
महाराष्ट्र विधानपररषद 
पहहले अधधिेशन, २०१७ 
--------------------------------------------- 

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

बधुिार, हदनाांि २२ माचच, २०१७ / चतै्र १, १९३९ ( शिे ) 
   
(१) मखु् यमांत्री 

 

याांचे प्रभारी विभाग 
(२) गृहननमाचण मांत्री 
(३) िामगार, िौशल्य वििास, भिूां प 

पनुिचसन, माजी सनैनिाांचे िल्याण मांत्री 

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

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५३ 
------------------------------------- 

  
ठाणे महानगरपाललिेतील िां त्राटी िमचचाऱयाांना ननयलमत सेिेत सामािनू घेणेबाबत 

(१) *  २७१६७   अॅड.ननरांजन डािखरे : सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) ठाणे महानगरपाललका आस्थापनेवर काययरत कीं त्रा्ी कमयचाऱयाींना कायम 
करण्याचा अधिकार असतानासधु्दा महानगरपाललका प्रशासनाने शासनाकडे 
माग यदशयन माधगतले असल्याचे माहे सप् े्ंबर, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशयनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, ठाणे महानगरपाललकेमध्ये यापवूीही ज्या कीं त्रा्ी कमयचाऱयाींना 
सेवेत कायम करण्यात आले आहे, त्याींच्याबाबत शासनाकडून माग यदशयन माधगतले 
नसताना, आता सींबींधित उवयररत कमयचाऱयाींबाबत माग यदशयन घेण्याची कारणे काय 
आहेत, 
(३) असल्यास, कीं त्रा्ी पध्दतीवरील कमयचाऱयाींना सेवेत कायम करण्याबाबत 
शासनाची भलुमका काय आहे व त्याबाबतची सद्य:स्स्थती काय आहे ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१)  व (२) महाराषर महानगरपाललका अधिननयमातील 
कलम ५३ अन्वये कीं त्रा्ी पध्दतीने सहा महहन्यापेक्षा कमी कालाविीकरीता 
नेमणकूा करण्याचे अधिकार ठाणे महानगरपाललका याींना आहेत.  
     कलम ५१ (४) नसुार महानगरपाललकेच्या आस्थापनेवर नवीन पद ननलमयती 
करण्याचे अधिकार शासनास ननहहत आहेत. 
     पीसे-्ेमघर येथील २१० द.ल.लल. पाणी परुवठा योजनेवरील काययरत कीं त्रा्ी 
कामगाराींना ठाणे महानगरपाललकेच्या ननयलमत सेवेत सामावनु घेता येईल ककीं वा 
कसे याबाबत ठाणे महानगरपाललकेने हदनाींक २२/०९/२०१६  रोजीच्या पत्राद्वारे 
हदशा ननदेश देण्याची ववनींती केली आहे.  
     तसेच हदनाींक २८/०९/२०१६ च्या पत्रान्वये अस्थायी पदाींवर काम करणाऱया 
कमयचाऱयाींना ललपीक सींवगायत सामावनु घेण्याकरीता माग यदशयन लमळण्याची ववनींती 
केली आहे. 
     ठाणे महानगरपाललकेच्या आस्थापनेवर त्याींनी केलेल्या ववनींतीनसुार 
महाराषर महानगरपाललका अधिननयमातील कलम ५१ (४) नसुार नगरववकास 
ववभागाने यापवूी हदनाींक ३१/०१/२०००, हदनाींक १८/०२/२००३ व हदनाींक 
२३/०७/२००३ च्या शासन ननणयान्वये एकूण १३१६ पदाींना मींजरुी हदली होती. 
     या मींजरु पदाींवर सेवा प्रवेश ननयम, सेवा जेषठता व वेळोवेळी शासनाने 
ननगयलमत केलेले शासन आदेशाींच्या अनषुींगाने ननवड प्रकियेत पात्र ठरलेल्या 
कीं त्रा्ी कमयचाऱयाींना यापवूी ठाणे महानगरपाललकेत ननयकु्ती देण्यात आली आहे.  
     या प्रकियेद्वारे ननवड न झालेल्या अस्थायी/कीं त्रा्ी कमयचाऱयाींनी लोक 
प्रनतननिीमार्य त वारींवार ववनींती केल्यामळेु ठाणे महानगरपाललकेने माहे सप् े्ंबर, 
२०१६ मध्ये शासनाशी पत्र व्यवहार केला आहे. 
(३) कनाय्क राज्य ववरुध्द उमादेवी प्रकरणी मा.सवोच्च न्यायालयाने सन २००६ 
मध्ये हदलेल्या न्याय ननणययानसुार मींजरु पदाींवर केवळ ववहहत मागायने ननयकु्ती 
करण्याबाबत शासनाचे िोरण आहे.  
   ठाणे महानगरपाललकेच्या आस्थापनेवर शासनाने महानगरपाललकेच्या 
मागणीनसुार आवश्यक ती पद ननलमयती केलेली आहे. त्यानसुार ररक्त पदाींवर 
ववहहत प्रकियेचे अनपुालन करुन ठाणे महानगरपाललकने पद भरती करावयाची 
आहे. 

----------------- 
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पणेु महानगरपाललिेने महत्िाचे प्रिल्प राबविताना खाजगी सल्लागार  
ि तज्ञ व्यकतीांची नेमणिू िेल्याबाबत 

  

(२) *  २७१४४   श्री.अननल भोसले, अॅड.जयदेि गायििाड, श्री.नरेंद्र पाटील :   
सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पणेु महानगरपाललका प्रत्येक प्रकल्प उभारताना प्रकल्प आराखडा तयार 
करण्यासाठी सल्लागार कीं पनीची नेमणकू करीत असताना दसुऱया बाजलूा या 
प्रकल्पाचे काम सरुु झाल्यानींतर त्यावर लक्ष ठेवण्यासाठी नव्याने तज्ञ 
व्यस्क्तींची नेमणकू करीत असनू त्यावर लाखो रुपये खचय करीत असल्याचे माहे 
जानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशयनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, प्रकल्पावर सल्लागार व तज्ञ व्यस्क्तींची नेमणकू करून 
त्याींच्यावर लाखो रुपये खचय करण्याची कारणे काय आहेत, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीचे 
ननषकषय काय आहेत. तसेच अनावश्यक खचय रोखण्यासाठी कोणती काययवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१)  व (२) पणेु महानगरपाललकेतरे् महत्वाचे प्रकल्प 
राबववताना मोठया प्रकल्पाचे सींकल्पधचत्र, डडझाईन व ववस्ततृ प्रकल्प अहवाल 
तयार करण्यासाठी स्वतींत्र कक्ष नसल्याने त्यासाठी सींबींिीत के्षत्रातील अनभुवी व 
तञ सल्लागाराची नेमणकू करण्यात येते.  
     जर नेमणकू केलेली सींस्था अींमलबजावणीच्या वेळी प्रकल्प व्यवस्थापन 
सल्लागार म्हणनू काम करणेस तयार असेल व त्याींच्याकडे ताींत्रत्रक मनषुयबळाची 
उपलब्िता होत असेल तर त्याच सल्लागाराची प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार 
म्हणनू नेमणकू करण्यात येते.  
     तथावप, ववस्ततृ प्रकल्प अहवाल तयार करणाऱया सल्लागाराने प्रकल्प 
व्यवस्थापनाचे काम करण्यास असमथयता दशयववल्यास अन्य तञ सल्लागाराची 
स्वतींत्र नेमणकू करण्यात येते.  
     या प्रकल्पाींच्या काययपतूयतेच्या ्प्प्यानसुार प्रकल्प र्ी तञ सल्लागारास 
अदा करण्यात येते, ही वस्तसु्स्थती आहे. 
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    तथावप, बहुताींशी प्रकल्पात एकाच तञ सल्लागाराची नेमणकू पणेु 
महानगरपाललकेकडून करण्यात आलेली आहे. 
(३)   प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(४)   प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
अमरािती येथे शेतिरी मोचाचिर पोललसाांनी िेलेला लाठीहल्ला  

(३) *  २७६७८   श्री.रामराि िडिुते, श्री.धनांजय मुांडे, अॅड.ननरांजन डािखरे, 
श्री.हेमांत टिले, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.अननल भोसले, अॅड.जयदेि गायििाड, 
श्री.जगन्नाथ लशांदे, श्री.किरण पािसिर, श्री.सनुनल तटिरे : सन्माननीय 
मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अमरावती येथे नो्बींदीमळेु आधथयक अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱयाींना रुपये 
५० हजार मदत व इतर काही मागण्याींबाबत शेतकऱयाींनी स्जल्हाधिकारी 
कायायलयावर काढलेल्या शेतकरी मोचायवर पोललसाींनी लाठीहल्ला केल्याची घ्ना 
हदनाींक ४ जानेवारी, २०१७ रोजी वा त्यासमुारास घडली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले, तद्नसुार शेतकरी मोचायवर लाठीहल्ला करणाऱया पोललसाींवर 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२)  हदनाींक ०५/०१/२०१७ रोजी प्रहार 
सींघ्नेच्यावतीने नाींगर मोचायचे आयोजन करण्यात आले होते, परींत,ू हदनाींक 
०४/०१/२०१७ रोजी सायींकाळी वविानपररषद पदवीिर मतदार सींघाची 
आचारसींहहता लागल्याने ववभागीय आयकु्त, अमरावती व स्जल्हाधिकारी, 
अमरावती याींच्या आदेशान्वये मोचाय आयोजकाींना मोचायस हदलेली परवानगी 
आचारसींहहतेमळेु रद्द करण्यात आल्याचे लेखी कळववण्यात आले होते. तरीसदु्धा 
प्रशासकीय आदेश झुगारुन मोचाय काढण्यात आला. सदर मोचाय स्जल्हाधिकारी 
कायायलय येथे आला असता त्याींना रोखण्यासाठी लावलेल्या लोखींडी बरॅीकेट्स 
मोचेक-याींनी रॅक््रच्या सहाय्याने तोडण्याचा प्रयत्न केला. तसेच, जमावातील 
मोचेक-याींनी बरॅीकेट्स तोडून पोललसाींना िक्काबकु्की व दगडरे्क केली त्यात ७ 
पोलीस अधिकारी व ८ पोलीस कमयचारी जखमी झाले. सदर हठकाणी कायदा व 
सवु्यवस्थेचा प्रश्न ननमायण होत असल्याने मोचेक-याींना रोखण्यासाठी पोललसाींनी 



5 

प्रथम “वरुण” या वाहनाने जमावावर पाण्याचा मारा केला, तसेच दींगा ननयींत्रण 
पथकातील कमयचा-याींकडून ४ गॅस हवेत उडववण्यात आले व ४ हॅन्डगे्रनेड 
जमावाच्या हदशेने रे्कण्यात आले. परींत,ू जमाव ऐकण्याच्या स्स्थतीत नव्हता व 
पोललसाींवर नतव्रतेने हल्ला करीत होता. कायदा व सवु्यवस्था अबािीत 
राखण्यासाठी सौम्य लाठीचाजय करण्यात आला. पोललसाींवर हल्ला करणे व 
सावयजननक सींपत्तीचे नकुसान केल्याबाबत मोचेक-याींववरुद्ध गाडगेनगर पोलीस 
स््ेशन येथे ग.ु र. ि. १६/२०१७ भादींवी कलम १४३, १४७, १४८, १४९, ३०७, 
३३२, ३३३, ३३६, १८८ सह कलम १३५, १३६ मपोका,  ३, ४ सावयजननक सींपत्ती 
नकुसान कायदा ७ िी. लॉ. अमेन्डमें् ॲक्् अन्वये गनु्हा नोंद करण्यात आला 
असनू गनु््याचा तपास सरुु आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
मुांबई ि पणेु येथील गुांतिणिूदाराांची टेम्पल रोज ररअल प्रायव्हेट 

लललमटेड िां पनीने फसिणिू िेल्याबाबत 

(४) *  २८०६४   प्रा.जोगेन्द्र ििाडे : सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  ्ेम्पल रोज ररअल प्रायव्हे् लललम्ेड कीं पनीने पसेै दपु्प् करण्याच्या 
र्सव्या योजना दाखवनू मुींबई-पणु्यातील हजारो ग ुींतवणकूदाराींकडून अींदाजे चारशे 
को्ी रुपये जमा करुन गुींतवणकूदाराींना र्सववल्याची बाब माहे जानेवारी, 
२०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशयनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने उक्त कीं पनीच्या सींचालकाींववरुध्द कारवाई 
करुन त्याींची मालमत्ता जप्त करुन गुींतवणकूदाराींचे पसेै परत देण्याबाबत 
कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२) अींशत: खरे आहे. 
      सदर प्रकरणी रोज ररअल इस््े् प्रायव्हे् कीं पनीच्या ५ सींचालकाववरोिात 
आधथयक गनु्हे शाखा, मुींबई येथे गनु्हा नोंद ि.०८/१७ कलम ४०९, ४२०, १२० (ब) 
भा.दीं.वव. सह कलम ३ व ४ एमपीआयडी ॲक्् १९९९ व कलम ४, ५ व ६ 
पीसीएमसीबी ॲक्् १९७८ अन्वये गनु्हा दाखल करण्यात आला आहे. 
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     सदरहू प्रकरण तपासािीन असनू कीं पनीच्या सींचालकाींची स्थावर व जींगम 
मालमत्ता जप्त करण्याची काययवाही एम.पी.आय.डी. कायद्यान्वये चाल ूआहे.  
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
लातरू येथील किती ऑईल लमलच्या टँिमध्ये  

िामगाराांचा मतृ्य ूझाल्याबाबत 
(५) *  २९४३०   श्री.जयांत पाटील, प्रा.जोगेन्द्र ििाडे, श्रीमती स्ममता िाघ :   
सन्माननीय िामगार मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) लातरू येथील ककती ऑईल लमलमध्ये हदनाींक ३० जानेवारी, २०१७ रोजी वा 
त्यासमुारास ्ँकची स्वच्छता करण्यासाठी उतरलेल्या ७ कामगाराींचा स्वच्छतेसाठी 
्ाकलेल्या रसायनाच्या वासाने अत्यवस्थ होऊन मतृ्य ूझाला, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकरणी उक्त कारखान्याच्या व्यवस्थापन मींडळावर तसेच 
सींबींधित अधिकाऱयाींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,   
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सांभाजी पाटील-ननलांगेिर : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
     ककती ॲग्रोवे् लल., या कारखान्यातील ई.्ी.पी. ववभागातील एररअेशन 
्ाकीमिील स्लज (गाळ) काढण्यासाठी उतरलेल्या ४ कामगाराींना ववषारी वायचूी 
बािा होऊन ते ्ाकीत पडले. त्याींना मदत करणेसाठी ५ कामगार ्ाकीमध्ये 
उतरले असता, त्याींनाही ्ाकीतील ववषारी वायचूी बािा झाली. सदर घ्नेत 
कीं त्रा्दाराचे ४ व कारखान्याचे ५ असे एकूण ९ कामगाराींचा ्ाकीतच गदुमरुन 
मतृ्य ूझाला आहे.  
(२) सदर घ्नेची औद्योधगक सरुक्षा व आरोग्य सींचालनालय, मराठवाडा 
ववभागामार्य त त्वरीत भे् देऊन चौकशी करण्यात आलेली असनू कारखान्याच्या 
भोगव्ादाराववरुध्द कारखाने अधिननयम, १९४८ चे कलम ७-अ(२)(अ)(ब)(क), 
कलम २१ (१) (iv) (b),(c) तसेच महाराषर कारखाने ननयम, १९६३ च्या ननयम 
४(१) (c),  ननयम ७३-V, ननयम ७६ (C), ननयम ११४ च्या अनसुचूी ि. २१ 
मिील खींड ि. ३ चा उपखींड ५, Maharashtra Factories (Safety Audit) 
rules २०१४ च्या ननयम ३ (a) (b) व ननयम ११५ (२) च्या भींगाबाबत एकूण ८ 
र्ौजदारी ख्ले मा.मखु्य न्यायदींडाधिकारी, लातरू याींचे न्यायालयात हदनाींक 
४/३/२०१७ रोजी दाखल करण्यात आले आहेत. तसेच कारखाने अधिननयम १९४८ 
च्या कलम ४०(२) अन्वये भोगव्ादारावर कारखाना बींदचे आदेश पारीत केले 
आहेत. 
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     कारखान्याच्या व्यवस्थापनाने कारखान्यात सवय प्रकारच्या कामासाठी 
कामगाराींचा हद न्य ुइींडीया इन्श्यरुन्स कीं . लल. याींचेमार्य त ववमा उतरववलेला आहे. 
मतृ कामगाराींच्या वारसास कायदेशीर देय नकुसान भरपाई ववमा योजनेंतगयत 
लमळण्याबाबत मा.आयकु्त, नकुसान भरपाई, लातरू, याींना कळववण्यात आले आहे 
व कारखान्याच्या व्यवस्थापनास सचूना देण्यात आलेल्या आहेत. तसेच सदर 
घ्नेत मतृ कामगाराींच्या कायदेशीर वारसास प्रत्येकी रुपये १०,००,०००/- (रुपये 
दहा लाख) सानगु्रह अनदुान हदलेले आहे. 
     पोलीस ववभागाने कारखान्याचे भोगव्ादार व इतर ३ व्यक्तीींवर भारतीय 
दींड वविानाच्या कलम ३०४ (२) व ३४ अन्वये गनु्हा नोंदववला होता व त्या 
चारही आरोपीींना अ्क करण्यात आली होती. 
     महाराषर प्रदषुण ननयींत्रण मींडळाच्या अधिका-याने सदर कारखाना बींद 
केल्याचे आदेश पारीत केले आहेत. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
बोखारा (स्ज.नागपरू) येथील तलुी पस्ललि मिूलमधील िमचचारी आहदिासी 

