अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ५५७ वी यादी

महाराष्ट्र ववधानसभा
पहहले अधधवेशन, २०१९
___________

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५०
___________

बोररवली पूवव (मांबई उपनगर) येथील जिवलापाडा हायवेवर पादचारी पूल बाांधणेबाबत
(१)

३५९०७ (२७-१-२०१६).

श्री.प्रिाश सवे (मागाठाणे) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील

(१) मुींबई उपनगरातील बोररवली पूवव येथील जिवलापाडा हायवेवर पादचारी पूल (ओव्हर ब्रिि)
बाींधणेबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या ववचाराधीन आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या प्रस्तावावर शासनाने ननणवय घेतला आहे काय, तयाींचे स्वरुप काय आहे ,
(३) असल्यास, य पररसरात मागोठाणे बस डेपो, ्ा्ा पॉवर हाऊस, गणेश नगर येथील
हायवेवर अपघात होत असल्याने तेथे भुयारी पादचारी पूल बाींधण्याचाही प्रस्ताव शासनाच्या
ववचाराधीन आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, नॅशनल पाकव हायवेवर खािगी प्रवासी बसेस पाकव करतात, तयाींचे वाहनचालक,
वाहक तेथेच राहतात, तयाींचे प्रात: ववधी ही तेथच
े करत असल्याने पररसरात दग
ं ी व घाण
ु ध
होते, तसेच तेथे गदव ल
ु े, तत
ृ ीयपींथी व वेश्या व्यवसायही या भागात चालतो, हे ही खरे आहे
काय,

(५) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीनस
ु ार पुढे कोणती
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२०-०२-२०१९) : (१) व (२) बोररवली पूवव येथील दे वलापाडा येथे बोरकर
कींपाऊींड ते समपवण ब्रबजल्डींगपयंत पजश्चम द्रत
बाींधण्याचे
ु गती महामागाववर पादचारी पल
ू
प्रस्ताववत होते.

तथावप, पजश्चम द्रत
ु गती महामागाववरुन मेट्रो िात असल्यामुळे तेथे पादचारी पूल

बाींधण्याचा प्रस्ताव रद्द करण्यात आल्याचे बह
ृ न्मुींबई महानगरपाललकेमार्वत कळववण्यात आले
आहे .
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(३)

अशा

प्रकारचा

प्रस्ताव

बह
ृ न्मुींबई

महानगरपाललकेस

प्राप्त

झाला

नसल्याचे

महानगरपाललकेमार्वत कळववण्यात आले आहे .
(४) कस्तुरबा मागव पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील नॅशनल पाकव हायवेवर खािगी प्रवासी बसेस
पाकव केल्या िात नसन
ू , प्रवाशाींना घेऊन िाणे व प्रवासी उतरणे याकररता खािगी प्रवासी
बसेस उभ्या केल्या िातात.

कस्तुरबा पोलीस ठाणे मार्वत नॅशनल पाकव पुलाखाली ददवस-रात्र कररता एक पोलीस

अधधकारी व दोन पोलीस अींमलदार याींची दररोि नेमणुक करण्यात येते व सदर हायवेवर
खािगी वाहनाींना िास्त वेळ थाींबू ददले िात नाही.
(५) प्रश्न उद्भवत नाही.

___________
मांबईिराांसाठी मांबई-नवी मांबई, शशवडी, ठाणे िलवाहति
ू सरु िरण्याबाबत
(२)

३८९४४ (२१-०१-२०१६).

श्री.राधािृष्ट्ण ववेे-पाटील (शशडी) :

सन्माननीय मख्यमांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मींब
ु ईतील रस्ते आणण रे ल्वे या दोन प्रमख
ु वाहतक
ू साधनाींवर पडणारा प्रचींड ताण लक्षात
घेता मुींबईकराींसाठी मुींबई-नवी मब
ुीं ई, लशवडी, ठाणे अशी िलवाहतूक सुरु करण्याचा ननणवय
शासनाने माहे एवप्रल, २०१५ मध्ये वा तया दरम्यान घेतला आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, उक्त ननणवयाचे थोडक्यात स्वरुप काय आहे ,
(३) असल्यास, सदर िलवाहतक
ू ीसाठी ककती ननधीची आवश्यकता आहे

तसेच तयाची

अींमलबिावणी कोणतया यींत्रणेमार्वत होणार आहे ,

(४) असल्यास, िलवाहतूकीच्या अनुषींगाने होणा-या अपघाताप्रसींगी कोणती आपतकालीन यींत्रणा
कायवरत करण्यात आली वा येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०१-१२-२०१६) :(१) होय, हे खरे आहे .
(२) मुींबईच्या पुवव ककना-यावर भाऊचा धक्का माींडवा-नेरुळ या ब्रत्रकोणी पररघात िलवाहतूक

सुरु करण्यासाठी महाराषट्र मेरी्ाईम बोडावम शासन ननणवय क्र.IWT/०२१५/प्र.क्र.३१/बींदरे -१
दद.३०.०६.२०१६

नस
ु ार प्रकल्पाची

अींमिबिावणी

यींत्रणा

घोवषत

करण्यात

आले

आहे .

तयानुसार सदर प्रकल्पासाठी मे.कॅशेक इींजिननअसव प्रा.लल.पुणे याींची प्रकल्प व्यवस्थापन
सल्लागार म्हणून नेमणूक करण्यात आली आहे.

(३) प्रकल्पासाठी (१) मुींबई बींदर ववश्वस्थ ववभागामार्वत-भाऊचा धक्का, (२) महाराषट्र
मेरी्ाईम बोडव ववभागामार्वत-माींडवा आणण (३) शहर आणण औद्योधगक ववकास महामींडळ

ववभागामार्वत-नेरुळ येथे लागणाल्या पायाभत
सवु वधा ननमावण करण्याचे काम स्वखचावने
ू
करणार आहे त. माींडवा येथील कामास कायावदेश दे ण्यात आला असन
ू उववररत दोन्ही कामे तया
तया ववभागामार्वत हाती घेण्यात आली आहे त.
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१. माींडवा ता.अललबाग जि.रायगड येथे िेकवॉ्र बाींधण्याच्या कामास रु.७२.१४ को्ी
इतकी प्रशासकीय मान्यता लमळाली आहे.
२. माींडवा ता.अललबाग जि.रायगड येथे रो रो िेट्टी बाींधण्याच्या कामास रु.६३.१५
को्ी इतकी प्रशासकीय मान्यता लमळाली आहे .
३.वरील दोन्ही कामास रु.१३०.०८ को्ी इतकी ताींब्रत्रक मींिूरी लमळाली आहे.

माींडवा ता.अललबाग जि.रायगड येथे िेकवॉ्र बाींधण्याच्या कामास रु.४२.७४ आणण माींडवा
ता.अललबाग जि.रायगड येथे

रो रो िेट्टी बाींधण्याच्या कामास रु. १४.७० इतका ननधी प्राप्त

झाला आहे . सदर दोन्ही कामे प्रगतीपथावर आहे त.
(४) इनलँ न्ड व्हे सल ॲक्् १९१७ मधील तरतूदीप्रमाणे सुरक्षक्षतेतेच्या सवव बाबीींचे पालन करणे
िलवाहतूक करणा-या कींपनीस बींधनकारक असेल.तयावर महाराषट्र मेरी्ाईम बोडावमार्वत
ननयींत्रण केले िाईल.

(५) प्रश्न उद्भवत नाही.
___________
मांबई शहरात आणण उपनगरात अल्पवयीन मलीांच्या गभवपाताच्या सांख्येत वाढ झाल्याबाबत
(३)

३९४५० (३०-११-०००२).

श्री.राधािृष्ट्ण ववेे-पाटील (शशडी) :

सन्माननीय मख्यमांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मुींबई शहर आणण उपनगरातील सवव अधधकृत मेडडकल ्मीनेशन ऑर् प्रेग्नन्सी सट्रमध्ये
गभवपाताच्या ककती केसेस आल्या याची मादहती मींब
ु ई महानगरपाललका गोळा करत असते,
तयानुसार सन २०१३-१४ मध्ये १५ वषावखालील ११ मल
ु ीींनी गभवपात केला होता तर २०१४-१५

मध्ये १५ वषावखालील १८५ मुलीींनी तर १९ वषावखालील १६०० तरुणीींनी गभवपात केल्याची
मादहती ननदशवनास आली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याबाबत मा.ववरोधी पक्षनेता, ववधानसभा याींनी ददनाींक २८ मे, २०१५
रोिी मख्
ु यमींत्री व मा. सावविननक आरोग्य मींत्री महोदयाींना पत्र ददले, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, लैंधगक लशक्षणाबद्दल जिज्ञासा, तयाबद्दलचे अज्ञान आणण लैंधगक शोषणातन
ू च
अल्पवयीन मल
ु ी गरोदर राहात असल्याने शालेय िीवनातच अधधक चाींगले लैंधगक लशक्षण
दे ण्याची गरि आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, अशा प्रकाराींना आळा घालण्याच्या दृष्ीने शासनाने कोणती उपाययोिना केली
वा करण्यात येत आहे ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१८-०२-२०१९) : (१) मुींबई शहर आणण उपनगरात सन २०१३-१४ मध्ये

१५ वषांखालील १११ मुलीींनी व १५ ते १९ वयोग्ातील ९६२ मल
ु ीींनी तसेच, सन २०१४-१५

मध्ये १५ वषांखालील १४० मल
ु ीींनी व १५ ते १९ वयोग्ातील ९७४ मल
ु ीींनी गभवपात
केल्याबाबतची मादहती सवव कटद्राींकडून प्राप्त झाली असल्याचे बह
ृ न्मुींबई महानगरपाललकेमार्वत
कळववण्यात आले आहे .
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(२) हे खरे आहे .
(३) हे खरे आहे .
(४) अशा प्रकाराींना आळा घालण्यासाठी बह
ृ न्मुींबई महानगरपाललकेमार्वत महानगरपाललकेच्या
एर्/दक्षक्षण, एम/पजश्चम व के/पव
ू व ववभागाींतील अशव (ए.आर.एस.एच.) कटद्राींतर्े पौगींडावस्थेतील
(ऍडोलेसेन््) मुलीींना आरोग्य लशक्षण तसेच लैंधगक लशक्षणाचे प्रलशक्षण दे ण्यात येते.

तसेच, बह
ृ न्मुींबई महानगरपाललकेच्या ४९ माध्यलमक शाळाींमधील नववी इयततेतील सवव

मुले व मुलीींना लैंधगक लशक्षण व एच.आय.व्ही./एड्स, गभवधारणा व गभवप्रनतबींधक सींदभावत
लशक्षण दे ण्यात येत असल्याचे महानगरपाललकेने कळववले आहे.
___________
मांबईला पाणी परवठा िरणाऱ्या शहापूर तालक्याच्या पाणी परवठ्याबाबत
(४)

५९८८९ (३०-११-०००२).

श्री.सभाष साबणे (दे गलरू ) :

श्री.रुपेश म्हात्रे (शभवांडी पूव)व , श्री.प्रिाश आबबटिर (राधानगरी),

सन्माननीय मख्यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मुींबईला पाणी पुरवठा करणाऱ्या शहापूर तालुक्याला हक्काचे पाणी लमळावे म्हणून मािी

आमदार दौलत दरोडा, शहापरू चे नगराध्यक्ष व सामाजिक कायवकते ्ी.सींतोष लशींदे याींच्या

मागवदशनाखाली नागररकाींनी ददनाींक १७ मे, २०१६ रोिी वा तया सुमारास शहापूर ते मींत्रालय
िलददींडी आणली होती, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या िलददींडीतील लशष्मींडळाींनी मींत्रालयात मा.मुख्यमींत्री याींची भे् घेतली होती,
हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या िलददींडीतील नागररकाींच्या मागण्याींबाबत शासनाने कोणता ननणवय घेतला
आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१८-०२-२०१९) : (१), (२) व (३) अशा आशयाचे ननवेदन मख्
ु यमींत्री
सधचवालय तसेच नगर ववकास ववभागास प्राप्त झाल्याचे आढळून येत नाही.
•

तथावप, याच ववषयाशी साधमव असलेले अन्य प्राप्त ननवेदन आयुक्त, बह
ृ न्मुींबई

महानगरपाललका याींच्याकडे आवश्यक तया कायववाहीसाठी पाठववण्यात आले आहे .
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

___________
िोल्हापूर महानगरपाशलिेतील हररहर ववद्यालय या शाळे च्या मख्याध्यावपिेने िातीचा ेोटा
दाेला दे ऊन शासनाची िेलेली फसवणि
ू

(५)

७८०१० (२०-०४-२०१७).

डॉ.सजित शमणचेिर (हातिणांगले) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्यमांत्री

वव.स. ५५७ (5)
(१) कोल्हापूर महानगरपाललकेतील हररहर ववद्यालय या शाळे च्या मुख्याध्यावपका ्ीमती
मुमतािबेन नुरमहीं मद खान (हुसेन महीं मद भालदार याींच्या पतनी) याींनी नोकरीच्या वेळी
ददलेला िातीचा दाखला करवीर तहलसल कायावलयाकडून ४५/९० या रजिस््र क्रमाींकाने सन

१९९० साली घेतला असे दाखववले असन
ू सदरचा दाखल करवीर तहलसल कायावलयाने ददलेला
नसल्याचे माहे ऑक््ोबर, २०१६ वा तया दरम्यान ननदशवनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, तहलसलदार याींचा दाखला, तयाींचे लशक्के व सही, शासनाचे खो्े शासन ननणवय
स्वतः बनवून शासनाची र्सवणूक केली असल्याचेही ननदशवनास आले, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, तयात काय आढळून
आले,चौकशीनुसार सींबींधधत दोषीींवर कोणती कारवाई केली व शासनाची र्सवणूक करुन
शासनाचा घेतलेला पगार तयाींच्याकडून वसूल करण्यात येणार आहे काय ,
(४) असल्यास, या प्रकरणाची सद्यःजस्थती काय आहे ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१२-०२-२०१९) :(१) व (२)

मेहटदळे लशक्षण प्रसारक मींडळ, कोल्हापरू या

खािगी सींस्थेमार्वत कोल्हापूर महानगरपाललकेकडील हरीहर ववद्यालय ही अनुदानीत शाळा
चालववली िाते.
•

सदर शाळे च्या मुख्याध्यावपका ्ीमती मम
ु तािबेन नुरमहीं मद खान याींच्या िात

प्रमाणपत्राच्या सींदभावत तयाींचे “लशकलगार” या िातीचे िात प्रमाणपत्र सन १९९० साली
तहलसलदार,

करवीर

याींच्या

कायावलयाकडून

ननगवलमत

झाले

असल्याचे

िात

प्रमाणपत्र

पडताळणी सलमती, कोल्हापूर याींच्या चौकशीत आढळून आल्याचे कोल्हापूर महानगरपाललकेने
कळववले आहे.

(३) िात प्रमाणपत्र सलमतीने चौकशी करुन ददलेला ननणवय सदर सींस्थेस पुढील कायववाही
करण्यासाठी कळववण्यात आला असल्याचे कोल्हापरू महानगरपाललकेने कळववले आहे .
(४) प्रश्न उद्भवत नाही

___________

मांबईतील सभाषनगरमध्ये राजझझट िॅम्पची दरवस्था झालेली असल्याबाबत
(६)

८५८०९ (०१-०९-२०१७).

श्री.सांिय पोतनीस (िशलना) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय गह
ृ ननमावण मांत्री

(१) मुींबईतील सुभाषनगर मधील नाल्याच्या बािुलाच असलेल्या बैठया चाळीसदृश्य ट्राजन्झ्

कॅम्पची अतयींत दयनीय अवस्था झालेली असल्याचे नक
ु तेच माहे िून, २०१७ मध्ये वा तया
दरम्यान ननदशवनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदरहू नाल्याच्या बािल
ं ी पसरत
ू ाच ट्राजन्झ् कॅम्प असल्याने कायम दग
ु ध
असून नाल्याच्या काही सींरक्षक लभींती तु्लेल्या असल्याने कोणतयाही क्षणी कोसळण्याची
पररजस्थती ननमावण झाली आहे , हे ही खरे आहे काय

वव.स. ५५७ (6)
(३)

असल्यास,

सदरहू कॅम्पच्या आिूबािुच्या इमारतीचा पन
ु वववकास होत असताींनाही
सुभाषनगरमधील चाळीसदृश्य ट्राजन्झ् कॅम्पचा पुनवववकास करण्यास ववलींब लागण्याची कारणे
काय आहे त,

(४) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय तयात काय आढळून आले,

(५) असल्यास, उक्त ट्राजन्झ् कॅम्पच्या पुनवववकासाबाबत शासनाने कोणती कायववाही केली वा
करण्यात येत आहे , नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. प्रिाश महे ता (२२-०२-२०१९) :(१) हे खरे नाही.
(२)

अींशत: खरे आहे . नाल्याच्या बािुलाच सींक्रमण गाळे असल्याने तेथे नाल्याची दग
ं ी
ु ध

पसरत असते व नाल्याची सींरक्षण लभींत काही दठकाणी तु्लेली आहे .

(३), (४) व (५) सदर सींक्रमण गाळयाींच्या िागेची रुीं दी कमी असल्याने स्वतींत्र पुनवववकास
शक्य नाही.

मींडळामार्वत

ववचाराधीन इमारतीच्या लगतची इमारत ही मींब
ु ई गह
ृ ननमावण व क्षेत्रववकास
भाडेकरुीं च्या

नावे

अलभहस्ताींतरण

करण्यात

आली

आहे .

गाळयाखालील िागा ही, मुींबई गह
ृ ननमावण व क्षेत्रववकास मींडळाच्या

तर,

सींक्रमण

अधधकार क्षेत्रात आहे .

मुींबई गह
ृ ननमावण व क्षेत्रववकास मींडळामार्वत सदर िागा लगतच्या इमारतीचा पुनवववकास
करताींना पन
ु वववकास प्रकल्पात समाववष् करता येईल,

___________
मदेेड (जि.नाांदेड) तालक्यातील ग्रामीण रुग्णालयातील गैरिारभाराबाबत
(७)

८७३९३ (१९-०८-२०१७).

श्रीमती अशमता चव्हाण (भोिर) :

सन्माननीय सावविननि

आरोग्य व िटां ब िल्याण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

मुदखेड (जि.नाींदेड) तालुक्यातील ग्रामीण रुग्णालयात एक्सरे मशीन बींद असून मुदखेड

ग्रामीण रुग्णालयातन
नाींदेडला रुग्ण पाठववण्याचे प्रमाण वाढले आहे , तसेच रुग्णालयात
ू
जस्त्रयाींसाठी व रुग्णाींच्या नातेवाईकासाठी सोयीसुववधा नसल्याची वारीं वार तक्रार करुनही

प्रशासन याकडे दल
व करीत असल्याचे माहे माचव, २०१७ मध्ये वा तयादरम्यान ननदशवनास
ु क्ष
आले, हे खरे आहे काय

(२) असल्यास, रुग्णालयातील गैरकारभाराच्या चौकशीची मागणीकररता ग्रामस्थाींनी धरणे
आींदोलनही केले आहे , हे ही खरे आहे काय
(३) असल्यास, सदरील रुग्णालयात अद्ययावत सुववधा पुरववण्याबाबत शासनाने कोणती
कायववाही केली वा करण्यात येत आहे

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.एिनाथ शशांदे (२५-०२-२०१९) : (१) हे अींशत: खरे आहे . ग्रामीण रुग्णालय, मुदखेड येथील
क्ष-ककरण मशीन दद.१५.०१.२०१५ ते दद.१.०५.२०१७ व दद.११.०९.२०१७ ते दद.२०.१२.२०१७ या

वव.स. ५५७ (7)
कालावधीत

नादरु
ु स्त

होती.

