगार/ वारस सोडतीमध्ये िोन घराींसाठी यशस्वी झाल्याची तसेच

एका घरासाठी यशस्वी व एकासाठी प्रनतक्षा यािीवर असल्याची तक्रार

दिनाींक १०/१०/२०१६ रोजीच्या पत्रान्वये सींननयींत्रण ससमतीकडे िाखल केली
होती व अशा एकूण १२२८ चगरणी कामगार/ वारस याींची यािीसध्
ु िा
सींननयींत्रण ससमतीपढ
ु े सािर केली होती. सिरहू यािीतील सवा चगरणी
कामगाराींची मब
ुीं ई मींडळामाफात तपासणी करण्यात आली व सिर १२२८
चगरणी कामगाराींची यािी प्रवचलेषणासह सींननयींत्रण ससमती तसेच चगरणी
कामगार कमाचारी ननवारा व कल्याणकारी सींघ याींना दिली असन
ू एकही

चगरणी कामगार/ वारस याींना एकापेक्षा जास्त घराचे प्रवतरण झाल्याचे दिसन
ू
येत नाही. तसेच १२२८ चगरणी कामगार/ वारस याींच्यापैकी जे चगरणी

कामगार िोनिा यशस्वी झाले आहे त ककीं वा एक यशस्वी व एक प्रनतक्षा यािीवर
आहे अशा िब
ु ार यशस्वी झालेल्या चगरणी कामगार/ वारस याींचा अजा रद्द

करुन प्रनतक्षा यािीवरील चगरणी कामगार/ वारस याींना प्राधान्य क्रमाींकानस
ु ार
सिननकाींच्या प्रवतरणाची कायावाही करण्यात आली/ येत आहे .
(४) प्रचन उद्भवत नाही.

-----------------
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िशेळी-िल्हे र (ठाणे) गािाि बेिायदे शीर बाांधिाम सरु
ु असल्याबाबि
(६७)

*

३१०९१ श्री.रविांद्र फाटि : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :-

(१) ठाणे खाडी ककनाऱ्यावर कशेळी-कल्हे र गावात डेिब्रजने बज
ु प्रवलेल्या
पाणथळ

जसमनीवर

१४

नव्या

इमारतीींचे

एम.एम.आर.डी.ए.

च्या

परवानगीप्रवना बेकायिे शीर बाींधकाम सरु
ु असल्याचे माहे मे, २०१७ मध्ये वा
त्यािरम्यान ननिशानास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सिर दठकाणी १०० हून अचधक अनचधकृत इमारतीींचे बाींधकाम
पण
ू ा करण्यात आले आहे, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, ननयमबाह्य बाींधकाम करणाऱ्या प्रवकासकावर व िल
ा करणाऱ्या
ु क्ष
िोषी अचधकाऱ्याींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) माहे जून, २०१७ मध्ये प्रचनाधीन बाींधकामाबाबत
वत्ृ तपत्रामध्ये प्रससध्ि झालेल्या बातमीच्या अनष
ीं ाने मब
ु ग
ुीं ई महानगर प्रिे श
प्रवकास प्राचधकरणामाफात स्थळ पाहणी करण्यात आली आहे .

(२), (३) व (४) शासन ननणाय क्र.्ीपीएस/१२०६/३३०/प्र.क्र.२३०/०६/नप्रव-१२,

दिनाींक १७/०३/२००७ (दिनाींक१९/०४/२००७ रोजी राजपत्रात प्रससध्ि) रोजीच्या
अचधसच
ू ने अन्वये सभवींडी पररसर अचधसचू चत क्षेत्रासाठी मब
ुीं ई महानगर प्रिे श
प्रवकास प्राचधकरणाची महाराषट्र प्रािे सशक ननयोजन व नगर रचना अचधननयम,

१९६६ च्या कलम ४०(१)(सी) अन्वये प्रवशेष ननयोजन प्राचधकरण म्हणन
ू
ननयक्
ु ती केली आहे . त्यामध्ये ठाणे श्जल्हयातील सभवींडी तालक्
ु यातील

मौ.कशेळी व मौ.कल्हे र या गावाींचा समावेश आहे . सिर गावाींमध्ये ठाणे खाडी
ककनाऱ्यावरील एकूण ९१ अनचधकृत बाींधकामाींप्रकरणी सींबचीं धताींना महाराषट्र

प्रािे सशक ननयोजन व नगर रचना अचधननयम, १९६६ च्या कलम ५३(१)
अन्वये नो्ीस बजावल्या असन
ू अचधननयमातील तरति
ु ीींनस
ु ार सिर प्रकरणी
पढ
ु ील कायावाही सरू
ु आहे .

