
महाराष्ट्र विधानपररषद 
तिसरे अधधिेशन, २०१७ 
--------------------------------------------- 

िाराांकिि प्रश्नोत्िराांची यादी 
  

बुधिार, ददनाांि २६ जुलै, २०१७ / श्रािण ४, १९३९ ( शिे ) 
  

(१) मुख् यमां्ी 

 

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

पुनिासन, माजी सतैनिाांचे िल्याण मां्ी 
 

 

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

प्रश्नाांची किूण सांख्या - ११४ 
------------------------------------- 

   

मुांबईसह देशभरािनू अल्पियीन मुलाांची िस्िरी िरणारी टोळी पिडल्याबाबि 
(१) *  ३३२५९   श्री.िानाजी सािांि : सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईसह देशभरातून अल्पवयीन मुलाींची तस्करी करणारी ्ोळी ददनाींक २४ 
एप्रिल, २०१७ रोजी वा त्यासुमारास पोललसाींच्या गुन्हे शाखेने पकडल्याची घ्ना 
ननदशशनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर घ्नेची चौकशी करण्यात आली आहे काय, त्यातील दोषी 
व्यक्तीवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे व अपहरण केलेल्या 
ककती मुलाींना त्याींच्या मुळ पालकाींकड ेसुपदूश करण्यात आले आहे, 
(३) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय, हे खरे आहे 
(२) सदर िकरणी सहार पोलीस ठाणे येथे गु.र.क्र. १२२/२०१७ अन्वये गुन्हा 
दाखल करण्यात आला असुन सदर गुन्हयाचा पुढील तपास गुन्हे शाखेचे जबरी 
चोरी दरोडा प्रवरोधी पथक, गु.ि.शा., गु.अ.प्रव.कुलाश (प.), मुींबई हे त्याींचे 
गु.र.क्र.१७/२०१७ कलम ३७० (५), ४१९, ४२०, ४६५, ४६७, ४६८, ४७१, २०१, १२० 
(ब) भा.दीं.प्रव. सह कलम १२ (१) (२) पारपत्र अधधननयम अन्वये करीत आहेत. 
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      नमूद गुन्हयात एकुण १४ आरोपीींना अ्क करण्यात आली असून 
त्याींच्याकडून ४ अल्पवयीन मुलाींना ताब्यात घेऊन त्याींच्या पालकाींकड े सुपुदश 
करण्यात आले आहे. गुन्हयाचा तपास सुरु आहे. 
(३)  िश्न उद् ावत नाही. 

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

डोल्हारी (िा.दारव्हा, जज.यििमाळ) येथील शेििरी िुटुांबाने जजल्हाधधिारी 
िायाालयाि विष प्राशन िरुन आत्महत्या िरण्याचा प्रयत्न िेल्याबाबि 

(२) *  ३११४५   श्री.हररससांग राठोड, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.हेमांि टिले, अॅड.राहुल 
नािेिर, श्री.आनांद ठािूर : सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) डोल्हारी (ता.दारव्हा, जज.यवतमाळ) येथील शेतकरी कु्ुींबाने दारव्हा पोलीस 
ठाण्याच्या ठाणेदाराच्या जाचाला कीं ्ाळून जजल्हाधधकारी यवतमाळ कायाशलयात 
प्रवष िाशन करुन आत्महत्या करण्याचा ियत्न केल्याची घ्ना ददनाींक २७ 
एप्रिल, २०१७ रोजी वा त्यासुमारास घडली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, दोन कु्ुींबाचे वादाचे ननरसन करण्याऐवजी दारव्हा येथील 
ठाणेदाराने प्रपडीत कु्ुींबबयाींना ठाण्यातून हाकलून लावल्याने प्रपडीत कु्ुींबबयाींनी 
शेव्चा मागश म्हणनू आत्महत्या करण्याचा ियत्न केला, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त िकरणी शासनाने दोषी ठाणेदार, मींडल अधधकारी, 
तलाठी याींचेप्रवरूध्द चौकशी करून कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) असल्यास, मयत कु्ुींबातील वारसाींना आधथशक मदत देण्याबाबत शासनाने 
कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) अींशत: खरे आहे.         
(२) हे खरे नाही.        
(३) सदर िकरणाची चौकशी उपप्रवभागीय पोलीस अधधकारी, दारव्हा याींनी केली 
असून त्यानसुार पोलीस स््ेशन दारव्हा येथील ठाणेदार याींनी आत्महत्येचा ियत्न 
करणाऱ् या मसमाींवर वा त्याींच्या कु्ूींबीयाींवर कोणत्याही िकारचा दबाव आणलेला 
नाही असे आढळून आले. तसेच, सदर िकरणी चौकशी करण्यासाठी उपप्रवभागीय 
दींडाधधकारी, यवतमाळ याींची न्यायदींडाधधकारी म्हणनू नेमणकू करण्यात आली 
असून सदर िकरणाची चौकशी सुरु आहे.       
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(४) सदर िकरणी आधथशक मदत देण्याची बाब ही शासनाच्या िचललत ननयमात 
बसत नसल्यामुळे, तसेच शतेकरी आत्महत्या या सदरात ही मोडत नसल्याने 
सदर मयताच्या कु्ुींबबयाींना मुख्यमींत्री सहाय्यता ननधीतनू आधथशक मदत 
लमळण्यासाठी िस्ताव सादर करण्याची कायशवाही सुरु आहे. 
(५) िश्न उद् ावत नाही.      

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

औरांगाबाद शहरािील भूसमगि गटार योजनेचे िाम  
अपूणा असल्याबाबि 

(३) *  ३२५२७   श्री.सुभाष झाांबड : सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) औरींगाबाद शहरात भूलमगत ग्ार योजनेचे काम करण्यासाठी कें द्र व राज्य 
शासनाने महापाललकेला आतापयतं ७५० व ३५० को्ी रुपयाींचा ननधी ददला असून 
मतका ननधी खचश करुनही या योजनेचे २० ्क्के काम अपूणश आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, सदर िकल्प पूणश झाल्यानींतर या कामाच्या ठेकेदाराला पुढील दहा 
वषे देखभाल व दरुुस्तीसाठी महापाललकेला दरवषी रुपये ६ को्ी रक्कम दयावी 
लागणार असल्याचे माहे जून, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशशनास आले आहे, 
हे ही खरे आहे काय,  
(३) असल्यास, औरींगाबाद महापाललकेवर या अगोदरच मोठया िमाणावर कजश 
असताना त्यात मतकी मोठी रक्कम ठेकेदारास ददली जाणार असल्याने या 
िकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, तदनुसार कोणती कायशवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) अींशत: खरे आहे. 

 कें द्र शासन पुरस्कृत युआयडीएसएसएम्ी योजनेंतगशत रुपये ३६५.६९ 
को्ीची औरींगाबाद शहर भूलमगत ग्ार योजना मींजूर आहे. 

 सदर िकल्पासाठी कें द्र व राज्य शासन दहश्याचा रुपये २९२.५५ को्ी ननधी 
महानगरपाललकेस प्रवतरीत केला आहे.  

 औरींगाबाद महानगरपाललकेने त्याींच्या दहश्यापैकी रुपये १८.२८ को्ी ननधी 
उभा केला आहे.  
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 अशा िकारे औरींगाबाद महानगरपाललकेकड ेएकूण िाप्त रुपये ३१०.८३ को्ी 
ननधीपकैी रुपये २४५.६७ को्ी खचश झाला असून िकल्पाचे ७०% काम पूणश 
झाले आहे.  

 सदर िकल्पाचे काम डडसेंबर, २०१७ पयतं पुणश करण्याचे औरींगाबाद 
महानगरपाललकेचे ननयोजन आहे. 

(२) िकल्पाच्या ननप्रवदेतील अ्ी व शतीनुसार देखभाल व दरुुस्तीसाठी ितीवषश 
रुपये ६.४३३ को्ी खचश अपेक्षित आहे. सदरचा खचश औरींगाबाद महानगरपाललकेस 
िाप्त होणाऱ्या मलननस्सारण करातून करण्याचे िस्ताप्रवत आहे. 
(३) व (४) कें द्र शासनाच्या युआयडीएसएसएम्ी योजनेच्या मागशदशशक 
सूचनेनुसार देखभाल व दरुुस्तीचा खचश महानगरपाललकेने त्याींच्या करातून करणे 
क्रमिाप्त आहे. 

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

पालघर शहरािील धोिादायि इमारिीबाबि 

(४) *  ३२३०९   श्री.आनांद ठािूर, श्री.हेमांि टिले, श्री.किरण पािसिर, श्री.नरेंद्र 
पाटील, अॅड.राहुल नािेिर : सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) पालघर शहरातील १५ ममारती धोकादायक असल्याचे माहे मे, २०१७ मध्ये 
वा त्यादरम्यान ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर ममारतीची शासनामार्श त पाहणी केली आहे काय, पाहणीचे 
ननषकषश काय आहेत व तदनसुार पालघर शहरात ममारती पडून जजप्रवत व 
प्रवत्तहानी होव ूनये म्हणनू कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) पालघर नगरपररषदेने नगरपररषद हद्दीतील धोकादायक 
ममारतीची माहे एप्रिल मध्ये तपासणी केली असता, ७ ममारती धोकादायक 
असल्याचे ननदशशनास आले आहे.  
(२) धोकादायक ममारतीच्या मालकाींना तसेच भोगव्ादाराींना ममारती ररकाम्या 
करण्याबाबत महाराषर नगरपररषदा, नगरपींचायती व औदयोधगक नगरी 
अधधननयम, १९६५ च्या तरतदूी अन्वये नो्ीशी बजावण्यात आल्या असून, 
स्थाननक वतशमानपत्रामध्ये ददनाींक ०४/०५/२०१७ रोजी जादहर सूचना िलसध्द 
केलेली आहे. 
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     तदनींतर मुख्याधधकारी, पालघर नगरपररषद याींनी ददनाींक १३/०७/२०१७ 
रोजी केलेल्या ित्यि पाहणीनुसार सदरहू ममारतीमध्ये पूवी ७२ रदहवासी रहात 
होते. वरील कायशवाहीमुळे ५४ रदहवाश्याींनी अन्य दठकाणी स्थलाींतर केले असून, 
सदयजस्थतीत त्या दठकाणी १८ रदहवासी रहात आहेत. त्याींनी सुध्दा सुरक्षित 
दठकाणी स्थलाींतररत व्हावे, याबाबत नगरपररषदेकडून कायशवाही करण्यात येत 
आहे. 
(३) िश्न उद् ावत नाही. 

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

राज्यािील िौशल्य वििास ि उद्योजििा विभागाच्या िायािक्षिेील  
सशक्षि-सशक्षिेिराांच्या समस्याांबाबि 

(५) *  ३१५७१   डॉ.अपिूा दहरे, श्री.नागोराि गाणार :  िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि 
२०२८५ ला ददनाांि २० जलैु, २०१६ रोजी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभााि:    
सन्माननीय िौशल्य वििास ि उद्योजििा मां्ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील कौशल्य प्रवकास व उदयोजकता प्रवभागाच्या कायशकितेील लशिक-
लशिकेतर कमशचाऱ्याींनी खाजगी प्रवनाअनदुाननत शाळेत केलेली सेवा वररषठ/ 
ननवडशे्रणी तसेच कालबध्द पदोन्नतीसाठी ग्राह्य धरण्याबाबतच्या प्रवचाराधीन 
असलेल्या िस्तावावर शासनाचा प्रवचार पुणश झाला आहे काय, 
(२) असल्यास, त्यानुषींगाने कोणता ननणशय घेण्यात आला आहे व त्यानुसार 
कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. सांभाजी पाटील-तनलांगेिर : (१), (२) व (३) सदर िस्ताव शासनाच्या 
अदयापी प्रवचाराधीन आहे. सदर िस्तावाच्या अनुषींगाने अधधक मादहतीची 
आवश्यकता असल्याने सदर मादहती सींकललत करण्यात येत आहे. 

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

 

विक्रोळी येथे सुसज्ज न्यायालय सुरु िरण्याबाबि 
(६) *  ३३४७८   अॅड.अतनल परब : सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) प्रवक्रोळी येथील कन्नमवार नगरामध्ये सन १९८९ पासून म्हाडाच्या 
दकुानाींच्या ममारतीत रुपये १ लाख भाड े तत्वावर महानगरदींडाधधकारी याींचे 
न्यायालय सुरु आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, या न्यायालयात सहा न्यायालय भरली जातात तसेच अडीचश े
वकील आणण तेवढेच कमशचारी काम करीत असल्याने न्यायालयासाठी ही जागा 
अपुरी पडत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या न्यायालयाच्या बाजूलाच आरक्षित असलेल्या सुमारे बाराशे 
चौरस मी्रच्या जागेत सुसज्ज असे न्यायालय सुरु करण्याचा िस्ताव प्रवधी व 
न्याय प्रवभागाच्या प्रवचाराधीन आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, या िस्तावाची सदयःजस्थती काय आहे व उपरोक्त नवीन 
न्यायालय सुरु करण्याबाबत शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे नाही. प्रवक्रोळी येथील महानगर दींडाधधकारी 
न्यायालय, हे म्हाडाच्या ममारतीमध्ये भाड ेतत्वावर सुरु नसून प्रवधी व न्याय 
प्रवभागाच्या मालकीच्या जागेत सदर न्यायालयाचे कामकाम सुरु आहे. 
(२) हे अींशत: खरे आहे. िस्ततु न्यायालय प्रवधी व न्याय प्रवभागाच्या 
मालकीच्या जागेत सुरु असले तरी, सदरील न्यायालयास ही जागा अपुरी पडते. 
(३) हे अींशत: खरे आहे. िस्ततु न्यायालयालगतचा भूखींड क्र. ३५६/अे-२, येथील 
सुमारे २०९८.७५ चौ.मी. िेत्र मतक्या जागेवर नवीन न्यायालयीन ममारत 
बाींधण्याचे िस्ताप्रवत आहे. प्रवधी व न्याय प्रवभाग, शासन ननणशय क्र.सीसीबी-
१११३/११६०/ि.क्र.२१४/का.१३, ददनाींक २२/५/२०१५ नुसार सदर कामास रुपये 
४३,५०,९७,६६६/- मतक्या अींदाजजत खचाशस िशासकीय मान्यता देण्यात आलेली 
आहे. 
(४) सदर न्यायालयासाठी आरक्षित भूखींड क्र. ३५६/अे-२ वर बहृन्मुींबई 
महानगरपाललकेने िारुप प्रवकास योजना-२०३४ मध्ये, बहुउद्देलशय सामाजजक कें द्र 
असे आरिण दशशप्रवण्यात आले आहे. िारूप प्रवकास योजना-२०३४ सींबींधी पढुील 
वैधाननक कायशवाही बहृन्मुींबई महानगरपाललकेच्या स्तरावर सुरु असून बहृन्मुींबई 
महानगरपाललकेने िारुप प्रवकास योजना-२०३४, नगर प्रवकास प्रवभागाच्या 
मान्यतेस्तव सादर  केल्यानींतर महाराषर िादेलशक व नगर रचना अधधननयम, 
१९६६ नुसार सदर भूखींड क्र. ३५६अे/२ न्यायालयासाठी आरक्षित करण्याबाबत 
आवश्यक िस्ताव प्रवधी व न्याय प्रवभागाकडून नगर प्रवकास प्रवभागास 
पाठप्रवण्यात येईल. याबाबत मा. उच्च न्यायालय, मुींबई येथे िकरण न्यायिप्रवष् 
आहे. 
(५) िश्न उद् ावत नाही.     

----------------- 
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तनलांगा (जज.लािूर) येथील दौऱ् याच्यािेळी मा.मुख्यमां्ी महोदयाांच्या 
 हेसलिॉप्टरला झालेल्या अपघािाबाबि 

(७) *  ३०९३१  श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्ि, श्री.अशोि ऊफा  भाई जगिाप, 
श्री.रामहरी रुपनिर, श्रीमिी हुस्नबानू खसलफे : सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) ननलींगा (जज.लातूर) येथील दौऱ् याच्यावेळी मा.मुख्यमींत्री महोदयाींच्या हेललकॉप््रला 
ददनाींक २५ मे, २०१७ रोजी वा त्यासुमारास अपघात झाला, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरील हेललकॉप््रला झालेला अपघात हा स्थाननक िशासनाच्या 
सुरितेेच्या अभावामुळे झाला हे िथमदलशशनी चौकशीत ननदशशनास आले आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरील घ्नेची चौकशी करण्यात आली काय, त्यात काय 
आढळून आले, तदनुसार दोषी असणाऱ् या सींबींधधत अधधकाऱ् याींवर कोणती कारवाई 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय 
(२) व (३) सदरील घ्नेबाबत कें द्र शासनाच्या अखत्यारीतील AAIB (Aircraft 
Accident Investigation Board) मार्श त चौकशी सुरु आहे. या चौकशीचा 
अहवाल िाप्त झाल्यानींतर पुढील योग्य ती कायशवाही करण्यात येईल. तथाप्रप, 
जनदहताच्या दृष्ीने चौकशी होईपयतं अपघाताच्या वेळी असणारे पायल् 
कॅ.सींजय कवे व सहपायल् कॅ.मोदहत शमाश याींचे लायसन्स हक्क ननलींबबत 
करण्यात आल्याचे Director, Air Safety, DGCA, New Delhi याींनी कळप्रवले 
आहे.   
(४) िश्न उद् ावत नाही. 

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

नासशि जजल््यािील दसलििस्िी सुधार योजनेसाठी प्राप्ि झालेला तनधी  
जजल्हा प्रशासनािड ेपडून असल्याबाबि 

(८) *  ३०९४८   श्री.जयिांिराि जाधि, श्री.अमरससांह पांडडि, श्री.धनांजय मुांड,े 
श्री.नरेंद्र पाटील : सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नालशक जजल्ह्यातील दोन महानगरपाललका व १५ नगरपररषदा िेत्रातील 
दललतवस्ती सुधार योजनेसाठी िाप्त झालेला सुमारे २६ को्ीींचा ननधी गेल्या दोन 
वषापंासून जजल्हा िशासनाकड ेपडून आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले व तदनुसार कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२) सन २०१४-१५ ते २०१६-१७ या मागील तीन 
वषाशत नालशक जजल्हयातील  महानगरपाललका व नगरपररषदाींना सदर 
योजनेंतगशत शासनाकडून प्रवतरीत एकूण रुपये ५६ को्ीपैकी रुपये २५.४० को्ी 
महानगरपाललका व नगरपररषदाींना प्रवतरीत करण्यात आले आहेत. उवशररत रुपये 
३०.६० को्ीच्या अनुषींगाने ननधी प्रवतरणाची कायशवाही जजल्हास्तरावर सुरु आहे. 
(३) िश्न उद् ावत नाही. 

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

औरांगाबाद येथे नगरसेििाच्या घरी असभयाांत्र्िी  
परीक्षचेा पेपर सलदहल्याच्या प्रिाराबाबि 

(९) *  ३१९९२   अॅड.जयदेि गायििाड, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.जयिांिराि जाधि, 
श्री.सुतनल िटिरे, श्री.हेमांि टिले, श्री.अमरससांह पांडडि, श्री.सतिश चव्हाण, 
अॅड.तनरांजन डािखरे, श्री.सांजय दत्ि, श्री.शरद रणवपसे, श्री.रामहरी रुपनिर :   
सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) औरींगाबाद येथे नगरसेवकाच्या घरी अलभयाींबत्रकी परीिचेा पेपर ललदहताना 
प्रवदयाथानंा ददनाींक १६ मे, २०१७ रोजी वा त्यासुमारास अ्क झाली आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले व तदनसूार सदर नगरसेवकाींवर तसेच परीिाथी प्रवदयार्थयांवर 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२) सदर िकरणी हसुशल पोलीस स््ेशन येथे 
ददनाींक१७/०५/२०१७ रोजी गु.र.नीं.७५/२०१७ भा.दीं.प्रव. कलम ४२०, १०७, १०९, ११४, 
१२०(ब), ३४ सह महाराषर प्रवदयापीठ लशिण मींडळ आणण मतर प्रवलशष् परीिा 
मधील गैरव्यवहार िनतबींध कायदा १९८२ कलम ३(२), ४(२), ५(२), ६ आणण ८ 
िमाणे गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. 
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      सदर गुन्ह्यात २३ प्रवदयाथांसह एकूण ३३ आरोपीींना अ्क करण्यात 
आली असुन त्यातील ३१ आरोपीींना मा. न्यायालयाने जामीन मींजुर केला आहे व 
दोन आरोपीीं अदयापही न्यायालयीन कोठडीत असुन गुन्ह्याचा तपास चालु आहे. 
(३) प्रवलींब झालेला नाही. 

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

बाणेर (जज.पुणे) येथे रस्िा ओलाांडिाना झालेल्या अपघािाबाबि 

(१०) *  ३१३०४   श्री.अशोि ऊफा  भाई जगिाप, श्री.सांजय दत्ि, श्री.रामहरी 
रुपनिर : सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) बाणेर (जज.पुणे) येथे रस्ता ओलाींडताना ददनाींक १७ एप्रिल, २०१७ रोजी वा 
त्यासुमारास भरधाव कारने उडप्रवल्याने झालेल्या गींभीर अपघातात अडीच वषाशची 
बाललका, नतची आई याींसह ८ जणाींचा मतृ्यू झाला असून यात मतर जण जखमी 
झाले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अपघात घ्नास्थळी तात्काळ सेवा उपलब्ध असताना सदर 
अपघातग्रस्ताींना रुग्णालयात पोहचप्रवण्यास प्रवलींब होण्याची कारणे काय आहेत, 
(३) असल्यास, उपरोक्त िकरणी शासनाने चौकशी करून चालकावर कोणती 
कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, तसेच मतृ्य ू पावलेल्या व्यक्तीच्या 
पररवाराींना कोणत्या स्वरुपाची मदत केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) ददनाींक १७ एप्रिल, २०१७ रोजी बाणेर पुणे येथे रस्ता 
ओलाींडण्यासाठी दभुाजकावर थाींबलेल्या पादचाऱ्याींना भरधाव कारने उडप्रवल्याने 
झालेल्या अपघातात एक तीन वषांची बाललका व नतची आई अशा दोघीींचा मतृ्य ू
झाला असून मतर तीन व्यक्ती जखमी झाल्या आहेत.   
(२) अपघातग्रस्ताींना स्थाननक लोकाींनी उपचाराकरीता प्रवनाप्रवलींब रुग्णालयात 
दाखल केले आहे. 
(३) दघुश् नेतील मयत व अपघातग्रस्त हे बाणेरगाींव कमान येथील रस्ता 
ओलाींडण्याकरीता रस्त्याच्या दभुाजकावर थाींबले असता आरोपी मदहलेने भरधाव 
वेगाने व ननषकाळजीपणाने कार चालवनू त्याींना धडक देऊन तेथे न थाींबता 
ननघनू गेली. 
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    यािकरणी आरोपी मदहलेप्रवरुध्द चतु:श्रृींगी पोलीस स््ेशन येथे गु.र.क्र. 
२१५/२०१७, भा.दीं.प्रव. कलम ३०४, ३०४(अ), २७९, २३८, मो.वा.का. कलम १३२ 
(१)(क), १७९, १८४, ११९/१७७ िमाणे गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.  
आरोपीस ददनाींक १८/०४/२०१७ रोजी अ्क करण्यात आली असून आरोपी सध्या 
जामीनावर आहे. आरोपीप्रवरुध्द मा.िथमवगश न्यायदींडाधधकारी याींचे न्यायालयात 
दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे. 
       प्रवम्याची रक्कम लमळणेकरीता मतृ व्यक्तीच्या वारसास कागदपत्र े
पुरप्रवण्यात आलेली आहेत. 
(४) िश्न उद् ावत नाही. 

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

जुहू िारा रोड मुांबई येथील इस्टेला मद्यपान गहृामुळे  
नागररिाांना ्ास होि असल्याबाबि 

(११) *  ३०९१३   श्री.नारायण राणे : सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) जुहू तारा रोड, मुींबई येथील “मस््ेला” मदयपान गहृामुळे पररसरातील 
नागररकाींना होत असलेल्या त्रासाबद्दल मुींबई पोलीस आयकु्ताींना ददनाींक ७ एप्रिल, 
२०१७ रोजी वा तत्पूवी सुद्धा तक्रार देऊनही आस्थापनेवर कारवाई करण्यात आली 
नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त िकरणी शासनाने चौकशी करून कोणती कायशवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(३) असल्यास, सदरहू आस्थापनेप्रवरुद्ध ककती कालावधीत कारवाई होणे अपेक्षित आहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२) जुहू तारा रोड, मुींबई येथील "मस््ेला" मदयपान 
गहृ या आस्थापनेप्रवरुध्द िाप्त झालेल्या तक्रारीच्या अनषुींगाने, ननरीिक, राज्य 
उत्पादन शुल्क, क्यु प्रवभाग याींजकडून चौकशी करण्यात आली असून, मस््ेला या 
आस्थापनेस ददनाींक ३१/०७/२०१७ रोजी कारणे दाखवा नो्ीस देण्यात आलेली आहे.  
(३) सदर आस्थापनेस बजावण्यात आलेल्या कारणे दाखवा नो्ीसच्या अनषुींगाने 
ननयमानुसार योग्य ती कायशवाही करण्यात येईल. 
(४) िश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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आमदार तनिास, नागपूर येथे किा अल्पियीन मुलीिर  
सामुदहि अत्याचार झाल्याच्या घटनेबाबि 

(१२) *  ३०८९०   श्री.धनांजय मुांड,े श्री.जयिांिराि जाधि, श्री.सुतनल िटिरे, 
श्री.हेमांि टिले, अॅड.तनरांजन डािखरे, श्री.हररससांग राठोड, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.सांजय दत्ि, श्री.अशोि ऊफा  भाई जगिाप, श्रीमिी हुस्नबानू खसलफे, 
श्री.रामहरी रुपनिर, डॉ.(श्रीमिी) नीलम गोऱ्हे, श्री.अमररशभाई पटेल :   
सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) आमदार ननवास, नागपरू येथे एका अल्पवयीन मुलीवर सामुदहक अत्याचार 
केल्याची गींभीर घ्ना ददनाींक १४ एप्रिल, २०१७ रोजी वा त्यासुमारास ननदशशनास 
आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त आमदार ननवासात गुन्हेगारी िवतृ्तीच्या व्यक्तीींचा उघड 
वावर असल्याच्या अनेक घ्ना यापवूीही ननदशशनास आल्या आहेत, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त िकरणी शासनाने चौकशी करून आमदार ननवास, 
नागपूर येथील किाचा लोकिनतननधीच्या लशर्ारस पत्राप्रवना ननयमबाहय 
पध्दतीने मतर खासगी व्यजक्तींना कि देणा-या व यास जबाबदार असलेल्या 
व्यवस्थापक व अधधका-यावर व या िकरणातील आरोपीवर कोणती कारवाई केली 
वा करण्यात येत आहे 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय, हे खरे आहे. 
     सदर घ्नेबाबत पोलीस स््ेशन धगट्टीखदान अप क्र २१७/१७ कलम ३७६ 
(ड) ३४ भा.दीं.प्रव. सह कलम ३, ४, ६ पोक्सा िमाणे गुन्हा दाखल करून 
गुन्हयातील २ आरोपीींना अ्क करण्यात आलेली आहे. सदर गुन्हयाचा तपास 
सुरू आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) असा िकार पढेु घडू नये याकरीता सावशजननक बाींधकाम प्रवभागामार्श त पढुील 
उपाययोजना करण्यात आलेल्या आहेत. 
१.  अ्यागताचे ओळखपत्राची छायाित उपलब्ध केल्या लशवाय कि ददला 

जाणार नाही. 
२.  सींबधधत शाखा अलभयींता याींनी ित्येक ददवशी रजजस््र मधील नोंदी व 

आरक्षित करण्यात आलेले कि याची ित्यि पडताळणी करावी व ित्येक 
आठवड्यात दोन वेळा उपप्रवभागीय अलभयींता याींनी सुध्दा पडताळणी 
करावी. 

(४) िश्न उद् ावत नाही. 
----------------- 
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िरमाळा (िा.िराड, जज.सािारा) येथे पोसलसाांच्या  
मारहाणीि मतृ्यू झाल्याबाबत 

(१३) *  ३३३०७   श्री.पररणय फुिे : सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) करमाळा (ता.कराड, जज.सातारा) येथील सींशनयत रावसाहेब जाधव याींचा 
सुमारे सहा मदहन्यापूवी कावे नाका पोलीस चौकीत पोललसाींच्या मारहाणीत मतृ्य ू
झाला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यािकरणी शासनाने चौकशी करुन सदर मतृ्यसू जबाबदार 
सींबींधधत पोलीस अधधकारी व कमशचारी याींच्यावर कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे 
(३) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय, हे खरे आहे. 
     सदर घ्ना ही ददनाींक १८/०६/२०१७ रोजी घडली आहे. 
(२) सदर िकरणी ददनाींक २०/०६/२०१६ रोजी कराड शहर पोलीस स््ेशन येथे 
गु.र.नीं. ३३२/२०१६ भा.दीं.प्रव. कलम ३०२, ३६५, ३८६, ३२४, ३२३, ५०६, ३४ नुसार 
१२ आरोपीींप्रवरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. मतृ्यूस जबाबदार असलेल्या 
१ पोलीस अधधकारी व मतर १० पोलीस कमशचारी याींना अ्क करण्यात आली 
असून त्याींचेप्रवरुध्द मा. न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे. 
तसेच, आरोपी पोलीस ननरीिक अदयापपयतं लमळून आलेले नसल्याने त्याींना 
र्रारी घोप्रषत करण्यात आले असून त्याींची मालमत्ता जप्तीची कारवाई सुरू 
आहे.  
(३) प्रवलींब झालेला नाही. 

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

बहृन्मुांबई महानगरपासलिेची रुग्णालये सिा सुविधाांसह 
सक्षम िरून ररक्ि पदे भरण्याबाबि 

(१४) *  ३२२५८   अॅड.राहुल नािेिर, श्री.हेमांि टिले, श्री.किरण पािसिर, 
श्री.सुभाष झाांबड, श्री.सांजय दत्ि : सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) बहृन् मुींबई शहर तसेच उपनगरातील महानगरपाललकेच्या रुग्णालयात 
कमशचाऱ्याींची कमतरता, डॉक््राींचा अभाव यामुळे नागररकाींच्या आरोग्यसेवेवर 
प्रवपरीत पररणाम होवनू रुग्णालयाींची ददुशशा होत आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, प्रवलेपाले येथील बाळासाहेब ठाकरे वदैयकीय महाप्रवदयालय व 
रुग्णालयात १३८ व कुपर रुग्णालयात २९० डॉक््र व अन्य ररक्त पदे भरण्यात 
आली नसल्याची मादहती माहे एप्रिल, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशशनास 
आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीचे 
ननषकषश काय आहेत व त्यानषुींगाने महापाललकेची रुग्णालये सवश सुप्रवधाींसह सिम 
करून ररक्त पदे भरण्याबाबत कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) बहृन्मुींबई महानगरपाललकेच्या ४ वैदयकीय 
रुग्णालयाींतील सन २०१६ मध्ये बाह्यरुग्ण प्रवभागात एकूण ४७,१२,७५४ मतके 
रुग्ण उपचारासाठी आले होते. त्यापकैी २,२४,२८३ रुग्णाींना रुग्णालयात दाखल 
करुन त्याींच्यावर वदैयकीय उपचार करण्यात आले.  
     तसेच, १६ उपनगरीय रुग्णालयाींतील बाह्यरुग्ण प्रवभागात दररोज सरासरी 
१७,१६० रुग्ण उपचारासाठी येतात, त्यापैकी अींदाजे ५५० रुग्णाींना रुग्णालयात 
दाखल करण्यात येऊन वेळोवेळी उपचार करण्यात येतात.      
     वदैयकीय उपचाराींकररता येणाऱ्या रुग्णाींची सींख्या लिात घेता, 
महानगरपाललकेच्या िमुख रुग्णालये व उपनगरीय रुग्णालयाींमधील उपलब्ध 
डॉक््सश व मतर कमशचाऱ्याींवरील रुग्णसेवेच्या कामाचा भार वाढला आहे ही 
वस्तजुस्थती आहे. 
     महानगरपाललकेच्या िमुख रुग्णालये व उपनगरीय रुग्णालयाींतील रुग्णाींना 
पुढीलिमाणे सेवा देण्यात येतात:- 

 सदर रुग्णाींना २४ X ७ वदैयकीय सेवा पुरप्रवण्यात येते. 
 आधथशकदृष्या दबुशल घ्कातील रुग्णाींना उपचारासाठी वदैयकीय 

समाजसेवक (MSW) याींचेमार्श त धमाशदाय सींस्था याींचेकडून ननधी 
उपलब्ध करुन ददला जातो. 

(२) प्रवलेपाले येथील बाळासाहेब ठाकरे वदैयकीय महाप्रवदयालय व कुपर 
रुग्णालयातील डॉक््राींची एकूण ३६६ पदे असून त्यापकैी ५४ पदे ररक्त आहेत, 
तसेच मतर कमशचाऱ्याींची एकूण ११४१ पदे असून त्यापकैी २८२ पदे ररक्त आहेत. 
(३) व (४) महानगरपाललकेच्या वदैयकीय महाप्रवदयालयातील ररक्त पदे भरण्याची 
कायशवाही सुरु आहे.  

----------------- 
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मलिापूर (िा.िराड, जज.सािारा) येथे स्ििां् पोलीस ठाणे स्थापन िरण्याबाबि 

(१५) *  ३११११   श्री.आनांदराि पाटील : सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मलकापूर (ता.कराड, जज.सातारा) येथे स्वतींत्र पोलीस ठाण्याचा िस्ताव गेली 
अनेक वषाशपासून िलींबबत असल्याचे माहे मे, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय 
(२) असल्यास, वाढत्या गुन्हेगारीवर अकुीं श ठेवण्यासाठी उभारलेल्या पोलीस 
चौक्या बींद करण्यात आल्या आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या िस्तावावर ननणशय घेवनू शासनाने येथे स्वतींत्र पोलीस 
ठाण्याची स्थापना करण्यासोबतच येथील बींद पोलीस चौक्या कायाशजन्वत 
करण्याबाबत कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) पोलीस अधिक्षक, सातारा याींच्याकडून ददनाींक 
२१/०३/२०१४ च्या पत्रान्वये नवीन मलकापूर पोलीस ठाणे ननमाशण करणेबाबतचा 
िस्ताव पोलीस महासींचालक, महाराषर राज्य, मुींबई याींच्या कायाशलयास िाप्त 
झाला होता. महाराषर पोलीस दलातील पदननलमशतीच्या पाच ्प्प्याींमध्ये मलकापरू 
पोलीस ठाणे ननमाशण करणे िशासकीय कारणास्तव शक्य झालेले नाही. यास्तव 
पोलीस महासींचालक, महाराषर राज्य, मुींबई याींनी िस्तूत िकरणी सुधारीत 
िस्ताव सादर करण्याबाबत पोलीस अधधिक, सातारा याींना कळप्रवले आहे. 
(२) कराड शहर पोलीस ठाणे अींतगशत मलकापूर पोलीस बी् असून आगालशवनगर 
जजल्हा पररषद कॉलनी येथे चौकीचे कामकाज चालु आहे. 
(३) पोलीस महासींचालक, महाराषर राज्य, मुींबई याींनी मलकापूर पोलीस ठाणे 
ननमाशण करणेबाबतचा सुधारीत िस्ताव पोलीस अधधिक, सातारा याींच्याकडून 
मागप्रवला आहे. तसेच मलकापूर बी् बींद करण्यात आलेले नाही. 
(४) िश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
पुणे जजल्हयािील मुांढिा जॅििेल प्रिल्पाबाबि 

(१६) *  ३२३४५   श्री.अतनल भोसले :  िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि १५११३ ला 
ददनाांि १६ माचा, २०१६ रोजी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभााि : सन्माननीय 
मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
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(१) पुणे जजल्हयातील मुींढवा जॅकवेल िकल्पात नदीतील साींडपाण्यावर कोणतीच 
िकक्रया न करताच हे अशुध्द व दगुधंीयुक्त पाणी गेल्या दीड वषाशपासून 
कालव्यात सोडण्यात येत असल्याने शतेकरी व नागररकाींमध्ये असींतोष पसरला 
असल्याची बाब माहे जनू, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशशनास आली आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने पाहणी केली आहे काय, पाहणीचे ननषकषश 
काय आहेत व तदनुसार या गींभीर बाबीकड े दलुशि करणाऱ्या िशासनातील 
अधधकाऱ्याींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२)  
 पुणे शहरातनू ननमाशण होणाऱ्या साींडपाण्यावर मैलापाणी शुद्धीकरण कें द्रामध्ये 

िकक्रया केली जाते तथाप्रप मैलापाणी  शुद्धीकरण कें द्राची  अपुरी  सींख्या व 
अपुरी िमता यामुळे सींपूणश साींडपाण्यावर पूणश िमतेने िकक्रया होऊ शकत 
नाही. 

 त्यामुळे िकक्रया न केलेले पाणी सोडले जाते व मुींढवा जॅकवेलदवारे शतेीसाठी 
उपलब्ध होणारे पाणी काही अींशी दगुधंीयुक्त आहे ही वस्तुजस्थती आहे. 

 तथाप्रप मुठा उजव्या कालव्यामध्ये उपलब्ध करुन देण्यात आलेले शेतीसाठीचे 
पाणी कें द्रीय िदषूण ननयींत्रण मींडळाचे ननयम १९८६ नुसार ठरवनू देण्यात 
आलेल्या मानकाींची पतूशता करणारे आहे. 

