
महाराष्ट्र विधानपररषद 
पहहले अधधिेशन, २०१६ 
--------------------------------------------- 

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

बुधिार, हदनाांि १६ माचच, २०१६ / फाल्गुन २६, १९३७ ( शिे ) 
  

(१) मुख् यमां्ी  

 

याांच ेप्रभारी विभाग (२) गहृननमाचण, खननिमच, िामगार मां्ी  
  

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

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - १२५ 
------------------------------------- 

 

पुणे महानगरपाललिेिडून िालव्यामध्ये सोडण्यात  
येणाऱ्या साांडपाण्यास दगुधंी येत असल्याबाबत 

(१) *  १५११३   श्री.अननल भोसले, श्री.किरण पािसिर, श्री.सांहदप बारोररया :   
सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) पुणे जिल्हयातील मुींढवा िॅकवेलमधील पाणी िुना मुळा-मुठा कालव्यातनू 
सुरु करण्यात आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, कालव्यातनू सुरु करण्यात आलेल्या पाण्याला दगुधंी येत असून 
कालव्यातील पाणी ववहहरी, कुपनललकात उतरत असून फुरसुींगी, शेवाळेवाडी इ. 
पररसरातील पाणी दषु ज त झाले असून तेथे रोगराई पसरली आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, या सींदर्ाात चौकशी करण्यात आली आहे काय, त्यात काय 
ननदशानास आले, 
(४) तद्नुसार, तेथील नागररकाींना शुध्द पाण्याचा पुरवठा करण्याााात शासनाने 
कोणती उपाययोिना केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींााची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय. 
(२) पुणे महानगरपाललकेकडून कालव्यामधे सोडण्यात येणा-या साींडपाण्यास दगुधंी 
येते हे अींशतः खरे आहे. तथावप या फुरसुींगी आणण शेवाळेवाडी र्ागातील पाण्याचे 
नमुने तपासले असता पाणी दवूषत आढळून आले नाहीत, तसेच या र्ागात 
िलिन्य आिाराचे रुग्ण आढळून आले नाहीत. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(४) पुणे महानगरपाललकेच्या हद्दीस लागून असलेल्या फुरसुींगी, शेवाळेवाडी इ. 
गावाींना मुींढवा िॅकवेल कायााजन्वत होण्यापुवीपासूनच ॅ्ंकर द्वारे/पाईपलाईनद्वारे 
शुध्द वपण्याचे पाणी पुरववण्यात येत आहे.                    
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

बहृनमुांबई महानगरपाललिेच्या विविध िामाांमध्ये झालेल्या गैरव्यिहाराबाबत 

(२) *  १५३४४   श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांरय दत्त, श्री.अशोि उफच  भाई 
रगताप, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्रीमती हदप्ती चिधरी, श्री.धनांरय मुांड,े 
श्री.सुननल तटिरे, श्री.हेमांत टिले, श्री.प्रिाश बबनसाळे, श्री.किरण पािसिर, 
श्रीमती विद्या चव्हाण, श्रीमती हुस्नबानू खललफे, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.अननल 
भोसले, श्री.ख्िारा बेग, श्री.प्रिाश गरलभये, श्री.विक्रम िाळे, प्रा.रोगेनद्र ििाड,े 
श्री.रामहरी रुपनिर :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) ाहृन्मुींाई महानगरपाललकेमध्ये नालेसफाई, रस्तत्यावरील लसग्नल िींक्शन 
दरुुस्तती, डबे्रिि ववल्हेवा्, रू्लयींत्र ेखरेदी, रस्तते दरुुस्तती, ववद्यार्थयांसाठी ्ॅा खरेदी 
इत्यादीच्या कीं त्रा्ाींमध्ये अनेक प्रकारच्या अननयलमतता झाल्या असून त्यात 
कोट्यवधी रुपयाींचा गैरव्यवहार झाला असल्याचे शासनाच्या ननदशानास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय 
ननदशानास आले व तद्नुसार कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींााची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) ाहृन्मुींाई महानगरपाललकेमध्ये नालेसफाईच्या 
कीं त्रा्ामध्ये अननयलमतता झाल्याचे ननदशानास आले आहे हे खरे आहे. 
     रस्तत्यावरील लसग्नल, िींक्शन दरुुस्तती, डबे्रिि ववल्हेवा्ााातच्या कामामध्ये 
अननयलमतता झाल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. 
     रू्लयींत्र ेखरेदीत कीं त्रा्दाराने महानगरपाललकेची फसवणकू केली असल्याचे 
आढळून आले आहे. 
     तथावप, ्ॅा खरेदीमध्ये गैरव्यवहार झाल्याचे ननदशानास आले नाही. 
(२) याााात ाहृन्मुींाई महानगरपाललकेकडून करण्यात आलेल्या कायावाहीााातची 
माहहती खालीलप्रमाणे आहे:- 
नालेसफाई:- 
    नालेसफाई प्रकरणी झालेल्या अननयलमतताींााात उप आयकु्त (घ.क.व्य.) 
याींच्या अध्यषतेतेखालील सलमतीने मोयाया नाल्याींच्या ३२ कीं त्रा्ाींपकैी ९ कीं त्रा्ाींची 
चाचणी तत्वावर चौकशी करुन त्याचा अहवाल आयुक्त, ाहृन्मुींाई 
महानगरपाललका याींना सादर केला. 
     महानगरपाललका आयुक्ताींनी सदर अहवालानुसार नालेसफाईच्या ३२ 
कीं त्रा्ाींची पुढील सववस्ततर चौकशी करण्याचे आदेश अनतररक्त आयुक्त (प.उ.) 
याींना हदले होते. त्यानुसार अनतररक्त आयुक्त (प.उ.) याींनी सादर केलेल्या 
अींतररम अहवालावर आयुक्त, ाहृन्मुींाई महानगरपाललका याींनी अन्य आदेशाींसह 
१४ कमाचारी/अधधकारी याींना ननलींब्रात करण्याचे आदेश हदले. सदर १४ 
कमाचारी/अधधकारी याींच्यापैकी १३ कमाचारी/ अधधकारी याींना महानगरपाललकेच्या 
सेवेतनू ननलींब्रात करण्यात आले असून एक कमाचारी सेवाननवतृ्त झाल्याने  
त्याला ननलींानाची कायावाही करता आली नाही. तसेच, सींाधधत सवा १४ 
कमाचाऱयाींवर आरोपपत्र ािावण्यात येऊन त्याींच्याववरुद्ध खात्याींतगात सवाकष 
चौकशी अधधकारी म्हणनू उपायकु्त (अलर्याींब्रत्रकी) याींची नेमणकू करण्यात आली 
असून सदर चौकशीची कायावाही महानगरपाललकेमाफा त सुरू आहे. 
     तसेच, ३ नालेसफाई कीं त्रा्दार, व्ही.्ी.एस.कीं त्रा्दार, ३ विनका्ा ठेकेदार 
याींच्याववरुद्ध आझाद मदैान पोलीस ठाणे येथे हदनाींक १९.०९.२०१५ रोिी 
महानगरपाललकेमाफा त गुन्हा नोंदववण्यात आला आहे. हदनाींक ०७.११.२०१५ रोिी 
सदर प्रकरण पोलीसाींनी आधथाक गुन्हे ववर्ागाकड ेवगा केले आहे. 
     तद्नींतर महापाललकेमाफा त मोयाया नाल्याींच्या ३२ कीं त्रा्ाींसींाींधधत सवा २४ 
नालेसफाई कीं त्रा्दार, २ व्ही्ीएस कीं त्रा्दार, ८ विनका्ा ठेकेदार याींच्याववरुद्ध 
आधथाक गुन्हे ववर्ागात महानगरपाललकेमाफा त गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. 
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     तसेच, नालेसफाई कीं त्रा्दाराींना काळ्या यादीत ्ाकण्याच्या दृष्ीने मोयाया 
नाल्याींच्या ३२ कीं त्रा्ाींमधील सवा २४ नालेसफाई कीं त्रा्दाराींवर हदनाींक १९.०१.२०१६ 
रोिी कारणे दाखवा नो्ीस ािावण्यात आल्या असून त्या अनषुींगाने पढुील 
कायावाही सुरु आहे. 
     त्याचप्रमाणे या प्रकरणातील सींाींधधत कमाचारी/अधधकारी याींचा सहर्ाग 
ननजश्चत करुन त्याींच्यावर खात्याींतगात चौकशीची कारवाई महानगरपाललकेमाफा त 
करण्यात येत आहे. 
रस्तत्यावरील लसग्नल, िींक्शन दरुुस्तती, रस्तते दरुूस्तती व डबे्रिि ववल्हेवा्:- 
     रस्तत्यावरील लसग्नल, िींक्शन दरुुस्तती, रस्तते दरुुस्तती व डबे्रििची ववल्हेवा् 
इत्यादी कामे ाहृन्मुींाई महानगरपाललकेच्या रस्तते ववर्ागाच्या मानींकनाप्रमाणे व 
महानगरपाललकेने ननयुक्त केलेल्या त्रयस्तथ सींस्तथा गुणवत्ता ननयींत्रक याींच्या 
देखरेखीमध्ये करण्यात आलेली आहेत. 
    तथावप, सदर कामाींमध्ये अननयलमतता झाल्यााातच्या प्राप्त तक्रारीींच्या 
अनषुींगाने महापाललकेमाफा त गठीत करण्यात आलेल्या चौकशी सलमतीमाफा त 
चौकशी चालू आहे. 
रू्लयींत्र ेखरेदी :- 
    िुलै, २०१५ च्या दरम्यान रू्लयींत्र े(अनेस्तथेलशया) मशीन खरेदीत कीं त्रा्दाराने 
महानगरपाललकेस फसववल्याचे ननदशानास आले. 
     सदर प्रकरणी महानगरपाललकेमाफा त करण्यात आलेल्या चौकशीत, 
कीं त्रा्दार व यनुनव्हसाल ओरगॅननक्स याींना महापाललकने कायम स्तवरुपी काळ्या 
यादीत ्ाकले आहे. तसेच त्याींनी र्रलेल्या कीं त्रा् अनामत रकमा िप्त केल्या 
आहेत. तसेच महापाललकेमाफा त त्याींचे व्हेडर रजिस्तरेशनही ाींद केले आहे. 
    सदर कीं त्रा्दाराींववरुद्ध महानगरपाललकेमाफा त आग्रीपाडा पोलीस ठाण्यात 
हदनाींक २७.१०.२०१५ रोिी एफ.आय.आर.नोंदणीकररता तक्रारअिा दाखल केला 
होता. सदर तक्रार अिााच्या अनषुींगाने कीं त्रा्दाराववरुद्ध हदनाींक २१.०१.२०१६ रोिी 
प्रथम खारी अहवालाची नोंद केली आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
 

----------------- 
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लाचलुचपत प्रनतबांधि विभागाने शासनािड ेपशुसांिधचन 
 ि दगु् धवििास विभागाचे सधचि याांचेविरुध् द फजरदारी 
 गुन हा दाखल िरण् याची परिानगी माधगतल्याबाबत 

(३) *  १५७५२   श्री.सांहदप बारोररया, श्री.अननल भोसले, श्री.विक्रम िाळे, 
अॅड.रयदेि गायििाड, श्री.सुननल तटिरे, श्री.ख्िारा बेग, श्री.रामराि िडिुते :   
सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पशुसींवधान व दगु् धववकास ववर्ागाचे सधचव ्ी.महेश पाठक याींनी सन 
२००५-२००६ मध् ये मुींाईचे जिल् हाधधकारी असताना घेतलेल् या एका ननणायााद्दल 
त् याींचेववरुध् द फौिदारी गुन् हा दाखल करण् याची परवानगी लाचलुचपत प्रनताींधक 
ववर्ागाने शासनाकड ेमाधगतल् याची ााा हदनाींक ३० सप् ्ेंार, २०१५ रोिी वा त् या 
सुमारास ननदशानास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, लाचलुचपत प्रनताींधक ववर्ागाने शासनाकड े ्ी.महेश पाठक 
याींचेववरुध् द फौिदारी गुन् हा दाखल करण् याची परवानगी कधी व तकती वेळा व 
कोणाकड ेमाधगतली व ती त् याींना लमळाली आहे काय, 
(३) असल् यास, लाचलुचपत प्रनताींधक ववर्ागाने ्ी.महेश पाठक याींच् याववरुध् द 
फौिदारी गुन् हा दाखल करण् याची परवानगी मागण् याची कारणे काय आहेत, 
(४) असल् यास, याााातचा तपास पूणा झाला आहे काय, 
(५) नसल् यास, ववलींााची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१), (२) व (३) माझगाींव येथील रू्कर क्र.१/१२६ आणण 
२/१२६ मधील लमळकतीस तत्कालीन जिल्हाधधकारी, मुींाई शहर याींनी 
पुनववाकासाची मींिूरी देताना अनजिात रकमेची पररगणना योग्यप्रकारे न केल्याने 
शासनाच्या महसूलाची हानी झाली असल्याचे ननदशानास आल्याने तत्कालीन 
जिल्हाधधकारी, मुींाई शहर व इतर ३ याींचेववरुद्ध लाचलुचपत प्रनताींधक 
अधधननयम, १९८८ नुसार गुन्हा दाखल करण्याााात महासींचालक लाचलुचपत 
प्रनताींधक ववर्ाग याींनी हदनाींक १४.९.२०१५ च्या पत्रान्वये शासनास प्रस्तताव सादर 
केला आहे. 
(४) व (५) या प्रकरणी पनुववाकासास परवानगी देताना वसुल केलेल्या अनजिात 
उत्पन्नासींदर्ाात महसूल ववर्ागाचे अलर्प्राय घेऊन पढुील कायावाही शासन 
स्ततरावर ववचाराधीन आहे. 

----------------- 
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पोलीस िल्याण ननधी िायद्यात बदल िरण्याबाबत तसेच पोलीस  
िमचचाऱ्याांना प्रिास िाहतुि सुविधा उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 

(४) *  १४९७५   अॅड.ननरांरन डािखरे :  सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पोलीस कल्याण ननधी अधधननयमाींतगात पोलीस अधधकारी/कमाचाऱयाींच्या 
कल्याण सींदर्ाातील ननधीचे वावषाक अींदािपत्रक पुरेसे नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर अल्प असणाऱया अींदािपत्रकात वाढ करण्यात यावी, अशी 
मागणी राज्यातील पोलीस अधधकारी/कमाचारी याींचेकडून शासनाकड े अनेक 
वषाापासून करण्यात येत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, अनेक पोलीस ठाण्यामध्ये पोलीस अधधकारी/कमाचाऱयाींना कताव्य 
ािावण्याच्या कामासाठी वाहनच उपलब्ध नसल्याचे, तसेच असलेले वाहन 
अनेकदा नादरुुस्तत असल्याने पोलीस कमाचाऱयाींना वेळप्रसींगी दोन चाकी वाहनावर 
(Two Wheeler) प्रवास करण्याची वेळ येत असल्याच्या तक्रारीही पोलीस 
कमाचाऱयाींकडून शासनाकड ेवारींवार करण्यात येत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त दोन्ही प्रकरणी शासनाकड े वारींवार तक्रारी करुनही 
कोणतीही कायावाही केली नसल्याचे हदनाींक १० िानेवारी, २०१६ रोिी वा 
त्यासुमारास ननदशानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, याााात पोलीस कल्याण ननधी कायद्यात ादल करण्याााात 
तसेच पोलीस कमाचाऱयाींना वाहने उपलब्ध करुन देण्याााात शासनाकडून कोणती 
कायावाही करण्यात आली वा करण्यात येत आहे ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२) हे खरे नाही. 
(३), (४) व (५) सन २०१२-२०१३ या ववत्तीय वषाात ननलेणखत झालेल्या १६६६ 
वाहनाींच्या ादली नवीन वाहने खरेदी करण्यास मींिूरी देण्यात आलेली असून त्या 
अनषुींगाने सन २०१४-२०१५ या ववत्तीय वषाात एकूण ७९६ िीप वाहने खरेदी 
करुन सदर वाहने ववववध घ्काींना वा्प करण्यात आलेली आहेत. 
     सन २०१३-२०१४ या ववत्तीय वषाात ननलेणखत झालेल्या ३५७ वाहनाींच्या 
ादली नवीन वाहने खरेदी करण्यास मींिुरी देण्यात आलेली असून त्या अनषुींगाने 
सन २०१५-२०१६ या ववत्तीय वषाात १३० वाहने खरेदी करुन ववववध घ्काींना 
वा्प करण्यात आलेली आहेत. अशाप्रकारे राज्यातील ववववध घ्काींकड े
सद्य:जस्तथतीत एकीं दरीत ४४२३ िीप वाहने उपलब्ध आहेत. 
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     पोलीस कल्याण ननधी कायद्यात ादल करण्याााातची कोणतीही ााा 
प्रस्तताववत नाही. 

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

राज्यातील धगरणी िामगाराांच्या प्रलांबबत समस्याांबाबत 

(५) *  १५४४१   श्री.रनाचदन चाांदरूिर, श्री.सांरय दत्त, श्री.मुझफ्फर हुसैन 
सय्यद, श्री.अशोि उफच  भाई रगताप, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.सुननल तटिरे, 
श्री.धनांरय मुांड,े श्री.हेमांत टिले, श्री.किरण पािसिर, श्री.रयिांतराि राधि, 
श्री.प्रिाश बबनसाळे, श्री.महादेि रानिर, श्री.विक्रम िाळे, श्री.अननल भोसले, 
श्री.ख्िारा बेग, श्री.आनांद ठािूर, श्रीमती विद्या चव्हाण, अॅड.राहुल नािेिर, 
श्री.रामराि िडिुते, श्री.प्रिाश गरलभये :   सन्माननीय गहृननमाचण मां्ी पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१)  राज्यातील धगरणी कामगाराींच्या पढुील घराींची लॉ्री काढणे, ताब्यात 
असलेल्या िलमनीवर ााींधकाम सुरु करण्याचा आदेश म्हाडाला देणे, ाॉम्ाे 
डाईंगच्या िलमनीवरील आरषतेण उठववणे इत्यादी प्रलींब्रात समस्तयाींााात हदनाींक 
१० िानेवारी, २०१६ रोिी वा त्यासुमारास लललत कला र्वन, डडलाईल रोड, 
पोलीस स्त्ेशन िवळ धगरणी कामगाराींनी िाहीर मेळावा र्रवला होता, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, मुींाईतील खािगी धगरण्याींच्या िलमनीच्या ववकासासाठी फीं जिाल 
एफएसआय नकुताच मींिूर केला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या फीं जिाल एफएसआय मुळे धगरणी कामगाराींना तकती चौ.फु्ाचे 
घरे लमळणार आहेत, 
(४) असल्यास, मुींाईतील कोणकोणत्या खािगी धगरण्याींच्या िलमनीवरील 
चाळीतील धगरणी कामगाराींना याचा फायदा लमळणार आहे, 
(५) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून धगरणी कामगाराींच्या 
समस्तया सोडववणेााात कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींााची कारणे काय आहेत ? 
  



8 

श्री. प्रिाश मेहता : (१) हे खरे आहे. 
(२) नगरववकास ववर्ागाकडून प्राप्त माहहतीनुसार मुींाईतील खािगी धगरण्याींच्या 
िलमनीच्या ववकासासाठी फीं जिाल एफएसआय मींिूर केलेला आहे अशी ााा 
नाही. तथावप ाहृन्मुींाई ववकास ननयींत्रण ननयमावली, १९९१ च्या ववननयम ५८(७) 
अन्वये धगरण्याींच्या िागेवरील ननवासी इमारत/चाळी याींच्या पनुववाकासाााात 
तरतूद आहे. ववननयम ३५(४) च्या तरतदुीनुसार ननवासी ववकासासाठी ३५% 
फीं िीाल च्ई षतेेत्र रेडी रेकनर दराच्या ६०% प्रमाणे अधधमूल्याचा र्रणा करुन 
अनुजे्ञय आहे. 
(३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(५) सुधाररत ववकास ननयींत्रण ननयमावलीतील कलम ५८(१) (ा) नुसार मुींाईतील 
कापड धगरण्याींची मोकळी िागा व लशल्लक च्ईषतेेत्र याींचे वा्प साधारणत: १/३ 
म्हाडास, ाहृन्मुींाई पाललकेस व मालकास देण्याची तरतदु आहे. म्हाडास उपलब्ध 
िलमनीवर अींदािे २/३ गाळे धगरणी कामगाराींसाठी सदननका म्हणनू व १/३ गाळे 
सींक्रमण सदननका म्हणनू ााींधण्यात येत आहे. त्यानुसार १८ धगरण्याींच्या 
िलमनीवर धगरणी कामगाराींसाठी ााींधण्यात आलेल्या ६९४८ सदननकाींपकैी २३ 
सदननका सींयुक्त महाराषर चळवळीतील हुतात्म्याींच्या वारसाींसाठी राखीव ठेवनू 
उवाररत ६९२५ सदननकाींसाठी हदनाींक २८.०६.२०१२ रोिी सोडत काढण्यात आली 
असून आिअखेर ५८५७ पात्र धगरणी कामगाराींना प्रत्यषते तााा देण्यात आलेला 
आहे. धगरणी कामगार प्रकल्प ्प्पा २ अींतगात ६ धगरण्याींच्या िलमनीवर 
प्रगतीपथावर असणाऱया योिनेमधील २६३४ धगरणी कामगार सदननकाींची सोडत 
एवप्रल २०१६ मध्ये काढण्याचे प्रस्तताववत आहे. तथावप सदरहू योिना साधारणत: 
माचा २०१७ पयतं पूणा होण्याचे अपेक्षषतेत असल्याने सोडतीत ववियी धगरणी 
कामगाराींना त्याींच्या पात्रतेनींतर सदननकाींचा प्रत्यषते तााा महानगरपाललकेचे 
र्ोगव्ा प्रमाणपत्र प्राप्त झाल्यानींतर देण्याचे प्रस्तताववत आहे. 
(६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
 

----------------- 
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भोगिटा प्रमाणप् नसलेल्या इमारतीांनाही मानीि अलभहस्ताांतरण  
प्रकिया सुलभ िरण्यासांदभाचत सलमती नेमण्यात आल्याबाबत 

(६) *  १४८४६   श्री.किरण पािसिर, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.धनांरय मुांड,े 
श्री.प्रिाश बबनसाळे, श्री.हेमांत टिले, श्री.आनांद ठािूर, श्री.विक्रम िाळे, श्री.अननल 
भोसले, श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.ख्िारा बेग, श्री.रारेंद्र रैन, श्री.प्रिाश 
गरलभये, श्री.गुरुमुख रगिानी, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि उफच  भाई रगताप, 
श्री.सांरय दत्त :  सन्माननीय गहृननमाचण मां्ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींाई, ठाणे, पुणे, नागपूर याींसारख्या शहराींमध्ये िलमनीच्या मालकीवरुन 
सोसाय्ी आणण ववकासकाींमध्ये वाद असल्याने अनेक इमारतीींचा पुनववाकास 
रखडलेला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, र्ोगव्ा प्रमाणपत्र (ओसी) नसलेल्या इमारतीींनाही आता मानीव 
अलर्हस्तताींतरण (डीम्ड कन्व्हेयन्स) प्रतक्रया सुलर् करण्याााात मा. मुख्यमींत्री 
याींनी माहे िानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान चार सधचवाींची सलमती नेमली 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या सलमतीमध्ये कोणकोणत्या ववर्ागाचे सधचव आहेत, 
(४) असल्यास, या सधचव सलमतीने आपला अहवाल शासनाकड ेसादर केला आहे काय, 
(५) असल्यास, या अहवालाचे स्तवरुप काय आहे, 
(६) तसेच, अहवालाची अींमलािावणी केव्हापासून करण्यात येणार आहे ? 
  
श्री. प्रिाश मेहता : (१) अींशत: खरे आहे. 
(२), (३), (४), (५) व (६) हे खरे आहे. मानीव अलर्हस्तताींतरणासींदर्ाात 
मा.मुख्यमींत्री महोदयाींच्या अध्यषतेतेखाली हदनाींक ०५ िानेवारी, २०१६ रोिी ाठैक 
घेण्यात आली. यामध्ये सध्या सहकार आयुक्त याींनी त्याींच्या हदनाींक 
२३.०७.२०१५ च्या आदेशान्व्ये स्तथावपत सलमतीचा अहवाल सादर करावा व 
त्यानींतर प्रधान सधचव, गहृननमााण याींच्या समन्वयाखाली प्रधान सधचव    
(नगर ववकास-१), प्रधान सधचव (महसूल) व प्रधान सधचव (मदत व पुनवासन) 
याींच्या सलमतीने या लशफारशीींचा अ्यास करुन शासनास याााात योग्य 
लशफारशी कराव्यात असे मा.मुख्यमींत्री महोदयाींनी आदेलशत केले आहे. सहकार 
आयुक्ताींच्या सलमतीचा अहवाल प्राप् त झाल्यानींतर यथोधचत ननणाय घेण्यात 
येईल. 

----------------- 
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नागपूर येथील हदक्षाभूमी/तारबाग/गणेश टेिडी गणेशमांदीर  
या तीथचस्थळाांना पयचटन स्थळाांचा “अ” दराच देण्याबाबत 

 (७) *  १६२६१   श्री.प्रिाश गरलभये, श्री.रामराि िडिुते, श्री.रारेंद्र रैन, 
श्री.हेमांत टिले, श्री.ख्िारा बेग, श्री.सांहदप बारोररया, श्री.रयिांतराि राधि :  
ताराांकित प्रश्न क्रमाांि १२२९२ ला हदनाांि ९ डडसेंबर, २०१५ रोरी हदलेल्या 
उत्तराच्या सांदभाचत:    सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) नागपूर येथील हदषतेारू्मी/तािााग/गणेश ्ेकडी या तीथास्तथळाींचा “अ” दिाा 
तीथास्तथळाींमध्ये शासनाने समावेश केला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, तीथास्तथळाींना “अ” दिाा देण्याााातचे ननकष काय आहेत, 
(३) असल्यास, हदषतेारू्मीवर िगातून लाखो र्ाववक, ववचारवींत व साहहत्यीक व 
रािकीय नेते रे्् देतात परींतु हदषतेारू्मी व अन्य स्तथळाींना पया् नाचा “अ” दिाा 
का हदलेला नाही याची कारणे काय आहेत, 
(४) वरील तीथास्तथळाींना “अ” दिाा न हदल्यामुळे शासनाचा करोडो रुपये ननधी 
त्याींस लमळत नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, हदषतेारू्मी व अन्य नतथास्तथळाींना “अ”दिाा केव्हापयतं देण्यात 
येणार आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींााची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) नाही. नतथाषतेेत्राचा दिाा हदलेला नाही. मात्र हदषतेारू्मी 
या स्तथळाला अ वगा पया् न स्तथळाचा दिाा हदलेला आहे. 
(२) तीथाषतेेत्राींचे ‘अ’, ‘ा’ व ‘क’ असे वगीकरण करणे व त्याींचा ववकास करणे या 
ाााी शहरी र्ागासाठी नगरववकास ववर्ाग व ग्रामीण र्ागासाठी ग्रामववकास 
ववर्ागाशी सींाींधधत आहेत, नगरववकास ववर्ागाचा शासन ननणाय क्र. 
२००१२/५६८/प्र.क्र.८९/२००२/नवव-१८, हदनाींक २४/८/२००४ अन्वये राज्यातील नागरी 
षतेेत्रातील तीथाषतेेत्राींचा दिाा देण्याचे ननकष ननजश्चत करण्यात आलेले आहेत. तर 
ग्रामीण र्ागातील तीथाषतेेत्राींना दिाा देण्याााातचे ननकष शासन ननणाय, 
ग्रामववकास  क्र.नतथावव-२०११/प्र.क्र.६५१/योिना-७, हदनाींक १६/११/२०१२ अन्वये 
ननजश्चत केलेले आहेत. 
(३) हदषतेारू्मी या स्तथळाला पया् नाचा ‘अ’ वगा दिाा देण्यात आला आहे. 
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(४) नतथास्तथळाींना नतथास्तथळाचा दिाा देणे व सदर हठकाणास पया् नस्तथळाचा दिाा 
देणे या दोन स्तवतींत्र ाााी आहेत. पया् न स्तथळ ववकासाााात प्रादेलशक पया् न 
ववकास योिनेअींतगात जिल्हाधधकाऱयाींकडून प्रस्तताव प्राप्त झाल्यास 
आवश्यकतेनसुार व ननधीच्या उपलब्धतेनुसार ननधी मींिूर केला िातो. 
(५) व (६) तािााग व गणेश ्ेकडी या स्तथळाींना पया् नाचा ‘अ’ वगा दिाा 
देण्याची ााा शासन ननणाय, पया् न व साींस्तकृनतक काया ववर्ाग क्र.्ीडीएस-
२०१५/१२/प्र.क्र.१०६५/पया् न, हदनाींक २२/२/२०१६ च्या शासन ननणायानुसार तपासून 
त्याााातचे प्रस्तताव/अलर्प्राय शासनास सादर करण्याााात जिल्हाधधकारी, नागपूर 
याींचा सूचना देण्यात आल्या आहेत. 

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

मुांबई पोलीस दलातील १६३ पोललसाांच्या मतृ्यबूाबत 

(८) *  १४७६९   आकिच .अनांत गाडगीळ, श्री.किरण पािसिर, श्री.हेमांत टिले, 
श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.प्रिाश बबनसाळे, श्री.आनांद ठािूर, श्रीमती विद्या चव्हाण, 
श्री.ख्िारा बेग, अॅड.राहुल नािेिर, श्री.सुननल तटिरे, श्री.प्रिाश गरलभये, 
श्री.महादेि रानिर, श्री.विरय उफच  भाई धगरिर, श्री.विक्रम िाळे, श्री.अननल 
भोसले, श्री.रामराि िडिुते :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) मुींाईतील १६३ पोलीसाींचा हदनाींक १ िानेवारी २०१५ ते ३१ डडसेंार २०१५ या 
कालावधीत सेवेत असताना मतृ्य ूझाला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, त् यामध् ये सवााधधक मतृ् य ू हे दयदय ववकाराच्या धक्क्याने झाले 
आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, पोलीसाींना १४ ते १६ तास ड्यु्ी केल् याने अनतताणाने प्रकृतीवर 
पररणाम होवनू हे मतृ् यू झालेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, या सींदर्ाात चौकशी करण्यात आली आहे काय, 
(५) तसेच, सदर मतृ् य ू झालेल् या पोललसाींच् या कु्ूींााींना तकती आधथाक नुकसान 
र्रपाई देण् यात आली आहे, 
(६) पोललसाींच्या मतृ्यूचे वाढत असलेले प्रमाण कमी करण्यासाठी शासनाने 
कोणती उपाययोिना केली वा करण्यात येत आहे, 
(७) नसल्यास, ववलींााची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२) हदनाींक १ िानेवारी २०१५ ते ३१ डडसेंार २०१५ 
या कालावधीत मुींाईतील १६३ पोलीसाींचा मतृ्यू झाला आहे. 
(३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(५) पोलीस कल्याण ननधीमाफा त ननधन पावलेल्या पोलीस अधधकारी/ कमाचारी 
याींच्या वारसदाराींना रुपये २०,०००/- तसेच अपघाती ननधन याााात ववमा 
कीं पनीकडून प्राप्त झालेल्या ववम्याचा लार् देण्यात येतो. 
(६) पोलीसाींचे आरोग्य चाींगले रहावे याकररता महाराषर पोलीस कु्ुींा आरोग्य 
योिना, कताव्यामध्ये ादल, प्रोत्साहन र्त्ता, आहार र्त्ता, साप्ताहहक मोादला, 
ाी.एम.आय. चाचणीचा प्रोत्साहन र्त्ता, व्यायामशाळा सुववधा, िीमखाना, 
वव्ाम गहेृ, वाचनालय, अ्यालसका तसेच पोलीस कल्याण ननधीमाफा त तपासणी 
लशाीर, कायाशाळा असे ववववध कायाक्रमाचे आयोिन केले िातात. 
(७) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
 

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

अिोला महानगरपाललिेतील विविध ररक्त पदाांबाबत 

 (९) *  १५१३६   श्री.गोवपकिशन बारोरीया :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) अकोला महानगरपाललकेमध्ये अ, ा, क, ड या वगाातील एकूण २३९७ पदे 
मींिूर असून त्यापकैी १६५८ पदे र्रण्यात आली असून सुमारे ७०० ररक्त पदे 
असल्याचे माहे िानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, उक्त ररक्त पदाींमध्ये उपायकु्त-२, सहायक आयुक्त-४, 
करननधाारण अधधकारी-१, कायाकारी अलर्यींता-१. नगररचना उपसींचालक-१, 
सहायक सींचालक नगररचना-१, नगर रचनाकार-२, व आरोग्य अधधकारी-१ 
इत्यादी पदे ररक्त असल्याचे ननदशानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, उक्त पदे ररक्त राहण्याची कारणे काय आहेत, 
(४) असल्यास, याााात शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून 
आले, 
(५) असल्यास, तदनुसार सदर पदे तात्काळ र्रण्याााात शासन स्ततरावर काय 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींााची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) महापाललकेच्या आस्तथापनेवरील वगा-१ ते वगा-४ च्या 
एकूण १६४९ पदाींपकैी ९०८ पदे कायारत असून, ७४१ पदे ररक्त आहेत, ही 
वस्ततजुस्तथती आहे. 
(२) याााातची वस्ततजुस्तथती खालील प्रमाणे आहे :- 
 

अ.क्र. पदनाम मींिूर पदे कायारत पदे ररक्त पदे 
१ 
 

कायाकारी अलर्यींता २ 
 

२ 
 

० 
 

२ 
 

उपसींचालक नगररचना १ 
 

- 
 

१ 
 

३ 
 

सहा.सींचालक नगररचना १ 
 

- 
 

१ 
 

४ 
 

उपायुक्त 
 

२ 
 

- 
 

२ 
 

५ 
 

मुल्य ननधाारण कर सींकलन 
अधधकारी 

१ 
 

- 
 

१ 
 

६ 
 

आरोग्य अधधकारी (एम.ओ.एच.) १ 
 

- 
 

१ 
 

७ 
 

नगररचनाकार २ 
 

- 
 

२ 
 

८ 
 

सहायक आयुक्त २ 
 

- 
 

२ 
 

 एकूण १२ 
 

०२ 
 

१० 
 

 

(३), (४) व (५) सदरची पदे ररक्त राहण्याच्या मागील मुख्य कारण हे अकोला 
महानगरपाललकेचा आकृतीाींध व सेवाप्रवेश ननयम अद्याप ननजश्चत नाहीत, हे 
आहे. 
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     याााात महापाललकास्ततरावर कायावाही सुरु असून, शासनाकडून सेवाप्रवेश 
ननयम व आकृनताींधास मान्यता लमळाल्यानींतर सदरहू ररक्त पदे र्रण्याााात 
महापाललकास्ततरावर उचीत कायावाही करण्यात येईल, असे आयुक्त, अकोला 
महानगरपाललका याींच्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. 
     तथावप, वगा-१ व वगा-२ मधील पदे प्रनतननयुक्तीने र्रण्याााात 
महापाललकेने केलेल्या ववनींतीनुसार सदरची पदे प्रनतननयुक्तीने र्रण्यासाठी 
अधधकारी उपलब्ध करुन देण्याााात शासनस्ततरावरील ररक्त पदाींशी सींाींधधत मूळ 
ववर्ागाींना वेळोवेळी ववनींती करण्यात आलेली असून, याााात पनु्हा सींाींधीत 
ववर्ागाींना ननदेश देण्यात येतील. 
(६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
मुलुांड (पूिच), (मुांबई) येथील नयु.पी.एम.री.पी. म्हाडा 

 िसाहतीच्या पुनविचिास प्रिल्पाबाबत 

(१०) *  १६१८६   प्रा.रोगेनद्र ििाड े:   सन्माननीय गहृननमाचण मां्ी पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुलुींड (पूवा), (मुींाई) येथील न्यु.पी.एम.िी.पी. म्हाडा वसाहतीचा पनुववाकास 
मे.ररचा ररअल््सा, म्हाडा व सींस्तथा याींनी सन २००० मध्ये ब्रत्रसदस्तय करारान्वये 
३६ महहन्यात एकूण १३९९ सर्ासदाींना नवीन घराचा तााा देण्याच्या हमीवर 
झाला होता, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ववकासकाने माहे सप् े्ंार, २०१५ पयतं फक्त ७९३ सदननका तयार 
करुन पोलीस ाळाचा वापर करुन हुकूमशाहीने घराींची लॉ्री पध्दतीने सोडतही 
काढलेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उवाररत ६०६ रहहवाश्याींच्या घराींााात कोणतीही कायावाही न करता 
ववक्रीकररता असलेल्या घराींचे ााींधकाम सुरु केले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, या ववकासकाने ााींधलेल्या सींक्रमण लशब्रारात नागरी सुववधाींचा 
अर्ाव असून रान्झी्-सी या इमारतीवर असलेल्या २० हिार ली्र पाण्याची 
षतेमता असलेली ्ाकी फु्ून रहहवाश्याींच्या िीवाला धोका ननमााण झाला होता, हे 
ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, रहहवाश्याींच्या िीवाशी खेळणाऱया ववकासकाववरोधात शासनाने 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींााची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. प्रिाश मेहता : (१) प्रथम ब्रत्रपषतेीय करारनामा हदनाींक ३०.०९.२०१० रोिी 
करण्यात आला. तद्नींतर मुींाई मींडळातफे ना हरकत प्रमाणपत्र हदनाींक 
२४.१२.२०१३ रोिी देण्यात आले व पुरवणी ब्रत्रपषतेीय करारनामा हदनाींक 
२६.१२.२०१४ रोिी करण्यात आला. 
(२) माहे सप् े्ंार, २०१५ पयतं तयार झालेल्या ७८९ पनुवासन सदननकाींना 
महानगरपाललकेने र्ोगव्ा प्रमाणपत्र हदले आहे. या गाळ्याींकररता सींस्तथेच्या 
सर्ासदाींच्या सहमतीने लॉ्री काढण्यात आलेली आहे. लॉ्री दरम्यान पोलीस 
ाळाचा वापर करण्यात आलेला नाही. 
(३) उवारीत रहहवाश्याींच्या पुनवासनाथा ााींधण्यात यावयाच्या इमारतीींच्या नकाशाींना 
महापाललकेची मींिूरी प्राप्त करण्यास्ततव ववकासकाने महापाललकेस सादर केलेले 
आहेत. तसेच ववक्रीच्या तीन इमारतीींपैकी एका इमारतीचे काम सुरु असून सध्या 
पोडीयम स्ततरापयतंचे (वाहनतळ) काम झाल्याचे हदसून येते. 
(४) ववकासकाने ााींधलेल्या सींक्रमण लशब्रारातील “सी” इमारतीवरील H.D.P.A. 
पाण्याची ्ाकी फु्ली होती व ती आता ादलण्यात आली आहे. तसेच 
ववकासकाने सींक्रमण लशब्राराच्या इमारतीचे स्तरक्चरल ऑडी् केलेले आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

राज् यातील आयटीआयमध् ये लशिणा-या विद्यार्थ यांच्या विद्यािेतनात िा  
िरण्याच्या मागणीबाबत 