विद्याथीनीांचे लधैग ांि शोषण िरीत असल्याबाबत 
(६) *  ३०१७२   श्री.पररणय फुिे : सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) बोखारा (स्ज.नागपरू) येथील तलुी पस्ब्लक स्कूलमध्ये गरीब आहदवासी 
ववद्याथीनीींसोबत अश्लील चाळे करून तेथील एक कमयचारी त्याींचे शोषण करीत 
असल्याची बाब माहे रे्ब्रवुारी, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशयनास आली 
असनू सदरहू गनु्हयाची नोंद कोराडी पोलीस ठाण्यात हदनाींक ८ रे्ब्रवुारी, २०१७ 
रोजी वा त्यासमुारास करण्यात आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त घ्नेमळेु पालक व नागररकात सींतापाचे वातावरण 
ननमायण झाले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून आरोपी व शाळा 
प्रशासनावर कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय. 
(२) हे खरे नाही. 
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(३) पोलीस आयकु्तालय, नागपरू शहर अींतगयत पोलीस स््ेशन कोराडी येथे 
अपराि िमाींक ०२/२०१७ कलम ३५४(अ), २०२ भादींवव सह कलम ७, ८, ११, १२ 
पोक्सो अधिननयम २०१२ अन्वये गनु्हा दाखल करण्यात आला आहे. हदनाींक 
७/१/२०१७ रोजी तपासात कलम ३(१)(डब्ल्य)ू(१)(२), ३(२)(अ) अनसुधूचत जाती 
जमाती अत्याचार कायदा वाढ करण्यात आले आहे. गनु्हयातील दोन् ही आरोपीींना 
अ्क करण्यात आले आहे. गनु्हयाचा तपास सरुु आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

बोरीिली-िाांहदिली भागातील राखीि भखूांडाचा अनधधिृतपणे ताबा घेतल्याबाबत 

(७) *  २६९९२   श्री.धनांजय मुांडे, श्री.अमरलसांह पांडडत, अॅड.ननरांजन डािखरे :   
सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) बोरीवली-काींहदवली भागातील ३ राखीव भखूींडाचा अनधिकृतपणे ताबा 
घेतल्याबद्दल एका लोकप्रनतननिीला बहृन्मुींबई महानगरपाललकेने माहे जानेवारी, 
२०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान त्यानसुार नो्ीस बजावली होती, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या लोकप्रनतननिीकडून अशा बऱयाच मोकळया भखूींडावर ताबा 
लमळवनू त्याच्या व्यावसानयक वापर केल्याच्याही तिारी लोकायकु्त याींचेकडे 
करण्यात आल्या होत्या, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या भखूींडाचा ताबा ज्या सींस्थाकडून घेण्यात आला १) आहद 
गणेश चॅरर्ेबल रस््, २) यवुक मींडळ, ३) ककती महहला उत्िाींती मींडळ या 
सींस्थाचे पदाधिकारी कोण आहेत, ज्याींनी हे भखूींड अनधिकृतपणे ताब्यात घेतले 
आहेत,  
(४) असल्यास, या भखूींडावर म्हाडा ककीं वा महानगरपाललकेची कोणतेही परवानगी 
न घेता बाींिकाम करण्यात आले असनू उक्त भखुींडावर अनधिकृत अनतिमण 
करणाऱया सींस्थाववरुध्द तसेच या अनतिमणाकडे दलुयक्ष करणाऱया सींबधित 
अधिकाऱयाींववरुध्द शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले, 
त्यानसुार सींबींधिताींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२) महानगरपाललकेच्या भखूींडाींवर म्हाडामार्य त ननमायण 
करण्यात आलेल्या सवुविा ज्या सींस्थाींना देण्यात येतात त्याींच्याकडून या 
मालमत्ताींचा व्यावसानयक वापर करुन नागररकाींची लबुाडणकू करण्यात येत 
असल्याबाबत मा. लोक आयकु्त याींचेकडे तिारी करण्यात आल्या होत्या हे खरे 
आहे. 
        याबाबत लोकप्रनतननिीींना नो्ीस बजावण्यात आलेली नाही. तथावप, याबाबत 
सींबींधित सींस्थाींना देण्यात आलेल्या नो्ीसची प्रत म्हाडा प्राधिकरणास 
काययवाहीसाठी आणण लोकप्रनतननिीींना माहहतीसाठी देण्यात आली आहे. 
(३), (४) व (५) या भखूींडाींशी सींबींधित सींस्थाींचे पदाधिकारी पढुीलप्रमाणे आहेत :-  
अ. यिुि मांडळ 

 अध्यक्ष:- श्री. कृषणा िोंडू बारे 

 सधचव:- श्री. आर. एस. मौयय 
 खस्जनदार:- श्री. माणणकराव बातलुवार 

ब. आहद गणेश चॅररटेबल रमट 

 अध्यक्ष:- श्री. स्जतेंद्र बजाररया 
 सधचव:- श्री. रणस्जत वोरा 
 खस्जनदार:- श्री. शरद शेट्टये 

ि. किती महहला उत्िषच मांडळ 

 अध्यक्ष:- श्रीमती मननषा बींड 

 सधचव:- श्रीमती वशैाली जािव 

 खस्जनदार:- श्री. शकु्ला बातलुवार 

     महानगरपाललकेच्या मालकीचे भखूींड व त्याची सद्य:स्स्थती पढुीलप्रमाणे 
आहे:- 
अ. सी.टी.एस. ९१(भाग) ५३/९, ८९ए  

 हा भखूींड खेळाचे मदैान म्हणनू आरक्षक्षत असनू, यवुक मींडळ या सींस्थेस 

देखभालीकररता दत्तक तत्त्वावर हदनाींक २७/११/२००७ रोजी देण्यात आला 
होता. तद्नींतर सदर भखूींडाचा ताबा महानगरपाललकेस देण्यासाठी हदनाींक 
२५/०१/२०१७ रोजी नो्ीस बजावनू हदनाींक ०२/०३/२०१७ रोजी सदर 
भखूींडाचा एकतर्ी ताबा घेण्यात आला आहे. 
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 तथावप, सदर भखूींडावर म्हाडामार्य त स्जल्हा ननयोजन व ववकास ननिी 
अींतगयत बाींिण्यात आलेली व्यायामशाळा (हेल्थ क्लब हाऊस) अद्यावप 
यवुक मींडळ या सींस्थेच्या ताब्यात असनू, त्याचा ताबा का घेण्यात येऊ 
नये याबाबत सींबींधित सींस्थेस हदनाींक ०५/०१/२०१७ रोजी नो्ीस 

बजावण्यात आली आहे.  
ब. सी.टी.एस. क्र. ४/१२  

 हा भखूींड खेळाचे मदैान म्हणनू आरक्षक्षत असनू, सदर भखूींड आहद गणेश 

चॅरी्ेबल रस्् या सींस्थेस देखभालीसाठी देण्यात आला होता. तथावप, 

याबाबत करारनामा करण्यात आलेला नाही. परींत,ु सदर भखूींड अद्यावप 
आहद गणेश चॅरर्ेबल रस्् या सींस्थेच्या ताब्यात आहे. 

 या भखूींडावर बहृन्मुींबई महानगरपाललकेचे ना-हरकत प्रमाणपत्र प्राप्त 
करुन म्हाडामार्य त स्जल्हा ननयोजन ववकास ननिी अींतगयत व्यायामशाळेचे 
बाींिकाम करण्यात आले आहे.  

 सदर बाींिकाम आहद गणेश या सींस्थेच्या ताब्यात असनू, सदर 
बाींिकामाचा ताबा का घेण्यात येऊ नये याबाबत सदर सींस्थेस हदनाींक 
०५/०१/२०१७ रोजी नो्ीस बजावण्यात आली आहे.  

ि. सी.टी.एस. २६/ब  

 सदर महानगरपाललकेच्या मालकीचा भखूींड ववववि सवुविाींकररता 
(ॲलमनी्ी स्पेस) आरक्षक्षत आहे.  

 या भखूींडावर बहृन्मुींबई महानगरपाललकेचे ना-हरकत प्रमाणपत्र प्राप्त 

करुन म्हाडामार्य त स्जल्हा ननयोजन ववकास ननिी अींतगयत 
समाजकल्याण कें द्राचे बाींिकाम करण्यात आले असनू सदर कें द्र म्हाडा 
प्राधिकरणामार्य त स्थाननक महहला बचत ग्ास देखभालीसाठी देण्यात 
आले आहे. 

 सदर बाींिकाम ककती महहला उत्कषय मींडळ या सींस्थेच्या ताब्यात असनू, 

सदर बाींिकामाचा ताबा का घेण्यात येऊ नये याबाबत सदर सींस्थेस 
हदनाींक ०५/०१/२०१७ रोजी नो्ीस बजावण्यात आली आहे. 

     उपरोक्त सींस्थाींना देण्यात आलेल्या नो्ीसबाबत उत्तर प्राप्त झाले असनू, 

त्यानषुींगाने महानगरपाललकेमार्य त पढुील काययवाही करण्यात येत आहे. 
     प्रस्ततु प्रकरणी काययवाही सरुु असल्यामळेु चौकशी करण्यात आलेली नाही. 
 

----------------- 
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लभिांडी (स्ज.ठाणे) शहरात बनािट िागदपत्राांच्या सहाय्याने खरेदी िेलेल्या 
लसमिाड चचा साठा हमतगत िेल्याबाबत 

 

(८) *  २९६९४   आकिच .अनांत गाडगीळ : सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  लभवींडी (स्ज.ठाणे) शहरात बनाव् कागदपत्राींच्या सहाय्याने आरोपीींनी खरेदी 
केलेल्या समुारे १५ हजार लसमकाड यचा साठा ठाणे गनु्हे शाखेने हस्तगत केला 
असल्याचे माहे जानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशयनास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, रे्सबकुवरील ५० हजाराहून अधिक व्यक्तीींचे र्ो्ो डाऊनलोड 
करुन वेगळयाच व्यक्तीींच्या बनाव् नावाने कीं पनीकडून लसमकाड य खरेदी करुन 
नतस-याच व्यक्तीला ते ववकत असल्याचा प्रकार ननदशयनास आला आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन या लसमकाड यचा वापर इतर 
गनु्हे अथवा देशववघातक कारवायाींमध्ये वापर करणाऱयाींवर कोणती कारवाई केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) सदरहू प्रकरणी ठाणे पोलीस आयकु्तालयातील, पररमींडळ-२ के्षत्रात लभवींडी 
पोलीस स््ेशन येथे ग.ुर.ि.२८७/२०१६ भा.दीं.वव.स. कलम ४२०, ४६५, ४६८, ४७१, 
३४ अन्वये गनु्हा दाखल करण्यात आला असनु एकुण ११ आरोपीींना अ्क 
करण्यात आली आहे. सदर गनु्हयातील ५ आरोपीींवर मा. न्यायदींडाधिकारी, प्रथम 
वगय, पहहले को्य, लभवींडी येथे दोषारोपत्र पाठववण्यात आले आहे. 
     प्रस्ततुचे प्रकरण तपासाधिन आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

 
----------------- 
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ऑनलाईन के्षत्रातील ॲमेझॉन िां पनीने राष्ट्रध्िजाचा अिमान िेल्याबाबत 

(९) *  २८६०५   श्री.अमररशभाई पटेल, श्री.सांजय दत्त : सन्माननीय मखु्यमांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ऑनलाईन के्षत्रातील ॲमेझॉन कीं पनीने नतरींग्याचे पायपसुणे वविीला ठेवल्याचे 
तसेच राषरवपता महात्मा गाींिी याींचे छायाधचत्र असलेला चप्पल वविीला ठेवल्याचे 
माहे जानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशयनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, राज्य शासनाने सदरील घ्नेची दखल घेऊन राज्यात ऑनलाईन 
वविी करणा-या ॲमेझॉन कीं पनीवर बींदी आणण्याबाबत कोणती काययवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२) या आशयाच्या वस्त ु ॲमेझॉन, कॅनडा या 
सींकेतस्थळावर वविीस असल्याची बाब ननदशयनास येताच मा.परराषर मींत्री, भारत 
सरकार याींनी सींबींिीत कीं पनीस या वस्तुींची वविी करण्यास मज्जाव केला असनु, 
सदर कीं पनीने या वस्तुींची वविी थाींबववली आहे.  
    तसेच यासींदभायत ॲङ हर्ीजदु्दीन शहदउदीन काझी, रा.२५, शननवार पेठ, पणेु 
याींनी हदलेल्या तिारीवरुन लषकर पोलीस स््ेशन येथे ग.ुर.नीं. ५०/२०१७, 
भादींववक २९५(अ), ३४ भादींवव तसेच माहहती तींत्रञान अधिननयम, २००० ि. ६७ 
अन्वये हदनाींक ०८/०३/२०१७ रोजी गनु्हा दाखल करण्यात आला आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

िल्याण-डोंबबिली महानगरपाललिेमध्ये िमचचारी/अधधिारी याांना  
प्रभारी पदभार ि सांिग चबाहय ननयकुत्या देण्यात आल्याबाबत 

(१०) *  २७९४५   अॅड.अननल परब : सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कल्याण-डोंत्रबवली महानगरपाललकेमध्ये सामान्य प्रशासन ववभागाच्या 
उपायकु्ताींनी कमयचारी/अधिकारी याींना प्रभारी पदभार व सींवग यबाहय ननयकु्त्या 
देण्यात आल्या आहेत, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, प्रभारी ननयकु्त्याींना ६ महहन्याींपेक्षा अधिक काळापयतं मदुतवाढ 
द्यावयाची असल्यास शासनाची मींजरूी घेतलेली नाही, त्याचप्रमाणे 
महानगरपाललकेने प्रभारी पदाचा पदभार देण्यासाठी कमयचा-याींची यादी व त्याींची 
पवूयमींजरूी देखील घेतलेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३)  असल्यास, या कमयचा-याींना मदुतवाढ देण्यासाठी शासनाने मींजरूी हदली आहे 
काय, तसेच, कल्याण-डोंत्रबवली महानगरपाललकेच्या सामान्य प्रशासन ववभागाचे 
उपायकु्ताींनी ननयमबा्य काययवाही केल्यामळेु त्याींचेववरुध्द कोणती काययवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) कल्याण-डोंत्रबवली महानगरपाललकेच्या आस्थापनेवरील 
ग्-अ, ग्-ब आणण ग्-क सींवगायतील ररक्त असलेल्या पदाींवर देण्यात आलेल्या 
प्रभारी आणण अनतररक्त काययभाराचा तपशील पढुीलप्रमाणे आहे :- 

ग्-अ :- ५ अनतररक्त काययभार आणण ११ प्रभारी काययभार. 
ग्-ब :- २० प्रभारी काययभार. 
ग्-क :- १४ अनतररक्त काययभार. 

     हे काययभार आयकु्त, कल्याण-डोंत्रबवली महानगरपाललका याींच्या मान्यतेने 
देण्यात आले आहेत. 
(२) व (३) कल्याण-डोंत्रबवली महानगरपाललकेच्या आस्थापनेवरील ररक्त पदाींवर 
नेमणकूा करण्यात आल्या नसनू केवळ कामकाजाच्या सोयीच्या दृष्ीने आयकु्त, 
कल्याण-डोंत्रबवली महानगरपाललका याींच्या मान्यतेने अनतररक्त काययभार/प्रभारी 
पदभार देण्यात आले आहेत. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

 
----------------- 
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मुांबई महानगरपाललिेने मक त्याने हदलेल्या मालमत्ताांचे नतुनीिरण िरण्याबाबत 
(११) *  २७२५३   श्री.हेमांत टिले, श्री.धनांजय मुांडे, अॅड.ननरांजन डािखरे, 
श्री.किरण पािसिर, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.अननल भोसले, श्री.सनुनल तटिरे, 
श्री.रामराि िडिुते, श्री.ख्िाजा बेग, अॅड.जयदेि गायििाड, श्रीमती विद्या 
चव्हाण, श्री.अलदलु्लाखान दरुाचणी, श्री.जगन्नाथ लशांदे, श्री.विक्रम िाळे :   
सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई महानगरपाललकेच्या मालकीच्या ४१७७ मालमत्ता असनू त्यापकैी २३६ 
भखूींडाचा मक्ता करार सींपनू २ ते ३ वषायचा कालाविी होवनू नतुनीकरण न 
करता त्या मालमत्ताींवर उद्योग सरुु आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले, तद्नसुार सदर मक्त्यावरील मालमत्ता कराचे नतुनीकरण अथवा 
ताबा घेणेबाबत शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१), (२) व (३) महानगरपाललकेने मक् त् याने हदलेल् या 
४१७७ मालमत्ताींपकैी २५५ मालमत् ताींची मदुत सींपषु ्ात आलेली आहे. 
      मक्ता सींपषु्ात आलेल्या २५५ मालमत्ताींपकैी १०३ मालमत् ता अनसुचूी 
‘डब् ल् य’ु अींतगयत राज्य शासनाच्या मालकीच्या आहेत. तसेच, अनसुचूी ‘व्ही’ 
अींतगयत १७ मालमत् ता पोलीस ववभागास मक्त्याने देण्यात आल्या आहेत व 
महापाललकेच् या १३५ मालमत् ता आहेत.   

 मा.मींत्रीमींडळाने घेतलेल्या ननणययानसुार, मक्ता नतुनीकरणाची काययवाही 
करण्याबाबत हदनाींक १५ माचय, २०१७ च्या शासन ननणययान्वये बहृन्मुींबई 
महानगरपाललकेस ननदेश देण्यात आले आहेत. 