दद.१.०५.२०१७

२५.०२.२०१८ या कालावधीत १७२

ते

दद.११.०९.२०१७

व

दद.२०.१२.२०१७

क्ष-ककरण चाचण्या करण्यात आल्या आहे त.

ते

मशीन बींद

असलेल्या कालावधीत एकही रुग्ण नाींदेड येथे पाठववण्यात आलेला नाही.
(२) हे खरे नाही.
तथावप, िनता दल सेक्युलर, मुदखेड तालक
ु ा याींची दद.१.०३.२०१७ तक्रार जिल्हा

शल्य धचककतसक, नाींदेड याींचेकडे प्राप्त झालेली आहे .

(३) ग्रामीण रुग्णालय, मुदखेड येथे आय.पी.एच.एस.मानकानुसार प्रसूती सेवा, कु्ूींब ननयोिन
शस्त्रकक्रया, शासन मान्य गभवपात कटद्र, एस.्ी.आय., (Sexually Transmitted Disease),

(Reprodcutive Tract Infection) अशा रोगाींवर उपचार, सुसज्ि प्रयोगशाळा इतयादी
आरोग्य सुववधा उपलब्ध करुन दे ण्यात आलेल्या आहे त.
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

___________
मांबई इमारत दरूस्ती व पनरव चना मांडळ (म्हाडा) चे ईस्टे ट मॅनेिर व
दलाल याांनी सांगनमताने िेलेला गैरव्यवहार
(८)

९५७९६ (३०-१२-२०१७).

श्री.सननल राऊत (ववक्रोळी) :

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय गह
ृ ननमावण मांत्री

(१) मुींबई इमारत दरू
ु स्ती व पुनरवचना मींडळ (म्हाडा) चे ईस््े ् मॅनेिर ्ी ककशोर िगताप व
दलाल याींनी सींगनमताने ववक्रोळी पव
ू ,व कन्नमवार नगर येथील सींक्रमण लशबीरातील ररक्त

गाळयाींचे बनाव् कागदपत्रे बनवून नववन पुनरव धचत इमारतीमध्ये गाळयाचे ववतरीत आदे श
दे वून करोडो रूपयाींचा गैरव्यवहार करून शासनाची र्सवणूक केली असल्याची तक्रार स्थाननक

लोकप्रनतननधीींनी केली असून सदर प्रकरणाची आणण ईस््े ् मॅनि
े र याींच्या सींपततीची चौकशी
सीआयडीमार्वत करण्याची मागणी केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर प्रकरणाची चौकशी करण्यात आली आहे काय व तयाचा तपलशल काय
आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. प्रिाश महे ता (२२-०२-२०१९) :(१) होय, हे खरे आहे .
(२) व (३) कन्नमवार नगर, ववक्रोळी येथील सींक्रमण लशबीरातील रदहवाशाींना सोडतीद्वारे
ववतरण आदे श काढून स्थलाींतरीत करण्यात आले होते.

तथावप, उपरोक्त ववतरण आदे शाववरुध्द प्राप्त झालेल्या तक्रारीसींदभावत र्ेर

तपासणी केली असता, ७ रदहवाशी हे वास्तव्यास नसल्याचे आढळून आले २ वास्तव्यास
असलेल्या रदहवाशाींना ववतरण आदे श पाररत केल्याचे तसेच एका रदहवाशाचे नाव नमद
ू
झाल्याचे ननदशवनास आलेले आहे . उपरोक्तनुसार ७ रदहवाशाींचे ववतरण आदे श रद्द करुन
सींबींधधत गाळे मींडळाच्या ताब्यात घेण्यात आलेले आहे त.

वव.स. ५५७ (8)
तसेच, सदर तक्रारीच्या अनुषींगाने सह मुख्य अधधकारी /दव
ु पु मींडळ याींना सखोल

चौकशी करण्याचे ननदे श म्हाडा प्राधधकरणामार्वत दे ण्यात आले आहेत.
___________

मांबई महानगरपाशलिा एल ववभागाच्या हद्दीतील पाईपलाईन रुां दीिरण प्रिल्पात बाधधत
रहहवाशसयाांचे पनववसन HDIL प्रीशमयर िमानी येथे िरण्याबाबत
(९)

१०१८८८ (०१-०१-२०१८).

श्री.नसीम ेान (चाांहदवली) :

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील

(१) मुींबई महानगरपाललका एल ववभागाच्या हद्दीतील उदय नगर साकीनाका ते पवई तसेच
साकीनाका मेट्रो स्थानक ते कमानी कुलाव येथील पाईपलाईन रुीं दीकरण प्रकल्पात बाधधत

रदहवासी व व्यवलसयाकाींचे पुनववसन एअरपो्व च्या िागेवर HDIL प्रीलमयर कमानी कुलाव येथे

बाींधण्यात आलेल्या १७००० सदननकाींपैकी १२००० सदननकाींमध्ये केल्यानींतर उववररत ५०००
सदननकाींमध्ये बाींधधताींचे पुनववसन करण्याबाबत अनेक सींस्था व स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी
अनेकवेळा शासनाकडे व महानगरपाललकेकडे अनेक तक्रार ननवेदने ददले आहे त, हे खरे आहे
काय,
(२) असल्यास, या प्रकरणी कोणती कायववाही करण्यात आली वा येत आहे तसेच पाईपलाईन
रुीं दीकरण प्रकल्पात बाधधत रदहवालसयाींचे पुनववसन HDIL प्रीलमयर कमानी कुलाव येथे
करण्याबाबत कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे,
(३)

नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१८-०२-२०१९) :

(१) सदर पाईप लाईन रुीं दीकरण प्रकल्पातील बाधीताींचे उववररत ५००० सदननकाींमध्ये पुनववसन
करण्याबाबत मौणखक आणण लेखी स्वरुपात पत्राद्वारे सुचववले होते.

(२) HDIL प्रीलमयर कमानी कुलाव येथील सदननका बह
ु ई महानगरपाललकेस हस्ताींतरीत
ृ न्मींब
करण्यात आलेल्या नसल्याचे बह
ृ न्मुींबई महानगरपाललकेने कळववले आहे .
(३) प्रश्न उद्भवत नाही.

___________
धचपळूण (जि.रत्नाधगरी) नगरपररषदे च्या माशसि बैठिीमध्ये अजग्नशामि बांब ेरे दीच्या वाढीव
ेचावबाबत झालेल्या ठरावात फेरफार झाल्याची तक्रार

(१०)

१०१९९४ (०६-०१-२०१८).

श्री.सदानांद चव्हाण (धचपळूण) :

सन्माननीय मख्यमांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

धचपळूण (जि.रतनाधगरी) नगरपररषदे च्या मालसक बैठकीमध्ये अजग्नशामक बींब खरे दीच्या

वाढीव खचावबाबत झालेल्या ठरावात र्ेरर्ार केला गेल्याने चौदा नगरसेवकाींनी आपल्या

वव.स. ५५७ (9)
प्रनतज्ञापत्रासह नगराध्यक्ष, मुख्याधधकारी व सींबींधीत अधधकारी याींचेववरुध्द धचपळूण पोलीस
ठाण्यात तक्रार दाखल केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर प्रकरणी चौकशी करण्यात आली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले
व तद्नस
ु ार दोषीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१२-०२-२०१९) : (१) अशा आशयाची तक्रार नगरसेवकाींमार्वत स्थाननक
पोलीस प्रशासनास प्राप्त झाली, ही वस्तजु स्थती आहे .

(२) तक्रारीतील ववषय हा प्रशासकीय स्वरुपाचा असल्याने सदर तक्रार स्थाननक पोलीस
प्रशासनामार्वत जिल्हाधधकारी कायावलय, रतनाधगरी यास प्राप्त झाली आहे.
•

प्राप्त तक्रारीच्या अनुषींगाने जिल्हाधधकारी कायावलयामार्वत कायववाही सुरु असल्याचे

जिल्हा प्रशासन अधधकारी, रतनाधगरी याींनी कळववले आहे.
(३) प्रश्न उद्भवत नाही.
___________

ववदभव इझफोटे ि िांपनीने शासनाला हदलेल्या रक्िमेबाबत
(११)

१०६७७३ (०५-०४-२०१८).

श्री.सरदार ताराशसांह (मलांड) :

सन्माननीय मख्यमांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

सह पोलीस आयक्
ु त वाहतक
ू ववभाग, मींब
ु ई याींनी आर्ीआय कायकते अननल गलगली

याींना माहे डडसटबर, २०१६ ते ३० नोव्हट बर २०१७ या एका वषावत मब
ुीं ईतील दच
ु ाकी व चारचाकी
वाहनाींच्या ्ोईंगचे कींत्रा् बहाल केलेल्या ववदभव इन्र्ो्े क कींपनीने शासनाला रुपये ५ को्ी ९१
लाख ६७ हिार ८०० इतकी तडिोड रक्कम लमळवून ददली, तर मे.ववदभव इन्र्ो्े क कींपनीला

कवषवत वाहनशुल्क म्हणून रुपये ९ को्ी २२ लाख ३७ हिार ४१८ इतकी रक्कम लमळाली
असल्याबाबत मादहती ददल्याची बाब ददनाींक १२ िानेवारी, २०१८ रोिी वा तया सम
ु ारास,
ननदशवनास आली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या एका वषावत िमा झालेल्या एकूण रुपये १५ को्ी १४ लाख ४९४८ रकमेच्या
एकूण ४० ्क्के रक्कम पोलीसाींना व ६१ ्क्के रक्कम ववदभव इन्र्ो्े क कींपनीस प्राप्त
झाल्याची मादहती, मादहती अधधकार कायवकते याींना ददली आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, ववदभव इन्र्ो्े क कींपनीच्या सींचालक मींडळाची यादी व वावषवक लेखापररक्षणाची
प्रत तया कींपनीने मुींबई पो.वाहतक
ू ववभागाला ननयमानुसार दे णे आवश्यक असतानाही ती न

दे ण्याची वा वाहतक
ू ववभागाने सींबींधीत कींपनीकडून मागवून ती मादहती अधधकार कायवकतयांना
कायद्यानुसार न पुरववण्याची कारणे काय आहे त,

(४) तसेच, मींब
ववभागाने मे.ववदभव इन्र्ो्े क कींपनीशी ७५ मदहन्याींसाठी
ु ई पोलीस वाहतक
ू
करार आवश्यक मुद्राींक शुल्क भरुन प्रमाणणत केला आहे काय,

(५) असल्यास, ककती मुद्राींक शुल्क व कधी भरण्यात आले व तया करारात कींपनीला घालण्यात
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आलेल्या सवव अ्ी व शती कोणतया तसेच तयाचे पालन कींपनीकडून होत नाही तरी
तयाींचेववरुध्द कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत आहे ,
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२२-०२-२०१९) : (१) हे खरे आहे .
(२) हे खरे आहे .
(३) ववदभव इन्र्ो्े क कींपनीच्या सींचालक मींडळाची यादी व वावषवक लेखापररक्षण अहवाल सदर
कींपनीकडून प्राप्त झाला नव्हता म्हणून मादहती अधधकार कायवकतयांना पुरववण्याींत आला
नव्हता.

(४) मुींबई पोलीस वाहतूक ववभागाने मे.ववदभव इन्र्ो्े क कींपनीशी केलेला करार नोंदणीकृत
केला नसल्याने, मुद्राींकशुल्क भरण्याींत आलेले नाही.

(५) कींपनीशी केलेला करार नोंदणीलकृत नसल्याने, मद्र
ु ाींकशल्
ु क भरण्याींत आलेले नाही.
करारामध्ये कींपनीला घालण्याींत आलेल्या सवव अ्ी व शतींचा समावेश असून तयाींचे
कींपनीकडून पालन होत आहे.
(६) प्रश्न उदभवत नाही.

___________
राज्यातील लाच घेणा-या शासकिय िमवचा-याांवर िारवाई िरण्याबाबत
(१२)

१०८०८१ (०५-०४-२०१८).

श्री.सधािर िोहळे

मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(नागपूर दक्षिण) :

सन्माननीय

(१) शासककय कायावलयात पैसे घेतल्यालशवाय कामच होत नसल्याने िवळपास एका वषावत
रुपये २

को्ी २१ लाखाींची लाच

दे ण्यात आल्याचे एका सव्हे क्षणात िाहीर करण्यात आले

असन
ू याप्रकरणात लाच- लच
ु पत प्रनतबींधक ववभागाने अद्यापपयंत ११४७ अधधकारी/कमवचारी
याींना अ्क केली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, तयापैकी बरे च कमवचारी आिही कायवरत आहे त, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, इतक्या मोठ्या प्रमाणात अधधकारी लाच घेत असताींना तयाींच्यावर कठोर
कारवाई होणे गरिेचेच असल्याने याबाबत शासन ववशेष धोरण अवलींब्रबण
े ार आहे काय,
(४) असल्यास, याबाबत शासनाने कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५)

नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (३१-०१-२०१९) :(१) सन २०१७ या कालावधीत लाचलच
ु पत प्रनतबींधक
ववभागाने केलेल्या कायववाहीत

एकुण ११४७ लोकसेवकाींववरूध्द गन्
ु हा दाखल करण्यात आला

असून या प्रकरणी रु. २२११५९५४ इतकी लाचेची रक्कम होती.

(२) या पैकी ११०१ इतक्या आरोपी लोकसेवकाींना ननलींबीत करण्यात आले आहे .
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(३), (४) व (५),
लाचलुचपत

प्रनतबींधक

ववभागामार्वत

मोबाईल

ॲप,

्ोल

फ्री.क्रीं.

१०६४,

ही

हे ल्पलाईन, ९९३०९९७७०० हा What Sapp नींबर तसेच Facebook page प्रलसध्दकरून िन
िागत
ु पत प्रनतबींधक ववभागाच्या सींकेतस्थळावरून सामान्य िनतेसाठी
ृ ी करण्यात येत.े लाचलच

सवव मादहती उपलब्ध केली िात आहे. लाचलुचपत प्रनतबींधक ववभागाचे अधधकारी तयाींच्या

कायवक्षेत्रातील शासकीय कायावलयात िावून भे्ी दे वून मादहती दे त असतात व तयाींच्या

कायवक्षेत्रातील आठवडे बािार, एस्ी स््ॅ ण्ड, रे ल्वेस््े शन, कॉलेि इतयादी दठकाणी िाऊन सुध्दा
िनिागत
ृ ी

करत असतात.

तसेच

शासककय

कायावलयाच्या दशवनी

भागावर लाचलच
ु पत

प्रनतबींधींक ववभागाबाबत मादहती प्रलसध्द केली िाते. यालशवाय भ्रष्ाचार प्रनतबींध अधधननयम

१९८८ मध्ये ददनाींक २६.०७.२०१८ रोिी सुधारणा करण्यात आली असून यातील तरतूदीींनुसार

भ्रष्ाचाराच्या न्यायालनयन प्रकरणाींचा दोन वषावत ननप्ारा करण्याची तरतूद केली आहे. दोन

वषावत सदर केसचा ननप्ारा न झाल्यास मा. न्यायालयाकडून वाढीव दोन वषावची मुदतवाढ
घेवन
ू प्रकरण ननकाली काढने आवश्यक आहे . तयामळ
ु े मा. न्यायालयात अश्या केसेस प्रलींब्रबत
राहणार नाही.

___________
उरण ( जि.रायगड ) तालक्यात िई भाटिर वाडयािवळील िोप्रोली डांजम्पांग ग्राऊांडवर
टािण्यात येणा-या प्लाजस्टियक्त िचऱ्याबाबत

(१३)

१११४२० (१९-०४-२०१८).

श्री.भरतशेठ गोगावले (महाड) :

सन्माननीय मख्यमांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) उरण (जि.रायगड) तालुक्यात िुई भा्कर वाडयािवळील कोप्रोली डींजम्पींग ग्राऊींडवर

्ाकण्यात येणा-या प्लाजस््कयुक्त कचरा िाळण्यासाठी लावण्यात आलेली लाग दक्षक्षणेकडील
डोंगराकडे िाऊन डोंगराला वणवे लागल्याची घ्ना नुकतीच माहे िानेवारी, २०१८ मध्ये वा
तया दरम्यान ननदशवनास आली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर आग धचरनेर-कोप्रोली रोडच्या अवघ्या दोनशे मी्र अींतरावर लागल्याने
दक्षक्षणेकडील डोंगरापयवत अनेक प्रकारची औषधी वनस्पती िळून नष् झालेली आहे त, हे ही
खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय,तयात काय आढळून आले, तदनस
ु ार
शासन स्तरावर कोणती कायववाही करण्यात आली वा येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.

दे वेंद्र

फडणवीस

(१२-०२-२०१९)

:

(१)

व

(२)

उरण

तालुक्यातील

िुई

भा्कर

वाड्यािवळील कोप्रोली डींजम्पींग ग्राऊींड उरण नगरपररषदे च्या हद्दीबाहे र असल्याचे नगरपररषदे ने
कळववले आहे.
•

तर िुई भा्कर वाड्यािवळील कोप्रोली डींजम्पींग ग्राऊींडला वणवे लागल्याच्या घ्ना
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ननदशवनास आली नसल्याची बाब मुख्य वनसींरक्षक कायावलय, ठाणे
आहे .
(३)

तथावप,

जिल्हाधधकारी,

रायगड

याींना

करण्याच्या सच
ू ना दे ण्यात आल्या आहे त.

यानुषींगाने

याींच्या अहवालात नमूद

वस्तुजस्थतीदशवक

अहवाल

सादर

(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

___________
शसांधदगव नगरी नवनगर वविास प्राधधिरण िेत्रातील वाणणजज्यि भे
ू ांड क्रमाांि ८२/१ मध्ये
बाांधिाम परवानगी दे ताना नाल्याचे चॅनेलायझेशन िरणेबाबत

(१४)

११४९८२ (०३-०४-२०१८).

पजश्चम) :

श्री.ननतेश राणे (िणिवली), श्री.महेश चौघले (शभवांडी

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) लसींधुदग
ु व नगरी नवनगर ववकास प्राधधकरण क्षेत्रातील वाणणजज्यक भख
ू ींड क्रमाींक ८२/१ मध्ये

बाींधकाम परवानगी दे ताना अ् क्र.२९ मध्ये नाल्याचे चॅनल
े ायझेशन करणेबाबत िलसींपदा
ववभागाचे अलभप्राय घेणे बींधनकारक असणार असल्याचे स्पष्पणे नमूद करण्यात आले आहे ,
हे खरे आहे काय

(२) असल्यास, मे.ओट्रा इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा.लल.कींपनीने िलसींपदा ववभागाचे कोणतेही अलभप्राय
अथवा परवानगी न घेता पुलाच्या मख
े ायझेशन
ु ािवळ मातीचा भराव ्ाकून नाल्याचे चॅनल
केले आहे , हे ही खरे आहे काय

(३) असल्यास, सदरहू कींपनीने कोणतीही परवानगी न घेता मातीचा भराव ्ाकून वहाळाचा
मागव बदलल्याने तयाींना ददलेली बाींधकाम परवानगी रद्द करून अनधधकॄत बाींधकाम पाडून
्ाकण्यात यावे अशा आशयाच्या तक्रारीचे एक ननवेदन ्ी.अनुपम काींबळी याींनी माहे िन
ू ,
२०१७ मध्ये वा तया दरम्यान जिल्हाधधकारी,लसींधुदग
े डे सादर केले आहे , हे ही खरे आहे
ु व याींचक
काय,

(४) असल्यास, ्ी.अनप
ु म काींबळी याींच्या सदरहू तक्रारीनष
ु ींगाने जिल्हाधधकारी, लसींधद
ु ग
ु व याींचे
आदे शानुसार उपववभागीय अधधकारी, कुडाळ याींनी प्रतयक्ष कामाच्या दठकाणी दद.९ िानेवारी,
२०१८ रोिी वा तया सुमारास िावन
ू पींचनामा केला होता, हे ही खरे आहे काय,
(५)

असल्यास,

उपववभागीय

अधधकारी,

कुडाळ

याींनी

पींचनामा

करून

सादर

केलेल्या

अहवालनष
ु ींगाने मे.ओट्रा इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा.लल.कींपनीला ददलेली बाींधकाम परवानगी रद्द करून

तसेच तयाींनी केलेले अनधधकॄत बाींधकाम ववनाववलींब पाडून ्ाकण्याच्या दषॄ ्ीने शासनाने
आिलमतीस कोणती कारवाइव केली वा करण्यात येत आहे ,नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय
आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१८-०२-२०१९) : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) व (३)अशा आशयाची तक्रार प्राधधकरणास प्राप्त झाली, हे खरे आहे .
(४) व (५) प्राप्त तक्रारीच्या अनुषग
ीं ाने उपववभागीय अधधकारी, कुडाळ याींनी स्थळ पाहणी केली

वव.स. ५५७ (13)
असल्याची व याबाबतचा अहवाल तयाींच्याकडून प्राप्त झाल्यानींतर उधचत कायववाही करणार
असल्याचे प्राधधकरणाने कळववले आहे .