(११) *  १५८८९   श्री.विक्रम िाळे, श्री.अमरलसांह पांडडत, श्री.अब्दलु्लाखान 
दरुाचणी, श्री.दत्ता्य सािांत, डॉ.सुधीर ताांबे, श्री.सनतश चव्हाण, श्री.आनांदराि 
पाटील, श्री.सतेर ऊफच  बांटी  पाटील, श्री.सांरय दत्त, श्री.शरद रणवपसे :   
सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज् यातील आय्ीआयमध् ये लशकणा-या ववद्यार्थ यांना गत अनेक वषापंासून 
केवळ चाळीस रुपये ववद्यावेतन देण् यात येत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, सध् याच् या महागाईच् या काळात सदर ववद्यावेतन अनतअल् प 
असल् याने ववद्यार्थ यांकडून ववद्यावेतनात वाढ करण् याची मागणी होत आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
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(३) असल् यास, औद्योधगक प्रलशषतेण सींस्त थामध् ये लशकणा-या ववद्यार्थ याचें 
ववद्यावेतनात वाढ करण्याााात शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल् यास, ववलींााची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) औद्योधगक प्रलशषतेण सींस्तथामध्ये लशकणाऱया ववद्यार्थयांचे ववद्यावेतनात वाढ 
करण्याचा प्रस्तताव शासनाच्या ववचाराधीन आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
चांदनिाडी येथील लहान मुलाांच्या दफनभूमीच्या रागेिर  
ररलायनस जरओ िां पनी टॉिर उभारत असल् याबाबत 

(१२) *  १५६१३   श्रीमती हुस्नबानू खललफे, श्री.सांरय दत्त, श्री.अशोि उफच  भाई 
रगताप, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्री.शरद रणवपसे, श्री.महादेि रानिर, 
श्री.सांहदप बारोररया, श्री.हेमांत टिले, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.किरण पािसिर, 
श्री.अननल भोसले :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) मुींाईतील उद्याने मैदानासह मोकळ्या िागाींवर ररलायन्स फोर-िीचे ्ॉवर 
उर्ारण्यास ररलायन्स जिओ कीं पनीला परवानगी हदलेली असताना या कीं पनीने 
चींदनवाडी येथील लहान मुलाींच्या दफनरू्मीच्या िागेवर ्ॉवर उर्ारत असल् याची 
ााा हदनाींक १५ िानेवारी, २०१६ रोिी वा त्यासुमारास ननदशानास आली, हे खरे 
आहे काय 
(२) असल्यास, या प्रकरणी चौकशी करण्यात आली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय ननदशानास आले व त्यानुसार उर्ारण्यात येत 
असलेल्या सदरील ्ॉवरचे काम त्वरीत थाींाववण्याााात तसेच या प्रकरणातील 
दोषीींवर कारवाई करण्याााात शासनाने कोणती  कायावाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींााची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) मुींाईतील उद्याने मैदानासह मोकळया िागाींवर 
ररलायन्स फोर-िीचे ्ॉवर उर्ारण्यास ररलायन्स जिओ कीं पनीला परवानगी 
हदलेली असताना या कीं पनीने चींदनवाडी येथील लहान मुलाींच्या दफनरू्मीच्या 
िागेवर ्ॉवर उर्ारत असल्याची ााा हदनाींक १४ िानेवारी, २०१६ रोिी 
ननदशानास आली. 
(२) सदर प्रकरणी चौकशी करण्यात आली आहे. 
(३) ाहृन्मुींाई महानगरपाललकेमाफा त करण्यात आलेल्या स्तथळ ननरीषतेण चौकशीत 
सदर ्ॉवर उर्ारण्याचे काम स्तमशानरू्मीच्या ववश्वस्तताींनी अनधधकृतपणे सुरु 
केल्याचे ननदशानास आले. त्यामुळे महानगरपाललकेमाफा त सींाींधधताींना मुींाई 
महापाललका अधधननयम १८८८ च्या कलम ३५४(अ) नसुार हद. १४.०१.२०१६ रोिी 
सदर काम थाींाववण्याची नो्ीस देण्यात आली. 
     तसेच, त्याींच्याववरुध्द ाहृन्मुींाई महापाललकेमाफा त महाराषर प्रादेलशक 
नगररचना अधधननयम कलम ५२ सह ४३ अन्वये तक्रार दाखल करण्यात आली 
आहे. 
     सदर अनधधकृत ााींधकाम हद. १९.०१.२०१६ रोिी पोलीस ाींदोास्ततात 
महापाललकेमाफा त ननषकालसत करण्यात आले आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
निी मुांबई, िाशी येथील इनॉबीट मॉल मधील दिुानदाराांनी  

गुमास्ता िायद्याचे उल्लांघन िेल्याबाबत 

(१३) *  १४७०९   श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.सुननल तटिरे, श्री.धनांरय मुांड,े श्री.हेमांत 
टिले, श्री.किरण पािसिर, श्री.रयिांतराि राधि :   सन्माननीय िामगार मां्ी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नवी मुींाई, वाशी येथील इनॉाी् या आललशान मॉल मधील दकुानदार 
ननयमााहय पध्दतीने व्यवसाय करीत असल्याने गुमास्तता ववर्ागाच्या 
अधधकाऱयाींनी शेकडो दकुानाींची अचानक तपासणी केली असता सवाच दकुानदार 
दोषी असल्याचे माहे िानेवारी, २०१६ च्या दसुऱया सप्ताहात ननदशानास आले, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शासकीय ननयमाींचे उल्लींघन केल्यामुळे सदर व्यावसानयकाींवर 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींााची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. प्रिाश मेहता : (१) होय, हे अींशत: खरे आहे. 
     नवी मुींाई, वाशी येथील इनॉाी् मॉलमध्ये जस्तथत असणाऱया नऊ 
आस्तथापनाींना षतेेत्रीय दकुाने ननरीषतेकाींनी हदनाींक १२.०१.२०१६ रोिी सामुहहक रे््ी 
देऊन महाराषर दकुाने व आस्तथापना अधधननयम, १९४८ व तकमान वेतन 
अधधननयम, १९४८ अींतगात शरेे पाररत केले आहेत. 
     सदरहू ननरीषतेणात उक्त नऊ आस्तथापनाींच्या व्यवस्तथापकाींनी महाराषर 
दकुाने व आस्तथापना अधधननयम, १९४८ व तकमान वेतन अधधननयम, १९४८ च्या 
तरतुदीींचा र्ींग केल्याचे ननदशानास आले. 
(२) सदर नऊ आस्तथापनाींवर हदनाींक २२.०१.२०१६ रोिी कारणे दाखवा नो्ीस 
ािावण्यात आल्या असून हदनाींक ०३/०३/२०१६ रोिी वाशी न्यायालयात सहा 
आस्तथापनाींववरुद्ध ख्ले दाखल केले आहेत. दोन आस्तथापनाींनी त्रु् ीींची पतूाता केली 
आहे व उवारीत एका आस्तथापनेववरुद्ध पढुील कायदेशीर कारवाई करण्यात येत 
आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
राज्यात मुांबई, पुणे, नालशि ि मालेगाांिसारख्या महत्िाच्या तसेच  

सांिेदनशील शहरात सी.सी.टी.व्ही. यां्णा उभारण्याबाबत 

(१४) *  १४६०२   डॉ.अपिूच हहरे :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ११२२२ ला हदनाांि 
१६ डडसेंबर, २०१५ रोरी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत:    सन्माननीय मुख्यमां्ी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) माहहती व तींत्रज्ञान सींचालनालयाने शासकीय कायाालये, महामींडळे या 
हठकाणी सी.सी.्ी.व्ही. कॅमेरे लावण्यासींदर्ाात हदनाींक ४ माचा, २०१३ रोिीच्या 
पत्रान्वये मागादशाक तत्वे ववहीत केली आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सुरक्षषतेततेसाठी सावािननक हठकाणी सी.सी.्ी.व्ही. ासववण्याााात 
मागादशाक तत्वे ववहीत करण्याााातच्या शासनाच्या ववचाराधीन असलेल्या 
ाााीींवर शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) असल्यास, राज्यात उद्योग-व्यापाराचे दृष्ीने महत्वाची असलेले मुींाई-पुणे-
नालशक इ. शहरे तसेच मालेगाींव (जि.नालशक) सारख्या सींवेदनशील शहरात 
सुरषतेेच्या कारणास्ततव सावािननक हठकाणी सी.सी.्ी.व्ही. कॅमेरे लावण्याची 
आवश्यकता शासनाचे ननदशानास आली आहे काय, 
(४) नसल्यास, सदरहु ााातचा ववचार केव्हापयतं पुणा होणे अपेक्षषतेत आहे ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे आहे. 
(२) सावािननक हठकाणी सीसी्ीव्ही ासववण्यासाठी मागादशाक तत्वे ववहीत 
करण्याची ााा शासनाच्या ववचाराधीन आहे. 
(३) व (४) पुणे शहर सीसी्ीव्ही प्रकल्प २७/१०/२०१५ पासुन पुणापणे कायााजन्वत 
झाला आहे. मुींाई शहरात सीसी्ीव्ही ासववण्याााात कायावाही सुरू आहे. नालशक 
शहरात लसींहस्तथ कुीं र्मेळ्याच्या सुरषतेसेाठी तात्पुरत्या स्तवरुपात सीसी्ीव्ही कॅमेरे 
ासववण्यास आले होते. सदर कॅमेरे काढुन ्ाकण्यात आले आहे. नालशक शहरात 
कायमस्तवरुपी सीसी्ीव्ही ासववण्याची ााा शासनाच्या ववचाराधीन आहे. मालेगाींव 
शहरात सीसी्ीव्ही कॅमेरे ासववणे प्रस्ततावीत नाही. 

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

मूल (जर.चांद्रपूर) नगरपररषद क्षे्ातील रागेच्या गुांठेिारीला  
बेिायदेशीर परिानगी हदल्याबाबत 

(१५) *  १५३६५   श्रीमती शोभाताई फडणिीस :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि १३८७६ 
ला हदनाांि १६ डडसेंबर, २०१५ रोरी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत:    सन्माननीय 
मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मूल (जि.चींद्रपूर) नगरपररषद षतेेत्रात आहदवासीची िागा, पट्टयात लमळालेल्या 
िागा, शासतकय िागा अवैद्यररत् या सन २००५ ते २०१२ या कालावधीत 
गुींठेवारीला ाेकायदेशीर परवानगी हदल्या गेल्याचे ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर गुींठेवारी प्रकरणाची चौकशी करण्याााात लोकप्रनतननधी या 
नात्याने जिल्हाधधकारी, चींद्रपूर याींना हदनाींक १ िुलै, २०१५ रोिी वा 
त्यासुमारास लेखी पत्र देवूनही कायावाही झाली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींााची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) सन २००५ ते २०१२ या कालावधीत ननयमाींचे पालन 
न करून परवानगी हदल्या गेल्याचे ननदशानास आले आहे. 
(२) या प्रकरणी कोणतीही कायावाही झाली नाही, हे खरे नाही. 
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(३) यासींदर्ाात लोकप्रनतननधीींनी हदलेल्या तक्रार अिााच्या अनुषींगाने 
जिल्हाधधकारी, चींद्रपूर याींना अहवाल देण्याााात हदनाींक ३/६/२०१५ च्या शासन 
पत्रान्वये कळववण्यात आले होते. यानुसार चौकशी करण्यात आली असून सींाींधीत 
दोषी अधधकारी व कमाचारी याींचेवर लशस्ततर्ींगाची कायावाही जिल्हाधधकारी, चींद्रपूर 
याींचेमाफा त प्रस्तताववत करण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

मुांबई महानगरपाललिेच्या प्राथलमि ि उच्च प्राथलमि शाळाांमधील सिचसामानय 
प्रलशक्षक्षत पदिीधराांना उच्च िेतनशे्रणी देण्याचा ननणचयाबाबत 

(१६) *  १५९०१   श्री.रामनाथ मोते, श्री.नागो गाणार, डॉ.अपूिच हहरे :   
सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींाई महानगरपाललकेच्या प्राथलमक व उच्च प्राथलमक शाळाींमध्ये सध्या 
कायारत असलेल्या प्रलशषतेीत पदवीधर क्रीडा लशषतेकाींची सींख्या तकती आहे, 
(२) प्राथलमक व उच्च प्राथलमक शाळाींमधील सवासामान्य प्रलशक्षषतेत पदवीधाराींना 
उच्च वेतन्ेणी देण्याचा ननणाय महानगरपाललका प्रशासनाने घेतला असून त्याची 
अींमलािावणी सुरु केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, इतर लशषतेकाींप्रमाणेच ाी.पी.एङ धारक प्रलशक्षषतेत पदवीधर क्रीडा 
लशषतेकाींना उच्च वेतन्ेणी देण्याााातचा ननणाय लशषतेण सलमतीच्या ाठैकीत 
कोकण ववर्ाग लशषतेक मतदारसींघाचे लोकप्रनतननधी याींच्या समषते झाला होता, हे 
ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, क्रीडा लशषतेकाींना उच्च वेतन्ेणी माहे डडसेंार, २०१५ पासून 
देण्याााात घोषणा लशषतेणाधधकारी ्ीमती शाींर्वी िोगी याींनी केली होती, हे ही 
खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, अद्यापही याााातची कायावाही न करण्याची व लोकप्रनतननधीची 
हदशारू्ल व फसवणकू करण्याची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) सद्य:जस्तथतीत ाहृन्मुींाई महानगरपाललकेच्या प्राथलमक 
व उच्च प्राथलमक शाळाींमध्ये २८६ प्रलशक्षषतेत पदवीधर तक्रडा लशषतेक कायारत 
आहेत. 
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(२) होय, हे खरे आहे. 
     महापाललकेच्या इयत्ता ५ वी ते ७ वी च्या वगााकररता लशषतेक वगााच्या 
आवश्यक एकूण अनुजे्ञय पदाींपकैी २५% पदाींना पदवीधर लशषतेकाींसाठीची 
वेतन्ेणी शासनाच्या धोरणाप्रमाणे अनुजे्ञय केली आहे. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) हे खरे नाही. 
(५) क्रीडा लशषतेकाींना उच्च वेतन्ेणी देण्याााातची प्रशासकीय कायावाही 
महापाललकेमाफा त सुरू असल्याने लोकप्रनतननधीींची हदशारू्ल व फसवणकू 
करण्याचा प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

मुांबईतील मैदाने ि उद्याने खारगी सांस्था ि िां पनयाांना देण्याचा 
महानगरपाललिेने ठराि घेतल्याबाबत 

(१७) *  १५२५७   श्री.धनांरय मुांड,े श्री.सुननल तटिरे, श्री.हेमांत टिले, श्री.प्रिाश 
बबनसाळे, श्री.किरण पािसिर, श्री.नरेंद्र पाटील, श्रीमती विद्या चव्हाण, 
श्री.िवपल पाटील, प्रा.रोगेनद्र ििाड,े श्री.सांरय दत्त, श्री.अमररशभाई पटेल, 
श्री.हररलसांग राठोड, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्री.प्रिाश गरलभये, श्री.रामराि 
िडिुते, श्री.रारेंद्र रनै, श्री.ख्िारा बेग, श्री.सांहदप बारोररया, श्री.अशोि उफच  भाई 
रगताप, श्री.आनांद ठािूर, अॅड.राहुल नािेिर, श्री.शरद रणवपसे :   सन्माननीय 
मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींाई महानगरपाललकेच्या ताब्यातील मोकळ्या िागा, मैदाने आणण उद्याने 
खािगी कीं पन्याींना देण्याचा ठराव महानगरपाललकेने घेतला आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, ही मैदाने व उद्याने प्राधान्याने लगतच्या शाळाींना देण्याच्या 
मागणीााात शासनाचे काय धोरण आहे, 
(३) मुींाईतील मदैाने, उद्याने खासगी सींस्तथाींना दत्तक देण्याच्या 
महानगरपाललकेच्या धोरणाला मा.मुख्यमींत्री याींनी स्तथधगती देऊन २३५ मदैाने 
ताब्यात घेण्याचे आदेश महापाललकेला हदले असल्याचे माहे िानेवारी, २०१६ 
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, आदेश हदल्यानींतर आयुक्ताींनी तकती रू्खींड परत घेतलेले आहेत 
व तकती रू्खींड ताब्यात घेणे ााकी आहे, 
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(५) असल्यास, मुींाईतील महानगरपाललकेचे सवा मैदाने महापाललकेने ताब्यात 
घेऊन त्याींची देखर्ाल करण्याााात कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(६) असल्यास, सदरहू कामात हदरींगाई करणाऱया अधधकाऱयाींवर, कमाचाऱयाींवर 
तसेच अिनुही रू्खींड ताब्यात ठेवलेल्या सींस्तथाींवर कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(७) नसल्यास, ववलींााची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२) ाहृन्मुींाई महानगरपाललकेने उद्याने, मनोरींिन 
मैदाने व खेळाची मैदाने यासाठी राखीव असलेले रू्खींड दत्तक तत्वावर 
देण्याााातचे धोरण ठरववले आहे. 
     सदर धोरणानुसार रू्खींड दत्तक तत्वावर घेण्यासाठी शैषतेणणक सींस्तथा अिा 
करु शकतात. 
(३) मुींाई शहरातील दत्तक तत्वावर हदलेल्या रू्खींडाींपकैी ज्या रू्खींडाींची मुदत 
सींपली आहे असे रू्खींड परत घेण्याचे तसेच महानगरपाललकेने मींिुर केलेल्या 
धोरणाचे पुनववालोकन करण्याचे आदेश ाहृन्मुींाई महानगरपाललकेस हदले आहेत. 
(४) ाहृन्मुींाई महानगरपाललकेने एकूण ६० रू्खींड ताब्यात घेतले असून १५६ 
रू्खींड ्प्प्या्प्प्याने ताब्यात घेण्यात येणार आहेत. 
(५) सद्य:जस्तथतीत महापाललकेच्या ताब्यात असलेले रू्खींड महापाललकेमाफा त 
परररक्षषतेत करण्यात येत आहेत. 
     तसेच सवा रू्खींड परररक्षषतेत करण्याकररता ठेकेदाराची नेमणकू 
करण्याकररता महापाललकेमाफा त ननववदा प्रतक्रया सुरु करण्यात आली आहे. 
(६) व (७) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
 

----------------- 
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मांगरुळपीर (जर.िालशम) येथील सावि्ीबाई शकै्षणणि सांस्थेची बनािट िागदप्े 
आणण खोटे लशक्िे बनिून फसिणिू िरणा-याांिर िारिाई िरण्याबाबत 

(१८) *  १५२६८   श्री.नागो गाणार, श्री.अननल सोले, श्री.रामनाथ मोते :  
ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ११०७८ ला हदनाांि १६ डडसेंबर, २०१५ रोरी हदलेल्या 
उत्तराच्या सांदभाचत: सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील  
काय :- 
  

(१) मींगरूळपीर (जि.वालशम) येथील साववत्रीााई शषैतेणणक सींस्तथेची ानाव् 
कागदपत्र े आणण खो्े लशक्के ानवनू वालशम जिल्हा पररषदेचे मािी 
लशषतेणाधधकारी (माध्य.) ्ी.सींिय तेलगो्े व अमरावती ववर्ागाचे मािी लशषतेण 
उपसींचालक ्ी.राम पवार याींनी इतराींशी सींगनमत करुन लाखो रुपयाींची 
अफरातफर करुन शासनाची फसवणकू केल्यााद्दल पोलीस ववर्ागाने १४ िणाींवर 
गुन्हे दाखल केले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरणात कोणकोणते पदाधधकारी, अधधकारी सालमल आहेत, 
(३) तसेच या प्रकरणाची चौकशी करण्यात आली आहे काय तकीं वा तसे आदेश 
देण्यात आले आहे काय ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे आहे. 
(२) सदर प्रकरणी पोलीस स्त्ेशन, मींगरुळपीर येथे अप. क्र. २४६/१५ र्ा.दीं.वव. 
कलम ४२०, ४६६, ४६७, ४७१, ४७३, ४८१, १८१, ४७४, ४०९, ३४ अन्वये १४ 
िणाींवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. 
     सदर प्रकरणात साववत्रीााई फुले लशषतेण प्रसारक मींडळ, मींगरुळनाथ ह्या 
सींस्तथेचे मािी सधचव, तत्काललन ग्लशषतेणाधधकारी, वालशम, तत्काललन 
माध्यलमक लशषतेणाधधकारी, वालशम, तत्काललन लशषतेण उपसींचालक, अमरावती 
ववर्ाग, अमरावती, तत्काललन लशषतेणाधधकारी, वालशम, याींचा समावेश आहे. 
(३) होय, गुन्ह्याची चौकशी करण्यात आली असून गुन्हा पोलीस तपासावर 
प्रलींब्रात आहे. 
 

----------------- 
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श्री.स्िामी वििेिानांद एसआरए सहिारी गहृननमाचण सांस्था मयाच.च्या  
पुनिचसन प्रिल्पासाठी निीन वििासि नेमणेबाबत 

(१९) *  १४९३३   श्री.रयिांतराि राधि :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि १११५३ ला 
हदनाांि १६ डडसेंबर, २०१५ रोरी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत: सन्माननीय 
गहृननमाचण मां्ी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
 (१) ्ी स्तवामी वववेकानींद एसआरए सहकारी गहृननमााण सींस्तथा मयाा वववेकानींद 
नगर, वाकोला ब्रिि, मुींाई या सींस्तथेने झोपडपट्टी पनुवासन प्रकल्पासाठी नेमलेल्या 
मे.िेलमनी ब्राल्डसा या ववकासकाने केलेल्या फसवणकुीमुळे त्याच्यावर कारवाई 
करून नवीन ववकासकाची नेमणकू करण्याची लोकप्रनतननधीींनी माहे िुलै, २०१५ 
मध्ये वा त्यादरम्यान शासनाकड ेमागणी केलेली आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, में.िेलमनी ब्राल्डसा याींनी ७० ्क्के सींमतीने ननवड केल्याााात 
ठराव सादर न केल्यामुळे तसेच प्रत्यषते सवेमध्ये ७० ्क्के सींमती नसल्यामुळे 
त्याींचे पररलशष्-२ रद्द करणेााात अप्पर जिल्हाधधकारी याींनी आदेश पाररत 
केलेला असताींनाही एस आर ए च्या अधधकाऱयाींनी ाेकायदेशीरररत्या इरादापत्र व 
आयओए परवाने हदल्यामुळे सदर प्रकरणाची चौकशी करण्याची लोकप्रनतननधीींनी 
माहे ऑक््ोार, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान शासनाकड ेमागणी केलेली आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीत काय ननदशानास आले व तद्नसुार सींाींधधतावर कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे , 
(५) तसेच, सदर झोपडपट्टीवासीयाींच्या पनुवासनासाठी ववकासक ादलून प्रकल्प 
पूणा करण्याकररता शासनाने कोणती उपाययोिना केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींााची कारणे काय आहेत ? 

  

श्री. प्रिाश मेहता : (१) मा.ववरोधी पषतेनेता, ववधान पररषद याींचे हदनाींक 
३१.०७.२०१५ रोिीच्या पत्रासोात मा.सदस्तयाींचे या सींदर्ाातील ननवेदन झोपडपट्टी 
पुनवासन प्राधधकरणाकड ेप्राप्त झाले आहे. 
(२) मा.ववरोधी पषतेनेता, ववधान पररषद याींचे ऑक््ोार, २०१५ मधील पत्र 
शासनास प्राप्त झाले आहे. 
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(३) व (४) कोले कल्याण, साींताकु्रझ येथील न.रू्.क्र. ८८, ८९, ९० या 
लमळकतीवरील झोपडीधारकाींनी सन २००३ मध्ये स्तवामी वववेकानींद सह.गहृ. 
सींस्तथा स्तथापन करुन ाहृन्मुींाई ववकास ननयींत्रण ननयमावली, १९९१ ववननयम 
३३(१०) अन्वये झोपडपट्टी पनुवासन योिना रााववण्याााात ववकासक मे. िेलमनी 
डवे्हलपसा याींचे ारोार हदनाींक ३.८.२००३ रोिी ववकास करारनामा केलेला आहे. 
त्यानुसार ववकासकाने हदनाींक १९.५.२००४ रोिी योिनेचा प्रस्तताव झोपडपट्टी 
पुनवासन प्राधधकरणास सादर केला होता. या योिनेााात अपर जिल्हाधधकारी, 
(अनत/ननषका) पजश्चम उपनगरे याींनी हदनाींक १६.३.२००४ अन्वये प्रमाणणत 
केलेल्या पररलशष्-२ नसुार १४६ पात्र झोपडीधारकाींपकैी १०५ झोपडीधारकाींनी 
सींयुक्त लेखी सींमती हदल्यानुसार प्राधधकरणाने या योिनेस हदनाींक १६.१.२००६ 
रोिी आशय पत्र हदलेले आहे. 
     अपर जिल्हाधधकारी, (अनत/ननषका) पजश्चम उपनगरे याींनी हदनाींक 
२६.१०.२००६ अन्वये सदर योिनेचे पररलशष्-२ रद्द करावे असे कळववण्यापवूीच 
झोपडपट्टी पनुवासन प्राधधकरणाने योिनेला आशयपत्र हदल्याचे हदसून येते. 
(५) व (६) वववेकानींद सहकारी गहृननमााण सींस्तथेने सदरहू योिनेचे ववकासक 
ादलण्यासींदर्ाात केलेल्या तक्रारीनुसार हदनाींक ३.४.२०१५ रोिी गुप्त मतदान 
घेण्यात आले. त्यामध्ये ववकासक ादलण्याच्या ाािनेू ५३ ्क्के मतदान झाले. 
यास्ततव मुख्य कायाकारी अधधकारी, झोपडपट्टी पनुवासन प्राधधकरण याींनी हदनाींक 
२०.८.२०१५ रोिीच्या आदेशान्वये ववकासक ादलण्याची ववनींती अमान्य केली 
आहे. या प्रकरणी मुख्य कायाकारी अधधकारी, झोपडपट्टी पुनवासन प्राधधकरण 
याींच्या आदेशाववरुध्द मा.उच्च न्यायालयाच्या आदेशानसुार गठीत उच्चस्ततररय 
सलमतीकड े सींाींधधताींनी अपील क्र.९/२०१५ दाखल केलेले आहे. या अवपलावरील 
ननणायानुसार पुढील कायावाही करण्यात येणार आहे. 
 

----------------- 
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पुणे महापाललिेच् या ताब् यात असलेल् या सदननिा  
िापराविना पडून असल् याबाबत 

(२०) *  १५६९९   अॅड.रयदेि गायििाड, श्री.हेमांत टिले, श्री.प्रिाश बबनसाळे, 
श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.किरण पािसिर, श्री.आनांद ठािूर, श्रीमती विद्या चव्हाण, 
श्री.रामराि िडिुते :  सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पुण् यात ववववध योिनेच् या माध् यमातून महापाललकेच् या ताब् यात असलेल् या ९ 
हिार सदननका वापराववना पडून असल् याचे माहे डडसेंार, २०१५ च् या शेव्च् या 
सप् ताहात ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, उक् त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल् यास, चौकशीत काय ननदशानास आले व तद्नुसार सदर इमारतीींचा 
वापर करुन महापाललकेच् या उत् पन् नात वाढ व् हावी म् हणनू शासनाने कोणती 
कायावाही केली वा करण् यात येत आहे, 
(४)  नसल् यास, ववलींााची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) पुणे महानगरपाललकेकड े एकुण २५४० सदननका 
उपलब्ध असून, सदर सदननका रस्ततारुीं दी व इतर महानगरपाललकेअींतगात 
प्रकल्पााधधताींना पुनवासन करण्यासाठी उपलब्ध आहेत. 
(२) व (३) सदर सदननकाींचा उद्देश प्रकल्पााधधताींच्या पनुवासनासाठी आहे. 
याकररता पुणे महानगरपाललकेच्या ववववध प्रकल्पाींनी ााधधत/ववस्तथावपत 
व्यक्तीींच्या मागणीनुसार सदननकाींचे वा्प करण्यात येते. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

---------------- 
परभणी जरल्हयातील सोनपेठ ि िाघाळा येथील पोलीस अत्याचार प्रिरणाबाबत 
(२१) *  १५०३७   श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी, श्री.धनांरय मुांड,े श्री.सनतश 
चव्हाण :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) परर्णी जिल्हयातील सोनपेठ व वाघाळा प्रकरणी पोलीस अधधकारी व 
कमाचाऱयाींनी ननषपाप व्यक्तीींना आत्महत्या करण्यास र्ाग पाडणे, दींगल 
घडववण्यास कारणीरू्त असणे, अ्केपवूी मानवी हक्क आयोगाच्या मागादशाक 
तत्त्वाचा र्ींग करणे व इतर प्रकार केल्यावरून त्याींची उच्च स्ततरावरून 
पुनाचौकशी करण्यात यावी अशी मागणी स्तथाननक लोकप्रनतननधी याींनी सन २०१५ 
मध्ये वा त्यादरम्यान मा.गहृराज्य मींत्री (ग्रामीण) याींच्याकड ेलेखी ननवेदनाव्दारे 
केली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, वरील सवा मुद्दयाींप्रमाणे उच्च स्ततरावरून पुनाचौकशी करून दोषी 
पोलीस अधधकारी व कमाचारी याींच्यावर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींााची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) प्रश्नात नमूद  ननवेदन प्राप्त झाल्याचे आढळून येत 
नाही. 
(२) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

सधचन माळी आणण लशतल साठे याांच्यािरील देशद्रोहाचे आरोप मागे घेण्याबाबत 

(२२) *  १५१२७   श्री.िवपल पाटील :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) सधचन माळी आणण लशतल साठे याींच्यावरील नषतेलवादाचे व देशद्रोहाचे 
आरोप मागे घेण्याााात राज्यातील ववचारवींत, साहहजत्यक व सामाजिक नेत्याींनी 
मा.मुख्यमींत्रयाींकड ेमागणी केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मागणीचे स्तवरुप व त्यावर शासनाचे काय धोरण आहे,         
(३) हहींसा व सशस्तत्र चळवळीत सतक्रय नसलेल्या कायाकत्यांवरील ख्ले मागे 
घेऊन त्याींचे अलर्व्यक्ती व लोकशाही स्तवातींत्रय सुरक्षषतेत करण्याााात शासनाची 
रू्लमका काय आहे ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) यासींदर्ाात मा.्ी.कवपल हररश्चींद्र पा्ील, ववधान 
पररषद सदस्तय याींनी मा.मुख्यमींत्री याींचेकड ेमागणी केल्याचे पत्र प्राप्त झाले आहे. 
(२) व (३) सधचन माळी व लशतल साठे याींच्यावरील सवा आरोप आणण गुन्हे 
मागे घेण्याााात सदर पत्रान्वये ववनींती केली आहे. 
    दहशतवाद ववरोधी पथक पो.स्त्े. गु.र.नीं. १९/२०११ कलम ३८७, ४१९, ४६५, 
४६७, ४६८, ४७१ सह १२० (ा) र्ा.दीं.वव.स.सह कलम १०, १३, १७, १८, १८(A), 
१८(B), २०, २१ ३८ ३९ व ४० (२) ाेकादेशीर कारवाया (प्रनताींध) कायदा १९६७ 
अन्वये दाखल गुन्ह्यात एकूण ११ आरोपीववरुद्ध सधचन माळी व लशतल साठे 
याींच्यासह गुन्हा दाखल केलेला आहे. सदर आरोपी हे र्ारत सरकारने ाींदी 
घातलेल्या सीपीआय (माओ) या सींघ्नेचे तक्रयाशील सदस्तय आहेत. 
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     अ्क आरोपीववरुद्ध दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आले असून न्यायालयात 
सुनावणी सुरू असून सदरचा गुन्हा न्यायप्रववष् आहे. मा.सदस्तयाींनी हदलेल्या 
ननवेदनावर कायदा आणण प्रचललत धोरण याच्या अधधन राहून तपासण्याचे आदेश 
देण्यात आले आहेत. 

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

मानिी हक्ि नयायालयाची स्थापना िरण्याची िेलेली 
 सूचना अांमलात न आल्याबाबत 

(२३) *  १४९६१   डॉ.सुधीर ताांबे :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
(१) शासनाने मानवी हक्क सींरषतेण कायद्यानुसार सन २००१ मध्ये अधधसूचना 
िारी करुन प्रत्येक जिल्हयात मानवी हक्क न्यायालयाची स्तथापना करण्याची 
केलेली सूचना कागदावरच असल्याचे माहे िानेवारी, २०१६ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, मानवी हक्कासींदर्ाात दावे तात्काळ ननकाली ननघावेत यासाठी 
जिल्हावार मानवी हक्क न्यायालये स्तथापन करण्याााात शासनाने कोणती 
कायावाही केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींााची कारणे काय आहेत ? 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) सदर अधधसूचना हदनाींक ३०/०५/२००१ रोिी ननगालमत 
करण्यात आलेली आहे. 
(२) मानवी हक्क सींरषतेण अधधननयम १९९३ अन्वये दाखल प्रकरणे ननकाली 
काढण्याकररता राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्याींतील “सत्र न्यायालय” हे “मानवी हक्क 
न्यायालय” म्हणनू सदर अधधसूचनेन्वये ववननाहदष् करण्यात आलेले आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

 

----------------- 
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मोहोपाडा येथील ररलायनस इांडस्रीर लललमटेड िां पनीतील  
िां ्ाटी िामगाराांच्या सांपाबाबत 

(२४) *  १५७६६   श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.हेमांत टिले, 
श्री.अननल भोसले, श्री.ख्िारा बेग, श्री.प्रिाश गरलभये, श्री.किरण पािसिर, 
श्री.सुननल तटिरे, श्री.विक्रम िाळे :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि १२२४३ ला हदनाांि 
१६ डडसेंबर, २०१५ रोरी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत: सन्माननीय िामगार मां्ी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पनवेल (जि. रायगड) येथील औद्योधगक पररसरातील मोहोपाडा येथील 
ररलायन्स इींडस्तरीि लललम्ेड कीं पनीतील कीं त्रा्ी कामगाराींचा सींप अनेक 
महहन्यापासून सुरु आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व तद्नुसार सदर सींप 
लम्वणेााात कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींााची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. प्रिाश मेहता : (१) कीं त्रा्ी कामगाराींचा सींप अनेक महहन्यापासून सुरु आहे 
असे म्हणणे उधचत होणार नाही. हद. ०९ मे, २०१५ रोिी १७८४ कीं त्रा्ी 
कामगाराींनी सींप सुरु केला होता. माहे िुलै-ऑगस्त्, २०१५ दरम्यान मुख्य 
मालकाच्या आस्तथापनेने अथाात मे. ररलायन्स इींडजस्तरि लल. याींच्या पेरोललयम व 
पॉललएस्त्र डडव्हीिन या दोन आस्तथापनाींना त्याींच्याकडील एकूण १४८ 
ठेकेदाराींपकैी ४६ कीं त्रा्दाराींच्या सेवा कराराप्रमाणे न हदल्यामुळे सींपुष्ात 
आणल्या. त्यामुळे त्याींच्याकडील सींपावर आणल्या. त्यामुळे त्याींच्याकडील सींपावर 
असलेल्या १५६१ कीं त्रा्ी कामगाराींना कायदेशीर देणी देऊन (रु. २२.०१ को्ी) 
त्याींच्या सेवा कीं त्रा्दाराने सींपुष्ात आणल्या. उवाररत सींपातील २२३ कामगार हे 
्प्प्या्प्प्याने त्याींच्या सींाींधधत ठेकेदाराींकड ेपवूावत कामावर रुिू झाले आहेत. 
     तसेच ४६ पैकी १७ ठेकेदाराींनी मा.औद्योधगक न्यायालय, ठाणे येथे सदर 
सींप ाेकायदेशीर असल्याचे िाहीर करण्याााात अिा केला. सदर अिा प्रलींब्रात आहे. 
     तसेच हद. १५/०९/२०१५ रोिीच्या सींयुक्त ाैठकीत कामगार उप आयुक्त, 
रायगड कायाालयातील ाठैकीत कामगार सींघ्ना प्रनतननधीींनी साींधगतले की, 
सींपातील कीं त्रा्ी कामगाराींना काढून ्ाकल्याने व मुदृा कालााह्य झाल्याने 
प्रकरण ाींद करावे व तसे प्रकरण ाींद करण्यात आले. 
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     ज्या १५६१ कीं त्रा्ी कामगाराींच्या सेवा सींपषु्ात आणनू त्याींना कायदेशीर 
देणी ४६ ठेकेदाराींनी हदली होती. त्या कीं त्रा्ी कामगाराींनी तसेच इतर ९७ कीं त्रा्ी 
कामगाराींनी कामगार उप आयुक्त, रायगड येथे औद्योधगक वववाद अधधननयम, 
१९४७ च्या कलम २-के नुसार त्याींना पवूावत कामावर घेण्याााात समे् कारवाई 
करण्यासाठी अिा हदला आहे. अिाामध्ये त्याींनी सदरची मागणी मुख्य मालक 
अिाामध्ये त्याींनी सदरची मागणी मुख्य मालक मे. ररलायन् स इींडजस्तरि लल. 
(पेरोललयम व पॉललएस्त्र डडव्हीिन) व सींाींधधत ठेकेदार याींना पषतेकार करुन 
केली आहे. 
(२) होय. चौकशी केली आहे. 
(३) सींपामध्ये तडिोड घडवनू आणण्याच्या दृष्ीने कामगार ववर्ागाच्या सवा 
स्ततराींवर ाैठकाींचे आयोिन करण्यात आले होते. तसेच मा.कामगार मींत्री महोदय 
याींचेकड े देखील ाठैकीचे आयोिन करण्यात आले होते. सींघ्नेने कमी केलेली 
कीं त्रा्ी कामगाराींना ररलायन्स इींडस्तरीि याींनी पवूावत कामावर घ्यावे ही मागणी 
समे् कायावाहीमध्ये सादर केली असून त्यावर समे् कायावाही सुरु आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

बीड जरल्हा मध्यिती सहिारी बँिेत झालेल्या िोट्यिधी  
रुपयाांच्या गैरव्यिहाराच्या तपासाबाबत 

(२५) *  १६१७५   श्री.विनायिराि मेटे :  सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
 (१) ाीड जिल्हा मध्यवती सहकारी ाकेँत कोट्यवधी रुपयाींचा गैरव्यवहार 
ननदशानास आल्यानींतर िवळपास १३१ प्रकरणाींमध्ये ववववध पोलीस ठाण्यामध्ये 
गुन्हे दाखल झाले आहेत, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, यापैकी १२४ गुन्ह्याींचा तपास पूणा झाला असून इतर ७ गुन्ह्याींचा 
तपास चालू आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, १२४ प्रकरणाींचा तपास योग्य पध्दतीने पणूा न झाल्याचे SIT ने 
तपासाअींती साींधगतले आहे, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, या प्रकरणामध्ये काही फाईली मुद्दाम गहाळ केल्याचे जिल्हा 
पोलीस अधीषतेकाींच्या ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, या सवा प्रकरणाींमध्ये SIT ने व शासनाने तपासाअींती काही 
कायावाही केली आहे काय, 
(६) नसल्यास, ववलींााची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय. 
(२) होय. 
(३), (४) व (५) SIT पथकातील अधधकारी याींनी १२४ गुन्ह्याींच्या कागदपत्राींची 
पडताळणी केली असता १०५ गुन्ह्यात दोषारोप दाखल केले आहे. उवारीत ३ 
गुन्ह्याींत अ वगाात अींनतम अहवाल, १ गुन्ह्याींत ा वगाात अींनतम अहवाल व १५ 
गुन्ह्यात क वगाात अींनतम अहवाल पाठववला असुन सदर गुन्ह्याींत वेगवेगळ्या 
प्रकारच्या तपासाच्या त्रु् ी ननदशानास आलेल्या आहेत. सदर त्रु् ीची पुताता 
करण्यात येत आहे. 
     प्रकरणी ४ गुन्ह्याींच्या मुळ फाईली सींाींधधत गुन्ह्याचे तपास अींमलदार 
याींनी मा.न्यायालयात दाखल केले नसल्याचे ननदशानास आल्याने तपास प्रमुखाींनी 
तसा अहवाल सादर केलेला आहे. सदर गुन्ह्याचे कागदपत्र तत्कालीन तपास 
अींमलदार याींचे कडून प्राप्त करण्यात येत आहेत. प्राप्त कागदपत्रानुसार 
गुन्ह्याचा पुढील तपास सुरू आहे. 
     ४ गुन्ह्याचे सींाींधधत तपासीक अींमलदार याींनी ननषकाळिीपणा केल्याचे 
ननदशानास आल्याने त्याींचेववरुद्ध सखोल चौकशी करुन खात्याींतगात कारवाई 
करण्यात येत आहे. 
(६) ववलींा नाही, ववशेष तपास पथका द्वारे तपासाची पढुील कायावाही चालु आहे. 

