
महाराष्ट्र विधानपररषद 
चौथे अधधिेशन, २०१७ 
--------------------------------------------- 

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

बधुिार, ददनाांि १३ डिसेंबर, २०१७ / अग्रहायण २२, १९३९ (शिे) 
  

(१) मखु् यमा्ं ी 

 

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

वििास, माजी सनैनिाांच ेिल्याण मा्ं ी 
  

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

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ९४ 
------------------------------------- 

  
एिविरा देिीच्या मांददरािरील सुिणा िळस चोरीस गेल्याबाबत 

  

(१) * ३४७१२ िॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे, श्री.सनुनल तटिरे : सन्माननीय 
मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) वेहेरगाींव, लोणावळा (जि.पणेु) येथील एकववरा देवीच्या मींददरावरील सवुणण 
कळस माहे ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान चोरीस गेला, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, मींददराच्या सरुक्षितसेाठी सरुिा रिक व पोलीस बींदोबस्त असताना 
मींददरावरील कळस चोरीस गले्याची घ्ना घडली, हे ही खरे आहे काय, 

(३) असल्यास, मींददराचा सवुणण कळस चोरणाऱ् या आरोपीस पोललसाींनी अ्क केली 
आहे काय, त्यानषुींगाने सरुु असलेल्या कारवाईची सद्यःजस्थती काय आहे, 

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  

श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) एकववरा मींदीर सरुक्षिततकेरीता पोललसाींचे गाडण असनू सदर गाडण हे 
मींददरातील गाभाऱ्याच्या सरुक्षिततचे ेकाम पाहतात. 
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(३) सदर प्रकरणी अज्ञात आरोपीववरोधात लोणावळा ग्रामीण पोलीस स््ेशन 
येथे ग.ुर.नीं. १४३/२०१७ भा.दीं.वव. कलम ३७९ अन्वये गनु्हा दाखल करण्यात 
आला आहे. सदर गनु्हा तपासावर आहे.  
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

रत्नाधगरी जजल्हयातील ममरिरिािा बांदराबाबत 
  

(२) * ३५८८३ श्रीमती हुस्नबान ूखमलफे, श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.अशोि ऊफा  भाई जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.आनांदराि पाटील : 
सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) रत्नागगरी जिल्हयातील लमरकरवाडा बींदर ्प्पा-२ वर आतापयतं रुपये ५२ 
को्ी खचण केल्याचा दावा मेरी्ाईम बोडाणने केला असला तरी ननधीचा अभाव 
व ननयींत्रण ठेवणाऱ् या ववभागाचे दलुणि यामळेु प्रत्यिात बींदरातील गाळाचा 
प्रश्न िैसे थे असल्याचे माहे सप् े्ंबर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशणनास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अींदािपत्रकातील सवण कामे पणूण करुन ददनाींक ३१ मे, २०१८ 
रोिी वा त्यासमुारास सदर बींदर मस्त्यववकास ववभागाकड े सपुदूण करायच े
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सद्य:जस्थतीत सींरिक लभींती व्यनतररक्त अन्य कामाींचा 
आरींभही झालेला नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर दठकाणावरील ववकास कामे ननधाणररत वेळेत पणूण 
करण्यासाठी ननयोिन व ननधी उपलब्ध करण्याबाबत शासनाने कोणती 
कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) हे खरे नाही. 
(२) सदर कामाकरीता आतापयतं कें द्र शासनाकडून रुपये १६.३४ को्ी व 
राज्य शासनाकडून रुपये १९.५० को्ी असा एकूण रुपये ३५.८४ को्ी इतका 
ननधी प्राप्त झालेला असनू सवण ननधी खचण करण्यात आलेला आहे. कामाची 
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ननकड लिात घेता, महाराषर मेरी्ाईम बोडाणच्या स्वननधीतनू उवणररत खचण 
करण्यात आलेला आहे. सद्य:जस्थतीत सदर दठकाणी ७० ्क्के काम पणूण 
झाले असनू उवणररत काम प्रगतीपथावर आहे. 
(३) नाही. 
 पजश्चमेकडील ला्रोधक लभींतीचे काम पणूण झाले आहे. उत्तरेकडील 
ला्रोधक लभींतीच े८० ्क्के काम पणूण झाले असनू उवणररत काम प्रगतीपथावर 
आहे. त्याचप्रमाणे गाळ काढण्याचे काम प्रगतीपथावर आहे. गाळ 
काढल्यानींतर गाळाच्या काही भागाचा वापर िागा तयार करण्यासाठी 
करण्यात येणार आहे. 
(४) सदर कामासाठी सन २०१७-१८ या आगथणक वषाणकरीता आवश्यक      
रुपये ३५ को्ीची मागणी सादर करण्यात येत आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

मुांबईतील तािदेि येथील एमपी ममल िां पाऊां ि झोपिपट्टी पुनिासन 
प्रिल्पातील गैरव्यिहाराच्या चौिशीबाबत 

  

(३) * ३४८९४ श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि ऊफा  भाई 
जगताप, श्री.जनादान चाांदरूिर, श्री.रामहरी रुपनिर, श्रीमती हुस्नबान ूखमलफे, 
श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.सभुाष झाांबि, श्री.हररमस ांग राठोि, श्री.आनांदराि 
पाटील : सन्माननीय गहृननमााण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील   
काय :-  

(१) मुींबईतील ताडदेव येथील एमपी लमल कीं पाऊीं ड झोपडपट्टी पनुवणसन 
प्रकल्पातील गरैव्यवहार प्रकरणी तसेच घा्कोपर व काींददवली येथील 
समतानगर या दठकाणच्या म्हाडाच्या पनुवणसन प्रकल्पातील 
गरैव्यवहाराप्रकरणी ववधीमींडळाच्या सभागहृाींमध्ये मा.गहृननमाणण मींत्री 
याींच्यावर झालेल्या आरोपाींच्या अनषुींगाने मा.मखु्यमींत्री याींनी सभागहृात 
घोवषत केल्यानसुार मा.गहृननमाणण मींत्री याींची चौकशी सरुु करण्यात आली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, चौकशीच े स्वरुप व कायणकिा काय आहेत, तसेच चौकशी 
काय आढळून आले व तद्नसुार कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. प्रिाश महेता : (१) न.भ.ूक्र.७२५ (प)ै/१/७२५(प)ै आणण ३/७२५ (प)ै मलबार 
दहल येथील ननयोजित महाराषर नगर डी वॉडण तसेच िायफळवाडी आणण 
िनता दहल झोपडपट्टी पनुवणसन योिने सींदभाणत गहृननमाणण ववभागाच्या 
धाररकेतील प्रस्तावावर चौकशी करण्यासाठी, महाराषर लोक आयकु्त व उप 
लोक आयकु्त अगधननयम, १९७१ मधील कलम १७(३) नसुार, मा.राज्यपाल 
महोदयाींनी मा.लोक आयकु्त याींना सदर प्रकरण ननदेलशत केले असनू मा. 
लोक आयकु्त याींचेकड ेसदर चौकशीची कायणवाही सरुु आहे 
(२) स्वरुप व कायणकिा ववभागास अवगत नाहीत.  
(३) या प्रकरणी मळू दस्तऐवि गहृननमाणण ववभागाच्या अगधकाऱ्याींनी समि 
उपजस्थत राहून मा.लोक आयकु्त याींचेकड ेसादर केलेला आहे. 

----------------- 
पुणे शहरातील बीआरटीच्या िामासाठी नेमलेल्या सल्लागाराांिर 

अनािश्यि खचा िरण्यात येत असल्याबाबत 
(४) * ३५२४५ श्री.अननल भोसले : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि २७१४४ ला ददनाांि 
२२ माचा, २०१७ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभाात सन्माननीय मखु्यमा्ं ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) पणेु शहरात महानगरपाललकेच्या कोट्यवधी रुपयाींच्या बीआर्ी 
कामासाठी सल्लागार नेमनूही नींतर त्याकामात अनेक त्रु् ी आढळत असनू 
त्यामळेु लाखो रुपयाींची सल्लागाराींना ददलेली फी वाया िात असल्याची बाब 
माहे सप् े्ंबर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशणनास आली आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनामाफण त चौकशी करण्यात आली आहे 
काय, त्यात काय आढळून आले व तद्नसूार बीआर्ी कामाींसाठी चुकीच्या 
सल्लागाराींवर होणारा खचण रोखण्यासाठी कोणती कायणवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) व (२)  
• पणेु महानगरपाललकेच्या बी.आर.्ी. प्रकल्पाींतगणत ८ रस्त्याींच्या कामाींकरीता 
ननयकु्ती केलेल्या तज्ञ सल्लागाराींना अद्यापपयतं रू. ४ को्ी ८१ लाख एवढी 
फी अदा करण्यात आलेली आहे, ही वस्तजुस्थती आहे.  
• सदरची कामे करताना या सल्लागाराींमाफण त प्रत्यि कामाच्या दठकाणावरील 
प्रयोगशाळा व त्रयस्थ प्रयोगशाळेमध्ये कामाच्या दिाणबाबत ताींत्रत्रकदृषट्या 
तपासणी केली िात.े त्यामध्ये त्रु् ी आढळून आल्यास तज्ञ सल्लागाराींच्या 
सचूनेनसुार सदर कामाींमध्ये आवश्यक दरुूस्ती तातडीने केली िात ेव ववदहत 
मानकाींनसुार काम झाल्यानींतर त्याचे देयक अदा करण्यात येत.े 
• अद्यापपयतं एकूण ४ रस्त्याींची कामे ननजश्चत केलेल्या मानकानसुार पणूण 
करण्यात आलेली आहेत. 
• उवणररत ४ रस्त्याींपकैी मुींबई-पणेु रस्त्यातील २ कक.मी. लाींबीचे काम अींनतम 
्प्प्यात असनू बोपोडी व खडकी कॅन््ोंन्में् हद्दीतील िागा ताब्यात घेण्याची 
कायणवाही सरुू आहे.  
• गणेशणखींड रस्त्याच े४० ्क्के काम पणूण झाले असनू उवणररत रस्त्यासाठी 
िागा उपलब्ध करून घेण्यात येत आहेत.  
• सींगमवाडी रस्त्याच े काम अद्याप सरुू केले नसनू कामातील रस्ता 
रूीं दीकरणाच्या िागेबाबत लमळकतदाराींशी समन्वय साधून कामाच े ननयोिन 
करण्यात येत आहे.  
• पणेु-सातारा रस्त्याचे ४० ्क्के काम पणूण झाले असनू उवणररत काम सरुू 
आहे.  
• त्यामळेु या कामामध्ये अनेक त्रु् ी आढळून येतात ही बाब वस्तजुस्थतीस 
धरून नाही.  
• पणेु महानगरपाललकेच्या ददनाींक २०/९/२०१७ च्या महासभेच्या ववशषे 
बठैकीच्या ववववध प्रकल्पाींसाठी ननयकु्त करण्यात आलेल्या सल्लागाराींची नाींवे, 
त्याींनी केलेली कामे व त्याींना अदा केलेली फी याबाबतची मादहती महासभेत 
सादर करण्यात आली होती. तथावप, सदर सभा तहकूब करण्यात आलेली 
आहे.  
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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िोंबबिली औद्योधगि पररसरातील प्रोबेस िां पनीत झालेल्या 
अपघातातील नुिसानग्रस्ताांना मदत देण्याबाबत 

  

(५) * ३४८२९ श्री.जगन्नाथ मशांदे, श्री.धनांजय मुांि,े अॅि.ननरांजन िािखरे, 
अॅि.अननल परब : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३२३२४ ला ददनाांि २६ जुल,ै २०१७ 
रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभाात सन्माननीय िामगार मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :-  

(१) डोंत्रबवली (जि.ठाणे) औद्योगगक पररसरातील प्रोबेस कीं पनीत ददनाींक २६ 
मे, २०१६ रोिी झालले्या भीषण स्फो्ात १२ लोक मतृ्यमूखुी पडले तर १०० 
हून अगधक नागररक िखमी झालेले होत,े सदर घ्नास्थळी मा.मखु्यमींत्री 
महोदय याींनी भे् देवनू सदरहू स्फो्ाची जिल्हागधकारी, ठाणे याींच्या 
अध्यितखेाली चौकशी सलमती नेमनू या स्फो्ाची चौकशी करून एक 
मदहन्यात चौकशी अहवाल सादर करण्याचे आदेश ददलेले होत,े हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, सदरहू चौकशी अहवाल तात्काळ िाहीर करावा व बागधत 
नागररकाींना महसलू ववभागाने केलेल्या पींचनाम्यानसुार नकुसान भरपाई 
देण्याची मागणी स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी मा.मखु्यमींत्री याींच्याकड े ददनाींक 
२३ ऑगस््, २०१७ व ददनाींक ३ ऑक््ोबर, २०१७ रोिी केली असनूही 
आिलमतीस सींबींगधत दघुण् नाग्रस्ताींना नकुसान भरपाई देण्यात आललेी नाही, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीच्या अनषुींगाने नकुसानग्रस्ताींना आगथणक मदत देण्याबाबत कोणती 
कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे,  
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री.सांभाजी पाटील-ननलांगेिर : (१) हे खरे आहे, सदरहू स्फो्ामध्ये प्रोबेस 
एन््रप्राईस या कारखान्यातील ७ व्यक्ती (४ कामगार व ३ भोगव्ादाराचे 
नातवेाईक) शिेारील एस. आर. फॅ्रग्रन्स कारखान्यातील २ कामगार, हबण्  
ब्राऊन फामाणस्यु् ीकल्स ॲन्ड ररसच चण लॅबारे्रीि या कारखान्यातील १ 
कामगार व बाहेरील २ व्यक्ती अशा एकूण १२ व्यक्ती मतृ झाल्या असनू 
२१४ व्यक्तीींना ककरकोळ िखमा झाल्या आहेत. 
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सदरहू अपघाताची चौकशी करुन त्याबाबतचा अहवाल शासनास १ 
मदहन्यात सादर करण्याच्या अनषुींगाने जिल्हागधकारी, ठाणे याींच्या 
अध्यितखेाली ददनाींक २७/०४/२०१६ रोिीच्या आदेशान्वये चौकशी सलमती 
नेमण्यात आली होती. 
(२) या सींदभाणत ननयकु्त करण्यात आलेल्या चौकशी सलमतीने ददनाींक 
२४/७/२०१७ रोिी चौकशी अहवाल शासनास सादर केला आहे. त्यानसुार मतृ 
पावलेल्या कामगाराींना कारखाना व्यवस्थापनाकडून देण्यात आलेल्या नकुसान 
भरपाईचा तपलशल खालीलप्रमाणे आहे :- 
(i) मे. प्रोबेस एन््रप्राईि हया कारखान्याच्या भोगव्ादाराने या 

कारखान्यात मतृ झालेल्या ४ कामगाराींपकैी ३ कामगाराींसाठी रुपये 
२४,४८,४००/- इतकी नकुसान भरपाईची रक्कम श्रलमक नकुसान भरपाई 
आयकु्त, ठाणे याींच्याकड े िमा केली आहेत. त्यापकैी २ मतृ 
कामगाराींच्या वारसाींना रुपये १७,००,८००/- इतक्या रकमेच े वा्प 
करण्यात आले असनू एका कामगारास रुपये ७,४७,६००/- इतकी 
नकुसान भरपाईची रक्कम देण्यात येत आहे. उवणररत एक कामगार 
राज्य कामगार ववमा योिनेअींतगणत नोंदणीकृत असल्याने त्याींच्या 
वारसाींना रुपये २४३/- प्रतीददवस याप्रमाणे पेंशन मींिूर झालेली आहे. 

(ii) मे. एस. आर. फॅ्रग्रन्स, डोंत्रबवली या कारखान्यात मतृ झालेल्या २ 
कामगाराींपकैी १ कामगार राज्य कामगार ववमा योिनेअींतगणत 
नोंदणीकृत असल्याने त्याींच्या वारसाींना (आई व वडील याींना) प्रत्येकी 
रुपये ६३.१४/- प्रतीददवस याप्रमाणे पेंशन मींिूर झालेली आहे. दसुऱ्या 
मतृ कामगाराच्या वारसास कारखान्याच्या भोगव्ादाराने रुपये 
३,००,०००/- इतकी नकुसान भरपाई रक्कम ददली आहे. 

(iii) हबण् ण ब्राऊन फामाणस्यु् ीकल्स अॅन्ड ररसचण लॅबोरे्रीि, डोंत्रबवली या 
कारखान्यात मतृ पावलेल्या एका कामगाराच्या वारसास नकुसान 
भरपाई देण्याकरीता कारखाना भोगव्ादाराने रुपये ६,६४,१०७/- इतकी 
रक्कम आयकु्त, श्रलमक नकुसान भरपाई, ठाणे याींच्याकड ेिमा केली 
असनू, सदर रकमेचे वा्प करण्याची कायदेशीर प्रकक्रया सरुु आहे. 

 
 



8 

(३) सदर अपघातात मतृ झालेल्या १२ व्यक्तीींपकैी ९ मतृ व्यक्तीींच्या 
वारसाींना रुपये २ लि या प्रमाणे एकूण रुपये १८ लि इतके अथणसहाय्य 
मखु्यमींत्री सहायता ननधीतनू वा्प करण्यात आले आहे. उवणररत ३ व्यक्ती 
भोगव्ादार कारखान्याच्या कु्ूींबातील असल्याने त्याींच्या वारसाींना अद्याप 
मखु्यमींत्री सहायता ननधीतनू अथणसहाय्य देण्यात आलेले नाही. मे. प्रोबेस 
एन््रप्राईि या कारखान्याच्या भोगव्ादाराने सदर कारखान्यात मतृ 
झालेल्या ४ कामगाराींच्या वारसाींना रुपये ४,४०,०००/- इतके सानगु्रह अनदुान 
अदा केले आहे. मे.एस. आर. फॅ्रग्रन्स, डोंत्रबवली या कारखान्याच्या 
भोगव्ादाराने सदर कारखान्यात मतृ झालेल्या एका कामगाराच्या वारसास 
रुपये ३,००,०००/- इतके सानगु्रह अनदुान अदा केले आहे. या स्फो्ामध्ये 
िखमी झालेल्या २१४ व्यक्तीींच्या वदै्यकीय उपचाराच्या प्रतीपतूीसाठी 
मखु्यमींत्री सहायता ननधीतनू रुपये २६,४१,९१०/- इतकी रक्कम मींिूर 
करण्यात आली आहे. त्यापकैी आतापयतं १४२ िखमी व्यक्तीींना रुपये 
२४,४९,४९०/- इतकी रक्कम अदा करण्यात आली आहे. 

सदर पररसरातील नकुसानीबाबत महसलू ववभागाने एकूण २६६० 
पींचनामे केले होत.े त्यास अनसुरुन रुपये ७,४३,२७,९९०/- इतक्या 
रकमेबाबतचा प्रस्ताव जिल्हागधकारी, ठाणे याींच्यामाफण त ददनाींक १६/६/२०१६ 
रोिी मखु्यमींत्री सहायता ननधी किाकड ेसादर करण्यात आला होता. तथावप, 
मखु्यमींत्री सहायता ननधीकिाने प्रस्ततू प्रकरणी सींबींगधत मालमत्ता धारकाने 
प्रोबेस कीं पनीवर नकुसान भरपाई दावा दाखल करणे आवश्यक आहे, अस े
ननदेश महसलू ववभागास ददले आहेत. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
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औरांगाबाद महानगरपामलिा क्षे्ातील मराठी ि उदूा माध्यमाच्या 
अनुदाननत शाळाांना ननिासी दराने िर लागू िरणेबाबत 

  

(६) * ३५०४७ श्री.विक्रम िाळे, श्री.अमरमसांह पांडित, श्री.सनतश चव्हाण, 
िॉ.सधुीर ताांबे, श्री.दत्ता्य सािांत : सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :-  

(१) औरींगाबाद शहरातील मराठी व उदूण माध्यमाच्या अनदुाननत शाळाींना 
महापाललकेच्या करातनू सवलत द्यावी या मागणीसाठी मा.अध्यि, 
ववधानसभा याींच्यासह महानगरपाललका महापौर, उपमहापौर व आयकु्त, 
औरींगाबाद महानगरपाललका आणण शाळाींच्या सींस्थाचालकाींची एक बठैक सन 
२०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान सींपन्न झाली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर बठैकीतील चचेच्या अनषुींगाने आयकु्त, औरींगाबाद 
महानगरपाललका याींनी माहे िून, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान एक सलमती 
गठीत केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त सलमतीचा अहवाल प्राप्त झाला आहे काय व तद्नसुार 
कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) हे खरे आहे. 
(२) औरींगाबाद महानगरपाललकेच े ददनाींक १६/०७/२०१६ चे कायाणलयीन 
आदेशान्वये शिैणणक सींस्थेच्या मालमत्ता कराचा अ्यास करुन अहवाल 
सादर करण्यासाठी अनतररक्त आयकु्त, औरींगाबाद महानगरपाललका याींच्या 
अध्यितखेाली सलमती गदठत करण्यात आली होती. 
 अनतररक्त आयकु्त, औरींगाबाद महानगरपाललका याींची बदली 
झाल्यानींतर सदर सलमतीच्या रचनेमध्ये सधुारणा करुन ददनाींक ३१/१२/२०१६ 
च्या कायाणलयीन आदेशान्वये मखु् य लेखा पररिक, औरींगाबाद 
महानगरपाललका याींच्या अध्यितखेाली सलमती गदठत करण्यात आली आहे. 
(३) सदर सलमतीचा अहवाल अदयाप प्राप्त झाललेा नाही. 
(४) शिैणणक सींस्थाींचे िबाब घेणे, इतर महानगरपाललकेकडून मादहती घेणे 
तसेच लशिण सींस्थाींना ननवासी दराने कर आकारणी करता येईल ककीं वा कसे 
याबाबत सलमतीकडून अ्यास करण्यात येत असल्याने ववलींब झाला आहे. 

----------------- 
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धचक्िी ि अन्य सामुग्रीची ननयमबाह्य शासिीय  
खरेदीत गैरव्यिहार झाल्याबाबत 

  

(७) * ३५४७९ श्री.धनांजय मुांि े: सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :-  

(१) मदहला व बालववकास ववभागाींतगणत करण्यात आलेल्या गचक्की व अन्य 
सामगु्रीची ननयमबाह्य शासकीय खरेदी व त्यात झालेल्या गरैव्यवहारासींबींधी 
लाचलचुपत प्रनतबींधक ववभागाचे चौकशी अगधकारी याींनी कोणतीही चौकशी न 
करता ज्याींचेवर आरोप आहेत त्याच ववभागाकडून अलभप्राय मागवनू 
ववभागाच ेअलभप्रायाप्रमाणे चौकशी अगधकाऱ्याचा ननषकषण ददलेला असनू सदर 
अहवाल माहे डडसेंबर, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान सादर केलेला आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरणी िबाबदार असणाऱ्या चौकशी अगधकारी व त्याींना 
त्याप्रमाणे अहवाल सादर करावयाच्या सचूना देणाऱ्या सींबींगधत वररषठाींना 
ननलींत्रबत करुन त्याींचवेवरुध्द गनु्हे दाखल करण्याबाबत तसेच सदर प्रकरणाची 
चौकशी करण्यासाठी सलमती नेमण्याची मागणी लोकप्रनतननधीींनी माहे 
ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान केली आहे, हे ही खरे आहे काय,  
(३) असल्यास, उपरोक्त मागण्याींच्या अनषुींगाने शासनाने कोणती कायणवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) हे खरे नाही. तथावप, मदहला व बालकल्याण 
ववभागाकडून अींगणवाडीतील ववद्यार्थयांकररता परुववण्यात येणाऱ्या 
लशिणोपयोगी सादहत्य, पौजष्क आहार इ. बाबत लाचलचुपत प्रनतबींधक 
ववभागाकड ेप्राप्त तक्रारीच्या अनषुींगाने केलेल्या चौकशीचा अहवाल शासनास 
ददनाींक ८ डडसेंबर, २०१६ च्या पत्राने प्राप्त झालेला आहे. 
(२) होय, तसे पत्र प्राप्त झाले आहे. 
(३) व (४) चौकेशी पणुण झाली असली तरीही उक्त पत्रातील मदु्याबाबत 
लाचलचुपत प्रनतबींधक ववभागाकडून अहवाल मागववण्यात आलेला आहे. 

----------------- 
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मुांबईतील एजल्फन्स्टन रेल्िे स्थानिातील दघुाटनेबाबत 
  

(८) * ३४९१० श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपसे, श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्री.अशोि ऊफा  भाई जगताप, श्रीमती हुस्नबान ूखमलफे, श्री.जनादान चाांदरूिर, 
श्री.आनांदराि पाटील, श्री.सभुाष झाांबि, श्री.हररमस ांग राठोि, श्री.अमरनाथ 
राजूरिर, श्री.सतजे ऊफा  बांटी पाटील, श्री.रवि ांद्र फाटि, श्री.नागोराि गाणार, 
प्रा.अननल सोले, श्री.प्रविण दरेिर, श्री.पररणय फुिे : सन्माननीय मखु्यमा्ं ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) मुींबईतील एजल्फन्स््न रेल्वे स्थानकाच्या अरुींद असलेल्या पलुावर ददनाींक 
२९ सप् े्ंबर, २०१७ रोिी वा त्यासमुारास झालेल्या चेंगराचेंगरीत २३ िणाींचा 
मतृ्य ूझाल्याची दघुण् ना घडली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून मतृ व्यक्तीींच्या 
कु्ूींत्रबयाींना व िखमी व्यक्तीींना कोणत्या प्रकारची आगथणक मदत राज्य 
शासनाकडून देण्यात आली वा येत आहे, 
(३) असल्यास, उपरोक्त दघुण् नेनींतर मुींबईतील सवण रेल्वे स्थानकातील 
गदीच्या व्यवस्थापनाचा मदु्दा ननदशणनास आला असनू िवळ-िवळ सवणच रेल्व े
स्थानकातील पादचारी पलु अनतशय अरुीं द असनू चनीरोड (पवूण) येथील रेल्वे 
पलुाची देखील दरुवस्था झाली असल्याचे माहे ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशणनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून कोणती कायणवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) होय. 
(२) सदर दघुण् नेतील प्रनत मतृ व्यक्तीच्या वारसास रुपये ५ लाख प्रमाणे 
राज्य शासनाकडून तात्काळ आगथणक मदत देण्यात आली आहे. िखमी 
व्यक्तीींवर के.ई.एम रुग्णालयात मोफत उपचार करण्यात आले आहेत. 
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(३), (४) व (५) पादचारी रेल्वे पलुाींवरील गदीचे व्यवस्थापनाच्या दृष्ीने 
पादचारी रेल्वे पलुाींचे बाबतीत रुीं दीकरण करणे, नवीन बाींधकाम करणे तसेच 
लाींबी वाढववणे अशी काम े रेल्वेमाफण त ननयोिन करण्यात आले आहे तसेच 
पादचारी रेल्वे पलुाींवरील गदीचे व्यवस्थापनाच्या दृष्ीने अनतररक्त सरुिा 
दलाची व्यवस्था करण्यात आली आहे. चनीरोड (पवूण) येथील पादचारी रेल्वे 
पलुाची दरुुस्ती बहृन्मुींबई महानगरपाललकेमाफण त सरुु आहे. 

----------------- 
राज्यातील एम.सी.व्ही.सी. मधील पद भरतीबाबत 

  

(९) * ३५३२९ प्रा.अननल सोले, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.नागोराि गाणार, 
प्रा.जोगेन्द्र ििाि े: सन्माननीय िौशल्य वििास ि उद्योजिता मा्ं ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) राज्यातील एम.सी.व्ही.सी. मधील पद भरतीमध्ये ५० ्क्के भरतीची अ् 
घातल्याने ज्या शाळेत एक पद आहे नतथे पद भरती करण्यास परवानगी देत 
नसल्याचे माहे सप् े्ंबर,२०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशणनास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, एक पद असलेल्या शाळाींमधील सवण पदे ररक्त आहेत, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या शाळाींमधील लशिकाींना कोणतहेी मानधन न घेता गेल्या 
दोन वषांपासनू ज्ञानदानाचे कायण करावे लागत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, या अनषुींगाने शासनाने कोणती कायणवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. सांभाजी पाटील-ननलांगेिर : (१) व्यवसाय लशिण व प्रलशिण 
सींचालनालयाींतगणत + २ स्तरावरील ककमान कौशल्य आधारीत व्यवसाय 
अ्यासक्रमाकरीता एक पणुणवेळ लशिक तसेच पणुणवेळ लशिक (प्रात्यक्षिक) 
असे दोन लशिक कायणरत असतात. िर दोन्ही पदे ररक्त झाल्यास ५०% च्या 
भरती अ्ीनसुार लशिकाचे पद भरले िात.े 
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ववत्त ववभाग शासन ननणणय क्र. सींकीणण-२०१५/प्र.क्र.४१/अथण-१, ददनाींक 
२५/०५/२०१७ अन्वये िे प्रशासकीय ववभाग सेवाथण/शालाथण प्रणालीतील त्रु् ी दरु 
करुन आकृनतबींध नव्याने अींनतम करुन घेतील त्याच ववभागाींना ववत्त ववभाग 
शासन ननणणय क्र. सींकीणण-२०१५/प्र.क्र.४१/अथण-१, ददनाींक ०२/०६/२०१५ च्या 
शासन ननणणयानसुार पदभरतीस मभुा आहे. व्यवसाय लशिण व प्रलशिण 
सींचालनालयाींतगणत +२ स्तरावरील ककमान कौशल्य आधारीत व्यवसाय 
अ्यासक्रमाच्या अनदुाननत सींस्थाींचा आकृनतबींध अद्यावप नव्याने अींनतम 
झाला नसल्यामळेु पद भरतीस परवानगी देण्यात आललेी नाही. 
(२) उच्च माध्यलमक व्यवसाय अ्यासक्रमाींतगणत (एम.सी.व्ही.सी.) एक पद 
असलेल्या शाळा नाहीत. 
(३), (४) व (५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
 

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

मुांबई महानगरपामलिेच्या चटई क्षे् धोरणाबाबत 
  

(१०) * ३५७७७ श्री.किरण पािसिर, श्री.हेमांत टिल,े श्री.नरेंद्र पाटील, श्रीमती 
विद्या चव्हाण, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.आनांद ठािूर, अॅि.राहुल नािेिर : 
ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३१६५९ ला ददनाांि ९ ऑगस्ट, २०१७ रोजी ददलले्या 
उत्तराच्या सांदभाात सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :-  

(१) मुींबई महानगरपाललकेच्या धोरणानसुार अनतररक्त अथवा लशल्लक 
असलेल्या च्ई िते्राच्या आधारे मींिूर केलेल्या नकाशा व्यनतररक्त केलेल्या 
अगधकच्या बाींधकामाचे दींड आकारुन ननयलमतीकरण (Regularization) 
करण्यात येत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ननयमबाहय बाींधकाम करुन दींड आकारुन ननयलमत करता 
येत असल्याने ववकासकाकडून याचा गरैफायदा घेतला िात आहे तसेच अनेक 
उच्चभ्र ु इमारतीमध्ये ररफ्यिु एररयाचा (अजग्नशमन) व पाककंगसाठीच्या 
िागेत रदहवाशीचा वापर केला िात असल्याच ेननदशणनास येत असनू याकड े
महानगरपाललका दलुणि करीत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, सवणसामान्याचे दहत िपण्यासाठी महानगरपाललकेच्या प्रचललत 
धोरणात बदल करण्यात येवनू नवीन ननयमावली तयार करण्याची बाब 
शासनाच्या ववचाराधीन आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, तद् नसुार शासनाने कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) महाराषर प्रादेलशक व नगर रचना अगधननयम, 
१९६६ मध्ये बाींधकाम ननयमानकुुल करणेच्या तरतदूी आहेत. िर च्ई िते्र 
ननदेशाींक लशल्लक असेल व ववकास ननयींत्रण ननयमावलीच्या तरतदूीनसुार 
बाींधकाम ननयमानकुुल होत असेल तर मींिूर नकाशाव्यनतररक्त अगधकच े
बाींधकाम ननयमानकुुल करणेस पात्र रादहल. महानगरपाललकेने ननयमानसुार 
कायणवाही करणे अलभप्रेत आहे. त्याप्रमाणे महानगरपाललकेकडून कायणवाही होत 
असल्याचे महानगरपाललकेने कळववलेले आहे.  
(२) ववकास ननयींत्रण ननयमावलीनसुार अजग्नशमन उद्देशाच े तसेच 
वाहनतळासाठी आवश्यक असलेले िेत्र हे च्ई िेत्र ननदेशाींकामध्ये गणणेत 
येत नाही. अशा िेत्रफळावर रदहवास योग्य असे बाींधकाम करता येत नाही, 
तसे आढळल्यास महानगरपाललकेच्या सींबींगधत ववभागामाफण त कारवाई 
करण्यात येत.े 
(३) अशी बाब नाही. 
(४) व (५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

मुांबईतील मेरो-३ प्रिल्पामुळे बाधधत होणाऱ्या  
प्रिल्पग्रस्ताांच्या पुनिासनाबाबत 

  

(११) * ३४७०७ श्री.हेमांत टिले, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.धनांजय मुांि,े श्री.सनुनल 
तटिरे, श्री.किरण पािसिर, श्री.जयिांतराि जाधि, अॅि.ननरांजन िािखरे, 
श्री.अमरमसांह पांडित, श्री.आनांद ठािूर, अॅि.राहुल नािेिर, श्री.अननल भोसल,े 
श्री.रामराि िििुत,े श्री.ख्िाजा बेग, श्रीमती विद्या चव्हाण : सन्माननीय 
मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  
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(१) मुींबईतील कुलाबा-वाींदे्र-सीप्झ या मेरो-३ प्रकल्पाच्या कामाींसाठी गगरगाींव 
आणण काळबादेवी येथील १९ इमारतीची िागा लागणार आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, या इमारतीमधील ककती ननवासी व ककती व्यावसानयक गाळे 
बागधत होणार आहेत, 
(३) असल्यास, या बागधत होणाऱ्या इमारतीचे डीसीआर ३३ (७) नसुार कोठे 
पनुववणकास केला िाणार आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) होय. 
(२) सदर बागधत इमारतीमध्ये २७८ ननवासी सदननका व ३४५ व्यावसानयक 
गाळे बागधत होत आहेत. 
(३) व (४) गगरगाींव आणण काळबादेवी येथील बागधत इमारतीींचा पनुववणकास 
ववकास ननयींत्रण ननयमावलीच्या (डीसीआर) कलम ३३ (७) नसुार त्याच 
िागेवर समहू ववकासाव्दारे केला िाणार आहे. 
 