___________

पोलीस पाटील पदाांची मौेीि पररिा रद्द िरण्याबाबतची मागणी
(१५)

११६१५५ (२४-०४-२०१८).

श्री.प्रिाश आबबटिर (राधानगरी) :

सन्माननीय मख्यमांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) शासनाच्यावतीने उपववभागीय अधधकारी (प्राींत) याींचेमार्वत पोलीस पा्ील पदाींचे आरक्षण
सोडत, भरती प्रकक्रया राबववताना मौखीक (तोंडी) पररक्षेच्या माध्यमातून आधथवक गैरव्यवहार
होत असून पात्र उमेदवाराींवर यामुळे अन्याय होत असल्याने तोंडी पररक्षा रद्द करण्याची

मागणी लोकप्रनतनीधीींनी मा.प्रधान सधचव, महसूल याींचेकडे ददनाींक १४ र्ेिुवारी, २०१८ रोिी
वा तयासम
ु ारास करण्यात आली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, पोलीस पा्ील भरती प्रककयेमध्ये मौखीक पररक्षेचे गुण उपववभागीय अधधकारी
याींचे अधधकारात असल्यामळ
ु े तयाींच्या अधधकारातून गुण वाढवून दे णे यामुळे लेखी पररक्षेमध्ये

अधधक गुण लमळूनही पोलीस पा्ील भरती पासून मुकावे लागते याबाबत मौखीक (तोंडी)
पररक्षा रद्द करण्याबाबत शासन सकारातमक ननणवय घेईल काय,

(३) असल्यास, पोलीस पा्ील भरती प्रकक्रया राबववताना आधथवक गैरव्यवहार होत असून
कोल्हापूर जिल््यातील भुदरगड तालुक्यामध्ये भरती प्रकक्रयेमध्ये आधथवक गैरव्यवहार झाल्याने
चूकीच्या पध्दतीने ननवडीवर मा.जिल्हाधधकारी कोल्हापूर याींना चौकशीची ववनींती केली आहे , हे
ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, तयात काय आढळून आले व
तयानुसार पुढे कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२२-०२-२०१९) : (१) हे खरे आहे .
(२) महाराषट्र ग्राम पोलीस अधधननयम, १९६७ नुसार पोलीस पा्ील याींच्या भरती सींदभावत

उपववभागीय अधधकारी हे सक्षम प्राधधकारी आहे त. शासन ननणवय गह
ृ ववभाग, ददनाींक २२
ऑगस््, २०१४ अन्वये पोलीस पा्ील भरतीबाबत मागवदशवन करण्याबाबतचा शासन ननणवय
ननगवमीत करण्याींत आलेला आहे .

सदर शासन ननणवयामध्ये बदल करण्याचा सद्य:जस्थती

कोणताही ववचार नाही.
(३) अशी कोणतीही ववनींती प्राप्त झालेली नाही.
(४) व (५) प्रश्न उद्भवत नाही.
___________

वव.स. ५५७ (14)
मांबईत सरिेअभावी सफाई िामगाराांचा मत्ृ यू होत असल्याबाबत
(१६)

११६५७२ (२२-०५-२०१८).

श्री.नसीम ेान (चाांहदवली) :

सन्माननीय मख्यमांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) मुींबईत स्वच्छतेसाठी महानगरपाललकेत रात्रीं-ददवस काम करणाऱ्या सर्ाई कामगाराींना

सुरक्षेची साधने महानगरपाललका पुरवत नाही तसेच ही िबाबदारी ठे केदाराची आहे असे म्हणून

महानगरपाललका प्रशासन आपली िबाबदारी झ्कत असल्याने मींब
ु ईत प्रनतवषी २२ हिाराींपेक्षा
अधधक सर्ाई कामगाराींचा मतृ यू होत असल्याची मादहती सर्ाई कामगार सींघ याींना

महानगरपाललकेने माहे िुल,ै २०१७ मध्ये वा तया दरम्यान पुरववलेल्या मादहतीमध्ये नमूद
करण्यात आली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सर्ाई कामगाराींच्या उन्नतीसाठी तसेच तयाींची मक्
ु तता व पुनववसन यासाठी
महाराषट्र राज्यात असलेल्या ववववध कल्याण योिनाींच्या सींस्थाींकररता ददनाींक १२ माचव, १९९८
रोिी स्थापन करण्यात आलेल्या महाराषट्र राज्य सर्ाई कमवचारी आयोगानेही या प्रकरणी
अद्याप कोणतीच कारवाई न केल्याने प्रनतवषी हिारो सर्ाई कामगाराींचा मतृ यू होत आहे, हे
ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून
आले, तसेच सर्ाई कामगाराींच्या सुरक्षक्षतेची साधने, कमाल वेतन, व आरोग्याची काळिी
घेण्याच्या दृष्ीने शासनाने कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१८-०२-२०१९) :
(१) व (२) हे खरे नसल्याचे बह
ृ न्मुींबई महानगरपाललकेमार्वत कळववण्यात आले आहे.
(३)

व

(४)

कींत्रा्ी

सर्ाई

कामगाराींना

सुरक्षा

साधने

पुरववण्यात

आल्याबाबत

महानगरपाललकेमार्वत कींत्रा्दाराकडून हमीपत्र घेण्यात येते. तसेच कामगाराींची सही असलेली

नोंदवहीद्वारे पडताळणी केल्यानींतर कींत्रा्दारास सरु क्षा साधनाींसाठी झालेल्या खचावची प्रनतपत
ू ी
करण्यात येते.

सर्ाई कामगाराींना

हातमोिे,

परावतीत

िॅके्,

मास्क,

कींत्रा्दारामार्वत दे ण्यात येतात.

रे नको्

इतयादी

वस्तू

कींत्रा्ी सर्ाई कामगाराींना राज्य शासनाने ककमान वेतन अधधननयम १९४८ अींतगवत
वेळोवेळी सध
ु ारणा केल्यानस
ु ार सध
ु ारीत ककमान वेतन दे ण्यात येते.

सद्य:जस्थतीत सदर कींत्रा्ी सर्ाई कामगाराींना रु. ५६०.७६ + ४६% लेव्हीप्रमाणे प्रनतददन

प्रनतकामगार

याप्रमाणे

वेतन

दे ण्यात

येत

असल्याचे

कळववण्यात आले आहे .
___________

बह
ुीं ई
ृ न्मब

महानगरपाललकेमार्वत

वव.स. ५५७ (15)
मांबईच्या गोवांडी-मानेदव (एम पूव)व या भागातील एसआरए व एमएमआरडीएच्या
इमारतीमधील सदननिाांमध्ये ियरोगाची लागण झाल्याबाबत

(१७)

११६८१२ (२६-०७-२०१८).

श्री.राधािृष्ट्ण ववेे-पाटील (शशडी), श्री.वविय वडेट्टीवार

(ब्रम्हपूरी), श्री.नसीम ेान (चाांहदवली), श्री.अशमत ववलासराव दे शमे (लातूर शहर), श्री.अशमन
पटे ल (मांबादे वी), श्री.त्र्यांबिराव शभसे (लातूर ग्रामीण), प्रा.वषाव गायिवाड (धारावी), श्री.अस्लम
शेे

(मालाड

पजश्चम),

श्री.हषववधवन

सपिाळ

(बलढाणा),

डॉ.सांतोष

टारफे

(िळमनरी),

श्री.अब्दल सत्तार (शसल्लोड), श्री.राहल बोंद्रे (धचेली), अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा) :
सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मींब
ु ईच्या गोवींडी-मानखद
ु व (एम पव
ू )व या भागातील एसआरए व एमएमआरडीएच्या
इमारतीमधील सदननकाींमध्ये राहणाऱ्या १० पैकी एका व्यक्तीला क्षयरोगाची लागण झाल्याचे
मुींबई शहरातील काही पररसरामध्ये क्षय रोगाचे वाढते प्रमाण रोखण्याचे काम करणाऱ्या

‘डॉक््सव र्ॉर यू’ या स्वयींसेवी सींस्थेने केलेल्या सव्हे क्षणात माहे एवप्रल, २०१८ मध्ये वा तया
दरम्यान ननदशवनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या दठकाणच्या पररसराचा अभ्यास केल्यानींतर येथील एसआरए आणण
एमएमआरडीएच्या इमारती कमी िागेत िास्तीत िास्त घरे बाींधण्याच्या उद्देशाने बाींधण्यात
आल्याने या दठकाणी ववकास ननयींत्रण ननयमावलीचे (Development Control Regulation)
उल्लींघन झाल्याची बाब ननदशवनास आली आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने अधधक चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून
आले, तयानस
ु ार या प्रकरणी शासनाने कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१८-०२-२०१९) :
(१) हे खरे नाही असे बह
ु ई महानगरपाललकेमार्वत कळववण्यात आले आहे.
ृ न्मींब

(२) सदर योिनाींना मींिुरी दे ताींना कोणतयाही प्रकारचे ववकास ननयींत्रण ननयमावलीचे उल्लींघन
झाले नसल्याचे गह
ृ ननमावण ववभागामार्वत कळववण्यात आले आहे .

(३) गोवींडी-मानखुदव (एम/पूव)व या भागात सुधारीत क्षयरोग ननयींत्रण कायवक्रमाींतगवत मुींबई
जिल्हा

क्षयरोग

ननयींत्रण

सींस्थेद्वारे

क्षयरोगाला

आळा

घालण्यासाठी

महानगरपाललकेमार्वत खालीलप्रमाणे उपाययोिना करण्यात आल्या आहे त:• मोर्त ननदान सुववधा

• उपचार, एम.डी.आर. (Multi Drug Resistant) उपचार
• समुपदे शन व आहार

• खािगी क्षेत्रातील रुग्णाींसाठी मोर्त सवु वधा
• प्रसार प्रनतबींधक उपाययोिना
• िनिागत
ृ ी

• सक्षम िनऊिाव प्रकल्प

बह
ु ई
ृ न्मींब
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(४) प्रश्न उद्भवत नाही.
___________
मांबई येथील महानगरपाशलिा सेवा ननवासस्थानधारिाांचे राहते
ननवासस्थान त्याांच्या नावे िरण्याबाबत
(१८)

११६९८२ (२७-०७-२०१८).

श्री.सननल शशांदे (वरळी) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील

(१) ऑथवर रोड कारागह
ु ई महानगरपाललकेची चतथ
ु व ्ेणीतील घनकचरा
ृ ाच्या पररसरात मींब
व्यवस्थापन खातयात काम करणाऱ्या सर्ाई कामगाराींची वसाहत असून सदर वसाहतीमध्ये
तयाींचे वास्तव्य स्वातींत्र्य पूवव काळापासून म्हणिेच सन १९२० पासन
ू आहे , हे खरे आहे काय;

(२) असल्यास, सदर पररसरातील सेवाननवासस्थानधारक हा मब
ुीं ई महानगरपाललकेचा चतुथव
सर्ाई कामगार असून गत १०० वषांपासून कामगार वपढ्यानवपढ्या मुींबई शहराची सार् सर्ाई
करीत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या सर्ाई कामगाराींच्या पुनववसनाकररता ्ी. लाड व ्ी. पाींगे सलमतीने अनेक

लशर्ारशी केलेल्या असून महाराषट्र राज्यातील अनेक नगरपाललका/ कींन््ोन्मट् बोडव/ जिल्हा

पींचायत व महानगरपाललकेने सर्ाई कामगाराींच्या पुनववसनाकररता लाड- पाींगे सलमतीच्या

सदरहू लशर्ारशीींचे तींतोतींत पालन केले आहे , तसेच नालशक, पण
ु े, वपींपरी, धचींचवड, सोलापरू ,
कल्याण व ठाणे येथील महानगरपाललका आयुक्ताींनी सदर सलमतीच्या ननयमाींची
अमींलबिावणी करून सर्ाई कामगाराींची सेवा ननवासस्थाने तयाींच्या नावावर केली आहे त, हे ही
खरे आहे काय,
(४) असल्यास, मुींबई महानगरपाललकेने मात्र या कामगाराींसाठी अद्यापपयंत कोणतेच धोरण

आखलेले नसल्याने ए. एच. एस. कॉलनी, एस. िी. मागव, आथवर रोड िेल, मींब
ु ई येथील
महानगरपाललका सेवा ननवासस्थानधारकाींचे राहते ननवासस्थान तयाींच्या नावे करण्याबाबत

स्थाननक लोकप्रनतननधी याींनी ददनाींक २६ माचव, २०१८ रोिी वा तया सुमारास लेखी
ननवेदनाद्वारे मा. मुख्यमींत्री महोदय याींचे लक्ष वेधले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(५) असल्यास, सदरहू ननवेदनात केलेल्या मागणीनस
ु ार या कामगाराींचे राहते ननवासस्थान
तयाींच्या नावे करण्याबाबत शासनाकडून कोणती कायववाही करण्यात आली वा येत आहे ,
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१८-०२-२०१९) :
(१) व (२) हे खरे आहे.
(३) राज्यातील सर्ाई कामगाराींना ते कायवरत असलेल्या महानगरपाललकेच्या मालकीच्या
सदननका

राहण्यास

दे ण्यात

येतात.

असणाऱ्या रकमेची कपात करण्यात येते.

तयाकररता

तयाींचे

मालसक

वेतनातून

(४) अशा आशयाचे ददनाींक २८ माचव, २०१७ रोिीचे पत्र प्राप्त झाले आहे .

घरभाडयापो्ी
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(५) व (६) बह
ृ न्मुींबई महानगरपाललकेच्या सर्ाई कामगाराींसाठी सेवाननवासस्थाने उपलब्ध करुन
दे ण्यासाठी प्रस्ताववत “आ्य योिनट”तगवत ववकास ननयींत्रण ननयमावली १९९१ च्या ननयमावली
क्रमाींक ३३ मध्ये ननयम क्रमाींक ३३(२६) नव्याने समाववष् करण्यासाठी महाराषट्र प्रादे लशक
आणण नगररचना अधधननयम १९६६ च्या कलम ३७ अन्वये ववकास ननयींत्रण ननयमावलीमध्ये
र्ेरबदल करण्याची कायववाही सुरु आहे .

महानगरपाललकेच्या घन कचरा व्यवस्थापन ववभागात कायम सर्ाई कामगाराींची एकूण

२८,०१८ पदे असून, ६९९० कामगाराींना महापाललका सेवाननवासस्थाने वा्प करण्यात आली

आहे त. सदर महापाललका सेवाननवासस्थानाींच्या भख
ू ींडाचा वाढीव ४ एर्.एस.आय. प्रमाणे
ववकास करुन एकूण २८,०१८ सदननका बाींधण्याची कामे आ्य योिनेमध्ये असून, तयाद्वारे
सवव

२८,०१८

कामगाराींना

मुींबई

शहरातच

सेवाननवासस्थाने

उपलब्ध

होणार

असल्याचे

महानगरपाललकेमार्वत कळववण्यात आले आहे .
ददनाींक २२ ऑक््ोबर, २००८ रोिीच्या शासन ननणवयानस
ु ार, ज्या सर्ाई कामगाराींनी

कायम सेवा २५ वषे पण
ू व केलेली आहे ककीं वा ज्याचा सेवेत असताींना मतृ यू झाला आहे अशा
पात्र सर्ाई कामगाराींना तयाींच्या ननवतृ तीनींतर मालकीने घर उपलब्ध करुन द्यावयाचे आहे .

याबाबत डॉ. बाबासाहे ब आींबेडकर ्मसार्ल्य आवास योिनटतगवत सदननका वा्प

करण्यासाठी एसआरए अींतगवत शासनास उपलब्ध होणारे पुनववसन घ्काींव्यनतररक्त अधधकचे
रदहवासी गाळे , एकाजतमक गह
ृ ननमावण व झोपडपट्टी ववकास कायवक्रम, बेलस सवववसेस र्ॉर अबवन
प्युअर या योिनटतगवत बाींधण्यात येणारे रदहवासी गाळे आणण म्हाडाच्या अल्प उतपन्न ग्ाच्या

गह
ृ ननमावण योिनटतगवत सदननकाींचे १५% आरक्षण यामधून गह
ृ ननमावण ववभागामार्वत सदननका
उपलब्ध करुन दे ण्यात येणार आहेत.

चट बूर वाशी नाका येथे ५० सदननकाींचे वा्प सर्ाई कामगाराींना करण्यात आले असून,

तया तयाींच्या नावे करण्यात आल्याचे महानगरपाललकेमार्वत कळववण्यात आले आहे .
___________

मांबई शहर व उपनगरातील ५६ म्हाडा वसाहतीांमधील मलननिःसारण वाहहझयाांच्या दरुस्तीबाबत
(१९)

११७४४६ (२३-०७-२०१८).

श्री.मांगेश िडाळिर (िलाव) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

मींब
ु ई

शहर

व

उपनगरातील

म्हाडाच्या

५६

सन्माननीय मख्यमांत्री पढ
ु ील

वसाहतीच्या

बाहे रील

पररसरातील

महानगरपाललकेच्या मलननःसारण वादहन्याींचे वाढतया लोकसींख्येच्या व व्यावसायीकरणाच्या
प्रमाणात उन्नतीकरण करणे व दरु
ु स्तीकरण करण्याबाबत लोकप्रनतननधी याींनी ददनाींक ०२ मे,
२०१८ रोिी वा तया सम
ु ारास मा.मुख्यमींत्री याींना ननवेदन दे ऊन मागणी केली आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी ननवेदनाच्या अनष
ु ींगाने कोणती कायववाही केली वा तयानष
ु ींगाने
अींमलबिावणीची सद्यःजस्थती काय

(३) अद्याप अींमलबिावणी केली नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१८-०२-२०१९) :
(१) अशा आशयाचे ननवेदन प्राप्त झाले आहे हे खरे आहे .
(२) व (३) मींब
ु ई शहर व उपनगरातील म्हाडा वसाहतीींमधील मलनन:सारण वादहनीींचे वध्
ृ दीकरण
करण्यासाठी बह
ृ न्मुींबई महानगरपाललकेस आवश्यक असणारी रक्कम म्हाडा प्राधधकरणामार्वत
प्राप्त झाल्यानींतर पुढील कायववाही करण्यात येणार असल्याचे महानगरपाललकेने कळववले
आहे .

