महाराष्ट्र विधानपररषद
चौथे अधधिेशन, २०१७
---------------------------------------------

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी

बध
ु िार, ददनाांि २० डिसेंबर, २०१७ / अग्रहायण २९, १९३९ (शिे)
(१)

मख्
ु यमां्ी

(३)

िामगार, भि
ू ां प पन
ु िासन, िौशल्य वििास,

(२)

गह
ृ ननमााण मां्ी

याांचे प्रभारी विभाग

माजी सैननिाांचे िल्याण मां्ी

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

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ८५
-------------------------------------

िल्याण-िोंबबिली महानगरपाललिा क्षे्ातील आरक्षक्षत भूखि
ां ाचा
(१)

*

बेिायदे शीर वििास होत असल्याबाबत

३५५२१ श्री.जगन्नाथ लशांदे : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :(१) कल्याण-डोंबिवली महानगरपाललका क्षेत्रातील कल्याण (पव
ू )व पररसरातील
सर्व्हे क्र. २०१ या भख
ू ींडावरील आरक्षण क्र.२०३ “िगीचा” या आरक्षणाचा मात्र
खाजगी मालकीच्या जागेवर चुकीचा व िेकायदे शीर पध्दतीने होत असलेला
ववकास व त्यार्व्दारे शासन ननधीचा होत असलेला अपर्व्यय त्वररत

थाींिववण्यािाित सववस्तर ननवेदन ददनाींक ११ ऑगस््, २०१७ व माहे सप््ें िर,
२०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी मा.मख्
ु यमींत्री,
मा.नगरववकास राज्यमींत्री, प्रधान सचचव, नगरववकास ववभाग व प्रधान
सचचव, ववत्त व ननयोजन ववभाग याींना आवश्यक त्या कागदपत्राींच्या
परु ार्व्याींसह ददलेले आहे, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सदरहू ननवेदनानस
ु ार व

त्यासोित

जोडण्यात

आलेल्या

कागदपत्राींच्या अनष
ीं ाने याप्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय,
ु ग
त्यात काय आढळून आले व तद्नस
ु ार सींिचीं धत दोषीींवर कोणती कारवाक केली
वा करण्यात येत आहे,
(३) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?
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श्री.दे िेंद्र फिणिीस : (१) होय.

(२) मा.लोकप्रनतननधी याींचे ददनाींक ११/८/२०१७ च्या ननवेदनामध्ये नमद
ू
मद्
ु याींिाित

आयक्
ु त,

कल्याण-डोंबिवली

महानगरपाललका

याींचा

अहवाल

शासनास प्राप्त झाला असन
ु , त्यानस
ु ार आ.क्र. २०३-िगीचा या आरक्षक्षत
भख
ू ींडावर

िाींधकाम

महानगरपाललकेच्या

प्रस्ताववत

नगर

रचना

करुन

ववभागाचे

कामाचे

अलभप्राय

आदे श

घेतलेले

दे ण्यापव
ु ी

नाहीत.

शासनाच्या ददनाींक ०२/०५/२०१६ च्या अचधसच
ु नेनस
ू ार १५% िाींधकाम अनज्ञ
ु ेय
आहे . त्यानस
ु ार एका प्रेक्षक गॅलरीचे िाींधकाम मयावददत असन
ु , दस
ु ऱ्या
गॅलरीच्या िाींधकामास महानगरपाललकेने स्थचगती ददलेली आहे . यामध्ये

ननयमानस
ीं ाने योग्य ते फेरिदल करुन
ु ार अनज्ञ
ु ेय होणारे िाींधकामाचे अनष
ु ग
महानगरपाललका स्तरावर ननणवय घेण्यात येत आहे .

आयक्
ु त, कल्याण-डोंबिवली महानगरपाललका याींचा अहवाल ववचारात घेऊन
प्रकरणी पढ
ु ील छाननी शासनस्तरावर करण्यात येत आहे .
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

सेनगाि (जज.दहांगोली) तालुक्यातील जजल्हा न्यायालयाचे बाांधिाम ि
(२)

*

उपविभागीय िायाालय सुरू िरण्याबाबत

३५११९ श्री.रामराि िििुते : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :-

(१) सेनगाव (जज.दहींगोली) तालक्
ु यातील जजल्हा न्यायालयाचे िाींधकाम १०
वषावपासन
ू अपण
ू ाववस्थेत आहे तसेच सदर तालक्
ु यातील उपववभागीय कायावलय

साववजननक िाींधकाम ववभागाकररता १५ वषावपव
ू ी जमीन सींपाददत करण्यात
आली असन
ू अद्यापी कायावलये सरू
ु झाले नाही, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

उपरोक्त प्रकरणी

शासनाने चौकशी

केली आहे

काय,

चौकशीच्या अनष
ीं ाने जजल्हा न्यायालयाचे िाींधकाम पण
ु ग
ू व करण्यािाित तसेच,

सेनगाव (जज.दहींगोली) तालक्
ु यातील उपववभागीय कायावलय सरू
ु करण्यािाित
कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?
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श्री.दे िेंद्र

फिणिीस

:

(१)

नाही.

सेनगाव

येथे

जागा

उपलब्ध

नसल्याकारणामळ
ु े न्यायालयीन इमारतीचे िाींधकाम अद्याप सरु
ु करता आले
नाही.

(२) प्रश्न उद््ावत नाही.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

मे.िांबाटा एव्हीएशन प्रा.लल. िांपनीतील िामगाराांची दे णी दे ण्याबाबत
(३)

*

३५७९८ श्री.किरण पािसिर, श्री.हे मत
ां टिले, श्री.नरें द्र पाटील, श्रीमती

विद्या चव्हाण, श्री.ख्िाजा बेग : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३१३७१ ला ददनाांि

९ ऑगस्ट, २०१७ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभाात: सन्माननीय िामगार
मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

मे.कींिा्ा

एर्व्हीएशन

प्रा.लल.

कींपनीतील

३०००

कामगाराींची

दे णी

दे ण्याववषयी अथवसक
ीं ल्पीय अचधवेशनात ददनाींक ६ एवप्रल, २०१६ रोजी वा
त्यासम
ु ारास ववधानपररषदे त ताराींककत प्रश्न / लक्षवेधीच्या माध्यमातन
ू प्रश्न
उपजस्थत करण्यात आला असन
ू

मा.मख्
ु यमींत्री याींनी कामगाराींची दे णी

तातडीने दे ण्यात यावीत असे उत्तरात नमद
ु करुन आश्वासन ददले होते तसेच
पावसाळी अचधवेशनात ददनाींक ५ ऑगस््, २०१६ रोजी वा त्यासम
ु ारास

उपजस्थत केलेल्या लक्षवेधी सच
ु नेवर मा.सभापती महोदयाींच्या दालनात सवव
सींिचधताींच्या तीन िैठका होऊनही अद्याप कामगाराींची दे णी लमळण्यास ववलींि
होत असल्याचे ननदशवनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, २ वषावचा कालावधी उल्ूनही ३ हजार कमवचाऱ्याींच्या १५
हजार

कु्ूींबियाींवर

उपासमारीची

वेळ

आलेली

कारवाकस ववलींि होण्याची कारणे काय आहे त,

असतानाही

शासनाकडून

(३) असल्यास, शासनाकडून कामगाराींची दे णी दे ण्याची कायववाही ककती
कालावधीत केली जाणार आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?
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श्री.सांभाजी पाटील-ननलांगेिर : (१) अींशत: खरे आहे .
तथावप,

राज्य/केंद्र

शासनाच्या

कामगार

ववभागाकडून

करण्यात

आलेल्या सींयक्
ु त प्रयत्नाींमळ
ु े र्व्यवस्थापनाकडून जानेवारी व फेब्रव
ु ारी, २०१६
चे वेतन कामगाराींना अदा करण्यात आले आहे . तसेच सदरहू आस्थापनेतील
पररणामीत ७२२ कामगाराींना ववमानतळावरील इतर दोन एजन्सीमध्ये
सामावन
ू घेण्यात आले आहे.

(२) मे. कींिा्ा एर्व्हीएशन प्रा.लल. कींपनीतील कामगाराींची दे णी दे ण्याच्या

अनष
ीं ाने राज्य/केंद्र शासनाच्या ववववध ववभागामाफवत कायववाही अपेक्षक्षत
ु ग
आहे . या प्रकरणी दे णी अदा करण्यास खाली नमद
ु ववववध कारणाींमळ
ु े ववलींि
होत आहे :-

i) मे.कींिा्ा एर्व्हीएशन प्रा.लल. आस्थापनेचे सींचालक परदे शात व सीकओ
ददल्ली येथे वास्तर्व्यास आहे त.

ii) या प्रकरणी उचचत कायववाही करण्यास समचु चत शासन हे केंद्र शासन
आहे .

iii) मे.कींिा्ा एर्व्हीएशन प्रा. लल. आस्थापनेची ननववववाद स्थावर मालमत्ता
आढळून आलेली नाही.

iv) सदर आस्थापनेच्या सींचालकाच्या ट्रस््च्या स्थावर मालमत्तेिाित

जजल्हाचधकारी, मि
ुीं क याींनी सरू
ु केलेल्या जप्तीच्या कायववाही ववरोधात
पररणामीत पक्षकाराींनी मा.उच्च न्यायालयात याचचका दाखल केलेल्या

v)

असन
ू , सदर याचचका न्यायप्रववषठ आहे त.
सदर

आस्थापनेच्या

जप्त

केलेल्या

वाहन

व

यींत्रसामरीब
ु ीिाित

पररणामीत पक्षकाराींनी मा.उच्च न्यायालयात याचचका दाखल केली
असन
ू , सद्य:जस्थतीत हया याचचका मा.न्यायालयात प्रलींबित आहे त.

(३) कामगाराींचे थकीत वेतन दे ण्यासींदभावत उचचत कायववाही करण्यािाित

मा.केंद्रीय श्रम व रोजगार मींत्री याींना मा.मींत्री (कामगार) याींच्यास्तरावरून

ववनींती करण्यात आली आहे तसेच कामगार आयक्
ु त, मि
ुीं क याींनी दे खील
ददनाींक १४/०८/२०१७ रोजीच्या अधवशासकीय पत्रान्वये केंद्रीय उपमख्
ु य श्रम
आयक्
ींु क याींना त्वरे ने उचचत कायववाही करण्यािाित कळववले आहे .
ु त, मि
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

-----------------
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पुणे महापाललिेच्या िायाालयाांना जजओ िांपनीििून िरारानुसार
इांटरनेट सेिा ददली जात नसल्याबाबत

(४)

*

३५२४८ श्री.अननल भोसले : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :-

(१) पण
ु े शहरात जजओ कींपनीस रस्ते खोदन
ु ऑप््ीकल केिल ्ाकण्याच्या

िदल्यात करारानस
ु ार जजओ कींपनीकडून महापाललकेच्या १२३ कायावलयाींना २
एमिीपीएसची इीं्रने् सेवा दे ण्याचे ठरले असताना फक्त ३५ कायावलयाींनाच

इीं्रने् सेवा ददली जात असल्याची िाि माहे सप््ें िर, २०१७ मध्ये वा
त्यादरम्यान ननदशवनास आली आहे, हे खरे आहे काय,

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

आले

व

तद्नस
ु ार

महानगरपाललकेशी

केलेल्या

कराराचा

भींग

करणाऱ्या जजओ कींपनीवर व त्यास मान्यता दे णाऱ्या महानगरपाललका
आयक्
ु ताींवर कोणती कारवाक केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास ववलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री.दे िेंद्र फिणिीस : (१) हे खरे आहे .
(२) व (३)
•

•

सामान्य

प्रशासन

ववभागाच्या

ददनाींक

०१/४/२००६

च्या

शासन

ननणवयानस
ु ार भलू मगत केिल ने्वकव ्ाकण्यासाठी शासनाच्या मादहती
व तींत्रज्ञान ववभागामाफवत परवानगी दे ण्यात येत.े

सदर शासन ननणवयातील तरतद
ू ीनस
ु ार केिल ने्वकव कींपनीने २
एमिीपीएसची इीं्रने् सेवा पण
ु े महानगरपाललकेस नन:शल्
ु क दे णे
िींधनकारक आहे . यािाित मादहती व तींत्रज्ञान ववभाग व ररलायन्स

जजओ इींन्फोकॉम लल. याींच्यात परस्पर करारनामा झालेला आहे .

तथावप, या करार प्रकक्रयेत पण
ु े महानगरपाललकेचा कोणताही सहभाग
•

नाही.

करारनाम्यातील

अ्ीनस
ु ार

महानगरपाललका

क्षेत्रातील

५

लाींिीसाठी २ एमिीपीएसचे १ कनेक्शन दे ण्यािाित नमद
ू आहे .

कक.मी.
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•

ररलायन्स जजओ कींपनीने एवप्रल, २०१७ अखेर एकूण ६१५ कक.मी.
लाींिीच्या खोदाकचा प्रस्ताव पण
ु े महानगरपाललकेस सादर केला असता,
एकूण

६१५

कक.मी.

लाींिीसाठी

१२३

कायावलयाींना

२

एमिीपीएस

कनेक्शन दे णेिाित पण
ु े महानगरपाललकेने सदर कींपनीस कळववले
•
•

•

•

•

•

आहे .

सदर कींपनीने त्यास अनस
ु रून हमीपत्र ददलेले आहे .

तथावप, ररलायन्स जजओ कींपनीने ददनाींक ११/०८/२०१७ रोजी पण
ु े
महानगरपाललकेस ३५ कनेक्शन पेक्षा वाढीव कनेक्शन दे णे शक्य
नसल्याचे कळववले आहे .
त्यामळ
ु े

पण
ु े

महानगरपाललकेने

सदर

कींपनीस

रस्ते

खोदाकच्या

कोणत्याही परवानगी ददलेल्या नसन
महानगरपाललका क्षेत्रात रस्ते
ू
खोदाकस प्रनतिींध करण्यात आला आहे .
महानगरपाललकेच्या
ररलायन्स

जजओ

१२३

कायावलयाींना

कींपनीकडून

उपलब्ध

२

एमिीपीएस

करून

महानगरपाललकेकडून प्रयत्न करण्यात येत आहे त.
मादहती

तींत्रज्ञान

सींचालनालयाने

ररलायन्स

जजओ

कनेक्शन

घेण्यािाित

इन्फोकॉम

पण
ु े
या

कींपनीस इीं्रने्च्या उववररत जोडण्या पण
ु े महानगरपाललकेस तातडीने
दे ण्यासाठी सच
ू ना ददलेल्या आहे त.

जजओ इन्फोकॉम या कींपनीने मादहती व तींत्रज्ञान ववभागाशी केलेल्या
कराराचा भींग केलेला असल्याने सदर कींपनीवर कारवाक करण्यािाित

मादहती व तींत्रज्ञान सींचालनालयास कळववण्याची आवश्यक ती कायववाही
नगर ववकास ववभागामाफवत करण्यात आली आहे .
-----------------

राज्यातील धमाादाय रुग्णालये गरीब रुग्णाांना उपचार
नािारत असल्याबाबत
(५)

*

३४८९२ श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपसे, श्री.रामहरी रुपनिर,

श्री.विजय ऊफा भाई धगरिर, श्री.नागोराि गाणार, श्री.रामननिास लसांह,

श्री.प्रविण दरे िर, अॅि.राहुल नािेिर, श्री.हे मत
ां
टिले, श्री.सनु नल तटिरे ,

7

श्री.आनांदराि पाटील, श्री.अशोि ऊफा भाई जगताप, श्रीमती हुस्नबानू खललफे,
श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.हररलसांग राठोि, िॉ.सध
ु ीर ताांबे, श्री.सभ
ु ाष झाांबि,
श्री.जनादा न

चाांदरू िर :

करतील काय :-

सन्माननीय

मख्
ु यमां्ी

पढ
ु ील

गोष्ीींचा

खुलासा

(१) महाराषट्र साववजननक ववश्वस्त र्व्यवस्था अचधननयम, १९५० अन्वये नोंदणी
झालेल्या धमावदाय रुग्णालयाींनी त्याींच्या एकूण खा्ाींच्या १० ्क्के खा्ा
गरीि रूग्णाींकररता राखीव ठे वणे िींधनकारक आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, अनेक धमावदाय रुग्णालये या ननयमाचे उल्लींघन करीत असन
ू

मि
ुीं कतील ववलेपाले येथील नानाव्ी रुग्णालय या धमावदाय रुग्णालयात
धमावदाय आयक्
ु त याींनी ‘जस््ीं ग ऑपरे शन’ करुन सदर रुग्णालय गरीि
रुग्णाींवर उपचार नाकारत असल्याची िाि ददनाींक १२ सप््ें िर, २०१७ रोजी वा
त्यासम
ु ारास ननदशवनास आणली, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, गरीि रुग्णाींवरील उपचारात ्ाळा्ाळ करणे, ननधवन व

आचथवकष्षाया दि
व
घ्कातील रुग्णाींच्या उपचारासाठी असणाऱ्या राखीव
ु ल
खा्ा अन्य रुग्णाींना दे णे इत्यादी कारणाींवरून नानाव्ी रुग्णालयाच्या

ववश्वस्ताींवर गन्
ु हा दाखल करण्याचे आदे श धमावदाय आयक्
ु त याींनी ददल्याचे
ननदशवनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, राज्यातील धमावदाय रुग्णालयाींची तपासणी करून ननयमाींचे
उल्लींघन करणाऱ्या व गरीि रुग्णाींना उपचार नाकारणाऱ्या रुग्णालयाींची
मान्यता रद्द करण्यािाित शासनाने कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत
आहे,

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

(४) “रुग्णालयाींची मान्यता रद्द करणे” ही िाि या ववभागाच्या कायवकक्षेत येत

नाही. तथावप, मा.उच्च न्यायालय, मि
ींु क याींनी ननधवन व दि
व घ्काींतील
ु ल
रुग्णाींना साववजननक न्यासाींमाफवत सींचाललत धमावदाय रुग्णालयात मोफत

अथवा सवलतीच्या दराने उपचार लमळणेकरीता मींजूर केलेल्या योजनेच्या

8

अींमलिजावणीत कसरू करणाऱ्या धमावदाय रुग्णालयाींवर महाराषट्र साववजननक
ववश्वस्त र्व्यवस्था अचधननयमातील तरतद
ू ीींनस
ु ार आवश्यक ती कारवाक/
कायववाही करण्यात येत.े

(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

ददिांगत गोपीनाथरािजी मुांिे ऊस तोिणी िामगार िल्याणिारी
महामांिळ िायााजन्ित िरणेबाबत

(६)

*

३५४९९ श्री.धनांजय मि
ुां े : सन्माननीय िामगार मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :(१)

ददवींगत

गोपीनाथरावजी

मड
ुीं े

ऊस

तोडणी

कामगार

कल्याणकारी

महामींडळामाफवत अद्याप एकाही ऊस तोडणी कामगारास मदत लमळाली
नसल्याची िाि माहे ऑक््ोिर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशवनास आली
आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त महामींडळाची घोषणा होऊन तीन वषव झाले तरी
महामींडळाचे कायावलयही सरू
ु झालेले नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर महामींडळामाफवत कोणतीही मदत लमळत नसल्याने
राज्यातील लाखो ऊस तोडणी कामगाराींमध्ये असींतोषाचे वातावरण ननमावण
झाले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, सदर महामींडळ कायावजन्वत करून ऊस तोडणी कामगाराींना
मदत करणेिाित शासनाने कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे
आणण त्यािाित शासनाची भलु मका काय आहे,

(५) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री.सांभाजी पाटील-ननलांगेिर : (१), (२), (३) व (४) हे खरे नाही.

महाराषट्र माथाडी हमाल व इतर श्रमजजवी कामगार, (नोकरीचे

ननयमन व कल्याण) १९६९ च्या तरतद
ू ी नस
ु ार ऊसतोड कामगाराींकरीता
“रोजगार” अचधननयमाच्या अनस
ु च
ू ी १५ मध्ये अींतभत
ुव करणे, अचधननयमाच्या
तरतद
व लसध्द करणे यािाित कायववाही करण्यात
ू ी लागू करणे, योजना पव
ु प्र

आली. तसेच ददनाींक १६/०८/२०१७ रोजी “लोकनेते गोपीनाथ मड
ुीं े महाराषट्र
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ऊसतोड व वाहतक
ू आणण तत्सम श्रमजजवी कामगार मींडळ” गठीत करण्यात
आले

आहे .

तथावप,

ऊसतोड

कामगाराींना

आणण

त्याींच्या

कु्ूींबियाींना

घरिाींधणी, वध्
ृ दाश्रम व शैक्षणणक योजना इत्यादी योजनाींचा लाभ दे ण्यासाठी

असींघद्त कामगार सामाजजक सरु क्षा अचधननयम, २००८ अींतगवत “लोकनेते

गोपीनाथ मड
ुीं े ऊसतोड कामगार सामाजजक सरु क्षा योजना” लागू करण्याचा
शासनाने नर्व्याने ननणवय घेतला असन
त्यािाित पढ
ू
ु ील आवश्यक ती
कायववाही करण्यात येत आहे .
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

राज्यातील िारागह
ृ ाांची दरु िस्था झाल्याबाबत
(७)

*

३५८८६ श्रीमती हुस्नबानू खललफे, श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्त,

श्री.अशोि ऊफा भाई जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.आनांदराि पाटील,

िॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा
करतील काय :-

(१) राज्यात ९ मध्यवती कारागह
ु े कारागह
ृ , ३१ जजल्हा कारागहृ , १३ खल
ृ व

१७२ उप कारागह
ू पण
ु े व मि
ुीं क येथे मदहलाींकररता स्वतींत्र कारागह
ृ असन
ृ
असन
ू या कारागह
ृ ाींमध्ये क्षमतेपेक्षा अचधक कैदी ठे वले जात असल्याची िाि
माहे सप््ें िर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशवनास आली आहे , हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, राज्यातील कारागह
ृ ात १० ते १५ कैद्याींची क्षमता असलेल्या

िराकात ३५ ते ४० कैदी ठे वण्यात येत असन
ू या िराकाची दरु वस्था झाली
असन
ू तडे गेलेल्या लभींती, गळणारे छप्पर, साींडपाण्याचा ननचरा होवू न

शकल्याने ति
ींु लेली स्वच्छतागह
ु े कैद्याींना अनेक सींसगवजन्य रोग
ृ े त्यामळ
जडल्याची िाि ननदशवनास आली आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, कल्याण (जज.ठाणे) येथील आधारवाडी कारागह
े ा
ृ ात क्षमतेपक्ष
नतप्प् कैदी ठे वण्यात आले असन
ू कैद्याींना ठे वण्यात आलेले िराक अनतशय
जीणव झाले असन
ू स्वच्छतागह
ृ ाची दरु वस्था झाली आहे, हे ही खरे आहे काय,
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(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून राज्यातील सवव
कारागह
ु ार
ृ ाींचे सवेक्षण केले आहे काय, त्यात काय आढळून आले व तद्नस
राज्यातील कारागह
ु स्ती करणेिाित तसेच नवीन कारागह
ृ ाींची दरु
ृ िाींधणेिाित
व कारागह
ृ ातील कैद्याींना आहार व अन्य आवश्यक सोयीसवु वधा दे ण्यािाित
कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे ,

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

(३) हे अींशत: खरे आहे .

(४) मा.उच्च न्यायालय, मि
ींु क यींथे दाखल झालेल्या जनदहत याचचका

क्र. ४६/२०१५ सह १६७/१५ च्या अनष
ीं ाने कारागह
ु ग
ु ारणा
ृ ात अद्ययावत सध

करण्यासाठी से.नन.न्या. डॉ.राधाकृषणन याींच्या अध्यक्षतेखाली सलमती स्थापन
करण्यात आली आहे . राज्यातील कारागह
ृ ातील शौचालय/स्नानगह
ृ े याींची

दरु
ु स्ती व नवीन िाींधकामे यािाित आढावा घेण्यात आला असन
ू , त्याकरीता
परु वणी मागणीर्व्दारे अनतररक्त रुपये २० को्ी इतके अनद
ु ान मींजूर करण्यात
आले आहे . कामाच्या प्रगतीचा आढावा वररषठ पातळीवर वेळोवेळी घेतला

जात आहे . राज्यातील कारागह
ृ ातील कैद्याींना आहार व अन्य आवश्यक सोयी

सवु वधेिाित शासन अचधसच
ू ना ददनाींक २४/०५/२००५ नस
ु ार स्त्री व परु
ु ष
भारतीय व परदे शी न्यायाधीन व लसध्ददोष िींद्याींना द्यावयाच्या आहाराचे

सध
ु ाररत प्रमाण ननजश्चत केले आहे . त्यानस
ु ार िींद्याींना आहार ददला जातो.
तसेच, शासन अचधसच
ू ना ददनाींक ०७/०२/२००७ नस
ु ार ०१ ते ०४ वषावच्या

मल
ु ाींचे आहाराचे सध
ु ाररत प्रमाण ननजश्चत केले आहे . त्याचप्रमाणे लहान
मल
ु ाींना ददलेल्या पररमाणानस
ु ार आहार ददला जातो. तसेच कारागह
ृ ातील
कैद्याींना परु ववण्यात येणाऱ्या आहार व स्वच्छतेिाित अचानक कारागह
ृ ात

भे् दे ऊन, तपासणी करण्याकरीता आहार तज्ञ व समाजसेवक याींची सवव
कारागह
ीं ाने कायववाही चालू
ु ग
ृ ात सलमती गठीत करण्यात आली आहे . त्यानष
आहे .

(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

-----------------
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भारतरत्न िॉ.बाबासाहे ब आांबेििर याांचे मुांबई येथील
आांतरराष्ट्रीय स्मारिाबाबत

(८)

*

३४९२९ श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि ऊफा भाई

जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.आनांदराि पाटील, श्रीमती हुस्नबानू खललफे,
प्रा.जोगेन्द्र ििािे, श्री.हररलसांग राठोि, श्री.सभ
ु ाष झाांबि, श्री.अमरनाथ
राजूरिर, अॅि.ननरां जन िािखरे : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा
खल
ु ासा करतील काय :-

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

आींिेडकर याींच्या आींतरराषट्रीय दजावच्या भर्व्य स्मारकाचे भम
ू ीपज
ू न ददनाींक

११ ऑक््ोिर, २०१५ रोजी वा त्यासम
ु ारास मा.पींतप्रधान महोदयाींचे शभ
ु हस्ते
करण्यात आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, स्मारकाचे भम
ू ीपज
ू न होऊन २ वषाांपेक्षा अचधक कालावधी

होऊनही काम अद्याप सरु
ु करण्यात आले नसल्याचे तसेच स्मारकाच्या

कामास ववलींि लागत असल्यामळ
ु े स्मारकाचा खचव १६६ को्ी रुपयाींनी वाढला
असल्याचे ददनाींक १८ सप््ें िर, २०१७ रोजी वा त्यासम
ु ारास ननदशवनास आले
आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त स्मारक ककती क्षेत्रावर उभारण्यात येणार आहे व
यासाठी

प्रत्यक्षात

ककती

ननधी

उपलब्ध

िाींधकामासींदभावतील सद्यःजस्थती काय आहे,

करण्यात

आला

आहे

व

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

(३) व (४) प्रस्ताववत भारतरत्न डॉ. िािासाहे ि आींिड
े कर याींचे स्मारक इींद ू
लमलच्या ४.८४ हे क््र जागेवर उभारण्यात येणार आहे . यासाठी मि
ींु क
महानगर प्रदे श ववकास प्राचधकरणाने रुपये ६०० को्ी इतक्या अींदाजजत
रक्कमेस

प्रशासककय

रचना

िाींधणे

मान्यता

ददली

आहे .

सदर

खचव

सरु
ु वातीस

प्राचधकरणामाफवत करण्यात येणार आहे . सदर स्मारकाच्या िाींधकामाकररता
व

या

तत्त्वावर

ननववदा

मागववण्यात

आल्या

आहे त.

ननववदे सि
ीं ध
ीं ी प्रकक्रया पण
ू व झाल्यानींतर पात्र सय
ु ोग्य कींत्रा्दारास िाींधकामाचे
काम िहाल करण्यात येकल.

-----------------
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मुांबई महानगरपाललिेने प्रस्तावित िेलेल्या सागरी किनारा रस्त्याबाबत
(९)

*

३४६७१ श्री.हे मत
ां टिले, श्री.सनु नल तटिरे , श्री.ख्िाजा बेग, श्री.नरें द्र

पाटील,

श्री.धनांजय

अॅि.ननरां जन

िािखरे ,

मि
ुां ,े

श्री.किरण

श्री.अमरलसांह

पािसिर,

पांडित,

श्री.जयिांतराि

श्री.आनांद

ठािूर,

जाधि,

अॅि.राहुल

नािेिर, श्री.अननल भोसले : ददनाांि ३० माचा, २०१७ रोजी सभागह
ृ ाच्या

पटलािर ठे िण्यात आलेल्या अताराांकित प्रश्नोत्तराांच्या यादी क्रमाांि ५ मधील
प्रश्न क्रमाांि २३७२३ ला ददलेल्या उत्तराच्या सांदभाात: सन्माननीय मख्
ु यमां्ी
पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मि
ींु क महानगरपाललकेने प्रस्ताववत केलेला नररमन पॉईं् ते काींददवली हा
३५ कक.मी. लाींिीचा सागरी ककनारा रस्त्याचा ववस्तार ठाणे पयांत करण्यात

येणार असन
ू सदर ववस्तारीत मागव मावे, भाईंदर, घोडिींदर पयांत करण्यात
येणार आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर रस्त्याच्या प्रकल्प अहवालासाठी सल्लागाराींची ननयक्
ु ती
केली आहे काय व उक्त रस्त्यासाठी ककती खचव येणार आहे ,

(३) असल्यास, सदर रस्त्याचे काम केर्व्हा सरु
ु करण्यात येणार आहे व ते
ककती कालावधीत पण
ू व होणार आहे,

(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री.दे िेंद्र फिणिीस : (१) प्रस्ताववत नररमन पॉईं् ते काींददवली या सागरी
मागावची वप्रन्सेंस स्ट्री् फ्लायओर्व्हर ते वरळी (end of Sea Link) भाग-अे

व िाींद्रा (end of Sea Link) ते काींददवली जींक्शन ललींक रोड भाग-िी या
दोन भागामध्ये ववभागणी करण्यात आलेली असन
ू भाग-अे सींदभावत पयाववरण

ववभागाची मान्यता प्राप्त झालेली असन
ू महानगरपाललकेकडून ननववदा प्रकक्रया

अींनतम ्प्प्यामध्ये आहे . भाग-िी िाितही या अनष
ीं ाने पढ
ु ग
ु ील कायववाही सरु
ु
आहे . तथावप सागरी महामागावचे ववस्ताराचे अनष
ीं ाने सद्य:जस्थतीमध्ये
ु ग
िह
ुीं क
ृ न्मि

महानगरपाललका

याींचेकडून कायववाही सरु
ु नाही.

व

महाराषट्र

(२) ते (४) प्रश्न उद््ावत नाही.

राज्य

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

रस्ते

ववकास

महामींडळ
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सोलापूर शहरातील महापाललिेचे दे गाि येथील
आरोग्य िेंद्र सुरु िरण्याबाबत

(१०)

*

३५६३१ श्री.जयांत पाटील, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सांजय दत्त,

श्री.शरद रणवपसे : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील
काय :-

(१) सोलापरू शहरातील प्रभाग क्र. ६ मधील दे गाींव येथे महापाललकेकडून

शासनाच्या योजनेतन
व लमनी आरोग्य केंद्राची
ू सम
ु ारे ६० लाख रुपये खचून
इमारत उभारण्यात आली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, बिींद ू नामावलीनस
ु ार सदर लमनी आरोग्य केंद्रामध्ये पदे

भरण्याचे आदे श शासनाने ददलेले असन
ू ही अद्याप पदे भरण्यात आलेली

नाहीत, तसेच फननवचर अभावी सदर आरोग्य केंद्र अनेक मदहन्याींपासन
ू िींद
असल्याने सदर इमारतीत जग
ु ार आणण गैरप्रकार सरु
ु झाले आहे त, हे ही खरे
आहे काय,

(३) असल्यास, यािाित शासनाने चौकशी करुन सदर आरोग्य केंद्र सरु
ु
करण्यािाित व येथील गैरप्रकार थाींिववण्यािाित कोणती कायववाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री.दे िेंद्र फिणिीस : (१) राषट्रीय आरोग्य अलभयानाींतगवत प्राप्त ननधीतन
ू
सदर इमारत उभारण्यात आली आहे .

(२) दे गाींव आरोग्य केंद्रामध्ये बिींद ू नामावलीनस
ु ार पदे भरण्यासाठी शासनाने
ददलेल्या ननदे शानस
ु ार कमवचारी वगव ननवड सलमतीमाफवत वैद्यककय अचधकारी,
स््ाफ नसव (जी.एन.एम.), ए.एन.एम., फामावलसस्् व लॅ ि ्े क्नीलशयन ही पदे
भरण्यात आली आहे त.

शासनाकडून प्राप्त झालेला ननधी महानगरपाललकेकडे लशल्लक असन
ू

त्या ननधीतन
ू फननवचर खरे दीस मींजूरीचा प्रस्ताव आयक्
ु त, आरोग्य सेवा व

अलभयान तथा सींचालक, राषट्रीय आरोग्य अलभयान महाराषट्र, मि
ुीं क याींना
सादर केला आहे .
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आरोग्य केंद्रामध्ये ये - जा करण्याकररता असलेले सवव मागव िींददस्त

करण्यात आले आहे त. तेथे जुगार अथवा इतर गैरप्रकार झाल्याचे ककीं वा

कुलप
ू तोडून आत प्रवेश केल्याचे ननदशवनास आलेले नाही.
(३) माहे डडसेंिर, २०१७ मध्ये आरोग्य केंद्र सरू
ु करण्याचे महानगरपाललकेचे
ननयोजन आहे .

