
महाराष्ट्र विधानपररषद 
दसुरे अधधिेशन, २०१८ 
--------------------------------------------- 

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

बधुिार, ददनाांि ०४ जुल,ै २०१८ / आषाढ १३, १९४० (शिे) 
  

(१) मखु् यमा्ं ी 

 

याांचे प्रभारी विभाग (२) गहृननमााण मा्ं ी 
(३) िामगार, भिूां प पनुिासन, िौशल्य 

वििास, माजी सनैनिाांच ेिल्याण मा्ं ी 
  

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

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ८८ 
------------------------------------- 

  
माहुलगाि, मुांबर्ा येथील एमएमआरडीएच्या िसाहतीसमोर असलेल्या 
ससलाड िन्टेंनर सल. या िां पनीमधनू विषारी िायूची गळती होत 

असल्याबाबत 
  

(१) * ४१४११ श्री.प्रसाद लाड : सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) माहुलगाव, मुींबर्इ येथील एमएमआरडीएच्या वसाहतीत 
महानगरपाललकेकडून झोपडपट्टीवालसयाींना स्थलाींतरीत करून पनुवइसन 
करण्यात आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर वसाहतीसमोर असलले्या लसलाड कन् े्ंनर लल. या 
कीं पनीकडून समुारे ७.५ को्ी ली्र रसायनाचा साठा करणाऱ्या १० महाकाय 
्ाक्यामधून ववषारी वायचू्या अस्स्थर सेंद्रिय उत्सर्इनामळेु नागरीक त्रस्त 
झाले असनू मतृ्यचू्या छायेत र्गत असल्याचेही ननदर्इनास आले आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 



2 

(३) असल्यास, नागरीकाींनी कीं पनी ववरोधात सन २०१४ मध्ये राषरीय हररत 
न्यायाधधकरणात दावा दाखल केला असता न्यायाधधकरणाने द्रदनाींक        
३ फेब्रवुारी, २०१५ रोर्ी द्रदलेल्या ननकाला अन्वये महाराषर प्रदषूण मींडळाने 
र्स्न्स््ट्यू्  ऑफ केलमकल ्ेक्नॉलॉर्ी, माीं्ुगा, मुींबर्इ मधील वररषठ 
र्ास्त्रज्ाींकडून वरील ववषयाचा सखोल अभ्यास करून ६ मद्रहन्याींच्या आत 
अहवाल सादर करण्याचा आदेर् द्रदला असनू मुींबर्इ मनपाच्या के.र्इ.एम. 
रूग्णालयाच्या सींचालकाींनाही ६ मद्रहन्याींच्या आत अहवाल सादर करण्याचे 
आदेर् देण्यात आले होत,े हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त दोन्ही अहवाल र्ासनास प्राप्त झाले आहेत काय, 
त्यावर र्ासनाने कोणती कारवार्इ केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१) बहृन्मुींबई महानगरपाललकेच्या ववववध प्रकल्पाींतगइत 
बाधधत होणाऱ्या पात्र रद्रहवार्ाींचे स्थलाींतर माहूल येथे झोपडपट्टी पनुवइसन 
प्राधधकरण याींच्या माध्यमातनू ववकासक डी.बी.ररॲलल्ी याींनी बाींधून 
महानगरपाललकेकड ेहस्ताींतरीत केलेल्या र्मारतीींमध्ये करण्यात येते. 
(२) सदर उद्योगाला महाराषर प्रदषुण ननयींत्रण मींडळाने सींमतीपत्र द्रदलेल े
असनू रसायन साठवणकुीकरीता एकूण १० ्ाक्या आहेत व त्या 
आींतरराषरीय मानकाप्रमाणे उभारण्यात आल्या आहेत. 
 तसेच उद्योगाने सदर द्रठकाणी प्रदषुण ननयींत्रण सींयींत्रणा बसववलेली 
आहे. 
(३), (४) व (५) मा.राषरीय हररत लवाद, पणेु याींनी याधचका क्रमाींक ४०/२०१४ 
मध्ये द्रदनाींक ०३/०२/२०१५ रोर्ी महाराषर प्रदषुण मींडळाने र्स्न्स््ट्यू्  ऑफ 
केलमकल ्ेक्नॉलॉर्ी, मा्ुींगा, मुींबई मधील वरीषठ र्ास्त्रज्ाकरुन माहूल 
पररसरातील प्रदषुणाबाबत सखोल अभ्यास करुन सहा आठवड्यात अहवाल 
सादर करण्याचे आदेर् द्रदल ेआहेत. 
 र्स्न्स््ट्यू्  ऑफ केलमकल ्ेक्नॉलॉर्ी, मा्ुींगा, मुींबई याींनी सदर 
अहवाल मा.राषरीय हररत लवाद, पणेु येथे सादर केला आहे. 
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 मा.राषरीय हररत लवादाने द्रदनाींक १८/१२/२०१५ रोर्ी द्रदलेल्या 
ननकालानसुार महाराषर प्रदषुण ननयींत्रण मींडळास माहूल, आींबापाडा व चेंबरू 
पररसरातील प्रदषुण व त्याींचा VOC Assessment Study करण्यासाठी तीन 
वषाइचा कालावधी द्रदला आहे. सदर आदेर्ाच्या अनषुींगाने महाराषर प्रदषुण 
मींडळाने द्रदनाींक १३/०४/२०१६ रोर्ी ननरी व के.ई.एम. रुग्णालय याींना माहूल, 
आींबापाडा व चेंबरु पररसरातील प्रदषुण व त्यामळेु नागररकाींच्या आरोग्यावर 
होणारा पररणामाबाबत सींयकु्तररत्या अभ्यास करण्याचे आदेर् द्रदले असनू 
त्यानसुार कायइवाही सरुु आहे. 

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

मुांबई महानगरपासलिेमध्ये पाणी मीटर बसविण्याच्या  
िामात गैरव्यिहार झाल्याबाबत 

  

(२) * ४१३७५ श्री.किरण पािसिर, श्री.हेमांत टिले, श्री.नरेंद्र पाटील, 
अॅड.राहुल नािेिर, श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.आनांद ठािूर, श्री.ख्िाजा बेग, 
श्री.प्रविण दरेिर, श्री.अमरससांह पांडडत, श्री.अननल भोसल े: सन्माननीय 
मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबई महानगरपाललकेमध्ये पाणी मी्र बसववण्याच्या कामात २०० 
को्ीींचा खरेदी गरैव्यवहार झाल्याचे पस्कलक अकाटीं ् कलम्ीच्या 
अहवालामाफइ त माहे म,े २०१८ च्या प्रथम सप्ताहात ननदर्इनास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मुींबई र्हर ववभागासाठी प्रनतभा र्ींडस्रीर्, पस्चचम 
उपनगरातील एक्सललया यनुन्ी र्ेव्ही व पवूइ उपनगरासाठी र्वे्ही यनुन्ी 
एक्सललया या कीं पन्याींची परुवठा व में्ेनन्सकररता ननयकु्ती करण्यात आली 
असनू खरेदीपो्ी सदर कीं पन्याींना आगाव ूरुपये २६७ को्ी देण्यात आले होत,े 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, र्ुने मी्र काढून नवीन मी्र बसववणे अपेक्षित असताना 
मी्र पाललकेच्या गोडाटनमध्ये ववनावापर राद्रहल्याने पाललकेला आधथइक तो्ा 
झाला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, सदर प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत 
काय आढळून आले व तद्नसुार दोषीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१) मुींबई महानगरपाललकेमध्ये र्लर्ोडण्याींवर 
र्लमापके स्थावपत करण्याच्या कामामध्ये अननयलमतता झाल्याचे लोकलेखा 
सलमतीच्या अहवालामध्ये ननदर्इनास आल ेआहे, ही वस्तसु्स्थती आहे.  
(२) मुींबई र्हर, पवूइ व पस्चचम उपनगर या तीन ववभागाकरीता ननयकु्त 
केलेल्या अनकु्रमे प्रनतभा र्ींडस्रीर्, एक्सेललया यनुन्ी र्वे्ही व यनुन्ी 
एक्सेललया र्ेव्ही या कीं त्रा्दाराींना र्लमापक खरेदी, र्लमापके 
र्लर्ोडण्याींवर स्थावपत करणे व र्लमापकाींच े ररमो् पध्दतीने वाचन घेणे 
र्त्यादीकरीता महानगरपाललकेमाफइ त रुपये २६७.४५ को्ी अदा करण्यात आल े
आहेत. 
(३) “स्वयींचलीत र्लमापक प्रकल्प” अींतगइत परुवठा करण्यात आलेल्या एकूण 
१,२९,७७५ र्लमापकाींपकैी ९४,९२२ र्तकी र्लमापके कीं त्रा् कालावधीमध्ये 
बसववण्यात आली असनू कीं त्रा् कालावधी सींपल्यानींतर ३४,८५३ र्लमापके 
गोडाटनमध्ये लर्ल्लक राद्रहली ही वस्तसु्स्थती आहे. 
     ८,१२० र्लमापके गरर्ेनसुार महानगरपाललकेच्या ववववध ववभागात 
बसववण्यात आली आहेत. ४६३ र्लमापके गोडाटनमध्ये आढळून न आल्याने 
व ५३६ र्लमापके नादरुुस्त आढळल्याने एकूण ९९९ र्लमापकाींच्या खरेदी 
ककींमतीची वसलूी कीं त्रा्दारामाफइ त करण्यात आली आहे. 
     सद्य:स्स्थतीत गोडाटनमध्ये ससु्स्थतीत लर्ल्लक असलेली २५,७३४ 
र्लमापके झोपडपट्टी ववभागातील र्लर्ोडण्या वगळून र्तर र्लर्ोडण्याींवर 
आवचयकतनेसुार बसववण्याचे काम महानगरपाललकेमाफइ त करण्यात येत आहे 
असे बहृन्मुींबई महानगरपाललकेने कळववले आहे. 
(४) व (५) गोडाटनमध्ये लर्ल्लक राद्रहलेल्या र्लमापकाींच्या अनषुींगाने 
महानगरपाललकेच्या प्रमखु चौकर्ी अधधकारी याींचेमाफइ त चौकर्ीची कायइवाही 
सरुु आहे. 

----------------- 
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औरांगाबाद येथील दांगलीस जबाबदार असणाऱयाांिर  
िारिाई िरण्याबाबत  

(३) * ४१२३० श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सनुनल तटिरे, श्री.अमरससांह पांडडत, 
श्री.सनतश चव्हाण, श्री.किरण पािसिर, श्री.जनादान चाांदरूिर, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.शरद रणवपस,े श्री.अशोि ऊफा  भाई जगताप, श्री.अमरनाथ राजूरिर, 
श्री.विक्रम िाळे, श्री.हेमांत टिले, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.आनांद ठािूर, अॅड.राहुल 
नािेिर, अॅड.जयदेि गायििाड, श्री.जगन्नाथ सशांदे, श्री.रामराि िडिुत,े 
श्री.अरुणिािा जगताप, श्री.ख्िाजा बेग, श्रीमती हुस्नबान ू खसलफे, 
श्री.आनांदराि पाटील, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.हररसस ांग राठोड, आकिा .अनांत 
गाडगीळ, श्री.सभुाष झाांबड, प्रा.जोगेन्द्र ििाड,े श्री.चांद्रिाांत रघिुांशी : 
सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) औरींगाबाद र्हरात दोन समार्ात दींगल उसळून अनेक दकुानाींची 
र्ाळपोळ आणण दगडफेकीत एकाचा मतृ्य ूव ३० र्ण गींभीर र्खमी झाल्याच े
द्रदनाींक ११ मे, २०१८ रोर्ी वा त्यासमुारास ननदर्इनास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर दींगल पवुइननयोस्र्त असल्याचा सींर्य व्यक्त केला र्ात 
असनू या दींगलीला र्ातीय स्वरुप देटन सामास्र्क सलोखा बबघडववण्याचा 
प्रयत्न करण्यात आला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केले आहे काय, चौकर्ीच्या 
अनषुींगाने दोन समार्ामधील तणावास र्बाबदार असणाऱ्या समार्कीं ्काींवर 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  

श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१) होय. 
(२) व (३) सदर दींगलीच्या अनषुींगाने तपास सरुु आहे. दींगलीत सहभागी 
असलेले व ओळख प्लेले तसेच त्याींच्याववरुध्द परुावा प्राप्त झालेल्या एकूण 
६९ आरोपीींना अ्क करण्यात आली आहे. गनु्हयातील सहभागी असलेल्या 
आरोपीींचा र्ोध घेवनू त्याींना अ्क करण्यात येत आहे. दींगलीसींदभाइत एकूण 
१६ दखलपात्र गनु्हे व १ अदखलपात्र गनु्हा दाखल करण्यात आला आहे. 
(४) प्रचन उद् भवत नाही. 

----------------- 
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पुणे शहरातील मािेट याडा जिळील आांबेडिर नगर  
झोपडपट्टीला आग लागल्याबाबत 

  

(४) * ४२०३० अॅड.जयदेि गायििाड : सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) पणेु र्हरातील माके्याडइ र्वळील आींबेडकर नगरमधील झोपडपट्टीला 
द्रदनाींक २१ एवप्रल, २०१८ रोर्ी भीषण आग लागनू त्यामध्ये ७५ झोपडया 
र्ळून खाक झाल्याची घ्ना घडल्याचे ननदर्इनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, आींबेडकर नगर मधील झोपडयाींना यापवूी देखील सन १९९४, 
२०१० व २०१६ मध्ये आग लागण्याच्या घ्ना घडल्या होत्या, हे ही खरे आहे 
काय,  
(३) असल्यास, सदर झोपडपट्टीला वारींवार आग लागण्याची कारणे काय 
आहेत, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय तसेच सदर झोपडयाींना 
लागलेल्या आगीमळेु ककती नकुसान झाले असनू नकुसानग्रस्त 
झोपडपट्टीधारकाींना र्ासनाने अथइसहाय्य केल ेआहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त झोपडपट्टीधारकाींना कायमस्वरुपी घरे देण्याच्यादृष्ीन े
र्ासनाने कोणती कायइवाही वा उपाययोर्ना केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१), (२) व (३) पणेु र्हरातील माके्याडइ र्वळील 
आींबेडकरनगर झोपडपट्टीला द्रदनाींक २१/०४/२०१८ रोर्ी भीषण आग लागनू 
त्यामध्ये ७४ कु्ुींबबयाींच्या झोपड्या र्ळाल्याचे ननदर्इनास आले आहे. 
 सदर आगीमध्ये कोणत्याही प्रकारची स्र्ववतहानी झाली नसनू अींदार्े 
५० लि रुपयाींचे आधथइक नकुसान झाले आहे. या झोपडीधारकाींना तात् परुत्या 
ननवासाची सवुवधा देण्यात आली आहे. 
 आींबेडकर नगर, पणेु येथील झोपडयाींना यापवूी देखील सन २०१० व 
सन २०१६ मध्ये आग लागण्याच्या घ्ना घडल्या आहेत. 
 सदर झोपडपट्टीतील घराींमध्ये र्लेक्रीक वायरीींग र्ॉ् सककइ ् 
झाल्यामळेु, घराींमध्ये स््ोव्ह भडका झाल्याने, ज्वलनर्ील पदाथाइना आग 
लागल्याने वारींवार अर्ा घ्ना घडत असल्याचे ननदर्इनास आले आहे. 
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(४) बाधधत झोपडीधारकाींना पणेु महानगरपाललकेकडून पत्र ेव वासे परुवण्याच े
प्रायोर्न होत ेपरींत ुझोपडीधारकाींनी पत्र ेव वासे घेण्यास नकार द्रदला. 
 सदर बाधधत झोपडीधारकाींची पक्की घरे बाींधून लमळण्याची मागणी 
असनू र्ळीतग्रस्ताींना ववववध सामास्र्क सींस्थाींकडून मदत करण्यात येत 
आहे. 
 आींबेडकरनगर, माके्याडइ, बबबवेवाडी, पणेु या लमळकतीवरील 
झोपडपट्टी पनुवइसनाचा प्रस्ताव झोपडपट्टी पनुवइसन प्राधधकरण, पणेु याींच्याकड े
प्राप्त झालेला असनू त्यानषुींगाने पढुील आवचयक कायइवाही सरुु आहे. 
 प्रस्ततु झोपडपट्टी आकारमानाने मोठी असल्याने त्याच्या ववकसनाचा 
बहृत आराखडा तयार करुन ्प्पेननहाय पनुवइसन कामकार् करण्यात येणार 
आहे. 
 तसेच ज्या झोपड्या र्लळतग्रस्त आहेत त्याभागाचे प्राधान्याने 
पनुवइसन करण्याची दिता घेण्यात येणार असल्याचे झोपडपट्टी पनुवइसन 
प्राधधकरण, पणेु याींनी कळववले आहे. 
(५) प्रचन उद् भवत नाही. 

----------------- 
  
महाराष्ट्र र्मारत ि र्तर बाांधिाम िल्याणिारी मांडळाच्या नोंदणीिृत 

लाभाथी िामगाराांना विविध योजनेिररता ननधी समळण्याबाबत 
  

(५) * ४१४१५ श्री.अमरससांह पांडडत, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सनतश चव्हाण, 
श्री.विक्रम िाळे, श्री.सनुनल तटिरे : सन्माननीय िामगार मा्ं ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) महाराषर र्मारत व र्तर बाींधकाम कल्याणकारी मींडळाच्या ववववध 
योर्नासाठी र्ासकीय कामगार अधधकारी, बीड याींच्याकड े द्रदनाींक         
२६ सप् े्ंबर, २०१६ पासनू पात्र लाभार्थयाांना कोट्यवधी रुपयाींचा ननधी लमळाला 
नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, नोंदणीकृत १८१ लाभाथी कामगाराच्या पाल्याींना वदै्यकीय व 
अलभयाींबत्रकी महाववद्यालयात प्रवेर्ाकररता द्यावयाच े रुपये २६ लि तसेच 
५२१ कामगाराींना पदवी अभ्यासक्रमासाठी लर्िण सहाय्य म्हणून द्यावयाच्या 
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रुपये १ को्ी यासह पदव्यतुर पदववका, प्रोत्साहनात्मक र्िैणणक सहाय्य, 
र्यत्ता पद्रहली त े सातवीसाठी र्िैणणक सहाय्य याींसह ववववध योर्नेतील 
पात्र लाभार्थयाांना कोट्यावधी रुपयाींच ेअनदुान अप्राप्त आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, बीड येथे ननयलमत र्ासकीय कामगार अधधकारी नसल्याने 
आणण या कायाइलयातील अनेक पदे ररक्त असल्याने र्ासकीय अनदुान व 
नोंदणी या बाबी मोठ्या प्रमाणावर प्रलींबबत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर ररक्त पदे भरून प्रलींबबत अनदुानाचे तातडीने वा्प 
करण्यासाठी र्ासनाने कोणती कायइवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.सांभाजी पाटील-ननलांगेिर : (१) हे खरे नाही. तथावप एवप्रल, २०१६ त े
माचइ, २०१८ पयांत र्ासकीय कामगार अधधकारी, बीड याींनी ४८२८ लाभार्थयाांना 
रुपये १,७७,२६,०००/- ननधीचे वा्प केले आहे.  
(२) हे ही खरे नाही. ४८२८ लाभार्थयाांना रुपये १,७७,२६,०००/- ननधीचे वा्प 
करण्यात आले आहे. तसेच वदै्यकीय व अलभयाींबत्रकी महाववद्यालयातील १५८ 
पाल्याींच,े पदवी अभ्यासक्रम र्िैणणक सहाय्य योर्नेतील ४००, पदव्यतू्तर 
अभ्यासक्रम र्िैणणक सहाय्य योर्नेतील ३५ प्रस्ताव तपासणीअींती लाभ 
वा्ण्यास पात्र आहेत. तसेच र्यत्ता पद्रहली त े सातवी र्िैणणक सहाय्य 
योर्नेंतगइत १६३ पाल्याींस लाभ वा्प केल ेआहे.  
(३) हे ही खरे नाही. माहे ऑगस््, २०१७ पासनू पणुइवेळ दकुाने ननररिक / 
सवुवधाकार व द्रदनाींक ०१/०६/२०१८ पासनू पणुइवेळ सरकारी कामगार अधधकारी 
ही पदे भरण्यात आलेली असनू बाींधकाम कामगाराच्या नोंदणीचे आणण लाभ 
वा्पाचे काम सरुू आहे. 
(४) माहे ऑगस््, २०१७ पासनू पणुइवेळ दकुाने ननररिक / सवुवधाकार व 
द्रदनाींक ०१/०६/२०१८ पासनू पणुइवेळ सरकारी कामगार अधधकारी ही पदे 
भरण्यात आलेली असनू बाींधकाम कामगाराची नोंदणी आणण लाभाचे वा्प 
सरुू आहे.  
(५) प्रचन उद् भवत नाही. 

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



9 

बोईसर (जज.पालघर) येथे स्िस्तात घरे देण्याच्या आसमषािर 
गुांतिणूिदाराांची फसिणूि िरण्यात आल्याबाबत 

  

(६) * ४१२५१ श्री.रवि ांद्र फाटि : सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) बोईसर (स्र्.पालघर) येथे स्वस्तात घरे देण्याच्या आलमषावर समुारे ४०० 
गुींतवणूकदाराींची फसवणूक करणाऱ् या मतूूइझा र्लेस्क्रकवाला आणण त्याच्या 
साथीदाराींच्या ववरोधात भायखळा पोललसाींनी माहे एवप्रल, २०१८ मध्ये वा 
त्यादरम्यान गनु्हा नोंदववला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले व त्यानषुींगाने फसवणकु झालेल्या गुींतवणुकदाराींना पसेै परत 
करण्यासाठी र्ासनस्तरावर कोणती कायइवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२) सदरहू प्रकरणी भायखळा पोलीस ठाणे येथ े
ग.ुर.क्र. ६३/१८ कलम ४२०, ३४ भा.दीं.वव. नसुार गनु्हा नोंद करण्यात आला 
आहे. सदर गनु्हयामध्ये एकूण तीन आरोपी असनू त्यापकैी एका आरोपीस 
अ्क करण्यात आली आहे. तसेच, सदर गनु््यातील आरोपी याींचे बँक खात े
गोठववण्यात आल ेआहे. 
 सदरचा गनु्हा तपासाधीन आहे. 
(३) प्रचन उद् भवत नाही. 

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

ददिांगत अध्याजत्मि गुरु ओशो रजननश याांच ेबनािट  
मतृ्यूप् बनिून गैरव्यिहार िेल्याबाबत 

  

(७) * ४१३४६ डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱहे : सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पणेु येथील रस््ने द्रदवींगत अध्यास्त्मक गरुु ओर्ो रर्ननर् याींचे बनाव् 
मतृ्यपूत्र बनवनू को्यवधी रुपयाींचा गरैव्यवहार केल्याची तक्रार ओर्ो याींचे 
अनयुायी आणण ननक्वतीय योगेर् ठक्कर याींनी पणेु पोललसाींच्या आधथइक 
गनु्हे र्ाखेकड े४ वषाइपवूी केली होती, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदर प्रकरणी चौकर्ी करण्यात आली आहे काय, चौकर्ीत 
काय आढळून आले व त्यानसुार काय कारवाई करण्यात आली वा येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१) ओर्ो रर्ननर् याींचे बनाव् मतृ्यपूत्र बनवनू 
कोट्यावधी रूपयाींचा गरैव्यवहार झाल्याबाबत अध्यास्त्मक गरुू ओर्ो रर्ननर् 
याींचे अनयुायी आणण ननक्वतीय योगेर् ठक्कर याींनी द्रदनाींक १८/११/२०१३ 
रोर्ी तक्रारी अर्इ पोलीस आयकु्त, पणेु कायाइलयात द्रदला होता.  
(२) सदर प्रकरणी कफयाइदीचे तक्रारीवरून ओर्ो आश्रमाच े ६ रस््ीववरूद्ध 
कोरेगाव पाकइ  पोलीस स््ेर्न, पणेु येथे ग.ुर.नीं. १४९/२०१३ भा.दीं.वव. कलम 
४६५, ४६७, ४७१, १२०(ब), ३४ प्रमाणे गनु्हा दाखल करण्यात आला आहे. 

सदर गनु्हयाचा तपास कोरेगाव पाकइ  पोलीस स््ेर्नकडून आधथइक 
गनु्हे र्ाखकेड े पढुील तपासकामी हस्ताींतरीत करण्यात आला असनू गनु्हा 
तपासावर आहे. 
(३) प्रचन उद् भवत नाही. 

----------------- 
  
रेिस-िरांजा सागरी मागा (ता.असलबाग, जज.रायगड) येथे रो-रो सेिेसाठी 

उभारण्यात आलेल्या जेट्टीच ेबाांधिाम ननिृष्ट्ट दजााच ेझाल्याबाबत 
  

(८) * ४१८७२ श्रीमती हुस्नबान ूखसलफे, श्री.सांजय दत्त, श्री.रामहरी रुपनिर : 
सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अललबाग तालकु्यातील (स्र्.रायगड) येथे बब्र्ीर्कालीन असलेली रेवस 
र्ेट्टीला ९० वष े पणूइ होटनही ती ससु्स्थतीत असनू अललकडचे मेरर्ाईम 
बोडाइमाफइ त रेवस-करींर्ा सागरी मागाइवरील रो-रो सेवेकररता बाींधण्यात 
आलेल्या र्ेट्टीच्या कामात ननकृष् दर्ाइच े लसमें् वापरल्याने १५ द्रदवसातच 
तड ेगेल्याचे द्रदनाींक २१ एवप्रल, २०१८ रोर्ी वा त्यासमुारास ननदर्इनास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर र्ेट्टीच्या कामासाठी ४ को्ी रुपयाींचा खचइ मरेर्ाईम 
बोडाइने केला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, सदरहू नवीन र्ेट्टीच्या काँक्री्ीकरणावर अत्यल्प पाणी 
मारल्याने त्याचे बाींधकाम द्रढसळू होवनू मोठमोठे तड े गेले असनू त्यावर 
देखरेख ठेवण्याकड े मेरी्ाईम बोडाइच्या अधधकाऱ् याींनी दलुइि केल्याचेही 
ननदर्इनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन र्टे्टीच ेकाम करणाऱ् या 
दोषीीं ठेकेदारावर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) हे खरे नाही. 
 महाराषर मेरी्ाईम बोडाइमाफइ त रेवस र्ेट्टी येथील पोचरस्ता बाींधणे हे 
काम हाती घेण्यात आलेले असनू सद्य:स्स्थतीत त े प्रगतीपथावर आहे. 
त्याचप्रमाणे सदरचे काम महाराषर मेरी्ाईम बोडाइच्या अधधकाऱ्याींच्या 
देखरेखीखाली योग्य दर्ाइ व गणुवत्तपे्रमाणे काम करुन घेण्यात येत आहे. 
(४) व (५) प्रचन उद् भवत नाही. 

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

मुांबईत म्हाडा आणण िामगार विभागाच्या माध्यमातून बनािट  
धगरणी िामगाराांना घरे देण्यात आल्याबाबत 

  

(९) * ४२१७७ आकिा .अनांत गाडगीळ : सन्माननीय गहृननमााण मा्ं ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबईत म्हाडा आणण कामगार ववभागाच्या माध्यमातनू देण्यात आलेली 
घरे कागदपत्र नसलेल्या आणण केवळ र्पथपत्र द्रदलेल्या समुारे १२०० धगरणी 
कामगाराींना देण्यात आल्याची माद्रहती सननयींत्रण सलमतीकडून देण्यात आली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर धगरणी कामगार बनाव् असल्याची र्क्यता वतइववण्यात 
येत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत 
काय आढळून आले व त्यानसुार सींबींधधत दोषीींवर कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री.प्रिाश महेता : (१) उपाध्यि तथा मखु्य कायइकारी अधधकारी, म्हाडा 
याींच्या अहवालानसुार हे खरे नाही. 
 धगरणी कामगार कमइचारी ननवारा आणण कल्याणकारी सींघ याींनी 
द्रदनाींक १०/१०/२०१६ रोर्ीच्या पत्रान्वये सननयींत्रण सलमतीकड े तक्रार दाखल 
केली होती. सदर तक्रारीत सन २०१२ च्या सोडतीमध्ये एकच धगरणी 
कामगार/वारस सोडतीमध्ये दोन घराींसाठी यर्स्वी झाल्याची तसेच एका 
घरासाठी यर्स्वी व एकासाठी प्रनतिायादीवर असल्याची तक्रार केली होती व 
अर्ा एकूण १२२८ धगरणी कामगार/वारस याींची यादीसधु्दा सननयींत्रण 
सलमतीपढेु सादर केली होती. 
(२) व (३) तक्रारीच्या अनषुींगाने सननयींत्रण सलमतीला द्रदलेल्या १२२८ धगरणी 
कामगार/वारस याींच्या यादीला अनसुरुन मुींबई मींडळामाफइ त यादीतील सवइ 
धगरणी कामगाराींची तपासणी करण्यात आली व सदर १२२८ धगरणी 
कामगाराींची यादी ववचलेषणासह सननयींत्रण सलमती तसेच धगरणी कामगार 
कमइचारी ननवारा व कल्याणकारी सींघ याींना द्रदली असनू एकाही धगरणी 
कामगार/वारस याींना एकापेिा र्ास्त घराींचे ववतरण झाल्याचे द्रदसनू येत 
नाही. 
(४) प्रचन उद् भवत नाही. 

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

नागपूर, धरमपेठ पररसरातील रुफ नार्न हॉटेलमध्ये अिैधपणे  
मद्य पुरिठा ि हुक्िा पालार सुरु असल्याबाबत 

  

(१०) * ४१२७७ प्रा.अननल सोले, श्री.नागोराि गाणार, श्री.धगरीशचांद्र व्यास : 
सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नागपरू, धरमपेठ पररसरातील रुफ नार्न हॉ्ेलमध्ये अवैधपणे ग्राहकाींना 
मद्य परुववण्यात येण्यासह हुक्का पालइर सरुु असल्याचे माहे फेब्रवुारी, २०१८ 
च्या पद्रहल्या आठवड्यात ननदर्इनास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, मुींबईतील कमला लमल कीं पाटडमधील हुक्का पालइरला 
लागलेल्या आगीसारखी घ्नाींची पनुरावतृ्ती नागपरू र्हरात होट नये 
याकररता अर्ा अनधधकृत हुक्का पालइरवर पोलीस प्रर्ासनाकडून कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) अवधैररत्या मद्य व हुक्का परुववत असल्याबाबत माद्रहती लमळाल्यास 
तात्काळ योग्य कायदेर्ीर कारवाई करण्याबाबत ववर्षे दिता घेण्यात आलेली 
आहे. 
(३) प्रचन उद् भवत नाही. 

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

औरांगाबाद शहरात सािाजननि शौचालये उपलब्ध नसल्याबाबत 
  

(११) * ४१५०८ श्री.सनतश चव्हाण, श्री.विक्रम िाळे, श्री.अमरससांह पांडडत : 
ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३५३७३ ला ददनाांि १३ डडसेंबर, २०१७ रोजी ददलले्या 
उत्तराच्या सांदभाात सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) औरींगाबाद र्हराची लोकसींख्या १५ लाखापेिा र्ास्त असल्याने ककमान 
१०० द्रठकाणी सावइर्ननक र्ौचालय बाींधण्याची आवचयकता असल्याच े
ननदर्इनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, औरींगाबाद र्हरात फक्त ६ सावइर्ननक र्ौचालये सरुू असनू 
स्वच्छ भारत लमर्न अींतगइत १४ द्रठकाणी सावइर्ननक र्ौचालये बाींधण्याच े
महानगरपाललकेचे ननयोर्न आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, र्हरात मद्रहलाींसाठी परेुसे र्ौचालय उपलकध नसतानाही 
महानगरपाललका सदर काम प्रगती पथावर असल्याचा दावा करीत असली 
तरी सावइर्ननक र्ौचालये उभारण्यासाठी महानगरपाललकेला कुठेच र्ागा 
लमळत नसल्याची बाब ननदर्इनास आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत 
काय आढळून आले व त्यानषुींगाने कोणती कायइवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१) हे अींर्त: खरे आहे. 
 औरींगाबाद र्हरात सावइर्ननक र्ौचालयाच ेएकूण ४२ यनुन् वापरात 
असनू त्यामध्ये एकूण ४६९ सीट्स उपलकध आहेत. या ४६९ सीट्स पकैी २१२ 
सीट्स मद्रहलाींसाठी उपलकध करून देण्यात आल्या आहेत. 
(२) औरींगाबाद र्हरात सावइर्ननक र्ौचालयाचे एकूण ४२ यनुनट्स वापरत 
आहेत. या व्यनतररक्त र्हरात पढुीलप्रमाणे सामदुानयक/सावइर्ननक 
र्ौचालयाचे बाींधकाम करण्यात येत आहेत. 
  
अ.क्र. स्थळ र्ौचालयाच्या सीट्स ननधीचा स्त्रोत 

मद्रहलाींसाठी परुुषाींसाठी एकूण 
१ रार्नगर, 

मकुुीं दवाडी 
५ ५ १० स्वच्छ महाराषर 

अलभयान 
(नागरी) 

२ ज्यबूली पाकइ  
पररसर, 

५ - ५ महानगरपाललका 
ननधीतनू 

३ औरींगपरुा ५ - ५ 
४ पठैणगे्  ५ - ५ 
५ एन-८ 

बॉ्ननकल 
गाडइन 

५ - ५ 

६ हषइ नगर 
(फार्लपरुा) 

५ ५ १० १३ व्या ववत्त 
आयोगाच्या 
ननधीतनू ७ आींबेडकर 

नगर 
५ ५ १० 

८ लमसरवाडी ५ ५ १० 
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९ मकुुीं दवाडी 
भार्ीमींडई 

५ ५ १० सीएसआर ननधी 
(लायन्स क्लब, 
औरींगाबाद याींना 
ववनींती 
करण्यात 
आलेली आहे.) 

