
महाराष्ट्र विधानपररषद 
पाचिे अधधिेशन, २०१६ 
--------------------------------------------- 

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

बुधिार, ददनाांि १४ डिसेंबर, २०१६ / अग्रहायन २३, १९३८ ( शिे ) 
  
(१) मुख् यमां्ी 

 

याांचे प्रभारी विभाग 
(२) गहृननमााण मां्ी 
(३) िामगार, िौशल्य वििास, भूिां प 

पुनिासन, माजी सनैनिाांचे िल्याण मां्ी 

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

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ६५ 
------------------------------------- 

  
मुांबईतील देिनार पशुिधगहृात बेिायदेशीरपणे पाकििं गच्या  

पाित्या देिनू िसूली िरीत असल्याबाबत 
  

(१) *  २३५०१   श्री.हेमांत टिले, श्री.किरण पािसिर, श्री.नरेंद्र पाटील :   
सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील देवनार पशुवधगहृातील पार्किं ग कीं त्रा्दार गाडी मालकाींना 
बेकायदेशीरपणे पावत्या देवनू पैसे वसूल करीत असल्याचे माहे सट्ंबर, २०१६ 
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले व गाडी चालकाकडून बेकायदा पैसे वसूल करणाऱ्या कीं त्रा्दारावर 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) हे खरे आहे. 
     बकरी ईद २०१६ या कालावधीत नागररकाींच्या वाहनाींच्या पार्किं गकररता पे 
ॲण्ड पाकश ची सुववधा पुरववण्याकररता बहृन्मुींबई महानगरपाललकेमार्श त मे.सींबोधी 
बेरोजगार सेवा सहकारी सोसाय्ी मयाशददत या कीं त्रा्दारास कीं त्रा् देण्यात आले 
होते. 
     तथावप, सदर कीं त्रा्दाराने महानगरपाललकेमार्श त ठरवनू ददलेले शुल्क 
वसुल न करता अवाजवी शुल्क वसुल केल्याचे ननदशशनास आले आहे. 
(२) सदर प्रकरणी महानगरपाललकेमार्श त मे.सींबोधी बेरोजगार सेवा सहकारी 
सोसाय्ी मयाशददत या कीं त्रा्दारास ददनाींक ०६/०९/२०१६ रोजी कारणे दाखवा 
नो्ीस बजावण्यात आली. 
      सदर नो्ीशीस कीं त्रा्दाराने ददनाींक ०७/०९/२०१६ रोजी ददलेले स्पष्ीकरण 
समाधानकारक नसल्यामुळे महानगरपाललकेमार्श त सदर सींस्थेचे कीं त्रा् तात्काळ 
रद्द करण्यात आले व ददनाींक ०९/०९/२०१६ रोजीच्या आदेशान्वये, सदर सींस्थेने 
भरलेली इसारा अनामत रक्कम रूपये १,००,०००/- जटत करण्यात आली. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
 

----------------- 
मुांबईतील िुलाा-िसाईिािा येथील पलुाचे अपुणा िाम पुणा िरणेबाबत 

(२) *  २४७७१   श्री.जनादान चाांदरूिर, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि ऊफा  भाई 
जगताप :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील कुलाश-कसाईवाडा या पुलाचे काम गेल्या तीन वर्ािंपासून 
महापाललकेच्या कीं त्रा्दाराींकडून अपुणश अवस्थेत ठेवण्यात आले असून येथे 
पूलाच्या लोखींडी सळ्या बाहेर आल्याने अपघात होण्याची शक्यता असल्याचे माहे 
सट्ंबर, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन अशा प्रकारे अपुणश काम 
करणाऱ्या कीं त्रा्दाराींवर गुन्हा दाखल करण्याबाबत कोणती कायशवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) हे खरे नाही. 
     कीं त्रा्दाराकडून कुलाश-कसाईवाडा या पुलाचे काम अपूणश अवस्थेत ठेवण्यात 
आले नसून पुलाचे काम नाल्यावर असल्यामुळे पावसाळ्यात ते बींद होते. सदर 
काम ्टटया्टयाने करावयाचे असल्यामुळे लोखींडी सळ्या बाहेर काढून पुढचे 
काम करणे आवश्यक होते. पावसाळ्यानींतर पूलाचे उवशररत काम सुरू करण्यात 
आलेले आहे. 
(२) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(३) सदर पुलाच्या कामामध्ये बाींधकामे व सावशजननक शौचालये बाधीत होत 
होती. सावशजननक शौचालयाची पयाशयी व्यवस्था तसेच या दठकाणी असलेल्या 
बाींधकामाींचे ननषकासन/पयाशयी व्यवस्था करण्यात वेळ लागला. 
     सदर पुलाचे ७५ ्क्के काम पूणश झाले असून उवशररत काम जानेवारी, २०१७ 
पयिंत पूणश होणे अपेक्षित आहे. 

----------------- 
उस्मानाबाद शहरातील पाणीपुरिठा सुरळीत िरण्याबाबत 

(३) *  २५५७६   श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.अशोि ऊफा  भाई 
जगताप, श्री.सांजय दत्त :  सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) उस्मानाबाद शहराला सध्या पाणीपुरवठा उजनी जलाशयातनू केला जातो, 
मात्र केवळ नगरपाललकेच्या अयोग्य ननयोजनामुळे पावसाळ्यात शहरवासीयाींना 
दहा ददवसाआड पाणीपुरवठा केला जात असल्याचे माहे जून, २०१६ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपलब्ध पाणी साठ्याचे ननयोजन करून शहराला आठवड्यातनू 
र्कमान दोन वेळा पाणीपुरवठा करण्याबाबत शासनाने कोणती कायशवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१), (२) व (३) अपऱू्या पजशन्यमानामुळे शहरालगतचे 
तेरणा रुईभर, शेकापूर हे पाणी स्त्रोत कोरड ेपडल्यामुळे उस्मानाबाद शहरास माहे 
एवप्रल, २०१३ ते ऑगस््, २०१६ या कालावधीत र्क्त उजनी धरणावरुन पाणी 
पुरवठा करण्यात येत होता. 
     सदय:स्स्थतीत उजनी व तेरणा उद् ाव येथनू उस्मानाबाद शहरास 
आठवडयातून दोन वेळा पाणीपुरवठा सुरु आहे. 
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     पाणी पुरवठ्यात सुधारणा करण्यासाठी उस्मानाबाद शहरास कंद्र शासन 
पुरस्कृत अमतृ योजनेतनू रुपये ६८.०१ को्ीींचा पाणीपुरवठा प्रकल्प मींजूर 
करण्यात आला आहे. 
      सदर प्रकल्प पुणश झाल्यानींतर कंद्र शासनाने ववदहत केलेल्या १३५ लल्र 
प्रनत ददन प्रनत माणसी या मानकानुसार पाणीपुरवठा होणार आहे. 

----------------- 
घाटिोपर येथे पोललसाांसाठी स्माटा टाऊनलशप उभारण्याबाबत 

(४) *  २५८८२   श्री.रविांद्र फाटि : सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पोललसाींना घरे उपलब्ध करण्यासाठी शासनाने कालबध्द कायशक्रम हाती 
घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, त्याचाच भाग म्हणनू पोललसाींसाठी घा्कोपर येथे ८००० घराींची 
स्मा श् ्ाऊनलशप उभारण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या ववचाराधीन आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रस्तावावर शासनाने ननणशय घेतला आहे काय, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) व (३) पोललसाींसाठी घा्कोपर येथे स्मा श् ्ाऊनलशप उभारण्याचा प्रस्ताव 
शासनाच्या ववचाराधीन आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
सोलापूर महानगरपाललिेतील आरोग्य विभागाने  
ननयमबाहय पध्दतीने देयि मांजूर िेल्याबाबत 

(५) *  २३९१२   श्री.प्रशाांत पररचारि : सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) सोलापूर महानगरपाललकेने ववववध गैरप्रकाराींबद्दल काळया यादीत ्ाकण्यात 
आलेल्या ठेकेदाराींचे महापाललकेच्या आरोग्य ववभागाने ननयमबाहय पध्दतीने 
देयक मींजूर करुन त्याींना देण्यात आल्याचे ददनाींक ७ सट्ंबर, २०१६ रोजी वा 
त्यासुमारास ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, या गैरकारभाराला शासकीय अधधकारीच पादठींबा देत आहेत, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ठेकेदाराींचे ननयमबाहय देयक मींजुर करुन देणा-या सोलापूर 
महानगरपाललकेतील आरोग्य ववभागातील अधधकारी व कमशचारी याींची चौकशी 
करुन दोर्ीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) होय, अशी बाब ननदशशनास आलेली आाहे. 
(२) व (३) या अननयलमततेस जबाबदार असणाऱ्या महानगरपाललकेच्या तत्काललन 
वैदयर्कय अधधकारी याींना ननलींबबत करण्यात आले आहे. तसेच त्याींच्याववरूध्द 
खातेननहाय चौकशी करण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
 

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

पुणे महापाललिेतील िां ्ाटी िामगाराांचे थकित िेतन तात्िाळ अदा िरणेबाबत 

(६) *  २५६६४   श्री.अननल भोसले, श्री.जयिांतराि जाधि, अॅि.जयदेि 
गायििाि, श्री.ख्िाजा बेग : सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) पुणे महापाललकेतील सुमारे चार हजार कीं त्रा्ी कामगाराींना तीन-तीन मदहने 
वेतन, बोनस, ई.एस.आय, भववषयननवाशह ननधी व अन्य लाभाींपासून 
महापाललकेतील कीं त्रा्दार व प्रशासनाच्या गैरकारभारामुळे कामगाराींना वींधचत 
रहावे लागत असल्याची बाब माहे सट्ंबर, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशशनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून 
आले, तदनुसार पुणे महापाललकेतील कीं त्रा्ी कामगाराींना वेतन व इतर सुववधा 
देण्याच्या दृष्ीने तसेच कीं त्रा्दार व दोर्ी अधधकारी याींचेवर कोणती कारवाई 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) पणेु महानगरपाललकेच्या एकूण ११ ववभागामध्ये कामे 
करण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या कीं त्रा्दाराकडील सुमारे २०५६ कामगाराींना 
जून/जुलै, २०१६ चे वेतन, बोनस, भववषयननवाशह ननधी इत्यादी लाभ लमळाले 
नसल्याचे चौकशी अींती ददसून आले आहे, ही वस्तसु्स्थती आहे. 
(२) सदरच्या कीं त्रा्ी कामगाराींचे थकीत असलेले वेतन ऑगस्् व सट्ंबर, २०१६ 
या कालावधीत र्रकासह अदा करण्यात आले आहे. 

 तदनींतरही ऑक््ोबर व नोव्हंबर अखेरपयिंतचे वेतन अदा करण्यात आले 
असून सदयस्स्थतीत कोणतेही देयक प्रलींबबत नाही. 

 काही िबेत्रय कायाशलयाकड े ननववदाींचा कालावधी सींपषु्ात येणे, नववन 
ननववदा मींजूर न होणे, करारनाम्याींची पुतशता न होणे, ठेकेदाराला 
वकश ऑडशर न लमळणे, इ. कारणास्तव कामगाराींना वेतन अदा करण्यास 
ववलींब झाला होता. 

 यास जबाबदार असणाऱ्या सींबींधधताींवर कारवाई करण्यात आलेली आहे. 
 तसेच कमशचारी भववषयननधी सींघ्न िबेत्रय कायाशलय, पुणे याींनी 

केलेल्या चौकशीअींती काही ठेकेदाराींनी कमशचाऱ्याींची भववषयननवाशह ननधी 
रक्कम पुणशत: न भरल्याचे आढळून आले होते. याबाबत ददनाींक 
५/५/२०१६ रोजीच्या आदेशानुसार १३ ठेकेदाराींकडून रुपये ६४,१४,०७/- 
ई.पी.एर्. कायाशलयाकड ेभरणा करण्यात आलेली आहे. 

 यापढेु कामगाराींचे वेतन थकीत राहू नये याकरीता सवशतोपरी दिता 
घेण्याबाबत पुणे महानगरपाललकेला सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. 

(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
----------------- 

ठाणे-लभिांिी-िल्याण मेरो रेल्िे प्रिल्पाबाबत 

(७) *  २४८५६   श्री.अमररशभाई पटेल, श्री.सांजय दत्त, श्री.रामहरी रुपनिर :   
सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) ठाणे-लभवींडीसह कल्याणपयिंत मेट्रो रेल्वेचा सववस्तर प्रकल्प अहवाल 
इ्ाललयन कीं पनीने तयार केल्याचे माहे सट्ंबर, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरील मेट्रो प्रकल्पाला एमएमआरडीएकडून मींजूरी देण्यात आली 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, कल्याणपयिंत मेट्रो रेल्वे प्रकल्प तयार करण्यासाठी आवश्यक 
असणाऱ्या ननधीची तरतदू करुन सदरील प्रकल्प लवकर पूणश करण्याच्या दृष्ीने 
शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१), (२), (३) व (४) ठाणे-लभवींडी-कल्याण पररसरातील 
वेगाने होणारा ववकास लिात घेता दैनींददन प्रवाशाींची सींख्या अींदास्जत करणे, 
सींरेखन, तपासणी तसेच सवश तींत्रज्ञ याींचा ववचार करुन कायशिम पररवहन सेवेच्या 
ननवडीबाबतचा अ्यास करुन अहवाल तयार करण्याकररता मुींबई महानगर प्रदेश 
ववकास प्राधधकरणाने मेससश डी. ऑपोलोननया एसपीए जीननवा, इ्ाली आणण 
्ीसीई लल. मुींबई (सींयुक्त उपक्रम) याींची सल्लागार म्हणनू रे्ब्रवुारी, २०१५ मध्ये 
ननयुक्ती केली. सदर सल्लागाराकडून प्रकल्पाचा अींनतम सववस्तर प्रकल्प अहवाल 
माहे सट्ंबर, २०१६ मध्ये मुींबई महानगर प्रदेश ववकास प्राधधकरणास प्राटत  
झाला आहे. 
     सदर अहवालातील लशर्ारशीनुसार मेट्रो मागश-५ ठाणे-लभवींडी-कल्याण या 
मेट्रो मागाशच्या सववस्तर प्रकल्प अहवालास  मुींबई महानगर प्रदेश ववकास 
प्राधधकरणाने ददनाींक १९ ऑक््ोबर, २०१६ रोजी झालेल्या प्राधधकरणाच्या १४१ 
व्या बैठकीत मान्यता ददली असून पढुील कायशवाही मुींबई महानगर प्रदेश ववकास 
प्राधधकरणाच्या स्तरावर सुरु आहे. 

----------------- 
सफाई िामगाराांच्या घराांच्या उभारणीमध्ये होत असलेल्या ददरांगाईबाबत 

(८) *  २३५८७   श्री.विजय ऊफा  भाई धगरिर : सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई महापाललकेतील सर्ाई कामगाराींच्या वसाहतीींसाठी आश्रय योजना सुरु 
करण्याची घोर्णा सहा वर्ािंपवूी केली असून यासाठी सुमारे १८०० को्ी रुपये खचश 
करण्यात येणार असल्याचे ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मुींबई महापाललकेने गेल्या पाच वर्ाशत केवळ दोनच वसाहतीच्या 
पुनववशकासाची योजना तयार केल्याचे ननदशशनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उवशररत सर्ाई कमशचा-याींच्या वसाहतीची दरुवस्था झाली असून 
सदर कमशचारी बबक् पररस्स्थतीत राहत असल्याचे ननदशशनास आले आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून 
आले व तदनुसार सर्ाई कामगाराींच्या हक्काच्या घराींच्या उभारणीसाठी काय 
कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) मुींबई महानगरपाललकेतील सर्ाई कामगाराींच्या 
वसाहतीसाठी महापाललकेने “आश्रय योजना” सुरु करण्याची घोर्णा सन २००८ 
मध्ये केली, हे खरे आहे. 
(२) सर्ाई कामगाराींच्या वसाहतीकरीता मुींबई शहर व मुींबई उपनगरात (पूवश व 
पस्श्चम) लमळून ३९ याबाबतचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे:- 
मुींबई शहर:- 
     सर्ाई कामगाराींच्या २० दठकाणच्या वसाहतीींचा पनुववशकास प्रस्ताववत आहे. 
त्याबाबत खालीलप्रमाणे कायशवाही करण्यात आली आहे:- 

 १५ आराखड े इमारत प्रस्ताव (ववशेर् कि) याींचेकड े मींजूरीकरीता 
सादर. 

 ७ आराखड्याींना मींजूरी प्राटत झाली आहे 
     मींजूरी प्राटत ७ आराखड्याींपैकी एका दठकाणी काम सुरु असून दोन 
दठकाणाींकरीता ननववदा मागववण्यात आल्या आहेत. उवशररत ४ दठकाणाींचे 
अींदाजपत्रक तयार करण्याची कायशवाही सुरु आहे. 
मुींबई उपनगर:- 
     सर्ाई कामगाराींच्या १९ दठकाणच्या (पस्श्चम उपनगरे-११, पूवश उपनगरे-८) 
वसाहतीींचा पुनववशकास प्रस्ताववत आहे. त्याबाबत खालीलप्रमाणे कायशवाही 
करण्यात आली आहे:- 

 पस्श्चम उपनगरातील ११ पकैी ४ दठकाणी ननयोजन व आराखड े
तयार करण्याकरीता वास्तूववशारद सल्लागाराची नेमणकू करण्यात 
आली आहे. 

 पूवश उपनगरातील ८ पकैी ३ दठकाणी ननयोजन व आराखड े तयार 
करण्याकरीता वास्तू ववशारद सल्लागाराची नेमणकू करण्यात आली 
आहे. 
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(३) अस्स्तत्वात असलेल्या सर्ाई कामगाराींच्या वसाहतीतील इमारतीींची वेळोवेळी 
आवश्यकतेनसुार इमारत परररिण आणण सींबींधधत खात्यामार्श त दरुुस्ती करण्यात 
येते. 
    मुींबई शहर व उपनगरे येथे अनतधोकादायक स्वरुपाच्या १३ इमारती असून 
सदर इमारती ररकाम्या करण्याकरीता महानगरपाललकेमार्श त नो्ीसा बजावण्यात 
आल्या आहेत व धोकादायक इमारतीतील रदहवाश्याींना सींक्रमण लशबबरामध्ये 
स्थलाींतरीत करण्यात आलेले आहे. 
(४) व (५) राज्यातील नगरपाललकेतील/महानगरपाललकेतील ज्या सर्ाई 
कामगाराींची सेवा २५ वरे् र्कीं वा त्याहून अधधक झाली आहे अशा सर्ाई 
कामगाराींना सेवाननवतृ्तीनींतर र्कीं वा सर्ाई कामगाराींचा सेवेत असताना मतृ्य ू
झाल्यास अशा सर्ाई कामगाराींच्या पात्र वारसाींना मालकी तत्वावर २६९ चौ.रू्् 
च्ई िेत्राच्या सदननका मोर्त उपलब्ध करुन देण्यासाठी ४.०० या कमाल 
च्ईिेत्र ननदेशाींकाच्या मयाशदेत बाींधण्यात येणाऱ्या सदननकाींपकैी ५० ्क्के 
सदननका सेवाननवासस्थान म्हणनू व उवशरीत ५० ्क्के सदननका डॉ.बाबासाहेब 
आींबेडकर श्रमसार्ल्य योजनंतगशत उपलब्ध करुन देण्यास ददनाींक १२ जनू, २०१५ 
च्या शासन ननणशयान्वये मान्यता देण्यात आली आहे. 
 

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

िल्याण (पूिा) (जज.ठाणे) येथील स्िायिॉिच्या िामाबाबत 

(९) *  २४४०५   श्री.जगन्नाथ लशांदे :  सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) कल्याण (पवूश) (स्ज. ठाणे) येथील नागररकाींसाठी रेल्वे स्थानकाींपयिंत ववना 
अडथळा ये-जा करता यावी यासाठी रेल्वे, एमएमआरडीए आणण कल्याण-डोंबबवली 
महापाललका याींच्या माध्यमातून सन २००९ मध्ये ३२ को्ी अींदास्जत खचाशच्या 
स्कायवॉकला मींजूरी देण्यात आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू स्कायवॉकला मींजूरी ददल्यानींतर त्याचे काम प्रत्यिात सन 
२०११ साली सुरू करण्यात आले असून त्यापैकी पदहल्या ्टटयातील ६४० 
मी्रच्या कामात सुरूवात होवून त्यासाठी २० को्ी खचशही झाला असून अदयाप 
हे काम पूणश झालेले नाही, तसेच कामही ननकृष् दजाशचे झाल्यामुळे या कामाचे 
स्ट्रक्चरल ऑडी् करण्याची मागणी करण्यात आलेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, कल्याण स्थानक ते लसध्दाथशनगर मागे गणपती चौक या 
स्कायवॉकच्या कामापैकी प्रत्यिात र्कती ्क्के काम पणूश झाले आहे व उवशररत 
काम जलद गतीने पूणश करण्याच्या दृष्ीने शासनाने कोणती कायशवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?    
  
