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

िाराांकिि प्रश्नोत्िराांची यादी 
  

बुधिार, ददनाांि ०२ ऑगस्ट, २०१७ / श्रािण ११, १९३९ ( शिे ) 
  

(१) मुख् यमां्ी 

 

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

पुनिासन, माजी सतैनिाांचे िल्याण मां्ी 
  

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

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ९० 
------------------------------------- 

  
टेम्पल रोझ ररयल इस्टेट प्रा.लल.िां पनीने हजारो  

गुांििणिुदाराांची फसिणिू िेल्याबाबि 
  

(१) *  ३२३५०   श्री.अतनल भोसले : िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि २८०६४ ला ददनाांि 
२२ माचा, २०१७ रोजी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभााि: सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) ्ेम्पल रोझ ररयल इस््े् प्रा.लल. कीं पनीने स्वत:च्या नावावर जमीन 
नसतानाही ४५० एकर जलमनीची खो्ी कागदपत्र े दाखवनू पुणे, मुींबई व ठाणे 
येथील सुमारे चार हजार नागररकाींची को्यवधी रुपयाींची फसवणकू केल्याची बाब 
माहे जनू, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्शनास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले, तद् नुसार हजारो गुींतवणकुदाराींची फसवणकू करणाऱयाींवर कारवाई 
करण्याबाबत व गुींतवणकुदाराींचे पैसे त्याींना परत लमळवून देण्याबाबत कोणती 
कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  



2 

 
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) सदर प्रकरणी ६ आरोपीींववरूद्ध भोईवाडा, पोलीस ठाणे येथे गु.र.क्र. ११/२०१७, 
आर्थशक गुन्हे ववभाग गुन्हा नोंद क्रमाींक ०८/१७ भादींवव कलम ४०९, ४२०, १२० 
(ब) सह कलम ३, ४ एम.पी.आय.डी. ॲक्् व ३, ४, ५ पी.सी.एम.बी. ॲक्् 
अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला असून सदर गुन्हा तपासावर आहे.  
     तसेच चतशु्ुींगी पोलीस स््ेर्न, पुणे येथे गु.र.नीं. २७५/२०१७ भादींवव कलम 
४०९, ४२०, ४६७, ४६८, १२०(ब), ३४ महाराषर ठेवीदाराींचे हहतसींबींधाचे सींरक्षण 
अर्धननयम कलम ३, ४ व प्राईज र्च् ॲन्ड मनी सक्युशलेर्न (बननिंग) ॲक्् 
कलम ३, ४ व ५ प्रमाणे गुन्हा नोंद करण्यात आला असून सदर गुन्हयातील दोन 
आरोपीींना अ्क करण्यात आली आहे. गुन्हा तपासावर आहे. 
 सदर प्रकरणी महाराषर ठेवीदाराींच्या (ववत्तीय सींस्थाींमधील) हहतसींबींधाचे 
सींरक्षण अर्धननयम, १९९९ च्या कलम ५ अन्वये सक्षम प्रार्धकारी याींची नेमणकू 
करण्यात आली असून सदर कायद्याच्या कलम ४ अन्वये जप्त केलेली 
मालमत्ता अर्धसूर्चत करण्याची कायशवाही सुरु आहे. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 

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

बाांधिाम िां पनयाांिडून लमळणार् या सेसचा िापर बाांधिाम मजुराांच्या 
िल्याणासाठी होि नसल्याबाबि 

 (२) *  ३०९५६   श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सुतनल िटिरे, श्री.हेमांि 
टिले, श्री.किरण पािसिर, अॅड.तनरांजन डािखरे, श्री.अमरलसांह पांडडि, 
श्री.जयिांिराि जाधि, श्रीमिी विद्या चव्हाण, श्री.आनांद ठािूर, अॅड.राहुल 
नािेिर :  सन्माननीय िामगार मां्ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१)  बाींधकाम मजुराींच्या कल्याणासाठी सन १९९६ पासून बाींधकाम कीं पन्याींकडून 
बबलल्डींग कन्स्रक्र्न सेस म्हणनू वसूल करण्यात आलेले २० हजार को्ी 
रुपयाींचा हहर्ोब कॅगलाही लमळत नसल्याचे माहे मे, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर फीं डाचा वापर बाींधकाम मजुराींच्या कल्याणासाठी होत 
नसल्याने या फीं डाचा प्रर्ासनाकडून गैरवापर होत आहे काय, 
(३) असल्यास, त्यानुसार पढेु कोणती कारवाई केली आहे ? 
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श्री. सांभाजी पाटील-तनलांगेिर : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही.   
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
िसई (जज.पालघर) येथे स्ििा्ं  पोलीस आयकु्िालय स्थापन िरण्याबाबि 

  

(३) *  ३४०१२   श्री.आनांद ठािूर : सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) वसई (लज.पालघर) येथे स्वतींत्र पोलीस आयुक्तालय स्थापन करण्याबाबतचा 
प्रस्ताव ववर्षे पोलीस महाननरीक्षक, कोकण पररक्षेत्र, कोकण भवन, नवी मुींबई 
याींच्या कायाशलयात हदनाींक १ माचश, २०१७ रोजी वा त्यासुमारास प्राप्त झाला, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रस्तावाबाबत र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२) ववर्षे पोलीस महाननरीक्षक, कोकण पररक्षेत्र, 
नवी मुींबई याींनी हदनाींक ०१/०३/२०१७ च्या पत्रान्वये लमरा-भाईंदर व वसई-ववरार 
पररसराकरीता लमरा-भाईंदर आयुक्तालय ननमाशण करणेबाबतचा प्रस्ताव पोलीस 
महासींचालक, महाराषर राज्य, मुींबई याींच्या कायाशलयास सादर केला होता. पोलीस 
महासींचालक, महाराषर राज्य, मुींबई याींनी सदरहू प्रस्ताव र्ासनास सादर केला 
आहे. सदर प्रस्ताव ववत्त ववभागाच्या मान्यतेस्तव सादर करण्यात आला आहे.  
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

आमखेडा (िा.मालेगाि, जज.िालशम) येथील िृषी महाविद्यालयािील 
विद्याथीनीचा मतृ्य ूझाल्याबाबि 

 (४) *  ३१०८०   श्री.धनांजय मुांड,े श्री.जयिांिराि जाधि, श्री.सुतनल िटिरे, 
श्री.हेमांि टिले, श्री.अमरलसांह पांडडि : सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) आमखेडा (ता.मालेगाव, लज.वालर्म) येथील कृषी महाववद्यालयात ल दतीय 
वषाशला लर्क्षण घेत असलेल्या ववद्याथीनीचा हदनाींक ५ एवप्रल, २०१७ रोजी वा 
त्यासुमारास महाववद्यालयाच्या पररसरात मतृ्यू झाला आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदर ववद्याथीनीच्या मतृदेहाचे लजल्हा सामान्य रुग्णालय, 
वालर्म येथे र्वववच्छेदन करण्यापूवी वालर्म र्हर पोलीस स््ेर्न अींतगशत गुन्हा 
नोंद करण्यात येऊन इन्क्वेस्् पींचनामा करतेवेळी जऊळका पोलीस स््ेर्नचे 
ठाणेदार उपलस्थत होते, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर गींभीर प्रकरणी हदनाींक १३ एवप्रल, २०१७ रोजी जऊळका 
पोलीस स््ेर्न मध्ये एफआयआर दाखल करण्यात आला, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर प्रकरणाची चौकर्ी करुन दोषीींवर कायशवाही करणेबाबतचे 
ननवेदन मा.मुख्यमींत्री महोदयाींना हदनाींक २६ एवप्रल, २०१७ रोजी वा त्यासुमारास 
देण्यात आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, उक्त गींभीर प्रकरणाची दखल घेऊन र्ासनाने कोणती कायशवाही 
केली वा करण्यात येत  आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) नाही, हे खरे नाही, 
     ठाणेदार जऊळका हे बैठकीकरीता वालर्म येथे हजर असल्याने व सदरचे 
प्रकरण हे पोलीस स््ेर्न जऊळका (लज.वालर्म) याींचे हद्दीतील असल्याने, त्याींना 
सदर प्रकरणाची माहहती लमळाल्यामुळे ते लजल्हा सामान्य रूग्णालय, वालर्म येथे 
गेले होते. सदर हठकाणी मतृकाचे नातेवाईकाींना भे्ून कायदेर्ीर कायशवाही 
करण्याबाबत आश्वस्त केले व त्यानींतर ते तेथनू रवाना होऊन पोलीस स््ेर्न 
जऊळका येथे गेले. त्यानींतर पोलीस स््ेर्न वालर्म र्हर येथील महहला पोउपनन 
नम्रता राठोड याींनी सदर मतृकाचा इन्क्वेस्् पींचनामा केला व त्याींचे समक्ष 
पी.एम. करण्यात आले. 
(३) होय, हे खरे आहे.         
(४) नाही. तक्रारदाराने मा.मुख्यमींत्री, तेलींगणा राज्य याींना हदनाींक २६/४/२०१७ 
रोजी सादर केलेला तेलगू भाषेतील लेखी अजश केला आहे. सदर अजश पोलीस 
आयुक्त ननजामाबाद, तेलींगणा माफश त पोलीस अधिक्षक, वालर्म याींना प्राप्त 
झाला आहे. 
(५) पोलीस स््ेर्न जऊळका येथे ११ आरोपीींच्या ववरोधात अप नीं. ९२/२०१७ 
कलम ३०२, २०१, ३५४, ३५४ अ, ३७६(२)(फ), ३७६ (क), ३७६(ड), १४३, १४७ 
भादींवव सहकलम ३(२)(v), ३(२)(va), ३(i)(w)(ii) अनुसूधित जाती आणण 
अनुसूधित जमाती अत्याचार प्रनतबींधक सुधारणा अर्धननयम, २०१५ अन्वये गुन्हा 
दाखल करण्यात आलेला आहे. 
     सदर गुन्हा तपासावर आहे. 
(६) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
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सक्िरदरा, नागपूर येथील मदहलेची नोिरीचे आलमष  

दाखिनू फसिणिू िेल्याबाबि 
  

(५) *  ३३४५७   श्री.पररणय फुिे : सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) सक्करदरा, नागपूर येथील ४० वषीय महहलेची नोकरीचे आलमष दाखवून दोन 
लाखाींत ववक्री करुन सौदी अरेबबयात पाठववण्याचा क् रचत असल्याचे माहे जनू, 
२०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याप्रकरणी सक्करदरा पोललसाींनी पाच ते सहा जणाींवर गुन्हा 
दाखल केला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणी  काय ननषपन्न झाले आहे, मुख्य सुत्रधार 
पोललसाींच्या हाती सापडला आहे काय व याबाबत पोललसाींनी कोणती कायशवाही 
केली  वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) फफयाशदीचे ररपो श्वरून सक्करदरा पोलीस स््ेर्न मध्ये ५ आरोपीववरूध्द अप 
क्र १६४/१७ कलम ४२०, ३७०, ३४२, ३७४, ३२३, ३२४, ५०४ भादींवव अन्वये गुन्हा 
दाखल केलेला आहे. 
     आरोपी क्र. १ हहचा तातडीने र्ोध घेण्यात आला असता ती लमळून आली 
नाही. परींतू तीने मा.उच्च न्यायालय, नागपूर खींडपीठ येथे केलेल्या अजाशवर 
नतला अींतररम जालमन मींजरू करण्यात आला आहे. अन्वेषण अर्धकारी याींनी 
जालमन रद् द होण्यासाठी मा.उच्च् ा न्यायालयात प्रनत्ापत्र सादर केले आहे. 
आरोपी क्र. २ याचा मुींबई येथे र्ोध घेण्यासाठी मुींबई येथे पथक पाठववण्यात 
आले होते. परींतू आरोपी लमळून आलेला नाही. आरोपी क्र.३, ४ व ५ हे सौदी 
अरेबबया येथे राहत असल्याने त्याींना सुध्दा अ्क करावयाचे बाकी आहे. सध्या 
प्रकरण तपासावर आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही.                

----------------- 
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मुांबईिील रेल्िे हद्दीिील झोपडीधारिाांना हक्िाची घरे देण्याबाबि 

  

(६) *  ३१४७५   श्री.हेमांि टिले, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सुतनल िटिरे, श्री.नरेंद्र 
पाटील, श्री.किरण पािसिर, श्री.प्रिाश गजलभये, श्री.जयिांिराि जाधि, 
श्री.अमरलसांह पांडडि : सन्माननीय गहृतनमााण मां्ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील रेल्वे हद्दीतील झोपडीधारकाींना हक्काची घरे देण्याचा ननणशय 
र्ासनाने माहे एवप्रल, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, तद् नुसार र्ासनाने चौकर्ी करुन कोणती कायशवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. प्रिाश महेिा : (१) व (२) मा.मुख्यमींत्री व मा.कें द्रीय मींत्री याींच्या दरम्यान 
हद.१८/४/२०१७ रोजी सींपन्न झालेल्या बैठकीमध्ये रेल्वेच्या मालकीच्या 
जलमनीवरील झोपडीधारकाींच्या पनुवशसनाच्या धोरणाबाबत मुद्दा चचेस होता. सदर 
बैठकीत घेण्यात आलेल्या ननणशयाच्या अनुषींगाने मुख्य कायशकारी अर्धकारी, 
झोपडपट्टी पनुवशसन प्रार्धकरण याींनी सरयवस्थापक, मध्य रेल्वे याींच्यार्ी सींपकश  
साधून रेल्वेच्या मालकीच्या जलमनीवरील झोपडीधारकाींचे पुनवशसन सींयुक्तपणे 
करण्यासाठी रेल्वे मींत्रालय व झोपडपट्टी पुनवशसन प्रार्धकरण याींच्यामध्ये सींयुक्त 
उपक्रम (J.V.) स्थापण्याबाबत यवहायशता तपासण्याचे व त्यासाठी सरयवस्थापक, 
मध्य रेल्वे याींच्यार्ी सींपकश  साधून पढुील कायशवाही करण्याबाबत मुख्य कायशकारी 
अर्धकारी, झोपडपट्टी पुनवशसन प्रार्धकरण, मुींबई याींना कळववण्यात आले आहे.   
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 

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

निी मुांबई येथील आांिरराष्ट्रीय विमानिळाबाबि 

 (७) *  ३३४२२   श्री.विक्रम िाळे, श्री.किरण पािसिर, श्री.हेमांि टिले, श्री.नरेंद्र 
पाटील, श्री.आनांद ठािूर, श्रीमिी विद्या चव्हाण, अॅड.राहुल नािेिर, प्रा.जोगेनद्र 
ििाड,े श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्ि, श्री.अशोि ऊफा  भाई जगिाप, श्रीमिी 
हुस्नबानू खललफे, श्री.रामहरी रुपनिर :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
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(१) नवी मुींबई येथे उभारावयाच्या आींतरराषरीय ववमानतळाच्या कामाच्या 
ननववदेला र्ासनाची मींजुरी न लमळाल्याने काम प्रलींबबत असल्याचे माहे एवप्रल, 
२०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले व तद् नसुार सदर ववमानतळाचे काम पणूश हावे म्हणनू कोणती 
कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२) नवी मुींबई आींतरराषरीय ववमानतळाचा 
सावशजननक-खाजगी भागीदारीतून (PPP) ववकास करण्यात येत असून जागनतक 
बोली प्रफक्रयेद्वारे योग्य भागीदाराची ननवड करण्याच्या अनुषींगाने ववमानतळ 
ववकासार्ी सींबींर्धत प्रारुप ननववदा ्प्प्यातील दस्तऐवजाींना व करारनाम्याींना 
र्ासन ननणशय हद.२७ एवप्रल, २०१६ नुसार मान्यता देण्यात आली आहे. 
     याकररता सुरु करण्यात आलेल्या बोली प्रफक्रयेमध्ये हद.१३/२/२०१७ रोजी 
दोन बोली प्राप्त झालेल्या असून त्यास प्रकल्प यवस्थापन आणण अींमलबजावणी 
सलमतीची (PMIC) मान्यता घेण्याची कायशवाही सुरु आहे. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

धारािी, मुांबई येथील महानगरपाललिेच्या िालमळ शाळेचे बाांधिाम िरणेबाबि 
  

(८) *  ३१४८७   श्री.किरण पािसिर, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.हेमांि टिले, श्री.नरेंद्र 
पाटील, श्री.आनांद ठािूर, श्रीमिी विद्या चव्हाण, अॅड.राहुल नािेिर, श्री.विक्रम 
िाळे :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) धारावी, मुींबई येथील महापाललकेच्या तालमळ र्ाळेचे बाींधकाम करणे 
आवश्यक असताना केवळ नुतनीकरण करण्यात येत असल्याचे माहे एवप्रल, 
२०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर र्ाळेच्या इमारतीची र्ासनामाफश त पाहणी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, पाहणीचे ननषकषश काय आहेत व तद् नसुार सदर र्ाळेचे केवळ 
नुतनीकरण न करता पुन्हा बाींधकाम करणेबाबत र्ासनाने कोणती कायशवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२) हदनाींक २२/०६/२०१६ रोजीच्या “पढुारी” या 
दैननक वतृ्तपत्रात “धारावीत पाललकेची र्ाळा ववद्यार्थयािंसाठी धोकादायक” अर्ा 
आर्याची बातमी प्रलसध्द झाली होती. 
      तथावप, महानगरपाललकेमाफश त जुलै, २०१६ मध्ये करण्यात आलेल्या 
पाहणीमध्ये सदर कन्नडी चाळ महानगरपाललका र्ाळेची तातडीने दरुुस्ती 
करण्याची गरज असल्याचे आढळून आले आहे.      
(३) व (४) सदर र्ाळेच्या पाहणीच्या ननषकषाशनुसार र्ाळेच्या इमारतीची दरुुस्ती, 
पुनवशसन व दजोन्नतीच्या कामासाठी महानगरपाललकेमाफश त कीं त्रा्दारास हदनाींक 
०९/०१/२०१७ रोजी कायाशदेर् देण्यात आलेला आहे. 
     सद्य:लस्थतीत सदर इमारतीचे काम ५०% पूणश झाले असून, उवशररत काम 
हदनाींक ३०/०९/२०१७ पयिंत पणूश होणे अपेक्षक्षत आहे. 

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

भायखळा (मुांबई) येथील मदहला िारागहृािील गैरप्रिाराांबाबि 
  

(९) *  ३३९९७   प्रा.जोगेनद्र ििाड े: सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) भायखळा (मुींबई) येथील महहला कारागहृात मींजळूा रे्ट्ये या महहला कैद्यास 
कारागहृ प्रर्ासनाने वववस्त्र करुन अमानषु मारहाण केली त्यात नतचा 
उपचाराअभावी मतृ्य ू झाला असल्याची घ्ना माहे जून, २०१७ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदर्शनास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त महहला कैदी कारागहृातनू बाहेर आल्यावर तेथील अनेक 
गैरयवहाराींची व गैरप्रकाराींची माहहती जनतेसमोर येईल या लभतीने र्ेट्ये याींना 
अमानुष मारहाण करण्यात आली, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करून कारागहृात होत 
असलेल्या अनेक गैरप्रकाराींना आळा घालण्यासाठी व अर्ा प्रकाराींची पनुरावतृ्ती 
होऊ नये म्हणनू कारागहृ प्रर्ासनातील अर्धकारी व कमशचाऱयाींवर कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२) महहला बींदी मींजळुा रे््ये हहचे मतृ्यूप्रकरणी 
नागपाडा पोलीस स््ेर्न येथे भा.दीं.वव.३०२, सह ३४ गुन्हा रलजस््र क्र.२६३/१७ 
दाखल करण्यात आला असून, सहा महहला अर्धकारी/कमशचारी याींना हदनाींक 
०१/०७/२०१७ रोजी अ्क करण्यात आलेली आहे व याबाबत मुींबई पोलीस गुन्हे 
र्ाखा तपास करीत आहे. 
(३) व (४) लर्क्षाबींदी मींजळुा रे््ये हहचे मतृ्य ूप्रकरणाचा तपास गुन्हे प्रक्ीकरण 
र्ाखा, युनन् क्रमाींक-३, मुींबई हे करीत आहेत व याबाबत प्रर्ासकीय चौकर्ी 
ववरे्ष पोलीस महाननरीक्षक (कारागहृ), दक्षक्षण ववभाग, भायखळा, मुींबई-०८ हे 
करीत आहेत. सदर प्रकरणी गुन्हा दाखल असलेल्या महहला अर्धकारी व 
कमशचारी याींना तात्काळ प्रभावाने ननलींबबत करण्यात आलेले आहे व त्याींना उक्त 
गुन््याकररता हदनाींक १/७/१७ रोजी अ्क करण्यात आली आहे. सदर प्रकरणी 
मा.राज्य महहला आयोगाने तीन सदस्याींची चौकर्ी सलमती नेमली आहे. 
त्यामध्ये एक ननवतृ्त न्यायमुती, एक ननवतृ्त पोलीस अर्धकारी व एक 
सामालजक कायशकताश याींचेमाफश त चौकर्ी सुरु आहे. महहला बींदी मतृ्य ू प्रकरणी 
मा.उच्च न्यायालय, मुींबई येथे फौजदारी जनहहत यार्चका क्र. १९/२०१७ दाखल 
करण्यात आली आहे. सदर महहला बींदी मतृ्यूप्रकरणी फौजदारी प्रफक्रया सींहहता 
(सीआरपीसी) १७६ (१)(अ) या कलमाप्रमाणे महानगरदींडार्धकारी याींचेमाफश त 
चौकर्ी होणार आहे.    

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

मुांबई महानगरपाललिेच्या “आपली धचकित्सा” या योजनेबाबि 
  

(१०) *  ३२३४०   श्रीमिी हुस्नबानू खललफे : सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई महानगरपाललकेने “आपली र्चफकत्सा” या सींकल्पनेतनू 
महानगरपाललकेच्या १५० दवाखान्याींबरोबरच सवश रुग्णालये, ववर्ेष रुग्णालये, 
प्रसुनतगहृात वदै्यकीय चाचण्या सुववधा सुरु करण्याची योजना आखली असल्याचे 
हदनाींक ४ एवप्रल, २०१७ रोजी वा त्यासुमारास ननदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
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(२) असल्यास, महानगरपाललकेच्या केईएम, नायर आणण र्ीव येथील लोकमान्य 
ह्ळक रुग्णालय वगळता अन्यत्र वदै्यकीय चाचण्या होत नसल्याने खासगी 
प्रयोगर्ाळेत या चाचण्या कराया लागत असल्याने याकररता रूग्णाींची आर्थशक 
हेळसाींड होत असल्याने प्रश्न भाग (१) मधील योजनेबाबत र्ासनाने कोणती 
कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) बहृन्मुींबई महानगरपाललकेच्या सावशजननक आरोग्य 
खात्याींतगशत १७५ दवाखाने, २८ प्रसुतीगहेृ, ५ ववर्षे रुग्णालयाींमध्ये वदै्यकीय 
चाचणी सेवा बा्यस्त्रोताद्वारे पुरववण्याचे योलजले असून त्यानुसार प्राथलमक व 
प्रगत चाचण्या “आपली र्चफकत्सा” या कायशक्रमाींतगशत बा्यस्त्रोताींद्वारे करण्याची 
योजना प्रस्ताववत आहे. 
(२) महानगरपाललकेच्या केईएम, नायर आणण लोकमान्य ह्ळक रुग्णालय येथे 
सवश प्रकारच्या अद्ययावत वदै्यकीय चाचण्याची सुववधा २४ तास उपलब्ध आहे. 
     महानगरपाललकेच्या १६ उपनगरीय रुग्णालयाींच्या प्रयोगर्ाळेत दोन 
सत्राींमध्ये प्राथलमक रक्तचाचण्या केल्या जातात. तथावप अनतववलर्ष् 
रक्तचाचण्याची सुववधा उपलब्ध नसल्याने या चाचण्या करण्यासाठी रुग्णाींना 
वैद्यकीय महाववद्यालयामध्ये पाठववण्यात येते.  
     वदै्यकीय महाववद्यालयातील र्चफकत्सा ववभागातील रक्त चाचण्याींचा ताण 
कमी करण्यासाठी व रुग्णाींच्या सोयीसाठी “आपली र्चफकत्सा” ही सींकल्पना 
प्रस्ताववत असून वदै्यकीय सेवा पुरवठादाराींची ननयुक्ती करण्याचे काम 
महानगरपाललकेमाफश त सुरु आहे. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

ठाणे महानगरपाललिेिफे ििा रोग रुगणाांसाठी रुगणालय उभारण्याबाबि 
 

 (११) *  ३१७६६   अॅड.तनरांजन डािखरे : सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) ठाणे येथे ्ा्ा मेमोररयल से्ं र या सींस्थेच्या सहकायाशने ठाणे 
महानगरपाललकेतफे ककश रोग रुग्णाींसाठी रुग्णालय उभारण्याचा ननणशय घेतला 
असल्याचे हदनाींक १५ मे, २०१५ रोजी वा त्यासुमारास ननदर्शनास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदर ककश रोग रुग्णालयासाठी ठाणे महानगरपाललकेने देऊ 
केलेल्या कोलरे्त येथील भूखींडाप्रकरणी क्लाररयी्ं  कीं पनीच्या ववकासकाींनी 
मा.उच्च न्यायालयात माहे नोहेंबर, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान यार्चका दाखल 
केली असल्यामुळे ककश रोग रुग्णालयासाठी प्रस्ताववत भूखींड ठाणे महानगरपाललकेने 
ववतररत केला नसल्याचे हदनाींक २४ जानेवारी, २०१७ रोजी वा त्यासुमारास 
ननदर्शनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, महानगरपाललकेने प्रस्ताववत केलेल्या सुववधा भूखींडासींदभाशत 
क्लोररयी्ं  कीं पनी ववकासकाने कोणत्या आधारे न्यायालयात यार्चका सादर केली 
आहे, तसेच सदर यार्चका मा.उच्च न्यायालयाने दाखल करुन घेतली आहे काय, 
(४) असल्यास, प्रस्ताववत सुववधा भूखींड जर अगोदरच ववतररत केला होता तर 
त्याहठकाणी ककश रोग रुग्णालयासाठी जागा कोणत्या अर्धकाऱयाने प्रस्ताववत केली 
व कोणत्या ननयमाद्वारे केली आहे, 
(५) तसेच, सदर भूखींडाऐवजी अन्य भूखींड ककश रोग रुग्णालयाकररता आरक्षक्षत 
करून ककश रोग रुग्णालय उभारण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय. 
(२) व (३) होय. 
     ठाणे महानगरपाललकेने ववकास आराखडा रस्त्याचे क्षेत्र (डी.पी.रोड) सुववधा 
भूखींडातनू वगळले असून त्याववरुध्द म्हणजेच ववकास आराखडा रस्त्याचे क्षेत्र 
(डी.पी.रोड), सुववधा भूखींडात समाववष् करण्याची मागणी करणारी यार्चका 
ववकासकामाफश त मा.उच्च न्यायालय, मुींबई येथे दाखल करण्यात आली आहे.  
सदर यार्चका प्रलींबबत आहे. 
(४) ववकासकाने ननयमानसुार मींजुर आराखड्यातील ववहहत सुववधा क्षेत्र 
महानगरपाललकेस द्यावयाचे असते. सदर प्रकरणी सुववधा क्षेत्र ननलश्चतीची बाब 
मा.उच्च न्यायालयात  प्रलींबबत असल्याने अद्यावप, सदर सुववधा भूखींड ववतरीत 
करण्यात आला नाही. 
(५) व (६) सदर सुववधा भूखींडाऐवजी अन्य भूखींड ककश रोग रुग्णालयाकरीता ठाणे 
महानगरपाललकेमाफश त ्ा्ा मेमोररयल से्ं र याींना सुचववण्यात आला आहे. 

----------------- 
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मेहुणबारे (िा.चाळीसगाि, जज.जळगाि) येथील अल्पियीन  

मुलीच्या झालेल्या अपहरणाबाबि 
  

(१२) *  ३४२१८   श्रीमिी जस्मिा िाघ :  सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मेहुणबारे (ता.चाळीसगाव, लज.जळगाव) येथील अल्पवयीन मुलीच्या 
अपहरणाच्या घ्नेस जवळपास ५० हदवस उल्ूनही आरोपीस पकडण्यात आले 
नसल्याने तसेच मुलीचा तपास अद्याप लागला नसल्याने सदर मुलीच्या आई-
वडीलाींनी पोलीस स् े्र्न समोर हदनाींक २६ मे, २०१७ रोजी वा त्यासुमारास 
फक्कनार्क घेवून आत्महत्येचा प्रयत्न केल्याची घ्ना ननदर्शनास आली, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल् यास, उक् त प्रकरणी पोलीस स् ्ेर्नमध् ये गुन् हा नोंदववण् यात आला आहे 
काय, तद् नुसार तपास करुन कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) अपहृत मुलीच्या आई वडीलाींनी आत्मदहनाच्या 
इशार् याबाबत हद.२४/०५/२०१७ रोजी ननवेदन हदले होते. हद.२६/०५/२०१७ रोजी ते 
पोलीस ठाण्यासमोर आले असता त्याींच्या हातात फक्कनार्क औषधाच्या 
बा्ल्या आढळून आल्याने त्याींना त्वरीत ताब्यात घेण्यात आले. त्याींनी 
फक्कनार्क प्रार्न केलेले नहते.        
(२) मेहुणबारे, ता.चाळीसगाव येथील अल्पवयीन मुलगी बेपत्ता असल्याबाबत हद. 
०३/०४/२०१७ रोजी मेहुणबारे पोलीस ठाणे येथे लमसीींग क्र. ०८/२०१७ नोंद 
करण्यात आली आहे. सदर मुलीस पळवनू नेल्याबाबत मुलीच्या वडीलाींनी 
हदलेल्या तक्रारीवरुन मेहुणबारे पोलीस ठाणे येथे भाग ५, गु.र.क्र. २९/२०१७ 
भादंवव कलम ३६३, ३६६, ३४ नसुार गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे. सदर 
अपहृत मुलीचा ववववध पोलीस तपास पथके ननमाशण करुन सींभाय हठकाणे व 
भ्रमणध्वनी लोकेर्न प्राप्त करुन र्ोध सुरु आहे.        
(३) प्रश्न उद् भवत नाही.      