१० आनींदगाड े
चौक 

१६ ३० ४६ 

११ कबीरनगर ४ ४ ८ 
१२ क्राींती नगर ५ ५ १० 

एकूण ७० ६४ १३४  
 
(३) सावइर्ननक र्ौचालय बाींधण्यासाठी र्ागा सलुभतनेे उपलकध होत नाही, हे 
खरे आहे.   
 औरींगाबाद महानगरपाललकेमाफइ त सावइर्ननक र्ौचालय बाींधकामासाठी 
र्हरात र्ागा उपलकध करण्याबाबत प्रयत्न करण्यात येत असनू, र्ागेच्या 
उपलकधतनेसुार सावइर्ननक र्ौचालयाचे बाींधकाम करण्यात येत आहे. 
(४) व (५) प्रचन उद् भवत नाही. 

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

ठाणे ि पालघर जजल््यातील महानगरपासलिाक्षे्ात अनधधिृत 
बाांधिामासांदभाात नेमलेल्या उच्चस्तरीय सननयां्ण ससमतीबाबत 

  

(१२) * ४१८८१ श्री.आनांद ठािूर : सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) हररत वसई सींस्थेने सन २००७ साली दाखल केलेल्या याधचकेवरील 
सनुावणीप्रसींगी ठाणे व पालघर स्र्ल््यातील महानगरपाललकािेत्रात 
अनधधकृत बाींधकामाींच्या गींभीर प्रचनावर न्यायालयाने उच्चस्तरीय सलमती 
स्थापन करण्याचे आदेर् द्रदनाींक २८ र्ानेवारी, २००९ रोर्ी वा त्यासमुारास 
द्रदल्याप्रमाणे माहे माचइ, २००९ मध्ये मखु्य सधचवाींच्या अध्यितखेाली १४ 
सदस्यीय सलमती स्थापन करण्यात आली होती, हे खरे आहे काय. 
(२) असल्यास, सदर सलमतीने ठाणे व पालघर स्र्ल््यातील अनधधकृत 
बाींधकामे व अनषुींधगक प्रचनाींचा अभ्यास करुन कायइवाहीचा अहवाल वेळोवेळी 
न्यायालयाला सादर केला होता, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीच े
ननषकषइ काय आहेत व त्यानषुींगाने वाढत्या अनधधकृत बाींधकामाींना तात्काळ 
आळा घालण्यासाठी कोणती कायइवाही वा उपाययोर्ना करण्यात आली वा 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२) होय. 
(३) सदर प्रकरणी मा.उच्च न्यायालयाने राज्य र्ासन तसेच ठाणे व पालघर 
स्र्ल््यातील महानगरपाललका याींना सचूना केल्यानसुार कायइवाही करण्यात 
येत आहे. 

तद्नषुींगाने ठाणे, लमरा-भाईंदर, नवी मुींबई महानगरपाललका िते्रातील 
अनधधकृत बाींधकाम/ अनतक्रमण ननयींत्रण व ननमुइलन याकरीता पोलीस 
दलातील ववववध सींवगाइतील पदे ननमाइण करण्यात आली आहेत. 
 महाराषर महानगरपाललका अधधननयमातील कलम २६७ अींतगइत 
अनधधकृत बाींधकामे ननषकालसत करण्याकरीता प्रभाग ननहाय पदननदेलर्त 
अधधकारी घोवषत करण्यात आले आहेत. 
 ठाणे महानगरपाललका िेत्रातील अनतक्रमण व अनधधकृत 
बाींधकामासींदभाइतील प्रकरणे चालववण्यासाठी ववर्षे न्यायालय कायइरत आहेत. 
 र्नद्रहत याधचका क्र. ३५/२००७, ३६/२००७, २५/२०१० तसेच रर् 
याधचका क्र. ३१०४/२०१३ अींतगइत मा.उच्च न्यायालयाने द्रदलेल्या ननदेर्ानसुार 
कायइवाही सरुू आहे. 
(४) प्रचन उद् भवत नाही. 

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

राज्यातील एम.सी.व्ही.सी.च्या सशक्षि ि सशक्षिेतर िमाचाऱयाांच्या 
िुटुांबबयाांना िॅशलेस िैद्यिीय प्रनतपूती योजना लागू िरण्याबाबत 

  

(१३) * ४१४०० श्री.दत्ता्य सािांत, श्री.श्रीिाांत देशपाांड,े श्री.बाळाराम पाटील : 
सन्माननीय िौशल्य वििास ि उद्योजिता मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
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(१) राज्यात एम.सी.व्ही.सी.चे लर्िक व त्याींच्या कु्ुींबबयाींच्या आरोग्यासाठी 
होणारा खचइ भागववण्याकररता वदै्यकीय प्रनतपतूी योर्ना लाग ू केली असनू 
र्तर ववभागामधील कमइचाऱ् याींना कॅर्लेस वदै्यकीय प्रनतपतूी योर्ना लाग ू
केलेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर वदै्यकीय प्रनतपतूी योर्ना खधचइक असनू त्यास र्ास्त 
वेळ लागत असल्यामळेु उक्त योर्ना बींद करुन र्तर ववभागाप्रमाणे कॅर्लेस 
वदै्यकीय प्रनतपतूी योर्ना सरुु करण्यासाठी एम.सी.व्ही.सी. लर्िक सींघ्ना 
व लोकप्रनतननधीींनी मागणी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन एम.सी.व्ही.सी.च्या 
लर्िक व लर्िकेतर कमइचाऱ्याींना कॅर्लेस वदै्यकीय प्रनतपतूी योर्ना लाग ू
करण्याकररता कोणती कायइवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.सांभाजी पाटील-ननलांगेिर : (१) हे खरे नाही. 
 राज्यातील र्ासकीय व अर्ासकीय अनदुाननत एम.सी.व्ही.सी.चे 
लर्िक व त्याींच्या कु्ुींबबयाींच्या आरोग्यासाठी होणारा खचइ भागववण्यासाठी 
वदै्यकीय प्रनतपतूी योर्ना लाग ूआहे. तसेच व्यवसाय लर्िण व प्रलर्िण 
सींचालनालयाींतगइत र्तर उपववभाग, औद्योधगक प्रलर्िण सींस्था म्हणर्े 
र्ासकीय व अर्ासकीय अनदुाननत याींचे लर्िक व त्याींच्या कु्ुींबबयाींच्या 
आरोग्यासाठी होणारा खचइ भागववण्यासाठी वदै्यककय प्रनतपतूी योर्ना लाग ू
आहे. सदर अभ्यासक्रमापकैी कोणालाही ताींबत्रक ववद्यालयातील स्व्दलिी, 
पवुइव्यवसानयक अभ्यासक्रम या कॅर्लेस वदै्यकीय प्रनतपतूी योर्ना लाग ू
केलेली नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) व (४) प्रचन उद् भवत नाही. 
 

----------------- 
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राज्यात विविध विभागाांमध्ये िां ्ाटी पध्दतीने िाम िरणाऱ या 
अधधिारी ि िमाचाऱ याांना सेिेत िायम िरण्याबाबत 

  

(१४) * ४२२७८ डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि 
ऊफा  भाई जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर, श्रीमती हुस्नबान ूखसलफे, श्री.विक्रम 
िाळे, श्री.दत्ता्य सािांत, श्री.बाळाराम पाटील : सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात गत दीड त ेदोन दर्काींपासनू र्ासनाच्या ववववध ववभागाींमध्ये 
कीं त्रा्ी पध्दतीने काम करणाऱ् या अधधकारी व कमइचाऱ् याींना कायम करण्याच्या 
मागणीसाठी सदर कमइचाऱ्याींनी लढा देण्याची तयारी सरुु केली असल्याचे माहे 
एवप्रल, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्इनास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, गत १५ त े२० वषाइपासनू राज्यातील लर्िण, आरोग्य, कृषी, 
र्लसींपदा, पाणलो् आद्रद ववभागात ककमान ३ लाख कीं त्रा्ी अधधकारी आणण 
कमइचारी कायइरत असनू त्याींना ११ मद्रहन्याींच्या करारावर, कीं त्रा्ी तत्वावर, 
अत्यींत तु् पुींज्या मानधनावर काम करावे लागत असल्याने त्याींच्या न्याय 
मागण्या पणूइ होण्याकररता यापवूीही र्ासनाकड े पाठपरुावा केला असनू 
अदयापी त्याींना योग्य सहकायइ लमळाले नसल्याने कीं त्रा्ी कमइचाऱ् याींच्या 
समान काम समान वेतन, ररक्त पदाींवर सेवासमावेर्न, रेग्यलुरायझेर्न या 
मागण्यासाठी लढा उभारण्याची तयारी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन कोणती कायइवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१) होय, माहे माचइ, २०१८ मध्ये कीं त्रा्ी कमइचाऱ्याींनी 
त्याींचे ववववध मागण्याींबाबत आींदोलन केले होत.े 
(२) कीं त्रा्ी कमइचाऱ्याींच्या समान काम समान वेतन, ररक्त पदाींवर 
सेवासमावेर्न, सेवेत ननयलमतीकरण या मागण्याींसींदभाइत कीं त्रा्ी कमइचाऱ्याींनी 
र्ासनास ननवेदने द्रदलेली आहेत. 
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(३) मा.सवोच्च न्यायालयाच्या वेगवेगळ्या ननणइयाींचा सवांकष ववचार करुन 
आणण सवइ प्रर्ासकीय ववभागाींतगइत ककती कीं त्रा्ी कमइचारी आहेत याचा 
ववचार करुन राज्यातील कीं त्रा्ी पदधारकाींना ननयलमत सेवेत सामावनू 
घेण्याबाबतच्या प्रकरणाींबद्दल पररपणूइ अभ्यास करुन अहवाल तयार 
करण्यासाठी मा.मींत्री, कौर्ल्य ववकास व उद्योर्कता याींच्या अध्यितखेाली 
मींबत्रमींडळ उपसलमती द्रदनाींक ०८/०५/२०१८ च्या र्ासन ननणइयान्वये गठीत 
करण्यात आली आहे. 
(४) प्रचन उद् भवत नाही. 

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

जालना रेल्िे स्थानि रस्त्यािर रवििारी भरणाऱया बाजारात 
शतेिऱयाांिडून अिैध भाडपेट्टी आिारण्यात येत असल्याबाबत 

  

(१५) * ४२१७६ प्रा.जोगेन्द्र ििाड े: सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) र्ालना रेल्वे स्थानक रस्त्यावर रवववारी भरणाऱ्या बार्ारात ग्रामीण 
भागातनू र्तेकरी मोठ्या प्रमाणात माल ववक्रीसाठी आणत असनू 
नगरपाललकेकडून कोणत्याही प्रकारची सवुवधा द्रदली र्ात नसताींनाही 
ववके्रत्याींकडून भाडपेट्टी वसलू करण्यात येत असल्याची बाब माहे एवप्रल, 
२०१८ च्या दसुऱ्या आठवड्यात ननदर्इनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, भाडपेट्टी रक्कम वसलू केल्यानींतर ठेकेदाराकडून पावत्याही 
द्रदल्या र्ात नसनू त् याबाबत ववचारणा केल्यास सदर र्तेकऱ्याींना ठेकेदाराींच्या 
गुींडाकडून धमकाववण्यात येत असल्याबाबत र्तेकऱ्याींनी नगरपाररषदेच्या 
मखु्याधधकाऱ्याींकड ेतक्रारीही द्रदल्या आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत 
काय आढळून आले व त्यानषुींगाने अवधै भाडपेट्टी बींद करण्याबाबत कोणती 
कायइवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२) र्ालना रेल्वे स्थानक रस्त्यावर रवववारी 
भरणाऱ्या बार्ारातील ववके्रत्याींकडून अवधैररत्या भाडपेट्टी वसलू करण्यात येत 
असल्याबाबत मखु्याधधकारी, र्ालना याींच्याकड े लेखी तक्रार प्राप्त झालेली 
नाही.  

सदर बाबत प्राप्त तोंडी तक्रारीच्या अनषुींगाने मालमत्ता अधीिक, 
र्ालना नगरपररषद याींनी र्हाननर्ा केली असता, सदर तक्रारीत तर्थय 
आढळून येत नसल्याबाबत मखु्याधधकारी, र्ालना नगरपररषद याींनी त्याींच े
अहवालात नमदू केले आहे. 
(३) तथावप, सदर प्रकरणी वस्तसु्स्थतीदर्इक अहवाल सादर करण्याबाबत 
स्र्ल्हाधधकारी, र्ालना याींना सचूना देण्यात आल्या आहेत. 
(४) प्रचन उद् भवत नाही. 

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

मुांबई महानगरपासलिेच्या मुख्यालयातील अजननसुरक्षा  
यां्णेच्या दरुिस्थेबाबत 

  

(१६) * ४२०८५ श्री.विजय ऊफा  भाई धगरिर, श्री.रामननिास ससांह, श्री.प्रविण 
दरेिर : सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबई महानगरपाललकेतील मखु्यालयात आग ववझववण्यासाठी बसववण्यात 
आलेली सामग्री कालबा्य (आउ् डे् ेड) झाल्याची बाब माहे मे, २०१८ मध्ये 
वा त्यादरम्यान ननदर्इनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, महानगरपाललकेच्या प्रत्येक मर्ल्यावर आग ववझववण्यासाठी 
लावण्यात आलेले पाईप हाताळले र्ात नसनू त्याींची देखभाल दरुुस्ती होत 
नसल्याचेही ननदर्इनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत 
काय आढळून आले व त्यानसुार वावषइक २६ हर्ार को्ी बर्े् असणाऱ्या 
मुींबई महानगरपाललकेच्या मखु्यालयात अद्यावत अस्ग्नसरुिा यींत्रणा 
कायाइस्न्वत करण्यासाठी महापाललकेला ननदेर् देवनू कोणती कायइवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२) अर्ा आर्याचे वतृ्त द्रदनाींक ०८ मे, २०१८ 
रोर्ीच्या वतृ्तपत्रामध्ये प्रलसध्द झाले होत.े 
 बहृन्मुींबई महानगरपाललका मखु्यालयाच्या र्ुन्या व ववस्ताररत 
र्मारतीमधील सवइ अस्ग्नर्मन यींत्रणा बदलण्याच े काम अनकु्रमे माहे र्ून, 
२०१६ व सप् े्ंबर, २०१७ रोर्ी पणूइ करण्यात आले आहे. 
 महानगरपाललकेच्या अस्ग्नर्मन ववभागामाफइ त अस्ग्नर्मन यींत्रणेची 
तपासणी सरासरी १५ द्रदवसाींनी करण्यात येत.े सदर तपासणीमध्ये त्रु् ी 
आढळल्यास आवचयक ती दरुुस्ती करण्यात येत.े 
(३) व (४) प्रचन उद् भवत नाही. 

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

मा.मुख्यमां्ी महोदयाांच्या विमानप्रिासाच्या सुरक्षक्षततेबाबत 
  

(१७) * ४१७५४ श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपस,े श्री.अशोि ऊफा  भाई 
जगताप, श्री.जनादान चाांदरूिर, श्री.रामहरी रुपनिर : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि 
३९७४५ ला ददनाांि २८ माचा, २०१८ रोजी ददलले्या उत्तराच्या सांदभाात 
सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मा.मखु्यमींत्री महोदयाींचे गत ३ वळेा कायइक्रमाच्यावेळी हेललकॉप््र 
अपघातामधून बचावले असनू त्याींच्या स्र्ववतास धोका ननमाइण झाला होता, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी चौकर्ी सलमती नेमण्यात आली होती, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर सलमतीने आपला अहवाल सादर केला आहे काय, 
मा.मखु्यमींत्री महोदयाींच्या ववमानप्रवासाच्या सरुक्षिततबेाबत भलुमका स्पष् 
करुन र्ासनामाफइ त कोणती कायइवाही करण्यात आली वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१) होय, हे अींर्त: खरे आहे.  
 र्ासनाच्या मालकीच्या लसकोस्की एस ७६ सी++ व्ही्ी-सीएमएम या 
हेललकॉप््रला द्रदनाींक २५ मे, २०१७ रोर्ी ननलींगा, स्र्.लातरू येथे अपघात 
झाला होता. 
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(२) प्रस्ततु ननलींगा येथील अपघाताची चौकर्ी कें िीय नागरी उड्डाण 
मींत्रालयाच्या अखत्याररतील Aircraft Accident Investigation Bureau या 
यींत्रणेमाफइ त करण्यात येत आहे. 
(३) Aircraft Accident Investigation Bureau या यींत्रणेकडून अद्याप 
चौकर्ी अहवाल प्राप्त झालेला नाही. र्ासनस्तरावर अनतमहत्वाच् या व 
महत्वाच्या व्यक्तीींच्या हेललकॉप््र प्रवासासींदभाइत नवीन मागइदर्इक म्हणून 
द्रदनाींक २५ र्ानेवारी, २०१८ रोर्ी हेललपॅड धोरण घोवषत करण्यात आले आहे. 
या धोरणामध्ये हेललपॅड बनववणे व वापरणे याबाबत सववस्तर वववरण असनू 
त्याचे का्ेकोरपणे पालन करण्यात येत आहे. 
(४) प्रचन उद् भवत नाही. 

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

मुांबई शहराच्या वििास आराखडयाबाबत 
  

(१८) * ४१६४० श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि ऊफा  भाई 
जगताप, श्रीमती हुस्नबान ूखसलफे, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.आनांदराि पाटील, 
श्री.जनादान चाांदरूिर, डॉ.सधुीर ताांबे, आकिा .अनांत गाडगीळ, श्री.हररसस ांग 
राठोड, श्री.सभुाष झाांबड, श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.सतजे ऊफा  बांटी पाटील : 
ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३६१२९ ला ददनाांि २७ डडसेंबर, २०१७ रोजी ददलले्या 
उत्तराच्या सांदभाात सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) बहृन्मुींबई महानगरपाललका, राज्य र्ासन, ननयोर्न सलमतीतील ववववध 
सदस्याींनी एकत्र येटन तयार केलेल्या सन २०३४ पयांतचा ववकास 
आराखडयास र्ासनाकडून द्रदनाींक १ मे, २०१८ रोर्ी वा त्यासमुारास मान्यता 
देण्यात आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त ववकास आराखडयातील तरतदुी प्रत्यिात अींमलात 
आणण्यासाठी अपेक्षित खचइ समुारे १४ लाख को्ी रुपयाींचा असनू सदर 
रक्कम कर्ाप्रकारे उपलकध करण्यात येणार आहे, 
(३) तसेच उक्त ववकास आराखडयाची ठळक वलैर्ष्े काय आहेत व त्याींची 
अींमलबर्ावणी कर्ाप्रकारे करण्यात येणार आहे ? 
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श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१) र्ासन नगर ववकास ववभागाकडील अधधसचूना   
क्र.द्र्पीबी-४३१७/६२९/प्र.क्र.११८/२०१७/वव.यो./नवव-११ द्रदनाींक ०८/०५/२०१८ द्वारे 
बहृन्मुींबई महानगरपाललका िेत्राच्या प्रारुप ववकास योर्नेस, ववकास ननयींत्रण 
व प्रोत्साहन ननयमावलीसह महाराषर प्रादेलर्क व नगर रचना अधधननयम, 
१९६६ चे कलम ३१(१) अन्वये र्ासनाने मींर्ूरी द्रदली असनू बहृन्मुींबई 
महानगरपाललका िेत्राच्या सधुाररत प्रारुप ववकास योर्नेस अींनतम मींर्ूरी 
देताना र्ासनाने मींर्ूरीतनू वगळलेल्या सारभतू स्वरुपाचे फेरबदल (ई.पी.) 
सींदभाइत नागरीकाींच्या सचूना / हरकती मागववण्यासाठी सचूना प्रलसध्द 
करण्यात आली आहे.  
(२) महापाललकेस प्राप्त होणाऱ्या ववकास परवानगीबाबतचे प्रस्तावावर 
ननयमानसुार आकारण्यात येणारे ववकास र्लु्क हे “ववकास ननधी” 
(Development Fund) मध्ये र्मा करावयाचे असनू सदर ननधीचा वापर 
ववकास आराखडयातील आरिणे सींपाद्रदत व ववकलसत करण्यासाठी करावयाचा 
आहे. तसेच ववकास योर्नेतील ववववध आरिणे ववकलसत करताना 
महापाललकेस खचाइची झळ न पोहचता आरिणे ववकलसत करण्याच्या 
अनषुींगाने ववकास ननयींत्रण व प्रोत्साहन ननयमावलीत द्र्डीआर, समावेर्क 
आरिणाींतगइत ववकास या तरतदुी अींतभूइत करण्यात आल्या असनू त्या 
आधारे समुारे ९०% ववकास आराखडयाची अींमलबर्ावणी करणे महापाललकेस 
र्क्य होईल असे सींकस्ल्पत आहे. 
(३) र्ासनाने मींर्ूरी द्रदलेल्या ववकास आराखडयाची ठळक वलैर्ष्े 
खालीलप्रमाणे आहेत. 

१) ना ववकास ववभागातील साधारणत: २१०० हे. र्ागा ववर्षे ववकास 
ववभागामध्ये (SDZ) सामाववष् करुन तसेच Salt Pan पकैी समुारे 
३३० हेक््र िेत्र परवडणारी घरे (Affordable Housing) या 
प्रयोर्नासाठी उपलकध करुन देण्याचाही महत्त्वपणूइ ननणइय घेण्यात 
आला. त्यामधून साधारणत: दहा लाख परवडणारी घरे उपलकध होट 
र्कतील. 

२) वाणणज्य वापरास प्रोत्साहन द्रदलेले असनू बहुतके रेल्वे स््ेर्नचा 
पररसर हा वाणणज्य वापर ववभागात तसेच पवूीच ेर्कात नाके हे सधू्दा 
वाणणज्य कें ि (CBD) म्हणून दर्इववण्यात आले आहेत व अर्ा 
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वाणणज्य कें िातील ववकासास ५.० पयांत च्ई िेत्र ननदेर्ाींक अनजु्ेय 
केला आहे. सदर झोनमधील िेत्रात कायाइलयीन वेळेनींतर वदइळ राहून 
सरुक्षितता ननमाइण होण्यासाठी लमश्र वापर अनजु्ये करण्यासाठी 
ननवासी वापर मळू च्ई िते्र ननदेर्ाींकाच्या ३०% पयांत अनजु्ेय 
केलेला आहे. 

३) ववकास ननयींत्रण ननयमावलीचा ववकासावर ननयींत्रण हा एकमेव उद्देर् 
नसनु ववकास ननयींत्रणाबरोबरच ववकासाला प्रोत्साहन देणे हा या 
ननयमावलीचा उद्देर् आहे. त्यानषुींगाने सदर ननयमावलीस बहृन्मुींबई 
ववकास ननयींत्रण व प्रोत्साहन ननयमावली-२०३४ असे सींबोधधले आहे. 

४) ववकासास प्रोत्साहन देण्याच्यादृष्ीने मुींबई बे् र्हरात मळु च्ई िेत्र 
ननदेर्ाींकाचे वर द्र्डीआरचे व अधधमलू्य आकारून वापरावयाच्या च्ई 
िेत्र ननदेर्ाींकाची मयाइदा रस्तारूीं दी ववचारात घेटन कमाल ३.० पयांत 
वाढववण्यात आली आहे. तसेच त्याव्यनतररक्त फीं र्ीबल च्ई िते्र 
ननदेर्ाींक उपलकध होणार आहे.  

५) ववकास योर्नेतील बरीच आरिणे समावेर्क आरिणाींच्या माध्यमातनू 
खार्गी सहभागातनू सेवासवुवधा मोठ्या प्रमाणावर व त्वरेने उपलकध 
होतील. त्यासाठी समुारे ४०% भखूींडावर एकूण आरिणाच्या ५०% 
िेत्राची अर्ी सवुवधा बाींधनू महानगरपाललकेस हस्ताींतररत केल्यानींतर 
उवइररत भखूींडावर सींपणूइ भखूींडाच्या िमत े एवढे बाींधकाम च्ई िेत्र 
ननदेर्ाींक वापराची मयाइदा (cap) न ठेवता अनजु्ेय केले आहे. त्यामळेु 
आरिणाींच्या ववकासास चालना लमळून अर्ा सवुवधा नागरीकाींना 
उपलकध होतील. 

  सदर प्रस्तावाची अींमलबर्ावणी ववकास ननयींत्रण व प्रोत्साहन 
ननयमावली-२०३४ च्या माध्यमातनू होणे अपेक्षित आहे. 
 

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



25 

राज्यातील शासिीय ि अशासिीय एचएससी व्होिेशनल 
अभ्यासक्रमाांच्या सांस्था बांद िरण्यात येत असल्याबाबत 

  

(१९) * ४१२६८ श्री.विक्रम िाळे, श्री.सनतश चव्हाण : सन्माननीय िौशल्य 
वििास ि उद्योजिता मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील र्ासकीय व अर्ासकीय एचएससी व्होकेर्नल 
अभ्यासक्रमाींच्या सींस्था बींद करुन त्याींच े समायोर्न र्तरत्र करण्याबाबत 
र्ासनस्तरावरुन ननणइय घेण्यात आला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त ननणइयाच्या ववरोधात औरींगाबाद ववभाग लर्िक 
प्रनतननधीींनी मा.कौर्ल्य ववकास व उद्योर्कता मींत्री व सींबींधधत सधचवाींना 
द्रदनाींक १५ मे, २०१८ रोर्ी वा त्यासमुारास लेखी पत्र द्रदले होत,े हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन कोणती कायइवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.सांभाजी पाटील-ननलांगेिर : (१) राज्यातील र्ासकीय व अर्ासकीय उच्च 
माध्यलमक व्यवसाय (एचएससी व्होकेर्नल) अभ्यासक्रमाींच्या सींस्था बींद 
करण्याचा ननणइय घेण्यात आलेला नाही. 
(२) होय, हे खरे आहे 
(३) व (४) उच्च माध्यलमक व्यवसाय (एचएससी व्होकेर्नल) अभ्यासकम 
पणूइ करणाऱ् या ववद्यार्थयाइना राषरीय व्यवसाय प्रमाणपत्र (NTC) ककीं वा राषरीय 
व्यवसाय प्रलर्िण पररषदेच ेप्रमाणपत्र (NCVT) लमळत नाहीत. त्यामळेु उच्च 
माध्यलमक व्यवसाय (एचएससी व्होकेर्नल) अभ्यासक्रम पणूइ करणाऱ् या 
ववद्यार्थयाइना उच्च माध्यलमक बरोबर राषरीय व्यवसाय प्रमाणपत्र (NTC) 
ककीं वा राषरीय व्यवसाय प्रलर्िण पररषदेच ेप्रमाणपत्र (NCVT) देता यावे या 
दृस्ष्कोनातनू सदर अभ्यासक्रमाच े उन्नतीकरण करुन त्याींचे औद्योधगक 
प्रलर्िण सींस्था (ITI) ककीं वा व्यवसाय प्रलर्िण सींस्था (VTI) मध्ये रुपाींतरण 
करणेचा प्रस्ताव र्ासनाच्या ववचाराधीन आहे. 

----------------- 
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पानीि (ता.माळसशरस, जज.सोलापूर) येथे लुटमार ि शतेातील 
 िस्तू चोरीला जात असल्याबाबत 

  

(२०) * ४१९५० श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अमरनाथ राजूरिर, 
श्री.सभुाष झाांबड, श्री.सांजय दत्त : सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) पानीव (ता.माळलर्रस, स्र्.सोलापरू) येथे गत काही द्रदवसाींपासनू चोऱ् याींच े
प्रमाण वाढले असनू लु् मार व र्तेातील अनेक वस्त ूचोरीला र्ाणे, लोकाींना 
भररस्त्यातच अडवनू लु् मार करणे तसेच पर्धुनाची देखील चोरी केली र्ात 
असल्यामळेु नागररकाींमध्ये लभतीच ेवातावरण पसरल्याचे द्रदनाींक ४ मे, २०१८ 
रोर्ी वा त्यासमुारास ननदर्इनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासन आवचयक कारवाई करण्यास दलुइि 
कररत असल्याने ग्रामस्थाींच्यावतीने अकलरू् पोलीस ठाण्यावर मोचाइ 
काढण्यास आला आहे, हे ही खरे आहे काय,  
(३) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत काय 
आढळून आले व त्यानषुींगाने दोषीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१), (२) व (३) मौर्े पानीव गावचे लर्वारातील र्तेातनु 
०२ बोरवेल मधील र्लेक्रीक मो्ारीचा स््ा इ्र व केबल चोरीची घ्ना 
घडलेवरुन अकलरु् पोलीस ठाणे येथे ग.ुर.नीं. १६५/२०१८ भा.दीं.वव. कलम ३७९ 
प्रमाणे व ग.ुर.नीं. १७४/२०१८ भा.दीं.वव. कलम ३७९ प्रमाणे एकूण २ गनु्हे 
दाखल करण्यात आले असनू सदर गनु््याींचा तपास सरूु आहे. 
 र्तेीची अवर्ारे व पर्धुन चोरीबाबत गनु्हे दाखल नसनु 
नागरीकाींमध्ये लभतीचे वातावरण पसरले नाही. 
 पानीव येथील ग्रामस्थाींनी र्तेातील वस्त ूचोरीला र्ाणे, लोकाींना भर 
रस्त्यात अडवनु लु् मार करणे याच्यावर प्रनतबींध करुन कायइवाही करण्याच े
मागणीकरीता अकलरु् पोलीस ठाणेवर मोचाइ काढला होता. 
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 मौर्े पानीव पररसरामध्ये चोऱ्या, र्बरी चोऱ्या, यावर ननयींत्रण 
ठेवणेसाठी म्हणून एक पोलीस उपननरीिक व तीन पोलीस कमइचारी याींचे 
ववर्षे पथक तयार करुन त्या पथकामाफइ त वरील भागामध्ये द्रदवसा व रात्री 
पेरोलल ींग नेमलेली आहे. तसेच पानीव परीसरातील ग्रामसरुिा दल कायाइस्न्वत 
करुन त्याींच ेमदतीला पोलीस कमइचारी देवनू परीसरात रात्रगस्त र्ागरुकपणे 
चाल ू ठेवलेली आहे. यामध्ये कोणत्याही प्रकारचे दलुइि झालेले नाही. पानीव 
व आसपासचे पररसरातील गनु्हेगाराींची माद्रहती काढून त्याींचेवर योग्य ती 
प्रभावी प्रनतबींधक कारवाई करणेबाबतच्या सचूना देण्यात आलेल्या आहेत. 
(४) ववलींब झालेला नाही. 

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

राज्यातील पोलीस िमाचाऱयाांना देण्यात येणाऱया 
 भत्त्यात िाढ िरण्याबाबत 

  

(२१) * ४२०५६ श्री.जयांत पाटील : सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील पोलीस लर्पाई, नाईक, हवालदार, सहाय्यक फौर्दार र्त्यादी 
पदावर काम करणाऱ्या पोललसाींना द्रदल्या र्ाणाऱ्या आहार भत्ता, धुलाई 
भत्ता, वाहन भत्ता व ओव्हर्ाईम भत्ता यामध्ये ककत्येक वषइ वाढ करण्यात 
आलेली नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, गहृ ववभागाने ८ तासाहून र्ास्त काम करणाऱ्या पोलीस 
कमइचाऱ्याींना केवळ दरमहा २० रूपये ववर्षे कतइव्य भत्ता वेतनामधून 
देण्याचा लेखी आदेर् द्रदनाींक ९ माचइ, २०१८ रोर्ी र्ाहीर करुन पोललसाींवर 
अन्याय केला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, र्ासनाने पोलीस कमइचाऱ्याींच्या ववर्षे कतइव्य भत्यासह र्तर 
भत्त्यामध्ये वाढ करण्याबाबत कोणती उपाययोर्ना केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) र्ासन ननणइय, गहृ ववभाग द्रदनाींक ०७/११/२०१७ अन्वये पोलीस 
उपननरीिक/सहायक पोलीस उपननरीिक याींना प्रनतमाह रुपये १५००/- व 
पोलीस हवालदार/पोलीस नाईक/पोलीस लर्पाई याींना प्रनतमाह रुपये १३५०/- 
र्तका मालसक वेतनातनू अनतकालीक भत्ता (आहार भत्ता) देण्याचा ननणइय 
र्ासनाने घेतला आहे. र्तर भत्त्यामध्ये वाढ करणेबाबतचा प्रस्ताव वेतन 
पनुरइचना सलमतीकड ेसादर केला आहे. 
(४) प्रचन उद् भवत नाही. 

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

मुांबई उपनगरातील क्राांतीनगर (िाांददिली पूिा) येथे पाणी माकफया  
पाणी चोरुन परप्राांतीयाांना चढत्या दराने विित असल्याबाबत 

  

(२२) * ४२३१९ श्री.प्रविण दरेिर : सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबई उपनगरातील क्राींतीनगर (काींद्रदवली पवूइ) भागात पाण्याची तीव्र 
ी्ंचाई ननमाइण झाली असनू सदर भागात पाणी माकफया पाणी चोरुन मोठ्या 

्ाक्यात साठवनू त े पाणी परप्राींतीयाींना चढत्या दराने ववकण्याच्या प्रकारात 
वाढ झाल्याचे माहे एवप्रल, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्इनास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीच्या 
अनषुींगाने पाणी माकफयाींवर कारवाई करुन तसेच उक्त भागात पाण्याचा 
ननयलमत व परेुसा परुवठा करण्यासींदभाइत कोणती कायइवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१) मालाड र्लार्य क्रमाींक १ मधील भाग-१ च्या 
दरुुस्तीचे काम माहे फेब्रवुारी त ेमे, २०१८ या कालावधीत सरुु होत.े त्यामळेु 
यादरम्यान पाण्याची समस्या होती ही वस्तसु्स्थती आहे. 
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तथावप, पाणीमाफीया पाणी चोरुन मोठ्या ्ाक्यात साठवत 
असल्याची व पाणी ववकत असल्याची बाब ननदर्इनास आली नसल्याच े
बहृन्मुींबई महानगरपाललकेने कळववले आहे. 
(२) व (३) पाणी ी्ंचाईमध्ये बसु््र पींप लावल्याची तक्रार प्राप्त झाल्यानींतर 
या द्रठकाणच्या र्लर्ोडणीवर लावण्यात आललेे ६ बसु््र पींप 
महानगरपाललकेमाफइ त ननषकालसत करण्यात आले आहेत. 

र्लार्य क्रमाींक १ मधील भाग-१ च्या दरुुस्तीचे काम पणूइ झाले 
असनू पाणीपरुवठ्यातील त्रु् ी दरू करुन पाणीपरुवठा ननयलमत करण्यात 
आलेला आहे. 

