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

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

बुधिार, हदनाांि १५ माचच, २०१७ / फाल्गुन २४, १९३८ ( शिे ) 
  
(१) मुख्यमत्री 

 

यातचेप्रभारीविभाग 
(२) गहृनिमााणमत्री 
(३) कामगार,कौशल्यविकास,भूकत प

पुििासि,माजरीसैनिकातचेकल्याणमत्री 

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

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ७८ 
------------------------------------- 

  

पुणे जिल्हयात आांतरराष्ट्रीय विमानतळ उभारण्याबाबत 

 (१) *  २७४४७   श्री.शरद रणवपसे :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि २४५४२ ला हदनाांि 
७ डिसेंबर, २०१६ रोिी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत : सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे शहर व जिल्हयाचा वेगाने होणारा ववकास ववचारात घेता या ठिकाणी 
आींतरराषरीय ववमानतळ उभारणे आवश्यक असून ववमानतळ व्हावे याकररता 
सुमारे दहा वर्ाापवूीपासून शासनाकडून कायावाही सुरु करण्यात आलेली आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पुरींदर (जि.पणेु) येथे आींतरराषरीय ववमानतळासािी माहे सप् े्ंबर, 
२०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान सुमारे अिराशे हेक््र िागा उपलब्ध करण्याचा 
ननणाय घेण्यात आलेला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर आींतरराषरीय ववमानतळासािी ककती ननधीची आवश्यकता 
आहे, या प्रकल्पाचे काम केव्हा सुरु करण्यात येणार आहे व ककती कालावधीत 
पूणा करण्याचे ननयोिन आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) होय.    
(२) व (३) पुणे ववमानतळासािी पुरींदर तालुक्यातील िागेची ननजश्चती व प्रकल्प 
सुसाध्यता अहवाल याबाबतची कायावाही सुरु आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

पांढरपूर (जि.सोलापूर) येथील इसबािी उपनगरातील िैष्ट्णिीनगर भागातील  
भुयारी गटार योिनेचे िाम प्रलांबबत असल्याबाबत 

 (२) *  २९७५०   श्री.रामहरी रुपनिर : सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पींढरपूर (जि.सोलापूर) तालुक्यातील इसबावी उपनगरातील वैषणवीनगर 
भागातील भुयारी ग्ार योिनेच्या दसुर् या ्प्प्याचे काम मागील एक वर्ाापासून 
प्रलींबबत असल्याने ग्ारीचे साींडपाणी वैषणवीनगर भागात साचल्याने डासाींचा 
प्रादभुााव वाढला असून मोठ्या प्रमाणात दगुधंी पसरुन येथील नागररकाींचे आरोग्य 
धोक्यात आले असल्याचे माहे िानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास 
आले आहे, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून कोणती कायावाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
     कें द्र शासन पुरस्कृत युआयडीएसएसएम्ी अभभयानाींतगात मींिूर भुयारी 
ग्ार (्प्पा-२) प्रकल्पाचे काम पूणा झाले आहे. 
     इसबावी उपनगरातील वैषणवीनगर भागातील भुयारी ग्ार योिनेचे काम 
नगरपररर्देने स्वननधीतनू हाती घेतले असून, सदर काम प्रगतीपथावर आहे. 
(२) व (३) या भागातील स्थाननक नागरीकाींनी व िभमनधारकाींनी कामामध्ये 
अडथळा आणलेने सदर काम अपूणा आहे. 
     याबाबत जिल्हाधधकारी याींच्यावतीने जिल्हा प्रशासन अधधकारी व 
मुख्याधधकारी याींनी सवा सींबींधधताींची बैिक घेऊन िभमनधारकाींशी चचाा केली. 
     िभमनधारकाींशी चचेनींतर सदर भुयारी ग्ार योिनेचे काम चालु केले 
असून मे, २०१७ अखेर पूणा करण्यात येईल. 

----------------- 
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िल्याण-िोंबबिली, बदलापूर, अांबरनाथ शहरातील नागररिाांचे 
प्रदषुणामुळे आरोग्य धोक्यात आल्याबाबत 

 (३) *  २६८९७   श्री.सांिय दत्त : सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) कल्याण-डोंबबवली, बदलापूर, अींबरनाथ (जि.िाणे) शहरातील रस्त्यावरील 
वाहनाींची अहोरात्र वदाळ, दगडखाणी आणण हिारो कीं पन्याींमधून सोडण्यात येत 
असलेल्या धुरामुळे ही शहरे सवााधधक प्रदवुर्त शहर असल्याचे मुींबई महानगर 
प्रदेश प्राधधकरणाच्या सवेक्षणातनू ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरील शहरातील प्रदरु्णामुळे येथील नागररकाींचे आरोग्य 
धोक्यात आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त शहराींतील प्रदरु्ण रोखण्यासािी शासनाने कोणती कायावाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) होय. 
(२), (३) व (४) कल्याण-डोंबबवली महानगरपाभलका, अींबरनाथ नगरपररर्द व 
बदलापूर नगरपररर्द याींच्याकडून शहरातील नागरीकाींचे आरोग्य व्यवजस्थत 
राहण्याकरीता ववववध उपाययोिना करण्यात येत आहेत. 

----------------- 
मुांबईतील खािगी वििासिाांनी झोपिपट्टी पनुिचसन योिनेंतगचत  

हदलेल्या भूखांिाचा वििास न िेल्याबाबत 
 (४) *  २६७९९   श्री.किरण पािसिर, श्री.धनांिय मुांि,े श्री.नरेंद्र पाटील, 
श्री.हेमांत टिले, श्री.ियिांतराि िाधि, श्री.अमरससांह पांडित, अॅि.ननरांिन िािखरे, 
श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.अननल भोसले, अॅि.राहुल नािेिर, श्री.आनांद ठािूर, 
अॅि.ियदेि गायििाि, श्री.सुननल तटिरे, श्री.रामराि िििुते, श्री.ख्िािा बेग, 
श्री.नारायण राणे, श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी : सन्माननीय गहृननमाचण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईत खािगी िभमनीवर वसलेल्या झोपडपट्टयासींबींधी खािगी 
भूखींडधारकाींनी त्यावर झोपडपट्टी पनुवासन योिना सादर न केल्यास असे भूखींड 
ताब्यात घेण्याववर्यी मा.मुख्यमींत्री याींनी घोर्णा करणे, परींत ु अदयाप एकही 
भूखींड ताब्यात घेण्यात आलेला नसल्याचे माहे िानेवारी, २०१७ च्या पठहल्या 
सप्ताहात ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, एकही भूखींड ताब्यात न घेण्याची सवासाधारण कारणे काय 
आहेत,  
(३) असल्यास, ज्या ववकासकाने झो.पु. योिनेंतगात झोपडपट्टी असलेले भूखींड 
ववकभसत केले नाहीत त्याींच्यावर ठदनाींक ३१ िानेवारी, २०१७ पयतं कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,  
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. प्रिाश महेता : (१) मा.मुख्यमींत्री महोदयाींच्या अध्यक्षतेखाली झोपडपट्टी 
प्राधधकरणाच्या ठदनाींक १/१२/२०१३ रोिी झालेल्या १३ व्या बैिकीतील िराव 
क्र.१३:१:१ अन्वये खािगी रस्् व धमाादाय सींस्था याींच्या मालकीच्या 
िभमनीवरील झोपडपट्टयाींची योिना सादर करण्यासींदभाात मुदत देऊन व त्या 
मुदतीत सींबींधधताींनी योिना सादर न केल्यास या झोपडपट्टीव्याप्त िभमनी 
झोपडपट्टी अधधननयमातील तरतूदीनुसार भूसींपादन करण्याचा िराव मींिूर 
करण्यात आला होता. त्यानुसार एकुण ५ रस्् व ३ खािगी कीं पनी याींना 
झोपडपट्टी पुनवासन प्राधधकरणाकडून ठदनाींक १६/६/२०१५ व ठदनाींक ३०/६/२०१५ 
अन्वये नो्ीस देण्यात आल्या आहेत. 
(२), (३) व (४) झोपडपट्टी पुनवासन प्राधधकरणाने ठदलेल्या नो्ीसी सींदभाात ५ 
रस्् व एका कीं पनीने लेखी खलुासा सादर केला आहे. त्यामध्ये त्याींनी 
भूसींपादनास ववरोध दशाववला आहे. यापैकी ए.एच. वाडीया रस््ने प्राधधकरणाच्या 
नो्ीस ववरुध्द मा.मुींबई उच्च न्यायालयात रर् याधचका क्र.२७६३/२०१५ दाखल 
केली आहे. दरम्यानच्या कालावधीमध्ये प्राधधकरणामार्ा त बहृन्मुींबई महानगरपाभलका 
क्षेत्रातील सवा झोपडपट्टी बाधधत क्षेत्राचे क्लस््र ननहाय िी.पी.एस.-ई.्ी.एस. 
तींत्रप्रणालीदवारे सव्हेक्षण पुणा करण्यात आले, त्यानुसार अींनतमत: ५५५.९० एकर 
खोती िभमनीवर झोपडपट्टी असल्याचे स्पष् झाले आहे. प्राधधकरणामार्ा त 
पठहल्या ्प्प्यात १०००० चौ.मी. पेक्षा िास्त क्षेत्र असलेल्या क्षेत्राचे भूसींपादन 
करणेचे ननयोिन करण्याचे प्रस्ताववत आहे. त्यानुसार एकुण ८ प्रस्ताव सींबींधधत 
नगर भूमापन अधधकारी याींचेकड ेसींयकु्त मोिणीसािी पािववण्यात आलेले आहेत. 
या मोिणीनींतर महाराषर झोपडपट्टी (सु.नन. व पु.) अधधननयम, १९७१ चे कलम 
३ क (१) अन्वये झोपडपट्टी पुनवासन क्षेत्र घोवर्त करण्याचे व कलम १४ प्रमाणे 
भूसींपादनाची कायावाही करण्याचे प्रस्ताववत आहे. 
       

----------------- 
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मुांबई शहरात गरि नसलेल्या रस्त्याांची दरुुस्ती िरण्यास  
महानगरपासलिेने मान्यता हदल्याबाबत 

 (५) *  २६८५०   श्री.हेमांत टिले, श्री.धनांिय मुांि,े अॅि.ननरांिन िािखरे, 
श्री.किरण पािसिर, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.अननल भोसले, अॅि.ियदेि गायििाि, 
श्री.रामराि िििुते, श्री.सुननल तटिरे, श्री.ख्िािा बेग, अॅि.राहुल नािेिर, 
श्री.आनांद ठािूर, श्री.िनादचन चाांदरूिर, श्री.ियिांतराि िाधि, श्री.अमरससांह 
पांडित, श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.नारायण राणे, श्री.सनतश चव्हाण, श्री.प्रिाश 
गिसभये, श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी : सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई शहरात गरि नसलेल्या रस्त्याींची दरुुस्ती दाखवनू तसेच यामधील 
बहुताींशी रस्ते काही मठहन्यापूवीच तयार करण्यात आले असताना पुन्हा सुमारे 
९० को्ी रुपयाींच्या प्रस्तावाला मुींबई महानगरपाभलकेने माहे िानेवारी, २०१७ 
मध्ये वा त्यादरम्यान मान्यता ठदली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याप्रकरणी लोकप्रनतननधीनी शासनाकड े तसेच महापाभलका 
आयुक्त, मुींबई याींचेकड ेतक्रार केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, गेल्यावर्ी महानगरपाभलकेच्या रस्ते गैरव्यवहाराची चौकशी 
प्रलींबबत असताना घाईघाईने प्रस्ताव मींिूर करण्याची कारणे काय आहेत, 
(४) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले, तदनसुार सींबींधधताींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फिणिीस :  (१) मुींबई शहरातील रस्त्याींच्या सदय:जस्थतीची प्रत्यक्ष 
पाहणी करुन रस्त्याींचे पषृिभाग दरुवस्थेत असलेले व दोर्दानयत्व कालावधी/ 
पुनबांधणी प्रकल्पामध्ये समाववष् नसलेल्या रस्त्याींची यादी सींकभलत करुन सदर 
रस्त्याींच्या दरुुस्तीच्या रुपये ८२.१८ को्ी खचााच्या प्रस्तावास िानेवारी, २०१७ 
मध्ये महानगरपाभलकेच्या स्थायी सभमतीची मींिुरी घेण्यात आली आहे.        
(२) हे खरे नाही. 
(३) सदर प्रकरणी ववठहत ई-ननववदा प्रकक्रया अवलींबबण्यात येऊन सदर प्रस्तावास 
स्थायी सभमतीची मींिुरी घेण्यात आली आहे. 
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     तथावप, सन २०१६ मध्ये ननदशानास आलेल्या रस्ते गैरव्यवहार प्रकरणी 
बहृन्मुींबई महानगरपाभलका आयुक्ताींमार्ा त चौकशीची कायावाही सुरु आहे. 
(४) सदर प्रकरणी महानगरपाभलकेमार्ा त चौकशी करण्यात आलेली नाही. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
िळिा, मुांब्रा (जि.ठाणे) भागात सािचिननि शौचालयाची सांख्या िाढविण्याबाबत 

 (६) *  २८३२५   श्री.अशोि ऊफच  भाई िगताप : सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१)  कळवा, मुींब्रा (जि.िाणे) भागामध्ये झोपडयाींची सींख्या मागील काही 
वर्ाामध्ये वाढली असून वाढत्या झोपडपट्टीच्या तुलनेत सावािननक शौचालयाची 
सींख्या कमी पडत असल्याने िाणे महापाभलका हगणदारी मुक्त होणार नसल्याचे 
ठदनाींक ३१ डडसेंबर, २०१६ रोिी वा त्यासुमारास ननदशानास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२)  असल्यास, िाणे शहर हगणदारीमुक्त करण्यासािी प्रशासनाने स्वच्छ भारत 
अभभयानाींतगात उपक्रम हाती घेऊन कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) कळवा, मुींब्रा (जि.िाणे) या भागामध्ये झोपडयाींच्या 
सींख्येत मागील काही वर्ाात वाढ झालेली आहे, ही वस्तूजस्थती आहे. 
     या भागातील झोपडयाींमधील बर्याच घराींमध्ये वयैजक्त क शौचालये 
नागरीकाींमार्ा त बाींधण्यात आली आहेत.  
     तसेच, ज्या कु्ुींबाींकड ेशौचालयाची सुववधा उपलब्ध नाही अशा कु्ुींबाींकड े
वैयजक्त क शौचालय बाींधण्यास िागा उपलब्ध असेल तर अशा कु्ुींबाींना स्वच्छ 
महाराषर अभभयानाींतगात वयैजक्त क शौचालयाची सुववधा उपलब्ध करून देण्यात 
येत आहे. 
     या भागामधील ज्या कु्ुींबाींकड े वयैजक्त क शौचालय बाींधण्यास िागा 
उपलब्ध नाही अशा कु्ुींबाींना महानगरपाभलकेमार्ा त सामुदायिक शौचालयाींच्या 
३०५३ भस्स ् व सावािननक शौचालयाींच्या २७२ भस्स ् उपलब्ध करून देण्यात 
आल्या आहेत. 
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(२)  िाणे शहर हागणदारी मुक्त करण्यासािी महानगरपाभलकेमार्ा त स्वच्छ 
महाराषर अभभयानाींतगात वयैजक्त क व सामुदायिक शौचालयाींची सुववधा उपलब्ध 
करुन देण्यात येत असून त्याअींतगात पढुील प्रमाणे कायावाही करण्यात येत    
आहे :-   
      ज्या कु्ुींबाींकड े वैयजक्त क शौचालय बाींधकामासािी िागा उपलब्ध आहे 
अशा ५५३३ कु्ुींबाींना वयैजक्त क शौचालये उपलब्ध करून देण्यात आली असून 
५८७ वयैजक्त क शौचालयाची कामे प्रगतीपथावर आहेत.   
     तसेच, ज्या कु्ुींबाींकड े वयैजक्त क शौचालय बाींधण्यासािी िागा उपलब्ध 
नाही अशा कु्ुींबाींसािी महानगरपाभलकेमार्ा त सामुदानयक शौचालयाींची २०० 
भस्स ्चे बाींधकाम प्रगतीपथावर आहे.  
(३)  प्रश्न उद् ावत नाही.  
 

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

महागाि ि पाांढरिििा (जि.यितमाळ) तालुक्यात प्रधानमांत्री आिास योिनेत 
अपात्र लाभार्थयाांची ननिि िरण्यात येत असल्याबाबत 

(७) *  २८२८३   श्री.हररससांग राठोि : सन्माननीय गहृननमाचण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) महागाव व पाींढरकवडा (जि.यवतमाळ) तालुक्यात प्रधानमींत्री आवास योिनेत 
ननकर् डावलून अपात्र लाभार्थयांची ननवड करण्यात येत असल्याची बाब माहे 
डडसेंबर, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, एकाच घरातील तीन-तीन सदस्याींना तसेच ज्याींच्याकड ेपक्के घर 
आहे त्याींनाही याचा लाभ ठदला िात असल्याचे ननदशानास आले आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून दोर्ी अधधकारी तसेच 
ग्रामसेवकावर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. प्रिाश महेता : (१) हे खरे नाही. 
     कें द्र शासनाने सवांसािी घरे या सींकल्पनेवर आधारीत प्रधानमींत्री आवास 
योिनेची राज्यात प्रभावीपणे अींमलबिावणी करण्याच्या ृषष्ीने ठदनाींक         
१ डडसेंबर, २०१५ रोिी मींबत्रमींडळाने ठदलेल्या मान्यतेनसुार ठदनाींक ९ डडसेंबर, 
२०१५ रोिी शासन ननणाय ननगाभमत करण्यात आला आहे. त्यानुसार सदर योिना 
४ घ्काींतगात नागरी भागात राबववण्यात येणार आहे. सदर योिनेंतगात १४२ 
शहराींचा समावेश करण्यात आला असून त्यामध्ये पाींढरकवडा शहराचा समावेश 
करण्यात आलेला आहे. पाढींरकवडा शहरामध्ये योिनेचे ननकर् डावलून अपात्र 
लाभार्थयाचंी ननवड करण्यात येत असल्याची बाब ननदशानास आलेली नाही. 
तथावप, या योिनेंतगात महागाव शहराचा समावेश करण्यात आलेला नाही. 
(२), (३) व (४) प्रश्न उद भवत नाही. 

----------------- 
पाथरी (जि.परभणी) येथील दरोियाांच्या िाढत्या घटनाांबाबत 

(८) *  २७४९५   श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी, श्री.धनांिय मुांि,े श्री.सुननल तटिरे, 
श्री.सनतश चव्हाण, श्री.अमरससांह पांडित : सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पाथरी (जि.परभणी) येथील आदशा नगर, इींठदरा नगर, गुलशन नगर, 
गुलिार नगर या वसाहतीत मागील तीन मठहन्यात सुमारे ८-१० दरोड े व 
चोरीच्या घ्ना घडल्या आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त घ्ना येथील पोलीस दलातील अधधकारी व 
कमाचार्याींच्या अकायाक्षमतेमुळे होत असल्याचे ननदशानास आले आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, पोलीस ननरीक्षक व यींत्रणा याींच्या अकायाक्षमतेची वररषि 
स्तरावरुन चौकशी करुन दोर्ी आढळल्यास त्याींना ननलींबबत करण्याबाबत जिल्हा 
पोलीस प्रशासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे,   
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) पाथरी पोलीस स््ेशन येथे सन २०१६ मध्ये दरोडयाचे 
३ गुन्हे दाखल असून नतन्ही गुन्हे उघडकीस आले आहेत. तसेच िबरी चोरीचे २ 
गुन्हे दाखल असून दोन्ही गुन्हे उघडकीस आले आहेत. सन २०१७ मध्ये 
दरोडयाचा १ गुन्हा दाखल असून सदर गुन्हा उघडकीस आला आहे. तसेच िबरी 
चोरीचा १ गुन्हा दाखल असून सदर गुन्हा उघडकीस आला आहे.  
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(२)   हे खरे नाही. 
     गुन्हे घडू नयेत याकरीता ग्रामसींरक्षण दल, पोलीस भमत्र याींच्या मदतीने 
वेळोवेळी अचानक नाकाबींदी व कोम्बीींग ऑपरेशन आयोिन करुन पोलीस स््ेशन 
हद्दीत प्रभावी रात्रगस्त करण्यात येते. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(४) ववलींब झालेला नाही. 

----------------- 
मुांबईतील अांमलीपदाथाांची होणारी तस्िरी रोखण्याबाबत 

(९) *  २८१४०   श्री.सुजितससांह ठािूर, िॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे :   
सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईत अींमलीपदाथा तस्करी प्रकरणी अींमली पदाथा प्रनतबींधक ववभागातील 
प्रववणीता वासनीक या मठहला पोलीस भशपायास ठदनाींक १३ िानेवारी, २०१७ 
रोिी वा त्यासुमारास अ्क केल्याची घ्ना घडली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अींमलीपदाथााची तस्करी करणार् याींना मदत करणारी मठहला 
पोलीस भशपाई तसेच सींबींधधत खात्यातील उच्च अधधकारी याींची शासनाने चौकशी 
केली आहे काय, त्यानुसार दोर्ी अधधकारी व कमाचारी याींचेववरूध्द कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,  
(३) असल्यास, मुींबईत गत २ वर्ाात वाढत्या अींमलीपदाथा तस्करीच्या घ्ना 
रोखण्यासािी, कायारत रॅके् नष्ट करण्याबाबत तसेच अींमलीपदाथा प्रनतबींधक 
ववभागातील पोलीस अधधका-याींचे ड्रग माकर्याींबरोबर असलेले सींबींध नष् 
करण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे,  
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) व (२) अींमलीपदाथा ववरोधी कक्ष, गुन्हे शाखा, मुींबई 
याींनी अशी कोणतीही कारवाई केलेली नाही.   
     तथावप, नारको्ीक्स कीं रोल ब्युरो, गहृ मींत्रालय, भारत सरकार याींचेकडून 
ठदनाींक ११/०१/२०१७ रोिी अशा स्वरुपाची कारवाई केली आहे. 
(३) ड्रग्िच्या तस्करी ववरोधात सतत कारवाई करण्यात येते. त्यासािी सहपोलीस 
आयुक्त (गुन्हे) याींच्या अधधपत्याखाली अींमलीपदाथा ववरोधी कक्ष कायारत असून, 
पोलीस उप आयुक्त, अींमलीपदाथा कक्ष हे कक्षाचे प्रभारी म्हणनू काम पहातात.  
मुींबई प्रादेभशक ववभागात एकूण ५ घ्क कायाालये आहेत. प्रत्येक घ्क 
कायाालयात पोलीस ननरीक्षक हे प्रभारी असून त्याींचे अधधपत्याखाली सहायक 
पोलीस उपननरीक्षक/पोलीस उपननरीक्षक व अींमलदार नेमणकूीस आहेत. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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



10 

नागपूर येथील पोलीस िमचचाऱ्याांसाठी िसाहत ननमाचण िरण्याबाबत 

(१०) *  २७३२२   श्री.प्रिाश गिसभये :  सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नागपूर येथे पोलीस कमाचार्याींसािी वसाहत ननमााण करण्याचा ननणाय 
शासनाने माहे िानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान घेतला आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, सदर वसाहतीसािी शासनाकडून ककती ननधी उपलब्ध करण्यात 
आलेला आहे व सदर वसाहत ककती कालावधीत पूणा करण्यात येणार आहे, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१), (२) व (३) नागपूर येथे पोलीसाींसािी एकूण चार 
ठिकाणी ५८८ ननवासस्थाने बाींधण्याबाबतची कायावाही सुरू करण्यात आली आहे. 
सदर बाींधकामासािी एकूण रुपये २१२.५८ को्ी इतक्या ननधीपैकी रुपये ८८.८९ 
इतका ननधी देण्यात आला आहे. तसेच, पोलीसाींसािी सुमारे ४२१८ ननवासस्थाने 
बाींधण्याची प्रकक्रया ननयोिन स्तरावर आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
पुणे महानगरपासलिेच्या सीमा भागातील सुमारे ३४ गािाांचा 