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) या प्रकल्पाींतगशत पदहल्या ्टटयात सन २००८ मध्ये 
कल्याण रेल्वे स्थानक ते लसद्धाथशनगर या ३७० मी्र लाींबीच्या प्रकल्पाकरीता 
येणाऱ्या रुपये १५.६३ को्ी खचाशच्या कामास मुींबई महानगर प्रदेश ववकास 
प्राधधकरणाने मान्यता ददली होती. 
    तद नींतर रे्ब्रुवारी, २०१४ मध्ये अनतररक्त लाींबीच्या स्कायवॉकसह 
उच्चस्तरीय नतकी् घराच्या कामास एकूण रुपये ३२.८१ को्ी एवढ्या खचाशच्या 
प्रकल्पास मुींबई महानगर प्रदेश ववकास प्राधधकरणाने मान्यता ददली आहे. 
(२) या प्रकल्पाींतगशत पदहल्या ्टटयातील ३७० मी्र लाींबीच्या स्कायवॉकपैकी 
३३५ मी्र लाींबीचे काम एवप्रल, २०१६ मध्ये पुणश झाले आहे. उवशररत ३५ मी्र 
लाींबीचे काम रेल्वे प्रशासनाच्या मान्यतेअभावी प्रलींबबत होते. याबाबत रेल्वे 
प्रशासनाने ऑक््ोबर, २०१६ मध्ये परवानगी ददल्यानींतर उवशररत ३५ मी्र लाींबीचे 
काम सदयस्स्थतीत प्रगतीपथावर आहे. 
     सदर कामाकरीता अदयापपयिंत रुपये १७.१५ को्ी एवढा खचश झाला आहे. 
हे काम आवश्यक दजाशनुसार झाले असून कामाचे त्रयस्थ यींत्रणेमार्श त ताींबत्रक 
लेखापररिण करुन घेण्यात आल्याचे आयुक्त, कल्याण-डोंबबवली महानगरपाललका 
याींनी कळववले आहे. 
(३) कल्याण स्थानक ते लसद्धाथशनगर या पदहल्या ्टटयातील स्कायवॉकचे काम 
९५ ्क्के पुणश झाले असून उवशररत काम प्रगतीपथावर आहे. 
     या प्रकल्पाींतगशत दसुऱ्या ्टटयातील काम ३५ ्क्के पुणश झाले असून 
उवशररत काम माचश २०१७ पयिंत पुणश करण्याचे महानगरपाललकेचे ननयोजन 
असल्याचे आयुक्त, कल्याण-डोंबबवली महानगरपाललका याींनी कळववले आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
 

----------------- 
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पुणे शहरातील मेरो ि इतर प्रिल्पाबाबत 
(१०) *  २४५४६   श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्त, श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्री.अननल भोसले, श्री.जयिांतराि जाधि, अॅि.जयदेि गायििाि, श्री.ख्िाजा 
बेग :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि १७३७० ला ददनाांि ३० माचा, २०१६ रोजी ददलेल्या 
उत्तराच्या सांदभाात : सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१)  पुणे मेट्रो प्रकल्पाला सावशजननक गूींतवणकु मींडळाने (पस्ब्लक इन्व्हेस््मं् 
बोडश-पीआयबी) ददनाींक १४ ऑक््ोबर, २०१६ रोजी वा त्यासुमारास नवी ददल्ली 
येथे पार पडलेल्या बैठकीत मान्यता ददलेली असून पणेु व नागपूर मेट्रो रेल्वे 
प्रकल्पाचे काम नागपूर मेट्रो रेल्वे कापोरेशन लल.या कीं पनीला देण्याचा ननणशय 
शासनाने घेतलेला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पुणे मेट्रो प्रकल्पासाठी सुमारे १२ हजार २९८ को्ी रुपयाींचा खचश 
येणे अपेक्षित असल्याने सदर ननधी कशाप्रकारे व र्कती कालावधीत उपलब्ध 
करण्यात येणार आहे व त्याबाबतची सदय:स्स्थती काय आहे, 
(३) असल्यास, पुणे शहरातील मेट्रो प्रकल्पाची मींजुरी, कचरा प्रर्क्रया प्रकल्पाींसाठी 
जागा, समान पाणीपुरवठा योजना, नदी सुधारणा, रखडलेली भामा-आसखेड 
योजना, शहराच्या हद्दीतील प्रस्ताववत ररींगरोडसाठी (एचसीएम्ीआर) जागा, 
मलनन:सारण प्रकल्प इत्यादी ददघश काळापासून प्रलींबबत असलेले प्रकल्प मागी 
लागावे यासाठी चचाश करुन ननणशय घेण्याकररता मा.मुख्यमींत्री याींनी ददनाींक १३ 
मे, २०१६ रोजी वा त्यासुमारास पुणे येथे लोकप्रनतननधी व सींबींधधत अधधकारी 
याींच्या आयोस्जत करण्यात आलेल्या सींयुक्त बैठकीत प्रमुख प्रश्न दोन ते तीन 
मदहन्यात मागी लावण्यात येतील असे आश्वासन ददले असतानाही प्रत्यिात 
कोणतेही प्रश्न सु्लेले नाहीत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून कोणती कायशवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१)  राज्यातील मेट्रो रेल्वे प्रकल्पाींच्या अींमलबजावणीसाठी 
एकच राज्यस्तरीय ववशेर् हेतू वहन कीं पनी  (SPV) ठेवण्याच्या अनरु्ींगाने 
यापवूी स्थापन झालेल्या नागपूर मेट्रो रेल्वे कॉपोरेशनचे महाराषट्र मेट्रो रेल 
कापोरेशन अशा एका राज्यस्तरीय ववशेर् हेतू वहन कीं पनी  (SPV)  मध्ये 
पररवतशन करून पुणे मेट्रो रेल्वे प्रकल्पासाठी वेगळी ववशेर् हेत ू वहन (SPV) 
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स्थापन करण्याऐवजी सदर प्रकल्पाची अींमलबजावणी या एकाच राज्यस्तरीय 
ववशेर् हेत ू कीं पनीकड े सोपववण्यास राज्य शासनाची सहमती कंद्र शासनास 
कळववण्यात आली आहे. 
(२) पुणे महानगर मेट्रो रेल प्रकल्पाचा ्टपा-१ मधील माधगशकाींसाठी 
महानगरपाललकाींचा एकूण १०% आधथशक सहभाग, राज्य शासनाचा २०% 
सहभाग, कंद्र शासनाचा २०% सहभाग व उवशररत ५०% रक्कम कजश वा तत्सम 
आधथशक स्त्रोतादवारे उभारणी करण्याचे प्रस्ताववत आहे. सववस्तर प्रकल्प 
अहवालानुसार सदर प्रकल्पासाठी येणारा खचश हा सन २०१६-१७ ते सन २०२२-२३ 
या कालावधीमध्ये उभारण्यात येणार आहे. 
(३), (४) व (५) प्रश्न भाग-३ मध्ये नमूद केलेल्या पुणे शहरातील प्रकल्पापैकी 
 

अ) पुणे मेट्रो रेल्वे प्रकल्पाच्या अनरु्ींगाने कंद्र शासनाच्या पस्ब्लक 
इन्व्हेस््मं् बोडाशची ददनाींक १४ ऑक््ोबर, २०१६ रोजी बठैक सींपन्न 
झाली व त्याींचेमार्श त कंद्रीय मींबत्रमींडळाकड ेसदर प्रकल्पाची  आधथशक 
सहभागासह अींनतम मान्यतेसाठी लशर्ारस करण्यात आली असून 
अींनतम मान्यता लमळाल्यानींतर प्रकल्पाची पढुील कायशवाही होऊ 
शकणार आहे. 

आ) कचरा प्रर्क्रया प्रकल्पासाठी जागेच्या अनुर्ींगाने पयाशयी वनीकरण,  
जागेच्या कामापो्ी तसेच विृ तोडीकरीता एकूण रूपये 
२,१३,१९,७२६/ एवढी रक्कम  वन ववभागाकड े भरण्यात आलेली 
आहे.  वनीकरणासाठी पयाशयी जागा उपलब्ध करण्याची कायशवाही 
प्रगतीपथावर आहे. 

इ) पुणे शहरास समान पाणीपुरवठा करण्याच्या सींदभाशत कंद्र शासनाच्या 
ववत्तीय सींस्थाींकडून अथशसहाय्य उपलब्ध करण्याच्या अनरु्ींगाने कंद्र 
शासनास ददनाींक ११ जुलै, २०१६ रोजी प्रस्ताव सादर करण्यात 
आला आहे. 

ई) भामा-आसखेड योजनेच्या प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्याींच्या पुनवशसन व 
भरपाई रक्कमेबाबतची कायशवाही प्रगतीपथावर आहे. कंद्र शासनाच्या 
जवाहरलाल नेहरू नागरी पनुरुत्थान योजनंतगशत रुपये ३८० को्ी 
र्कमींतीच्या प्रकल्पास राज्य शासनाने मान्यता ददली असून त्यापकैी 
एकूण रुपये ७६ को्ी पुणे महानगरपाललकेस ववतररत करण्यात 
आले आहेत. 
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उ) पुणे शहराच्या हद्दीतील प्रस्ताववत ररींगरोडसाठी शहरातील ३४ र्क.मी. 
लाींबीच्या एच.सी.एम.्ी.आर. रस्त्याचा डड्ेल प्रोजेक्् ररपो श् तयार 
करण्याचे काम तज्ञ सल्लागार मे.स्तपू कन्सल््न्् याींचे मार्श त सुरु 
करण्यात आले आहे. 
     सदर २४ मी्र रुीं द रस्तामध्ये अींदाजे एकूण ६८ हेक््र 
िेत्रापकैी १४ हेक््र िेत्र पुणे महानगरपाललकेच्या ताब्यात आहे. 

ऊ) राषट्रीय नदी कृती कायशक्रमाींतगशत पुणे शहरात ननमाशण होणा-या 
सींपुणश मैलापाण्यावर प्रर्क्रया करुन नदीत सोडणे ही रु.९९०.२६ 
को्ी  अींदास्जत खचाशची योजना कंद्र शासनाने मान्य केली आहे. 
याबाबत कंद्र शासनाच्या पयाशवरण ववभागाकड े बैठक झाली असून 
त्यास अदयाप मान्यता लमळालेली नाही. सदर योजनेसाठी कंद्र 
शासनाकडून तज्ञ सल्लागार (Principal consultant) नेमण्याची 
कायशवाही सुरु आहे. 

----------------- 
मौजे िानघिली (ता.पनिेल, जज.रायगि) येथील सांपाददत िेलेल्या जलमनी 

लसििोने साििार िां पनीला बेिायदा विक्री िेल्याबाबत 
(११) * २६१११   श्री.सुजजतलसांह ठािूर : सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
(१) मौजे वानघवली (ता.पनवेल, स्ज.रायगड) येथील सींपाददत केलेल्या जलमनीच्या 
मोबदल्यापो्ी लसडकोने साडबेारा ्क्के योजनंतगशत लसडको टलॉ् नीं. ३, ४, व 
४-ए, सेक््र नीं. ३०/३१, मधील ५३ हजार चौ.मी. िते्राची, सींरक्षित कुळाची 
जमीन, सींरक्षित कुळाचे हक्क डावलून, लसडकोने मुदींडा नामक सावकार कीं पनीला 
१५० एकर जमीन ववक्री करुन ६६ सींरक्षित कुळाींची र्सवणकू केल्याचे ननदशशनास 
आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ददनाींक १४ मार्च, २०१२ रोजीच्या मा.उच्च न्यायालयाच्या 
आदेशानुसार मा.मुख्यमींत्री याींच्या नगरववकास ववभागाकड ेदाखल केलेली याधचका 
मा.महसूल मींत्री याींचेकड े वगश करण्यात येवनूही, यावर शासनाकडून कोणतीच 
कायशवाही करण्यात आली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले व तदनुसार र्सवणकू करुन ताब्यात घेतलेली सींरक्षित कुळाींची 
जमीन कुळाींना परत करण्याबाबत कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) व (२) मौजे वानघवली, स्ज.रायगड येथील मूळ 
जमीनधारक श्री.जुगलबि हनुमानबक् ा मुींदरा व इतर याींच्या सींपाददत करण्यात 
आलेल्या जलमनीपो्ी त्याींची साडबेारा ्क्के योजनंतगशत पात्रता मींजूर करण्यात 
आली होती. त्यामुळे बेलापूर नोडमधील सेक््र क्र. ३०/३१ येथील ्ेकडी सदृश्य 
जागा जमीनधारक “जसे आहे तसे तत्वावर” घेण्यास तयार असल्याने 
लसडकोकडील ललींकेज सलमतीच्या मान्यतेने भूखींडवा्प केले आहे. 
     तसेच मा.उच्च न्यायालय, मुींबई याींचे समोरील लसस्व्हल ॲस्टलकेशन क्र. 
२८०/२०१२ मधील याधचकाकत्याशचा अजश रे््ाळताना मा.न्यायालयाने त्याींना 
प्रचललत कायदयानुसार मागश अवलींबण्याचा पयाशय खलुा ठेवल्याने याधचकाकत्याशचा 
अजश महसूल व वन ववभागास हस्ताींतरीत करण्यात आला होता. तथावप, 
ववचाराधीन जलमनीबाबत मा.मींत्री, महसूल याींनी ददनाींक १/१०/२०१० च्या 
आदेशानुसार ववनींती रे््ाळली आहे. त्यामुळे सदर प्रकरणातील लमळकतीबाबत 
अजशदार याींनी मुींबई कुळ वदहवा् व शेत जमीन कायदा, १९४८ मधील 
तरतूदीनुसार सक् ाम प्राधधकाऱ्याकड ेदावा करणे आवश्यक आहे. 
(३) व (४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
अिोला जजल्हयाचा स्माटा लसटी योजनेत समािेश िरण्याबाबत 

(१२) *  २६०३३   श्री.गोवपकिशन बाजोरीया : सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) शासनाने नुकतीच स्मा श् लस्ी योजना जादहर करून त्यात मुींबई, ठाणे, पुणे, 
नागपूर इत्यादी स्जल्हयाचा समावेश केला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अकोला स्जल््याचा देखील स्मा श् लस्ी योजनेत समावेश करण्याबाबत 
प्रस्ताव शासनाच्या ववचाराधीन आहे काय,  
(३) असल्यास, केव्हापयिंत अींमलबजावणी होणे अपेक्षित आहे,  
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
 
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१)  कंद्र शासनाच्या स्मा श् लस्ी अलभयानाींतगशत देशातील 
१०० स्मा श् लस्ी शहाराींपकैी प्रथम ्टटयात पुणे व सोलापरू या २ शहराींची ननवड 
स्पधाशत्मक पध्दतीने झाली. 
     तसेच, दसुऱ्या रे्रीत कल्याण-डोंबबवली, नागपूर, नालशक, ठाणे, औरींगाबाद 
या पाच शहराींची ननवड झाली. 
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     देशातील सवाशत जास्त स्मा श् शहरे (सात) महाराषट्रातच आहेत. 
(२) या अलभयानाींतगशत स्पधाशत्मक प्रर्क्रयेत अकोला शहर पात्र ठरु शकले नाही, 
ही वस्तुस्स्थती आहे. 
(३) व (४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
साांगली जजल््यातील प्रत्येि गािात मदहला दक्षता सलमत्या स्थापन िरण्याबाबत 
(१३) *  २४६९५   िॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे : सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) साींगली स्जल्हयात गावागावात ग्रामरिक दल स्थापन करावा तसेच 
शहरातील मदहला दिता सलमत्या सारखीच गावागावात मदहला दिता सलमत्या 
स्थापन करण्याबाबतची मागणी लोकप्रनतननधी याींनी ददनाींक १४ सट्ंबर, २०१६ 
रोजी वा त्यासुमारास पोलीस अधधिक, साींगली याींना एक लेखी ननवेदन ददले, हे 
खरे आहे काय 
(२) असल्यास, या ननवेदनानुसार शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१)  होय, 
(२) साींगली स्जल्हयातील प्रत्येक गावात ग्रामरिक दले स्थापन करण्यात आली 
आहेत. 

 स्जल्हयातील सवश २५ पोलीस ठाणे स्तरावर मदहला दिता सलमत्या 
स्थापन करण्यात आले असून, सदर सलमतीच्या सदस्या वेगवेगळया 
गावातील मदहलाींचे नेततृ्व करणाऱ्या जागरूक असणाऱ्याींची ननवड करून 
मदहला दिता सलमत्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत. सदर सलमत्याचे 
मालसक बठैका सींबींधधत पोलीस ठाणेस्तरावर घेतली जाते. बैठकीमध्ये 
मदहला व मुलीींववर्यी तक्रार असल्यास तात्काळ दखल घेवनू कायदेशीर 
कारवाई केली जाते. 

 स्जल्हयात एकुण ७ ननभशया पथक तयार करण्यात आले आहे, ननभशया 
सायकल रॅलीचे आयोजन करण्यात आले, ननभशया पथकाबाबत प्रलसध्दी 
देवनू जनजागतृी करण्यात आली आहे. 

 शाळा कॉलेजमध्ये ननभशया तक्रार पे्ी ठेवण्यात आल्या आहेत, 
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 साींगली स्जल्हयातील ज्या पोलीस ठाणे हद्दीत रेल्वे पोलीस ठाणे व 
टलॅ्र्ामश या दठकाणी सीसी्ीव्ही आहेत, त्या दठकाणी सीसी्ीव्ही रू््ेज 
डडली् न करता ते रु््ेज स्वतींत्रपणे हाडश डडस्क मध्ये साठवून वररषठ 
कायाशलयात जमा करणेबाबत पत्रव्यवहार करीत आहोत, 

 स्जल्हयातील ववववध शाळा व कॉलेजमध्ये मदहला ववर्यक कायदे, 
मदहलाींना अधधकार याबाबत समूपदेशन करण्यात येते, 

 स्कूल बसमध्ये बसचालकाच्या मदतीकररता मदहला कमशचारी देण्याबाबत 
सींबींधधत शाळा, कॉलेज याींना पत्रव्यवहार करण्यात येत आहे. 

(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
----------------- 

िॉ.नरेंद्र दाभोळिर, िॉ.गोविांद पानसरे ि एम.एम.िलबुगी  
याांच्या हत्येच्या तपासाबाबत 

(१४) *  २३७११   श्री.सांजय दत्त, श्री.रामहरी रुपनिर :   सन्माननीय 
मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) अींधश्रध्दा ननमुशलन सलमतीचे सींस्थापक ददवींगत डॉ.नरंद्र दाभोळकर, 
कॉ.गोववींद पानसरे व एम.एम.कलबुगी याींच्या हत्येचा तपास पूणश झाला आहे 
काय, 
(२) असल्यास, त्यात काय आढळून आले व तदनुसार कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, तसेच तपासाची सदय:स्स्थती काय आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) व (२) डॉ.नरंद्र दाभोळकर याींच्या हत्येच्या सींदभाशत 
डके्कन पोलीस स््ेशन येथे गु.र.क्र.१५४/२०१३, भादींवव कलम ३०२, ३४ शस्त्र 
अधधननयम ३ (२५) अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. सदर गुन््याच्या 
तपास ददनाींक ०३/०६/२०१४ रोजी कंद्रीय गुन्हे अन्वेर्ण ववभागाकड े (सीबीआय) 
वगश करण्यात आला आहे. 
     कॉ.गोंववद पानसरे याींच्या हत्येच्या सींदभाशत कोल्हापूर स्जल््यातील 
राजारामपुरी पोलीस ठाणे येथे दोन आरोपीींववरूध्द गु.र.क्र.३९/२०१५ भादींवव कलम 
३०२, ३०७, १२० (ब), ३४ सह भारतीय हत्यार कायदा कलम ३(१)/२५ (१ब) (अ), 
५/२७ अन्वये गुन्हा दाखल आहे. सदर दोन्ही आरोपीववरूध्द मा.न्यायालयात 
दोर्ारोपपत्र दाखल करण्यात आले असून गुन्हा न्यायप्रववष् आहे. तसेच 



17 

गुन््यातील काही आरोपी र्रार असून गुन््याचा पुढील तपास सीआरपीसी १७३ 
(८) प्रमाणे चालू आहे. श्री.एम.एम.कलबुगी याींच्या हत्येचे प्रकरण हे कनाश् क 
राज्याशी सींबधधत आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
नाांदेि जजल््यातील सीमािती भागात सुमारे ५०० बेरोजगाराांची  

रेल्िेत नोिरी देण्याचे आलमष दाूिून िेलेली फसिणिू  

(१५) *  २५८५९   श्री.सुभाष झाांबि, श्री.सांजय दत्त : सन्माननीय मुख्यमां्ी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नाींदेड स्जल््यातील सीमावती भागात सुमारे ५०० बेरोजगाराींना रेल्वेत नोकरी 
देण्याचे आलमर् दाखवनू कोट्यवधी रुपयाींची र्सवणकू केल्याप्रकरणी हैद्राबाद 
येथील एका मदहलेस बबलोली न्यायालयाने कोठडी सुनावली असल्याचे माहे मे, 
२०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी करुन या प्रकरणातील मदहलेच्या 
इतर सहकाऱ्याींना अ्क करण्यासाठी कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
 

श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) सदर प्रकरणी नाींदेड स्जल्हयात खालीलप्रमाणे गुन्हे दाखल आहेत. 
       १) पोलीस स््ेशन वस्जराबाद नाींदेड गु.र.नीं. ७४/२०१५ भा.दीं.वव. कलम   
          ४२०, ३४. 
       २) पोलीस स््ेशन बबलोली गु.र.नीं. ६८/२०१५ भा.दीं.वव. कलम ४२०, ४०६,  
          ३४. 
       ३) पोलीस स््ेशन देगलुर गु.र.नीं. २३२/२०१६ भा.दीं.वव. कलम ४२०, ४०६  
          नुसार गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. 
     वरील गु.र.नीं. ६८/२०१५ व गु.र.नीं. २३२/२०१६ या गुन्हयात एक मदहला 
आरोपीस अ्क करण्यात आलेली आहे. तसेच गु.र.नीं. ७४/२०१५ च्या गुन्हयात ३ 
आरोपी असून त्याींना अ्कपूवश जालमन लमळाला आहे. गु.र.नीं. ६८/२०१५ बाबत 
न्यायालयात दोर्ारोप पत्र दाखल करण्यात आलेले आहे व उवशररत दोन गुन्हे 
तपासावर आहेत. 
(३) ववलींब झालेला नाही. 