___________

नवी मांबईतील शसडिो व एमआयडीसीच्या भे
ू ांडावरील इमारती अधधिृत िरण्याबाबत
(२०)

११८१६२

(२३-०७-२०१८).

श्री.जितेंद्र

आव्हाड

(मांब्रा

िळवा),

श्री.ियांत

पाटील

(इस्लामपूर), श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरे गाव), श्री.हसन मश्रीफ (िागल), श्री.सांदीप नाईि

(ऐरोली), श्री.भास्िर िाधव (गहागर), श्री.राणािगिीतशसांह पाटील (उस्मानाबाद), श्री.नरहरी
णझरवाळ (हदांडोरी), श्री.पाांडरां ग बरोरा (शहापूर), श्री.वैभव वपचड (अिोले), श्री.किसन िथोरे
(मरबाड), श्री.सरे श लाड (ििवत) :
काय :-

सन्माननीय मख्यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील

(१) नवी मींब
ु ईतील लसडको व एमआयडीसीच्या भख
ू ींडावरील इमारती अधधकृत करण्यासाठी

येथील रदहवाशाींनी ददनाींक ०२ एवप्रल, २०१८ रोिी वा तया सुमारास नवी मुींबईतील लसडको
कायावलयासमोर दठय्या आींदोलन करुन लसडको प्रशासनाकडे ननवेदन सादर केलेले होते , हे खरे
आहे काय,
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी सादर केलेल्या ननवेदनातील मागण्याींचे थोडक्यात स्वरुप काय
आहे , तयावर कोणता ननणवय घेतला व तयानस
ु ार कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत
आहे ,

(३) नसल्यास, तयाची कारणे काय आहे त, तसेच पररसरातील रदहवाशाींच्या मागण्याींवर तवरीत
ननणवय घेऊन आवश्यक कायववाही करण्यासींदभावत आतापयंत कोणता पाठपुरावा केला वा
करण्यात येत आहे व तयाची र्लननषपतती काय आहे ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१५-०२-२०१९) :
(१) व (२) सदरचे ननवेदन लसडकोकडे प्राप्त झाल्याची नोंद अलभलेखामध्ये ददसून येत नाही
असे लसडकोने कळववलेले आहे .

(३) लसडको / एमआयडीसी कडून ववतररत झालेल्या भख
ीं धारकास ववकास परवानगी
ू ींडावर भख
ू ड
ददली िाते. तयाव्यनतररक्त भूखींडावरील अनधधकृत बाींधकाम ननयमाकुल करण्याचे धोरण नाही.
___________
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नडोदा (ता.ेालापूर जि.रायगड) येथील डॉग शेल्टर िेंद्र बांद िरण्याबाबत
(२१)

११९०७१ (२९-०७-२०१८).

श्रीमती ननमवला गाववत (इगतपूरी), प्रा.वषाव गायिवाड

(धारावी), अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा), श्री.पथ्
ृ वीराि चव्हाण (िराड दक्षिण), श्री.अशमन पटे ल
(मांबादे वी), श्री.अस्लम शेे (मालाड पजश्चम), श्री.नसीम ेान (चाांहदवली), डॉ.सांतोष टारफे
(िळमनरी), श्री.हषववधवन सपिाळ (बलढाणा), श्री.सननल िेदार (सावनेर), श्री.अमर िाळे
(आवी), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर), श्री.ियिमार गोरे (माण), श्री.िणाल पाटील (धळे
ग्रामीण) :

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) दाींडवाडी (ता.खालापूर जि.रायगड) या आददवासीवाडीत ददनाींक १२ माचव, २०१८ रोिी वा
तया सम
ु ारास वपसाळलेल्या सहा ते सात कुत्र्याने १८ िणाींवर हल्ला केला व तयात कु.सादहल
नाईक (वय ८ वषे) या मुलाचा रुग्णालयात नेताना मतृ यू झाल्याचे ननदशवनास आले आहे , हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी आददवासीवाडीपासून काही अींतरावर असलेल्या नडोदा येथे
डॉग शेल््र कटद्र असन
ू तयातील कुत्रे स्थाननकाींवर हल्ला करत असल्याने येथील रदहवाशाींनी
सदरील शेल््र बींद करण्याबाबत सींबींधधत ववभागाकडे मागणी केली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने कोणती कायववाही वा उपाययोिना केली वा
करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१२-०२-२०१९) :(१) नगरपींचायत हद्दीतील मौिे दाींडवाडी, आददवासी वाडी
(ननींबोडे) येथील वपसाळलेले कुत्रे चावलेले ३ रुग्ण दद. १०/०३/२०१८ रोिी प्राथलमक उपचारासाठी
प्राथलमक आरोग्य कटद्र, खालापूर येथे दाखल झाले होते.
•

तयापैकी कु. सादहल नाईक याचा खािगी रुग्णालयात उपचार सुरु असताना मतृ यु झाला,

ही वस्तजु स्थती जिल्हाधधकारी कायावलय, रायगड याींनी कळववली आहे .

(२) व (३) प्राप्त ननवेदनाच्या अनुषींगाने कुत्र्याींच्या होणाऱ्या हल्ल्याींबाबत पयावप्त उपाययोिना
करण्याबाबत सींबींधधत ववभागाींना जिल्हाधधकारी कायावलयामार्वत सूचना दे ण्यात आल्या होतया.
•

तयानुसार नडोदा येथील डॉग शेल््र कटद्र बींद करण्यात आले असून तेथील कुत्रे इतरत्र

स्थलाींतरीत केले असल्याचा अहवाल जिल्हाधधकारी कायावलय, रायगड याींनी सादर केला आहे .
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.
___________
िोथरुड (पणे) येथील यशवांतराव चव्हाण नाट्यगह
ृ ाचे िाम
ननधी अभावी प्रलांबबत असल्याबाबत

(२२)

१२६३७१ (२९-०७-२०१८).

प्रा.(श्रीमती) मेधा िलिणी (िोथरुड) :

मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय

वव.स. ५५७ (20)
(१) कोथरुड (पुणे) येथील यशवींतराव चव्हाण नाट्यगह
ृ ाचे काम सन २०१४ सालापासून सुरु
असून कलामींददराची र्क्त इमारत बाींधली आहे मात्र ननधी अभावी पुढील काम

प्रलींब्रबत

असल्याचे माहे एवप्रल , २०१८ मध्ये वा तया दरम्यान ननदशवनास आले, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सन २०१४ मध्ये बाींधकाम सरु
ु झालेल्या या कलामींददराच्या उभारणीसाठी रुपये
२० को्ीींची तरतूद करण्यात आली होती, तयातील आठ ते नऊ को्ी रुपयाींचा ननधी

महानगरपाललकेकडून दे ण्यात आला मात्र आता ननधी नसल्यामळ
ु े काम प्रलींब्रबत असल्याचे
भवन रचना ववभाग,पुणे याींचेकडून साींगण्यात येत असल्याचे ननदशवनास आले आहे , हे ही खरे
आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीनुसार यशवींतराव चव्हाण
नाट्यगह
ृ पूणव करणेबाबत कोणती कायववाही करण्यात आली वा येत आहे ,
(४) नसल्यास,ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१८-०२-२०१९) : (१)

व (२) • कोथरुड (पण
ु े) येथील यशवींतराव चव्हाण

नाट्यगह
ृ ाचे काम पूणव झाले असून नाट्यगह
ृ वापरात आहे .
• सदर नाट्यगह
ृ ाच्या आवारात मा. बाळासाहे ब

ठाकरे याींचे नावे बाल नाट्यगह
ृ ाच्या

बाींधकामाचा सुमारे रु. २० को्ीचा प्रकल्प पुणे महानगरपाललकेमार्वत सुरु करण्यात आला
आहे .

• सदर काम आधथवक वषवननहाय उपलब्ध होणाऱ्या ननधीनस
ु ार सुरु असून अींनतम ्प्प्यात आहे .
(३) प्रश्न उद्भवत नाही.
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.
___________
मांबई महानगरपाशलिेला शास्त्रोक्त पध्दतीने िच-याची ववल्हे वाट
लावण्यासाठी दोन महहझयात िागा उपलब्ध िरुन दे ण्याबाबत
(२३)

१२६५७८ (०५-१२-२०१८).

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

श्री.अिय चौधरी (शशवडी) :

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील

(१) मुींबई महानगरपाललकेला शास्त्रोक्त पध्दतीने कच-याची ववल्हे वा् लावण्यासाठी दोन
मदहन्यात िागा उपलब्ध करुन द्या असे आदे श मा.उच्च न्यायालयाने शासनाला माहे
ऑगस््, २०१८ च्या पदहल्या आठवड्यात वा तया दरम्यान ददले आहे त, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, मा.उच्च न्यायालयाच्या आदे शानुसार मुींबई महानगरपाललकेला डजम्पींंींगसाठी
िागा उपलब्ध करुन दे ण्यात आली आहे काय,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१८-०२-२०१९) : (१) सदर प्रकरणी राज्य शासनाने दोन मदहन्याींत मुलुींड
व करवले येथील सींपण
ीं ाच्या अनतक्रमणमक्
ू व भख
ू ड
ु त मोकळया िागेचा ताबा बह
ु ई
ृ न्मींब
महानगरपाललकेस द्यावा ककीं वा तेवढ्याच क्षेत्रर्ळाच्या अनतक्रमणमुक्त मोकळया िागा

वव.स. ५५७ (21)
बह
ृ न्मुींबई महानगरपाललकेस उपलब्ध करुन द्याव्यात असे आदे श मा. उच्च न्यायालयाने
ऑगस्् २०१८ मध्ये राज्य शासनास ददले आहे त.

(२) व (३) मा. उच्च न्यायालयाच्या आदे शानस
ु ार, बह
ृ न्मुींबई महानगरपाललकेस डींवपींगसाठी
मल
ु ींड
ु व करवले येथील अनतक्रमणमक्
ु त मोकळी िागा उपलब्ध करुन दे ण्याबाबतची कायववाही
सुरु आहे .

सदर प्रकरणी ददनाींक २९.१०.२०१८ रोिीच्या बैठकीमध्ये, मौिे करवले येथील ३८.८७१
हे क््र शासकीय िलमनीपैकी सलग ३० एकर िागा अनतक्रमण मुक्त करुन बह
ृ न्मुींबई
महानगरपाललकेस ३ मदहन्याींत उपलब्ध करुन दे ण्यात येईल असे ननदे श दे ण्यात आले व तसे

शासनाने मा. उच्च न्यायालयात ददनाींक ०२.११.२०१८ रोिी सादर केलेल्या प्रनतज्ञापत्रात नमद
ू
केले आहे.

तसेच, सदर प्रकरणी ननगवलमत करण्यात आलेल्या ददनाींक ददनाींक २२.११.२०१८ रोिीच्या
शासन ननणवयामध्ये बह
ृ न्मुींबई महानगरपाललकेची अलभकताव यींत्रणा म्हणून नेमणूक करण्यात
आली आहे .

मल
ु ींड
ु येथील िागेबाबत यनु नयन ऑर् इींडडयाने मा. उच्च न्यायालयात ख्ला दाखल

केल्यामुळे, सदर िागेचा ताबा प्रलींब्रबत आहे .

___________
राज्यात २७ महापाशलिा िेत्रामधील घनिचऱ्यावर प्रकक्रया िरण्याबाबत
(२४)

१२६८९५

(०५-१२-२०१८).

श्री.अशमत

साटम

(अांधेरी

पजश्चम) :

सन्माननीय

मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) राज्यात २७ महापाललका क्षेत्रामध्ये दररोि १९ हिार ४२० ्न घनकचरा गोळा होत असून

तयापैकी ७ हिार २६२ ्न कचऱ्यावर प्रकक्रया होत असल्याचे माहे सप््ट बर, २०१८ मध्ये वा
तया दरम्यान ननदशवनास आले, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, कचरा गोळा करुन डजम्पींग करण्यासाठी वषावला ३ हिार ५४२ को्ी रुपये खचव
होतात, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, २७ पैकी ११ महापाललका क्षेत्रात गोळा होणाऱ्या कचऱ्यावर कोणतीच प्रकक्रया
होत नाही, हे ही खरे आहे काय,
(४)

असल्यास,

याबाबत

शासनाने

चौकशी

केली

आहे

काय,

चौकशीअींती

कचरा

व्यवस्थापनेबाबत शासनाने कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१८-०२-२०१९) :
(१)

महाराषट्र

प्रदष
ू ण

ननयींत्रण

मींडळाने

घनकचरा

व्यवस्थापन

ननयम,

२०१६

च्या

अींमलबिावणी बाबत सन २०१७-१८ च्या वाषीक अवहालामध्ये राज्यातील २७ महापाललका
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क्षेत्रामध्ये दररोि १९ हिार ४०१ ्न घनकचरा गोळा होत असन
ू तयापैकी ६ हिार ९९८ ्न
कचऱ्यावर प्रकक्रया होत असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे , हे खरे आहे .
(२)

स्वच्छ भारत अलभयान (नागरी) अींतगवत व घनकचरा व्यवस्थापन ननयम, २०१६ च्या

अींमलबिावणी करीता आतापयंत १९ महानगरपाललकाींचे घनकचरा व्यवस्थापनाचे सववस्तर
प्रकल्प अहवाल तयार करण्यात आले असून तयाकरीता रूपये ४१६.८०३९ को्ी इतकी ननधी
ववतरीत करण्यात आलेला आहे , ही वस्तुजस्थती आहे .

(३) व (४) महाराषट्र प्रदष
ू ण ननयींत्रण मींडळाच्या घनकचरा व्यवस्थापन ननयम २०१६ च्या
अींमलबिावणी

बाबत

सन

२०१७-१८

च्या

वाषीक

अवहालामध्ये

राज्यातील

२७

महानगरपाललकाींपक
ै ी ८ महानगरपाललका क्षेत्रात गोळा होणाऱ्या कचऱ्यावर प्रकक्रया होत
नसल्याचे नमूद करण्यात आले आहे .

तथापी, स्वच्छ भारत अलभयान (नागरी) अींतगवत घनकचरा व्यवस्थापन ननयम २०१६

च्या अींमलबिावणीकरीता

राज्यातील

१९ नागरी

स्थाननक स्वराज्य सींस्थाींचे घनकचरा

व्यवस्थापनाचे सववस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्यात आले असन
ू तयाची अींमलबिावणी
महानगरपाललका स्तरावर सुरू आहे .
(५) प्रश्न उद्भवत नाही.

___________

मांबईतील २१०० मालमत्ता महानगरपाशलिेच्या ताब्यात असूनही नावावर नसल्याबाबत
(२५)

१२६८९९ (०५-१२-२०१८).

श्री.अशमत साटम (अांधेरी पजश्चम), श्री.सांिय िेळिर (ठाणे),

अॅड.आशशष शेलार (वाांद्रे पजश्चम), श्री.ियांत पाटील (इस्लामपूर), डॉ.सतीश (अण्णासाहे ब)
पाटील (एरां डोल) :

सन्माननीय मख्यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मुींबईतील २१०० मालमतता महानगरपाललकेच्या ताब्यात असूनही प्रॉप्ी काडाववर नाव
नसल्याचे माहे ऑगस््, २०१८ मध्ये वा तया दरम्यान ननदशवनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर िागा नावावर करण्यास महानगरपाललका प्रशासन ्ाळा्ाळ करीत
असल्यामळ
ु े अशा अनेक भख
ू ींडाींवर अनतक्रमण झाले आहे , हे ही खरे आहे काय
(३)

असल्यास,

याबाबत

शासनाने

चौकशी

केली

आहे

काय,

तसेच

सदर

मालमतता

महानगरपाललकेच्या नावावर करण्याबाबत शासनाने कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत
आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१२-०२-२०१९) :
(१) बह
ु ई महानगरपाललकेच्या ववकास ननयोिन ववभागाच्या ताब्यातील भस
ू ींपादनाच्या
ृ न्मींब
माध्यमातून प्राप्त झालेल्या मालमतताींपैकी सुमारे ४५० मालमतता महानगरपाललकेच्या नावावर
होणे बाकी आहे .

वव.स. ५५७ (23)
तसेच, महानगरपाललकेच्या मालमतता ववभागाच्या अखतयारीत असलेल्या एकूण ४७८८

मालमतताींपैकी २२२९ मालमतता पत्रकाींवर महानगरपाललकेच्या नावाची नोंद झाली असन
ू ,
उववररत २५५९ मालमतताींपक
ै ी १५२२ मालमततावर महानगरपाललकेच्या नावाची नोंद करण्यासाठी

अधधक्षक नगर भम
ू ापन व भलु मअलभलेख याींच्याकडे पत्रव्यवहार करण्यात आले आहेत व
उववररत १०३७ भख
ु ींडावर पुढील ६ मदहन्याींच्या कालावधीमध्ये बह
ृ न्मुींबई महानगरपाललकेमार्वत
नगर भूमापन व भूलमअलभलेख याींचेशी कागदपत्राींसदहत पत्रव्यवहार करण्याचे ननयोजित
असल्याचे महानगरपाललकेने कळववले आहे .

(२) मालमतता ववभागाच्या अखतयारीतील एकूण ४७८८ भख
ै ी ४१२२ भख
ू ींडाींपक
ू ींड मक्तयाने
दे ण्यात आले आहे त व उववररत ६६६ भूखींडाींवर महानगरपाललकेचे भाडेकरु व कमवचारी ननवास
इमारती अजस्ततवात आहे त.

ज्या मालमतता पत्रकावर महानगरपाललकेचे नाव नाही अशा कोणतयाही भख
ू ींडावर

पुनवववकासाचे काम प्रलींब्रबत नसल्याचे महानगरपाललकेमार्वत कळववण्यात आले आहे.

महानगरपाललकेच्या सावविननक आरोग्य ववभागाच्या अखतयाररतील १७५ दवाखाने, २८

प्रसुतीगह
ृ े , २०४ आरोग्य कटद्रे , ५० स्मशानभूमी व ५ ववशेष रुग्णालये या मालमतता
महानगरपाललकेच्या ताब्यात असून, तयाींच्या मालमतता पत्रकावर महानगरपाललकेचे नाव
दशवववण्यात आलेले आहे.

(३) व (४) आरक्षणाखालील िागा िसे आहे तसे या ततवावर सींपाददत करुन तया उपयोधगता
ववभागाला हस्ताींतरीत करण्यात येतात व सदर िागेवर अनतक्रमण झाल्यास ते ननषकालसत
करुन, तया िागेचा ननयोजित आरक्षणासाठी ववकास करणे या प्रयोिनाथव उपयोधगता
ववभागाला हस्ताींतरीत करण्यात येते.
सदर

िागा

महानगरपाललकेच्या

भूसींपादन

नावावर

वगव

कायद्यान्वये
करण्याबाबत

महानगरपाललकेस

ददल्यानींतर,

महानगरपाललकेमार्वत

तया

जिल्हाधधकारी

कायावलयाकडे पाठपुरावा करण्यात येत आहे .
___________
मांबईतील ववलेपाले (पजश्चम) येथील इलाव पररसरातील
शासिीय तांत्रशशिण महाववद्यालयाबाबत
(२६)

१२७३४१ (१०-१२-२०१८).