(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

मुांबईतील मान्यता प्राप्त अधधिृत प्राथलमि ि माध्यलमि शाळाांची
अनधधिृत बाांधिामे ननयलमत िरण्याबाबत
(११)

*

३५२३६ श्री.िवपल पाटील : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :-

(१) मि
ींु कतील मान्यता प्राप्त अचधकृत प्राथलमक व माध्यलमक शाळाींची
अनचधकृत िाींधकामे आणण या शाळाींच्या वापरात व ताब्यात असलेल्या जागा
ननयलमत करण्याची आवश्यकता असल्याने अशा सवव जागाींना नर्व्या ववकास

आराखडयात (डीपी) शैक्षणणक आरक्षण लमळावे अशी मागणी ववववध लशक्षण
सींस्थाींनी आणण लोकप्रनतननधीींनी केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, शाळा व लशक्षण सींस्थाींच्या ताब्यातील व वापरातील जागाींवर
शैक्षणणक

आरक्षण

जादहर

करुन

त्याींना

चार

एफएसआय

एफएसआय ववक्री योग्य) दे ण्याचा शासनाचा ववचार आहे काय,

(पैकी

दोन

(३) असल्यास, यािाितचे शासनाचे धोरण काय,
(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री.दे िेंद्र फिणिीस : (१) होय.
(२)

ते

(४)

िह
ुीं क
ृ न्मि

क्षेत्राची

प्रारुप

सध
ु ाररत

ववकास

योजना

महानगरपाललकेकडून प्रलसध्द झालेली असन
शासनास मींजूरीसाठी सादर
ू
होण्याच्या ्प्प्यामध्ये सीआरझेड क्षेत्र वगळता अशा शाळाींचे ननयोजन

सध
ींु क
ु ाररत प्रारुप ववकास योजनेमध्ये दशववावे अशा सच
ू ना आयक्
ु त, िह
ृ न्मि
महानगरपाललका याींना दे णेत आलेल्या होत्या. सदर सध
ु ाररत प्रारुप ववकास

योजना महानगरपाललकेकडून शासनास ददनाींक २/८/२०१७ रोजी मींजूरीसाठी
सादर करण्यात आलेली आहे . सदर योजनेच्या छाननी प्रककयेमध्ये सदर िाि
शासनाकडून पडताळणेत येकल.
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िह
ुीं क ववकास ननयींत्रण ननयमावलीतील तरतद
ू ीनस
ु ार शैक्षणणक
ृ न्मि

प्रयोजनाथव असलेल्या स्वतींत्र भख
ू ींडामध्ये शैक्षणणक कारणासाठी ३०० ्क्के

इतका अनतररक्त च्क क्षेत्र ननदे शाींक उपलब्ध आहे. झोपडपट्टी पन
ु वसवन

योजनेंतगवत शाळा व त्यालगतचा भख
ू ींड हा पन
ु वसवन योजनेपासन
ू स्वतींत्र
दशवववता

येत

ननयमावलीनस
ु ार

नसल्याने

ककमान

ववद्यमान

आवश्यक

पन
ु वववकासासाठी अनज्ञ
ु ेय रहाणार आहे .

शाळे चे

क्षेत्र

क्षेत्र

व

यामधील

ववकास

ननयींत्रण

कमाल

क्षेत्र

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

नालशि शहरात दहट ॲण्ि रन प्रिारच्या अपघाताांच्या
सांख्येत िाढ झाल्याबाबत
(१२)

*

३५१८१ िॉ.अपि
ू ा दहरे : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा

करतील काय :-

(१) नालशक शहरात दह् ॲण्ड रन प्रकारच्या अपघाताींच्या सींख्येत वाढ होत

असन
ू शहरात माहे जानेवारी ते जुल,ै २०१७ या सात मदहन्याींच्या कालावधीत

झालेल्या ४०९ अपघाताींपक
ै ी ११२ अपघात हे दह् ॲण्ड रन प्रकारातील
असल्याचे ननदशवनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, वाहन चालकास अथवा पादचाऱ्यास जखमी करून पळून

जाणे, याप्रकारामळ
ु े अनेकदा जखमी र्व्यक्तीींना आपला जीव गमवावा लागत
असन
ू शहरात रस्ते अपघातात दरवषी सम
ु ारे दोनशेहून अचधक र्व्यक्तीींचा

िळी जात असल्याचे ददनाींक १८ सप््ें िर, २०१७ रोजी वा त्यासम
ु ारास
ननदशवनास आले, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, शहरातील हायवे, ररींग रोड, हमरस्ते आणण कॉलनी रस्ते अशा
सववच दठकाणी तसेच कमी रहदारी असलेल्या रस्त्याींवर दह् ॲण्ड रन
अपघाताचे प्रमाण वाढत असल्याने जनतेत चचींतच
े े वातावरण पसरले आहे , हे
ही खरे आहे काय,
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(४) असल्यास, उक्त अपघात प्रकाराींना आळा घालण्यासाठी पोललसाींकडून
प्रभावी,

प्रनतिींधात्मक

उपाययोजना

केली

जावी

अशी

नालशक

मधील

नागररकाींकडून मागणी केली जात असल्याचे पाश्ववभम
ु ीवर शासनाने यािाित
कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री.दे िेंद्र फिणिीस : (१) अींशत: खरे आहे .

जानेवारी ते जुल,ै २०१७ या कालावधीत ४०९ अपघाताींपक
ै ी ११२

अपघात हे दह् अँड रन चे आहे त. तथावप, गतवषीच्या तल
ु नेत एकूण
अपघात व दह् अँड रन च्या अपघाताींच्या सींख्येत घ् झाली आहे .

(२) नालशक शहरात सन २०१५ मध्ये २३४, सन २०१६ मध्ये २१३ व सप््ें िर,
२०१७ पयांत १२९ र्व्यक्ती रस्ते अपघातामध्ये मयत झाल्या आहे त.
(३) हे खरे नाही.
(४)

नालशक

शहरातील

शाळा,

कॉलेज,

औदयोचगक

क्षेत्रामध्ये

वाहतक
ू

ननयमाींिाित प्रिोधन करण्यात येवन
ू मै हूीं DON (Dost of Nashik), छो्ा
पोलीस, प्रत्येक सोमवारी नो हॉनव डे इ. सींकल्पना रािववण्यात आल्या आहे त.
मदयप्राशन करून वाहन चालववणाऱ्या वाहनचालक, मोिाकल फोनवर िोलणारे

वाहनचालक, वाहतक
ू ननयमाींचे पालन न करणारे वाहनचालक, ववरूध्द ददशेने
वाहन चालववणारे वाहनचालक, हे डलाक्/ब्रेकलाक् ककीं वा ्े ल लाक् नसलेले
वाहनचालक, लसग्नल जींप करून वाहन चालववणारे वाहनचालक याींच्यावर

कारवाक करून दीं ड वसल
ू करण्यात आला आहे . शहरातील लसग्नलचा अ्यास
करून सकाळी व दप
ु ारी कमी गदीच्या वेळी लसग्नलच्या सकवल ्ाकलमींग मध्ये

िदल करण्यात आले आहे त. नो पककांग झोन मध्ये लावण्यात येणाऱ्या
वाहनाींवर तसेच अवैध वाहतक
ू करणाऱ्या वाहनचालकाींवर कारवाक करण्यात
आली आहे .

(५) ववलींि झालेला नाही.

-----------------
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मुांबईत एसआरए प्रिल्प रखिविणाऱ्या वििासिाांिर
िारिाई िरण्याबाबत

(१३)

*

३५९१९ आकिा.अनांत गािगीळ : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३२६७५ ला

ददनाांि २६ जुल,ै २०१७ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभाात: सन्माननीय
गह
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :ृ ननमााण मां्ी पढ

(१) मि
ींु कत एसआरए प्रकल्प रखडवणाऱ्या ४२ ववकासकाींच्या एसआरए
प्रकल्पाींच्या परवानग्या रद्द करण्याचा ननणवय शासनाने घेतला आहे , हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, मि
ींु कत अजन
ू ककमान १०० एसआरए प्रकल्प ववकासकाींच्या
चुकारपणामळ
ु े रखडले आहेत, हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास,

यासींदभावत

शासनाने

आढावा

घेऊन

झोपडपट्टीवालसयाींना

हक्काच्या घरापासन
ू वींचचत ठे वणाऱ्या ववकासकाींवर कोणती कारवाक केली वा
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री.प्रिाश महे ता : (१) माहे जन
ू , २०१७ अखेर महाराषट्र झोपडपट्टी क्षेत्र

(स.ु नन. व प.ु ) अचधननयम १९७१ च्या कलम १३(२) अन्वये एस.आर.ए.
प्रकल्प रखडवणाऱ्या ४२ योजनाींचे ववकासकाींच्या ननयक्
ु त्या रद्द करण्यात

आल्या आहे त. त्यानींतर नोर्व्हें िर, २०१७ अखेर १२ योजनाींचे ववकासकाींच्या
अशा एकूण ५४ योजनाींचे ववकासकाींच्या ननयक्
ु त्या रद्द करण्यात आल्या
आहे त.

(२), (३) व (४) मख्
ु य कायवकारी अचधकारी, झोपडपट्टी पन
ु ववसन प्राचधकरण

याींनी प्रलींबित योजनाींचा र्व्यापक आढावा घेतला असन
ू वर नमद
ू १३(२)

कलमाींतगवत एकूण १२२ एस.आर.ए. योजनाींच्या ववकासकाींना नो्ीसा िजावन
ू
खुलासा मागववण्यात आलेला आहे . त्यापैकी समाधानकारक खल
ु ासा सादर न
केलेल्या ववकासकाींववरुध्द कारवाक करण्यासाठी सन
ु ावणीची प्रकक्रया सरु
ु आहे .
-----------------
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राज्यातील औद्योधगि प्रलशक्षण सांस्थाांमध्ये लशक्षण घेणाऱ्या
विद्यार्थयाांच्या विद्यािेतनात िाढ िरण्याबाबत
(१४)

*

३५१२९ श्री.विक्रम िाळे , श्री.अमरलसांह पांडित, श्री.सनतश चव्हाण,

िॉ.सध
ु ीर ताांबे, श्री.दत्ता्य सािांत, श्रीमती जस्मता िाघ, श्री.आनांदराि पाटील,

श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि ऊफा भाई जगताप, श्री.अमरनाथ
राजूरिर,

आकिा.अनांत

गािगीळ,

श्री.रामहरी

रुपनिर,

श्रीमती

हुस्नबानू
खललफे, प्रा.जोगेन्द्र ििािे, श्री.हररलसांग राठोि, श्री.सभ
ु ाष झाांबि, श्री.जनादा न
चाांदरू िर : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३३५४४ ला ददनाांि २ ऑगस्ट, २०१७ रोजी
ददलेल्या उत्तराच्या सांदभाात: सन्माननीय िौशल्य वििास ि उद्योजिता
मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील औद्योचगक प्रलशक्षण सींस्थाींमध्ये (आय.्ी.आय.) लशक्षण

घेणाऱ्या ववद्यार्थयाांना गत अनेक वषावपासन
ू केवळ रुपये चाळीस ववद्यावेतन
दे ण्यात येत असन
ू ववद्यावेतनात वाढ करण्याचा शासनस्तरावर ववचाराधीन
असलेल्या प्रस्तावावर ववचार पण
ू व झाला आहे काय,

(२) असल्यास, सध्याच्या महागाकच्या काळात सदर ववद्यावेतन अनतअल्प
असल्याने ववदयार्थयाांकडून ववद्यावेतनात वाढ करण्याची मागणी होत आहे, हे
ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास,

सदर

मागणीच्या

अनष
ीं ाने
ु ग

शासनस्तरावर

ववचाराधीन

असलेल्या प्रस्तावावर शासनाने कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत
आहे,

(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री.सांभाजी पाटील-ननलांगेिर : (१), (२), (३) व (४) औद्योचगक प्रलशक्षण
सींस्थाींतील

एकूण

प्रलशक्षणार्थयाांपक
ै ी

आचथवकष्षाया

मागास

असलेल्या

प्रलशक्षणार्थयाांना दरमहा रुपये ४०/- तसेच मागासवगीय प्रलशक्षणार्थयाांना
दरमहा रुपये ६०/- याप्रमाणे ववद्यावेतन दे ण्यात येत.े सदर ववद्यावेतनामध्ये
वाढ

करण्याची

त्यानष
ीं ाने
ु ग

मागणी

औद्योचगक

ववद्यार्थयाांकडून

प्रलशक्षण

करण्यात

सींस्थामध्ये

येते

हे

लशकणाऱ्या

खरे

आहे .

ववद्यार्थयाांचे

ववद्यावेतन वाढ करण्याचा प्रस्ताव अद्यावप शासनाच्या ववचाराधीन आहे .
-----------------
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बी.िी.िी. चाळीांच्या पुनविािासाबाबत
(१५)

*

३४७८७

िॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे , श्री.हे मत
ां
टिले, श्री.किरण

पािसिर, श्री.नरें द्र पाटील : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३१३८४ ला ददनाांि

२ ऑगस्ट, २०१७ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभाात: सन्माननीय गह
ृ ननमााण
मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) वरळी, नायगाींव, ना.म.जोशी मागव व लशवडी येथील िी.डी.डी. चाळीींच्या
पन
ु वववकासािाित ननववदा काढण्याची अींनतम प्रकक्रया सरु
ु झाली आहे, हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, वरळी येथील िी.डी.डी. चाळीींच्या पन
ु वववकासाच्या ननववदा
कोणत्या ववकासकाला दे ण्यात आल्या आहे त व लशवडी येथील िी.पी.्ी.च्या

जागेवर असलेल्या िी.डी.डी. चाळीींच्या पन
ु वववकासािाित शासनाने घेतलेल्या
ननणवयाच्या अनष
ीं ाने िी.पी.्ी.ची जमीन पन
ु ग
ु वववकास प्रकल्पासाठी लमळावी

यासाठी शासनाने केंद्र शासनाकडे पाठववलेल्या प्रस्तावास मींजूरी प्राप्त झाली
आहे काय व त्यानष
ीं ाने कायववाहीची सद्यःजस्थती काय आहे,
ु ग
(३) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?

श्री.प्रिाश महे ता : (१) नायगाींव व ना.म.जोशी मागव येथील िीडीडी चाळ

पन
ु वववकास प्रकल्पाच्या िाींधकामासाठी ननववदा कायववाही पण
ू व करुन िाींधकाम
कींत्रा्दाराची ननयक्
ु ती एवप्रल, २०१७ मध्ये करण्यात आली आहे . वरळी
िी.डी.डी. चाळ पन
ु वववकास प्रकल्पािाितची ननववदा कायववाही या सींदभावत
दाखल झालेल्या न्यायालयीन प्रकरणामळ
ु े प्रलींबित आहे.

लशवडी िीडीडी चाळीींखालील जमीन ही मि
ुीं क पो्व ट्रस्् याींच्या

मालकीची

असल्याने

व

राज्य

शासनाकडे

हस्ताींतरीत

पन
ु वववकासािाित पढ
ु ील प्रकक्रया सरु
ु होऊ शकली नाही.

न

झाल्याने

(२) वरळी िी.डी.डी. चाळ पन
ु वववकासाच्या ननववदा तीन ननववदा धारकाींनी

भरलेल्या असन
ू या सींदभावत दाखल झालेल्या न्यायालयीन प्रकरणामळ
ु े ही
ननववदा प्रकक्रया प्रलींबित आहे .
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लशवडी येथील िीडीडी चाळीींची जागा मि
ींु क पो्व

ट्रस्् याींच्या

मालकीची असल्याने ती जागा प्रथम महाराषट्र शासनाच्या नावे करण्याच्या
अनष
ीं ाने मख्
ु ग
ु य सचचव याींचेस्तरावरुन ददनाींक २७/०१/२०१७ च्या पत्रान्वये
सचचव, जहाज मींत्रालय, भारत सरकार व अध्यक्ष, मि
ुीं क पो्व ट्रस्् याींना
ववनींती करण्यात आलेली आहे . तद्नींतर अध्यक्ष, मि
ुीं क पो्व ट्रस्् याींनी

ददनाींक २३/०३/२०१७ च्या पत्रान्वये लशवडी येथील मि
ींु क पो्व ट्रस््च्या जागेवर
असलेल्या िी.डी.डी. चाळीींचा पन
ु वववकासाचा प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानींतर या

प्रकरणी ननणवय घेण्यात येकल असे कळववले आहे . या अनष
ीं ाने म्हाडा व
ु ग
मि
ुीं क

पो्व

ट्रस््

याींच्यामध्ये

झालेल्या

एका

िैठकीमध्ये

झालेल्या

ननणवयानस
ु ार, म्हाडाने या सींदभावत Feasibility Report (सस
ु ाध्यता अहवाल)

ददनाींक १३/११/२०१७ रोजी सादर केला आहे . सदर सस
ु ाध्यता अहवाल
मा.मख्
ु य सचचव याींच्या अध्यक्षतेखालील शक्ती प्रदत्त सलमतीसमोर ठे वण्याचे
ननदे श मा.मख्
ु य सचचव याींनी ददनाींक ०६/१२/२०१७ रोजी ददले आहे त व
त्याप्रमाणे पढ
ु ील कायववाही करण्यात येत आहे .
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

येिला (जज.नालशि) नगरपाललिा क्षे्ातील पयाटनस्थळास
(१६)

*

मुलभूत सोयी सुविधा पुरविणेबाबत

३४८४६ श्री.जयिांतराि जाधि : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :-

(१) येवला (जज.नालशक) नगरपाललका क्षेत्रातील “क” वगीय पयव्नस्थळ

असलेल्या राजे राघज
ु ीिािा स्मारक या दठकाणी येणाऱ्या पयव्क व यात्रेकरुीं ना

परु े शा नागरी व मल
ु भत
ू सोयी सवु वधाींसाठी ननधी लमळण्याकररता शासनाकडे
प्रस्ताव पाठववण्याची स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी ददनाींक ८ माचव, २०१७ रोजी
वा त्यासम
ु ारास मागणी केलेली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त मागणीच्या अनष
ीं ाने सदर पयव्न स्थळासाठी ननधी
ु ग

लमळण्याकररता माहे ऑक््ोिर, २०१७ पयांत शासनाकडे प्रस्ताव सादर झालेला
नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, प्रश्न भाग (२) मधील ववलींिािाित शासनाकडून चौकशी
करून सींिचीं धताींवर जिािदारी ननजश्चत करण्यात आली आहे काय,
(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?
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श्री.दे िेंद्र फिणिीस : (१) होय, या आशयाचे ननवेदन जजल्हाचधकारी, नालशक
याींचेकडे प्राप्त झाले आहे .

(२) व (३) सदर ननवेदनाच्या अनष
ीं ाने जजल्हाचधकारी, नालशक याींनी येवला
ु ग

नगरपररषदे स अींदाजपत्रकासहीत पररपण
ु व प्रस्ताव सादर करण्यािाित कळववले
आहे . नगरपररषदस्तरावर कायववाही सरु
ु आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

(१७)

*

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

नागपरू येथील मध्यिती िारागह
ृ ात िैद्याांचा सांशयास्पद
मत्ृ यू झाल्याबाबत
३५१५७ अॅि.जयदे ि गायििाि, श्री.नरें द्र पाटील, श्री.धनांजय मि
ुां ,े

श्री.सनु नल तटिरे , श्री.हे मत
ां टिले, श्री.किरण पािसिर, श्री.जयिांतराि जाधि,
अॅि.ननरां जन

िािखरे ,

श्री.अमरलसांह

पांडित,

श्री.आनांद

ठािूर, अॅि.राहुल
नािेिर, श्री.अननल भोसले, श्री.प्रिाश गजलभये, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.अशोि
ऊफा भाई जगताप, श्री.सांजय दत्त : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा
खल
ु ासा करतील काय :-

(१) नागपरू येथील मध्यवती कारागह
ु ारी, २०१४ ते माहे जुल,ै
ृ ात माहे फेब्रव
२०१७

या

कालावधीत

३२

कैद्याींचा

सींशयास्पद

मत्ृ यू

झाल्याची

िाि

ननदशवनास आली असन
ू यातील िहुताींश कैद्याींच्या मत्ृ यच
ू े कारण अजन
ू ही
स्पष् करणारी मादहती तरु
ु ीं ग प्रशासनाकडून दे ण्यात आलेली नाही, हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, नागपरू येथील िहुचचचवत कुश क्ाररया हत्याकाींडातील प्रमख
ु
आरोपी आयि
ु पग
ु ाललयाची नागपरू मध्यवती कारागह
ृ ातच एका कैदाने हत्या
केल्याची घ्ना माहे सप््ें िर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान घडली, हे ही खरे
आहे काय,

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

काय आढळून आले व तद्नस
ु ार जिािदार असणाऱ्या दोषी अचधकाऱ्याींवर व

आरोपीींवर कोणती कारवाक केली वा करण्यात येत आहे , तसेच असे प्रकार
पन्
ु हा घडू नये याकररता कोणती उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) असल्यास, कारागह
ृ ात मत्ृ यू पावलेल्या कैद्याींच्या कु्ुींबियाींना/वारसाींना
शासनाने अथवसहाय्य केले आहे काय,

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

नागपरू मध्यवती कारागह
ु ारी, २०१४ ते जुल,ै २०१७
ृ ामध्ये माहे फेब्रव

या कालावधीत ३२ कैद्याींचा सींशयास्पद मत्ृ यू झाला नसन
ू सदरच्या िींदयाचा
मत्ृ यू शासकीय महाववद्यालय व रुग्णालय/कारागह
ृ रुग्णालय, नागपरू येथे
उपचारादरम्यान झालेला आहे .
सींिचीं धत

पोलीस

स््े शन येथे

प्रत्येक

(आकस्मीक मत्ृ य)ू ची नोंद करण्यात आली आहे .

िींदी

मत्ृ यि
ू ाित

अेडीआर

िींदयाच्या मत्ृ यच
ू ी खिर मा.राषट्रीय/राज्य मानवी हक्क आयोग,

शासन व इतर वररषठ कायावलय तसेच सींिचीं धत न्यायालय याींना कळववण्यात

आली आहे . त्याचप्रमाणे मा.कायवकारी दीं डाचधकारी/मा.मख्
ु य न्यायदीं डाचधकारी
याींचेमाफवत

इन्क्वेस््

पींचनामा

करण्यात

आल्यानींतर

मत
ृ

िींदयाच्या

मत्ृ यि
ू ाितची चौकशी जजल्हा दीं डाचधकारी व मा.न्यायदीं डाचधकारी याींचेमाफवत

करण्यात येत.े तसेच मत
ू ाितचे अींनतम
ृ िींदयाचे पी.एम. ररपो् तसेच मत्ृ यि
कारणिाितचा अहवाल न्याय वैद्यकशास्त्र ववभाग, शासकीय वैद्यकीय
महाववद्यालय व रुग्णालय, नागपरू याींचेकडून परस्पर जजल्हा दीं डाचधकारी व
मा.न्यायदीं डाचधकारी याींना सादर केले जातात तसेच िींदी मत्ृ यू चौकशीचा
अहवाल

जजल्हादीं डाचधकारी/न्यायदीं डाचधकारी

याींचम
े ाफवत

मा.राषट्रीय/राज्य

मानवी हक्क आयोग याींना सादर केले जात असन
ू या कायावलयास प्रत ददली
जाते.

सदर

कालावधीत

मत
ृ

पावलेल्या

िींदयापैकी

१०

िींदयाचा

उपचारादरम्यान नैसचगवक मत्ृ यू झाल्याचा जजल्हादीं डाचधकारी याींचा चौकशी
अहवाल कारागह
ू उववररत िींदयाींच्या मत्ृ यि
ू ाित चौकशी
ृ ास प्राप्त झालेला असन
सरु
ु आहे .

(२) व (३) होय, हे खरे आहे ,

सदरहू हत्याप्रकरणी लशक्षा िींदी क्रमाींक सी-९२०० सरु ज ववशेषराव
को्नाके याने गन्
ु हयाची किल
ु ी ददल्याने त्याचेवर धींतोली पोलीस स््े शन अप
क्र. ३००/१७, कलम ३०२, २०१ भा.दीं .वव. अन्वये गन्
ु हा दाखल करण्यात आला
असन
ू पढ
ु ील तपास पोलीस स््े शन, धींतोली याींचेमाफवत सरु
ु आहे . तसेच

लशक्षािींदी क्र. ९२०० सरु ज ववशेषराव को्नाके यास लशस्तभींग कारणास्तव
रत्नाचगरी ववशेष कारागह
ृ येथे कायमस्वरुपी वगव करण्यात आले आहे .
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सदर घ्नेच्या चौकशी दरम्यान कतवर्व्यात कसरू केलेल्या सींिचीं धत

अचधकारी/कमवचाऱ्याींवर लशस्तभींगाची कारवाक प्रस्ताववत आहे .

अशा स्वरुपाच्या घ्नाींची पन
ु रावत्ृ ती होऊ नये याकरीता भाींडखोर,

खन
ु शी व आपसात वैमनस्य असलेल्या िींदयाींची ओळख प्वन
ू त्याींचेवर लक्ष

ठे वणे, इतर िींदयाींपासन
वेगळे ठे वणे, कारागह
ू
ृ ात ननयलमत व वेळोवेळी
झडत्या घेणे, कारागह
ू अधवव् त्
ु लेल्या फरश्या, दगडगो्े , वव्ा
ृ पररसरातन

हलववणे व जेवण वा्प, भत्त्याचे डिे, ्ापे तसेच चमचे व त्
ु लेल्या

पत्रयाींचा गैरवापर होणार नाही यािाित ववशेष दक्षता घेणेिाित कारागह
ृ
अचधक्षक व इतर अचधकाऱ्याींना ननदे श ददले आहे त.

तसेच, कारागह
ु स्थापन करणे व
ृ प्रशासनामाफवत सेल्फ हे ल्प रीबप

Operation

Tracking

नावाने

एक

मोदहम

हाती

घेऊन

असामान्य

वतवणक
ू /आत्महत्या प्रवण/दहींसक वत्ृ तीचे िींद्याचा शोध घेऊन त्याींच्यावर

कडक ननगराणी ठे ऊन योग्य ते समप
ु दे शन व आवश्यकतेनस
ु ार वैद्यकीय
उपचार करण्यात येत आहे त. तसेच नागपरू मध्यवती कारागह
ृ ामधील प्रत्येक
ववभागात

सेल्फ

हे ल्प

रीबप
ु

तयार

करण्यात

आला

असन
ू

कारागह
ृ

लशस्तीचे/ननयमाचे पालन करणारे , कारागह
ृ ात चाींगली वतवणूक असणारे ,

प्रशासनास मदत करुन त्याींचे स्वत:चे मनोिल, मनोधैयव चाींगले आहे अशा

िींद्याची ननवड करण्यात आली असन
ू त्याींचेर्व्दारे कारागह
ृ ात घडणाऱ्या तसेच
िींदी आत्महत्येसद
ीं भावत धोकादायक/त्रस्त िींद्यािाितची मादहती वेळीच प्राप्त
होण्यास मदत होत आहे .

(४) कोणतेही अथवसहाय्य दे ण्यात आलेले नाही.
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

पिनी (जज.भांिारा) नगरपररषद मख्
ु याधधिारी याांनी िायाक्षे्ाच्या
मयाादाांचा भांग िेल्याने त्याांना ननलांबबत िरणेबाबत

(१८)

*

३५५४५ श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अननल सोले, श्री.धगरीशचांद्र व्यास :

सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-
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(१) पवनी (जज.भींडारा) नगरपररषद मख्
ु याचधकारी कु.माधुरी मडावी याींनी
स्वच्छ भारत व स्वच्छ महाराषट्र अलभयानाींतगवत गड
ु मॉननांग पथकातील
लशक्षकाींना ददनाींक ०४ व ०५ जुल,ै २०१७ रोजी अशैक्षणणक कामाकररता
ननयक्
ु त

करून

या

पथकातील

लशक्षकाींवर

दे खरे ख

करण्यासाठी

कामगाराची ननरीक्षक म्हणन
ू नेमणुक केली होती, हे खरे आहे काय,

सफाक

(२) असल्यास, लशक्षकाींनी ही अशैक्षणणक कामे करण्यास नकार ददल्यास

ककीं वा दल
व केल्यास त्याींच्याववरूध्द लशस्तभींगाची कायववाही करण्याची नो्ीस
ु क्ष
मख्
ु याचधकाऱ्याींनी ददनाींक १४ सप््ें िर, २०१७ रोजी वा त्यासम
ु ारास पाठववली,
हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या िेजिािदार कायवशल
ै ीिाित व कायवक्षेत्राच्या मयावदाींचा भींग
केल्यािाित

उक्त

नगरपररषद

मख्
ु याचधकारी

याींना

ननलींबित

करण्याची

मागणी नागपरू ववभागाच्या लोकप्रनतननधीींनी ददनाींक २१ जल
ु ,ै २०१७ व
ददनाींक ०४ ऑक््ोिर, २०१७ रोजी शासनास पत्र पाठवन
ू केली होती, हे ही
खरे आहे काय

(४) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी करून कोणती कायववाही केली
वा करण्यात येत आहे,

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

फिणिीस

केलेल्या

गड
ु

: (१)

नगरपररषदे मध्ये परु े से कायावलयीन कमवचारी

उपलब्ध नसल्याने स्वच्छ भारत व स्वच्छ महाराषट्र अलभयानाींतगवत स्थापन
मॉननांग

पथकामध्ये

नगरपररषद

शाळाींमधील

लशक्षकाींच्या

ननयक्
ु त्या करण्यात आल्या होत्या. ददनाींक ४ व ५ जुल,ै २०१७ रोजी त्याींनी

काम केले. तथावप, त्यानींतर त्याींनी व सींघ्नेने या कामातन
ू मक्
ु त करण्याची
ववनींती मख्
ु याचधकारी याींना केल्यावर ददनाींक ६ जुल,ै २०१७ पासन
ु त्याींना
पथकातन
ु कायवमक्
ु त केले आहे .

पथकातील लशक्षकाींवर दे खरे खीसाठी सफाक कामगाराची ननयक्
ु ती केली

होती हे खरे नाही. लशक्षकाींची ५ पथके स्थापन करण्यात आली होती या

प्रत्येक पथकाींचे प्रमख
ु हे लशक्षकच होते, ज्याींची ज्येष्तेनस
ु ार ननयक्
ु ती केली
होती. पाचही पथकाींच्या कामात समन्वय व दे खरे खीसाठी श्री.िोंदरे , कननषठ
अलभयींता (ववद्यत
ु ) याींची ननयक्
ु ती करण्यात आली होती.
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(२) सींिचीं धत लशक्षकाींनी ही अशैक्षणणक कामे करण्यास नकार ददल्यास ककीं वा
दल
व
केल्यास त्याींच्याववरूध्द लशस्तभींगाची कायववाही करण्याची नो्ीस
ु क्ष

मख्
ु याचधकाऱ्याींनी ददनाींक १४ सप््ें िर, २०१७ रोजी वा त्यासम
ु ारास पाठववली
असल्याचे ददसन
ू येत नाही.
(३) हे खरे आहे .

सन्माननीय लोकप्रनतननधीींची ददनाींक १४/०७/२०१७ व ०४/१०/२०१७ ची

पत्रे प्राप्त झाली आहे त.
(४)

या

सींदभावत

जजल्हाचधकारी,

चौकशी

भींडारा

कळववण्यात आले आहे .

याींना

(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

करून

अहवाल

ददनाींक

शासनास

२/१२/२०१७

सादर

रोजीच्या

करण्यास
पत्रान्वये

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

मुांबई महानगरपाललिेच्या शाळाांमधील विद्यार्थयाांना टॅ ब पुरविण्याबाबत
(१९)

*

३५६५१ श्री.विजय ऊफा भाई धगरिर, श्री.नागोराि गाणार, श्री.प्रविण

दरे िर, श्री.रामननिास लसांह, श्री.अशोि ऊफा भाई जगताप, श्री.शरद रणवपसे,

श्री.सांजय दत्त, श्री.रामहरी रुपनिर, श्रीमती हुस्नबानू खललफे, श्री.आनांदराि
पाटील, श्री.हररलसांग राठोि, प्रा.जोगेन्द्र ििािे, श्री.सभ
ु ाष झाांबि, श्री.अमरनाथ

राजूरिर, श्री.धगरीशचांद्र व्यास : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा
खुलासा करतील काय :-

(१) मि
ुीं क महानगरपाललकेच्या शाळाींमधील इयत्ता नववी व दहावीच्या

ववद्यार्थयाांना सन २०१७-१८ चे शैक्षणणक वषव सरु
ु होऊन तीन मदहन्याींचा
कालावधी झाला तरीही ्ॅ ि लमळाले नसल्याचे माहे सप््ें िर, २०१७ मध्ये वा
त्यादरम्यान ननदशवनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, ्ॅ िच्या खरे दीसाठी या अथवसक
ीं ल्पात प्राथलमक शाळाींसाठी पाच
को्ी तर माध्यलमक शाळाींसाठी २.८३ को्ी रुपयाींची तरतद
ू करण्यात आली
आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, इयत्ता नववीच्या पा्यक्रमात सन २०१७-१८ या शैक्षणणक

वषावसाठी िदल झाला असल्याने ्ॅ ि खरे दीची ननववदा प्रकक्रया पण
ू व झाली नाही
तसेच अनेक शाळाींमध्ये मेमरी काडव ववना ्ॅ ि पडून आहे त, हे ही खरे आहे
काय,
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(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून सदर ववद्यार्थयाांना ्ॅ ि
दे ण्यािाित

व

मेमरी

काडवववना

पडून

असलेल्या

्ॅ िला

परु ववण्यािाित कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे,

मेमरीकाडव

(५) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?

श्री.दे िेंद्र फिणिीस : (१) “्ॅ ि” ची प्रतीक्षाच अशा आशयाची िातमी ददनाींक
१७/११/२०१७ रोजीच्या महाराषट्र ्ाकम्स या वतवमानपत्रात प्रलसध्द झाली होती
ही वस्तजु स्थती आहे .
(२) हे खरे आहे .