----------------- 
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मनोरा आमदाराांच्या िसनतगहृाशेजारी समुद्रात इमारतीचे  
बाांधिाम सुरु असल्याबाबत 

(१६) *  २३७३०   श्री.किरण पािसिर, अॅि.ननरांजन िािूरे, श्री.नरेंद्र पाटील, 
श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.हेमांत टिले : सन्माननीय गहृननमााण मां्ी पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मनोरा आमदाराींच्या वसनतगहृाशेजारी भरसमुद्रात र्क्त १० ते २० मी्रवर 
ववक्री घ्काच्या इमारतीचे बाींधकाम सुरु असल्याची बाब झोपडपट्टी पनुवशसन 
प्राधधकरणास (SRA) याींना माहे ऑगस््, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशशनास 
आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, भरसमुद्रात हे बाींधकाम सुरु असल्याबाबत महाराषट्र सागरी हद्द 
व्यवस्थापन प्राधधकरणाने सागरी हद्दीचे उल्लींघन होत असल्याबाबत झो.पु.प्रा.कड े
वेळोवेळी आिेप उपस्स्थत केले होते, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सागरी हद्द व्यवस्थापन प्राधधकरणाने काम थाींबववण्याचे वेळोवेळी 
आदेश ददलेले असतानाही स्थधगती आदेश का उठववण्यात आले, 
(४) असल्यास, याला जबाबदार असणाऱ्या अधधकाऱ्याींवर शासनाने कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. प्रिाश महेता : (१)  मुींबईमधील नररमन पााँईं्, बकॅबे ररक्लेमशन स्कीम-३ 
येथील सी.एस.क्र.१९८० भूखींड क्र. १५३ अे व १५० अे महात्मा रु्ले अे व बी या 
सहकारी गहृननमाशण सींस्थेला प्रथम ददनाींक १५/११/२००७  रोजी आशयपत्र व 
त्यानींतर ददनाींक २८/२/२००९ आणण ददनाींक ६/४/२०१० रोजी सुधारीत आशयपत्र े
ददली आहेत. यामधील भूखींड क्र. १५० अ वर करमणकूीच्या  मैदानाचे आरिण 
आहे. या योजनतील ववक्री घ्काच्या इमारतीस ददनाींक १९/१/२०१३ रोजी 
जोत्यापयिंतच्या बाींधकामास परवानगी ददली आहे त्यानुसार बाींधकाम सुरु आहे. 
(२) व (३) पयाशवरण ववभागाच्या अहवालानुसार कंद्रीय वने, पयाशवरण व 
वातावरणीय बदल मींत्रालय, नवी ददल्ली याींनी ददनाींक १७/११/२००६ रोजीच्या 
पत्रान्वये भू.क्र.१९८० (पकैी) र्ो श् भू.क्र. १५३ पैकी बॅकबे ररक्लेमेशन स्स्कम-III 
नरीमन पााँईं् मुींबई येथील झोपडपट्टी पुनवशसन योजना प्रकल्पाला लस.आर.झेड 
अधधसुचना, १९९१ अींतगशत परवानगी देण्यात आली आहे. 
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     सदर झोपडपट्टी पुनवशसन योजना प्रकल्पाबाबत महाराषट्र सागरी र्कनारा 
व्यवस्थापन प्राधधकरणाकड े प्राटत झालेल्या तक्रारीच्या अनुर्ींगाने ददनाींक 
१६/११/२०११ रोजीच्या पत्रान्वये प्रकल्प प्रवशतकाला प्रकरणाचे ननराकरण होईपयशत 
बाींधकाम थाींबववण्याचे ननदेश देण्यात आले. सदर ववर्य महाराषट्र सागरी र्कनारा 
िेत्र व्यवस्थापन प्राधधकरणाच्या ददनाींक १५ मे, २०१२ व ३० जुलै, २०१२ रोजी 
झालेल्या ७५ व ७६ व्या बठैकीत ववचाराथश घेण्यात आला होता. सदर बठैकीत 
झालेल्या ननणशयानुसार ददनाींक १/१०/२०१२ रोजीच्या पत्रान्वये र्क्त पनुवशसन 
इमारतीचे बाींधकाम थाींबववण्याचे ननदेश मागे घेण्यात आले. 
     महाराषट्र सागरी र्कनारा व्यवस्थापन प्राधधकरणाकड े पुन:श्च सदर 
प्रकरणाबाबत तक्रारी प्राट त झाल्या व झोपडपट्टी पनुवशसन प्राधधकरण याींनी 
ददनाींक १८/६/२०१४ रोजीच्या पत्रान्वये वरील ववर्यावर स्पष्ता नसल्याचे 
कळववले होते. त्यानुसार सदर प्रकरण महाराषट्र सागरी र्कनारा िेत्र व्यवस्थापन 
प्राधधकरणाच्या ददनाींक १९/७/२०१४ रोजी झालेल्या ९२ व्या बैठकीत ववचाराथश 
घेण्यात आले होते. सदर बठैकीत झालेल्या ननणशयानुसार, उपसलमतीने ददनाींक 
२९/१०/२०१४ रोजी केलेल्या स्थळ पाहणी अहवालाची महाराषट्र सागरी र्कनारा 
िेत्र व्यवस्थापन प्राधधकरणाच्या ददनाींक २४ ते २५ नोव्हंबर, २०१४ रोजी 
झालेल्या ९४ च्या बैठकीत नोंद घेण्यात आली. 
    तदनींतर सदर प्रकरण महाराषट्र सागरी  र्कनारा िेत्र व्यवस्थापन 
प्राधधकरणाच्या ददनाींक २३ जानेवारी, २०१५ रोजी झालेल्या ९७ व्या बैठकीत 
घेण्यात आले सदर बैठकीत खालीलप्रमाणे ननणशय घेण्यात आला. 
 

अ) सेस, केरळ याींनी तयार केलेल्या  लस.आर.झेड नकाशातील 
काल्पननक रेर्ा सुधचत करण्यासाठी  प्रस्ताववत जागेवर खाींब 
रोवण्याचे झोपडपट्टी पुनवशसन प्राधधकरण याींना ननदेश देण्यात यावे. 

आ) ददनाींक १६/११/२०११ रोजीच्या पत्रान्वये प्रकल्प प्रवशतकाला प्रकरणाचे 
ननराकरण होईपयिंत बाींधकाम थाींबववण्याचे ननदेश देण्यात आले होते. 
सदर ननदेश ददनाींक १/१०/२०१२ रोजीच्या पत्रान्वये रद्द करण्यात 
आले. सदर ददनाींक १/१०/२०१२ रोजीचे आदेश हे सींपूणश झोपडपट्टी 
पुनवशसन योजना प्रकल्पात लागू राहतील. 

 
     



20 

     त्यानुसार ९७ व्या बठैकीत झालेला ननणशय ददनाींक ५/३/२०१५ रोजीच्या 
पत्रान्वये झोपडपट्टी पनुवशसन प्राधधकरण याींना कळववण्यात आले. त्याप्रमाणे 
प्राधधकरणाने ददनाींक १७/४/२०१५ च्या पत्रान्वये ववक्री घ्काच्या इमारतीच्या 
बाींधकामावरील स्थधगती उठववली आहे. 
(४) व (५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
राज्यात गोरगरीब लाभार्थयािंना पांतप्रधान आिास योजनेतून घरिूल लमळिून 

देण्याचे आलमष दाूिून दलाल त्याांच्याििून पैसे घेत असल्याबाबत 

(१७) *  २४७१५   श्री.हररलसांग राठोि, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि ऊफा  भाई 
जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर : सन्माननीय गहृननमााण मां्ी पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) यवतमाळ स्जल््यासह राज्यात गोरगरीब लाभार्थयािंना पींतप्रधान आवास 
योजनेतनू घरकूल लमळवून देण्याचे आलमर् दाखवून दलाल त्याींच्याकडून पैसे घेत 
आहेत, तर त्याचवेळी शासनाचा महसूलही बुडववला जात असल्याचे माहे सट्ंबर, 
२०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी करुन या योजनेतील दलालखोरी 
रोखण्याबाबत कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. प्रिाश महेता : (१) सवाशसाठी घरे-२०१२ या अलभयानाींतगशत कंद्र शासनाच्या 
मागशदशशक सूचनेनुसार प्रधानमींत्री आवास योजनेची राज्यात प्रभावी अींमलबजावणी 
करण्याच्या दृस्ष्ने ददनाींक ९ डडसबंर, २०१५ रोजी शासन ननणशय ननगशलमत केला 
आहे. त्यानुसार सदर योजना ४ घ्कात नागरी भागात राबववण्यात येणार आहे. 
त्यामध्ये १४२ शहराींचा समावेश करण्यात आला आहे. कंद्र शासनाच्या मागशदशशक 
सूचनेनुसार मुख्य सधचवाींच्या अध्यितेखाली राज्यस्तरीय मान्यता व सींननयींत्रण 
सलमती गदठत करण्यात आली आहे. तसेच सदर योजनेतील प्रकल्पाींवर देखरेख 
व सींननयींत्रण करण्याकररता अलभयान सींचालक, राज्य अलभयान सींचालनालय, 
प्रधानमींत्री आवास योजना याींची तसेच या योजनेतील ववववध घ्काींतगशत प्राटत 
होणाऱ्या प्रस्तावाींची छाननी करण्याकररता उपाध्यि, म्हाडा याींना राज्यस्तरीय 
सुकाण ूअलभकरण (Nodal Agency)  म्हणनू ननयुक्ती करण्यात आली आहे. या 
योजनंतगशत आतापयिंत कंद्रीय मान्यता व सींननयींत्रण सलमती (CSMC) नवी 
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ददल्ली याींनी ववववध बैठकीत ४३ प्रकल्पाींना तत्वत: मान्यता ददली आहे. राज्यात 
सदर योजना स्थाननक नागरी स्वराज्य सींस्थामार्श त राबववण्यात येत असून 
प्रधानमींत्री आवास योजनेतनू लाभाथींना घरकुल लमळवनू देण्याचे अलमर् दाखवून 
दलाल लाभार्थयींना घरकुल लमळवनू देण्याचे आलमर् दाखवून दलाल लाभाथींकडून 
पैसे घेत असल्याबाबतची कोणतीही तक्रार नागरी स्वराज्य सींस्थाकडून प्राटत 
झालेली नाही. 

----------------- 
मुांबईतील महामागाािरील अपघात रोूण्याबाबत 

(१८) *  २५५१८   श्री.रामराि िििुते, श्री.सनतश चव्हाण, श्री.हेमांत टिले, 
श्री.किरण पािसिर, श्री.नरेंद्र पाटील, श्रीमती विद्या चव्हाण, अॅि.ननरांजन 
िािूरे, श्री.प्रिाश गजलभये : सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
(१) मुींबईतील महामागाशवर गत सात मदहन्यात ८५ जणाींचा मतृ्यू झाल्याचे माहे 
सट्ंबर, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले व तदनुसार महामागाशवरील अपघाताचे प्रमाण कमी करणेबाबत 
कोणती कायशवाही केली वा करण्याींत येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) अींशत: खरे आहे. 
     मुींबई शहरात महामागाशवर सन २०१६ मध्ये गत सात मदहन्यात ८३ 
जणाींचा मतृ्यू झालेला आहे. 
(२) सदर मतृ्यू हे पादचाऱ्याींच्या चकुीमुळे, वाहनातील ताींबत्रक बबघाडाींमुळे व इतर 
कारणाींमुळे उद् ावलेल्या अपघाताींमुळे झालेले आहेत. मुींबई वाहतकू ववभागाच्या 
कायशिेत्रात पस्श्चम द्रतुगती महामागश व पूवश द्रतुगती महामागश याींचा समावेश होतो. 
     महामागािंवरील अपघात कमी करण्यासाठी खालीलप्रमाणे उपाययोजना 
करण्यात आलेल्या आहेत. 
 

i) अपघात प्रवणस्थळी सूचनार्लक तसेच रात्रीच्या वेळी 
वाहनचालकाींच्या दरुुन नजरेस येतील असे फ्लूरोसं्  सूचनादशशक 
र्लक लावण्यात आलेले आहेत. 
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ii) महामागाशवर डडव्हायडर व पलुाचे कठड े ददसावेत याकरीता त्यावर 
रेडीयम पट्टय्ा व ररफ्लेक््र लावण्यात आलेले आहे. 

iii) महामागाशवरील रस्त्यावर रात्री अपघात होऊ नये याकरीता 
स् ट्री्लाई् लावण्यात आलेले आहेत. 

iv) रस्त्यावर येणाऱ्या मोका् जनावराींमुळे होणारे अपघात 
्ाळण्यासाठी जींक्शनच्या दठकाणी लोखींडी बॅरीके्स ्लावनू दिता 
घेण्यात येते. 

v) मो्रसायकल चालकाींना हेल्मे्चा वापर करणे आवश्यक 
असल्याबाबत शाळा कॉलेज व इतर दठकाणी जनजागतृी करण्यात 
येते. 

vi) दारु वपऊन वाहन चालवणाऱ्या वाहनचालकाींवर ड्रींक ॲन्ड इराईव्ह 
मोदहम वेळोवेळी राबवनू कारवाई करण्यात येते. 

vii) जींक्शनच्या मध्यभागी हॅलोजन लाई्ची व्यवस्था करण्यात आलेली 
आहे. 

viii) वाहतूक ननयमाींचे उल्लींघन करणाऱ्या चालक व मालक याींच्यावर 
जरब बसवण्यासाठी “सीसी्ीव्ही चलन” कारवाई सुरु करण्यात 
आलेली आहे. 

ix) बेदरकारपणे वाहन चालववणाऱ्याींवर वेळोवेळी मो्रवाहन 
कायदयान्वये कारवाई करण्यात येते. 

x) प्रत्येक चौकात वाहतकू पोलीस अींमलदार याींची वाहतकूीींचे ननयमन 
करण्यासाठी नेमणकू करण्यात येते. 

(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
----------------- 

 

राज्यात शाळाांबाहेर अांमलीपदाथा ि हुक्िा पेनची सराास विक्री होत असल्याबाबत 

(१९) *  २४४५७   श्री.प्रिाश गजलभये : सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात शाळेच्या बाहेर हुक्का पेनच्या ववक्रीसाठी ववववध ऑनलाईन साई् 
उपलब्ध असून ददड ते अडीच हजार रुपयाचे ववववध स्वादाचे पेन बाजारात 
उपलब्ध झालेले आहेत, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, हुक्का पेन मुळे ववदयार्थयािंमध्ये वाई् सवई वाढण्याचे प्रमाण 
वाढलेले असून ते गुन्हेगारीकड ेवळत आहेत, ्या पेनमध्ये एल.इ.डी इींडीके्र व 
मायक्रोप्रोसेसर बसववण्यात आलेले असते, लसगारे् प्रमाणे हे पेन पान ठेले, 
सावशजननक दकुानामध्ये हे बॅ् रीवर चालणारे पेन व ननको्ीन, गाींजा व अींमली 
पदाथािंचे ललक् वीड ्या पेनमध्ये भरलेले असते, ्यामुळे वपल्यास नशा येते, हे 
पेन सवशत्र ववकत लमळतात, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, यावर त्वरीत प्रनतबींध घालण्यास शासन काही उपाययोजना 
करणार आहे काय, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१), (२) व (३) हे खरे नाही.  
     तथावप, राज्यात मुलाींमध्ये ड्रग्जबाबत जागतृी ननमाशण  करण्यासाठी 
शासनाने ववववध कायशक्रम हाती घेतले आहेत. अींमली पदाथश ववरोधात 
शाळा/महाववदयालये इत्यादी दठकाणी तसेच सावशजननक उत्सवामध्ये 
(उदा.ददहहींडी, गणेशोत्सव, नवरात्रौत्सव) तसेच अींमली पदाथश ववरोधी पींधरवडयात 
सामास्जक सींस्थाींच्या मदतीने ववववध कायशक्रमादवारे जनजागतृी केली जाते. 
तसेच वेगवेगळया एन.जी.ओ. सींस्थाच्यावतीने व्यसनाधीन इसमाींवर/मुलाींवर 
उपचार करण्यात येतात. २६ जून हा अींमली पदाथश ववरोधी ददन म्हणनू पींधरवाडा 
साजरा करण्यात येतो. यावर्ी सदर पींधरवाडयात अींमली पदाथाशच्या 
दषुपररणामाबाबत मादहती देण्यात आली व जनजागतृी ननमाशण होण्यासाठी 
बबकेसी या दठकाणी एन.सी.बी.च्या सहकायाशने मॅरेथॉन शयशतीचे आयोजन 
करण्यात आले.  
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

मुांबई महानगरपाललिेतील िबे्रीज गैरव्यिहाराबाबत 

(२०) *  २३८९२   श्री.धनांजय मुांि,े श्री.अमरलसांह पांडित, श्री.नरेंद्र पाटील, 
श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.हेमांत टिले, श्री.किरण पािसिर : सन्माननीय 
मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई महानगरपाललकेतील डबे्रीज गैरव्यवहाराबाबत कोणतीच कायशवाही केली 
नाही, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उप-आयुक्त (पररमींडळ-५) याींनी सदर कामाींवर देखरेख ठेवणारे 
सहाय्यक अलभयींता (घनकचरा व्यवस्थापन) व सदर कामाचे देयक पाररत 
करणारे लेखा अधधकारी याींची चौकशी करण्यासाठी आदेश ददले होते, सदर 
चौकशी पूणश झालेली असून सुध्दा चौकशीच्या आधारे दोर्ीींवर कारवाई करण्यात 
आली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरणाबाबत १५० को्ी रूपयाींच्या वसूलीबाबत अींनतम 
चौकशी अहवाल प्राटत झालेला असताना सुध्दा आधथशक व्यवहारापो्ी ही 
कायशवाही थाींबववण्यात आलेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून कोणती कायशवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) हे खरे नाही. 
(२) सींबींधधत अधधकाऱ्याींची प्राथलमक चौकशी करण्यात आली असून अदयाप 
सववस्तर चौकशीची कायशवाही झालेली नाही. 
(३) सदर प्रकरणी अींनतम चौकशी अहवाल प्रलींबबत आहे. 
(४) व (५) प्रश् न उद् ावत नाही. 