अॅड.पराग अळवणी (ववलेपाले), िॅप्टन आर.तशमल सेल्वन

(सायन-िोळीवाडा), अॅड.आशशष शेलार (वाांद्रे पजश्चम), श्री.नरें द्र महे ता (शमरा भाईंदर) :
सन्माननीय िौशल्य वविास व उद्योििता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मींब
ु ईतील ववलेपाले (पजश्चम) येथील इलाव पररसरातील शासकीय महाववद्यालयाची इमारत
५० वषे िुनी असून नतचा उपयोग पूणत
व : होत नसल्याचे माहे ऑक््ोबर, २०१८ मध्ये वा तया
दरम्यान ननदशवनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, ववलेपाले पररसरातील केवळ दोन शाळा तयाींच्या ववद्यार्थयांना तींत्रलशक्षणाच्या
तासाकररता या महाववद्यालयात पाठवत असल्याचे कळते, हे ही खरे आहे काय,

वव.स. ५५७ (24)
(३)

असल्यास,

सदर

महाववद्यालयाचा

पररसर

अनतशय

मोठा

असून

तयाची

सींरक्षक

लभींत मोडकळीस आली असल्यामळ
ु े तेथुन अनधधकृत प्रवेश करता येतो, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, याबाबत धोरणातमक ननणवय घेऊन सदर उपलब्ध िागेवर कौशल्य ववकास कटद्र
अथवा औद्योधगक प्रलशक्षण कटद्र उभारून कुशल मनषु यबळ ननलमवतीसाठी शासनाने कोणती
उपाययोिना केली वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सांभािी पाटील-ननलांगेिर (२४-०१-२०१९) : (१) शासकीय ताींब्रत्रक ववद्यालय, ववलेपाले
महाववद्यालयाची इमारत िुनी ५० वषावपेक्षा अधधक िुनी असल्याने

आिच्या घडीला िी

इमारत उभी आहे ती पूणत
व : उपयोगात येत असुन चालु असलेल्या अभ्यासक्रमाींना िागा अपुरी
पडत आहे .

दरम्यान शासकीय ताींब्रत्रक ववद्यालय ववलेपाले या सींस्थेची इमारती िुन्या व िीणव

झाल्याने इमारतीींची दरु ावस्था झालेली असल्याने सींस्थेव्दारे कायवकारी अलभयींता, उततर मींब
ु ई
(सा.बा.) ववभाग, अींधेरी याींना सींरचनातमक पररक्षण (स्ट्रक्चरल ऑडी्) करणेबाबत कळववले
होते. तयानुषींगाने उपववभागीय अलभयींता अींधेरी (साीं. बाीं.) उपववभाग, अींधेरी याींनी सींरचनातमक

पररक्षण (स्ट्रक्चरल ऑडी्) करून अहवाल सींस्थेस ददला असुन सदर अहवालामध्ये तयाींनी पुवव
व्यावसानयक अभ्यासक्रम इमारत, एम. सी.व्ही. सी, ववभाग व बी.्ी. आर. आय. ववभाग या
ववभागाच्या इमारती पाडुन ्ाकण्याबाबत व नवीन इमारत बाींधकामाबाबत प्रस्ताववत केले
आहे . याबाबत कायववाही चालु आहे .

(२) हे खरे नाही. शासकीय ताींब्रत्रक ववद्यालय,ववलेपाले येथे ३ सहभागी शाळा ववद्याथी
तींत्रलशक्षणास पाठवत आहे त. (१. पाले द्ळक ववद्यालय) (२.पराींिपे ववद्यालय)

(३. माधव

भागवत ववद्यालय) शालेय लशक्षण ववभाग, शासन ननणवय ददनाींक २६ सप््ट बर, २०१६ नस
ु ार िे

ववद्याथी ९वी, १०वी पूवव्व यावसानयक ववषयाचे प्रलशक्षण घेतात तयाींना समािशास्त्र ककीं वा दस
ु री
भाषा सू् लमळते या कारणामळ
ु े इतर शाळाींमध्ये वरील ववषयाचे लशक्षक अनतररक्त होत
असल्याने सींस्थेद्वारे सींपकव केला असता तयाींनी ववद्याथी पाठववण्यास असमथवतता दशववलेली
आहे .

(३), (४) व (५) हे खरे नाही. सींस्थेच्या र्क्त ३० मी्र सींरक्षक लभींतीचे काम अपूणव अवस्थेत
आहे . तथावप तया दठकाणी र्ु्ीींग व पत्रे लावुन बींद करण्यात आले आहे . आवारलभींतीचे उववरीत

बाींधकाम पूणव करण्याकरीता सींस्थेने तयाींचे दद.१९.०६.२०१८ अन्वये सावविननक बाींधकाम

ववभागाकडे अींदािपत्रकाची मागणी केलेली आहे . अींदािपत्रक सींचालक, व्यवसाय लशक्षण व
प्रलशक्षण याींना प्राप्त होताच आवारलभींत बाींधण्याचे काम सावविननक बाींधकाम ववभाग
याींचेकडून करून घेण्याची कायववाही करण्यात येईल. सदरहु पररसरात अनधधकृत प्रवेश ददला
िात नाही व पोलीसाींची गस्त चालु असते. पथददवे चालु करण्यात आले आहे.
___________

वव.स. ५५७ (25)
वसोवा (मांबई) येथील शसद्दीिी हाऊस,तेरे गल्ली, वसोवा या हठिाणी
चार मिली बेिायदे शीर इमारत बाांधण्यात आल्याबाबत
(२७)

१२७६२२ (०६-१२-२०१८).

श्री.शरददादा सोनावणे (िझनर) :

सन्माननीय मख्यमांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) वसोवा (मुींबई) येथील लसद्दीकी हाऊस,तेरे गल्ली, वसोवा या दठकाणी के/पजश्चम

ववभागाच्या इमारत ववभागातील अलभयींत,े सहाय्यक आयक्
ु त याींच्या सहकायावने एक चार
मिली बेकायदे शीर इमारत भूमाकर्या पीर मोहम्मद उर्व बाबू याने एक मदहन्यात बाींधून
तयाची ववक्री केल्याबाबतची
लषकररया

याींनी

महापौर,

गायकवाड,सहाय्यक आयुक्त

लेखी तक्रार मादहती सेवा सलमतीच्या दक्षता अधधकारी ्ी.असद
आयुक्त,

्ी.ककरण

आचरे कर,

उपायुक्त

,्ी.प्रशाींत

मुींबई महानगरपाललका इतयादीींकडे केल्याची बाब ददनाींक २०

सप््ट बर, २०१८ रोिी वा तया सुमारास ननदशवनास आली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, अतयींत ननकृष् दिावचे बाींधकाम सादहतय वापरुन महानगरपाललकेचे सवव
ननयमाींचे उल्लींघन बेकायदे शीरपणे केलेल्या बाींधकामा ववरोधात कोणतीही कारवाई बाींधकाम

सुरु असताना व तक्रार आल्यानींतर के/पजश्चम ववभागाच्या सहाय्यक आयुक्ताींनी तसेच
महानगरपाललका आयक्
ु ताींनी न करण्याची कारणे काय आहे त,

(३) असल्यास, या बेकायदे शीर बाींधकामास भववषयात लाई्, पाणी याचा पुरवठा होणार नाही
तसेच येथील िागाींचे रजिस्ट्रे शन होणार नाही याबाबत काही ननणवय घेण्यात आला आहे काय,

(४) असल्यास, या बेकायदे शीर बाींधकामाचा तपास पूणव करुन ककती ददवसाींत सदर बेकायदे शीर
बाींधकाम ननषकालसत करण्यात येईल व हे बाींधकाम करणाऱ्या भूमाकर्या ववरुध्द कोणती
कारवाई करण्यात आली वा येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१८-०२-२०१९) :

(१) वसोवा (मींब
ु ई) येथील लसद्दीकी हाऊस, तेरे गल्ली, वसोवा या दठकाणी चार मिली
बेकायदे शीर इमारत बाींधून नतची ववक्री केल्याबाबत ्ी. असद लषकररया याींनी केलेली तक्रार
बह
ृ न्मुींबई महानगरपाललकेस प्राप्त झालेली नाही.

तथावप, सदर दठकाणी िुन्या राहतया घराचे ननषकासन करुन ववनापरवाना बाींधकाम सुरु

असल्याचे आढळून आल्याचे महानगरपाललकेमार्ैत कळववण्यात आले आहे .

(२) सदर अनधधकृत बाींधकामावर महानगरपाललकेमार्वत मींब
ु ई महानगरपाललका अधधननयम
१८८८

च्या

कलम

३५४(अ)

अन्वये

नो्ीस

दे ऊन

ददनाींक

०७.०९.२०१८,

१७.०९.२०१८,

३०.१०.२०१८ व ददनाींक ०२.११.२०१८ रोिी ननषकासन कारवाई करण्यात आली आहे .
(३) याबाबत सहाय्यक अलभयींता (िलकामे), के/पजश्चम ववभाग, अदानी इलेजक्ट्रलस्ी व
सहाय्यक ननबींधक (नोंदणी), अींधेरी याींना अवगत करण्यात आल्याचे महानगरपाललकेने
कळववले आहे.
(४) सदर प्रकरणी सींबींधधत कींत्रा्दाराववरुध्द ददनाींक ०३.११.२०१८ रोिी महाराषट्र प्रादे लशक व
नगररचना अधधननयमातील कलम ५२ सह ४३ अन्वये वसोवा पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल

वव.स. ५५७ (26)
करण्यात आला आहे .
(५) प्रश्न उद्भवत नाही.
___________
मांबई महानगरपाशलिेच्या इमारत व िारेाना ववभागाने एिूण चारशे उपहारगह
ृ ाांना
सरिेची पाहणी न िरताच परवानगी हदल्याबाबत

(२८)

१२८६६१ (०६-१२-२०१८).

अॅड.वारीस

पठाण

(इस्लामपूर) :

श्री.राहल िगताप (श्रीगोंदा), श्री.हदपि चव्हाण (फलटण),

(भायेळा),

श्रीमती

मननषा

चौधरी

(दहहसर),

श्री.ियांत

पाटील

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मींब
ु ईत आग लागण्याच्या घ्नाींमध्ये ददवसटददवस वाढ होत असन
ू गत सहा मदहन्यात
मुींबई महानगरपाललकेच्या इमारत व कारखाना ववभागाने एकूण चारशे उपहारगह
ृ ाींना सुरक्षेची
पाहणी न करताच परवानगी ददल्याची

बाब माहे ऑगस््, २०१८ च्या नतसऱ्या आठवड्यात

ननदशवनास आली, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, याबाबत शासनामार्वत चौकशी करण्यात आली आहे काय, चौकशीत काय
आढळून आले व तद्नस
व नेची पन
ु ार यापव
ू ी झालेल्या कमला लमल आगीच्या दघ
ु ्
ु रावतृ ती होऊ
नये याची दखल घेऊन पाहणी न करता परवानगी ददलेल्या अधधकाऱ्याींवर शासनाने कोणती
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१८-०२-२०१९) :
(१) व (२) मागील सहा मदहन्याींत बह
ृ न्मुींबई महानगरपाललका क्षेत्रातील १७४ उपहारगह
ृ ाींना
महानगरपाललकेच्या सावविननक आरोग्य ववभागामार्वत आरोग्य व स्वच्छतेच्या अ्ीींच्या
पूतत
व ेसापेक्ष

व

महानगरपाललकेच्या

ननयमावलीनुसार

आरोग्य

परवाने

दे ण्यात

आल्याचे

बह
ु ई महानगरपाललकेमार्वत कळववण्यात आले आहे .
ृ न्मींब
(३) प्रश्न उद्भवत नाही.

___________
मांबई शहरात रक्तिय रुग्णाांच्या सांख्येत झालेली वाढ
(२९)

१२८७८७ (०६-१२-२०१८).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

श्री.राि परोहहत (िलाबा) :

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील

मुींबई शहरातील बदललेल्या िीवनशैली आणण आहारामळ
ु े शरीरातील दहमोग्लोबीनचे

प्रमाण कमी होत असल्यामुळे रक्तक्षय, म्हणिेच अॅननलमयासारख्या रुग्णाींच्या सींख्येत
ददवसटददवस वाढ होत असल्याचे माहे मे, २०१८ मध्ये वा तया दरम्यान ननदशवनास आले, हे
खरे आहे काय,

वव.स. ५५७ (27)
(२) असल्यास, या आिाराचे प्रमाण ददवसटददवस वाढत आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, सदरहू आिारावर ननयींत्रण आणण्याच्या दृष्ीने आरोग्य ववभागामार्वत कोणतया
उपाययोिना अींमलात येणार आहे त व तयाचे स्वरूप काय आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१८-०२-२०१९) :
(१) नॅशनल र्ॅलमली हे ल्थच्या सन २००५-०६ मधील सव्हे ३ व सन २०१५-१६ मधील सव्हे ४
नस
ु ार

मींब
ु ईमध्ये

ॲननलमयाच्या

रुग्णाींची

सींख्या

वाढली

असल्याचे

बह
ु ई
ृ न्मींब

महानगरपाललकेमार्वत कळववण्यात आले आहे .
(२) हे खरे आहे .

(३) बह
ृ न्मुींबई महानगरपाललकेमार्वत रक्तक्षय ्ाळण्याकररता खालीलप्रमाणे प्रनतबींधातमक
उपाययोिना राबववण्यात येतात:•

गरोदर

व

स्तनदा

जस्त्रयाींना

नॅशनल

आयनव प्लस

इननशीए्ीव्ह

कायवक्रमाींतगवत

६

मदहन्याींकररता लोह युक्त गोळया व गरोदरपणाच्या ३ मदहन्याींनींतर िींतनाशक गोळी दे ण्यात
येते.

• ककशोरवयीन मुलाींना (६ ते १९ वषे) आठवड्यातून एकदा लोहयुक्त गोळी दे णे.

• ९ मदहने ते ६ वषांच्या बालकाींना दर ६ मदहन्याींनी जव्ह्ालमन ए व िींतनाशक गोळयाींची
मोदहम राबववण्यात येते.
•

महानगरपाललका

शाळे तील

ववद्यार्थयांना

“राषट्रीय

लोहयुक्त

गोळया

उपक्रम”

या

कायवक्रमाींतगवत इयतता १ ली ते १० वी च्या सवव ववद्यार्थयांना आठवड्यातून एकदा लोहयुक्त
गोळी लशक्षकाींच्या ननरीक्षणाखाली शाळे मध्ये दे ण्यात येत.े

• शाळाींमध्ये राषट्रीय िींतनाशक ददवस कायवक्रमाींतगवत वषावतन
ू दोन वेळा इयतता १ ली ते १०
वी च्या सवव ववद्यार्थयांना िींतनाशक गोळया दे ण्यात येतात.

• महानगरपाललकेच्या आरोग्य ववभागाच्या वैद्यकीय चमुमार्वत ववद्यार्थयांना व तयाींच्या
पालकाींना रक्तक्षयाचा प्रनतबींध व पोषण आहार याबाबत आरोग्य लशक्षण दे ण्यात येत.े

• महानगरपाललकेच्या प्रमख
ु रुग्णालयाींमध्ये ॲननलमयाच्या रुग्णाींवर आवश्यकतेनस
ु ार वैद्यकीय
उपचार करण्याची सुववधा उपलब्ध आहे .
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

___________
वडाळा (मांबई) येथील सहिारनगर वसाहती धोिादायि झाल्याबाबत
(३०)

१२९१२१ (०६-१२-२०१८).

श्री.िालीदास िोळां बिर (वडाळा), श्री.राधािृष्ट्ण ववेे-पाटील

(शशडी), श्री.अशमन पटे ल (मांबादे वी), श्री.अस्लम शेे (मालाड पजश्चम), श्री.वविय वडेट्टीवार
(ब्रम्हपूरी), श्री.बाळासाहे ब थोरात (सांगमनेर), प्रा.वषाव गायिवाड (धारावी), श्रीमती ननमवला
गाववत (इगतपरू ी), श्री.आशसफ शेे (मालेगाांव मध्य), श्री.हदलीप वळसे-पाटील (आांबेगाव),

वव.स. ५५७ (28)
श्री.भारत भालिे (पांढरपूर), श्री.सननल िेदार (सावनेर), श्री.अमर िाळे (आवी) :

सन्माननीय

मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) वडाळा (मुींबई) येथील सहकारनगर वसाहती धोकादायक झाल्या असल्याचे ददनाींक १
सप््ट बर, २०१८ रोिी वा तया सुमारास ननदशवनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, मुींबई महानगरपाललकेच्या सींबींधधत अधधका-याींनी या धोकादायक इमारतीींचे

स्ट्रक्चरल ऑडड् करुन घ्यावे असे आदे श मुींबई महानगरपाललकेच्या महापौराींनी ददले असन
ु
या वसाहतीमध्ये एकींदर ४९ वसाहती असन
ु या इमारतीची दरु
ु स्ती झाली नसल्याने या
इमारतीतील रदहवाशाींचे िीवन धोक्यात आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासन तवरीत आवश्यक कायववाही करणार वा करीत आहे काय,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१८-०२-२०१९) : (१) सन २०१४-१५ मध्ये वडाळा येथील सहकार
नगरमधील एकूण ४९ इमारती व २२ गाळयाींपक
ै ी ४५ इमारती व १९ गाळयाींचे बह
ृ न्मुींबई
महानगरपाललकेमार्वत सींरचनातमक पररक्षण करण्यात आले असता, सदर इमारती/गाळे दरु
ु स्ती
पात्र असल्याचे ननदशवनास आले.

(२) माहे सप््ट बर, २०१८ मध्ये मा. महापौराींनी सदर इमारती धोकादायक झाल्या आहे त का हे
तपासण्यासाठी सींरचनातमक पररक्षण करुन खातरिमा करावी व तयानस
ु ार योग्य ती कायववाही
करण्याबाबत सूचना ददल्या असल्याचे बह
ृ न्मुींबई महानगरपाललकेमार्वत कळववण्यात आले आहे .

(३) बह
ृ न्मुींबई महानगरपाललकेच्या मालमतता ववभागाच्या सन २०१४-१५ मधील सींरचनातमक

पररक्षण अहवालानुसार, माहे ऑक््ोबर २०१६ मध्ये सहकार नगरमधील इमारत क्रमाींक २३,
३४ आणण या दक
ु ानाींच्या दरु
ु स्तीचे काम आणण एवप्रल २०१७ मध्ये इमारत क्रमाींक ए, सी, ३,

४ आणण ३९ च्या दरु
ु स्तीचे काम महानगरपाललकेच्या इमारत परररक्षण ववभागामार्वत पूणव
करण्यात आले आहे .
आहे .

सदर इमारतीींचा दोषदानयतव कालावधी अनक्र
ु मे ऑक््ोबर, २०१९ व एवप्रल, २०२० पयंत
इमारत क्रमाींक १०, १४, १७, २२, ३२ आणण ४५ अशा एकूण ६ इमारतीींच्या सींरचनातमक

दरु
ु स्तीचे काम िुल,ै २०१८ पासन
ू सुरु करण्यात आले असून, सदर कामे ऑक््ोबर, २०१९
पयंत पूणव करण्याचे ननयोजित आहे .

तसेच, मागील वषावत छताच्या प्लास््रचे तुकडे पडल्याच्या घ्ना घडलेल्या काही

इमारतीींच्या

ककरकोळ

दरु
ु स्तीची

कामे

ववभाग

पातळीवर

महानगरपाललकेमार्वत कळववण्यात आले आहे .
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.
___________

सरु
ु

असल्याचे

बह
ु ई
ृ न्मींब

वव.स. ५५७ (29)
मांबई वाहतूि पोशलसाांच्या परवानगीववना माटां गा पोलीस स्थानिासमोरील
रस्त्याचे िाम मागील ४ वषावपासून प्रलांबबत असल्याबाबत

(३१)

१२९१२४ (०६-१२-२०१८).