महानगरपासलिा हद्दीत समािेश िरणेबाबत 

(११) *  २९८५७   श्री.तानािी सािांत : सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१)  पुणे महानगरपाभलकेच्या सीमा भागातील सुमारे ३४ गावे महानगरपाभलका 
हद्दीत समाववष् करुन घेणेबाबत धोरणात्मक ननणाय घेण्यात आला होता, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, या सीमा भागातील ३४ गावातील नागररकाींनी पुणे 
महानगरपाभलका हद्दीत त्या गावाींचा समावेश करण्याबाबत वेळोवेळी सनदशीर 
मागााने ववनींती व ननवेदने सींबींधधताना ठदली असून याबाबत आींदोलने ही केलेली 
आहेत, हे ही खरे आहे काय, 



11 

(३) असल्यास, उक्त गावाींचा पुणे महानगरपाभलका हद्दीत समावेश करणेबाबत 
शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) पणेु महानगरपाभलकेच्या सीमा भागातील ३४ गावे पुणे 
महानगरपाभलकेच्या हद्दीमध्ये समाववष् करण्याबाबत ठदनाींक २९/५/२०१४ रोिी 
प्राथभमक अधधसूचना प्रभसध्द करून हरकती व सूचना मागववण्यात आल्या 
होत्या.   
(२) पुणे महानगरपाभलकेच्या सीमा भागातील ३४ गावे पणेु महानगरपाभलकेमध्ये 
समाववष् करण्याबाबत तसेच समावेश होऊ नये म्हणनू ववनींती व ननवेदने प्राप्त 
झालेली आहेत.  
(३) ठदनाींक २९/५/२०१४ रोिीच्या अधधसूचनेनुसार प्राप्त झालेल्या हरकती व 
सूचनाींवर सुनावणी घेऊन ववभागीय आयुक्त, पुणे ववभाग, पुणे याींनी सादर 
कलेल्या अहवालाची तपासणी करण्यात येत आहे.    
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
मुांबईतील िाहतूि पोसलसाांच्या गैरव्यिहाराबाबत 

(१२) *  २६७६०   श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.धनांिय मुांि,े श्री.सुननल तटिरे, श्री.हेमांत 
टिले, श्री.किरण पािसिर, श्री.ियिांतराि िाधि, श्री.अमरससांह पांडित, 
अॅि.ननरांिन िािखरे, श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.अननल भोसले, श्री.रविांद्र फाटि, 
अॅि.ियदेि गायििाि, श्री.िगन्नाथ सशांदे, श्री.रामराि िििुते, श्री.शरद रणवपसे, 
श्रीमती हुस्नबानू खसलफे, आकिच .अनांत गािगीळ, िॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे, 
श्री.अशोि ऊफच  भाई िगताप : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील वाहतूक पोलीस कारवाईच्या नावाखाली कोट्िवधी रुपयाींचा 
गैरव्यवहार करतात असा आरोप करणारी िनठहत याधचका मा.उच्च न्यायालयात 
दाखल करण्यात आली असल्याचे माहे िानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशानास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर गैरव्यवहाराची चौकशी लाचलुचपत प्रनतबींधक ववभागाच्या 
अनतररक्त महासींचालक याींचे ननरीक्षणाखाली करुन ६ आिवडयात अहवाल सादर 
करण्याचे आदेश मा. न्यायालयाने शासनाला ठदले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून कोणती कायावाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) होय. 
(२) व (३) अनतरीक्त पोलीस महासींचालक, लाचलुचपत प्रनतबींधक ववभाग याींच्या 
देखरेखीखाली याधचकेत नमूद आरोपाींची चौकशी करून सदर चौकशी बाबतचा 
प्रगती अहवाल ठदनाींक १४ माचा, २०१७ रोिी होणार्या पढुील सुनावणीमध्ये सादर 
करण्याचे ननदेश मा.न्यायालयाने ठदले आहेत. त्यानसुार लाचलुचपत प्रनतबींधक 
ववभाग, मुींबई येथे चौकशी सुरू आहे. 
(४) प्रश्न उद भवत नाही. 

----------------- 
िणी (जि.यितमाळ) नगरपररषदेने अनतक्रमण हटाि मोहहम राबविल्याबाबत 

(१३) *  २९६६९  श्री.ख्िािा बेग : सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) वणी (जि.यवतमाळ) शहरात नगरपररर्देकडून अनतक्रमण ह्ाव मोठहम माहे 
डडसेंबर, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान राबववण्यात आली होती, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अनतक्रमण ववरोधी पथकाकडून कारवाई करताना अवैध 
व्यावसानयकाींचे रस्त्यावरील अनतक्रमण वगळून गोरगररबाींची घरे तोडण्यात आली 
आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले, तद नुसार गोरगररबाींचे पुनवासन करण्याबाबत कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) होय. 
(२) व (३) डडसेंबर, २०१६ तसेच िानेवारी २०१७ या कालावधीत तहसील 
कायाालय, सावािननक बाींधकाम ववभाग, भुभम अभभलेख कायाालय व पोलीस 
प्रशासनामार्ा त सींयुक्तररत्या अनतक्रमण मोठहम हाती घेण्यात आली होती, 
यामध्ये रस्त्यावरील अनतक्रमणे तसेच शासकीय जममनीवरील अनतक्रमण 
काढण्यात आले. सदर मोठहमेत ननयोिनबध्दररत्या अनतक्रमणे काढण्यात आली 
असून त्यात कोणताही भेदभाव करण्यात आलेला नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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मुांबईत म्हािाच्याितीने िाढण्यात आलेल्या सोितीतील 
अिचदाराांना घराचा ताबा समळणेबाबत 

(१४) *  २७५६२   श्री.वििय ऊफच  भाई धगरिर, श्री.सुजितससांह ठािूर, 
अॅि.ननरांिन िािखरे : सन्माननीय गहृननमाचण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) मुींबईत म्हाडाच्यावतीने माहे मे, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान काढण्यात 
आलेल्या सोडतीतील सुमारे ३६७ अिादाराींना सींपूणा रक्कम भरूनही घराचा ताबा 
भमळालेला नसल्याचे ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर इमारतीींना ओसी न भमळाल्यामुळे ह्या घराींचा ताबा 
अिादाराींना भमळाला नसल्याचे ननदशानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून सदर अिादाराींना घराचा 
ताबा भमळण्यासािी कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. प्रिाश महेता : (१) हे खरे नाही.   
     उपाध्यक्ष तथा मुख्य कायाकारी अधधकारी, म्हाडा याींचेकडून प्राप्त 
अहवालानुसार, मुींबई मींडळाच्या मे, २०१५ रोिी काढण्यात आलेल्या सोडतीमधील 
सींकेत क्रमाींक ३१२ गव्हाणपाडा, मुलूींड, मध्यम उत्पन्न ग्ातील एकूण १८५ 
सदननका व सींकेत क्रमाींक ३१३ गव्हाणपाडा, मुलूींड, अल्प उत्पन्न ग्ातील एकूण 
१८२ अशा एकूण ३६७ सदननकाींचा समावेश होता. सींकेत क्र. ३१२ मधील १८५ 
यशस्वी अिादाराींपैकी सदय:जस्थतीत १७० अिादार पात्र िरले असून उवाररत १५ 
सदस्याींच्या पात्रता ननजश्चतीचे काम सुरु आहे. तसेच सींकेत क्र. ३१३ मधील १८२ 
यशस्वी अिादाराींपैकी सदय:जस्थतीत १७४ अिादार पात्र िरले असून उवाररत ०८ 
सदस्याींच्या पात्रता ननजश्चतीचे काम सुरु आहे. सींकेत क्र. ३१२ व ३१३ मधील 
एकूण ३४४ पात्र अिादाराींपैकी कुणीही म्हाडाकड े अदयापपयतं सदननकेपो्ी 
रक्कमेचा भरणा केलेला नाही. 
(२) अींशत: खरे आहे. 
     सींकेत क्रमाींक ३१२ गव्हाणपाडा, मुलूींड, मध्यम उत्पन्न ग्ातील इमारतीींना 
ठदनाींक २५/०१/२०१७ रोिी भोगव्ा प्रमाणपत्र झालेले आहे. पात्र अिादाराींना 
सदननकेच्या रक्कमेचा भरणा करण्यासािी तात्पुरते देकारपत्र देण्याची कायावाही 
प्रगतीपथावर आहे.  
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      सींकेत क्रमाींक ३१३ गव्हाणपाडा, मुलूींड, अल्प उत्पन्न ग्ातील इमारतीींना 
अदयापपयतं भोगव्ा प्रमाणपत्र प्राप्त झालेले नाही. भोगव्ा प्रमाणपत्र प्राप्त 
करण्यासािी बहृन्मुींबई महानगरपाभलकेकड े पािपुरावा सुरु आहे असे म्हाडाच्या 
अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
वाडीव-हे (ता.इगतपुरी, जि.नासशि) येथील िुटुांबाला 
आांतरिातीय वििाह िेल्यामुळे िाळीत टािल्याबाबत 

(१५) *  २७६४५   श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.हेमांत टिले, अॅि.ियदेि 
गायििाि, श्री.धनांिय मुांि,े अॅि.ननरांिन िािखरे, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.अमरससांह 
पांडित :सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) वाडीव-हे (ता.इगतपुरी, जि.नाभशक) येथील अननल बोराड ेआणण पुिा भाडमुखे 
याींनी ठदनाींक ८ ऑगस््, २०१६ रोिी आींतरिातीय वववाह केल्याने श्री.बोराड े
याींच्या कु्ुींबाला गावाने वाळीत ्ाकल्यामुळे सदर कु्ुींब गाव सोडुन गेल्याचे 
ठदनाींक १७ िानेवारी, २०१७ रोिी वा त्यासुमारास ननदशानास आले, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले, त्यानुसार सींबींधधताींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) हे खरे नाही, 
(२) अननल बोराड ेव पुिा भाडमुखे हे ठदनाींक ६/१२/२०१६ रोिी घरातनू बेपत्ता 
झाले होते. अननल बोराडचेा शोध घेण्यासािी घरातील सदस्य बाहेर गावी गेले 
असता, ठदनाींक ११/१२/२०१६ रोिी त्याचे राहते घर िळाल्याने सुमारे ६०,०००/- 
रु.चे नुकसान झालेले आहे.  सदर प्रकरणी वाडीव-हे पोलीस स््ेशन गु.र.नीं.I 
२८८/२०१६ भादंवव कलम ४५२, ४३६, ५०४, ५०६, ३४ प्रमाणे गुन्हा दाखल 
करण्यात आला आहे. पिुा ही अननल बोराड ेसोबत पळून गेली असल्याचे नतच्या 
घरच्याींना माठहत असल्याने व पुिाच्या घरच्याींचा अननल बोराडसे ववरोध 
असल्याने त्याींनीच आपल्या घराला आग लावली असल्याचा सींशय अननलचे 
वडील बाळू बोराड े याींनी व्यक्त केला आहे. परींत ु तपासात सींशय ज ताववरोध्द 
कोणताही पुरावा उपलब्ध झालेला नाही.  
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     पुिा बेपत्ता झाल्याने वाडीव-हे पोलीस िाणेस मनुषय भमसीींग रजि.नीं. 
३६/२०१६ प्रमाणे दाखल करण्यात आली होती. तपासात कु. पिुा भशवािी 
भाडमुखे ही सज्ञान असून नतने स्वेच्छेने शेिारी राहणारा अननल बाळु बोराड े
याींचे सोबत पळुन िावनू पे्रम वववाह केलेला आहे. वववाहनींतर ते स्वत: पोलीस 
िाणेस हिर झाले आहे व त्याींचे इच्छेनुसार ठदनाींक १२/१२/२०१६ रोिी शेवेगेडाींग 
ता.इगतपुरी, जि.नाभशक येथे राहवयास गेले आहेत असे चौकशी ननषपन्न झालेले 
आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
इांहदरा गाांधी शासिीय िदै्यिीय महाविद्यालय ि रुग्णालय (मेयो) नागपूर 

येथील अधधष्ट्ठाता याांना लाच स्िीिारताना अटि िेल्याबाबत 

(१६) *  २८९७४   श्री.धगरीशचांद्र व्यास, प्रा.अननल सोले : सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) इींठदरा गाींधी शासकीय वैदयकीय महाववदयालय व रुग्णालय (मेयो) नागपूर 
येथील अधधषिाता याींना और्ध पुरविा करणार्या ववके्रत्याचे बबल मींिूर 
करण्यासािी १५ हिाराची लाच स्वीकारताना अ्क केल्याची घ्ना ठदनाींक     
१७ िानेवारी, २०१७ रोिी वा त्यासुमारास ननदशानास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून अधधषिाता याींच्यावर 
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१)  होय. 
(२) व (३) अधधषिाता, इींठदरा गाींधी शासकीय वैदयकीय महाववदयालय व 
रूग्णालय, नागपुर व खािगी इसम याींचेववरूध्द लाचेच्या सापळा प्रकरणी पोलीस 
स््ेशन, तहभसल, नागपुर शहर येथे ठदनाींक १६/०१/२०१७ रोिी लाचलुचपत 
प्रनतबींधक अधधननयम, १९८८ मधील तरतदुीनुसार गु.र.क्र. ३०१३/२०१७ दाखल 
करण्यात आला आहे. अधधषिाता, इींठदरा गाींधी शासकीय वैदयकीय महाववदयालय 
व रूग्णालय, नागपुर याींना ठदनाींक २०/०१/२०१७ च्या शासन आदेशान्वये शासन 
सेवेतनू ननलींबबत करण्यात आले आहे. 

----------------- 
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झोपिपट्टी पनुिचसन योिनाांसाठी झोपिपट्टीिाससयाांना  
थेट भूखांिाचा मालिी हक्ि देण्याबाबत 

 

(१७) *  २६७९०   श्री.धनांिय मुांि,े श्री.अमरससांह पांडित, अॅि.ननरांिन िािखरे, 
श्री.नारायण राणे, श्री.शरद रणवपसे : सन्माननीय गहृननमाचण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

 (१) राज्यातील नागपूर, मुींबई, िाणे, पुणे, वपींपरी-धचींचवडसह सवा शहरातील 
झोपडपट्टी पुनवासन योिनाींसािी झोपडपट्टीवाभसयाींना थे् भूखींडाचा मालकी हक्क 
देण्याचा ननणाय शासनाने घेतला असून त्यासींदभाातील अधधसूचना िारी केली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पींतप्रधान आवास योिनेंतगात घरे भमळण्याकरीता सींबींधधत 
झोपडीधारकाींना मालकी हक्काचे उतारे जिल्हाधधकारी देत नसल्याने या योिनेचा 
लाभ भमळण्यास झोपडीधारकास अडचणी येत असल्याची बाब माहे िानेवारी, 
२०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, शासकीय िागेवर राहत असलेल्या कु्ुींबाींना मालकी हक्काचे 
उतारे देण्याचे आदेश मा.उच्च न्यायालयाने ठदले आहेत, हे ही खरे आहेत काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून जिल्हाधधकार्याींना 
यासींदभाात ननदेश देण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. प्रिाश महेता : (१) पात्र झोपडपट्टीवाभसयाींना त्याींच्या भोगवट्िाखालील 
िमीन भाडपेट्टावर देऊन ककीं वा पयाायी भूखींड देऊन त्याींचे पुनवासन 
करण्याबाबतच्या शासनाच्या ठदनाींक १०/७/२००२ च्या शासन ननणायामध्ये 
शासनाच्या ठदनाींक १६/७/२०१६ व ठदनाींक ३/१/२०१७ च्या शासन ननणायान्वये 
काही सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. मात्र, सदर शासन ननणायातील तरतदूी 
मुींबई, िाणे, पुणे व वपींपरी-धचींचवड या शहराींना लागू नाहीत. 
(२) हे खरे नाही,  
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(३) व (४) मा. उच्च न्यायालयाने, मा.सवोच्च न्यायालयाच्या ठदनाींक २८/१/२०११ 
च्या सावािननक वापरातील जममनी/गायरान जममनी इतर प्रयोिनाथा वापरण्यावर 
ननबधं घालण्याबाबतचा ननणाय तसेच त्या सींदभाातील शासनाच्या महसूल 
ववभागाने ननगाभमत केलेल्या ठदनाींक १२/७/२०११ चा शासन ननणायाच्या अनरु्ींगाने 
सत्वर उधचत कायावाही करण्याचे आदेश ठदनाींक २३/६/२०१५ रोिी ठदले आहेत. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 
 

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

राज्यात शासिीय अधधिारी, िमचचारी तसेच सशक्षिाांना होणाऱ् या मारहाणीबाबत 
 

(१८) *  २७५९६   िॉ.अपूिच हहरे :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि २३४९९ ला हदनाांि   
७ डिसेंबर, २०१६ रोिी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत : सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील शासकीय अधधकारी व कमाचारी याींना होणार् या मारहाण प्रकरणी 
गुन्हे नोंद करण्यात येणार् या भारतीय दींड सींठहतेच्या कलम ३३२ व ३५३ मध्ये 
सुधारणा करण्यासींबींधीची सुरु असलेली कायावाही पुणा झाली आहे काय, 
(२) असल्यास, शासकीय अधधकारी व कमाचारी याींना मारहाणीचे प्रकार घडत 
असून राज्यात ठिकठिकाणी कताव्यावर असलेल्या मुख्याध्यापक व भशक्षकाींना 
देखील पालक, ववदयाथी व बाहेरील गुींडाींकडून मारहाणीचे प्रकार सातत्याने घडत 
असल्याच्या पाश् वाभुमीवर भशक्षकाींचे सुर्क्षततेचे ृषष्ीकोनातून ववशेर् तरतदुीींचा 
अींतभााव प्रचभलत कायदयात व्हावा अशी मागणी महाराषर राज्य भशक्षक सींघ्ना 
व अन्य भशक्षक सींघ्नाींकडून करण्यात येत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून कोणती कायावाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१), (२) व (३) भारतीय दींड सींठहतेच्या कलम ३३२ व 
३५३ मध्ये सुधारणा करण्याबाबतची कायावाही शासन स्तरावर प्रगतीपथावर आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
 

----------------- 
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पुणे शहरातील अजग्नशमन दल सिच यांत्रसामुग्रीनी सुसज्ि िरण्याबाबत 

(१९) *  २७०६६   अॅि.ियदेि गायििाि, श्री.धनांिय मुांि,े अॅि.ननरांिन िािखरे, 
श्री.हेमांत टिले, श्री.किरण पािसिर, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.अननल भोसले :   
सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे शहरात असलेल्या इमारती व त्याींची उींची याींच्या प्रमाणात अजग्नशमन 
दलाकड े सुसज्ि यींत्रसामुग्री नसल्याचे माहे िानेवारी, २०१७ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून पुणे शहरातील 
अजग्नशमन दल सवा यींत्रसामुग्रीनी सुसज्ि करणेबाबत कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?     
  
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) याबाबत श्री.सींिय काकड,े मा.लोकसभा सदस्य याींचे 
ठदनाींक १८/१२/२०१६ रोिीचे पत्र पुणे महानगरपाभलकेस प्राप्त झाले आहे.    
(२) पुणे शहरात ववकास ननयींत्रण ननयमावलीतील तरतदूीनसुार १०० मी. उींची 
पयतं इमारतीींसािी ना हरकत प्रमाणपत्र/बाींधकाम आराखडयाींना मान्यता देण्यात 
येते.  
      तथावप, केवळ ७० मी. उींचीपयतं िाणारी भशडी असलेली हायड्रॉभलक 
प्लॅ्र्ामा वाहने पुणे महानगरपाभलकेच्या अजग्नशमन दलाकड े सध्या उपलब्ध 
आहेत. 
     अजग्नशमन सेवेचे बळक्ीकरण करण्यासािी २१ नववन अजग्नशमन कें दे्र 
उभारणे, वाहने व उपकरणाींची पतूाता तसेच कमाचार्याींची भरती याकररता पुणे 
महानगरपाभलकेच्यावतीने येत्या अथासींकल्पामध्ये आवश्यक ती तरतदू करण्याचे 
ननयोिन असून पुढील ५ वर्ााच्या कालावधीत कालबध्द कायाक्रम आखनू त्याव्दारे 
आवश्यक ती सवा कायावाही करण्याचे प्रस्ताववत आहे.    
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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मुांबईसह राज्यातील पोलीस िुां टुांबबयाांसाठी पोलीस 
िुां टुांब आरोग्य योिना राबविण्याबाबत 

(२०) *  २८९४४   अॅि.राहुल नािेिर, अॅि.ननरांिन िािखरे, श्री.वििय ऊफच  भाई 
धगरिर, श्री.सुजितससांह ठािूर : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) मुींबईसह राज्यातील २ लाख २० हिार पोलीस कुीं ्ुींबबयाींसािी पोलीस कुीं ्ुींब 
आरोग्य योिना राबववण्यात येत होती, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ही योिना र्क्त सेवेतील पोभलसाींना भमळत असून सुमारे पावणे 
दोन लाख सेवाननवतृ्त झालेल्या पोभलसाींना भमळत नसून ही योिना त्याींनाही 
भमळावी यासािी त्याींच्याकडून शासनाकड ेवारींवार मागणी होत आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, रुग्णालयाच्या दिाानुसार काही ववभशष् रक्कम भरल्यानींतरच 
पोलीस रुग्णाला दाखल करुन घेण्यात येत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून चौकशीच्या अनुर्ींगाने 
सदर आरोग्य योिनेचा लाभ कायारत पोलीस व सेवाननवतृ्त पोलीस कुीं ्ुींबबयाींना 
भमळण्यासािी कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) महाराषर पोलीस कुीं ्ुींब आरोग्य योिना ही महाराष र 
पोलीस दलातील पोलीस अधधकारी/कमाचारी याींची सेवा एक वर्ाापेक्षा िास्त झाली 
आहे अशा पोलीस अधधकारी/कमाचारी व त्याींच्या कुीं ्ुींबातील व्यक्तीींकरीता  
राबववण्यात येते. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) हे खरे नाही. महाराषर पोलीस कुीं ्ुींब आरोग्य योिना ही महाराष र पोलीस 
दलातील पोलीस अधधकारी/कमाचारी व त्याींच्या कुीं ्ुींबातील व्यक्तीींकरीता नन:शुल्क 
और्धोपचार देण्यात येतो, तथापी रुग्णाींनी रुग्णालयात दाखल होते वेळी अनामत 
रक्कम घेतले बाबत तीन तक्रारी प्राप्त झाले असून त्याबाबत क्षबेत्रय 
कायाालयाकडून चौकशी अहवाल सादर करण्याबाबत कळववण्यात आले आहे. 
(४) सेवाननवतृ्त झालेल्या पोलीस कमाचार्याींना आरोग्य योिना लागू 
करण्याबाबतची बाब शासन स्तरावर ववचाराधीन आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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वप ांपरी-धचांचिि शहरातील बाांधिाम िामगाराांच्या सुरक्षबेाबत 

(२१) *  २७९२६   प्रा.िोगेन्द्र ििाि े: सन्माननीय िामगार मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) वपींपरी-धचींचवड (जि.पुणे) शहरात बींदी असूनही रावेत, ककवळे, वाकड, तळवड,े 
रुपीनगर तसेच अन्य ठिकाणी अनधधकृत बाींधकाम सुरु असून या बाींधकामाींवर 
काम करणार्या कामगाराींच्या सुरक्षेसािी कोणतीही उपाययोिना केली िात 
नसल्याचे माहे िानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कामगाराींच्या सुरक्षेच्या ृषष्ीने सुरक्षा िाळ्या, हेल्मे्, बेल््, पॅड 
इत्यादी साधने नसल्याने कामगाराींच्या िीवाला धोका ननमााण होण्याची शक्यता 
असूनही याकड ेिेकेदार आणण प्रशासन दलुाक्ष करत आहे तसेच बाींधकाम िेकेदार 
कामगाराींवरील खचाात िास्तीत िास्त कपात करुन नर्ा कमववण्याच्या हेतनेू 
कामगाराींच्या िीवाशी खेळत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून अशा बाींधकाम 
िेकेदाराींववरुध्द कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. सांभािी पाटील-ननलांगेिर : (१) कामगाराींच्या सुरक्षबेाबतची उपाययोिना न 
केलेबाबत कोणतीही तक्रार माहे िानेवारी, २०१७ वा त्यादरम्यान कामगार 
कायाालयास प्राप्त नाही. 
(२) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
राज्यातील सायबर गुन््याला आळा घालण्याबाबत 