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

नासशि स्माटा ससटी योजनेंतगात िरण्यात येणाऱया  
वििास प्रिल्प िामाच्या अांमलबजािणीबाबत 

  

(२३) * ४१३६८ डॉ.अपिूा दहरे : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३७९६९ ला ददनाांि    
७ माचा, २०१८ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभाात सन्माननीय मखु्यमा्ं ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नालर्क महानगरपाललकास्तरावर नेमलेल्या नालर्क म्यनुनलसपल स्मा इ् 
लस्ी डवे्हलमें् कॉपोरेर्न लल., याींच्यावतीने कें ि र्ासन परुस्कृत स्मा इ् लस्ी 
योर्नेंतगइत महानगरात ववकास-प्रकल्प राबववण्यासाठी िेत्र आधाररत ववकास 
व पणूइ र्हरासाठीच ेप्रकल्प (पॅन लस्ी) लमळून पायाभतू ववकास, पयाइवरण, 
टर्ाइ बचत, पाणीपरुवठा, सरुिा, वाहतकु र्. िेत्रार्ी सींबींधधत ५१ प्रकल्प 
राबववण्यात येत आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर ५१ प्रकल्पाींपकैी फक्त ६ प्रकल्पाींची कामे पणुइ झाली 
असनू ५ प्रकल्पाींची कामे प्रगतीपथावर तर ७ प्रकल्पाींची कामे ननववदाधीन 
आणण उवइररत प्रकल्पाींचे डी.पी.आर. प्रगतीपथावर आहेत, हे ही खरे आहे 
काय, 
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(३) असल्यास, स्मा इ् लस्ी योर्नेंतगइत घेण्यात आलेल्या प्रकल्प कामाींना 
ववलींब होण्याची सवइसाधारण कारणे काय आहेत, प्रगतीपथावर तसेच 
ननववदाधीन आणण उवइररत प्रकल्पाींच ेकामाींची सद्य:स्स्थती काय आहे व सदर 
कामे केव्हापयांत पणुइ होणे अपेक्षित आहे, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी करुन 
कोणती कायइवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) स्मा इ् लस्ी योर्नेंतगइत नालर्क र्हरात राबववण्यात येत असलेल्या    
५१ प्रकल्पाींपकैी माहे र्ून मध्यापयांत ८ प्रकल्पाींची कामे पणूइ झाली आहेत,  
८ प्रकल्प प्रगतीपथावर असनू ५ प्रकल्प हे ननववदाधीन आहेत. याव्यनतररक्त 
र्तर प्रकल्पाींसाठी सववस्तर प्रकल्प अहवाल बनववण्यात येत आहेत. 
(३) सद्य:स्स्थतीत, ८ प्रकल्प प्रगतीपथावर असनू यापकैी २ कामे पणूइ झाली 
असनू हस्ताींतरणाची प्रकक्रया सरुु आहे तर उवइररत कामे माहे डडसेंबर 
अखेरपयांत पणूइ होणे अपेक्षित आहेत. 
 याव्यनतररक्त ननववदाधीन असलेली ५ कामे माहे सप् े्ंबर, २०१८ 
पयांत सरुु करण्याचे ननयोर्न आहे. 
(४) प्रचन उद् भवत नाही. 

----------------- 
  
पुणे शहरातील समान पाणीपुरिठा योजनेच्या फेरननविदा प्रकक्रयेबाबत 

  

(२४) * ४२६०६ श्री.अननल भोसल े: सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) पणेु महानगरपाललकेकडून पणेु र्हरासाठी समान पाणीपरुवठा योर्ना 
राबववण्यात येत असनू या योर्नेच्या १७०० कक.मी.च्या र्लवाद्रहन्याींच्या 
ननववदा तकबल २६ ्क्के वाढीव दराने आले असताना पणेु महानगरपाललकेने 
ननयकु्त केलेल्या सल्लागार (Consultant) माफइ त सदर ननववदा योग्य 
असल्याचे प्रमाणणत करण्यात येवनू आरोप-प्रत्यारोपाींमळेु उक्त ननववदा रद्द 
करुन फेरननववदा मागववण्यात आल्या असनू या ननववदा तकबल दहा त ेबारा 
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्क्के कमी दराने आल्यामळेु र्ासनाचे तकबल २२२ को्ी रुपयाींची बचत 
झालेली असनू ही ननववदा देखील पणेु महानगरपाललकेने ननयकु् त केलले्या 
सल्लागाराने (Consultant) प्रमाणणत केली असल्याची बाब माहे म,े २०१८ 
च्या पद्रहल्या आठवडयात ननदर्इनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनामाफइ त चौकर्ी करण्यात आली आहे 
काय, चौकर्ीत काय आढळून आले व तद्नसूार पणेु महानगरपाललकेने 
ननयकु्त केलेल्या सल्लागारामळेु (Consultant) र्ासनाचे १५०० त े २२०० 
को्ी रुपयाींचे नकुसान झाले असत ेम्हणून सदर दोषी सल्लागारावर कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२) 

• पणेु महानगरपाललकेकडून पणेु र्हरासाठी समान पाणीपरुवठा योर्ना 
राबववण्यात येत असनू सदर योर्नेच्या अनषुींगाने १६०० कक.मी. च्या 
र्लवाद्रहन्याींच्या ननववदा काढण्यात आल्या होत्या. 

• या ननववदा २६% वाढीव दराने आल्या असल्याने सदर ननववदा रद्द 
करण्यात आल्या होत्या. 

• र्ी.एस.्ी. मळेु बार्ारभाव बदलेले असल्याने त्या बाबीींचा ववचार 
करुन सदर कामाचे फेर पवुइगणनपत्रक करण्यात आले. 

• त्यानसुार नव्याने ननववदा मागववण्यात आल्या असनू सवइ ननववदा 
्या ११ ्क्के त े१५ ्क्के कमी दराने प्राप्त झालेल्या आहेत. 

• या ननववदा सदु्धा मे.एस.र्ी.आय. या सल्लागाराने प्रमाणणत केल्या 
असनू त्याने द्रदलेले अलभप्राय पणेु महानगरपाललकेस मान्य असल्याने 
प्रस्ततु कामाचे कायाइदेर् देण्यात आले आहेत. 

• सवइ ननववदा कमी दराने आलेल्या असनु त्यामळेु महापाललकेची मोठ्या 
प्रमाणात बचत झाली आहे हे खरे आहे. 

• सल्लागाराने पद्रहल्या ननववदा प्रकक्रये प्रकरणी द्रदलेल्या ववसींगत व 
द्रदर्ाभलू करणाऱ्या लर्फारर्ीकरीता पणेु महानगरपाललकेमाफइ त 
खुलासा मागववण्यात आला होता. तथावप सदरचा खुलासा 
असमाधानकारक असल्याने पणेु महानगरपाललकेने फे्ाळलेला आहे. 
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• या प्रकरणी पणेु महानगरपाललकेकडून द्रदनाींक १५/०६/२०१८ रोर्ी 
अहवाल मागववण्यात आलेला आहे. 

(३) प्रचन उद् भवत नाही. 
----------------- 

  
मुांबईला पाणीपुरिठा िरणाऱ या जलिादहन्याांमधनू  

पाणी चारी होत असल्याबाबत 
  

(२५) * ४१७६३ श्री.अशोि ऊफा  भाई जगताप, श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय 
दत्त, श्रीमती हुस्नबान ू खसलफे, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.आनांदराि पाटील, 
श्री.अमररशभाई पटेल : सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) मुींबईकराींना मलुभतू सवुवधा परुववणे ही मुींबई महानगरपाललका 
प्रर्ासनाची र्बाबदारी असताना मुींबईला पाणीपरुवठा करणाऱ् या र्लवाद्रहन्या 
फोडून पाणीचोरी होण्याच्या घ्नेत द्रदवसेंद्रदवस वाढ होत असनूही 
महानगरपाललका प्रर्ासन याकड े दलुइि करीत असल्याचे द्रदनाींक ९ एवप्रल, 
२०१८ रोर्ी वा त्यासमुारास ननदर्इनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी गनु्हा दाखल करण्यात आला आहे काय, 
(३) असल्यास, पाणीचोरी व ववक्री करणाऱ् यावर दींडात्मक व कठोर कारवाई 
करण्याबाबत र्ासनस्तरावरुन कोणता ननणइय घेण्यात आला वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१), (२), (३) व (४) अर्ा आर्याची वतृ्त ेमाहे एवप्रल, 
२०१८ च्या वतृ्तपत्राींमध्ये प्रलसध्द झाली होती. 

तथावप, बहृन्मुींबई महानगरपाललकेमाफइ त र्लववतरण व्यवस्थेमधून 
करण्यात येणारा पाणीपरुवठा हा मोठ्या आकाराच्या व उच्च पाण्याचा दाब 
असलेल्या र्लवाद्रहन्याींमधनू करण्यात येतो. त्यामुळे र्लवाद्रहन्या फोडून 
पाणी चोरी करणे अथवा ववकणे अर्ा घ्ना घडत नाहीत असे बहृन्मुींबई 
महानगरपाललकेने कळववले आहे. 
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पाण्याची चोरी, अवधै पाणी ववक्री तसेच अनधधकृत र्लर्ोडणी 
याबाबत तक्रारी प्राप्त झाल्यास महानगरपाललकेमाफइ त त्या द्रठकाणाींची पाहणी 
तसेच र्लर्ोडण्याींबाबतची र्हाननर्ा करण्यात येटन अननयलमत व अनधधकृत 
र्लर्ोडण्या खींडीत करण्यात येतात. 

सदर प्रकरणी “अर्ामीनपात्र गनु्हा दाखल करण्याचे तरतदु” 
करुनदेखील, अनधधकृत काम कोणी केले त्या व्यक्तीची र्हाननर्ा करता येत 
नसल्याने गनु्हा दाखल करणे र्क्य होत नाही असे बहृन्मुींबई 
महानगरपाललकेने कळववले आहे. 

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

राज्यात पोक्सो िायदयाच्या अांमलबजािणीत  
अनेि ्टुी आढळून आल्याबाबत 

  

(२६) * ४१९८७ श्री.जनादान चाांदरूिर, श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.अशोि ऊफा  भाई जगताप, श्री.अमरनाथ राजूरिर : सन्माननीय मखु्यमा्ं ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात लहान मलुाींवरील अत्याचार रोखण्यासाठी व त्याींना सींरिण 
देण्यासाठी पोक्सो हा प्रभावी कायदा अस्स्तत्वात आला असनूही प्रत्यिात या 
कायदयाच्या अींमलबर्ावणीत अनेक त्रु् ी असल्याच ेमाहे मे, २०१८ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदर्इनास आले असनू पोक्सो सींदभाइत एनर्ीओने केलेल्या 
सवेिणातनू राज्यातील १७ स्र्ल््यामध्ये ३६ ग्रामीण पोलीस स््ेर्नला भे् 
द्रदली असता २० पोलीस स््ेर्नमध्ये मद्रहला पोलीस अधधकारी नसल्याच े
वास्तव पढेु आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यातील अनेक प्राथलमक आरोग्य कें िाींमध्ये मद्रहला 
वदैयककय अधधकारी नसल्यामळेु या कायदयाींतगइत वपडडत मलुाींना 
स्र्ल्हास्तरीय रुग्णालयात वदैयककय तपासणीसाठी पाठववले र्ात असनू 
चाचण्याींसाठी आवचयक असलेल्या डीएनए आणण फोरेस्न्सक लॅबची सवुवधा 
ग्रामीण भागात नसल्याने तसेच परेुसे मनषुयबळ, मद्रहला पोलीस 
अधधकाऱ् याींचा अभाव असल्याने या कायदयाची अींमलबर्ावणी का्ेकोरपणे 
करण्यात येत नसल्याचेही ननदर्इनास आल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, याची दखल घेटन पोक्सो अींतगइत कायदयाच्या 
अींमलबर्ावणीतील त्रु् ी दरु करुन सदर कायद्याची प्रभावीपणे अींमलबर्ावणी 
करण्याकररता र्ासनाने कोणती कायइवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१) स्वींयसेवी सींस्थेने सवेिण केलेला माहे मे, २०१८ 
मधील अहवालातील गहृ ववभागार्ी सींबींधधत नोंदववलले्या ननरीिणाींसदभाइत 
तपासणी करून योग्य ती कायइवाही करण्यात येत आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
     प्राथलमक आरोग्य कें िाींमध्ये वदै्यकीय अधधकारी या पदावर 
उपलकधतनेसुार स्त्री / परुूष वदै्यकीय अधधकाऱ्याींची नेमणूक केली र्ात.े 
(३) पोक्सो कायद्याची प्रभावीपणे अींमलबर्ावणी करण्याकरीता खालील प्रमखु 
उपाययोर्ना करण्यात आल्या आहेत : - 

१) हरववलेल्या मलुाींच्या बाबतीत थे् अपहरणाचा गनु्हा दाखल करण्यात 
येतो. 

२) हरववलेल्या बालकाींसींदभाइत आदर्इ कायइप्रणाली (SOP) अन्वये सवइ 
पोलीस घ्काींना सचूना द्रदल्या आहेत. 

३) www.trackthemissingchild.gov.in या सींकेतस्थळाची ननलमइती 
केली आहे. 

४) पोलीस अधधकारी / कमइचारी याींना प्रलर्िण देण्यात येत.े 
५) सींक्ात सापडलले्या बालकाींसाठी १०९८ ही ्ोल फ्री हेल्पलाईन 

कायाइस्न्वत करण्यात आली आहे. 
६) अननैतक मानवी वाहतकुीस प्रनतबींध करण्याकरीता १२ अननैतक 

मानवी वाहतकु किाची स्थापना करण्यात आली आहे. 
७) अननैतक मानवी वाहतकु प्रनतबींध या ववषयावरील One Life NO 

Price या सीडी द्वारे र्ागतृी करण्यात येत.े 
८) बाल लभिेकरी मकु्त करण्याकरीता मुींबईच्या धतीवर एकुण २४ 

महानगरपाललका शे्रत्रामध्ये ्ास्कफोसइ गठीत करण्याचे प्रस्ताववत 
आहे. 
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९) राज्यातील पोलीस स््ेर्नमध्ये ०१ पोलीस अधधकारी हा बाल 
कल्याण अधधकारी म्हणुन नेमण्यात आलेला आहे. तसेच सवइ ४६ 
पोलीस घट्काींचे मखु्यालयात ववर्षे बाल पोलीस पथके स्थापन 
करण्यात आलेली आहेत. 

(४) प्रचन उद् भवत नाही. 
  

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

राज्यात सिााधधि अभािाांचा मुत्यू मुांबईत झाल्याबाबत 
  

(२७) * ४१५१९ श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.किरण पािसिर : सन्माननीय 
मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील सवइ महानगरपाललका हद्दीत सन २०१५ त े २०१८ या 
कालावधीत एकुण १४००० अभइक मतृ झाल्याचे द्रदनाींक २३ माचइ, २०१८ रोर्ी 
वा त्यासमुारास ननदर्इनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अन्य महानगरपाललका िेत्राच्या तलुनेत मुींबई 
महानगरपाललका िेत्रात अभइक मतृ्य ू प्रमाण सवाइधधक असल्याचे ही 
ननदर्इनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत 
काय आढळून आले व त्यानषुींगाने कोणती कायइवाही वा उपाययोर्ना 
करण्यात आली वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२) महानगरपाललकाकडून प्राप्त माद्रहतीनसुार 
सन २०१५ त े २०१८ या कालावधीत ३१३३४ अभइक मतृ्य ू झाल्याचे द्रदसनू 
येत.े यापकैी बहृन्मुींबई महानगरपाललका िेत्रात १४१३६ अभइक मतृ्य ू झाले 
आहेत. 
(३) बहृन्मुींबई महानगरपाललकेमाफइ त स्थावपत अभइकमतृ्य ू सलमिा सलमती 
द्वारे अभइक मतृ्य ूववचलेषण करून सींबींधधताींना सचूना देण्यात येतात. 
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सींसगइर्न्य आर्ार, र्ींत ु सींसगइ, अनतसार, चवसनववकार, अकाली 
र्न्म, र्न्म चवासावरोध (Birth Asphyxia) ही अभइक मतृ्यचूी प्रमखु कारणे 
आढळून आली आहेत.  
 अभइक मतृ्य ू रोखण्याकरीता बहृन्मुींबई महानगरपाललकेमाफइ त     
२०८ आरोग्य कें ि, १८५ दवाखाने व २८ प्रसनुतगहृ याींच्याद्वारे खालील सेवा 
द्रदल्या र्ातात. 
• नवर्ात आर्ारी बालकाींची ववर्षे काळर्ी घेण्यासाठी नवर्ात लर्र् ु

ववर्षे काळर्ी कि (SNCU) 
• महानगरपाललकेच्या आरोग्य कें ि, दवाखाने व प्रसनुतगहृातील बा्यरुग्ण 

सेवेव्दारे सवइ बालरुग्णाींवर ननदान व उपचार केले र्ातात. 
• गरोदर माताींची नोंदणी व लसीकरण, प्रसनुतपवूइ व प्रसनुत पचचात 

ननयलमत आरोग्य तपासणी व उपचार करणे, सकस आहार व वयैस्क्तक 
स्वच्छतबेाबत मागइदर्इन करण्यात येत.े 

• प्रसनुतपवूइ व प्रसनुत पचचात लोहयकु्त गोळयाींचा परुवठा करण्यात येतो. 
• अनत र्ोखमीच्या गरोदर माताींना प्रमखु रुग्णालयामध्ये सींदलभइत करून 

उपचार घेण्यास प्रवतृ्त करण्यात येत.े 
• पाच वषाइखालील मलुाींच े ननयलमत व सींपणुइ लसीकरण, राषरीय 

र्ींतनार्क मोद्रहमेंतगइत पाच वषाइखालील मलुाींना र्ीवनसत्व `अ` व 
र्ींतनार्क गोळया दर सहा मद्रहन्याींनी द्रदल्या र्ातात. 

• आरोग्य कें िातील स्वयींसेववकेमाफइ त पाच वषाइखालील मलुाींच्या 
सींसगइर्न्य रोग, अनतसार व कमी वर्नाच ेबाळ र्त्यादी बाबीींचे सवेिण 
करुन सदर बालकाींना मुींबई महानगरपाललकेच्या दवाखाना/ प्रसनुतगहृ/ 
उपनगरीय रुग्णालय/ वदै्यककय महाववद्यालय येथे सींदलभइत केले र्ात.े 

• BFHI (Baby Friendly Hospital Initiative) च्या अींतगइत 
प्रसनुतगहृातील सवइ कमइचाऱ् याींना स्तनपानाववषयी प्रलर्िण देण्यात आल े
आहे. 

• नवर्ात लर्र् ुसरुिा कायइक्रमाींतगइत (NSSK) व नवर्ात लर्र् ु ववर्षे 
काळर्ी कि (SNCU) सींदभाइत पररचारीकाींना नवर्ात लर्र्चु्या काळर्ी 
घेण्याबाबत प्रलर्िण देण्यात येत.े 
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 बहृन्मुींबई महानगरपाललकेतफे अभइक मतृ्य ू कमी करण्याकरीता 
र्ासनाच्या खालील योर्ना राबववण्यात येतात. 
• र्ननी सरुिा योर्नेंतगइत सींस्थाींत्मक प्रसतुीसाठी आधथइक सहाय्य 

देण्यात येत.े 
• र्ननी लर्र् ु सरुिा योर्ना अींतगइत तपासणी, प्रयोगर्ाळा चाचण्या, 

उपचार, आहार, वाहतकु या सवइ सेवा माता व लर्र्नुा मोफत द्रदली 
र्ात.े 

• प्रधानमींत्री मात ृवींदना योर्नेचा लाभ देण्यात येतो. 
 १६ उपनगरीय रुग्णालयामध्ये माध्यलमक आरोग्य सेवा उपलकध 
असनू बालरोग ववभागात एकूण ४३० रुग्णर्य्या उपलकध आहेत. के.बी. भाभा 
रुग्णालय, वाींिे येथे ८ रुग्णर्य्येचा बालरोग अनतदिता ववभाग आहे. सवइ 
रुग्णालयात अद्ययावत उपकरणे आहेत. 
 नवर्ात अभइकाींवरील ववर्षे व अनतववर्षे वैद्यकीय उपचार सवुवधा 
मनपाच्या वदै्यकीय महाववद्यालयाींर्ी सींलग्न प्रमखु रुग्णालयात उपलकध 
आहेत. 
(४) प्रचन उद् भवत नाही. 

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

सभिांडी (जज.ठाणे) येथील गोदामाला आग लागल्याबाबत 
  

(२८) * ४१३४३ श्री.जगन्नाथ सशांदे, श्री.हेमांत टिल े: सन्माननीय मखु्यमा्ं ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) लभवींडी (स्र्.ठाणे) तालकु्यातील राहनाळ ग्रामपींचायत हद्दीतील स्वागत 
कीं पाटीं ड मधील हषइ रान्सपो इ्च्या गोदामाींना द्रदनाींक २९ एवप्रल, २०१८ रोर्ी 
पहा्े भीषण आग लागनू लाखो रुपयाींचे कापड र्ळाल्याचे ननदर्इनास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत 
काय आढळून आले व त्यानसुार प्रनतबींधात्मक उपाययोर्ना म्हणून कोणती 
कायइवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे आहे. 
(२) द्रदनाींक २९/०४/२०१८ रोर्ी रात्रौ ०१.२२ च े समुारास नारपोली पोलीस 
स््ेर्न हद्दीतील हषइ रान्सपो इ्, राहनाळ, लभवींडी येथील गोदामामधील 
कपडयाींचा माल र्ळालेला आहे. हषइ रान्सपो इ्चे मालक तथा गोदामधारक 
याींनी याबाबत कोणतीही तक्रार नसल्याचे पोललसाींना ननवेदन द्रदल े आहे. 
घ्नेबाबत नारपोली पोलीस स््ेर्न येथे ग.ुर.क्र. II ५०/२०१८, भा.दीं.वव. 
कलम ३३६ व ४२७ अन्वये गनु्हा नोंदववला आहे. 
 लभवींडी तालकु्यातील गोदामे व र्तर साठवणूक कें िाींमध्ये लागणाऱ्या 
आगीबाबत आगप्रनतबींधक उपाययोर्ना करण्यासाठी तहलसलदार, लभवींडी 
याींचेमाफइ त द्रदनाींक ०९/०१/२०१८ रोर्ी प्रलर्िण सत्र आयोस्र्त केले होत,े 
तसेच अस्ग्नप्रनतबींधक उपाययोर्नाींकरीता गठीत सलमती व ग्रामसेवकाींची 
बठैक आयोस्र्त करण्यात आली होती. द्रदनाींक ०४/०५/२०१८ व २४/०५/२०१८ 
रोर्ी आगप्रनतबींधक उपाययोर्ना करणेकामी सलमतीची बठैक आयोस्र्त 
करण्यात आली होती. 
(३) ववलींब झालेला नाही. 

----------------- 
बीड जजल््यात अनधधिृत मोबाईल टॉिर उभारण्यात आल्याबाबत 

  

(२९) * ४२१७२ श्री.विनायिराि मेटे : सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) बीड स्र्ल््यात भ्रमणध्वनी व र्ीं्रने् सेवा सरुळीतपणे सरुु रहावी 
याकररता र्केडो मोबाईल ्ॉवर उभे करण्यात आले असनू एकूण ६०५ 
मोबाईल ्ॉवर पकैी ३५६ मोबाईल ्ॉवर अनधधकृतपणे उभे केले असल्याच े
ननदर्इनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ३५६ पकैी १९९ ्ॉवर हे ववनापरवानगी व १५७ ्ॉवर हे 
ननयमानसुार उभारण्यात आलेले नाहीत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर अनधधकृत मोबाईल ्ॉवर उभारुन र्ासनाचा करोडो 
रुपयाींचा महसलू बडुववणाऱ्या कीं पनीकडून अनतररक्त दींड आकारुन त्याींच्यावर 
र्ासनामाफइ त कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
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श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२) बीड स्र्ल््यातील एकूण ११ नगरपररषदा/ 
नगरपींचायतीींच्या हद्दीत एकूण १९५ मोबाईल ्ॉवर उभारण्यात आल ेआहेत. 
त्यापकैी एकूण ५९ मोबाईल ्ॉवर ववनापरवाना उभारण्यात आल े आहेत,    
हे खरे आहे. 
(३) सींबींधधत नगरपररषदाींमाफइ त महाराषर प्रादेलर्क व नगररचना अधधननयम, 
१९६६ च्या कलम ५२, ५३ व ५४ अन्वये नो्ीस बर्ावण्यात आली आहे. 
तसेच त्याींच्याकडून मालमत्ता कराची दपु्प् र्ास्ती वसलू करण्याबाबत 
कायइवाही करण्यात येत असनू अनतररक्त दींड आकारण्यात येत आहे. 
(४) प्रचन उद् भवत नाही. 

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

राज्यात प्लाजस्टि िापरणाऱ या दिुानदाराांिडून स्थाननि स्िराज्य 
सांस्थेचा महसूल थिविण्यात आल्याबाबत 

  

(३०) * ४२३९६ श्री.सतजे ऊफा  बांटी पाटील, श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपस,े 
श्री.अशोि ऊफा  भाई जगताप, श्रीमती हुस्नबान ूखसलफे, श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्री.आनांदराि पाटील : सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
(१) राज्यात प्लास्स््क वापरणाऱ् या दकुानदाराींकडून “वेस्् मॅनेर्में्” पो्ी 
र्लु्क वसलू करावे असे कें ि र्ासनाने द्रदनाींक १८ माचइ, २०१६ रोर्ी आदेर् 
द्रदले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यात सदर आदेर्ाच्या प्रभावी अींमलबर्ावणी करण्याकररता 
नगरववकास मींत्रालयाच्या अध्यितखेाली उच्चस्तरीय सलमती स्थापन 
करण्याचे ननदेर्ही कें ि र्ासनाने द्रदले होत,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त आदेर्ाची अींमलबर्ावणी न झाल्यास सदर सलमती 
र्बाबदार असेल असे कें ि र्ासनाने स्पष् केले असनूही प्रर्ासनाने याकड े
दलुइि केल्यामळेु राज्यातील स्थाननक स्वराज्य सींस्थाींचा समुारे एक हर्ार 
को्ी रुपयाींचा महसलू थकववला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत 
काय आढळून आले व त्यानषुींगाने सदर सलमतीवर व स्थाननक स्वराज्य 
सींस्थामधील अधधकाऱ् याींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१) प्लास्स््क कचरा ननयम, २०१६ मधील ननयम १५ 
नसुार, स्थाननक सींस्थेने हे ननयम रार्पत्रात प्रलसध्द झाल्यापासनू सहा 
मद्रहन्याच्या आत, दकुानदार ककीं वा पथ ववके्रत े याींना त्याींच्याकडील वस्त ु
ववतरीत करण्यासाठी प्लास्स््क वपर्व्याींचा वापर करावयाचा असल्यास 
स्थाननक सींस्थेने या ननयमामध्ये ववहीत केल्यानसुार आवचयक र्लु्क 
आकारून नोंदणीकरून घेणे आवचयक आहे.  
(२) र्ासन ननणइय, पयाइवरण ववभाग द्रदनाींक ४ र्ानेवारी, २०१७ अन्वये 
प्लास्स््क कचरा ननयम, २०१६ चे सननयींत्रणासाठी राज्यस्तरीय सल्लागार 
सलमती स्थापन करण्यात आली आहे. 
(३) हे खरे नाही. 
 प्लास्स््क कचरा ननयम, २०१६ ची अींमलबर्ावणी करीता राज्यातील 
सवइ नागरी स्थाननक स्वराज्य सींस्थाींना र्ासनामाफइ त वेळोवेळी सचूना देण्यात 
आल्या आहेत.  
(४) व (५) प्रचन उद् भवत नाही. 

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

नांदरुबार जजल््यातील अक्िलिुिा तालुिा ग्रामपांचायतीला 
नगरपांचायतीचा दजाा देण्याबाबत 

  

(३१) * ४२६१६ श्री.चांद्रिाांत रघिुांशी : सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील तालकुास्तरावरील ग्रामपींचायतीींना र्ासनाने नगरपींचायतीचा 
दर्ाइ द्रदला असल्याचे ननदर्इनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, नींदरुबार स्र्ल््यातील अक्कलकुवा तालकुा ग्रामपींचायतीला 
अदयापपयांत नगरपींचायतीचा दर्ाइ देण्यात आलेला नाही, हे ही खरे आहे 
काय, 
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(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनस्तरावर चौकर्ी करुन कोणता त्वरीत 
ननणइय घेण्यात आला वा येत आहे 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१) राज्यातील तालकुास्तरावरील ग्रामपींचायतीींना 
नगरपींचायतीचा दर्ाइ देण्याचा ननणइय र्ासनाने घेतला आहे, हे खरे आहे.  
(२) त्यानसुार र्ासन अधधसचूना द्रदनाींक १५/०७/२०१५ अन्वये नींदरुबार 
स्र्ल््यातील तालकुास्तरावरील अक्कलकुवा येथ े नगरपींचायत स्थापन 
करण्यात आली होती. तथावप प्रकरण न्यायप्रववषठ झाल्यानींतर र्ासन 
अधधसचूना द्रदनाींक ०९/०१/२०१७ अन्वये रद्द करण्यात आली, हे खरे आहे.  
(३) मींबत्रमींडळाच्या द्रदनाींक १८/१०/२०१६ रोर्ी झालले्या बठैकीत नव्याने 
नगरपींचायत स्थापन करण्यासाठी प्रथम मींबत्रमींडळ उपसलमतीसमोर प्रस्ताव 
सादर करण्याचा ननणइय घेण्यात आला आहे. 

आवचयकतनेसुार अक्कलकुवा नगरपींचायत स्थापन करण्याबाबत 
उपसलमतीसमोर प्रस्ताव ववचाराथइ ठेवनू यथोधचत ननणइय घेण्याच े प्रस्ताववत 
आहे. 
(४) प्रचन उद् भवत नाही. 

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

नाांदेड जजल््यातील महानगरपासलिेच्या रुनणालयात  
रुनणाांची गैरसोय होत असल्याबाबत 

  

(३२) * ४२१०५ श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपस,े 
श्री.अशोि ऊफा  भाई जगताप, श्री.जनादान चाांदरूिर, श्रीमती हुस्नबान ूखसलफे, 
श्री.सभुाष झाांबड : सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
(१) नाींदेड स्र्ल््यातील महानगरपाललकेच्या िेबत्र य कायाइलयाींतगइत उभारण्यात 
आलेल्या रुग्णालयात वदैयकीय अधधकाऱ् याींच्या मनमानी कारभारामळेु तसेच 
वेळेवर उपस्स्थत होत नसल्यामळेु रुग्णाींची गरैसोय होत असल्याचे द्रदनाींक  
५ मे, २०१८ रोर्ी वा त्यासमुारास ननदर्इनास आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदर रुग्णालय हे लसडको-हुडको पररसरातील मनपा अींतगइत 
चालणारे एकमेव र्ासकीय रुग्णालय असनू सदर रुग्णालयात काम करणारे 
बहुताींर्ी डॉक््र हे स्वत:च्या खार्गी वदैयकीय व्यवसायाला र्ास्तीत र्ास्त 
वेळ देत असल्याने त े वेळेवर रुग्णालयात उपस्स्थत होत नसल्यामळेु 
पररसरातील रुग्णाींची मोठ्या प्रमाणात गरैसोय होत आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
चौकर्ीच्या अनषुींगाने दोषीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२) हे खरे नाही. 

• नाींदेड वाघाळा महानगरपाललका कायइिेत्रात लसडको येथील बा्यरुग्ण 
दवाखान्यात एक ननयलमत डॉक््र व एका स्व्हस्र्द्र्ींग डॉक््रची 
(सोमवार व र्ननवार) ननयकु्ती केलेली आहे. 

• लसडको ज्ानेचवर नगर अींगणवाडी क्र. १६ येथ े द्रदनाींक ०५/०५/२०१८ 
रोर्ी लसीकरण सत्र आयोस्र्त केले असल्यामळेु सींबींधधत वदै्यकीय 
अधधकारी हे सदर सत्रासाठी त्याद्रदवर्ी उपस्स्थत होते. 

• सदर लसीकरण सत्रामळेु सींबींधधत वदै्यकीय अधधकाऱ्यास लसडको 
येथील बा्यरुग्ण दवाखान्यात परत येण्यास उलर्र झालेला होता. 
उलर्रा येवनू सींबींधधत वदै्यकीय अधधकाऱ्याींनी रुग्णालयात रुग्ण 
तपासण्याचे कामही त्याद्रदवर्ी केलेले आहे. 

• सदर वदै्यकीय अधधकारी हे र्ासनाचा व्यवसाय अनरुाग भत्ता घेत 
नसल्यामळेु त्याींना खार्गी व्यवसाय करण्यास परवानगी देण्यात 
आलेली आहे. त्यानुसार सींबींधधत वदै्यकीय अधधकारी 
महानगरपाललकेच्या दवाखान्यातील द्रदलेल्या ठराववक वेळेव्यनतररक्त 
र्तर वेळेत त्याींच्या खार्गी रुग्णालयात त े आरोग्य सेवा देत 
असल्याबाबत महानगरपाललकेने कळववलेल ेआहे. 