श्री.िालीदास िोळां बिर (वडाळा), श्री.राधािृष्ट्ण ववेे-पाटील

(शशडी), श्री.वविय वडेट्टीवार (ब्रम्हपरू ी), श्री.बाळासाहे ब थोरात (सांगमनेर), श्री.िणाल पाटील

(धळे ग्रामीण), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर), श्रीमती ननमवला गाववत (इगतपूरी), प्रा.वषाव
गायिवाड (धारावी), श्री.सननल िेदार (सावनेर), श्री.अमर िाळे (आवी), श्री.अशमन पटे ल
(मांबादे वी), श्री.अस्लम शेे (मालाड पजश्चम) :
खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा

(१) मुींबई वाहतक
ू पोललसाींच्या परवानगीववना मा्ुींगा पोलीस स्थानकासमोरील रस्तयाचे काम

मागील ४ वषावपासून प्रलींब्रबत असल्याचे माहे ऑगस््, २०१८ मध्ये वा तया दरम्यान ननदशवनास
आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, मा्ुींगा पोलीस स्थानक ते सायन रुग्णालय िींक्शन येथील काम वाहतक
ू

ववभागाची परवानगी न लमळाल्यामुळे सुरु झालेले नाही असे कारण महानगरपाललकेच्या रस्ते
व वाहतूक ववभागातर्े साींगण्यात येत असून वाहतक
ववभागाने सायन रुग्णालयािवळील
ू

पल
ु ाच्या दरु
ु स्तीसाठी एमएसआरडीसी याींना अनम
ु ती ददल्यामळ
ु े या ववभागाला या दठकाणाचा
रस्ता दरु
ु स्त करण्याची परवानगी नाकारली असल्याने नागररकाींची प्रामुख्याने वाहनचालक व

पादचारी नागररकाींची गैरसोय होत असल्यामुळे शासन तवरीत आवश्यक कायववाही करणार वा
करीत आहे काय,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१८-०२-२०१९) : (१) मा्ुींगा पोलीस स्थानकासमोरील रस्तयाचे काम
प्रलींब्रबत होते ही बाब खरी आहे .

(२) व (३) सायन रुग्णालयािवळील पुलाच्या दरु
ु स्तीचे काम करण्यास एम.एस.आर.डी.सी. ला
अनुमती ददली असल्यामुळे तयाच दठकाणी रस्ता दरु
ु स्ती करण्याची परवानगी नाकारली.

तथावप, वाहतुक पोलीस ववभागाची परवानगी लमळणे सक
ु र होण्यासाठी सदर रस्तयाचे

काम िास्तीत िास्त रात्रीच्या वेळी करण्यात येणार असन
ू , सदर रस्तयाची मास््ीक

अस्र्ाल््मध्ये दरु
ु स्ती करण्यासाठी बह
ृ न्मुींबई महानगरपाललकेमार्वत ननववदा मागववण्यात
आल्याचे महानगरपाललकेने कळववले आहे .

___________
नाांदगाांव ेाांडश्े वर (जि.अमरावती) शहर वविासापासून वांधचत असल्याबाबत
(३२)

१२९९३० (०७-१२-२०१८).

प्रा.ववरें द्र िगताप (धामणगाव रे ल्वे), श्री.राधािृष्ट्ण ववेे-

पाटील (शशडी), श्री.वविय वडेट्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.बाळासाहे ब थोरात (सांगमनेर), श्री.पथ्
ृ वीराि
चव्हाण (िराड दक्षिण), श्री.अशमन पटे ल (मांबादे वी), श्री.अस्लम शेे (मालाड पजश्चम),
श्री.भारत भालिे (पांढरपूर), श्रीमती ननमवला गाववत (इगतपूरी), प्रा.वषाव गायिवाड (धारावी),
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अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा) :

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील

काय :(१)

नाींदगाींव खाींडश्े वर (जि.अमरावती) तालुका ननलमवती होऊन ३५ वषावचा काळ होत असूनही

हे शहर ववकासापासन
ू वींधचत आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, नाींदगाींव खाींडश्े वर शहराच्या ववकासासाठी कालबध्द कायवक्रम आखण्यात आला
आहे काय,
(३) असल्यास, तयासाठी ककती ननधीची तरतूद करण्यात आली आहे,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१८-०२-२०१९) :
(१) नाींदगाव खाींडश्े वर नगरपींचायत दद. ०९ एवप्रल, २०१५ रोिी स्थापन झाली.
(२), (३) नाींदगाव खाींडश्े वर नगरपींचायतीस नवीन नगरपींचायत व रस्ता अनुदान या योिनेतून
रू. २.५५ को्ी इतका ननधी ववववध ववकास कामाींसाठी ववतरीत करण्यात आला आहे .
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.
___________
मांबई शहरातील १९०० कि.मी. लाांबीच्या रस्त्याच्या िामाबाबत
(३३)

१३०१६१ (०८-१२-२०१८).

डॉ.शमशलांद माने (नागपूर उत्तर), श्रीमती माधरी शमसाळ

(पववती), श्री.गणपत गायिवाड (िल्याण पूव)व , श्री.नरें द्र पवार (िल्याण पजश्चम), श्री.सरे श
(रािम
ू ामा) भोळे (िळगाव शहर) :
काय :-

सन्माननीय मख्यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील

(१) मींब
ै ी ५०७ कक.मी.लाींबीच्या म्हणिे
ु ई शहरातील एकूण १९०० कक.मी. लाींबीच्या रस्तयाींपक
सुमारे २५ ्क्के रस्तयाींची कामे माहे ऑक््ोबर, २०१८ पासून ्प्प्या्प्प्याने पूणव होणार
असल्याचे माहे सप््ट बर, २०१८ मध्ये वा तया दरम्यान ननदशवनास आले आहे , हे खरे आहे
काय,
(२) असल्यास, तयानस
ु ार ककती कालावधीत हे रस्ते पण
ू व होणार आहेत,

(३) असल्यास, तयाकरीता ककती ननधीची तरतूद करण्यात आली वा येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१८-०२-२०१९) :

(१) व (२) मुींबई शहरातील एकूण १९४१.१६ कक.मी. लाींबीच्या रस्तयाींपैकी २३७.१४ कक.मी.
लाींबीच्या रस्तयाींची कामे सध्या प्रगतीपथावर असून, ३२९ कक.मी. रस्तयाींची कामे सध्या
प्रस्ताववत आहे त.

सदर कामे माहे ऑक््ोबर, २०१८ पासून ्प्प्या्प्प्याने पूणव होणार असल्याचे

बह
ु ई महानगरपाललकेमार्वत कळववण्यात आले आहे .
ृ न्मींब
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(३)

सदर

रस्तयाींच्या

कामाकररता

बह
ृ न्मुींबई

महानगरपाललकेच्या

सन

२०१८-१९

च्या

अथवसींकल्पात रु. ९६०.२२ इतक्या रकमेची तरतूद करण्यात आली आहे .
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

___________
ेारघर (नवी मांबई) येथे अांतरराष्ट्रीय दिावचे सेंरल पािव उभारण्याबाबत
(३४)

१३०३५५ (०८-१२-२०१८).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.सांिय पराम (आमगाव) : सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील

(१) दक्षक्षण नवी मींब
ु ईतील खारघर येथे अींतरराषट्रीय दिावचे सटट्रल पाकव उभारण्याची घोषणा

सन २०१० मध्ये लसडकोकडून करण्यात आली असून तयासाठी १०० को्ी रुपये खचव करून
पदहला ्प्प्याचे काम पूणव झाले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, गत ८ वषांपासून तेथील कलाकृतीची मोडतोड होऊन आींतरराषट्रीय उद्यानाची

प्रचींड दरु वस्था झाल्याबाबत स्थाननक नागररकाींनी ददनाींक १ ऑक््ोबर, २०१८ रोिी वा तया
सुमारास शासनाकडे तक्रार केली आहे , हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, नैना पररसरात २३ स्मा्व लस्ी बनववण्याच्या लसडकोच्या सन २०१० च्या
घोषणेनुसार तयाची अींमलबिावणी करण्याबाबत शासनाने कोणता ननणवय घेतला वा घेण्यात
येत आहे ,
(४)

नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१२-०२-२०१९) :
(१) हे खरे आहे , लसडको सींचालक मींडळाने ठराव क्र.४७७, दद.०६.०२.२००७ नस
ु ार खारघर
सेक््र २३, २४ व २५ येथे सटट्रल पाकव उभारण्याच्या कामास रु.८८.७३ को्ीची मान्यता ददली

असून सम
ु ारे ननयोजित ८० हे क््र िागेवर सींपूणव सटट्रल पाकव ववकलसत करण्यात येणार आहे .
सदर पाकव सेक््र-२३ व

२४ या दोन ्प्याींमध्ये ववभागाला गेला आहे. तयातील सेक््र-२३

येथील थीम पाकव, योग मुद्रा पाकव, धचल्रन पाकव, ॲजम्पधथए्र, ग्रीन एररया, मुख्य प्रवेश
इमारत, पाककंग एररया, र्ुड प्लाझा, भारतीय सींगीत वाद्य पाकव इ. दठकाणे ववकलसत केली
आहे त.

(२) माहे १ आक््ोंबर, २०१८ रोिी व तया सुमारास लसडको कडे अशा प्रकारची कुठलीही तक्रार
प्राप्त झालेली नसलेचे लसडकोने कळववले आहे.

(३) नवी मींब
ु ई ववमानतळ प्रभाववत क्षेत्रातील सनु नयोजित ववकास साध्य करण्यासाठी शासनाने
दद.१०.०१.२०१३ रोिी नैना प्रकल्पाकररता ववशेष ननयोिन प्राधधकरण म्हणून लसडकोची
ननयुक्ती केली आहे . लसडकोने २३ गावाकररता तयार केलेला अींतरीम ववकास आराखडा

शासनाने दद.२७.०४.२०१७ रोिी मींिूर केला आहे . नैना क्षेत्रातील उववररत २०१ गावाींच्या सुधाररत
प्रारुप ववकास आराखड्यास शासन मान्यता दे ण्याची बाब ववचाराधीन आहे .
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.
___________

वव.स. ५५७ (32)

िोल्हापूर जिल््यातील मािी सैननि हे गत अनेि वषाांपासून
ववशेष िामधगरीच्या बक्षिसापासन
ू वांधचत असल्याबाबत

(३५)

१३१३११ (०४-१२-२०१८).

श्री.सधािर दे शमे (नागपरू पजश्चम), डॉ.शमशलांद माने

(नागपूर उत्तर), श्री.गणपत गायिवाड (िल्याण पूव)व , श्री.नरें द्र पवार (िल्याण पजश्चम),
डॉ.बालािी किणीिर (अांबरनाथ) :

सन्माननीय मािी सैननिाांचे िल्याण मांत्री पुढील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) कोल्हापूर जिल््यातील मािी सैननक हे गत अनेक वषांपासून ववशेष कामधगरीच्या
बक्षक्षसापासून वींधचत असल्याचे माहे सप््ट बर, २०१८ मध्ये वा तया दरम्यान ननदशवनास आले
आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, मािी सैननकाींना दे ण्यात येणारे ववशेष कामधगरीचे बक्षक्षत अद्यापही न दे ण्याची
कारणे काय आहे त,
(३) असल्यास, कोल्हापुर जिल््यातील मािी सैननकाींना हे बक्षक्षस दे ण्याबाबत शासन कोणती
कायववाही करणार वा कररत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सांभािी पाटील-ननलांगेिर (१८-०२-२०१९) : (१) (२) व (३) मािी सैननकाींना ववशेष
कामधगरीबाबत दरवषी ववशेष गौरव पुरस्काराने गौरववण्यात येते. या वषी सुध्दा ददनाींक ७
डडसटबर,

२०१८

रोिी

कोल्हापूर

जिल्हयातील

मािी

सैननकाींना

ववशेष

गौरव

परु स्काराने गौरववण्यात आले आहे.
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

___________
‘अवनीश’ प्रिल्पाची नोंदणी महारे रा अांतगवत न िरता िाहहरात िरणाऱ्या िणिवली
(ता.िणिवली, जि.शसांधदगव) येथील मे. ग्लोबल असोशसएट िांपनीवर िारवाई िरण्याबाबत
(३६)

१३१८३७ (०४-१२-२०१८).

श्री.ननतेश राणे (िणिवली) :

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय गह
ृ ननमावण

(१) मे. ग्लोबल असोलसए् कींपनी कणकवली शहरात (ता.कणकवली, जि.लसींधुदग
ु )व ‘अवनीश’
या प्रकल्पाचे बाींधकाम करीत असून महारे रा कायद्यातील कलम ३(१) नुसार प्रकल्पाची
महारे रा अींतगवत नोंदणी केल्यालशवाय तयाची कोणतयाही प्रकारची िादहरात करण्यास सक्त

मनाई करण्यात आलेली असताना सदर कींपनीने प्रकल्पाची महारे राकडे नोंदणी केल्यालशवाय
िादहरात केल्यामुळे सींबींधधताींवर महारे रा कायद्यातील कलम ५९ (१) नुसार दीं डातमक कारवाई
करावी अशा आशयाची तक्रार ्ी. अनुपम काींबळी याींनी ददनाींक १४ िून, २०१८ रोिी वा तया
सुमारास a२kthegreat@gmail.com या ई-मेल आयडीवरून महारे राकडे केली होती, हे खरे
आहे काय,

वव.स. ५५७ (33)
(२) असल्यास, सदर तक्रारीच्या अनुषींगाने महारे रा कायदे शीर कारवाई करील असा सींदेश
ददनाींक १४ िून, २०१८ रोिी महारे राच्या अधधकृत ईमेलआयडी sourcedetails@ maharera.

mahaonline.gov.in वरून सधचव महारे रा ्ी. वसींत प्रभू याींनी तक्रारदार याींना पाठवला
होता, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, ्ी. अनुपम काींबळी याींच्या तक्रारीनींतर सम
ु ारे

१८ ददवसाींनी अवनीश

कॉम्प्लेक्स, कणकवली या प्रकल्पाची ्ी. वसींत प्रभ,ू सधचव महारे रा याींनीच ददनाींक २ िल
ु ,ै
२०१८ रोिी P५२९०००१७०११ या क्रमाींकाखाली महारे रा अींतगवत नोंदणी करून घेतली, हे ही खरे
आहे काय,
(४) असल्यास, सदर प्रकल्पाची महारे रा अींतगवत नोंदणी करून घे ताना सींबींधधत कींपनीने
महारे राकडे नोंदणी करण्याअगोदर िादहरात केल्यामुळे महारे रा कायद्यातील कलम ३(१) चा

भींग केलेला असल्याने सींबींधधताींवर महारे रा कायद्यातील कलम ५९(१) नुसार दीं डातमक कारवाई
होणे आवश्यक असताना सधचव, महारे रा याींनी सींबींधधताींवर कोणतीही दीं डातमक कारवाई केलेली
नाही, हे ही खरे आहे काय,
(५) असल्यास, महारे रा कायद्यातील कलम ३(१) चा भींग केल्याने कलम ५९ (१) नस
ु ार मे.
ग्लोबल असोलसए् कींपनीवर महारे रा ककती कालावधीत दीं डातमक कारवाई करणार आणण ्ी.
वसींत प्रभ,ू सधचव महारे रा याींचेवर लशस्तभींगाची कारवाई केव्हापयंत करण्यात येणार आहे ,
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. प्रिाश महे ता (२२-०२-२०१९) :
(१)

होय. हे खरे आहे .

(२) हे खरे नाही.
(३) होय. हे खरे आहे .
(४), (५) व (६) हे खरे नाही.
मे. ग्लोबल असोलसए् याींनी महारे रा प्राधधकरणाकडे प्रकल्प नोंदणीसाठी केलेल्या
अिावस अनल
ु क्षून ववकासकाने सादर केलेल्या कागदपत्राींची छाननी करून सदर ववकासकास दीं ड
न लावण्याचा ननणवय प्राधधकरणाने घेतला.

महारे राकडे प्रकल्प नोंदणीची प्रकक्रया ही ऑनलाईन असून प्रकल्पाची नोंदणी, दीं ड

आकारणे इ. बाबतचा ननणवय प्राधधकरण घेते व

सदर ननणवय झाल्यावर सधचव, महारे रा

याींच्या स्वाक्षरीने ऑनलाईन नोंदणीपत्र ववकासकास िारी करण्यात येत.े उपरोक्त नमुद
केल्यानुसार नोंदणीच्या/दीं डाच्या प्रकक्रयेमध्ये सधचव, महारे रा याींचा प्रतयक्ष सहभाग नाही. सबब,
तयाींच्यावर लशस्तभींगाची कारवाई करण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही.
___________

वव.स. ५५७ (34)
वपांपरी-धचांचवड (जि. पणे) येथील नवनगर वविास प्राधधिरणाच्या अल्प आणण
मध्यम उत्पझन गटासाठी असलेल्या गह
ृ प्रिल्पाबाबत
(३७)

१३१८९९ (०८-१२-२०१८).

श्री.सांिय पराम (आमगाव) :

सन्माननीय मख्यमांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) वपींपरी-धचींचवड (जि. पुणे) येथील वाल्हे करवाडी पेठ क्रमाींक ३० व ३२ मध्ये अतयाधुननक
परदे शी तींत्रज्ञानावर नवनगर ववकास प्राधधकरणामार्वत अल्प आणण मध्यम उतपन्न ग्ाींसाठी

ककर्ायत दरात ७१२ सदननकाींच्या गह
ृ प्रकल्पाचे काम गत २० वषांपासून प्राधधकरणाकडून सुरू
असून अद्यापही या गह
ृ प्रकल्पाचे काम अपूणव असल्याचे ददनाींक ३ ऑक््ोबर, २०१८ रोिी वा
तयासम
ु ारास ननदशवनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, अनेक वषावपासून प्रलींब्रबत असलेल्या गुह प्रकल्पाला सुरू होवून एक वषव पूणव
झालेले असून ककमान एक ते दीड वषावत पुणव करून सदननकाचे ववतरण सोडत पध्दतीने करून
प्रधान मींत्री आवास योिनेतींगत
व लाभार्थयावना अनुदान दे ण्यात येणार आहे , हे ही खरे आहे
काय,
(३)

असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१८-०२-२०१९) : (१) • वपींपरी धचींचवड शहरातील आधथवक दृषट्या दब
व
ु ल

घ्क व अल्प उतपन्न ग्ातील व्यक्तीींसाठी परवडणारी घरे उभारण्याकरीता पेठ क्र. ३०-३२,
वाल्हे करवाडी येथील भख
ू ींडावर गह
ृ योिना राबववण्यात येत आहे.
• या

करीता

सल्लागाराची

ननयुक्ती करण्यात आली असून योिनेच्या

अींदािपत्रकास

प्राधधकरणाची मान्यता लमळाली आहे .

• या प्रकल्पातील एकूण ७९२ सदननकाींच्या कामाींचे आदे श ननववदा काढून दद. ७.१.२०१६ रोिी
कींत्रा् दारास कायावदेश दे ण्यात आले आहे त.

• कींत्रा्दाराने कामाची गती न राखल्याने कींत्रा्दारास दद. २५.१०.२०१६ पासन
ू नक
ु सान
भरपाईची रक्कम आकारण्यात येत आहे .
(२)

• सदर प्रकल्प सुरु होऊन िवळपास तीन वषे पूणव झाली असून ही योिना प्रधानमींत्री

आवास योिनेत समावेश करण्यासाठी वपींपरी धचींचवड नवनगर ववकास प्राधधकरणाने प्रस्ताव
शासनाकडे सादर केला होता.