(२२) *  २८५८०   श्री.अमररशभाई पटेल, श्रीमती जस्मता िाघ, श्री.नारायण राणे, 
श्री.सांिय दत्त : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्य शासनाने रोकड रठहत (Cashless Economy) व्यवहाराींमध्ये रोख 
रक्कम वापर न करता धनादेश, के्रडड् व डबेब् काडा, इीं्रने् बँककीं ग, पेमें् 
बँक्स, मोबाईल वॉले्स इत्यादी डडजि्ल माध्यमाींदवारे व्यवहार करणार् या 
धोरणाला प्रोत्साहन देण्याचा ननणाय घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, राज्यात ठदवसेंठदवस सायबर गुन्हयाींमध्ये वाढ होत असून या 
गुन्हयाींचा तपास कमी प्रमाणात होत असल्याने राज्य शासनाने कॅशलेस 
धोरणामुळे सायबर सुरक्षतेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, राज्यातील वाढत्या सायबर गुन्हयाींला आळा घालण्यासािी 
तपासासािी स्वतींत्र यींत्रणा उभारणे व मनुषयबळ उपलब्ध करुन देण्याबाबत तसेच 
सायबर गुन्हे घडलेल्याबाबत शोध व भशक्षा देण्यासींबींधी शासनस्तरावरुन कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) व (३) सायबर गुन्हयाींना आळा घालण्यासािी व गुन्हयाींच्या तपासावर 
देखरेख िेवण्यासािी ववशेर् पोलीस महाननरीक्षक सायबर याींच्या ननयींत्रणाखाली 
स्वतींत्र यींत्रणा ननमााण करण्यात आली असून, महाराषर सायबर सुरक्षा 
प्रकल्पाींतगात ठदनाींक १५/८/२०१६ रोिी राज्यात सवा जिल्हा पोलीस मुख्यालये व 
पोलीस आयुक्तालयात एकूण ४७ सायबर लॅब सुरु करण्यात आले असून त्याींना 
सायबर पोलीस िाणे असे घोवर्त करण्यात आले आहे.  
     राज्यातील सींकेतस्थळे, त्याचप्रमाणे शासनाच्या शकै्षणणक, सामाजिक, 
वाणणजज्यक सींस्थाींच्या इीं्रने्वरील/ सींकेतस्थळावरील अभभलेख सुर्क्षत िेवणे, 
सायबर गुन्हयाींना प्रनतबींध करणे, सायबर िगतातील घ्नाींवर योग्य तो प्रनतसाद 
देणे, िनतेमध्ये सायबर गुन्हयाींसींदभाात िनिागतृी करणे तसेच पोलीस 
अधधकार्याींना सायबर गुन्हयाींचे प्रभशक्षण देणे इत्यादी बाबी महाराषर सायबर 
सुरक्षा प्रकल्पाींतगात करण्यात येत आहेत.  
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
सशििी (मुांबई) येथील धगरणी िामगाराांच्या घराांबाबत 

(२३) *  २८५२२   श्री.िवपल पाटील : सन्माननीय गहृननमाचण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील धगरणी कामगाराींच्या म्हाडाच्या पठहल्या लॉ्रीमध्ये भशवडी येथील 
कमाचा-याींना त्याींच्या कुलाा स्वान भमलच्या िागेमध्ये लॉ्री लागली असताना, 
यादीमध्ये नाव आले असून लाभधारक कमाचा-याींना गेली पाच वरे् घरापासून 
वींधचत िेवण्यात आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२)  असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून कोणती कायावाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. प्रिाश महेता : (१) हे खरे नाही. 
(२) बहृन्मुींबईतील १८ कापड धगरण्याींच्या िागेवर बाींधण्यात आलेल्या सदननकाींची 
ठदनाींक २८/०६/२०१२ रोिी सोडत काढण्यात आली. सदरहू १८ धगरण्याींमध्ये स्वान 
भमल भशवडी व स्वान भमल कुलाा या धगरण्याींचादेखील समावेश होता. सदरहू 
सोडतीमध्ये स्वानभमल भशवडीमधील एकूण ३९५६ अिादाराींसािी ३६८ सदननका 
उपलब्ध होत्या. तसेच स्वान भमल कुलाामधील एकूण ३९५६ अिादाराींसािी १७० 
सदननका उपलब्ध होत्या. शासनाच्या ठदनाींक ०२/०६/२०१२ रोिी ठदलेल्या 
ननदेशानुसार सींबींधधत कापड धगरण्याींच्या िागेवरील सदननकाींसािी त्याच 
धगरण्याींमधील कामगाराींना पात्र समिण्यात यावे. या ननदेशाच्या अनरु्ींगाने 
सोडतीमध्ये यशस्वी िरलेल्या स्वान भमल भशवडी येथील एकूण २२४ धगरणी 
कामगाराींना व स्वान भमल कुलाामधील एकूण ६० धगरणी कामगाराींना माहे 
रे्ब्रवुारी २०१७ मध्ये सदननकाींचे ववतरण करण्यात आलेले आहे.  
     तथावप, शासनाच्या ठदनाींक ०२/०६/२०१२ रोिीच्या ननदेशानुसार स्वानभमल 
भशवडीच्या ज्या धगरणी कामगाराींना स्वान भमल कुलाामध्ये लॉ्री लागली व 
स्वानभमल कुलााच्या ज्या धगरणी कामगाराींना स्वान भमल भशवडीमध्ये लॉ्री 
लागली, अशा एकूण २०८ धगरणी कामगाराींना अींनतमत: अपात्र िरववण्यात आले. 
सदर प्रकरणी मा. उच्च न्यायालय मुींबई येथे याधचका क्र.३०८६/२०१४ मधील 
नो्ीस ऑर् मोशन ८२/२०१६ व याधचका क्र.३०८३/२०१४ मधील नो्ीस ऑर् 
मोशन ८३/२०१६ दाखल असल्यामुळे अींनतमत: अपात्र िरववण्यात आलेल्या    
२०८ धगरणी कामगाराींची प्रनतक्षा यादी अदयाप कायााजन्वत करण्यात आलेली 
नाही.  
(३) प्रकरण न्यायप्रववषि आहे. 
 

----------------- 
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मुांबईतील फेरबांदर घोिपदेि येथील न्यू हहांद समलमधील मैदान 
समाि िें द्राच्या नािाखाली हिप िेले िात असल्याबाबत 

(२४) *  २९२३६   श्री.िनादचन चाांदरूिर : सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील रे्रबींदर घोडपदेव येथील न्यू ठहींद भमलमधील सुमारे १५७५ चौरस 
मी्रचे मदैान समाि कें द्राच्या नावाखाली हडप केले िात असल्याचे माहे 
डडसेंबर, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी येथील नागररकाींनी व काही सामाजिक सींघ्नाींनी 
त्यास ववरोध केला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून कोणती कायावाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) रे्रबींदर घोडपदेव येथील न्यू ठहींद भमलमधील म्हाडाला 
भमळालेल्या ३१,५०१.२० चौ. मी. भूखींडापैकी, १५७५.०६ चौ. मी. चा भूखींड ववकास 
ननयींत्रण ननयमावली सन १९९१ मधील तरतदुीनुसार सुववधा भूखींड म्हणनू 
ठदनाींक ११/०२/२०१४ रोिी म्हाडाकडून महानगरपाभलकेस हस्ताींतरीत करण्यात 
आला आहे. 
     सदर भूखींड हा महानगरपाभलकेच्या ताब्यात असून, या भूखींडावर 
महानगरपाभलकेमार्ा त सुववधा कें द्र इमारत प्रस्ताववत आहे. 
     सदर इमारतीतील प्रस्ताववत सुववधा कें द्र इमारत ही कोणत्याही सावािननक 
सींस्थेस चालववण्याकररता ककीं वा व्यवस्थापनाकररता देण्यात येऊ नये तसेच, 
सदरहू सुववधा कें द्राचे व्यवस्थापन बहृन्मुींबई महानगरपाभलकेमार्ा त करण्यात यावे 
या अ्ीवर आयकु्त, बहृन्मुींबई महानगरपाभलका याींनी ठदनाींक ०७/०१/२०१७ रोिी 
सदर इमारतीच्या आराखडयास मींिुरी ठदली आहे. त्यामुळे सदर भूखींड समाि 
कें द्राच्या नावाखाली हडप केला िात आहे हे खरे नाही. 
(२) सदर भूखींड हा खेळाचे मैदान म्हणनू राखीव िेवण्याबाबत तसेच, सदर 
भूखींडावर सवा सुववधाींसठहत मोिे सभागहृ, शासकीय भशधावा्प कें द्र, 
व्यायामशाळा, ववववध इनडोअर गेम, वाचनालय, अ्याभसका, लहान मुलाींना 
भशकवणी व मठहलाींकररता उपक्रम अशा ववववध सुववधा उपलब्ध करुन 
देण्याबाबत स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी ववनींती केली होती ही वस्तुजस्थती आहे. 
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(३) सदर भूखींड महानगरपाभलकेच्या ताब्यात असल्याने सदर प्रकरणी बहृन्मुींबई 
महानगरपाभलकेमार्ा त चौकशी करण्यात आलेली नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
नागपूर शहरालगत असलेल्या अियपूर रेती घाटािर िाळू तस्िराांनी 

िन विभागाच्या पथिाला मारहाण िेल्याबाबत 

(२५) *  २९५२०   श्री.पररणय फुिे : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नागपूर शहरालगत असलेल्या अियपूर रेती घा्ावर स्कॉवपाओतनू आलेल्या 
७ ते ८ वाळू तस्कराींनी ठदनाींक ०६ रे्ब्रवुारी, २०१७ रोिी रात्रीच्या सुमारास वन 
ववभागाच्या पेरोभलींग पथकाला घेरुन मारहाण केली व सहाय्यक वनसींरक्षकाची 
बींदकू ठहसकावनू हैदोस कररत वन ववभागात दहशत ननमााण केल्याची बाब 
ननदशानास आली असून याबाबत रामनगर पोलीस िाण्यात तक्रार नोंदवली आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रसींगामुळे स्थाननकाींमध्ये भभतीचे वातावरण पसरले आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून कोणती कायावाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) सदर प्रकरणी कर्याादीच्या तक्रारीवरुन ९ आरोपीीं ववरुध्द पो.स््े.रामनगर, जि. 
चींद्रपूर येथे अप.क्र.३१५/२०१७ कलम ३९५, ३९७, ३५३, ३३३, ५०६, ३६३, ३४१ 
भा.दीं.वव. सह कलम ७ कक्रभमनल अमेंडमें् ॲक््, सह कलम ३ सावािननक 
सींपत्तीस हानी प्रनतबींध अधधननयम अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. 
सदर गुन्ह्यात ९ आरोपीींना अ्क करण्यात आली असून गुन्हा तपासावर आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

 
----------------- 
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हहांगेिािी (जि.बीि) येथील आश्रमशाळेतील मुलीांचे लैंधगि शोषण िेल्याबाबत 
 

(२६) *  २७०७४   िॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे, श्री.सुजितससांह ठािूर, श्री.नारायण 
राणे, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.धनांिय मुांि,े श्री.हेमांत टिले, श्री.किरण पािसिर, 
श्री.ियिांतराि िाधि, श्री.अमरससांह पांडित, अॅि.ननरांिन िािखरे, श्रीमती विद्या 
चव्हाण, श्री.अननल भोसले, श्री.सांिय दत्त : सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१)  ठहींगेवाडी (जि.बीड) येथील भसींदर्णा प्राथभमक आश्रमशाळेत लेक लाडकी या 
अभभयाना दरम्यान ननदशानास आलेल्या मुलीींच्या लैंधगक शोर्ण प्रकरणी भशरूर 
कासार पोलीस स्थानकात एका भशक्षका ववरोधात ठदनाींक १५ िानेवारी, २०१७ 
रोिी वा त्यासुमारास बाल लैंधगक छळववरोधी कायदयाींतगात गुन्हा दाखल 
करण्यात आला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी कोणत्या कलमान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला 
असून आतापयतं ककती िणाींना अ्क करण्यात आली आहे, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून दोर्ीींवर कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) होय, 
(२) व (३) सींस्थेच्या सधचवाींच्या कर्याादीवरुन उक्त आश्रम शाळेचे सहभशक्षक 
याींचे ववरुध्द पोलीस िाणे भशरुर (का) जि.बीड गुरनीं.०८/२०१७ कलम ३५४(अ) 
भादींवव सह कलम ८, १०, १२ बालकाींचे लैंधगक शोर्णापासून सींरक्षण अधधननयम 
२०१२ अन्वये ठदनाींक १४/१/२०१७ रोिी गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, 
आरोपीस अ्क करण्यात आले आहे. गुन्हयाचा तपास सुरु आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

 
----------------- 
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िल्याण-िोंबबिली शहरातील रस्त्याांच्या ससमेंटीिरण ि  
मिबतुीिरणाच्या िामाांमधील अननयसमततेबाबत 

 

(२७) *  २८१९८   श्री.िगन्नाथ सशांदे : सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) कल्याण-डोंबबवली महानगरपभलका क्षेत्रात कें द्र आणण राज्य शासनाच्या 
ननधीतून चालू असलेल्या रस्ते भसमें्ीकरण आणण मिबतुीकरणाच्या कामात 
अननयभमतता होत असून या रस्त्याींच्या खालून गेलेल्या ड्रनेेि लाईनला प्रॉप्ी 
चेंबर न िोडताच कामे केली िात आहेत, अशी तक्रार ठदनाींक ९ ऑगस््, २०१६ 
रोिी वा त्यासुमारास मींत्रालयात झालेल्या बैिकीत स्थाननक लोकप्रनतननधीने 
मा.राज्यमींत्री याींच्याकड ेकेली होती, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, याबाबत माहे डडसेंबर, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान 
महानगरपाभलकेच्या गैरकारभारावर ्ीका झाल्यानींतर सदरहू प्रॉप्ी चेंबर 
िोडण्यासािी बनववलेले रस्ते पुन्हा खोदण्यात आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मींत्रालयातील बैिकीत महानगरपाभलका अधधकार्याींसमोर स्थाननक 
लोकप्रनतननधीने तक्रार केलेली असताना त्याकड ेअधधका-याींनी िाणीवपवूाक दलुाक्ष 
केले, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, लोकप्रनतननधीींनी सदर महत्वपूणा कामाबाबत महानगरपाभलका 
प्रशासनाला िाणीव करून ठदल्यानींतर त्याकड े िाणीवपवूाक दलुाक्ष करून 
िनतेच्या पैशाचा अपव्यय करणा-या सींबींधधत अधधका-याींवर शासनाने कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) अशा आशयाचे लेखी ननवेदन प्राप्त झाल्याचे आढळून 
येत नाही, 
(२) व (३) हे खरे नाही. 
     कल्याण-डोंबबवली महानगरपाभलका क्षेत्रात कल्याण पुवा येथे पनुा भलींक 
रस्त्यावर िवाहरलाल नेहरु राषरीय नागरी पनुरुत्थान अभभयानाींतगात मलवाठहनी 
प्रकल्प कायााजन्वत करण्यात आला आहे. या प्रकल्पाींतगात महानगरपाभलकेकडून 
मुख्य मलवाठहनी व आवश्यकतेनुसार प्रॉप्ी चेंबसाचे काम करण्यात येत आहे. 
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     प्रॉप्ी चेंबसाचे काम करण्यासािी भसमें् काकँ्री्चा रस्ता खोदण्यात 
आलेला नाही. या रस्त्याच्या बािूस सेवा वाठहन्याींकरीता बनववण्यात आलेला 
पेव्हर ब्लॉकचा रस्ता काही ठिकाणी खोदण्यात आला. हे काम पुणा झाल्यावर 
सदर रस्त्याची दरुुस्ती करण्यात येणार असल्याचे आयुक्त, कल्याण-डोंबबवली 
महानगरपाभलका याींनी कळववले आहे. 
(४) व (५) प्रश्न उद भवत नाही. 

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

राज्य शासनाने निीन िायद्याांचे प्रारुप तयार िरण्यासाठी 
खािगी विधी िां पन्याांना मान्यता हदल्याबाबत 

(२८) *  २६८३२   श्री.नारायण राणे, श्री.सांिय दत्त, प्रा.िोगेन्द्र ििाि,े 
श्री.अमररशभाई पटेल, श्री.शरद रणवपसे : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्य शासनाने नवीन कायदयाींचे प्रारुप तयार करुन घेण्यासािी तीन खािगी 
ववधी कीं पन्याींना मान्यता ठदली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, गहृ ववभागासारख्या अत्यींत महत्वाच्या व सींवेदनशील ववभागाच्या 
कायदयाींचे प्रारुप बनववण्याची प्रकक्रया अनतशय गोपनीय असते मात्र, आता 
लक्ष्मीकुमारन, श्रीधरन व भलींक लीगल इींडडया लॉ सजव्हासेस आणण तुली  ण्ड 
कीं पनी या खािगी कीं पन्याींकड े हे काम ठदले िाणार असल्याने शासकीय 
कामकािातील गोपनीयतेचा भींग होण्याची शक्यता ननमााण झाली आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, राज्य शासनाचा ववधी व न्याय ववभाग सक्षम असताना नवीन 
कायदे, ननयम त्याींचे प्रारुप यासारखे महत्वाचे व धोरणात्मक आणण गोपनीय 
दस्तऐवि बनववण्याची कीं त्रा्े खािगी कीं पन्याींना देण्यामागील कारणे काय 
आहेत, 
(४) असल्यास, राज्याचे महत्वाचे व धोरणात्मक आणण गोपनीय दस्तऐवि 
बनववताना गोपनीयता अबाधधत राहण्यासािी कोणती कायावाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) होय हे खरे आहे. 
(२), (३) व (४) गहृ ववभागात अनेक गुींतागुींतीचे व व्यापक कायदेववर्यक प्रश्न 
उद् ावतात तसेच नवीन कायदा तयार करणे, अधधसूचना तयार करणे, सेवाप्रवेश 
ननयमात बदल करणे इत्यादी तदनरु्ींधगक बाबी आपले ववहीत कामे साींभाळून 
वेळेवर पूणा कराव्या लागतात.  त्यामुळे त्याींचे मदतीसािी सदरहू ववधी सल्लागार 
सींस्थाींच्या सेवाींची आवश्यकता ववचारात घेऊन या सींस्थाींना नाभमकासूचीवर 
(Empanelment) घेण्यात आले आहे.  सदर सल्लागार सींस्था ववभागाच्या 
ननयभमत कामकािात सहभागी होणार नसून त्याींना वववक्षित कामे नेमून ठदले 
िातील.  सदर ववधी सल्लागार सींस्था त्याींना ठदलेल्या कामासींदभाात ववभागातील 
सींबींधीत अधधकारी व ववधी अधधकारी याींच्या मागादशानाखाली नेमून ठदलेले व 
ननयमानुसार ववधी व न्याय ववभागाची मान्यता घेऊन, ववहीत पातळीवर ननणाय 
घेण्यात येतील, तसेच आवश्यकतेनुसार गोपनीयता िेवली िाईल. त्यामुळे 
मींत्रालयीन अधधकारी/कमाचारी याींच्या कायाक्षमतेबद्दल प्रश्न उपजस्थत होण्याचा 
ककीं वा गोपनीयता न पाळण्याचा प्रश्न उद् ावत नाही. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही.  

----------------- 
मुांबई महानगरपासलिेने शाळाबा्य मुलाांच्या िेलेल्या सिेक्षणाबाबत 

(२९) *  २८९९३   श्रीमती जस्मता िाघ : सन्माननीय शालेय सशक्षण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात यावर्ी साधारण ४ लाख शाळाबाह्य मुले असल्याचे एका सवेक्षणात 
आढळून आले असून याबाबत भशक्षण ववभागाने काही ठदवसाींपवूी सींशय व्यक्त  
केला असल्याची बाब ठदनाींक २२ डडसेंबर, २०१६ रोिी वा त्यासुमारास ननदशानास 
आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, त्यानींतर मुींबई महानगरपाभलकेने शहरात केलेल्या सवेक्षणात 
केवळ ४९० मुले शाळाबाह्य असल्याचे साींगण्यात आले गतवर्ी केलेल्या 
सवेक्षणात सुमारे २ हिार ९२७ शाळाबाह्य मुले आढळून आले, परींत ुगतवर्ीच्या 
तुलनेत हा आकडा र्ारच कमी आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मुींबई महापाभलकेने केलेल्या सवेक्षणात शाळाबाह्य मुलाींचा आकडा 
कमी असून याची दखल घेण्यात आली आहे काय, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  



29 

श्री. विनोद तािि े: (१) नाही. 
(२), (३) व (४) बहृन्मुींबई महानगरपाभलकेच्या कायाक्षेत्रातील शाळाबाह्य बालकाींचे 
ठदनाींक २३ िुलै, २०१६ रोिी एक ठदवशीि सवेक्षण करण्यात आले. या 
सवेक्षणात आढळून आलेल्या २९२७ बालकाींना शाळेच्या मुख्य प्रवाहात दाखल 
करण्यात आले आहे. पुनश्च: ठदनाींक २१ डडसेंबर, २०१६ रोिी केलेल्या सवेक्षणात 
आढळलेल्या ४९० बालकाींना शाळेच्या मुख्य प्रवाहात दाखल करुन घेण्यात आले 
आहे. याची दखल घेऊन बहृन्मुींबई महानगरपाभलकेच्या कायाक्षेत्रातील मनपा 
प्राथभमक, मनपा माध्यभमक, खािगी अनदुाननत प्राथभमक शाळेतील 
कमाचार्याींमार्ा त शाळेच्या पररसरातील रेल्वे स्थानक, बस स्थानक, भसग्नल, 
बब्रि, रु््पाथ, मॉल्स, रेल्वे िींक्शन, झोपडप्या गलीच्छवस्ती येथे वास्तव्यास 
असणारी बालके तसेच डींवप ींग ग्राऊंडवर कचरा वेचणारी बालके, इमारत 
बाींधकामाच्या ठिकाणी आढळणारी बालके तसेच शाळेतून गळती झालेल्या ०६ ते 
१४ वयोग्ातील शाळाबाह्य बालकाींचा शोध घेण्याकरीता ठदनाींक २८ रे्ब्रुवारी, 
२०१७ रोिी एक ठदवसीय शोध मोठहम राबववण्यात आली. सदर शोध मोठहमेत 
आढळून आलेल्या १५६ बालकाींना शाळेच्या मुख्य प्रवाहात दाखल करण्याचे काया 
सुरु आहे. 

----------------- 
िल्याण-िोंबबिली महानगरपासलिा क्षेत्रातील िििली 

उड्िाणपुलाचे िाम प्रलांबबत असल्याबाबत 

(३०) *  २९२६६   श्री.रविांद्र फाटि, श्री.िगन्नाथ सशांदे, श्री.ियांत पाटील :   
सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) कल्याण-डोंबबवली महानगरपाभलकेच्या ग्रामीण “अ” प्रभाग क्षेत्राला िोडणा-या 
उल्हास नदीिवळील वडवली रेल्वे र्ा्कािवळील उडडाणपुलाचे काम गेल्या सहा 
वर्ाापासून प्रलींबबत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त उडडाणपुलाच्या कामाचे सन २०१० मध्ये भूभमपिुन होऊन 
रेल्वे प्रशासनाने त्याींचे अखत्याररतील कामे पूणा केली असूनही केवळ महापाभलका 
प्रशासनाच्या धोरणामुळे उडडाणपुलाचे काम प्रलींबबत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त उडडाणपुलाचे काम प्रलींबबत असल्यामुळे स्थाननक 
नागररकाींना तसेच रुग्णाींना र्ा्क बींद असल्यामुळे अनेक अडचणी येत आहेत, 
तसेच त्याींचा पररणाम वाहतकुीवर होऊन लोकल व मेल गाडयाींना देखील ववलींब 
होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून कोणती कायावाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) होय, 
(२) शहाड-आींबबवली स्थानका दरम्यान मोहने वडवली येथे प्रस्ताववत रेल्वे 
उडडाणपुलाचे काम मध्य रेल्वेच्या सहकायााने खचा ववभागणी तत्त्वावर हाती 
घेण्यात आले आहे. सदर प्रकल्पाचे नकाशे महानगरपाभलकेच्या समींत्रकामार्ा त 
तयार करण्यात आले असून रेल्वे प्रशासनाच्या अखत्यारीतील काम रेल्वे 
प्रशासनाकडून पुणा करण्यात आले आहे. तर महानगरपाभलकेच्या अखत्यारीतील 
कामाींकरीता महानगरपाभलकेकडून कायाादेश देण्यात आले असून काम 
प्रगतीपथावर आहे. 
     या उडडाणपुलाचे खाींब आणण पुलास िोडणार्या पोहोच रस्त्याखालील 
िमीन खािगी मालकीची असून सींबींधधत िमीन मालकाींच्या ववरोधामुळे 
भूसींपादनाच्या कामात अडचणी येत आहेत. पररणामी महानगरपाभलकेच्या 
अखत्यारीतील कामास ववलींब होत असल्याचे आयकु्त, कल्याण-डोंबबवली 
महानगरपाभलका याींनी कळववले आहे. 
(३) होय, हे खरे आहे, 
(४) सदर प्रकल्पाचे काम पुणा करण्याच्या ृषष्ीने आवश्यक असलेली िमीन 
हस्ताींतरणीय ववकास हक्काच्या माध्यमातनू सींपाठदत करण्याची कायावाही 
महानगरपाभलकेकडून करण्यात येत आहे. 
     या प्रकल्पाच्या भूसींपादनामधील अडचणी त्वरीत दरू करुन सदर प्रकल्प 
लवकरात लवकर पुणा करण्याचे ननदेश आयुक्त, कल्याण-डोंबबवली 
महानगरपाभलका याींना देण्यात आले आहेत. 
(५) प्रश्न उद भवत नाही. 