(३) व (४) प्रचन उद् भवत नाही. 
----------------- 
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मुांबईतील झोपडपट्टीभागाांमध्ये मदहलाांिररता शौचालयाची  
सुविधा उपलब्ध िरुन देण्याबाबत  

(३३) * ४२२६७ श्री.आनांदराि पाटील, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सांजय दत्त : 
सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) महाराषर हागणदारीमकु्त झाल्याच्या घोषणा र्ासन करत असले तरी 
प्रत्यिात मुींबईसारख्या महानगरात रेल्वे रुळाींर्रे्ारी आडोसा र्ोधून दररोर् 
पहा्ेच्या समुारास र्ौचास बसलेले अनेकर्ण द्रदसत असल्याचे द्रदनाींक २० 
एवप्रल, २०१८ रोर्ी वा त्यासमुारास ननदर्इनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मुींबईतील अनेक झोपडीभागात र्ौचालयाअभावी मद्रहलाींना 
उर्ेड पडण्याच्या आधीच प्रात:ववधीचा कायइक्रम उरकावा लागत आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन कोणती कायइवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१) बहृन्मुींबई महानगरपाललकेमाफइ त रेल्वे लगत 
असलेल्या अनेक वस्त्यामध्ये सामदुानयक र्ौचालये बाींधली असनू 
सद्य:स्स्थतीत रेल्वे स्थानकाींर्वळ ६१ र्ौचालये (४९१ र्ौचकुपे) अस्स्तत्वात 
आहेत. रेल्वे रुळार्वळील पररसरात आवचयकतनेसुार कफरती र्ौचालये 
(Mobile Toilet) देखील उपलकध करुन देण्यात आली आहेत.  
 लोकाींच्या मानलसकतते बदल होण्याच्यादृष्ीने “ओडी वॉच” 
कायइक्रमाींतगइत “गडु मॉननइग पथक” तयार करण्यात आले आहे. तसेच 
नागररकाींना खलु्या र्ागेत र्ौच ववधी करण्यापासनू परावतृ्त करण्याकरीता 
र्नर्ागतृी करण्यात येत आहे. 
(२) हे खरे नाही.  
 बहृन्मुींबई महानगरपाललकेतील हद्दीमधील झोपडपट्टी भागाींमध्ये 
महानगरपाललकेमाफइ त सामदुानयक/सावइर्ननक र्ौचालयाींची सवुवधा उपलकध 
करून देण्यात आली आहे. त्यामध्ये र्ौचकुपे बाींधण्यात आली असनू 
मद्रहलाींकररता व परुुषाींकररता वेगवेगळी र्ौचकुपे उपलकध करून द्रदलेली 
आहेत.  
(३) व (४) प्रचन उद् भवत नाही. 

----------------- 
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ठाणे जजल््यात मेरीमोननयल िेबसाईटिर फेि प्रोफाईल  
बनिून फसिणूि िेल्याबाबत 

  

(३४) * ४२३५५ श्री.पररणय फुिे : सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) वववाह र्ुळवणाऱ् या मेरीमोननयल वेबसाई्वर फेक प्रोफाईलच्या 
माध्यमातनू ठाणे स्र्ल््यात गत दोन वषाइत १०२ मद्रहला व परुुषाींची 
फसवणूक झाल्याचे माहे र्ानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्इनास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले व त्यानषुींगाने आतापयांत ककती र्णाींना अ्क करण्यात आली 
असनू त्याींचेवर कोणत्या कलमान्वये कारवाई केली वा करण्यात येत आहे व 
त्याची सद्यःस्स्थती काय आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२) हे अींर्त: खरे आहे, 
  ठाणे र्हर पोलीस आयकु्तालयाींतगइत मेरीमोननयल वेबसाई्च्या 
माध्यमातनू फसवणकू केल्याबाबत सन २०१७ मध्ये एकूण ३ गनु्हे 
पढुीलप्रमाणे दाखल आहेत. 

१. कासारवडवली पोलीस ठाणे येथे ग.ुर.क्र. ८४/२०१७, भा.दीं.वव. कलम 
४२० कलम वाढीव कलम आय्ी ॲक्् २००० च ेकलम ६६. 

२. वागळे र्स््े् पोलीस ठाणे येथ ेग.ुर.क्र. १६३/२०१७, भा.दीं.वव. कलम 
४२०, ३४ सह आय्ी ॲक्् २००० चे कलम ६६-क, ड सह परककय 
नागररक कायदा कलम ३, १४ प्रमाणे. 

३. कळवा पेालीस ठाणे येथ ेग.ुर.क्र. I ३७६/२०१८, प्रमाणे 
  तसेच, ठाणे ग्रामीण याींच्या कायइिेत्रात सन २०१७ व सन २०१८ 
मध्ये पढुीलप्रमाणे एकुण ३ गनु्हे दाखल आहेत. 

१. कालर्मीरा पोलीस ठाणे येथ ेग.ुर.क्र. I ३१२/२०१७, भा.दीं.वव. कलम 
४२०, ४०६ प्रमाणे. 
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२. नयानगर पोलीस ठाणे येथे ग.ुर.क्र. I ३६९/२०१७, भा.दीं.वव. कलम 
४२०, ३४ प्रमाणे. 

३. लमरारोड पोलीस ठाणे येथे ग.ुर.क्र. I १९८/२०१८, भा.दीं.वव. कलम 
४२०, ५०६ प्रमाणे. 

  वरील प्रकरणी एकुण ६ गनु्हे दाखल असनु एकुण १२ आरोपी 
ननषपन्न झाले आहेत. यातील काही गनु्हयाींमध्ये ननषपन् न आरोपीींताना अ्क 
करण्यात आली असनू पाद्रहर्ेत आरोपीींताचा तपास सरुु आहे. 
  सदरचे गनु्हे तपासावर आहे. 
(३) प्रचन उद् भवत नाही. 

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

सोलापूर महानगरपासलिेच्या क्षे्ातील नागररिाांना  
नागरी सुविधा उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 

  

(३५) * ४२६६४ प्रा.डॉ.तानाजी सािांत : सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) सोलापरू महानगरपाललकेची हद्दवाढ होटन २६ वषइ पणुइ होटनही 
हद्दवाढीतील नागरीकाींना कायमस्वरुपी नागरी सवुवधा उपलकध होत 
नसल्यामळेु नागरीकाींना सतत सींघषइ करावा लागत असल्याची बाब द्रदनाींक  
५ मे, २०१८ रोर्ी वा त्यासमुारास ननदर्इनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सोलापरू महानगरपाललकेकड े हद्दवाढ झालेल्या भागातनू 
अनतररक्त महसलू गोळा होटन सधु्दा नागरीकाींना त्याचा लाभ लमळत 
नसल्यामळेु नागरीकाींमध्ये असींतोष पसरला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
चौकर्ीच्या अनषुींगाने कोणती कायइवाही केली वा करण्यात येत आहे,  
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१) अर्ा आर्याचे वतृ्त सोलापरू येथील वतृ्तपत्रात 
द्रदनाींक ५ मे, २०१८ रोर्ी छापनू आले होत,े हे खरे आहे. 
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(२) व (३) हे खरे नाही. 
• हद्दवाढीपवूी सोलापरू महानगरपाललकेचे िेत्र ३३.०० चौ.कक.मी. एवढे 

होत.े हद्दवाढीमळेु १४५.७९ चौ.कक.मी. एवढ्या िते्राची वाढ झाली आहे. 
• या हद्दवाढ िते्रात मागील ५ वषाइत एकूण रुपये २२१.६६ को्ी र्तका 

महसलू र्मा झाला असनू मागील ५ वषाइत हद्दवाढ िते्रातील अींतगइत 
रस्त,े पाणीपरुवठा व मलनन:सारण योर्ना व नागरीवस्ती सधुारणा व 
अन्य ववकास कामाींवर महानगरपाललकेने रुपये २५०.०२ को्ीहून 
अधधक खचइ केला आहे. हा खचइ र्मा झालेल्या महसलूापेिा 
ननस्चचतच र्ास्त आहे. 

• र्ासनाकडून नगरोत्थान व अमतृ योर्नेत सोलापरू महानगरपाललकेस 
ननधी उपलकध करुन देण्यात आला आहे. 

• सोलापरू र्हरातील ववतरण व्यवस्था बळक्ीकरणासाठी अमतृ 
अलभयानातनू मींर्ूर पाणीपरुवठा प्रकल्पाचे काम प्रगतीपथावर आहे. या 
अींतगइत वाढीव िते्रातील पाणीपरुवठ्यात सधुारणा होण्यासाठी ५ 
पाण्याच्या ्ाक्या बाींधण्याच ेननयोर्न असनू सदर काम प्रगतीपथावर 
आहेत. 

• हद्दवाढ िते्राबरोबरच सींपणूइ सोलापरू र्हराची पढुील १५ वषाइची 
पाण्याची गरर् ववचारात घेटन ११० MLD पाणीपरुवठा ननमाइण 
करण्यासाठी सोलापरू र्हर वाढीव पाणीपरुवठा ववस्तारीकरण योर्ना 
राबववण्याच े ननयोर्न असनू यासाठीच्या रुपये ४३९.१४ को्ीच्या 
योर्नेस र्ासनाने द्रदनाींक १३ एवप्रल, २०१८ रोर्ी मान्यता द्रदली आहे. 

(४) प्रचन उद् भवत नाही. 
----------------- 

मुांबईतील सफाईच ेिां ्ाट िाळया यादीत समाविष्ट्ट  
असलेल्या िां ्ाटदाराला देण्यात आल्याबाबत 

  

(३६) * ४२२९५ श्री.सभुाष झाांबड, श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपस,े श्री.अशोि 
ऊफा  भाई जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.जनादान चाांदरूिर, श्री.आनांदराि 
पाटील, श्रीमती हुस्नबान ू खसलफे : सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
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(१) मुींबईच्या ववववध भागातील ग्ारे व लहान नाल्याींच्या साफसफाईचे 
कीं त्रा् मद्रहला बचत ग्ाना न देता नालेसफाई गरैव्यवहारात समाववष् 
असलेल्या कीं त्रा्दाराींना अनभुवाची अ् लर्धथल करुन चढया भावाने द्रदल े
असल्याचे माहे एवप्रल, २०१८ च्या पद्रहल्या आठवडयात ननदर्इनास आले आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर कीं त्रा्दाराचे नाव काळया यादीत समाववष् असनू त्याींची 
चौकर्ी चाल ू असतानाही पनु्हा त्याच कीं त्रा्दाराींना नालेसफाईचे कीं त्रा् 
देण्याची कारणे काय आहेत, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी पनुववइचार करुन मद्रहला बचत ग्ाींना 
नालसेफाईचे कीं त्रा् देण्याबाबत र्ासनाने काय कायइवाही केली वा करण्यात 
येत आहे तसेच घो्ाळयात सापडलेल्या कीं त्रा्दारावर आर्पावेतो काय 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१), (२), (३) व (४) सन २०१८-१९ या वषाइत 
नालेसफाईच्या कामाच्या कीं त्रा्ासाठी ई-ननववदा प्रकक्रयेद्वारे ननववदा 
मागववण्यात आल्या होत्या. तथावप सरुुवातीला छोट्या नाल्याींकरीता 
ननववदाींना प्रनतसाद न लमळाल्याने स्पधाइत्मकता वाढण्यासाठी ननववदाींमधील 
काही अ्ी लर्थील करण्यात आल्या ही वस्तसु्स्थती आहे. 
 परींत ु नालेसफाई गरैव्यवहारात दोषी आढळून आलेल्या कीं त्रा्दाराींना 
बहृन्मुींबई महानगरपाललकेमाफइ त काळ्या यादीत ्ाकण्यात आले असनू त् याींना 
महानगरपाललकेच्या कोणत्याही ननववदा प्रकक्रयेत भाग घेण्यास प्रनतबींध 
करण्यात आला आहे. 
 मद्रहला बचत ग्ाींना सफाईचे काम देण्याचे बहृन्मुींबई 
महानगरपाललकेचे धोरण नाही. तथावप सन २०१७-१८ मध्ये छोट्या नाल्याींच्या 
सफाईकरीता ई-ननववदा प्रकक्रयेअींती परेुसा प्रनतसाद न लमळाल्याने सींबींधधत 
ववभाग कायाइलयाकडून अर्ासकीय सींस्थाींमाफइ त छोट्या नाल्याींतील गाळ 
काढण्याच ेकाम करुन घेण्यात आले. 

----------------- 
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राज्यातील नगरपररषद ि महानगरपासलिाांच ेवििास आराखड े 
मुदत सांपल्यानांतरही प्रलांबबत असल्याबाबत 

  

(३७) * ४१५२४ श्री.गोवपकिशन बाजोरीया : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३८२१७ ला 
ददनाांि २८ फेब्रिुारी, २०१८ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभाात सन्माननीय 
मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  
(१) राज्यातील २२६ नगरपाललका व २६ महानगरपाललकामधून बहुताींर् 
नगरपररषद व महानगरपाललकाींच े ववकास आराखड े मदुत सींपल्यानींतरही 
प्रलींबबत आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यातील नव्याने अस्स्तत्वात आलेल्या १२५ 
नगरपींचायतीच्या ववकास आराखड्याबाबत र्ासनाच े व प्रर्ासनाचे धोरण 
उदासीन असनू अमरावती, परभणी तसेच द्रहींगोली या स्र्ल््यातील बहुताींर् 
ववकास आराखड ेसधु्दा पनुइप्रलसध्दीसाठी प्रलींबबत असल्यामळेु नगरपररषदेच्या 
कामकार्ाींवर ववपररत पररणाम होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर ववकास आराखड ेतयार करताना स्थाननक नगरसेवकाींना 
ववचवासात न घेता माद्रहती सधु्दा देण्यात येत नसल्याचे ननदर्इनास आले 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनामाफइ त चौकर्ी करण्यात आली आहे 
काय, चौकर्ीत काय आढळून आले व त्यानषुींगाने कोणती कायइवाही 
करण्यात आली वा येत आहे तसेच त्याबाबत र्ासनाची नेमकी भलूमका काय 
आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे नाही.  
 महाराषर प्रादेलर्क ननयोर्न व नगर रचना अधधननयम, १९६६ च े
कलम ३८ नसुार ववकास योर्ना मींर्ूर झाल्यानींतर २० वषाइत ननदान एकदा 
अथवा र्ासनाच्या ननदेर्ानसुार केव्हाही त्याींच्या िेत्राचे नव्याने सवेिण 
केल्यानींतर व ववदयमान र्मीन वापर नकार्ा तयार केल्यानींतर ववकास 
योर्नेची फेरतपासणी ननयोर्न प्राधधकरण करु र्कत.े 
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 राज्यात २७ मनपा, २३६ नगरपाललका व १२५ नगरपींचायती नव्याने 
सन २०१३-२०१६ या काळात स्थापन झालेल्या आहेत. त्यामळेु त्याींच्या 
ववकास योर्ना अद्याप तयार व्हावयाच्या आहेत. मींर्ूर ववकास योर्नाींपकैी 
०५ महानगरपाललका, व ८० नगरपाललका अर्ा एकूण ८५ र्हराींच्या ववकास 
योर्ना मींर्ूर होवनू २० वषाइचा कालावधी झालेला आहे. 
 ववकास योर्ना मींर्ूर झाल्यानींतर २० वषाइच्या आत ववकास योर्ना 
सधुाररत करण्याची र्बाबदारी सींबींधधत ननयोर्न प्राधधकरणाची आहे. याबाबत 
नगर रचना सींचालनालयाकडून पाठपरुावा करण्यात येत आहे.  
(२) सधुाररत ववकास योर्ना प्रलसध्द होवनू मींर्ूर होईपयांत मींर्ूर असलेली 
ववदयमान ववकास योर्ना अींमलात असत ेत्यामळेु ववकास योर्ना सधुाररत 
न केल्यामळेु ववकास प्रलींबबत आहे अस ेम्हणता येणार नाही. 
 अमरावती, परभणी व द्रहींगोली स्र्ल््यातील अींर्नगाींव नगरपररषद व 
दयाइपरू नगरपररषद, स्र्.अमरावती या २ नगरपाललकाींच्या ववकास योर्ना 
मींर्ूर होटन २० वषाइचा कालावधी झालेला आहे. अद्याप ववकास योर्ना 
सधुाररत करण्याची कायइवाही सींबींधधत नगरपररषदेने हाती घेतलेली नाही.  
(३) महाराषर प्रादेलर्क ननयोर्न व नगर रचना अधधननयम १९६६ चे कलम 
२१ त े ३१ मधील तरतदूीनसुार ववकास योर्ना तयार करण्यात येत.े प्रारुप 
ववकास योर्ना तयार करण्याची सवइ प्रकक्रया सींबींधधत ननयोर्न 
प्राधधकरणाच्या सवइसाधारण सभेपढेु ठराव करुन होत असत.े तसेच ववकास 
योर्ना, सवइसाधारण सभेपढेु ववचाराथइ ठेवण्यात आल्यानींतरच ती सदर 
अधधननयमातील कलम २६ नसुार र्नतकेडून सचूना व हरकती 
मागववण्यासाठी प्रलसध्द करण्यात येटन त्यापढुील वैधाननक कायइवाही करुन 
र्ात े तसेच र्ासनास सादर करण्यात येते. त्यामळेु ववकास योर्नेबाबत 
नगरसेवकाींना ववचवासात घेण्यात येत नाही. अर्ी पररस्स्थती नाही.  
(४) व (५) प्रचन उद् भवत नाही. 
 

----------------- 
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मुांब्रा-पनिेल महामागाापासनू दीड किलोमीटर आत असलेल्या धानसर 
गािात जाणाऱया रस्त्याची दरुिस्था झाल्याबाबत 

  

(३८) * ४२१५७ श्री.बाळाराम पाटील, श्री.जयांत पाटील : सन्माननीय मखु्यमा्ं ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींब्रा-पनवेल महामागाइपासनू दीड ककलोमी्र आत असलेल्या धानसर 
गावात र्ाणाऱ्या रस्त्याची दरुवस्था झाली असनू रस्त्यावर पडलेल्या 
खड्ड्यामळेु अपघात होटन द्रदनाींक २० एवप्रल, २०१८ रोर्ी वाकलन गावातील 
३६ वषीय तरुणाचा मतृ्य ूझाल्याचे ननदर्इनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर रस्त्याच्या दरुुस्तीसाठी महानगरपाललकेकडून रुपये ४७ 
लाखाचा ननधी मींर्ूर करण्यात आला असनूही आर्तागायत सदर रस्त्याची 
दरुुस्ती करण्यात आली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, धानसर येथ ेअनेक कीं पन्याींची गोदामे असनू या गोदामामधून 
िमतपेेिा र्ास्त वर्नाची वाहतकु होत असल्यामळेु रस्त्यात मोठे खड्ड े
पडले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत 
काय आढळून आले व त्यानषुींगाने कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे आहे. 
 द्रदनाींक २०/०४/२०१८ रोर्ी धानसर मुींब्रा रस्त्यावर कीं ्ेनर मधुन 
लोखींडी पाईप वाहतकु करताना पाईप बाींधण्याकरीता वापरण्यात आलेली 
कमकुवत लोखींडी साखळी तु् ल्यामळेु अींगावर पाईप पडून मो्ार सायकल 
चालकाचा मतृ्य ूझाला आहे. 
 याबाबत तळोर्ा पोलीस ठाणेकड ेT ७२/२०१८ भा.दीं.वव. कलम ३०४ 
(अ) अन्वये गनु्हा दाखल झाला असल्याचे गहृ ववभागाने कळववले आहे. 
(२) राषरीय महामागइ क्र.४ पासनु धानसर गावाकड ेर्ाणारा रस्ता दरुुस्तीसाठी 
रुपये ८७.८९ लि ककींमतीच्या कामाची ननववदा मागववण्यात आली आहे हे 
खरे आहे. 
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  तथावप, ववधानपररषदेची स्थाननक स्वराज्य सींस्था व पदववधर 
मतदारसींघ या ननवडणुकाींची आचारसींद्रहता द्रदनाींक १९/०४/२०१८ पासनु द्रदनाींक 
०२/०७/२०१८ पयांत लाग ुअसल्याने रस्त्याच्या कामाची ननववदा अींनतम करता 
आली नाही. परींत ुखडी मरुुम ्ाकुण सदर रस्ता रहदारीस योग्य करण्यात 
आला आहे. 
(३) सदर रस्त्यालगत गोदामे असनु अवर्ड वाहनाींची वाहतकु होत असत ेही 
वस्तसु्स्थती आहे. 
(४) व (५) प्रचन उद् भवत नाही. 

----------------- 
  
मुांबईत िें द्र शासनाच्या पांतप्रधान आिास योजनेंतगात राज्यभरातून   

२५ लाख िुटुांबबयाांनी घराची मागणी िेल्याबाबत 
  

(३९) * ४३०५५ श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अननल सोले, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, 
श्री.प्रविण दरेिर : सन्माननीय गहृननमााण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
(१) मुींबईत कें ि र्ासनाच्या प्रत्येकाला घर या महत्वाकाींिी पींतप्रधान आवास 
योर्नेंतगइत राज्यभरातनू २५ लाख कु्ुींबबयाींनी घराची मागणी केली 
असल्याची बाब माहे एवप्रल, २०१८ च्या पद्रहल्या आठवड्यात ननदर्इनास 
आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर योर्नेसाठी खार्गी ववकासाकडून मुींबई महानगरिेत्रात 
एक लाख घरे बाींधण्याचे प्रस्ताव म्हाडाला प्राप्त झाले असनू २ लाख २७ 
हर्ार घराींच्या प्रस्तावाला कें ि र्ासनाने मान्यता द्रदली आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, राज्यात २०२२ पयांत १९ लाख घरे बाींधण्याचे उद्रद्दष् ठेवण्यात 
आले असनू त्यानषुींगाने र्ासनाने चौकर्ी करुन कोणती कायइवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.प्रिाश महेता : (१) हे खरे नाही. 
 द्रदनाींक २२/०६/२०१८ पयांत PMAY-MIS पो इ्लवर डडमाींड सवे 
अींतगइत मुींबईकररता एकूण ६,६८,५४३ कु्ुींबानी मागणी नोंदववलेली आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
 सद्य:स्स्थतीत खार्गी ववकासकाकडून मुींबई महानगरिेत्राींतगइत 
बदलापरू येथ-े४२००, डहाणू येथ-े८००, खरोर्ी पेण येथे-७०००, खोपोली येथ-े
१२०० अर्ा एकूण १३२०० घरकुलाींच्या प्रस्तावास कें िीय मान्यता व 
सींननयींत्रण (CSMC) सलमतीने तत्वत: मान्यता द्रदलेली आहे. तसेच मुींबई 
िेत्रातील काींद्रदवली येथील ५०४ घरकुलाींच्या प्रस्तावास मा.मखु्य सधचवाींच्या 
अध्यितखेालील राज्यस्तरीय मान्यता व सींननयींत्रण सलमतीने मान्यता द्रदली 
असनू, सदरहू प्रस्ताव कें िीय मान्यता व सींननयींत्रण (CSMC) सलमतीकड े
मान्यतसेाठी प्रस्ताववत आहे. 
(३) प्रधानमींत्री आवास योर्नेची राज्यात प्रभावीपणे अींमलबर्ावणी 
करण्यासाठी व योर्नेला गती देण्यासाठी राज्य र्ासनाने खालील सवलती व 
उपाययोर्ना केलेल्या आहेत.  

अ) र्ासकीय र्लमनी रुपये १/- प्रती चौ.मी. या नाममात्र दराने र्ासकीय 
सींस्थाींना ववतरीत करण्यासाठी द्रदनाींक १९/०९/२०१६ रोर्ी र्ासन 
ननणइय ननगइलमत केला आहे. 

ब) मोर्णी र्लु्कात ५०% सवलतीबाबत आदेर् ननगइलमत केले आहेत. 
क) आधथइक दृष्या दबुइल घ्क तसेच अल्प उत्पन्न ग्ातील लाभार्थयाांना 

वा्प करण्यात येणाऱ्या ३० त े ६० चौ.मी. िेत्राच्या सदननकेसाठी 
केवळ पद्रहल्या दस्ताला रुपये १००० र्तके मिुाींक र्लु्क आकारण्याचा 
अधधसचूना ननगइलमत केली आहे. 

ड) ववकास र्लु्कामध्ये ५०% सवलत देण्याबाबत मींबत्रमींडळाने ननणइय 
घेतला आहे.  

र्) सावइर्ननक खार्गी भागीदारी (PPP) तत्वानसुार र्लमनीवर खार्गी 
ववकासकाच्या सहभागातनू परवडणाऱ्या घराींची ननलमइती करण्यासाठी 
द्रदनाींक ११/०१/२०१८ रोर्ी र्ासन ननणइय ननगइलमत करण्यात आला 
आहे.  

(४) प्रचन उद् भवत नाही. 
----------------- 
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मुांबई, िुलाा (पजश्चम) येथे घराऐिजी अनधधिृतपणे  
जी-२ च ेलोड बेररांगच ेबाांधिाम िेल्याबाबत 

  

(४०) * ४३१८० श्री.रामननिास ससांह, श्री.विजय ऊफा  भाई धगरिर : 
सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबई, कुलाइ (पस्चचम), न.भ.ूक्र.२३८, प्लॉ् नीं ११५, लभकुबाई कॉ्ेर् 
चाळीच्या मागे, आगार् ेहॉस्स्प्ल र्वळ, महामाई मींद्रदरासमोर, एम.एन रोड, 
र्ुना येथे ३०० चौ. फु्ाच्या घराऐवर्ी अनधधकृतपणे र्ी-२ चे लोडबेररींगच े
बाींधकाम करण्यात आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त अनधधकृत बाींधकामाबाबत आर्ुबार्ूच्या 
चाळवालसयाींनी तसेच स्थाननक नागररकाींनी ववरोध दर्इववला असनू यासींदभाइत 
एल वॉडइ, महापाललकेच्या कायाइलयात तक्रार करण्यात आली असताींना द्रदनाींक 
८ नोव्हेंबर, २०१७ रोर्ी वा त्यासमुारास अवधै बाींधकाम र्मीनदोस्त 
करण्याची कारवाई करण्यात येवनू सदर कारवाईत फक्त लसमें् कॉकक्र्चे 
बाींधकाम (लभ ींती) तोडण्यात आले असनू लोखींडी ढाचा तसाच ठेवण्यात 
आल्याचे ननदर्इनास आल,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरणी सींबींधधत ववभागाच े उपायकु्त, अनतक्रमण 
ननमुइलन, मुींबई महानगरपाललका याींच्याकड े पत्रव्यवहार करुनही उक्त 
बाींधकाम पणूइपणे र्मीनदोस्त करण्याची कारवाई करण्यास ववलींब करण्यात 
येत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त अनधधकृत/अवधै बाींधकाम करणारा ठेकेदार       
श्री.र्ावेद र्स्माईल याींस महापाललकेचे सींबधधत अधधकारी तसेच सहाय्यक 
आयकु्त श्री.अींबी व श्री.भालकर, सहायक अलभयींता र्मारत ववभाग हे 
सहकायइकररता असनू अनधधकृत बाींधकामास सींरिण देत आहेत, हे ही खरे 
आहे काय, 
(५) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले व तद्नसुार अनधधकृत बाींधकाम र्मीनदोस्त करण्याबाबत 
तसेच सदर बाींधकामास सींरिण देणाऱ् या दोषी अधधकाऱ् याींववरुध्द कारवाई 
करण्याबाबत कोणती कायइवाही करण्यात आली वा येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१) न.भ.ुक्र. २३८, प्लॉ् नीं. ११५, एम.एन.रोड, कुलाइ 
(प), मुींबई येथे ३०० चौ.फु्ाच्या घराऐवर्ी तळ मर्ला + पद्रहला मर्ला 
अर्ा स्वरुपाची अनधधकृत बाींधकाम करण्यात आले ही वस्तसु्स्थती आहे.  
(२), (३), (४) व (५) सदर अनधधकृत बाींधकामाववरोधात बहृन्मुींबई 
महानगरपाललकेमाफइ त द्रदनाींक ०१/११/२०१७ रोर्ी मुींबई महानगरपाललका 
अधधननयम, १८८८ च्या कलम ३५४अ अन्वये नो्ीस बर्ावनू द्रदनाींक 
०८/११/२०१७ रोर्ी पोलीस बींदोबस्तामध्ये सदर बाींधकाम ननषकालसत करण्यात 
आल.े 
 द्रदनाींक २८/०५/२०१८ रोर्ी दैनींद्रदन पाहणीदरम्यान ननषकालसत केलेले 
अनधधकृत बाींधकाम पनु्हा चाल ू असल्याचे महानगरपाललकेच्या ननदर्इनास 
आल्याने द्रदनाींक ०६/०६/२०१८ रोर्ी सदर बाींधकामाची ननषकासन कारवाई सरुु 
करण्यात आली. 
 सदर कारवाई सरुु असताना घरमालक/ताबाधारक याींनी, द्रदवाणी सत्र 
न्यायालयामध्ये दाखल केलेल्या सु्  क्र. १३१८/२०१८ मध्ये मा.न्यायालयाने 
द्रदलेल्या स्थधगती आदेर्ाची प्रत सादर केल्याने महानगरपाललकेमाफइ त 
ननषकासन थाींबववण्यात आले. 

सद्य:स्स्थतीत सदर प्रकरण न्यायप्रववष् असनू मा.न्यायालयाच्या 
आदेर्ानसुार बहृन्मुींबई महानगरपाललकेमाफइ त पढुील कायइवाही करण्यात 
येणार आहे.  
(६) प्रचन उद् भवत नाही. 

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

दहांगोली शहरात भुसमगत गटार योजनेच ेिाम सुरु िरण्याबाबत 
  

(४१) * ४३२५४ श्री.रामराि िडिुत े: सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) द्रहींगोली र्हरात भलुमगत ग्ार योर्नेच्या कामात कोणतीच सलगता 
नसल्याने मलवहन, ननस्सारण पाण्यामळेु रोगराई पसरण्याचा धोका ननमाइण 
झाल्याचे ननदर्इनास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, र्ासनाकड े गत दोन वषाइपासनू स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी 
तसेच नागरीकाींनी भलूमगत ग्ार योर्नेच े काम सरुु करण्याबाबत मागणी 
केलेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी करुन कोणती कायइवाही केली वा 
करण्यात येत आहे व त्याबाबतची सद्य:स्स्थती काय आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२) स्थाननक लोकप्रनतननधीींच्या मागणीनसुार 
महाराषर सवुणइ र्यींती नगरोत्थान महालभयानाींतगइत द्रहींगोली नगरपररषदेचा 
भयुारी ग्ार प्रकल्प मींर्ूर करण्यात आला आहे. 
 द्रहींगोली र्हरात भयुारी ग्ार प्रकल्पाच्या कामामध्ये सलगता 
नसल्याने व मलवहनामळेु रोगराई पसरल्याची कोणतीही बाब ननदर्इनास 
आली नसल्याचे द्रहींगोली नगरपररषदेने कळववले आहे. 
(३) व (४) द्रहींगोली भयुारी ग्ार प्रकल्पाचे काम प्रगतीपथावर असनू सदर 
प्रकल्पाच े काम नोव्हेंबर, २०१८ अखेर पणूइ करण्याच े द्रहींगोली नगरपररषदेच े
ननयोर्न आहे. 

----------------- 
िोळबे ते बािनदी हे क्षे् सांगमेश्िर पोलीस ठाण्याला जोडण्याबाबत 

  

(४२) * ४१४०८ श्री.प्रसाद लाड : सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबर्इ-गोवा राषरीय महामागाइवरील सींगमेचवर तालकु्यातील आरवली त े
बावनदी या ३६ ककमी अपघात प्रवण िते्रातील अपघाताचे प्रमाण वाढल्याने 
कोळबे त ेबावनदी हे िते्र सींगमेचवर पोलीस ठाण्याला र्ोडण्यात यावे अर्ी 
मागणी वाहनचालक तसेच प्रवार्ाींमाफइ त गत अनेक वषाइपासनू करण्यात येत 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर अपघात प्रवण िेत्र हे देवरूख पोलीस ठाण्यार्ी सींलग्न 
असनू देवरूख त ेअपघात प्रवण िेत्राचे अींतर ३० कक.मी. पेिा अधधक आहे व 
सींगमेचवर पोलीस ठाणे हे या िेत्रापासनू हाकेच्या अींतरावर असल्याने देवरूख  
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पोलीस स््ेर्नला अपघाताबाबत माद्रहती लमळाल्यानींतर अपघात स्थळी 
पोहचायला ककमान १ तासापेिा अधधक वेळ लागत असल्याचेही ननदर्इनास 
आल,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरहू अपघातग्रस्त भाग सींगमेचवर पोलीस ठाण्यार्ी 
र्ोडल्यास अपघातग्रस्ताप्रमाणेच सींगमेचवर पोललसाींनाही सोयीचे असल्याने 
सदरहू मागणीबाबत र्ासनाने कोणता ननणइय घेतला वा घेण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२) होय हे खरे आहे. 
(३) सदर अपघात प्रवण िेत्रातील ८ गावे सींगमेचवर पोलीस ठाण्याच्या 
कायइिेत्रात वगइ होणेबाबतचा प्रस्ताव पोलीस अधीिक, रत्नाधगरी याींचेकडून 
थे् र्ासनास द्रदनाींक १३/०६/२०१८ रोर्ीच्या पत्रान्वये प्राप्त झाला आहे, सदर 
प्रस्तावावर पोलीस महासींचालक याींचे अलभप्राय मागववण्यात आले आहे. 
(४) प्रचन उद् भवत नाही. 

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

ठाणे महानगरपासलिा क्षे्ातील धोिादायि र्मारतीांचा  
पुनविािास िरण्याबाबत 

  

(४३) * ४२१६३ श्री.किरण पािसिर, श्री.हेमांत टिले, श्री.नरेंद्र पाटील, 
अॅड.राहुल नािेिर, श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.सनुनल तटिरे, श्री.धनांजय 
मुांड,े श्री.आनांद ठािूर, अॅड.जयदेि गायििाड, श्री.विक्रम िाळे, श्री.सनतश 
चव्हाण, श्री.रामराि िडिुत,े श्री.ख्िाजा बेग : सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ठाणे महानगरपाललकािेत्रात धोकादायक र्मारतीच्या बाबतीत केलेल्या 
सव्हेिणानसुार सन २०१७-२०१८ मध्ये एकूण ४७०५ र्मारती धोकादायक 
असल्याचे ननदर्इनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनामाफइ त पाहणी करण्यात आली आहे 
काय, त्यात काय आढळून आले व त्यानसुार उक्त धोकादायक असलेल्या 
र्मारतीींची दरुुस्ती करण्याच्यादृष्ीने कोणती उपाययोर्ना केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२) हे खरे आहे. 
 ठाणे महानगरपाललकेने र्ासन पररपत्रक द्रदनाींक ०५/११/२०१५ नसुार 
सन २०१८-२०१९ मध्ये कायइिेत्रातील एकूण ४७०५ र्मारती धोकादायक 
म्हणून घोवषत केल्या आहेत. सदर र्मारतीींचे वगीकरण खालीलप्रमाणे आहे :- 
 
वगीकरण र्मारतीचे प्रकार एकूण र्मारती 
सी-१ अनतधोकादायक व तात्काळ ननषकालसत करणे. ९५ 
सी-२ए ररकामी करुन सींरचनात्मक दरुूस्ती करणे. ११४ 
सी-२बी ररकामी न करता सींरचनात्मक दरुुस्ती करणे. २२६० 
सी-३ ककरकोळ दरुुस्ती. २२३६ 

एकूण धोकादायक र्मारती ४७०५ 
सी-१ प्रवगाइतील ९५ र्मारतीींपकैी ७८ र्मारती ररक्त करण्यात आल्या 

असनु, १० र्मारती ननषकालसत करण्यात आलेल्या आहेत. उवइररत ६८ 
र्मारती ननषकालसत व १७ र्मारती ररक्त करण्याची कायइवाही 
महानगरपाललकास्तरावर सरुू आहे. 