• सवांसाठी घरे – २०२२ प्रधानमींत्री आवास योिना दद. १७.६.२०१५ पासून लागू केलेली असून
वपींपरी धचींचवड नवनगर ववकास प्राधधकरणामार्वत पेठ क्र. ३०-३२ वाल्हे करवाडी गह
ृ प्रकल्पाची
योिना प्रधानमींत्री आवास योिना घोवषत होण्याच्यापूवी सुरु केलेली असल्याने राज्यस्तरीय
मान्यता व सींननयींत्रण सलमतीने सदर प्रस्ताव अमान्य केला होता.

• तयामुळे प्रस्तुत योिनेचा प्रधानमींत्री आवास योिनटतगवत समावेश होऊ शकला नाही.

• वाल्हे करवाडी गह
ृ प्रकल्पाचे काम पूणव झाल्यानींतर प्राधधकरण स्तरावर सोडत पध्दतीने
सदननकाींचे ववतरण करण्याचे प्रायोिन आहे.

वव.स. ५५७ (35)
•

तथावप,

लाभार्थयावस

प्रधानमींत्री

आवास

योिनटतगवत

असलेली

क्रेडी् ललींक

सबलसडी

ननयमानुसार लमळू शकेल.
(३) प्रश्न उद्भवत नाही.
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.
___________
मौिे साळीांबा (ता.जि.बीड) येथील एिा महहलेने मलीला वैद्यकिय शशिणासाठी
प्रवेश शमळाला नसल्यामळे िेलेली आत्महत्या
(३८)

१३१९३७ (१०-१२-२०१८).

श्री.सांदीपानराव भमरे (पैठण) :

सन्माननीय मख्यमांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) मौिे साळीींबा (ता.जि.बीड) येथील ्ीमती सरस्वती िाधव या मदहलेने तीच्या मुलीला
चाींगले गुण असताींनाही आरक्षणाअभावी वैद्यककय लशक्षणासाठी प्रवेश लमळाला नसल्याच्या

कारणामळ
ु े ददनाींक २६ ऑगस््, २०१८ रोिी वा तयासुमारास आतमहतया केल्याची घ्ना
ननदशवनास आली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, बीड जिल््यात आरक्षणासाठी आतमहतयेची ही १० वी घ्ना आहे , हे ही खरे
आहे काय,
(३) असल्यास, या प्रकरणाची चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले व
तयानुषींगाने सींबींधीत मतृ यु पावलेल्याींच्या कु्ुींब्रबयाींना कोणती नुकसान भरपाई ददली आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२८-०१-२०१९) :
(१) हे खरे आहे .
(२) हे खरे नाही.
(३) मयताची मुलगी दहस मराठा आरक्षण न लमळाल्यामुळे वैद्यककय लशक्षणाकररता शैक्षणणक
खचव न भरता आल्याने नतला ॲडलमशन लमळाले नाही. तयामुळे मयताने नैराश्यातून

िाळून

घेऊन आतमहतया केली आहे असे ननषपन्न झाले आहे . सदर प्रकरणी पो.स््े .वडवणी येथे
अ.म.ृ नीं.१५/२०१८

कलम १७४ सीआर.पी.सी. प्रमाणे दाखल केला आहे . मयत पावलेल्याच्या

कु्ुींब्रबयाींना मा.मुख्यमींत्री सहाय्यता ननधीतून अनुदान मींिूरीबाबत जिल्हाधधकारी, जि.बीड
याींच्या कायावलयाकडून लशर्ारस करण्यात येत आहे.
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

___________

वव.स. ५५७ (36)
भसावळ (जि.िळगाव) शहरात ित्तलीच्या उद्देशाने शमल्लतनगरातील एिा बांगल्यात डाांबून
ठे वलेल्या ९५ िनावराांची सटिा िरण्यात आल्याबाबत

(३९)

१३१९८५ (१०-१२-२०१८).

श्री.अमर िाळे (आवी) :

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील

(१) भुसावळ (जि.िळगाव) शहरात कततलीच्या उद्देशाने लमल्लतनगरातील एका बींगल्यात

डाींबन
ठे वलेल्या ९५ िनावराींची स्
ू
ु का पोललसाींनी ददनाींक ६ ऑक््ोबर, २०१८ रोिी वा
तयासुमारास केली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदरहू गुरे कोणी व कोठून आणली व तयाींना
चौकशी करण्यात आली आहे काय,

बींगल्यात कोणी ठे वले याबाबत

(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व तयानुसार सींबध
ीं ीत दोषीींववरुद्ध पोललसाींनी गुन्हा
दाखल करून कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (११-०२-२०१९) : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) व (३) आरोपी १) मोहम्मद सईद अब्दल
ु सततार, २) मोदहत शेख अिीि, ३) िहीरखान
बाबूलाल खान, ४) शेख आसीर् शेख यस
ु ूर्, रा. लमल्लत नगर, भुसावळ ५) िब्बार हसन
कुरे शी सवव रा. नसरवींिी र्ाईल, भुसावळ याींच्या मालकीचे सदरहू िनावरे असून तयाींनी
मोहम्मद सईद अब्दल
ू सततार याींच्या मालकीचे घरात ती िनावरे कततली करीता आणन
ू
ठे वलेली होती. याबाबत बािारपेठ पो. स््े . भाग ६ गु.र.क्र. ३२४१/२०१८ प्राणी ननदे यतेने
वागववण्यास प्रनतबींध कायदा, १९६० कलम ११ क, ड, च, ि व प्राणी सींरक्षण अधधननयम

कायदा, १९९५ कलम ५-अ) (१) (२) ५ (ब) व भादवव कलम २६९,४२९ प्रमाणे गुन्हा दाखल

करण्यात आला आहे . अ.क्र. १ ते ४ येथील आरोपीींना मा. न्यायालयाने िालमनावर मुक्त
केलेले आहे. तसेच आरोपी क्र.

५) िब्बार हसन कुरट शी रा. नसरवींिी र्ाईल भुसावळ हा

गन्
ु हा दाखल झाल्या पासन
ू र्रार आहे . तसेच सदर गन्
ु हाचा तपास चालू असन
ू तपास पण
ू व
झाल्यावर आरोपीताींववरुध्द मा. न्यायालयात
करण्यात येईल.

दोषारोपपत्र दाखल करण्याबाबातची कायववाही

(४) प्रश्न उद्भवत नाही.
___________
राज्यात दरसांचार िांपझयाांना त्याांचे ेोद िामासाठी परवाने दे त असताना
त्याांनी वेगवान इांटरनेट िनेक्शन शासनास ववनामल्य परववण्याबाबत
(४०)

१३२१०९ (११-१२-२०१८).

श्री.बाळासाहे ब मरिटे (नेवासा) :

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्यमांत्री

वव.स. ५५७ (37)
(१) राज्यात दरु सींचार कींपन्याींना तयाींचे खोदकाम करण्यासाठी परवाने दे ताना तयाींनी वेगवान

इीं्रने् कनेक्शन शासनास ववनामुल्य पुरववण्याची अ् सदर कींपन्यावर घातली असता या
कींपन्या तयाींचे उल्लींघन करीत आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, अनेक शासकीय कायावलयात मोर्त लमळणारी इीं्रने् कनेक््ीवव्ी सोडून
दे ऊन पैसे अदा करून ने् कनेक््ीवव्ी घेतली िात आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत चौकशी करून शासनाचे नुकसान करणाऱ्या िबाबदार अधधका-याींवर व
ननयमाींचे उल्लींघन करणा-या कींपन्यावर शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत
आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१४-०२-२०१९) : (१) ही बाब खरी नाही.दरु सींचार कींपन्याींना बँडववड्थ
िोडणीची अ् घालण्यात आलेली असून इीं्रने् िोडणीची अ् घालण्यात आलेली नाही.
(२) बँडववड्थ िोडणीमध्ये इीं्रने् सुववधा उपलब्ध नसते.
(३) प्रश्न उद्भवत नाही.
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.
___________
मांबईतील बेस्ट िमवचाऱ्याांच्या ननवासस्थानाांिडे प्रशासनाचे दलवि झाल्याबाबत
(४१)

१३२७४४

(१०-१२-२०१८).

िॅप्टन

आर.तशमल

सेल्वन

(सायन-िोळीवाडा) :

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) मुींबईतील बेस्् कमवचाऱ्याींच्या ननवासस्थानाींकडे प्रशासनाचे दल
व
झाल्याने दरु
ु क्ष
ु स्तीच्या
गींभीर समस्येला सामोरे िावे लागणार असल्याचे माहे ऑगस््, २०१८ मध्ये वा तया दरम्यान
ननदशवनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, बेस्् उपक्रम तोट्यात असल्याने का्कसरीच्या उपाययोिना राबववल्या िात
असल्याचा र््काही या वसाहतीींमधील इमारतीींच्या दरु
ु स्तीला बसला असल्याचे ननदशवनास
आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर बेस्् कमवचाऱ्याींच्या वसाहती धोकदायक जस्थतीत असल्याचेही ननदशवनास
आले आहे , हे ही खरे आहे काय,
(४) असल्यास, कमवचारी वसाहतीतील रस्ते व पदपथाींची ही दरु वस्था झाली असल्याचे
ननदशवनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(५) असल्यास, सदर धोकादायक वसाहतीत िीव मुठीत घेऊन राहणाऱ्या कमवचाऱ्याींची
ननवासस्थाने तातडीने दरु
ु स्त करण्याचे ननदे श शासन बेस्् प्रशासनाला दे णार आहे काय,
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. ५५७ (38)
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१८-०२-२०१९) : (१) बेस्् कामगाराींच्या घर दरु
ु स्तीचे १० को्ी
कागदावरच अशा आशयाची बातमी ददनाींक २५.१०.२०१८ रोिीच्या सामना या वतृ तपत्रात
प्रलसध्द झाली होती ही वस्तुजस्थती आहे.

(२), (३), (४) व (५) बेस्् उपक्रमाच्या ३० वषांहून अधधक आयम
ु ावनाच्या इमारती तसेच अधधक
धोकादायक इमारतीींचे त्रयस्थ सींस्थेकडून सींरचनातमक पररक्षण करुन घेण्यासाठी ननववदा
प्रकक्रया राबवन
ू २ ्प्प्याींत स्ट्रक्चरल ऑडड्सवची नेमणूक अनक्र
ु मे ददनाींक २३.०१.२०१७

व

ददनाींक ६ नोव्हट बर, २०१८ रोिी करण्यात आली आहे .

पदहल्या ्प्प्यातील १६० इमारतीींचे सींरचनातमक पररक्षण अहवाल बेस्् उपक्रमास
प्राप्त झाले असन
ू , तयानुसार साींताक्रुझ कमवचारी वसाहतीतील तीन व मानखुदव येथील दोन
अनतधोकादायक इमारती अनुक्रमे ददनाींक ३०.०८.२०१८ व ददनाींक २४.१०.२०१८ रोिी ननषकालसत
करण्यात आल्या आहे त.

पदहल्या ्प्प्यातील १६० इमारतीींच्या दरु
ु स्तीचा सींरचनातमक पररक्षकाने सादर केलेला

अींदाजित खचव रु. ११३ को्ी इतका आहे .

तसेच, दस
ु ऱ्या ्प्प्याींतगवत सींरचनातमक पररक्षकाची नेमणक
ू करण्याबाबतची कायववाही

प्रगतीपथावर असून, तयाबाबतचा अहवाल प्राप्त झाल्यानींतर इमारत दरु
ु स्ती खचावचा अींदाि
घेण्यात येणार आहे.

बेस्् उपक्रमाच्या कामगार वसाहतीींच्या दरु
ु स्तीकररता बह
ु ई महानगरपाललकेच्या
ृ न्मींब

सन २०१८-१९ च्या अथवसींकल्पात रु. १० को्ी इतक्या ननधीची तरतूद करण्यात आली आहे .
(६) प्रश्न उद्भवत नाही.

___________
चनाभट्टी (मांबई) हहल रोड पररसरात घराांचे अनधधिृत बाांधिाम होत असल्याबाबत
(४२)

१३२७७६ (१०-१२-२०१८).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.सभाष साबणे (दे गलूर) :

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील

(१) मुींबईतील सायन चुनाभट्टी उपनगरातील दहल रोड पररसरातील मोहन नगर समोरील िाधव
चाळ व पररसरातील घराींच्या अनधधकृत व ननयमबा्य बाींधकाम प्रकरणी तेथील स्थाननक

रदहवाशाींनी मींब
ु ई महानगरपाललकेच्या “ल” ववभाग, उपायक्
ु त, एम ववभाग, अनतररक्त आयक्
ु त,
पूव-व उततर ववभाग तसेच आयुक्त, बह
ृ न्मुींबई महानगरपाललका याींना माहे र्ेिुवारी, २०१८ मध्ये
वा तया दरम्यान ननवेदन ददले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणाची चौकशी करण्यात आली आहे काय, तद्नुसार चौकशीत काय
ननषपन्न झाले आहे ,तयानूसार कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. ५५७ (39)
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१८-०२-२०१९) : (१) अशा आशयाचे ननवेदन बह
ृ न्मुींबई महानगरपाललकेस
प्राप्त झाले आहे हे खरे आहे .

(२) व (३) सदर दठकाणी आढळून आलेल्या अनधधकृत बाींधकामाची स्थळपाहणी करुन
बह
ु ई
ृ न्मींब

महानगरपाललकेमार्वत

सींबींधधत

व्यक्तीींना

माहे

नोव्हट बर,

२०१७

मध्ये

मींब
ु ई

महानगरपाललका अधधननयम १८८८ च्या कलम ३५१ अन्वये नो्ीस बिावण्यात आली आहे .

तसेच, सदर प्रकरणी सींबींधधत व्यक्तीींववरुध्द मा. न्यायालयाच्या ननणवयानुसार अींनतम

आदे श बिावण्यात आले असून, कायद्यातील ववववध बाबीींची पूतत
व ा करुन मा. न्यायालयाच्या

आदे शानस
ु ार पढ
ु ील कारवाई करण्यात येणार असल्याचे बह
ु ई महानगरपाललकेमार्वत
ृ न्मींब
कळववण्यात आले आहे .

___________
मांबई महानगरपाशलिेने नोिर भरतीत अांध व्यक्तीांना डावलले असल्याबाबत
(४३)

१३२८०४ (०७-१२-२०१८).

श्री.डी.एस.अहहरे (साक्री) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्यमांत्री पढ
ु ील

(१) मुींबई महानगरपाललकेने नोकर भरतीत अींध व्यक्तीींना डावलले असल्याचे माहे िल
ु ,ै २०१८
मध्ये वा तया दरम्यान ननदशवनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या प्रकरणी मब
ुीं ई उच्च न्यायालयाने यासींदभावत मुींबई महानगरपाललकेला

र््कारले असुन दृष्ीदहनाींसाठी पदे आरक्षक्षत असताींनाही तयाींना वैदयकीय चाचणीत अींध
असल्याच्या कारणावरुन नाकारण्यात आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, मींब
ु ई महानगरपाललकेने माहे ऑक््ोबर, २०१६ मध्ये अींधाींसाठी नोकर भरतीची

प्रकक्रया राबववली होती इच्छुक उमेदवाराींपक
ै ी २०७ िणाींची ननवड करण्यात आली परीं तू
प्रतयक्षात भरती करताींना १०७ िणाींनाच कामावर ठे वण्यात आले ८२ उमेदवाराींना ते अींध
असल्याच्या कारणावरुन नाकारण्यात येऊन तयाींच्यावर अन्याय करण्यात आला आहे हे लक्षात
घेता शासन उक्त प्रकरणी कोणती कायववाही करणार वा कररत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१८-०२-२०१९) : (१) बह
ृ न्मुींबई महानगरपाललकेने सन २०१६ मध्ये
अपींगाींसाठी कामगार भरतीची िादहरात दे ऊन

२३९ ददव्याींग (अींध) अपींग उमेदवाराींना

ननवडीनींतर ननयुक्तीसाठी महानगरपाललकेच्या ववववध खाते/ववभाग/रुग्णालय येथे पाठववण्यात
आले होते.

तयापैकी ८२ उमेदवाराींना ववशेष वैद्यकीय मींडळाने वैद्यकीय पररक्षणात अपात्र
ठरववल्याचे बह
ृ न्मुींबई महानगरपाललकेमार्वत कळववण्यात आले आहे.

(२) मा. उच्च न्यायालयाने सदर ८२ उमेदवाराींना बह
ृ न्मुींबई महानगरपाललकेच्या सेवेत ननयुक्त
करुन घेण्याचे आदे श ददले असल्याचे महानगरपाललकेने कळववले आहे .

वव.स. ५५७ (40)
(३) ननयुक्तीसाठी पाठववण्यात आलेल्या २३९ ददव्याींग (अींध) उमेदवाराींपैकी ३ उमेदवार
वैद्यकीय तपासणीमध्ये ४०% कमी अींपगतव असल्यामुळे अपात्र ठरले, तसेच २ प्रकरणाींबाबत
कायववाही सुरु आहे .
१९

अींध

उमेदवार

ननयक्
ु तीसाठी

इच्छुक

नव्हते

व

१७

अींध

उमेदवाराींनी

महानगरपाललकेशी सींपकव साधला नाही आणण उववररत १९८ अींध उमेदवाराींना ननयुक्तीचे आदे श
ददले असल्याचे बह
ृ न्मुींबई महानगरपाललकेमार्वत कळववण्यात आले आहे .
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

___________
सोलापूर येधथल औद्योधगि प्रशशिण िेंद्रामध्ये िॅझटीांग सरू िरून मलीांसाठी
उभारण्यात येत असलेल्या वसतीगह
ृ ाचे िाम पणव िरण्याबाबत

(४४)

१३३०३४ (१०-१२-२०१८).

िमारी प्रणणती शशांदे (सोलापूर शहर मध्य) :

सन्माननीय

िौशल्य वविास व उद्योििता मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) सोलापूर येधथल औद्योधगक प्रलशक्षण कटद्रामध्ये (आय्ीआय) लशकणाऱ्या मुलीींसाठी
उभारण्यात येत असलेल्या वसतीगह
ु े सन २०११ पासन
ू
ृ ाचे काम प्रशासनाच्या उदालसनतेमळ

रखडले असल्यामुळे आिही ग्रामीण भागातून आलेल्या मल
ु ीींना अडचणीींना समोरे िावे लागत
आहे , हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

सोलापूर

येथील

मुलीींच्या

आय्ीआयमध्ये

उपहारगह
ृ

(कॅन््ीींग)

करण्याबाबत मा. जिल्हाधधकारी याींनी येथील प्राचायांना आदे श ददले असताींनाही
कनेक्शन नसल्याचे कारण साींगन
ू अद्याप येथे कॅन््ीींगही सरु
ु

सुरु

वीि

केलेले नाही, हे ही खरे आहे

काय,

(३) असल्यास, यासींदभावत शासनाने चौकशी करुन येथील मुलीींची िेवणाची होणारी गैरसोय
लक्षात घेता येथे कॅन््ीींग सुरु करण्याबाबत व ननधीची तरतूद करुन सदर वसतीगह
ृ ाींचे उववररत
काम तातडीने पण
ू व करण्याबाबत कोणती कायववाही केली आहे वा करण्यात येत आहे
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. सांभािी पाटील-ननलांगेिर (०७-०२-२०१९) : (१) हे अींशत: खरे आहे. सोलापूर येथील
औद्योधगक प्रलशक्षण सींस्थेत ५० ववद्याथी क्षमतेचे मल
ु ीींचे वसतीगह
ृ बाींधकाम करण्यास

शासनाने दद.१२.०६.२०१८ च्या शासन ननणवयान्वये रू.५१.०९ लक्ष इतक्या रक्कमेची प्रशासकीय
मींिूरी दे ण्यात आली आहे. सदर बाींधकामावर रू.५१.०९ इतका प्रशासकीय मान्यता प्राप्त
रक्कमेचा सींपूणव खचव झाला आहे. तथावप, सावविननक बाींधकाम ववभागाने

इमारतीचे स्लॅ ब,

लभींतीचे वव्बाींधकाम व प्लास््रीींगचे काम पूणव केले असून वसतीगह
ृ ातील दारे , णखडक्या,

ववद्यत
ीं , र्रशी इतयादी कामे बाकी ठे वली आहे त. दरसच
ु ीकरण, प्लब्रबग
ू ीत झालेल्या वाढीमळ
ु े
सावविननक बाींधकाम ववभागाने रु.६५.३२ लक्ष इतक्या रक्कमेचे सुधाररत अींदािपत्रक सादर
केले होते. परीं तु सदर प्रस्तावास जिल्हा ननयोिन मींडळाकडून प्रशासकीय मींिूरी व ननधी
लमळाला नाही.