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

बहृनमुांबई ि ठाणे जरल््यासाठी असलेल्या सुरक्षा रक्षि मांडळाच्या  
िायाचलयातील प्रसाधनगहृाांची दरुुस्ती खचाचत झालेला गैरव्यिहार 

(२६) *  १४६७५   श्री.विरय उफच  भाई धगरिर, श्री.हररलसांग राठोड, श्री.सांरय 
दत्त, श्रीमती हुस्नबानू खललफे, श्री.अशोि उफच  भाई रगताप, श्री.मुझफ्फर हुसैन 
सय्यद :   सन्माननीय िामगार मां्ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) ाहृन्मुींाई व ठाणे जिल्ह्यासाठी असलेल्या सुरषतेा रषतेक मींडळाच्या 
कायाालयातील प्रसाधनगहृाींची दरुुस्तती खचाात लाखो रुपयाींचा गैरव्यवहार झाल्याचे 
हदनाींक ११ िानेवारी, २०१६ रोिी वा त्यासुमारास ननदशानास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरणी ररतसर ननववदा प्रतक्रयेचा अवलींा करण्यात आला 
नसून तसेच मींिूर केलेल्या को्ेशनपेषतेा िादा ाील अदा करण्यात आल्याचा 
प्रकार ननदशानास आला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, सदर प्रसाधनगहृाच्या दरुुस्ततीची चौकशी करण्यात आली आहे 
काय, 
(४) असल्यास, चौकशीत काय ननदशानास आले व त्यानुसार कोणती कारवाई 
करण्यात आली वा येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींााची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. प्रिाश मेहता : (१) अशा आशयाच्या ाातम्या दैननक “पढुारी” “सींध्याकाळ”, 
“आपल महानगर” या स्तथाननक वतृ्तपत्राींच्या अनकु्रमे हदनाींक १२/०१/२०१६, 
१३/०१/२०१६ व हदनाींक १४/०१/२०१६ रोिीच्या आवतृ्याींमध्ये प्रलसध्द झाल्याचे 
शासनाच्या ननदशानास आणनू देण्यात आले आहे, हे खरे आहे. 
(२), (३) व (४) सुरषतेा रषतेक मींडळ, ाहृन्मुींाई व ठाणे या मींडळाचे मध्यवती 
कायाालय सानपाडा रेल्वे स्त्ेशन कॉम्प्लेक्स येथे स्तथानाींतरीत झाल्यानींतर येथील 
कायाालयासाठीच्या कायाालयीन िागेतील प्रसाधनगहृाींची दरुुस्तती करणे आवश्यक 
होते. त्यामुळे मींडळाने तेथील सहा प्रसाधनगहृाींच्या दरुुस्ततीसाठी ननववदा प्रतक्रया 
राावनू प्राप्त झालेल्या तीन ननववदाींपैकी सवाात कमी दराची ननववदा देणाऱया 
कीं त्रा्दाराशी चचाा करून, त्याींनी हदलेल्या दरामध्ये पाच ्क्के रक्कम कपात 
करुन दरुुस्ततीचे काम त्याींना हदले होते. तथावप, सींाींधधत कीं त्रा्दारास प्रत्यषतेात 
देयक अदा करताना, मुळे ननववदा दरात कपात केलेली पाच ्क्के रक्कम 
अनावधानाने अदा करण्यात आली होती. सदर ााा मागाहून ननदशानास 
आल्यानींतर प्रदान करण्यात आलेल्या िादा रकमेची वसुली मींडळामाफा त सींाींधधत 
कीं त्रा्दाराींकडून करण्यात आलेली आहे. असे असले तरीही या प्रकरणाची कामगार 
आयुक्त, मुींाई याींचेमाफा त चौकशी करण्यात येत आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
 

----------------- 
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राज् यात सधचि पातळीिरील अधधिा-याांना दजरे िरुन  
माहहती लमळविण् यासाठी हदलेल्या आदेशाबाबत 

(२७) *  १५९४१   श्री.रामराि िडिुते, श्री.प्रिाश गरलभये, श्रीमती विद्या 
चव्हाण, श्री.किरण पािसिर, श्री.हेमांत टिले, श्री.ख्िारा बेग, श्री.नरेंद्र पाटील, 
श्री.रारेंद्र रैन, श्री.धनांरय मुांड,े श्री.प्रिाश बबनसाळे, श्री.आनांद ठािूर, श्री.विक्रम 
िाळे, अॅड.राहुल नािेिर : सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) राज् यात शासन पातळीवर घेतलेल् या ननणायाची प्रत् यषतेात तकती आणण 
कशाररतीने अींमलािावणी होते याची थे् रे्् देऊन पाहणी करण् यासाठी यापढेु 
राज् यर्र सधचव दिााच् या अधधका-याींनी दौरे करावे असे आदेश शासनाने माहे 
िानेवारी, २०१६ च् या पहहल् या सप् ताहात हदले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, आतापयतं तकती जिल् ह्याचे दौरे केले व त् यात काय आढळून 
आले व तद्नुसार शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण् यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींााची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय. 
(२) हदनाींक २/२/२०१६ च्या शासन पररपत्रकानुसार जिल्ह्याींचे पालक सधचव 
म्हणनू दौरा करीत असताींना पालक सधचवाींनी जिल्ह्यातील ववववध कल्याणकारी 
योिनाींच्या अींमलािावणी सींदर्ाात योिनाींच्या र्ौनतक व आधथाक प्रगतीााात 
ववस्तततृ आढावा घेण्याााात पालक सधचवाींना ननदेश देण्यात आले आहेत, 
त्यानुसार पालक सधचवाींची दौऱयाींवर िाणे सुरु केले आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
औरांगाबाद शहरातील पुलाांच्या नतुनीिरणाबाबत 

(२८) *  १४८८१   श्री.सनतश चव्हाण, श्री.धनांरय मुांड,े श्री.अमरलसांह पांडडत, 
श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी, श्री.विक्रम िाळे :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि १३३६४ ला 
हदनाांि २३ डडसेंबर, २०१५ रोरी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत:    सन्माननीय 
मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) औरींगाााद शहरातील मकई गे्, महेमुद दरवािा, ाारापलु्ला गे् येथील 
ऐनतहासीक वारसा असलेले नतन्ही पलुाींच्या नतुनीकरणासाठी रु.२५ को्ी खचा 
अपेक्षषतेत आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, शासनाने अनुक्रमे सन २०१४-१५ मध्ये रु.१२.४८ को्ी व सन 
२०१५-१६ मध्ये ५.४९ को्ी रुपये औरींगाााद महापाललकेस हदले परींत ु त्याींनी 
यावर कोणतीच कायावाही केली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर नतन्ही पुलाींसाठी महापाललकेला हदलेला ननधी परत घेऊन व 
रु.२५ को्ी उपलब्ध करुन सावािननक ााींधकाम ववर्ागामाफा त हे काम करण्याची 
कायावाही करण्यात येणार आहे काय, 
(४) असल्यास, कधी व त्याचे स्तवरुप काय आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींााची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे आहे. 
(२) व (३) हे खरे नाही. रस्तता अनदुानाअींतगात औरींगाााद महानगरपाललकेस सन 
२०१४-१५ व सन २०१५-२०१६ मध्ये अनकु्रमे रु.१.८५ को्ी आणण रु.५.०० को्ी 
इतके अनदुान ववतरीत केले होते. सदर रस्तता अनदुानाींतगात पलुाींचे ााींधकाम 
अनुजे्ञय होते. तथावप सदरहु तीनही ऐनतहालसक वारसा असलेल्या पुलाचे 
ााींधकाम सावािननक ााींधकाम ववर्ागाने करणेााात महानगरपाललकेने हदनाींक 
३१/०५/२०१२ रोिी सावािननक ााींधकाम ववर्ागास ना-हरकत प्रमाणपत्र हदले 
आहे. त्यानुसार सावािननक ााींधकाम ववर्ागाकडून सदर पुलाींचे ााींधकाम करुन 
घेण्याची ााा ववचाराधीन आहे. 
(४) व (५) सदर पलुाींच्या ााींधकामाााात सावािननक ााींधकाम ववर्ागाने नतनही 
पुलाींचे ढोाळ अींदािपत्रक तयार केले असून ननधी उपलब्धतेच्या अधधन राहून 
काम करण्याचे प्रस्तताववत आहे. 

----------------- 
रपान येथील लमत्सुबीशी िां पनीच्या िचऱ्यापासून िीरननलमचती प्रिल्पाबाबत 

(२९) *  १५५८१  श्रीमती हदप्ती चिधरी, डॉ.सुधीर ताांबे, श्री.मुझफ्फर हुसैन 
सय्यद, श्री.अशोि उफच  भाई रगताप, श्री.सतेर ऊफच  बांटी पाटील : सन्माननीय 
मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) िपान येथील लमत्सुाीशी कीं पनीने कचऱयापासून वीिननलमाती प्रकल्पाााात 
मा.मुख्यमींत्री याींची रे्् घेऊन चचाा केली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकल्पाााात शासनाची रू्लमका काय आहे, 
(३) असल्यास, पुणे शहरात उक्त प्रकल्प रााववण्यात येणार आहे काय, 
(४) नसल्यास, ववलींााची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे नाही. 
(२) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

नागपूर येथे िामगार िल्याण मांडळातफे बाांधण्यात आलेल्या  
नाटयगहृातील स्िच्छतागहृाच्या दरुुस्तीबाबत 

(३०) *  १५१८२   श्री.अननल सोले, श्री.लमतेश भाांगडडया, श्री.नागो गाणार :   
सन्माननीय िामगार मां्ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नागपूर येथे कामगार कल्याण मींडळातफे ना्यगहृ ााींधण्यात आले आहे, हे 
खरे आहे   काय, 
(२) असल्यास, त्याहठकाणी हिारो कामगार कु्ुींाीय ववववध कामाींकररता उदा. 
ना्यगहृ, वाचनालय, लशषतेण, व्यायाम, पोहणे इत्यादी कररता येतात, हे खरे 
आहे काय , 
(३) असल्यास, तेथे पुरेसे स्तवच्छता गहृ आहेत काय, त्याच्या सफाईकड ेदलुाषते 
होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, स्तवच्छता गहृ दरुुस्तती कररता प्रस्तताव आहे काय, 
(५) असल्यास, तकती हदवसात करण्यात येईल ? 
  
श्री. प्रिाश मेहता : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) कामगार कल्याण र्वन, रािे रघुिी नगर, नागपूर येथे पुरेसे स्तवच्छता गहृ 
आहेत. स्तवच्छता गहृाच्या सफाईकड े दलुाषते होत नसून सदर स्तवच्छता गहृाची 
स्तवच्छता व ननगा ननयमीतपणे स्तवच्छता सेवकाींकडून करण्यात येत असते सवा 
प्रसाधनगहेृ सुजस्तथतीत ठेवण्याााात स्तथाननक कायाालयाींस सूचना देण्यात आल्या 
आहेत. 
(४) व (५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
 

----------------- 
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मुांबईत रस्ते अपघाताांचे प्रमाण िा त असल्याबाबत 
  

(३१) *  १५६११   श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्री.सांरय दत्त, श्री.अशोि उफच  
भाई रगताप, श्री.रामहरी रुपनिर :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींाईत सध्या २५ लाखाींपेषतेा अधधक वाहने धावत असून त्यामध्ये हदवसाला 
४०० ते ५०० नवीन वाहनाींची र्र पडत असून वाहतूक ननयमाींचे उल्लींघन 
करणाऱया वाहन चालकामुळे मुींाईत सध्या रस्तते अपघात ही मोठी समस्तया ानली 
असून माहे िानेवारी ते िुलै, २०१५ या कालावधीत १२ हिार ९९५ रस्तते अपघात 
होऊन त्यामध्ये २९१ लोकाींना आपले प्राण गमवावे लागले असल्याचे ननदशानास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व त्यानुसार अपघात कमी 
करण्याच्या दृष्ीने तसेच वाहन सींख्येवर ननयींत्रण आणण्याच्या दृष्ीने शासनाने 
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींााची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) मुींाईत सध्या साधारण २६ लाख वाहने धावत असून 
मुींाईच्या ााहेरुन १.५ लषते वाहने ये-िा करीत असतात. 
     िानेवारी, २०१५ ते िुलै, २०१५ या कालावधीत एकूण १२,९९५ रस्तते 
अपघात होऊन त्यामध्ये २९२ लोकाींना प्राण गमवावे लागले आहेत. 
(२) व (३) अपघात घडल्यानींतर कसुरदार वाहन चालाकाींववरुध्द सींाींधधत पोलीस 
ठाण्यात र्ारतीय दींड ववधान सींहहता व मो्ार वाहन कायद्यान्वये वेगवेगळ्या 
कलमाखाली गुन्हे दाखल करण्यात येतात व त्याींचा तपास केला िातो. 
सवासाधारणपणे रस्तते अपघात हे र्रधाव वेगात वाहन चालववणे, लसग्नल तोडणे, 
दारु वपऊन वाहन चालववणे, ननषकाळिीपणे वाहन चालववणे व वाहतकूीच्या 
ननयमाींचे पालन न करणे यामुळे घडतात. तसेच, काही अपघात पादचाऱयाींच्या 
चुकीमुळे (पदपथावरुन न चालणे, रु्यारी मागााचा वापर न करणे, नेमून हदलेल्या 
हठकाणावरुन रस्तता न ओलाींडणे इ.) होतात. वाहतूक पोलीस मुख्यालयामध्ये कॅ्रश 
ॲनालायझर कषते स्तथापन करण्यात आला असून प्रत्येक अपघाताची 
कारणमीमाींसा करण्यात येत आहे. 
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     सन २०१३, २०१४ व २०१५ मध्ये वाहतूकीच्या ननयमाींचा र्ींग करणाऱया 
अनकु्रमे २०,४८,६०४, २१,००,३४२ व १८,५५,११० कसुरदार वाहन चालकाींववरुध्द 
कारवाई करण्यात आलेली असून त्याींच्याकडून रुपये २३,०९,८२,८६०,             
रुपये २२,५९,६८,२६० आणण रुपये २१,२१,९५,९५० एवढे तडिोड शुल्क वसुल 
करण्यात आलेले आहे. 
     अपघात कमी करण्याकरीता वाहतकू ननयमाींचे उल्लींघन करणाऱयाववरुध्द 
मो्ार वाहन कायद्यानुसार कारवाई करण्यात येते. प्रसारमाध्यमाींद्वारे वाहतूक 
ननयम पाळण्याकरीता आवाहन केले िाते. तसेच, सूचना देण्यात येत असतात. 
हठकहठकाणी फलक लावण्यात आलेले असून, स्तपीड िेकर, झेिा क्रॉलसींग तयार 
करण्यात आलेले आहेत. तसेच, आवश्यक असेल तर पादचारी मागा, रु्यारी मागा, 
उन्नत मागा याींचे प्रस्तताव महानगरपाललकेकड ेपाठववण्यात येत असतात. दरवषी 
शाळा, महाववद्यालये व सामाजिक सींस्तथा याींच्या सहर्ागाने रस्तता सुरषतेा सप्ताह 
आयोजित करण्यात येत असतो. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
िल्याण-डोंबबिली महानगरपाललिा हद्दीमधील बाांधिाम परिानगीच्या  
चजिशीच्या अनुषांगाने ननयकु्त िरण्यात आलेल्या सलमतीबाबत 

(३२) *  १५२८५   अॅड.अननल परब :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ६७५६ ला   
हदनाांि १५ रुलै, २०१५ रोरी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत:    सन्माननीय 
मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) कल्याण-डोंब्रावली महानगरपाललका हद्दीमधील ााींधकाम परवानगीच्या 
चौकशीच्या अनुषींगाने ननयुक्त करण्यात आलेल्या ्ी.नाींगनुरे सलमतीची ननयुक्ती 
करताना तसेच ्ी.अ.रा.पाथरकर, सेवाननवतृ्त अधधकारी, नगररचना, चौकशी 
अधधकाऱयाींची नेमणकू करताना मींत्रीमींडळाची मींिूर घेण्यात आली होती काय, 
(२) असल्यास, उक्त ्ी.नाींगनरे सलमती तसेच ्ी.अ.रा.पाथरकर, सेवाननवतृ्त 
अधधकारी, नगररचना अधधकाऱयाींची नेमणकू कोणाच्या परवानगीने करण्यात 
आली होती, 
(३)  ्ी.नाींगनुरे सलमतीच्या चौकशी अहवालात दोषारोपीत केलेल्या कल्याण-
डोंब्रावली महानगरपाललकेतील कमाचारी याींची चौकशी करण्यात आली परींत,ु याच 
अहवालात दोषी अधधकाऱयाींची अद्यापी चौकशी करण्यात आलेली नाही, हे ही खरे 
आहे काय, 
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(४) असल्यास, अधधकाऱयाींची चौकशी न करण्यामागणी कारणे काय आहेत, 
(५) सदर सलमतीने सादर केलेल्या चौकशी अहवालात दोषी आढळून आलेल्याींना 
दोषमुक्त करण्यात येणार आहे काय, 
(६) नसल्यास, ववलींााची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२) कल्याण-डोंब्रावली महानगरपाललका षतेेत्रातील 
ााींधकाम परवानग्यामधील अननयलमतता ााात आलेल्या ाातम्याींच्या अनुषींगाने 
तत्कालीन प्रधान सधचव (नवव-१) याींच्या ननदेशानुसार कल्याण -डोंब्रावली 
महानगरपाललकेच्या मागील दोन वषााच्या ााींधकाम परवानगी प्रकरणाींची तपासणी 
करुन प्रत्येक परवानगी अजस्ततत्वात असलेल्या ननयमानसुार हदलेली आहे तकीं वा 
कसे याची तपासणी करुन अहवाल सादर करण्याााात शासन पत्र हदनाींक 
०२.०३.२०१० अन्वये कोकण ववर्ागाचे तत्कालीन उप सींचालक, नगररचना 
्ी.नाींनगुरे याींना ननदेश हदले होते. 
     यासींदर्ाात उपसींचालक, नगररचना, कोकण ववर्ाग याींनी हदलेल्या 
अहवालामधील कल्याण-डोंब्रावली महानगरपाललकेच्या आस्तथापनेवरील 
कमाचाऱयाींााात चौकशी करण्यासाठी महानगरपाललकेने शासन ननणाय हदनाींक 
३०.०६.२००८ अन्वये ववर्ागीय चौकशीसाठी ननजश्चत केलेल्या सेवाननवतृ्त चौकशी 
अधधकाऱयाींच्या यादीमधील ्ी.अ.रा. पाथरकर, सेवाननवतृ सींचालक, नगररचना 
याींची महानगरपाललकेच्या स्ततरावर ननयुक्ती केली होती. 
(३), (४), (५) व (६) या सींदर्ाात उपसींचालक, नगर रचना कोकण ववर्ाग याींनी 
सादर केलेल्या अहवालात नमूद कल्याण-डोंब्रावली महानगरपाललकेमध्ये 
प्रनतननयुक्तीवर कायारत असलेल्या नगररचना सींचालनालयाच्या आस्तथापनेवरील 
तत्कालीन अधधकाऱयाींववरुध्द ववर्ागीय चौकशीची कायावाही सुरु आहे. 
     सदर अधधकाऱयाींववरुध्द म.ना.से. (लशस्तत व अपील) ननयम, १९७९ चे 
ननयम ८ खाली व ननयम १२ मधील तरतदूीनसुार एकब्रत्रत चौकशीसाठी हदनाींक 
२०.०८.२०१५ च्या आदेशान्वये दोषारोप पत्र ािावण्यात आले आहे. ववर्ागीय 
चौकशी पूणा झाल्यानींतर चौकशी अधधकाऱयाींचा अहवाल व ननषकषा ववचारात 
घेऊन, सींाींधधत अधधकाऱयाींवररुध्द कायावाही करण्यात येईल. 
 

----------------- 
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आणी नगरपररषद (जर.यितमाळ) प्रभाग क्र.२ मधील 
 नागररिाांची घरे त्याांच्या नािे िरण्याबाबत 

(३३) *  १५७३२   श्री.ख्िारा बेग, श्री.हेमांत टिले, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.किरण 
पािसिर, अॅड.राहुल नािेिर, श्री.रामराि िडिुते :  सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) आणी नगरपररषद (जि.यवतमाळ) प्रर्ाग क्र.२ मधील हद्दीत ५० ते ६० कु्ुींाे 
मागील ३० वषाापासून राहत आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू कु्ुींाे नगरपाललकेचे तसेच शासनाचे सवा प्रकारचे कर 
(्ॅक्स) र्रत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याााात आणी नगरपररषद तसेच शासनाकडून त्याींना सवा 
प्रकारची नागरी सुववधा हदल्या िात आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर हठकाणी राहत असलेली घरे त्याींच्या नावे करण्याााात 
शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५)  नसल्यास, ववलींााची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) आणी नगरपररषद (जि.यवतमाळ) प्रर्ाग क्र.२ मधील 
हद्दीत २५ ते ३० कु्ूींाे वास्ततव्य करीत आहेत. 
(२) सदर कु्ुींााना नगरपररषदेने पाणी उपलब्ध करून हदल्यामुळे त्याींच्याकडून 
पाणीपट्टी वसुली नगरपररषदेमाफा त करण्यात येते. 
(३) सदर षतेेत्रात ववद्युत पुरवठा, रस्तते, पक्के नाली ााींधकाम या सुववधा देण्यात 
आल्या आहेत. 
(४) व (५) प्रर्ाग क्र.२ मधील ही कु्ुींाे सावािननक खलु्या िागेत वास्ततव्य करीत 
आहेत. सदर कु्ुींााकड े खरेदी खताचे (मालकी हक्काचे) दस्तताऐवि उपलब्ध 
नसल्यामुळे त्याींच्या नावावर घरे करण्यात आली नसल्याचे मुख्यधधकारी याींनी 
नमूद केले आहे. 

----------------- 
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पनिेल (जर.रायगड) येथे बनािट िागदप्ाांद्िारे रलमनीची  
खरेदी विक्री होत असल्याबाबत 

(३४) *  १५९८२   श्री.सुननल तटिरे, श्री.प्रिाश गरलभये :   सन्माननीय 
मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पनवेल (जि.रायगड) येथे सा रजिस्त ्ार कायाालयातील अधधकारी, 
तहलसलदार, मींडळ अधधकरी, तलाठी तसेच ााींधकाम व् यावसानयक याींच् या 
सींगनमताने इमारती ााींधकामाचे खो्े नकाशे आतका ्ेक कडून ानवून इमारत न 
ााींधताच लोकाींकडून करोडो रुपये घेऊन पसार होत असल् याची तक्रार माहे 
िानेवारी, २०१५ मध् ये वा त्यादरम्यान पनवेल पोलीस स्तथानकात करण् यात आली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, याााात शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल् यास, चौकशीत काय ननदशानास आले आहे, 
(४) तदनुसार सींाींधधताींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींााची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१), (२), (३) व (४) नवी मुींाई पोलीस आयकु्तालयात, 
पनवेल येथील सा रजिस्त्ार कायाालयातील अधधकारी, तहलसलदार मींडळ 
अधधकारी, तलाठी तसेच ााींधकाम व्यावसानयक याींच्या सींगनमताने इमारती 
ााींधकामाचे खो्े नकाशे आतका ्ेक कडून ानवनू इमारत न ााींधताच लोकाींकडून 
करोडो रुपये घेऊन पसार होत असल्याची तक्रार माहे िानेवारी, २०१५ मध्ये वा 
त्यादरम्यान पनवेल पोलीस स्तथानकात कोणतीही तक्रार अगर गुन्हे दाखल 
नाहीत. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही.  
 

----------------- 
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मजरे इन द्रपै (सासिणे) (ता.अललबाग, जर.रायगड) येथील शासिीय  
रागेतील िाांदळिनाची तोड िरून बेिायदेशीर  

पुलाचे बाांधिाम सुरु िेल्याबाबत 

(३५) *  १४९०५   श्री.रयांत पाटील :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मौिे इन्द्रप ै (सासवणे) (ता.अललााग, जि.रायगड) येथील ग् नीं.९७ लगत 
असलेल्या शासकीय िागेतील काींदळवनाची तोड करून ाेकायदेशीर पुलाचे 
ााींधकाम सुरु केल्याााात ्ी.राकेश कुमार कुलदीप लसींग वधावन व त्याींचे 
व्यवस्तथापक वविय पद्माकर म्हात्र े याींच्याववरुद्ध तहस ज लदार, अललााग याींनी 
हदनाींक ४ डडसेंार, २०१५ रोिी वा त्यासुमारास एफआयआर दाखल करून माींडवा 
सागरी पोलीस ठाण्यात गुन्ह्याची नोंद केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, गुन्हा नोंदववल्यानींतर पोललसाींकडून उक्त प्रकरणी चौकशी 
करण्यात आली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीनुसार ाेकायदेशीर सुरु असलेल्या पुलाचे ााींधकाम 
थाींाववण्यात आले आहे काय, 
(४) नसल्यास, ववलींााची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२) हे खरे आहे. 
     आरोपी ्ी.राकेशकुमार कुलदीपलसींग वधावन याींच्याववरुध्द नाया 
तहलसलदार, अललााग याींनी तफयााद हदल्यानसुार माींडवा सागरी पोलीस ठाणे येथे 
कॉ.गु.र.नीं. २८/२०१५, महाराषर प्रादेलशक नगर रचना अधधननयम १९६६ चे कलम 
५२, ५३, ५४ व ५५ अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे. सदर 
गुन्ह्यातील आरोपीस सीआरपीसी कलम ४१ (१) अ प्रमाणे नो्ीस ािावण्यात 
आलेली असून गुन्ह्याचा तपास सुरु आहे. 
(३) होय. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
 

----------------- 
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गोंहदया जरल् ्यातनू अपहरण िेलेल्या तरुणीिर पुण् यात  
सामुहहि बलात् िार झाल् याच्या घटनेबाबत 

  

(३६) *  १५९१७   श्री.रारेंद्र रनै, श्री.रामराि िडिुते, श्री.प्रिाश गरलभये, 
श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.ख्िारा बेग, श्री.सांहदप बारोररया :   सन्माननीय 
मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) गोंहदया जिल् ह्यातून अपहरण केलेल्या तरुणीवर पुण् यात सामुहहक ालात् कार 
करण् यात आल् याचे माहे िानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशानास आले, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, उक् त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल् यास, चौकशीत काय आढळून आले व तद्नुसार सदर प्रकरणातील 
आरोपीवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण् यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, ववलींााची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) तफयाादी महहलेने हदलेल्या ररपो ा्वरुन पोलीस स्त्ेशन 
गोंहदया (श) येथे अप.क्र.२३६/२०१५ कलम ३६३, ३७६(ड) ५०६ (ा), र्ादींवव 
सहकलम ३(१) (१२) अ.िा.ि.अ.प्र.का.नुसार गुन्हा नोंद. तपासामध्ये सदर घ्ना 
घडली नसल्याचे हदसून आले आहे. 
(२) होय. 
(३) चौकशीमध्ये वपडीत मुलगी घरी कुणालाही न साींगता नतच्या लमत्र याचेसह 
स्तवमिीने हदनाींक १८.१२.२०१५ रोिी गोंहदया येथनू ननघून पुणे येथे गेली व 
धनकवडी पररसरातील गणपती मींहदरात लग्न केले आहे. आईला (तफयाादी 
महहला) सींशय येवू नये म्हणनू आईच्या मोााईलवर चकुीचा मेसेि पाठववला 
आहे व तीला कोणीही पळवनू नेले नाही असे तीने स्तवत:चे हस्तताषतेरात महहला 
पींचासमषते ललहून हदले आहे. वपडीत मुलीच्या आई-वडीलाींनीही मुलगी नतच्या 
लमत्रासोात पुणे येथे राहण्यास त्याींची हरकत नसल्याचे ललहून हदले आहे. 
     सदरहू प्रकरणात अपहरण करुन सामुहहक ालात्कार केल्याचे आरोप केलेले 
आरोपी व त्याचे दोन साथीदार मुले हे घ्नेच्यावेळी गोंहदया येथेचे हिर 
असल्याचे साषतेपुराव्यावरुन व सी.सी.ह्.व्ही. फु्ेिवरुन तपासात ननषपन्न झाले 
आहे. वपडीत मुलगी हहने पणेु पोलीसाींसमोर हदनाींक १९.१२.२०१५ चे ७.०० वा. ते 
१२.०० वा. पयतं आरोपी व त्याचे दोन साथीदार याींनी िारदस्ततीने आळीपाळीने 
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ालात्कार केल्याचे साींधगतले आहे. परींतु यादरम्यान वपडीत मुलगी नतच्या 
लमत्रासोात पुणे रेल्वेस्तथानकावरुन दोघेही सोात िात असल्याचे 
रेल्वेस्तथानकावरील सी.सी.ह्.व्ही. फु्ेि मध्ये हदसून येत आहे. तसेच त्याींचे 
मोााईल सीम क्रमाींकाचे सी.डी.आर. व ्ॉवर लोकेशनवरुन लसध्द होत आहे. 
तफयाादीने घ्नेचे खो्े कथन करुन आरोपीववरुध्द खो्ी तक्रार हदल्याचे ननषपन्न 
होत आहे. त्यामुळे आरोपीींना अ्क करण्यासाठी कोणताही पुरेसा पुरावा उपलब्ध 
नसल्याने आरोपीींना अ्क करण्यात आली नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

सुरक्षिेररता पोलीस अांगरक्षि सोबत ठेिणाऱ्या ५२ रणाांनी  
मुांबई पोलीस दलाचे रुपये पाच िोटी थिविल्याबाबत 

(३७) *  १४६४६   डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे, श्री.महादेि रानिर :   
सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) सुरषतेेकररता पोलीस अींगरषतेक सोात ठेवणाऱया ५२ िणाींनी मुींाई पोलीस 
दलाचे रुपये पाच को्ी थकवल्याची ााा हदनाींक ११ िानेवारी, २०१६ रोिी वा 
त्यासुमारास ननदशानास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त पाच को्ी रुपयाींची थकााकी वसूल करण्यासाठी शासनाने 
काय कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींााची कारणे काय आहेत, 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय. 
माहे डडसेंार, २०१५ पयतं सींरषतेण शुल्क थकीत असलेल्या एकूण ६२ व्यक्ती 
असून त्याींच्याकड ेएकूण रु.५,६४,८६,०६२/- इतकी रक्कम थकीत आहे. 
(२) जिल्हाधधकारी, मुींाई शहर व मुींाई उपनगर याींना सींरषतेण शुल्कापो्ी थकीत 
असलेली सदरची वसुली करण्याााात वेळोवेळी कळववण्यात आलेले असून 
त्याााात पाठपुरावा चालू आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
 

----------------- 
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िां धार (जर.नाांदेड) शहरातील पाणीटांचाईबाबत 

(३८) *  १५१२६   श्री.अमरनाथ रारूरिर :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) कीं धार (जि.नाींदेड) या शहरात सुिल ननमाल योिने अींतगात ललींाो्ी धरणातनू 
पाणी आणण्याचे कामास मींिूरी लमळूनही नागररकाींस वपण्याचे पाण्यासाठी 
र््कीं ती करावी लागत असून गत महहना र्रापासून शहराला पाणी पुरवठा ाींद 
असल्याचे माहे िानेवारी-२०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, याााात शासनाने काय कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींााची कारणे काय आहेत ? 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१), (२) व (३) हे खरे नाही. 
     कारण महाराषर सुिल ननमाल अलर्यान योिनेअींतगात कीं धार शहर ते 
ललींाो्ी धरण पयतंची पाईप लाईन तात्पुरत्या स्तवरुपात कायााजन्वत करण्यात 
आली असून सदर पाईप लाईन द्वारे कीं धार शहरास पाणी पुरवठा केला िात 
आहे. 

----------------- 
राज्यातील बालगुनहेगारीला आळा घालण्याबाबत 

(३९) *  १४८०५   श्री.माणणिराि ठािरे : सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नालशक जिल्हा न्यायालयाींतगात ााल न्यायालयात माहे नोव्हेंार २०१५ पयतं 
१०६४ ख्ले सुरु असून त्यामधील सींशनयत ाालगुन्हेगाराींची सींख्या सुमारे दीड 
हिार असल्याचे हदनाींक २७ िानेवारी २०१५ रोिी वा त्यासुमारास ननदशानास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ाालगुन्हेगारीला आळा घालण्यासाठी शासनाने कोणती कायावाही 
केली वा करण्यात येत आहे 
(३) नसल्यास, ववलींााची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) नालशक शहर पोलीस आयुक्तालय कायाषतेेत्रात 
िानेवारी, २०१३ ते डडसेंार, २०१५ पयतं एकूण ४१४ ाालगुन्हेगाराींना वेगवेगळ्या 
गुन्ह्याच्या हेडखाली ताब्यात घेण्यात आले आहे. 
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(२) ााल गुन्हेगारी कमी करण्यासाठी शासनाकडून मुस्तकान व ऑपरेशन स्तमाईल 
अशा वेगवेगळ्या स्तकीम रााववण्यात येत आहेत. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

दहहिली, नेरळ (ता.िरचत, जर.रायगड) येथे वििलसत होणाऱ्या  
गहृ प्रिल्पात भूसुरुगाांचे स्फोटाने तड ेरात असल्याबाबत 

  

(४०) *  १६०२१   श्री.महादेि रानिर, श्री.रगननाथ लशांदे, श्री.रयांत पाटील :   
सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) दहहवली, नेरळ (ता.किात, जि.रायगड) येथे ववकलसत होत असलेल्या लब्दी 
गाडान या गहृ प्रकल्पात रू्सुरुगाींचे स्तफो् व ब्लजस्त ी्ंग मुळे तेथील घराींना तड े
िात आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, रू्सुरूीं ग स्तफो्ामुळे दहहवली गावातील शतेकरी िखमी झाले 
आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर गहृ प्रकल्प ााींधताना सुरुीं ग स्तफो् करण्यासाठी सींाींधधत 
ब्राल्डरने जिल्हाधधकारी तकीं वा तत्सम अधधकारी याींची परवानगी घेतली नसून 
तेथील ग्रामस्तथाींनी याााात जिल्हाधधकारी, रायगड व तहलसलदार, किात तसेच 
नेरळ पोलीस स्त्ेशन याींच्याकड े वारींवार तक्रार करूनही कोणतीच कायावाही 
करण्यात आली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(५) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व तद्नुसार रु्सूरूीं गाचे स्तफो् 
घडववणाऱया लब्दी गाडानच्या ववकासकाववरूध्द व सवा सींाींधीत दोषीींववरूध्द 
कारवाई करण्याााात शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींााची कारणे कोणती आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) रू्सुरुीं ग स्तफो्ामुळे दहहवली गावातील एकिण तकरकोळ िखमी झाले आहेत. 
(३), (४) व (५) अध्यषते, मानवाधधकार नागरीक प्रकल्प रायगड याींचा अिा 
तहसीलदार किात याींना प्राप्त झाला आहे. सहाय्यक पोलीस ननरीषतेक याींच्याकड े
चौकशीकररता सदर अिा देण्यात आला. याााात चौकशी करण्यात आली असून 
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रु्सुरुीं गाचे स्तफो् घडववणाऱया लब्दी गाडानच्या ववकासकाववरुध्द व सवा सींाींधधत 
दोषीववरुध्द नेरळ पोलीस ठाणे येथे कॉ.गु.र.न.०९/२०१६ र्ादींववसीं कलम २८६, 
३३७, ४२७ सह र्ारताचा ाारी पदाथा अधधननयम १८८४ चे कलम ५(३), (ा), ६ 
अन्वये हदनाींक १२.०१.२०१६ रोिी गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे. सदर 
गुन्ह्यातील ३ आरोपीींना अ्क करण्यात आलेली असून त्याींना मा.न्यायालयाने 
िालमनावर मुक्त केले आहे. 
(६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

अमळनेर शहरातील सफाई िमचचा-याांचे आरोग्य धोक्यात आल्याबाबत 

(४१) *  १५०८२   श्रीमती जस्मता िाघ :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) अमळनेर (जि.िळगाव) या शहराची लोकसींख्या सुमारे १ ते १.५ लाख असून 
रोि ५० ्न कचरा साठतो हा कचरा साफ करण्यासाठी ३८५ सफाई कमाचारी 
आहेत परींत,ु साफसफाईसाठी या कमाचाऱयाींना हातमोिे,गमाु्, मास्तक इत्यादी 
साहहत्य नसल्यामुळे सवा सफाई हातानीच करावी लागते त्यामुळे या सफाई 
कमाचा-याींचे आरोग्य धोक्यात आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, तद्नुसार शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास ववलींााची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) अमळनेर जि.िळगाव या शहरातनू ननलमात होणारा 
कचरा हाताळण्यासाठी नगरपररषदेच्या कमाचाऱयाींना हातमोिे, गमाू्, मास्तक 
इ.साहहत्य पुरववले िात नाही, ही ााा खरी आहे. 
तथावप, अशा कमाचाऱयाींचे आरोग्य धोक्यात आल्याची एकही तक्रार नगरपररषदेस 
प्राप्त झाली नसल्याचे जिल्हाधधकारी, िळगाव याींनी कळववले आहे. 
(२), (३) व (४) नाही. 
     तथावप, अमळनेर शहरात ननलमात होणारा कचरा हाताळण्यासाठी आवश्यक 
असणारे साहहत्य प्रचललत धोरणानुसार उपलब्ध करुन देण्याच्या सूचना 
जिल्हाधधकारी, िळगाव याींना देण्यात आल्या आहेत. 
 