सी-२ए, सी-२बी व सी-३ प्रवगाइतील र्मारतीींचे स्रक्चरल ऑडी् 
करणेबाबत सींबींधधताींना सचूना द्रदल्याचे ठाणे महानगरपाललकेने कळववले आहे. 

आतापयांत २३०४ बाधधताींना रें्ल स्कीममधील र्मारतीमध्ये सदननका 
भाडतेत्वावर उपलकध करुन द्रदलेल्या आहेत. 
(३) प्रचन उद् भवत नाही. 

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

भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आांबेडिर याांच्या छायाधच्ाऐिजी  
ददिांगत माजी मुख्यमां्ी श्री.विलासराि देशमुख याांच े 

छायाधच् प्रससध्द िेल्याबाबत 
  

(४४) * ४१२३६ श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सनुनल तटिरे, श्री.अमरससांह पांडडत, 
श्री.सनतश चव्हाण : सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
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(१) र्ासनाच्या माहे एवप्रल, २०१८ रोर्ीच्या ववर्षेाींकात भारतरत्न डॉ. 
बाबासाहेब आींबेडकर याींच्या छायाधचत्राऐवर्ी द्रदवींगत मार्ी मखु्यमींत्री 
श्री.ववलासराव देर्मखु याींच ेछायाधचत्र प्रलसध्द केल्याच ेननदर्इनास आले आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास , ववर्षेाींकाच्या शे्रयनामावलीत नाव असलेल्या मालसकाच्या 
सींपादकाींना र्बाबदार धरण्यात येवनूही त्याींच्यावर कारवाई करण्यात आलेली 
नसनू सींबींधधत सींपादकाची र्ासकीय सेवेतील ननयकु्ती सधु्दा 
बेकायदेलर्रररत्या करण्यात आली असल्याचे ननदर्इनास आले, हे ही खरे आहे 
काय,  
(३) असल्यास, सदर प्रकरणाची र्बाबदारी अींकाची छपाई करणाऱ्या खार्गी 
कीं त्रा्दारावर ्ाकून सींबींधधत ववभागाच्या अधधकाऱ्याींनाही वाचववण्याचा प्रयत्न 
करण्यात आला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
चौकर्ीच्या अनषुींगाने सींबींधधत दोषी अधधकाऱ्याींवर कोणती कारवाई करण्यात 
आली वा येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१) एवप्रल, २०१८ च्या ”महाराषर अहेड” च्या अींकामध्ये 
डॉ.बाबासाहेब आींबेडकर याींच्या बालपणाच्या छायाधचत्राऐवर्ी मार्ी मखु्यमींत्री 
श्री.ववलासरावर्ी देर्मखु याींच्या बालपणाचे धचत्र छापल्याचे ननदर्इनास आले 
आहे. 
(२), (३) व (४) ’महाराषर अहेड’ या र्ींग्रर्ी मालसकाचे सींपादन, छायाधचत्र े
प्राप्त करणे, माींडणी, छपाई, ववतरण र्त्यादीींसह सींपणूइ ननलमइती व र्तर 
अनषुींधगक कामाींसाठी मे.बीआयपीएल मीडडया असोलसए्स, माद्रहम, मुींबई या 
सींस्थेला माहे र्ानेवारी, २०१८ त े डडसेंबर, २०१८ या एक वषाइच्या 
कालावधीसाठी ई-ननववदा प्रकक्रयेद्वारे ननयकु्त करण्यात आले आहे.  
 एवप्रल, २०१८ च्या “महाराषर अहेड” च्या अींकाच े सींपादन करताना 
बीआयपीएल लमडडया असोलसए्स ् या सींस्थेकडून डॉ.बाबासाहेब आींबेडकर 
याींच्या बालपणाच्या छायाधचत्राऐवर्ी अनावधानाने श्री.ववलासराव देर्मखु याींच े
छायाधचत्र छापल्याचे ननदर्इनास आल्यानींतर अींकाचे ववतरण तात्काळ 
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थाींबववण्यात येवनू सधुाररत अींकाची छपाई व ववतरण करण्यात आले. सदर 
सींस्थेने केलेल्या चुकीमळेु दींड म्हणून त्याींना एवप्रल, २०१८ च्या अींकाचे देयक 
अदा करण्यात आलेले नाही. 
(५) प्रचन उद् भवत नाही. 

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

नाांदेड जजल््यात पोलीस भरतीमध्ये गैरप्रिार झाल्याबाबत 
  

(४५) * ४२०१५ अॅड.जयदेि गायििाड, श्री.हररसस ांग राठोड, अॅड.अननल परब, 
श्री.सतजे ऊफा  बांटी पाटील, श्री.जगन्नाथ सशांदे, श्री.विक्रम िाळे, श्री.सनतश 
चव्हाण, श्रीमती हुस्नबान ू खसलफे, श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.अशोि ऊफा  भाई जगताप, श्री.अमरनाथ राजरूिर, श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्री.जनादान चाांदरूिर, श्री.आनांदराि पाटील, आकिा .अनांत गाडगीळ, श्री.सभुाष 
झाांबड, प्रा.जोगेन्द्र ििाड,े श्री.चांद्रिाांत रघिुांशी, श्री.रवि ांद्र फाटि, श्री.जयांत 
पाटील, श्री.किरण पािसिर, श्री.हेमांत टिल,े श्री.नरेंद्र पाटील, अॅड.राहुल 
नािेिर, श्रीमती विद्या चव्हाण : सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) पोलीस लर्पाई भरतीमध्ये उमेदवाराच्या लेखी पररिेत सींगनमत करुन व 
क् रचून आधथइक लोभापायी १३ ववद्यार्थयाांना ९० पेिा र्ास्त गणु देटन 
उत्तीणइ केललेे प्रकरण नाींदेडच्या स्र्ल्हा पोलीस अधीिकाींनी माहे एवप्रल, 
२०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्इनास आणल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त पोलीस भरती गरैप्रकारात साींगलीच्या कीं पनीतील दोन 
र्णाींचा व पणु्याच्या एकाचा समावेर् असनू सदर भरती प्रककयेत ओ एम 
आर पद्धतीने गणुवाढ केली, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, पणेु येथील राज्य राखीव पोलीस दलाच्या पोलीस भरतीच्या 
लेखी परीिेत नाींदेड येथे झालेल्या गरैप्रकाराींप्रमाणे गरैप्रकार झाल्याच े माहे 
एवप्रल, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्इनास आल,े हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन दोषी अधधकारी, 
कमइचारी व र्तर सींबींधधत सॉफ््वेअरचे काम करण्याऱ्या अधधकाऱ्याींवर कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) होय, हे खरे आहे. 
(४) व (५) पोलीस अधीिक, नाींदेड याींनी त्याींच्या आस्थापनेवरील पोलीस 
लर्पाई पदाच्या भरती प्रकक्रयेतील लेखी परीिेच्या उत्तरपबत्रका स्कॅन करताना 
झालेल्या गरैप्रकाराबाबत २० आरोपीींववरुध्द वस्र्राबाद पोलीस ठाणे येथे   
भाग-५ ग.ुर.क्र.९०/२०१८, कलम ४२०, ४६५, ४६८, ४७१, १२०-ब, ३४ भा.दीं.वव. 
अन्वये गनु्हा दाखल करण्यात आला असनू १२ आरोपीींना अ्क करण्यात 
आली आहे. र्तर आरोपीींचा र्ोध घेण्यासाठी तपास पथके बनववण्यात आलेली 
असनू अ्क आरोपीींचे मोबाईल फोन, लॅप्ॉप र्प्त करुन परुावे सींकलीत 
करुन अधधक तपास सरुु आहे.  
     पणेु येथील प्रकरणामध्ये वानवडी पोलीस ठाणे, पणेु येथे ग.ुर.क्र. 
१७४/२०१८ भा.दीं.वव. कलम ४२०, ४६५, ४६८, ४७१, १२०(ब) व ३४ प्रमाणे 
गनु्हा नोंदववण्यात आला आहे. सदर गनु््यात २० आरोपीींना अ्क केली 
आहे.  
     सदरहू गनु््याचा पढुील तपास सरुु आहे. 
  ----------------- 
  

दहेलपाडा (ता.सभिांडी, जज.ठाणे) येथे खदानीच्या डबक्यात  
बुडून तीन अल्पियीन मलुीांचा मतृ्यू झाल्याबाबत 

  

(४६) * ४१२२९ श्री.रवि ांद्र फाटि : सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) दहेलपाडा (ता.लभवींडी, स्र्.ठाणे) ्या काींब े ग्रामपींचायत हद्दीतील 
आद्रदवासी वस्ती असलले्या द्रठकाणी खदानीच्या डबक्यात साचलेल्या पाण्यात 
पोहण्यासाठी गेलेल्या तीन अल्पवयीन मलुीींचा बडूुन मतृ्य ू झाल्याचे माहे 
एवप्रल, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान घडल्याच ेननदर्इनास आल ेआहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल् यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले व त्यानषुींगाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे आहे. 
(२) व (३) पोललसाींनी केलेल्या चौकर्ीनसुार द्रदनाींक १६/०४/२०१८ रोर्ी दपुारी 
०१.०० च ेसमुारास दयाळपाडा, लभवींडी येथील रद्रहवासी श्री.चैत्या फका् याींची 
मलुगी (वय १४ वष)े तसेच र्तर भावींड ेत्याींच्या घरार्वळ असलेल्या त्याींच्या 
मालकीच्या र्ागेतील खदानीतील पाण्यात आींघोळीसाठी गेले होते. त्यावेळी 
कु. ननता (वय १४ वष)े आणण रोद्रहता व रलसका (वय अनकु्रमे १३ व १२ वष)े 
या तीन मलुी पाण्यात बडुाल्याबाबत भावींडाींनी घरी खबर द्रदली. त्यावरुन 
नमदू मलुीींना पाण्याबाहेर काढले असता त्या मयत झाल्या असल्याने 
आढळून आले. पोललसाींनी मलुीींचे पालक व र्वळचे नातवेाईक याींचेकड े
चौकर्ी केली असता सवाांनी घ्नेबाबत तक्रार नसल्याचे साींधगतले. अकस्मात 
मतृ्य ूरस्र्.नीं. ३५/१८, भा.दीं.वव. कलम १७४ प्रमाणे दाखल आहे. 
 

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

 

पुणे येथील भारद्िाज बांधनूी ससांगापूर गेट बबटिॉईन िां पनीने  
कक्रप्टो िरांसी देिून फसिणूि िेल्याबाबत 

  

(४७) * ४१२४२ डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱहे : सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पणेु येथील भारद्वार् बींधूनी लस ींगापरू येथ ेगे् बब्कॉईन कीं पनी स्थापन 
केल्यानींतर बब्कॉईन न देता अनतर्य ककरकोळ मलू्य असलेल्या एमकॅप हे 
कक्रप््ो करींसी देवनू फसवणूक केल्याबाबत दत्तवाडी पोलीस ठाण्यात तक्रार 
केल्याचे माहे र्ानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्इनास आल ेआहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन राज्यातील आणखी 
कोणकोणत्या स्र्ल््यात कारवाई केली व ककती र्णाींना अ्क करण्यात 
आली असनू आतापयांत केलले्या कारवाईचे स्वरुप काय आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१) होय, हे खरे आहे. 
सदर प्रकरणी दत्तवाडी, पोलीस ठाणे, पणेु र्हर येथे १० 

आरोपीववरूद्ध ग.ुर.नीं. २८/२०१८ भादींवव कलम ४०६, ४०९, ४२०, १२०-ब, २०१, 
१०९ सह आय्ी ॲक्् २००८ चे कलम ६६-डी अन्वये गनु्हा दाखल करून 
सवइ १० आरोपीींना अ्क करण्यात आली आहे. सदर गनु्हयामधील 
आरोपीींववरूद्ध मा.न्यायालयात दोषारोपपत्र सादर करण्यात आले असनू गनु्हा 
न्यायप्रववषठ आहे. 
(२) सदर प्रकरणी उपरोक्त दत्तवाडी, पोलीस स््ेर्न, पणेु र्हर येथील नोंद 
गनु्हयाव्यनतरीक्त राज्यातील र्तर स्र्ल््यामध्ये खालीलप्रमाणे गनु्हे दाखल 
आहेत. 

अ) ननगडी, पोलीस स््ेर्न, पणेु येथे १ गनु्हा. (गनु्हा न्यायप्रववषठ) 
ब) अवधुत वाडी पोलीस स््ेर्न, यवतमाळ १ गनु्हा. (गनु्हा तपासावर). 
क) खडकपाडा पोलीस स््ेर्न, ठाणे र्हर १ गनु्हा. (गनु्हा तपासावर). 
ड) र्ाहुपरुी पोलीस स््ेर्न, कोल्हापरू १ गनु्हा. (गनु्हा तपासावर). 
र्) ववमानतळ पोलीस स््ेर्न, नाींदेड १ गनु्हा. (गनु्हा तपासावर). 

उपरोक्त प्रमाणे एकूण ६ गनु्हे व नागपरू पोलीस आयकु्तालयात     
१ तक्रार अर्इ दाखल आहे.  
(३) प्रचन उद् भवत नाही. 

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

पुणे महानगरपासलिा जलतरण तलािाविषयी िेलेल्या 
ननयमािलीच ेठेिेदारािडून पालन होत नसल्याबाबत 

  

(४८) * ४२१८१ आकिा .अनांत गाडगीळ, श्री.सांजय दत्त, श्री.अमरनाथ राजूरिर, 
श्री.अशोि ऊफा  भाई जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.आनांदराि पाटील, 
श्री.जनादान चाांदरूिर, श्रीमती हुस्नबान ूखसलफे, श्री.शरद रणवपसे, श्री.सभुाष 
झाांबड : सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पणेु महानगरपाललका र्लतरण तलावाववषयी केलेल्या ननयमावलीचे 
ठेकेदाराकडून पालन होत आहे की नाही हे पहाण्याकड ेदलुइि कररत असल्याच े
द्रदनाींक १० एवप्रल, २०१८ रोर्ी वा त्यासमुारास ननदर्इनास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदर र्लतरण तलावाच्या िमतनेसुार लोकाींना तलावात 
उतरववले र्ात आहे की नाही याची पडताळणी करणारी यींत्रणा पणेु 
महानगरपाललकेकड े नसल्याने तळर्ाई येथील र्लतरण तलावात एका 
तरुणाचा मतृ्य ूझाल्याचे ननदर्इनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन कोणती कारवाई 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१), (२) व (३) 

• द्रदनाींक ०८/०४/२०१८ रोर्ी पणेु पेठ, पवइती, स.नीं. ६७/६८ येथील 
तळर्ाई मींदीरार्वळील र्लतरण तलावामध्ये एका तरुणाचा बडूुन 
मतृ्य ूझाल्याची घ्ना घडली आहे, ही वस्तसु्स्थती आहे. 

• सदर घ्ना घडल्यापासनू तलाव बींद करण्यात आला असनू सींबींधधत 
ठेकेदारववरुद्ध एफ.आय.आर. नोंदववण्यात आला आहे. प्रस्ततु प्रकरणी 
पोलीस चौकर्ी सरुु आहे. 

• सदर घ्ना घडल्यानींतर पणेु महानगरपाललकेने सवइ तलावाींचे राषरीय 
लाईफ सेस्व्हींग सोसाय्ी या सींस्थेमाफइ त सेफ््ी ऑडड् केलेले असनू 
सदर सींस्थेने द्रदलेल्या अहवालानसुार सींबींधधत तलाव चालकाींकडुन 
त्रु् ीींची पतूइता करुन घेण्यात येत आहे.  

• पणेु महानगरपाललकेच्या प्रर्ासनाकडून र्लतरण तलावाींची स्वच्छता 
तसेच सरुिेबाबत वेळोवेळी र्ागेवर र्ाटन पाहणी करून पाहणीच्या 
वेळी ननदर्इनास आलेल्या त्रु् ीींच्या पतूइतबेाबत ठेकेदारास समि सचूना 
देण्यात येतात.  

• तथावप, र्लतरण तलावाच्या िमतनेसुार लोकाींना तलावात उतरववले 
र्ात आहे की नाही याची पडताळणी करणारी यींत्रणा पणेु 
महानगरपाललकेकड ेनाही ही वस्तसु्स्थती आहे. 

(४) प्रचन उद् भवत नाही. 
----------------- 
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मुांबई येथे दहांदसु्थान युननसलव्हर िां पनीच्या बनािट सौंदया  
प्रसाधनाची विक्री झाल्याबाबत 

  

(४९) * ४३१४६ श्री.आनांद ठािूर, अॅड.राहुल नािेिर, श्री.हेमांत टिल,े 
श्री.ख्िाजा बेग : सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील   
काय :- 
(१) द्रहींदसु्थान यनुनललव्हर कीं पनीच्या बनाव् सौंदयइ प्रसाधनाची ववक्री करुन 
कीं पनीची फसवणूक केल्याप्रकरणी मुींबई पोललसाींच्या गनु्हे र्ाखेने एका 
्ोळीला अ्क केल्याचे द्रदनाींक २० मे, २०१८ रोर्ी वा त्यासमुारास ननदर्इनास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त घ्नचेी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीच्या 
अनषुींगाने पोललसाींनी ताकयात घेतलेल्या व्यस्क्तींकडून अन्य कोणकोणत्या 
कीं पन्याींची फसवणूक केल्याचे ननदर्इनास आले आहे व त्यानषुींगाने दोषीींवर 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२) होय. 
 द्रहींदसु्थान यनुनललव्हर कीं पनीने मुींबई उच्च न्यायालय येथे Notice of 
motion (L) No. ४७७/२०१८ in comm.suit (L) २७५/२०१८ अन्वये दाखल 
केलेल्या द्रदवाणी दाव्याच्या अनषुींगाने को इ् ररसीव्हर व द्रहदसु्थान यनुनललव्हर 
कीं पनीचे कमइचारी याींनी ७ पकैी ५ द्रठकाणी छापे ्ाकले असता ननरननराळे 
सौंदयइ प्रसाधन ेव बनाव्ीकरणाकरीता लागणारे साद्रहत्य/वस्त ुताकयात घेटन 
साद्रहत्य लसल करुन ठेवले आहे. 
 सदर प्रकरणी द्रहींदसु्थान यनुनललव्हर कीं पनीच्या प्राप्त तक्रारीच्या 
अनषुींगाने कीं पनीची फसवणूक केल्याप्रकरणी ग.ुप्र.र्ा, ग.ुर.क्र. ३१/२०१८ 
कलम ४२०, ४६७, ४६८, ४७१, ३४ भादींवव सह कलम ५१, ६३, ६५ कॉपी राई् 
ॲक्् सह कलम १०३, १०४ रेडमाकइ  ॲक्् (लर्वडी पोलीस ठाणे ग.ुर.क्र. 
५८/१८) अन्वये गनु्हा नोंद करण्यात आला असनू अद्यापपावेतो एकूण ९ 
आरोपीींना अ्क करण्यात आली आहे. 
 सदर गनु्हा तपासाधीन आहे. 
(३) प्रचन उद् भवत नाही. 

----------------- 
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अिोला शहर पोलीस आयुक्तालय स्थापन िरण्याबाबत 
  

(५०) * ४२१९८ प्रा.जोगेन्द्र ििाड े: सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) अकोला र्हरासह स्र्ल््यात वाढलेली गनु्हेगारी, अवधै धींदे, गुींडाींचा 
बींदोबस्त करण्यासह ्ोळी यधु्दातील ्ोळ्याींवर ननयींत्रण लमळववण्यासाठी 
पोलीस आयकु्तालय स्थापन करण्याबाबतचा प्रस्ताव गत दोन वषाइपासनू 
र्ासनाकड े प्रलींबबत असल्याचे माहे एवप्रल, २०१८ च्या दसुऱ्या आठवड्यात 
ननदर्इनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अकोला र्हर आयकु्तालयाला प्रर्ासकीय मान्यता लमळाली 
असनू ववत्त ववभागाकडून त्यास अद्यापपावेतो मींर्ूरी लमळालेली नाही, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त आयकु्तालयाच्या प्रस्तावास मींर्ूरी न लमळण्याची कारणे 
काय आहेत तसेच सदरहू आयकु्तालयास मींर्ूरी देटन कायाइस्न्वत 
करण्याबाबत र्ासनाने कोणती उपाययोर्ना केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१), (२) व (३) अकोला र्हर पोलीस आयकु्तालय 
ननमाइण करण्यासींदभाइत पोलीस महासींचालक, म.रा. मुींबई याींच्याकडून प्राप्त 
झालेल्या प्रस्तावाच्या अनषुींगाने ववत्त ववभागाने काही मदु्द े उपस्स्थत केले 
आहेत. सदर मदु्दयाींची माद्रहती पोलीस महासींचालक, महाराषर राज्य, मुींबई 
याींचेकडून प्राप्त झाल्यानींतर पढुील कायइवाही करण्यात येईल. 
(४) प्रचन उद् भवत नाही. 
 

----------------- 
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मुांबई, चेंबूर येथे उभारण्यात आलेला जलतरण  
तलाि सुरु िरणेबाबत 

  

(५१) * ४२०९० श्री.विजय ऊफा  भाई धगरिर, श्री.रामननिास ससांह, श्रीमती 
जस्मता िाघ : सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) मुींबईतील चेंबरू येथील र्लतरण तलावाच्या नतुनीकरणाच े काम माहे 
र्ानेवारी, २०१८ मध्ये पणूइ होटनही सदर र्लतरण तलाव सरुु करण्यात 
आला नसल्याच ेमाहे एवप्रल, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्इनास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मुींबई महानगरपाललकेच्या र्ल अलभयींता ववभागाने 
पाणीपरुवठा करण्यास नकार द्रदल्यामळेु १९ को्ी रुपये खचइ करून बाींधण्यात 
आलेला सदर तलाव तीन मद्रहन् याींपासनू पाण्याच्या प्रनतिेत असल्याच े
ननदर्इनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त र्लतरण तलावाकररता मोठ्या प्रमाणात पाणीपरुवठा 
करावा लागणार असल्यामळेु अलभयींता ववभागाकडून याबाबत तात्काळ ननणइय 
घेण्यात येत नसल्याचेही ननदर्इनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत 
काय आढळून आले व त्यानसुार चेंबरू पररसरात एकमेव असलेले र्लतरण 
तलाव सरुु करण्यासाठी महापाललकेला ननदेर् देवनू कोणती कायइवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१) चेंबरू येथील र्लतरण तलावाच्या नतुनीकरणाची ९८ 
्क्के कामे माहे र्ानेवारी २०१८ मध्ये पणूइ झालेली आहेत. सद्य:स्स्थतीत 
तलावाची चाचणी प्रकक्रया पणूइ करण्यात आली असनू र्ल प्रकक्रयेची कामे 
महानगरपाललकेमाफइ त करण्यात येत आहेत. 
(२) बहृन्मुींबई महानगरपाललकेच्या र्ल अलभयींता ववभागाकडून र्लतरण 
तलावाकरीता र्ल र्ोडणी देण्यात आलेली आहे. 
(३), (४) व (५) प्रचन उद् भवत नाही. 
 

----------------- 
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िल्याण (जज.ठाणे) येथील निीन दगुाडी पुलाच े 
िाम पुणा िरण्याबाबत 

  

(५२) * ४१७५८ श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपस,े श्री.अशोि ऊफा  भाई 
जगताप, श्री.जनादान चाांदरूिर, श्री.रामहरी रुपनिर : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि 
३४८२३ ला ददनाांि २० डडसेंबर, २०१७ रोजी ददलले्या उत्तराच्या सांदभाात 
सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कल्याण (स्र्.ठाणे) येथील एमएमआरडीने सरुु केलेल्या नवीन दगुाडी 
पलुाचे बाींधकाम गत १८ मद्रहन्याींपासनू फक्त १० ्क्के काम पणुइ झाल्याच े
माहे म,े २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्इनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, र्ासनाने ननधी ववतरीत न केल्याने सदर पलुाचे काम 
अपणुाइवस्थेत असल्याची माद्रहती ननदर्इनास आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, र्ुन्या दगुाडी पलुावर कल्याण त े ठाणे मागाइमध्ये वाहतकु 
कोंडी होत असल्याने सदर नववन पलुाचे काम पणुइ करण्यासाठी ननधी 
ववतरीत करण्याबाबत कोणती कायइवाही करण्यात आली वा येत आहे ? 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१) दगुाइडी ककल्ल्यार्वळील व उल्हास खाडीवरील 
प्रस्ताववत नवीन सहा पदरी पलुाच्या बाींधकामासाठीचे कायाइदेर् द्रदनाींक 
११/०३/२०१६ रोर्ी देण्यात आलेले असनू आर्लमतीस २०% काम मुींबई 
महानगर प्रदेर् ववकास प्राधधकरणामाफइ त पणूइ करण्यात आलेले आहे. तथावप, 
महाराषर मेरी ्ाईम बोडाइच्या द्रदनाींक ०९/०५/२०१७ रोर्ीच्या सधुारीत ना 
हरकत प्रमाणपत्रानसुार नौकावहन गाळ्याींची लाींबी वाढवावी लागल्यामळेु 
प्रस्ताववत पलुाच्या सींरचनेमध्ये बदल करावा लागला व पलुाचे नकार् ेनव्याने 
मींर्ूर करावे लागले. पयाइयाने काम पणूइत्वास अनतररक्त कालावधी लागणे 
अपेक्षित आहे. 
(२), (३) व (४) सदर काम मुींबई महानगर प्रदेर् ववकास प्राधधकरणाच्या 
ननधीमधुन करण्यात येत असल्यामळेु र्ासनाने ननधी उपलकध करुन देण्याचा 
प्रचन उद् भवत नाही. 

----------------- 
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पिई येथील भूखांड ननयमबाहयररत्या 
पॉपिॉना र्ांडस्रीजला ददल्याबाबत 

  

(५३) * ४१६४१ श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि ऊफा  भाई 
जगताप, श्रीमती हुस्नबान ूखसलफे, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.आनांदराि पाटील, 
डॉ.सधुीर ताांबे, आकिा .अनांत गाडगीळ, श्री.जनादान चाांदरूिर, श्री.हररसस ांग 
राठोड, श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.सभुाष झाांबड : सन्माननीय गहृननमााण 
मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पवई येथील १० हर्ार चौरस मी्र िते्रफळाचा भखूींड म्हाडाने 
ननयमबाहयररत्या पॉपकॉनइ र्ींडस्रीर्ला द्रदल्यामळेु समुारे १६०० को्ी रुपयाींचा 
गरैव्यवहार झाल्याचे सहा मद्रहन्यापवूी ननदर्इनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले व त्यानषुींगाने दोषीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.प्रिाश महेता : (१) हे खरे नाही. 
(२) प्रचन उद् भवत नाही. 
(३) प्रचन उद् भवत नाही. 

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

राज्यातील तां्सशक्षण विभागातील एमसीव्हीसीच्या सशक्षि 
 ननदेशिाांची सेिा ग्राहय धरण्याबाबत 

  

(५४) * ४१२७३ श्री.विक्रम िाळे, श्री.सनतश चव्हाण : सन्माननीय िौशल्य 
वििास ि उद्योजिता मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील र्ालेय लर्िण ववभागाप्रमाणे तींत्रलर्िण ववभागातील 
एमसीव्हीसीच्या लर्िक ननदेर्काींची ववनाअनदुान काळातील सेवा ग्राहय 
धरण्याबाबत र्ासनाचा ववचार पणूइ झाला आहे काय,  
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(२) असल्यास, र्ासनाने घेतलेल्या ननणइयाच ेस्वरुप काय आहे व त्यानषुींगाने 
कोणती कायइवाही करण्यात आली वा येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.सांभाजी पाटील-ननलांगेिर : (१) व (२) नाही, यासींदभाइतील प्रस्ताव 
र्ासनाच्या ववचाराधीन आहे. 
(३) सदर प्रस्तावाच्या अनषुींगाने अधधक माद्रहतीची आवचयकता असल्यामळेु 
सदर माद्रहती सींकललत करण्यात येत होती, सदर माद्रहती आता प्राप्त झाली 
असनू, त्यानषुींगाने प्रस्तावावर कायइवाही सरुु आहे. 
 

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

 

जव्हार (जज.पालघर) येथील रस्ता दरुुस्तीची िामे पूणा िरण्याबाबत 
  

(५५) * ४२६४० श्री.रामहरी रुपनिर : सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) र्व्हार (स्र्.पालघर) र्हरात महाराषर सॉ-लमलपासनू रार्ीव गाींधी 
स््ेडडयमपयांत रस्ता रुीं दीकरण, डाींबरीकरण तसेच वासरू्ोर्ी घरापासनू त े
बायपास रोडपयांत रस्ता काँकक्र् करणे र्त्यादी कामाींच्या ननववदा माहे मे, 
२०१७ मध्ये ननघनू तकबल १२ त े१३ मद्रहने उल्ूनही सदर रस्त्याींच ेकाम 
नगरपररषद बाींधकाम ववभागाच्या दलुइिामळेु अपणूाइवस्थते असल्याबाबत 
स्थाननक लोकप्रनतननधी व नागररकाींनी मखु्याधधकारी, र्व्हार नगरपररषद 
याींचेकड ेमाहे मे, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान तक्रारी केल्या आहेत, हे खरे 
आहे काय,  
(२) असल्यास, उपरोक्त रस्त्याींचे डाींबरीकरण करणे, पेव्हर कलॉक बसवणे, 
काँकक्र् रस्ता तयार करणे र्त्यादी कामाींकरीता करोडो रुपयाींचा ननधी 
उपलकध होटनही कामे प्रलींबबत राद्रहली आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
चौकर्ीच्या अनषुींगाने मींर्ूर रस्त्याींच्या दरुुस्तीच्या कामाकड ेदलुइि करणाऱ्या 
अधधकारी व ठेकेदाराींवर कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत आहे,  
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१) अर्ा आर्याची तक्रार नगरपररषद प्रर्ासनास प्राप्त 
झाली आहे, हे खरे आहे. 
(२) व (३) महाराषर नगरोत्थान अलभयान (स्र्ल्हास्तर) योर्नेंतगइत र्व्हार 
नगरपररषदेकरीता रस्ता दरुूस्तीची रुपये ७३.०५ लि रक्कमचेी खालील दोन 
कामे मींर्ूर आहेत. 

(I) महाराषर सॉ-लमलपासनू रार्ीव गाींधी स््ेडडयमपयांत रस्ता रुीं दीकरण, 
डाींबरीकरण करणे. 

(II) वास ूर्ोर्ी घरापासनू त ेबायपास रोडपयांत रस्ता काँकक्र् करणे. 
  

• उक्त दोन्ही कामाींना ऑगस््, २०१७ मध्ये कायाइदेर् देण्यात आला 
तथावप, पावसाळा असल्यामळेु तसेच नोव्हेंबर, २०१७ पासनू 
नगरपररषद सावइबत्रक ननवडणुकीच्या आचार सींद्रहतमेळेु कामास सरुुवात 
करता आली नाही, ही वस्तसु्स्थती आहे. 

• उक्त (II) येथील रस्त्यामध्ये नगरपररषद पाणीपरुवठा पाईपलाईन 
असल्याने सदर पाईपलाईन स्थलाींतरीत करणे आवचयक असल्याने 
सदर काम सरुू करण्यास ववलींब झाला, ही वस्तसु्स्थती आहे. 

• नगरपररषदेच्या ठरावानसुार सींबींधधत कीं त्रा्दारास तातडीने काम पणुइ 
करुन नगरपररषदेच्या ताकयात देण्याबाबत फेब्रवुारी, २०१८ मध्ये 
नो्ीस बर्ावली आहे. 

• सद्य:स्स्थतीत दोन्ही कामे प्रगतीपथावर असनू उक्त (I) येथील काम 
र्ून, २०१८ अखेर आणण (II) येथील काम डडसेंबर, २०१८ पयांत पणुइ 
करण्याचे नगरपररषदेचे ननयोर्न आहे. 

(४) प्रचन उद् भवत नाही. 
---------------- 

मुांबईत झोपडपट्टीत राहणाऱ या झोपडीधारिाांना झोपडपट्टी  
पुनविािास योजनेतील घर देण्याबाबत 

  

(५६) * ४२३०९ श्री.प्रविण दरेिर : सन्माननीय गहृननमााण मा्ं ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबईत झोपडपट्टीत राहणाऱ् या झोपडीधारकाींना झोपडपट्टी पनुववइकास 
योर्नेमाफइ त (एसआरए) ३३० चौ.फु्ाचे घर देण्याचा ननणइय घेण्यात आला 
आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदर ननणइयाची अींमलबर्ावणी न झाल्याने मुींबई व 
उपनगरातील अनेक एसआरए प्रकल्प प्रलींबबत असनू ३३० चौ.फु् कापे् 
एररया सह पयाइवरणदृष्या उपयोगी असणारा प्लस ३५ ्क्के फीं र्ीबल एररया 
द्रदल्यास अनेक एसआरए प्रकल्प मागी लागणार असल्याचे ननदर्इनास आले 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत 
काय आढळून आले व त्यानषुींगाने कोणती कायइवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री.प्रिाश महेता : (१) व (२) हे खरे नाही. 
 तथावप, मखु्य कायइकारी अधधकारी, झोपडपट्टी पनुवइसन प्राधधकरण, 
मुींबई याींच्या अध्यितखेाली झोपडपट्टीधारकाींना अधधक आकारमानाची घरे 
देण्याच्या अनषुींगाने त्याचा मींर्ूर तथा चाल ूझोपडपट्टी पनुवइसन योर्नाींवर 
होणारा पररणाम अभ्यासण्यासाठी द्रदनाींक १०/०१/२०१८ रोर्ी सलमती गठीत 
करण्यात आली आहे. सदर सलमतीचा अहवाल लवकरच अपेक्षित आहे. 
(३) प्रचन उद् भवत नाही. 
(४) प्रचन उद् भवत नाही. 