----------------- 
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मुांबई महानगरपाललिेच्या रुगणालयाांमध्ये सी.सी.टी.व्ही. िॅमेरे बसविण्याबाबि 

  

(१३) *  ३१७०१   श्री.विजय ऊफा  भाई धगरिर :  सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नवजात बाळाींच्या चोरीला आळा घालण्यासाठी मुींबई महापाललकेची रुग्णालये 
व प्रसुतीगहृाींमध्ये सी.सी.्ी.ही. कॅमेरे बसववण्याचा मा.उच्च न्यायालयाचा आदेर् 
असताना अद्याप २६ पैकी १८ प्रसुतीगहृाींमध्ये सी.सी.्ी.ही. कॅमेरे बसववण्यात 
आले नसल्याचे ननदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त महापाललकेच्या रुग्णालयाींमध्ये १,६१२ सी.सी.्ी.ही. कॅमेरे 
बसववण्यात आले आहेत त्यातील बहुताींर् सन २०११ नींतर देखभाल न झाल्याने 
बींद अवस्थेत असल्याची बाब ननदर्शनास आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, दोन वषािंची मुदत सींपल्यानींतर सी.सी.्ी.ही. कॅमे-याींच्या 
देखभालीसाठी नया कीं त्रा्दाराची ननयुक्ती करणे अथवा त्याच कीं त्रा्दाराला 
मुदतवाढ महापाललकेद्वारे न हदल्यामुळे ११४ सी.सी.्ी.ही. कॅमेरे बींद असल्याचे 
ननदर्शनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले, तद् नुसार नवजात बाळाींच्या चोरीला आळा घालण्यासाठी तसेच 
रुग्णालयातील रुग्णाींच्या व डॉक््राींच्या सुरक्षसेाठी महानगरपललकेच्या 
प्रसुतीगहृाींमध्ये सी.सी.्ी.ही. कॅमेरे बसववण्याकररता कोणती कायशवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) सन २००९ मध्ये बहृन्मुींबई महानगरपाललकेच्या सवश 
१८ रुग्णालयाींमध्ये तसेच ६ प्रसुतीगहृाींमध्ये सी.सी.्ी.ही. कॅमेरे बसववण्यात 
आले होते, ही वस्तलुस्थती आहे. 
(२), (३), (४) व (५) महानगरपाललकेच्या १८ रुग्णालये व ६ प्रसुतीगहृाींत सन 
२००९ मध्ये बसववण्यात आलेल्या सी.सी.्ी.ही. यींत्रणेच्या दोन वषािंच्या हमी 
कालावधीनींतर पाच वषािंचा परररक्षण कालावधी सुरु होता. सदर कालावधी माहे 
ऑक््ोबर, २०१६ रोजी सींपुष्ात आला आहे. 
     सन २०१४-१६ या कालावधीत बसववण्यात आलेल्या ३ प्रसुतीगहृाींतील 
सी.सी.्ी.ही. यींत्रणाींचा परररक्षण कालावधी अद्याप सींपुष्ात आलेला नाही व 
सदर यींत्रणा सुरु आहे. 
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       सन २०१६ मध्ये के.ई.एम. रुग्णालय, सायन रुग्णालय, नायर रुग्णालय 
व कुपर रुग्णालय या चार प्रमुख रुग्णालयाींत नवीन सी.सी.्ी.ही. यींत्रणा 
कायाशलन्वत करण्यात आली आहे. 
    सी.सी.्ी.ही. यींत्रणा नयाने कायाशलन्वत करण्यासाठी सवेक्षणाची कायशवाही 
महानगरपाललकेमाफश त सुरु असून डडसेंबर, २०१७ पयिंत महानगरपाललकेच्या सवश 
रुग्णालये व प्रसुतीगहृाींमध्ये सी.सी.्ी.ही. यींत्रणा कायाशलन्वत करण्याची कायशवाही 
महानगरपाललकेमाफश त करण्यात येत आहे. 
     सदर कायशवाही पूणश होईपयिंत महानगरपाललकेची १४ रुग्णालये व ६ 
प्रसुतीगहृाींमधील ताींबत्रकदृष्या कालबा्य झालेली सी.सी.्ी.ही. यींत्रणा दरुुस्त 
करुन तात्पुरत्या स्वरुपात कायाशलन्वत करण्यात आली आहे. 

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

नालासोपारा येथे इांटरनेटिरील अ ॅपद्िारे बनािट िागदप् ेबनिणा-याांना 
पोललसाांनी अटि िेल्याबाबि 

 (१४) *  ३३४८४   अॅड.अतनल परब : सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) इीं्रने्वरील अ ॅपद्वारे बनाव् आधारकाडश, पॅनकाडश, पारपत्र आणण इतर 
कागदपत्र े बनवणा-या नतघाींना नालासोपारा येथे हदनाींक ३१ मे, २०१७ रोजी वा 
त्यासुमारास पोललसाींनी छापा ्ाकून अ्क केली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले व  तद्नुसार दोषीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) सदर प्रकरणी चौकर्ी केली असून आरोपीववरुध्द तुळीींज पोलीस ठाणे, येथे 
गु.र.क्र. २९०/१७ भा.दीं.वव. कलम ४२०, ४६५, ४६८, ३४ अन्वये गुन्हा नोंद केला 
आहे. या गुन््यातील ३ आरोपीींना अ्क करण्यात आली असून गुन्हा तपासािीन 
आहे.  
(३) प्रश्न उद् भवत नाही.  

----------------- 
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आष्ट्टी (जज.बीड) येथील महानुभि आश्रमाि दरोडखेोराांनी दरोडा टािल्याबाबि 

  

(१५) *  ३३२२३   श्री.विनायिराि मेटे : सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) आष्ी (लज.बीड) येथील महानुभव आश्मात हदनाींक ४ मे, २०१७ रोजी वा 
त्यासुमारास दरोडखेोराींनी दरोडा ्ाकला होता, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या गुन्हयाचा तपास पूणश केला आहे काय, त्यात फकती आरोपीींना 
अ्क केली व त्याींच्यावर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय, हे खरे आहे. 
       सदर प्रकरणी पोलीस स््ेर्न आष्ी येथे गु.र.नीं. १७७/२०१७ भा.दीं.वव. 
कलम ३९२, ४५७, ३८० प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. सदर 
गुन््याचा प्रकार हा दरोड्याचा नसून जबरी चोरीचा आहे.  
(२) सदर गुन््याच्या तपासात ०१ आरोपीस अ्क करण्यात आली असून, 
त्यांच्याकडून रु.२०,०००/- रोख रक्कम व १०००/- रुपयाींचे चाींदीचे दाधिने हस्तगत 
करण्यात आले आहेत. तसेच, उवशरीत ०१ आरोपीस अ्क करण्यावर सदर गुन्हा 
पोलीस तपासावर आहे.  
(३) ववलींब झालेला नाही. 
 

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

िेज (जज.बीड) येथे बनािट सांस्था स्थापन िरून बेरोजगार यिुिाांना नोिरीचे 
आलमष दाखिनु फसिणिू िेल्याबाबि 

  

(१६) *  ३१३११   श्री.अमरलसांह पांडडि, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.जयिांिराि जाधि, 
श्री.नरेंद्र पाटील :  सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) साने गुरुजी बहुउद्दरे्ीय सेवाभावी सींस्थेच्या (ता.केज, लज.बीड) 
पदार्धकाऱ याींनी  सदरहू सींस्था कें द्र र्ासनार्ी  सींबर्धत असल्याचे भासवनू सुमारे 
५०० हून अर्धक बेरोजगार यवुकाींची फसवणकू केल्याचे हदनाींक ३० एवप्रल, २०१७ 
रोजी वा त्यासुमारास  ननदर्शनास  आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, फसवणकू झालेल्या यवुकाींनी सींबींर्धताींना केज पोललसाींच्या 
ताब्यात देऊन कारवाईची मागणी केली, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, कें द्र र्ासनाचा उपक्रम असल्याचे भासवनू बेरोजगार युवकाींकडून 
पैसे घेणे, र्ासकीय ववश्ामगहृाचा बेकायदेर्ीर वापर करणे, यासह वतशमानपत्रात 
जाहहरात देऊन बेरोजगाराींची फसवणकू करणाऱया ववरोधात पोललसाींनी कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) व (३) साने गुरुजी बहुउद्देर्ीय सेवाभावी सींस्थेने अनेक बेरोजगार युवकाींना 
सरकारर्ी सींबींधीत असल्याचे भासवनु, र्ासकीय रुग्णालयात नोकरीचे आलमष 
दाखवनू त्याींच्याकडून प्रत्येकी ५०० रुपये घेतले व नोकरीच्या मुलाखतीसाठी 
हद.३०/०४/२०१७ रोजी र्ासकीय ववश्ामगहृ, केज येथे सदर यवुकाींना बोलाववण्यात 
आले, परींतु सदर सींस्थेच्या अध्यक्षास पोलीस स््ेर्न, धारुर गु.र.नीं. ९८/२०१७ 
भा.दीं.वव. कलम ४२०, महाराषर यवसाय अर्धननयम कलम ३३ व भारतीय 
र्चफकत्सा पररषद एम.एम.पी. अर्धननयम कलम २ (२) या दाखल गुन््यात  
हद.२९/०४/२०१७ रोजी अ्क करण्यात आली  असल्याने सदर आरोपी 
हद.३०/०४/२०१७ रोजी मुलाखतीस हजर राहू र्कला नाही. त्यामुळे मुलाखतीसाठी 
आलेल्या युवकाींना सदर सींस्था ही बनाव् असल्याचे व त्याींची फसवणकू 
झाल्याची लक्षात आले. परींतु सदर प्रकरणात फसवणकू झालेल्या उमेदवाराींपैकी 
अद्यापपावेतो कोणीही सदर सींस्थेववरुध्द तक्रार हदलेली नाही. 
(४) ववलींब झालेला नाही. 

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

मुांबईि म्हाडाच्या सांक्रमण लशबबराांच्या जलमनीिर  
पांिप्रधान आिास योजना राबविण्याबाबि 

 (१७) *  ३२८२९   श्री.प्रविण दरेिर : सन्माननीय गहृतनमााण मां्ी पुढील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईत म्हाडाच्यावतीने तात्पुरत्या वास्तयासाठी बाींधण्यात आलेल्या ३० 
सींक्रमण लर्बबराींच्या जलमनीवर पतंप्रधान आवास योजना राबववण्याबाबतचा 
प्रस्ताव र्ासनाच्या ववचाराधीन आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू योजना कोणकोणत्या हठकाणी/र्हरात राबववण्यात येणार आहे, 
(३) असल्यास, सदरहू प्रस्तावाचे सवशसाधारण स्वरूप  काय, यावर अींमलबजावणी 
केहापयिंत होण्याचे अपेक्षक्षत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. प्रिाश महेिा : (१), (२) व (३) पींतप्रधान आवास योजनेंतगशत सींक्रमण 
लर्बीराींचा पनुववशकास करण्याबाबतचा प्रस्ताव र्ासनस्तरावर ववचाराधीन आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

औरांगाबाद महानगरपाललिेच्या विद्युि विभागािील गैरव्यिहाराबाबि 
  

(१८) *  ३२१९१   श्री.सतिश चव्हाण, श्री.विक्रम िाळे : सन्माननीय मुख्यमां्ी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) औरींगाबाद महानगरपाललकेच्या ववद्यतु ववभागात जनु्या साहहत्याचा 
गैरयवहार झाला असल्याचे लेखा पररक्षण अहवालातून माहे एवप्रल, २०१७ मध्ये 
वा त्यादरम्यान ननदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले, तद् नसुार सदर गैरयवहारास जबाबदार असणाऱया 
अर्धकारी/कमशचारी याींचेवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) हे अींर्त: खरे आहे. 
    मुख्य लेखा पररक्षक महानगरपाललका, औरींगाबाद याींनी सन २०१३-२०१४ व 
२०१४-२०१५ या वषाशकररता केलेल्या ववदयतु ववभागाच्या लेखा पररक्षण 
अहवालात आक्षेप नोंदववण्यात आलेले आहेत. 
(२) या सींदभाशत औरींगाबाद महानगरपाललकेमधील उपायुक्त दजाशच्या 
अधिकार् यांमार्ात त लेखा आक्षपेाींबाबत सखोल चौकर्ी करुन, चौकर्ीमध्ये दोषी 
आढळून आलेल्या सींबींर्धताींवर कायशवाही करण्याच्या सूचना आयकु्त, औरींगाबाद 
महानगरपाललका याींना देण्यात आल्या आहेत.  
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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



18 

 
मुांबईिील बी.डी.डी. चाळीांचा पुनविािास िरणेबाबि 

 (१९) *  ३१३८४   श्री.नारायण राणे, अॅड.राहुल नािेिर, श्री.हेमांि टिले, 
श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.आनांद ठािूर, श्री.सुतनल िटिरे, श्री.किरण पािसिर, 
श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊफा  भाई जगिाप, श्री.सांजय दत्ि, श्री.रामहरी 
रुपनिर, श्रीमिी हुस्नबान ू खललफे, श्री.धनांजय मुांड,े अॅड.तनरांजन डािखरे, 
श्री.जयिांिराि जाधि, श्री.अमरलसांह पांडडि, श्रीमिी विद्या चव्हाण :  िाराांकिि 
प्रश्न क्रमाांि २८२५५ ला ददनाांि ८ माचा, २०१७ रोजी ददलेल्या उत्िराच्या 
सांदभााि: सन्माननीय गहृतनमााण मां्ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील लर्वडी येथील बी.डी.डी. चाळ मुींबई पो श् रस््च्या जलमनीवर 
असल्यामुळे चाळीींना पुनवशसन योजनेतनू वगळण्यात आले असल्याचे माहे मे, 
२०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मुींबई पो श् रस््च्या जलमनीचे धोरण ननलश्चत करुन लर्वडी 
बी.डी.डी. चाळीींचाही पनुववशकास करण्यात यावा अर्ी मागणी स्थाननकाींकडून होत 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मुींबईतील वरळी, नायगाींव, ना.म.जोर्ी मागश, परेल येथील 
बी.डी.डी. चाळीींचा पनुववशकास म्हाडामाफश त रहहवार्ाींच्या सींमतीलर्वाय करण्यात 
येत असल्याने सदर पुनववशकास प्रकल्पाींबाबत अणखल भारतीय बी.डी.डी. चाळ 
आणण झोपडपट्टी बचाव कृतीमाफश त आींदोलनाचा इर्ारा माहे एवप्रल, २०१७ मध्ये 
वा त्यादरम्यान हदला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले व तद् नुसार रहहवाश्याींची परवानगी घेऊन उपरोक्त बी.डी.डी. 
चाळीींच्या पनुववशकासाबाबत कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. प्रिाश महेिा : (१) हे खरे नाही. 
     मुींबईतील बी.डी.डी. चाळीींचा पनुववशकास करण्याबाबत मा. मींत्रीमींडळाच्या 
हद. १७/०३/२०१६ च्या बठैकीत ननणशय घेण्यात आला असुन त्यानुसार बी.डी.डी. 
चाळीींच्या पनुववशकासाबाबत हद.३०/०३/२०१६ रोजी र्ासन ननणशय ननगशलमत 
करण्यात आलेला आहे. लर्वडी येथील बी.डी.डी. चाळी मुींबई पो श् रस््च्या 
जागेवर असल्याने कें द्र र्ासनाकडुन सहमती प्राप्त झाल्यास त्या चाळीींचा 
अींतभाशव पुनववशकास प्रफक्रयेमध्ये करण्यात येईल असा ननणशय घेण्यात आलेला आहे. 
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     लर्वडी येथील बी.डी.डी. चाळीींखालील जागा ही मुींबई पो श् रस्् याींच्या 
मालकीची असल्याने ती जागा प्रथम महाराषर र्ासनाच्या नावे करण्याच्या 
अनषुींगाने मुख्य सर्चव याींच्यास्तरावरुन हद.२७/०१/२०१७ रोजीच्या पत्रान्वये 
सर्चव, जहाज मींत्रालय, भारत सरकार व अध्यक्ष, मुींबई पो श् रस्् याींना ववनींती 
करण्यात आलेली आहे. तद्नींतर मुींबई पो श् रस्् याींच्या हद.२३/०३/२०१७ च्या 
पत्रान्वये सदर चाळीींचा पनुववशकासाबाबतचा प्रस्ताव म्हाडाकडुन प्राप्त झाल्यानींतर 
या प्रकरणी ननणशय घेण्यात येईल असे कळववले आहे. त्या अनषुींगाने म्हाडाने 
लर्वडी येथील बी.डी.डी. चाळीींच्या पुनववशकास प्रकल्पाबाबत “सवािंर्गण सुसाध्यता 
अहवाल” (Feasibility Report) तयार करण्यासाठी वास्तुर्ास्त्र् सल्लागार 
याींची हद.११/०५/२०१७ रोजी ननयकु्ती केली आहे व पढुील कायशवाही सुरु आहे असे 
म्हाडाने कळववलेले आहे. 
(२) लर्वडी येथील बी.डी.डी. चाळी मुींबई पो श् रस््च्या जागेवर असल्याने सदर 
चाळीींचा समावेर् पनुववशकास प्रस्तावात घेण्यासाठी कें द्र र्ासनाकडुन सहमती 
प्राप्त झाल्यास त्या चाळीींचा अींतभाशव पनुववशकास प्रफक्रयेमध्ये करण्यात येईल 
असा ननणशय घेण्यात आलेला आहे. 
(३) म्हाडा कायाशलयाने म्हाडा कायाशलयास असा कोणताही आींदोलनाचा इर्ारा 
प्राप्त झालेला नाही असे कळववलेले आहे. 
     सदर पुनववशकास र्ासनाच्या मालकीच्या जलमनीवर करण्यात येत असुन 
त्या अनषुींगाने बहृन्मुींबई ववकास ननयींत्रण ननयमावलीमध्ये स्वतींत्र ववननयम ३३ 
(९) (ब) अींतभूशत करण्यात आला आहे व त्यामध्ये रहहवाश्याींच्या सींमतीची तरतदु 
नाही. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

राज्यािील निीन नगरपररषदाांच्या अखधचाि तनधीस मुदििाढ देणेबाबि 
 

 (२०) *  ३४१६२   श्री.ख्िाजा बेग : सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील नवीन नगरपररषदाींच्या ववर्ेष अथश सहाय्य योजनेंतगशत सन 
२०१३-१४ मध्ये देण्यात आलेल्या अखर्चशत ननधीस मुदतवाढ देवनू प्रर्ासकीय 
मान्यता देण्याची मागणी नगरववकास राज्यमींत्री याींचेकड े यवतमाळचे 
लोकप्रनतननधी याींनी हदनाींक ५ एवप्रल, २०१७ रोजी वा त्यासुमारास केली आहे, हे 
खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उक्त मागणीच्या अनषुींगाने र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) अखर्चशत ननधी ववननयोगाबाबत ववत्त ववभागाच्या र्ासन ननणशय हदनाींक २५ 
ऑगस््, २०१५ अन्वये सववस्तर मागशदर्शक सूचना देण्यात आल्या आहेत. तसेच 
हदनाींक ३० जनू, २०१७ रोजीच्या आदेर्ान्वये अखर्चशत ननधीबाबतच्या सूचनाचा 
पुनरुच्चार केला आहे. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

नागपूर येथील भाांडिेाडी िचराघरामुळे प्रदषूण होि असल्याबाबि 

 (२१) *  ३३१२५   श्री.नागोराि गाणार :  सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नागपूर येथील भाींडवेाडी कचराघराला वेळोवेळी लागणाऱया आगीमुळे 
पसरणारा धूर व सडलेल्या कचऱयातील गाळ जलमनीत णझरपत असल्याने प्रदवुषत 
झालेल्या पररसरातील वस्त्याींमध्ये श्वसन आणण इतर ववकाराने गेल्या तीन 
वषाशत सहा जणाींचा मतृ्यू झाला असल्याचे सन २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करून कोणती कायशवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) नाही, हे खरे नाही.  
     उक्त कारणाने एखाद्याचा मतृ्यू झाल्याची नोंद महानगरपाललका 
अलभलेखात आढळत नाही. 
(२) व (३) नागपूर र्हरातनू प्राप्त होणा-या १२०० मेरीक ्न घनकच-यापकैी 
१५० ते २०० मे.ट़. घनकच-यावर सद्य:लस्थतीत प्रफक्रया करण्यात येत असून, 
उवशररतपकैी ८०० मे.्. घनकच-यावर प्रफक्रया करुन त्यापासून वीजननलमशती 
करण्याची कायशवाही महापाललकास्तरावर प्रस्ताववत आहे. 
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     तसेच भाींडवेाडी येथील कचराघराला लागणा-या ववर्ेषत: उन्हाळ्यात 
लागणा-या आगी तात्काळ आ्ोक्यात आणण्यासाठी, प्रकल्पस्थळावर २ हायड्रींडची 
ननलमशती करण्यात आलेली असून, त्यासाठी लागणारे मुबलक पाणी त्याच 
हठकाणी उपलब्ध करुन देण्यात आलेले आहे.  

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

ठाणे येथील धोिादायि इमारिीांचा पनुविािास िरण्याबाबि 

 (२२) *  ३१०१३   श्री.सांजय दत्ि, श्री.शरद रणवपसे, श्री.रामहरी रुपनिर :  
िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि २३६३३ ला ददनाांि ७ डडसेंबर, २०१६ रोजी ददलेल्या 
उत्िराच्या सांदभााि: सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) ठाणे महानगरपाललकेने केलेल्या सवेक्षणानुसार अर्धकृत धोकादायक आणण 
अनतधोकादायक इमारतीींची सींख्या ३,३३५ आणण अनर्धकृत धोकादायक व 
अनतधोकादायक इमारतीींची सींख्या २,७७१ असल्याची माहहती माहे मे, २०१७ 
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्शनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अर्धकृत व अनर्धकृत इमारती अर्ी वगशवारी न करता या सवश 
इमारतीींचे क्लस््र करुन त्याींचा पनुववशकास करण्याबाबत र्ासनाने कोणती 
कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) ठाणे महानगरपाललका हद्दीत सन २०१७ मध्ये 
पावसाळ्यापवूी केलेल्या सवेक्षणानुसार एकूण ३,६९३ धोकादायक इमारती आढळून 
आलेल्या असून सदर इमारतीींपैकी २,७८४ इमारती अनर्धकृत आहेत. 
(२) ठाणे महानगरपाललकेने मोडकळीस आलेल्या इमारतीतील रहहवार्ाींच्या 
सुरक्षक्षततेबाबत र्ासन ननणशय हदनाींक ०५/११/२०१५ अन्वये कारवाई करण्यात 
येते. 

 अनतधोकादायक व राहण्यास अयोग्य ६८ इमारतीींपैकी ५५ इमारती ररक्त 
करण्यात आल्या आहेत. 

 ररक्त करण्यात आलेल्या ५५ इमारतीींपैकी १३ इमारती तोडण्यात आल्या 
आहेत. 

 उवशररत १३ इमारतीींपकैी ६ इमारती ररक्त करण्यास न्यायालयाची 
स्थर्गती आहे. उवशररत ७ इमारती ररक्त करण्याची कायशवाही ठाणे 
महानगरपाललकेमाफश त करण्यात येत आहे. 
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 ठाणे र्हराच्या ववकास ननयींत्रण ननयमावलीमध्ये इमारतीींच्या पनुबािंधणी 

सींदभाशत र्ासनाने हदनाींक ०५/०७/२०१७ च्या अर्धसूचनेनुसार नागरी 
पुनननमाशण योजनेची ननयमावली समाववष् केली आहे. यामध्ये 
ननयमातील तरतुदीींच्या अनषुींगाने अर्धकृत व अनर्धकृत इमारतीींचा 
समावेर् करण्यात आला आहे. 

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

  
मुांबईिील िचराभूमीची क्षमिा सांपल्याने मा.मुांबई उच्च नयायालयाने  

नव्या बाांधिामािर बांदी घािल्याबाबि 

 (२३) *  ३३८००   श्री.जनादान चाांदरूिर, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.धनांजय मुांड,े 
श्री.सुतनल िटिरे, श्री.हेमांि टिले, श्री.किरण पािसिर, अॅड.तनरांजन डािखरे, 
श्री.जयिांिराि जाधि, श्री.अमरलसांह पांडडि, श्रीमिी विद्या चव्हाण, श्री.आनांद 
ठािूर, अॅड.राहुल नािेिर, अॅड.जयदेि गायििाड : सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील मुलुींड व देवनार येथील कचराभूमीची क्षमता सींपल्याने मा.मुींबई 
उच्च न्यायालयाने मुींबईतील नया बाींधकामावर बींदी घातल्यामुळे उपनगराींमध्ये 
गरीब व झोपडपट्टीत राहणा-याींना दोन लाखात घर उपलब्ध करुन देणा-या 
र्ासनाच्या उहद्दष्ाला णखळ बसली असल्याचे माहे मे, २०१७ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मा.मुींबई उच्च न्यायालयाने नया इमारतीींच्या बाींधकामावर बींदी 
आणल्यामुळे ५०० ते ६०० इमारतीींचा पनुववशकास प्रलींबबत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, अनेक इमारतीतील काही रहहवार्ाींनी ववकासकाींर्ी करार करुन 
घरे ररकामी करुन ववकासकाला हदली असून नया बाींधकामाला परवानगी लमळत 
नसल्याने या इमारतीींचा पनुववशकास प्रलींबबत असल्याने काही इमारतीींमधील 
रहहवाश्याींना ववकासकाींनी पयाशयी घराचे भाड े देणे बींद केले असल्याने याबाबत 
र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) असल्यास, सदर बाींधकामावरील बींदी उठवावी यासाठी मा.उच्च न्यायालयात 
र्ासनाची बाजू माींडण्याबाबत र्ासनस्तरावरुन कोणती कायशवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१), (२) व (३) याबाबतचे वतृ्त हदनाींक ०४ मे, २०१७ व 
०६ मे, २०१७ रोजीच्या वतृ्तपत्राींत प्रलसध्द झाले आहे. 
     मुलुींड व देवनार येथील कचराभूमीसींदभाशत मा. उच्च न्यायालयात दाखल 
केलेल्या यार्चकेत मा.उच्च न्यायालयाने हदनाींक २८/०२/२०१६ रोजी, 
महानगरपाललकेने फकीं वा राज्य र्ासनाने हदनाींक १ माचश, २०१६ पासून व तद्नींतर 
सादर होणाऱया ननवासी फकीं वा यावसानयक इमारतीच्या बाींधकामाींच्या प्रस्तावाींना 
(मॉल्स, हॉ्ेल्स व रेस््ॉरींट्स सहहत) आय.ओ.डी./सी.सी. देण्यास मनाई केली आहे. 
     तथावप, सदर आदेर् खालील प्रस्तावाींना लागू नाहीत:- 

 डी.सी.आर. ३३(५) ते ३३(१०) खालील प्रस्ताव 
 हॉलस्प्ल व र्ाळा याींच्या इमारतीींचे प्रस्ताव 
 सोसाय्ीच्या पनुववशकासाबाबत सोसाय्ीच्या अलस्तत्वात असलेल्या 

इमारतीच्या बाींधकामाक्षेत्रफळाएवढयाच पुनववशकासाच्या बाींधकामाचे 
प्रस्ताव 

    सदर आदेर्ामुळे झोपडपट्टी पनुववशकासाबाबतचे प्रस्ताव बाधीत होत नाहीत. 
    तथावप, पुनववशकास होणाऱया इमारतीमधील रहहवार्ाींना पयाशयी घरभाड े
देण्याची बाब सींबींर्धत ववकासक व भाडकेरु याींच्यार्ी सींबींर्धत आहे. 
(४) व (५) मा.उच्च न्यायालयाच्या आदेर्ातील खालील मुद्याींची पतुशता करण्यात 
आलेली आहे:- 

 कचऱयाचे ववलगीकरण करण्यासाठी ३५ कें द्र सुरु करण्यात आली आहेत. 
पुढील कालावधीत कें द्राींची सींख्या वाढववणे प्रस्ताववत असून, पाललकेच्या 
सन २०१७-१८ च्या अथशसींकल्पात यासाठी तरतदू करण्यात आलेली आहे. 

 देवनार क्षेपणभूमीच्या परररक्षणाबाबत उपाययोजना सुचववणे व 
त्यानषुींगाने याबाबत पयशवेक्षणाकररता आय.आय.्ी. मुींबई याींची 
सल्लागार म्हणनू नेमणकू करण्यात आलेली आहे. 

 क्षेपणभूमीच्या देखभाल व दरुुस्तीवरील देखरेख व आढायाकरीता 
सलमती स्थापन करण्यात आलेली आहे. 