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

मशक्षणाधधिारी (माध्य.) जजल्हा पररषद, िधाा याांना लाचलुचपत 
प्रनतबांधि विभागाने अटि िेल्याबाबत 

  

(१२) * ३५४७७ श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अननल सोले, श्री.धगरीशचांद्र व्यास : 
सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) लशिणागधकारी (माध्य.) जिल्हा पररषद, वधाण याींना लाचलचुपत प्रनतबींधक 
ववभागाने ३० हिाराची लाच स्वीकारताना ददनाींक २७ सप् े्ंबर, २०१७ रोिी वा 
त्यासमुारास अ्क केली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरणी नागपरू ववभागाच्या लोकप्रनतननधीींनी ददनाींक ०७ 
ऑक््ोबर, २०१७ रोिी वा त्यासमुारास शासनास ननवेदन पाठवनू त्याींना 
तात्काळ ननलींत्रबत करून त्याींच्या सवण गरैकारभाराची चौकशी करण्याची 
मागणी केली, हे ही खरे आहे काय, 



16 

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून त्याींच्याववरूध्द कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) व (४) आरोपी लोकसेवक श्री. डूरे लशिणागधकारी, जि.प. वधाण याींना 
शालेय लशिण ववभागाच्या ददनाींक ०९/११/२०१७ आदेशान्वये शासन सेवेतनू 
ननलींत्रबत करण्यात आले आहे. त्याींच्याववरूध्द दाखल गनु्हयात पढुील तपास 
सरुू आहे. 

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

िाांदे्र (पूिा), मुांबई येथील म्हािा मुख्यालयाच्या  
इमारतीची दरुिस्था झाल्याबाबत 

  

(१३) * ३५५४७ श्री.जयांत पाटील : सन्माननीय गहृननमााण मा्ं ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) वाींदे्र (पवूण), मुींबई येथील म्हाडाच्या मखु्यालयाच्या तळमिल्या पासनू 
स्वच्छता गहृापयतं इमारतीला सवणत्र बाींबचूे ्ेकू लावण्यात आले असनू ४० 
वषाणपवूी बाींधलले्या या इमारतीच्या लभ ींतीींना व खाींबाींना अनेक दठकाणी तड े
गेले असल्याचे ननदशणनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीच्या अनषुींगाने सदर इमारतीचे स्रक््रल ऑडड् करून इमारतीची 
दरुूस्ती करण्याबाबत कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. प्रिाश महेता : (१) व (२) मखु्य अगधकारी, मुींबई गहृननमाणण व 
िेत्रववकास मींडळ याींचकेडून प्राप्त अहवालानसुार म्हाडा मखु्यालयाच्या तळ 
मिल्यावरील कि क्र. ३२ येथील स्वच्छतागहृात सरुक्षिततचे्या दृष्ीकोनातनू 
काही लाकडी ्ेकू लावण्यात आले असनू इमारतीत अन्य कोठेही ्ेकू 
लावण्यात आलेले नाहीत. लभ ींतीींना व खाींबाींना काही दठकाणी तड े गेले 
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असल्याने सींरचनात्मक दरुुस्तीची आवश्यकता आहे. त्या अनषुींगाने 
मखु्यालयाच्या काही भागाची मे, २०१७ मध्ये सींरचनात्मक दरुुस्ती पणूण 
करण्यात आली. सदरहू काम प्रगतीपथावर असताना दरुुस्तीच्या कामात वाढ 
झाल्याचे ननदशणनास आल्याने सप् े्ंबर, २०१७ मध्ये इमारतीचे पनु्हा 
सींरचनात्मक पररिण (Structural Audit) मे. एस. पी. बागवे याींचमेाफण त 
करुन घेण्यात आले व त्याींनी ददलेल्या अहवालावर आधाररत सींरचनात्मक 
दरुुस्तीच्या सधुाररत अींदािपत्रकास ददनाींक १६/११/२०१७ रोिी सधुाररत 
प्रशासकीय मान्यता घेण्यात आलेली आहे.  
 सींरचनात्मक दरुुस्तीच्या उवणररत कामाबाबत फेरननववदा मागवनू 
कीं त्रा्दाराची ननयकु्ती केली िाईल व गहृननमाणण भवनाच्या उवणररत भागाच े
काम हाती घेण्यात येईल असे देखील मखु्य अगधकारी, मुींबई मींडळ याींनी 
त्याींच्या अहवालात नमदू केले आहे.  
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

नामशि शहरातील िाहतिु िोंिीची समस्या सोिविणेबाबत 
  

(१४) * ३५१७९ िॉ.अपिूा दहरे : सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :-  

(१) नालशक शहराचे प्रवेशद्वार असलले्या व्दारका सकण ल भागात सततच्या 
वाहतकु कोंडीमळेु नागररकाींना व वाहन चालकाींना अत्यींत गरैसोयीचा सामना 
करावा लागत असनू ददनाींक ९ व १० ऑक््ोबर, २०१७ रोिी वा त्यासमुारास 
वाहतकु कोंडी ्ाळण्यासाठी करण्यात आलेले वाहतकुीचे ननयोिन देखील 
अयशस्वी ठरले व वाहतकु कोंडीची समस्या िसेै थ े असल्याचे ननदशणनास 
आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, व्दारका सकण ल पररसर वाहतकुीच्यादृष्ीने अत्यींत गिबिलेल े
दठकाण असनू यादठकाणी पणेु, मुींबई, औरींगाबाद, धुळे, लशडी व आिुबािूच्या 
ग्रामीण भागात ये-िा करणाऱ् या वाहनाींमळेु वाहतकु कोंडीत भर पडत 
असल्याचे ननदशणनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, व्दारका सकण ल व त्यास िोडणाऱ् या रस्त्याींवर असलेले 
अनतक्रमण, अनगधकृत फेरीवालेही या पररसरात असल्याने वाहतकु कोंडीची 
समस्या तीव्र झाली, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उड्डाणपलुाची ननलमणती, भयुारी मागण इत्यादी उपाय योिूनही 
वाहतकु कोंडीची समस्या सु् त नसल्याने िनतचेी गरैसोय होत असल्याने 
वाहतकु कोंडीची समस्या सोडववणेबाबत शासनाने कोणती कायणवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) नालशक शहरातील व्दारका पररसर अत्यींत 
गिबिलेला मध्यवती व दा् रहदारीचा पररसर असनू, या भागात बँका, 
हॉजस्प्ल्स, शाळा, व्यावसानयक सींकुले, हॉ्ेल्स व अत्यींत दा् वदणळ 
असल्याने या पररसरात वाहतकुीचा प्रचींड ताण पडून वाहतकुीची कोंडी होत 
असत.े 
 ही कोंडी सोडववण्याकरीता ददनाींक ९ ऑक््ोबर, २०१७ रोिी प्रायोगगक 
तत्वावर वाहतकुीचे ननयोिन करण्यात आले. तथावप, वाहनाींची सींख्या अगधक 
असल्याने ही चाचणी अयशस्वी झाली. 
(२) हे खरे आहे. 
 या पररसरात नालशक-पणेु व मुींबई-आग्रा हे राषरीय महामागण एकत्र 
येत असल्याने, तथेे वाहनाींची दा् वदणळ आहे. 
(३) व (४) अींशत: खरे आहे. 
 व्दारका सकण ल येथील सावणिननक रस्त्यावर अडथळा ठरणारी २ 
अनगधकृत धालमणक स्थळे महानगरपाललकेमाफण त ननषकालसत करण्यात आलेली 
आहेत. 
 तसेच या दठकाणची काही व्यवसाय, गॅरेि व फेरीवाले याींची 
अनतक्रमणे महानगरपाललकेमाफण त ननषकालसत करण्यात आली आहेत. 
 व्दारका पररसरातील व्यावसानयकाींना दैनींददन लायसन्स फी तत्वावर 
देण्यात आलेली महानगरपाललकेची िागा मोकळी करण्यासाठी 
महानगरपाललकेमाफण त कायणवाही प्रस्ताववत करण्यात आली होती. मात्र 
सींबींगधताींनी मा.न्यायालयाकडून स्थगगती आदेश प्राप्त केला आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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राज्यातील िौटुांबबि न्यायालयात सुविधा देण्याबाबत 
  

(१५) * ३५९७४ श्री.आनांदराि पाटील, श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपस,े 
श्री.अशोि ऊफा  भाई जगताप, श्रीमती हुस्नबान ू खमलफे : सन्माननीय 
मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) राज्यातील कौ्ुींत्रबक न्यायालयात सीसी्ीव्ही यींत्रणा, पोलीस मदत कें द्र, 
दाखलपवूण समपुदेशन कें द्रासाठी स्वतींत्र व्यवस्था, ग्रींथालय, वककलाींना बार 
रुम, लॉकर इत्यादी सवुवधा उपलब्ध नसल्याची बाब माहे ऑगस््, २०१७ 
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशणनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले व त्यानसुार राज्यातील कौ्ुींत्रबक न्यायालयात उपरोक्त सवुवधा 
देण्याबाबत कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) पणेु येथील कौ्ुींत्रबक न्यायालयाच्या सवुवधाबाबत 
ददनाींक १७/८/२०१७ रोिी दैननक सकाळ या वतृ्तपत्रामध्ये बातमी प्रलसध्द 
झाली होती. 
 सध्या राज्यात २६ कौ्ुींत्रबक न्यायालये कायणरत आहेत. त्यामध्ये 
खालीलप्रमाणे सवुवधा उपलब्ध आहेत. 
१. सीसीद्व्ही : १५ कौ्ुींत्रबक न्यायालये 
२. पोलीस मदत कें द्र : १४ कौ्ुींत्रबक न्यायालये 
३. दाखलपवूण समपुदेशन कें द्रासाठी स्वतींत्र व्यवस्था : ८ कौ्ुींत्रबक न्यायालये 
४. ग्रींथालय : २२ कौ्ुींत्रबक न्यायालये 
५. वककलाींना बार रुम : २१ कौ्ुींत्रबक न्यायालये 
६. लॉकर : ८ कौ्ुींत्रबक न्यायालये 

(२) मा.न्यायालयाच्या मागणीनसुार कौ्ुींत्रबक न्यायालयासाठी सवुवधा उपलब्ध 
करुन देण्यात येतात. 
 सदर प्रकरणी पणेु येथील कौ्ुींत्रबक न्यायालयासाठी सीसी्ीव्ही 
यींत्रणेबाबत जिल्हागधकारी, पणेु याींना प्रस्ताव सादर केलेला आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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येिला (जज.नामशि) शहरातील घनिचरा व्यिस्थापन  
प्रिल्पासाठी ननधी ममळण्याबाबत 

  

(१६) * ३४८४५ श्री.जयिांतराि जाधि : सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :-  

(१) येवला (जि.नालशक) शहरातील घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पासाठी ननधी 
लमळण्याकररता शहराचा सववस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करून शासनास 
पाठववण्यात यावा अशी मागणी स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी ददनाींक ११ मे, 
२०१७ रोिी वा त्यासमुारास केलेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त मागणीनसुार जिल्हा प्रशासनाकडून शासनाकड ेप्रस्ताव 
पाठववण्यात आला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, प्रश्न भाग (१) व (२) नसुार स्वच्छ भारत अलभयानाींतगणत 
नागरी घनकचरा (व्यवस्थापन व हाताळणी) ननयम, २०१६ व कें द्र शासनाने 
वेळोवेळी सधुाररत केलेले ननयम ववचारात घेऊन येवला येथे घनकचरा 
व्यवस्थापन प्रकल्प मींिूर करण्यासाठी शासनाने कोणती कायणवाही केली वा 
करण्यात येत आहे,  
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) व (२) होय हे खरे आहे. 
(३) स्वच्छ भारत अलभयान (नागरी) अींतगणत येवला नगरपररषदेच्या रुपये 
४.४६९० को्ी ककींमतीच्या नागरी घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पास ददनाींक 
१०/११/२०१७ रोिीच्या शासन ननणणयान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली 
आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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मुांबईसह राज्यातील सायबर गुन्ह्याांना प्रनतबांध घालण्याबाबत 
  

(१७) * ३५९२० आकिा .अनांत गािगीळ, श्री.विजय ऊफा  भाई धगरिर, श्री.प्रविण 
दरेिर, श्री.नागोराि गाणार, श्री.रामननिास मसांह : सन्माननीय मखु्यमा्ं ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) राज्यात सायबर गनु्ह्याींच्या प्रमाणात वाढ होत असनू यामध्ये मागील 
सहा वषाणत दाखल करण्यात आलेल्या १० हिार ४१९ सायबर गनु्ह्याींमधील ७ 
हिार २५२ गनु्ह्याींची उकल करण्यात पोललसाींना अपयश आल्याच ेननदशणनास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मुींबईत सायबर गनु्ह्याींची नोंद होण्याचे प्रमाण सवाणगधक 
असनू या गनु्ह्याींमध्ये के्रडी् काडणव्दारे फसवणकू करणाऱ्याींचे प्रमाण 
सवाणगधक असल्याच ेननदशणनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त गनु्हयाींमधील फक्त ०.३ ्क्के गनु्हयाींमध्येच आरोपीींना 
लशिा झाली असनू दोषारोप लसध्द होण्यासाठी कोणती कायणवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) असल्यास, मुींबईसह राज्यातील सायबर गनु्ह्याींना प्रनतबींध घालण्यासाठी 
शासनाने कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) िानेवारी, २०१२ पासनू ऑक््ोबर, २०१७ पयतं 
राज्यात मादहती व तींत्रज्ञान अगधननयमाींतगणत राज्यात १२०४७ गनु्हे नोंद 
झाले आहेत. त्यापकैी ३६०२ गनु्हयाींची उकल झाले आहे. 
(२) होय हे खरे आहे. 
 सन २०१२ पासनू ऑक््ोबर, २०१७ पयतं मुींबई शहरात मादहती व 
तींत्रज्ञान अगधननयमाींतगणत ४३४२ गनु्हे नोंद झाले असनू त्यापकैी १८०१ गनु्हे 
हे के्रडड् काडण ककीं वा डते्रब् फ्रॉडणबाबत आहेत. 
(३) हे खरे नाही. 
 मुींबई शहरातील सायबर गनु्हयाींचे दोषलसध्दी प्रमाण ३१ ्क्के असनू 
राज्यातील हे प्रमाण २४ ्क्के इतके आहे. 
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(४) राज्यातील सवण जिल्हे व पोलीस आयकु्तालयाींमध्ये स्थावपत एकुण ४७ 
सायबर लॅब/ तींत्रज्ञानयकु्त गनु्हे अन्वेषण कें द्राना सायबर पोलीस ठाणे असे 
घोवषत करण्यात आले आहे. या दठकाणी तपासाकरीता आवश्यक आधनुनक 
यींत्रसामगु्री (सॉप््वेअर व हाडणवेअर) परुववण्यात आली असनू इतर सामगु्री 
परुववण्यात येत आहे. सायबर गनु्हयाींमध्ये अ्क करण्यात आलेल्या 
आरोपीींववरुध्द दोषारोप लसध्द होण्यासाठी पोललसाींना ननयलमतपणे प्रलशिण 
देण्यात येत आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

राज्यातील आत्महत्याग्रस्त शतेिऱ्याांच्या पाल्याांना  
शासिीय नोिरीत सामािून घेणेबाबत 

  

(१८) * ३६०११ श्री.बाळाराम पाटील, श्री.विक्रम िाळे, श्री.दत्ता्य सािांत, 
िॉ.सधुीर ताांबे : सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील   
काय :-  

(१) राज्यातील आत्महत्याग्रस्त शतेकऱ्याींच्या पाल्याींना “क” वगण शासकीय 
नोकरीत प्राधान्य ददले िाईल असे मा.मखु्यमींत्री महोदय याींनी धोरणात्मक 
बाब म्हणून ठरववले असल्याची मादहती मा.पररवहन मींत्री याींनी िाहीर केली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनाने आत्महत्याग्रस्त शतेकऱ्याींच्या पाल्याींच े
सवेिण आणण नोकरी उपलब्धतबेाबत कृती आराखडा तयार केला आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीच्या अनषुींगाने राज्यातील आत्महत्याग्रस्त शतेकऱ्याींच्या पाल्याींना 
शासकीय नोकरीत सामावनू घेणेबाबत कोणती कायणवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) होय. 
(२) व (३) भतूपवूण दयु्यम सेवा ननवड मींडळाच्या किेतील (म.लो.आ. च्या 
किेबाहेरील) ग्-क पदाींच्या भरतीप्रकक्रयेत िर उमेदवाराींना समान गणु 
लमळाले तर कोणत्या उमदेवारास प्राधान्य द्यावे याबाबत शासन ननणणय, 
सा.प्र.वव., ददनाींक ०५/१०/२०१५ अन्वये ववदहत करण्यात आलेल्या 
प्राधान्यक्रमाींमध्ये आत्महत्याग्रस्त शतेकऱ्याींच्या पाल्याींचा समावेश करण्याच्या 
प्रस्तावास शासनाची मान्यता प्राप्त झालेली आहे. त्यानसुार यासींदभाणतील 
शासन आदेश ददनाींक ०२/१२/२०१७ रोिी ननगणलमत करण्यात आले आहेत. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

किमान िौशल्य विभागात िाम िरणाऱ् या मशल्प ननदेशिाांच्या 
मानधनात िाढ िरण्याबाबत 

  

(१९) * ३५६१६ श्री.दत्ता्य सािांत, श्री.श्रीिाांत देशपाांि े: ताराांकित प्रश्न 
क्रमाांि ३३१५९ ला ददनाांि २६ जुल,ै २०१७ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभाात 
सन्माननीय िौशल्य वििास ि उद्योजिता मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :-  

(१) ककमान कौशल्य ववभागात काम करणाऱ् या लशल्प ननदेशकाींच्या 
मानधनाबाबत मा.सवोच्च न्यायालयाने ददनाींक २ फेब्रवुारी, २०१७ रोिी 
समान काम समान वेतनाचा आदेश ददला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, महाराषर राज्य वगळता इतर राज्यात लशल्प ननदेशकाींना 
कमीत कमी १५,०००/- रुपये मानधन ददल ेिात आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, राज्य शासनाने मा.सवोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन 
करीत नसल्याने लशल्प ननदेशकाींच्या सींघ्नाींनी याबाबत आींदोलने व उपोषणे 
केलेली आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, लशल्प ननदेशाकाींच्या मानधन वाढीबाबत शासनाने कोणती 
कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. सांभाजी पाटील-ननलांगेिर : (१) हे खरे नाही. 
 मा.सवोच्च न्यायालयाचे ददनाींक २ फेब्रवुारी, २०१७ रोिीचे लशल्प 
ननदेशकाींच्या मानधनाबाबतचे कोणतहेी आदेश प्राप्त झालेले नाहीत.  
(२) गिुरात, कनाण्क व रािस्थान या राज्यात पजब्लक प्रायव्हे् पा ण्नरलशप 
(PPP) या योिनेंतगणत कीं त्रा्ी तत्वावरील नेमणकू केलेल्या ननदेशकाींना 
कमीत कमी प्रनत माह रू. १४,०००/- इतके मानधन डी.िी.ई.्ी., नवी ददल्ली 
याींचे ददनाींक २१/०६/२०१४ च्या पत्रानसुार मींिूर करण्यात आलेले आहे. 
 महाराषर राज्यात देखील कीं त्रा्ी तत्वावरील नेमणूक केलेल्या 
ननदेशकाींना प्रनतमाह रू. १५,०००/- इतके मानधन देण्यात येत.े 
(३) शासकीय औद्योगगक प्रलशिण सींस्थेतील तालसका तत्वावरील लशल्प 
ननदेशकाींनी मानधन वाढीबाबत उपोषणे केलेली आहेत, हे खरे आहे. 
(४) व (५) औद्योगगक प्रलशिण सींस्थाींमध्ये सधै्दाींनतक व प्रात्यक्षिक तालसका 
घेण्यासाठी तालसका तत्वावरील ननदेशकाींच्या मानधनात प्रती तालसका दरात 
वाढ करणेबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या ववचाराधीन आहे. 
 

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

गेिराई (जज.बीि) पोलीस ठाणे अांतगात गुन्ह्याच्या  
प्रमाणात िाढ झाल्याबाबत 

  

(२०) * ३५११६ श्री.अमरमसांह पांडित, श्री.धनांजय मुांि,े श्री.सनतश चव्हाण, 
श्री.विक्रम िाळे, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.जयिांतराि जाधि : सन्माननीय 
मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) गेवराई (जि.बीड) येथील बँक अगधकारी घाडगे याींच्या घरावर ददनाींक २३ 
ऑगस््, २०१७ रोिी वा त्यासमुारास पहा्े दरोडखेोराींनी ्ाकलेल्या 
दरोड्याच्या घ्नेत घाडगे दाम्पत्याचा खून करून घरातील इतराींना िबर 
मारहाण करण्यात आली, तसेच मौिे रेवाकी येथे ददनाींक १६ ऑगस््, २०१७ 
रोिी वा त्यासमुारास मोठ्या वाहनातनू नतक्ष्ण हत्यारधारी भाडोत्री गुींड आणून 
दहशत पसरववण्याचा प्रकार घडल्यानींतरही या प्रकरणात कोणासही अ्क 
करण्यात आली नाही, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उक्त प्रकरणाचा तपास करण्यास पोललसाींना अपयश आल े
असनू समुारे तीन मदहन्यानींतरही प्रकरणातील मखु्य आरोपीस अ्क 
करण्यात आली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, गेवराई पोलीस ठाणे अींतगणत गनु्ह्याच्या प्रमाणात झालेली 
वाढ तसेच तपास करण्यात पोललसाींना येणारे अपयश यामळेु सवणसामान्य 
नागररकाींमध्ये लभती व दहशत पसरली असल्याने दरोडा आणण इतर 
प्रकरणाचा तपास करून आरोपीींना लशिा करण्यासाठी शासनाने कोणती 
कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) गेवराई जि.बीड येथील बॅक अगधकारी श्री. घाडगे हे 
ददनाींक २३/०८/२०१७ रोिी घरात झोपले असता आरोपीींनी त्याींना व त्याींच्या 
पत्नीस कुऱ्हाडीने डोक्यात मारुन ठार मारले व मलुीस िखमी करुन घरातील 
रोख रक्कम व दागगने चोरुन नेले, हे खरे आहे. या प्रकरणी गेवराई पोलीस 
स््ेशन येथ ेग.ुर.नीं. ४४५/२०१७ भा.दीं.वव. कलम ३०२, ४६०, ३९७ प्रमाणे गनु्हा 
दाखल करुन सदर गनु्ह्यात ३ आरोपीींना अ्क करण्यात आलेली आहे. 
 ददनाींक १६/०८/२०१७ रोिी मौिे रेवकी येथे घडलेल्या घ्नेबाबत 
प्राप्त तक्रारीवरुन गेवराई पोलीस स््ेशनचे प्रभारी अगधकारी याींनी सदर 
दठकाणी भे्  ददली असता देवकी फाट्यािवळ एक लोखींडी कत्ती लमळून 
आली आहे. याप्रकरणी अदखलपात्र गनु्हयाची नोंद करण्यात आली आहे. सदर 
कत्ती कोणाची आहे हे अद्याप ननषपन्न झालेले नाही. 
(२) गेवराई पोलीस स््ेशन येथे दाखल ग.ुर.नीं. ४४५/२०१७ भा.दीं.वव. कलम 
३०२, ४६०, ३९७ या गनु्ह्यात ३ आरोपीींना अ्क करण्यात आलेली आहे. 
सदर गनु्ह्याचा तपास पणुण झालेला आहे. 
(३) माहे ऑक््ोंबर, २०१६ त ेमाहे ऑक््ोंबर, २०१७ या कालावधीत गेवराई 
पोलीस स््ेशन अींतगणत दाखल गनु्ह्याींची मादहती खालीलप्रमाणे आहे. 
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अ. क्र.  गनु्ह्याचा प्रकार माहे ऑक््ोंबर, 
२०१७ अखेर 

माहे ऑक््ोंबर, 
२०१६ अखेर 

घ्/ वाढ 
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३ दरोडा ०२ ०२ ०३ ०३ -१ 
४ िबरी चोरी ०२ ०१ ०७ ०५ -५ 
५ घरफोडी ०७ ०१ ०८ ०१ -१ 
६ चोऱ्या ४२ १२ ४६ २४ -६ 
७ दींगा १८ १८ १० १० +८ 
८ दखुापत ४८ ४८ ४३ ५३ -५ 
९ बलात्कार ०५ ०५ ०२ ०२ +३ 
१० इतर ९६ ७९ १३४ १११ -३८ 

  

माहे ऑक््ोंबर, २०१६ त े माहे ऑक््ोबर, २०१७ या तत्सम 
कालावधीत सन २०१७ मध्ये खुन, खुनाचा प्रयत्न, दींगा व बलात्कार या 
गनु्ह्यात वरीलप्रमाणे ककीं गचत वाढ झालेली असनु दरोडा, िबरी चोरी, 
घरफोडी, चोऱ्या, दखुापत व इतर गनु्ह्यात घ् झालेली आहे. 
 तसेच, दरोडा व इतर प्रकरणात आरोपीींववरुध्द प्रनतबींधात्मक कायणवाही 
करुन मदुतीत दोषारोपपत्र दाखल करण्यात येत.े 
(४) ववलींब झालेला नाही. 

----------------- 
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औरांगाबाद शहरात सािाजननि शौचालये बाांधण्याबाबत 
  

(२१) * ३५३७३ श्री.सनतश चव्हाण, श्री.धनांजय मुांि,े श्री.अमरमसांह पांडित, 
श्री.विक्रम िाळे, श्री.अब्दलु्लाखान दरुााणी : सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) औरींगाबाद शहराची लोकसींख्या १५ लाखापेिा िास्त असल्याने ककमान 
१०० दठकाणी सावणिननक शौचालयाची आवश्यकता असनू मदहलाींसाठी परेुशी 
सावणिननक शौचालये नाहीत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शहरात फक्त ६ दठकाणी सावणिननक शौचालये सरुू आहेत, 
स्वच्छ भारत लमशन अींतगणत १४ दठकाणी सावणिननक शौचालये बाींधकामाच े
महानगरपाललकेच ेननयोिन आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, महानगरपाललका प्रशासन कागदोपत्री काम प्रगतीपथावर 
असल्याचा दावा करीत असली तरी सावणिननक शौचालये उभारण्यासाठी 
महापाललकेला कुठेच िागा लमळत नसल्याची बाब ननदशणनास आली आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व तद्नसूार कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
 औरींगाबाद शहरात सावणिननक शौचालयाच ेएकुण ४० यनुन् वापरात 
असनू त्यामध्ये एकूण ४५४ सीट्स उपलब्ध आहेत. या ४५४ सीट्स पकैी २०२ 
सीट्स मदहलाींसाठी उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. 
(२) औरींगाबाद शहरात सावणिननक शौचालयाचे एकूण ४० यनुनट्स वापरत 
आहेत. या व्यनतररक्त शहरात पढुीलप्रमाणे सामदुानयक / सावणिननक 
शौचालयाचे बाींधकाम करण्यात येत आहेत. 
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अ.क्र. स्थळ शौचालयाच्या सीट्स ननधीचा स्त्रोत 
मदहलाींसाठी परुुषाींसाठी एकूण 

१. रािनगर, मकुुीं दवाडी ५ ५ १० स्वच्छ महाराषर 
अलभयान (नागरी) 

२. शताब्दीनगर ५ ५ १० महानगरपाललका 
ननधी ३. त्रबबीका मकबरा 

पररसर, 
५ - ५ 

४. ज्यबूली पाकण  
पररसर, 

५ - ५ 

५. औरींगपरुा ५ - ५ 
६. पठैणगे्  ५ - ५ 
७. एन-८ बॉ्ननकल 

गाडणन 
५ - ५ 

८. हषण नगर 
(फािलपरुा) 

५ ५ १० १३ व्या ववत्त 
आयोग 

९. आींबेडकर नगर ५ ५ १० 
१०. लमसरवाडी ५ ५ १० 
११. मकुुीं दवाडी 

भािीमींडई 
५ ५ १० सीएसआर ननधी 

(लायन्स क्लब 
औरींगाबाद) 
 

१२. आनींदगाड ेचौक १६ ३० ४६ 
१३. कबीरनगर ४ ४ ८ 
१४. क्राींती नगर ५ ५ १० 

 एिूण ८० ६९ १४९  
  
(३) सावणिननक शौचालय बाींधण्यासाठी िागा सलुभतनेे उपलब्ध होत नाही, हे 
खरे आहे. 
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 औरींगाबाद महानगरपाललकेमाफण त सावणिननक शौचालय बाींधकामासाठी 
शहरात िागा उपलब्ध करण्याबाबत प्रयत्न करण्यात येत असनू, िागेच्या 
उपलब्धतनेसुार सावणिननक शौचालयाचे बाींधकाम करण्यात येत आहे.  
(४) व (५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

पोमलसाांच्या विविध प्रलांबबत मागण्याांबाबत 
  

(२२) * ३५२१६ श्री.िवपल पाटील : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि २६८५७ ला ददनाांि 
८ माचा, २०१७ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभाात सन्माननीय मखु्यमा्ं ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) पोललसाींच्या त्रासदायक डयु् ीमळेु त्याींच्या कु्ुींत्रबयाींना त्रास होत असल्याने 
त्यात सधुारणा करण्याची मागणी कु्ुींत्रबयाींकडून होत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, आठ तासाींची डयु् ी, ओव्हर ्ाईम, अनतकामाचा ताण, 
त्यामळेु ननमाणण होणारे आिार, सहाव्या वेतन आयोगाची थकबाकी, हक्काची 
घरे व चाींगला पगार इत्यादी प्रश्नाींबाबत पोलीस कु्ुींबातील मदहलाींच्या 
मागणीबाबत शासनाने कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) होय. 
(२) व (३) पोलीस आयकु्त, बहृन्मुींबई आयकु्तालयाींतगणत तसेच काही 
जिल्ह्यामध्ये आठ तास कतणव्य प्रायोगगक तत्वावर सरुू करण्यात आले आहे. 
त्याचप्रमाणे २४ तासाच्या कालावधीत सतत १० तासाींच्यावर बींदोबस्त डयु् ी 
ककीं वा इतर कामासाठी कतणव्यावर हिर रहावे लागल्यास पोलीस उपननरीिक/ 
सहायक पोलीस उपननरीिक / फो्ोग्राफर याींना रुपये १५००/- प्रनतमाह तसेच, 
पोलीस हवालदार / पोलीस नाईक / पोलीस लशपाई (सशस्त्र व ननशस्त्र) याींना 
रुपये १३५०/- प्रनतमाह या दराने ददनाींक ०१/१२/२०१७ पासनू अनतकालीक 
(आहार) भत्ता मींिूर करण्यात आला आहे.  
 
 



30 

 पोलीस अगधकारी/ कमणचारी याींच्या साप्तादहक सटु्टी अनतशय 
महत्वाच्या कामाव्यनतरीक्त रद्द करण्यात येऊ नयेत अशा सचूना घ्क 
प्रमखुाींना वेळोवेळी देण्यात आल्या असनू महत्वाच्या प्रसींगी साप्तादहक सटु्टी 
रद्द केल्यास सींबींगधत पोलीस कमणचाऱ्याींना साप्तादहक सटु्टीच्या मोबदल्यात १ 
ददवसाच ेवेतन (मळु वेतन अगधक भत्त)े दैननक भत्ता म्हणून देण्याचे आदेश 
शासन ननणणय, ददनाींक ०३/०८/२०१५ अन्वये देण्यात आलेले आहेत. 
 अनतकामाचा ताण येऊ नये या करीता पोलीस मखु्यालयात 
ताणतणाव मकु्तता लशबीरे घेतली िात असनु, तज्ञाींकडुन योगाचे प्रलशिण 
देण्यात येत आहे. 
 सहाव्या वेतन आयोगाच्या अनषुींगाने थकबाकीची कायणवाही सींबींगधत 
पोलीस घ्क कायाणलयाकडुन करण्यात येत.े 
 राज्यातील पोलीस कमणचाऱ्याींना स्वमालकीची घरे ववकत घेता यावी 
यासाठी शासन ननणणय, ववत्त ववभाग ददनाींक २०/०२/२०१५ नसुार घर बाींधणी 
अगग्र म मींिुर करण्यात येत,े तसेच राज्यातील सवण घ्क प्रमखुाींना त्याींच्या 
कायणिेत्रातील इच्छुक कमणचाऱ्याींसाठी स्वमालकीची घरे बाींधणेसींबींधात ददनाींक 
२२/०७/२०१६ च्या शासन पत्रान्वये सचूना देण्यात आल्या आहेत. 