----------------- 
नासशि येथे बनािट िागदप्ाांद्िारे नागररिाांची  

फसिणूि होत असल्याबाबत 
  

(५७) * ४१३६५ डॉ.अपिूा दहरे : सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) नालर्क महानगरात ववनावापर असलेल्या व बाहेरगाींवी राहत असलेल्या 
मळु मालकाींच्या गरैहर्ेरीत बनाव् कागदपत्र ेव मालक तयार करून सींबींधधत 
लमळकतीची परस्पर ववल्हेवा् लावनू फसवणकु करणारे रॅके् र्हरात कायइरत 
असनू, फसवणुकीच्या प्रकरणात द्रदवसेंद्रदवस वाढ होत असल्याचे द्रदनाींक    
१३ एवप्रल, २०१७ रोर्ी वा त्यासमुारास ननदर्इनास आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, गत सव्वा वषाइच्या कालावधीत र्हरातील ववववध पोलीस 
ठाण्याींमध्ये फसवणुकीचे समुारे १० गनु्हे दाखल झाले असनू स्थाननक 
र्नतते याववषयी असलेली तीव्र धचींता व सींतापाचे वातावरण पाहता 
याबाबतची कायइवाही केव्हापयांत होणे अपेक्षित आहे, 
(३) तसेच मळु मालकाच्या गरैहर्ेरीत त्याींची लमळकत बळकाववणाऱ्या 
गनु्हेगाराींचा तपास करण्यात आला आहे काय, उक्त तपासात काय ननषपन्न 
झाले आहे व अर्ी ककती प्रकरणे ननदर्इनास आली असनू सींबींधधत 
गनु्हेगाराींववरुध्द काय कारवाई करण्यात आली वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारण काय आहेत ? 
 
श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१) नालर्क र्हरात वापरात नसलेले व दलुइि झालेले 
भखुींडाचे बनाव् कागदपत्र ेतयार करुन लमळकतीची परस्पर ववक्रीच ेव्यवहार 
केल्याप्रकरणी सरकारवाडा पोलीस स््ेर्न येथे द्रदनाींक १२/०४/२०१७ रोर्ी 
ग.ुर.नीं ११९/२०१७ नसुार गनु्हा दाखल आहे.  
(२) व (३) या प्रकरणी नालर्क र्हरात गत सव्वा वषाइच्या कालावधीत 
खालीलप्रमाणे एकूण ८ गनु्हे दाखल आहेत.  

१. सरकारवाडा पोलीस स््ेर्न ग.ुर.नीं. ११९/२०१७ भा.दीं.वव. कलम ४१९, 
४२०, ४६५, ४६७, ४६८, ४७१, ४७२, ३४, ५०४, १२०ब 

२. सरकारवाडा पोलीस स््ेर्न ग.ुर.नीं. ४६/२०१७ भा.दीं.वव. कलम ४२०, 
४०६, ४६८. 

३. सरकारवाडा पोलीस स््ेर्न ग.ुर.नीं. ७३/२०१७ भा.दीं.वव. कलम ४०९, 
४२०, ४०६, ४११, ४६५, ४६८, ४७१, ३४, १२०ब  

४. गींगापरू पोलीस स््ेर्न ग.ुर.नीं. १०६/२०१७ भा.दीं.वव. कलम ४२०, 
४०६, ४६५, ४६८, ४७१, १२०ब, ३४  

५. गींगापरू पोलीस स््ेर्न ग.ुर.नीं. २०८/२०१७ भा.दीं.वव. कलम ४२०, 
४६५, ४६७, ४६८, ४७१, ३४  

६. गींगापरू पोलीस स््ेर्न ग.ुर.नीं. २६५/२०१७ भा.दीं.वव. कलम ४१९, 
४२०, ४६५, ३४ 

७. अींबड पोलीस स््ेर्न ग.ुर.नीं. २५७/२०१७ भा.दीं.वव. कलम ४६५, ४६८, 
४७१, ४२०  
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८. मुींबई नाका पोलीस स््ेर्न ग.ुर.नीं. १९०/२०१७ भा.दीं.वव. कलम ४२०, 
४६४(२), ४६८, ३४  

 उपरोक्त गनु््यात एकूण ३० आरोपीींना अ्क करण्यात आली असनु 
दाखल ८ गनु््याींपकैी ७ गनु््यात मा.न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल 
करण्यात आले असनु सदरचे गनु्हे न्यायप्रववषठ आहेत. 
(४) ववलींब झालेला नाही. 

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

पुरांदर (जज.पुणे) येथील शेतिऱयाांना भूसांपादनानांतरचा  
मोबदला समळण्याबाबत 

  

(५८) * ४२४३४ श्री.अननल भोसल े: सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) परुींदर (स्र्.पणेु) येथ े प्रस्ताववत ववमानतळाच्या भसूींपादनानींतर येथील 
र्तेकरी व बाधधताींना योग्य मोबदला द्रदला र्ाणार असल्याची भलूमका पणेु 
स्र्ल्हाधधकाऱ्याींनी घेतली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर मोबदल्याचे स्वरुप काय आहे तसेच ववमानतळामळेु 
बाधधत र्तेकऱ्याींना त्याींच्या र्ागेच्या बदल्यात योग्य मोबदला लमळावा 
यासाठी र्ासनाने चौकर्ी करुन कोणती कायइवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१) पणेु स्र्ल््यातील परुींदर येथील प्रस्ताववत 
ववमानतळाच्या भसूींपादनासाठी मोबदल्याच्या ननरननराळ्या पयाइयाींचा 
स्र्ल्हाधधकारी, पणेु याींचा प्रस्ताव र्ासनाच्या ववचाराधीन आहे.  
(२) प्रचन उद् भवत नाही. 
(३) प्रचन उद् भवत नाही. 
 

----------------- 
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लोअर परेल, मुांबई येथे बनािट ऑनलाईन लॉटरीचा  
व्यिसाय सुरु असल्याबाबत 

  

(५९) * ४१८०७ श्री.अशोि ऊफा  भाई जगताप, श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद 
रणवपसे : सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) लोअर परेल, मुींबई येथील केवळ र्ींडस््ीर् र्स््े्मधून सींघद्र्तररत्या 
ऑनलाईन व मोबाईलद्वारे बनाव् ऑनलाईन लॉ्रीचा व्यवसाय सरुु 
असल्याच ेमाहे एवप्रल, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्इनास आल,े हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यभरात सरुु असलेल्या उक्त बेकायदेर्ीर व्यवसायामळेु 
र्ासनाचा को्यावधी रुपयाींचा महसलू बडुत असल्याने याबाबत र्ासनाने 
कोणती कायइवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१) नाही. 
(२) व (३) प्रचन उद्भ् ावत नाही. 

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

राज्यातील धमाादाय रुनणालये गोरगरीब रुनणाांना उपचार 
 नािारत असल्याबाबत 

  

(६०) * ४१९९२ श्री.जनादान चाांदरूिर, श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.अशोि ऊफा  भाई जगताप, श्री.अमरनाथ राजूरिर : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि 
३९०२३ ला ददनाांि १४ माचा, २०१८ रोजी ददलले्या उत्तराच्या सांदभाात 
सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील धमाइदाय रुग्णालयाींमधील १० ्क्के खा्ा गरीबाींसाठी राखीव 
आहेत परींत ु ग्रामीण भागामधून येणाऱ् या रुग्णाींना कोणत्या रुग्णालयाींमध्ये 
ककती खा्ा लर्ल्लक आहेत याची माद्रहती नसल्याने काही रुग्णालय प्रर्ासन 
खा्ा लर्ल्लक नसल्याचे साींगनू सदर रुग्णाींना उपचार नाकारत असल्याच े
ननदर्इनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, धमाइदाय रुग्णालयातील उपचारासाठी आधथइक दबुइलाींच्या 
उत्पन्नाची मयाइदा फार कमी असल्याने आधथइक दबुइल घ्काींतील रुग्णाींना 
उपचार लमळत नसल्याचे ही ननदर्इनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, राज्यातील गोरगरीब रुग्णाींवर उपचार नाकारणाऱ् या धमाइदाय 
रुग्णालयाींवर कारवाई करुन उपचारासाठी असलेली उत्पन्न मयाइदा रुपये ८५ 
हर्ाराहून १ लाख ६० हर्ार करण्याची घोषणा मा.ववधी व न्याय राज्यमींत्री 
याींनी माहे माचइ, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान केली, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने अींमलबर्ावणी करुन आतापयांत 
ककती धमाइदाय रुग्णालयाींवर कारवाई केली आहे तसेच र्हरातील धमाइदाय 
रुग्णालयाींमधील ररकाम्या खा्ाींची माद्रहती बोडाइवर लावण्याची सक्ती 
करण्याबाबत कोणती कायइवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१) नाही. 
(२) नाही. महाराषर सावइर्ननक ववचवस्तव्यवस्था अधधननयम १९५० मधील 
कलम ४१ कक अींतगइत ननधइन व्यक्ती व समार्ातील दबुइल घ्कातील 
व्यक्ती याींची व्याख्या करण्यात आली असनू त्याींच्या उत्पन्नाची मयाइदा 
र्ासन रार्पत्रातील अधधसचूनेदद्वारे वेळोवेळी ववननद्रदइष् करण्याची तरतदु 
करण्यात आली आहे. 
(३) महाराषर र्ासन रार्पत्र, असाधारण भाग चार-ब ववधी व न्याय ववभाग, 
द्रदनाींक २३/०२/२०१८ रोर्ीच्या अधधसचूनेद्वारे ननधइन व्यक्तीींच्या वावषइक 
उत्पन्नाची मयाइदा रुपये ८५,०००/- व दबुइल घ्कातील व्यक्तीींच्या वावषइक 
उत्पन्नाची मयाइदा रुपये १,६०,०००/- र्तकी ववननद्रदइष् करण्यात आलेली आहे. 
(४) मा.उच्च न्यायालयाने आदेलर्त केलले्या योर्नेची अींमलबर्ावणी 
करण्यात कसरू करणाऱ्या राज्यातील १२ रुग्णालयाींववरुद्ध फौर्दारी प्रकरण 
दाखल करण्यात आले असनू, १३ रुग्णालयाींना र्ासकीय ववभाग/ 
प्राधधकरणाकडून प्रदान करण्यात आलेल्या सोयी सवुवधा काढून घेण्याबाबत 
कळववण्यात आले आहे. तसेच, ७ रुग्णालयाींना कारणे दाखवा नो्ीस 
बर्ावण्यात आली असनू, १३ रुग्णालयाींना सक्त ताकीद देण्यात आली आहे. 
तसेच ३ रुग्णालयाींववरुद्ध महाराषर सावइर्ननक ववचवस्त व्यवस्था अधधननयम 
१९५० मधील कलम ४१(ड) नसुार आवचयक कारवाई करण्यात येत आहे. 
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 धमाइदाय रुग्णालयाींनी तथे े येणाऱ् या ननधइन व दबुइल घ्काींतील 
रुग्णाींना योर्नेतील तरतदुीनसुार त्याींचेसाठी ककती खा्ा राखीव आहेत, 
त्यापकैी ककती खा्ा व्याप्त आहेत व ककती खा्ा उपलकध आहेत याबाबतची 
दैनींद्रदन स्स्थती दर्इनी भागात लावणेबाबत वेळोवेळी ननदेर् देण्यात आलेले 
असनू, सदर ननदेर्ाींची अींमलबर्ावणी होत आहे ककीं वा कसे याबाबत धमाइदाय 
आयकु्त कायाइलयामाफइ त होणाऱ्या रुग्णालय ननररिणाच्यावेळी तपासणी केली 
र्ात,े असे धमाइदाय आयकु्त, महाराषर याींनी कळववल ेआहे. 
 तसेच, धमाइदाय आयकु्त कायाइलयाच्या सींकेतस्थळावर हॉस्स्प्ल 
मॉडयलु गो-लाईव्ह करण्यात आले असनू, सदर मॉडयलुमध्ये आरक्षित 
खा्ाींबाबतची सद्य:स्स्थती ररअल ्ाईम बेसीस वर उपलकध करुन देण्याबाबत 
सवइ धमाइदाय रुग्णालयाींना सक्त ननदेर् देण्यात आले आहेत, र्ेणेकरुन पात्र 
व गरर्ू रुग्णाींना त्याींच्यासाठी आरक्षित असलेल्या खा्ाींची दैनींद्रदन स्स्थती 
अवगत होईल.  
 तसेच पथदर्ी प्रकल्प म्हणून, मुींबईतील धमाइदाय रुग्णालयाींतील 
राखीव खा्ाींबाबतची दैनींद्रदन सद्य:स्स्थती तथेे येणाऱ् या ननधइन व दबुइल 
घ्काींतील रुग्णाींना व त्याींच्या नातवेाईकाींना अवगत होण्याकरीता मुींबईतील 
दोन र्ासकीय व तीन महानगरपाललका रुग्णालयाींत स्मा इ् द्र्.व्ही. स्थावपत 
करण्यात आलेले आहेत. 
(५) प्रचन उद् भवत नाही. 

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

अल्याळी औद्योधगि िसाहत, धचांतूपाडा (जज.पालघर) येथील  
ड्युरीयन िां पनीच्या गोदामाला आग लागल्याबाबत 

  

(६१) * ४१५२२ श्रीमती विद्या चव्हाण : सन्माननीय िामगार मा्ं ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पालघर स्र्ल््यातील अल्याळी औद्योधगक वसाहतीच्या पररसरातील 
धचींतपूाडा येथील ड्यरुीयन या लाकडी फननइचर कीं पनीच्या गोदामाला द्रदनाींक  
६ एवप्रल, २०१८ रोर्ी वा त्यासमुारास आग लागनू फननइचर कीं पनीच्या 
मालकाचे नकुसान झाले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदर घ्नेदरम्यान औद्योधगक सरुक्षिततचे्या ननयमाप्रमाणे 
कामगाराींच्या सरुक्षिततसेाठी औद्योधगक पररसरात तसेच महानगरपाललका, 
नगरपाललकाींमध्ये सवइ सोयी-सवुवधा व उपकरणे उपलकध करून देण्याबाबतची 
मागणी समथइन सींस्थेन े मा.मखु्यमींत्री, मा.मींत्री उद्योग, प्रधान सधचव 
(नगरववकास) याींच्याकड ेद्रदनाींक ९ एवप्रल, २०१८ रोर्ी वा त्यासमुारास लेखी 
ननवेदनाद्वारे केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर मागणीच्या अनषुींगाने आतापयांत कोणती ननणइयात्मक 
कायइवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
  

श्री.सांभाजी पाटील-ननलांगेिर : (१) होय, हे खरे आहे. 
 धच ींतपुाडा येथील ड्यरुीयन लाकडी फननइचर या आस्थापनेच्या 
गोदामाला द्रदनाींक ६ एवप्रल, २०१८ रोर्ी आग लागली होती. सदर आगीत 
फननइचर आस्थापनेचे मोठ्या प्रमाणात नकुसान झाले आहे. आस्थापनेच्या 
व्यवस्थापनाच्या म्हणण्यानसुार रुपये १.५ करोड र्तके नकुसान झालेले आहे. 
(२) व (३) सदर र्ागेचा वापर गोदाम म्हणून केला र्ात होता व सदर 
द्रठकाणी कोणत्याही प्रकारची उत्पादन प्रकक्रया केली र्ात नसल्याने सदर 
आस्थापनेस कारखाने अधधननयम - १९४८ च्या तरतदुी लाग ूहोत नाहीत. 
 समथइन सींस्थेच े ननवेदनातील मागणी सींदभाइत अन्य तरतदुीींचा भींग 
झाला ककीं वा कसे याबाबत औद्योधगक सरुिा व आरोग्य सींचालनालयाकडून 
तपासणी करण्यात येत आहे. 
(४) ववलींब झालेला नाही. 

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

ठाणे जजल््यात श्िानदांशाच ेप्रमाण िाढल्याबाबत 
  

(६२) * ४१३५१ श्री.जगन्नाथ सशांदे, श्रीमती विद्या चव्हाण : ताराांकित प्रश्न 
क्रमाांि २४७७० ला ददनाांि १४ डडसेंबर, २०१६ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या 
सांदभाात सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ठाणे महानगरपाललकेने गत १४ वषाइत कुत्रयाींच्या ननबबइर्ीकरणासाठी 
कोट्यावधी रुपये खचइ करूनही कुत्रयाींची दहर्त वा त्याींच्या हल्ल्याींची सींख्या 
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कमी झाली नसल्याच े माहे एवप्रल, २०१८ च्या र्वे्च्या आठवड्यात 
श्री.सत्यस्र्त र्हा याींच्या माद्रहतीच्या अधधकारामाफइ त ननदर्इनास आल,े हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सन २०११ मध्ये ९ हर्ार ७७२, सन २०१७ मध्ये १४ हर्ार 
७५२ र्तके चवानदींर् झाल्याचे सरकारी रुग्णालयातील नोंदीवरून ननदर्इनास 
आले असनू साधारणपणे दर १५ त े १८ व्या लमनन्ाला एक नागररक 
चवानदींर्ाला बळी पडत असल्याचे वास्तव समोर आलेले असताना 
नागररकाींच्या सरुिेसाठी र्ासनाने कोणती उपाययोर्ना केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(३) असल्यास, बदलापरू र्हर व र्हापरू तालकु्यात माहे मे, २०१८ च्या 
पद्रहल्या आठवड्यात १५ र्णाींना चवानदींर् झाल्याची तसेच कल्याण-डोंबबवली 
र्हरातही नागरीकाींना चवानदींर्ाच्या दहर्तीला बळी पडावे लागले असल्याच े
ननदर्इनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन कोणती 
उपाययोर्ना केली वा करण्यात येत आहे व त्याचे स्वरुप काय आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१) श्री.सत्यस्र्त र्हा याींना द्रदनाींक २४/०८/२०१७ रोर्ी 
ठाणे महानगरपाललकेने माद्रहती अधधकारात प्राणी दींर्ाबाबत ठाणे 
महानगरपाललकेच्या अलभलखेातील माद्रहती उपलकध करुन देण्यात आली 
होती, हे खरे आहे. 
(२) सन २०१०-११ मध्ये एकूण चवानदींर्ाची सींख्या ९७७२ र्तकी होती. 
 सन २०१६-१७ मध्ये चवानदींर्ाची एकूण सींख्या १४७५२ र्तकी 
असल्याचे ठाणे महानगरपाललका याींनी कळववले आहे. 
 चवानदींर्ापासनू नागरीकाींचे रिण व्हावे याकरीता ठाणे 
महानगरपाललकेने खालील उपाययोर्ना केली आहे. 

कें ि र्ासनाच्या पर्रु्न्य ननयींत्रण (कुत्र)े ननयम २००१ अन्वये भ्क्या 
कुत्रयाींच्या प्रर्नन प्रनतबींधक र्स्त्रकक्रया व रेबीर् प्रनतबींधक लस देण्याच्या 
कायइक्रमाची सन २००४ पासनू अींमलबर्ावणी करण्यात येत आहे. 
आर्तागायत ५८२८० भ्क्या कुत्रयाींवर र्स्त्रकक्रया करण्यात आलेल्या आहेत 
व रेबीर् लस देण्यात आलले्या आहेत. 
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ठाणे महानगरपाललकेच्या आरोग्य कें ि व छत्रपती लर्वार्ी महारार् 
रुग्णालय येथे ॲन््ी रेबीर् लस तसेच र्मोनोग्लोबबलीन लस उपलकध 
करण्यात आलेली असनू सवइ चवानदींर् रुग्णाींना ॲन््ी रेबीर् लस देण्यात 
येतात. 
(३) व (४) मे, २०१८ च्या पद्रहल्या आठवड्यात कुळगाींव-बदलापरू नगरपररषद 
िेत्रात एका व्यक्तीस चवानदींर् झाला असल्याचे तसेच र्हापरू नगरपींचायत 
िेत्रात एकाही व्यक्तीस चवानदींर् झाला नाही, असे सींबींधधत नगरपररषद/ 
नगरपींचायतीने कळववले आहे. तसेच या स्थाननक स्वराज्य सींस्थाींमध्ये 
खालील उपाययोर्ना करण्यात आल्या आहेत:- 

कुळगाींव-बदलापरू नगरपररषदेने सन २०१७-१८ मध्ये भ्क्या कुत्रयाींची 
गणना करून त्याींचेवर १०० ्क्के ननबबइर्ीकरण र्स्त्रकक्रया करून व रेबबर् 
प्रनतबींधक लस देणे याकरीता ऑनलाईन ननववदा प्रलसध्द करण्यात आली 
आहे. 

कल्याण-डोंबबवली महानगरपाललका िेत्रात भ्क्या कुत्रयाींची 
ननबबइर्ीकरण र्स्त्रकक्रया कायइक्रम सन २०१६ पासनू सरुु आहे. तसेच सन 
२०१५-१८ या कालावधीत एकूण २९६८० चवानाींची ननबबइर्ीकरण र्स्त्रकक्रया व 
लसीकरण करण्यात आले आहे. 

तसेच चवानदींर् झालले्या रुग्णाला महानगरपाललका रुग्णालयामध्ये 
ॲन््ी रेबीर् लस तसचे र्मोनोग्लोबबलीन मोफत द्रदले र्ातात. 
(५) प्रचन उद् भवत नाही. 

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

बीड जजल््यात आधार िाडािररता नागरीिाांिडून अनतररक्त  
शुल्ि आिारत असल्याबाबत  

(६३) * ४२२८९ श्री.विनायिराि मेटे : सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील ववववध योर्ना, आधथइक व्यवहार व र्तर योर्नाींकरीता आधार 
काडइची सक्ती र्ासनाकडून केली र्ात असनू याकररता स्र्ल््यात अधधकृत 
आधार नोंदणी कें िे र्ासनाने सरुु केली आहेत, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, बीड स्र्ल््यात र्ासनाने १०२ अधधकृत कें िे सरुु केली असनू 
मोफत नोंदणी असलले्या कें िात आधारसाठी १०० रुपये व दरुुस्तीसाठी ६० त े
७० रुपये र्लु्क आकारले र्ात असल्याचे ननदर्इनास आले आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, नागरीकाींकडून अनतररक्त र्लु्क आकारणाऱ्या आधार काडइ कें ि 
चालकावर कारवाई करण्यासाठी आींदोलने करुनही र्ासनाने यावर अद्याप 
कोणतीही कारवाई केली नसल्याचे ननदर्इनास आल ेआहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन त्यानषुींगाने 
सींबींधधताींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, वव ींलबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१) होय, हे खरे आहे. ववववध योर्ना, आधथइक व्यवहार 
व र्तर योर्नाींकररता आधार काडइ आवचयक आहे. 
(२) हे खरे नाही. Unique Identification Authority of India (UIDAI), 
भारत सरकार याींच्या ननदेर्ानसुार नववन आधार नोंदणी ववना र्लु्क 
करण्यात येत े व त्यामध्ये दरुुस्तीसाठी रुपये २५/- + G.S.T. आकारण्यात 
येतो. त्यासींदभाइत वेळोवेळी आधारकें ि चालकास सचूना देण्यात येतात. 
(३) व (४) अनतररक्त र्लु्क आकारणीच्या प्राप्त तक्रारीींची पडताळणी 
करण्यात येटन त्याचा अहवाल UIDAI याींच्या कायाइलयास सादर करण्यात 
येतो व ज्या द्रठकाणी अनतररक्त र्लु्क आकारले र्ात े अर्ा आधार कें ि 
चालकाचे नाव UIDAI याींच्याकडून काळया यादीत ्ाकून सदरील आधार कें ि 
बींद करण्यात आले आहे.  
(५) प्रचन उद् भवत नाही. 

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

झीप क्िॉईन िां पनीने गुांतिणूिदाराांची फसिणूि िेल्याबाबत 
  

(६४) * ४२४२५ श्री.सतजे ऊफा  बांटी पाटील, श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपस,े 
श्री.अशोि ऊफा  भाई जगताप : सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
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(१) महाराषरासह कनाइ्क, गोवा येथे झीप क्वॉईन या गुींतवणूकदार कीं पनीने 
मद्रहन्याला लाखो रुपये लमळवनू देण्याच े अलमष दाखवनू ५०० हून अधधक 
गुींतवणूकदाराींच्या ६५ को्ीींची फसवणूक केल्याची प्राथलमक माद्रहती 
पोललसाींना लमळाली असल्याचे माहे मे, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदर्इनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त माद्रहतीच्या आधारे र्ासनाने दोषी कीं पनी सींचालकाींवर 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे व त्याचा तपर्ील काय आहे, 
(३) तसेच सदर कीं पनीची मालमत्ता र्प्त करुन व नतची ववक्री करुन 
गुींतवणूकदाराींची देणी देण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायइवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१), (२) व (३) सदर प्रकरणी ६ आरोपीींनी सींगनमत 
करून झीप कॉईन नावाची बनाव् कीं पनी स्थापन करून मद्रहन्याला १५ ्क्के 
लाभाींर् बी् कॉईनच्या रूपात देण्याच े आलमष कफयाइदी व त्याींचे लमत्राींना 
दाखवनू त्याींच्याकडून २९,५०,०००/- रुपये घेवनू सदर रकमेचा स्वत:च े
फायद्यासाठी वापर करून कफयाइदी व त्याच्या लमत्राींचा ववचवासघात करून 
त्याींची फसवणूक केली अर्ा प्रकारच्या कफयाइदीच्या तक्रारीवरून र्ाहूपरूी 
पोलीस ठाणे, कोल्हापरू येथ े६ आरोपीववरूद्ध ग.ुर.नीं. २४६/२०१८ भादींवव कलम 
४१९, ४२०, ४०६, ४६८, १२०(ब), ३४ तसेच महाराषर ठेवीदाराींचे (ववत्तीय 
सींस्थामधील) द्रहतसींबींधाचे सींरिण अधधननयम १९९९ चे कलम ३, प्राईर् 
धच्स ॲन्ड मनी सक्युइलेर्न स्स्कम्स (बेनीींग) ॲक्् १९७८ कलम ४ व ५ 
आणण आय.्ी. ॲक्् कलम ६६ अ व ६६ ड प्रमाणे गनु्हा दाखल करण्यात 
आला असनू सदर गनु््यामधील सवइ ६ आरोपीींना अ्क करण्यात आली 
असनू गनु्हा तपासावर आहे.  
(४) प्रचन उद् भवत नाही. 

----------------- 
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नाांदेड जजल््यातील िाढत्या चोरीला आळा घालण्याबाबत 
  

(६५) * ४२२०५ श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि ऊफा  भाई 
जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.आनांदराि पाटील : सन्माननीय मखु्यमा्ं ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नाींदेड स्र्ल््यात व र्हरात चोरीच्या घ्ना द्रदवसेंद्रदवस वाढत असनू 
चोराींनी अवघ्या २४ तासात ३ लाख ६४ हर्ार ७०० रुपये ककींमतीचा मदु्देमाल 
चोरला असल्याच ेमाहे एवप्रल, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्इनास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी स्थाननक पोलीस स््ेर्नमध्ये तक्रार करुनही 
चोराींना पकडण्यात पोललसाींना अपयर् येत असल्याचेही ननदर्इनास आले आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, वाढत्या चोरीला आळा घालण्याबाबत र्ासनस्तरावरुन कोणती 
कायइवाही करण्यात आली वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२) नाींदेड स्र्ल््यात माहे र्ानेवारी त ेएवप्रल, 
२०१७ या कालावधीत दरोडा, र्बरी चोरी, घरफोडी व चोरीचे एकूण ४२४ गनु्हे 
दाखल आहेत. त्यापकैी १३१ गनु्हे उघडकीस आले असनू त्यामध्ये २४९ 
आरोपीींना अ्क करुन त्याींच्याकडून एकूण १,०७,२२,२३८/ रुपये ककींमतीचा 
मदु्देमाल हस्तगत करण्यात आला आहे. तसेच, माहे र्ानेवारी त े एवप्रल, 
२०१८ या कालावधीत दरोडा, र्बरी चोरी, घरफोडी व चोरीचे एकूण २५२ गनु्हे 
दाखल आहेत. त्यापकैी ८३ गनु्हे उघडकीस आले असनू त्यामध्ये २७१ 
आरोपीींना अ्क करुन त्याींच्याकडून एकूण १७,००,९९०/- रुपये ककींमतीचा 
मदु्देमाल हस्तगत करण्यात आला आहे. 
 माहे एवप्रल, २०१८ मध्ये दरोडा, र्बरी चोरी, घरफोडी व चोरीच े
गनु््यात वाढ झालेली नसनू तत्सम कालावधीमध्ये सन २०१७ च्या तलुनेत 
सन २०१८ मध्ये एकूण १७२ गनु््याींची घ् झालेली आहे.  
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(३) नाींदेड र्हरातील चोरीच्या गनु््याींना आळा घालण्यासाठी प्रत्येक पोलीस 
स््ेर्नमध्ये डडक््ेर्न ब्रॉ ींच (डी.बी) कायाइस्न्वत करण्यात आलेली आहे. बी् 
मार्इलद्वारे २४ तास परेोलल ींग चाल ु आहे. स्र्ल््यातील सवइ पोलीस 
स््ेर्नस्तरावर, उप ववभागस्तरावर व स्र्ल्हास्तरावर नाई् पेरोलल ींग, कें िीय 
नाई् पेरोलल ींग योर्ना तयार करुन दररोर् रात्री २३.०० त े ४.०० दरम्यान 
रात्रगस्त व पेरोलल ींग व सकाळी ५.०० त े६.०० दरम्यान गडुमॉननांग पेरोलल ींग 
करण्यात येत े व त्याचा ननयलमत आढावा पोलीस ननयींत्रण किामाफइ त 
घेण्यात येतो. 
 नाींदेड र्हरात सेफ लस्ी प्रोर्ेक्् अींतगइत र्हरात महत्वाच्या ४७ 
द्रठकाणी एकूण ९७ सी.सी.्ी.व्ही. कॅमेरे स्थावपत करण्यात आलेले आहेत. 
तसेच कारागहृातनू सु् लेले सक्रीय गनु्हेगार व अलभलेखावरील सक्रीय 
गनु्हेगाराींच्या हालचालीवर लि ठेवनू त्याींचेववरुध्द प्रनतबींधक कायइवाही 
करण्यात येत.े 
(४) प्रचन उद् भवत नाही. 

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

मुांबई-अहमदाबाद महामागाािर चोऱ या ि दरोडयाांचे प्रमाण िाढल्याबाबत 
  

(६६) * ४२३५६ श्री.पररणय फुिे : सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबई-अहमदाबाद महामागाइवर दरोड े ्ाकून प्रवार्ाींना लु् णाऱ् या ्ोळीला 
माहे र्ानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान अ्क करण्यात आली आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पोललसाींकडून पेरोलल ींग होत नसल्यामळेु राषरीय व राज्य 
महामागाइवर चोऱ् या व दरोडयाींच्या घ्ना सातत्याने घडत असल्याने 
प्रवार्ाींच्या स्र्ववतास धोका ननमाइण झाला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
चौकर्ीच्या अनषुींगाने दरोडखेोराींवर कारवाई करुन तसेच राषरीय व राज्य 
महामागाइवर चोऱ् या व दरोडयाच्या घ्नाींना प्रनतबींध करणेबाबत कोणती 
उपाययोर्ना केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
 मुींबई अहमदाबाद महामागाइवर महामागइ पोललसाींची धचींचो्ी, चारो्ी व 
मनोर ही तीन मदत कें िे कायइरत आहेत. महामागाइवर दरोडा प्रनतबींधक 
पेरोलल ींग म्हणून सीआर मोबाईल तसेच सरकारी वाहनाने द्रदवस-रात्र पेरोलल ींग 
केली र्ात.े त्यामळेु प्रवार्ाींच्या स्र्वीतास धोका ननमाइण झाल्याची बाब 
ननदर्इनास आली नाही. 
(३) पालघर स्र्ल््यात महामागाइवर दरोड े ्ाकून प्रवार्ाींना लु् ल्याप्रकरणी 
वालीव पोलीस ठाणे येथ े द्रदनाींक २३/०१/२०१८ रोर्ी ग.ुर.क्र. ५४/२०१८, 
भा.दीं.वव.सीं. कलम ३९२ व ३४ अन्वये गनु्हा दाखल आहे. यातील ४ आरोपीींना 
अ्क करण्यात आली आहे. 
(४) ववलींब झालेला नाही. 

----------------- 
सोलापूर शहरातील भुयारी गटार योजनेचा  

ननणाय प्रलांबबत असल्याबाबत 
  

(६७) * ४२६८१ प्रा.डॉ.तानाजी सािांत : सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) सोलापरू र्हर भयुारी ग्ार योर्नेकररता कें ि र्ासन परुस्कृत अमतृ 
योर्नेंतगइत १८०.२४ को्ी रुपयाींचा तयार करण्यात आलेला अींनतम आराखडा 
बहुमताने ठराव करुन र्ासनाकड े एक मद्रहन्यापवुी ववर्षे दतुामाफइ त 
पाठववण् यात आला असनूही सदर आराखडयास अद्यापही मींर्ूरी लमळाली 
नसल्याचे द्रदनाींक १ मे, २०१८ रोर्ी वा त्यासमुारास ननदर्इनास आले, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, अमतृ योर्नेंतगइत भयुारी ग्ार योर्नेबाबत द्रदनाींक        
७ एवप्रलच्या आत ननणइय घेतला गेला नाही तर सदर प्रकल्प रद्द करण्यात 
येणार आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरणी र्ासनस्तरावरुन कोणती कायइवाही करण्यात 
आली वा येत आहे व त्याच ेस्वरुप काय आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१), (२), (३) व (४) कें ि र्ासन परुस्कृत अमतृ 
अलभयानाींतगइत सोलापरू र्हराच्या मलननस्सारण प्रकल्पास र्ासनाने सप् े्ंबर 
२०१७ मध्ये मान्यता द्रदली आहे. 