 मक् ता सींपषु ्ात आलेल् या महानगरपाललकेच् या मालकीच् या मालमत् ताींच् या 
मक् ता नतुनीकरणाबाबत महानगरपाललकेने सन २००१-२००२ मध्ये ननस्श्चत 

केलेल्या िोरणानसुार मक्ता  नतुनीकरणाची  काययवाही करण्यात येते. 
 तथावप, अनधिकृत बाींिकामे करण्यात आलेल्या तसेच, मक्ता अ्ी व 

शतींचा भींग झालेल्या महानगरपाललकेच्या मालमत्ताींच्या मक्त्याचे 
नतुनीकरण करण्याबाबत िोरण ननस्श्चत करण् यात येत असनू, त्यानसुार 
मक् ता कालाविी सींपषु ्ात आलेल् या महानगरपाललकेच्या मालकीच्या १३५ 
भभुागाींचे मक् ता नतुनीकरण करण् यात येणार आहे. 

 तसेच, अनसुचूी ‘व् ही’ मिील १७ भभुागाींच् या मक् ता नतुनीकरणाबाबत 
पढुील काययवाही सरुु आहे. 

---------------- 
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डोंबबिली (स्ज.ठाणे) जिळील िोपरगाि येथे रमता रां दीिरणात 
बाधधत बाांधिाम धारिाांचे पनुिचसन िरण्याबाबत 

(१२) *  २८३२९   श्री.अशोि ऊफच  भाई जगताप : सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) डोंत्रबवली (स्ज.ठाणे) जवळील कोपरगाव येथे रस्ता रुीं दीकरणात अडथळा 
ठरणा-या अनतिमणावर महानगरपाललकेने कारवाई केली असल्याचे माहे डडसेंबर, 
२०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशयनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर कारवाई थाींबववण्यासाठी बाधित कु्ुींबातील महहलाींनी 
रस्त्यावर उतरुन हठय्या आींदोलन केले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, शासनाने या बाधित कु्ुींबाचे पनुवयसन करण्याबाबत कोणती 
काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय. 
     कल्याण-डोंत्रबवली महानगरपाललकेच्या ववकास योजनेमध्ये मौजे कोपर, 
डोंत्रबवली (पस्श्चम) येथील कोपरगाव येथे १५ मी्र रुीं दीचा ववकास योजना रस्ता 
प्रस्ताववत आहे. 
     या रस्त्यामळेु बाधित होणारी बाींिकामे सवय कायदेशीर प्रकिया पणुय करुन 
महानगरपाललकेने हदनाींक २७/१२/२०१६ रोजी ननषकालसत केली आहेत. 
(२) या रस्ता रुीं दीकरणामळेु बाधित होणाऱया काही बाींिकाम िारकाींनी 
ननषकासनाच्या कारवाईवेळी त्याींची बाींिकामे तोडण्यास ववरोि केला होता. 
     तथावप, महानगरपाललकेने याबाबतची कायदेशीर प्रकिया पणुय केली 
असल्याने तसेच पाललकेच्या िोरणानसुार बाधित बाींिकाम िारकाींचे पनुवयसन 
महानगरपाललकेकडून करण्यात येणार असल्याची बाब नागररकाींच्या ननदशयनास 
आणनू हदल्यानींतर नागररकाींनी रस्ता रुीं दीकरणास सहकायय केले आहे. 
(३) या रस्ता रुीं दीकरणामळेु एकूण ९२ सदननका/गाळािारक बाधित झाले आहेत. 
यापकैी ३५ सदननका/गाळे िारकाींनी पनुवयसनाकरीता आवश्यक असलेली कागदपते्र 
महानगरपाललकेस सादर केली आहेत. महानगरपाललकेच्या पनुवयसन िोरणानसुार 
या बाधित बाींिकाम िारकाींच्या पनुवयसनाबाबतची पात्रता ननस्श्चत करण्याची 
प्रकिया महानगरपाललकेकडून सरुु आहे. 
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      उवयररत बाधित बाींिकामिारकाींनी आवश्यक कागदपते्र सादर केल्यानींतर 
त्याींच्या पात्रता ननस्श्चतीची काययवाही प्रस्ताववत असल्याचे आयकु्त, कल्याण-
डोंत्रबवली महानगरपाललका याींनी कळववले आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
पाथरी (स्ज.परभणी) येथील श्री.साईबाबाांच्या 
जन्मभमुीतील वििास आराखड्याबाबत 

(१३) *  २७७८४   श्री.अलदलु्लाखान दरुाचणी, श्री.धनांजय मुांडे, श्री.सनतश चव्हाण, 
श्री.सनुनल तटिरे :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि २४५१६ ला हदनाांि ७ डडसेंबर, २०१६ 
रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत : सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पाथरी (स्ज.परभणी) येथील श्री.साईबाबाींच्या जन्मभमुीतील ववकास कामाींसाठी 
मा.मखु्यमींत्री महोदयाींनी स्जल्हाधिकारी, परभणी याींच्याकडून अहवाल माधगतला 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, श्री.साईबाबा जन्मभमूी ववशेष कृती आराखड्याच्या ३५ को्ी 
रुपयाींच्या रक्कमेस मान्यता देण्याबाबत स्थाननक लोकप्रनतननिीींनी मा.मखु्यमींत्री 
महोदयाींकडे हदनाींक ०६ ऑक््ोबर, २०१६ रोजी वा त्यासमुारास लेखी ववनींती केली 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, आराखडा व ननिी मींजरुीबाबत शासनस्तरावरून कोणती काययवाही 
करण्यात आली वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) स्जल्हाधिकारी, परभणी याींनी श्री.साईबाबा याींच्या 
जन्मभमूीचा ववकास आराखडा सादर करण्याबाबत मखु्याधिकारी, पाथरी 
नगरपररषद याींना सधूचत केले आहे. 
(२) होय. 
(३) पाथरी, स्ज.परभणी येथील श्री.साईबाबा जन्मभमुी ववकास आराखडा 
बनववण्याचे काम अींनतम ्प्यात आहे.  
         सदर आराखडा लवकरात लवकर शासनास सादर करण्यात येईल, असे 
स्जल्हाधिकारी, परभणी याींनी कळववले आहे.  
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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लमरा-भाईंदर शहरात प्रधानमांत्री आिास योजना राबविण्याबाबत 
(१४) *  २९३१३   श्री.रविांद्र फाटि : सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) लमरा-भाईंदर शहर झोपडपट्टीमकु्त करण्यासाठी येथील ४६ 
झोपडपट्ट टयाींसाठी प्रिानमींत्री आवास योजना राबववण्याचा ननणयय महानगरपाललकेने 
घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर योजना राबववण्यात येणार आहे त्याहठकाणच्या ४६ पकैी 
बहुताींश झोपडपट्टया एकतर सीआरझेड अथवा ना ववकास के्षत्रात येतात ककीं वा 
त्या खार जलमनीवर वसलेल्या आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त योजना राबववताना सीआरझेड अथवा ना ववकास के्षत्राबाबत 
शासन रे्रववचार करणार आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती काययवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय, 
     “सवांसाठी घरे” सींकल्पनेवर आिारीत प्रिानमींत्री आवास योजनेची 
राज्यातील नागरी के्षत्रात अींमलबजावणी करण्यात येत आहे. 
      या योजनेंतगयत लमरा-भाईंदर महानगरपाललकेची ननवड करण्यात आली 
असनू महानगरपाललकेच्या हद्दीतील एकूण ४६ झोपडपट्टयाींचे सामास्जक व आधथयक 
सवेक्षण करण्याचे काम लमरा-भाईंदर महानगरपाललकेकडून सरुु आहे. 
(२) या योजनेंतगयत महानगरपाललका के्षत्रातील काही झोपडपट्टया 
सी.आर.झेड./खार जमीन के्षत्रात, तर काही झोपडपट्टया ना-ववकास के्षत्रात येत 
आहेत. 
(३) या झोपडपट्टयाींचे सवेक्षण झाल्यानींतर महानगरपाललकेकडून सववस्तर प्रकल्प 
अहवाल तयार करण्यात येईल. 
      तद् नींतर सी.आर.झेड. सींदभायत आणण ववकास ननयींत्रण ननयमावलीतील 
तरतदूीनसुार महानगरपाललकेकडून सींबींधित सक्षम प्राधिकरणाींच्या मान्यता 
घेण्यात येतील, असे आयकु्त, लमरा-भाईंदर महानगरपाललका याींनी कळववले आहे. 
(४) व (५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

 

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



18 

ठाणे शहरातील राबोडी पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत 
भोंदबूाबाने नागररिाांची फसिणिू िेल्याबाबत 

 

(१५) *  २७३९५   डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱहे : सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ठाणे शहरातील राबोडी पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत एका भोंदबूाबाने 
जादू् ोण्याच्या नावाखाली समुारे ५,९७,०००/- रुपयाींची र्सवणकू केल्याप्रकरणी 
हदनाींक ३० डडसेंबर, २०१६ रोजी वा त्यासमुारास तिार दाखल केली आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, या तिारीनसुार आतापयतं ककती जणाींना अ्क करण्यात आली 
व त्याींचेवर कोणत्या कलमान्वये गनु्हा दाखल करण्यात आला आहे, 
(३) असल्यास, त्याींचेवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय. 
(२) व (३) सदरहू प्रकरणी ठाणे पोलीस आयकु्तालयातील पररमींडळ -१ मिील 
के्षत्रात राबोडी पोलीस ठाणे येथे ग.ुर.ि.३२५/२०१६ भा.दीं.वव.कलम ४२० सह 
महाराषर नरबळी आणण इतर अमानषु, अननष् व अघोरी प्रथा व जादु् ोणा याींना 
प्रनतबींि घालण्याबाबत व त्याचे समळु उच्चा्न करण्याबाबत अधिननयम, २०१३ 
चे कलम ३ अन्वये गनु्हा दाखल करण्यात आलेला असनु प्रकरण तपासाधिन 
आहे. या प्रकरणात २ आरोपीींनी अ्कपवुय जामीन घेतलेला आहे व  १ आरोपीने 
मा.स्जल्हा सत्र न्यायालय, ठाणे याींचेकडे जामीनासाठी अजय केलेला आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
मुांबई िाँगे्रसचे माजी अध्यक्ष याांच्या बेहहशेबी मालमत्ता प्रिरणाबाबत 

(१६) *  २८१४५   श्री.ससु्जतलसांह ठािूर : सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई काँगे्रसचे माजी अध्यक्ष कृपाशींकर लसींह याींच्या बेहहशेबी मालमत्ता 
प्रकरणी मा.उच्च न्यायालयाने तपास अहवाल सादर करण्याचे शासनाच्या 
लाचलचुपत प्रनतबींिक ववभागाला (एसीबी) हदनाींक ०९ जानेवारी, २०१७ रोजी वा 
त्यासमुारास अींनतम आदेश हदले आहेत, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदरहू प्रकरणी मा.न्यायालयात तपास अहवाल सादर करण्यास 
एसीबीकडून होत असलेला ववलींब व याकडे केलेल्या दलुयक्षाची सवयसािारण कारणे 
काय आहेत,   
(३) असल्यास, सदर प्रकरणी आधथयक आलमष घेवनू तपास अहवाल हेतपूवुयक 
मा.न्यायालयात सादर न करणा-या दोषी एसीबी अधिका-याींववरूध्द कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) असल्यास, उक्त तपास अहवाल ववनाववलींब मा.न्यायालयात सादर 
करणेबाबत शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१), (२), (३), (४) व (५) श्री.कृपाशींकर लसींह याींच्या 
बेहहशेबी मालमत्तेच्या प्रकरणी लाचलचुपत प्रनतबींिक ववभागाकडे प्राप्त 
तिारीच्या अनषुींगाने लाचलचुपत प्रनतबींिक ववभागाने हदनाींक ०५/०४/२०१० रोजी 
उघड चौकशी सरुु केली होती. दरम्यान तिारदाराने मा.उच्च न्यायालयात 
याप्रकरणी जनहहत याधचका ि.५१/२०१० दाखल केली होती. या प्रकरणाबाबतचा 
प्रगती अहवाल लाचलचुपत प्रनतबींिक ववभागाने मा. उच्च न्यायालयात सादर 
केला होता. या याधचकेच्या हदनाींक २२/०२/२०१२ च्या सनुावणी दरम्यान मा. 
उच्च न्यायालयाने सदर तपास पोलीस आयकु्त, बहृन्मुींबई याींना सोपववला आहे. 
त्यामळेु लाचलचुपत प्रनतबींिक ववभागाने या प्रकरणाची सींपणुय कागदपते्र पोलीस 
आयकु्त, बहृन्मुींबई याींचेकडे वगय केली आहे. पोलीस आयकु्त, बहृन्मुींबई याींनी या 
प्रकरणी ननमयल नगर पोलीस स््ेशन येथे गनु्हा दाखल केला असनु मा. ववशेष 
न्यायालयात हदनाींक २१/०४/२०१५ रोजी दोषारोप पत्र दाखल केले आहे.  
     यालशवाय याधचका ि. ४३५७/२०१४ वरील हदनाींक ०९/०१/२०१७ रोजीच्या 
सनुावणीवेळी मा.न्यायालयाने  या प्रकरणाचा पतुयता अहवाल सादर करण्याचे 
आदेश हदले असल्याने पोलीस आयकु्त, बहृन्मुींबई याींनी हदनाींक २१/०१/२०१७ 
रोजी प्रबींिक, मा.उच्च न्यायालय, मुींबई याींना उपरोक्त वस्तसु्स्थतीबाबतचा 
प्रगती अहवाल सादर केलला आहे. 
 

----------------- 
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राज्यातील नगरपाललिा/महानगरपाललिा के्षत्रातील मराठी माध्यमाांच्या शाळाांना 
ननिासी दराने मालमत्ता िराची आिारणी िरणेबाबत 

 

(१७) *  २७६०२   डॉ.अपिूच हहरे, श्री.विक्रम िाळे, श्री.हेमांत टिले :  ताराांकित 
प्रश्न क्रमाांि २३६७३ ला हदनाांि १४ डडसेंबर, २०१६ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या 
सांदभाचत : सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील नगरपाललका/महानगरपाललका के्षत्रातील सवयच मराठी माध्यमाींच्या 
मान्यता प्राप्त अनदुाननत शाळा, महाववद्यालयाींना ननवासी दराने कराची 
आकारणी व्हावी अशी मागणी शकै्षणणक सींस्थाींकडून करण्यात येत आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, शासनस्तरावरून प्रश् नोक्त मागणीचे अनषुींगाने प्रस्ततु बाब 
तपासण्याचे प्रस्ताववत असल्याचे ननदशयनास आलेले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, शकै्षणणक सींस्थाींना ननवासी दराच्या दपु्प् दराने मालमत्ता 
कराची आकारणी होत असल्याचे पाश् वयभमुीवर प्रश् नोक्त मागणीचे अनषुींगाने 
शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) अींशत: खरे आहे. 
     काही महानगरपाललकाींकडे ननवासी दराने कराची आकारणी व्हावी अशी 
मागणी शकै्षणणक सींस्थाींकडून करण्यात येत आहे. 
(२) खरे आहे. 
(३) सींबींधित महानगरपाललकाींकडून अहवाल प्राप्त करण्यात येत असनू त्यानसुार 
िोरणात्मक ननणयय घ्यावयाचा आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
 

----------------- 
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मुांबई महानगरपाललिेने डॉप्लर यांत्रणा बसिण्यासाठी 
जागा उपललध िरन देण्याबाबत 

(१८) *  २७७३०   श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.धनांजय मुांडे, श्री.नरेंद्र पाटील, 
श्री.अमरलसांह पांडडत, अॅड.ननरांजन डािखरे, अॅड.जयदेि गायििाड : सन्माननीय 
मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) हवामान व पावसाच्या अींदाजाववषयी नेमकी माहहती देणारी डॉप्लर यींत्रणा 
बसवण्यासाठी मुींबई महानगरपाललकेने जागा उपलब्ि करुन हदली नसल्याचे 
हदनाींक १७ जानेवारी, २०१६ रोजी वा त्यासमुारास ननदशयनास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळुन आले, त्यानसुार कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१), (२) व (३) सदर डॉप्लर यींत्रणा उभारण्यासाठी भारत 
मौसम ववञान ववभाग याींना वेरावली उच्चस्तर जलाशय येथील जागा 
पोचरस्त्यासह देण्यास तसेच त्यासाठी प्रनतवषी रुपये ९००/- इतके भईुभाडे,   
रुपये ५५,९६,८७५/- इतके एकरकमी अधिमलु्य व पोचमागायबाबत ववहहत 
परवानाशलु्क आकारण्यास बहृन्मुींबई महानगरपाललकेने हदनाींक १९/१२/२०१६ रोजी 
मींजरुी हदली आहे. 
     तथावप, अधिमलु्य व पोचमागायबाबतचे परवानाशलु्क मार् करण्याववषयी 
भारत मौसम ववञान ववभागाने ववनींती केली असल्यामळेु, सदर ठराव सिुार 
सलमती/महानगरपाललका याींच्या मींजरुीसाठी पनु्हा सादर करण्यात येणार आहे. 
     सदर जागेचा आगाऊ ताबा भारत मौसम ववभाग याींना देण्याची पढुील 
काययवाही महानगरपाललकेमार्य त सरुु आहे. त्यामळेु सदर प्रकरणी 
महानगरपाललकेमार्य त चौकशी करण्यात आलेली नाही. 
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बाांद्रा-िुलाच सांिुल (मुांबई) येथे इांटरनशॅनल फायनानस्न्शयल सविचसेस सेंटर  
विशेष आधथचि के्षत्र मथापन िरण्याबाबत 

(१९) *  २६९४८   श्री.नारायण राणे : सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) बाींद्रा-कुलाय सींकुल (मुींबई) येथे “आयएर्एसी” ची उभारणी करण्यासाठी जादा 
च्ईके्षत्र ननदेशाींक देऊन तेवढे बाींिकाम के्षत्र उपलब्ि करुन हदले जाईल असे 
नमदू करून राज्य शासनाने कें द्र शासनाकडे प्रस्ताव पाठववला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रस्तावास कें द्र शासनाने सींमती हदली आहे काय, 
(३) असल्यास, बाींद्रा-कुलाय सींकुलात आधथयक ववशेष के्षत्र म्हणनू आयएर्एसीला 
मान्यता देण्याबाबत शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) ते (४) मुींबई महानगर प्रदेश ववकास प्राधिकरण हे 
बाींद्रा-कुलाय सींकुल येथे इीं्रनशॅनल र्ायनानस्न्शयल सववयसेस से्ं र ववशेष आधथयक 
के्षत्र स्थापन करणार आहे. सदरच्या ववशेष आधथयक के्षत्रासाठी ककमान ५० हेक््र 
जलमनीची पतूयता झाली आहे. मुींबई महानगर प्रदेश ववकास प्राधिकरणाची 
स्वत:ची ५२.२८ हेक््र जमीन आहे.  प्रकल्पाची अींदास्जत गुींतवणकु         
रुपये १२०१४.०० को्ी असनू मुींबई महानगर प्रदेश ववकास प्राधिकरण स्वत:च्या 
ननिीतनू करणार आहे.  ववशेष आधथयक के्षत्राींच्या प्रस्तावाची छाननी 
करण्याकररता गठीत असलेल्या उच्चाधिकार सलमतीच्या हदनाींक १०/२/२०१७ 
रोजीच्या बठैकीमध्ये प्रकल्पासाठी लागणारी वीज व पाणी याची पतूयता झालेली 
असल्याबाबत चचाय झालेली असनू सदर प्रस्ताव औपचाररक मान्यतेसाठी कें द्र 
शासनाकडे लशर्ारस करणेस मींजरूी देणेत आलेली आहे.  त्यानसुार उद्योग, उजाय 
व कामगार ववभागाने हदनाींक २२/२/२०१७ रोजीच्या पत्रान्वये सदर प्रस्ताव कें द्र 
शासनास सादर केलेला आहे. सदर प्रस्तावास कें द्र शासनाची मान्यता 
लमळालेनींतर राज्य शासनाकडून पढुील काययवाही सींकस्ल्पत आहे. 
 