(३), (४) व (५) सन २०१७-१८ या शैक्षणणक वषावमध्ये इयत्ता ९ वी च्या
पा्यक्रमात िदल झाल्यामळ
ु े , सदर ्ॅ िचा वापर इयत्ता ९ वी तील
ववद्यार्थयाांसाठी करणे िह
ुीं क महानगरपाललकेस शक्य झाले नाही.
ृ न्मि

सन २०१७-१८ मध्ये इयत्ता ९ वी मधील ववद्यार्थयाांसाठी १८,०७८ ्ॅ ि

खरे दीसाठी ददनाींक ०५/०७/२०१७ रोजी मागववण्यात आलेल्या ननववदे स ददनाींक

११/०९/२०१७ रोजी चार वेळा मद
ु तवाढ ददल्यानींतर दोन ननववदाकाराींकडून
प्रनतसाद लमळाला.
सदर

ननववदा

प्रकक्रया

पण
ू व

झाल्यानींतर

िह
ुीं क
ृ न्मि

महानगरपाललकेमाफवत इयत्ता ९ वी तील ववद्यार्थयाांना नवीन पाठयक्रम
अींतभत
ुव असलेले ्ॅ ि उपलब्ध करुन दे ण्यात येणार आहे त.
तसेच,

सन

२०१५-१६

व

सन

२०१६-१७

मध्ये

िह
ुीं क
ृ न्मि

महानगरपाललकेमाफवत शालेय ववद्यार्थयाांसाठी उपलब्ध करुन दे ण्यात आलेल्या

एकूण ४३,८४३ ्ॅ िमधील ३६०० मेमरी काडवस शालेय ववद्यार्थयाांकडून गहाळ
झालेली असल्याने ३६०० ्ॅ ि मेमरी काडवववना िींद अवस्थेत पडून होते ही
वस्तजु स्थती आहे .

सदर ३६०० मेमरी काडवस खरे दी करण्याची ननववदा प्रकक्रया सरु
ु आहे .
-----------------
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मुलुांि (मुांबई) येथे लालबहादरू शास््ी महानगरपाललिा शाळे जिळ
पादचारी भय
ु ारी मागा बाांधण्याबाबत

(२०)

*

३५६७९ श्री.रविांद्र फाटि : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा

खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मल
ु ड
ुीं चेकनाका (मि
ुीं क) येथील मल
ु ड
ुीं िसडेपो ते लालिहादरू शास्त्री
महानगरपाललका

शाळे जवळ

वाहतक
ु ीच्या

वदव ळीमळ
ु े

रस्ता

ओलाींडतेवेळी

मो्या प्रमाणात अपघात होत असल्याचे ननदशवनास आले आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, सदर दठकाणी अपघात होत असल्याने पादचाऱ्याकररता भय
ु ारी

मागव िाींधण्यािाित प्रमख
अलभयींता (पल
ु
ु ), मि
ुीं क महानगरपाललका याींस
ददनाींक ३१ मे, २०१७ रोजी वा त्यासम
ु ारास ननवेदन ददले आहे, हे ही खरे
आहे काय,
(३)

असल्यास,

उक्त

ननवेदनाच्या

अनष
ीं ाने
ु ग

भय
ु ारीमागव

शासनाने कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे ,

िाींधण्यािाित

(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?

श्री.दे िेंद्र फिणिीस : (१) मल
ु ड
ुीं चेकनाका येथील लालिहादरू शास्त्री मागाववर
जानेवारी, २०१६ ते जल
ु ,ै २०१७ च्या दरम्यान अपघाताच्या २ घ्ना घडल्या
आहे त ही वस्तजु स्थती आहे .
(२) हे खरे आहे .

(३) व (४) प्रस्ताववत मेट्रो-४ प्रकल्पामळ
ु े सदर दठकाण िाचधत होत
असल्याने, मल
ु ड
ुीं चेकनाका येथे पादचाऱ्याींसाठी भय
ु ारी मागव िाींधण्याचा
सववसाधारण आराखडा सादर करण्यािाित मि
ुीं क महानगर प्रदे श ववकास
प्राचधकरणाने

िह
ींु क
ृ न्मि

महानगरपाललकेस

कळववले

आहे .

महानगरपाललकेमाफवत खालीलप्रमाणे कायववाही करण्यात येत आहे :-

त्यानष
ीं ाने
ु ग

• ववववध उपयोचगता सेवा ववभागाचे (Utility Agency) अलभप्राय घेण्याची
प्रकक्रया सरु
ु करण्यात आली आहे .
• सल्लागाराची ननयक्
ु ती करण्यात आली आहे .

• भय
ु ारी मागावच्या शक्याशक्यतेची पडताळणी करुन पढ
ु ील कायववाही
प्राधान्याने करण्यात येत आहे .

-----------------
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राज्यातील चतथ
ा ेणी िमाचाऱ्याांच्या मागण्याबाबत
ु श्र
(२१)

*

३५९५६

श्री.प्रिाश

गजलभये,

श्री.जगन्नाथ

लशांदे :

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

राज्यातील

चतथ
व ेणी
ु श्र

कमवचाऱ्याींच्या

मागण्या

सन्माननीय

मान्य

करुनही

अींमलिजावणी करण्यात आली नसल्याने त्याींनी ददनाींक २१ व २२ सप््ें िर,
२०१७ रोजी सींप पक
ु ारण्यात आला होता, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर कमवचाऱ्याींच्या कोणकोणत्या मागण्या आहे त, तसेच सदर
मागण्याची

अींमलिजावणी

करणेिाित

कायववाही केली वा करण्यात येत आहे ,

शासनाने

चौकशी

करुन

कोणती

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

(२) कमवचाऱ्याींच्या खालीलप्रमाणे प्रमख
ु मागण्या आहे त.

१. सवव खात्यातील चतथ
व ेणी कमवचाऱ्याींची ररक्त पदे ४ थी ते ९ वी पास
ु श्र
मधून तात्काळ भरती करावी.

२. अनक
ु ीं पा तत्वावरील सेवाभरती ववनाअ् करावी.

३. चतथ
व ेणी कमवचारी वगव सेवाननवत्ृ त झाल्यावर त्याींच्या एका पाल्यास
ु श्र
शासन सेवेत सामावन
ू घ्यावे.

४. चतथ
व ेणी कमवचारी वगावतील कमवचारी जर वैद्यकीय ष्ष्या अपात्र
ु श्र
झाल्यास त्या कमवचाऱ्याच्या पाल्यास शासन सेवेत सामावन
ू घेणे.

५. सवव चतथ
व ेणी कमवचाऱ्याींना शासकीय वसाहत गह
ु श्र
ू
ृ खात्याप्रमाणे िाींधन
लमळावेत.

६. सातवा वेतन आयोग फरकासह तात्काळ मींजूर करावा.
७. वगव-४ कमवचाऱ्याींचे खाजगीकरण करु नये

८. सन २००५ पासन
व ेणी कमवचारी अींशदायी पेन्शन योजना रद्द
ू जे चतथ
ु श्र
करुन जन्
ु या पध्दतीने चालू करावी

९. कृषी ववभागामध्ये आकृतीिींध पदे ननमावण करताना १९९८ प्रमाणे वाहन
चालक व चतथ
व ेणी याींचीपदे ननमावण करावी.
ु श्र
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१०. महसल
ववभागातील हवालदार, नाकक, दप्तरी पदाचे मळ
वेतन
ू
ू
ललवपकाप्रमाणे लागू करण्यात यावे व शैक्षणणक अहवतन
े स
ु ार तलाठी या
पदावर पदोन्नती दे ण्यात यावी.

११. चतथ
व ेणीमधन
ु श्र
ू तत
ृ ीयश्रेणीमध्ये २५ ्क्के ऐवजी ५० ्क्के पदोन्नती
करताना चतथ
व ेणीची पदे ननरलसत करु नयेत.
ु श्र

१२. शासकीय वसाहतीमध्ये राहणारे सेवाननत्ृ त कमवचारी व अनक
ु ीं पा
तत्वावरील राहणारे

कु्ुींि याींना तीन मदहन्याऐवजी िारा मदहने

राहण्याचा कालावधी वाढवन
ू दे ण्यात यावा.

कमवचाऱ्याींच्या वरील मागण्यासींदभावत केलेल्या कायववाहीची मादहती

सींिचीं धत ववभागाकडून मागववण्यात आली आहे . तसेच या सींदभावत चचाव

करण्यासाठी मा.मख्
ु यमींत्री महोदयाींकडे िैठक आयोजजत करण्यािाित कायववाही
सरु
ु आहे .

(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

िमाल जमीन धारणा िायद्याांतगात ताब्यात घेतलेल्या जलमनीबाबत
(२२)

*

३५१६२ श्रीमती विद्या चव्हाण : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) कमाल जमीन धारणा कायदा सन २००७ मध्ये रद्द करण्याच्या आधी
सदर कायद्यान्वये शासनाने ज्या जलमनी ताब्यात घेतल्या होत्या त्याींची

तािापत्रे शासनाच्या नावाने जजल्हाचधकारी आणण उपजजल्हाचधकारी याींनी
जमीन मालकाींना फायदा होण्यासाठी केली नाहीत त्यामळ
ु े फक्त ठाणे

जजल्हयात शासनाचे रुपये १० हजार को्ीींचे नक
ु सान झाल्याचे तसेच स्वस्त

घर िाींधणीसाठी जमीन लमळू शकली नाही असे ददनाींक ९ ऑक््ोिर, २०१७
रोजी वा त्यासम
ु ारास ननदशवनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय
आढळून आले व तद्नस
ु ार कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?
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श्री.दे िेंद्र फिणिीस : (१) व (२) नागरी जमीन (कमाल धारणा व ववननयमन)

अचधननयम, १९७६ मधील कलम ८(४) अन्वये अनतररक्त घोवषत करण्यात
आलेल्या जलमनीींवर अचधननयमाच्या कलम २० (१) अन्वये गह
ृ िाींधणी,

भख
ु ींडववकास, औद्योचगक व कृषी प्रयोजनाथव स्
ु दे ण्यात आली आहे . अशा

जलमनी तसेच कलम १० (३) व १० (५) नस
ु ार शासनाकडे ननदहत झालेल्या

जलमनी नागरी जमीन (कमाल धारण व ववननयमन) अचधननयम, १९९९ नस
ु ार
सींरक्षक्षत आहे त.

सदर ननरसन अचधननयमातील तरतद
ू ी आणण मे.र्व्होल््ास प्रकरणी

मा.सवोच्च
जलमनीींचा

असल्याने,

न्यायालयाच्या ननणवयानस
ु ार ददनाींक २९/११/२००७

तािा घेण्यात आलेला आहे
उक्त

अचधननयमातील

पव
ू ी ज्या

अशा जलमनीींना सींरक्षण

तरतद
ू ीनस
ु ार

ताब्यात

न

प्राप्त

आलेल्या

जलमनीींिाित शासनाचे नक
ु सान झाले असे म्हणणे उचचत होणार नाही.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

परभणी महानगरपाललिेतील विद्युत दे यिामध्ये
गैरव्यिहार झाल्याबाबत

(२३)

*

३५४३३ श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ााणी, श्री.धनांजय मि
ुां ,े श्री.सनतश चव्हाण :

सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) परभणी महानगरपाललकेची ववद्यत
ु दे यके इतर खाजगी र्व्यक्तीींच्या नावे
भरून

को्यवधी

रूपयाींचा

आचथवक

गैरप्रकार

केल्याची

घ्ना

माहे

सप््ें िर-ऑक््ोिर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशवनास आली आहे , हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, गैरप्रकार करणारे महानगरपाललका ववद्यत
मींडळ मधील
ु
कमवचारी याींचे ननलींिन करण्यात आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, महानगरपाललकेतील रकमेचे सींननयींत्रण करणारे आयक्
ु त,
उपायक्
ु त, अकाऊीं्ीं ्, लेखापररक्षक व इतर जिािदार अचधकारी-कमवचारी व
यींत्रणा याींच्या कारभाराचीही चौकशी करण्यात येणार आहे काय,

(४) नसल्यास, कननषठावर कारवाक व वररषठाींना पाठीशी घालण्याची भलू मका
शासनस्तरावरून केली जात आहे काय ?
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श्री.दे िेंद्र

फिणिीस

:

(१)

परभणी

महानगरपाललका

इमारत

ववद्यत
ु

दे यकामध्ये रुपये ७९.६४ लक्ष रकमेचा गैरर्व्यवहार झाल्याचे प्रथमदशवनी
ननदशवनास आले आहे . ही वस्तजु स्थती आहे .
(२)

सदर

गैरप्रकारास

महानगरपाललकेमधील
गैरर्व्यवहारािाित

श्री.अब्दल
ु

रोजींदारीवरील

त्याींच्यावर

गन्
ु हा

जावेद

अब्दल
ु

कमवचारी
दाखल

शकुर

जिािदार

करण्यात

पोलीसाींच्या आचथवक गन्ु हे शाखेमाफवत तपास सरु
ु आहे.

हे

असन
ू ,

परभणी

आलेला

सदर

असन
ू

(३) व (४) प्रस्तत
ु गैरर्व्यवहारासींदभावत रोजींदारी कमवचाऱ्याच्या सेवा समाप्त
करार्व्यात व याप्रकरणी सववस्तर चौकशी करून सींिचीं धताींवर लशस्तभींगववषयक

कायववाही करण्याच्या सच
ू ना आयक्
ु त, परभणी महानगरपाललका याींना दे ण्यात
आलेल्या आहे त.

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

पालघर जजल्हयात पोलीस सांख्याबळ, यां्सामुग्री ि
(२४)

*

पोलीस िाहनाांमध्ये िाढ िरण्याबाबत

३५३४९ श्री.आनांद ठािूर, श्री.हे मत
ां
टिले, अॅि.राहुल नािेिर,

श्री.ख्िाजा बेग : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पालघर जजल्हयाची ददनाींक १ ऑगस््, २०१४ रोजी ननलमवती होऊनही या
जजल्हयात पोलीस सींख्यािळ, यींत्रसामरीब
ु ी व पोलीस वाहनाींमध्ये वाढ करण्यात
आलेली नाही, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, यािाित शासनाने चौकशी केली आहे काय, तद्नष
ीं ाने उक्त
ु ग
जजल्हयात

पोलीस

सींख्यािळ,

यींत्रसामरीब
ु ी

व

पोलीस

करण्यािाित कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे ,

वाहनाींमध्ये

वाढ

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

(२) ठाणे जजल््याचे ववभाजन करुन ददनाींक १ ऑगस््, २०१४ पासन
ू पालघर
जजल्हा नर्व्याने कायावजन्वत करण्यात आला आहे . त्यानष
ीं ाने नवननलमवत
ु ग

पालघर जजल्हा पोलीस दलासाठी पोलीस अचधक्षक, ठाणे रीबामीण याींच्या
आस्थापनेवरुन ३०२० पदे वगव करण्यात आली आहे त. तसेच ववववध शासन

ननणवयान्वये २५८ पदे नर्व्याने ननमावण करण्यात आलेली आहे त. सद्यजस्थतीत
पालघर जजल्हा पोलीस दलासाठी एकुण ३२७८ पदे मींजरू आहे त.
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पालघर जजल््यासाठी पोलीस अचधक्षक, ठाणे रीबामीण याींच्याकडून

१७५ पोलीस मो्ार वाहने/िो्ी, ३०४ बिनतारी सींदेश यींत्रसामरीब
ु ी, १०८४ शस्त्रे
व १२६६६१ एवढा दारुगोळा वगव करण्यात आला आहे . तसेच जजल्हा
ववभाजनानींतर

पालघर

जजल्हा

पोलीस

दलासाठी

१०८

पोलीस

मो्ार

वाहने/िो्ी, १३९ बिनतारी सींदेश यींत्रसामरीब
ु ी, ५७४ शस्त्रे व १०४१२४ एवढा
दारुगोळा नर्व्याने मींजूर करण्यात आला आहे .
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

म्हािाच्या सांक्रमण लशबबरातील घराांची दरु िस्था झाल्याबाबत
(२५)

*

धगरिर,

३५८३३ श्री.प्रविण दरे िर, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.विजय ऊफा भाई
श्री.नागोराि

गाणार,

श्री.जनादा न

चाांदरू िर,

श्री.शरद

रणवपसे,

श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि ऊफा भाई जगताप, श्रीमती हुस्नबानू खललफे,
श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.आनांदराि पाटील : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि २४७६९ ला

ददनाांि ७ डिसेंबर, २०१६ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभाात: सन्माननीय
गह
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :ृ ननमााण मां्ी पढ

(१) दक्षक्षण मि
ुीं कतील म्हाडाच्या ५० सींक्रमण लशबिरातील घरे त्
ु लेले छत,

फु्लेल्या लाद्या, त्
ु लेले पीलर व िीम, णखडक्या, प्रसाधनगह
ृ व स्नानगह
ृ ाचे
त्
ु लेले दरवाजे अशा प्रकारे येथील घराींची अत्यींत दरु वस्था झाली असल्याचे
माहे सप््ें िर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशवनास आले आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, याच कारणास्तव सींक्रमण लशबिरात जाण्यास धोकादायक
इमारतीतील रदहवाशी तयार होत नाहीत, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त सींक्रमण लशबिराींच्या दरु
ु स्तीिाित शासनाने चौकशी
करुन कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?

श्री.प्रिाश महे ता : (१) म्हाडाच्या अहवालानस
ींु कतील म्हाडाच्या सींक्रमण
ु ार मि
लशिीरामधील काही गाळयाींच्या िाित छत, लाद्या, प्रसाधन गह
ृ , स्नानगह
ृ ,
वपलर तसेच बिमची नादरु
ु स्ती झाल्याचे ददसन
ू येत.े
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(२) व (३) दक्षक्षण मि
ुीं कतील कुलािा सींक्रमण लशबिराची ननलमवती ३५ ते ४०
वषावपव
ु ी झालेली आहे . सदर चाळीमध्ये ६७२ ननवासी व १३ अननवासी गाळे

ववतररत करण्यात आले होते. चाळीची दरु वस्था झाली कारणाने सदर सींक्रमण

लशबिराींच्या जागेचा पन
ु वववकास करण्याकररता २४ चाळी तोडण्यात आल्या
आहे त. सदर पन
ु वववकास मि
ुीं क गह
ृ ननमावण व क्षेत्र ववकास मींडळामाफवत

करण्यात येत आहे त व उववररत २२ चाळी सध्या अजस्तत्वात असन
ू या
चाळीत ३२२ रदहवाशी व १३ अननवासी वास्तर्व्यात आहे त. तोडण्यात न

आलेल्या २२ चाळीींच्या दरु
ु स्तीसाठी कामाींचे ननववदाप्रकक्रया प्रगतीपथावर
आहे .

दक्षक्षण मि
ुीं कतील सदर सींक्रमण लशिीर तसेच मि
ुीं कमध्ये असलेल्या

अन्य सींक्रमण लशिीरामध्ये सध्
ु दा आवश्यक ती कामे उदा. इमारतीमधील
पाण्याची गळती िींद करणे, त्
ु लेले दरवाजे िदलणे, चगलावा खराि झाला
असल्यास दरु
ु स्ती करणे, पावसाळयात ग्ारे स्वच्छ करणे, पाण्याच्या ्ाक्या

साफ करणे इत्यादी म्हाडाच्या इमारत व दरु
ु स्ती मींडळाकडून करण्यात येत

असतात. मि
ुीं क शहरामध्ये जुन्या व धोकादायक उपकर प्राप्त इमारतीमधील

भाडेकरु याींच्या कौ्ुींबिक समस्या, शैक्षणणक िािी इत्यादी कारणामळ
ु े मि
ुीं क
उपनगरातील सींक्रमण लशिीरा ऐवजी मि
ींु क शहरातील सींक्रमण गाळयाींची
मागणी करत असतात.

(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

औरां गाबाद शहरात निीन ड्रेनेज व्यिस्था उभारण्याबाबत
(२६)

*

३५३१४ श्री.सभ
ु ाष झाांबि : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :-

(१) औरीं गािाद शहरात महानगरपाललकेने २५ ते ३० वषावपव
ू ी शहराची
लोकसींख्या ववचारात घेवन
ू जुन्या शहरात िाींधलेली अींतगवत ड्रेनेज र्व्यवस्था
कालिाहय झाली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, शहराची हद्दवाढ होवन
ू शहरालगतचे काही भाग महापाललकेत
समाववष् करण्यात आले असल्यामळ
ु े व लोकसींख्या वाढीमळ
ु े येथील ड्रेनेज
र्व्यवस्था कोलमडली असन
ू त्याचा नागररकाींना त्रास होत आहे, हे ही खरे आहे
काय,
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(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून येथे नवीन ड्रेनेज
र्व्यवस्था उभारण्यािाित कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री.दे िेंद्र फिणिीस : (१) हे अींशत: खरे आहे .

• औरीं गािाद शहरासाठी यआ
ु यडीएसएसएम्ी अलभयानाींतगवत सन २०१३
मध्ये रुपये ३६५.६९ को्ी ककीं मतीची मलनन:सारण योजना मींजरू केली
आहे .

• या योजनेर्व्दारे शहरातील ववववध भागाींमध्ये २६०.०० कक.मी. लाींिीच्या
मलनन:सारण

वादहन्या

्ाकण्याचे

प्रस्ताववत

होते.

त्यापैकी

सद्य:जस्थतीमध्ये एकूण १७५.३० कक.मी लाींिीच्या मलनन:सारण वादहन्या
्ाकण्यात आलेल्या आहे त.

• तर, एकूण २१६ एमएलडी मलप्रकक्रया क्षमता ननमावण करण्याचे प्रस्ताववत
होते. त्यापैकी २०६ एमएलडी मलप्रकक्रया क्षमतेच्या कामाची भौनतक
प्रगती अींदाजे

८४%

इतकी झाली असन
१० एमएलडी क्षमतेच्या
ू

मलप्रकक्रया केंद्रासाठी जागेची समस्या असल्याने सदर काम अद्याप सरु
ु
झालेले नाही.

• सदर प्रकल्पाचे काम माहे डडसेंिर, २०१७ पयांत पण
ू व होणे अपेक्षक्षत आहे .

(२) व (३) औरीं गािाद महानगरपाललका हद्दीमध्ये नर्व्याने समावेश करण्यात

आलेल्या भागाींमध्ये भौनतक सवु वधा दे ण्यात आलेल्या नसल्यामळ
ु े त्या क्षेत्रात
मलनन:सारण

र्व्यवस्थेसाठी

सववस्तर

प्रकल्प

महानगरपाललकेमाफवत तयार करण्यात येत आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

अहवाल

औरीं गािाद

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

लालबाग (मुांबई) येथील उड्िाणपुलाची दरु
ु स्ती िरण्याबाबत

(२७)

*

३४७९४ श्री.नरें द्र पाटील, श्री.धनांजय मि
ांु ,े श्री.सनु नल तटिरे , श्री.हे मत
ां

टिले, श्री.किरण पािसिर, श्री.जयिांतराि जाधि, अॅि.ननरां जन िािखरे ,

श्री.अमरलसांह पांडित, श्री.आनांद ठािूर, अॅि.राहुल नािेिर, श्री.अननल भोसले :
ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३००१३ ला ददनाांि ५ एवप्रल, २०१७ रोजी ददलेल्या
उत्तराच्या सांदभाात: सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील
काय :-
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(१) लालिाग (मि
ुीं क) येथील उड्डाणपल
ु ाचे काम पण
ू व झाल्यानींतर पल
ु ाला तडे
गेल्याने मा.मि
ुीं क उच्च न्यायालयाने उड्डाणपल
ु ाचे काम माहे फेब्रव
ु ारी, २०१८
पयांत

पण
ू व

करण्याचे

आदे श

ददल्याचे

माहे

सप््ें िर,

त्यादरम्यान ननदशवनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

२०१७

मध्ये

वा

(२) असल्यास, दरु
ु स्तीपव
ू ी सदर पल
ु ाचे “स्ट्रक्चरल ऑडी्” दे खील करण्यात
आले नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, धोकादायक उड्डाणपल
ु ामळ
ु े जजववत हानी होण्याची शक्यता
असल्याने शासनाने पल
ु दरु
ु स्तीिाित कोणती कायववाही केली वा करण्यात
येत आहे,

(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री.दे िेंद्र फिणिीस : (१) लालिाग येथील उड्डाणपल
ु ाच्या दरु
ु स्तीचे काम
ददनाींक २८ फेब्रव
ु ारी, २०१९ पयांत पण
ू व करण्याचे आदे श मा.उच्च न्यायालय,

मि
ुीं क याींनी ददनाींक १३ सप््ें िर, २०१७ रोजी िह
ुीं क महानगरपाललकेस ददले
ृ न्मि
आहे त ही वस्तजु स्थती आहे .

(२) सदर उड्डाणपल
ु ाच्या सींरचनात्मक पररक्षणासाठी (स्ट्रक्चरल ऑडड्)

ननयक्
ु त करण्यात आलेल्या सल्लागाराने सींरचनात्मक पररक्षण अहवाल

ददनाींक ०८ फेब्रव
ु ारी, २०१७ रोजी िह
ुीं क महानगरपाललकेस सादर केला
ृ न्मि
आहे .
(३)

व

(४)

सदर

उड्डाणपल
ु ाच्या

दरु
ु स्तीिाित

महानगरपाललकेमाफवत खालीलप्रमाणे कायववाही करण्यात येत आहे :•

रे ट्रोकफ्ीींग

स्कीम

व

अींदाजपत्रक

तयार

सल्लागाराची ननयक्
ु ती करण्यात आली आहे .

करण्याच्या

िह
ींु क
ृ न्मि
कामासाठी

• रे ट्रोकफ्ीींग स्कीम प्राप्त झाल्यानींतर आय.आय.्ी. मि
ुीं क याींचेमाफवत

त्याची तपासणी करण्यात येऊन ननववदा प्रकक्रया सरु
ु करण्यात येणार
आहे .

-----------------
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गोरे गाांि (पजश्चम), मुांबई येथे म्हािाच्या जागेिर
घरे बाांधण्याच्या घेतलेल्या ननणायाबाबत

(२८)

*

३५५६७ अॅि.राहुल नािेिर, श्री.आनांद ठािूर, श्री.ख्िाजा बेग :

सन्माननीय गह
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :ृ ननमााण मां्ी पढ

(१) मि
ुीं कतील गोरे गाव (प.) िाींगरू नगर येथील इनऑबिव् मॉलजवळ
म्हाडाच्या १५ एकर जागेवर सम
ु ारे ४ हजार घरे िाींधण्याचा ननणवय शासनाने
घेतला आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर भख
ू ींडावर गह
ृ प्रकल्प रािववण्यासाठी म्हाडाच्यावतीने
आराखडा तयार करण्यात आला आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय

आढळून आले व तद्नस
ु ार हा प्रकल्प ककती कालावधीत पण
ू व करण्यात येणार
आहे,

(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री.प्रिाश महे ता : (१) मख्
ु य अचधकारी, मि
ुीं क गह
ृ ननमावण व क्षेत्रववकास
मींडळाकडून प्राप्त अहवालानस
ु ार हे अींशत: खरे आहे .
(२)

व

(३)

उपरोक्त

भख
ू ींडावर

सववसामान्याींना

परवडणारी

योजना

रािववण्यासाठी ददनाींक २७/११/२०१७ रोजी ननववदा मागववण्यात आली आहे .
ननववदा प्रकक्रया पण
ू व झाल्यावर नेमणूक केलेल्या ठे केदारास काम सरु
ु

करण्याचे आदे श ददलेल्या तारखेपासन
ू ३ वषाांच्या कालावधीत पण
ू व करण्याचे

प्रस्ताववत करण्यात आले आहे, असे मख्
ींु क मींडळ याींनी
ु य अचधकारी, मि
त्याींच्या अहवालात नमद
ू केले आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

अधाापूर तालुक्यातील (जज.नाांदेि) भोिरफाटा पररसरात
सशस्् दरोिा टािल्याच्या घटनेबाबत

(२९)

*

३५५९४

श्री.अमरनाथ

राजूरिर,

श्री.सांजय

मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

दत्त :

सन्माननीय
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(१) अधावपरू तालक्
ु यातील (जज.नाींदेड) भोकरफा्ा पररसरातील दाभाड लशवारात
असलेल्या सत्यगणपती दे वस्थानावर ददनाींक १७ ऑगस््, २०१७ रोजी वा
त्यासम
ु ारास चोर्याींनी सशस्त्र दरोडा ्ाकून मोठी ल्
ू केली, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, काही ददवसापव
ू ी ववषणूपरु ी पररसरातील काळे श्वर महादे व
मींददरातील दानपेाया फोडून लाखो रुपये चोर्याींनी ल्
ु ू न नेले, हे ही खरे
आहे काय,

(३) असल्यास, या दोन्ही गन्
ु हयाींचा शोध घेऊन दोषीवर शासनाने कोणती
कारवाक केली वा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री.दे िेंद्र फिणिीस : (१) ददनाींक १८/०८/२०१७ रोजी दाभाड लशवारातील
सत्यगणपती दे वस्थान येथे मींडपातील दानपे्ी फोडून दरोडा घालण्याचा
प्रयत्न केला आहे . तथावप, या घ्नेत मालमत्ता चोरीस गेलेली नाही.
(२) होय, हे खरे आहे .

काळे श्वर मींददरातील दानपेाया फोडुन चोरायाींनी अींदाजे दोन ते

अडीच लाख रुपये चोरुन नेले आहे त.

(३) सत्यगणपती दे वस्थानावरील दरोडा प्रकरणी पोलीस स््े शन, अधावपरू येथे
ग.ु र.नीं.

२२८/२०१७

भा.दीं .वव.

कलम

३९५,

३९८,

२०१

प्रमाणे

ददनाींक

१८/०८/२०१७ रोजी गन्
ु हा दाखल करण्यात आला असन
ु , यात कोणतीही
मालमत्ता चोरीस गेलेली नाही.

काळे श्र्वर महादे व मींददरातील दान पेाया फोडून केलेल्या चोरीिाित

पोलीस स््े शन, नाींदेड रीबामीण येथे ग.ु र.नीं. ४९३/२०१७ भा.दीं .वव.कलम ३७९
प्रमाणे ददनाींक ०४/०९/२०१७ रोजी गन्
ु हा दाखल करण्यात आला आहे .
उपरोक्त

दोन्ही

गन्ु हे

उघडककस

आणण्याचा

करण्यात येत असन
ु , सदर गन्
ु ्याचा तपास सरु
ू आहे .
(४) ववलींि झाला नाही.

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

कसोशीने

प्रयत्न
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िोंबबिली-माणिोली (जज.ठाणे) दरम्यानच्या
पुलाचे बाांधिाम पूणा िरणेबाबत
(३०)

*

३४८२३ अॅि.ननरां जन िािखरे : ददनाांि ४ ऑगस्ट, २०१६ रोजी

सभागह
ृ ाच्या पटलािर ठे िण्यात आलेल्या अताराांकित प्रश्नोत्तराांच्या यादी

क्रमाांि ६ मधील प्रश्न क्रमाांि १८२०५ ला ददलेल्या उत्तराच्या सांदभाात:
सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) कल्याण-डोंबिवली शहरामधील वाहतक
ू कोंडीची समस्या दरू करण्यासाठी
शासनाने कल्याण येथील दग
ु ावडी समाींतर पल
ु आणण डोंबिवली पजश्चमेतील
मोठागाव ते लभवींडीतील माणकोली दरम्यानच्या पल
ु ाचे काम गेल्या ददड
वषावपव
ू ी सरु
ु करण्यात आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या पल
ु ाच्या िाींधकामास रुपये ७६ को्ी खचव अपेक्षक्षत असन
ू

डोंबिवलीकडील मोठागाव येथे पल
ु ाच्या एका ्ोकाकडील काम पण
ू व झाले
असन
ू माणकोली या दस
ु ऱ्या ्ोकाकडील तेथील काही र्व्यक्तीींची भ-ू मालमत्ता
वाचववण्याच्या ष्ष्ीने सदर काम जाणीवपव
व रखडववण्यात आले असल्याचे
ू क
ददनाींक १५ सप््ें िर, २०१७ रोजी वा त्यासम
ु ारास ननदशवनास आले आहे, हे ही
खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर पल
ु ाचे रखडलेले काम तातडीने पण
ू व करण्यात यावे अशा
आशयाचे

ननवेदन

तेथील

नागररकाींनी

माहे

ऑगस््,

२०१७

मध्ये

वा

त्यादरम्यान मा.मख्
ु यमींत्री, मा.पालकमींत्री, ठाणे जजल्हा व अप्पर मख्
ु य

सचचव, साववजननक िाींधकाम ववभाग याींना सादर केल्याचेही ननदशवनास आले
आहे, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, सदर पल
ु ाच्या िाींधकामावर आतापयांत ककती खचव झाला आहे

व उववररत काम केर्व्हापयांत पण
ू व करण्यात येणार आहे , तसेच या कामाची
सद्यःजस्थती काय आहे,

(५) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री.दे िेंद्र फिणिीस : (१) होय.
(२) नाही.
(३) होय.
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(४) व (५) माणकोली मोठागाव या प्रस्ताववत रस्त्यावरील सहा पदरी खाडी

पल
ु ाच्या कामास रुपये २२३ को्ी व दग
ु ावडी ककल्ला येथील सहा पदरी खाडी

वरील पल
ु ास रुपये ७६.३ को्ी इतका खचव अपेक्षक्षत आहे . सदर कामाची
माणकोली ्ोकाकडील भस
ीं ादनाची प्रकक्रया जजल्हाचधकारी, ठाणे याींचेमाफवत
ू प
सरु
ु आहे .

माणकोली ते मोठागाव या खाडी पल
ु ाच्या िाींधकामावर रुपये १५

को्ी आणण दग
ु ावडी येथील पल
ु ावर रुपये १२.१५ को्ी इतका खचव झालेला
आहे व उववररत कामे जागेच्या उपलब्धते नस
ु ार मे, २०१९ पयांत पण
ु व होणे

अपेक्षक्षत आहे . सद्य:जस्थतीत डोंबिवलीकडील मोठागाव िाजुकडील पल
ु ाचे
काम प्रगतीपथावर आहे आणण दग
ु ावडी येथे पल
ु ाचे काम सरु
ु आहे .
-----------------

स्माटा लसटी अमत
ृ अलभयान ि स्िच्छ महाराष्ट्र अलभयान अांतगात
राज्यातील हागणदारीमुक्त शहराांच्या तपासणीबाबत

(३१)

*

३५७१७ श्री.गोवपकिशन बाजोरीया : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) महाराषट्र नागरी ववकास अलभयान सींचालनालयाच्या स्मा्व लस्ी अमत
ृ

अलभयान व स्वच्छता महाराषट्र अलभयानाींतगवत राज्यातील हागणदारीमक्
ु त
होणाऱ्या शहराींची तपासणी करण्यात येत आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त तपासणीसाठी राज्यस्तरीय सलमत्या गदठत करण्यात
आल्या असन
ू सदर सलमत्या गदठत करताना सदस्याींची नावे व पदे वेगवेगळी

असल्याचा प्रकार माहे ऑक््ोिर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशवनास
आला आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय

आढळून आले व तद्नस
ु ार दोषीववरुध क कोणती कायववाही केली वा करण्यात
येत आहे,

(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?
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श्री.दे िेंद्र फिणिीस : (१) स्वच्छ महाराषट्र अलभयान (नागरी) अींतगवत शहर
हागणदारी मक्
ु त घोवषत करणे व त्याची तपासणी करण्यािाित ददनाींक

२९ ऑक््ोिर, २०१५ रोजीच्या शासन ननणवयान्वये पढ
ु ीलप्रमाणे ्प्पे ननजश्चत
करण्यात आले आहे त.