----------------- 
नांदरूबार नगरपररषदेतील रोिांदारी िमचचाऱ् याांना नोिरीत सामािनू घेण्याबाबत 

(३१) *  २९००७   श्री.चांद्रिाांत रघिुांशी : सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नींदरूबार नगरपररर्देतील रोिींदारी कमाचार् याींना प्राधान्याने नोकरीत कायम 
करण्यासींदभाात मा.उच्च न्यायालय, औरींगाबाद याींनी आदेश ठदले आहेत, हे खरे 
आहे काय, 
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(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन मा.उच्च न्यायालयाच्या 
आदेशानुसार रोिदाींरी कमाचार् याींना नोकरीत सामावनू घेण्याबाबत कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) नींदरूबार नगरपररर्देच्या रोिींदारी कमाचार्याींना सेवेत 
ननयभमत करण्याबाबत व त्याकरीता पद ननभमातीचा प्रस्ताव सक्षम प्राधधकरणाकड े
सादर करण्याबाबतचा ननकाल मा. उच्च न्यायालयाने ठदला आहे.  
(२)  सदर प्रकरणी मुख्याधधकारी, नींदरूबार नगरपररर्द व नगरपररर्द प्रशासन 
सींचालनालयाकडून शासनास सादर केलेल्या प्रस्तावासींदभाात तपासणी करण्यात 
येत आहे.  
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
ठाणे महानगरपासलिा पररिहन सेिेतील गैरव्यिहाराबाबत 

(३२) *  २७३९०   अॅि.ननरांिन िािखरे : सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) िाणे शहरात वाढलेले नागरीकरण पाहता िवळपास एक हिार बसेसची 
आवश्यकता असताना महापाभलकेच्या ताफ्यात ४७० बसेस असून त्यातील र्क्त 
१३० बसेस सुजस्थतीत असल्याचे व उवाररत बसेस दरुुस्ती अभावी बींद असल्याचे 
ठदनाींक २३ डडसेंबर, २०१६ रोिी वा त्यासुमारास ननदशानास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, शकेडो बसेस वारींवार बींद होत असल्याने तसेच बसेससािी 
लागणार्या साधन सामुग्री खरेदी प्रकक्रयेत होणारे आधथाक गैरव्यवहार व 
दरुुस्तीवरील अवािवी खचा यासींदभाात लाचलुचपत प्रनतबींधक ववभागामार्ा त 
चौकशी करण्याबाबतची मागणी महाराषर लेबर एकता यनुनयनकडून ठदनाींक    
२३ डडसेंबर, २०१६ रोिी वा त्यासुमारास करण्यात आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर पररवहन सेवा सुधारावी म्हणनू िाणे येथील सामाजिक 
कायाकते व प्रवासी सींघ्नाींनी मा.पींतप्रधान महोदयाींकड े माहे िानेवारी, २०१७ 
मध्ये वा त्यादरम्यान ननवेदने पािववली असून या प्रकरणी कायावाही 
करण्याबाबत मा.पींतप्रधान कायाालयाकडून मुख्य सधचव, महाराषर शासन याींना 
त्याच सुमारास कळववण्यात आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून कोणती कायावाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) अशा स्वरुपाची बातमी स्थाननक वतृपत्रात प्रभसध्दी 
झाली होती.     
(२) होय. अशा स्वरुपाची तक्रार िाणे महानगरपाभलकेस प्राप्त झाली आहे. 
(३) उपलब्ध दस्ताऐविानुसार अशा प्रकारचे ननवेदन आढळून येत नसले तरी, 
उक्त नमुद तक्रारीतील मुद्दयाींबाबत आयुक्त, िाणे महानगरपाभलका याींना ४ 
आिवडयात अहवाल सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. 
(४) सेंरल इजन्स्यु्  ऑर् रोड रान्सपो ा् याींच्या मागादशाक सुचनाींनुसार 
लोकसींख्या ववचारात घेता, िाणे शहरास ७०० बसेसची आवश्यकता आहे. 
     िाणे महानगरपाभलकेच्या पररवहन सेवेकडील ४४५ बसेसपकैी सरासरी २६४ 
बसेस प्रवासी सींचालनाकरीता उपलब्ध आहेत. 
     या व्यनतरीक्त िे.एन.एन.यु.आर.एम. अींतगात १९० बसेस मींिुर असून 
यापकैी ९२ बसेस प्रवासी सींचालनाकरीता उपलब्ध करुन देण्यात आले आहेत.    
     याभशवाय िाणे महानगरपाभलका क्षेत्रात केवळ मठहलाींकरीता स्वतींत्र 
“तेिजस्वनी” बसेस उपलब्ध करण्यासािी राज्य शासनामार्ा त ननधी ववतरीत करणे 
प्रस्ताववत आहे.      
     तसेच बहृन्मुींबई महानगरपाभलका, नवी मुींबई महानगरपाभलका तसेच इतर 
महानगरपाभलकाींच्या पररवहन सेवेच्या बसेस िाणे महानगरपाभलकेच्या क्षेत्रात 
प्रवाशी सींचालन सेवा देतात.  
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
धचांचणी (जि.पालघर) पररसरातील महावितरणच्या ग्राहिाांििून 

घेतलेल्या रिमेचा अपहार िेल्याबाबत 
(३३) *  २८९३२   श्री.आनांद ठािूर, श्री.हेमांत टिले, अॅि.राहुल नािेिर :   
सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) धचींचणी (जि.पालघर) पररसरातील महाववतरणाच्या ९६६ ग्राहकाींकडून वीि 
देयकापो्ी घेतलेल्या ११ लाख ३७ हिार ३०६ रुपयाींचा अपहार केल्याप्रकरणी 
वाणगाव पोभलसाींनी माहे िानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान गुन्हा दाखल 
केला आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, ऑ्ोभमक्स कीं पनीने बोईसर येथेही तीन ठिकाणी वीि देयके 
वसूल करण्याचे अधधकार नसतानाही ग्राहकाींकडून पैसे घेऊन बनाव् पावत्या 
ठदल्या आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले, तद नुसार सींबींधधत कीं पनी व महाववतरणचे अधधकारी याींच्यावर 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फिणिीस  : (१) व (२) होय, हे खरे आहे. 
(३) प्रस्ततु प्रकरणी एकुण ३ गुन्हयाची नोंद करण्यात आलेली आहे.   

१) वाणगाींव पोलीस िाणे येथे गु.र.क्र. ०५/२०१७, भा.दीं.वव. कलम ४०७, 
४१९, ४२०, ४६५, ४६८, ४७१, ३४ अन्वये आरोपीींववरुध्द गुन्हा दाखल 
करण्यात आला असून एका आरोपीस मा.जिल्हा सत्र न्यायालय, पालघर 
याींनी अ्कपूवा िामीन मींिरू केलेला आहे व ३ आरोपी र्रार असुन 
त्याींचा शोध सुरु आहे. 

२) तारापूर पोलीस िाणे येथे गु.र.क्र. १०/२०१७ भा.दीं.वव. कलम ४२०, ३४ 
अन्वये आरोपीींववरुध्द गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. सदर आरोपी 
र्रार असून त्या आरोपीताींचा शोध चालु आहे. 

३) बोईसर पोलीस िाणे येथे गु.र.क्र. २४४/२०१६ भा.दीं.वव. कलम ४०७, ४१९, 
४२०, ४६५, ४६८, ४७०, ३४ अन्वये आरोपीींववरुध्द गुन्हा दाखल करण्यात 
आला असून ४ आरोपीींना अ्क केली आहे व ६ आरोपीींचा शोध सुरु 
आहे. 

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

नागपूर शहरातील अिधैररत्या सुरु असलेले हुक्िा पालचर बांद िरण्याबाबत 

 (३४) *  २८७३४   प्रा.अननल सोले, श्री.समतेश भाांगडिया : सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नागपूर शहरात मोिया प्रमाणात हुक्का पालार सुरु असून पोभलसाींनी धाड 
्ाकून ४ अल्पवयीन मुलाींना ताब्यात घेतल्याचे ठदनाींक २ डडसेंबर, २०१६ रोिी 
वा त्यासुमारास ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, शहरातील अवैधररत्या सुरु असलेले हुक्का पालार बींद करण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) शहरामध्ये अवैधररत्या हुक्का पालार सुरु असल्याबाबत तक्रार ककीं वा माठहती 
प्राप्त होताच वेळोवेळी कायदेशीर कारवाई करण्यात येते. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
सशििी (मुांबई) येथील क्षयरोग रुग्णालयात क्षयरोगाची लागण झालेल्या 

िमचचाऱ्याांना २ िषे सुट्टी देणेबाबत 

(३५) *  २८२९५   आकिच .अनांत गािगीळ :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि २४९१८ ला 
हदनाांि १४ डिसेंबर, २०१६ रोिी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत : सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१)  भशवडी (मुींबई) येथील महानगरपाभलकेच्या क्षयरोग रुग्णालयातील रुग्णाींची 
सेवा करणार्या १७ कामगाराींना क्षयरोगाची लागण झाली असून यापैकी ६ िणाींना 
दसुर्याींदा या आिाराची बाधा झाली असल्याचे माहे ऑगस््, २०१६ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, महानगरपाभलकेच्या सवा रुग्णालयाींमध्ये क्षयरोग झालेल्या 
कमाचार्याींना ११ मठहन्याची पगारी सुट्टी मान्य आहे मात्र येथील कामगाराींची २४ 
मठहन्याच्या सु्ीची मागणी आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने ननणाय घेवनू क्षयरोगाची बाधा झालेल्या 
कामगाराींना त्याींचे आरोग्य सुधारेपयतं २४ मठहन्याींची पगारी सुट्टी देण्याबाबत 
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहेत, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) माहे ऑगस््, २०१६ वा त्यादरम्यान, भशवडी येथील 
महानगरपाभलकेच्या क्षयरोग रुग्णालयातील ९ कमाचार्याींना क्षयरोगाची बाधा 
झाली असून, त्यापकैी २ कमाचार्याींना दसुर्याींदा क्षयरोगाची बाधा झाली आहे ही 
वस्तजुस्थती आहे. 
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(२) हे खरे आहे. 
(३) बहृन्मुींबई महानगरपाभलकेचे क्षयरोग रुग्णालय समूह व त्याींच्या अखत्यारीतील 
ववस्तारीत रुग्णालय (बहादरुिी ब्लॉक) व सींलग्नीत ५ क्षयरोग धचककत्सालये येथे 
कायारत असणार्या कमाचार्याींना क्षयरोगाची बाधा झाल्यास, क्षयरोग रुग्णालयातील 
वैदयकीय शास्त्रीय सभमतीच्या भशर्ारशीनुसार, रुग्णाच्या क्षयरोगाच्या प्रकारानुसार 
व उपचार पध्दतीनुसार ३ वर्ांपयतं ववशरे् क्षयरोग रिा देण्यात येते. 
    तसेच आवश्यक असल्यास महानगरपाभलकेच्या रिा ननयमानसुार अनुजे्ञय 
असलेली रिा देखील कमाचार्यास देण्यात येते. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
पिइच तलािाची झालेली दरुिस्था 

(३६) *  २९४०३   श्री.ियांत पाटील : सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पवइा तलावात आिबुािुच्या उदयोग व वसाहतीमधून साींडपाणी तसेच 
मलिल सोडण्यात येत असल्याने तलावाची दरुवस्था झाली आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, या तलावात मलिल सोडणार्या ठहरानींदानी वसाहत आणण 
रेनेसन्स या र्ाइाव्हस््ार हॉ्ेलवर शासनाने कोणती कारवाइा केली वा करण्यात 
येत आहे,   
(३) असल्यास, मलिल वाठहन्या सोडण्याबाबत सींबींधधत ववभागाकडून परवानगी 
घेण्यात आली आहे काय, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) पवइा तलावात आिुबािुच्या उदयोग व वसाहतीमधनू 
साींडपाणी तसेच मलिल सोडण्यात येते हे खरे नाही. 
    तथावप, पवई तलावाच्या आिबुािूच्या पररसरातील काही वसाहतीतील 
साींडपाणी अनधधकृतपणे पिान्य िलवाठहनीला िोडले असल्याने काही प्रमाणात 
मलिल पवई तलावात येते ही वस्तुजस्थती आहे. 
(२) ठहरानींदानी वसाहतीतील साींडपाण्याचा ननचरा तेथील मलनन:सारण वाठहनीत 
होतो. 
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     हॉ्ेल रेनेसन्स येथे साींडपाण्याच्या शुध्दीकरणासािी साींडपाणी सींयींत्र कें द्र 
उभारण्यात आले आहे. 
     त्यामुळे ठहरानींदानी वसाहत व हॉ्ेल रेनेसन्स याींच्यावर कारवाई करण्यात 
आलेली नाही. 
   सदर पररसरातील साींडपाण्याची व्यवस्था सुधारण्यासािी बहृन्मुींबई 
महानगरपाभलकेमार्ा त खालील उपाययोिना करण्यात आल्या आहेत:- 

 पवई मलिल उदींचन कें द्र ते लाल बहादरू शास्त्री मागाावरील गाींधीनगर 
िींक्शनपयतं मलनन:सारण वाठहनी ्ाकण्याचे काम प्रगतीपथावर आहे.  

 सदर मलनन:सारण वाठहनी कायााजन्वत झाल्यानींतर पवई येथील सवा 
मलप्रवाह लाल बहादरू शास्त्री मागाावरील १००० भम.मी. व्यासाच्या गुरुत्व 
मलनन:सारण वाठहनीदवारे प्रवाठहत होणार आहे.  

 तसेच, पवई तलाव पररसरातील इमारतीत साींडपाणी सींयींत्र कें दे्र उभारली 
आहेत ककीं वा नाहीत, तसेच ती योग्य रीतीने कायारत आहेत का हे 
तपासून योग्य ती कायावाही करण्याबाबत महाराषर प्रदरु्ण ननयींत्रण 
मींडळाला ठदनाींक ०७/०९/२०१६ रोिी कळववण्यात आले आहे. 

(३) पवई तलावात मलिल सोडण्याबाबत महानगरपाभलकेमार्ा त कोणतीही 
परवानगी देण्यात आलेली नाही.  
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
नाईिनिरे िवे्हलपसच प्रा.सल. (पुणे) च्या सांचालिाांनी िमचचाऱ्याांच्या भविष्ट्य 

ननिाचह ननधीचा अपहार िेल्याबाबत 

 (३७) *  २६९३५   श्री.अननल भोसले, अॅि.ियदेि गायििाि, श्री.नरेंद्र पाटील, 
श्री.किरण पािसिर : सन्माननीय िामगार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) पुणे येथील नाईकनवरे डवे्हलपसा प्रा.भल. च्या सींचालकाींनी कमाचार्याींच्या 
रुपये ४२ लाखाच्या भववषय ननवााह ननधीचा अपहार केल्याचे माहे िानेवारी, 
२०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून सींबींधधताींवर कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. सांभािी पाटील-ननलांगेिर : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) कें द्र शासनाच्या अधधपत्याखालील भववषय ननवााह ननधी कायाालयाने भारतीय 
दींड सींठहता ननयम ४०६ अींतगात ठदनाींक १०/०१/२०१७ रोिी डके्कन पोलीस 
स््ेशन, पुणे येथे मे.नाईकनवरे डवे्हलपसा प्रा.भल. या आस्थापनेतील सींचालकाींच्या 
ववरुध्द एर्.आय.आर. दाखल करुन त् याींच्याववरुध्द भववषय ननवााह ननधीच्या 
रुपये ४२,३९,००२/- इतक्या रकमेच्या अपहाराबाबत र्ौिदारी गुन्हा दाखल केला 
आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
औरांगाबाद महानगरपासलिेने भूसमगत खोदिामासाठी िादा खचच िेल्याबाबत 

(३८) *  २९३३३   श्री.सुभाष झाांबि : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) औरींगाबाद महानगरपाभलकेने ववकास कामाचे कोणत्याही प्रकारे योग्य 
ननयोिन केले नसल्याने भूभमगत खोदकामासािी महापाभलकेला तीन को्ी 
रुपयाींचा िादा खचा लागला असल्याचे माहे िानेवारी, २०१७ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले व त्यानुसार कोणत्याही प्रकारचे ननयोिन न करता ववकास कामे 
करणार्या दोर्ी अधधकारी-कमाचारी याींचेवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) हे खरे नाही. 
    औरींगाबाद महानगरपाभलकेमध्ये युआयडीएसएसएम्ी योिनेअींतगात 
शहरातील भुभमगत ग्ार योिनेच्या कामासािी काढण्यात आलेल्या ननववदेतील 
अ्ीींनुसार खोदकाम करताना पररमाणामध्ये पररजस्थतीनसुार बदल झाला तरी, 
प्रकल्पातील खोदकामाकरीता कोणत्याही प्रकारचा िादा खचा करावा लागणार 
नसून मींिूर प्रकल्प ककीं मतीच्या मयाादेतच याबाबतचा खचा भागववण्याची तरतदू आहे. 
(२) व (३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
 

----------------- 
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नासशि शहरातील मेरो प्रिल्पाबाबत 

 (३९) *  २७९८३   श्री.ियिांतराि िाधि :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि २४३५० ला 
हदनाांि १४ डिसेंबर, २०१६ रोिी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत : सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नाभशक शहर वाहतूक ववर्यक सवकंर् अ्यास करून मेरोसींदभाातील प्रस्ताव 
सादर करण्याचे ननदेश शासनाने नाभशक महानगरपाभलकेस ठदले आहेत, हे खरे 
आहे काय,  
(२) असल्यास, उक्त प्रस्ताव शासनास प्राप्त झाला आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रस्तावानुसार नाभशक शहरातील मेरो प्रकल्पाबाबत शासनाने 
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) होय. 
(२) नाही. 
(३) नाभशक महानगरपाभलकेने शहर वाहतकू ववर्यक सवकंर् अ्यास करुन 
वाहतूक आराखडा तयार करण्यासािी मेससा अबान मास रान्झी् कीं पनी भलभम्ेड 
या सल्लागाराची नेमणकू केलेली असून सदयजस्थतीत नाभशक महानगरपाभलकेच्या 
स्तरावर वाहतकू आराखडा तयार करण्याचे काम सुरु आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
 

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

िुलाच (मुांबई) येथील िपाडियानगर झोपिपट्टीस लागलेली आग 
 

 (४०) *  २७६७२   श्री.रामराि िििुते, श्री.धनांिय मुांि,े अॅि.ननरांिन िािखरे, 
श्री.हेमांत टिले, श्री.किरण पािसिर, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.अननल भोसले, 
अॅि.ियदेि गायििाि : सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) कुलाा (मुींबई) येथील कपाडडयानगर झोपडपट्टीस आग लागून ८ झोपडया 
िळाल्याचे ठदनाींक ८ िानेवारी, २०१७ रोिी वा त्यासुमारास ननदशानास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले व तदनूसार सदर आगीत झोपडया िळून बेघर झालेल्या 
झोपडीधारकाींना तात्पुरती आधथाक मदत व पुनवासन करणेबाबत कोणती कायावाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) व (२) ठदनाींक ०७/०१/२०१७ रोिी वाकोला पोलीस िाणे 
हद्दीतील कालीना, साींताकु्रि (पवुा) येथील कुरय्या इस््े् मधील चार गाळयाींना 
आग लागून त्यातील काही सामान िळाले आहे. यामध्ये कोणत्याही प्रकारची 
िीववतहानी झालेली नाही. 
  या आगीसींबींधात कोणीही सींशय घेतलेला नाही तसेच तक्रार प्राप्त झालेली 
नाही.  या प्रकरणी पोलीस िाण्यात दैनींठदनी क्रमाींक २३/१७, ठदनाींक ०७/०१/२०१७ 
अन्वये नोंद घेण्याींत आलेली आहे. 
     सदरच्या गाळयाींना शॉ् सकका ्मुळे आग लागली आहे.  सदर गाळे 
वाणणज्य वापरात असल्याने आणण सदर घ्ना नसैधगाक आपत्तीमध्ये मोडत 
नसल्याने मदत देण्याची कायावाही करण्यात आलेली नाही. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
राज्यातील नगरपररषदाांमधील सशक्षिाांना सुधारीत 

िेतनशे्रणी लागू िरणेबाबत 

 (४१) *  २९५६२   श्री.श्रीिाांत देशपाांि,े श्री.दत्तात्रय सािांत : सन्माननीय शालेय 
सशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील नगरपररर्दाींमधील उच्च माध्यभमक भशक्षकाींना सन १९९६ पासून 
सुधारीत वेतनशे्रणी (काल्पननक) लागू करण्यास शासनाचे अक्षम्य दलुाक्ष होत 
असल्याने त्याींना सदर वेतनशे्रणीचा लाभ देण्याची मागणी अमरावती ववभाग 
भशक्षक आघाडीने ननवेदनादवारे केली होती, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, नगरपररर्दाींमधील कायारत उच्च माध्यभमक भशक्षकाींना सुधारीत 
वेतनशे्रणी देण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. विनोद तािि े: (१) होय 
(२) शालेय भशक्षण ववभाग, शासन ननणाय ठदनाींक २६/२/२०१४ अन्वये राज्यातील 
सवा उच्च माध्यभमक/कननषि महाववदयालयीन भशक्षकाींना ठदनाींक १/१/१९९६ पासून 
सुधारीत वेतनशे्रणीचे लाभ अनुजे्ञय करण्यात आलेले आहेत. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
िल्याण (पजश्चम) येथील महानगरपासलिेच्या आरक्षक्षत भूखांिािर 