 याबाबत सींबींधीत ग्रामपींचायतीने दपु्रषत पाण्याबाबत मा.राषरीय हररत 
न्यायाधधकरणात माचश, २०१६ मध्ये दावा दाखल केला आहे. िस्ततु िकरण 
सदया मा.राषरीय हररत न्यायालयात न्याय िप्रवषठ आहे.     

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

 

औरांगाबाद येथील रेल्िे क्रॉससांगिरीिा किनाथनगर  
उड्डाण पुल बाांधण्याबाबि 

(१७) *  ३२४२३   श्री.विक्रम िाळे, श्री.सतिश चव्हाण : सन्माननीय मुख्यमां्ी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) औरींगाबाद येथील रेल्वे क्रॉलसींगकरीता एकनाथनगर उड्डाण पुल बाींधण्याचे 
ननयोजन १२ वषाशपूवी करुन ननधी अभावी पुलाचे काम िलींबबत रादहल्याचे माहे 
मे, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उपरोक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व तदनुसार सदर उड्डाण पलुासाठी ननधी उभारुन पलुाचे 
काम करण्याबाबत कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ?  

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२) अींशत: खरे आहे.  
     औरींगाबाद येथील एकनाथ नगर उड्डाण पुल बाींधण्यासाठी येणारा खचश हा 
औरींगाबाद महानगरपाललका व एम.आय.डी.सी याींनी ित्येकी ५० % या िमाणात 
करण्याचा ननणशय महानगरपाललकेच्या  सवशसाधारण सभेत सन २००६ मध्ये 
झाला होता.      
     तथाप्रप, औरींगाबाद औदयोधगक िेत्र हे महानगरपाललकेस हस्ताींतररत 
केल्यामुळे उड्डाणपुल बाींधण्याच्या कामात आधथशकदृष्या सहभागी होणे शक्य 
नसल्याबाबत एम.आय.डी.सी. औरींगाबाद याींनी  महानगरपाललकेस कळप्रवले 
असल्यामुळे उड्डाण पुलाचे काम सुरु होऊ शकलेले नाही. 
     ननधीच्या उपलब्धतेनुसार औरींगाबाद महानगरपाललकेमार्श त सदर 
उड्डाणपुलाचे काम हाती घेण्यात येईल असे औरींगाबाद महानगरपाललकेने  
कळप्रवलेले आहे. 
(३) िश्न उद् ावत नाही. 

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

 

 
सशिडी (मुांबई) येथील क्षयरोग रुग्णालयािील विविध समस्याांबाबि 

(१८) *  ३२३०१   श्रीमिी हुस्नबानू खसलफे : सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) लशवडी (मुींबई) येथील महानगरपाललकेचे ियरोग रुग्णालय प्रवप्रवध समस्याींनी 
ग्रासले असून रुग्णालयातील ३० ते ३५ कमशचाऱ् याींचा ियरोगाने मतृ्यू झाला 
असल्याचे ददनाींक २३ मे, २०१७ रोजी वा त्यासुमारास ननदशशनास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अपुरे कमशचारी व डॉक््र, शवागहृाची दयनीय अवस्था, वॉडशपासून 
शवागहृापयतं शेड नसल्याने मतृदेहाला उन्हात-पावसात लभजत न्यावे लागत 
असून महानगरपाललकेची रुग्णवादहका सेवा नाही, पोलीस बब् सुध्दा नाही या 
अशा अनेक गैरसोयी असूनही सींबींधधत आवश्यक उपाययोजना करण्याऐवजी 
दलुशि करीत असल्याने रुग्णाींची व रुग्णालयात कायशरत कमशचारी व डॉक््र याींची 
गैरसोय होत असल्याने शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) लशवडी येथील ियरोग रुग्णालय येथे गेल्या ७ वषातं 
२९ कमशचाऱ्याींचा ियरोगाने मतृ्य ूझालेला आहे ही वस्तुजस्थती आहे. 
(२) सदर िकरणी महानगरपाललकेमार्श त पढुीलिमाणे कायशवाही करण्यात येत आहे :-  

 ियरोग रुग्णालयातील कामगाराींची ररक्त पदे भरण्यात येत असून 
त्याबाबत पाठपुरावा करण्यात येत आहे. 

 वेळोवेळी जादहरात देऊनही उमेदवार उपलब्ध झाले नसल्यामुळे 
डॉक््राींच्या ररक्त पदाींच्या जागी बींधपबत्रत डॉक््र, सीपीएस मार्श त 
पदप्रवका करणारे डॉक््र तसेच, प्रवशेष वदैयकीय सल्लागार याींची 
ननयुक्ती करण्यात आली आहे. 

 शवागहृाची दरुुस्ती सन २०१३ मध्ये करण्यात आली असून वॉडशपासून 
शवागहृापयतं शेड उभारण्याची आवश्यक ती कायशवाही सुरु आहे. सदर 
काम मे, २०१८ पयतं पूणश करण्यात येणार आहे. 

 सदय:जस्थतीत मतृदेह स््ीलच्या कव्हरमध्ये आच्छाददत करुन स्रेचर 
रॉलीवरुन शवागहृात नेण्यात येतो. 

 ियरुग्णाींना मतर रुग्णालयात आवश्यकतेनुसार स्थलाींतरीत करण्यासाठी 
भाडतेत्वावर (२४ x ७) रुग्णवादहकेची व्यवस्था करण्यात आली आहे. 

 ियरोग रुग्णालयास पोलीस मदतीची आवश्यकता भासल्यास ती रर्ी 
अहमद ककडवाई मागश पोलीस ठाणे याींचेमार्श त त्वरीत उपलब्ध होते. 

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

 

खार (मुांबई) येथे झोपडपट्टी पुनिासन योजनेमध्ये 
वििासिाने गैरव्यिहार िेल्याबाबि 

(१९) *  ३१००९ आकिा .अनांि गाडगीळ : िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि २८१४६ ला 
ददनाांि २२ माचा, २०१७ रोजी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभााि : सन्माननीय 
गहृतनमााण मां्ी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) खार (मुींबई) येथील १६ व्या रस्त्यावर मोरदानी लसग्नेचर या आललशान 
्ॉवरसाठी झोपडपट्टी पनुवशसन योजनेचा भूखींड दाखवून एर्एसआय लू्ण्याचा 
िकार प्रवकासकाने केल्याची बाब ननदशशनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, वाींदे्र-खार मध्ये झोपडया नसतानाही झोपडपट्टी पनुवशसन योजना 
म्हणनू परवानगी घेऊन एर्एसआय ला्ण्याचा िकार प्रवकासकाींकडून केला 
असल्याचेही ननदशशनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
 



18 

(३) असल्यास, उपरोक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले, तदनुसार सींबींधधताींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. प्रिाश महेिा : (१) व (२) हे खरे नाही.  
     सदरची योजना बहृन्मुींबई प्रवकास ननयींत्रण ननयमावलीतील प्रवननयम 
३३(१०) अींतगशत झोपडपट्टी पुनवशसन योजना नसून प्रवननयम ३३(१४) अींतगशत 
मोकळया भूखींडावर कायमस्वरुपी सींक्रमण गाळे (PTC) बाींधनू देण्याबाबतची 
योजना आहे. 
(३) व (४) बहृन्मुींबई प्रवकास ननयींत्रण ननयमावली, १९९१ च्या ३३(१४) अींतगशत 
नगर प्रवकास प्रवभागाच्या ददनाींक ३१/१०/२००८ रोजीच्या आदेशातील तरतदुीनुसार 
िाधधकरणाकडून प्रवकासक के.मोरदानी याींच्या खार येथील ५ योजनाींचे जोगेश्वरी 
(पूवश) येथील योजनेसोबत एकबत्रकरण करण्यास मींजूरी देण्यात आली आहे. 
त्यानुसार प्रवकासकास खार येथील १७ कायमस्वरुपी सींक्रमण लशबीराचे ४१९.३६ 
चौ.मी. िेत्र जोगेश्वरी (पवूश) येथे व तेवढेच जोगेश्वरी (पवूश) येथील प्रवक्री घ्काचे 
िेत्रर्ळ खार येथे स्थलाींतरीत करण्यास अनुमती देण्यात आली आहे.  सदरहू 
परवानगीच्या अनषुींगाने उपरोक्त नमुद शासन आदेशातील तरतदुीनुसार 
प्रवकासकाकडून रुपये ३,०४,३५,८७३/- मतकी रक्कम वसुल करण्यात आली आहे. 
तथाप्रप, प्रवकासकाने जोगेश्वरी येथील लमळकतीवर  कायमस्वरुपी सींक्रमण 
लशबीरातील १७ सदननका बाींधनू न  ददल्यामुळे मुख्य कायशकारी अधधकारी, 
झोपडपट्टी पनुवशसन िाधधकरण याींनी ददनाींक ०२/०१/२०१७ रोजी पाररत केलेल्या 
आदेशास अनुसरुन प्रवकासकाच्या प्रवक्री घ्काच्या गाळयाींची नोंदणी करण्यात 
येव ूनये, असे ददनाींक २३/०१/२०१७ रोजीच्या पत्रान्वये अनतररक्त ननयींत्रक (मुद्राींक 
शुल्क) याींना झोपडपट्टी पनुवशसन िाधधकरणाने कळप्रवले असून प्रवकासकाच्या 
प्रवक्री घ्कातील बाींधकामास झोपडपट्टी पनुवशसन िाधधकरणाने ददनाींक 
२४/०१/२०१७ रोजी स्थधगती ददली आहे. 
     तसेच या िकरणी प्रवकासकाप्रवरुध्द तातडीने एमआर्ीपी कायदयाखाली 
गुन्हा नोंद करण्याबाबत ददनाींक १०/०३/२०१७ च्या पत्रान्वये झोपडपट्टी पनुवशसन 
िाधधकरणास कळप्रवण्यात आले होते. त्या अनुषींगाने सदर िकरणी झोपडपट्टी 
पुनवशसन िाधधकरणाकडून चौकशी करण्यात आली आहे व प्रवकासक व 
वास्तपू्रवशारद याींच्यावर LOI व IOA मध्ये अींतभूशत असलेल्या तरतदुीनुसार 
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कायमस्वरुपी सींक्रमण लशबीरे (PTC) बाींधनू झोपडपट्टी पुनवशसन िाधधकरणाच्या 
ताब्यात न ददल्यामुळे एमआर्ीपी कलम ५३(१) अींतगशत एमआर्ीपी नो्ीस 
देण्यात आली असून प्रवकासक व वास्तूप्रवशारद याींच्यावर FIR दाखल करुन 
घेण्यासाठी वररषठ पोलीस ननररिक, खार पोलीस स््ेशन याींना ददनाींक 
०७/०७/२०१७ च्या पत्रान्वये कळप्रवले असल्याचे झोपडपट्टी पनुवशसन िाधधकरणाचा 
अहवाल आहे. 

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

बीड शहराि बाजारिळाची व्यिस्था िरणेबाबि 
(२०) * ३३२२१ श्री.विनायिराि मटे : सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) बीड शहरातील भाजी मींडईत प्रवके्रत्याींना बसण्यासाठी जागा नसल्याने राषरीय 
महामागश व शहरातील मुख्य रस्त्यावर भाजी प्रवके्रते बसतात, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, आठवडी बाजार आणण मींडईतील भाजी प्रवके्रते याींच्यामुळे 
शहरातील वाहतकुीला अडथळा ननमाशण होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त िकरणी शासनाने चौकशी करून शहरातील भाजी प्रवके्रते 
व आठवडी बाजारासाठी बाजारतळाची व्यवस्था करणेबाबत कोणती कायशवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२) अींशत: खरे  आहे. 
     िामुख्याने आठवडी बाजाराच्या ददवशी रस्त्याींवर भाजी प्रवक्रते बसल्याचे 
आढळून येते. 
     आठवडी बाजाराच्या ददवशी रहदारीस अडथळा ननमाशण होवू नये यादृष्ीने 
रस्त्यावर बसणाऱ्या भाजी प्रवके्रत्याींना ह्वनू आठवडी बाजारात बसप्रवण्याची 
कायशवाही नगरपररषदेकडून करण्यात येते.   
(३) बीड नगरपररषदेने आठवडी बाजारासाठी बाजारतळ व महात्मा रु्ले भाजी 
मींडई (स्वाई मैदान) येथे अनकु्रमे २६ व ६४ ओ्े भाजी प्रवके्रत्याींकरीता बाींधलेले 
असून बाजारतळ येथे आठवडी बाजाराची व्यवस्था केली आहे. 
    बीड शहरातील लसध्दी प्रवनायक कॉम्प्लेक्स येथे अदयावत भाजी मींडई नगर 
पररषदेकडुन कायाशजन्वत करण्यात येत आहे. 
    कें द्र शासनाच्या पथप्रवके्रता (उपजीप्रवकेचे सींरिण व पथप्रवक्री प्रवननयमन) 
ननयम, २०१४ नुसार राज्य शासनाने शासन ननणशय ददनाींक ९ जानेवारी, २०१७ 
अन्वये योजना तयार केली असून त्याच्या अींमलबजावणीबाबत नागरी स्थाननक 
स्वराज्य सींस्थाींना सुचना ददलेल्या आहेत.  
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    प्रवक्री ििेत्र े (रे्रीवाला िेत्र) ननधाशरीत करण्यासाठी पारींपारीक आठवडी 
बाजाराींची दठकाणे देखील प्रवचारात घेऊन प्रवहीत शती व ननबधंाच्या अधीनतेने 
रस्त्यावरील प्रवक्रीसाठी परवानगी देण्याची तरतदु या योजनेत केलेली आहे. 
    सदर योजनेनुसार बीड नगरपररषदेच्या स्तरावर मुख्याधधकारी याींच्या 
अध्यितेखालील नगर पथप्रवके्रता सलमती कडुन प्रवक्री ििेत्र े आणण ना-प्रवक्री 
ििेत्र ेननजश्चत करणे आवश्यक आहे. 
(४) िश्न उद् ावत नाही. 

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

सागर इन्व्हेस्टमेंट या िां पनीने गुांििणिुदाराांचे  
िोट्यिधी रुपयाांची फसिणिू िेल्याबाबि 

(२१) *  ३२८४८   श्री.रविांद्र फाटि, श्री.प्रविण दरेिर : सन्माननीय मुख्यमां्ी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) बदलापूर, कल्याण, डोंबबवली, ठाणे आणण महाराषरातील मतर महत्वाींच्या 
शहराींमध्ये गेल्या काही वषाशपासून प्रवप्रवध गुींतवणकुदाराींचे को्यवधी रुपये घेऊन 
त्याींना बकँापेिा अधधक व्याज देण्याचे आलमष दाखवून गुींतवणकुीचा व्यवसाय 
करणाऱ् या सागर मन्व्हेस््में् या कीं पनीच्या सींचालकाींवर माहे मे, २०१७ मध्ये वा 
त्यादरम्यान गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सागर मन्व्हेस््में् या कीं पनीमध्ये गुींतवणकू करणाऱ् या गुींतवणकुदाराींचे 
पैसे परत लमळण्याबाबत शासनस्तरावर कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) सदर गुन्ह्यातील ४ आरोपीींनी सींगनमत करुन सागर मन्व्हेस््में् नावाच्या 
प्रवना नोंदणी कीं पनीमध्ये वाप्रषशक १८ ्क्के रकमेचा परतावा देण्याचे आलमष 
दाखवनू मुदत ठेवीची मुद्दल रक्कम त्यावरील परतावा परत न करता र्सवणकू 
केल्याबाबत ददलेल्या तक्रारीवरुन, बदलापूर पोलीस स््ेशन (पवूश) येथे गु.र.क्र. 
६०/२०१७ भा.दीं.प्रव. कलम ४०६, ४०९, ४२०, २०१, १२० (ब) सह कलम ३ 
महाराषर ठेवीदाराींच्या (प्रवत्तीय सींस्थाींमधील) दहतसींबींधाचे सींरिण अधधननयम, 
१९९९ अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आलेला असून सदर गुन्ह्याचा तपास सुरु 
आहे. 
(३) िश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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पोलीस िमाचाऱ्याांिररिा घर खरेदी िरण्यासाठी किां िा बाांधण्यासाठी  
व्याज सिलिीची िजा योजना राबविण्याबाबि 

(२२) *  ३३७९५   श्री.जनादान चाांदरूिर : सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईसह राज्यातील पोलीस कमशचाऱ् याींना मालकी हक्काचे घर खरेदी 
करण्यासाठी ककीं वा बाींधण्यासाठी व्याज सवलतीची कजश योजना राबप्रवण्याचा 
ननणशय गहृ प्रवभागाने घेतला असल्याचे ददनाींक १२ एप्रिल, २०१७ रोजी वा 
त्यासुमारास ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सध्या पोललसाींच्या सींख्येच्या िमाणात पोलीस वसाहतीतील 
घराींची सींख्या कमी आहे यामुळे िश्न भाग (१) मधील ननणशय शासनाने घेतला 
असून याबाबत कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय, हे खरे आहे. ददनाींक १०/०४/२०१७ रोजी शासन 
ननणशय ननगशलमत केला आहे. 
(२) पोलीस महासींचालक, मुींबई कायाशलयातील पोलीस कमशचाऱ् याींचे घरबाींधणी 
अग्रीम मींजूरीसाठीचे िलींबबत िस्ताव प्रवचारात घेवनू सदर ननणशय घेण्यात आला 
आहे. त्यानुसार महाराषर राज्य पोलीस गहृननमाशण व कल्याण महामींडळ 
याींचेकडून घरबाींधणीसाठी प्रवप्रवध बकँाकडून व्याज दर मागप्रवण्यात आले असून 
सवाशत कमी व्याजदर देणाऱ् या सींस्थाींशी करार केला जाईल. बँकेकडून गहृकजाशवर 
आकारण्यात येणारे व्याज आणण शासकीय गहृकजाशवरील व्याज यामधील 
र्रकाची रक्कम शासनाकडून अदा करण्यात येणार आहे.  
(३) िश्न उद् ावत नाही. 

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

मुांबईिील पिई, दहरानांदानी येथील स्िामीनारायण मांददर  
मागााच्या िामामध्ये गैरव्यिहार झाल्याबाबि 

(२३) *  ३३५०५   श्री.रामतनिास ससांह : सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील पवई, दहरानींदानी येथील स्वामीनारायण मींददर मागाशच्या कामामध्ये 
गैरव्यवहार झाल्याबाबत लोकिनतननधीनी ददनाींक ४ एप्रिल, २०१७ रोजी वा 
त्यासुमारास मा.नगरप्रवकास राज्यमींत्री याींना पत्रव्यवहार करुनही कोणतीच 
कायशवाही झाली नाही, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदर रस्त्याचे काम स्थाननक प्रवकास कायशक्रमाच्या अींतगशत 
ननधीमधनू करण्यात आले असून काम अत्यींत ननकृष् दजाशचे झाल्याने 
रस्त्यातील खड्डयाींमुळे नागररकाींना नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त रस्त्याच्या कामाची चौकशी करण्यात आली आहे काय, 
त्यात काय आढळून आले, तदनसुार यास जबाबदार असणाऱ् या व्यक्तीवर कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) पवई, दहरानींदानी येथील स्वामीनारायण मींददर 
मागाशच्या कामामध्ये गैरव्यवहार झाल्याबाबत लोकिनतननधीनी मा. राज्यमींत्री 
(नगर प्रवकास) याींना ननवेदन ददले आहे ही वस्तजुस्थती आहे.  
     तथाप्रप, सदर रस्त्याच्या कामाबाबतचा तपशील महानगरपाललकेमार्श त 
ददनाींक १२/०५/२०१७ रोजीच्या पत्रान्वये लोकिनतननधीींना अवगत करण्यात आला 
आहे. 
(२) व (३) सदर रस्त्याचे काम बहृन्मुींबई महानगरपाललकेच्या भाींडवली ननधीतनू 
करण्यात येत असून आतापयतं ८०% काम पूणश झाले आहे. सदर रस्त्याचे काम 
पूणश करण्याचा कालावधी ददनाींक ३०/११/२०१७ पयतं आहे. 
     नव्याने बाींधण्यात आलेल्या सदर रस्त्यावर कोणताही खड्डा पडल्याचे 
आढळून आलेले नाही. 
(४) िश्न उद भवत नाही. 

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

दहांगोली नगरपररषद िायाक्षे्ाि रस्त्यािरील पथददिे बांद असल्याबाबि 

(२४) *  ३२२८३  श्री.रामराि िडिुिे : सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) दहींगोली नगरपररषद कायशिेत्रात रस्त्यावरील पथददव्याींचे वीज देयके भरले 
नसल्याने महाप्रवतरण कीं पनीने माहे मे, २०१७ पासून वीज पुरवठा खींडीत केला 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, त्यामुळे रस्त्यावर अींधार पसरत असून रात्रीच्यावेळी तेथील 
जनतेला नाहक त्रास होऊन चोऱ्या होत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त िकरणी शासनाने चौकशी करून कोणती कायशवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय. पथददव्याींचे थकीत वीज देयक भरणा न 
केल्यामुळे ददनाींक ६ व ७ मे, २०१७ रोजी पथददव्याींचा वीज पुरवठा खींडीत होता. 
     नगर पररषदेने ददनाींक ८ मे, २०१७ रोजी थकीत प्रवदयतु देयकापकैी रुपये 
१० लि रकमेचा भरणा करुन पथददव्याींचा वीज पुरवठा सुरु केला आहे. सध्या 
पथददवे सुजस्थतीत चालू आहेत. 
(२) उक्त ददनाींक ६ व ७ मे, २०१७ या कालावधीत दहींगोली शहरात चोऱ्या अथवा 
तत्सम घ्ना घडल्याचे ननदशशनास आले नाही. 
(३) व (४) िश्न उद् ावत नाही. 

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

िळांब शहरािील पोलीस िसाहिीची दरुिस्था झाल्याबाबि 

(२५) *  ३३६९५   श्री.सुजजिससांह ठािूर : सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) कळींब शहरासह लगतच्या २६ गावातील कायदा व सुव्यवस्थेची जबाबदारी 
असणाऱ् या कळींब पोलीस ठाण्यातील कमशचा-याींच्या वसाहतीची दरुवस्था झाल्याचे 
माहे मे, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त वसाहतीचे ढासळलेले प्लास््र, जीणश झालेल्या लभींती, असे 
जुने दगडी बाींधकाम असलेल्या वसाहतीमध्ये पोलीस कमशचारी राहत आहेत, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, वसाहतीच्या दरुुस्तीबाबत सींबींधधताींकड े मागणी करुनही त्याकड े
िशासनाचे दलुशि होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले, तदनुसार कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२) होय, हे खरे आहे. 
(३), (४) व (५) पोलीस ठाणे कळींब येथे पोलीस अधधकारी/ कमशचारी याींच्याकरीता 
५६ ननवासस्थाने बाींधण्याबाबतचा िस्ताव प्रवचाराधीन आहे. 

----------------- 
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मुांबई महानगरपासलिेच्या (कल) विभागाि  
दवुषि पाणीपुरिठा होि असल्याबाबि 

(२६) *  ३३२८८  श्री.रामहरी रुपनिर : सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई महानगरपाललकेच्या (एल) प्रवभागाच्या हद्दीत येणाऱ् या कुल्याशच्या 
कोदहनूर लस्ी, एच.डी.आय.एल., भारतीनगर, कपाडडया नगर, नाझ हॉ्ेल 
पररसर, नौपाडा, हॉल रोड मत्यादी दठकाणी नळातनू माती, ककड े तसेच गढूळ 
आणण दगुधंीयकु्त पाणी येत असल्याचे ददनाींक १९ एप्रिल, २०१७ रोजी वा 
त्यासुमारास ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू प्रवभागात मोठया िमाणात अनधधकृत कारखाने असुन 
तेथनू हे घाण ग्ाराचे पाणी मुख्य िवाहात जात असल्याने प्रपण्याचे पाणी दपु्रषत 
होत असल्याने नागररक आजाराने त्रस्त झाले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीचे ननषकषश 
काय आहेत, त्या अनुषींगाने िस्ततू िकरणातील दोषीवर कोणती कारवाई केली 
वा करण्यात येत आहे, तसेच सदरहू भागात स्वच्छ पाण्याचा पुरवठा 
होण्याच्यादृष्ीने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) बहृन्मुींबई महानगरपाललकेच्या “एल” प्रवभागाच्या 
हद्दीतील कोदहनूर लस्ी, एच.डी.आय.एल., भारती नगर, कापडडया नगर, नाझ 
हॉ्ेल पररसर, नौपाडा, हॉल रोड मत्यादी दठकाणी नळातून माती, ककड े तसेच 
गढूळ आणण दगुधंीयकु्त पाणी येत असल्याबाबत ददनाींक २०/०४/२०१७ रोजीच्या 
दै. पढुारी या वतृ्तपत्रात बातमी िलसध्द झाली होती ही वस्तुजस्थती आहे. 
(२) व (३) सदर प्रवभाग हा ननवासी िेत्र असून तेथे कारखाने नाहीत. तथाप्रप, 
सदर दठकाणी लघु कु्ीर उदयोग अजस्तत्वात आहेत ही वस्तुजस्थती आहे. 
 सदर लघ ु कु्ीर उदयोगातील साींडपाण्याचा ननचरा मलनन:सारण 

वादहनीदवारे केला जातो. तथाप्रप, लघु कु्ीर उदयागातील साींडपाणी मुख्य 
जलवादहनीमध्ये जात असल्याचे पहाणीदरम्यान आढळून आलेले नाही. 

 सदर पररसरात गढूळ पाण्याबाबतच्या तक्रारी िाप्त झाल्यानींतर ददनाींक 
०३/०३/२०१७, ददनाींक १०/०४/२०१७ व ददनाींक १३/०४/२०१७ रोजी 
महानगरपाललकेमार्श त सदर पररसराची पाहणी करण्यात आली. 

 सदर पाहणी दरम्यान खालीलिमाणे बाबी आढळून आल्या :- 
 एच.डी.आय.एल. पररसरातील भूलमगत ्ाकी ही अस्वच्छ/गललच्छ जस्थतीत 

असल्याचे तसेच भूलमगत ्ाकीमध्ये गळती असल्याचे ददसून आले. 
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 सदर ममारतीला महानगरपाललकेची अधधकृत जलजोडणी देण्यात आलेली 
नसून, खाजगी ्ँकरमार्श त पाणीपुरवठा होत असल्याचे आढळून आले. 

 सदर दठकाणच्या पाण्याच्या ्ाकीतनू पाण्याचा नमुना तपासणीसाठी घेतला 
असता ते पाणी प्रपण्यास अयोग्य असल्याचे ननदशशनास आले. 

 कपाडडया नगर येथील ममारत क्रमाींक १५ या ममारतीमध्ये गढूळ पाणीपुरवठा 
होत असल्याचे आढळून आल्यानींतर, सदर ममारतीच्या छतावरील ्ाकीचे 
ननरीिण केले असता, सदर ्ाकी अत्यींत अस्वच्छ जस्थतीत आढळून आली 
व त्यामधून गढूळ पाणी होत असल्याचे ननदशशनास आले. 

 भारती नगर पररसरातील एल.बी.एस. मागाशवर ९०० लम.मी. व्यासाची जनुी 
जलवादहनी बदलण्याचे काम सुरु असताींना, या प्रवभागास पाणीपुरवठा 
करणारी ३०० लम.मी. व्यासाची जलवादहनी रु््ल्यामुळे सदर पररसरात काही 
काळ गढूळ पाणीपुरवठा होत होता. 

 सदर भागात स्वच्छ पाण्याचा पुरवठा होण्यासाठी महानगरपाललकेमार्श त 
पुढीलिमाणे कायशवाही करण्यात येत आहे :- 

o एच.डी.आय.एल. पररसरातील मे.एच.डी.आय.एल., एस.आर.ए. व 
एम.एम.आर.सी.एल. याींना ददनाींक ०४/०३/२०१७ रोजी भूलमगत ्ाकी दरुुस्त 
करण्यासाठी कळप्रवण्यात आले. तसेच, सदर ममारतीतील रदहवाशाींना 
दरम्यानच्या काळात खाजगी ्ँकरदवारे पाणीपुरवठा करण्यात आला. 

o कपाडडया नगर ही खाजगी वसाहत असल्याने सदर वसाहतीतील अींतगशत 
जलवादहन्याींचे परररिण करणे ही सवशस्वी कपाडडया नगर या गहृननमाशण सींस्थेची 
जबाबदारी असून ममारतीतील छतावरील पाण्याच्या ्ाक्या व भूलमगत शोषण 
्ाक्या स्वच्छ करण्याबाबत त्याींना योग्य त्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.  

o भारती नगर पररसरातील ३०० लम.मी. व्यासाची रु््लेली जलवादहनी तात्काळ 
दरुुस्त करण्यात आली.  

o कुलाश प्रवभागातील सवश दठकाणचे पाण्याचे नमुने तपासण्यात आले असून 
पाणीपुरवठा प्रपण्यायोग्य असल्याचे आढळून आले आहे. 

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

 

सभिांडी (जज.ठाणे) शहरािील शालेय मुलीांचे अपहरण झाल्याबाबि 
(२७) * ३०९६९ डॉ.(श्रीमिी) नीलम गोऱ्हे : सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) लभवींडी (जज.ठाणे) शहरातील कामतघर, ब्रम्हानींदनगर, गैबीनगर व वेताळपाडा 
या पररसरातील १६ वषाशच्या ३ शालेय मुलीींचे अपहरण झाल्याच्या तक्रारी 
नारपोली, शाींतीनगर या पोलीस ठाण्यात मुलीींच्या नातेवाईकाींनी ददनाींक ३ मे, 
२०१७ रोजी वा त्यासुमारास नोंदप्रवल्या आहेत, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, या नतन्ही मुलीींच्या अपहरणाच्या तपासाची सदयःजस्थती काय 
आहे, तसेच या अपहरण िकरणी पोललसाींनी कोणाला अ्क केली आहे काय, 
(३) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय, हे खरे आहे . 
(२) ठाणे पोलीस आयकु्तालयाच्या लभवींडी पररमींडळातील शाींतीनगर पोलीस स््ेशन 
येथे दाखल गु.र.क्र. ११९/२०१७ भा.दीं.प्रव कलम ३६३ व गु.र.क्र १२०/२०१७ 
भा.दीं.प्रव. कलम ३६३ या दोन्ही गुन्ह्यातील अपहरण झालेली मुली ह्या घरात 
कोणास काही एक न साींगता स्वत:हून ननघनू गेलेल्या होत्या व त्या पनु्हा स्वत: 
घरी परत आलेल्या आहेत. सदर गुन्ह्याचे तपासामध्ये कोणत्याही िकारची 
अपहरणाची बाब आढळून आलेली नाही. म्हणनू सदर गुन्ह्याचे क समरी 
अहवाल मींजूर होणेबाबत मा.न्यायालयात सादर करण्यात आलेले आहेत. 
    नारपोली पोलीस स््ेशन येथे गु.र.क्र.२०८/२०१७ भा.दीं.प्रव.३६३ मधील ददलेल्या 
कर्याशदीच्या अनषुींगाने दाखल  गुन्ह्यात भा.दीं.प्रव. कलम ३६६,३७६ सह बालकाींचे 
लैंधगक अपराधापासून सींरिण अधधननयम २०१२ चे कलम ४ िमाणे लावण्यात आलेली 
आहेत. सदर गुन्ह्यातील आरोपीस अ्क केलेली असून गुन्ह्याचा तपास सुरू आहे. 
(३) िश्न उद् ावत नाही. 

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

मुांबईिील आयुमाान सांपलेल्या धोिादायि पलुाांच्या पनुबाांधणीबाबि 

(२८) * ३२३९० श्री.अमररशभाई पटेल, श्री.सांजय दत्ि, श्री.शरद रणवपसे, श्री.रामहरी 
रुपनिर : सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई महानगरपाललकेने सन २०१२ मध्ये धोकादायक म्हणनू जाहीर केलेल्या 
मुींबईतील सुमारे ८० ते १०० वषे जनेु उड्डाणपुल, लहान पुल तसेच पादचारी 
पुलाींचा पुनबाधंणी िस्ताव िलींबबत असल्याचे माहे मे, २०१७ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, दोन वषाशपवूी या पलुाींच्या सवेिणाचा ननणशय महानगरपाललका 
िशासनाने घेतला होता परींत,ु अदयाप सवेिण करण्यात आले नाही, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, मुींबईतील बहुसींख्य पलुाींचे आयुमाशन सींपले असल्याने या 
धोकादायक पलुाींचे सवेिण करुन या पुलाींच्या पुनबांधणीबाबत शासनाने कोणती 
कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१), (२), (३) व (४) बहृन्मुींबई महानगरपाललका िेत्रातील सवश 
पुलाींची प्रवस्ततृ मादहतीसह सूची बनवनू जस्थतीदशशक सवेिण करण्यासाठी 
महानगरपाललकेमार्श त सल्लागाराची ननयुक्ती करण्यात आली आहे.  
     सदर सवेिण ऑक््ोबर, २०१७ पयतं पूणश होणे अपेक्षित असून, 
त्याबाबतचा अहवाल िाप्त झाल्यानींतर, पुलाींची दरुुस्ती व पनुबांधणीचे ननयोजन 
करुन महानगरपाललकेमार्श त पुढील कायशवाही िाधान्याने करण्यात येणार आहे. 

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

राज्य शासिीय िमाचाऱ् याांच्या िामाचा आठिडा पाच ददिसाांचा िरण्याबाबि 

(२९) * ३२२६८   श्री.िवपल पाटील, आकिा .अनांि गाडगीळ : िाराांकिि प्रश्न 
क्रमाांि २८५१२ ला ददनाांि ८ माचा, २०१७ रोजी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभााि : 
सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) राज्य शासकीय कमशचारी सींघ्ना, राजपबत्रत अधधकारी सींघ्ना आणण लशिक 
भारती याींच्या मागणीच्या अनषुींगाने कामकाजाचा पाच ददवसाींचा आठवडा करण्याबाबत 
शासनाने नेमलेल्या सलमतीचा अहवाल िाप्त झाला आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, त्यातील लशर्ारशीींचा तपशील व शासनाचा ननणशय काय आहे, 
(३) असल्यास, सवश शासकीय, ननमशासकीय कमशचारी आणण िाथलमक, 
माध्यलमक, उच्च माध्यलमक व महाप्रवदयालयीन लशिक याींना जागनतक 
मापदींडानसुार कामाचे तास, ददवस आणण पाच ददवसाींचा आठवडा ननजश्चत 
करण्याबाबत शासनाचे धोरण काय आहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) राज्य् ा शासकीय कायाशलयाींसाठी पाच ददवसाींचा 
आठवडा करण्यासींदभाशत शासनाकडून कोणतीही सलमती गठीत करण्यात आलेली 
नाही. 
(२) िश्न उद् ावत नाही. 
(३) िश्न उद् ावत नाही. 
(४) िश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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स्पधाा पररक्षेचा अजा भरण्याच्या शुल्िाि झालेली िाढ िमी िरणेबाबि 

(३०) * ३२७८६  श्री.धगरीशचांद्र व्यास, प्रा.अतनल सोले, श्री.नागोराि गाणार, 
श्री.समिेश भाांगडडया : सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) राज्यात बेरोजगारी वाढत असून स्पधाश पररिेसाठी अजश भरण्याच्या शुल्कात 
केलेली वाढ सामान्य व गरीब प्रवदयार्थयानंा परवडण्यासारखी नसल्यामुळे गरीब 
प्रवदयाथी स्पधाश पररिेपासून वींधचत राहत असल्याचे ददनाींक १४ एप्रिल, २०१७ 
रोजी वा त्यासुमारास ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर स्पधाश पररिेच्या शुल्कात १०० रुपयावरून ३०० ते ७०० 
रुपयापयतं वाढ झाली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर स्पधाश पररिाींचे शुल्क कमी करण्याबाबत शासनाने कोणती 
कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे नाही. 
     महाराषर लोकसेवा आयोगाच्या व स्पधाशपरीिेच्या अजश भरण्याच्या शुल्कात 
सन २०१७ मध्ये १४ एप्रिल, २०१७ च्या सुमारास वाढ करण्यात आलेली नाही. 
 

(२) १. महाराषर लोकसेवा आयोगाच्या परीिेचे शुल्क – 
अ.क्र. भरतीचा िकार १/१/२००७ रोजीचे 

दर (रुपये) 
१/४/२०१४ रोजीचे दर 

(रुपये 
अमागास मागास अमागास मागास 

१ 
 

सरळ सेवा 
 

अनुभव 
आवश्यक 
असलेली पदे 

४०० 
 

२०० 
 

५२३/- 
 

३२३/- 
 

  अनुभव 
आवश्यक 
नसलेली पदे 

२५० 
 

१२५ 
 

३७३/- 
 

२७३/- 
 

२ 
 

स्पधाश परीिा-
पूवश 

 २५० 
 

१२५ 
 

३७३/- 
 

२७३/- 
 

 स्पधाश परीिा-
मुख्य 

 ४०० २०० 
 

५२३/- 
 

३२३/- 
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२. आयोगाच्या किते नसलेल्या परीिाींचे शुल्क – 
 

अ.क्र. १९/१०/२००७ रोजीचे दर (रुपये) ११/३/२०१५ रोजीचे दर (रुपये) 
 अमागास मागास अमागास मागास 
१ १५०/- ७५/- ३००/- १५०/- 

    परीिा शुल्कात १०० रूपयावरून ३०० ते ७०० रूपयाींपयतं झालेली वाढ 
वस्तजुस्थतीवर आधारीत नाही. 
 