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

राज्यातील नगरपररषदाांना िैमशष्ट्टयपूणा  
योजनाांसाठी अनुदान देण्याबाबत 

  

(२३) * ३५८५६ िॉ.सधुीर ताांबे, श्री.विक्रम िाळे, श्री.सनतश चव्हाण, 
श्री.दत्ता्य सािांत, श्री.श्रीिाांत देशपाांि,े श्री.बाळाराम पाटील, श्री.शरद 
रणवपसे, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि ऊफा  भाई जगताप : सन्माननीय 
मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :-  

(१) राज्यातील सवुणण ियींती नगरोत्थान व इतर वलैशष्यपणूण योिनाींसाठी 
नगरपररषदाींना १० ्क्के त े२० ्क्के लोकवगणणी भरावी लागत,े हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, राज्यातील बहुताींशी नगरपररषदाींची आगथणक जस्थती चाींगली 
नसल्याने त्याींना लोकवगणणी भरणे शक्य होत नाही व त्यामळेु प्रकल्प वेळेत 
पणुण होत नाही, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, राज्यातील नगरपररषदाींना ववववध वलैशष्यपणूण योिनाींसाठी 
पणुण अनदुान देण्याबाबत शासनाने चौकशी करुन कोणती कायणवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) होय. 
• महाराषर नगरोत्थान महाअलभयानाींतगणत राज्यातील नगरपररषदाींच्या 

मींिुर प्रकल्पाना अ वगण नगरपररषदाना २५ ्क्के, ब वगण नगरपररषद 
१५ ्क्के, क वगण नगरपररषदा/ नगरपींचायती याींना १० ्क्के स्वदहस्सा 
भरणे क्रमप्राप्त आहे. 

• वलैशष्यपणूण योिनेंतगणत १० ्क्के स्वदहस्सा भरणे क्रमप्राप्त आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
• बहुताींश नगरपररषदा या नगरपररषद ननधीमधून त्याचा स्वदहस्सा भरत 

असतात.  
• तसेच ववत्त आयोगाच्या ननधी मधूनही स्वदहस्सा भरणे अनजु्ञेय 

असल्याने स्वदहस्सा अभावी प्रकल्प वेळेत पणुण होत नाही असे म्हणता 
येणार नाही. 

• तसेच आवश्यकतनेसुार नागरी स्थाननक स्वराज्य सींस्थाींना महाराषर 
नागरी पायाभतू सवुवधा ववकास कीं पनी (मनु्फ्रा) च्या माध्यमातनू सलुभ 
किण देखील देण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. 

(३) • कें द्र शासनाच्या धोरणानसुार प्रकल्पासाठी आवश्यक स्वदहश्याचा ननधी 
सींबींगधत नागरी स्थाननक सींस्थेने उभारणे हा सधुारणात्मक उपाययोिनेचा 
भाग आहे.  
• त्याच धतीवर राज्य शासनाच्या उपरोक्त योिनाींसाठी आवश्यक १० त े

२५ ्क्के स्वदहश्याचा ननधी स्वननधी, १४ ववत्त आयोग ककीं वा सलुभ 
किाणद्वारे उभारणे क्रमप्राप्त आहे. 

(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
----------------- 
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पुणे शहराच्या जुन्या हद्दीच्या वििास आराखियाबाबत 
  

(२४) * ३४९७१ अॅि.जयदेि गायििाि : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि १५५८८ ला 
ददनाांि २३ माचा, २०१६ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभाात सन्माननीय 
मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) पणेु शहराच्या िुन्या हद्दीच्या ववकास आराखडयातील २७० आरिणाींवर 
हरकती व सचूनाींची सनुावणी होऊन ५ मदहने झाले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ५ मदहने होऊनही त्याबाबतचा अहवाल नगर रचना ववभागाने 
शासनाकड ेसादर केललेा नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, त्यामळेु शहराच्या ववकास आराखडयाची (डी.पी.) 
अींमलबिावणी होण्यास ववलींब होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबतचा अहवाल शासनाकड े सादर न करण्याची कारणे 
काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) भागश: खरे आहे, पणेु शहराच्या मळु हद्दीची 
ववकास योिना शासनाने ददनाींक ०५/०१/२०१७ रोिी मींिूर केलेली असनू 
त्यावेळी यामधील आरिणाबाबतचे १७८ व रस्त्याबाबतचे ६३ इतके याप्रमाणे 
एकुण २४१ सारभतू स्वरुपाचे फेरबदल ददनाींक ०५/०१/२०१७ रोिीच्या नो्ीसी 
द्वारे नागरीकाींकडून सचूना / हरकती मागववण्यासाठी प्रलसध्द केलेले असनू 
याबाबत सींबींगधताींना सनुावणी देऊन त्याबाबतचा अहवाल शासनास सादर 
करणेसाठी सहसींचालक, नगररचना, पणेु ववभाग, पणेु याींची ननयकु्ती केली 
आहे. 
(२) व (३) याबाबतचा अहवाल ननयकु्त अगधकारी तथा सहसींचालक, नगर 
रचना, पणेु ववभाग, पणेु याींनी ददनाींक ०१/०९/२०१७ रोिी शासनास सादर 
केलेला असनू त्यापढुील मान्यतबेाबतची कायणवाही शासनस्तरावर कायणवाही 
मध्ये आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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मुांबई उपनगर िाांददिली (पजश्चम) येथील पोमलसाांच्या िसाहतीसाठी 
आरक्षक्षत भूखांिािर अनधधिृत झोपिया बाांधण्यात आल्याबाबत 

  

(२५) * ३५८३४ श्री.प्रविण दरेिर, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.विजय ऊफा  भाई 
धगरिर, श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अननल सोले, श्री.पररणय फुिे : सन्माननीय 
गहृननमााण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) मुींबई उपनगर काींददवली (पजश्चम) येथील एकता नगरात मुींबई 
पोललसाींच्या वसाहतीसाठी आरक्षित असलेल्या म्हाडाच्या भखूींडावर पींचगींगा 
सेवा सोसाय्ी नावाची ननयोजित सोसाय्ी बनवनू अनगधकृत झोपडया 
बाींधण्यात आल्याचे माहे सप् े्ंबर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशणनास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले, तद्नसुार कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. प्रिाश महेता : (१) व (२) अींशत: खरे आहे. 
 म्हाडाच्या अहवालानसुार काींददवली (प.) येथील एकता नगर हा 
म्हाडाचा अलभन्यास सी्ीएस क्र. ४७१, सव्हे क्र. १५७ (भाग) अन्वये असनू 
त्याचे एकूण िते्रफळ ९१,३७२.०४ चौ.मी. आहे. सदर अलभन्यासामध्ये पोलीस 
स््ेशनचे आरिण असलेला ३८०३.९५ चौ.मी. चा भखूींड आहे.  
 प्रश्नामध्ये नमदु पींचगींगा सेवा सलमती नावाची झोपडपट्टीवासीयाींची 
ननयोजित सोसाय्ी ही म्हाडाच्या भखूींडावर नसनु बािुच्या जिल्हागधकारी, 
उपनगरे याींच्या मालकीच्या भखूींडावर असल्याचे आढळत.े 
 सदर पोलीस स््ेशनाच्या भखूींडावर झोपडपट्टी अजस्तत्वात असनु सदर 
झोपडपट्टी िवळपास सन २००० पवूीपासनू असल्याचे आढळत.े भखूींडाचा 
काही भाग ररक्त आहे. भखूींडाच्या काही भागावर शासन ननणणय 
क्र.द्पीबी/४३०८/२९९३/प्र.क्र.३३१/२००८/नवव-११, ददनाींक १०/०८/२००९ अन्वये 
मेरो कारशडेच ेआरिण आहे.  
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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मुांबई शहरात स्पािा  या सांस्थेने ननिृष्ट्ट दजााची शौचालये बाांधल्याबाबत 
  

(२६) * ३५६६५ श्री.विजय ऊफा  भाई धगरिर, श्री.रामननिास मसांह, श्री.प्रविण 
दरेिर, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.नागोराि गाणार : सन्माननीय मखु्यमा्ं ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) मुींबई महानगरपाललकेने शहरात वस्ती स्वच्छता कायणक्रमाींतगणत स्पाकण  या 
सींस्थेमाफण त बाींधण्यात आलेली ३०९ शौचालये ननकृष् दिाणची असल्यामळेु 
त्याींची दरुूस्ती व काही शौचालये पाडण्याकररता महानगरपाललकेला समुारे 
सव्वा को्ी रूपयाींचा खचण आल्याचे माहे सप् े्ंबर, २०१७ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या शौचालयाींच्या बाींधकामासाठी महानगरपाललकेने रुपये २ 
को्ी २५ लाख ७५ हिार खचण केल्याचे ननदशणनास आले आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, महानगरपाललकेच्या अलभयींत्याींनी सदर सींस्थेने बाींधलले्या 
शौचालयाींच्या कामाच्या दिाणकड े लि न ददल्याने हे काम ननकृष् दिाणच े
झाले असनू अशा कामाींना मींिुरी देऊन महानगरपाललकेचे नकुसान करणाऱ्या 
अलभयींत्याींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) तसेच उक्त ननकृष् बाींधकामाबाबत सींबींगधत स्पाकण  या सींस्थेवर कारवाई 
करून शौचालयाींच्या पनुबांधणी व दरुूस्तीचा सवण खचण सदर सींस्थेकडून वसलू 
करण्यासींदभाणत शासनाने कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) व (२) बहृन्मुींबई महानगरपाललका िेत्रात वस्ती 
स्वच्छता कायणक्रमाींतगणत स्पाकण  या सींस्थेमाफण त कीं त्रा् लॉ् क्रमाींक ८ व ९ 
अींतगणत सन २००५ त े २०१५ या कालावधीत एकूण ९६ शौचालये बाींधण्यात 
आली होती. 

कीं त्रा् लॉ् क्रमाींक ८ अींतगणत बाींधण्यात आलेल्या शौचालयाींचा 
उत्तरदानयत्व कालावधी सींपण्याआधीच, सदर कामामध्ये दरुुस्ती करणे 
आवश्यक असल्याची बाब बहृन्मुींबई महानगरपाललकेची ननदशणनास आली. 
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सदर ९६ शौचालयाींपकैी ९३ शौचालयाींच्या सींरचनात्मक 
लेखापरीिणानसुार, १ शौचालय सजुस्थतीत असनू, ९२ शौचालये तोडून 
नव्याने बाींधण्याचा ननणणय बहृन्मुींबई महानगरपाललकेमाफण त घेण्यात आला. 
 सदर ९२ शौचालयाींपकैी २ शौचालये तोडून नव्याने बाींधण्यासाठी रुपये 
७४.८२ लाख इतका खचण करण्यात आला आहे.  
(३) कीं त्रा् लॉ् क्रमाींक ९ अींतगणत शौचालय बाींधण्याची कामे सरुु असताींना, 
स्पाकण  या सींस्थेस कामाचा दिाण सधुारण्याबाबत बहृन्मुींबई 
महानगरपाललकेमाफण त नो्ीस देण्यात आली होती. 
 स्पाकण  सींस्थेच्या कामामध्ये सधुारणा न झाल्यामळेु त्याींना 
महानगरपाललकेमाफण त कारणे दाखवा नो्ीस देऊन त्याींची सवण कीं त्रा्े रद्द 
करण्यात आली व त्याींना पाच वषांकररता काळया यादीत ्ाकण्यात आल े
आहे. 
(४) व (५) स्पाकण  या सींस्थमेाफण त बाींधण्यात आलेली उवणररत शौचालये तोडून 
नव्याने बाींधण्यासाठी लागणारा अींदाजित रुपये ४० को्ी इतका खचण स्पाकण  
या सींस्थेकडून वसलु करण्यासाठी न्यायालयीन ख्ला दाखल करण्याची 
कायणवाही बहृन्मुींबई महानगरपाललकेमाफण त सरुु आहे. 

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

भायखळा (मुांबई) येथील मदहला िारागहृातील  
िैद्याच्या हत्या प्रिरणाबाबत 

  

(२७) * ३४७९५ श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.धनांजय मुांि,े श्री.सनुनल तटिरे, श्री.हेमांत 
टिल,े श्री.किरण पािसिर, श्री.जयिांतराि जाधि, अॅि.ननरांजन िािखरे, 
श्री.अमरमसांह पांडित, श्री.आनांद ठािूर, अॅि.राहुल नािेिर, श्री.अननल भोसल े: 
ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३३९९७ ला ददनाांि २ ऑगस्ट, २०१७ रोजी ददलले्या 
उत्तराच्या सांदभाात सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :-  

(१) मुींबईतील भायखळा येथील मदहला कारागहृामध्ये ददनाींक २३ िून, २०१७ 
रोिी वा त्यासमुारास मींिूळा शे् े दहच्या हत्येप्रकरणी सहा आरोपीींच्या 
बचावासाठी मदत करणाऱ्या भायखळा कारागहृाच्या डी.आय.िी. तसेच खो्ा 
शवववच्छेदन अहवाल देणाऱ्या डॉक््राींवर अद्याप कोणतीही कारवाई न 
केल्याचे माहे ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशणनास आल,े हे खरे 
आहे काय, 
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(२) असल्यास, भायखळा कारागहृातील प्रत्यिदलशणनी सदर प्रकरणाची 
यागचका न्यायालयात दाखल करुनही तसेच सी.सी.्ी.व्ही. फु्ेि व इतर ठोस 
परुावे असनूही शासन सवण आरोपीींना गनु्हे मकु्त करण्याचा प्रयत्न करीत 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सवण आरोंपीपकैी ककती आरोपीींना िालमनावर मकु्त करण्यात 
आले आहे व कोणत्या आरोपीींना न्यायाधीन बींदी म्हणनू ठेवण्यात आले आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) हे खरे नाही.  
 मींिूळा शे् े हत्येप्रकरणी सहा आरोपीच्या बचावासाठी मदत करण्याच े
तक्रार असलेल्या श्रीम. स्वाती साठे, कारागहृ उपमहाननरीिक, पणेु याींच्या 
ववरोधात चौकशी करण्यासाठी शासनाने ददनाींक ०९/०८/२०१७ रोिीच्या शासन 
ननणाणयान्वये एक सदस्यीय सलमती गठीत केली गेली होती सदर सलमतीचा 
अहवाल शासनास प्राप्त झाला असनू त्यावर पढुील कायणवाही सरुू आहे. 
 मदहला बींदी मींिुळा शे् े मतृ्य ू प्रकरणी खो्ा शवववच्छेदन अहवाल 
देणाऱ् या डॉ. ववश्वेश रोठे, अगधषठाता, सर ि.िी. समहु रुग्णालय, मुींबई 
याींना वदै्यकीय लशिण व औषधीद्रव्ये ववभागाच्या शासन आदेश ददनाींक 
११/०८/२०१७ रोिी सेवेतनू कमी करण्यात आले आहे. 
(२) हे खरे नाही.  
 सदर गनु्ह्याच्या तपासात एकूण ९९ प्रत्यिदशी सािीदाराींचे िबाब 
नोंदववण्यात आले असनू त्यामध्ये ५ ववदेशी मदहला बींदी याींच ेकलम १६४ 
फौिदारी दींड प्रक्रीया सींदहता अन्वये मा.महानगरदींडागधकारी याींचे समि 
िबाब नोंदववण्यात आल ेआहे.  
 गनु्ह्याच्या घ्नास्थळावरील सीसी्ीव्ही फु्ेि व इतर ठोस सबळ 
परुाव्याींच्या आधारे (१) श्रीमती मननषा गलुाब पोखरकर, तरुुीं गागधकारी   
शे्रणी-२, (२) श्रीमती त्रब ींद ु बाळकृषण नाईकवड,े मदहला रिक, (३) श्रीमती 
आरती ददलीप लशींगणे, मदहला रिक, (४) श्रीमती वसीमा यसुफु शखे, मदहला 
रिक, (५) श्रीमती लशतल वसींत शगेोकार, मदहला रिक, (६) श्रीमती सरेुखा 
प्रसाद काकड, मदहला रिक याींना या सवण आरोपीींववरोधी ददनाींक २६/०९/२०१७ 
रोिी मा.अनत.मखु्य महानगरदींडागधकारी ३७ वे न्यायालय येथे ववदहत वळेेत 
दोषारोप पत्र दाखल करण्यात आल ेआहे. सदर ख्ला मा.सत्र न्यायालय, 
को ण् क्रमाींक ४१, मुींबई येथ ेवगण करण्यात आला असनू तो सेशन केस क्रमाींक 
६०४/२०१७ अन्वये सनुावणीसाठी आहे.  
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(३) भायखळा कारागहृातील मींिुळा शे् े मतृ्य ू प्रकरणी (१) श्रीमती मननषा 
गलुाब पोखरकर, तरुुीं गागधकारी शे्रणी-२, (२) श्रीमती त्रब ींद ुबाळकृषण नाईकवड,े 
मदहला रिक, (३) श्रीमती आरती ददलीप लशींगणे, मदहला रिक, (४) श्रीमती 
वसीमा यसुफु शखे, मदहला रिक, (५) श्रीमती लशतल वसींत शगेोकार, मदहला 
रिक, (६) श्रीमती सरेुखा प्रसाद काकड, मदहला रिक याींना अ्क करण्यात 
आली असनू सवण आरोपी याींना ठाणे मध्यवती कारागहृ येथे न्यायाधीन बींदी 
म्हणून ठेवण्यात आलेले आहे.  
 उक्त आरोपीताींपकैी श्रीम.नाईकवड,े श्रीम.शखे व श्रीम.काकड याींनी 
िालमन लमळण्यासाठी मा.सत्र न्यायालय, मुींबई येथे अिण केला होता, तथावप 
सदर अिण मा.शहर सत्र न्यायालयाने नामींिूर केले आले आहेत. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
ममरा-भाईंदर महानगरपामलिेतील अस्थायी सफाई  

िामगाराांच्या विविध मागण्याांबाबत 
  

(२८) * ३४९८५ श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.धनांजय मुांि,े श्री.किरण पािसिर, 
श्री.नरेंद्र पाटील : सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :-  

(१) लमरा-भाईंदर महानगरपाललकेतील अस्थायी रोिींदारीवर कायणरत असलेल्या 
सफाई कामगाराींना ददनाींक १ िून, २००० रोिीच्या नगर ववकास ववभागाच्या 
आदेशानसुार सेवाज्येषठता, अनकुीं पातत्व व वारसा हक्काचा लाभ 
लमळण्यासाठी श्रमिीवी रयत कामगार सींघ्नेने मा.मखु्यमींत्री याींच्याकड े
ददनाींक १४ व २६ सप् े्ंबर, २०१७ रोिीच्या लेखी पत्राद्वारे मागणी केली आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त मागणीच्या अनषुींगाने शासनाने चौकशी करुन कोणती 
कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) व (३) याच ववषयाबाबत यापवुी अध्यिा, रयतराि कामगार सींघ्ना 
याींच्या ददनाींक १८/०६/२०१६ च्या ननवेदनाच्या अनषुींगाने सामाजिक न्याय व 
ववशषे सहाय्य ववभागाचे अलभप्राय घेण्यात आले असनू, त्यानषुींगाने पढुील 
कायणवाही ववचाराधीन आहे. 

----------------- 
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मौजे विरार (ता.िसई, जज.पालघर) येथील आददिासीांच्या जागेिरील 
अनधधिृत बाांधिामे ननष्ट्िामसत िरण्याबाबत 

  

(२९) * ३५३२२ श्री.आनांद ठािूर, अॅि.राहुल नािेिर, श्री.हेमांत टिल े: 
सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) मौिे ववरार (ता.वसई, जि.पालघर) येथील स्थाननक मळु आददवासी याींच े
िागेतील सव्हे नीं. ८६ दहस्सा नीं.१/२, १/४, १/५ व १/१२ या िागेवर 
अनगधकृत इमारतीींचे बाींधकाम करण्यात आल्याचे माहे सप् े्ंबर, २०१७ मध्ये 
वा त्यादरम्यान ननदशणनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, स्थाननक मळु आददवासीींच्या िलमनीवर अनगधकृत इमारतीींच े
बाींधकाम करण्यात येत असल्याबाबत शासनाकड े वारींवार तक्रारी करूनही 
कोणतीच कायणवाही करण्यात आली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीच्या अनषुींगाने आददवासीींच्या िागेवर झालेले अनगधकृत बाींधकाम 
ननषकासीत करून मळु िमीन मालकाींना न्याय लमळूवन देण्याबाबत कोणती 
कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) वसई-ववरार महानगरपाललका िेत्रातील चींदनसार 
फुलपाडा येथील सव्हे नीं. ८६ दहस्सा नीं. १/२, १/४, १/५ व १/१२ या आददवासी 
लमळकतीवर महानगरपाललकेमाफण त रघवुीर अपा ण्में्, साई ज्योती, माऊीं ् 
मेरी स्कुल, बालािी, बद्री ववशाल भवन, महालक्ष्मी इ. २५ अनगधकृत 
इमारतीचे व शाळेच े बाींधकाम केल्याप्रकरणी महानगरपाललकेकडून एम.आर. 
्ी.पी. कायद्याअींतगणत ददनाींक ५ िून, २०१७ रोिी २० नो्ीसा, ददनाींक 
०६/०६/२०१७ रोिी १ व ददनाींक ०३/१०/२०१७ रोिी ८ नो्ीसा अशा एकूण 
आितागायत वसई-ववरार शहर महानगरपाललकेने २९ मालमत्तावर नो्ीसा 
बिावण्यात आल्या आहेत, हे खरे आहे. 
(२) व (३) होय. 
 महसलू व आददवासी ववभागाकड े तसेच जिल्हागधकारी, पालघर 
याींच्याकड ेअशा प्रकारची तक्रार प्राप्त झाली होती. 
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 तद् नषुींगाने जिल्हागधकारी, पालघर याींचेमाफण त चौकशी करण्यात येत 
आहे. 
 याप्रकरणी वसई ववरार शहर महानगरपाललकेने अनगधकृत इमारतीींना 
महाराषर प्रादेलशक नगर रचना अगधननयमा अींतगणत नो्ीसा बिाववल्या 
आहेत. 
 तसेच सदर प्रकरणी आयकु्त, वसई ववरार शहर महानगरपाललका 
याींना १५ ददवसात गनु्हे दाखल करण्याची सचुना देण्यात आली आहे.  
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

िुही (जज.नागपूर) नगरपांचायत अांतगात विद्युत सादहत्य  
खरेदीत गैरव्यिहार झाल्याबाबत 

  

(३०) * ३५४८३ श्री.धगरीशचांद्र व्यास : सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :-  

(१) कुही (जि.नागपरू) नगरपींचायत अींतगणत ववद्यतु सादहत्य खरेदीत 
गरैव्यवहार झाल्याचे माहे डडसेंबर, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशणनास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर गरैव्यवहाराची चौकशी करण्याबाबत जिल्हागधकारी, 
नागपरू व मा.मखु्यमींत्री याींना कुही ववकास मींच याींनी ददनाींक ११ ऑगस््, 
२०१७ रोिी वा त्यासमुारास तक्रार दाखल केली, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणातील दोषीींवर शासनाने चौकशी करुन कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) व (२) कुही नगरपररषदेंतगणत एवप्रल, २०१६ मध्ये 
ननववदा मागवनू करण्यात आलेल्या ववद्यतु सादहत्य खरेदीत अननयलमतता 
झाल्याची तक्रार “सगचव, कुही ववकास मींच” याींनी ददनाींक २९/०५/२०१७ रोिी 
जिल्हागधकारी, नागपरू याींच्याकड ेकेली आहे. 
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(३) याबाबत प्राथलमक चौकशी पणूण करून अहवाल शासनास सादर करण्यास 
जिल्हागधकारी, नागपरू याींना कळववण्यात आले आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

पैठण (जज.औरांगाबाद) शहरात आपेगाांि प्राधधिरणाांतगात  
िामे ननिृष्ट्ट दजााची होत असल्याबाबत 

  

(३१) * ३५१९५ श्री.सभुाष झाांबि : सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :-  

(१) पठैण (जि.औरींगाबाद) शहरात आपेगाींव प्रागधकरणाींतगणत करण्यात येत 
असलेली कामे ननकृष् दिाणची होत असल्याचे माहे सप् े्ंबर, २०१७ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या कामाींच्या दिाणचा आढावा घेवनू याची िबाबदारी 
असलेल्या व कीं त्रा्दार याींच्यावर कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) पठैण आपेगाींव प्रागधकरणास मींिूर केलेल्या 
ननधीमधून करण्यात येणाऱ्या कामाींपकैी सावणिननक बाींधकाम ववभाग या 
कायाणन्वयन यींत्रणेमाफण त करण्यात येणाऱ्या काही रस्त्याींची कामे गणुवत्ता 
मानकाप्रमाणे झाली नसल्याचे ननदशणनास आल,े हे खरे आहे. 
(२) मखु्य अलभयींता सावणिननक बाींधकाम ववभाग याींनी याबाबत िबाबदार 
एकूण १० अगधकारी / कमणचारी याींच्याववरुध्द प्रारुप दोषारोप पत्र सावणिननक 
बाींधकाम ववभागास सादर केले आहे. याबाबतची पढुील कायणवाही सावणिननक 
बाींधकाम ववभागामाफण त करण्यात येत आहे. 

या प्रकरणी लाचलचुपत प्रनतबींधक ववभागामाफण त दाखल चौकशी 
प्रगतीत असल्यामळेु कीं त्रा्दारावर अद्याप स्वतींत्रपणे कायणवाही प्रस्ताववत 
करण्यात आलेली नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाहीत. 

----------------- 
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मुांबईतील िािोला विभागातील महापामलिेच्या  
शाळाांची क्षमता िाढविणेबाबत 

  

(३२) * ३५७४२ श्री.रामननिास मसांह : सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :-  

(१) मुींबईतील वाकोला ववभागात वाकोला व नाररयलवाडी येथे 
महानगरपाललकेच्या दोन शाळा सरुु आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू दोन्ही शाळा या इयत्ता ८ वी पयतं असल्याने पढुील 
लशिण घेण्याकररता येथील ववद्यार्थयांना खािगी शाळाींमध्ये प्रवेश घ्यावा 
लागत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, खािगी शाळाींचा खचण ववद्यार्थयांच्या पालकाींना परवडत 
नसल्याने ववद्याथी लशिणापासनू वींगचत राहत असल्याने उपरोक्त दोन्ही 
शाळाींची िमता इयता १० वी पयतं वाढववणेसींदभाणत लोकप्रनतननधीींनी 
मा.शालेय लशिण व उच्च व तींत्र लशिण मींत्री याींचेकडे ददनाींक २३ ऑगस््, 
२०१७ रोिी वा त्यासमुारास पत्रव्यवहार केला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून कोणती कायणवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) व (२) बहृन्मुींबई महानगरपाललकेच्या वाकोला 
ववभागातील वाकोला मनपा शाळेत मराठी, दहींदी, तलेग ुव कन्नड माध्यमाच े
इयत्ता ७ वी पयतंचे वगण असनू, उदुण माध्यमाचे इयत्ता ८ वी पयतंचे वगण 
आहेत. 
 तसेच, नाररयलवाडी मनपा शाळेत मराठी व तलमळ माध्यमाच े
इयत्ता ७ वी पयतंचे वगण व दहींदी माध्यमाच े इयत्ता ८ वी पयतंचे वगण 
आहेत. 
(३) सदर शाळाींची िमता इयत्ता १० वी पयतं वाढववणेबाबत लोकप्रनतननधीींनी 
ददनाींक २३ ऑगस््, २०१७ रोिी पत्रव्यवहार केला आहे ही वस्तजुस्थती आहे. 
(४) वाकोला व नाररयलवाडी महापाललका शाळेत सद्य:जस्थतीत वगणखोल्या 
उपलब्ध नसल्याने इयत्ता १० वी पयतंच े वगण वाढववणे शक्य नसल्याच े
बहृन्मुींबई महानगरपाललकेमाफण त कळववण्यात आले आहे. 
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 तथावप, बालकाींचा मोफत व सक्तीचे लशिणाचा अगधकार, २००९ या 
कायद्यातील ननकषानसुार, वाकोला व नाररयलवाडी मनपा शाळेतील 
ववद्यार्थयांना प्ुक दहींदी ्ेजक्नकल हायस्कुल, पजब्लक दहींदी हायस्कुल, 
कललना माध्यलमक मनपा, साींताकु्रझ उदुण मनपा, प्रभात कॉलनी मराठी 
मनपा, खेरनगर दहींदी, मराठी, इींग्रिी मनपा या शाळाींमध्ये पढुील 
लशिणासाठी प्रवेश ददला िातो.  
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

नायगाि (जज.नाांदेि) पोलीस ठाण्याच्या  
हद्दीतील गुन्हेगारी रोखण्याबाबत 

  

(३३) * ३५५५३ श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपस,े 
श्री.रामहरी रुपनिर : सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :-  

(१) नायगाव (जि.नाींदेड) पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत चोर्याींनी धुमाकूळ घातला 
असनू गडगा येथे एका घरातील कपा्ातनू ७० हिाराींची रोख रक्कम चोरली 
असल्याच ेमाहे िुल,ै २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशणनास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, चोर्याींनी काही ददवसापवूी रातोळी, मींजिरम या दठकाणी 
धाडसी चोऱ् या केल्या आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, गडगा येथे ददवसरात्र अवधैररत्या खलेुपणाने दारुची अवधै 
ववक्री सरुु आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, यासींदभाणत शासनाने चौकशी करुन चोर्याींना िेरबींद 
करण्याबाबत तसेच येथील अवधै दारुववक्री रोखण्याबाबत कोणती कायणवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) पोलीस स््ेशन नायगाव हद्दीतील गडगा या गावात 
माहे िुल,ै २०१७ या मदहन्यात चोरी सींबींधाने कोणतीही तक्रार प्राप्त झालेली 
नसनु, गनु्हा दाखल नाही. 
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(२) रातोळी व माींिरम या दठकाणी घरफोडी करुन, चोरी केलेच्या घ्ना 
घडल्या आहेत. 
(३) हे खरे नाही.  
(४) रातोळी, जिल्हा नाींदेड येथील चोरी प्रकरणी पोलीस स््ेशन, नायगाव येथे 
ग.ुर.नीं. १२४/२०१७ भा.दीं.वव. कलम ४५७, ३८० प्रमाणे ददनाींक २५/०७/२०१७ 
रोिी तर, माींिरम, जिल्हा नाींदेड येथील चोरी प्रकरणी पोलीस स््ेशन, 
नायगाव येथे ग.ुर.नीं. १२७/२०१७ भा.दीं.वव. कलम ४५७, ३८० प्रमाणे ददनाींक 
०३/०८/२०१७ रोिी गनु्हे दाखल करण्यात आल ेआहेत. 
 पोलीस स््ेशन, नायगाव हद्दीतील गडगा येथे देशी/ ववदेशी दारु 
ताब्यात बाळगल्या प्रकरणी सन २०१७ मध्ये आरोपीींववरुध्द महाराषर दारुबींदी 
कायदा कलम ६५ (ई), अन्वये एकूण ७ गनु्हे दाखल करण्यात आले आहेत. 
तसेच अवधै दारुची चोर्ी ववक्री करणाऱ्या एका आरोपीववरुध्द पो.स््े. 
नायगाव येथे चॅप््र केस क्र. ०८/२०१७ कलम ११० (इ)(ग) फौिदारी प्रकक्रया 
सींदहता अन्वये व चॅप््र केस क्र. १२/२०१७ कलम ९३ महाराषर दारुबींदी 
अगधननयम अन्वये प्रनतबींधक कायणवाही करण्यात आली आहे.  
(५) ववलींब झालेला नाही. 