सदर प्रकल्पाच्या अनषुींगाने ननववदा प्रकक्रया पणूइ करून ननववदा 
स्वीकृती प्रस्ताव राज्यस्तरीय ताींबत्रक सलमतीच्या मान्यतसेाठी प्राप्त झालेला 
आहे. 

सदर प्रकल्पाच्या ननववदेस मान्यता देण्याचा ननणइय राज्यस्तरीय 
ताींबत्रक सलमतीने घेतलेला आहे. 

तथावप सद्य:स्स्थतीत सदर प्रकल्पाच्या अनषुींगाने मा.उच्च 
न्यायालयामध्ये याधचका दाखल झाल्याने सदर प्रकरण न्यायप्रववष् आहे. या 
प्रकरणी कायाइदेर् देण्यास मा.उच्च न्यायालयाने स्थधगती द्रदली आहे. 

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

औरांगपुरा (जज.औरांगाबाद) येथील सशिाई रस्ट र्मारतीला  
रेडीरेिनर दरानुसार दांड आिारण्याबाबत 

  

(६८) * ४२५५६ श्री.सभुाष झाांबड, श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपस,े श्री.अशोि 
ऊफा  भाई जगताप : सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) औरींगपरुा (स्र्.औरींगाबाद) येथे सन २०१८ रोर्ी ननयमबाहयररत्या 
उभारण्यात आलेल्या लर्वाई रस्् या र्मारतीला रेडीरेकनर दरानसुार        
५ को्ीहून अधधक दींड लावणे अपेक्षित असताना सन २०१२ च्या 
रेडीरेकनरनसुार दींड लावण्यात आल्यामळेु महानगरपाललकेला समुारे ४ को्ी 
रुपयाींचा तो्ा सहन करावा लागणार असल्याचे माहे माचइ, २०१८ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदर्इनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत 
काय आढळून आले व त्यानसुार सन २०१८ च्या रेडीरेकनरच्या दरानसुार दर 
लावण्याबाबत कोणती कायइवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२) हे खरे नाही. 
• औरींगाबाद स्र्ल््यातील औरींगपरुा येथे लर्वाई रस्् या सींस्थेला 

द्रदनाींक २७/०८/२००९ रोर्ी बाींधकाम परवानगी देण्यात आलेली असनू 
सींस्थेने बाींधकाम केल्यानींतर भोगव्ा प्रमाणपत्रासाठी 
महानगरपाललकेकड ेप्रस्ताव दाखल केला होता. 

• प्रस्तावाच्या अनषुींगाने बाींधकामावर दींडाची आकारणी सन २०१२ च्या 
लसध्दलर्घ्रगणक दरानसुार करुन रुपये १,२०,७०,८००/- र्तकी दींडाची 
आकारणी करण्यात आली होती. 

• याववरुध्द सींबींधधत सींस्थनेे औरींगाबाद महानगरपाललकेच्या स्थायी 
सलमतीकड ेअवपल केले असता, द्रदनाींक २१/३/२०१८ रोर्ीच्या बठैकीत 
सन २०१२ च्या लसध्दलर्घ्रगण दरानसुार पवूी आकारलेली रक्कम 
सींबींधधत सींस्थेकडून भरणा करुन घ्यावा असा ठराव स्थायी सलमतीने 
सींमत करुन घेतला आहे. 

• दींडाची आकारणी सन २०१२ च्या लसध्दलर्घ्रगणक दरानसुार केली 
असली तरी ती अद्याप लर्वाई रस्् सींस्थेने भरलेली नाही. या 
सींस्थेमाफइ त ज्या द्रदवर्ी सदर दींडाची रक्कम भरली र्ाईल, त्यावेळी 
लसध्दलर्घ्रगणकाचा र्ो दर असेल त्या दरानसुार आकारणी करुन ती 
भरावी लागेल. त्यामळेु याप्रकरणी महानगरपाललकेचे कोणतहेी नकुसान 
झालेले नाही. 

(३) प्रचन उद् भवत नाही. 
----------------- 

 
  

महाराष्ट्र नगरपररषद / नगरपांचायतीमधील िामगाराांच्या मागण्याांबाबत 
  

(६९) * ४१५४२ श्री.गोवपकिशन बाजोरीया : सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) महाराषर नगरपररषद/नगरपींचायत मखु्याधधकारी/कमइचारी, सींवगइ कमइचारी, 
सफाई कामगार, रोर्ींदार कामगाराींच्या मागण्याींबाबत मा.मखु्यमींत्री 
महोदयाींच्या अध्यितखेाली द्रदनाींक २४ ऑगस््, २०१७ रोर्ी बठैक होटन 
महाराषर नगर पररषदेतील द्रदनाींक २७ माचइ, २००० पयांतच्या रोर्ींदार 
कामगाराींच्या समावेर्नाचा ननणइय घेण्यात आला आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदर रोर्ींदार कामगाराींचे समावेर्न अद्यापही का झाले नाही, 
याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत काय आढळून आले व 
त्यानषुींगाने कोणती कायइवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२) मा.मखु्यमींत्री महोदयाींच्या अध्यितखेाली 
मखु्याधधकारी व नगरपररषद कमइचाऱ्याींच्या मागण्याींसींदभाइत द्रदनाींक        
२४ ऑगस््, २०१७ रोर्ी झालेल्या बठैकीत द्रदनाींक ११/०३/१९९३ त े द्रदनाींक 
२७/०३/२००० या कालावधीतील रोर्ींदारी कमइचाऱ्याींना कायम करण्यासींदभाइत 
अनकुुलता दर्इववण्यात आली आहे.   
 तसेच, या कालावधीतील कमइचाऱ्याींच्या सींख्येबाबतची माद्रहती सादर 
करण्याबाबत नगरपररषद प्रर्ासन सींचालनालयास सधूचत करण्यात आले होत.े  
 नगरपररषद प्रर्ासन सींचालनालयाने अनषुींधगक माद्रहतीसह मे, २०१८ 
मध्ये र्ासनाकड ेप्रस्ताव सादर केला आहे.  
 सदर प्रस्ताव तपासनू उधचत ननणइय घेण्यात येत आहे. 
(३) प्रचन उद् भवत नाही. 

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

िडाळा, मुांबई येथील रि टसमानल्सच्या सांिुलाचा  
आराखडा तयार िेल्याबाबत 

  

(७०) * ४३०५६ श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अननल सोले, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, 
श्री.प्रविण दरेिर : सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) मुींबई येथील वाींिे-कुलाइ सींकुलाच्या धतीवर वडाळा रक ्लमइनसच्या 
र्ागेवर नव्या व्यावसानयक सींकुलाचा आराखडा तयार करण्यात आल्याच ेमाहे 
एवप्रल, २०१८ च्या पद्रहल्या आठवड्यात ननदर्इनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, सदर सींकुलात ४१ मर्ल्याींचे तीन ्ॉवर व सहामर्ली 
पाककां गसह ववववध सवुवधा ननमाइण करण्यात येणार आहेत, हे ही खरे आहे 
काय, 
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(३) असल्यास, उक्त द्रठकाणच्या तीन ननवासी र्मारतीमध्ये २६५ कु्ुींबे 
वास्तव्यास असनू बॉम्बे गडु्स रान्सपो इ् असोलसएर्न आणण महाराषर राज्य 
रक, ्ेम्पो, ्ँकर, बस वाहतकु महासींघ या सींस्थाींनाही सदर प्रकल्पात 
सामावनू घेण्यात येणार आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, वडाळा रक ्लमइनसची व्यवस्था करण्यासाठी र्ासनाने 
कोणत्या उपाययोर्ना आखल्या आहेत व त्याचे स्वरुप काय आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१) होय. 
 यासींदभाइत मींर्ूर ननयोर्न प्रस्तावामध्ये फेरबदल करण्याची प्रकक्रया 
मुींबई महानगर प्रदेर् ववकास प्राधधकरणाचे स्तरावर कायइवाहीमध्ये आहे. 
(२) अर्ी बाब नाही. 
 मींर्ूर ननयोर्न प्रस्तावातील प्रस्ताववत फेरबदलाींनसुार ववववध 
भवूापराींमध्ये बहुमर्ली र्मारती प्रस्ताववत असनू त्यामध्ये व काही स्वतींत्र 
भखूींडावर ववववध सवुवधा समाववष्/ननमाइण करण्यात येणार आहेत.  
(३) वडाळा अधधसधूचत िेत्राचा प्रस्ताववत ववकास करीत असताना 
प्राधधकरणाच्या भाडपेटे्टदार बॉम्बे गडुस रान्सपो इ् असोलसएर्न आणण 
महाराषर राज्य रक ्ेम्पो ्ँकर बस वाहतकु महासींघ या सींस्थाींना सदर 
प्रकल्पात सामावनू घेण्याचे सींकस्ल्पत आहे. त्याींचे सोबत प्राधधकरणाने 
सामींर्स्य करार केला असनू त्याींना पनुइस्थावपत करण्याचे ननयोस्र्त आहे. 
(४) व (५) प्राधधकरणाकडून फेरबदलाच्या ननयोर्न प्रस्तावावर प्राप्त 
हरकती/सचूनाींना सनुावणी देवनू र्ासनाच ेमींर्ूरीस्तव प्रस्ताव सादर करण्यात 
आल्यानींतर र्ासनस्तरावर सींवइकष ववचार होटन गणुवत्तनेसुार अींनतम ननणइय 
सींकस्ल्पत आहे. 

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

महाराष्ट्रातील होमगाडासच्या प्रलांबबत मागण्याांच्या प्रनतपूतीबाबत 
  

(७१) * ४३१८१ श्री.रामननिास ससांह, श्री.विजय ऊफा  भाई धगरिर, श्री.ख्िाजा 
बेग : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ४०२३४ ला ददनाांि ७ माचा, २०१८ रोजी 
ददलेल्या उत्तराच्या सांदभाात सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
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(१) राज्यातील ६० हर्ाराहून अधधक कायइरत असलेले होमगाडइस अत्यींत 
तु् पुींज्या वेतनावर काम करीत असनू प्रत्येक द्रदवसाला केवळ १७५ 
रुपयाप्रमाणे भत्ता लमळत असल्याचे माहे र्ानेवारी, २०१८ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदर्इनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, महाराषरातील सवइ होमगाडइसच्या अनेक प्रलींबबत 
मागण्याींसींदभाइत द्रदनाींक १७ एवप्रल, २०१८ रोर्ी वा त्यासमुारास मींत्रालय, 
मुींबई येथे मा.ववत्त मींत्री महोदयाींनी आपल्या दालनात बठैक घेटन 
मागण्याींसींदभाइत सकारात्मक ननणइय घेतला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर सकारात्मक ननणइयाचे सवइसाधारण स्वरुप काय आहे 
तसेच होमगाडइच्या प्रलींबबत मागण्याींपकैी कोणकोणत्या मागण्या मान्य 
करण्यात आल्या असनू सदर ननणइयावर केव्हापयांत अींमलबर्ावणी होणे 
अपेक्षित आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे नाही. 

राज्यात ५३८५६ एवढी होमगाडइसची लिसींख्या ननस्चचत केली आहे. 
सध्या ३९,००० एवढे होमगाडइ प्ावर आहेत. 

होमगाडइला देण्यात येणाऱ्या भत्त्यामध्ये र्ासन ननणइय, गहृ ववभाग 
द्रदनाींक ०१/०४/२०१४ मध्ये खालीलप्रमाणे वाढ केली आहे. 

१) कतइव्यभत्ता रुपये ३००/- प्रनतद्रदन 
२) उपहार भत्ता रुपये १००/- (२४ तासाींचे कालावधीत १० तासाींपिेा 

र्ास्त कतइव्य) 
३) भोर्नभत्ता रुपये १००/- (प्रलर्िण कालावधीत) 
४) णखसाभत्ता रुपये ३५/- (प्रलर्िण कालावधीत) 
५) कवायतभत्ता रुपये ९०/- 
६) धुलाईभत्ता रुपये ३०/- (प्रनत सप्ताह ३ द्रदवसाींपिेा र्ास्त कतइव्य 

केल्यास) 
(२) मा.ववत्त मींत्री याींनी होमगाडइसच्या मागण्याबाबत योग्य ती कायइवाही 
करावी अर्ा सचूना द्रदल्या आहेत. 
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(३) होमगाडइ ववकास सलमतीने काही मागण्या र्ासनाकड ेकेलेल्या आहेत. या 
मागण्यामध्ये अपात्र केलेल्या होमगाडइ सदस्याींना पनु्हा सामावनू घेणे, त्याींची 
ऑनलाईन डयू् ी पध्दत बींद करणे, होमगाडइ कवायतीींची सींख्या वाढववणे, 
मानसेवी स्र्ल्हा समादेर्काींची ननयकु्ती करणे, होमगाडइना प्रवास भत्ता देणे, 
सवाांचा डे् ा बेस तयार करणे, होमगाडइना ववमा सींरिण देणे आदी मागण्याींचा 
समावेर् आहे. 

होमगाडइ सदस्याींना पनु्हा सामावनू घेणे, त्याींची ऑनलाईन डयू् ी 
पध्दत बींद करणे, होमगाडइ कवायतीींची सींख्या वाढववणे या मागण्याींसदभाइत 
पनूववइचार करण्याबाबत महासमादेर्क, होमगाडइ याींना र्ासनस्तरावरुन सचूना 
देण्यात आल्या आहेत. त्याचप्रमापणे मानसेवी स्र्ल्हा समादेर्काींची पदे 
भरण्याबाबतची कायइवाही करण्याचे ननदेर् महासमादेर्काींना देण्यात आले 
आहेत. होमगाडइना प्रवास भत्ता देणे, सवाांचा डे् ा बेस तयार करणे, 
होमगाडइना ववमा सींरिण देणे या मागण्याींबाबतचे सववस्तर प्रस्ताव 
महासमादेर्क, होमगाडइ कायाइलयाकडून मागववण्यात आले आहेत. 
(४) प्रचन उद् भवत नाही. 

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

दादर येथील लोिमान्यनगर पुनविािास प्रिल्पात  
गैरव्यिहार झाल्याबाबत 

  

(७२) * ४१६२९ श्री.प्रसाद लाड, श्री.अशोि ऊफा  भाई जगताप, श्री.शरद 
रणवपसे, श्री.सांजय दत्त, श्री.रामहरी रुपनिर, श्रीमती हुस्नबान ू खसलफे : 
सन्माननीय गहृननमााण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) दादर येथील लोकमान्यनगरचा पनुववइकास मे.सागर बबल्डसइ ॲण्ड 
डवे्हलपसइ याींच्यामाफइ त सन २०१२ पासनू सरुु आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर रद्रहवार्ाबरोबर करार केल्यानसुार ववकासकाने ३६ 
मद्रहन्यात प्रकल्प पणूइ करणे बींधनकारक असताना आर्लमतीस ४८ 
मद्रहन्याहून अधधक काळ उल्ला असनूही सभासदाींना घरे लमळालेली नसनू 
ववकासकाच्या गरैप्रकाराबाबत रद्रहवार्ाींनी म्हाडाच्या मुींबर्इ र्मारत दरुूस्ती व 
पनुरइचना मींडळाच्या मखु्याधधकाऱ् याींची चौकर्ी करण्याची मागणी द्रदनाींक    
४ मे, २०१८ रोर्ी वा त्यासमुारास केल्याचे ननदर्इनास आले आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
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(३) असल्यास, उक्त प्रकरणाची मा.गहृननमाइण मींत्री याींचेकड े तक्रार केलेली 
असतानाही त्याबाबत कोणतीही दखल न घेता सदर रद्रहवार्ाींचा पनुववइकास न 
करताच ववकासकाने सदर र्मारत ववक्रीसाठी उभारण्याकररता 
मखु्याधधकाऱ् याींकड े परवानगी माधगतली असनू त्याींना परवानगीही देण्यात 
आलेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन रद्रहवार्ाींचा 
पनुववइकास न करणाऱ् या ववकासकाला व र्मारत उभारण्यासाठी परवानगी 
द्रदलेल्या म्हाडाच्या मखु्याधधकाऱ् याींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.प्रिाश महेता : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
 यासींदभाइत द्रदनाींक ४ मे, २०१८ रोर्ीचे पत्र प्राप्त झालेले नाही. 
तथावप या प्रकल्पासींदभाइत द्रदनाींक २७/०४/२०१८, द्रदनाींक २९/०१/२०१८ व 
द्रदनाींक ०७/०६/२०१८ रोर्ीच्या पत्रान्वये तक्रारी प्राप्त झालेल्या आहेत. सदर 
प्रकल्पासाठी ववकासकास महानगरपाललकेने द्रदनाींक २३/०७/२०१३ रोर्ीच्या 
पत्रान्वये काम सरुु करण्याची परवानगी द्रदलेली आहे. तसेच महानगरपाललकेने 
भागर्: भोगव्ा प्रमाणपत्र द्रदनाींक २२/०२/२०१६ रोर्ी द्रदलेले आहे. २६४ 
भाडकेरु/ रद्रहवाचयाींपकैी २२३ भाडकेरु/ रद्रहवाचयाींच ेपनुवइसन नव्याने बाींधलेल्या 
र्मारतीत करण्यात आलेले आहे. सदर प्रकल्प हा ्प्या ्प्प्याने करण्याचे 
प्रस्ताववत असल्यामळेु, ववकासकाने पद्रहला ्प्पा पणूइ केलेला आहे व दसुऱ्या 
्प्प्याचे काम लवकरच सरुु करण्यात येत आहे. उवइररत ४१ भाडकेरु/ 
रद्रहवार्ी तसेच ०८ सफाई कामगार व मींडळास देय असलेले अनतररक्त 
बाींधकाम िेत्रफळाच्या र्मारतीचे काम लवकरच सरुु करण्यात येत आहे. 
 ववकासकाने एकूण २२३ भाडकेरु/रद्रहवाचयाींपकैी १६० भाडकेरु/रद्रहवार्ी 
याींचे करारनामे केले आहेत. तसेच उवइररत भाडकेरु/रद्रहवार्ी याींचे करारनामे हे 
वारसा हक्का सींबींधधताचे वाद, न्यायालयात प्रलींबबत प्रकरणे व काही भाडकेरु 
/रद्रहवाचयाींचे असहकायाइमळेु कायमस्वरुपी करारनामे करण्याचे प्रलींबबत आहे. 
ववकासकाने भाडकेरु/रद्रहवार्ी याींना करारनामे करण्याबाबत वेळोवेळी 
कळववण्यात आले आहे. 
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(३) हे खरे नाही. 
 सदर प्रकल्पातील एकूण २६४ भाडकेरू/रद्रहवार्ी याींच्यापकैी २२३ 
भाडकेरू/रद्रहवार्ी याींचे र्मारत क्र. १ या नववन र्मारतीमध्ये पनुवइसन 
करण्यात आले असनू त्याींना गाळ्याचा ताबा देण्यात आला आहे. उवइररत ४१ 
भाडकेरु/रद्रहवार्ी याींचे प्रस्ताववत र्मारत क्र. २ मध्ये पनुवइसन करण्यात 
येणार आहे. सदर प्रकल्पातील र्मारत क्र. ३ ही ववक्रीयकु्त गाळयाींसाठी आहे. 
ववक्रीयकु्त गाळयाींसाठी काम सरुु करण्याची परवानगी महानगरपाललकेने 
द्रदलेली आहे.  
(४) व (५) प्रचन उद् भवत नाही. 
 

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

पिई, पासपोली येथील झोपडीधारिाांच ेMUTP अांतगात  
पुनिासनाांत गैरव्यिहार झाल्याबाबत 

 

(७३) * ४१२४४ श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सनुनल तटिरे, श्री.अमरससांह पांडडत, 
श्री.सनतश चव्हाण, श्री.किरण पािसिर : सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मौर्े पासपोली येथील सव्हे नीं. २२ व नभकु्र. ६७ या आय.आय.्ी. पवई 
याींच्या र्लमनीवरील झोपडीधारकाींचे MUTP अींतगइत पनुवइसन करताींना 
स्थाननक नसलेल्या लोकाींना अधधकाऱ्याींच्या सींगनमताने पात्र करण्यात आल े
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त द्रठकाणी फक्त १०० झोपड्या पात्र असताींना ४३३ 
बनाव् झोपड्या दाखववण्यात आल्या असनू बाहेरच्या व्यक्तीर्ी आधथइक 
व्यवहार करुन एकाच झोपडीला तीन त ेचार क्रमाींक ्ाकून ककीं वा एका रात्रीत 
पत्रयाचे र्डे लावनू सदर झोपडी पात्र करण्यात येत आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत 
काय आढळून आले व त्यानषुींगाने सींबींधधताींवर कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१), (२), (३) व (४) एमयु् ीपी पनुवइसन धोरणानसुार 
पायाभतू सवेिणात नमदू प्रकल्पग्रस्त पनुवइसन करण्यास पात्र ठरतात. 
पायाभतू सवेिणामध्ये बाधधत र्ागेवर प्रत्यिात असलेली बाींधकामे मोर्ून 
ती नकार्ावर दर्इववण्यात येतात आणण अर्ा बाींधकामामध्ये प्रत्यि वास्तव्य 
असणाऱ् या व्यक्तीींचे तपलर्ल अहवालात नमदू करण्यात येतात आणण 
आवचयकतनेसुार प्रत्यि र्ागेवरील पररस्स्थती नमदू करण्यात येत.े 
आय.आय.्ी. पवईच्या र्लमनीवरील अर्ाप्रकारे सवेिणात आढळून आलेल्या 
बाींधकामधारकाींनाच पनुवइसनासाठी पात्र समर्ण्यात आले आहे. 
  सदर द्रठकाणी मळूत: २००९-१० मध्ये अर्ासकीय सींस्थेमाफइ त 
सवेिण केले असता सवइ बाींधकामधारकाींपकैी केवळ १२७ बाींधकामधारकाींनी 
सवेिणास सहकायइ केल्याने त्याींचे सवेिण झाले परींत ु उवइरीत बाींधकामाींचे 
सवेिण न झाल्याने त्याींची नेमकी सींख्या ननस्चचत होट र्कली नाही. 
त्यानींतर उवइरीत बाींधकामधारकाींचे अपर स्र्ल्हाधधकारी (अनत./ननषका.) पवूइ 
उपनगरे याींच्या र्ासकीय यींत्रणेद्वारे २०१३ मध्ये सवेिण केले असता 
यानसुार ४३३ बाींधकामधारकाींची सवेिण यादी (नाव, वापर, िेत्र) तसेच 
बायोमेरीक सवेिण तपलर्ल व नकार्ा प्राप्त झाला आहे. 
  सदर सवेिणात र्ागेवरील पररस्स्थती नमदू करण्यात आली आहे. 
त्यानसुार १ बाींधकाम पो्माळा, ६ बाींधकामे बींद, १७ बाींधकाम े वास्तव्य 
नसलेली आणण १२ बाींधकामे नव्याने ववभागणी केलेली आढळून आली होती. 
यासींबींधी झालेल्या ननणइयानसुार सदर सवेिणात नमदू तपलर्लाची प्रत्यि 
र्ागेवर आय.आय.्ी. प्रर्ासन आणण प्राधधकरणाच्या अधधकाऱ् याींद्वारे 
तपासणी करुन र्ागेवर बाींधकाम आणण त्यामध्ये सवेिणात नमदू व्यक्तीींचे 
वास्तव्य याच्या तपासणीच्या आधारे पनुवइसन करण्याचे ननस्चचत करण्यात 
आले असनू त्यानसुार मुींबई महानगर प्रदेर् ववकास प्राधधकरणाच्या स्तरावर 
कायइवाही हाती घेण्यात आली आहे. 
 

----------------- 
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अबबटघर (ता.िाडा, जज.पालघर) र्थल्या पेपर समल िां पनीला 
 भीषण आग लागल्याबाबत 

  

(७४) * ४१३२६ श्री.रवि ांद्र फाटि : सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) अबब्घर (ता.वाडा, स्र्.पालघर) र्थल्या पेपर लमल कीं पनीला द्रदनाींक    
१० मे, २०१८ रोर्ी वा त्यासमुारास भीषण आग लागल्याचे ननदर्इनास आल े
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त आगीमध्ये कीं पनीचे मोठ्या प्रमाणात नकुसान झाले 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर आग लागण्यामागचे कारणे काय असनू आगीमध्ये 
स्र्ववतहानी झाली आहे ककीं वा कसे याबाबत र्ासनामाफइ त चौकर्ी करण्यात 
आली आहे काय, त्यात काय आढळून आले आहे व त्यानषुींगाने कोणती 
कायइवाही करण्यात आली वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे.  
 सदर कीं पनीला लागलेल्या आगीमध्ये कीं पनीतील मर्ीनरीचे पा इ् व  
रॉ म्ेररयल र्ळाल्याने कीं पनीचे मोठ्या प्रमाणात नकुसान झाले आहे. 
(३) कीं पनीला लागलेल्या आगीची चौकर्ी करण्यात आली आहे. सदर 
चौकर्ीमध्ये कीं पनीमागे मोठ्या प्रमाणात दा् र्ींगल झाडी व डोंगर असनू 
उन्हाळयाचे द्रदवस असल्याकारणाने कीं पनीच्या पाठीमागील भागातील र्ींगलात 
लागलेल्या वणव्यामळेु कीं पनीभोवतालचे गवत पे्त येटन कीं पनीच्या खलु्या 
गोदामामध्ये असलेल्या वसे््ेर् पेपर गठ्ठयाींना आग लागनू आग मोठ्या 
प्रमाणात र्तरत्र पसरली.  
 आगीत कोणतीही स्र्ववतहानी झालेली नाही. आगीच्या घ्नेबाबत 
वाडा पोलीस ठाणे येथे अ.क.आग क्रमाींक ०६/२०१८ अन्वये दाखल आहे.  
(४) ववलींब झालेला नाही. 

----------------- 
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निी मुांबई येथे अल्पियीन मुलीांिर लैंधगि अत्याचार िरणाऱया 
वििृतािर िारिाई िरण्याबाबत 

  

(७५) * ४१२६२ डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱहे : सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नवी मुींबई येथील ववववध भागातील आठ अल्पवयीन मलुीवर लधैग ींक 
अत्याचार करणाऱ् या व गत दीड त े दोन वषाइपासनू नवी मुींबई पोललसाींना 
गुींगारा देणाऱ् या ववकृत तरुणाने नेरुळमधील एका १२ वषीय र्ाळकरी मलुीवर 
लधैग ींक अत्याचार करण्याचा प्रयत्न केल्याचे द्रदनाींक ३० एवप्रल, २०१८ रोर्ी 
वा त्यासमुारास ननदर्इनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी पोललसाींनी चौकर्ी केला आहे काय, चौकर्ीत 
काय आढळून आले व त्यानषुींगाने सींबींधधत गनु्हेगाराींना अ्क करुन त्याचेवर 
कोणत्या कलमान्वये कारवाई करण्यात आली वा येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) कफयाइदीींनी द्रदलेल्या तक्रारीींवरून अज्ात र्समा ववरूध्द १) नेरूळ पोलीस 
ठाणे- ग.ुर.नीं. १०५/२०१८ भा.दीं.वव. कलम ३५४, ३६३ सह पोस्को कलम ८ २) 
सानपाडा पोलीस ठाणे- ग.ुर.नीं. ५६/२०१७ भा.दीं.वव. कलम ३६६(अ), ३५४, ३२३ 
सह पोस्को कलम ७, ८ ३) सीबीडी पोलीस ठाणे- ग.ुर.नीं. १२३/२०१७ 
भा.दीं.वव. कलम ३७६, ३६३, ३६६, ३६९,३९२, सह पोस्को कलम ४,६ ४) 
एपीएमसी पोलीस ठाणे- ग.ुर.नीं. २२६/२०१७ भा.दीं.वव. कलम ३७६, ३६३, ५०६ 
सह पोस्को कलम ४,१२ ५) कोपरखैरणे पोलीस ठाणे- ग.ुर.नीं.२५६/२०१७ 
भा.दीं.वव. कलम ३७६, ३६३ सह पोस्को कलम ४,८ ६) रबाळे पोलीस ठाणे- 
ग.ुर.नीं.१८३/२०१७ भा.दीं.वव. कलम ३५४(ब), ३६३, ५०६ सह पोस्को कलम ७, 
८ ७) खारघर पोलीस ठाणे- १) ग.ुर.नीं. १४३/२०१७ भा.दीं.वव. कलम ३७६ 
(आय), ३६३ सह पोस्को कलम ३(ब),४,५ (एम) २) ग.ुर.नीं. २१७/२०१७ 
भा.दीं.वव. कलम ३७६, ३६३, ३७७, ३९२ सह पोस्को कलम ४, ६ ३) ग.ुर.नीं. 
२५०/२०१७ भा.दीं.वव. कलम ३६३, ३२३, ५०६, ३५४ सह पोस्को कलम       
८ प्रमाणे असे एकूण ९ गनु्हे दाखल केले आहे. 
(३) सद्य:स्स्थतीत गनु्हे पोलीस तपासावर आहे. 

----------------- 
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मुांबई मनपाने खरेदी िेलेले र्लेक्रॉननक्स मीटर 
 नादरुुस्त जस्थतीत असल्याबाबत 

  

(७६) * ४२१८४ आकिा .अनांत गाडगीळ, श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.सभुाष झाांबड, श्रीमती हुस्नबान ूखसलफे, श्री.अशोि 
ऊफा  भाई जगताप, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.रामहरी रुपनिर : सन्माननीय 
मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबई महानगरपाललकेने सन २००९-२०१० मध्ये ४५० को्ी रुपये खचइ 
करुन १ लाख २७ हर्ार र्लेक्रॉननक्स मी्रची खरेदी केली असनू त्यापकैी 
३७ हर्ार मी्र नादरुुस्त स्स्थतीत असनू त ेभींगारात र्मा झाल्याचे द्रदनाींक 
६ एवप्रल, २०१८ रोर्ी वा त्यासमुारास ननदर्इनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, सदर मी्र खरेदीत महानगरपाललकेचे को्यवधी रुपयाच े
नकुसान झाले असनू मी्र बसववण्याबाबत द्रदरींगाई झाल्याने मी्र र्ुने व 
नादरुुस्त झाल्याचे ननदर्इनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत 
काय आढळून आले व त्यानसुार दोषीींवर कोणती कारवाई करण्यात आली वा 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२) अर्ा आर्याचे वतृ्त द्रदनाींक ०५ एवप्रल, 
२०१८ रोर्ीच्या वतृ्तपत्रामध्ये प्रलसध्द झाले होत.े 

बहृन्मुींबई महानगरपाललकेमध्ये “स्वयींचलीत र्लमापक प्रकल्प” 
अींतगइत परुवठा करण्यात आलेल्या एकूण १,२९,७७५ र्लमापकाींपकैी ९४,९२२ 
र्तकी र्लमापके कीं त्रा् कालावधीमध्ये बसववण्यात आली असनू कीं त्रा् 
कालावधी सींपल्यानींतर ३४,८५३ र्लमापके गोडाटनमध्ये लर्ल्लक राद्रहली ही 
वस्तसु्स्थती आहे. 

८,१२० र्लमापके गरर्ेनसुार महानगरपाललकेच्या ववववध ववभागात 
बसववण्यात आली आहेत. ४६३ र्लमापके गोडाटनमध्ये आढळून न आल्याने 
व ५३६ र्लमापके नादरुुस्त आढळल्याने एकूण ९९९ र्लमापकाींच्या खरेदी 
ककींमतीची वसलूी कीं त्रा्दारामाफइ त करण्यात आली आहे. 
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सद्य:स्स्थतीत २५,७३४ र्लमापके गोडाटनमध्ये ससु्स्थतीत लर्ल्लक 
असनू सदर र्लमापके झोपडपट्टी ववभागातील र्लर्ोडण्या वगळून र्तर 
र्लर्ोडण्याींवर आवचयकतनेसुार बसववण्याचे काम महानगरपाललकेमाफइ त 
करण्यात येत आहे असे बहृन्मुींबई महानगरपाललकेने कळववले आहे. 
(३) व (४) गोडाटनमध्ये लर्ल्लक राद्रहलेल्या र्लमापकाींच्या अनषुींगाने 
महानगरपाललकेच्या प्रमखु चौकर्ी अधधकारी याींचेमाफइ त चौकर्ीची कायइवाही 
सरुु आहे. 