-----------------
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सोलापूर जजल्हयािील दोन पोलीस अधधिाऱ्याांच्या
(६८)

*

पत्नीांनी आत्महत्या िेल्याबाबि

३२६२२ श्रीमिी हुस्नबानू खललफे, श्री.अशोि ऊफा भाई जगिाप,

श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सांजय दत्ि : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा
खल
ु ासा करतील काय :-

(१) सोलापरू श्जल्हयात दिनाींक १ मे, २०१७ रोजी वा त्यासम
ु ारास एकाच
दिवशी िोन पोलीस अचधका-याींच्या पत्नीींनी आत्महत्या केली असल्याचे
ननिशानास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात

काय आढळून आले, तद्नस
असलेल्या
ु ार उक्त आत्महत्येस कारणीभत
ू
सींबचीं धताींवर कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) पोलीस आयक्
ु तालय, सोलापरू शहर कायाक्षेत्रातील
िोन पोलीस कमाचाऱ्याींच्या पत्नीनी दिनाींक ०१/०५/२०१७ रोजी आत्महत्या
केली हे खरे आहे .

(२) सिर िोन प्रवप्रवध प्रकरणाबाबत खालील गन्
ु हे िाखल आहे त.

(अ) पोलीस कमाचाऱ्याचे पत्नीने आत्महत्या केलेबाबत जेलरोड पोलीस ठाणे

येथे ग.ु र.क्र.१९६/१७ भािीं प्रव कलम ३०६, ४९८ (अ), ३४ अन्वये गन्
ु हा

िाखल करण्यात आला असन
सिर प्रकरणी िोन आरोपीींना अ्क
ू
करण्यात आली आहे . सिर गन्
ु ह्याचे िोषारोप पत्र न्यायालयात सािर
करण्यात आले असन
ू सिर गन्
ु हा न्यायप्रप्रवषठ आहे .

(आ) पोलीस कमाचाऱ्याींचे पत्नीने आत्महत्या केलेबाबत जेल रोड पोलीस ठाणे

येथे ग.ु र.क्र. १९७/२०१७ भािीं प्रव कलम ३०२, ४९८ (अ), २०१, ३४ प्रमाणे
गन्
ु हा िाखल करण्यात आला आहे . सिर प्रकरणी १ आरोपीस
न्यायालयीन कोठडी, २ आरोपीींना मा.न्यायालयाने अ्कपव
ू ा जामीन
समळाला असन
ू उवाररत २ आरोपी फरार आहे त. सिर गन्
ु ह्याचा पढ
ु ील
तपास सरु
ु आहे .

(३) प्रचन उद्भवत नाही.

-----------------
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िडोलगाि येथील िालधन
ु ी नदीिरील पुलाच्या तनिृष्ट्ट बाांधिामाबाबि
*

(६९)
३१०४० श्री.जगन्नाथ लशांदे, श्री.किरण पािसिर : सन्माननीय
मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) उल्हासनगर शहराला लागन
ू असलेल्या वडोलगावचा वालधुनी निीवर
असलेला

जुना

पल
ु

वषाापव
ू ी

कोसळला

असल्याने

सिरहू पल
ू ाच्या
पन
ु बांधणीसाठी २ को्ी २२ लाखाींचा ननधी मींजूर होवन
ू पल
ू ाचे बाींधकाम सरू
ु
करण्यात आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सिरहू पल
ू ाचे बाींधकाम ननयमबाहयररत्या ठे केिार िी.प्रदिप
रामचींद्रानी याींना िे ण्यात आले असन
ू सिरहू ठे केिाराने आतापयंत केलेल्या
पल
ू ाचे बाींधकाम ननकृष् िजााचे व बाींधकामासाठी वापरण्यात आलेले लोखींड,
ससमें ्

