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

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

बुधिार, ददनाांि ०७ डिसेंबर, २०१६ / अग्रहायण १६, १९३८ ( शिे ) 
  
(१) मुख् यमां्ी 

 

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

पुनिासन, माजी सैननिाांचे िल्याण मां्ी 

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

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ८६ 
------------------------------------- 

  
पाथरी (जज.परभणी) येथील वििास िामाांसाठी ननधी उपलब्ध िरुन देणेबाबत 

  

(१) *  २४५१६   श्री.अब्दलु्लानान दरुााणी, श्री.धनांजय मुांि,े श्री.अमरससांह 
पांडित :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पाथरी (जि.परभणी) येथील साईबाबाींच्या िन्मभूमीतील विकास 
कामाींसाठी िैशिष्यपुणण योिनेकररता रुपये ५ को्ीींचा ननधी उपलब्ध करून 
द्यािा ीिी मागणी थाथाननक लोकरतिनतननधीींनी मा े िनू, २०१६ मध्ये िा 
त्यादरम्यान मा. मुख्यमींत्री याींचेकड ेकेली आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) ीसल्यास, साईबाबाींच्या िन्मभूमीच्या विकासासाठी िैशिष्यपुणण योिनेतनू 
पाथरी नगर पररषदेस आर्थणक मदत उपलब्ध करून देण्यात आली आ े काय, 
(३) नसल्यास, आर्थणक मदत उपलब्ध करुन देण्याबाबत िासनाने कोणती 
कायणिा ी केली िा करण्यात येत आ े, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
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श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१)  ोय. 
(२) ना ी. 
(३) रतिथाताि िासनाच्या विचाराधीन आ े. 
(४) ननरींक. 
 

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

ठाणे महानगरपासलिेच्याितीने शहरात मदहलाांची ििा रोग  
पूिा तपासणी िरण्याच्या प्रस्तािाबाबत 

(२) * २४९०२  श्रीमती हुस्नबान ूनसलफे, श्री.सांजय दत्त : सन्माननीय मुख्यमां्ी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) ठाणे म ानगरपाशलकेच्याितीने ि रात वििषे शिबबराींच्या स ाय्याने 
मह लाींची ककण रोग पिूण तपासणी करण्याचा रतिथाताि विचाराधीन ीसल्याचे मा े 
ऑगथा्, २०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदिणनास आले आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) ीसल्यास, या रतिथातािाला ठाणे म ानगरपाशलकेच्या सिणसाधारण सभेची 
मींिूरी घेिून त्याबाबतची ननविदा रतिक्रिया पुणण करण्यात येणार आ े,  े  ी खरे 
आ े काय, 
(३) ीसल्यास, िासन  ी मोह म राबविण्यासाठी ननधी उपलब्ध करुन देणार आ े 
काय, तसेच उक्त मोह म राज्यभर राबविण्यात येणार आ े काय, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) ि (२)  े खरे आ े. 
(३) सदर रतिकल्प ठाणे म ानगरपाशलका थािननधीतनू राबविणार ीसल्याने रतिश् न 
उद्् ाित ना ी. 
(४) रतिश्न उद्् ाित ना ी. 

 
----------------- 
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पुणे येथे भोगिटा प्रमाणप् (ऑक्युपन्सी सदटाकफिेट) नसलेल्या  
समळितीांसाठी राबविलेल्या अभय योजनेबाबत 

(३) *  २४७४७   आकिा .अनांत गािगीळ, श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.अशोि ऊफा  भाई जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर : सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे येथे भोगि्ा रतिमाणपत्र (ऑक्युपन्सी सह ण्क्रिके्) नसलेल्या 
शमळकतीींसाठी ीभय योिना राबविल्यास उत्पन्नात िाढ  ोईल  ा पुणे 
म ानगरपाशलकेचा दािा िोल ठरला ीसून या योिनेत आतापयतं ीिघे रुपये १ 
को्ी, ३३ लाख, १०  िार, ५५७ म ानगरपाशलकेकड ेिमा झाले ीसल्याचे मा े 
ऑगथा्, २०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदिणनास आले आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) ीसल्यास, रतित्यक्षात कायदा ि ननयमानुसार दींड आकारणी झाली ीसती तर 
म ानगरपाशलकेला रुपये ४०० को्ी उत्पन्न शमळाले ीसते,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) ीसल्यास, या ीभय योिनेत सिणसामान्य सदननकाधारकाींचे ह त न  ोता 
िक्त मोिक्याच बाींधकाम व्यािसानयकाींचे ह त साधल्याचे ी थापष् झाले आ े,  े 
खरे आ े काय, 
(४) ीसल्यास, उपरोक्त रतिकरणी चौकिी करुन कोणती कायणिा ी केली िा 
करण्यात येत आ े, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) ना ी. 
     पुणे म ानगरपाशलकेने हदनाींक ३१ डडसेंबर, २०१२ पुिीच्या रतिकरणाींसाठी 
ीभय योिना राबविली ीसून या योिनेचा कालािधी हदनाींक २६ एवरतिल, २०१६ 
पासून २५ ऑक््ोबर, २०१६ पयतं (६ मह ने) एिढा  ोता. या कालािधीत विना 
िापर भोगि्ापत्रासाठी ीभय योिनेंतगणत लागू केलेल्या योिनेच्या काळात 
रक्कम रुपये १०,०४,४२,९७५/- (ीक्षरी रुपये द ा को्ी चार लाख बेचाळीस  िार 
नऊिे पींच्या त्तर मात्र) इतकी रक्कम म ानगरपाशलकेकड ेिमा झाली आ े. 
     ीभय योिने ीींतगणत सदननकास भोगि्ापत्र हदल्याने शमळकत कर 
आकारणी  ोिनू म ापाशलकेच्या म सुलात िाढ झाली आ े. 
(२) ि (३) सदरची ीभय योिना  ी सिण घ्काींसाठी राबविण्यात आलेली आ े. 
विह त कालािधीसाठी सदर योिना राबविण्यात आल्याने ज्याींनी लाभ घेतला 
त्याींचेकडून उक्त रक्कम म ानगरपाशलकेकड ेरतिाप्त झाली आ े. 
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(४) रतिश् न उद्् ाित ना ी.  
(५) रतिश् न उद्् ाित ना ी. 

----------------- 
मांगरुळपीर ि िारांजा (जज.िासशम) या शहराांच्या हद्दिाढीच्या प्रस्तािाबाबत 

(४) *  २५७९९   श्री.गोवपकिशन बाजोरीया : सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मींगरुळपीर ि कारींिा (जि.िाशिम) या ि राींच्या  द्दिाढीचा पररपूणण रतिथाताि 
िासनाकड ेसादर करण्यात आला आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) ीसल्यास, सदर रतिथातािाचे सिणसाधारण थािरुप काय आ े, तसेच या 
रतिथातािािर रतित्यक्षात ीींमलबिािणी केव् ापयतं  ोण्याचे ीपेक्षक्षत आ े, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
 
श्री.देिेंद्र फिणिीस : (१) ि (२) िाशिम जिल् यातील मींगरुळपीर नगरपररषदेच्या 
 द्दिाढीबाबतचा पररपूणण रतिथाताि िासनास रतिाप्त झालेला ना ी. 
     कारींिा नगरपररषदेच्या  द्दिाढीबाबत जिल् ार्धकारी िाशिम याींच्याकडून 
रतिाप्त रतिथातािाच्या ीनषुींगाने ग्रामविकास विभागाचे ीशभरतिाय रतिाप्त करुन 
यथाशिघ्र ननयमानुसार ननणणय घेण्यात येईल. 
(३) रतिश् न उद्् ाित ना ी. 

----------------- 
िन्हान (जज.नागपूर) नगरपररषदेििून दवुषत पाणीपुरिठा होत असल्याबाबत 

(५) *  २५२१७   प्रा.अननल सोले, श्री.समतेश भाांगडिया : सन्माननीय मुख्यमां्ी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) कन् ान (जि.नागपूर) नगरपररषदेकडून १ मह न्यापासून रामनगर, गणेिनगर, 
रोह या ले-ऑऊ्,  नुमानगर, इींहदरानगर, शििनगर, ििा रनगर या पररसरात 
दवुषत पाण्याचा पुरिठा  ोत ीसल्याने नागररकाींचे आरोग्य धोक्यात आले 
ीसल्याचे हदनाींक २७ िुलै, २०१६ रोिी िा त्यासुमारास ननदिणनास आले आ े,  े 
खरे आ े काय, 
(२) ीसल्यास, उक्त रतिकरणी िासनाने चौकिी करुन िुध्द पाणीपुरिठा करण्याकररता 
कोणती उपाययोिना केली िा करण्यात येत आ े, 
(३) तसेच, सदर दवुषत पाणीपुरिठा करणाऱ्या नगरपररषदेिर िासनाने काय 
कायणिा ी केली िा करण्यात येत आ े, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
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श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) ि (२)  कन् ान नगरपररषदेच्या पररसरात हदनाींक २७ 
िुलै, २०१६ रोिी ीनतिषृ्ी झाल्यामुळे कन् ान नदीस परू आला  ोता. त्यामुळे 
िक्त त्याहदििी गढुळ पाण्याचा पुरिठा  ोत ीसल्याची बाब ननदिणनास येताच 
तात्काळ पाणीपुरिठा बींद करण्यात आला. 
   योग्य व्यिथाथापन करून हदनाींक २८ िुलै, २०१६ पासुन सदर भागास िुध्द 
पाण्याचा पुरिठा करण्यात येत आ े. 
(३) ि (४) रतिश् न उद्् ाित ना ी. 

----------------- 
मुांबई महानगरपासलिेच्या अजननशमन दलाच्या नोिर भरतीबाबत 

(६) *  २४०१६  प्रा.जोगेन्द्र ििाि,े श्री.रामराि िििुते, श्री.सनतश चव्हाण, 
िॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे, श्री.हेमांत टिले, श्री.किरण पािसिर, श्री.नरेंद्र पाटील, 
अॅि.अननल परब : सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) कमाींड से्ं र, बोरीिली, मुींबई येथे म ानगरपाशलकेच्या ीजग्निमन दलाच्या 
भरती रतिक्रियेत उमेदिाराींची चाचणी सुरु ीसताना िींवप ींग सी् या चाचणी 
दरम्यान १२ उमेदिार िखमी झाले ीसून त्यापैकी २ िणाचे पाय फॅ्रक्चर 
झाल्याचे मा े ऑगथा्, २०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदिणनास आले आ े,  े 
खरे आ े काय, 
(२) ीसल्यास, सदर ू ी्ीमुळे २००  ून ीर्धक तरुण िखमी झाले ीसल्याने 
राज्य मानिी  क्क आयोगाने म ापाशलकेला नो्ीस बिािून हदनाींक २८ सप् े्ंबर, 
२०१६ रोिी िा त्यासुमारास यासींदभाणतील ी िाल सादर करण्याचे आदेि हदले 
आ ेत,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) ीसल्यास, सदर ू आदेिानुसार म ापाशलकेने ी िाल सादर केला आ े काय, 
या घ्नेस िबाबदार ीसणाऱ्या ीर्धकारी ि कमणचाऱ्याींिर िासनाने कोणती 
कारिाई केली िा करण्यात येत आ े, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) कमाींड से्ं र, बोरीिली, मुींबई येथे हदनाींक १९ ऑगथा्, 
२०१६ ते हदनाींक ७ सप् े्ंबर, २०१६ या कालािधीत झालेल्या ीजग्निमन दलाच्या 
भरती रतिक्रियेत एकूण १४,९१२ उमेदिाराींनी भाग घेतला  ोता. 
     त्यापकैी २७ उमेदिाराींच्या पायाला फॅ्रक्चर झाल्याचे रुग्णालयाच्या 
ी िालािरुन हदसून आले आ े. 
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(२) यासींदभाणत राज्य मानिी  क्क आयोगाने म ानगरपाशलकेला नो्ीस बिािनू 
ी िाल सादर करण्याचे आदेि हदले आ ेत,  े खरे आ े. 
(३) म ाराषर राज्य मानिी  क्क आयोग याींच्याकडून रतिाप्त झालेल्या नो्ीसला 
म ानगरपाशलकेमािण त हदनाींक २८ सप् े्ंबर, २०१६ रोिी ी िाल सादर करण्यात 
आला आ े. 
     सदर भरती रतिक्रियेत उडी मारतेिेळी मार लागण्याचे मुख्य कारणे  े त्या 
उमेदिाराने उडी किी रतिकारे मारािी याबाबत देण्यात आलेल्या सूचनाींचे पालन न 
करणे ि घाबरणे  ी आ ेत. 
     त्यामुळे सदर रतिकरणी ब ृन्मुींबई म ानगरपाशलकेच्या ीर्धकारी कमणचाऱ्याींिर 
कारिाई करण्यात आलेली ना ी. 
      तथावप, यापढेु ीसे ीपघात ्ाळण्यासाठी, ीजग्निमन दलामध्ये भरती 
रतिक्रियेपूिी उमेदिाराींना उडी मारण्याचे रतिशिक्षण देण्याच्या सूचना ब ृन्मुींबई 
म ानगरपाशलकेस देण्यात आल्या आ ेत. 
(४) रतिश्न उद्् ाित ना ी. 

----------------- 
मोहोने (जज.ठाणे) येथील एन.आर.सी.सल. या िां पनीतील  

िामगाराांची प्रलांबबत देणी अदा िरण्याबाबत 

(७) *  २४३३०   श्री.जयिांतराि जाधि : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि १९६०४ ला 
ददनाांि ३ ऑगस्ट, २०१६ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभाात : सन्माननीय 
िामगार मां्ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मो ोने (जि.ठाणे) येथील एन.आर.सी.शल. या कीं पनीची ३३९ एकर िमीन 
विकासकाला विकण्यासाठी ्ाळेबींदी लागू केल्यामुळे कामगाराींचे ८२.४७ को्ी 
रुपयाींचे देणी रतिलींबबत आ ेत,  े खरे आ े काय,  
(२) ीसल्यास, उक्त रतिकरणाची िासनाने चौकिी केली आ े काय, त्यात काय 
आढळून आले ि तद्नुसार कामगाराींची रतिलींबबत देणी ीदा करण्यासाठी कोणती 
कायणिा ी केली िा करण्यात येत आ े, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  
श्री. सांभाजी पाटील-ननलांगेिर : (१) कीं पनीने हदनाींक १५ ११ २००९ पासून ्ाळेबींदी 
लागू केली ीसून कामगाराींची रु.८२.४७ को्ी इतकी देणी रतिलींबबत आ ेत,  े खरे 
आ े. 
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(२)  ोय, 
     चौकिीीींती ीसे ननदिणनास आले आ े की, एन.आर.सी.शल.या 
व्यिथाथापनेने कारखाना चालविण्याकरीता आिश्यक ननधी उपलब्ध करण्याकरीता 
मे.र ेिा यनुनव् सणल रतिा.शल. या विकासकाबरोबर िमीन वििी करार करुन ीींित: 
ननधी रतिाप्त केला  ोता. परींतु बीआयएिआरने त्याींचे परिानगीशििाय कीं पनीच्या 
कोणत्या ी मालमत्तेची वििी करण्यास रतिनतबींध केल्याने ि सदर आदेि 
एएआयएिआरने कायम केल्याने कीं पनीस पूणण ननधी उपलब्ध झाला ना ी. 
तथावप, हदनाींक ५/९/२००८ रोिी व्यिथाथापन ि एन.आर.सी. मिदरू सींघ या 
कामगार सींघ्नेबरोबर केलेल्या करारानुसार  Early Retirement Scheme 
(ERS) ीींतगणत व्यिथाथापनाकड े पह ल्या ्प्प्यात रतिाप्त झालेल्या ६५० 
कामगाराींच्या ीिाणपैकी १२२ कामगाराींना रु. ३,७४,८५,१२७/- इतक्या रकमा ीदा 
करण्याींत आलेल्या ीसून, ५२८ कामगाराींचे ीिण ीिनू रतिलींबबत आ ेत. तसेच 
कामगाराींना देणी शमळिनू देण्याकररता िासनाच्या विविध थातरािर िेळोिेळी 
बैठका घेण्यात आल्या आ ेत. 
       सद्य:जथाथतीत रतिकरण बीआयएिआर समोर रतिलींबबत आ े. 
(३) रतिश् न उद्् ाित ना ी. 

----------------- 
मुांबई शहरातील अांमलीपदाथााच्या विक्रीस प्रनतबांध घालणेबाबत 

(८) *  २४७८८   श्री.अमररशभाई पटेल, श्री.सांजय दत्त, श्री.रामहरी रुपनिर :   
सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई ि राच्या ीनेक भागात ीींमलीपदाथाणची सराणस वििी  ोत आ े,  े खरे 
आ े काय, 
(२) ीसल्यास, वििोळी (मुींबई) येथील पाकण साई् पररसरात ीनेक हठकाणी 
ीींमली पदाथाचें ीड्ड े ीसून थाथाननकाींनी याबाबत तिारी करुन ी थाथाननक 
पोलीस रतििासनाकडून ीींमलीपदाथाणच्या ीड्ड्याींकड ेदलुणक्ष करीत ीसल्याचे मा े 
ऑगथा्, २०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदिणनास आले आ े,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) ीसल्यास, मुींबई ि रात ीींमलीपदाथाणचा व्यापार िाढत ीसून छुप्या मागाणने 
 ोणारी ीींमलीपदाथाणची वििी रोखण्यासाठी आणण गदुणल्याचे िाढते ीड्ड े
उद्ध्िथात करण्याबाबत तसेच दोषीींिर कारिाई करण्याबाबत िासनाने कोणती 
कायणिा ी केली िा करण्यात येत आ े, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
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श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) ना ी.  े खरे ना ी. 
(२) ना ी,  े खरे ना ी. 
(३) यासींदभाणत कडक कारिाई करण्यात येत ीसून, िानेिारी, २०१६ पासून 
आिपािेतो ीींमली पदाथाचें सेिन करणाऱ्या एकूण १३०६५ इसमाींविरुध्द 
कायणिा ी करुन १९० आरोपीींविरुध्द केसेस करण्यात आल्या आ ेत. तसेच एकूण 
१४६४ क्रक.ग्रा. ीींमली पदाथण िप्त केले. तसेच पाकण साई्, वििोली या पररसरात 
सन २०१५ मध्ये ६ आरोपीींना ी्क करुन त्याींचेकडून ६.५५० क्रकलो गाींिा, २० 
ग्राम कोकेन, २५ गॅ्रम एम.डी.  थातगत करण्यात आले आ े. 
     ड्रगचे रतिमाण कमी करण्यासाठी विविध कायणिम  ाती घेण्यात आलेले 
आ ेत, ीींमली पदाथण विरोधात िाळा, म ाविद्यालये इत्यादी हठकाणी तसेच 
सािणिननक उत्सिामध्ये (उदा. दह  ींडी, गणेिोत्सि, निरात्रौत्सि) ि ीींमली 
पदाथण विरोधी पींधरिड्यात सामाजिक सींथाथाींच्या मदतीने विविध कायणिमाद्िारे 
िनिागतृी केली िाते. तसेच िेगिेगळ्या एन.िी.ओ. सींथाथाच्याितीने व्यसनाधीन 
इसमाींिर  मुलाींिर उपचार करण्यात येतात. तसेच २६ िनू  ा ीींमली पदाथण 
विरोधी हदन म् णनू पींधरिाडा सािरा करण्यात येतो. यािषी सदर पींधरिाड्यात 
ीींमली पदाथाणच्या दषुपररणामाबाबत माह ती देण्यात आली ि िनिागतृी ननमाणण 
 ोण्यासाठी बबकेसी या हठकाणी एन.सी.बी.च्या स कायाणने मॅरेथॉनचे आयोिन 
करण्यात आले. 
(४) रतिश् न उद्् ाित ना ी. 
 

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

राज्यात मदहला अत्याचाराच्या घटनाांना प्रनतबांध घालणेबाबत 

(९) *  २३६०६   श्री.अमरससांह पांडित, श्री.नरेंद्र पाटील, अॅि.जयदेि गायििाि, 
श्री.अननल भोसले, श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.रामराि िििुते, श्री.सनतश चव्हाण, 
श्री.धगरीशचांद्र व्यास : सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
(१) राषरीय गुन् े नदणदणी विभागाने (एन.सी.आर.बी) त्याींचा सन २०१५ चा गुन् ा 
नदणदणी ी िाल हदनाींक ३० ऑगथा्, २०१६ रोिी िा त्यासुमारास िा ीर केला 
आ े,  े खरे आ े काय, 

(२) ीसल्यास, या ी िालात म ाराषर राज्यात सन २०१५ मध्ये मह ला 
विनयभींगाच्या ११  िार ७१३ घ्नाींची तर बलात्काराच्या ४  िार १४४ घ्ना 
घडल्याचे नमूद करण्यात आले आ े,  े  ी खरे आ े काय, 
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(३) ीसल्यास, मह ला विनयभींग रतिकरणात म ाराषर राज्य देिात रतिथम 
िमाींकािर गेल्यामुळे मह लाींच्या सुरक्षक्षततेचा गींभीर रतिश्न ननमाणण झाला आ े, 
तसेच बलात्कार घ्नेतील दोषीींना कठोर िासन करािे या मागणीसाठी राज्यभर 
मोठे मोचे ननघत आ ेत,  े  ी खरे आ े काय, 
(४) ीसल्यास, मह लाींच्या सुरक्षक्षततेबाबत आणण गुन्हयाींचे रतिमाण कमी 
करण्यासाठी िासनाने कोणती कायणिा ी केली िा करण्यात येत आ े, 
(५) उपरोक्त रतिकरणी क्रकती रतिकरणे ीती िलद न्यायालयाकड ेिगण केली आ ेत 
ि त्याबाबतची सद्यःजथाथती काय आ े ? 
 
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१)  ोय, 
(२)  ोय, 
(३) ीींित: खरे आ े. 
    राषरीय गुन् े नदणदणी ी िाल (एनसीआरबी) २०१५ नुसार देिात मह ला 
विनयभींगाच्या सिाणत िाथात गुन् याींची नदणद म ाराषरात ीसल्याचे नमूद आ े.  
परींतु लोकसींख्येच्या रतिमाणात सदर गुन् याच्या नदणदीचे रतिमाण प ाता म ाराषर  ा 
९ व्या िमाींकािर आ े. 
(४) सदर गुन् े रोखण्यासाठी सिण पोलीस घ्काींना पोलीस शमत्राींचा िाथातीत 
िाथात स भाग घेऊन गुन् ेगारीस आळा घालण्याच्या सुचना हदले आ ेत. पोलीस 
शमत्राींकरीता मोबाईल ॲप तयार करण्यात आले आ े.  पोलीस गथात िाढ 
करण्यात आले आ े. मह लाींच्या सुरक्षेसाठी सिण पोलीस घ्काींना मोबाईल ॲप 
तयार करण्याच्या सूचना हदले आ ेत. विनयभींगाच्या गुन् यात दोषारोपपत्र २४ 
तासाींच्या आत दाखल करण्याबाबत ननदेि देण्यात आले आ ेत, गदीचे हठकाणी, 
िाळा, म ाविद्यालय, धाशमणक थाथळे येथे सी.सी.्ी.व् ी. बसविण्यात आले आ ेत, 
िनिागतृी शिबीर केले िात आ े, िाळा, कॉलेि येथे कायदेविषयक ि िा तकू 
ननयमाविषयक माह ती हदली िाते, ीिैध िथात्र बाळगणाऱ्यािर कठोर कारिाई 
करण्याबाबत सिण घ्क रतिमुखाींना कळविण्यात आले आ े, मह लाींसाठी ्ोल फ्री 
 ेल्पलाईन नीं.१०३ ि १०९१ तयार करण्यात आले आ े, मह ला सुरक्षा सशमती ि 
मह ला स ाय्य कक्ष तसेच मह ला ीत्याचार रतिनतबींधक कक्ष इ.ची थाथापना 
करण्यात आली आ े, मह लाींिरील ीत्याचाराची रतिकरणे ननकाली काढण्यासाठी 
२७ वििषे न्यायालयाींची थाथापना केली आ े. 
(५) बलात्काराच्या घ्नाींमधील हदनाींक २४/११/२०१६ पयणत एकूण ९४० ख्ले 
िलदगती न्यायालयाकड ेिगण करण्यात आलेले आ ेत. 
 

----------------- 
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साांगोला (जज.सोलापूर) येथील टाऊन हॉलची दरुुस्ती िरणेबाबत 

(१०) *  २५५७३   श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.अशोि ऊफा  
भाई जगताप, श्री.सांजय दत्त : सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) साींगोला (जि.सोलापूर) नगरपाशलकेने सुमारे द ा ते बारा िषाणपिूी दोन को्ी 
रुपये खचण करुन उभारलेल्या पुण्यश्लोक रािमाता ीह ल्यादेिी  ोळकर 
थामतृीभिन ्ाऊन  ॉल गेल्या का ी मह न्यापासून नादरुुथात ीसल्याचे मा े 
सप् े्ंबर, २०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदिणनास आले आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) ीसल्यास, यारतिकरणी िासनाने ननणणय घेिनू सदर थामतृी भिनाच्या 
दरुुथातीबाबत कोणती कायणिा ी केली िा करण्यात येत आ े, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) ि (२)  पुण्यश्लोक रािमाता ीह ल्यादेिी  ोळकर 
थामतृीभिन ्ाऊन  ॉलचे खराब झालेले पत्र े दरुूथातीकरीता हदनाींक ३० ०६ २०१६ 
रोिीच्या सिणसाधारण सभेच्या ठराि ि.२१ ीन्िये मींिुरी रतिाप्त झाली ीसून 
त्यानूसार हदनाींक १६ ०९ २०१६ ीन्िये नगरपररषदेने ठेकेदारास कामाचा कायाणदेि 
हदला. सदर काम  हद.१६ ११ २०१६ रोिी पूणण झाले ीसुन सदर थामतृीभिन 
सुजथाथतीत आ े. 
(३) रतिश्न उद्् ाित ना ी. 

----------------- 
नांदरुबार नगरपररषदेने बाांधलेल्या घरिुलाांचा अपा्  

लोिाांनी बेिायदेशीर ताबा घेतल्याबाबत 

(११) *  २४६६७   श्री.चांद्रिाांत रघुिांशी, श्री.सांजय दत्त, श्री.रामहरी रुपनिर :   
सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नींदरुबार नगरपररषदेने आयएचएसडीपी योिनेंतगणत बाींधलेल्या घरकुलाींचा 
ीपात्र लोकाींनी बेकायदेिीर ताबा घेतला आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) ीसल्यास, मुख्यार्धकारी ि जिल् ा रतििासनाच्या  ी बाब ननदिणनास 
आल्यानींतर ी कोणती ी कारिाई करण्यात आली ना ी,  े  ी खरे आ े काय, 
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(३) ीसल्यास, या रतिकरणी ीपात्र लोकाींना तात्काळ बा ेर काढून घरे खाली 
करण्यासाठी कोणती कायणिा ी केली िा करण्यात येत आ े, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१)  ोय. 
(२) ि (३) जिल् ार्धकारी ि जिल् ा पोलीस ीधीक्षक याींचेस  सींबर्धताींची हदनाींक 
२१ नोव् ेंबर, २०१६ रोिी जिल् ाथातरािर बैठक आयोजित करण्यात आली  ोती. 
      सदर बैठकीत बेकायदेिीर ताबा घेतलेल्या ीपात्र लाभार्थयांकडून घरकुले 
खाली करण्याबाबत कायणिा ीकररता सूचना देण्यात आल्या आ ेत. 
      ीपात्र लाभार्थयाकंडून घरकुले ररकामी करुन घेण्याची कायणिा ी हदनाींक   
३१ डडसेंबर, २०१६ पयतं पणूण करण्याचे ननदेि जिल् ार्धकारी, नींदरूबार याींना 
हदलेले आ ेत 
(४) रतिश् न उद्् ाित ना ी. 

----------------- 
सोलापूर जजल्हयातील होटगी रोििरील विमानतळाच्या 

जागेिर अनतक्रमण झाल्याबाबत 

(१२) *  २३९३१   श्री.प्रशाांत पररचारि : सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) सोलापूर जिल् यातील  ो्गी रोडिरील विमानतळाच्या ३६५ एकर िागेपकैी 
४० एकर िागेिर ीनतिमण झाल्याने विमानसेिेस ीडचणी ननमाणण झाल्या 
ीसून विमानतळाच्या सुरक्षचेा रतिश्न ननमाणण झाला आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) ीसल्यास, यासींदभाणत का ी थाथाननक सामाजिक सींथाथाींनी जिल् ार्धकारी, 
सोलापूर याींना लेखी ननिेदन हदले आ े,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) ीसल्यास, त्याीनुषींगाने िासनाने काय कारिाई केली िा करण्यात येत 
आ े, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) ीींित: खरे आ े. 
(२) या ीनतिमणाच्या सींबींधी मा.आमदार, मािी उपम ापौर ि इतर रािकीय 
पदार्धकारी याींनी लेखी ननिेदने  ीिण जिल् ार्धकारी कायाणलयाकड ेहदले आ ेत. 
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(३)  े रतिकरण मा.उच्च न्यायालयात न्यायरतिविष् आ े. मा.उच्च न्यायालयाच्या 
ननणणयाच्या ीनषुींगाने पढुील कायणिा ी करण्यात येईल. 
(४) रतिश् न उद्् ाित ना ी. 

 

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

यितमाळ येथील जिाहरलाल दिाा या विमानतळाच्या वििासाबाबत 

(१३) *  २४६९१   श्री.हररससांग राठोि, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि ऊफा  भाई 
जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर : सन्माननीय उद्योग मां्ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) यितमाळ येथील ििा रलाल दडाण विमानतळ सिाणत िुने ीसून िासनाने या 
विमानतळाच्या विकासाबाबत ररलायन्स कीं पनी सोबत करार केला आ े, परींत ु
गेल्या का ी िषाणत ररलायन्स कीं पनीने ीपेक्षक्षत विकास केला नसल्याचे मा े 
ऑगथा्, २०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदिणनास आले आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) ीसल्यास, यारतिकरणी िासनाने ननणणय घेऊन विमानतळ ररलायन्स 
कीं पनीकडून ताब्यात घेऊन झालेला करार रद्द करािा आणण कें द्र िासनाच्या 
विकास योिनेंतगणत पह ल्या ्प्प्यातील विमानतळाच्या यादीत समािेि 
करण् यासाठी कोणती कायणिा ी केली िा करण्यात येत आ े, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  
श्री. सुभाष देसाई : (१), (२) ि (३) मे.यितमाळ एीरपो ण् रतिा.शल. (ररलायन्स 
गु्रप) याींना आधनुनकीकरण ीथणस ाय्य विकास ि देखभाल ि दरुुथाती िापर आणण 
व्यिथाथापक  थाताींतरण या ी्ी ि िती नुसार म ामींडळाने सदर कीं पनीसोबत 
हदनाींक ३१ ऑक््ोबर, २००९ रोिी ९५ िषाणसाठी करारनामा केलेला आ े. सदर 
विमानतळामध्ये कीं पनीने ी्यागत कक्ष ननमाणण केला ीसून विमान कीं पन्याना 
रतििासी शमळत नसल्यामुळे विकासाची पढुील कामे  ोि ू िकली ना ीत. सदर 
विमानतळासींबींधी मे.यितमाळ एीरपो ण् रतिा.शल. (ररलायन्स गु्रप) या कीं पनीसोबत 
करण्यात आलेल्या करारनाम्यातील ी्ी ि िती तपासून पढुील कायणिा ी 
करण्यात येईल. 