• नागरी स्थाननक स्वराज्य सींस्थेने सींिचीं धत शहर हागणदारी मक्
ु त
झाल्याची स्वयींघोषणा करणे.

• जजल्हाचधकाऱ्याींनी ननयक्
ु त केलेल्या सलमतीमाफवत सींिचधत शहराची
प्राथलमक तपासणी करणे.

• राज्य शासनामाफवत ननयक्
ु त केलेल्या सलमतीमाफवत तपासणी करणे.
• केंद्र शासनाच्या त्रयस्थ सींस्थेमाफवत तपासणी करणे.

(२) हे खरे नाही, ददनाींक २९ ऑक््ोिर, २०१५ रोजीच्या शासन ननणवयानस
ु ार

हागणदारी मक्
ु त शहराची तपासणी करण्यासाठी राज्य शासनामाफवत ननयक्
ु त

करण्यात येणाऱ्या सलमतीमध्ये शासकीय अचधकारी, शासनाने नामननदे लशत
केलेला पत्रकार तसेच स्वयींसेवी सींस्थेचा प्रनतननधी इत्यादीचा समावेश
करण्यात येतो. त्यानस
ु ार कायववाही करण्यात आली आहे .
(३) व (४) प्रश्न उद््ावत नाही.
-----------------

राज्यातील महानगरपाललिाांमधील विधी अधधिाऱ्याांच्या
पदाांमध्ये िाढ िरणेबाबत

(३२)

*

३५७१० श्री.अशोि ऊफा भाई जगताप, श्री.सांजय दत्त : सन्माननीय

मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मि
सवोच्च
ुीं क महानगरपाललकेच्या ववरोधात ददवाणी न्यायालयापासन
ू

न्यायालयापयांत सद्य:जस्थतीला ९० हजाराहुन अचधक प्रकरणे प्रलींबित असन
ू
या सगळयाींची जिािदारी अवघ्या ८९ ववधी अचधकाऱ्याींवर असल्याची िाि
माहे सप््ें िर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशवनास आली आहे , हे खरे
आहे काय,
(२)

असल्यास,

अनतररक्त

कामामळ
ु े

या

अचधकाऱ्याींकडून

न्यायालयाींना

आवश्यक ते कायदे शीर सहकायव लमळत नसल्याने ववशेषत: मोडकळीस
आलेल्या इमारतीींच्या प्रकरणाींमध्ये ननणवय दे णे कठीण होऊन याप्रकरणातील
आरोपी स्
ु ण्याची शक्यता ननमावण होत आहे , हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, ही पररजस्थती राज्यातील अनेक महानगरपाललकाींची असल्याने

त्याींची अनेक प्रकरणे ववधी अचधकाऱ्याींच्या कमतरतेमळ
ु े प्रलींबित राहत
असल्याने अचधकाऱ्याींच्या पदाींमध्ये वाढ करुन महानगरपाललकाींनी मा.उच्च
न्यायालयातील

प्रकरणाींसाठी

न्यायालयातील

वककलाींची

ववशेष

स्वतींत्र

वकीलाींची

फळी

ननयक्
ु ती

उभारण्यासाठी

कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे ,

करुन

कननषठ

शासनस्तरावरुन

(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री.दे िेंद्र फिणिीस : (१) अशा आशयाची िातमी ददनाींक ९ सप््ें िर, २०१७
रोजीच्या दै ननक लोकसत्ता या वत्ृ तपत्रात प्रलसध्द झाली होती ही वस्तजु स्थती
आहे .

(२) हे खरे नाही.

(३) व (४) ज्येषठ ववचधज्ञ व लॉ फमव याींच्या नामप्रववष्ीका (पॅनल) तयार
करण्याची कायववाही िह
ुीं क महानगरपाललकेमाफवत करण्यात येत आहे .
ृ न्मि

महानगरपाललकेतील प्रलींबित न्यायालयीन प्रकरणाींचा आढावा घेऊन

अनतररक्त ववधी अचधकाऱ्याींची व ववशेष वकीलाींची नेमणूक करणे आवश्यक
असल्यास, त्यािाित ननणवय घेण्यास प्रत्येक महानगरपाललका सक्षम आहे .
-----------------

लसांदी (रे ल्िे) नगरपररषद (जज.िधाा) येथील लसमें ट

(३३)
दत्त,

*

रस्त्याच्या िामात गैरव्यिहार झाल्याबाबत

३६७८८ श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.अशोि ऊफा भाई जगताप, श्री.सांजय
श्री.आनांदराि

पाटील,

श्री.सभ
ु ाष

झाांबि,

श्री.अमरनाथ

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

राजूरिर :

(१) लसींदी (रे ल्वे) नगरपररषद (जज.वधाव) येथील रे स्् हाऊस ते रे ल्वे स्थानक
पयांत

तयार

करण्यात

आलेल्या

लसमें्

रस्त्याच्या

कामात

गैरर्व्यवहार

झाल्याने उक्त प्रकरणी लोकप्रनतननधीनी पोलीस अचधक्षक, लाचलच
ु पत
प्रनतिींधक ववभाग, नागपरू याींच्याकडे तक्रार केल्याचे माहे ऑक््ोिर, २०१७
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशवनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन दोषीववरुध्द कोणती
कारवाक केली वा करण्यात येत आहे,

(३) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?
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श्री.दे िेंद्र फिणिीस : (१), (२) व (३) लसींदी (रे ल्वे) नगरपररषद जज.वधाव
येथील रे स्् हाऊस ते रे ल्वे स्थानकापयांत तयार करण्यात आलेल्या लसमें्
रस्त्याच्या

कामात

गैरर्व्यवहार

झाल्यािाितचा

तक्रार

अजव

लाचलच
ु पत

प्रनतिींधक ववभागास प्राप्त झाला असन
ीं ाने अजावत
ू सदर अजावच्या अनष
ु ग
नमद
ू अजवदार याींच्याशी सींपकव करण्यात आला असता सदरचा तक्रार अजव
त्याींनी

ददलेला

नसल्यािाित

अजवदाराने

साींचगतले

आहे .

तथावप,

सदर

प्रकरणात लाचलच
ु पत प्रनतिींधक ववभाग, नागपरू पररक्षेत्र कायावलयाकडून
पडताळणी करण्यात येत आहे .

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

न्यू इांजग्लश स्िूल, मांगळिेढा या शाळे च्या शेजारी
असलेली गटार बांददस्त िरणेबाबत

(३४)

*

३६९२४ श्री.दत्ता्य सािांत, श्री.श्रीिाांत दे शपाांि,े श्री.बाळाराम पाटील :

सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) न्यू इींजग्लश स्कूल, मींगळवेढा या शाळे च्या शेजारील असलेले ग्ार

िींददस्त न करता सदर दग
ां ीयक्
ु ध
ु त पाणी दामाजी चौक येथे सोडण्यात आले
आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर दग
ां ीयक्
ां ी
ु ध
ु त पाण्यामळ
ु े पररसरात मो्या प्रमाणात दग
ु ध
पसरली असन
ू उपरोक्त भागात इयत्ता १ ली ते १२ वी पयांतची इींजग्लश
स्कूल असल्याने याचा ववद्यार्थयाांच्या आरोग्यावर ववपरीत पररणाम होत
असन
ू

उक्त

ग्ार

िींददस्त

करणेिाित

स्थाननक

नागररक

व

शाळा

र्व्यवस्थापन याींच्याकडून मागणी करण्यात येत आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून कोणती कायववाही केली
वा करण्यात येत आहे,

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

मींगळवेढा नगरपररषद हद्दीतील पेट्रोल पींपापासन
ू न्यू इींजग्लश स्कूल

समोरील रस्त्याच्याकडेला नगरपररषदे ने ग्ारे िाींधलेली आहे त. सदरची ग्ारे

िींदीस्त असन
ू गाळ काढण्यासाठी ३० ते ४० फू् अींतरावर चें िर ठे वलेले
आहे त. तसेच दामाजी चौक येथे दग
ां ी यक्
ु ध
ु त पाणी सोडण्यात आलेले नाही.
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(२) हे खरे नाही.

शाळे तील ववद्यार्थयाांना येण्या-जाण्यासाठी सोकचे र्व्हावे यासाठी ग्ारे

िींददस्त करण्यात आलेली आहे त. सदर दठकाणी दग
ां ी पसरलेली नाही. ग्ार
ु ध
िींददस्त असल्याने स्थाननक नागररकाींनी व शाळा र्व्यवस्थापनाने ग्ार
िींददस्त करण्याची मागणी केल्याचे ददसन
ू येत नाही.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

मौजे मागाठाणे येथील झोपिपट्टी पुनिासनाबाबत
(३५)

*

३६९७८ प्रा.जोगेन्द्र ििािे : सन्माननीय गह
ु ील
ृ ननमााण मां्ी पढ

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मौजे मागाठाणे (ता.िोरीवली, मि
ुीं क) येथील न.भ.ू क्र. २ २१७, २१७/१ ते
५९, २१८, २१८/१ ते ३२ या क्षेत्राचा झोपडपट्टी पन
ु ववसन प्राचधकरणाींतगवत
ववकास करण्यासाठी सन २००३ मध्ये मींजूर केलेला आराखडा रद्द करुन माहे
जानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान सध
ु ाररत आराखडा मींजूर करण्यात
आला आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सध
ु ाररत आराखडा मींजूर करण्यापव
ू ी इमारत क्र. ७ व इमारत
क्र. ८ लगतचा भख
ू ींड मनोरीं जन मैदानाकररता (R.G.Plot) आरक्षक्षत ठे वण्यात

आलेला असताना सदरचे आरक्षणात िदल करण्यापव
ू ी २/३ खरे दीदाराींची पव
ू व
परवानगी घेणे आवश्यक असताींनाही झोपडपट्टी प्राचधकरणाने खरे दीदाराींची पव
ू व
परवानगी न घेता उक्त आरक्षणात िदल केला आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून २/३ खरे दीदाराींची पव
ु व
परवानगी न घेता भख
ु ींडाच्या आरक्षणात िदल करणाऱ्या अचधकाऱ्याींवर काय
कारवाक केली वा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री.प्रिाश महे ता : (१) हे खरे नाही. मौजे मागाठाणे (ता.िोरीवली, मि
ुीं क)

येथील न.भ.ू क्र.२ २१७, २१७/१ ते ५९, २१८, २१८/१ ते ३२ या क्षेत्राचा
झोपडपट्टी पन
ु ववसन प्राचधकरणाींतगवत ववकास करण्यासाठी सन २००३ च्या
मींजूर

केलेल्या अलभन्यासाच्या

जानेवारी,

२०१७

मध्ये

आराखडयामध्ये

सध
ु ाररत

प्राचधकरणाने मींजूरी ददलेली आहे .

िदल

आशयपत्रान्वये

करण्यासाठी

झोपडपट्टी

माहे

पन
ु ववसन
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(२) आरक्षणात िदल करण्यासाठी खरे दीदाराींची पव
व रवानगी घेण्यािाित
ु प
ववकास ननयींत्रण ननयमवली १९९१ मध्ये खींड ३३.१० मध्ये नाही.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

राज्यातील विविध शहरे ननयलमत हिाईसेिेव्दारे जोिण्याबाबत
(३६)

*

३७०६० श्री.आनांदराि पाटील, श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्त,

श्री.अशोि ऊफा भाई जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर, आकिा.अनांत गािगीळ,

श्रीमती हुस्नबानू खललफे, श्री.हररलसांग राठोि, प्रा.जोगेन्द्र ििािे, श्री.अमरनाथ
राजूरिर, श्री.सभ
ु ाष झाांबि : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि २५५८७ ला ददनाांि
७ डिसेंबर, २०१६ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभाात: सन्माननीय मख्
ु यमां्ी
पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील ववववध शहरे ननयलमत हवाक सेवेर्व्दारे जोडण्यािाित केंद्र
शासनाच्या

प्रस्ताववत

धोरणाशी

शासनाकडून पण
ु व झाली आहे काय,

सस
ीं त
ु ग

धोरण

आखण्याची

कायववाही

(२) असल्यास, राज्यात कोणकोणत्या शहरात हवाक सेवा सरु
ु करण्याचा
ननणवय शासनाने घेतला वा घेण्यात येत आहे,

(३) असल्यास, राज्याच्या हवाक वाहतक
ु ीिाितचे शासनाने धोरण तयार केले
आहे काय व त्याचे स्वरुप काय आहे,

(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री.दे िेंद्र फिणिीस : (१) व (२) केंद्र शासनाच्या राषट्रीय ववमानवाहतक
ू
धोरणाींतगवत

रािववण्यात

येणाऱ्या

Regional

Connectivity

Scheme

ववमानपत्तन

प्राचधकरण

(RCS-उडान) या योजनेच्या अींमलिजावणीसाठी ददनाींक २३ ऑगस््, २०१६
रोजी

केंद्र

शासन,

राज्य

शासन

व

भारतीय

याींच्यामध्ये सामींजस्य करार करण्यात आला असन
ू या योजनेंतगवत महाराषट्र
राज्यातील अ) अमरावती, ि) गोंददया, क) नालशक, ड) जळगाव, इ) नाींदेड,

फ) सोलापरू , ग) कोल्हापरू , ह) रत्नाचगरी, क) लसींधुदग
ु व ही ववमानतळे RCS
ववमानतळे म्हणून अचधसचू चत करण्यात आली आहे त.
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(३) राज्याच्या हवाक वाहतुकीिाितचे धोरण तयार करण्याची कायववाही सरु
ु
आहे .

(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

मुांबई विमानतळानजजिच्या झोपिपट्टीिालसयाांचे पुनिासन िरण्याबाबत
(३७)

*

३७२५८ अॅि.अननल परब : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि २७९२८ ला ददनाांि

८ माचा, २०१७ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभाात: सन्माननीय मख्
ु यमां्ी
पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मि
रखडलेल्या
ुीं क ववमानतळानजजकच्या झोपडयाींचे अनेक वषाांपासन
ू
पन
ु ववसनािाित

मा.मख्
ु यमींत्री

महोदयाींनी

माहे

एवप्रल,

२०१६

मध्ये

वा

त्यादरम्यान आढावा घेऊन सदर झोपडयाींच्या १४ वस्त्याींचे प्रामख्
ु याने
पन
ु ववसन करण्याचा ननणवय घेतला आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त झोपडयाींच्या सवेक्षणाचे काम पण
ू व झाले आहे काय,
सदर झोपडपट्टीवालसयाींचे कोणत्या दठकाणी पन
ु वसवन करण्यात येणार आहे,
(३) असल्यास, उक्त कामास केंर्व्हापयांत प्रत्यक्षात सरु
ु वात होणार आहे,
(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?

श्री.दे िेंद्र फिणिीस : (१) ववमानतळ अचधसचू चत क्षेत्रामधील अींदाजे ३५
झोपडपट्टयाींपक
ै ी

सरु क्षक्षततेच्यादषु ्ीने

अनतसींवद
े नशील

असलेल्या

१४

झोपडपट्टयाींचे (ववभाग) सवेक्षण प्राथम्याने पण
ू व करण्याचे ननदे श दे णेत आलेले
होते. तथावप मि
ींु क आींतरराषट्रीय ववमानतळ कींपनी मयावददत (MIAL) याींनी
केलेल्या

ववनींतीवरुन

तीन

ववभाग

सदर

प्राधान्य

सच
ू ीमधून

वगळून

प्राधान्यसच
ू ी र्व्यनतररक्त ६ ववभागाींमध्ये लमळून एकींदर १७ ववभागाींमध्ये
सवेक्षणाचे काम हाती घेणेत आलेले आहे .

(२) वरील १७ ववभागाींपक
ै ी १० ववभागाींमध्ये प्रारुप पररलशष्-२ प्रलसध्द
करणेत आलेले असन
ू यापैकी ७ ववभागाींमध्ये अींनतम पररलशष्-२ प्रलसध्द
करणेत आलेले आहे . सवेक्षणाचे काम प्रगतीपथावर आहे .
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(३) व (४) स्थाननक झोपडपट्टीधारक हे रहात्या दठकाणी पन
ु ववसन, MUTP

च्या धोरणानस
ु ार घरास घर, पन
ु ववसनाची जागा स्पष् करणेची मागणी करुन
सवेक्षणास ववरोध करुन असहकायव करीत असल्यामळ
ु े सवेक्षणास ववलींि होत
आहे .

ववमानतळ

उपलब्धतेवरील

पररसरातील

मयावदा

याचा

इमारतीींच्या

ववचार करता

उीं चीवरील
शक्य

ननिांध,

तेथवर

जागेच्या

अचधकाचधक

झोपडीधारकाींचे अचधसचू चत क्षेत्रामध्ये पन
ु ववसन करण्यासाठी शासन प्रयत्नशील
आहे .

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

िल्याण-िोंबबिली महानगरपाललिेचा ददव्याांग
वििास ननधी व्यपगत झाल्याबाबत
(३८)

*

३४८१९ श्री.जगन्नाथ लशांदे, अॅि.ननरां जन िािखरे : सन्माननीय

मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) शासनाच्या धोरणानस
ु ार कल्याण-डोंबिवली महानगरपाललकेकडून वावषवक

अींदाजपत्रकात ३ ्क्के प्रमाणे मागील सात वषावत सम
ु ारे रुपये १२ को्ी ७५

लाख इतक्या ननधीची ददर्व्याींग कल्याण ववकास कायवक्रमासाठी तरतद
ू केलेला
असताना केवळ रुपये ६२ लाख ३४ हजार इतकाच ननधी खचव झाल्याने

उववररत ददर्व्याींग ववकास ननधी र्व्यपगत झाल्याची िाि माहे ऑगस््, २०१७
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशवनास आली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उपरोक्त महानगरपाललका क्षेत्रातील ददर्व्याींगाना आपल्या
मागण्याींसाठी

आींदोलन

करावे

लागत

असन
ू

त्याींच्या

मागण्याींकडे

महानगरपाललका प्रशासन जाणीवपव
व
दल
व
करत आहे, हे ही खरे आहे
ू क
ु क्ष
काय,

(३) असल्यास, महानगरपाललकेने खचव केलेला रुपये ६२ लाख ३४ हजाराचा
ददर्व्याींग ववकास कायवक्रमाचा ननधी कोणकोणत्या कामाींसाठी व कोणत्या
ननकष आणण ननयमाींर्व्दारे खचव करण्यात आला आहे,

(४) असल्यास, उववररत ननधी खचव न होण्याची कारणे काय आहे त ?
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श्री.दे िेंद्र फिणिीस : (१) ददर्व्याींग कल्याण ववकास कायवक्रमासाठी कल्याणडोंबिवली महानगरपाललकेच्या वावषवक अींदाजपत्रकात मागील सात वषावत सम
ु ारे

रुपये १२ को्ी ७५ लाख इतक्या ननधीची तरतद
केली होती. सदर
ू
तरतद
ू ीपैकी ६२ लाख ३४ हजार रुपयाींचा ननधी खचव करण्यात आला आहे .

उववररत अखचचवत ननधी र्व्यपगत झाला आहे , ही वस्तजु स्थती आहे . तथावप

सन २०१७-१८ या आचथवक वषावपासन
ू ददर्व्याींगाींसाठी राखीव ननधी र्व्यपगत

करता येणार नसल्यािाित ददनाींक १४/११/२०१७ च्या पररपत्रकान्वये सवव
सींिचीं धताींना सच
ू ना दे ण्यात आलेल्या आहे त.

(२) महानगरपाललका क्षेत्रातील ददर्व्याींगाींच्या मागण्याींसाठी राषट्रीय अपींग

ववकास महासींघ (महाराषट्र राज्य) या सींघ्नेने आयक्
ु त, कल्याण-डोंबिवली
महानगरपाललका याींना ददनाींक २३/०६/२०१७ रोजी ददलेल्या ननवेदनातील

ववववध मागण्याींच्या अनष
ीं ाने आयक्
ु ग
ु त याींच्या स्तरावर कायववाही सरु
ु असन
ू

तसे अध्यक्ष, राषट्रीय अपींग ववकास महासींघ याींना ददनाींक ०४/०७/२०१७ च्या
पत्रान्वये कळववण्यात आले आहे .

(३) व (४) शासन ननणवय ददनाींक २८/१०/२०१५ अन्वये ददर्व्याींगाींसाठी राखीव
ननधी,

१) स््ॉल उभारण्याकरीता अथवसहाय्य करणे,
२) ऑडीओ लायब्ररी ननमावण करणे,
३)

•

वैद्यकीय

खचावसाठी

सहाय्य

करणे,

अशाप्रकारच्या

एकूण १८
प्रयोजनाथव खचव करण्यािाित सववस्तर मागवदशवक सच
ू ना ननगवलमत
केलेल्या आहे त.

कल्याण-डोंबिवली महानगरपाललकेने ददर्व्याींगाींसाठीचा राखीव ननधी,

 ददर्व्याींगाींना कानाचे मलशन िसववणे.

 ददर्व्याींगाींसाठी ववववध सादहत्य परु वठा करणे.
 ददर्व्याींगाींची नाव नोंदणी करणे, ददर्व्याींगाींचे

सादहत्य

आयोजजत करणे, अशा ववववध िािीींवर खचव केलेला आहे .

सींमेलन

• ददनाींक १४/११/२०१७ च्या शासन पररपत्रकान्वये ददर्व्याींगाींसाठी राखीव
ननधी

र्व्यपगत

करता

येणार

नसल्याचे,

तसेच

सदर

ननधीचे

पन
ु वववननयोजनही करता येणार नसल्याचे सवव महानगरपाललका व
नगरपररषदाींना कळववले आहे .

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

48

मुांबईतील भूखि
ां ाांचा पुनविािास िेलेल्या वििासिाांनी
महानगरपाललिेचा वप्रलमयम थिविल्याबाबत

(३९)

*

विद्या

३५७७१ श्री.किरण पािसिर, श्री.हे मत
ां टिले, श्री.नरें द्र पाटील, श्रीमती
चव्हाण,

श्री.आनांद

ठािूर,

अॅि.राहुल

नािेिर,

श्री.ख्िाजा

बेग,

श्री.विजय ऊफा भाई धगरिर : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा
करतील

काय :-

(१) मि
ींु क शहर व उपनगरातील महानगरपाललकेच्या भख
ू ींडावर पन
ु वववकास पण
ू व
करणाऱ्या ववकासकाींनी महानगरपाललकेला वप्रलमयम पो्ी दे ण्यात येणारी

सम
ु ारे ४०० को्ी इतकी रक्कम थकवली असल्याचे माहे ऑक््ोिर, २०१७
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशवनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, गेल्या नऊ वषावत महानगरपाललकेच्या भख
ू ींडावरील ववववध
भागातील १२३ एस.आर.ए व अन्य प्रकल्प ववकासकाींनी पण
ू व केलेले असन
ू या

प्रकल्पाींमधून वप्रलमयम पो्ी १२२६ को्ी रुपये येणे अपेक्षक्षत असताना
त्यापैकी केवळ ८४२ को्ी रुपये महानगरपाललकेच्या नतजोरीत जमा झाले, हे
ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय
आढळून

आले

व

तद्नस
ु ार

सदर

थकीत

वप्रलमयमची

करण्यासींदभावत कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे ,

रक्कम

वसल
ू

(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?

श्री.दे िेंद्र फिणिीस : (१) व (२) सदर िाि िह
ुीं क महानगरपाललकेच्या
ृ न्मि
भ-ू भागावरील सींपाददत/भाडेकरु मालमत्ताींच्या पन
ु वववकासाशी ननगडीत असन
ू ,
सदर मालमत्ताींच्या एकूण १२३ पन
ु वववकास प्रकल्पाींना ववकास ननयींत्रण

ननयमावली ३३(७) अींतगवत िह
ुीं क महानगरपाललकेमाफवत मींजुरी दे ण्यात
ृ न्मि
आली आहे .

त्यापैकी ४१ पन
ु वववकास प्रकल्प पण
ू व झाले असन
ू , तेथील भाडेकरुीं चे

कायमस्वरुपी पन
ु ववसन करण्यात आले आहे .
उववररत

८२

प्रकल्पाींतील

पन
ु ववसन

इमारतीींचे

ववकासकाच्या ववक्रीयोग्य इमारतीींचे िाींधकाम सरु
ु आहे .

िाींधकाम

तसेच
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सदर

१२३

पन
ु वववकास

प्रकल्पाींमधून

िह
ुीं क
ृ न्मि

महानगरपाललकेस

रुपये १२४०.१३ को्ी प्राप्त होणे अलभप्रेत असन
ू , ३४ प्रकल्पाींमध्ये भाींडवली
मल्
ु य ननरीं क आहे .

उववररत ८९ प्रकल्पाींमधन
महानगरपाललकेस रुपये ८४६.९९ को्ी
ू

इतकी रक्कम प्राप्त झाली असन
ू , रुपये ३९३.२३ को्ी इतक्या रकमेची
वसल
ु ी करण्यािाितची कायववाही िह
ुीं क महानगरपाललकेमाफवत सरु
ु आहे .
ृ न्मि

(३) व (४) िह
ींु क महानगरपाललकेमाफवत वप्रलमयमपो्ी लशल्लक असलेली
ृ न्मि
रुपये ३९३.२३ को्ी रक्कम वसल
करण्याकररता खालीलप्रमाणे कायववाही
ु
करण्यात येत/आली आहे :-

• पन
ु वववकास प्रकल्पाींचा प्रकल्प कालावधी सींपषु ्ात आलेल्या प्रकल्पाींमधील

ववकासकाींवर कारणे दाखवा नो्ीसा िजावण्यात आल्या असन
ू , कायवकारी
अलभयींता (इमारत प्रस्ताव) शहर याींना िाींधकाम स्थचगत करण्याचे
ननदे श दे ण्यात आले आहे त.

• भोकवाडा गाींव, परे ल, मि
ुीं क येथील नागरी नत
ु नीकरण योजनेंतगवत
मे.ववघ्नहताव बिल्डसव याींनी पन
ु वववकासास केलेल्या ववलींिािाित तसेच

महापाललकेचा दे य असलेला महसल
ु न ददल्यामळ
ु े , सदर कींत्रा्दाराची
ननयक्
ु ती रद्द करण्यात आली आहे .
मा.उच्च

न्यायालयाने

सदर

प्रकल्पाकररता

पन
ु ननवववदे ची

प्रकक्रया

करण्यास परवानगी ददली आहे . तथावप ननववदा अींनतम करण्यास मनाक केली
आहे .

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

पुणे शहरातील शहरातील “हाय िॅपेलसटी मास राजन्झट रुट”
प्रिल्पाबाबत

(४०)

*

३५२८३ श्री.अननल भोसले : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :-

(१) पण
ु े शहरातील वाहतक
ु सरु ळीत र्व्हावी यासाठी शहरातील “हाय कॅपेलस्ी
मास ट्राजन्झ् रु्” (एचसीएम्ी) या गत ३० वषावपासन
ू प्रलींबित असलेल्या
वतळ
ुव ाकार रस्त्याच्या प्रकल्पास महानगरपाललकेने माहे सप््ें िर, २०१७ मध्ये
वा त्यादरम्यान मान्यता ददली आहे, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, या प्रकल्पाचे कामासाठी ककती खचव येणार आहे तसेच सदर
मागव पण
ु े शहरातील कोणकोणत्या भागातन
ू जाणार आहे,

(३) असल्यास, उक्त प्रकल्प ककती कालावधीत पण
ू व करण्यात येणार आहे,
(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?

श्री.दे िेंद्र फिणिीस : (१) सदर प्रकल्पासाठी ताींत्रीक व आचथवक सल्लागार
नेमणे, आचथवक तरतद
ू उपलब्ध करणे यासाठी प्रस्ताव सादर करण्यास व
आवश्यक

प्रशासकीय

पत
व ा
ू त

करण्याचे

अचधकार

आयक्
ु ताींना

प्रदान

करण्यासाठी पण
ु े महानगरपाललकेच्या मख्
ु यसभेने ददनाींक २५/९/२०१७ रोजी
मान्यता ददलेली आहे .

(२) व (३) या प्रकल्पासाठी अींदाजे खचव रुपये ६,६४६ को्ी एवढा अपेक्षक्षत
आहे .

“हाय कॅपेलस्ी मास ट्राजन्झ् रू्” या मागावची आखणी िापोडी, पण
ु े

ववद्यापीठ चौक, सेनापती िाप् रस्ता, पौड फा्ा, कवे रोड, दत्तवाडी,

सारसिाग, स्वारगे्, नेहरुरस्ता, लल्
ु लानगर, वानवडी, रामवाडी, मढ
ुीं वा,
वडगावशेरी, ववमाननगर चौक व ववश्राींतवाडी या प्रमाणे आहे .

सदर प्रकल्पास सम
ु ारे ३ वषे इतका कालावधी लागणार आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

राज्यातील पोलीस दलाच्या आधनु निीिरणासाठी िेंद्र शासनाििून
दे ण्यात आलेला ननधी परत गेल्याबाबत

(४१)

*

३४८६३ श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपसे, श्री.रामहरी रुपनिर,

श्री.किरण पािसिर, श्री.हे मत
ां टिले, श्री.आनांद ठािूर, अॅि.राहुल नािेिर,
श्रीमती

विद्या

चव्हाण,

श्री.ख्िाजा

बेग,

श्री.सनु नल

तटिरे ,

श्री.प्रिाश

गजलभये, िॉ.सध
ु ीर ताांब,े श्री.अशोि ऊफा भाई जगताप, श्री.आनांदराि पाटील,

श्रीमती हुस्नबानू खललफे, श्री.जनादा न चाांदरू िर, श्री.हररलसांग राठोि, श्री.सभ
ु ाष
झाांबि, श्री.अमरनाथ राजरू िर, प्रा.जोगेन्द्र ििािे : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी
पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-
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(१)

मि
ुीं कवरील

दहशतवादी

हल्ल्यानींतर

राज्यातील

पोलीस

दलाच्या

आधनु नकीकरणासाठी केंद्र शासनाकडून दे ण्यात आलेला ननधी पोलीस दलाच्या
ववकास योजनेचे आराखडे ववदहत वेळेत तयार न केल्याने परत गेला अशी

मादहती कॅगच्या अहवालातन
ू माहे ऑगस््, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान
ननदशवनास आली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, डडजज्ल इींडडया, पोलीस दलाचे आधुननकीकरण, पोललसाींच्या

घराींचे िाींधकाम, वाहने, शस्त्र परु वठा यासाठी हा ननधी खचव करता आला
असता असे ननरीक्षण कॅगने नोंदववले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, हा ननधी खचव करण्यासाठी ववकास कामाींचे आराखडे ननधावररत

वेळेत पण
ू व न करणाऱ्या पोलीस दलातील सींिचीं धत अचधकाऱ्याींवर शासनाने
कोणती कारवाक केली वा करण्यात येत आहे,

(४) असल्यास, भववषयात पोलीस दलाच्या ववकास योजनेचे आराखडे ववदहत
वेळेत तयार करणेिाित कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री.दे िेंद्र फिणिीस : (१) हे खरे नाही.

मि
ुीं क वरील दहशतवादी हल्ल्यानींतर सन २००९-१० ते सन २०१६-१७

या ववत्तीय वषावत केंद्र शासनाकडून पोलीस दल आधनु नकीकरणाकरीता एकूण

रुपये ४००.२३ को्ी इतका ननधी प्राप्त झाला आहे . त्यापैकी, रुपये ३५७.५७
को्ी रक्कम शस्त्र व दारुगोळा, यींत्रसामरीब
ु ी व साधनसामरीब
ु ी, वाहने व
इमारती

इ.साठी

खचव

करण्यात

आली

आहे .

उववररत

रकमेपक
ै ी

सद्यजस्थतीमध्ये रुपये ३८.४० को्ी ननधी पन
ु जजवववत करून तो सन २०१७-१८

मध्ये खचव करण्याकररता प्रशासकीय मान्यताही दे ण्यात आलेली असन
ू
त्यानस
ु ार कायववाही चालू आहे . त्यामळ
ु े केंद्र शासनाकडून आलेला ननधी केंद्र
शासनाकडे परत गेलेला नाही.
(२) हे खरे नाही.

(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

(४) पोलीस दलाचे ववकास आराखडे ववदहत वेळेत सादर केले जातात. तसेच,
भववषयात ववदहत वेळेत सादर करण्याची दक्षता घेतली आहे .
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

-----------------
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नालशि सािाजननि बाांधिाम विभागातील अधधिाऱ्याांना
लाचलुचपत प्रनतबांधि विभागाने पििल्याबाबत
(४२)

*

३५४८४ श्री.धनांजय मि
ुां े : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :-

(१) नालशक साववजननक िाींधकाम ववभागाच्या दक्षक्षण ववभागातील तीन
अचधकाऱ्याींना

लाच

स्वीकारताना

लाचलच
ु पत

प्रनतिींधक

ववभागाने

माहे

ऑक््ोिर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान रीं गेहात पकडले आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, रस्ता दरू
ु स्तीचे काम पण
ु व केलेल्या ठे केदाराच्या कामाचे
अींनतम दे यक मींजरू करण्यासाठी ही लाच स्वीकारली जात होती, हे ही खरे
आहे काय,

(३) असल्यास, नालशक साववजननक िाींधकाम ववभागाच्या दक्षक्षण ववभागात
यापव
ु ी ही िोगस काम करून मो्या प्रमाणात लाचखोरी होत असल्याच्या
तक्रारी प्राप्त आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून अचधकाऱ्याींववरूध्द
कोणती कारवाक केली वा करण्यात येत आहे,

(५) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री.दे िेंद्र फिणिीस : (१) व (२) होय, आरोपी लोकसेवक अजय दे शपाींड,े
शाखा अलभयींता, सचचन पा्ील, उपअलभयींता व दे वेंद्र पवार, कायवकारी

अलभयींता याींना रुपये ३० हजाराची लाच जस्वकारली असल्याने लाचलच
ु पत
प्रनतिींधक अचधननयम, १९८८ चे कलम ७, १२, १३ (१)(ड) सह १३ (२) प्रमाणे

गन्
ु हा दाखल करुन अ्क करण्यात आली आहे . साववजननक िाींधकाम
ववभागाने नतनही आरोपी लोकसेवकाींना ददनाींक १७/१०/२०१७ च्या आदे शान्वये
ननलींबित केले आहे .