(३) व (४) िश्न उद् ावत नाही. 
 

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

बेलापूर (सी.बी.डी.) (निी मुांबई) येथील अपोलो हॉजस्पटलमध्ये  
स्थातनिाांना सिलिी समळणेबाबि 

(३१) *  ३२४५१  श्री.जयांि पाटील, श्री.बाळाराम पाटील : सन्माननीय मुख्यमां्ी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  
 

(१) बेलापूर (सी.बी.डी) (नवी मुींबई) येथे लसडकोबरोबर करार करून अपोलो 
हॉजस्प्ल उभारण्यात आले असून या हॉजस्प्लमध्ये स्थाननकाींना ३० ्क्के जागा 
राखीव व गरीबाींना उपचारात ३० ्क्के सवलत देण्याचा करार करण्यात आला 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अपोलो हॉजस्प्लमध्ये करारानुसार स्थाननकाींना रोजगार व 
उपचार लमळत नसल्याने स्थाननकाींनी लसडको व अपोलो हॉजस्प्ल प्रवरोधात 
ददनाींक १८ एप्रिल, २०१७ रोजी वा त्यासुमारास आींदोलन केले होते, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त िकरणी शासनाने चौकशी करून कोणती कायशवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२) नाही. 
    सीबीडी बेलापूर, नवी मुींबई येथील सेक््र क्र.२३ येथील भूखींड क्र.१३ 
(१४७८३.९६ चौ.मी.) हा सुपर स्पेशालल्ी हॉजस्प्लसाठी राखीव ठेवण्यात आला 
होता. सदर भूखींड ननप्रवदेदवारे अपोलो हॉजस्प्ल याींना वा्प करण्यात आला 
आहे. िस्ततुचा भूखींड हा ननप्रवदेदवारे वा्प करण्यात आला असल्याने अपोलो 
हॉजस्प्ल व लसडको याींच्यामध्ये झालेल्या करारात हॉजस्प्लमध्ये 
स्थाननकाींकररता ३० ्क्के जागा राखीव व गरीबाींना उपचारात ३० ्क्के सवलत 
देण्यात येईल असे नमूद करण्यात आलेले नाही. 
(३) व (४) िश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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राष्ट्रसांि ििुडोजी महाराज विद्यापीठ, नागपूरिररिा  
सभागहृ बाांधिामास मांजूरी समळणेबाबि 

(३२) * ३१५२५ प्रा.अतनल सोले, श्री.नागोराि गाणार, श्री.समिेश भाांगडडया, श्री.प्रिाश 
गजसभये : सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राषरसींत तुकडोजी महाराज प्रवदयापीठ, नागपूरकररता अत्याधुननक सुप्रवधा 
असणारे भव्य सभागहृ बाींधकामाचा िस्ताव ना.सु.ि. कड ेसादर करूनही अदयाप 
सदर िस्तावास मींजूरी न लमळाल्याने िलींबबत असल्याचे ददनाींक २६ रे्बवुारी, 
२०१७ रोजी वा त्यासुमारास ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त िकरणी शासनाने चौकशी करून सदर प्रवदयापीठाकररता 
अत्याधनुनक सभागहृ बाींधकामास मींजूरी देण्याबाबत कोणती कायशवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१), (२) व (३) राषरसींत तकुडोजी महाराज 
प्रवदयापीठासाठी सभागहृ बाींधण्याचा िस्ताव नागपूर सुधार िन्यासला सादर 
झालेला नाही. 
      तथाप्रप, स्व.वसींतराव नाईक जन्मशताब्दी वषश योजनेंतगशत नागपूर येथे 
२००० आसन िमतेचे सभागहृ बाींधण्यासाठी जजल्हा िशासनाने नोडल एजन्सी 
म्हणनू नागपूर सुधार िन्यासची ननयुक्ती केली आहे. 

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

अांबरनाथ येथे बोगस िॉल सेंटर सुरु असल्याबाबि 
(३३) *  ३२८०७ श्री.प्रविण दरेिर : सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) अींबरनाथ येथे सुरु असलेल्या बोगस कॉल से्ं रमधनू अमेररकेतील 
नागररकाींची तसेच बोगस कॉल से्ं रमध्ये काम करणाऱ् या तरुणाींची देखील 
र्सवणकू करण्यात आल्याचे माहे जनू, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशशनास 
आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले, तदनुसार यास जबाबदार असणाऱ् या कॉल से्ं रच्या 
सींचालकाींप्रवरुध्द कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय. 
(२) होय. 
     सदर िकरणी ठाणे पोलीस आयुक्तालयातील पररमींडळ-४, लशवाजीनगर 
पोलीस ठाणे येथे गु.र.क्र.१५५/२०१७, ४१९, ४२०, १२० (ब), ४६५, ४६७, ४६८, ४७१ 
सह मादहती तींत्रज्ञान कायदा २००८ चे कलम ६६ (ब), ६६ (क), ७२ (१), ७५ सह 
द मींडडयन ्ेलीग्रार् ॲक्् कलम २५ (अ) िमाणे ददनाींक ०९/०६/२०१७ रोजी १० 
आरोपीींचे प्रवरुद्ध गुन्हा नोंदप्रवण्यात आला असून  एकूण ९ आरोपीींना अ्क 
करण्यात आली आहे.  याबाबत तपास सुरु आहे. 
(३) िश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
अशासिीय िां् विद्यालयािील १२ िषे सेिा पूणा झालेल्या  

तनदेशिाांना िररष्ट्ठ िेिनशे्रणी लागू िरण्याबाबि 
(३४) *  ३११८५ अॅड.तनरांजन डािखरे, डॉ.अपिूा दहरे, श्री.विक्रम िाळे : ददनाांि 
३० माचा, २०१७ रोजी सभागहृाच्या पटलािर ठेिण्याि आलेल्या अिाराांकिि 
प्रश्नोत्िराांच्या यादी क्रमाांि ५ मधील प्रश्न क्रमाांि २३६२८ ला ददलेल्या 
उत्िराच्या सांदभााि : सन्माननीय िौशल्य वििास ि उद्योजििा मां्ी पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) नेरूळ (नवी मुींबई) येथील तेरणा अशासकीय तींत्र प्रवदयालयातील १२ वषे 
सेवा पूणश झालेल्या ननदेशक श्री.एस.राऊत याींचेसह राज्यातील अन्य ननदेशकाींनी 
वररषठ वेतनशे्रणी लागू करावी अशी मागणी सन २०१३ पासून शासनाकड े
वेळीवेळी केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर ननदेशकाींना वररषठ वेतनशे्रणीसाठी त्याींचा ननयुक्ती ददनाींक 
हा कालावधी ग्राह्य न धरता ते कायशरत असलेल्या सींस्थेस १०० ्क्के अनदुान 
िाप्त झाल्याच्या ददनाींकापासूनचा कालावधी ग्राह्य धरण्याच्या अ्ीवर सींबींधधत 
ननदेशकाींचे मागणी िस्ताव शासनाकडून अमान्य करण्यात आले आहेत, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, शासनाच्या शालेय लशिण प्रवभागाच्या धोरणात्मक ननणशयानुसार 
सेवेत सलग १२ वषे सेवा ग्राह्य झालेल्या कमशचाऱ्याींना वररषठ वेतनशे्रणी लागू 
करण्यात येते, असे असताना तींत्रलशिण प्रवभागाने मात्र त्या िकरणी नकारात्मक 
ननणशय घेण्याची कारणे काय आहेत, 
(४) असल्यास, राज्यातील व्यवसाय लशिण सींचालनालयाींतगशत असणाऱ्या 
अशासकीय अनदुानातील सींस्थातील ननदेशक, सहाय्यक अधधव्याख्याता,   
लशिक-लशिकेतर कमशचाऱ्याींनी खाजगी प्रवनाअनदुाननत कालाविीत केलेली सेवा 
वररषठशे्रणी/ ननवडशे्रणी तसेच कालबध्द पदोन्नतीसाठी ग्राह्य धरण्याबाबतच्या 
प्रवचाराधीन िस्तावावरील शासनाचा प्रवचार पूणश झाला आहे काय, 
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(५) त्याचिमाणे शालेय लशिण प्रवभागाच्या धतीवर यािकरणी तींत्रलशिण 
प्रवभागाने रे्र ननणशय घ्यावा अशा आशयाचे ननवेदन-पत्र लोकिनतननधीनी 
तत्काललन मा.उच्च व तींत्रलशिण मींत्री व त्यानींतर आजतागायत अनेकदा ननवेदने 
सादर केली असून उपरोक्त िकरणी शासनाने कोणती कायशवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. सांभाजी पाटील-तनलांगेिर : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) सहसींचालक, व्यवसाय लशिण व िलशिण, िादेलशक कायाशलय, मुींबई याींचेकड े
सदर िस्ताव िाप्त झाला होता. तथाप्रप, सहसींचालक, व्यवसाय लशिण व 
िलशिण, िादेलशक कायाशलय, मुींबई याींनी स्वयींस्पष् अलभिायासह िस्ताव पुन्हा 
सादर करण्याबाबत जजल्हा व्यवसाय लशिण व िलशिण अधधकारी, ठाणे व 
सींबींधधत सींस्थेस कळप्रवले आहे. 
(३), (४), (५) व (६) सदर िकरणी लोकिनतननधी व प्रवप्रवध सींघ्ना याींची 
ननवेदने शासनास िाप्त झालेली आहेत. त्यानुषींगाने व्यवसाय लशिण 
सींचालनालयाींतगशत असणाऱ् या अशासकीय अनदुाननत सींस्थाींतील ननदेशक, सहा. 
अधधव्याख्याता, लशिक/लशिकेतर कमशचाऱ् याींनी खाजगी प्रवनाअनदुाननत काळात 
केलेली सेवा वररषठ/ननवडशे्रणी तसेच कालबध्द पदोन्नतीसाठी ग्राहय 
धरण्याबाबतचा िस्ताव शासनाच्या अदयापी प्रवचाराधीन आहे. सदर िस्तावाच्या 
अनषुींगाने अधधक मादहतीची आवश्यकता असल्याने सदर मादहती सींकललत 
करण्यात येत आहे. 
 

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

राज्यािील शासिीय औद्योधगि प्रसशक्षण सांस्थेिील िाससिा ित्िािरील  
सशल्प तनदेशिाांच्या प्रलबंबत मागणयाबंाबत 

(३५) *  ३३१५९  श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अतनल सोले : सन्माननीय िौशल्य 
वििास ि उद्योजििा मां्ी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील शासकीय औदयोधगक िलशिण सींस्थेतील तालसका तत्वावरील 
लशल्प ननदेशक याींच्या िलींबबत मागण्याबाबत लोकिनतननधीींनी मा.मींत्री 
महोदयाींना माहे माचश, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननवेदन ददले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
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(२)  असल्यास, तालसका तत्वावर लशल्प ननदेशकाींना रुपये १५ ते २० हजार 
मानधन आणण िमाणपत्र देण्याचे आश्वासन माहे जुलै, २०१६ मध्ये वा 
त्यादरम्यान झालेल्या बठैकीत ददले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सांभाजी पाटील-तनलांगेिर : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२), (३) व (४) हे खरे नाही. तथाप्रप, औदयोधगक िलशिण सींस्थाींमध्ये 
सैध्दाींनतक व िात्यक्षिक तालसका घेण्यासाठी तालसका तत्वावरील ननदेशकाींच्या 
मानधनात िती तालसका दरात वाढ करणेबाबतचा िस्ताव शासनाच्या प्रवचाराधीन 
आहे. 

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

पुणे महानगरपासलिेच्या रुग्णालयाांमध्ये सोनोग्राफी  
यां् खरेदीि गैरव्यिहार झाल्याबाबि 

(३६) *  ३१२०५   श्री.किरण पािसिर, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.हेमांि टिले, श्री.नरेंद्र 
पाटील, श्री.आनांद ठािूर, श्रीमिी विद्या चव्हाण, अॅड.राहुल नािेिर, श्री.जगन्नाथ 
सशांदे, श्री.रामराि िडिुिे, डॉ.(श्रीमिी) नीलम गोऱ्हे : सन्माननीय मुख्यमां्ी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे महानगरपाललकेच्या १५ रुग्णालयाींमध्ये १५ सोनोग्रार्ी यींत्र ेबसप्रवण्यात 
आली आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर यींत्राींचा पूणशिमतेने उपयोग होत नसतानाही रुपये ७० लाख 
खचश करून आणखी पाच यींत्र मागप्रवण्यात आल्या आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ित्यिात या यींत्राची ककीं मत कमी असतानाही त्या जास्त 
ककीं मतीच्या दाखवनू खरेदी करण्यात आल्याची बाब माहे मे, २०१७ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशशनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले, तदनुसार सींबींधधताींवर कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस :  (१) व (२)  
 पुणे महानगरपाललकेच्या १५ रूग्णालयाींमध्ये आजपयतं एकूण १६ सोनोग्रार्ी 

मलशन्स बसप्रवण्यात आलेली आहेत.   
 सन २०१६-२०१७ पूवी खरेदी केलेल्या एकूण ११ सोनोग्रार्ी मलशन्स पणेु 

महानगरपाललकेच्या रूग्णालयात वापरात आहेत. तथाप्रप आवश्यकतेनुसार 
सन २०१६-२०१७ या आधथशक वषाशत रूपये.१.५५ को्ी ककीं मतीची एकूण ५ 
सोनोग्रार्ी मलशन्स खरेदी करण्यात आलेली आहेत.   

(३) 
 सोनोग्रार्ी मलशन्सची ककीं मत कमी असताींनाही जास्त ककीं मत दाखवनू 

मलशन्स खरेदी केल्या आहेत अशा स्वरूपाची तक्रार सजग नागररक मींच, 
पुणे याींनी ददनाींक २२/५/२०१७ रोजी पुणे महानगरपाललकेकड े केली आहे.  
तसेच याबाबतचे वतृ्त स्थाननक वतृ्तपत्रात आले होते.    

 सन २०१६-१७ मध्ये ननप्रवदा िकक्रयेनींतर ५ सोनोग्रार्ी मलशन्स ्नश कक 
पध्दतीने खरेदी करण्यात आल्या असून त्यामध्ये कॉम्प्यु् र, प्रि ी्ं र, 
यु.पी.एस., कॉम्प्यु्र ्ेबल्स, मीं्रने् कनेक्शन मत्यादी बाबी उपलब्ध 
आहेत.   

 तसेच खरेदी केलेल्या ५ मलशन्सपकैी एका मलशनमध्ये मलॅस््ोग्रार्ी व मतर 
सॉफ््वेअर, अनतररक्त िोब (Probe) मत्यादी सुप्रवधाही उपलब्ध आहेत. 

 खरेदी केलेल्या मशीन्सचे दर बाजारभावानसुार योग्य असल्याचे पणेु 
महानगरपाललकेने कळप्रवले आहे.      

(४) व (५) िश्न उद् ावत नाही.  
----------------- 

  

गणेशनगर, िाांदे्र (मुांबई) येथील किाच िुटुांबािील मदहलाांिर  
आत्मघािी हल्ला िेल्याबाबि 

(३७) *  ३३३६६   श्रीमिी जस्मिा िाघ : सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील वाींदे्र बी.जे. रोडवरील बॅन्ड स््ॅण्ड, गणेशनगरात छेडछाडीचा जाब 
प्रवचारल्याच्या रागातून तेथे राहणा-या एका कु्ुींबातील दोन मदहलाींसह मुलीवर 
पेरोल ओतनू त्याींना पे्वून ददल्याची बाब ददनाींक १५ एप्रिल, २०१७ रोजी वा 
त्यासुमारास ननदशशनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदर िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, तदनुसार 
आरोपीींवर कोणता गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे व दोषीवर कोणती कारवाई 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१)  होय, बाींद्रा पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत सदरची घ्ना 
ददनाींक १४ एप्रिल, २०१७ रोजी घडलेली आहे. 
(२) सदर िकरणी चौकशी केली असून आरोपी प्रवरुध्द बाींद्रा पोलीस ठाणे येथे 
गु.र.क्र. १५६/१७ भा.दीं.प्रव. कलम ३०७, ३२६ (अ), ३०२ अन्वये गुन्हा नोंद केला 
आहे. या गुन्ह्यातील आरोपीस अ्क करण्यात आली असून त्याच्या प्रवरुध्द मा. 
न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल केले आहे. 
(३) िश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
औरांगाबाद महानगरपासलिेिील शाळेय विद्याथीनीांना 

सायिलचे िाटप िरणेबाबि 
(३८) *  ३२१७९   श्री.सतिश चव्हाण, श्री.विक्रम िाळे : सन्माननीय मुख्यमां्ी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) औरींगाबाद शहरात महानगरपाललकेच्या ७० शाळा असून त्यात लशिण 
घेणाऱ्या मुलीींचे िमाण ६० ्क्के आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मयत्ता १० वी पयतंच्या प्रवदयाथीनीींना सायकलीचे वा्प 
करण्यासाठी महानगरपाललकेने रुपये २४ लिच्या सायकली सन २०१४ मध्ये 
खरेदी केल्या परींत,ु त्या सायकली अदयाप वा्प केल्या नाहीत, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, प्रवदयाथीनीींना सदर सायकली वा्प का केल्या नाही याची 
शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, अदयाप सायकली वा्प न करण्याचे कारण काय, योजनेनुसार 
कायशवाही न करणाऱ्याींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) हे, अींशत: खरे आहे. 
     औरींगाबाद महानगरपाललकेच्या एकूण ७० शाळा असून  त्यात लशिण 
घेणा-या मुलीींचे िमाण ५१ %  आहे. 
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(२) हे खरे नाही. 
    महानगरपाललकेच्या मदहला व बाल कल्याण प्रवभागातरे् सन-२०१४ मध्ये 
रुपये २३,७५,२२०/- मतक्या रकमेच्या ६२० सायकली ननप्रवदा मागवून खरेदी 
करण्यात आलेल्या होत्या. 
    सदर सवश सायकलीींचे वा्प सन २०१४-१५ व सन २०१५-१६ या कालावधीत 
करण्यात आलेले आहे. 
(३), (४) व (५) िश्न उद् ावत नाही. 

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

पुणे ि िोल्हापूर येथे मा.उच्च न्यायालय, मुांबइाचे प्रस्िाविि  
खांडपीठ / सकिा ट बेंचला मान्यिा देणेबाबि 

(३९) *  ३०९०७   श्री.सिेज ऊफा  बांटी पाटील, श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्ि, 
श्री.रामहरी रुपनिर, श्रीमिी हुस्नबानू खसलफे :  िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि २८५७२ 
ला ददनाांि २२ माचा, २०१७ रोजी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभााि:    सन्माननीय 
मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे व कोल्हापूर येथे मा.उच्च न्यायालय, मुींबमशचे िस्ताप्रवत खींडपीठ / 
सककश ् बेंचला मान्यता देणेबाबत शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(२) असल्यास, सदर मान्यता देणेबाबतचा िस्ताव मा. उच्च न्यायालयाकड ेसादर 
केला आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर िस्तावाची सदयजस्थती काय आहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२) राज्य मींत्रीमींडळाने ददनाींक १२/५/२०१५ रोजीच्या 
बैठकीत घेतलेल्या ननणशयानसुार कोल्हापूर येथे उच्च न्यायालयाचे कर्रते खींडपीठ 
स्थापन  करण्याबाबत सकारात्मक प्रवचार व्हावा, अशी लशर्ारस शासनाने 
मा.मुख्य न्यायमूती, उच्च न्यायालय, मुींबई याींना ददनाींक १७/७/२०१५ रोजीच्या 
पत्रान्वये केली आहे. 
(३) यानुषींगाने पढुील कायशवाही मा.उच्च न्यायालयाकडून होणे अपेक्षित आहे. 
(४) िश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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मुांबईि भटक्या िुत्रयाांची सांख्या िाढि असल्याबाबि 
(४०) *  ३१५०८  श्री.विजय ऊफा  भाई धगरिर : सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील रस्त्यावर मोका् कर्रणाऱ्या भ्क्या कुत्रयाींना रोखणे 
महानगरपललकेच्या आवाक्यात रादहले नसून भ्क्या कुत्रयाींच्या 
ननबीजीकरणासाठी कोट्यवधी रुपयाींचा खचश करूनही त्याींची सींख्या ददवसेंददवस 
वाढत असल्याचे ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, दचुाकीस्वाराींचे जीवघेणे पाठलाग, एकट्या-दकुट्या व्यक्तीवर 
तु् ू न पडणाऱ्या कुत्रयाींची झुींड आणण यामुळे जखमीींचे व मतृाींचे िमाण वाढत 
असल्याचे ननदशशनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, कुत्र ेपकडण्याची कामे सोपप्रवलेल्या सींस्था आणण त्यावर ननयींत्रण 
ठेवणाऱ्या अधधकाऱ्याींचा ननबीजीकरणाच्या कामावर लि नसल्याने ही गींभीर 
समस्या ननमाशण झाल्याचे ननदशशनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त िकरणी शासनाने चौकशी करून कोणती कायशवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) मुींबईतील भ्क्या श्वानाींची गणना िथमत: जानेवारी 
२०१४ मध्ये महानगरपाललकेमार्श त करण्यात आलेली आहे.  
(२) श्वान दींश व रेबीजमुळे झालेल्या मतृ्यबूाबत मागील ३ वषाचंा तपशील 
पुढीलिमाणे आहे:-  

वषश श्वान दींश  रेबीजमुळे मतृ्य ू
 मुींबईतील  मुींबईबाहेरील 

२०१४ ८११६५ ० ३ 
२०१५ ७८६४६ २ ३ 
२०१६ ८६८५९ २ ५ 

जाने. ते जनू 
२०१७ 

३८०५६ ० २ 
 

 
(३) हे खरे नाही.  
     श्वान ननबबशजीकरण शस्त्रकक्रया करण्याकरीता महानगरपाललकेमार्श त चार 
अशासकीय सींस्था कायशरत होत्या. माहे नोव्हेंबर, २०१६ मध्ये दोन नवीन 
अशासकीय सींस्था नेमण्यात आल्या आहेत.  
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     अशासकीय सींस्थाींमार्श त करण्यात आलेल्या श्वान ननबबशजीकरण 
शस्त्रकक्रयेचा तपशील पढुीलिमाणे आहे:-  

वषश श्वान ननबबशजीकरण 
शस्त्रकक्रयेची सींख्या 

२०१४ ७,२३६ 
२०१५ ६,४१४ 
२०१६ ११,९६७ 

जानेवारी ते जनू २०१७ ११,९४० 
(४) व (५) िश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
  
पाांगारी-नानािळे (िा.भोर, जज.पुणे) गािाि अिधै दारू विक्री होि असल्याबाबि 

(४१) *  ३०९५५   श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.सुतनल िटिरे, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.किरण 
पािसिर, श्री.जयिांिराि जाधि, श्रीमिी विद्या चव्हाण, अॅड.तनरांजन डािखरे, 
श्री.अमरससांह पांडडि, श्री.हेमांि टिले : सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :-  
(१) पाींगारी-नानावळे (ता.भोर, जज.पुणे) गावातील दारू प्रवक्री लायसन्स क्रमाींक 
४१८/२००८-०९ या दकुानामध्ये अवैध दारू प्रवक्री होत असल्याने भोर येथील 
पोललसाींनी ददनाींक ६ मे, २०१७ रोजी छापा ्ाकून दकुानात असणारी        
रुपये १०,८६५ ककीं मतीची दारू हस्तगत केली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर मालकाचे रेशननींगचेही दकुान असून रेशननींग दकुानामध्येही 
देशी व प्रवदेशी दारूची अवैधररत्या प्रवक्री होत असल्याची तक्रार गावातील मदहला 
वगश, ग्रामपींचायत तसेच पररसरातील मतर गावाींमधनू ग्रामस्थाींनी पोलीस ठाण्यात 
तसेच जजल्हाधधकारी, पुणे व मा.मुख्यमींत्रयाींना देखील लेखी तक्रार अजश देण्यात 
आले असूनही मदय प्रवक्री करण्याऱ्या मालकावर कोणतीही कारवाई करण्यात 
आली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त िकरणाबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले व तदनुसार सदर दकुान मालकावर कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१)  होय, हे खरे आहे.     
(२) मौजे पाींगारी, नानावळे व मतर गावातील ग्रामस्थाींनी भोर पोलीस स््ेशन 
येथे अवैध दारु प्रवक्रीबाबत तक्रार ददली आहे, हे खरे आहे. सदर तक्रारीच्या 
अनषुींगाने तात्काळ कारवाई करण्यात आली आहे. 
(३) पाींगरी-नानावळे ता. भोर, जज.पुणे या गावामध्ये दारू प्रवक्री लायसन्स क्रमाींक 
४१८/२००८-०९ हे बबअर शॉपीचे दकुान असून त्याच्याच शेजारी त्याच मालकाचे 
शेजारी रेशननींगचे धान्य प्रवक्रीचे दकुान आहे. सदर दकुानावर ददनाींक ६/५/२०१७ 
रोजी सकाळी ८.०० वाजता छापा ्ाकून प्रवदेशी दारूच्या ९८ बा्ल्या ककीं मत 
रूपये १०,८६५/- चा माल जप्त करण्यात आलेला आहे. सदर िकरणी एका 
आरोपीप्रवरूद्ध भोर पोलीस स््ेशन येथे िोव्हीबीशन गु.र.नीं. ०९/२०१७ मुींबई 
िोहीबीशन कायदा कलम ६५(ई) अनसुार गुन्हा नोंद करण्यात आला असून 
आरोपीस अ्क करण्यात आली आहे. सदर गुन्हयाचा तपास करून ददनाींक 
१२/५/२०१७ रोजी मा.न्यायालय, भोर याींचेकड े आरोपीप्रवरूद्ध दोषारोपपत्र दाखल 
करण्यात आले आहे. गुन्हा न्यायिप्रवषठ आहे.  
(४) िश्न उद भवत नाही. 

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

नागपूर येथील िधाा रोडिरील स्पेक्रम रुग्णालयाची  
सुरक्षा सभांि िोसळून मजुराांचा मतृ्यू झाल्याबाबि 

(४२) *  ३२७४३   प्रा.जोगेन्द्र ििाड े: सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नागपूर येथील वधाश रोडवरील साई मींददर चौकातील ननमाशणाधीन स्पेक्रम 
रुग्णालयाची सुरिा लभींत कोसळल्यामुळे ९ मजूर गींभीरररत्या जखमी होऊन 
त्यात एकाचा मतृ्यू झाल्याची घ्ना माहे जून, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशशनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, बाींधकामादरम्यान मजुराींच्या सुरिेबाबत ननषकाळजीपणा केल्याने 
ही दघुश् ना घडली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, यािकरणी रुग्णालय िशासनावर अथवा ठेकेदाराप्रवरुध्द शासनाने 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) असल्यास, मतृ व जखमी मजुराींना जास्तीत जास्त आधथशक मदत 
लमळण्यासाठी शासनस्तरावरुन कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) नागपूर येथील वधाश रोडवरील साई मींददर चौकातील 
ननमाशणाधीन स्पेक्रम रुग्णालयाची सुरिा लभींत कोसळल्याने ९ मजूर गींभीररीत्या 
जखमी होऊन त्यात दोन मजूराींचा मतृ्यू झाल्याची घ्ना माहे जनू, २०१७ मध्ये 
ननदशशनास आली आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) सदर िकरणी पोलीस स््ेशन धींतोली येथे अपराध क्रमाींक १२३/१७ कलम 
३३६, ३३७, ३३८, ३०४ (अ) भा.दीं.प्रव. अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला असून 
एका आरोपीस अ्क करण्यात आली आहे. गुन्हा तपासावर आहे. 
(४) सदर घ्नेतील मतृ श्री.ददनेश पेंडर व श्री.हेमराज े्ंबेकर याींच्या वारस 
पत्नीस अनुक्रमे रुपये ४५,०००/- व रुपये ७५,०००/- िदान करण्यात आले आहेत.       
    सदर िकरणी कीं त्रा्दार याने मा.कामगार न्यायालयात रुपये १४,२७,०४६/- 
चा धनादेश जमा केला आहे. सदर रक्कम मा.न्यायालयाच्या आदेशानुसार मतृ 
कामगाराींच्या वारसाींना नुकसान भरपाई अदा होईल. 
    तसेच जखमी झालेल्या मजूराींवर औषधोपचारासाठी झालेला रुपये 
८,००,२६९/- मतका खचश कीं त्रा्दाराकडून करण्यात आलेला आहे. 
(५) िश्न उद् ावत नाही. 
 

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

िल्याण (जज.ठाणे) िालुिा पांचायि ससमिीच्या निीन इमारि बाांधिामाचा  
जादा कफकसआयचा प्रस्िाि शासनािड ेप्रलांत्रबि असल्याबाबि 

(४३) * ३१११५ श्री.जगन्नाथ सशांदे, श्री.अमरससांह पांडडि : सन्माननीय मुख्यमां्ी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :-  
(१) कल्याण (जज.ठाणे) तालुका पींचायत सलमतीच्या नवीन ममारत बाींधकामासाठी 
आवश्यक असलेला जादा एर्एसआयचा िस्ताव जजल्हा पररषद, ठाणे याींचेकडून 
नगरप्रवकास प्रवभागास ददनाींक ६ जानेवारी, २०१७ रोजी वा त्यासुमारास सादर 
झालेला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू िस्तावाबाबत कायशवाही करण्याबाबत व िस्तावाच्या 
अनषुींगाने केलेल्या कायशवाहीचा अहवाल याींची मागणी करणारे पत्र स्थाननक 
लोकिनतननधीकडून शासनास ददनाींक ११ मे, २०१७ रोजी वा त्यासुमारास देण्यात 
आलेले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त िकरणी शासनाने चौकशी करून कोणती कायशवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१)  होय. 
(२)  होय. 
(३) जजल्हा पररषद, ठाणे याींच्या िाप्त िस्तावावर आयकु्त, कल्याण डोंबबवली 
महानगरपाललका व सहायक  सींचालक नगर रचना, ठाणे शाखा याींचे अहवाल 
मागप्रवण्यात आले आहेत. अहवाल िाप्त झाल्यानींतर उधचत कायशवाही करण्यात 
येईल. 
(४) िश्न उद् ावत नाही. 

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

विक्रमगड (जज.पालघर) येथील स्िच्छ भारि असभयानाांिगाि लाभाथी  
िुटुांत्रबयाांना शौचालयासाठी तनधी िाटप िरण्याबाबि 

(४४) *  ३०९२४   श्रीमिी विद्या चव्हाण, श्री.किरण पािसिर, श्री.हेमांि टिले, 
श्री.धनांजय मुांड,े अॅड.राहुल नािेिर, अॅड.तनरांजन डािखरे, श्री.नरेंद्र पाटील :   
सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) प्रवक्रमगड (जज.पालघर) येथील स्वच्छ भारत अलभयानाींतगशत प्रवक्रमगड 
नगरपींचायतीकडून ३८१ लाभाथी कु्ुींबबयाींना शौचालयासाठी ननधी वा्प झाला 
नसल्याबाबतची तक्रार श्रमजीवी सींघ्नेने माहे एप्रिल, २०१७ मध्ये वा 
त्यादरम्यान मा. मुख्यमींत्री, मा.ग्रामप्रवकास मींत्री व जजल्हाधधकारी,पालघर 
याींच्याकड ेलेखी ननवेदनादवारे केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, तदनुसार सींबींधधत 
लाभाथी कु्ुींबबयाींना शौचालय बाींधण्याकररता ननधी उपलब्ध करून देण्याबाबत 
कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे नाही. 
     स्वच्छ भारत अलभयान (नागरी) अींतगशत प्रवक्रमगड (जज.पालघर) येथील 
लाभाथी कु्ुींबबयाींना शौचालयासाठी प्रवक्रमगड नगरपींचायतीकडून ननधी वा्प 
झाला नसल्याबाबतची श्रमजीवी सींघ्नेची तक्रार माहे एप्रिल, २०१७ मध्ये वा 
त्यादरम्यान मा. मुख्यमींत्री कायाशलयास व मा. ग्रामप्रवकास मींत्री याींच्या 
कायाशलयात िाप्त झालेली नाही. 
(२)  
 स्वच्छ भारत अलभयान (नागरी) अींतगशत प्रवक्रमगड नगरपींचायतीकडून पात्र 
लाभार्थयाशस एकूण रुपये १७ हजार अनदुान तीन ्प्प्यात देण्यात येत आहे. 
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 त्यानुसार आतापयतं एकूण ४६५ लाभार्थयांचे शौचालय बाींधकामासाठीचे अजश 
मींजूर करण्यात आले आहेत. 

 त्यापैकी एकूण २९९ लाभार्थयांच्या शौचालयाचे बाींधकाम पणूश झाल्याने, त्याींना 
नतन्ही हप्त्याचा ननधी म्हणनू ित्येकी रुपये १७ हजार अनदुान वा्प 
करण्यात आले आहे.  

 उवशररत एकूण १६६ लाभार्थयानंा दोन हप्त्याचा ननधी म्हणनू ित्येकी    
रुपये १२ हजार अनदुान वा्प करण्यात आले असून या लाभार्थयांच्या 
शौचालयाींची बाींधकामे अींनतम ्प्प्यात आहेत.  

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

मुांबई शहरािील मोडिळीस आलेल्या इमारिीांच्या पनुविािासाबाबि 
(४५) *  ३०९५३   श्री.सांजय दत्ि, श्री.शरद रणवपसे, श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्री.किरण पािसिर, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.हेमांि टिले, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.आनांद 
ठािूर, श्रीमिी विद्या चव्हाण, अॅड.राहुल नािेिर, श्री.प्रविण दरेिर, श्री.प्रिाश 
गजसभये : सन्माननीय गहृतनमााण मां्ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
 

(१) मुींबई शहरात मोडकळीस आलेल्या ममारती आणण जुन्या चाळीींच्या पनुप्रवशकासात 
भूलमपूत्राींना मुींबई बाहेर रे्कू नका तसेच सवशसामान्याींना परवडणारी घरे देणारी 
प्रवकास ननयमावली आणावी अशी मागणी मुींबईतील लोकिनतननधीींनी 
मा.मुख्यमींत्री याींच्याकड े ददनाींक ४ मे, २०१७ रोजी वा त्यासुमारास लेखी 
ननवेदनादवारे केली आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, पावसाळयाच्या पाश्वशभूमीवर म्हाडाने मुींबईतील सेस (उपकरिाप्त) 
ममारतीची पाहणी करुन मोडकळीस आलेल्या ममारतीतील रदहवाशाींना राजन्झ् 
कॅम्पमध्ये स्थलाींतरीत करण्याचा ननणशय माहे जून, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान 
घेतला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मुींबईतील राजन्झ् कॅम्पच्या ममारतीींची अवस्था अनतशय दयननय 
असल्याने मोडकळीस आलेल्या ममारतीींमधील रदहवाशी राजन्झ् कॅम्पमध्ये 
स्थलाींतररत होण्यास नकार देत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, दरुवस्था झालेल्या राजन्झ् कॅम्प ममारतीींची दरुुस्ती करुन मुींबई 
शहर व उपनगरात नव्याने राजन्झ् कॅम्प उभारण्याबाबत तसेच वषोनुवषे 
राजन्झ् कॅम्पमध्ये रहात असलेल्या रदहवाशाींना नव्याने घरे देण्याबाबत व उक्त 
िश्न भाग (१) मध्ये नमूद ननवेदनाच्या अनुषींगाने शासनाने कोणती कायशवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. प्रिाश महेिा : (१) हे खरे नाही. 
     याबाबत कोणतेही ननवेदन मा.मुख्यमींत्री महोदयाींना िाप्त झाल्याचे ददसून 
येत नाही. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
     दरवषीिमाणे यावषीसुध्दा मुींबई शहरातील जुन्या उपकरिाप्त ममारतीींची 
पाहणी करण्यात आली असून, एकूण ०९ ममारती अनतधोकादायक म्हणनू घोप्रषत 
करण्यात आल्या आहेत. या ममारती ररकाम्या करुन त्यामधील रदहवाश्याींना 
मींडळाच्या सींक्रमण लशबीरात स्थलाींतररत करण्याची कायशवाही करण्यात येत आहे. 
(३) हे खरे नाही, मींडळाकड ेउपलब्ध सुजस्थतीत असलेल्या सींक्रमण लशबीरामध्ये 
रदहवाश्याींना स्थलाींतरीत करण्यात येत आहे. 
(४) मींडळातरे् वेळोवेळी सींक्रमण लशबीराची आवश्यक असलेली दरुुस्ती करण्यात 
येते. सींक्रमण लशबीरामध्ये वषाशनुवषे वास्तव्यास असलेल्या अधधकृत रदहवाशाींना 
मास््र ललस््नुसार मुींबई शहरामध्ये मींडळाकड े उपलब्ध असलेल्या अनतरीक्त 
सदननकेचे वा्प करण्यात येते. 
     तथाप्रप, शासन गहृननमाशण प्रवभागाने सींक्रमण लशबीरातील मूळ भाडकेरुींना 
त्याच दठकाणी पुनवशसन सदननका देणे तसेच अनधधकृत रदहवाश्याींना पींतिधान 
आवास योजनेच्या धतीवर नवीन योजना आखनू सवासंाठी घरे अलभयानाींतगशत 
कें द्र व राज्य शासनाच्या ननणशयानुसार योग्य त्या सदननका देण्यासाठी धोरण 
ठरप्रवण्यासाींदभाशत ददनाींक ०९/०१/२०१७ रोजीच्या शासन ननणशयादवारे मींत्रीमींडळ 
उपसलमती स्थापन केली आहे. 
(५) िश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
भामरागड (जज.गडधचरोली) येथे नक्षलिाद्याांनी िेलेल्या स्फोटाि 
शदहद झालेल्या जिानाांच्या िुटुांत्रबयाांना आधथाि मदि देणेबाबि 

(४६) *  ३२८६४   श्री.प्रिाश गजसभये,  श्री.धनांजय मुांड,े  श्री.जयिांिराि जाधि, 
श्री.सुतनल िटिरे, श्री.हेमांि टिले, श्री.अमरससांह पांडडि, श्री.सतिश चव्हाण, 
अॅड.तनरांजन डािखरे, श्री.अमररशभाई पटेल, श्री.सांजय दत्ि :        
सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) भामरागड (जज.गडधचरोली) येथे निलवादयाींनी एक बुले्िूर् गाडी सुरुीं गाने 
उडवून ददल्याने एक जवान शदहद तसेच २२ जवान जखमी झाल्याची घ्ना माहे 
मे, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान घडली, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उक्त स्र्ो्ात जखमी झालेल्या जवानाींवर उपचार करण्यास 
नागपूरच्या नामाींककत रुग्णालयाींनी नकार ददल्याची बाब माहे मे, २०१७ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशशनास आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, जखमी जवानाींवर उपचारास नकार देणाऱ्या रुग्णालयाींप्रवरुध्द 
कारवाई करण्याचे आदेश गहृ राज्यमींत्री याींनी ददले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय,चौकशीचे ननषकषश 
काय आहेत व तदनुसार निलीहल्ल्यात  शदहद झालेल्या जवानाींच्या कु्ुींबबयाींना 
आधथशक मदत देणेबाबत तसेच जखमीींना औषधोपचार करण्याबाबत व  जवानाींवर 
उपचारास नकार देणाऱ्या रुग्णालयाींप्रवरुध्द कोणती कायशवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(५) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) गडधचरोली जजल्ह्यामध्ये निलवादयाींच्या हल्यामध्ये १ 
पोलीस जवान शदहद व २० पोलीस जवान जखमी झाले आहेत. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) व (४) मयत पोलीस कमशचाऱ्याींच्या वारसदाराींना सानुग्रह अनदुान व जखमी 
पोलीस कमशचाऱ्याींना नकुसानभरपाई सींदभाशत पढुील योग्य ती कायशवाही करण्यात 
येत आहे. 
(५) िश्न उद् ावत नाही. 