 
----------------- 
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निी मुांबई येथील सीिूि पररसरातील फायनान्स  
िां पनीिर पिलेला दरोिा  

(१४) *  २३५१८   श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.सुननल तटिरे, श्री.हेमांत टिले, श्री.किरण 
पािसिर, श्री.जयिांतराि जाधि, श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.अमरससांह पांडित, 
अॅि.ननरांजन िािनरे, श्री.आनांद ठािूर : सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) निी मुींबई येथील सीिडू पररसरातील िायनान्स कीं पनीिर दरोडा ्ाकून २ 
क्रकलो सोने ि ९ लाख रुपये रोख रक्कम लु्ून नेल्याची घ्ना हदनाींक ७ 
ऑगथा्, २०१६ रोिी िा त्यासुमारास घडली,  े खरे आ े काय, 
(२) ीसल्यास, सदर घ्नेची िासनाने चौकिी केली आ े काय, त्यात काय 
आढळून आले ि तद्नुसार सदर घ्नेत लु्ून नेलेला ऐिि ि रोख रक्कम 
 थातगत करणेबाबत कोणती कायणिा ी केली िा करण्यात येत आ े, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) निी मुींबईतील सीिूड पररसरातील पॉप्युलर िायनान्स 
कीं पनीिर दरोडा ्ाकून कीं पनीचे कायाणलयातील सुमारे ६,६९,३२,००० - रुपये 
क्रकीं मतीचे २१ क्रकलो ९९३ गॅ्रम ९०० शमलीगॅ्रम ििनाचे सोन्याचे दार्गने ि रोख 
रक्कम रुपये ९,५०,००० - लु्ून नेल्याची घ्ना घडली आ े. 
(२) सदर रतिकरणी क्रियाणदीचे तिारीिरुन स ा आरोपीींविरुध्द एनआरआय सागरी 
पोलीस ठाणे, निी मुींबई येथे गु.र.नीं.१६९/१६ भाीं.द.वि. कलम ३९५, ३९७, १२० 
(ब), ४११, ४१४ स  आमण ॲक्् ३, २५ स  मपोका ३७(१), १३५, म ाराषर 
सींघ्ीत गुन् ेगारी ननयींत्रण कायदा, १९९९ कलम ३(१) (II), ३(२), ३(४) रतिमाणे 
गुन् ा दाखल करण्यात आला आ े. सदर गुन्हयातील स ा आरोपीींना ी्क 
करण्यात आली ीसून ी्क आरोपीकडून रुपये ४४,९९,३१०/- क्रकीं मतीचे १४९१ 
गॅ्रम ०४९ शमलीगॅ्रम सोन्याचे दार्गने रुपये १,५२,०५०/- रोख रक्कम, एक चार 
चाकी गाडी आणण एक वपथा्ल ि ६ जििींत काडतुसे िप्त करण्यात आली 
आ ेत. तसेच सदर गुन्हयाच्या तपासादरम्यान ी्क आरोपीव्यनतरीक्त आणखी 
५ आरोपी सदर गुन्हयात स भागी ीसल्याचे ननषपन्न झाले आ े. सदर पाच 
आरोपीींना ी्क करण्याची कायणिा ी चालू आ े. गुन् ा तपासािर आ े. 
(३) रतिश्न उद्् ाित ना ी. 

----------------- 
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मौजे उांबि े(ता.िल्याण, जज.ठाणे) येथे आय.टी.आय 
प्रसशक्षण िें द्र सुरु िरण्याबाबत 

(१५) *  २५१०६ अॅि.जयदेि गायििाि, श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.अननल भोसले, 
श्री.आनांद ठािूर, श्री.हेमांत टिले, अॅि.राहुल नािेिर, श्री.किरण पािसिर, 
श्री.नरेंद्र पाटील : सन्माननीय िौशल्य वििास ि उद्योजिता मां्ी पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय:- 
  

(१) मौिे उीं बड े (ता.कल्याण, जि.ठाणे) येथे आय.्ी.आय रतिशिक्षण कें द्रासाठी 
कोट्यिधी रुपये खचण करुन बाींधलेल्या इमारतीचा िापर  ोत नसल्याचे मा े 
ऑगथा्, २०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदिणनास आले आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) ीसल्यास, कल्याण-डदणबबिली म ापाशलका क्षेत्रातील सुशिक्षक्षत उमेदिाराींना 
रतिशिक्षणाचा िायदा व् ािा यादृष्ीने सदर कें द्रात रतिशिक्षण सुरु करणेबाबत 
िासनाने कोणती कायणिा ी केली िा करण्यात येत आ े, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
 
श्री. सांभाजी पाटील-ननलांगेिर : (१) ीींित: खरे आ े. 
      मौिे उींबड,े कल्याण पजश्चम (जि.ठाणे) सींथाथेच्या इमारतीचे बाींधकाम 
िरी पुणण ीसले, तरी ी विद्यतुीकरणाचे काम ीपुणण आ े. सींथाथेस पाण्याचे 
कनेक्िन ीद्याप शमळालेले ना ी. सींरक्षण शभींतीचे काम ३ बािुींनी ७५ ्क्के पुणण 
ीसून एका बािुचे काम ीपणुण आ े. भूखींडाचे सपा्ीकरण ीपुणण ीिथाथेत आ े. 
आिारातील ीींतगणत रथाते ि पथहदिे याींची व्यिथाथा झालेली ना ी. सदर ीपुणण 
कामाींमुळे सींथाथेचा ताबा घेणे िक्य झालेले ना ी. 
(२) औद्योर्गक रतिशिक्षण सींथाथा, मौिे उींबड,े कल्याण पजश्चम (जि. ठाणे)  ी 
सींथाथा सद्य:जथाथतीत “िासकीय ताींबत्रक विद्यालय, उल् ासनगर-०३” येथे कायणरत 
ीसुन २०० रतिशिक्षणाथी रतिशिक्षणाचा िायदा घेत आ ेत. 
(३) रतिश्न उद् भित ना ी. 
 

----------------- 
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येऊर (जज.ठाणे) येथील सुपर डिम ररअल इस्टेट प्रा.सल. याांनी  
अनधधिृत बाांधिाम िेल्याबाबत 

(१६) *  २३४८१   श्री.धनांजय मुांि,े श्री.अमरससांह पांडित, श्री.जयिांतराि जाधि, 
श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.हेमांत टिले : सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) येऊर (जि.ठाणे) येथील सव् े नीं.१२/२, ३ या भुखींडािर सुपर डड्रम ररील 
इथा्े् रतिा.शल. याींनी ीनर्धकृत बाींधकाम केल्याचे मा े ऑगथा्, २०१६ मध्ये िा 
त्यादरम्यान ननदिणनास आले,  े खरे आ े काय, 
(२) ीसल्यास, सदर भूखींडािरील इमारतीचे नकािे ठाणे म ानगरपाशलकेमािण त 
मींिूर केलेले नसताना देखील या भूखींडािर म ापाशलकेतील ीर्धकारी ि 
जिल् ार्धकारी कायाणलयातील का ी ीर्धकाऱ्याींच्या सींगनमताने विकासकाने या 
भूखींडािर ीननयशमतता केली आ े,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) ीसल्यास, विकासक ि दोषी ीर्धकाऱ्याींिर िासनाने कोणती कारिाई केली 
िा करण्यात येत आ े, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) ीिा थािरुपाची तिार जिल् ार्धकारी, ठाणे याींना रतिाप्त 
झाली  ोती. 
(२) सदर भूखींडािरील इमारतीचे नकािे ठाणे म ानगरपाशलकेने मींिूर केलेले 
ना ीत. या िागेिर कीं पाऊीं ड िॉल, लोखींडी गे् ि १७ X २० िु् आकाराचे पक्के 
बाींधकाम केल्याचे जिल् ार्धकारी, ठाणे याींचे ननदिणनास आले. 
(३) आयुक्त, ठाणे म ानगरपाशलका याींना या रतिकरणी चौकिी करुन तात्काळ 
ी िाल सादर करण्याबाबत सूर्चत करण्यात आले आ े. 
(४) रतिश्न उद्् ाित ना ी. 

----------------- 
पिई, मुांबई येथील दहरानांदानी रुनणालयातील कििनी प्रत्यारोपण गैरप्रिाराबाबत 

(१७) *  २३६६९   श्री.विजय ऊफा  भाई धगरिर, श्री.अशोि ऊफा  भाई जगताप, 
श्री.सांजय दत्त : सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पिई, मुींबई येथील ह रानींदानी रुग्णालयातील क्रकडनी रतित्यारोपण गैररतिकारात 
मुख्य कायणकारी ीर्धकारी याींचेस  पाच डॉक््राींचा स भाग ीसल्याचे ननदिणनास 
आल्याने त्याींना ी्क करण्यात आले आ े,  े खरे आ े काय 
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(२) ीसल्यास, सदर डॉक््राींना िाशमन शमळाला ीसला तरी या गैररतिकाराची 
चौकिी करण्याचा ननधाणर पोलीस रतििासनाने केला ीसल्याचे हदनाींक १५ ऑगथा्, 
२०१६ रोिी िा त्यासुमारास ननदिणनास आले आ े,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) ीसल्यास, त्यानुसार तपास सुरु करण्यात आला आ े काय, त्यात काय 
ननषपन्न झाले ि तद्नुसार दोषीींिर काय कारिाई केली िा करण्यात येत आ े, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१)  ोय,  े खरे आ े. 
(२) सदर ू रतिकरणाींची चौकिी सींचालक तथा सामुर्चत ीर्धकारी, आरोग्य सेिा, 
म ाराषर िासन, मुींबई याींचेकड े चालू ीसून गुन् याचा तपास चालू ठेिण्यात 
आला आ े.  
(३) िरील चौकिी रतिकरणी १५ ी्क ि ३ पाह िे ीसे एकूण 
१८ आरोपीींताविरुध्द मा.६६ िे न्यायालय ीींधेरी याींचे न्यायालयात को ण् केस 
ि.२७४३/१६, हदनाींक ०१/१०/२०१६ रोिी ीन्िये दोषारोप पत्र सादर करण्यात 
आलेले आ े. 
(४) रतिश् न उद्् ाित ना ी. 

----------------- 
मुांबई महापासलिेच्या जी-उत्तर िॉिाचे िररष्ट्ठ िसाहत अधधिारी बोगस 

िागदप्ाांच्या आधारे फोटोपास देत असल्याबाबत 
(१८) *  २५६५४   श्री.अननल भोसले, श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.ख्िाजा बेग :   
सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई म ापाशलकेच्या िी-उत्तर िॉडणचे िररषठ िसा त ीर्धकारी श्री.ीिोक 
दत्तात्रय कोका्े, िसा त ीर्धकारी श्री.सुिीलकुमार गाींगुड े  े बोगस 
कागदपत्राींच्या आधारे बोगस िो्ोपास देत ीसल्यारतिकरणी हदनाींक १३ ऑक््ोबर, 
२०१६ रोिी िा त्यासुमारास शििािी पाकण  पोलीस ठाण्यात दाखल झालेल्या 
तिारीनुसार स ाय्यक पोलीस ननरीक्षक याींचेमािण त या गैररतिकाराची चौकिी सुरु 
ीसल्याची बाब ननदिणनास आली आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) ीसल्यास, या कायाणलयात िसा त ीर्धकारी म् णनू बदली  ोऊन आलेल्या 
श्री.म ेंद्र पाींडुरींग पिार याींनी माह ती ीर्धकार कायणकते श्री.रामिींकर सरोि याींना 
िी-उत्तर िॉडणच्या ऑक्रिसमध्ये रतििेिास बींदी करण्यात यािी ीिी लेखी मागणी 
िॉडण ऑक्रिसर श्री.रमाकाींत बबरादार याींचेकड े केल्याची बाब ी ननदिणनास आली 
आ े,  े  ी खरे आ े काय, 
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(३) ीसल्यास, कोणत्या ी रतिकारची चौकिी न करता माह ती ीर्धकार कायणकते 
श्री.रामिींकर सरोि याींना बािू माींडण्याची सींधी न देता िासकीय कायाणलयात 
येण्यास बींदी घालण्याची बेकायदेिीर मागणी करणाऱ्या िसा त ीर्धकारी 
श्री.म ेंद्र पिार याींचे विरोधात काय कारिाई केली िा करण्यात येत आ े, 
(४) ीसल्यास, िररषठ िसा त ीर्धकारी श्री.ीिोक दत्तात्रय कोका्े ि 
श्री.सुिीलकुमार गाींगुड ेयाींनी बोगस कागदपत्राींच्या आधारे बोगस िो्ोपास देऊन 
कमाविलेल्या लाखो रुपयाींचा तपास शििािी पाकण  पोलीस ठाण्याने पूणण केला आ े 
काय, तपासाचे ननषकषण काय आ ेत, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१)  ोय,  े खरे आ े. 
(२) िररषठ िसा त ीर्धकारी, िी उत्तर िाडण कायाणलयात माह ती ीर्धकार 
कायणकते श्री. रामिींकर सरोि  े िारींिार िेळी-ीिेळी येऊन तिारी दाखल करणे, 
त्याबाबत विचारणा करणे, सकाळी ०८:०० ते सींध्या ०५:३० यािेळेत केव् ा ी 
कायाणलयात उपजथाथत र ात  ोते. त्यामुळे कायाणलयीन कामकािात ीडचणी 
ननमाणण  ोत ीसल्यामुळे, स ाय्यक आयुक्त, िी उत्तर िाडण याींचेकड े िररषठ 
िसा त ीर्धकारी याींचे कायणलयामािण त लेखी थािरुपात कळविण्यात आले  ोते. 
त्यानुसार स ाय्यक आयुक्त िी उत्तर िाडण याींच्या आदेिान्िये रामिींकर सरोि 
याींना आठिडयातून सोमिार ि िुििार या हदििी दपुारी ०३:०० ते ०५:०० या 
िेळेत येण्याबाबत स ाय्यक सुरक्षा ीर्धकारी, िी उत्तर कायाणलयामािण त 
साींगण्यात आले आ े. 
(३) कायाणलयात रतििेि करण्यास बींदी घालण्यात आलेली ना ी. 
(४) ीद्याप चौकिी सुरु आ े. 
(५) रतिश् न उद्् ाित ना ी. 

----------------- 
िैष्ट्णि एन्टरप्रायझेस ही एजन्सी नाांदेि महापासलिेचा  

एल.बी.टी. िर बुिवित असल्याबाबत 
(१९) *  २४७२७   श्री.सुभाष झाांबि, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि ऊफा  भाई 
जगताप : सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नाींदेड ि रास  सींपूणण जिल्हयात आय.्ी.सी. कीं पनी तथा इतर ीनेक 
उपयोगी िथातु विकणारे वििेता िषैणि एन््ररतिायझेस एिन्सीने म ापाशलकेचा 
एल.बी.्ी. कर बुडवित ीसल्याचे मा े नोव् ेंबर, २०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान 
ननदिणनास आले आ े,  े खरे आ े काय, 
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(२) ीसल्यास, याबाबत नाींदेड म ापाशलकेकड े माह ती ीर्धकार कायद्याींतगणत 
माह ती मार्गतली ीसता माह ती देता येत नसल्याचे लेखीपत्र म ापाशलकेने हदले 
आ े,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) ीसल्यास, उक्त रतिकरणी िासनाने चौकिी करुन एल.बी.्ी. कराच्या रुपाने 
म सूल बुडविणाऱ्या उक्त कीं पनीिर कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आ े, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१)  े खरे ना ी. 
(२)  ोय. 

 माह तीचा ीर्धकार कायदा ीर्धननयम २००५ चे ननयम ११(१) या 
ीर्धननयमान्िये कायद्याने सींरक्षण हदलेल्या व्यिसायीक क्रकीं िा 
िाणणज्यक गुपीताींच्या बाबतीत ची माह ती रतिक् करता येत ना ी. 

 थाथाननक सींथाथा कर ीर्धननयम २०१० चे ननयम ५२ च्या रतियोिनाथण 
हदलेल्या कोणत्या ी बाबीच्या सींदभाणत सींबींर्धत व्यिसायीकाची 
कोणत्या ी बाबीच्या सींदभाणत सींबींर्धत व्यिसायीकाची कोणती ी माह ती 
रतिक्न करता येत ना ी म् णनू ती नाकारण्यात आली. 

(३) सींबींर्धताचे सन २०१०-११ ि २०११-१२ चे करननधाणरण झालेले आ े ि उिणरीत 
िषाणचे करननधाणरण करण्याची कायणिा ी रतिगती पथािर आ े. 
(४) रतिश्न उद्् ाित ना ी. 

----------------- 
आणी (जज.यितमाळ) नगरपासलिेच्या सेिाननितृ्त िमाचाऱ्याांना  

सेिाननितृ्तीचे आधथाि लाभ देण्याबाबत 

(२०) *  २५०९७   श्री.ख्िाजा बेग, श्री.आनांद ठािूर : सन्माननीय मुख्यमां्ी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) आणी (जि.यितमाळ) नगरपाशलकेच्या सेिाननितृ्त कमणचाऱ्याींना 
सेिाननितृ्तीनींतरचे आर्थणक लाभ (सेिाननितृ्तीनींतर लिकर) देण्याची मागणी 
मा.जिल् ार्धकारी, यितमाळ याींचेकड ेआणी सेिाननितृ्त कमणचारी याींनी हदनाींक 
१३ ऑक््ोबर, २०१६ रोिी िा त्यासुमारास केली आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) ीसल्यास, उक्त मागणीच्या ीनषुींगाने िासनाने कोणती कायणिा ी केली िा 
करण्यात येत आ े, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
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श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१)  ोय. 
(२) राज्यातील नगरपररषदाींमधील सेिाननितृ्त कमणचाऱ्याींना सेिाननितृ्तीनींतरचे 
आर्थणक लाभ हद.३१/०३/२०१७ पयतं ीदा करण्याच्या दृष्ीने आयुक्त तथा 
सींचालक नगरपाशलका रतििासन सींचालनालय िरळी मुींबई याींनी हद.०९/०९/२०१६ 
रोिीच्या पररपत्रकान्िये सिण जिल् ार्धकारी ि सिण मुख्यार्धकारी याींना सुचना 
हदल्या आ ेत. 
(३) रतिश्न उद्् ाित ना ी. 

----------------- 
विमानतळ पररसरातील झोपिपट्टीिाससयाांच्या पनुिासनाबाबत 

(२१) *  २४१२७   अॅि.अननल परब, श्री.अशोि ऊफा  भाई जगताप, श्री.सांजय 
दत्त : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि १४६८५ ला ददनाांि २३ माचा, २०१६ रोजी ददलेल्या 
उत्तराच्या सांदभाात : सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) राज्याच्या विविध भागातील विमानतळाींचा विकास व् ािा या दृष्ीने राज्य 
िासनाने भारतीय विमानतळ विकास रतिार्धकरण ि कें द्रीय विमान िा तकू 
मींत्रालयािी करार केला आ े,  े खरे आ े काय. 
(२) ीसल्यास, सदर कराराच्या ीनुषींगाने विविध विमानतळाच्या आिबुािुच्या 
झोपडपट्टयाींचे सिेक्षण करण्यात आले आ े काय, तसेच विमानतळाच्या 
पररसरातील झोपडपट्टयाींच्या पुनिणसनाबाबत िासनाची भूशमका काय आ े, 
(३) ीसल्यास, विमानतळ पररसरातील झोपडपट्टीिाशसयाींचे त्याच िागी पनुिणसन 
व् ािे याकररता रािकीय पक्षाच्याितीने िीव् ीकेच्या विरोधात मोचाण काढण्याचा 
इिारा िासनास देण्यात आला आ े,  े  ी खरे आ े काय,  
(४) ीसल्यास, झोपडपट्टीिाशसयाींचे त्याच पररसरात पनुिणसन व् ािे याकररता 
िासन थातरािर काय कायणिा ी करण्यात आली िा येत आ े, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१)  ोय. 
(२) ते (५) हया करारानुसार राज्याच्या गदणहदया, ीमरािती, नाींदेड, िळगाींि, 
नाशिक, शिडी, सोलापूर, कोल् ापूर, रत्नार्गरी ि शसींधदुगुण हया विमानतळाींचा 
समािेि करण्यात आला ीसून या हठकाणी झोपडपट्टया नसल्यामुळे सिेक्षण 
करण्याचा रतिश्न उद्् ाित ना ी. 

----------------- 
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िल्याण-िोंबबिली महापासलिेने िेलेल्या धरणाच्या मागणीबाबत 

(२२) *  २३५३७   श्री.सांजय दत्त : सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) कल्याण-डदणबबिली म ापाशलका क्षेत्रात िाढते नागरीकरण ि पाण्याची िाढती 
मागणी पूणण करण्यासाठी सदरील म ापाशलकेला थाित:च्या मालकीचे धरण 
ीसण्याची गरि ीसल्याने त्याबाबतची मागणी िासनाकड ेकेली ीसल्याचे मा े 
सप् े्ंबर, २०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदिणनास आले आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) ीसल्यास, कल्याण-डदणबबिली म ापाशलकेने केलेल्या मागणीबाबत िासनथातरािरुन 
कोणती कायणिा ी केली िा करण्यात येत आ े, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) ीिा आियाचे मागणी ििा ननिेदन रतिाप्त झाल्याचे 
आढळून येत ना ी. 
(२) ि (३) रतिश्न उद्् ाित ना ी. 
 

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

राज्यात बालमजुराांचे प्रमाण िाढत असल्याबाबत 

(२३) * २४४५६ श्री.प्रिाश गजसभये : सन्माननीय िामगार मां्ी पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात घरकाम,  ॉ्ेल, गॅरेि, िरी, चामड्याचा व्यिसाय, लघुउद्योग ि 
ीन्य कामाच्या हठकाणी बालमिुराींचे काम करण्याचे रतिमाण हदिसेंहदिस िाढत 
आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) ीसल्यास, िासनाने राज्यात बालमिुराींचे सिेक्षण केले आ े काय, 
(३) ीसल्यास, राज्यात बालमिुराींची क्रकती सींख्या आ े तसेच बालमिुराींबाबत 
िासनाने का ी नविन धोरण तयार केले आ े काय, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
 
श्री. सांभाजी पाटील-ननलांगेिर : (१)  े खरे ना ी. 
     कामगार आयुक्त कायाणलयातिे बाल कामगाराींना मुक्त करण्याचा धाडसत्र 
सतत चालू रा तात. 
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     २०१४ मध्ये ८७ धाडसत्रात ६०९ बाल कामगार, २०१५ मध्ये ६३ धाडसत्रात 
१९६ बाल कामगार ि २०१६ मध्ये ३९ धाडसत्रात ५१ बाल कामगाराींना मुक्त 
करण्यात आले आ े. 
(२) रतिश्न उद्् ाित ना ी. 
(३) रतिश्न उद्् ाित ना ी. 
(४) रतिश्न उद्् ाित ना ी. 

 

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

सभिांिी (जज.ठाणे) येथील दांगलीबाबत 

(२४) *  २५८९१   श्री.रविांद्र फाटि : सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) शभींिडी (जि.ठाणे) येथील िाींतीनगर िसा तीच्या पररसरातील गायत्री चौकात 
हदनाींक १२ ऑक््ोबर, २०१६ रोिी िा त्यासुमारास दोन ग्ात झालेल्या िादानींतर 
उसळलेल्या दींगलीत स ा पोलीस गींभीर िखमी झाले,  े खरे आ े काय, 
(२) ीसल्यास, ि रात ीनसूुर्चत रतिकार घडू नयेत यासाठी पोशलसाींनी ि राच्या 
िेगिेगळया भागात कोजम्बींग ऑपरेिन करुन दोनिे ून ीर्धक समािकीं ्काींना 
ताब्यात घेतले,  े  ी खरे आ े काय. 
(३) ीसल्यास, यारतिकरणी िासनाने चौकिी केली आ े काय, त्याचे ननषकषण काय 
आ ेत ि त्यानुींषगाने दोषीींिर कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आ े, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१)  ोय,  े खरे आ े. 
(२) घ्नेनींतर पोलीसाींनी विविध भागात कोजम्बींग ऑपरेिन करुन सींिनयताींना 
ताब्यात घेतले  ोते. सींिनयत इसमाींपकैी ज्याींचा स भाग ननजश्चत झाल्याचे 
आढळून आले त्याींना ी्क करण्यात आली ि स भाग नसणाऱ्याींना सोडून 
देण्यात आले. 
(३) उपरोक्त घडलेल्या घ्नेच्या ीनषुींगाने खालीलरतिमाणे ५ गुन् े दाखल 
करण्यात आले आ ेत. 

१. गु.र.ि.२९९/२०१६ भा.दीं.वि.कलम २९५, १४३, १४६, १४७, १४९ स  
क्रिशमनल ीमेन्डमेन्् ॲक्् ३ ि ७ रतिमाणे गुन् ा दाखल करण्यात 
आला. सदर गुन्हयात २४ आरोपीींना ी्क करण्यात आली. 
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२. गु.र.ि.२९९/२०१६ भा.दीं.वि.कलम २९५, ३३२, ३३६, ३५३, १४३, १४६, 

१४७, २९५ स  क्रिशमनल ीमेन्डमेन्् ॲक्् ३ ि ७ रतिमाणे गन् ा दाखल 
करण्यात आला. सदर गुन्हयात १५ आरोपीींना ी्क करण्यात आली. 

३. गु.र.ि.३०१/२०१६ भा.दीं.वि. कलम ३३६, १४३, १४६, १४७, १४९, २९४ स  
क्रिशमनल ीमेन्डमेन्् ॲक्् ३ ि ७ रतिमाणे गुन् ा दाखल करण्यात 
आला. सदर गुन्हयात ११ आरोपीींना ी्क करण्यात आली. 

४. गु.र.ि.३०२/२०१६ भा.दीं.वि.कलम ३०७, ३५३, ३३२, ३३६, ३३८, १४३ ते 
१४९, ४२७ स  सािणिननक सींपत्तीस  ानी रतिनतबींधक कायदा १९८४ चे 
कलम ३ ि ४, स  क्रिशमनल ीमेन्डमेन्् ॲक्् ३ ि ७ स  
मु.पो.का.कलम ३७ (१), (३) १३५ रतिमाणे गुन् ा दाखल करण्यात आला 
आ े. सदर गुन्हयात १९ आरोपीींना ी्क करण्यात आली. 

५. गु.र.ि.१६१/२०१६ भा.दीं.वि.कलम १८८ रतिमाणे गुन् ा दाखल करण्यात 
आला. सदर गुन्हयात ०३ आरोपीींना ी्क करण्यात आली. 

      

     सिण ी्क आरोपी सध्या न्यायालयीन कोठडीत ीसून सदर रतिकरणाचा 
तपास चालू आ े. 
(४) रतिश्न उद्् ाित ना ी. 

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

पालघर जजल््यातील बेपत्ता अल्पियीन मुलाांच्या शोधाबाबत 

(२५) *  २५३२६   श्री.आनांद ठािूर, श्री.धनांजय मुांि,े श्री.हेमांत टिले, अॅि.राहुल 
नािेिर : सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पालघर जिल्हयातील िसई, नालासोपारा, तळुीींि, विरार, माणणकपूर आणण 
ीनाणळा या पररसरातून मा े िानेिारी, २०१५ ते ऑगथा्, २०१६ या िीस 
मह न्याींच्या कालािधीत ५६० ील्पियीन मुले बेपत्ता झाल्याची बाब मा े 
सप् े्ंबर, २०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदिणनास आली आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) ीसल्यास, उक्त रतिकरणी िासनाने चौकिी केली आ े काय, चौकिीच्या 
ीनषुींगाने आतापयतं क्रकती बेपत्ता मुलाींचा िोध लागलेला आ े, तसेच मुले 
बेपत्ता  ोण्याच्या घ्नाींना तात्काळ आळा घालण्यासाठी कोणती कायणिा ी केली 
िा करण्यात येत आ े, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
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श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) ि (२) िानेिारी, २०१५ ते ऑगथा्, २०१६ या कालािधीत 
पालघर जिल् यातून एकूण ५९३ मुले बेपत्ता झालेली  ोती. यापैकी ५३७ मुलाींचा 
िोध लागलेला आ े.    
     या घ्नाींना आळा बसण्यासाठी ग ृननमाणण सोसाय्ीमध्ये  भे्ी देऊन 
िनिागतृी केली िाते. तसेच जिल् यात ीननैतक मानिी रतिनतबींधक कक्ष थाथावपत 
ीसून मुथाकान ीशभयान राबिनू बेपत्ता व्यजक्तींचा िोध घेण्यात येतो. मा. 
सिोच्च न्यायालयाने  रर् वप्ीिन (शसव् ील) ि. ७५/२०१२ मध्ये हदलेल्या 
सुधारीत कायणरतिणाली ि पोलीस म ासींचालक, मुींबई याींचेकडील थाथायी आदेिान्िये 
मागणदिणन ि सुचनारतिमाणे मुलाींचा िोध घेण्यात येतो. 
(३) रतिश्न उद् भित ना ी. 

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

राज्यातील इससस या दहशतिादी सांघटनेचा  
िाढता प्रभािास प्रनतबांध घालण्याबाबत 

(२६) *  २३६२९   श्री.नारायण राणे, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सुभाष झाांबि, 
श्री.आनांदराि पाटील, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि ऊफा  भाई जगताप : सन्माननीय 
मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील मराठिाडा ि विदभण विभागात इशसस या द ितिादी सींघ्नेचे 
थालीपर सेल सिीय झाले ीसून येथील बेपत्ता १०० तरुणाींपकैी का ी तरूण 
इशससमध्ये स भागी झाले ीसल्याचे मा े िलैु, २०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान 
ननदिणनास आले आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) ीसल्यास, राज्यात घातपात घडविण्यासाठी थािो्काींची िळुिािळुि 
करणाऱ्या इशससच्या एका एिी्ं ला द ितिाद विरोधी पथकाने परभणी येथे 
ी्क करण्यात आली ीसल्याचे मा े िुलै, २०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान 
ननदिणनास आले आ े,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) ीसल्यास, उक्त रतिकरणी िासनाने चौकिी करुन राज्यातील इशसस या 
द ितिादी सींघ्नेचा िाढता रतिभािास रतिनतबींध घालण्याबाबत िासनाने कोणती 
कायणिा ी केली िा करण्यात येत आ े, 
(४) नसल्यास विलींबाची कारणे काय आ ेत ?  
 