----------------- 
ठाणे ूािीतून अांतगात जलिाहतूि सुरु िरण्याबाबत 

(२१) *  २६१४९   श्रीमती हुस्नबानू ूललफे : सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) ठाणे खाडीतनू अींतगशत जलवाहतकू सुरु करण्यात येणार असल्याचे माहे 
ऑगस््, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, वसई-मीरा-भाईंदर-ठाणे कोलशते, घोडबींदर रोड, साकेत-ददवा, 
लभवींडी-कल्याण असा जलवाहतूक मागश प्रस्ताववत करण्यात आला आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर ठाणे खाडीतून जलवाहतकू प्रस्ताववत प्रकल्प सुरु 
करण्याच्या दृस्ष्ने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१), (२) व (३) याबाबतचा प्राथलमक सुसाध्यता अहवाल 
तयार करण्यात आला असून सववस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्यासाठी 
सल्लागार सींस्था नेमण्याबाबतची कायशवाही प्रगतीत आहे. तसेच प्रकल्प 
सल्लागार नेमण्यासाठीच्या अ्ी/शती अींनतम करण्यासाठी महाराषट्र मेरी्ाईम 
बोडाशने प्रस्ताव इनलाँड वॉ्रवेज ऑथेरर्ी ऑर् इींडडया, नवी ददल्ली याींच्याकड े
मान्यतेसाठी सादर केला आहे. सववस्तर प्रकल्प अहवाल तयार झाल्यानींतर 
ताींबत्रकदृषट्या जलवाहतकू सुरु करण्याबाबत कायशवाही करण्यात येईल. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

तळोजा (ता.पनिेल, जज.रायगि) हेक्स िल्िा गहृप्रिल्पातील 
 गुांतिणिूदाराांची िां पनीने फसिणिू िेल्याबाबत 

(२२) *  २३५५५   श्री.जयांत पाटील : सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) तळोजा (ता.पनवेल, स्ज.रायगड) येथील हेक्स वल्डश गहृप्रकल्पामध्ये 
सन २००८ पासून सुमारे २००३ गुींतवणकूदाराींनी पसेै गुींतववले असतानाही अदयाप 
त्याींना हक्काची घरे न लमळाल्याने सदरहू गुींतवणकूदाराींची या कीं पनीने र्सवणकू 
केल्याची बाब माहे ऑगस््, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशशनास आली आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले व त्यानूसार सींबींधधताींवर कोणती कारवाइश केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) हे खरे आहे. 
     तळोजा गावातील (ता.पनवेल, स्ज.रायगड) येथील हेक्स वल्डश 
गहृप्रकल्पामध्ये सन २००८ पासून सुमारे २३४४ गुींतवणकूदाराींनी पैसे गुींतववले 
असतानाही अदयाप त्याींना हक्काची घरे न लमळाल्याने सदरहू गुींतवणकूदाराींची 
मे.देववशा इन्रास्ट्रक्चर प्रा.लल. या कीं पनीने र्सवणकू केल्याची बाबत माहे जून, 
२०१५ मध्ये ननदशशनास आली आहे. 
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(२) सदर प्रकरणी र्र्याशदीचे तक्रारीवरून पाच आरोपीववरूध्द तळोजा पोलीस ठाणे 
येथे गु.र.न.६९/२०१५ भाींदवव कलम ४२०, ४०६, १२० ब सह महाराषट्र ओनरलशप 
ऑर् फ्लॅ्स कायदा कलम ३, ४, ५, ८, १३ प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात आला 
आहे. सदर गुन््यामध्ये आरोपीताींववरूध्द सबळ पुरावा उपलब्ध झाल्याने 
त्याींचेववरूध्द मा.प्रथमवगश न्यायदींडाधधकारी पनवेल न्यायालयात दोर्ारोपपत्र सादर 
केले आहे. गुन्हा न्यायप्रववषठ आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
पांढरपूर शहरातील रस्ते िााँके्रटीिरण िरणेबाबत 

(२३) *  २६०३९   श्री.दत्ता्य सािांत, श्री.श्रीिाांत देशपाांि े: सन्माननीय 
मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पींढरपूर या शहरात वर्ाशतनू चारवेळा भरणा-या वारीकाळात लाखो भाववक 
ववठ्ठल दशशनासाठी येत असतात तसेच वारी काळात शहरातील रस्त्यातील खड्ड े
माती ्ाकून बजुववण्याचे काम चालू असते, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, तयार केलेले रस्ते, बुजववलेले खड्ड ेननकृष् दजाशचे आहेत म्हणनू 
मुख्याधधकारी, नगरपाललका पींढरपूर याींनी ठेकेदाराींना नो्ीस काढल्या आहेत, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, पींढरपूर हे शहर काळ्या मातीत वसलेले असल्याने रस्त्याींचे 
डाींबरीकरण करण्याऐवजी लसमं्चे रस्ते बाींधण्याबाबत शासनाने काय कायशवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) पींढरपूर शहरात प्रत्येक वारीच्या अगोदर रस्ते खराब 
झाले असल्यास ते खडी व डाींबराच्या सहाय्याने पूवशवत केले जातात. 
(२) पींढरपूर नगरपररर्देने डाींबरीकरणाचे काम खराब झाल्यामुळे ते काम पवुशवत 
करून दयावे अन्यथा कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल अशी ठेकेदारास नो्ीस 
बजावली आहे. 
(३) महाराषट्र सुवणश जयींती नगरोत्थान अलभयान (राज्यस्तर) अींतगशत पींढरपूर 
शहरातील वेगवेगळया ८ कााँर्क्र् रस्त्याींच्या रूपये ५२.६८ को्ीच्या प्रकल्पास 
मान्यता देण्यात आली आहे. सदर कामाची ननववदा प्रर्क्रया पुणश झाली असुन 
ददनाींक १५/१०/२०१६ पासून कामास प्रत्यि सुरूवातही झालेली आहे.   
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

--------------------------------------- 
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जळगाि महानगरपाललिेतील डिझेल ूरेदीतील गैरव्यिहाराबाबत 
(२४) *  २६३२३   श्रीमती जस्मता िाघ : सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) जळगाव महानगरपाललकेच्या आरोग्य, बाींधकाम व अनतक्रमण ववभागात 
सुमारे १५८ वाहने असून सदर वाहनासाठी महानगरपाललकेला डडझेल पुरवठा 
करावा लागतो, दररोज सुमारे ७०० लल्र डडझेल तर मदहन्याला २४००० लल. 
सुमारे २ ा्ँकर डडझेल लागते. परींत,ु गेल्या काही ददवसात प्रशासनाकडून डडझेल 
खरेदीबाबत परवानगी घेतली जात नसल्याने यात गैरव्यवहार झाला असून 
डडझेल ररिा चालकाींना रुपये ४० र्कीं वा ५० प्रनतलल्र भावाने अवधैररत्या ववकले 
जाते, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अवधैररत्या डडझेल ववकत घेण्यास ररिा चालकाींनी दजुोरा ददलेला 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून 
आले, तदनुसार काय कारवाई करण्यात आली वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) जळगाव महानगरपाललकेकड ेएकूण १८८ वाहने असून 
त्यापैकी ४६ वाहने कालबा्य व १४२ वाहने कायशरत आहेत. त्यापकैी आरोग्य, 
बाींधकाम व अनतक्रमण ववभागात एकूण ११३ वाहने आहेत. 
     या सवश वाहनाींसाठी दैनींददन डडझेल वा्प करतेवेळी वाहन चालक व 
सींबींधधत ववभागाच्या प्राधधकृत अधधकाऱ्याींच्या मागणीनुसार दररोज सुमारे १००० 
ते १२०० लल्र डडझेल वा्प करण्यात येते. 
     इींधन खरेदीसाठी महानगरपाललकेच्या सिम प्राधधकरणाची मान्यता घेण्यात 
येते. 
     स्थायी सलमतीमध्ये सदर डडझेल खरेदी मींजुरी व वापराबाबत महानगरपाललका 
सदस्याींनी प्रश्न उपस्स्थत केल्याने याबाबत महानगरपाललकेमार्श त चौकशी 
सलमती ददनाींक १६/९/२०१६ च्या आदेशान्वये नेमण्यात आली असून, सदर 
चौकशीचे काम प्रगतीत आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) महानगरपाललकेमार्श त चौकशी करण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

------------------------------- 
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परभणी शहर िाढीि पाणीपुरिठा योजनेतील गैरप्रिाराबाबत 

(२५) *  २४५२३   श्री.अब्दलु्लाूान दरुााणी, श्री.धनांजय मुांि,े श्री.अमरलसांह 
पांडित : सन्माननीय मुख्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) परभणी शहरातील वाढीव पाणीपुरवठा योजनेतील गैरप्रकाराींची चौकशी 
करण्यासाठी मा. मुख्यमींत्री महोदयाींनी सन २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान  
महाराषट्र जीवन प्राधधकरणाचे सदस्य सधचव याींची ननयुक्ती केली आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, या गैरप्रकारास जबाबदार असणाऱ्या कीं त्रा्दार, अधधकारी याींची 
चौकशी करून त्याबाबतचा अहवाल सदस्य सधचवाींनी शासनाकड े सादर केला 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, त्या अहवालात काय नमूद करण्यात आले आहे, तसेच या 
गैरप्रकारास जबाबदार असणाऱ्या कीं त्रा्दार व अधधकारी याींच्याववरूध्द कोणती 
कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) तसेच, परभणी शहरवालसयाींना पुरेसा पाणी पुरवठा लमळवनू देण्यासाठी 
शासन स्तरावरून कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) होय, हे खरे आहे. 
     युआयडीसएसएसएम्ी योजनंतगशत परभरणी शहराच्या पाणीपुरवठा 
योजनेबाबत प्राटत झालेल्या तक्रारीच्या अनरु्ींगाने सदस्य सधचव, महाराषट्र जीवन 
प्राधधकरण याींचेस्तरावर चौकशी करण्याबाबतच्या सूचना जनू, २०१६ मध्ये 
देण्यात आल्या आहेत. 
(२), (३), (४) व (५) सदर चौकशी अहवाल शासनास अदयाप प्राटत झालेला 
नाही. सदर प्रकरणी चौकशी पूणश करून अहवाल दोन आठवड्यात सादर 
करणेबाबत ननदेश महाराषट्र जीवन प्राधधकरणास देण्यात आले आहेत. 
 

----------------- 
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नालशि विमानतळािरून प्रिाशी िाहतिू सेिा सुरु िरणेबाबत 

(२६) *  २४३४३   श्री.जयिांतराि जाधि :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि १९५१२ ला 
ददनाांि २७ जुलै, २०१६ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभाात : सन्माननीय 
मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नालशक येथे दोन वर्ािंपासून ववमानतळाची सुसज्ज इमारत तयार असूनही 
माहे आक््ोबर, २०१६ पयिंत प्रवाशी सेवा सुरु झाली नसल्याचे ननदशशनास आले 
आहे, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, ववमान कीं पन्याींची सेवा शुल्क मार्ीची मागणी शासनाकड े
प्रलींबबत असल्यामुळे सदर ववमानतळावरील ववमानाींचे उड्डाण प्रलींबबत आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर ववमानतळावरून प्रवाशी वाहतकू सेवा सुरु करण्यासाठी 
शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) होय. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) राषट्रीय ववमान वाहतकू धोरणाींतगशत शासनामार्श त “Regional 
Connectivity Scheme” योजना राबववण्यात येणार आहे. या योजनंतगशत 
राज्यातील ववमानतळाींचा ववकास करण्याचे ननयोस्जत असून त्यामध्ये नालशक 
ववमानतळाचा समावेश आहे. या योजनंतगशत ववमानतळ कायाशस्न्वत करण्यासाठी 
सेवाशुल्क, ववमानसेवेचा प्रत्यि खचश व अपेक्षित महसूलातील तर्ावत दरू करणे 
याकरीता VGF (Viability Gap Funding) करण्याचे ननयोस्जत असून या 
ननधीमध्ये कंद्र शासनाचा ८०% व राज्य शासनाचा २०%  याप्रमाणे दहस्सा 
ठेवण्यात येणार आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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पुणे येथील जुने िाि ेननष्ट्िालसत िरण्यापिूी रदहिाशाांची 
 पयाायी व्यिस्था िरण्याबाबत 

(२७) *  २४७४५   आकिा .अनांत गािगीळ, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि ऊफा  भाई 
जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर : सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) पुणे महानगरपाललकेने येथील जुन्या वाड्याींचे स्ट्रक्चरल ऑडड् केले असता 
त्यामध्ये २०१ वाड े धोकादायक असल्याचे माहे ऑगस््, २०१६ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर वाड्याींवर कायशवाही करण्याआधी येथील रदहवाशाींच्या 
राहण्याची पयाशयी व्यवस्था करण्याबाबत शासनाने कोणती कायशवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) पुणे महानगरपाललका कायशिेत्रातील जुन्या 
धोकादायक/मोडकळीस आलेल्या इमारती/वाड्याींचे सवेिण करण्यात येत असून, 
त्याींचे वगीकरण करण्यात आलेले आहे. त्यानुसार अतीधोकादायक, राहण्यास 
अयोग्य व तात्काळ ननषकालसत करणे या प्रवगातील (सी-१) एकुण ३८४ 
लमळकती आढळून आल्या असून त्यापैकी एका झोन (क्र.७) मध्ये २०१ वाड े
आढळलेले आहेत. 
(२) पुणे महानगरपाललकेच्या मालकीच्या इमारती ननषकालसत करण्यापूवी 
रदहवाश्याींची पयाशयी व्यवस्था करण्यात येते. 
     खाजगी मालमत्ताींवर/जुन्या वाड्याींवर कारवाई करण्याआधी तेथील 
रदहवाशाींची राहण्याची पयाशयी व्यवस्था महानगरपाललकेकडून करण्यात येत नाही. 
     तथावप, रदहवाशाींचे हक्क अबाधधत रहावे या दृष्ीकोनातनू सदरच्या 
धोकादायक/मोडकळीस आलेल्या इमारती/वाड े ररकामे करण्यापवूी त्यामधील 
रदहवाशाींच्या ताब्यात असलेले च्ई िेत्र मोजनू त्यानसूार त्याींना तसे प्रमाणपत्र 
देण्यात येते. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
 

----------------- 
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लोिमान्य दटळि रुग्णालय, सायन (मुांबई) येथे पयाािरणाच्या  
ननयमाांची अांमलबजािणी होत नसल्याबाबत 

(२८) *  २४९१३   श्री.अशोि ऊफा  भाई जगताप, श्री.सांजय दत्त : सन्माननीय 
मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील सायन रुग्णालयात शवागाराची दरुवस्था व रक्तलमश्रीत पाणी 
ग्ारात सोडून पयाशवरणाचा ऱ्हास होत असल्याच्या मुदयावरून महाराषट्र प्रदरू्ण 
ननयींत्रण मींडळाने या रुग्णालयाला कारणे दाखवा नो्ीस बजावली असल्याचे माहे 
सट्ंबर, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२)  असल्यास, पयाशवरणाच्या ननयमाींची अींमलबजावणी न केल्यास रुग्णालयावर 
ख्ला दाखल करण्यात येईल असा इशाराही ददला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या इशाऱ्याची दखल घेत रुग्णालयात पयाशवरणाच्या ननयमाींशी 
सींबींधधत गींभीर त्रु् ी दरू करण्याबाबत शासनाने कोणती कायशवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) व (२) हे खरे आहे. 
(३) व (४) लोकमान्य दठळक महानगरपाललका सवशसाधारण रुग्णालयात पयाशवरण 
सींबींधधत ननयमाींची का्ेकोर अींमलबजावणी करण्याच्या दृष्ीने सवश प्रकारची 
काळजी ननयलमत घेण्यात येते. तसेच काही त्रु् ी आढळल्यास तत्परतेने त्याबाबत 
प्रनतबींधात्मक उपाययोजना करण्यात येतात. 

----------------- 
तुळजापूर (जज.उस्मानाबाद) येथे सहा िषीय बाललिेिर अत्याचार झाल्याबाबत 

(२९) *  २३६८३   श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.सुननल तटिरे, श्री.हेमांत टिले, श्री.किरण 
पािसिर, श्री.जयिांतराि जाधि, श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.अमरलसांह पांडित, 
अॅि.ननरांजन िािूरे, श्री.आनांद ठािूर : सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) तळुजापूर (स्ज.उस्मानाबाद) येथे सहा वर्ीय बाललकेवर बलात्कार झाल्याची 
घ्ना ददनाींक १३ ऑगस््, २०१६ रोजी वा त्यासुमारास घडली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, केवळ आधथशक पररस्स्थती नसल्याने वपडीत मुलीला उपचार लमळू 
शकले नाहीत, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले व तदनुसार कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) होय, 
(२) नाही. 
     वपडीत मुलीवर प्राथलमक आरोग्य कंद्र नळदगुश व सरकारी दवाखाना 
उस्मानाबाद येथे उपचार करण्यात आले आहे. 
(३) सदर प्रकरणी पोलीस स््ेशन नळदगुश गुरनीं.२०७/२०१६ कलम ३७६(i) भादींवव 
सह कलम ४, ८ लैंधगक अपराधापासून बालकाींचे सींरिण अधधननयम, २०१२ 
प्रमाणे गुन् हा दाखल करण्यात आला आहे. आरोपी ववधी सींघर्श बालकास ताब्यात 
घेऊन मा.बाल न्यायालयाच्या आदेशाने पालकाच्या ताब्यात देण्यात आले. 
गुन््याचा तपास पूणश करून आरोपीववरूध्द दोर्ारोपपत्र ददनाींक २२/११/२०१६ रोजी 
मा.न्यायालयात सादर करण्यात आले आहे. गुन्हा न्यायप्रववष् आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही.  

----------------- 
चेंबूर (मुांबई) येथील भारतरत्न िॉ.बाबासाहेब आांबेििर  

जन्मशताब्दी उद्यानाची दरुिस्था झाल्याबाबत 
(३०) *  २४४२२   प्रा.जोगेन्द्र ििाि े: सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) चंबूर (मुींबई) येथील लसध्दाथश कॉलनी व आचायश नगर याींच्यामध्ये असणाऱ्या 
सस्व्हशस रोडच्या बाजूला आलेल्या भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आींबेडकर जन्मशताब्दी 
उदयानाची दरुवस्था झाली असल्याची बाब माहे सट्ंबर, २०१६ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशशनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उदयानात दगड-मातीचा भराव ्ाकल्याने जलमनीची पातळी 
एकसमान नसल्याने ज्येषठ नागररकाींना रे्रर््का मारता येत नसून लहान मुले 
खेळताींना पडून जखमी होत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या उदयानाच्या आजबूाजलूा अनधधकृत बाींधकामे असून त्यामुळे 
सींरिक लभींत कमकुवत होत असल्याने या उदयानाींचे सुशोलभकरण करुन सींरिण 
लभींतीला लागून असलेले अनधधकृत बाींधकामे ननषकालसत करण्याबाबत शासनाने 
कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) व (२) चंबूर (मुींबई) येथील न.भु.क्र. ४७० (भाग) चंबूर 
गाव या शासनाच्या भूखींडावर डॉ. बाबासाहेब आींबेडकर जन्मशताब्दी उदयान 
ववकलसत केले आहे. 
    पुन: मींजुर ववकास आराखडा १९९४ नुसार मैदानासाठी र्कीं वा करमणकुीच्या 
मैदानासाठी अथवा उदयानासाठी आरक्षित नाही. तसेच मसुदा ववकास आराखडा 
२०३४ (मे, २०१६) मध्ये देखील या भूखींडावर उपरोक्त आरिण नाही. 
     तथावप, उदयानाच्या दरुवस्थेबाबत स्जल्हाधधकाऱ्याींच्या ना-हरकत 
परवानगीने ननधीच्या उपलब्धतेनुसार व प्राधान्याने दरुुस्तीची कामे 
महानगरपाललकेमार्श त हाती घेण्यात येतील. 
     जलमनीची पातळी एकसमान नसल्याबाबतची तक्रार प्राटत होताच वेळोवेळी 
बहृन्मुींबई महानगरपाललकेमार्श त दगड, मातीचा भराव ्ाकून जलमनीची पातळी 
एकसमान केली जाते. जेणेकरुन जेषठ नागररक व लहान मुलाींना त्रास होणार 
नाही. 
(३) व (४) सदर दठकाणी उपस्जल्हाधधकारी (अनतक्रमण/ननषकासन), चंबूर याींच्या 
कायाशलयामार्श त ददनाींक ३०/०९/२०१६ रोजी न.भू.क्र. ४७० (भाग) वरील सींरक्षित 
लभींतीला लागून असलेली अनधधकृत बाींधकामे ननषकासनाची कारवाई 
महानगरपाललकेच्या मदतीने पार पाडण्यात आली. सदयस्स्थतीत या भूखींडावर 
अनतक्रमण असल्याची कोणतीही तक्रार महानगरपाललकेस प्राटत झालेली नाही. 
 

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

मुांबईतील महापाललिेच्या बऱ्याच शाळाांसह ूासगी शाळा ि महाविद्यालयाांच्या 
आिारात तांबाूजून्य पदाथािंच्या होणाऱ्या विक्रीस प्रनतबांध घालणेबाबत 

(३१) *  २५३६४   अॅि.राहुल नािेिर, श्री.किरण पािसिर, श्री.हेमांत टिले, 
श्री.नरेंद्र पाटील :   सन्माननीय सािाजननि आरोग् य आिण िुटुांब िल्याण मां्ी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील महानगरपाललकेच्या बऱ्याच शाळाींसह खासगी शाळा व 
महाववदयालयाींच्या आवारात पान, तींबाख,ू लसगारे्, गु्खा, मावा अशा 
तींबाखजून्य पदाथािंची ववक्री होत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शासनाने तींबाख ू ननयींत्रण कायदा लागू करुनही त्याची 
अींमलबजावणी होत नाही, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून कोणती कायशवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
िॉ.ददपि सािांत : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) व (४) प्रश् न उद् ावत नाही. 