व

अन्य

सामग्र
ु ीही

िय्ु यम

व

ननकृष्

िजााची

असल्याने

महानगरपासलका आयक्
ु ताींनी सिरहू बाींधकाम बींि करण्याचे तसेच झालेले सवा
बाींधकाम तोडून पन्
ु हा नव्याने काम सरू
ु करावे अन्यथा ठे केिाराला काळया
यािीत ्ाकण्याचा इशारा दिला आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात
काय आढळून आले, तद्नस
ु ार कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) उल्हासनगर शहरातील वडोलगाींव येथील ३० ते ३२

वषांपव
ू ी बाींधलेला पािचारी पल
ु ाचा काही भाग दिनाींक २१/०९/२०१६ रोजी
कोसळला आहे .

सिर पल
ु ाच्या पन
ु बांधणीचे काम माहे फेब्रव
ु ारी, २०१७ मध्ये सरु
ु

करण्यात आले असन
ू , सिर पल
ु ाच्या बाींधकामाकररता रुपये २.२२ को्ी इतका
खचा ननयोश्जत आहे .

(२) व (३) सिर पल
ु ाचे बाींधकाम ननकृष् िजााचे असल्याबाबतची बातमी माहे
जुल,ै २०१७ मध्ये वत्ृ तपत्रात प्रससध्ि झाली होती.
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सिर पल
ु ाच्या पन
ु बांधणीच्या कामाच्या िजााबाबत पत्रकार, लोकप्रनतननधी

याींच्या तक्रारीवरुन तसेच, सींबचीं धत कींत्रा्िार महानगरपासलकेकडून ननयक्
ु त
केलेल्या मे.नोबल श्जओ ट्रस्् या सल्लागाराच्या सल्ल्यानस
ु ार काम करीत

नसल्याचे महानगरपासलकेच्या ननिशानास आल्यानींतर, पल
ु ाच्या बाींधकामाचा
तपासणी अहवाल प्राप्त होईपयंत सिर पल
ु ाचे काम बींि ठे वण्याच्या सच
ू ना
दिनाींक २६ मे, २०१७ रोजी िे ण्यात आल्या आहे त.
सिर

तक्रारीच्या

अनष
ीं ाने
ु ग

उल्हासनगर

खालीलप्रमाणे कायावाही करण्यात आलेली आहे :

महानगरपासलकेमाफात

सिर पल
ु ाच्या कामाचा िजाा राखणे, ननप्रविे तील अ्ी व शतींप्रमाणे

ननयसमतपणे काम करण्याकररता महानगरपासलकेमाफात व सल्लागारामाफात
सींबचीं धत कींत्रा्िारास पत्र तसेच नो्ीसा बजावण्यात आल्या आहे त.


तथाप्रप, सिर पल
ु ाच्या प्रपलरच्या कामाकररता वापरण्यात येत असलेल्या
काँकक्र् क्यब
ु ची शासकीय प्रयोगशाळे त तपासणी करुन घेतली असता,
सिर पल
ु ाच्या कामाचा िजाा योग्य असल्याचा अहवाल प्राप्त आहे .



सिर पल
ु ाच्या प्रपलरची कोअर्े स्् मे.एसकेजी सल. याींचेमाफात तपासणी
करण्यात आली असन
ू , कोअर्े स््चा अहवाल अद्याप्रप अप्राप्त आहे .

सिर अहवाल प्राप्त होताच पल
ु ाचे बाींधकाम पन
ु :चच सरु
ु करण्यात येणार
आहे .


उल्हासनगर हद्दीत जाण्याकररता सिर पल
ु ाला पयााय म्हणून अींिाजे ७००
मी. अींतरावरील अींबरनाथ-वडोलगाींव रस्त्याचा वापर सरु
ु आहे .

(४) प्रचन उद्भवत नाही.

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

विधान भिन :

उत्िमलसांग चव्हाण

मांब
ु ई.

सधचि,

महाराष्ट्र विधानपररषद

मुद्रणपूवा सवा प्रकक्रया महाराषट्र प्रवधानमींडळ सचचवालयाच्या सींगणक यींत्रणेवर करण्यात आली आहे .
मुद्रण: शासकीय मध्यवती मुद्रणालय, मुींबई