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) द ितिाद विरोधी पथक ि राज्य गुप्तिाताण विभाग 
याींचेकड ेीर्धकृत ननजश्चत थािरुपाची माह ती ना ी. 
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(२)  े खरे आ े. 
(३) इशसस या द ितिादी सींघ्नेत राज्यातील तरुण दाखल  ोऊ नयेत म् णनू 
खालील उपाययोिना करण्यात येत आ ेत. 
 

(ी) द ितिाद विरोधी पथकाच्या विविध पथकाींनी िाळा ि 
म ाविद्यालयाींना भे्ी देऊन विद्यार्थयानंा द ितिाद या 
विषयाबाबत िागतृ करुन द ितिादाबाबत पोशलसाींना मदत 
करण्याचे आिा न करण्यात आले आ े. 

(ब) युिकाींना द ितिादी सींघ्नेमध्ये सामील  ोण्यापासून पराितृ्त 
करण्यात आले ीसून त्याींचे समुपदेिन करण्यात आले आ े. 

(क) राज्यातील ील्पसींख्याींक समािातील धमणगुरु, मौलिी ि विद्िान 
लोकाींिी बठैक घेऊन इशसस या द ितिादी सींघ्नेविरोधी 
ील्पसींख्याींक समािामध्ये रतिबोधन करण्याची विनींती करण्यात 
आली आ े. 

(ड) धाशमणक ीजथाथरता ननमाणण करणाऱ्या िेबसाई्, सोिल ने्िकींग 
साई्िर लक्ष ठेिले िात ीसून, ीिा िेबसाई् सजव् णस  
रतिोव् ाईडर कीं पनीिी सींपकण  साधण्यात येत ीसून धाशमणक ीसलोख 
ननमाणण करणाऱ्या इसमाींविरुध्द कायदेिीर कायणिा ी करणे तसेच 
द ितिादी सींघ्नाींमध्ये ऑनलाईन भरती करीत ीसल्याचा सींिय 
येत ीसलेल्या साई्िर लक्ष ठेिण्यात येत आ े. 

 

 (४) रतिश्न उद्् ाित ना ी. 
----------------- 

 

िोल्हापूर महापासलिेची रक्िम भरण्यास विलांब िरणाऱ्या  
िां ्ाटदाराविरुध्द िारिाई िरण्याबाबत 

(२७) * २५३५० अॅि.राहुल नािेिर, श्री.हेमांत टिले, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.नरेंद्र 
पाटील :  सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) कोल् ापूर ि रातील रींकाळा तलािात देिराि बोह्ींग याींना हदनाींक         
१८ माचण, २०१५ रोिी पासून पाच िषाणसाठी बो्ीींगचे कीं त्रा् देण्यात आले आ े,  े खरे 
आ े काय, 
(२) ीसल्यास, कीं त्रा्दाराने म ापाशलका रतििासनाला रुपये १८ लाख ७८  िार 
७०० द्याियाचे ीसताना पह ल्या िषाणत रुपये १६ लाख ३५  िार एिढीच 
रक्कम भरलेली आ े,  े  ी खरे आ े काय, 
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(३) ीसल्यास, कीं त्रा्दाराची मुदत हदनाींक १८ माचण, २०१६ रोिी सींपली ीसताना 
म ापाशलकेकड ेपुढील  प्त्याची रक्कम िमा केलेली ना ी,  े खरे आ े काय, 
(४) ीसल्यास, उक्त रतिकरणी िासनाने चौकिी केली आ े काय, तद् नुसार 
म ापाशलकेची रक्कम भरण्यास विलींब करणाऱ्या कीं त्रा्दाराविरुध्द कोणती 
कारिाई केली िा करण्यात येत आ े 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१)  ोय,  े खरे आ े, 
(२) कीं त्रा्दाराने म ानगरपाशलकेला १८ लाख, ७८  िार ७०० रुपये भराियाचे 
नसून करारा नुसार कीं त्रा्दाराने पह ल्या िषाणची १६ लाख, ३५  िार, ७४० रुपये 
इतकी रक्कम म ानगरपाशलकेकड ेभरणा केलेली आ े. 
(३) सदर कराराची मुदत १३ माचण, २०२० पयतं ीसून दसुऱ्या िषाणची रक्कम 
कीं त्रा्दाराने ीद्याप भरणा केली नसल्याने म ानगरपाशलकेने कीं त्रा्दारास हदनाींक 
०४ ऑगथा्, २०१६ रोिी नो्ीस बिािण्यात आली ीसून हदनाींक २५ नोव् ेंबर, 
२०१६ रोिीच्या नो्ीसद्िारे कीं त्रा्दारास सात हदिसाच्या आत व्यािास  रक्कम 
भरण्याचे ि रक्कम न भरल्यास कीं त्रा् रद्द करणार ीसल्याचे कळविले आ े. 
(४) ि (५) रतिश्न उद्् ाित ना ी.   
 

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

िाई (जज.सातारा) येथील िॉक्टरने सहा मदहलाांचे ननू  
िेल्याप्रिरणी सुरु असलेल्या चौिशीबाबत 

(२८) *  २५४९५   श्री.रामराि िििुते, श्री.सनतश चव्हाण, श्री.हेमांत टिले, 
श्री.किरण पािसिर, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.सांजय दत्त :   
सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) िाई (जि.सातारा) येथील डॉ.सींतोष पोळ या डॉक््रने स ा मह लाींचे खनू 
केल्या रतिकरणी सुरु ीसलेली चौकिी पूणण झाली काय, 
(२) ीसल्यास, चौकिीत काय आढळून आले ि तद् नूसार सदर खनूी डॉक््रिर 
िासनाने कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आ े, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
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श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) ि (२) डॉ. सींतोष पोळ याींच्या विरुध्द िाई         
जि.सातारा पोलीस ठाणेत ५ मह ला ि एक परुुष ीिा एकूण ६ व्यक्तीींचे खनू 
केल्या रतिकरणी एकूण ६ गुन् े खालील रतिमाणे दाखल करण्यात आलेले आ े. 
 

१) गु.र.नीं. १५८/२०१६ भा.दीं.वि. कलम  ३६५, ३६४, ३०२, २०१, १२०(ब), 
३९७, ४०४, ३४ 

२) गु.र.नीं. १७५/२०१६ भा.दीं.वि. कलम ३०२, २०१, १२०(ब), ३९७, ४०४, ३४ 
३) गु.र.नीं. १७६/२०१६ भा.दीं.वि. कलम ३०२, २०१, १२०(ब), ३९७, ४०४, ३४ 
४) गु.र.नीं. १७७/२०१६ भा.दीं.वि. कलम ३०२, २०१ 
५) गु.र.नीं. १७८/२०१६ भा.दीं.वि. कलम ३०२, २०१, ४०४ 
६) गु.र.नीं. १७९/२०१६ भा.दीं.वि. कलम ३०२, २०१, ४०४ 

     

    सदर गुन्हयाींपैकी गु.र.नीं. १५८/२०१६, १७५/२०१६ ि १७६/२०१६ या गुन्हयात 
आरोपी सींतोष गुलाबराि पोळ ि त्याची साथीदार ज्योती पाींडुरींग माींढरे याींचे 
विरुध्द मा.रतिथमिगण न्यायदींडार्धकारी, िाई याींचे न्यायालयात दोषारोपपत्र 
पाठविले आ े. उिणरीत ३ गुन्हयाींचा तपास सुरु आ े. यातील आरोपी न्यायालयीन 
कोठडीमध्ये आ े. 
(३) विलींब झालेला ना ी 

----------------- 
चांद्रभागा नदी प्रदषुण मुक्त िरण्याबाबत 

(२९) *  २५५८४   श्री.आनांदराि पाटील, श्री.सांजय दत्त, श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्री.शरद रणवपसे : सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील   
काय :- 
  

(१) राज्यातील िारकऱ्याींचे श्रध्दाथाथान ीसलेली चींद्रभागा नदी सन २०२२ पयतं 
ननमणळ आणण रतिदषुणमुक्त करण्याचा ननणणय िासनाने घेतला ीसल्याचे मा े 
ऑगथा्, २०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदिणनास आले आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) ीसल्यास, मा.मुख्यमींत्री याींच्या ीध्यक्षतेखाली नमाशम चींद्रभागा रतिार्धकरण 
थाथापन करण्यात येणार आ े,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) ीसल्यास, या रतिार्धकरणाने सींपूणण चींद्रभागा नदी पररसर ि िारीमागण थािच्छ 
करण्यासाठी िासनाने कोणती कायणिा ी केली िा करण्यात येत आ े, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
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श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) ि (२) हदनाींक १२ ऑगथा्, २०१६ रोिीच्या िासन 
ननणणयानुसार मा.मुख्यमींत्री याींचे ीध्यक्षतेखाली नमाशम चींद्रभागा रतिार्धकरण 
थाथापन करण्यात आले आ े. 
(३) या ीनुषींगाने विथाततृ आराखड े तयार करण्याची कायणिा ी करण्यात येत 
आ े. 
(४) रतिश्न उद्् ाित ना ी. 

 

----------------- 
मुांबई आांतरराष्ट्रीय विमानतळािर विविध सेिा सुविधा परुविणारी 
िां पनी बांद झाल्याने िामगाराांची देणी प्रलांबबत असल्याबाबत 

(३०) *  २३५४६   श्री.किरण पािसिर, श्री.नरेंद्र पाटील, श्रीमती विद्या 
चव्हाण :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि १४८५२ ला ददनाांि ६ एवप्रल, २०१६ रोजी 
ददलेल्या उत्तराच्या सांदभाात : सन्माननीय िामगार मां्ी पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) मुींबई आींतरराषरीय विमानतळािर विविध सेिा सुविधा पुरविणाऱ्या कीं बा्ा 
एजव् एिन रतिा.शल.कीं पनी मा े ऑगथा्, २०१६ ला बींद करण्यात आली परींतु ३००० 
कामगाराींना त्याींची  क्काची देणी शमळाली नसून त्यासींदभाणत विधीमींडळाच्या सन 
२०१६ च्या पािसाळी ीर्धिेिनामध्ये लक्षिेधी सूचना देण्यात आली  ोती. त्या 
लक्षिेधी सींदभाणत कामगाराींची देणी शमळण्याबाबत ननणणय घेण्याकरीता 
सींबींर्धताींच्या मा.कामगार मींत्री म ोदयाींसोबत मा.सभापतीच्या दालनात दोन 
बैठका घेण्यात आल्या,  े खरे आ े काय, 
(२) ीसल्यास, सदर बठैकाींमध्ये मुींबई विमानतळािरील िी.व् ी.के.कीं पनी  ी 
कीं बा्ा कीं पनीच्या कामगाराींची बाब गाींशभयाणने घेत नसल्याचे ननदिणनास आले 
आ े,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) ीसल्यास, उक्त रतिकरणी िासनाने चौकिी करून कामगाराींना त्याींची 
 क्काची देणी देण्याच्या दृष्ीने िी.व् ी.के.कीं पनीिर काय कारिाई केली िा 
करण्यात येत, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
 
श्री. सांभाजी पाटील-ननलांगेिर : (१) मे.कीं बा्ा एव् ीएिन शल.बींद करण्यात आली 
आ े,  े खरे आ े. 
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    सदर रतिकरणी मा.मींत्री (कामगार) याींच्या ीध्यक्षतेखाली हदनाींक २७ ०७ २०१६ 
रोिी बैठक घेण्यात आली. हदनाींक ३१ ०८ २०१६ ि हदनाींक २९ ०९ २०१६ रोिी 
मा.सभापती, विधानपररषद म ोदयाींच्या ीध्यक्षतेखाली बैठक आयोजित करण्यात 
आली ि हदनाींक ०९ ११ २०१६ रोिी मा.मुख्यमींत्री म ोदयाींच्या ीध्यक्षतेखाली 
बैठक आयोजित करण्यात आली,  े खरे आ े. 
(२)  े खरे आ े. 
   िी.व् ी.के ि कीं बा्ा एजव् एिन या दोन् ी आथाथापनेकररता कें द्र िासन 
समुर्चत िासन आ े. रतिाप्त माह तीनुसार दोन् ी आथाथापना थाितींत्र आ ेत. 
िी.व् ी.के. याींचे नदणदणी रतिमाणपत्रानसुार मे.कीं बा्ा  ी आथाथापना कीं त्रा्दार 
म् णनू नदणहदत ना ी. 
(३) रतिश्न उद्् ाित ना ी. 
(४) रतिश्न उद्् ाित ना ी. 

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

नासशि येथील गोदािरी नदीपा् प्रदषूण मुक्त िरणेबाबत 

(३१) *  २३६१९   िॉ.अपिूा दहरे, श्री.जयिांतराि जाधि : सन्माननीय मुख्यमां्ी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) शसीं थाथ कुीं भमेळ्याच्या समापनानींतर आिश्यक उपाय ि खबरदारी ीभािी 
गोदािरी नदीचे पात्र पुन:श्च खपुच ीथािच्छ, रतिदवुषत झाले ीसून केरकचरा, 
पानिेलीमुळे दगुधंी पसरत ीसल्याचे तसेच नदीपात्रात सींत गाडगे म ाराि 
धमणिाळा ि ्ाळकु्ेश्िर मींहदराििळील आणण ीन्य हठकाणचे ड्रनेेिचे पाणी ी 
थे् नदीपात्रात शमसळत ीसल्याचे ननदिणनास आले आ े,  े खरे आ े काय, 
(२)  ीसल्यास, नदी थािच्छतेसाठी कायमथािरुपी कृती आराखडा तयार करून 
त्याची ीींमलबिािणी करण्याची मागणी थाथाननक नागररकाींकडून  ोत ीसून 
नदीचे पावित्र्य ि सौंदयण कायमथािरुपी ीबार्धत र ािे आणण नदीपात्रातील पाणी 
रतिदवुषत  ोऊ नये म् णनू कायमथािरुपी उपाययोिना करण्याबाबत िासनाने काय 
कायणिा ी केली िा करण्यात येत आ े, 
(३) ीसल्यास, नाशिक म ानगरपाशलकेच्या म सुलात िाढ  ोण्यासाठी ि 
पयण् नाच्या दृष्ीने नाशिक ि रातील गोदािरी नदीिरील घा्, मदैाने आणण 
साधुग्रामस  इतर सिण मोकळे भूखींड ितन करुन त्याींची ननयशमत देखभाल 
करणेबाबत थाथाननक लोकरतिनतननधीींनी मा े ऑक््ोबर, २०१५ मध्ये िा 
त्यादरम्यान िासनास ननिेदन हदलेले आ े,  े खरे आ े काय, 
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(४) ीसल्यास, उपरोक्त रतिकरणी िासनाने चौकिी करून कोणती कायणिा ी केली 
िा करण्यात येत आ े, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) गोदािरी नदीपात्रात नैसर्गणक पयाणिरणपुरक रतििा  
नसल्याने तसेच, नाशिक म ानगरपाशलका क्षेत्रात हद.२ ि ३ ऑगथा्, २०१६ रोिी 
झालेल्या ीनतिषृ्ीमुळे मलिाह न्याींची ि नक्षमता मोठया रतिमाणात बाधीत 
झाल्याने, का ी रतिमाणात रतिदषुण झाल्याचे आढळून आले  ोते,  ी िथातुजथाथती 
आ े.         
(२) गोदािरी नदी थािच्छतेबाबत कायम थािरुपी उपाययोिना करािी, ीिी 
थाथाननक नागरीकाींकडून मागणी करण्यात येते,  े खरे आ े.  
     गोदािरी नदीचे पात्र रतिदवुषत  ोऊ नये, तसेच, तेथे थािच्छता राखली िािी 
म् णनू म ानगरपाशलकेमािण त खालील उपाययोिना करण्यात येत आ ेत :- 

 नाशिक ि रासाठी सन २०४१ पयतंचा मलनन:सारण व्यिथाथापन 
आराखडा नाशिक म ानगरपाशलकेने तयार केला ीसून त्याची 
्प्प्या्प्प्याने ीींमलबिािणी म ानगरपाशलकेमािण त सुरु आ े. 

 याीींतगणत ीमतृ योिनेतनू गींगापूर येथे १८ द.ल.शल. रतिनतहदन क्षमतेच्या 
मलिुध्दीकरण कें द्राच्या कामास रतििासकीय मींिुरी रतिाप्त झाली ीसून 
पुढील कायणिा ी करण्यात येत आ े.    

     याशििाय नदीपात्राची थािच्छता राखण्यासाठी खालील उपाययोिना 
करण्यात येत आ ेत :- 

 सद्यजथाथतीत मनपाची िा ने ि मनषुयबळ िापरुन गोदािरी थािच्छतेचे 
काम सुरु आ े.  तथावप, गोदािरी नदीमधील िाढणाऱ्या पानिेली 
काढण्यासाठी ननविदा काढून एिन्सीमािण त कामे करण्याचे रतिथातावित 
आ े. 

 हदनाींक ०२ ि ०३ ऑगथा्, २०१६ रोिीच्या ीनतिषृ्ीमुळे आलेल्या 
म ापुरात बाधीत झालेल्या मलिाह का ि चेंबरची दरुुथाती नाशिक 
म ानगरपाशलकेमािण त करण्यात येत आ े. 

 धाशमणक म त्िाचे रामघा् पररसर ि नदीिरील पलुाींिर ननमाणल्य 
सींकलनासाठी ननमाणल्य कुीं ड ठेिण्यात आले आ ेत. 
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 रामकुीं ड तथा रामघा्ाची दैनींहदन थािच्छता म ानगरपाशलकेमािण त 
राखण्यात येत आ े. 

 रामकुीं डाििळ वपींडदान तथा पुिा साह त्य इ. िथात ुसींकशलत करण्यासाठी 
कृबत्रम पात्र ठेिण्यात आले आ ेत. 

 रतिायोर्गक तत्िािर दोन पलुाींच्या बािनेु गोदािरी पात्रात ननमाणल्य 
्ाकण्यास ी्काि ननमाणण करण्यासाठी ने् बसविण्यात आली.      

(३) ि (४) ीिा रतिकारचे ननिेदन रतिाप्त झाले आ े. 
        म ानगरपाशलकेच्या मालकीच्या िागेिरील साधुग्राम ि इतर मोकळे 
भूखींड याींची ननयशमत देखभाल करण्यात येते. 
        शसीं थाथ कालािधीत बाींधण्यात आलेले घा् ि त्यालगतची िागा 
देखभालीसाठी म ानगरपाशलकेकड े  थाताींतरीत करण्याबाबत जिल् ार्धकारी, 
नाशिक याींना विनींती करण्यात आली आ े. 
         घा् ि त्यालगतची िागा, तसेच म ानगरपाशलकेच्या मालकीच्या 
िागेिरील साधुग्राम ि इतर मोकळे भूखींड याींचा िापर चौपा्ी, विविध रतिदिणने, 
सािणिननक सभा, क्रिडा थापधाण, खलेु िा नतळ ि तत्सम रतियोिनासाठी करुन 
त्याव्दारे म ानगरपाशलकेचे उत्पन्न िाढविण्याचे ननयोिन आ े. 
(५) रतिश् न उद्् ाित ना ी. 

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

शासिीय औद्योधगि प्रसशक्षण सांस्थेतील अांशिालीन  
ननदेशिाांचे थिीत िेतन अदा िरण्याबाबत 

(३२) *  २६०४४   श्री.श्रीिाांत देशपाांि,े श्री.दत्ता्य सािांत : सन्माननीय िौशल्य 
वििास ि उद्योजिता मां्ी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) िासकीय औद्योर्गक रतिशिक्षण सींथाथेतील ीींिकालीन ननदेिकाींना मागील 
का ी मह न्यापासून िेतन ीदा झाले ना ी,  े खरे आ े काय, 
(२) ीसल्यास, कौिल्य विकास शिक्षणाला कें द्र ि राज्य िासनाने ीनन्य 
साधारण म त्ि हदले ीसताना ननदेिकाींचे िेतन थकविल्याबाबत िासनाने 
चौकिी केली आ े काय, 
(३) ीसल्यास, ननदेिकाींचे िेतन ीदा करण्याबाबत िासनाने काय कायणिा ी 
केली िा करण्यात येत आ े, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
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श्री. सांभाजी पाटील-ननलांगेिर : (१)  े खरे ना ी. 
(२) रतिश्न उद्् ाित ना ी. 
(३) रतिश्न उद्् ाित ना ी. 
(४) रतिश्न उद्् ाित ना ी. 

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

पांढरपूर नगरपासलिा हद्दीतील गटारे बांददस्त िरणेबाबत 

(३३) *  २६०२४   श्री.दत्ता्य सािांत, श्री.श्रीिाांत देशपाांि े: सन्माननीय 
मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पींढरपूर नगरपाशलका  द्दीतील इसबािी ग् नीं ११७ ि ११८ येथे िलनन:सारण 
(ग्ारे) बाींधण्याबाबत ननविदा मींिूर केली आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) ीसल्यास, नगरपाशलकेने ननविदा मींिूर करून ी काम रतिलींबबत आ े,  े  ी 
खरे आ े काय, 
(३) ीसल्यास, सदर भागातील मैलाशमर्श्रत पाणी उघड्यािर सोडले िात 
ीसल्यामुळे  ा पररसर दगुधंीयुक्त झाला आ े त्यामुळे थाथाननक नागररक ि 
लोकरतिनतननधी याींनी मुख्यार्धकारी, पींढरपूर, नगरपररषद याींचेकड े ीिण विनींत्या 
केल्या आ ेत,  े  ी खरे आ े काय, 
(४) ीसल्यास, उपरोक्त रतिकरणी िासनाने चौकिी केली आ े काय, त्याीनुषींगाने 
काय कायणिा ी केली िा करण्यात येत आ े,    
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) ि (२)  ोय,  े खरे आ े. 
(३) भुयारी ग्ार योिनेतील काम ीपूणण ीसलेल्या भागातील साींडपाणी 
खड्डयामध्ये एकबत्रत करुन नगरपररषदेमािण त सक्िन करुन उचलण्यात येते. 
(४) सदर योिनेच्या ीपूणण कामाविषयी थाथाननक िशमनधारकाींिी नगरपररषद 
रतििासनाने चचाण केली ीसुन काम सुरू करण्यात आले आ े. सदर काम 
डडसेंबर,२०१६ ीखेरपयणत पूणण करण्याचे नगरपररषदेचे ननयोिन आ े.     
(५) रतिश् न उद्् ाित ना ी. 

----------------- 
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मालिण (जज.ससांधदुगूा) येथील माजी सैननिाांच्या मुलाांच्या िसनतगहृाचे  
रुपाांतर विश्रामगहृात िरण्याचा घेतलेला ननणाय 

(३४) *  २४९४०   श्री.सुननल तटिरे : सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मालिण (जि.शसींधदुगूण) येथील मािी सैननकाींच्या मुलाींच्या िसनतग ृातील 
मुलाींना बा ेर काढून िसनतग ृाचे रुपाींतर सैननक कल्याण विभाग विश्रामग ृात 
करणार ीसल्याचे मा े ऑक््ोबर, २०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान िासनाच्या 
ननदिणनास आले आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) ीसल्यास, याबाबत थाथाननक सामाजिक कायणकत्यानंी तसेच िसनतग ृातील 
विद्यार्थयांनी तीव्र विरोध करुन जिल् ा सैननक कल्याण विभाग (जि.शसींधदुगूण) 
याींना मा े ऑक््ोबर, २०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान ननिेदन हदले आ े,  े  ी खरे 
आ े काय, 
(३) ीसल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी करुन कोणती कायणिा ी केली िा 
करण्यात येत आ े, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
 
श्री. सांभाजी पाटील-ननलांगेिर : (१)  े ीींित: खरे आ े. 
     मालिण (जि.शसींधदुगुण) येथील िसनतग ृ  े मािी ि ीद सैननकाच्या 
मुलाींसाठी चालविण्यात येते. येथील िसनतग ृात बऱ्याच िषाणपासून मािी 
सैननकाींची केिळ १ क्रकीं िा २ मुले रतििेि घेतात. त्यामुळे िसनतग ृ चालविणे 
परिडत ना ी. त्यामुळे हदनाींक २४ िनू, २०१३ रोिी झालेल्या वििेष ननधी 
(म ाराषर) राज्य व्यिथाथापकीय सशमतीच्या कायणकारी सशमतीच्या ९ व्या बठैकीत 
सदर िसनतग ृाचे रुपाींतर सैननक विश्राग ृात करण्यास मान्यता देण्यात आली. 
(२) याबाबतचे ननिेदन रतिाप्त झालेले ना ी. 
(३) रतिश् न उद्् ाित ना ी. 
(४) रतिश् न उद्् ाित ना ी. 
 

----------------- 
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पी.सी.टेक् नॉलॉजी या सॉटवटिेअर िां पनीने नोिरीचे 
आसमष दानिनू तरुणाांची िेलेली फसिणिू 

(३५) *  २३५२८   श्री.जयांत पाटील, श्री.अमररशभाई पटेल, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.रामहरी रुपनिर, अॅि.राहुल नािेिर, श्री.आनांद ठािूर, श्री.हेमांत टिले, 
श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.किरण पािसिर, श्री.रामराि िििुते, श्री.सनतश चव्हाण, 
श्रीमती हुस्नबानू नसलफे : सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) मुींबई, ठाणे आणण निी मुींबईमध्ये ८०० इींजिननीरना नोकरीचे आशमष 
दाखिनू २५  िार रूपयाींची ीनामत रक्कम घेिनू पी.सी.्ेक्नोलॉिी या 
सॉफ््िेीर कीं पनीने कोट्यिधी रुपयाींची िसिणकू केल्याचा रतिकार हदनाींक     
१९ ऑगथा्, २०१६ रोिी िा त्यासुमारास ननदिणनास आला आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) ीसल्यास, सदर कीं पनीमािण त रतिशिक्षणाच्या कालािधीत रतिशिक्षणाथी उमेदिारास 
रूपये ६ ते ७  िार इतके मानधन देण्यात येणार  ोते,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) ीसल्यास, सदर कीं पनीच्या िागळे इथा्े् येथील ीिर आय्ी पाकण मधील 
िागेचे भाड ेि दरुूथातीची रक्कम थकविल्यामुळे कीं पनीला सील लािण्यात आले 
 ोते,  े  ी खरे आ े काय, 
(४) ीसल्यास, उपरोक्त रतिकरणी िासनाने चौकिी करून चौकिीच्या ीनुषींगाने 
यारतिकरणातील क्रकती दोषीींना ी्क करण्यात आली आ े ि त्याींच्याविरुध्द 
कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आ े, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) ीींित: खरे आ े. 
     सदर ू रतिकरणी नोकरी लािण्याचे आशमष दाखविल्यारतिकरणी उमेदिाराींकडून 
Refundable Deposit म् णनू रतित्येकी रु.२५  िार एिढी रक्कम परत न देता 
ऑक्रिस बींद करुन सुमारे हदड को्ी रुपयाींचा ीप ार करुन िसिणकू 
केल्यारतिकरणी ठाणे पोलीस आयुक्तालयातील िागळे इथा्े् पररसरातील पी.सी. 
्ेक्नॉलॉिी रतिायव् े् शलशम्ेड कीं पनीच्या तीन सींचालकाींविरुध्द गु.रजि.ि. 
२२९/२०१६ भा.दीं.वि. कलम ४०६, ४२०, १२०(ब) ीन्िये गुन् ा दाखल केला आ े. 
(२)  ोय 
(३) सदर कीं पनीने इलेजक्रशस्ी बबलाचा भरणा न केल्यामुळे कीं पनीला सील 
ठोकण्यात आले आ े. 
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(४) िरील गुन् यातील आरोपी ीद्यापी िरार आ ेत. त्याींचा िोध घेण्यात येत 
ीसून त्याींना एल.ओ.सी.िर ठेिण्यात आले आ े. रतिकरण तपासाधीन आ े. 
(५) रतिश् न उद्् ाित ना ी. 

 

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

झोपिपट्टी पनुिासन योजनेंतगात सन १९९५ पासूनच्या पा् लाभधारिाांना  
त्याांच्या सदननिाांच्या देनभाल दरुुस्ती शुल्िात िाढ िरण्याबाबत 

(३६) *  २३६४८   अॅि.ननरांजन िािनरे :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि १४९८४ ला 
ददनाांि २३ माचा, २०१६ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभाात : सन्माननीय 
गहृननमााण मां्ी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात वििेषत: मुींबई ि ठाणे ि रात म ाराषर ग ृननमाणण मींडळामािण त 
झोपडपट्टी पनुिणसन योिना (SRA) राबविण्यात येत आ े,  े खरे आ े काय 
(२) ीसल्यास, सदर योिनेंतगणत सन १९९५ पासूनच्या पात्र लाभधारकाींना त्याींचे 
घराचे देखभालीसाठी (Maintains) रक्कम रुपये िीस  िार ऐििी रुपये ४० 
 िार करण्याचा ननणणय िासनाने सन २०१६ च्या रतिथम ीर्धिेिनात घेतला 
आ े,  े  ी खरे आ े काय 
(३) ीसल्यास, गेल्या २० िषाणत िाढलेली म ागाई, तसेच पाणीपट्टी कर, िीि 
कर ि मालमत्ता कर इत्यादी मध्ये िेळोिेळी झालेली िाढ तसेच १५ ते २० िा 
त्यापेक्षा ी ीर्धक मिल्याींचे इमारती बाींधकामास देण्यात येणारी परिानगी, 
यामुळे पात्र लाभधारकाींना देण्यात येणाऱ्या रुपये चाळीस  िार रक्कमेत तातडीने 
िाढ करुन त्याऐििी  ी रक्कम रुपये ७०  िार इतकी करण्यात यािी, ीिी 
मागणी सींबींर्धत सिण पात्रधारकाींकडून सन २००० पासून ते आितागायत 
मुख्यार्धकारी, झोपडपट्टी पनुिणसन रतिार्धकरण, मा.रतिधान सर्चि, ग ृननमाणण 
विभाग, मींत्रालय ि मा.ग ृननमाणण मींत्री याींचेकड े ननिेदनाद्िारे िारींिार करण्यात 
आली आ े,  े  ी खरे आ े काय 
(४) ीसल्यास, सदर ननिेदनाच्या ीनषुींगाने िासन थातरािर ीद्याप कायणिा ी 
केली नसल्याचे मा े ऑक््ोबर, २०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदिणनास आले 
आ े,  े खरे आ े काय 
(५) ीसल्यास, त्यारतिकरणी िासनाने रक्कम िाढविण्याची कायणिा ी न करण्याची 
कारणे काय ि त्याबाबतची सद्यजथाथती काय आ े ? 
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श्री. प्रिाश महेता : (१) ब ृन्मुींबई तसेच ठाणे म ानगरपाशलका क्षेत्रात झोपडपट्टी 
पुनिणसन रतिार्धकरण, मुींबई या कायाणलयामािण त झोपडपट्टी पनुिणसन योिना 
राबविण्यात येत आ ेत. 
(२) नगरविकास विभागाच्या हदनाींक २१ एवरतिल, २०१६ रोिीच्या ीर्धसूचनेन्िये 
ब ृन्मुींबई विकास ननयींत्रण ननयमािली १९९१ विननयम ३३(१०) पररशिष्-४ च्या 
खींड ९.१ मधील झोपडपट्टी पुनिणसन योिनेतील पुनिणसन घ्कातील रतित्येक 
सदननकेच्या ीनषुींगाने देखभाल खचाणची रक्कम रुपये २०,०००/- ऐििी रुपये 
४०,०००/- इतकी करण्यात आली आ े. 
(३) ि (४) झोपडपट्टी पनुिणसन योिनेमध्ये सदननकाींच्या देखभाल ि दरुुथाती 
िुल्कामध्ये िाढ करण्याबाबत ननिेदने सींबींर्धताींकडून रतिाप्त झालेली आ ेत. 
तथावप िर नमूद केल्यारतिमाणे झोपडपट्टी पनुिणसन रतिार्धकरणाच्या रतिथातािानुसार 
हदनाींक २१ एवरतिल, २०१६ रोिी देखभाल िुल्क िाढविण्याबाबत ीर्धसूचना 
ननगणशमत केलेली आ े. 
(५) रतिश् न उद्् ाित ना ी. 