वििासिाने दोन इमारती उभारल्याबाबत 

 (४२) *  २७९३९   अॅि.अननल परब : सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) कल्याण (पजश्चम) रेल्वे स्थानकापासून तीन ते चार भमनन्ाींच्या अींतरावर 
असलेला सी्ी सव्हे नींबर ३३८८, २४३ हा भूखींड वाचनालयासािी 
महानगरपाभलकेकड ेहस्ताींतरीत असताना त्या िागेवर ववकासकाने दोन इमारती 
उभारल्या असल्याचे माहे िानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ववकासकाने महानगरपाभलकेकड े हस्ताींतरीत करण्याचे आश्वासन 
देऊन त्या मोबदल्यात भमळवलेला ्ीडीआर (हस्ताींतरणीय ववकास हक्क) 
बाींधकामासािी वापरणार् या ववकासकाने याच वाचनालयाच्या िागेवर दोन इमारती 
उभारून तोच ्ीडीआर पुन्हा वापरण्यात आल्याचेही ननदशानास आले आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर आर्क्षत िभमनीवर ६७५.६३ चौ.मी. क्षेत्रर्ळाचे वाचनालय, 
१२०० चौ.मी. बगीचा, ४४४१ चौ.मी.ची प्राथभमक शाळा आणण १०७६ चौ.मी. िागा 
रस्ता व नाल्यासािी वापरण्याचे ननयोिन असतानाही ववकासकाने उपरोक्त सवा 
आरक्षण महानगरपाभलकेकड ेहस्ताींतरीत केल्यामुळे त्या एकूण आर्क्षत िागेच्या 
मोबदल्यात ववकासकाला ्ीडीआर देखील देण्यात आला होता, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त ववकासकाने सदर ्ीडीआरचा वापर ववना आर्क्षत िागेवरील 
बाींधकामात केला असून एकाच िागेच्या ्ीडीआर चा दोनदा वापर केल्याप्रकरणी 
शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले, त्यानुसार यात 
दोर्ी आढळून आलेल्या व्यक्तीींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात 
येत आहे,  
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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 श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) व (२) कल्याण-डोंबबवली महानगरपाभलकेच्या हद्दीतील 
मौिे कल्याण येथील सव्हे नींबर २४३, सी्ी सव्हे नींबर ३३८८ या भूखींडावर 
ववकास योिना रस्ता, वाचनालय, बगीचा, प्राथभमक शाळा, असे ववकास प्रस्ताव 
असून उवारीत क्षेत्र रठहवास ववभागात आहे. सदर वाचनालय या आरक्षणाचा 
ववकास मींिूर केलेल्या ववकास ननयींत्रण ननयमावलीमधील समावेशक आरक्षणाचे 
माध्यमातनू करण्यात आला आहे. वाचनालय आरक्षणाचा कोणताही मोबदला 
अथवा हस्ताींतरणीय ववकास हक्क महानगरपाभलकेने ठदलेला नाही. 
(३)  कल्याण-डोंबबवली महानगरपाभलकेने ठदनाींक १९/१/२००६ रोिी मींिूर केलेल्या 
ववकास परवानगीमध्ये अिादाराने ववकास योिना रस्त्याने बाधीत ४४४१.६४ 
चौ.मी. क्षेत्रापकैी ३३१२.७६ चौ.मी क्षेत्र च्ई क्षेत्र स्वरुपात (डीआर) व आरक्षणाचे 
(आ.क्र.१३२ प्राथभमक शाळा) क्षेत्र २०४.०० चौ.मी., आ.क्र.१३३ वाचनालय (क्षेत्र 
६७५.६३ चौ.मी.), आ.क्र.१३४-बगीचा (१२०७.५० चौ.मी.) आणण प्रस्ताववत नाल्याने 
बाधीत १०७६.८८ चौ.मी. असे ३१६४.०१ चौ.मी. असे भमळून एकूण ६४७०.५० 
चौ.मी. क्षेत्र, च्ई क्षेत्र स्वरुपात (DR) बाींधकाम क्षेत्र प्रस्ताववत केले होते. 
(४) अशी बाब ननदशानास येत नाही. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
बहृन्मुांबई महानगरपासलिेत रस्त्याांच्या िामाांतील  

गैरव्यिहाराच्या चौिशीबाबत 

 (४३) * २७४५१ श्री.शरद रणवपसे, श्री.नारायण राणे, श्री.ियांत पाटील, अॅि.अननल 
परब : सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) बहृन्मुींबई महानगरपाभलकेत रस्त्याींच्या कामाींमध्ये सुमारे रुपये ३५० को्ीचा 
गैरव्यवहार झाल्याप्रकरणी चौकशी करण्यासािी नेमण्यात आलेल्या चौकशी 
सभमतीने माहे िानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान पठहल्या रे्रीचा अहवाल 
सादर केलेला असून त्यात रस्त्याींच्या कामात अननयभमतता होऊन सुमारे रुपये 
३५२ को्ीचा गैरव्यवहार झाल्याचे असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त चौकशी अहवालात कोण-कोणत्या बाबी स्पष् झालेल्या 
आहेत व तदनुसार कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) बहृन्मुींबई महानगरपाभलकेत रस्ते दरुुस्तीच्या 
कामाींमध्ये सुमारे रुपये ३५० को्ी रुपयाींच्या झालेल्या गैरव्यवहारप्रकरणी सुरु 
करण्यात आलेल्या चौकशीचा अींतररम अहवाल महानगरपाभलकेस प्राप्त झाला 
आहे. 
(२) सदर चौकशी अहवालामध्ये खालील अननयभमतता ननदशानास आल्या     
आहेत :- 

 ३४ रस्त्याींच्या कामाची ताींबत्रक तपासणी केली असता रस्त्याच्या 
पी.क्यू.सी. लेअरच्या खाली ड्रने लेअरच्या कामाची बील ऑर् क्वाँ्ी्ी 
प्रमाणे अींमलबिावणी करण्यात आलेली नाही. याचे पररमाण (क्वाँ्ी्ी) 
२० ते १०० ्क्क्याींनी कमी आढळून आले.  

 बील ऑर् क्वाँ् ी्ीप्रमाणे अींमलबिावणी करण्यात आलेली नसताींनाही 
त्रयस्थ लेखापररक्षक याींनी कामे प्रमाणणत केलेली आहेत.  

 अहवालानुसार महानगरपाभलकेचे रुपये १४.४१ को्ी इतके नुकसान 
झाल्याचे ननदशानास आले आहे. 

 सदर कामाींची अींमलबिावणी करणारे अधधकारी याींना अननयभमतता/ 
गैरव्यवहाराची माठहती असताींनाही रस्ते दरुुस्तीच्या कामात अननयभमतता 
ननदशानास आल्या आहेत. 

       सदर प्रकरणी करण्यात आलेली कारवाई खालीलप्रमाणे आहे :- 
 सदर प्रकरणात दोर्ी आढळलेल्या सींबींधधत ६ कीं त्रा्दार व २ 

लेखापररक्षक याींच्यावर प्रथम खबर अहवाल (एर्.आय.आर) दाखल 
करण्यात आले आहेत. तसेच त्याींना कारणे दाखवा नो्ीसा 
बिाववण्यात येऊन काळया यादीत ्ाकण्याची कायावाही 
प्रगतीपथावर आहे. 

 सींबींधधत कमाचार्याींची खात्याींतगात चौकशी करण्याची कायावाही 
प्रगतीपथावर आहे. 

 तत्कालीन प्रमुख अभभयींता (रस्ते) याींना महानगरपाभलकेच्या सेवेतून 
ननलींबबत करण्यात आले आहे तर तत्कालीन प्रमुख अभभयींता 
(दक्षता) याींना अन्य प्रकरणी ननलींबबत करण्यात आले आहे. 

 

(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
----------------- 
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सोलापूर जिल्हयात नगरोत्थान योिनेतील रस्त्याांची िामे प्रलांबबत असल्याबाबत 

 (४४) *  २९७९२   श्री.रामहरी रुपनिर : सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) सोलापूर जिल्हयात नगरोत्थान योिनेतनू सबवका ची ४३ कामे मींिूर झाली 
असून १० कामाींपकैी ३ रस्ते ननववदा प्रकक्रयेत अडकले असून ७ रस्त्याींची कामे 
िागा भूसींपादन न झाल्याने प्रलींबबत असल्याचे माहे िानेवारी, २०१७ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, रस्त्याींची कामे प्रलींबबत असल्याने िागेची भरपाई देण्यासािी 
महानगरपाभलकेकड े पैसे नसल्याने ्ीडीएस घ्या अन िागा मोकळी करा असा 
प्रस्ताव महापाभलकेने शतेकर् याींसमोर िेवला आहे, परींत ु हद्दवाढ व ्ीडीएसचा 
शेतकर् याींना प्रत्यक्ष र्ायदा होणार नसल्याने भूसींपादन करण्यात अडचणी येत 
आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन शतेकर् याींना योग्य मोबदला 
देऊन भूसींपादना अभावी प्रलींबबत असलेल्या रस्त्याींची कामे पूणा करण्याबाबत 
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
 
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) महाराषर सुवणाियींती नगरोत्थान महाभभयानाींतगात 
(राज्यस्तर) सोलापूर जिल्ह्यातील सोलापूर शहराच्या रुपये १८७.७७ को्ी 
ककीं मतीच्या रस्ते ववकास प्रकल्पास मान्यता ठदली आहे. 

• सदर योिनेंतगात शहरातील ३२ रस्ते कामाींचा समावेश आहे.  
• सदर ३२ रस्त्याींपैकी २१ रस्त्याींची कामे प्रगतीपथावर आहेत. 
• उवारीत रस्त्याींपैकी ३ रस्त्याींची कामे ननववदाधीन असून ०८ 

रस्त्याींची कामे भुसींपादना अभावी प्रलींबबत आहेत, हे खरे आहे. 
(२) होय हे खरे आहे. 
(३) व (४) सोलापूर महानगरपाभलकेमार्फ त सदर ०८ रस्त्याींच्या िागा 
भूसींपादनाकामी िागेच्या भमळकतदाराना एकबत्रतररत्या बोलावनू ्ी.डी.आर. घेणे 
बाबत सबंधंधतानंा अवगत केले आहे. 
     तथावप, शेतकरी व िागा भमळकतदार याींचेकडून ्ी.डी.आर. घेणेबाबत 
उदासीनता ठदसून येत आहे. 
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     त्यामुळे महाराषर सुवणा ियींती नगरोत्थान महाअभभयान योिना 
(राज्यस्तर) मधील भूसींपादनाअभावी भशल्लक राठहलेली कामे रद्द करावी ककीं वा 
कसे ? याबाबत सोलापूर महानगरपाभलका प्रशासनामार्ा त सवासाधारण सभेपढेु 
ववशरे् प्रस्ताव सादर करण्यात येत आहे. 

----------------- 
वप ांपरी-धचांचिि (जि.पुणे) येथे स्ितांत्र पोलीस आयुक्तालय स्थापन िरणेबाबत 

(४५) *  २६८९८   श्री.सांिय दत्त, िॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे : सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) वपींपरी-धचींचवड (जि.पणेु) शहरातील गुन्हेगारीचा वाढता आलेख, वाढते 
औदयोधगकरण व नागररकीकरण तसेच या पररसरातील आय्ी कीं पन्यामध्ये 
काम करणा-या मठहला व मुलीींवरील अत्याचाराचे प्रमाण वाढत असल्याने 
शहरासािी स्वतींत्र पोलीस आयुक्तालय स्थापन करण्याची मागणी लोकप्रनतननधी 
याींनी मा.मुख्यमींत्री याींना माहे डडसेंबर, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान केली आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२)  असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून वपींपरी-धचींचवड 
शहरासािी स्वतींत्र पोलीस आयुक्तालय स्थापन करणेबाबत कोणती कायावाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) वपींपरी धचींचवड पोलीस आयुक्तालय ननमााण करण्याबाबतचा प्रस्ताव पोलीस 
महासींचालक, महाराषर राज्य, मुींबई याींनी शासनास सादर केला होता.  तथावप 
वपींपरी-धचींचवड, पुणे येथे पोलीस आयुक्तालय ननमााण करण्याचा सुधारीत प्रस्ताव 
सादर करण्याबाबत पोलीस महासींचालक, महाराषर राज्य, मुींबई याींना 
कळववण्यात आले आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
 

----------------- 
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मुांबई शहर आणण उपनगरीय रेल्िे लाईन (रॅि) लगत 
साांिपाण्यािर पालेभाज्या वपििल्या िात असल्याबाबत 

(४६) *  २६८००   श्री.किरण पािसिर, श्री.धनांिय मुांि,े श्री.नरेंद्र पाटील, 
श्री.हेमांत टिले, श्री.ियिांतराि िाधि, श्री.अमरससांह पांडित, अॅि.ननरांिन िािखरे, 
श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.अननल भोसले : सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई शहर आणण उपनगरीय रेल्वे लाईन (रॅक) लगत असलेल्या नाल्यातील 
साींडपाण्यावर पालेभाज्या वपकवल्या िात असल्याचे ननदशानास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त पालेभाज्या आरोग्यास अपायकारक व घातक असून त्यामुळे 
पो्ाचे ववकार तसेच कॅन्सर, डायबे्ीि इत्यादी गींभीर आिार होत असल्याने 
आरोग्याच्या गींभीर समस्या उद भवत असल्याचे केलेल्या पाहणीच्या ननषकर्ाातनू 
ननदशानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून कोणती कायावाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१), (२), (३) व (४) मुींबईमध्ये पजश्चम रेल्वे, मध्य रेल्वे 
व हाबार रेल्वे मागााच्या दोन्ही बािूस असलेल्या रेल्वेच्या मालकीच्या मोकळया 
िागेत अनेक ठिकाणी रेल्वे प्रशासनाकडून सदर भागात अनतक्रमण होऊ नये 
याृषष्ीने रेल्वेच्या इच्छुक कमाचार्याींना काही शुल्क आकारुन भािीपाल्याची 
लागवड करण्याची परवानगी अनेक वर्ापंासून देण्यात येते. 
      अशा पध्दतीने भािीपाल्याची लागवड करताींना ननक्वती वाहणार्या 
नाल्याचे पाणी वापरले िात असल्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 
     तथावप, वरीलप्रमाणे मुींबईमध्ये रेल्वेमागााच्या दतुर्ाा लागवड करण्यात 
येणार्या पालेभाज्याींमुळे कॅन्सर, डायबे्ीि वा अन्य ववववध आिाराींचा प्रादभुााव 
होत असल्याचा िोस पुरावा देणारा कोणताही शास्त्रीय अ्यास समोर आलेला 
नाही वा अशा स्वरुपाची तक्रारही यापूवी महानगरपाभलकेस प्राप् त झालेली नाही. 
     तथावप, भािीपाला लागवडीस स्वच्छ पाणी वापरले िाईल याची खबरदारी 
घेऊनच अशी परवानगी देण्यात यावी अशा सूचना रेल्वे प्रशासनास देण्यात 
आल्या आहेत. 

------------------------------------- 
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सभिांिी (जि.ठाणे) येथे पाच िषीय मुलीिर दोन अल्पियीन 
मुलाांनी अत्याचार िेल्याबाबत 

(४७) * २७०९८   श्री.हेमांत टिले, श्री.धनांिय मुांि,े अॅि.ननरांिन िािखरे, श्री.किरण 
पािसिर, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.अननल भोसले, श्री.रामराि िििुते, अॅि.ियदेि 
गायििाि : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) भभवींडी (जि.िाणे) येथे पाच वर्ीय मुलीवर दोन अल्पवयीन मुलाींनी अत्याचार 
केल्याची घ्ना माहे िानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान घडली, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले व तदनुसार कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
 
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) होय, 
(२) सदर प्रकरणी भोईवाडा पोलीस स््ेशन गुन्हा रजि.नीं. I ०१/२०१७ भादींवव 
कलम ३७६, ३४ सह पोक्सो कायदा कलम ४, ६, ८ प्रमाणे गुन्हा दाखल 
करण्यात आला आहे. आरोपीींना ठदनाींक २/१/२०१६ रोिी ताब्यात घेऊन बाल 
न्यायालयात हिर केले असता मा.न्यायालयाने त्याींना िाभमनावर मुक्त केले 
आहे. गुन्हयाचा तपास सुरु आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
नागपािा (मुांबई) येथून मुलीचे अपहरण िरुन हत्या िरण्यात आल्याबाबत 

 (४८) *  २८३२७   श्री.अशोि ऊफच  भाई िगताप, श्री.िनादचन चाांदरूिर :   
सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नागपाडा (मुींबई) येथनू अपहरण करुन हत्या करण्यात आलेल्या साडतेीन 
वर्ााच्या मुलीच्या प्रकरणात नवनवीन खलुासे होत असून या मुलीला बेशुध्द 
करण्यासािी अल्पवयीन बालकाींनी महाववदयालयाच्या लॅबमधनू क् लोरोर्ामाची 
चोरी केली असल्याचे ठदनाींक २६ डडसेंबर, २०१६ रोिी वा त्यासुमारास ननदशानास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त अपहरण प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन दोर्ी दोन्ही 
अल्पवयीन बालकाींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) होय, 
(२) सर िे.िे.मागा पोलीस िाणे, मुींबई येथे गु.नों.क्र.२२८/२०१६ कलम ३०२, ३८५, 
२०१, ३६३, ३४ भा.दीं.वव. अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. गुन्हयातील 
सहभाग असलेल्या दोनही ववधीसींघर्ाग्रस्त बालकाींना ठदनाकं २५/१२/२०१६ ताब्यात 
घेण्यात आले असून, सध्या बाल ननरीक्षण गहृ, डोंगरी, मुींबई येथे िेवण्यात 
आलेले आहे. गुन्हयाचा तपास सुरु आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

परभणी जिल्हा पररषदेतील पाणीपुरिठा विभागात झालेल्या गैरव्यिहाराबाबत 

 (४९) *  २७८४२   श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी, श्री.धनांिय मुांि,े श्री.सनतश 
चव्हाण :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि २३५७९ ला हदनाांि १४ डिसेंबर, २०१६ रोिी 
हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत :  सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) परभणी जिल्हा पररर्देतील पाणीपुरविा ववभागात झालेल्या ३.५१ लक्ष 
रूपयाींच्या आधथाक अननयभमतता व गैरव्यवहार प्रकरणी नाींदेड येथील लाचलुचपत 
प्रनतबींधक ववभागाच्या अधधकार्याींनी महासींचालक, लाचलुचपत प्रनतबींधक ववभाग, 
मुींबई याींच्याकड ेसन २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान चौकशी अहवाल सादर केला 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, भ्रष्ाचार प्रनतबींधक कायदा, १९८८ च्या कलम १३ प्रमाणे दोर्ी 
असणार्या अधधकारी, कमाचारी, यींत्रणा, कीं त्रा्दार याींच्याववरूध्द महासींचालकाींनी 
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) लाचलुचपत प्रनतबींधक ववभागाचे छाननीअींती, नमूद तक्रारी प्रशासकीय 
स्वरुपाच्या असल्याने ननदशानास आल्याने सदर तक्रार अिा पढुील चौकशीसािी 
सींबींधधत प्रशासकीय ववभागाकड ेपािववला आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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मुांबईतील पिई तलािाचे सांिधचन ि सुशोसभिरण िरण्याबाबत 
 

 (५०) *  २८१४१   श्री.सुजितससांह ठािूर, श्री.अशोि ऊफच  भाई िगताप, 
अॅि.राहुल नािेिर, श्री.हेमांत टिले, श्री.आनांद ठािूर, श्री.िनादचन चाांदरूिर :   
सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पवई (मुींबई) येथील तलावात सन २०१४ मध्ये वा त्यादरम्यान मासेमारी व 
वपकननक बो्ीींना बींदी घालण्यात आली असुनही ठदनाींक २८ डडसेंबर, २०१६ रोिी 
वा त्यासुमारास हाऊसबो् उल्ून तीन िणाींचा मतृ्य ूझाल्याने तेथील तलावाच्या 
सुरक्षेबाबत प्रश्नधचन्ह ननमााण झाला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सन १७८९ मध्ये भमिी नदीवर बाींधण्यात आलेल्या पवई 
तलावाचा सन १९९५ मध्ये कें द्रीय वन व पयाावरण ववभागाने राषरीय तलाव 
सींवधान योिनेत १० तलावाींच्या यादीत समावेश केला होता, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन मुींबई शहराच्या 
पया् नास चालना देण्यासािी सदरहू तलावाचे सींवधान, सुशोमिकरण व बो्ीींगला 
परवानगी देवनू पया् न स्थळ ननमााण करणे व त्याचे अजस्तत्व कायम 
ठ्कववण्यासािी कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) पवई तलाव येथे ठदनाींक २३/१२/२०१६ रोिी अनधधकृत 
हाऊस बो् उल्ून ८ व्यक्ती पाण्यात पडल्या, त्यापैकी ५ व्यक्तीींना वाचववण्यात 
आले व ३ व्यक्तीींचा बुडून मतृ्यू झाला हे खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) पवई तलाव पनुिीववत करण्याकररता कायमस्वरुपी योिना ववकभसत करणे 
आणण पवई तलावाचे सुशोभभकरण करण्याचे काम करण्यासािी महानगरपाभलकेने 
ऑक््ोबर, २०१६ मध्ये सल्लागाराची नेमणकू केलेली आहे.     
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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िॉ.नरेंद्र दाभोळिर ि िॉ.गोविांद पानसरे याांच्या हत्यािाांिाच्या तपासाबाबत 
 (५१) *  २६९२५  श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.धनांिय मुांि,े श्री.सुननल तटिरे, श्री.हेमांत 
टिले, श्री.किरण पािसिर, श्री.ियिांतराि िाधि, श्री.अमरससांह पांडित, 
अॅि.ननरांिन िािखरे, श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.अननल भोसले : ताराांकित प्रश्न 
क्रमाांि २३७११ ला हदनाांि १४ डिसेंबर, २०१६ रोिी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत : 
सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) अींधश्रध्दा ननमुालन सभमतीचे सींस्थापक डॉ.नरेंद्र दाभोळकर आणण कॉ.गोववींद 
पानसरे याींच्या हत्याकाींडाच्या तपासाबाबत स्कॉ्लींड याडाच्या न्याय वदैयक 
प्रयोग शाळेचे भारत आणण यू.के.मध्ये माठहतीची देवाणघेवाण करण्याबाबत 
कायदेशीर करार झाला नसल्याचे सी.बी.आय.कडून साींगण्यात आल्याचे माहे 
िानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, दोन्ही हत्याकाींडाच्या प्रकरणात गेल्या दोन वर्ाात काहीच प्रगती 
न झाल्याने शासनाकडून तपास कायाासािी काही वेगळया प्रकारची भूभमका 
घेण्यात येत आहे काय, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) व (२) डॉ. नरेंद्र दाभोळकर याींच्या हत्येचा सींदभाात 
डके्कन पोलीस स््ेशन येथे गु.र.क्र. १५४/२०१३, भादींवव कलम ३०२,३४ शस्त्र 
अधधननयम ३(२५) अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. सदर गुन्हयाचा 
तपास ठदनाींक ०३/०६/२०१४ रोिी कें द्रीय गुन्हे अन्वेर्ण ववभागाकड े (सीबीआय) 
वगा करण्यात आला आहे. 
     कॉ.गोववींद पानसरे याींच्या हत्येच्या सींदभाात कोल्हापूर जिल्हयातील 
रािारामपुरी पोलीस िाणे येथे गु.र.क्र. ३९/२०१५ भादींवव कलम ३०२,३०७,१२०(ब), 
३४ सह आमा ॲक्् ३(१)/२५ (१ब) (अ), ५(२७) अन्वये गुन्हा दाखल झाला आहे. 
सदर गुन्हयातील दोन आरोपीींना अ्क करून त्याींच्याववरूद्ध मा. न्यायालयात 
दोर्ारोपपत्र दाखल करण्यात आले असून गुन्हयाचा पढुील तपास सी.आर.पी.सी. 
१७३(८) प्रमाणे चालू आहे तसेच उवाररत दोन आरोपीींचा शोध घेण्यात येत 
आहे.     
(४) प्रश्न उद भवत नाही. 

----------------- 
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मुांबईतील अजग्नशमन दलास अद्याित साधन सामुग्री पुरविण्याबाबत 

 (५२) *  २७६०९   श्री.वििय ऊफच  भाई धगरिर, श्री.सुजितससांह ठािूर, अॅि.राहुल 
नािेिर, श्री.आनांद ठािूर, श्री.हेमांत टिले : सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील अजग्नशमन दलाचे िवान कालबाह्य साधन सामुग्री वापरत 
असल्यामुळे असुर्क्षत असल्याची बाब ननदशानास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, िवानाींना ठदलेली िॅके्, राऊिसा, बेल््, ्ी-श ा्, बू् , कुर्हाड 
इत्यादी सामुग्रीची मुदत सन २०१३ मध्येच सींपली असल्याचे ननदशानास आले 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, अजग्नशमन दलामध्ये एकूण ३०१० िवानाींची आवश्यकता 
असताना त्यातील ८८३ िागा ररक्त असल्याचे ननदशानास आले आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून अजग्नशमन दलास 
अदयावत साधन सामुग्री पुरववण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) व (२) हे खरे नाही. 
     आींतरराषरीय मानकानसुार या उपकरणाींसािी कालमयाादा ननजश्चत करण्यात 
आलेली नाही. सदर साधने सुजस्थतीत असल्याने आिही वापरात आहेत. त्यामुळे 
उपकरणे कालबाह्य झाल्यामुळे िवानाींना अडचणीींना सामोरे िावे लागते हे खरे 
नाही.   
     तथावप, सततच्या वापरामुळे काही उपकरणे वापरायोग्य नसल्याचे 
आढळल्यास ती तात्काळ बदली करण्यात येतात.    
(३) मुींबई अजग्नशमन दलाच्या आस्थापनेवर एकूण ४१९७ पदे आहेत, त्यापैकी 
२६८७ पदे भरण्यात आली असून १५१० पदे ररक्त आहेत. 
(४) व (५) मुींबई अजग्नशमन दलातील िवानाींकरीता सन २०१६-१७ करीता 
अदययावत स्व:सींरक्षण उपकरण सींच (पी.पी.ई.) खरेदीची प्रकक्रया अींनतम 
्प्प्यावर आहे. या उपकरणाींचे नमुने आींतरराषरीय प्रयोगशाळेमध्ये 
तपासणीकरीता पािववण्यात आलेले असून चाचणी अहवाल प्राप्त झाल्यानींतर 
पुरविादारास पुरविा आदेश बहृन्मुींबई महानगरपाभलकेमार्ा त देण्यात येतील. 