(३), (४) व (५) हे खरे नाही. परीं त,ु सन २०१३ मध्ये आरोपी लोकसेवक (१)

सनतश मधक
ु र चचखलीकर, कायवकारी अलभयींता, उत्तर ववभाग, साववजननक
िाींधकाम ववभाग, नालशक व (२) जगददश मगन वाघ, शाखा अलभयींता,

त्रयींिकेश्वर उपववभाग याींच्याववरुध्द ददनाींक ३०/०४/२०१३ रोजी लाचलच
ु पत
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प्रनतिींधक अचधननयम, १९८८ चे कलम ७, १२, १३ (१)(ड) सह १३ (२) प्रमाणे

गन्
ु हा दाखल असन
ु सदर गन्
ु हयात मा.ववशेष न्यायालय, नालशक येथे स्पेशल
केस नीं. ११/२०१४, ददनाींक ०३/०६/२०१७ अन्वये दोषारोपपत्र सादर करण्यात
आलेले आहे .

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

रत्नाधगरी जजल्हयातील विजयदग
ु ा खािीपट्टय
् ातील
बांदरातील गाळ उपसा िरण्याबाबत

(४३)

*

३५८७९ श्रीमती हुस्नबानू खललफे, श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्त,

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

(१) रत्नाचगरी जजल्हयातील ववजयदग
ु व खाडीपट्टय
् ामध्ये येणाऱ्या जैतापरू चा
भाग, साखरीना्े िींदर येथे ककत्येक वषावपासन
ू गाळ न काढल्याने येथील
मजच्छमाराींची गैरसोय होत आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, गाळ उपसा न झाल्यामळ
ु े इनतहास कालीन जैतापरू ची खाडी
नामशेष होत आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, शासनाने ननणवय घेवन
सदर दठकाणातील गाळ उपसा
ू
करण्यािाित कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे,
(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री.दे िेंद्र फिणिीस : (१) होय.

(२) जैतापरू खाडीतील नौकानयन मागावमध्ये गाळ साचल्यामळ
ु े त्या दठकाणी
मजच्छमारी नौकाींना िींदरात ये-जा करताना अडचणी ननमावण होत आहे त.

(३) जैतापरू साखरीना्े या िींदरामध्ये ९३००० घनमी्र एवढा गाळ उपसणी
करणे आवश्यक आहे . जैतापरू साखरीना्े ही मत्स्यिींदर असल्यामळ
ु े त्या
दठकाणी

गाळ

काढण्याकरीता

होणारा

खचव

मत्स्य

ववभागाकडून

प्राप्त

झाल्यानींतर ननधीच्या उपलब्धतेनस
ु ार गाळ काढण्यािाित कायववाही करण्यात
येकल.

(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

-----------------
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मुांबई शहर ि उपनगरात झालेल्या अनतिष्ट्ृ टीबाबत
(४४)

*

३४९१२ श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि ऊफा भाई

जगताप, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.रामहरी रुपनिर, श्रीमती हुस्नबानू खललफे,
श्री.जनादा न चाांदरू िर, श्री.हररलसांग राठोि, श्री.सभ
ु ाष झाांबि, श्री.अमरनाथ
राजूरिर,

आकिा.अनांत

गािगीळ,

श्री.िवपल

पाटील,

प्रा.जोगेन्द्र

ििािे,

श्री.विजय ऊफा भाई धगरिर, श्री.किरण पािसिर, श्री.हे मत
ां टिले, श्री.नरें द्र

पाटील, श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.आनांद ठािूर, अॅि.राहुल
नािेिर : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मि
ुीं क शहर व उपनगरात तसेच ठाणे, कळवा, मब्र
ुीं ा, नालासोपारा, ववरार
इत्यादी दठकाणी ददनाींक २९ ऑगस््, २०१७ रोजी वा त्यासम
ु ारास झालेल्या

अनतवषृ ्ीमळ
ींु कतील
ु े सववच भाग जलमय होऊन जनजीवन ठप्प झाले, मि
मल:ननस्सारण, पजवन्यजल ननचरा यींत्रणा व अन्य आपत्ती र्व्यवस्थापन

कोलमडल्यामळ
ु े सम
ु ारे २४ नागररकाींचा मत्ृ यू झाला व अनेकजण िेपत्ता
झाले तर िॉम्िे हॉजस्प्लचे डॉ. दीपक अमरापरू कर याींचा मॅनहोलमध्ये पडून

वाहून गेल्यामळ
ु े मत्ृ यू झाला, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, मि
ींु कत नालेसफाक न झाल्यामळ
ु े पाण्याचा ननचरा होवू शकला
नसल्यामळ
ु े रे ल्वे वाहतक
ु , िस वाहतक
ु व इतर दळणवळणाची साधने ठप्प
झाल्याने नागररकाींना त्रास झाला, हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास,

मि
ुीं क

व

उपनगरातील

अनेक

भागात

रस्त्याखालील

जलवादहन्याींचे चें िसव व मॅनहोल्स नादरु
ु स्त झाले असन
ू महानगरपाललका जल

ववभागाचे अलभयींता/अचधकारी ते दरु
ु स्त करत नसल्यामळ
ु े यादठकाणी पडून
लोक जखमी होत असन
ू त्यामळ
ु े नागररकाींच्या जीवाला धोका ननमावण झाला
असल्याचे ननदशवनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून मत्ृ यू पावलेल्या
र्व्यक्तीींच्या कु्ुींबियाींना व आपादरीबस्ताींना कोणती आचथवक मदत दे ण्यात आली

तसेच मॅनहोलवर झाकणे िसववण्यािाित व अशा प्रकारच्या घ्ना भववषयात
घडू नयेत याकररता कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे,
(५) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?
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श्री.दे िेंद्र फिणिीस : (१) मि
ुीं क शहर व उपनगरात तसेच ठाणे, कळवा, मब्र
ुीं ा,
नालासोपारा,

अनतवषृ ्ीमळ
ु े

ववरार

काही

या

दठकाणी

पररसर

ददनाींक

जलमय

होऊन

२९/०८/२०१७

ववस्कळीत झाले होते ही वस्तजु स्थती आहे .

जनजीवन

रोजी

काही

झालेल्या
प्रमाणात

अनतवषृ ्ीमळ
ु े घडलेल्या ववववध घ्नाींमध्ये १८ र्व्यक्ती मत
ृ , १६

र्व्यक्ती जखमी आणण १ र्व्यक्ती िेपत्ता झाली आहे .

मत
ै ी िॉम्िे हॉजस्प्लचे डॉ. ददपक अमरापरू कर याींचा
ृ र्व्यक्तीींपक

मत्ृ यू मॅनहोलमध्ये पडून झाला ही वस्तजु स्थती आहे .

(२) मि
ींु कत पावसाळयात व पावसाळयापव
व णे नालेसफाक करण्यात
ू ी पण
ू प
आली होती.

तथावप,

ददनाींक

२९/०८/२०१७

रोजी

मि
ींु क

शहर

व

उपनगरात

सरासरीपेक्षा जास्त पाऊस पडला होता. तसेच, याददवशी समद्र
ु ाच्या पाण्याची
पातळी नाल्याच्या पाण्याच्या पातळीपेक्षा उीं च असल्यामळ
ु े उदीं चन केंद्रामाफवत
ननचरा होण्याकररता परू प्रवेशद्वार (फ्लड गेास) उघडण्यात आले नाहीत.
त्यामळ
ु े मस
ु ळधार पजवन्यवषृ ्ीमळ
ु े साचलेल्या पाण्याचा ननचरा जलदगतीने
होऊ शकला नाही.
या

कालावधीत

आपत्कालीन

र्व्यवस्थापन

ववभागामाफवत

सवव

आवश्यक त्या यींत्रणाींशी समन्वय साधणे, नागररकाींचे आवश्यक त्या दठकाणी
सरु क्षक्षत

ववमोचन

करणे,

ववववध

दठकाणी

अडकलेल्या

नागररकाींच्या

ननवासस्थानाची व खाण्यावपण्याची र्व्यवस्था करण्यात आली होती.

(३), (४) व (५) अशा प्रकारच्या घ्ना भववषयात घडू नयेत याकररता
िह
ुीं क
ृ न्मि
आहे त:-

महानगरपाललकेमाफवत

खालीलप्रमाणे

कायववाही

करण्यात

येत

•

भलू मगत मल:ननसारण वादहन्याींवरील मॅनहोलवर झाकणे िसववण्यात

•

तथावप, महानगरपाललकेच्या कमवचाऱ्याींर्व्यनतररक्त इतराींकडून हे तप
ु रस्सर

आलेली आहे त.

उघडण्यात येणाऱ्या मॅनहोल झाकणामळ
ु े काही अपघात होऊ नये यासाठी

मॅनहोलच्या झाकणाखाली ५ ते ६ इींच अींतरावर जाळी िसववण्याची
•

कायववाही सरु
ु आहे .

भलू मगत जलवादहन्याींवरील चें िसवची व झाकणाींची ननयलमत पाहणी करुन
आवश्यक दरु
ु स्ती करण्यात येत आहे .
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•

अनतवषृ ्ीमळ
ु े

•

मि
ींु क उपनगरातील ४ मत
ृ र्व्यक्तीींच्या वारसास प्रत्येकी रुपये ४ लाख

•
•
•
•
•
•
•

िाचधत झालेल्या

दे ण्यात आली आहे :-

नक
ु सानरीबस्ताींना

खालीलप्रकारे

मदत

इतके आचथवक सहाय्य दे ण्यात आले आहे .

इतर २ मत
ृ र्व्यक्तीींच्या वारसाींना, वारस तपासणीनींतर प्रत्येकी रुपये ४
लाख इतके आचथवक सहाय्य दे ण्यात येणार आहे .

उववररत ३ मत
र्व्यक्तीींच्या प्रकरणी चौकशी करुन पढ
ु ील कायववाही
ृ
जजल्हाचधकारी, मि
ुीं क उपनगर याींचेमाफवत करण्यात येत आहे .

मि
ींु क शहरातील श्री.शमशम खान याींच्या वारसाींना रुपये ४ लाख इतके
आचथवक सहाय्य दे ण्यात आले आहे .

डॉ. ददपक अमरापरू कर याींच्या वारसाींनी कागदपत्राींची पत
व ा न केल्याने
ू त
रुपये ४ लाख इतके आचथवक सहाय्य दे ता आले नाही.

घराींची पडझड झालेल्या एकूण ४६ पात्र कु्ुींिाींना प्रत्येकी रुपये ३८००/इतके सानरीब
ु ह अनद
ु ान वा्प करण्यात आले आहे .

ठाणे येथे मत
ृ पावलेल्या ५ र्व्यक्तीींच्या वारसाींना प्रत्येकी रुपये ४ लाख
इतकी आचथवक मदत दे ण्यात आली आहे .
उववररत एका र्व्यक्तीच्या वारसाला आचथवक मदत दे ण्याची कायववाही सरु
ु
आहे .

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

मुांबईतील सागरी हद्दीतील झोपियाांचे पुनिासन
िरण्याच्या प्रस्तािाबाबत

(४५)

*

३४६७६ श्री.हे मत
ां टिले, अॅि.जयदे ि गायििाि, श्री.सनु नल तटिरे ,

श्री.ख्िाजा बेग, श्री.प्रिाश गजलभये, श्री.किरण पािसिर, श्री.नरें द्र पाटील,

श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.आनांद ठािूर, अॅि.राहुल नािेिर : सन्माननीय
गह
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :ृ ननमााण मां्ी पढ

(१) सन २०२२ पयांत मि
ींु क झोपडपट्टीमक्
ु त करण्याचे ष्ष्ीने कफ परे ड ते
ददहसर या सागरी हद्दीत येणाऱ्या झोपडयाींचे पन
ु ववसन करण्यासाठी प्रामख्
ु याने
सागरी

ननयमन

कायदयातील

(सीआरझेड)

येणाऱ्या

अडचणीतन
ू

स्
ु

लमळण्यािाितचा प्रस्ताव राज्य शासनाने केंद्र शासनाकडे पाठववला आहे , हे
खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, सदर प्रस्तावास केंद्र शासनाने मान्यता ददली आहे काय व
केंर्व्हा,

(३) नसल्यास, सदर प्रस्तावास मान्यता लमळण्याचेष्ष्ीने शासनाने कोणती
कायववाही केली वा करण्यात येत आहे ,

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

(२) प्रस्तावानस
ु ार केंद्र शासनाकडून सध
ु ाररत अचधसच
ू ना ननगवलमत झालेली
नाही.

(३) केंद्र शासनाच्या पयाववरण व वन मींत्रालयाच्या ददनाींक ६/१/२०११ च्या
अचधसच
ू नेच्या
प्राचधकरणाने

अनष
ीं ाने
ु ग

ददनाींक

सध
ीं भावत
ु ारणेसद

२४/१/२०१४

च्या

प्रस्ताव

पत्रान्वये

झोपडपट्टी

केंद्र

शासनाचे

पन
ु ववसन
सचचव,

पयाववरण व वने याींना प्रस्ताव पाठववला होता. या प्रस्तावानस
ु ार मा.मख्
ु य
सचचव याींचक
े डे केंद्रीय पयाववरण सचचव याींच्यासोित पयाववरण ववषयक
झालेल्या ववववध ववषयाींच्या िैठकीत प्रश्नाींककत ववषयाचा समावेश होता.

िैठकीतील चचेनस
ु ार पयाववरण मींत्रालय, केंद्र शासन याींना अलभप्रेत असणारी
मादहती ददनाींक ९ ऑगस््, २०१७ रोजी सचचव, पयाववरण व वन मींत्रालय केंद्र
शासन याींना गह
ृ ननमावण ववभागाने पाठववली आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

मोहोपािा पाताळगांगा (ता.पनिेल, जज.रायगि) येथील
िांपनीतील िामगाराांना िमी िेल्याबाबत
(४६)

*

३५६८४ श्री.जयांत पाटील, श्री.बाळाराम पाटील : सन्माननीय िामगार

मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पनवेल (जज.रायगड) तालक्
ु यातील मोहोपाडा पाताळगींगा अनतररक्त
एमआयडीसीत कासप गावाजवळील मे.इींद्रायणी सेल्स प्रा.लल. आणण मे. वप्रीं्

इ् इींडडया प्रा.लल. या नावाच्या कींपनी एकाच दठकाणी एकाच पत्त्यावर
आहे त, हे खरे आहे काय,
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(२)

असल्यास,

सदर

कींपनीतील

मदहला

कामगाराींसह

१३

कामगाराींना

कोणतीही पव
ू व सच
ू ना न दे ता माहे ऑगस््, २०१७ पासन
ू कामावरून कमी
करण्यात आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, कामावरून कमी केलेल्या कामगाराींसह इतर कामगाराींनी

कींपनीच्या गे् िाहे र ददनाींक १९ ऑगस््, २०१७ पासन
ू ननषेध व िेमद
ु त
धरणे आींदोलन सरू
ु केले होते, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, सदर कींपनीतन
ू कमी करण्यात आलेल्या सवव कामगाराींना
कींपनीत पव
व त कामावर घेण्यासाठी शासनाने कोणती कायववाही केली वा
ू व
करण्यात येत आहे ,

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

(२) मे. इींद्रायणी सेल्स प्रा.लल. मधील ७ व मे. वप्रीं् इ् इींडडया प्रा.लल. मधील

६ अशा एकुण १३ कामगाराींना ददनाींक १७/०८/२०१७ रोजीच्या कामगार कपात
सच
ू नेनस
ु ार र्व्यवस्थापनाने कामावरून कमी केले होते.

(३) कामावरून कमी केलेल्या व कींपनीतील इतर कामगाराींनी ददनाींक
१८/०८/२०१७ ते ददनाींक २१/०८/२०१७ या कालावधीत आस्थापनेच्या गे्समोर
ननषेध व धरणे आींदोलन केले होते.

(४) यासींदभावत तोडगा काढण्यासाठी कामगार उप आयक्
ु त याींच्या कायावलयात

ददनाींक ०८/०८/२०१७, ददनाींक २१/०८/२०१७, ददनाींक ११/०९/२०१७ व ददनाींक
२६/०९/२०१७ रोजी िैठका आयोजजत करण्यात आल्या होत्या. र्व्यवस्थापनाने

कामावरून कमी केलेल्या सवव १३ कामगाराींना ददनाींक २२/०८/२०१७ पासन
ू
पन्
ु हा कामावर घेतले आहे . ददनाींक २२/०८/२०१७ पासन
ू कामगाराींनी सींप व
धरणे आींदोलने मागे घेऊन काम सरु
ु केले.
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

-----------------
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राज्यात महाराष्ट्र लोिसेिा आयोगाच्या पररक्षाांसाठी
(४७)

*

तालमळनािू पॅटना लागू िरण्याबाबत
३५२३८ श्री.िवपल पाटील : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३२६७० ला ददनाांि

२६ जुल,ै २०१७ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभाात: सन्माननीय मख्
ु यमां्ी
पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

महाराषट्र

िसवल्याचे

लोकसेवा

रॅके्

नाींदेड

आयोगाच्या
येथे

स्पधाव

ननदशवनास

परीक्षाींमध्ये

आले

असन
ू

डमी

उमेदवार

खो्या

क्रीडा

प्रमाणपत्रावर राज्यसेवेत अनेकाींनी अचधकारी पदावर वणी लावन
ू घेतली आहे ,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, िोगस प्रकार रोखण्यासाठी िायोमॅट्रीक हजेरी पध्दत सरु
ु
करणे

आणण

अन्य

मागण्याींसाठी

या

ववद्यार्थयाांनी

आींदोलनाची दखल शासनाने घेतली आहे काय,
(३)

असल्यास,

राज्यात

तालमळनाडू

शासनाची भलू मका काय आहे ,

पॅ्नव

सरू
ु

सातत्याने

करण्याच्या

केलेल्या

मागणीवर

(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री.दे िेंद्र फिणिीस : (१) महाराषट्र लोकसेवा आयोगामाफवत आयोजजत
ललवपक-्ीं कलेखक (मराठी व इींरीबजी) ग्-क परीक्षा २०१४ मध्ये डमी उमेदवार

िसवन
ू शासकीय सेवेत गैरमागावने नोकरीस लावन
ू दे ण्या प्रकरणी माींडवी,
पोलीस स््े शन, ता.ककनव्, जज.नाींदेड येथे गन्
ु हे अन्वेषण ववभागाने ग.ु र.नीं.
२७/२०१६, भा.दीं .वव. कलम १६७, १७१, १९३, १९७, १९८, २०१, २०३, २१३,
२१४,

२१८,

४२०,

४१९,

४६७,

४६८,

४७१,

१२०(ि),

३४

अन्वये

६

आरोवपताींववरुध्द गन्
ु हा दाखल करण्यात आला असन
ू मा.न्यायालयात दोषारोप
क्र. १७/२०१७ (ददनाींक १८/८/२०१७) व क्र. १७ (A)/२०१७ (ददनाींक ६/११/२०१७)
दाखल करण्यात आले असन
ू सीआरपीसी क्र. १७३ (८) प्रमाणे अचधक तपास
करण्यात येत आहे .

लशफारसपात्र उमेदवाराींना ननयक्
ु ती दे ण्यापव
ू ी क्रीडा प्रमाणपत्रे तसेच

शैक्षणणक अहव ता, वय, आरक्षक्षत प्रवगव, इत्यादी दार्व्यािाितची प्रमाणपत्रे
पडताळणी करुनच नेमणक
ू ा द्यार्व्यात अशा सच
ू ना आयोगाकडून सींिचीं धत
ववभागाींना दे ण्यात येतात.
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(२) आयोगाच्या स्पधाव परीक्षाींसाठी िायोमॅट्रीक पध्दत वापरणे, प्रनतक्षा यादी,
तालमळनाडू पॅ्नव इ. अन्य मागण्याींसाठी ननवेदने प्राप्त झालेली आहे त
सींभार्व्य

गैरप्रकार

रोखण्यासाठी

आयोगाच्या

परीक्षेस

अजव

करताना

उमेदवाराच्या आधार क्रमाींकाचा समावेश अजावमध्ये करण्याची पध्दत माचव,
२०१७ पासन
ू सरु
ु करण्यात आली आहे .

(३) व (४) तालमळनाडू पॅ्नवच्या सींिध
ीं ात उमेदवाराींकडून प्राप्त झालेल्या
ननवेदनाच्या अनष
ीं ाने आयोगाच्या कायावलयाच्या स्तरावर तपासणी करण्यात
ु ग

येत असन
ू यािाित तालमळनाडू लोकसेवा आयोगाकडून तालमळनाडू पॅ्नवच्या
वेळापत्रकाच्या अींमलिजावणी व फलननषपत्तीिाित मादहती मागववण्यात
आली आहे .

तालमळनाडू पॅ्नव प्रमाणेच आयोगामाफवत पढ
ु ील वषवभरात आयोजजत

केल्या जाणाऱ्या स्पधाव परीक्षाींचे वेळापत्रक साधारण नोर्व्हें िर मदहन्यातच

उमेदवाराींच्या मादहतीसाठी आयोगाच्या सींकेतस्थळावर आगाऊ प्रलसध्द केले
जाते व त्यानस
ु ार परीक्षा घेतल्या जातात.

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

नालशि येथील नतबेटीयन मािेटमधील व्यािसानयि
(४८)

*

गाळ्यामध्ये झालेल्या स्फोटाबाबत

३५१७३ िॉ.अपि
ू ा दहरे : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा

करतील काय :-

(१) नालशक येथील नतिे्ीयन माके्मधील र्व्यावसानयक गाळयात ददनाींक

७ ऑक््ोिर, २०१७ रोजी वा त्यासम
ु ारास पहा्े मोठा स्फो् होवन
ू अनेक
दक
तीन कामगार जखमी
ु ानाींचे मोठया प्रमाणात नक
ु सान झाले असन
ू
झाल्याचे ननदशवनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, स्फो्ाची तीव्रता भीषण असल्याने आसपासच्या दक
ु ानाींच्या

लभींतीना भगदाड पडणे, दक
ु ानाींवरील पत्रे उडणे, लोखींडी श्र त्
ु णे अशा
स्वरुपाचे नक
ु सान झालेले असन
ू पोललसाींना या स्फो्ाची मादहती सम
ु ारे एक
तास ववलींिाने दे ण्यात आली, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, खून, हाणामाऱ्या आणण तत्सम गन्
ु हेगारी कारणाींनी नेहमी
चचेत असणाऱ्या नतिे्ीयन िाजारातील स्फो्ािाित गढ
ु ननमावण झाल्याच्या
पाश्ववभम
ु ीवर पोललसाींनी याप्रकरणी तपास केला आहे काय,
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(४) असल्यास, उक्त तपासात काय ननषपन्न झाले व त्यानष
ीं ाने शासनाने
ु ग

कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे , तसेच स्फो्ाचे नेमके कारण

काय आहे व भववषयात अशा घ्ना घडू नये म्हणून कोणती खिरदारीची
उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे,

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

(३) व (४) या प्रकरणातील आरोपीने नालशक येथील स्वत:च्या मालकीच्या

नतिे्ीयन माके् लाकन नीं. १ येथील गाळा नीं. ३ येथे ललकेज असलेला गॅस
पाकप,

गॅस

ननदशवनास

लसलेंडरला

आले

आहे .

लावल्याने
यावेळी

गॅस

आरोपीने

गळती

होवन
ू

स्फो्

सरु क्षक्षततेच्याष्ष्ीने

झाल्याचे

कोणतीही

र्व्यवस्था केलेली नर्व्हती. तसेच सदर दघ
व नेची मादहती आरोपीने पोललसाींना
ु ्
ववलींिाने ददली. या प्रकरणी आरोपीववरुध्द ग.ु र.क्र.३४९/१७, भा.दीं .वव.कलम
२८६ अन्वये ददनाींक ७/१०/२०१७ रोजी गन्
ु हा दाखल करण्यात आला आहे .

आरोपीस ददनाींक ०८/१०/२०१७ रोजी अ्क करण्यात आली असन
ू आरोपी
जालमनावर मक्
ु त आहे .

सदर गन्
ु हयाींचा तपास सरु
ु आहे .

(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

पण
ु े विभागातील ननजष्ट्क्रय सांस्थाांची नोंदणी रद्द िरण्याबाबत
(४९)

*

३५८९७

आकिा.अनांत

गािगीळ :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय

मख्
ु यमां्ी

पढ
ु ील

(१) पण
ु े ववभागातील दहशोि पत्रके व िदल अजव सादर न करणाऱ्या ननषक्रीय
सींस्थाींची नोंदणी रद्द करण्याची मोदहम धमावदाय आयक्
ु त कायावलयाने सरु
ु

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

(२) असल्यास, ज्या सींस्था कायवक्षम आहे त पण त्याींनी दहशोि पत्रके व िदल
अजव सादर केलेले नाहीत त्याींना त्याींची कागदपत्रे सादर करण्यास सींधी
दे ण्यािाित शासनाने कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे,
(३) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?

62

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

धमावदाय आयक्
ु त, महाराषट्र राज्य, मि
ुीं क या कायावलयाचे पररपत्रक

क्र. ५१३ ददनाींक १३/०९/२०१७ अन्वये दहशोिपत्रके व िदल अजव सादर न

करणाऱ्या ननषक्रीय सींस्थाींची नोंदणी रद्द करण्याची मोदहम धमावदाय आयक्
ु त
कायावलयाने ददनाींक ०१/१०/२०१७ ते ३१/१२/२०१७ या कालावधी करीता सरु
ु
केली आहे .

(२) ज्या सींस्था कायवक्षम आहे त त्याींना दहशोिपत्रके व िदल अजव सादर
करण्यासाठी ववलींि माफीचा अजव घेऊन दाखल करण्याकररता सींधी ददली

जाते. दहशोिपत्रके व िदल अजव सादर न करणाऱ्या ननषक्रीय सींस्थाींची नोंदणी
रद्द

करण्यािाितची

प्राथलमक

न्यासाींची

यादी

धमावदाय

सींघ्नेच्या

सींकेतस्थळावर प्रलसध्द करण्यात आलेली आहे . त्याींना ननयमानस
ु ार ३०
ददवसाची परु े शी व वाजवी सींधी दे ऊन तद्नींतरच पढ
ु ील योग्य ती कायववाही
करण्यात येत.े

(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

राज्यातील अशासिीय आयटीआय सांस्थाांना अनुदान दे ण्याबाबत
(५०)

*

३७१२० श्री.विक्रम िाळे : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३१७८७ ला ददनाांि

२ ऑगस्ट, २०१७ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभाात: सन्माननीय िौशल्य
वििास ि उद्योजिता मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील सन २००१ पव
ू ी मान्यता ददलेल्या अशासकीय आय्ीआय
सींस्थाींना अनद
ु ान दे ण्यािाित शासनाने ननणवय घेतला आहे, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, शासनाने घेतलेल्या ननणवयाचे स्वरुप काय आहे,
(३) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री.सांभाजी पाटील-ननलांगेिर : (१) नाही.

(२) व (३) प्रश्न उद््ावत नाही.
-----------------
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झोपिपट्टी पुनिासन प्राधधिरणाचे माजी मुख्य िायािारी अधधिारी
(५१)

*

याांनी िेलेल्या गैरव्यिहाराबाबत

३४७८६ िॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे : सन्माननीय गह
ृ ननमााण मां्ी

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) झोपडपट्टी पन
ु ववसन प्राचधकरणाचे माजी मख्
ु य कायवकारी अचधकारी

श्री.ववश्वास पा्ील याींनी जुहूतील झोपडपट्टी पन
ु ववसन योजनेत स्वतःच्या
पत्नीला ववकासकासोित भागीदार करुन १६६१.६८ आणण १११९.५६ चौ.

फू्ाच्या तसेच ९२५.८० चौ.फू्ाच्या ्े रेससह दोन सदननका आणण चार
पाककांगच्या जागा लमळववल्याचे प्रकरण ननदशवनास आले आहे , हे खरे आहे
काय

(२) असल्यास, या गैरर्व्यवहारािाित गह
ृ ननमावण ववभागाचे तत्कालीन सचचव

श्री.लसताराम कींु ्े याींनी चौकशी करावी अशी मागणी मख्
ु य सचचव याींचेकडे
सन २००९ मध्ये केली होती, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, मख्
ु य सचचवाींनी याप्रकरणी चौकशी करण्यासाठी हे प्रकरण
कोकण ववभागाच्या अनतररक्त ववभागीय आयक्
ीं ाने
ु त याींचेकडे ददले, त्यानष
ु ग
चौकशी पण
ू व झाली आहे काय,

(४) असल्यास, चौकशीच्या ननषकषावनस
ु ार कोणती कारवाक केली वा करण्यात
येत आहे .

(५) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री.प्रिाश महे ता : (१) होय, सदर िाि सन २००९ मध्ये ननदशवनास आली
होती.

(२) होय, हे खरे आहे .

(३), (४) व (५) अनतररक्त आयक्
ु त, कोकण ववभाग याींचेकडे प्राथलमक

चौकशी करण्याचे काम सोपववण्यात आले होते. प्राथलमक चौकशी एवप्रल,

२०१२ मध्ये पण
ू व झाल्याची मादहती आहे . प्राथलमक चौकशी अहवालाची प्रत
उपलब्ध करुन दे ण्यास ववभागीय आयक्
ु त कायावलयास ववनींती करण्यात
आलेली आहे .

-----------------
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पुणे शहरातील महात्मा फुले ि क्राांतीज्योती सावि्ीबाई फुले
स्मारिाांचा विस्तार िरण्याबाबत

(५२)

*

३६१०८ श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.अमरलसांह पांडित, श्री.धनांजय मि
ुां ,े

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

(१) पण
ु े शहरातील महात्मा फुले व क्राींतीज्योती साववत्रीिाक फुले या
स्मारकाींना

जोडण्यासाठी

रस्ता

करण्यासाठी

आणण

तेथील

नागररकाींचे

पन
ु ववसन करून या स्मारकाींचा ववस्तार करण्यािाित लोकप्रनतननधीींनी ददनाींक
७ सप््ें िर, २०१७ रोजी वा त्यासम
ु ारास मा.पालकमींत्री, पण
ु े जजल्हा याींना
ननवेदन ददले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, पण
ु े शहरातील साववत्रीिाक फुले स्मारकातील लशल्पे व
लभत्तीचचत्रे अपण
ू ाववस्थेत आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायववाही केली
वा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री.दे िेंद्र फिणिीस : (१) प्रस्तत
ीं ाने मा.ववधानपररषद
ु प्रकरणाच्या अनष
ु ग
सदस्य याींनी मा.पालकमींत्री पण
ु े याींना ददनाींक ३०/८/२०१७ रोजी ननवेदन ददले
आहे हे खरे आहे .
(२), (३) व (४)

• महात्मा फुले वाडा व क्राींती ज्योती साववत्रीिाक फुले स्मारक याींना

जोडणारा रस्ता व लगतच्या लमळकतीींचे भस
ीं ादन करण्याचा प्रस्ताव
ू प
पण
ीं ादन अचधकारी याींच्याकडे सादर केला
ु े महानगरपाललकेने ववशेष भस
ू प
आहे .

• सींिचीं धत ववशेष भस
ीं ादन अचधकारी याींच्याकडे पण
ू प
ु े महानगरपाललकेने
भस
ीं ादनापो्ी आवश्यक रक्कम जमा केलेली आहे .
ू प

• जजल्हाचधकारी, पण
ु े याींच्यामाफवत सामाजजक पररणाम ननधावरण अ्यास
अहवाल तयार करणाऱ्या अलभकरणाची ननयक्
ु ती करण्यात आलेली आहे .
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• जागा सींपादन करण्याच्या अनष
ीं ाने ४४ झोपड्याींचे पन
ु ग
ु ववसन करण्यात

येत असन
प्रकल्पिाचधताींचे पन
ू
ु ववसन कात्रज व हडपसर/वारजे येथे
करण्याची कायववाही सरू
ु आहे .

• तसेच अन्य िाचधत खाजगी ६३ लमळकती मधील २०३ भाडेकरू व १४
दक
ु ाने

याींचे

पन
ु ववसन

करण्यात

येत

आहे .

पन
ु ववसन

आवश्यक ते करारनामे करणेिाित कायववाही सरू
ु आहे .

करण्यासाठी

• क्राींती ज्योती साववत्रीिाक फुले याींच्या जीवनावरील आधारीत लशल्पे व
लभत्तीचचत्रे

करण्यासाठी

ननववदा

काढून

पण
ु े

महानगरपाललकेकडून

लशल्पकारास कामाची वकव ऑडवर सन २०१४ मध्ये दे ण्यात आली आहे .

• त्याप्रमाणे लशल्पकाराकडून लशल्पे व म्यरु ल्स तयार करण्याची कामे चालू
आहे त.

• सींिचीं धत लशल्पकाराकडून आजपयांत १२ पत
ु ळे व २५ म्यरु ल्सचे काजस््ीं ग
करण्यात आले असन
ू त्यापैकी २ पत
ु ळे व २० म्यरु ल्स प्रत्यक्ष कामाच्या

जागेवर आणण्यात आली आहे . १० पत
ु ळयाींचे पॉलललशींगचे काम सरू
ु
आहे .

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

पुणे शहरात महानगरपाललिेने दललत िस्ती योजना
सध
ु ार ननधीचा िापर न िेल्याबाबत

(५३)

*

३५१५० अॅि.जयदे ि गायििाि : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पण
ु े शहरात महानगरपाललकेने दललत वस्ती योजना सध
ु ार ननधीचा वापर
न केल्याची िाि माहे ऑक््ोिर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशवनास
आली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, यािाित शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय

आढळून आले, तद्नस
ु ार दोषीवर कोणती कारवाक केली वा करण्यात येत
आहे,

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

• पण
ु े महानगरपाललकेस लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे नागरी वस्ती सध
ु ारणा

योजनेंतगवत मागील तीन वषावत रुपये १२ को्ी इतका ननधी ववतरीत
केला आहे .