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

िोपरी ठाणे (पूिा) येथील महापामलिा पररिहन सेिेच्या 
बसस्थानिाच्या दरुिस्थेबाबत 

  

(३४) * ३४७६१ अॅि.ननरांजन िािखरे, श्री.किरण पािसिर, श्री.नरेंद्र पाटील : 
सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) ठाणे पवेूकडील कोपरी येथे सन १९९६ मध्ये ठाणे महानगरपाललका 
पररवहन सेवेचे बसस्थानक सरुु करण्यात आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सध्या स्थानकातनू अन्य साध्या बसेससह आललशान 
वातानकूुललत बस सेवा सरुु असनू त्यापासनू प्रनतददन ६ त े७ लाख रुपयाींच े
उत्पन्न ठाणे पररवहन सेवेस लमळत असल्याचे ददनाींक ११ सप् े्ंबर, २०१७ 
रोिी वा त्यासमुारास ननदशणनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, असे असताना या बसस्थानकात मोडकळीस आललेे बस थाींबे, 
गललच्छ अवस्थेतील स्वच्छतागहेृ व त्यातील मलमतु्र तथेील रस्त्यावर वाहत 
िात असल्याने होणारी दगुधंी, तु् लेले छप्पर व खड्ड ेव्याप्त पररसर अशी 
या बसस्थानकाची दरुवस्था झाल्याच्या तक्रारी प्रवाशाींनी ठाणे महापाललका, 
उपायकु्त (पररवहन), मा.सभापती, पररवहन सलमती, ठाणे महानगरपाललका 
तसेच प्रधान सगचव (२), नगरववकास ववभाग याींचकेड ेमाहे सप् े्ंबर, २०१७ 
मध्ये वा त्यादरम्यान लेखी ननवेदनाद्वारे केल्या असल्याचेही ननदशणनास आल े
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले व तद्नसूार कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) व (२) होय, हे खरे आहे. 
(३) व (४) होय, असे ननवेदन प्राप्त झाले आहे. 
     ठाणे महानगरपाललकेच्या कोपरी बस स्थानकािवळील झाड बस 
स्थानावर कोसळल्याने बस स्थानक व त्यावरील पत्र्याचा काही भाग व 
त्यालगतच्या लभ ींतीचा काही भाग तु् ला आहे. तसेच यामळेु बस 
थाींब्यािवळील स्वच्छतागहृाची मलवादहनी फु्ली होती. 
 तथावप, ठाणे महानगरपाललकेने कोपरी येथील बस स्थानकातील 
तु् लेल्या मलवादहनीची तात्परुती डागडुिी करण्यात आली असनु पढुील 
उपाययोिना करण्यासाठी ठाणे महानगरपाललकेमाफण त कायणवाही करण्यात येत 
आहे :-  
 उपरोक्त कोसळलेली लभ ींत बाींधण्यात येत आहे. 
 प्रवासी ननवाऱ्यामधील तु् लेली क्य ुरेलल ींगची दरुुस्ती करण्यात येत आहे. 
 प्रवासी ननवाऱ्यावरील तु् लेले पत्र ेनव्याने बसववण्यात येत आहेत. 
 ननयींत्रण चौकीमधील शौचालयाची दरुुस्ती करण्यात येत आहे. 
 मलमतु्रवाहीनी नव्याने ्ाकण्यात येत आहे. 
 कमणचाऱ्याींसाठी वपण्याच्या पाण्याची व्यवस्था करण्यात येत आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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पाथरी (जज.परभणी) येथील श्री.साईबाबाांच्या  
जन्मभूमी वििास आराखियाबाबत 

  

(३५) * ३५४५४ श्री.अब्दलु्लाखान दरुााणी, श्री.धनांजय मुांि,े श्री.सनतश चव्हाण : 
ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३३८२८ ला ददनाांि २ ऑगस्ट, २०१७ रोजी ददलले्या 
उत्तराच्या सांदभाात सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :-  

(१) पाथरी (जि.परभणी) येथील श्री.साईबाबा याींच्या िन्मभमूी ववकास 
आराखडयास मींिुरी देऊन ननधी उपलब्ध करून द्यावा अशी मागणी परभणी 
येथील स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी सन २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान 
मा.मखु्यमींत्री याींच्याकड ेकेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, जिल्हागधकारी, परभणी व इतर यींत्रणाींनी त्रु् ीींची पतुणता करून 
सदरील आराखडा प्रधान सगचव, नगरववकास ववभाग याींच्याकड ेसादर केला 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासने चौकशी करुन कोणती कायणवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) हे खरे आहे. 
(२) व (३) शासन ननणणय, ननयोिन ववभाग ददनाींक ०४/०६/२०१५ नसुार 
िेत्रत्रय स्तरावर कायणवाही सरुु आहे. तथावप श्री साईबाबा याींच्या िन्मभमूीच े
महत्व लिात घेता शासनाने ददनाींक २०/११/२०१७ च्या शासन ननणणयान्वये 
पाथरी नगरपररषदेस वलैशषट्यपणूण योिनेंतगणत रुपये २ को्ी इतका ननधी 
उपलब्ध केला आहे.  
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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नागपूर येथील स्ियांचमलत हिामान िें द्रातील  
उपिरणे चोरीला गेल्याबाबत 

  

(३६) * ३५७४० प्रा.जोगेन्द्र ििाि े: सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :-  

(१) नागपरूमध्ये शतेकऱ्याींना हवामानाचा अचकू अींदाि लमळावा याकररता 
स्वयींचललत हवामान कें द्र उभारण्यात आले होत ेपरींत ुपाच मदहन्याींत येथील 
उपकरणे चोरीला गेली असल्याची बाब माहे सप् े्ंबर, २०१७ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशणनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, स्वयींचललत हवामान कें द्रातील उपकरणे चोरीला गेल्याने 
शासनाचे लाखो रुपयाींचे नकुसान झाले असनू याप्रकरणी गनु्हा नोंदवनू ककती 
िणाींना अ्क करण्यात आली आहे, 
(३) असल्यास, स्वयींचललत हवामान कें द्र पनु्हा नव्याने सरुु करण्याबाबत 
शासनाने चौकशी करुन कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) व (२) सदर प्रकरणी ददनाींक १८/०९/२०१७ च्या 
रात्री पवुी कोणीतरी अज्ञात इसमाने स्वयींचललत हवामान सींचातील अींदािे 
१०,५००/- रूपयाची सौर उिाण प्ले्, बॅ्री व लाई् हे साहीत्य चोरून नेल्याने 
पोलीस स््ेशन, दहींगणा येथे अज्ञात आरोपीववरूध्द अपराध क्रमाींक ३७१/१७ 
भादींवव कलम ३७९ अन्वये गनु्हा दाखल करण्यात आला आहे. सदर गनु्हा 
तपासावर आहे. 
(३) स्वयींचललत हवामान सींचातील बॅ्री सादहत्य लावनू उपकरण सरुू 
करण्यात आले आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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अांबरनाथ (जज.ठाणे) शहराच्या मध्यिती भागाांमधनू  
जाणाऱ् या रस्त्याची दरुिस्था झाल्याबाबत 

  

(३७) * ३५९५१ श्री.पररणय फुिे, श्री.अशोि ऊफा  भाई जगताप, श्री.सांजय 
दत्त, श्री.शरद रणवपस,े श्री.रामहरी रुपनिर, श्रीमती हुस्नबान ू खमलफे, 
श्री.आनांदराि पाटील : सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :-  

(१) अींबरनाथ (जि.ठाणे) शहराच्या मध्यवती भागामधून थे् शहराबाहेर 
िाण्या-येण्यासाठी असलेल्या अींबरनाथ-गच ींचपाडा-नालल ींबी या रस्त्याचे लसमें् 
डाींबरीकरणाच े काम अपणूाणवस्थेत असनू सदर रस्त्याची अत्यींत दरुवस्था 
झाली असल्याचे माहे ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशणनास 
आल,े हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, सदर रस्त्यावर मोठे खड्ड ेपडून मोठ्या प्रमाणात जिववत व 
ववत्तहानी झाल्याचे माहे ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशणनास 
आल,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात 
काय आढळून आले व तद्नसुार उक्त रस्त्याची दरुूस्ती करण्याबाबत कोणती 
कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे,  
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) हे खरे नाही. 
 अींबरनाथ नगरपररषद हद्दीमधील शहराच्या मध्यवती भागामधून 
िाणारा अींबरनाथ-गच ींचपाडा-नालल ींबी रस्ता आवश्यक त्या दठकाणी ८० % 
लसमें्चा असनू उवणररत २० % भाग डाींबरीकरणाव्दारे पणुण झाला आहे. 
सद्य:जस्थतीत सदरचा रस्ता वाहतकू योग्य असनू वाहतकू सरुळीत असल्याच े
अींबरनाथ नगरपररषदेने कळववले आहे. 
(२), (३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
 

----------------- 
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यितमाळ जजल्ह्यात महा-ई-सेिा िें द्रामाफा त नन:शुल्ि देण्यात  
येणाऱ्या दाखल्याांच ेदर आिारण्यात येत असल्याबाबत 

  

(३८) * ३५०३२ श्री.हररमस ांग राठोि : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३४११५ ला 
ददनाांि ७ ऑगस्ट, २०१७ रोजी ददलले्या उत्तराच्या सांदभाात सन्माननीय 
मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) यवतमाळ जिल्ह्यात महा-ई सेवा माफण त ववववध शासकीय दाखले देण्यात 
येत असनू आधार काडण, शतेकऱ्याींचे किण माफीच े अिण भरणे ही सेवा 
नन:शलु्क देण्याच े शासनाचे आदेश असताींनाही नागरीकाींकडून त्याच े दर 
आकारले िात असल्याच्या तक्रारी केळापरू व पसुद तालकु्यातील नागररकाींनी 
माहे सप् े्ंबर-ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान केल्या आहेत, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीच्या अनषुींगाने जिल्ह्यातील महा-ई सेवा माफण त नन:शलु्क देण्यात 
येणारे दाखल्याींचे दर आकारणाऱ्या सींबींगधताींवर कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) हे खरे नाही. 
(२) व (३) प्रश्न उद्् ावत नाही.  
 तसेच, अशा प्रकारच्या तक्रारीींवर पवुण उपाययोिना म्हणून या 
ववभागाच्या ददनाींक २७ िुल,ै २०१६ च्या शासन पत्रान्वये दोषीींववरुध्द 
दींडात्मक कारवाई करण्याच्या व आवश्यकता भासल्यास फौिदारी गनु्हे 
दाखल करुन त्याींच्या कें द्राचे परवाने रद्द करण्याच्या सचूना सवण 
जिल्हागधकारी याींना ददलेल्या आहेत. 

----------------- 
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िुिुािािी (जज.सोलापूर) येथील जलशुध्दीिरण यां्णा बांद असल्याबाबत 
  

(३९) * ३५४९६ श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपस,े श्रीमती 
हुस्नबान ू खमलफे, श्री.अशोि ऊफा  भाई जगताप, श्री.आनांदराि पाटील, 
श्री.सभुाष झाांबि, िॉ.सधुीर ताांबे, श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.हररमस ांग राठोि, 
प्रा.जोगेन्द्र ििाि े: सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :-  

(१) कुडुणवाडी (जि.सोलापरू) येथील िलशधु् दीकरण यींत्रणा अनेक कारणाींनी बींद 
पडल्याने शहराला गढूळ पाण्याचा परुवठा होत असल्यामळेु येथील नागररकाींच े
आरोग्य धोक्यात आल ेअसल्याचे माहे सप् े्ंबर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी करुन शधु्द पाण्याचा परुवठा 
करण्यासाठी येथील िलशधु्दीकरण कें द्रात नव्याने सादहत्य बसववण्याबाबत 
कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) अशी कोणतीही बाब ननदशणनात आली नाही. 
 कुडुणवाडी शहरातील िलशधु्दीकरण यींत्रणा सजुस्थतीत असनू 
िलशदु्धीकरण कें द्रातील पाण्याचे ॲलम (पाण्याची तरु्ी) व क्लोरीन गॅस 
वापरून शदु्धीकरण व ननितंकुीकरण करून शहरास शधु्द पाण्याचा परुवठा 
केला िातो. तसेच ववतररत केलेल्या पाण्याच्या नमनु्याींची जिल्हा आरोग्य 
प्रयोगशाळेत ननयलमतपणे तपासणी करून पाणी वपण्यास योग्य असल्याबाबत 
खात्री केली िात.े 
(२) सदर िलशधु्दीकरण कें द्रातील यींत्रणा सजुस्थतीत असल्याने नव्याने 
सादहत्य बसववण्याचा प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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अिोला महानगरपामलिेच्या िर पध्दतीबाबत 
  

(४०) * ३५५५४ श्री.गोवपकिशन बाजोरीया : सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) अकोला महानगरपाललकेने सन २०१७-१८ त े सन २०२१-२२ पयतं 
लावलेला कर हा ददनाींक ३ एवप्रल, २०१७ रोिीच्या सवणसाधारण सभेमधील 
ठराव क्रमाींक ५ अन्वये लावलेला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ददनाींक ३ एवप्रल, २०१७ रोिीच्या सभेमध्ये ठराव क्रमाींक ५ 
मध्ये महानगरपाललकेने रर्ेबल ककीं वा कॅवप्ल या दोनपकैी एका पध्दतीने 
कर लावणे आवश्यक असतानाही सदर महानगरपाललकेने कर लावलेला आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर कर लावताना एका खािगी कीं पनीला सवेिण करण्याच े
कीं त्रा् देण्यात आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले व तद् नसुार कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) महाराषर महानगरपाललका अगधननयमातील कलम १२७ नसुार मालमत्ता 
कर आकारणीचे अगधकार महानगरपाललकेस आहेत. 
 सवण मालमत्ताींवर त्याींच्या िते्रफळानसुार कर आकारणी होण्याच्या 
अनषुींगाने, महापाललकेने शहरातील सवण मालमत्ताींची िीआयएस मॅपीींगद्वारे 
अचूकररत्या मोिणी करण्याचा ननणणय सन २०१६ मध्ये घेतला होता.  
 शहरातील मालमत्ताींची मोिणी केल्याींनतर महानगरपाललकेची 
आगथणक उत्पन्नात वाढ होण्याच्यादृष्ीने महानगरपाललकेने सन २०१७-१८ त े
सन २०२१-२२ या कालावधी करीता महासभेने ठरवनू ददलेल्या वािवी 
भाडदेरानसुार कर आकारणी करण्याचा ननणणय घेतला आहे. 
(३) व (४) महाराषर महानगरपाललका अगधननयमातील तरतदूीनसुार कर 
आकारणी करण्याचा अगधकार महानगरपाललकेस असनू महानगरपाललकेचे 
आगथणक दहत ववचारात घेवनू ननणणय घेतला आहे.  
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 तसेच महानगरपाललका हद्दीतील मालमत्ताींच ेिीआयएस मॅपीींग करुन 
प्रत्यि मालमत्ताींचे मोिमाप घ्यावयाच्यादृष्ीने सवेिण करण्यासाठी ववहीत 
प्रकक्रयेचा अवलींब करुन खािगी सींस्थेस सदर काम देण्यात आले असल्याने 
चौकशी करण्याचा प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

आचाया विनोबा भािे याांचे स्मारि उभारण्याबाबत 
  

(४१) * ३४७२४ श्री.सनुनल तटिरे, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.हेमांत टिल,े श्री.किरण 
पािसिर, श्री.नरेंद्र पाटील : सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :-  

(१) भदूान चळवळीचे प्रवतणक आचायण ववनोबा भावे याींचे आींतरराषरीय 
पातळीवरील स्मारक त्याींच्या िन्मभमूीत गोगादे बदु्रकु (ता.पेण) येथ े
उभारण्याचा ननणणय शासनाने सन १९९२ मध्ये घेतला, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या स्मारकाचे दोन वेळा भमूीपिून होऊनही मागील २५ 
वषाणपासनू स्मारक उभारण्याचे दृष्ीने कोणत्याही प्रकारची कायणवाही झालेली 
नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले व तद्नसुार कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) अींशतः खरे आहे. 
(२), (३) आणण (४) मौिे गागोदे बदु्रकु, ता.पेण येथील प्रस्ताववत स्मारकाच्या 
एकूण १३ कामाींपकैी तळ्याचे सशुोलभकरण करण्याबाबतचे काम पणूण झाले 
आहे. उवणररत कामाींबाबत नव्याने वास्तशूास्त्रीय आराखड ेव अींदािपत्रक तयार 
करण्याचे काम हाती घेण्यात आले आहे. 

----------------- 
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मुांबई येथील सायन किल्ल्याच्या दरूिस्थेबाबत 
  

(४२) * ३५२२९ श्री.अशोि ऊफा  भाई जगताप, श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद 
रणवपसे, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.जनादान चाांदरूिर, 
श्रीमती हुस्नबान ू खमलफे, श्री.सभुाष झाांबि, श्री.अमरनाथ राजूरिर, 
श्री.हररमस ांग राठोि : सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :-  

(१) मुींबई येथील सायन ककल्ल्याची सींरिक लभींत कोसळली असनू येथे गदुणले 
आढळून येत असनू अनेक अननैतक धींदे सरुु असल्याचे माहे सप् े्ंबर, २०१७ 
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सायन तलावाला सरुिा नसल्यामळेु या तलावाचा वापर कचरा 
्ाकण्यासाठी होत असनू सदर तलावात अनेकाींनी आत्महत्या केल्या आहेत, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या ककल्ल्याच्या सींरिक लभींतीची दरुुस्ती करण्याबाबत तसेच 
सदर दोन्ही दठकाणी सरुिारिक ननयकु्त करण्याबाबत शासनाने कोणती 
कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) सायन ककल्ल्याची सींरिक लभींत कोसळली आहे ही 
वस्तजुस्थती आहे. 

तथावप, गहृ ववभागाकडून प्राप्त मादहतीनसुार, सायन ककल्ल्यात 
गदुणले व अननैतक धींदे सरुु असल्याचे आढळून आले नाही. 
(२) सायन तलावाच्या सभोवतालच्या पररसरात दारोदारी िाऊन कचरा गोळा 
करणे व वाहून नेण्याची व्यवस्था बहृन्मुींबई महानगरपाललकेमाफण त करण्यात 
आली आहे. 
 सदर तलावाच्या पररसरात दोन दठकाणी सावणिननक कचराकुीं डीची 
व्यवस्था करण्यात आली आहे. 
 सदर तलावात मागील दोन वषांत एका व्यक्तीने आत्महत्या केली 
आहे ही वस्तजुस्थती आहे. 
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(३) व (४) सायन ककल्ल्याच्या सींरिणासाठी बहृन्मुींबई महानगरपाललकेमाफण त 
खालीलप्रमाणे कायणवाही करण्यात येत आहे:- 
• सदर ककल्ल्यातील सायन तलावाच्या तीन बािूस सींरिक लभींत असनू, 

उवणररत रस्त्याकडील बािूस सींरिक िाळी बसववण्यात आली आहे. 
• सदर तलावाच्या दशणनी भागावर तलावाच्या खोलीबाबत व तलावात 

उतरल्यास होणाऱ्या दघुण् नेबाबत सचूना फलक लावण्यात आला आहे. 
• कोसळलेल्या सींरिक लभींतीची दरुुस्ती करण्याची कायणवाही सरुु आहे. 
• महानगरपाललकेचे सरुिारिक तीन पाळयाींमध्ये तनैात असतात. 

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

सोलापूर जजल्हयातील यां्माग िामगाराांना  
ईपीएफची योजना लागू िरण्याबाबत 

  

(४३) * ३६५४३ श्री.तानाजी सािांत, श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.अशोि ऊफा  भाई जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर : सन्माननीय िामगार 
मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) सोलापरू जिल्हयातील सवण यींत्रमाग धारकाींनी ईपीएफची योिना लाग ू
करण्यास ववरोध दशणववल्यामळेु यींत्रमागावर काम करणाऱ् या गरीब कामगाराींनी 
आपल्या न्याय हक्कासाठी वेगवेगळया कामगार सींघ्नामाफण त माहे 
ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान सनदशीर मागाणने आींदोलने केली 
आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यींत्रमाग बींद झाल्यामळेु समुारे ४२ हिाराींपेिा अगधक यींत्रमाग 
कामगार बेरोिगार झाल ेआहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मागील अनेक वषाणपासनू अल्प वेतनात काम करणाऱ् या उक्त 
यींत्रमाग कामगाराींना ईफीएफची योिना सरुु करण्यास सींबींगधत 
कारखानदाराींना शासनाकडून काही सचूना देण्यात आल्या आहेत, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून ही योिना लाग ून 
करणाऱ् या कारखान्याींवर कारवाई करुन यींत्रमाग कामगाराींचा प्रश्न 
सोडववण्याबाबत कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबनाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. सांभाजी पाटील-ननलांगेिर : (१) होय. 
(२) सोलापरू जिल्ह्यातील यींत्रमागधारकाींनी ई.पी.एफ. योिना लाग ू
करण्याववरुध्द ददनाींक १७/०८/२०१७ त े ददनाींक २१/०८/२०१७ व ददनाींक 
०७/१०/२०१७ त े ददनाींक २६/१०/२०१७ या कालावधीत कारखाने बींद ठेवल्याने 
तात्परूत्या कालावधीसाठी रोिगाराचा प्रश्न ननमाणण झाला होता. तथावप, 
ददनाींक २७/१०/२०१७ पासनू बींद पकुारलेले यींत्रमाग कारखाने पवूणवत सरुू झाले 
आहेत. 
(३) कमणचारी भववषय ननवाणह ननधी अगधननयम १९५२ हा कें द्रीय कामगार 
कायदा असनु त्याची अींमलबिावणी कें द्र शासनाच्या श्रम एवीं रोिगार 
मींत्रालयामाफण त केली िात.े 
 सदर बाबतीत कें द्र शासनाच्या अगधपत्याखालील िेत्रत्रय आयकु्त, 
भववषय ननवाणह ननधी कायाणलय, सोलापरू याींनी ३०० यींत्रमागधारकाींना उक्त 
अगधननयमाींतगणत नोंदणी करण्याचे ननदेश ददले असल्याचे त्याींच्या ददनाींक 
२४/११/२०१७ च्या ई-मेल अन्वये कळवले आहे. 
(४) िते्रत्रय भववषय ननवाणह ननधी सोलापरू याींचेमाफण त यींत्रमाग आस्थापनाींची 
तपासणी व चौकशी करण्याची कायणवाही प्रगतीत आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  
मुांबई उपनगरीय रेल्िे पोमलसाांच्या मांजूर पदामध्ये िाढ िरण्याबाबत 

  

(४४) * ३४७१८ िॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे : सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) मुींबई उपनगरीय रेल्वे प्रवाशाींच्या सरुिचेी धरुा वाहणाऱ् या लोहमागण 
पोललसाींच्या मनषुयबळानसुार सन १९८२ पासनू मींिूर पदामध्ये वाढ झालेली 
नाही त्यामळेु कायणरत पोलीस कमणचाऱ् याींवर ताण पडत असल्याने पोलीस 
आयकु्त, लोहमागण याींनी राज्य शासनाकड ेअहवाल पाठवनू मींिूर पदाींमध्ये 
वाढ करण्याची मागणी केली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, मींिूर पदामध्ये वाढ न करण्याची कारणे काय आहेत तसेच 
मींिूर पदामध्ये वाढ करण्याच्या अनषुींगाने कायणवाहीची सद्य:जस्थती काय 
आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) व (२) सन १९८२ पासनू पोलीस आयकु्त, 
लोहमागण, मुींबई याींच्या आस्थापनेवरील मनषुयबळामध्ये शासनाने वेळोवेळी 
वाढ केलेली असनू सन १९८२ त ेसन २०१४ या कालावधीमध्ये एकुण १९४७ 
इतके वाढीव मनषुयबळ उपलब्ध करुन देण्यात आले आहे. सद्यजस्थतीत 
पोलीस आयकु्त, लोहमागण मुींबई याींच्या आस्थापनेवर एकुण ४०१९ इतके 
मनषुयबळ मींिूर आहे. तसेच याव्यनतररक्त लोहमागण पोललसाींच्या 
मनषुयबळात वाढ करणेबाबतचा प्रस्ताव शासनास प्राप्त झालेला नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

राज्यातील विविध िारागहृातील जाममन मांजूर  
झालेल्या िैद्याांची सुटिा िरण्याबाबत 

  

(४५) * ३५८७४ श्रीमती हुस्नबान ू खमलफे, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.शरद 
रणवपसे : सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) राज्यातील ववववध कारागहृात िालमन मींिूर होवनू देखील बींददस्त 
असलेल्या ७५० कच्च्या कैद्याींची ररतसर सु् का करण्यासाठी कारागहृ 
ववभागानेच पढुाकार घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, हा उपक्रम सरुुवातीला मुींबई, नवी मुींबई व ठाणे येथ े
राबववण्यात येणार आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, शासनाच्या या उपक्रमाींतगणत सदर कैदयाींची सु् का झाल्यास 
पनु्हा कायदा व सवु्यवस्थचेा प्रश्न ननमाणण होऊ शकतो, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, यामळेु शासनाने सदर कैद्याींची सु् का केल्यास त्याींच्यावर 
ननयलमत देखरेख ठेवण्याबाबत कोणती यींत्रणा ननमाणण केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) व (२) अींशत: खरे आहे, 
 सन्मा. उच्च न्यायालय यागचका क्र.४६/१५ सह १६७/१५ सह (९/१७) 
मध्ये ददनाींक ०१/०३/२०१७ अन्वये ददलेल्या ननदेशानसुार मा.उच्च 
न्यायालयाचे सेवाननवतृ्त न्यायाधीश डॉ. राधाकृषणन याींच्या अध्यितखेाली 
सवणसमावेशक सधुारणा सचुववणेसाठी सलमती स्थापन करण्यात आली आहे. 
राज्यातील ववववध कारागहृात ७ वषाणखालील कमाल लशिा होऊ शकत ेअशा 
बींद्याचे प्रकरणी िामीन मींिूर होऊन देखील बींददस्त असलेल्या ५८९ बींदयाची 
मादहती सलमतीकड ेसादर केली आहे. 
 सवण कारागहृातील मादहती सलमतीस सादर केलेली असनू ्ा्ा रस्् 
व महाराषर राज्य याींचेकडील सामींिस्य करारानसुार िामीन मींिूर झालेल्या 
बींदयाचे िालमन पतूणतकेामी योग्य ती मदत घेऊन तळोिा, येरवडा, 
औरींगाबाद, नागपरू व नालशकरोड मध्यवती कारागहृात उपक्रम राबववण्यात 
येत आहे. 
 मा. सवोच्च न्यायालय रर् वप्ीशन क्र.४०६/२०१३ मधील 
ननदेशानसुार न्यायाधीन बींदी पनुववणलोकन सलमती स्थावपत झाली असनू 
त्याींचेसमोर तीन मदहन्यातनू एकदा न्यायाधीन बींदयाींची प्रकरणे मकु्ततकेरीता 
सादर करण्यात येत आहेत. तसेच सीआरपीसी ४३६ (A) अींतगणत दाखल 
न्यायाधीन बींद्याचा देखील सदर सलमतीद्वारे आढावा घेण्यात येत आहे. 
सदर सलमतीमध्ये सत्र न्यायाधीश अध्यि व जिल्हादींडागधकारी, पोलीस 
आयकु्त/ अगधिक, सगचव जिल्हा ववधी सेवा प्रागधकरण व कारागहृ अगधिक 
हे सदस्य आहेत. 
 सदर सलमती व जिल्हा ववधी सेवा प्रागधकरण याींना कमाल लशिेच्या 
¼ कालावधी न्यायाधीन बींदी म्हणून झालेल्या बींदयाींची यादी न्यायाधीन बींदी 
पनुववणलोकन सलमती व जिल्हा ववधी सेवा प्रागधकरण याींना कें द्रीय गहृ 
मींत्रालयाच्या ननदेशाने सादर करणेबाबत सवण कारागहृाींना सचूना देण्यात 
आल्या आहेत व त्यानसुार सवण राज्यातील कारागहृामध्ये सदर कायणवाही 
करण्यात येत आहे. 
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(३) व (४) सींबींगधत सन्मा. न्यायालय ववहीत अ्ी व शती घालनू बींदयास 
िालमन मींिूर करतात. बींदयाने िालमनाची पतुणता केल्यानींतर बींदी 
कारागहृातनू मकु्त होणार आहे. तसेच कारागहृातनू मकु्त झालेल्या बींदयावर 
पोलीस ववभागाकडून देखरेख ठेवण्यात येत.े 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  
राज्यातील महापामलिाांमध्ये फेरीिाला धोरण अांमलात आणण्याबाबत 

  

(४६) * ३४९३४ श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि ऊफा  भाई 
जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.आनांदराि पाटील, श्रीमती हुस्नबान ूखमलफे, 
श्री.हररमस ांग राठोि, प्रा.जोगेन्द्र ििाि,े श्री.सभुाष झाांबि, श्री.अमरनाथ 
राजूरिर, अॅि.ननरांजन िािखरे : सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :-  

(१) मा.सवोच्च न्यायालयाने सन २००९ मध्ये फेरीवाल्याींच्या पनुवणसनासाठी 
व नागररकाींना त्रास होऊ नये यासाठी महानगराींना फेरीवाला धोरण तयार 
करण्याचे आदेश ददले होत े व त्यानसुार सन २०१४ मध्ये फेरीवाला धोरण 
मा.राषरपती याींच े मान्यतसेाठी सादर करण्यात आले होत े मात्र त्यानसुार 
पढुील कायणवाही झालेली नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मा.सवोच्च न्यायालयाने ददलेल्या आदेशानसुार राज्यातील 
महानगरपाललकामध्ये फेरीवाला िते्र आरक्षित ठेवणे बींधनकारक असनू 
त्यानसुार ठाणे महानगरपाललकेने राज्यात आदशण ठरेल असे फेरीवाला धोरण 
तयार करुन ददनाींक १५ ऑगस््, २०१७ पासनू अींमलबिावणी करण्याचा 
ननणणय घेतला होता, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, शासनाने राज्यातील सवण महानगरपाललका िेत्रातील 
फेरीवाल्याींचे बायोमेरीक पध्दतीने सवेिण करुन फेरीवाला धोरण अींनतम 
करण्याचा ननणणय घेतल्यामळेु ठाणे महानगरपाललकेने तयार केलेल्या फेरीवाला 
धोरणाचा प्रस्ताव राज्य शासनाकड ेप्रलींत्रबत असल्याच े ददनाींक ३ ऑक््ोबर, 
२०१७ रोिी वा त्यासमुारास ननदशणनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, राज्यातील नागररकाींच्या ससुह्य रहदारीच्यादृष्ीन े फेरीवाला 
धोरण राबववण्याबाबत तसेच ठाणे महानगरपाललकेने शासनाकड े सादर 
केलेल्या फेरीवाला धोरणाबाबत कोणता ननणणय घेतला आहे व त्याबाबतची 
सद्यजस्थती काय आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) कें द्र शासनाने ददनाींक १ मे, २०१४ पासनू 
पथववके्रता (उपिीववका सींरिण आणण पथववक्रीचे ववननयमन) अगधननयम 
२०१४ लाग ूकेला आहे.  
(२) मा.सवोच्च न्यायालयाच्या आदेशानसुार, ठाणे महानगरपाललकेमाफण त शहर 
फेरीवाला सलमती गठीत करण्यात आली असनू, फेरीवाला िेत्राचे सवेिण 
करण्यात आले आहे. 
 सदर फेरीवाला िेत्रास सलमतीची मान्यता लमळणेबाबतचा प्रस्ताव 
सादर करण्याची कायणवाही ठाणे महानगरपाललकेमाफण त करण्यात येत आहे. 
(३), (४) व (५) ठाणे महानगरपाललका िेत्रातील फेरीवाल्याींच्या व्यवसायाच्या 
दठकाणाींसह बायोमेरीक सवेिण करण्यात आले आहे. 
 तथावप, फेरीवाला धोरणाचा प्रस्ताव ठाणे महानगरपाललकेमाफण त 
शासनास सादर करण्यात आलेला नसल्याने प्रलींत्रबत असण्याचा प्रश्न 
उद्् ावत नाही. 
 फेरीवाला धोरण राबववण्याच्या अनषुींगाने पथववके्रता (उपिीववका 
सींरिण आणण पथववक्रीच े ववननयमन)(महाराषर) योिना, २०१७ ददनाींक ०९ 
िानेवारी, २०१७ रोिीच्या शासन ननणणयान्वये प्रलसध्द करण्यात आलेली आहे. 

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

पुणे महानगरपामलिेची आरोग्य सेिा सुधारण्याबाबत 
  

(४७) * ३५२६८ श्री.अननल भोसल,े श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.किरण पािसिर, 
अॅि.ननरांजन िािखरे, आकिा .अनांत गािगीळ : सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) पणेु महानगरपाललकेने प्रलसध्द केलेल्या पयाणवरणाच्या सद्यजस्थती 
अहवालानसुार मागील ५ वषाणमध्ये शहरात मलेररया, डेंग्य,ू स्वाईन फ्ल,ू 
रेबीि, गचकनगनुनया व अन्य आिाराच्या रुग्णाींच्या सींख्येत वाढ झाल्याचा 
ननषकषण काढला आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, महापाललका आरोग्य सेवेसाठी दरवषी रुपये २०० त े३०० को्ी 
खचण करत असनूही शहरात ववववध आिाराींचे प्रमाण वाढत असल्याची बाब 
माहे सप् े्ंबर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशणनास आले आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले व तद् नसुार महापाललकेच्या आरोग्य सेवेतील कामचुकार 
अगधकाऱ्याींवर कारवाई करुन शहरातील साथीींच्या रोगाींवर ननयींत्रण लमळवनू 
आरोग्य सेवा सधुारण्याबाबत कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) ददनाींक ३१/७/२०१७ रोिी पणेु महानगरपाललकेने 
प्रलसध्द केलेल्या पयाणवरण अहवालानसुार मागील ५ वषाणमध्ये स्वाईन फ्ल,ू 
डेंग्य,ू गचकन गनुनया या आिारातील रूग्णाींची सींख्या वाढलेली आहे ही 
वस्तजुस्थती आहे.  
(२) व (३) अननयलमत व ददघणकाळ पावसामळेु कक्किन्य तसेच ववषाणूिन्य 
आिाराींचा प्रादभुाणव पणेु महानगरपाललकेच्या कायणिते्रात वाढला होता, ही 
वस्तजुस्थती आहे. तसेच याबाबत ददनाींक ४/९/२०१७ रोिी बातमी प्रलसध्द 
झाली होती.  