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

मौजे धामणे (िा.मािळ, जज.पुणे) येथे िारिरी सांप्रदायािील जेष्ट्ठ टाळिरी ि 
त्याची पत्नी आणण मुलाची दरोडखेोराांनी हत्या िेल्याबाबि 

(४७) *  ३१४६७ श्री.हेमांि टिले, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सुतनल िटिरे, श्री.नरेंद्र 
पाटील, श्री.किरण पािसिर, अॅड.जयदेि गायििाड : सन्माननीय मुख्यमां्ी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मौजे धामणे (ता.मावळ, जज.पुणे) येथे वारकरी सींिदायातील जेषठ ्ाळकरी 
त्याींची पत्नी आणण मुलाची हत्या करण्यात आल्याची घ्ना ददनाींक १९ एप्रिल, 
२०१७ रोजी वा त्यासुमारास घडली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर घ्नेत २५ वषीय मदहला गींभीर जखमी झाल्याची घ्ना 
घडली, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत त्यात 
काय आढळून आले व तदनूसार सदर दरोड्यातील दरोडखेोराींना अ्क करुन 
त्याींचेवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. देिेंद्र फडणिीस :  (१)  मौजे धामणी (ता.मावळ, जज.पुणे) येथे वारकरी 
सींिदायातील जेषठ ्ाळकरी व त्याींची पत्नी आणण मुलाची हत्या करण्यात 
आल्याची घ्ना ददनाींक २५ एप्रिल, २०१७ रोजी घडली आहे.     
(२) सदर घ्नेत एक २६ वषीय मदहला व एक ददड वषाशची मुलगी जखमी झाली 
आहे. 
(३) सदर घ्नेत दोन पुरूष व एक मदहलेची हत्या करण्यात आली असून एक 
मदहला आणण एक ददड वषाशची मुलगी जखमी झाली आहे. तसेच सदर घ्नेत 
रुपये १,७४,०००/- चा माल जबरीने चोरून नेला आहे. 
     सदर िकरणी अकरा आरोपीप्रवरूद्ध मौजे धामणे ता.मावळ जज.पुणे येथे 
घडलेल्या घ्नेबाबत तळेगाव दाभाड े पोलीस स््ेशन येथे गु.र.नीं. १४५/२०१७ 
भादींप्रव ३९५,३९६,३९७ अन्वये गुन्हा दाखल करण् यात आलेला आहे तसेच सदर 
गुन्हयातील अकरा आरोपीींना अ्क करण्यात आली असून आरोपीींकडून ३५,०००/- 
रुपये ककीं मतीचे सोन्याचे दाधगने हस्तगत करण्यात आले आहेत. गुन्हा तपासावर 
आहे.  
(४) िश्न उद भवत नाही. 

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

अतिररक्ि आयुक्ि, आददिासी वििास विभाग, ठाणे याांना  
लाच जस्ििारिाना पिडल्याबाबि 

(४८) *  ३३२६१   श्री.िानाजी सािांि, श्री.रविांद्र फाटि : सन्माननीय मुख्यमां्ी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) ठाणे आददवासी प्रवकास प्रवभागातील १२ कमशचा-याींची रेक््र या पदावर 
ननयुक्ती करण्यात आली असून सदर पदोन्नती रद्द करण्याची धमकी देत १२ 
कमशचाऱ्याींकडून ित्येकी रुपये १ लाख लाच जस्वकारताना आददवासी प्रवभागाचे 
अनतररक्त आयुक्त याींना पकडल्याची घ्ना ददनाींक १७ एप्रिल, २०१७ रोजी वा 
त्यासुमारास ननदशशनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, शैिणणक पात्रता नसतानाही ननव्वळ पैसे देऊन सदर पदोन्नती 
देण्यात येत असल्यामुळे या प्रवभागातील महत्वाच्या योजना लाभार्थयांपयतं 
पोहचत नाहीत व गैरव्यवहाराची िकरणे वारींवार होत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले तदनुसार दोषी व्यक्तीवर कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) आलोसे लमललींद भगवान गवादे व आलोसे ककरण सुखलाल माळी 
याींच्याप्रवरुध्द वागळे मस््े् पो. स््े. येथे  भ्रष्ाचार िनतबींधक अधधननयम १९८८ 
तील  कलमान्वये ददनाींक १६/०४/२०१७ रोजी गुन्हा दाखल करण्यात आला असून 
सदर गुन्हयात त्याींना त्याचददवशी अ्क करुन मा. प्रवशेष न्यायालय, ठाणे येथे 
हजर केले असून सदर गुन्हयाचा तपास सुरु आहे. 
     आलोसे गवादे व आलोसे माळी याींना शासनाने तात्काळ ननलींबबत केले 
आहे. 
(४) प्रवलींब झालेला नाही. 

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

नागपूर येथील सुधारगहृािून पळालेल्या तनराधार अल्पियीन  
मुलीिर अत्याचार झाल्याबाबि 

(४९) *  ३१२७८   श्री.हररससांग राठोड, श्री.हेमांि टिले, श्री.धनांजय मुांड,े 
श्री.सुतनल िटिरे, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.किरण पािसिर, श्रीमिी हुस्नबान ू
खसलफे, श्री.सांजय दत्ि, श्री.अशोि ऊफा  भाई जगिाप, श्री.रामहरी रुपनिर :   
सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नागपूर येथील सुधारगहृातनू पळालेल्या ननराधार अल्पवयीन मुलीवर 
अत्याचार झाल्याची घ्ना माहे एप्रिल, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान घडली असून 
या िकरणातील सहा आरोपीींना ददनाींक २४ एप्रिल, २०१७ रोजी वा त्यासुमारास 
पोललसाींनी अ्क केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर घ्नेची शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले व तदनुसार सुधारगहृातून पळालेल्या अल्पवयीन मुलीवर सामुदहक 
अत्याचार करणाऱ्याींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) असल्यास, नागपूर येथील कायदा व सुव्यवस्था अबाधधत राहण्याकररता 
शासनाने कोणती उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय, हे खरे आहे. 
    सदर गुन्हयामध्ये ११ आरोपीींना अ्क करण्यात आलेली आहे. 
(२) लसताबडी पोलीस स््ेशन येथे गुन्हा रजज क्र १५३/१७ कलम ३६३, ३६६(अ), ३७६(ड), 
१२०(ब), ५०६(ब), १०९, ११८ भादींप्रव सहकलम ६, १७ लैंगीक अपराधाींपासून बालकाींचे 
सरींिण अधधननयम अन्वये ददनाींक २३/०४/२०१७ रोजी गुन्हा दाखल करण्यात 
आलेला आहे. नमूद गुन्ह्यामध्ये दोषारोप पत्र तयार करून मा. न्यायालयात 
दाखल करण्यात आले आहे. सदर गुन्ह्यात ११ आरोपीना अ्क करण्यात आलेले 
असून गुन्ह्यातील सवश आरोपी न्यायालयीन कोठडीत आहेत. 
(३) पोलीस आयुक्त, नागपुर शहर याींच्यातरे् पोलीस आयुक्त वेबसाई्, 
Twitter, Face-Book, Whats up Group, १०० Number, DCRMS च्या २० 
लामन्स कायाशजन्वत करण्यात आल्या असून सवश पोलीस ठाण्यातील ४५० पोलीस 
वाहनाींवर GPS लसस््ीम बसप्रवण्यात आली आहे. आयकु्तालयातील सवश पोलीस 
स््ेशनचे Twitter Account  उघडण्यात आले आहे. 
    पोलीस आयुक्तालयात एक लमडीया व्हॅन तयार करण्यात आली असून 
मदहला व बालकाींप्रवरुध्द घडणा-या गुन्हयाींबाबत शाळाींमध्ये व सावशजननक 
दठकाणी जनजागतृी करण्यात येत आहे. तसेच शाळा, कॉलेज, ननजशनस्थळी सतत 
दालमनी पथकाव्दारे पेरोललींग करण्यात येत आहे. 
    तातडीने कारवाई करण्यासाठी िनतसाद ॲप, वाहन चोरी ॲप, पोलीस लमत्र 
ॲप तयार करण्यात आले असून त्या माध्यमाींव्दारे जनतेच्या तक्रारीींचे ननवारण 
करण्यात येत आहे. 
    नागपूर शहरात एकूण २९ सी.आर. व्हॅन आणण ई-पेरोललींग मोबाईल 
कायाशजन्वत करण्यात आल्या असून ित्येक मोबाईल व  एका ॲपव्दारे सुचना 
देण्यात येऊन त्याच्या हालचालीींची मादहती पोलीस ठाण्यास िाप्त होते. 
    सावशजननक दठकाणी मशारेबाजी, अस्य वतशन करणारे मत्यादीींप्रवरुध्द 
जानेवारी ते जून २०१७ पावेतो १७०३ केसेस मुींबई पोलीस कायदयान्वये कारवाई 
करण्यात आली आहे. 
(४) िश्न उद् ावत नाही. 

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

मुांबईिील क्रॉफडा मािेटमध्ये विविध पक्षी ि प्राण्याांची  
बेिायदेशीरपणे होि असलेली विक्री रोखण्याबाबि 

(५०) *  ३२६३१ श्री.सुभाष झाांबड, श्री.सांजय दत्ि : सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील क्रॉर्डश माके्मध्ये प्रवप्रवध जातीचे पिी व िाण्याींना वाई् 
पररजस्थतीत ठेऊन त्याींची बेकायदेशीरपणे प्रवक्री करीत असल्याचे माहे एप्रिल, 
२०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय,  
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(२) असल्यास, उक्त माके्मधील पिी व िाण्याींची बेकायदा प्रवक्री करणारे 
दकुाने बींद करण्याचे आदेश मा.उच्च न्यायालयाने शासनाला ददले आहेत, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त िकरणी शासनाने चौकशी करून पिी व िाण्याींची 
बेकायदेशीरपणे प्रवक्री करणारी दकुाने बींद करण्याबाबत कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२) प्रवप्रवध जातीचे पिी व िाण्याींच्या 
बेकायदेशीरपणे प्रवक्रीबाबत मा. उच्च न्यायालय, मुींबई येथे दाखल करण्यात 
आलेल्या जनदहत याधचका क्रमाींक ७३/२०१६ मध्ये, महात्मा ज्योनतबा रु्ले 
मींडईतील पिी व िाण्याींची अनधधकृत प्रवक्री करणारी दकुाने बींद करण्याचे आदेश 
मा. उच्च न्यायालयाने ददनाींक १०/०४/२०१७ रोजी ददले आहेत. 
(३) सदर मींडईतील २३ अनुज्ञापत्रधारक नोंदणीकृत व्यवसाय तसेच पिी व 
िाण्याींची बेकायदेशीरपणे प्रवक्री करीत असल्याचे आढळून आल्यामुळे त्याींचे 
अनुज्ञापत्र महानगरपाललकेमार्श त रद्द करण्यात आले आहे.  
     सदर बाब ददनाींक ०४/०५/२०१७ रोजी मा. उच्च न्यायालयाच्या ननदशशनास 
आणनू ददल्यानींतर मा. न्यायालयाने जनदहत याधचका क्रमाींक ७३/२०१६ ननकाली 
काढली आहे. 
(४) िश्न उद् ावत नाही. 

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

िलासरी नगरपांचायि हद्दीि  बेिायदा बाांधिामे सुरु असल्याबाबि 
(५१) *  ३२३१२  श्री.आनांद ठािूर, श्री.हेमांि टिले, श्री.किरण पािसिर, श्री.नरेंद्र 
पाटील, अॅड.राहुल नािेिर : सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) तलासरी (जज.पालघर) तालुक्यातील नगरपींचायत हद्दीतील सुतारवाडा, 
पा्ीलवाडा व प्रवकासपाडा या दठकाणी मोठ्या िमाणात बेकायदा बाींधकामे सुरू 
असल्याचे माहे मे, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशशनास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले तदनसुार सदर बेकायदा बाींधकामे ननषकाप्रषत करणेबाबत कोणती 
कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
  



49 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) तलासरी नगरपींचायतीची स्थापना ददनाींक ०७/०५/२०१६ 
रोजी करण्यात आलेली आहे.  

माहे मे, २०१७ मध्ये नगरपींचायत हद्दीतील मालमत्ताींचे सव्हेिण 
तपासणे करण्यात आले असता एकूण ४३७३ मालमत्तापैकी १३ 
मालमत्ताींधारकाींनी वाढीव बाींधकाम केल्याचे ननदशशनास आले आहे. 
(२) सदर अनधधकृत बाींधकामाबाबत मुख्याधधकारी, तलासरी नगरपींचायत याींनी 
महाराषर नगरपररषदा नगरपींचायती व औदयोधगक नगरी अधधननयम, १९६५ च्या 
कलम १८९ अन्वये बाींधकाम काढून ्ाकण्याबाबत १३ मालमत्ताधारकाींना ददनाींक 
२६/०५/२०१७ रोजी नो्ीशी बजावल्या आहेत. तसेच जजल्हाधधकारी, पालघर याींना 
सींबधधत सहायक सींचालक नगर रचना याींच्याकडून तपासणी करण्याचे ननदेश 
देण्यात आले आहेत. 
(३) िश्न उद् ावत नाही. 
 

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

मुांबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधधशाांच्या 
गहृतनमााण सोसायटीच्या भूखांडाबाबि 

(५२) *  ३३५२४  अॅड.अतनल परब : सन्माननीय गहृतनमााण मां्ी पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई उच्च न्यायालयाच्या प्रवदयमान न्यायाधधशाींच्या िस्ताप्रवत गहृननमाशण 
सोसाय्ीसाठी शासनाने ओलशवरा येथील भूखींड मींजूर करण्यात आल्याचे माहे 
जून, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त भूखींड मींजूर करण्यापूवी शासनाने वयैजक्तक सदननका 
मींजूर करण्यासाठीचे ननकष लशथील केले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, प्रवदयमान न्यायाधीशाींकरीताच पात्रता ननकष लशथील 
करण्यामागची कारणे काय आहेत 
(४) असल् यास, उपरोक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. प्रिाश महेिा : (१) महाराषर गहृननमाशण व िेत्रप्रवकास (लमळकत 
व्यवस्थापन, प्रवक्री, हस्ताींतरण आणण सदननकाींची अदलाबदल) प्रवननयम १९८१ 
च्या प्रवननयम १३(२) मधील तरतदुीनसूार म्हाडाकडून िाप्त िस्तावाच्या 
अनषुींगाने शासनाने मुींबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाींकरीता गहृननमाशण 
योजना राबप्रवण्यासाठी ददनाींक ०१/०९/२०१५ च्या शासनपत्रान्वये सहमती देण्यात 
आलेली आहे. 
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(२) व (३) शासनाच्या ददनाींक ०८/०२/२००७ व ददनाींक २५/०४/२०११ च्या 
शासनननणशयान्वये प्रवननयम १३(२) अींतगशत गहृननमाशण योजना राबप्रवण्यासाठी 
मागशदशशक सुचना ननगशलमत करण्यात आलेल्या आहेत. त्यामध्ये असलेल्या 
सवोच्च/उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधधशाींसाठीच्या ग् व पात्रते सींदभाशत 
शासनाच्या प्रवधी व न्याय प्रवभागाचे अलभिाय घेऊन ददनाींक १२/०८/२०१५ 
रोजीच्या शासन ननणशयान्वये काही सुधारणा केलेल्या आहेत.  
(४) िश्न उद् ावत नाही. 
(५) िश्न उद् ावत नाही. 

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

पुणे शहरािील िच-याचा समस्या सोडविण्याबाबि 
(५३) *  ३१३९६   श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्ि, श्री.अशोि ऊफा  भाई 
जगिाप, श्री.रामहरी रुपनिर, श्रीमिी हुस्नबानू खसलफे : सन्माननीय मुख्यमां्ी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे शहरात कच-याची समस्या गींभीर झाली असून शहरातील कचरा 
्ाकण्यास उरुळी देवाची आणण रु्रसुींगी गावातील नागररकाींनी माहे एप्रिल - मे, 
२०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान २३ ददवस आींदोलन करुन प्रवरोध दशशप्रवला होता. 
त्यावर उपाययोजना करता यावी यासाठी ददनाींक ७ मे, २०१७ रोजी वा 
त्यासुमारास मा. मुख्यमींत्री याींनी सींबींधधत ग्रामस्थ, लोकिनतननधी आणण  
महानगरपाललकेचे पदाधधकारी/अधधकारी याींची सींयकु्त बैठक आयोजजत केली 
होती, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर बैठकीत पुणे शहराच्या कचरा समस्येबाबत एका मदहन्यात 
सवकंष आराखडा तयार करण्याचे आणण उरुळी देवाची तसेच रु्रसुींगी गावातील 
िकल्पग्रस् ताींना कायमस्वरुपी महानगरपाललकेच्या सेवेत घेण्याचा ननणशय प्रवशेष 
बाब म्हणनू घेण्यात येणार असल्याचे आश्वासन मा. मुख्यमींत्री याींनी ददले आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायशवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय. 
(२), (३) व (४) या अनुषींगाने आवश्यक िस्ताव अींनतम मान्यतेसाठी सादर 
करण्यात आला आहे.  

----------------- 
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नासशि येथे महामागा सुरक्षा िायाालय स्थापन िरण्याबाबि 
(५४) *  ३१०००   श्री.जयिांिराि जाधि, श्री.अमरससांह पांडडि, श्री.धनांजय मुांड,े 
श्री.नरेंद्र पाटील : सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नालशक येथे एकबत्रत स्वतींत्र महामागश सुरिा पथक व पोलीस 
अधधिक महामागश सुरिा कायाशलय स्थापन करण्याचा िस्ताव शासनाच्या 
प्रवचाराधीन आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, िश्न भाग (१) मधील प्रवचाराधीन िस्तावावर शासनाने कोणती 
कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१)  हे खरे नाही. 
(२) व (३) िश्न उद् ावत नाही.    

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

पुण्यािील मेरो प्रिल्पास सशिाजीनगर येथील  
िृवष महाविद्यालयाची जागा देणेबाबि 

(५५) * ३१९९५   अॅड.जयदेि गायििाड : सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पुण्यातील मेरो िकल्पास लशवाजीनगर येथील कृप्रष महाप्रवदयालयाची १५ 
एकर जागा न देता केवळ ३ एकर जागा देण्याची तयारी महानगरपाललकेने 
दशशप्रवली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले व तदनूसार मेरो िकल्प पूणशत्वास जावा म्हणनू कोणती कायशवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 [ 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१), (२) व (३)  पुणे मेरो रेल्वे िकल्पासाठी कृप्रष 
महाप्रवदयालय, पुणे येथील १३ हेक््र २९ आर जमीन आवश्यक आहे.  सदर 
जलमनीवरील सध्याच्या र्ळबागाींचे पनुशरोपण झाल्यानींतर सदर जमीन पुणे मेरो 
रेल्वे िकल्पासाठी हस्ताींतरीत करण्यात येणार आहे.  यानुषींगाने र्ळबागाींचे 
पुनशरोपण करण्याचे ननयोजन कृप्रष महाप्रवदयालय,  पुणे व पुणे मेरो रेल्वे 
िकल्पाची प्रवशेष हेतू कीं पनी महाराषर मेरो रेल्वे कॉपोरेशन लललम्ेड याींच्या 
स्तरावर करण्यात आला आहे. 

----------------- 
  [ 
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डहाण ू(जज.पालघर) येथे डज्पांग ग्राऊां ड उभारण्याबाबि 
(५६) *  ३१३१६   श्री.अशोि ऊफा  भाई जगिाप, श्री.सांजय दत्ि, श्री.रामहरी 
रुपनिर, श्री.आनांद ठािूर, श्री.हेमांि टिले, श्री.किरण पािसिर, श्री.नरेंद्र पाटील, 
अॅड.राहुल नािेिर :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) डहाण ू (जज.पालघर) नगरपाललकेला शहरातील कच-याची प्रवल्हेवा् 
लावण्यासाठी स्वत:च्या मालकीचे डजम्पींग ग्राऊीं ड नसल्याने शहरात दररोज 
साठणारा १०० ्न कचरा कुठे ्ाकावा अशी गींभीर समस्या ननमाशण झाली 
असल्याचे माहे एप्रिल, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशशनास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त िकरणी शासनाने चौकशी करून कोणती कायशवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) 
 डहाण ूनगरपररषद िेत्रात दररोज सुमारे १२ मे. ्न घनकचरा ननमाशण 

होतो. 
 या कचऱ्याचे शहरात पाच दठकाणी ओला व सुका कचरा असे 

प्रवलगीकरण करण्यात येते. 
 प्रवलगीकरण केलेल्या ओल्या कचऱ्यावर शास्त्रोक्त पध्दतीने िक्रीया 

करुन कीं पोस्् खत तयार करण्यात  येत आहे. 
 प्रवलगीकरण केलेला सुका कचरा, पुन्हा वगीकरण करुन त्यावर 

पुनिशक्रीया करण्यासाठी पाठप्रवण्यात येतो. 
(२)  

 स्वच्छ महाराषर अलभयानातींगशत नागरी घनकचरा व्यवस्थापनाचे 
सप्रवस्तर िकल्प अहवाल तयार करण्यासाठी कोंकण प्रवभागाकरीता 
आयसीयुसी कन्सींल््न्स िा.लल. या एजन्सीची ननयुक्ती केली आहे. 

 या एजन्सी मार्श त डहाणसूह कोकण प्रवभागातील सवश शहराींचे नागरी 
घनकचरा व्यवस्थापनाबाबतचे सप्रवस्तर िकल्प अहवाल तयार करण्यात 
येत आहेत. 

 त्यानुसार डहाण ू शहराचा घनकचरा व्यवस्थापनासाठीचा  सप्रवस्तर 
िकल्प अहवाल तयार करुन घेऊन त्यास उच्चाधधकारी सलमतीची 
मान्यता िाप्त झाल्यानींतर कें द्र व राज्य शासनाच्या दहश्श्याचा अनुजे्ञय 
ननधी प्रवतरीत करण्याची कायशवाही िस्ताप्रवत आहे. 

(३) िश्न उद् ावत नाही. 
----------------- 
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िणििली येथे खासगी वििासिाच्या माध्यमािनु पाकिां ग आरक्षण  
वििससि िेले जाि असल्याबाबि 

(५७) *  ३०९१५   श्री.नारायण राणे : सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) कणकवली नगरपींचायतीच्यावतीने राषरीय महामागाशलगत पाककंग 
आरिणासाठी खासगी प्रवकासकाच्या माध्यमातनु ३८ गुींठे िेत्रात पाककंग आरिण 
प्रवकलसत केले जात आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू िकल्पाचे आराखड े आमसभेपढेु मींजुरीसाठी न माींडता 
नगरसेवकाींना अनलभज्ञ ठेवून िकल्प राबप्रवला जात असल्याच्या तक्रारी स्थाननक 
लोकिनतननधीकडून होत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरहू पाककंग आरिण प्रवकासकाच्या िस्तावाला मींजूरी देताना 
मा.नगरप्रवकास राज्यमींत्री जजल्हाधधकारी, लसींधदुगुश याींनी ननयलमतता पादहली नाही, 
हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त िकरणी शासनाने चौकशी करून कोणती कायशवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(५)  नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१)  होय.  
(२) कणकवली शहराच्या मींजूर प्रवकास योजनेतील आरिण क्र.२६-पाककश ग या 
आरिणाचा समावेशक आरिणाच्या तत्वानुसार प्रवकास करणेसाठी ग्लोबल 
असोलसए् तरे् भागीदार श्री.राजन कृषणा तेली व सौ. रुजजता राजन तेली, याींनी 
नगर पींचायतीकड े दाखल केलेल्या िस्तावाबाबत नगर रचनाकार, लसींधदुगुश 
याींचेकडून ताींबत्रक मागशदशशन व अलभिाय िाप्त करुन घेण्याबाबत नगरपींचायत 
सभा ठराव क्र.७१, ददनाींक ३/१२/२०१६ करण्यात आलेला आहे. 
(३) मींजूर आराखडयातील आरिणे प्रवकलसत करण्याची बाब नगर पींचायतीच्या 
अधधकार िेत्रातील आहे. ददनाींक १०/५/२०१६ रोजीच्या  शासन अधधसुचनेतील 
तरतुदीींनुसार  समावेशक आरिणाच्या माध्यमातनू आरिण क्र. २६ - पाककंगचा 
प्रवकास करण्याचा ननणशय नगर पींचायतीचा आहे.  नगर पींचायतीने नगर रचना 
कायाशलयाकडील ताींबत्रक मागशदशशन व शासन अधधसुचनेतील ददनाींक १०/५/२०१६ 
मधील तरतुदीींनुसार प्रवकास िस्तावावर कायशवाही केली आहे. 
(४) व (५) िश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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िासशम शहरामध्ये आयिर विभागाचे अधधिारी असल्याचे  
भासिनू बनािट धाड टािल्या 

(५८) *  ३१०७८   श्री.धनांजय मुांड,े श्री.जयिांिराि जाधि, श्री.सुतनल िटिरे, 
श्री.हेमांि टिले, श्री.अमरससांह पांडडि, अॅड.तनरांजन डािखरे : सन्माननीय 
मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) वालशम शहरामध्ये आयकर प्रवभागाचे अधधकारी असल्याचे भासवून बनाव् 
धाड ्ाकल्याचे ददनाींक ९ ऑगस््, २०१६ रोजी वा त्यासुमारास ननदशशनास 
आल्याने सदर िकरणाची तक्रार वालशम शहर पोलीस स््ेशनला त्याच ददवशी 
दाखल केली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर तक्रारीनुसार कोणताही तपास न केल्यामुळे सींबींधधताींनी 
जजल्हा पोलीस अधधिकाींची भे् घेवून त्याींनाही ननवेदने देऊन कायशवाही 
करण्याबाबत प्रवनींती केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, जजल्हा पोलीस अधधिकाींनी सदर ननवेदनाची दखल न घेतल्यामुळे 
सींबींधधताींनी उपोषणाला बसण्याचा मशारा ददल्यानींतर ददनाींक २० ऑगस््, २०१६ 
रोजी वा त्या सुमारास गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर गींभीर िकरणाची तात्काळ दखल न घेता गुन्हा दाखल 
करण्यास ्ाळा्ाळ करणाऱ्या ठाणेदार व जजल्हा पोलीस अधधिकावर शासनाने 
चौकशी करुन कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५)  नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय, हे खरे आहे.     
(२) तक्रारदाराींनी ददनाींक १६/८/२०१६ रोजी पोलीस अधििक, वालशम याींना लेखी 
अजश सादर केला असून सदर अजश कारवाई करीता पोलीस स््ेशन, वालशम शहर 
याींचेकड े पाठप्रवला होता. तसेच तक्रारदाराच्या ददनाींक ९/८/२०१६ रोजी ददलेल्या 
अजाशसींबींधाने पोलीस स््ेशन, वालशम शहर येथील १ पोलीस उपननरीिक व २ 
पोलीस कमशचारी याींचे पथक नेमून तात्काळ चौकशी सुरू करण्यात आली. 
(३) व (४) तक्रारदार याींनी पोलीस अधधिक, वालशम कायाशलयास ददलेला अजश 
तात्काळ पढुील चौकशीकामी पोलीस स््ेशन, वालशम शहर येथे पाठप्रवण्यात 
आला. तदनींतर सदर िकरणाच्या चौकशीनींतर कर्याशदीचे तक्रारीवरून पोलीस 
स््ेशन, वालशम शहर येथे अप.क्रमाींक. ३१७/२०१६ भादींप्रव कलम १७०, ४१६, ४१७, 
४१९,४४८,१०९, ३४ अन्वये गुन्हा नोंदप्रवण्यात आला असून सदर गुन्हयात ११ 
आरोपीींना अ्क करण्यात आली आहे. गुन्हा तपासावर आहे. सदर िकरणी 
कोणतीही ्ाळा्ाळ झालेली नाही.  
(५)  िश्न उद भवत नाही. 

----------------- 
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मुांबई शहर ि उपनगरािील झोपडपट्टी प्रिल्प प्रलांत्रबि असल्याबाबि 
(५९) *  ३२६७५  अॅड.राहुल नािेिर, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सुतनल 
िटिरे, श्री.हेमांि टिले, श्री.किरण पािसिर, अॅड.तनरांजन डािखरे, श्री.जयिांिराि 
जाधि, श्री.अमरससांह पांडडि, श्रीमिी विद्या चव्हाण, श्री.आनांद ठािूर, अॅड.जयदेि 
गायििाड, श्री.सुभाष झाांबड, श्री.सांजय दत्ि : सन्माननीय गहृतनमााण मां्ी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई शहर व उपनगरातील २४ झोपडपट्टी िकल्प मागील अनेक वषाशपासून 
िलींबबत असून त्याींची मान्यता झोपडपट्टी िाधधकरणाने माहे एप्रिल, २०१७ मध्ये 
वा त्यादरम्यान रद्द केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ज्या प्रवकासकाींचे िकल्प रद्द केले आहेत त्याींची नावे काय आहेत 
व ज्या प्रवकासकाींकड े एसआरएचे भूखींड ताब्यात आहेत त्याींच्याकडून ते परत 
घेण्याबाबत कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले व तदनुसार सदर िलींबबत िकल्प लवकर पूणश व्हावेत म्हणनू 
कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. प्रिाश महेिा : (१) होय, हे खरे आहे 
     माहे जानेवारी, २०१६ ते माहे जून, २०१७ या कालावधीत एकूण ४२ 
प्रवकासकाींची ननयकु्ती झोपडपट्टी पनुवशसन िाधधकरणाने रद्द केली आहे.  
(२) प्रवकासकाींची यादी पढुीलिमाणे आहे.  
 

अ.क्र सोसाय्ीचे नाव प्रवकासक 
१ अष्प्रवनायक एसआरए सह.गहृ. 

सींस्था 
एस एस व्ही ररअल्सश 

२ जनता एसआरए सह.गहृ. सींस्था मे. एस के कोपोरेशन 
३ सींजीवनी एसआरए सह.गहृ. 

सींस्था    
मे. वैभव लक्ष्मी बबल्डसश ॲन्ड 
डवे्हलपसश 

४  न्यू सार्ल्य एसआरए सह.गहृ. 
सींस्था    

मे.अमीकृपा लॅन्ड डवे्हलपसश 

५  गणेश नगर सह.गहृ. सींस्था मे.धनश्री डवे्हलपसश 
६ जयदहींद गाींधीनगर सह.गहृ. सींस्था मे. हरी ओम डवे्हलपसश / 

मे.प्रवजय कमल िॉप्ीज िा.लल. 
७ श्री. गणेश ननवास सह.गहृ. 

सींस्था   
मे.डिम डवे्हलपसश 
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८ सींजीवनी व मतर एसआरए 
सह.गहृ. सींस्था 

मे.एस.एस.व्ही डवे्हलपसश 

९ गणेश नगर सह.गहृ. सींस्था मे.साईलसध्दी डवे्हलपसश 
१० श्री.अष्प्रवनायक सह.गहृ. सींस्था मे.गॅलेक्सी मीं्सिाईजेस 
११ वींक्रतुींड एस.आरए सह.गहृ. सींस्था मे.आयडीएल डवे्हलपसश ॲन्ड 

डवे्हलपसश 
१२ समता एसआर ए सह.गहृ. सींस्था वैधही आकाश हौलसींग िा.लल. 
१३ अण्णा-कासमनगर सह.गहृ. सींस्था मे. के.एस. चमणकर एीं्रिाईजेस 
१४ साईधाम एसआरए सह.गहृ. सींस्था मे.एस.एस.व्ही डवे्हलपसश 
१५ डडवाईन मशी सह.गहृ. सींस्था    कुीं जन मेहता बबल्डसश ॲन्ड डवे्हलपसश 
१६ श्री.लसध्दीप्रवनायक सह.गहृ. सींस्था यश बबल्डसश ॲन्ड डवे्हलपसश 
१७ भाई बींदरकर कर्शरमेन्स सह .गहृ. 

सींस्था 
मे.मॅझसन बबल्डसश डवै्हलपसश िा.लल. 

१८ मौयाश एसआरए सह.गहृ. सींस्था मे.म्हात्र ेआणण असोलसए्स ्
१९ समता सह.गहृ. सींस्था मे.डडसन्स मन्व्हेस््में् ॲन्ड 

र्ायनाींन्स िा.लल. 
२० अमनएकता सह.गहृ. सींस्था मे.डडसन्स मन्व्हेस््में् ॲन्ड 

र्ायनाींन्स िा.लल. 
२१ मोतीलाल सह.गहृ. सींस्था पींक्ती हाउ. िा.लल. 
२२ एकप्रवरा प्रवहार सह.गहृ. सींस्था मे. राम चींद्रा जी पा्ील 
२३ लशवनेरी सह.गहृ. सींस्था मे.सषृ्ी असोलशए्स ् बबल्डसश ॲन्ड 

डवे्हलपसश 
२४ ककशोर ककरण सह.गहृ. सींस्था मे.स्कायलाकश  बबल्डकॉन िा.लल. 
२५ हरी ओम सह.गहृ. सींस्था  मे.अलमकृपा लॅन्ड डवे्हलपसश िा.लल. 
२६ गणेश नगर सी सीएचएस    मे.लकडावाला डवे्हलपसश 
२७ बी.सी. ॲन्ड ओ.(पा श्) ब्लॉक व्ही. 

पी. नगर सीएचएस   
मे. लमदहर ठक्कर ॲन्ड असोलसए्स ्

२८ जय भवानी व मतर १४ सह.गहृ. 
सींस्था 

मे.जी.एम.एस. वास्तु आणण बबल्डसश 
िा.लल. 

२९ फ्लायओव्हर सह.गहृ. सींस्था मे.लकी डवै्हलपसश 
३० न्यू नवरत्न वक्रतुींड सह.गहृ. 

सींस्था    
मे.माऊली साई डवे्हलपसश िा.लल. 

३१ श्री साईकृपा/ श्रीबजरींग सह.गहृ. 
सींस्था   

मे. परेश वालीया ॲन्ड असोलशए्स ्
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३२ आदशश सह.गहृ. सींस्था    मे.कुनाल बबल्डसश ॲन्ड डवे्हलपसश 
३३ जनता कल्याणकारी सह.गहृ. 

सींस्था 
मे. लसध्दाथश बबल्डसश ॲन्ड डवे्हलपसश 

३४ नवशक्तीनगर/ सह.गहृ. सींस्था    मे.बीजेय ररअल््सश िा.लल. 
३५ सादहल सह.गहृ. सींस्था मे.किस्कॉन मींन्िास्रक्चर िा.लल. 
३६ चैतन्य सह.गहृ. सींस्था मे. एन.एस.्ी ररअल्सश िा.लल. 
३७ न्यू शाींनतसेवा सह.गहृ. सींस्था मे.लसध्दाथश बबल्डसश ॲन्ड डवे्हलपसश 
३८ सन रे सह.गहृ. सींस्था मे.लमडास डवे्हलपसश िा.लल. 
३९ आनींद नगर सह.गहृ. सींस्था  मे.अलभनी डवे्हलपसश 
४० शुध्दोधन सह.गहृ. सींस्था मे.ॲमेजस्थ् कन््स्रक्शन आणण 

मनर्ोस्रक्चर कीं पनी 
४१ श्री.सम्रा् एसआरए सह.गहृ. सींस्था मे.ॲमेजस्थ् कन््स्रक्शन आणण 

मनर्ोस्रक्चर कीं पनी 
४२ एकता एसआर ए सह.गहृ. सींस्था  मे.रॅ््कॅ् मनिास िा.लल. 