• ववतरीत रुपये १२ को्ीच्या ननधीतन
ू ८८ कामाींना मींजूरी दे ण्यात आली
आहे .

• एकूण ८८ कामाींपक
ै ी ३१ कामे पण
ू व झाली असन
ू ३५ कामे प्रगतीपथावर
आहे त. त्यावर आतापयांत रुपये ४.४८ को्ी इतका प्रत्यक्ष खचव झाला
आहे .

• उववरीत २२ कामाींची ननववदा प्रकक्रया पण
ू व झाली असन
ू , कायावदेश
दे ण्याच्या प्रकक्रयेत आहे त. कामाींच्या प्रगतीनस
ु ार दे यके अदा करण्यात
येत आहे त.

(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

मुांबईतील समुद्र किनाऱ्याांिर जीिरक्षि तैनात िरण्याच्या
िां्ाट ननविदाांमध्ये झालेल्या गैरप्रिाराबाबत

(५४)

*

३५६५६ श्री.विजय ऊफा भाई धगरिर, श्री.रामननिास लसांह, श्री.प्रविण

दरे िर : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मि
ुीं कतील समद्र
ु ककनाऱ्याींवर जीवरक्षक तैनात करण्याचे कींत्रा् एका

ववलशष् कींपनीला दे ण्याच्या उद्देशाने ननववदाींमध्ये जाचक अ्ीींचा समावेश
करण्यात आल्याचे ननदशवनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, मागील तीन वषाांमध्ये रुपये तीन को्ी आचथवक उलाढाल
असलेल्या कींपनीला या ननववदा प्रकक्रयेत सहभागी होता येकल अशी अ्

घातल्यामळ
ींु कतील िहुताींश जीवरक्षक सींस्था िाद झाल्याचे ननदशवनास
ु े मि
आले आहे, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, जीवरक्षक सेवा परु ववणाऱ्या कींपनी अथवा सींस्थेकडे कोणती
उपकरणे असणे आवश्यक आहे याचा उल्लेखही ननववदा प्रकक्रयेत न केल्याचे
ननदशवनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,
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(४) असल्यास, यािाित चौकशी करून केवळ एका ववलशष् कींपनीच्या

फायद्यासाठी ननववदा काढणाऱ्या अचधकाऱ्याींवर शासन कोणती कारवाक
करणार आहे,

(५) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री.दे िेंद्र फिणिीस : (१) जीवरक्षकाींसाठी एका कींपनीवरच जीव अशा
आशयाचे

वत्ृ त

माहे

सप््ें िर,

२०१७

रोजीच्या

वतवमानपत्रात प्रलसध्द झाले होते, ही वस्तजु स्थती आहे .

दै ननक

लोकसत्ता

या

(२) िह
ुीं क महानगरपाललकेमाफवत मि
ुीं कतील सहा समद्र
ु ककनाऱ्याींवर तीन
ृ न्मि
वषाांकररता जीवरक्षकाींच्या सेवा परु ववण्याकररता पररगणन करण्यात आलेल्या

रुपये ११.१७ को्ी इतक्या अींदाजजत रकमेच्या ३०% म्हणजेच रुपये ३.३५
को्ी एवढी आचथवक उलाढाल आवश्यक असण्याची अ् क-ननववदे मध्ये
समाववष् करण्यात आली होती.

(३) व (४) जीवरक्षक सेवा परु ववणाऱ्या कींपनी अथवा सींस्थेमाफवत लाकफ
जॅके्, रे स्क्यु ायि
ु , ररींग िॉकज, रे स्क्यु रोप, ररचाजेिल ्ॉचेस इत्यादी
उपकरणे

समद्र
ु ककनाऱ्याींवर

उपलब्ध

करुन

प्रकक्रयेत समाववष् करण्यात आली होती.
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

दे ण्यािाितची

अ्

क-ननववदा

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

ठाणे-मुलुांि दरम्यानच्या विस्ताररत रे ल्िे स्थानिाच्या िामाबाबत
(५५)

*

३५७३७

श्री.रविांद्र

फाटि,

अॅि.ननरां जन

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

ठाणे-मल
ु ड
ुीं

दरम्यानच्या

ववस्ताररत

रे ल्वे

िािखरे :

सन्माननीय

स्थानकासाठी

ठाणे

मनोरुग्णालयाची १४ एकर जागा ठाणे महानगरपाललका व रे ल्वे प्रशासनास

हस्ताींतरीत करण्यािाितचा प्रस्ताव अनेक वषाांपासन
ू शासनाकडे प्रलींबित आहे,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याप्रकरणी राज्य शासन, ठाणे महानगरपाललका व रे ल्वे
प्रशासनस्तरावर सकारात्मक ननणवय झाल्याचे मा.साववजननक आरोग्य मींत्री

तसेच मा.पालकमींत्री, ठाणे जजल्हा याींनी ददनाींक १० ऑक््ोिर, २०१७ रोजी वा
त्यासम
ु ारास ठाणे येथे पत्रकार पररषद घेऊन जाहीर केले आहे , हे ही खरे
आहे काय,
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(३) असल्यास, त्यानस
ु ार सदर ववस्ताररत रे ल्वे स्थानकाचे काम माहे

जानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान सरु
ु करण्यात येणार असल्याचेही
मा.मींत्री महोदयाींनी सींयजु क्तकररत्या जाहीर केले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, सदर रे ल्वे स्थानकासाठी हस्ताींतररत करावयाच्या ठाणे

मनोरुग्णालयाचे जलमनीिाित कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे,
तसेच रे ल्वे स्थानकाचे काम सरु
ु करण्यािाितची सद्य:जस्थती काय आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री.दे िेंद्र

फिणिीस

स्थानकासाठी

ठाणे

:

(१)

ठाणे-मल
ु ड
ुीं

मनोरुग्णालयाची

दरम्यानच्या

१४.८३

एकर

ववस्ताररत
जागा

रे ल्वे

ठाणे

महानगरपाललका व रे ल्वे प्रशासनास हस्ताींतररत करण्यािाित प्रस्ताव ददनाींक
३० जल
ु ,ै २०१६ रोजी साववजननक आरोग्य ववभागास दे ण्यात आलेला होता.

त्यानींतर पन्
ु हा सध
ु ाररत प्रस्ताव प्रधान सचचव, आरोग्य ववभाग याींना ददनाींक
०९ नोर्व्हें िर २०१७ रोजी दे ण्यात आला आहे .
(२) होय, हे खरे आहे .

(३) सदर ववस्ताररत रे ल्वे स्थानकाच्या कामाचे सववस्तर आराखडे व अींदाज
पत्रक तयार असन
ू रे ल्वे स्थानकाचे काम मनोरुग्णालयाची जागा हस्ताींतरण
करण्यात आल्यावर सरु
ु करणे शक्य होणार आहे .
(४)

ठाणे

महानगरपाललकेने

साववजननक

आरोग्य

ववभागास

ठाणे

पयावयाींिाित साववजननक आरोग्य ववभाग स्तरावर कायववाही सरु
ु

आहे .

मनोरुग्णालयाची जागा हस्ताींतरीत करणेसद
ीं भावत तीन पयावय ददले आहे त. या

याप्रकरणी साववजननक आरोग्य ववभागाकडून जागा हस्ताींतरीत होताच पढ
ु ील
कायववाही करण्यात येणार आहे .
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

-----------------
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मुांबई इमारत ि दरु
ु स्ती मांिळाने ना-हरित परिानगी ददलेल्या
प्रिल्पातील लोिाांचे पुनिासन िरण्याबाबत

(५६)

*

३५१८२ श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.अशोि ऊफा भाई जगताप,

श्री.सांजय दत्त : ददनाांि २ ऑगस्ट, २०१७ रोजी सभागह
ृ ाच्या पटलािर

ठे िण्यात आलेल्या अताराांकित प्रश्नोत्तराांच्या यादी क्रमाांि ५ मधील प्रश्न
क्रमाांि २६६२१ ला ददलेल्या उत्तराच्या सांदभाात: सन्माननीय गह
ृ ननमााण मां्ी
पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मि
ुीं क इमारत दरु
ु स्ती व पन
ु रव चना मींडळामाफवत ददनाींक १ एवप्रल, २०१०
ते ददनाींक ३१ माचव, २०१४ या कालावधीत जुन्या व मोडकळीस आलेल्या

उपकर प्राप्त इमारतीींना पन
ु वववकासासाठी ददलेल्या ना-हरकत परवानगीपैकी

काम सरु
ु न झालेल्या ककीं वा अपण
ु ाववस्थेत असलेल्या ९०८ प्रकल्पातील १६६३
इमारतीमधील ३५८०२ भाडेकरूींसोित ववकासकाींनी सहननिींधक याींच्याकडे
नोंदणीकृत करार केलेले नाहीत, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उपरोक्त भाडेकरुीं ना सींक्रमण घरासाठी द्यावयाचे भाडेही

ववकासकाींनी दे ण्याचे थाींिववले असन
ू या पन
ु वववकासासाठी ना-हरकत परवानगी
ददलेल्या

जन्
ु या

व

मोडकळीस

आलेल्या

इमारती

म्हाडा

प्राचधकरणाने

८८(३)(अ) अन्वये धोकादायक ठरववल्यानींतरही अचधरीबदहत करण्यात आलेल्या
नाहीत, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, ववकासासाठी ना-हरकत परवानगी ददलेल्या आणण पण
ू व कामे

झालेल्या ३५३ प्रकल्पाींमधील म्हाडाला द्यावयाची घरे ३३ ववकासकाींनी ददलेले
नसन
ू त्याींच्यावर फौजदारी कारवाक वा त्याींची मालमत्ता जप्त करण्यासाठी

मि
ुीं क इमारत व दरु
ु स्ती मींडळाने त्याींच्यावर कोणतीही कारवाक केलेली नाही,
हे ही खरे आहे काय,
(४)

असल्यास,

इमारतीींमधील

उपरोक्त प्रकरणी

भाडेकरु/

शासनाने चौकशी

रदहवाश्याींचे

पन
ु ववसन

करुन उपकरप्राप्त

करण्यािाित

व

ज्या

ववकासकाींनी म्हाडास घरे ददलेली नाहीत त्याींच्यावर कारवाक करण्यािाित
कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?
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श्री.प्रिाश महे ता : (१) होय, हे अींशत: खरे आहे .

मि
ुीं क इमारत दरु
ु स्ती व पन
ु रव चना मींडळातफे ददनाींक ०१ एवप्रल,

२०१० ते ददनाींक ३१ माचव, २०१४ या कालावधीत उपकर प्राप्त इमारतीींच्या

पन
ु वववकासासाठी उपलब्ध असलेल्या मादहतीनस
ु ार एकूण ४२७ योजनाींसाठी

ना-हरकत प्रमाणपत्र प्रदान केले आहे त. त्यामध्ये एकूण ६८२ उपकरप्राप्त
इमारतीीं व १५३२८ भाडेकरु/ रदहवाश्याींचा समावेश आहे . त्यापैकी ३३ योजनाींचे
काम पण
ू व झाले असन
ू , अींदाजे ६३१ रदहवाश्याींचे नोंदणीकृत करारनामे करुन,

पन
ु ववसन करण्यात आलेले आहे . तसेच ३८७ योजनाींचे काम प्रगतीपथावर
ककीं वा सरु
ु झालेले नाही. त्यामधील १४२६१ भाडेकरु/रदहवाश्याींचे पन
ु ववसन,
कामे पण
ू व झाल्यानींतर व नोंदणीकृत करारनामे केल्यानींतर करण्यात येकल.
तसेच ०७ योजनाींचे ना-हरकत प्रमाणपत्र मींडळाने रद्द केले आहे त. त्यामध्ये
४३६ भाडेकरु/रदहवाश्याींचा समावेश आहे .
(२)

होय,

हे

अशींत:

खरे

आहे .

मींडळाने

ना-हरकत

प्रमाणपत्र

प्रदान

केल्यानींतर, काही ववकासकाींनी महानगरपाललकेच्या मींजूर नकाशानस
ु ार कामे

सरु
ु केली. पींरतू अधवव् अवस्थेत सोडले आहे त. ववकासकाींनी भाडेकरु/
रदहवाश्याींना पयावयी जागेसाठी भाडे दे णे िींद केले आहेत, अशा िींद पडलेल्या
योजनाींचा जलद पन
ु वववकासािाित धोरणात्मक ननणवय घेण्याची कायववाही सरु
ु
आहे .

(३) व (४) हे अींशत: खरे आहे .

मि
ींु क इमारत दरु
ु स्ती व पन
ु रव चना मींडळातफे सन २०११ मध्ये ज्या

योजनाींमध्ये अनतररक्त िाींधकाम क्षेत्रफळ ववकासकाींकडून दे य होते. अशा

योजनाींची सींिचीं धत क्षेबत्रय अचधकाऱ्याींनी पाहणी केली असता असे आढळून
आले की, एकूण ३३ ववकासकाींनी योजना पण
ू व केल्या परीं तू म्हाडास दे य
असलेले

अनतररक्त

िाींधकाम

क्षेत्रफळ

म्हाडास

सप
ु द
ू व

केले

नाही.

या

कारणास्तव मींडळाने २९ ववकासकाींववरुध्द सींिचीं धत पोलीस ठाण्यात तसेच
आचथवक गन्
ु हे अन्वेषण ववभागात ररतसर गन्
ु हे नोंदववले आहे त. तद्नींतर

मींडळाने पन्
ु हा अचधक ०५ ववकासकाींववरुध्द गन्
ु हे नोंदववले असल्याचे कळववले
आहे .
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तसेच ज्या ववकासकाींनी अनतररक्त िाींधकाम क्षेत्रफळ मींडळाकडे सप
ु द
ू व

केलेले नाही, अशा सवव ववकासकाींची स्थावर अथवा जींगम मालमत्ताींिाितची
मादहती सह उपननिींधक-मि
ुीं क शहर, जजल्हाचधकारी-ठाणे, शहर आणण उपनगरे

व ववकासकाींच्या िँक खात्यािाितची मादहती ररझवव िँक ऑफ इींडडया याींच्या

कायावलयाकडून मागववण्यात येत आहे व सदर मादहती सींकललत झाल्यानींतर,

मा.जजल्हाचधकारी, मि
व ाप्तीसाठी (Revenue
ुीं क शहर याींच्याकडे महसल
ू पन
ु प्र
Recovery Certificate) दे ण्यात येणार आहे .
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

महाराष्ट्र राज्य िक्फ मांिळात गैरप्रिार झाल्याबाबत
(५७)

*

३५४१२ श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ााणी, श्री.धनांजय मि
ुां ,े श्री.सनतश चव्हाण :

सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) महाराषट्र राज्य वक्फ मींडळाचे अध्यक्ष व मख्
ु य कायवकारी अचधकारी व

सींिचीं धताींनी पदाचा व अचधकाराचा दरू
ु पयोग करून केलेल्या गैरप्रकाराची
चौकशी करण्यािाित तसेच त्याींना अ्क करण्यािाितची मागणी परभणी

येथील स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी सहपोलीस आयक्
ु त, पोलीस आयक्
ु तालय,
औरीं गािाद याींच्याकडे माहे ऑगस््, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान लेखी
ननवेदनार्व्दारे केली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सह पोलीस आयक्
ु त, पोलीस आयक्
ु तालय, औरीं गािाद याींनी

सवव परु ार्व्याींची तपासणी करून दोषी अध्यक्ष, मख्
ु य कायवकारी अचधकारी व
सींिचीं धताींववरूध्द गन्
ु हे नोंदवन
ू त्याींना अ्क केली आहे काय,
(३) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री.दे िेंद्र फिणिीस : (१) होय, हे खरे आहे .

पोलीस आयक्
ु त, औरीं गािाद (शहर) याींच्याकडे ननवेदन प्राप्त आहे .

(२) या प्रकरणी अल्पसींख्याक ववकास ववभागाने त्याींच्या ददनाींक ११/८/२०१७
रोजीच्या शासन ननणवयान्वये सदर भाडेकरार रद्द करुन सदरची मालमत्ता

वक्फ मींडळाकडे पव
व त करण्याववषयी कायववाही करण्यािाित तसेच, सदर
ु व
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वक्फ सींस्थेच्या मौल्यवान मालमत्तेचे रक्षण करण्यास असमथव असलेल्या

मत
ु वल्लीला कायदे शीर प्रकक्रया रािवन
ू पदावरुन ह्वन
ू सदर वक्फ मालमत्ता
वक्फ मींडळाच्या ताब्यात घेण्यािाित आवश्यक ती कायववाही करण्याचे ननदे श
दे ण्यात आले आहे त.

तसेच, सदर प्रकरणी ववधानसभेत ददलेल्या आश्वासनाच्या अनष
ीं ाने
ु ग

सदर प्रकरण चौकशीसाठी राज्य गन्
ु हे अन्वेषण ववभागाकडे वगव करण्यात
आले असन
ू राज्य गन्ु हे अन्वेषण ववभागामाफवत चौकशी सरु
ु आहे .
(३) ववलींि झालेला नाही.

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

मौजे विरार (ता.िसई, जज.पालघर) येथील पोललसाांिररता आरक्षक्षत
असलेल्या जागेिर अनधधिृत बाांधिाम िेल्याबाबत
(५८)

*

३६९७९ श्री.आनांद ठािूर : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा

खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मौजे ववरार (ता.वसक, जज.पालघर) येथील सर्व्हे नीं. १६अ/१/१अ/ २/२पै,

१६ इ, ४०६, १६अ/१/१अ/१पै. तसेच मौजे समेळ सर्व्हे नीं. ४९, दहस्सा क्र. ८/४,

या पोललसाींकररता आरक्षक्षत असलेल्या जागेवर जजतें द्र गोववींद पज
ु ारी, सचचन
वझे,

ननलेश

ठाकूर,

ददलीप

आींिावकर

इत्यादी

र्व्यक्तीींनी

िनाव्

कागदपत्राच्या आधारे िोगस सी.सी. ननमावण करुन अनचधकृत िाींधकाम
केल्याचे माहे सप््ें िर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान स्थाननक रदहवाशी
श्री.गोववींद गज
ुीं ाळकर याींनी लेखी पत्रार्व्दारे ननदशवनास आणले आहे , हे खरे
आहे काय.

(२) असल्यास, सींिचीं धत ववकासकाींवर िनाव् कागदपत्राच्या आधारे अनचधकृत

िाींधकाम व एमआर्ीपी ॲक््, १९६६ अन्वये महानगरपाललकेकडून अत्यींत
गींभीर प्रकरणी तात्काळ गन्
ु हा दाखल करणे आवश्यक असताना दे खील
कोणतीही कारवाक करण्यात आलेली नाही, हे ही खरे आहे काय,

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

काय आढळून आले व तद्नस
ु ार दोषी असलेल्या र्व्यक्तीींवर व ववकासकाींवर
कोणती कारवाक केली वा करण्यात येत आहे .

(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?
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श्री.दे िेंद्र फिणिीस : (१) श्री.गोववींद गज
ुीं ाळकर याींचे या सींदभावतील सप््ें िर
मदहन्यातील पत्र आढळून येत नसल्याचे वसक-ववरार शहर महानगरपाललकेने
कळववले आहे .

(२), (३) व (४) सवे क्र. १६अ/१/१अ/ २/२पै चे क्षेत्र २१७८० चौ.फु् इतके आहे

व या क्षेत्रावर तळमजला + ३ माळयाच्या चार इमारती सन १९८७ पासन
ू
अजस्तत्वात आहे त. याप्रकरणी महाराषट्र महानगरपाललका अचधननयम व
महाराषट्र

प्रादे लशक

सींिचीं धताींववरुध्द

नगर

कारवाक

रचना

करण्याच्या

अचधननयमातील

सच
ू ना

महानगरपाललका याींना दे ण्यात आल्या आहे त.

आयक्
ु त,

तरतद
ु ी

वसक-ववरार

अन्वये
शहर

सवे क्र. ४०६ चे क्षेत्र सम
ु ारे १४००० चौ.फु् असन
ू या क्षेत्रावर ववरार

पोलीस ठाण्याची इमारत अजस्तत्वात आहे .

सवे क्र. १६अ/१/१अ/१पै चे क्षेत्र सम
ु ारे १४००० चौ.फु् असन
ु या

क्षेत्रावर पोलीस कमवचाऱ्याींकरीता ननवासस्थाने अजस्तत्वात आहे त. सवे क्र. ४९,

दहस्सा क्र. ८/४, चे क्षेत्र सम
ु ारे ३६०० चौ.फु् असन
ु या क्षेत्रावर तळ मजला

+ ३ ची अनचधकृत इमारत अजस्तत्वात आहे . सदर इमारतीस वसक-ववरार
शहर महानगरपाललकेने िाींधकाम परवानगी ककीं वा भोगव्ा प्रमाणपत्र ददलेले

नाही. परीं तु, ववकासकाने िनाव् कागदपत्रे वापरुन दय्ु यम ननिींधकाकडे दस्त
नोंदणी

कळववले

केल्याचे
आहे .

आढळून

आल्याचे

महानगरपाललकेने

वसक-ववरार
महाराषट्र

शहर

प्रादे लशक

महानगरपाललकेने
नगर

रचना

अचधननयमातील तरतद
ु ी अींतगवत भोगव्दाराववरुध्द ददनाींक २६/०८/२०१५ रोजी
गन्
ु हा दाखल केला आहे .

या प्रकरणी िनाव् कागदपत्रे तयार करुन दस्त नोंदणी केल्याचे

ननदशवनास आल्याने सींिचीं धत ववकासकाववरुध्द भा.दीं .वव. अींतगवत फौजदारी

गन्
ु हा दाखल करण्याच्या सच
ू ना आयक्
ु त, वसक-ववरार शहर महानगरपाललका
याींना दे ण्यात आल्या आहे त.

-----------------
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मुांबई इमारत दरु
ु स्ती ि पुनरा चना मांिळाच्या अधधिाऱ्याांनी
िोटयिधी रुपयाांचा गैरव्यिहार िेल्याबाबत

(५९)

*

धगरिर,

३५८१० श्री.प्रविण दरे िर, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.विजय ऊफा भाई
श्री.नागोराि

गाणार,

अॅि.राहुल

नािेिर,

श्री.आनांद

सन्माननीय गह
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :ृ ननमााण मां्ी पढ

ठािूर :

(१) मि
ुीं क येथे इमारत दरु
ु स्तीच्या नावाखाली मि
ुीं क इमारत दरु
ु स्ती व

पन
ु रव चना मींडळाच्या अचधकाऱ्याींनी तीन मदहन्यात सम
ु ारे ९२६ िनाव् दे यके
तयार करुन को्यवधी रुपयाींच्या ननधीत गैरर्व्यवहार केल्याचे माहे सप््ें िर,

२०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशवनास आले असन
ू यािाित म्हाडाने चौकशी
सलमती स्थापन केली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त चौकशी सलमतीने आपला अहवाल शासनास सादर केला

आहे काय, त्यात काय आढळून आले व तद्नस
ु ार दोषी अचधकाऱ्याींवर कोणती
कारवाक केली वा करण्यात येत आहे,

(३) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री.प्रिाश महे ता : (१) होय.

कायवकारी अलभयींता/क-२ ववभाग, दव
ु पु मींडळ या ववभागातील ववशेष

दरु
ु स्ती व चालु दरु
ु स्तीची माचव, २०१७ ते जून, २०१७ पयांतच्या ९२६

दे यकाींिाित सदर प्रकरण असन
ू या प्रकरणी श्री.भरत गज
ु रव याींनी मींडळाकडे
केलेल्या

तक्रारीच्या

अनष
ीं ाने
ु ग

सदर

९२६

दे यकाींची

सखोल

चौकशी

करण्यासाठी मख्
ु य अचधकारी, पण
ु े मींडळ व श्री.के.एल.का्व्े , कायवकारी

अलभयींता, दक्षता व गण
ु ननयींत्रण कक्ष/प्राचधकरण याींची जर्व्दसदस्यीय सलमती
उपाध्यक्ष तथा मख्
ु य कायवकारी अचधकारी, प्राचधकरण याींचे आदे श क्र.प्राचध/

खाचौ/२०१७/३६९५/प्र-९, ददनाींक ३१/०८/२०१७ अन्वये स्थापन करण्यात आलेली
आहे .

(२) या प्रकरणी जर्व्दसदस्यीय सलमतीमाफवत वरील प्राप्त तक्रारीच्या अनष
ीं ाने
ु ग
सध्या उपलब्ध अलभलेखाची छाननी करण्याचे काम सरु
ु असन
ू , चौकशी
प्रगतीपथावर आहे . अदयाप अहवाल अप्राप्त आहे .
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

-----------------
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औरां गाबाद शहरातील रस्त्याांच्या िामाच्या
ननविदा प्रलांबबत असल्याबाबत
(६०)

*

३५२९३ श्री.सभ
ु ाष झाांबि : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :-

(१) औरीं गािाद शहरातील रस्त्याींसाठी घोवषत केलेल्या रूपये १०० को्ीींच्या

कामाींच्या ननववदा प्रकक्रयेमध्ये प्रलींबित असल्याचे माहे सप््ें िर, २०१७ मध्ये
वा त्यादरम्यान ननदशवनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त कामाींच्या ननववदा अींनतम होऊन वकवऑडवर कधीपयांत
काढण्यात येणार आहे ,

(३) असल्यास, उक्त कामाींसाठी शासन महानगरपाललकेला कधीपयांत ननधी
हस्ताींतर करणार आहे,

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

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

(२) औरीं गािाद महानगरपाललके अींतगवतच्या रुपये ९९.८५ को्ी रकमेच्या

रस्त्याींच्या कामाींस ददनाींक १९/०८/२०१७ रोजी शासन स्तरावरुन प्रशासकीय
मान्यता दे ण्यात आली आहे. त्याअनष
ीं ाने महानगरपाललकेने ननववदा प्रलसध्द
ु ग

केल्या होत्या. दरम्यानच्या कालावधीत ननववदा प्रकरणी मा.न्यायालयात
याचचका

थाींिलेली

क्र.१३०७४/२०१७
नसन
ू

दाखल

मा.न्यायालयाच्या

झाली

होती.

ननदे शानस
ु ार

कायावदेश दे ण्याची िाि अींनतम ्प्प्यात आहे .

तथावप,

ननववदा

ननववदा

अींनतम

प्रकक्रया
करुन

(३) प्रत्यक्ष कायावरींभ झाल्यानींतर कामाींच्या प्रगतीनस
ु ार ्प्प्या-्प्याने ननधी
ववतरीत करण्यात येणार आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

-----------------
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िल्याण-िोंबबिली महापाललिेतील सफाई िामगाराांना
किमान िेतन लमळणेबाबत
(६१)

*

३४७९६ श्री.नरें द्र पाटील, श्री.धनांजय मि
ां
ुां ,े श्री.सनु नल तटिरे , श्री.हे मत

टिले, श्री.किरण पािसिर, श्री.जयिांतराि जाधि, अॅि.ननरां जन िािखरे ,

श्री.अमरलसांह पांडित, श्री.आनांद ठािूर, अॅि.राहुल नािेिर, श्री.अननल भोसले :
सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

कल्याण-डोंबिवली

महापाललकेत

ददनाींक

१

जून,

२०१५

रोजी

वा

त्यासम
ु ारास समाववष् करण्यात आलेल्या २७ रीबामपींचायतीच्या ४९९ सफाक
कमवचाऱ्याींना

महापाललकेच्या

कमवचाऱ्याींप्रमाणे

ककीं वा

ककमान

वेतन

कायदयाप्रमाणे वेतन दे ण्यात येत नसल्याने त्याींनी प्रशासनाच्या ननषेधाथव
कामिींद आींदोलन करण्याचा इशारा माहे सप््ें िर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान
ददला, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, महानगरपाललका कमवचाऱ्याप्रमाणे समान काम समान वेतन
या धोरणाप्रमाणे उक्त कमवचाऱ्याींना समान वेतन दे ण्यािाित शासनाने
कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे ,

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

(२) कल्याण-डोंबिवली महानगरपाललकेमाफवत २७ गावाींतील ४९४ पात्र सफाक
कमवचाऱ्याींना ककमान वेतन कायद्याप्रमाणे वेतन दे ण्यािाित सववसाधारण सभा

ठराव क्र. ५२, ददनाींक ०५/१०/२०१७ अन्वये मान्यता दे ण्यात आली असन
ू ,
सदर

कमवचाऱ्याींना

ककमान

वेतन

महानगरपाललका स्तरावर सरु
ु आहे .
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

लागू

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

करण्यािाितची

कायववाही

77

मुांबई महानगरपाललिेच्या रुग्णालयाांना औषधाांचा पुरिठा िरण्याबाबत
(६२)

*

३५५६८ अॅि.राहुल नािेिर, श्री.आनांद ठािूर, श्री.अशोि ऊफा भाई

जगताप, श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्त, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.आनांदराि

पाटील, श्रीमती हुस्नबानू खललफे, श्री.हररलसांग राठोि, प्रा.जोगेन्द्र ििािे,
श्री.सभ
ु ाष झाांबि, श्री.अमरनाथ राजरू िर, श्री.जनादा न चाांदरू िर : सन्माननीय
मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मि
ुीं क महानगरपाललकेच्या रुग्णालयाींमध्ये करण्यात येणारा औषधाींचा

परु वठा अचधकाऱ्याींच्या ननषकाळजीपणामळ
ु े मागील १० मदहन्याींपासन
ू प्रलींबित

असल्याने औषधाींचा त्
ु वडा ननमावण झाल्याचे माहे सप््ें िर, २०१७ मध्ये वा
त्यादरम्यान ननदशवनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, यामळ
ु े महापाललकेच्या रुग्णालयात उपचारासाठी येणाऱ्या
सववसामान्य रुग्णाींना नाहक आचथवक भद
ु ां ड पडत आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, रुग्णालयातील औषधाींच्या त्
ु वडयािाित चौकशीची मागणी
महापाललकेच्या स्थायी सलमती सदस्याींनी शासनाकडे केली आहे , हे ही खरे
आहे काय,

(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन ददरीं गाक करणाऱ्या

दोषी अचधकाऱ्याींवर कायववाही करून औषधाींचा परु वठा ननयलमत करण्यािाित
कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री.दे िेंद्र फिणिीस : (१) “औषध त्
ु वडा सींपणार” अशा आशयाचे वत्ृ त माहे
सप््ें िर, २०१७ मध्ये प्रलसध्द झाले होते ही वस्तजु स्थती आहे .

(२) िह
ुीं क महानगरपाललकेच्या रुग्णालयाींत औषधाींची ्ीं चाक भासू नये
ृ न्मि
याकररता

औषध

कालावधीनींतरच्या

३

परु वठा

करण्यासाठी

मदहन्याींचा

कींत्रा्ात

औषधसाठा

नेमन
ू

ठे वण्याववषयी

ददलेल्या

सींिचीं धत

अचधषठाता/रुग्णालय याींना पररपत्रकान्वये सच
ू ना दे ण्यात आल्या होत्या.
त्यामळ
ु े रुग्णाींना नाहक भद
ु ांड पडत आहे हे खरे नाही.

(३) िह
ुीं क महानगरपाललकेच्या रुग्णालयाींतील औषध परु वठा अनस
ु च
ू ीच्या
ृ न्मि
ववलींिाववषयी स्थायी सलमतीच्या सदस्याींनी चौकशीची मागणी केली आहे हे
खरे आहे .
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(४)

सदर

मागणीच्या

अनष
ीं ाने
ु ग

िह
ुीं क
ृ न्मि

महानगरपाललकेचे

सींचालक

(वैद्यकीय लशक्षण व प्रमख
रुग्णालय) व उपायक्
ु
ु त (साववजननक आरोग्य)

याींच्यामाफवत चौकशी करण्यात येत आहे . औषध अनस
ु च
ू ीच्या दरपत्रकाींना
स्थायी

सलमतीची

मान्यता

प्राप्त

झाली

असन
ू ,

औषधाींचा परु वठा सरु
ु करण्यात आला आहे .
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

प्रचललत

पध्दतीनस
ु ार

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

हदगाि (जज.नाांदेि) शहरात सािाजननि शौचालयाांच्या
(६३)

*

ननिृष्ट्ट दजााच्या बाांधिामाबाबत

३७२६३ श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.सभ
ु ाष झाांबि, श्री.हररलसांग राठोि,

प्रा.जोगेन्द्र ििािे, श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपसे, श्री.रामहरी रुपनिर,

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

(१) हदगाव (जज.नाींदेड) नगरपाललकेने स्वच्छ भारत अलभयानाींतगवत िाींधलेल्या
साववजननक शौचालयाचे िाींधकाम ननकृष् दजावचे झाल्याचे माहे ऑक््ोिर,
२०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशवनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, हदगाव शहरामध्ये साववजननक स्वच्छतागह
ृ ाींची र्व्यवस्था
नसल्यामळ
ु े नागररकाींची ववशेषत: मदहलाींची गैरसोय होत आहे, हे ही खरे
आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन येथे साववजननक

शौचालयाींची िोगस कामे करणाऱ्या कींत्रा्दाराींवर कोणती कारवाक केली वा
करण्यात येत आहे ,
(४)

असल्यास,

नागररकाींची

गैरसोय

दरू

करण्याकररता

साववजननक

स्वच्छतागह
ृ िाींधण्यािाित कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?

श्री.दे िेंद्र फिणिीस : (१) स्वच्छ भारत अलभयानाींतगवत हदगाव शहर

हागणदारी मक्
ु त करण्यासाठी शहरातील ओ.डी. स्पॉ् वर तात्परु ती र्व्यवस्था
म्हणन
ू एकूण ३० सीास प्रीकास्् शौचालयाींचे िाींधकाम करण्यात आले आहे .

त्यापैकी परू
ु ष व मदहलाींसाठी प्रत्येकी १५ सीास उपलब्ध करून दे ण्यात
आल्या आहे त.
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या प्रीकास्् शौचालयाींपक
ै ी काही शौचालयाींचे दरवाजे व शौचालयाींच्या

भाींड्याचे नक
ु सान करण्यात आल्याचे माहे सप््ें िर, २०१७ मध्ये ननदशवनास

आले होते. त्यानींतर त्याींची दरू
सदर शौचालये सध्या
ु स्ती करून घेवन
ू
वापरात आहे त.