 आय.आय.्ी. मुींबई व देखरेख सलमती याींनी सुचववलेल्या 
उपाययोजनाींप्रमाणे कायशवाही करण्याकररता देवनार क्षपेणभूमीसाठी उप 
आयुक्त (घन कचरा  यवस् थापन) याींची ननयुक्ती करण्यात आलेली आहे. 

 क्षेपणभूमीचे सींरक्षणसाठी पोलीस उप आयुक् त याींची  ननयुक् ती करण्यात 
आलेली आहे. 
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 क्षेपणभूमीभोवती २.९ फक.मी. लाींबीची सींरक्षक लभींत उभारण् यात आली 

आहे. 
 क्षेपणभूमी येथे पुरेसे सी.सी.्ी. ही कॅमेरे लावण् यात आलेले आहेत. 
 क्षेपणभूमीवरील अनतक्रमणे ननष कालसत करण् यात आली आहेत. 
 नागरी घन कचऱयापासून तसेच नवीन इमारती व नवीन प्रकल् पाच् या 

ववकासातनू ननमाशण होणारे दगडमाती पासून ननमाशण होणारा पररणामाचे 
र्ास् त्रोक् त मुल् याींकन करण् याकररता ऑल इींडडया इन्स् ्ी्यु् ऑफ लोकल 
सेल् फ ग हिंमें् याींना ननयुक् ती करण्यात आले आहे. 

 कचऱयापासून ववजननलमशती साठी सल्लागार म्हणनू मे. ्ा्ा कन्स्ल्न्सी 
इींलजननयसश याींची नेमणकू करण्यात आली आहे. 

 आयआय्ी व ननरीने देवनार क्षपेणभूमीसाठी सुचववलेल् या उपाययोजना 
अींमलात आणण्यात येत आहे.  

     केलेल्या कायशवाहीचा तपर्ील मा.उच्च न्यायालयास सादर करण्यात आला 
आहे.   

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

नालशि जजल्हयािील महानगरपाललिा क्षे्ािील अनधधिृि 
गोठयाांिर िारिाई िरण्याबाबि 

(२४) *  ३१३६४   श्री.अशोि ऊफा  भाई जगिाप, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सांजय 
दत्ि, श्री.शरद रणवपसे : सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) नालर्क लजल्हयातील महानगरपाललका क्षेत्रात आरोग्यास बाधक ठरणा-या 
अनर्धकृत गोठयाींवर नगररचना ववभागामाफश त कारवाई करण्यात येणार असल्याचे 
हदनाींक २५ एवप्रल, २०१७ रोजी वा त्यासुमारास ननदर्शनास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, आरोग्यास बाधक ठरणा-या गोठयाींची यवलस्थत ननगा 
राखण्याबाबत तसेच माहे जलैु, २०१७ अखेरीस अनर्धकृतपणे असलेल्या गोठयाींवर 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) आरोग्यास बाधक ठरणाऱया, तसेच अनर्धकृत 
गोठेधारकाींना मे, २०१७ व जून, २०१७ मध्ये नो्ीसा देण्यात आल्या आहेत,    
हे खरे आहे. 
(२) नालर्क महानगरपाललका क्षेत्रातील जे गोठेधारक त्याींच्या गोठ्यातील 
मलमूत्राची ववल्हेवा् र्ास्त्रीय पध्दतीने व ननयमानुसार करत नाहीत, अर्ा २१ 
गोठेधारकाींना महानगरपाललकेमाफश त मे, २०१७ मध्ये नो्ीसा देण्यात आल्या आहेत. 
     तसेच, गोठ्याींचे अनर्धकृत बाींधकाम केलेल्या ५५ गोठेधारकाींना नालर्क 
महानगरपाललकेमाफश त नो्ीसा देण्यात आल्या असून, उवशररत गोठेधारकाींना 
नो्ीसा देण्याची कायशवाही सुरु आहे. 
     मालेगाव महानगरपाललकेने देखील अनर्धकृत असलेल्या गोठ्याींबाबत 
सींबींर्धताींना नो्ीसा हदल्या आहेत. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

राज्यािील औद्योधगि प्रलशक्षण सांस्थाांिररिा िेलेल्या  
यां् खरेदीि गैरव्यिहार झाल्याबाबि 

 (२५) *  ३१७८५   डॉ.अपिूा दहरे, प्रा.अतनल सोले, श्री.सतिश चव्हाण, श्री.विक्रम 
िाळे, श्री.जयांि पाटील, श्री.बाळाराम पाटील :  िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि २६८४३ ला 
ददनाांि ८ माचा, २०१७ रोजी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभााि: सन्माननीय िौशल्य 
वििास ि उद्योजििा मां्ी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील औद्योर्गक प्रलर्क्षण सींस्थाींसाठी (आय.्ी.आय.) यवसाय लर्क्षण 
व प्रलर्क्षण सींचालनालयामाफश त सन २०१३-१४ मध्ये दरकरार पत्रावर करण्यात 
आलेल्या यींत्र सामुग्रीच्या खरेदीमध्ये अननयलमतता झाल्याची बाब तत्काललन 
सींचालक, यवसाय लर्क्षण व प्रलर्क्षण याींनी र्ासनाच्या ननदर्शनास आणनू 
हदली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, त्यानषुींगाने प्रस्ततु प्रकरणी प्रथम प्राथलमक चौकर्ी करून दोषी 
असलेल्या अर्धकारी/कमशचारी याींच्या नावाींसह पररपूणश प्रस्ताव र्ासनास सादर 
करण्याच्या सूचना सींचालक, यवसाय लर्क्षण व प्रलर्क्षण याींना र्ासनामाफश त 
देण्यात आल्या आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, प्रस्तुत प्रकरणी प्रथम प्राथलमक चौकर्ीचे कामकाज पूणश होऊन 
पररपूणश प्रस्ताव र्ासनास प्राप्त झाला आहे काय, 
(४) असल्यास, याप्रकरणी सींबींर्धताींववरुध्द कोणती कायदेर्ीर कायशवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 



26 

 
श्री. सांभाजी पाटील-तनलांगेिर : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) व (३) प्रस्तुत प्रकरणाची प्राथलमक चौकर्ी करुन त्याबाबतचा स्वयींस्पष् 
अहवाल प्रस्ततु प्रकरणात दोषी असलेल्या अर्धकारी/ कमशचारी याींच्या नावासह 
तसेच पररपूणश कागदपत्राींसह र्ासनास सादर करण्याबाबतच्या सूचना सींचालक, 
यवसाय लर्क्षण व प्रलर्क्षण याींना र्ासनामाफश त देण्यात आल्या होत्या, हे खरे 
आहे. तथावप, आता या प्रकरणाची चौकर्ी करण्यासाठी चौकर्ी सलमती 
नेमण्याचा ननणशय र्ासनाने घेतला असून, त्यानुसार चौकर्ी सलमती नेमण्याची 
कायशवाही सुरु आहे.   
(४) व (५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

 फडणीस गु्रप ऑफ िां पनीच्या सांचालिाांनी गुांििणदूाराांची फसिणिू िेल्याबाबि 
 

(२६) *  ३३३८९   श्री.जयांि पाटील, श्री.रविांद्र फाटि, श्री.जगननाथ लशांदे :   
सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) फडणीस गु्रप ऑफ कीं पनीच्या सींचालकाींनी माहे सप् े्ंबर, २०१३ पासून सुमारे 
९०० हून अर्धक गुींतवणदूाराींची को्यवधी रूपयाींची फसवणकू केली असल्याचे 
माहे एवप्रल, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, आर्थशक गुींतवणकूीसींबींधीच्या वेगवेगळया योजनाींमधनू जादा 
याजदराचा परतावा देण्याचे आलमष दाखवनू ९०० गुींतवणकूदाराींची को्यवधी 
रूपयाींची फसवणकू केल्याप्रकरणी ठाणे येथील वृींदावन पररसरातील श्ी.मुकीं द 
माधव धायगुड ेयाींनी नौपाडा पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, याप्रकरणात आतापयिंत ४० हून अर्धक गुींतवणकूदार पढेु आले 
असून त्याींच्या फसवणकूीचा आकडा ४ ते ५ को्ी रूपये इतका असल्याचेही 
ननदर्शनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले तद् नुसार कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१), (२) व (३)  होय. 
(४) सदरहू प्रकरणी नौपाडा पोलीस स््ेर्न ठाणे येथे  गु.र.क्र.१४५/२०१७ 
भा.द.वव.कलम ४२०, ४०९, १२० (ब) सह महाराषर ठेवीदाराींच्या ववत्तीय सींस्थेच्या 
हहतसींबींधाचे सींरक्षण अर्धननयम, १९९९ चे कलम ३ प्रमाणे गुन्हा दाखल केलेला 
असून सदर गुन्हयाचा तपास आर्थशक गुन्हे र्ाखा, ठाणे र्हर करीत आहे. सदर 
गुन्हयात दोन आरोपीींना अ्क केली आहे. तसेच कीं पनीच्या नावे असलेली बकँ 
खाती गोठववणेबाबत बँकाना व त्याींची मालमत्ता सींरक्षक्षत करणेबाबत सींबींर्धत 
प्रार्धकारी याींना कळववले आहे. 
    सदरचा गुन्हा तपासावर आहे. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

डोंबबिली (पूिा) (जज.ठाणे) येथील रेल्िे स्टेशन पररसराि  
िाहिुि पोललसाांची सांख्या िाढविण्याबाबि 

 (२७) *  ३३२८७   श्री.रामहरी रुपनिर :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) डोंबबवली (पवूश) (लज.ठाणे) येथील रेल्वे स््ेर्न पररसरात वाहतकुीचा ताण 
असलेल्या मानपाडा रस्त्यावरील वाहतूक मागाशमध्ये पोललसाींनी केलेल्या अचानक 
बदलामुळे नागररकाींना त्रास होत असुन वाहनचालकाींसह पादचारी देखील त्रस्त 
झाले असल्याचे हदनाींक १९ एवप्रल, २०१७ रोजी वा त्यासुमारास ननदर्शनास आले, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, रॅफफक वॉडशन व होमगाडश याींची वाहतकू पोललसाींना मदत होत 
असली तरी चाींगल्या प्रकारे वाहतकू ननयींत्रण होण्यासाठी वाहतकू पोललसाींची 
सींख्या वाढववणे गरजेचे आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीच्या 
अनषुींगाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) डोंबबवली (पवूश) रेल्वेस््ेर्न पररसरातनू साधारणत:  
३ लाख प्रवासी प्रवास करतात. त्यामुळे या भागात सकाळ सींध्याकाळी मनपा 
पररवहन बसेस, तसेच स्कूल बसेस व ऑ्ोररक्षाींची सतत ये-जा असते. तेथेच 
मुख्य बाजारपेठ, मच्छीबाजार असून रस्ते अरुीं द असल्यामुळे पररसरात 
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वाहतुकीची कोंडी असल्याचे र्चत्र हदसते. याकरीता वाहतुक र्ाखेचे अर्धकारी, 
महानगरपाललका व पररवहन खात्याचे अर्धकारी याींनी सींयुक्तीकररत्या त्या 
भागाची पाहणी करुन हदनाींक १८/०४/२०१७ रोजी सवशसाधारण वेळेत प्रायोर्गक 
तत्वावर मानपाडा रोडवर ग्रीन चौक ते इींहदरा चौक जाणाऱया ररक्षाींना प्रवेर् बींद 
केला. परींतु करण्याींत आलेला बदल हा गैरसोयीचा व त्रासदायक वा्ल्याने त्याच 
हदवर्ी वाहतकू पनु्हा पुवशवत सुरु करण्यात आलेली आहे. 
(२) वाहतूक ननयींत्रणाकरीता सध्या १ पोलीस ननरीक्षक, १ सहायक पोलीस 
ननरीक्षक, १ पोलीस उपननरीक्षक व २६ पोलीस अींमलदार याींची वाहतकू 
ननयींत्रणासाठी ननयुक्ती करण्याींत आली असून मदतीसाठी १६ रॅफफक वाडशन 
पुरववण्याींत आलेले आहे.  
(३) डोंबबवली र्हरातील वाहतूक समस्येच्या अनषुींगाने वाहतूक र्ाखेचे सहायक 
पोलीस आयुक्त (कल्याण ववभाग), पोलीस ननरीक्षक, डोंबबवली पोलीस ठाणे 
त्याचप्रमाणे कल्याण डोंबबवली महानगरपाललका व कल्याण प्रादेलर्क पररवहन 
ववभागाचे अर्धकारी याींची सवेक्षण सलमती गठीत करण्याींत आली होती. 
सवेक्षणातील अहवालावर जनतेच्या हरकती व सूचना मागववण्याींत आल्या होत्या. 
त्यानींतर डोंबबवली र्हरात हदनाींक १४/०६/२०१७ रोजी ररक्षा थाींब्यासाठी व 
पाफकिं गच्या अनुषींगाने अर्ा दोन अर्धसूचना ननगशलमत करण्यात आल्या आहेत. 
या अर्धसूचनाींच्या अनषुींगाने वाहतूक ननयींत्रण करण्याची कारवाई सुरु आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

िुळजापुर नगरपररषदेिील गैरव्यिहाराबाबि 

 (२८) *  ३३७०७   श्री.सुजजिलसांह ठािूर : सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) तळुजापुर नगरपररषदेतील तीथशक्षेत्र यात्रा अनदुान, घरकुल योजना, ५१ 
को्ीच्या ववकास कामातील गैरयवहाराचे प्रकरण ताजे असतानाच भक्ताींच्या 
सोयीसाठी उभारलेले यात्री ननवास बेकायदेर्ीरररत्या भाडयाने देऊन लाखो 
रुपयाींचा गैरयवहार झाल्याचा प्रकार माहे मे, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदर्शनास आला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, तीथशक्षेत्र येथील धमशर्ाळा मजीतील यक्तीींना तसेच नातेवाईकाींना 
देऊन लाखो रुपयाींचा गैरयवहार होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, सदरहू प्रकरण सहा वषाशपूवी ननदर्शनास आले असताना ववभागीय 
आयुक्त औरींगाबाद याींनी कारवाईचे आदेर् देऊन यात्री ननवासाला सील ठोकले 
होते तसेच आदेर् देऊनही दोषीींवर कारवाई झाली नाही पण यात्री ननवास सुरु 
असल्याचे ननदर्शनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले, तद् नुसार दोषीववरुध्द कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) लजल्हार्धकारी याींचेकड ेया आर्याची तक्रार हदनाींक 
२६ एवप्रल, २०१२ रोजी प्राप्त झाली होती. 
     त्यानुषींगाने लजल्हार्धकारी याींनी हदलेल्या आदेर्ानुसार उप ववभागीय 
अर्धकारी, उस्मानाबाद याींनी तळुजापूर नगरपररषदेच्या अखत्यारीतील पींडीत 
दीनदयाळ उपाध्याय धमशर्ाळेस हदनाींक २५ एवप्रल, २०१२ रोजी भे् हदली.  
    भे्ीदरम्यान सदर धमशर्ाळेचा अनर्धकृत वापर होत असल्याचे ननदर्शनास आले. 
(२), (३) व (४) सदर धमशर्ाळेच्या लललावाची सूचना हदनाींक २६ एवप्रल, २०१२ 
रोजी प्रलसध्द करुन हदनाींक ३ मे, २०१२ रोजी लललाव करण्यात आला. 
     सवाशत जास्त रकमेची बोली लावणारे श्ी. सींपत गींगणे याींचे नावे लललाव 
मींजूर करण्यात आला. 
    सदर लललावानुसार प्रनतवषी रु.५,४४,०००/- प्रमाणे सन २०१२-१३ ते २०१६-१७ 
या कालावधीत रु. २७,२०,०००/- रक्कम लललावधारकाकडून नगरपररषदेस प्राप्त 
होणे अपेक्षक्षत आहे. त्यापैकी रु.६,९०,०००/- रकमेचा भरणा लललावधारकाने केला 
आहे.  
     उवशररत रकमेच्या वसुलीसाठी नगरपररषदेकडून कायशवाही सुरु आहे.  
     लललावधारकाने थकबाकीचा भरणा न केल्याने धमशर्ाळेस नगरपररषदेने 
हदनाींक ०८ माचश, २०१७ रोजी सील केले आहे. 
      सदर प्रकरणी लजल्हार्धकारी, उस्मानाबाद याींनी हदलेल्या ननदेर्ाच्या 
अनषुींगाने हदनाींक १४/०७/२०१७ रोजी सींबींर्धताववरुध्द तळुजापूर पोलीस स््ेर्न 
येथे गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 

----------------- 
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नागपूर येथील गोसेखदुा लसांचन प्रिल्पािील गैरव्यिहाराबाबि 

 (२९) *  ३२६०३ श्री.सुभाष झाांबड, श्री.सांजय दत्ि : सन्माननीय मुख्यमां्ी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नागपूर येथील गोसेखदुश लसींचन प्रकल्पातील नेरला (पाघोरा) उपसा लसींचन 
योजना आणण घोडाझरी कालयातील लसींचन गैरयवहारात ववदभश पा्बींधारे 
महामींडळातील दहा ननवतृ्त अर्धका-याींसह तीन कीं पन्याींवर लाचलुचपत प्रनतबींधक 
ववभागाने गुन्हे दाखल केल्याचे माहे मे, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्शनास 
आले आहे, हे खरे आहे काय 
(२) असल्यास, सदरील लसींचन गैरयवहार करणा-या सींबींर्धत ननवतृ्त 
अर्धकाऱ याींसह तीन कीं पन्याींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) घोडाझरी र्ाखा कालयाच्या कामात चौकर्ीअींती गैरयवहार झाल्याचे 
ननषपन्न झाल्यामूळे आरोपी लोकसेवक तसेच आरोपी कीं त्रा्दार व भागीदार 
याींच्याववरूद्ध लाचलुचपत प्रनतबींधक कायदा व भारतीय दींडववधान अन्वये     
मा. ववर्ेष न्यायालयात दोषारोप पत्र दाखल  करण्यात आले असून प्रकरण 
न्यायप्रववष् आहे, तसेच नेरला(पाघोरा) उपसा जललसींचन योजनेच्या कामात 
आरोपीींववरूद्ध लाचलुचपत प्रनतबींधक कायदा व भादींवव अन्वये गुन्हा दाखल 
करण्यात आला असून सदर गुन््याचा तपास अद्याप सुरू आहे. 
(३) ववलींब झालेला नाही. 

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

मुांबईिील नालेसफाईच्या िामाबाबि 

 (३०) *  ३२२२५   अॅड.राहुल नािेिर, श्री.हेमांि टिले, श्री.नरेंद्र पाटील, 
श्री.आनांद ठािूर, श्री.सांजय दत्ि, श्री.शरद रणवपसे, श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सुतनल िटिरे, श्री.किरण पािसिर, श्री.सुभाष झाांबड :   
सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील नालेसफाईसाठी माहे एवप्रल, २०१७ अखेरपयिंत कीं त्रा्दार न 
लमळाल्याने नालेसफाईच्या कामास सुरुवात करण्यात आली नाही, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, आगामी पावसाळ्यात नाले तुींबू नये म्हणनू र्ासनाने कोणती 
कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१), (२) व (३) पावसाळयात नाले तुींबू नये म्हणनू सन 
२०१७-१८ या वषाशकररता नालेसफाईसाठी महानगरपाललकेमाफश त खालीलप्रमाणे 
कायशवाही करण्यात आली आहे:- 

 बहृन्मुींबई महानगरपाललका क्षेत्रातील नालेसफाईचे काम ३ ्प्प्याींत 
करण्यात येते. 

 पहहल्या ्प्प्यामध्ये गाळाच्या एकूण पररमाणाच्या ६०% काम 
पावसाळयापवूी, २०%  काम पावसाळा कालावधीत व उवशररत २०% 
पावसाळयानींतर करण्यात येते. 

 दरवषी मुींबई र्हर, पलश्चम उपनगरे व पवूश उपनगरे याींमधील २९ 
मोठया नालेसफाईचे काम महानगरपाललकेमाफश त केले जाते. 

 त्यानुसार मुींबई र्हर, पलश्चम उपनगरे व पूवश उपनगरे याींमधील २९ 
मोठया नाल्याींपकैी १८ नाल्याींमधील गाळ काढण्याच्या कामाींकररता 
ननयुक्त केलेल्या कीं त्रा्दाराींकडून गाळ काढण्याची पावसाळयापूवीची कामे 
हदनाींक ३१/०५/२०१७ पयिंत पणूश करुन घेण्यात आली आहेत. 

 तसेच, १० नाल्याींमधील गाळ काढण्याचे काम अर्ासकीय सींस्थाींमाफश त 
करुन पावसाळयापवूीची कामे हदनाींक १०/०६/२०१७ पयिंत पूणश करुन 
घेण्यात आले. 

 र्हर ववभाग व पलश्चम उपनगरातनू वाहणाऱया लमठी नदीतील गाळ 
काढण्याचे काम अनुक्रमे हदनाींक ३१/०५/२०१७ व हदनाींक १३/०६/२०१७ 
रोजी पूणश करण्यात आले आहे. 

 मुींबई र्हर, पलश्चम उपनगरे व पवूश उपनगराींमधील ५ फु्ापेक्षा कमी 
रुीं दी असलेल्या छो्या नाल्याींमधील गाळ काढण्याच्या कामाींकररता 
मागववण्यात आलेल्या ननववदाींना अपेक्षक्षत प्रनतसाद न लमळाल्यामुळे 
अर्ासकीय सींस्थाींमाफश त गाळ काढण्यात येऊन गाळ उचलण्याकररता 
स्वतींत्र कीं त्रा्दाराची नेमणकु करण्यात आली आहे. 

----------------- 
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महागाि (जज.यििमाळ) येथे शुध्द पाणीपुरिठा िरण्याबाबि 

 (३१) *  ३४११४   श्री.हररलसांग राठोड, श्री.सुभाष झाांबड : सन्माननीय मुख्यमां्ी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) महागाव (लज.यवतमाळ) येथील जलरु्ध्दीकरण कें द्र पूणश करण्यास दहा 
वषािंचा कालावधी लागला, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, रुपये दोन को्ी दहा लक्ष खचश करुनही महागाव येथील 
नागररकाींना दवूषत पाणी प्यावे लागत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, जीवन प्रार्धकरण ववभागाच्या तसेच महागाव नगरपींचायतीच्या 
कारभारामुळे नागररकाींना रु्ध्द पाण्यापासून वींर्चत रहावे लागत आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करून दोषी अर्धकाऱयाींवर 
कारवाई करून नागररकाींना रु्ध्द पाणीपुरवठा करण्याबाबत कोणती कायशवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१), (२) व (३) 
 महाराषर जीवन प्रार्धकरणामाफश त महागाव वाढीव पाणी पुरवठा योजनेचे 

कायाशदेर् हद. २५/०१/२०१० रोजी देण्यात आली होते. तथावप तत्काललन 
ग्राम पींचायतीने जलरु्ध्दीकरण कें द्राला जागा उपलब्ध न केल्याने 
योजना पुणशत्वास कालावधी लागला आहे, हे खरे आहे. 

 महागाव ग्रामपींचायतीचे हद.०८/०४/२०१५ रोजी नगरपींचायतमध्ये रूपाींतर 
करण्यात आले आहे. त्यानींतर हद.२९/०९/२०१५ पासुन जलरु्ध्दीकरण 
कें द्रामाफश त पाणीपुरवठा चाचणी दाखल सुरू करण्यात आला आहे. 

 महाराषर जीवन प्रार्धकरणाकडुन सदरच्या जलरु्ध्दीकरण कें द्राचे अद्याप 
नगरपींचायतीकड ेहस्ताींतरण झालेले नाही. 

 महाराषर जीवन प्रार्धकरणामाफश त रासायननक व अणजुीवर्ास्त्रीय 
तपासणी हद.२०/०५/२०१७ रोजी करण्यात आली असुन मुख्य 
अणजुीवर्ास्त्र्, लजल्हा आरोग्य प्रयोग र्ाळा याींच्या अहवालानुसार 
चाचणीचे ननषकषश “पाणी वपण्यास योग्य” असे आहेत. 

 या योजनेवर सुमारे रूपये १.७८ को्ी इतका खचश झाला आहे. 
(४) व (५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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



33 

 
िल्याण-डोंबबिली महानगरपाललिा क्षे्ािील िै.िमािीर दादासाहेब गायििाड 

क्रीडाांगणाचा तनयमबाह्य वििास िेला जाि असल्याबाबि 

 (३२) *  ३१२५१   श्री.जगननाथ लशांदे, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.किरण पािसिर :   
सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) कल्याण-डोंबबवली महानगरपाललका व राज्य र्ासनाच्या सींयुक्त ववद्यमाने 
कल्याण (पूवश) भागातील कै.कमशवीर दादासाहेब गायकवाड मैदानाचे सुर्ोभीकरण 
व ववकासाचे काम माहे जुलै, २०१५ पासून सुरु करण्यात आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२)  असल्यास, कल्याण-डोंबबवली महानगरपाललकेच्या डी.सी. रूल प्रमाणे खेळाचे 
मैदान वा मनोरींजनाचे मैदान ववकलसत करताना मुळ मैदानाच्या १५ ्क्केच्या 
१० ्क्केच बाींधकाम करण्याची तरतदु करण्यात आली आहे, तसेच सदरहू 
मैदानात सुमारे ३५ ्क्के जागेत डी.सी.रूलिे उल्लींघन करुन बाींधकाम करण्यात 
येत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, त्यामुळे महानगरपाललका अर्धका-याींकडून सदरहू प्रस्तावाची 
फाईल मींजूर करताना  महानगरपाललकेच्या डी.सी. रुलचे जाणीवपवूशक उल्लींघन 
करण्यात आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, या प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले व तद्नुसार ननयमाींचा भींग करून बाींधकाम परवानगी देणा-या 
सींबींर्धत अर्धका-याींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय. 
(२) राज्य र्ासनाने सवश महानगरपाललकाींकरीता समावेर्क आरक्षणाचे माध्यमातनू 
ववकास योजना आरक्षणाींची अींमलबजावणी करण्याचा ववननयम हदनाींक २/५/२०१६ 
च्या अर्धसुचनेद्वारे मींजूर केला आहे. यानसुार फक्रडाींगण, बगीचा इत्यादी 
सारख्या आरक्षणामध्ये १५ ्क्के बाींधकाम अर्ा प्रकारच्या सलींग्न वापरासाठी 
(Allied User) अनु्ेय आहेत. महानगरपाललका आयुक्त याींचे अहवालात नमूद 
केल्यानुसार सदर बाींधकाम अनु्ेय बाींधकाम क्षेत्राचे मयाशदेत आहे. 
(३) अर्ी बाब हदसून येत नाही. 
(४) व (५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
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श्रीक्षे् पांढरपूर शहराच्या मुख्य चौिाि सी.सी.टी.व्ही िॅमेरे बसविणेबाबि 

(३३) *  ३३७५१ श्री.दत्िा्य सािांि, श्री.श्रीिाांि देशपाांड े: सन्माननीय मुख्यमां्ी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पींढरपूर र्हरातून मोठ्या प्रमाणात मो्ारसायकली चोरीला गेल्याच्या 
घ्नाींची नोंद पींढरपूर र्हर पोलीस स््ेर्नमध्ये करण्यात आली आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, काही मो्ारसायकली आजतागायत सापडल्या नाहीत, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, पींढरपूर र्हरात प्रत्येक एकादर्ीला मोठ्या प्रमाणात भाववक 
दर्शनासाठी येत असतात, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, पींढरपूर र्हरातील मुख्य चौकाींमध्ये सी.सी.्ी.ही. कॅमेरे 
बसववणेबाबत र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२) पींढरपूर र्हरात सन २०१६ व सन २०१७ मध्ये 
चोरीस गेलेल्या मो्ारसायकलीबाबत दाखल गुन््याींची माहहती खालीलप्रमाणे आहे. 
 

सन 
 

दाखल 
गुन्हे 

उघड गुन्हे 
 

अ्क 
आरोपीींची 
सींख्या 

 

चोरीस 
गेलेल्या 
मो्ार 

सायकलची 
सींख्या 

लमळालेल्या 
मो्ार 

सायकली
ची सींख्या 

लमळून न 
आलेल्या 
मो्ार 

सायकली
ची सींख्या 

२०१६ ४७ 
 

१६  
 

२१ 
 

४७ १७ ३० 

जून २०१७ 
अखेर 

 १७ ०४ ०४  
 

१७ ०४ १३ 

 

(३) पींढरपूर र्हरात प्रत्येक एकादर्ीला मोठ्या प्रमाणावर भाववक दर्शनासाठी येत 
असतात. 
(४) पींढरपूर र्हरातील मुख्य चौकामध्ये सीसी्ीही बसवण्याबाबतचा प्रस्ताव गहृ 
ववभागास अद्याप प्राप्त झालेला नाही. 
(५) ववलींब झालेला नाही. 