     

     झोपडपट्टी पनुवशसन िाधधकरणादवारे कलम १३(२) अन्वये आदेश पाररत 
करुन ननयुक्ती रद्द केलेल्या प्रवकासकाींऐवजी सींस्थेने ठराव करुन ननयुक्त 
केलेल्या नवीन प्रवकासकाची सिमता तपासून त्याींना पढुील प्रवकासकामी मींजूरी 
देण्याबाबतची कारवाई करण्यात येत आहे.  
(३) सींस्थेने नवीन प्रवकासकाची ननयुक्ती केल्यावर सिमता तपासून, त्याींना 
सींबींधधत झोपडपट्टी पुनवशसन योजनेबाबत प्रवप्रवध परवानग्या ननयमानुसार 
ननगशलमत करुन िकल्प/योजना लवकर पूणश होण्याची कायशवाही करण्यात येत आहे. 
(४) िश्न उद् ावत नाही. 

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

िराड (जज.सािारा) येथील लोिप्रतितनधी याांच्या अांगरक्षिाला  
मारहाण झाल्याबाबि 

(६०) *  ३३७२०   श्री.आनांदराि पाटील : सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) कराड (जज.सातारा) येथील लोकिनतननधी याींच्या अींगरिकाला काही 
गुींडिवतृ्तीच्या लोकाींकडून झालेल्या मारहाण िकरणी कराड तालुका पोलीस 
ठाण्याचे ननरीिक व तपास अधधकारी श्री.अण्णासाहेब माींजरे याींनी घ्नेची 
चौकशी करुन कारवाई करण्यास दलुशि व ्ाळा्ाळ केल्यामुळे त्याींना ननलींबबत 
करण्याची घोषणा मा.गहृ राज्यमींत्री याींनी सन २०१७ च्या अथशसींकल्पीय 
अधधवेशनात प्रवधानपररषदेत केली होती, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, या घोषणेनसुार शासनाने सदर पोलीस अधधका-यावर कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय, हे खरे आहे.  
(२) सदर िकरणात पोलीस अधधकारी श्री. अण्णासाहेब माींजरे हे गुन्ह्याचे तपासी 
अींमलदार नसून  गुन्ह्याचा तपास िथम पासून मदहला स.पो.नन. श्रीमती जौजाळ 
या करीत आहेत. पोलीस ननरीिक माींजरे हे कराड तालुका पोलीस ठाणेचे िभारी 
अधधकारी होते. परींत ूत्याींची कराड तालुका पोलीस ठाणे गु. र. क्र. ७८/२०१७ हा 
गुन्हा दाखल करताींना भा.दीं.प्रव. कलम ३५३ हे तात्काळ का लावण्यात आले नाही 
म्हणनू मा. प्रवशेष पोलीस महाननरीिक, कोल्हापूर पररिेत्र, कोल्हापूर याींनी 
पोलीस ननरीिक माींजरे याींना त्याींची देय वाप्रषशक वेतनवाढ ३ वषश कालावधीसाठी 
स्थधगत का करण्यात येऊ नये ? अशी कारणे दाखवा नो्ीस बजावण्यात आली आहे. 
(३) िश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
िा्ज-िोंढिा रोडिरील पाणीपुरिठा लाईनची दरुुस्िी िरण्याबाबि 

(६१) *  ३२३४८   श्री.अतनल भोसले : सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे जजल्हयातील कात्रज-कोंढवा रोडवरील उड्डाणपुलाच्या खालील रस्त्यावरुन 
जाणारी कात्रज पींपीींग स््ेशन ते केदारेश्वर पाण्याची ्ाकी यादरम्यान सुमारे 
१२९६ लम.मी.व्यासाची पाणीपुरवठा लाईन वारींवार रु््ून लाखो ली्र पाणी वाया 
जात असल्याचे माहे जनू, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशशनास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त िकरणी शासनामार्श त चौकशी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले व तदनुसार पाणीपुरवठा करण्याच्या लाईनची योग्य देखभाल 
करण्याबाबत व याकड े दलुशि करणाऱ्या अधधकाऱ्यावर कारवाई करण्याबाबत 
कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) कात्रज पींप्रप ींग स््ेशन ते केदारेश्वर पाण्याची ्ाकी या 
दरम्यानची पाईपलाईन रु््ल्यामुळे पाणी वाया जात असल्याच्या घ्ना 
अधनूमधनू घडत असतात, ही वस्तजुस्थती आहे.  
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(२) उक्त िकरणी पाहणी केली असता जलवादहनी प्रवकलसत करताना 
दठकदठकाणी मॅनहोल ठेवण्यात आलेले आहेत, सदर मॅनहोलचे झाकणाचे 
वेल्डीींगला तडा गेल्याने सदर जलवादहनीची गळती झाल्याची बाब जनू, २०१७ 
मध्ये ननदशशनास आलेली आहे.  
     याबाबत तातडीने कायशवाही करून गळती बींद करण्यात आलेली असून 
लाईनची योग्य देखभाल वेळीच झालेली आहे तथाप्रप अशा िकारे वारींवार घ्ना 
घडू नयेत याबाबत दिता घेण्याच्या सूचना पुणे महानगरपाललकेस देण्यात 
आलेल्या आहेत.   
(३) िश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
औरांगाबाद महापासलिेने िीज बचिीचे िाम ददलेल्या 

ठेिेदाराने अटी शथीचे उल्लांघन िेल्याबाबि 

(६२) *  ३२४२७   श्री.विक्रम िाळे : सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) औरींगाबाद महापाललकेने सन २०१३-२०१४ व २०१४-२०१५ या आधथशक वषाशत 
वीज बचतीचे ठेकेदाराला ददलेले काम महापाललकेने ददलेल्या अ्ी शतीनसुार न 
करता ७ को्ी रुपये ठेकेदाराला ददल्याचे माहे एप्रिल, २०१७ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले व तदनुसार महापाललकेने घातलेल्या अ्ी शथीनुसार काम न 
करणाऱ्या ठेकेदारावर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
  

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२) हे  खरे नाही. 
     औरींगाबाद शहरातील एकूण ९५००  नग सोडडयम पथददव्याींच्या   दठकाणी 
ऊजाश बचतीचे पथददवे लावण्यात आलेले आहेत. 
      सदरचे काम औरींगाबाद महानगरपाललकेने बी.ओ.्ी तत्वावर  मे.प्रवनवॉक 
लसस््ीम्स, नालशक  याींच्याकडून  प्रवदहत अ्ी व शतीनुसार करुन  घेतले आहे. 
      सदर बब.ओ.्ी. तत्वाींवरील  पथददव्याींच्या कामाचा एकूण कालावधी सात 
वषाशचा असून सदर कामावर एकूण रुपये १७.८८ को्ी मतका खचश झालेला आहे. 
या कामात वाप्रषशक सरासरी ४०% वीज बचत झालेली असून ठेकेदारास वेळोवेळी  
प्रवदहत अ्ी व शती नुसार  देयक मींजूर करण्यात आले असल्याचे आयुक्त, 
औरींगाबाद महानगरपाललका याींनी कळप्रवले  आहे. 
(३) िश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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स्िािांत्रय सैतनिाांची तनितृ्िी िेिनाची प्रिरणे तनिाली िाढण्याबाबि. 

(६३) *  ३२३०७  श्रीमिी हुस्नबान ू खसलफे : सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्य शासनाच्या नव्या ननकषानींतर आवश्यक कागदपत्र ेन जोडल्याने सुमारे 
४ ते ५ हजार स्वातींत्रय सनैनकाींचे ननवतृ्तीवेतन िकरणे नामींजूर करण्यात आली 
आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर िकरणाींची शासनाने पडताळणी करुन स्वातींत्रय सनैनकाींची 
ननवतृ्ती वेतनाची िकरणे ननकाली काढण्याबाबत कोणती कायशवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) शासन ननणशय दद.०४.०७.१९९५ नुसार (अ) तुरुींगवास 
झालेले स्वातींत्रय सैननक, (आ) पकड वॉरीं् ननघाल्यामुळे र्रारी रादहलेले स्वातींत्रय 
सैननक, (म) भूलमगत स्वातींत्रय सैननक आणण (ई) गोवा मुक्ती सींग्रामात सहभागी 
झालेले स्वातींत्रय सनैनक याींनी ननवतृ्तीवेतन लमळण्यासाठी कोणते पुरावे सादर 
करणे आवश्यक आहे, हे प्रवदहत करण्यात आलेले आहे.   
     या शासन ननणशयान्वये प्रवदहत ननकषाींची पूतशता ज्या अजशदाराींच्या बाबतीत 
होत नाही, अशा अजशदाराींचे अजश सन १९९६ पासून आतापयतंच्या कालावधीत 
नामींजूर करण्यात आलेले आहेत.     
(२) िश्न उद् ावत नाही. 
(३) िश्न उद् ावत नाही. 

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

मुांबईि डेंग्युच्या साथीचा प्रादभुााि रोखण्याबाबि 

(६४) * ३१११६  आकिा .अनांि गाडगीळ, श्री.जनादान चाांदरूिर : सन्माननीय 
मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई महानगरपाललकेकडून डेंग्यु प्रवरोधात दर मदहन्याला सरासरी रुपये ८.२८ 
लाख खचश करुन देखील डेंग्युच्या आजारात वाढ झाली असल्याचे माहे जून, 
२०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, महानगरपाललकेच्या ननषकाळजीपणामुळे डेंग्यु व मलेररयाचा 
िादभुाशव वाढत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, मुींबईतील डेंग्यु व मलेररया व अन्य साथीच्या आजाराींचा िादभुाशव 
रोखण्याबाबत तसेच यासींदभाशत ननषकाळजीपणा करणा-या सींबींधधत अधधका-याींवर 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१), (२), (३) व (४) बहृन्मुींबई महानगरपाललकेच्या 
साथरोग ननयींत्रण किाच्या आकडवेारीनसुार, ननजश्चत डेंगी रुग्णाींची सींख्या 
जानेवारी ते जनू या कालावधीत सन २०१५ मध्ये १७१, सन २०१६ मध्ये १६२ व 
सन २०१७ मध्ये १३० मतकी होती.  
    बहृन्मुींबई महानगरपाललकेमार्श त डेंगी व मलेररया आजाराच्या िनतबींधासाठी 
दर मदहन्याला कमशचाऱ्याींच्या वेतनासह सरासरी रुपये १०.४५ को्ी मतका खचश 
येतो ही वस्तजुस्थती आहे.       
   डेंगी व मलेररया आजारावर ननयींत्रण आणण्याकररता महानगरपाललकेमार्श त 
पुढीलिमाणे कायशवाही करण्यात येत आहे :- 

 जानेवारी ते जनू २०१७ या कालावधीत डेंगी आजार पसरप्रवणाऱ्या एडडस 
डासाींची ५४२३ व मलेररया आजार पसरप्रवणाऱ्या ॲनॉकर्लीस डासाींची 
११७५ उत्पत्तीस्थाने नष् करण्यात आली आहेत. 

 महापाललका िेत्रातील झोपडपट्टी प्रवभागात कक्क ननयींत्रण प्रवभाग व 
आरोग्य स्वयींसेप्रवकाींमार्श त िममध्ये भरुन ठेवलेल्या पाण्यामध्ये ्ेलमर्ॉस 
डास अळीनाशक ्ाकण्यात आले आहे.  

 स्वच्छ मुींबई िबोधन अलभयान व महानगरपाललकेच्या कामगाराींमार्श त 
ताडपत्रयाींमध्ये साचलेल्या पाण्याचा ननचरा करण्यात येऊन काही दठकाणी 
ताडपत्र ेकाढण्यात आली आहेत. तसेच, मतर डास उत्पत्तीस्थानाींवर डास 
अळीनाशक तेलाची र्वारणी करण्यात आली आहे. 

 जानेवारी ते जनू २०१७ या कालावधीत झोपडपट्टी प्रवभागातील छपराींवर 
ठेवण्यात आलेले १०,१९४ ्ायसश काढून ्ाकण्यात आले आहेत. 

 गहृननमाशण सींस्थाींमधील व झोपडपट्टी पररसरातील २,२४,७२८ अडगळीचे 
सामान / भींगार वस्तू काढून ्ाकण्यात आले आहे.  

 गहृननमाशण सींस्थाींमध्ये एडडस डासाचे उत्पत्ती शोधक नेमण्याकररता 
अपील पत्र ेदेण्यात येऊन ५२६ डास उत्पत्ती शोधकाींना िलशिण देण्यात 
आले.  
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 दररोज िभागननहाय २३४ धुम्रर्वारणी यींत्रादवारे धुम्रर्वारणी करण्यात 
येते.  

 उच्चभू्र वस्तीत डासाींची उत्पत्तीस्थाने असलेल्या शोभेच्या रु्लदाण्या, 
कुीं डीखालील प्ले्मधील पाणी, र्ें गशुईकररता वापरात असलेल्या प्रवप्रवध 
वस्तुींमध्ये साचलेले पाणी, प्लाजस््कचे वापरलेले छो्े कप, पत्रयाींचे डबे, 
वापरात नसलेले ्ायसश काढून ्ाकणे, छतावरील प्लाजस््क शेडमध्ये 
जमा झालेले पाणी, एसीमधून सोडलेले पाणी, रेिीजरे्रच्या मागील 
बाजूस डडिॉस््ीींगमुळे जमा झालेले पाणी मत्यादी काढून ्ाकण्यासाठी 
जनजागतृी करण्यात आली.  

 िलशिण व जनजागतृीसाठी िमुख वतृ्तपत्रात डेंगीप्रवषयक मादहती िलसध्द 
करण्यात येते.  

 वस्ती पातळीवर आरोग्य लशिण तसेच, मादहतीपत्रके व लभत्तीपत्रकाींचे 
वा्प करण्यात येते. 

 नगरसेवक, आमदार, खासदार व सामाजजक कायशकत्याबंरोबर दठकदठकाणी 
प्रवशषे कायशक्रम आयोजजत केले जातात. 

 वाहनाींवर लाऊडस्पीकर लावून जनजागतृी करण्यात येते.  
 जनजागतृी करुनही ज्या रदहवाशाींनी िनतबींधात्मक उपाययोजना अींमलात 

आणल्या नाहीत व जेथे डासाींची उत्पत्ती आढळून आली अशा ६०८२ 
दठकाणी जानेवारी ते जनू २०१७ या कालावधीत मुींबई महानगरपाललका 
अधधननयम १८८८ च्या कलम ३८१(१), ३८१(अ), ३८१ (ब) अन्वये 
कायदेशीर कारवाई करण्यात आली आहे.  

 याव्यनतररक्त डासाींच्या अळया सापडल्यावर ११९७ दठकाणी ताककद पत्र े
देण्यात आली आहेत.  

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

डोंत्रबिली (पूिा) भागाि भूमाकफयाांनी बेिायदा इमारिी उभारल्याबाबि 

(६५) *  ३२८५४   श्री.रविांद्र फाटि : सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) डोंबबवली (पवूश) भागातील नाींददवली पींचानींद (पी अ ॅण्ड ्ी कॉलनीजवळ) 
येथील महापाललकेच्या प्रवकास आराखडयातील रस्त्यामध्ये काही भूमाकर्याींनी 
मुींबई महानगर िदेश प्रवकास िाधधकरण तसेच महापाललकेला न जुमानता सात 
ते आठ ्ोलेजींग बेकायदा ममारती उभारल्या असल्याचे माहे मे, २०१७ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, भुमाकर्याींनी सवश ननयम डावलून ममारतीचे बाींधकाम 
केल्याने स्थाननक साींडपाणी वाहून जाण्यास अडथळे ननमाशण होत असून साींडपाणी 
गल्ली बोळात साचून राहत असल्याने पररसरातील रदहवाश्याींना दगुधंीचा सामना 
करावा लागत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरहू बेकायदा बाींधकामाबाबत मा.मुख्यमींत्री याींच्याकड े येथील 
रदहवाश्याींनी तक्रारी करुनही अदयाप कोणतीच कायशवाही झालेली नाही, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले, तदनुसार दोषी व्यक्तीवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात  
येत आहे, 
(५) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

 
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) अींशतः खरे आहे. 

 कल्याण-डोंबबवली महानगरपाललका िेत्रात २७ गावे ददनाींक १४/०५/२०१५ 
च्या अधधसूचनेन्वये नव्याने समाप्रवष् केली आहेत. 

 सदर २७ गावाींचा प्रवकास आराखडा ददनाींक ०९/०५/२०१७ रोजी अींनतमत: 
मींजूर झाला आहे.  

 सदर मींजूर प्रवकास योजनेतील नकाशािमाणे काही बाींधकामे प्रवकास 
योजना रस्त्यावर/रस्त्यालगत आहेत, ही वस्तजुस्थती आहे.  

 तथाप्रप, सदरची काही बाींधकामे प्रवकास आराखडा मींजूर होण्यापवूी 
झाल्याचे ननदशशनास आले आहे. 

(२)  
 उपरोक्त नमूद केल्यािमाणे २७ गावाींसाठी प्रवकास आराखडा मींजरू 

होण्यापूवीची काही बाींधकामे प्रवकास योजना रस्त्यावर/रस्त्यालगत 
असल्याचे ददसून आले आहे. 

 या पररसरात साींडपाणी साचून येणाऱ्या दगुधंीबाबत महानगरपाललकेस 
ठोस तक्रारी िाप्त झालेल्या नाहीत. तथाप्रप, दैनींददन स्वच् छता व 
साींडपाणी व्यवस्थापनासाठी महानगरपाललकेमार्श त आवश्यक ती कायशवाही 
ननयलमतपणे करण्यात येते. 

(३) व (४)  
 

 कल्याण-डोंबबवली महानगरपाललका िेत्रातील काही भागातनू अनधधकृत 
बाींधकामाबाबत नागररकाींच्या तक्रारी िाप्त झाल्या.  
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 सदर तक्रारीस अनुसरुन महाराषर महानगरपाललका अधधननयमातील 
तरतूदीनुसार कायदेशीर िकक्रया पुणश करुन महानगरपाललकेने 
अधधननयमातील कलम ४७८ अन्वये अनधधकृत बाींधकामे म्हणनू घोप्रषत 
केली आहेत.  

 सदर अनधधकृत बाींधकामाच्या ननषकासनाचा कृनत आराखडा 
महानगरपाललकेमार्श त तयार करण्यात आलेला असून त्या अनषुींगाने 
कारवाई करण्यात येत आहे.  

 सदर अनधधकृत बाींधकामाींवर कारवाई करण्यास स्थाननकाींचा तीव्र प्रवरोध 
होत असल्याने “प्रवशषे पोलीस बल” उपलब्ध करुन देण्याची 
महानगरपाललकेने पोलीस आयुक्त, ठाणे याींना प्रवनींती केली आहे. 

(५) िश्न उद् ावत नाही. 
----------------- 

  

िजाि (जज. रायगड) येथील िोंढाणे धरण ससडिोिड ेहस्िाांिररि िरण्याबाबि 

(६६) *  ३३७९८   श्री.जनादान चाांदरूिर : सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नवी मुींबई िेत्रातील रदहवाशाींना (ता.खालापूर, जज.रायगड) येथील मोरबे 
धरणातनू महानगरपाललका पाणीपुरवठा करते परींतु खारघर, पनवेल, कामोठे, 
कळींबोली, रण या दक्षिण नवी मुींबईतील रदहवाशाींना पाणीपुरवठा करताना या 
महानगरपाललकेला अथक ियत्न करावे लागत असल्याचे ददनाींक १७ मे, २०१७ 
रोजी वा त्यासुमारास ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त कारणास्तव सदरहू प्रवभागातील नागररकाींना पाणीपुरवठा 
करण्यासाठी लसडकोने शासनाकड े कजशत (जज.रायगड) येथील कोंढाणे धरण 
माधगतले असून याबाबत शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
  

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) नाही. 
     नवी मुींबई महानगरपाललकेच्या मोरबे धरणातून र्क्त कामोठे या लसडको 
वसाहतीत दैनींददन ३५ द.ल.लल. मतका पाणीपुरवठा करण्यात येतो. खारघर, 
कळींबोली, पनवेल, द्रोणाधगरी व उलवे या लसडको वसाहतीस हे्वणे धरणातनू 
१०० द.ल.लल. व महाराषर जीवन िाधधकरण याींच्या पाताळगींगा योजनेतून 
दैनींददन ६३ द.ल.लल. मतका पाणीपुरवठा करण्यात येतो. दरुुस्तीसाठी अथवा 
प्रवदयुत पुरवठा खींडीत झाल्यास तेवढ्या कालावधीमध्ये पाण्याची कमतरता 
भासते. 
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(२) लसडकोने केलेल्या मागणीच्या अनषुींगाने कजशत (जज.रायगड) येथील कोंढाणे 
धरण लसडकोला हस्ताींतरीत करण्यास तसेच सदर िकल्प पाणीपुरवठा िकल्प 
म्हणनू घोप्रषत करण्यास राज्य मींबत्रमींडळाने ददनाींक ३ जुलै, २०१७ च्या 
बैठकीमध्ये मान्यता ददली आहे. 
(३) िश्न उद् ावत नाही. 

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

घाटिोपर (पजश्चम) गािदेिी रोड येथील इमारिीच्या  
पुनबाांधणीचे िाम प्रलांत्रबि असल्याबाबि 

(६७) *  ३३५०६   श्री.रामतनिास ससांह : सन्माननीय गहृतनमााण मां्ी पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) घा्कोपर (पजश्चम) गावदेवी रोड येथील स्वामी ललला शहा व दहतेश 
को.ऑ.सोसाय्ी या दोन्ही ममारतीच्या पुनबांधणीचे दोन वषाशपवूी सुरु केलेले 
काम िलींबबत असून प्रवकासक रदहवाश्याींना भाड े देखील देत नसल्याने 
रदहवाश्याींना आधथशक भुदंड सहन करून भाडयाच्या घरात राहण्याची वेळ आल्याचे 
माहे मे, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, घा्कोपर (पजश्चम) गावदेवी रोड येथील जैनभवन व सोमेश्वर 
सोसाय्ीचे पुनबांधणीचे काम मागील ८ वषाशपासून िलींबबत असल्याचे ननदशशनास 
आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त िश्न भाग (२) मध्ये नमूद दोन्ही ममारतीमध्ये एकूण 
५५ भाडकेरु राहत असून सदर िकल्प हा १२ मजल्याचा असून प्रवकासक परेश 
छाबररया याींनी भाडकेरुना पयाशयी भाडयाच्या घरात राहण्याकररता भाड े ददले 
नसल्याचे ननदशशनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त िकरणी लोकिनतननधीनी ददनाींक २४ माचश, २०१७ रोजी 
वा त्यासुमारास मा.मींत्री महोदयाींना पत्रव्यवहार करुनही यावर कोणतीही कायशवाही 
झाली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून 
आले व तदनुषींगाने दोषी प्रवकासकाप्रवरुध्द कोणती कायशवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(६) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. प्रिाश महेिा : (१), (२) व (३)  होय. 
(४) नाही. िस्ततु िकरणी प्रवधान पररषद सदस्य  श्री. रामननवास लसींह याींनी  
ददनाींक २४/३/२०१७  रोजी मींत्री (गहृननमाशण) याींना पत्र ददले,  ही बाब खरी  
आहे.  सदर  पत्राच्या अनषुींगाने ददनाींक ६/४/२०१७ रोजी मींत्री (गहृननमाशण) 
याींच्या अध्यितेखाली बैठक आयोजजत करण्यात आली होती.  तथाप्रप, काही 
अपररहायश कारणामुळे सदरहू बैठक झाली नाही.  
(५) व (६) िस्ततु िकरणा सींदभाशत असे आढळून आले आहे की, सदरहू िकल्प 
हे खाजगी पुनबांधणीचे िकल्प असून, सींबींधधत प्रवकासकाप्रवरुध्द रदहवाश्याींची 
तक्रार आहे.   अशािकारची िकरणे हाताळण् यासाठी ददनाींक १/५/२०१७ पासून 
महाराषर राज्यात  महाराषर स्थावर सींपदा ननयामक िाधधकरणाची स्थापना 
करण्यात आलेली असून, उपरोक्त िाधधकरणाकड े दाद मागण्याचा मागश 
रदहवाश्याींकड ेखलुा आहे. 

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

परभणी महानगरपासलिेि शौचालय बाांधिामाचे अजा प्रलांत्रबि असल्याबाबि 

(६८) *  ३२२८५   श्री.रामराि िडिुिे : सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्य शासनाच्या स्वच्छ महाराषर अलभयानामध्ये परभणी महानगरपाललकेकड े
ददनाींक ३१ मे, २०१७ रोजीपयतं १७ हजार लाभार्थयानंी शौचालय बाींधकामासाठी 
अजश केले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, त्यापैंकी सुमारे १० हजार लाभाथी अजनूही लाभापासून वींधचत 
आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, १० हजार लाभाथी वींधचत असण्याची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) स्वच्छ महाराषर अलभयान (नागरी) अींतगशत परभणी 
महानगरपाललकेकड े ददनाींक ३१ मे, २०१७ रोजीपयतं शौचालय बाींधकामासाठी 
एकूण १०,८७८ लाभार्थयांचे अजश िाप्त झाले होते.  
(२)  

 परभणी महानगरपाललकेकड े शौचालय बाींधकामासाठी ददनाींक ४/७/२०१७ 
पयतं एकूण १३,१५० अजश िाप्त झाले आहेत.  

 त्यापैकी एकूण ११,०४३ लाभार्थयानंा पदहल्या हप्त्याचे अनुजे्ञय अनदुान 
वा्प करण्यात आले आहे. त्यापैकी एकूण १,९८५ लाभार्थयानंा सींपूणश 
अनुजे्ञय अनदुान वा्प करण्यात आले आहे. 
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 परभणी महानगरपाललका िेत्रातील सवश पात्र लाभार्थयानंा शौचालय 
बाींधकामाींसाठी अनदुान प्रवतरीत करण्यात येत आहे.     

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

   

मु  ांबईि विविध दठिाणी बसविण्यि आलेले सी.सी.टी.व्ही. िॅमेरे  
तनिृष्ट्ट दजााचे असल्याबाबि 

(६९) *  ३२५०१   श्री.अमररशभाई पटेल, श्री.सांजय दत्ि :   सन्माननीय 
मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील प्रवप्रवध दठकाणी ननकृष् दजाशचे सीसी्ीव्ही कॅमेरे बसप्रवण्यात 
आल्याची बाब माहे एप्रिल, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशशनास आली आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ननकृष् दजाशचे सीसी्ीव्ही कॅमेरे बसप्रवल्यामुळे गुन्ह्याींचा शोध 
लागत नसल्याचे पोललसाींकडून साींगण्यात येत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त सीसी्ीव्ही कॅमे-याींच्या दजाशबाबत चौकशी करण्यात आली 
आहे काय, त्यात काय आढळून आले व त्यानुसार यािकरणातील सींबींधधत 
अधधका-याींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) असल्यास, उत्कृष् दजाशचे सीसी्ीव्ही कॅमेरे बसप्रवण्याबाबत शासनाने कोणती 
कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) मुींबई सीसी्ीव्ही िकल्पाींतगशत मुींबई शहरामध्ये 
बसप्रवण्यात आलेले सीसी्ीव्ही कॅमेरे चाींगल्या िनतचे (High Definition) आहेत. 
सदर कॅमे-याींदवारे होणारे रेकॉडींग चाींगल्या िनतचे असून या िकल्पाच्या 
ननप्रवदेतील अ्ी व शतीनुसार सदर कॅमेरे बसप्रवण्यात आले आहेत.  
(२), (३), (४), व (५) िश्न उद्भवत नाही. 

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

महाराष्ट्र लोिसेिा आयोगाच्या स्पधाा परीक्षाथींच्या मागण्याांबाबि 

(७०) * ३२६७० श्री.िवपल पाटील, श्री.अब्दलु्लाखान दरुााणी : सन्माननीय मुख्यमां्ी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
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(१) महाराषर लोकसेवा आयोगाच्या स्पधाश परीिाींमध्ये डमी उमेदवार बसववल्याचे 
रॅके् नाींदेड येथे ननदशशनास आले आहे आणण खो्या क्रीडा िमाणपत्रावर 
राज्यसेवेत अनेक अधधकाऱ्याींची ननयुक्ती झाली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, बोगस िकार रोखण्यासाठी सदर पररिसेाठी बायोमॅरीक हजेरी 
पध्दत सुरु करणे आणण अन्य मागण्याींसाठी या प्रवदयार्थयानंी सातत्याने केलेल्या 
आींदोलनाची दखल शासनाने घेतली आहे काय, 
(३) असल्यास, राज्यात तालमळनाडू पॅ्नश सुरू करण्याच्या मागणीवर शासनाची 
भूलमका काय आहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
   आयोगाने घेतलेल्या ललप्रपक- ी्ंकलेखक परीिा २०१४ मध्ये एका डमी 
उमेदवाराबाबतची बाब अललकडचे ननदशशनास आली आहे. 
    लशर्ारसपात्र उमेदवाराींना ननयुक्ती देण्यापवुी क्रीडा िमाणपत्र ेतसेच शिैणणक 
अहशता, वय, आरक्षित िवगश मत्यादी दाव्याबाबतची िमाणपत्र ेपडताळणी करुनच 
नेमणकूा दयाव्यात अशा सूचना प्रवभागाींना देण्यात आलेल्या आहेत. 
(२) आयोगाच्या स्पधाश परीिाींसाठी बायोमॅरीक पध्दत वापरण्यासाठी आींदोलन 
झालेले नाही. तथाप्रप, िनतिा यादी, तालमळनाडू पॅ्नश म. अन्य मागण्याींसाठी  
ननवेदने िाप्त झालेली आहेत 
   सींभाव्य गैरिकार रोखण्यासाठी आयोगाच्या परीिेस अजश करताना 
उमेदवाराच्या  आधार क्रमाींकाचा समावेश अजाशमध्ये करण्याची पध्दत सन २०१६ 
पासून सुरु करण्यात आली आहे. 
(३) व (४) तालमळनाडू पॅ्नशच्या सींबींधात उमेदवाराींकडून िाप्त झालेल्या 
ननवेदनाच्या अनषुींगाने आयोगाच्या कायाशलयाच्या स्तरावर तपासणी करण्यात 
येत असून याबाबत तालमळनाडू लोकसेवा आयोगाकडून तालमळनाडू पॅ्नशच्या 
वेळापत्रकाच्या अींमलबजावणी व र्लननषपत्तीबाबत मादहती घेण्यात येत 
आहे.       
    तालमळनाडू पॅ्नश िमाणेच आयोगामार्श त पढुील वषशभरात आयोजजत केल्या 
जाणा-या स्पधाश परीिाींचे वेळापत्रक साधारण नोव्हेंबर/डडसेंबर मदहन्यामध्येच 
आयोगाच्या सींकेतस्थळावर आगाऊ  िलसध्द केले जाते व त्यानुसार परीिा 
घेतल्या जातात. 

----------------- 
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राष्ट्रसांि ििुडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठािील मौल्यिान  
धािूच्या नाण्याांची चोरी झाल्याबाबि 

(७१) *  ३२७९१ श्री.धगरीशचांद्र व्यास, प्रा.अतनल सोले, श्री.नागोराि गाणार, 
श्री.समिेश भाांगडडया : सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) राषरसींत तकुडोजी महाराज नागपूर प्रवदयापीठाच्या िाचीन भारतीय 
ऐनतहालसक सींस्कृती व पुरातन प्रवभागातनू मौल्यवान धातूची नाणी चोरीस गेली 
असून अदयाप सदर िकरणातील सींशनयतावर कारवाई झाली नसल्याचे ददनाींक 
२० एप्रिल, २०१७ रोजी वा त्यासुमारास ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त िकरणी शासनाने चौकशी करून गुन्हेगारावर कोणती 
कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२) राषरसींत तकुडोजी महाराज नागपूर 
प्रवदयापीठाच्या िाचीन भारतीय ऐनतहालसक सींस्कृती व पुरातन प्रवभागाकडून 
२६३३ पुरातन वस्तु व २२४ प्रवषणकुीं डीण नाणी चोरीस गेल्याचे ददनाींक १९ एप्रिल, 
२०१७ रोजी ननदशशनास आले आहे. 
     सदर िकरणी स्थावर अधधकारी, राषरसींत तकुडोजी महाराज नागपूर 
प्रवदयापीठाच्या िाचीन भारतीय ऐनतहालसक सींस्कृती व परुातन प्रवभागातनू २६३३ 
पुरातन वस्तु व २२४ प्रवषणकुीं डीण नाणी गहाळ झाल्याबाबत ददलेल्या तक्रारीवरुन 
पोलीस स््ेशन, अींबाझरी येथे अपराध क्रमाींक ७२/१७ कलम ३८० भादींप्रव िमाणे 
गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. सदर गुन्ह्याचा सखोल तपास सुरु आहे. 
(३) िश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
मोरबे (िा.खालापूर, जज.रायगड) धरणािील पाण्याची चोरी होि असल्याबाबि 

(७२) *  ३२४५९  श्री.जयांि पाटील, श्री.बाळाराम पाटील : सन्माननीय मुख्यमां्ी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मोरबे (ता.खालापूर, जज.रायगड) धरणातील पाण्याचा पुरवठा नवी मुींबई तसेच 
पनवेल, उरण पररसरातील गावाींना केला जात आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या धरणालगतच्या पररसरात मोठमोठे िकल्प सुरू असून सींबींधधत 
प्रवभागाला डावलून िकल्प उभारणी करणाऱ्याींमार्श त अनधधकृतपणे पींपादवारे 
्ँकरमध्ये पाणी भरून पाणी चोरी केली जात आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, अनधधकृतपणे चोरी करणाऱ्या िकल्पाच्या मालकाींप्रवरूध्द 
सींबींधधत प्रवभागाने गुन्हा दाखल केला आहे काय, 
(४) असल्यास, केव्हा व कोणत्या िकल्पाच्या मालकाप्रवरूध्द गुन्हे दाखल 
करण्यात आले आहेत, 
(५) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२)  
 मोरबे धरणातून नवी मुींबई महानगरपाललका िेत्रास तसेच जलवादहनी 

लगत असलेल्या पनवेल तालुक्यातील आदई, सुखापूर, प्रवचुींबे, धचखले, 
लशवकर, बोरले व तळेगाव या सात गावाींना पाणी पुरवठा करण्यात येतो.  

 धरणावर महानगरपाललकेची २४ तास सुरिा व्यवस्था कायशरत असून 
जलवादहनीस २४ तास गस्त घालण्यात येते. अशािकारे पाणी चोरी न 
होण्याची सवशिकारे दिता घेण्यात येते.  

 तरीही पाणी चोरी आढळून आल्यास त्यावर कडक कारवाई करण्याच्या 
सूचना महानगरपाललकेमार्श त देण्यात आलेल्या आहेत. 

(३), (४) व (५) िश्न उद् ावत नाही. 
----------------- 

  

नागपूर शहरािील देिडडया मॅटतनाटी होम ि समनी मािा नगरािील दिाखाना 
बी.ओ.टी. ित्िािर चालविण्याच्या प्रस्िािाबाबि 

(७३) *  ३१८४९   प्रा.अतनल सोले, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.समिेश भाांगडडया :   
सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नागपूर शहरातील महानगरपाललका अधधनस्त देवडडया मॅ्ननश् ी होम व लमनी 
माता नगरातील दवाखाना मागील अनेक वषाशपासून बींद असल्याने सदर 
दवाखाना बी.ओ.्ी. तत्वावर चालप्रवण्याचा िस्ताव  असल्याचे ददनाींक १२ मे, 
२०१७ रोजी वा त्यासुमारास ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर दवाखाना मल््ीस्पेशाली्ी धतीवर चालप्रवण्यात येणार 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर दवाखाना कोणत्या धतीवर चालप्रवण्यात येणार त्याबाबत 
ननकष ठरप्रवण्यात आले आहेत काय, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१), (२), (३) व (४)  नागपूर शहरातील महानगरपाललकेचे 
देवडडया हॉजस्प्ल, क्वे्ा कॉलनी हे मल््ीस्पेशालल्ी हॉजस्प्ल म्हणनू बी.ओ.्ी. 
(बाींधा, वापरा व हस्ताींतरीत करा) तत्वावर प्रवकलसत करण्याच्या िस्तावास, 
नागपूर  महानगरपाललकेमार्श त मींजुरी देण्यात आली असून, त्यानुसार पढुील 
कायशवाही करण्यात येत आहे. 
    तर, लमनीमाता नगरातील महानगरपाललकेच्या दवाखान्याचा नॅशनल अबशन 
हेल्थ लमशन अींतगशत प्रवकास करण्याचा महापाललकेचा िस्ताव आहे. 