----------------- 
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जव्हार (स्ज.पालघर) नगरपाललिेच्या व्यायाम शाळेची दरुिमथा झाल्याबाबत 

(२०) *  २९५२४   श्री.आनांद ठािूर :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि २६१८७ ला हदनाांि 
७ डडसेंबर, २०१६ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत : सन्माननीय मखु्यमांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) जव्हार (स्ज.पालघर) येथील एस.्ी. बसस्थानकासमोरील खेळाच्या 
मदैानावरील व्यायाम शाळेची दरुवस्था झाली असनू हदनाींक २७ नोव्हेंबर, २०१५ 
रोजी मा.पालकमींत्री याींच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बठैकीतील ननणययानसुार 
व्यायाम शाळेच्या इमारतीच्या बाींिकामाला लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे नागरी 
वस्ती सिुार योजनेंतगयत स्जल्हाधिकारी, पालघर याींचेकडून प्रशासकीय मान्यता 
प्राप्त करुन घेण्याची काययवाही नगरपाललका, जव्हार याींचेकडून करण्यात येत 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व तद्नसुार व्यायामशाळेच्या इमारतीच्या बाींिकामाला 
प्रशासकीय मान्यता प्राप्त करुन घेऊन व्यायाम शाळेची दरुुस्ती करण्याबाबत 
कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय हे खरे आहे. 
    जव्हार येथील एस.्ी बस स्थानका समोरील खेळाच्या मदैानामध्ये 
लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे नागरी वस्ती सिुार योजनेंतगयत बाींिण्यात येणाऱया 
नवीन व्यायामशाळेच्या इमारतीच्या सींकल्पधचत्र व नकाशे यास नगररचना , 
पालघर याींच्याकडून हदनाींक ०७/०१/२०१७ रोजी मींजरूी प्राप्त झालेली आहे. 
     सदर कामाच्या रुपये १४.०४ लक्ष इतक्या रक्कमेच्या अींदाजपत्रकास 
स्जल्हाधिकारी, पालघर याींनी हदनाींक ०२/०३/२०१७ रोजी प्रशासकीय मान्यता 
हदलेली आहे. 
(२) याबाबत मखु्याधिकारी, नगरपररषद जव्हार याींच्याकडून ववहीत पध्दतीने   
ई-ननववदा प्रकिया राबवनू व्यायामशाळेचे काम सरुु करण्यात येणार आहे. 
(३)  प्रश्न उद्् ावत नाही. 
 

----------------- 
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महाड (स्ज.रायगड) येथील डी.जी. इन्रामरकचर िारखाना बांद िेल्याबाबत 
 

(२१) *  २७४०२   श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.धनांजय मुांडे, श्री.सनुनल तटिरे, श्री.हेमांत 
टिले, श्री.किरण पािसिर, श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.अमरलसांह पांडडत, 
अॅड.ननरांजन डािखरे, श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.अननल भोसले : सन्माननीय 
िामगार मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  महाड (स्ज.रायगड) येथील अनतररक्त औद्योधगक के्षत्रातील डी.जी. 
इन्रास्रक्चर हा कारखाना कामगाराींना कोणतीही पवूय सचूना न देता माहे 
जानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान अचानकपणे बींद करण्यात आला, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, यामळेु आमशेत गावातील व पररसरातील स्थाननक कामगाराींवर 
उपासमारीची वेळ आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून 
आले व तद्नसुार सदर कामगाराींना न्याय लमळवनू देण्यासाठी कोणती काययवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सांभाजी पाटील-ननलांगेिर : (१) मे. डीजी इन्र्ास्रक्चर या कारखान्याच्या 
व्यवस्थापनाने हदनाींक १९/०१/२०१७ रोजीच्या नो्ीसीद्वारे आस्थापनेत ्ाळेबींदी 
जारी केली आहे, हे खरे आहे. 
(२) कारखान्यात जारी केलेल्या ्ाळेबींदीमळेु ८१ कामगार पररणालमत झाले असनू 
सन २०१५ मध्ये झालेल्या वेतनवाढीच्या करारानसुार कामगाराींना माहे सप् े्ंबर, 
ऑक््ोबर व नोव्हेंबर, २०१६ या ३ महहन्याींचे वाढीव वेतन वगळता माहे डडसेंबर, 
२०१६ पासनू वेतन लमळालेले नाही, हे खरे आहे.  
(३) होय. 
     चौकशीअींती सदरहू कारखान्यातील उत्पाहदत मालाच्या मागणीस खीळ 
बसल्याने तात्परुत्या स्वरुपात ७५% कामगार सींख्या कमी करण्यासींदभायत 
व्यवस्थापनाने कारखान्यात काययरत असलेल्या दोन सींघ्नाींना हदनाींक 
३१/१२/२०१६ रोजीच्या पत्राद्वारे  हदलेल्या प्रस्तावास सींघ्नाींनी प्रनतसाद न 
हदल्याने व सततच्या कामगार असींतोषामळेु ववपररत घ्ना घडू नये, याकररता  
व्यवस्थापनाने  हदनाींक १९/०१/२०१७ रोजीच्या नो्ीसीद्वारे अननस्श्चत 
कालाविीकररता ्ाळेबींदी जारी केली असल्याचे आढळून आले आहे.  
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      उभयपक्षाींमध्ये तडजोड घडवनू आणण्याकामी कामगार उपायकु्त, रायगड 
याींचेमार्य त व्यवस्थापकीय सींचालक सेवा योजनाींतग यत हदनाींक ३१/१/२०१७,   
हदनाींक १७/२/२०१७ व हदनाींक २८/२/२०१७ रोजी बठैका घेण्यात आल्या आहेत.  
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
पणेु शहरात आधथचिदृष्ट््या दबुचल घटिाांसाठी घरे बाांधण्याबाबत 

(२२) *  २७३१२   अॅड.जयदेि गायििाड, श्री.धनांजय मुांडे, अॅड.ननरांजन डािखरे, 
श्री.किरण पािसिर, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.अननल भोसले : सन्माननीय गृहननमाचण 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पणेु शहरात आधथयकदृषट्या दबुयल घ्काींसाठी २० हजार घरे बाींिण्याचा 
ननणयय शासनाने माहे जानेवारी, २०१७ च्या पहहल्या सप्ताहात घेतला आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, दबुयल घ्काींसाठी घरे ककती कालाविीत बाींिण्यात येणार आहेत, 
(३) असल्यास, तद्नसुार शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.प्रिाश मेहता : (१), (२), (३) व (४) मा.पींतप्रिान, भारत सरकार याींनी जनू, 
२०१५ मध्ये सवांसाठी घरे या सींकल्पनेवर आिारीत प्रिानमींत्री आवास योजनेची 
घोषणा केली आहे. कें द्र शासनाच्या माग यदशयक सचूनानसुार या योजनेची राज्यात 
अींमलबजावणी करण्याच्यादृष्ीने मींत्रत्रपररषदेच्या मान्यतेने हदनाींक ९/१२/२०१५ 
रोजी शासन ननणयय ननगयलमत करण्यात आला असनू त्यामध्ये ५१ शहराींचा 
समावेश करण् यात आला आहे. कें द्र शासनाने नव्याने ९१ शहराींच्या समावेशनास 
मान्यता हदली असनू आता सदर योजना राज्यात एकूण १४२ शहरात राबववण्यात 
येणार आहेत. सदर योजना ४ घ्कात  राबववण्यात येणार असनू ती प्रामखु्याने 
आधथयक दबुयल घ्कातील लाभार्थयांसाठी आहे.  
       मखु्य सधचव याींच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय मान्यता व सींननयींत्रण 
सलमती गहठत करण्यात आली आहे. तसेच  महाराषर गृहननमायण व के्षत्रववकास 
प्राधिकरण (म्हाडा) याींना सकुाण ूअलभकरण (Nodal agency) ननयकु्त केले आहे.या 
योजनेचे सवय प्रस्ताव सकुाण ूअलभकरणामार्य त (म्हाडा) राज्यस्तरीय  मान्यता व 

सींननयींत्रण सलमती मार्य त सादर करण्यात येतात. त्यानसुार पणेु शहराींकररता पणेु 
महानगरपाललकेकडून एकही प्रस्ताव सकुाण ूअलभकरणास (म्हाडा) प्राप्त झालेला 
नाही. प्रिानमींत्री आवास योजनेंतगयत पणेु ववभागीय मींडळामार्य त १० प्रकल्पाींतग यत 
४०७८ घरकुलाींचे प्रस्ताव प्राप्त झाले आहेत. 

----------------- 
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राज्यातील माध्यलमि व्यिसाय लशक्षण अभ्यासक्रमातील लशक्षिाांना  
पाचव्या िेतन आयोगाचे थिीत िेतन देण्याबाबत 

(२३) *  २९९४७   श्री.श्रीिाांत देशपाांडे, श्री.दत्तात्रय सािांत : सन्माननीय िौशल्य 
वििास ि उद्योजिता मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील माध्यलमक व्यवसाय लशक्षण अ्यासिमातील लशक्षकाींना हदनाींक        
१ जानेवारी, १९९६ पासनू पाचव्या वेतन आयोगाची वेतनश्रेणी देण्यात आली 
असनू थकीत वेतन देण्यात आले नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी लशक्षकाींनी हदनाींक ११ ऑगस््, २०१४ रोजी 
आींदोलन केले होते, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीचे 
ननषकषय काय आहे, तद्नसुार लशक्षकाींना त्याचे थकीत वेतन देण्याबाबत कोणती 
काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सांभाजी पाटील-ननलांगेिर : (१) हे खरे नाही. 
     राज्यातील माध्यलमक व्यवसाय लशक्षण सींस्थाींमध्ये लशक्षकाींची पदे मींजरू 
नसनू ननदेशक व सहाय्यक अधिव्याख्याता अशी पदे मींजरू आहेत. सदर मींजरू 
पदाींना हदनाींक १/१/१९९६ पासनू पाचव्या वेतन आयोगाची वेतनश्रेणी लाग ू
करण्यात आली असनू त्याींना देय रक्कमा अदा करण्यात आल्या आहेत. 
(२) माध्यलमक व्यवसाय अ्यासिमातील कमयचाऱयाींनी आींदोलन केलेले नाही. 
तथावप, हदनाींक ११ ऑगस््, २०१४ रोजी उच्च माध्यलमक ववभागाकडील पणूयवेळ 
लशक्षकाींनी िरणे आींदोलन सहसींचालक, व्यवसाय लशक्षण व प्रलशक्षण, प्रादेलशक 
कायायलय, अमरावती/नागपरू या दोन ववभागात केलेले आहे. 
(३) पाचव्या वेतन आयोगाच्या लशर्ारशीनसुार शालेय लशक्षकाींना शासन ननणयय 
हदनाींक २६/२/२०१४ अन्वये हदनाींक १/१/१९९६ पासनू सिुारीत वेतनश्रेणी रुपये 
७२२५-२२५-११५०० (मळुश्रेणी), रुपये ८०००-२७५-१३५०० (वररषठश्रेणी) व २० % 
पदाींसाठी रुपये ९१२५-२७५-१४०७५ (ननवडश्रेणी) लाग ू करण्यात आलेली आहे. 
त्याच ितीवर व्यवसाय लशक्षण व प्रलशक्षण सींचालनालयाच्या अखत्याररतील 
अशासकीय अनदुाननत शाळेतील उच्च माध्यलमक व्यवसाय अ्यासिम 
राबववणाऱया सींस्थेतील पणूयवेळ लशक्षकाींना सदर वेतनश्रेणी हदनाींक ८/१२/२०१५ 
च्या शासन ननणययान्वये, हदनाींक १/१/१९९६ पासनू लाग ूकरण्यात आलेली आहे. 
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तथावप सदर लशक्षकाींना त्याचा प्रत्यक्ष लाभ हदनाींक १/४/२०१४ पासनू देण्यात 
आला असनू हदनाींक १/४/२०१४ पवूीची थकबाकी अनञेुय नाही. त्यामळेु सदर 
प्रकरणी चौकशी करण्यात आलेली नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

 

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

निी मुांबई येथे ममाटच बीिेसी उभारण्याबाबत 

(२४) *  २८५६५   श्री.सनुनल तटिरे, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.हेमांत टिले, श्री.अननल 
भोसले, श्री.रामराि िडिुते, श्री.धनांजय मुांडे, अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.किरण 
पािसिर, अॅड.जयदेि गायििाड, श्रीमती विद्या चव्हाण : सन्माननीय मखु्यमांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील वाींदे्र-कुलाय सींकुलाप्रमाणे नवी मुींबई येथे स्मा य् “बीकेसी” 
उभारण्याची बाब शासनाच्या ववचारािीन आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर ववचारािीन बाबीवरील शासनाचा ववचार पणूय झाला आहे 
काय, तद्नसुार कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२) नवी मुींबई येथील खारघर नगरातील प्रभाग  
ि. २८, २९, ३१, ३२ व ३३ येथील समुारे १३२ हेक््र एवढ्या के्षत्रावर ‘नवी मुींबई 
कापोरे् पाकय ’ या नावाने बीकेसीच्या ितीवर व्यावसानयक सींकुल उभारण्याचा 
प्रस्ताव लसडको सींचालक मींडळाने हदनाींक २७/१/२०१६ रोजीच्या बठैकीत मींजरू 
केला आहे. 
       सदर प्रकल्पाबाबत वतयमानपत्रात हदनाींक २०/१/२०१७ रोजी जाहहरात 
प्रकालशत करुन सल्लागाराींकडून ‘स्वारस्य अलभव्यक्ती प्रस्ताव’ (ईओआय) 
आमींत्रत्रत केले असनू पढुील काययवाही सरुु आहे.  
(३)  प्रश्न उद्् ावत नाही. 