----------------- 
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औरांगाबाद शहरातील समाांतर रलिाहहनी योरनेबाबत 

(४२) *  १५५८२   श्री.सुभाष झाांबड, श्री.सांरय दत्त, श्री.अशोि उफच  भाई 
रगताप, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) औरींगाााद जिल्ह्यात समाींतर योिनेतनू २४ तास पाणीपुरवठा केला िाणार 
असल्याने ही समाींतर योिना नागररकाींसाठी असुन या योिनेचा नागररकाींवर 
कोणताही ाोिा नसावा तसेच या योिनेची अींमलािावणी झाली पाहहिे अशी 
रु्लमका महानगरपाललका आयुक्ताींनी माींडली असल्याचे माहे िानेवारी, २०१६ 
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, औरींगाााद शहराला १५० एमएलडीच्या प्रमाणात पाणीपुरवठा 
करण्यासाठी िायकवाडी ते शहरापयतं नवीन मुख्य पाईपलाईन ्ाकण्याचे काम 
करण्यास येत असून हे काम करारानसुार सुरु नसल्याचे साींगत सींाींधधत 
महानगरपाललकेच्या वतीने समाींतर कीं पनीला कारणे दाखवा नो्ीस देण्यात आली 
असल्याचे माहे िानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन काय कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींााची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२)समाींतर िलवाहीनी प्रकल्पाच्या मींिुर माईलस्त्ोननुसार कामाींची गती 
राखण्यात येत नसल्याने महानगरपाललकेने सवलत धारकास डडसेंार २०१५ मध्ये 
सवलत करारनाम् यातील कलम ३४.१ (अ) नुसार समाप्तीच्या उद्देशाची सूचना 
(नो्ीस ऑफ इन् े्ंशन ्ु ्लमाने्) हदली आहे. 
(३) व (४) औरींगाााद महानगरपाललकेमाफा त देण्यात आलेल्या नो्ीसीच्या 
अनषुींगाने औरींगाााद महानगरपाललकेने ननणाय घेणे अपेक्षषतेत आहे. 
 

----------------- 
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अांबरनाथ (प.) (जर.ठाणे) भागात िोहरगाांि पररसरात  
सरिारी धान याचा रि पिडण् यात आल्याबाबत 

(४३) *  १५४३२   श्री.अशोि उफच  भाई रगताप, श्री.सांरय दत्त, श्री.मुझफ्फर 
हुसैन सय्यद, श्री.हररलसांग राठोड, डॉ.सुधीर ताांबे, श्री.रनाचदन चाांदरूिर :   
सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) अींारनाथ (प.) (जि.ठाणे) र्ागात कोहिगाींव पररसरात सरकारी धान् याचा रक 
पकडण् यात आला असून पोललसाींनी रकसह ३२३ ताींदळाची पोती िप् त केली 
असून नतघाींना अ्क केली असल् याचे माहे िानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय 
(२) असल् यास, शासनाने चौकशी करुन दोषीींवर कोणती कारवाई केली वा 
करण् यात येत आहे, 
(३) नसल् यास, ववलींााची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय 
(२)  ठाणे पोलीस आयुक्तालयातील अींारनाथ (प.) पो.स्त्े. हद्दीतील अींारनाथ 
(प.) र्ागात कोहिगाव पररसरात सरकारी धान्याचा रक ताब्यात घेऊन सदर 
रकची लशधावा्प अधधकारी याींनी तपासणी केली असता त्यामध्ये ३२३ 
गोण्याींमधील एकूण विन १५,७०० तकलो तकीं मत सुमारे ३,४५,४००/- रूपये तसेच 
१२५ ररकाम्या ाारदान गोण्या आढळून आल्याने लशधावा्प अधधकारी याींना सदर 
ताींदळू रेशननींगचाच असल्याचा सींशय आल्याने तो माल रकसह िप्त केला व 
रकच्या चालक / मालक व त्याचे  सहकारी याींचे ववरोधात अींारनाथ पो.स्त्े. येथे 
गु.र.क्र. १/२०१६ िीवनावश्यक वस्ततू कायदा १९५५ चे कलम ३,७,८ व ९ प्रमाणे 
गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.  
     सदर गुन्हयात ३ आरोपीींना अ्क करण्यात आली असून गुन्हा तपासाधीन 
आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
 

----------------- 
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पोलीस िमचचाऱ्याांना अनतअल्प मोबदला देण्यात येत असल्याबाबत 

(४४) *  १५८१३   श्री.प्रिाश बबनसाळे, श्री.हेमांत टिले, श्री.किरण पािसिर, 
श्री.विक्रम िाळे, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.आनांद ठािूर, श्री.ख्िारा बेग, श्री.अननल 
भोसले, श्रीमती विद्या चव्हाण :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात नवीन वषााचे स्तवागत करीत असताना पोलीसाींना १५ ते १६ तास 
डयु्ी करावी लागली तसेच अन्य ाींदोास्तताच्या वेळी १५ ते १६ तास डयु् ी 
करावी लागत असते मात्र सदर पोललसाींना एवढी डयु्ी ािावून अनतअल्प 
मोादला शासनाकडून देण्यात येत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर पोललसाींना कताव्य काळानसुार मोादला हदला िात नाही, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, पोललसाींना कताव्य काळानुसार मोादला देणेााात शासनाने 
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींााची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२) राज्यातील पोलीस लशपाई ते पोलीस 
उपननरीषतेक पदापयतंचे अधधकारी/कमाचारी चोवीस तासाच्या कालावधीत सतत 
१० तासाींच्या वर ाींदोास्तत ड्यु् ी तकीं वा इतर कामासाठी कताव्याथा राहहल्यास 
त्याींना शासन ननणाय हदनाींक २५-८-२०११ नुसार पोलीस लशपाई ते हवालदार याींना 
रु.७००/- प्रनतमाह तसेच सहाय्यक पोलीस उपननरीषतेक/पोलीस उपननरीषतेक याींना 
रु. ८४०/- प्रनतमाह त्याींच्या वेतनाारोारच अनतकालीन र्त्ता (आहार र्त्ता) 
म्हणनू हदला िातो. 
(३) पोलीस कमाचाऱयाींना सध्या देय असलेल्या अनतकालीक र्त्त्यामध्ये दपु्प्ीने 
वाढ करण्याााातचा प्रस्तताव शासनाच्या ववचाराधीन आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
 

----------------- 
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हडपसर (जर.पुणे) येथील िाहतुि िोंडी सोडविण्याबाबत 

(४५) *  १५४४३   श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.शरद रणवपसे, श्री.मुझफ्फर हुसैन 
सय्यद, श्री.सांरय दत्त, श्रीमती हदप्ती चिधरी :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) हडपसर (जि.पुणे) येथील पोलीस स्त्ेशनसमोरच पोलीस ठाण्यात येणारे 
नागररक तसेच गुन्ह्याच्या तपासातील व अपघातातील वाहने येथे रस्तत्यावरच 
अनेक महहन्याींपासून पातकंग केल्याने वाहतूक कोंडी होत असल्याने अपघाताचे 
प्रमाण वाढत असल्याचे माहे, िानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरील वाहतुक कोंडी सोडववण्याााात शासनाने काय कायावाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींााची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे नाही. 
     सन २०१५ पासून सदर हठकाणी वाहतकू कोंडीमुळे एकही अपघात झालेला 
नाही. 
(२) पोलीस स्त्ेशनच्या ाािूचा रस्तता व समोरील ाािूस हदनाींक २९.६.२०१५ 
पासून नो-पातकंग करण्यात आलेली आहे. पोलीस स्त्ेशनच्या िवळ असलेल्या 
गाडीतळ चौकात दोन पोलीस अींमलदार नेमण्यात येतात. पोलीस स्त्ेशनिवळील 
वाहतूक सींथ होताच त्याच्याकडून सुरळीत केली िाते. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

ठाणे जरल््यातील पयचटन स्थळाांची डागडुरी िरण्याबाबत 

 (४६) *  १५८७१   अॅड.राहुल नािेिर, श्री.हेमांत टिले, श्री.नरेंद्र पाटील, 
श्री.रामराि िडिुते, श्री.ख्िारा बेग, श्री.आनांद ठािूर, श्री.प्रिाश गरलभये :   
सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) ठाणे जिल्ह्यातील पया् न स्तथळाींची डागडुिी व नवा साि देण्याााात 
मा.पालकमींत्री (जि.ठाणे) याींनी सींाींधधत ववर्ागाच्या अधधकाऱयाींची ाठैक 
घेण्याााात जिल्हाधधकारी याींना सूचना हदल्या आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याााात शासनाने आराखडा तयार केला आहे काय, 
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(३) असल्यास, आराखडयानसुार तकती कालावधीत ठाणे जिल्ह्यातील पया् न 
स्तथळाींची डागडुिी व नवा साि देण्याचे काम पूणा करण्यात येणार आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींााची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) नाही. 
(२), (३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
 

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

िधाच शहराला लागून असलेल्या ग्रामपांचायती मधील अलभनयासातील 
 भूखांडाला नगर भूमापन विभागाची परिानगी देण्याबाबत 

(४७) *  १५१७७   श्री.लमतेश भाांगडडया, श्री.अननल सोले, श्री.नागो गाणार :   
सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) वधाा (जि.वधाा) शहराला लागून असलेल्या ११ ग्रामपींचायती मधील 
अलर्न्यासाींना नगर रचना ववर्ागाने परवानगी देण्याचे नाकारले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त ग्रामपींचायतीच्या अखत्यारीत असलेल्या या सवा 
अलर्न्यासाींना उप ववर्ागीय अधधकाऱयाींनी आपल्या कायाकाळात परवानगी हदलेली 
होती, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, अलर्न्यासातील रू्खींडाींना नगर रचना ववर्ागाने परवानगी 
नाकारल्यामुळे अनेक रू्खींड धारकाींना रू्खींडावर ााींधकाम करता येत नाही, हे ही 
खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, या अलर्न्यासातील रू्खींडाच्या नकाशाींना नगर रचना ववर्ागाद्वारे 
परवानगी देण्यात येणार आहे काय, 
(५) नसल्यास, पयाायी उपाययोिना कोणती ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१), (२) व (३) वधाा शहराला लागून असलेल्या ११ 
ग्रामपींचायती मधील िलमनीींसाठी जिल्हाधधकारी, वधाा याींनी हदनाींक १७.०५.१९९५ 
रोिी मींिुरी हदलेला पररसर नकाशा अींमलात आहे. या पररसर नकाशानसुार 
तसेच लागू ववकास ननयींत्रण ननयमावलीनुसार असलेले अलर्न्यास व अशा 
अलर्न्यासातील रू्खींडाींवर ााींधकाम परवानगी, यासाठी मींिूरीची लशफारस 
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नगररचनाकार, वधाा याींचेकडून करण्यात येते. तथावप, काही प्रकरणाींमध्ये मींिूर 
पररसर नकाशा व ववकास ननयींत्रण ननयमावली प्रमाणे आवश्यक ती पतुाता होत 
नसल्याने त्यातील रू्खींडाींच्या ााींधकाम परवानगी प्रस्ततावास नगररचनाकार 
कायाालयाींकडून लशफारस करण्यात येत नाही. 
(४) व (५) अशा रु्खींडावरती मींिूर पररसर नकाशा व ववकास ननयींत्रण 
ननयमावली याींचेशी सुसींगत असा सुधारीत अलर्न्यास सादर केल्यास 
ननयमानुसार परवानगी लशफारस करता येईल. 
 

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

शासनाने राहीर िेलेल्या स्माटच लसटी ि मेरोलसटी या प्रिल्पाांमुळे  
राज्याच्या शेतीक्षे्ाची हानी होणार असल्याबाबत 

(४८) *  १५२८६   श्री.अमररशभाई पटेल, श्री.सांरय दत्त, श्री.हररलसांग राठोड, 
श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) शासनाने िाहीर केलेल्या स्तमा ा् लस्ी व मेरोलस्ी या प्रकल्पाींमुळे राज्याच्या 
शेतीषतेेत्राची प्रचींड हानी होणार असल्याचे माहे िानेवारी, २०१६ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ााधधत प्रकल्पग्रस्तत शतेकऱयाींसाठी नव्या योिना तयार करुन 
त्याींना पयाायी रोिगार उपलब्ध करुन देण्याााात शासनाने कोणती कायावाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींााची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे नाही. 
    शासनाने िाहहर केलेला स्तमा ा् लस्ी हा प्रकल्प प्रामुख्याने नागरी र्ागातील 
सुववधाींचा दिाा वाढववण्यासाठी असल्यामुळे, राज्याच्या शेतीषतेेत्राची प्रचींड हानी 
होण्याचा प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(२) व (३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
 

----------------- 
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दारव्हा (जर.यितमाळ) तालुक्यातील युििाच्या हत्येच्या तपासाबाबत 

(४९) *  १४६२७   श्री.हररलसांग राठोड :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) दारव्हा (जि.यवतमाळ) तालुक्यातील आशुतोष राठोड या यवुकाची ननघुाण 
हत्या करण्यात आल्याचे माहे िानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी तपास कायाात पोलीस कमाचारी हलगिीपणा करीत 
असल्याने या प्रकरणाची सीआयडीमाफा त चौकशी करण्यात येणार आहे काय, 
(३) असल्यास, याााात शासनाने चौकशी करुन कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींााची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे आहे. 
(२) व (३) सदर प्रकरणी पोलीस स्त्ेशन, दारव्हा येथे गु.र.क्र.६/१६, 
र्ा.दीं.वव.कलम ३०२, २०१ अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला असून २ 
आरोपीींना अ्क करण्यात आली आहे. गुन्हा पोलीस तपासाींवर प्रलींब्रात आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
 

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

साांगली शहरातील भोंदबुाबाने एिा महहलेचा विनयभांग िेल्याबाबत 

(५०) *  १५४०८   श्री.आनांदराि पाटील, श्री.सांरय दत्त, श्री.अशोि उफच  भाई 
रगताप, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) साींगली शहरातील एका महहलेला प्रापींधचक अडचणीचे ज् योनतष शास्त त्राद्वारे 
ननवारण करण् यासाठी नतच् याकडून साडचेार हिार रुपये घेऊन नींतर नतचा 
ववनयर्ींग करणा-या र्ोंदाुााास शहर पोललसाींनी अ्क केली असल् याचे माहे 
िानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय 
(२) असल् यास, सदर र्ोंदाुाााची शासनाने चौकशी करुन फौिदारी गुन् हे 
नोंदववण् याााात कोणती कायावाही केली आहे वा करण् यात येत आहे, 
(३) नसल् यास, ववलींााची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय. 
(२) तफयाादी महहलेने हदनाींक ९.१.२०१६ रोिी आरोपीववरुद्ध तफयााद हदल्यावरुन 
साींगली शहर पोलीस ठाणे र्ाग ५ गु.र.नीं.०६/२०१६, र्ादवव कलम ४२०, 
३५४(अ)(१) प्रमाणे गुन्हा नोंद केला. आरोपीस तात्काळ अ्क केली आहे. 
गुन्हाचा तपास सुरू आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

बदलापूर नगरपाललिेच्या दललत िस्ती वििास िामाला  
जरल्हाधधिारी ठाणे याांनी स्थधगती हदल्याबाबत 

(५१) *  १५७९७   श्री.आनांद ठािूर, श्री.हेमांत टिले, अॅड.राहुल नािेिर, 
श्री.रामराि िडिुते, श्री.प्रिाश गरलभये : सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१)  ादलापूर नगरपाललकेने हाती घेतलेल्या दललत वस्तती ववकास कामाला 
जिल्हाधधकारी, ठाणे याींनी माहे िून, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान स्तथधगती हदली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२)  तसेच, ही स्तथधगती उठवून दललत वस्ततीच्या ववकास कामाींना त्वरीत सुरुवात 
करण्याााात शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींााची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) या योिनेखालील चालू कामाींना स्तथधगती देण्यात 
आलेली नाही. 
      सन २०१५-१६ या आधथाक वषाासाठी नागरी दललत वस्तती सुधारणा 
योिनेअींतगात करावयाच्या कामाींााात ादलापूर नगरपररषदेने हदनाींक 
१७.०६.२०१५ रोिी ठराव केला होता. 
      या ठरावाााात जिल्हाधधकारी, ठाणे याींच्याकड ेतक्रार प्राप्त झाली होती. 
सदर तक्रारीींवर जिल्हाधधकारी, ठाणे याींनी सुनावणी घेतली व  त्याींच्या        
हद. ०२.०१.२०१६ च्या आदेशान्वये महाराषर नगरपररषदा, नगरपींचायती व 
औद्योधगक नगरी अधधननयम १९६५ चे कलम ३०८(१) अनुसार  सदर ठराव 
तहकूा केला.     
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(२) व (३) ादलापूर नगरपररषदेने त्याींच्या उक्त ठरावात कामे घेताना       
हद. ०५.०३.२००२ च्या शासन ननणायातील ननकषाींचे पालन केले नसल्याने 
जिल्हाधधकारी, ठाणे याींनी सदर ठराव हद. ०२.०१.२०१६ च्या आदेशान्वये तहकूा 
केला व उपरोक्त शासन ननणायातील ननकषाींचे पालन करून कामाींचा प्रस्तताव 
सादर करण्याचे आदेश नगरपररषदेस हदले. 
     त्यास अनुसरून नगरपररषदेने हद. ०२.०२.२०१६ च्या ववशेष सवासाधारण 
सरे्त नागरी दललत वस्तती सुधारणा योिनेअींतगात सादर करावयाच्या कामाींना 
मींिुरी हदली आहे. 
 

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

िल्याण-डोंबबिली महानगरपाललिेतील बारा बी.ओ.टी प्रिल्पाांच्या  
चजिशी सलमतीचा अहिाल प्रलांबबत असल्याबाबत 

(५२) *  १६४७२   श्री.रगननाथ लशांदे :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
(१) कल्याण-डोंब्रावली महानगरपाललकेतील ाी.ओ.्ी. प्रकल्पासींदर्ाात शासनाकड े
प्राप्त झालेल्या तक्रारीनुसार प्रधान सधचव, नगरववकास याींनी ववर्ागीय आयुक्त, 
कोकण ववर्ाग याींच्या अध्यषतेतेखाली १२ ाी.ओ.्ी. प्रकल्पाींच्या चौकशीसाठी 
सलमतीची स्तथापना करून या सलमतीचा अहवाल एक महहन्यात शासनास सादर 
करण्याचे हदनाींक ८ िुलै, २०१३ च्या ववपप्र/कडोंम/१६१३/प्र.क्र.१०४/१३/नवी-२८ 
नगरववकास ववर्ाग या  पत्रान्वये  आदेलशत करण्यात आले होते, हे खरे आहे 
काय, 

(२) असल्यास, आयुक्त, कोकण ववर्ाग याींच्या अध्यषतेतेखाली शासनाने गठीत 
केलेल्या सलमतीचा चौकशी अहवाल शासनास प्राप्त झाला आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरहू अहवालातील लशफारशीनुषींगाने शासनाने कोणती कायावाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींााची कारणे काय आहेत ? 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) कल्याण-डोंब्रावली महानगरपाललकेच्या ााींधा, वापरा व 
हस्तताींतरीत करा या तत्त्वावरील प्रकल्पाींची सवांगीण चौकशी करुन त्याााातचा 
चौकशी अहवाल शासनास सादर करण्याााात शासन पत्र, हद. ०८ िुलै, २०१३ 
अन्वये ववर्ागीय आयुक्त, कोकण ववर्ाग याींना सूधचत करण्यात आले आहे. 
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(२) या प्रकरणी ववर्ागीय आयुक्त, कोकण ववर्ाग याींचा अहवाल अद्याप 
शासनास प्राप्त झालेला नाही. 
(३) व (४) सदर अहवाल प्राप्त करुन घेण्याच्यादृष्ीने ववर्ागीय आयुक्त, कोकण 
ववर्ाग याींच्याकड ेपाठपुरावा करण्यात येत आहे. 

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

खामगाांि (जर.बुलडाणा) येथील पोलीस स्टेशन, पोलीस अध ज क्षि,  
उपविभागीय पोलीस याांच्या िररता निीन प्रशासिीय 

 इमारतीचे बाांधिाम िरण्याच्या प्रस्तािाबाबत 

(५३) *  १६६०२   श्री.पाांडुरांग फुां डिर :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि १२५७६ ला 
हदनाांि ९ डडसेंबर, २०१५ रोरी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत: सन्माननीय 
मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) खामगाींव (जि.ालुढाणा) येथील पोलीस स्त्ेशन, पोलीस अध ज षतेक, 
उपववर्ागीय पोलीस याींच्या कररता नवीन प्रशासकीय इमारतीचे ााींधकाम 
करण्याच्या प्रस्तताव सावािननक ााींधकाम ववर्ाग, खामगाव याींचेकडून शासनास 
प्राप्त झाला आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, पोलीस स्त्ेशनची इमारत फार िनुी झाली असून नवीन पोलीस 
प्रशासकीय इमारतीचे ााींधकाम करण्याची आवश्यकता असल्यामुळे सदर 
प्रस्ततावास मींिुरी देण्याााात शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींााची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२) ाुलढाणा जिल्हा पोलीस दलाअींतगात येत 
असलेल्या उपववर्ागीय पोलीस अधधकारी कायाालय आणण पोलीस स्त्ेशन 
खामगाींव ग्रामीण उपववर्ाग, खामगाींव या प्रशासकीय इमारतीींचे ााींधकाम 
करण्यासाठी सन २००९ मध्ये प्रस्तताव प्राप्त झाले होते. 
     सदरचा प्रस्तताव िनु्या दरसूचीवर आधारीत असल्याने वर नमूद 
ााींधकामाींसाठी सुधारीत दरसूचीवर आधारीत ााींधकामाचे अींदािपत्रक प्राप्त 
करण्यात येत असून, ननधीची उपलब्धता ववचारात घेवून प्रशासकीय मान्यता 
देण्याची कायावाही करण्यात येईल. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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बीड शहरातील बाशी नािा पररसरातील इमामपुरा येथील 
 रॉिेलच्या अड्डयािर पोललसाांनी टािलेल्या छाप्याबाबत 

(५४) *  १६७००   श्री.गुरुमुख रगिानी :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) ाीड शहरातील ााशी नाका पररसरातील इमामपुरा येथील एका रॉकेलच्या 
अड्डयावर पोलीसाींनी ्ाकलेल्या छाप्यात अवैधररत्या साठवलेल्या ४४०० लल्र 
रॉकेलसह ९,५०,०००/- रुपयाींचा माल हस्ततगस्तत केल्याचे हदनाींक ४ फेिवुारी, २०१६ 
रोिी वा त्यासुमारास ननदशानास आले आहे,  हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरणातील आरोपीींना पोललसाींनी अ्क केली आहे काय, 
(३) असल्यास, त्याींच्याववरुध्द गुन्हा दाखल करून शासनाने कोणती कारवाई 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींााची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय, हे खरे आहे. परींतु छाप्यामध्ये एकुण ३८४० 
ली्र रॉकेल सह ६,५८,८००/- रुपये चा माल हस्ततगत केला आहे. 
(२) होय, 
एक आरोपी अ्क असून एक फरार आहे. 
(३) गुन्हा दाखल करण्यात आला असुन तपास चालु आहे. 
(४) ववलींा झालेला नाही. 
 

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

 

गेिराई (जर.बीड) नगरपररषदेतील गैरव्यिहाराबाबत 

(५५) *  १७४९७   श्री.अमरलसांह पांडडत, श्री.सनतश चव्हाण, श्री.धनांरय मुांड े:  
ताराांकित प्रश्न क्रमाांि १३७७१ ला हदनाांि २३ डडसेंबर, २०१५ रोरी हदलेल्या 
उत्तराच्या सांदभाचत: सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील   
काय :- 
(१) गेवराई (जि.ाीड) नगरपररषदेतील गैरव्यवहाराााात मा.ववरोधी पषतेनेता याींनी 
हदनाींक १६ सप् े्ंार २०१५ रोिी हदलेल्या तक्रारीनुसार हदनाींक १ ऑक््ोार २०१५ 
रोिी जिल्हाधधकारी, ाीड याींना अहवाल सादर करण्याााात शासनाने कळववले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, तक्रार अिाातील ३५ मुद्याींच्या अनषुींगाने मुख्याधधकारी, गेवराई 
याींनी सादर केलेल्या प्राथलमक अहवालाााात जिल्हाधधकारी, ाीड याींनी हदनाींक ८ 
डडसेंार २०१५ रोिी उपववर्ागीय अधधकारी याींना चौकशी करण्याचे आदेश हदले 
आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपववर्ागीय अधधकारी, ाीड याींनी उक्त प्रकरणी केलेल्या चौकशी 
मधील ननषकषा काय आहेत, 
(४) असल्यास, उक्त ननषकषााआधारे दोषीववरुध्द शासनाने कोणती कारवाई केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींााची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) आणण (२) हे खरे आहे. 
(३), (४) व (५) तक्रारीतील मुद्याींचे स्तवरुप व्यापक असल्याने या प्रकरणी 
चौकशी करुन अहवाल सादर करण्यासाठी उप ववर्ागीय अधधकारी, ाीड याींनी 
मुदतवाढ माधगतल्याचे जिल्हाधधकारी, ाीड याींनी नमूद केले आहे. 
     या प्रकरणी आवश्यक तो अहवाल प्राप्त झाल्यावर ननयमानुसार यथोधचत 
कायावाही करण्यात येईल. 

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

िों िा (जर.पुणे) येथे िायाचजनित िरण्यात येणाऱ्या  
ित्तलखानयाच्या व्यिस्थापनाबाबत 

(५६) *  १५१०१   श्री.अननल भोसले, श्री.किरण पािसिर, श्री.सांहदप 
बारोररया :   सन्माननीय मुख्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) पुणे महानगरपाललकेने कोंढवा येथील कत्तलखाना कायााजन्वत करण्यासाठी 
[making the existing machnical slaughter house operational] 
मलशनरी पुरववण्याकररता रान्सपो ा््ेशन, इींस्त्ोलेशन, लेार चािा, सवा कराींसह, 
सेवा प्रलशषतेण व वावषाक [comprehensive maintainance] सह काम करून 
घेण्याकररता ननववदा मागवनू रक्कम रुपये ३,३६,८८,१००/- चा करार करण्यात 
आल्याचे माहे िानेवारी, २०१६ च्या दसुऱया आठवड्यात ननदशानास आले, हे खरे 
आहे काय, 

(२) असल्यास, पुणेकराींचे कोट्यवधी रुपये खचा करून कायााजन्वत करण्यात 
येणाऱया कत्तलखान्याींचे दरवषीचे देखर्ाल, व्यवस्तथापन शासन कशा प्रकारे 
करणार आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींााची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे आहे. 
     पुणे महानगरपाललकेच्या कोंढवा येथील कत्तलखाना कायााजन्वत 
करण्यासाठी  मे. डॉ. फ्रोया इींडडया प्रा.लल. याींचे सोात हदनाींक ११.२.२०१६ रोिी 
रुपये ३,३६,८८,१००/- चा करार करण्यात आला आहे. 
(२) पुणे महानगरपाललकेचा कोंढवा येथील कत्तलखान्याची देखर्ाल मे. डॉ. 
फ्रोया इींडडया माफा त (उपरोक्त करारानुसार) करण्यात येणार आहे. 
       सदर कत्तलखान्यातील व्यवस्तथापन पणेु महानगरपाललकेच्या 
कमाचाऱयाींमाफा त करण्यात येणार आहे.  
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
अिोला येथील किडनी तस्िरी प्रिरणाबाबत 

(५७) *  १५३३९   श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांरय दत्त, श्री.अशोि उफच  भाई 
रगताप, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्रीमती हदप्ती चिधरी :   सन्माननीय 
मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) अकोला येथे माहे नोव्हेंार-डडसेंार, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास 
आलेल्या तकडनी तस्तकरी प्रकरणाचे राज्यातील अनेक शहराींमध्ये िाळे असल्याचे 
ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करण्यात आली आहे काय, 
असल्यास त्यात काय ननदशानास आले आहे, 
(३) असल्यास, तद्नुसार कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींााची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) अकोला जिल्ह्यामध्ये तकडनी तस्तकरीचे प्रकार होत 
असल्याााात तक्रारी प्राप्त झाल्या असून त्या अनुषींगाने अकोला शहरात २ गुन्हे 
दाखल करण्यात आले आहेत, सदर प्रकरणी गुन्ह्याची व्याप्ती पाहून दोन तपास 
पथके तयार करुन गुन्ह्याचा तपास करण्यात आला आहे. गुन्ह्याींचे तपासात 
आरोपीींनी तकडनी देणाऱया लोकाींचा शोध घेऊन त्याींना पैशाचे आमीष दाखवनू 
त्याींची फसवणकू करुन त्याींची मूत्रवपींडरोपण शस्तत्रतक्रया ह्या औरींगाााद येथील 
कमलनयन ािाि हॉस्तपी्ल व ्ीलींका देशातील कोलींाो शहरातील नवलोक 
हॉस्तपी्ल येथे शस्तत्रतक्रया केल्याच्या तपासात ननषपन्न झाले आहे. तसेच आरोपी 
लशवािी कोळी, ता.वाळवा इस्तलामपूर, जि.साींगली याने काही तकडनी देणाऱयाींच्या 
मुत्रवपींडरोपण शस्तत्रतक्रया ह्या पुणे येथील इनामदार हॉस्तपी्ल, िहाींगीर हॉस्तपी्ल, 
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रुाी हॉस्तपी्ल येथे केल्याचे आढळून आले. तसेच ह्या शस्तत्रतक्रया करणारे काही 
इतर पुणे येथील दलाल सतक्रय असल्याचे तपासात आढळून आले आहे. यावरुन 
तकडनी तस्तकरी प्रकरणाचे राज्यातील अनेक शहराींमध्ये िाळे असल्याची ााा 
ननदशानास आली आहे. 
(२) व (३) तफयाादीचे ररपो ा्वरुन तात्काळ गुन्हे दाखल करुन गुन्ह्यात समावेश 
असलेल्या आरोपीींना अ्क करण्यात आली आहे. पोलीस स्त्ेशन डााकी रोड, 
अकोला अप.क्र. १३४/१५, र्ा.दीं.वव. कलम ३७०, ४१७, ४१९, ४२०, ४६८, ४७१, ३४ 
सह कलम महाराषर सावकारी अधधननयम २०१४ कलम ३९, ४५, ४६ गुन्ह्यात 
दोषारोप पत्र ववशषे न्यायालयात सादर करण्यात आले आहे. 
     तसेच पोलीस स्त्ेशन िुने शहर येथील अप. क्र. १७६/१५, र्ा.दीं.वव. कलम 
४१७, ४२०, ४६५, ४६८,४१७, ३७० चा गुन्हा पोलीस अधधषतेक, राज्य गुन्हे 
अन्वेषण ववर्ाग, अमरावती याींचेकड ेवगा करण्यात आला असून तपासावर आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

िाळू तस्िराांविरोधात िारिाई िरणेबाबत 

(५८) *  १५६९७   श्री.सांहदप बारोररया, श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.अननल 
भोसले, श्री.विक्रम िाळे, अडॅ.रयदेि गायििाड, श्री.सुननल तटिरे, श्री.ख्िारा 
बेग, श्री.रामराि िडिुते, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, 
श्री.सांरय दत्त, श्री.अशोि उफच  भाई रगताप, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.रयांत 
पाटील : सन्माननीय मुख्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) र्ोसरे-घा्णे व लऊळ (जि.पुणे) हद्दीत डींपर (क्र.एमएच ०९ सीए १००४) 
ाायपासवरुन माढा रोडवर तहलसलदार ्ी.रमेश शेंडगे हे चालक ्ी.अतलु 
दहहळणकर याींच्यासमवेत शासकीय वाहनातून (क्र.एमएच ४५ डी-३८) िात 
असताना वाळूचा रक हदसल्याने त्याची तपासणीस िात असताना वाळूमातफयाींनी 
त्याींच्या अींगावर वाहन घालण्याचा प्रयत्न केला असल्याचे हदनाींक २० डडसेंार, 
२०१५ रोिी वा त्यासुमारास ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ाुधवार हदनाींक १३ िानेवारी २०१६ रोिी वा त्यासुमारास 
मु.पो.लऊळ, ता.माढा येथील कुडुावाडी-शे्फळ रस्तत्यावर वाळू तस्तकराींववरोधात 
कारवाई करणाऱया जिल्हाधधकारी ्ी.तुकाराम मुींढे याींच्या अींगावर रक घालून 
जिवे मारण्याचा प्रयत्न करण्यात आल्याााातची लेखी तक्रार तलाठी मल्लीनाथ 
ाींडया स्तवामी याींनी कुडुावाडी पोलीस ठाण्यामध्ये दाखल केली आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
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(३) असल्यास, एमएच ४५ डी ००३८ या रक मधनू ाेकायदेशीर होत असलेली 
वाळूची वाहतूक करणारा ठेकेदार व वाळू तस्तकराींववरोधात कारवाई करण्यास 
हेततू: ववलींा करीत असल्याप्रकरणी सींाींधधत अधधकाऱयाींववरोधात काय कारवाई 
केली वा करण्यात येत आहे,  
(४) नसल्यास, ववलींााची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) वाहन क्र. एमएच ४५ डी ००३८ हा रक नसून तहलसलदार, माढा याींचे 
शासकीय वाहन आहे. सदर वाहनातनू वाळूची वाहतूक करण्यात आलेली नाही. 
     हद. १९.१२.२०१५ रोिी डींपर क्र. एमएच ०९ सीए १००४ वाळूची चोरी करुन 
घेऊन िात असताना आढळून आल्याने गावकामगार तलाठी लऊळ याींनी 
आरोपीींववरुध्द कुडुावाडी पोलीस ठाण्यात गु.र.नीं.२०८/२०१५, र्ा.दीं.वव. कलम 
३५३,३७९,३४ अन्वये गुन्हा दाखल केला असून ३ आरोपीींपैकी २ आरोपीींना अ्क 
करण्यात आली असून पोलीस कस्त्डी ररमाींड घेण्यात आली होती. सध्या दोन्ही 
आरोपी िामीनावर आहेत. तसेच एका आरोपीचा तपास चालू आहे. 
      हदनाींक १३.१.२०१६ रोिी एमएच १२ सी.एच ११६७ वाळू चोरी करुन 
घेऊन िात असता त्याींना अडववण्याचा प्रयत्न केला असता रक चालकाने रक 
र्रधाव चालवून तफयाादी व साषतेीदार याींना िीवे मारण्याचा प्रयत्न केला. 
यासींदर्ाात तफयाादीने कुडुावाडी पोलीस ठाणे येथे गु.र. क्र. व १६/२०१६ र्ा. दीं. वव. 
कलम ३०७, ३५२, ३७९, १८६, अन्वये गुन्हा दाखल केला असून आरोपीस अ्क 
करण्यात आली आहे. सदर दोन्ही गुन्ह्यातील वाहने व वाळू िप्त करण्यात 
आलेली आहे 
     सदर दोन्ही गुन्ह्याचा तपास चालू असून गुन्हे पोलीस तपासावर प्रलींब्रात 
आहेत. वाळू तस्तकर व ठेकेदार ववरोधात कारवाई करण्यात कोणत्याही प्रकारचा 
ववलींा झालेला नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
अांबरनाथ- बदलापूर (जर.ठाणे) या निीन महापाललिा ननलमचतीच्या ननणचयाबाबत 

(५९) *  १४९८२   अॅड.ननरांरन डािखरे, अॅड.अननल परब :   सन्माननीय 
मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) अींारनाथसह ादलापूर (जि.ठाणे) ही महानगरपाललका नव्याने स्तथापन 
करण्याचा शासनाने ननणाय घेतला असल्याचे हदनाींक ८ िानेवारी, २०१६ रोिी वा 
त्यासुमारास ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) तसेच सदर नवीन महापाललका स्तथापन करण्यास मुींाई प्रदेश ववकास 
प्राधधकरणाने देखील अनुकूलता दशाववली असल्याचे हदनाींक १५ िानेवारी, २०१६ 
रोिी वा त्यासुमारास ननदशानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, अींारनाथसह ादलापूर महापाललका नव्याने स्तथापन करण्यास 
काही रािकीय पषतेाींनी व मा.नगरसेवक लोकप्रनतननधीींनी जिल्हाधधकारी,ठाणे, 
प्रधान सधचव, नगरववकास ववर्ाग, मींत्रालय याींचेकड े लेखी ननवेदनाद्वारे प्रखर 
ववरोध नोंदववला असल्याचेही माहे िानेवारी, २०१६ च्या पहहल्या आठवड्यात 
देखील ननदशानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याााात शासनाची रू्लमका काय आहे ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) हदनाींक ०१.१२.२०१५ रोिीच्या शासन ननणायान्वये 
अींारनाथ ादलापूर महानगरपाललका नव्याने स्तथापन करण्याााात ववर्ागीय 
आयुक्त, कोकण ववर्ाग याींच्या अध्यषतेतेखाली अ्यास सलमती गठीत केली 
आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) व (४) होय. 
     सदर ननवेदने ववर्ागीय आयुक्त, कोकण ववर्ाग याींच्या अध्यषतेतेखाली 
नेमलेल्या अ्यास सलमतीच्या ननदशानास आणनू देण्यात आली आहेत. 
     ववर्ागीय आयकु्ताींचा अहवाल तयार करताना सदर ननवेदन ववचारात 
घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. 
 

----------------- 
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मुांबईत म्हाडाच्या लशबबरात अपा् व्यक्तीांनी घुसखोरी िेल्याबाबत 
(६०) *  १४८४३   श्री.किरण पािसिर, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.प्रिाश बबनसाळे, 
श्री.धनांरय मुांड,े श्री.सांरय दत्त, श्री.हेमांत टिले, श्रीमती विद्या चव्हाण, 
श्री.विक्रम िाळे, श्री.ख्िारा बेग, श्री.आनांद ठािूर, श्री.अननल भोसले, श्री.सनतश 
चव्हाण :  सन्माननीय गहृननमाचण मां्ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
 (१) मुींाई इमारत दरुुस्तती व पनुराचना मींडळाची शहर आणण उपनगरात ५६ 
सींक्रमण लशब्रारे असून या लशब्राराींमध्ये सुमारे १० हिार अनधधकृत व्यक्तीींनी 
घुसखोरी केल्याचे माहे िानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, या लशब्रारातील घुसखोराींना पात्र-अपात्र करण्याााात धोरण 
ठरववण्यात येणार असल्याची घोषणा मा.गहृननमााण मींत्री याींनी केली आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, अनधधकृतपणे घुसखोरी केलेल्या व्यक्ती म्हाडाला कोणतेही र्ाड े
न र्रता या खोल्याींवर मालकी हक्क साींगत असल्याने म्हाडाने त्याींच्याकडून 
ववलशष् रक्कम घेवून खोल्या कायम करण्याचा प्रस्तताव शासनाकड े पाठववला 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रस्ततावावर शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(५) तसेच, या सींक्रमण लशब्रारातील घुसखोराींचा प्रश्न मागी लावण्याााात काय 
कायावाही केली, 
(६) नसल्यास, ववलींााची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. प्रिाश मेहता : (१) अींशत: खरे आहे. 
     माहे िुलै, २०१३ मध्ये सींक्रमण लशाीरामध्ये ८४४८ अनधधकृत रहहवासी 
असल्याचे ननदशानास आले. 
(२), (३), (४), (५) व (६) अनधधकृत रहहवाशाींच्या प्रश्नाच्या अनषुींगाने सींक्रमण 
लशब्रारातील अनधधकृत रहहवाशाींााात धोरणात्मक ननणाय घेण्यास्ततव उपाध्यषते 
तथा मुख्य कायाकारी अधधकारी याींनी गहृननमााण ववर्ागास सादर केलेल्या 
प्रस्ततावाााात प्राधधकरण स्ततरावर प्रथम यथोधचत ववचार करण्याच्या सूचना 
म्हाडास करण्यात आल्या आहेत. 