----------------- 
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बाांधिाम िामगाराांच्या िल्याणासाठी िमी खचच झाल्याबाबत 

(५३) *  २७३०१   श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.किरण पािसिर, श्री.धनांिय मुांि,े 
अॅि.ननरांिन िािखरे, श्री.नरेंद्र पाटील, अॅि.ियदेि गायििाि, श्री.हेमांत टिले :   
सन्माननीय िामगार मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) बाींधकाम कामगाराींच्या कल्याणासािी बाींधकाम उपकरातनू िमा झालेल्या 
३७९९ को्ी रुपयाींपकैी र्क्त २१७ को्ी रुपये कमी नोंदववलेल्या ३.३५ लाख 
बाींधकाम कामगारावर खचा झाले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कमी नोंदववण्यात आलेले बाींधकाम कामगार आणण त्यावरील 
अनतशय कमी झालेला खचा याची शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळुन आले, त् यानुसार कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सांभािी पाटील-ननलांगेिर : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
      मींडळाकड े उपकरा अींतगात माहे िानेवारी, २०१७ अखेर िमा झालेल्या 
रुपये ४,८८४ को्ी रुपयाींपकैी सुमारे रुपये २५२ को्ी इतकी रक्कम मींडळाकडील 
नोंदीत ५.८५ लक्ष बाींधकाम कामगाराींपैकी ४.२९ लक्ष पात्र बाींधकाम कामगाराींना 
ववववध योिनाींचा लाभ देण्याकररता खचा करण्यात आलेली आहे. 
(२) बाींधकाम कामगार म्हणनू नोंदणीसािी ९० ठदवस काम केल्याचे प्रमाणपत्र 
असणे कायदयाने बींधनकारक आहे. 
     बाींधकाम कामगाराींची नोंदणी वाढववण्याकररता शासनाने ठदनाींक १३/८/२०१४ 
रोिीच्या अधधसूचनेन्वये ९० ठदवस काम केल्याचे प्रमाणपत्र देण्याचे अधधकार 
सींबींधधत स्थाननक स्वराज्य सींस्थाींनी प्राधधकृत केलेल्या अधधका-याींना ठदले असून 
बाींधकाम कामगाराींची बाींधकामाच्या ठिकाणी प्रत्यक्ष भे् देऊन नोंदणी 
करण्याकररता बाह्य स्त्रोत यींत्रणेमार्ा त माठहती तींत्रज्ञानावर आधारीत प्रणाली 
ववकभसत करण्यात येत आहे.  तसेच व्यापक िनिागतृी मोहीम राबववणे 
कल्याणकारी योिना मींिूर करणे, व पायाभूत सुववधा मींडळास उपलब्ध करुन 
देणे या उपाययोिना मींडळामार्ा त करण्यात येत आहेत.  
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

 
----------------- 
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म्हािाच्या भूखांिािरील इमारतीचा पनुविचिास  
िरण्यािररता अधधसूचना िाढल्याबाबत 

  

(५४) *  २६९९०   श्री.धनांिय मुांि,े श्री.अमरससांह पांडित, अॅि.ननरांिन िािखरे, 
आकिच .अनांत गािगीळ, श्री.नारायण राणे, श्रीमती हुस्नबानू खसलफे :   
सन्माननीय गहृननमाचण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) म्हाडाच्या भूखींडावरील इमारतीचा पनुववाकास करण्याकररता ववकास ननयींत्रण 
ननयमावली ३३ (५) मध्ये दरुुस्ती करण्याची अधधसुचना माहे िानेवारी, २०१७ 
मध्ये वा त्यादरम्यान काढण्यात आली आहे, हे खेरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या दरुुस्ती अन्वये २००० चौ.मी. पयतंच्या भूखींडाचा ववकास 
करताना हौभसींग स््ॉक ऐविी वप्रभमयम घेण्याची सवलत ववकासकास देण्यात 
आली आहे, यामुळे म्हाडाकडून स्वस्तात घरे भमळणार नसल्याने सवासामान्याींचे 
घराचे स्वप्न पुणा होणे किीण झाले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, शासनाने सवासामान्याींना स्वस्तात घरे भमळण्याच्या ृषष्ीने सदर 
ननणायाचा रे्रववचार करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. प्रिाश महेता : (१)  हे खरे आहे. 
     प्रारुप अधधसूचना हरकतीींसािी ठदनाींक ०५/०१/२०१७ रोिी प्रभसध्द झालेली 
आहे. परींतु अींनतम अधधसूचना अदयाप पयतं प्रभसध्द झालेली नाही. 
(२) व (३) हे खरे नाही. 
     उपाध्यक्ष तथा मुख्य कायाकारी अधधकारी, म्हाडा याींच्या अहवालानुसार 
२०००.०० चौ. मी. पयतंच्या भूखींडावरील इमारतीींचा पनुववाकास म्हाडास हौभसींग 
स््ॉक ठदल्याने वधानक्षम होत नसल्याने रखडत असल्याचे सहकारी सींस्था, 
वास्तुशास्त्रज्ञ, लोकप्रनतननधीनी वारींवार ननदशानास आणल्याने िुन्या मोडकळीस 
आलेल्या इमारतीमधील रठहवाश्याींचे पुनवासनाचे काम होण्याच्या ृषष्ीने, या 
सींस्थाींना अधधमुल्यावर आधाररत पुनववाकासाला परवानगी देणे व त्याचवेळी 
२०००.०० चौ. मी. पेक्षा अधधकच्या भूखींडावरील इमारतीींचा पनुववाकास म्हाडास 
हौभसींग स््ॉक देण्याच्या तत्त्वावर तर ४०००.०० चौ. मी. पेक्षा अधधकच्या 
भूखींडावरील इमारतीींचा पनुववाकास ४.०० च.क्षे.नन. पकैी म्हाडास १.०० च.क्षे.नन. 
नूसार हौभसींग स््ॉक देण्याच्या तत्वावर प्रस्ताववत केलेला आहे. तसेच म्हाडास 
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हौभसींग स््ॉक भमळण्याबरोबरच छो्या भूखींडावरील इमारतीींचा पनुववाकास 
वधानक्षम होण्यासािी सुधारणा प्रस्ताववत करण्यात आलेल्या आहेत. म्हाडास 
भमळणार्या अधधमुल्यापकैी ५०% अधधमुल्य ननवारा ननधीमध्ये वगा करण्याचे 
प्रस्ताववत असून या ननवारा ननधी मधनू सवासामान्याींसािी परवडणारी घरे 
उपलब्ध होऊ शकतील. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
सशििी (मुांबई) येथील क्षयरोग रुग्णालयातील रोिांदारीिर िाम िरणाऱ्या  

सफाई िमचचाऱ्याांना सेिेत समाविष्ट्ट िरुन घेण्याबाबत 
(५५) *  २८९५६   अॅि.राहुल नािेिर, श्री.आनांद ठािूर, श्री.हेमांत टिले, 
श्री.वििय ऊफच  भाई धगरिर, श्री.सुजितससांह ठािूर : सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) भशवडी (मुींबई) येथील क्षयरोग रुग्णालयात रोिींदारीवर काम करणार्या ४९ 
सर्ाई कमाचार्याींना कोणतीही पवूासूचना न देता नोकरीवरुन कमी करण्यात आले, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर कमाचार्याींच्या िागी महापाभलका प्रशासनाने खािगी 
कीं त्रा्दारादवारे कमाचारी भरती केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यानुसार 
रोिींदारीवर काम करणार्या कमाचार्याींना सेवेत समाववष् करुन घेण्याबाबत 
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१), (२), (३) व (४) भशवडी येथील क्षयरोग रुग्णालयात 
क्षयरोगाचा प्रादभुााव ्ाळण्यासािी सींपूणा रुग्णालयाची स्वच्छता, सार्सर्ाई व 
देखभाल करण्याच्या कामासािी ई-ननववदा प्रकक्रयेदवारे कीं त्रा्दाराची ननयुक्ती 
करण्यात आल्यामुळे सदर ४९ रोिींदारी सर्ाई कामगाराींना कमी करण्यात आले 
आहे ही वस्तजुस्थती आहे. 
     सदर कमाचारी तात्पुरत्या स्वरुपात रोिींदारी तत्वावर कायारत असल्याने 
त्याबाबत चौकशी करण्यात आलेली नाही. 
     सदर कामगाराींना महानगरपाभलकेच्या इतर खात्याींमध्ये/रुग्णालयात 
सामावनू घेण्याची शक्यता पडताळून पाहण्याच्या सूचना बहृन्मुींबई 
महानगरपाभलकेस देण्यात आल्या आहेत. 

----------------- 
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मुांबईतील मोनो रेल्िे फेझ-२ च्या िामास सुरुिात िरणेबाबत 
 

(५६) *  २८५८४   श्री.अमररशभाई पटेल, श्री.सांिय दत्त : सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील मोनो रेल्वे रे्झ-२ वडाळा ते ककीं गसका ल या मागाातील कामाींची 
सुरुवात करण्याची तारीख सतत पढेु ढकली िात असल्याचे ननदशानास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकल्पाच्या कामाची सुरुवात करण्यास होत असलेल्या 
ठदरींगाईची कारणे काय आहेत तसेच या कामाला ठदरींगाई करण्यास िबाबदार 
असणार्या अधधका-याींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकल्पाच्या कामाची सुरुवात कधी करण्यात येणार आहे व 
मोनो रेल्वे रे्झ-२ मध्ये येणा-या अडचणी दरू करण्याबाबत शासनस्तरावरुन 
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१), (२), (३) व (४) मुींबई मोनोरेल प्रकल्प भारतातील 
पठहला प्रकल्प असून मोनोरेलची माधगाका दा् लोकवस्तीतून िात असून या 
प्रकल्पाचे काम सुरु असताना असींख्य अडचणीींचा सामना करावा लागला आहे. 
सदर प्रकल्प राबववताना अकस्मात येणार्या िागेसींदभाातील व ताींबत्रक 
कारणास्तव तसेच सदर प्रकल्पाने बाधधत कु्ुींबाींचे पुनवासन इत्यादी प्रश्न 
ननकाली काढावे लागल्याने रे्ि-२ पूणा करण्यास वेळ झाला आहे. ्प्पा-२ सींत 
गाडगे महाराि चौक ते वडाळा या माधगाकेचे स्थापत्य काम अींदािे ९८% पूणा 
झाले असून वडाळा रोड आणण करी रोड येथे रेल्वे रुळ ओलाींडणार्या पूलाचे 
बाींधकाम पूणात्वास आले आहे. भसग्नलीींग व कम्युननकेशनची कामे प्रगतीपथावर 
असून पढुील ६ मठहन्यामध्ये ्प्पा २ हा प्रवाशाींकरीता खलुा करण्यासािी मुींबई 
महानगर प्रदेश ववकास प्राधधकरणाच्या स्तरावर प्रयत्न सुरु आहेत. 
 

----------------- 
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मुांबई महानगरपासलिेने ससध्दाथचनगर, गोरेगाि (प) येथील 
आरक्षक्षत खलेु मैदान वििासिाला हदल्याबाबत 

(५७) *  २८५४२   श्री.िवपल पाटील : सन्माननीय गहृननमाचण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई महानगरपाभलकेने गोरेगाव (प) भसध्दाथानगर, बेस्् नगर समोरील व 
मोतीलाल नगर येथील सव्हे नीं. २३ ए व २४ ए हे आर्क्षत खलेु मैदान 
ववकासकाला ठदले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून कोणती कायावाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. प्रिाश महेता : (१)  हे खरे नाही. 
     भसध्दाथानगर ले-आऊ् गोरेगाव पजश्चम मध्ये मींिुर पुनराधचत ववकास 
ननयोिन आराखडा ११९१ प्रमाणे नवे न. भू. क्र. २२/अ/९ व २२/अ/१० [िनेु 
न.भू.क्र. २३ (भाग) व २४ (भाग)], मौिे गोरेगाव हे भुखींड उदयानासािी आर्क्षत 
असून सदर िमीन म्हाडा प्राधधकरणाच्या मालकीची आहे. सदर मैदानाची िागा 
मींिूर भू-अभभन्यासामध्ये इतरत्र स्थलाींतरीत करुन ननयमानुसार राखीव िेवण्यात 
आले आहे. सींपूणा योिनेतील िभमनीची मालकी म्हाडाची असल्याने सदरहू 
उदयान/खलेु मदैान ववकासकास देण्याचा प्रश्न उद् ावत नाही. 
(२) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
लोटे औद्योधगि िसाहत (जि.रत्नाधगरी) येथील योिना िां पनीत झालेल्या 

िायुगळतीत िामगार गांभीर िखमी झाल्याबाबत 

(५८) *  २७०६९   िॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे : सन्माननीय िामगार मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) लो्े औदयोधगक वसाहत (जि.रत्नाधगरी) येथील योिना कीं पनीतनू ठदनाींक 
१२ िानेवारी, २०१७ रोिी वा त्यासुमारास ओभलयम वायचूी गळती झाली, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर वायू गळतीची बाधा ककती कामगाराींना झाली आहे व ककती 
कामगार गींभीर िखमी झाले आहेत, 
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(३) असल्यास, बाधधताींना कोणती वदैयकीय मदत केली वा करण्यात येत आहे 
तसेच यास दोर्ी असणार्याींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. सांभािी पाटील-ननलांगेिर : (१) होय, हे खरे आहे. 
     सदर कारखान्यात रींगकाम करणार्या एका कामगाराने ओभलयम ्ाकीच्या 
पाईपवर पाय ठदल्यामुळे कामगाराच्या विनामुळे पाईप ओभलयम ्ाकीच्या 
व्हॉल्वमधनू तु् ला. त्यामुळे ओभलयमच्या वार्ा पसरल्या. 
(२) ओभलयमच्या वार्ाींमुळे रींगकाम करणा-या २ कामगाराींना भािण्याच्या 
िखमा झाल्या तसेच कारखान्याबाहेरील २ मठहलाींना ओभलयमची ककरकोळ बाधा 
झाली. 
(३)  सवा बाधधताींच्या वैदयकीय उपचाराींवरील खचा रु.३,००,०००/- कारखान्याच्या 
व्यवस्थापनाने केला आहे. 
     सदर घ्नेची चौकशी औदयोधगक सुरक्षा व आरोग्य, कोल्हापुर या 
ववभागाने केली असुन कारखान्याचे भोगव्ादार याींच्याववरुध्द कारखाने 
अधधननयम, १९४८ च्या कलम ७-A(२)(a) व  ७-A(२)(c) व महाराषर कारखाने 
ननयम, १९६३ च्या ११४ च्या Schedule XII चा Clause ५ च्या भींगाबाबत एक 
र्ौिदारी ख्ला मा. मुख्य न्यायदींडाधधकारी याींचे न्यायालयात दाखल करण्यात 
येत आहे. 
     तसेच खेड पोलीस याींनी भोगव्ादार, मॅनेिर व सुपरवायझर याींचेववरुध्द 
आयपीसी चे कलम २७८, २८५, २८६, ३३७ आणण ३४ या अींतगात रजि. नीं. 
११/२०१७, ठदनाींक १४/०१/२०१७ रोिी गुन्हा दाखल केला आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
िोंबबिली एम.आय.िी.सी. क्षेत्रातील प्रोबेस िां पनीत झालेल्या  

स्फोटातील बाधधताांना भरपाई देण्याबाबत 
(५९) *  २८२३०   श्री.िगन्नाथ सशांदे :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि २३५४४ ला 
हदनाांि ७ डिसेंबर, २०१६ रोिी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत : सन्माननीय 
िामगार मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) डोंबबवली (जि.िाणे) एम.आय.डी.सी. क्षेत्रातील प्रोबेस कीं पनीत ठदनाींक २६ मे, 
२०१६ रोिी दपुारी ११.३० च्या दरम्यान झालेल्या भीर्ण स्र्ो्ात १२ िणाींचा 
मतृ्यू, १८० पेक्षा अधधक नागररक िखमी तर सुमारे २७०० घराींचे नुकसान होऊन 
शेकडो वाहनाींचेही नकुसान झाले होते, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, या स्र्ो्ाच्या ठिकाणाची प्रत्यक्ष पाहणी केल्यावर त्याची 
भीर्णता पाहून मा.मुख्यमींत्री महोदयाींनी जिल्हाधधकारी, िाणे याींच्या 
अध्यक्षतेखाली सभमती गठित करून सदरहू स्र्ो्ाची कारणे शोधनू त्याबाबतचा 
अहवाल एक मठहन्यात शासनास सादर करण्याचे ननदेश ठदले होते, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त सभमतीचा अहवाल शासनास प्राप्त झाला आहे काय, या 
अहवालात स्र्ो्ाचे ननजश्चत कोणते कारण आढळून आले आहे, 
(४) तसेच, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन या स्र्ो्ातील बाधधताींना 
भरपाई देण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे,  
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. सांभािी पाटील-ननलांगेिर : (१)  होय, हे  खरे आहे. 
     ठदनाींक २६/०५/२०१६ रोिी डोंबबवली येथील प्रोबेस एीं्रप्रायझेस या 
कारखान्यात झालेल्या स्र्ो्ामध्ये एकुण १२ व्यक्तीींचा मतृ्यू झाला असुन २१५ 
व्यक्ती िखमी झाले आहेत व पररसरातील अींदािे २६६० घराींचे व सींस्थाींचे 
नुकसान झाले आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) सभमतीचा अहवाल अदयाप शासनास प्राप्त झालेला नाही. या सींदभाात शासन 
स्तरावरुन सातत्याने पािपुरावा करण्यात येत आहे.   
(४)  या दघुा् नेत मयत झालेल्या १२ व्यक्तीींच्या वारसाींना मा.मुख्यमींत्री सहायता 
ननधीतून रुपये २४,००,०००/- आधथफक सहाय्य मींिुर करण्यात आले होते. त्यापैकी 
९ व्यक्तीींच्या वारसाींना (दघुा् नेस िबाबदार असलेल्या तीन मतृाींच्या वारसाींना 
वगळून) प्रत्येकी रुपये २,००,०००/- आधथफक सहाय्य अदा करण्यात आले आहे.      
५ कामगाराींच्या वारसाींना वा्प करावयाची नकुसान भरपाईची रक्कम रुपये 
२९,६५,९६०/- आयुक्त, श्रभमक नकुसान भरपाई िाणे याींच्याकड े कारखान्याच्या 
व्यवस्थापनातरे् िमा करण्यात आली आहे. तसेच ५ मतृ कामगाराींच्या वारसाींना, 
कारखाना व्यवस्थापनाने एकुण रुपये ७,५०,०००/- सानगु्रह अनदुान ठदले आहे. 
राज्य कामगार ववमा योिनेंतगात नोंदणी असलेल्या २ कामगाराींच्या वारसाींना 
त्या कायाालयातरे् पेन्शन मींिुर आहे. 



58 

    िखमी व्यक्तीींच्या उपचार खचाासािी रुपये २६,५१,९१०/- मींिुर झाले होते. 
त्यापकैी रुपये २३,४५,८५८/- अदा करण्यात आलेले आहेत. भशल्लक रुपये 
३,०६,०५२/- पैकी रुपये १,११,६२२/- हे मेडीक्लेमदवारे भरले असल्यामुळे व रुपये 
१,४९,४३१/- हे जखमी व्यक्तीींच्या आस्थाींपनामार्ा त अदा करण्यात आली आहे. 
     सदर पररसरामधील इमारती इत्यादीींच्या नुकसानीबाबत एकुण २६६० 
पींचनाम्यामध्ये नमुद रक्कम रुपये ७,४३,२७,९९०/- एवढया रकमेबाबत 
मा.मुख्यमींत्री सहाय्यता ननधी मधनु आधथफक सहाय्य भमळणेबाबतचा प्रस्ताव 
तहमसलदार कायाालयाने सादर केला आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

मुांबई शहरातील िाढत्या आगीच्या घटना रोखण्याबाबत 

(६०) *  २६८३३   श्री.नारायण राणे : सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई शहरात अनेक चाळी व िुन्या इमारतीतील ववदयतु िोडण्या दा्ीवा्ीने 
्ाकण्यात आल्या असून यातील ९० ्क्के पेक्षा िास्त ववदयुत वाठहन्या ४० ते 
५० वरे् िुन्या असल्याने शॉ्सकी्मुळे माहे सप् े्ंबर, २०१६ मध्ये वा 
त्यादरम्यान सवााधधक ५५० दघुा् ना घडल्याचे मुींबई अजग्न शमन दलाने नुकत्याच 
प्रभसध्द केलेल्या अहवालात नमूद केले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन मुींबई शहरातील वाढत्या 
आगीच्या घ्ना रोखण्यासािी कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) हे खरे आहे.    
(२) शहरातील वाढत्या आगीच्या घ्ना रोखण्यासािी बहृन्मुींबई 
महानगरपाभलकेच्या अजग्नशमन दल तसेच आपत्ती व्यवस् थापन ववभागामार्ा त 
खालीलप्रमाणे उपाययोिना करण्यात येतात :- 

 मुींबई शहर व उपनगर जिल्हे याींमध्ये ववदयतु िोडण्याींशी सींबींधधत 
असलेल्या बेस््, ररलायन्स, ्ा्ा व एम. एस. ई. बी. याींना इलेक्रीभस्ी 
ॲक््प्रमाणे योग्य ती कायावाही करण्याबाबत महानगरपाभलकेने ठदनाींक 
०३/११/२०१६ रोिी सुधचत केले आहे.  
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 मुींबई अजग्नशमन दलाने “अजग्नशमन स्वयींसेवक” या उपक्रमादवारे 
शहरातील नागररकाींना, दघुा् नेच्या वेळी मदत भमळण्यासािी इमारतीची 
अजग्नशमन यींत्रणा, उपाययोिना तसेच, अजग्नशमनाचे ववववध प्रकार, 
आग ववझववण्याच्या उपाययोिना इत्यादीबाबत आतापयतं ६००० पेक्षा 
िास्त नागररकाींना प्रभशक्षण देण्यात आले आहे. 

 मुींबई अजग्नशमन दलामार्ा त, शाळा, महाववदयालये, रठहवाशी इमारती व 
सींकुले तसेच कायाालये व औदयोधगक व्यवस्थापनाींमध्ये प्रत्यक्ष आगीची 
दघुा् ना घडल्यास अजग्नशमन दल पोहचण्यापूवी करावयाच्या 
उपाययोिना तसेच प्रत्यक्ष आग ववझववण्यासािी करावयाच्या 
कायावाहीबाबतची माठहती ठदली िाते. 

 ज्या घराींच्या अींतगात वायरीींग िुन्या झालेल्या आहेत त्या त्याींनी दरुुस्त 
करुन घेण्याबाबत िनिागतृी मोठहम महानगरपाभलकेच्या अजग्नशमन 
दलातरे् हाती घेण्यात येत असते. 