 
----------------- 
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िोल्हापरू ि पणेु येथे मा.उच्च न्यायालयाचे निीन खांडपीठ सरु िरण्याबाबत 

(२५) *  २८५७२   श्री.जगन्नाथ लशांदे, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.अननल भोसले :  
हदनाांि ९ डडसेंबर, २०१६ रोजी सभागृहाच्या पटलािर ठेिण्यात आलेल्या 
अताराांकित प्रश्नोत्तराांच्या यादी क्रमाांि ६ मधील प्रश्न क्रमाांि १९७७२ ला 
हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत : सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) मा.उच्च न्यायालय, मुींबइयचे खींडपीठ कोल्हापरू व पणेु येथे व्हावे या 
मागणीसाठी कोल्हापरू, साींगली, सातारा, लसींिदुगू य, रत्नाधगरी, सोलापरू व पणेु 
स्जल्हयातील वकील सींघ्ना तसेच सदरहू स्जल्हयातील नागररकाींनी मागील ३२ 
वषायपासनू लेखी ननवेदनाद्वारे ननदेशने करून, आींदोलने करून तसेच 
मा.मखु्यमींत्री, मा.वविी व न्याय मींत्री याींची प्रत्यक्ष भे् घेवनू वारींवार मागणी 
केलेली असतानाही आजलमतीस मा.मुींबइय उच्च न्यायालयाचे खींडपीठ कोल्हापरू व 
पणेु येथे सरुू करण्यासाठी शासनाने कोणताही ननणयय घेतलेला नाही, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, खींडपीठाच्या मागणीकडे शासनाचे पनु्हा लक्ष वेिण्यासाठी मागील 
४४ हदवसाींपासनू वकील सींघ्नाच्यावतीने तसेच त्या पररसरातील 
अलशलाींच्यावतीने आींदोलने सरुू केले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरहू आींदोलन अधिक तीव्र करण्यासाठी हदनाींक १ रे्ब्रवुारी, 
२०१७ रोजी वा त्यासमुारास सदरहू ६ स्जल्हयातील स्जल्हाधिकारी कायायलय व 
तहलसलदार कायायलयावर मो्ारसायकल रैलीने जावनू एक सववस्तर ननवेदन 
शासनाला देण्याचा ननरिार करण्यात आला आहे असे कृती सलमतीचे ननमींत्रक 
अॅड. प्रकाश मोरे याींनी जाहहर केले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, कोल्हापरू व पणेु येथे मा.उच्च न्यायालय, मुींबईचे खींडपीठ सरुु 
करण्याबाबत शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) नाही. 
(२) अींशत: खरे आहे. 
(३) याबाबत काही स्जल््याींमध्ये स्थाननक बार असोलसएशनमार्य त ननवेदने 
देण्यात आलेली आहेत. 
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(४) खींडपीठ स्थापनेच्या सततच्या मागणीस अनसुरुन मा.मखु्य न्यायमतूींनी 
मुींबई उच्च न्यायालयातील तीन न्यायमतूींची सलमती गठीत केली आहे. या 
सलमतीचा अहवाल अद्यावप अप्राप्त आहे. मा.उच्च न्यायालयाचे नवीन खींडपीठ 
स्थापन होण्यास काहीसा कालाविी लाग ू शकतो ही बाब ववचारात घेऊन 
कोल्हापरू येथे मा.उच्च न्यायालयाचे कर्रते खींडपीठ स्थापन करण्यात यावे तसेच 
पणेु येथे अशा प्रकारचे कर्रते खींडपीठ स्थापन करण्याबाबत सकारात्मक ववचार 
व्हावा, अशी लशर्ारस शासनाने मा. मखु्य न्यायमतूी, मुींबई उच्च न्यायालय 
याींना केली आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
मुांबई शहरात नव्याने उभारण्यात येणा-या इमारतीांमध्ये ओल्या िच-यापासनू 

खतननलमचती बांधनिारि िरण्याच्या प्रमतािाबाबत 
(२६) *  २९२४९   श्री.जनादचन चाांदरूिर : सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई शहरात नव्याने उभारण्यात येणा-या इमारतीींमध्ये ओल्या कच-यापासनू 
खतननलमयती करण्यात येणार असनू घर ववकताना ववकासकाने रहहवाशाींना तशी 
अ् घालणे बींिनकारक केले असनू ववकास ननयींत्रण ननयमावलीत याबाबत तरतदू 
करण्याचा प्रस्ताव महानगरपाललका प्रशासनाने माींडला असल्याचे हदनाींक २७ 
डडसेंबर, २०१६ रोजी वा त्यासमुारास ननदशयनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यास मींजरूी लमळवनू ववकास ननयींत्रण ननयमावलीत याचा समावेश 
करण्यात आला आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरील कचरा प्रकियेचा प्रस्ताव केव्हापासनू अींमलात येणार आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे आहे. 
(२) ते (४) प्रस्ततु प्रस्ताव प्राथलमक काययवाहीमध्ये आहे. सदर प्रस्तावास सिुार 
सलमतीची मींजरूी प्राप्त असनू महानगरपाललका सभागृहाची मींजरूी प्राप्त 
झाल्यानींतर महाराषर प्रादेलशक व नगर रचना अधिननयम, १९६६ चे कलम ३७ 
खाली विैाननक काययवाही पणूय करुन प्रस्ताव शासनाचे मान्यतेसाठी 
महानगरपाललकेकडून सादर झाल्यानींतर शासनाची त्यास मींजरूी लमळणे अलभपे्रत 
आहे. त्यानींतर याबाबतचे ववननयम ववकास ननयींत्रण ननयमावलीमध्ये समाववष् 
होतील. 

--------------------- 
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िश्यपी (स्ज.नालशि) धरणग्रमताांच्या विविध प्रलांबबत मागण्याांबाबत 

(२७) *  २८२१३   श्री.जयिांतराि जाधि :  हदनाांि ९ डडसेंबर, २०१६ रोजी 
सभागृहाच्या पटलािर ठेिण्यात आलेल्या अताराांकित प्रश्नोत्तराांच्या यादी क्रमाांि 
५ मधील प्रश्न क्रमाांि १९३३६ ला हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत : सन्माननीय 
मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कश्यपी (स्ज.नालशक) िरणासाठी सन १९९२ मध्ये जमीन हदलेल्या 
प्रकल्पग्रस्ताींनी स्वातींत्र्यहदनी हदनाींक १५ ऑगस््, २०१६ रोजी वा त्यासमुारास 
िरणात उड्या घेत जलसमािी घेण्याचा प्रयत्न केला, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, सदरील िरणग्रस्ताींनी आपल्या ववववि प्रलींत्रबत मागण्याींसाठी माहे 
जानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान स्जल्हाधिकारी, नालशक कायायलयासमोर 
उपोषण केले, हे ही खरे आहे काय,  
(३) असल्यास, उक्त िरणग्रस्ताींना कराराप्रमाणे नालशक महानगरपाललका सेवेत 
सामावनू घेण्याची मागणी रास्त असनू करारनाम्याच्या अनषुींगाने तात्काळ 
आवश्यक काययवाही करण्याचे स्जल्हाधिकारी, नालशक याींनी आयकु्त, नालशक 
महानगरपाललका याींना हदनाींक ३ डडसेंबर, २०१५ रोजी सचूना केली आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर प्रकल्पग्रस्ताींच्या न्याय मागण्याींबाबत शासनाने कोणती 
काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) कश्यपी प्रकल्पग्रस्ताींनी त्याींच्या प्रलींत्रबत मागण्याींसाठी 
िरणात उड्या घेतल्या ही वस्तसु्स्थती आहे. 
(२) होय. 
(३) स्जल्हाधिकारी, नालशक याींनी हदनाींक ०३/१२/२०१५ च्या पत्रान्वये, कश्यपी 
िरणग्रस्ताींच्या नालशक महानगरपाललका सेवेत सामावनू घेण्याच्या मागणीच्या 
अनषुींगाने ननयमानसुार काययवाही करण्याबाबत आयकु्त, नालशक महानगरपाललका 
याींना कळववले आहे. 
(४) या अनषुींगाने आयकु्त, नालशक महानगरपाललका याींनी प्रस्ताव शासनास 
सादर केलेला होता. 
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     सामान्य प्रशासन ववभागाच्या हदनाींक २७/९/२०१० च्या शासन 
ननणययानसुार, प्रकल्पग्रस्ताींच्या ननयकु्त्या या जाहहरात देऊन व त्याींची सेवा प्रवेश 
अहयता व गणुवत्ता ववचारात घेऊन करणे आवश्यक असल्याने, त्याप्रमाणे 
काययवाही करण्याबाबत नालशक महानगरपाललकेस हदनाींक १८/३/२०१६ रोजी सधूचत 
करण्यात आले होते. 
     तद्नींतर सदर प्रश्नाबाबत िोरणात्मक ननणयय घेण्यासाठी उच्चस्तरीय 
सलमती गठीत करण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
नागपरू सधुार प्रन्यासतफे प्रधानमांत्री आिास योजनेंतगचत 

घरिुलाांच्या िामाचे भमूीपजून िेल्याबाबत 
(२८) *  २६८६८   श्री.प्रिाश गजलभये : सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नागपरू सिुार प्रन्यासतरे् प्रिानमींत्री आवास योजनेंतगयत नागपरू येथे १२०६८ 
घरकुलाींच्या कामाचे भमूीपजून माहे जानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान केले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, घरकुलाींच्या बाींिकामास सरुुवात करण्यात आली आहे काय, 
तसेच यास ककती खचय येणार असनू घरकुलाींचे बाींिकाम केव्हा पणूय करण्यात 
येणार आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) नागपरू सिुार प्रन्यासतरे् प्रिानमींत्री आवास 
योजनेंतगयत बाींिण्यात येणा-या १०,००० प्रस्ताववत घरकुलाींपकैी एकीं दरीत १२६८ 
घरकुलाच्या कामाचे भमूीपजून हदनाींक ०१/०१/२०१७ रोजी करण्यात आले आहे. 
(२) व (३) या १२६८ घरकुलासाठी एकीं दरीत रु.१२९.७६ को्ीचा ववस्ततृ प्रकल्प 
अहवाल (DPR) मींजरू करण्यात आला आहे. 
     सदरचे काम सद्य:स्स्थतीत ननववदा स्तरावर असनू, या प्रकल्पाच्या 
कामावर येणारा खचय ननववदा ननस्श्च तनींतर कायम होणार आहे. 
     या ननववदेमध्ये कामाची एकूण कालमयायदा ३६ महहन्याची आहे. परींत ुप्रती 
जागा (Land Parcel) बाींिकामाची मदुत १५ महहने आहे व या कामासाठी    
ना-हरकत प्रमाणपत्र व नकाशे मींजरुीकररता ३ महहने मदुत प्रस्ताववत आहे. 

------------------- 
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राज्यातील औद्योधगि प्रलशक्षण सांमथाांमध्ये (आयटीआय) लशक्षण घेणाऱया 
विद्यार्थयाांच्या विद्यािेतनात िाढ िरण्याबाबत 

(२९) *  ३०२००   श्री.विक्रम िाळे : सन्माननीय िौशल्य वििास ि 
उद्योजिता मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील औद्योधगक प्रलशक्षण सींस्थाींमध्ये (आय.्ी.आय.) लशक्षण घेणाऱया 
ववदयार्थयांना गत अनेक वषायपासनू केवळ चाळीस रुपये ववद्यावेतन देण्यात येत 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सध्याच्या महागाईच्या काळात सदर ववद्यावेतन अनतअल्प 
असल्याने ववदयार्थयांकडून ववदयावेतनात वाढ करण्याची मागणी होत आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर मागणीच्या अनषुींगाने शासनाने कोणती काययवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सांभाजी पाटील-ननलांगेिर : (१) होय.  
     औद्योधगक प्रलशक्षण सींस्थातील एकूण प्रलशक्षणाथींपकैी आधथयकदृषट्या 
मागास असलेल्या प्रलशक्षणाथींना दरमहा रुपये ४०/- तसेच मागासवगीय 
प्रलशक्षणाथींना दरमहा रुपये ६०/- याप्रमाणे ववद्यावेतन देण्यात येते. 
(२) होय. 
(३) व (४) औद्योधगक प्रलशक्षण सींस्थामध्ये लशकणा-या ववद्यार्थयांचे 
ववद्यावेतनात वाढ करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या ववचारािीन आहे. 

----------------- 
मुांबई-अहमदाबाद बलेुट रेनच्या प्रमतािाबाबत 

(३०) *  २७४८०   श्री.शरद रणवपसे : सन्माननीय पररिहन मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  मुींबई-अहमदाबाद बलेु् रेनचा ९८ हजार को्ी रुपयाींचा प्रस्ताव कायायस्न्वत 
करण्याचा राज्य शासनाचा ववचार असनू त्यासाठी शासनाचा वा्ा म्हणनू 
एमएमआरडीए मार्य त २४ हजार को्ी रुपयाींचा भार उचलण्यात येणार आहे, 
तसेच या प्रकल्पासाठी वाींदे्र-कुलाय सींकुलातील समुारे साडेपाच हेक््र जागा 
देण्याची तयारी शासनाने दशयववलेली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उक्त बलेु् रेन प्रकल्पाचे स्वरुप काय आहे व राज्यातील 
ववकासाला या प्रकल्पामळेु हातभार लागणार असल्याचे अपेक्षक्षत िरुन उक्त 
खचायचा भार उचलण्याची शासनाने तयारी दशयववलेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मुींबई-नागपरू बलेु् रेनचाही प्रस्ताव शासनाच्या ववचारािीन 
असनू या प्रस्तावाचे स्वरूप काय आहे व यासाठी शासन ककती आधथयक भार 
उचणार आहे, 
(४) असल्यास, याबाबत शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. हदिािर रािते : (१)  अींशत: खरे आहे. मुींबई-अहमदाबाद या जलदगती  
रेल्वे प्रकल्पासाठी स्थापन करण्यात येणा-या ववशेष उपयोस्जता वाहनात २५ % 
भागभाींडवल देण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या ववचारािीन आहे. ससुाध्यता 
अहवालानसुार वषय १२-१३ च्या आिारभतू ककीं मतीप्रमाणे सदर रेल्वे प्रकल्पाची 
अींदास्जत ककीं मत रु. ९७६३९.०० को्ी आहे. प्रकल्पासाठी स्थापन करावयाच्या 
ववशेष-उपयोस्जता वाहनातील २५% प्रमाणे महाराषर राज्याचा भागभाींडवल हहस्सा 
रु. ५०००.०० को्ी इतका आहे. वाींदे्र-कुलाय सींकुलातील स्थानकाच्या बाींिकामाकरीता 
भपूषृठावरील केवळ ०.९ हेक््र (९००० चौ.मी.) जलमनीची आवश्यकता आहे, असे 
रेल्वे मींत्रालयाने कळववले आहे. 
(२) प्रकल्पाच्या ससुाध्यता अहवालावर ववचारववननमय करणे, आधथयक व्यवहाययता 
तपासणे व सयुोग्य लशर्ारशी करणे यासाठी मींत्रत्रमींडळ उपसलमती गहठत केली 
आहे. उपसलमतीच्या अहवालावर शासनाच्या आधथयक सहभागाववषयी मींत्रत्रमींडळाचे 
स्तरावर अींनतम ननणयय घेण्यात येणार आहे. 
     रेल्वे मींत्रालयाने केलेल्या ससुाध्यता अहवालानसुार प्रस्ततु प्रकल्पाची लाींबी 
५०८ कक.मी. असनू त्यामध्ये राज्यातील मुींबई, ठाणे, ववरार व बोईसर या 
स्थानकाींचा समावेश आहे. प्रवासाचा अपेक्षक्षत कालाविी २.०७ तास ते २.५८ तास 
इतका आहे. या प्रकल्पामळेु मुींबई शहराखेरीज ठाणे, वसई-ववरार, बोईसर-तारापरू-
पालघर पट्टयातील प्रवाश्याींना तसेच उद्योग जगतास लाभ होणार आहे. प्रस्ततु 
प्रकल्पामध्ये राज्य शासनाने आधथयक सहभाग घेतल्यास आींतरराषरीय ववत्तीय 
सेवा कें द्र व मुींबईतील इतर वाहतकू ववषयक प्रकल्पाींकरीता हा प्रकल्प परूक 
होणार असनू त्याव्दारे नवीन तींत्रञानाची उपलब्िता, पायाभतू सवुविामिील 
गुींतवणकू, कबयवाय ुउत्सयजनावर ननयींत्रण इ. लाभ होणार आहेत. 
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(३) होय. रेल्वे मींत्रालयाच्या स्तरावर ससुाध्यता अ्यास केला जात आहे. 
अद्याप सववस्तर प्रस्ताव रेल्वे मींत्रालयाकडून प्राप्त झालेला नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
पणेु महानगर प्रदेश के्षत्र वििास प्राधधिरणाने चािण औद्योधगि के्षत्र ि 

पररसरातील अिधै बाांधिामाांिर िारिाई न िेल्याबाबत 

(३१) *  २७१४८   श्री.अननल भोसले, अॅड.जयदेि गायििाड, श्री.नरेंद्र पाटील, 
श्री.किरण पािसिर : सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) पणेु महानगर प्रदेश के्षत्र ववकास प्राधिकरणाने (पीएमआरडीए) चाकण 
औद्योधगक के्षत्र व पररसरातील खराबवाडी, नाणेकरवाडी, मेदनकरवाडी, महाळुींगे, 
खालुींबे्र, कुरळी व ननघोजे मिील अनेकाींना अविै बाींिकाम केल्याप्रकरणी 
महाराषर प्रादेलशक व नगररचना अधिननयम, १९६६ च्या कलम ५३ अन्वये 
प्राधिकरणाच्या अनधिकृत बाींिकाम व ननषकासन पथक िमाींक २ चे प्रभारी 
उपअलभयींता याींनी नो्ीसा बजावल्याचे माहे जानेवारी, २०१७ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशयनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, त्यानसुार ककती हठकाणी कारवाई करण्यात आली वा येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय. 
(२) व (३) महाराषर प्रादेलशक व नगररचना अधिननयम, १९६६ च्या कलम ५३  
अन्वये हदलेल्या नो्ीसीबाबतचे उत्तर प्राप्त झाल्यानींतर करावयाची काययवाही 
पणेु महानगर प्रदेश के्षत्र ववकास प्राधिकरणाच्या स्तरावर सरुू आहे.  
 