----------------- 
खोटे प्रतिज्ञाप् ि िागदप्ाद्िारे गहृतनमााण सोसायटीच्या स्थापना  

िरुन शासन ि ्हाडाची फसिणिू िेल्याबाबि 
(७४) *  ३२८१२   श्री.प्रविण दरेिर, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.जयिांिराि जाधि, 
श्री.सुतनल िटिरे, श्री.हेमांि टिले, श्री.अमरससांह पांडडि, श्री.सतिश चव्हाण, 
अॅड.तनरांजन डािखरे : सन्माननीय गहृतनमााण मां्ी पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) खो्े िनतज्ञापत्र व कागदपत्रादवारे गहृननमाशण सोसाय्ीच्या स्थापना करुन 
शासन व म्हाडाची सुमारे ४० को्ीची र्सवणकू केल्यािकरणी चेंबूरमधील 
द्ळकनगर पोलीस ठाण्यात सोसाय्ीच्या माजी पदाधधका-यासह सहा 
जणाींप्रवरुध्द गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले, तदनुसार कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. प्रिाश महेिा : (१) व (२) उपाध्यि तथा मुख्य कायशकारी अधधकारी, म्हाडा 
याींचेकडून िाप्त अहवालानसुार, महालक्ष्मी पॅलेस सहकारी गहृननमाशण सींस्था, 
द्ळक नगर, चेंबूर या सींस्थेने सदरहू सींस्थेतील शासकीय/अधधकारी/कमशचारी 
याींच्यासाठी आरक्षित असलेल्या १०% सदननका शासनाच्या ताब्यात न देता 
परस्पर खलु्या बाजारात प्रवकल्या आहेत तसेच म्हाडाच्या वा्प / देकार पत्रातील 
भूभाडपेट्टा करारनाम्यातील अ्ी व शतीनुसार सदरहू सींस्थेने वाढीव सभासदाींची 
पात्रता म्हाडामार्श त करुन घेतलेली नाही. अशा िकारे सदरहू गहृननमाशण सींस्थेने 
म्हाडा व शासनाची र्सवणकू केली असून त्या सींदभाशत द्ळक नगर, चेंबूर 
पोलीस ठाणे येथे पदहली खबर क्रमाींक १५९ वषश २०१७ ददनाींक ०८/०६/२०१७ 
अन्वये गुन्हा दाखल केला आहे. 
(३) िश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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ठाणे महानगरपासलिेिील िां ्ाटी िमाचाऱ्याांना  
तनयसमि सेिेि सामािनू घेणेबाबि 

(७५) *  ३१४३१   अॅड.तनरांजन डािखरे : िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि २७१६७ ला 
ददनाांि २२ माचा, २०१७ रोजी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभााि :          
सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) ठाणे महानगरपाललका आस्थापनेवर कायशरत कीं त्रा्ी कमशचाऱ्याींना कायम 
करण्याचा अधधकार असताना सुध्दा महानगरपाललका िशासनाने शासनाकड े
मागशदशशन माधगतले असल्याचे माहे सप् े्ंबर, २०१६ मध्ये व त्यानींतर मे, २०१७ 
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ठाणे महानगरपाललकेच्या आस्थापनेवर शासनाने केलेल्या 
पदननलमशतीनुसार ररक्त पदाींवर अनेक वषापंासून काम करणाऱ्या सदर कीं त्रा्ी 
कमशचाऱ्याींना महानगरपाललका सेवेत कायम करण्याबाबत शासनाने कोणती 
कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) असल्यास, त्याबाबतची सदयजस्थती काय आहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
  

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१), (२) व (३) ठाणे महानगरपाललकेच्या आस्थापनेवर 
त्याींनी केलेल्या प्रवनींतीनुसार महाराषर महानगरपाललका अधधननयमातील कलम 
५१ (४) नुसार नगर प्रवकास प्रवभागाने यापूवी ददनाींक ३१/०१/२०००, ददनाींक 
१८/०२/२००३ व ददनाींक २३/०७/२००३ च्या शासन ननणशयान्वये एकूण १,३१६ 
पदाींना मींजुरी ददली होती. 
     या मींजूर पदाींवर सेवा िवेश ननयम, सेवा जेषठता व वेळोवेळी शासनाने 
ननगशलमत केलेले शासन आदेशाींच्या अनुषींगाने ननवड िकक्रयेत पात्र ठरलेल्या 
कीं त्रा्ी कमशचाऱ्याींना यापूवी ठाणे महानगरपाललकेत ननयुक्ती देण्यात आली आहे.  
     या िकक्रयेदवारे ननवड न झालेल्या अस्थायी/ कीं त्रा्ी कमशचाऱ्याींनी लोक 
िनतननधीमार्श त वारींवार प्रवनींती केल्यामुळे ठाणे महानगरपाललकेने माहे सप् े्ंबर, 
२०१६ मध्ये शासनाशी पत्र व्यवहार केला आहे. 
     ठाणे महानगरपाललकेच्या आस्थापनेवर शासनाने महानगरपाललकेच्या 
मागणीनुसार आवश्यक ती पद ननलमशती केलेली आहे. त्यानुसार ररक्त पदाींवर 
प्रवदहत िकक्रयेचे अनुपालन करुन ठाणे महानगरपाललकने पद भरती करण्याच्या 
सूचना ठाणे महानगरपाललकेस देण्यात आल्या आहेत. 
(४) िश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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मदहांद्र ऍण्ड मदहांद्र िारखान्यािील िां ्ाटी िामगाराांचे तनमुालन बोडााि  
विचाराधीन असलेले प्रिरण तनिाली िाढणेबाबि 

(७६) *  ३३१६०   श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अतनल सोले : सन्माननीय िामगार 
मां्ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नागपूर जजल्ह्यातील मदहींद्र ॲण्ड मदहींद्रची एम.आय.डी.सी िेत्र दहींगणा रोड 
या कारखान्यातील कीं त्रा्ी कामगाराींचे ननमुशलन बोडाशत प्रवचाराधीन असलेल्या 
िकरणी ननणशय करून ननकाली काढणेबाबत मा. कामगार मींत्री याींना स्थाननक 
लोकिनतननधीींनी माहे एप्रिल, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननवेदन ददले होते, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या अनषुींगाने शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. सांभाजी पाटील-तनलांगेिर : (१) हे खरे आहे. 
    मा. श्री सुधाकर प्रव.कोहळे, प्रवधानसभा सदस्य (दक्षिण नागपूर) याींनी तसेच  

मा. डॉ. पररणय रु्के, प्रवधानपररषद सदस्य याींनी अनुक्रमे ददनाींक ०३/०४/२०१७ व 
१८/०४/२०१७ रोजी मा. ना. श्री सींभाजी पा्ील-ननलींगेकर, मींत्री(कामगार) महाराषर 
राज्य, मुींबई याींना ननवेदने सादर करुन मदहींद्रा अॅन्ड मदहींद्रा कीं पनीच्या 
कामगाराींच्या िश्नावर / मे. मदहींद्रा अनॅ्ड मदहींद्रा (रॅक््र डडजव्हजन) नागपूर येथील 
कीं त्रा्ी कामगाराींच्या ननमुशलनाकररता बैठक आयोजजत करण्याबाबत प्रवनींती केलेली 
होती. 
(२) उपरोक्त ननवेदनाींच्या अनुषींगाने मा. मींत्री (कामगार) महाराषर राज्य, मुींबई 
याींचे समि ददनाींक ०५/०७/२०१७ रोजी बठैक आयोजजत करण्यात आलेली होती. 
परींत ुकाही अपररहायश कारणास्तव सदरहू बैठक पढेु ढकलण्यात आलेली आहे. 
(३) िश्न उद भवत नाही. 

----------------- 
मुांबईि आझाद मदैानािर उपोषणास बसलेल्या 
 बेरोजगार असभयांत्याचा मतृ्यू झाल्याबाबि 

(७७) *  ३१२०८   श्री.किरण पािसिर, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.हेमांि टिले, श्री.नरेंद्र 
पाटील, श्री.आनांद ठािूर, श्रीमिी विद्या चव्हाण, अॅड.राहुल नािेिर, श्री.सतिश 
चव्हाण, श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अतनल सोले, श्री.जयिांिराि जाधि, श्री.सुतनल 
िटिरे, श्री.अमरससांह पांडडि, अॅड.तनरांजन डािखरे, श्री.विक्रम िाळे :   
सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
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(१) मुींबईत आझाद मदैानावर उपोषणास बसलेल्या कीं धार येथील बेरोजगार 
अलभयींत्याचा मतृ्यू झाल्याची घ्ना माहे मे, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान घडली, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त उपोषणा दरम्यान मतृ्य ू पावलेल्या अलभयींत्याच्या 
कु्ुींबबयाींना शासन मदत देणार आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले व तदनुसार कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४)  नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय, हे खरे आहे.         
(२) सदर कु ी्ंबास मा.मुख्यमींत्री सहायता ननधी मधून आधथशक मदत 
देण्याबाबतच्या िस्तावावर कायशवाही सुरु आहे.        
(३) सदर िकरणात करण्यात आलेल्या चौकशीनुसार ददनाींक ०५/०४/२०१७ 
रोजीपासून सदर व्यक्ती आझाद मैदान येथे उपोषणास बसले होते. ददनाींक 
२८/०४/२०१७ रोजी उपोषणा दरम्यान ते आजारी पडल्याने त्याींना गोकुळदास 
तेजपाल रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असता ददनाींक ०६/०५/२०१७ रोजी 
त्याींचा मतृ्य ू झाला. िाथलमक अहवालात वदैयकीय अधधकारी याींनी त्याींचा 
नैसधगशक मतृ्यू झाल्याचे नमुद केले आहे. 
(४) िश्न उद् ावत नाही.      

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

पाचोरा (जज.जळगाि) येथे बनािट नोटा छापणाऱ् या दठिाणी 
पोसलसाांनी धाड टािल्याबाबि 

(७८) *  ३३३७५   श्रीमिी जस्मिा िाघ, अॅड.अतनल परब : सन्माननीय 
मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पाचोरा (जज.जळगाव) येथे पाचशे रुपयाींच्या बनाव् नो्ा छापणाऱ् या दठकाणी 
पोललसाींनी ददनाींक ३० मे, २०१७ रोजी वा त्यासुमारास धाड ्ाकून ९२ हजाराींच्या 
नो्ा जप्त करुन यािकरणी एका लशिकासह पाच जणाींना अ्क केली आहे, हे 
खरे आहे काय,     
(२) असल्यास, यािकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून 
आले व तदनुसार सींबींधधत दोषीवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) सदर घ्ना पाचशे रुपयाींच्या बनाव् नो्ाींशी ननगडीत 
नसुन १०० रुपये दराच्या बनाव् चलनी नो्ा सींदभाशत आहे. 
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     सदर िकरणी ददनाींक ३१/०५/२०१७ रोजी ५ आरोपीींना अ्क करुन 
त्याींच्याकडुन एकूण ७३,९००/- रुपये (रुपये १०० ककीं मतीचे एकूण ७३९ नग)  
ककीं मतीच्या बनाव् चलनी नो्ा व २७० नग अधशव् छापलेल्या/प्रिी्ं  केलेल्या 
बनाव् नो्ा जप्त केल्या आहेत. 
(२) सदर िकरणी एकुण ६ आरोपीींप्रवरुद्ध ददनाींक ३१/०५/२०१७ रोजी भडगाींव 
पोलीस स््ेशन, भाग-५ येथे गु.र.नीं.६४/२०१७ भा.दीं.प्रव. कलम ४८९(अ) (क) (ड), 
१२० (ब), ३४ िमाणे गुन्हा दाखल करुन ५ आरोपीींना अ्क करण्यात आली 
आहे. एक आरोपी र्रार आहे. गुन्हा तपासावर िलींबबत आहे. 
(३) प्रवलींब झालेला नाही. 

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

औरांगाबाद महानगरपासलिा अजग्नशमन दलासाठी “महाराष्ट्र अजग्नसुरक्षा 
असभयान” अांिगाि निीन पदतनसमािी िरणेबाबि 

  

(७९) *  ३२१८६   श्री.सतिश चव्हाण, श्री.विक्रम िाळे :  सन्माननीय मुख्यमां्ी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) औरींगाबाद महानगरपाललका अजग्नशमन दलासाठी “महाराषर अजग्नसुरिा 
अलभयान” अींतगशत नवीन पदननलमशतीसाठी महानगरपाललकेने आकृतीबींध ठरप्रवला 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, महानगरपाललकेतील पाच अजग्नशमन कें द्र व सात अजग्नशमन 
वाहनासाठी अजग्नशमन प्रवभागास २३२ अधधकारी/ कमशचारी पदे ननमाशण करण्यास 
महानगरपाललकेने ददनाींक ७ सप् े्ंबर, २०११ रोजीच्या सवशसाधारण सभेत मान्यता 
ददली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, २३२ पदे मान्य करणेसाठी शासनाकड ेिस्ताव पाठवला असून तो 
िलींबबत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर िस्ताव मींजूर करण्यासाठी शासनाने कोणती कायशवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१), (२), (३) व (४) औरींगाबाद महानगरपाललकेतील 
अधधकारी / कमशचारी याींच्या पदाींचा आकृतीबींध तसेच सेवािवेश ननयमास 
मान्यता देण्याचा िस्ताव महानगरपाललकेने शासनाकड ेसादर केला  होता. 
      सदर िस्तावास महानगरपाललकेच्या  सवशसाधारण सभेच्या मान्यतेची 
आवश्यकता असल्याने, मान्यता घेऊन सदर िस्ताव शासनास सादर 
करण्याबाबत आयुक्त, औरींगाबाद महानगरपाललका याींना कळप्रवण्यात आलेले आहे. 
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     औरींगाबाद महानगरपाललकेच्या सवशसाधारण सभेच्या मान्यतेचा ठराव िाप्त 
झाल्यानींतर पदाींचा आकृतीबींध तसेच सेवािवेश ननयमाींस मान्यता देण्याबाबतची 
पुढील कायशवाही शासन स्तरावरुन करण्यात येईल.           
(५) िश्न उद् ावत नाही. 

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

 

मेि इन इांडडया समशनमध्ये गुांििणिू िरण्याचे आिाहन  
िरून लोिाांची फसिणिू िेल्याबाबि 

(८०) *  ३११२३   श्री.सिेज ऊफा  बांटी पाटील : सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईत चार व्यक्तीींनी मेक मन मींडडया लमशनमध्ये गुींतवणकू करण्याचे 
आवाहन करुन २५ हजार लोकाींची करोडो रुपयाींची र्सवणकू केली असल्याचे माहे 
जून, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यासींदभाशत सायबर सेल, पुणे येथे तक्रार दाखल करण्यात आली 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी करुन सींबींधधत दोषीींवर कोणती कारवाई 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१)  अींशत: हे खरे आहे. 
     माहे जनू, २०१६ ते ददनाींक ०८/०१/२०१७ या कालावधीत आरोपीींनी 
www.makeinindia.rocks व www.rocksfamilyglobal.com या वेबसाई्वरून 
तसेच हॉ्ेल्स मध्ये लम्ीींग्स घेऊन कर्याशदी व मतर २१ व्यजक्तींना अलमष 
दाखवनू रुपये ६९,०६,०००/- ची र्सवणकू केली आहे. 
(२) सदर घ्नेबाबत ननगडी पोलीस स््ेशन येथे गुन्हा दाखल करण्यात आला 
आहे.  आरोपीवर गु.र.नीं. २७८/२०१७ भा.दीं.प्रव.कलम ४०६,४२,१२०(ब), िाईस ॲन्ड 
मनी सकुश लेशन जस्कम ॲक्् १९७८ चे कलम ४, ५ महाराषर ठेवीदाराींचे प्रवत्तीय 
सींस्थेच्या दहतसींबींधाचे सींरिण अधधननयम १९९९ चे कलम ३ व मादहती तींत्रज्ञान 
कायदा कलम ६६ िमाणे गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. 
(३) एकुण ४ आरोपीींना अ्क करण्यात आलेली आहे. तसेच त्याींचेकडून रुपये 
६,७५,०००/- रोख, ३ मोबाईल सींच, ५ वेगवेगळया बकँाींचे ATM  काडश, ७ लसम 
काडश व १ र्ोडश कीं पनीची मन्डुयवर वाहन जप्त करण्यात आले आहे. 
(४) िश्न उद भवत नाही. 

----------------- 
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मुांबईिील ददहसर ि िाांददिली पजश्चम येथील खारफुटीच्या 
जांगलाचे जिन िरणेबाबि 

(८१) *  ३१५१०   श्री.विजय ऊफा  भाई धगरिर : सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील ददहसर येथील गणपत पा्ील नगर जवळील खाररु््ी जींगलामध्ये 
प्लाजस््क, दारूच्या बा्ल्या, तोडलेल्या झाडाींची खोड े मत्यादीींचे या जलमनीवर 
झालेल्या अनतक्रमणामुळे खाररु््ी जींगलाचा नाश होत असल्याचे ननदशशनास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, काींददवलीतील चारकोप येथेही खाररु््ी जींगलाची लभींत ही र्क्त 
९०० मी्र बाींधली असल्यामुळे तेथील जलमनीवरही अनतक्रमण झाले असल्याचे 
ननदशशनास आले आहे, या दठकाणी अनेक अवैध िकार होत असून प्लाजस््क 
आणण दारूच्या बा्ल्याींचा खच वाढला असल्याचे ननदशशनास आले आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, यािकरणी महानगरपाललकेला तक्रार नोंदप्रवण्यात आली असून 
सध्या कचरा उचलण्याचे कीं त्रा् सींपल्याचे कारण आर/ उत्तर प्रवभागाकडून 
देण्यात आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, अशा िकारे पयाशवरणासाठी पोषक असणाऱ्या खाररु््ी 
जींगलाचे योग्यररत्या जतन करण्यासाठी शासन महानगरपाललकेला ननदेश देणार 
आहे काय, 
(५) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) ददहसर येथील गणपत पा्ील नगर येथील 
खाररु््ीच्या जींगल पररसरात अनतक्रमण आढळून आल्यामुळे ८ िकरणी 
सींबींधधताींप्रवरुध्द र्ौजदारी कारवाई करण्यात आली आहे. 
(२) व (३) चारकोप येथील खाररु््ीच्या जींगलाभोवती अनतक्रमण रोखण्याच्या 
दृष्ीने, खाररु््ी िेत्राच्या उत्तर ददशेला सींरिक लभींत बाींधण्यात आली आहे. 
     तसेच, सदर दठकाणच्या खाररु््ी व त्यालगतच्या जागेवर होणारी 
अनतक्रमणे जजल्हाधधकारी, मुींबई उपनगर, प्रवभागीय वने अधधकारी, काींदळवन 
सींवधशन घ्क या प्रवभागाच्या सहकायाशने महानगरपाललकेमार्श त वेळोवेळी 
ननषकालसत करण्यात आली आहेत. 
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     काींदळवन कि कमशचारी व स्वयींसेवी सींस्था याींच्या सहकायाशने 
महानगरपाललकेमार्श त प्रवशेष स्वच्छता मोदहम राबप्रवण्यात येऊन खाररु््ी 
िेत्रातील कचरा उचलून पूणशपणे सर्ाई करण्यात आली असून, सदर जागी जमा 
होणारा कचरा वेळोवेळी सार् करण्यात येतो. 
(४) व (५) पयाशवरणासाठी पोषक असणाऱ्या खाररु््ी जींगलाचे जतन करण्यासाठी 
महानगरपाललकेमार्श त खालीलिमाणे कायशवाही करण्यात येत आहे :- 

 गणपत पा्ील नगर पररसरातील खाररु््ीच्या जागेवर अनधधकृत 
मातीची भरणी करणाऱ्या ८७ मसमाींप्रवरुध्द एम.आर.्ी.पी. कायदयाींतगशत 
कारवाई करण्याची िकक्रया सुरु आहे. 

 सदर जागेवर पनु:श्च खाररु््ीची तोडणी करुन भप्रवषयात अनधधकृत 
बाींधकामे होऊ नयेत यासाठी ननयलमत स्थळपाहणी करण्यात येते. 

 वाहनाींना व रदहवाशाींना अ्काव व्हावा म्हणनू चर मारण्यात आला आहे. 
 गणपत पा्ील नगर येथील खाररु््ीपासूनच्या ५० मी्र अींतरामधील 

पूवी ननषकालसत झालेल्या व पनु:श्च उभारण्यात आलेल्या झोपडयाींवर 
वेळोवेळी ननषकासनाची कारवाई करण्यात येते. 

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

मुांबईिील मरोळ (अांधेरी) येथील सािाजतनि िाहनिळ  
महापासलिेने वििासिाला वििल्याबाबि 

(८२) * ३०९५७ श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सुतनल िटिरे, श्री.हेमांि 
टिले, श्री.किरण पािसिर, अॅड.तनरांजन डािखरे, श्री.अमरससांह पांडडि, 
श्री.जयिांिराि जाधि, श्री.आनांद ठािूर, अॅड.राहुल नािेिर :         
सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील मरोळ (अींधेरी) येथे ननलकीं ठ ्ेक पाकश  या कीं पनीला िकल्पाच्या 
४० ्क्के एर्एसआय देऊन महापाललकेला बाींधनू ददलेला सावशजननक वाहनतळ 
महापाललकेने र्क्त ६९ लाख ४८ हजार रुपयाींना कवडीमोलदराने पुन्हा 
प्रवकासकालाच प्रवकल्याचे माहे एप्रिल, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशशनास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या दठकाणी १०० हून अधधक वाहने उभी करण्यासाठी प्रवकासकाने 
महापाललकेला बहुमजली वाहनतळ देणे अपेक्षित असताना महापाललकेने सन 
२०१२ मध्ये प्रवकासकाला ददलेले सींमतीपत्र सन २०१५ मध्ये रद्द करुन पनु्हा 
नवीन सींमतीपत्र ददले, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उक्त िकरणाबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले व तदनुसार सदर गैरव्यवहार करणाऱ्या महापाललका अधधकाऱ्याींवर 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२) अशी बाब नाही. 
    िस्ततु िकरणी प्रवकासकाने बहृन्मुींबई प्रवकास ननयींत्रण ननयमावलीच्या 
प्रवननयम ३३(२४) अींतगशत बहुमजली वाहनतळाचा िस्ताव बहृन्मुींबई 
महानगरपाललकेकड े सादर केलेला होता. त्यानुसार सावशजननक वाहनतळ बाींधून 
महानगरपाललकेस हस्ताींतर होणार होते. बहृन्मुींबई महानगरपाललकेने ददनाींक 
१६/१/२०१२ रोजी सदर िस्तावास मरादापत्र ददलेले होते. त्यािमाणे बहृन्मुींबई 
महानगरपाललकेने ममारतीचे नकाशे मींजूर करुन ममारतीमधील प्रवींग क्र. ए व बी 
ला ददनाींक ५/१०/२०१२ रोजी भोगव्ािमाणपत्र ददलेले  होते. वरील दठकाणी 
बाींधण्यात आलेले वाहनतळ महानगरपाललकेस हस्ताींतर करण्यात आलेले नाही. 
तदनींतर मध्यींतरीच्या कालावधीमध्ये प्रवकासकाने वाहनतळाचा िस्ताव रद्द 
करणेसाठी महानगरपाललकेकड े अजश सादर केला. प्रवकासकाने सावशजननक 
वाहनतळापो्ी अनुजे्ञय असणारे िोत्साहनात्मक च्ई िते्रर्ळ घेतलेले नसल्याने  
ददनाींक २६/८/२०१६  रोजी महानगरपाललकेने पूवी ददलेले मरादापत्र रद्द केले. 
तसेच ददनाींक २७/१२/२०१६ रोजी सदर ममारतीचे सुधाररत नकाशे सावशजननक 
वाहनतळालशवाय मींजूर केलेले  आहेत. 
(३) व (४) िश्न उद् ावत नाही. 

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

नागपूर शहराि अन्य राज्यािील गुन्हेगाराांच्या टोळया सकक्रय असल्याबाबि 
(८३) *  ३२७२७   प्रा.जोगेन्द्र ििाड े: सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नागपूर शहरात उत्तरिदेशसह अन्य राज्यातील गुन्हेगाराींच्या ्ोळया बॅग 
ललफ््ीींग, चोरी, लु्मार, घरर्ोड्या व दरोड्यासह अनेक गुन्ह्याींत सकक्रय 
असल्याची बाब माहे जनू, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशशनास आली आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, काही िकरणात गुन्हेगाराींना अ्क केल्यानींतरही आधथशक 
देवाणघेवाण झाल्यानींतर स्थाननक पोललसाींकडून गुन्हेगाराींप्रवरोधात कोणतीही 
कारवाई करण्यात येत नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, अशा िकाराींमुळे शहरात गुन्हेगारीचा आलेख सतत वाढत आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, गुन्हेगारीवर आळा आणण्याकररता गुन्हेगाराींना अ्क करुन 
त्याींच्यावर कारवाई करण्यासाठी तसेच कतशव्यात कसूर करणाऱ्या पोलीस 
अधधकारी व कमशचाऱ्याींप्रवरुध्द शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) नागपूर शहरात उत्तरिदेशातील गुन्हेगाराींची १ ्ोळी 
बॅग ललफ््ीींग आणण दरोड्याच्या गुन्हयात सकक्रय असल्याची बाब माहे जनू, 
२०१७ च्या सुमारास ननदशशनास आली आहे.     
(२) हे खरे नाही. 
(३) हे खरे नाही.  
(४) सदर िकरणी ददनाींक ११/६/२०१७ रोजी अयोध्या नगर धळुस ले आऊ्, 
महादलुा येथील एम.आय.ई.बी. लभींतीलगत शस्त्र व मतर साहीत्यासह दरोडा 
घालण्याच्या तयारीत असलेल्या मुरादाबाद आणण रामपूर उत्तरिदेशच्या ७ 
आरोपीींना अ्क करण्यात आली आहे.सदर आरोपीींप्रवरूद्ध पोलीस स््ेशन, कोराडी, 
नागपूर शहर येथे अप.क्र. १०८/२०१७ कलम ३९९ भादींप्रव सहकलम ४/२५, 
भा.ह.का., कलम १३५ महा.पो.का. अन्वये गुन्हा दाखल केला आहे. 
    उपरोक्त िकरणी आरोपीबाबत अधधक चौकशी केली असता त्यापकैी ५ 
आरोपीींना मोशीला जाणाऱ्या बसमध्ये चढत असताना एका मदहलेच्या बॅगेमधील 
सोन्याचाींदीचे दाधगने व नगदी रुपये १२००/- असा एकूण ६१,२००/- रूपयाचा माल 
चोरूल्यािकरणी पोलीस स््ेशन गणेश पेठ येथे अप.क्र. २८३/१६ भादींप्रव कलम 
३७९ अन्वये नोंद असलेल्या गुन्हयात अ्क करण्यात आली होती. 
    उपरोक्त दोन्ही गुन्हे तपासावर आहेत तसेच सदर िकरणात पोलीस 
अधधकारी व कमशचारी याींचेकडून कसूर आढळून आला नाही. 
(५) िश्न उद भवत नाही. 

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

उल्हासनगर (जज.ठाणे) येथील पोलीस िसाहिीांची दरुिस्था ि 
पोसलसाांसाठी राखीि भूखांडािर अतिक्रमण झाल्याबाबि 

(८४) *  ३१११८   श्री.जगन्नाथ सशांदे, अॅड.तनरांजन डािखरे, श्रीमिी विद्या 
चव्हाण, श्री.किरण पािसिर : सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
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(१) उल्हासनगर (जज.ठाणे) शहरातील तीन पोलीस वसाहती आणण गहृसींकुलाींसाठी 
राखीव असलेल्या स्वामी शाींती िकाश आश्रमाशेजारील भूखींडावर जीन्स कारखाने 
व भूमाकर्याींनी अनतक्रमण सुरु केले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२)  असल्यास, या भूखींडासह गणेश नगर येथील भूखींडाभोवती सींरिक लभींत 
बाींधनू नतथे नामर्लक लावण्याची गरज असून या भूखींडावर राज्य व कें द्र 
शासनाची मालकी असून ती मालकी पोलीस प्रवभागाकड े हस्ताींतररत करण्याची 
मागणी वारींवार शासनाकड ेकरण्यात आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, शहरातील पोलीस ठाणी व पोलीस वसाहतीींच्या दरुुस्तीसाठी 
आलेला कोट्यवधी रुपयाींचा ननधी कागदोपत्री खचश झाल्याचा आरोप पोलीस 
वसाहतीतील रदहवाशाींकडून करण्यात येत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले व त्यानुसार सींबींधधत दोषीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(५) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे नाही. 
     सदर जागेबाबत िकरण न्यायिप्रवष् आहे. 
(२) गणेशनगर येथील जागेबाबत िकरण न्यायिप्रवष् आहे. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) िश्न उद भवत नाही. 
(५) िश्न उद भवत नाही. 

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

मुांबई महानगरपासलिा क्षे्ाि मोठयाप्रमाणाि प्लाजस्टि वपशव्याांचा  
िापर होि असल्याबाबि 

(८५) *  ३१०२१   श्रीमिी विद्या चव्हाण, श्री.किरण पािसिर, श्री.हेमांि टिले, 
श्री.धनांजय मुांड,े अॅड.राहुल नािेिर, अॅड.तनरांजन डािखरे, श्री.जयिांिराि जाधि, 
श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.अमररशभाई पटेल, श्री.सांजय दत्ि : सन्माननीय मुख्यमां्ी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) बहृन्मुींबईत मींडई, दकुाने, रे्रीवाल्याींकडून ५० मायक्रॉनपेिा कमी जाडीच्या व 
८ बाय १२ मींचापेिा लहान प्लाजस््क प्रपशवी वापरावर बींदी असताना वसई, 
लसलव्हासा, दमन, दीव, लभवींडीतुन रेल्वे मागाशने हजारो ्न प्लाजस््क प्रपशव्या 
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आणनु मजस्जद बींदर, ग्राीं् रोड येथील गोदामात साठवुन ठेऊन या प्रपशव्या 
सराशस वापरल्या जात असून व याबाबत महापाललकेकडून अल्प िमाणात कारवाई 
होत असल्याचे माहे एप्रिल, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशशनास आले आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सन २०१६ या वषाशत र्क्त १,११२ ककलो प्लाजस््क प्रपशव्या 
जप्त करुन र्क्त ८०० व्यक्तीींवर कारवाई झाली असल्याचे ननदशशनास आले 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, बींदी असलेल्या प्लाजस््कच्या प्रपशव्याच्या वापरामुळे पयाशवरणावर 
मोठया िमाणात पररणाम होत असल्याने ५० मायक्रॉनपेिा कमी जाडीच्या 
प्लाजस््क प्रपशव्याींचा वापरावर रोख लावण्याबाबत तसेच थमोकॉल, प्लॉस््र ऑर् 
पॅररस या अप्रवघ्नशील व पयाशवरणाच्या ऱ्हासास कारणीभूत ठरणाऱ् या वस्तूच्या 
ननलमशतीवर बींदी आणण्याबाबत शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) ५० मायक्रॉनपेिा कमी जाडीच्या व ८ x १२ मींचापेिा 
कमी आकाराच्या प्लाजस््क प्रपशव्याींची प्रवक्री करणाऱ्या दकुानाींवर माहे जानेवारी, 
२०१७ ते जनू, २०१७ या कालावधीत २८६ व्यक्तीींवर महानगरपाललकेमार्श त 
कारवाई करण्यात आली आहे.  
     सदर कारवाईदरम्यान त्याींचेकडून २०४.५७० कक.गॅ्र. प्लाजस््क प्रपशव्या जप्त 
करण्यात आल्या असून रुपये १४,२५,०००/- मतका दींड वसूल करण्यात आला 
आहे. 
(२) सन २०१६ या वषाशमध्ये प्लास््ीक प्रपशव्या जवळ बाळगणाऱ्या ७८५ 
व्यक्तीींवर महानगरपाललकेमार्श त कारवाई करण्यात आली आहे.  
    सदर कारवाईदरम्यान त्याींचेकडून ११८१.९७७ कक.गॅ्र. प्लाजस््क प्रपशव्या जप्त 
करण्यात आल्या असून रुपये ३९,२५,०००/- मतका दींड वसूल करण्यात आला 
आहे. 
(३) व (४) ५० मायक्रॉनपेिा कमी जाडीच्या प्लाजस््क प्रपशव्याींच्या वापरावर बींदी 
असून या प्रपशव्याींचा वापरावर रोख लावण्यासाठी, कें द्रीय िदषुण ननयींत्रण 
बोडाशच्या पयाशवरण (सींरिण) अधधननयम १९८६, प्लाजस््क कचरा व्यवस्थापन 
ननयम २०१६ तसेच महाराषर अप्रवघ्नशील कचरा (ननयींत्रण) अधधननयम, २००६ 
मधील तरतुदीींनुसार महानगरपाललकेमार्श त वेळोवेळी कारवाई करण्यात येते. 

----------------- 
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महाराष्ट्र-िनााटि सीमा प्रश्न सोडविण्याबाबि 

(८६) *  ३०९९२   श्री.सांजय दत्ि, श्री.शरद रणवपसे, श्री.रामहरी रुपनिर :   
सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) महाराषर-कनाश्क सीमा िश्न राज्यस्तरावर िलींबबत असताना कनाश् क 
सरकारकडून प्रवधानसभेत ‘जय महाराषर’ म्हणणाऱ् या मराठी भाप्रषक 
लोकिनतननधीींचे सदस्यत्व रद्द करण्यात येणार असल्याची महाराषर दवेषी घोषणा 
ददनाींक २३ मे, २०१७ रोजी वा त्यासुमारास केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, महाराषर दवेषी घोषणा करुन मराठी भाप्रषक लोकिनतननधीींसह 
स्थाननक जनतेला वेठीस धरण्याचा सातत्याने होत असलेल्या ियत्नामुळे 
राज्यातील जनतेमध्ये सींतापाचे वातावरण ननमाशण झाले आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, उक्त िकरणाची शासनाने गींभीर दखल घेऊन महाराषर-कनाश् क 
सीमा िश्न सोडप्रवण्याबाबत कें द्र शासनाकड े पाठपुरावा करुन सीमा रेषेवरील 
मराठी भाप्रषकाींना न्याय देण्याबाबत कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
 श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) याबाबत महाराषर शासनाने गींभीर दखल घेतलेली असून श्री.चींद्रकाींत दादा 
पा्ील, समन्वयक मींत्री, महाराषर-कनाश्क सीमा िश्न याींनी ददनाींक २३/०५/२०१७ 
च्या पत्रान्वये महाराषर शासनाची नाराजी कनाश् क शासनास कळप्रवलेली आहे. 
तसेच सीमा िश्नाच्या अनुषींगाने राज्य शासनाने मा.सवोच्च न्यायालयात दावा 
क्र. ४/२००४ दाखल केलेला आहे. या दाव्याची पढुील सुनावणी ददनाींक २४ जुलै, 
२०१७ रोजी मा.सवोच्च न्यायालयात ठेवण्यात आली आहे. या न्यायालयीन 
िकरणी राज्य शासनाने नामाींककत वककलाींची नेमणकू केली आहे. 
(४) िश्न उद् ावत नाही. 

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

राज्याचे माजी मुख्यमां्ी स्िगीय िसांिराि नाईि याांच्या जन्मशिाब्दी 
िषाातनसमत्ि आांिरराष्ट्रीय दजााचे स्मिृी सभागहृ उभारण्याबाबि 

(८७) *  ३२९२६   श्री.प्रिाश गजसभये : सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
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(१) राज्याचे माजी मुख्यमींत्री स्वगीय वसींतराव नाईक याींच्या जन्मशताब्दी 
वषाशननलमत्त नागपूर येथील राजभवनाच्या जागेवर आींतरराषरीय दजाशचे स्वगीय 
वसींतराव नाईक स्मतृी सभागहृ उभारण्याचे काम शासनाच्या प्रवचाराधीन आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त िकरणी शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(३) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय. 
(२) व (३) माजी मुख्यमींत्री स्व. वसींतराव नाईक जन्मशताब्दी वषश योजनेंतगशत 
रुपये २० को्ी जजल्हा िशासनास उपलब्ध करुन देण्यात आले आहेत. 
     जजल्हा िशासनाने उपरोक्त ननधीत २००० आसन िमतेचे सभागहृ बाींधणे 
शक्य नसल्याचे कळप्रवल्याने सदर ननधी नागपूर सुधार िन्यासकड े हस्ताींतरीत 
करण्यात आला. तसेच नागपूर सुधार िन्यासला कायशकारी अलभकरण म्हणनू 
मान्यता देण्यात आली व सभागहृ बाींधण्याकरीता अनतररक्त ननधी नागपूर सुधार 
िन्यासने उपलब्ध करावा असे सूधचत करण्यात आले आहे. 
     सदर सभागहृाकरीता अदयाप जागा उपलब्ध झालेली नसल्यामुळे नागपूर 
सुधार िन्यासव्दारे बाींधकाम सुरु करण्यात आलेले नाही. 