सदरच्या आिारावर प्रनतबींध करण्यासाठी पणेु महानगरपाललकेकडून 
वेळोवेळी खालील उपाययोिना करण्यात येतात :-  

• साथीच्या रोगाचे ननयलमत सवेिण. 
• कक्किन्य आिाराच्या प्रनतबींधासाठी ननयलमत कक्कशास्त्रीय 

सवेिण. 
• कक्किन्य आिाराच्या प्रनतबींध व ननयींत्रणासाठी कक्कनाशक 

औषधाींची फवारणी व धुम्रफवारणी. 
• श्वासामाफण त प्रसारण होणाऱ्या ववषाणूिन्य बागधत रूग्णाींवर 

लिणाच्या वगीकरणानसुार उपचार. 
• सावणिननक िते्रातील आरोग्य अगधकारी व ननम्न वदै्यकीय कमणचारी 

व खािगी वदै्यकीय व्यावसानयक याींना पावसाळा व त्यानींतर 
उद्् ावणाऱ्या आिाराींचे ननदान, उपचार प्रनतबींध व ननयींत्रण याबाबत 
प्रलशिण. 
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• साथीच्या रोगाच्या ननदानासाठी आवश्यक प्रयोगशालेय सवुवधा. 
• औषध व इतर साधन सामगु्रीचा आवश्यक साठा. 
• घनकचरा व्यवस्थापन, िल, अनतक्रमण, ड्रनेेि इत्यादी ववभागाींशी 

समन्वय.  
• ववववध िनसींपकण  माध्यमातनू लोक प्रबोधन. 
• डासोत्पत्तीस कारणीभतू व्यक्ती/सींस्था याींना ही स्थाने नष् 

करण्यासाठी नो्ीसा बिावण्यात आल्या आहेत.  
• अनतिोखमीच्या व्यक्तीींना मोफत एच-१ एन-१ लसीकरण करण्यात 

येत.े तसेच रूग्णाींना मोफत औषधे परुववली िातात. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

िल्याण (जज.ठाणे) शहरात िामगार िल्याण भिन बाांधण्याबाबत 
  

(४८) * ३४९६० श्री.जगन्नाथ मशांदे, अॅि.ननरांजन िािखरे, श्री.नरेंद्र पाटील : 
ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३१२५३ ला ददनाांि २ ऑगस्ट, २०१७ रोजी ददलले्या 
उत्तराच्या सांदभाात सन्माननीय िामगार मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :-  

(१) कल्याण (जि.ठाणे) शहरातील मौिे बारावे सव्हे क्र. ६२ वरील २२ गुींठे 
शासकीय भखूींड महसलू ववभागाने पत्र क्र. िमीन-२७७२/प्र.क्र.४५/ि-४ नसुार 
माहे फेब्रवुारी, २०१३ मध्ये वा त्यादरम्यान कामगार कल्याण भवन 
बाींधण्यासाठी कामगार ववभागास वगण केला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू भखूींड कामगार ववभागाने महाराषर कामगार कल्याण 
मींडळास “कामगार कल्याण भवन” ‘बाींधण्यासाठी उपलब्ध करून ददल्यानींतर 
मागील ४ वषाणत कामगार कल्याण मींडळाने सदरहू भखूींडाच्या सरुिा व 
सींवधणनासाठी या िलमनीवर कोणतहेी बाींधकाम अथवा सींरिक लभींत देखील 
बाींधलेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, कामगार कल्याण मींडळाच्या अिम्य दलुणिामळेु आिलमतीस 
सदरहू भखूींडावर पत्र्याचे कीं पाउीं ड बाींधून अनतक्रमण करण्यात आले असनू 
सदरहू अनतक्रमण काढण्यासाठी कामगार कल्याण मींडळाने कोणती कायणवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
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(४) असल्यास, सदरहू भखूींडावर प्रस्ताववत कामगार कल्याण भवन 
बाींधण्याबाबत शासनाने कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सांभाजी पाटील-ननलांगेिर : (१) व (२) होय, हे खरे आहे. 
(३) सदरहू भखूींडावर कोणतहेी अनतक्रमण झालेले नाही याची खातरिमा 
महाराषर कामगार कल्याण मींडळाने केली आहे. 
(४) व (५) सदरहू भखूींडावर कामगार भवन उभारण्यासींदभाणत ई-ननववदा 
प्रकक्रया राबववण्यासींदभाणत सचूना महाराषर कामगार कल्याण मींडळास देण्यात 
आल्या आहेत. 

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

राज्य शासिीय िमाचाऱ् याांच्या िामाचा  
आठििा पाच ददिसाांचा िरण्याबाबत 

  

(४९) * ३५०५५ श्री.विक्रम िाळे, श्री.अमरमसांह पांडित, श्री.सनतश चव्हाण, 
िॉ.सधुीर ताांबे, श्री.दत्ता्य सािांत, श्री.िवपल पाटील : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि 
३२२६८ ला ददनाांि २६ जुल,ै २०१७ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभाात 
सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) राज्य शासकीय कमणचारी सींघ्ना, रािपत्रत्रत अगधकारी सींघ्ना आणण 
लशिक भारती याींच्या मागणीच्या अनषुींगाने कामकािाचा पाच ददवसाींचा 
आठवडा करण्याबाबत शासनाने नेमलेल्या सलमतीचा अहवाल प्राप्त झाला 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, त्यातील लशफारशीींचा तपशील व शासनाचा ननणणय काय आहे, 
(३) असल्यास, सवण शासकीय, ननमशासकीय कमणचारी आणण प्राथलमक, 
माध्यलमक, उच्च माध्यलमक व महाववद्यालयीन लशिक याींना िागनतक 
मापदींडानसुार कामाचे तास, ददवस आणण पाच ददवसाींचा आठवडा ननजश्चत 
करण्याबाबत शासनाच ेधोरण काय आहे, 
(४) असल्यास, राज्यातील सवण शासकीय व ननमशासकीय कमणचाऱ्याींच े
सेवाननवतृ्तीचे वय ६० वष ेकरण्याबाबत शासनस्तरावरुन कोणती कायणवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) राज्य शासकीय कायाणलयाींसाठी पाच ददवसाींचा 
आठवडा करण्यासींदभाणत शासनाकडून कोणतीही सलमती गठीत करण्यात 
आलेली नाही. 
(२) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(३) मा.मखु्यमींत्री महोदयाींच्या अध्यितखेाली महाराषर रािपत्रत्रत अगधकारी 
महासींघ व अन्य कमणचारी सींघ्नाींसोबत ददनाींक ७ िुल,ै २०१७ रोिी 
आयोजित बठैकीमध्ये, सातवा वेतन आयोगाच्या लशफारशी लाग ू करताना, 
कें द्र शासनाप्रमाणे राज्य शासकीय अगधकारी/ कमणचारी याींनी ५ ददवसाींचा 
आठवडा लाग ूकरण्याबाबत ववचार करण्यात येईल असे ठरले आहे. 
(४) याबाबत सवण दृष्ीकोनातनू अ्यास करुन सवकंष अहवाल शासनाला 
सादर करण्यासाठी ददनाींक २४ नोव्हेंबर, २०१६ च्या शासन ननणणयान्वये 
श्री.बी.सी.ख्ुआ, सेवाननवतृ्त भा.प्र.से. अगधकारी याींच्या अध्यितखेाली 
सलमती स्थापन करण्यात आली आहे. सलमतीचा अहवाल अद्याप प्राप्त 
झालेला नाही. अहवाल प्राप्त झाल्यानींतर याबाबत अींनतम ननणणय घेण्यात 
येईल. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही.  

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

राज्य रस्ते वििास महामांिळाच ेमाजी व्यिस्थापिीय सांचालि  
याांनी िेलेल्या गैरव् यिहाराबाबत 

  

(५०) * ३५५०५ श्री.धनांजय मुांि,े श्री.हेमांत टिल,े श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय 
दत्त, श्री.अशोि ऊफा  भाई जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.आनांदराि पाटील, 
प्रा.जोगेन्द्र ििाि,े श्री.हररमस ांग राठोि, श्री.सभुाष झाांबि, श्री.अमरनाथ 
राजूरिर, श्री.रामराि िििुत,े अॅि.राहुल नािेिर, श्री.जयिांतराि जाधि, 
अॅि.जयदेि गायििाि : सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :-  

(१) राज्य रस्त ेववकास महामींडळाचे मािी व्यवस्थापकीय सींचालक याींच्यावर 
झालेल्या गरैव्यवहाराच्या आरोपाींच्या अनषुींगाने चौकशी करण्यासाठी मािी 
मखु्य सगचव िॉनी िोसेफ याींच्या अध्यितखेाली ददनाींक २३ ऑगस््, २०१७ 
रोिी सलमती नेमण्यात आलेली असनू चौकशी अहवाल सादर करण्यासाठी 
सलमतीस दोन मदहन्याींचा कालावधी देण्यात आलेला आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उक्त सलमतीचा अहवाल शासनास प्राप्त झाला आहे काय व 
अहवालाचे स्वरुप काय आहे, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीच्या अनषुींगाने सदर अहवालातील दोषीींवर कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) होय. ददनाींक २९ ऑगस््,२०१७ रोिी मािी मखु्य 
सगचव िॉनी िोसेफ याींच्या अध्यितखेाली चौकशी सलमती नेमण्यात आली 
आहे. चौकशी अहवाल सादर करण्यासाठी सलमतीला ददनाींक ३०/११/२०१७ 
पयतं मदुतवाढ देण्यात आली होती. 
(२), (३) व (४) चौकशी सलमतीचा अहवाल शासनास नकुताच प्राप्त झाला 
असनू सदर अहवाल पढुील कायणवाहीसाठी शासनाच्या ववचाराधीन आहे. 

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

मुांबई मेरोच्या िारशिेसाठी जमीन सांपादन िरण्याबाबत 
  

(५१) * ३४९०४ श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपसे, श्री.रामहरी रुपनिर : 
सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) मुींबईत मेरोच्या कारशडेसाठी आरे येथील ३० हेक््र िमीन सींपाददत 
करण्यात येणार असल्याच े माहे ऑगस््, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, देशभरातील ववववध मेरो कारशडेला १० त े १२ हेक््र िागा 
लागत असताना व ददल्लीतील सवाणत मोठया कारशडेला साड ेसतरा हेक््र 
िागा लागली असताना आरे येथील कारशडेसाठी ३० हेक््र िागा 
देण्यामागील शासनाची भलुमका काय आहे, 
(३) असल्यास, आरे येथील कारशडेची िागा ही वन ववभागाची नसनू ती 
डअेरी डवे्हलपमें् बोडाणची आहे अस ेिादहरातीत म्ह्ले असले तरी ती िागा 
वन ववभागाचीच आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, कारशडेसाठीची ३० हेक््र िागा सींपाददत करुन सदरील िागा 
ववकासकाींच्या सींगनमताने केलेल्या समुारे १८ हिार को्ी रुपयाींचा 
गरैव्यवहाराची चौकशी करण्यात आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(५) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व तदनसुार सींबींगधत दोषीींवर 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) मेरो कारशडेकररता आरे येथील ३० हेक््र िमीन 
२२ ऑगस््, २०१४ रोिी हस्ताींतरीत करण्यात आली आहे. 
(२) मेरो कारशडेकररता सवणसाधारणपणे ०.९६ हेक््र प्रनत कक.मी. इतके िेत्र 
आवश्यक असत.े त्यानसुार सदर ३३.५ कक.मी. लाींबीच्या मेरो मागगणकेच्या 
कारशडेसाठी ३० हेक््र िागा आवश्यक आहे. 
(३) हे खरे नाही. सदरची िागा महाराषर शासनाच्या दगु्धव्यवसाय ववकास 
ववभागाच्या मालकीची होती. 
(४) हे खरे नाही, कार शडेसाठीचे आरक्षित िते्र केवळ कार दरुुस्ती व 
देखभाल आगार यासाठीच वापर करण्यास देण्यात आलेले आहे. 
(५) व (६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

मुांबई महानगरपामलिेच्या स्िच्छ मुांबई प्रबोधन अमभयान योजनेबाबत 
  

(५२) * ३५७७२ श्री.किरण पािसिर, श्री.हेमांत टिल,े श्री.नरेंद्र पाटील, श्रीमती 
विद्या चव्हाण, श्री.आनांद ठािूर, अॅि.राहुल नािेिर, श्री.ख्िाजा बेग, 
श्री.विजय ऊफा  भाई धगरिर, श्री.प्रविण दरेिर, श्री.रामननिास मसांह : 
सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) मुींबईतील झोपडपट्टचया व गललच्छ वस्त्याींमध्ये स्थाननक सहभागातनू 
स्वच्छता करण्यासाठी महापाललकेकडून “स्वच्छ मुींबई प्रबोधन अलभयान” 
योिना राबववली िात असनू िनिागतृीसाठी मोठया प्रमाणात ननधी ददला 
िात असल्याचे ननदशणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या योिनेमध्ये झोपडपट्टीतील १५० कु्ुींबाींचा कचरा 
उचलण्यासाठी मींडळाच्या एका कामगाराला सफाईच्या सादहत्यासह ५४००/- 
रुपये व रदहवाश्याींच्या प्रबोधनासाठी रुपये ६०० ददले िात असनू एवढ्या 
तु् पुींज्या पगारामध्ये कामगाराला सफाई व प्रबोधन करणे शक्य नसल्यामळेु 
ही योिना अपयशी ठरली असनू िनिागतृी मोदहमेसाठी ददला िाणारा ननधी 
वाया िात असल्याचे ननदशणनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, कीं त्रा्दाराकडून अनदुानाची रक्कम वाढताच कामगाराींची 
सींख्या िास्त दाखवनू अनदुानातील रक्कम ला्ण्याचा प्रकार सरुु झाल्याने 
ही योिना बींद करण्यात आल्याचे माहे ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशणनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात 
काय आढळून आले व तद्नसुार कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) होय, मुींबईतील झोपडपट्टचया, गललच्छ वस्त्याींमध्ये 
स्थाननक सहभागातनू स्वच्छता करण्यासाठी महापाललकेकडून “स्वच्छ मुींबई 
प्रबोधन अलभयान” योिना राबववली िात असनू, याअींतगणत प्रबोधन, 
लोकसहभाग, िनिागतृी, वातावरण ननलमणती इत्यादी बाबीींकररता बहृन्मुींबई 
महानगरपाललकेकडून ननधी ददला िातो. 
(२) व (३) स्वच्छ मुींबई प्रबोधन अलभयानाींतगणत बहृन्मुींबई 
महानगरपाललकेमाफण त ७५० लोकसींख्या ककीं वा १५० कु्ुींबे म्हणिे एक “एकक” 
असे प्रमाण ठरववण्यात आले आहे. 
 बहृन्मुींबई महानगरपाललका िेत्रात सावणिननक स्वच्छता राखण्यासाठी 
सींस्थेला लागणारे सादहत्य व अविारे याींची खरेदी, स्वयींसेवकाींसाठी सरुिा 
साधने, दैनींददन स्वच्छता, पयणवेिण आणण व्यवस्थापन खचण याकररता रुपये 
५४००/- प्रनत एकक प्रनतमाह व प्रबोधन व िनिागतृीसाठी रुपये ६००/- प्रनत 
एकक प्रनतमाह असे एकूण रुपये ६०००/- प्रनत एकक प्रनतमाह इतके सहाय्य 
अनदुान स्वरुपात देण्यात येत.े 
 सदर योिनेमध्ये स्थाननक स्वयींसेवी सींस्थाींच्या माध्यमातनू 
लोकसहभागासाठी िनिागतृी करणे अपेक्षित आहे. याकररता सींस्था, स्थाननक 
िनततेनू स्वयींसेवक तयार करत े व लोकसहभागातनू योिनेच्या ध्येयाींची 
पतुणता करत.े 

सदर योिनेद्वारे गललच्छ वस्त्याींमध्ये साफसफाई राखली िात 
असल्यामळेु ददला िाणारा ननधी वाया िात नाही. 
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सदर योिना बींद करण्यात आली नाही. तसेच, सदर योिनेमध्ये 
उदद्दष्पतूीसाठी कामगार परुववण्याची सींकल्पना / तरतदु नसनू, “एकक” या 
सींकल्पनेशी ननगडीत आहे.  
 सदर योिनेचे पनुववणलोकन करण्याची कायणवाही बहृन्मुींबई 
महानगरपाललकेमाफण त सरुु आहे.  
(४) व (५) सदर प्रकरणी बहृन्मुींबई महानगरपाललकेमाफण त चौकशी करण्यात 
आलेली नाही. 

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

म्हािाने उभारलेल्या व्यािसानयि दिुानाांची  
ननविदा प्रकक्रया राबविण्याबाबत 

  

(५३) * ३४६७२ श्री.हेमांत टिले, श्री.सनुनल तटिरे, श्री.ख्िाजा बेग, अॅि.राहुल 
नािेिर, श्री.आनांद ठािूर, श्री.किरण पािसिर, श्री.नरेंद्र पाटील, श्रीमती 
विद्या चव्हाण : सन्माननीय गहृननमााण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :-  

(१) महाराषर गहृननमाणण िते्रववकास प्रागधकरण, म्हाडा व कोकण गहृननमाणण 
व मुींबई गहृननमाणण मींडळाने ववववध दठकाणी उभारलेल्या वसाहतीींमध्ये तसेच 
ववरार, बोळीींि, गोरेगाव, मालवणी, पवई व प्रनतिानगर इत्यादी दठकाणी 
व्यावसानयक दकुाने बाींधली आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, प्रश्न भाग (१) मध्ये नमदू केलेल्या दठकाणी ववक्रीसाठी 
प्रत्येकी ककती दकुाने बाींधण्यात आली आहेत, 
(३) असल्यास, उपरोक्त ववववध दठकाणी उभारलेल्या व्यावसानयक दकुानाींची 
ननववदा प्रकक्रया राबववण्यात आली नसल्याची बाब माहे ऑगस््, २०१७ मध्ये 
वा त्यादरम्यान ननदशणनास आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले व तद्नसूार सदर दकुानाींची ववक्री करण्याचे दृष्ीने कोणती 
कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. प्रिाश महेता : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) मुींबई गहृननमाणण व िते्रववकास मींडळाच्या वसाहतीत २१३ दकुानी गाळे 
बाींधण्यात आलेले आहेत. तर कोकण गहृननमाणण व िेत्र ववकास मींडळाींतगणत 
ववरार-बोळीींि प्रकल्पामध्ये एकूण ५७ दकुाने बाींधण्यात आली आहेत. 
 अशा प्रकारे मुींबई गहृननमाणण व िेत्रववकास मींडळ व कोकण 
गहृननमाणण व िेत्रववकास मींडळाींतगणत एकूण २७० दकुाने बाींधून तयार आहेत. 
तर वेंगलुाण येथील प्रकल्पामध्ये एकूण २० दकुाने बाींधण्यात येत आहेत. 
(३) हे अींशत: खरे आहे. 
 मुींबई व कोकण या दोन्ही गहृननमाणण व िते्रववकास मींडळाच्या वर 
नमदु बाींधण्यात आलेल्या दकुाींनाची ववक्री करण्यासाठी ननववदाींची प्रकक्रया 
चाल ूआहे.  
(४) व (५) मुींबई गहृननमाणण व िते्रववकास मींडळाच्या दकुानी गाळ्याींपकैी 
भोगव्ा प्रमाणपत्र प्राप्त १०८ दकुानी गाळ्याींच्या ववक्रीकररता ननववदा प्रकक्रया 
राबववण्याची कायणवाही प्रगतीपथावर असनू कोकण गहृननमाणण व िेत्रववकास 
मींडळाच्या ववरार बोळीींि येथील दकुानाींची ववक्री करण्यासाठी ननववदाींची 
प्रकक्रया चाल ूआहे. 
 तथावप, वेंगलुाण येथील योिनेतील इमारतीींचे काम प्रगतीपथावर आहे. 
सदर काम पणूण झाल्यानींतर दकुानाींची ववक्री करण्यासाठी ननववदाींची प्रकक्रया 
कोकण गहृननमाणण व िते्रववकास मींडळामाफण त राबववण्यात येईल. 

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

ठाणे शहरात शाळा-महाविद्यालयाांच्या पररसरात  
अांमली पदाथाांची विक्री होत असल्याबाबत 

  

(५४) * ३५५५२ श्री.जयांत पाटील, श्रीमती जस्मता िाघ, श्री.बाळाराम पाटील : 
सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

 (१) ठाणे शहरातील शाळा-महाववद्यालयाींच्या पररसरात अफू, गाींिा, एमडी 
अशा अींमली पदाथाचंी सराणस ववक्री करण्यात येत,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ठाणे शहरात हुक्का पालणर आणण पोप् पानातनू मादक 
पदाथांची ववक्री पान ्प-याींवर केली िात,े हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, पररसरातील मलुाींच्या पालकाींनी “आमच्या मलुाींना या 
व्यसनाच्या ववळख्यातनू बाहेर काढा” अशी ववनींती करणारी अनेक पत्र े
पोललसाींना देऊन देखील त्यावर अद्याप कारवाई करण्यात आलेली नाही, हे 
ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, शासनाने सींबींगधत दोषीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१), (२) व (३) हे खरे नाही. 
(४) अींमली पदाथण ववरोधी पथक, गनु्हे शाखा, ठाणे शहर या पथकामाफण त 
ठाणे शहर व आिुबािुचे पररसरात अींमली पदाथण गाींिा, अफु, एमडी व इतर 
अींमली पदाथाचंी ववक्री वाहतकू व साठवणकू करणाऱ्या इसमाववरुद्ध वेळोवेळी 
कारवाई करण्यात आलेली असनू िानेवारी २०१७ पासनू एनडीपीएस 
कायद्याच्या कलमाींखाली खालीलप्रमाणे पोलीस स््ेशन येथे गनु्हे दाखल 
करण्यात आलेले आहेत. 

१) ठाणेनगर पोलीस स््ेशन  : २ 
२) कासारवडवली पोलीस स््ेशन : २ 
३) वागळे इस््े् पोलीस स््ेशन : १ 
४) श्रीनगर पोलीस स््ेशन  : १ 
५) मुींब्रा पोलीस स््ेशन  : ३ 
६) कळवा पोलीस स््ेशन  : २ 
७) गचतळसर पोलीस स््ेशन  : १ 
८) वतणकनगर पोलीस स््ेशन   : १ 

             --------- 
   एकूण  : १३ 
          --------- 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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राज्यातील पोलीस पाटलाांच्या विविध प्रलांबबत मागण्याांबाबत 
  

(५५) * ३५१७८ िॉ.अपिूा दहरे, प्रा.अननल सोले : सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) राज्यातील पोलीस पा्लाींच्या मानधनात रुपये १५ हिारापयतं वाढ 
करावी, हींगामी पोलीस पा्लाींना कायम करावे, सेवाननवतृ्तीनींतर वारसास 
सेवेत सामावनू घ्यावे, ननवतृ्तीवेतन देण्यात यावे, सेवेची कालमयाणदा ६० 
वरून ७० वषण करावी व राज्य शासकीय कमणचाऱ्याींप्रमाणे सोयी-सवुवधा 
लमळाव्यात इत्यादी मागण्या महाराषर राज्य पोलीस पा्ील असोलशएशन तफे 
शासन व लोकप्रनतननधीींकड े सातत्याने करण्यात येत आहेत, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, राज्यातील पोलीस पा्लाींच्या प्रलींत्रबत मागण्याींबाबत शासनाने 
कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) होय, हे खरे आहे.  
(२) पोलीस पा्ील, कोतवाल, अींगणवाडी सेववका इ. मानसेवी कमणचाऱ्याींना 
सामाजिक सरुिा प्रदान करण्याकरीता “एकछत्र योिना” तयार करण्यासाठी 
अपर मखु्य सगचव (ववत्त) याींच्या अध्यितखेाली ददनाींक १८/०३/२०१७ च्या 
शासन ननणणयान्वये एक अ्यासग् नेमण्यात आला आहे. सदर 
अ्यासग्ाच्या लशफारशी शासनास प्राप्त झाल्यानींतर पोलीस पा्लाींच्या 
मानधन व अन्य सोयीसवलतीींबाबत गहृ ववभागाकडून पढुील कायणवाही 
करण्यात येईल. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
िॉ.नरेंद्र दाभोळिर याांच्या हत्येच्या तपासाबाबत 

  

(५६) * ३५९८१ श्री.आनांदराि पाटील, श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपस,े 
श्री.अशोि ऊफा  भाई जगताप, श्रीमती हुस्नबान ूखमलफे, श्री.जनादान चाांदरूिर, 
श्री.रामहरी रुपनिर, आकिा .अनांत गािगीळ, श्री.अमरनाथ राजूरिर, 
श्री.हररमस ांग राठोि, प्रा.जोगेन्द्र ििाि,े श्री.सभुाष झाांबि : ताराांकित प्रश्न 
क्रमाांि ३३४२० ला ददनाांि २६ जुल,ै २०१७ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभाात 
सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  
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(१) राज्यात अींधश्रध्दा ननमुणलनाचे महत्त्वाचे कायण करणारे डॉ.नरेंद्र दाभोळकर 
याींच्या हत्येला चार वषाणहून अगधक कालावधी होऊनही त्याींच्या मारेकऱ् याींचा 
शोध घेण्यास शासनाकडून िाणणवपवूणक ्ाळा्ाळ करण्यात येत असल्याचा 
सींशय िनमानसात ननमाणण होत असल्याचे ननदशणनास आल ेआहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू मारेकऱ् याींचा तातडीने शोध घेण्याबाबत तसेच 
त्याींच्यावर कठोर कारवाई करण्याबाबत शासनाने कोणती कायणवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) व (२) हे खरे नाही. 
 डॉ. नरेंद्र दाभोळकर याींच्या हत्येच्या अनषुींगाने डके्कन पोलीस 
स््ेशन येथे ग.ुर.नीं. १५४/२०१३ भादींवव कलम ३०२, ३४ शस्त्र अगधननयम 
३(२५) अन्वये गनु्हा दाखल करण्यात आला आहे. 
 सदर प्रकरणी मा.उच्च न्यायालय, मुींबई येथे दाखल िनदहत यागचका 
क्र. ७/२०१४ मध्ये मा.उच्च न्यायालयाने ददनाींक ९/५/२०१४ रोिी ददलेल्या 
आदेशानसुार सदर गनु्हयाचा तपास ददनाींक ३/६/२०१४ रोिी कें द्रीय गनु्हे 
अन्वेषण ववभागाकड े(सीबीआय) वगण करण्यात आला आहे. गनु्हयाचा पढुील 
तपास सी.बी.आय. कडून सरुु आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

पुणे शहरात स्ियांपाि िरणाऱ्या मदहलेविरुद्ध  
पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल िेल्याबाबत 

 (५७) * ३४८४७ श्री.जयिांतराि जाधि : सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :-  

(१) पणेु शहरात माहे सप् े्ंबर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान सोवळे 
मोडल्याच्या कारणावरून राज्याच्या हवामानशास्त्र ववभागाच्या सींचाललका 
याींनी स्वयींपाक करणाऱ्या मदहलेववरुध्द लसींहगड पोलीस ठाण्यात गनु्हा दाखल 
केला आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदर गनु्हा दाखल करून घेतल्यामळेु अींधश्रध्देला खतपाणी 
घालनू समािात तढे ननमाणण झाल्याने ववववध सींघ्ना व रािकीय पिाींनी 
पणु्यामध्ये आींदोलने व ननदशणने केली, हे ही खरे आहे काय,  
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात 
काय आढळून आले व तद्नसुार सींबींगधत तक्रारदार व पोलीस अगधकाऱ्याींवर 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

 

श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) सदर प्रकरणी गनु्हा दाखल झाल्यामळेु कोणत्याही रािकीय अथवा 
सामाजिक सींघ्नेने गनु्हा का दाखल केला म्हणून आींदोलने अथवा ननदशणने 
केलेली नाहीत. परींत ुददनाींक २७/९/२०१७ रोिी बालगींधवण रींगमींददर या दठकाणी 
सींभािी त्रब्रगेड व सकल मराठा बहुिन समाि याींचेवतीने हवामान सींचाललका 
याींच्या वक्तव्याच्या ननषधेाथण मराठी अजस्मता पररषदेचे आयोिन करण्यात 
आले होत.े 
(३) सदर घ्नेबाबत कफयाणदीच्या तक्रारीवरून लसींहगड रोड पोलीस स््ेशन येथ े
एका मदहलेववरूद्ध ग.ुर.नीं. २८६/२०१७ भा.दीं.वव. कलम ४१९, ३५२, ५०४ प्रमाणे 
गनु्हा दाखल करण्यात आला आहे. तदनींतर सदरचा प्रकार ईलेक्रॉननक 
माध्यमे व वतृ्तपत्रामध्ये मोठ्या प्रमाणात चगचणला गेल्याने कफयाणदीने सदरची 
तक्रार मागे घेण्यासाठी लखेी ववनींती अिण व िबाब ददलेला आहे. सदर 
गनु्हयाचा अगधक तपास करण्यात येत आहे.  
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
मुांबई ि ठाणे शहराला जोिणाऱ् या िोपरी उड्िाणपुलाच े 

िाम पूणा िरण्याबाबत 
  

(५८) * ३५६४५ आकिा .अनांत गािगीळ, श्री.रवि ांद्र फाटि : सन्माननीय 
मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) मुींबई व ठाणे शहराला िोडणाऱ् या कोपरी येथील उड्डाणपलुाच्या नव्या 
आराखड्यानसुार रुीं दीकरणाच्या कामाची ननववदा माहे सप् े्ंबर, २०१७ मध्ये वा 
त्यादरम्यान प्रलसध्द झाली आहे, हे खरे आहे काय, 



72 

(२) असल्यास, उक्त उड्डाणपलुाचा खचण अगधकाऱ् याींच्या अनास्थेमळेु ९ को्ी 
रुपयाींवरुन २५८ को्ी रुपयाींपयतं वाढ झाली असल्याचे माहे सप् े्ंबर, २०१७ 
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशणनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून उड्डाणपलुाच े
कामास ववलींब करणाऱ् या दोषी अगधकाऱ् याींवर कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) असल्यास, उक्त उड्डाणपलुाच्या कामासाठी ककती खचण येणार आहे तसेच 
ककती कालावधीत पलुाचे काम पणूण होणार आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१), (२), (३), (४) व (५) पवूण द्रतुगती महामागण ठाणे 
शहरातनू िाताना कोपरी िवळ मध्य रेल्वे ओलाींडत आहे. या दठकाणी सध्या 
२+२ वादहन्याींचा पलु अजस्तवात असनू या पलुाच े रुीं दीकरण करण्यासाठी 
ददनाींक १२/०२/२००१ रोिी रुपये ९ को्ी खचाणच्या कामास सावणिननक 
बाींधकाम ववभागामाफण त मान्यता देण्यात आली होती. सावणिननक बाींधकाम 
ववभागामाफण त हाती घेतलेल्या सदर पलुाच्या बाींधकामास झालेल्या 
ववलींबाबाबत सावणिननक बाींधकाम ववभागामाफण त चौकशी सलमती नेमनू 
चौकशी करण्यात आली असनू सदर सलमतीच्या अहवालानसुार सदर प्रकरणी 
व्यजक्तश: कोणीही अगधकारी िबाबदार नसल्याचा ननषकषण आहे. 
 प्रश्नाधीन दठकाणी अजस्तवात असलेल्या २+२ वादहन्याींच्या पलूाचे 
४+४ वादहन्याींकरीता रुीं दीकरण करण्याचा प्रस्ताव सावणिननक बाींधकाम 
ववभागामाफण त रेल्वेकड ेसादर करण्यात आला होता. या प्रस्तावास रेल्वेकडून 
ददनाींक १५/०४/२०१५ रोिी मान्यता लमळाली. या प्रस्तावाप्रमाणे प्रकल्पासाठी 
रु ११३.७४ को्ी खचण अपेजक्ष् ात होता. 
 ननधीअभावी ववलींब होण्याची शक्यता असल्याने सदर काम मुींबई 
महानगर प्रदेश ववकास प्रागधकरणामाफण त कायाणजन्वत करण्याची 
लोकप्रनतननधीींची तसेच सावणिननक बाींधकाम ववभागाची ददनाींक ०१/०७/२०१५ 
ची ववनींती ववचारात घेऊन प्रागधकरणान े ददनाींक २९/०२/२०१६ रोिी रुपये 
२५८.७६ को्ी खचाणच्या प्रस्तावास मान्यता ददली. तद्नींतर पलुाच्या उींची 
बाबत रेल्वेशी झालेला सींवाद तसेच प्रश्नाधीन पलुाच्या दठकाणी असणाऱ्या 
रेल्वे मागगणका, िलवादहन्या ववचारात घेऊन पवूीच्या दोन्ही बािूींना रुीं दीकरण 
करण्याचे प्रस्तावानसुार प्रकल्पाचे बाींधकाम करण्याचा ददनाींक २७/०९/२०१७ 
रोिी ननणणय घेण्यात आला. 
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 या प्रकल्पातील रेल्वे हद्दीतील पलुाचे काम रेल्वेमाफण त करण्यात 
येणार असनू याकरीता आवश्यक ननधी प्रागधकरणामाफण त रेल्वेला देण्यात 
येईल. तर रेल्वे हद्दीबाहेरील पलुाचे पोचमागाणचे काम प्रागधकरणामाफण त 
करण्यात येईल. 

प्रागधकरणामाफण त करण्यात येणाऱ् या कामाकरीता ददनाींक २७/०९/२०१७ 
रोिी ननववदा मागववण्यात आल्या असनू रेल्वेमाफण त करण्यात येणाऱ् या 
कामासाठी त्याींचेकडून दद ०७/११/२०१७ रोिी ननववदा मागववण्यात आल्या 
आहेत. 
 प्रागधकरणाने ननववदा मागववलेल्या कामासाठी रुपये १३५.७० को्ी 
खचण अपेक्षित आहे. प्रागधकरणामाफण त रेल्वेला या कामासाठी रुपये ९० को्ी 
देण्यात येणार असनू रुपये २३ को्ी रक्कम िमा करण्यात आली आहे.  