----------------- 
मुांबई शहर आणण उपनगरातील म्हािाच्या सांक्रमण  

सशबबराांची झालेली दरुिस्था 
(३७) *  २४७६९   श्री.जनादान चाांदरूिर, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि ऊफा  भाई 
जगताप :  सन्माननीय गहृननमााण मां्ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई ि र आणण उपनगरामध्ये ीसलेल्या म् ाडाच्या िीणण सींिमण 
शिबबरात ५० िषांपेक्षा ीर्धक काळ भाडकेरु बबक् ीिथाथेत रा त ीसल्याचे 
मा े सप् े्ंबर, २०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदिणनास आले आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) ीसल्यास,  ी बैठी ि िीणण ीिथाथेतील सींिमण शिबबरे पाडून त्या िागी 
चार िाढीि क्षेत्रिळाचा िापर करुन येथे इमारती उ्या करुन येथील रह िािाींना 
घरे देण्याबाबत िासनाने कोणती कायणिा ी केली िा करण्यात येत आ े, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  
श्री. प्रिाश महेता : (१) ि (२) मुींबई इमारत दरुुथाती ि पुनरणचना मींडळाच्या 
सींिमण शिबीरातील सींिमण गाळे ब ुताींिी बैठ्या चाळी, तळ + १ मिला या 
थािरुपातील आ ेत. यातील बरीचिी सींिमण शिबीरे िनुी ि िीणण झाली आ ेत. 
सदर सींिमण शिबीराींचा आिश्यकतेनुसार रतिचशलत विकास ननयींत्रण ननयमािलीतील 
तरतुदीनुसार ीनुजे्ञय च्ई क्षेत्राचा िापर करुन सध्या पनुविणकास करण्यात येत आ े. 
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     त्याशििाय िासनाने मागील ीर्धिेिनात हदलेल्या आश्िासनानसुार विविध 
विषयाींिर िासनास शििारिी करण्यासाठी हदनाींक २९ ऑक््ोबर, २०१६ च्या 
िासन ननणणयान्िये विधानमींडळ सदथायाींची सशमती गहठत केली ीसून यामध्ये 
म् ाडाच्या सींिमण शिबीराींची पुनबांधणी करणेबाबतची बाबदेखील ीींतभूणत आ े. 
(३) रतिश्न उद्् ाित ना ी. 

----------------- 
मुांबईतील नद्याांची पूरननयां्ण रेषा ननजश्चत िरण्याबाबत 

(३८) *  २४९०५   श्री.अशोि ऊफा  भाई जगताप, श्री.सांजय दत्त :  ताराांकित 
प्रश्न क्रमाांि १४६७६ ला ददनाांि १३ एवप्रल, २०१६ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या 
सांदभाात : सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील नद्याींची पूरननयींत्रण रेषा म ापाशलकेला ननजश्चत करता न आल्याने 
आगामी विकास ननयोिन आराखडयात त्याचा समािेि करण्यात आला नसल्याचे 
मा े सप् े्ंबर, २०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदिणनास आले आ े,  े खरे आ े 
काय, 
(२) ीसल्यास, मुींबईचा सन २०१४-३४ चा विकास आराखडा तयार करताना 
मुींबईच्या नदी क्रकनाऱ्यालगतची पूरननयींत्रण रेषा ननजश्चत करून त्यात नतचा 
ीींतभाणि करण्याबाबत िासनाने कोणती कायणिा ी केली िा करण्यात येत आ े, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) सिणसाधारणपणे मुींबई बा ेरील नद्याींचे रतििा   े 
नैसर्गणक ीसून त्याींना सींरक्षक शभींती बाींधनू त्याींच्या पात्राींचे सीमाींकन केले िात 
ना ी. त्यामुळे पािसाळ्यात ीनतिषृ्ीच्या िेळी नदीचे पाणी पात्राींबा ेर 
आसपासच्या पररसरामध्ये पसरुन पूर पररजथाथती ननमाणण  ोण्याची िक्यता 
ीसल्याने, पूर ननयींत्रण रेषा ननजश्चत केली िाते. 
     ब ृन्मुींबई म ानगरपाशलका क्षेत्रामध्ये नद्या ि नाले याींचे रुीं दीकरण ि 
खोलीकरण सल्लागारानी ी्यास करुन केलेल्या शििारसीनुसार पात्राींच्या दोन् ी 
बािूला उच्चतम भरतीच्या पातळीपयतं आर.सी.सी.सींरक्षक शभींत बाींधनू केले 
िाते. याथाति, पूरननयींत्रण रेषा ननजश्चत केली िात ना ी. तसेच पिणन्य 
िलिाह न्याींच्या रतिारुप आराखड्यामध्ये ीनतिषृ्ीमुळे पाणी साचण्याची िी 
हठकाणे ननजश्चत केली आ ेत ि त्याींचा रतिभाि कमी करण्यासाठी उपाययोिना 
सुचविलेल्या आ ेत त्याींची ीींमलबिािणी ्प्प्या्प्प्याने करणेत येत आ े. 
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त्यामुळे विशिष् ीिी पूरननयींत्रण रेषा म ानगरपाशलकेकडून हदनाींक २७ ५ २०१६ 
रोिी रतिशसध्द केलेल्या सुधारीत रतिारुप विकास आराखड्यामध्ये दिणविणेत आलेली 
ना ी. 
(२) ि (३) रतिश् नामधील भाग ि.१ मध्ये नमूद केलेली िथातूजथाथती विचारात घेता 
रतिश्न उद्् ाित ना ी. 

 

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

 

नळदगुा (ता.तुळजापूर, जज.उस्मानाबाद) नगरपासलिेतील  
घरिुल योजनेत झालेला गैरव्यिहार 

(३९) *  २५८९५   श्री.सुजजतससांह ठािूर : सन्माननीय गहृननमााण मां्ी पुढील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नळदगुण (ता.तुळिापूर, जि.उथामानाबाद) नगरपाशलकेतील घरकुल 
(आयएचएसडीपी) योिनेत झालेल्या गैरव्यि ाराची चौकिी पुणण झाली आ े काय, 
(२) ीसल्यास, सदर चौकिीत दोषी आढळून आलेल्या ीर्धकारी, पदार्धकारी ि 
ठेकेदार याींच्यािर िासनाने कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आ े, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  
श्री. प्रिाश महेता : (१)  ोय. 
(२) नगरपररषद सदथायाींनी केलेल्या तिारीच्या ीनुषींगाने उपविभागीय ीर्धकारी, 
उथामानाबाद याींच्यामािण त सविथातर चौकिी करण्यात आलेली ीसून चौकिीमध्ये 
तत्काशलन नगराध्यक्ष, उपनगराध्यक्ष ि तत्कालीन मुख्यार्धकारी दोषी आढळून 
आल्याने ीर्धननयमातील तरतदुीनसुार त्याींच्यािर कारिाई करणेबाबतचा रतिथाताि 
जिल् ार्धकारी उथामानाबाद याींनी विभागीय आयकु्त, औरींगाबाद याींचेकड े सादर 
केला आ े. 
     त्याचरतिमाणे मा.उच्च न्यायालय खींडपीठ औरींगाबाद येथे यारतिकरणी PIL 
NO ७०/२०१४ दाखल ीसून, सध्या रतिकरण न्यायरतिविष् आ े. 
(३) रतिश्न उद्् ाित ना ी. 
 

----------------- 
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राज्यातील शासिीय िमाचारी सांघटनेच्याितीने िामिाजाचा  
पाच ददिसाांचा आठििा िरण्याची होत असलेली मागणी 

(४०) *  २५६८४   श्री.िवपल पाटील, श्रीमती हुस्नबान ूनसलफे : ताराांकित प्रश्न 
क्रमाांि १९९०९ ला ददनाांि २७ जुलै, २०१६ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभाात:    
सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्य िासन, थाथाननक थािराज्य सींथाथा आणण िाळा, म ाविद्यालय या 
सिांसाठी पाच हदिसाींचा आठिडा करण्याची मागणी राज्य िासकीय कमणचारी 
सींघ्ना, रािपबत्रत ीर्धकारी सींघ्ना ि शिक्षक भारती याींनी िासनाकड े केली 
आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) ीसल्यास, िीि, पाणी, श्रम आणण म ानगराींमधील िा तकू कदणडी िाचिनू 
कामाचा दिाण िाढिण्यासाठी ि गतीमान करण्यासाठी पाच हदिसाींचा आठिडा 
करण्यात यािा आणण कामाच्या िेळा शभन्न ठेिाव्यात ीिा थािरुपाच्या 
मागण्याींिर िासनाची काय भूशमका आ े, 
(३) ीसल्यास, त्यािर िासनाने ननणणय घेतला आ े िा घेणार आ े काय,  
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१)  ोय. 
(२) ि (३) राज्य िासनाच्या कमणचाऱ् याींसाठी कें द्र िासनाच्या धतीिर पाच 
हदिसाींचा आठिडा करण्याची बाब िासनाच्या विचाराधीन आ े. 
(४) रतिश् न उद्् ाित ना ी. 

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

बहृन्मुांबई महानगरपासलिेत रस्ते दरुुस्तीच्या गैरव्यिहाराप्रिरणी  
सुरु िरण्यात आलेल्या चौिशीबाबत 

(४१) *  २४५३६   श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्त, श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्री.जनादान चाांदरूिर, श्री.अशोि ऊफा  भाई जगताप :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि 
१९८२२ ला ददनाांि २० जलैु, २०१६ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभाात :    
सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) ब ृन्मुींबई म ानगरपाशलकेत रथाते दरुुथातीच्या कामाींमध्ये सुमारे ३५० को्ी 
रुपयाींच्या झालेल्या गैरव्यि ारारतिकरणी सुरु करण्यात आलेल्या चौकिीचा ी िाल 
रतिाप्त झाला आ े काय,  
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(२) ीसल्यास, उक्त रथाते दरुुथातीच्या गैरव्यि ारात दोषी ठरलेल्या स ा 
कीं त्रा्दाराींना काळ्या यादीत ्ाकल्यानींतर ी ते त्याींच्या भागीदारीतील दसुऱ्या 
कीं पनीच्या नािािर कोट्यिधी रुपयाींची कामे करण्यास म ापाशलकेत रतििेि करु 
िकत ीसल्याचे मा े सप् े्ंबर, २०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदिणनास आले 
आ े,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) ीसल्यास, त्यामुळे कीं पन्याींऐििी व्यक्तीिर बींदी आणण्याबाबत तसेच रथाते 
दरुुथाती गैरव्यि ार रतिकरणाच्या चौकिी ी िालाच्या ीनषुींगाने िासनाने कोणती 
कारिाई केली िा करण्यात येत आ े, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) ब ृन्मुींबई म ानगरपाशलकेत रथाते दरुुथातीच्या 
कामाींमध्ये सुमारे ३५० को्ी रुपयाींच्या झालेल्या गैरव्यि ाररतिकरणी सुरु करण्यात 
आलेल्या चौकिीचा ीींतररम ी िाल म ानगरपाशलकेस रतिाप्त झाला आ े. 
(२) रथाते दरुुथातीच्या गैरव्यि ारात दोषी आढळलेल्या ६ कीं त्रा्दाराींना काळया 
यादीत ्ाकण्यासाठी कारणे दाखिा नो्ीस बिािण्यात आली आ े.  ी कायणिा ी 
सुरु करण्यात आल्यानींतर सदर कीं त्रा्दार ि त्याींचे भागीदार ीसलेले कीं त्रा्दार 
याींना म ानगरपाशलकेमािण त कोणत्या ी निीन कामाचे कीं त्रा् देण्यात आलेले 
ना ी. 
     तसेच, म ानगरपाशलकेत ीजथातत्िात ीसलेल्या कीं त्रा्दर नदणदणी 
ननयमािलीनुसार सदर कीं त्रा्दाराींना कामे देता येणार ना ीत. 
(३) रथाते दरुुथातीच्या गैरव्यि ारात दोषी आढळलेल्या ६ कीं त्रा्दार ि २ त्रयथाथ 
लेखापररक्षक याींच्यािर म ानगरपाशलकेमािण त आझाद मैदान पोलीस था्ेिन येथे 
हदनाींक २७.०४.२०१६ रोिी िमाींक १६६/१६ ीन्िये रतिथम खबर ी िाल (F.I.R.) 
दाखल करण्यात आलेला आ े. 
     सदर कीं त्रा्दार ि त्रयथाथ लेखापरीक्षक याींना काळया यादीत ्ाकण्याच्या 
रतिक्रियेीींतगणत कारणे दाखिा नो्ीसा बिािण्यात आल्या ीसून याबाबतची पढुील 
कायणिा ी म ानगरपाशलकेमािण त करण्यात येत आ े. 
(४) रतिश्न उद्् ाित ना ी. 
 

----------------- 
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बीि येथे सामूदहि बलात्िार प्रिरणातील वपिीतेला  
नुिसान भरपाईची रक्िम देणेबाबत 

(४२) *  २४६७७   िॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे : सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) बीड येथे सन २०१० साली झालेल्या सामूह क बलात्कार रतिकरणात हदनाींक 
२२ ऑगथा्, २०१६ रोिी िा त्यासुमारास हदलेल्या ननकालामध्ये वपडीतेला 
िासनाने कें द्रीय ीर्धननयमान्िये बळी पडलेल्या व्यक्तीकररता नुकसान भरपाई 
ननधी २०१४ या ननयमानुसार दींडाची रक्कम देणेबाबतच्या मागणीचे एक लेखी 
ननिेदन लोकरतिनतननधीनी हदनाींक २३ ऑगथा्, २०१६ रोिी िा त्यासुमारास 
मा.मुख्यमींत्री याींना हदले,  े खरे आ े काय, 
(२) ीसल्यास, या ननिेदनानुसार िासनाने कोणती कायणिा ी केली िा करण्यात 
येत आ े, 
(३)  नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१)  ोय. 
(२) ननिेदनात नमूद केल्यारतिमाणे दींडाची रक्कमेबाबत कायणिा ी सुरु आ े. 
(३) रतिश् न उद्् ाित ना ी. 

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

मुांबई शहरातील म्हािाच्या िसाहतीचा पुनविािास प्रलांबबत असल्याबाबत 

(४३) *  २३४९६   श्री.हेमांत टिले, श्री.किरण पािसिर, श्री.नरेंद्र पाटील, 
श्री.नारायण राणे, अॅि.ननरांजन िािनरे, श्रीमती विद्या चव्हाण, अॅि.अननल परब, 
श्री.सुननल तटिरे, अॅि.राहुल नािेिर : सन्माननीय गहृननमााण मां्ी पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई ि रातील मोडकळीस आलेल्या ि िीणण झालेल्या चाळीींचे निननमाणण 
करणारे ग ृननमाणण धोरण िासनाने हदनाींक २ सप् े्ंबर, २०१६ रोिी िा 
त्यासुमारास िा ीर केले आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) ीसल्यास, या धोरणाचे सिणसाधारण थािरुप काय आ े ि या धोरणामुळे 
क्रकती िनु्या इमारतीींच्या पनुविणकासाचा रतिश्न मागी लागणे तसेच मुींबई ि रात 
म् ाडा ि म ानगरपाशलकेच्या हदरींगाईमुळे म् ाडाच्या ५६ िसा तीींचा पनुविणकास 
रतिकल्प रतिलींबबत आ े,  े  ी खरे आ े काय, 
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(३) ीसल्यास, पुनविणकास रतिलींबबत ीसल्याने रह िाश्याींना विकासकाकडून 
शमळणारे भाड ेहदले िात ना ी,  े  ी खरे आ े काय, 
(४) ीसल्यास, म् ाडाच्या िसा तीच्या पनुविणकासाच्या कामास कधीपयणत 
सुरु  ोण्याचे ीपेक्षक्षत आ े ि सदर कामाकररता ननविदा मागविण्यात आल्या 
आ ेत काय, तसेच त्याचे काम कोणत्या विकासकाकड ेसोपविण्यात आले आ े ि 
त्याकररता क्रकतीची ननविदा मींिूर करण्यात आली आ े, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
 
श्री. प्रिाश महेता : (१) घा्कोपर येथे हदनाींक २ सप् े्ंबर, २०१६ रोिी झालेल्या 
िा ीर सभेत घोवषत केले आ े. 
(२) सदर धोरणामध्ये मुींबईतील म् ाडा िसा तीींच्या पनुविणकासाबाबत सुधारीत 
धोरण, सींिमण शिबबरे तसेच मुींबई उपनगरातील िनु्या ि मोडकळीस आलेल्या 
इमारतीींचा पनुविणकासाबाबतचे नविन धोरण इत्यादी मुद्द े समाविष् आ ेत. 
मुींबईतील िुन्या इमारती तसेच म् ाडा िसा तीींच्या पुनविणकासासींदभाणतील विकास 
ननयींत्रण  ननयमािलीतील रतिचशलत तरतदुीनुसार पनुविणकासाची कायणिा ी करण्यात 
येते. म् ाडा िसा तीींच्या पुनविणकासासींदभाणत म् ाडा ि म ानगरपाशलकेमध्ये 
बैठकीद्िारे समन्िये साधण्यात आला आ े. 
(३) ि (४) म् ाडा िसा तीींचा पुनविणकास सध्या ीजथातत्िात ीसलेल्या ि लागू 
ीसलेल्या विकास ननयींत्रण ननयमािलीमधील तरतदुीनुसार सुरु आ े. तसेच 
पुनविणकासासाठी सींथाथेतिे विकासक नेमण्यात येतात. त्यामुळे ननविदा 
मागविण्याींचा रतिश्न उद्् ाित ना ी. 
(५) रतिश्न उद्् ाित ना ी. 

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

िल्याण तालुक्यातनू िाहणाऱ्या िालधनुी नदीच्या वििास ि सांिधानाबाबत 

(४४) *  २४४०४   श्री.जगन्नाथ सशांदे : सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
(१) कल्याण तालुक्यातुन िा णा-या िालधनुी नदीच्या विकास ि सींिधणनाबाबतचा 
सविथातर रतिकल्प ी िाल हदनाींक ३ ऑगथा्, २०११ रोिी िा 
त्यासुमारास जिल् ार्धकारी, ठाणे याींच्यामािण त िासनास सादर केलेला आ े,  े 
खरे आ े काय, 
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(२) ीसल्यास, सदर नदीच्या विकासासींबींधी विधीमींडळाच्या ीथणसींकल्पीय 
ीर्धिेिनात मा. नगरविकास राज्यमींत्री याींनी िालधनुी नदीतील ीनतिमणे 
थाथाननक थािराज्य सींथाथाींच्या माध्यमातनू काढून ्ाकण्यात येतील ि िलसींपदा 
विभागाच्या माध्यमातनू नदी पात्राची खोली ि रुीं दी िाढिण्यासाठी िासन 
कायणिा ी करेल ीसे आश्िासन या सािणभौम सभाग ृात हदले  ोते,   े  ी खरे 
आ े काय, 
(३) ीसल्यास, मा.नगरविकास राज्यमींत्री म ोदयाींनी हदलेल्या आश्िासनानुसार 
िासनाने याबाबत कोणती कायणिा ी केली िा करण्यात येत आ े, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१)  ोय. 
(२) या विषयासींदभाणत हदनाींक ११ माचण, २०१६ रोिी सभाग ृात चचाण झालेल्या 
लक्षिेधी सूचनेिरील लेखी उत्तरात “िालधुनी नदीच्या सींिधणन ि सींरक्षणाबाबतची 
कायणिा ी सींबींर्धत थाथाननक थािराज्य सींथाथा याींच्याकडून  ोणे ीपेक्षक्षत आ े. 
तसेच नागरी क्षेत्रातील या नदीच्या सींिधणन ि सींरक्षणाबाबत सींबींर्धत थाथाननक 
थािराज्य सींथाथाींनी सुयोग्य आर्थणक माध्यमाद्िारे ननधी उपलब्ध करुन घेऊन 
सदर नदीचे सींिधणन ि सींरक्षण करणे आिश्यक आ े" ीसे नमूद करण्यात आले 
आ े. 
(३) ि (४) िालधनुी नदी विकास, सींरक्षण ि सींिधणनासाठी नगर विकासाच्या 
ीनषुींगाने सविथातर सूचना सींबींर्धत थाथाननक थािराज्य सींथाथा ननयोिन रतिार्धकरण 
याींना देण्याबाबतची कायणिा ी रतिगतीपथािर आ े. 
 

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

नागपूर शहरातील िाहनतळािररता आरक्षक्षत असलेल्या  
जागेिर अनधधिृत बाांधिाम िेल्याबाबत 

(४५) *  २५४८५ श्री.समतेश भाांगडिया : सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नागपूर ि रातील धींतोली, रामदासपेठ पररसरातील ीनेक िसा तीींनी मूळ 
मींिूर नकािामध्ये िा नतळाकररता आरक्षक्षत ीसलेल्या िागेिर ीनर्धकृत 
बाींधकाम केले ीसल्याचे हदनाींक २६ सप् े्ंबर, २०१६ रोिी िा त्यासुमारास 
ननदिणनास आले आ े,  े खरे आ े काय, 
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(२) ीसल्यास, थाथाननक रह िाश्याींनी याबाबत मा.उच्च न्यायालयात दाद 
मार्गतली  ोती ज्यािर मा.उच्च न्यायालयाने थाथाननक म ानगरपाशलकेला रतित्येक 
मह न्याला या ीनर्धकृत बाींधकामाबाबत ी िाल सादर करािा ीसा आदेि ी 
हदलेला आ े,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) ीसल्यास, मा.उच्च न्यायालयाच्या आदेिानींतर ी थाथाननक म ानगरपाशलका 
रतििासनाने मींिूर िा नतळािरील ीनर्धकृत बाींधकामे पाडलेले ना ी,  े  ी खरे 
आ े काय, 
(४) ीसल्यास, मूळ मींिूर नकािामध्ये िा नतळाकरीता आरक्षक्षत ीसलेल्या 
िागेिर केलेले ीनर्धकृत बाींधकाम म ानगरपाशलका त्िरीत ननषकाशसत करणार 
आ े काय, 
(५)  नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) ि (२)  ोय,  े खरे आ े. 
(३), (४) ि (५) मा.उच्च न्यायालयाच्या हदनाींक १५ ऑक््ोबर, २०१५ च्या 
आदेिानुसार धींतोली झोन, म ानगरपाशलका कायाणलयातिे करण्यात आलेल्या 
एकूण २०५ इमारतीच्या सिेक्षणाीींती ४४ इमारतीमध्ये मींिूर िा नतळाच्या 
िागेत ीनर्धकृत बाींधकाम आढळून आले ीसून, त्यापकैी ४३ ीनर्धकृत 
बाींधकाम ननषकाशसत करण्यात आलेली आ ेत ि एका बाींधकाम धारकाने 
िासनाकड ेीवपल सादर केलेले आ े. म ापाशलकेने केलेल्या या कायणिा ीबाबतची 
माह ती म ापाशलकेकडून मा.उच्च न्यायालयात िेळोिेळी सादर करण्यात येत आ े. 

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

मौजे एरांिगाि (जज.बीि) मधील मातांग बाांधिाांच्या शेतीची नासधुस िेल्याबाबत 

(४६) * २४८३५ श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.किरण पािसिर,           
श्री.हेमांत टिले : सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मौिे एरींडगाि (जि.बीड) येथील मातींग समािाने १० एकर गायरान 
िशमनीिर घेतलेल्या वपकात िनािरे घालून ते वपक नष् करण्यात आल्याची 
तिार गेिराई पोलीस ठाण्यात करण्यात आली ीसल्याचे हदनाींक              
३ सप् े्ंबर, २०१६ रोिी िा त्यासुमारास ननदिणनास आले आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) ीसल्यास, उक्त तिारीची िासनाने चौकिी करून दोषीिर कोणती कारिाई 
केली िा करण्यात येत आ े, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
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श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) मौिे एरींडगाि शििारातील ग् नीं. १७७ मधील एकुण 
९  ेक््र, ३० आर गायरान िशमनीिरील सोयाबीन, बािरी ि तुरीचे वपक 
कापलेले ि खरुडलेले ीसून सदर वपकाींची नासधुस केलेली आ े.  
(२) सदर रतिकरणी पोलीस ठाणे गेिराई येथे गु.र.नीं. २२९/२०१६ भा.दीं.वि.कलम 
१४३, ४४७, ४२७, ५०६ स   ३ (१) (५), ३ (१) (१०) ीिािीरतिका स  ३ (१) (r) 
(s) (g),३ (z) (va) ीिािीरतिका सुधारणा कायदा २०१५ रतिमाणे ८ आरोपीविरुध्द 
गुन् ा दाखल ीसून सदर गुन्हयामध्ये १ आरोपीस ी्क करण्यात आली ीसून 
उिणररत ७ आरोपीताींना ी्क पिूण िामीन शमळाला आ े. सदर गुन्हयात 
आरोपीविरुध्द चॅप््र केस ि.१७०/२०१६ कलम १०७ सीआरपीसी रतिमाणे हदनाींक 
१०/०९/२०१६ रोिी मा. वििेष कायणकारी दींडार्धकारी तथा थाथा.गु.िा. बीड याींचे 
कड े रतिनतबींधक कायणिा ी करण्यात आलेली ीसून सदर गुन्हयामधील आरोपी    
ि.१ ते ८ याींच्याविरुध्द मा.न्यायालयात दोषारोपपत्र सादर करण्यात येत आ े. 
(३) विलींब झालेला ना ी. 

 

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

महाबळेश्िर, पोलादपुर (जज.रायगि) येथे ददशा िायरेक्ट िां पनीने  
मध्यमिगीय गुांतिणिूदाराांची िेलेली फसिणिू 

(४७) *  २६०९५   श्रीमती हुस्नबान ू नसलफे :  सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) म ाबळेश्िर, पोलादपुर (जि.रायगड) येथे हदिा डायरेक्् कीं पनीने सेकीं ड 
 ोमचे आशमष दाखिनू मध्यमिगीय गुींतिणकूदाराींना िसविल्याचे हदनाींक           
१७ ऑगथा्, २०१६ रोिी िा त्यासुमारास ननदिणनास आले आ े,  े खरे आ े 
काय, 
(२) ीसल्यास, सदरील कीं पनीने गुींतिणकूदाराींकडून कोट्यिधी रुपये घेिून ी 
निीन म ाबळेश्िर, पोलादपुरच्या भूखींडाचा ताबा हदला नसल्याचे ननदिणनास आले 
आ े,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) ीसल्यास, उपरोक्त रतिकरणी िासनाने चौकिी करुन मध्यमिगीय 
गुींतिणकूदाराींची िसिणकू करणाऱ् या कीं पनीिर कोणती कारिाई केली िा 
करण्यात येत आ े,  
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
 



45 

श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) म ाबळेश्िर, पोलादपूर (जि.रायगड) येथे हदिा 
डायरेक्् कीं पनीने सेकीं ड  ोमचे आशमष दाखिनू मध्यमिगीय गुींतिणकूदाराींना 
िसविल्याबाबत रायगड ि सातारा जिल् ा पोलीस कायणक्षेत्रात कोणत्या ी रतिकारचा 
गुन् ा ीथिा तिार ीिण दाखल ना ी. 
(२) रतिश्न उद्् ाित ना ी. 
(३) रतिश्न उद्् ाित ना ी. 
(४) रतिश्न उद्् ाित ना ी. 

----------------- 
यित (ता.दौंि, जज.पुणे) येथील मदहला बचत गटाची झालेली फसिणिू 

(४८) *  २४७४८   आकिा .अनांत गािगीळ, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि ऊफा  भाई 
जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर : सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) यित (ता.दौंड, जि.पुणे) येथील मह लाींचे बचत ग् तयार करुन त्याींना 
व्यजक्तगत लाभासाठी रुपये ५ ते ७ लाख किण १ ते २ ्क्क्याने शमळिनू देण्याचे 
आशमष दाखिून ४२ मह लाींची एकूण १४ लाख ७०० रुपयाींची िसिणकू केल्याचा 
गुन् ा यित पोलीस ठाण्यात दाखल करण्यात आला ीसल्याचे मा े ऑगथा्, 
२०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदिणनास आले आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) ीसल्यास, यारतिकरणी िासनाने चौकिी करुन दोषीींिर कोणती कारिाई केली 
िा करण्यात येत आ े, 
(३)  नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१)  ोय,  े खरे आ े. 
(२) सदर रतिकरणी दोन आरोपीींविरुध्द यित पोलीस था्ेिन, पुणे ग्रामीण येथे 
गु.र.नीं.५५४/२०१६ भा.दीं.वि. कलम ४२०, ३४ रतिमाणे हदनाींक १३ ऑगथा्, २०१६ 
रोिी गुन् ा दाखल करण्यात आला ीसून गुन्हयातील एका आरोपीस ी्क 
करण्यात आली आ े. सदर गुन्हयाचे तपासात आरोपीचे मुींढिा, केििनगर पुणे 
येथील ऑक्रिसची झडती घेिून मह ला बचत ग्ाचे पासबुक तसेच चेक्स ि 
बचतग्ातील मह लाींचे करारनामे िप्त करण्यात आलेले आ ेत. तसेच सदर 
गुन्हयातील दसुऱ्या आरोपीस ी्क करण्याची कायणिा ी चालू आ े. गुन् ा 
तपासािर आ े. 
(३) रतिश् न उद्् ाित ना ी. 