(२) स्वच्छ भारत अलभयान (नागरी) अींतगवत लाभार्थयावस प्रामख्
ु याने वैयजक्तक

घरगत
ु ी शौचालयाची सवु वधा उपलब्ध करून दे ण्यावर भर दे ण्यात आला असन
ू

आता पयांत १७७६ लाभार्थयाांना वैयजक्तक शौचालये मींजरू करण्यात आली
आहे त. त्यापैकी १५८२ वैयजक्तक शौचालयाींचे काम पण
ू व झाले आहे .
हदगाव

शहरात

पव
ू ीची

५

साववजननक

आवश्यक दरू
ु स्ती करून घेवन
ू ती वापरात आहे त.

शौचालये

असन
ू

त्याची

शहर हागणदारी मक्
ु त झाल्यानींतर लमळालेल्या प्रोत्साहन अनद
ु ानातन
ू

शहरामध्ये ३ साववजननक शौचालयाची िाींधकामे प्रस्ताववत आहे . यामध्ये
एकूण १५ सीास असन
ू त्यापैकी ८ सीास मदहलाींसाठी उपलब्ध करून दे ण्यात
येणार आहे त.

(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

(४) हदगाव शहरात पव
ू ीची ५ साववजननक शौचालये असन
ू , १५ सीास
असलेल्या ३ सामद
ु ायीक शौचालयाचे िाींधकाम प्रस्ताववत आहे . सदर १५
सीास पैकी ८ सीास मदहलाींसाठी उपलब्ध करून दे ण्यात येणार आहे त.
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

म्हािाच्या सोितीतील पा् लाभार्थयाांना सदननिाांचा ताबा दे ण्याबाबत
(६४)

*

३४९०५ अॅि.ननरां जन िािखरे , श्री.जनादा न चाांदरू िर, श्री.शरद रणवपसे,

श्री.सांजय

आकिा.अनांत

दत्त,

श्री.अशोि

गािगीळ,

ऊफा

प्रा.जोगेन्द्र

भाई

जगताप,

ििािे,

श्री.रामहरी

श्री.अमरनाथ

रुपनिर,

राजूरिर :

सन्माननीय गह
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :ृ ननमााण मां्ी पढ

(१) महाराषट्र गह
ुीं क क्षेत्रासाठी तर सन
ृ ननमावण मींडळाने सन २०१५ मध्ये मि

२०१६ मध्ये कोकण म्हाडातफे ववरार येथील िोळीींज येथील गह
ृ प्रकल्प
ववक्रीची जादहरात प्रलसध्द करण्यात आली होती, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, त्याकररता काढण्यात आलेल्या सोडतीत (lottery) यशस्वी व
तद्नींतर पात्र ठरलेल्या ववजेत्याींना ३ वषे होऊनही अद्याप सदननकाींचा तािा
दे ण्यात आलेला नसन
ू त्यासाठी महापाललकेकडून ओसी लमळाली नसल्याचे

कारण ददले जात असल्याचे ददनाींक १३ ऑगस््, २०१७ रोजी वा त्यासम
ु ारास
ननदशवनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, मि
ुीं क क्षेत्रातील मालाड येथील योजनेकररता अत्यल्प उत्पन्न

ग्ातील १७० जण पात्र ठरले असन
ू िँकेमाफवत गेल्या ८ मदहन्याींपासन
ू
त्याींच्या गह
ु य
ृ कजावचे हप्ते कापले जात असतानाही तसेच यािाित मख्

कायवकारी अचधकारी, गह
ृ ननमावण मींडळ वाींद्रे, मा.गह
ृ ननमावण मींत्री तसेच प्रधान
सचचव, गह
ू ते आजतागायत
ृ ननमावण ववभाग याींच्याकडे मागील १ वषाांपासन
अनेकदा तक्रारी करुनही त्याींना अद्याप घराींचा तािा दे ण्यात आला नसल्याचे
माहे ऑगस््, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशवनास आले आहे , हे ही खरे
आहे काय,

(४) असल्यास, महापाललकाींकडून म्हाडाच्या सदर गह
ृ प्रकल्पाींना भोगव्ा
प्रमाणपत्र (Occupation Certificate) प्राप्त न होण्याची कारणे काय आहे त
व त्यािाितची सद्यःजस्थती काय आहे,

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

काय आढळून आले व तद्नस
ू ार उक्त क्षेत्रातील पात्र लाभार्थयाांना सदननकाींचा
तािा दे ण्यािाित कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(६) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?

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

(३) मि
ुीं क गह
ुीं क
ृ ननमावण व क्षेत्र ववकास मींडळाच्या मालवणी मालाड, मि
येथील सन २०१५ च्या सोडतीमधील एकूण २३२ सदननकाींची जाहीरात प्रलसध्द

केली होती. सदरहू प्रकरणात भोगव्ा प्रमाणपत्र ताींबत्रक िािीींमळ
ु े उलशरा
प्राप्त झाले आहे . सदरहू योजनेमध्ये अत्यल्प उत्पन्न ग्ा अींतगवत २०४
अजवदार पात्र ठरले. या २०४ अजवदाराींपक
ै ी १६० अजवदाराींनी पण
ू व ववक्री ककीं मत
भरलेली आहे . सद्य:जस्थतीत अद्यापपयांत ११२ अजवदाराींना सदननकाींच्या तािा
पत्राचे ववतरण करण्यात आले असन
ू १०५ अजवदाराींना प्रत्यक्ष तािा दे ण्यात
आला आहे . उववररत सदननकाींचे ववतरण प्रगतीपथावर आहे .
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(४) मि
ुीं क गह
ुीं क
ृ ननमावण व क्षेत्र ववकास मींडळाच्या मालवणी मालाड, मि
येथील

इमारतीचे

िाींधकाम

पण
ू व

केल्यानींतर

भोगव्ा

प्रमाणपत्र

लमळववण्याकरीता ददनाींक ०५/०६/२०१५ रोजी िन्ृ हमि
ुीं क महानगरपाललकेकडे
अजव केला. सदरहू भोगव्ा प्रमाणपत्राकरीता महानगरपाललकेच्या ववववध
ववभागाींकडून ना-हरकत प्रमाणपत्र लमळाल्यानींतर ददनाींक ०१/०९/२०१७ रोजी व
ददनाींक १२/१०/२०१७ रोजी महानगरपाललकेने भोगव्ा प्रमाणपत्र ववतरीत केले
आहे .
७०

तर ववरार, िोळीींज या वसाहतीत पररपण
ू व असलेले अजग्नशमन केंद्र व

मी.

उीं चीची

Turn

Table

Ladder

म्हाडामाफवत

उपलब्ध

करुन

दे ण्यािाित महानगरपाललकेने अ् घातली आहे . म्हाडामाफवत अजग्नशमन केंद्र

िाींधण्यात येत असन
ू TTL साठी महानगरपाललकेकडे रुपये २०.४४ को्ी
इतक्या रकमेचा भरणा ददनाींक ०२/११/२०१७ रोजी केला आहे . भोगव्ा
प्रमाणपत्राकरीता पाठपरु ावा सरु
ु आहे .

(५) व (६) मि
ुीं क गह
ृ ननमावण व क्षेत्र ववकास मींडळाच्या प्रकरणामध्ये

सद्य:जस्थतीत ११२ लोकाींना सदननकेचा तािा पत्राचे ववतरण करण्यात आले.
त्यापैकी १०५ लाभार्थयाांनी सदननकेचा प्रत्यक्ष तािा घेतला आहे . उववररत

सदननकेचा तािा ववतरण प्रकक्रया प्रगती पथावर आहे . तर कोकण गह
ृ ननमावण
व क्षेत्र ववकास मींडळाच्या ववरार, िोळीींज प्रकरणाींमध्ये भोगव्ा प्रमाणपत्र

प्राप्त झाल्यावर पात्र लाभार्थयाांना सदननकाींचा तािा दे ण्याची कायववाही

करण्यात येकल, असे उपाध्यक्ष तथा मख्
ु य कायवकारी अचधकारी, महाराषट्र
गह
ृ ननमावण व क्षेत्र ववकास प्राचधकरण याींनी कळववले आहे .
-----------------

अिोला येथील लशिनी विमानतळाच्या धािपट्टीचे
विस्तारीिरण िरण्याबाबत
(६५)

*

३६४५४ श्री.गोवपकिशन बाजोरीया : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) अकोला येथील लशवनी ववमानतळाच्या धावपट्टीच्या ववस्तारीकरणाकररता

भस
ीं ादन व इतर खचावकररता लागणारा १०९ को्ी रुपयाींचा ननधी शासनाने
ू प
मींजूर केला आहे, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, यासींदभावत अनेकदा िैठका होऊन तसेच ननधीची तरतद
ू
होऊनही खाजगी भस
ीं ादनाच्या कारवाकला सरु
ू प
ु वात झालेली नाही, हे ही खरे
आहे काय,
(३)

असल्यास,

उपरोक्त

ववमानतळावर

उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे,

रात्रीच्या

लँ डीगकररता

कोणती

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

फिणिीस

:

(१)

अकोला

येथील

लशवणी

ववमानतळाच्या

ववस्तारीकरणािाित जागेची मोजणी करण्यासाठी शासनामाफवत रुपये २५ लक्ष
ननधी जजल्हाचधकारी, अकोला याींना उपलब्ध करुन दे ण्यात आला आहे .

(२) व (३) अकोला येथील लशवणी ववमानतळाच्या ववस्तारीकरणासाठी

भस
ीं ादन प्रस्ताव सादर करण्यािाित भारतीय ववमानपत्तन प्राचधकरणाला
ू प
कळववण्यात आले आहे . सदर प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानींतर प्रत्यक्षात भस
ीं ादन
ू प
होऊ

शकेल.

तसेच,

भस
ीं ादन
ू प

झाल्यानींतर

भारतीय

ववमानपत्तन

प्राचधकरणामाफवत ववमानतळावर नाक् लँ डीग सवु वधा उपलब्ध करण्यािाित
ननयोजजत आहे .

(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

उल्हासनगर (जज.ठाणे) येथील अनधधिृत बाांधिामे
ननयलमत िरण्याबाबत

(६६)

*

३७१९९ श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि ऊफा भाई

जगताप, श्री.शरद रणवपसे, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.अमरनाथ राजूरिर,

श्री.सभ
ु ाष झाांबि : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील
काय :-

(१) उल्हासनगर (जज.ठाणे) येथील अनचधकृत िाींधकामे ननयलमत करण्यासाठी
मा.उच्च

न्यायालयाने

ददलेल्या

ननदे शानस
ु ार

राज्य

शासनाने

ददनाींक

१४ सप््ें िर, २००६ रोजी वा त्यासम
ु ारास आदे श दे ऊन १० वषावहून अचधक
कालावधी होऊनही सदरहू िाींधकामे ननयलमत करण्यािाित कोणतीच कायववाही
करण्यात आली नसल्याचे माहे ऑक््ोिर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान
ननदशवनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, उल्हासनगर येथील अनचधकृत िाींधकामे शासनाने ददलेल्या
आदे शानस
ु ार ननयलमत करण्यािाित कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत
आहे,

(३) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री.दे िेंद्र फिणिीस : (१), (२) व (३) उल्हासनगर शहरातील ददनाींक

१/१/२००५ पव
ु ीची अनचधकृत िाींधकामे ननयमानक
ु ू ल करण्यासींदभावत शासनाने
उल्हासनगर शहरातील अनचधकृत ववकासकामे ननयमाचधन करणे अचधननयम,

२००६ पारीत केला आहे . सदर अनचधकृत िाींधकामे ननयमाचधन करण्यासाठी

जजल्हाचधकारी, ठाणे याींची पदननदे लशत प्राचधकारी म्हणून ननयक्
ु ती करण्यात
आली असन
ू , त्याींच्या अचधपत्याखाली तज्ञ सलमती गठीत करण्यात आली

आहे . सदर अचधननयमाींतगवत, ज्या लमळकत धारकाींनी पररपण
ु व प्रस्ताव सादर

केले, त्या प्रस्ताींवाची तज्ञ सलमतीकडून छाननी झाल्यानींतर पदननदे लशत

प्राचधकारी तथा जजल्हाचधकारी, ठाणे याींचे मान्यतेने प्रस्तावधारकाींना प्रशमन

फी व ववकास आकार तसेच शासकीय जलमनीचे शल्
ीं ी नो्ीस
ु क भरण्यासींिध
पाठववण्यात आल्यानींतर २००१ प्रस्तावाधारकाींपक
ै ी १७५ प्रस्तावात पण
ु व रक्कम
म्हणजे प्रशमन फी व ववकास आकार भरणा करण्यात आली असन
ू त्यापैकी

९७ प्रकरणात प्रस्तावधारकाींना डी फॉमव (अींनतम प्रमाणपत्र) ननगवलमत करण्यात
आले आहे .

उक्त अचधननयमामध्ये िाींधकामाच्या भक्कमतेिाितचे व अजग्नशमन

सरु क्षा उपाय योजनािाित प्रमाणपत्र प्रस्तावधारकाींना सादर करणे आवश्यक
आहे . मात्र सदरच्या इमारती या ३० ते ४० वषावपव
सदरचे
ु ीच्या असन
ू
प्रमाणपत्र सादर करण्यास प्रस्तावधारकाींना अडचणीचे होत आहे . तसेच
सदरची िाींधकामे ही दा्ीवा्ीने सामालसक अींतरे न सोडता िाींधलेली आहे त.
तसेच

अजस्तत्वातील

त्याचप्रमाणे

इमारतीमध्ये

अजग्नशमन

सवु वधा

अजग्नशमन

ननमावण

सवु वधा

करण्याचा

उपलब्ध

प्रयत्न

नाही,

केल्यास

त्यादठकाणी जागा उपलब्ध नाही, त्यामळ
व ा न
ु े या दोन िािीींची पत
ु त
झाल्यामळ
ु े ननयमाधीन प्रकरणे प्रलींबित आहे त.
-----------------
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िल्याण-िोंबबिली महानगरपाललिा हद्दीत स्िच्छतागह
ृ े बाांधण्याबाबत
(६७)

*

३७२५९ अॅि.अननल परब : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :-

(१) कल्याण-डोंबिवली महानगरपाललकेच्या अखत्याररतील भागात उघड्यावर

प्रातववधी करणाऱ्या कु्ुींिाींसाठी स्वच्छतागह
ू ना सदरहू
ृ े िाींधण्याच्या सच
महापाललकेला शासनाच्या नगरववकास ववभागाने ददल्या आहे त, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, महानगरपाललका हद्दीतील उघड्यावर प्रातववधी करणाऱ्या
४,६८० कु्ुींिाींसाठी स्वच्छतागह
ृ े िाींधण्यासाठी शासनाने १ को्ी ४८ लाख
रुपयाींचा ननधी महापाललकेला ददला आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, हे काम ददनाींक ३१ मे, २०१६ पयांत पण
ू व होणे अपेक्षक्षत
असतानाही फक्त २२ ्क्के काम झाले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून ववदहत कालावधीत

काम पण
ू व न करणाऱ्या अचधकाऱ्याींवर कोणती कारवाक केली वा करण्यात येत
आहे, तसेच या कामाची सद्यःजस्थती काय आहे,
(५) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री.दे िेंद्र फिणिीस : (१) होय, हे खरे आहे .

स्वच्छ भारत अलभयान (नागरी) च्या धतीवर ददनाींक १५ मे, २०१५

पासन
राज्यात रािववण्यात येणाऱ्या स्वच्छ महाराषट्र अलभयान (नागरी)
ू

अींतगवत उघड्यावर शौचास जाणाऱ्या कु्ुींिाींना शौचालयाची सवु वधा उपलब्ध
करून दे ण्याच्या सच
ू ना दे ण्यात आल्या आहे त.
(२)

स्वच्छ

महाराषट्र

अलभयान

(नागरी)

अींतगवत

कल्याण-डोंबिवली

महानगरपाललका क्षेत्रातील, सन २०११ च्या जनगणनेनस
ु ार उघड्यावर शौचास

जाणाऱ्या ४,६८० कु्ुींिाींना शौचालयाची सवु वधा उपलब्ध करून दे ण्यासाठी केंद्र

व राज्य शासनाचा लमळून एकूण रुपये ४.६५५८ को्ी एवढा ननधी ववतरीत
करण्यात आला आहे .
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(३) हे खरे नाही.
स्वच्छ

महाराषट्र

अलभयान

(नागरी)

अींतगवत

कल्याण-डोंबिवली

महानगरपाललकेने आतापयांत १२३८ वैयजक्तक घरगत
ु ी शौचालयाींची कामे पण
ू व
केली आहे त. तर, ज्या कु्ुींिाींना वैयजक्तक शौचालयाची सवु वधा उपलब्ध

करून दे ण्यासाठी जागा उपलब्ध नाही अशा कु्ुींिाींसाठी ६ दठकाणी एकूण २८
सी्स ् ची साववजननक शौचालये िाींधण्यात आली असन
ू २ दठकाणी प्रत्येकी
२५ सी्स ् च्या साववजननक शौचालयाींचे िाधकाम सरू
ु आहे .
(४) व (५) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

िळां बोली (जज.रायगि) येथील शासिीय गोदामात
धान्याचा गैरव्यिहार झाल्याबाबत
(६८)

*

३५६३३ श्री.जगन्नाथ लशांदे : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :-

(१) कल्याण मधील ५ रे शननींग दक
ु ानात ववतरीत करण्यासाठी कळीं िोली

(जज.रायगड) येथील शासकीय गोदामातन
ू ददनाींक १२ ऑक््ोिर, २०१७ रोजी
वा त्यासम
ु ारास गर्व्हाच्या २०० गोणी घेऊन एक ट्रक कल्याणकडे जात
असताना तो दक
ु ानात न नेता गैरर्व्यवहार करणाऱ्याींनी इतर दठकाणी नेण्याचा
प्रयत्न केल्याचे ननदशवनास आले असन
ू सदरहू ट्रक खडकपाडा पोललसाींनी
ताब्यात घेऊन ट्रक चालक चींद्रकाींत लशींदे याला अ्क केली आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, शासनाकडून गररिाींसाठी येणाऱ्या धान्याचा गैरर्व्यवहार होत
असन
ू अनेकदा कारवाक होऊनही अशा प्रकारचा गैरर्व्यवहार सरु
ु असल्याने
यामध्ये शासकीय यींत्रणेचा सहभाग असल्याचा सींशय र्व्यक्त करण्यात येत
आहे, हे ही खरे आहे काय,

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

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

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

(३) सदरचा ट्रक हा मद्द
ु ेमालासह पोललसाींनी पकडल्यानींतर खडकपाडा पोलीस
स््े शन येथे ग.ु र.क्र. II २९/२०१७ कलम ३, ७ जजवनावश्यक वस्तु अचधननयम,

१९५५ अन्वये ददनाींक १२/१०/२०१७ रोजी गन्
ु हा दाखल करण्यात आला आहे व
आरोपीस अ्क करण्यात आली आहे . सदर प्रकरणाचा तपास सरु
ु आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

महाराष्ट्र सरु क्षा बल महामांिळातील सरु क्षा रक्षिाांच्या
विविध मागण्याांबाबत

(६९)

*

विद्या

३५७९५ श्री.किरण पािसिर, श्री.हे मत
ां टिले, श्री.नरें द्र पाटील, श्रीमती
चव्हाण,

श्री.धनांजय
िािखरे ,

मि
ुां ,े

श्री.ख्िाजा

श्री.सनु नल

श्री.अमरलसांह

बेग,

श्री.आनांद

तटिरे ,

पांडित,

ठािूर,

श्री.जयिांतराि

श्री.अननल

भोसले,

अॅि.राहुल

नािेिर,

श्री.प्रविण

दरे िर,

जाधि,

अॅि.ननरां जन

श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.विजय ऊफा भाई धगरिर, श्री.नागोराि गाणार,
िॉ.सध
ु ीर ताांबे, श्री.विक्रम िाळे , श्री.सनतश चव्हाण, श्री.दत्ता्य सािांत,

श्री.श्रीिाांत दे शपाांि,े श्री.बाळाराम पाटील, श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्त,
श्री.अशोि

ऊफा

भाई

जगताप,

श्री.रामननिास

लसांह,

प्रा.अननल

सोले,

श्री.पररणय फुिे, श्री.प्रिाश गजलभये : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा
खुलासा करतील काय :-

(१) महाराषट्र राज्य सरु क्षा महामींडळाच्या सरु क्षा रक्षकाींनी वेतनवाढीसह

कायमस्वरुपी नोकरीची हमी या मागण्याींसाठी ददनाींक १९ सप््ें िर, २०१७
रोजी वा त्यासम
ु ारास सींप केला, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, ववववध मागण्याींसाठी सींपावर गेलल्
े या ४५० सरु क्षा रक्षकाींना

महाराषट्र राज्य सरु क्षा महामींडळाने माहे सप््ें िर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान
सेवेतन
ू िडतफव केले, हे ही खरे आहे काय,

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

काय आढळून आले, तद्नस
ु ार सरु क्षा रक्षकाींच्या मागण्या मान्य करण्याच्या
अनष
ीं ाने कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे ,
ु ग
(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?
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श्री.दे िेंद्र फिणिीस : (१) हे खरे आहे .

(२) सींपात प्रत्यक्ष सहभाग आढळून आलेल्या एकूण १९०४ सरु क्षारक्षकाींचे
कींत्रा् रद्द करण्यात आले आहे .

(३) सरु क्षारक्षकाींना मालसक मोिदल्या र्व्यनतररक्त भववषय ननधी, राज्य
कामगार ववमा योजना, अजजवत रजा, उत्सवाननलमत्त सानरीब
ु ह अनद
ु ान,

रुपये ३ लाखाचा मेडीक्लेम, सरु क्षारक्षकाींचे आकजस्मत ननधन झाल्यास
त्याींच्या कु्ुींबियाींना रुपये १५ लाख एवढया रक्कमेचा ववम्याचा लाभ ददला
जातो.

महाराषट्र सरु क्षा महामींडळातील सरु क्षारक्षकाींची मख्
ु य मागणी त्याींना

पोलीस दलातील कमवचाऱ्याप्रमाणेच वेतन व सोयी सवु वधा उपलब्ध र्व्हार्व्यात

अशी आहे . तथावप, महाराषट्र राज्य सरु क्षा महामींडळातील सरु क्षारक्षक याींना
कींत्रा्ी पध्दतीने नेमले असल्याने त्याींना पोलीस दलातील कमवचाऱ्यानस
ु ार
वेतन व सोयी सवु वधा उपलब्ध नाहीत.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

पुणे येथील मुळा-मुठा नदी सांिधानासाठी जायिा प्रिल्पाांतगात
साांिपाणी शुध्दीिरण प्रिल्प उभारण्याबाबत

(७०)

*

३५२५० श्री.अननल भोसले, श्री.नरें द्र पाटील, अॅि.ननरां जन िािखरे :

सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पण
ु े येथील मळ
ु ा-मठ
ु ा नदी सींवधवनासाठी जायका प्रकल्पाींतगवत साींडपाणी
शध्
ीं ादनाचे काम सींथगतीने
ु दीकरण प्रकल्प उभारण्यासाठीच्या भस
ू प

सरु
ु

असल्याचे माहे सप््ें िर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशवनास आले आहे ,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय
आढळून आले व तद्नस
ीं ादन करण्यासाठी
ु ार या प्रकल्पासाठी आवश्यक भस
ू प
कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?
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श्री.दे िेंद्र फिणिीस : (१), (२) व (३) मा.मींत्री (पयाववरण, वन तथा जलवायू
पररवतवन,

केंद्र

शासन)

याींनी

जायका

प्रकल्पासाठी

सरू
ु

असलेल्या

भस
ीं ादनाच्या सींथ कायववाहीिाित स्थाननक लोकसभा सदस्याींना ददनाींक
ू प
२८/७/२०१७ रोजी पत्रर्व्यवहार केलेला आहे हे खरे आहे .

भस
ीं ादनासाठी आवश्यक रक्कम उपलब्ध नसणे व अन्य ताींबत्रक,
ू प

प्रशासकीय अडचणीींमळ
ीं ादनाच्या कायववाहीस ववलींि झाला आहे , ही
ु े भस
ू प
वस्तजु स्थती आहे .

वारजे व वडगाींव िद्र
ु क
ु या प्रकल्पासाठीची रक्कम जजल्हाचधकारी, पण
ु े

याींचेकडे भरणा केलेली असन
मढ
ू
ुीं वा प्रकल्पासाठीची रक्कम भरण्याची
कायववाही सरू
ु आहे .

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

नागपूर येथील लमहान प्रिल्पामधील रामदे ि बाबा याांना
ददलेली जमीन ताब्यात घेण्याबाबत

(७१)

*

३६०४५ श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊफा भाई

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

(१) नागपरू येथील लमहान प्रकल्पामधील रामदे व िािा याींच्या फूड पाकवसाठी

६०० को्ी रुपयाींची जमीन अल्पदरात ददली असन
येथील एक एकर
ू

जलमनीचे दर १०० को्ी असताना रामदे व िािा याींना २५ लाख रुपये प्रनत
एकर या दराने जमीन ददली ही मादहती अचधकारावरील सन
ु ावणी दरम्यान

मादहती दे णाऱ्या व कागदपत्रे उपलब्ध करणाऱ्या श्री.समीर गोखले व श्री.अतल
ु
ठाकरे या दोन अचधकाऱ्याींची िदली केल्याचे माहे ऑक््ोिर, २०१७ मध्ये वा
त्यादरम्यान ननदशवनास आले आहे, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

मादहती

अचधकार

कायद्याचे

पालन

करत

असलेल्या

अचधकाऱ्याींना अशाप्रकारे दीं डीत केल्याप्रकरणी मादहती अचधकार कायवकत्याांनी
ववरोध दशवववला आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, रामदे व िािा याींच्या फुड पाकवसाठी अल्प दरात ददलेल्या
जलमनीवर सदरील प्रकल्प अजूनही उभारण्यात आलेला नाही, हे ही खरे आहे
काय,
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(४) असल्यास, उक्त प्रकल्पार्व्दारे ववदभावत रोजगार उपलब्ध होत नसल्यामळ
ु े
रामदे व िािा याींना ददलेली जमीन ताब्यात घेण्यािाित कोणती कायववाही
केली वा करण्यात येत आहे,

(५) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री.दे िेंद्र फिणिीस : (१) व (२) पतींजली फूड पाकवसाठी ननववदा प्रकक्रया
रािवन
ू

ववतरीत

करण्यात

आलेल्या

जागेसि
ीं ध
ीं ी

मादहती

अचधकार

अचधननयमाींतगवत प्राप्त झालेल्या अजावची हाताळणी जनमादहती अचधकारी/

अवपलीय अचधकारी या नात्याने श्री.समीर गोखले व श्री.अतल
ु ठाकरे याींनी
केलेली नाही. त्यामळ
ु े , त्याींनी मादहती उपलब्ध करुन ददलेली नाही.

तसेच, श्री.समीर गोखले व श्री.अतल
ठाकरे याींच्या िदल्या या
ु

प्रशासकीय

कारणास्तव

करण्यात

आलेल्या

आहेत.

त्यामळ
ु े

मादहती

अचधकाराखालील सन
ीं
ु ावणी व सदर अचधकाऱ्याींची िदली याींचा अन्योन्य सींिध
नाही.

(३) व (४) लमहानमध्ये पतींजली फूड पाकवचे काम प्रगतीपथावर असन
ू

ददलेल्या वेळेत िाींधकाम व उत्पादन सरु
ु केल्यास या प्रकल्पार्व्दारे येत्या दोन
वषाांत ववदभावत रोजगार उपलब्ध होऊ शकेल.
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

साांजा (ता.जज.उस्मानाबाद) येथील सोयाबीन वपिाची चोरी झाल्याबाबत
(७२)

*

३६०३८ श्री.धनांजय मि
ुां े : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :-

(१) साींजा (ता.जज.उस्मानािाद) येथील शेतकऱ्याींच्या शेतातील सोयािीनचे
पीक गावातील काही अज्ञात र्व्यक्ती चोरुन नेत असल्याची तक्रार आनींदनगर

पोलीस स््े शन, उस्मानािाद येथे करण्यास श्री.ववक्रम सय
व श
ीं ी व इतर
ु व
शेतकरी गेले असता पोलीस ननरीक्षक याींनी तक्रार दाखल करुन घेतली

नसल्याचे ददनाींक ५ ऑक््ोिर, २०१७ रोजी वा त्यासम
ु ारास ननदशवनास आले,
हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, सदर प्रकरणािाित जजल्हा पोलीस अचधक्षक, उस्मानािाद
याींच्याकडे तक्रार केली असता पोलीस अचधक्षकाींनी तक्रार नोंदववण्याचे स्पष्

आदे श दे ऊनही पोलीस ननरीक्षकाींनी कफयावद नोंदवन
ू घेतली नाही परीं तु पोलीस
महाननरीक्षक, औरीं गािाद याींच्याकडे ररतसर तक्रार केल्यानींतर आनींद नगर
पोलीस स््े शनमध्ये कफयावद नोंदववण्यात आली, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदरची कफयावद नोंदववताना पोलीस ननरीक्षक याींनी कतवर्व्यात

कसरू करुन जाणीवपव
व
त्र्
ू क
ु ी ठे वन
ू आरोपीींच्या दहताखातर कलम दाखल
करताना अक्षम्य दल
व केले, हे ही खरे आहे काय,
ु क्ष

(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात
काय आढळून आले व तद्नस
ु ार सींिचीं धत दोषीींवर व त्याींना पाठीशी

घालणाऱ्या पोलीस अचधकाऱ्याींवर कोणती कारवाक केली वा करण्यात येत
आहे,

(५) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री.दे िेंद्र फिणिीस : (१) ददनाींक ०५/१०/२०१७ रोजी श्री.ववक्रम सय
व श
ीं ी याींनी
ु व
शेतातील पीक चोरीला गेले असल्याचा तक्रारी अजव ददलेला होता.

सदर िाि तीं्ामक्
ु त सलमती माफवत सोडववण्याचा प्रयत्न केला गेला,

मात्र वाद लम्ून तक्रारदार याींना त्याींचे पीक परत लमळाले नाही, म्हणून
ददनाींक २४/१०/२०१७ रोजी पोलीस स््े शन आनींदनगर, उस्मानािाद येथे

ग.ु र.नीं. २४४/२०१७ भा.दीं .वव.क. ३७९, ४४७, ३२३, ५०४, ३४ प्रमाणे गन्ु हा
दाखल करण्यात आला आहे.

(२) सदर तक्रार प्राप्त झाल्यानींतर त्याची प्राथलमक तपासणी करता, साींजा
गावातील

सम
ु ारे

१८००

एकर

जमीन

ही

श्रीराम

ट्रस््

तडवळे

ता.जज.उस्मानािाद याींचे मालकीची असन
ु , त्यातील काही क्षेत्राचे जमीनिाित

साींजा येथील शेतकऱ्याींमध्ये आपसात वाद असल्याने, सन २०१२ मध्ये
तत्काललन जजल्हाचधकारी याींनी सात िारा उताऱ्यावरील वहीवा् करणाऱ्या

शेतकऱ्याींची नावे कमी करुन, सातिारे कोरे केले होते. शेतीच्या वादािाित
मा.जजल्हा न्यायालय, उस्मानािाद येथे ददवाणी दावा दाखल आहे .
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उक्त प्रकरणातील तक्रारदार व आरोपी हे

सख्ये चुलत भाऊ

असल्याने, सदरिाि तीं्ामक्
ु त सलमती माफवत सोडववण्याचा प्रयत्न करण्यात
आला. मात्र तरीही वाद न लम्ल्याने सदर प्रकरणी गन्
ु हा दाखल करण्यात
आला.

(३) व (४) तक्रारदार याींचा वाद आपापसात न लम्ल्याने पोलीस स््े शनला
गन्
ु हा दाखल करण्यात आला आहे . गन्
ु हाचा तपास चालु असन
ु , पोलीस
अचधकारी याींनी कोणालाही पाठीशी घातल्याचे ददसन
ु येत नाही.
(५) ववलींि झाला नाही.

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

मुांबईतील सािीनािा पररसरातील रदहिाशाांची
वििासिाने फसिणूि िेल्याबाबत

(७३)

*

३५९६१ श्रीमती हुस्नबानू खललफे, श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्त,

श्री.अशोि ऊफा भाई जगताप, श्री.आनांदराि पाटील : सन्माननीय गह
ृ ननमााण
मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मि
ुीं कतील साकीनाका पररसरातील चाींदीवली फमव येथील लशवभक्ती
इमारती

जवळील

भारतनगर

कींपाऊींड

मधील

झोपडयाींचा

पन
ु वववकास

करण्याच्या नावाखाली ववकासकाने रदहवाशाींची फसवणक
ू केली असल्याचे माहे

ऑगस््, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशवनास आले आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, ववकासकाने रदहवाशाींची फसवणूक केल्याने येथील रदहवाशी
मि
ींु क आणण ठाणे येथील पल
ु ाखाली वास्तर्व्य करुन राहत आहे त, हे ही खरे
आहे काय,
(३)

असल्यास,

ववकासकाने

फसवणूक

केल्याने

सींतप्त

झालेल्या

या

रदहवाशाींनी मींत्रालयासमोर झोपडया उभारण्याचा इशारा ददला आहे , हे ही खरे
आहे काय,

(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सदर दोषी
ववकासकावर कारवाक करुन उक्त पररसरातील रदहवाशाींना हक्काचे घर
लमळवन
ू दे ण्यािाित कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे,
(५) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?
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श्री.प्रिाश महे ता : (१), (२), (३), (४) व (५) हे खरे नाही, तथावप श्री.रवव
रामधनी यादव यानी चाींदीवली फमव लशवभक्ती इमारत जवळ भारतनगर

कींपाऊींड या पररसरात पजश्मना डेर्व्हलपसव याींनी मि
ुीं क महानगरपाललका याींचे
मदतीने केलेल्या झोपडयाच्या ननषकासनािाित मींत्रालय लोकशाही ददनात
अजव

सादर

केला

आहे .

सदर

तक्रार

अजावच्या

अनष
ीं ाने
ु ग

झालेल्या

सन
ु ावणीनस
ु ार अपर जजल्हाचधकारी (अनत./ननषका.), पव
ु व उपनगरे याींच्या
अध्यक्षतेखाली

सलमती

गठीत

करण्यात

आली

होती.