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

शासनाचा मादहती ि जनसांपिा  विभाग सक्षम िरण्याबाबत 
  

(५९) * ३६०१४ श्री.बाळाराम पाटील, श्री.दत्ता्य सािांत, श्री.विक्रम िाळे, 
िॉ.सधुीर ताांबे : सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील   
काय :-  

(१) राज्य शासनाकड ेस्वतःचा मादहती आणण िनसींपकण  ववभाग असतानाही 
राज्य शासनाच्या िादहराती करण्याकररता खािगी कीं पन्याींना रुपये ३०० को्ी 
अदा करणार आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याची कारणे काय आहेत, 
(३) नसल्यास, मादहती आणण िनसींपकण  ववभाग सिम करण्याकररता शासन 
कोणती उपाययोिना करीत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) खरे नाही. 
(२) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
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(३) व (४) लोकराज्य मालसक ५ भाषाींमधून प्रकालशत, मींत्रालयामध्ये 
गचत्रत्रकरणासाठी अद्यायावत स््ुडडओची उभारणी, माध्यम प्रनतसाद कें द्राची 
उभारणी, महाराषर वावषणकीचे प्रकाशन, ददलखुलास, मी मखु्यमींत्री बोलतोय, 
िय महाराषर या सारख्या कायणक्रमाींची ननलमणती व प्रसारण, सींवाद पवण, 
महाराषर माझा या सारख्या कायणक्रमाींची अींमलबिावणी, तसेच या 
कायणक्रमासाठी मागील ३ वषाणमध्ये भरीव आगथणक तरतदू करण्यात आली. 

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

श्री क्षे् पांढरपूर येथे मल्टीस्पेशामलटी रुग्णालय स्थापन िरण्याबाबत 
  

(६०) * ३५६१९ श्री.दत्ता्य सािांत, श्री.श्रीिाांत देशपाांि े: सन्माननीय 
मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) पींढरपरू हे श्री ववठ्ठल रुजक्मणी मातचेे तीथणिते्र असल्याने दररोि हिारो 
भाववक दशणनासाठी येत असनू सदर भाववकाींच्या व स्थाननक नागररकाींच्या 
उपचारासाठी कायणरत असणारे उपजिल्हा रुग्णालयातील सोई-सवुवधा 
भाववकाींची व स्थाननक नागररकाींची लोकसींख्या ववचारात घेता अपरुी पडत 
असल्याने श्री ववठ्ठल रुजक्मणी मींददर सलमती याींच्यावतीने श्री िते्र पींढरपरू 
येथे भक्ताींच्या सेवेसाठी मल््ीस्पेशालल्ी रुग्णालय स्थापन करण्याची मागणी 
होत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त मागणीच्या अनषुींगाने शासनाने पींढरपरू येथे श्री ववठ्ठल 
रुजक्मणी मींददर सलमतीच्यावतीने मल््ीस्पेशालल्ी रुग्णालय स्थापन 
करण्याबाबत कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) श्री ववठ्ठल रुजक्मणी मींददरे देवस्थान सलमतीच्या ददनाींक ७/९/२०१७ 
रोिीच्या सभेत पींढरपरू येथील उपजिल्हा रुग्णालय चालववण्यासाठी 
घेण्याबाबतचा ननणणय घेण्यात आलेला आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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िसमतनगर (जज.दहांगोली) नगरपररषदेतील िमाचाऱ् याांच े 
थकित िेतन देण्याबाबत 

  

(६१) * ३५३९८ श्री.सनतश चव्हाण, श्री.धनांजय मुांि,े श्री.विक्रम िाळे, 
श्री.अमरमसांह पांडित, श्री.अब्दलु्लाखान दरुााणी : सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) वसमतनगर (जि.दहींगोली) नगरपररषदेतील कमणचाऱ् याींचे माहे मे, २०१७ 
पासनूच ेवेतन थककत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शासनाकडून सहाय्यक अनदुानात लमळालेल्या ११ को्ी ४५ 
लि रुपये वेतन व सेवाशती यावर खचण करण्याऐविी अन्य प्रकारच्या 
ननयमबाहय कामावर खचण करुन सींबींगधताींनी आगथणक गरैव्यवहार केला आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याप्रकरणी कमणचारी व सजु्ञ नागररक हे ववभागीय 
आयकु्त,औरींगाबाद याींच े कायाणलयावर बेमदुत उपोषण व धरणे आींदोलन 
करीत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, कमणचाऱ् याींच ेवेतन देवनू ननयमबाहय कामावर केलेल्या खचाणची 
चौकशी करण्यासाठी शासनाने कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) वसमतनगर (जि.दहींगोली) नगरपररषदेतील 
कमणचाऱ्याींचे माहे म,े २०१७ पासनूचे वेतन थककत होत,े हे खरे आहे 
(२) सदर ववषयाबाबत कमणचारी सींघ्नेकडून जिल्हागधकारी, दहींगोली 
याींच्याकड ेतक्रार प्राप्त झाली आहे. 
(३) ददनाींक १५ त े१७ ऑक््ोबर, २०१७ या कालावधीत ववभागीय आयकु्त, 
औरींगाबाद येथे स्वच्छता व पाणीपरुवठा ववभागातील चतथुणशे्रणी कमणचारी 
याींनी धरणे आींदोलन केले होत.े 
(४) वसमतनगर (जि.दहींगोली) नगरपररषदेतील सवण अगधकारी, कमणचारी व 
सेवाननवतृ्त कमणचारी याींच े माहे ऑक््ोबर २०१७ अखेर सींपणूण वतेन अदा 
करण्यात आले आहे. 
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प्राप्त तक्रारीच्या अनषुींगाने जिल्हागधकारी, दहींगोली याींनी चौकशी 
सलमती गठीत केली असनू, सदर चौकशी सलमतीचा अहवाल शासनास प्राप्त 
झाला असनू तो तपासण्यात येत आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

म्हािाने जादहर िेलेल्या सोितीतील घराांच्या किां मती िमी िरण्याबाबत 
  

(६२) * ३५१०६ अॅि.जयदेि गायििाि : सन्माननीय गहृननमााण मा्ं ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) म्हाडाने मुींबई शहरात अल्प उत्पन्न ग्, मध्यम उत्पन्न ग् तसेच 
उच्च उत्पन्न ग्ाींकररता ८१९ घराींसाठी सोडत िादहरात माहे सप् े्ंबर, २०१७ 
मध्ये वा त्यादरम्यान प्रलसध्द केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, म्हाडाने िादहर केलेल्या सोडतीतील ननधाणररत घराींच्या ककींमती 
खािगी ववकासकापिेा िास्त आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, त्यामळेु सामान्य नागररकाला यापासनू वींगचत राहावे लागणार 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, घराींच्या ककींमती कमी करण्याबाबत शासनाने कोणता ननणणय 
घेतला आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. प्रिाश महेता : (१) होय. 
(२) हे खरे नाही. 
 म्हाडाच्या प्रचललत ववक्री धोरणानसुार ववववध योिनाींतील सदननकाींची 
ववक्री ककींमत ही साधारण रेडी रेकनरच्या दरापेिा समुारे ७० त े८० % एवढी 
येत.े तसेच खािगी ववकासकाींनी बाींधलेल्या घराींचे दर हे मॅजिक त्रब्रक्स व ९९ 
एकसण या सींकेतस्थळावरील असलेल्या दराींशी म्हाडाच्या सोडतीतील दराींची 
तलुना केली असता म्हाडाच्या घराींचे दर हे कमी असल्याचे ददसनू येत.े 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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मुांबईतील जुन्या इमारतीांना पुनविािासासाठीच्या  
नविन धोरणाचा लाभ देण्याबाबत 

  

(६३) * ३५८३० श्री.प्रविण दरेिर, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.विजय ऊफा  भाई 
धगरिर, श्री.नागोराि गाणार, श्री.प्रिाश गजमभये : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि 
२७९५० ला ददनाांि २२ माचा, २०१७ रोजी ददलले्या उत्तराच्या सांदभाात 
सन्माननीय गहृननमााण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) मुींबईतील ९ हिार इमारतीींचा पनुववणकास करण्याची आवश्यकता 
असल्याचे माहे सप् े्ंबर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशणनास आल,े हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले व तद् नसुार सदर इमारतीींचा पनुववणकास करणेबाबत कोणती 
कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) असल्यास, मुींबई उपनगरातील ३० वष े िुन्या मोडकळीस आलेल्या 
इमारतीींना पनुववणकासासाठीच्या नवीन धोरणाचा लाभ देण्याचा ननणणय 
शासनाने माहे सप् े्ंबर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान घेतला आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त नवीन धोरणाचे स्वरुप काय आहे व त्याची 
अींमलबिावणी केव्हापासनू करण्यात येणार आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. प्रिाश महेता : (१) होय. 
 मुींबई इमारत दरुुस्ती व पनुरणचना मींडळाींतगणत असणाऱ्या एकूण 
१४२८६ पकैी सदर इमारती आहेत. 
(२) सदर प्रकरणी चौकशीची आवश्यकता नसनू, सदर इमारतीींचा पनुववणकास 
करण्याबाबत आवश्यक कायणवाही केली िात आहे. 
(३) होय. 
 या अनषुींगाने नगरववकास ववभागाने पत्र क्रमाींक द्पीबी 
४३१५/प्र.क्र.१२८/२०१५/नवव-११, ददनाींक ०८/०९/२०१७ रोिीच्या अगधसचुनेव्दारे 
ववकास ननयींत्रण ननयमावली ३३(७)(अ) नव्याने लाग ूकेली आहे. 
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(४) सदरची बाब मुींबई महानगरपाललका व नगरववकास ववभाग याींच्याशी 
सींबींगधत आहे. याबाबत नगरववकास ववभाग याींच्याकडून सववस्तर अलभप्राय 
घेणे योग्य होईल. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

िाांददिली (पूिा), मुांबई येथील महापामलिेच्या प्रशासिीय  
इमारतीची दरुुस्ती िरण्याबाबत 

  

(६४) * ३५६७२ श्री.विजय ऊफा  भाई धगरिर, श्री.नागोराि गाणार, श्री.प्रविण 
दरेिर : सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) काींददवली (पवूण), मुींबई येथील महापाललकेच्या प्रशासकीय इमारतीची 
दरुवस्था झाली असनू शासकीय कमणचाऱ्याींसह ववद्याथांचा िीव धोक्यात 
आला असल्याचे ननदशणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर इमारतीचा प्रवेशव्दाराचा लोखींडी दरवािा काढून 
ठेवण्यात आला असनू इमारतीचे नाम फलक िलमनीवर पडलेले असल्याच े
ननदशणनास आल,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर इमारतीत सरुिा रिक आणण सफाई कमणचाऱ्याींची 
कमतरता असनू अपरुी अजग्नशमन यींत्रणा असल्याच े ननदशणनास आले आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून महापाललकेच्या 
प्रशासकीय इमारतीच्या दरुुस्तीसाठी कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) काींददवली (पवूण) येथील ए, बी व सी वव ींग 
असलेल्या तळमिला + ३ मिले असलेल्या बहृन्मुींबई महानगरपाललकेच्या 
प्रशासकीय इमारतीची दरुवस्था झाली असे ननदशणनास आलेले नाही. 
(२) सदर इमारतीत प्रवेश करण्यासाठी असलेल्या २ प्रवेशद्वाराींपकैी १ 
प्रवेशव्दाराचा लोखींडी दरवािा ननखळल्यामळेु सींभाव्य अपघात ्ाळण्यासाठी 
तो काढून ्ाकण्यात आला होता तसेच सहकार व वस्त्रोद्योग ववभागाचा 
िुना नामफलक िलमनीवर ठेवण्यात आला होता ही वस्तजुस्थती आहे.  
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(३), (४) व (५) सदर इमारतीसाठी बहृन्मुींबई महानगरपाललकेमाफण त 
पढुीलप्रमाणे कायणवाही करण्यात आली आहे :-  
• सदर इमारतीच्या प्र प्रवेशव्दारावरील लोखींडी दरवािाची दरुुस्ती ददनाींक 

२१/११/२०१७ रोिी पणूण करण्यात आली असनू, तो सदर इमारतीच्या 
प्रवेशव्दारावर बसववण्यात आला आहे. 

• सदर इमारतीत सहकार व वस्त्रोद्योग ववभागामाफण त नवीन नामफलक 
लावण्यात आला असनू, िुना नामफलक महानगरपाललकेमाफण त ह्ववण्यात 
आला आहे. 

• सदर इमारतीच्या सरुिेसाठी महानगरपाललकेमाफण त सकाळी ७ त ेदपुारी ३, 
दपुारी ३ त ेरात्रौ ११ व रात्रौ ११ त ेसकाळी ७ या ३ पाळयाींमध्ये प्रत्येकी 
२ सरुिा रिक परुववण्यात आले आहेत. 

• सदर इमारतीत कायमस्वरुपी सफाई कमणचारी नसनू, महानगरपाललकेमाफण त 
आवश्यकतनेसुार सफाई कमणचारी पाठववण्यात येतात. 

• सदर इमारतीच्या “सी” वव ींगमधील इमारत प्रस्ताव ववभाग कायाणलयाच े
नतुनीकरण/अींतगणत पनुरणचना याकररता अजग्नशमन दलामाफण त ददनाींक 
२५/०५/२०१६ रोिी ना-हरकत प्रमाणपत्र देण्यात आले आहे. 

• सदर इमारतीच्या “सी” वव ींगच्या अींतगणत नतुनीकरणासाठी कामाचे 
अींदािपत्रक तयार करुन ननववदा मागववण्याची कायणवाही सरुु आहे. 

 तथावप, सदर इमारतीतील ए, बी वव ींगमध्ये व सी वव ींगमधील उवणररत 
िागेमध्ये अजग्नशमन यींत्रणा बसववण्याच्या अनषुींगाने आवश्यक ती कायणवाही 
करण्याबाबतच्या सचूना बहृन्मुींबई महानगरपाललकेस देण्यात आल्या आहेत. 

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

गव्हाणपािा (चेंबुर, मुांबई) येथे डिझलेची चोरी झाल्याबाबत 
  

(६५) * ३४७६३ श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.धनांजय मुांि,े श्री.सनुनल तटिरे, श्री.हेमांत 
टिल,े श्री.किरण पािसिर, श्री.जयिांतराि जाधि, अॅि.ननरांजन िािखरे, 
श्री.अमरमसांह पांडित, श्री.आनांद ठािूर, अॅि.राहुल नािेिर, श्री.अननल भोसल े: 
सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  
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(१) गव्हाणपाडा (चेंबरु, मुींबई) येथे भारत पेरोललयम कीं पनीच्या लभ ींतीलगत 
्ँकर पाककंग करुन भलूमगत डडझेल पाईपला ्ॅवप ींग करुन डडझेल चोरी 
करणाऱ्या ्ोळीला आरसीएफ पोललसाींनी अ्क केल्याचे माहे सप् े्ंबर, २०१७ 
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशणनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त घ्नचेी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले व तद्नसुार डडझेलची चोरी करणाऱ्या ्ोळीवर कोणती कारवाई 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) असल्यास, भववषयात अशाप्रकारे डडझले चोरी होऊ नये म्हणून कोणती 
उपाययोिना केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) सदरहू प्रकरणी आर.सी.एफ. पोलीस ठाणे, चेंबरु, मुींबई येथे ददनाींक 
६/०९/२०१७ रोिी ग.ुर.क्र. २४२/१७ कलम ३७९, २८५, ४११, ३४ भा.दीं.वव. सह 
कलम १५(२) पेरोललयम व लमनरल पाईप लाईन कायदा १९६२ सह कलम ३ 
सावणिननक मालमत्तचे े नकुसान अगधननयम १९८४ अन्वये गनु्हा नोंद 
करण्यात आला आहे. सदर प्रकरणी सींबींगधत ्ोळीवर उक्त प्रमाणे गनु्हा नोंद 
करुन अ्क करण्यात आली आहे. सदर गनु्हयाचा तपास सरुु आहे. 
(३) सदर पररसरात पाईप लाईनवर लि ठेवण्याकररता सींबींगधत कीं पनीचे 
सरुिारिक व सी.आय.एस.एफ पोललसाींची सतत गस्त ठेवली िात आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

मुांब्रा (ठाणे) येथे पोलीस ठाण्यात नफीस अन्सारीििून  
खोटा िबुली जबाब घेतल्याबाबत 

  

(६६) * ३५०८६ श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.धनांजय मुांि,े श्री.हेमांत टिल,े 
श्री.नरेंद्र पाटील : सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :-  

(१) मुींब्रा (ठाणे) येथ ेपोलीस ठाण्यात ददनाींक ११ ऑक््ोबर, २०१७ रोिी वा 
त्यासमुारास मुींब्रा येथील नफीस अन्सारी याला धमकावनू मारहाण करुन 
त्याने न ददलेल्या कबलुी नाम्यावर सही करण्याचे नाकारल्यावर त्याच्याकडून 
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कोऱ्या कागदावर त्याच्या आईला लभती दाखवनु अन्सारीकडून सही करुन 
घेतली अशा प्रकारची तक्रार अन्सारी याने ठाणे पोलीस आयकु्त, 
मा.मखु्यमींत्री याींच्याकड े केल्याचे ददनाींक १६ ऑक््ोबर, २०१७ रोिी वा 
त्यासमुारास ननदशणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, हमीद अन्सारीच्या ननवेदनाच ेव तक्रारीचे स्वरुप काय आहे, 
तसेच त्यासींबींधी कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) सदर अिाणमध्ये अिणदार याींनी मुींब्रा पोलीस स््ेशनचे वररषठ पोलीस 
ननरीिक, २ पोलीस कमणचारी हे ववनाकारण वारींवार पोलीस ठाण्यास बोलावनू 
त्याींच्याकडून फो्ो ग्राफ, पॅन काडणची प्रत, तसेच अिणदार याींचेववरुध्द 
घा्कोपर पोलीस ठाणे येथे लसमी सींघ्नेच्या सींबींधाच्या अनषुींगाने दाखल 
गनु्हयाची कागदपत्राींची प्रत मागतात. तसेच अिणदार याींच्या नोंदववलेल्या 
िबाबावर स्वािरी करण्यासाठी दबाव आणून लशवीगाळ करुन दमदा्ी 
करतात. अशा आशयाची तक्रार केली आहे. सदर तक्रारीत सकृतदशणनी तर्थय 
आढळून येत नाही. 
 अिणदार याींचा प्रनतबींगधत लसमी सींघ्नेशी सींबींध असल्याचे आढळून 
आल्याने, त्याींचेववरुध्द घा्कोपर पो.स््े. स्थाननक ग.ुनोंद क्र. ११०६/०६ 
कलम १०, १३ बेकायदेशीर कृत्य(प्रनतबींध) अगधननयम १९६७ सधुाररत २००४ 
अन्वये गनु्हा दाखल असनू त्याचेववरुध्द मा.न्यायालयात दोषारोपपत्र सादर 
करण्यात आले आहे. सदर प्रकरण सध्या न्यायप्रववषठ आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

विक्रमगि (जज.पालघर) नगरपांचायतीतील मुख्याधधिाऱ् याच े 
ररक्त पद भरण्याबाबत 

  

(६७) * ३५३२६ श्री.आनांद ठािूर, श्री.हेमांत टिले, अॅि.राहुल नािेिर, 
श्री.ख्िाजा बेग : सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील   
काय :-  

(१) ववक्रमगड (जि.पालघर) नगरपींचायतीमध्ये मखु्यागधकारी हे पद ररक्त 
आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, नगरपींचायतीमध्ये मखु्यागधकारी नसल्यामळेु अनेक ववकास 
कामे प्रलींत्रबत असनू नागररकाींना अनेक समस्याींना सामोरे िावे लागत आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय व 
तद्नसुार सदर ररक्त पद ककती कालावधीत भरण्यात येणार आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१), (२) व (३) एकत्रत्रत पररवविाधीन प्रलशिण 
कायणक्रम-३ (सीपी्ीपी-३) या तकुडीतील मखु्यागधकारी याींची ववक्रमगड 
नगरपींचायत (जि.पालघर) या पदावर ददनाींक १७/१२/२०१६ च्या आदेशान्वये 
पररवविाधीन मखु्यागधकारी म्हणून On Field Training स्वरुपात ननयकु्ती 
करण्यात आली आहे. 
 तथावप, त े ददनाींक ०६/०३/२०१७ पासनू वदै्यकीय कारण देऊन 
अनपुजस्थत असल्याने त्या पदाचा अनतररक्त कायणभार मखु्यागधकारी, िव्हार 
नगरपररषद याींचकेड ेसोपववण्यात आला आहे. त्याींच्यामाफण त नगरपींचायतीची 
ववववध कामे करण्यात येत आहेत. 
 मखु्यागधकारी, ववक्रमगड नगरपींचायत याींची प्रददघण अनगधकृत 
अनपुजस्थती लिात घेता, त्याींची पररवविाधीन ननयकु्ती रद्द का करु नये, 
याबाबत त्याींना नो्ीस बिावण्यात येत आहे.  
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  
िािोला बब्रज (मुांबई) ि पररसरात िाहतूि िोंिी होत असल्याबाबत 

  

(६८) * ३६२२३ श्री.रामननिास मसांह : सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :-  

(१) वाकोला त्रब्रि (मुींबई) व पररसरात वाहतकू कोंडी होत असल्याने यावर 
कायमस्वरूपी उपाययोिना करण्यासाठी स्थाननक लोकप्रनतननगधींनी ददनाींक २३ 
माचण, २०१७ रोिी वा त्यासमुारास मा.पररवहन मींत्री महोदयाकड ेपत्रव्यवहार 
करुनही कोणतीच कायणवाही झालेली नाही, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, वाकोला त्रब्रि त े साींताकु्रझ स््ेशन हा पायी १० लमनन्ाचा 
रस्ता वाहनाने गाठण्याकररता कमीत कमी अधाण तास लागत आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, वाकोला त्रब्रि वरून पजश्चम द्रतुगतीवर िाणारा लसग्नल 
देखील अत्यींत कमी वेळाचा म्हणिे केवळ १० सेकीं दाचा ठेवला िात 
असल्याने वाहतकू कोंडी होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत शासनाने पाहणी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले व तद्नसुार उपरोक्त प्रकरणी उपाययोिना करण्याकररता 
कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) ननवेदन प्राप्त झाले असनू त्या अनषुींगाने 
कायणवाही करण्यात आली आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) हे खरे नाही.  
 सदर लसग्नलची वेळ ५० सकेीं द इतकी आहे. 
(४) वाकोला िींक्शन येथील वाहतकू कोंडी ्ाळण्यासाठी खालीलप्रमाणे 
उपाययोिना करण्यात आल्या आहेत :- 
i) वाहतकूीच्या प्रवाहाींचा अ्यास करुन लसग्नलच्या चारही रस्त्याींसाठी 

वेगवेगळया वेळा ठरववण्यात आल्या आहेत. 
ii) एमएमआरडीए कडून उत्तर वादहनीच्या स्लीप रोडला िोडण्यासाठी 

मधल्या नाल्यावर पलू बाींधण्याींत आलेला आहे. यान्वये वाकोला 
चौकातील वाहतकूीस साींताकु्रझ स््ेशनकड ेिाणाऱ्या रोडवरील वाहतकू 
कमी होऊन वाहतकू कोंडी होणार नाही अशी व्यवस्था करण्याींत आलेली 
आहे. 

iii) वाकोला िींक्शन त ेसाींताकु्रझ, चैतन्य नगर गल्ली त ेवाकोला िींक्शन 
या मागाणवरील वाहतकुीला अडथळा ननमाणण होईल अशा पध्दतीने पाकण  
केलेल्या वाहनाींवर सातत्याने कारवाई करण्यात येत.े 

iv) साींताकु्रझ स््ेशनपासनू १५० लम्र अींतरापयतं फेरीवाले बसणार नाहीत 
याकरीता १ पोलीस कमणचारी वाहतकुीचे ननयमन करण्यासाठी तर 
स्थाननक पोलीस ठाण्याचे २ पोलीस कमणचारी वपक-अवसणमध्ये नेमले 
िातात. 
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v) नेहरु रोडवरील त्रबल्व भवन क्रॉसीींगिवळ एका पोलीस कमणचाऱ्याची 
वाहतकू ननयमनासाठी नेमणूक केली िात.े 

vi) साींताकु्रझ स््ेशनवरुन स्कायवॉकमागे येणारे पादचारी तसेच 
स्कायवॉकच्या खालील रस्त्यावरुन येणारे पादचारी यामळेु वाहतकुीच्या 
प्रवाहास खींड पडत असल्याने वाकोला चौकात २ रॅकफक वाडणन 
नेमण्याींत आले असनू स्थाननक पोललसाींच्या मदतीने आवश्यकतनेसुार 
पादचाऱ्याींना थाींबवनू ठेवण्यात येत.े 

vii) गोळीबार रोड नीं.७ वर महानगरपाललकेमाफण त बहुताींश दठकाणी रस्त े
दभुािक बसववण्याींत आले आहेत. तसेच या रोडवर वाहतकुीस अडथळा 
करणाऱ्याीं वाहनाींवर वळेोवेळी कारवाई करण्यात येत.े 

viii) वाकोला िींक्शन त े साींताकु्रझ स््ेशन दरम्यान गोळीबार रोड 
पररसरामध्ये वपक अवसणमध्ये गस्तीसाठी रायडर नेमनू वाहतकु सरुळीत 
करण्यात येत.े 

(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
----------------- 

  
नायगाि (जज.नाांदेि) शहरातील चोरीांच्या घटनाांचा तपास िरण्याबाबत 

  

(६९) * ३५५७० श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.शरद 
रणवपसे : सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) नायगाव (जि.नाींदेड) शहरातील दत्तनगर भागात तीन दठकाणी तर 
खैरगाींव येथ े एका दठकाणी चोर्याींनी धाडसी चोऱ् या करुन हिारो रुपयाींचा 
ऐवि चोरुन नेला असल्याचे माहे सप् े्ंबर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशणनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सदर चोरीींच्या घ्नाींचा 
तपास करुन चोर्याींना अ्क करण्याबाबत कोणती कायणवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) हे खरे नाही. 
 माहे सप् े्ंबर, २०१७ या मदहन्यात दत्तनगर भागात चोरीच्या 
घ्नाींसींबींधाने पोलीस स््ेशन नायगाव येथे कोणतीही तक्रार प्राप्त नाही. 
 तथावप, माहे ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये चोरीच्या तक्रारीवरुन एक गनु्हा 
दाखल आहे. 
(२) सदर प्रकरणी पोलीस स््ेशन, नायगाव येथे ग.ुर.नीं. १६२/२०१७ भा.दीं.वव. 
कलम ४५७, ४५४, ३८० प्रमाणे ददनाींक १६/१०/२०१७ रोिी गनु्हा दाखल 
करण्यात आला आहे. आरोपीचा शोध घेणे करता श्वान पथक, अींगलुी मदु्रा 
तज्ञ याींची मदत घेण्यात येत असनु, गनु्हाचा तपास सरुु आहे. 
(३) ववलींब झाला नाही. 

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

ठाणे येथील महापामलिेच्या मेिीिल स्टोअसा  
िां ्ाटदाराांििून भाि ेिसुली िरण्याबाबत 

  

(७०) * ३४८०३ अॅि.ननरांजन िािखरे : सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :-  

(१) ठाणे महानगरपाललकेच्या कळवा येथील छत्रपती लशवािी महाराि 
रुग्णालयातील डी.वाय.पा्ील मेडीकल स््ोअसण या खािगी कीं त्रा्दाराला 
प्रनतमाह रुपये १४ लाख १० हिार भाड ेदेण्याच्या ननववदेनसुार माहे िानेवारी, 
२०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान देण्यात आले होत,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर कीं त्रा्दाराने मेडीकल स््ोअसण सरुु करुनही अद्याप 
एकाही मदहन्याचे भाड े महापाललकेला अदा न करता मेडीकल स््ोअसण ८ 
मदहन्यानींतर परस्परररत्या बींद केल्यामळेु महापाललकेला थकीत भाड्यापो्ी 
रुपये १ को्ी १० लाखाींच े आगथणक नकुसान झाले असल्याचे ददनाींक १२ 
ऑक््ोबर, २०१७ रोिी वा त्यासमुारास ननदशणनास आले आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, मेडडकल स््ोअसण कीं त्रा्दाराींकडून सलग ८ मदहने भाड ेवसलुी 
न करण्यास महापाललका स्तरावरील कोणत े अगधकारी िबाबदार आहेत व 
त्याींचेववरुध्द कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
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(४) असल्यास, सदरची थकीत रक्कम सींबींगधत ठेकेदाराकडून वसलू 
करण्याबाबत कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
 कीं त्रा्दाराने ददनाींक २२ फेब्रवुारी, २०१६ रोिी दकुान सरुु केले व 
ननववदेनसुार मालसक भाड े प्रदान न करता TDS व सेवा कर विा करून 
उवणररत रक्कम मालसक भाड ेम्हणून नोव्हेंबर, २०१६ पयतं प्रदान केले आहे. 
 परींत,ु TDS व सेवा कर शासनाच्या सींबींगधत खात्यात भरल्याची 
कागदपत्र े वारींवार मागणी करूनही कीं त्रा्दाराने सादर केली नसल्याने ठाणे 
महापाललकेने सदर दकुान ददनाींक ०१/०४/२०१७ रोिी सीलबींद केले आहे. 
 कीं त्रा्दाराकडून एकुण रुपये १,०५,७८,४९३/- ची ददनाींक ३१/१०/२०१७ 
रोिी थकबाकी आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(४) कीं त्रा्दाराने थकीत रक्कम वसलु करण्याकरीता खालीलप्रमाणे कायणवाही 
केल्याचे ठाणे महानगरपाललकेने कळववले आहे:- 
 कीं त्रा्दाराची ननववदा अनामत व सरुिा अनामत रक्कम एकूण रुपये 

४७,३०,०००/- िप्त करण्यात आले आहेत. 
 दकुानातील िप्त मालाची रक्कम वसलु योग्य रकमेत समायोजित 

करण्यात येणार आहे. 
 दकुानाच्या रोख पे्ीतील रुपये ५०,३८०/- इतकी रक्कम िप्त करण्यात 

आली आहे. 
 उवणरीत रक्कम वसलु करण्याची कायणवाही सरुू आहे. 