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

बदलापूर (जि.ठाणे) येथील एिा दाम्पत्याने व्यिसाय प्रसशक्षण देण्याच्या 
नािाखाली महहला ि तरूणीांची फसिणिू िेल्याबाबत 

(६१) *  २९२९७   श्री.रविांद्र फाटि, श्री.ियांत पाटील : सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) बदलापूर (जि.िाणे) येथील एका दाम्पत्याने शासनाच्या प्राप्त प्रभशक्षण 
कें द्राच्या योिनेचा र्ायदा घेऊन सुमारे १५० मठहला व तरूणीींची व्यवसाय 
प्रभशक्षण देण्याच्या नावाखाली लाखो रूपयाींची र्सवणकू केली असल्याचे माहे 
िानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, र्सवणकू झालेल्याींपकैी काही मठहलाींनी बदलापूर पोलीस िाण्यात 
सदरहू दाींपत्याववरोधात माहे डडसेंबर, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान गुन्हा नोंदववला 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून सींबींधधताींवर कारवाई 
करून र्सवणकू झालेल्याींची रक्कम परत भमळणेबाबत कोणती कायावाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 



60 

श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय. 
(३) व (४) सदरहू प्रकरणी िाणे पोलीस आयुक्त क्षेत्रातील पररमींडळ-४, 
उल्हासनगर मधील बदलापूर पजश्चम िाणेत गु.र.नीं. ०३/२०१७ भा.दं.वव. कलम 
४२०, ३४ प्रमाणे गुन्हा दाखल असुन यातील आरोपीत याींचा शोध घेऊन त्याींना 
अ्क करुन त्याींचेकड े सखोल चौकशी करुन गुन्हयातील र्सवणकू झालेली 
रक्कम परत भमळववणेचे प्रयत्न सुरु आहे. 

----------------- 
ठाणे महानगरपासलिेने िाळया यादीत समाविष्ट्ट  

असलेल्या िां पनीस िां त्राट हदल्याबाबत 

(६२) *  २७७४१   अॅि.ननरांिन िािखरे : सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) िाणे महानगरपाभलकेमार्ा त आर ॲण्ड बी सन्स इन्रास्रक्चर या कीं त्रा्दार 
कीं पनीस शहरातील माजिवडा िॅक्शन, पोखरण रोड क्र.२, वसींत ववहार, कोपरी 
प्रभाग इत्यादी ५ ठिकाणच्या कामाचे कीं त्रा् देण्यात आले आहे तसेच सदर 
कामाींकररता प्रभसध्द केलेल्या ननववदाींमध्ये काळया यादीत समाववष् असलेल्या 
कीं त्रा्दार कीं पनीला ननववदा प्रकक्रयेमध्ये सहभागी होता येणार नाही अशी 
अ् घालण्यात आली होती, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, आर ॲण्ड बी सन्स इन्रास्रक्चर या कीं पनीस मुींबई व िाणे 
महानगरपाभलकेने काळया यादीत ्ाकले असताना िाणे महानगरपाभलकेने काळया 
यादीतील या कीं त्रा्दार कीं पनीस सदर कामाचे कीं त्रा् देण्यात आल्याचे ठदनाींक २८ 
डडसेंबर, २०१६ रोिी वा त्यासुमारास ननदशानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणी स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी माहे डडसेंबर, २०१६ मध्ये 
वा त्यादरम्यान शासनाकड े तक्रार दाखल करुन चौकशीची मागणी केली 
असल्याचेही ठदनाींक २८ डडसेंबर, २०१६ रोिी वा त्यासुमारास ननदशानास आले 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व तदनसुार दोर्ी अधधकार्याींववरुध्द कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  



61 

श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) व (२) िाणे महानगरपाभलका क्षेत्रातील ५ ठिकाणाची 
कामे आर ॲण्ड बी सन्स इन्रास्रक्चर या कीं त्रा्दार कीं पनीस नव्हे तर, आर 
ॲण्ड बी इन्राप्रोिेक्् प्रा.भल. या कीं पनीस देण्यात आल्याचे िाणे 
महानगरपाभलकेने कळववले आहे. 
     सदर कामाींकरीता प्रभसध्द केलेल्या ननववदाींमध्ये काळ्या यादीत समाववष् 
असलेल्या कीं त्रा्दार कीं पनीला ननववदा प्रकक्रयेमध्ये सहभागी होता येणार नाही 
अशी अ् घालण्यात आली नसल्याचे िाणे महानगरपाभलकेने कळववले आहे. 
(३) उक्त ववर्याबाबत स्थाननक नगरसेवकाींनी, आयुक्त, िाणे महानगरपाभलका 
याींचेकड े ठदनाींक १९/०९/२०१६, ठदनाींक २३/१२/२०१६ आणण ठदनाींक २७/१२/२०१६ 
रोिी तक्रार केलेली आहे.  
(४) बहृन्मुींबई महानगरपाभलकेने मे.आर ॲण्ड बी इन्राप्रोिेक्् याींची कीं त्रा्दार 
नोंदणी deregistered केली आहे.  सदर वस्तजुस्थती ववचारात घेता, उक्त 
कीं त्रा्दारास िाणे महानगरपाभलकेच्या क्षेत्रात कामाींचे कीं त्रा् का देण्यात आले 
तसेच इतर महानगरपाभलकाींनी deregister केलेल्या कीं त्रा्दार कीं पन्याींना िाणे 
महानगरपाभलका क्षेत्रात काम न देण्याची अ् का अींतभूात करण्यात आली नाही. 
याबाबत सखोल चौकशी करण्याच्या सूचना आयुक्त, िाणे महानगरपाभलका याींना 
देण्यात आलेल्या आहेत. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
समरा-भाईंदर महापासलिें तगचत खलु्या क्षेत्रािर असलेली अनधधिृत 

बाांधिामे तसेच अनतक्रमणे ननष्ट्िाससत िरण्याबाबत 

(६३) *  २९०११   श्री.आनांद ठािूर : सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१)  भमरा-भाईंदर महानगरपाभलकेमार्ा त भमरा-रोड शाींतीनगर या गहृननमााण 
सींकुलनातील मींिूर रेखाींकनात दशाववलेल्या खािगी व खलु्या क्षेत्रावर अनधधकृत 
बाींधकामे तसेच अनतक्रमणे झाली आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अशा िागा महानगरपाभलकेने देखभाल व दरुुस्तीसािी 
ववकासकाींकडून हस्ताींतर करुन घेतल्या आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर खािगी व खलु्या क्षेत्रावरील अनधधकृत बाींधकामे व 
अनतक्रमणे याींचे सवेक्षण करुन व ववठहत कायापध्दतीचा अवलींब करुन सदर 
बाींधकामे ननषकाभसत करण्यात येणार आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन खािगी व खलु्या क्षेत्राच्या 
िागेवरील अनधधकृत बाींधकामे व अनतक्रमणे याींना िबाबदार असणार्या 
ववकासक व सींबींधधताींवर काय कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) होय. 
     भमरा-भाईंदर महानगरपाभलका क्षेत्रातील मौिे भाईंदर व मौिे पेणकरपाडा 
येथील शाींती नगर गहृसींकुलाच्या एकूण ११ सेक््सापकैी सेक््र १, २, ३, ४, ५, 
७, ९ व ११ येथे काही ठिकाणी अनधधकृत बाींधकामे आणण अनतक्रमणे झाली 
आहेत. 
(२) होय. 
     सदर गहृसींकुलातील सेक््र १ ते ११ मधील ९८,३४८.९६ चौ.मी. इतके क्षेत्र 
आर.िी. अींतगात आहे. 
     या क्षेत्रापैकी इतर सींस्थाींकडून होणार्या वापराखालील क्षेत्र वगळता उवाररत 
७३,१८४ चौ.मी. इतके आर.िी. क्षेत्र सींबींधधत ववकासकाने नोंदणीकृत 
करारनाम्यादवारे देखभाल व दरुुस्तीकररता महानगरपाभलकेस हस्ताींतरीत केले 
आहे. या िागेची देखभाल व दरुुस्ती महानगरपाभलकेकडून करण्यात येत आहे. 
(३) होय. 
     सदर क्षेत्रातील अनधधकृत बाींधकामे व अनतक्रमणाींचे पाभलकेच्या बाींधकाम 
ववभागाकडून सवेक्षण करण्यात आले आहे. 
     ही अनधधकृत बाींधकामे व अनतक्रमणे ननषकाभसत करण्याची कायावाही  
महानगरपाभलकेकडून प्रस्ताववत असल्याचे आयुक्त, भमरा-भाईंदर महानगरपाभलका 
याींनी कळववले आहे. 
(४) या क्षेत्रात काही ठिकाणी झालेल्या अनधधकृत बाींधकामे व अनतक्रमणाींसींदभाात 
मा. न्यायालयात दावे प्रलींबबत आहेत. त्यामुळे या दाव्याींसींदभाात मा.न्यायालयाने 
ननदेश ठदल्यानींतर त्यानुसार महानगरपाभलकेकडून कायावाही करण्याचे प्रस्ताववत 
आहे. मात्र सींबींधधताींववरुद्ध महानगरपाभलकेकडून र्ौिदारी गुन्हे दाखल करण्यात 
आले आहेत. 
     तर अन्य प्रकरणाींमध्ये कायदेशीर प्रकक्रयेचा अवलींब करून कायावाही 
प्रस्ताववत असल्याचे आयकु्त, भमरा-भाईंदर महानगरपाभलका याींनी कळववले आहे. 
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     सदर अभभन्यासामधील आर.िी.च्या एकूण ९८,३४८.९६ चौ.मी. इतक्या 
क्षेत्रापकैी नोंदणीकृत करारनाम्यादवारे देखभाल व दरुुस्तीकरीता हस्ताींतरीत 
झालेले ७३,१८४ चौ.मी. इतके क्षेत्र वगळता उवाररत २५१६४.९६ चौ.मी. एवढे 
आर.िी. क्षेत्र हस्ताींतरीत करुन घेण्याबाबत, त्याचप्रमाणे आर.िी. क्षेत्रावरील 
अनधधकृत बाींधकामे व अनतक्रमणे ननषकाभसत करण्याबाबत ३ मठहन्याींच्या आत 
कायावाही करुन त्याबाबतचा अनपुालन अहवाल शासनास सादर करण्याचे ननदेश 
आयुक्त, भमरा-भाईंदर महानगरपाभलका याींना देण्यात आले आहेत. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
मुांबईतील झोपिपट्टी पनुविचिास योिनेतील लाभार्थयाांनी 

विक्री िेलेली घरे ननयसमत िरण्याबाबत 
(६४) *  २९६७९   आकिच .अनांत गािगीळ :  हदनाांि ३ ऑगस्ट, २०१६ रोिी 
सभागहृाच्या पटलािर ठेिण्यात आलेल्या अताराांकित प्रश्नोत्तराांच्या यादी क्रमाांि 
२ मधील प्रश्न क्रमाांि १९२६५ ला हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत : सन्माननीय 
गहृननमाचण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील झोपडपट्टी पनुवासन योिनेतील घरे दहा वर्ा ववकू शकत नाही अशी 
अ् असताना आिवर ६३ हिार घरे ववकण्यात आली असल्याचे माहे िानेवारी, 
२०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, एसआरए अींतगात घरे भमळालेल्याींकडून ज्याींनी ती खरेदी केली 
त्याींच्याकडून हस्ताींतरण र्ी घेवनू ती ननयभमत करण्याबाबत शासनाने कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. प्रिाश महेता : (१) मा.मुींबई उच्च न्यायालयाच्या ननदेशानुसार झोपडपट्टी 
पुनवासन प्राधधकरणाकडून मुींबईतील झोपडपट्टी पनुवासन योिनेअींतगात ववतरीत 
करण्यात आलेल्या ८६४२९ सदननकाींच्या सव्हेक्षणाचे काम पूणा झाले असून 
त्यापकैी १३१४४ सदननकाींमध्ये अनधधकृतपणे वास्तव्य ननदशानास आले आहे. 
(२) व (३) महाराषर झोपडपट्टी क्षेत्र (सु.नन.व पु.) अधधननयम, १९७१ च्या कलम 
३(ई) मधील तरतदुीनुसार झोपडपट्टी पुनवासन योिने अींतगात प्राप्त झालेल्या 
पुनवासन सदननकाींची भोगव्ा प्रमाणपत्र ठदल्यापासून १० वर्ााच्या कालावधीपयतं 
ववक्री/हस्ताींतरण करण्यास मनाई आहे. झोपडपट्टी पुनवासन योिनेअींतगात 
पुनवासन सदननकाींची खरेदी-ववक्री सींदभाात धोरण िरववण्यासािी मा.मींत्री, 
गहृननमााण याींच्या अध्यक्षतेखाली ठदनाींक ९/१/२०१७ रोिीच्या आदेशान्वये 
मींत्रीमींडळ उपसभमती गिीत करण्यात आली आहे. 

----------------- 
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असलबाग-रोहा (जि.रायगि) या रस्त्यािरील अििि िाहतिु रोखण्याबाबत 
 

(६५) *  २८०९६   श्री.ियांत पाटील : सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) अभलबाग-रोहा (जि.रायगड) या रस्त्याची क्षमता ५ ते १० ्नाची असल्याने 
सदर रस्त्यावर अविड वाहनाींना बींदी आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अभलबाग (जि.रायगड) तालुक्यातील उसर येथील गेल व एचपी 
कीं पनी व मुरूड तालुक्यातील (जि.रायगड) साळाव येथील िे.एस.डब्ल्यू कीं पनी या 
कीं पनीची २० ते २५ ्नाच्या विनाची वाहने अभलबाग-रोहा या रस्त्यावरून 
वाहतूक करत असल्याचे ननदशानास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, अभलबाग येथनू या कीं पनीच्या अविड वाहनाींची वाहतकू करण्यास 
बींदी असतानाही सदर वाहतूक कालेणखींड मागे अभलबाग येथून करण्यात येत 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व तदनुसार सदर रस्त्यावरील अविड वाहनाींची होणारी 
वाहतुक रोखण्याकरीता व या रस्त्यावर अविड वाहतकु करणार्याींवर कारवाई 
करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) हे खरे नाही. तथावप, अभलबाग-रोहा, राज्यमागा ९१ या 
रस्त्याची वाहतूक क्षमता साधारणपणे १५ मे.्न एवढे आहे.  सदर रस्त्यावर 
भातसई येथील लहान िनू्या पुलाचे पनुाबाींधकाम सुरु असल्याने याठिकाणी 
तात्पुरत्या तयार केलेल्या रस्त्यावरुन वाहतुक सुरु आहे.  या रस्त्यावरुन १५ मे. 
्नापेक्षा िास्तभार वाहुन नेणा-या िड वाहनाींची वाहतकू थाींबववणेसािी सहकाया 
करण्याबाबत महसूल ववभागास सावािननक बाींधकाम ववभागाने कळववले आहे. 
(२) होय, सदर रस्त्यावर गेल व एचपी सीएल या कीं पन्या असल्याने या 
रस्त्यावर अविड वाहतकू होत असते. 
(३) सदर मागाावर अविड वाहनाींच्या वाहतूकीस बींदी नाही. 
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(४) या मागाावर क्षमतेपेक्षा िास्त मालवाहतकू करणा-या वाहनाींवर मो्ार वाहन 
कायदिातील तरतदूीनसुार कारवाई करण्यात येत असते.  सन २०१४ ते सन 
२०१६ अखेरपयतं अशा वाहनावर २१,५१९ केसेस दाखल करण्यात आलेल्या असून 
त्याींच्याकडून रुपये २४,५७,३००/- इतकी दींडात्मक रक्कम वसूल करण्यात आली 
आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
पुणे येथील गरिारे नायलान्स िां पनीतील िामगाराांची थिीत देणी देण्याबाबत 

(६६) *  २६९३८   श्री.अननल भोसले, अॅि.ियदेि गायििाि, श्री.नरेंद्र पाटील, 
श्री.किरण पािसिर : सन्माननीय िामगार मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) पुणे येथील गरवारे नायलान्स कीं पनी ही २१ वर्ाापूवी अचानक बींद करण्यात 
आल् यामुळे वपींपरी, नगर, सारोळे (जि.पुणे) येथील १,२८० कामगार बेरोिगार 
झाले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर कीं पनी बींद होऊन २१ वरे् झाले तरी अदयाप कामगाराींना 
पूणापणे नुकसान भरपाई भमळाली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून सदर कीं पनीतील १,२८० 
कामगाराींना त्याींची थकीत देणी भमळवनू देण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. सांभािी पाटील-ननलांगेिर : (१) अशींत: खरे आहे, कारण गरवारे नायलान्स 
कीं पनीची आधथाक जस्थती डबघाईस आल्यामुळे व्यवस्थापनाने ठदनांक २७/८/१९९६ 
पासून वपींपरी येथील कारखान्याचे उत्पादन बींद केले. त्यामुळे (१) वपींपरी, 
जि.पुणे, (२) सारोळे,जि.पुणे, (३) अहमदनगर व (४) मुींबई या ४ यनुन्मधील 
एकूण १२७० कामगार /कमाचारी बेरोिगार झाले. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) आस्थापनेतील एकुण १२७० कामगाराींपैकी १२० कामगाराींना उपदानाची सींपूणा 
रक्कम अदा करण्यात आली असुन उवाररत ११५० कामगाराींना उपदानाची अींशतः 
रक्कम अदा झाली असल्याने उपदानाच्या प्रलींबबत रकमेबाबत मा.उच्च 
न्यायालयात कीं पनी अिा क्रमाींक ४६४/२०११ दाखल केला असून सदयजस्थतीत 
प्रकरण न्यायप्रववष् आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------------- 
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घाटिोपर येथे पोसलसाांसाठी स्माटच टाऊनसशप उभारण्याबाबत 

(६७) *  २७९४२   अॅि.अननल परब :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि २५८८२ ला हदनाांि 
१४ डिसेंबर, २०१६ रोिी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत : सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील पोभलसाींना परवडणारी घरे उपलब्ध करून देण्यासािी घा्कोपर 
येथे आि हिार घराींची स्मा ा् ्ाऊनभशप उभारणार असल्याची घोर्णा 
मा.मुख्यमींत्री महोदयाींनी माहे सप् े्ंबर, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान केली आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर स्मा ा् ्ाऊनभशप उभारणीबाबत कें व्हापयतं अींमलबिावणी 
होणार आहे, यासींदभाात शासनाच्या कालबध्द कायाक्रमाची रुपरेर्ा काय आहे, 
तसेच सदर कामाकररता ककती ननधीची तरतदू करण्यात आली आहे, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) व (३) पोलीसाींसािी घा्कोपर येथे स्मा ा् ्ाऊनभशप उभारण्याचा प्रस्ताव 
शासनाच्या ववचाराधीन आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
मुांबईतील मेरो-३ प्रिल्पातील प्रिल्प बाधधताांचे पुनिचसन िरण्याबाबत 

(६८) *  २७४५७   श्री.शरद रणवपसे, श्री.अमररशभाई पटेल, श्री.सांिय दत्त :   
सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील कुलाबा-वाींदे्र-भसप्झ दरम्यान उभारावयाच्या मेरो-३ प्रकल्पासािी 
नररमन पॉईं् भागातील री-पे्रस िनाल मागाावरील रािकीय पक्षाींची असलेली 
कायाालये ररकामी करुन दयावीत अशी नो्ीस मुींबई मेरो महामींडळाने सींबींधधत 
रािकीय पक्षाींना बिावली असून या प्रकल्पामुळे सुमारे ११५ घरे व २७५ व्यापारी 
सींकुले बाधधत होणार असल्याचे माहे िानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन लोकप्रनतननधीींना 
ववधीमींडळात, मींत्रालयात ववववध बिैका व िनठहताची कामे यासािी सतत िावे 
लागत असल्यामुळे रािकीय पक्षाींची कायाालये ववधीमींडळ व मींत्रालय पररसरािवळ 
असणे आवश्यक असल्याने सदरील प्रकल्पात बाधधत होणा-याींना त्याच पररसरात 
पुनवासन करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) अींशत: होय. 
(२) री पे्रस िनाल मागाावरील एकूण ८ रािकीय पक्ष कायाालयाींचे मुींबई मेरो रेल 
कॉपोरेशन भलभम्ेडमार्ा त मुींबई पो ा् रस््च्या, शुरिी वल्लभदास मागा, बलॅाडा 
इस््े्, मुींबई येथील िाकरसी हाऊस इमारतीत स्थलाींतरीत करण्यासींदभाात 
शासनाने क्र. शाकािा प्र.क्र.१०९/२०१५/२२, ठदनाकं २१ ऑक््ोबर, २०१५ रोिी 
शासन आदेश ननगाभमत केले आहेत. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
बेस्टच्या निीन बस गाड्या दाखल न झाल्यामुळे 

प्रिाश् याांची गैरसोय होत असल्याबाबत 

(६९) *  २८३३७   श्री.अशोि ऊफच  भाई िगताप : सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) बेस््च्या ताफ्यातील ३०० पेक्षा िास्त गाडया ्प्या्प्प्याने ताफ्याबाहेर 
िाणार असुन त्याचा पररणाम बेस््च्या सेवावर होणार असल्याने, तो 
्ाळण्यासािी बेस््ने ३०० नव्या बस गाडया खरेदी करण्याचा ननणाय घेतला 
असल्याचे ठदनाींक ४ िानेवारी, २०१७ रोिी वा त्यासुमारास ननदशानास आले आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त नवीन बस गाडया दाखल न झाल्यामुळे प्रवाश् याींची 
गैरसोय होत असल्याचे माहे िानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास 
आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून प्रवाश् याींची होणारी 
गैरसोय दरू करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
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श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) बेस््च्या ताफ्यातील ३०० पेक्षा िास्त गाडया 
ताफ्याबाहेर िाणार असल्याने बेस््ने ३०३ नव्या बसगाडया खरेदी करण्याचा 
ननणाय घेतला आहे.     
(२) नवीन बस गाडया दाखल न झाल्यामुळे प्रवाशाींची गैरसोय होते हे खरे नाही. 
(३) व (४) तथावप, प्रवाशाींची गैरसोय होऊ नये म्हणनू बेस्् उपक्रमामार्ा त 
पुढीलप्रमाणे कायावाही करण्यात येत आहे:- 

 ताफ्याबाहेर िाणार्या सदर बसगाडयाींची कमतरता भरुन काढण्यासािी 
प्रवतानातील गाडयाींचे प्रमाण तसेच, साध्या बस गाडयाींऐविी 
वातानकुुभलत गाडयाींचे प्रवतान तात्पुरत्या स्वरुपात वाढववण्यात आले 
आहे. 

 मे. ्ा्ा मो्सा भलभम्ेड या ननमाात्यास ३०३ नवीन बसगाडयाींचा पुरविा 
करण्याकररता बेस्् उपक्रमामार्ा त ठदनाींक ०४/०३/२०१६ रोिी खरेदी 
आदेश देण्यात आले आहेत. 

 बेस््च्या ताफ्यात बसगाडयाींचा समावेश करण्यापूवी आवश्यक असलेली 
ऑ्ोमो्ीव्ह ररसचा असोभसएशन ऑर् इींडडया (ARAI), पुणे या सींस्थेची 
मींिुरी ठदनाींक १५/०२/२०१७ रोिी प्राप्त झाली आहे. 

 तदनींतर प्रो्ो ्ाईप बसगाडीची तपासणी/चाचणी करुन मे. ्ा्ा मो्सा 
भलभम्ेड याींना बसगाडयाींचा पुरविा करण्याबाबत ठदनाींक २३/२/२०१७ 
रोिी कळववण्यात आले आहे. 

 त्यानुसार, ३०३ बसगाडयाींपैकी माचा, २०१७ अखेरपयतं ११५ बसगाडया व 
उवाररत १८८ बसगाडया एवप्रल, २०१७ अखेरपयतं बेस््च्या ताफ्यात 
समाववष् होणार आहेत. 