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



46 

राज्यातील नगरसेिि, जजल् हा पररषद सदस् य, पांचायत ससमती सदस् य,  
याांच् या मानधनात िाढ िरण् याबाबत 

(४९) *  २५८०५   श्री.गोवपकिशन बाजोरीया : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि १६२०३ ला 
ददनाांि ६ एवप्रल, २०१६ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभाात : सन्माननीय 
मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील नगरसेिक, जिल् ा पररषद सदथाय, पींचायत सशमती सदथाय याींच्या 
मानधनात िाढ करण्याबाबतचा रतिथाताि िासनाच्या विचाराधीन आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) ीसल्यास, सदर रतिथातािािर िासनथातरािर केव् ापयतं ीींमलबिािणी 
करण्यात येणार आ े, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) ि (२) नगरसेिकाींच्या मानधनात िाढ करण्याबाबतचा 
रतिथाताि िासनाच्या विचाराधीन आ े. 
     जिल् ा पररषद पींचायत सशमती सदथायाींना मानधन हदले िात ना ी. परींतु 
त्याींना रतििासभत्ता हदला िातो. त्यामुळे जिल् ा पररषद पींचायत सशमती सदथायाींना 
मानधन देण्याची बाब िासनाच्या विचाराधीन ना ी. 
(३) रतिश् न उद्् ाित ना ी. 

----------------- 
नागपूर शहरातील िेंनय,ू मलेररया तसेच िािीळ या आजाराांच्या  

साथीिर आळा घालणेबाबत 

(५०) *  २५२३७   प्रा.अननल सोले, श्री.समतेश भाांगडिया : सन्माननीय मुख्यमां्ी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नागपूर ि रातील पिूण ि उत्तर भागात डेंग्य,ू मलेररया तसेच कािीळ या 
आिाराची साथ मोठ्या रतिमाणात पसरली ीसल्याचे आणण लक्ष्मीनगर, 
ने रुनगर, गाींधीबाग, धरमपेठ,  नुमानगर विभागामध्ये १,२९६ घराींमध्ये 
डेंग्यूच्या ीळ्या आढळून आल्याची घ्ना हदनाींक २७ िुलै, २०१६ रोिी िा 
त्यासुमारास ननदिणनास आले आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) ीसल्यास, सदर साथीिर आळा घालण्यासाठी िासनाने काय उपाययोिना 
केली िा करण्यात येत आ े, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
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श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१)  े ीिींत: खरे आ े. 
    म ापाशलकेच्या आरोग्य विभागामािण त िुलै,२०१६ मध्ये राबविण्यात 
आलेल्या मोह मेमध्ये या पररमींडळातील एकूण घरापैकी ११०२ घरामध्ये डासीळी 
आढळून आल्या ीसून त्या िेळीच नष् करण्यात आल्या आ ेत. या मोह मध्ये 
खालीरतिमाणे बाधीत रुग्ण ीसल्याचे म ापाशलकेच्या पथकाला आढळून आलेले 
आ ेत. 

 लकडगींि 
 

धींतोली 
 

मींगळिारी 
झोन 
 

ने रुनगर झोन 
(गुरुदेिनगर) 

मलेररया ०१ -- -- -- 
डेंग्य ू -- ०१ ०२ -- 
कािीळ -- -- -- ०४ 

 

(२) ि (३) िासनाच्या मागणदिणक सुचनानुसार म ापाशलकेकडून (१) क्रक्कनािक 
ििारणी (२) धुरििारणी (३) कीं ्ेनर सिे करणे (४) िवैिक कायणिम राबविणे 
(गप्पी मासे सोडणे) इ. कायणिा ी िेळच्यािेळी करण्यात येते ि केलेली आ े. 
     या शििाय साथीचे आिारासाठी रतिनतबींधात्मक उपाययोिना म् णनू नागपूर 
म ानगरपाशलकेडून सतत, िनिागतृी  करणे, िाळा-कॉलेिमध्ये, गदीच्या 
हठकाणी रतिात्याक्षक्षके, आिाराविषयीची माह ती देणे, घरोघरी िािून तपासणी 
इ.कायणिम राबविले िात आ ेत. 

----------------- 
नक्षलग्रस्त भागासाठी तसेच मुांबई पोसलसाांसाठी अत्याधुननि  

पध्दतीचे बलेुटप्रुफ जॅिेट पुरविण्याबाबत 

(५१) *  २४३३५   श्री.जयिांतराि जाधि :  ददनाांि ३ ऑगस्ट, २०१६ रोजी 
सभागहृाच्या पटलािर ठेिण्यात आलेल्या अताराांकित प्रश्नोत्तराांच्या यादी क्रमाांि 
३ मधील प्रश्न क्रमाांि १८५५७ ला ददलेल्या उत्तराच्या सांदभाात : सन्माननीय 
मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) जिल् ा पोलीस ीधीक्षक, गडर्चरोली याींनी नक्षलग्रथात कारिायाींचा मुकाबला 
करण्यासाठी  लक्या ििनाचे निीन पध्दतीचे बुले्रतििु िॅके् शमळण्यासाठी 
पाठविलेला रतिथाताि मा े िेब्रिुारी, २०१६ पयतं िासनाकड ेरतिलींबबत आ े,  े खरे 
आ े काय, 
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(२) ीसल्यास, गडर्चरोली जिल्हयात बलेु्रतिुि र्चलखताविना नक्षलविरोधी 
मो ीम राबविली िात आ े,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) ीसल्यास, मुींबई पोशलसाींसाठी ीत्याधनुनक बुले्रतििु िॅके् पुरविण्याची बाब 
गत ीनेक हदिसाींपासून रतिलींबबत आ े,  े  ी खरे आ े काय, 
(४) ीसल्यास, उक्त रतिकरणी िासनाने चौकिी करून नक्षलग्रथात भागासाठी 
तसेच मुींबई पोशलसाींसाठी ीत्याधुननक पध्दतीचे बुले्रतििु िॅके् पुरविण्याबाबत 
कोणती कायणिा ी केली िा करण्यात येत आ े, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१)  ोय. 
(२)  े खरे ना ी. 
(३) ि (४) गडर्चरोली पोलीस दलाकड े५१५ नग बुले्रतििु िॅके् उपलब्ध ीसून 
िा्प केलेले आ ेत. परींतु ििनाने िार िड ीसल्याने नक्षलविरोधी ीशभयान 
कामी िापरण्यास सुलभ ना ीत. त्यासाठी  लक्या ििनाचे ि चाींगल्या रतितीचे 
बुले्रतिुि िॅके् मागणी सींदभाणत रतिथाताि सादर करण्यात आलेले आ े. सन 
२०१०-११ मध्ये मुींबई पोशलसाींसाठी एकूण ५४४ नग बलेु्रतििु िॅके् पुरविण्यात 
आलेले आ ेत. तसेच ननविदा रतिक्रिया पूणण  ोताच पोलीस आयुक्त, मुींबई ि र 
याींना बलेु्रतिुि िॅके् पुरविण्याची तिविि ठेिली आ े. 
     म ाराषर पोलीस दलासाठी ५००० नग बुले्रतििु िॅके् खरेदी करण्यासाठी 
पोलीस म ासींचालक कायाणलयाकडून निीन विननदेिानुसार हद.०४ ०६ २०१५ पासून 
ननविदा रतिशसध्द करण्यात आली आ े. ननविदेमध्ये भाग घेतलेल्या ननविदाकाराींनी 
सादर केलेल्या सॅम्पलची Ballistic आणण Tumbling तपासणी करण्याची 
कायणिा ी सुरु आ े. 
(५) रतिश्न उद् भित ना ी. 

----------------- 
गेिराई (जज.बीि) नगरपररषदेतील गैरव्यिहाराबाबत 

(५२) *  २३८३६   श्री.अमरससांह पांडित, श्री.नरेंद्र पाटील : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि 
२२६११ ला ददनाांि ३ ऑगस्ट, २०१६ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभाात : 
सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) गेिराई (जि.बीड) नगरपररषदेतील गैरव्यि ारातील विविध रतिकरणाबाबत एक 
मह न्यात चौकिी करण्याचे िासनाने आश्िासन हदले आ े,  े खरे आ े काय, 
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(२) ीसल्यास, याबाबत सदथायाींनी हदनाींक १६ ऑगथा्, २०१६ रोिी िा 
त्यासुमारास जिल् ार्धकारी, बीड याींना लेखी पत्र देऊन चौकिीची मागणी केली, 
 े  ी खरे आ े काय, 
(३) ीसल्यास, नगरपररषदेतील गैरकारभाराबाबत झालेल्या चौकिीचे ननषकषण 
कोणते, तद् नुसार दोषीविरुद्ध कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आ े, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) गेिराई नगरपररषदे ििळील  ुतात्मा थामतृीथातींभ ि 
बोगस िौचालये दाखिनू ीनदुानाचा ीप ार या मुद्दयाींबाबत एक मह न्यात 
चौकिी ी िाल घेण्यात येईल ीसे लक्षिेधी सूचना ि.१३८० च्या ननिेदनात 
नमूद केलेले आ े. 
(२)  ोय. 
(३) मा. विरोधी पक्षनेता, विधान पररषद याींच्या गेिराई नगरपररषदे सींबींर्धत 
गैरव्यि ाराबाबतच्या ननिेदनातील ३५ मुद्दयाींच्या ीनुषींगाने जिल् ार्धकारी याींनी 
२ मुद्दे िगळता इतर सिण मुद्दयाबाबत उपविभागीय ीर्धकारी, बीड याींनी सादर 
केलेल्या ीशभरतिायािी स मत ीसल्याचे ि सदर चौकिीीींती िौिदारी थािरूपाची 
कायणिा ी करण्याची ीथिा नगरपाशलका बरखाथात करण्याची आिश्यकता हदसून 
येत नसल्याबाबत ी िाल सादर केलेला आ े. 
   या ी िालाच्या ीनुषींगाने खालील ३ मुद्दयाींबाबत मागविण्यात आलेल्या 
ी िालाच्या ीनुषींगाने जिल् ार्धकारी, बीड याींनी पढुील रतिमाणे सादर केले आ े. 
 
 

ी) उक्त ननिेदनातील मुद्दा िमाींक २६ मध्ये नमूद रथात्याींची कामे 
यथारोग्यररत्या पूणण झालेली आ ेत 

ब) घनकचरा व्यिथाथापनासाठीच्या िागेत सींरक्षक शभींतीचे बाींधकाम 
जिल् ार्धकारी कायाणलयाची मान्यता घेऊन केले ीसल्याचे ि सदर 
िासकीय िागा  थाताींतरणाबाबत ीशभलेख ीदयाित करुन 
घेण्याच्या सूचना मुख्यार्धकारी याींना देण्यात येत ीसल्याचे 
कळविले आ े. 

क)  ुतात्मा थामतृीथातींभाबाबत जिल् ार्धकारी याींनी ी िाल सादर 
करण्यास कालािधी देण्याची विनींती केलेली आ े. 
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     रतिभाग ि.५ मध्ये २ कु्ुींबात ीनिुमे १३ ि १४ व्यक्ती ीसल्याने दोन 
िौचालयाची आिश्यकता ीसल्याची मागणी करण्यात आली  ोती. सदर 
िौचालयासाठीचे ीनुदान थे् लाभार्थयाणच्या बॅक खात्यात िमा केल्याचे नमूद 
करुन मुख्यार्धकारी याींनी सादर केलेला ी िाल यथायोग्य ीसल्याचे 
जिल् ार्धकारी याींनी कळविले आ े. 
(४) रतिश्न उद् भित ना ी. 

----------------- 
िुलाा येथील एसआरए अांतगात येणाऱ्या िायमांि महाराष्ट्र िॉम््लेक्स  

िो.ऑ.सो. या योजनेत झालेला गैरव्यिहार 

(५३) *  २३७७७   श्री.धनांजय मुांि,े अॅि.ननरांजन िािनरे, श्री.अमरससांह पांडित :   
सन्माननीय गहृननमााण मां्ी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) एल.बी.एस. रोड, कुलाण येथील न.भू.ि. ८ प,ै ५७७, ५७८, ५७९, ५८० ि ५८१ 
पै भुखींडािर मे.एन.के. कन्थारक्िन िक्सण या विकासकाकडून एसआरए ीींतगणत 
डायमींड म ाराषर कॉम्प्लेक्स को.ऑ.सो. या योिनेबाबत एस.आर.ए. कड ेीनेक 
तिारी रतिाप्त झाल्या आ ेत,  े खरे आ े काय, 
(२) ीसल्यास, या योिनेत सींथाथेचा मुख्य रतिितणक  ा तेथील झोपडीधारक नसणे, 
तेथे िाथातव्यास नसलेल्या लोकाींचा समािेि ीसणे, विकासकाने सादर केलेल्या 
रतिनतज्ञापत्रातील ि L.O.I. मधील योिनेच्या क्षेत्रिळात तिाित ीसणे, या 
योिनेच्या ८० ्क्के भाग  ा उपजिल् ार्धकारी िाींदे्र याींच्या ीखत्यारीत येत 
ीसताना उपजिल् ार्धकारी, कुलाण याींनी सदर योिनेचा सव् े करणे ीिा 
ीननयशमतता झालेल्या आ ेत,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) ीसल्यास, या योिनेतील विकासकाची आर्थणक पत तपासण्यात आली  ोती 
काय, 
(४) ीसल्यास, याबाबत एस.आर.ए. ि उपजिल् ार्धकारी ीनत   ननषका याींचेकडून 
काय कारिाई केली िा करण्यात येत आ े, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आ ेत ?  
 
श्री. प्रिाश महेता : (१) सदर ू झोपडपट्टी पुनिणसन योिनेबद्दल म ाराषर चाळ 
कशम्ी रह िािी कुलाण ि इतर रह िाश्याींच्या तिारी झोपडपट्टी पुनिणसन 
रतिार्धकरणास रतिाप्त झालेल्या आ ेत. 
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(२) सदर ू योिनेचा रतिथाताि दाखल करतेिेळी पररशिष्-२ मध्ये नसलेले श्री.िरद 
गाडगे याींचे नाींि मुख्य रतिितणक म् णनू नमूद  ोते. तथावप, हदनाींक २/९/२००९ 
रोिी पात्र सदथायाींच्या झालेल्या वििेष सिणसाधारण सभेत पररशिष्-२ िर 
ीनिुमाींक ७० िर नमूद ीसलेले श्री.रामचींद्र मारुती भुत्ते याींची मुख्य रतिितणक 
म् णनू ननिड झालेली आ े. 
     सदर योिनेस हदनाींक २७/७/२०१२ रोिी रतिथम आियपत्र देताना ९८०२.४१ 
चौ.मी. क्षेत्र विचारात घेतले आ े. तद्नींतर नगर भूमापन ीर्धकारी, कुलाण याींनी 
या योिनेीींतगणत क्षेत्राचे रतित्यक्ष मोिणी केल्यानींतर त्याींनी रतिमाणणत केलेल्या 
१०९५७.४० चौ.मी. क्षेत्राच्या आधारे सुधाररत आियपत्र हदनाींक २६/६/२०१४ रोिी 
देण्यात आलेले आ े. 
     िर नमूद केल्यारतिमाणे सदर ू योिनेचे पररशिष्-२ उप जिल् ार्धकारी 
(ीनत ननषका) तथा सक्षम रतिार्धकारी, कुलाण याींनी ननगणशमत केले आ े. तथावप, या 
योिनेतील ीींतभूणत न.भू.ि.८ पै  ी शमळकत ीींधेरी तालुक्यातील ीसून ते क्षेत्र 
उप जिल् ार्धकारी (ीनत ननषका) तथा सक्षम रतिार्धकारी, बाींद्रा याींच्या कायणक्षेत्रात 
आ े,  ी िथातुजथाथती आ े. 
(३) सदर ू झोपडपट्टी पनुिणसन योिनेच्या विकासकाची झोपडपट्टी पनुिणसन 
रतिार्धकरणाच्या मानकारतिमाणे वित्तीय क्षमता तपासून पररशिष्-३ ननगणशमत 
करण्यात आले आ े. 
(४) म ाराषर चाळ कशम्ी रह िािी कुलाण याींच्या हदनाींक २०/२/२०१६ रोिीच्या 
तिारीस ीनुसरुन मुख्य कायणकारी ीर्धकारी, झोपुरतिा याींच्याकड े हदनाींक 
२९/७/२०१६ रोिी सुनािणी आयोजित केली  ोती. तथावप, तिारदाराच्या 
विनींतीिरुन ती सुनािणी पढेु ढकलण्यात आली आ े. 
(५) रतिश् न उद्् ाित ना ी. 

----------------- 
मुांबईतील िरी रोि येथील वििासिाने िन अविघ्न पािा  

 इमारत उभारताना िेलेला गैरव्यिहार 
(५४) *  २३८६२   श्री.विजय ऊफा  भाई धगरिर, प्रा.जोगेन्द्र ििाि,े श्री.अशोि 
ऊफा  भाई जगताप, श्री.सांजय दत्त : सन्माननीय गहृननमााण मां्ी पुढील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील करी रोड येथील विकासकाने म् ाडा ीर्धकाऱ्याींिी सींगनमत करून 
िन ीविघ्न पाकण   ा ५४ मिली ्ॉिर उभारताना एिएसआय मध्ये गैररतिकार 
करून िासनाला सुमारे २  िार को्ीींना िसविल्याचे मा े सप् े्ंबर, २०१६ मध्ये 
िा त्यादरम्यान ननदिणनास आली आ े,  े खरे आ े काय, 
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(२) ीसल्यास, या इमारतीच्या ५४ मिल्यापैकी ३९ मिले ीनर्धकृत ीसल्याचे 
ननदिणनास आले आ े,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) ीसल्यास, यारतिकरणी िासनाने चौकिी करून सींबींर्धत विकासक ि या 
गैरव्यि ारात स भागी ीसलेल्या म् ाडा ीर्धकाऱ्याींिर कोणती कारिाई केली िा 
करण्यात येत आ े, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
 
श्री. प्रिाश महेता : (१)  े खरे ना ी. 
(२) रतिश् न उद्् ाित ना ी. 
(३) रतिश् न उद्् ाित ना ी. 
(४) रतिश् न उद्् ाित ना ी. 

 

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

िल्याण-िोंबबिली महानगरपासलिेत गैरव्यिहार िेलेल्या अधधिाऱ् याची  
अनतररक्त आयुक्त पदािर ननयकु्ती िेल्याबाबत 

(५५) *  २५६५६   श्री.अननल भोसले, श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.ख्िाजा बेग :  
ताराांकित प्रश्न क्रमाांि २२०४४ ला ददनाांि ३ ऑगस्ट, २०१६ रोजी ददलेल्या 
उत्तराच्या सांदभाात : सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) कल्याण-डदणबबिली म ानगरपाशलकेत उपायकु्त पदी काम करीत ीसताना 
श्री.सींिय घरत याींनी ीनेक बेकायदेिीर कामे, गैरव्यि ार केल्यारतिकरणी 
त्याींचेविरोधात पोलीस ठाण्यात दाखल झालेले िौिदारी गुन् े िासनाला माह ती 
ीसून ी का ी लोकरतिनतननधीींनी हदनाींक ६ िानेिारी, २०१५ रोिी श्री.सींिय घरत 
याींना केडीएमसी मध्ये ीनतररक्त आयुक्त म् णनू नेमल्याबाबत शििारसपत्र 
हदल्याने या भ्रष् ीर्धकाऱ्याची नेमणकू ीनतररक्त आयुक् त पदािर करण्यात 
आली,  े खरे आ े काय, 
(२) ीसल्यास, शििारसपत्र देणाऱ् या लोकरतिनतननधीींची नािे काय आ ेत, तसेच या 
म ानगरपाशलकेमध्ये सन १९९५ सालापासून कायणरत ीसताना श्री.सींिय घरत 
याींनी केलेल्या ीनेक गैरव्यि ाराींबद्दल त्याींना बिािण्यात आलेल्या ८ ते १० 
कारणे दाखिा नो्ीसा, तसेच म ानगरपाशलका आयुक्ताींनी श्री.घरत 
याींच्याविरोधात ीनेक तिारी ीसल्याने त्याींची चौकिी  ोणे गरिेचे ीसून 
पाशलकेत कायणरत ठेिणे उर्चत  ोणार नसल्याचा ी िाल नगरविकास विभागाला 
लेखी पाठविला आ े,  े  ी खरे आ े काय, 
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(३) ीसल्यास, सींिय घरत याींच्याविरोधात केडीएमसी मध्ये त्याींनी केलेल्या 
गैररतिकाराविरोधात सुरु ीसलेली चौकिी त्याींना ीनतररक्त आयुक्त पदी 
नेमल्यामुळे चौकिी ीर्धकारी त्याींच्या दबािाखाली येऊन काम करु िकणार 
ना ीत,  े  ी खरे आ े काय, 
(४) ीसल्यास, सदर रतिकरणी िासनाने चौकिी करुन काय कायणिा ी केली िा 
करण्यात येत आ े, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) ीनतररक्त आयुक्त, कल्याण डदणबबिली 
म ानगरपाशलका या पदािर ननिड सशमतीने शििारस केल्यानुसार, श्री सींिय 
घरत याींची हदनाींक  ०२ ०६ २०१५ च्या िासन आदेिान्िये ननयुक्ती करण्यात 
आलेली आ े. 
(२)  ोय 
(३)  े खरे ना ी. 
(४) ि (५) याबाबत आयुक्त, कल्याण डदणबबिली म ानगरपाशलका याींनी सादर 
केलेला ी िाल िासनाच्या विचाराधीन आ े. 

----------------- 
मुांबई विमानतळ पररसरातील ननयमाांचे उल्लांघन िरणाऱ्या इमारतीांिर  

िारिाई िरुन त्यातील रदहिाशाांचे पनुिासन िरणेबाबत 

(५६) *  २५५२७   श्री.सुभाष झाांबि, श्री.सांजय दत्त :   सन्माननीय मुख्यमां्ी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई विमानतळ पररसरात इमारतीींच्या उींचीिर मयाणदा ीसताना ी ननयमाींचे 
उल्लींघन करून उींच मिले चढविलेल्या ६० इमारतीींना विमानतळ रतिार्धकरणाने 
नो्ीस बिािली ीसल्याचे मा े ऑगथा्, २०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदिणनास 
आले आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) ीसल्यास, या रतिकरणी िासनाने चौकिी करुन या इमारतीींच्या विकासकाींिर 
िौिदारी ख्ले भरण्याबाबत ि या इमारतीींमध्ये रा णाऱ्या रह िािाींच्या 
पुनिणसनासाठी कोणती कायणिा ी केली िा करण्यात येत आ े, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
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श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) या सींदभाणत डायरेक््र िनरल, शसव् ील एव् ीिन 
याींचेकडून नो्ीसा बिािणेत आलेल्या आ ेत. 
(२) ि (३) रतिथाततु रतिकरणी हद एीरिाफ्् (डडमॉशलिन ि ऑबथारक्िन कॉज्ड 
बाय बबजल्डींग ॲण् ड रीि) रूल्स १९९४ ीींतगणत कारिाई रतिथातावित आ े. याबाबत 
ननजश्चत िथातजूथाथतीची पडताळणी करून सींबींर्धत रतिार्धकरणाकडून पुढील 
कायणिा ीची हदिा ठरविणेत येत आ े. 

----------------- 
िाांदे्र िोले िल्याण येथील निजीिन सहिारी गहृननमााण सांस्थेच्या लाभधारिाांना 

इतर झोपिपट्टी पनुविािास प्रिल्पाांमध्ये पा् ठरविल्याबाबत 

(५७) *  २४१५०   अॅि.अननल परब : सन्माननीय गहृननमााण मां्ी पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) िाींदे्र कोले कल्याण येथील नििीिन स कारी ग ृननमाणण सींथाथेच्या झोप ु
रतिकल्पात मोित घर शमळालेल्या का ीना बसेरा, ियह ींद, रािीि गाींधी नगर 
क्रकीं िा भारतनगर रह िािी एकता या झोप ु रतिकल्पाींच्या पात्रतेच्या पररशिष्-२ 
यादीत ी पात्र ठरविण्यात आल्याचे मा े सप््ेबर, २०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान 
माह तीच्या ीर्धकारात शमळविलेल्या माह तीिरुन ननदिणनास आले आ े,  े खरे 
आ े काय, 
(२) ीसल्यास, एका झोपडप्ी पनुिणसन रतिकल्पात (एसआरए) मोित घराचा 
लाभ शमळालेला ीसताना ी स ा झोपडीधारक लगतच्या दसुऱ् या रतिकल्पात सुध्दा 
पात्र ठरले ीसल्याचे ननदिणनास आले आ े,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) तसेच, झोपु रतिकल्पात मोित शमळालेले घर द ा िषे विकता येत नसताना ी 
ििळपास ४० ते ४५ ्क्के घराींची बेकायदा वििी केली ीसल्याचे ननदिणनास 
आले आ े,  े  ी खरे आ े काय, 
(४) ीसल्यास, उक्त रतिकरणी िासनाने चौकिी करुन चौकिीत दोषी आढळुन 
आलेल्याींिर काय कारिाई केली िा करण्यात येत आ े, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
 
श्री. प्रिाश महेता : (१)  ोय. 
(२) नििीिन स कारी ग ृननमाणण सींथाथेच्या पररशिष्-२ मध्ये पात्र झालेले ६ 
झोपडीधारक ीन्य सींथाथाींच्या पररशिष्-२ मध्ये पात्र ीसल्याचे ननदिणनास आले 
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आ े. या ६ झोपडीधारकाींना नििीिन स कारी ग ृननमाणण सींथाथेमध्ये मोित 
सदननका िा्प झाली ीसली तरी ीन्य सींथाथेमध्ये त्याींना सदननकाींचे िा्प 
करण्यात आलेले ना ी. 
(३) ि (४) मा.मुींबई उच्च न्यायालयाने रर् यार्चका िमाींक १६८५/२०१४ ि 
िनह त यार्चका िमाींक ११९/२००९ यामध्ये झोपडपट्टी पुनिणसन योिनेतील 
पुनिणसन इमारतीमध्ये ीिधै रा णाऱ्या रह िाश्याींच्या विरोधात कारिाई करण्याचे 
ननदेि हदलेले आ ेत. सदर ओदिाच्या ीींमलबिािणीसाठी रतिार्धकरणामािण त 
पुनिणसन इमारतीचे सिेक्षण सुरु ीसून ८६४८० सदननकाींच्या सिेक्षणातनू १२३२४ 
सदननकाींमध्ये मूळ लाभाथी िाथातव्य करीत नसल्याचे आढळून आले आ ेत. 
     यासींदभाणत म ाराषर झोपडपट्टी क्षेत्र (सु.नन.ि पु.) ीर्धननयम, १९७१ च्या 
कलम ३ ई च्या तरतदुीनुसार ीिधै िाथातव्य करणाऱ्या रह िाश्याींविरुध्द कारिाई 
सींबींर्धत सक्षम रतिार्धकाऱ्याींकडून करण्यात येत आ े. यामध्ये आतापयतं १५३८ 
रतिकरणामध्ये ननषकासनाचे आदेि ननगणशमत केले ीसून ८१३ रतिकरणामध्ये 
सुनािणी पूणण केलेली आ े. १८९७ रतिकरणाींमध्ये सुनािणी सुरु ीसून १०४० 
रतिकरणे शिल्लक आ ेत. ५ रतिकरणाींमध्ये ननषकासनाची कारिाई पूणण झाली आ े. 
(५) िरीलरतिमाणे कारिाई सुरु ीसल्यामुळे विलींबाचा रतिश् न उद्् ाित ना ी. 

----------------- 
िोंबबिली औद्योधगि क्षे्ातील प्रोबेस एांटरप्रायजेस या िां पनीत  

झालेल्या स्फोटाच्या चौिशीबाबत 

(५८) *  २३५४४   श्री.सांजय दत्त, श्रीमती हुस्नबान ू नसलफे, श्री.आनांदराि 
पाटील, श्री.रामहरी रुपनिर :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि १९८८९ ला ददनाांि २७ 
जुलै, २०१६ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभाात : सन्माननीय िामगार मां्ी पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) डदणबबिलीतील म ाराषर औद्योर्गक विकास म ामींडळ पररसरातील 
थािो्ामध्ये तब्बल १२ िणाींच्या मतृ्यूस कारणीभूत ठरलेल्या रतिोबेस एी्ं ररतिायझेस 
या केशमकल कीं पनीत झालेल्या थािो्ाची चौकिी योग्यररत्या झाली नसल्याचे 
मा े ऑक््ोबर, २०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदिणनास आले आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) ीसल्यास, डदणबबिलीतील म ाराषर औद्योर्गक विकास म ामींडळ पररसरातील 
रोिगारास  सुरक्षतेेच्या रतिश्नाकड े िासनाकडून दलुणक्ष केल्यामुळे नागररकाींमध्ये 
तीव्र नारािी ननमाणण झाली आ े,  े  ी खरे आ े काय, 
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(३) ीसल्यास, डदणबबिलीतील रतिोबेस थािो्ाची चौकिी योग्यररत्या न 
करण्यामागची िासनाने आपली भुशमका थापष् करुन त्यानुसार उक्त रतिकरणी 
कोणती कायणिा ी केली िा करण्यात येत आ े, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
 
श्री. सांभाजी पाटील-ननलांगेिर : (१) ना ी. 
     डदणबबिली एमआयडीसी पररसरातील मे. रतिोबेस एन््ररतिायझेस या 
कारखान्यात झालेल्या थािो्ाची सखोल चौकिी करण्याकरीता ि ीिा घ्नाींची 
पूनराितृ्ती  ोऊ नये याकरीता उपाययोिना सुचविण्याकरीता िासन पररपत्रक 
हद.२७ ०५ २०१६ ीन्िये जिल् ार्धकारी ठाणे याींच्या ीध्यक्षतेखाली एक तज्ञ 
सशमती थाथापन करण्यात आली आ े. सदर सशमतीचा ी िाल रतिनतक्षाधीन आ े. 
(२) ना ी 
      डदणबबिली एमआयडीसी पररसरातील एकूण ४३७ नदणदणीकृत कारखान्याींपकैी 
ीनतधोकादायक, धोकादायक ि रासायननक ीसे एकूण २६९ कारखाने आ ेत 
त्यापैकी मा े ऑक््दणबर, २०१६ पयतं १४६ कारखान्याींचे ननररक्षण झाले ीसून 
सिण कारखाना व्यिथाथापनास सुरक्षक्षतेबाबत लेखी सूचना देण्यात आल्या आ ेत. 
उिणररत कारखान्याींचे ननरीक्षण डडसेंबर, २०१६ ीखेरपयणत करण्यात येईल. 
     सदर घ्नेनींतर नागरीकाींकडून ीसींतोष ननमाणण झाल्याबाबत कोणत्या ी 
रतिकारची तिार रतिाप्त झालेली ना ी. 
(३) डदणबबिली एमआयडीसी पररसरातील मे. रतिोबेस एन््ररतिायझेस या कारखान्यात 
झालेल्या थािो्ाची सखोल चौकिी करण्याकरीता ि ीिा घ्नाींची पनुराितृ्ती 
 ोऊ नये याकरीता उपाययोिना सुचविण्याकरीता िासन पररपत्रक हदनाींक 
२७ ०५ २०१६ ीन्िये जिल् ार्धकारी ठाणे याींच्या ीध्यक्षतेखाली एक तज्ञ सशमती 
थाथापन करण्यात आली आ े. 
     औद्योर्गक सुरक्षा ि आरोग्य सींचालनालय, कल्याण याींनी मे. रतिोबेस 
एन््ररतिायझेस या कारखान्याच्या भोगि्ादाराविरुध्द कारखाने ीर्धननयम, १९४८ 
ि म ाराषर कारखाने ननयम १९६३ ीींतगणत एकूण चार िौिदारी ख्ले मुख्य 
न्याय दींडार्धकारी, ठाणे याींचे न्यायालयात दाखल केले आ ेत. 
     या व्यनतररक् त पोलीस विभागाकडून सदर घ्नेच्या ीनषुींगाने मानपाडा 
पोलीस ठाण्यात गु.र.नीं. २७९ २०१६ ीन्िये भारतीय दींड सींह ताचे कलम ३०४ (२) 
३३७, ३३८ ि  ४२७ रतिमाणे मे. रतिोबेस एन््ररतिायझेसच्या मालकविरुध्द गुन् ा 
नदणदविण्यात आला आ े. 
(४) रतिश्न उद्् ाित ना ी. 