(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
----------------- 
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मोहबाळा (ता.िरोरा, जज.चांद्रपूर) येथील एमआयिीसी मधील 
िामगाराांना िामािर घेण्याबाबत 

  

(७१) * ३५७४३ प्रा.जोगेन्द्र ििाि े: सन्माननीय िामगार मा्ं ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) मोहबाळा (ता.वरोरा, जि.चींद्रपरू) येथील एमआयडीसी मधील साई वधाण 
पॉवर िनरेशन कीं पनीतील इन्को्ेक कीं पनीने कोणतहेी कारण नसताना ददडश े
कामगाराींना कामावरुन कमी केले असल्याचे माहे ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कामगाराींना कामावरुन कमी केल्याने त्याींच्यावर उपासमारीची 
वेळ आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने मध्यस्थी करुन उक्त कामगाराींना 
पनु्हा कामावर घेण्याबाबत कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) असल्यास, कामगाराींना कामावर न घेणाऱ्या कीं पनीच्या सींचालकाींववरुध्द 
कोणत ेगनु्हे दाखल करण्यात आले आहेत, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सांभाजी पाटील-ननलांगेिर : (१) साई वधाण पॉवर िनरेशन लल. मोहबाळा, 
ता.वरोरा, जि.चींद्रपरू येथील चेन्नई राधा वक्सण प्रा.लल. या कीं त्रा्दार कीं पनीचे 
िून, २०१७ पासनू कीं त्रा् सींपल्यामळेु त्याींचेकडील कायणरत १५० कीं त्रा्ी 
कामगाराींना कमी करण्यात आल्याबाबत सींबींगधत कीं त्रा्ी कामगाराींनी ददनाींक 
२४/०७/२०१७ रोिी सहायक कामगार आयकु्त, चींद्रपरू याींना ननवेदन ददले 
आहे. 
(२) साई वधाण पॉवर िनरेशन लल. या आस्थापनेकडील ठेकेदार कीं पनी चेन्नई 
राधा इींजिननअररींग वक्सण प्रा.लल. याींचे कीं त्रा् िून, २०१७ नींतर सरुु न 
ठेवल्याने/नतुनीकरण न केल्याने सदर कीं त्रा्दाराकडील समुारे १५० कीं त्रा्ी 
कामगाराींच्या रोिगाराचा प्रश्न ननमाणण झाला आहे, हे खरे आहे.  
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(३) याप्रकरणी प्राप्त झालेल्या सींबींगधत कीं त्रा्ी कामगाराींच्या ननवेदनाच्या 
अनषुींगाने व्यवस्थापन, कीं त्रा्दार कीं पनी चने्नई राधा इींजिननअरीींग वक्सण 
प्रा.लल. इन्को्ेक तसेच कीं त्रा्ी कामगाराींना अपर कामगार आयकु्त नागपरू 
याींचे कायाणलयाकडून समे् कारवाई करण्याकरीता ददनाींक २८/०७/२०१७, 
ददनाींक ०३/०८/२०१७, ददनाींक ११/०८/२०१७ व ददनाींक २४/०८/२०१७ रोिी 
बठैकीकररता बोलववण्यात येऊन तडिोड करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला.  
 तसेच याप्रकरणी ददनाींक ०१/०९/२०१७ रोिी ननवासी उपजिल्हागधकारी 
व ददनाींक ०४/१०/२०१७ रोिी अपर जिल्हागधकारी, चींद्रपरू याींच्या दालनात 
उभयपिाींमध्ये बठैक घेण्यात येऊन तडिोड करण्याचा प्रयत्न करण्यात 
आला. त्यानींतर ददनाींक १५/११/२०१७ रोिी उप ववभागीय अगधकारी, वरोरा 
याींचे दालनात बठैक घेण्यात आली. सदर बठैकीच्या वेळी व्यवस्थापनाने 
सद्यजस्थतीत कीं पनीचे दोन यनुन् सरुू असनू परेुशा कोळश्याअभावी इतर 
दोन यनुन् बींद करण्यात आल्याचे नमदु केले व परेुसा कोळसा लमळण्याच्या 
उद्देशाने पाठपरुावा करण्यात येत असनू, परेुसा कोळसा प्राप्त होताच बींद 
झालेले यनुन् पनु्हा पवुणवत सरुू करून कामगाराींना कामावर घेण्यात येईल 
असे साींगगतले. यासींदभाणत अपर कामगार आयकु्त याींचे कायाणलयाकडून 
व्यवस्थापनाशी सींपकण  केला असता त्याींनी ददनाींक १५/११/२०१७ रोिीच्या 
बठैकीत झालेल्या चचेनसुार कायणवाही सरुू असल्याचे कळववले आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

साांगोला (जज.सोलापूर) शहरात िास प्रनतबांधि  
उपाययोजना राबविण्याबाबत 

  

(७२) * ३५५१४ श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सांजय दत्त, श्रीमती हुस्नबान ूखमलफे, 
श्री.सतजे ऊफा  बांटी पाटील, श्री.शरद रणवपस े: सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) साींगोला (जि.सोलापरू) नगरपाललकेच्या ननजषक्रयतमेळेु शहरात डासाींचा 
प्रादभुाणव झाला असनू त्यामळेु नागररकाींना त्रास होत असल्याचे माहे 
ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशणनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
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(२) असल्यास, यामळेु येथे साथीींच्या आिाराींचा फैलाव होव ूनये यासाठी डास 
प्रनतबींधक उपाययोिना राबववण्याबाबत शासनाने कोणती कायणवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) माहे ऑक््ोबर, २०१७ दरम्यान मोठ्या प्रमाणात 
पिणन्यवषृ्ी झाल्याने दठकदठकाणी पावसाचे पाणी साचल्यामळेु शहरात 
डासाींचा प्रादभुाणव झाला होता, ही बाब खरी आहे. 
(२) शहरात दठकदठकाणी साचलेल्या पाण्याचा ननचरा करण्यात आला असनू 
डासाींचा प्रादभुाणव रोखण्यासाठी शास्त्रशधु्द पध्दतीच्या उपाययोिनाींची 
अींमलबिावणी करण्यात आली आहे. तसेच नागरीकाींना डेंग्य/ूगचकन गनुनया 
या रोगाींच्या अळी प्रनतबींधासाठी औषधे उपलब्ध करून देण्यात आली आहेत. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

अिोला शहरातील भूममगत गटार योजना प्रलांबबत असल्याबाबत 
  

(७३) * ३५५७५ श्री.गोवपकिशन बाजोरीया : सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) अकोला शहरातील अनेक वषाणपासनू प्रलींत्रबत असलेल्या भलूमगत ग्ार 
योिनेबाबत स्थाननक लोकप्रनतननधीनी मा.मखु्यमींत्री, मा.राज्यमींत्री व 
नगरववकास ववभाग याींच्याकड े सातत्याने पाठपरुावा करुनही कोणतीच 
कायणवाही झालेली नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून कोणती कायणवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१), (२) व (३) कें द्र शासन परुस्कृत अमतृ अलभयान 
अींतगणत अकोला शहरासाठी रुपये ७९.२३ को्ी च्या मलनन:स्सारण प्रकल्पास 
माहे म,े २०१७ मध्ये प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. 

सदर कामाची ननववदा प्रकक्रया पणूण झाली आहे. 
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प्रकल्पातील मलनन:स्सारण सींचाकररता आवश्यक असलेली िागा 
ताब्यात घेऊन प्रकल्पाच्या कामाचे कायाणदेश देण्याची कायणवाही अकोला 
महानगरपाललकेमाफण त करण्यात येत आहे. 

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

िळिा (जज.ठाणे) पोलीस स्टेशन मधील िमाचाऱ्याांनी हॉटेल 
िमाचाऱ्याांना मारहाण िेल्याबाबत 

  

(७४) * ३४७२९ श्री.सनुनल तटिरे, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.हेमांत टिल,े श्री.किरण 
पािसिर, श्री.नरेंद्र पाटील : सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :-  

(१) कळवा (जि.ठाणे) येथील सायबा फॅलमली रेस््ॉरीं् मध्ये कळवा पोलीस 
स््ेशन मधील पोलीस हवालदार व त्याच्या ५ साथीदाराींनी दारु वपल्यानींतर 
दारुचे देयक मागगतल्याने हॉ्ेल कमणचाऱ्याींना मारहाण केल्याची घ्ना ददनाींक 
२६ ऑगस््, २०१७ रोिी वा त्यासमुारास ननदशणनास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले व तद् नसुार कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) होय. 
(२) सदर प्रकरणी एक पोलीस हवालदार याींनी मारहाण केल्याचे ननषपन्न 
झाल्याने त्याच ेववरोधात कळवा पोलीस ठाण्यात अदखलपात्र गनु्हा रजि. नीं. 
१९८०/२०१७ भा.दीं.वव. कलम ३२३ प्रमाणे गनु्हा दाखल आहे. तसेच त्याींना 
सेवेतनू ननलींत्रबत करण्यात आले आहे. याप्रकरणी एकूण ८ कमणचाऱ्याींववरुध्द 
प्राथलमक चौकशी सरुु करण्यात आली आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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माटुांगा पुलािरील खड्ि ेमहानगरपामलिेने मातीन ेबुजविल्याबाबत 
  

(७५) * ३५२६९ श्री.अशोि ऊफा  भाई जगताप, श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद 
रणवपसे, श्री.जनादान चाांदरूिर, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.आनांदराि पाटील, 
श्रीमती हुस्नबान ू खमलफे, श्री.सभुाष झाांबि, श्री.हररमस ांग राठोि, प्रा.जोगेन्द्र 
ििाि,े श्री.अमरनाथ राजरूिर : सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :-  

(१) मा्ुींगा (मुींबई) येथील ्ी.एच.क्ाररया मागाणवरील मा्ुींगा पलुावरील खड्ड े
महानगरपाललकेने मातीने बिुववले असल्याच ेमाहे सप् े्ंबर, २०१७ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त पलु दचुाकीस्वाराींसाठी धोकादायक झाला आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी करुन सदर खड्डयाींचे काँक्री्ीकरण 
करण्याबाबत कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) मा्ुींगा (मुींबई) येथील ्ी.एच.क्ाररया मागाणवरील 
मा्ुींगा पलुावरील खड्ड ेबहृन्मुींबई महानगरपाललकेमाफण त मातीने बिुववण्यात 
आलेले नाहीत.  
(२) हे खरे नाही. 
(३) व (४) सदर प्रकरणी बहृन्मुींबई महानगरपाललकेमाफण त चौकशी करण्यात 
आलेली नाही. 
 मा्ुींगा येथील ्ी.एच.क्ाररया मागाणवरील मा्ुींगा पलुावरील 
पावसाळयात ननमाणण झालेले खड्ड े ताींत्रत्रक कारणामळेु माजस््क अस्फाल््ने 
बिुववणे उगचत नसल्यामळेु, बहृन्मुींबई महानगरपाललकेमाफण त तात्परुत्या 
स्वरुपात डाींबर लमगश्रत खडीच्या (Cold Mix) सहाय्याने बिुववण्यात आले 
होत.े 
 पावसाळयानींतर सदर पलुावरील खड्ड े माजस््क अस्फाल््ने 
व्यवजस्थतररत्या बिुववण्यात आले आहेत. 

----------------- 
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पांढरपूर या तीथाक्षे्ाच्या वििास आराखियाबाबत 
  

(७६) * ३६५४५ श्री.तानाजी सािांत, श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अननल सोले, 
श्री.धगरीशचांद्र व्यास : सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :-  

(१) पींढरपरू या तीथणिते्राच्या ववकासासाठी कॅनडा शासनाने दोन हिार को्ी 
रुपयाींचा ववकास आराखडा तयार केला असनू या योिनेसाठी कॅनडा शासन, 
मींददर सलमती आणण नगरपररषद याींच्यात करार होणार असल्याचे माहे 
सप् े्ंबर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशणनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, या ववकास कामाींतगणत पाणीपरुवठा, आरोग्य, रस्त,े वाहतकू 
व्यवस्था, स्वच्छता, वारकऱ् याींसाठी ननवारा अशा मलुभतू सोयीसवुवधाींचा 
समावेश करण्यात येणार आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, पींढरपरू ववकास प्रागधकरणाचा प्रारुप ववकास आराखडा प्रलसध्द 
झाल्यानींतर पींढरपरू तालकु्यातील समुारे ४१ गावाींनी प्रस्ताववत आराखडयास 
आपली िमीन न देण्याचा ननणणय घेतलेला असनू याबाबत मोठे आींदोलन उभे 
करण्याचा ननणणय माहे ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान घेतला आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, नमालम चींद्रभागा योिनेकररता पसेै नसल्यामळेु सन २०१० 
मध्ये भलूमपिून केलेला िनूा अकलिू रस्ता अिूनही अधणव् अवस्थेत आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले व तद्नसूार कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  

श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) व (२) असा करार अद्याप झालेला नाही. 
 पींढरपरू तीथणिेत्राला स्मा ण् तीथणिेत्र (Smart Pilgrimage) 
करण्यासाठी कॅनडा शासनाने स्वत:हून सहकायण देव ू केले आहे. कॅनडा 
देशाच्या मुींबईजस्थत वाणणज्य दतुावास अगधकाऱ्याींसोबतच्या ददनाींक 
२२/०९/२०१७ रोिी झालेल्या बठैकीत त्याींनी यासींदभाणत तज्ञ व्यक्तीमाफण त 
सवेिण करुन स्मा ण् तीथणिेत्राबाबतचा प्रकल्प अहवाल तयार करुन सादर 
करण्याचा ठेवलेला प्रस्ताव मान्य करण्यात आला आहे. 
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(३) अशा आशयाचे वतृ्त दै. लोकमत या वतृ्तपत्रामध्ये ददनाींक ०८/१०/२०१७ 
रोिी प्रलसध्द झाले होत.े  
(४), (५) व (६) िुना अकलिू रस्ता “नमालम चींद्रभागा योिनेंतगणत” 
समाववष् नसनू “पींढरपरू तीथणिते्र ववकास आराखड्यात” समाववष् आहे. 
यासाठी रू. १७.५३ को्ी एवढा ननधी शासनाने उपलब्ध करून ददला आहे. 
उवणररत २७.८३ को्ी एवढ्या ननधीची मागणी मखु्य कायणकारी अगधकारी, 
जिल्हापररषद, सोलापरू याींनी ग्रामववकास ववभागाकड ेकेली आहे.  

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

मुांबई मेरो-३ प्रिल्पाच्या िामामुळे इमारतीस ति ेजात असल्याबाबत 
  

(७७) * ३४७१६ िॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे, प्रा.जोगेन्द्र ििाि,े श्री.नरेंद्र पाटील, 
श्री.धनांजय मुांि,े श्री.सनुनल तटिरे, श्री.हेमांत टिल,े श्री.किरण पािसिर, 
श्री.जयिांतराि जाधि, अॅि.ननरांजन िािखरे, श्री.अमरमसांह पांडित, श्री.आनांद 
ठािूर, अॅि.राहुल नािेिर, श्री.अननल भोसल े: सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) मुींबई मेरो-३ प्रकल्पाच्या कामासाठी रात्रीच्या वेळेत अविड वाहने व 
अविड मशीनची वाहतकू करु देण्याची मुींबई मेरो महामींडळाची 
(एमएमआरसीएल) ववनींती मा.मुींबई उच्च न्यायालयाने ददनाींक १९ सप् े्ंबर, 
२०१७ रोिी वा त्यासमुारास फे्ाळली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकल्पाच्या कामामळेु कुलाबा-वाींदे्र-सीप्झ या मागाणवरील 
लसध्दाथण महाववद्यालयाची इमारत व अन्य इमारतीींनाही हादरे बसत 
असल्यामळेु त्याींना तड े िावनू धोका ननमाणण झाला आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, लसध्दाथण महाववद्यालयाचे प्राचायण याींनी सदर कामामळेु 
इमारतीस तड े िात असल्याचे तसेच मशीनच्या ककण श आवािामळेु 
ववद्यार्थयांना त्रास होत असल्याने सदरच े काम बींद करणेबाबतचे पत्र 
MMRDA, MMRCA व मा.मखु्यमींत्री याींना ददले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले व तद् नसुार कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) मुींबई मेरो - ३ प्रकल्पामधील कफ परेड येथील 
मेरो स््ेशनच्या बाींधकामाकररता उत्खनन व वाहतकू या कामासाठी रात्री 
१०.०० त े सकाळी ६.०० या वेळेत मा.उच्च न्यायालयाने यागचका क्र. 
२१०७/२०१७ मध्ये ददनाींक ११/८/२०१७ रोिीच्या अींतरीम आदेशान्वये पढुील 
सनुावणीपयतं बींदी घातली आहे. तसेच ददनाींक ३०/११/२०१७ रोिीच्या 
आदेशान्वये रात्री १०.०० त े१२.०० या कालावधीमध्ये उत्खननातनू ननघालेल्या 
सादहत्याची कफ परेड येथून वाहतकू करण्यास ३ ददवसासाठी प्रायोगगक 
तत्वावर अनमुती ददली आहे. 
(२) नाही. 
(३) होय. 
(४) व (५) मुींबई मेरो रेल्वे महामींडळाच्या अगधकाऱ्याींनी व सल्लागाराींनी सदर 
महाववद्यालयाच्या इमारतीची प्राचायण, लसध्दाथण महाववद्यालय याींचेसह 
सींयकु्त पाहणी केलेली असनू मेरो लाईन-३ च्या कामामळेु सदर इमारतीस 
तड ेगेले नसल्याचे त्याींच्या ननदशणनास आणून ददले आहे. 
 

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

मुांबई महापामलिेच्या शाळाांचा दजाा सुधारणेबाबत 
  

(७८) * ३५४६१ श्रीमती हुस्नबान ू खमलफे, श्री.सांजय दत्त, श्री.जनादान 
चाांदरूिर, श्री.सभुाष झाांबि, श्री.हररमस ांग राठोि : सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) मुींबई महानगरपाललकेने ववकास आराखडयातील तरतदुीनसुार १२ नवीन 
शाळा सरुु करण्याचा ननणणय घेतला असनू या शाळाींच्या बाींधकामासाठी समुारे 
२६ को्ी रुपयाींची तरतदु करण्यात आली असल्याचे माहे सप् े्ंबर, २०१७ 
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सध्या महानगरपाललकेच्या १ हिार ४८ प्राथलमक तर १४७ 
माध्यलमक शाळा असनू महापाललकेच्या शाळाींमधील शिैणणक दिाण मोठया 
प्रमाणात खालावत असताना नवीन शाळाींची बाींधणी करण्यात येत आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, मुींबई महापाललकेच्या शाळाींमधून समुारे तीन लाख ववद्याथी 
लशिण घेत असनू शाळाींचा दिाण सधुारावा म्हणून शासनाने कोणती कायणवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) बहृन्मुींबई महानगरपाललकेने ववकास 
आराखडयातील तरतदुीनसुार १२ नवीन शाळा सरुु करण्याचा ननणणय घेतला 
असनू, सदर शाळाींच्या बाींधकामासाठी सन २०१७-१८ च्या अथणसींकल्पात   
रुपये २४.२८ को्ी इतक्या रकमेची तरतदु करण्यात आली आहे ही 
वस्तजुस्थती आहे. 
(२) शालेय लशिण ववभागाच्या ददनाींक १४/०७/२०१७ रोिीच्या शासन 
ननणणयानसुार, बहृन्मुींबई महानगरपाललकेच्या १०४८ प्राथलमक शाळा व १४७ 
माध्यलमक शाळाींमध्ये पायाभतू चाचणी व सींकललत मलु्यमापन चाचणी-१ 
पार पडली असनू, गणुाींकन तक्त्याच्या आधारे सदर शाळाींचा दिाण चाींगला 
असल्याचे बहृन्मुींबई महानगरपाललकेने कळववले आहे. 
(३) सदर शाळाींच्या दिाणमध्ये अगधक सधुारणा करण्याच्या दृष्ीने बहृन्मुींबई 
महानगरपाललकेमाफण त पढुीलप्रमाणे कायणवाही करण्यात आली/येत आहे:- 

• मोफत पाठयपसु्तके, २७ शालोपयोगी वस्त,ू मध्यान्ह भोिन तसेच इ. 
८ वी पासनू ववद्यार्थयांना ्ॅबचे ववतरण केले िात.े 

• व्हच्युणअल क्लासरुमच्या माध्यमातनू शिैणणक तालसकाींचे आयोिन 
करुन ववशषे मागणदशणन केल ेिात.े 

• ज्ञानरचना वादावर आधारीत शिैणणक कामकाि व्हावे यासाठी ववववध 
कायणशाळाींच,े प्रलशिणाींच,े मागणदशणन लशत्रबराींचे आयोिन केले िात.े 

• इयत्ता ६ वी त े ८ वी या वगांना हस्तकला, गचत्रकला व सींगीत 
लशकववण्यासाठी तज्ञ लशिक उपलब्ध आहेत. 

• शाळा सधुार प्रकल्पाींतगणत ५८ द्ववभावषक शाळाींमध्ये इयत्ता १ ली 
पासनू माध्यमाच्या भाषबेरोबर प्रथम भाषा इींग्रिी लशकववण्यात येत.े 

• महानगरपाललकेच्या सवण लशिक, मखु्याध्यापक व ववभाग ननरीिक 
याींना इींग्रिीवर प्रभतु्व येण्यासाठी त्रब्र्ीश काऊजन्सलमाफण त ववशषे 
प्रलशिण देण्यात येत आहे. 
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• माध्यलमक शाळाींमध्ये इ. १० वी मध्ये लशकणाऱ्या ववद्यार्थयांसाठी 
ववशषे मागणदशणन वगण लशत्रबराींचे आयोिन केले िात.े 

• गणुवींत ववद्यार्थयांना प्रोत्साहनपर बक्षिस ददले िात.े 
• प्रज्ञावान ववद्यार्थयांचा शोध घेऊन त्याींना गणणत, ऑललजम्पयाड, 

ववज्ञान ऑललजम्पयाड, इींग्रिी ऑललजम्पयाड, प्रज्ञाशोध परीिा, 
लशषयवतृ्ती परीिा तसेच अन्य आींतरराषरीय परीिाींना बसता यावे 
यासाठी ववद्यार्थयांची शिैणणक तयारी करुन घेण्यासाठी अ्यासक्रम 
व परीिाींच ेननयोिन केले आहे. 

• महानगरपाललकेच्या सवण शाळाींमध्ये सींगणक प्रलशिण ददले िात.े 
• इयत्ता १ ली त े ५ वी मधील ववद्यार्थयांना लशकववणाऱ्या लशिकाींना 

शारीररक लशिणाचे सेवाींतगणत प्रात्यक्षिकाींसह ववशषे प्रलशिण ददल े
िात.े 

• ववद्यार्थयांना ववज्ञान िते्रात रुची ननमाणण व्हावी यासाठी लमनी सायन्स 
लॅबची ननलमणती करण्यात आली आहे. 

• लशिण िेत्रामध्ये नव्याने होत असलेल्या सकारात्मक आधुननक 
बदलाींची िाणीविागतृी करण्यासाठी प्रलशिकाींसाठी ववववध प्रलशिणाींच े
आयोिन केल ेिात.े 

• शाळाींमध्ये चालणाऱ्या शिैणणक कामकािाची मादहती करुन 
घेण्यासाठी व आवश्यकतनेसुार योग्य व समपणक मागणदशणन 
करण्यासाठी महानगरपाललकेच्या लशिणागधकाऱ्याींपासनू त े ववभाग 
ननरीिक (शाळा) पयतं सवण अगधकारी वगण शाळा भे्ी देत असतात. 

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

  

मुांबईत साथीच्या रोगाांची लागण झाल्याबाबत 
  

(७९) * ३४८१२ श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि ऊफा  भाई 
जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर, श्रीमती हुस्नबान ूखमलफे, श्री.जनादान चाांदरूिर, 
श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.सभुाष झाांबि : सन्माननीय 
मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  
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(१) मुींबईत डेंग्य,ू लेप््ो, मलेररया, गॅस्रो, काववळ, प्की इत्यादी साथीच्या 
रोगाची लागण झालेली असनू माहे सप् े्ंबर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान 
डेंग्यमूळेु ३ िणाींचा मतृ्य ूझाला, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून कोणत्या प्रनतबींधात्मक 
उपाययोिना केल्या वा करण्यात येत आहेत, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) मुींबईत माहे सप् े्ंबर, २०१७ मध्ये डेंग्यमुळेु एकूण 
१२ िणाींचा मतृ्य ूझाला ही वस्तजुस्थती आहे. 
(२) व (३) मुींबईत साथीच्या आिारावर ननयींत्रण आणण्याकररता बहृन्मुींबई 
महानगरपाललकेमाफण त पढुीलप्रमाणे प्रनतबींधात्मक उपाययोिना करण्यात 
येतात :- 
• साथरोगाच ेननयलमत सवेिण करण्यात येत.े 
• कक्किन्य आिाराच्या प्रनतबींध व ननयींत्रणासाठी ननयलमत 

कक्कशास्त्रीय सवेिण तसेच, कक्कनाशक फवारणी व धुम्रफवारणी 
करण्यात येत.े 

• िलिन्य आिारासाठी पाणी गणुवत्ता सींननयींत्रण करण्यात येत.े 
• पदपथावरील अन्न, पाणी आणण बफण  नमनु्याींची ननयलमत तपासणी 

करण्यात येत.े 
• मलेररया रुग्णाींवर राषरीय औषध धोरणानसुार समळु उपचार करण्यात 

येतात. 
• स्वाईन फ्ल ु (इन्फ्लएुन्झा ए एच १ एन १) रुग्णाींवर लिणाच्या 

वगीकरणानसुार उपचार करण्यात येतात. 
• लेप््ो ननयींत्रणासाठी वप ींिरे लावनू उीं दीर पकडणे, त्रबळाींमध्ये वाफारणी 

करणे, पॉईझन बे्ीींग करणे व रात्रपाळी मषुक सींहारक याींचेमाफण त उींदीर 
नष् करणे इत्यादी कायणवाही करण्यात येत.े 

• सावणिननक िते्रातील आरोग्य अगधकारी व ननम्नवदै्यकीय कमणचारी व 
खािगी वदै्यकीय व्यवसानयक  याींना पावसाळयात उध्दवणाऱ्या आिाराच े
ननदान, उपचार प्रनतबींध व ननयींत्रण याबाबत प्रलशिण देण्यात येत.े 

• साथरोगाच्या ननदानासाठी आवश्यक प्रयोगशालेय सवुवधा उपलब्ध आहेत. 
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• औषध व इतर साधन सामगु्रीचा आवश्यक साठा उपलब्ध करुन ददला 
िातो. 

• घनकचरा व्यवस्थापन, िल, पशसुींवधणन इत्यादी ववभागाींशी समन्वय 
साधण्यात येतो. 

• ववववध िनसींपकण  माध्यमातनू लोकप्रबोधन केले िात.े 
• स्थाननक नगरसेवकाींच्या सहकायाणने ववभागवार आरोग्य लशत्रबराींच े

आयोिन करण्यात येत.े 
----------------- 

पुणे महापामलिेत समाविष्ट्ट गािाांना मुलभूत सोयी सुविधा  
उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 

  

(८०) * ३५२४४ श्री.अननल भोसल,े श्री.जयांत पाटील : सन्माननीय मखु्यमा्ं ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) पणेु महानगरपाललका हद्दीलगतच्या धानोरा-लोहगाव सह इतर गावाींना २० 
वषाणपवूी महानगरपाललकेत समाववष् करण्यात आले असनू या गावाींमध्ये 
वीि, पाणी, रस्त,े आरोग्य व वाहतकू या सवुवधा लमळत नसल्याची बाब 
माहे ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशणनास आली आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनामाफण त चौकशी करण्यात आली आहे 
काय, त्यात काय आढळून आले व तद्नसूार उपरोक्त गावाींना मलुभतू सोयी 
सवुवधा उपलब्ध करुन देण्याबाबत कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) व (२) ददनाींक ११/९/१९९७ रोिी पणेु 
महानगरपाललकेमध्ये २३ गावाींचा समावेश करण्यात आलेला आहे. या गावाींना 
ववववध सवुवधा उपलब्ध होत नाहीत अशी बातमी ददनाींक १३/१०/२०१७ रोिी 
वतृ्तपत्रामध्ये प्रलसध्द झाली होती, ही वस्तजुस्थती आहे. तथावप सदर गावाींचा 
समावेश करण्यात आल्यानींतर पणेु महानगरपाललकेमाफण त खालील सवुवधा 
उपलब्ध करून देण्यात आलले्या आहेत :- 
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• धानोरा, साठे कॉलनी, मखु्य लोहगाींव पररसरात ववद्यतु ददवे बसवनू 
प्रकाश व्यवस्था करण्यात आली असनू लोहगाींव येथे एलइडी ददवे 
बसववले आहेत. 

• प्रकाश व्यवस्था कायम चाल ू ठेवण्यासाठी व दरुूस्तीसाठी ववद्यतु 
ववभागाकडून सदर गावाींमध्ये वेळोवेळी कायणवाही केली िात.े 

• नगररोडवरील कळस, सींगमवाडी, येरवडा, लोहगाींव, धानोरी, 
कल्याणीनगर, वडगाींवशरेी व खराडी या भागाींसाठी परेुसा पाणीपरुवठा 
होण्यासाठी योिना आखण्यात आली असनू त्याची कामे प्रगती पथावर 
आहेत. 

• अींदािपत्रकीय व उपलब्ध तरतदूीनसुार ववकास आराखड्यातील 
ववभागाींतगणत पाण्याच्या लाईन्स व पाण्याच्या ्ाक्याींसाठी योिना 
करण्यात आल्या असनू सदर गावाींमध्ये पाणीपरुवठा करण्यात येत आहे 

• प्रादेलशक ववकास आराखड्यातील तसेच गावातील मखु्य रस्त्याींची 
देखभाल दरुूस्ती व नव्याने रस्त े बाींधण्याची कामे करण्यात आलेली 
आहे.  

• आवश्यकतनेसुार ववववध दठकाणी उड्डाणपलू, रस्त,े भयूारी मागण, 
नदीवरील पलु, िेएनएनयआुरएम अींतगणत मखु्य रस्त ेव बीआर्ी मागण 
ववकलसत केले आहेत.  

• ववकास आराखडयातील रस्त्याींचे िेत्र समुारे ९३० हेक््र असनू त्यापकैी 
स.ु ५२८ हेक््र म्हणिेच ५६% रस्त ेववकलसत करण्यात आले आहेत.  

• उवणररत िेत्राची भसूींपादन व रस्त ेववकसनाची कायणवाही सरुू आहे.  
• पणेु महानगरपाललकेचे दवाखाने कायणरत असनू ज्या गावी दवाखाना 

उपलब्ध नाही तथे ेमोबाईल व्हॅनव्दारे आरोग्य सवुवधा परुववण्यात येत 
असनू रूग्णाींवर औषध उपचार करण्यात येतात. 

• साथीच्या आिारावर प्रनतबींधक व उपचारात्मक कायणवाही करण्यात येत.े  
• सदर गावाींना पणेु महानगर पररवहन महामींडळामाफण त प्रवासी बससेवा 

उपलब्ध करून देण्यात आललेी आहे.  
• तसेच मलनन:सारण ववभागामाफण त मलवादहनी ्ाकणे, मलैापाणी 

शधु्दीकरण प्रकल्प कायाणजन्वत करणे, बाणेर, वडगाींव, वारिे येथे 
मलैापाणी शधु्दीकरण कें द्राची कामे प्रस्ताववत करण्यात आली आहे. 
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• सदरील गावाींचा पणेु महानगरपाललकेत समावेश झाले असनू 
महानगरपाललकेकडून सदरील गावाींना आवश्यक त्या नागरी सोयी-सवुवधा 
उपलब्ध केल्या िातात.  

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

  

मभिांिी-िल्याण-मशळ मागाािरील पुल िमिुित झाल्याने त्यािरून 
होणारी अिजि िाहनाांची िाहतूि बांद िरण्याबाबत 

  

(८१) * ३४९१८ श्री.जगन्नाथ मशांदे, श्री.धनांजय मुांि,े अॅि.ननरांजन िािखरे : 
सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) लभवींडी-कल्याण-लशळ मागाणवरील रेल्वे प्रशासनाने का्ई पलु सन १९६२ 
मध्ये बाींधला असनू या पलुाच े आयषुयमान सींपल्याची मादहती ददनाींक      
१ ऑगस््, २०१५ रोिी वा त्यासमुारास एम.एस.आर.डी.सी. ला ददल्यानींतर व 
रेल्वे प्रशासनाने या पलुाची डागडुिी केली असली तरीही या पलुावरून 
अनतिड रेलसण व अविड वाहनाींची वाहतकू करणे उगचत होणार नसल्याची 
बाब एम.एस.आर.डी.सी.ने सहाय्यक पोलीस आयकु्त वाहतकू ववभाग, 
कल्याण याींना मरारववम/०२/सव्यसीं-(अलभयाींत्रत्रकी-१) लभकशी /न.क्र. १११–
सी/६७१० ददनाींक ३ ऑगस््, २०१७ रोिीच्या पत्रान्वये सगूचत केले होत,े हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, त्याचप्रमाणे याबाबतच ेननवेदन स्थाननक लोकप्रनतननधीने मा. 
मखु्यमींत्री, मा. सावणिननक बाींधकाम मींत्री तथा पालकमींत्री, जिल्हा ठाणे व 
वाहतकू ननयींत्रण शाखा कल्याण याींना ददनाींक ३ ऑक््ोबर, २०१७ रोिी वा 
त्यासमुारास देऊन सदर मागाणवरील अविड वाहनाींची वाहतकू बींद करण्याची 
मागणी केली होती, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, अद्याप या मागाणवरून अविड वाहनाींची मोठ्या प्रमाणात 
वाहतकू सरुु आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, या मागाणवरील अविड वाहनाींची वाहतकू ववनाववलींब 
थाींबववण्याबाबत शासनाने कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
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(३) व (४) लभ ींवडी कल्याण लशळ रस्त्यावरील का्ई पलु हा रेल्वे ववभागातफे 
१९६२ साली बाींधण्याींत आला असनु सदर पलुाच्या दरुुस्तीकरीता रेल्वे 
ववभागास कळववण्यात आले होत.े उक्त रेल्वे उड्डाणपलुाच्या दरुुस्तीच ेकाम 
रेल्वे ववभागामाफण त पणुण होऊन सदर पलु वाहतकुीसाठी (अविड वाहनाींसह) 
सरुु करण्यात आला आहे. या सींदभाणत रेल्वे प्रशासनाशी पत्रव्यवहार सरुु आहे. 

लशळ-कल्याण मागाणवरील का्ई पलुावरुन िड अविड वाहनाींची 
मोठया प्रमाणात वाहतकू होत असल्याने वाहतकुीचे योग्य ननयमन 
करण्यासाठी ददनाींक २९/०९/२०१७ अन्वये अगधसचूना ननगणलमत करण्यात 
आली आहे. त्यानसुार सम ववषम तारखेप्रमाणे आणण वेळेनसुार पनवेल, नवी 
मुींबईकडून येणारी िड अविड वाहनाींची वाहतकू बेलापरु रोडने ऐरोली-
आनींदनगर चके नाका-राषरीय महामागण क्रमाींक ३ वरुन तसेच खारेगाव 
्ोलनाका येथुन मुींब्रा बायपास मागे  िाण्यास प्रवेश बींदी केलेली आहे. या 
अगधसचूनेची का्ेकोरपणे अमींलबिावणी करण्यात येत.े 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 

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

जालना जजल्ह्यात व्यापारी ननतीन िटारीया आणण अांबि येथील गोविांद 
गगराणी याांच्या ननघणृ हत्या झाल्याबाबत 

  

(८२) * ३५५०८ श्री.धनांजय मुांि े: सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :-  

(१) िालना जिल्ह्यातील व्यापारी ननतीन क्ारीया आणण अींबड येथील 
गोवव ींद गगराणी याींच्या ननघणृ हत्या झाल्याच्या घ्ना माहे सप् े्ंबर, २०१७ 
मध्ये वा त्यादरम्यान घडल्या, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, भरददवसा होत असलेल्या हत्येच्या घ्नाींमळेु जिल्ह्यातील 
नागररकाींमध्ये लभतीचे वातावरण ननमाणण झाले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याप्रकरणी तपासात पोलीस अगधकाऱ् याींनी ददरींगाई केल्याच े
ननदशणनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी आरोपीींना पकडण्याबाबत व तपासात ददरींगाई 
करणाऱ् या अगधकाऱ् याींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
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श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) होय, हे खरे आहे. 
 ननतीन क्ारीया याींच्या हत्येप्रकरणी ददनाींक १९/०९/२०१७ रोिी सदर 
बािार पोलीस स््ेशनमध्ये ग.ुर.नीं. ६००/२०१७ कलम ३०२, १२० (ब) भा.दीं.वव. 
सहकलम ४/२५ भारतीय हत्यार कायदा अन्वये तात्काळ गनु्हा दाखल करून 
९ आरोपीींना अ्क करण्यात आली असनू सदर गनु्हा सध्या तपासावर आहे. 
 तर गोवव ींद गगराणी याींच्या हत्येप्रकरणी ददनाींक २८/०८/२०१७ रोिी 
अींबड पोलीस स््ेशन, िालना येथे ग.ुर.नीं.१६७/२०१७ कलम ३०२, २०१, 
१२०(ब), ३८४ भा.दीं.वव. अन्वये तात्काळ गनु्हा दाखल करून ३ आरोपीींना 
अ्क करण्यात आली असनू मा.न्यायालयात दोषारोपपत्र पाठववण्यात आलेले 
आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
 सदर दोन्ही घ्नाींमध्ये तात्काळ कायदेशीर कारवाई करण्यात आली 
असल्याने जिल्ह्यातील नागररकाींमध्ये लभतीच े वातावरण ननमाणण झालेले 
नाही.  
(३) हे खरे नाही. 
 तपासात पोलीस अगधकाऱ् याींनी ददरींगाई केल्याचे ननदशणनास आलेले 
नाही.  
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही.  
(५) ववलींब झालेला नाही. 