----------------- 
शेिगाि (जज.अहमदनगर) िरुर बुद्रिु येथील आांबेििर चौथऱ्यािर झेंिा 

उभारल्यामुळे लोिाांनी दललत समाजािर बदहष्ट्िार घातल्याबाबत 

(३२) *  २५१०७ अॅि.जयदेि गायििाि, श्री.अननल भोसले, श्री.ख्िाजा बेग, 
श्री.हेमांत टिले, श्री.किरण पािसिर, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.रामराि िििुते, 
श्री.सनतश चव्हाण : सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) शेवगाव (स्ज.अहमदनगर) वरुर बदु्रकु येथील आींबेडकर चौथऱ्यावर झंडा 
उभारल्यामुळे लोकाींनी दललत समाजावर बदहषकार घातल्याची घ्ना माहे 
ऑगस््, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशशनास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले व तदनुसार कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) नाही. 
(२) तथावप, वरुर गावात ग्रामपींचायतच्या मालकीच्या समोर मोकळया जागेत 
परवानगीलशवाय ननळा, भगवा, वपवळा, दहरवा असे वेगवेगळया रींगाचे झंड े
लावण्यात आले होते. पोलीस प्रशासनाने सदर दठकाणचे झंड े काढण् याकरीता 
प्रयत्न करुनही झंड ेकाढण्यात आले नाहीत. ददनाींक १८/०८/२०१६ रोजी तहसील 
कायाशलय शेवगाव येथे तहलसलदार, ग्ववकास अधधकारी, पोलीस ननरीिक, वरुर 
बुद्रकु गावचे सरपींच, उपसरपींच, ग्रामपींचायत सदस्य, दललत व सवणश समाजाचे 
प्रनतननधी याींची बैठक घेण्यात आली. सवश सींमतीने झंड ेकाढत असल्याबाबतचा 
ठराव करण्यात आला. त्याअनरु्ींगाने ददनाींक २०/०८/२०१६ रोजी झंड ेकाढण्यात 
आले असून, दरम्यानच्या कालावधीत कुठलाही कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न 
ननमाशण झालेला नाही. सदर दठकाणी योग्य तो पोलीस बींदोबस्त नेमण्यात आला होता. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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िल्याण शहरात शासन आदेशाचे उल्लांघन िरून  
अनतररक्त मजल्याांचे बाांधिाम िेल्याबाबत 

(३३) *  २४३१९   अॅि.अननल परब : सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) कल्याण शहरातील लशवाजी चौक ते पोलीस उपायुक्त पररमींडळ-३ या 
कायाशलयापयिंत रस्त्याच्या दतुर्ाश असलेल्या दकुानाींच्या समोरील जागा रस्ता 
रुीं दीकरणाकररता सींपाददत करण्यात आली होती, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त सींपाददत केलेल्या जागेच्या बदल्यात दकुानदाराींना 
ननषकालसत केलेल्या जागेपेिा दकुानावर एक ते दोन मजले बाींधण्याकररता 
महापाललकेच्या नगररचना ववभागाने मींजूरी ददली आहे, हे ही खरे आहे काय. 
(३) असल्यास, उक्त महापाललकेच्या नगररचना ववभागाच्या मींजूरी आदेशाची 
पायमल्ली करुन रस्ता रुीं दीकरणाकररता बाधधत झालेल्या दकुानदाराींनी दकुानावर 
अनधधकृतपणे अनतररक्त मजले बाींधल्याचे माहे मे, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत शासनाने पाहणी केली आहे काय, त्यात काय आढळून 
आले व तदनुसार अनतररक्त मजल्याींचे बाींधकाम करणाऱ्या दोर्ीींवर कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) हे खरे आहे, 
     कल्याण शहरातील लशवाजी चौक ते पोलीस उपायकु्त पररमींडळ-३ या 
कायाशलयापयिंत हा अस्स्तत्वातील रस्ता ववकास योजना आराखड्यातील ननयोस्जत 
रुीं दीप्रमाणे म्हणजेच १८.०० मी. ववकलसत करण्याकरीता रस्त्याच्या दतुर्ाश 
असलेल्या दकुानाींचा सदरहू रस्त्याच्या आखणीने बाधधत भाग तोडण्यात आला व 
जागा ताब्यात घेऊन रस्ता ववकलसत करण्यात येत आहे. 
(२) हे खरे नाही, 
     उक्त ताब्यात घेतलेल्या जागेच्या बदल्यात दकुानदाराींना उवशररत दकुानावर 
एक ते दोन मजले बाींधण्याकरीता नगररचना ववभागाने मींजूरी ददलेली नाही. 
     रस्ता रुीं दीकरणामुळे बाधधत झालेल्या काही धारकाींचे महानगरपाललकेच्या 
पुनवशसन धोरणानुसार पनुवशसन सलमतीमार्श त पनुवशसन करण्यात आले आहे. 
      



36 

     याखेरीज बाधधत जमीनधारकाींना बाधधत िेत्राच्या मोबदल्यात महाराषट्र 
प्रादेलशक व नगररचना अधधननयम, १९६६ च्या कलम १२६ नुसार मोबदल्याचे 
पयाशय देण्यात आले आहेत. मात्र सींबींधधताींकडून असा प्रस्ताव महानगरपाललकेस 
प्राटत झाला नसल्याचे आयुक्त, कल्याण-डोंबबवली महानगरपाललका याींनी 
कळववले आहे. 
(३) व (४) काही लमळकत धारकाींनी महानगरपाललकेच्या नगररचना ववभागाची 
दरुुस्ती परवानगी घेवनू दरुुस्ती केली आहे. तर काही दठकाणी रस्ता 
रुीं दीकरणामुळे बाधधत झालेल्या दकुानदाराींनी महानगरपाललकेची परवानगी न 
घेता, वाढीव बाींधकाम केले आहे. 
     महानगरपाललकेची परवानगी न घेता, वाढीव बाींधकाम केलेल्या 
बाींधकामाींच्या बाबतीत कल्याण-डोंबबवली महानगरपाललकेकडून पाहणी करण्यात 
आली व सींबींधधत बाींधकाम धारकाींना महाराषट्र महानगरपाललका अधधननयमाच्या 
कलम २६० अन्वये नो्ीस देऊन सुनावणी घेण्यात आली आहे. 
     या सुनावणी दरम्यान बाींधकाम धारकाींनी सादर केलेल्या कागदपत्राींची 
छाननी करुन व याबाबतची कायदेशीर प्रर्क्रया पूणश करुन पढुील कारवाई 
प्रस्ताववत असल्याचे आयुक्त, कल्याण-डोंबबवली महानगरपाललका याींनी कळववले 
आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
रत्नाधगरी नगर िाचनालयाला मुदतिाढ देण्याचा प्रस्ताि  
नगरपररषदेच्या सिासाधारण सभेने अमान्य िेल्याबाबत 

(३४) *  २५७३५   श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.किरण पािसिर, श्री.हेमांत 
टिले :  ददनाांि ३ ऑगस्ट, २०१६ रोजी सभागहृाच्या पटलािर ठेिण्यात 
आलेल्या अताराांकित प्रश्नोत्तराांच्या यादी क्रमाांि ५ मधील प्रश्न क्रमाांि ७८२९ 
ला ददलेल्या उत्तराच्या सांदभाात : सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :-                                  
(१) रत्नाधगरी नगर वाचनालयाला मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव नगरपररर्देने माहे 
एवप्रल, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान नाकारण्यासींबींधीचा नगरववकास खात्याने 
स्जल्हाधधकारी, रत्नाधगरी याींचेकडून माधगतलेला अहवाल प्राटत झाला आहे काय, 
(२) असल्यास, त्या अहवालात नगरपररर्देच्या वाचनालयाला ददलेल्या जागेसींबींधी 
काय मादहती देण्यात आलेली आहे, त्याअनुर्ींगाने शासनाने काय ननणशय घेतला 
आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
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श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) याबाबत स्जल्हाधधकारी रत्नाधगरी याींचेकडून ददनाींक 
२९ नोव्हंबर, २०१६ रोजीच्या पत्रान्वये अहवाल प्राटत झालेला आहे. 
(२) स्जल्हाधधकारी, रत्नाधगरी याींनी त्याींच्या अहवालात खालील बाबी नमूद केल्या 
आहेत. 

i) नगरवाचनालयाची इमारत व्यापारी तत्वावर भाडपेट्टय्ाने ददलेली 
असल्याचे ननदशशनास आल्याने भाड्यापो्ी जमा झालेली रक्कम 
नगरवाचनालय व्यवस्थापनाने नगरपररर्देकड ेजमा करावी. 

ii) नगरवाचनालयाची इमारत ही तीन मजली असून तळमजला 
वाचनालयाकरीता वापरण्यात येतो व दसुरा व नतसरा मजला 
व्यापारी तत्वावर भाड्याने ददल्याचे ददसून येते याकरीता इमारतीचा 
दसुरा मजला व नतसरा मजला नगरपररर्देच्या ताब्यात ददला 
पादहजे. 

iii) वाचनालयामध्ये सुमारे ४००० सदस्य तसेच सुमारे १५० दैनींददन 
वाचक असल्याचे ददसून येते यामुळे वाचनालयाच्या उद्देशाकरीता 
नगरवाचनालयाच्या तळमजल्याच्या जागेकरीता मुदतवाढ देणे 
शक्य आहे. 

 

      वरील अहवालावरुन प्रथमदशशनी असे ननदशशनास येते की, शासनाच्या 
पूवश मान्यतेलशवाय ववचाराधीन जागा ववहीत कालावधीपेिा जास्त 
कालावधीसाठी भाडपेट्टय्ाने देण्यात आली आहे. याबाबत महाराषट्र 
नगरपररर्दा, नगरपींचायती व औदयोधगक नगरी अधधननयम, १९६५ च्या 
तरतूदीनुसार तपासून त्यावर ननयमानुसार कारवाई करण्यात येत आहे. 

 (३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
----------------- 

पनिेल (जज.रायगि) येथे पोललसाांसाठी १० हजार  
घरे उभारण्याच्या ननणायाबाबत 

(३५) *  २४९६०   श्री.सुननल तटिरे :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पनवेल (स्ज.रायगड) येथे पोललसाींसाठी उभारावयाच्या गहृननमाशण 
सोसायट्यासाठी २ एर्एसआय देऊन १० हजार घरे उभारण्याचा ननणशय शासनाने 
माहे ऑगस््, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदर ननणशयानूसार शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) व (२) मुख् य प्रवतशक, बहृन्मुींबई पोलीस सहकारी 
गहृननमाशण सींस्था (ननयोस्जत) याींनी मौ.वयाळ, ता.खालापूर येथील जलमनीवर 
त्याींच्या पोलीस हौलसींग प्रकल्पाकररता २.०० च्ई िेत्र ननदेशाींक मींजूर करण्याची 
ववनींती शासनास ददनाींक ६/६/२०१६ च्या पत्रान्वये केली आहे. तदनींतर उक्त 
अजशदार सींस्थेने पुन्हा ददनाींक २१/११/२०१६ च्या पत्रान्वये त्याींचे  उक्त जलमनीस 
ववशरे् नगर वसाहत प्रकल्पाचा दजाश प्रदान करुन २.०० च्ई िेत्र ननदेशाींक मींजूर 
करण्याची ववनींती शासनास केली आहे. सदर ववनींती अजाशवर शासन स्तरावरुन  
प्राथम्याने कायशवाही करणेत येत आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
राज्यातील नगरपाललिा/महानगरपाललिा क्षे्ातील मराठी माध्यमाांच्या शाळाांना 

व्यापारी ऐिजी ननिासी दराने िराची आिारणी िरणेबाबत 
(३६) *  २३६७३   िॉ.अपिूा दहरे :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि १८७४८ ला ददनाांि 
३० माचा, २०१६ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभाात : सन्माननीय मुख्यमां्ी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात बहृन्मुींबई, नवी मुींबई, पुणे, नागपुर आणण औरींगाबाद या 
महानगरपाललका िेत्रातील मराठी माध्यमाींच्या शाळाींना ननवासी दराने मालमत्ता 
कराची आकारणी करण्यात येते, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, नागपुर महानगरपाललका िेत्रातील धमाशदाय/शासकीय अनदुाननत 
शाळा वगळुन इतर सवश शाळाींना मालमत्ता कर ननवासी दराच्या दटुप् दराने 
आकारण्यात येत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, राज्यात नगरपाललका/महानगरपाललका िेत्रातील सवशच मराठी 
माध्यमाच्या मान्यता प्राटत अनुदाननत शाळा/महाववदयालयाींना र्कमान ननवासी 
दराने कराची आकारणी व्हावी अशी मागणी शैिणणक सींस्थाींकडून करण्यात येत 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून कोणती कायशवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) अींशत: खरे आहे. 
     काही महानगरपाललकाींकड े ननवासी दराने कराची आकारणी व्हावी अशी 
मागणी शिैणणक सींस्थाींकडून  करण्यात येत आहे. 
(४) सदर बाब तपासण्यात येत आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
मुांबई पोलीस दलातील िाही अधधिारी, िॉक्टर याांची फसिणिू झाल्याबाबत 

(३७) *  २३८४१   श्री.नारायण राणे : सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) गुींतवणकूीच्या रक्कमेवर १८० ्क्के व्याज देण्याचे आलमर् दाखवनू मुींबई 
पोलीस दलातील काही अधधकारी, डॉक््र याींची सुमारे ७०० ते १००० को्ीची 
र्सवणकू करून श्री.मोहनप्रसाद श्रीवास्तव व त्याींचे कु्ुींब र्रार झाले असून 
मादहम येथील डॉक््र केदार गानला याींनी केलेल्या तक्रारीवरून हे प्रकरण 
ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, श्रीवास्तव कु्ुींबबय उत्तर प्रदेशात पळून गेल्याची प्राथलमक 
मादहती तसेच त्याींच्या रॅके्दवारे गुींतवणकूदाराींने सुमारे ७०० ते १००० को्ी 
रुपयाींचा गैरव्यवहार केल्याबाबत पोललसाींचा सींशय आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, राषट्रीय भ्रष्ाचार आणण अपराध ननवारक पररर्देचे अध्यि 
श्री.मोहन कृषणन याींनी गुींतवणकूदाराींच्यावतीने मा.मुख्यमींत्री, गुन्हे अन्वेर्ण 
ववभाग, मुींबई याींचेकड े माहे सट्ंबर, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान सववस्तर 
ननवेदन सादर करुन याप्रकरणी आधथशक गुन्हे ववरोधी ववभागामार्श त चौकशी 
करण्याची मागणी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदरहू मागणीबाबत शासनाने काय कायशवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
 

श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) होय, हे अींशत: खरे आहे. 
(२) सदरहू प्रकरणात आरोपी याींनी एकूण रुपये २०,५८,२५,०००/- चा गैरव्यवहार 
केला असल्याचे जबाबात नमूद असून आरोपीींचे कु्ुींब हे मुींबईमध्ये असल्याचे 
तपासादरम्यान ददसून आले आहे. 
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(३) व (४) या प्रकरणी वनराई पोलीस स््ेशन येथे गु.र.क्र.२२३/१६ कलम ४०६, 
४०९, ४२०, १२० (ब) भा.दीं.वव. सह कलम ३, ४ एमपीआयडी ॲक्् अन्वये गुन्हा 
नोंद करण्यात आला असून सदर गुन्हा तात्काळ आधथशक गुन्हे ववभागाकड े
गु.र.क्र. ७३/२०१६ अन्वये पढुील तपासाकामी वगश करण्यात आला आहे. सदर 
गुन्हा तपासाधीन आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
उच्च माध्यलमि अभ्यासक्रम (HSC Vocational) या शकै्षिणि अहातेचे विद्याथी 

िें द्रीय सांरक्षण ूात्यातील अनेि पदाांसाठी अपा् ठरत असल्याबाबत 

 (३८) *  २५६९२   श्री.िवपल पाटील : सन्माननीय िौशल्य वििास ि 
उद्योजिता मां्ी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) उच्च माध्यलमक अ्यासक्रम (HSC Vocational) या शिैणणक अहशतेला 
कंद्र शासनाचे सींरिण खाते उच्च माध्यलमक ववज्ञान, वाणणज्य आणण कला 
शैिणणक अहशताींशी समकि मानत नसल्याने सींरिण खात्यातील अनेक पदाींसाठी 
हे ववदयाथी अपात्र ठरले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पनुरशधचत अ्यासक्रमाच्या प्रवेश िमतेत वाढ करणे, पूरक व 
क्रलमक सादहत्य देणे, नववन अ्यासक्रमाींचा समावेश ॲपं्रद्सलशप अॅक््मध्ये 
करणे, लशिकाींना उधचत वेतन शे्रणी देण्याबाबत शासनाने कोणती कायशवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(३) तसेच, सदर अ्यासक्रमाला अनदुान देण्याचा प्रश्न शासनाच्या ववचाराधीन 
आहे काय, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सांभाजी पाटील-ननलांगेिर : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) +२ स्तरावरील उच्च माध्यलमक व्यवसाय अ्यासक्रमाींतील जुने अ्यासक्रम 
नवीन शैिणणक धोरणानुसार ननस्श्चत केल्यानुसार सुधाररत करण्यात आलेले 
आहेत. जुन्या ३० व्यवसाय अ्यासक्रमाींपैकी २८ व्यवसाय अ्यासक्रमाींचा 
समावेश ॲपं्रद्सलशप ॲक््मध्ये करण्यात आलेला होता. परींतु नववन पुनरशधचत 
व्यवसाय अ्यासक्रमानूसार काही व्यवसाय अ्यासक्रम एकबत्रत करून ३० 
ऐवजी २० नववन पनुरशधचत व्यवसाय अ्यासक्रम तयार करण्यात आलेले आहेत. 
त्या अ्यासक्रमाींचा समावेश ॲपं्रद्सलशप ॲक््मध्ये करणेबाबत Central 
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Apprenticeship Concil (CAC), नवीन ददल्ली याींना सींचालनालयास्तवरून 
कळववण्यात आले असून सदर कायशवाही सींचालनालयास्तरावर चालू आहे. 
व्यवसाय अ्यासक्रमातील लशिकाींना शासनाच्या ननस्श्चत केलेल्या धोरणानुसार 
योग्य वेतनशे्रणी देण्यात येत आहे. 
(३) व (४) अशा प्रकारचा कोणताही प्रस्ताव शासनाच्या ववचाराधीन नाही. 

----------------- 
मुांबई-गोिा या जलमागाािर िोिण बोट जलिाहतिु सुरु िरण्याबाबत 

(३९) *  २३५६६   अॅि.ननरांजन िािूरे : सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई-गोवा या जलमागाशवर पुन्हा जलवाहतकु सुरु करण्याचा ननणशय जल 
वाहतूक मींडळ सलमतीने माहे जानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान घेतल्याचे 
ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, त्यानूसार या जलमागाशवरील प्रवासी वाहतूक सुरु करण्याच्या 
दृष्ीने कंद्र शासनाकडून र्र्स्जबबलल्ी ररपो श्, रस्जस्टे्रशन सद श्र्र्की् व अन्य 
आवश्यक परवानग्या प्राटत झाल्या आहेत काय, याबाबतची सदयस्स्थती काय आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) हे खरे नाही. 
(२) मुींबई, गोवा व महाराषट्र र्कनारपट्टीवरील लहान बींदरातून प्रवासी वाहतूक सुरु 
करण्यासाठी काही उदयोजकाींनी प्रस्ताव सादर केले असून त्यावर कायशवाही सुरु 
आहे. त्याअनुर्ींगाने मे.सुवणशदगुश लशपीींग ॲन्ड मरीन सस्व्हशसेस याींना मुींबई-ददघी-
दाभोळ-जयगड या जलमागाशवर पयश् न बो् (Cruise) सुरु करणेस परवानगी 
देण्यात आली आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
तुभे (मुांबई) येथील क्षपेणभूमी हटविण्याबाबत 

(४०) *  २४७७७   श्री.जनादान चाांदरूिर, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि ऊफा  भाई 
जगताप : सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) तुभे (मुींबई) येथील िपेणभूमीत सन २००४ पासून कचऱ्याची ववल्हेवा् 
लावली जात नसून या पररसरातील नागररकाींना वायु प्रदरु्णाचा त्रास होत असून 
त्याींनी हे िेपणभूमी ह्ववण्याबाबत महापाललकेवर मोचाश काढला असल्याचे माहे 
ऑगस््, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून सदर िपेणभूमी 
ह्ववण्याबाबत कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) हे खरे नाही, 
     नवी मुींबई महानगरपाललकेचे डींवप ींग ग्राऊीं ड नसून राज्य शासनाने 
हस्ताींतरीत केलेल्या तुभे येथील ६५ एकर जागेवर नवी मुींबई महानगरपाललकेने 
सन २००५ मध्ये शास्त्रोक्त पद्धतीने िेपणभूमी ववकसीत केली आहे. 
     िेपणभूमीवर येणाऱ्या दैनींददन घनकचऱ्यावर घनकचरा प्रर्क्रया प्रकल्पात 
प्रर्क्रया करुन त्यापासून खत, फ्युएल पॅलेट्स, टलास्स््क पासून गॅ्रनअुल तयार 
करुन उरलेले रेसीड्युची ववल्हेवा् सॅनी्री लॅंडर्ील सेलमध्ये केली जाते. नागरी 
घनकचरा (व्यवस्थापन व हाताळणी) ननयम, २००० नुसार तींतोतींत पालन करुन 
शास्त्रोक्त पद्धतीने घनकचऱ्याची ववल्हेवा् करण्यात येते. 
     या घनकचरा प्रर्क्रया प्रकल्पाचे कामकाज आय.आय.्ी., मुींबई व NEERI 
या शासकीय मानद सींस्थाींच्या मागशदशशनाखाली सुरु आहे. सदर घनकचरा प्रर्क्रया 
प्रकल्पाला महाराषट्र प्रदरु्ण ननयींत्रण मींडळ याींनी अधधकृततेचा दजाश ददला असून 
त्याची मुदत ददनाींक ३१ डडसबंर, २०१७ पयिंत आहे. घनकचरा प्रर्क्रया प्रकल्पाच्या 
पररसरातील नागरीकाींना वाय ुप्रदरु्णाचा त्रास होत नाही. 
(२) व (३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
पुणे जजल्हा न्यायालयातील सुरक्षा व्यिस्था बळिट िरण्याबाबत 

(४१) *  २५६७०   श्री.अननल भोसले, श्री.जयिांतराि जाधि, अॅि.जयदेि 
गायििाि, श्री.ख्िाजा बेग : सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) पुणे शहरातील लशवाजीनगर स्जल्हा न्यायालयातनू खनुाच्या गुन््यातील 
आरोपी र्रार होणे, को श् रुम मधून र्ाईल्स चोरीला जाणे, दचुाकी चोरीला जात 
असून सुरिा व्यवस्थेचा प्रश्न ननमाशण झाला असल्याचे माहे ऑक््ोबर, २०१६ 
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पुणे बार असोलसएशन तरे् न्यायालयाच्या आवारात सुरिा 
व्यवस्था बळक् करण्याकररता वेळोवेळी मागणी करुनही शासनाने त्याींची 
मागणी मान्य न केल्याचे ननदशशनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून कोणती कायशवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) होय. 