-------------- 
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मुांबई शहरातनू गत तीन िषाांपासून बेपत्ता झालेल्या तरुणीांच्या तपासाबाबत 
 

(५९) *  २४४६५   श्री.प्रिाश गजसभये, अॅि.अननल परब : सन्माननीय मुख्यमां्ी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई ि रातून हदनाींक १ िानेिारी, २०१३ ते हदनाींक ३१ माचण, २०१६ या 
तीन िषाणच्या कालािधीत सुमारे १८६३४ तरुणी बेपत्ता झाल्याचे नुकतेच 
ननदिणनास आले आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) ीसल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आ े काय, त्यात काय आढळून 
आले, 
(३) ीसल्यास, रतिश्न भाग (१) मधील बेपत्ता तरुण-तरुणी पैंकी क्रकती िणाींचा 
तपास लागला आ े, 
(४) तसेच, उक्त तरुण-तरुणीचा तपास लािण्याचे दृष्ीने पोलीस विभागाने 
कोणते रतियत्न केले िा करण्यात येत आ ेत, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) ीींित: खरे आ े. 
     ब ृन्मुींबईतील उक्त कालािधीत एकूण १७९७६ मुली तरुणी जथात्रया बेपत्ता 
झाल्या आ ेत. 
(२) बेपत्ता तरुणीींचा िोध घेण्याकरीता वििेष मोह म राबविण्यात येते. तसेच 
बबनतारी सींदेि रतिसारीत करुन पोलीस पररपत्रकात रतिशसध्दी देऊन  रविलेल्या 
तरुणीींचा िोध घेण्यासाठी सिण पोलीस ठाणेंना ीिगत करण्यात येते. 
(३) बेपत्ता पैकी एकूण १६,८७० तरुणी जथात्रयाींचा तपास लागला आ े. 
(४)  रविलेल्या मुली तरुणी जथात्रया याींच्या िोधासाठी दरुदिणनिर िो्ो रतिशसध्द 
करण्याकरीता पाठविले िातात ि िो्ो रतिशसध्द झाल्याची खात्री केली िाते. 
तसेच त्याींची माह ती गॅझे्मध्ये रतिशसध्द केली िाते  रविलेल्या व्यक्तीींची 
माह ती िो्ोसह त www.mumbaipolice.maharastra.gov.in या सींकेत 
थाथळािर भरण्यात येते. 
(५) रतिश् न उद्् ाित ना ी. 

 
----------------- 
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िासशमीरा आणण समरारोि पररसरात बोगस िॉलसेंटर उघिून 
अमेररिन नागररिाांची फसिणिू िेल्याबाबत 

(६०) *  २५९०८   श्री.रविांद्र फाटि, श्री.विजय ऊफा  भाई धगरिर, श्री.नारायण 
राणे, श्री.अमररशभाई पटेल, श्री.सांजय दत्त, श्री.रामहरी रुपनिर : सन्माननीय 
मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) काशिमीरा आणण शमरारोड पररसरात सुमारे ७ बोगस कॉलसे्ं सण उघडून ६५०० 
ीमेररकन नागररकाींना ३०० ते ४०० को्ी रुपयाींना िसिणकू करणाऱ् या  ाय्ेक 
्ोळीला ठाणे पोशलसाींनी हदनाींक ०४ ऑक््ोबर, २०१६ रोिी िा त्यासुमारास ी्क 
केली ीसल्याचे ननदिणनास आले आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) ीसल्यास, या धाडीत ८५१  ाडणडडथाक,  ायथापीड सव् णर, डीव् ीडी, लॅप्ॉप 
ीसा १ को्ीचा मुद्देमाल िप्त केला आ े,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) ीसल्यास, उपरोक्त रतिकरणी िासनाने चौकिी करून दोषीिर कोणती 
कारिाई केली िा करण्यात येत आ े, 
(४)  नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) ि (२)  ोय,  े खरे आ े. 
(३) सदर ू रतिकरणी खालील रतिमाणे ३ गुन् े नदणद करण्यात आले आ ेत.  
 

१) काशिमीरा पोलीस ठाणे  येथे गु.र.ि.  ५९६/२०१६, भा.दीं.वि. कलम 
४१९, ४२०, ३८४, १२० (ब), ४६८, ४७०, ४७१, २०१ स  इींडीयन 
्ेलीग्राि ॲक््चे कलम २५(क), तसेच माह ती तींत्रज्ञान कायदा 
२००८ चे कलम ६६(क), ६६(ड), ७२, ७५ 

२) नयानगर पोलीस ठाणे मध्ये (ी) ३३४/२०१६ भा.दीं.वि. कलम ४१९, 
४२०, ३८४, ३४, १२०(ब) स  माह ती तींत्रज्ञान  कायदा कलम 
६६(ब), ६६(क), ७२(१), ७५ रतिमाणे ि (ब) ३३५/२०१६ भा.दीं.वि. 
कलम ४१९, ४२०, ३८४, ४६८, ४७०, ४७१, १२०(ब) स  माह ती 
तींत्रज्ञान  ६६(क), ६६(ड), ७२, ७५ ि स  इींडीयन ्ेलीग्राि ॲक््चे 
कलम २५(ी) रतिमाणे  आ े.      

     िरील गुन् याींमध्ये घ्नाथाथळी ७२ ि ीद्यापपयतं एकूण ८० आरोपीींना 
ी्क करण्यात आली ीसून कॉल से्ं रमध्ये काम करणारे एकूण ५२२ व्यक्तीींना 
तपासाकामी  िर रा ण्याबाबत समि देऊन सोडून देण्यात आलेले आ े.  तसेच 
कॉलसे्ं र चालविण्यासाठी िापरण्यात आलेल्या सींगणकामधील   ाडणडडथाक, सव् णर, 



59 

मॅजिक िॅक, डीव् ीआर, मोबाईल िोन, िेगिेगळी इलेक्रॉननक्स ताींबत्रक उपकरणे, 
इतर साधनसामुग्री, कागदपत्र े िप्त करण्यात आलेली आ ेत ि रतिथाततुचे रतिकरण 
तपासाधीन आ े. 
(४) रतिश् न उद्् ाित ना ी. 

----------------- 
जव्हार (जज.पालघर) नगरपासलिेच्या व्यायाम शाळेची दरुिस्था झाल्याबाबत 

(६१) *  २६१८७   श्री.आनांद ठािूर, श्री.हेमांत टिले, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.नरेंद्र 
पाटील : सन्माननीय मुख्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) िव् ार (ता. जि.पालघर) नगरपाशलकेची व्यायामिाळा ीनतिय िीणण, 
मोडकळीस आली ीसून व्यायाम िाळेतील शभींतीस तड ेिाऊन व्यायाम िाळेची 
दरुिथाथा झाल्याचे मा े ऑक््ोबर, २०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदिणनास आले, 
 े खरे आ े काय, 
(२) ीसल्यास, सदर व्यायाम िाळेला दारे, णखडक्या नसणे शसशलींगचे प्लॅथा्र 
नसणे तसेच व्यायाम िाळेच्या समोर उघड्यािर सोडलेल्या साींडपाणीमुळे सदर 
हठकाणी ीनतिय दगुणधी ि घाण पसरली आ े,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) ीसल्यास, उक्त रतिकरणी िासनाने चौकिी केली आ े काय, चौकिीत काय 
आढळून आले ि तद्नुसार सदर नगरपाशलकेच्या व्यायामिाळेची देखभाल, 
दरुूथाती करण्याबाबत कोणती कायणिा ी केली िा करण्यात येत आ े, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) िूना राििाडा ि एस.्ी था्ॅन्ड समोरील खेळाच्या 
मैदानािरील दोन व्यायाम िाळेपकैी एस.्ी था्ॅन्ड समोरील खेळाच्या मैदानािरील 
व्यायामिाळेची दरुिथाथा झालेली आ े. 
(२)  सदर व्यायामिाळेची दारे, णखडक्या, शसशलींग, प्लॅथा्र इत्यादी िीणण झाले 
आ े,  े खरे आ े. तथावप, साींडपाण्यामुळे  दगुधंी ि घाण पसरली आ े.  े खरे ना ी. 
(३) हदनाींक २७/११/२०१५ रोिी मा. पालकमींत्री याींच्या ीध्यक्षतेखाली झालेल्या 
ननणणयानुसार व्यायामिाळेच्या इमारतीच्या बाींधकामाला लोकिा ीर ीण्णाभाऊ 
साठे नागरी िथाती सुधार योिनेीींतगणत जिल् ार्धकारी याींचेकडून रतििासकीय 
मान्यता रतिाप्त करुन घेण्याची कायणिा ी नगरपाशलका, िव् ार याींचेकडून करण्यात 
येत आ े. 
(४) रतिश्न उद्् ाित ना ी 

----------------- 
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ठाणे जजल््यातील धोिादायि इमारतीांच्या पुनविािासाबाबत 

(६२) *  २३६३३   श्री.नारायण राणे, श्री.जनादान चाांदरूिर, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.अशोि ऊफा  भाई जगताप, श्री.रविांद्र फाटि : सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) ठाणे जिल्हयात मोडकळीस आलेल्या इमारतीींची सींख्या ििळपास साड ेतीन 
 िाराींच्या आसपास ीसून जिल्हयातील ििळपास १० लाख लोक या धोकादायक 
इमारतीींमध्ये िाथातव्यास ीसल्याचे मा े ऑगथा्, २०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान 
ननदिणनास आले आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) ीसल्यास, शभिींडीत हदनाींक ०८ ऑगथा्, २०१६ रोिी िा त्यासुमारास 
गैबीनगर भागात दमुिली इमारत कोसळून ९ िणाचा बळी गेला ीसताना पुन् ा 
एक दमुिली ईमारत कोसळून ८ िण ठार ि ४ िखमी झाल्याची घ्ना मा े 
ऑगथा्, २०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान घडली ीसून त्यामुळे शभिींडीतील 
धोकादायक इमारतीींचा रतिश्न पनु् ा एकदा ऐरणीिर आला ीसून रतिचशलत 
ननयमािलीत या बेकायदा इमारतीींचा पनुविणकास िक्य नसल्याचे ननदिणनास आले 
आ े,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) ीसल्यास, ठाणे ि रातील ीनतधोकादायक इमारती ररकाम्या केल्यानींतर ी 
तेथील रह िािाींचा घरािरील  क्क ीबार्धत रा णार ीसल्याचा ननणणय हदनाींक 
११ ऑगथा्, २०१६ रोिी िा त्यासुमारास मा.पालकमींत्री याींनी घेतला आ े, तसेच 
या रतिकरणी सींबींर्धत विकासकाला रह िासी रतिमाणपत्र देणे बींधनकारक करण्यात 
आले तसे न केल्यास नविन इमारत बाींधण्यासाठी आिश्यक ीसणाऱ्या 
परिानग्या ि रतिमाणपत्र विकासकाींना शमळणार ना ी तर ीनतधोकादायक इमारत 
ररकामी केल्यापासून ते त्याींच्या पुनिणसनाची िबाबदारी सींबींर्धत म ापाशलकाींची 
ीसणार आ े,   े  ी खरे आ े काय, 
(४)  ीसल्यास, ठाणे जिल्हयातील धोकादायक इमारतीींच्या पनुविणकासाचा रतिश्न 
सोडविण्याबाबत ि रतिश्न भाग (२) मध्ये नमूद केलेल्या दघुण् नेतील मतृ 
व्यक्तीींच्या नातेिाईकाींना ि िखमी व्यक्तीींना आर्थणक मदत देण्याबाबत िासनाने 
काय कायणिा ी केली िा करण्यात येत आ े, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) ठाणे जिल्हयातील म ानगरपाशलका नगरपाशलकाींमध्ये 
४१९६ धोकादायक ि ३५६ ीनतधोकादायक इमारती आ ेत. 
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(२) ीींित: खरे आ े, 
     हदनाींक ३१ ०७ २०१६ रोिी गैबीनगर भागात घर नीं. १०८१ नागाींि येथील 
इमारत कोसळून ८ व्यक्तीींचा मतृ्यु झाला  ि ३ व्यक्ती िखमी झाले. 
    हदनाींक ०७ ०८ २०१६ रोिी नविन कणेरी, खदान रोड इमारती कोसळून      
८ व्यक्तीींचा मतृ्यु झाला १ व्यक्ती िखमी झाली.  
     शभिींडी ननिामपुर ि र म ानगरपाशलकेच्या मींिूर विकास ननयींत्रण 
ननयमािालीनुसार धोकादायक, भाडोत्रीव्याप्त, पडलेल्या इत्यादी इमारतीींच्या 
पुनबांधणी रतिथातािामध्ये ीनतररक्त च्ई क्ष् ोत्र मींिूर करण्याची तरतदू करण्यात 
आली आ े. 
(३) याविषयी हदनाींक १२ ०८ २०१६ रोिीच्या बैठकीत मा. पालकमींत्री, जि.ठाणे 
याींनी धोकादायक इमारतीींिर तातडीने कायणिा ी करुन धोकादायक इमारती 
ररकाम्या करताना रह िािाींना रतिमाणपत्र देण्यात यािे ीसे ननदेि हदले आ ेत . 
    हदनाींक ०५ ११ २०१५ च्या िासन पररपत्रकानसुार इमारत ननषकाशसत 
करण्यापिूी भाडकेरु सदननकाधारक याींच्या ताब्यात ीसलेल्या सदननकाींचे च्ई 
क्षेत्रिळ मोिनू त्याींना त्याबाबतचे रतिमाणपत्र देण्यात येत आ े. 
    धोकादायक इमारती ननषकाशसत करताना तेथील रह िािाींचा घराींिरील  क्क 
ीबार्धत र ािा, याबाबत तरतदु करण्यात आलेली आ े. त्यानुसार 
म ानगरपाशलकेची इमारत ननषकाशसत कराियाची ीसल्यास रह िािाींचे पुनिणसन 
म ानगरपाशलकेमािण त करण्यात येते. 
    खािगी इमारतीमधील रह िाश्याींच्या पनुिणसनाची िबाबदारी सींबींर्धत 
विकासकाची ीसेल. 
(४) हदनाींक ३१ ०७ २०१६ रोिी गैबीनगर येथील इमारत कोसळून मतृ व्यक्तीींच्या 
िारसाींना हदनाींक १३ ०८ २०१६ रोिी रुपये १ लाख इतकी आर्थणक मदत देण्यात 
आली. 
    शभिींडी ननिामपूर ि र म ानगरपाशलका याींनी मतृ व्यक्तीींच्या िारसदाराींना 
रतित्येकी रुपये ५०,००० ि िखमी व्यक्तीींना रतित्येकी रुपये २५,००० -  इतकी  
मदत देण्याचा ननणणय घेतला आ े. 
     हदनाींक ०७ ०८ २०१६ रोिी इमारत कोसळून मतृ्यूमुखी पडलेल्या व्यक्तीींना 
मुख्यमींत्री स ाय्यता ननधी देण्याकरीता रतिथाताि सादर करण्यात आला ीसल्याचे 
जिल् ार्धकारी, ठाणे याींनी कळविले आ े. 
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     धोकादायक इमारतीींचा समािेि क्लथा्रमध्ये करुन त्याींचा पनुविणकास 
करण्याची तरतदु ीसलेली नागरी पनुननणमाणण समु  योिनेची रतिारुप ननयमािली 
तयार करण्यात आली ीसून याबाबत  रकती ि सूचना रतिशसध्द करण्यात आल्या 
आ ेत. उक्त बाब न्यायरतिविषठ आ े. 
(५) रतिश्न उद्् ाित ना ी. 
   

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

मुख्याधधिारी, िणििली नगरपांचायत ि िां ्ाटदाराांनी ननविदा अजाातील  
अटी शतींचा भांग िरून गैरव्यिहार िेल्याबाबत 

(६३) *  २५३५७   अॅि.राहुल नािेिर, श्री.हेमांत टिले, श्री.आनांद ठािूर, 
श्री.किरण पािसिर : सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) कणकिली नगरपींचायतीतील मुख्यार्धकारी याींनी कीं त्रा्दार श्री.शमथनू 
नींदक्रकिोर ठाणेकर ि श्री.परिुराम सुयणकाींत दळिी याींना रुपये ११,९६,८९०/- ि 
३७,४०,०००/- ची देयके कीं त्रा्दाराींनी ननविदा ीिाणतील ी्ी ितींचा भींग 
केल्यानींतर ी चकुीच्या पध्दतीने ीदा केल्याची  बाब मा े ऑक््ोबर, २०१६ मध्ये 
िा त्यादरम्यान ननदिणनास आली,  े खरे आ े काय, 
(२) ीसल्यास, उक्त दोन् ी कीं त्रा्दाराींनी ननविदा ीिाणतील ी्ी िती मधनू सेिा 
कर भरण्याची ी् रद्द करुन िासनाचा रुपये १० लाख रकमेचा सेिा कर 
कायमथािरुपी बुडविलेला आ े,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) ीसल्यास, उक्त रतिकरणी िासनाने चौकिी करुन मुख्यार्धकारी, कणकिली 
नगरपींचायत याींनी केलेल्या गैरकारभाराबाबत तसेच िासनाचा सेिाकर 
बुडविणाऱ्या दोन् ी कीं त्रा्दाराींविरुध्द कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आ े, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१)  े खरे ना ी, 
      ननविदेतील नमूद दराने सींबींधीत ठेकेदाराींनी सादर केलेल्या देयकानुसारच 
नगरपचायतीने देयके ीदा केलेली आ ेत. 
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(२)  े खरे ना ी, 
     कें द्र िासनाच्या ीर्धसूचनेनुसार घनकचरा व्यिथाथापन ीींतगणत पुरविण्यात 
येणाऱ्या सेिा ि पाणी पुरिठा विषयक पुरविण्यात येणाऱ्या सेिा याींना सेिा कर 
लागू ना ी. 
(३) ि (४) रतिश्न उद् भित ना ी 

----------------- 
मौजे रुििी (ता.हातिणांगले, जज.िोल्हापूर) येथील िॉक्टर 

दाांपत्याांची ननघृाण हत्या झाल्याची घटना 

(६४) * २५४९७   श्री.रामराि िििुते, श्री.सनतश चव्हाण, श्री.हेमांत टिले, 
श्री.किरण पािसिर, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.सतेज ऊफा  बांटी पाटील, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.रामहरी रुपनिर : सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) मौिे रुकडी (ता. ातकणींगले, जि.कोल् ापूर) येथील डॉक््र दाींपत्याची ननघृणण 
 त्या झाल्याची घ्ना हदनाींक ९ ऑगथा्, २०१६ रोिी िा त्यासुमारास ननदिणनास 
आली आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) ीसल्यास, उक्त रतिकरणी िासनाने चौकिी केली आ े काय, चौकिीत त्यात 
काय आढळून आले ि तद् नुसार  त्या करणाऱ्यािर कोणती कारिाई केली िा 
करण्यात येत आ े, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१)  ोय,  े खरे आ े. 
(२) सदर रतिकरणी शितल ीहदनाथ खोत याींनी हदलेल्या क्रियाणदीिरुन  ातकणींगले 
पोलीस ठाण्यात ीज्ञात आरोपीविरुध्द गु.र.नीं. १९९/२०१६ भा.दीं.वि.सीं. कलम 
३०२, ३९२, ४४९ रतिमाणे गुन् ा दाखल करण्यात आलेला आ े. 
      सदर गुन्हयाचा तपास थाथाननक गुन् े ीन्िेषण िाखा, कोल् ापूर 
याींच्यामािण त चालू आ े. 
(३) विलींब झालेला ना ी. 

----------------- 
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राज्यातील विविध शहरे ननयसमत हिाईसेिेद्िारे जोिण्याबाबत 
  

(६५) * २५५८७ श्री.आनांदराि पाटील, श्री.सांजय दत्त, श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्री.शरद रणवपसे :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि १४७७० ला ददनाांि ३० माचा, २०१६ 
रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभाात: सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील विविध ि रे ननयशमत  िाईसेिेद्िारे िोडण्याबाबत कें द्र 
िासनाच्या रतिथातावित धोरणािी सुसींगत धोरण आखण्याची कायणिा ी िासनाकडून 
पुणण झाली आ े काय, 
(२) ीसल्यास, राज्यात कोणकोणत्या ि रात  िाई सेिा सुरु करण्याचा ननणणय 
िासनाने घेतला िा घेण्यात येत आ े, 
(३) ीसल्यास, राज्याच्या  िाई िा तुकीबाबतचे िासनाने धोरण तयार केले आ े 
काय, त्याचे थािरुप काय आ े, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  

श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) ना ी. 
(२) राषरीय विमान िा तूक धोरणाीींतगणत िासनमािण त “Regional 
Connectivity Scheme”  ी योिना राबविण्यात येणार आ े. या सींदभाणत राज्य 
िासन, कें द्र िासन ि भारतीय विमानपत्तन रतिार्धकरण याींच्यामध्ये हदनाींक २३ 
ऑगथा्, २०१६ रोिी सामींिथाय करार करण्यात आला आ े. या योिनेीींतगणत 
शिडी, ीमरािती, गदणहदया, नाशिक, िळगाींि, नाींदेड, सोलापूर, कोल् ापूर, 
रत्नार्गरी आणण शसींधदुगुण हया विमानतळाींचा समािेि आ े. 
(३) ि (४)  िाई िा तुक धोरण तयार करण्याची कायणिा ी सुरु आ े. 

----------------- 
मुांबई शहरातील बी.िी.िी. चाळीांच्या पनुविािासाबाबत 

(६६) *  २३७२१   श्री.किरण पािसिर, अॅि.ननरांजन िािनरे, श्री.नरेंद्र पाटील, 
श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.अशोि ऊफा  भाई जगताप, श्री.सांजय दत्त, श्री.रविांद्र 
फाटि, श्री.सुननल तटिरे : सन्माननीय गहृननमााण मां्ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 

  

(१) मुींबई ि रातील िरळी, नायगाींि, ना.म.िोिी मागाणिरील बी.डी.डी. चाळीींच्या 
पुनविणकास आराखडयास िासनाने तत्ित: मान्यता हदली आ े,  े खरे आ े काय, 
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(२) ीसल्यास, मुींबईतील ९३ एकर िशमनीिर ीसलेल्या बीडीडी चाळीतील सुमारे 
१७  िार रह िािाींना ५०० िु्ाींचे घर मोित देण्याची शििारस िासनाने 
नेमलेल्या मुख्य सर्चिाींच्या ीध्यक्षेखालील उच्चार्धकार सशमतीने केली 
ीसल्याचे मा े सप् े्ंबर, २०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदिणनास आले आ े,  े 
खरे आ े काय, 
(३) ीसल्यास, या पुनविणकासाकरीता क्रकती विकासकाींची नेमणकू करण्यात आली 
आ े तसेच, याबाबत रह िाश्याींबरोबर तसेच त्याींच्या सींघ्नाबरोबर चचाण करण्यात 
आली आ े काय, 
(४) ीसल्यास, उक्त रतिकरणी िासनाने चौकिी करून कोणती कायणिा ी केली िा 
करण्यात येत आ े, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  
श्री. प्रिाश महेता : (१) मुींबई ि रातील बी.डी.डी. चाळीींच्या पुनविणकासासींदभाणत 
हदनाींक ३० ०३ २०१६ रोिी िासन ननणणय ननगणशमत करण्यात आलेला आ े. 
(२) सदर चाळीींचा पनुविणकास रतिकल्प योग्यररतीने राबविण्यासाठी म् ाडास 
मागणदिणन करण्याकरीता मा.मुख्य सर्चिाींच्या ीध्यक्षतेखाली िक्ती रतिदत्त 
सशमती गठीत करण्यात आली आ े. सदर सशमतीने ीिा रतिकारची कोणती ी 
शििारस केलेली ना ी. 
     तथावप, सदर िासन ननणणयातील तरतदुीनुसार सदर पुनविणकासाबाबत 
हदनाींक २६.०८.२०१६ रोिी ब ृन्मुींबई विकास ननयींत्रण ननयमािलीमध्ये नविन 
विननयम ३३(९) (ब) ीींतभूणत करण्याकररता रतिारुप ीर्धसूचना रतिशसध्द करण्यात 
आली ीसून, त्यामध्ये पनुिणसन सदननकेचे च्ई क्षेत्र ४६.४५ चौ.मी. इतके 
दिणविण्यात आलेले आ े. 
(३) बी.डी.डी. चाळीींच्या पनुविणकासाकरीता विकासकाची नेमणकू ीद्याप करण्यात 
आलेली ना ी. 
(४) रतिश् न उद्् ाित ना ी. 
(५) रतिश् न उद्् ाित ना ी. 

----------------- 
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नासशि शहरातील िाढत्या गुन्हेगारीस आळा घालण्याबाबत 
  

(६७) * २३६२१   िॉ.अपूिा दहरे : सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) नाशिक ि र  द्दीत गुन् ेगारी घ्नाींमध्ये िाढ  ोऊन हदनाींक १ िानेिारी, 
२०१६ ते ३१ िुलै, २०१६ या कालािधीत २७ खनु, ९ दरोडा, ४७ िबरी चोरी, ६३ 
चेन थानॅर्चींग, २८ हदिसा घरिोडी, १३३ रात्री घरिोडी, २६७ इतर चोऱ्याींचे, 
ीिैधररत्या िथात्र बाळगणे, दचुाकी चोरी, िा न िाळपोळ, चोरी, ीप रण 
इत्यादी गुन् े घडल्याचे ननदिणनास आले ीसून नाशिकमध्ये गुन् ेगारी िाढत 
ीसण्याचे ननकषण “नॅिनल िाईम रेकॉडण ब्युरोने” (एनसीआरबी) मा े ऑगथा्, 
२०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान सादर केलेल्या ी िालातनु थापष् झाले आ े,  े खरे 
आ े काय; 
(२) ीसल्यास, उपरोक्त घडलेल्या गुन्हयाींपकैी तब्बल ७१ ्क्के गुन्हयाींचा िोध 
लागलेला नसल्याचे हदनाींक १२ सप् े्ंबर, २०१६ रोिी िा त्यासुमारास ननदिणनास 
आले ीसून मुींबई, पुणे ि नाशिक या सुिणण बत्रकोणातील ीन्य दोन ि राींपेक्षा 
नाशिकमधील खनुाचे रतिमाण ीर्धक ीसल्याचे हया ी िालात नमुद आ े,  े  ी 
खरे आ े काय, 
(३) ीसल्यास, पोलीस यींत्रणेकडून गुन् ेगाराींिर कठोर कारिाई  ोत नसल्यामुळे 
गुन् ेगाराींची गुन् े करण्याची रतिितृ्तीमध्ये िाढ झाल्यामुळे गींभीर जथाथती ननमाणण 
झाल्याने थाथाननक नागररकाींकडून सािणबत्रक तिार करण्याींत येत आ े,  े  ी खरे 
आ े काय, 
(४) ीसल्यास, उपरोक्त रतिकरणी िासनाने चौकिी करुन गुन् ेगारीस आळा 
घालण्याचे दृष्ीने कोणती रतिभािी ि कठोर रतिनतबींधात्मक कारिाई केली िा 
करण्यात येत आ े, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) ि (२) ीिा रतिकारचा सन २०१६ चा एनसीआरबीचा 
ी िाल ीद्याप पािेतो रतिशसध्द झालेला ना ी. तथावप नाशिक ि रात हदनाींक 
०१ िानेिारी, २०१६ ते ३१ िुलै, २०१६ या कालािधीत खनुाच्या एकुण २६ 
गुन्हयाींपैकी २५ गुन् े उघड झाले आ ेत. त्याचरतिमाणे दरोडा ८ पैकी ७, िबरी 
चोऱ्या ४७ पकैी १६, चैन थानॅर्चींग ६३ पकैी २२, हदिसा घरिोडी २८ पैकी ७, 
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रात्री घरिोडी ११३ पकैी २८,  इतर चोऱ्या २६७ पैकी ७७, ीिधैररत्या िथात्र 
बाळगणे ३० पकैी २७, दचुाकी चोरी २८९ पकैी ५६, िा न िाळपोळ १४ पैकी ९, 
सिण चोऱ्या ५८८ पकैी १३८, ीप रण १०७ पकैी ६९ इत्यादी गुन् े उघड झाले 
आ ेत. एकुण सिण गुन् े विचारात घेता, १५८० पकैी ४८१ गुन् े उघडकीस आले 
ीसून त्याचे एकुण रतिमाण ३०.४४ ्क्के आ े.  
(३) ि (४)  े खरे ना ी. 
     सदर गुन् े रोखण्याकरीता सींबर्धत आरोपीिर एमपीडीए, मोक्का कायदा, 
एमपीआयडी तडीपार कारिाई करण्यात येत आ े. नागररकाींमध्ये रतिबोधन 
 ोण्यासाठी िाथातीत-िाथात बैठका, रतिनतसाद ॲप ि पोलीस शमत्राची मदत ि 
गुप्त बातमीदाराींकडून माह ती घेतली िात आ े. तसेच म त्िाच्या हठकाणी 
सीसीह्व् ी कॅमेरे ि सिथात्र बींदोबथात लािण्यात आलेला आ े. त्याचरतिमाणे बी् 
मािणल, चौकी ीींमलदार ि पेरोलीींग मोबाईल्स याींना रतिभािी पेरोलीींग करण्याच्या 
सूचना देण्यात आल्या आ ेत. रेकॉडणिरील ि गींभीर गुन्हयातील गुन् ेगाराींिर निर 
ठेिून आिश्यकतेनुसार रतिनतबींधात्मक कारिाई करण्यात येत आ े.  
(५) विलींब झालेला ना ी. 