----------------- 
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अमरािती महानगरपाललिेला सरुक्षारक्षि परुविणाऱया 
अमतृ एजन्सीने अपहार िेल्याबाबत 

(३२) *  २८०७२   प्रा.जोगेन्द्र ििाडे : सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अमरावती महानगरपाललकेला सरुक्षारक्षक परुववणाऱया अमतृ एजन्सीने 
इपीएर्, इएसआयसी आणण सेवाकराच्या कपातीमध्ये जवळपास ४० लाख 
रुपयाींचा अपहार केला असल्याची बाब माहे जानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशयनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याप्रकरणी महानगरपाललकेच्या मखु्य लेखाधिकारी व उपायकु्त 
याींचेवर जबाबदारी ननस्श्चत करण्यात आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मखु्य लेखाधिकारी व उपायकु्त याींचेवर तसेच अमतृ एजन्सीच्या 
सींचालकाींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) असल्यास, अपहार झालेल्या रकमेच्या वसलूीकररता शासनाने कोणती 
काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे नाही. 
(२) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(४) व (५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

िडाळा पररसरात वििासिाने अनधधिृतररत्या टॉिसच उभारल्याबाबत 

(३३) *  ३०२७४   श्री.जयांत पाटील : सन्माननीय गृहननमाचण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) दादर (मुींबई) पवेूकडील वडाळा पररसरात राम मींहदराशेजारी ‘भव्य हाइयट्स’ या 
नावाने झोपडपट्टी पनुवयसन योजनेंतगयत पयायवरण कायद्याचा भींग करीत 
ववकासकाने अनधिकृतररत्या खुल्या बाजारातील वविीसाठी उत्तुींग ्ॉवर उभारला 
आहे तसेच त्यापकैी एका ्ॉवरची जाहहरातही देण्यात आलेली आहे, हे खरे आहे 
काय, 
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(२) असल्यास, ‘भव्य हाइयट्स’ या नावाने वडाळयातील राम मींहदराशेजारी 
उभारलेल्या ्ॉवरसाठी आजबुाजलुा असलेल्या रामनगर आणण ववठ्ठल-रखुमाइय 
सहकारी गृहननमायण सींस्था तसेच सदगरुु झोप ुसहकारी गृहननमायण सींस्था अशा 
तीन योजना एकत्र करून या योजनाींचा एकूण आकार २० हजार चौरस मी्रपेक्षा 
अधिक होऊनही ररतसर परवानगी न घेता बाींिकाम सरुू करण्यात आले 
असल्याने राज्याच्या पयायवरण ववभागाचे सधचव, झोप ु प्राधिकरणाचे मखु्य 
अधिकारी तसेच राषरीय हरीत लवादाच्या पस्श्चम ववभागाने ववकासकाला नो्ीसा 
बजावलेल्या आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या भखूींडाींतग यत महानगरपाललकेच्या वसाहती तसेच काही मोकळे 
भखूींड असल्याने ही योजना ववकास ननयींत्रण ननयमावली ३३ (७) अींतगयत 
राबववण्यात यावी अशी तेथील रहहवाशाींनी मागणी केलेली असतानाही रहहवाशाींचे 
म्हणणे ऐकून न घेता या योजना झोप ुअींतग यत मींजरू करण्यात आलेल्या आहेत, 
हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले, तद्नसुार कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. प्रिाश महेता : (१) लस.स.ि.२९८ (प)ै, २९९ ते ३०५ व ३०६ (प)ै, म्हणजेच 
अींनतम भखूींड ि. २४, २५, २६, ३५, ३६ व ३७ वडाळा इस््े् या लमळकतीवर 
रामनगर सह. गृह. सींस्था, ववठ्ठल रखुमाई सह. गृह. सींस्था, सदगरुु सह. गृह. 
सींस्था, समता सह.गृह.सींस्था व सींत रोहहदास सह.गृह.सींस्थाींची एकत्रत्र करण 
करण्यात आलेली झोपडपट्टी पनुवयसन योजना राबववण्यात येत आहे. सदरहू 
झोपडपट्टी पनुवयसन योजनेस पयायवरण ववभागाने हदनाींक १३ ऑक््ोबर, २०१५ 
रोजीच्या पत्रान्वये मींजरूी हदली आहे. त्यामध्ये सदरहू के्षत्रावरील वविी घ्कातील 
इमारत ि.४ (अे,बी,सी,डी ववींग) (भव्य हाईट्स) चा समावेश आहे.   
     सदरहू झोप ु योजनेच्या वविी घ्कातील इमारतीबाबत ववकासकाने 
हदलेल्या जाहहरातीची माहहती झोपडपट्टी पनुवयसन प्राधिकरणाकडे उपलब्ि 
नसल्याचे त्याींनी कळववले आहे. 
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(२)  सदर योजनेसींदभायत पयायवरण ववभागाने सींबींधित ववकासकास पयायवरण 
सींरक्षण कायदा १९८६ च्या कलम ५ अन्वये हदनाींक २५/३/२०१५ रोजी नो्ीस 
बजावली होती. याबाबत पयायवरण ववभागाकडील सनुावणीअींती सदरची नो्ीस 
हदनाींक २६/५/२०१५ रोजी मागे घेण्यात आली आहे. यासींदभायत श्री.ऑस््ीन 
रास्न्सस डडसोझा याींनी राषरीय हररत लवाद, पस्श्चम ववभाग याींचेकडे अवपल 
ि.३/२०१७ दाखल केले आहे.  सद्य:स्स्थतीत सदरचे अवपल प्रलींत्रबत आहे. 
(३) व (४) हे खरे आहे.  तथावप, सदरहू योजनेत समाववष् महापाललकेच्या लाल 
वव्ाची चाळ ही महापाललकेची भाडेकरु मालमत्ता होती. सदर चाळ असलेला 
भखूींड हा ९० रू्् रुीं दीच्या (रस्ता रुीं दीकरण) ननयलमत रेषेने बाधित होत 
असल्याने ववकास ननयींत्रण ननयमावली ३३(७) अींतगयत पनुवयसन करण्यासाठी 
भखूींड उपलब्ि होणार नसल्यामळेु तसेच सदर भखूींडावरील पी.जी. ररझव्हेशन 
मा.उच्च न्यायालयाच्या आदेशानसुार अबाधित ठेवणे आवश्यक असल्याची बाब 
ववचारात घेवनू ववकास ननयींत्रण ननयमावली ३३(१०) अींतगयत आहे त्याच हठकाणी 
पनुवयसन केले नसते तर सींबींधिताींना इतरत्र पयाययी सदननका देवनू स्थलाींतरीत 
करणे आवश्यक होते. यास्तव ३३(७) अींतगयत मागणी ववचारात घेण्यात आली 
नाही. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

लसडिो महामांडळातील ललपीििगीय उमेदिाराांना िायम िरणेबाबत 

(३४) *  २७०३१   श्री.धनांजय मुांडे, श्री.अमरलसांह पांडडत, श्री.किरण पािसिर, 
श्री.नरेंद्र पाटील : सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) लसडको महामींडळामार्य त सन २००९ मध्ये मागासवगीयाींकरीता राखीव 
असलेल्या ललपीक या पदासाठी जाहहरात देण्यात आली होती व सदरच्या 
जाहहरातीनसुार ही भरती कीं त्रा्ी पध्दतीने केली असली तरी या पदासाठी लेखी 
परीक्षा, मौणखक परीक्षा व प्रात्यक्षक्षक परीक्षा ही घेण्यात आलेली होती, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरच्या जाहहरातीनसुार ननवड झालेले २७ उमेदवार सद्यस्स्थतीत 
महामींडळात काययरत असताना अद्याप त्याींना कायम करण्याववषयी महामींडळामार्य त 
कोणतीही काययवाही करण्यात आली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, त्रबींदनुामावलीप्रमाणे जागा ररक्त असल्याने नवीन जाहहरात देऊन 
अ.जा, अ.ज. या प्रवगायची नव्याने भरती करून त्याींना कायम करण्यात आले 
आहे, तसेच हाच ननयम सन २००९ मध्ये भरती प्रकियेत ननवड झालेल्या व जात 
पडताळणी पणूय असणाऱया उमेदवाराींना लाग ूकरण्यात आलेला नाही, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल्यास, शासन सन २००९ मध्ये ननवड झालेल्या उमेदवाराींनाही कायम 
करणार आहे काय, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१), (२) व (३)  होय. सन २००९ मध्ये लसडको 
महामींडळाने ललवपक- ी्ंकलेखक, वाहनचालक, लशपाई तसेच व्यवस्थापक 
(अबयनहा्) ही पदे कीं त्रा्ी तत्वावर जाहहरातीद्वारे भरली आहेत. 
     सदर पदभरती करताींना त्याींची शकै्षणणक अहयता तपासनू लेखी पररक्षा व 
मौणखक पररक्षा घेण्यात आली होती. कीं त्रा्ी पध्दतीने काययरत असलेल्या 
कमयचाऱयाींना कायम करण्याबाबत लसडको महामींडळाचे िोरण नसल्याने या 
कमयचाऱयाींना कायम करण्याचा प्रश्न उद्् ावत नाही. 
     तथावप, या कमयचाऱयाींना लसडको महामींडळाच्या हदनाींक ६/९/२००२ रोजीच्या 
पररपत्रकानसुार कायमस्वरुपी कमयचाऱयाींना देण्यात येणाऱया बहुताींशी सोयी-सवुविा 
लाग ूकरण्यात आल्या आहेत. 
(४) नाही. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
िल्याण-डोंबबिली पररसरातील बांदिुाचे बनािट परिाने 

तपासण्यासाठी शोधमोहहम राबविण्याबाबत 

(३५) *  २९७३८   आकिच .अनांत गाडगीळ : सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) डोंत्रबवली (स्ज.ठाणे) येथे कल्याण लशळर्ा्ा मागायवरील गोळवली गावात 
राहणा-या एका व्यक्तीला बींदकुीचा बनाव् परवाना वापरल्याप्रकरणी माहे 
जानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान अ्क केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कल्याण-डोंत्रबवली पररसरात बनाव् बींदकु परवान्याचा सरायस 
वापर होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन बींदकुाचे बनाव् परवाने 
तपासण्यासाठी शोि मोहहम राबववण्याबाबत तसेच अ्क केलेल्या आरोपीवर 
कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) सदर प्रकरणी एका आरोपीस अ्क करण्यात आली असनू त्याचेववरुध्द 
मानपाडा पोलीस ठाणे येथे गरुनीं. ४१/२०१७ भादींवव. कलम ४२०, ४६५, ४६७, 
४६८, ४७१, ३४ सह शस्त्र अधि. १९५९ चे कलम ३, २५ म.पो.का. कलम ३७ (१) 
१३५ प्रमाणे गनु्हा दाखल केला आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 

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

िाांदे्र (पिूच) मुांबई येथील रेल्िे मटेशनलगतच्या सिच झोपडया ि अनधधिृत 
बाांधिाम िाढून टािण्याबाबत 

(३६) *  २७९४६   अॅड.अननल परब : सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  वाींदे्र (पवूय) मुींबई येथील रेल्वे स््ेशनलगतच्या सवय झोपडया व अनधिकृत 
बाींिकामे त्वररत काढून ्ाकण्याचा ननणयय शासनाने घेतला आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, सदरहू ननणययानसुार वाींदे्र (पवूय) भागातील रेल्वे स््ेशनलगतच्या 
झोपडया व अनधिकृत बाींिकाम उठववण्यासाठी माहे ऑक््ोबर, २०१६ मध्ये वा 
त्यादरम्यान नो्ीस देण्यात आली होती, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या भागातील अनधिकृत बाींिकामे उठववण्यात आलेली नाहीत, हे 
ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त अनधिकृत बाींिकामे उठववण्यासाठी शासनाने कोणती 
काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२) वाींदे्र (पवूय) येथील रेल्वे स््ेशनलगतची जमीन 
ही पस्श्चम रेल्वे प्रशासनाच्या मालकीची असनू, तेथील अनधिकृत बाींिकामाींवर 
कारवाई करण्याची जबाबदारी ही रेल्वे प्राधिकरणाची आहे. 
    तथावप, सदर हठकाणच्या जलवाहहनीलगत असणाऱया एकूण १९२ 
झोपडीिारकाींना मुींबई महानगरपाललका अधिननयम १८८८ च्या कलम ३१४ अन्वये 
हदनाींक ०३/०९/२०१५ रोजी नो्ीसा बजावण्यात आल्या आहेत. 
    सद्य:स्स्थतीत जलवाहहनीलगतच्या झोपडीिारकाींची पनुवयसनासाठी पात्रता 
तपासण्यात येत आहे. पात्र झोपडीिारकाींची यादी (पररलशष्-२) तयार 
झाल्यानींतर, त्याींचे पनुवयसन करण्यात येईल व तद्नींतर पात्र व अपात्र 
झोपडीिारकाींच्या झोपडयाींचे ननषकासन करण्यात येईल. 
(३), (४) व (५) महानगरपाललका व रेल्वे प्रशासनामार्य त रेल्वेच्या अखत्यारीतील 
जागेवरील २७ अनधिकृत बाींिकामे ननषकालसत करण्यात आली आहेत व उवयररत 
अनधिकृत बाींिकामे ननषकालसत करण्यासाठी रेल्वे प्रशासनास आवश्यक ते 
सहकायय करण्यात येत आहे. 

----------------- 
मुांबई महानगरपाललिेतील टॅब गरैव्यिहाराच्या चौिशीबाबत 

(३७) *  २७२६०   श्री.हेमांत टिले, श्री.धनांजय मुांडे, अॅड.ननरांजन डािखरे, 
श्री.किरण पािसिर, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.अननल भोसले, श्री.रामराि िडिुते, 
अॅड.जयदेि गायििाड, श्रीमती विद्या चव्हाण : सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई महानगरपाललकेतील ्ॅब गरैव्यवहाराची सरुु असलेली चौकशी पणूय 
झाली आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर गरैव्यवहारास जबाबदार अधिकारी/कमयचाऱयाींवर शासनाने 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) बहृन्मुींबई महानगरपाललकेतील ्ॅब खरेदी सींदभायतील 
काही तिारी प्राप्त झाल्या होत्या. 
     तथावप, सदर तिारीींमध्ये तर्थय आढळून आलेले नाही. 
(२) व (३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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ठाणे महानगरपाललिा प्रशासनाने िोटयिधी रपयाांच्या 
थिबािीिडे दलुचक्ष िेल्याबाबत 

 

(३८) *  २८३३१   श्री.अशोि ऊफच  भाई जगताप : सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ठाणे महानगरपाललका के्षत्रातील वाईन शॉप मालक व ज्वेलसय याींच्याकडून 
सन २०१० ते २०१३ या काळात जकातकर आणण दींडापो्ी समुारे ६०० को्ी 
रुपये येणे थककत असल्याचे हदनाींक २८ डडसेंबर, २०१६ रोजी वा त्यासमुारास 
ननदशयनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, प्रशासनाकडून को्यविी रुपयाींच्या थकबाकीकडे दलुयक्ष झाल्याने 
ठाणे महानगरपाललकेचे अतोनात नकुसान झाले असनू याबाबत शासनाने चौकशी 
करुन कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) ठाणे महानगरपाललका के्षत्रातील वाईन शॉप मालक व 
ज्वेलसय याींचेकडून रुपये १६०.७७२ को्ी इतकी रक्कम थकीत असल्याचे जनहहत 
याधचका ि. २३८/२०१४ अींतगयत मा.उच्च न्यायालयाने हदलेल्या हदनाींक ०७/१२/२०१६ 
च्या ननदेशाींमळेु शासनास अवगत झाले आहे.  
(२) आयकु्त, ठाणे महानगरपाललका याींना खालीलप्रमाणे सचूना देण्यात आल्या 
आहेत :- 

 या प्रकरणी चौकशी करुन दोषी असलेल्या अधिकारी व कमयचारी 
याींचेववरुध्द आवश्यकतेनसुार प्रशासकीय व र्ौजदारी कारवाई चार 
आठवड्यात करावी. 

 या प्रकरणी ज्वेलसय व मद्यवविेते याींनी चकुववलेला जकात, त्यावरील 
दींड व सवय अनषुाींधगकबाबी तसेच इतर सवय थकबाकी व्याजावरील 
रक्कमेच्या वसलुीबाबत व्यक्तीश: लक्ष घालनु तीन महहन्याच्या 
कालाविीत ननयमानसुार वसलुी करावी.  

(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
 

----------------- 
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रायलादेिी तलाि ि िागळे इमटेट पररसर मिच्छ िरण्याबाबत 
(३९) *  ३०१६१   श्री.रविांद्र फाटि : सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) रायलादेवी तलाव व वागळे इस््े् पररसरात ठाणे महानगरपाललकेने 
अनधिकृतररत्या बींद पडलेल्या गाड्या व भींगार रे्कले असल्याचे माहे जानेवारी, 
२०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशयनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, तलाव पररसरात असलेले बाींिकाम अनतिोकादायक स्स्थतीत 
असनू सदर बाींिकाम केलेल्या पररसरात प्रनतहदन हजारो नागररकाींची वदयळ 
असल्याने रे्कून हदलेल्या भींगारामळेु प्रनतहदन दोन ते तीन नागररक जखमी होत 
असनू त्याींच्या जीववतास िोका ननमायण झाला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून सींबींधित दोषी 
अधिकाऱयाींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,  
(४) असल्यास, सदर पररसर स्वच्छ करण्याबाबत शासनाने कोणती उपाययोजना 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२) रायलादेवी तलाव व वागळे इस््े् पररसरात 
ववनावापर असलेली भींगार १२ वाहने एका बाजलुा लावनू ठेवण्यात आलेली आहे, 
ही वस्तसु्स्थती आहे. 
   तथावप, नागरीक जखमी होणे वा त्याींच्या जीवाला िोका ननमायण झाला आहे, 
हे खरे नाही.  
(३) व (४) ठाणे महानगरपाललकेमार्य त खालीलप्रमाणे उपाययोजना राबववण्यात 
येतात:- 

 स्वच्छ भारत अलभयानाींतग यत  तलाव पररसर स्वच्छ करण्यात आला 
आहे. 