----------------- 
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राज् यातील तरुणाांना इलसस या दहशतिादी सांघटनेत दाखल होण्यासाठी  
पैशाांचे आलमष दाखविण्यात येत असल्याबाबत 

(६१) *  १६१५५   श्री.प्रिाश गरलभये, श्री.रामराि िडिुते, श्री.सांहदप बारोररया, 
श्री.ख्िारा बेग, अॅड.अननल परब, श्री.हेमांत टिले, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.किरण 
पािसिर, श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.प्रिाश बबनसाळे, श्री.आनांद ठािूर, 
श्री.माणणिराि ठािरे, श्री.सांरय दत्त, श्री.अशोि उफच  भाई रगताप, श्री.शरद 
रणवपसे, श्रीमती हदप्ती चिधरी, श्री.हररलसांग राठोड, श्री.रनाचदन चाांदरूिर, 
श्री.रयिांतराि राधि, श्रीमती हुस्नबान ूखललफे, श्री.आनांदराि पाटील, प्रा.रोगेनद्र 
ििाड े:   सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज् यातील मुींाई व पुणे येथील दहशतवाद ववरोधी पथक हे दहशतवादयाींचे 
पुढील लक्ष् य राहहल अशा आशयाचे इलसस या दहशतवादी सींघ्नेचे पत्र हदनाींक 
१३ िानेवारी, २०१६ रोिी वा त् यासुमारास पुणे पोलीस ववर्ागास प्राप् त झाले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, िगासमोर मोठे आव्हान असलेल्या इस्तलालमक स्त्े् ऑफ सीररया 
ॲण्ड इराक (इलसस) या दहशतवादी सींघ्नेत दाखल होणेााात राज्यातील 
तरुणाींना लाखो रुपयाींचे आलमष दाखववण्यात येत असल्याचे माहे िानेवारी, २०१६ 
च्या पहहल्या सप्ताहात ननदशानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
ननदशानास आले व तद्नुसार राज्यातील तरुण सदर सींघ्नेत दाखल होव ूनयेत 
म्हणनू कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींााची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय. 
(२) दहशतवाद ववरोधी पथक याींना याााातची कोणतीही ााा ननदशानास आलेली 
नाही. 
(३) इसीस या दहशतवादी सींघ्नेत राज्यातील तरुण दाखल होऊ नयेत म्हणनू 
खालील उपाययोिना करण्यात येत आहेत, 
   अ) दहशतवाद ववरोधी पथकाच्या ववववध पथकाींनी शाळा व महाववद्यालयाींना 
रे््ी देऊन ववद्यार्थयानंा दहशतवाद या ववषयाााात िागतृ करुन 
दहशतवादाााात पोलीसाींना मदत करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. 
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   ा) यवुकाींना दहशतवादी सींघ्नेमध्ये सामील होण्यापासून परावतृ्त करण्यात 
आले असून त्याींचे समुपदेशन करण्यात आले आहे. 
   क) राज्यातील अल्पसींख्याींक समािातील धमागुरु, मौलवी व ववद्वान लोकाींशी 
ाैठक घेऊन इसीस या दहशतवादी सींघ्नेववरोधी अल्पसींख्याींक समािामध्ये 
प्राोधन करण्याची ववनींती करण्यात आली आहे. 
   ड) धालमाक अजस्तथरता ननमााण करणाऱया वेासाई्, सोशल ने्वकींग साई्वर 
लषते ठेवले िात असून, अशा वेासाई् सव्हीस प्रोव्हाडर कीं पनीशी सींपका  
साधण्यात येत असून धालमाक असलोखा ननमााण करणाऱया इसमाींववरुद्ध कायदेशीर 
कायावाही करणे तसेच दहशतवादी सींघ्नाींमध्ये ऑनलाईन र्रती करीत 
असल्याची सींशय येत असलेल्या साई्वर लषते ठेवण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
पुणे येथील मुळा-मुठा नदीचे प्रदषुण रोखण्यासाठी रपानमधील  

िां पनीशी िरारनामा िरण्यात आल्याबाबत 

(६२) *  १४७५१   आकिच .अनांत गाडगीळ, श्री.हररलसांग राठोड, श्री.सांरय दत्त, 
श्री.अशोि उफच  भाई रगताप, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, डॉ.सुधीर ताांबे, श्रीमती 
हदप्ती चिधरी, श्री.रामहरी रुपनिर, अॅड.रयदेि गायििाड :  ताराांकित प्रश्न 
क्रमाांि ३२०३ ला हदनाांि २५ माचच, २०१५ रोरी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत:  
सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
 (१) पुणे येथील मुळा-मुठा नदीचे प्रदषुण रोखण्यासाठी िपानमधील एका 
कीं पनीशी १००० को्ी रुपयाींचा करारनामा करण्यात आला आहे, हे खरे आहे 
काय, 

(२) असल्यास, यासाठी ११ हठकाणी मलननस्तसारण कें द्र व ११३.६ तकमी लाींाीचे 
मलननस्तसारण पाईपलाईन ्ाकण्याचे ननयोजित करण्यात आले आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, याााातचा प्रस्तताव शासनाने मींिूर केला आहे काय, 
(४) असल्यास, तकती कालावधीत हा प्रकल्प पुणा करण्यात येईल, 
(५) नसल्यास, ववलींााची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय, 
     पुणे शहरासाठी कें द्र शासन व िायका सींस्तथेारोार करार करण्यात आला 
आहे. 
(२) होय. 
(३) होय. 
(४) सदर प्रकल्प सहा वषाात (हदनाींक ३१ िानेवारी, २०२२ पयतं) पूणा करण्यात 
येईल. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
शेगाांि ि खामगाि (जर.बुल ाणा) ि मांगरुळपीर (जर.िालशम) या  

नगरपररषदाांच्या हद्दीिा ीच्या प्रस्तािाबाबत 
(६३) *  १५१३२   श्री.गोवपकिशन बारोरीया :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ७३९२ ला 
हदनाांि १५ रुलै, २०१५ रोरी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत: सन्माननीय मुख्यमां्ी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
 (१) ाुलढाणा जिल्हयातील नगरपररषद शेगाींव व खामगावच्या तसेच वालशम 
जिल्हयातील मींगरुळपीर हद्दीवाढीचा पररपूणा प्रस्तताव शासनाकड ेसादर करण्यात 
आला आहे काय, 

(२) असल्यास, सदर प्रस्ततावाचे सवासाधारण स्तवरुप काय आहे, 
(३) तसेच या प्रस्ततावावर प्रत्यषतेात अींमलािावणी केव्हापयात होण्याचे अपेक्षषतेत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींााची कारणे काय आहेत ? 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) ाुलढाणा जिल्ह्यातील शेगाव नगर पररषदेच्या प्राप्त 
पररपूणा प्रस्ततावानुसार हद्दवाढीााात प्राथलमक उदघोषणा हदनाींक ०२/०२/२०१६ 
अन्वये रािपत्रात प्रलसध्द करण्यात आली आहे. 
     ाुलढाणा जिल्ह्यातील खामगाव हद्दवाढीचा प्रस्तताव शासनाकड े प्राप्त 
झालेला नाही. 
     वालशम जिल्ह्यातील मींगरुळपीर नगर परवषदेच्या हद्दवाढीची प्राथलमक 
उदघोषणा हदनाींक ३०/०६/२००९ रोिी प्रलसध्द करण्यात आली होती. तथावप या 
प्रस्ततावास सींाींधीत ७ ग्रामपींचायतीींचा ववरोध असल्याने अींनतम अधधसूचना 
प्रलसध्द करण्यात आली नाही. 
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(२) हद्दवाढीनींतर नगरपररषदेच्या हद्दीलगतच्या षतेेत्रास मूलरू्त सोयी सुववधा 
पुरववण्यासाठी हद्दवाढ करणे असे प्रस्ततावाचे स्तवरुप आहे. 
(३) शेगाव नगरपररषदेच्या हद्दीवाढीााात प्राथलमक उदघोषणेनुसार प्राप्त हरकती 
व सूचना याींचा ववचार करुन ननणाय घेण्यात येईल. 
    खामगाव व मींगरुळपीर या नगरपररषदाींच्या हद्दवाढीााातचे प्रस्तताव 
जिल्हाधधकारी याींच्याकडून प्राप्त करण्यात येतील. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
निी मुांबई येथील मररन सेंटर या अनधधिृत इमारतीबाबत 

(६४) *  १६१८०   प्रा.रोगेनद्र ििाड,े श्री.धनांरय मुांड,े श्री.सुननल तटिरे, 
श्री.हेमांत टिले, अॅड.ननरांरन डािखरे, श्री.नरेंद्र पाटील :   सन्माननीय मुख्यमां्ी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नवी मुींाई येथील मररन से्ं र या खासगी सींस्तथेने लसडकोच्या िलमनीवर 
अनधधकृत ााींधकाम करुन त्याचा व्यावसानयक कामासाठी वापर केला िात 
असल्याचे ााा माहे िानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले, हे 
खरे आहे काय, 
(२) तसेच, मररन से्ं र ही इमारत ाेकायदेशीर असल्याची तक्रार प्रहार ववद्याथी 
सींघ्नेने माहे िुलै, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान केली होती, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, या सींस्तथेने केलेले अनधधकृत ााींधकाम ननषकावषत करण्यासाठी 
नवी मुींाई महानगरपाललका व लसडको ्ाळा्ाळ करीत आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, याच इमारतीत मररन से्ं र या सींस्तथेतफे मागील अनेक वषा 
िहािाींवर काम करुन इजच्छणाऱया उमेदवाराींना ए.के. ४७ आणण एस.एल.आर. 
सारख्या कायद्याने ाींदी असलेल्या शस्तत्र अस्तत्राींचे प्रलशषतेण व ाोगस प्रमाणपत्र 
हदले िात आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, या ाेकायदेशीर इमारतीवर महाराषर प्रादेलशक आणण नगर रचना 
कायदा १९६६ नुसार मररन से्ं र आणण क्ला मालकावर फौिदारी गुन्हे दाखल 
करून ही इमारत ाींद करण्याााात काय कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींााची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२) होय, 
(३) हे खरे नाही, 
     नवी मुींाई महानगरपाललकेने या अनधधकृत ााींधकामाववरुद्ध महाराषर 
प्रादेलशक व नगररचना अधधननयम, १९६६ च्या कलम ५३(१) अींतगात नो्ीस 
ािावली आहे. मात्र अनधधकृत ााींधकामधारकाने हदवाणी न्यायालय, कननषठ 
स्ततर, वाशी येथे दाखल केलेल्या हदवाणी दाव्याच्या अनुषींगाने मा.न्यायालयाने या 
ााींधकामावरील कारवाईस मनाई आदेश पाररत केला आहे. 
(४) होय, हे खरे आहे, 
     एके-४७ व एस.एल.आर. यासारख्या कायद्याने ाींदी असलेल्या शस्तत्रास्तत्राींचे 
प्रलशषतेण घेतल्याचे ाोगस प्रमाणपत्र उमेदवाराींना देऊन फसवणकू केल्याााात 
कळींाोली पोलीस स्तथानकात सींाींधधताींववरोधात र्ारतीय दींड ववधानाच्या कलम 
४२० खाली गुन्हा दाखल केला असून सद्यजस्तथतीत दोषारोपपत्र दाखल करण्यात 
आले आहे. 
(५) व (६) या अनधधकृत इमारतीच्या ााातीत नवी मुींाई महानगरपाललकेने 
पुढीलप्रमाणे कारवाई केली आहेः- 

 महाराषर प्रादेलशक व नगररचना अधधननयम, १९६६ च्या कलम ५३(१) 
अींतगात हद.१५/०८/२००६ रोिी नो्ीस ािावली. 

 सदर इमारतीच्या ननषकासनासाठी ववर्ाग अधधकारी, वाशी याींच्याकडून 
हद.१५/१०/२०१५ रोिी २४ तास मुदतीचे पत्र देण्यात आले. 

 मररन से्ं र आणण क्लाच्या मालकावर महाराषर प्रादेलशक व नगररचना 
अधधननयम, १९६६ च्या कलम ५२ व ५३ अन्वये वाशी पोलीस स्तथानकात 
हद.१३/०१/२०१६ रोिी फौिदारी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. 

     तथावप सदर ााींधकामावरील कारवाईस सद्यजस्तथतीत न्यायालयाने मनाई 
आदेश िारी केला आहे. 
 

----------------- 
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नाांदेड शहरातील मरुराांच्या मतृ्यबूाबत 

(६५) *  १८०१०   श्री.विक्रम िाळे, श्री.हेमांत टिले, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.किरण 
पािसिर, श्री.ख्िारा बेग :  सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) नाींदेड शहरातील हैदरााग पररसरात ड्रनेेिमध्ये अडकलेला कचरा 
काढण्यासाठी उतरलेल्या मिरुाींचा मतृ्य ूव अजग्नशमन अधधकाऱयाींसह दोन िण 
अत्यवस्तथ झाल्याची घ्ना माहे िानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान घडली, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर घ्नेची शासनाने चौकशी करून मतृ मिुराींच्या कु्ुींब्रायाींना 
आधथाक मदत तसेच अत्यवस्तथ असलेल्या अजग्नशमन अधधकाऱयाींना औषधोपचार 
करणेााात कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींााची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१)  हे खरे आहे. सदरहू अपघातामध्ये १ मिुराचा मतृ्य ू
झाला आहे व २ अजग्नशमन ववर्ागाचे अधधकारी िखमी झाले आहेत. 
(२) नाींदेड वाघाळा शहर महानगरपाललकेत िवाहरलाल नेहरु पनुरोत्थान 
योिनेअींतगात मल:ननस्तसारण ववतरण व्यवस्तथेचे काम ठेकेदारामाफा त प्रगतीपथावर 
असताना अपघात झाला असल्याने या मतृ मिुराींच्या कु्ूींब्रायाींना ठेकेदाराने 
रु.१०.०० लाखाची नकुसान र्रपाई हदली आहे. तर िखमी झालेल्या अजग्नशमन 
अधधकाऱयाींचेवर नाींदेड-वाघाळा महानगरपाललकेमाफा त उपचार करण्यात आलेले 
आहेत. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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िोदिली रारापुर (जर.रत्नाधगरी) येथील रारापुर शहराला पाणीपुरिठा 
 िरणारे सायबाचे धरणाची दरुुस्ती िरण्याबाबत 

(६६) *  १५६८३   श्रीमती हुस्नबानू खललफे, श्री.सांरय दत्त, श्री.अशोि उफच  भाई 
रगताप, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) कोदवली रािापुर (जि.रत्नाधगरी) येथील रािापुर शहराला पाणीपुरवठा करणारे 
सायााचे धरण सन १८७८ मध्ये ब्रिह्शाकडून ााींधण्यात आले असून हे धरण 
अनतशय िीणा होऊन धरणातून पाण्याची मोठया प्रमाणात गळती होऊन धरण 
केव्हाही फु्ण्याचा धोका ननमााण झाला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या धरणाची त्वररत दरुुस्तती करण्याााात शासनाने कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३)  नसल्यास, ववलींााची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२) धरणातनू काही प्रमाणात पाण्याची गळती होत 
आहे, हह वस्ततजुस्तथती आहे. 
     जिल्हाधधकारी याींचेकडून सदर धरणाचे सींरचनात्मक पररषतेण (Structural 
Audit) करून त्यानसुार अहवाल प्राप्त करण्यात येत आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
सातारा जरल्हयातील िीर वितरण िां पनीच्या खारगी 

 सुरक्षा रक्षिाांना पूिचित सेिेत घेण्याबाबत 
(६७) *  १४७१२   श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.सुननल तटिरे, श्री.धनांरय मुांड,े श्री.हेमांत 
टिले, श्री.किरण पािसिर, श्री.रयिांतराि राधि, श्री.प्रिाश बबनसाळे :   
सन्माननीय िामगार मां्ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) सातारा जिल्ह्यातील खािगी ठेकेदाराींकडून पुरववण्यात आलेल्या सुरषतेा 
रषतेकाींना कोणतीही पवूा कल्पना न देता कामावरुन कमी केल्याााात व त्याींना 
पुन्हा कामावर घेणेााात सातारा येथील जिल्हा कायाालयासमोर माहे िानेवारी 
२०१५ च्या पहहल्या सप्ताहात ाेमुदत उपोषण सुरु केले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, त्याींना पनु्हा कामावर रुिु करुन खािगी सुरषतेा रषतेक 
अधधननयमानसुार मा.सवााच्च न्यायालयाने हदलेल्या आदेशाची अींमलािावणी 
करणेााात शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींााची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. प्रिाश मेहता : (१) यशवींतराव चव्हाण सुरषतेा रषतेक व िनरल कामगार 
युननयन, ता.कराड, जि.सातारा या सींघ्नेने महाववतरण, सातारा या कीं पनीत 
ठेकेदारामाफा त कायारत सुरषतेा रषतेकाींना कामावरुन कमी केले असल्याचे कळवनू 
त्याींना पुन्हा कामावर घेण्यात यावे. याकरीता जिल्हाधधकारी, सातारा याींचे 
कायाालयासमोर हदनाींक ४/१/२०१६ पासून उपोषण सुरु केले होते, हे खरे आहे. 
(२) मा.सवोच्च न्यायालयाने लसव्हील अपील क्र. १९२६-५०/१९८६ मध्ये 
“पुवीपासून एखाद्या आस्तथापनेत/कीं पनीत कायारत असलेल्या नोंहदत सुरषतेा 
रषतेकास त्याच आस्तथापनेत/कीं पनीत ववतरीत करण्यात यावे आणण मींडळाने देवू 
केलेल्या लार्ाींपेषतेा अधधक चाींगले लार् त्याला पवूी काम करीत असलेल्या 
आस्तथापनेत/कीं पनीत लमळत असल्यास त्यास पूवीच्याच कीं पनीत असलेल्या अ्ी 
व शती लागू राहतील.” असे ननदेश हदले असून सदरहू ननदेश पाहता ते मींडळात 
पूवीच नोंहदत झालेल्या सुरषतेा रषतेकाींसींदर्ाातील असल्याचे स्तपष् होत आहे. 
प्रश्नाधीन सुरषतेा रषतेक हे कीं त्रा्दारामाफा त कायारत असलेले व मींडळात नोंहदत न 
झालेले खािगी सुरषतेा रषतेक आहत. त्यामुळे त्याींचेसींदर्ाात सदरहू ननदेश लागू 
होत नाहीत. 
     सदरहू सुरषतेा रषतेक महाववतरण, सातारा अींतगात खािगी कीं त्रा्दाराींमाफा त 
कायारत असून सदरहू आस्तथापना साींगली सुरषतेा रषतेक मींडळात मुख्य मालक 
म्हणनू अद्याप नोंहदत झालेली नाही. तथावप, महाववतरणच्या वडूि, जि.सातारा 
येथील ववर्ागीय आस्तथापनेस मींडळात नोंहदत करण्यात आले असून महाववतरण 
या सींपूणा आस्तथापनेची मींडळात, मुख्य मालक म्हणनू नोंदणी करण्याचे व तेथे 
महाराषर खािगी सुरषतेा रषतेक अधधननयम, १९८१ व त्याखालील योिनेची 
अींमलािावणी करण्याचे प्रयत्न मींडळामाफा त सुरु आहेत. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

मालेगाांि (जर.नालशि) महानगरपाललिा हद्दीतील 
 नागररिाांना स्िच्छ पाणी परुिठा िरणेबाबत 

(६८) *  १४५९७   डॉ.अपिूच हहरे :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि १२६८२ ला हदनाांि ९ 
डडसेंबर, २०१५ रोरी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत:    सन्माननीय मुख्यमां्ी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मालेगाींव (जि.नालशक) शहरातील नागररकाींना स्तवच्छ पाणीपुरवठा 
होण्याकररता तसेच ववववध मागांनी होणारे पाण्याचे प्रदषुण रोखण्याकरीता कें द्र 
शासन पुरस्तकृत अमतृ योिनेंतगात रु्यारी ग्ार योिना रााववण्याचे प्रस्तताववत 
आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, शहरातील मोयाया प्रमाणावरील नदी प्रदषुण रोखण्यासाठी 
नदीकृती आराखडा तयार करण्यात येवनू याााातचा प्रस्तताव कें द्र शासनाकड े
सादर करण्यात आला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरील कायावाही पूणा होऊन प्रश्न र्ाग (१) मधील रु्यारी ग्ार 
योिना प्रत्यषते कायााजन्वत होण्याच्या दृष्ीने कोणती कायावाही करण्यात आली 
आहे व प्रश्न र्ाग (२) मधील नमुद प्रस्ततावास मान्यता प्राप्त झाली आहे काय, 
(४) नसल्यास, याप्रकरणी मालेगाींव महानगरपाललकेकडून कोणती कायावाही व 
पाठपुरावा करण्यात आला वा येत आहे ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) मालेगाींव शहरातील नदी प्रदषुण रोखण्यासाठी नदीकृती आराखडा पयाावरण 
ववर्ागामाफा त कें द्र शासनाकड ेसादर करण्यात आला आहे. 
(३) व (४) कें द्र शासन पुरस्तकृत अमतृ योिनेअींतगात मालेगाींव शहराच्या 
मलननस्तसारण ववषयक सेवास्ततर सुधारणा आराखडा तयार करण्यात आलेला 
असून, अमतृ अलर्यानाींतगात राज्य वावषाक कृनत आराखडा तयार करताना सन 
२०१५-२०१६ या वषाासाठी पाणीपुरवठा ववषयक प्रकल्पाींना प्राधान्य हदले असून 
अलर्यानाच्या पढुील कालावधीत मलननस्तसारण ववषयक प्रकल्पाींना प्राधान् य हदले 
िाणार आहे. 
     कें द्र शासन पुरस्तकृत राषरीय नदी व सरोवर सींवधान कायाक्रमाींतगात नदी 
कृनत आराखड्यास मींिुरी लमळणेच्या अनुषींगाने कें द्र शासन स्ततरावर पाठपुरावा 
करण्यात येत आहे. 

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

रिाहर नगर (जर.भांडारा) पररसरातील घरात टािलेला दरोडा 
(६९) *  १७६५७   श्रीमती शोभाताई फडणिीस :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१)  िवाहर नगर (जि.र्ींडारा) पररसरातील ्ी.दशानलाल मल्होत्रा याींच्या घरात 
सात दरोडखेोरानी र्रहदवसा ३.३० वािता घूसून ाींदकुीचा धाक दाखवनू त्याींना 
मारहाण केल्याची घ्ना हदनाींक ८ िानेवारी, २०१६ रोिी वा त्यासुमारास 
ननदशानास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणाााात शासनाने चौकशी करून दरोडखेोराींवर काय 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींााची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस :  (१) हे खरे आहे. 
(२) याप्रकरणी पोलीस स्त्ेशन िवाहरनगर येथे अप.क्र.3/16 र्ा.दीं.वव. कलम 
395, 397, 450 व र्ारतीय हत्यार कायदा सहकलम 3, 4/25 अन्वये हदनाींक 
7.1.2016 रोिी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. आरोपीींचा शोध घेण्यात येत 
असून गुन्हा पोलीस तपासावर प्रलींब्रात आहे. 
(३) प्रश् न उद्् ावत नाही. 

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

शासिीय औद्योधगि प्रलशक्षण सांस्थामध्ये िां ्ाटी 
 तत्िािरील ननदेशिाांना सेिेत सामािनू घेणेबाबत 

(७०) *  १६०५७   श्री.रामनाथ मोते, श्री.नागो गाणार, डॉ.अपिूच हहरे, श्री.अननल 
सोले, श्री.लमतेश भाांगडडया, श्रीमती शोभाताई फडणिीस :   सन्माननीय 
मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) शासकीय औद्योधगक प्रलशषतेण सींस्तथामध्ये कीं त्रा्ी पध्दतीने कायारत 
असलेल्या ननदेशकाींना सेवेत सामावनू घेणेााात कोकण ववर्ाग मतदार सींघाचे 
लोकप्रनतननधी व महाराषर राज्य लशषतेक पररषदेचे कायााध्यषते याींनी हदनाींक ११ 
डडसेंार, २०१४ रोिी ननवेदन हदले होते, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ननवेदनाच्या अनुषींगाने शासनाने काय कायावाही केली आहे व 
त्याााातची माहहती लोकप्रनतननधीींना केव्हा कळववण्यात आली आहे, 
(३) शासकीय औद्योधगक प्रलशषतेण सींस्तथाींमध्ये सध्या कीं त्रा्ी पध्दतीने कायारत 
असलेल्या ननदेशकाींची सींख्या तकती आहे, 
(४) सदर ननदेशकाींची ननयुक्ती आरषतेण, िाहहरात, मुलाखातीच्या आधारे 
स्तपधेतनू करण्यात आली होती, हे खरे आहे काय, 
(५) हदनाींक १३ नोव्हेंार, २०१४ रोिी सामान्य प्रशासन ववर्ागाने याााात 
घेतलेल्या आढावा ाैठकीच्या अनषुींगाने काय कायावाही करण्यात आली आहे, 
(६) सध्या शासकीय औद्योधगक प्रलशषतेण सींस्तथाींमध्ये ननयलमत ननदेशकाींची तकती 
पदे ररक्त आहेत व या ररक्त पदाींवर कीं त्रा्ी पध्दतीने काम करणाऱया 
ननदेशकाींना सेवेत सामावून घेण्याााात कोणती अडचण आहे ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे नाही. 
(२) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(३) सध्या कीं त्रा्ी पद्धतीने कायारत असलेल्या ननदेशकाींची सींख्या ३३४ इतकी 
आहे. 
(४) हे खरे आहे. 
(५) सामान्य प्रशासन ववर्ागाच्या हदनाींक १३.०१.२०१४ च्या पत्रान्वये सवा 
मींत्रालयीन ववर्ागाींना अधावेळ, करार, कीं त्रा्ी, तालसका ई. तत्वावरील कायारत 
कमाचाऱयाींच्या ननयुक्त्याींच्या अनषुींगाने आढावा घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्या 
होत्या. तथावप, हदनाींक १३.११.२०१४ रोिी आढावा ाैठक घेण्यात आलेली नाही. 
अननयलमत ननयकु्ताींााात हदनाींक २७.०२.२०१५ रोिी आढावा ाैठक घेण्यात 
आलेली नाही. अननयलमत ननयुक्त्याींााात हदनाींक २७.०२.२०१५ रोिी आढावा 
ाैठक आयोजित करण्यात आली होती व ाठैकीतील सूचनाींनुसार सवा प्रशासकीय 
ववर्ागाींकडून माहहती प्राप्त करुन घेण्यासाठी सामान्य प्रशासन ववर्ागकडून 
पाठपुरावा करण्यात येत आहे. 
(६) सध्या शासकीय औद्योधगक प्रलशषतेण सींस्तथाींमध्ये ननयलमत ननदेशकाींची ६७२ 
पदे ररक्त आहेत. 
     सदर ररक्त पदे ही ननयलमत पदे असून शासनाचे धोरणानुसार कीं त्रा्ी 
तत्त्वावरील कमाचाऱयाींना ननयलमत पदावर सामावून घेणे शक्य नाही. 

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

मुांबई पोललस भरतीतील उमेदिाराांिरील अनयाय दरू िरण्याबाबत 

(७१) *  १५२०८   श्री.धनांरय मुांड,े श्री.अमरलसांह पांडडत, श्री.नरेंद्र पाटील :   
सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींाई पोलीस र्रती सन २०११ व सन २०१४ मध्ये ननवड झालेल्या ज्या 
उमेदवाराींवर गुन्हे दाखल होऊन त्याींची मा.न्यायालयातनू मुक्तता हदल्याचे आदेश 
देऊनही त्याींची ननवड साषतेाींकन सलमतीच्या लशफारशीनींतर केली िाते, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, ननवड होऊनही आणण साषतेाींकन सलमतीसमोर मा.न्यायालयीन 
आदेश सवा कागदपत्र े सादर करुनही सलमतीकडून उमेदवाराींवर अन्याय होत 
असल्याचे माहे, िानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले, हे खरे 
आहे काय, 
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(३) असल्यास, साषतेाींकन सलमतीची ८-८ महहने ाैठकच होत नसल्याने ननवड 
होऊनही उमेदवाराींना ननयुक्ती पासून वींधचत रहावे लागत आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, या सींदर्ाात लोकप्रनतननधीींनी माहे वा त्या दरम्यान िानेवारी, 
२०१६ मध्ये मा.मुख्यमींत्री याींच्याकड ेननवेदनाद्वारे तक्रारही केली आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(५) असल्यास, सदर तक्रारीनुसार चौकशी करुन उमेदवाराींना न्याय देण्यासींदर्ाात 
काय कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींााची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) शासन सेवेत ननयुक्ती करताना चाररत्रय पडताळणी 
सींदर्ाातील प्रकरणाींााात ननणाय घेण्याकररता सामान्य प्रशासन ववर्ाग पररपत्रक, 
हदनाींक २६.८.२०१४ अन्वये अपर मुख्य सधचव (गहृ) याींच्या अध्यषतेतेखाली 
सलमती-अ गठीत करण्यात आली असून त्या सलमतीने केलेल्या लशफारशी 
शासनाच्या मान्यतेनींतर सींाींधधत ननयुक्ती प्राधधकाऱयाींना त्याााात कळववण्यात 
येते. 
(२), (३), (४) व (५) मा.लोकप्रनतननधी माफा त ननवेदन प्राप्त झालेले आहे. पोलीस 
र्रती २०१३ व २०१४ मध्ये पोलीस दलात ननवड झालेल्या ज्या उमेदवाराींवर 
गुन्हे दाखल होते अशा उमेदवाराींची सींाींधधत पोलीस घ्क कायाालयाकडून प्राप्त 
प्रकरणे ननणाय घेण्याकररता सलमतीसमोर हदनाींक २९/६/२०१५ रोिी सादर 
करण्यात आली होती. सदरहु सलमतीच्या लशफारशी हदनाींक ३०/७/२०१५ रोिीच्या 
पत्रान्वये सींाींधधत ननयुक्ती प्राधधकाऱयाींना कळववण्यात आल्या आहेत. 
     तसेच हदनाींक ७/१०/२०१५ व हदनाींक २२/१/२०१६ रोिी सुद्धा सलमतीच्या 
ाैठका होऊन हदनाींक २६/२/२०१६ रोिी सलमतीच्या लशफारशी सींाींधधत ननयुक्ती 
प्राधधकाऱयाींना कळववण्यात आल्या आहेत. 
(६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
 

----------------- 
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िामठी (जर.नागपूर) येथील सेट िेसरीमल पोरिाल महाविद्यालयाच्या 
प्रिेशद्िारासमोर विद्यार्थयाचची झालेली हत्या 

(७२) *  १७९३८   श्री.नागो गाणार, श्री.अननल सोले, श्री.रामनाथ मोते :   
सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) कामठी (जि.नागपूर) येथील से् केसरीमल पोरवाल महाववद्यालयाच्या 
प्रवेशद्वारासमोर हदनाींक २० िानेवारी, २०१६ रोिी दपुारी १ वािण्याच्या सुमारास 
एका ववद्यार्थयााची हत्या करण्यात आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, नागपूर जिल्ह्यातील अनेक महाववद्यालयाींसमोर खनू, मारामाऱया, 
अपहरण अशा घ्ना यापूवी घडल्या असून हदवसेंहदवस यात वाढ होत आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, अशा घ्ना लशषतेणासारख्या पववत्र काया करीत असलेल्या शाळा/ 
महाववद्यालयात घडू नये व यास आळा घालण्याााात शासनाने कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींााची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय, हे खरे आहे. 
     सदर प्रकरणी पोलीस स्त्ेशन कामठी येथे अप.क्र. १५/१६, र्ा.दीं.वव. कलम 
३०२, १४७, १४८, १४९, ३२६, ३२४ सह कलम १३५ मपोका अन्वये गुन्हा दाखल 
करण्यात आला आहे. गुन्हा पोलीस तपासावर प्रलींब्रात आहे. 
(२) नागपूर जिल्ह्यातील महाववद्यालयाींसमोर खनू, मारामाऱया, अपहरण अशा 
घ्ना यापूवी घडलेल्या नाहीत. 
(३) अशा घ्ना शाळा/महाववद्यालयात घडू नये व यास आळा घालणेसाठी 
शाळा/महाववद्यालाय पररसरात ननयलमत पेरोललींग ठेवण्यात येत असून महहला 
पेरोललींग पथकाद्वारे सुद्धा ननयलमत देखरेख ठेवण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
 

----------------- 
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मुांबईतील अल्पियीन मुलीांचे होत असलेले अपहरणाच्या  
घटनाांना प्रनतबांध घालण्याबाबत 

(७३) *  १५७५७   अॅड.रयदेि गायििाड, श्री.हेमांत टिले, श्रीमती विद्या 
चव्हाण, श्री.रामराि िडिुते, श्री.ख्िारा बेग, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.किरण 
पािसिर, श्री.प्रिाश बबनसाळे, श्री.प्रिाश गरलभये, अॅड.अननल परब, श्री.सांरय 
दत्त, आकिच .अनांत गाडगीळ, श्री.अमररशभाई पटेल, श्री.हररलसांग राठोड, 
श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्री.अशोि उफच  भाई रगताप, अॅड.राहुल नािेिर, 
श्री.आनांद ठािूर, श्री.सुभाष झाांबड, श्री.रनाचदन चाांदरूिर :   सन्माननीय 
मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात ववशेषतः मुींाईत अल्पवयीन मुलीींचे अपहरण व त्याींच्यावर झालेल्या 
ालात्काराच्या गुन्ह्यात वाढ झाली असून मुींाईतनू ९२२ अल्पवयीन मुलीींचे 
अपहरण करण्यात आल्याचे माहे िानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच, दररोि ४ लहान मुले ाेपत्ता होत असून, सन २०१५ मध्ये १५४४ मुले 
ाेपत्ता झाल्याची मुींाई पोलीसाींकड ेनोंद आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, अल्पवयीन मुला-मुलीींच्या वाढत्या अपहरणाच्या घ्नाींना प्रनताींध 
घालण्याााात व अल्पवयीन मुलीींवरील अत्याचाराचे प्रमाण कमी करणेााात 
शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींााची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) ाहृन्मुींाई पोलीस आयुक्तालय कायाषतेेत्रात अल्पवयीन 
मुलीींवरील ालात्काराचे सन २०१४ मध्ये ३५० व २०१५ मध्ये ४४७ गुन्हे दाखल 
झाले आहेत. तसेच अल्पवयीन मुलीींच्या अपहरणाचे सन २०१४ मध्ये २७९ व 
सन २०१५ मध्ये ९२२ गुन्हे दाखल झाले आहेत. 
(२) ानृ्हमुींाई पोलीस आयुक्तालय कायाषतेेत्रात सन २०१५ ची ाेपत्ता मुलाींााातची 
६५१ मुले व ९३० मुली अशी आकडवेारी आहे. त्यापैकी ५१४ मुले व ७१९ मुली 
लमळून आलेले आहेत. 
(३) तपासाचा कालावधी चार महहन्यापेषतेा अधधक झाला असेल व शोधण्यास यश 
लमळत नसेल तर अशा तक्रारी अननैतक मानवी वाहतकू प्रनताींध कषतेाकड ेपढुील 
तपासाकरीता वगा करण्यात याव्यात असे आदेशीत केलेले आहे. 
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 त्याकरीता ाहृन्मुींाईतील सवा पररमींडळात अनैनतक मानवी वाहतूक 
प्रनताींध कषते स्तथापन करण्यात आले आहेत. 

 हरववलेल्या व्यक्तीचा शोध घेण्यासाठी प्रमाणीत कायापद्धती (Standard 
Operating Procedure) तयार करण्यात आली आहे. 

 ऑपरेशन मुस्तकान मोहहम रााववण्यात आली आहे. ऑपरेशन स्तमाईल ही 
शोध मोहहम रााववण्यात आली आहे. 

 मुींाई पोलीसाींची www.,mumbaipolice.gov.in, मुींाई रेल्वे पोलीसची 
www.shodh.gov.in ही सींकेतस्तथळे कायाान्वीत आहेत. 

 हरववलेल्या व्यक्ती सींाींधीचे कें द्र माहहती व्यवजस्तथत र्रली आहे तकीं वा 
नाही ते तपासणी केला िाते. 

 लहान मुले लमळून आले नसल्यास त्याची माहहती पोलीस गॅझे्मध्ये 
प्रलसद्ध केली िाते. 

 मुले हरववलेल्या हठकाणी शोध पथक तााडतोा रे्् देते व चौकशी 
करतात. 

 गुन्ह्याच्या गाींर्ीयााप्रमाणे सवा पोलीस ठाणे गस्ततीवरील वाहने, ाी् 
माशाल, रेल्वे कीं रोल रुम याींना माहहती हदली िाते. 

 सवा पोलीस ठाण्याींना ाीनतारी सींदेशाद्वारे माहहती प्रसाररत केली िाते. 
 रेल्वे स्त्ेशन, ास स्तथानक, वाहतूक िींक्शन येथील CCTV फु्ेि प्राप्त 

करुन चौकशी/तपास केले िाते. 
 ाहृन्मुींाई पोलीस आयुक्त कायाालयामाफा त ााल सुरषतेा गस्तत पथके, १०२ 

महहला ाी् माशाल, ववशषे हेल्पलाईन १००, १०३ व १०९० सुरू केली 
आहे. 

 महहला अत्याचार प्रनताींधक शाखेची स्तथापना. 
 हरववलेल्या अल्पवयीन मुलीींच्याााात तक्रारदार कोणत्याही पोलीस 

ठाण्यात तक्रार नोंदवू शकतात. 
 प्रत्येक पोलीस ठाण्यात मुली व महहलासाठी मदत कें दे्र स्तथापन, 
 मुींाई शहरातील २७२ ननमानषुय िागाींचे सुरषतेा ऑडी् करण्यात आले 

आहे. 
 पोलीस पथके नेमण्यात आली आहेत. 