----------------- 
बोरीिली येथील शाहीन या इमारतीतील रदहिाश्याांच्या समस्येबाबत 

 (६८) *  २४९४५   श्री.सुननल तटिरे :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) बोरीिली येथील भगिती  ॉजथाप्लसमोरील िा ीन  ी इमारत धोकादायक 
ठरिून विकासक श्री री याींनी म ापाशलकेिी सींगनमत करून तीन िषाणपिूी 
ननषकाशसत केली,  े खरे आ े काय, 
(२) ीसल्यास, तीन िषण  ोऊन ी रह िाश्याींना ११ मह न्याींचे करारारतिमाणे भाड ेन 
देणे तसेच इमारत बाींधण्याबाबत कोणतीच कायणिा ी विकासकाींकडून केली िात 
ना ी,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) ीसल्यास, याबाबत इमारतीच्या ज्येषठ रह िाश्याींनी मा.मुख्यमींत्री याींना मा े 
ऑगथा्, २०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान आपल्या मागण्याींचे ननिेदन हदले आ े,  े 
 ी खरे आ े काय, 
(४) ीसल्यास, उपरोक्त रतिकरणी िासनाने चौकिी करून कोणती कायणिा ी केली 
िा करण्यात येत आ े, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
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श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) सदर इमारत म ानगरपाशलकेने माचण, २०१६ मध्ये 
ननषकाशसत केली आ े. 
(२) विकासक श्री.हदव्येि देसाई याींनी सदर इमारतीींच्या पनुविणकासाचा रतिथाताि 
हदनाींक २० ११ २०१४ रोिी सादर केला  ोता. त्यानषुींगाने आिश्यक कागदपत्राींची 
पूतणता करण्याबाबत विकासकास हदनाींक २४ ११ २०१४ रोिी कळविण्यात आले 
 ोते. 
    तथावप, विकासकाने आिश्यक कागदपत्राींची पूतणता न केल्यामुळे सदर 
रतिथाताि म ानगपाशलकेमािण त दफ्तरी दाखल करण्यात आला आ े. 
(३) याबाबतचे ननिेदन मुख्यमींत्री कायाणलयास रतिाप्त झालेले ना ी. 
(४) ि (५) ब ृन्मुींबई म ानगरपाशलकेने सदर इमारत माचण, २०१६ ननषकाशसत 
केली ीसल्याकारणाने म ानगरपाशलकेमािण त सदर रतिकरणी चौकिी करण्यात 
आलेली ना ी. 

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

सभिांिी पोलीस िसाहतीतील इमारतीची झालेली दरुिस्था 
 

(६९) * २३५३२   श्री.जयांत पाटील, श्री.सुजजतससांह ठािूर : सन्माननीय मुख्यमां्ी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) शभिींडी पोलीस िसा तीमध्ये एकूण ३५० पोलीस कु्ुींबे रा त ीसून या 
इमारतीच्या शभींतीला तड े गेले ीसून त् या इमारती रा ण्यासाठी ीत्यींत 
धोकादायक झाल्या ीसल्याचे मा े सप््ेबर, २०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान 
ननदिणनास आले,  े खरे आ े काय, 
(२) ीसल्यास, पोलीस ननयींत्रण कक्षालगत ीसणा-या रतिाींत कायाणलयाच्या 
पाठीमागील ५ इमारती म ानगरपाशलकेच्या रतििासनाने ीनत धोकादायक िा ीर 
केल्या ीसून पोलीसाींची का ी कु्ुींबे या इमारतीत िीि मुठीत धरून रा त 
आ ेत,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) ीसल्यास, सदर रतिकरणी िासनाने चौकिी केली आ े काय, चौकिीत काय 
आढळून आले, तद्नुसार पोलीस कु्ुींबबयाींना सुरक्षक्षत ननिासथाथाने देण्याबाबत 
िासनाने कोणती कायणिा ी केली िा करण्यात येत आ े, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
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श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) ि (२) ठाणे पोलीस आयकु्तालयातील पररमींडळ-२, 
शभिींडी येथे भादिड पोलीस लाईन, िनुी पोलीस लाईन, निीन पोलीस लाईन, 
ह्ळक चौक पोलीस लाईन ीिा एकूण ४ पोलीस िसा ती ीसून त्यामध्ये २०१ 
पोलीस कमणचारी िाथातव्यास आ ेत. 
     उपरोक्त िसा तीींपैकी निीन पोलीस लाईन, रतिाींत कायाणलयाचे ििळ, 
शभिींडी येथील इमारतीचे सािणिननक बाींधकाम विभाग, ठाणे याींचेकडून थारक्चरल 
ऑडी् करण्यात आले आ े. सािणिननक बाींधकाम विभागाने पोलीस विभागास 
शलह लेल्या हदनाींक १६ सप् े्ंबर, २०१६ रोिीच्या ी िालानुसार रतिथाततु 
िसा तीमधील इमारती िमाींक १ ते ३ रा ण्यास ीयोग्य ीसून इमारत िमाींक 
४ ि ५ धोकादायक ीसल्याचे नमूद करण्यात आले आ े. त्या ीनुषींगाने इमारत 
िमाींक ४ ि ५ ररक्त करण्यात आल्या आ ेत. 
(३) ि (४) इमारत िमाींक ४ ि ५ मधील पोलीस कमणचाऱ्याींना ीन्य पोलीस 
िसा तीींमध्ये ननिासथाथान िा्प करण्यात आले आ े. पोलीस आयकु्त, ठाणे 
याींच्या मागणीरतिमाणे ४१२ ननिासथाथाने म ाराषर राज्य पोलीस ग ृननमाणण ि 
कल्याण म ामींडळाकडून बाींधण्याचे रतिथातावित आ े. 
 

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

सभिांिी तालुक्यातील िाळू नदीिरील नाांदिर-आांबबिली या जलमागाािरील  
होिीचा प्रिास सुरु िरण्याबाबत 

(७०) * २३९४७   अॅि.ननरांजन िािनरे : सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१)  शभिींडी तालुक्यातील काळू नदीिरील नाींदकर-आींबबिली या िलमागांतगणत 
नाींदकर, साींगे, क्रकरिली, इताड,े आमणेपाडा, आमणे, बापगाि, मुींठिळ, वपसे, 
र्चराडपाडा, इत्यादी ीनेक गािाींमधील ग्रामथाथाींना िलमागाणने  ोडीचा रतििास 
सुखकर  ोण्यासाठी िासनाने सन २०१० मध्ये रुपये ५० लाख खचूणन दोन् ी 
बािूींनी िे्ीींचे बाींधकाम केले  ोते,  े खरे आ े काय, 
(२) ीसल्यास, या िलमागाणिर  ोडीसेिा देणाऱ्या ठेकेदाराींना पुिीच्या बब्र्ीि 
कायद्यातील ी्ी-िती िाचक ठरत ीसल्याने ठेकेदार शललाि रतिक्रियेत स भागी 
 ोत नसल्यामुळे तेथील  ोडीचा िलमागण रतििास बींद झाला ीसल्याचे हदनाींक    
१८ सप् े्ंबर, २०१६ रोिी िा त्यासुमारास ननदिणनास आले आ े,  े  ी खरे आ े 
काय, 
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(३) ीसल्यास,  ोडीसेिा सींदभाणतील ी्ी ि िती शिथील करुन  ोडीसेिा सुरु 
करण्याबाबत ब ुसींख्य ग्रामपींचायतीींनी ग्विकास ीर्धकारी, पींचायत सशमती 
शभिींडी, मुख्य कायणकारी ीर्धकारी, जिल् ापररषद ठाणे ि मा.ग्रामविकास मींत्री 
याींना िारींिार ननिेदने देऊन ी कायणिा ी झाली नसल्याचे ी मा े सप् े्ंबर, २०१६ 
मध्ये िा त्यादरम्यान ननदिणनास आले आ े,  े  ी खरे आ े काय, 
(४) ीसल्यास, सींबींर्धत सिण गािकऱ्याींनी िारींिार मागणी करुन ी कायणिा ी न 
 ोण्याची कारणे काय ि त्याबाबतची सद्य:जथाथती काय आ े ? 
 
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१)  ोय. 
(२) जिल् ा पररषद बाींधकाम उपविभाग, शभिींडी याींच्या हदनाींक २२ नोव् ेंबर, 
२०१६ रोिीच्या पत्रानुसार शभिींडी तालुक्यातील काळू नदीिरील नाींदकर आींबबिली 
या िलमागाणदरम्यान तरीचा शललाि जिल् ा पररषद, बाींधकाम उपविभाग, शभिींडी 
याींच्यामािण त ग्रामविकास विभाग िासन ननणणय ि.नौकाी-२०१४/रति.ि.९३/पींस-७, 
हदनाींक ०२ मे, २०१४ मधील नमुद सुचना ि मागणदिणनानसुार करण्यात येत आ े. 
(३) ि (४) नाींदकर आींबबिली तरीचा शललाि दरिषीरतिमाणे जिल् ा पररषद 
बाींधकाम उपविभागामािण त करण्यात येतो. सदर हठकाणी यापिूी ह  शललाि 
करण्यात आलेला ीसून सन २०१२-२०१३ करीता शललाि झालेला  ोतो. परींत ु
तद्नींतरच्या शललािात परिानाधारक बो् मालक सदर ी्ी पूणण करण्यात 
ीसमथण ठरल्याने शललाि झालेला ना ी. हदनाींक २३ नोव् ेंबर, २०१६ रोिी पुन् ा 
शललाि घेण्यात आला ीसून त्यानुसार पढुील कायणिा ी करण्यात येत आ े. 

----------------- 
्लॅजस्टिचे राष्ट्रध्िज ननमााण िरणाऱ्या ननसमाती िें द्रािर िारिाई िरण्याबाबत 

(७१) *  २५८१८  श्री.जनादान चाांदरूिर, श्री.सांजय दत्त : सन्माननीय मुख्यमां्ी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात दरिषी हदनाींक २६ िानेिारी ि १५ ऑगथा्, २०१६ रोिी प्लॅजथा्कचे 
राषरध्िि विकण्यास बींदी घालण्यात येऊन ी प्लॅजथा्कचे राषरध्िि दरिषी 
वििीस आढळून येत ीसल्याचे मा े ऑगथा्, २०१६ मध्ये िा त्यादरम् यान 
ननदिणनास आले,  े खरे आ े काय, 
(२) ीसल्यास, राषरध्ििाची वि ी्ंबना रोखण्याबाबत प्लॅजथा्कचे राषरध्िि 
ननमाणण करणाऱ्या ननशमणती कें द्रािर िासनाने कोणती कारिाई केली िा करण्यात 
येत आ े, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
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श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) ि (२) राज्यात दरिषी २६ िानेिारी, १ मे ि १५ 
ऑगथा् या हदििी प्लॅजथा्क ध्िि िापरु नये तसेच कागदी राषरध्ििाचा 
ध्ििसींह तेच्या तरतदुीनुसारच िापर करािा याबाबत सिण जिल् ार्धकारी ि जिल् ा 
माह ती ीर्धकारी याींनी दरिषी नमुद हदनाींकापिुी विविध माध्यमाींद्िारे रतिशसध्दी 
देण्याबाबत हदनाींक ०१ िानेिारी, २०१५ रोिी पररपत्रक ननगणशमत करण्यात आले 
आ े. तसेच प्लॅजथा्क राषरध्ििाींचा िापर थाींबविण्यासाठी जिल् ाथातरािर, 
तालुकाथातरािर सशमत्या थाथापन करण्यात आल्या आ ेत. इतथातत: पडलेले 
राषरध्िि गोळा करुन त्याची विल् ेिा् लािण्यासाठी ग्रामपींचायत, नगरपररषद ि 
म ानगरपाशलकाथातरािर उर्चत यींत्रणा ननमाणण करण्याबाबत  हदनाींक १३ ऑगथा्, 
२०१५ च्या िासन ननणणयान्िये ननदेि देण्यात आले आ ेत. 
      प्लॅजथा्क राषरध्ििाच्या ननशमणतीस पायबींद घालण्याच्या दृष्ीने त्याचे 
उत्पादक, वििेते तसेच वितरक याींच्यािर यथोर्चत कारिाई करण्याचे ननदेि 
हदनाींक १४ िनु, २०१४ च्या पररपत्रकान्िये देण्यात आले आ ेत. तसेच, प्लॅजथा्क 
राषरध्ििाच्या ननशमणतीस बींदी आणण्याबाबतचा रतिथाताि कें द्रीय ग ृ मींत्रालयास 
पाठविण्यात आला आ े. 
(३) रतिश्न उद्् ाित ना ी. 

----------------- 
ससििोने भू-सांपादन िेलेल्या भागात शाळाांना भूखडं वाटपाचे  

असलेले ननकष शिथील करण्याबाबत 

 (७२) *  २५६७२   श्री.िवपल पाटील :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) रायगड जिल्हयातील निी मुींबई ि पनिेल ि राििळील शसडकोने भूसींपादन 
केलेल्या ि ि रीकरण  ोत ीसलेल्या ग्रामीण भागात थाियींीथणिाशसत िाळाींसाठी 
िागेचा ननकष शिथील करण्याची मागणी थाथाननक ग्रामथाथ ि शिक्षण सींथाथाींनी 
केली आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) ीसल्यास, ि रीकरण िाढत ीसलेल्या ग्रामीण भागात शसडकोने भू-सींपादन 
केलेल्या भागात िाळाींसाठी धोरण आखणे याबाबतचा रतिश्न िासनाच्या 
विचाराधीन आ े काय, 
(३) ीसल्यास, याबाबत िासनाची भूशमका काय आ े, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
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श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१), (२) ि (३) निी मुींबईतील विविध सींकुलाींमध्ये िालेय 
उपिमाकरीता भूखींडाचे िा्प करण्याकरीता सन २०१३-१४ मध्ये नव्याने धोरण 
मींिूर करतेिेळीस का ी थाथाननक िैक्षणणक सींथाथाींचे रतिनतननधी, म ामींडळाकड े
थाथाननक सींथाथाींना भूखींड िा्पाकरीता ननकष शिथील करणेबाबत पाठपुरािा 
करीत  ोते. 
  या सिण बाबीींचा विचार करुन, निी मुींबईमधील विविध सींकुलाींमध्ये िालेय 
उपिमाकररता सिणसामान्य नागररकाींनी ि थाथाननक रतिकल्पबाधीत नागररकाींनी 
थाथापन केलेल्या सींथाथाींना िालेय िैक्षणणक उपिमाकररता भूखींड िा्प 
करण्यासाठी शसडको म ामींडळाच्या सींचालक मींडळाने हदनाींक २ १२ २०१४ रोिी 
ठराि ि. ११२३१ ीन्िये पाररत केलेल्या धोरणास िासनाने हदनाींक ०९ ०९ २०१४ 
रोिी मींिूरी हदली आ े. त्यानुसार भूखींड िा्पासाठी पात्रता ननकषाींची पतुणता 
करणाऱ्या सिणसाधारण नागररकाींनी थाथापन केलेल्या िैक्षणणक सींथाथाींना निी 
मुींबई पररक्षेत्रात एक भूखींड ि थाथाननक निी मुींबई रतिकल्पबाधीत नागररकाींच्या 
िैक्षणणक सींथाथेस गुणाींकनामध्ये ीर्धक रतिाधान्य देिनू दोन भूखींडाचे िा्प 
करण्यात येते. 
(४) रतिश् न उद्् ाित ना ी. 

----------------- 
भारतरत्न िॉ.बाबासाहेब आांबेििर याांचे आांतरराष्ट्रीय दजााचे स्मारिाबाबत 

 (७३) * २४५४०   श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्त, श्री.रामहरी रुपनिर,   
श्रीमती हुस्नबान ू नसलफे, अॅि.अननल परब, श्री.प्रिाश गजसभये : सन्माननीय 
मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील दादर येथील इींद ू शमलच्या िागेिर भारतरत्न डॉ.बाबासा ेब 
आींबेडकर याींचे आींतरराषरीय दिाणचे थामारक उभारण्यासाठी इींद ू शमलच्या 
िागेचे िासनाकड ेीद्याप ी  थाताींतरण झालेले नसल्यामुळे थामारकाच्या कामात 
कोणती ी रतिगती  ोऊ िकलेली ना ी,  े खरे आ े काय, 
(२) ीसल्यास, उक्त थामारकाच्या सुधाररत आराखडयास सामाजिक न्याय 
विभागाने सींमती हदल्याचे मा े ऑगथा्, २०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदिणनास 
आले आ े,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) ीसल्यास, सदर सुधारीत आराखडयाचा तपिील काय आ े, 
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(४) ीसल्यास, सदर थामारकाच्या िागेचे १४१३.४८ को्ी रुपये एिढे मुल्याींकन 
मान्य करािे ीिी विनींती िासनाने कें द्रीय िथात्रोद्योग मींत्रालयास मा े िुलै, 
२०१६ मध्ये ि त्यादरम्यान केलेली ीसून कें द्र िासनाकडून का ी रतिनतसाद 
शमळाला आ े काय ि कें द्र िासनाने यासींदभाणत कोणता ननणणय घेतला आ े 
आणण तद्नुसार उक्त थामारक उभारण्याबाबत कोणती कायणिा ी केली िा 
करण्यात येत आ े, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) ि (२) इींद ू शमलची िागा भारतरत्न डॉ.बाबासा ेब 
आींबेडकर याींच्या रतिथातावित थामारकासाठी राषरीय िथात्रोद्योग म ामींडळाकडून 
राज्य िासनास  थाताींतर  ोणेची औपचाररकता बाकी ीसली तरी त्या हठकाणी 
काम करण्याची पूणण परिानगी देण्यात आलेली आ े. 
    रतिथातावित थामारकाचे विकासासाठी िासनाने यापूिीच मुींबई म ानगर रतिदेि 
विकास रतिार्धकरणाची वििेष ननयोिन रतिार्धकरण म् णनू नेमणकू केलेली आ े. 
रतिार्धकरणाने िासनाची मान्यता घेिनू ननयुक्त केलेले सल्लागार श्री. ििी रतिभू 
याींचेकडून रतिथातावित थामारकाच्या आराखड्याबाबत कायणिा ी सुरु आ े. सिण 
सींबींर्धत व्यक्ती आणण सींथाथा याींच्यािी चचाण करुन आराखडा ीींनतम करण्यासाठी 
मा.मींत्री (सामाजिक न्याय) याींची एक सदथायीय सशमती हदनाींक १४ माचण, २०१६ 
रोिी गठीत करण्यात आली आ े. सदर सशमतीने रतिथातावित थामारकाचे सींकल्पना 
आराखड ेीींनतम केलेले आ ेत. 
(३) रतिथाततु आराखड्यामध्ये भारतरत्न डॉ.बाबासा ेब आींबेडकराींच्या काथाय धात ू
आच्छाहदत ३५० िु् उींचीचा पुतळा, ी्यागत कक्ष, ग्रींथालय, कलादालन आणण 
सायक्लोरामा र्थए्र, िथातसूींग्र ालय, बैठक सभाग ृ, ध्यान धारणेसाठी िागा 
िगैरे बाबीींचा समािेि ीसून रतििासकीय कायाणलय, उप ारग ृ, थािच्छताग ृ, 
रतिनतक्षालय िगैरे सुविधाींचा ी समािेि आ े. 
(४) ि (५)  ोय. 
     राज्य िासनाने सादर केलेल्या रतिथातािास कें द्र िासनाने मींिूरी हदलेली 
आ े. याबाबत मा.िथात्रमींत्री, भारत सरकार याींनी हदनाींक ५ सप् े्ंबर, २०१६ रोिीचे 
पत्रान्िये राज्य िासनास कळविलेले आ े. त्याचरतिमाणे िथात्र मींत्रालय, भारत 
सरकार याींचेडून हदनाींक ९ नोव् ेंबर, २०१६ रोिीचे पत्रान्िये त्यारतिमाणे राषरीय 
िथात्रोद्योग म ामींडळास सूचना देणेत आलेल्या आ ेत. तसेच सदरची िागा 
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ताब्यात देणेबाबत राषरीय िथात्रोद्योग म ामींडळास राज्य िासनाकडून हदनाींक २१ 
नोव् ेंबर, २०१६ रोिीचे पत्रान्िये कळविलेले ीसून सदर िागा िासनाचे ितीने 
ताब्यात घेणेबाबत मुींबई म ानगर रतिदेि विकास रतिार्धकरणास ी हदनाींक       
२१ नोव् ेंबर, २०१६ रोिीचे पत्रान्िये सूचना देणेत आलेल्या आ ेत. 
 

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

इससस या दहशदिादी सघंटनेत दानल होण्यासाठी प्रितृ्त िरणाऱ् याांिर िेरळ 
पोलीस आणण राज्य दहशतिादविरोधी पथिाने िेलेल्या िारिाईबाबत 

  

(७४) * २५६२५   िॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) केरळमधील यिुकाींची माथी भडकािनू तसेच त्याींचे धमांतर करुन शसररयात 
इशसस या द ितिादी सींघ्नेत दाखल  ोण्यासाठी पाठविणाऱ् या ीशिणद ि 
ररझिान याींना केरळ पोलीस आणण राज्य द ितिादविरोधी पथकाने (ए्ीएस) 
हदनाींक १४ ऑगथा्, २०१६ रोिी िा त्यासुमारास ी्क केली आ े,  े खरे आ े 
काय, 
(२) ीसल्यास, या दोघाींचा ताबा गुन् े िाखेला शमळाला आ े काय, ीसल्यास, 
त्याींचेिर कोणत्या कलमान्िये गुन् ा दाखल करण्यात आला ि कोणती कारिाई 
केली िा करण्यात येत आ े, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) पल्लरीिट्टोम कोची शस्ी पोलीस ठाणे, केरळ 
गु.र.ि.१०१७ २०१६ कलम १५३ (ी), ३४ भादींवि स  कलम १३ बेकायदेिीर 
 ालचाली रतिनतबींधक कायदा १९६७ सुधारणा २००८ ीन्िये दाखल गुन्हयातील 
आरोपी नामे (१) ीरिी आाशसि कुरेिी याींना हदनाींक २२ िुलै, २०१६ रोिी 
सीिूड, निी मुींबई येथनू ि आरोपी २) ररझिान इशलयास खान यास कल्याण 
(प.) जि.ठाणे येथून हदनाींक २३ िुलै, २०१६ रोिी ी्क करण्यात आली आ े. 
सदर आरोपीस ी्क करण्याकरीता द ितिाद विरोधी पथकाकडून केरळ 
राज्याच्या पोलीसाींना योग्य ती कायदेिीर मदत पुरविण्यात आली आ े. 
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(२) गु.रति.िा., गु.र.नीं.५९/२०१६ (नागपाडा पो.ठाणे गु.र.ि.२७१/२०१६), कलम १२० 
ब भा.दीं.वि.स  कलम १०, १३, ३८ बेकायदेिीर कारिाया रतिनतबींधक ीर्धननयम 
१९६७ या गुन्हयाच्या तपासामध्ये आरोपी ररझिान खान ि ीरिी कुरेिी याींचा 
रतिोडक्िन िॉरन््िर हदनाींक २८ ऑगथा्, २०१६ रोिी ताबा घेऊन त्याींना नमूद 
गुन्हयामध्ये ी्क करण्यात आली. सदर गुन्हयाचा तपास हदनाींक १ ऑक््ोबर, 
२०१६ रोिीच्या पत्रान्िये राषरीय तपास यींत्रणेकड ेिगण करण्यात आला आ े. 
(३) रतिश्न उद्् ाित ना ी. 

----------------- 
िासकीय िमाचाऱ्याांना होणाऱ्या मारहाणीबाबत 

  

(७५) * २३४९९   श्री.हेमांत टिले, श्री.किरण पािसिर, श्री.नरेंद्र पाटील, 
श्री.रामराि िििुते, श्री.सनतश चव्हाण, श्री.सुननल तटिरे : सन्माननीय मुख्यमां्ी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) म ाराषर राज्य रािपबत्रत ीर्धकारी म ासींघाच्या कमणचाऱ्याींनी  ोणाऱ्या 
मार ाणी सींदभाणत कायदा करण्यासाठी हदनाींक २२ सप् े्ंबर, २०१६ रोिी िा 
त्यासुमारास राज्यभर लेखणी बींद आींदोलन केले आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) ीसल्यास, सदर मागणीच्या ीनुषींगाने िासनाने कोणती कायणिा ी केली िा 
करण्यात येत आ े, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१)  े खरे ना ी. 
     म ाराषर रािपबत्रत ीर्धकारी म ासींघ याींचेद्िारा राज्यात ीर्धकारी, 
कमणचारी ि पोलीस याींचेिर  ोणाऱ्या मार ाणी ि दमबािीचा ननषेध करण्यासाठी 
हदनाींक २० ि २१ सप् े्ंबर, २०१६ या दोन हदििी का ी रािपबत्रत ीर्धकाऱ्याींनी 
काळ्या क्रिती लािनू िासकीय कामकाि केले. तसेच हदनाींक २२ सप् े्ंबर, २०१६ 
रोिी ननयोजित ीसलेले लेखणीबींद आींदोलन चचेीींती थाथर्गत करण्यात आले. 
(२) ि (३) राज्यातील िासकीय ीर्धकारी ि कमणचारी याींना  ोणाऱ्या मार ाणी 
रतिकरणी गुन् े नदणद करण्यात येणाऱ्या भारतीय दींड सींह तेच्या कलम ३३२ ि ३५३ 
मध्ये सुधारणा करण्याची कायणिा ी सुरु आ े. 
 

----------------- 
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मुांबईतील मालाि (पिूा) िुरार जव्हलेज, पारेननगर येथील 
महानगरपासलिेच्या इमारतीत शाळा सुरु िरण्याबाबत 

 (७६) * २४८३८   श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.किरण पािसिर, श्री.हेमांत टिले : 
सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१)  मुींबई मालाड पूिण कुरार व् ीलेि, पारेखनगर येथे मुींबई म ापाशलकेने मराठी, 
ह ींदी, उदुण, गुिराती, सेमी इींग्रिी िाळेसाठी पाच  िार विद्याथी क्षमतेची इमारत 
बाींधनू दोन िषे पूणण झाली ीसली तरी सन २०१६ च्या िैक्षणणक सत्रापासून 
िाळा सुरु करण्यात आली नसल्याचे हदनाींक १ सप् े्ंबर, २०१६ रोिी िा 
त्यासुमारास ननदिणनास आले आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) ीसल्यास, या िाळेच्या इमारतीचा उपयोग रािकीय पक्ष कायणिमासाठी 
करीत ीसल्याचे ी ननदिणनास आले आ े,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) ीसल्यास, उपरोक्त रतिकरणी िासनाने चौकिी करून कोणती कायणिा ी केली 
िा करण्यात येत आ े, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) मालाड (पिूण) कुरार जव् लेि येथे निीन बाींधण्यात 
आलेल्या पारेखनगर या म ानगरपाशलकेच्या िालेय इमारतीमध्ये मराठी ि उदुण 
माध्यमाच्या िाळा हदनाींक २० ०६ २०१६ रोिी ि ह ींदी माध्यमाच्या िाळा हदनाींक 
२६ ०६ २०१६ पासून सुरू करण्यात आलेल्या आ ेत. 
     गुिराती ि सेमी इींग्रिी माध्यमाच्या िाळा पूिीपासून कुरार जव् लेि येथील 
म ानगरपाशलकेच्या मालकीच्या ीन्य इमारतीत सुरू आ ेत 
(२) सदर िाळेच्या इमारतीचा उपयोग रािकीय पक्ष कायणिमासाठी करीत ना ी. 
(३) ि (४) रतिश्न उद्् ाित ना ी. 

---------------- 
नागपूर महानगरपासलिेच्या अनत्यारीतील शाळाांना दरुुस्तीकररता 

ननधी उपलब्ध िरून देणेबाबत 
 (७७) * २५२५८   प्रा.अननल सोले, श्री.समतेश भाांगडिया :  सन्माननीय मुख्यमां्ी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नागपूर म ानगरपाशलकेच्या ीखत्यारीतीतील िाळाींना देखभाल दरुुथातीकरीता 
ननधी उपलब्ध  ोत नसल्यामुळे ि रातील १८२ िाळा मूलभूत सुविधेपासून 
िींर्चत ीसल्याचे हदनाींक २६ ऑगथा्, २०१६ रोिी िा त्यासुमारास ननदिणनास 
आले,  े खरे आ े काय, 
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(२) ीसल्यास, सदर िाळाींना शिक्षण मींडळाने पत्रव्यि ार करुन ी ननधी उपलब्ध 
झालेला ना ी,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) ीसल्यास, उक्त िाळाींना िासन ननधी केव् ा उपलब्ध करुन देणार आ े, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१)  े खरे ना ी. 
     आर्थणक िषण २०१५-१६ च्या ीथणसींकल्पात म ानगरपाशलकेच्या रतिाथशमक ि 
माध्यशमक िाळाींच्या विथाताराकरीता ि दरुुथाती करीता रुपये २ को्ी ९० लक्ष 
इतका ननधी ठेिण्यात आलेला  ोता. यापकैी रुपये १ को्ी ४७ लक्ष खचाणस 
मींिूरी देण्यात आली ीसून सदरची कामे चालू आ ेत. 
     तसेच आर्थणक िषण २०१६-१७ च्या ीथणसींकल्पात म ानगरपाशलकेच्या 
रतिाथशमक ि माध्यशमक िाळाींच्या विथाताराकरीता ि दरुुथातीकरीता रुपये ५ को्ी 
४० लक्ष इतका ननधी ठेिण्यात आलेला आ े. यापकैी मा े नोव् ेंबर, २०१६ पयतं 
रुपये २ को्ी ५८ लक्ष खचाणस मींिूरी देण्यात आली ीसून सदरची कामे चालू आ ेत. 
     सिण शिक्षा ीशभयानाींतगणत आर्थणक िषण २०१५-१६ मध्ये देखभाल दरुुथाती 
ीनदुान या लेखाशिषाण ीींतगणत १७० रतिाथशमक आणण ११२ उच्च रतिाथशमक 
िाळाींसाठी रुपये २४.८३ लक्ष तरतदू मंजूर करण्यात येऊन यामधून रतिनत उच्च 
रतिाथशमक िाळा रुपये १०,०००/- ि रतिनत रतिाथशमक िाळा रुपये ७,५००/- यारतिमाणे 
एकुण रुपये २४,५७,५००/- सिण शिक्षा ीशभयान कायाणलयामािण त िाळाींच्या िाळा 
सुधार सशमतीकड ेिगण करण्यात आले.    
    तसेच आर्थणक िषण २०१६-१७ मध्ये सिण शिक्षा ीशभयान रतिकल्पात म ाराषर 
रतिाथशमक शिक्षण पररषद कायाणलयातनू हदनाींक ६ ऑक््ोबर, २०१६ ला १४० 
रतिाथशमक ि ९४ उच्च रतिाथशमक ीिा २३४ िाळाींसाठी रुपये १७.५५ लक्ष मींिूर 
तरतुद िाळा व्यिथाथापन सशमत्याींकड ेिगण करण्यात आली. 
(२)  े ीींित: खरे आ े. 
     सिण शिक्षा ीशभयानामािण त ननयशमत देखभाल दरुुथाती ीनदुानासोबतच 
वििेष देखभाल दरुुथाती ीनुदान (Grant for Major repairs) रतिाप्त करण्यासाठी 
रतिथाताि शिक्षण विभाग कायाणलयीन पत्र ि.८७३/शि.वि. २०१६ हदनांक १९/०५/२०१६ 
ीन्िये जिल् ा ननयोिन ीर्धकारी तथा जिल् ार्धकारी, जिल् ा पररषद कायाणलय, 
नागपूर याींना करण्यात आली  ोती परींतु िासकीय ननयमानुसार सदर लाभ 
म ानगरपाशलका िाळाींना देता येणार ना ी, ीसे त्याींनी सूर्चत केले. 
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(३) सिण शिक्षा ीशभयानाींतगणत आर्थणक िषण २०१६-१७ मध्ये देखभाल दरुुथाती 
ीनदुान या लेखाशिषाण ीींतगणत १४० रतिाथशमक आणण ९४ उच्च रतिाथशमक 
िाळाींसाठी रुपये १७.५५ लक्ष तरतुद मींिूर करण्यात आली आ े. 
(४) रतिश्न उद्् ाित ना ी. 