 
----------------- 
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मुांबईिील म्हाडाच्या ५६ िसाहिीांचा पनुविािास िरणेबाबि 

 

 (३४) *  ३१४५४  श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्ि, श्री.अशोि ऊफा  भाई 
जगिाप, श्री.रामहरी रुपनिर, श्रीमिी हुस्नबान ूखललफे : िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि 
२७९३१ ला ददनाांि ८ माचा, २०१७ रोजी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभााि: सन्माननीय 
गहृतनमााण मां्ी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईत म्हाडाच्या ५६ वसाहती असून या वसाहतीतील काही इमारती 
मोडकळीस आलेल्या असून त्यापैंकी सुमारे नऊ इमारती अनतधोकायदायक 
अवस्थेत आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त ५६ वसाहतीींच्या पनुववशकासाचा प्रश्न गेल् या अनेक वषािंपासून 
ववचाराधीन असून त्यावर ननणशय घेण्यास असमथशनीय असा ववलींब होत आहे, ही 
बाब र्ासनाच्या ननदर्शनास आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, त्याचप्रमाणे उक्त ५६ वसाहतीींपकैी काही वसाहतीींच्या 
पुनववशकासासाठी ववकासक नेमण्याची प्रफक्रया गत चार-पाच वषािंपासून सुरु असून 
काही वसाहतीींसाठी ववकासकाची ननवड झालेली असतानाही प्रत्यक्षात 
पुनववशकासाची कायशवाही सुरु करण्यात आली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, या एकीं दर प्रकरणाची सद्य:लस्थती काय आहे व याबाबत 
र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. प्रिाश महेिा : (१) उपाध्यक्ष तथा मुख्य कायशकारी अर्धकारी याींच्याकडून 
प्राप्त अहवालानुसार मुींबई गहृननमाशण व क्षेत्रववकास मींडळाच्या अखत्याररतील 
म्हाडाच्या ५६ वसाहतीींमधील काही इमारती जुन्या व जीणश झालेल्या आहेत. 
तथावप मुींबई इमारत दरुुस्ती व पनुरशचना मींडळाच्या अखत्यारीतील मुींबई र्हर 
बे्ावरील अ, ब व क वगाशतील एकूण १९६४२ उपकर प्राप्त इमारतीींपैकी ९ 
इमारती सन २०१७ च्या पावसाळ्यापवूीच्या सवेक्षणात धोकादायक घोवषत 
करण्यात आल्या आहेत. 
(२) हे खरे नाही. 
     म्हाडा वसाहतीींमधील इमारतीींच्या पनुववशकासासाठी ववकास ननयींत्रण 
ननयमावली ३३(५) मध्ये वेळोवेळी सुधारणा करण्यात आलेल्या आहेत. 
पुनववशकासास गती येण्यासाठी ववकास ननयींत्रण ननयमावली ३३(५) मध्ये नयाने 
र्ासनाच्या हद.०३/०७/२०१७ रोजीच्या अर्धसूचनेअन्वये काही सुधारणा करण्यात 
आलेल्या आहेत. 
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(३) म्हाडा वसाहतीींमधील सहकारी गहृननमाशण सींस्थाींना त्याींच्या इमारतीींच्या 
पुनववशकासासाठी ववकासक नेमण्याचे अर्धकार आहेत व त्यानुसार ववववध 
सहकारी गहृननमाशण सींस्थाींचा पुनववशकास सुरु आहे 
(४) पुनववशकासास गती येण्यासाठी ववकास ननयींत्रण ननयमावली ३३(५) मध्ये 
हद.०३/०७/२०१७ रोजीच्या अर्धसूचनेनुसार सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

मुांबईिील गोिांडी येथील महानगरपाललिेच्या शिाब्दी  
रूगणालयाि सोई-सुविधा पुरविणेबाबि 

 (३५) *  ३२५२४  श्री.अमररशभाई पटेल, श्री.सांजय दत्ि : सन्माननीय मुख्यमां्ी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील गोवींडी येथील महापाललकेच्या र्ताब्दी रूग्णालयात अपुरे कमशचारी 
व सोई-सुववधाींच्या अभावामुळे मोठया प्रमाणात रुग्णाींची गैरसोय होत आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, र्ताब्दी रुग्णालय सुपरस्पेर्ालल्ी बनववण्याची घोषणा र्ासनाद्वारे 
करण्यात आली होती, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करून गोवींडी येथील र्ताब्दी 
रुग्णालयात आवश्यक कमशचारी वगश उपलब्ध करुन सदरील रुग्णालय 
सुपरस्पेर्ालल्ी बनववण्याबाबत कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे नाही. 
     सदर रुग्णालयातील वदै्यकीय/वदै्यकेतर कमशचाऱयाींची बहुताींर् पदे भरलेली 
आहेत. तसेच रुग्णालयास आवश्यक असलेली यींत्रसामुग्री उपलब्ध असून काही 
नवीन यींत्रसामुग्री महानगरपाललकेमाफश त मागववण्यात आलेली आहे. 
(२) र्ताब्दी रुग्णालय सुपरस्पेर्ालल्ी बनववण्याची घोषणा बहृन्मुींबई 
महानगरपाललकेमाफश त करण्यात आली आहे हे खरे आहे. 
(३) व (४) र्ताब्दी रुग्णालयातील उवशररत ररक्त पदे भरण्याची कायशवाही सुरु आहे. 
     सुपरस्पेर्ालल्ी रुग्णालय करण्याच्या अनषुींगाने महानगरपाललकेमाफश त 
खालीलप्रमाणे कायशवाही करण्यात येत आहे:- 

 सध्या अलस्तत्वात असलेल्या पींडडत मदनमोहन मालवीय र्ताब्दी 
रुग्णालयाच्या र्जेारी असलेल्या मोकळया जागेत ८४० रुग्णर्य्याींची 
इमारत बाींधण्यासाठी ननववदेची कायशवाही पूणश झाली आहे. 

 सदर इमारतीत सुपरस्पेर्ालल्ी रुग्णालयासाठी आवश्यक यींत्रसामुग्री व 
ववभाग सुरु करण्यात येणार आहे.  

----------------- 
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राज्यािील पोलीस ठाण्याि आठ िास ड्यटुीचा प्रयोग राबविण्याबाबि 

 

 (३६) *  ३१२३१  श्री.सिेज ऊफा  बांटी पाटील : सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईत पोलीस आयुक्ताींच्या मागशदर्शनाखाली ७० पोलीस ठाण्याींमध्ये आठ 
तास ड्यु् ीचा प्रयोग यर्स्वी झाला असल्याचे माहे जानेवारी, २०१७ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपलब्ध मनुषयबळाच्या जोरावर कामकाजाचे अचूक ननयोजन 
केल्यास आठ तासाींची ड्यु् ी कोणत्याही अडचणीववना सहज र्क्य असल्याचे 
यावरुन स्पष् झाले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, पोललसाींवरील कामाचा ताण कमी करण्यासाठी सदर यर्स्वी 
प्रयोग राज्यातील पोलीस ठाण्यात राबववण्याबाबत कोणती कायशवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय, पोलीस आयुक्त, बहृन्मुींबई आयकु्तालयाींतगशत 
्प्प्या ्प्प्याने आतापयिंत ५५ पोलीस ठाण्यामध्ये आठ तास कतशयाचा प्रयोग 
यर्स्वीपणे सुरु करण्यात आलेला आहे. 
(२) होय, 
(३) व (४) बहृन्मुींबई पोलीस दलातील पोलीस ठाण्यातील उपलब्ध मुनषयबळ हे 
तुलनेने ग्रामीण भागातील पोलीस ठाण्यातील उपलब्ध मुनषयबळापेक्षा सींख्येने 
जास्त असते. मुींबई र्हरातील पोलीस ठाण्याची भौगोललक हद्द ही छो्ी असून 
दळणवळणाची साधने मुबलक प्रमाणात उपलब्ध आहेत. तर ग्रामीण भागातील 
पोलीस ठाण्यात गावाींची सींख्या मोठी असून भौगोलीक हद्द ववखरुलेली असते. 
त्यामुळे मुींबई र्हराच्या धतीवर महाराषर राज्यातील इतर हठकाणी हा प्रयोग 
राबववण्यात आलेला नाही. 
 

----------------- 
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ठाणे महानगरपाललिा हद्दीिील गहृ प्रिल्पािररिा िकृ्षिोडीची परिानगी ददलेल्या 

वििासिाांनी हमीप्ानुसार िकृ्ष लागिड न िेल्याबाबि 

 (३७) *  ३३२५४ श्री.रविांद्र फाटि : सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) ठाणे महानगरपाललका हद्दीतील गहृ प्रकल्पाकररता वकृ्षतोडीची परवानगी 
हदलेल्या २५ ववकासकाींनी हमीपत्रानसुार वकृ्ष लागवड न केल्याचे माहे मे, २०१७ 
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, हमीपत्रानुसार ठाणे र्हरातील वकृ्ष लागवड न करणाऱया मान 
डेहलपसश, कॉसमोस, रेप्ताकोस याींच्यासह २५ ववकासकाींना माहे मे, २०१७ मध्ये 
वा त्यादरम्यान नो्ीसा बजाववण्यात आल्या आहेत, हे ही  खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सींबींर्धत ववकासकाींवर र्ासनाने कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहेत, 
(४) नसल्यास, ववलींबनाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) वकृ्ष प्रार्धकरण, ठाणे महानगरपाललका याींनी केलेल्या 
सवेक्षणात वकृ्षतोडीची परवानगी देण्यात आलेल्या ११२ ववकासकाींपकैी ५० 
ववकासकाींनी वकृ्षाींचे नयाने रोपण केले नसल्याचे ननदर्शनास आले आहे. 
(२) होय. एकूण ५० ववकासकाींना महाराषर (नागरी क्षेत्र) झाडाींचे सींरक्षण व जतन 
अर्धननयम, १९७५ अन्वये नोह्स बजावण्यात आल्या आहेत. 
(३) याप्रकरणी प्रथम दर्शनी ववकासकाींनी आवश्यक झाडाींचे नयाने रोपण न 
केल्याचे ननदर्शनास आल्याने त्याींचेववरुध्द महाराषर (नागरी क्षेत्र) झाडाींचे सींरक्षण 
व जतन अर्धननयम, १९७५ अन्वये कारवाई करण्याचे ननदेर् आयुक्त, ठाणे 
महानगरपाललका याींना देण्यात आले आहेत. 
     तसेच तीन महहन्याच्या कालावधीत ववहीत झाडाींचे रोपण पुणश करण्याचे 
ननदेर् सींबींर्धत ववकासकाींना देणेबाबत आयुक्त, ठाणे महानगरपाललका याींना 
सुर्चत करण्यात आले आहे. 
    तसेच या प्रकरणी जबाबदार सवश अर्धकाऱयाींची चौकर्ी करुन त्याींचेवर 
जबाबदारी ननलश्चत करण्याच्या सुचना आयुक्त, ठाणे महानगरपाललका याींना 
देण्यात आल्या आहेत. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
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पुण्यािील लशिाजीनगर बसस्थानिाजिळील अतिक्रमणे हटविण्याबाबि 

 (३८) *  ३२००१ अॅड.जयदेि गायििाड : सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पुण्यातील लर्वाजीनगर येथील बसस्थानकाची अनतक्रमणाींनी कोंडी झाल्याचे 
माहे एवप्रल, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर बसस्थानकाची र्ासनामाफश त पाहणी केली आहे काय, 
पाहणीचे ननषकषश काय आहेत व तद् नुसार येथील अनतक्रमणे ह्ववण्याबाबत 
कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) पुण्यातील लर्वाजीनगर येथील बसस्थानकाच्या 
लगतच्या रस्त्यावरील अनतक्रमणाींमुळे तेथील रहदारीस अडथळे ननमाशण होत 
असल्याचे तसेच नागरीकाींना गैरसोय होत असल्याचे एवप्रल, २०१७ च्या दरम्यान 
पुणे महानगरपाललकेच्या दैनींहदन तपासणीच्यावेळी ननदर्शनास आले होते, हे खरे आहे. 
(२) 

 पुणे महानगरपाललकेने केलेल्या तपासणीत लर्वाजीनगर येथील बस 
स्थानकाच्या कीं म्पाऊीं ड लगतच्या रस्ता तसेच पदपथावर खाद्यपदाथश 
ववके्रते व इतर अनार्धकृत पथारीवाल्याींनी अनतक्रमण केल्याचे हदसून 
आले आहे. 

 सदरची अनतक्रमणे ननदर्शनास आल्यानींतर लर्वाजीनगर बसस्थानकाच्या 
पररसरातील रस्ता, पदपथाींवरील अनतक्रमण ननमुशलनाबाबत 
हद.२१/४/२०१७, हद.२३/५/२०१७ व हद.३१/०५/२०१७ रोजी कारवाई करण्यात 
आलेल्या आहेत.  

 सदर कारवाईंमध्ये तेथील खाद्यपदाथश ववके्रते व इतर फेरीवाल्याींची 
यवसाय साधने जप्त करून सदरचा पररसर अनतक्रमण मुक्त करण्यात 
आला आहे. 

 तसेच हद.३/६/२०१७ व हद.४/७/२०१७ रोजी सदर पररसरातील एस्ी स््ँड 
कीं म्पाऊीं ड रे्जारील अनार्धकृत पथारी यवसायीक व रस्त्यालगतच्या 
खाजगी इमारतीच्या साईड माजीनमधील पक्क्या र्ेड व यावसानयकाींवर 
कारवाई करून सदरच्या रे्ड काढून ्ाकण्यात आल्या 
आहेत.             

(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 
----------------- 
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नागभीड ि धचमूर नगरपररषद क्षे्ाि अजगनशमन िें द्र ि िाहन  

उपलब्ध िरण्याबाबि 

 (३९) *  ३३७५५   श्री.लमिेश भाांगडडया : सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) सावली (लज.चींद्रपूर) येथे हदनाींक २३ मे, २०१७ रोजी वा त्यासुमारास राषरीय 
महामागाशलगत असलेल्या र्तेकऱयाींच्या घराींना आग लागल्याने ववत्तहानी झाली 
तसेच पाळीव जनावराींचा होरपळून मतृ्य ूझाला, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर घ्नेत आग ववझववण्यासाठी सावली पररसरात अलग्नर्मन 
कें द्राचे वाहन उपलब्ध नसल्यामुळे आगीचा याप वाढल्याने दघुश् ना घडली, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरणाची र्ासनाने चौकर्ी करून र्तेकऱयाींना आर्थशक 
मदत देण्यासोबतच सावली पररसरामध्ये अलग्नर्मन कें द्राचे वाहन उपलब्ध 
करण्याबाबत कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) तसेच, मुख्य राषरीय महामागािंच्या जोड असलेल्या नागभीड व र्चमूर 
मुख्यालयी नगरपररषद क्षेत्रात अलग्नर्मन कें द्र व आपत्कालीन वाहन उपलब्ध 
करण्याबाबत कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय. 
(२) सावली नगरपींचायत येथे अलग्नर्मन कें द्राचे वाहन उपलब्ध नसल्याने 
गडर्चरोली नगरपररषदेकडून अलग्नर्मन वाहन उपलब्ध करुन आग आ्ोक्यात 
आणण्यात आली. 
(३) सींबींर्धताींना नकुसान भरपाई देण्यात आली आहे. अलग्नर्मन वाहन 
खरेदीबाबत सावली नगर पींचायतीने ठराव केला असून, वाहन खरेदीची प्रफक्रया 
सुरु असल्याबाबत लजल्हार्धकारी, चींद्रपूर याींनी अहवालात नमूद केले आहे. 
(४) राज्यातील महानगरपाललका / नगरपररषदाींमध्ये अलग्नर्मन सेवेचे 
सक्षमीकरण करण्यासाठी महाराषर अलग्नसुरक्षा अलभयान हदनाींक ३१/०८/२००९ 
पासून राबववण्यात येत आहे. सदर अलभयान नयाने ननमाशण झालेल्या / होणाऱया 
“ड” वगश महानगरपाललका, नगरपररषदा तसेच नगरपींचायती मध्ये राबववण्याचा 
ननणशय र्ासनाने हदनाींक १२/०८/२०१६ रोजी घेतला आहे. त्यानुषींगाने नागभीड व 
र्चमूर नगरपररषदींकडून सववस्तर प्रकल्प अहवाल प्राप्त झाल्यावर आवश्यक 
कायशवाही करण्यात येईल. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
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 लमरा-भाइंदर महानगरपाललिेि गैरव्यिहार िरणा-या नगररचनािारास  

मुदििाढ देण्याि आल्याबाबि 

 (४०) *  ३०९७३   डॉ.(श्रीमिी) नीलम गोर्हे : िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि २९४७१ ला 
ददनाांि १५ माचा, २०१७ रोजी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभााि: सन्माननीय 
मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नवी मुींबई महानगरपाललकेत नगररचनाकार पदावर कायशरत असताना 
श्ी.हदलीप घेवारे याींनी केलेल्या आर्थशक व जमीन गैरयवहाराची प्रकरणे 
ननदर्शनास आली असताना त्याींची लमरा-भाइिंदर महानगरपाललकेत नगररचनाकार 
या पदावर ननयुक्ती झाल्यानींतर त्याींनी बनाव् दाखले देऊन र्ासकीय जलमनी 
खासगी ववकासकाींना देऊन करोडो रुपयाींच्या गैरयवहार केल्याप्रकरणी ठाणे 
पोललसात गुन्हा दाखल झालेला असताींनाही त्याींची चौकर्ी न करता त्याींना पनु्हा 
लमरा-भाइिंदर महानगरपाललकेत मुदतवाढ देण्यात आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, नगररचनाकार, श्ी.हदलीप घेवारे याींनी दबुशल घ्काींच्या घराींसाठी 
राखीव असलेली र्ासनाची ८० लाख चौरस फु् जमीन ४४ हून अर्धक बनाव् 
दाखले तयार करुन ववकासकामाींचे बाींधकाम आराखड ेमींजूर करुन सदर जलमनी 
ववकासकाींना हदल्याचे आरोप लोकप्रनतननधीींनी वारींवार करुनही अर्ा भ्रष् 
नगररचनाकाराला राज्याच्या मींत्रालयातूनच सींबींर्धत ववभागाचे अभय असल्याचा 
आरोप लोकप्रनतननधीींनी केला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त नगररचनाकार याींची अद्याप चौकर्ी व त्यानुषींगाने 
कारवाई न करण्याची व त्याींची मुदत सींपलेली असताींनाही त्याींना मुदतवाढ 
देण्याची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) नवी मुींबई महानगरपाललकेत नगररचनाकार पदावर 
कायशरत असताना श्ी.हदलीप घेवारे याींनी केलेल्या आर्थशक व जमीन 
गैरयवहाराची प्रकरणे र्ासनाच्या ननदर्शनास आलेली नाहीत. 
     तथावप, लमरा-भाईंदर महानगरपाललका क्षेत्रातील मौजे भाईंदर येथील जनूा 
सहे क्र.६६३ मधील क्षेत्रासाठी नागरी जमीन (कमाल धारणा व ववननयमन) 
अर्धननयम, १९७६ च्या तरतदूी लागू नसल्याबाबतचे प्रमाणपत्र तयार करुन 
त्याआधारे अकृषक परवानगी व बाींधकाम परवानगी प्राप्त करुन 
अर्धननयमानसुार र्ासनास देय असलेले बाींर्धव क्षेत्र (सदननका) न देता र्ासनाची 
फसवणकू केल्याबाबतच्या तक्रारीवरुन ठाणे नगर पोलीस स््ेर्न, ता.लज.ठाणे 
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येथे पहहली खबर (F.I.R.) क्र.आय/२०१/१६, हद.१०/११/२०१६ रोजी दाखल केला 
आहे. सदर प्रकरणी सहाय्यक पोलीस आयुक्त (प्रनतबींध) गुन्हे र्ाखा ठाणे पोलीस 
आयुक्त कायाशलय याींच्यामाफश त चौकर्ी सुरु असून प्रकरण अन्वेषणाधीन आहे. 
पररणामी चौकर्ी न करता मुदतवाढ देण्याबाबत ननणशय घेण्यात आला अर्ी 
वस्तलुस्थती नाही.     
(२) होय, यासींदभाशत सन २०१६ च्या चौर्थया (हहवाळी) अर्धवेर्नात तसेच सन 
२०१७ च्या पहहल्या (अथशसींकलल्पय) अर्धवेर्नात लक्षवेधी सूचना उपलस्थत झाली 
होती. तथावप, अर्ा आर्याची लोकप्रनतननधीींची तक्रार प्राप्त झालेली नाही. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

िापुरबािडी (ठाणे) पोलीस स्थानिािील विनयभांगाच्या िक्रारीची सहपोलीस 
आयुक्ि याांनी प्रसारमाध्यमाांना चिुीची मादहिी ददल्याबाबि 

 (४१) *  ३१५३६   श्रीमिी विद्या चव्हाण, श्री.किरण पािसिर, श्री.हेमांि टिले, 
अॅड.तनरांजन डािखरे, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.जयिांिराि जाधि, श्रीमिी हुस्नबान ू
खललफे : सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) ठाणे येथील कापुरबावडी पोलीस स्थानकात श्ी.र्लेैर् येंड े याने महहलेचे 
आींघोळ करताना केलेल्या र्चत्रीकरणाववरुध्द तक्रार करायला गेलेल्या महहलेबाबत 
पोलीस ठाण्यातील पोललसाींनी महहलेच्या सींदभाशत कोणतेही गैरवतशन केले नाही 
असे चौकर्ी अहवालात ननदर्शनास आल्याचे चौकर्ी करणारे सहपोलीस आयुक्त, 
श्ी.मधुकर पाींडये याींनी प्रसार माध्यमाींना हदनाींक १ जून, २०१७ रोजी वा 
त्यासुमारास साींर्गतले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रसार माध्यमाींना हदलेल्या चकुीची माहहतीची र्ासनाने 
चौकर्ी केली आहे काय, त्यात काय आढळुन आले आहे, तद् नुसार कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) सदर प्रकरणी राज्य पोलीस तक्रार प्रार्धकरण मुींबई, याींचेमाफश त चौकर्ी सुरू 
आहे. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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



43 

 
पाथरी (जज.परभणी) येथील श्री.साईबाबाांच्या जनमभूमी वििास  

आराखडयास मानयिा देण्याबाबि 

 (४२) *  ३३८२८   श्री.अब्दलु्लाखान दरुााणी :  िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि २७७८४ 
ला ददनाांि २२ माचा, २०१७ रोजी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभााि:    सन्माननीय 
मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पाथरी (लज.परभणी) येथील श्ी.साईबाबाींच्या जन्मभूमी ववकास आराखडयास 
मान्यता देण्यात यावी अर्ी मागणी परभणी येथील स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी 
सन २०१६-१७ मध्ये वा त्यादरम्यान मा.मुख्यमींत्री याींचेकड े केली आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, लजल्हार्धकारी, परभणी याींनी श्ी.साईबाबा याींच्या जन्मभूमीचा 
ववकास आराखडा सादर करण्याबाबत मुख्यार्धकारी, पाथरी नगरपररषद याींना 
सूर्चत केल्यानुसार उक्त ववकास आराखडा बनववण्याचे अींनतम ्प्यात असलेले 
काम पूणश झाले आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरील आराखडयास मींजुरी देवनू ननधी उपलब्ध करून देण्यात 
आला आहे काय, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय. 
(२) पाथरी नगरपररषदेने तयार केलेला श्ी.साईबाबा जन्मभुमी ववकास आराखडा 
लजल्हार्धकारी, परभणी याींनी र्ासनास सादर केला आहे.  
     सदर आराखडयाबाबत लजल्हार्धकारी, परभणी याींच्याकडून र्ासन पत्र 
हदनाींक १ एवप्रल, २०१७ अन्वये स्वयींस्पष् अलभप्राय मागववण्यात आले आहेत. 
(३) नाही. 
(४) पाथरी, नगरपररषदेने सादर केलेल्या सदर आराखड्यातील त्रु् ीींची पतुशता 
करुन फेरसादर करण्याचे ननदेर् लजल्हार्धकारी याींनी नगरपररषदेस हदलेले आहेत.  
     नगरपररषद स्तरावर सदर त्रु् ीींची पतूशता करण्यासींदभाशत कायशवाही सुरु आहे. 

----------------- 
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खडिी (जज.पुणे) येथे गुनहेगारीचे प्रमाण िाढल्याबाबि 

 (४३) *  ३२३५४  श्री.अतनल भोसले : सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) खडकी (लज.पुणे) येथील पोलीस ठाण्याच्या हद्दीमध्ये खनू, खींडणी, म्का, 
जुगार, दारुववक्री  अर्ाप्रकारच्या बेकायदेर्ीर घ्नाींमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ 
झाल्याने दहर्तीचे वातावरण ननमाशण झाल्याचे माहे मे, २०१७ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले, तद् नुसार गुन्हेगारी घ्नाींच्या वाढीस जबाबदार अर्धकाऱयाींवर 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२) खडकी (लज. पुणे) येथील पोलीस ठाण्याच्या 
हद्दीमध्ये मे, २०१६ अखेर खनुाचे २ घ्ना, खींडणीच्या ० घ्ना, 
म्का/जुगाराच्या १२ घ्ना, दारू ववक्रीच्या ११ घ्ना घडलेल्या आहेत तर    
मे, २०१७ अखेर खनुाच्या २ घ्ना, खींडणीची १ घ्ना, म्का/जुगाराच्या      
७ घ्ना, दारू ववक्रीच्या ३७ घ्ना घडलेल्या आहेत. 
     उपरोक्त मे-२०१६ व मे, २०१७ या दोन वषाशची आकडवेारी लक्षात घेता   
मे-२०१७ अखेर खनुाचे घ्नामध्ये वाढ झालेली नाही, खींडणीचे घ्नामध्ये १ ने 
वाढ झाली आहे, म्का/जगुाराचे घ्नामध्ये ५ ने घ् झालेली आहे, तर 
दारूववक्रीच्या घ्नेत २६ ने वाढ झालेली आहे. 
     उपरोक्त मे-२०१६ व मे-२०१७ अखेर खनू, खींडणी, म्का/जुगार, दारू 
ववक्रीची आकडवेारी लक्षात घेता त्याबाबतच्या घ्नामध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ 
झालेली नाही तसेच नागररकाींमध्ये दहर्तीचे वातावरण ननमाशण झाल्याचे 
ननदर्शनास आलेले नाही. 
     सन २०१६ मध्ये खडकी पोलीस स््ेर्न हद्दीतील एकूण ६ व सन २०१७ 
मध्ये एकूण ७ इसमाींवर हद्दपारीची कारवाई करण्यात आलेली आहे तसेच सन 
२०१६ मध्ये २ इसमाींवर व सन २०१७ मध्ये १ इसमावर महाराषर झोपडपट्टी 
दादा, हातभट्टीवाले व औषधी द्रय ववषयक गुन्हेगार व धोकादायक याींचे 
ववघातक कृत्यास आळा घालणेबाबतचा अर्धननयम १९८१, सुधारणा १९९६, 
सुधारणा २००९ चे कलम ३ प्रमाणे १ वषाशकरीता स्थानबद्ध करण्याची कारवाई 
करण्यात आली आहे. 
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    सन २०१६ मध्ये एका सींघ्ीत ्ोळीवर व सन २०१७ मध्ये तीन सींघ्ीत 
्ोळ्याींवर महाराषर सींघ्ीत गुन्हेगारी ननयींत्रण कायदा १९९९ चे कलम ३(१)(ii), 
३(२), ३(४) अन्वये कारवाई करण्यात आलेली आहे.     
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

माटुांगा (मुांबई) येथील “राजषी शाहू विद्यालय” शाळेचे  
नुिनीिरण पुणा िरण्याबाबि 

 (४४) *  ३०९६१   श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सुतनल िटिरे, श्री.हेमांि 
टिले, श्री.किरण पािसिर, अॅड.तनरांजन डािखरे, श्री.अमरलसांह पांडडि, 
श्री.जयिांिराि जाधि, श्रीमिी विद्या चव्हाण, श्री.आनांद ठािूर, अॅड.राहुल 
नािेिर :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) सवशलर्क्षण अलभयानाींतगशत मुलाींना मोफत लर्क्षण देण्यात येत असताना 
मा्ुींगा (मुींबई) येथील लेबर कॅम् पमधील “राजषी र्ाहू ववद्यालय” ही र्ाळा 
नुतनीकरणाच्या नावाखाली चार वषाशपूवी ननषकालसत करण्यात आली, मात्र 
महानगरपाललका व लर्क्षण ववभागाने ही र्ाळा बाींधली नसल्याचे माहे एवप्रल, 
२०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्शनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सद्यलस्थतीत तेथील मुलाींसाठी सहा छो्या खोल्याींची र्ाळा 
असून त्या ववभागातील सवशच मुलाींना तेथे लर्क्षण घेणे र्क्य नसल्याने त्याींना 
अन्य हठकाणी र्ाळेत जावे लागत असून सदर र्ाळेच्या जागी अनतक्रमण झाले 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन कोणती कायशवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) राजषी र्ाहू ववद्यालय महापाललका र्ाळेची इमारत 
धोकादायक लस्थतीत असल्यामुळे पनुबािंधणीकरीता माचश, २०१४ मध्ये 
महानगरपाललकेमाफश त ननषकालसत करण्यात आली होती. 
(२) धारावी येथील राजषी र्ाहू ववद्यालयाच्या इमारतीमध्ये भरत असलेल्या 
ववववध माध्यमाींच्या र्ाळेचे स्थलाींतर मा्ुींगा लेबर कॅम्पमधील इमारत क्र. १, २ 
व ३ येथे करण्यात आलेले आहे. 
     राजषी र्ाहू ववद्यालयाच्या ननषकालसत इमारतीच्या मोकळया जागेत 
कोणत्याही प्रकारचे अनतक्रमण झालेले नाही. 
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(३) धारावी येथे तात्पुरत्या स्वरुपात र्ाळेची इमारत बाींधण्यासाठी झोपडपट्टी 
पुनवशसन प्रार्धकरणाने ना-हरकत दर्शववली असून र्ाळेचे वास्तलुर्ल्प व नकारे् 
तयार करण्यात आले असून याबाबतची पुढील कायशवाही महानगरपाललकेमाफश त 
सुरु आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