(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
 

------------------------ 
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परभणी शहरातील अिैध मोबाईल टॉिर बाबत 

(७४) *  १५०४०   श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी, श्री.धनांरय मुांड,े श्री.सनतश 
चव्हाण :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ११७६९ ला हदनाांि ९ डडसेंबर, २०१५ रोरी 
हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत: सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) परर्णी महानगरपाललका हददीतील मोााईल ्ॉवर कीं पन्याींकडून को्यवधी 
रूपयाींची थकीत वसुली तसेच र्ोगव्ा प्रमाणपत्र नसताींनाही िागा मालकाींनी 
इमारतीवर ्ॉवर उर्ारले असून त्याींच्याववरूध्द कारवाई करण्याऐविी त्याींना 
पाठीशी घालणाऱया दोषी अधधकारी व कमाचारी याींची चौकशी करण्याची मागणी 
परर्णी येथील पत्रकाराींनी मा. प्रधान सधचव, नगरववकास मुींाई याींच्याकड ेसन 
२०१५-१६ मध्ये ननवेदनाव्दारे केली आहे काय, 
(२) असल्यास, अनाधधकृत ्ॉवर उर्ारणी, र्ोगव्ा प्रमाणपत्र नसताींनाही ्ॉवर 
उर्ारणी करणे, तसेच को्यवधी रूपयाींची थकीत वसुली करण्याऐविी नो्ीसा 
देऊन केवळ वेळ काढू धोरण रााववणाऱया महापाललकेतील अधधकारी व कमाचारी 
याींची चौकशी करण्यात आली आहे काय, 
(३) असल्यास, त्यात काय ननषपन्न झाले तसेच वरील सवा प्रकरणी शासन 
स्ततरावरून करण्यात आलेल्या कारवाईची थोडक्यात माहहती काय आहे ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

सांगमनेर (जर.अहमदनगर) नगरपररषदेच्या विषय सलमती ि  
स्थायी सलमती याांच्या खचच मयाचदेतील बांधनाबाबत 

(७५) *  १५०२१   डॉ.सुधीर ताांबे, श्री.सांरय दत्त, श्री.हररलसांग राठोड, 
श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद : सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) सींगमनेर (जि.अहमदनगर) नगरपररषदेच्या ववषय सलमती व स्तथायी सलमती 
याींच्या खचा मयाादेत ाींधने असल्याचे माहे नोव्हेंार, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, अधधननयमातील तरतदुीप्रमाणे नगरपररषद ववषय सलमतीसाठी 
रुपये १.५ लषते व स्तथायी सलमतीसाठी रुपये ५ लषते मयाादेच्या अधधकारात वाढ 
करण्याााात शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींााची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे आहे. 
(२) आणण (३) सन २०१२ चा महाराषर अधधननयम क्र.१५ हदनाींक ०४.०८.२०१२ 
अन्वये महाराषर नगरपररषदा, नगरपींचायती व औद्योधगक नगरी अधधननयम, 
१९६५ मध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. त्यानुसार ववववध सलमत्याींना ववत्तीय 
मींिुरीची मयाादा ववहीत करणे ााात ननयम तयार करण्यात येत आहेत. 

----------------- 
लमरा-भाईंदर महानगरपाललिेच् या हद्दीत िसई-अहमदाबाद महामागच,  

दहहसर चेिनािा ते िसोिा नाक् यापयतं एिही  
सािचरननि स् िच् छतागहृ नसल् याबाबत 

(७६) *  १५६७१   श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.हेमांत टिले, श्री.रामराि िडिुते, 
श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.अननल भोसले, श्री.किरण पािसिर, श्री.प्रिाश गरलभये, 
श्री.विक्रम िाळे, श्री.सुननल तटिरे : सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) लमरा-र्ाईंदर महानगरपाललकेच् या हद्दीत वसई-अहमदाााद महामागा, दहहसर 
चेकनाका ते थे् वसोवा नाक् यापयतं एकही सावािननक स्त वच् छतागहृ नसल् यामुळे 
नागररकाींची व प्रवाश् याींची गैरसाय होत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, स्त वच् छ अलर्यानासाठी आणण िनतेच् या आरोग् यासाठी सावािननक 
स्त वच् छतागहृाींना प्रथम प्राधान् य देण् यासाठी शासनाने कोणती उपाययोिना केली वा 
करण् यात येत आहे, 
(३) नसल् यास, ववलींााची कारणे काय आहेत  ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) नाही, 
(२) लमरा-र्ाईंदर महानगरपाललका षतेेत्रात राषरीय महामागा क्र. ८ वर लमरा 
गावठाण येथे सावािननक शौचालय उपलब्ध असून लमरा एम.आय.डी.सी. येथे 
महानगरपाललकेकडून शौचालय ााींधण्याचे काम प्रगतीपथावर आहे. 
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     याखेरीि महानगरपाललका षतेेत्रातील राषरीय महामागा क्र. ८ वर ज्या 
हठकाणी शौचालय ााींधण्याचे प्रस्तताववत आहे. ती िागा र्ारतीय राषरीय रािमागा 
प्राधधकरणाच्या अखत्यारीतील असल्याने त्याकरीता महानगरपाललकेने उक्त 
प्राधधकरणाकडून परवानगी माधगतली आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

मुांबईतील पुिचमुक्त मागाचच्या प्रिल्प बाधधताांच्या पनुिचसनाबाबत 

(७७) *  १४६७८   श्री.विरय उफच  भाई धगरिर :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) मुींाईतील पवुा मुक्त मागााचे काम पुणा होऊन अडीच वषे उल्ले तरी मात्र 
चेंाूरच्या पाींिरपोळ येथील प्रकल्पााधधत ७ हिार झोपड्याींपकैी २ हिार 
कु्ुींब्रायाींचे एमएमआरडीएने पुनवासन केले नसल्याचे हदनाींक ६ िानेवारी, २०१६ 
रोिी वा त्यासुमारास ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, ाहुताींश झोपड्या पात्र असतानाही त्यामध्ये काही तरी त्रु् ी काढून 
या रहहवाशाींना रुमचा तााा देण्यामध्ये एमएमआरडीए ्ाळा्ाळ करीत आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, यामुळे हे रहहवाशी ८ वषाापासून लमळेल त्या हठकाणी आसरा घेत 
असल्याचे ननदशानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, पुवामुक्त मागाावरील उवाररत प्रकल्पााधधताींचे पनुवासन लवकरात 
लवकर करण्यासाठी शासनाने कोणत्या उपाययोिना केल्या वा करण्यात येत 
आहेत, 
(५) नसल्यास, ववलींााची कारणे काय आहेत ? 

  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१), (२) व (३) हे खरे नाही. 
(४) व (५) प्रश्नाधधन प्रकल्पाच्या अनुषींगाने पुनवासनाचा दावा असणा-या 
झोपडीधारकाींााात मा. मुख्यमींत्री महोदयाींकड े हदनाींक २०/०८/२०१५ रोिी 
सींाींधधताींची ाैठक झाली. ाठैकीचे अनुषींगाने हदनाींक १८/११/२०१५ रोिी प्राप्त 
झालेल्या इनतवतृ्तात वववादग्रस्तत झोपडयाींच्या पनुवासनासाठी मा.उच्च 
न्यायालयात दाखल केलेल्या रर् याधचका क्रमाींक ९६७/२०१४ मधील मा.उच्च 
न्यायालयाच्या ननणायानुसार कायावाही करण्यात यावी असे नमूद केले आहे.   
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मा. उच्च न्यायालयाने हदनाींक ०२/०९/२०१५ रोिी सदर याधचका फे्ाळली आहे. 
सदर झोपडया कोणत्याही सवेषतेणात हदसून येत नाहीत. त्याींना ओळख क्रमाींक 
नाहीत. प्रकल्पाच्या आखणी मागाात ााधधत असल्याााात कोणतेही ठोस पुरावे 
नाहीत. 

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

 

मुांबईतील शासिीय िायाचलयाांच्या िेळेत बदल िरण्याबाबत 

(७८) *  १६०७८   श्री.रामराि िडिुते, श्री.प्रिाश गरलभये, श्रीमती विद्या 
चव्हाण, श्री.हेमांत टिले, श्री.ख्िारा बेग, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.विक्रम िाळे, 
श्री.किरण पािसिर, श्री.प्रिाश बबनसाळे, श्री.आनांद ठािूर, अॅड.राहुल नािेिर :   
सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींाईतील शासकीय कायाालयाींच्या वेळेत लोकलवर पडणारा असह्य ताण 
लषतेात घेता शासकीय कायाालयाींच्या वेळा ादलण्याचा प्रस्तताव शासनाच्या 
ववचाराधीन आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रस्ततावावर ननणाय घेण्यात आला आहे काय, असल्यास केव्हा, 
(३) शासकीय कायाालयाच्या वेळेत कोणते ादल करण्यात येणार आहेत, 
(४) नसल्यास, ववलींााची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) नाही. 
(२) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
 

----------------- 
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राज्यातील विविध विभागाांमध्ये नोिर भरती घेण्यासाठी प्रभािी 
 योरना सूचविण्यािररता गठीत िरण्यात आलेल्या मां्ीमांडळ  

उपसलमतीत मराठिाडयाचा प्रनतननधी घेणेबाबत 

(७९) *  १४८८३   श्री.सनतश चव्हाण, श्री.विक्रम िाळे, श्री.धनांरय मुांड,े 
श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी, श्री.अमरलसांह पांडडत :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१)  राज्यातील सरकारी कमाचा-याींारोारच जि.प., नगरपाललका, महामींडळे, 
अनकुीं पा धोरणात सुधारणा, प्रकल्पग्रस्ततासाठीच्या उपाय योिना, सरळ सेवेने 
सरकारी नोकर र्रती घेण्याााात प्रर्ावी योिना सुचवण्यासाठी शासनाने हदनाींक 
२० िनू, २०१५ रोिी वा त्यासुमारास मींत्रीमींडळ उपसलमती नेमली, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, सदर मींत्रीमींडळ उपसलमती मध्ये मराठवाडा ववर्ाग वगळता सवा 
महसुली ववर्ागाला प्रनतननधधत्व हदले आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या सलमतीकडुन पुन्हा मराठवाडा महसुली ववर्ागावर अन्याय 
होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सींयुक्त महाराषराचा ववचार करता मराठवाडा ववर्ागातील 
प्रनतननधीींचा मींत्रीमींडळ उपसलमती मध्ये समावेश करणार आहे काय व कधी, 
(५) नसल्यास, ववलींााची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१) राज्यातील राज्य शासकीय/ननमशासकीय/महामींडळातील 
अधधकारी/कमाचारी याींच्यासाठी अनकुीं पा धोरण सुधारणे आणण त्याचारोार 
प्रकल्पग्रस्तताींना शासकीय  नोकऱयाींमध्ये र्रती करण्यासींाींधी आढावा घेणे व 
त्यानषुींगाने प्रर्ावी उपाययोिना सूचववण्यासाठी ववत्तमींत्री याींच्या अध्यषतेतेखाली 
तीन इतर सदस्तय असलेली मींत्रीमींडळ उपसलमती गठीत केली आहे. 
(२), (३), (४) व (५) प्रस्तततु मींत्रीमींडळ उपसलमतीची रचना ही महसूल ववर्ाग 
ववचारात घेऊन करण्यात आलेली नाही. 
 

----------------- 
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पुणे महानगर प्रदेश वििास प्राधधिरणाच्या वििास आराखडयाबाबत 

(८०) *  १५५९०   श्रीमती हदप्ती चिधरी, डॉ.सुधीर ताांबे, श्री.अशोि उफच  भाई 
रगताप, श्री.सतेर ऊफच  बांटी  पाटील, श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांरय दत्त :  
ताराांकित प्रश्न क्रमाांि १२६५१ ला हदनाांि २३ डडसेंबर, २०१५ रोरी हदलेल्या 
उत्तराच्या सांदभाचत: सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील   
काय :- 
  

(१) पुणे महानगर प्रदेश ववकास प्राधधकरणाचा (पीएमआरडीए) चा ववकास 
आराखडा तयार करण्याची प्रतक्रया चालू झाली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच, उक्त ववकास आराखडा तकती कालावधीमध्ये तयार करण्यात येणार 
आहे, 
(३) नसल्यास, ववकास आराखडा तयार करण्यासाठी होणाऱया ववलींााची कारणे 
काय आहेत, 
(४) तसेच, पीएमआरडीए (पणेु महानगर षतेेत्र ववकास प्राधधकरण) कडून र्ागाचा 
ववकास होईल आणण शासनालाही महसूल लमळेल अशी अपेषतेा असताना सदर 
प्राधधकरणाकडून काहीच कामे होत नसून त्याच्या कामकािाााात तक्रारीींचे 
प्रमाण वाढलेले असल्याचे मा.मुख्यमींत्री याींनी हदनाींक २० िानेवारी, २०१६ रोिी 
वा त्यासुमारास सींाींधधत अधधकाऱयाींशी जव्हडीओ कॉन्फरजन्सींगच्या माध्यमातनू 
सींपका  साधला असता याींच्या ननदशानास आलेले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, यासींदर्ाातील कामकािाच्या प्रगतीााातची वस्ततुजस्तथती काय आहे ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) पुणे महानगर प्रदेश षतेते्राकररता “षतेेत्र ववकास 
प्राधधकरण” हदनाींक ३१/०३/२०१५ चे अधधसूचनेद्वारे गठीत करण्यात आलेले आहे. 
हदनाींक ०४/१२/२०१५ चे अधधसूचनेन्वये महानगर षतेेत्राची हद्दवाढ मींिूर करण्यात 
आली आहे. 
     पुणे महानगर प्रदेश षतेते्र ववकास प्राधधकरण षतेेत्रातील ववकास योिना तयार 
करण्याचे काम महानगर ननयोिन सलमतीच्या ननदेशाप्रमाणे महाराषर प्रादेलशक 
ननयोिन व नगर रचना अधधननयम, १९६६ मधील कलम ४२E नुसार करावयाचे 
आहे. ववकास योिना तयार करणेसाठी ववद्यमान िमीन वापर नकाशा तयार 
करण्याच्या प्राथलमक पवूा तयारीकरीता खािगी सींस्तथाींकडून आींतरराषरीय स्ततरावर 
ई-ननववदा मागववण्यात आलेल्या आहेत. 
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(२) ववकास योिना तयार करण्याचा इरादा िाहीर केलेल्या हदनाींकापासून 
साधारणपणे अडीच वषाात प्रारुप ववकास योिना तयार करण्याचा प्राधधकरणाचा 
प्रस्तताव आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(४) प्राधधकरणाकडून काहीच कामे होत नाहीत व तक्रारी वाढलेल्या आहेत ही ााा 
खरी नाही. 
     िानेवारी, २०१६ मध्ये जव्हडीओ कॉन्फरजन्सींग द्वारे प्राधधकरणाकडून ननगात 
झालेली प्रकरणे व िमा झालेले शुल्क याींचा तपलशल देण्यात आलेला होता. 
प्राधधकरणाचे प्रत्यषते कामकाि िुलै, २०१५ पासून सुरुवात झाली असून 
प्राधधकरणाने िुलै, २०१५ पासून फेिवुारी, २०१६ अखेरीस ववववध लेखा लशषातंगात 
रु.५६२ को्ी इतका ननधी िमा केला आहे. 
(५) प्राधधकरणाकडून प्रकरणाींचा ननप्ारा ननयलमतपणे होत आहे. 
 

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

अण्णासाहेब पाटील आधथचि वििास महामांडळाची समाराच्या आधथचि 
वििासािररता होणाऱ्या िरच िाटपाबाबत 

(८१) *  १५२२१   श्री.अननल सोले, श्री.लमतेश भाांगडडया, श्री.नागो गाणार :   
सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) शासनाने महाराषर राज्य अण्णासाहेा पा्ील आधथाक ववकास महामींडळाची 
समािाच्या आधथाक ववकासाकररता स्तथापना केली,हे खरे आहे काय, 
(२) सन २०१४-१५ व २०१५-१६ या आधथाक वषाात ह्याकररता तकती नागररकाींनी 
अिा केले, 
(३) महामींडळ व ाँकेमाफेत लार्ार्थयानंा किावा्प केले असल्यास तकती 
लार्ाथीना तकती रक्कम किा वा्प झाली आहे, 
(४) असल्यास, कमाचारी वगााचे वेतनाची रक्कम तकती आहे, गेल्या अनेक 
महहन्याींपासून किा वा्प न करण्याची कारणे कोणती आहेत, 
(५) शासन ववववध कायाात अमाप पैसे खचा करत असताींना स्तवींयरोिगाराकररता 
ननधी उपलब्ध न करण्याची कारणे काय आहेत, 
(६) उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून कोणती उपाययोिना केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(७) नसल्यास, ववलींााची कारणे काय आहेत ? 



86 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय. 
(२) सन २०१४-२०१५ या आधथाक वषाात ४०५ नागररकाींचे व सन २०१५-२०१६ 
मध्ये २६९ नागररकाींचे अिा प्राप्त झालेले आहेत. 
(३) सन २०१४-२०१५ या आधथाक वषाात एकूण १४ लार्ाथींना एकूण रु. 
२०,१२,५००/- चे वा्प करण्यात आले आहे. तर सन २०१५-२०१६ या आधथाक 
वषाात एकूण ४३ लार्ाथींना एकूण रक्कम रु. ६०,२५,२५०/- चे वा्प करण्यात 
आले आहे. 
(४) महामींडळाच्या कमाचारी वगााच्या वेतनाची दर महा रक्कम रु. १,८१,३४५/- 
एवढी आहे. डडसेंार, २०१५ पयनं्त किा वा्प करण्यात आल्यामुळे किा वा्प न 
करण्याचा प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(५), (६) व (७) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
 

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

ठाणे बी-िेबीन पररसरातील “िृष्ट्णा ननिास” ही इमारत धोिादायि 
 नसतानाही िोसळून १२ रणाांचा मतृ्यू झाल्याबाबत 

(८२) *  १५५८५   श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्री.सांरय दत्त, श्री.अशोि उफच  
भाई रगताप, श्री.रामहरी रुपनिर :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ११७४३ ला हदनाांि 
१६ डडसेंबर, २०१५ रोरी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत: सन्माननीय मुख्यमां्ी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) ठाणे ाी-केाीन पररसरातील कृषणा ननवास ही इमारत धोकादायक नसतानाही 
हदनाींक ३ ऑगस्त्, २०१५ रोिी वा त्यासुमारास कोसळून ७ िण िखमी होऊन 
१२ िणाींचा मतृ्यू झाल्याचे ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे, 
(२) असल्यास, याअगोदरही कल्याण येथील ठाकुली र्ागात इमारत कोसळून ९ 
िणाींचा मतृ्यू झाल्याची घ्ना घडलेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरील इमारत दघुा् नेस िााादार असणाऱया सींाींधधत 
अधधकाऱयाींवर/कमाचाऱयाींवर शासनाने काय कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) तसेच, िखमी झालेल्या व्यक्तीींना तसेच मतृाच्या कु्ूींब्रायाींना शासनाने 
कोणत्या स्तवरुपाची आधथाक मदत केली आहे काय, 
(५) नसल्यास, ववलींााची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१)  हे खरे आहे. 
(२)  हे खरे आहे. 
(३)  सदर इमारत पडण्यामागची ताींब्रत्रक कारणे तपासण्यासाठी VJTI कडून 
तपासणी करून घेण्यात आली असून सदर तपासणीमध्ये सदरची इमारत ही लोड 
ाेअररींग असल्याने supr structure (लर्ींतीचे वव् ााींधकाम) सींपूणात: अथवा 
अींशत: (partial or complete) काढण्यात आले असल्याने हलववण्यात आले 
असल्याने सदर इमारत कोसळली असे अहवालात नमूद केलेले आहे. 
प्रकरणी झालेल्या दघुा् नेााात नौपाडा पोलीस स्त्ेशन येथे अकजस्तमत मतृ्य ू
रजि.नीं. ४४/१५, सी.आर.पी.सी.१७४ प्रमाणे हदनाींक ४/८/२०१५ रोिी गुन्हा दाखल 
करण्यात आलेला आहे. 
(४) सदर दघुा् नेत िखमी झालेल्या व्यक्तीींना तसेच मतृाच्या कु्ूींब्रायाींना 
शासनाने आधथाक मदत केलेली नाही. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

मुांबईतील सुरक्षा व् यिस्थेबाबत 

(८३) *  १५३६७   अॅड.अननल परब :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पठाणको् येथील हवाईतळावर नकुतेच दहशतवाद्याींनी केलेल्या हल् ल् यानींतर 
मुींाईत सुरषतेा व् यवस्त था करण् याच् या सूचना गुप् तचर ववर्ागाने राज् य सरकारला 
हदल् या आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, तद्नसुार मुींाईतील सींवेदनशील हठकाणी पोललसाींनी सुरषतेतेतेच् या 
दृष ्ीने काय कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींााची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय. हे खरे आहे. 
(२) प्राप्त माहहतीच्या अनषुींगाने दहशतवाद ववरोधी पथकाच्या सवा यनुन्च्या 
अधधकारी व अींमलदाराींना तात्काळ सतका  करण्यात येते व त्याींची गोपननय सुत्र े
कायााजन्वत करून कोणतीही अनुधचत घ्ना घडू नये याकररता माहहती प्राप्त 
करण्याााात सूधचत करण्यात आले आहे. 
     मुींाईतील महत्वाच्या सींवेदनशील स्तथळाींना अनतरेकी/दहशतवादी हल्यापासून 
असलेला धोका ववचारात घेता सींर्ाव्य घ्नाींचा मुकााला करण्याकामी या 



88 

ववर्ागाकडून प्रमाणणत कायापध्दती (SOP) तयार करण्यात आलेली असून ती 
आवश्यकतेनसुार कायााजन्वत केली िाते. 
     सींवेदनशील स्तथळाींच्या सुरक्षषतेततेच्या अनुषींगाने एखादी सींर्ाव्य घ्ना 
समोर ठेवनू त्याींचा पररणामकारक मुकााला कसा करावा याकररता प्रमाणणत 
कायापध्दतीनुसार वेळोवेळी सराव (MOCK DRILL) करण्यात येत असतो. 
     महत्वाचा व सींवेदनशील स्तथळाींचा सुरषतेा आढावा घेऊन काही त्रु् ी आढळून 
आल्यास त्याााात आवश्यक त्या उपाययोिना करण्याववषयी तातडीने सवा 
सींाींधधताींना कळववण्यात येते. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
पुसद (जर.यितमाळ) येथे बोअरिेलचे पाणी बाटलीत भरुन  

लमनरल िॉटर म्हणनू विित असल्याबाबत 

(८४) *  १५६०९   श्री.ख्िारा बेग, अॅड.राहुल नािेिर, श्री.आनांद ठािूर, श्री.हेमांत 
टिले, श्री.किरण पािसिर, श्री.प्रिाश बबनसाळे, श्री.रामराि िडिुते :   
सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पुसद (जि.यवतमाळ) येथे ाोअरवेलचे पाणी ाा्लीत र्रुन लमनरल वॉ्र 
म्हणनू ववकले िात असल्याचे माहे डडसेंार, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व तद्नुसार ाोअरवेलचे पाणी 
ाा्लीत र्रुन लमनरल वॉ्र म्हणनू ववकणाऱया व्यावसानयकाींवर शासनाने 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींााची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) मुख्याधधकारी, नगपररषद पुसद तसेच सहाय्यक 
आयुक्त, अन्न व औषध प्रशासन, यवतमाळ याींचेकडील अहवालानुसार 
ाोअरवेलचे पाणी ाा्लीत र्रून लमनरल वॉ्र म्हणनू ववकले िात असल्याची 
घ्ना घडल्याची वा त्याााातची तक्रार प्राप्त झालेली नाही. 
(२), (३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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उरण (जर.रायगड) येथे िाहतिुीची िोंडी सोडविण्यासाठी िोटनािा  
येथनू बायपास रस्ता िरण्याच्या मागणीबाबत 

(८५) *  १५९८५   श्री.सुननल तटिरे, श्री.प्रिाश गरलभये :   सन्माननीय 
मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) उरण (जि.रायगड) शहरात मोयाया प्रमाणात वाहतकु कोंडी होत असल्याने 
उरण को्नाका येथनू ाायपास रस्तता करण्याची मागणी शासनाकड े सातत्याने 
लोकप्रनतननधी व नागररक याींचेकडून होत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मागणीच्या अनुषींगाने शासनाने कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींााची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय. 
(२) उरण ाायपास रस्तत्याचा प्रस्तताव लसडकोने तयार केलेला असून सदर 
मागाामध्ये कीं दळवने (mangroves) येत असल्याने, सदर प्रस्तताव पयाावरण 
मींिूरीसाठी एमसीझेडएमए याींच्याकड ेमान्यतेसाठी सादर करण्यात आला होता. 
त्याींनी हदलेल्या ननदेशानुसार तपशीलवार पयाावरणात्मक व्यवस्तथापन आराखडा 
आणण सननयींत्रण आराखडा तयार करुन एमसीझेडएमए याींना सादर करण्यात येत 
आहे. सदर प्रस्ततावास मान्यता प्राप्त झाल्यानींतर या मागााची कामे हाती घेण्यात 
येणार आहेत. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

िोल्हापूर येथील अांबाबाई मांहदरास मुबलि पाणीपुरिठा 
 िराियाच्या अांदारप्िाच्या मानयतेबाबत 

 (८६) *  १४९०१   श्री.रयांत पाटील, डॉ.अपूिच हहरे :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि 
११७१६ ला हदनाांि १६ डडसेंबर, २०१५ रोरी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत:    
सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) कोल्हापूर महानगरपाललका पाणी पुरवठा ववर्ागाकडून अींााााई मींहदरासाठी 
रुपये १० लाख २० हिार २०० इतक्या रकमेचा अींदािपत्रकात हदनाींक १७ डडसेंार 
२०१५ रोिी वा त्यासुमारास देवस्तथान व्यवस्तथापक सलमतीच्या सरे्त मान्यता 
घेण्यात आली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, कोल्हापूर महानगरपाललकेकड े रक्कम रुपये १० लाख २० हिार 
२०० वगा करण्यात आली आहे काय, 
(३) नसल्यास, ववलींााची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे नाही. 
(२) रक्कम अद्यापी वगा करण्यात आलेली नाही. 
(३) महानगरपाललकेच्या प्राप्त अींदािपत्रकास मींिूरी देणे व ननधी उपलब्ध करुन 
तो कोल्हापूर महानगरपाललकेकड े वगा करण्यासाठी मींिरूी घेण्याााातचा ववषय 
हदनाींक १७ डडसेंार, २०१५ रोिीच्या सलमती सरे्मध्ये ठेवण्यात आला होता. परींतु 
सदर सर्ा रद्द झाली होती. त्यानींतर सलमतीची सर्ा हदनाींक ४ फेिवुारी, २०१६ 
रोिी पार पडली असून, सदर सरे्मध्ये रु. १०,२०,२००/- च्या अींदािपत्रकास 
मींिूरी देण्यात आली असून, ननधी कोल्हापूर महानगरपाललकेकड े वगा करण्यास 
सलमतीची मींिूरी प्राप्त झाली आहे. त्यानुसार सदर ननधी कोल्हापूर 
महानगरपाललकेकड ेवगा करण्याची कायावाही सुरु आहे. 

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

मुांबईतील शाळाबा्य मुलाांना लशक्षणाच्या प्रिाहात आणण्यासाठी 
 राबविण्यात येणारा समार वििास प्रिल्प बांद  

िरण्याच्या प्रस्तािाबाबत 

(८७) *  १४६५४   डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) मुींाईतील शाळाााह्य मुलाींना लशषतेणाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी सन २००७ 
पासून चालववण्यात येणारा समाि ववकास प्रकल्प ाींद करण्याचा प्रस्तताव मुींाई 
महानगरपाललकेतील अधधका-याींनी कामगार आयुक्ताींकड े माहे डडसेंार, २०१५ 
मध्ये वा त्यादरम्यान पाठववला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर ववर्ाग चालू ठेवणे तकीं वा ाींद करणे याचा अधधकार 
महापाललकेच्या लशषतेण सलमतीला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरहू ववर्ाग ाींद करण्याची कारणे काय आहेत, या प्रस्ततावावर 
कामगार आयुक्ताींनी कोणता ननणाय घेतला आहे, 
(४) नसल्यास, याााातची सद्यःजस्तथती काय आहे ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(४) ाहृन्मुींाई महानगरपाललकेच्या लशषतेण खात्याच्या आस्तथापनेवरील प्रकल्प 
समन्वयक, मुख्य समाि ववकास अधधकारी व समाि ववकास अधधकारी तसेच 
समाि सींघ्क या सींवगााची पदे लशषतेण खात्याच्या अनुसूचीवरुन सहाय्यक 
आयुक्त (ननयोिन) याींच्या आस्तथापना अनुसूचीवर घेण्याचे अनतररक्त आयकु्त 
(शहर) याींनी आदेश  हदले होते. त्यानषुींगाने समाि ववकास अधधकारी, सहाय्यक 
आयुक्त (ननयोिन) याींच्या आस्तथापनेवर सन २०१३ पासून हिर झाले व ९ 
समाि सींघ्क हे अद्यावप लशषतेण ववर्ागाच्या आस्तथापनेवर कायारत आहेत. 
     सन २०१५ मध्ये म्यनुनलसपल यनुनयन याींनी या ववरोधात िाऊन कामगार 
आयुक्त याींच्याकड े दाद माधगतली. त्यावर कामगार आयुक्त याींनी, सींघ्ना 
आणण महापाललका प्रशासन याींनी सामोपचाराने सदर प्रश्न ननकाली काढावा असे 
आदेश हदले. 

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

परभणी जरल््यात विविध भागात घडलेल्या गुन्याांबाबत 

(८८) *  १७३६३   श्री.अमरनाथ रारूरिर, श्री.सांरय दत्त, श्री.हररलसांग राठोड, 
श्री.अशोि उफच  भाई रगताप, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्री.अब्दलु्लाखान 
दरुाचणी, श्री.धनांरय मुांड,े श्री.सनतश चव्हाण :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) परर्णी जिल्ह्यातील पाथरी-सेलू रस्तत्यावरील ााींदरवाडा लशवारात तीन 
दरोडोखाराींनी धुमाकूळ घालत नतघाींवर शस्तत्राने वार करुन एका गर्ावती महहलेवर 
ालात्कार केल्याची घ्ना माहे डडसेंार, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास 
आले, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच, मानवत तालुक्यातील ताडाोरगाव येथे झालेल्या खनुाींच्या घ्ना 
तसेच सोनपेठ येथील मुती वव ी्ंाना यासह जिल्हयातील घडलेल्या ववववध 
घ्नास कारणीरू्त असणाऱया अकायाषतेम पोलीस अधीषतेक व इतर पोलीस 
यींत्रणाींच्या ननषक्रीय कारर्ाराची चौकशी करून त्याींच्याववरूध्द कारवाई करावी 
अशी मागणी स्तथाननक लोकप्रनतननधी याींनी अप्पर मुख्य सधचव, गहृ याींच्याकड े
सन २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४)  नसल्यास, ववलींााची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय. प्राप्त तफयाादीवरुन पोलीस स्त्ेशन पाथरी येथे 
गुरनीं २०४/१५ र्ादींवव कलम ३७६(ड), ३(ह), ३९४, ३९७, ३२३, ३२४, ३२५, ३४ 
प्रमाणे हदनाींक २९/१२/२०१५ रोिी ४ अनोळखी आरोपीववरुद्ध गुन्हा दाखल आहे. 
(२) व (३) होय, प्रकरणी मा.ववधानपररषद सदस्तय याींचे हदनाींक०२/०३/२०१६ चे 
पत्र नकुतचे प्राप्त झाले आहे. 
     पोलीस स्त्ेशन पाथरी येथील गुरनीं. २०४/२०१५ च्या तपासामध्ये आरोपीींना 
अ्क करण्यात आली असून ते सद्य:जस्तथतीत न्यायलयीन कोठडीत आहेत. 
     ताडाोरगाींव लशवारात अनोळखी आरोपीींनी चोरीच्या उद्देशाने हदनाींक 
०३/०२/२०१६ च्या रात्री घातक शस्तत्राने गींर्ीर दखुापत करुन २ व्यजक्तींना जिवे 
ठार मारले ााात पोलीस ठाणे मानवत येथे गुरनीं २६/१६ र्ादींवव कलम  ३९७, 
३०२ प्रमाणे गुन्हा दाखल असून गुन्दययाचा तपास सुरू आहे. 
    सोनखेड येथील मारोती मींदीरातील मुतीची तोडफोड करुन धालमाक र्ावना 
दखुावल्या प्रकरणी सानपेठ पोलीस ठाणे येथे गुरनीं २७/१६ र्ादींवव कलम ३९५ 
प्रमाणे गुन्हा दाखल करुन गुन्ह्यातील आरो ीपीींना अ्क करण्यात आली आहे. 
पुढील तपास सुरु आहे. 
(४) ववलींा झालेला नाही. 

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

परभणी येथील गोंधळी या भटक्या विमुक्त रातीच्या ३०  
िुटुांबाना रात पांचायतीने िाळीत टािल्याबाबत 

(८९) *  १६५७८   श्रीमती जस्मता िाघ :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) परर्णीतील गोंधळी या र््क्या ववमुक्त िातीच्या िात पींचायतीने तेथील 
मोरे, उगले व इतर ३० कु्ुींााना गेल्या काही महहन्यापासून वाळीत ्ाकले आहे 
त्यामुळे या कु्ुींााींनी घाारून नालशक येथे पळ काढला आहे, अशी तक्रार अींननस 
या सींस्तथेने शासनाकड ेकेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याााातीत शासनाने चौकशी करून कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींााची कारणे काय आहेत ? 