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

आांतरराष्ट्रीय कििनी रॅिेट प्रिरणाबाबत 
  

(८३) * ३४८५६ श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपसे, श्री.रामहरी रुपनिर : 
सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) आींतरराषरीय ककडनी रॅके् प्रकरणाचे धागेदोरे महाराषर राज्यात पसरले 
असल्याचे माहे ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान तपासात ननषपन्न 
झाल्याचे ननदशणनास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मुींबई शहरात ककडनी खरेदी-ववक्रीचे प्रकार मोठया प्रमाणात 
सरुु आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात 
काय आढळून आले व तद्नसुार या प्रकरणातील आरोपीींवर कोणती कारवाई 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१), (२) व (३) बहृन्मुींबई पोलीस आयकु्तालयाच्या 
कायणिेत्रात एका आींतरराषरीय ककडनी रॅके् प्रकरणाबाबत सहार पोलीस ठाणे 
येथे ग.ुनो.क्र. २६०/२०१७, कलम – ३७०(१)(२), ४२०, ३४ भा.दीं.वव. सह कलम 
१८, १९ दद रान्सप्लॅ्ेशन ऑफ हयमुन ऑरगन्स व द्श्य ुॲक्् १९९४ सह 
रान्सप्लॅ्ेशन ऑफ हयमुन ऑरगन्स व द्श्य ुॲक्् २०१४ अन्वये ददनाींक 
०५/०९/२०१७ रोिी गनु्हा नोंद करण्यात आला असनू सदर गनु्हयात २ 
आरोपीींना अ्क करण्यात आली असनू सदर गनु्हयाचा तपास सरुु आहे. 
 तसेच, बहृन्मुींबई पोलीस आयकु्तालयाच्या कायणिेत्रात सन २०१५ त े
१९ नोव्हेंबर, २०१७ या कालावधीत ककडनी खरेदी-ववक्रीबाबत पवई पोलीस 
ठाणे येथे ग.ुर.क्र. ३५५/२०१६ कलम ४१९, ४२०, ४६५, ४६७, ४६८, ४७१, 
१२०(ब) भा.दीं.वव.स. सह कलम १२, १९, २०, २१, मानवी अवयव प्रत्यारोपण 
अगध. १९९४ प्रमाणे ददनाींक १४/०७/२०१६ रोिी गनु्हा दाखल करण्यात आला 
असनू सदरचे प्रकरण न्यायप्रववषठ आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
मुांबई उपनगर चारिोप ि िाांददिली येथील सोसायटयाांना  

ना हरित प्रमाणप् ि पूणात्िाचा दाखला देणेबाबत 
  

(८४) * ३५७७४ श्री.किरण पािसिर, श्री.हेमांत टिल,े श्री.नरेंद्र पाटील, श्रीमती 
विद्या चव्हाण, श्री.आनांद ठािूर, श्री.ख्िाजा बेग, अॅि.राहुल नािेिर : 
सन्माननीय गहृननमााण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) मुींबई उपनगर चारकोप व काींददवली सेक््र ८ व ९ येथे सन २००७-२००८ 
पासनू नागररक सोसाय्या स्थापन करुन राहत असनू त्याींनी म्हाडा व 
आयकु्त, मुींबई महापाललका याींचेकड ेसातत्याने पाठपरुावा करुनही त्याींना ना 
हरकत प्रमाणपत्र व सोसाय्ी पणूणत्वाचा दाखला देण्यात आला नाही, हे खरे 
आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदर सेक््र ८ व ९ मधील सोसाय्याींना म्हाडा व मुींबई 
महापाललकेच ेना हरकत प्रमाणपत्र व सोसाय्ी पणूणत्वाचा दाखला नसल्याने 
िास्त दराने पाणीपट्टी आकारली िात आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले व तद्नसुार म्हाडा व महापाललकेकडून सोसाय्याींना पणूणत्वाचा 
दाखला व ना हरकत प्रमाणपत्र देणेबाबत कोणती कायणवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
 

श्री. प्रिाश महेता : (१) आयकु्त, बहृन्मुींबई महानगरपाललका याींचकेडून प्राप्त 
अहवालानसुार मुींबई उपनगर चारकोप व काींददवली सेक््र ८ व ९ येथील 
वसाहतीींचा महाराषर गहृननमाणण व िते्रववकास प्रागधकरणाने सादर केलेल्या 
अलभन्यासास ददनाींक २४/०३/१९९४ रोिी मींिुरी देण्यात आलेली आहे. अल्प 
उत्पन्न ग्ाींच्या धारकाींसाठी बाींधावयाच्या घराचे आराखड ेसदरहू अलभन्यास 
मींिूरीत अींतभूणत असल्यामळेु त्याींना स्वतींत्रपणे मींिुरी घेण्याची आवश्यकता 
नाही.  
(२) म्हाडाकडून प्राप्त अहवालानसुार, सींबींगधत सहकारी गहृननमाणण सींस्थाींनी 
म्हाडामाफण त आकारणी केलेल्या अगधमलू्य रक्कमेचा भरणा अद्याप केलेला 
नसल्यामळेु सदर सींस्थाींना भोगव्ा प्रमाणपत्रासाठी आवश्यक असलेली ना 
हरकत प्रमाणपत्र ेम्हाडाकडून अद्याप देण्यात आलेली नाहीत. 
 आयकु्त, बहृन्मुींबई महानगरपाललका याींच्या अहवालानसुार 
म्हाडामाफण त ववकलसत करण्यात आलेल्या सेक््र ८ व ९ मधील १०७ 
सींस्थाींना भोगव्ा प्रमाणपत्र प्राप्त न झाल्यामळेु त्याींना मानवतावादी तत्वावर 
तात्परुत्या िलिोडणी मनपा अगधननयम १९९२ अन्वये मींिुर करण्यात 
आलेले आहे. त्याींचा दर हा भोगव्ाप्राप्त इमारतीींना देण्यात आलले्या 
िलिोडण्याींच्या दरापिेा िास्त आहे. 
(३) सींबींगधत सहकारी गहृननमाणण सींस्थाींनी म्हाडामाफण त आकारणी केलेल्या 
अगधमलू्य रक्कमेचा भरणा म्हाडाकड ेकेल्यानींतर भोगव्ा प्रमाणपत्रासाठी ना 
हरकत प्रमाणपत्र देण्यात येईल असे म्हाडाच्या अहवालात नमदु केले आहे 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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मालेगाांि (जज.नामशि) येथील गौण खननजाच्या अिैध उत्खननाबाबत 
  

(८५) * ३५१७४ िॉ.अपिूा दहरे : सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :-  

(१) मालेगाींव (जि.नालशक) येथे गौण खननिाच ेउत्खनन करून त्याची अवधै 
वाहतकू करणाऱ् या वाहनावर िप्ती व दींडात्मक कारवाई ्ाळण्यासाठी दरमहा 
चाळीस हिार रुपयाींची मागणी केल्याच्या आरोपावरून ददनाींक २२ सप् े्ंबर, 
२०१७ रोिी वा त्यासमुारास तहलसलदार, मालेगाव व गौण खननि ललवपकास 
लाचलचुपत प्रनतबींधक ववभागाच्या पथकाने अ्क केली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, प्रस्ततु प्रकरणी पोललसाींनी तपास केला आहे काय, त्यात काय 
ननषपन्न झाले व त्यानषुींगाने गौण खननिाच्या अवधै उत्खनन व बेकायदेलशर 
वाहतकुीप्रकरणी कोणकोण दोषी असल्याचे आढळून आले आहे, 
(३) असल्यास, तद्नसुार सींबींगधताींववरुध्द कोणती कारवाई केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१), (२), (३) व (४) होय. 
 श्री. मनोि पवार (तक्रारदार) याींच्या ४ वाहनाींमध्ये गौण खननिाींची 
अवधै वाहतकू करू देण्यासाठी व या वाहनाींवर यापढेु केसेस न करण्यासाठी 
आरोपी लोकसेवक डॉ.सरेुश कोळी, तहलसलदार मालेगाींव जि.नालशक व 
श्री.सरेुश पा्ील, ललपीक ी्ंकलखेक, तत्कालीन िमाबींदी-३ गौणखननि, 
महसलू कायाणलय, मालेगाींव याींनी तक्रारदाराकड ेदरमहा ४०,०००/- रुपये लाच 
मागगतल्याच ेपडताळणी कारवाईमध्ये ननषपन्न झाल्याने ददनाींक २२/०९/२०१७ 
रोिी त्याींच्यावर भ्रष्ाचार प्रनतबींधक कायदयातील कलमाींन्वये गनु्हा दाखल 
केला असनू ददनाींक २३/०९/२०१७ रोिी दोन्ही आरोपी लोकसेवकाींना अ्क 
करण्यात आली आहे. या गनु्हयाचा तपास सरुू असनू महसलू व वन 
ववभागाने दोन्ही आरोपी लोकसेवकास अ्केच्या ददनाींकापासनू ननलींत्रबत केल े
आहे. 

----------------- 
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मुांबई महानगरपामलिेच्या िेईएम रुग्णालयात आिश्यि 
उपिरणे उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 

  

(८६) * ३५९१७ आकिा .अनांत गािगीळ : सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) मुींबई महानगरपाललकेच्या केईएम रुग्णालयात दरवषी समुारे २० हिार 
रुग्ण बाहयरुग्ण ववभागात येतात तसेच ८८ हिार शस्त्रकक्रया होत असनू 
एमआरआय, लस्ीस्कॅन, डीएसए व पे् स्कॅन इत्यादी मशीन प्रत्येकी एकच 
असल्यामळेु रुग्णाींना बराच काळ ता्कळत बसावे लागत,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या रुग्णालयात १८०० खा्ा व हिारो रुग्ण येत असल्यामळेु 
रुग्णालयावर ताण येत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या रुग्णालयात आवश्यक उपकरणे उपलब्ध करुन देण्याबाबत 
व रुग्णालयावरील रुग्णसवेेचा ताण कमी करण्यासाठी शासनाने कोणती 
कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) बहृन्मुींबई महानगरपाललकेच्या के.ई.एम. 
रुग्णालयात िानेवारी त े डडसेंबर, २०१६ या कालावधीत एकूण १९,५२,४५६ 
बाह्यरुग्णाींची नोंद झाली आहे. तसेच, सदर रुग्णालयात एकूण ५९,५८६ 
शस्त्रकक्रया करण्यात आल्या आहेत. 
 सदर रुग्णालयात ७३९९ एम.आर.आय., ३२,०२० सी्ीस्कॅन, 
डी.एस.ए. व १८६४ पे् स्कॅन करण्यात आले आहेत. 
 के.ई.एम. रुग्णालयात सद्य:जस्थतीत २ सी्ी स्कॅन, १ 
एम.आर.आय., १ डीएसए व १ पे् स्कॅन मशीन कायणरत आहेत. 
 तसेच, १ एम.आर.आय. व १ डी.एस.ए. मशीन खरेदी करण्याची 
प्रकक्रया बहृन्मुींबई महानगरपाललकेमाफण त सरुु करण्यात आली आहे. 
(२), (३) व (४) बहृन्मुींबई महानगरपाललकेच्या इतर रुग्णालयाींत 
नतुनीकरणाच े काम सरुु असल्यामळेु तथेील रुग्णाींचा भार के.ई.एम. 
रुग्णालयावर पडत आहे ही वस्तजुस्थती आहे. 
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 हा भार कमी करण्यासाठी, बहृन्मुींबई महानगरपाललकेच्या अन्य 
प्रमखु रुग्णालये व उपनगरीय रुग्णालयाींतील रुग्णाींच्या सोयीसाठी नवीन 
एम.आर.आय., सी्ी स्कॅन, डी.एस.ए. व पे् स्कॅन इत्यादी मशीन्स खरेदीची 
प्रकक्रया महानगरपाललकेमाफण त सरुु करण्यात आलेली आहे. 

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

चातगाि (ता.धानोरा, जज.गिधचरोली) येथील नमसांग िॉलेजच्या 
विद्याथीनीच ेलैंधगि शोषण प्रिरणाबाबत 

  

(८७) * ३५११२ अॅि.जयदेि गायििाि : सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) चातगाव (ता.धानोरा, जि.गडगचरोली) येथील साळवे नलसगं कॉलेिच्या 
ववद्याथीनीचे व्यवस्थापनाकडून मोठया प्रमाणात लैंगगक शोषण केले िात 
असल्याप्रकरणी िेषठ समािसेववका डॉ.राणी बींग याींनी ददनाींक २१ फेब्रवुारी, 
२०१७ रोिी तसेच ददनाींक २५ सप् े्ंबर, २०१७ रोिी वा त्यासमुारास जिल्हा 
पोलीस अगधिक, गडगचरोली याींच्याकड ेलेखी तक्रारी केल्या आहेत, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त नलसगं कॉलेिच्या चालकावर शासनाने कोणती दींडात्मक 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) ददनाींक २१/०२/२०१७ रोिी तक्रारी प्राप्त झालेल्या 
आहेत. 
(२) कफयाणदी याींनी ददलेल्या तक्रारीनसुार चातगाव नलसगं कॉलेि येथील 
सींस्थाचालक व सींस्थापक याींचेववरूध्द पोलीस स््ेशन धानोरा येथे एकूण सहा 
गनु्हे दाखल केलेले असनु त ेपढुीलप्रमाणे आहेत. 
(अ) अप क्र.०११/२०१७ भा.दीं.वव.सीं. कलम ३५४(अ), २९४, ५०४, ५०६ अन्वये 
ददनाींक १८/०२/२०१७ रोिी गनु्हा नोंद केला आहे. 
 गनु्ह्यात दोषारोपपत्र दाखल केले आहे व प्रकरण सध्या न्यायप्रववषठ 
आहे. 
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(ब) अप क्र. १६/२०१७ भा.द.वव.सीं. कलम ४२०, ३५४ (क), २९४, ५०४, ५०६ 
सह अनसुगूचत िाती िमाती (अत्याचार प्रनतबींध) कायदा कलम 
३(१)(आर)(एस), ३(१)(िे) अन्वये ददनाींक २१/०२/२०१७ रोिी गनु्हा नोंद आहे. 
 गनु्ह्यात दोषारोपपत्र दाखल केले आहे व प्रकरण सध्या न्यायप्रववषठ 
आहे. 
(क) अप क्र. ००१४/२०१७ भा.द.वव.सीं. कलम ४२०, ३५४(अ),२९४,५०६ सह 
अनसुगूचत िाती िमाती (अत्याचार प्रनतबींध) कायदा कलम ३(१)(आर)(एस), 
३(१)(डब्ल्य)ू अन्वये ददनाींक २१/०२/२०१७ रोिी गनु्हा नोंद आहे. 
 गनु्ह्यात दोषारोपपत्र दाखल केले आहे व प्रकरण सध्या न्यायप्रववषठ 
आहे. 
(ड) अप क्र. ००१२/२०१७ भा.दीं.वव.सीं. कलम २९४,३४२,५०४,५०६ सह नागरी 
हक्क सींरिण कायदा कलम ७(अ)(१)(ड) तसेच अनसुगूचत िाती िमाती 
(अत्याचार प्रनतबींध) कायदा कलम ३(१)(आर)(एस), ३(१)(िे) अन्वये ददनाींक 
२०/०२/२०१७ रोिी गनु्हा नोंद आहे. 
 गनु्ह्यात दोषारोपपत्र दाखल केले आहे व प्रकरण सध्या न्यायप्रववषठ 
आहे. 
(इ) अप क्र.१५/२०१७ भा.द.वव.सीं. कलम ४२०, ३५४(अ), ५०४, ५०६, ५०९ 
अन्वये ददनाींक २१/०२/२०१७ रोिी गनु्हा नोंद आहे. 
 गनु्ह्यात दोषारोपपत्र दाखल केले आहे व प्रकरण सध्या न्यायप्रववषठ 
आहे. 
(ई) अप क्र. २३/२०१७ भा.द.वव.सीं. कलम ४२०, ४६८, ४७१ अन्वये ददनाींक 
१५/०४/२०१७ रोिी गनु्हा नोंद असनु मा.उच्च न्यायालयाने स्थगगती ददल्याने 
गनु्हा सध्या पोलीस तपासावर आहे.  
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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मुांबईतील बहुताांश इमारतीांमध्ये अजग्नसुरक्षा यां्णा  
िायााजन्ित नसल्याबाबत 

  

(८८) * ३५८१७ श्री.प्रविण दरेिर, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.विजय ऊफा  भाई 
धगरिर, श्री.नागोराि गाणार, श्री.रामननिास मसांह : सन्माननीय मखु्यमा्ं ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) मुींबई अजग्नशमन दलाने ददनाींक १ िानेवारी, २०१० त ेददनाींक १६ िून, 
२०१५ या कालावधीत केलेल्या पाहणीत मुींबईत ४,५९२ इमारतीत अजग्नसरुिा 
ननयमाींचे उल्लींघन झाल्याच ेननदशणनास आले असनू केवळ १४ इमारतीबाबत 
ख्ले सरुु असल्याचे माहे सप् े्ंबर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशणनास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले व तद्नसुार ननयमाींचे उल्लींघन केलेल्या उवणररत इमारतीवर 
ख्ले दाखल करण्याची कारवाई करून मुींबईतील इमारतीींमध्ये अद्यावत 
अजग्नसरुिा यींत्रणा बसववण्याबाबत कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) ददनाींक १ िानेवारी, २०१५ त े३० सप् े्ंबर, २०१७ 
या कालावधीत बहृन्मुींबई महानगरपाललकेच्या हद्दीतील इमारतीींमधील 
अजग्नसरुिा उपाययोिनाींची पाहणी केली असता, ४३३४ इमारतीींच्या 
अजग्नसरुिा उपाययोिनाींमध्ये त्रु् ी असल्याचे बहृन्मुींबई महानगरपाललकेच्या 
ननदशणनास आले आहे. 
(२) सदर ४३३४ इमारतीींना, महाराषर आग प्रनतबींधक व िीवसींरिक 
उपाययोिना अगधननयम २००६ अन्वये नो्ीस बिावनू त्याींना ठराववक 
मदुतीमध्ये त्रु् ीींची पतुणता करण्याच े ननदेश बहृन्मुींबई महानगरपाललकेमाफण त 
देण्यात आले. 
 सदर इमारतीींपकैी ४३२४ इमारतीींनी, त्याींना ददलेल्या मदुतीत 
अजग्नसरुिा उपाययोिनाींच्या त्रु् ीींची पतुणता केली आहे. 
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 ज्या १० इमारतीींनी त्रु् ीींची पतुणता केली नाही त्यापकैी ५ 
इमारतीींववरोधात ख्ले दाखल करण्यात आले असनू, ५ इमारतीींववरोधात 
ख्ले दाखल करण्याची कायणवाही बहृन्मुींबई महानगरपाललकेमाफण त करण्यात 
येत आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

मौजे मुलुांि (प)(ता.िुलाा) येथील आरक्षक्षत जागेबाबत 
  

(८९) * ३५५०३ श्री.आनांद ठािूर : सन्माननीय गहृननमााण मा्ं ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) मौिे मलुुींड (प)(ता.कुलाण) येथील न.भ.ूक्र. ८८९ िते्रातील २२ गुींठे िमीन 
स्मशान भमूीसाठी आरक्षित ठेवण्यात आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, स्मशान भमूीसाठी आरक्षित असलेल्या िागेवर येथील 
सोसाय्ीने वास्तव्य करत असलेल्या आददवासी िमीन मालकाची सींमती न 
घेता तसेच जिल्हागधकारी याींच्या परवानगीलशवाय गरैआददवासी ववकासक 
याींना सोसाय्ीने आददवासी याींची िमीन हडप करुन झोपडपट्टी पनुवणसन 
योिनेंतगणत बाींधकाम करण्यासाठी ववकासाचा करारनामा करुन ददलेला आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त झोपडपट्टी पनुवणसन योिनेंतगणत ५२ घरे असताींना २५० 
घरे दाखववले आहेत, तसेच आददवासी ववकासक, झोपडपट्टी पनुवणसन योिना, 
म्हाडा, महानगरपाललका अगधकारी व कमणचारी तसेच पोलीस अगधकारी 
लमळून बनाव् कागदपत्र बनवनू आददवासीींची िमीन हडप करत आहेत, हे 
ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन जिल्हागधकारी 
याींच्या परवानगीलशवाय िमीन हडप करुन झोपडपट्टी पनुवणसन योिनेंतगणत 
गरैव्यवहार करण्याऱ् या सींबींगधत अगधकारी व कमणचारी याींच्यावर कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
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श्री. प्रिाश महेता : (१) हे खरे नाही. 
 बहृन्मुींबई महानगरपाललकेच्या अहवालानसार सदर भखूींडावर 
स्मशानभमूीचे आरिण नाही. 
(२) हे खरे नाही.  
 सदर िमीन शासन मालकीची असनू मुींबई महानगरपाललकेच्या 
ववकास आराखडयानसुार सदर भखूींडावर रेलसडजेन्शयल झोन (Residential 
Zone) दशणववला असल्याचा झोपडपट्टी पनुवणसन प्रागधकरणाचा अहवाल आहे. 
(३) हे खरे नाही. 
 सदर योिनेचे पररलशष्-२ मखु्य अगधकारी (मुींबई मींडळ) म्हाडा 
याींच्यामाफण त प्रमाणणत करण्यात आले आहे. या योिनेंतगणत एकूण २४७ 
झोपडया असनू त्यातील २०६ झोपडया पात्र व ४१ झोपडया अपात्र घोवषत 
करण्यात आल्या असल्याच ेझोपडपट्टी पनुवणसन प्रागधकरणाचा अहवाल आहे.  
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

अधाापूर-नाांदेि राष्ट्रीय महामागाालगत मशिारात पोमलसाांनी  
छापा टािून विदेशी दारु जप्त िेल्याबाबत 

  

(९०) * ३५५८० श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.सांजय दत्त, श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्री.शरद रणवपस े: सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :-  

(१) अधाणपरू तालकु्यातील अधाणपरू-नाींदेड राषरीय महामागाणलगत लशवारातील 
एका शतेकऱ् याच्या आखाडयावर पोललसाींनी छापा ्ाकून समुारे दोन लाख 
रुपयाींची ववदेशी दारु िप्त केली असल्याचे माहे सप् े्ंबर, २०१७ मध्ये व 
त्यादरम्यान ननदशणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यासींदभाणत शासनाने चौकशी करुन ववदेशी दारुचा अवधै साठा 
करणाऱ् या शतेकऱ् यावर कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) होय, हे खरे आहे. 
 सदर दठकाणी पोललसाींनी ददनाींक १८/०९/२०१७ रोिी छापा ्ाकून 
एकूण २,०५,१७०/- रुपये ककींमतीची ववदेशी दारु िप्त करण्यात आलेली आहे. 
(२) सदर प्रकरणी पोलीस स््ेशन, अधाणपरू येथे ग.ुर.नीं. २६१/२०१७ महाराषर 
दारुबींदी कायदा कलम ६५ (ई), ८३ अन्वये ददनाींक १८/०९/२०१७ रोिी गनु्हा 
दाखल करण्यात आला असनु उक्त गनु्ह्यात २ आरोपीींना अ्क करण्यात 
आली आहे. आरोपीींववरुध्द मा.न्यायालयात दोषारोपपत्र सादर करण्यावर 
सदरचा गनु्हा पोलीस तपासावर आहे. 
(३) ववलींब झालेला नाही. 

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

मोहोळ (जज.सोलापूर) शहरात स्िच्छता मोदहम राबविण्याबाबत 
  

(९१) * ३५५२३ श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपस,े 
श्री.सतजे ऊफा  बांटी पाटील, श्रीमती हुस्नबान ू खमलफे, श्री.सभुाष झाांबि : 
सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) मोहोळ (जि.सोलापरू) शहरात सतत पडणाऱ् या पावसामळेु दठकदठकाणी 
दलदल झाली असनू ग्ारीचे पाणी साचल्याने डासाींचा प्रादभुाणव वाढला आहे 
तसेच नळाला अशदु्ध पाणीपरुवठा होत असल्याने साथीचे आिार वाढल े
असल्याच ेमाहे ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशणनास आले आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, असे असतानाही येथील नगरपररषदेकडून स्वच्छतबेाबत 
मोदहम राबववली िात नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी करुन येथे स्वच्छता मोदहम 
राबववण्याबाबत कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) सतत पडणाऱ्या पावसामळेु दठकदठकाणी पाणी 
साठल्याने शहरात डासाींचा प्रादभुाणव वाढला होता, हे खरे आहे. तथावप नळाला 
अशधु्द पाणीपरुवठा होत असल्याने साथीचे आिार वाढले, हे खरे नाही. 
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 शहरात नगरपररषदेकडून शधु्द पाण्याचा परुवठा केला िात असनू 
माहे ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये जिल्हा आरोग्य प्रयोगशाळेत तपासणीसाठी 
पाठववलेले पाण्याचे सवण नमनेू “वपण्यास योग्य” असल्याचे आढळून आलेले 
आहे. 
(२) व (३) नगरपररषदेकडून स्वच्छता मोदहम राबववली िात नाही, हे खरे 
नाही. 
 ननयलमत साफसफाई बरोबरच नगरपररषदेने ददनाींक ०२/१०/२०१७ 
रोिी ववशषे स्वच्छता मोदहम राबववली आहे. तसेच डासाींचा प्रादभुाणव 
रोखण्यासाठी आवश्यक त्या शास्त्रशधु्द पध्दतीच्या उपाययोिनाींची 
अींमलबिावणी केली आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

अिोला महानगरपामलिेला मुलभूत सुविधेिररता  
अल्प ननधी ददला असल्याबाबत 

  

(९२) * ३५६०२ श्री.गोवपकिशन बाजोरीया : सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) अकोला महानगरपाललकेची स्थापना सन २००१ झाली असनू सदर 
महानगरपाललकेला मलुभतू सवुवधेकररता सरुुवातीपासनूच अल्प ननधी ददला 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मागील पाच वषाणत उक्त महापाललकेला मलुभतू सवुवधेकररता 
व ४२१४ व २२११ या व अन्य लेखालशषण अींतगणत सन २०१३-१४ त े२०१६-१७ 
या वषाणत ककती ननधी प्राप्त झाला आहे, 
(३) असल्यास, उपरोक्त ननधीचे ननयोिन अकोला महानगरपाललकेला न देता 
सावणिननक बाींधकाम ववभागाला देण्यात आले असनू उक्त ननधीमधून 
उरलेल्या सवण रक्कमचेे ननयोिन काही ववलशष् व्यक्तीच े काम घेऊनच 
करण्यात आल,े हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, अकोला महापाललकेला ४२१७ या लखेालशषण अींतगणत लमळालले्या 
ननधीमध्ये भेदभाव करण्यात आला, हे ही खरे आहे काय, 
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(५) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले व तद्नसूार कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) व (२) अकोला महानगरपाललकेस सन २०१३-१४ त े
सन २०१६-१७ या चार वषाणत मलुभतू सवुवधेकरीता खालीलप्रमाणे ननधी 
ववतरीत केला आहे. 
 

अ.क्र. लेखालशषण  ववतरीत ननधी (रुपये को्ी) 
१. २२१७ ०९१३ ७१.३७ 
२. ४२१७ ०५४१ ५३.०८ 

 एकूण  १२४.४५ 
 
(३) व (४) उपरोक्त एकूण रुपये १२४.४५ को्ीच्या ननधीचे ननयोिन 
करताना, रुपये ५६.४० को्ी करीता महानगरपाललका कायाणन्वयन यींत्रणा 
असनू, रुपये ६८.०५ को्ी करीता सावणिननक बाींधकाम ववभाग कायाणन्वयन 
यींत्रणा ठेवण्यात आली आहे. सदरच्या सवण ननधीमधनू कामे हाती घेताना, 
महानगरपाललका िते्रातील कामाींची प्राथम्यता ववचारात घेतली असनू, ववलशष् 
व्यक् तीचे काम घेतलेले नाही, त्यामळेु भेदभाव करण्याचा प्रश्न उद्् ावत 
नाही. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
मुांबईत येणाऱ्या खाजगी बसेसना प्रिेशबांदी िेल्याबाबत 

  

(९३) * ३६०७१ श्री.सनुनल तटिरे, श्री.हेमांत टिले, श्री.किरण पािसिर, 
श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.धनांजय मुांि,े श्री.जयिांतराि जाधि, अॅि.ननरांजन िािखरे, 
श्री.अमरमसांह पांडित, श्री.आनांद ठािूर, अॅि.राहुल नािेिर, श्री.अननल भोसल,े 
श्रीमती विद्या चव्हाण : सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :-  
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(१) राज्याच्या ववववध भागातनू मुींबईत येणाऱ्या खािगी बसेसना सकाळी 
१०.०० त े सायींकाळी ५.३० या कालावधीत मुींबईत प्रवेशबींदी केल्याबाबतच े
पररपत्रक राज्य पररवहन ववभागाने माहे सप् े्ंबर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान 
काढले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शासनाच्या पररपत्रकाच्या ननषधेाणत ३३ हिार बस चालकाींनी 
सींपावर िाण्याचे शासनास लेखी पत्राद्वारे कळववण्यात आले आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून कोणती कायणवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) सदर पररपत्रक मुींबई वाहतकू ववभागातफे 
काढण्यात आले होत.े 
(२) सदर अगधसचूनेतील तरतदूी या खािगी प्रवासी बस मालक-चालक 
सींघ्नाींना अडचणीच्या वा्ल्याने काही सींघ्नाींनी सींपावर िाण्याबाबत 
कळववले होत.े 
(३) मुींबई वाहतकू ववभागातफे बहृन्मुींबई शहरातील िनतसे वाहतकूी दरम्यान 
होणार अडथळा आणण गरैसोय ्ाळण्यासाठी तसेच वाहतकू सरुळीत 
चालण्याकरीता व वाहतकुीचे व्यवस्थापन योग्यररतीने होण्याकरीता मुींबई 
शहरात बाहेरुन येणाऱ्या व बाहेर िाणाऱ्या अविड वाहनाींना व प्रवासी 
वाहतकू करणाऱ्या सवण प्रकारच्या खािगी बसेसना मुींबई शहरात सकाळी 
०७.०० त े११.०० पयतं व सायींकाळी १७.०० त े२२.०० पयतं प्रवेश करण्यास 
व सवण प्रकारच्या रस्त्यावर धावण्यास प्रायोगगक तत्वावर ददनाींक १२/०९/२०१७ 
च्या अगधसचूनेन्वये ननबधं घालण्यात आले होत.े सध्या सदर अगधसचूनेची 
अींमलबिावणी स्थगगत ठेवण्यात आली आहे.  
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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मुांबई महानगरपामलिेतील अनुिां पातत्िािरील पदे भरण्याबाबत 
  

(९४) * ३५६९६ श्री.अशोि ऊफा  भाई जगताप, श्री.सांजय दत्त : सन्माननीय 
मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) मुींबई महानगरपाललकेत अनकुीं पा तत्त्वावरील हिारो अिण गेली साडचेार 
वषाणपासनू प्रलींत्रबत असल्याने प्रशासनाच्या ददरींगाईमळेु अनकुीं पा तत्त्वावरील 
कामगाराींचे नकुसान होत असल्याची बाब माहे ऑगस््, २०१७ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशणनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ककत्येक अनकुीं पाधारकाींची वयोमयाणदा उल्ून गेल्यामळेु 
त्याींना सेवेपासनू वींगचत राहावे लागत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरील पदे भरण्याबाबत धोरण आखून प्रनतिेत असलेल्या 
अनकुीं पाधारकाींना सेवेत समावनू घेण्याबाबत कोणती कायणवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) बहृन्मुींबई महानगरपाललकेत अनकुीं पा तत्वावर 
ववववध पदाींवरील ननयकु्तीसाठी सन २०१७ मध्ये मींिुर केलेल्या २५५ 
प्रकरणाींपकैी कायाणलयीन लशपाई पदाींवर ननयकु्तीसाठी ८५ उमदेवार प्रनतिा 
यादीवर असनू, अन्य उमेदवाराींना ननयकु्त्या देण्यात आल्या आहेत. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

महाराष्ट्र विधानपररषद 
______________________________________________________ 
मुद्रणपूवण सवण प्रकक्रया महाराषर ववधानमींडळ सगचवालयाच्या सींगणक यींत्रणेवर करण्यात आली आहे. 

मुद्रण: शासकीय मुद्रणालय, नागपूर. 
 