अ) पुणे शहर पोलीस आयकु्त कायशिेत्रातील लशवाजी नगर स्जल्हा 
न्यायालयाच्या आवारातनू खनूाच्या गुन््यातील एक आरोपी 
न्यायालयातील गदीचा र्ायदा घेऊन पळून गेला. याबाबत लसींहगड 
रोड पोलीस स््ेशन येथे गु.र.न.२७६/२०१६ भादींवव क्र. २२४ अन्वये 
गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. सदर आरोपीचा शोध घेऊन 
त्यास खराडी बायपास रोड येथे ददनाींक १७/१०/२०१६ रोजी ताब्यात 
घेण्यात आले आहे व गुन््याचा पढुील तपास चालू आहे. 

ब) स्जल्हा न्यायाधीश को श् रुम मधून एका अज्ञात व्यक्तीकडून 
र्ाईल्स चोरीला गेल्याबाबत लशवाजी नगर पोलीस स््ेशन येथे 
गु.र.न.२५३/२०१६ भादींवव क्र. ३८० अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात 
आला आहे. गुन््याचा तपास चालू आहे. 

क) एका अज्ञात व्यक्तीकडून न्यायालयाच्या आवारातून वाहन चोरी 
केल्याबाबत या नतन्ही प्रकरणी लशवाजीनगर पोलीस स््ेशन येथे 
गु.र.न.२५५/२०१६ भादींवव क्र.३७९ अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात 
आला आहे. गुन््याचा तपास चालू  आहे. 

(२) हे खरे नाही. 
(३) लशवाजीनगर न्यायालय येथे चार गे् असून न्यायालयाच्या सुरक्षितेकरीता 
पुढीप्रमाणे उपाययोजना करण्यात आलेली आहे. 
 

१) गे् क्र. १ आऊ् गे् येथे दररोज ६ कमशचारी नेमण्यात येतात 
त्यापैकी एक एस.एल.आ.धारी ५० राऊीं डसह, एक लमरर, एक 
एच.एच.एम.डी, वॉकी्ॉकी सुरिेकरीता देण्यात आली आहे. 

२) गे् क्र. २ हे कायमस्वरुपी बींद असले तरी तेथे सुरिेसाठी १ 
कमशचारी नेमण्यात आला आहे. 

३) गे् क्र. ३ व ४ येथे दररोज ७ कमशचारी नेमण्यात येतात तसेच 
गे् क्र.१ प्रमाणेच सुरिाव्यवस्था पुरवण्यात आलेली आहे. 
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     लशवाजीनगर न्यायालय येथे सुरिाव्यवस्था बळक् करण्यासाठी एकूण ६ 
डी.एर्.एम.डी. बसववण्यात आले आहेत. 
     तसेच नवीन इमारत येथे १ स.पो.नन व सव्हेलन्स पथकाकडील २ कमशचारी 
वॉकी्ॉकीसह नेमण्यात येतात. लॉकअप, जुनी इमारत येथे १ स.पो.नन. व २ 
कमशचारी पेट्रोललींग करीता नेमण्यात येतात. गाँगवॉर मधील आरोपी, मोक्का 
मधील आरोपी व महत्वाचे आरोपी  ज्या दठकाणी येणार असतील त्याददवशी ते 
येणाऱ्या को्ाशसमोर अनतररक्त बींदोबस्त पुरववण्यात येतो. 
 (४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
 

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

मुांबईतील इमारतीांमध्ये अजग्नशमन यां्णा िायााजन्ित िरणेबाबत 
 

(४२) *  २३५९०   श्री.विजय ऊफा  भाई धगरिर, श्री.नारायण राणे, प्रा.जोगेन्द्र 
ििाि े: सन्माननीय मुख्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई शहर व उपनगरातील उींच इमारतीींमध्ये आगी लागण्याच्या घ्नाींमध्ये 
मोठ्या प्रमाणावर वाढ झाल्याने तसेच ्ॉवर मधील अस्ग्नशमन यींत्रणा 
कायाशस्न्वत नसल्यामुळे आग ववझववण्याच्या कायाशत अस्ग्नशमन दलाच्या 
जवानाींना अनेक समस्याींना सामोरे जावे लागत असल्यामुळे महापाललका 
आयुक्त, याींनी मुींबईतील ्ोलेजींग इमारतीींमधील अस्ग्नशमन यींत्रणेची अचानक 
तपासणी करण्याचे आदेश अस्ग्नशमन दलाला ददले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू आदेशानुसार अस्ग्नशमन दलाने ददनाींक २३ सट्ंबर ते ४ 
ऑक््ोबर, २०१६ या कालावधीत १९३ इमारतीींना अचानक भे् देऊन तपासणी 
केली असता ११४ इमारतीमधील अस्ग्नशमन यींत्रणेत त्रु् ी असल्याचे आढळून 
आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून इमारतीींमधील 
अस्ग्नशमन यींत्रणा कायाशस्न्वत करणेबाबत व ननयमाींचे पालन न करणा-या 
इमारतीींवर कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) व (२) होय, हे खरे आहे. 
(३) व (४) अस्ग्नशमन यींत्रणा कायाशस्न्वत करणेबाबत व ननयमाींचे पालन न 
करणाऱ्या इमारतीींवर महाराषट्र आग प्रनतबींधक व जीवसींरिक उपाययोजना, 
२००६ मधील कलम ६ अन्वये ११४ इमारतीींच्या मालक/भोगव्ादार याींना नो्ीस 
देण्यात आलेल्या आहेत. 

----------------- 
िल्याण-िोंबबिली महापाललिा क्षे्ातील भटक्या िुत्रयाांचा बांदोबस्त िरणेबाबत 

(४३) *  २४७७०   श्री.जगन्नाथ लशांदे : सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१)  कल्याण-डोंबबवली महानगरपाललका िेत्रात ददनाींक १ जानेवारी, २०१६ ते १५ 
ऑक््ोबर, २०१६ अखेरपयिंत एकूण ९४१६ शालेय ववदयाथी, लहान मुले 
व नागररकाींना भ्के कुत्र े चावल्याचा घडलेल्या घ्नाींमुळे त्याींच्यात लभती 
ननमाशण झाली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, गत ४ मदहन्यात शालेय ववदयाथी व लहान मुलाींना भ्के कुत्र े
चावण्याचे प्रकार मोठ्या प्रमाणात घडल्याने काही मुलाींना रुग्णालयात 
उपचारासाठी दाखल केले असता महानगरपाललका रुग्णालयात रेबीजचे और्धे 
उपलब्ध नसल्याने गींभीर समस्याींना सामोरे जावे लागत आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, उक्त महानगरपाललका िेत्रातील भ्क्या कुत्रयाींचा कायमस्वरूपी 
योग्य तो बींदोबस्त करावा म्हणनू सातत्याने मागणी करूनही महानगरपाललकेला 
सदरहू बींदोबस्त करण्यास अपयश आलेले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून कोणती कायशवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) ददनाींक ०१ जानेवारी, २०१६ ते ददनाींक १५ ऑक््ोबर, 
२०१६ या कालावधीत कल्याण-डोंबबवली महानगरपाललका िेत्रात कुत्रयाींनी चावा 
घेतलेल्याींची व उपचार करण्यात आलेल्या रुग्णाींची सींख्या परुुर्-५६११,    
मदहला-१७७१ व मुले-२७२० अशी एकूण १०,१०२ आहे. 
     मात्र या घ्नाींमुळे नागररकाींमध्ये लभती पसरली आहे, हे खरे नाही.      
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(२) हे खरे नाही, 
     श्वानदींश झालेल्या रुग्णाींना महानगरपाललकेच्या दोन्ही रुग्णालयात तसेच 
तीन लहान दवाखान्याींमध्ये ‘श्वानदींश प्रनतबींधक लस’ (Anti Rabbis Vaccine) 
व अनत जोखीमग्रस्त रुग्णाींना ‘इींजेक्शन इम्युनोग्लोबबन’ लस मोर्त देवून 
और्धोपचार करण्यात येतात. 
     तसेच सदर लसीचा पयाशटत साठा महानगरपाललकेच्या दोन्ही 
रुग्णालयाींमध्ये उपलब्ध आहे. 
(३) हे खरे नाही, 
     कल्याण-डोंबबवली महानगरपाललका कायशिेत्रातील भ्क्या कुत्रयाींची सींख्या 
ननयींत्रणात आणण्याच्या दृष्ीने भ्क्या कुत्रयाींवर ननबबशजीकरण शस्त्रर्क्रया 
करण्यासाठी महानगरपाललकेकडून अलभकरण नेमण्यात आले आहे. 
      महानगरपाललकेकडून नेमण्यात आलेल्या या अलभकरणाच्या माध्यमातनू 
जानेवारी, २०१५ ते ऑक््ोबर, २०१६ अखेर या कालावधीत एकूण १५९८२ 
श्वानाींवर ननबबशजीकरण शस्त्रर्क्रया व लसीकरण (अॅन््ी रेबबज वकॅ्सीन) करण्यात 
आले आहे. 
     महानगरपाललका िेत्रातील नागररकाींना भ्क्या कुत्रयाींपासून त्रास अथवा 
बाधा होव ू नये व श्वानाींची सींख्या ननयींत्रणात आणण्याकरीता आवश्यक त्या 
उपाययोजना महानगरपाललकेकडून करण्यात येत असल्याचे आयुक्त, कल्याण-
डोंबबवली महानगरपाललका याींनी कळववले आहे. 
(४) व (५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
राज्यातील िें द्र शासनाच्या स्माटा लसटी योजनेत समाविष्ट्ट  

शहराांना ननधी उपलब्ध िरणेबाबत 

(४४) *  २४५५१   श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्त, श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्री.अननल भोसले, श्री.जयिांतराि जाधि, अॅि.जयदेि गायििाि, श्री.ख्िाजा 
बेग : सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) कंद्र शासनाच्या स्मा श् लस्ी योजनेत माहे जानेवारी, २०१६ मध्ये वा 
त्यादरम्यान राज्यातील सोलापूर व पुणे या शहराींचा समावेश झालेला असून 
ददनाींक २० सट्ंबर, २०१६ रोजी वा त्यासुमारास नागपरू, औरींगाबाद, नालशक, 
ठाणे व कल्याण-डोंबबवली या शहराींचा सदर योजनेत समोवश करण्यात आलेला 
आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, नव्याने समावेश झालेल्या सदर शहराींचे र्कती खचाशचे आराखड े
सादर करण्यात आलेले आहेत व हा ननधी कशाप्रकारे व र्कती कालावधीत या 
शहराींना उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे, 
(३) असल्यास, माहे जानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान स्मा श् लस्ी योजनेत 
समावेश झालेल्या सोलापूर व पुणे शहराींसाठी अदयापही ननधी उपलब्ध करण्यात 
आलेला नसून त्यामुळे तेथील ववकास कामे होऊ शकलेली नाहीत, तसेच, पुणे 
शहराचा स्मा श् लस्ी म्हणनू करण्यात येणारा ववकास हा कजश न काढता कंद्र व 
राज्य शासनाच्या सहभागातनू करण्याची मागणी मा.मुख्यमींत्री याींचेकड ेआयुक्त, 
महापाललका, पुणे याींनी माहे सट्ंबर, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान केली आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून कोणती कायशवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) होय. 
(२) प्रत्येक स्मा श् शहाराने कंद्र शासनास सादर केलेल्या त्याींच्या स्मा श् लस्ी 
प्रस्तावात त्याींच्या शहराच्या आवश्यकतेनसुार आराखड ेसादर केले आहेत. 
     या शहराींना सन २०१९ पयिंत कंद्र शासन दहस्सा ५०० को्ी रुपये व राज्य 
शासन आणण स्थाननक स्वराज्य सींस्था याींचे प्रत्येकी २५० को्ी रुपये असे 
लमळून एकूण १००० को्ी रुपये उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहेत. 
(३) हे खरे नाही. 
     स्मा श् लस्ी अलभयानाच्या पदहल्या ्टटयात ननवडण्यात आलेल्या पुणे व 
सोलापूर स्मा श् लस्ी शहराींना प्रत्येकी दोन वर्ािंसाठी कंद्र शासनाचे रुपये १९६ 
को्ी व राज्य शासनाचे रुपये ९३ को्ी असे एकूण रुपये २८९ को्ी इतका 
अनुजे्ञय ननधी उपलब्ध करुन देण्यात आलेला आहे. 
     आयुक्त, पुणे महानगरपाललका याींनी माहे सट्ंबर, २०१६ मध्ये पुणे 
शहराचा स्मा श् लस्ी म्हणनू करण्यात येणारा ववकास हा कजश न काढता कंद्र  व 
राज्य शासनाच्या सहभागातनू करण्याबाबत कोणताही पत्र व्यवहार शासनाशी 
केला नाही. 
(४) व (५) प्रश्न उद् ावत नाही. 
 

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



48 

निी मुांबई महानगरपाललिेचा अनेि मोठ्या वििासिाांनी 
 मालमत्ता िर थिविल्याबाबत 

(४५) *  २६१२२   श्री.सुजजतलसांह ठािूर : सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नवी मुींबईतील अनेक मोठ्या ववकासकाींनी ३,३०० प्रकरणात बाींधकाम करुन 
वर्ाशनुवरे् आपल्याकड ेठेवलेल्या भूखींडावर आकारण्यात येणा-या मालमत्ता कराची 
सुमारे ६८१ को्ी रुपयाींची कर आकारणीच झाली नसल्याची बाब ददनाींक २३ 
ऑक््ोबर, २०१६ रोजी वा त्यासुमारास ननदशशनास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त भूखींडावर बाींधकाम सुरु करण्यापवूी र्कीं वा उ्या रादहलेल्या 
बाींधकामाला भोगव्ा प्रमाणपत्र देण्यापूवी मोकळ्या भूखींडावरील कराचा भरणा 
पूणश करणे आवश्यक असतानाही महापाललकेने ववकासकाींना बेकायदा भोगव्ा 
प्रमाणपत्र ददले, हे ही खरे आहे काय,    
(३) असल्यास, सदरहू प्रकरणाची चौकशी केली आहे काय, त्याचे ननषकर्श काय 
आहेत, त्यानुसार सदरहू ववकासकाींववरुध्द कारवाई करुन थर्कत ६८१ को्ी रुपये 
ननधी व्याज व दींडासदहत वसूल करण्याच्या दृष्ीने शासनाने काय कायशवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) नवी मुींबई महानगरपाललकेकडून उक्त मालमत्ताींची 
कर आकारणी करण्यात आली आहे. मात्र याबाबतची कर देयके काढण्यात आली 
नसल्याचे ननदशशनास आले आहे. 
(२) सदर प्रकरणी भुखींडावरील कराचा पूणश भरणा करुन घेतल्यानींतरच ना-हरकत 
प्रमाणपत्र े देणे अपेक्षित आहे. मात्र काही प्रकरणी पूणश रक्कम भरुन न घेता 
अनामत रक्कम भरुन घेऊन ना-हरकत प्रमाणपत्र देण्यात आले असल्याचे 
ननदशशनास आले आहे. 
     या प्रकरणी महानगरपाललकेकडून सविंकर् चौकशी करण्यात येत असल्याचे 
आयुक्त, नवी मुींबई महानगरपाललका याींनी कळववले आहे. 
(३) सदर प्रकरणी महानगरपाललकेकडून तत्कालीन करननधाशरक व सींकलक याींना 
ननलींबबत करण्यात आले असून त्याींची ववभागीय चौकशी सुरु करण्यात आली 
आहे. 
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     महानगरपाललकेकडून सन २०१६-१७ या आधथशक वर्ाशच्या दसुऱ्या 
सहामाहीची मालमत्ता कर देयके व्याजासहीत ववतरीत करण्यात आली असून 
वसूलीची कायशवाही सुरु असल्याचे आयुक्त, नवी मुींबई महानगरपाललका याींनी 
कळववले आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
वििासिाने नगरवििास विभागाच्या पररप्िाचा गैरिापर िेल्याबाबत 

(४६) *  २५६०८   िॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे : सन्माननीय गहृननमााण मां्ी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) झोपडपट्टी पुनवशसन प्रकल्पाींतगशत (एसआरए) बाींधलेल्या सदननकाींपकैी 
ठराववक सदननका एसआरए प्राधधकरणाला देणे बींधनकारक असताींना घा्कोपर 
(मुींबई) येथील गभशश्रीमींताींच्या लोकवस्तीतील एसआरए प्रकल्पामध्ये 
प्राधधकरणाला दयावयाच्या सुमारे ९० सदननका त्याच दठकाणी देण्याऐवजी 
ववकासकाने मालवणीमध्ये तीन दठकाणी ववखरुलेल्या पररसरात ददल्याचे नुकतेच 
माहे सट्ंबर, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ववकासकाने नगरववकास ववभागाच्या पररपत्रकाचा गैरवापर 
करून ९० सदननका मालवणी येथे हलववण्यात आल्या आहेत, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले, तदनसुार सुमारे १०० को्ी रूपयाींचा गैरव्यवहार करणा-या 
ववकासकाींववरुध्द काय कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. प्रिाश महेता : (१) मौजे घा्कोपर येथील अींनतम भूखींड क्र.३५३/३ ्ीपीएस 
३ या लमळकतीवर ववकासक मे.र्कलॅन्ड डवे्हलपसश याींनी वास्तवुवशारदामार्श त 
ववकास ननयींत्रण ननयमावली, १९९१ ववननयम ३३(१४) च्या तरतदुीनुसार कायम 
स्वरुपी सींक्रमण सदननका बाींधण्याची योजना सादर केली होती. या योजनेस 
प्राधधकरणाने ददनाींक २९ जानेवारी, २०१४ रोजी आशयपत्र ददले होते. 
     तदनींतर ववकासकाने उक्त योजनेचे (१) मौजे मालवणी, खारोडी येथील 
न.भू.क्र.२८९७(पै), (२) न.भू.क्र.३३८७ अे, ३३८७ बी, ३३८७ डी आणण (३) मौजे 
मालवणी येथील न.भू.क्र.३३२७ अे-१ (पै) या योजनेशी एकबत्रकरण करण्याचा 
प्रस्ताव सादर केला होता. त्यासींदभाशत नगरववकास ववभागाच्या ददनाींक       
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३१ ऑक््ोबर, २००८ च्या आदेशातील तरतदुीनुसार त्यास ददनाींक २१ मे, २०१५ 
रोजी मींजूरी देवनू ददनाींक २५ मे, २०१५ रोजी सुधारीत आशयपत्र ददले आहे. 
त्यानुसार मौजे घा्कोपर येथील कायमस्वरुपी सींक्रमण लशबबराींचे ३०५१ चौ.मी.       
(९० सदननका) िेत्र मौजे मालवणी येथील वरील तीन योजनामध्ये आणण 
मालवणी येथील त्याच प्रमाणातील ववक्रीघ्काचे िेत्र घा्कोपर येथील 
योजनेमध्ये हस्ताींतरीत केले आहे. 
     उक्त आदेशाच्या तरतदुीनुसार मालवणी येथनू घा्कोपर येथे हस्ताींतरीत 
केलेल्या ववक्री घ्काच्या िते्राबाबत लशघ्रगणक दरानुसार र्रकाची रुपये ५ को्ी 
२१ लि इतकी रक्कम ववकासकाकडून वसूल केलेली आहे. 
(२) नगरववकास ववभागाच्या उक्त पररपत्रकाचा गैरवापर झालेला नाही, असा 
प्राधधकरणाचा अहवाल आहे. 
(३) व (४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
 

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

राज्यातील सिा शाळा डिजीटल िरण्याबाबत 
 

(४७) *  २३७७६   श्री.सांजय दत्त, श्री.जनादान चाांदरूिर, श्री.अशोि ऊफा  भाई 
जगताप, श्री.शरद रणवपसे, श्री.रामहरी रुपनिर : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि १४९६८ 
ला ददनाांि ५ एवप्रल, २०१६ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभाात : सन्माननीय 
मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील सवश शाळा माहे डडसंबर, २०१८ पयिंत डडस्ज्ल कनेक््ीव्ही्ीने 
जोडण्याबाबतचा ननणशय शासनाने घेतलेला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ननणशयाचे स्वरुप काय आहे, तसेच उक्त ननणशयाची अींमलबजावणी 
कोणत्या यींत्रणेमार्श त करण्यात येणार आहे व त्याबाबतची सदय:स्स्थती काय आहे, 
(३) असल्यास, उक्त योजना राबववण्यासाठी र्कती ननधीची आवश्यकता आहे व 
प्रत्यिात र्कती ननधी उपलब्ध करण्यात आला आहे ? 
  