बोईसर (जज.पालघर) येथील औद्योधगि िसाहिीिील ऑरो लॅबोरेटरीज या बांद 
िारखानयाि िामगाराचा मतृ्यू झाल्याबाबि 

 (४५) *  ३१२९०   श्री.धनांजय मुांड,े श्री.जयिांिराि जाधि, श्री.सुतनल िटिरे, 
श्री.हेमांि टिले, श्री.अमरलसांह पांडडि, श्री.सतिश चव्हाण, अॅड.तनरांजन डािखरे :   
सन्माननीय िामगार मां्ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) बोईसर (लज.पालघर) येथील औद्योर्गक वसाहतीतील ऑरो लॅबोरे्रीज या 
बींद कारखान्यात कामगाराचा मतृ्यू झाल्याची घ्ना हदनाींक २९ एवप्रल, २०१७ 
रोजी वा त्यासुमारास घडली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, प्रदषुण ननयींत्रण मींडळाने या कारखान्याला उत्पादन बींदीचे आदेर् 
असताींनाही चोरट्या ्ँकरद्वारे पाणी व जनरे्र वापरुन या कारखान्यातनू 
उत्पादन काढणे सुरु होते, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, र्ासनाने प्रदषुण ननयींत्रण मींडळाची बींदची नो्ीस असताींनाही 
बेकायदेर्ीरपणे कारखाना चालववणाऱया कारखानदारावर व कामगाराच्या मतृ्य ू
प्रकरणी कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. सांभाजी पाटील-तनलांगेिर : (१) हे अींर्तः खरे आहे. 
     सदरहू कामगाराचा मतृ्यू हा कारखान्याचे बाहेर हृदय ववकाराच्या झ्क्याने 
झाला असल्याचे डॉक््राींनी मतृ्य ूप्रमाणपत्रामध्ये नमूद केले आहे. 
(२) व (३) महाराषर प्रदषुण ननयींत्रण मींडळाने त्याींच्या हद.२८/०७/२०१६ च्या 
पत्रान्वये कारखान्याला बींदचे आदेर् पाररत केले होते. तसेच त्यानींतर 
हद.१७/०५/२०१७ च्या आदेर्ान्वये काही अ्ीींच्या अधीनतेने कारखाना सुरु 
करण्याचे आदेर् मींडळाने पाररत केले. कामगाराचा मतृ्य ू हृदय ववकाराच्या 
झ्क्याने झालेला असल्याचे डॉक््राींनी मतृ्यू प्रमाणपत्रामध्ये नमूद केले आहे. ही 
घ्ना कारखान्याबाहेर झाली असल्याने कारखाने अर्धननयम, १९४८ चा भींग 
झाला नसल्यामुळे यवस्थापकावर / कारखानदारावर या घ्नेसाठी कारवाई 
करण्यात आलेली नाही. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
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अांबरनाथ (जज.ठाणे) शहराच्या मध्यििी भागाांमधनू जाणा-या 

 रस्त्याची दरुिस्था झाल्याबाबि 

 (४६) *  ३३३११ श्री.पररणय फुिे : सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) अींबरनाथ (लज.ठाणे) र्हराच्या मध्यवती भागामधनू थे् र्हराबाहेर जाण्या-
येण्यासाठी रुपये ५० को्ीींचा ननधी मींजूर करून अींबरनाथ-र्चींचपाडा-नाललींबी या 
रस्त्याचे बाींधकाम एम.एम.आर.डी.ए. माफश त करण्यात आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त मागाशची सद्य:लस्थतीत अत्यींत दरुवस्था झाली असल्याने 
रस्त्यावर मोठे खड्ड ेपडून मोठ्या प्रमाणात लजववत व ववत्त हानी झाल्याचे माहे 
जून, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्शनास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले व तद्नुसार उक्त रस्त्याची दरुूस्ती, देखभाल व डाींबरीकरण 
करण्याबाबत कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे,  
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) नाही. 
(२), (३) व (४)  प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

ठाणे शहरािील बोगस िॉल सेंटरिर िारिाई िरणेबाबि 

(४७) *  ३१६०१   श्री.हेमांि टिले, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सुतनल िटिरे, श्री.नरेंद्र 
पाटील, श्री.किरण पािसिर, श्री.आनांद ठािूर, अॅड.राहुल नािेिर :   सन्माननीय 
मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) ठाणे र्हरात मोठ्या प्रमाणात बोगस कॉल से्ं र सुरु असल्याचे माहे एवप्रल, 
२०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२)  असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले, तद् नुसार बोगस कॉल से्ं र चालकावर कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२) होय. 
     सदर प्रकरणी ठाणे र्हर पोलीस आयुक्तालयातील लर्वाजीनगर पोलीस 
ठाणे येथे गु.र.क्र.१५५/२०१७, ४१९, ४२०, १२० (ब), ४६५, ४६७, ४६८, ४७१ सह 
माहहती तींत्र्ान कायदा २००८ चे कलम ६६ (ब), ६६ (क), ७२ (१), ७५ सह द 
इींडडयन ्ेलीग्राफ ॲक्् कलम २५ (अ) प्रमाणे हदनाींक ०९/०६/२०१७ रोजी १० 
आरोपीींचे ववरुद्ध गुन्हा नोंदववण्यात आला असून सदर गुन्हयात ९ आरोपीींना 
अ्क करण्यात आली आहे. याबाबत तपास सुरु आहे. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

औरांगाबाद शहरासभोििालच्या २६ गािाांचा झालर क्षे् वििास आराखडा 
शासनािड ेप्रलांबबि असल्याबाबि 

 (४८) *  ३३४३९   श्री.विक्रम िाळे :  िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि ११८२१ ला ददनाांि 
१६ डडसेंबर, २०१५ रोजी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभााि: सन्माननीय मुख्यमां्ी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) औरींगाबाद र्हरासभोवतालच्या २६ गावाींचा झालर क्षेत्र ववकास आराखडा 
र्ासनाकड ेगत सहा महहन्यापासून प्रलींबबत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर आराखडयास मान्यता देऊन औरींगाबाद र्हरासह २६ 
गावाींचा ववकास करणेबाबत र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२) औरींगाबाद झालर क्षेत्राची ववकास योजना 
महाराषर प्रादेलर्क व नगर रचना अर्धननयम, १९६६ चे कलम ३० अन्वये  उक्त 
अर्धननयमाच्या कलम २८(४) अन्वये प्रलसद्ध न करता हद.२/७/२०१४ रोजी 
र्ासनास मींजूरी कररता  सादर केलेली  होती. 
     सदर प्रारूप ववकास योजनेतील फेरबदलाबाबत उक्त अर्धननयमातील कलम 
२८(४) अन्वये प्रलसद्ध करणे आवश्यक असल्यामुळे र्ासनाने हद.१८/१२/२०१५ व 
हद.२२/३/२०१६ रोजीच्या पत्रान्वये सदर प्रारूप ववकास योजनेतील फेरबदल कलम 
२८(४) अन्वये प्रलसद्ध करण्याबाबत कळववण्यात आले आहे. त्यानींतर लसडकोने 
सदर प्रारूप ववकास योजनेतील फेरबदल कलम २८(४) अन्वये प्रलसद्ध करून 
र्ासनास हद. २१/६/२०१६ रोजी कलम ३० अन्वये मींजूरी कररता सादर केली आहे. 
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    सदर प्रारुप ववकास योजनेवर र्ासनाकडील छाननी सलमतीची बठैक     
हद. ०१/०९/२०१६ रोजी औरींगाबाद येथे पार पडली असुन  सदर प्रारूप ववकास 
योजना छाननी सलमतीच्या लर्फारसीसह र्ासनास अींनतम मींजूरीस्तव सादर 
करण्यात आलेली आहे.     
(३) सदर प्रारुप ववकास योजनावर रर् यार्चका क्र. ४४७२/२०१४ मध्ये मा.उच्च 
न्यायालयाचे हद.२८/११/२०१४ रोजीच्या ननणशयामध्ये सदर ववकास योजना मा.उच्च 
न्यायालयाच्या परवानगी लर्वाय अींनतम करण्यात येऊ नये, असे आदेर् पारीत 
केले आहेत.                
     सदरहू यार्चकेवर हद.०५/०२/२०१७ रोजी सहसींचालक, नगर रचना औरींगाबाद 
ववभाग, औरींगाबाद याींनी मा.उच्च न्यायालयात र्पथपत्र दाखल केले असून उक्त 
ववकास योजनेस अींनतम मान्यता देण्यास अनुमती अपेक्षक्षलेली आहे. सदर 

यार्चकेवरील मा.उच्च न्यायालय खींडपीठ औरींगाबाद याींचे ननणशय होणे बाकी आहे. 
----------------- 

 

बेला (िा.धचखलदरा, जज.अमराििी) येथील हररदशान िनस्रक्शन िां पनीने 
आददिासी मजुराांची मजुरी न ददल्याबाबि 

 (४९) *  ३२८२६  प्रा.जोगेनद्र ििाड े: सन्माननीय िामगार मां्ी पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) बेला (ता.र्चखलदरा, लज.अमरावती) येथील आहदवासी मजुराींना हररदर्शन 
कन्स्रक्र्न कीं पनी, यवतमाळच्या सींचालकाींनी रस्त्याच्या कामावर नेऊन काम 
केल्यानींतर मजुरी देण्यास ्ाळा्ाळ करीत असल्याची घ्ना माहे जनू, २०१७ 
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्शनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत मजरुाींनी परै्ाींची मागणी केली असता कीं पनीचे सींचालक 
श्ी.एस.एस.खडालोहहया  याींनी रकमेचा धनादेर् हदला परींत,ु बँकेच्या खात्यात 
रक्कम नसल्याने धनादेर् व्ला नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सींचालकाींकड े रोख रक्कमेची मागणी केल्यानींतर सींचालकाींनी 
मजुराींना धमकाववल्याचा प्रकारही घडला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याप्रकरणी र्ासनाने उक्त कीं पनीवर कारवाई करून मजुराींना 
त्याींची मजुरी देणेबाबत कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. सांभाजी पाटील-तनलांगेिर : (१) होय, हे खरे आहे.   
(२) होय, हे खरे आहे. कामगाराच्या तक्रारीअींती सदर बाब ननदर्शनास आली. 
(३) व (४) सदर प्रकरणामध्ये हद.२१/७/२०१७ रोजी तोडगा काढण्याच्यादृष्ीने 
मे.हररदर्शन इन्रास्रक्चर प्रा.लल.या यवस्थापनाकड े चौकर्ी केली असता 
श्ी.अननल चौबे, पा श्नर याींनी साींर्गतले की कीं पनीने तक्रारकते १७ कामगाराींना 
एकूण रु.१,१५,०००/- हद.२५/३/२०१७ रोजी वा्प केले आहेत. सींबींर्धत १७ 
कामगाराींनी त्याींना मजूरी लमळाली असून आता कीं पनीकडून कोणतीही मजूरी घेणे 
बाकी नाही अर्ा आर्याबाबतचा मजकूर रु.१००/- च्या स््ॅम्प पेपरवर ललहून 
हदला आहे. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

धचपळूण (जज.रत्नाधगरी) येथील बाजार पलुाच्या िामाि गैरव्यिहार झाल्याबाबि 

(५०) *  ३२३९७   श्रीमिी हुस्नबानू खललफे, श्री.अशोि ऊफा  भाई जगिाप, 
श्री.रामहरी रुपनिर : सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) र्चपळूण (लज.रत्नार्गरी) येथील बाजार पलुाच्या कामात सुमारे ८० लाख 
रुपयाींचा गैरयवहार झाला असल्याचे माहे एवप्रल, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त गैरयवहार प्रकरणाची चौकर्ी करण्याचे आदेर् 
मा.पालकमींत्री याींनी हदले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त चौकर्ीत काय आढळून आले व तद् नसुार दोषीींवर कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) बाजार पुलाच्या कामामध्ये गैरयवहार झाल्याबाबतची 
तक्रार लजल्हार्धकारी, रत्नार्गरी याींचेकड े माहे माचश, २०१७ मध्ये प्राप्त झाली 
आहे, हे खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) लजल्हार्धकारी, रत्नार्गरी याींनी कायशकारी अलभयींता, सावशजननक बाींधकाम 
ववभाग, र्चपळूण याींना उक्त बाबीींचे चौकर्ी करण्याचे आदेर् हदनाींक 
०१/०४/२०१७ रोजी हदलेले असून कायशकारी अलभयींता, सावशजननक बाींधकाम ववभाग 
र्चपळूण याींचेमाफश त चौकर्ी सुरु आहे. 
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     यालर्वाय नगरपररषदेने सदर कामाचे त्रयस्त यींत्रणेमाफश त पररक्षण 
करण्याबाबत अर्धक्षक अलभयींता, सींकल्प र्चत्र मींडळ, सावशजननक बाींधकाम 
ववभाग, कोंकण भवन, नवी मुींबई याींना कळववले आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

महाराष्ट्र राज्य पोलीस सलमिी सदस्याांच्या मागण्याांबाबि 

(५१) * ३०९८३  अॅड.तनरांजन डािखरे : िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि २६८५७ ला ददनाांि 
८ माचा, २०१७ रोजी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभााि: सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) महाराषर राज्य पोलीस पत्नी सलमती सदस्य प्रनतननधीींनी  प्रामुख्याने 
पोललसाींना हक्काची घरे देण्याबाबत, अनकुीं पा पोलीस भरती लवकरात लवकर 
करण्याबाबत, पोललसाींच्या एका मुलास पोलीस सेवेत सामावून घेण्याबाबत, तसेच 
पोलीस व पोलीस कु्ुींबबयाींना सवश आजाराींवर वदै्यकीय सुववधा बबनर्तश व मोफत 
लमळण्याबाबत, पोलीस सोसाय्ीकडून अल्प याज दरात गहृ कजश  
लमळण्याबाबत, पुरुष पोलीस अींमलदाराींना पत्नीच्या प्रसुतीनींतर बालसींगोपन व 
पालकत्व रजा ४५ हदवस देण्याबाबत इत्यादी  मागण्याींचे ननवेदन मा.मुख्यमींत्री 
याींचेकड ेहदनाींक १८ एवप्रल, २०१७ रोजी वा त्यासुमारास हदले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मागण्याींच्या पतुशतेसींदभाशत सलमती सदस्याींनी गतवषी आझाद 
मैदान, मुींबई येथे व माहे मे, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ठाणे येथे उपोषण केले 
होते, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ननवेदनाच्या अनुषींगाने र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा 
करण्यात येत आहे तसेच त्याबाबतची सद्यःलस्थती काय आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) व (३) हदनाींक १८/०४/२०१७ रोजी र्ासकीय ववश्ामगहृ, ठाणे येथे पोलीसाींच्या 
ववववध मागण्याींसाठी एक हदवसीय धरणे आदोलन करण्यात आले होते. परींत ु
उपोषण केलेले नहते. पोलीसाींना हक्काची घरे लमळण्याबाबत ववत्त ववभागाच्या 
हदनाींक २०/०२/२०१५ च्या र्ासन ननणशयान्वये मूळ पगाराच्या २०० प् इतकी घर 
बाींधणी अग्रीम मींजूर करण्यात येते. तसेच पोलीसाींना स्वतःची घरे घेणेकररता 
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बॅंकामाफश त गहृकजश उपलब्ध होणेकररता कायशवाही सुरू आहे. सेवेत असताना 
मयत झालेल्या पोलीस कमशचाऱयाींच्या एका पात्र वारसास अनकुीं पा तत्वावर ग्-क 
व ग्-ड या सींवगाशत र्ासकीय सेवेत घेण्यात येते. तसेच पोलीस कमशचाऱयाींच्या 
पाल्याींना पोलीस भरतीमध्ये ५ ्क्के आरक्षण ववहीत केले आहे. महाराषर पोलीस 
कु्ुींब आरोग्य योजना याखाली २७ आकलस्मक व ५ गींभीर अर्ा ३२ आजाराींवर 
आींतररुग्णालयीन उपचार ववनामूल्य देण्यात येते. ४५ वषे वयावरील पोलीस 
कमशचारी याींची वदै् यकीय तपासणी करणेबाबत सूचना देण्यात आल्या आहेत. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही.  

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

जळगाि शहरािील साफसफाईच्या िामाबाबि 

 (५२) *  ३४२१३   श्रीमिी जस्मिा िाघ : सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) जळगाव र्हरातील २२ प्रभागात सफाईसाठी कीं त्रा् हदलेले असताना प्रत्यक्षात 
या प्रभागातील अनेक वसाहतीींमध्ये तसेच गावातही ववववध हठकाणी कच-याचे 
ढीग पडून असल्याने नागररकाींचे आरोग्य धोक्यात आल्याचे ननदर्शनास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सफाईकररता ६५ ते ७० लाख रुपयाींचे कीं त्रा् देवनू सुध्दा 
पररसरात स्वच्छता होत नाही याकड े महानगरपाललका प्रर्ासन दलुशक्ष करीत 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सफाईच्या कामात सुसूत्रता आणण्यासाठी व सफाईच्या कीं त्रा्ाच्या 
नावाखाली सुरु असलेला गैरकारभार थाींबववण्यासाठी हे कीं त्रा्च रद्द करण्यात 
येणार काय, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२) हे खरे नाही. 
     जळगाव र्हरात एकूण ३७ प्रभाग असून, त्यापकैी १५ प्रभागातील 
साफसफाई महानगरपाललकेच्या ननयलमत कमशचाऱयाींमाफश त, तसेच २२ प्रभागातील 
साफसफाई कीं त्रा्दाराींमाफश त करण्यात येत आहे. 
     या कामासाठी महानगरपाललकेस दरमहा रु.६७.५८ लक्ष खचश येतो. 
     र्हरातील साफसफाईच्या कामावर देखरेख ठेवण्यासाठी महानगरपाललकेमाफश त 
खालीलप्रमाणे उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. 



53 

 
 र्हरातील कचरा महानगरपाललकेच्या वाहतकु करणाऱया सवश 

घीं्ागाड्याींवर जीपीएस प्रणाली कायाशलन्वत केली असून, त्यादारे 
प्रर्ासनामाफश त देखरेख ठेवण्यात येते. 

 यालर्वाय ३७ प्रभागाींमध्ये स्वच्छता दतू, तपासणी पथक याींचेमाफश त 
साफसफाईच्या कामावर ननयींत्रण ठेवण्यात येते. 

 स्वच्छ महाराषर अलभयानाींतगशत व महानगरपाललकेमाफश त स्वतींत्र स्मा श् 
लस्ी ॲप सुरु करण्यात आले असून, त्यादारे, तसेच स्वच्छतेबाबत 
नागरीकाींकडून प्राप्त झालेल्या तक्रारीींचे वेळीच ननराकरण करण्यात येते. 

(३) करारनाम्यातील अ्ी-र्तींचा भींग झाल्याच्या कारणास्तव दोन प्रभागाींतील 
साफसफाईचा मक्ता हद.१०/७/२०१७ रोजी रद्द करण्यात आला आहे. 
     त्याचप्रमाणे ०७ प्रभागात कीं त्रा्दाराचे काम असमाधानकारक असल्याने 
महानगरपाललकेमाफश त सींबींर्धताींना मक्ता रद्द करण्यासींदभाशत हद.११/०७/२०१७ 
रोजी अींनतम नो्ीस बजावण्यात आली आहे. 
     साफसफाईच्या कामात त्रु् ी आढळल्यास सींबींर्धत कीं त्रा्दारावर दींडात्मक 
कायशवाही करण्यात येते. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

मुांबईिील म्हाडाच्या सांक्रमण लशबबरािील रदहिाशाांच्या मूळ िागदप्ाांची  
नस्िी गहाळ झाल्याबाबि 

 (५३) *  ३३४९१ अॅड.अतनल परब : सन्माननीय गहृतनमााण मां्ी पुढील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील म्हाडाच्या सींक्रमण लर्बबरात वषाशनवुषे वास्तयाला असलेल्या 
रहहवार्ाींच्या उपकर प्राप्त इमारतीींमधील वास्तयाच्या मूळ कागदपत्राींची नस्ती 
म्हाडाकडून गहाळ झाल्याची बाब माहे मे, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदर्शनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर नस्ती गहाळ झाल्याने म्हाडाच्या पनुरशर्चत इमारतीमध्ये 
नवीन घरे लमळण्याच्या हक्कापासून असींख्य रहहवार्ी वींर्चत राहण्याची र्क्यता 
ननमाशण झाली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले व तद् नसुार म्हाडाच्या पनुरशर्चत इमारतीमध्ये नवीन घरे 
लमळण्याच्या हक्कापासून कोणीही वींर्चत राहू नये यासाठी कोणती कायशवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. प्रिाश महेिा : (१) अींर्त: खरे आहे. 
(२) अींर्त: खरे आहे. 
     हद.२७/०२/२०१३ व हद.२२/१०/२०१३ रोजीच्या जाहहरातीस अनसुरुन १४९७ 
अजश प्राप्त झाले होते. सदर १४९७ प्राप्त अजािंवर ननणशय घेऊन प्रलसध्द केलेल्या 
जाहहरातीनुसार ११५१ अजशदाराींना अपात्र करण्यात आले. तसेच ३४६ अजशदाराींना 
पात्र करण्यात येऊन गाळे ववतरण करण्यात आले. अपात्र अजशदाराींपैंकी केवळ ३६ 
प्रकरणे मूळ कागदपत्र ेनसल्याने अपात्र करण्यात आली आहेत.  
(३) व (४) सदर मूळ कागदपत्राींचा र्ोध घेण्यासाठी म्हाडा कायाशलयामध्ये व 
क्षेत्रीय कायाशलयामध्ये सन २०१४ मध्ये र्ोध मोहहम राबववण्यात आली असता 
८० अजशदाराींपैंकी १२ प्रकरणाींची मूळ कागदपत्र ेउपलब्ध झाली आहेत. तसेच सदर 
प्रकरणी सलमतीद्वारे या कायाशलयातील अर्धकारी/कमशचाऱयाींमाफश त तसेच क्षेत्रीय 
कायाशलयामाफश त नस्तीींचा र्ोध घेण्याची मोहहम सुरु आहे. उवशररत ३६ 
प्रकरणाींपैकी मूळ नस्ती आढळून आल्यास सलमतीद्वारे पात्र/अपात्रतेचा फेरआढावा 
घेण्याची तरतदू ठेवली आहे. 

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

 

परळी, माजलगाि ि बीड नगरपाललिेिील िमाचारी ि िामगाराांच्या  
विविध मागण्याांबाबि 

 (५४) *  ३३९८४   श्री.विनायिराि मेटे : सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) बीड लजल्हयातील परळी, माजलगाव व बीड नगरपाललकेतील सफाई कामगार, 
घीं्ागाडी कामगार, अलग्नर्मन दल व पाणीपुरवठा ववभाग याींच्या ववववध 
समस्येबाबत तसेच बीड नगरपाललकेतील कमशचारी व कामगाराींना नगरपाललकेचे 
सभापती व नगरसेवकाींकडून मारहाण करणे, धमकी देणे व कामात अडथळा 
आणला जात असल्याने नगरपाललकेतील सवश कमशचाऱ याींना सींरक्षण देण्यात यावे 
या मागणीसाठी हदनाींक १५ जून, २०१७ रोजी वा त्यासुमारास लजल्हार्धकारी 
कायाशलयावर मोचाश काढण्यात आला होता, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, नगरपाललका कमशचा-याींच्या ववववध मागण्याींबाबत व कमशचारी व 
कामगाराींना धमकी देणाऱ याींवर र्ासनाने चौकर्ी करून कोणती कायशवाही केली वा 
करण्यात येत आहे 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय. 
(२) लजल्हार्धकारी, बीड याींनी प्रर्ासन व लोकप्रनतननधी याींचेत सुसींवाद व 
समन्वय साधण्याच्या दृष्ीकोनातनू सवश सींबींर्धताींची बठैक आयोलजत करण्याचे 
ननदेर् नगराध्यक्ष व मुख्यार्धकारी, नगरपररषद बीड याींना हदले आहेत. 
     तसेच, लजल्हार्धकारी, बीड याींनी हदनाींक १९ जुलै २०१७ रोजी कामगाराींच्या 
ववववध मागण्याींबाबत सींबर्धत कामगार सींघ्ना व परळी, माजलगाव व बीड 
नगरपररषदेच्या मुख्यार्धकारी याींची सींयकु्त बैठक घेतली. सदर बैठकीत 
कामगाराींच्या मागण्याींबाबत ननयमानुरूप कायशवाही करण्याचे ननदेर् सींबर्धत 
अर्धकाऱयाींना हदले आहेत. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

ठािूर जव्हलेज, िाांददिली (पिूा) येथील आरक्षक्षि जागेिर स्मशानभूमी ि 
अजगनशमन िें द्र वििलसि िरण्याबाबि 

  

(५५) *  ३२८३२ श्री.प्रविण दरेिर : सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१)  ठाकूर लहलेज, काींहदवली (पूवश) येथे महानगरपाललकेतफे स्मर्ानभूमी व 
अलग्नर्मन कें द्र कररता भूखींड आरक्षक्षत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, काींहदवली (पवूश) येथील वाढत्या लोकसींख्येनुसार आरक्षक्षत जागेवर 
स्मर्ानभूमी व अलग्नर्मन कें द्र ववकलसत करण्याबाबत र्ासनाने कोणती 
कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) र्ासनाने मींजूर केलेल्या सुधारीत मींजूर ववकास 
आराखडा १९९३ नसुार ठाकूर लहलेज, काींहदवली (पवूश) या हठकाणी स्मर्ानभूमी 
व अलग्नर्मन कें द्राकररता भूखींड आरक्षक्षत आहेत ही वस्तलुस्थती आहे. 
(२) व (३) सदर आरक्षक्षत जागेवर अलग्नर्मन कें द्र ववकलसत करण्याबाबत 
महानगरपाललकेमाफश त खालीलप्रमाणे कायशवाही करण्यात येत आहे:- 

 ठाकूर लहलेज येथील न.भू.क्र.८०९ ए/१/६ मौजे पोईसर येथील 
१०,६००.९० चौ.मी. चा भूखींड अलग्नर्मन कें द्रासाठी राखीव असून तो 
हस्ताींतरणीय ववकास हक्काींतगशत हदनाींक २०/०२/२००२ रोजी 
महानगरपाललकेच्या ताब्यात घेण्यात आला आहे. 
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 सदर भूखींडाच्या मालमत्ता पत्रकावर सन २००६ पासून “खाजगी वने” 

अर्ी सन असलेली नोंद सन २०१५ साली रद्द करण्यात आली आहे. 
 पूणश क्षमतेच्या मोठया अलग्नर्मन कें द्रासाठी आराखड े मींजुर करण्यात 

आले असून, सदर कामासाठी सन २०१७-१८ या आर्थशक वषाशत रु. १ 
को्ी इतक्या रकमेची तरतदु करण्यात आली आहे. 

 तथावप, सदर भूखींडावर तात्पुरत्या स्वरुपात लमनी फायर स््ेर्न सुरु 
करण्याचे काम प्रगतीपथावर आहे. 

     ठाकूर लहलेज, काींहदवली येथील न.भू.क्र. ८०९ए/१/१९ए/१/१/१सी/१, ८७४ 
डी/२ (भाग) व ८०९ ए/१/१९ए/१/१/१/१ए (भाग) मौजे पोईसर हे ३ भूखींड सुधारीत 
मींजुर ववकास ननयोजन आराखडा सन १९९३ अन्वये, स्मर्ानभूमीसाठी आरक्षक्षत 
असून सद्य:लस्थतीत सदर भूखींडाींवर खालील कारणास्तव स्मर्ानभूमी ववकलसत 
करणे महानगरपाललकेस र्क्य झालेले नाही:- 

 सदर भूखींडाच्या मालमत्ता पत्रकावर असलेली “खाजगी वने” अर्ी नोंद 
सन २०१५ मध्ये वगळली असली तरी सदर भूखींड सींजय गाींधी राषरीय 
उद्यानाच्या हद्दीलगत असून, पयाशवरण सींवेदन क्षेत्राने बार्धत 
असल्यामुळे सदर भूखींड सींपादीत करणे महानगरपाललकेस र्क्य झाले नाही. 

 सन २०१४-३४ च्या प्रारुप ववकास आराखडयात, उपरोक्त भूखींडाींवर 
स्मर्ानभूमीचे आरक्षण दर्शववण्यात आलेले आहे. तथावप, सदर 
भूखींडावरील स्मर्ानभूमीचे आरक्षण वगळण्याबाबत हरकती व सूचना 
प्राप्त झाल्यानींतर, स्मर्ानभूमीचे आरक्षण वगळून तेथे परवडणारी घरे 
व बेघराींसाठी ननवारा असे आरक्षण प्रस्ताववत करण्याची लर्फारस 
र्ासनाच्या ननयोजन सलमतीमाफश त महानगरपाललकेस करण्यात आली आहे. 