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

मुांबई महानगर प्रदेश वििास प्राधधिरण (एमएमआरडीए)  
आधथाि अडचणीत असल्याबाबत 

  

(७७) * ४३००९ श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि ऊफा  भाई 
जगताप, श्री.जनादान चाांदरूिर, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.आनांदराि पाटील, 
श्रीमती हुस्नबान ूखसलफे, आकिा .अनांत गाडगीळ, श्री.हररसस ांग राठोड, श्री.सभुाष 
झाांबड, श्री.अमरनाथ राजरूिर, प्रा.जोगेन्द्र ििाड,े श्री.चांद्रिाांत रघिुांशी : 
सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबई महानगर प्रदेर् ववकास प्राधधकरणाची (एमएमआरडीए) आधथइक 
स्स्थती खालावलेली असनू एक लाख पींधरा हर्ार को्ी रुपयाींची कामे 
आधथइक अडचणीत असल्यामळेु यावर पयाइय म्हणून वाींिे आणण वडाळा येथील 
र्लमनी गहाण ठेवनू एलआयसीकडून १५ हर्ार को्ी रुपयाींचे कर्इ घेण्याच े
प्रस्ताववत करण्यात आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, एमएमआरडीए आधथइक सींक्ात येण्याची कारणे काय असनू 
सध्या एमएमआरडीएने ककती कर्इ कोणत्या अ्ीींवर घेतलेले आहे, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
चौकर्ीच्या अनषुींगाने कोणत्या उपाययोर्ना करण्यात आल्या वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१), (२), (३) व (४) मुींबई महानगर प्रदेर् ववकास 
प्राधधकरणाने रुपये १,३२,००० को्ी खचाइचे वाहतकू व दळणवळण ववषयक 
प्रकल्प हाती घेतले आहेत.  
 मुींबई महानगर प्रदेर् ववकास प्राधधकरणाने एल.आय.सी.कडून रुपये 
१५००० को्ी कर्इ मींर्ूर करण्याबाबतचा प्रस्ताव सादर केलेला आहे तसेच 
यासाठी हमी म्हणून र्ासकीय हमी अथवा मुीं.म.प्र.वव. प्राधधकरणाची 
मालकीची र्मीन गहाण ठेवण्याच े प्रस्ताववत आहे. एल.आय.सी.कड े सदर 
कर्इ प्रस्ताव ववचाराधीन असनू अद्यापी कर्ाइच्या अ्ी व र्ती अींनतम 
झालेल्या नाहीत.  
 मुींबई महानगर प्रदेर् ववकास प्राधधकरणाने मुींबई रान्स हाबइर लल ींक 
या प्रकल्पासाठी र्पान आींतरराषरीय सहकारी सींस्थाींकडून रुपये १५,१०० को्ी 
रक्कम ०.४% अधधक LIBOR या दराने २० वष ेपरत फेड मदुत या अ्ीवर 
कर्इ मींर्ूर करून घेतलेले आहे. र्पान आींतरराषरीय सहकारी सींस्थाकडून माहे 
माचइ, २०१८ अखेर रुपये ४७५ को्ी र्तकी रक्कम कर्इ म्हणून प्राप्त झालेली 
आहे.  
 मेरो प्रकल्प - २A, २B आणण ७ यासाठी आलर्यन डवे्हलपमें् बँक 
याींच्याकड े रुपये ९,७४४ को्ीचा कर्इ प्रस्ताव सादर केलेला असनू सदर 
प्रस्ताव लवकरच मान्य होईल, असे अपेक्षित आहे. कर्ाइच्या अ्ी व 
र्तीबाबत चचाइ सरुु आहे. र्तर मेरो प्रकल्पासाठी ववववध आींतरराषरीय 
सींस्थेकडून कर्इ घेण्याबाबत मुींबई महानगर प्रदेर् ववकास प्राधधकरणाच्या 
स्तरावर कायइवाही सरुु आहे.  
 मुीं.म.प्र.वव. प्राधधकरणान े हाती घेतलेल्या प्रकल्पाींसाठी प्रकल्प 
अहवालानसुार बहुताींर् प्रकल्पामधून प्राधधकरणास उत्पन्न लमळणार आहे. 
प्रकल्पाचा खचइ तसेच सवइ कर्इ व त्यावरील व्यार् अदा करून देखील 
प्राधधकरणास याचा भववषयात आधथइक लाभ होणे अपेक्षित आहे. 
 

----------------- 
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मुांबईतील पुनिासनाच्या दोन र्मारतीमधील अांतर र्मारतीच्या  
उांचीच्या एि ततृीयाांश र्तिे ठेिण्याबाबत 

  

(७८) * ४२३२६ श्री.प्रविण दरेिर : सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबईतील पनुवइसनाच्या र्मारतीना वाढीव च्ईिते्रफळाचा लाभ देताना 
दोन र्मारतीमधील अींतर तीन मी्रपयांत कमी करण्याच्या ननणइयामळेु 
खेळती हवा आणण सयूइप्रकार्ाचा अभाव ननमाइण होटन ियरोगासारखे गींभीर 
रोग होण्याची र्क्यता ननमाइण झाली असल्याचे ननदर्इनास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, राषरीय र्मारत सींद्रहतनेसुार (नॅर्नल बबस्ल्डग कोड) 
र्मारतीच्या उींचीच्या एक ततृीयाींर् र्तके अींतर दोन र्मारतीत ठेवण्याबाबतची 
सधुारणा प्रस्ताववत ववकास आराखडयात करण्याची ववनींती मार्ी मखु्य 
सधचव द.म.सकुथनकर याींनी माहे एवप्रल, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान 
मा.मखु्यमींत्री याींचेकड ेकेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी करुन त्वररत कोणता ननणइय 
घेतला वा घेण्यात येत आहे व त्याचे स्वरूप काय आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१) बहृन्मुींबई ववकास ननयींत्रण ननयमावली, १९९१ मध्ये 
पनुरइधचत र्मारतीींच्या पनुवइसनाकरीता अथवा ज्या र्मारतीमध्ये पनुवइसन 
घ्क हा ५०% पिेा र्ास्त आहे अर्ा २४ मी. पेिा कमी उींचीच्या र्मारतीींना 
१.५ मी. पयांत लगतची र्ागा सोडण्याची व २४ मी. व त्यावरील सवइ 
र्मारतीींना ६ मी. र्ागा अस्ग्न सरुितबेाबतच्या पतूइतसेापेि तरतदू होती. 
ववकास ननयींत्रण व प्रोत्साहन ननयमावली २०३४ मध्ये सदर १.५ मी. र्ागेची 
तरतदू वाढवनू ३.० मी. करण्याची तरतदू आहे. र्ेणेकरुन पनुरइधचत 
पनुवइसनाच्या र्मारतीमध्ये अधधक प्रमाणात प्रकार् आणण वायवुवर्न प्राप्त 
होईल. 
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  मींर्ुर ववकास ननयींत्रण व प्रोत् साहन ननयमावली-२०३४ मध् ये अर्ा 
पनुरइधचत र्मारतीकरीता सामालसक अींतर ककमान ३ मी्र पयांत अनजु्ेय 
करण्याची तरतदू केलेली आहे. त्यामळेु दोन र्मारती मधील अींतर हे ककमान 
६ मी्र होत.े सदर तरतदू ही ३२ मी्र पयांतच्या र्मारत उींचीसाठी आहे. 
त्यापढुील उींचीसाठी ककमान ६ मी्र सामालसक अींतर आवचयक आहे. 
उपरोक्त वस्तसु्स्थती ववचारात घेता प्रकार् व वायवुवर्न कमी होण्याची बाब 
सींभवत नाही.  
(२) व (३) श्री.द.म. सकुथनकर याींचे द्रदनाींक ०५/०४/२०१८ रोर्ीचे पत्र 
मा.मखु्यमींत्री सधचवालयास प्राप्त झाले आहे. राषरीय र्मारत सींद्रहता (नॅर्नल 
बबस्ल्डींग कोड) मधील प्रमाणकानसुार ववकास ननयींत्रण व प्रोत्साहन 
ननयमावली-२०३४ मध्ये सधुारणा करण्याबाबत सदर पत्राद्वारे र्ासनास 
ववनींती करण्यात आली आहे. त्यानषुींगाने र्ासनस्तरावर पढुील ननणइय 
सींकस्ल्पत आहे. 
(४) प्रचन उद् भवत नाही. 

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

नासशि पररक्षे् ि महानगरात विविध गुन््यात िाढ झाल्याबाबत 
  

(७९) * ४१३७१ डॉ.अपिूा दहरे : सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) नालर्क र्हरात गनु्हेगारीत वाढ होवनू गनु्हेगाराींकड े अवधै र्स्त्र े
सापडण्याचे प्रमाणातही वाढ झाली असनू नालर्क रोड पोलीस ठाण्याच्या 
हद्दीत सराईत गनु्हेगाराींकड े अवघ्या दोन आठवडयाींच्या कालावधीत तकबल 
पाच गावठी वपस्तलेु आणण २२ काडतसेु आढळून आल्याचे द्रदनाींक २५ एवप्रल, 
२०१८ रोर्ी वा त्यासमुारास ननदर्इनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, नालर्क पररिेत्रात द्रदनाींक ३ त े१५ मे, २०१८ पयांत अवघ्या 
१२ द्रदवसात पोललसाींनी केलले्या कारवाईत १० वपस्तलेु, १९ गावठी कटे्ट आणण 
५४ काडतसुाींसह ९४ अवधै हत्यारे र्प्त करण्यात आल्या प्रकरणी ६९ गनु्हे 
दाखल करण्यात येटन ९४ र्णाींना अ्क करण्यात आली आहे तसेच नालर्क 
महानगरात खुन, र्बरी चोऱ्या, दचुाकी चोरी, घरफोडया, चेनस्नॅधचींग, र्ीव  
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घेणे हल्ले या गनु््याींबरोबरच गावठी वपस्तलु-कटे्ट ववक्रीसाठी येण्याच ेप्रमाण 
वाढत असनू त्याचा पररणाम गनु्हेगारीत वाढ होत आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, र्हरात येणारे बहुताींर् गावठी वपस्तलु-कटे्ट मध्यप्रदेर्ातील 
लसमावती भागात असलेल्या सेंधवा प्राींतातनू येत असनू अनेक ्ोळ्या गावठी 
कटे्ट तयार करण्याचे काम डोंगर-दऱ्याींच्या दगुइम भागामधून करुन केवल पाच 
हर्ार रुपयात लमळणारा कट्टा र्हरात सहर्ररत्या दाखल होत असल्याने 
लभतीचे वातावरण ननमाइण झाले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त गनु्हेगाराींकड े आढळून येणारे गावठी वपस्तलु-कटे्ट व 
काडतसुाींची आयात रोखण्यासाठी तसेच नालर्क पररिेत्रासह महानगरातील 
वाढत्या गनु्हेगारीवर ननयींत्रण प्रस्थावपत करण्यासाठी र्ासनाकडून कोणती 
कठोर प्रनतबींधात्मक कारवाई करण्यात आली वा येत आहे व त्याच े स्वरुप 
काय आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१) द्रदनाींक २४ एवप्रल, २०१८ त े द्रदनाींक २९ एवप्रल, 
२०१८ या कालावधीत पोललसाींनी केलेल्या कारवाईत भा.ह.का. अन्वये २ गनु्हे 
दाखल करण्यात आले असनू त्यात एकूण ६ आरोपीताींना अ्क करण्यात 
आली आहे. यामध्ये एकूण ४ गावठी वपस््ल, २ तलवारी व ११ स्र्वींत 
काडतसेु र्प्त करण्यात आली आहेत. 
(२) व (३) नालर्क पररिते्रात द्रदनाींक ३ त े १५ मे, २०१८ या कालावधीत 
पोललसाींनी केलले्या कारवाईत १० वपस्तलु, १९ गावठी कटे्ट आणण ५४ 
काडतसुाींसह ६४ अवधै घातक हत्यारे र्प्त करण्यात आली आहेत. सदर 
कारवाईत एकुण ६९ गनु्हे दाखल करण्यात येवनू ९४ र्णाींना अ्क करण्यात 
आली आहे. 

नालर्क र्हर पोलीस आयकु्तालय हद्दीत द्रदनाींक ०३ मे, २०१८ त े
द्रदनाींक १५ मे, २०१८ या कालावधीत खुनाच े२ गनु्हे, र्बरी चोरी २ गनु्हे, 
दचुाकी वाहन चोरी २२ गनु्हे, गावठी वपस््ल/कटे्ट र्प्त २ गनु्हे दाखल 
आहेत. 

तथावप, त्यामळेु लभतीचे वातावरण ननमाइण झाले, हे म्हणणे खरे 
नाही. 
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(४) नालर्क पररिेत्रात व नालर्क महानगरातील गनु्हेगारीवर ननयींत्रण 
ठेवण्यासाठी नालर्क महानगर व पररिेत्रातील पाचही घ्काींमध्ये दरोडा गस्त 
पेरोलल ींग/सींर्नयत वाहन तपासणी/ नाकाबींदी/गोपनीय माद्रहती आधारे 
छाप/ेअलभलेखावरील गनु्हेगाराींचे चेकीींग व कोम्बीींग ऑपरेर्न राबववण्यात 
येतात. नालर्क पररिते्रातातील पोलीस अधधिक/पोलीस आयकु्त नालर्क व 
गरु्रात व मध्यप्रदेर् या राज्याींच्या सीमेवरील सींबींधधत पोलीस महाननरीिक 
व अधीिक याींची द्रदनाींक २४ मे, २०१८ रोर्ी नालर्क येथे बॉडइर कॉन्फरन्स 
आयोस्र्त करून अवधै र्स्त्राींना प्रनतबींध होण्याकरीता समन्वयाने ठोस 
कारवाई करण्याच्या सचूना देण्यात आलेल्या आहेत. 

तसेच अवधै र्स्त्राींववरूध्द राबववण्यात आलेल्या कारवाईत दाखल 
गनु्हयाींचा तपास योग्यररतीने पणुइ करून मा.न्यायालयात दोषारोप दाखल 
करण्याची कायइवाही सरुू आहे. 
(५) ववलींब झालेला नाही. 

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

पुणे शहरात िनाज ते रामिाडी दरम्यान मेरो मागाालगतच्या 
सोसायटयाांना िाढीि एफएसआयच्या सिलतीचा लाभ समळण्याबाबत 

  

(८०) * ४२४३६ श्री.अननल भोसल े: सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) पणेु र्हरात वनार् त े रामवाडी दरम्यान मेरो मागाइलगतच्या पाचर् े
मी्रच्या पररसरातील (रास्न्झ् ओररएन्डडे डवे्हलपमें् झोन) अनेक 
सोसाय्याींना वाढीव एफएसआयच्या सवलतीचा लाभ घेता येणार नसल्याची 
बाब माहे मे, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्इनास आली आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत 
काय आढळून आले व तद्नसुार द्र्ओडी झोन मधील सोसाय्याींना वाढीव 
एफएसआयच्या सवलतीत नकुसान होट नये यासाठी कोणती कायइवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१) नाही. 
(२) प्रचन उद् भवत नाही. 
(३) प्रचन उद् भवत नाही. 

----------------- 
  
मुांबई महानगरातील जलिादहन्याच्या लगतच्या जागाांिर अनतक्रसमत 

पा् झोपडीधारिाांच ेपुनािसन िरण्याबाबत 
  

(८१) * ४१८५५ श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.किरण पािसिर, श्री.धनांजय मुांड,े 
श्री.पररणय फुिे, श्री.बाळाराम पाटील, श्री.जयांत पाटील : सन्माननीय 
मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबईला पाणीपरुवठा करणाऱ्या र्लवाद्रहन्याींच्या सरुक्षितचे्या कारणास्तव 
र्लवाद्रहनी र्वळील झोपड्या र्तरत्र हलवनू कारवाई करण्यात आलेल्या 
हर्ाराहून अधधक पात्र झोपडपट्टीधारकाींच्या पनुवसइनासाठी मुींबईत पयाइयी 
र्ागा र्ोधण्याच े आदेर् मा.उच्च न्यायालयाने माहे र्ानेवारी, २०१८ च्या 
नतसऱ् या सप्ताहात र्ासनाला द्रदले असनू झोपडीधारकाचे पनुवइसन करताना 
एस.आर.ए. ने आपल्याच ननयमाच े उल्लींघन केल्याचा आरोप कॅगने 
झोपडपट्टी पनुवइसन प्राधधकरणावर केल्याच ेद्रदनाींक ३१ माचइ, २०१८ रोर्ी वा 
त् यासमुारास ननदर्इनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर र्ागेवर अनतक्रमण करुन वसलेल्या ८५४२ 
प्रकल्पग्रस्ताींच्या पनुवइसनाचे उद्रद्दषठ न्यायालयाच्या ननदेर्ानींतरही साध्य 
झालेले नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
चौकर्ीनषुींगाने सदर झोपडीधारकाींच्या पनुवइसनासाठी र्ागा ननस्चचत करुन 
कोणती उपाययोर्ना केली वा करण्यात येत आहे तसेच र्लवद्रहनीींच्या 
सरुिेसाठी व पनुवइसनासाठी र्ासनस्तरावर कोणती कायइवाही करण्यात आली 
वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१) कें ि र्ासनाच्या सींस्थाींनी नोंदववलेल्या सरुिा 
ववषयक बाबीींकड े दलुइि करुन झोपडपट्टी पनुवइसन प्राधधकरण याींनी 
अनतक्रमणधारकाींना चकुीच्या पद्धतीने पनुवइसन करण्याची योर्ना राबवनू 
खार्गी ववकासकास अनधुचतप्रकारे मदत केल्याबाबत कॅग ने आिेप घेतला 
आहे.  
(२), (३) व (४) तानसा पाईपलाईन पररसरातील एकूण पात्र ९२३१ 
प्रकल्पग्रस्ताींपकैी ७२४९ प्रकल्पग्रस्ताींचे पनुवइसन झाले असनू १९८२ पात्र 
प्रकल्पग्रस्ताींचे पनुवइसन करण्याचे काम प्रगतीपथावर आहे. पाईपलाईनच्या 
सरुिेकररता सींरिक लभींत बाींधण्याचे काम प्रगतीपथावर आहे. तसेच, सदर 
बाब न्यायप्रववषठ आहे. 

----------------- 
ससांधदुगुा जजल््यातील रेडी येथील समुद्रात दोन िषाापूिी  

बुडालेला बाजा पाण्याबाहेर िाढण्याबाबत 
  

(८२) * ४२९६४ श्री.जगन्नाथ सशांदे, श्री.हेमांत टिले, श्री.धनांजय मुांड,े 
श्री.सनुनल तटिरे, श्री.अमरससांह पांडडत, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.किरण पािसिर, 
श्री.आनांद ठािूर, अॅड.राहुल नािेिर, अॅड.जयदेि गायििाड, श्री.विक्रम िाळे, 
श्री.सनतश चव्हाण, श्री.रामराि िडिुत,े श्री.ख्िाजा बेग : सन्माननीय 
मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) लस ींधुदगुइ स्र्ल््यातील रेडी येथील समिुात दोन वषाइपवूी माहे एवप्रल, 
२०१६ मध्ये बडुालेला बार्इ पाण्याबाहेर न काढल्यामळेु केरवाडा पररसरातील 
मस्च्छमार बाींधवाींचे २३ लाख रुपयाींचे नकुसान झाल्याचे ननदर्इनास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर मस्च्छमार बाींधवाींनी नकुसान भरपाई लमळावी यासाठी 
रेडी बींदराच ेसींबींधधत अधधकारी, बार्इच ेठेकेदार व मेरी्ाईम बोडाइकड ेवळेोवेळी 
ववनींती अर्इ करुन देखील सींबींधधताींनी त्याकड े दलुइि केले आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त घ्नबेाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत 
काय आढळून आले व त्यानसुार मस्च्छमार बाींधवाींना नकुसान भरपाई 
देण्याच्यादृष्ीने र्ासनाने काय कायइवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१), (२) व (३) रेडी बींदरात मे.तेंडोलकर लर्वप ींग ॲण्ड 
लॉस्र्स््ीक कीं पनीची बार्इ द्रदनाींक २०/०४/२०१६ रोर्ी खराब हवामान व 
समिुाच्या ला्ामळेु अपघात होटन पणूइपणे बडुालेली आहे. स्थाननक 
मस्च्छमार बाींधवाींकडून प्राप्त ननवेदनाच्या अनषुींगाने रेडी पो इ् लल. याींना 
त्यावर कायइवाहीसाठी ननवेदने पाठववण्यात आली आहेत. तसेच, स्थाननक 
मस्च्छमार बाींधवाींसोबत महाराषर मेरी्ाईम बोडाइच्या कायाइलयात द्रदनाींक 
०३/११/२०१७ रोर्ी बठैक आयोस्र्त करण्यात आली होती. मस्च्छमार बाींधवाींनी 
मागणी केल्याप्रमाणे कीं पनीस्तरावर नकुसान भरपाई देण्यासाठी त्वरीत ननणइय 
घेण्याबाबत कीं पनीस कळववण्यात आले आहे. 
(४) प्रचन उद् भवत नाही. 

----------------- 
  
उस्मानाबाद शहरात शाळिरी मुलीांच्या अपहरणाचे प्रमाण िाढल्याबाबत 
  

(८३) * ४२३१५ श्री.विनायिराि मेटे : सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) उस्मानाबाद र्हरात १० त े १४ वयोग्ातील र्ाळकरी मलुीींच्या 
अपहरणाच ेप्रमाण द्रदवसेंद्रदवस वाढत असनू द्रदनाींक १७ माचइ, २०१८ रोर्ी वा 
त्यासमुारास एका र्ाळकरी ववद्याथीनीची पररिा सींपताच अपहरण करण्यात 
आले असनू खार्गी क्लासेससाठी र्ाणाऱ्या एका ववद्याथीनीच्या अपहरणाचा 
क् रचण्यात आला असल्याच ेननदर्इनास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, स्र्र्ाट चौक त ेरा.प महाववद्यालय या रस्त्यावर र्िैणणक 
सींस्था व खार्गी क्लासेसच्या सींस्था मोठ्या प्रमाणात असनू या पररसरात 
्वाळखोराींची सींख्या मोठ्या प्रमाणात असल्यामळेु ववद्याथीनीची रस्त्यावर 
छेड छाड काढणे, गाडी समोर आडवी लावणे असे अनेक गरैप्रकार हे 
्वाळखोर करीत असल्याचहेी ननदर्इनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करून अपहरणकत्याां व 
्वाळखोराींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२) होय, हे खरे आहे. 
  सदरहू घ्ना द्रदनाींक १७/०३/२०१८ रोर्ी घडलेली आहे. 
(३) कफयाइदीने द्रदलेल्या तक्रारीनसुार अपहरणकत्याइ ववरोधात आनींदनगर 
पोलीस स््ेर्न, उस्मानाबाद येथ े ग.ुर.नीं. ७३/१८ कलम ३६३, ३६६(अ), 
३७६(२)(आय)(र्े) भा.दीं.वव. तसेच ४,६ बाल लैंधगक अत्याचार प्रनतबींध 
अधधननयम २०१२ प्रमाणे गनु्हा नोंद करण्यात येवनू आरोपीस अ्क 
करण्यात आली आहे. सदर गनु््याचा तपास पणूइ करून आरोपीववरूध्द 
दोषारोप न्यायालयात पाठववण्यात आले आहे. सद्य:स्स्थतीत प्रकरण 
न्यायप्रववषठ आहे.  
 तसेच मद्रहला सरुिा पथक उस्मानाबाद याींनी या पररसरात 
्वाळखोराींकडून ववद्याथीनीची रस्त्यावर छेड छाड काढणे, गाडी समोर आडवी 
लावणे असे प्रकार घडू नयेत म्हणून मो्ार वाहन कायदा व महाराषर पोलीस 
कायदाींतगइत ्वाळखोराींवर प्रनतबींधक कायइवाही करण्यात आली आहे. 
(४) प्रचन उद् भवत नाही. 

----------------- 
नाांदेड जजल््यातील गोदािरीच्या पा्ातील पाणी  
र्िॉननाया िनस्पतीमुळे दवूषत झाल्याबाबत 

  

(८४) * ४२२०९ श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि ऊफा  भाई 
जगताप, श्री.शरद रणवपस,े श्रीमती हुस्नबान ूखसलफे, श्री.रामहरी रुपनिर : 
सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नधगनाघा् (स्र्.नाींदेड) र्रे्ारी गोदावरीच्या पात्रात र्कॉननइया वनस्पती 
पसरलेली असनू नदीपात्र स्वच्छ ठेवण्यास येथील प्रर्ासन दलुइि करीत 
असल्याचे माहे एवप्रल, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्इनास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर र्कॉननइया वनस्पतीमळेु र्लचर प्राण्याींना बाींधा पोहचत 
असनू नदीपात्रात होणाऱ् या दगुांधीकड े व दवूषत पाण्याकड े महानगरपाललका 
प्रर्ासन दलुइि कररत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन गोदावरी पात्र 
स्वच्छ ठेवण्याबाबत कोणती कायइवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१), (२) व (३) गोदावरी नदीत गोवधइन घा् नदी 
पात्रात माहे एवप्रल,२०१८ मध्ये पाण्याचे प्रमाण कमी झाल्यावर र्कॉननइया ही 
वनस्पती आढळून आली आहे. 

गोवधइन बींधाऱ् याच्या पवेुकडील बार्ूच्या नदीपात्रात एवप्रल, २०१८ मध्ये 
फक्त १ त े२ फू् एवढाच पाणीसाठा राद्रहल्यामळेु र्लचर प्राण्याींची सींख्या 
नगण्य होती. 

नदीपात्रात आढळून आलेली र्कॉननइया वनस्पती तातडीने काढून 
घेण्यात आलेली असनू सद्य:स्स्थतीत नदीपात्रात र्कॉननइया वनस्पती नाही. 
(४) प्रचन उद् भवत नाही. 

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

राष्ट्रसांत तुिडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठ  
प्रशासनात गैरव्यिहार झाल्याबाबत 

  

(८५) * ४२३६५ श्री.पररणय फुिे : सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) राषरसींत तकुडोर्ी महारार् नागपरू ववद्यापीठ प्रर्ासनात बनाव् चके 
प्रकरणात ३० लि रुपयाींचा गरैव्यवहार झाल्याचे माहे र्ानेवारी, २०१८ मध्ये 
वा त्यादरम्यान ननदर्इनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर बनाव् चेकद्वारा राषरसींत तकुडोर्ी महारार् नागपरू 
ववद्यापीठ प्रर्ासनातील ववत्त ववभागाचे सींबींधधत अधधकारी याींची स्वािरी व 
मान्यता असल्याचे ननदर्इनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरणी पोलीस प्रर्ासनाकडून दोन सींर्नयत व्यक्तीींना 
अ्क करण्यात आले असनू सींर्नयताींची सववस्तर चौकर्ी न करताच त्याींना 
परस्पर सोडून देण्यात आल्याचे ननदर्इनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत 
काय आढळून आले व त्याचा सवइसाधारण तपर्ील काय आहे तसेच अद्याप 
गनु्हेगाराींवर कारवाई न करण्याची कारणे काय आहेत, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे ? 
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श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१) राषरसींत तकुडोर्ी महारार्, नागपरू ववद्यापीठ 
प्रर्ासनात रूपये ३१,६६,३०९/- च ेबनाव् चके प्रकरण माहे र्ानेवारी, २०१६ 
मध्ये ववद्यापीठ प्रर्ासनाच्या ननदर्इनास आले आहे, हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) व (४) सदर प्रकरणी ववद्यापीठाच्या कफयाइदीनसुार अींबाझरी पोलीस 
स््ेर्न, नागपरू येथे अपराधाची दखल घेटन सदर गनु्हा घ्नास्थळ 
असलेल्या पोलीस स््ेर्न, वडगाव रोड (अवधुतवाडी), यवतमाळ येथ े वगइ 
करून ग.ुर.क्र. १३८/१६ भादींववक ४२०, ४६७, ४६८, ४७१ अन्वये गनु्हा दाखल 
करण्यात आला असनू सदर गनु्हा तपासावर आहे. 
(५) प्रचन उद् भवत नाही. 

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

औरांगाबाद शहरात िगीिरण न िेलेला िचरा रस्त्यािर  
टािून पेटिून देण्यात येत असल्याबाबत 

  

(८६) * ४२५६४ श्री.सभुाष झाांबड, श्री.सांजय दत्त, श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्री.अशोि ऊफा  भाई जगताप : सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) औींरगाबाद र्हरात वगीकरण न केलेला कचरा रस्त्यावर ्ाकून नींतर तो 
पे्वनू देण्यात येत असल्यामळेु उक्त र्हराचे तापमान प्रचींड प्रमाणात वाढून 
प्रदषूण पातळी सधु्दा वाढत असल्याने नागरीकाींचे आरोग्य धोक्यात आल्याच े
माहे एवप्रल, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्इनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, र्हरात कचरा र्ाळण्याचा वाढत असलेले प्रमाण 
रोखण्याबाबत तसेच कचऱ् याची योग्य प्रकारे ववल्हेवा् लावण्याबाबत र्ासनाने 
कोणती कायइवाही वा उपाययोर्ना केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१) औरींगाबाद र्हरातील नारेगाींव येथील कचरा डपेो 
बदीं झाल्याने र्हरातील साचलेल्या कचरा माहे एवप्रल, २०१८ मध्ये पे् ल्याच े
ननदर्इनास आलेले आहे.  
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(२) औरींगाबाद र्हरातील कचऱ्याच ेघरोघरी र्ावनू १०० ्क्के कचरा सींकलन 
करून त्याच ेओला व सकुा कचरा असे वगीकरण करण्यात येत आहे. ओल्या 
कचऱ्यावर ववकें द्रित पध्दतीने प्रकक्रया करण्यात येत असनू सकुा कचरा 
पनुप्रइकक्रया करण्यासाठी पाठववण्यात येत आहे. 
  स्वच्छ भारत अलभयान (नागरी) अींतगइत औरींगाबाद र्हरातील 
घनकचरा व्यवस्थापनाचा रूपये ९१.७९ को्ी ककींमतीच्या प्रकल्पास प्रर्ासकीय 
मान्यता देण्यात आली आहे. या सववस्तर प्रकल्प अहवालानसुार औरींगाबाद 
महानगरपाललकेमाफइ त अींमलबर्ावणी सरुू आहे. 
(३) प्रचन उद् भवत नाही. 

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

महाराष्ट्र राज्य ग्रामपांचायत िमाचाऱ याांच ेसमायोजन ि र्तर 
सेिाबाबतच्या प्रस्तािािर ननणाय घेण्याबाबत 

  

(८७) * ४१५४५ श्री.गोवपकिशन बाजोरीया : सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) महानगरपाललका प्रर्ासनाकडून द्रदनाींक २० मे, २०१८ पयांत महाराषर 
राज्य ग्रामपींचायत कमइचाऱ् याींचे समायोर्न व र्तर सेवाबाबतच्या प्रस्तावावर 
ननणइय न झाल्यास महानगरपाललकेच्या ववववध ववभागात कायइरत 
हद्दवाढीतील सवइ कमइचाऱ् याींनी   द्रदनाींक २१ मे, २०१८ रोर्ी वा त्यासमुारास 
बेमदुत कामबींद आींदोलन करण्याचा र्र्ारा द्रदला असल्याचे ननदर्इनास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यासींदभाइत महाराषर राज्य ग्रामपींचायत कमइचारी सींघ्नेने 
द्रदनाींक ७ मे, २०१८ रोर्ी वा त्यासमुारास मा.पालकमींत्री, अकोला याींच्याकड े
ननवदेन सादर केले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीच े
ननकष काय आहेत व त्यानसुार र्ासनस्तरावर काय ननणइय घेण्यात आला वा 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) ववरोधी पिनेता, अकोला महानगरपाललका, अकोला याींचे द्रदनाींक 
०८/०५/२०१८ चे ननवेदन प्राप्त झालेले आहे, हे खरे आहे. 
(३) व (४) सींबधधत कमइचाऱ्याींच्या सेवेबाबत पडताळणीसाठी अकोला 
महानगरपाललकेमाफइ त स्र्ल्हा पररषद अकोला याींचेकड े वेळोवेळी पाठपरुावा 
करण्यात आला असनू, पढुील कायइवाही अकोला महानगरपाललकास्तरावर सरुु 
आहे. 

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

 
मुांबई येथील दादर चौपाटीिर सफाई िमाचाऱ याांना  

जैविि िैद्यिीय िचरा सापडल्याबाबत 
  

(८८) * ४३१८२ श्री.रामननिास ससांह, श्री.विजय ऊफा  भाई धगरिर, 
श्री.अमररशभाई पटेल, श्री.सांजय दत्त : सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबईतील दादर चौपा्ीच्या सफाईदरम्यान सफाई कमइचाऱ् याींना मोठ्या 
प्रमाणात र्ींर्ेक्र्न लसरीर्, सयुा, बा्ल्या, मास्क तसचे खराब औषधे, खराब 
झालेले रक्ताबरोबरच ऑपरेर्नच्या वेळी काढण्यात आलेले खराब अींग 
र्त्यादी र्ैववक वदै्यकीय कचरा सापडल्याचे माहे एवप्रल, २०१८ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदर्इनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू र्ैववक वदै्यकीय कचरा पररसरातील हॉस्स्प्ल व 
स्क्लननकमधून ्ाकला र्ात असावा अर्ी दा् र्क्यता वतइववली र्ात आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त कचरा पयाइवरण आणण लोकाींच्या आरोग्यासाठी घातक 
असल्याने सींबींधधत कचरा ्ाकणाऱ् या हॉस्स्प्ल व स्क्लननक् सवर र्ासनाने 
चौकर्ी करुन कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१), (२), (३) व (४) अर्ा आर्याचे वतृ्त द्रदनाींक 
२३/०४/२०१८ रोर्ीच्या वतृ्तपत्रामध्ये प्रलसध्द झाले होत.े 
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• सदर र्ैववक वदै्यकीय कचरा दादर चौपा्ीच्या आर्ूबार्ूच्या 
पररसरातील हॉस्स्प्ल व स्क्लननक्स मधून ्ाकला गेला नसल्याच े
बहृन्मुींबई महानगरपाललकेने कळववले आहे. 

• दादर चौपा्ीच्या पररसरातील रुग्णालयाींमधील बायोमेडीकल कचरा गोळा 
करण्याचे कीं त्रा् एस.एम.एस. नावाच्या सींस्थेस देण्यात आले असनू या 
सींस्थेमाफइ त सदर कचरा गोवींडी येथील प्रकक्रया व ववल्हेवा् कें िावर 
ननयलमतपणे नेण्यात येतो. 

• दादर-माद्रहम चौपा्ीवर महानगरपाललकेचे कमइचारी व स्क्लन-अप मार्इल 
याींची ननयलमत देखरेख असत.े 

• सींबींधधत ववभागाच्या वदै्यकीय आरोग्य अधधकाऱ्याींमाफइ त अचानक भे् 
देटन पाहणी करण्यात येत.े  

• र्ै ववक वदै्यकीय कचरा ्ाकताना आढळल्यास सींबींधधताींवर फौर्दारी 
गनु्हा दाखल करण्याच े ननदेर् महानगरपाललकेमाफइ त सींबींधधत 
अधधकाऱ्याींना देण्यात आल ेआहेत.  

• दादर-माद्रहम चौपा्ीवर स्क्लन-अप मार्इलची गस्त वाढववण्यात आली 
आहे. 
 

-----------------  
विधान भिन :   डॉ. अनांत िळसे 
नागपूर.   प्रधान सधचि, 

महाराष्ट्र विधानपररषद 
______________________________________________________ 
मुिणपूवइ सवइ प्रकक्रया महाराषर ववधानमींडळ सधचवालयाच्या सींगणक यींत्रणेवर करण्यात आली आहे. 

मुिण: र्ासकीय मुिणालय, नागपूर. 