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) अींशत: खरे आहे. भारत ने् प्रकल्पाींतगशत प्रत्येक 
ग्रामपींचायत मधील एका शाळेला डडस्ज्ल कनेक््ीव्ही्ीने डडसबंर, २०१८ अखेर 
जोडणे प्रस्ताववत आहे. 
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(२) भारतने् या कंद्र शासनाच्या प्रकल्पामार्श त ग्रामपातळीवरील 
प्राथलमक/माध्यलमक शाळाींना ग्रामपींचायतीमधनू जोडणी उपलब्ध करून देण्यात 
येईल. सदयःस्स्थतीत राज्यात याबाबत सवेिणाचे करण्याचे काम सुरू आहे. 
(३) कंद्र शासनाच्या नववन सूचनेप्रमाणे राज्याने सुधारीत प्रकल्प अहवाल तयार 
करण्याची कायशवाही सुरू केलेली आहे. प्रकल्प अहवाल झाल्यानींतर आवश्यक  
ननधीची ननस्श्चती करण्यात येईल. त्याप्रमाणे कंद्र शासनाकड े ननधी उपलब्ध 
करण्याकरीता  अहवाल सादर करण्यात येईल प्रकल्पाकररता काही प्रमाणात कंद्र 
शासनाकडून ननधी उपलब्ध  होणार आहे. 

----------------- 
  
अहमदनगर जजल््यातील हत्यािाांिाचे ूटले फास्ट रॅि िोटाात चालविण्याबाबत 

(४८) *  २५८६०   श्री.सुभाष झाांबि, श्री.सांजय दत्त : सन्माननीय मुख्यमां्ी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) अहमदनगर स्जल््यात गेल्या दोन वर्ाशत लोणी, मावळा, खडाश व जवखेड े
हत्याकाींडाचे ख्ले र्ास्् टॅ्रक को्ाशत चालववण्याची शासनाने घोर्णा केली 
असतानाही ही प्रकरणे न्यायालयात नेहमीप्रमाणेच सुरू असल्याचे माहे जलैु, 
२०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने ननणशय घेऊन सदर ख्ले घोर्णा 
केल्याप्रमाणे र्ास्् टॅ्रक को्ाशत चालववण्याबाबत कोणती कायशवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) अींशत: खरे आहे. 

अ) लोणी मावळा येथील घ्नेबाबतचा ख्ला र्ास्् टॅ्रक को्ाशत चालू 
आहे. 

ब) जवखेड येथील घ्नेबाबतचा ख्ला र्ास्् टॅ्रक को्ाशत 
चालववण्याबाबत मा.उच्च न्यायालयास ददनाींक १६/०८/२०१६ रोजी 
ववनींती केलेली आहे. 

क) खडाश येथील घ्नेबाबतचा ख्ला मा.सत्र न्यायालय क्र.५, 
अहमदनगर या न्यायालयात चालू आहे. 
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(२) व (३) सदर प्रकरणी लोणी मावळा येथील घ्नेबाबतचा ख्ला र्ास्् टॅ्रक 
को्ाशत चालू असून जवखेड व खडाश येथील घ्नाींबाबतचा ख्ला र्ास्् टॅ्रक 
को्ाशत चालववण्याबाबत मा.उच्च न्यायालयास ववनींती करण्यात आली आहे. 
     तसेच बालकाींचे लैंधगक अत्याचारापासून सींरिण अधधननयमाींतगशत प्रकरणे 
लवकर ननकाली काढ़ण्याबाबत, न्यायालयीन प्रकरणाचे समान वा्प 
करण्याबाबत, स्व्हडीओ कॉन्र्रलसींगचा वापर करण्याबाबत आणण न्यानयक 
अधधका-याींनी जास्तीत जास्त प्रकरणे ननकाली काढण्याबाबत मा.उच्च 
न्यायालयाने अहमदनगरसह राज्यातील स्जल्हा व सत्र न्यायालयाींना सूचना 
ददल्या आहेत. 
 

----------------- 
मुांबईत धगरणी िामगाराांना देण्यात आलेल्या घराांना 
सेिाशुल्ि ि मालमत्ता िरात सूट लमळणेबाबत 

(४९) *  २४०४२   श्री.किरण पािसिर, श्री.नरेंद्र पाटील, श्रीमती विद्या 
चव्हाण : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि १४८५१ ला ददनाांि २३ माचा, २०१६ रोजी 
ददलेल्या उत्तराच्या सांदभाात : सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) मुींबईत धगरणी कामगाराींना देण्यात आलेल्या घराींना सेवाशुल्क मालमत्ता 
करात सू् दयावयाच्या ववचाराधीन मागणीवरील शासनाचा अींनतम ननणशय झाला 
आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर ननणशयानसुार धगरणी कामगाराींच्या घराींना सेवाशुल्क 
मालमत्ता करात सू् देणेबाबत शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(३)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) मुींबईमध्ये धगरणी कामगाराींना देण्यात आलेल्या घराींचे 
सेवाशुल्क व मालमत्ता कराचा भरणा म्हाडामार्श त बहृन् मुींबई महानगरपाललकेस 
करण्यात येतो. मुींबई महानगरपाललका अधधननयम, १८८८ अन्वये मुींबई धगरणी 
कामगाराींना मालमत्ता करात सू् देण्याची तरतदू नाही. 
(२) व (३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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मौजे तुळीांज (ता.िसई, जज.पालघर) येथील रदहिाशाांची युननिसाल गु्रप ऑफ 
िां पनीज बबल्िसा ॲण्ि िवे्हलपसा याांनी फसिणिू िेल्याबाबत 

(५०) *  २३८९३   श्री.धनांजय मुांि,े श्री.अमरलसांह पांडित, श्री.नरेंद्र पाटील, 
श्री.हेमांत टिले, श्री.जयिांतराि जाधि :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि २२५५६ ला 
ददनाांि २७ जुलै, २०१६ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभाात : सन्माननीय 
मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मौजे तुळीींज (ता.वसई, स्ज.पालघर) येथील रदहवाशाींची यनुनवसशल गु्रप ऑर् 
कीं पनीज बबल्डसश ॲण्ड डवे्हलपसश याींनी र्सवणकू केल्याप्रकरणी अदयाप 
कोणतीच कायशवाही झाली नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणाची चौकशी करून शासनास चार आठवड्यात 
अहवाल सादर करण्याच्या सूचना स्जल्हाधधकारी, पालघर याींना देण्यात 
आल्याचे ननदशशनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३)  असल्यास, सदर अहवाल शासनास प्राटत झालेला नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) हे खरे नाही.  
     याप्रकरणी दोर्ी ९ ववकासकाींववरुध्द भा.दीं.वव. कलम ४२०, ४६२, ४६७, ४६८, 
४७१, ४७४,  व ३४ अन्वये अनधधकृत बाींधकाम तसेच बनाव् बाींधकाम प्रारींभ 
प्रमाणपत्र प्रकरणी तुळीींज पोलीस ठाणे येथे ददनाींक १७/०७/२०१६ रोजी 
महानगरपाललकेमार्श त रस्जस््र गुन्हा नोंद क्र.५४/१६, ददनाींक १३/०७/२०१६ अन्वये 
गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. 
     उक्त प्रकरणी पोलीस तपास सुरु आहे. 
(२)  होय. 
(३) होय, स्जल्हाधधकारी, पालघर याींना चौकशी अहवाल तात्काळ सादर 
करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
माथािी िामगाराांसाठी राूीि असलेली घरे इतराांना देण्यात आल्याबाबत 

(५१) *  २३५५८   श्री.जयांत पाटील : सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
(१) नवी मुींबइशत स्थलाींतर झालेल्या कामगाराींना सन १९९३ साली ५ हजार, सन 
१९९९ साली ४९० तर सन २०१५ मध्ये ४९० घराींचे वा्प शासनाने केलेले आहे, 
हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, माथाडी कामगाराींसाठी राखीव असलेली घरे इतर सींस्थाींना 
देण्याचा यापूवीही प्रकार ननदशशनास आला असून त्याचीच पुनरावतृ्ती पुन्हा झाली 
असून कामगाराींची घरे इतराींना लमळवून देण्याचे आलमर् दाखवनू र्सवणकू 
करणारे रॅके् माहे ऑगस््, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशशनास आले असून 
याप्रकरणी श्री.आनींदराव धनावड,े श्री.प्रददप वाडकर, श्री.रामचींद्र शेडगे, श्री.राजाराम 
धनावड ेयाींच्यासह १०४ जणाींनी नवी मुींबइश येथील पोलीस ठाण्यात माहे ऑगस््, 
२०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान तक्रार केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरहू तक्रारीच्या अनरु्ींगाने चौकशी करण्यात आली आहे काय, 
त्यात काय आढळुन आले व त्यानुसार कोणती कारवाइश केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) होय. 
(२) व (३) सदर प्रकरणी ददनाींक २७/७/२०१६ रोजी तक्रार अजश प्राटत झाला असून 
एपीएमसी पोलीस ठाणे, नवी मुींबई येथे गु.रस्ज.नीं.१९५/१६ भा.दीं.वव.सीं.कलम ४२०, 
४६५, ४६७, ४६८, ४७१, ४७२, ४७३, २०१, ३४ अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात 
आला आहे. सदर गुन््याचा तपास सुरु आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

 

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

िूिीसाठे (ता.येिला, जज.नालशि) येथील शहीद जिानाचे िुटुांबबय राज्य 
शासनाच्या अनुजे्ञय आधथाि मदतीपासून िांधचत असल्याबाबत 

(५२) *  २४३६९   श्री.जयिांतराि जाधि : सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पस्श्चम बींगालमध्ये निलवादी हल्ल्याला प्रत्यतु्तर देताना ददनाींक         
३० सट्ंबर, २०११ रोजी वा त्यासुमारास शहीद झालेल्या णखडीसाठे (ता.येवला, 
स्ज.नालशक) येथील जवानाच्या कु्ुींबबयाींना शासनाच्या अनुजे्ञय रकमेपासून वींधचत 
ठेवण्यात आल्याबाबत स्थाननक लोकप्रनतननधीने ददनाींक २७ एवप्रल, २०१६ रोजी 
वा त्यासुमारास शासनाकड ेतक्रार केलेली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले व तदनुसार सदर जवानाच्या कु्ुींबाला आधथशक मदत देण्याकरीता 
कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) ददनाींक ३०/०९/२०११ रोजी प्रशाींत बबन नागरे हे HQ 
८७ Bn,Bsf मध्ये कायशरत असताींना पस्श्चम बींगाल (मालदा) येथे ददवींगत झाले 
आहेत. ददवींगत जवान प्रशाींत बबन नागरे, हे शहीद झाल्याबाबतची  कोणतीही 
लेखी स्वरुपाची मादहती कंद्रीय गहृ ववभाग अथवा बीएसएर् दल याींचेकडून 
सैननक कल्याण ववभागास प्राटत झालेली नाही तसेच ददवींगत जवानाच्या 
कु्ुींबबयाींना राज्य शासनाच्या अनुजे्ञय आधथशक मदतीपासून वींधचत ठेवल्याबाबतची 
तक्रार/ ननवेदन प्राटत झालेले नाही. 
(२) ददवींगत प्रशाींत बबन नागरे या जवानाच्या कु्ुींबबयाींशी स्जल्हा सैननक 
कल्याण कायाशलय, नालशक याींच्यामार्श त सींपकश  साधण्यात आला असून ददवींगत 
जवान प्रशाींत बबन नागरे हे शहीद झाल्याबाबतची आवश्यक कागदपत्र ेHQ ८७ 
Bn,Bsf याींचेकडून मागववण्यात आली आहेत. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
 

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

पुणे येथे नदीिाठची पूरननया्ं ण रेषा ननजश्चत िरण्याबाबत 

(५३) *  २४७५४   आकिा .अनांत गािगीळ, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि ऊफा  भाई 
जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर : सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) पुणे येथे नदीकाठची पूरननयींत्रण रेर्ा (ब्ल्यू लाईन आणण रेडलाईन) अदयाप 
ननस्श्चत झालेली नसल्यामुळे नदीजवळच्या झोपड्याींचे पनुवशसन प्रलींबबत असून 
दरवर्ी पावसाळ्यात येथील कु्ुींबाींचे स्थलाींतर करण्याची वेळ महापाललकेवर येत 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, नदीपात्रालगतच्या अधधकृत व अनधधकृत झोपड्याींची सींख्या 
ननस्श्चत होत नसल्यामुळे स्थलाींतराबाबत कोणतीच कायशवाही करण्यात आली 
नाही, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उक्त प्रश्न भाग (१) व (२) नुसार शासनाने येथील झोपड्याींचे 
सवेिण करुन पात्र व अपात्र झोपड्या ठरवनू पूर ननयींत्रण रेर्ा ननस्श्चत 
करण्याबाबत कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) जलसींपदा ववभाग, खडकवासला, पुणे याींनी ददनाींक 
४/११/२०१६ रोजी पूररेरे्चे नकाशे अिाींश, रेखाींशासह सािाींर्कत करुन पुणे 
महानगरपाललकेस पाठववले आहे. त्याअनुर्ींगाने पणेु महानगरपाललकेकडून 
झोपड्याींचे पनुवशसन करण्याबाबत कायशवाही करण्याची प्रर्क्रया सुरु आहे. 
(२) व (३) नदीकाठची पूरननयींत्रण रेर्ा आता ननस्श्चत झाली असल्याने झोपडपट्टी 
सवेिण व झोपडपट्टी पात्र/अपात्र सींख्या ननस्श्चत करण्यासाठी तसेच पनुवशसन 
करण्यासाठी सींबींधधत ववभागाींशी सींपकश  साधनू पढुील आवश्यक कायशवाही 
करण्यात येणार आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
मुांबई येथे उत्सिादरम्यान ध्िननप्रदषूण होऊ नये यािररता  

ध्िननमापि यां् ूरेदी िरण्याबाबत 
(५४) *  २४९१५   श्री.अशोि ऊफा  भाई जगताप, श्री.सांजय दत्त : सन्माननीय 
मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई येथे उत्सवादरम्यान ध्वननप्रदरू्ण होऊ नये म्हणनू पोललसाींना १ हजार 
८४३ ध्वननमापक यींत्र देण्याचे आदेश मा.मुींबई उच्च न्यायालयाने माहे जानेवारी, 
२०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान शासनाला ददले होते, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने ध्वननमापक यींत्र खरेदी करण्याबाबत ननववदा 
प्रर्क्रया पूणश करून न्यायालयाच्या आदेशाची का्ेकोरपणे अींमलबजावणी 
करण्यासाठी कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) १८५३ नग ध्वननमापक यींत्र खरेदी करण्याबाबतची ननववदा प्रर्क्रया पूणश 
करण्यात आलेली असून ददनाींक २४ नोव्हंबर, २०१६ पयिंत ९४० नग नॉईस 
लेव्हल मी्र प्राटत झालेले आहेत. उवशररत ९१३ नग माहे डडसबंर अखेर प्राटत 
होणार आहेत. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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सातारा जजल्हयातील ढेबेिािी ग्रामीण रुग्णालयातील  
सुरक्षा रक्षिाांचे िेतन थकित असल्याबाबत 

(५५) *  २३६९०   श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.सुननल तटिरे, श्री.हेमांत टिले, श्री.किरण 
पािसिर, श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.अमरलसांह पांडित, अॅि.ननरांजन िािूरे, 
श्री.आनांद ठािूर, श्री.जयिांतराि जाधि : सन्माननीय िामगार मां्ी पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) साींगली सुरिा बोडाशने नेमलेल्या सातारा स्जल्हयातील ढेबेवाडी ग्रामीण 
रुग्णालयातील सुरिा रिकाींना माहे डडसबंर, २०१५ पासून ते माहे सट्ंबर, २०१६ 
अखेर वेतन ददले नसल्याचे ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले व तदनुसार सदर सुरिा रिकाींना थकीत वेतन देणेबाबत कोणती 
कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सांभाजी पाटील-ननलांगेिर : (१) अींशत: खरे आहे, माहे मे व जलैु, २०१६ ते 
सट्ंबर, २०१६ या तीन मदहन्याींचे वेतन ढेबेवाडी ग्रामीण रुग्णालय या नोंददत 
आस्थापनेकडून मींडळाकड ेप्राटत न झाल्याने सुरिा रिकाींचे देणे थकीत आहे. 
(२) होय, माहे मे व जुलै, २०१६ ते सट्ंबर, २०१६ या कालावधीचे वेतन प्राटत 
करुन घेण्यासाठी मींडळामार्श त ढेबेवाडी ग्रामीण रुग्णालयाकड ेवेळोवेळी पाठपुरावा 
करण्यात येत असून, ननयमातील तरतदुीनुसार सदर आस्थापनेववरुध्द कारवाई 
सुरु करण्यात आली आहे. 
(३) स्जल्हा रुग्णालयाकड ेननधी उपलब्ध न झाल्याने वेतन अदा करण्यास ववलींब 
झालेला आहे. 

----------------- 
नीरा-नरलसांहपूर (ता.इांदापूर, जज.पुणे) या नतथाक्षे्ाच्या  

दठिाणी अिैध धांदे सुरु असल्याबाबत 
(५६) *  २५१२६   अॅि.जयदेि गायििाि, श्री.अननल भोसले, श्री.जयिांतराि 
जाधि, श्री.ख्िाजा बेग :  सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) नीरा-नरलसींहपूर (ता.इींदापूर, स्ज.पुणे) या नतथशिेत्राच्या दठकाणी अवैध धींदे 
सुरु असून बनाव् दारु व जगुाराचे अड्ड ेराजरोस सुरु आहेत, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, यामुळे तेथे येणाऱ्या भाववकाींना त्रास होत असून भाववकाींचे प्रमाण 
कमी झाले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, अवैध धींदे बींद करण्याबाबत शासनाने कोणती कायशवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) नीरा-नरलसींहपूर (ता.इींदापूर, स्ज.पुणे) या दठकाणी कोणत्याही प्रकारचे अवैध 
धींदे सुरू नाहीत. तथावप सदर दठकाणी चोरून दारू ववकणाऱ्या दोन इसमावर 
कायदेशीर कारवाई करण्यात आलेली असून त्याबाबत इींदापूर पोलीस स््ेशन येथे 
गु.र.नीं.२१३/२०१६ व ४५६/२०१६ असे दोन गुन्हे मुींबई प्रोस्व्हबबशन ॲक्् कलम 
६५(ड) प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात आलेले आहेत. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
राज्यातील अनधधिृत बाांधिामे अधधिृत िरण्याच्या शासनाने घेतलेला ननणाय 

(५७) *  २३६०१   अॅि.ननरांजन िािूरे : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि २०६११ ला 
ददनाांि २० जुलै, २०१६ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभाात: सन्माननीय मुख्यमां्ी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील (मुींबई वगळता) शहरी भागातील अनधधकृत बाींधकामे अधधकृत 
करण्याची घोर्णा मा.मुख्यमींत्री महोदयाींनी ददनाींक १० माचश, २०१६ रोजी 
ववधधमींडळ सभागहृात केली असल्याने ददनाींक ३१ डडसबंर, २०१५ पयिंतची सवश 
अनधधकृत बाींधकामे अधधकृत होतील, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शासनाचा हा ननणशय राज्य घ्नेच्या समानतेच्या तत्वाच्या 
ववरोधात असल्याने मा.उच्च न्यायालयाने शासनाचा सदरचा ननणशय अवैध 
ठरववला असल्याचे ददनाींक २७ एवप्रल, २०१६ रोजी वा त्यासुमारास ननदशशनास 
आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मा.उच्च न्यायालयाच्या ननकालानूसार अनधधकृत बाींधकाम 
प्रकरणी शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे 
(४) असल्यास, याबाबतची सदयस्स्थती काय आहे ? 
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श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) व (२) राज्यातील नागरी भागातील अनधधकृत 
बाींधकामाींना ननबिंध/आळा घालण्याकरीता व ववकास ननयींत्रण ननयमावलीमध्ये 
काही प्रमाणात सवलती प्रस्ताववत करून अनधधकृत बाींधकामे  ननयमानकुुल 
करणेसाठी शासनाने धोरण तयार केले होते.  सदर धोरणातील  ननस्श्चत 
होणाऱ्या ननकर्ाच्या आधारे ननयलमत होणारी  ददनाींक ३१/१२/२०१५ पयिंतची 
अनधधकृत बाींधकामे ननयलमत होतील, असे प्रस्ताववत केले होते व सदर धोरण 
मान्यतेसाठी  मा. उच्च न्यायालयात  सादर केले होते. मा. उच्च न्यायालयाने 
ददनाींक २७ एवप्रल, २०१६ रोजीच्या आदेशान्वये  सदर धोरणाची अींमलबजावणी  
करण्यास मनाई केली आहे. तथावप, नवीन धोरण सादर करण्यास मुभा ददलेली 
होती. 
(३) व (४) मा. उच्च न्यायालयाने ददनाींक २७/४/२०१६ च्या आदेशामध्ये नमूद 
केलेल्या बाबी ववचारात घेऊन शासनाने अनधधकृत बाींधकामाींवर आळा घालणे व 
ननयलमत करणाच्याबाबत  नवीन  धोरण तयार केले असून त्यास 
मा.मींत्रीमींडळाने ददनाींक २८/७/२०१६ च्या बैठकीमध्ये मींजूरी ददलेली 
आहे. मा.मींत्रीमींडळाने मींजूरी ददलेले धोरण ददनाींक २९/७/२०१६ च्या शपथपत्रान्वये 
मान्यतेसाठी मा.उच्च न्यायालयात सादर करण्यात आलेले आहे. यावर मा.उच्च 
न्यायालयाच्या ननणशयानींतर पुढील आवश्यक कायशवाही करण्यात येईल. 
 