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

उल्हासनगर (जज.ठाणे) येथील मुिेश िाईन शॉपिर  
अज्ञाि हल्लेखोराांनी गोळीबार िेल्याबाबि 

(८८) *  ३१४६८   श्री.हेमांि टिले, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सुतनल िटिरे, श्री.नरेंद्र 
पाटील, श्री.किरण पािसिर, अॅड.जयदेि गायििाड : सन्माननीय मुख्यमां्ी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) उल्हासनगर (जज.ठाणे) येथील कॅम्प ५ भागातील मुकेश वाईन शॉपवर 
अज्ञात हल्लेखोराींनी हल्ला केल्याची घ्ना ददनाींक २५ मे, २०१७ रोजी वा 
त्यासुमारास घडली, हे खरे आहे काय, 
(२)  असल्यास, सदर घ्नेची शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले व तदनुसार सदर हल्लेखोराचा तपास करुन त्याींचेवर कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१)  होय. 
     ठाणे पोलीस आयुक्तालयाच्या पररमींडळ ४ मधील दहललाईन पोलीस 
ठाण्याच्या हद्दीत सदरची घ्ना ददनाींक २५ मे, २०१७ रोजी घडलेली नसून ती 
ददनाींक २७ एप्रिल, २०१७ रोजी घडलेली आहे. 
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(२) सदर िकरणी दहललाईन पोलीस स््ेशन येथे गु.र.क्र. १०६/२०१७ भा.दीं.प्रव 
कलम ३०७, १२० (ब), ३८७, ३४ सह भा.ह.का. कलम ३, २५ अन्वये गुन्हा 
दाखल करण्यात आला असून सदर िकरणी चार आरोपीींना अ्क करण्यात आली 
आहे. सदर गुन्ह्याचा पढुील तपास सुरु आहे. 
(३) िश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
मुांबईिील मोठ्या उद्योजिाांनी महापासलिेचा मालमत्िा िर थिविल्याबाबि 

(८९) *  ३२६३३   श्री.सुभाष झाांबड, श्री.सांजय दत्ि : सन्माननीय मुख्यमां्ी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील लोखींडवाला रुपये ७.०७ को्ी एच.डी.आय.एल. बाींधकाम 
व्यावसानयक रुपये २.३७ को्ी आणण कर्ननक्स लमल मॉल रुपये १.५५ को्ी, 
सहारा स््ार हॉ्ेल रुपये २.१२ को्ी, कोदहनूर प्लॅने् रुपये २.६१ को्ी याींनी 
महापाललकेचा मालमत्ता कर थकप्रवल्याचे माहे एप्रिल, २०१७ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या थकबाकीदाराींनी महापाललकेचा रुपये ९७ को्ीींचा महसूल 
थकप्रवला असल्याने महापाललका िशासनाने या मोठ्या उदयोजकाींकडून को्यवधी 
रुपयाींचा थकीत असलेला मालमत्ता कर वसूलीसाठी कोणती कायशवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) सदर मालमत्ताधारकाींच्या थकबाकीचा तपशील 
खालीलिमाणे आहे :- 

मालमत्तधारक थकीत मालमत्ता कर 
लोखींडवाला रुपये ३,७८,०९,५१७ 
एच.डी.आय.एल. रुपये १५५,९६,३८,९१६ 
कर्ननक्स लमल मॉल थकबाकी नाही. 
सहारा हॉजस्प्ॅलल्ी रुपये ४,८७,४७,२६९ 
कोदहनूर प्लॅने् रुपये २८,०४,४१,४११ 

 

(२) मे. लोखींडवाला क्ाररया कन्स्रक्शन िा. लल. याींच्याकड ेददनाींक ३१/०३/२०१७ 
रोजी रुपये ६,७८,०९,५१७/- एवढी मालमत्ता कराची थकबाकी होती, त्यापैकी 
त्याींनी रुपये ३ को्ी मतक्या रकमेचा भरणा केला असून आजलमतीस त्याींच्याकड े
रुपये ३,७८,०९,५१७/- मतकी थकबाकी लशल्लक आहे. 
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     मे.एच.डी.आय.एल. याींच्या करननधाशरीत करण्यात आलेल्या मालमत्ता 
कराची एकूण थकबाकी रुपये १५५,९६,३८,९१६/- मतकी असून, सदर थकबाकीच्या 
वसुलीकररता महानगरपाललकेमार्श त खालीलिमाणे कायशवाही करण्यात येत आहे:- 

अ. एच/पवूश प्रवभागातील १७, एच/पजश्चम व पी/उत्तरमधील ित्येकी १ व   
्ी प्रवभागातील १३ मालमत्ताींवर जप्ती व अ्कावणीची नो्ीस 
बजावण्यात आली आहे. 

ब. एल प्रवभागातील ०१ मालमत्ता मोहोरबींद करण्यात आली आहे. 
क. एल व एस प्रवभागातील ित्येकी ६ व एन प्रवभागातील ०२  मालमत्ताींची 

जलजोडणी खींडीत करण्याची कायशवाही करण्यात येत आहे. तसेच, एस 
प्रवभागातील १४ मालमत्ताींची जलजोडणी खींडीत करण्यात आलेली आहे. 

     ड. पी/उत्तर प्रवभागातील १२ व एल प्रवभागातील २५ मालमत्ताींना नो्ीसा    
  बजावण्यात आल्या आहेत तसेच एल प्रवभागातील ४४     
मालमत्ताधारकाींस मागणीपत्र ेपाठप्रवण्यात आली आहेत. 

     मे.सहारा हॉजस्प्ॅलल्ी या मालमत्तेची एकूण थकबाकी रुपये 
१३,०९,१५,३६६/- मतकी असून मा. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार ५०% 
मालमत्ता कराचा भरणा करण्यात आला आहे. 
    मे.कोदहनूर प्लॅने् याींच्या एल प्रवभागामध्ये मालमत्ता कराच्या वसुलीकररता 
पुढीलिमाणे कायशवाही करण्यात येत आहे:- 

 २३ मालमत्ताींना जाहीर सूचना देण्यात आल्या आहेत. 
 एका मालमत्तेची जलजोडणी खींडीत करण्याची कायशवाही िस्ताप्रवत आहे. 

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

  

डोंत्रबिली (जज.ठाणे) येथील औद्योधगि िसाहिीमधील प्रोबेस िां पनीिील स्फोट 
होिून निुसान झालेल्या रदहिाश्याांना निुसान भरपाई समळणेबाबि 

(९०) *  ३२३२४ श्री.आनांद ठािूर, श्री.हेमांि टिले, श्री.किरण पािसिर, अॅड.राहुल 
नािेिर, श्री.नरेंद्र पाटील, अॅड.तनरांजन डािखरे, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सुतनल 
िटिरे : िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि २८२३० ला ददनाांि १५ माचा, २०१७ रोजी 
ददलेल्या उत्िराच्या सांदभााि : सन्माननीय मदि ि पुनिासन मां्ी पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
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(१) डोंबबवली (जज.ठाणे) येथील औदयोधगक वसाहतीमधील िोबेस कीं पनीमध्ये 
ददनाींक २६ मे, २०१६ रोजी वा त्यासुमारास स्र्ो् होवून नकुसान झालेल्या 
रदहवाश्याींना एक वषाशचा कालावधी उल्ून नुकसान भरपाई लमळाली नसल्याचे 
माहे मे, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले व तदनुसार सदर नकुसानग्रस्ताींना लवकरात लवकर नुकसान 
भरपाई लमळावी म्हणनू शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
(२) सदर घ्नेतील १२ मतृ व्यक्तीींच्या वारसाींपकैी ९ व्यक्तीींच्या वारसाींना 
मा.मुख्यमींत्री सहायता ननधीमधून रक्कम रु.१८.०० लि प्रवतरीत करण्यात आले 
आहेत. तर उवशररत मतृ ३ व्यक्ती ह्या सदर स्र्ो्ास जबाबदार असलेल्या 
कीं पनीचे मालक असल्याने त्याींच्या वारसाींना आधथशक मदत देण्याची बाब िलींबबत 
आहे.  सदर घ्नेतील जखमीींना रु.२६,५१,९१०/- मतकी आधथशक मदत देण्यात 
आली आहे. 
     सदर बाब ही नसैधगशक आपत्तीमध्ये मोडत नसल्याने शासन धोरणानुसार 
सदर घ्नेतील आपदग्रस्ताींना आधथशक मदत देय नाही. तथाप्रप, सदर घ्नेतील 
रदहवाश्याींना त्याींच्या झालेल्या नकुसानाबाबत प्रवशेष बाब म्हणनू आधथशक मदत 
देण्याबाबतचा िस्ताव जजल्हाधधकारी, ठाणे याींनी मा.मुख्यमींत्री सहायता ननधी 
किाकड ेसादर केला आहे. 
(३) िश्न उद् ावत नाही. 

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

राज्य शासनाच्या सेिेिील आरक्षक्षि पदाांिर  त्रबगर मागासिगीय उमेदिाराांमधून 
तनयुक्त्या िरण्याच्या घेण्याि आलेल्या तनणायाबाबि 

(९१) *  ३१३७९   श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्ि, श्री.अशोि ऊफा  भाई 
जगिाप, श्रीमिी हुस्नबानू खसलफे, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.विजय ऊफा  भाई 
धगरिर, श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अतनल सोले : सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्य शासनाच्या सेवेतील अनुसूधचत जाती-जमाती व अन्य घ्काींसाठी 
आरक्षित ठेवलेल्या जागा बबगर मागासवगाशतील उमेदवाराींमधून भरण्यात येऊ 
नयेत अशी सन २००१ मध्ये केलेल्या आरिण कायदयाच्या कलम ४ (२) मध्ये 
तरतूद करण्यात आलेली असताना त्याचे उल्लींघन करुन आरक्षित पदाींसाठी 
मागासवगींयामधून उमेदवार उपलब्ध न झाल्यास अशा जागा ररक्त न ठेवता 
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त्या खलु्या िवगाशतील उमेदवाराींमधून ननयुक्त्या करुन भरण्याचा ननणशय सामान्य 
िशासन प्रवभागाने ददनाींक २९ मे, २०१७ रोजी वा त्यासुमारास घेतला आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अनुसूधचत जाती-जमाती व अन्य घ्काींसाठी शासकीय/ 
ननमशासकीय सेवाींमध्ये घ्नात्मक व कायदेशीर तरतदुीींनुसार असलेले आरिण 
अबाधधत न ठेवता त्यात शासन ननणशयादवारे बेकायदेशीरपणे बदल करण्याची 
कारणे काय आहेत, 
(३) असल्यास, छोट्या सींवगाशकररता दोन, तीन ककीं वा चार पदे मींजूर असतात त्यावेळी 
सवश मागासवगीयाींसाठी केवळ एकच पद उपलब्ध होत असल्याचे ननदशशनास आले 
आहे, हे ही खरे आहे काय 
(४) असल्यास, शासकीय/ननमशासकीय सेवाींमध्ये असलेल्या घ्नात्मक व कायदेशीर 
आरिणात सामान्य िशासन प्रवभागाच्या उक्त शासन ननणशयान्वये बदल 
केल्यामुळे अनुसूधचत जाती-जमाती व अन्य घ्क याींना त्याींच्या हक्काींपासून 
वींधचत रहावे लागणार असल्यामुळे उक्त शासन ननणशय रद्द करुन आरिणाची 
तरतूद अबाधधत ठेवण्याच्यादृष्ीने शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(५) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) छो्या सींवगाशतील मागासवगीयाींकररता आरक्षित पदे 
भरण्याबाबत मा.उच्च न्यायालय, औरींगाबाद खींडपीठाने ददनाींक ९ मे, २०१३ रोजी 
ददलेल्या ननणशयास अनसुरुन आरिण अधधननयम २००१ शी सुसींगत अशी 
कायशपध्दती  सामान्य िशासन प्रवभाग, शासन पररपत्रक  ददनाींक २९ मे, २०१७ 
अन्वये प्रवदहत करण्यात आली आहे. त्यामध्ये ज्यावेळी बबींदनुामावलीच्या 
क्रमवारीनुसार प्रवलशष् मागास िवगाशचा उमेदवार उपलब्ध होत नसेल, अशा वेळी 
िशासकीय दृष्या कामकाज सुरळीत चालण्यासाठी सदर पद त्या प्रवलशष् 
िवगाशसाठी तात्पुरत्या स्वरुपात अनारक्षित करुन ते सेवाजेषठ उमेदवाराींमधून 
(मागासवगीय /खलुा)  तात्पुरत्या स्वरुपात भरण्याची तरतदु आहे.  
(२) हे खरे नाही. छो्या सींवगाशत सवश  मागासवगीयाींना समान सींधी उपलब्ध 
करुन देण्याच्या दृष्ीने तसेच घ्नात्मक व कायदेशीर तरतदुीींचे पालन करुन 
मा.उच्च न्यायालय, औरींगाबाद खींडपीठाने ददनाींक ९ मे, २०१३ रोजी ददलेल्या 
ननणशयास अनुसरुन आरिण अधधननयम २००१ शी सुसींगत अशी कायशपध्दती 
ददनाींक २९/५/२०१७ च्या पररपत्रकान्वये  प्रवदहत करण्यात आलेली आहे. 
(३) व (४) होय, ज्यावेळी सवश मागास िवगाशसाठी केवळ एकच पद उपलब्ध होते 
अशा वेळी सवश मागास िवगानंा िनतननधीत्व देण्याच्या दृष्ीने, आरिण 
अधधननयम २००१ मधील कलम ६(१) मधील तरतदुीनुसार बबींदनुामावलीच्या 
क्रमवारीनुसार पद अदलाबदलीने भरण्याबाबतची तरतदु मा.उच्च न्यायालय, 
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औरींगाबाद खींडपीठाने ददलेल्या ननणशयानसुार सदर शासन पररपत्रकामध्ये आहे. या 
तरतुदीनुसार सवश मागास िवगांना समान सींधी लमळणार असल्यामुळे अनुसूधचत 
जाती-जमाती व अन्य घ्क याींना त्याींच्या हक्काींपासून वींधचत रहावे लागणार 
नाही. त्यामुळे सदर शासन पररपत्रक रद्द करण्याचा िश्न उद् ावत नाही.  
(५) िश्न उद् ावत नाही. 

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

नक्षलग्रस्ि भागासाठी िसेच मुांबई पोसलसाांसाठी अत्याधुतनि पध्दिीचे  
बुलेटप्रुफ जॅिेट पुरविण्याबाबि 

(९२) *  ३११६३   श्री.जयिांिराि जाधि, श्री.अमरससांह पांडडि, श्री.धनांजय मुांड,े 
श्री.नरेंद्र पाटील :  िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि २७९६९ ला ददनाांि ८ माचा, २०१७ 
रोजी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभााि : सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) जजल्हा पोलीस अधधिक, गडधचरोली याींनी निलग्रस्त कारवायाींचा मुकाबला 
करण्यासाठी हलक्या वजनाचे नवीन पध्दतीचे बुले्िरु् जॅके् लमळण्यासाठी 
पाठप्रवलेला िस्ताव माहे मे, २०१७ पयतं शासनाकड ेिलींबबत आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, गडधचरोली जजल्ह्यातच बुले्िरु् धचलखतीप्रवना निलप्रवरोधी 
मोहीम राबप्रवली जात आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मुींबई पोललसाींसाठी अत्याधुननक बुले्िुर् जॅके् पुरप्रवण्याची 
िकक्रया गेल्या अनेक ददवसाींपासून िलींबबत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी करून निलग्रस्त भागासाठी 
तसेच मुींबई पोललसाींसाठी अत्याधुननक पध्दतीचे बुले्िरु् जॅके् पुरप्रवण्याबाबत 
कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) पोलीस उप महाननरीिक, गडधचरोली पररिेत्र, नागपूर 
याींचेकडून बुले्िुर् जॅके् उपलब्ध करुन देण्याबाबतचा िस्ताव ददनाींक 
१३/४/२०१६ रोजी पोलीस महासींचालक कायाशलयास पाठप्रवण्यात आला होता. सदर 
िस्तावाच्या अनुषींगाने व मतर पोलीस घ्काींकडील मागणी प्रवचारात घेऊन    
ई-ननप्रवदा िकक्रया राबप्रवण्यात आलेली असून एकूण ५००० नग बुले्िरु् जॅके् 
खरेदीबाबतचे आदेश पुरवठादारास देण्यात आलेले आहेत. 
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(२) हे खरे नाही. गडधचरोली पोलीस दलाकड ेसध्या एकूण ५१५ नगर बुले्िरु् 
जॅके् व ६२ नग बलेु्िुर् प्का उपलब्ध आहेत. 
(३) व (४) मुींबई पोलीसाींसाठी सन २०१०-११ मध्ये ५४४ नग बुले्िरु् जॅके् 
यापवूीच पुरप्रवण्यात आलेले आहेत. राज्यातील निलग्रस्त भागासह सवश पोलीस 
दलासाठी एकबत्रत ५००० नग बुले्िरु् जॅके् खरेदी करण्याचा पोलीस 
महासींचालक स्तरावरील खरेदी सलमतीने ननणशय घेतला असून, माहे एप्रिल, २०१७ 
मध्ये पुरवठादारास तात्काळ पुरवठा करण्याचे आदेश देण्यात आलेले आहेत. 
(५) िश्न उद् ावत नाही. 

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

नाांदगाि (जज.नासशि) शहराि तनयसमि पाणीपुरिठा िरण्याबाबि 

(९३) *  ३१३२४   श्री.अशोि ऊफा  भाई जगिाप, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सांजय 
दत्ि, श्री.शरद रणवपसे :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) नाींदगाव (जज.नालशक) शहरात सदयजस्थतीत  १२ ते १३ ददवसाने पाणीपुरवठा 
होत असल्याने येथील मदहलाींनी नगरपाललकेवर हींडा मोचाश काढून 
िशासनाप्रवरोधात असींतोष  व्यक्त केला असल्याचे ददनाींक २५ एप्रिल, २०१७ 
रोजी वा त्यासुमारास ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, िस्ततू िकरणी शासनाने चौकशी करून नाींदगाव शहरात 
ननयलमत पाणीपुरवठा करण्याबाबत कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) नाींदगाव शहराच्या पाणीपुरवठयातील 
अननयलमततेबाबत ददनाींक २४ एप्रिल, २०१७ रोजी नागररकाींनी मोचाश काढला 
होता, हे खरे आहे. 
(२) नाींदगाव शहराला पाणीपरुवठा करणाऱ्या जलवादहनीवरील ढासेमळा भागातील 
व्हॉल्व ददनाींक २३ एप्रिल, २०१७ रोजी नादरुुस्त झाल्याने पाणीपुरवठा खींडीत 
झाला होता.  
    सदरील व्हॉल्वची ददनाींक २४ एप्रिल, २०१७ रोजी दरुुस्ती करुन पाणीपुरवठा 
सुरळीत करण्यात आला. 
(३) िश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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िें द्र शासनाच्या अमिृ योजनेिील विविध योजनाांसाठीच्या  
तनधीचा ५० टक्िे िाटा राज्याने उचलला नसल्याबाबि 

(९४) *  ३११३३  श्री.नारायण राणे :  ददनाांि २४ जुलै, २०१७ रोजी सभागहृाच्या 
पटलािर ठेिण्याि आलेल्या अिाराांकिि प्रश्नोत्िराांच्या यादी क्रमाांि २ मधील 
प्रश्न क्रमाांि २८२६६ ला ददलेल्या उत्िराच्या सांदभााि : सन्माननीय मुख्यमां्ी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) कें द्र शासनाच्या अमतृ योजनेमध्ये राज्यातील ४४ शहराींचा समावेश केला 
असला तरी सींबींधधत शहरातील प्रवप्रवध योजनाींसाठी राज्याने गेल्या दोन वषाशत 
ननधीचा ५० ्क्के वा्ा उचलला नसल्याचे माहे एप्रिल, २०१७ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कें द्र शासनाने ४०० को्ी रुपयाींचे अनदुान प्रवतरीत केले असताना 
राज्याने त्याींच्या दहस्सेचे ४७७ को्ी रुपयापकैी जेमतेम २९ को्ी रुपये प्रवतरीत 
केले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, शासनाने ननणशय घेऊन सींबींधधत शहराींचा िलींबबत दहस्सा तेथील 
स्थाननक स्वराज्य सींस्थाींना वगश करण्याबाबत कोणती कायशवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४)  नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे नाही. 
(२), (३) व (४) कें द्र शासनाने अमतृ अलभयानाींतगशत सन २०१५-१६ या वषाशच्या 
मींजूर आराखडयाच्या िथम हप्त्यापो्ी प्रवतरीत केलेल्या १८२.९८ को्ी ननधीच्या 
िमाणात राज्य शासन दहश्याचा रुपये ९१.४९ को्ी ननधी अलभयान शहराींना 
प्रवतरीत केला आहे. 
     अमतृ अलभयानाच्या सन २०१६-१७ व  सन २०१७-१८ या वषाशच्या 
आराखडयापो्ी कें द्र शासनाने अनुक्रमे रुपये २३५.२० को्ी व रुपये २८८.६३ को्ी 
ननधी राज्य शासनास प्रवतरीत केला आहे. 
     कें द्र शासनाच्या सूचनेनुसार कें द्र शासन दहश्याचा ननधी व त्यािमाणात 
राज्य शासन दहश्याचा अनकु्रमे रुपये ११७.६१ को्ी व रुपये १४४.३४ को्ी मतका 
ननधी राज्य अलभयान सींचालनालयाकड े प्रवतरीत केला आहे.  अमतृ 
अलभयानाींतगशत मींजूर िकल्पाींचे कायाशदेश ददल्यानींतर िथम हप्त्याचा ननधी 
सींबींधधत अलभयान शहराींना प्रवतरीत करण्यात येणार आहे. 

----------------- 
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ज्येष्ट्ठ सामाजजि िायाििे श्री.राजाराम भास्िर गुरुजी  
याांच्यािर प्राणघािि हल्ला झाल्याबाबि 

(९५) *  ३१०८५   श्री.धनांजय मुांड,े श्री.जयिांिराि जाधि, श्री.सुतनल िटिरे, 
श्री.हेमांि टिले, श्री.अमरससांह पांडडि : सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) ज्येषठ सामाजजक कायशकते व महाराषर राज्याचे माींझी म्हणनू ओळख 
असणारे श्री.राजाराम भास्कर गुरुजी याींच्यावर िाणघातक हल्ला झाल्याची घ्ना 
गुींडगेाव (जज.अहमदनगर) येथे माहे मे, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान घडली आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ग्रामसभेत दारुबींदीचा प्रवषय का माींडला म्हणनू त्याींच्यावर 
िाणघातक हल्ला झाला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या िकरणातील आरोपीींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४)  नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) ज्येषठ सामाजजक कायशकते श्री.राजाराम आनींदा 
भापकर गुरुजी याींच्यावर िाणघातक हल्ला झाल्याची घ्ना ददनाींक ०७/०५/२०१७ 
रोजी गुींडगेाव (जज.अहमदनगर) येथे घडली. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) सदर िकरणी नगर तालुका पोलीस स््ेशन, जज. अहमदनगर येथे गु.र.नीं. 
१३३/२०१७ भा.दीं.प्रव. कलम ३०८, ३३६, ३३७, ३२३, ५०४, ५०६, ३४, १०९ िमाणे 
ददनाींक १३/०५/२०१७ रोजी ३ आरोपीींप्रवरुध्द गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. 
     सदर गुन्ह्यात १ आरोपीस अ्क करण्यात आली असून मतर २ आरोपीींना 
मा.न्यायालयाने अ्कपवुश जामीन मींजुर केला आहे. सदर िकरण तपासाधीन आहे. 
(४)  प्रवलींब झालेला नाही. 

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

मुांबई ि उपनगराि स्िस्िाि ्हाडाचे घर देण्याचे आसमष दाखिून टोळीने 
अनेिाांची फसिणिू िेल्याबाबि 

(९६) *  ३२६७७   अॅड.राहुल नािेिर, श्री.जयिांिराि जाधि, श्री.अमरससांह पांडडि, 
श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सुतनल िटिरे, श्री.हेमांि टिले, श्री.किरण 
पािसिर, अॅड.तनरांजन डािखरे, श्रीमिी विद्या चव्हाण, श्री.आनांद ठािूर, 
अॅड.जयदेि गायििाड : सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
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 (१) मुींबई व उपनगरात म्हाडाच्या ममारतीचे बाींधकाम सुरु असलेल्या जागेवर 
(साई्वर) गरज ू लोकाींना नेऊन त्यादठकाणी स्वस्तात म्हाडाचे घर देण्याचे 
आलमष दाखप्रवणाऱ्या ्ोळीने २५ लोकाींसह अनेकाींना दोन वषाशत करोडो रुपयाींना 
र्सप्रवले असल्यािकरणी र्सवणकु झालेल्या तक्रारदाराने मुींबई येथील साकीनाका 
पोलीस स््ेशनमध्ये माहे एप्रिल, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान तक्रार केली आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात  काय 
आढळून आले आहे, तदनुसार र्सवणकू केल्यािकरणी ककती जणाींवर व कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१)  होय. 
(२) सदर िकरणी साकीनाका पोलीस ठाणे येथे गु.र.क्र.२१३/१७, भा.दीं.प्रव. कलम 
४१९, ४२०, ४६५, ४६७, ४६८, ४७१, १७०, १२० (ब), ५०४, ५०६ (२), ३४ अन्वये 
गुन्हा दाखल आहे. नमूद गुन्ह्यामध्ये ४ आरोपीींप्रवरुध्द मा. न्यायालयात 
दोषारोपपत्र सादर करण्यात आले असून सदरचा गुन्हा न्यायिप्रवषठ आहे. 
(३)  िश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
िडगािशेरी (जज.पुणे) येथील विमाननगरमधील ्हाडाच्या मालिीच्या जागेिर 

अनधधिृि अतिक्रमण झाल्याबाबि 

(९७) *  ३२३४९   श्री.अतनल भोसले : सन्माननीय गहृतनमााण मां्ी पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) वडगावशेरी (जज.पुणे) येथील प्रवमाननगर मधील म्हाडा सोसाय्ीतील म्हाडाच्या 
मालकीच्या मोक्याच्या जागेवर अनधधकृतररत्या अनतक्रमण केले असल्याचे व या 
अनतक्रमणाकड े म्हाडा िशासन दलुशि करीत असल्याची बाब माहे जनू, २०१७ 
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशशनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले व तदनुसार म्हाडाच्या जागेवर करण्यात आलेले अनतक्रमण 
ह्प्रवण्याबाबत कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. प्रिाश महेिा : (१) प्रवमाननगर, पुणे येथील म्हाडा वसाहतीमधील म्हाडाच्या 
मींजूर अलभन्यासातील ननयमानुसार सोडण्यात येणाऱ्या खलु्या जागेवर 
अनधधकृतररत्या कुीं पण घालण्याचा िकार माहे मे, २०१७ मध्ये ननदशशनास आलेला 
आहे. 
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(२) व (३) सदर िकरणी ददनाींक ०१/०६/२०१७ रोजी स्थाननक रदहवाश्याींसोबत 
म्हाडाच्या सींबींधधत अधधकाऱ्याींमार्श त ित्यि जागेवर जाऊन सदर वसाहतीची 
पाहणी करण्यात आली.  मींजूर अलभन्यासामध्ये ननयमानुसार सोडावयाच्या एकूण 
६ खलु्या जागा आहेत.  सदर खलु्या जागेवर अनतक्रमण होत असल्याने व 
रदहवाशी याींचे मागणीनुसार मोकळया जागा महानगरपाललकेस हस्ताींतरीत 
करण्याचे साींगण्यात आले. त्या अनषुींगाने भूअलभन्यासातील सवश खलु्या जागा 
नाममात्र दराने पुणे महानगरपाललकेस पढुील देखभाल व प्रवकसनासाठी 
हस्ताींतरीत करण्यासींबींधीचा सप्रवस्तर िस्ताव मुख्य अधधकारी, पुणे गहृननमाशण व 
िेत्र प्रवकास मींडळ याींनी त्याींचे पत्र क्र.३०९८, ददनाींक ०९/०६/२०१७ अन्वये 
आयुक्त, पुणे महानगरपाललका याींच्याकड े दाखल केला आहे. सदर खलुी जागा 
हस्ताींतरीत करण्याची िकक्रया म्हाडा व पुणे महानगरपाललका याींच्याकड ेसुरु आहे. 

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

डॉ.नरेंद्र दाभोळिर ि िॉ.गोविांद पानसरे याांच्या हत्येच्या िपासाबाबि 

(९८) *  ३३४२०   श्री.विक्रम िाळे, श्री.किरण पािसिर, श्री.हेमांि टिले, 
श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.आनांद ठािूर, श्रीमिी विद्या चव्हाण, अॅड.राहुल नािेिर, 
श्री.जयिांिराि जाधि, श्री.अमरससांह पांडडि, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.प्रिाश 
गजसभये : िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि २६९२५ ला ददनाांि १५ माचा, २०१७ रोजी 
ददलेल्या उत्िराच्या सांदभााि : सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) डॉ.नरेंद्र दाभोळकर व कॉ.गोप्रवींद पानसरे हत्त्या िकरणी शासनामार्श त सुरु 
असलेला तपास पूणश झाला आहे काय, 
(२) असल्यास, तपासात काय आढळून आले व त्यानुसार सदर हत्त्या 
करणाऱ्याींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२) डॉ.नरेंद्र दाभोळकर याींच्या हत्येच्या सींदभाशत 
डके्कन पोलीस स््ेशन येथे गु.र.क्र.१५४/२०१३, भा.दीं.प्रव. कलम ३०२, ३४ शस्त्र 
अधधननयम ३ (२५) अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. सदर गुन्ह्याचा 
तपास ददनाींक ३/६/२०१४ रोजी कें द्रीय गुन्हे अन्वेषण प्रवभागाकड े(सीबीआय) वगश 
करण्यात आला आहे. सदर गुन्ह्याचा तपास पोलीस उप अधधिक, सीबीआय, 
स्पेशल क्राईम ब्रचँ, नवी मुींबई हे करीत आहेत. 
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     कॉ.गोप्रवींद पानसरे याींच्या हत्येच्या सींदभाशत कोल्हापूर जजल्ह्यातील 
राजारामपूरी पोलीस ठाणे येथे गु.र.क्र.३९/२०१५ भा.दीं.प्रव. कलम ३०२, ३०७, १२० 
(ब), ३४ सह आमश ॲक्् ३(१)/२५ (१ब) (अ), ५ (२७) अन्वये गुन्हा दाखल झाला 
आहे. सदर गुन्ह्यामध्ये ४ आरोपीींचा सहभाग असल्याचे ननषपन्न झाले आहे. 
सदर गुन्ह्यातील दोन आरोपीींना अ्क करुन त्याींच्याप्रवरुद्ध मा.न्यायालयात 
दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आले असून गुन्ह्याचा पढुील तपास सी.आर.पी.सी. 
१७३(८) िमाणे चालू आहे. तसेच उवशररत दोन आरोपीींचा शोध घेण्यात येत आहे. 
(३) िश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
मुांबई महानगरपासलिेच्या शाळेिील विद्यार्थयााच्या शालेय पोषण आहाराबाबि 

(९९) *  ३२३१९ श्रीमिी हुस्नबानू खसलफे, प्रा.जोगेन्द्र ििाड,े श्री.विजय ऊफा  भाई 
धगरिर : सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई महानगरपाललकेच्या सन २०१७-१८ च्या अथशसींकल्पात 
शालेय प्रवदयार्थयांसाठी पोषण आहाराकररता तरतदु करण्यात आली नसल्याचे 
माहे एप्रिल, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, महानगरपाललकेच्या शाळाींमध्ये जवळपास ३४% कुपोप्रषत मुले 
असल्याची मादहती माहे मे, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशशनास आली आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, महानगरपाललकेकडून लमड-ड-ेलमल या योजनेकररता देण्यात 
येणाऱ् या ननधीत कपात करण्यात आली असून उपलब्ध ननधीपकैी र्क्त २५% 
ननधी वापरण्यात आला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपलब्ध ननधी खचश न करणाऱ्या अधधकारी व कमशचाऱ्याींप्रवरुध्द 
शासनाने कोणती कायशवाही केली तसेच शालेय पोषण आहारासाठी ननधीची तरतदू 
करण्यासाठी व कुपोप्रषत बालकाींची सींख्या कमी करण्याबाबत कोणती कायशवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) शालेय पोषण आहार या कें द्र शासन पुरस्कृत 
योजनेकरीता कें द्र शासन व राज्य शासनाकडून १०० ्क्के (६०:४०) अनदुान 
िाप्त होत असल्यामुळे महापाललकेच्या अथशसींकल्पामध्ये शालेय पोषण 
आहाराकरीता तरतदू करण्यात आलेली नाही. 
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(२) सन २०१४-१५ पासून लागू करण्यात आलेल्या उींचीिमाणे वजन या 
ननकषानुसार ३४% प्रवदयाथी कुपोप्रषत (कमी वजनाचे) आढळून आले हे खरे 
आहे. 
(३) शालेय पोषण आहार योजनेंतगशत शासनाकडून महानगरपाललकेस िाप्त 
होणाऱ्या ननधीचा तपलशल खालीलिमाणे आहे :-  
 सन २०१५-१६ मध्ये ५,७०,३०८ प्रवदयार्थयांकरीता रुपये ७१.१४ को्ी मतका 
ननधी शासनामार्श त महानगरपाललकेस िाप्त झाला होता.  

 िाप्त ननधीपकैी रुपये ५५,९५ को्ी मतका ननधी खचश झाला असून रुपये 
१५.१९ को्ी मतका ननधी लशल्लक रादहला आहे.  

 सन २०१५-१६ या वषाशत ७८.६४% मतका ननधी खचश झालेला आहे. 
 सन २०१६-१७ मध्ये ५,३८,४७६ प्रवदयार्थयांकरीता रुपये ४८.७५ को्ी मतका 
ननधी शासनाकडून महानगरपाललकेस िाप्त झाला होता. 

 सदर ननधी तसेच, सन २०१५-१६ मध्ये लशल्लक असलेल्या ननधीपैकी रुपये 
६.११ को्ी असे लमळून सन २०१६-१७ मध्ये रुपये ५४.८६ को्ी मतका ननधी 
खचश झाला आहे. 

 सन २०१६-१७ मध्ये िाप्त झालेला ननधी १००% खचश झाला आहे. 
(४) शाळेतील प्रवदयार्थयांच्या आरोग्यामध्ये सुधारणा करण्यासाठी महानगरपाललके 
मार्श त खालीलिमाणे उपाययोजना करण्यात येतात :- 
 प्रवदयार्थयांना व पालकाींना सींतुललत व सकस आहाराबाबत समुपदेशन देण्यात 
येते. 

 उपचाराची आवश्यकता असलेल्या प्रवदयार्थयानंा वदैयकीय महाप्रवदयालय/ 
रुग्णालयाींमध्ये सींदलभशत करण्यात येते. 

 वषाशतनू दोन वेळा जींतनाशक गोळयाींचे वा्प करण्यात येते. 
(५) िश्न उद् ावत नाही. 

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

ठाणे-िळिा उड्डाण पुलाच्या बाांधिामाबाबि 

(१००) *  ३३६४४   श्री.रविांद्र फाटि : सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :-  
(१) ठाणे–कळव्याला जोडणाऱ् या नतसऱ् या महत्वाकाींिी पलुाच्या कामाला सुरूवात 
झाली असून या उड्डाण पुलासाठी उभारण्यात आलेले खाींब ननकृष् दजाशचे 
असल्याचे माहे एप्रिल, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशशनास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
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(२) असल्यास, उपरोक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व तदनसुार ननकृष् दजाशचे बाींधकाम करणाऱ्या ठेकेदारावर 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) ठाणे महानगरपाललकेमार्श त ठाणे-कळवा हा २.४ 
कक.मी. लाींबीचा पूल बाींधण्यात येत आहे. सदर पूलाचे ३५% काम पुणश झाले 
आहे. िगतीपथावरील कामाच्या प्रवप्रवध चाचण्या घेण्यात येतात. 
     माहे डडसेंबर, २०१६ मध्ये ८ खाींबाींच्या चाचण्यानुसार एका खाींबाचे चाचणी 
ननषकषश हे िमाणणत ननकषाींपेिा कमी आल्याने नव्याने तो खाींब उभारण्याचे 
ननदेश कीं त्रा्दारास देण्यात आले. 
(२) कीं त्रा्दाराला ददलेल्या ननदेशानसुार तो खाींब तोडुन कीं त्रा्दाराने नव्याने तो 
खाींब स्वखचाशतुन बाींधुन ददला आहे. सदर खाींब ननकषानुसार आहे. 
(३) िश्न उद् ावत नाही. 

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

जजांिूर (जज.दहांगोली) शहरािील पोलीस िमाचाऱ्याांच्या  
तनिासस्थानाांची दरुिस्था झाल्याबाबि 

(१०१) *  ३३३१८   श्री.रामराि िडिुिे : सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) जजींतूर (जज.दहींगोली) शहरातील पोलीस कमशचाऱ्याींच्या ननवासस्थानाींची 
देखभाल अभावी दरुवस्था झाल्याने पोलीस कमशचाऱ्याींना अनेक अडचणीींना सामोरे 
जावे लागत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या पोलीस कमशचाऱ्याींच्या ननवासस्थाींनाच्या पाठीमागील बाजूने 
ग्ारे-नाले वाहत असून पररसरातही घाण पसरली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, अनेक ननवासस्थानाांची दरुवस्था झाल्याने अनेक कमशचारी 
भाडयाच्या खोलीत राहत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, ही बाब उपप्रवभागीय पोलीस अधधकारी, जजींतूर तसेच उपअलभयींता 
सावशजननक बाींधकाम प्रवभाग, जजींतूर याींच्या ननदशशनास आणनूही कोणतीच 
कायशवाही केली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, अदयाप कायशवाही न करण्याची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२) होय. 
(३), (४) व (५) पोलीस स््ेशन जजींतूर येथे २६ ननवासस्थाने असून पोलीस 
अधधकारी/ कमशचारी याींचे मींजूर सींख्याबळाच्या अनुषींगाने अपुरी असून नवीन 
ननवासस्थाने बाींधण्याकरीता खचाशचे अींदाजपत्रके व नकाश े सादर करण्याकरीता 
िेबत्रय कायाशलयाकडून सावशजननक बाींधकाम प्रवभाग, परभणी याींना पत्र व्यवहार 
करण्यात येत आहे. 