93 

      
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) याााात अींनीस सींस्तथेने केलेली तक्रार प्राप्त झालेली 
नाही. परींतु सदर प्रकरणी नालशक जिल्हा गोंधळी समाि ाहुउद्दशेीय ववकास 
सींस्तथा नालशक याींचा हदनाींक २१/०१/२०१६ चा पोलीस अधधषतेक, परर्णी 
कायाालयास प्राप्त झाला. 
     सदर अिाात त्याींनी ‘हॅलो नालशक’ या वतामानपत्रात प्रकाशीत झालेल्या 
ाातमीच्या अनुषींगाने िातपींचायतीच्या िाचामुळे परर्णीतील दाम्पत्याला स्तवत:चे 
गाव सोडून नालशकमध्ये आसरा घेण्याची वेळ आली असून परर्णीतील गोंधळी 
समािाच्या िात पींचायतीने त्याींना वाळीत ्ाकले आहे. वगैरे मिकुराचा अिा 
प्राप्त झाला. 
     सदर अिााच्या चौकशीत र्ोर हे गोंधळी समािाचे नसून िोशी समािाचे 
आहेत. ते सेलु येथे राहत असताना त्याींनी ाऱयाच लोकाींकडून उसने पैसे घेतले 
होते ते परत न करता नालशक येथनू ननघनु गेले. त्यामुळे पैशाच्या 
देवाणघेवाणीवरुन त्याींना गोंधळी समािाच्या लोकाींनी िातीच्या ााहेर काढले नाही 
तकीं वा त्रास हदला नाही. 
(२) एकीं दरीत यातील र्ोरे हा िोशी समािाचा असल्याने त्याींचा गोंधळी 
समािाच्या िात पींचायतीशी सींाींध येत नाही असे चौकशीत ननषपन्न झाले आहे. 
परर्णी जिल्ह्यात गोंधळी समािाच्या ३० कु्ुींााींना वाळीत ्ाकल्याााात 
कोणतही तक्रार प्राप्त झालेली नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
औरांगाबाद शहराचा सुधाररत वििास आराखडा सादर होताच 
 शहरातील िाही िसाहतीिर िेगिेगळी आरक्षणे पडल्याने  
दलाल नागररिाांिडून पैसे िसूल िरीत असल्याबाबत 

(९०) *  १५६०२   श्री.सुभाष झाांबड, श्री.सांरय दत्त, श्री.अशोि उफच  भाई 
रगताप, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद :  सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) औरींगाााद शहराचा सुधाररत ववकास आराखडा सादर होताच शहरातील काही 
वसाहतीवर वेगवेगळी आरषतेणे पडली होती ही आरषतेणे उठवनू देण्याच्या 
नावाखाली स्तथाननक नागररकाींकडून हिारो रुपये काही िण घेत असल्याचे माहे 
िानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, अनेक दलाल रािनगर, मुकुीं दवाडी, िाधववाडी, हसूाल, ाींाा् 
नगर, र्ारतनगर, गारखेडा, अींब्राकानगर इत्यादी र्ागात तफरुन आरषतेण उठवनू 
देण्याच्या नावाखाली नागररकाींकडून पैसे वसूल करीत आहेत हे लषतेात घेता 
शासन त्वरीत आवश्यक कायावाही करणार वा करीत आहे काय, 
(३) नसल्यास, ववलींााची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२) औरींगाााद शहराचा सुधारीत ववकास आराखडा 
हा नगर रचना अधधकाऱयाींनी हद. ३१.१०.२०१५ रोिीच्या पत्रान्वये आयकु्त, 
महानगरपाललका औरींगाााद याींना पाठववला होता.  त्यावर महानगरपाललकेने 
ठराव क्र. २६९/२०१६, हद. २८.०१.२०१६  अन्वये प्रारुप ववकास योिना 
आराखड्यास काही दरुुस्ततीसह मान्यता देऊन महाराषर प्रादेलशक व नगर रचना 
अधधननयम १९६६ चे कलम २६ (१) अन्वये हद. ३.०२.२०१६ रोिी नागरीकाींच्या 
हरकती व सूचना नोंदववण्यासाठी शासन रािपत्रात प्रलसध्द केलेला आहे. 
     आरषतेण उठवनू देण्याच्या नावाखाली स्तथाननक नागररकाींकडून हिारो रुपये 
काही िण घेत असल्याााात लेखी ननवेदन / तक्रार शासनास प्राप्त नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

मुांबईतील एस.व्ही.रोडची दरुिस्था झाल्याबाबत 

(९१) *  १५४५८   श्री.अशोि उफच  भाई रगताप, श्री.सांरय दत्त, श्री.मुझफ्फर 
हुसैन सय्यद :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींाईतील एक प्रमुख रस्तता असलेल्या एस.व्ही.रोडची गोरेगाींव व अन्य 
आिुाािुच्या पररसरातही दरुवस्तथा झाली असल्याचे माहे िानेवारी, २०१६ मध्ये 
वा त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय 
(२) असल्यास, सदर रस्तत्याची दरुुस्तती करण्याााात शासनाने कोणती कायावाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींााची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे आहे. 
(२) सदर एस.व्ही.रोड हा वाींदे्र (पजश्चम) ते दहहसर (पवूा) पयतं असून, पहहल्या 
्प्प्यात वाींदे्र ते िोगेश्वरी या र्ागातील सदर रस्तत्याच्या सुधारणेचे काम सन 
२०१७-२०१८ मध्ये प्रस्तताववत करण्याचे योजिले आहे. 
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     तसेच, िोगेश्वरी ते दहहसर र्ागातील सदर रस्तत्याच्या सुधारणेचे काम 
ाहृन्मुींाई महानगरपाललकामाफा त हाती घेण्यात आलेले आहे. 
     दरम्यान आवश्यक असलेली दरुूस्ततीची कामे महापाललकेमाफा त ववर्ाग 
पातळीवर करण्यात येत आहेत. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
मुांबईतील मननष मािेटची इमारत धोिादायि झाल्याबाबत 

(९२) *  १५८२५   श्री.प्रिाश बबनसाळे, श्री.हेमांत टिले, श्री.किरण पािसिर, 
श्री.विक्रम िाळे, श्री.अननल भोसले, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.आनांद ठािूर, श्रीमती 
विद्या चव्हाण, श्री.ख्िारा बेग, अॅड.राहुल नािेिर, श्री.रामराि िडिुते, श्री.प्रिाश 
गरलभये :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींाईतील मननष माके्ची इमारत धोकादायक झाल्याचे माहे िानेवारी, २०१६ 
च्या पहहल्या सप्ताहात ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने पाहणी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, पाहणीचे ननषकषा काय आहेत व तद्नुसार सदर इमारतीची 
दरुुस्तती करणेााात शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींााची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) अशा प्रकारची ाातमी दैननक वतामानपत्रात प्रलसध्द 
झाली होती. 
(२) व (३) ाहृन्मुींाई महानगरपाललकेमाफा त हदनाींक १५ िानेवारी, २०१६ मननष 
माके्ची इमारतीची पाहणी केली असता, इमारत धोकादायक जस्तथतीत असल्याचे 
आढळून आले नाही. 
     तसेच, मननष माके् इमारतीने महापाललकेकड े सादर केलेल्या, 
महापाललकेच्या नोंदणीकृत मेससा कॉन आचा इींडडया याींनी हदलेल्या अहवालानुसार 
सदर इमारत धोकादायक जस्तथतीत नाही. 
     मननष माके् इमारत ही खािगी इमारत असल्यामुळे सदर इमारतीची 
दरुुस्तती करण्याची व देखर्ाल / परररषतेण करण्याची सींपूणा िााादारी ही त्या 
सोसाय्ीची आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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अक् िलिोट शहरातील पाणीटांचाईबाबत 

(९३) *  १५४४६   श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्री.अशोि 
उफच  भाई रगताप, श्री.सांरय दत्त :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) अक् कलको् (जि.सोलापूर) येथील स्त वामी समथानगरी व शहरास पाणी ी्ंचाईची 
समस्तया रे्डसावत असून शहरवालसयाींना ३० हदवसाआड पाणीपुरवठा होत 
असल् याचे माहे डडसेंार, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे, हे 
खरे आहे काय 
(२) असल् यास, शहरातील स्त वामी समथा मींहदर, स्त वामी समथा अन् नछत्र मींडळाच् या 
गळोरग्गी येथील ववहहरीींसह इतर ६ ववहहरीींचे अधधग्रहण प्रशासनाने केले असून 
या सगळ्या ववहहरीींतील पाणी स्त वामी समथा मींहदराची ववहहर व अन् नछत्र 
मींडळाच् या ववहहरीत साठवून पुरवठा करण् याचे ननयोिन आिही अपूणाावस्त थेतच 
असल् याचे ननदशानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, पाणीपुरवयायाचे ननयोिन पूणा करण् याााात तसेच शहरवालसयाींना 
ननयलमत एक तास तरी पाणीपुरवठा करण् याााात शासनाने काय कायावाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींााची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे नाही. 
(२) अक्कलको् शहराला पाणीपुरवठा करणारे प्रमुख िलस्तत्रोत कोरड े पडल्याने 
कुरनुर धरणपात्रातील ववहहरी, स्तवामी समथा मींहदराची ववहहर व अन्यत्र असलेल्या 
ववहहरी अधधग्रहहत करुन त्यातील पाणी एकब्रत्रतररत्या िलशुध्दीकरण कें द्रात 
पाठवनू पाणीपुरवठा ववतरण नललकेद्वारे शहरात पाणीपुरवठा करण्यात येत आहे. 
(३) िलशुध्दीकरण कें द्र शहराच्या एका ाािूला असल्याने शहरात मध्यवती 
तसेच ववववध हठकाणी एकूण ८ पाण्याच्या ्ाक्या उर्ारण्यात येत असून त्यापैकी 
२ ्ाक्याींमधनू पाणीपुरवठा कायााजन्वत करण्यात येत आहेत. तसेच ववतरण 
व्यवस्तथेतील दोष कमी करण्यासाठी उपाययोिना करण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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नागपूर शहरात ड ेस्रेस स्पा च्या नािाखाली सामानय 
 नागररिाांची आधथचि लूट होत असल्याबाबत 

(९४) *  १५२१५   श्री.लमतेश भाांगडडया, श्री.अननल सोले, श्री.नागो गाणार :   
सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नागपूर शहरात ड ेस्तरेस स्तपा च्या नावाने सामान्य नागररकाींना खलेु आम 
लु्ण्याची ााा हदनाींक ०५ िानेवारी, २०१६ रोिी वा त्यासुमारास ननदशानास 
आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर दकुानाींद्वारे सामान्य नागररकाींना आकवषात करण्याकररता 
वेगवेगळ्या आधथाक योिना कोणत्याही प्रशासकीय परवानगी लशवाय सुरु आहेत, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, कोणतीही प्रशासतकय परवानगी न घेता सामान्य नागररकाींना 
आधथाक नुकसान पोचववल्यासींदर्ाात सदर दकुानाींवर कायावाही करण्यात आली 
आहे काय, त्याचे स्तवरुप काय आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींााची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) नागपूर शहर पोलीस आयकु्तालयातील ववववध पोलीस 
स्त्ेशन अींतगात यासींदर्ाात कोणत्याही प्रकारचा तक्रार अिा तकीं वा गुन्हा दाखल 
झालेला नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) नागपूर शहर पोलीस आयुक्तालयातील ववववध पोलीस स्त्ेशन अींतगात 
यासींदर्ाात कोणत्याही प्रकारचा तक्रार अिा प्राप्त न झाल्याने कोणतीही कारवाई 
करण्यात आलेली नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
 

----------------- 
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लभिांडी (जर.ठाणे) शहर महानगरपाललिेच्या लशक्षण मांडळाांतगचत असलेल्या उदूच 
माध्यमाच्या लशक्षिाांिर प्रशासन अधधिारी अनयाय िरीत असल्याबाबत 

(९५) *  १५३६३   श्री.अमररशभाई पटेल, श्री.सांरय दत्त, श्री.हररलसांग राठोड, 
श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) लर्वींडी (जि.ठाणे) महानगरपाललकेच्या लशषतेण मींडळाींतगात असलेल्या उदूा 
माध्यमाच्या लशषतेकाींवर प्रशासन अधधकारी अन्याय करीत असल्याचे माहे 
डडसेंार, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीअींती सदरहू प्रशासन अधधकारी याींनी पदाचा दरुुपयोग 
करुन केलेल्या गैरव्यवहारासींाींधी त्याींचेवर कोणत्या स्तवरुपाची कारवाई करण्यात 
आली वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींााची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) माहे, डडसेंार, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान अशी 
कोणतीही लेखी तक्रार प्राप्त झाली नाही. 
तथावप, हदनाींक ११/८/२०१५ रोिी महाराषर राज्य ऊदूा लशषतेक सींघ्नेच्या 
समस्तयेााात ाठैक घेतली असूता शोएा खान (गुड्डू), सल्लागार, महाराषर राज्य 
उदूा लशषतेक सींघ्ना तथा अध्यषते लर्वींडी शहर जिल्हा काँगे्रस सलमती याींनी 
ाैठकीत मुख्याध्यापक मोमीन अननस व इतर दोन लशक्षषतेका ााात प्रशासन 
अधधकारी याींनी अन्याय केल्याााात मुद्दा माींडला होता. 
(२) लर्वींडी ननिामपुर शहर महानगरपाललकेने याााात सींाींधधताींची प्राथलमक 
चौकशी केली असून उक्त तक्रारीत तर्थय आढळून आले नाही. 
(३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
पुसद (जर.यितमाळ) येथील पोलीस ठाण्यात िमचचा-याांची िा  िरणेबाबत 

(९६) *  १४६३९   श्री.हररलसांग राठोड :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पुसद (जि.यवतमाळ) या सींवेदनशील शहरातील गुन्हेगारीवर ननयींत्रण 
ठेवण्याकररता वसींतनगर पोलीस ठाण्याची ननलमाती करण्यात आली आहे, हे खरे 
आहे काय, 
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(२) असल्यास, या ठाण्याचे शहरासोात ग्रामीण र्ागातही  कायाषतेेत्र असताना ८५ 
हिार लोकसींख्या ननयींत्रण ठेवण्यास फक्त २० पोलीस कमाचारी असल्याचे 
ननदशानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) या सींदर्ाात पूणा कमाचारी देण्याााात शासनाने काय कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींााची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) पुसद शहर पोलीस ठाण्याचे ववर्ािन करुन नवीन वसींतनगर पोलीस ठाणे 
ननमााण केले आहे. वसींतनगर पोलीस ठाण्याचे कामकाि हदनाींक २ ऑक््ोार, 
२०१५ सुरु झालेले आहे. सदर पोलीस ठाण्यासाठी पदननलमातीच्या पहहल्या 
्प्प्यात गहृ ववर्ाग शासन ननणाय हदनाींक ४ माचा, २०१४ अन्वये पोलीस 
ननरीषतेक-१, सहाय्यक पोलीस ननरीषतेक-३, पोलीस उपननरीषतेक-४, सहाय्यक 
पोलीस उपननरीषतेीक-१५, पोलीस हवालदार-२५, पोलीस नाईक-२५, पोलीस लशपाई-
३४ अशी एकूण १०७ पदे ननमााण केली असून ती र्रण्यात आली आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
िोल् हापूर येथील महाविद्यालयीन तरुणीने गळफास  

घेऊन आत् महत् या िेल् याबाबत 

(९७) *  १५४१२   श्री.आनांदराि पाटील, श्री.सांरय दत्त, श्री.अशोि उफच  भाई 
रगताप, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) कोल् हापूर येथील नागाळा पाका  पररसरातील वारणा कॉलनी हळदणकर याींच् या 
ाींगल् यातील लेडीि होस्त े्ल मधील जस्तमता खाींडकेर या महाववद्यालयीन तरुणीने 
मैत्रीणीच् या त्रासाला कीं ्ाळून गळफास करुन आत् महत् या केली असल् याचे माहे 
िानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय 
(२) असल् यास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन उक्त ववद्याथीनीला 
आत् महत् येस प्रवतृ् त करणाऱ याींवर शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण् यात 
येत आहे, 
(३) नसल् यास, ववलींााची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय हे खरे आहे. 
(२) सदर प्रकरणी ९ आरोपीींववरुद्ध शाहूपुरी पोलीस ठाणे येथे हदनाींक ७.०१.२०१६ 
रोिी र्ाग ५, गु.र.क्र.०८/२०१६ र्ा.दीं.वव.सीं. ३०६, ३४ प्रमाणे गुन्हा नोंद केला 
आहे. यातील ४ आरोपी हे ववधी सींघषा ाालक असल्याने त्याींना मा.ााल 
न्यायालय, कोल्हापूर याींनी िामीन मींिुर केल्याने ववधीसींघषा ाालकाींना त्याींच्या 
आईच्या ताब्यात हदले आहे. तसेच, उवारीत ५ आरोपीपकैी ४ आरोपीींना मा.जिल्हा 
व सत्र न्यायालय, कोल्हापरू याींना अ्कपुवा िामीन मींिुर केला असून एका 
आरोपीस मा.उच्च न्यायालय, मुींाई याींनी अ्कपवुा िामीन मींिुर केला आहे. 
सद्य:जस्तथतीत तपास सुरु आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

महानगरपाललिाांना अडीच एफएसआय देण्याबाबत 

(९८) *  १७९४२   श्री.आनांद ठािूर, अॅड.राहुल नािेिर, श्री.ख्िारा बेग, श्री.हेमांत 
टिले, श्री.सुननल तटिरे, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.किरण पािसिर :   सन्माननीय 
मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नवी मुींाई, ठाणे, उल्हासनगर, लर्वींडी-ननिामपूर, लमरा-र्ाईंदर, वसई-ववरार 
व कल्याण-डोंब्रावली महानगरपाललकाींना अडीच एफएसआय (च्ईषतेेत्र) देण्याचा 
ननणाय शासनाच्या ववचाराधीन आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यावर शासनाने ननणाय घेतला आहे काय, ननणायाचे स्तवरुप काय, 
(३) नसल्यास, ववलींााची कारणे काय आहेत व यावर केव्हा ननणाय घेण्यात येईल ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) मुींाई महानगर प्रदेश षतेेत्रातील महानगरपाललकाींसाठी 
(ाहृन्मुींाई वगळून) सामाईक ववकास ननयींत्रण ननयमावली तयार करण्यात येत 
असून, त्यामध्ये मोडकळीस आलेल्या इमारतीींच्या सींदर्ाात च्ईषतेेत्र 
ननदेशाींकाााात उधचत तरतदू करण्याचे प्रस्तताववत आहे. 
(२) सदर ववकास ननयींत्रण ननयमावलीचे प्रारुप शासनाच्या मींिूरीस सादर 
करण्यात येत आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
 

----------------- 
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ठाणे जरल््यातील शासिीय औद्योधगि प्रलशक्षण  
सांस्थाांमधील अपुऱ्या मुलभूत सुविधाांबाबत 

(९९) *  १६५०३   श्री.रगननाथ लशांदे :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) ठाणे जिल्ह्यातील सात ते आठ शासकीय औद्योधगक प्रलशषतेण सींस्तथाींमध्ये 
(आय्ीआय) लशकणा-या सुमारे सहा हिार ववद्यार्थयानंा मुलरू्त व शैषतेणणक 
सुववधा अर्ावी अनेक गींर्ीर समस्तया सोसाव्या लागत असल्याााात मागील ३ 
वषाापासून या ववद्यार्थयानंी मा. उच्च व तींत्र लशषतेण मींत्री, सींचालक, तींत्र लशषतेण 
सींचालनालय, प्रधान सधचव, उच्च व तींत्र लशषतेण आदीींकड े लेखी ननवेदनाद्वारे 
तक्रारी करूनही त्याकड ेशासनाचे दलुाषते झालेले असल्याने सदरहू आय्ीआयच्या 
ववद्यार्थयांनी ाींद करण्याचा इशारा माहे डडसेंार २०१५  मध्ये वा त्यादरम्यान 
हदलेला आहे,  हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मागील ३ वषांपासून ठाण्यातील सदरहू आय्ीआय मधील 
पायारू्त व शैषतेणणक सुववधाींााात तक्रारी करूनही त्याची आिलमतीस पतूाता न 
होण्याची कारणे काय आहेत, 
(३) सदरहू सींस्तथातील ववद्यार्थयानंा सोसाव्या लागणा-या गींर्ीर समस्तया 
ववनाववलींा दरू करण्याच्या दृष्ीने तसेच पायारू्त व शैषतेणणक सुववधा उपलब्ध 
करून देण्याच्या दृष्ीने शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींााची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय, अींशत: खरे आहे. 
(२) व (३) ठाणे जिल्ह्यातील सवा औद्योधगक सींस्तथेतील अपऱुया सुववधाींची त्रु् ी 
आता दरू करण्यात आल्या असून, सदरहू सींस्तथाींमध्ये स्तथाननक मुलरू्त-पायारू्त 
सुववधा आता पुरववण्यात आल्या आहेत. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
 

----------------- 
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खामगाांि (जर.बुल ाणा) येथील निीन स् नयायालयाच्या  
इमारत बाांधिामास प्रशासिीय मानयता देणेबाबत 

 (१००) *  १६६०६   श्री.पाांडुरांग फुां डिर :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) खामगाव (जि.ाुलढाणा) येथील नवीन सत्र न्यायालयाच्या इमारत ााींधकामास 
मींिुरीकररता प्रस्तताव सावािननक ााींधकाम ववर्ागाकडून शासनास प्राप्त झाला 
आहे , हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सदर न्यायालयाच्या इमारत ााींधकामास प्रशासकीय मान्यता 
देण्याााात शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींााची कारणे काय आहेत ? 

  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) नाही. प्रस्तताव शासनाकड ेप्राप्त झालेला नाही. 
(२) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

पुणे महानगरपाललिेत िचरा उचलण्यािररता घांटागाडीची  
ननविदा चिुीच्या पध्दतीने ठेिेदाराांना हदल्याबाबत 

  

(१०१) *  १५०८८   श्री.अननल भोसले, श्री.किरण पािसिर, श्री.सांहदप 
बारोररया :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे महानगरपाललकेकडून महानगरपाललकेच्या हद्दीतील कचरा दररोि 
उचलण्याकररता घी्ं ागाडीची १५ को्ी रुपयाींची ननववदा क्रमाींक २०९ मागववण्यात 
आली असून सदर ननववदा ४ ठेकेदाराींना प्राप्त झाली असून ववलशष् प्रवतृ्तीने 
ठेकेदाराींच्या फायद्यासाठी सदर ननववदा महानगरपाललकेच्या अधधकाऱयाींकडून 
लावण्यात आल्याचे माहे िानेवारी, २०१६ च्या दसुऱया आठवडयात ननदशानास 
आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली वा करण्यात येत आहे 
काय,  
(३) नसल्यास, ववलींााची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे नाही. 
      पुणे महानगरपाललकेच्या मो्ार वाहन ववर्ागाकड ेकचरा उचलण्याकरीता 
अनुर्वी व सषतेम ठेकेदाराकडून ऑनलाईन पध्दतीने ननववदा मागववण्यात आल्या 
होत्या. 
      ननववदेमधील अ्ीींशती व ननकषानुसार मे. स्तवयींरू् रान्सपो ा् याींची सवाात 
कमी दराची ननववदा असल्याने, स्तथायी सलमतीस त्याींच्या नावाची लशफारस 
करण्यात आली आहे. 
(२) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

स् िच् छ महाराष्ट् र अलभयानासाठी स् िच् छ महाराष्ट् र िोष स् थापन िरण् याबाबत 

(१०२) *  १५३२८   श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांरय दत्त, श्री.अशोि उफच  भाई 
रगताप, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्रीमती हदप्ती चिधरी :   सन्माननीय 
मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात रााववण् यात येत असलेल् या स्त वच् छ महाराष र अलर्यानासाठी स्त वच् छ 
महाराष र कोष स्त थापन करण् याचा ननणाय हदनाींक २४ नोव् हेंार, २०१५ रोिी वा 
त्यासुमारास घेण् यात आला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, सदर कोषाची रचना कशी ननजश्चत करण् यात आली आहे व 
त् यामाफा त कोण-कोणती कामे करण् यात येणार आहेत, 
(३) यासाठी तकती ननधीची आवश् यकता आहे, हा ननधी कशाप्रकारे उपलब् ध 
करण् यात येणार आहे, सध् या प्रत् यषतेात तकती ननधी उपलब् ध करण् यात आलेला 
आहे ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय हे खरे आहे, 
(२) स्तवच्छ महाराषर अलर्यानाींतगात  नागरी व ग्रामीण र्ागात अनुजे्ञय 
असलेल्या कामाींसाठी कें द्र व राज्य शासनाकडील ननधी व्यतीररक्त इतर 
स्तत्रोतामधनू ननधी उपलब्ध करून देण्याकररता स्तवच्छ महाराषर कोषची स्तथापना 
करण्यात आली असून, कोषची रचना पढुील प्रमाणे आहे: 
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(१) मा. मुख्यमींत्री, महाराषर राज्य : अध्यषते 
(२) मा.मींत्री, पाणीपुरवठा व स्तवच्छता : उपाध्यषते 

(३)  मा.राज्यमींत्री, नगर ववकास : सदस्तय 

(४) मा.मुख्यसधचव, : सदस्तय 

(५) अपर मुख्य सधचव (ववत्त), ववत्त ववर्ाग : सदस्तय 

(६) प्रधान सधचव (नवव) १, नगर ववकास ववर्ाग : सदस्तय 

(७) प्रधान सधचव, पाणी पुरवठा व स्तवच्छता : सदस्तय 

(८)  सधचव, (नवव-१) नगर ववकास ववर्ाग : सदस्तय 

(९) राज्य अलर्यान सींचालक : कोषाध्यषते 

 स्तवच्छ महाराषर अलर्यान (नागरी) :  
 

(३) कीं पनी अधधननयम, २०१३ नुसार कीं पन्याींना होणाऱया नफ्या पैकी तकमान २ 
्क्के ननधी  कापोरे् सोशल ररसपॉन्सीब्ली्ी (CSR)  अींतगात खचा करावयाचा 
आहे. त्यानुसार,  स्तवच्छ महाराषर अलर्यानाींतगात अनुजे्ञय कामाींसाठी  कीं पन्याींना 
शहरे/गावे दत्तक घेता येतील तकीं वा त्या कामाींसाठी ननधी उपलब्ध करून देता 
यावा याकररता  “स्तवच्छ महाराषर कोष”  ननमााण करण्यात आला आहे. स्तवच्छ 
महाराषर कोषसाठी आता पयतं ननधी उपलब्ध करून देण्यात आला नाही. 
 

----------------- 
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समधृ् द रीिन िां पनीचे प्रमुख ि सांचालिाांविरुद्ध िारिाई िरणेबाबत 

(१०३) *  १५७५८   श्री.सांहदप बारोररया, श्री.अननल भोसले, श्री.विक्रम िाळे, 
अॅड.रयदेि गायििाड, श्री.ख्िारा बेग, श्री.रामराि िडिुते, अॅड.अननल परब, 
श्री.धगरीशचांद्र व्यास :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१)  सेाीचे सहायक महाव् यवस्त थापक याींनी पुण् याच् या डके् कन जिमखाना पोलीस 
स्त े्शनमध् ये समधृ् द िीवन या कीं पनीसह या कीं पनीचे प्रमुख ्ी.महेश मोतेवार 
याींच् याववरुध् द सेाीची परवानगी न घेता लोकाींकडून ाेकायदेशीर आधथाक गुींतवणकु 
करुन घेत असल् याााात तफयााद देऊन वशैाली मोतेवार, घनध् याम प्ेल, रािेंद्र 
र्ींडारे याींच् याववरोधात र्ा.द.वव कलम ४२०, १८८, १२० (ा) नुसार नोव् हेंार, २०१५ 
मध्ये वा त्यादरम्यान गुन् हा नोंदववला, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, हदनाींक ३१ ऑक् ्ोार, २०१३ रोिी सेाीने नो्ीस काढून समधृ् द 
िीवन या कीं पनीला कलेजक््व् ह इव् हस्त ्में् स्त कीम अींतगात नागररकाींकडून 
गुींतवणकु व ठेवी घेण् यास ाींदी घालूनही महेश मोतेवार याींच् या समधृ् द िीवन 
कीं पनीने ठेवी व गुींतवणकु जस्तवकारण् याचे काम सुरु ठेवल् याने सेाीने सदर तक्रार 
केल् यानींतरही डके् कन जिमखाना पोलीस स्त े्शनच् या अधधका-याींनी मोतेवार 
याींच् याववरोधात कोणतीही कारवाई न करण् याची कारणे काय आहेत, 
(३) अन् य जिल् हयातील पोलीसाींनी येऊन तसेच सीाीआयने महेश मोतेवार याींना 
केलेली अ्क व त् याींच् या कीं पन् याींवर धाडी घातल् या परींत,ु डके् कन जिमखाना 
पोलीस स्त े्शनमध् ये सेाीच् या सहायक महाव् यवस्त थापकाींनी लेखी तक्रार करुनही 
त् या तक्रारकड े हेततूः दलुाषते करणा’या व कताव् यात अषतेम् य हदरींगाई करणाऱ या 
डके् कन जिमखाना पोलीस स्त ्ेशनच् या सींाींधधत अधधकारी व कमाचारी 
याींचेववरोधात कताव् यात कसूर केल् याााात काय कारवाई करण् यात आली वा येत 
आहे, नसल् यास, का नाही, 
(४) महेश मोतेवार यास उस्तमानाााद पोललसाींनी माहे डडसेंार, २०१५ मध्ये वा 
त्यादरम्यान अ्क केली असता त्याच्या खािगी सुरषतेा रषतेकाींनी पत्रकाराींना 
धक्कााुक्की केल्याची तक्रार उस्तमानाााद पोलीस स्तथानकात करण्यात आली 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींााची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) मोतेवार याींच्याववरुध्द गुन्हा दाखल केल्यानींतर डके्कन पोलीस स्त्ेशनकडून 
तपास सुरु करण्यात आला. तद्नींतर सदर गुन्हा आधथाक गुन्हे शाखा याींचेकड े
देण्यात आला. 
     सदर प्रकरणी तपास चालू असताना गुन्ह्यातील आरोपीींना मा.सत्र 
न्यायालयाने अ्कपवूा िामीन मींिूर केला आहे. 
     सदर गुन्ह्याची व्याप्ती मोठी असल्याने सदर गुन्ह्याचा तपास राज्य गुन्हे 
अन्वेषण ववर्ाग, पुणे याींच्याकड ेदेण्यात आला आहे. 
(३) व (४) हे खरे नाही. 
     गुन्हा दाखल केल्यानींतर तपास सुरु करण्यात आला होता. आधथाक गुन्हे 
शाखेने पत्रव्यवहार करुन तर माहहती प्राप्त करुन घेतली. तथावप, गुन्हा 
सी.आय.डी. कड े देण्यात आल्यामुळे तक्रारीकड े दलुाषते झालेले नाही. सदर 
गुन्ह्याचा तपास डके्कन पोलीस स्त्ेशन फक्त ९ हदवस करण्याचा प्रश्न उद्् ावत 
नाही. 
(५) व (६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

राज्यातील अशासिीय औद्योधगि प्रलशक्षण सांस्था (आय.टी.आय) ि 
एमसीव्हीसी िननष्ट्ठ विद्यालयाांना अनदुान देण्याच्या मागणीबाबत 

(१०४) *  १४९७७   अॅड.ननरांरन डािखरे :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नेरूळ (नवी मुींाई) येथील तेरणा अशासकीय तींत्र ववद्यालयातील १२ वषे 
सेवा पुणा झालेल्या ननदेशक ्ी.एस.राऊत याींचेसह राज्यातील अन्य ननदेशकाींनी 
ववररषठ वेतन्ेणी लागु करावी अशी मागणी सन २०१३ पासून आितागयत 
शासनाकड ेवेळीवेळी केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर ननदेशकाींना वररषठ वेतन्ेणीसाठी त्याींच्या ननयुक्ती हदनाींक 
हा कालावधी ग्राह्य धरण्याच्या अ्ीवर सींाींधधत ननदेशकाींचे त्याींचे मागणी 
प्रस्तताव शासनाकडून अमान्य करण्यात आले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) शासनाच्या शालेय लशषतेण ववर्ागाने सलग १२ वषे सेवा ग्राह्य झालेल्या 
कमाचाऱ याींना वररषठ वेतन ्ेणी लागु करण्याचा धोरणात्मक ननणाय घेतलेला 
असताना तींत्रलशषतेण ववर्ागाने त्याच प्रकरणी नमारात्मक ननणाय घेण्याची कारणे 
काय आहेत, 
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(४) शालेय लशषतेण ववर्ागाच्या धतीवर याप्रकरणी तींत्रलशषतेण ववर्ागाने फेर 
ननणाय घ्यावा अशा आशयाचे ननवेदन पत्र मा.ववधानमींडळ सदस्तयाींनी तत्कालीन 
मा.उच्च व तींत्रलशषतेण मींत्री व ववद्यमान मा.उच्च व तींत्रलशषतेण मींत्री याींना 
हदनाींक १२ मे व २६ नोव्हेंार, २०१४, हदनाींक २३ माचा, २०१५ रोिी हदले आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, सदर ननवेदन पत्राचे अनषुींगाने सकारात्मक ननणाय घेण्यात आला 
आहे काय, असल्यास, केव्हा, 
(६) नसल्यास, त्याची कारणे काय व त्याााातची सद्य:जस्तथती काय आहे ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) ते (६) सदर प्रकरणी लोकप्रनतननधी व ववववध सींघ्ना 
याींची ननवेदने शासनास प्राप्त झालेली आहेत. त्यानुषींगाने व्यवसाय लशषतेण 
सींचालनालया अींतगात असणाऱया अशासकीय अनदुानीत सींस्तथाींतील ननदेशक, 
सहा. अधधव्याख्याता, लशषतेक/लशषतेकेत्र कमाचाऱयाींनी खािगी ववनाअनुदानीत 
काळात केलेली सेवा वररषठ/ननवड्ेणी तसेच कालाद्ध पदोन्नतीसाठी ग्राह्य 
धरण्याााातचा प्रस्तताव मा.मींत्री मींडळासमोर सादर करण्यात येत आहे. 
 

----------------- 
मुांबईतील झोपडपट्टीिासीयाांना १३५ ललटसच पाणीपुरिठा िरण्याबाबत 

 (१०५) *  १६१६६   श्री.प्रिाश गरलभये, श्री.रामराि िडिुते, श्रीमती विद्या 
चव्हाण, श्री.सांहदप बारोररया, श्री.ख्िारा बेग, श्री.रारेंद्र रैन :   सन्माननीय 
मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्य शासनाने प्रत्येक व्यक्तीस १३५ ली्र पाणी पुरवठा करण्याचा ननणाय 
घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मुींाई येथील झोपडपट्टीवासीींयाना फक्त ४५ ली्सा पाणी देण्याचा 
ननणाय मुींाई महानगरपाललकेने घेतला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर ननणायाने झोपडपट्टीधारक पाणी सींक्ात सापडला आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, शासनाने १४५ ली्सा पाणी पुरवठा करण्याााात कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५)  नसल्यास, ववलींााची कारणे काय आहेत ? 
  



108 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) ाहृन्मुींाई महानगरपाललकेमाफा त राषरीय 
मानाींकनाप्रमाणे ननवासी इमारतीींमधील रहहवाशाींना प्रनतहदन १३५ लल्र प्रमाणे 
पाणी पुरवठा करण्यात येतो. 
(२) राषरीय मानकानुसार, शहरी र्ागात सामानयक नळखाींााद्वारे पाणी पुरवठा 
करण्यात येणाऱया हठकाणी दरडोई ४० ली्र प्रनतहदन या प्रमाणात पाणी पुरवठा 
करण्याचे ननदेलशत केले आहे. 
     तथावप, मुींाईतील झोपडपट्टीवालसयाींना महानगरपाललकेमाफा त सामानयक 
नळखाींााद्वारे प्रनतहदन प्रनतमाणसी ४५ ली्र पाणी पुरवठा करण्यात येातो. 
(३) मुींाईतील झोपडीधारकाींना महापाललकेमाफा त राषरीय मानाींकनाप्रमाणे पाणी 
पुरवठा केला िात असल्याने, मुींाईतील झोपडपट्टीधारक पाणी सींक्ात सापडला 
आहे असे म्हणणे सींयजुक्तक होणार नाही. 
     झोपडपट्टी पनुवासन योिने अींतगात हे झोपडपट्टीधारक इमारतीींमध्ये 
रहावयास गेल्यावर त्याींना महानगरपाललकेमाफा त प्रनतहदन प्रनतमाणसी १३५ ली्र 
पाणी पुरवठा करण्यात येतो. 
(४) सध्या शोषण ्ाकी असलेल्या इमारतीींना महापाललकेमाफा त दरडोई १३५ 
ली्र प्रनतहदन प्रमाणे पाणी पुरवठा केला िात आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

पुणे महापाललिेला िचरा डपेो सुरु िरण्यािररता पयाचयी  
रागा उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 

(१०६) *  १४७५३   आकिच .अनांत गाडगीळ, श्रीमती हदप्ती चिधरी, श्री.सांरय 
दत्त, श्री.अशोि उफच  भाई रगताप, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.मुझफ्फर हुसैन 
सय्यद, श्री.अननल भोसले, श्री.सांहदप बारोररया, श्री.किरण पािसिर :  ताराांकित 
प्रश्न क्रमाांि १२३७७ ला हदनाांि २३ डडसेंबर, २०१५ रोरी हदलेल्या उत्तराच्या 
सांदभाचत:  सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) पुणे येथे प्रस्तताववत असलेला वपींपरी-साींडस येथील कचरा डपेो सुरु करण्याचा 
ननणाय शासनाने अखेर रद्द केला असल्याचे माहे िानेवारी, २०१६ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) तसेच, पुण्यात ननमााण होत असलेल्या सुक्या कचऱयाची ववल्हेवा् 
लावण्यात महापाललका प्रशासनाला अपयश आले असल्याचे तसेच हा सुका कचरा 
गावकऱयाींकडून िाळला िात असल्याने पयाावरणाचीही हानी होत आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
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(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने पाहणी केली आहे काय तद्नुसार 
कचऱयाची ववल्हेवा् लावण्यासाठी पयाायी िागा महापाललकेला उपलब्ध करुन 
देण्याााात कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींााची कारणे काय आहेत ? 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) पुणे येथे प्रस्तताववत असलेला वपींपरी-साींडस येथील 
कचरा डपेो सुरु करण्याचा ननणाय शासनाने रद्द केला, ही ााा खरी नाही. 
     कचरा डपेोसाठी आवश्यक असलेली मौिे वपींपरी-साींडस येथील वन 
ववर्ागाच्या मालकीच्या िागेच्या मोादल्यापो्ी आवश्यक ती रक्कम वन 
ववर्ागाकड े र्रण्यात आली असून, सदर िागा पुणे महानगरपाललकेच्या नावे 
करण्याााातची कायावाही सुरु आहे. 
(२) नाही. 
     सुक्या कच-याची ववल्हेवा् लावण्याााात पुणे महानगरपाललकेमाफा त 
उपायोिना करण्यात आलेली आहे.       
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

राज्यातील नगरपररषदाांच्या उत्पननाच्या स््ोताबाबत 

(१०७) *  १५१३९   श्री.गोवपकिशन बारोरीया :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि २९२० 
ला हदनाांि ११ माचच, २०१५ रोरी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत:    सन्माननीय 
मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील नगरपररषदाींमधील उत्पन्नाींचे स्तत्रोत व करवसुलीचे प्रमाण अत्यींत 
कमी असल्यामुळे नगरपररषदाींचा खचा, मुख्याधधकारी व कमाचा-याींचे वेतन वेळेवर 
देण्यात येत नसल्याचे माहे िानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) त्याचप्रमाणे नगरपररषदाींमधील ररक्त पदाींची सींख्या लषतेात घेऊन केवळ २३ 
पररववषतेाधीन मुख्याधधका-याींना ननयलमत मुख्याधधकारी पदावर ननयुक्ती देण्याचा 
ननणाय घेण्यात आला, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, नगरपररषदाींच्या आधथाक जस्तथतीााात शासन स्ततरावर प्रस्तताव 
ववचाराधीन आहे काय, 
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(४) असल्यास, नगरपररषदाींच्या मुख्याधधका-याींची ररक्त पदे व त्याींचे 
वेतनासींदर्ाात शासन स्ततरावर काय कायावाही करण्यात आली वा येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींााची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे नाही. 
(२) होय. 
(३) शासन ननणाय, नगर ववकास ववर्ाग क्र. एमसीओ-२०१४/प्र.क्र. १५५/नवव-१४, 
हदनाींक २५.०८.२०१४ अन्वये नगरपररषद / नगर पींचायत आस्तथापनेवरील 
कमाचाऱयाींचे वेतन व ननयलमत ननवतृ्ती वेतनासाठी १०० ्क्के नगरपाललका 
सहायक अनदुानाची रक्कम काही अ्ीींवर उपलब्ध करुन देण्याचा ननणाय 
यापवूीच घेण्यात आला आहे. 
(४) नगर पररषदाींच्या मुख्याधधकाऱयाींची ररक्त पदे ववचारात घेऊन सन २०१५ 
साठी मुख्याधधकारी ग्-ा सींवगाातील १८५ इतक्या उमेदवाराींचे मागणीपत्र 
लोकसेवा आयोगास सादर केले आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

मुांबई महापाललिेला शहरातील िच-याची विल्हेिाट  
लािण्यासाठी रागा उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 

(१०८) *  १६२००   प्रा.रोगेनद्र ििाड,े अॅड.राहुल नािेिर, श्री.हेमांत टिले, 
श्री.ख्िारा बेग, श्री.आनांद ठािूर, श्री.अशोि उफच  भाई रगताप, श्री.सांरय दत्त, 
श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्री.रामनाथ मोते, श्री.नागो गाणार, डॉ.अपिूच हहरे, 
आकिच .अनांत गाडगीळ, श्री.शरद रणवपसे : सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींाई महानगरपाललकेने इमारत ााींधकाम ववषयक मींिुरीची प्रतक्रया अत्यींत 
सुलर् केल्याने मुींाईतील इमारतीींच्या ्ॉवसामध्ये मोठी र्र पडणार असून 
त्यामुळे पायारु्त सुववधाींचा मोठा र्ार पडणार आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सन २००० च्या घन कचरा व्यवस्तथापन ननयमावलीप्रमाणे 
कचऱयाची ववल्हेवा् शास्तत्रोक्त पध्दतीने करण्याचा प्रकल्पही अिनू पूणापणे सुरु 
झालेला नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) तसेच काींिुरमागा येथील डींम्पीींग ग्राऊीं डला देखील तेथील स्तथाननक 
नागररकाींनी ववरोध केला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, मुलुींड व देवनार येथेही ननयमावलीचे पालन होत नसून ही 
डींम्पीींग ग्राऊीं ड ाींद करण्याचा ननदेश मा.उच्च न्यायालयाने माहे एवप्रल, २०१४ 
मध्ये वा त्या दरम्यान हदले होते, हे खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, शासनाने माहे ऑक््ोार, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान 
मा.न्यायालयात प्रनतज्ञापत्र सादर करुन तळोिा येथे ५२ हेक््र िमीन डींजम्पींग 
ग्राऊीं डसाठी देण्याचे तत्त्वत: मान्य केले होते, हे ही खरे आहे काय, 
(६) तसेच, मुींाईतील देवनार येथील डींवप ींग ग्राउीं डवर रोि आगी लागत असून या 
आगीच्या कारणाींचा ववचार करून त्यावर उपाय करण्यासाठीचा ॲक्शन प्लॅन 
फायर ब्रिगेडने अनेकदा महापाललकेकड ेसादर केला आहे, परींत ु त्याकड े वारींवार 
दलुाषते करण्यात आल्याचे माहे िानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(७) असल्यास, सदर ॲक्शन प्लॅनवर ननणाय घेऊन शासनाने येथे लागणाऱया 
आगीींवर ननयींत्रण आणण्याााात काय कायावाही केली आहे, 
(८) तसेच उक्त प्रकरणी चौकशी करुन कचऱ याची समस्तया सोडववण्याााात 
शासनाने काय कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे नाही. 
(२) ाहृन्मुींाई महानगरपाललकेमाफा त काींिूर येथे माचा, २०१५ पासून दररोि 
कचरा जस्तवकारण्यास सुरूवात झाली असून सध्या तेथे दररोि ३००० मे.्न कचरा 
जस्तवकारुन त्यावर शास्तत्रोक्त पद्धतीने ाायोररऍक््र तींत्रज्ञानाद्वारे प्रतक्रया करण्यात 
येत आहे. 
     तथावप, मुलुींड व देवनार येथील कचऱयाची ववल्हेवा् शास्तत्रोक्त पद्धतीने 
करण्याचे प्रकल्प अद्यावप सुरु झालेले नाहीत. 
(३) हे खरे आहे. 
(४) सदर प्रकरणी मा.उच्च न्यायालयाने हदनाींक २४.११.२०१४ च्या आदेशान्वये, 
ाहृन्मुींाई महानगरपाललकेस देवनार व मुलुींड षतेेपणरू्मीवर कचरा ्ाकण्यास 
आदेशाच्या हदनाींकापासून एका वषााकररता परवानगी हदली होती. तसेच, ाहृन्मुींाई 
महानगरपाललकेस षतेपेणरू्मीसाठी िमीन उपलब्ध करुन देण्याााातचे आदेश 
हदलेले होते. 
(५) हे खरे आहे. 
(६) व (७) हे अींशत: खरे आहे. 
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    षतेपेणरू्मीवर लमथन वायुच्या ननलमातीमुळे वारींवार आग लागल्याच्या घ्ना 
घडत असतात. त्यावेळेस अजग्नशमन दलाची वाहने तेथे पाठवनू त्वरीत आग 
ववझववण्यात येते. 
     हदनाींक ११.०८.२००३ रोिी ाहृन्मुींाई महानगरपाललकेत, प्रत्येक 
षतेेपणरू्मीवर स्तवतींत्र अजग्नशमन दलाची यींत्रणा स्तथापन करण्यात यावी असा 
ठराव करण्यात आला होता. 
     मुींाई अजग्नशमन दलातफे घन कचरा व्यवस्तथापन ववर्ागाला देण्यात 
आलेले एक अजग्नशमन वाहन षतेपेणरू्मीवर ठेवण्यात आले होते. तसेच 
षतेेपणरू्मीवर अरुीं द/कच्च् या रस्तत्यावर त्वरीत पोहोचता यावे याकररता मुींाई 
अजग्नशमन दलाने वॉ्र लमस्त् प्रणाली असलेले लमनी अजग्नशमन वाहन खरेदी 
केलेले आहे. 
(८) कचऱयाची समस्तया सोडववण्यासाठी शासनाने महापाललकेस मौिे करवले, 
ता.अींारनाथ, जि.ठाणे येथील ३८.८७ हेक््र व ऐरोली िीि, मुलुींड (पूवा) येथे 
३२.७७ हेक््र िागा उपलब्ध करुन हदली आहे. तसेच, मौिे करवले, 
ता.अींारनाथ, जि.ठाणे येथील खािगी १२.२० हेक््र िमीन उपलब्ध करुन 
देण्यास मान्यता हदलेली असून सदर िलमनीच्या अधधग्रहणाची कायावाही सुरू 
आहे. 