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

भायखळा (मुांबई) येथील िीरमािा जजजाबाई उदयान ि प्राणीसांग्रहालयाचे  
प्रिेश शुल्ि िमी िरण्याबाबि 

 (५६) *  ३१३८६   श्री.नारायण राणे, श्री.विजय ऊफा  भाई धगरिर, श्रीमिी 
हुस्नबानू खललफे, श्री.अमररशभाई पटेल, श्री.सांजय दत्ि : सन्माननीय मुख्यमां्ी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
 (१) भायखळा (मुींबई) येथील वीरमाता लजजाबाई उदयान व प्राणणसींग्रहालयाचे 
प्रवेर् रु्ल्क वाढववण्यास सेह राणीबाग सलमती तसेच सवशस्तरावरुन ववरोध केला 
जात असल्याचे माहे एवप्रल, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्शनास आले आहे, 
हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उपरोक्त सलमतीने मा.मुख्यमींत्री याींना पत्र ललहून रु्ल्क वाढ न 
करण्याची मागणी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, राणीबागेत सोयीसुववधा नसतानाही सदरील प्रवेर् दरवाढ ही 
पयश् क व नागररकाींवर अन्यायकारक असल्याने र्ासनाने राणीबागेतील प्रवेर् 
रु्ल्क कमी करण्याबाबत व याहठकाणी सोयीसुववधा उपलब्ध करुन देण्याबाबत 
कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) भायखळा येथील राणीबागेचे प्रवेर् रु्ल्क 
वाढववल्याबाबत माहे मे, २०१७ मध्ये ववववध स्थाननक वतृ्तपत्राींमध्ये बातमी 
प्रलसध्द झाली होती ही वस्तलुस्थती आहे. 
(२) सेह राणीबाग सलमतीने हदनाींक ०२ मे, २०१७ रोजीच्या पत्रान्वये रु्ल्कवाढ 
न करण्याबाबत मा. महापौर याींना ववनींती केली आहे. 
(३) व (४) महानगरपाललकेमाफश त राणी बागेतील प्रवेर् रु्ल्क अद्यावप 
वाढववण्यात आलेले नाही. तथावप, सदर रु्ल्कवाढ हदनाींक १ ऑगस््, २०१७ 
पासून लागू होणार आहे. 
     सदर हठकाणी सोयीसुववधा उपलब् ध करुन देण्याकररता महानगरपाललकेमाफश त 
पुढीलप्रमाणे कायशवाही करण्यात आली/येत आहे:- 

 प्राणीसींग्रहालयाच्या प्रवेर्द्वाराजवळ इलेक्रॉननक प्रवेर्यींत्रणा, नतफक्घर, 
प्याऊ, प्रसाधनगहृ, सोहेननअर र्ॉप, क्लॉक रुम, सी.सी.्ी.ही. कॅमेरा 
इत्यादी सुववधा अींतभुशत असलेला नयाने एन्री प्लाझा ववकलसत 
करण्यात आला आहे. 

 उद्यान पररसराींतगशत एकूण ६३ हररतबागा ववकलसत करण्यात आल्या 
असून अींतगशत रस्त्याचे डाींबरीकरण, पररसरातील पुरातन वास्तुींचे जतन 
व सींवधशन इत्यादी कामे पूणश करण्यात आली आहेत. 

 नागररकाींच् या माहहतीकररता उद्यान पररसरातील सवश झाडाींवर नामफलक 
तसेच क्रमाींक देण् यात आले आहेत.  

 प्राणणसींग्रहालयामध् ये जागोजागी हदर्ादर्शक तसेच माहहतीफलक 
लावण् यात आले आहेत. 

 नागररकाींकररता ७ हठकाणी ववववध सेल् फी पॉईं् व दोन कृबत्रम स् वरुपाचे 
धबधबे ववकलसत करण् यात आले आहेत. 

 उद्यान पररसरामध् ये एन्री प्लाझाजवळ व पेंलग्वन कक्षाबाहेर 
नागररकाींच् या वापराकररता (पुरुष व स्त्री) प्रत्येकी एक प्रसाधनहृ 
उभारण्यात आले आहे व एका प्रसाधनगहृाचे बाींधकाम प्रगतीपथावर आहे. 
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 उद्यान पररसरात ४ हठकाणी थींड पाण्याच्या व ४ हठकाणी साध् या 

पाण् याच् या पाणपोया उपलब् ध करण्यात आल् या आहेत. 
 प्रकल् पाच् या पहहल् या ्प् प् यामध् ये अद्ययावत वातानुकुललत हम् बोल् ् 

पेंग् वीन कक्षाची उभारणी करून तो नागररकाींकररता खलुा करण् यात आला 
आहे. सदर कक्षामध् ये दृकश्ा य माध् यमाद्वारे सूचना देण् याकररता नवीन 
यींत्रणा कायाशलन्वत करण् यात आली आहे. 

 पावसाकररता ननवारास् थाने, फुड फकऑस् क् स इ. नागरी सुववधादेखील 
नागररकाींच् या सोयीकररता बाींधण् यात येत आहेत. 

 सींपूणश पररसरात न याने पाणीपुरवठा यींत्रणा उभारुन ती कायाशलन्वत 
करण् यात येत आहे. 

 सदर सवश सोयीसुववधाींचे योग् य ररतीने  यवस् थापन व स् वच् छता 
करण् याच् या दृष ्ीने हाऊसफकवपींग एजन् सी नेमण् यात आली आहे. 

     उपरोक् त सवश कामे प्रकल् पाच् या पहहल् या ्प् प् यामध् ये पूणश करण् यात आली 
असून, दसुऱया ्प् प् याींतगशत महानगरपाललकेमाफश त पढुील कामे करण् यात येत 
आहेत :- 

 प्राणणसींग्रहालयाच् या मींजुर बहृत आ आराखडयानुसार न याने येणाऱया 
प्राण् याींकररता वपींजरे / आवासस् थाने बाींधण् यात येणार असून त् याची 
ननववदा प्रफक्रया अींनतम ्प् प् यात आहे. 

 सदर हठकाणी सी.सी.्ी. ही. ने्वकश  उभारण् यात येणार असून 
त्याबाबतची ननववदा प्रफक्रया अींनतम ्प् प् यात आहे. 

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

मुांबईि खाजगी सुरक्षारक्षि पुरविणार्या िां पनयािील सुरक्षा रक्षिाांना परिानगी 
नसिाना प्रलशक्षण ददल्याबाबि 

 (५७) *  ३३१६४   श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अतनल सोले, श्री.रविांद्र फाटि :   
सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईत खाजगी सुरक्षारक्षक पुरववणाऱया जीफोरएस व बीआयएस या दोन 
अग्रगण्य कीं पन्यानी ववववध हठकाणी नेमलेल्या सुरक्षारक्षकाींना परवानगी नसताना 
प्रलर्क्षण हदल्याचे माहे एवप्रल, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्शनास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सुरक्षारक्षकाींना बेकायदेर्ीरपणे प्रलर्क्षण हदल्याप्रकरणी खासगी 
सुरक्षा यींत्रणा अर्धननयम (पसारा), २००५ चे उल्लींघन केल्याप्रकरणी सदर 
कीं पन्याींना नो्ीस बजावण्यात आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, प्रस्ततू प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, तद् नुसार उक्त 
दोषी कीं पन्याींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२) हे खरे आहे. 
(३) खाजगी सुरक्षा सींस्था (ननयमन) अर्धननयम,२००५ च्या ननयम क्र.२० अन्वये 
कारवाई का करण्यात येवू नये याबाबतची कारणे दाखवा नो्ीस महासमादेर्क, 
होमगाडश, महाराषर राज्य मुींबई याींचेकडून  जीफोरएस व बीआयएस या सींस्थाींना 
बजववण्यात आली आहे. तथावप, यापकैी जीफोरएस या सींस्थेचा खलुासा प्राप्त 
झाला असून बीआयएस या सींस्थेने प्रस्ताववत कारवाईववरुध्द मा.उच्च न्यायालय, 
मुींबई येथे रर् यार्चका दाखल केली आहे. त्यावर मा.उच्च न्यायालयाने      
हद. ९ जून, २०१७ च्या आदेर्ान्वये प्रस्ताववत कारवाईस पढुील आदेर्ापयिंत 
अींतररम स्थर्गती हदली आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

मुांबई सेंरल येथील महापाललिेच्या नायर धमाादाय रुगणालयािील  
िैदयिीय उपिरणे जळाल्याबाबि 

 (५८) *  ३३८०२   श्री.जनादान चाांदरूिर :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई सेंरल येथील महापाललकेच्या बी.वाय.एल. नायर धमाशदाय रुग्णालयातील 
कान, नाक, घसा आणण ऑडडओ व स्पीच थेरेपी ववभागाला लागलेल्या आगीत 
सुमारे १ को्ीींची वदैयकीय उपकरणे जळाली असल्याचे माहे मे, २०१७ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त  घ्नेची र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले, तद् नुसार रुग्णाींची गैरसोय होऊ नये यासाठी येथे आवश्यक 
वैद्यकीय उपकरणे उपलब्ध करुन देण्याबाबत कोणती कायशवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) मुींबई सेंरल येथील महानगरपाललकेच्या बी.वाय.एल.नायर 
रुग्णालयाच्या ईएन्ी आणण ऑडडओलॉजी व स्पीच थेरपी ववभागाला हदनाींक 
०४/०५/२०१७ रोजी लागलेल्या आगीत ईएन्ी ववभागातील रु.५७ लाख फकीं मतीची 
व ऑडडओलॉजी व स्पीच थेरपी ववभागाची साधारणत: रु.१.३ को्ी फकीं मतीची 
वेगवेगळी वदै्यकीय उपकरणे अर्ी एकूण रु.१.८७ को्ीची उपकरणे जळाली ही 
वस्तलुस्थती आहे. 
(२) व (३) सदर आगीची महानगरपाललकेमाफश त चौकर्ी करण्यात आली असून, 
सदर आग र्ॉ श्सफकश ्मुळे लागल्याचे आढळून आले. 
    तथावप, रुग्णाींची गैरसोय होऊ नये याकरीता महानगरपाललकेमाफश त 
खालीलप्रमाणे कायशवाही करण्यात आली आहे :- 

 ऑडडओलॉजी व स्पीच थेरपी ववभागास सदर रुग्णालयाच्या ओ.पी.डी. 
इमारतीत तात्पुरती जागा उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे. 

 रुग्णाींची एबीआर (ABR) चाचणी सदर ओ.पी.डी. इमारतीत सुरु 
करण्यात येणार आहे. 

 ऑडडओलॉजी रुग्णाींना बहृन्मुींबई महानगरपाललकेच्या इतर रुग्णालयाींत व 
र्ासकीय रुग्णालयात उपचारासाठी पाठववण्यात येत आहे. 

 ऑडडओलॉजी आणण स्पीच थेरपी काही प्रमाणात सुरु आहे. 
 प्युर ्ोन ऑडडयोमेरी (Pure Tone Audiometry) तपासासाठी 

अत्यावश्यक साऊीं ड हर्ेड बुथ (Sound Treated Booth) प्राप्त 
करण्याची प्रफक्रया सुरु आहे. 

 सदर ववभागासाठी नवीन उपकरणे खरेदी करण्यासाठी ननववदा 
मागववण्याची प्रफक्रया सुरु आहे. 

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

नालशि जजल्हयािील एिा शिेिर् याची जमीन विक्रीची रक्िम बिँ  
खात्यािनू गहाळ झाल्याबाबि 

 (५९) *  ३१३७० श्री.अशोि ऊफा  भाई जगिाप, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सांजय दत्ि, 
श्री.शरद रणवपसे : सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) देर्ात कॅर्लेस इींडडयाच्या माध्यमातनू सवश यवहार ऑनलाईन करण्यासाठी 
मा.पींतप्रधानाींनी आवाहन केले असून या ऑनलाईन यवहाराचा सवशसामान्य 
नागररकाींस, र्ेतक-याींस फ्का बसत असून नालर्क लजल्हयातील एका शतेकर् या 
िे जमीन ववक्रीचे रुपये २२ लाख ७५ हजार बकँ खात्यातनू गहाळ झाले 
असल्याचे हदनाींक २७ एवप्रल, २०१७ रोजी वा त्यासुमारास ननदर्शनास आले, हे 
खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदरील र्तेक-याने अींदरानगर पोलीस ठाण्यात सींर्नयताींच्या 
ववरोधात फसवणकूीचा गुन्हा दाखल केला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरील ऑनलाईन प्रफक्रया ही सवशसामान्य जनतेला व मुख्यत: 
र्ेतक-याींसाठी धोकादायक असून त्याींना त्याींचे पैसे परत लमळववण्यासाठी रोजगार 
सोडून हालअपेष्ाींना सामोरे जावे लागत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, प्रश्न भाग (२) बाबत र्ासनाने कोणती कायशवाही केली तसेच 
ऑनलाइनद्वारे बकँ खात्यातून पैसे पळववणा-या ्ोळीवर ननबिंध आणण्याबाबत 
कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२) नालर्क येथील र्तेकरी जयलसींग लक्ष्मण 
ढेमसे  रा.पाथडीगाींव, गौळाणेरोड े नालर्क याींनी स्वत: कुठल्याही प्रकारे 
ऑनलाईन यवहार केलेला नसून त्याींचे रुपये ५०,८०,२७४/- ही आयसीआय बॅंकेत 
जमा असताींना हदनाींक १०/१२/२०१६ ते हदनाींक १०/०४/२०१७ या कालावधीत 
श्ी.ढेमसे याींच्या खात्यावरील रुपये २२,७४,०९०/- आरोपीताींनी ऑनलाइन पध्दतीने 
स्वत:चे अकाऊीं ्वर रान्सफर करुन फसवणकू केली आहे. पोलीस आयकु्तालय 
नालर्क र्हर कडील इींहदरानगर पोलीस स््ेर्न गु.र.रीं ९९/२०१७ भादींववक ४२०, 
३४ माहहती तींत्र्ान अर्धननयम कलम ६६ (क), ६६ (ड) प्रमाणे हदनाींक 
२४/४/२०१७ रोजी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. 
(३) व (४) सायबर सेलच्या मदतीने बारकाईने तपास करुन त्यातील आरोपी 
अवधेर्कुमार लसींग राज्य-बबहार, अतानु अननलचींद्र चक्रवती राज्य- आसाम,यास 
गुलाब यादव राज्य-बबहार यातील आरोपी क्र.२ व ३ याींना अ्क करण्यात आली 
असून सवश आरोपीींची बॅंक खाती लसल करण्यात आली आहेत. तसेच त्याींचेकडून 
रु.३,५८,९४५/- इतकी रक्कम हस्तगत करण्यात आली आहे. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही 

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

राज्यािील पदिीधर अांशिालीन िमाचार्याांना शासिीय  
सेिेि सामािून घेण्याबाबि 

 (६०) *  ३१७८६  डॉ.अपिूा दहरे, प्रा.अतनल सोले : िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि २६७८९ ला 
ददनाांि ८ माचा, २०१७ रोजी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभााि: सन्माननीय िौशल्य 
वििास ि उद्योजििा मां्ी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
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(१) राज्यातील पदवीधर अींर्कालीन कमशचाऱयाींना कीं त्रा्ी तत्वावर र्ासन सेवेत 
सामावनू घ्यावे फकीं वा कसे याबाबत प्रर्ासकीय, ववत्तीय व ववधी ववषयक 
बाबीसींदभाशत सामान्य प्रर्ासन ववभाग, ववत्त ववभाग व ववधी व न्याय 
ववभागाकडून तपासून घेण्याची सुरु असलेली कायशवाही पूणश झाली आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, पदवीधर अींर्कालीन कमशचाऱयाींच्या समस्या सोडववण्याच्या 
अनषुींगाने र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. सांभाजी पाटील-तनलांगेिर : (१) होय, हे अींर्त: खरे आहे. सदर प्रस्ताव 
सामान्य प्रर्ासन ववभागाकड ेसादर करण्यात आला होता. 
(२) व (३) पढुील कायशवाही र्ासनाच्या ववचाराधीन आहे. 
 

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

माळलशरस (जज.सोलापूर) नगरपांचायि अांिगाि महात्मा फुलेनगर येथे 
सोयीसुविधा उपलब्ध िरणेबाबि 

 (६१) *  ३३५५५   श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.अशोि ऊफा  भाई जगिाप, श्री.शरद 
रणवपसे, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.सांजय दत्ि, श्रीमिी हुस्नबान ू खललफे :   
सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) माळलर्रस (लज.सोलापूर) नगरपींचायतीच्या हद्दीमध्ये महात्मा फुलेनगर येथे 
सन १९९० पासून अनेक नागररक गावठाणात राहात आहेत परींत,ु अदयाप 
याहठकाणी कुठल्याही सोयीसुववधा उपलब्ध नसल्याचे माहे जनू, २०१७ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त हठकाणी घरपट्टी आणण पाणीपट्टी भरुनही या 
नागररकाींच्या जागेची नोंद नगरपींचायतीत झाली नसल्याचे ननदर्शनास आले आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरील जागेच्या नोंदी कधी पूणश करण्यात येणार आहेत, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) 

 माळलर्रस नगरपींचायतीची स्थापना हद. ११/०९/२०१५ रोजी करण्यात 
आली आहे. माळलर्रस नगरपींचायतीच्या अहवालानसुार महात्मा फुलेनगर 
या भागात सुमारे २३१ कु्ूींबे राहतात. 

 सदर वसाहतीमध्ये रस्ते दरुुस्ती, वपण्याच्या पाण्याच्या पाईप दरुुस्तीचे 
काम, खाींबावरील पथहदवे बसववण्याचे काम, हातपींप दरुुस्तीचे काम 
इत्यादी सेवासुववधा नगरपींचायतीकडून पुरववल्या जातात. 

 सदर वसाहतीतील २२७ कु्ूींबाींना स्वच्छ भारत लमर्न अींतगशत वयैलक्तक 
र्ौचालय अनदुान वा्प करण्यात आले आहे.  

(२) व (३) माळलर्रस नगरपींचायत स्थापनेनींतर मालमत्ता कर आकारणी 
सवेक्षण पूणश झाले आहे. सदर जागा र्ासनाच्या मालकीची असल्याने नगरपींचायत 
दप्तरी तेथील नागररकाींची भोगव्ादार म्हणनू नोंदी घेण्यात आल्या आहेत. 
त्यानुसार सदर नागररकाींना कर देयके अदा करण्याची कायशवाही करण्यात येत 
आहे.                
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

 
भूम (जज.उस्मानाबाद) येथील औद्योधगि प्रलशक्षण सांस्थेि 

मूलभूि सुविधा पुरविणेबाबि 

 (६२) *  ३४०८४   श्री.सुजजिलसांह ठािूर :   सन्माननीय िौशल्य वििास ि 
उद्योजििा मां्ी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) भूम (लज.उस्मानाबाद) येथील औद्योर्गक प्रलर्क्षण सींस्थेत (आय्ीआय) 
वीज, पाणी इत्यादी मूलभूत सुववधाींचा अभाव असल्याचे माहे जनू, २०१७ मध्ये 
वा त्यादरम्यान ननदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू सींस्थेत ववववध हठकाणाहून ववद्याथी प्रलर्क्षण घेण्यासाठी 
येत असतात परींत,ु त्याींना अनेक अडचणीींचा सामना करावा लागत आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले, तद् नुसार कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. सांभाजी पाटील-तनलांगेिर : (१) अींर्त: खरे आहे. 
     सींस्थेचा पाणीपुरवठा ववींधन ववहीरीतनू होत असून जनू, २०१७ मध्ये 
अवषशणामुळे ववींधन ववहीरीतील पाणीसाठा सींपला होता. तथावप, सदर कालावधीत 
प्रलर्क्षणार्थयािंना ्ँकरद्वारे पाणीपुरवठा करण्यात आला आहे. 
     सींस्थेची ववद्यतु जोडणी ग्रामीण फफडरला जोडलेली असल्याने ववद्यतु 
पुरवठा लोडरे्डीींगमुळे ववद्यतु ववभागाच्या वेळापत्रकानुसार काही तास बींद असतो. 
(२) हे खरे नाही. 
     प्रलर्क्षणार्थयािंना सींस्थास्तरावरुन आवश्यक सोई-सुववधा उपलब्ध करुन 
हदल्या जातात. 
     अवषशण काळात पाण्याची अडचण होती. परींत,ु सद्य:लस्थतीत पाण्याची 
अडचण नाही. 
     ववद्यतु पुरवठा र्हरी फफडरमधून करण्यासाठी कायशकारी अलभयींता, 
सावशजननक बाींधकाम ववभागाकड ेसींस्थास्तरावरुन पाठपुरावा सुरु आहे. 
(३) व (४) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 

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

मुांबईच्या प्रादेलशि वििास आराखडयाबाबि 

(६३) *  ३२६४२   श्री.सुभाष झाांबड, श्री.सांजय दत्ि, प्रा.जोगेनद्र ििाड े:   
सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील एमएमआरडीएच्या अर्धका-याींनी महापाललकेला न ववचारता, 
नागररकाींची मते ववचारात न घेता प्रादेलर्क ववकास आराखडा तयार केला 
असल्याचे माहे मे, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्शनास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, या ववकास आराखडयात ग्रीन झोन १ व २ मध्ये अनतधोकादायक 
प्रकल्पाींना मान्यता देण्यात आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मुींबई पररसरासह पालघर, रायगड आणण ठाणे लजल््यातील प्रारुप 
आराखड्यावर आलेल्या ६० हजार हरकतीींवर सुनावणी घेण्यास एम.एम.आर.डी.ए. 
ला अपयर् आले असल्याचे माहे जनू, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्शनास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याप्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन सींबींर्धत अर्धका-याींवर कारवाई 
करुन सदरील ववकास आराखडा रद्द करण्याबाबत कोणती कायशवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१)  महाराषर प्रादेलर्क व नगर रचना अर्धननयम, १९६६ 
च्या तरतदूी अींतगशत मुींबई महानगर प्रदेर् ववकास  प्रार्धकरणाने मुींबई महानगर 
प्रदेर्ासाठी प्रारुप प्रादेलर्क योजना, २०१६-३६ तयार केली असून, मुींबई महानगर 
ननयोजन सलमतीने त्यास मान्यता हदली आहे. सदर प्रादेलर्क योजना मुींबई 
महानगर प्रदेर्ातील सवश महानगरपाललका / नगरपाललका तसेच सींबींर्धत 
र्ासनाचे ववभाग, इतर पायाभूत सुववधा पुरववणा-या सींस्था, ननयेाजन प्रार्धकरणे, 
र्ासकीय व अर्ासकीय सींस्था, इत्यादी  याींच्यासोबत बठैक घेऊन सल्लामसलत 
करुन तयार करण्यात आली. 
(२) प्रारुप ववकास ननयींत्रण ननयमावली, २०१६-३६ नुसार हरीत-१ भूवापर 
ववभागामधील १० हेक््र पेक्षा जास्त क्षेत्रफळाच्या जलमनीचा वापर सवश प्रकारचे 
उद्योग जेथे प्रस्ताववत पायाभूत सुववधा, औदयोर्गक साींडपाणी प्रफक्रया आणण 
आपत्काललन यवस्था इत्यादी महाराषर औदयोर्गक महामींडळाच्या औदयोर्गक 
क्षेत्राप्रमाणे असल्याबाबत महाराषर औदयोर्गक महामींडळ सहमती असेल तेथे 
अनु्ेय आहे. पींरत,ु हररत-२ भूवापर ववभागातील जलमनीचा वापर फक्त रे्ती 
आधारीत उद्योगाींसाठी अनु्ेय आहे. 
(३) सदर प्रारुप प्रादेलर्क योजनेवर सुमारे ६३,००० हरकती/सुचना प्राप्त झाल्या 
आहेत. सवश हरकतदाराींना ननयोजन सलमतीने सुनावणी हदली आहे. या यनतररक्त 
काही क्षेत्रातील नागरीकाींनी त्याींचे परीसरात येवनू सुनावणी देण्याची ववनींती 
प्रार्धकरणास केली असून, त्यास अनुसरुन प्रार्धकरण सींबींर्धत ननयोजन सलमती  
माफश त  त्या त्या क्षेत्रामध्ये सुनावणी प्रफक्रया पूणश करणार आहे. 
(४) सदर प्रारुप प्रादेलर्क योजना र्ासनास मींजूरीकरीता सादर झाल्यानींतर 
अर्धननयमातील तरतुदीनुसार त्यावर उर्चत ननणशय घेण्याची र्ासनाची भूलमका आहे 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

दारव्हा (जज.यििमाळ) नगरपररषदेि िचरा गोळा िरण्याच्या 
 िां ्ाटामध्ये गैरव्यिहार झाल्याबाबि 

 (६४) *  ३४११६   श्री.हररलसांग राठोड : सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) दारहा (लज.यवतमाळ) नगरपररषदेत कचरा गोळा करण्याच्या कीं त्रा्ामध्ये 
गैरयवहार झाल्याची बाब माहे मे, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्शनास 
आली, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदर कामाच्या ननववदेमध्ये अींत:स्थ हेतनेू कमी दराच्या 
ननववदाधारकाला डावलून जास्त दराच्या ननववदाधारकाला कीं त्रा् हदले गेले, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणाची र्ासनाने वररषठ अर्धकाऱयाींमाफश त चौकर्ी 
केली आहे काय, तद् नुसार दोषीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२) मुख्यार्धकारी, दारहा याींच्या अहवालानुसार 
कचरा गोळा करण्याच्या कामाबाबत माचश, २०१७ मध्ये ई-ननववदा मागववण्यात 
आल्या होत्या. प्राप्त ननववदाींपकैी कमी दराची पात्र ननववदा हद.१६/०५/२०१७ 
रोजीच्या नगरपररषदेच्या सवशसाधारण सभेत मींजूर करण्यात आली. याबाबत, 
कोणताही गैरयवहार झाल्याचे ननदेर्नास आले नसल्याचे मुख्यार्धकारी, दारहा 
याींनी कळववले आहे. 
(३) लजल्हार्धकारी यवतमाळ याींना या प्रकरणी ताराींफकत प्रश्नाींच्या अनषुींगाने चौकर्ी 
करण्याबाबत हद.२१/०७/२०१७ रोजीच्या र्ासन पत्रान्वये कळववण्यात आले आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
िल्याण (जज.ठाणे) शहराि िामगार िल्याण भिन बाांधण्याबाबि 

(६५) *  ३१२५३  श्री.जगननाथ लशांदे, श्री.किरण पािसिर, श्री.नरेंद्र पाटील, 
अॅड.तनरांजन डािखरे : सन्माननीय िामगार मां्ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
 (१) कल्याण (लज.ठाणे) र्हरातील मौजे बारावे सहे क्र. ६२ वरील २२ गुींठे 
र्ासकीय भूखींड महसूल ववभागाने पत्र क्र. जमीन-२७७२/प्र.क्र.४५/ज-४ नुसार माहे 
फेब्रवुारी, २०१३ मध्ये वा त्यादरम्यान कामगार कल्याण भवन बाींधण्यासाठी 
कामगार ववभागास वगश केला आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सदरहू र्ासकीय भूखींडावर कामगार कल्याण भवनाच्या फलकाचे 
अनावरण माहे जुलै, २०१४ मध्ये वा त्यादरम्यान तत्कालीन कामगार कल्याण 
मींडळाचे अध्यक्ष व कामगार राज्यमींत्री याींच्या हस्ते करण्यात आले होते, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, कल्याण र्हरातील कामगार व त्याींच्या पररवाराला अनेक 
योजनाींचा लाभ लमळण्यासाठी सदरहू र्ासकीय भूखींडावर प्रस्ताववत कामगार कल्याण 
भवन बाींधण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. सांभाजी पाटील-तनलांगेिर : (१) होय, हे खरे आहे . 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) कल्याण आयुक्त याींचेकडून सवशसमावेर्क प्रस्ताव सादर करण्याबाबत 
कळववले आहे. अहवाल अद्याप अप्राप्त आहे. 
(४) प्रस्ताव ववचाराधीन आहे. 