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

माझगाि येथील इमारत आग दघुाटनेत ४४ िुटुांब बेघर झाल्याबाबत 

(५८) *  २६१२७   श्री.सुजजतलसांह ठािूर : सन्माननीय गहृननमााण मां्ी पुढील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१)  माझगाव (मुींबई) मध्ये म्हातार पाखाडी येथील बींदकूवाला चाळ या दोन 
मजली उपकर प्राटत इमारतीस ददनाींक ०७ सट्ंबर, २०१६ रोजी वा त्यासुमारास 
अचानक लागलेल्या भीर्ण आगीत सींपूणश दसुरा मजला जळून खाक होऊन 
इमारतीतील ४४ कु्ुींबे बेघर झाली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू घ्नेची म्हाडाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीचे 
ननषकर्श काय आहेत,  
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(३) असल्यास, शासनाने नव्या गहृननमाशण धोरणात जाहीर केल्यानूसार 
बींदकूवाला उपकर प्राटत इमारतीतील ४४ भाडकेरु रदहवाशी कु्ुींबाींना त्याच 
पररसरात सींक्रमण लशबबरात गाळयाची पयाशयी व्यवस्था करुन उक्त इमारतीचे 
वर्शभरात पनुववशकास करण्याच्यादृष्ीने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. प्रिाश महेता : (१) होय हे खरे आहे. 
(२) म्हाडाच्या चौकशीमध्ये बींदकुवाला इमारतीच्या दसुऱ्या मजल्यावर शॉ श् 
सर्कश ्मुळे आग लागल्याचा ननषकर्श काढण्यात आलेला आहे. 
(३) सदर इमारतीच्या पनुववशकासाकररता मुींबई इमारत दरुुस्ती व पुनरशचना 
मींडळाव्दारे ववकासक श्री. नवदीप एस. शमाश याींस ददनाींक २७/०८/२०१५ रोजी 
सुधारीत ना हरकत प्रमाणपत्र देण्यात आले असून सदर ववकासकाव्दारे  
भाडकेरु/रदहवाश्याींची राहण्याची पयाशयी व्यवस्था करण्याची कायशवाही करण्यात 
येत आहे. ददनाींक ७ सट्ंबर, २०१६ च्या आगीच्या  दघुश् नेनींतर ववकासक व 
भाडकेरु याींच्या सींयुक्त मागणीनुसार सहानुभूतीच्या दृष्ीकोनातून सदर 
इमारतीतील २१ भाडकेरु/रदहवाशी याींना मुींबई इमारत दरुुस्ती व पुनरशचना 
मींडळाच्या अखत्यारीतील सींक्रमण लशबबरातील गाळयाींचे ववतरण करण्यात आले 
आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही.    

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

 

भोसरी येथील नालशि-पुणे महामागाािरील ’’फूट ओव्हर बब्रज’’ बाांधिामाबाबत 
 

(५९) *  २५६१३   िॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे : सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) भोसरी येथील नालशक-पणेु महामागाशवर लशतल बाग येथे “रू्् ओव्हर बब्रज” 
च्या बाींधकामासाठी ददनाींक ९ एवप्रल, २०१३ रोजी रूपये ७१ लाख ५ हजार ८७ 
रुपयाींची मुळ ननववदेमध्ये ३१ ्क्के सुधाररत जादा दराची ननववदा मींजूर करुन 
रूपये ९३ लाख ७ हजार ६६४ रुपयाींचे काम करण्याबाबत मेससश धनेश्वर 
कन्स्ट्रक्शन सोबत करार करण्यात आला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू पुलाचे काम अपूणश असून या बाींधकामाच्या खचाशत वाढ 
होऊन आजलमतीस रूपये ७ को्ी ३९ लाख इतका झाला आहे, हे खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उपरोक्त पुलाचे काम कधीपयशत पूणश करण्याचा करार 
ठेकेदाराबरोबर झाला होता, तसेच, उपरोक्त पुलाच्या कामास ववलींब होत 
असल्याने गैरव्यवहार झाल्याचे ननदशशनास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व तदनसुार सदर कामात गैरव्यवहार करणाऱ्याींवर कारवाई 
करून पुलाचे काम ववदहत मुदतीत पूणश करण्याबाबत शासनाने कोणती कायशवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) हे खरे आहे. 
(२) सदर पुलाचे बाींधकाम ददनाींक ३०/९/२०१६ रोजी पुणश झाले असून तो 
नागररकाींच्या वापरासाठी खलुा करण्यात आला आहे. या बाींधकामाचा खचश आज 
अखेर रूपये ५,५४,२०,१८६/- एवढा झालेला आहे. 
(३) व (४) या प्रकरणी ददनाींक ३०/०९/२०१६ रोजी धनेश्वर कन्स्ट्रक्शन याींना 
कायाशदेश देण्यात आले होते व सदर काम ददनाींक १२/५/२०१४ अखेर पयिंत पूणश 
करावयाचे होते. 
     तथावप, प्रस्ततु बब्रज जुना व साध्या पध्दतीचा असल्याने तो अत्याधनुनक 
पध्दतीने (केबल स््ेड रु्् ओव्हर बब्रज) बाींधण्यासाठी ददनाींक १८/८/२०१४ रोजी 
रे्रननववदा प्रलसध्द करण्यात आली व धनेश्वर कन्स्ट्रक्शन या सवाशत कमी 
दराच्या ननववदाधारकास ददनाींक १/१/२०१५ रोजी कायाशदेश देण्यात आला. 
     सदर पलू बाींधण्याचा प्रस्ताव राषट्रीय महामागश प्राधधकरणाकड ेमान्यतेस्तव 
गेला असता त्याींनी प्रकल्पाच्या डडजाईन मध्ये काही बदल सुचववले होते त्याची 
पूतशता केल्यानींतर ददनाींक १४/३/२०१६ रोजी राषट्रीय महामागश प्राधधकरणाने 
प्रकल्पास मान्यता ददलेली आहे. त्यामुळे प्रकल्पाच्या अींदाजपत्रकातील सुधाररत 
रकमेसाठी ददनाींक २०/४/२०१६ रोजी पुन्हा प्रशासकीय मान्यता घेण्यात आली. 
     प्रस्ततू पूलाचे बाींधकाम करण्यास ववलींब झालेला आहे ही वस्तुस्स्थती आहे. 
याप्रकरणी चौकशी करण्याबाबत वपींपरी धचींचवड महानगरपाललकेस ददनाींक 
१४/९/२०१६ रोजी कळववण्यात आले आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 
 

----------------- 
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औरांगाबाद येथील प्रस्तावित िचरा प्रकक्रया प्रिल्पाबाबत 

(६०) *  २६०००   श्री.सुभाष झाांबि, श्री.सांजय दत्त : सन्माननीय मुख्यमां्ी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) औरींगाबाद येथे सुक्या कचऱ्यावर प्रर्क्रया कंद्रासाठी जागा ननस्श्चत न 
झाल्याने सॉद ि्ंग शेड उभारण्याचा प्रस्ताव स्थायी सलमती समोर असल्याचे माहे 
सट्ंबर, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, महापाललकेने शहर व पररसरात कचरा प्रर्क्रया प्रकल्पासाठी 
शोधलेल्या जागाींना ववरोध सुरु झाला असून नायगव्हाण पररसरातील खींडवेाडी 
आणण हसूशल सावींगी येथील नागररकाींनी आयुक्त, औरींगाबाद महापाललका, 
ववभागीय आयुक्त, औरींगाबाद ववभाग, स्जल्हाधधकारी, औरींगाबाद याींना याप्रकरणी 
ननवेदन देवनू ववरोध दशशववला असल्याचे माहे सट्ंबर, २०१६ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशशनास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी करुन येथील प्रस्ताववत कचरा 
प्रर्क्रया प्रकल्पासाठी पयाशयी जागा शोधण्याबाबत कोणती कायशवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
देिेंद्र फिणिीस : (१) हे अशींत: खरे आहे. 
     औरींगाबाद शहरामध्ये ननमाशण होणाऱ्या सुक्या कचऱ्यावर पनुशप्रर्क्रया 
करण्यासाठी ९ दठकाणी सॉद ि्ंग शेड उभारण्याकररता जागा ननस्श्चतीचा प्रस्ताव 
ददनाींक ४ ऑगस््, २०१६ रोजी स्थायी सलमतीने मींजुर केला आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) प्रकरण न्यायप्रववषठ असल्याने पयाशयी जागा शोधण्याची कायशवाही तात्पुरत्या 
स्वरूपात औरींगाबाद महानगरपाललकेकडून स्थधगत ठेवण्यात आली आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
 

----------------- 
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मुांबई महानगरपाललिेतील इमारत प्रस्ताि विभागातील अननयलमततेबाबत 

(६१) *  २३८९६   श्री.धनांजय मुांि,े श्री.अमरलसांह पांडित, श्री.जयिांतराि जाधि, 
श्री.हेमांत टिले, श्री.नरेंद्र पाटील : सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) मुींबई महानगरपाललकेतील इमारत प्रस्ताव (शहर) याींच्यामार्श त मींजूर 
करण्यात आलेल्या अनेक (र्ाईल नीं. इबी/५४१५/ डी/ए, इबी/२६१४, २६१४, ८०८, 
६०३५, ४६६ बी/ए) प्रकल्पाींमध्ये मींजूर नकाशानुसार काम केले नसल्याचे माहे 
सट्ंबर, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२)  असल्यास, उपरोक्त प्रकल्पाींना इमारत प्रस्ताव ववभागातील अलभयींते तसेच 
वाडश मधील इमारत बाींधकाम ववभागातील अलभयींत्याींमार्श त अभय देण्यात येत 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकल्पाींमधील अननयलमततेबाबत शासनाने कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) बहृन्मुींबई महानगरपाललकेत प्रस्ताववत इमारतीींचे 
नकाशे महानगरपाललकेच्या इमारत प्रस्ताव ववभागाकडून मींजूर केले जातात व 
मींजूर नकाशानुसार काम झाले आहे याची खातरजमा झाल्यानींतर इमारतीस 
भोगव्ा प्रमाणपत्र ददले जाते. 
     र्ाईल क्रमाींक ईबी/५४१५/डी/ए मध्ये नमूद इमारतीस महानगरपाललकेच्या 
इमारत प्रस्ताव ववभागाने नकाशे मींजूर केले असून, सदर इमारतीस ददनाींक 
२३/०७/२०१३ रोजी भोगव्ा प्रमाणपत्र देण्यात आले आहे. 
     र्ाईल क्रमाींक ईबी/२६१४/बी/ए मध्ये नमूद इमारतीची 
महानगरपाललकेमार्श त पाहणी करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे सदर इमारतीस 
भोगव्ा प्रमाणपत्र देण्यात आलेले नाही. 
     र्ाईल क्रमाींक ईबी/८०८/बी/ए यामधील इमारतीच्या ववकासकाने मींजुर 
आराखडयानुसार काम केलेले नसल्यामुळे ववकासकास महानगरपाललकेमार्श त 
मुींबई महानगरपाललका अधधननयम १८८८ च्या कलम ३५४ ए अन्वये ददनाींक 
२१/०७/२०१४ रोजी नो्ीस बजावण्यात आली होती. त्यानुसार मींजुर 
आराखडयापेिा केलेले अधधकचे बाींधकाम ववकासकाने स्वत:हून ननषकालसत 
केल्याचे ददनाींक २५/०९/२०१४ रोजी कळववले आहे व उवशररत अनधधकृत बाींधकाम 
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महानगरपाललकेमार्श त ददनाींक ३०/०९/२०१४ व ०१/१०/२०१४ रोजी ननषकालसत 
करण्यात आले आहे.    
     र्ाईल क्रमाींक ईबी/६०३५/बी/ए यामधील इमारतीचे बाींधकाम अदयावप पूणश 
झालेले नसल्यामुळे सदर इमारतीस भोगव्ा प्रमाणपत्र देण्यात आलेले नाही. 
     र्ाईल क्रमाींक ईबी/४६६/बी/ए यामधील इमारतीत ववकासकाने मींजूर 
आराखडयापेिा अधधकचे काम केल्यामुळे सदरचे बाींधकाम ददनाींक १५/०४/२०१५ 
रोजी महानगरपाललकेमार्श त ननषकालसत करण्यात आले आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) व (४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
मुांबइा विद्यापीठातील अलभयाांब्िीच्या उत्तरपब्िा गैरप्रिाराबाबत 

 (६२) *  २३५७८   श्री.जयांत पाटील : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि २०१३८ ला ददनाांि 
२० जुलै, २०१६ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभाात:  सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबइश ववदयापीठातील अलभयाींबत्रकीच्या उत्तरपबत्रका गैरव्यवहार केल्याप्रकरणी 
१० आरोपीींना अ्क करण्यात आली आहे, हे खरे आहे काय 
(२) असल्यास, त्यातील १० आरोपी कोण आहेत, त्याींचे ववदयापीठातील कमशचारी 
व अन्य सींबींधधत अधधकारी याींचा सींबींध आहे काय, तसेच ववववध ववर्यातील ९९ 
उत्तरपबत्रका व रोख रक्कम रूपये १ लाख १८ हजार कोणाकडून हस्तगत 
करण्यात आले आहे, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन आरोपीींना मदत करणाऱ् या 
ववदयापीठातील कमशचारी व अन्य सींबींधधत अधधकाऱ् याींववरूद्ध कोणती कारवाइश 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) व (३) सदरहू प्रकरणात ९ हींगामी व १ कायमस्वरुपी कमशचारी याींना अ्क 
करण्यात आली असून त्याींचेकड े अदयापपयशत १०० उत्तरपबत्रका व रुपये 
१,१८,०००/- एवढे हस्तगत करण्यात आले आहेत. तपासामध्ये ववदयापीठातील 
अधधकाऱ्याींचा सहभाग ददसून आला नसल्याने त्याींच्याववरुध्द कारवाई करण्यात 
आलेली नाही. सदर प्रकरणी एकूण १० आरोंपीववरुध्द भा.दीं.वव.स. कलम ४२०, 
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४०६, ४०८, ३४ अन्वये भाींडूप पोलीस स््ेशन येथे गु.र.क्र.२२४/१६ दाखल असून 
मा. महानगर दींडाधधकारी याींचे न्यायालयात दोर्ारोपपत्र दाखल करण्यात आले 
आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
राज्यात अनेि िाहनाांच्या पढुील िाचेिर पोलीस असे ललदहलेल्या पट्टया 

धचिटिनू त्याचा गैरिापर होत असल्याबाबत 

(६३) *  २४७५५   आकिा .अनांत गािगीळ, श्री.रामहरी रुपनिर :   सन्माननीय 
मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात अनेक वाहनाींच्या पढुील काचेवर पोलीस असे ललदहलेल्या पट्टया 
धचक्वनू गाड्याींचा ्ोल वाचववण्यासाठी तसेच गाडी पार्किं ग करण्यासाठी व 
प्रसींगी इतराींवर दादाधगरी करण्यासाठीही याचा वापर केला जात असल्याचे 
ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, बेकायदेशीरपणे गाडीच्या काचाींवर पोलीस अशा पट्टया 
धच्कववणाऱ्या गाड्याींवर शासनाने चौकशी करुन कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) व (२) सदर प्रकरणी राज्यात सातारा व वालशम 
स्जल््यात दोन गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. सातारा स्जल््यातील खींडाळा 
पोलीस स््ेशन गु.र.नीं.९९/२०१६ भा.दीं.वव. कलम ४६८, ४२०, ४१९, १७१, म.पो.का. 
कलम ३७(१), १३५ नुसार गुन्हा दाखल करण्यात आलेला असून गुन््यात एका 
आरोपीस अ्क करण्यात आले आहे. तसेच वालशम स्जल््यातील अनलसींग पोलीस 
स््ेशन गु.र.नीं. १२९/२०१६ भा.दीं.वव. कलम १७१, ३४ या गुन््यात दोन आरोपीींना 
अ्क करण्यात आले आहे. सदर दोन्ही गुन्हे पोलीस तपासावर आहेत. या 
व्यनतररक्त मुींबई शहरात खाजगी वाहनाींवर जानेवारी, २०१६ पासून आतापयिंत 
मो्ार वाहन कायदा कलम १३४ (६) सह १७७ व कंद्रीय मो्ार वाहन ननयम 
१९८९  कलम ५०, ५१ अन्वये ७२ कारवाई करण्यात आलेली आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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िाांदे्र-िुलाा िॉम््लेक्स सांिुल येथील उड्िाणपूल ि रस्त्याचे बाांधिामाबाबत 

 (६४) *  २४९१७   श्री.अशोि ऊफा  भाई जगताप, श्री.सांजय दत्त : सन्माननीय 
मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील वाींदे्र-कुलाश कॉम्टलेक्स सींकुल येथील वाहतकु कोंडी सोडववण्यासाठी 
या पररसरात चार उड्डाणपूल व एका रस्त्याचे बाींधकाम केले जाणार असून दोन 
उड्डाणपूल सी-ललींकपयिंत येण्या-जाण्यासाठी बाींधण्यात येणार असल्याचे माहे 
सट्ंबर, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकल्पाींचा सववस्तर आराखडा तयार करून ननववदा प्रर्क्रया 
पूणश करण्याबाबत शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) होय. 
(२) व (३) प्रकल्पाचा सववस्तर आराखड्याचा अ्यास केल्यानींतर प्रथम ्टयात 
वाींदे्र-कुलाश सींकुल ते सी-ललींककड ेजाणारा उड्डाणपूल व धारावीकडून सी-ललींककड े
जाणारा वळण रस्त्याकरीता मुींबई महानगर प्रदेश ववकास प्राधधकरणामार्श त 
ननववदा मागववण्यात आल्या. प्राटत सवश ननववदाींची छाननी करून मे.लसम्पलेक्स 
इन्रास्ट्रक्चर लललम्ेड याींच्या लघुत्तम ननववदेस कायशकारी सलमतीने मींजूरी 
ददल्यानींतर ननववदाकारास कामाचे स्स्वकृती पत्र ददनाींक २५/१०/२०१६ रोजी देण्यात 
आले. 

----------------- 
ठाणे-लभिांिी मागाािरील पुलाचे प्रलांबबत िाम पूणा िरण्याबाबत 

(६५) *  २४०४८   श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.सुननल तटिरे, श्री.हेमांत टिले, श्री.किरण 
पािसिर, श्री.जयिांतराि जाधि, श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.अमरलसांह पांडित, 
अॅि.ननरांजन िािूरे, श्री.जगन्नाथ लशांदे : सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) ठाण्याहून कल्याण-लभींवडीकड े जाण्यासाठी असलेल्या महत्त्वाच्या मागाशवर 
गेली अनेक वर्श पूलाचे काम प्रलींबबत असल्याने या पररसरात १० लमनन्ाींच्या 
अींतरासाठी तासन तास प्रवाश्याींना अडकून रहावे लागते, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, याबाबत स्थाननक नागररकाींनी तसेच लोकप्रनतननधीींनी 
मा.सावशजननक बाींधकाम मींत्री तसेच सावशजननक बाींधकाम ववभाग याींच्याकड े
वारींवार ननवेदनादवारे मागणी करूनही कोणतीच कायशवाही केली नाही, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व तदनसुार उपरोक्त पुलाचे काम पणूश करण्याबाबत कोणती 
कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१), (२), (३) व (४) मुींबई महानगर प्रदेश ववकास 
प्राधधकरणामार्श त ठाणे-लभींवडी रस्त्यावरील माणकोली व राजणोली येथे 
उड्डाणपुल बाींधण्याचे काम सुरु आहे. माणकोली येथील उड्डाणपुलाच्या शेजारचे 
सेवा व स्लीप रस्त्याचे काम पूणश झाले असून सदर उड्डाणपुलाचे काम ७०% 
पूणश झाले असून सदर पुलाच्या चार वादहन्याींचे काम माहे डडसबंर, २०१६ अखेर 
पूणश करून तो वाहतुकीसाठी खलुा करण्याचे प्रस्ताववत आहे. 
    तसेच राजणोली येथील सेवा व स्स्लप रस्त्याचे डाव्या बाजूचे काम पूणश 
झाले असून उजव्या बाजचेू काम प्रगतीपथावर आहे. सदर पुलाच्या चार 
वादहन्याींचे काम माहे मे, २०१७ पयिंत पूणश करण्याचे ननयोस्जत असून दोन्ही 
ददशेकडील वाहतकू सोडून उवशरीत चार वादहन्याींचे काम माहे डडसबंर, २०१७ पयिंत 
पूणश करण्याचे मुींबई महानगर प्रदेश ववकास प्राधधकरणामार्श त ननयोस्जत आहे. 

----------------- 
  
 
विधान भिन :       उत्तमलसांग चव्हाण 
नागपूर.   सधचि, 

महाराष्ट्र विधानपररषद 
________________________________________________________ 
मुद्रणपूवश सवश प्रर्क्रया महाराषट्र ववधानमींडळ सधचवालयाच्या सींगणक यींत्रणेवर करण्यात आली आहे. 

मुद्रण: शासकीय मदु्रणालय, नागपूर. 