सदर

सलमतीने

तक्रारदाराच्या तक्रारीच्या अनष
ीं ाने तक्रारदारास परु े शी सींधी दे ऊन सन
ु ग
ु ावणीची

कायववाही केली व तपलशलवार अहवाल गह
ृ ननमावण ववभागास सादर केला आहे .
सदर सलमतीचा प्राप्त अहवाल गह
ृ ननमावण ववभागार्व्दारे शासनाच्या ननदशवनास
आणून दे ण्यात आला आहे .

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

शासिीय सेिाांमधील पदोन्नतीतील आरक्षण रद्द िरण्याच्या
मा.उच्च न्यायालयाने ददलेल्या ननणायाबाबत
*

(७४)

३४९१७ श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि ऊफा भाई

जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.आनांदराि पाटील, श्रीमती हुस्नबानू खललफे,
श्री.हररलसांग राठोि, श्री.सभ
ु ाष झाांबि, श्री.अमरनाथ राजूरिर, प्रा.जोगेन्द्र
ििािे : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

अनस
ु चू चत

जाती-जमातीना
करण्यासाठी

जाती-जमाती,

राज्य

शासनाने

शासकीय
सन

ववशेष

मागास

सेवाींमधील

२००१

मध्ये

वगव,

भ्क्या

पदोन्नतीत

केलेला

ववमक्
ु त

आरक्षण

कायदा

लागू

व

त्याच्या

न्यायालयाने

ददनाींक

अींमलिजावणीसाठी ददनाींक २५ मे, २००४ रोजी ननगवलमत केलेला शासन
ननणवय

घ्नािाहय

असल्याचा

ननणवय

मा.उच्च

४ ऑगस््, २०१७ रोजी वा त्यासम
ु ारास ददलेला असन
ू या ननणवयाच्या आधारे

गेल्या १३ वषावपासन
ू ददलेल्या पदोन्नत्या रद्द ठरववलेल्या आहे त, हे खरे आहे
काय,
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(२) असल्यास, मा.उच्च न्यायालयाच्या उक्त ननणवयामळ
ु े मागासवगीयाींवर
अन्याय होणार असन
ू गेल्या १३ वषाांपासन
ू च्या पदोन्नत्या रद्द ठरववल्या

असल्यामळ
ु े मोठया प्रमाणात प्रशासकीय अडचणी ननमावण होणार असल्याने
यानष
ीं ाने मा.उच्च न्यायालयाच्या ननणवयाववरुध्द मा.सवोच्च न्यायालयात
ु ग

आर्व्हान दे ण्यासींदभावत व ननणवयास स्थचगती लमळववण्यासाठी कोणता ननणवय
घेण्यात आला व तद्नस
ु ार कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री.दे िेंद्र फिणिीस : (१) होय.

(२) पदोन्नतीचे आरक्षण रद्द करण्यािाित मा.उच्च न्यायालयाने याचचका
क्र.२७९७/२०१५ मध्ये ददनाींक ४/८/२०१७ रोजी ददलेल्या ननणवयाच्या ववरोधात

सवोच्च न्यायालयात ववशेष अनम
ु ती याचचका क्र. २८३०६/२०१७ दाखल केली
असन
ू ,

मा.सवोच्च

न्यायालयात

राज्य

शासनाच्यावतीने

प्रभावी

िाजू

माींडण्यासाठी जेषठ ववधीज्ञ श्री.हररश साळवे, श्री.फली नररमन, श्री.के.के.
वेणग
ू ोपाल, ॲ्नी जनरल ऑफ इींडडया व श्रीराम वपींगळे ॲडर्व्होके् ऑन

रे कॉडव, सवोच्च न्यायालय याींची ननयक्
ु ती करण्यात आली आहे . मा.सवोच्च

न्यायालयात दाखल केलेल्या ववशेष अनज्ञ
ु ा याचचका क्रमाींक २८३०६/२०१७
सींदभावत ददनाींक ३०/१०/२०१७, ददनाींक १३/११/२०१७ व ददनाींक १५/११/२०१७
रोजी

झालेल्या

सन
ु ावण्याींच्या

वेळी

मा.सवोच्च

न्यायालयाने

मा.उच्च

न्यायालयाच्या ददनाींक ४/८/२०१७ च्या ननणवयास कोणतीही स्थचगती ददलेली
नाही अथवा पररजस्थती “जैसे थे” ठे वण्यािाित दे खील कोणतेही आदे श ददलेले

नाहीत. पढ
ु ील सन
ु ावणीचा ददनाींक ४/१/२०१८ असा आहे . सद्य:जस्थतीत
प्रकरण न्यायप्रववषठ आहे .
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

-----------------
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अमरािती शहरातील शासिीय विदभा ज्ञानविज्ञान सांस्थेच्या
(७५)

*

मुलीांच्या िसनतगह
ृ ातील रॅधगांग प्रिरणाबाबत
३४६७४

श्री.हे मत
ां

टिले,

श्री.सनु नल

तटिरे ,

श्री.ख्िाजा

बेग,

श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.सभ
ु ाष झाांबि, श्री.सांजय दत्त, श्रीमती विद्या
चव्हाण : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) अमरावती शहरातील शासकीय ववदभव ज्ञानववज्ञान सींस्थेच्या मल
ु ीींच्या

वसतीगह
ृ ातील वररषठ वगावत लशक्षण घेत असलेल्या ववद्याथींनीींनी कननषठ

वगावतील ववद्याथींनीींवर रॅचगींग केल्याचा प्रकार माहे सप््ें िर, २०१७ मध्ये वा
त्यादरम्यान ननदशवनास आला असन
ू याप्रकरणी पाच मल
ु ीींना अ्क करण्यात
आली आहे, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

उक्त प्रकरणी

शासनाने

चौकशी करुन सींिचीं धत दोषी

ववद्याथींनी व सवव सींिचीं धताववरुध्द कोणती कारवाक केली वा करण्यात येत
आहे,

(३) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री.दे िेंद्र फिणिीस : (१) होय, हे खरे आहे .
नमद
ू

गन्
ु ्यातील

सहा

आरोपीींना

ददनाींक

०२/०९/२०१७

रोजी

पोललसाींमाफवत मा.न्यायालयात हजर राहण्याच्या अ्ीवर समजपत्र दे वन
ु
सोडण्यात आले आहे .
(२)

कफयावदी याींनी ददलेल्या तक्रारीवरून गाडगे नगर पोलीस स््े शन,

अमरावती शहर येथे अप क्र. ६१३/२०१७, भा.दीं .वव.सीं. कलम ३४१, ३४२, ३५४

सह महाराषट्र छळवाद प्रनतिींधक अचधननयम, १९९९ कलम ४ अन्वये गन्ु हा
दाखल केला आहे . सहा आरोपी मल
ु ीींना वसनतगह
ू ननषकालसत केले आहे .
ृ ातन
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

-----------------
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(७६)

*

िाटोल (जज.नागपूर) नगरपररषदे मधील गैरव्यिहाराबाबत
३७३०९ श्री.जयांत पाटील : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :-

(१) का्ोल (जज.नागपरू ) नगरपररषदे मधील भड
ु कानाला व मातींगपरु ा येथील

घरकुल गैरर्व्यवहाराची जजल्हाचधकारी, नागपरू याींचम
े ाफवत चौकशी करून
तत्कालीन अध्यक्ष व उपाध्यक्ष याींच्यावर नगरपाललका कायद्याचे कलम ५५

(ि) प्रमाणे अपात्रतेची कारवाइव करून फौजदारी गन्
ु हे माहे जन
ू , २०१७ मध्ये
वा त्यादरम्यान नोंदववण्यात आले आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, भड
ु कानाला ववकास आराखडयातील आरक्षण क्र.२४ हे खेळाचे
मैदानाकरीता आरक्षक्षत असतानाही ननयमाींचे उल्लींघन करून तत्काललन
अध्यक्ष व उपाध्यक्ष याींनी ननकृष् दजावचे घरकुलाचे िाींधकाम केले आहे, हे
ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, का्ोल नगरपररषदे ने शासकीय ननधीचा सम
ु ारे १ को्ी २०
लाख

रूपयाींचा

गैरर्व्यवहार

करून

सदर

कामाची

ननववदा

न

काढता

मख्
ु याचधकारी व नोंदणीकृत नसलेल्या ठे केदाराींकडून शासनाच्या ननधीचा
अपर्व्यय केला आहे, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून कोणती कारवाक केली
वा करण्यात येत आहे,

(५) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री.दे िेंद्र फिणिीस : (१) अपात्रतेची कारवाक वा फौजदारी गन्
ु हे दाखल
करण्याची कायववाही करण्यात आलेली नाही. अशी कायववाही र्व्हावी यासाठी,

श्री.राजेश राठी, सदस्य, का्ोल नगरपररषद याींची तक्रार कायववाहीिाितच्या

मागणीसह सन्माननीय ववधानपररषद सदस्य श्री.जयींत पा्ील याींच्याकडून
शासनास प्राप्त झाली आहे .

(२) खेळाच्या मैदानासाठी आरक्षक्षत जागा ननवास उपयोगी क्षेत्रात रुपाींतर

करण्याचा ठराव नगरपररषदे ने ददनाींक १९/०६/२०१० रोजी मींजूर केला असन
ू ,

आरक्षण फेरिदलाचा प्रस्ताव महाराषट्र प्रादे लशक नगररचना अचधननयम, १९६६
च्या कलम ३७ नस
ु ार शासनास सादर केला आहे . शासनस्तरावर या
प्रस्तावावर कायववाही सरु
ु आहे .
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सदर िाींधकामाच्या गण
ु वत्तेची तपासणी नागपरू महानगरपाललकेच्या

केंदद्रय गण
ु वत्ता ननयींत्रण प्रयोग शाळे तन
ू केली असन
ू , त्याींच्या अहवालानस
ु ार
तसेच, थडव पा्ी ऑडी्नस
ु ार िाींधकाम योग्य दजावचे झाल्याचे ददसते.

(३) व (४) एकाजत्मक गह
ृ ननमावण व झोपडपट्टी ववकास कायवक्रमाींतगवत ही
कामे झाली. घरकुलाच्या िाींधणीसाठी केंद्र शासनाने ठरववलेल्या दरानस
ु ार,
प्रती घरकुल रुपये ८०,०००/- एवढी ककीं मत ननजश्चत करण्यात आली होती. या

ककीं मतीत काम करण्यास ४ वेळा ननववदा मागवन
ू ही कुणीही ननववदाकार तयार
झाला नाही. वाजल्मकी आींिड
े कर आवास योजनेअत
ीं गवत (VAMBAY) घरकुल
कामासाठी पात्र कींत्रा्दारापैकीही कोणीही कींत्रा्दार हे काम करण्यास तयार
झाला नाही.

सिि,

(JNNURM)

मख्
ु य

याींनी

अलभयींता

ददनाींक

तथा

राज्यस्तरीय

०२/०३/२००९

च्या

समन्वय

पत्रान्वये

सच
ू नानस
ु ार याप्रकरणी ठे केदाराींकडून कामे करुन घेण्यात आली.

अचधकारी

कळववलेल्या

जजल्हाचधकारी याींच्या प्राप्त अहवालावरुन गैरर्व्यवहार वा ननधीचा

अपर्व्यय झाल्याचे ददसन
ू येत नाही.
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

मुांबई शहरात हॉटे ल्स बाांधण्यासाठी किमान भूखि
ां
क्षे्ाची अट रद्द िरण्याच्या प्रस्तािाबाबत

(७७)

*

३६३६६ िॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील ववववध पयव्न क्षेत्राींचा ववकास करण्यासाठी पयव्न ववभागाने
ददनाींक ४ मे, २०१६ रोजी जादहर केलेल्या महाराषट्र नवीन पयव्न धोरणाच्या

अनष
ीं ाने पयव्न उद्योगाला चालना दे ण्यासाठी अींतभत
ु ग
ूव असलेल्या ववववध

योजना, आचथवक सवलती या माध्यमातन
मि
ू
ुीं क शहरात तीन, चार व
पींचताराींककत हॉ्े ल्स िाींधण्यासाठी ककमान भख
ू ींड क्षेत्राची अ् रद्द करण्याचा
प्रस्ताव राज्य शासनाच्या ववचाराधीन आहे, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने िह
ुीं क क्षेत्राच्या ववकास ननयींत्रण
ृ न्मि

ननयमावलीत िदल केला आहे काय व त्यानष
ीं ाने कोणती कायववाही केली वा
ु ग
करण्यात येत आहे ,

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

(२) व (३) या अनष
ीं ाने शासनाने िह
ु ग
ुीं क ववकास ननयींत्रण ननयमावली,
ृ न्मि

१९९१ मध्ये महाराषट्र प्रादे लशक व नगर रचना अचधननयम, १९६६ चे कलम
३७(१अेअे) अन्वये शासनस्तरावरुन फेरिदल कायववाही सरु
ु केलेली आहे .

प्रस्ताववत फेरिदलािाित नागररकाींच्या सच
ू ना/हरकती मागववणारी सच
ू ना
ददनाींक १३/१०/२०१७ रोजी प्रलसध्द करणेत आलेली आहे .
-----------------

नागपरू महानगरपाललिेत ऐिजदार िमाचारी
दाखिन
ू िेलेल्या गैरव्यिहाराबाबत

(७८)

*

३५१५५ अॅि.जयदे ि गायििाि : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नागपरू महानगरपाललकेमध्ये मोठया प्रमाणात ऐवजदार कमवचारी दाखवन
ू
करोडो

रुपयाींचा

मा.मख्
ु यमींत्री

व

गैरर्व्यवहार

होत

महानगरपाललका

असल्यािाित
आयक्
ु त,

सामाजजक

नागपरू

कायवकत्याांनी

याींच्याकडे

ददनाींक

१९ सप््ें िर, २०१७ रोजी वा त्यासम
ु ारास ननवेदनार्व्दारे लक्ष वेधले आहे, हे
खरे आहे काय,

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

काय आढळून आले व तद्नस
ु ार सींिचीं धत दोषी अचधकाऱ्याींवर कोणती कारवाक
केली वा करण्यात येत आहे,

(३) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री.दे िेंद्र फिणिीस : (१) अशा प्रकारचे कोणतेही ननवेदन प्राप्त झालेले नाही.

(२) नागपरू महानगरपाललकेतील स्थायी सफाक कामगार रजेवर, गैरहजर
असल्यास

ककीं वा

पद

ररक्त

असल्यास,

कामगाराींची ननयक्
ु ती करण्यात येत.े

त्या

जागेवर

ऐवजदार

सफाक
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ऐवजदार सफाक कामगाराींना मदहन्यातन
ू २६ ददवसाींचे काम दे ण्यात

येत.े त्याींना ककमान वेतन अचधननयमानस
ु ार वेतन दे ण्यात येत असन
ू , त्याींचे

वेतन त्याींच्या िँक खात्यामध्ये थे् जमा करण्यात येत.े त्यामळ
ु े गैरर्व्यवहार
होण्याचा प्रश्न उद््ावत नाही.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

मुांबईतील मालाि (पजश्चम) पररसरातील राठोिी
गािातील समस्या सोिविण्याबाबत

(७९)

*

३५६६६ श्री.विजय ऊफा भाई धगरिर, श्री.रामननिास लसांह, श्री.प्रविण

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

मि
ुीं कतील

मालाड

(पजश्चम)

पररसरातील

राठोडी

या

गावामध्ये

दठकदठकाणी कचऱ्याचे दढग जमा झाले असन
ू साींडपाण्याचा ननचरा होत
नसल्याने ग्ारे ति
सववत्र दग
ां ी पसरली असणे त्याचप्रमाणे
ुीं ली असन
ू
ु ध
मजच्छमाराींच्या

वाढत्या

प्रादभ
ु ाववामळ
ु े

नागररकाींच्या

आरोग्यावरही

याचा

ववपरीत पररणाम होत असल्याचे ननदशवनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, यािाित स्थाननक नागररकाींकडून वारीं वार तक्रार करूनही
महानगरपाललका प्रशासन याकडे दल
व
करीत असल्याचे ननदशवनास आले
ु क्ष
आहे, हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास,

येथील

समस्या

सोडववण्यािाित

व

समस्याींकडे

करणाऱ्या अचधकाऱ्याींवर कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे ,

दल
व
ु क्ष

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

तथावप, सदर प्रकरणी स्थाननक नागररकाींकडून तक्रारी प्राप्त होत

असतात ही वस्तजु स्थती आहे .
(३)

मालाड

(पजश्चम)

पररसरातील

राठोडी

गावही

जजल्हाचधकारी, मि
ींु क उपनगरे व खाजगी मालकीची आहे .

जागा

प्रामख्
ु याने

सदर पररसर हा अघोवषत झोपडपट्टी सष्श्य असन
ू , सदर दठकाणचा

िहुताींश भाग हा ना-ववकास क्षेत्रामध्ये येतो.
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सदर

पररसरातील

नागररकाींच्या

समस्या

सोडववण्याच्या

अनष
ीं ाने
ु ग

िह
ुीं क महानगरपाललकेमाफवत खालीलप्रमाणे कायववाही करण्यात येते :ृ न्मि

• स्वच्छ मि
ुीं क प्रिोधन योजनेच्या माध्यमातन
ू ननयलमतपणे साफसफाक
करण्यात येत.े

• घरोघरी जाऊन कचरा सींकलन करण्यात येत.े

• जमा झालेला कचरा दरददवशी दोन पाळयाींमध्ये उचलण्यात येतो.
• लहान ग्ारे /नाल्याींची ननयलमतपणे साफसफाक करण्यात येत.े

• साींडपाण्याचा ननचरा करण्याची र्व्यवस्था करण्यात आली आहे .

• मच्छराींचा प्रादभ
ु ावव रोखण्याकररता धूर फवारणी करण्यात येत.े

• आरोग्याच्या समस्याींसाठी वैद्यकीय सेवा परु ववण्यात आल्या आहे त.

(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

ठाणे येथील राबोिी पररसरात अनैनति व्यिसाय सुरु असल्याबाबत
(८०)

*

३५३१२ श्री.रविांद्र फाटि : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :-

(१) ठाणे येथील रािोडी पररसरात स्पा आणण मसाज पालवरच्या नावाखाली

कींु ्णखाना चालवणाऱ्या स्पा चालकाला अनैनतक मानवी वाहतक
ू प्रनतिींधक
पथकाने माहे सप््ें िर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान अ्क केली आहे , हे खरे
आहे काय,

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

आढळून आले व तद्नस
ु ार दोषीववरुध्द कोणती कारवाक केली वा करण्यात
येत आहे,

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

(२) ऑचचवड स्पा ॲन्ड सलन
ू , ठाणे पजश्चम येथे वेिसाक्वरील जादहरातीतील

मोिाकल क्रमाींकार्व्दारे रीबाहकाींशी सींपकव साधन
ु रीबाहकाींकडून स्वत:चे आचथवक
फायद्याकरीता

काही

रक्कम

जस्वकारून

िळीत

मदहलाींना

रीबाहकासोित

शरीरसींिध
ीं प्रस्थावपत करण्यास प्रवत्ृ त करून त्याींच्याकडून सदर स्पा मध्ये
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वेश्यार्व्यवसाय

करवन
ू

घेवन
ु

त्यामधुन

लमळालेल्या

पैशावर

स्वत:ची

उपजजवीका करीत असल्याचे चौकशीत आढळुन आले आहे . त्यामळ
ु े रािोडी

पोलीस स््े शन येथे गन्
ु हा र. क्र. ३२/२०१७, अनैनतक र्व्यापार प्रनतिींधक

अचधननयम सन १९५६ चे कलम ३, ४ व ५ प्रमाणे चार आरोपीववरूध्द गन्
ु हा
नोंद करणेत आला आहे .

(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

िसई-विरार (जज.पालघर) उपप्रदे शात मोठया प्रमाणात
अनधधिृत ररसॉटा असल्याबाबत
(८१)

*

३६९९१ श्री.आनांद ठािूर : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :-

(१) वसक-ववरार (जज.पालघर) उपप्रदे शात मोठया प्रमाणात अनचधकृत ररसॉ्व

असन
ू ररसॉ्व च्या जलतरण तलावात आतापयांत १३ पयव्काींचा सरु क्षारक्षक
नसल्यामळ
ु े िड
ु ू न मत्ृ यू झाल्याच्या घ्ना घडल्याचे स्थाननक सामाजजक
कायवकते श्री.गोववींद गज
ुीं ाळकर याींनी ददनाींक २५ सप््ें िर, २०१७ रोजीच्या
पत्रान्वये शासनाच्या ननदशवनास आणले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त तालक्
ु यातील िहुतेक सवव ररसॉ्व चे िाींधकाम िेकायदे शीर
असन
तसेच खो्ी कागदपत्रे दाखवन
शासकीय परवाने लमळवन
सरु
ू
ू
ू
ु
करण्यात आली आहे त, हे ही खरे आहे काय.

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय
आढळून आले व तद्नस
ु ार आतापयांत ककती िेकायदे शीर ररसॉ्व वर कोणती
कारवाक केली वा करण्यात येत आहे,

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

श्री.गोववींद गज
ु ाींळकर याींचे ददनाींक २५/०९/२०१७ चे पत्र गह
ृ ववभागास

प्राप्त झाले आहे .

सन २०१६-१७ मध्ये ३ पयव्काींचा जलतरण तलावात मत्ृ यू झाला

असल्याचे तसेच या प्रकरणी स्थाननक पोललसाींनी गन्
ु हा दाखल केल्याचे
पोलीस अचधक्षक, पालघर याींनी कळववले आहे .
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(२) व (३) वसक ववरार उपप्रदे शात एकूण ३१ ररसॉ्व व ६२ र्व्यावसानयक फामव
हाऊस असे एकूण ९३ फामव हाऊस / ररसॉ्व आहे त. यापैकी ३१ ररसॉ्व / फामव
हाऊसमध्ये जलतरण तलाव आहे त.

तत्कालीन प्राचधकरण लसडकोने १० ररसॉ्व ना परवानगी ददली आहे .

वसक ववरार उपप्रदे शातील ररसॉ्व ना ररसॉ्व परवानगी सींदभावत कागदपत्रे सादर
करण्याच्या सच
ू ना वसक ववरार शहर महानगरपाललकेने ददल्या आहे त.

वसक ववरार उपप्रदे शतील सवव ररसॉ्व /फामवहाऊस याींचे कागदपत्रे

तपासणी करण्याकरीता ववशेष मोदहम हाती घेण्याचे तसेच अनचधकृत ररसॉ्व /
फामवहाऊस आढळल्यास त्याींचेववरुध्द कायदे शीर कारवाक करण्याच्या सच
ू ना
आयक्
ु त, वसक ववरार शहर महानगरपाललका याींना दे ण्यात आल्या आहे त.

तसेच ज्या ररसॉ्व मध्ये जलतरण तलाव आहे त अशा दठकाणी सरु क्षा

र्व्यवस्थेची खातरजमा करण्यािाित जजल्हाचधकारी, पालघर याींनी ददनाींक
०६/१२/२०१७ रोजीच्या पत्रान्वये अपर पोलीस अचधक्षक, वसक याींना कळववले
आहे .

(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

मुांबईतील मुांबादे िी मांददराचा िारभार शासनाच्या
अखत्याररत घेण्याबाबत

(८२)

*

३५८१९ श्री.प्रविण दरे िर, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.विजय ऊफा भाई

धगरिर, श्री.नागोराि गाणार : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा
करतील काय :-

(१) मि
ींु कतील मि
ींु ादे वीचे मींददर मळ
ु चे कोळी समाजाचे असन
ू या मींददरात
येणाऱ्या भाववकाींकररता कोणत्याच सवु वधा नाहीत तसेच कोायवधीचे उत्पन्न

असणाऱ्या या मींददराकडून सामाजजक भावनेतन
ू कोणतीही लोकोपयोगी कामे
होत नसल्याने या मींददराचा कारभार शासनाच्या अखत्याररत घेण्याची मागणी

तेथील स्थाननक लोकप्रनतननधी व भाववकाींनी माहे सप््ें िर, २०१७ मध्ये वा
त्यादरम्यान केली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, यािाित शासनाने ननणवय घेतला आहे काय व त्याचे स्वरूप
काय आहे,
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(३) असल्यास, यािाित शासनाची भलू मका काय आहे,
(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री.दे िेंद्र फिणिीस : (१) होय, हे खरे आहे .

माहे नोर्व्हें िर, २०१७ मध्ये मि
ुीं कतील मि
ुीं ादे वीचे मींददर शासनाच्या

अखत्याररत घेण्याची मागणी स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी केली आहे .

(२) सध्या मि
ींु कतील मि
ींु ादे वी मींददराचे ननयींत्रण व र्व्यवस्थापन धमावदाय
आयक्
ु त, महाराषट्र राज्य याींच्यामाफवत केले जात आहे .

(३) प्राप्त ननवेदनािाितची कायववाही शासनाच्या ववचाराधीन आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

बोरीिली (मुांबई) येथील शताब्दी रुग्णालयात
रुग्णाांना उां दराने चािा घेतल्याबाबत

(८३)

*

३५८३८ अॅि.राहुल नािेिर, श्री.हे मत
ां
टिले, श्री.सनु नल तटिरे ,

अॅि.ननरां जन िािखरे , श्रीमती विद्या चव्हाण : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील
गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) िोरीवली (मि
ुीं क) येथील शताब्दी रुग्णालयात ददनाींक १ ऑक््ोिर ते
१५ ऑक््ोिर, २०१७ रोजी वा त्यासम
ु ारास दोन मदहलाींच्या डोळयाला तर
एकीच्या पायाला उीं दराने चावा घेतल्याचा प्रकार ननदशवनास आला आहे , हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, रुग्ण मदहलेच्या डोळयाला उीं दराने चावा घेतल्याने सदर
मदहलेचा डोळा ननकामी झाला आहे, हे ही खरे आहे काय,

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

श्री.दे िेंद्र फिणिीस : (१) व (२) िोरीवली येथील शताब्दी रुग्णालयात ददनाींक
३ ऑक््ोिर, २०१७ रोजी एका मदहलेच्या डार्व्या डोळयाला व ददनाींक
९ ऑक््ोिर, २०१७ एका मदहलेच्या उजर्व्या पायाला उीं दराने चावा घेतला ही
वस्तजु स्थती आहे .
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तथावप, रुग्ण मदहलेच्या डोळयाला उीं दराने चावा घेतल्याने सदर

मदहलेचा डोळा ननकामी झाला हे खरे नाही.

उीं दराने चावा घेतलेल्या मदहलाींवर िह
ुीं क महानगरपाललकेमाफवत
ृ न्मि

त्वरीत औषधोपचार करुन त्याींना घरी पाठववण्यात आले आहे . त्याींच्या
जीववताला कोणताही धोका नाही.

(३) सदर रुग्णालयात उीं दीर प्रनतिींधक उपाययोजनाींच्या अनष
ीं ाने िह
ु ग
ुीं क
ृ न्मि
महानगरपाललकेमाफवत खालीलप्रमाणे कायववाही करण्यात आली/येत आहे :• रुग्णालयाच्या पररसरात मष
ु क सींहारक औषध ्ाकण्यात आले आहे .
• आवश्यक त्या दठकाणी रॅ्गाडव लावण्यात आले आहेत.

• उीं दराींची बिळे िज
ु वन
ू , उीं दीर पकडण्यासाठी वपींजरा व गोंदपट्टी लावण्यात
आल्या आहे त.

• रुग्णालयाच्या णखडक्याींना जाळया िसववण्यात आल्या आहे त.

• रुग्णालयाच्या इमारतीचे कृबत्रम छत (फॉल लसललींग) दरु
ु स्त करण्यात आले
आहे .

• कचरा व उरलेल्या अन्न पदाथाांची ववल्हे वा् योग्य प्रकारे लावण्यािाित
समप
ु दे शन करण्यात आले आहे .

• भींगाराची ववल्हे वा् लावण्यात आली आहे .

• रुग्णालयाच्या पररसरातील झाडे-झुडपे कमी करण्यात आली आहे त.

• रुग्णालयािाहे रील खाण्याच्या गाडयाींवर कारवाक करण्याची प्रकक्रया सरु
ु
आहे .

• रुग्णालयातील इमारत िाींधणाऱ्या कींत्रा्दारास ववववध उपाययोजनाींचा
आढावा घेण्यािाित साींगण्यात आले आहे .

(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

-----------------
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ठाणे महानगरपाललिेतफे ििारोग रुग्णालय उभारण्याबाबत
(८४)

*

३४९५२ अॅि.ननरां जन िािखरे : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३१७६६ ला

ददनाांि २ ऑगस्ट, २०१७ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभाात: सन्माननीय
मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) ठाणे येथे ्ा्ा मेमोररयल सें्र, परळ, मि
ुीं क या ककवरोग ननवारण
रुग्णालय सींस्थेच्या सहकायावने ठाणे महानगरपाललकेतफे ककवरोग रुग्णाींसाठी
रुग्णालय उभारण्याचा ननणवय दोन वषावपव
ू ी घेऊन तशी कायववाही दे खील सरु
ु
केली होती, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर ककवरोग रुग्णालयासाठी महापाललकेने दे ऊ केलेल्या

कोलशेत येथील सवु वधा भख
ू ींडाप्रकरणी क्लोररयीं् कींपनीच्या र्व्यवस्थापकाने
माहे नोर्व्हें िर, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान मा.उच्च न्यायालयात दाखल
केलेल्या याचचकेवर न्यायालयाने ननकाल जाहीर केला आहे काय व त्याचे
स्वरुप काय आहे,

(३) असल्यास, न्यायालयीन प्रकक्रयेमळ
ु े कोलशेत येथील सदर भख
ू ींडाऐवजी
अन्य

भख
ू ींड

ककवरोग

रुग्णालयाकररता

आरक्षक्षत

करण्यािाित

ठाणे

महानगरपाललकेकडून तपासण्यात येत असलेल्या शक्यतेिाितची कायववाही

पण
ू व झाली नसल्याचे ददनाींक १ ऑक््ोिर, २०१७ रोजी वा त्यासम
ु ारास
ननदशवनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उपरोक्त रुग्णालयाकररता भख
ू ींड आरक्षक्षत करण्यािाितची
सद्यःजस्थती काय आहे,

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

(२), (३) व (४) ्ा्ा मेमोररयल सें्र याींनी एवप्रल, २०१५ मध्ये माजजवडे
येथील मे.सरु ें द्र इींड्रस्ट्रीज या कींपनीमधील सवु वधा भख
ीं ाच्या क्षेत्राची मागणी
ु ड
केली. तथावप, हा सवु वधा भख
ू ींड महानगरपाललकेस प्राप्त होण्यास ववलींि होत
होता.
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सिि,

महानगरपाललकेने

नोर्व्हें िर,

२०१५

मध्ये

कोलशेत

येथील

क्लॅ ररयीं् कींपनीच्या ववकास प्रस्तावात प्राप्त होणाऱ्या सवु वधा भख
ू ींडाचे क्षेत्र

दे ण्याची तयारी दशवववली. तथावप, या सवु वधा भख
ू ींडािाित कींपनीने मा.उच्च
न्यायालयात याचचका दाखल केली. अद्याप या प्रकरणी न्यायालयाने ननकाल
ददलेला नाही त्यामळ
ु े हा भख
ू ींड ककवरोग रुग्णालयासाठी दे ता आला नाही.

पयावय म्हणुन आता महानगरपाललकेने सेक््र क्र. ६ मौ.कावेसर येथील

हॉजस्प्लसाठी आरक्षक्षत भख
ू ींड सच
ू ववला असन
ू या भख
ू ींडावर रुग्णालयाच्या

इमारत िाींधून दे ण्याची तयारी दशवववली आहे . हा प्रस्ताव सहमतीस्तव ददनाींक
०७/०७/२०१७ रोजीच्या पत्राने ्ा्ा मेमोररयल सें्रला पाठववण्यात आला आहे .
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

अांबरनाथ (जज.ठाणे) येथील नगरपररषद क्षे्ात
अिैधररत्या बाांधिाम होत असल्याबाबत
(८५)

*

३७२०२ श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि ऊफा भाई

जगताप, श्री.शरद रणवपसे, श्री.सभ
ु ाष झाांबि, श्रीमती हुस्नबानू खललफे,
श्री.आनांदराि पाटील, श्री.अमरनाथ राजरू िर, प्रा.जोगेन्द्र ििािे, श्री.हररलसांग
राठोि, श्री.जनादा न चाांदरू िर : सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा
करतील काय :(१)

अींिरनाथ

(जज.ठाणे)

येथील

नगरपररषद

क्षेत्रात

ववकास

ननयींत्रण

ननयमावलीचे उल्लींघन करुन इमारतीचे िाींधकाम होत असल्यासींदभावत दाखल

केलेल्या अजाववर अींिरनाथ नगरपररषद, नगररचना ववभागाने ददलेला खल
ु ासा
ननयमिाहय असल्यािाित सदर नगरपररषदे च्या नगरसेवकाींनी प्रधान सचचव,

नगरववकास ववभाग याींना ददनाींक १३ ऑक््ोिर, २०१७ रोजी वा त्यासम
ु ारास
ननवेदन ददले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त ननवेदनाच्या अनष
ीं ाने चौकशी करण्यात आली आहे
ु ग

काय, तद्नस
ु ार ननयमिाहय िाींधकामािाित सींिचीं धत दोषीींवर कोणती कारवाक
केली वा करण्यात येत आहे,

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

स्थाननक नगरसेवकाचे ददनाींक १३/१०/२०१७ रोजीचे प्रधान सचचव,

नगरववकास ववभाग (नवव-२) याींना अरीबेवषत केलेले ननवेदन प्राप्त झाले आहे .
(२)

या

शासनाच्या

प्रकरणी

ददनाींक

कायववाहीकरीता

सींचालक,

नगरपाललका

३१/१०/२०१७

पाठववले

मागववण्यात आला आहे .

(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

आहे .

च्या

प्रशासन,

पत्रान्वये

कायववाहीिाितचा

वरळी,

उक्त

मि
ींु क

ननवेदन

अहवाल

याींना

उचचत

त्याींचेकडून

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

विधान भिन :

िॉ. अनांत िळसे

नागपरू .

प्रधान सधचि,

महाराष्ट्र विधानपररषद

______________________________________________________
मुद्रणपूवव सवव प्रकक्रया महाराषट्र ववधानमींडळ सचचवालयाच्या सींगणक यींत्रणेवर करण्यात आली आहे .
मुद्रण: शासकीय मुद्रणालय, नागपूर.