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

पुणे येथे आांिरराष्ट्रीय विमानिळ उभारण्याबाबि 
(६६) *  ३०९८७   श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्ि :  िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि 
२७४४७ ला ददनाांि १५ माचा, २०१७ रोजी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभााि:    
सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे येथे आींतरराषरीय ववमानतळ उभारण्यासाठी योग्य जागेची ननवड 
करण्याकररता राज्य र्ासन व भारतीय ववमान प्रार्धकरण याींचेमाफश त हदनाींक ११ 
सप् े्ंबर, २०१६ रोजी वा त्यासुमारास पुणे लजल्हयातील ववववध हठकाणच्या 
जागाींची पहाणी करण्यात आली असून त्यापकैी मुींजेवाडी-पारगाव मेमाणे (site 
९A) (ता.पुरींदर, लज.पुणे) येथील हठकाण ववमानतळासाठी योग्य असल्याचे मत 
नोंदववण्यात आले असून त्याबाबतचा अहवाल राज्य र्ासनास सादर केला आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ननववदा  प्रफक्रया पूणश करणे आणण “Detailed Techno 
Economic Feasibility Study”  बाबतच्या कायशवाहीसाठी उपाध्यक्ष तथा 
यवस्थापकीय सींचालक, महाराषर ववमानतळ ववकास कीं पनी याींच्या 
अध्यक्षतेखाली ताींबत्रक सल्लागार सलमती Technical Advisory Committee 
नेमण्यात आली असून या सलमतीत लसडको, भारतीय ववमानपत्तन प्रार्धकरण, 
लमहान इींडडया लल. व महाराषर ववमानतळ ववकास कीं पनीचे प्रनतननधी सदस्य 
आहेत व सदर सलमतीच्या अहवालानुसार पढुील कायशवाही करण्यात येणार आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त सलमतीचा अहवाल प्राप्त झाला आहे काय, त्याचे स्वरुप 
काय आहे व त्यावर कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) असल्यास, उक्त सलमतीचा अहवाल प्राप्त होण्यास फकती कालावधी लागणे 
अपेक्षक्षत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय.        
(२) होय. 
(३) व (४) ताींबत्रक सल्लागार सलमतीच्या लर्फारर्ीनुसार Detailed Techno 
Economic Feasibility Study (TEFS) करण्याकररता Dorsch Holding 
GmbH, Germany याींची माचश, २०१७ मध्ये सल्लागार म्हणनू ननयुक्ती 
करण्यात आली आहे. या सल्लागाराचे काम प्रगतीपथावर असून TEFS अहवाल 
लमळण्याकररता ६ महहन्याींचा कालावधी अपेक्षक्षत आहे. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

मुांबई शहर ि उपनगरािील दरडीलगि असणा-या झोपडयाांच्या सुरक्षेबाबि 
 

 (६७) *  ३२५५०   श्री.अमररशभाई पटेल, श्री.सांजय दत्ि, श्री.रामहरी रुपनिर :   
सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई र्हर व  उपनगरातील ३२७ हठकाणाींवरील २२ हजार ४८३ झोपडयाींना 
दरड कोसळण्याचा धोका असून सदर दरडीलगत असणा-या झोपडपट्टीतील 
रहहवार्ाींच्या लजववतास त् यापासून धोका असल्याचे माहे मे, २०१७ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मुींबईतील दरडीलगत असणा-या झोपडयाींच्या सुरक्षेबाबत 
महानगरपाललकेसह लजल्हार्धकारी कायाशलय उर्चत कायशवाही करीत नाही, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त लजववतहानी ्ाळण्यासाठी व त् या रहहवार्ाींच्या सुरक्षतेचा 
प्रश्न सोडववण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१), (२) व (३) बहृन्मुींबई महानगरपाललकेच्या र्हर 
ववभागात ३६, पलश्चम उपनगरात ३१ आणण पवूश उपनगरात २२० अर्ी एकूण 
२८७ हठकाणे दरडी कोसळण्याची सींभाय हठकाणे म्हणनू घोवषत करण्यात 
आलेली आहेत. 
     सदर दरडीींलगत असणाऱया झोपडयाींच्या सुरक्षबेाबत महानगरपाललकेमाफश त 
खालीलप्रमाणे कायशवाही करण्यात येते:- 

 दरडी कोसळण्याच्या सींभाय हठकाणी राहणाऱया नागररकाींना नो्ीसा 
बजावल्या जातात. 
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 दरड कोसळण्याच्या पाश्वशभूमीवर काय करावे व काय करु नये 

याबाबतच्या सूचना, आणीबाणी सींपकश  क्रमाींक, दरडी कोसळण्याच्या 
हठकाणापासून जवळ असणारे तात्पुरते ननवारे याबाबतची माहहती 
दर्शववणारे फलक नागररकाींना हदसतील अर्ाप्रकारे दरडी कोसळण्याच्या 
सींभाय हठकाणी लावले जातात. 

 मुींबई र्हर व उपनगरात दरडी कोसळण्याच्या घ्ना घडल्यास, प्रभाववत 
नागररकाींच्या तात्पुरत्या ननवाऱयाकररता महानगरपाललकेच्या प्रत्येक 
प्रर्ासकीय ववभागात ५ महापाललका र्ाळा ननलश्चत करण्यात आल्या 
आहेत. 

 मुींबई र्हर व उपनगरातील दरडी कोसळण्याची र्क्यता असलेल्या 
सींभाय ७० हठकाणाींचे सन २०१७-१८ या कालावधीत ्प्प्या्प्प्याने 
सवेक्षण केले जाणार आहे. 

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

  
िागळे इस्टेट (ठाणे) येथे अांमली पदाथांची विक्री होि असल्याबाबि 

(६८) *  ३१००६    श्री.रविांद्र फाटि : सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) वागळे इस््े् (ठाणे) येथील पींचपरमेश्वर ते रोड नींबर १६, तानसा 
पाईपलाईन लगत येथे प्रनतहदन ४०० ते ५०० महाववद्यालयीन यवुक व यवुती 
ड्रग्स, गाींजा व इतर अींमलीपदाथािंचे सेवन करीत असल्याचे माहे मे, २०१७ मध्ये 
वा त्यादरम्यान ननदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ठाणे पोललसाींनी माहे मे, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान सदर 
हठकाणी असलेल्या झोपडपट्टीतून मोठ्या प्रमाणात गाींजा जप्त केला आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर हठकाणावरील अींमलीपदाथािंची ववक्री कें द्र बींद करण्याबाबत 
र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबनाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे नाही. 
(२) व (३) अींर्त: खरे आहे. 
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     हद.२२/०५/२०१७ रोजी श्ीनगर पोलीस स््ेर्न अींतगशत मॉडले चेक नाका, 
वागळे इस््े् रोड, ठाणे येथे श्ी. हदलीप राघवजी रतनानी हा गाींजा ववक्री 
करण्यासाठी आला असता त्यास ताब्यात घेवून त्याचे ववरूध्द श्ीनगर पोलीस 
स््ेर्न गु.रलज.क्र. ११/२०१७ एनडीपीएस कायदा कलम ८ (क), २० प्रमाणे गुन्हा 
दाखल करून त्याचे कब्जातून १५०० गॅ्रम वजनाचा गाींजा हस्तगत करण्यात 
आलेला आहे. सदर इसमास अ्क करण्यात आली असून सदर आरोपी सध्या 
न्यायालयीन कोठडीत आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

पुणे महानगरपाललिा लशक्षण मांडळाच्या ई-लतनगं प्रणालीबाबि 

(६९) *  ३२०८६   अॅड.जयदेि गायििाड :  िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि १५७८९ ला 
ददनाांि ६ एवप्रल, २०१६ रोजी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभााि: सन्माननीय मुख्यमां्ी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :-  

(१) पुणे महापाललकेने को्यवधी रुपये खचश करुन महापाललकेच्या लर्क्षण 
मींडळाच्या १५१ र्ाळाींमध्ये सींगणक लॅब आणण स्वींयसेवी सींस्थाींनी बसववलेली   
ई-लननिंग यींत्रणा वापरत नसताना सदर र्ाळेत पुन्हा नयाने ई-लननिंग प्रणाली 
आणण हच्युशअल क्लासरुम बनववण्यासाठी २४ को्ी रुपयाींचा ननधी उभारण्यात 
आला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले, तद् नुसार सदर ननधीत गैरयवहार होऊ नये म्हणनू कोणती 
कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२) 
 सन २००४-०५ ते सन २०१४-१५ अखेर ३०७ र्ाळाींमधनू १३१ सींगणक 

लॅब उभारण्यात आल्या असून सींगणक लॅब व सींगणक प्रलर्क्षणाकररता 
एकूण ४२ को्ी ३० लक्ष एवढा खचश झालेला आहे. 

 सींगणक लॅबमधील काही सींगणक कालबा्य झाले असून उवशररत 
सुलस्थतीतील सींगणकाींच्या माध्यमातनू लर्क्षकाींमाफश त प्रलर्क्षण देण्यात 
येते. 
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 सन २०१२-१३ या रै्क्षणणक वषाशत पुणे महानगरपाललकेच्या प्राथलमक 

र्ाळाींतील ववद्यार्थयािंना ई-लननिंग यवस्था सुरू करण्यात आली असून 
त्या अनषुींगाने सन २०१२-१३ व २०१३-१४ या वषाशत एलईडी ह्ही, ई-
लननिंग सॉफ््वेअर व इतर बाबीींच्या खरेदीसाठी रूपये ५ को्ी ६८ लक्ष 
एवढा खचश झालेला आहे, परींत ु कोणत्याही स्वयींसेवी सींस्थेमाफश त ई-
लननिंग यवस्था बसववण्यात आलेली नाही. 

 पुणे महानगरपाललकेमाफश त बसववण्यात आलेल्या ई-लननिंग सॉफ््वेअरची 
मुदत सींपूष्ात आल्याने सध्या ई-लननिंग यींत्रणा पुणे महानगरपाललकेच्या 
लर्क्षण मींडळाकड ेउपलब्ध नाही. 

 ऑनलाईन एज्युकेर्न अींतगशत भारत सींचार ननगम लल. याींच्याकडून 
हच्युशअल क्लास रूमसाठी सन २०१६-१७ मध्ये प्राप्त झालेल्या 
प्रस्तावाच्या अनषुींगाने ई-लननिंग यींत्रणा राबववणे, हच्युशअल क्लास व 
तद्नषुींर्गक बाबीींसाठी रूपये २४ को्ी ४९ लक्ष एवढ्या रकमेचा खचाशचा 
प्रस्ताव स्थायी सलमतीच्या मान्यतेसाठी सादर केला आहे. 

 याप्रकरणी चौकर्ी करण्याचे आदेर् पुणे महानगरपाललकेला देण्यात आले 
आहेत.  

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

मुांबई विमानिळ पररसरािील तनयमाांचे उल्लांघन िरणार्या इमारिीांिर िारिाई 
िरून त्यािील विस्थावपिाांचे पुनिासन िरणेबाबि 

 (७०) *  ३१५७५   डॉ.(श्रीमिी) नीलम गोर्हे, श्री.रविांद्र फाटि : िाराांकिि प्रश्न 
क्रमाांि २५५२७ ला ददनाांि ७ डडसेंबर, २०१६ रोजी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभााि:    
सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई ववमानतळ पररसरातील उींचीच्या ननयमाींचे उल्लींघन करणा-या ४२७ 
इमारती आणण बाींधकामे जमीनदोस्त करावीत वा त्याींची उींची कमी करावी असे 
आदेर् हदनाींक १२ एवप्रल, २०१७ रोजी वा त्यासुमारास मा.मुींबई उच्च 
न्यायालयाने भारतीय ववमानतळ प्रार्धकरण (एएआय), नागरी उड्डाण 
सींचालनालय (डीजीसीए), मुींबई महानगरपाललका आणण अन्य ननयोजन यींत्रणाींना 
हदले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ववमानतळ पररसरात उींचीचे ननयम डावलून बाींधकाम करणा-याींना 
ननयमबा्य परवानगी देणा-या अर्धका-याींवर र्ासनाने चौकर्ी करुन कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
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(३) असल्यास, उींच बाींधकामे ननषकालसत करण्यात येणार असल्याने ववस्थावपत 
होणा-याींच्या पनुवशसनाबाबत र्ासनाने कोणता ननणशय घेतला आहे वा त्यानषुींगाने 
कारवाईची सद्यःलस्थती काय आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) यासींदभाशत मा.उच्च  न्यायालयाचे आदेर्ाचे 
अवलोकनात घेता भारतीय ववमानपत्तन प्रार्धकरण याींनी सन २०१०-११ मध्ये 
केलेल्या सवेक्षणानुसार तयार केलेल्या यादीनुसार एकीं दर ११० बाींधकाम 
प्रकरणामध्ये सींचालक, नागरी उड्डाण सींचालनालय याींनी नो्ीसा बजावलेल्या 
आहेत.  त्यासींदभाशत दोन महहन्याचे मुदतीमध्ये सींचालक, नागरी उड्डाण 
सींचालनालय याींनी अींनतम आदेर् पाररत करावेत असे आदेर् हदलेले आहेत.  
त्याचप्रमाणे सन २०१५-१६ मधील  सवेक्षणासींदभाशत  अर्ा बाींधकामाची यादी 
मुींबई आींतरराषरीय ववमानतळ मयाशहदत याींनी  सींचालक, नागरी उड्डाण 
सींचालनालय याींना सादर केलेली आहे.  त्यासींदभाशत सींचालक, नागरी उड्डाण 
सींचालनालय याींनी तीन महहन्याच्या मुदतीमध्ये अींनतम आदेर् पाररत करावेत 
असे आदेर् हदलेले आहेत. अर्ी बाींधकामे ही हवाई वाहतकूीच्या मागाशमध्ये 
अडथळा ठरत असल्यास ती मालकाींने अथवा ननयोजन प्रार्धकरणानी पाडून 
्ाकावीत असेही आदेर् हदलेले आहेत. 
     सदर अींनतम आदेर् हे तातडीने अींमलबजावणीसाठी एअरक्राफ्् 
(डडमॉललर्न ऑफ ऑब्स्रक्र्न कॉज्ड बाय बबल्डीींग रीज ॲक््) रुल्स १९९४ च्या 
खींड (vi) मधील तरतदूीनुसार जमीन मालकाींसह लजल्हार्धकारी याींनाही बजावावेत 
असेही आदेर् मा. उच्च न्यायालयाने हदलेले आहेत. 
(२) बहृन्मुींबई महानगरपाललकेकडून कोणत्याही बाींधकामासाठी परवानगी 
देण्याअगोदर सींबींर्धत ववमानतळ प्रार्धकरणाकडून उींचीबाबत ना हरकत प्रमाणपत्र 
घेण्यात येते. त्याचप्रमाणे बाींधकामासाठी परवानगी देण्यात येते व त्यामध्ये 
कुठलेही उल्लींघन आढळून  आल्यास व ववमानपत्तन प्रार्धकरण / नागरी 
उड्डाण सींचालनालय याींच्याकडून महानगरपाललकेस कळववल्यास 
महानगरपाललकेकडून ननयमाप्रमाणे कारवाई करण्यात  येते.  
(३) व (४) प्रस्तुत प्रकरणी मा. उच्च आ न्यायालयाचे आदेर्ानुसार एअरक्राफ्् 
(डडमॉललर्न ऑफ ऑब्स्रक्र्न कॉज्ड बाय बबल्डीींग रीज ॲक््) रुल्स १९९४ 
अींतगशत सींचालक, नागरी उड्डाण सींचालनायाकडून अींनतम कायशवाही अलभपे्रत आहे. 
 

----------------- 
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 गोरेगाि (मुांबई) येथील म्हाडाच्या जागेिरील प्ाचाळीच्या पुनविािासाबाबि 
 

 (७१) *  ३१६४५   श्रीमिी विद्या चव्हाण, श्री.किरण पािसिर, श्री.हेमांि टिले, 
श्री.धनांजय मुांड,े अॅड.तनरांजन डािखरे, श्रीमिी हुस्नबानू खललफे, श्री.सुतनल 
िटिरे, श्री.नरेंद्र पाटील :  िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि १४८५८ ला ददनाांि ३० माचा, 
२०१६ रोजी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभााि : सन्माननीय गहृतनमााण मां्ी पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) गोरेगाव (मुींबई) येथील म्हाडाच्या जागेवरील पत्राचाळीच्या पनुववशकासाकररता 
ववकासकाबरोबर करार करताना ४० एकर जागेसाठी करार करण्यात आला परींत,ु 
प्रत्यक्षात जागा ४७ एकर असणे, ववकासकाने सन २००८ साली रहहवाींश्याची घरे 
तोडली पण अद्याप त्याींना घरे हदली नाहीत, सींक्रमण काळातील भाड ेही लमळाले 
नाही, ववकासकाने त्याच्या हहश्याची जागा दसुऱयाला ववकणे, त्या जागेमध्ये 
ननयमापेक्षा जास्त बाींधकाम करणे तसेच म्हाडाला लमळणारी घरे ही हदली नाहीत 
अर्ा तक्रारी नींतर नेमलेल्या चौकर्ी सलमतीने आपला अहवाल र्ासनाला सादर 
केला असल्याचे हदनाींक १४ एवप्रल, २०१७ रोजी वा त्यासुमारास ननदर्शनास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त अहवालाचे स्वरुप काय आहे, त्यात काय आढळुन आले 
तद् नुसार म्हाडाचे दोषी अर्धकारी आणण ववकासक याींच्यावर कारवाई करुन 
झालेले नुकसान वसुल करण्यात आले आहे काय, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. प्रिाश महेिा : (१) व (२) अींर्त: खरे आहे.  
     राज्यमींत्री, गहृननमाशण याींनी हदलेल्या आदेर्ानुसार अपर मुख्य सर्चव, 
गहृननमाशण याींनी या प्रकरणी आपला अहवाल एवप्रल २०१७ मध्ये र्ासनास सादर 
केलेला आहे. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
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परभणी येथील धानय गैरव्यिहाराबाबि 

 

 (७२) *  ३३८७१   श्री.अब्दलु्लाखान दरुााणी :  िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि २७६३७ 
ला ददनाांि ५ एवप्रल, २०१७ रोजी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभााि:    सन्माननीय 
मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) परभणी येथील को्यवधी रूपयाींच्या धान्य गैरयवहारात आरोपी असलेले 
दोन लजल्हा पुरवठा अर्धकारी, दोन तहससलदार, दोन नायब तहससलदार तसेच 
अनेक मोठे यापारी याींना मा.न्यायालयाने जामीन नाकारूनही त्याींना अ्क 
करण्याऐवजी पाठीर्ी घालण्यात येत असल्याबाबतचा आक्षपे परभणी येथील 
नागररकाींनी आपले सरकार या वेब पो श्ल वरून गहृ ववभाग, मुींबई याींच्याकड े
माहे जानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान नोंदववला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, छो्े यापारी व इतराींववरूध्द कारवाई करणाऱया पोललसाींनी 
अर्धकारी व मोठे यापारी याींना पाठीर्ी घालत अ्क न करण्याच्या भूलमकेची 
मींत्रालय स्तरावरून चौकर्ी करण्यात आली आहे काय, 
(३) असल्यास, ताींबत्रक अडचण दाखवून दोषी अर्धकाऱयाींना पाठीर्ी घालणाऱया 
सबींर्धत पोलीस अर्धकाऱयाींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय. 
(२), (३) व (४) प्रस्तुत प्रकरणातील गुन्हयाच्या अनुषींगाने करण्यात आलेल्या 
तपासात आजपयिंत एकुण १६ आरोपी ववरुध्द मा. न्यायालयात दोषारोप पत्र 
दाखल करण्यात आलेले आहेत. उवशररत आरोपी ववरुध्द पुरावे प्राप्त करण्याची 
कायशवाही सुरू असून, प्राप्त पुरायाच्या अनषुींगाने उवशरीत आरोपीववरुध्द      
मा. न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल करण्याची कायशवाही करण्यात येईल. त्यामुळे 
कोणताही र्ासकीय अर्धकारी व यापाऱयाींस पाठीर्ी घालण्याचा प्रश्नच उद् भवत 
नाही.  

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

 
 
 
 



75 

 
पुणे महानगरपाललिेिील िां ्ाटी िामगाराांना िेिन ि इिर सुविधा देणेबाबि 

  

(७३) *  ३२३५८   श्री.अतनल भोसले :  िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि २५६६४ ला 
ददनाांि १४ डडसेंबर, २०१६ रोजी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभााि: सन्माननीय 
मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे महानगरपाललकेतील खाजगी ठेकेदाराने ननयुक्त सफाई कामगार, 
सुरक्षारक्षक व इतर कामगाराींना महापाललकेकडून रक्कम लमळूनही वेतन व इतर 
सुववधा हदल्या नसल्याची व याकड े महानगरपाललका प्रर्ासन दलुशक्ष करीत 
असल्याची बाब माहे मे, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्शनास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले व तद् नसुार उक्त कामगाराींचे वेतन थकवणाऱया ठेकेदाराींवर व 
त्याला साथ देणाऱया अर्धकाऱयाींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१), (२) व (३) 
 पुणे महानगरपाललकेने मे, २०१७ पवूीची देयके सींबींर्धत कीं त्रा्दाराींस अदा 

केल्यानींतर सदरच्या कीं त्रा्दाराींनी कायशरत असलेल्या सवश कीं त्रा्ी 
कामगाराींचे वेतन ववहहत कालावधीत अदा केले आहे. 

 पुणे महानगरपाललकेचे सन २०१७-१८ चे अींदाजपत्रक ववलींबाने मींजूर 
झाले, तसेच काही ननववदाींचा कालावधी सींपूष्ात आल्याने व नवीन 
ननववदा काढण्यास ववलींब लागल्याने काही ठेकेदाराींना त्याींच्या कामाचे 
देयक देणे र्क्य नहते, त्यामुळे एकूण १२९६ कीं त्रा्ी कामगाराींचे 
मे,२०१७ पासूनचे वेतन अदा करणे प्रलींबबत आहे. 

 अींदाजपत्रकीय तरतदू उपलब्ध झाल्याने नयाने ननववदा राबववण्याची 
कायशवाही सुरू असून तद्नींतर सदर कीं त्रा्ी कमशचाऱयाींचे वेतन अदा 
करण्याची कायशवाही पुणे महानगरपाललकेकडून करण्यात येत आहे. 

 याप्रकरणी सखोल चौकर्ी करुन अहवाल सादर करण्याचे आदेर् 
आयुक्त, पुणे महानगरपाललका याींना देण्यात आले आहेत. 

----------------- 
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मुांबईिील बी.आय.टी. चाळीांची दरुुस्िी िरणेबाबि 

 (७४) *  ३०९६२   श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सुतनल िटिरे, श्री.हेमांि 
टिले, श्री.किरण पािसिर, अॅड.तनरांजन डािखरे, श्री.अमरलसांह पांडडि, 
श्री.जयिांिराि जाधि, श्रीमिी विद्या चव्हाण, श्री.आनांद ठािूर, अॅड.राहुल 
नािेिर, श्रीमिी हुस्नबान ूखललफे :  िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि २०९२१ ला ददनाांि 
२७ जुलै, २०१६ रोजी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभााि: सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील माझगाींव ताडवाडी येथील बी.आय.्ी. चाळी धोकादायक असल्याचे 
दर्शवनू महानगरपाललका जबरदस्तीने सदर चाळी ररकाम्या करण्यास भाग पाडत 
असल्याचे व अनेक वषािंपासून राहणाऱया रहहवाश्याींवर अन्याय करीत असल्याचे 
माहे एवप्रल, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, सदर इमारतीची दरुुस्ती र्क्य असल्याचा दावा महानगरपाललका 
सभागहृातील सभागहृ नेत्याींनी केला असून त्यानुसार या इमारतीींची पाहणी करुन 
(स्रक्चरल ऑडी्) स्थायी सलमती समोर त्याचा अहवाल सादर केला आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, अहवालाचे ननषकषश काय आहेत व सदर इमारतीींचे स्रक्चरल 
ऑडी् करुन सदर इमारतीींची दरुुस्ती करणेबाबत र्ासनाने कोणती कायशवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे नाही. 
    मुींबईतील माझगाव ताडवाडी येथील महानगरपाललकेच्या एकूण १६ 
बी.आय.्ी. चाळीींपैकी १३ चाळीींमधील रहहवार्ाींनी मे.रबरवाला डे हलपसश 
याींच् यामाफश त हदनाींक २७/०९/२००५ रोजी सादर केलेल्या पुनववशकास प्रस्तावाला 
महानगरपाललकेने हदनाींक ०८/०५/२००८ रोजी मान्यता हदलेली आहे.          
     त् यानषुींगाने ववकासकास हदनाींक १६/०५/२००८ रोजी इरादापत्र देण् यात आले 
असून, इमारतीींचे ननष कासन होईपयिंत त्या दरुुस् त करुन सुलस्थतीत ठेवण् याची 
सवशस् वी जबाबदारी ववकासकाची आहे. 
    सदर १६ चाळीींबाबत बहृन्मुींबई महानगरपाललकेमाफश त खालीलप्रमाणे 
कायशवाही करण्यात आलेली आहे :- 
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 पुनववशकासास परवानगी हदलेल्या १३ चाळीींपैकी चाळ क्र. १२ ही पूवीच 

महानगरपाललकेमाफश त ननषकालसत करण्यात आलेली आहे. 
 मोडकळीस आलेली व अत्यींत धोकादायक या सी-१ वगशवारीतील ४ चाळी 

(चाळ क्र. १३ ते १६) मा. सवोच्च न्यायालयाच्या आदेर्ानुसार ररकाम्या 
करुन ननषकालसत करण्यात आल्या आहेत. 

 ररक्त करुन दरुुस्ती आवश्यक या सी-२ ए वगशवारीतील ८ चाळी (चाळ 
क्र. १, २, ६ ते ११) दरुुस्त करुन घेणे व सुलस्थतीत ठेवण्याचे आदेर् 
ववकासकास वेळोवेळी देण्यात आलेले आहेत. 

 पुनववशकासास परवानगी न हदलेल्या ३ चाळी (चाळ क्र. ३, ४ व ५) याींची 
दरुुस्ती महानगरपाललकेकडून करण्यात येत असून सदर काम 
प्रगतीपथावर आहे. 

(२) व (३) पुनववशकासाची परवानगी हदलेल्या चाळ क्र. ६ व ७ मधील रहहवार्ाींनी 
महानगरपाललका सभागहृ नेत्याींमाफश त स्वतींत्रपणे सादर केलेल् या सींरचनात् मक 
अहवालानुसार या चाळीींची वगशवारी सी-२ बी म्हणजेच ररकामी न करता दरुुस् ती 
अर्ी आहे.  
    महानगरपाललका व रहहवार्ी याींच्या सींरचनात्मक पररक्षण अहवालात 
तफावत असल्याने ताींबत्रक सल् लागार सलमतीस (TAC) प्रस्ताव सादर केला 
असता सलमतीने सदर बाब त्याींच्या कायशकक्षते येत नसल्याचे नमूद केले आहे. 
    सदर प्रकरणी सींबींर्धताींर्ी चचाश करुन महानगरपाललकेमाफश त पढुील ननणशय 
घेण्यात येणार आहे. 
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 

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

उिरिाही (िा.उमरेड, जज.नागपूर) येथील टॉपिथा ऊजाा अणॅ्ड मेटल्स लललमटेड 
िां पनीने िामगाराांना िामािरून िमी िेल्याबाबि 

(७५) *  ३४०३१   श्री.पररणय फुिे :  िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि २७३३३ ला ददनाांि 
८ माचा, २०१७ रोजी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभााि: सन्माननीय िामगार मां्ी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) उकरवाही (ता.उमरेड,लज.नागपूर) येथील ्ॉपवथश ऊजाश अॅण्ड मे्ल्स लललम्ेड 
या कीं पनीत अनेक वषाशपासून काम करणाऱया ननयलमत ३५० कामगार व ६०० 
कीं त्रा्ी कामगाराींना कोणतीही पूवश सूचना न देता कामावरून कमी केल्याचे 
हदनाींक ४ जानेवारी, २०१७ रोजी वा त्यासुमारास ननदर्शनास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदर कामगाराींना सामावून घेण्यासींबींधी र्ासनाने सींबींर्धत 
कीं पनीवर कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. सांभाजी पाटील-तनलांगेिर : (१) ्ॉपवथश ऊजाश मे्ल्स कीं त्रा्ी मजदरू सींघ 
याींच्या हदनाींक ०७/०९/२०१६ च्या ननवेदनानुसार सदर आस्थापनेने एस.आय.डी.आयनश 
प्लॅन्् बींद करुन कामगाराींना हदनाींक ०३/०८/२०१६ रोजी पासून ननयलमत 
अर्धकारी व कमशचारी कामगार ३५० आणण कीं त्रा्ी कामगार सुमारे ६५० असे 
एकुण १००० अर्धकारी कामावर घेणे बींद केले असल्याचे ननदर्शनास आले आहे. 
(२) उपरोक्त ननवेदनाच्या अनषुींगाने अप्पर कामगार आयुक्त, नागपूर याींनी 
उभयपक्षाींना हदनाींक ०५/१०/२०१६ ते हदनाींक ०१/०३/२०१७ या कालावधीत ववववध 
तारखाींना चचेकरीता बोलावनू यवस्थापनाला कारखाना सुरु करण्याच्या सुचना 
देण्यात आलेल्या होत्या. त्यानुसार हदनाींक २५/०४/२०१७ पासून कारखाना पवूशवत 
सुरु केलेला असून सध्या सदर कारखान्यात ननयलमत अर्धकारी /कमशचारी 
/कामगार ३५० व ४५० कीं त्रा्ी कामगार असे एकुण ८०० अर्धकारी कामगार 
कायशरत आहेत.तसेच उवशररत २०० पकैी १५० कीं त्रा्ी कामगाराींना सदर 
आस्थापनेत काम करण्याचे स्वारस्य नसल्याचे यवस्थापनाद्वारे कथन केले 
आहे. व उवशररत ५० कीं त्रा्ी कामगाराींच्या तडजोडीसाठी अप्पर कामगार आयुक्त, 
नागपूर कायाशलय प्रयत्नर्ील आहे.     
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

राज्यािील औद्योधगि प्रलशक्षण सांस्थाांमध्ये लशक्षण घेणार्या विद्यार्थयांच्या 
विद्यािेिनाि िाढ िरण्याबाबि 

 (७६) *  ३३५४४   श्री.विक्रम िाळे :  िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि ३०२०० ला ददनाांि 
२२ माचा, २०१७ रोजी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभााि : सन्माननीय िौशल्य 
वििास ि उद्योजििा मां्ी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील औद्योर्गक प्रलर्क्षण सींस्थाींमध्ये (आय.्ी.आय.) लर्क्षण घेणाऱया 
ववद्यार्थयािंना गत अनेक वषाशपासून केवळ रुपये चाळीस ववद्यावेतन देण्यात येत 
असून ववद्यावेतनात वाढ करण्याचा र्ासनस्तरावर ववचाराधीन असलेल्या 
प्रस्तावावर ववचार पूणश झाला आहे काय, 
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(२) असल्यास, सध्याच्या महागाईच्या काळात सदर ववद्यावेतन अनतअल्प 
असल्याने ववद्यार्थयािंकडून ववदयावेतनात वाढ करण्याची मागणी होत आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर मागणीच्या अनुषींगाने र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. सांभाजी पाटील-तनलांगेिर : (१), (२), (३) व (४)  औद्योर्गक प्रलर्क्षण 
सींस्थातील एकूण प्रलर्क्षणाथींपैकी आर्थशकदृषट्या मागास असलेल्या प्रलर्क्षणाथींना 
दरमहा रुपये ४०/- तसेच मागासवगीय प्रलर्क्षणाथींना दरमहा रुपये ६०/- 
याप्रमाणे ववद्यावेतन देण्यात येते. सदर ववद्यावेतनामध्ये वाढ करण्याची मागणी 
ववद्यार्थयाशकडून करण्यात येते हे खरे आहे. त्यानषुींगाने औद्योर्गक प्रलर्क्षण 
सींस्थामध्ये लर्कणा-या ववद्यार्थयािंचे ववद्यावेतनात वाढ करण्याचा प्रस्ताव 
अद्यावप र्ासनाच्या ववचारार्धन आहे. 