 तलावाचा पषृठभागाचा कचरा काढून सार्सर्ाई करण्यात येत आहे. 
 घनकचरा ववभागाकडून वेळोवेळी तलावाच्या पररसराची सर्ाई करण्यात 

येत आहे. 
 तलाव पररसरातील भींगार वाहनाींची ववल्हेवा् लावण्याचे काम प्रस्ताववत 

आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

-------------------------------- 
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खार (मुांबई) येथे वििासिाने गरैव्यिहार िेल्याबाबत 

(४०) *  २८१४६   श्री.ससु्जतलसांह ठािूर, श्री.धनांजय मुांडे, श्री.जयिांतराि जाधि, 
श्री.हेमांत टिले, श्री.अमरलसांह पांडडत, अॅड.ननरांजन डािखरे, प्रा.जोगेन्द्र ििाडे :   
सन्माननीय गृहननमाचण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) खार (मुींबई) येथे स्जमखान्याजवळील के.मोरदानी ररअल््ीने झोपडपट्टी 
पनुवयसन योजनेच्या वाढीव च्ई के्षत्रर्ळाचा वापर २० मजली अललशान ्ॉवर 
बाींिण्यासाठी केल्याचे हदनाींक ११ जानेवारी, २०१७ रोजी वा त्यासमुारास 
ननदशयनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू ववकासकाने प्रकल्पग्रस्ताींसाठी १७ सदननका, बालवाडी, 
कल्याण कें द्र इत्यादीचे च्ई के्षत्रर्ळ डयपु्लेक्स सदननका उभारण्यासाठी 
वापरण्यात आल्याने यातील सदननका वविीवर एसआरए प्राधिकरणाने बींदी 
आणली आहे, हे ही खरे आहे काय,     
(३) असल्यास, सदरहू एसआरए प्रकल्पातील गरैप्रकार व अननयलमतता तसेच 
ववकासकास मदत करणारे प्राधिकरणाचे अलभयींता एकीं दरीत प्रकरणाची शासनाने 
उच्चस्तरावरून चौकशी केली आहे काय, त्याचे ननषकषय आहेत,  
(४) असल्यास, ननषकषायनसुार ववकासकाने च्ई के्षत्रर्ळाचा गरैवापर व वविी 
करून आधथयक गरैव्यवहार केल्याप्रकरणी ववकासकासह सवय दोषीववरूध्द शासनाने 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. प्रिाश महेता : (१) बहृन्मुींबई ववकास ननयींत्रण ननयमावली, १९९१ च्या 
ववननयम ३३(१४) मिील तरतदुीनसुार सदर योजनेचे जोगेश्वरी पवूय येथील 
योजनेशी एकत्रत्रकरण करण्यात आलेल्या योजनेतनू खार येथे २० मजली इमारत 
बाींिण्यात आली आहे. 
(२), (३) व (४) बहृन्मुींबई ववकास ननयींत्रण ननयमावली, १९९१ च्या ३३(१४) 
अींतगयत नगरववकास ववभागाच्या हदनाींक ३१/१०/२००८ रोजीच्या आदेशातील 
तरतदुीनसुार प्राधिकरणाकडून ववकासक के. मोरदानी याींच्या खार येथील ५ 
योजनाींचे जोगेश्वरी (पवूय) येथील योजनेसोबत एकत्रत्र करण करण्यास मींजरूी 
देण्यात आली आहे. त्यानसुार ववकासकास खार येथील १७ कायमस्वरुपी सींिमण 
लशबीराचे ४१९.३६ चौ.मी. के्षत्र जोगेश्वरी (पवूय) येथे व तेवढेच जोगेश्वरी (पवूय) 
येथील वविी घ्काचे के्षत्रर्ळ खार येथे स्थलाींतरीत करण्यास अनमुती देण्यात 



44 

आली आहे.  सदरहू परवानगीच्या अनषुींगाने उपरोक्त नमदु शासन आदेशातील 
तरतदुीनसुार ववकासकाकडून रुपये ३,०४,३५,८७३/- इतकी रक्कम वसलु करण्यात 
आली आहे. तथावप, ववकासकाने जोगेश्वरी येथील लमळकतीवर  कायमस्वरुपी 
सींिमण लशबीरातील १७ सदननका बाींिनू हदल्यामळेु मखु्य काययकारी अधिकारी, 
झोपडपट्टी पनुवयसन प्राधिकरण याींनी हदनाींक ०२/०१/२०१७ रोजी पाररत केलेल्या 
आदेशास अनसुरुन ववकासकाच्या वविी घ्काच्या गाळयाींची नोंदणी करण्यात 
येव ूनये, असे हदनाींक २३/०१/२०१७ रोजीच्या पत्रान्वये अनतररक्त ननयींत्रक (मदु्राींक 
शलु्क) याींना झोपडपट्टी पनुवयसन प्राधिकरणाने कळववले असनू ववकासकाच्या 
वविी घ्कातील बाींिकामास  झोपडपट्टी पनुवयसन प्राधिकरणाने हदनाींक 
२४/०१/२०१७ रोजी स्थधगती हदली आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

िसई-विरार महानगरपाललिेची पाणीपरुिठा योजनेची  
जलिाहहनी सतत फुटत असल्याबाबत 

(४१) *  २७०१८   श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.हेमांत टिले, श्री.किरण पािसिर, 
श्री.धनांजय मुांडे, अॅड.जयदेि गायििाड, अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.जयिांतराि 
जाधि, श्री.नरेंद्र पाटील : सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) वसई-ववरार महानगरपाललकेची पेयजल वाहहनी सतत रु््त असनू माहे 
जानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान जलवाहहनी रु््ल्यामळेु ५ हदवस नळपाणी 
योजना बींद करण्यात आली होती, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, नालासोपारा, गालानगर पररसरात एकहदवस आड पाणी येत 
असनू पाण्याचा दाब कमी असल्यामळेु पाण्याची भीषण ी्ंचाई ननमायण झाली 
असल्याने तेथील चाळीतील रहहवासी ्ँकरची मागणी करीत आहेत, हे ही खरे 
आहे काय 
(३) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यानषुींगाने नळ 
पाणीपरुवठा सरुळीत करण्याबाबत कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे 
व त्याबाबतची सद्य:स्स्थती काय आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) माहे जानेवारी मध्ये केवळ हदनाींक १८/०१/२०१७ रोजी 
ताींत्रत्रक त्रबघाडामळेु एक हदवस पाणीपरुवठा बींद होता. 
     परींत,ु हदनाींक १६, १७ व २२ डडसेंबर, २०१६ रोजी काही ताींत्रत्रक त्रबघाडामळेु 
व हदनाींक २६/१२/२०१६ रोजी राषरीय महामाग य ि. ८ लगत सयुाय पाणीपरुवठा 
योजनेच्या मखु्य जलवाहहनीस रकने िडक हदल्यामळेु हदनाींक २६/१२/२०१६ ते 
हदनाींक २८/१२/२०१६ या कालाविीत पाणीपरुवठा बींद होता. 
(२) वसई-ववरार महानगरपाललका के्षत्रास आवश्यक पाणी मागणी व परुवठा 
यामध्ये ९३ द.ल.लल. तु्  असल्याने वसई-ववरार शहर महानगरपाललका के्षत्रात 
एक हदवसाआड पाणीपरुवठा होतो, ही वस्तसु्स्थती आहे.  
     माहे जानेवारी, २०१७ मध्ये गालानगर नालासोपारा, पररसरातील 
रहहवाश्याींनी ्ँकरने पाणीपरुवठा करण्याची मागणी केल्याचे वसई-ववरार शहर 
महानगरपाललकेच्या ननदशयनास आले नाही. परींत,ु नालासोपारा पररसरात अशा 
प्रकारची मागणी उन्हाळयात करण्यात येते. 
(३) वसई-ववरार शहर महानगरपाललका के्षत्रास आवश्यक अधिक ९३ द.ल.लल. 
इतक्या पाण्याची उपलब्ितता करण्यासाठी शासनाने खालीलप्रमाणे योजना मींजरु 
केल्या आहेत. 

 महाराषर सवुणय जयींती नगरोत्थान अलभयानाींतग यत रुपये २६९ को्ीींची 
१०० द.ल.लल. ची पाणीपरुवठा योजना अींनतम ्प्प्यात असनू माचय, 
२०१७ अखेर पयतं उक्त पाणी उपलब्ि होणार आहे. 

 अमतृ योजनेंतगयत पाणी ववतरण व्यवस्था बळक्ीकरण व सिुारणा 
करण्याकरीता रुपये १३५.५९ को्ी इतक्या रकमेची योजना मींजरू 
करण्यात आली आहे. 

(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
----------------- 

मुांबई महानगर प्रदेश वििास प्राधधिरण या िायाचलयात सहाय्यि  
पदाच्या सेिा भरतीत झालेल्या गरैव्यिहाराबाबत 

 (४२) *  ३०४४३   श्री.आनांद ठािूर : सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई महानगर प्रदेश ववकास प्राधिकरण या कायायलयात सहाय्यक सींवगायत 
सन २०१३ मध्ये वा त्यादरम्यान अनसुधूचत जाती या प्रवगायच्या ररक्त असलेल्या 
घ्नादत्त आरक्षक्षत पदाींवर खुल्या प्रवगायतनू उमेदवाराींची नेमणकू केली आहे, हे 
खरे आहे काय, 



46 

(२) असल्यास, सहाय्यक पदाच्या सेवा भरतीत झालेल्या गरैव्यवहाराबाबत शासन 
आणण प्राधिकरण याींच्याकडे तिारी व ननवेदने हदलेली आहेत, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून 
आले, तद्नसुार सवय सींबींधित दोषी अधिकारी/कमयचारी याींच्याववरुध्द कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) नाही. 
(२) होय. 
(३) व (४) महानगर आयकु्ताींना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानसुार 
वेळोवेळी पदे भरण्याची काययवाही करण्यात आलेली असल्यामळेु सींबींधित 
अधिकारी/कमयचाऱयाींवर कारवाई करण्याचा प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
पणेु महानगरपाललिेला प्रलांबबत प्रिल्प पणूच िरण्यासाठी परेुसा ननधी देणेबाबत 

  

(४३) *  २७३१८   अॅड.जयदेि गायििाड, श्री.धनांजय मुांडे, अॅड.ननरांजन डािखरे, 
श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.अननल भोसले : सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पणेु महानगरपाललकेला शासनाने अडीच वषायत केवळ १५ लाखाचा ननिी 
हदल्याने ननिी अभावी अनेक प्रकल्प प्रलींत्रबत असल्याचे माहे जानेवारी , २०१७ 
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशयनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त महानगरपाललकेला के्षत्रातील प्रलींत्रबत प्रकल्प पणूय 
करण्यासाठी परेुसा ननिी देणेबाबत शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(३)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२) हे खरे नाही. 
     पणेु महानगरपाललका के्षत्रात स्मा य् लस्ी अलभयानाद्वारे रुपये १००० 
को्ीींचे प्रकल्प हाती घेण्यात येणार आहेत. तसेच अमतृ अलभयानाींतग यत पणेु 
शहराचा रुपये २०० को्ीींचा मलननस्सारण प्रकल्प प्रस्ताववत आहे. 
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     पणेु महापाललकेला मागील अडीच वषायत ववववि प्रकल्पाींतग यत रुपये ३८८.०३ 
को्ी इतका ननिी ववतरीत करण्यात आला आहे. 
     पणेु महानगरपाललका के्षत्रातील प्रलींत्रबत प्रकल्पाींसाठी कें द्र शासनाकडून 
ननिी लमळववण्यासाठी उपयोधगता प्रमाणपते्र कें द्र शासनास सादर केली आहेत. 
     त्या आिारे माचय, २०१७ मध्ये ननिी ववतरीत होणे अपेक्षक्षत आहे. 
     कें द्र शासनाकडून ननिी प्राप्त होताच त्यासोबत राज्य हहश्श्याचा ननिी 
मींजरू करण्याची तजवीज ठेवण्यात आली आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
निी मुांबई पोललसाांच्या गनु्हे शाखा पथिाने नव्या नोटा जप्त िेल्याबाबत 

(४४) *  २९३०५   श्री.जनादचन चाांदरूिर : सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) खारघर, नवी मुींबई, ठाणे येथे नवी मुींबई पोललसाींच्या गनु्हे शाखा यनुन् ३ 
च्या पथकाने सेक््र १९ मिील एका फ्लॅ्वर छापा ्ाकून समुारे ४५ लाख 
रुपयाींच्या नव्या नो्ा जप्त केल्या असल्याचे हदनाींक २८ डडसेंबर, २०१६ रोजी वा 
त्यासमुारास ननदशयनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, भारतीय चलनातनू बाद करण्यात आलेल्या ५०० व १००० 
रुपयाच्या नो्ा कलमशनवर घेऊन त्याबदल्यात २ हजार रुपयाींच्या नव्या नो्ा 
बदलनू देण्याचा व्यवहार काही व्यक्ती करत असनू यामध्ये प्रामखु्याने लेबर 
कॉन्रक््र, रेती सप्लायर, दिू वविेता, डेकोरे्र इत्यादीींचा समावेश आहे, तरी या 
पकडण्यात आलेल्या व्यक्तीींवर शासनाने चौकशी करुन कोणती काययवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) सदर प्रकरणात दिुवविेता, लेबर कॉन्रॅक््र, रेती सप्लायर, त्रबस्ल्डींग 
म्ेररयल सप्लायर, डेकोरे्र याींचा समावेश असल्याचे ननषपन्न झाले आहे. सदर 
प्रकरणात २ हजार रुपये दराच्या एकूण २२५० नो्ा दोन पींचासमक्ष जप्त करुन 
आयकर अधिकाऱयाींच्या ताब्यात हदनाींक ३१/१२/२०१६ रोजी देण्यात आलेल्या 
आहेत. त्याप्रमाणे खारघर पोलीस ठाणे येथे दैनींहदनी नोंद ि. ०४७/२०१६ हदनाींक 
३१/१२/२०१६ अन्वये नोंद घेण्यात आली आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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मुांबईतील िफ परेड पोलीस मटेशनसमोरील रमत्यािरील 
अनतक्रमणािर िारिाई िरणेबाबत 

(४५) *  २८६१८   श्री.जयिांतराि जाधि : सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील डॉ.बाबासाहेब आींबेडकर नगरमिील कर्परेड पोलीस 
स््ेशनसमोरील रस्त्यावर रे्रीवाले, मासेवविी व्यावसानयक इत्यादीचे 
अनतिमणामळेु पररसरामध्ये कचरा पसरला असनू दगुिंीमळेु मलेररया, डेंग्य ू
यासारख्या आजाराींची नागररकाींना सतत लागण होत असल्याचे माहे जानेवारी , 
२०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशयनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकरणी येथील नागररक व लोकप्रनतननिीनी मा.मखु्यमींत्री, 
आयकु्त, मुींबई महापाललका, स्जल्हाधिकारी, मुींबई, उपस्जल्हाधिकारी, मुींबई 
(अनतननषकावषत व सक्षम प्राधिकारी, कुलाबा), सहा.आयकु्त (ए ववभाग), मुींबई 
महानगरपाललका याींचेकडे हदनाींक ५ जानेवारी, २०१७ रोजी तसेच वारींवार तिारी 
केलेल्या आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व त्यानसुार सदरची अनतिमणे ननषकावषत करून येथील 
नागररकाींच्या समस्या सोडववण्याबाबत कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१), (२) व (३) कर् परेड पोलीस स््ेशनसमोरील डॉ. 
बाबासाहेब आींबेडकर नगरमिील रस्त्यावर रे्रीवाले, मासेवविी व्यावसानयक 
याींच्या अनतिमणामळेु पररसरामध्ये कचरा पसरल्याची हदनाींक ०५/०१/२०१७ 
रोजीची तिार बहृन्मुींबई महानगरपाललकेस प्राप्त झाली आहे.  
    सदर तिारीच्या अनषुींगाने, महानगरपाललकेने हदनाींक ०७/०२/२०१७, 
११/०२/२०१७ व हदनाींक ०८/०३/२०१७ रोजी अनतिमण ननमुयलन ननषकासनाची 
कारवाई केली आहे. 
     तसेच, अनधिकृत मत्स्यवविेते, रे्रीवाले याींच्यावर महानगरपाललकेमार्य त 
वेळोवेळी कारवाई करण्यात येते. 
    सदर पररसरातील कचरा उचलण्याची काययवाही महानगरपाललकेमार्य त 
ननयलमतपणे करण्यात येते. 
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      सदर पररसरात महानगरपाललकेने केलेल्या पाहणीमध्ये जानेवारी, २०१६ ते 
डडसेंबर, २०१६ अखेर मलेररयाचे ९ रुग्ण व माचय, २०१७ पयतं २ रुग्ण आढळून 
आलेले आहेत. 
      तथावप, या कालाविीत डेंग्य ुआजाराचा एकही रुग्ण आढळून आलेला 
नाही. 
     हहवताप, डेंग्य ु हे कक्कजन्य आजार असनू, सदर आजार पसरववणाऱया 
डासाींची उत्त्पत्ती दगुिंीयकु्त पाण्यामध्ये होत नसनू ती स्वच्छ साठलेल्या 
पाण्यामध्ये होते. त्यामळेु कचरा व दगुिंीमळेु हहवताप व डेंग्य ुआजाराची लागण 
होते हे खरे नाही.  
  तथावप, कक्कजन्य आजार पसरु नयेत यासाठी सदर पररसरात 
महानगरपाललकेमार्य त ननयलमतपणे अळीनाशकाची र्वारणी व िमु्रर्वारणी 
करण्यात येते.         
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

 

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

राज्यातील अशासिीय आयटीआय सांमथाांना अनदुान देण्याबाबत 

(४६) *  ३०२०२   श्री.विक्रम िाळे, डॉ.अपिूच हहरे : सन्माननीय िौशल्य वििास 
ि उद्योजिता मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील सन २००१ पवूी मान्यता हदलेल्या अशासकीय आय्ीआय 
सींस्थाींना अनदुान देण्याबाबत शासनाने कोणता ननणयय घेतलेला आहे, 
(२) असल्यास, उक्त ननणययाचे स्वरुप काय आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सांभाजी पाटील-ननलांगेिर : (१), (२) व (३) राज्यातील सन २००१ पवूी 
मान्यता हदलेल्या अशासकीय आय्ीआय सींस्थाींना अनदुान देण्याचा प्रस्ताव 
शासनाच्या तपासाधिन आहे. 