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

तळेगाि-अजनेरी (ता.्ांबिेश्िर, जज.नासशि) ि ओतूर (जज.पुणे) या गािातील 
अल्पियीन मुलीिर झालेला लैंगिक अत्याचार 

 (७८) * २५६१२   श्री.धनांजय मुांि,े श्री.अमररशभाई पटेल, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.रामहरी रुपनिर, िॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे : सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) तळेगाि-ीिनेरी (ता.त्रींबकेश्िर जि.नाशिक) येथे ील्पियीन मुलीिर 
ीत्याचार झाल्याची घ्ना मा े ऑक््ोबर, २०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान घडली 
ीसल्याचे तसेच, ओतूर (जि.पुणे) या गािातील एका १३ िषीय ील्पियीन 
मुलीिर चार िणाींनी सामुह क लैंगिक ीत्याचार केल्याचे िुलै, २०१६ मध्ये िा 
त्यादरम्यान ननदिणनास आले,  े खरे आ े काय, 
(२) ीसल्यास, या रतिकरणातील आरोपीींिर कारिाई  ोत नसल्याने सींपुणण नाशिक 
जिल्हयात दींगल सदृश्य पररजथाथती ननमाणण झाली  ोती,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) ीसल्यास, उक्त दोन् ी रतिकरणातील आरोपीिर काय कारिाई करण्यात आली 
िा येत आ े,  
(४) ीसल्यास, राज्यात हदिसेंहदिस ील्पियीन मुलीिर िाढलेल्या ीत्याचाराच्या 
घ्ना रोखण्याकरीता िासनाने काय कायणिा ी केली िा करण्यात येत आ े, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आ ेत ?   
 
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१)  ोय. 
(२) ना ी. पोलीसाींनी तातडीने गुन् ा दाखल केला आ े. 
(३) तळेगाि-ीिनेरी येथील बलात्कार रतिकरणी त्र्यींबकेश्िर पोलीस था्ेिन 
गुनीं.१०२/२०१६ भादवि कलम ३७६ (२) (आय), स  कलम लैंर्गक ीत्याचारापासून 
बालकाींचे सींरक्षण ीर्धननयम, २०१२ चे कलम ४, ६, ८, १२ रतिमाणे गुन् ा दाखल 
करण्यात आला आ े. आरोपीस ी्क करण्यात आले ीसून, आरोपीविरुध्द 
मा.न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल केले आ े. गुन् ा न्यायरतिविष् आ े. 
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    ओतूर पोलीस था्ेिन गु.र.नीं.१७९/२०१६ भादवि कलम ३७६(२)(आय)(एन)(ड) 
बाल लैंर्गक ीत्याचार रतिनतबींधक ीर्धननयम २०१२ चे कलम ४, ६, ८, १० 
रतिमाणे हदनाींक १४ सप् े्ंबर, २०१६ रोिी गुन् ा दाखल करण्यात आला आ े. 
गुन्हयाींतील चार ी आरोपीींना ी्क करण्यात आले ीसून, तपास सुरु आ े. 
(४) मह लाींिरील ीत्याचार रोखण्याकरीता उपाययोिना:- 
       सदर गुन् े रोखण्यासाठी सिण पोलीस घ्काींना पोलीस शमत्राींचा िाथातीत 
िाथात स भाग घेऊन गुन् ेगारीस आळा घालण्याच्या सुचना हदले आ ेत. पोलीस 
शमत्राींकरीता मोबाईल ॲप तयार करण्यात आले आ े. पोलीसगथात िाढ करण्यात 
आले आ े. मह लाींच्या सुरक्षेसाठी सिण पोलीस घ्काींना मोबाईल ॲप तयार 
करण्याच्या सूचना हदले आ ेत. विनयभींगाच्या गुन्हयात दोषारोपपत्र २४ तासाींच्या 
आत दाखल करण्याबाबत ननदेि देण्यात आले आ ेत. गदीचे हठकाणी, िाळा, 
म ाविद्यालय, धाशमणक थाथळे येथे सी.सी.्ी.व् ी. बसविण्यात आले आ ेत, 
िनिागतृी शिबीर केले िात आ े, िाळा, कॉलेि येथे कायदेविषयक ि िा तकू 
ननयमाविषयक माह ती हदली िाते, ीिैध िथात्र बाळगणाऱ्याींिर कठोर कारिाई 
करण्याबाबत सिण घ्क रतिमुखाींना कळविण्यात आले आ े, मह लाींसाठी ्ोल फ्री 
 ेल्पलाईन नीं.१०३ ि १०९१ तयार करण्यात आले आ े, मह ला सुरक्षा सशमती ि 
मह ला स ाय्य कक्ष तसेच मह ला ीत्याचार रतिनतबींधक कक्ष इ.ची थाथापना 
करण्यात आली आ े, मह लाींिरील ीत्याचाराची रतिकरणे ननकाली काढण्यासाठी 
२७ वििषे न्यायालयाींची था थापना केली आ े. 
(५) रतिश्न उद्् ाित ना ी. 

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

पुणे महानगर प्रदेश क्षे् प्राधधिरणाांतगात येणाऱ्या िीस गुांठ्ठयाांच्या 
 आतील ्लॉटधारिाांच्या ननयमािलीबाबत 

 (७९) *  २५६६२   श्री.अननल भोसले, श्री.जयिांतराि जाधि, अॅि.जयदेि 
गायििाि, श्री.ख्िाजा बेग : सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) पुणे जिल्हयाचा ननयोिनबध्द विकास व् ािा यासाठी दोन िषाणपिूी िासनाने 
पुणे म ानगर रतिदेि विकास रतिार्धकरणाची (PMRDA) थाथापना केली आ े,  े 
खरे आ े काय, 
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(२) ीसल्यास, िीस गुठ्याींच्या आतील प्लॉ्धारकाींना १५ ्क्के सुविधा क्षेत्र 
आणण १० ्क्के मोकळी िागा ठेिण्याच्या बींधनातून िगळािे ीिी मागणी पुणे 
म ानगर रतिदेि विकास रतिार्धकरणाकड ेथाथाननक िनता सातत्त्याने करत आ ेत, 
 े  ी खरे आ े काय, 
(३) ीसल्यास, उपरोक्त रतिकरणी िासनाने चौकिी करून कोणती कायणिा ी केली 
िा करण्यात येत आ े, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) पुणे म ानगर क्षेत्र विकास रतिार्धकरणाची थाथापना 
हदनाींक ३१ माचण, २०१५ च्या ीर्धसूचनेद्िारे झाली आ े. 
(२) ि (३)  ोय, रतिार्धकरण क्षेत्रासाठी पुणे जिल्हयाच्या रतिादेशिक योिनेची 
विकास ननयींत्रण ननयमािली लागू आ े. रह िास क्रकीं िा तत्सम िापराकरीता 
परिानगी घेताींना १५% सुविधा क्षेत्र ि १०% खलुी िागा ठेिण्याचा ननयम 
ीींतभूणत आ े त्यानुसार कायणिा ी करण्यात येत आ े. िीस गुींठ्याींच्या आतील 
प्लॉ्धारकाींना १५ ्क्के सुविधा क्षेत्र आणण १० ्क्के मोकळी िागा ठेिण्याच्या 
बींधनातून िगळािे ीिी मागणी करण्यात आलेली आ े. रतिार्धकरणाची थाथापना 
झाल्याने रतिार्धकरणास त्याींच्या क्षेत्राची निीन एकसामाईक ि एकबत्रत ननयमािली 
तयार करुन सादर करण्याच्या सूचना िासनाने हद.२४/०५/२०१६ ि 
हद.१८/११/२०१६ रोिीच्या पत्रान्िये हदल्या आ ेत. यामध्ये सदर बाब समाविष् 
करुन त्याबाबत ननणणय घेण्यात येईल. 
(४) लागू ना ी. 
 

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

ठाणे महापासलिेमाफा त राबविण्यात येणाऱ्या मलनन:सारण 
 योजनेत गैरव्यिहार झाल्याबाबत 

(८०) * २५५३१ श्री.सुभाष झाांबि, श्री.सांजय दत्त : सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) ठाणे म ापाशलकेमािण त राबविण्यात येणाऱ्या मलनन:सारण योिनेत 
गैरव्यि ार झाला ीसल्याचे मा े ऑगथा्, २०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान 
ननदिणनास आले,  े खरे आ े काय, 
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(२) ीसल्यास, खारेगाि येथील मलनन:सारण कें द्र उभारण्याचा ननणणय घेण्यात 
आला ीसून येथे ी आरक्षण न बदलताच ठेकेदाराला रुपये ८ को्ी देऊन काम 
सुरु करण्यात आले ीसून आरक्षण बदलाचा रतिथाताि मींिूरीसाठी नगरविकास 
विभागाकड ेदाखल  ोण्यापिूीच मलनन:थासारण कें द्राचे ४० ्क्के बाींधकाम झाले 
ीसल्याचे ननदिणनास आले आ े,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) ीसल्यास, या गैरव्यि ाराची गींभीर दखल घेत मलनन:सारण कें द्राच्या 
बाींधकामास थाथर्गती देण्यात आली आ े,  े  ी खरे आ े काय, 
(४) ीसल्यास, उपरोक्त रतिकरणी िासनाने कोणती कारिाई केली िा करण्यात 
येत आ े, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१), (२) ि (३) मा.विरोधी पक्षनेता, विधानपररषद ि 
थाथाननक लोकरतिनतननधी याींचेकडून रतिाप्त ननिेदनानींतर खारेगाि येथील 
मलनन:सारण रतिकल्पाच्या बाींधकामास हदनाींक १९ ८ २०१६ ीन्िये थाथर्गती 
देण्यात आली आ े. 
(४) या रतिकरणी आयुक्त, ठाणे म ानगरपाशलका याींचेकडून िथातुजथाथतीदिणक 
ी िाल मागविण्यात आला  ोता. सदर ी िाल िासनास हदनाींक २५ १० २०१६ 
रोिी रतिाप्त झाला ीसून उक्त रतिकरणी िासन थातरािर कायणिा ी सुरु आ े. 
(५) रतिश् न उद्् ाित ना ी. 
 

----------------- 
िाांदे्र (पूिा) येथील बेहराम पािा पररसरातील बहुमजली  

झोपिी िोसळून झालेल्या दघुाटनेबाबत 

(८१) *  २३६३६   श्री.नारायण राणे : सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) िाींदे्र (पूिण) येथील बे राम पाडा पररसरातील एक ब ुमिली झोपडी हदनाींक १३ 
ऑक््ोबर, २०१६ रोिी िा त्यासुमारास कोसळून झालेल्या दघुण् नेत ६ मुले 
मतृ्यमुूखी पडली तर ५ िण गींभीररीत्या िखमी झाले,  े खरे आ े काय, 
(२) ीसल्यास, सदर ू दघुण् नेची चौकिी करण्यात आली आ े काय, त्यात काय 
आढळून आले ि त्यानुसार कोणती कायणिा ी केली िा करण्यात येत आ े, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
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श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१)  े खरे आ े 
(२) ि (३) बे रामपाडा, िाींदे्र (पिूण)  ी िागा रेल्िे रतिार्धकरणाच्या ीखत्यारीत 
ीसल्याने तेथील ीनर्धकृत बाींधकामाींिर कायणिा ी करण्याची िबाबदारी  ी रेल्िे 
रतिार्धकरणाची आ े. त्यामुळे ीिा रतिकारच्या दघुण् ना ्ाळण्यासाठी ीनर्धकृत 
बाींधकामासींदभाणत आिश्यक कारिाई कालबध्दररत्या करण्याबाबत 
म ानगरपाशलकेमािण त रेल्िे रतिार्धकरणास दघुण् नेपिूी हदनाींक २१ ०७ २०१६ रोिी 
कळविण्यात आले आ े. 
     बे रामपाडा, िाींदे्र (पूिण) येथील ीनर्धकृत बाींधकामाींिर कारिाई करण्यासाठी 
पजश्चम रेल्िे रतििासनाने आगाऊ मागणी केल्यास त्यासाठी लागणारे मनुषयबळ ि 
यींत्र सामुग्री म ानगरपाशलकेमािण त पुरविण्यात येते. 
     सदर हठकाणी ीनर्धकृत धोकादायक झोडपे  बाींधकाम कोसळून िीवित ानी 
ि वित्त  ानी  ोऊ नये यासाठी म ानगरपाशलका ि रेल्िे रतििासनामािण त  १४ 
िु्ाींपेक्षा ीर्धक उींचीच्या झोपड्याींिर ननषकासनाची कारिाई करण्यात येत ीसून 
आतापयतं १९ ीनर्धकृत बाींधकामे ननजषकाशसत करण्यात आली आ ेत. 
     तसेच, म ानगरपाशलकेमािण त बे रामपाडा येथील ५५ बाींधकामाींच्या 
मालक रह िािाींना खबरदारीची सूचनापत्र ेबिािण्यात आली आ ेत. 

----------------- 
लोअरपरेल (मुांबई) येथील श्रीननिास वििासिाने  

भाििेरुां ची फसिणिू िेल्याबाबत 

(८२) * २५३५८   अॅि.राहुल नािेिर, श्री.हेमांत टिले, श्री.धनांजय मुांि,े श्री.किरण 
पािसिर, श्री.नरेंद्र पाटील: सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) लोीरपरेल (मुींबई) येथील श्रीननिास शमलच्या भूखींडािर िागनतक क्रकतीचा 
“िल्डणिन”  ा उत्तुींग ्ॉिर उभारणाऱ्या विकासकाचे सींचालक तसेच ीशभयींत्यानी 
तेथील भाडकेरुीं ची िसिणकू करुन घरे बळकाविली ीसल्याचे मा े िुलै, २०१६ 
मध्ये िा त्यादरम्यान ननदिणनास आले आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) ीसल्यास, मूळ भाडकेरुींची म् ाडाच्या पात्रता यादीत नािे ीसताना त्याींना 
ीपात्र ठरविण्यात आले,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) ीसल्यास, उक्त रतिकरणी िासनाने चौकिी केली आ े काय, चौकिीत दोषी 
आढळून आलेल्याींिर िासनाने कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आ े, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
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श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) ीिी बाब ननदिणनास आलेली ना ी. 
    लोीर परेल (मुींबई) येथील श्रीननिास कॉ्न शमलच्या भूखींडािरील विकास 
 ा विकास ननींयत्रण ननयमािलीच्या विननयम ५८ मधील तरतूदीनुसार सक्षम 
रतिार्धकाऱ्याींच्या मींिूरीने झालेला आ े. 
(२) ीिी बाब ननदिणनास आलेली ना ी. 
    पनुिणसनाच्या इमारतीचे (तळ+२० मिले) काम पूणण करण्यात आलेले ीसून, 
सदर इमारतीमध्ये म ाराषर ग ृननमाणण ि क्षेत्रविकास रतिार्धकारणाच्या मींडळाने 
रतिमाणणत केलेल्या १३३ भाडकेरू रह िाश्याींचे पुनिणसन करण्यासाठी 
म ानगरपाशलकेकडून भोगि्ा रतिमाणपत्र हदनाींक ६ ८ २०१६ रोिी देण्यात आलेले 
आ े. विकासकाने या सिण १३३ भाडकेरू रह िाश्याींचे पुनिणसन करण्याचे रतिथातावित 
केलेले आ े. १३३ भाडकेरू रह िाश्याींनी मा.न्यायालयात दािा दाखल केला ीसून, 
त्याींच्यासाठी निीन इमारतीत पनुिणसनाच्या सदननका आरक्षक्षत करून ठेिलेल्या 
आ ेत, ीसे म् ाडाकडून थापष् करण्यात आलेले आ े. 
(३) ि (४) बाब उद् भित ना ी. 

----------------- 
राज्यातील पोसलसाांच्या घराबाबत 

 (८३) * २५५९३   श्री.आनांदराि पाटील, श्री.सांजय दत्त, श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्री.शरद रणवपसे : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि १५४३० ला ददनाांि २३ माचा, २०१६ 
रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभाात : सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील पोशलसाींना चाींगल्या िातािरणात रा ता यािे यासाठी दोन तीन 
िषाणत सुमारे एक लाख घरे बाींधण्याचे ननयोिन करून त्याचा सींपुणण आराखडा 
सादर करािा ीसे ननदेि मा. मुख्यमींत्री याींनी हदनाींक १४ नोव् ेंबर, २०१५ रोिी 
िा त्यासुमारास ग ृ विभागाच्या बैठकीत हदले,  े खरे आ े काय, 
(२) ीसल्यास, उपरोक्त रतिकरणी िासनाने घेतलेल्या ननणणयाचे थािरुप काय आ े, 
त्यासाठी क्रकती ननधीची तरतदु केली आ े, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१)  ोय,  े खरे आ े. हदनाींक १९ नोव् ेंबर, २०१५ 
रोिीच्या बैठकीमध्ये आगामी का ी कालािधीत पोशलसाींसाठी सुमारे १ लाख 
ननिासथाथाने बाींधण्याचे ननयोिन करण्याच्या सूचना हदल्या आ ेत. 
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(२) ि (३) पोलीस ग ृननमाणण ि कल्याण म ामींडळाच्या माध्यमातनू ि 
सािणिननक बाींधकाम विभागाच्या माध्यमातनू पोशलसाींसाठी ननिासथाथाने 
बाींधण्याबाबतची कायणिा ी सुरु आ े. त्याकरीता ननयशमत ीथणसींकल्पीय तरतदुी 
व्यनतररक्त किणरोखे उभारणी तसेच खािगी विकासकाींच्या माध्यमातून बाींधकाम 
करण्याचे विचाराधीन आ े. 

 

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

 औरांगाबाद येथे सशक्षिाांच्या मोचाािर पोसलसाांनी िेलेल्या लाठीमाराबाबत 

 (८४) * २३९७२   अॅि.ननरांजन िािनरे, श्री.अब्दलु्लानान दरुााणी, श्री.धनांजय मुांि,े 
श्री.अमरससांह पांडित, श्री.शरद रणवपसे, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.हररससांग राठोि, 
श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि ऊफा  भाई जगताप, श्री.दत्ता्य सािांत, श्री.श्रीिाांत 
देशपाांि,े श्री.विक्रम िाळे, श्री.किरण पािसिर, श्री.नरेंद्र पाटील, श्रीमती विद्या 
चव्हाण, श्री.हेमांत टिले, श्री.अमररशभाई पटेल : सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) औरींगाबाद येथील मींत्रीमींडळ बैठकीच्या ननशमत्ताने म ाराषर राज् य कायम 
विनाीनदुाननत िाळा कृती सशमतीने हदनाींक ४ ऑक््ोबर, २०१६ रोिी िा 
त्यासुमारास मोचाण आयोजित करुन त्याींच्या मागण्याींचे ननिेदन मा.मुख्यमींत्री 
म ोदयाींना सादर केले आ े,  े खरे आ े काय, 
(२)  ीसल्यास, िासनामािण त आींदोलनकत्यांिी सींिाद न साधल्यामुळे मोच्याणस 
ह ींसक िळण लागल्याने मोचेकरी शिक्षकाींिर पोशलसाींनी केलेल्या लाठीमारात 
ीनेक शिक्षक िखमी झाले तसेच एका शिक्षकाचा ददैुिी मतृ्यू झाल्याची घ्ना 
घडली,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) ीसल्यास, त्यानींतर मोचेकऱ्याींपकैी ीनेक शिक्षकाींिर पोशलसाींनी गींभीर 
थािरुपाचे गुन् े दाखल करण्यात आल्यामुळे सदरचे शिक्षकाींिरील दाखल केलेले 
गुन् े रद्द करण्यात यािे ीिी मागणी िाळा कृती सशमती सींघ्नेने िासनाकड े
हदनाींक ६ ऑक््ोबर, २०१६ रोिी िा त्यासुमारास केली,  े  ी खरे आ े काय, 
(४) ीसल्यास, उपरोक्त रतिकरणाची िासनाने चौकिी करून सींबींर्धत पोलीस 
ीर्धकारी ि कमणचाऱ्याींच्याविरूध्द गुन् े नदणदविण्याबाबत ि शिक्षकाींिरील गुन् े रद्द 
करण्याबाबत कोणती कायणिा ी केली िा करण्यात येत आ े, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आ ेत ? 



85 

श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१)  ोय,  े खरे आ े. 
(२) सदर मोचाण दरम्यान शिक्षक मोचेकरी याींनी रतिक्षोभक िक्तव्य करुन 
र्चथािणी हदल्यामुळे मोचेकरी रतिक्षोभक झाले ि त्याींनी पोलीस ीर्धकारी 
कमणचारी याींना ीरेरािी ि धक्काबुक्की करुन दगडिेकी केली ि त्यात पोलीस 
कमणचारी गींभीर िखमी झाले. सदर पररजथाथती ननयींत्रणात आणण्यासाठी 
पोलीसाींनी सौम्य बळाचा िापर केला. त्यामध्ये कोणी ी शिक्षक िखमी झाल्याचे 
तसेच कोणत्या ी शिक्षकाचा मतृ्य ूझाल्याचे तपासात आढळून आले ना ी. 
(३) ि (४)  ोय  े खरे आ े. मोचेक-यापकैी ज्या शिक्षकाींनी कायदा  ातात घेऊन 
पोशलसाींिर दगडिेक करुन पोलीसाींना गींभीर िखमी केले ि िनतेच्या 
मालमत्तेचे नकुसान केल्या रतिकरणी शस्ीचौक औरींगाबाद पोलीस था्ेिन येथे  
गु.र.नीं. ४२२/२०१६ कलम ३०७, ३५३, ३३३, ३३६, ३३७ ३४१, २९४, १४३, १४७, 
१४८, १४९ भादींवि स  कलम वरतिव् ेंिन ऑि डॅमेि ्ू पब्लीक रतिॉप्ी ॲक्् १९८४ 
चे कलम ३, ४ ि क्रिमीनल लॉ ीमेंन्डमें् ॲक्् १९३२ चे कलम ७ स  कलम 
१३५ मपोका ीन्िये गुन् ा दाखल करण्यात आला आ े. सदर गुन्हयाचा तपास 
सुरु आ े. पोलीस ीर्धकारी ि कमणचारी याींच्याविरुद्ध कोणत्या ी रतिकारची 
दखलपात्र थािरुपाची तिार रतिाप्त झालेली ना ी. 
(५) रतिश् न उद्् ाित ना ी. 

----------------- 
पुणे जजल््यात आांतरराष्ट्रीय विमानतळ उभारण्याबाबत 

(८५) * २४५४२   श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्त, श्री.रामहरी रुपनिर :  
ताराांकित प्रश्न क्रमाांि १५६०१ ला ददनाांि ३० माचा, २०१६ रोजी ददलेल्या 
उत्तराच्या सांदभाात : सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) पुणे जिल्हयात आींतरराषरीय विमानतळ उभारण्याचे रतिथातावित ीसून मागील 
द ा िषापंासून ीनेकिेळा िागेची पा णी ि सिेक्षण करण्यात आले,  े खरे आ े काय, 
(२) ीसल्यास, उद्योग, व्यापार-व्यिसायाची मोठ्या रतिमाणात  ोत ीसून 
निनिीन आींतरराषरीय कीं पन्या देखील गुींतिणकु करीत आ ेत, मात्र या विथातार 
विकासात आींतरराषरीय गुींतिणकुीसाठी आींतरराषरीय विमानतळाीभािी मोठी 
ीडचण ननमाणण झालेली ीसल्यामुळे याहठकाणी आींतरराषरीय विमानतळ 
उभारण्यासींदभाणत कोणती कायणिा ी केली िा करण्यात येत आ े, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
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श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१)  ोय. 
(२) पुणे जिल्हयात निीन आींतरराषरीय विमानतळ विकशसत करण्याकरीता 
सुयोग्य िागा ननिडण्यासाठी राज्य िासन ि भारतीय विमानपत्तन रतिार्धकरण 
याींनी सप् े्ंबर, २०१६ मध्ये पुण्यातील ६ हठकाणाींची पा णी केली ीसून 
त्याबाबतचा ी िाल सादर केला आ े. त्यानुसार मुींिेिाडी, पारगाींि मेमाणे येथील 
िागा सुयोग्य ीसल्याचे ी िालात नमूद केले आ े.  े हठकाण पुणे ि रापासून 
२८ क्रक.मी. िाई ीींतरािर आ े. या ी िालाच्या ीनुषींगाने म ाराषर विमानतळ 
विकास कीं पनीमािण त पुढील कायणिा ी करण्यात येत आ े. 
(३) रतिश् न उद्् ाित ना ी. 

----------------- 
लोटे (ता.नेि, जज.रत्नाधगरी) औद्योधगि िसाहतीतील गरुिा िेसमिल्स या 

िां पनीत िाय ुगळती होऊन िामगाराचा झालेला मतृ्य ू
 (८६) *  २३७६५ श्री.हेमांत टिले, श्री.किरण पािसिर, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.सुननल 
तटिरे : सन्माननीय िामगार मां्ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) लो्े (ता.खेड, जि.रत्नार्गरी) औद्योर्गक िसा तीतील प्लॉ् ि.बी ४६ मध्ये 
ीसलेल्या गरुडा केशमकल्स या कीं पनीत मा े ऑगथा्, २०१६ मध्ये िा 
त्यादरम्यान िायुगळती  ोऊन एका कामगाराचा मतृ्यू ि एक िण गींभीर िखमी 
झाला,  े खरे आ े काय, 
(२) ीसल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आ े काय, त्यात काय आढळून 
आले, तद् नुसार मतृ्यू पािलेल्या कामगाराच्या कु्ुींबबयाींना िासनातिे तसेच 
कीं पनीकडून कोणती आर्थणक मदत देण्यात आली िा येत आ े, 
(३) ीसल्यास, िाय ूगळतीस िबाबदार ीसणाऱ्याींिर िासनाने कोणती कारिाई 
केली िा करण्यात येत आ े, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
 
श्री. सांभाजी पाटील-ननलांगेिर : (१) ीींित: खरे आ े. 
     खेड तालुक्यातील (जि.रत्नार्गरी) लो्े औद्योर्गक िसा तीतील गरुडा 
केशमकल्स, एम.आय.डी.सी.लो्े-परिुराम या कारखान्यात मा े ऑगथा्, २०१६ 
मध्ये िा त्यादरम्यान िायुगळती झालेली ना ी. हदनाींक ११ ऑग्था्, २०१६ रोिी 
दोन कामगाराींना काम करत ीसताींना रसायनाच्या िािाींची बाधा झाली. 
उपचारादरम्यान एका कामगाराींचा मतृ्यू झाला ि दसुरा कामगार उपचारानींतर 
बरा  ोऊन कामािर रुिू झालेला आ े. 



87 

(२)  ोय. 
     सदर रतिकरणी औद्योर्गक सुरक्षा ि आरोग्य सींचालनालय, कोल् ापूर तसेच 
पोशलस विभाग, ता.खेड जि.रत्नार्गरी याींनी चौकिी केली आ े. 
     चौकिीत ीसे आढळून आले की सदर कारखान्यात इथेशलन ग्लायकॉल 
मोनो सॅशलशसले् या रसायनाचे उत्पादन करण्यासाठी ्ू-क्लोरो इथेनॉल  ा कच्चा 
माल िापरला िातो. घ्नेच्या हदििी दोन कामगार उघड्या कारबॉयमधील    
्ू-क्लोरो इथेनॉल  े रसायन  ाताळत ीसताींना त्या रसायनाच्या िािा ननमाणण 
झाल्या दोन् ी कामगाराींनी सुरक्षा साधने न िापरल्यामुळे त्याींना बाधा झाली. 
     सदर घ्नेत मतृ्य ू झालेल्या कामगाराच्या कु्ुींबबयाींना कारखाना 
व्यिथाथापनातिे आर्थणक मदत म् णनू सानुग्र  ीनदुान रुपये १०,००,०००/- 
(रु.द ा लाख) ीदा करण्यात आले आ ेत. तसेच मतृ कामगाराींच्या कु्ुींबबयाींना 
नुकसान भरपाई शमळण्यासाठी मा.आयकु्त, श्रशमक नकुसान भरपाई याींचेकड े
पाठपुरािा करण्यात येत आ े. 
(३) कारखान्याचे भोगि्ादाराविरुध्द मुख्य न्यायदींडार्धकारी, रत्नार्गरी याींचे 
न्यायालयात ख्ला ि.S.S.C. ११२९/२०१६ हद.०८/११/२०१६ रोिी दाखल 
करण्यात आला आ े. 
(४) रतिश् न उद्् ाित ना ी. 

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

विधान भिन :   उत्तमससांग चव्हाण  
नागपूर.   सधचि, 

महाराष्ट्र विधानपररषद 
 

 

________________________________________________________ 
मुद्रणपूिण सिण रतिक्रिया म ाराषर विधानमींडळ सर्चिालयाच्या सींगणक यींत्रणेिर करण्यात येत आ े. 

मुद्रण: िासकीय मुद्रणालय, नागपूर. 