----------------- 
पत्रिाराांच्या विविध मागण्याांसाठी िरण्यात आलेले आांदोलन 

(७०) *  २७८४३   श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी, श्री.धनांिय मुांि,े श्री.सनतश 
चव्हाण :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि २४५०७ ला हदनाांि ७ डिसेंबर, २०१६ रोिी 
हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) पत्रकाराींना सींरक्षण कायदा, पेन्शन, िाठहरात धोरण व इतर मागण्याींबाबत 
परभणीसह राज्यभरातील पत्रकार बाींधवाींनी सन २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान 
जिल्हाधधकार्याींना ननवेदने सादर केली होती, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन पत्रकाराींच्या ववववध 
मागण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) होय 
(२) व (३) पत्रकाराींवर होणार् या हल्ल्याींना प्रनतबींध करण्यासािी पत्रकाराींकररता 
सींरक्षण कायदा अींमलात आणण्याकररता कायदयाचे प्रारुप तयार करण्यात आले 
असून त्यास मींबत्रमींडळाची मानय्ता घेण्याची कायावाही सुरु आहे. 
     पत्रकाराींना पेन्शन योिना लागू करण्या सींदभाातील ववववध पयाायाींची 
पडताळणी करण्याींत येत आहे.         
     नववन िाठहरात ववतरण धोरण तयार करण्यासािी अ्यासग्ाची ननयुक्ती 
ठदनाींक २४ िानेवारी, २०१७ च्या शासन ननणायान्वये करण्यात आली आहे. 
     मिेिीया आयोगाची अींमलबिावणीबाबत उदयोग, उिाा व कामगार 
ववभागाींतगात कामगार आयुक्त, महाराषर याींच्यामार्ा त कायावाही सुरु आहे.   

----------------- 
धचांचोली (जि.सोलापूर) औद्योधगि िसाहतीतील एव्हान लाईफ 

 िां पनीतील िामगार बेरोिगार झाल्याबाबत 

(७१) *  २७१८९   श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.धनांिय मुांि,े श्री.सुननल तटिरे, श्री.हेमांत 
टिले, श्री.किरण पािसिर, श्री.ियिांतराि िाधि, श्री.अमरससांह पांडित, 
अॅि.ननरांिन िािखरे, श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.अननल भोसले : सन्माननीय 
िामगार मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) धचींचोली महाराषर औदयोधगक ववकास महामींडळ (मोहोळ) (जि.सोलापूर) 
मधील एव्हान लाईर् कीं पनी काही मठहन्याींपासून पणूापणे बींद असल्याने 
कीं पनीमधील २०० कामगाराींवर उपासमारीची वेळ आल्याचे माहे िानेवारी, २०१७ 
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले व तद नुसार कीं पनीतील बेरोिगार कामगाराींना न्याय भमळवनू 
देण्यासािी कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. सांभािी पाटील-ननलांगेिर : (१) आस्थापनेतील उत्पादन प्रकक्रया ठदनाींक 
१४/४/२०१६ पासून बींद असल्याने सुमारे १७७ कामगार पररणाभमत झाले आहेत. 
(२) होय. 
    सदरहू कीं पनीत बेकायदेशीर रासायननक उत्पादन होत असल्याच्या 
कारणावरुन क्राईम ब्रँच, िाणे याींनी ठदनाींक १४/४/२०१६ रोिी कीं पनीस सील 
िोकून त्याींचेववरुध्द मोहोळ पोलीस स््ेशन, जि.सोलापूर येथे एर्आयआर दाखल 
केल्याचे आढळून आले आहे. 
     आस्थापनेतील पररणाभमत कामगाराींना थकीत वेतन व बोनस भमळवनू 
देण्याकररता व्यवस्थापन व कामगार सींघ्ना याींच्या प्रनतननधीींच्या ठदनाींक 
१३/७/२०१६ व १०/८/२०१६ रोिी अपर कामगार आयकु्त, पुणे कायाालयाकड ेबिैका 
आयोजित करण्यात आल्या व कामगाराींच्या थकीत रकमा अदा करण्याचे 
व्यवस्थापन प्रनतननधीींस सूधचत करण्यात आले. 
     तसेच सदर आस्थापनेववरुध्द सरकारी कामगार अधधकारी, सोलापूर याींनी 
ठदनाींक १९/१/२०१७ रोिी वेतन प्रदान अधधननयम, १९३६ अींतगात मे.प्रथमवगा 
दींडाधधकारी, मोहोळ, जि.सोलापूर येथे ख्ला दाखल केला असून तो 
न्यायालयासमोर प्रलींबबत आहे. तसेच कामगाराींच्या कायदेशीर देय रकमाबाबत 
उधचत न्यायालयीन मागााचा अवलींब करणेबाबत कामगार प्रनतननधीींस कळववण्यात 
आले आहे. 
(३) हे खरे नाही. 

----------------- 
मुांबईतील बालमिुराांची सुटिा िरुन त्याांचे पनुिचसन िरण्याबाबत 

(७२) *  २७७२७   श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.धनांिय मुांि,े श्री.हेमांत टिले, 
अॅि.ियदेि गायििाि, श्री.नरेंद्र पाटील, अॅि.ननरांिन िािखरे, श्री.किरण 
पािसिर, अॅि.राहुल नािेिर, श्री.सांिय दत्त : सन्माननीय िामगार मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१)  प्रथम या सींस्थेने मुींबईतील ३०९ आस्थापनाींमध्ये ४३९ पेक्षा अधधक काम 
करणार्या बालमिुराींच्या आस्थापनाींचे पत्ते, मुलाींचे िावठिकाणे, कामाचे स्वरुप 
याींची सववस्तर माठहती कामगार आयुक्त याींना देऊनही बालमिुरी प्रनतबींधक 
कायदयाींतगात कोणतीही कायावाही केली नसल्याचे ठदनाींक १३ िानेवारी, २०१७ 
रोिी वा त्यासुमारास ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळुन आले, तद नुसार कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सांभािी पाटील-ननलांगेिर : (१) हे खरे नाही. 
    प्रथम या स्वींयसेवी सींस्थेने िानेवारी, २०१७ मध्ये पत्रादवारे कळववले की, 
बहृन्मुींबई येधथल ७६ आस्थापनाींमध्ये १३३ बाल कामगार काम करीत आहेत. 
त्याअनुर्ींगाने कृती दलामार्ा त धाडसत्र ेआयोजित करुन बाल कामगाराींची मुक़्ता 
करण्याचे आदेश सींबींधधत अधधकार्याींना ठदले आहेत.  
(२) मुींबई शहर व उपनगरामध्ये िानेवारी व रे्ब्रवुारी, २०१७ दरम्यान एकूण १० 
धाडसत्राींचे आयोिन करुन १७ बाल कामगाराींची मुक़्ता करण्यात आली असून 
०९ आस्थापना मालकाववरुध़् सींबींधधत पोलीस िाण्यामध्ये कर्यााद दाखल 
करण्यात आली आहे. उवाररत आस्थापनाींना कृती दलाची धाडसत्र ेआयोजित करुन 
भे्ी देण्याबाबत कायावाही सुरु आहे.    
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
िल्याण-िोंबबिली महानगरपासलिा क्षेत्रात ररांग रोि उभारण्याबाबत 

(७३) *  २८५९६   श्री.अमररशभाई पटेल, श्री.सांिय दत्त : सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) कल्याण-डोंबबवली महानगरपाभलकेच्या आिबूािूच्या ग्रामीण भागाचा वेगाने 
होणारा ववकास लक्षात घेता मुींबई महानगर प्रदेश ववकास प्राधधकरणाने भभवींडी-
पनवेल मागााला िोडणारा रुपये ८३० को्ी खचााचा ररींग रोड करण्याचा प्रस्ताव 
तयार केला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कल्याण-डोंबबवली महानगरपाभलका क्षेत्रातील ररींग रोड उभारण्याच्या 
प्रस्तावाला मान्यता देण्यात आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून कोणती कायावाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) व (२) मुींबई महानगर प्रदेश ववकास प्राधधकरणाने 
ठदनाींक २७/०६/२०१४ रोिी हेदु् णे ते एसएच ३०/४० दरम्यान ३०.३० कक.मी. 
लाींबीच्या कल्याण-डोंबबवली बाह्यवळण रस्त्याच्या कामास मान्यता ठदली आहे. 
(३) व (४) मुींबई महानगर प्रदेश ववकास प्राधधकरणामार्ा त दगुााडी बब्रि ते    
एसएच-३०-४० दरम्यानच्या १६.०९ ककमी. लाींबीच्या रस्त्याच्या बाींधकामासािी 
कीं त्रा्दार नेमण्यासािी ननववदा बोलववण्यात आलेल्या आहेत. तसेच हेदु् णे ते 
दगुााडी पूल दरम्यानच्या १४.१० ककमी. लाींबीच्या रस्त्याच्या बाींधकामासािी 
भूसींपादनाची प्रकक्रया कल्याण-डोंबबवली महानगरपाभलकेमार्ा त करण्यात येत आहे. 
 

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

मुांबई-पुणे द्रतुगती महामागाचिरील िाहतिू िोंिी ि अपघात रोखण्याबाबत 

(७४) *  २७०७६   िॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे : सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) मुींबई-पुणे द्रतुगती मागाावर वाहतकू कोंडी आणण सतत होणारे अपघात 
रोखण्यासािी तीन एक्सल, मल््ी एक्सल व ओडीसी प्रकारच्या अविड वाहनाींस 
सुट्टीच्या आदल्या ठदवशी व सु्ीच्या ठदवशी िराववक वेळेत मुींबई-पुणे द्रतुगती 
मागाावर प्रवेश बींद करण्याची अधधसूचना ठदनाींक २१ डडसेंबर, २०१६ रोिी वा 
त्यासुमारास काढली आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून सदर अधधसूचनेची 
अींमलबिावणी करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) होय, हे खरे आहे. 
     पोलीस अधधक्षक, िाणे व पोलीस अधधक्षक, पुणे याींनी सूचववल्यानुसार व 
ववश्लेर्ण केल्याप्रमाणे मुींबई पुणे द्रतुगती मागाावरील घा् सेक्शनदरम्यान तीन 
एक्सल, मल््ी एक्सल व ओडीसी वाहने याींना ननबधंाबाबत ठदनाींक २१/०९/२०१६ 
रोिी पासून पढुील तीन मठहन्याींकरीता अधधसूचना िारी करण्याींत आली होती. 
     सदरील उपाययोिनेमुळे वाहतूक कोंडी व अपघातास आळा बसल्यामुळे 
ठदनाींक २१/१२/२०१६ रोिी उपरोक्त अधधसूचना पढुील आदेशापयतं कायम 
करण्याींत आलेली आहे. 
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(२) द्रतुगती मागाावरील वाहतूक सुट्टीच्या ठदवशी व गदीच्या वेळी सुरळीत 
िेवण्यासािी तसेच अपघाताींचे प्रमाण कमी करण्यासािी खालापूर ्ोल प्लाझा ते 
उसे ्ोल प्लाझा या दरम्यान तीन एक्सल, मल््ी एक्सल व ओडीसी वाहनाींना 
पुढे नमूद केल्याप्रमाणे प्रवेशबींदी करण्यात आलेली आहे. सदर मोठहमअींतगात 
वाहतुक कोंडीस पुणात: आळा बसलेला आहे. मुींबई-पुणे वाठहनी-शुक्रवारी 
सींध्याकाळी ककीं वा दोन ककीं वा अधधक सुट्टय्ा सुरु होण्याच्या आदल्या ठदवशी 
सींध्याकाळी १७.०० ते २०.०० वा. शननवारी सकाळी ककीं वा दोन ककीं वा अधधक 
सुट्टय्ा सुरु होण्याच्या ठदवशी सकाळी ०८.०० ते १२.०० वा. ठिकाण - खालापूर 
्ोल नाका व द्रतुगती मागाावर रा.म.०४ ला िोडणारा मागा पुणे-मुींबई वाठहनी - 
रवववारी सींध्याकाळी ककीं वा सुट्टय्ा समाप्त होण्याच्या शेव्च्या ठदवशीच्या 
सींध्याकाळी १६.०० ते २०.०० वा. सोमवारी सकाळी ककीं वा सुट्टय्ानींतरच्या पठहल्या 
कायाालयीन ठदनाच्या सकाळी ०६.०० ते ९.०० वा. ठिकाण-कुसगाींव येथे रा.म.-०४ 
वर व उसे येथे द्रतुगती मागाावर डाव्या बािूला 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
 

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

िोिणातील देिगि-आनांदिािी बांदर प्रिल्पाच्या िामास सुरुिात िरणेबाबत 
 

(७५) *  २६८३५   श्री.नारायण राणे : सन्माननीय मत्स्यवििास मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) कोकणातील नैसधगाकृषष्या सुर्क्षत व राज्यातील पठहला पायल् प्रोिेक्् 
म्हणनू मींिूरी भमळालेला देवगड-आनींदवाडी बींदर प्रकल्पाच्या कामाला सुरुवात 
करण्यात आलेली नाही व कें द्र शासनाची मींिूरी भमळालेली नाही, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, या प्रकल्पाला कें द्र शासनाकडून त्वरीत मींिूरी भमळावी यासािी 
शासनाकडून काही पािपुरावा करण्यात आला आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकल्पासािी चालू आधथाक वर्ाात ककती ननधीची तरतदू 
करण्यात आली आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. महादेि िानिर : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
(२) सदर प्रकल्प कें द्र पुरस्कृत योिनेअींतगात ५० ्क्के राज्य ठहस्सा व ५० ्क्के 
कें द्र ठहस्सा याप्रमाणे असून सदर प्रकल्पास ठदनाींक २२/७/२००४ च्या आदेशान्वये 
सुधाररत प्रशासकीय मान्यता ठदली आहे व या ववभागाच्या ठदनाींक ३/१/२०१७ 
रोिीच्या पत्रान्वये कें द्र शासनाकड े सुधाररत प्रशासकीय मान्यतेसािी प्रस्ताव 
सादर करण्यात आला आहे. त्यास कें द्र शासनाची सुधाररत प्रशासकीय मान्यता 
अप्राप्त आहे. त्यासािी राज्य शासनामार्ा त पािपुरावा करण्यात येत आहे. 
(३) चालू आधथाक वर्ाात तरतदू नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
 

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

समरा-भाईंदर महानगरपासलिेतील मांिूर पदे ररक्त असल्याबाबत 
 

(७६) *  २९४७१   श्री.आनांद ठािूर, अॅि.राहुल नािेिर : सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) भमरा-भाईंदर महानगरपाभलकेत सहाय्यक सींचालक, नगररचना हे मींिूर पद 
ररक्त असून मा.मुींबई उच्च न्यायालयात दाखल िनठहत याधचका क्र.७६/२००८ व 
५६०६/२००८ मध्ये ठदनाींक २३ िुलै, २००९ रोिी वा त्यासुमारास १० आिवडयात 
सदरचे पद भरण्याचे ननदेश मा.उच्च न्यायालयाने ठदले असताना आितागायत 
सदर पद भरण्यात आली नसल्याचे माहे िानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शहर अभभयींता, कायाकारी अभभयींता, उदयान अधधक्षक, सहाय्यक 
नगररचनाकार, मुख्य अजग्नशमन अधधकारी या पदावर पात्रता नसतानाही 
गैरव्यवहाराचा आरोप असलेल्या अधधका-याींना पदभार ठदलेला आहे, हे ही खरे 
आहे काय. 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यानुसार 
याप्रकरणात दोर्ी असलेल्या महापाभलकेतील अधधकार्याींवर कोणती कारवाई केली 
वा करण्यात येत आहे. 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) िनठहत याधचका क्र.७६/२००८ च्या अनरु्ींगाने मा.उच्च 
न्यायालयाने ठदलेल्या ननदेशास अनसुरून सहायक सींचालक, नगर रचना या 
पदावर भमरा-भाईंदर महानगरपाभलकेकडून एका उमेदवाराची ननयुक्ती करण्यात 
आली होती. तथावप, सदर उमेदवार महानगरपाभलकेच्या सेवेत रुिू झाले नाहीत. 
       भमरा-भाईंदर महानगरपाभलका सेवा (सेवा भरती व सेवाींचे वगीकरण) 
ननयम, २०१४ नुसार महानगरपाभलकेच्या आस्थापनेवरील सहायक सींचालक, नगर 
रचना हे पद प्रनतननयुक्तीने भरावयाचे असून त्याकररता सींचालक, नगर रचना, 
महाराषर राज्य, पुणे याींना महानगरपाभलकेकडून ववनींती करण्यात आली आहे. 
(२) भमरा-भाईंदर महानगरपाभलकेच्या शहर अभभयींता या पदावर सध्या कायारत 
असलेला अधधकारी त्या पदावरील पदोन्नतीसािी पात्र नसल्याने शासनाने त्याींच्या 
पदोन्नतीस मान्यता ठदलेली नाही. मात्र शासनाच्या सदर आदेशा ववरोधात 
सींबींधधत अधधकारी याींनी मा.उच्च न्यायालयात रर् याधचका दाखल केली असून 
मा.उच्च न्यायालयाने शासनाच्या सदर आदेशाच्या अनुर्ींगाने कायावाही करण्यात 
येवू नये, असे आदेश पाररत केले असून याधचकाकत्याास अींतररमकालीन अनतुोर् 
ठदला आहे. 
     महानगरपाभलकेच्या आस्थापनेवर कायाकारी अभभयींत्याची दोन पदे मींिूर 
आहेत. या दोन पदाींपकैी एका पदावर पदोन्नतीने उमेदवाराची ननयुक्ती करण्यात 
आली आहे. तर एका पदावर तदथा पदोन्नतीने उमेदवार सेवारत आहे. 
     महानगरपाभलकेच्या आस्थापनेवर उदयान अधधक्षक या पदाींवर तदरथ् 
पदोन्नतीने अधधकारी सेवारत आहेत. 
     महानगरपाभलकेच्या आस्थापनेवर सहायक नगर रचनाकार हे पद 
सदयजस्थतीत ररक्त असून या पदाचा प्रभारी कायाभार महानगरपाभलकेच्या 
कननषि अभभयींत्याकड े सोपववण्यात आला आहे. हे पद प्रनतननयुक्तीने 
भरण्याबाबत महानगरपाभलकेकडून नगररचना सींचालनालय, पुणे याींना ववनींती 
करण्यात आली आहे. सदर पद पुढील एक मठहन्याच्या आत भरण्याबाबत 
सींचालक, नगररचना, महाराषर राज्य, पुणे याींना ननदेश देण्यात आले आहेत. 
     महानगरपाभलकेच्या मुख्य अजग्नशमन अधधकारी या पदाचा प्रभारी 
कायाभार महानगरपाभलकेच्या सबस््ेशन अधधकार्याकड ेसोपववण्यात आला आहे. 
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(३) महानगरपाभलकेकडून पाभलकेच्या आस्थापनेवरील उक्त पदे ठदघा काळापासून 
ननयभमतररत्या भरण्यात आलेली नाहीत, ही वस्तजुस्थती आहे. सदर ररक्त पदे 
तातडीने ननयभमत स्वरूपात भरण्याच्या ृषष्ीने कायावाही करण्याचे ननदेश 
महानगरपाभलकेस देण्यात आले आहेत. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

 

----------------- 
तळोिा औद्योधगि िसाहतीत गौसशया िोल्ि स्टोरेि या िारखान्यात 

विद्युत गळती झाल्याने ३ िामगाराांचा मतृ्य ूझाल्याबाबत 

(७७) *  २९४१४   श्री.ियांत पाटील, अॅि.ियदेि गायििाि : सन्माननीय 
िामगार मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) तळोिा औदयोधगक वसाहतीत गौभशया कोल्ड स््ोरेि या कारखान्यात 
ठदनाींक २९ िानेवारी, २०१७ रोिी वा त्यासुमारास पहा्े ३ वािता ववदयुत गळती 
झाल्याने ३ कामगाराींचा मतृ्य ूझाला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी कारखान्याच्या व्यवस्थापनावर कोणताही गुन्हा 
दाखल करण्यात आलेला नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, कारखान्याींमध्ये ताींबत्रक व अन्य कारणाींमुळे दघुा् ना घडत असून 
जिवीत हानीसारख्या प्रकारात वाढ होत असल्याने कामगार वगाात भीतीचे व 
धचींतेचे वातावरण ननमााण झाले आहे, हे ही खरे आहे काय,   
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून कोणती कायावाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. सांभािी पाटील-ननलांगेिर : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
     उक्त प्रकरणी पोभलसाींनी कारखान्याच्या मालकाववरुद्ध भादववसीं १८६० चे 
कलम ३०४(अ) नुसार ठदनाींक ३/२/२०१७ रोिी गुन्हा नोंदववला आहे. 
     तसेच औदयोधगक सुरक्षा व आरोग्य सींचालनालयाकडून कारखाने 
अधधननयम, १९४८ व महाराषर कारखाने ननयम, १९६३ मधील तरतुदीींच्या 
भींगाबाबत कारखान्याच्या व्यवस्थापनावर कारणे दाखवा नो्ीस बिावण्यात 
आली आहे. 
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(३) हे खरे नाही. 
     या वसाहतीमध्ये कामगाराींच्या सुरक्षचेे प्रभशक्षण वगा घेण्यात येत 
असल्यामुळे त्या कारखान्याींतील कामगार वगाात भीतीचे व धचींतेचे वातावरण 
ननमााण झालेले नाही. 
(४) १२ कारखान्यावर कारखाने अधधननयमाच्या भींगाबाबत एकूण १५ र्ौिदारी 
ख्ले न्यायालयात दाखल केलेले आहेत. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 
 

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

पुणे महानगरपासलिा प्रशासनाििून िीि मांिळाच्या िीितारा भूसमगत 
िरण्यासाठी सादर िेलेली ननविदा रद्द िरण्याबाबत 

 

(७८) *  २७१४०   श्री.अननल भोसले, अॅि.ियदेि गायििाि, श्री.नरेंद्र पाटील, 
श्री.किरण पािसिर : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) कें द्र शासनाने स्मा ा् भस्ी योिनेत पुणे शहराची ननवड केली असून स्मा ा् 
भस्ीसािी नेमण्यात आलेल्या कीं पनीकड ेसुमारे ३९६ को्ी रुपयाींचे भाींडवल पडून 
असतानाही या योिनेंतगात शहरात एररया डवे्हल्पमें्सािी ननवड करण्यात 
आलेल्या बाणेर-बालेवाडी भागात अिूनही महानगरपाभलका कोट्िवधी रुपिे खर्फ 
करणार असल्िारे् माहे िानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले 
आहे, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, महानगरपाभलका प्रशासनाकडून वीि मींडळाच्या वीितारा भूभमगत 
करण्यासािी अनावश्यकपणे ६३ लाख रुपयाींची ननववदा मान्यतेसािी स्थायी 
सभमती समोर िेवण्यात आली, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सदरहू ननववदा रद्द 
करुन स्मा ा् भस्ीसािी नेमण्यात आलेल्या कीं पनीकडूनच हे काम करण्यात यावे 
याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१), (२) व (३) ठदनाींक ०२/०१/२०१७ च्या दै.केसरी, पुणे 
या वतृ्तपत्रामध्ये याबाबत बातमी आलेली होती. 
     स्मा ा् भस्ी अभभयानाकरीता पुणे स्मा ा् भस्ी डवे्हलपमें् कापोरेशन भल. 
ची स्थापना करण्यात आली असून, या अभभयानाींतगात कें द्र व राज्य शासनाकडून 
अदयाप पयतं रुपये २८९.०० को्ी प्राप्त झालेले आहेत. सदर ननधी ननरननराळया 
्प्प्यावरील कामावर लवकरच खचा करण्याचे ननयोिन आहे. 
     तथावप, बाणेर-बालेवाडी र्ा्ा ते लक्ष्मीमाता मींठदर या रस्ता रूीं दीकरणाच्या 
कामाचा स्मा ा् भस्ी योिने अींतगात करण्यात येणार्या कामाींमध्ये समावेश नाही. 
     सदर रस्ता रूीं दीकरणाच्या कामासािी एल.्ी.पोल, एच.्ी.पोल/पॅनल 
रान्सर्ॉमार इ. स्थानींतरीत करणे तसेच वीि वाठहनी भूभमगत करणे अननवाया 
असल्याने ररतसर ननववदा मागवून स्थायी सभमतीच्या मान्यतेने रुपये ६३ लाख 
रकमेचे कायाादेश ठदनाींक ११/१/२०१७ रोिी देण्यात आले आहेत.  
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
  
विधान भिन :   उत्तमससांग चव्हाण 
मुांबई.   सधचि, 

महाराष्ट्र विधानपररषद 
________________________________________________________ 
मुद्रणपूवा सवा प्रकक्रया महाराषर ववधानमींडळ सधचवालयाच्या सींगणक यींत्रणेवर करण्यात आली आहे. 

मुद्रण: शासकीय मध्यवती मुद्रणालय, मुींबई. 