----------------- 
नाचणे (जर.रत् नाधगरी) येथे िोिण गहृननमाचण प्रिल् पासाठी  

सांपाहदत िरण् यात आलेल्या रलमनीबाब त 
(१०९) *  १५५४२   श्रीमती हुस्नबानू खललफे, श्री.सांरय दत्त, श्री.मुझफ्फर हुसैन 
सय्यद, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि उफच  भाई रगताप :   सन्माननीय 
गहृननमाचण मां्ी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नाचणे (जि.रत् नाधगरी) येथे कोकण गहृननमााण प्रकल् पासाठी सींपाहदत 
करण् यात आलेली िमीन शासनाचा कोणताही ननणाय नसताना शतेकऱ याींना परत 
करण् यात आल् याचे हदनाींक १४ िानेवारी, २०१६ रोिी वा त्यासुमारास ननदशानास 
आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, याप्रकरणाची चौकशी करण् यात आली आहे काय, 
(३) असल् यास, चौकशीत काय ननदशानास आले व त् यानुसार दोषी आढळून 
येणाऱ या सींाींधधत दोषी अधधकारी/कमाचारी याींचेवर शासनाने कोणती कारवाई केली 
वा करण् यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, ववलींााची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. प्रिाश मेहता : (१) हे खरे नाही. 
(२) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

मालेगाांि (जर.नालशि) महानगरपाललिेची िामे  
अांदारप्िाप्रमाणे होत नसल्याबाबत 

  

(११०) *  १४५९६   डॉ.अपिूच हहरे :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि १२६७९ ला हदनाांि 
९ डडसेंबर, २०१५ रोरी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत:    सन्माननीय मुख्यमां्ी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मालेगाींव (जि.नालशक) येथे महाराषर सुवणा ियींती नगरोत्थान 
अलर्यानातींगात उड्डाण पलु उर्ारण्याााातचा प्रस्तताव ताींब्रत्रक मान्यतेसाठी 
सावािननक ााींधकाम ववर्ाग, नालशक याींच्याकड े सादर करण्यात आला आहे, 
त्यास मान्यता प्राप्त झाली आहे काय, 
(२) असल्यास, प्रश्नोक्त उड्डाणपूलाचे कामाारोारच महानगरपाललकेने प्रस्तताववत 
केलेल्या अन्य मुलरू्त सोयी सुववधाींसाठी उपलब्ध होणाऱया अनदुानातनू धगरणा 
नदी तकनारी हररत पट्टा ननमााण करणे या कामाींतगात उद्यान, रू् र्राव करणे, 
उद्यान व खलेु नाट्यगहृ उर्ारणे इ. ववकास कामाींााात कोणती कायावाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, सदरहु उड्डाणपुल आणण अन्य कामाींचे प्रस्ततावास अद्याप 
मान्यता न लमळण्याची कारणे काय आहेत व ही मान्यता केव्हापयतं लमळणे 
अपेक्षषतेत आहे ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) महाराषर सुवणा ियींती नगरोत्थान अलर्याना अींतगात 
मालेगाींव महानगरपाललकेचा उड्डाणपूल उर्ारण्याचा प्रस्तताव ताींब्रत्रक मान्यतेसाठी 
सावािननक ााींधकाम ववर्ाग, मालेगाींव याींचेकड े सादर करणेत आलेला असून 
ताींब्रत्रक मींिुरी अद्याप प्राप्त झालेली नाही. 
(२) या प्रयोिनासाठी राज्यशासनाने महानगरपाललकेस रुपये ५ को्ी इतका 
ननधी ववतरीत केला आहे. 
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     या उपलब्ध अनुदानातून करावयाच्या कामाींचा प्रस्तताव महानगरपाललकेने 
प्रशासकीय मान्यतेसाठी ववर्ागीय आयुक्त याींच्या अध्यषतेतेखालील सलमतीसमोर 
सादर केला होता. 
     मात्र, या ननधीतनू करावयाच्या कामाींााात महानगरपाललकेने दोन 
वेगवेगळे ठराव केलेले असल्यामुळे नेमक्या कोणत्या ठरावाची अींमलािावणी 
करावी याााात महानगरपाललकेने ननणाय घ्यावा, असे ववर्ागीय आयुक्त याींनी 
सुचववले आहे.  
     त्यानुसार महानगरपाललकेने याााात पढुील ननणायासाठी महासरे्कड े
प्रस्तताव सादर केला आहे.  
(३) मालेगाींव महानगरपाललकेमाफा त महाराषर सुवणा ियींती नगरोत्थान 
महालर्यानाींतगात प्रस्तताववत उड्डाणपूल उर्ारण्याााातच्या प्रस्ततावास ताींब्रत्रक 
मान्यता घेऊन हा प्रस्तताव नगरपररषद सींचालनालयामाफा त शासनाकड े सादर 
करण्याच्या सूचना महानगरपाललकेस देण्यात आल्या आहेत.  
     महानगरपाललका मुलरु्त सोयी-सुववधा अनदुान या योिने अींतगात सादर 
प्रस्ततावाच्या अनषुींगाने महानगरपाललकने दोन ठराव केलेले असल्यामुळे नेमक्या 
कोणत्या ठरावानुसार प्रशासकीय मान्यता द्यावी. याााातच्या प्रस्ततावास 
महासरे्ची लवकरात लवकर मींिुरी लमळवनू हा प्रस्तताव प्रशासकीय मान्यतेसाठी 
ववर्ागीय आयकु्त याींच्या अध्यषतेतेखालील सलमतीकड े सादर करावा, याााात 
महानगरपाललका आयुक्त याींना सूचना देण्यात आल्या आहेत. 

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

निी मुांबई महानगरपाललिेच्या प्राथलमि, उच् च प्राथलमि शाळा ि बालिाडीतील 
विद्यार्थयांना पोषण आहारापासून िांधचत ठेिल्याबाबत 

(१११) *  १५८७७ श्री.रामनाथ मोते, श्री.नागो गाणार, डॉ.अपिूच हहरे, श्री.रनाचदन 
चाांदरूिर, श्री.हररलसांग राठोड, डॉ.सुधीर ताांबे, श्री.सांरय दत्त, श्री.अशोि उफच  भाई 
रगताप, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद : सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नवी मुींाई महानगरपाललकेच्या प्राथलमक, उच्च प्राथलमक व ाालवाड्याींची 
सींख्या तकती आहे, 
(२) तसेच, या शाळाींमध्ये लशषतेण घेणाऱया ववद्यार्थयांची सींख्या तकती आहे, 
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(३) मा.सवोच्च न्यायालयाच्या ननकालानुसार व शासनाच्या ननदेशानुसार इयत्ता 
८ वी पयतंच्या ववद्यार्थयानंा पोषण आहार देणे ाींधनकारक असताींनाही हदनाींक 
१५ डडसेंार, २०१५ पासून ववद्यार्थयानंा पोषण आहार देण्यात आला नाही, हे खरे 
आहे काय, 
(४) असल्यास, ववद्यार्थयानंा पोषण आहार न देणाऱया अधधकाऱयाींववरुध्द काय 
कारवाई करण्यात आली आहे, 
(५) शालेय पोषण आहार ाींद करण्याची कारणे काय आहेत, 
(६) पोषण आहार ाींद करणाऱया व िााादार असणाऱया अधधकाऱयाींववरुध्द 
फौिदारी स्तवरुपाचा गुन्हा का दाखल करण्यात आला नाही ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) नवी मुींाई महानगरपाललकेच्या अधधपत्याखाली 
असलेल्या शाळा/ाालवाड्याींचा तपशील पढुीलप्रमाणे आहेः- 

 इयत्ता १ ली ते ५ वी पयतं :- ६ प्राथलमक शाळा, 
 इयत्ता १ ली ते ८ वी पयतं:- ६२ प्राथलमक-उच्च प्राथलमक शाळा, 
 ाालवाड्या :- ६८. 

(२) नवी मुींाई महानगरपाललकेच्या अखत्यारीतील शाळा/ाालवाड्याींमध्ये लशषतेण 
घेत असलेल्या ववद्यार्थयांची सींख्या पढुीलप्रमाणे आहेः- 

 इयत्ता १ ली ते ५ वी पयतंच्या प्राथलमक शाळा :- ९८७ ववद्याथी, 
 इयत्ता १ ली ते ८ वी पयतंच्या प्राथलमक-उच्च प्राथलमक शाळा :- 

२१९१८ ववद्याथी, 
 ाालवाडी :- ७३१० ववद्याथी. 

(३) हे खरे नाही, 
     मा.सवोच्च न्यायालयाने शालेय ववद्यार्थयानंा पुरक आहार देण्यासींदर्ाात 
हदलेल्या ननदेशानुसार, तसेच नागरी र्ागातील शाळाींमध्ये पोषण आहार पुरवठा 
करण्यासींदर्ाात शालेय लशषतेण ववर्ाग, शासन ननणाय हद. १८/०६/२००९ अन्वये 
ववहहत करण्यात आलेल्या कायापद्धती व मानकाींनसुार नवी मुींाई 
महानगरपाललकेच्या ननयींत्रणाखालील शाळाींमधील ववद्यार्थयानंा पोषक आहार 
देण्यात येतो, असे आयुक्त, नवी मुींाई महानगरपाललका याींनी कळववले आहे. 
(४), (५) व (६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
 

----------------- 
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िॉ.गोविांदराि पानसरे हत्या प्रिरणातील प्रत्यक्षदशी साक्षीदार 
असलेल्या शालेय विद्यार्थयाचस खनुाची धमिी हदल्याबाबत 

(११२) *  १५२७९   श्री.धनांरय मुांड,े श्री.सुननल तटिरे, श्री.हेमांत टिले, 
श्री.रयिांतराि राधि, श्री.अननल भोसले : सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) कॉ.गोववींदराव पानसरे हत्या प्रकरणातील प्रत्यषतेदशी साषतेीदार असलेल्या 
शालेय ववद्यार्थयााची काळिी घेण्याचे पत्र पोलीसाींना पाठवनू हहींद ू ववववज्ञ 
पररषदेचे ्ी.सींिीव पनुोळकर याींनी अप्रत्यषतेररत्या मुलास खनुाची धमकी 
हदल्याची तक्रार कॉ.पानसरे कु्ूींब्रायाींनी कोल्हापूर पोलीसाींकड े माहे िानेवारी, 
२०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर तक्रारी वरुन मुलास धमकी देणाऱयाववरुध्द काय कायावाही 
करण्यात आली वा येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींााची कारणे काय आहेत  ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय हे खरे आहे. 
(२) सदर प्रकरणी शाहूपुरी पोलीस ठाणे येथे अदखलपात्र गुन्हा नोंद क्र.१९/२०१६, 
र्ा.दीं.वव.सीं. कलम ५०६ प्रमाणे गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे. सदर गुन्हा 
अदखलपात्र असल्या कारणाने तफयाादी याींना सी.आर.पी.सी. कलम १५५ नुसार 
सींाींधधत न्यायालयात दाद मागण्याची समि देण्यात आली आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

पुणे शहरातील पोललसाांिररता पुरेशी ननिासस्थाने बाांधणेबाबत 
(११३) *  १५८२४   अॅड.रयदेि गायििाड, श्री.आनांद ठािूर, श्रीमती विद्या 
चव्हाण, श्री.प्रिाश बबनसाळे, श्री.रामराि िडिुते, श्री.ख्िारा बेग, श्री.किरण 
पािसिर, श्री.हेमांत टिले, श्री.प्रिाश गरलभये, श्री.नरेंद्र पाटील :   सन्माननीय 
मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे शहरातील पोलीसाींची सींख्या सुमारे सात हिाराींहून अधधक आहे मात्र 
घराींची सींख्या केवळ दोन हिार असून त्याची दरुवस्तथा झाली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पुणे शहरातील सवा पोलीसाींकररता पुरेशी घरे ााींधणेााात 
शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींााची कारणे काय आहेत, 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) पोलीस आयुक्त, पुणे शहर येथे पोलीस अधधकारी ९८५ 
व कमाचारी १०००८ असे एकूण १०९९३ मींिूर सींख्यााळ असून पोलीस 
अधधकाऱयाींसाठी ३११ व कमाचाऱयाींसाठी ३८०५ ननवासस्तथाने उपलब्ध आहेत. काही 
ननवासस्तथानाींची दरुुस्तती करण्याची आवश्यकता आहे. 
(२) पोलीस आयुक्त पणेु शहर आस्तथापनावरील पोलीस अधधकारी व 
कमाचाऱयाींकररता महाराषर राज्य पोलीस गहृननमााण व कल्याण महामींडळ 
याींच्याकडून सन २०१६-१७ कररता एकूण ७२८ ननवासस्तथाने ााींधण्याचे प्रस्तताववत 
आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
 

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

परभणी जरल्हयातील महा-ई सेिाां िें द्राबाबत 

(११४) *  १५०५३   श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी, श्री.धनांरय मुांड,े श्री.सनतश 
चव्हाण :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) परर्णी जिल्ह्यातील महा-ई सेवाकें द्र जिल्हा समन्वयक व वररषठ स्ततरावरील 
अधधकारी व यींत्रणेकडून होत असलेल्या अडवणकुीची तसेच ननयमााह्य 
मींिूऱयाींची चौकशी करण्याााातची मागणी परर्णी-हहींगोली जिल्हा स्तथाननक 
स्तवराज्य सींस्तथेचे लोकप्रनतननधी याींनी प्रधान सधचव, माहहती व तींत्रज्ञान, मुींाई 
याींच्याकड े लेखी ननवेदनाव्दारे सन २०१५-१६ दरम्यान केली आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, सीएमएस कीं पनीचे जिल्हा समन्वयक वररषठ अधधकारी व यींत्रणा 
याींची उच्च स्ततरावरून चौकशी करण्यात आली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय ननषपन्न झाले, 
(४) तसेच सींाींधधत कीं पनीचे जिल्हा समन्वयक, वररषठ अधधकारी याींना ादलून 
जिल्हयातील महा-ई सेवाकें द्र सुरळीत करण्यासाठी कोणती कायावाही करण्यात 
येणार आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींााची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) हदनाींक १०/२/१६ रोिीचे लोकप्रनतननधीींचे ननवेदन 
हदनाींक १/३/२०१६ रोिी प्राप्त झाले आहे. 
(२), (३), (४) सदर ननवेदनासींदर्ाात जिल्हाधधकारी, परर्णी याींच्याकडून प्राप्त 
अहवालानुसार सींाींधधत जिल्हा प्रनतननधी, सी.एम.एस. कीं पनी याींना 
जिल्हाधधकारी, परर्णी  याींनी कारणे दाखवा नो्ीस ािावली आहे. तसेच 
जिल्हाधधकारी, परर्णी याींनी सदर प्रकरणाची चौकशी करण्याकररता 
उपजिल्हाधधकारी स्ततरावरील चौकशी अधधकारी नेमला आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

राज्यातील नगरपररषदाांच्या विविध सलमत्याांच्या  
वित्तीय मांरुरीच्या अधधिाराबाबत 

(११५) *  १५०१६   डॉ.सुधीर ताांबे :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील नगरपररषदाींच्या ववववध सलमत्याींना ववत्तीय मींिुरीच्या 
अधधकाराची मयाादा अनेक वषापंासून न ादलल्यामुळे सलमत्याींना काम करणे 
अवघड झाले आहे, त्यामुळे मोठा प्रनतकूल पररणाम नगरपररषदेच्या कामकािावर 
होत असल्याचे माहे िानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, ववत्तीय मींिूरीचे अधधकाराची मयाादा वाढवनू देण्याााात 
शासनाने काय कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींााची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१), (२) व (३) होय, सन २०१२ चा महाराषर अधधननयम 
क्रमाींक-१५ हदनाींक ४ ऑगस्त्, २०१२ अन्वये महाराषर नगर पररषदा, नगर 
पींचायती व औद्योधगक नगरी अधधननयम, १९६५ मध्ये सुधारणा करण्यात आली 
आहे. त्यानुसार ववववध सलमत्याींना ववत्तीय मींिूरीचे सुधाररत अधधकार ववहहत 
करण्याााातचे ननयम तयार करण्यात येत आहेत. 
 

----------------- 
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राज्यातील आय.टी.आय. चे लशक्षण शुल्ि िमी िरणेबाबत 

(११६) *  १८१८०   श्री.अननल सोले, श्री.लमतेश भाांगडडया, श्री.नागो गाणार, 
श्रीमती शोभाताई फडणिीस :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ११३९४ ला हदनाांि २३ 
डडसेंबर, २०१५ रोरी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत: सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील उच्च व तींत्रलशषतेण ववर्ाग व्यवसाय लशषतेण व प्रलशषतेण 
सींचालनालय अींतगात ८७१ शासतकय व खािगी आय.्ी.आय. चे लशषतेण शुल्क 
रु. १८० वरुन रु. ५ हिार करण्यात आल्याचे हदनाींक २८ िुलै, २०१५ रोिी वा 
त्यासुमारास  ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर लशषतेण शुल्क गरीा ववद्यार्थयानंा परवडण्यासारखे 
नसल्यामुळे लशषतेण शुल् क कमी करण्याााात शासनाने कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींााची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे नाही. 
(२) शासकीय औद्योधगक प्रलशषतेण सींस्तथेत प्रलशषतेण शुल्क हदनाींक १४.०५.२०१५ 
च्या शासन ननणायान्वये रुपये १८०/- वरुन रुपये २०५०/- ते २४५०/- प्रनत 
प्रलशषतेणाथी प्रनतवषी लागू करण्यात आले. तथावप, सींस्तथा ववकास शुल्कासाठी 
आकारण्यात आलेले रु. १०००/- सींस्तथा ववकास शुल्क हदनाींक ०५.११.२०१५ च्या 
शासन ननणायान्वये शासनाने रद्द केले असून सदर शुल्क प्रलशषतेणार्थयांना परत 
करावयाची कायावाही प्रगतीपथावर आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
बेतािड ेया गािात सुरुां गाचा स्फोट होऊन िामगार रखमी झाल्याबाबत 

(११७) *  १५५९१   श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्री.सांरय दत्त, श्री.अशोि उफच  
भाई रगताप, श्री.रामहरी रुपनिर : सन्माननीय िामगार मां्ी पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) ठाणे जिल्ह्यातील हदवा येथील ाेतावड े या गावात इमारत ााींधकामाच्या 
हठकाणी खडक फोडण्याचे काम सुरु असताींना सुरुीं गाचा स्तफो् होऊन दहा 
कामगार िखमी झाले असून दोघाची प्रकृती गींर्ीर असल्याचे माहे िानेवारी, 
२०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, यासींदर्ाात शासनाने चौकशी करुन सींाींधधत ववकासकावर गुन्हे 
दाखल करण्यासोातच िखमी कामगाराींना आधथाक मदत देण्याााात कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींााची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. प्रिाश मेहता : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) सदर स्तफो् करणाऱया कीं त्रा्दाराववरुध्द पोललस ववर्ागामाफा त मुींिा पोलीस 
ठाणे, मुींिा येथे एफआयआर क्र. ०६/१६, हदनाींक १७.१.२०१६ रोिी दाखल 
करण्यात आला आहे. तसेच इमारत व इतर ााींधकाम कामगार (ननयमन व 
सेवाशती) अधधननयम, १९९६ अींतगात ननरीषतेण शेरे पाररत केले असून सींाींधधत 
ववकासकाववरुध्द ख्ले दाखल करण्यात येत आहेत. 
     तकरकोळ िखमी झालेल्या ८ कामगाराींचा तसेच गींर्ीर िखमी झालेल्या २ 
कामगाराींचा उपचाराचा खचा ववकासकाने ननयुक्ती केलेल्या कीं त्रा्दाराने केला 
आहे. त्याचप्रमाणे गींर्ीर िखमी झालेल्या २ कामगाराींना वैद्यकीय उपचारानींतर 
वव्ाींतीचा सल्ला देण्यात आला असून त्याींना व्यवस्तथापनाने ३ महहन्याींचे आगाऊ 
वेतन हदलेले आहे. सवा िखमी कामगाराींना कायदेशीर नुकसान र्रपाई 
देण्याााात ठाणे कामगार उपायकु्त कायाालयाने व्यवस्तथापनास सूचना हदलेल्या 
असून नकुसान र्रपाईची रक्कम नुकसान र्रपाई आयकु्त याींच्याकड ेतात्काळ 
िमा करण्याचे ननदेश देण्यात आले आहेत. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

औरांगाबाद शहरातील रेन िॉटर हािेस्टीांग प्रिल्पाबाबत 

(११८) *  १५६०७   श्री.सुभाष झाांबड, श्री.सांरय दत्त, श्री.अशोि उफच  भाई 
रगताप, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद : सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) औरींगाााद शहरातील ववववध पररसरातील रू्िल पातळीत वाढ व्हावी यासाठी 
महानगरपाललकेने हुडको पररसरातील ाी सेक््रमध्ये असलेल्या सुर्ाषचींद्र ाोस 
नगरातील दत्त आणण सी सेक््रमधील दीपनगरातील साई मदैान या दोन 
हठकाणी रेन वॉ्र हावेस्त्ीींग प्रकल्प रााववण्यात आला या कररता सन २०१३-१४ 
मध्ये महानगरपाललका ननधीतनू अडीच लाख रुपयाींच्या अींदािपत्रकाला मींिुरी 
लमळाली त्यानींतर मोहहते कन्स्तरक्शनची ननववदा सन २०१४ मध्ये मींिूर झाली 
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मात्र तद्नींतर सींाींधधताींनी वषार्र या प्रकल्पाींच्या कामाकड ेलषते हदले नसल्याचे व 
तद्नींतर थातुरमातुर काम करुन त्यामध्ये पैशाचा अपव्यय केला गेला असल्याचे 
माहे िानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे 
काय 
(२) असल्यास, सींाींधधत पररसरातील नागररकाींनी या प्रकरणी आयुक्त याींनीच 
चौकशी करावी अशी मागणी केली आहे तरी याााात शासन त्वरीत आवश्यक 
कायावाही करणार वा करीत आहे काय, 
(३) नसल्यास, ववलींााची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे नाही. 
      सदरहु कामे हे सन २०१३ -१४ हया आधथाक वषाात हाती घेण्यात आली  
असून कामाची अींदाि पत्रकीय तकीं मत रु. २,९४,७७०/- एवढी होती. सदर कामे 
ववहीत मुदतीत पुणा झाली आहेत. 
(२) व (३) सदरहु काम हे ववहीत कालावधीत पूणा झाले असल्यामुळे चौकशीचा 
प्रश्न उद्् ावत नाही. 
    

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

िुडुचिाडी (जर.सोलापूर) शहराला अशुध् द पाणीपुरिठा होत असल् याबाबत 

(११९) *  १५४५१   श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.शरद रणवपसे, श्री.मुझफ्फर हुसैन 
सय्यद, श्री.सांरय दत्त, श्री.अशोि उफच  भाई रगताप, श्रीमती हदप्ती चिधरी :   
सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) कुडुावाडी (जि.सोलापूर) शहराला पाणी पुरवठा करणा-या िलशुध् दीकरण 
कें द्रातनू होणारा पाणीपुरवठा अशुध् द असून त् याचा तेथील नागररकाींच् या 
आरोग् यावर पररणाम होत असल्याचे माहे सप् ्ेंार, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, सदर हठकाणाच्या नागररकाींना स्त वच् छ व पुरेसे पाणी 
पुरववण् याााात शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण् यात येत आहे, 
(३) नसल् यास, ववलींााची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे नाही. 
     सदर कालावधीत कुडुावाडी नगरपररषदेने पाण्याचे नमुने जिल्हा सावािननक 
आरोग् य प्रयोगशाळा सोलापूर याींच्याकडून तपासून घेतले असून पाण्याचे नमुने 
वपण्यास योग्य असल्याचे प्रयोगशाळेने कळववले आहे. 
(२) उिनी धरणातून ाींद पाईपद्वारे पाणी उचलून ते िलशुध्दीकरण करुन 
पुरववले िाते. 
(३) लागू नाही. 

----------------- 
चांद्रपूर जरल््यातील घोडाझरी तलाि रल पयचटन िें द्र  

म्हणनू वििलसत िरण्याबाबत 
(१२०) *  १५२५३   श्री.लमतेश भाांगडडया, श्री.अननल सोले, श्री.नागो गाणार :   
सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) चींद्रपूर जिल्ह्यातील घोडाझरी तलावािवळील र्ागाला िल पया् न कें द्र 
म्हणनू ववकलसत करण्याचा शासनाचा ववचार आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, घोडाझरी हे गाव नागपूर, चींद्रपूर व गडधचरोली या नतन्ही 
जिल्ह्याींच्या मध्यवती स्तथानी वसलेले आहे त्यामुळे या तलावािवळील पररसरात 
रोिगार ननलमातीच्यादृष्ीने पया् न कें द्र ववकलसत करण्याची आवश्यकता आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, घोडाझरी या ननसगारम्य पररसरात िल पया् न कें द्रासह पया् न 
कें द्र म्हणनू ववकलसत करण्यात येणार आहे काय, 
(४) नसल्यास, ववलींााची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१), (२), (३) व (४) घोडाझरी पया् न कें द्र येथे लहान 
मुलाींची खेळणी, नौकाववहार तथा पया् काींच्या सोयीसाठी उपहारगहृ या सुववधा 
उपलब्ध आहेत. तसेच चींद्रपरू जिल्ह्यामध्ये ररसोसा ाेस्तड डवे्हलपमें्च्या दृष्ीने 
चाींदा ते ााींदा योिनेअींतगात हे िल पया् न कें द्र ववकलसत करण्याच्या दृष्ीने 
घोडाझरी प्रकल्पाच्या पया् न कें द्राचा प्रारुप आराखडा जिल्हाधधकारी, चींद्रपूर 
याींच्यामाफा त कायाकारी अधधकारी, राषरीय ग्रामीण जिवनोन्नती अलर्यान तथा 
सदस्तय सधचव, लसींधुदगूा व चींद्रपूर ररसोसा ाेस्तड डवे्हलपमें् सलमती याींना मींिूरी 
व ननधी उपलब्ध करुन देण्याकररता सादर करण्यात आला आहे. यालशवाय चींद्रपूर 
जिल्ह्याच्या ाहृत आराखड्यातही या स्तथळाचा समावेश आहे. 

----------------- 
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ठाणे ि िल्याण-डोंबबिली महानगरपाललिाांच्या हद्दीतील विस्थावपताांसाठी  
सांक्रमण लशबबराांची व्यिस्था िरण्याच्या मागणीबाबत 

(१२१) *  १५३६९   श्री.अमररशभाई पटेल, श्री.सांरय दत्त, श्री.हररलसांग राठोड, 
श्रीमती हुस्नबानू खललफे, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद :   सन्माननीय मुख्यमां्ी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) ठाणे व कल्याण-डोंब्रावली महानगरपाललकाींच्या हद्दीतील धोकादायक 
इमारतीमधील सुमारे दीड लाख ववस्तथावपताींसाठी सींक्रमण लशब्राराींची व्यवस्तथा 
करण्याची मागणी स्तथाननकाींकडून होत असल्याचे माहे डडसेंार, २०१५ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने काय कायावाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींााची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२) अींशत: खरे आहे. 
    ठाणे महानगरपाललकेकड े रेन््ल जस्तकम अींतगात ाेघराींसाठी घरे आणण 
“सींक्रमण लशब्रार” या आरषतेाींतगात इमारती प्राप्त झाल्या आहेत. सदर 
इमारतीमध्ये ठाणे महानगरपाललका हद्दीतील एकूण ११९ धोकादायक 
इमारतीमधील १३८३ कु्ूींब्रायाींचे तात्पुरते पनुावसन करण्यात आले आहे. 
     तथावप, कल्याण-डोंब्रावली महानगरपाललकेकड े सींक्रमण लशब्रार 
व्यवस्तथेााात मागणी करण्यात आली नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

पाां रििडा (जर.यितमाळ) येथील समारिां टिाांनी स्ि.िसांतराि नाईि 
याांच्या सांदभाचत फेसबिु िर टािलेल्या आक्षेपाहच मरिुराबाबत 

(१२२) *  १४६४२   श्री.हररलसांग राठोड : सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पाींढरकवडा (जि.यवतमाळ) येथील समािकीं ्काींनी हररत क्राींतीचे प्रणेते 
स्तव.वसींतराविी नाईक याींच्या सींदर्ाात फेसाकुवर आषतेपेाहा मिकूर ्ाकल्याची 
ााा ननदशानास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास आषतेेपाहा मिकूर ्ाकणाऱया सींाधधत समािकीं ्काींववरुद्ध शासनाने 
काय कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींााची कारणे काय आहेत ?  
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय. 
(२) सदर प्रकरणी आरोपीींववरुद्ध कलम २९४, ४९९, ५०० र्ादींवव सह माहहती 
तींत्रज्ञान कायद्यान्वये पोलीस स्त्ेशन पाींढरकवडा येथे गुन्हा दाखल करुन 
आरोपीस हदनाींक २६.१२.२०१५ रोिी अ्क करण्यात आलेली असून पढुील तपास 
सुरू आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
 

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

बनेिाडी (ता.िाळिा, जर.साांगली) येथील दाांम् पत् याने साििाराांच् या  
्ासाला िां टाळून आत् महत् या िेल्याबाबत 

(१२३) *  १५४१८   श्री.आनांदराि पाटील, श्री.सांरय दत्त, श्री.अशोि उफच  भाई 
रगताप, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) ानेवाडी (ता.वाळवा, जि.साींगली) येथील दाींम् पत् याने सावकाराींच् या त्रासाला 
कीं ्ाळून आपल् या दोन धचमुकल् याींची गळा दाानू हत् या केली व स्त वतःही 
आत् महत् या केली असल् याचे हदनाींक २९ डडसेंार, २०१५ रोिी वा त् यासुमारास 
ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, आत्महत्येपवूी सींिय रािवधान याींचे पा्ीवर पेजन्सलने पा्णकर 
अप् पा खपू त्रास देतोय त् याची चौकशी व् हावी असा मिकुर ललहहला असल् याचा 
पुरावा पोललसाींना सापडला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, उपरोक् त प्रकरणी शासनाने सावकारावर काय कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींााची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२) होय, हे खरे आहे. 
(३) सदर प्रकरणी इस्तलामपरू पोलीस ठाणे येथे गु.र.क्र. २७३/२०१५ र्ा.दीं.वव.सीं. 
कलम ३०६, ३४ तसेच, मुींाई सावकारी अधधननयम क्र.३२, ३३ प्रमाणे गुन्हा नोंद 
केला आहे. यातील ४ आरोपीींपैकी ३ आरोपीींना अ्क केली असून ते न्यायालयीन 
कोठडीत आहेत व १ आरोपी फरार आहे. सद्य:जस्तथतीत तपास सुरु आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

मुांबईतील लमठी नदी ि िल्याणच्या िालधनुी नदी वििास प्राधधिरणाांबाबत 

 (१२४) *  १६४७७   श्री.रगननाथ लशांदे :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि १२४९८ ला 
हदनाांि २३ डडसेंबर, २०१५ रोरी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत: सन्माननीय 
मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१)  मुींाईत हदनाींक २६ िुलै, २००५ रोिी झालेल्या अनतवषृ्ीत महापुरामुळे 
झालेले अतोनात नुकसान लषतेात घेऊन शासनाने लमठी नदी व कल्याणच्या  
वालधनुी नदीच्या ववकासासाठी स्तवतींत्र प्राधधकरणाींची स्तथापना केली होती, हे खरे 
आहे काय, 

(२) असल्यास, या नद्याींच्या ववकासासाठी सदरहू प्राधधकरणास शासनाने 
प्रत्येकी  स्तवतींत्रपणे ननधीची उपलब्धता करून देण्यात आली आहे काय, 
(३) असल्यास, त्याााातचा सववस्ततर तपशील देण्यात यावा, 
(४) नसल्यास, ववलींााची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१), (२), (३) व (४) हदनाींक १९/०८/२००५ रोिीच्या शासन 
ननणायाद्वारे शासनाने लमठी नदीच्या ववकास व सींरषतेणासाठी लमठी नदी ववकास 
व सींरषतेण प्राधधकरणाची स्तथापना केली आहे. 
     तसेच हदनाींक २४/०६/२००८ रोिीच्या शासन ननणायाद्वारे वालधनुी नदीचा 
िलद ववकास करण्याकरीता जिल्हाधधकारी, ठाणे याींच्या अध्यषतेतेखाली एक 
समन्वय सलमतीची स्तथापना करण्यात आली आहे. वालधनुी नदीसाठी 
प्राधधकरणाची स्तथापना करण्यात आलेली नाही. 
     तथावप, नागरी षतेेत्रातील नद्याींची सुधारणा करण्याची िााादारी त्या 
षतेेत्राच्या ननयोिन प्राधधकरणाची/स्तथाननक स्तवराज्य सींस्तथाींची असते. याप्रमाणे 
लमठी नदीााात ववकास कामे ही ाहृन्मुींाई महानगरपाललका, मुीं.म.प्र.वव.प्रा. 
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आणण एअरपो ा् प्राधधकरण याींनी आपापल्या ननयोिन कायाषतेेत्रात केलेले आहे. 
त्याच धतीवर वालघनुी नदीचा ववकास देखील त्या षतेेत्रातील स्तथाननक स्तवराज्य 
सींस्तथेमाफा त होणे अपेक्षषतेत आहे. 

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

 

खामगाि (जर.बुलडाणा) येथील पाणीपुरिठा योरनेबाबत 

(१२५) *  १६६१४   श्री.पाांडुरांग फुां डिर :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ८१४३ ला 
हदनाांि १५ रुलै, २०१५ रोरी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत:    सन्माननीय 
मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) खामगाव (जि. ाुलडाणा) शहरातील कायमस्तवरूपी पाणी पुरवठा योिना सन 
२००८-०९ मध्ये मींिूर झाली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर पाणीपरुवठा योिना आतापयतं कायााजन्वत न झाल्यामुळे 
नागररकाींचे पाण्यासाठी हाल होत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या पाणीपुरवठा योिनेचे काम अत्यींत ननकृष् दिााचे झाले असून 
मोयाया प्रमाणात गैरव्यवहार झाला आहे, हे खरे आहे काय,. 
(४) असल्यास, याााात सींपणूा योिनेची उच्च स्ततरीय चौकशी करणेााात मा. 
नगर ववकास राज्यमींत्री याींच्या दालनात ाैठक घेऊन कारवाईचे आदेश हदले होते, 
हे खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, नगर पररषदे अींतगात (UIDSSMT) पाणी पुरवठा योिनेचे काम 
प्रलींब्रात असल्यामुळे ते महाराषर िीवन प्राधधकरणाकड ेहस्तताींतरीत करून सदर 
योिनेचे काम सुरु करण्यात येणार आहे काय, 
(६) नसल्यास, ववलींााची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) सद्य:जस्तथतीत ज्ञानगींगा धरणावरुन ७० लल्र प्रनतमानसी प्रनतहदवशी 
यानुसार ५ ते ६ हदवसआड पाणीपुरवठा करण्यात येत आहे. 
(३) योिनेचे काम ननकृष् दिााचे झालेााात लोकप्रनतननधीमाफा त तक्रार प्राप्त 
झाली होती. 
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(४) सदर योिनेच्या अनषुींगाने प्राप्त तक्रारीच्या अनषुींगाने सदर योिनेची 
सींचालक, नगरपररषद प्रशासन याींचेमाफा त चौकशी करण्याचे आदेश हदले होते. 
त्यानुसार चौकशीचा अहवाल शासनास सादर झालेला असून चौकशी अहवालाच्या 
अनषुींगाने पढुील कायावाही करण्यात येत आहे. 
(५) कें द्र शासन पुरस्तकृत यआुयडीएसएसएम्ी उपलर्यानाींतगात मींिूर खामगाींव 
नगरपररषदेच्या पाणीपुरवठा प्रकल्पाचे कायाान्वयन खामगाींव नगरपररषदेमाफा त 
सुरु असून सदर योिना महाराषर िीवन प्राधधकरणाकड े हस्तताींतरण करणेचे 
कोणतेही ननयोिन नसल्याचे खामगाींव नगरपररषदेने कळववले आहे. 
(६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

महाराष्ट्र विधानपररषद 
_______________________________________________________ 
मुद्रणपूवा सवा प्रतकया महाराषर ववधानमींडळ सधचवालयाच्या सींगणक यींत्रणेवर करण्यात आली आहे. 

मुद्रण: शासकीय मध्यवती मुद्रणालय, मुींाई. 
 