 
----------------- 
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िाघोली (ता.धामणगाांि रेल्िे, स्ज.अमरािती) येथील गजानन सतू धगरणीबाबत 
 

(४७) *  २९४६५   प्रा.जोगेन्द्र ििाडे : सन्माननीय िामगार मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) वाघोली (ता.िामणगाींव रेल्वे, स्ज.अमरावती) येथील गजानन सतू धगरणीत 
काययरत २०० कामगाराींना मागील ४ महहन्याींपासनू वेतन न लमळाल्याने येथील 
कामगाराींवर उपासमारीची वेळ आली असल्याचे माहे रे्ब्रवुारी, २०१७ च्या पहहल्या 
आठवड्यात ननदशयनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२)  असल्यास, या सतू धगरणीच्या आवारात मागील हदड वषायपासनू पेस्व्हींग 
ब्लॉकचा कारखाना सरुु करण्यात आला असल्याने सतूधगरणीचे ववद्यमान 
सींचालक मींडळ बरखास्त करुन या सतु धगरणीवर प्रशासक ननयकु्त करावा अशी 
मागणी कामगाराींनी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त सतू धगरणीवर प्रशासक ननयकु्त करण्याबाबत व कामगाराींचे 
थकीत वेतन देण्याबाबत शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सांभाजी पाटील-ननलांगेिर : (१) माहे जलु,ै २०१६ पासनू सतू धगरणी बींद 
असतानाही कामगाराींचे वेतन दरमहा अदा करण्यात आले आहे. परींत,ु आधथयक 
अडचणीींमळेु कामगाराींचे माहे डडसेंबर, २०१६ ते जानेवारी, २०१७ या दोन 
महहन्याींचे वेतन अदा करण्यात आले नव््ते. तथावप, हदनाींक ८/०३/२०१७ रोजी 
गजानन सहकारी सतूधगरणी व कामगार सींघ याींच्यामध्ये सहायक कामगार 
आयकु्त, अमरावती याींचे समक्ष समझोता होऊन कामगाराींची वेतनाबाबतची 
मागणी पणूय झालेली आहे. 
(२) सतुधगरणीच्या आवारात ररकामे असलेले गोडाऊन ि.३ पेव्हीींग ब्लॉकचा लघ ु
उद्योग करण्यास श्री. अववनाश वडतकर याींना रुपये २०००/- प्रनतमाह प्रमाणे        
५ वषायकररता सींचालक मींडळ सभा हदनाींक ३०/४/२०१६ ठराव ि.४ अन्वये 
भाड्याने हदली आहे. यासींदभायत सतुधगरणीचे ववद्यमान सींचालक मींडळ बरखास्त 
करुन या सतुधगरणीवर प्रशासक ननयकु्त करावा अशी मागणी कामगाराींनी केली 
असल्याचे ननदशयनास आले नाही. 
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(३) सतुधगरणी व्यवस्थापन व कामगार सींघ्ना याींच्यामध्ये सहायक कामगार 
आयकु्त, अमरावती याींच्या मध्यस्थीने समझोता घडून आल्याने कामगार 
सींघ्नेने दाखल केलेली तिार मागे घेण्यात आली आहे. तसेच, के्षत्रत्रय कामगार 
अधिकारी याींनी सतु धगरणीवर वेतन प्रदान अधिननयम, १९३६ अींतगयत ननरीक्षण 
शेरे पारीत केले आहेत. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

शीि-पनिेल महामागाचिरील खारघर टोल िसलूीच्या 
िामात झालेल्या गरैव्यिहाराबाबत 

(४८) *  ३०२७५   श्री.जयांत पाटील : सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) शीव-पनवेल महामागायवरील खारघर ्ोल वसलूीच्या ननववदा प्रकियेच्या 
कामात ननयमाींना डावलनू गरैव्यवहार झाल्याचे प्राथलमक चौकशीत ननषपन्न 
झाल्यानींतर माहे सप् े्ंबर, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान लाचलचुपत प्रनतबींिक 
ववभागाने (एसीबी) मा.मखु्यमींत्र्याकडे प्रस्ताव पाठवनू चौकशीची परवानगी 
माधगतली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू प्रस्तावानींतर पनु्हा एकदा एसीबीने स्मरणपत्र पाठवनू 
परवानगी लमळावी म्हणनू मागणी केलेली असतानाही आजलमतीस शासनाची 
परवानगी लमळालेली नाही, हे ही खरे आहे काय 
(३) असल्यास, परवानगी लमळण्यास ववलींब होण्याची सवयसािारण कारणे काय 
आहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१), (२), व (३) सायन-पनवेल महामागायवरील ्ोल 
बथुवरील कामामध्ये व ठेका देण्याच्या काययपध्दतीमध्ये सकृतदशयनी 
अननयलमतता झाल्याप्रकरणी लाचलचुपत प्रनतबींिक ववभागाच्या उघड चौकशीच्या 
प्रस्तावास शासनाने हदनाींक १० रे्ब्रवुारी, २०१७ रोजी उघड चौकशीस मान्यता 
हदलेली आहे. 

 
----------------- 
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नालशि शहरातील रमत्याांिरील बेिारस िाहने जप्त  
िरन िाहन मालिाांिर िारिाई िरण्याबाबत 

(४९) *  ३००१०   आकिच .अनांत गाडगीळ : सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नालशक (स्ज.नालशक) शहरातील रस्त्याींवर अनेक बेवारस वाहने वषायनवुषे 
वापराववना पडून असल्यामळेु वाहतकुीस अडचणी होत असल्याचे माहे जानेवारी, 
२०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशयनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व तद्नसुार नालशक शहरातील रस्त्यावरील बेवारस 
वाहनाींच्या मालकाींचा शोि घेऊन त्याींच्यावर कारवाई करून अशी वाहने जप्त 
करण्याबाबत कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस :  (१) नालशक शहरात गॅरेजेस व भींगार व्यावसानयक याींचा 
व्यवसाय मोठया प्रमाणात असनू सदर व्यावसानयक त्याींचेकडील भींगार वाहने 
रस्त्याचे कडेला जास्त काळ लावत असल्याचे व त्यामळेु वाहतकूीची समस्या 
ननमायण होत असल्याचे ननदशयनास आले आहे. 
 (२) गॅरेजेस व भींगार व्यावसानयक हे वाहतकूीची समस्या ननमायण होईल अशा 
पध्दतीने वाहने रस्त्यावर लावत असल्याने त्याींना सीआरपीसी १४९ प्रमाणे 
नो्ीसा देण्यात आलेल्या आहेत. याबाबत सींबींधिताींची बठैक घेण्यात आली असनू 
सदरचे वाहने तात्काळ ह्ववण्याबाबत त्याींना सधूचत करण्याींत आलेले आहे. 
तसेच त्याींचेवर कायदेशीर कारवाई करण्याची तयारी ठेवण्याींत आलेली आहे. 
नालशक शहरातील बेवारस आढळून आलेल्या वाहनाींसींबींिीची सींबींिीत पोलीस 
ठाण्यात नोंद घेण्याींत येते. सदर वाहनाचे मालक लमळून आल्यास सदरचे वाहन 
हे मा.न्यायालयाच्या आदेशाने वाहनिारकास परत देण्यात येते. सन २०१५ मध्ये 
३८ तर सन २०१६ मध्ये ५५ वाहनाींवर सींबींिीत पोलीस ठाणे / शहर वाहतकू 
शाखेकडून अनधिकृतररत्या पाककंग केल्यावरुन कारवाई करण्यात आलेली आहे. 
नालशक शहर वाहतकू ववभागाकडून अनधिकृत पाककंग केलेल्या वाहनाींवर 
खालीलप्रमाणे कारवाई करण्यात आलेली आहे. 
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 सन २०१५ सन २०१६ सन २०१७  (जानेिारी) 
केसेस १२,२३१ ३९,१७८ २,७२६ 
दींड १२,२३,१०० ४२,१६,५०० ५,४५,२०० 

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

मुांबई उपनगरातील मोडिळीस आलेल्या इमारतीच्या 
पनुिचसनाचे गृहननमाचण धोरणाबाबत 

(५०) *  २७९५०   अॅड.अननल परब, श्री.अशोि ऊफच  भाई जगताप, श्री.नारायण 
राणे : सन्माननीय गृहननमाचण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई उपनगरातील मोडकळीस आलेल्या इमारतीच्या पनुवयसनाचे गृहननमायण 
िोरण शासनाने जाहीर केले आहे, हे खरे आहे काय,                   
(२) असल्यास, सदर गृहननमायण िोरणाचे सवयसािारण स्वरूप काय आहे, 
(३) असल्यास, सदर गृहननमायण िोरणात अनेक जाचक अ्ी व अनतररक्त 
ववकास शलु्क अधिभार लादण्यात आल्यामळेु इमारतीच्या पनुववयकासाच्या 
प्रकल्पात अडथळे ननमायण होत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर िोरणातील जाचक अ्ी व अनतररक्त ववकास शलु्क 
अधिभारासींदभायत शासनाने रे्रववचार केला वा करण्यात येत आहे काय, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. प्रिाश महेता : (१) हदनाींक २ सप् े्ंबर, २०१६ रोजी मा. मींत्री (गृहननमायण) 
याींनी गृहननमायण िोरण जाहीर केलेले आहे. 
(२) हदनाींक २ सप् े्ंबर, २०१६ रोजी घोवषत करण्यात आलेल्या गृहननमायण 
िोरणामध्ये मुींबई उपनगरातील जनु्या व मोडकळीस आलेल्या भाडेतत्वावरील 
इमारतीींमिील भाडेकरुच्या पनुवयसनाकरीता सदर इमारतीींच्या पनुववयकासामध्ये 
प्रोत्साहनात्मक च्ईके्षत्र अनञेुय करण्याची बाब अींतभूयत आहे. 
(३) व (४) बहृन्मुींबई ववकास ननयींत्रण ननयमावली १९६६ च्या कलम ३७ (१कक) 
अन्वये शासनाने प्रलसध्द केलेल्या प्रारुप ववननयमामध्ये ववकास कराबाबतची 
तरतदू आहे. सदर ववननयम हे प्रारुप ववननयम असनू या ववननयमावर शासनाकडे 
प्राप्त झालेल्या सचूना/हरकती ववचारात घेवनू शासनाकडून ववननयमाींना अींनतम 
मींजरूी सींकस्ल्पत आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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िळिा (स्ज.ठाणे) खाडीलगत असलेल्या अनधधिृत झोपडपट् टयाांिर 
महापाललिेने िारिाई िेल्याबाबत 

(५१) *  २८३३२   श्री.अशोि ऊफच  भाई जगताप : सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कळवा (स्ज.ठाणे) खाडीलगत असलेल्या झोपडपट्टयामध्ये वषायनवुषे लोक 
वास्तव्य करीत असनु या अनधिकृत झोपडया ह्ववण्याबाबत महापाललकेने 
कारवाई सरुु केली असल्याचे माहे डडसेंबर, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशयनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या कारणास्तव या झोपडपट्टयामध्ये वास्तव्य करणारे नागररक 
रस्त्यावर आले असनु त्याींच्या पनुवयसनासाठी शासनाने कोणती काययवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) ठाणे महानगरपाललका व स्जल्हाधिकारी, ठाणे 
याींच्यामार्य त सींयकु्तपणे खाडीमध्ये भराव ्ाकून उभारलेल्या झोपड्या 
ह्ववण्याची काययवाही प्रस्ताववत करण्यात आली होती. तथावप, सदरची काययवाही 
स्थधगत आहे. 
(२) काययवाही करण्यात आलेली नसल्याने पनुवयसनाचा प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
येिला (स्ज.नालशि) शहरातील विमथावपत व्यािसानयिाांचे पनुिचसन िरण्याबाबत 

(५२) *  २८६१९   श्री.जयिांतराि जाधि : सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) येवला (स्ज.नालशक) शहरातील लस.स.नीं. ३८०७/३८०८ आणण ३९०७/३९०८ 
मिील १६६ ववस्थावपत व्यावसानयकाींचे पनुवयसन करण्यासाठी स्जल्हाधिकारी, 
नालशक याींनी हदनाींक ९ रे्ब्रवुारी, २०१५ रोजी वा त्यासमुारास शासनाकडे प्रस्ताव 
पाठववलेला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या ववस्थावपत व्यावसानयकाींचे पनुवयसन करण्यासाठी येवला 
नगरपररषदेने पाठववलेल्या प्रस्तावास मान्यता देण्याची स्थाननक लोकप्रनतननिीनी 
मागणी केलेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, या ववस्थावपत व्यावसानयकाींचे पनुवयसन करण्यासाठी 
शासनामार्य त सदर प्रस्ताव मींजरू करण्याबाबत कोणती काययवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) मा. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानसुार ननषकालसत 
केलेल्या अनतिमण िारकाींना, दकुान गाळे ववतरणाबाबतचा प्रस्ताव 
स्जल्हाधिकारी, नालशक याींनी हदनाींक ०९ रे्ब्रवुारी, २०१५ अन्वये सादर केला 
होता. 
(२) होय. 
(३) व (४) प्रस्ततु प्रकरणी उपलब्ि गाळयाींचे प्रचललत पध्दतीनसुार 
स्जल्हाधिकारी, नालशक याींच्या अध्यक्षतेखाली गठीत केलेल्या सलमती मार्य त 
लललावाने ववतरण करण्याबाबत हदनाींक १३ मे, २०१५ रोजीच्या शासनपत्रान्वये 
स्जल्हाधिकारी, नालशक याींना कळववले आहे. 
 

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

नागपरू शहरातील सायिो-किलरला पिडणेबाबत 

(५३) *  ३०२३३   श्री.विक्रम िाळे : सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नागपरू शहरात सायको ककलरची दहशत ननमायण झाली असनू सदर माथेकर्रु 
महहला व मलुीींवर मागनू चाकू हल्ला करीत असनू माहे जानेवारी-रे्ब्रवुारी, २०१७ 
या कालाविीत ६ महहलाींवर चाकू हल्ला केल्याच्या घ्ना घडल्या आहेत, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, तद्नसुार 
सदर सायको-ककलरला पकडणेबाबत कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) नागपरू शहरात माहे जानेवारी, २०१७ मध्ये अनोळखी 
व्यक्तीकडून महहला व मलुीींवर चाकू हल्ला केल्याबाबत एकूण ६ गनु्हे दाखल 
करण्यात आले आहेत. 
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(२) सदर प्रकरणी दाखल सहा गनु्हयात अनोळखी आरोपी असल्याचे तपासात 
ननषपन्न झाले आहे. 
     सदर गनु्हयामध्ये आरोपीना अ्क करण्यासाठी नागपरू पोललसाींनी 
खालीलप्रमाणे उपाययोजना केली आहे. 

अ) पोलीस ठाणे अजनी, सक्करदरा, हुडकेश्वर हद्दीत मखु्य रोड, गल्ली 
बोडीत तसेच ननजयन रस्ते, बगीचे अशा हठकाणी स्थाननक पोलीस आणण 
गनु्हे शाखेतील सवय पथकातील अधिकारी व कमयचारी साध्या पोषाखात 
तनैात करण्यात आले आहे. 

ब) त्या भागातील सी.सी.्ी.व्ही. रु््ेज तपासण्यात आले आहे. 
क) पोलीस ठाणे पेरोलीींग मोबाईल, त्रब् माशयल याींच्या पेरोलीींग मध्ये वाढ 

करण्यात आली आहे. तसेच पोलीस लमत्राींची मदत घेण्यात आली आहे. 
ड) शहरातील कोणीही न घाबरता आपले दैनींहदन कामकाज, लशक्षण 

ननयलमत सरुू ठेवण्याकरीता नागपरू पोलीस हठकहठकाणी पेरोलीींगवर 
असनू काही माहहती लमळाल्यास तात्काळ स्थाननक पोलीस ककीं वा पोलीस 
ननयींत्रण कक्षात सचुना देण्याबाबत स्थाननक वतृ्तपत्राद् वारे तसेच 
नागररक सभेमार्य त नागररकाींना माहहती देवनू जनजागृती करण्यात 
आली आहे. तसेच पररसरातील प्रत्येक हालचालीवर वररषठ पातळीवर 
तसेच पोलीस ननयींत्रण कक्षामार्य त सतत लक्ष ठेवण्यात येत आहे. 

इ) पोलीस स््ेशनमिील पेरोलीींग व्हॅन, सीआर मोबाईल, चाली, पोलीस 
स््ेशनचे डी.बी. पथक, गनु्हे शाखा, ववशेष पररमींडळ पथक याींची सतत 
पेरोलीींग करून सींशनयताींना चेक करण्यात आले आहे. नाकाबींदी मध्ये 
वाढ करण्यात आली आहे. अलभलेखावरील गनु्हेगार तपासण्यात आले 
आहे तसेच आरोपीचे स्केच तयार करून शोि मोहीम सरुू आहे. 

     सदर प्रकरणी दाखल सहाही गनु्हयाचा बारकाईने तपास करण्यात येत 
असनू आरोपीस अ्क करण्यासाठी सवयतोपरी प्रयत्न सरुू आहेत. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
विधान भिन :   उत्तमलस ांग चव्हाण 
मुांबई.   सधचि, 

महाराष्ट्र विधानपररषद 
________________________________________________________ 
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