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

ठाणे जजल्ह्यािील साि महानगरपाललिाांिररिा स्ििां् 
पररिहन यां्णा स्थापन िरण्याबाबि 

(७७) *  ३११८३   अॅड.तनरांजन डािखरे :  िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि २७५३५ ला 
ददनाांि २९ माचा, २०१७ रोजी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभााि : सन्माननीय 
मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) ठाणे लजल््यातील सातही महानगरपाललकाींची पररवहन सेवा सुखकर 
होण्याच्यादृष्ीने सदर सातही महानगरपाललकाींच्या पररवहन उपक्रमाींतगशत 
सुसूत्रता व यथायोग्य ननयोजन व ननयींत्रण राहण्यासाठी एकच स्वतींत्र यींत्रणा वा 
प्रार्धकरण स्थापन करण्यात यावे अर्ी आग्रही मागणी र्ासनाकड े गत ५ 
वषािंपासून ते आजतागायत करण्यात येत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, र्ासन अर्धसूचना हदनाींक २५ फेब्रुवारी, २००८ नुसार प्रादेलर्क 
पररवहन प्रार्धकरण, मुींबई व ठाणे याींचे ववललनीकरण मुींबई महानगर क्षेत्राकररता 
प्रादेलर्क पररवहन प्रार्धकरण, मुींबई महानगरक्षेत्राचे गठन करण्यात आल्याचे 
सींदभाशर्धन प्रश्नाचे उत्तरात नमूद करण्यात आले आहे तसेच सदर महानगर क्षेत्र 
प्रादेलर्क पररवहन प्रार्धकरणामाफश त ठाणे लजल््यातील महानगरपाललकेच्या 
पररवहन सेवा सुधारणेबाबत गत ५ वषाशत कोणतीही कायशवाही केली नसल्याचे 
हदनाींक २५ जानेवारी, २०१७ रोजी वा त्यासुमारास ननदर्शनास आले आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, त्यामुळे ठाणेकर जनता, प्रवासी सींघ्ना व स्थाननक 
लोकप्रनतननधी याींनी याबाबत माहे डडसेंबर, २०१६ व जानेवारी, २०१७ मध्ये 
मा.पींतप्रधान याींना तसेच मा.मुख्यमींत्री याींचे ननदर्शनास आणनू कायशवाहीची 
मागणी केली असल्याचे माहे जानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्शनास 
आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, प्रस्तुत महानगर क्षेत्र पररवहन प्रार्धकरणाऐवजी ठाणे लजल््यातील 
७ महानगरपाललकाींच्या पररवहन सेवावर ननयींत्रण ठेवण्यासाठी स्वतींत्र पररवहन 
यींत्रणा स्थापन करण्याबाबत कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे व 
त्याबाबतची सद्यःलस्थती काय आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१), (२) व (३) होय. 
(४) व (५) मुींबई महानगर प्रदेर् पररवहन प्रार्धकरण, मुींबई स्थापन करण्यात 
आले असून सदर प्रार्धकरणाकडून ठाणे लजल््यातील महानगरपाललकाींच्या 
पररवहन सेवाींवर ननयींत्रण ठेवणे अपेक्षक्षत आहे. महानगरपाललका या स्वायत्त 
सींस्था असल्याने त्याींच्या पररवहन सेवामध्ये सुसुत्रता राहण्यासाठी एकच स्वतींत्र 
यींत्रणा स्थापन करण्याबाबतचा प्रस्ताव र्ासनाच्या ववचाराधीन नाही. 

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

धरणगाि (जज.जळगाि) येथील सेिातनितृ्ि विदयिु अलभयांिा 
याांचे घराि चोरी झाल्याबाबि 

 (७८) *  ३४२२४   श्रीमिी जस्मिा िाघ : सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) धरणगाव (लज.जळगाव) येथील सेवाननवतृ्त ववदयतु अलभयींता पुषपक नारखेड े
याींच्या गणबाप्पा नगरमधील बींगल्यातनू दोन अ्ात चोर्याींनी त्याींच्या पत्नी व 
आईला एक्ी असल्याचे पाहून चाकू व कु-हाडीचा धाक दाखवनू सोने, रोख 
रक्कम असे एकूण साडचेार लाख ऐवज लु्ला असल्याची घ्ना हदनाींक ५ जून, 
२०१७ रोजी वा त्यासुमारास घडली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या घ्नेची पोलीस स््ेर्नमध्ये नोंद करण्यात आली आहे काय, 
तसेच यासींदभाशत पोलीस तपास करुन आरोपीींना अ्क करण्यात आली आहे 
काय, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) हद.०५/०६/२०१७ रोजी दोन अ्ात आरोपीींनी एकुण 
४,३९,५००/- रुपयाींचा मुद्देमाल चोरल्याची घ्ना घडली आहे. 
(२) सदर प्रकरणी हद.०५/०६/२०१७ रोजी धरणगाींव पोलीस स््ेर्न, भाग-५ येथे 
गु.र.नीं.७१/२०१७ भा.दीं.वव. कलम ३९२, ४४८, ३४ प्रमाणे दोन अ्ात आरोपीींववरुद्ध 
गुन्हा दाखल करण्यात आला असून आरोपीींचा र्ोध घेणे सुरु असुन सदर गुन्हा 
तपासावर आहे. 
(३) ववलींब झालेला नाही. 

 

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

म ुंबईिील आददिासी पाड ेमुलभूि सोयी-सुविधाांपासून िांधचि असल्याबाबि 
 (७९) *  ३२८३५   श्री.प्रविण दरेिर : सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील सींजय गाींधी राषरीय उद्यानापासून ठाणे लजल्हयापयिंत तसेच अन्य 
भू-भागात वसलेले आहदवासी पाड े मुलभूत सोयी-सुववधाींपासून वींर्चत असल्याचे 
माहे जनू, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, आहदवासी पाड्याींच्या ववकासाकररता र्ासनाने ननधीची तरतदू 
केली आहे काय,  
(३) असल्यास, उक्त आहदवासी पाडयाींना वीज, रस्ते, पाणी इत्यादी मुलभूत 
सुववधा पुरववण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) आहदवासी पाड े पाण्यापासून वींर्चत अर्ा आर्याची 
बातमी माहे जून, २०१७ च्या स्थाननक वतृ्तपत्रात प्रलसध्द झाली होती. ही 
वस्तलुस्थती आहे. 
(२) व (३) सन २०१६-१७ मध्ये लजल्हा वावषशक आहदवासी उपयोजना क्षेत्राबाहेरील 
योजनेसाठी मुींबई उपनगर व मुींबई र्हराकररता अनकु्रमे रु.६.२५ को्ी व रु.१.५० 
को्ी इतका ननधी मींजूर होता. 
     सन २०१७-१८ मध्ये मुींबई उपनगर व मुींबई र्हराकररता अनकु्रमे रु.६.५८ 
को्ी व रु.१.५८ को्ी इतका ननयतयय मींजूर आहे. 
     तसेच, बहृन्मुींबई महानगरपाललकेमाफश त सदर आहदवासी पाडयाींच्या 
ववकासाकररता सन २०१६-१७ मध्ये ३.४८ को्ी इतका ननधी खचश करण्यात आला 
असून, सन २०१७-१८ च्या अथशसींकल्पात रु.४.५१ को्ी इतक्या ननधीची तरतदू 
करण्यात आली आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
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पडघा (िा.लभिांडी, जज.ठाणे) जिळील बोरीिली येथे  

पोललसाांिर दगडफेि िेल्याबाबि 

(८०) *  ३१३८८  श्री.नारायण राणे : सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) लभवींडी (लज.ठाणे) तालुक्यातील पडघ्याजवळील बोरीवली गावामध्ये 
कत्तलीसाठी नेण्यात येणारी ४५ जनावरे हदनाींक ७ मे, २०१७ रोजी वा 
त्यासुमारास पोललसाींनी पकडली आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरील जनावराींची सु्का करीत असताना काही लोकाींनी 
आक्रमक पववत्रा घेत अल्पवयीन मुले व महहलाींच्या जमावाला र्चथावणी देऊन 
पोललसाींवर दगडफेक केली, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, प्रश्न भाग (२) बाबत र्ासनाने सींबींर्धतावर कोणती कारवाई केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय, हे खरे आहे.         
(२) होय, हे खरे आहे.       
(३) सदर प्रकरणी पडघा पोलीस स््ेर्न येथे गु.र.क्र. १९१/२०१७ भा.दीं.वव. कलम 
३२५, ३५३, १४३, १४४, १४७, १४८, ३२३, ४२७ अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात 
आला आहे. सदर गुन््यात ८ आरोपी ननषपन्न झाले असून त्यापैकी ५ आरोपीींना 
मा.न्यायालयाने अींतररम जालमन मींजुर केला आहे. उवशररत ०३ आरोपी फरार 
असून त्याींचा र्ोध सुरु आहे. सदर गुन््याचा पढुील तपास चालु आहे.         
(४) प्रश्न उद् भवत नाही.     

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

पालघर जजल्हयािील िाढिण बांदरास स्थातनिाांचा विरोध असल्याबाबि 

 (८१) *  ३१५१६   श्री.अशोि ऊफा  भाई जगिाप, श्री.सांजय दत्ि, श्री.शरद 
रणवपसे : सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पालघर लजल्हयातील वाढवण बींदरासाठी र्ासन ५००० हजार एकर समुद्र 
ह्वणार असून पयाशवरणाचा समतोल बबघडून अनेक गावे ववस्थावपत होण्याची 
लभती यक्त होत असल्याचे माहे एवप्रल, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्शनास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, या प्रकल्पाला स्थाननकाींचा ववरोध असून सदर प्रकल्पाचा 
फेरववचार करण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे नाही. 
(२) व (३) सववस्तर प्रकल्प अहवालाचे काम अद्याप पूणश झाले नसल्याने 
प्रकल्पाचा फेरववचार करण्याचा प्रश्न उद् भवत नाही. 
 

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

राज्यािील अशासिीय आयटीआय सांस्थाांना अनदुान देण्याबाबि 
 (८२) *  ३१७८७   डॉ.अपूिा दहरे, श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अतनल सोले, श्री.विक्रम 
िाळे :  िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि ३०२०२ ला ददनाांि २२ माचा, २०१७ रोजी 
ददलेल्या उत्िराच्या सांदभााि: सन्माननीय िौशल्य वििास ि उद्योजििा मां्ी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील सन २००१ पवूी मान्यता हदलेल्या अर्ासकीय आय्ीआय 
सींस्थाींना अनुदान देण्याच्या र्ासनाच्या तपासाधीन असलेल्या प्रस्तावावरील 
कायशवाही पूणश झाली आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त सींस्थाींना अनुदान देण्याबाबत र्ासनाने कोणता ननणशय 
घेतला आहे, 
(३) असल्यास, प्रस्ततु ननणशयाचे स्वरुप काय आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. सांभाजी पाटील-तनलांगेिर : (१), (२), (३) व (४) राज्यातील सन २००१ पूवी 
मान्यता हदलेल्या अर्ासकीय आय्ीआय सींस्थाींना अनुदान देण्याचा प्रस्ताव 
अद्यावप र्ासनाच्या तपासार्धन आहे. 

 

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

चौंडी (जज.अहमदनगर) येथे अिैधपणे दारु विक्री होि असल्याबाबि 
 (८३) *  ३३५५६   श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.अशोि ऊफा  भाई जगिाप, श्री.शरद 
रणवपसे, श्री.सांजय दत्ि, श्री.आनांदराि पाटील, श्रीमिी हुस्नबान ू खललफे :   
सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) चौंडी (लज.अहमदनगर) येथील पणु्यश्लोक अहहल्यादेवी होळकर याींच्या 
वाडयाभोवती असणा-या लभींतीलगत अवैध दारु ववक्री होत असल्याचे माहे जनू, 
२०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, याबाबतची तक्रार सींबींर्धत पोलीस ठाण्यात वारींवार करुनही 
कोणतीही कायशवाही करण्यात आली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरील अवैध दारुववक्री बींद करण्याबाबत र्ासनस्तरावरुन 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे नाही. 
(२) जामखेड पोलीस स््ेर्न येथे याबाबत कोणतीही तक्रार प्राप्त नाही. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

औरांगाबाद येथील अपांग बालगहृाचा पररसर स्िच्छ िरणेबाबि 

 (८४) *  ३३७७१   श्री.सुभाष झाांबड :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) औरींगाबाद येथे हुडको एन-११ या हठकाणी सामालजक न्याय ववभागाच्यावतीने 
चालववण्यात येत असलेल्या अपींग बालगहृाच्या पररसरात मोठया प्रमाणात कचरा 
पसरला असल्यामुळे तेथील अपींग मुलाींना डेंग्य-ूमलेररया सारखे ववववध साथीच्या 
आजाराने ग्रासले असल्याचे माहे जून, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्शनास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू पररसर स्वच्छ करण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायशवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे नाही. 
     औरींगाबाद येथील  हुडको एन-११ येथील र्ासकीय अपींग बालगहृामध्ये 
मागील तीन वषाशपासून प्रवेर्ीत ववद्याथी सींख्या कमी असल्यामुळे सदरहू 
बालगहृ चालू वषाशपासून बींद आहे. त्यामुळे अपींग बालगहृातील मुलाींना डेंग्य ूव 
मलेररया या साथीच्या आजाराने ग्रासलेले आहे अर्ी वस्तुलस्थती नाही. 
(२) सदर पररसरात महानगरपाललकेमाफश त साफसफाई करण्यात येत असून 
घीं्ागाडीदारे कचरा जमा केला जातो असे औरींगाबाद महानगरपाललकेने 
कळववलेले आहे. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
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यििमाळ येथील पळसिाडी पररसरािील पोलीस िमाचार्याांच्या िसाहिीबाबि 

 

(८५) *  ३४११७   श्री.हररलसांग राठोड, श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.आनांदराि 
पाटील :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) यवतमाळ येथील पळसवाडी पररसरातील पोलीस कमशचाऱयाींच्या ११ 
इमारतीींच्या वसाहतीची मुदत सींपलेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या इमारतीींची र्ासनाकडून कोणतीही देखभाल केली जात नाही, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले, तद् नुसार सींबींर्धत दोषी अर्धकाऱयाींवर कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे नाही. 
(२) सावशजननक बाींधकाम ववभागाकडून इमारतीची देखभाल केली जाते. 
(३) व (४) प्रश्न उद् भवत नाही 

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

राज्यािील शासिीय अधधिा-याांच्या बदल्या िरून देण्याचे आश्िासन देऊन 
फसिणिू िरणार् या टोळीस पोललसाांनी अटि िेल्याबाबि 

 (८६) *  ३१०३९   श्री.जगननाथ लशांदे, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.हेमांि टिले, 
श्री.किरण पािसिर, श्री.जयिांिराि जाधि, श्री.सुतनल िटिरे, श्री.अमरलसांह 
पांडडि, श्री.सतिश चव्हाण, अॅड.तनरांजन डािखरे, श्रीमिी विद्या चव्हाण, 
अॅड.राहुल नािेिर, श्रीमिी हुस्नबानू खललफे : सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील आयएएस, आयपीएस सह बडया र्ासकीय अर्धका-याींच्या बदल्या 
करून देतो असे साींगून फसवणकू करणारी एक ्ोळी मुींबइश गुन्हे अन्वेषण 
ववभागाने हदनाींक ३१ मे, २०१७ रोजी वा त्यासुमारास ननदर्शनास आणली आहे,  
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मुींबइश ववमानतळाजवळील एका पींचताराींफकत हॉ्ेलवर मुींबइश 
पोलीस दलाचे सहआयुक्त (गुन्हे) याींनी छापा घालून हहरमुखे आणण इतर नतघाींना 
अ्क केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले तद् नुसार कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) सदर प्रकरणी सहायक पोलीस आयुक्त (डी-१/प), गुन्हे र्ाखा, मुींबई याींच्या 
अर्धपत्याखाली छापा घालून कारवाई केली आहे. 
(३) सदर प्रकरणी ववमानतळ पोलीस ठाणे येथे गु.र.क्र. २६/१७ भा.दीं.वव. कलम 
४१९, ४२०, ४६५, ४६७, ४६८, ४७१, १७०, १२० (ब) सह कलम ६६ (ड) आय.्ी. 
ॲक्् अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आलेला असून सदर गुन्हा गुन्हे प्रक्ीकरण 
र्ाखेकड े(गु.प्र.र्ा.गु.र.क्र. २४/१७) वगश करण्यात आलेला आहे. 
     नमूद गुन््यात ७ आरोपीींना अ्क करण्यात आली आहे. गुन््याचा तपास 
चालू आहे.  
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

 

पुणे येथील मादहिी िां्ज्ञान क्षे्ािील उद्योगाांमधील िामगार िपाि िेल्याबाबि 

 (८७) *  ३१२१४   श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्ि, श्री.अशोि ऊफा  भाई 
जगिाप, श्री.रामहरी रुपनिर, श्रीमिी हुस्नबान ूखललफे : सन्माननीय िामगार 
मां्ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे येथील माहहती तींत्र्ान क्षेत्रातील (आय्ी) उद्योगाींमध्ये सुमारे अडीच 
लाख कामगार नोकरीस असून या उद्योगात कामगार कपात करण्यास सुरुवात 
करण्यात आली असल्याने पुढील काही काळात सुमारे पींधरा ते वीस हजार 
कामगाराींना नोकरी गमववण्याची लस्थती ननमाशण झाली असून ही बाब र्ासनाच्या 
ननदर्शनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले, तद् नुसार पुणे येथील सदर उद्योगाींमधील कामगार बेरोजगार होव ू
नये याकररता कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. सांभाजी पाटील-तनलांगेिर : (१) फोरम फॉर आय्ी एम्प्लाईज (एफ.आय.्ी.ई.) 
या सींघ्नेद्वारे माहहती तींत्र्ान क्षेत्राततील (आय.्ी) कामगार कपात होत 
असल्याबाबतची तक्रार कामगार आयुक्त, मुींबई या कायाशलयास माहे मे, २०१७ 
मध्ये प्राप्त झालेली आहे. 
(२) पुणे लजल्हयातील प्रामुख्याने हहींजेवाडी (ता.मुळर्ी), हडपसर (ता.हवेली) व 
तळवड े (ता.हवेली) येथील माहहती व तींत्र्ान क्षेत्रात ९२० एवढया आस्थापना 
कायशरत असून १,६२,००० एवढे कमशचारी कायशरत आहेत. 
     यासींदभाशत फोरम फॉर आय्ी एम्प्लाईज (एफ.आय.्ी.ई.) या सींघ्नेकडून 
मे, २०१७ मध्ये एकूण ३९ आय.्ी कमशचा-याींबाबत तक्रारी प्राप्त झालेल्या आहेत. 
त्यापैकी १५ कमशचा-याींनी त्याींना दबाव ्ाकून राजीनामा मागत असल्याचे कथन 
केले असून उवशररत २४ कमशचाऱ याींकडून बेकायदेलर्रपणे राजीनामा घेतला 
असल्याचे नमुद केले आहे.यासींदभाशत यवस्थापनाने बळजबरीने कोणत्याही 
कमशचा-यावर दबाब आणनू त्याींचा राजीनामा घेवू नये व अनरु्चत कामगार प्रथेचा 
अवलींब करु नये अर्ी समज यवस्थापनास चचेदरम्यान कामगार आयकु्त 
कायाशलयामाफश त देण्यात आली आहे.        
     ज्या कमशचा-याींवर यवस्थापनाने बळजबरीने दबाब आणनू राजीनामा 
घेतलेला आहे अथवा राजीनामा देण्यास भाग पाडत आहेत अर्ा 
यवस्थापनाववरोधात योग्य त्या प्रार्धकरणाकड े ररतसर कायदेर्ीर दाद 
मागण्याबाबत कमशचारी सींघ्नेस चचेद्वारे सल्ला देण्यात येवनू कायदेर्ीर 
तरतुदीबाबत मागशदर्शन करण्यात आले आहे. 
        मे, २०१७ ते आजतागायत पुणे येथील माहहती तींत्र्ान क्षेत्रातील एकुण 
१३ कमशचा-याींनी बेकायदेलर्रपणे कामावरुन कमी केल्याबाबत औद्योर्गक वववाद 
अर्धननयम,१९४७ कलम २-अ अींतगशत क्षबेत्रय कायाशलयाकड ेवववाद उपलस्थत केला 
आहे. याप्रकरणी पढुील सुनावणी हदनाींक ०१/०८/२०१७ रोजी ठेवण्यात आली 
असुन पढुील समे्ाची प्रफक्रया क्षबेत्रय कायाशलयामाफश त सुरु आहे. 
      फोरम फॉर आय्ी एम्प्लाईज (एफ.आय.्ी.ई.) ही सींघ्ना तसेच पुणे 
लजल्हयातील प्रमुख आय.्ी आस्थापनेची सींयकु्त बैठक आयोलजत करण्यात 
येवनू उभयताींमध्ये औद्योर्गक र्ाींतता अबार्धत ठेवण्यासाठी क्षेबत्रय कायाशलय 
प्रयत्नर्ील आहे. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
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धचखलोली (िा.अांबरनाथ, जज.ठाणे) धरणाच्या धबधब्याच्या प्रिाहाि 

िेलमिलयुक्ि गोण्या आढळून आल्याबाबि 

 (८८) *  ३३८०४   श्री.रविांद्र फाटि :   सन्माननीय मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) र्चखलोली (ता.अींबरनाथ, लज.ठाणे) धरणाच्या धबधब्याच्या प्रवाहात माहे 
जून, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ४८ ्न केलमकलयकु्त २०० गोण्या आढळून 
आल्या आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, धरण क्षेत्रातील केलमकलयुक्त गोण्याींमुळे लोकाींच्या आरोग्याला 
धोका ननमाशण झाल्याने लर्वाजीनगर पोलीस ठाणे, अींबरनाथ येथे गुन्हा 
नोंदववण्यात आला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी सींबींर्धत दोषीींवर र्ासनाने कोणती कारवाई केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबनाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२) होय, हे खरे आहे. 
(३) सदर प्रकरणी लर्वाजीनगर पोलीस ठाणे, उल्हासनगर येथे गु.र.क्र.१७४/१७ 
भा.दीं.वव.कलम  ३३६ अन्वये ३ आरोपीींववरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. 
नमुद गुन्हा तपासाधीन आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

त्र्यांबिेश्िर (जज.नालशि) नगरपररषद बरखास्ि िरण्याबाबि 

 (८९) *  ३०९३४   श्रीमिी विद्या चव्हाण, श्री.किरण पािसिर, श्री.हेमांि टिले, 
श्री.धनांजय मुांड,े अॅड.राहुल नािेिर, अॅड.तनरांजन डािखरे : सन्माननीय मुख्यमां्ी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) त्र्यींबकेश्वर (लज.नालर्क) येथील नगरपररषद बरखास्त करण्यासींदभाशतील 
मागणीचे एक स्मरणपत्र ननवेदन श्मजीवी सींघ्नेने हदनाींक ९ जनू, २०१७ रोजी 
वा त्यासुमारास मा.मुख्यमींत्री तसेच सर्चव, नगरववकास ववभाग याींच्याकड ेहदले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, त्र्यींबकेश्वर नगरपररषदेतील नगराध्यक्षाींसह १० नगरसेवकाींनी 
मोठ्या प्रमाणात अनतक्रमण केली असल्याबाबत तेथील नागररकाींनी, समथशन 
सींस्थेने तसेच श्मजीवी सींघ्नेचे सींस्थापक तथा माजी लोकप्रनतननधी याींनी 
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मा.मुख्यमींत्री, सर्चव, नगरववकास ववभाग याींना माहे फेब्रवुारी, माचश व मे, २०१७ 
मध्ये वा त्यादरम्यान ननवेदने व सववस्तर कागदपत्राचे पुरावे सादर करूनही 
लजल्हार्धकारी, नालर्क तसेच मुख्यार्धकारी, त्र्यींबकेश्वर याींच्याकडून कोणतीही 
कायशवाही करण्यात आली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणाची र्ासनाने चौकर्ी करून दोषीींवर कारवाई करून 
नगरपररषद बरखास्त करण्याबाबत कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय. या आर्याचे ननवेदन प्राप्त झाले आहे. 
(२) व (३) सदर ननवेदनामध्ये बत्र ींबक नगरपररषदेच्या ११ नगरपररषद सदस्याींचा 
अनतक्रमणात सहभाग असल्याचे नमूद आहे. 
     त्यापकैी ४ नगरपररषद सदस्याींची आढळून आलेली अनतक्रमणे बत्र ींबक 
नगरपररषदने काढली आहेत.  
     महाराषर नगरपररषदा, नगरपींचायती व औद्योर्गक नगरी अर्धननयम, 
१९६५ चे कलम ४४ (१-ई) नुसार सींबर्धत नगरपररषद सदस्य याींचेववरुध्द 
लजल्हार्धकारी, नालर्क याींचे स्तरावर कारवाई प्रस्ताववत आहे.  
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

मानिि (जज.परभणी) येथील शासिीय जलमनीिरील अतिक्रमणाबाबि 
 

(९०) *  ३३८८२   श्री.अब्दलु्लाखान दरुााणी :  िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि २७८३५ ला 
ददनाांि १० माचा, २०१७ रोजी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभााि: सन्माननीय 
मुख्यमां्ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मानवत (लज.परभणी) येथील गावठाण (कबाला) या सुमारे २०० को्ी 
रूपयाींचे मुल्य असणाऱया र्ासकीय जलमनीवर झालेले अनतक्रमण ह्वनू जागा 
र्ासनाला परत लमळावी यासाठी लजल्हार्धकारी, परभणी याींनी मुख्यार्धकारी, 
नगरपररषद मानवत व उपअर्धक्षक भुलम अलभलेख, मानवत याींना सन २०१५ 
मध्ये वा त्यादरम्यान आदेलर्त केले होते, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरणी सुस्पष् अहवाल एक महहन्यात सादर करावा असे 
आदेर् कक्ष अर्धकारी, नगरववकास नवव-१७ याींनी लजल्हार्धकारी, परभणी याींना 
माहे माचश, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान हदला आहे काय, 
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(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करून कोणती कायशवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) मा.उच्च न्यायालयाच्या ननणशयाच्या व श्ी.हररप्रसाद 
काबरा याींच्या अजाशच्या अनुषींगाने मानवत नगरपररषदेने सन २०१२ मध्ये 
श्ी.हररप्रसाद काबरा याींचे नावे घर क्र.१-७-१० वरील मालमत्ता हस्ताींतरणाबाबतची 
नोंद मालमत्ता पत्रकावर घेतली.  
     सदर मालमत्ता हस्ताींतरणाच्या नोंदी सींदभाशत श्ी. र्ेख जावेद अब्दलु 
सत्तार याींनी हद.१६/०९/२०१३ रोजी महाराषर नगरपररषदा, नगरपींचायती व 
औद्योर्गक नगरी अर्धननयम, १९६५ चे कलम ३०८ नुसार लजल्हार्धकारी, 
परभणी याींच्याकड ेअपील दाखल केले असून सदर अपील प्रलींबबत आहे. 
    सदर प्रकरणी हद.१२/०३/२०१५ व  हद.२९/०६/२०१५ रोजीच्या पत्रान्वये 
मुख्यार्धकारी, नगरपररषद मानवत याींना मा.उच्च न्यायालयाच्या Division 
Bench कड े जागेच्या मालकी हक्काबाबत यार्चका दाखल करण्याचे परभणी 
लजल्हार्धकारी कायाशलयामाफश त सूर्चत केले आहे.  
     तथावप, नगरपररषदेच्या ववधी सल्लागाराचे अलभप्रायाच्या अनषुींगाने पढुील 
कायशवाही बाबत मानवत नगरपररषदेने लजल्हार्धकारी, परभणी याींच्याकड ेप्रकरण 
मागशदर्शनाथश सादर केले आहे. 
(२) व (३) प्रस्ततु प्रकरणी सुस्पष् अहवाल एक महहन्यात सादर करण्यास 
लजल्हार्धकारी, परभणी याींना र्ासन पत्र हदनाींक ३ माचश, २०१७ अन्वये सूर्चत 
केले आहे.  
(३) व (४) त्यानुषींगाने लजल्हार्धकारी, परभणी याींनी हद.१४ माचश २०१७ अन्वये 
उप ववभागीय अर्धकारी, पाथरी याींचे अध्यक्षतेखाली सलमती गठीत केली. 
     सदर सलमतीने हदनाींक २९ जून, २०१७ रोजी लजल्हार्धकारी, परभणी 
याींचेकड े अहवाल सादर केला असून त्याींचे कायाशलय स्तरावर पढुील कायशवाही 
करण्यात येत आहे. 

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

विधान भिन :   उत्िमलसांग चव्हाण 
मुांबई.   सधचि, 
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