वव.स. ५५७ (41)
आता सावविननक बाींधकाम ववभागाने रु.९४,४५,३०५/-रक्कमेचे सुधारीत अींदािपत्रक

पाठववलेले असून प्रशासकीय मींिूरी बाबतची कायववाही सुरू आहे .

(२) हे खरे नाही. जिल्हाधधकारी याींनी सींस्थेत कीं्े नर ्ाईप कॅन््ीनची सोय होवू शकते असे ,

जिल्हा ननयोिन मींडळाच्या बैठकीत साींधगतले होते, तथावप, कायवकारी अलभयींता, सोलापरू याींनी
कीं्े नरचे डीएसआरचे दर उपलब्ध नसल्याचे साींधगतल्याने जिल्हधधकारी याींच्या आदे शाची

अींमलबिावणी होऊ शकली नाही. तथावप, सींस्थेमध्ये र्ळे व भाज्या प्रकक्रया व्यवसायामार्वत
पी.ओ.्ी.एस. अींतगवत तातपुरतया स्वरूपात कॅन््ीन सुरू करणेची कायववाही सींस्थेने सुरू केली
आहे .

(३) व (४) सींस्थेत र्ळे व भाज्या प्रकक्रया व्यवसायामार्वत पी.ओ.्ी.एस. अींतगवत तातपुरतया
स्वरूपात कॅन््ीन सुरू कारणेबाबतची कायववाही सुरू आहे .

तसेच सावविननक बाींधकाम ववभागाने सादर केलेल्या

सुधारीत अींदािपत्रकानुसार

प्रशासकीय मान्यता लमळाल्यानींतर वसनतगह
ृ ाचे उववररत कामे पूणव करण्याबाबतची कायववाही
करण्यात येईल.

___________
नागपूर येथील एिा उच्च शशक्षित तरुणीवर झालेला अत्याचार
(४५)

१३३०६२ (१०-१२-२०१८).

श्री.वविय वडेट्टीवार (ब्रम्हपरू ी), श्री.सननल िेदार (सावनेर),

श्री.अस्लम शेे (मालाड पजश्चम), श्री.अमर िाळे (आवी), अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा),
श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरी) :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील

(१) नागपूर येथील एका उच्चलशक्षक्षत तरूणीचे लैंगीक शोषण व गभवपात केल्याप्रकरणी चींद्रपूर
मधील महाराषट्र लशक्षण प्रसारक मींडळाचे सींस्थाध्यक्ष ्ी.पाींडूरीं ग आींब्कर, उपाध्यक्ष ्ी.पीयुष

आींब्कर आणण ्ी. अमोल रघाता्े याींच्यावर नागपूर येथील सोनेगाव पोलीस ठाण्यात
ददनाींक २० ऑक््ोबर, २०१८
ददनाींक २१ ऑक््ोबर, २०१८

रोिी वा तयासम
ु ारास गन्
ु हा दाखल करण्यात आल्याची बाब

रोिी वा तया सुमारास ननदे शनास आली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या प्रकरणाची शासनाने सखोल चौकशी केली आहे काय, तयात काय आढळून
आले व तद्नुसार सींबींधधत दोषीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२१-०२-२०१९) :(१) होय, हे खरे आहे .
(२) कर्यावदीने ददलेल्या तक्रारीवरून पो.स््े . सोनेगाींव, नागपुर येथे गु.र.नीं. १९०/१८ कलम ३७६,

३१३, ३४ भादवव सह कलम ३(२) (५) अनुसूधचत िाती िमाती अतयाचार प्रनतबींधक
अधधननयम २०१५ अन्वये आरोपीताीं ववरूध्द गन्
ु हा दाखल करण्यात आला आहे . मा.
न्यायालयाने सदर गुन््यातील आरोपी क्र. १ यास मा. सत्र न्यायालयाने
मींिूर केला आहे . आरोपी क्र. २ व ३ याींना मा. उच्च

अ्कपूवव िामीन

न्यायालय, खींडपीठ नागपूर याींनी

वव.स. ५५७ (42)
अींतरीम अ्कपूवव िामीन मींिरू केला आहे . गुन््याचा तपास चालू असताींना यातील
आरोपीताींनी मा. उच्च

न्यायालय , खींडपीठ नागपूर येथे दाखल केलेल्या र्ौिदारी याधचका

क्र.१०७६/ १८ च्या अनुषींगाने दद. ०६.०२.२०१९ रोिी मा. उच्च न्यायालयाने ददलेल्या
ननकालान्वये सदर गन्
ु ्याची एर् आयआर क्र. १९०/१८ खारीि केली आहे.
(३) प्रश्न उद्भवत नाही.

___________
मांबईतील दादर (पजश्चम) येथील भािी मांडईच्या सलभ व्यवस्थापनाबाबत
(४६)

१३३२२७

(१०-१२-२०१८).

िॅप्टन

आर.तशमल

सेल्वन

(सायन-िोळीवाडा) :

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) मुींबईतील दादर (पजश्चम) येथील भािी मींडईत ववक्रेतयाींकडून खराब भािीपाला तेथील
रस्तयावरच ्ाकला िात असल्यामुळे दादरच्या सेनापती बाब् मागाववर घाणीचे साम्राज्य
पसरले असल्याचे माहे ऑगस््, २०१८ मध्ये वा तया दरम्यान ननदशवनास आले आहे , हे खरे
आहे काय,
(२) असल्यास, याबाबत स्थाननक रदहवाश्याींनी महानगरपाललकेला वारीं वार तक्रार करूनही
महानगरपललकेकडून कुठल्याच प्रकारची कारवाई करण्यात येत नसल्याचेही ननदशवनास आले
आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, तयाचप्रमाणे या रस्तयावर साचलेल्या खराब भािीपाल्यामुळे या मागाववर
अनेकदा वाहतक
ू कोंडी होत असन
ू सतत अपघात

होत असल्याचे ननदशवनास आले आहे , हे

ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, याबाबत चौकशी करून या मींडईच्या सुलभ व्यवस्थापनासाठी व ननजश्चत
धोरणासाठी शासनाने महानगरपाललकेला ननदे श ददले आहे त काय,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१८-०२-२०१९) : (१), (२) व (३) क्राींतीलसींह नाना पा्ील, महापाललका
मींडई, दादर(पजश्चम) येथे ननमावण होणारा कचरा सदर मींडईच्या आवारामध्येच दोन दठकाणी
िमा करण्यात येतो व महानगरपाललकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन ववभागामार्वत तयाची योग्य
ती ववल्हे वा् लावण्यात येत असल्याचे बह
ु ई महानगरपाललकेमार्वत कळववण्यात आले
ृ न्मींब
आहे .

(४) बह
ृ न्मुींबई महानगरपाललकेच्या मींड्याींमध्ये ऑरगॅननक वेस्् कन्व्ह्व र यींत्रे बसववण्याची

कायववाही सुरु असून, तयानुसार १० ्न कचरा ववघ्न करण्याची क्षमता असलेली २ यींत्रे
क्राींतीलसींह नाना पा्ील मींडईत बसववण्यात आली आहे त.

सद्य:जस्थतीत सदर दोन्ही यींत्रे प्रायोधगक ततवावर चालववण्यात येत असन
ू , ऑरगॅननक

वेस्् कन्व्ह्व र यींत्राच्या सहाय्याने कचऱ्याची ववल्हे वा् मींडईत लावून तयापासून खत तयार
करण्यात येत असल्याचे महानगरपाललकेमार्वत कळववण्यात आले आहे .

वव.स. ५५७ (43)
(५) प्रश्न उद्भवत नाही.
___________
मांबईतील किमान ६३०३ झाडाांपैिी ३५०३ झाडे मांिरी न घेता तोडण्यात आल्याबाबत
(४७)

१३३६१० (१०-१२-२०१८).

श्रीमती

ननमवला गाववत

मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(इगतपूरी) :

सन्माननीय

(१) मुींबईतील ककमान ६३०३ झाडाींची कततल करण्यात आली असुन यामध्ये झाडे तोडण्याची
मींिुरी न घेता ककमान ३५०३ झाडे तोडण्यात आली असल्याचे माहे ऑगस््, २०१८ मध्ये वा
तया दरम्यान ननदशवनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, एमएमआरसीकडून कुलाबा-वाींद्रे-लसप्झ अशा ३२.५ ककमी मेट्रो-३ मागावचे काम

प्रगतीपथावर असुन या मागावत येणा-या झाडाींची मोठया प्रमाणात कततल सुरु असन
ु मुींबई
महानगरपाललकेकडून २८०१ झाडे तोडण्याची मींिुरी प्रथम घेण्यात आली होती मात्र तयानींतर
मेट्रोकडून वेळोवेळी झाडे तोडण्याची ननकड व्यक्त करुन मींिुरी लमळववण्यात येते पींरतू या

परवानगी न घेता तोडण्यात आलेल्या झाडाींच्या बदल्यात नव्याने दस
ु री झाडे लावण्यात येतात
तसेच

तयाींची

ननगराणी

करण्यात

येत

नसल्याने

पयाववरणाचा –हास

होत

नागररकाींमध्ये तीव्र सींतापाची भावना ननमावण झाली आहे , हे ही खरे आहे काय,

असल्यामळ
ु े

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१४-०२-२०१९) :
(१), (२) व (३) एमएमआरसीच्या कुलाबा-वाींद्रे-लसप्झ या ३२.५ कक.मी. च्या मेट्रो-३ कामाकररता

बह
ृ न्मुींबई महानगरपाललकेच्या वक्ष
ृ प्राधधकरणाकडून एकूण १५५४ झाडे कापण्याची परवानगी
दे ण्यात आली असून, तयापैकी १२७७ झाडे कापण्यात आली आहे त.

कापण्यात येणाऱ्या वक्ष
ृ ाींच्या बदल्यात एकूण ११,३०० नवीन वक्ष
ृ ाींची लागवड सींिय गाींधी

राषट्रीय

उद्यान

येथे

एम.एम.आर.सी.एल.

करण्यात

याींनी

वन

आली

असून,

ववभागाबरोबर

सदर

७

वक्ष
ृ ाींची

वषांकररता

दे खभाल

करार

महानगरपाललकेने कळववले आहे .

केल्याचे

करण्यासाठी
बह
ृ न्मुींबई

(४) प्रश्न उद्भवत नाही.
___________
पणे महानगरपाशलिेतील ववधी व सल्लागार ववभागातील िमवचारी व अधधिारी
आधथवि गैरव्यवहार िररत असल्याबाबत
(४८)

१३३६५९ (१०-१२-२०१८).

श्री.िगदीश मळीि (वडगाव शेरी) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्यमांत्री

वव.स. ५५७ (44)
(१) पुणे महानगरपाललकेतील ववधी व सल्लागार कायावलयातील काही अधधकारी व कमवचारी

लमळून ठराववक लोकाींना र्ायदा होईल अशा दृष्ीने कामकाि करीत आहे त व आधथवक
व्यवहार करून काही लोकाींना र्ायदा होईल असे ननदशवनास येत आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, असे कमवचारी व अधधकारी लमळून महानगरपाललकेचा र्ायदा ककीं वा दहत न
िपता स्वत:च्या र्ायद्यासाठी महानगरपाललकेचे नक
ु सान कररत आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सींबींधधत अधधकाऱ्याींवर कारवाई करण्याबाबत कोणती कायववाही केली वा
करण्यात येत आहे ,
(४)

नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१८-०२-२०१९) : (१), (२) व (३) • पुणे महानगरपाललकेतील ववधी
ववभागातील अधधकाऱ्याींच्या ववरोधात मा. ववधानसभा सदस्य याींनी तक्रार केलेली होती, हे खरे
आहे .
• सदर तक्रार यशालशघ्र चौकशी करुन अहवाल सादर करण्यासाठी पण
ु े महानगरपाललकेस
पाठववण्यास आलेली आहे.

• या प्रकरणी उपायुक्त (सामान्य प्रशासन), पुणे महानगरपाललका याींच्यामार्वत चौकशी करुन
सववस्तर अहवाल शासनास ततकाळ पाठववण्याबाबत दद. १२.२.२०१९ च्या पत्रान्वये आयुक्त,
पण
ु े महानगरपाललका याींना सच
ू ना ददलेल्या आहे .
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

___________
धनिवडी (जि.पणे,ता.हवेली,) येथील ववठ्ठल मांहदर ते सावरिर चौि या
रस्त्याचे िाम ननिृष्ट्ट दिावचे झाल्याबाबत
(४९)

१३४७६४ (०५-१२-२०१८).

श्री.शभमराव तापिीर (ेडिवासला) :

सन्माननीय

मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) धनकवडी (जि.पुण,े ता.हवेली) येथील ववठ्ठल मींददर ते सावरकर चौक या रस्तयाचे काम
ननकृष् झाल्याचे ननदशवनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, रस्ता सुजस्थतीत असताींना नव्याने करण्यात आला असन
ू खोदाई न करता
र्क्त पव
ू ीच्या रस्तयावर डाींबरीकरण केले

असल्याने रस्तयाचे काम ननकृष् झाल्याचे

मा.आयुक्त, पुणे महानगरपाललका याींना ददनाींक ३ एवप्रल, २०१८ रोिी वा तया सुमारास लेखी
पत्राद्वारे कळववले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदरहू रस्तयाच्या कामामध्ये गैरव्यवहार झाला असल्याचे ननदशवनास येत
असताींना स्थाननक धनकवडी क्षेत्रीय कायावलयासह सींबींधधत अधधकाऱ्याींचे दल
व झाले आहे , हे
ु क्ष
ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाकडून कोणती कायववाही करण्यात आली वा येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. ५५७ (45)

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१२-०२-२०१९) : (१), (२), (३) व (४) • या प्रकरणी दद.०३.०४.२०१८ रोिी
स्थाननक लोकप्रनतननधीींचे पत्र आयुक्त, पुणे महानगरपाललका याींना प्राप्त झाले होते, हे खरे
आहे .

• धनकवडी येथील ववठ्ठल मींददर ते सावरकर चौक रस्तयावर वेळोवेळी दठकदठकाणी डागडूिी
करून रस्ता दरू
ु स्त करण्यात आलेला असल्याने सदर रस्तयाच्या पषृ ठ भागावर चढ उतार
ननमावण झाले होते.

परीं तू सदर रस्तयाचा बेस सुजस्थतीत होता.

• रस्तयाचे ररसरर्ेलसींग करण्याच्या दृष्ीने लमललींग करण्यात आले होते.

तयानींतर सदर

रस्तयाचे काम गुणवततेनुसार व समाधानकारररतया पूणव झाले असल्याबाबत क्वॉलल्ी अश्युरन्स
सद्व कर्कक् सादर केले असल्याचे पुणे महानगरपाललकेने कळववले आहे .
• सद्यजस्थतीत सदर रस्तयावर वाहतूक सुरलळतपणे सुरू आहे .

• सदर काम आवश्यक तया मान्यता घेऊन तसेच पुणे महानगरपाललकेच्या प्रचललत
कायवपध्दतीनस
ु ार, ननववदा अ्ी व शती तसेच स्पेलसकर्केशननस
ु ार पण
ू व करण्यात आले आहे
असे पुणे महानगरपाललकेने कळववले आहे .
(५)

प्रश्न उद्भवत नाही.

___________
शशवािीनगर (पणे) पररसरातील अनधधिृत बाांधिामावर िारवाई िरण्याच्या
आदे शाची २० वषावपासून अांमलबिावणी झाली नसल्याबाबत

(५०)

१३४७६५ (०५-१२-२०१८).

श्री.शभमराव तापिीर (ेडिवासला) :

सन्माननीय

मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) लशवािीनगर (पुणे) पररसरातील अनधधकृत बाींधकामावर कारवाई करण्याच्या आदे शाची २०
वषावपासून अींमलबिावणी झाली नसल्याचे ननदशवनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, पण
ु े येथील आप्े रस्तयावरील अनधधकृत बाींधकामासींदभावत प्रभाकर वझे या
उच्चलशक्षक्षत ज्येषठ नागररकाने महानगरपाललकेकडे तक्रार नोंदववल्या नींतर मागील वीस
वषांपासून तयाींचा कारवाई सींदभावत महानगरपाललका प्रशासनाकडे पाठपुरावा सुरु असताींना हे

बाींधकाम अद्यापही िैस-े थे असन
व
ू सींबींधधत बाींधकामावर कारवाई करण्याचे आदे शाकडे दल
ु क्ष
करण्यात येत असल्याचे तयाींच्याकडे असले ल्या कागदपत्राींवरून पढ
ु े येत आहे, हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, तयामुळे अनधधकृत बाींधकामास पाठीशी घालणाऱ्या ववधी ववभागाचा सींशयास्पद
कारभार कागदपत्राींवरून ननदशवनास येत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. ५५७ (46)
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (३१-०१-२०१९) : (१) व (२) प्रस्तुत प्रकरणातील सींबींधधताना बाींधकामावर
कारवाई करणेसाठी कलम ४७८ (१) अन्वेय नो्ीस बिाववण्यात आली आहेत.

सदर प्रकरणातील एकाच कु्ुींबातील मालकी हक्क सींदभावत तक्रारी असून याबाबत

महानगरपाललका आयक्
ु त याींचे स्तरावर सन
ु ावणी होऊन तक्रारदार याींना वेळोवेळी कळववणेत
आले आहे.

तसेच प्रस्तुत प्रकरणी मा. ददवणी न्यायालय, पुणे मालकी हक्क सींदभावत दावा क्र.

४७४/२०११, १४५७/२०१२ व १८३/२०१५ व ९८१/२०१५ दावे सुरु आहे त. तसेच १८३/२०१५ या
दाव्यामध्ये स्थधगती आदे श आहे.

(३) व (४) मा. ददवाणी न्यायालयाच्या स्थधगती आदे शामळ
ु े सदर लमळकतीवर कारवाई

करण्यास प्रनतबींध असल्याने कारवाई करता आलेली नाही. यापूवी सदर प्रकरणी मा. उच्च
न्यायालयात सदरची बाब न्यायप्रववष् होती. तयातील सवव दावे हे नुकतेच मा. जिल्हा

न्यायालय, पुणे याींच्याकडे वगव झालेले असल्याने तयाींनी सदर प्रकरणी तडिोडीने सींबींधधत
दाव्यातील ववषय लम्ववण्याचा प्रयतन केला,
(५) प्रश्न उद्भवत नाही.

परीं तु तयाींना यश आलेले नाही.

___________

ववधान भवन :
मांबई.

जितें द्र भोळे
सधचव (िायवभार),
महाराष्ट्र ववधानसभा.

__________________________________________________________________
मद्र
ु णपव
ू व सवव प्रकक्रया महाराषट्र ववधानमींडळ सधचवालयाच्या सींगणक यींत्रणेवर
मुद्रण: शासकीय मध्यवती मुद्रणालय, मुींबई.