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

िारणानगर (िोल्हापूर) येथील धाडीिील रक्िम पोसलसाांनी लुटल्याबाबि 

 (१०२) * ३२५२० श्री.अमररशभाई पटेल, श्री.सांजय दत्ि, श्री.हेमांि टिले, 
श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सुतनल िटिरे, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.किरण पािसिर, श्रीमिी 
हुस्नबानू खसलफे, श्री.अशोि ऊफा  भाई जगिाप, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.आनांद 
ठािूर, श्रीमिी विद्या चव्हाण, अॅड.राहुल नािेिर, श्री.जयिांिराि जाधि, 
श्री.अमरससांह पांडडि : सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) वारणानगर (कोल्हापूर) येथील लशिक कॉलनीतील फ्लॅ्मध्ये पोललसाींनी 
्ाकलेल्या धाडीत ९ को्ी १८ लाखाींची रक्कम पोललसाींनी लु्ल्याचे माहे एप्रिल, 
२०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त िकरणी साींगलीचे पोलीस ननरीिक श्री.प्रवश्वनाथ घनव् 
आणण सहाय्यक पोलीस ननरीिक श्री.सुरज चींदनलशवे याींच्यासह ८ पोलीस 
कमशचा-याींना ददनाींक १७ एप्रिल, २०१७ रोजी वा त्यासुमारास ननलींबबत करण्यात 
आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरील िकरणाची चौकशी करण्यात आली आहे काय, त्यात 
काय आढळून आले व त्यानुसार सदरील पोलीस अधधकारी व कमशचाऱ् याींवर 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) सदरील िकरणी एकुण ७ पोलीस अधधकारी/ कमशचारी याींच्या प्रवरुध्द २ गुन्हे 
दाखल करण्यात आले असून, सवश सींबींधीताींना ननलींबबत करण्यात आले आहे. 
(३) या िकरणी अपर पोलीस अधधिक, कोल्हापूर याींनी चौकशी केली असून 
त्याींचा चौकशी अहवाल व कर्याशद यावरुन सींबींधधत पोलीस अधधकारी व कमशचारी 
याींच्याप्रवरुध्द कोडोली पोलीस ठाणे येथे गु.र.नीं. ४८/२०१७ भा.दीं.प्रव. कलम ४५४, 
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३८०, १२० (ब), १६६, १६७, ४११, ३४ व गु.र.नीं. ४९/२०१७ भा.दीं.प्रव. कलम ४५४, 
३८०, १२० (ब), १६६, १६७, ३४ अन्वये २ गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. 
सदर गुन्ह्याचा तपास रा.गु.अ.प्रव. कोल्हापूर पथकामार्श त सुरु आहे. 
(४) प्रवलींब झालेला नाही. 

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

आांत्रबिली (िा.िल्याण, जज.ठाणे) येथे पोसलसाांिर हल्ला झाल्याबाबि 

(१०३) * ३२५०८  श्री.जयांि पाटील, श्री.बाळाराम पाटील : सन्माननीय मुख्यमां्ी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) कल्याण (जज.ठाणे) जवळील आींबबवली स््ेशनजवळ मराण्याींच्या कबबल्यात 
पोलीस रेकॉडशवरील गुन्हेगार समीर मराणी आणण हसन मराणी या सींशनयताींना 
ताब्यात घेण्यासाठी ददनाींक ९ एप्रिल, २०१७ रोजी वा त्यासुमारास उल्हासनगर 
मध्यवती पोलीस ठाण्यातील पोललसाींचे एक पथक आींबबवली येथे गेले होते, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर दोन्ही आरोपीींना ताब्यात घेवनू त्याींना गाडीतनू नेत 
असताना या कबबल्यातील एका ्ोळीने पोललसाींवर हल्ला चढप्रवला, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, या ्ोळीने पोलीस ननरीिक सावींत व पोलीस नाईक महाजन 
याींच्या अींगावर पेरोललमधश्रत रॉकेल ओतनू त्याींना जजवींत जाळण्याचा ियत्न 
केला, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, शासनाने सींबींधधत दोषीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१), (२)  व  (३)  होय. 
(४) सदरहू िकरणी ठाणे पोलीस आयुक्तालयातील पररमींडळ ३ कल्याण जज. 
ठाणे येथील खडकपाडा पोलीस ठाण्यात गु.र.क्र.I ११०/१७ भा.दीं.प्रव. कलम ३०७, 
३३२, ३५३, ३४१, १४३, १४७, १४८, १४९, ५०४, २२४ कक्रमीनल ॲक्् ७, िमाणे 
गुन्हा दाखल असून  गुन्हयातील एकुण ३ आरोपीींना अ्क करण्यात आलेली 
असुन त्याींना मा.न्यायालयात हजर करण्यात आले आहे. मतर १० आरोपीींनी 
अ्क पवुश जामीनासाठी अजश केलेला आहे व तीन आरोपी अदयाप लमळून आले 
नाहीत. 
     सदर गुन्हयाचा तपास सुरु आहे. 
(५) िश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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मुांबईिील इांद ूसमलच्या जागेिर भारिरत्न डॉ.बाबासाहेब आांबेडिर याांचे 
स्मारि उभारण्याबाबि 

(१०४) *  ३१७५८   अॅड.तनरांजन डािखरे, श्री.जनादान चाांदरूिर, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.सांजय दत्ि, श्री.अशोि ऊफा  भाई जगिाप, श्री.रामहरी रुपनिर, श्रीमिी 
हुस्नबानू खसलफे, श्री.हेमांि टिले, अॅड.जयदेि गायििाड :  िाराांकिि प्रश्न 
क्रमाांि २८१०७ ला ददनाांि ८ माचा, २०१७ रोजी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभााि : 
सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई येथे भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आींबेडकर याींचे आींतरराषरीय दजाशचे 
स्मारक उभारण्यात येत असून त्याकररता शासनाने मींद ूलमलची १२ एकर जागा 
उपलब्ध करुन ददली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, एमएमआरडीने काढलेल्या पररपत्रकानुसार या १२ एकर जागेपैकी 
५ एकर जागेवर सीआरझेडचे आरिण असून र्क्त ७ एकर जागेवर स्मारक 
बाींधता येणार असल्याने या स्मारकासाठी सीआरझेड च्या ननयमात लशधथलता 
आणनू सींपूणश १२ एकर जागा उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, उक्त स्मारकाच्या बाींधकामाच्या मालकी हक्काबाबतच्या 
अलभलेख्याींमध्ये रे्रर्ार नोंदी घेण्याबाबत जजल्हाधधकारी, मुींबई याींना ददनाींक २ 
रे्ब्रवुारी, २०१७ रोजी ददलेल्या सुचनाींनसुार कायशवाही करण्यात आली आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त स्मारक आराखड े अींनतम करण्याबाबत गठीत करण्यात 
आलेल्या सामाजजक न्याय मींत्री याींचे एकसदस्यीय सलमतीने अींनतम केलेल्या 
आराखडयासींदभाशत शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय. 
(२) शासन नगर प्रवकास प्रवभागाकडील ददनाींक २१/११/२०१६ रोजीच्या 
अधधसूचनेन्वये मींद ू लमल ६, मादहम नगर रचना योजना क्र.४ मधील अींनतम 
भूखींड क्र. ६ च्या एकीं दर ४.८४ हेक््र िेत्रापैकी सीआरझेडने बाधीत नसलेले २.८३ 
हेक््र िेत्र हे भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आींबेडकर याींच्या स्मारकासाठी आरक्षित 
झालेले आहे.  यासींदभाशत कें द्र शासन पयाशवरण, वन व वातावरणीय बदल 
मींत्रालयाने ददनाींक २३/१२/२०१६ रोजीच्या अधधसूचनेमध्ये िस्ताप्रवत स्मारकाचे 
बाींधकाम अनुजे्ञय होणेसाठी सीआरझेड अधधसूचना-२०११ मध्ये सुधारणा 
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केल्यावर, महाराषर  शासनाने सीआरझेडने बाधधत असलेले उवशररत २.०१ हेक््र 
िेत्रही ददनाींक ५/१/२०१७ रोजीच्या अधधसूचनेन्वये भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब 
आींबेडकर याींच्या स्मारकासाठी आरक्षित केलेले आहे. मींद ू लमलचे सींपूणश िते्र 
स्मारकासाठी आरक्षित करण्याची कायशवाही पूणश झालेली आहे. 
(३) याबाबतची कायशवाही पूणश झालेली आहे. 
(४) व (५) मींत्री (सामाजजक न्याय आणण प्रवशेष सहाय्य) याींच्या अध्यितेखालील 
एकसदस्यीय सलमतीने स्मारकाच्या आराखडयाची सींकल्पना अींनतम केलेली असून 
त्यास शासनाची तत्वत: मान्यता देणेत आलेली आहे. त्यानुसार अींनतम नकाशे 
तसेच अींदापजत्रक तयार करुन ननप्रवदा मागप्रवणेची कायशवाही करणेबाबत 
महानगर आयुक्त, मुींबई महानगर िदेश प्रवकास िाधधकरण याींना ददनाींक 
१३/४/२०१७ रोजीचे पत्रान्वये आदेश देणेत आलेले आहेत.  मुींबई महानगर िदेश 
प्रवकास िाधधकरणामार्श त  ननप्रवदा मागप्रवण्यात आलेल्या आहेत. 

----------------- 
  मुांबईिील िडाळा आणण चेंबूर येथील माथाडी 

िामगाराांच्या गहृसांिुलाच्या प्रस्िािाबाबि 

(१०५) *  ३१३४५   श्री.किरण पािसिर, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.हेमांि टिले, 
श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.आनांद ठािूर, श्रीमिी विद्या चव्हाण, अॅड.राहुल 
नािेिर : सन्माननीय महसूल मां्ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) माथाडी कामगाराींच्या वडाळा आणण चेंबूर येथील गहृसींकुलाचा िस्ताव 
शासनाकड ेअनेक वषाशपासून िलींबबत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर िस्तावावर शासनाचा अींनतम ननणशय झाला आहे काय, 
(३) असल्यास, वडाळा आणण चेंबूर येथे माथाडी कामगाराींसाठी उभारावयाच्या 
गहृसींकुलाचा िस्ताव ननकाली काढणेबाबत शासनाने कोणती कायशवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१), (२) व (३) शासन ज्ञापन, महसूल व वन प्रवभाग, 
ददनाींक २१/०१/२००६ अन्वये “माथाडी कामगार सहकारी गहृननमाशण सींस्था” या 
सींस्थेस मौ. चेंबुर,ता. कुलाश येथील १,७४,३४८ चौ.मी. व मौ. वडाळा आणणक 
येथील ६५,००० चौ.मी. जमीन ३० वषाशच्या भाडपेट्याने मींजूर केली आहे. 
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     शासन ज्ञापन, महसूल व वन प्रवभाग, ददनाींक २१/०८/२००९ अन्वये या 
सींस्थेस ्ी.डी.आर. वापरण्यास तसेच सींस्थेस िदान करण्यात आलेल्या 
जलमनीवरील एकूण बाींधकाम िेत्राच्या १५% िेत्राचा वाणणज्य वापर करण्यास 
परवानगी ददली आहे. 
     सदरहू जमीन ही माथाडी कामगाराींच्या सहकारी गहृननमाशण सींस्थेस मींजरू 
करण्यात आली असल्याने, ्ी.डी.आर. अन्वये उपलब्ध होणाऱ्या नवीन 
बाींधकामामध्ये तयार होणाऱ्या सदननकाीं कररता माथाडी कामगाराींव्यनतररक्त मतर 
कोणासही शासनाच्या पवूशपरवानगीलशवाय सभासद म्हणनू सामावनू घेता येणार 
नाही, अशी अ् घातलेली आहे. 
     तथाप्रप, सदर सींस्थेने माथाडी कामगाराींव्यनतररक्त, शासन ननणशय, महसूल 
व वन प्रवभाग ददनाींक २५/०५/२००७ अनुसार पात्र सभासद घेण्यास परवानगी 
लमळणेबाबत शासनाकड ेप्रवनींती केलेली आहे.  
      त्याचिमाणे मा.मुींबई उच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या एका रर् 
याधचकेमध्ये मा.मुींबई उच्च न्यायालयाने ददनाींक २३/१२/२०१४ रोजी आदेश पारीत 
करुन माथाडी कामगार सहकारी गहृननमाशण सींस्थेस जमीन वा्पाच्या कायशवाहीची 
रे्रतपासणी करण्याचे आदेलशत केले आहे. त्यानषुींगाने या िकरणी मींत्री (महसूल) 
याींच्या स्तरावर एक सुनावणी झाली असून सींबींधधताींना मत माींडण्याची सींधी 
देऊन उधचत ननणशय घेण्याची कायशवाही  सुरू आहे. 
(४) िश्न उद् ावत नाही. 

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

पुणे आणण वपांपरी-धचांचिड पररसराि स्िाइन फ्लू  
या साथीच्या आजाराला प्रतिबांध घालण्याबाबि 

(१०६) *  ३३३७३   श्रीमिी जस्मिा िाघ, डॉ.(श्रीमिी) नीलम गोऱ्हे :  
सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे व प्रप ींपरी-धचींचवड पररसरात स्वामन फ्लू आजाराची साथ वाढत असून 
ऐन उन्हाळयात या आजाराचे शेकडो रुग्ण आढळल्याचे माहे एप्रिल, २०१७ मध्ये 
वा त्यादरम्यान ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या साथीच्या रोगाने ११ रुग्णाींना आपले िाण गमवावे लागले 
आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, स्वामन फ्लू या साथीच्या आजाराला िनतबींध घालण्याच्यादृष्ीने 
शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२) पुणे महानगरपाललका पररसरात एप्रिल, २०१७ 
च्या दरम्यान ३२१ सींशनयत रूग्णाींपैकी ९८ बाधधत रूग्ण आढळून आले असून 
त्यापैकी १७ रूग्ण मतृ्य ूपावले.  
     प्रप ींपरी धचींचवड महानगरपाललका पररसरात माहे एप्रिल, २०१७ मध्ये एकूण 
६० बाधधत रूग्ण आढळुन आले असून त्यापकैी ६ रूग्णाींचा मतृ्य ूझाला आहे, ही 
वस्तजुस्थती आहे.  
(३)    

 बाधीत रूग्णाींच्या व मतृ्यू पावलेल्या रूग्णाींच्या घरी जाऊन 
ननक्वतीयाींच्या व आसपासच्या घराींचे सव्हेिण करण्यात येते. 

 मनपाच्या सवश दवाखाने व रूग्णालयामार्श त हाय ररस्क गपृ याींना 
ननयलमत मोर्त एच वन एन वन लसीकरण करण्यात येते. 

 जनजागतृी करण्यासाठी स्थाननक वतृ्तपत्रामध्ये जाहीर आवाहन वेळोवेळी 
िलसध्दी करण्यात येते. 

 शासनाकडून वेळोवेळी स्वाईन फ्लू औषध उपलब्ध करण्यात येत आहेत, 
तसेच आवश्यकता असल्यास पुणे महानगरपाललकेमार्श त औषधे खरेदी 
करण्यात येतात.  

 स्वाईन फ्लू बाबत नागररकाींना मादहती देण्यासाठी हेल्पलाईन सुरू 
करण्यात आली आहे.  

 फ्लूसह सवश साथीच्या रोगाींचे सव्हेिण सुयोग्यररत्या होणेसाठी 
महानगरपाललकातील वदैयकीय प्रवभागामार्श त खाजगी व्यावसायीक 
रुग्णालय आणण ियोगशाळा याींच्याशी ननयलमत समन्वय साधला जातो.  
व या सवश घ्काींकडून दैनींददन स्तरावर मादहती सींकलीत केली जाते.  

 स्वाईन फ्लू रुग्णाींसाठी आय.सी.यु. किामध्ये बेड उपलब्ध करून ददला 
जातो.  ज्या दठकाणी आय.सी.यु. बेड व व्हें्ीले्सश उपलब्ध आहेत अशा 
दठकाणी स्वाईन फ्लू रूग्ण दाखल करून घेतले जातात व त्याची मादहती 
दैनींददन स्तरावर महानगरपाललकेस तातडीने कळप्रवण्यात येते अशी 
व्यवस्था करणेत आलेली आहे. 

 प्रप ींपरी धचींचवड कायशिेत्रात १५० दठकाणी स्वाईन फ्लू फ्लेक्स लावण्यात 
आले, ३ लाख नागरीींकाींमध्ये फ्लू बाबत मादहतीपत्रक वा्प करण्यात 
आले, तसेच एस.एम.एस. व्दारे जनजागतृी करण्यात आली आहे व फ्लू 
बाबत जाहीर ननवेदने मनपामार्श त देण्यात आले.   

(४) िश्न उद् ावत नाही.  
----------------- 
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औरांगाबाद महानगरपासलिेि पाणीटँिरच्या देयिाि गैरव्यिहार झाल्याबाबि 
(१०७) *  ३२१८७  श्री.सतिश चव्हाण, श्री.विक्रम िाळे : सन्माननीय मुख्यमां्ी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) औरींगाबाद शहरात ्ँकरने पाणीपुरवठा करण्यासाठी महानगरपाललका दरमहा 
अींदाजे रुपये ४० लि खचश करते, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, महानगरपाललका ७० ते ७५ खाजगी ॅ्ंकसशदवारे पाणीपुरवठा करते 
परींत,ु ॅ्ंकसशऐवजी, दचुाकी वाहनाचे क्रमाींक देऊन िनतमहा ४० लाखाचा आधथशक 
गैरव्यवहार केला जातो, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त िकरणी शासनाने चौकशी करून कोणती कायशवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
                     

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) हे अशींत: खरे आहे. 
     औरींगाबाद शहरात ्ँकरने पाणीपुरवठा करण्यासाठी महानगरपाललकेकडून 
खालील िमाणे दरमहा खचश करण्यात आलेला आहे. 
 

रे्ब्रवुारी २०१७  - रुपये १९.८९ लि (२० ददवस) 
माचश २०१७ - रुपये ३४.९२ लि 
एप्रिल २०१७ - रुपये ४१.४१ लि 
मे २०१७  - रुपये ४३.७२ लि 

 

(२) हे, खरे नाही. 
    या अनषुींगाने वतशमानपत्रात ददनाींक ०५/०४/२०१७ रोजी िलसध्द झालेल्या 
बातमीच्या सींदभातं औरींगाबाद महानगरपाललकेने त्याच ददवशी सींबींधधत 
वतशमानपत्राकड ेबातमीत तर्थय नसल्याबाबतचा खलुासा केलेला आहे. 
    औरींगाबाद शहरात पाणीपुरवठा करण्यासाठी िादेलशक पररवहन अधधकारी, 
औरींगाबाद याींचेकडून नोंदणी झालेले ्ँकर वापरलेले आहेत असे औरींगाबाद 
महानगरपाललकेने कळप्रवलेले आहे. 
(३) व (४) िश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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िोल्हापूर येथे पोलीस आयुक्िालय स्थापन िरण्याबाबि 

 (१०८) *  ३११२८   श्री.सिेज ऊफा  बांटी पाटील :  सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) कोल्हापूर जजल्हयात गुन्हयाींचे िमाण ददवसेंददवस वाढत असून वाढते गुन्हे 
रोखण्यासाठी आणण पोलीस यींत्रणा अधधक सिम होण्यासाठी अनेक वषाशपासून 
येथे पोलीस आयकु्तालयाची मागणी िलींबबत असल्याचे माहे जानेवारी, २०१७ 
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, जनतेतनू होणाऱ् या मागणीनुसार शासनाने ननणशय घेऊन येथे 
पोलीस आयुक्तालयाची स्थापना करण्याबाबत कोणती कायशवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२) पोलीस महासींचालक, महाराषर राज्य, मुींबई 
याींनी कोल्हापूर येथे पोलीस आयकु्तालय ननमाशण करणेबाबतचा िस्ताव ददनाींक 
२५/०५/२०१६ च्या पत्रान्वये शासनास सादर केला आहे.  सदर िस्ताव प्रवत्त 
प्रवभागाच्या मान्यतेस्तव सादर करण्यात आला होता. सदर िस्तावावर प्रवत्त 
प्रवभागाने उपजस्थत केलेल्या प्रवप्रवध मुदयाींच्या अनुषींगाने पोलीस महासींचालक, 
महाराषर राज्य, मुींबई याींच्याकडून मादहती मागप्रवण्यात आली आहे.  
(३) िश्न उद् ावत नाही. 

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

राज्यािील प्रमुख शहरािील प्रदषुणाि िाढ होि असल्याबाबि 

(१०९) *  ३१६९६   श्री.विजय ऊफा  भाई धगरिर : सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात होणारी बेसुमार विृतोड आणण ददवसरात्र धावणा-या वाहनाींमार्श त 
होणारे वायु िदषूण तसेच िमुख शहराींमध्ये असणारी वस्त्याींची आणण वाहनाींची 
दा्ी, धुळीचे वाढते िमाण यामुळे दम्याच्या रुग्णाींचे िमाण गेल्या पाच वषाशत 
दपु्प् झाले असल्याची बाब ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्याच्या िमुख शहराींमध्ये वाढत्या शहरीकरणामुळे त्या त्या 
शहरातील िदषूणाची पातळी झपाट्याने वाढत असून शहराींमधील दम्याच्या 
रुग्णाींची सींख्याही वाढत असल्याचे ननदशशनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, त्याचिमाणे रस्ते व बाींधकामाच्या नावाखाली अनेक दठकाणी 
विृतोड करण्यात आल्यामुळे शहरातील हवा शुद्ध ठेवणारी नैसधगशक यींत्रणा 
कमकुवत झाली असल्याचे ननदशशनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, िदषुणाच्या वाढत्या समस्येवर मात करण्यासाठी कें द्र शासनाच्या 
‘स्वच्छ भारत’ अलभयानाच्या धतीवर राज्य शासन ‘स्वच्छ हवा’ ही योजना 
राबप्रवण्यासाठी कोणती उपाययोजना करणार आहे 
(५) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२) वाढत्या वायु िदषुणामुळे दम्याच्या रुग्णाींची 
सींख्या वाढत असल्याच्या स्वरुपाची बाब ननदशशनास आलेली नाही.  तथाप्रप, 
कोल्हापुर, नालशक या शहरातील दम्याच्या रुग्णाींची सींख्या घ्ल्याचे 
महानगरपाललकाींच्या अहवालावरुन ददसुन येते.  
(३) अत्यावश्यक पररजस्थतीत प्रवकास कामात अडथळा येऊ नये, या दृष्ीने 
विृतोड करण्यास महानगरपाललाका स्तरावरुन परवानगी देण्यात येते. तथाप्रप, 
अशा विृतोडीच्या बदल्यात महाराषर (नागरी िेत्र) झाडाींचे सींरिण व जतन 
अधधननयम, १९७५ कलम ८(५) अन्वये नवीन विृ लागवड करण्याची अ् प्रवदहत 
केली आहे. 
     वायु िदषुणाच्या ननयींत्रणाकरीता कें द्र शासनाने वायु (िदषुण िनतबींध व 
ननयींत्रण) कायदा १९८१ अन्वये तरतदुी प्रवहीत केलेल्या आहेत. त्याबाबत प्रवप्रवध 
िाधधकरणामार्श त कायशवाही करण्यात येते.  
(४) राज्य शासनाच्या महत्वाकाींिी विृ लागवड कायशक्रम अींतगशत नागरी 
स्थाननक स्वराज्य सींस्था व नगर प्रवकास प्रवभागाच्या अखत्यारीतील िबेत्रय 
कायाशलयाींना सन २०१७ मध्ये ७८८६५० विृारोपणाचे उदद्दष् ठरवुन ददले आहे.  
     विृारोपणाच्या माध्यमातनु िदषुण ननयींत्रण व हवा स्वच्छ राहण्यासाठी 
नागरी स्थाननक स्वराज्य सींस्था ियत्नशील आहेत.    
(५) िश्न उद् ावत नाही. 

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

मुांबईिील पोलीस ठाण्याि सी.सी.टी.व्ही. िॅमेरे बसविण्याबाबि 

 (११०) *  ३०९५८  श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.हेमांि टिले, श्री.सुतनल 
िटिरे, श्री.किरण पािसिर, अॅड.तनरांजन डािखरे, श्रीमिी विद्या चव्हाण, 
श्री.आनांद ठािूर, अॅड.राहुल नािेिर : सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील पोलीस कोठडीत होणारे मतृ्य ू रोखण्यासाठी पोलीस ठाण्यात 
सी.सी.्ी.व्ही. कॅमेरे बसप्रवण्याचे आदेश मा.न्यायालयाने देवनूही मुींबईतील ९३ 
पोलीस ठाण्याींपकैी ६८ पोलीस ठाण्याींमध्ये सी.सी.्ी.व्ही. कॅमेरे बसप्रवले नसल्याचे 
माहे एप्रिल,२०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले तदनसुार सवशच पोलीस ठाण्याींमध्ये सी.सी.्ी.व्ही. कॅमेरे 
बसप्रवणेबाबत कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२)  मा. उच्च न्यायालयाच्या ननदेशानुसार पोलीस 
आयुक्त, मुींबई याींच्या कायशिेत्रातील २५ सींवेदनलशल  पोलीस ठाण्यातील 
चाजशरुम, लॉक अप, माधगशका, स््ेशन हाऊस म. दठकाणी िायोधगक तत्वावर सदर 
पोलीस ठाण्यात ित्येकी ५ सीसी्ीव्ही कॅमेरे बसप्रवण्यासाठी गहृ प्रवभाग शासन 
ननणशय ददनाींक २३/११/२०१५ अन्वये िशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. 
सदर सीसी्ीव्ही कॅमेरे बसप्रवण्यात आले आहेत. तसेच गहृ प्रवभाग शासन ननणशय 
ददनाींक ६/१/२०१७ अन्वये सदर २५ पोलीस ठाण्याींमध्ये अधधकचे ४१० सीसी्ीव्ही 
कॅमेरे बसप्रवण्यासाठी िशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. त्याबाबत मादहती 
व तींत्रज्ञान प्रवभागामार्श त ननप्रवदा िकक्रया राबप्रवण्यात येत आहे. 
     तसेच स्थाननक नागररकाींच्या मदतीने पोलीस आयुक्त, मुींबई याींच्या 
कायशिेत्रातील सवश ९३ पोलीस ठाण्यामध्ये ५०६ सीसी्ीव्ही कॅमेरे बसप्रवण्यात 
आले आहेत. 
(३) िश्न उद् ावत नाही. 

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

रॉयल ट्विांिल स्टार क्लब ि ससरस चेि इन्स या िां पनीच्या सांचालिाांनी 
गुांििणिूदाराांची फसिणिू िेल्याबाबि 

(१११) *  ३१२४९   श्री.जगन्नाथ सशांदे, श्रीमिी विद्या चव्हाण : सन्माननीय 
मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :-  
(१) लमराह गु्रपच्या अींतगशत असलेल्या रॉयल ट्प्रवींकल स््ार क्लब व लसरस चेक 
मन्स या कीं पनीच्या माध्यमातून सींचालकाींनी दामदपु्प्, दाम नतप्प्च्या 
नावाखाली १५ लाख गुींतवणकूदाराींची सन २००८ मध्ये र्सवणकू करून ७५०० 
को्ी रुपयाींचा गैरव्यवहार केल्याबाबतची तक्रार गुींतवणकूदाराींनी मा.मुख्यमींत्री 
महोदय याींच्याकड ेमाहे मे, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान केली आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, सदर कीं पनीच्या सींचालकाींवर र्ौजदारी गुन्हे दाखल करून त्याींची 
मालमत्ता जप्त करून त्यातून गुींतवणकूदाराींचे पैसे तातडीने लमळावेत अशी 
मागणी मा.मुख्यमींत्रयाींकड े लस्ीझन्स जस््ीस िेस कौजन्सल ऑर् महाराषराचे 
सरधच्णीस श्री.रकर्क मुलाणी याींनी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, सदरहू मागणीच्या अनषुींगाने शासनाने कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२)  होय. सदर तक्रार मा.मुख्यमींत्री सधचवालय 
येथे ददनाींक २६/४/२०१७ रोजी िाप्त झालेली आहे. 
(३) रॉयल ट्प्रवींकल स््ार क्लब िा.लल. याींनी मा. सवोच्च न्यायालय व 
सेक्युरी्ीज अपीले् दरब्युनलच्या आदेशाने कीं पनीचे कामकाज थाींबप्रवले आहे. 
सदर रॉयल ट्प्रवींकल स््ार क्लब व लसरस चेक मन्स या कीं पन्याींवर  नॅशनल 
कीं पनी लॉ दरब्यनुल याींनी िशासक नेमला असून सेक्युरी्ीज अपीले् 
दरब्यनुलच्या आदेशािमाणे गैरअजशदार कीं पनीला गुींतवणकूदाराींना रक्कम परत 
करण्यासाठी ददनाींक २/२/२०१८ पयतं मुदतवाढ ददलेली आहे. 
(४)  िश्न उद् ावत नाही. 

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

भारिरत्न डॉ. बाबासाहेब आांबेडिर शिाब्दी रुग्णालय (िाांददिली) येथील िां ्ाटी 
िामगाराांना सुधाररि िेिन ि मूलभूि सोयी-सुविधा लागू िरण्याबाबि 

 (११२) *  ३०९३३   श्रीमिी विद्या चव्हाण, श्री.किरण पािसिर, श्री.धनांजय 
मुांड,े श्री.हेमांि टिले, अॅड.राहुल नािेिर : सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई उपनगरातील काींददवली येथील महानगरपाललकेचे भारतरत्न        
डॉ. बाबासाहेब आींबेडकर शताब्दी रुग्णालयातील दललत, मागास, दबुशल व मदहला 
कीं त्रा्ी कामगाराींना ककमान वेतन कायदयानुसार सुधाररत वेतन व मूलभूत   
सोयी-सुप्रवधा लागू करण्याबाबत सुमारे २०० हून अधधक कीं त्रा्ी कामगाराींनी 
श्रमजीवी कामगार सींघ्नेच्या नेततृ्वाखाली ठेकेदार व िशासनाच्या प्रवरोधात माहे 
एप्रिल, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान आींदोलन करीत असल्याबाबत समथशन या 
सींस्थेने मा. मुख्यमींत्री, मा.कामगार मींत्री, सधचव (कामगार) व आयुक्त 
(कामगार) याींच्याकड े ददनाींक २४ एप्रिल, २०१७ रोजी वा त्यासुमारास लेखी 
ननवेदन देऊन ननदशशनास आणले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर महानगरपाललका रुग्णालय िशासनाने कामगार 
पुरप्रवण्यासाठी स्वयींसेवी सींस्था (NGO) मार्श त ठेकेदार नेमून या कीं त्रा्ी 
कामगाराींचे वेतन ित्यिात रुपये ५,००० देऊन त्याींच्याकडून सेवा केली जात 
असल्याचे ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, याबाबत व्यवहाराची शासनाने चौकशी करून महानगरपाललकेतरे् 
शासनाच्या कामगार कायदयानुसार अनदुानास पात्र ठरलेल्या कीं त्रा्ी कामगाराींना 
ककमान मालसक वेतन रुपये १५,००० हजार देण्याबाबत कोणती कायशवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे आहे.  
(२) व (३) भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आींबेडकर रुग्णालयात ५० बहुउद्दशेीय 
कामगाराींच्या सेवा ४ स्वयींसेवी सींस्थाींमार्श त (NGO) व १२१ सर्ाई कामगाराींच्या 
सेवा ९ स्वयींसेवी सींस्थाींमार्श त घेण्यात आल्या आहेत.  
     ककमान वेतन अधधननयमातील तरतुदीनुसार वेतन देण्याबाबत तसेच 
कामगाराींच्या भप्रवषय ननवाशह ननधीच्या व कामगार प्रवमा रक्कमा सींबींधधत 
यींत्रणेकड े जमा करण्याबाबतच्या अ्ी या सींस्थाींशी केलेल्या करारात समाप्रवष् 
आहेत.  
     ककमान वेतन अधधननयमातील तरतदुीनुसार कीं त्रा्ी कामगाराींना िनतददन 
रुपये ५५०/- वेतन देण्यात येत आहे याची पडताळणी केल्यानींतर या सींस्थाींना 
महानगरपाललकेमार्श त सदर रकमेचे अधधदान करण्यात येते. 
(४) िश्न उद् ावत नाही. 

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

राज्याि प्िाराांिर होणारे हल्ले रोखण्याबाबि 

(११३) *  ३१००८   श्री.सांजय दत्ि, श्री.शरद रणवपसे, श्री.रामहरी रुपनिर, 
आकिा .अनांि गाडगीळ :  िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि २७८४३ ला ददनाांि १५ माचा, 
२०१७ रोजी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभााि : सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात मागील पाच वषाशत पत्रकाराींवरील हल्ल्याींच्या ३४१ घ्ना घडल्याचे 
माहे जनू, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशशनास आले असून पत्रकाराींवर होणारे 
वाढते हल्ले रोखण्यासाठी सन २०१७ च्या अथशसींकल्पीय अधधवेशनात शासनाने 
पत्रकाराींच्या सुरिेसाठी कायदा करण्याचे आश्वासन ददले होते, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पत्रकाराींच्या सुरिेसाठी आहेत ते कायदे पुरेसे असून एखादया 
प्रवलशष् व्यवसायासाठी वेगळा कायदा बनप्रवला जाऊ शकत नाही असे मा.कें द्रीय 
गहृ राज्यमींत्री याींनी लोकसभेतील िश्नोत्तराच्या वेळी स्पष् केल्याने राज्यात 
पत्रकाराींवर होणारे हल्ले रोखण्यासाठी कायदे तयार करण्याबाबत िश्नधचन्ह 
ननमाशण झाले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, पत्रकाराींना कायदेशीर सींरिण लमळावे, पत्रकाराींवर हल्ला हा 
अजालमनपात्र गुन्हा ठरवावा आणण हल्ल्याचे ख्ले जलदगती न्यायालयामार्श त 
चालवावेत याबाबत शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय. 
(२), (३) व (४) पत्रकाराींवर होणारे ह्ल्ले रोखण्यासाठी कायदा तयार 
करण्याकररता प्रवधानमींडळाच्या सन २०१७ च्या अथशसींकजल्पय अधधवेशनामध्ये 
प्रवधेयक सादर करण्यात आले.  त्यास प्रवधान सभा व प्रवधान पररषद या दोन्ही 
सभागहृाींनी मान्यता ददली असून मा.राज्यपाल महोदयाींनी िस्ततु प्रवधेयक 
मा.राषरपती महोदयाींच्या मान्यतेसाठी कें द्र शासनाकड ेपाठप्रवले आहे. 

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

राज्याि िायदा ि सुरक्षा राखण्यािररिा पोसलसाांच्या सांख्येि िाढ िरणेबाबि 

(११४) *  ३१४७०   श्री.हेमांि टिले, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सुतनल िटिरे, श्री.नरेंद्र 
पाटील, श्री.किरण पािसिर, अॅड.जयदेि गायििाड : सन्माननीय मुख्यमां्ी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) महाराषर राज्याची लोकसींख्या सुमारे १२ को्ी असून १ लाख लोकाींच्या 
रिणासाठी केवळ १६८ पोलीस कायशरत असल्याचे माहे मे, २०१७ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले व तदनुसार राज्यात कायदा व सुरिा राखणाऱ्या पोललसाींच्या 
सींख्येत वाढ करण्याबाबत कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे आहे. 
(२) राज्याची लोकसींख्या प्रवचारात घेता राज्य पोलीस दलातील पोलीस अधधकारी/ 
कमशचारी याींची प्रवप्रवध सींवगाशतील एकुण ६१४९४ पदे पाच ्प्प्यामध्ये ननमाशण 
करण्यास तत्वत: मान्यता देण्यात आली आहे. त्यानुसार पोलीस महासींचालक, 
महाराषर राज्य, मुींबई याींनी पदननलमशतीच्या पाच ्प्प्याचा एकबत्रत िस्ताव 
शासनास सादर केला आहे. त्यानुषींगाने पदननलमशतीच्या पदहल्या ्प्प्यामध्ये 
प्रवप्रवध शासन ननणशयाींन्वये एकुण १२२९७ पदे ननमाशण करण्यास मान्यता देण्यात 
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आली आहे. तसेच पोलीस महासींचालक, महाराषर राज्य, मुींबई याींनी 
पदननलमशतीच्या दसुऱ्या ्प्प्यामध्ये १२५४९ पदे ननमाशण करण्याबाबतचा िस्ताव 
शासनास सादर केला आहे. सदर िस्ताव प्रवत्त प्रवभागाच्या मान्यतेस्तव सादर 
करण्यात आला असता त्यावर प्रवत्त प्रवभागाने त्याींच्या ददनाींक २५/०५/२०१७ च्या 
शासन ननणशयानुसार पोलीस दलाचा आकृतीबींध ननजश्चत करुन िस्ताव रे्रसादर 
करावा असे अलभिाय ददले आहेत. त्यानुसार पढुील कायशवाही करण्यात येत आहे. 
(३) िश्न उद् ावत नाही. 

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

महाराष्ट्र विधानपररषद 
________________________________________________________ 
मुद्रणपूवश सवश िकक्रया महाराषर प्रवधानमींडळ सधचवालयाच्या सींगणक यींत्रणेवर करण्यात आली आहे. 

मुद्रण: शासकीय मध्यवती मुद्रणालय, मुींबई. 
 


